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 ثـمستخلص البح

التعرف عمى فاعمية برامج التسريع واإلثراء في تنمية أداء الوظائف  ييدف البحث الحالي إلى
نقص االنتباه وفرط النشاط لدي الموىوبين ذوي اضطراب نقص  التنفيذية وتخفيف حدة أعرض

االنتباه وفرط النشاط من تالميذ الصف الخامس االبتدائي، ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام 
تمميذا وتمميذة من الموىوبين الذين  ٕٗالحصول عمى عينة بمغت منيج البحث شبو التجريبي، و 

حوب بفرط النشاط، وتقسيم العينة إلى مجموعتين يعانون من اضطراب نقص االنتباه المص
تمميذا وتمميذة،  ٕٔتمميذا وتمميذة، ومجموعة ضابطة  ٕٔمتكافئتين؛ إحداىا مجموعة تجريبية 

والتحقق من تكافؤ المجموعتين في كل من العمر ومستوى الذكاء والوظائف التنفيذية ونقص 
بحث: مقياس المصفوفات المتتابعة الممونة، االنتباه مع فرط النشاط والحركة، وكانت أدوات ال

مقياس الوظائف التنفيذية ومقياس ومقياس التفكير أالبتكاري، ودرجات التحصيل المدرسية، و 
إضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط )اعداد الباحثان(، وبناء برنامج االثراء والتسريع 

ين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة لمموىوبين، انتيت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيا ب
التجريبية ألبعاد مقياس الوظائف التنفيذية والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي، ووجود فروق 
دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ألبعاد مقياس نقص 

ث انخفاض أعراض نقص االنتباه مع االنتباه مع فرط النشاط والحركة والدرجة الكمية من حي
فرط النشاط والحركة لصالح المجموعة التجريبية، وأوصى البحث بُضرورة مراعاة الفروق الفردية 
بين التالميذ، ومعاممة كل تمميذ وفقًا لمستواه التحصيمي، ومحاولة الوصول بو إلى المستوى 

 المتوقع منو في ضوء إمكانياتو الخاصة.
نقص االنتباه وفرط والنشاط  -الوظائف التنفيذية  -برامج التسريع واإلثراء  ة:الكممات المفتاحي

 الموىوبون. –
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The Impact of Acceleration and Enrichment Programs Using on the 

Development of Executive Functions and Reduce of Attention Deficit and 

Hyperactivity Disorder among Gifted with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder Students 

 

Abstract 

The current research aims to identify the effectiveness of 

acceleration and sedation programs in developing the performance of 

executive functions and reduce of attention deficit hyperactivity disorder 

among gifted with attention deficit disorder and hyperactivity of fifth 

grade students. To achieve this goal, a quasi-experimental research 

method was used, and a sample of 24 gifted students with attention 

deficit hyperactivity disorder, the sample was divided into two equal 

groups, experimental group of 12 students, and a control group of 12 

students, verifying that the two groups are equal in age, intelligence 

level, executive functions and attention deficit hyperactivity, Research 

tools: colored sequential matrix scale, innovative thinking scale, school 

achievement scores, executive functions scale, attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) scale (prepared by the two researchers), 

and the development of the Enrichment and Acceleration Program for 

the Gifted. The results indicate that there are statistically significant 

differences between the pre and post measurements of the experimental 

group for the dimensions of the executive function scale and the total 

score in favor of the post measurement, and there are statistically 

significant differences between the experimental and control groups in 

the post measurement of the dimensions of the ADHD scale and total 

score in terms of reduced attention deficit with Hyperactivity in favor of 

the experimental group. The research recommended taking into account 

individual differences, treating each student according to his level of 

achievement, and bringing him to the level expected of him in light of 

his own capabilities. 

Keywords: Acceleration and Enrichment Programs - Executive 

Functions - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Gifted students. 
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نماء قدراتو الفكرية  إن العممية التربوية والتعميمية ىي التي تعمل عمى تطوير اإلنسان وا 
والعممية واإلبداعية التي تجعل ىذا اإلنسان حرًا في تفكيره، وناقدًا ومتواصاًل مع بيئتو، ويعتمد 

ي مقعد الدراسة، ذلك عمى ما يقدم لو من أفكار وأساليب، وال يمكن أن يكون حرًا إذا تم قيره ف
بداء الرأي وحرية التعبير، وال يمكن أن يكون مبتكرًا ومبدعًا إذا لم تفسح  ومنعت عنو المشاركة وا 
طالق العنان لخيالو ، كما ال يمكنو أن يكون حساسا  لو الخبرة المدرسية لمتعبير عن نفسو، وا 

المسؤولية واعتبارىا جزء ال لممسؤولية الشخصية واالجتماعية إذا لم يفسح لو المجال لتحمل ىذه 
يتجزأ من العممية التعميمية التي يمر بيا، والعممية التربوية والتعميمية في التعميم االبتدائي ليست 
مجموعة معمومات تحفظ وتردد، بل يجب أن يكون لدى الطمبة القدرة عمى معالجة المعمومات 

 واستيعابيا وتطبيقيا وتحميميا في أطر جديدة.
طفال الموىوبون بأنيم يتعممون بشكل أسرع من اآلخرين وبشكل مختمف وكثيرًا ويتسم األ

ما يوجد ىؤالء األطفال الموىوبون في فصول دراسية لمعاديين ال يتوافق أسموب التدريس فييا 
مع أسموبيم السريع في التعمم، ومن ىنا قد تنبع مشكمة تدني التحصيل ألنيم يشعرون بالممل 

ريس، كما قد تنبع المشكمة من أن التحصيل الدراسي مبني عمى المنيج من بطء عممية التد
المدرسي المصمم حسب مستوى غالبية التالميذ وىم العاديين، ولذلك ال يجد كثير من الموىوبين 
فيو تحديًا لقدراتيم ومواىبيم، فيؤثر ذلك عمى دافعيتيم ويخفض من مستوى أدائيم ، فيتدنى 

 ( .ٕٓٔٓلعدل،تحصيميم الدراسي )عادل ا
وتتكون العممية التعميمية من عناصر وأنشطة مختمفة منيا: )األىداف، والمحتوى، وطرائق   

التدريس والخبرات واألنشطة المختمفة، واإلدارة والتوجيو واإلرشاد والتقويم(، وينبغي أن يكون 
بعممية التعميم، وفي ىناك توازن وتكامل بين ىذه العناصر، فالبد أن يكون المعمم ذا خبرة لمقيام 

الوقت نفسو البد أن يكون المحتوى مناسبًا ومالئمًا لمطالب ولممجتمع، وكذلك طرائق التدريس 
واألنشطة والتقويم. فاألىداف ىي التي تتحقق من خالل المحتوى، وقد تكون أىدافا سموكية أو 

لمحتوى ىو مجموعة إجرائية يستطيع الطمبة اكتسابيا وممارستيا بأسموب عممي وابتكاري، وا
الخبرات التي تقدميا لمطمبة لتحقيق أىداف العممية التعميمية والتربوية وطرائق التدريس تتمثل 

 بمدى ممارسة المعممين في المدارس ألعماليم التدريسية بكل كفاءة واقتدار.
ل عمى األفراد الذين يمتمكون قدرات عقمية عالية وتحصي Giftednessويطمق مصطمح الموىبة 

عالي باإلضافة إلي امتالكيم مواىب خاصة تميزىم عن أقرانيم العاديين، وعمى ىذا فإنو يقصد 
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بالموىبة إظيار أداء مرتفع في جميع مجاالت األعمال الفنية والعقمية، وقد قدم جوسيف 
تعريفو الخاص؛ فقد عرف الموىبة عمى أنيا نتاج ثالث  Joseph Renzull (1986)رينزولى

ة القدرات العامة أو الخاصة فوق المتوسطة، القيام بالميام، واالبتكار. وقد ميز سمات لمشخصي
 بين نوعين من األداء الموىوب:

الموىبة المدرسية: والتي تتميز بسيولة اكتساب المعرفة والقيام باالختبارات كما تظير  -أ
 من خالل الدرجات المرتفعة عمى االختبارات.

ة: وىي التي تنطوي عمى خمق نتاج وأفكار جديدة ليا تأثيرىا الموىبة المبدعة؛ المنتج -ب
عمى مجال معين. يعتبر عمل رينزولى تحفيزا لممدارس بحيث تسمح بوجود فرص أكثر لمتعبير 

 (in: Sousa, 2001) االبتكاري الخالق ضمن برامجيا التي تقدم لمتالميذ الموىوبين.
اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط  وقد وجد أن بعض األطفال الموىوبين يعانوا من

. لسوء الحظ، فإن ىذا التميز الثنائي Attention-deficit hyperactivity disorderالنشاط 
غالبا ما يعنى أن ىؤالء األطفال يظموا مجيولين ال يعرف أحد أن لدييم أيا من ىذا التميز، 

 .لذلك؛ غالبا ما تظل احتياجاتيم لمتعمم المالئم غير مشبعة
الموىوبون مضطربو االنتباه موىوبون مْن ناحية في جانب أو أكثر مْن جوانب  واألطفال
 ولكنيم مْن ناحية أخرى ُيعانون مْن قصور االنتباه أو مْن النشاط الحركي الُمفرط أو الموىبة،

باألداء  وعادة ما يكون مثل ىؤالء األطفال منخفضي التحصيل فيما يتعمَّق .مْن كمييما معاً 
ال ُيعانون مْن  لمدرسي، ولكنيم مع ذلك ُيعدون أكثر ذكاًء مْن أولئك األطفال العاديين الذيا

عمى الرُّغِم مْن أنَّ سموكياتيم السمبية  اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الُمفرط.
ميم االختبارات الجمعية، إن مستوى ذكاء ىؤالء األطفال يجع التي قد تفوق أدائيم الجيد عمى

قادرين عمى القيام بتغيير سموكياتيم غير  غير يشعرون باالختالف عْن أقرانيم، ولكنيم مع ذلك
الوقت ُيدركون ما ُيعانونو مْن قصوٍر أكاديمي، األمر الذي  المالئمة بإرادتيم، كما أنَّيم في ذات

 (.ٕٕٔٓعادل العدل،  (كبيرًا واستياًء شديدا قْد ُيسبب ليم غضباً 
ستراتيجية لقد أضحت ر  عاية المتفوقين والموىوبين وتقديرىم بما يتالءم وقدراتيم ضرورة حتمية وا 

ميمة من استراتيجيات التنشئة في مجتمعات اليوم، ذلك أنيم ثروة وطنية غير قابمة لمتعويض 
غير أن  أو االستبدال، وباألخص في عصر العولمة وتفجر المعمومات والزخم اليائل لمتقنية؛

ىؤالء الموىوبين لضغوط الجماعة واالنفراد بأفكار وسموكيات تغاير ما تعارف  عدم انصياع
عميو الغالبية العظمى من أفراد المجتمع يجعميم عرضة لعدم التوافق النفسي والتكيف 
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االجتماعي، فُتكبت الحاجات وُتيدر الطاقات، وقد ينضب معين ثري لإلبداع ال يمكن تعويضو، 
تنمية القدرات اإلبداعية والمواىب الخاصة لمموىوبين بواسطة األساليب  وبناًء عميو برزت أىمية

االنتقائية المناسبة لمكشف عن مواىبيم وتمبية احتياجاتيم ، فقد طورت المجتمعات أشكااًل عدة 
 لرعاية ىذه الفئة شممت:

 تطبيق نظام التسريع األكاديمي. -
 راء بأشكالو المختمفة.إنشاء المراكز الريادية التي تنتيج أسموب اإلث -
 تقديم منح ألوائل الدفعات في امتحانات نياية المرحمة الثانوية. -
 عقد المسابقات السنوية عمى المستوى العربي والقطري. -
عقد المؤتمرات والندوات والمقاءات العممية بيدف مناقشة موضوعات تتعمق بتنمية الموىبة  -

 واإلبداع.
لموىوبين الستقطاب الطالب الذين يظيرون تحصياًل عاليًا وقدرات إنشاء المدارس الخاصة با -

 إبداعية وعقمية استثنائية.
تسكينيم في برامج رعاية الموىوبين حيث أنَّ و وينبغي التعامل مع األطفال الموىوبين 

اتجاىات إيجابية نحو أنفسيم ونحو اآلخرين، ويزيد كذلك مْن  ذلك قد يؤدي بيم إلى تكوين
بينما تقل مياراتيم االجتماعية بشكٍل  فقد ُيبدون اىتمامًا واضحًا بمنيج العموم .ذواتيمل تقديرىم

انفعالية سمبية إلى جانب أنَّ مستوى نموىم االجتماعي يقل  ُممفت؛ نتيجًة ما ُيعانونو مْن مشاعر  
ٍت خمسِة مجاال ويمكن تصنيف الموىوبين ذوي اضطراب االنتباه إلى .العقمي عْن مستوى نموىم

 Hallahan & Dauffman,2000) مْن حيُث السموك، وىم )
السيل اكتشاف األطفال الذين لدييم ىذه السرعة الفائقة،  من   :
واندفاعيم نحوىا، والطاقة الزائدة، ومستوى النشاط الُمرتفع مْن  حيُث يتسمون بحبيم لمحركة

 .لمراحة جانبيم، وعدم ميميم
فائقة عمى التعاطف مع اآلخرين  يتسمون بشدة مشاعرىم، وبقدرة :

جوانب الموقف، وصعوبة تكوين  والتعبير الجسمي عِن المشاعر، وبقدرتيم عمى رؤية كلّ 
 .حالة إحباط ميما كانت بسيطة أصدقاء ُجُدد مْن جانبيم، كما أنَّيم يبكون مع أيِّة

أنَّ ما يتعّممو األطفال في ىذا المجال ُيمثِّل أىمية بالنسبة   يبدوال :
أو شيقًا، ولكنَّ مع ذلك يميمون إلى التفكير والتساؤل والتحاُور بداًل من   ليم، ميما كان جيداً 

 .بالتفصيالت عمى اإلجابِة جاىزًة، كما يبدون قدرًا ُمناسبًا من  التركيز، وييتمون الحصول
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ىذا المجال بقدرتيم عمى االنغماس في التصوُّر  يتسم األطفال في :ال التخيُّل )الخيالرابعًا، مج 
الُخرافي، ويبدو الجانب الخيالي الخصب بالنسبة ليؤالء  العقمي التفصيمي، والبشاشة، والتفكير

 .االنتباه مْن جانبيم األطفال وكأنَُّو قصور في
ىذا المجال بحساسيتيم الُمتطرفة لممس،  األطفال في يتسم : 

 .البيية أو ُمعايشتيا ويشعرون بالسرور عند رؤية األشياء الجميمة أو
يختمفون عن  إلى أنَّ األطفال الموىوبين منخفضي االنتباه (Lovecky, 1999) وتشير

لية، حيُث واالنفعا أقرانيم غير الموىوبين مضطربي االنتباه في الجوانب المعرفية واالجتماعية
الذكاء واختبارات التحصيل  يوضح أداء األطفال الموىوبين مضطربي االنتباه عمى اختبارات

يجيبون فيو بطريقٍة صحيحة عمى العديد  أنَُّيم ينسون الكثير من  العبارات السيمة في الوقت الذي
 .سط والُمرتفع جداً عمى تمك االختبارات بين المتو  من  العبارات الصعبة، وعادًة ما يتراوح أداؤىم

كذلك فإن الوظائف التنفيذية السميمة تسمح لمفرد بالتكيف مع األوضاع البيئية المختمفة، وتحويل 
ذىنو حسب الموقف، وتمكن الفرد من وضع الخطة وتنفيذىا والمثابرة حتى اكتماليا؛ أي أنيا 

، كما أن (Jurado, Rosselli, 2007) تتوسط بين القدرة عمى تنظيم األفكار وطريقة أدائيا 
القدرة عمى االستجابة مع المواقف الجديدة أو المعقدة تتضمن مدى كبير من العمميات المعرفية 

 & Happé, Booth, Charlton)العميا التي غالبا ما ترتبط بوظائف الفص الجبيي لممخ
Hughes, 2006).  

لتنفيذية فإنو يجد أما الطفل الذي يعاني من قصور في واحدة أو أكثر من القدرات ا
صعوبة في االستمرار في األداء بنفس المستوى من الفعالية، ويظير ذلك بوضوح عندما يبدأ 

 نتائجوقد أوضحت ،  p 80) al., 2009 (McCloskey, et:في االنتقال من نشاط آلخر 
أن قصور الوظائف   (Dawson, Meltzoff, Osterling, & Rindaldi, 1998)دراسة 

يظير لدى األطفال الصغار، بينما أظيرت دراسات أخرى أن قصور الوظائف التنفيذية التنفيذية 
 ,Dawson, Munson, Estes, Osterling)ال يظير لدى األطفال في سن ما قبل المدرسة 

McPartland, Toth, Carver, & Abbott, 2002; Griffith, Pennington, Wehner 
& Rogers, 1999). 

 Syndromeباه المصحوب بفرط النشاط عبارة عن متالزمة واضطراب نقص االنت
تعوق قدرة الفرد عمى التركيز )عدم االنتباه(، وتنظيم مستوى النشاط فرط النشاط 

Hyperactivity االندفاع( وكبح السموك ،Impulsivity فيو أحد اضطرابات التعمم األكثر .)
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االضطراب أكثر من اإلناث بأربعة أمثال، شيوعا بين األطفال والمراىقين. ويتأثر الذكور بيذا 
كما يظير اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط في مرحمة ما قبل المدرسة أو 
السنوات األولى من المرحمة االبتدائية ويستمر بشكل متكرر في مرحمة المراىقة ثم أخيرا في 

بالدليل  ADHDاط مرحمة الرشد، ولقد تم تعريف نقص االنتباه المصحوب بفرط النش
بأنو: "عدم القدرة عمي االنتباه   DSM Vالتشخيصي اإلحصائي الخامس لالضطرابات العقمية

والقابمية لمتشتت والصعوبة التي يواجييا الطفل في التركيز عند قيامو بنشاط مما يؤدي لعدم 
 APA ,2015). إكمال النشاط بنجاح "  )

ىتمام بالفروق الفردية لممتعممين يحتم عمينا ضمان إن مبدأ تكافؤ الفرص واال 
توفير التعميم المناسب الذي يستوعب وييتم بمختمف الفروق الفردية لممتعممين حتى نتمكن من 
سد الفجوة الكبيرة القائمة بيننا وبين العالم المتقدم، والتعميم االبتدائي ىو مرحمة اإلعداد لمحياة 

يتعمم فييا الفرد كيف يتعمم، ولذلك لزامًا عمينا أن نقوم بإجراء المستقبمية كونيا أىم مرحمة 
مراجعة شاممة ومتأنية لمضامين التعمم والمعممين والمناىج، وأساليب التدريس واألنشطة المختمفة 
واإلدارة المدرسية، حتى نتمكن من توفير فرص التعميم لمجميع ونراعي الفروق الفردية ونيتم 

اصة من المبدعين والمبتكرين والموىوبين والمتميزين وكذا ذوي اضطراب بذوي االحتياجات الخ
 نقص االنتباه وفرط النشاط .

وقد تبدو مشكمة عدم االنتباه لمتعميمات الصعبة ولألعمال المدرسية المطموبة شائعة 
% ٙٔبشكل كبير بين طالب المراحل االبتدائية، فقد بمغت في العديد من الدراسات ما يقارب 

تشير إلى أن العديد من طالب ىذه المرحمة يواجيون صعوبة في التركيز أو التشتت  مما
المتواصل عن القيام باألعمال الصعبة، مما قد يؤدي بدوره إلى الفشل التعميمي واإلخفاق في 

% من التالميذ الذين لدييم اضطراب االنتباه ٘ٚالمواد الدراسية، وقد أشارت الدراسات إلى أن 
تظير لدييم مشكالت الفشل في األداء األكاديمي مما قد  ADHDفرط النشاط  المصحوب ب

يؤدي إلى إعادة الصفوف الدراسية أو التحويل إلى فصول التربية الخاصة وربما االنسحاب 
 والفصل من المدرسة.

ونظرا لما القتو نظرية الوظائف التنفيذية من االىتمام كتفسير محتمل ألعراض بعض 
لنمائية ومنيا صعوبات التعمم؛ حيث يمكن أن يميز قصور الوظائف التنفيذية كل االضطرابات ا

 Happé, et al., 2006; Ozonoff & Jensen, 1999; Ozonoff)اضطراب عن اآلخر 
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& Strayer, 2001 فقد نبعت مشكمة البحث الحالي، ويمكن صياغة مشكمة البحث الحالي .
 في التساؤالت التالية:

جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية قبل المعالجة ــــــــ ىل تو ٔ
الوظائف التنفيذية ومقياس نقص االنتباه وفرط النشاط ي مقياس ومتوسط أدائيا بعد المعالجة ف

 لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي؟ 
عة التجريبية ومتوسط أداء ــــــــ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجمو ٕ

الوظائف التنفيذية ومقياس نقص االنتباه وفرط ي مقياس المجموعة الضابطة بعد المعالجة ف

التعرف عمى فاعمية برامج التسريع واإلسراء في تنمية أداء الوظائف التنفيذية : 
النتباه وفرط النشاط لدي الموىوبين ذوي اضطراب نقص االنتباه وتخفيف حدة أعرض نقص ا

 وفرط النشاط من تالميذ الصف الخامس االبتدائي.
 يكتسب ىذا البحث أىميتو النظرية، والتطبيقية مما يمي: :أىمية البحث

ـ الكشف عن الخصائص التي تركز عمى العمميات المعرفية الكامنة وراء األداء األكاديمي ٔ
 ذ الصف الخامس االبتدائيلتالمي

ـ تناولو عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية والتي تمثل مرحمة ميمة في حياة التالميذ، توضع ٕ
فييا المبنات األساسية التي يتحدد عمى أساسيا مستواىم العممي في المراحل التالية والتي يبدو 

 فييا الفرد معتمدا عمي نفسو بصورة أكبر.
التدريب المنظمة الموجية في العمل عمي تعديل بعض العمميات المعرفية لدي ـ إبراز برامج ٖ

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي من خالل البرنامج المقترح في البحث الحالي. 

Enrichment Programs : يشير مفيوم اإلثراء إلى تمك الترتيبات
ا تحرير المنيج المعتاد بطريقة مخططة وىادفة وذلك بإدخال خبرات تعميمية التي يتم بمقتضاى

إضافية لجعمو أكثر اتساعًا وتنوعًا، وعمقًا وتعقيدًا، بحيث يصبح أكثر مالئمة الستعدادات 
شباعا لحاجاتيم العقمية والتعميمية، بمعنى آخر؛ إدخال تعديالت أو  الطمبة الموىوبين، وا 

المقررة عمى الطمبة العاديين حتى تتالءم مع حاجات الطمبة الموىوبين إضافات عمى الخبرات 
في المجاالت المعرفية واالنفعالية واإلبداعية والحس حركية، وقد تكون التعديالت أو اإلضافات 
عمى شكل زيادة مواد دراسية ال تعطى لمطمبة العاديين، أو بزيادة مستوى الصعوبة في المواد 
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 & Kirk, Gallagher)، أو التعمق في مادة أو أكثر من المواد الدراسية الدراسية التقميدية
Anastasiow, 1997). 

Acceleration 

نعني بالتسريع ذلك النظام الذي يسمح لمطالب الموىوب و المتفوق بالتقدم في دراستو بمعدل 
قصر مما يستغرقو الطالب أسرع،و اجتياز المرحمة أو المراحل الدراسية في فترة زمنية أ

 (.ٖٕٔٓالقريطي،)العادي.
الموىوب ىو ذلك الفرد الذي يظير أداء متميزًا في التحصيل األكاديمي، وفي  :

 –االستعداد األكاديمي المتخصص  –بعدين أو أكثر من األبعاد التالية: القدرة العقمية العامة
الميارات الحركية )عادل  –الميارات الفنية  -اديةالقدرة القي –التفكير أالبتكاري أو اإلبداعي 

 (ٕٓٔٓالعدل، 
تعرف الوظائف التنفيذية "بأنيا قدرة الطفل عمى كف السموك غير  

المرغوب والبدء أو المبادرة بالسموك المناسب، وتنظيم وتوجيو السموك لتحقيق اليدف، وىي 
المعرفية كاالنتباه واإلدراك والذاكرة والمغة، وفي نفس تعتمد في ذلك عمى العديد من الوظائف 

الوقت تؤثر فييا وتوجييا، وليا دور ىام في أنشطة الحياة اليومية، والتفاعل االجتماعي، 
 وتتضمن من ثمان مكونات يمكن تعريفيا إجرائيا كما يمي:

الوقت قدرة الطفل عمى ضبط اندفاعاتو ووقف سموكو بشكل مناسب في  ـ كف السموك:1
  المناسب، وأن يتوقف عن السموك غير المرغوب.

قدرة الطفل عمى االحتفاظ بالمعمومات المفظية أو األدائية في الذىن لفترة  ـ الذاكرة العاممة:2
 زمنية قصيرة؛ بغرض إنجاز الميام المكمف بيا.

الموقف، مع إيجاد قدرة الطفل عمى تحويل انتباىو أو أدائو استجابًة لتغير ـ المرونة المعرفية: 3
 حمول جديدة لممشكالت وتقبميا.

قدرة الطفل عمى تحقيق متطمبات م يمة محددة تشتمل عمى عدة خطوات؛ من  ـ التخطيط:4
خالل وضع اليدف وتحديد األسموب األكثر كفاءة، وتحديد األدوات والخامات الالزمة قبل تنفيذ 

 أي ميمة.
أو الميمة، وعمى عرض األفكار من تمقاء نفسو دون  قدرة الطفل عمى بدء النشاطـ المبادأة: 5

  االعتماد عمى اآلخرين.
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قدرة الطفل عمى ضبط ومنع أو تعديل االستجابات االنفعالية غير  ـ الضبط االنفعالي:6
المناسبة، والقدرة عمى مواجية المواقف المفاجئة من خالل التحكم في المشاعر واألفعال 

 لممواقف. واالمتثال لألوامر المصاحبة
عادة األشياء  ـ تنظيم األدوات:7 قدرة الطفل عمى تقبل النظام في العمل، وترتيب بيئة العمل، وا 

 إلى مكانيا. 
قدرة الطفل عمى المراقبة الذاتية لمحفاظ عمى مسار السموك مع اآلخرين، والمحافظة ـ المراقبة: 8

داء أثناء العمل وبعد االنتياء منو عمى االستمرار في أداء الميمة )مراقبة موجية(، وتقييم األ
 مباشرة لضمان الدقة في تحقيق اليدف.

 
ADHDAttention Deficit 

Hyperactivity Disorder  
( ىذا DSMIVعرف الدليل اإلحصائي والتشخيص الرابع لالضطرابات العقمية )

يظير خالل مرحمة الطفولة، وفي كثير من الحاالت قبل  الضطراب عمى أنو اضطراب نمائي
سنوات، ويوصف بمستويات نمائية غير مناسبة في جانب االنتباه البصري والسمعي  ٚعمر

وسموك النشاط الزائد واالندفاعية. وحتى يتم تشخيص الطفل عمى أن لديو ىذا االضطراب فالبد 
يًا عمى واحدة أو أكثر من جوانب الحياة أن تكون أعراض ىذا االضطراب قد تركت أثرًا سمب

كالعالقات االجتماعية، واألىداف األكاديمية أو المينية إضافة إلى الوظائف التكيفية والمعرفية. 
 ويمكن أن يستمر ىذا االضطراب إلى سن المراىقة أو سن الرشد.

 : Accelerationبرامج التسريع أو اإلسراع 
غالبًا ما يواجو الطمبة الموىوبون في الصف العادي احباطات جمة وممل كبير نتيجة 
انتظارىم لزمالئيم العاديين الكتساب المعمومة التي استوعبوىا ىم من المرة األولى، أو نتيجة 
الضغوط المختمفة التي تقع عمييم من قبل أقرانيم والمحيطين بيم، كما أن غالبية الخبرات 

ئية التي يدعي بعض المعممين أنيم يقدمونيا لمطمبة الموىوبين ما ىي إال أعباء إضافية اإلثرا
وواجبات زائدة ال تمبي حاجات الموىوبين وال تتحدى قدراتيم، ميمتيا فقط شغل فراغيم 
جيادىم واستنفاذ طاقاتيم حتى ال يشغموا المعممين وزمالئيم، أو يحولوا الفصل إلى فوضى،  وا 

إستراتيجية اإلسراع كحل مباشر وعممي لمطمبة الموىوبين سريعي التحصيل، حيث  من ىنا تأتي
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تسمح لمطالب الموىوب بالتقدم في السمم التعميمي بمعدل أسرع مما ىو معتاد بالنسبة ألقرانو 
العاديين. فالموىوب في ىذه الحالة يتحرك في جدولو الدراسي بالسرعة التي تريحو وتسمح لو 

 يبعده إلى حد كبير من التنميط في متوسط الصف العادي. بالتفوق، وىذا 
وتستند إستراتيجية اإلسراع عمى مبدأ ميم جدًا وىو أن الطالب الموىوب المراد تسريعة 
لديو الجدارة والنضج العقمي المبكر في بعض المجاالت، ومن سرعة االستيعاب والفيم والتعمم 

من أقل، وفي سن مبكرة عما ىو معتاد ومتعارف ما يمكنو من إنياء البرنامج الدراسي في ز 
 عميو.

كما أن ىناك أسبابًا منطقية ونفسية الستخدام أسموب التسريع، حيث تكمن األسباب 
المنطقية في أن درجة التقدم في البرامج التعميمية يجب أن تكون حسب سرعة استجابة المتعمم 

في مجال القدرات المعرفية، أما األسباب ليا، وبذلك تكون ممبية لمفروق الفردية بين الطمبة 
 النفسية فيمكن تمخيصيا في التالي:

 ـ عممية التعمم ىي مجموعة عمميات متطورة ومتسمسمة.ٔ
 ـ ىناك فروق فردية في التعمم بين األفراد في أي عمر زمني.ٕ
ت التي ـ يتضمن التعميم الفاعل تحديد موقع المتعمم في العممية التعميمية، وتشخيص المشكالٖ

 يعاني منيا ومعالجتيا.
 ويذكر أن برامج اإلثراء قد تكون عمى نوعين:

ويعني إضافة  Breadth (Horizontal Enrichment)اإلثراء األفقي أو المستعرض  -ٔ
وحدات دراسية وخبرات جديدة لوحدات المناىج األصمي في عدد من المقررات أو المواد 

خبرات تعميمية غنية في موضوعات متنوعة، أي توسيع الدراسية، بحيث يتم تزويد الموىوبين ب
 دائرة معرفة الطالب بمواد أخرى ليا عالقة بموضوعات المنياج.

ويعني تعميق محتوى  Depth (Vertical Enrichment)اإلثراء العمودي أو الرأسي  -ٕ
في  وحدات دراسية معينة في مقرر أو مادة دراسية، بحيث يتم تزويد الموىوبين بخبرات غنية

 موضوع واحد فقط من الموضوعات، أي زيادة المعرفة بالمادة المتصمة جوىريًا بالمنياج.
 &Davis)وقد بينت البحوث أن لإلثراء تأثير واضح عمى تنمية قدرات الطمبة، وباألخص: 

Rimm, 1998). 
 أ ـ القدرة عمى الربط بين المفاىيم واألفكار المختمفة والمتباعدة.

 قويم الحقائق والحجج تقويمًا نقديًا.ب ـ القدرة عمى ت
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 ج ـ القدرة عمى خمق آراء جديدة وابتكار طرق جديدة في التفكير.
 د ـ القدرة عمى مواجية المشاكل المعقدة بتفكير سميم وبرأي سديد.

ىـ ـ القدرة عمى فيم مواقف جديدة في نوعيا، وفيم زمن يختمف عن زمنيم، ومسايرة أناس 
ن بيم، أي أنيم يكونون قادرين عمى عدم التقيد بالظروف المحيطة بيم، يختمفون عن المحيطي

 وأن ينظروا إلى األشياء من أفق أعمى. 
 ,Guilfordبدأ االىتمام بدراسة الموىوبين والمبدعين منذ أن أعمن ) جيمفورد الموهوبون: 

يو نموذجو عن (  أمام جمعية عمم النفس األمريكية عن تصوره لبنية العقل والذي قدم ف 1950
وكان ذلك البداية لالنطالق إلجراء البحوث والدراسات العممية  –آليات البناء العقمي لإلنسان 

المختمفة في ىذا الجانب ، وحيث إن األفراد ذوي القدرات اإلبداعية يمعبون دورًا ىامًا في تطور 
رات واإلمكانات وتقدم المجتمعات ، حيث إن عممية التقدم والرقي تعتمد عمى تنمية القد

 ( .ٛٛ:  ٜ٘ٛٔوالميارات المختمفة ألبناء المجتمع ، )في المميجي،
وىناك العديد من العمماء والمنظرين الذي تحدثوا عن الموىوبين، وىناك أوجو شبو 
وأوجو اختالف بين وجية النظر ليؤالء العمماء والمنظرين، لذلك سوف نستعرض بعض األفكار 

 ن ومنيم:ليؤالء العمماء والمنظري
فسر "فرويد" الموىبة من منظور نفسي من خالل مفيوم التسامي أو  :

اإلعالء، بمعنى أن الدوافع الغريزية والطاقة الجنسية يتم إعالؤىا من خالل عممية الكبت، ثم 
توجو بشكل أفعال وتصرفات مختمفة من قبل الفرد نتيجة لمضغط االجتماعي ولما يحممو 

ن من الفكر والمبادئ والقيم، ويفسر اإلبداع بأنو إنتاج نشاط الوعي، كما أنو ال يمغي دور اإلنسا
 الوعي في الوصول إلى النتاج اإلبداعي.

واستجابة، وقد أوضحوا أن عممية  –فسروا سموك الفرد عمى أساس مثير  :
تطابقة مع الظروف الخاصة الموىبة ىي عممية تنظيم لمعناصر المترابطة في تراكيب جديدة م
عمى أن الطفل الذي يتم  –التي يتطمبيا الموقف، كما فسره آخرون من خالل عممية التعزيز 

تعزيزه يتييأ الستجابات إبداعية مناسبة لمموقف، وأنو يمكن تنمية ىذه االستجابات في مواقف 
 مختمفة، والتدعيم والتعزيز يساعد عمى خمق اإلبداع.  

أن التفكير لمموىوبين ينتج لوجود مشكمة معينة تمثل جانبًا غير مكتمل  :
البد من الوصول إليو ليتم حل المشكمة، والبد من األخذ في االعتبار عممية الكل المتكامل بعد 
التدقيق في عممية األجزاء وفحصيا، كما أنيم ميزوا بين الحمول التي قد تأتي نتيجة الصدفة، 
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ىمال العقل، والحمول القائ مة عمى عممية التعمم، والحمول التي تتطمب الفيم والتفسير والحدس وا 
 وىذه ىي الطريقة اإلبداعية.

يرون أن الدفء والحنان والتقدير والعاطفة واالحترام عوامل ميمة في خمق  
النتقال من القوة الموىبة، كما أنيم ركزوا عمى عممية الشعور والوعي والتعمق لدى اإلنسان، وا

إلى الفعل ليتم خمق اإلبداع، فأن اإلبداع يتحقق عندما يحقق لإلنسان ذاتو، واإلبداع بالنسبة ليم 
 العالقة بين اإلنسان السميم والوسط والسميم المشجع عمى عممية اإلبداع. 

المعمومات المعرفيون: يرى المعرفيون ومنيم "برونر" أن الموىبة تتمثل بقدرة الفرد عمى ربط  -
التي يواجييا مع المعمومات التي يختزنيا بشكل جديد ومختمف عما ىو مألوف وعادي، ويكون 

: ٜ٘ٛٔمن ىذه المعمومات المترابطة إنتاجًا جديدًا لو أثر عقمي وتصنيف فعمي )المميجي، 
ٕٙٓ.) 

ر االضطرابات النفسية في األطفال ُيع د اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط أحد أشي
والذي يأتي في أي من ىاتين الصورتين أو كالىما معًا : نقص االنتباه ، فرط الحركة 

% من أطفال العالم. وبينما ذكر  ٕٔ- ٛواالندفاعية ، ويحدث ىذا االضطراب في نسبة
فية التي البعض أن نقص االنتباه مرتبط باضطراب السموك ، وبمجموعة من الوظائف المعر 

وىو مصطمح ُأِطم ق عمي عدد من وظائف المخ التي تؤدي دورًا ” الوظائف التنفيذية ”تسمي 
ىامًا لدي كل شخص في القيام بإدارة وظائف الحياة اليومية واألساسية . ويمكن تقييم الوظائف 

اممة، الضبط التنفيذية من الناحية الوظيفية مثل الكف، المبادأة، التحول، التخطيط، الذاكرة الع
اإلنفعالى، تنظيم األدوات، المراقبة . كما يمكن تقييميا من الناحية التشريحية بحيث تقيس ىذه 

 (ٕٛٔٓالوظائف مدى نشاط مقدمة الفص الجبيي واألجزاء المختمفة من المخ )إبراىيم ،
 

( التى ىدفت  إلى التعرف عمى فاعمية البرنامج  ٜٕٔٓوفى دراسة  عبد المنعم )
ادي المعرفي السموكي فى خفض اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة اإلرش

والعدوان لدى أطفال المرحمة االبتدائية، والكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث فى مدى 
طفاًل وطفمة وقد  ٖٓانخفاض ىذين االضطرابين لدييم ، وتكونت عينة البحث األساسية من 

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المرحمة أسفرت النتائج عن وجود فروق 
االبتدائية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة 



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )                                      جملة كلية الرتبية ببنها

 

 444 

لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المرحمة 
دوان لصالح القياس البعدي، ووجود أثر االبتدائية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس الع

لإلرشاد المعرفي السموكي في خفض حدة اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة لدى 
أطفال المرحمة االبتدائية المشاركين بالدراسة، ووجود أثر لإلرشاد المعرفي السموكي في خفض 

 بالدراسة.السموك العدواني لدى أطفال المرحمة االبتدائية المشاركين 
 

أن عممية التشخيص لمطالب الموىوبين ذوي نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط 
جوىرية بين سموك الموىوبين ذوي نقص االنتباه المصحوب بفرط  اصعبة لمغاية وأن ىناك فروق

لنشاط كما يتضح من الجدول التالي: النشاط واضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط ا
James & Diane, 1993) ) 

( السموكيات المرتبطة بنقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط مقارنة بالموهوبين 1جدول )
 ذوي نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط

و السموكيات المرتبطة بنقص االنتباى
 المصحوب بفرط النشاط

ذوي نقص المشكالت المرتبطة بالموىوبين 
 االنتباه المصحوب بفرط النشاط

ضعف االنتباه، واأللم ،واالستغراق في  ضعف في االنتباه في جميع الحاالت.
 أحالم اليقظة

لدييم استمرار تناقص في الميام التي ال 
 تتمتع

 بالنتائج الفورية.

ي التسامح مع اإلصرار عمى انخفاض ف
 التي الميام

  تبدو غير ذات صمة.
 متروون . مندفعون.

يبدو عمييم عدم التنظيم أو عدم القدرة عمي 
 .اظيار  السموك في  سياقات اجتماعية

 لدييم  تنظيم وصراع عمى السمطة مع
 القيادات.

ارتفاع مستوى النشاط ؛ قد يحتاجون إلى  أكثر نشاطا وحركة.
 فترات اقل من النوم.

االلتزام بالقواعد واألنظمة والعادات لدييم  لدييم صعوبة في االلتزام بالقواعد واألنظمة.
 والتقاليد. 
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وعمى ىذا فإنو يجب عمى الباحثين في ىذا المجال اختيار أفضل المقاييس واالختبارات المقننة 
التي تكشف عن الموىبة واضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط في آن واحد، 

عديالت في المناىج الدراسية والتعميمية والتشخيص الجيد لتمك الفئة التي ينبغي أن يتبعو ت
المناسبة، وأساليب التعمم المتنوعة خصوصا مع فئة تمتمك النقيضين معا أممين من ذلك تنمية 

 قدراتيم إلي أقصي حد ممكن واالستفادة من مواىبيم واستثمارىا في تنمية المجتمع.  
االندفاعية، وعدم االنتباه،  وعمى الرغم من أن بعض الطالب لدييم بعض أعراض فرط النشاط،

إال أن ىناك بعضيم تستمر لدييم ىذه السموكيات حتى تصبح ثابتة وليس مجرد سموك عابر، 
ىؤالء الطالب في حاجة إلى أن يقوم المشتغمون بالرعاية الصحية بالتعرف عمييم من خالل 

االنتباه  جمع بيانات من الوالدين والمعممين. ويوجد اختبارات متعددة الضطراب نقص
المصحوب بفرط النشاط. وينبغي أن يتم التشخيص من خالل المراجعة الشاممة لمفحص 
الجسمي، ومن خالل اختبارات نفسية عديدة، ومالحظة سموكيات الطالب في األماكن التي 

 يتواجد فييا يوميا داخل وخارج المدرسة.
قوم بإرساليا لمقشرة المخية الخمفية وثمة اعتقاد بأن ساق المخ يقوم بجمع البيانات القادمة ثم ي

التي تقوم بعممية تكامل البيانات، أما تفسير البيانات فيو وظيفة القشرة المخية قبل األمامية، 
وأن تفسيرىا يمكن أن يعدل ما قام ساق المخ بإرسالو، ولذا تكتمل الحمقة، وأي انييار في 

نييار سوف تؤثر عمى طبيعة نقص اكتمال ىذه الحمقة سوف يعوق االنتباه، وأن درجة اال
االنتباه بعضيا مصحوب بفرط النشاط والبعض اآلخر غير مصحوب بفرط النشاط.  ولذلك فإن 
القشرة المخية قبل األمامية لدى الطالب الموىوبين تعمل بشكل أفضل من نظرائيم غير 

خية الخمفية )التكامل الموىوبين، وعمى ذلك فإن االنييار في حمقة االنتباه يحدث في القشرة الم
الحسي والمدخالت الوجدانية( وفى ساق المخ ربما يفسر ذلك عمى أن الطالب الموىوبين ذوي 
اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط أكثر عرضو لممشكالت الوجدانية واالجتماعية 

 (Goldberg, 2001وليس المشكالت المعرفية. )

الطالب الموىوبون ذوو اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط  يظيرون تنوعا  كبيرا 
في اختبارات اإلنجاز والذكاء، ويتميزون باألداء المشتت ويغفمون  عن أشياء سيمو عديدة عند 

لممتازة ، فإنيم يميمون إلى الحصول اإلجابة الصحيحة عمى األشياء الصعبة، نظرا لذاكرتيم ا
عمى أعمى الدرجات في االختبارات الفرعية التي تنطوي عمى الرياضيات، كما يميمون أيضا إلى 
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الحصول عمى أعمى الدرجات في القدرة عمى التفكير المجرد، لكن تكشف اختبارات التحصيل 
الموىوبين ذوي اضطراب عن مشاكل في االنتباه، أو صعوبات في التعمم، كما أن الطالب 

نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط يظيرون فروقا في درجة النمو الوجداني  واالجتماعي 
أكبر من نظرائيم الموىوبين، وربما يتصرفون بشكل أقل نضجا من نظرائيم في بعض المواقف 

شاركونيم وبشكل أكثر نضجا في مواقف أخرى، أما عن الصداقة ، فيم يصاحبون أولئك الذين ي
نفس االىتمامات المعقدة بنفس القوة. ومع ذلك، فإن ىؤالء الطالب غالبا ما يسيئون قراءة 
المؤشرات والمواقف االجتماعية ويظيرون فيما ضعيفا لديناميكيات وأىداف المجموعة، كما 

 يميل ىؤالء الطالب إلى العاطفة الجياشة والحساسية أكثر من نظرائيم.
ذوو القصور التعميمي، أو مشكالت التعمم لدييم احتياجات تعميمية والطالب الموىوبون 

تشبو تمك االحتياجات التي لدى الطالب الموىوبين والطالب ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط 
النشاط ، لذا، البد أن يقوم المعممون بتقديم المنيج، واستخدام طرائق تدريس فارقة وخصائص 

الميل إلى المحتوى ذي المستوى المتقدم، والرغبة في ابتكار الطالب الموىوبين تشتمل عمى 
حمول تحمل في طياتيا األصالة، وكذلك االستمتاع بالمفاىيم المجردة، وأساليب التعمم إبداعية، 

 (Frank, 2009B) والقيام بالميام في المجاالت التي ييتمون بيا وتظير فييا مواىبيم
( التي ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية Ziegler & Stoeger, 2003دراسة ) وفي

أحكام  اآلباء، والمعممين، والتالميذ أنفسيم في تشخيص تدني التحصيل الدراسي، ولتحقيق 
( طالبا وطالبة، بالمرحمة االبتدائية، واستخدما في الدراسة مقياس ٖٚٔأىداف الدراسة شارك )

مية، أما تقدير المجموعات ( لمكشف عن الموىبة العقSPMالمصفوفات المتتابعة العادي )
( طالبا عمى أنيم ٖٙلقدرات الطمبة فقد كان عمى تدريج خماسي بالنسب المئوية تم كشف )

( طالب منيم متدني التحصيل الدراسي، كما تم الكشف ٜموىوبون، وأظيرت نتائج الدراسة أن )
صيل، كما ( منيم متدني التحٙٔ( طالبا عمى أنيم موىوبين بدرجة متوسطة كان )ٗٚعن )

أظيرت نتائج الدراسة أن أحكام   اآلباء كانت أفضل حااًل من تقديرات المعممين أو الطالب 
أنفسيم. وعمى العموم فإن تقديرات المجموعات الثالث كانت اقل بدرجة كبيرة من نقاط االختبار 

 مما يجعميا عمميا غير صالحة لمالحظة وتقدير الموىوبين.
لموىوبين ذوي اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط ويمكن القول إن الطالب ا

النشاط يختمفون عن المتوسطين ذوي نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط في الجوانب التالية 
(Lovecky, 1999:) 
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: الطالب الموىوبون ذوو اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط Testingاالختبار  -ٔ
رات الذكاء والقدرات العقمية واالبداع، ويتميزون باألداء النشاط يظيرون تنوعا كبيرا في اختبا

المشتت والمضطرب وييممون أشياء سيمو عديدة عند اإلجابة الصحيحة عمى األشياء الصعبة 
نظرا لذاكرتيم المتميزة، فإنيم يميمون إلى الحصول درجات مرتفعة في االختبارات األكاديمية في 

القدرة عمى التفكير المجرد وكذلك التفكير االبداعي، لكن  مواد الرياضيات والعموم، وكذلك في
 عند أداء بعض اختبارات التحصيمية قد يواجيون بعض المشكالت.

: يتعمم ىؤالء الطالب بسرعة ويظيرون استراتيجيات ما Study skillsميارات الدراسة  -ٕ
ص الفئات، أو النماذج وراء معرفية ناضجة )استخدام معينات الذاكرة، التجميع من خالل خصائ

أو المكان، واالسترجاع من خالل االرتباطات( أكثر من نظرائيم. ومع ذلك، ينسون أحيانا 
استخدام االستراتيجيات أو ربما ال يحسنون استخداميا، ىؤالء الطالب لدييم صعوبات في 

 ميارات الدراسة مثل تدوين المالحظات، تنظيم األفكار، أو اإليجاز.
: الطالب الموىوبون ذوو نقص االنتباه Developmental issuesنمو قضايا ال -ٖ

المصحوب بفرط النشاط يظيرون فروقا في درجة النمو الوجداني واالجتماعي أكبر من 
نظرائيم، األمر الذي يجعميم يتصرفون بشكل أقل نضجا من نظرائيم في بعض المواقف 

ية، فيم يندمجون ويتفاعمون مع أولئك الذين العاطفية واالجتماعية، أما عن العالقات االجتماع
يشاركونيم نفس االىتمامات الوجدانية واالجتماعية، ومع ذلك، فإن ىؤالء الطالب قد يفشمون في 
قراءة كثير من المواقف االجتماعية ويظيرون فيما رديئا لديناميكيات وأىداف الجماعة التي 

 ينتمون الييا.
  -مقارنة بنظرائيم  -الطالب ليم اىتمامات خاصة : ىؤالءInterestsاالىتمامات  -ٗ

ويسعون في طمب األنشطة المعقدة ولدييم اىتمامات قوية وتستمر لسنوات طويمة، كما يختمفون 
 عن الطالب الموىوبين اآلخرين في أنيم:

يظيرون فروقا كبيرة   في النمو خاصة فيما يتعمق بالنواحي الوجدانية واالجتماعية والمعرفية  -
 وفى القدرة عمى التذكر.

 ال يجيدون التفكير المتتابع وال يستطيعون استخدام الذاكرة العاممة بشكل جيد. -
يعانون من صعوبة في حل المشكالت التي تستخدم عالقات الجزء بالكل، حيث أن لدييم  -

 مشكالت في تحديد النقاط الرئيسية من البيانات والمعمومات.
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ل العمل الذي يكمفون بو، يسرعون فيو، يستغرقون وقتا طويال في غير مثابرين في استكما -
 استكمال أشياء بسيطة، وغالبا ما يغيرون توجياتيم عند العمل في أي مشروع.

 يجدون صعوبة في العمل داخل المجموعات حتى في مجموعات الطالب الموىوبين. -
 ال األداء. ال يشعرون بالرضا عن النفس أو بالدافعية الداخمية الستكم -

في  ADHDيبدي العديد من األطفال الذين لدييم  مظاهر االضطراب في سن ما قبل المدرسة:
سن ما قبل المدرسة سموكيات حركية نشطة تخمو من الراحة، وتغيرات كبيرة في المزاج ونوبات 
رىاق ناتج عن نقص النوم، كما يبدون معرضين لإلحباط أكثر من غيرىم،  من الغضب، وا 

االنتباه لدييم قصير جدًا كما يظير العديد من األطفال في ىذه المرحمة العمرية مشكالت  وزمن
في المغة والكالم ويصفون عادة بأن تصرفاتيم خرقاء. وتبدو مشكالتيم أكثر وضوحًا حين 
يكونون في مواقف ضمن مجموعات، وقد يبدون سموكيات عدوانية وكثير من ىؤالء األطفال ال 

 ياض األطفال.يستمرون في ر 
تتزايد مشكالت ىؤالء األطفال في سن المدرسة، حيث مظاهر االضطراب في سن المدرسة: ـ 

المعروضة أو االندماج مع اآلخرين يتوقع منيم البقاء ىادئين في أماكنيم والتركيز عمى الميام 
 في الفصل الدراسي.

يث توكل لو واجبات وتبدأ تأثير المشكالت الدراسية لمطفل في الظيور في المنزل، ح
منزلية تدخل الطفل واألسرة معًا في معاناة حقيقية إلنياء تمك الواجبات، كما أن ىؤالء األطفال 
يعانون من مشكمة عدم القدرة عمى إتباع التعميمات سواء في المنزل أو المدرسة، ويجدون 

ت ليم. كما يعانون من صعوبة في أداء الميام اليومية الموكمة ليم أو إكمال األعمال التي أوكم
رفض اآلخرين ليم من األقران بناء عمى نتاج سموكياتيم االجتماعية الغير مناسبة والتي تتزايد 
مع الوقت، وفي نياية مرحمة الطفولة تبدأ السموكيات االجتماعية بالتحسن واالستقرار، إال أن 

 المشكالت األكاديمية قد تستمر مالزمة ليم..
خالل ىذه الفترة النمائية فمن قد تتغير مظاىر ي سن المراهقة: ـ مظاهر االضطراب ف

االضطراب حيث يقل النشاط الزائد، إال أن ضعف االنتباه واالندفاعية قد يستمران، وتظير في 
% منيم ٖٓ-%ٕ٘% من الطالب. كما أن ٛ٘ىذا العمر مظاىر الفشل الدراسي عند نحو 

اعية مع اآلخرين، وفي محاولة من ىؤالء يواجيون صعوبات واضحة في العالقات االجتم
المراىقين لمحصول عمى قبول اآلخرين ليم، فقد يتجيون لالرتباط مع أقران لدييم مشكالت 

 متشابية، مما قد يؤدي إلى انجرافيم في سموكيات تيدد حياتيم أو حياة غيرىم.
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حول  (Rabiner et al.,1999)في دراسة قام بيا رابنرو وآخرون  :
الصعوبات التعميمية التي يمر بيا الطالب في المرحمة االبتدائية حيث كانت تقوم الدراسة عمى 
متابعة التغيرات األكاديمية لمجموعة من األطفال الذين كانوا يعانوا من مشكالت في االنتباه في 

ال تمت متابعتيم لخمسة سنوات الحقة من السنوات الدراسية في المرحمة مرحمة رياض األطف
االبتدائية، وقد ظيرت مشكالت أكاديمية واضحة لدى األطفال خاصة في التحصيل القرائي، 

 حيث كان أداؤىم منخفضًا.
 

طالبا وطالبة من طالب المرحمة  ٕٓٙعمى  Reis et al., 2002)وفي دراسة أخرى )
مدارس في الواليات المتحدة. حيث تم تقييم تحصيميم األكاديمي في نياية العام  ٛاالبتدائية في 

الدراسي في القراءة والرياضيات والمغة المكتوبة من خالل معممييم بعد تطبيق مقياس كونر 
لمكشف عن وجود مشكالت ضعف االنتباه. وقد أشارت النتائج إلى تدني مستوى القراءة بنسبة 

لذي ظيرت لدييم أعراض ضعف االنتباه مقارنة بمن لم تظير لدييم % لدى الطالب اٙٚ
األعراض كذلك بالنسبة لمغة المكتوبة فإن أداء الطالب الذين ظير لدييم ضعف انتباه كان 

% عن األقران العاديين، وقد أكدت ىذه الدراسة عمى ضرورة التدخل المبكر ٕٜمنخفضًا بنسبة 
دى األطفال الذين تظير لدييم أعراض ىذا الضعف في لعالج جوانب الضعف في االنتباه ل

سن مبكر، كما أكدت الدراسة عمى أىمية التركيز في حالة األطفال الذين يعانون من ضعف 
 االنتباه عمى األسباب التي تقود لمصعوبات األكاديمية وليس عمى الصعوبات األكاديمية ذاتيا.

في العديد من الدراسات  ADHDب الذين لدييم وقد ورد االرتباط بين الصعوبات المغوية لمطال
حيث لفتت بعض الدراسات االنتباه إلى أن ضعف الميارات المغوية كضعف المغة التعبيرية أو 

 المغة االستقبالية وكذلك الذكاء المغوي المنخفض يترافق غالبًا مع ىذا االضطراب.
 

( في دراسة أجروىا Mclnnes et al.,2003وقد أكد ىذه النتائج ماكمينس وأخرون )
فقط  ADHDسنة ممن تم تشخيصيم عمى أن لدييم  ٕٔ-ٜتتراوح أعمارىم بين  اطالب ٚٚعمى 
لدييم صعوبات لغوية فقط بدون  ٜٔمصحوب بصعوبات لغوية و ADHDيعانون من  ٛٔو 

ADHDآخرون ال توجد لدييم أية مشكالت حيث تم تقييميم من خالل اختبارين احدىما  ٜٔ، و
قطع لمقراءة، فقد أشارت نتائج اختبار  ٛاع مع الفيم، واآلخر الكتشاف األخطاء في لالستم
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في عينة الدراسة كان أداؤىم أقل  ADHDاالستماع مع الفيم إلى أن جميع األطفال الذين لدييم 
بكثير من بقية األطفال في العينة الضابطة في شرح ما تم فيمو من القطعة المستمعة، إال أنيم 

يظيرون أداء مقارب لمعاديين و أفضل من الطالب الذين لدييم مشكالت لغوية فقط أو كانوا 
ADHD .مصحوب بمشكالت لغوية حين توجو ليم أسئمة محددة حول ما تم االستماع لو 

لدييم صعوبة في التحصيل بالمستوى  ADHDالعديد من الطالب الذين لدييم  
في العديد من المجاالت األكاديمية بما فييا مادة الرياضيات. ومن المشكالت المناسب لعمرىم 

الشائعة في الرياضيات لدى ىؤالء األطفال المشكالت المرتبطة باستيعاب مفاىيم الرياضيات 
واستيعاب الحقائق األساسية الستكمال حل المشكالت بالوقت المناسب، كذلك استخدام 

المشكالت الرياضية بفعالية. كما أن تطبيق الحقائق الخاصة  االستراتيجيات المناسبة لحل
بالجمع والطرح وجداول الضرب تأخذ وقت أطول مما يستيمك الطفل الذي ال يعاني من 

ADHD وىذا بدوره يؤثر عمى التعمم الالحق لممستويات األعمى من الرياضيات والميارات ،
يبدون أداء أفضل  ADHDالطالب الذين لدييم التقنية. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن 

عندما تنظم الميام الرياضية لتتناسب مع المستوى األكاديمي الفردي المناسب لمطالب، وعندما 
تقدم ليم تغذية راجعة مستمرة حول أدائيم. كذلك عندما تكون نتائج أدائيم ظاىرة ومرتبطة 

دروس الرياضيات ليم كاستخدام القصص بعمميم، وحين يتم استخدام إجراءات مناسبة لتقديم 
واألساليب المثيرة، فان ذلك يشد انتباه األطفال ويعمل عمى تحسين أدائيم األكاديمي 

(Rabiner,2005.) 
( لتقييم ميارة القيام بالميام Benedetto,1999  Tannockففي الدراسة التي أجراىا )
الذين ال يوجد لدييم أعراض  مقارنة مع الطالب ADHDالرياضية لمطالب الذين لدييم 

ADHD طالبا وطالبة تم تشخيصيم عمى أن لدييم  ٘ٔ، وقد أجريت الدراسة عمىADHD ،
 ٔٔ-ٚوكانت تتراوح أعمارىم جميعًا من  ADHDطالبا وطالبة ال يوجد لدييم  ٘ٔإضافة إلى 

عينة سنة ونسب الذكاء متقاربة بين المجموعتين حيث قدمت ميارات حسابية لمطالب في ال
دقائق، مرة قبل استخدام أي عالج دوائي مع المجموعة  ٓٔالتجريبية والضابطة خالل 

التجريبية، ومرة أخرى باستخدام عالج دوائي كالريتالين مع المجموعة التجريبية. وقد حسبت 
مياراتيم عمى مسائل متعددة تشمل جمع وطرح، كما حسب مستوى الدقة في االستجابة، وعدد 

 (in: Mclnnes et al.,2003) سموك المصاحب. وقد أشارت النتائج إلى ما يمي:األخطاء وال
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كان أداؤىم أقل من أقرانيم العاديين في مادة  ADHDالعديد من األطفال الذين لدييم  -ـ
ن كانوا في نفس مستوى الذكاء.  الرياضيات حتى وا 

تخدام أصابع اليد وليس عمى إجراء عمميات الحساب باس ADHDيعتمد األطفال الذين لدييم  -
 عمى الذاكرة.

من مشكالت في فيم مفيوم االستالف بشكل  ADHDيعاني العديد من الطالب الذين لدييم  -
مناسب، وىي ميارة تتطمب ميارات أساسية مثل تشغيل الذاكرة واالنتباه والذي يشكل جانب 

يفية توجيو وتحسين تمك ضعف لدى ىؤالء الطالب، لذا يقترح الباحثان تدريب المعممين عمى ك
 الجوانب لدى الطالب.

استخدام العالج الدوائي يقمل من استخدام أصابع اليد في إجراء العمميات الحسابية ويساعد  -
في استخدام الذاكرة، كذلك يقمل من أخطاء عمميات الطرح. وعمى الرغم من أن استخدام الدواء 

الستجابة باالنتباه الختبار الرياضيات، إال في ا ADHDقد حسن من أداء الطالب الذين لدييم 
أن الدواء لم يعالج صعوبات الرياضيات التي يعاني منيا الطالب، فتمك الصعوبات ينبغي 

 تحديدىا في برنامج الطالب الفردي واستخدام أسموب عالجي تدريبي مناسب معيا.

لتي تناولت الصعوبات التعميمية عند الطالب الذين لدييم تم تناول ىذا الجانب ضمن الدراسات ا
ADHD :من عدة زوايا كما يمي 

 Self-Control  أن أىم الخصائص عند األفراد الذين لدييم
ADHD في نمط ضعف االنتباه فقط، ىو عدم القدرة عمى التحكم بالذات، تمييا مشكمة عدم ،

يعتقد بأن اضطراب االنتباه يختمف في خصائصو ومشكالتو عن اضطراب االنتباه، كما انو 
ADHD  بشكمو المزدوج )اضطراب انتباه مع نشاط زائد واندفاعية(. كما يرى بأنو أثناء مرحمة

نمو الطفل، فإن التأثير والتحكم بسموك الطفل يتحول تدريجيا من المصادر الخارجية إلى أن 
وانين ومعايير داخميو، والتحكم بسموك الفرد بقوانين ومعايير يصبح وبشكل متزايد محصنًا بق

داخمية ىو ما يقصد بو التحكم الذاتي، فعمى سبيل المثال الطفل الصغير تكون لديو قدرات 
محدودة لمتحكم بسموكو االندفاعي، فمن الشائع أن األطفال الصغار يفعموا عادة ما يخطر عمى 

عمى األغمب نتاج موانع محيطة بالموقف، كأن يمقي الطفل  باليم ، وان لم يفعموا فيكون ذلك
باأللعاب عمى األرض حين يغضب ويمتنع عند وجود أشخاص محيطين يشكموا مصدر تيديد 
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كاألم مثاًل. وىذا يختمف عن موقف طفل أكبر لديو نفس الدافع لتحطيم لعبة ولكنو ال يفعل ألنو 
 يأخذ باالعتبار النتائج التالية:

 ن يتمكن من الحصول عمى نفس المعبة الحقًا لمعب بيا ألنو حطميا.. انو لٔ
 . أن والديو قد يغضبان ألنو حطم لعبتو الجديدة.ٕ
 . أنو سيشعر باالنزعاج ألنو خذل والديو.ٖ
 . أنو سيشعر باالنزعاج ألنو ترك غضبو يخرج خارج السيطرة وقد يشعر باإلحباط.ٗ

نظم سموكو في ضوء معايير وقوانين داخمية، وليس بناءًا وعمى ىذا فالطالب يتعمم أن يتحكم وي
ىم غالبًا يعانون من ضعف  ADDعمى تيديدات ومواقف خارجية. كما أن الطالب الذين لدييم 

التحكم بالذات ناتج عن أسباب بيولوجية وليس ألسباب تربوية. ولذلك فإن بعض الوظائف 
 و بشكل مناسب ومن ىذه العمميات:والعمميات األساسية المحددة والميمة قد ال تنم

ويقصد بيا القدرة عمى استدعاء عناصر الماضي  Working Memory ـ الذاكرة العاممة:
والتحكم بيا في عقل اإلنسان حتى تتمكن من توقع ما سيحدث مستقبال. وىذا إجراء ميم 

من يعانون من لمتعامل مع مواقف الحياة اليومية والتي يعتقد بأنيا ال تعمل بشكل جيد عند 
ADD. 

القدرة عمى استخدام الكالم الداخمي الموجو ليقود سموك وأفعال اإلنسان،  :
يساعد عمى التحكم بالسموك وحل المشكالت التي تواجو اإلنسان، وىذه القدرة تتطور في وقت 

 .ADDمتأخر وبشكل غير مكتمل لدى األطفال الذين لدييم 
: Sense of Time  ويشير إلى القدرة عمى تقدير الوقت المحدد ألداء

الميمة والتحكم بسموك الفرد عمى ضوء معرفتو بذلك الوقت، كأن يتمكن الطفل من إنياء ميمة 
 محددة بوقت مناسب لكي يتمكن من االنتقال لميمة أخرى.

حساس الذاتي بالوقت ويعتقد بأن األطفال الذين لدييم اضطراب في االنتباه يكون لدييم اإل 
 ,Barkleyمعطال مما يعيق أدائيم لألفعال المطموبة في الوقت المناسب. وقد توصل باركمي )

( في دراساتو إلى أن صعوبة التحكم في الوقت قد تكون أيضا عنصرا أساسيا لممشكالت 1997
 ADHDدييم طالبا ل ٕٔ، ففي دراستو التي أجراىا عمى ADHDالتعميمية لمطالب الذين لدييم 

سنة وتم اختبارىم  ٗٔ-ٙطالبا ال يوجد لدييم ىذا االضطراب ممن تراوحت أعمارىم بين  ٕٙو
، ٖٙ، ٕٗ، ٕٔفي استخدام ميام تنظيم الوقت، حيث قدمت ليم ميام يتم فييا استجابتيم كل 

مى ثانية، وأثناء نصف ىذه الفترة كانت تقدم مثيرات مشوشة، لمتأكد من مدى تأثيرىا ع ٓٙ، ٛٗ
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 ADHDأدائيم. وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن الطالب الذين ال توجد لدييم أعراض
استطاعوا االستجابة في الوقت المناسب، كما أنيم لم يتأثروا بالمشتتات التي تم عرضيا عمييم 

، فحتى عندما قدمت ليم ADHDأثناء األداء، وىو عكس ما ظير مع الطالب الذين لدييم 
ة لتحسين االنتباه، لم تتحسن قدرتيم عمى تقدير الوقت واالستجابة في الوقت أدوية خاص

المناسب، مما يشير إلى أن ىنالك مشكمة أساسية لدى ىؤالء األطفال في تقدير الوقت قد تكون 
 ىي أساس لعدم انجازىم لمميام المطموبة في الوقت المناسب.

 
 :ـ 

ىداف في ذىن الفرد واستخدام الصور الداخمية لتمك األىداف أي القدرة عمى تحديد أ 
لتشكيميا وتوجيييًا والتحكم بسموك الفرد وتوجييو، وىي خاصية ميمة لإلنسان لتحديد ما يريد 
عممو وتحديد الجيد المبذول والمطموب لالستمرارية في العمل لتحقيق األىداف، فقد يكون 

من االحتفاظ بأىدافو لفترة طويمة في ذىنو. والطالب محبطا وصعبا عمى اإلنسان أال يتمكن 
الذين لدييم تشتت في انتباه يواجيون صعوبة في الحفاظ عمى الرغبة باالستمرار في بذل الجيد 

 المطموب لتحقيق أىداف طويمة المدى.
 

وحسب نظرية "باركمي" فإن اضطراب نقص االنتباه ىو نتاج لضعف التحكم بالذات 
 باه وىذا يعني بأنو:وليس لعدم االنت

بنمط ضعف االنتباه، قد ال تنقصيم الميارات والمعرفة  ADHDأواًل: أن األشخاص الذين لدييم 
لكي ينجحوا، ولكن مشكمتيم في التحكم بالذات والتي تمنع استفادتيم من المعرفة والميارات التي 

كمي" تكمن في أن يفعل يمتمكونيا في الوقت المناسب. فمشكمة ضعف االنتباه كما صورىا "بار 
فقد يعرف الطفل الخطوات  ،الفرد ما يعرف في الوقت المناسب وليس في أن يعرف ما سيفعل

التي يجب أن يتبعيا لمنجاح بعمل مدرسي مثاًل، ولكنو يفشل في أداء العمل ألن تحكمو في 
دودًا، الوقت كان غير مناسب أو أن استخدامو لألىداف طويمة المدى لتوجو سموكو كان مح

ويقترح لعالج ىذه المشكالت بأن يتم التركيز عمى مساعدة األفراد الذين لدييم ضعف انتباه 
عمى تطبيق المعرفة التي لدييم في الوقت المناسب بداًل من تعميميم كيف يكتسبوا الميارات 

مطموبة الالزمة لتمك المعرفة. كما يقترح متابعة األطفال من المعممين وتركيزىم عمى الميام ال
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والقوانين والتي تحكم العمل أو السموكيات من وقت آلخر، كذلك استخدام إشارات ولوحات في 
 (.in Rabiner,2005الفصل لتحقيق ذلك )

Executive Functioning DeficitEFDs

اعد لمتحكم بالسموك. ويقصد بيذا الجانب القدرة عمى اتخاذ القرار والتخطيط لمخطوات التي تس
كأن يقوم الطفل الذي لديو ميام وواجبات دراسية طويمة المدى بتقسيميا إلى أجزاء ومن ثم عمل 

وعمى الرغم من أنو ال توجد  خطة الستكمال كل جزء، ومتابعة األداء طوال فترة انجاز العمل.
 أن أىم ىذه الوظائف ىي:قوائم محددة عالميًا ليذه الوظائف إال أن معظم الخبراء يتفقوا عمى 

 Planningالتخطيط:  -
 Reasoningاالستدالل:  -
   memory Working الذاكرة العاممة: -
   behavior Inhibitingالتحكم في السموك:  -
  Attention& Shifting Cognitiveاالنتباه وتحويل المعرفة  -
   Flexibility in thinkingالمرونة في التفكير  -

لميارات المرتبطة بالوظائف التنفيذية ميمة جدًا لمسموكيات اإلنسانية المعقدة، ألنيا وتعتبر ا
تساعد في تنظم وتوجيو السموك بطريقة معدلة ومرنة، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن 

يظيرون ميارات الوظائف التنفيذية بصورة مقاربة لتمك التي  ADHDاألطفال الذين لدييم 
فال الذين ال توجد لدييم أعراض ىذا االضطراب، ولكن المفاىيم الحديثة الضطراب يظيرىا األط

قصور االنتباه والنشاط الزائد، تؤكد عمى أن ىذه الوظائف التنفيذية، قد تمثل جوىر االضطراب 
لدى األطفال وقد تكون األعراض التي يتصف بيا ىذا االضطراب من عدم االنتباه أو النشاط 

 ندفاعية ما ىي إال نتاج لمخمل في الوظائف التنفيذية في كثير من الحاالت.الزائد أو اال
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الوظائف التنفيذية غير المناسبة والتي تقود إلى أعراض 

ADHD  قد تكون ىي األساس في الصعوبات التعميمية التي تظير لدى ىؤالء األطفال، حتى
نو في حال عدم وجود اضطرابات في الوظائف التنفيذية لدى أن بعض الدراسات تؤكد عمى أ

ىؤالء األطفال فمن األرجح أنيم لن يعانوا عمى اإلطالق من مشكالت تعميمية. ففي دراسة 
( حول تأثير اضطراب الوظائف التنفيذية عمى اإلنتاج Biederman, 2004بايدرمان )

طالبا وطالبة من األطفال  ٜٕ٘من في عينة تكونت  ADHDاألكاديمي لمطالب الذين لدييم 
،  تراوحت أعمارىم ADHDطالبا وطالبة ال يوجد لدييم ٕٕٕ، وADHDوالمراىقين ممن لدييم 
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سنة، و أجريت عمييم اختبارات لمجوانب األكاديمية والوظائف التنفيذية وغيرىا،  ٚٔ-ٙمن 
داء أكاديميا أضعف أظيروا أ ADHDتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أن الطالب الذين لدييم 

من العاديين في العديد من المجاالت، وقد ارتبط ىذا الضعف بالحاالت التي ظير لدييم 
 اضطراب في الوظائف التنفيذية.

وال يوجد لدييم اضطرابات في  ADHDوعند مقارنة الطالب العاديين والطالب الذين لدييم 
ولدييم اضطرابات في العمميات  ADHDالعمميات التنفيذية مع الحاالت التي يوجد لدييم 

مع اضطرابات الوظائف التنفيذية كانوا أكثر  ADHDالتنفيذية، فان األطفال الذين كان لدييم 
عادة لمصفوف، وأن  % منيم كان لدييم صعوبات تعمم و تحصيل أكاديمي منخفض ٗٗرسوبا وا 

نة بمن ال يوجد لدييم في مادة الرياضيات ، كذلك كانت لدييم مشكالت واضحة في القراءة مقار 
مشكالت في الوظائف التنفيذية، مما يؤكد عمى أن اضطراب الوظائف التنفيذية قد يكون ىو 
المتغير األساسي في ظيور تمك االختالفات بين المجموعات، وىو ما تدعو تمك الدراسة إلى 

وث صعوبات االلتفات لو وقياسو في مرحمة مبكرة ،والعمل عمى تدريب تمك الوظائف لتجنب حد
 تعمم عند التالميذ.

ADHD

، فبعض ADHDتتباين قدرات المعممين في التعامل بشكل فعال مع ا لطالب الذين لدييم 
المعممين لدييم خبرة متميزة في ىذا المجال وكيفية التعامل مع الصعوبات التي قد تواجو الطفل، 

ك أىم االستراتيجيات التي يمكن توظيفيا لمساعدة الطفل الذي لديو ىذا االضطراب عمى وكذل
النجاح، إال أن العديد أيضا من المعممين، لدييم نقص كبير في الخبرة العممية لمتعامل مع 
الصعوبات التعميمية والسموكية لحاالت قصور االنتباه والنشاط الزائد، وكنتيجة لذلك فان الطفل 

 يتمقى الخدمات المناسبة التي يحتاجيا، مما يشكل مصدر إحباط لمطفل واألسرة معًا. قد ال
وليذا السبب فإن التعرف عمى خبرات المعممين وتفيم حاجاتيم لمتعامل مع ىذه الفئة يعد عاماًل 
ميمًا يساعد في التوصل إلى الحمول المناسبة لتزويد المعممين بما يحتاجون من خبرات وتدريب 

تي يمكن أن تساىم بدورىا في عالج مشكالت صعوبات التعمم لدى التالميذ الذين لدييم وال
ADHD. 

معممًا ممن يعممون  ٕٔ( عمى Frank et al., 2009Aوالدراسة التي قام بيا فرانك وآخرون )
في المرحمة االبتدائية في الصف الثالث االبتدائي في الواليات المتحدة لمتعرف عمى مستوى 
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ومعرفة المعممين باضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد، واالستراتيجيات التعميمية خبرات 
 المناسبة لمساعدة ىؤالء التالميذ، وقد أشارت النتائج إلى ما يمي:

يظير لدى المعممين فيما خاطئا ألعراض نقص االنتباه والنشاط الزائد، فالطالب الذين لدييم  -
ربطيم باضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد، فحسب ما جاء أعراض عدم انتباه فقط ال يتم 

في رأي المعممين بأن الطالب الذين يتحركون بكثرة ويقاطعون المعممين ويبدون مندفعين ىم 
الذين لدييم ىذا االضطراب. وىذا الفيم الخاطئ لطبيعة االضطراب وخصائصو، قد يؤدي إلى 

 ألمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكالتيم التعميمية الحقًا.إىمال ىؤالء الطالب من قبل المعممين، ا
يحاول المعممون إرجاع مشكالت الطالب السموكية والتعميمية التي تحدث في الفصل الدراسي  -

 بعوامل بيئية خارج المدرسة مما يقمل فرص تحسين قدراتيم وخبراتيم.
الذين لدييم أعراض  معظم المعممين لم تكن لدييم خطة واضحة لمتعامل مع األطفال -

ADHD ويبدو بأن المعممين ينزعون غالبًا الختيار االستراتيجيات التعميمية التي ال تتطمب وقتا ،
 وجيدا كبيرا منيم، والتي قد تكون غير مفيدة ليؤالء واألطفال. 

 ـ عدم توظيف االستراتيجيات التعميمية الفعالة مثل أسموب التعميم الفردي واستخدام التعمم عن
 طريق األقران.

ـ كذلك بالنسبة لتعديل البيئة التعميمية )تعديل المقاعد والجمسة( لم تكن استراتيجياتيم تتوافق مع 
األساليب الحديثة في تعديل البيئة الصفية المالئمة لألطفال كثيري الحركة أو األكثر عرضة 

في استراتيجيات  لمتشتت، مما يدل عمى نقص الخبرة ليس فقط في فيم األعراض بل أيضاً 
 التعامل مع أعراض ىذا االضطراب، ومن ىذه االستراتيجيات التي يمكن استخداميا مايمي:

، فإن كثيرا ADHDكما سبق اإلشارة لو في المشكالت المرتبطة باألطفال الذين لدييم  
بعض المواد ألسباب مرتبطة بوجود اضطراب في من الباحثين اعزوا فشل الطالب تعميميًا في 

الوظائف العممية لدى ىؤالء األطفال وىو ما يؤثر عمى العمميات العقمية التي تساعد في تنظيم 
المرونة السموك المعقد المباشر، وتشمل ىذه العمميات وضع األىداف والتخطيط واالستدالل و 

والقدرة عمى االستجابة، كذلك فان تجييز المعمومات بالذاكرة تعد من العناصر الميمة في ىذه 
العمميات، حيث يمكن لمفرد تخزين المعمومات وحفظيا في عقمو لالستخدام الالحق، ويؤثر بدوره 

بحاث إلى عمى الجوانب العقمية األخرى كاالستدالل وغيرىا. وقد تم التوصل في العديد من األ
، قد يكون عامال مؤثرا في ADHDأن قصور تجييز المعمومات لدى الطالب الذين لدييم 
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حدوث الصعوبات األكاديمية التي قد يواجييا الطالب، لذا فإن التدخل في ىذا الجانب بيدف 
تحفيز الذاكرة لدى الطالب الذين لدييم ىذا االضطراب قد يكون لو تأثير فعال في تحسين 

 حيم األكاديمي.فرص نجا
 

ويبدو بأن برامج الكمبيوتر التي تكون معدة ومييأة بشكل جيد لتتالزم مع حاجات 
قد تكون بدورىا عالجًا لبعض مشكالتيم األكاديمية التي  ADHDوقدرات الطالب الذين لدييم، 

 ,Mclnnes & Malenoskiيعانون منيا، فالدراسة التي قام بيا كل من مكمينيس ومالينوسكي )
( والتي استخدموا فييا برنامج تدريبي عمى الكمبيوتر لتجييز المعمومات بالذاكرة لدى 2003

ويعانون من اضطراب الوظائف العممية، كانت عاماًل مؤثرًا في نجاح  ADHDطالب لدييم 
وفشل الطالب الذين لدييم ىذا االضطراب. فقد عممت ىذه الدراسة والتي تم تطبيقيا لمدة 

سنة، حيث تم  ٕٔ-ٚطالبًا وطالبة في عمر  ٓ٘مى عينة من الطالب عددىم خمسة أسابيع ع
استخدام برنامج كمبيوتر من مستويين، مستوى مركز ومستوى بسيط، كالىما يشمل نفس 
المحتويات ولكن بصعوبة مختمفة، وقد تم توزيع الطالب عمى البرنامجين والتي احتوت عمى 

 ٘ٗجمسة، كل جمسة محددة بزمن  ٕٓوالسمعية من خالل  أداء يرتبط بالذاكرة العاممة البصرية
دقيقة الستكمال الميام المطموبة كحد أدنى، ويقوم الطالب بأدائيا أما في المدرسة أو المنزل 
بالتعاون مع األسرة. وفي نياية التدريب، تمت مقارنة أداء المجموعتين في المستوى األقل 

أشير بدون  ٖك تمت مقارنة أدائيم مرة أخرى بعد والمستوى األعمى لمذاكرة العاممة، وكذل
 تدريب، لمتأكد من استمرار النتائج. وقد انتيت النتائج إلى ما يمي:

أظير الطالب الذين تعرضوا لتدريب عمى برنامج أكثر كثافة لمذاكرة العاممة تحسنا أكبر من  -
 الطالب في التجربة التي حصمت عمى برنامج أقل كثافة.

الطالب الذين تعرضوا لتدريب أكثر كثافة أفضل من الطالب اآلخرين حتى في كان أداء  -
 أشير من التدريب. ٖبقية الوظائف العممية بعد التدريب، وحتى بعد 

كانت انطباعات األىل تشير إلى أن أعراض االندفاعية والنشاط الزائد وعدم االنتباه، لدى  -
العاممة، أقل عما كانت عميو قبل التدريب، وأستمر  األبناء الذين تعرضوا لبرنامج مكثف لمذاكرة

 أشير من التدريب، خاصة في جانب االنتباه. ٖذلك بعد 
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أي أن النتائج تشير إلى أن استخدام برامج الكمبيوتر المعدة لمذاكرة العاممة عند الطالب، الذين 
يساىم في  تساىم في تحسين أدائيم إذا ما وظفت بالشكل المناسب، مما قد ADHDلدييم 

 تقميص مشكالتيم التعميمية.

إضافة إلى الدراسات التي اىتمت بعالج مشكالت التعمم لدى الطالب الذين لدييم 
ADHD  من خالل التركيز عمى عالج اضطراب العمميات العقمية فقد أجريت بعض الدراسات

ءات تقوم عمى برامج وأنظمة لعالج مشكمة االنتباه لدى التي اىتمت بدراسة أثر استخدام إجرا
( بتوظيف استراتيجية تدخل مع الطالب Clikeman, 1999ىؤالء الطالب. فقد قام كميكمان )

طالبا وطالبة في  ٖٖالذين صنفوا عمى أن لدييم صعوبات في االنتباه، وعمى عينة بمغت 
طالبا وطالبة  ٕٔ، وكذلك ADHDتم تشخيصيم عمى أنيم موىوبين ولدييم  ٙ-ٕالصفوف 

 ADHDمن الطالب ممن ال يوجد لدييم  ٕٔ، باإلضافة إلى ADHDعاديين ممن يعانون من 
والذين يمثمون العينة الضابطة، وقد تم ترشيح الطالب ليذه الدراسة عمى ضوء اختيار المعممين 

 ليم عمى اعتبار أن:
 ي الصف.لدييم صعوبات في استكمال الواجبات واالنتباه ف -
 موافقة األىالي لالشتراك في البرنامج ليتم تدريب أبنائيم عمى ميارات االنتباه.  -

 

وقد قدم برنامج تدريبي لالنتباه لمطالب، بعد انتياء اليوم الدراسي، حيث تمتقي 
أسبوعا، واستخدم  ٛٔدقيقة، ولمدة  ٓٙطالب مرتين في األسبوع لمدة  ٘-ٗمجموعات من 
تدريب عمميات االنتباه والذي يحتوي  Attention Process Training (APT)معيم. برنامج 

عمى مستويين لالنتباه، المستوى األقل: القدرة عمى التركيز والبقاء في نفس المكان لفترة زمنية 
محددة. والمستوى الثاني: القدرة عمى نقل االنتباه من ميمة ألخرى. وقد شمل البرنامج التدريب 

نتباه السمعي واالنتباه والبصري، وقد استخدمت أدوات تعميمية مجسمة لألحرف عمى ميارات اال
واألرقام وغيرىا، وكذلك أشرطة كاسيت صوتية لبعض األصوات المختمفة لألحرف واألرقام. 
والمطموب من الطالب أن يركز عمى كم عدد مرات سماعو لصوت حرف أو رقم معين، 

االستجابة( وقد أشارت النتائج إلى أنو عمى الرغم من )وحسبت دقة اإلجابات الصحيحة وسرعة 
في المجموعة التجريبية  ADHDأنو قبل تطبيق التدريب، كان أداء الطالب الذين لدييم 

 والضابطة، أقل من أداء األقران العاديين في مستوى االنتباه السمعي والبصري.
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 ADHDطفال لدييم فعمى العكس بعد التدريب أظيرت المجموعة الضابطة لتي تضم أ
 ADHDولم يطبق عمييم البرنامج، أداء ضعيفا في ميارات االنتباه مقارنة بإقرانيم الذين لدييم 

وكانوا في المجموعة التجريبية. حيث كان أداء المجموعة التجريبية أفضل بفارق كبير. كذلك 
ال يوجد لدييم فان أداء الطالب في المجموعة التجريبية كان مماثال ألداء الطالب الذين 

ADHD بل أن أدائيم كان أفضل في جانب االنتباه السمعي من األقران الذين ال يوجد عندىم ،
ADHD .في العينة الضابطة 

وىذه النتائج تؤكد أىمية تفعيل التدريب لمميارات األساسية التي يعاني منيا الطالب 
النتباه، وتؤكد عمى دور المعمم الذين لدييم صعوبات تعميمية مرتبطة بجوانب نمائية كمشكمة ا

 في االستفادة من االستراتيجيات التطبيقية األفضل لتحسين أداء الطالب في تمك الجوانب.
 

Technique of staring

يميمون إلى عدم الطاعة  ADHDأظيرت العديد من الدراسات بأن األطفال الذين لدييم 
تباع التع ( ODDميمات أكثر من غيرىم من األطفال، وخاصة الطالب الذين لدييم )وا 

Oppositional Defiant Disorder ؛ أي اضطراب السموك العنادي، واآللية التي من خالليا
يتزايد ىذا السموك لدى األطفال غير واضحة تماما، لكن ىنالك نظرية تشير إلى أن األطفال 

وامر مثل "أترك لعبتك جانبًا" فإن العديد من األطفال حتى عادة إذا ما وجو ليم أمر من األ
يقومون برد فعل سمبي فوري لألوامر. واألطفال الذين لدييم  ADHDالذين ال يوجد لدييم 

ADHD قد تكون لدييم أعراض اندفاعية وصعوبات أكبر تحول دون قدرتيم عمى احتواء ردود ،
م السريع يترجم فورًا إلى سموك عنادي، وىذا قد يقود أفعاليم السمبية. وكنتيجة لذلك فإن رد فعمي

بدوره إلى مشكالت ما بين األسرة واألبناء، لذا فإن تعمم كيفية الحصول عمى سموك ايجابي من 
يعد تحديا كبيرا لموالدين، ولكنو يعتبر ميمًا أيضًا لنجاح الطفل  ADHDاألبناء الذين لدييم 

قاتو وأدائو في الجوانب االجتماعية والتعميمية، وقد واالستفادة مما يطمب منو لتحسين عال
 استخدمت إجراءات عديدة لعالج ىذه المشكمة منيا:

ـ استخدام األدوية التي تحد من االندفاعية عند األطفال إال أن ىذه األدوية لم تكن فعالة مع ٔ
 جميع األطفال.

خفض وحازم، تقديم أمر . تدريب األسر عمى برامج تعديل السموك مثل استخدام صوت منٕ
 واحد في كل مرة، عدم الدخول في تفاصيل والتركيز عمى االختصار في التعميمات.
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. التواصل البصري مع الطفل لجعل التعميمات أو األوامر أكثر فعالية. والذي يتم التدريب ٖ
رة عميو عادة في برامج توجيو السموك؛ وقد أوصت العديد من برامج تدريب األسرة عمى ضرو 

 التواصل والتركيز البصري مع األطفال أثناء إعطاء التعميمات.
( والتي تيدف الى التحقق من إمكانية تحسين استجابة Webb, 2004) ويب ففي دراسة،

لألوامر والتعميمات عندما تستخدم استراتيجية التركيز  ADHDوطاعة األطفال الذين لدييم 
ي ىذه الدراسة ممن لدييم أطفال يعانون من عائمة ف ٙٚالبصري مع الطفل. حيث اشتركت 

ADHD  سنوات، وقد تم تقسيم العائالت بشكل عشوائي إلى  ٓٔ-٘وأعمارىم تتراوح بين
مجموعتين من العالج، وكال المجموعتين يتمقون تعميمات حول كيفية إعطاء أوامر لألطفال 

 بشكل فعال كالتالي:
 عمى الطفل.أن يتم إعطاء التعميمات بعد تركيز البصر  -
 إعطاء نوع واحد من التعميمات فقط في كل مرة. -
تقديم التعميمات كعبارة مباشرة مثل "ضع القمم عمى الطاولة اآلن" بداًل من تقديميا عمى شكل  -

 سؤال "ممكن أن تضع القمم عمى الطاولة اآلن؟"
 استخدام نبرة صوت ىادئة عند إعطاء األوامر أو التعميمات. -
شتتات التي يمكن أن تكون موجودة، تعزيز الطفل عمى إتباع التعميمات واستخدام تقميص الم -

 الحرمان(. -عقاب بسيط عندما ال يتبع التعميمات مثل )اإلقصاء
ومجموعة األسر التي كانت تستخدم إجراء التركيز البصري يتمقون تعميمات إضافية بأن 

يمات حتى لو لم يكن الطفل ميتمًا منذ ثانية بعد إعطاء التعم ٖٓ-ٕٓينظرون إلى الطفل من 
ثانية، واليدف من  ٖٓ-ٕٓالبداية، كما تم إعالميم بان ال يكرروا التعميمات حتى تنتيي فترة 

أسموب التركيز البصري ىو إشعار الطفل بجدية األسرة مع عدم تشكيل تيديد عمى الطفل كما 
تقديم تعميمات ليم، وقد تم تدريب  يحدث عادة حين يرفع األىل أصواتيم وييددوا األطفال عند

األسر عمى التخمي عن نظرات الغضب أثناء النظر لمطفل و استبداليا بنظرات جادة حريصة 
 عمى استجابة الطفل.

وقد استجابت األسر الستمارة حول سموك األبناء قبل البدء في التدريب، حيث يصف األىل 
موقفا مختمفا، كما تمت إعادة  ٙٔفي  ADHDيم المشكالت التي يمروا بيا مع أبنائيم الذين لدي

االستجابة لالستمارة بعد أسبوعين من تطبيق التجربة عمى األسر في المجموعة التجريبية 
 وتأخير المجموعة الضابطة. وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى ما يمي:
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د من المشكالت كانت نتائج المجموعتين قبل التدريب متقاربة حيث تعاني األسر من العدي -
 في إتباع األبناء لألوامر. 

بعد أسبوعين من التدريب لممجموعة التجريبية عمى كيفية تقديم التعميمات لألبناء، باإلضافة  -
إلجراء التركيز البصري، فقد كانت استجابات األسر التي تدربت تدل عمى تحسن كبير في 

تباع التعميمات، مقارنة مع أسر الم جموعة الضابطة التي لم تبدأ بعد إتباع أي سموك األبناء وا 
 %.ٗٗإجراء تدريبي مع أبنائيم وبنسبة 

بعد بدء األسر في المجموعة الضابطة عمى تطبيق إجراء كيفية تقديم التعميمات فقط مع  -
%. مما يشير إلى أن ٕٖاألبناء بدون إجراء التركيز البصري. فقد تحسن أداء األبناء بنسبة 

جراء التركيز البصري( يؤدي إلى إتباع استخدام اإلجراء ين معًا )تقديم التعميمات بشكل مناسب وا 
 أفضل لمتعميمات.

Tutoring

، فان النجاح األكاديمي يشكل عادة مشكمة، وقد ADHDبالنسبة لألطفال الذين لدييم 
صيل األكاديمي المتدني يعد واحد من أبرز النتائج ليذا أشارت العديد من الدراسات إلى أن التح

 االضطراب، وقد تكون ىنالك العديد من األسباب التي نتج عنيا ذلك منيا:
طرق التعميم التقميدية في المدارس االبتدائية، قد ال تحفز التعميم لدى العديد من الطالب  -

 .ADHDالذين لدييم 
لدييم أيضا صعوبات تعمم، وظيور ىذه الصعوبات  ADHDالعديد من األطفال الذين لدييم  -

كسابيم لمميارات األكاديمية األساسية والمطموبة لمنجاح المدرسي  يجعل تعميم ىؤالء األطفال وا 
 ميمة صعبة.

كذلك حتى لو لم يكن لدى الطفل صعوبات تعمم، فان المشكالت الصفية يمكن أن 
رات والخبرات األكاديمية، وىذا ما تم تداولو في تتسبب في التشويش عمى اكتساب الطفل لمميا

وال يتمكن من اكتساب الميارات  ADHDالعديد من الدراسات، لذا فان الطفل الذي لديو 
األكاديمية المطموبة منو، كبقية زمالئو في الفصل، نظرًا لمشكمة االنتباه لديو أو النشاط الزائد 

ذا الطفل سيصبح اقل استعدادًا لمنجاح في متطمبات واالندفاعية )وليس ألنو اقل ذكاًء(، فان ى
 الفصل الدراسي الذي يمتحق بو وقد تبدأ مشكالت أخرى لديو.

( تقييم الوظائف Sinha, Sagar & Mehta, 2008ىدفت دراسة سينيا وميتا )
(، وقد تمت ADHDالتنفيذية لدى األطفال الذين يعانون من نقص االنتباه / فرط النشاط )



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )                                      جملة كلية الرتبية ببنها

 

 444 

( N = 30لمجموعة من األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه )مقارنة ا
عاًما بمقاييس الوظائف  ٗٔإلى  ٙ( في الفئة العمرية من N = 30واألطفال األصحاء )

التنفيذية )كف االستجابة، الذاكرة العاممة، المرونة المعرفية، الطالقة والتخطيط(، وأشارت النتائج 
فال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه عجز كبير في كف إلى أن لدى األط

االستجابة والذاكرة العاممة والمرونة المعرفية وطالقة التصميم، وبذلك تشير النتائج إلى أن 
 العجز في الوظائف التنفيذية قد يكون سمة مركزية من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.

التعرف عمى أثر اإلشراف    (White et al., 2009) وقد ىدفت دراسة وايت وأخرين
الخاص والتدريس الفردي لمطالب الذي يعاني من مشكالت في االنتباه عمى تحصيمو في مادة 

طالبا وطالبة، تم توزيعيم في مجموعتين تجريبية وضابطة، بحيث  ٔٛ٘القراءة. بمغت العينة 
ة شاممة من التدخالت صممت لموقاية من أن األطفال في المجموعة التجريبية يتمقون مجموع

دقيقة في األسبوع من التعميمات  ٜٓتطور السموك المعارض حيث يحصل كل طفل عمى 
جمسات، وقد تم تطبيق مقياس لمقدرة عمى القراءة قبل بداية  ٖالخاصة بمادة القراءة، من خالل 

ى األحرف والوعي بأصوات العام وبعد نياية العام، والذي يشمل قياس القدرة عمى التعرف عم
األحرف وقراءة كممات بسيطة. كذلك اجاب المعممون عمى مقياس تقديري لمسموكيات حول كل 

 طالب في نياية العام، من بينيا سموك عدم االنتباه، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة لما يمي:
القراءة في االختبار مع نياية العام الدراسي، فان الطالب الذين لم تظير لدييم مشكالت في  -

القبمي ولم يقدم ليم إشراف خاص عمى الرغم من وجود مشكالت انتباه لدييم خالل العام 
 الدراسي أظيروا تحصياًل منخفضًا عن بقية األقران.

الطالب الذين لم تظير لدييم مشكالت قراءة مبكرة ولدييم مشكالت في االنتباه وتمقوا إشرافا  -
 ا أي اختالفات بعد اإلشراف مقارنة بمن لم يقدم ليم إشراف.وتوجييا خاصا لم يظيرو 

الطالب الذين لدييم مشكالت مبكرة في القراءة ولم تكن لدييم مشكالت انتباه وتمقوا إشرافا  -
 وتوجييا خاصا تحسنوا إلى حد كبير في مادة القراءة مقارنة ببقية المجموعات.

اءة ومشكالت كبيرة في االنتباه وقدم ليم إشراف الطالب الذين لدييم مشكالت مبكرة في القر  -
وتوجيو خاص، لم يستفيدوا عمى اإلطالق من اإلشراف الخاص، بل استمر أداؤىم في مادة 

 القراءة منخفضًا ومشابيا تمامًا لمن لم يتمق إشرافا خاصا.
وكمدخل آخر لمعالج من خالل اإلشراف والمتابعة والتعميم الموجو لمطفل، فقد أجرى 

دراسة تم من خالليا مقارنة طرق التدريس  (Swanson et al., 2011)وانسون وآخرون س
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 WPT Classroomالتقميدية الجماعية في الفصل الدراسي، بالتدريس عن طريق األقران 
wide peer tutoring ( طالبا لدييم ٛٔإلى )ADHD  حيث يقوم ٘-ٔفي الصفوف من ،

ديد إلى زميل آخر في الفصل الدراسي. ويتم تقسيم الطالب بالمبادرة في تدريس موضوع ج
الطالب بشكل عشوائي إلى مجموعات ثنائية، وكل طالب يبادر بتعميم اآلخر يعتبر معمم 

(، ويزود المعمم الطالب الذي يقوم بالتعميم بقائمة من Tutee( واآلخر متعمم )Tutorخاص)
وتكون مرتبطة بما يدور من تعميمات  مسائل في الرياضيات، ٓٔالميام التعميمية الخاصة بحل 

في الفصل، ويعمل المعمم الطالب عمى إمالء النقاط أو المسائل لفظيًا لممتعمم، والذي يجب أن 
يستجيب أيضا لفظيًا، ويحصل المتعمم عمى نقطتين مقابل كل إجابة صحيحة ويصحح المعمم 

صحيحة. وفي نياية الفترة الصغير أخطاء المتعمم ويمنحو الفرصة لمتدرب عمى اإلجابة ال
المحددة لمطالب لالستجابة، ويتم تبديل األدوار بين الطالب، ويكون دور معمم الفصل ىو 
المتابعة لسموكيات الطالب في المجموعات الثنائية أثناء العمل، ويقدم المساعدة فقط عند 

ات بشكل مناسب. الضرورة، ويضع المعمم نقاط تعزيز لممجموعات الثنائية التي تتبع التعميم
وفي نياية الجمسة يقوم المعمم باحتساب عدد النقاط التي حصمت عمييا كل مجموعة، ويتم 
وضعيا في جدول ليحصموا عمى مكافأة في نياية األسبوع باستبدال النقاط. وقد أشارت نتائج 

اظيروا تحسنا في األداء  ADHD% من الطالب الذين لدييم ٓ٘ىذه الدراسة إلى أن 
ديمي في الرياضيات وكذلك في التيجئة عند استخدام أسموب التعميم عن طريق األقران األكا

مقارنة بالطريقة التقميدية لمتعميم عن طريق معمم الفصل. كما ازداد حماس ونشاط الطالب في 
المشاركة باألنشطة والميمات األكاديمية، كذلك تقمص االنشغال عن أداء الميمات عند كافة 

 المشاركين.
( نيجا مبتكرا D’Alessio& Banerjee, 2016واقترحت دراسة داليسيو وبانرجي )

لتقديم ارشاد أكاديمي كتدخل لطالب الجامعة الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه وفرط 
(. وىو نيج تنموي يركز عمى الطالب ويتضمن عناصر محددة من التدريب، ADHDالنشاط )

ساحة آمنة لمطالب الذين يواجيون تحديات في التنظيم الذاتي مثل األسئمة المفتوحة، وخمق م
والوظيفة التنفيذية، ومساءلة الطالب عن أفعاليم، ويمكن أن يكون لنموذج االرشاد المختمط ىذا 
تأثير كبير عمى معدالت التخرج واالحتفاظ بالطالب الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة 

لدراسة في الجامعة، عمى الرغم من امتالكيم الكفاءات الالزمة ونقص االنتباه الذين قد يتركون ا
لتحقيق النجاح بعد المرحمة الثانوية، وقد تم متابعة خمسة طالب مصابين باضطراب فرط 
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أسبوًعا، توضح  ٘ٔالحركة ونقص االنتباه في كمية خاصة حيث التقوا بالمرشدين عمى مدى 
وقف عمى: العالقة بين المرشد والمسترشد، واستعداد نتائج الطالب الخمسة أن فعالية التدخل تت

الطالب بعد المرحمة الثانوية، وتحديد األىداف، والتطبيق الفعال لخطوات االرشاد، والمساءلة أو 
 المحاسبة.
 

( إلى Al-Hmouz & Abu-Hamour, 2017وىدفت دراسة اليموز وأبو ىامور )
داء المعرفي والعمر بين جميع األطفال الذين باأل EFsبحث كيفية ارتباط الوظائف التنفيذية 

شاركوا في ىذه الدراسة. تم مكافئة المجموعات الثالث في ىذه الدراسة في الصف والعمر 
ومستوى تعميم األب، أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات 

م لقياس الوظائف التنفيذية وىو المقياس المستخد DCCSالثالث من حيث أدائيم في اختبار 
لصالح األطفال الموىوبين ثم األطفال العاديين، وتم توثيق أسوأ العروض لألطفال المعرضين 

. باإلضافة إلى ذلك، كان عمر المشاركين وذكاؤىم مرتبطين LDلخطر اإلصابة بإعاقة التعمم 
 بشكل إيجابي بأدائيم عمى مقياس الوظائف التنفيذية. 

 ,Salami, Ashayeri, Estakiاالمي واشايري وايستاكي وفارزاذ وروي )وىدفت دراسة س
Farzad & Roya, 2017 فحص فعالية العالج المركب عمى أساس الوظيفة التنفيذية )

طفاًل من بين جميع  ٓٗ، تم اختيار ADHDوالتكامل الحسي عمى األطفال الذين يعانون من 
والثالث وتقسيميم عشوائيا إلى مجموعتين؛ المجموعة طالب المدارس االبتدائية بالمستوى الثاني 

(. يشمل العالج المركب القائم عمى ٕٓ( والمجموعة الضابطة )ن = ٕٓالتجريبية )ن = 
جمسة لمدة ساعة ونصف، عقدت ثالث مرات في  ٕٗالوظيفة التنفيذية والتكامل الحسي 

ابات االنتباه وفرط الحركة والنشاط األسبوع، تم إجراء االختبار القبمي واالختبار البعدي الضطر 
في كمتا المجموعتين، وتم تحميل البيانات باستخدام تحميل التغاير. وأظيرت النتائج أن العالج 
المركب القائم عمى الوظيفة التنفيذية والتكامل الحسي الذي يركز عمى الطفل يقمل من نقص 

 االنتباه وفرط النشاط.

نالحظ من البحوث السابقة ندرة البحوث العربية التى تناولت برامج االثراء والتعجل لمموىوبين، 
بالرغم من أىمية ىذه البرامج ألنيما تركز عمى العممية التعميمية وعمى الجانب العممى لمطالب 

 كثر استخدما لمطالب.وىو الجانب التعميمى وتطبيقيا فى مواقف الحياة المختمفة، أى أنو األ



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )                 جملة كلية الرتبية ببنها

 

 444 

تباينت أىداف الدراسات بين دراسة اضطرابات االنتباه التي يواجييا األطفال والمراىقين  -
والتعرف عمى العالقة بين اضطرابات االنتباه المصحوب بفرط النشاط والوظائف التنفيذية، 

تغمب عمى بعض والتعرف عمى العالقة بين برامج التدريس اإلضافي عمى الوظائف المعرفية وال
 المشكالت السموكية أو التعميمية.

معظم الدراسات التي أجريت في مجال اضطراب االنتباه كانت عمى مجموعات من األطفال   -
في المرحمة االبتدائية؛ لمكشف المبكر عن حاالت اضطراب االنتباه ومحاولة عالجيا قبل أن 

 يستعصي عالجيا فيما بعد.
األطفال الذين يتصفون باضطراب االنتباه فرط النشاط لدييم أكدت معظم الدراسات أن  -

 اضطراب معرفي، وانخفاض التحصيل الدراسي.
نادت معظم الدراسات بالتدخل السموكي في حياة ىؤالء األطفال باستخدام فنيات التعامل مع   -

 السموك المضطرب.
يا من المراىقين، تباينت عينات الدراسة السابقة من حيث الحجم والنوع وشممت بعض -

 وبعضيا اآلخر من األطفال. 
تباينت األدوات المستخدمة في البحوث والدراسات السابقة، بينما كان بعضيا يتطمب إعداد  -

 مقاييس، عممت أخرى عمى استخدام مقاييس أخرى جاىزة بعد تقنينيا. 
ختبار التائي لعينة تباينت األساليب االحصائية المستخدمة بين معامل ارتباط بيرسون، واال -

 واحدة ولعينتين مستقمتين ومعادلة شيفيو وتحميل التباين الثنائي.
تباينت نتائج الدراسات السابقة وفق طبيعة الدراسة وأىدافيا، في حين أن بعضيا توصل إلى  -

ارتباط سالب دال بين اضطرابات االنتباه المصحوب بفرط النشاط والوظائف التنفيذية، في حين 
ظميا توصل إلى فعالية برامج األثراء المتمثل في التدريس اإلضافي في تنمية الوظائف أن مع

 المعرفية وتخيض أعراض بعض المشكالت التعميمية والسموكية. 

ــــــــ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية قبل المعالجة ٔ
وخفض أعراض نقص االنتباه وفرط النشاط الوظائف التنفيذية ي جة فومتوسط أدائيا بعد المعال

 لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. 
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ــــــــ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ومتوسط أداء ٕ
رط وخفض أعراض نقص االنتباه وفالمجموعة الضابطة بعد المعالجة في الوظائف التنفيذية 

 لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. النشاط 

تمميذا بالصف الخامس االبتدائي،  ٛٙبمغت العينة االستطالعية  
بمدرسة االتحاد االبتدائية باالسماعيمية، وذلك بيدف تقنين المقاييس، والوقوف عمى بعض 

 ٜٔ,ٓٔتظير عند التطبيق النيائي لمتغمب عمييا، بمغ متوسط عمرىم الصعوبات التي يمكن أن 
 .ٕٚ,ٖعاما واالنحراف المعياري 

وىي عينة من الموىوبين ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط  
نة وتحديد عي باإلسماعيمية من مدارس االتحاد االبتدائية، والشيخ زايد االبتدائية، وتم فرز

باستخدام محكات تحديد الموىوبين  اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط الموىوبين ذوي
 مضطربي االنتباه المصحوب بفرط النشاط، كما يمي:

 .ٕٓٔـ تطبيق اختبار الذكاء واختيار من تزيد نسبة ذكاءىم عن ٔ

 مى.ـ تطبيق اختبار التفكير االبتكاري واختيار المحصور منيم في االرباعي األعٕ

ـ الحصول عمى درجات التحصيل المدرسي في المواد االساسية واختيار المحصور منيم في ٖ
 االرباعي األعمى.

 ـ تطبيق مقياسي الوظائف التنفيذية واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط قبميا.ٗ

 ـ الرجوع إلى ممفات التالميذ وفحص التقارير الصحية والتربوية.٘

تمميذا وتمميذة من الموىوبين الذين  ٕٗلبحث النيائية، وقد بمغت ـ الحصول عمى عينة ا ٙ
عاما  ٚٔ,ٓٔ، بمغ متوسط عمرىم يعانون من اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط

 .ٖٜ,ٖواالنحراف المعياري 

تمميذا وتمميذة،  ٕٔ. تقسيم العينة إلى مجموعتين متكافئتين؛ إحداىا مجموعة تجريبية ٚ
تمميذا وتمميذة، والتحقق من تكافؤ المجموعتين في كل من العمر  ٕٔطة ومجموعة ضاب

 ومستوى الذكاء والوظائف التنفيذية ونقص االنتباه مع فرط النشاط والحركة، كما بالجدول التالي:
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 ( تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية2جدول )
لة الدال Zقيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المتغير

 متوسط االحصائية
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 ٕٓٔ,ٓ ٕٗ٘,ٔ ٓ٘,ٔٚٔ ٜٕ,ٗٔ ٓ٘,ٕٛٔ ٔٚ,ٓٔ العمر
 ٕٖٛ,ٓ ٕٕٔ,ٓ ٓ٘,ٖ٘ٔ ٜٚ,ٕٔ ٓ٘,ٙٗٔ ٕٔ,ٕٔ الذكاء

الوظائف 
 التنفيذية

ٔٔ,ٛٛ ٕٔٗ,٘ٓ ٖٔ,ٖٔ ٔ٘ٚ,٘ٓ ٓ,ٖٗٙ ٓ,ٖٙٙ 

 نقص االنتباه
 وفرط النشاط

ٖٔ,ٜٕ ٔٙٚ,ٓٓ ٔٔ,ٓٛ ٖٖٔ,ٓٓ ٓ,ٖٔٚ ٓ,ٖٗٚ 

 ـ تطبيق برنامج االثراء والتسريع عمى المجموعة التجريبية.ٛ
ـ تطبيق مقياس الوظائف التنفيذية ومقياس اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط تطبيقا  ٜ

 بعديا.
 ـ حساب الفروق باستخدام االحصاء الالبارامتري لإلجابة عمى أسئمة البحث. ٓٔ
 ى النتائج تم مناقشتيا وكتابة الخالصة والتوصيات. ـ بعد الحصول عم ٔٔ

 تم استخدام االدوات التالية في الدراسة الحالية:أدوات البحث: 

 بالنسبة ليذا المقياس فقد تم تطبيقو وتقنينو في كثير من الدول العربية، مثال ) العراق،
والسعودية(، واستخدم المقياس بصفة خاصة لمكشف عن األطفال الموىوبين في أربع دول عربية 
ىي االمارات وتونس والعراق ومصر، وترواحت معامالت الثبات بالتجزئة النصفية لمفئات 

، بينما تراوحت قيم )ت( لممقارنات الطرفية تبعا لألعمار الزمنية ٜٙ.ٓ - ٖٛ.ٓالعمرية بين 
 (.ٔٓٓ.ٓبمستوى داللة ) ٕ,ٖٚ – ٛ,ٖٚبين 

 :Torrance  (in تم تطبيق مقياس الرسم بالدوائر لتوارنس: 
Kaufman & Baer, 2006). ( فإنو يحتوي عمى الصورة الشكمية )ب( والتي تتكون من ثالثة

المقياس في الدراسة  أنشطة ىي تكوين الصورة، وتكممة الخطوط، والدوائر. فقد تم استخدام
الحالية والتي أوصت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم باستخدامو كما طبق في اإلمارات، 
والعراق، وتونس ومصر. ويعتبر أكثر األنشطة حرية كما أنو يحرر المفحوص من أفكار 
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لطالقة واألصالة الزاوية، والمنظور، واالمتداد المكاني. ويقيس ثالثة أبعاد لالبداع وىي ا
 والمرونة. 

تم الحصول ، 
 عمييا من سجالت المدرسة 

ييدف ىذا المقياس إلى تقييم (: 
السابقة أن لموظائف التنفيذية دور  الوظائف التنفيذية لدى األطفال، نظرا لما أثبتتو الدراسات

محوري وحيوي في الحد من السموكيات المضطربة وتعديل سموك األطفال، وذلك تمييدا  إلجراء 
مزيد من الدراسات حول ىذا الموضوع من جية، وكذلك استخدام المقياس لتشخيص األطفال 

ياجات الخاصة من جية ممن لدييم مشكالت في ىذه الوظائف سواء من العاديين أو ذوي االحت
مقاييس فرعية )يمثل كل  ٛعبارة موزعين عمى  ٕٚيتألف مقياس الوظائف التنفيذية من  أخرى.

 منيا إحدى الوظائف التنفيذية( التي سبق االشارة الييا. 
بفاصل زمنى  -وقد تم حساب الثبات الكمى لممقياس بثالث طرق ىى: طريقة إعادة االختبار 

عمى عينة استطالعية، فوجد أن معامل االرتباط بين درجات األفراد فى  -قدره ثالثة أسابيع
)لممقياس ككل(، وجميعيا دالة إحصائيا  ٚٙ.ٓ(، ٜٙ.ٓ -ٚ٘.ٓالتطبيقين تتراوح بين       )

، ٔٛ.ٓ(، وطريقة سبيرمان/ براون لمتجزئة النصفية، وتراوحت بين ) ٔٓ.ٓعند مستوى )
(، ٜٛ.ٓ، ٓٛ.ٓبطريقة معامل ألفا وقد تراوحت بين: ) )لممقياس ككل(، وكذلك ٘ٛ.ٓ(، ٛٛ.ٓ
 (.     ٔٓ.ٓ، )لممقياس ككل(، وجميع معامالت الثبات دالة إحصائًيا عند مستوى )ٜٔ.ٓ

وتم حساب الصدق بعدة طرق وىى: صدق المحكمين حيث أسفر عمى أن كل عبارة تنتمى إلى 
طريق حساب معامل االرتباط بين االستبيان الذى تقيسو، واالتساق الداخمي لمعبارات عن 

درجات كل عبارة والدرجة الكمية لممقياس الفرعى الذى تقيسو، وذلك فى حالة حذف درجة العبارة 
من الدرجة الكمية لممقياس الفرعى، فوجد أن جميع العبارات صادقة؛ حيث وجد أن جميع 

لصدق التجريبى لممقياس (، كما تم حساب أٓ.ٓمعامالت االرتباط دالة إحصائًيا عند مستوى )
( وكانت قيمة ٕٗٔٓباالستعانة بمحك خارجى، وىو مقياس عبد العزيز الشخصي وىيام فتحي )

 . ٔٓ.ٓوىى قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى  ٜ٘.ٓمعامل االرتباط 
ييدف ىذا (: 

اب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط والحركة. يتألف المقياس قياس إضطر  المقياس إلى
عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد )نقص االنتباه، الدافعية، فرط الحركة والنشاط( لكل بعد  ٖٓمن 
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عبارات، يجيب عنو معمم التمميذ، وفق تدريج ليكرت بين ثالثة اختيارات قميال، أحيانا،  ٓٔ
درجة، وتدل الدرجة  ٜٓ، ٖٓوبذلك تتراوح درجة التمميذ بين  ،ٖ،ٕ،ٔكثيرا، تأخذ الدرجات 

العالية عمى ارتفاع مستوى نقص االنتباه واالندفاعية وفرط النشاط والحركة، وقد تم حساب 
بفاصل زمنى قدره ثالثة  -الثبات الكمى لممقياس بثالثة طرق ىى: طريقة إعادة االختبار 

معامل االرتباط بين درجات األفراد فى التطبيقين عمى عينة استطالعية، فوجد أن  -أسابيع
)لممقياس ككل(، وجميعيا دالة إحصائيا عند مستوى  ٔٚ.ٓ(، ٘ٚ.ٓ -ٖٙ.ٓتتراوح بين       )

 ٖٛ.ٓ(، ٘ٛ.ٓ، ٛٚ.ٓ(، وطريقة سبيرمان/ براون لمتجزئة النصفية، وتراوحت بين ) ٔٓ.ٓ)
، ٘ٛ.ٓ(، ٚٛ.ٓ، ٕٛ.ٓبين: ) )لممقياس ككل(، وكذلك بطريقة معامل ألفا وقد تراوحت

 (.     ٔٓ.ٓ)لممقياس ككل(، وجميع معامالت الثبات دالة إحصائًيا عند مستوى )
وتم حساب الصدق بعدة طرق وىى: صدق المحكمين حيث أسفر عمى أن كل عبارة تنتمى إلى 
االستبيان الذى تقيسو، واالتساق الداخمي لمعبارات عن طريق حساب معامل االرتباط بين 
درجات كل عبارة والدرجة الكمية لممقياس الفرعى الذى تقيسو، وذلك فى حالة حذف درجة العبارة 
من الدرجة الكمية لممقياس الفرعى، فوجد أن جميع العبارات صادقة؛ حيث وجد أن جميع 

(، كما تم حساب الصدق التجريبى لممقياس ٔٓ.ٓمعامالت االرتباط دالة إحصائًيا عند مستوى )
( وكانت قيمة معامل االرتباط ٕٚٓٓانة بمحك خارجى، وىو مقياس فتحي الزيات )باالستع
 . ٔٓ.ٓوىى قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى  ٗٙ.ٓ

إن برامج رعاية الطمبة المتفوقين والموىوبين تيتم  :
بو، ولقد انتيت نتائج العديد من بتوفير البيئة التعميمية المناسبة لتنمية قدرات الفرد ومواى

الدراسات الميدانية والمسحية إلى أن طمبة برامج رعاية الموىوبين والمتفوقين من أكثر الطمبة 
حصواًل عمى شيادة التقدير، والمنح الدراسية، وأكثرىم انخراطا في المشاريع العممية 

خبرات تربوية متنوعة توفر  المتخصصة، وعمى البرنامج المقدم لمموىوبين أن يعمل عمى تييئة
فرص عديدة الكتشاف مواىب التالميذ المتعددة ومساعدتيم عمى تنميتيا من خالل البرامج 
اإلثرائية التي تقدم إلثراء المحتوى بإضافة موضوعات معاصرة، وىذا ما تم مراعاتو في بناء 

 البرنامج الحالي، كما تم مراعاة ما يمي: 
لتعمم مثل )بناء التفكير، التعميم الفردي، المناقشة والمشاىدة، التعدد في طرق وأساليب ا -

 وغيرىا(. وقد تم تطبيق أساليب تعميمية متطورة منيا:
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التعمم الفردي: حيث يتم االىتمام بكل طالب وطالبة بمفرده لمراعاة إمكاناتو المعرفية ورغباتو،  -
 من أقرانو.وبقياس مستوى تحصيمو بناًء عمى وضعو دون مقارنتو بغيره 

التعميم من خالل بناء التفكير: وذلك بتنمية ميارات التفكير األساسية وميارات التفكير الناقد  -
والتفكير اإلبداعي ليتمكن الطالب والطالبة من ميارات االستنتاج واالستقراء وحل المشكالت 

 واتخاذ القرارات.
داخل الفصل لمتعاون في القيام  التعميم التعاوني: وذلك بتكوين مجموعات طالبية صغيرة -

 بميمة تعميمية أو أكثر يكمفيم بيا المعمم والمعممة.
: حيث يكون المتعمم محور النشاط التعميمي، يقوم بالعمل ويستخدم المواد 

 الالزمة، ويتوصل إلى النتائج المطموبة.
 لتالية: وقد قام الباحثان بإعداد البرنامج وفقًا لمخطوات والمراحل ا

مسح الدراسات والبحوث التي تناولت رعاية الموىوبين والمتفوقين عقميا بالدراسة لموصول  -ٔ
إلي المصادر التي تبني عمي أساسيا البرنامج التدريبي والتعرف عمي طبيعتو وما يجب أن 

 يحتويو من تدريبات. 
ي من التعميم األساسي في مادة الرجوع إلى الكتب الدراسية المقررة عمى تالميذ المرحمة األول -ٕ

المغة العربية والرياضيات إلعداد محتوي مجموعات الكممات والجمل والمسائل التي يشمميا 
التدريب عمى الوظائف المعرفية وتصنيف الكممات في كل مجموعة من مجموعات التدريب، 

االستراتيجية  ومن الفنيات والطرق المستخدمة في البرنامج التدريبي مايمي: التدريب عمى
 وأسموب النمذجة والتعزيز الفوري وأسموب التغذية المرتدة وأسموب المناقشة الجماعية. 

دقيقة تنفذ خالل جمستين أسبوعيا في  ٓ٘جمسة، زمن كل جمسة  ٘ٔوقد أحتوى البرنامج عمى 
 الفصل، وخصصت الجمسة األخيرة لتقييم البرنامج وتطبيق المقاييس بعديًا.

تم عرض البرنامج عمى مجموعة من المحكمين في مجال عمم النفس   – 
التربوي والصحة النفسية، وذلك لمتأكد من مالئمة البرنامج ومحتواه لمتطبيق عمى عينة البحث 
وىل يحقق ىذا المحتوي اليدف الموضوع من أجمو أم ال؟، وقد تم تعديل البرنامج في ضوء 

 آرائيم ومقترحاتيم.

والذي ينص عمى أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :
ي درجات مقياس متوسط أداء المجموعة التجريبية قبل البرنامج ومتوسط أدائيا بعد البرنامج ف
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الوظائف التنفيذية، ودرجات مقياس اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط لدى تالميذ الصف 
تم استخدام اختبار "ويمكوكسون" االبتدائي. " ولمتحقق من صحة ىذا الفرض  الخامس

Wilcoxon Ranks  الوظائف التنفيذية ونقص االنتباه وفرط لمكشف عن داللة الفروق في
 النشاط لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، جاءت النتائج كما ىو مبين بالجدولين التاليين.    

 

ار ولكوكسون لمعينات المرتبطة لمفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة ( نتائج اختب3جدول )
 التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لمقياس الوظائف التنفيذية.

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المقياس
 كف السموك

 
 ٖٓٓ,ٓ ٖٜٙ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية

الذاكرة 
 العاممة

 ٖٓٓ,ٓ ٜٜٙ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية

المرونة 
 المعرفية

 ٖٓٓ,ٓ ٜٖٜ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية

 التخطيط
 

 ٖٓٓ,ٓ ٜٜ٘,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية

 المبادأة
 

 ٖٓٓ,ٓ ٜٜٗ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية

 المراقبة
 

 ٕٕٓ,ٖ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 

ٓ,ٖٓٓ 
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية

 تنظيم األدوات
 

 ٜ٘٘,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 

ٓ,ٖٓٓ 
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية

الضبط 
 االنفعالي

 ٜٙ٘,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 

ٓ,ٖٓٓ 
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية

الوظائف 
 التنفيذية

 ٜٔٗ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السالبة
 

ٓ,ٖٓٓ 
 ٓٓ,ٙٙ ٓٓ,ٙ ٔٔ الموجبة
   ٔ المتساوية
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الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبمي والبعدي ألبعاد مقياس يتضح من 

الوظائف التنفيذية والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي. ىذه النتيجة تحقق صحة الفرض 
 األول.  

( نتائج اختبار ولكوكسون لمعينات المرتبطة لمفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة 4جدول )
 تجريبية في القياسين القبمي والبعدي لمقياس الوظائف التنفيذية.ال

الداللة  Zقيمة  متوسط ارتب مجموع الرتب العدد الرتب المقياس
 االحصائية

 ٘ٓٓ,ٓ ٔٛ,ٕ ٘ٗ,ٙ ٓ٘,ٗٙ ٓٔ السالبة نقص االنتباه
 ٓ٘,ٔ ٓ٘,ٔ ٔ الموجبة

   ٔ المتساوية 
 ٖٓٓ,ٓ ٚٗٛ,ٕ ٓٓ,ٙ ٓٓ,ٙٙ ٔٔ السالبة االندفاعية

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الموجبة
   ٔ المتساوية

فرط النشاط 
 والحركة

 ٛٓٓ,ٓ ٔٚٙ,ٕ ٓ٘,ٚ ٓٓ,ٖٚ ٓٔ السالبة
 ٓ٘,ٕ ٓٓ,٘ ٕ الموجبة
   ٓ المتساوية

 ٗٓٓ,ٓ ٜٙٛ,ٕ ٙٛ,ٙ ٓ٘,٘ٚ ٔٔ السالبة الدرجة الكمية
 ٓ٘,ٕ ٓ٘,ٕ ٔ الموجبة
   ٓ المتساوية

ود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبمي والبعدي ألبعاد مقياس يتضح من الجدول وج
نقص االنتباه وفرط النشاط والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي، حيث يتضح انخفاض أعراض 

 نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط في القياس البعدي.
ت داللة إحصائية بين والذي ينص عمى أنو "توجد فروق ذا 

ي درجات متوسط أداء المجموعة التجريبية ومتوسط أداء المجموعة الضابطة بعد البرنامج في ف
الوظائف التنفيذية، ودرجات مقياس اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط لدى تالميذ مقياس 

ان وتني تم استخدام اختبار مالصف الخامس االبتدائي.  ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم 
Test Mann-Whitney  الالبارامتري لمكشف عن داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة

الوظائف التنفيذية، ودرجات مقياس اضطراب نقص لمقياس  والتجريبية في القياس البعدي
 االنتباه وفرط النشاط لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، وجاءت النتائج كما يمي:
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ائج اختبار مان ويتني لمفروق بين درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية )القياس نت( 5)جدول رقم 
 ( في مقياس الوظائف التنفيذيةالبعدي

 

 التجريبية الضابطة المقياس
متوسط  مستوى الداللة  (Z)قيمة 

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 ٓٓ,ٓ ٖ٘ٛ,ٖ ٓ٘,ٛٛ ٖٛ,ٚ ٓ٘,ٕٔٔ ٖٙ,ٚٔ كف السموك
 ٓٓ,ٓ ٜٛٔ,ٗ ٓ٘,ٛٚ ٗ٘,ٙ ٓ٘,ٕٕٔ ٙٗ,ٛٔ الذاكرة العاممة
 ٓٓ,ٓ ٜٔٙ,ٖ ٓٓ,ٛٛ ٖٖ,ٚ ٓٓ,ٕٕٔ ٚٙ,ٚٔ المرونة المعرفية

 ٓٓ,ٓ ٜٖ٘,ٖ ٓٓ,ٕٜ ٚٙ,ٚ ٓٓ,ٕٛٓ ٖٖ,ٚٔ التخطيط
 ٓٓ,ٓ ٛٛٓ,ٗ ٓٓ,ٓٛ ٚٙ,ٙ ٓٓ,ٕٕٓ ٖٖ,ٛٔ المبادأة

 ٓٓ,ٓ ٚٛ٘,ٖ ٓٓ,ٜٛ ٕٗ,ٚ ٓٓ,ٕٔٔ ٛ٘,ٚٔ المراقبة
 ٓٓ,ٓ ٗٔٔ,ٗ ٓٓ,ٓٛ ٚٙ,ٙ ٓٓ,ٕٕٓ ٖٖ,ٛٔ تتنظيم األدوا

 ٓٓ,ٓ ٛٓٓ,ٗ ٓ٘,ٔٛ ٜٚ,ٙ ٓ٘,ٕٛٔ ٕٔ,ٛٔ الضبط االنفعالي
 ٓٓ,ٓ ٚٗٛ,ٖ ٓ٘,ٖٛ ٜٙ,ٙ ٓٓ,ٕٙٔ ٗٓ,ٛٔ الوظائف التنفيذية

 
يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 

وظائف التنفيذية والدرجة الكمية لصالح المجموعة التجريبية. ىذه القياس البعدي ألبعاد مقياس ال
 النتيجة تحقق صحة الفرض الثاني.  

نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين درجات المجموعتين الضابطة والتحريبية )القياس ( 6)جدول رقم
 ( في مقياس اضطرابات نقص االنتباه وفرط النشاطالبعدي

 يبيةالتجر  الضابطة المقياس
 (Z)قيمة 

مستوى 
 متوسط الداللة

 الرتب
 مجموع
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 ٓٓ,ٓ ٜٔٙ,ٖ ٓٓ,ٕٛ ٖٛ,ٙ ٓٓ,ٕٛٔ ٚٔ,ٛٔ نقص االنتباه
 ٓٓ,ٓ ٘ٔٙ,ٖ ٓٓ,ٛٛ ٖٖ,ٚ ٓٓ,ٕٕٔ ٚٙ,ٚٔ االندفاعية

 ٓٓ,ٓ ٖ٘ٔ,ٖ ٓٓ,ٜٚ ٛ٘,ٙ ٓٓ,ٕٕٔ ٕٗ,ٛٔ فرط النشاط والحركة
 ٓٓ,ٓ ٔٙٓ,ٗ ٓٓ,ٓٛ ٚٙ,ٙ ٓٓ,ٕٕٓ ٖٖ,ٛٔ الدرجة الكمية
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 
القياس البعدي ألبعاد مقياس نقص االنتباه مع فرط النشاط والحركة والدرجة الكمية من حيث 

التجريبية. ىذه انخفاض أعراض نقص االنتباه مع فرط النشاط والحركة لصالح المجموعة 
 النتيجة تحقق صحة الفرض الثاني. 

ومن خالل النتائج السابقة نالحظ أن التدريب عمى البرنامج أدي إلى التحسن في 
استراتيجيات المعالجة مما أدي إلى التحسن في أبعاد الوظائف التنفيذية والدرجة الكمية، وىذا 

-Al-Hmouz & Abu(، اليموز وأبو ىامور )Biederman, 2004يتفق مع نتائج دراسات)
Hamour, 2017 ،كما ( والتي تؤكد عمى إمكانية تنمية الوظائف التنفيذية من خالل التدريب

أن النتائج تشير إلى أن التدريب أدى إلى تخفيض أعراض اضطراب نقص االنتباه المصحوب 
(، كميكمان  Barkley, 1997) وىذا يتفق مع نتائج دراسات باركميبفرط النشاط والحركة، 

(Clikeman, 1999 ،)ويب (Webb, 2004وايت وآخرين  ،)  (White et al., 2009)  ،
 &D’Alessio، داليسيو وبانرجي )(Swanson et al., 2011)سوانسون وآخرون 
Banerjee, 2016 ما احتواه البرنامج من أنشطة تدريبية مصاحبة عدة (، وقد يرجع ذلك إلى

جانب مصاحبتو بالصوت والصورة زاد من وعى التالميذ، إلى جانب مصاحبتو  مرات إلى
ولعل مرد فاعمية  بالحركة الموظفة، كما أن ما صاحب البرنامج من تعزيز قد حسن من نتائجو.

البرنامج إلى طريقة التدريب الجماعي ورح المرح التي غمبت عمييا وجعميا في سياق العاب 
ا زاد انتباىيم وحسن وعييم، كما أدى ذلك كمو إلى ثبات ما تعممو تنافسية بين التالميذ مم

التالميذ، كما تشير النتائج إلى االرتباط بين تنمية الوظائف التنفيذية وتخفيض أعراض 
وىذا يتفق مع نتائج دراسات بيدرمان اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط والحركة، 

(Biederman, 2004مكمينيس وما ، )( لينوسكيMclnnes & Malenoski, 2003 ،)
 ,Salami, Ashayeri(، وفارزاذ وروي )Sinha, Sagar & Mehta, 2008سينيا وميتا )

Estaki, Farzad & Roya, 2017) ، ويرجع الباحثان تأثير المعالجة التجريبية في تنمية
يذ الموىوبين لما الوظائف التنفيذية وخفض أعراض نقص االنتباه مع فرط النشاط لدى التالم

 يمي: 
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ـ إيجابية التالميذ وتفاعميم مع المادة المقدمة ليم وحرصيم عمى الحضور في تعمم البرنامج ٔ
التدريبي، مما أسيم بدوره في تنمية الوظائف التنفيذية وزيادة االنتباه وخفض أعراض فرط 

 .رط النشاطذوي اضطراب نقص االنتباه وفالنشاط والحركة لدى التالميذ الموىوبين 
ـ العالقات اإليجابية المتبادلة، والتي تربط بين التالميذ داخل المجموعات الصغيرة والمتمثمة ٕ

في اليقظة واالنتباه والصداقة وظيور روح الود بينيم والتقدير االجتماعي لمذات بين التالميذ 
نفيذية وزيادة االنتباه والشعور باأللفة والطمأنينة، التي وفرت جوا مناسبا لتنمية الوظائف الت

ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط وخفض أعراض فرط النشاط والحركة لدى التالميذ الموىوبين 
 النشاط. 

ـ إن العمل الجماعي الذاتي ىو موطن اإلبداع والقوة القادرة عمى إطالع طاقات التالميذ ٖ
بداعاتيم، وتولد لدييم بواعث واىتمامات جديدة متنامية، والت ربية الحديثة تؤمن بالعمل الذاتي وا 

 في إطار جماعة متعاونة ومتفاعمة متحاورة.
ـ إن مشاركة التالميذ بعضيم البعض وتعاونيم في الميام التعميمية تدفعيم ألن يسمكوا طرقا ٗ

 مختمفة غير طريقتيم المعتادة إلعادة تقييم ىذه األداء. 
ى معمومات وأفكار يساعد بشكل كبير في ـ إن اشتراك المجموعة في المناقشات لمتوصل عم٘

تنمية ميارات الوظائف التنفيذية وخفض أعراض نقص االنتباه وفرط النشاط لدى التالميذ 
 .ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاطالموىوبين 

ـ إن حجم التفاعل داخل المجموعة تم بشكل كبير بين التالميذ، من حيث االعتماد المتبادل ٙ
لميام واألدوار أثناء عممية التعمم مما ساعد في تنمية الوظائف التنفيذية وخفض في أداء ا

ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط أعراض نقص االنتباه وفرط النشاط لدى التالميذ الموىوبين 
 .النشاط

ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط ـ التغذية المرتدة التي حصل عمييا التالميذ الموىوبين ٙ
اخل المجموعة، والتي من خالليا يتم تصحيح األخطاء أثناء عممية التعمم، ساىمت دالنشاط 

كثيًرا في أن يتقن التالميذ الميام التي يكمفون بيا ومن ثم ساىم ذلك بشكل كبير في تنمية 
ذوي الوظائف التنفيذية وخفض أعراض نقص االنتباه وفرط النشاط لدى التالميذ الموىوبين 

 .باه وفرط النشاطاضطراب نقص االنت
كما أن استراتيجية اإلسراع والتعجيل واالثراء تستند عمى مبدأ ميم جدًا وىو أن الطالب الموىوب 
المراد تسريعو لديو الجدارة والنضج العقمي المبكر في بعض المجاالت، كما أنو يتمكن من 
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زمن أقل، وفي سن  سرعة االستيعاب والفيم والتعمم ما يمكنو من إنياء البرنامج الدراسي في
مبكرة عما ىو معتاد ومتعارف عميو، وكذلك فإن ىناك أسبابًا منطقية ونفسية الستخدام أسموب 
التسريع، حيث تكمن األسباب المنطقية في أن درجة التقدم في البرامج التعميمية يجب أن تكون 

طمبة في مجال حسب سرعة استجابة المتعمم ليا، وبذلك تكون ممبية لمفروق الفردية بين ال
القدرات المعرفية، أما األسباب النفسية فيمكن تمخيصيا في أن عممية التعمم ىي مجموعة 
عمميات متطورة ومتسمسمة، كما أن ىناك فروقا فردية في التعمم بين األفراد في أي عمر زمني، 

صعوبات كذلك يتضمن التعميم الفعال تحديد موقع المتعمم في العممية التعميمية، وتشخيص ال
 التي يعاني منيا ومعالجتيا.

 

( عمى أن برامج التسريع األكاديمي تمبي ٕٕٔٓمن ىذا المنطمق يؤكد عادل العدل )
الكثير من االحتياجات العقمية لمموىوبين، كما تييئ ليم خبرات تعميمية تتحدى قدراتيم، وتستثير 

لكثيرة واالحباطات المتعددة حماسيم ودافعيتيم لمتعمم والتحصيل، مما يخمصيم من المشاكل ا
ومظاىر الممل المختمفة التي قد تنتج بسبب تقييدىم بالتحرك النمطي في السمم التعميمي، حيث 

 أنو من مبررات استخدام أسموب اإلسراع في برامج الموىوبين ما يمي:
رة تجنب اليدر الكبير الذي يحدث عند بقاء الطالب الموىوب في الصف العادي حيث أن الفت -

سنة قبل أن يصبح قادرًا  ٕ٘التي يقضييا ىذا الطالب طويمة قد تصل إلى حوالي أكثر من 
 عمى العطاء االحترافي، ويؤثر في حياة مجتمعو.

المردود االقتصادي العائد عمى المجتمع جراء تطبيق ىذه استراتيجية اإلسراع والتعجيل، إذ  -
اقل ويشاركوا في الحركة االقتصادية  ينيي بعض الموىوبين حياتيم الدراسية في سنوات

 لممجتمع.
استغالل الموىوبين أنفسيم لميوليم مبكرًا األمر الذي يفسح المجال أما استقالليتيم وتخرجيم  -

 المبكر، وبالتالي ينعكس ذلك انفعاليا واجتماعيًا واقتصاديًا عمى الفرد والجماعة.
قديره لذاتو وتحقيقو لطموحاتو، وأن إنتاجو إن التخرج المبكر لمطالب سينعكس إيجابا عمى ت -

 العممي يكون أوفر في مقتبل العمر، فيستفيد ويفيد وىو الزال في ريعان الشباب.
مظاىر الحيوية والنشاط والتحفز الدائم التي تظير عمى الموىوبين المسرعين نتيجة تممكيم  -

سرعة التي تريحيم وتبعدىم عن الممل لزمام القيادة التربوية ألنفسيم، والتحرك في طمب العمم بال
 والضجر والرتابة التي تعم الصفوف العادية.
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لمتسريع مردود ايجابي عمى مفيوم الذات لمموىوب حيث أن قدرتو عمى تحمل التحدي الذي  -
يفرضو ىذا األسموب تجعمو يكتشف قدراتو الحقيقة ويفيم ذاتو بشكل أفضل لتمكنو مما يقوم بو 

 غبتو.من أعمال بحسب ر 
وطريقة االثراء تسمح لمتالميذ الموىوبين بتنمية ميارات التفكير التباعدي والتفكير النقدي وحل 
المشكالت واالبداع وعادة ما يتم تنمية الميارات السابقة من خالل المناظرات والمناقشات 

 واالبحاث، وقد تأسس البرنامج عمى ما يمي:
ة مختمفة إلى حد ما عن بقية التالميذ، وعمى ىذا التالميذ الموىوبون ليم حاجات تعميمي -

 األساس فإن المنيج المتبع في المدرسة يجب أن يحتوي عمى برامج تخدم ىذه الحاجات.
حاجات التالميذ الموىوبين متنوعة في جوىرىا؛ فباإلضافة إلى الحاجات األكاديمية، ىناك  -

 حاجات شخصية، واجتماعية، وحاجات تحقيق الذات. 
من أنجع الطرق لتمبية حاجات الموىوبين اعتماد أساليب متنوعة تؤدي إلى عممية التسريع  إن -

 األكاديمي، والتسريع العممي، والبرامج والخبرات اإلثرائية.
إن الخبرات والبرامج اإلثرائية الخاصة بالموىوبين ال يمكن أن تكون فعالة ما لم تخضع لعناية  -

 ومن ثم التدوين الكتابي، والتنفيذ الميداني الدقيق.فائقة في التخطيط واإلعداد، 
برامج رعاية الموىوبين ليست مقيدة بأنماط وتفصيالت محددة ال يمكن الخروج عنيا، بل ىي  -

برامج قابمة لمتطوير والتكييف في جوىرىا، تتخذ من أسموب التقويم المستمر أداة رئيسة لمتخطيط 
 والتعديل والتنفيذ.

توفير فرص تربوية متنوعة وعادلة لجميع الطالب إلبراز مواىبيم وتنميتيا المساىمة في  -
 وتوفير برامج ونشاطات إثرائية وفق أفضل المقاييس العالمية.

كما أن توفير البيئة التعميمية والتربوية المناسبة خالل البرنامج أدى إلى: تكامل جوانب النمو 
شب اع حاجات الطالب والطالبات لمتعمم وتنمية ومسايرة خصائصو لدى الطالب والطالبات، وا 

وتقدير االنضباط الذاتي لدييم، وتشجيع التعاون واالئتالف واالحترام المتبادل بين الطالب 
ومعممييم، وتكوين الشخصية المستقمة والمتوازنة لمطمبة بتقديم خدمات التوجيو واإلرشاد النفسي 

عطاء جميع الطمبة الفرص المتكاممة لممشاركة في التعمم  في الجوانب الوقائية والعالجية، وا 
واالىتمام بيم بمراعاة الفروق الفردية تعزيز اإلبداع واالبتكار واكتشاف الموىوبين ورعايتيم، 
وخمق دافعيو التعمم لدى الطالب والطالبات من خالل اإلرشاد الموجو من كافة أسرة التدريس 

وافز، كذلك التعميم باستخدام تقنيات التعمم، وذلك وتعزيز السموك اإليجابي لدييم من خالل الح



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )                                      جملة كلية الرتبية ببنها

 

 494 

بعرض المادة التعميمية باستخدام الحاسب اآللي من خالل برامج وتطبيقات جاىزة أو تجيز 
نشاء بنوك لممعمومات وبنوك لألسئمة، وكذلك استخدام مجموعة من المواد  بمعرفة المعمم وا 

بمحتوى المنيج، والعمل عمى تحميل وحدات  التعميمية والوسائل السمعية والبصرية ذات الصمة
 المنيج والصياغة السميمة لألىداف.

 

 مما تقدم يوصي الباحثان بما يمي:
ُضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، ومعاممة كل تمميذ وفقًا لمستواه التحصيمي،  -ٔ

 نياتو الخاصة.ومحاولة الوصول بو إلى المستوى المتوقع منو في ضوء إمكا
ُضرورة متابعة تحصيل التالميذ المتفوقين عقميا والموىوبين ذوي اضطراب نقص االنتباه  -ٕ

نجازاتيم بصورة مستمرة عن طريق استخدام االختبارات محكية المرجع،  وفرط النشاط وا 
لتشخيص جوانب القوة والضعف في أدائيم، ومعالجة ما يعترضيم من صعوبات لكي يحققوا 

 عالية من األداء.درجة 
مساعدة التالميذ المتفوقين عقميا والموىوبين ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط عمى  -ٖ

 التعبير عن مشكالتيم، وفيم الدوافع وراء تصرفاتيم، والعمل عمى تحقيق تواصميم االجتماعي.
والموىوبين ذوي  ضرورة توظيف استراتيجيات وطرق تدريس تناسب التالميذ المتفوقين عقميا -ٗ

 اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط 
االىتمام باألنشطة المدرسية واالجتماعية المحببة لمتالميذ المتفوقين عقميا والموىوبين ذوي  -٘

 اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط ، وتوظيفيا في تحسين قدراتيم.
المتفوقين عقميا والموىوبين ذوي ضرورة ُوجود مرشدين نفسيين مدربين لمتعامل مع التالميذ  -ٙ

اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط، وكذلك شرح أبعاد ىذه الظاىرة لممعممين والمعممات، 
 ليكون ليم دور في السيطرة عمى ىذه الحاالت والتعامل معيا.

توعية األسر عن أبنائيم المتفوقين عقميا والموىوبين ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط   -ٚ
 ط ، ليكون ليم دور ُمكمِّل لممرشد والمعمم.النشا
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(.الوظائف التنفيذية لدي عينة من األطفال ذوي اضطراب فرط ٕٛٔٓابراىيم،سمير) 
 الحركة و تشتت االنتباه)رسالة ماجستير(كمية االداب جامعة المنصورة.

فوقون خصائصيم و اكتشافيم و (.الموىوبون و المتٖٕٔٓالقريطي، عبد المطمب ) 
 رعايتيم.حموان:دار عال الكتب.

. اإلسكندرية: مطبعة ٗ(. سيكولوجية االبتكار، طٜ٘ٛٔحممي المميجي ) 
 الجميورية.

(. صعوبات التعمم والتدريس العالجي. القاىرة: دار الكتاب ٕٓٔٓعادل محمد العدل ) 
 الحديث.

والتفوق. القاىرة: دار الكتاب  (: سيكولوجية الموىبةٕٔٔٓعادل محمد العدل  ) 
 الحديث.

 (. مدخل إلى التربية الخاصة. القاىرة: دار الكتاب الحديث.ٕٕٔٓعادل محمد العدل ) 

(.فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي لخفض اضطراب ٜٕٔٓعبدالمنعم،أسماء) 
 نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة و العدوان لدي أطفال المرحمة االبتدائية في

 ضوء بحوث الفعل)رسالة ماجستير(كمية التربية جامعة أسيوط.

مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات االنتباه. القاىرة: دار . (ٕٚٓٓفتحي الزيات ) 
 النشر لمجامعات.

(. اختبار المصفوفات المتتابعة لجون رافن. كراسة ٜٜٜٔفتحية عبد الرؤوف ) 
الخدمات االجتماعية والنفسية، الكويت: مطبعة التعميمات، وزارة التربية والتعميم، إدارة 
 الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب.
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