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 فعاليت بزنامج تدريىب في حتسني األداء العقلي املعزفي لدى تالميذ 
 (ADHD)املزحلت اإلعداديت مضطزبي االنتباه مفزطي النشاط 

 

 دادإع

 جنالء عبداهلل إبزاهيم الكليتالدكتورة/ 
 الرتبوى املساعدأستاذ علم النفس 

 جامعة قناة السويس –كلية الرتبية باإلمساعيلية 
 

 ملخص الدراسـة:

هسسسسالد اساةالسسسست قسسسسسف اسية سسسسص  سسسسع لفيستسسسست ألةاسسسسي ل يسسسساةتألف لسسسس  يةلسسسستع ا اا  اسف  سسسسف 
اس فةلسسسف  ي سسس:ما لسسسف، الايألسسسيدر اسلسسسةلت اراةادتسسستر ىاسسسسبادةم سسسسا    سسسدةألف الايألسسسيد   ةدسسسف 

 ارلاااتت.أليس ةة ت  (ADHD)اساشيد 
( ي  تسسسبات ىي  تسسسبم  سسسع يم تسسسب اس سسسش ا ىط <8ىيدىاسسسد لتاسسست اساةالسسست ا ليلسسستت  سسسع  

( قاسسسسين   سسسسع سسسسسات ظ ا سسسسدةاف اايألسسسسيد   سسسسةىف أل سسسسةد 77( بدسسسسىةر  =7ارلسسسساااه  سسسسا ظ  
( 1<7اساشسسيدر ىس سسا اشسسي د هسسبد اسفتاسست  سسع ألسستع أللسسةاا اسفتاسست ا ىستسست ىاسيسس  أل سس  لسساا أللةااهسسي  

ألاسسستعر ارلاااتسسست  ألديسسسىألة >7 ي أل اةلسسساس سسسش ا ىط ارلسسساااه ي  تسسسبات ىي  تسسسبم  سسسع يم تسسسب 
ر أل س  اسيف ت تست أل ةيلذست ارلس يلت تت ارل يلت تتألإااةم  ىألل ي  ألاد ألألف ألدة ارلاااتت ألايد

 لات.( 7>.1قاةد   هتية اش  فلات ألياةة ( <:.79 يةهظ است اتت  لأل يىلد 
قلسسسااا/ اسألية:سسستر  (ADHD)ىيسسسظ يدألتسسسص   تسسسيث ا سسسدةاف الايألسسسيد ىلسسسةد اساشسسسيد 

ر يفةتسف ىي استع/ لألسا اسةقتسف اسألةتسة (S I T – R) ل لسىع سسبدي  ا د سيط ىاسدألسية اخيألسية
ر   تسيث اس لسيى  المي سيل  القي سياه اس: سيل  اس دسىة س لسسةم (8177   سد ف    سط 

(ر   تسسيث اايألسسيد ا د سسيط ىيسسىال  ظ قلسسااا/ لألسسا اسةقتسسف اسألةتسسةه 8111قلسسااا/  ة سسا ألتسسى    
-El)قلسااا/ األتسط استهسية ( ا ىط اسمست  اخيألسية اسلسةلت الاةادتست ر ):811ىل يش لممع  

Zahhar, 1982) /ر ألديةتسسست الخيألسسسيةاد اس فةلتسسست اسفي  تسسست  لىا سسسط  سسسا  اسسسسبادةم( قلسسسااا
(ر 8118ادليةىظر لةاجر هية تعر ىاتسة تعر ىقسيظ أليفةتألسأ/ ألاسىة اسشسةقيىهر ىىستسا اس  سيح  
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تأل  سيةلسسسستع ا اا  اسف  سسسسف اس فةلسسسسف س  سسسسدةألف الايألسسسسيد   ةدسسسسف اساشسسسسيد ىدسسسسبا ألةاسسسسي ل يسسسساة 
 أليس ةة ت ارلاااتت قلااا/ اسألية:ت.

ىيى سس د اساةالسست قسسسف لفيستسست اسألةاسسي ل اسيسساةتأل  لسس  يةلسستع ا اا  اسف  سسف اس فةلسسف 
 ي سسس:ما لسسسف، الايألسسسيدر اسلسسسةلت اراةادتسسستر ىاسسسسبادةم سسسسا    سسسدةألف الايألسسسيد   ةدسسسف اساشسسسيد 

(ADHD) .أليس ةة ت ارلاااتت ةتن ديع ةمظ يأ:تة اسألةاي ل دألتة 
 

 مقدمـة:

يافسسسا  ةة سسست اسيف سسستظ ا ليلسسسف  سسسع ألهسسسظ اس ةاةسسسط اسيف ت تسسست اسيسسس  ت سسسة أل سسسي اس سسسةا ل سسس  
أللسسسيث يشسسسدتط د:تسسسة  سسسع  ف ى ييسسسأ ى فيةلسسسأ ىايميهييسسسأ ىقت سسسأ ى أليا سسسأر ىييتاتسسسا اس شسسسدمد 

ي ى سع ألد:سة ال سدةاألياسا لتت اسخي ت أليس يف  تع لسف هسبد  اسلس ىدتت  داس ةة ست يتاتساتا ىا سةت
 Attention Deficitاسي  تفيا   ا سي اسيم تسب ا سدةاف الايألسيد اس  سةىف أل سةد اساشسيد 

Hyperactivity Disorder (ADHD)  ىاسسسسبه تي تسسست أل لسسسيىتيد  سسسع ا سسسح الايألسسسيد
ث اس  سست اسف ةتسست لسسف اسا سسىر ىالااليلتسست ىلسسةد اساشسسيد يخي سسش لسسف شسساي ي ىيىايةهسسي   يةاسسأ ألسسا 

%(  سسع ا لسسةاا لسس  = - 9قسسسف  سسي ت سسةف  سسع   (ADHD)ىييسسةاىن السسألت اايشسسية ا سسدةاف 
 1;. ىتلي ة هبا ال دةاف ل   ةة ت اس ةاه ست ألالسألت  (APA, 2000, 90)لع اس اةلت 

%(  ع اسةيلد اسي  يظ يشخ ست ي لس   ةة ست اسد ىسستر ىت يسا ةيسف  ةة ست اسةشسا لس  1< -
 & Mayes et al., 2000, 417; Martinussen) %(  سع اسةسيلد1; – 91  ةسىاس 

Major, 2011, 68; American Psychiatric Association, 2013, 97 - 98). 
ىييةسساا  شسسد ت ا سسدةاف الايألسسيد اس  سسةىف أل سسةد اساشسسيد اسيسس  تفسسيا   ا سسي اسد سسط 

تر ىيلألف سأ ا دةاأليد اا فيستست ييسةض ل  ألا ي يليا ب مت ا دألتةتا  ع ديقييأ اسف  تت ىالا فيست
أل سسس يي ي ل سسسف  م سسسط شخ سسستيأر ليألسسساى ل تسسسأ  ذسسسيهة لسسسى  اسيىالسسسص اسشخ سسس  ىالا فسسسيس  
ىالمي سسيل ر ىتدسسىع أل تسسط قسسسف الادسسىا  ىالدي سسيف ألى الالسسةيفر ىيدسسىتع  سسىةم لسس ألتت لسسع 

ليقست اسد سط لسع اسبادر   ي تؤ:ة ل ف ألاا أ اسىذت ف استسى فر ا  سة اسسب  تسؤا  ألساىةد قسسف ق
ر :817؛  اسسسف اسامسسسيةر :ر 8178الاسسسا يى لسسسف اس مي سسسب اس ةسسستد ألسسسأ  ألة سسسا لألسسسااسفذتظر 

 (.:71ر >817؛ ىخيسا ل فر =;8
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قسسف ألع اسفمست  (Holmes, et al., 2010)ىلف هبا اس اا تشتة هىس تث ىآخسةتع 
بتسست سسسا  بىه ا سسدةاف ا سسح الايألسسيد اس  سسةىف ألاشسسيد ةةدسس  تا سسا تشسس ط اسىذسسي ش اسيا ت

Executive Functions  اسيسس  يشسستة قسسسف اس لسسيىتيد اسف تسسي  سسع اسف  تسسيد اسف  تسست اس فةلتسست
 Kofler et)اسي  يىمأ اسل ىض  ىف ية تص ا هسااش اس ى سىلتتر ىتسبدة دسىل ة ىآخسةتع 

al., 2010)  ألع اس  سسىة لس  الايألسسيد ىاسلسسةلت اراةادتست ىاسسسبادةم تذ سسة سسا  ي سسض اس  سست ةيسسف
ر (Martinussen, 2005)  فةلسسس  اس سسساخ خ ىتاةمسسسب دسسسط  سسسع  يةياتىلسسسعةيسسسست اسفسسسف  اس

بسسسض أليس  سسىة اسىا سسس لسس  السسيخااظ السسيةايتمتيد الايألسسيد  (Schuster, 2005) لدىلسسية 
ىاراةاض ىاسسسبادةمر ىيؤدسسا ل سسف بسسسض ألسسأع اسفمسست لسس  ا اا  اسف  سسف اس فةلسس  سسسظ تدسسع االت لسس  

 اس  يظ اآلستت اسي  ل يةييى قسف ي فتط  :ط ي ض الليةايتمتيد.
 

 مشكلة الدراسـة:

يد اسيف  دةاألال ع  (ADHD)تافا ا دةاف الايأليد اس  ةىف أل ةد اساشيد 
  ي تيةيف ل تأ ىمىا أللألي  ق يلتت يىامأ اس ف  تع تفياف  ا ي د:تة  ع اس يف  تعر 

  ي تيد ف اسألةن لع اسدةص اس ايلألت  .اس يف  تعىاس ف  يد لاا اسيفي ط  ب  :ط هؤل  
د ي ألع  ع  ألهظ  س ي اه سي ض اس شد ت اسي  يىامأ اسيم تب ىيلألف أللألي  ل ف اس ف  تع.

اسيةاتيد  اسي  يىامأ  ف    اس ااةث اسيفي ط  ب اسفاا اس يتاتا  ع اس يف  تع اسبتع ل 
 تليدتفىع اللي ةاة ل   ديع ىاةا ليةم اساةث ىلتايأل ىع س ي ت يط ااخط ةمةم اساةالتر

ف ل ف اسيم تب ل  مىااا دةاف الايأليد اس  ةىف أل ةد اساشيد ىيي :ط خدىةم يأ:تة 
تؤ:ة ل ف  اية  اسا ى اس خي  ت  (ADHD)ا دةاف  يفاامر ةتن ألى ةد اساةاليد 

ر ( DSM TR -IV-2000 ؛8117 لتليسظرد يط اسا لتت ىاسيةألىتت ىاسف  تت ىارمي يلتت  
ر ىلةد اساشيد اسةةد  Impulsivityر ىالااليلتت inattentionد ي تافا ا ح الايأليد 

Hyperactivity سيف يدشش لع ا ل ي ل  لام  ذيهة ل ىدتت يي :ط ل   ع ا لةاخ ا
يشيد الايأليد اسبه تذ ة ل  يةىط الايأليد  ع دط  ي هى  ةدته ى ةيألد أليس   ت قسف دط 
 ي هى :ياىهر ىتألاى اسد ط دأاأ ل تل ب ىل تيألب اسيف ت يد ىاسيىمت يد ىت شط ل  قا ي  

؛ Martinussen & Major, 2011; Tillman, et al., 2011اس  يظ اسي  شغ يأ س يةم  
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(ر د ي تي ش ل ىض هؤل  ا د يط ألفاظ اس ل ىستت 8179لم اسدتألياف ى  ي اسدتأليافر 
ىد:ةم اسي  أليد اس تامتت ىاسي ةش اىع قاةاض س فىاقفر لمىم ل ف ق ااة اليميأليد غتة 

لةاد ل  اساشيد اسةةد  غتة اس ألةة ى فىأليد ل  اسيىا ط ىاسي يلط المي يل    ةاام ىا 
؛ ىميألة لتلف ى ةلىف اس ى ر Teeter, 1998, 8 ب اآلألي  ىا قةاع ىاس ف  تع  

811;.) 
قع سظ تدع  –ىةغظ ألع ي ض اس ذيهة اسل ىدتت قا الي اد ل ت ي غيسألتت اساةاليد 

 ,.Rapport, et al)ل  يةاتا هبا اساىر  ع ال دةاف قل ألع ةاألىةد ىآخةتع  –د  ي 

ض اس ذيهة اسل ىدتت  ي ه  قل اىايل :ياىتت يفدث ل  اس  يظ ا ىط تةىع ألع ي  (2001
خ مت ل   اذى ت ا اا  اسف  ف  اس فةل  سا  اس ةا ىخي ت أليسالألت سمايأليد ىاراةاض 

ر أل ياف (Karatein, 2004)ىاسبادةمر ىقا الظ هبا اليميد لاا  ع اساةاليد  ا ي، ديةايتع 
(ر دىدىةلد ?811ر  يلتايت د يط  (Alford, 2007)(ر ألس ىةا ;811خ يمف  

(Cockorft, 2011)  ىتفت  ةاألىةد ىآخةتع 8179ر ةايع اس مةت )(Rapport, et al., 

اسفمت اسىا س ل  ألاا  اسبادةم اس ةيألد أل با اساىر  ع ال دةاف قسف :م:ت لىا ط  (2008
ع اس ىالا ألليلتت ه ، اس  ىة ل  لفت اسبادةم ةتن تافدث بسض ل ف لةلت التي

ىاسيف ت يد اسخي ت ألي اا  ل ف اس   تر ىتةيألد اسفي ط اس:يا  ألفاظ اس اةم ل ف ة ط اسفاتا 
 ع اس :تةاد اس يآاتت ىق ة  ام أل ي  ي ض اس :تةاد ل  اسبادةم اسفي  ت ألشدط ل تيتس 
مةا    يةايد اقت ت ألتا ير أل ي اسفي ط اس:يسن لتةمب قسف اس  ىة ل  ىذي ش   فيسمي ي ىا 
اس ا ب اس ةدته دفاظ قاةيأ ل ف يماتا اس ف ى يد أليسي يد قس يليد اس :تةاد اسماتامر ألى لاظ 
اميةأ ل  دش اس :تةاد اس ايللت غتة اس ةيألدت أليس   ت ىلش أ ل  اس فيسمت اس فيست س  :تةاد 

 اس ةيألدت أليس   ت.
 (ADHD)ىتىما ق ىة ىا س سا  اس يف  تع   دةألف الايأليد   ةدف اساشيد 

ل  ا اا  اسف  ف اس فةلف ىااس ي :ط لف، الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةمر ىد  ي يؤ:ة لف 
(ر ;811اسية تط اساةالف سات ظ. ىهبا  ي ألشيةد قستأ اةاليد دط  ع، ألة ا ليشىة  

ر (Kevin & Robert, 2008)ر دت تع ىةىألتةد (Martinussen, 2005) يةياتىلتع 
ر (Akgün et al., 2011)ر ألدمىع ىآخةتع (Kofler et al., 2010)دىل ة ىآخةتع 
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ر ىلألتة (Tillman et al., 2011)ر يت  يع ىآخةتع (McGrath et al., 2011) يدمةان 
ةتن ألشيةد ايي ل هبد اساةاليد ىاسألةىن ألع ا لةاا ( 8179ألاىة ىلييع لألااس ياص  

تخي ش ألاي  ظ اس فةلف لع ألقةاا ظ اسفياتتع  (ADHD)  دةألف الايأليد   ةدف اساشيد 
لف ألع هايض اخيمط ىيااف ىا س ل  قاةي ظ ل ف الايأليد ىاسيةدتت س يةم دىت ت د ي ألع سات ظ 

 س يشيد ىسات ظ ق ىة ل  اس اةم ل ف اسيبدة ىالةي يذ أليس ف ى يد. قيأل تت ليستت 
خط اسلتدىسىمف  ع خمط د ي ألمةتد اسفاتا  ع اساةاليد اسليأل ت باد اس  ت أليسيا

ي اتظ ألةا ل ياةتألتت سيا تت  اذى ت ا اا  اسف  ف اس فةلف سا  اس يف  تع   دةألف الايأليد 
 ,.Klingberg, et al) ا ي اةاليد، د تامألتةى ىآخةتع  (ADHD)  ةدف اساشيد 

ر ألتةلىع (Holmes, et al., 2010)هىس تث ىآخةتع  (ر:811  ر اشىم اسأل تة(2002
(Pierson, 2012)  ىألذ ةد هبد اساةاليد لفيستت اسألةا ل اسياةتألتت 8179ر ةايع اس مةت )

ىاسي  ت يد اسيف ت تت اس  ا ت س ظ لف يا تت لام مىااف سا  اسفتات اس لي الت أل ي. د ي 
يغتتة اس فةى يد ااخط ةمةم اساةالت أليايذيظ ىبسض ر:يةم  أل ةىةم ألى د هبد اساةاليد

سييدي ط ا اشدت اسيف ت تت أل ىةم ل  ت  اذى ت اسيم تت اس فةلف  لتع د ي ماسدمف ىية
 لتةان يغتتة س ألت ت اس  تت   ي تة ص ىذي ش  يفاام س يف ظ.

ىاذةات  ه تت ىخدىةم ىاايشية ا دةاف الايأليد اس  ةىف أل ةد اساشيد ألتع 
خ ىحر ةتن اس يف  تع أليس ةاةط اسيف ت تت لي ت ىيم تب اس ةة ت ارلاااتت ل ف ىمأ اس

 ع خمط استتيةاد اس تاااتت أليسفاتا  ع اس ااةث ألم تب اس ةاةط اسيف ت تت  –يألتع س ألية:ت 
س ي  اس ةي ةاد   –أل اتات ارل يلت تت ىخي ت اس ااةث ارلاااتت ىالشيةاض ل  اسااىاد ىا 
اسبتع يدةةد شديى   ف    ى اتةه هبد اس ااةث  ع اسيفي ط  ب اسفاا اس يتاتا  ع اسيم تب 

ل تليدتفىع اللي ةاة ل   ديع ىاةا ليةم اساةثر ىل تايأل ىع س ي ت يط ىت ش ىع ل  قا ي  
ا ل يط اس اةلتت ىاسىامأليدر ألير يلت قسف يشيد اايأليه ظ أل:اي  اسة ح اساةالتت   ي 
تؤ:ة ل ف ية ت  ظ ألشدط ل أل  ل  اس ىاا اساةالتت اس خي  تر ىتةا  ع قاةاي ظ ى  يةاي ظ 

الف ظ س يف ظ ى شيةدي ظ ااخط ةمةم اساةالت. ق يلت قسف قت يع اسألية:ت ألأع هبتع ىاى 
 (ADHD)ا اا  اسف  ف اس فةلفر ىا دةاف الايأليد اس  ةىف أل ةد اساشيد  –اس ميستع 
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 يتال ل  ةيمت قسف  تتا  ع اسألةن ىاساةالتر د ي ألع اساةالت اسةيستت يافا  ةيىست  -
 فةلف  ي :ما لف، الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم سا  يم تب سيةلتع ا اا  اسف  ف اس

ى ليلاي ظ ل ف اسامين  (ADHD)اس ةة ت ارلاااتت   دةألف الايأليد   ةدف اساشيد 
ىاسية تط ألشدط ألل ط. ىهبا  ي ةاا أليسألية:ت قسف قمةا  اساةالت اسةيستت ىاسي  ييةاا 

 اسة تث اسييس ،   شد ي ي ل   ةيىست ارميألت لع اسلؤاط 
"هم َمكن تحسُن األداء انعقهً انمعزفً متمثالُ  فثًا اتبتهث ال انسثز   

 (ADHD)اإلدراكُ ل وانذاكزة ندي مضطزبً اتبته ا مفزطً اننش ط 

 ب نمزحه  اإل دادَ  من خُل بزب مج تدرَهً؟".

 ىتي ةر  ع هبا اسلؤاط اسة تث ا ل  ت اس ةلتت اسييستت،
ااست ألتع اةميد يم تب اس م ىلت اسيمةتألتت ل  اس تيلتع اس أل   ىاسألفاه هط يىما لةىص  -7

 ؟.ل  ا اا  اسف  ف اس فةلف  الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم( س يسس اس تيث اسألفاه

هط يىما لةىص ااست ألتع اةميد يم تب اس م ىلت اسيمةتألتتر ىاةميد يم تب اس م ىلت  -8
ل  ا اا  اسف  ف اس فةلف  الايأليدر اسلةلت اراةادتتر  اس يألدت ل  اس تيث اسألفاه

 .ىاسبادةم( س يسس أللةاا اس م ىلت اسيمةتألتت؟
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 أهداف الدراسـة:

يةلسستع ا اا  اسف  سسف لفيستسست ألةاسسي ل يسساةتأل  لسس  اسية سسص  سسع ي سساش اساةالسست اسةيستسست قسسسف 
سسسسا    سسسدةألف الايألسسسيد  ىاسسسسبادةم(اس فةلسسسف سسسسات ظ  ي سسس:مت لسسسف،  الايألسسسيدر اسلسسسةلت اراةادتسسستر 

   .أليس ةة ت ارلاااتت (ADHD)  ةدف اساشيد 
 

 أهمية الدراسـة:

يفسسا اساةالسست اسةيستسست ىاةسسام  سسع اةالسسيد اسيسساخط اسلسستدىسىم  س  سست   سسدةألف الايألسسيد  
ىاسيسسس  يلسسسيةص الهي سسسيظ ا دألسسسة  سسسع اسةليتسسست اسا لسسستت ىاسيةألىتسسستر  (ADHD)  ةدسسسف اساشسسسيد 
يلسسس ظ هسسسبد اساةالسسست لسسس  يةلسسستع ا اا  اسف  سسسف اس فةلسسسف سسسسات ظ  ي سسس:مت لسسسف، ةتسسسن ت دسسسع ألع 

  الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم( ىبسض  ع خمط ألةاي ل ياةتأل .

 

 مصطلحات الدراسـة:

 :Mental Performance of Cognitiveاألداء العقمي المعرفي  -1

 ألأاأ "يفألتة لع قاميتاد اس ةا ىاشيدييأ (871ر :817لا ت يع لألااسىاةا   أتافةل
 اساييمت لع اسف  تيد اس اختت اس فةلتت ديلايأليدر اراةاضر اسبادةمر ىاسي دتة". 

اس يف ظ يساةمت اسد تت اسي  تة ط ل ت ي يافةش قمةا تيت ل  اساةالت اسةيستت ألى 
ىاس ي : ت لف  الايأليدر   يظ ا اا  اسف  ف اس فةلف  ل ف   دةف الايأليد   ةد اساشيد

   اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم( قلااا/ اسألية:ت.

 Attention Deficitاضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط  -2

Hyperactivity Disorder (ADHD): 

ا دةاف الايأليد اس  ةىف  (Tufan & Yalug, 2009)تفةش يىليع ىت ىى 
أل ةد اساشيد ألأاأ  يمت ت ل ىدتت ييلظ ألألةاخ ألليلتت يي :ط ل  ا ح الايأليدر ىلةد 
اساشيد اسةةدفر ىالااليلتتر ىت دع س بد ا لةاخ ألع يذ ة  مي فت ىقا يذ ة أللةاخ 

لايأليد الااليلتت ىلةد اسةةدت ل د اىع ا ح الايأليد سا  اسألفخر ألتا ي تذ ة ل د ا ح ا
 اىع الااليلتت ألى لةد اسةةدت سا  اسألفخ اآلخة.
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 :Student with ADHDالتالميذ مضطربي االنتباه مفرطي النشاط  -3

اس يف  ىع اسبتع تذ ةىع لاظ بأبهم  (Crundwell, 2005)تافةل ظ دةىااىتط 
ط اسي دتة ل  اس اةم ل ف الايأليد س   يظ س يةم  ايلألت  ع اسىقدر ىالاالير ل  ألاا  اس  يظ قأل

 ايي م ير ىسات ظ اشيد مل   ةةد    ةد. 
"يم تب اس ش ا ىط ارلااا   ل  اساةالت اسةيستت ألأا ظ قمةا تيت   ظ اسألية:تفةليا ى 

اسبتع تة  ىع ل ف اةمت د تت ي ب ل  ألى ألل ف  ع ارةأليل  اس:يسن ىاس ةلىألت  ع يىتتب 
قلااا/  (ADHD)ىلةد اساشيد اةميد اسفتات اسد تت ل ف   تيث ا دةاف الايأليد 

 اسألية:ت".
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

س سسسي دياسسسد اس فةلسسست هسسس   ى سسسىر اهي سسسيظ ل سسسظ اسسسسا ث اس فةلسسس ر لسسسإع هسسسبد اس فةلسسست 
أل سسسألةد ييف سسسص ألسسسأاىار اس ف ى سسسيد اس خي  سسست اسيسسس  تديلسسسأل ي اس سسسةا لسسس   ىاقسسسش اسةتسسسيم اسيسسس  

اس ةيألدست ألدةت ست اديلسيف هسسبد اس ف ى سسيد ىالةي سسيذ أل سي تيفةخ س ير د ي ييف ص أليسف  تسيد 
لسسسسسسيام السسسسسسيخاا  ي ىتد سسسسسص لسسسسسس ف هسسسسسسبد اسف  تسسسسسيد أل  سسسسسست قم يستسسسسست اسف  تسسسسسسيد  لسسسسس  اسبادسسسسسسةم ىا 

 ألاسسىة   :سسط الايألسسيدر اراةاضر اسي دتسسةر اسيسسبدةر ىاسسسيف ظ Cognitive Processesاس فةلتسسست
 .(> ر8119اسشةقيىهر 

ايأليهتسسست اسيسسسسف تافتةهسسسسي اس سسسةا لسسسسع دةتسسسسص الهي سسسيظ  سسسسع اس ةسسسساااد ىيافسسسا اس لسسسسيةت ال
اسة تلتت س  ةىص اس ةاتت ألتع ا شخيح لف ل  تت الايأليد ىاسف  تيد اسييستست سسأ  :سط  اراةاضر 

 .(?? فر 8177 لا ت يع لألا اسىاةار  اسي دتة ... قسخ(اسيبدةر 
 اسسأ لاسسا ي تايألسسأ اس سسةا   سسع ألهسسظ ىذسسي ش اس سسخريفيألسسة  Attentionف  تسست الايألسسسيد ل

تساةضر ىلاسسا ي تساةض تسسيف ظر ىلاسسا ي تسيف ظ تيسسبدة ي  ي تسسيت ىأليسيسيس  لسسإع الايألسسيد   سظ س فاتسسا  سسع 
 ,Parasurman).  ا اشسسدت اس ختسست  :سسط اراةاضر اللسسيةميرر اسسسيف ظر ىيا تسست اس  سسيةاد

1998, 3 - 4) 
يع ديلتر ىلس  اسمياسف اسيةألسىه  :ط الايأليد قةا  اسالي ظ ا ليلتت ساشيد ارالتا د ي 

أل  ت خي تر ألط هسى ا لسيث اسسبه ي سىظ ل تسأ لسي ة اسف  تسيد اسف  تست  دسيراةاضر ىاسيسبدةر 
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ىاس  سسظ(ر ةتسسنا قاسسأ ألسساىع الايألسسيد ل تلسسيدتب ارالسسيع ألع تفسس  ا شسستي ر ألى ألع تيسسبدةر ألى ألع 
ي تلسسسي تظ يىمتسسسأ يف سسسظ   سسسيةاد ى ف ى سسسيد ماتسسسام  سسسع  :تسسسة  سسسق سسسيلت قسسسسف ألع  تيختسسسط شسسست يت.

 ة ت تسسيت  ى سسع بسسسض لسسإع اديلسسيف اس ف ى سسيد تفيألسسة  ؤشسسةات . ارايألسسيد ىالسسي ةاةد اةسسى هسسبا اس :تسسة
لسيالي  ر ألى قلسيام ألاسي  ا ةساان يفيألسة لىاسيبدة اس ي :ط ل  اسيفسةش ألى ا سةاىن  ارايأليد.

 .(<9ألر  8179؛ =: ألر 8177 ؛?;7ر 8171 لألا اسىاةار لا ت يع  س   ظ ة ت تيت   ؤشةات 
( قسسف اسفمقست اس يألياسست ألستع الايألسيد 7?7ر ;817ىلف هبا اس اا يشتة ألل ي  آاظ  

ىاسبادةم قب اا  ي ل ت دع ألع تف م  ا  س تع. ل اسيض ألاسست يفسظ هسبد اسفمقست اس يألياسستر اسساستط 
 ا ىط، تؤدسسا ألع اسسسبادةم ق سستةم ا  سسا ي ي سسض لسسفت  ةسساىام ى سسع :سسظ تةسساا الايألسسيد اس ف ى سسيد 
اسيف لىش تيظ يش تةهي ىية تتهي. أل ي اساستط اس:ياف، لتؤدا ل سف ألع اايأليهاسي تيسأ:ة لسف اسغيسسف 

 أليسخألةاد اسليأل ت اس ختات لف اسبادةم دىت ت ا  ا. 
اسف  تست ا ىسسف لس  اديلسيف اسخألسةاد اسيةألىتست ةتسن ىسمايأليد أله تت يةألىتت دألتسةم ل سى 

سسسأ أل:اسسي  اسسساةث  سسع  ف ى سسيد ىتمف سسأ  تف سسط تلسسيلا ل سس  يةدتسست ةسسىاث اسديسسسف لت سسي ت سساظ 
بهاسسأ لسس  السي سسي ى فيات سسي ىاسسسةىاألد اس اد تسست ىاسىاقفتسست ألتا سسي ىأليسيسسيس  تلسسيلا لسس  السسيتفيأل ي 
ىارس يظ أل ي ر ى سع :سظ " ل سى اس ساخط اسة تلس  سملسي يام  سع شسةن اس ف سظ ى سي ي ا سأ اسىلست ت 

ظ س دسسمف ااخسسط قي  سست اسسساةث ىخيةمسست اسيف ت تسست اس  سسيةألت ل سسم لسسع اسيف ت سسيد اسيسس  ي سسا
ألير سسسيلت قسسسسف اىة الايألسسسيد اس سسسيظ لسسس  ألاا  اس  سسسيظ اساةالسسستت ىال يةياسسسيد ىالخيألسسسيةاد ألديلسسست 

 ( 9=7فر  8178  لا ت يع لألا اسىاةار ألشديس ي
( ألأاسسأ "ل  تسست السسيأل ي  اسدسسي ع <? ر?811ل سسا لةلسسأ لسسؤاا ألألسسى ةدسسف ىأل سسيط  سسياص  

يسس  تلسسي أل  ي اسلسسدس اسةيلسس  ىيختتا سسي لسس  اسسسبادةم س يسسةم ألدسسىط اسف سسىه سسسألفخ اس :تسسةاد اس
ق ت سست  -ىةأل سسي اقسسي ص -ق سستمت   سسي تةسسان لسس  ل  تسست ارةلسسيثر ىاسيسس  ي سسط قسسسف أل سسفت :سسىاع

 اليفااا سيم تت هبد اس :تةاد ألف  تيد  فةلتت ألل ف".
( قسسسسسف ألاسسسسأ ااي سسسسي  ألى اخيتسسسسية اس سسسسةا سسسسسألفخ ?71 ر8119ىتشسسسستة ألاسسسسىة اسشسسسسةقيىه  

تةاد أل ي تي ص  ب ةيست اسي تؤ اسف   ر ىأل ي تة ص اهي ي ييسأ ألى اىالفسأ ألى  سب  سي ت ة سأ اس :
 اس ىقش اسل ىد  اسبه تىما لتأ.



1117( 1ج) ابريل( 111العدد )  مجلة كلية التربية ببنها  

 

 378 

( ألأاسسأ اسف  تسست اسف  تسست اسيسس  ت سسىظ أل سسي ?=8 – <=8ر 8179ىيافةلسسأ ةاسسيع اس مةسست  
اس سسةا سمفسسط م تسسب اس :تسسةاد لسس  ةيسسست اشسسدتر ىااي سسي  اس :تسسةاد ى:ت سست اس سس ت أليس  سسيظ اس  ا سست 

غ يط أليق  اس :تةاد اس شييتر ىيىتتب اسم ا اسف    س ىلي  أل يد أليد اس  يظ اس يآاتت.  ىا 
 :تسة ىاةسا لس  اسىقسد ا لسأ لإاسأ ىس ي ديع اراليع ل تليدتب الايأليد قسسف ألد:سة  سع 

لس  أله  مسيط س يسأ:تة ياشسد اسةسىاث ىلسص قسياىع الاي سي  ألةتسن تيمسأ الايألسيد قسسف اسىر  فسستع 
 ( ;77 ر8119 ع اس :تةاد ألى ا دت  فتات  ع اسيأ:تة اىع غتةهي. ألة ا لي صر 

  ى ع ايةتت ألخة  لإع اراةاض تافا ل  تت تيظ لت ي ي لتة ارةليلسيد ىيةاتسا اسشس 
لدي سأ  فاسف تد سص ل تست الس يت  فتاسيت ألت سير لف سف اسسةغظ  سع  أاسبه ت اة لا ارةليثر ىا 

ألع اراةاض تألسسساأل ألإ:سسسيةم اسةسسسىاث قل ااسسسأ ل  تسسسأ ل  تسسست لسسس  مىهةهسسسي. ىسسسسبسض ل سسسى سسسستث ل  تسسسأ 
ل  تأ أللتدتر ةتن ل ت ي سة ل سف ارةلسيث لةلسفر ألسط هسى ل  تسأ  ف ساد قب تشسيةض لس  

تسسسط ىاسيشسسسألتأ ىاسي :تسسسط. ىهدسسسبا اراةاض اسةلسسس  هسسسى اسخدسسسىم ا ىسسسسف لسسس  يدىتا سسسي اسيسسسبدة ىاسيخ
اسف  تسسسيد اسف  تسسست ا خسسسة   سسسع يسسسبدة ىي دتسسسة ىيف سسسظ قاسسسأ ىلسسست أ  ثلسسسألتط اس فةلسسست. ىهسسسى أللسسسي

الي سسيط أليسفسسيسظ اسخسسيةم ر ىألسسبسض ت  سسا اسلسسألتط س لسس ىض ىيفات سسأ ىتلسسيلا اس سسةا ل سسف اسيىالسسص 
 .  (:<ر :811 ب ألت يأ  ة    اس  تمفر 

ىتفسسسسةش اراةاض ألأاسسسسأ السسسسيميألت اس سسسسةا سية سسسستط  ى سسسسىر  فسسسستع  ىمسسسسىا لسسسس  اسفسسسسيسظ 
 (.;=7ر 8=?7اسخيةم  لع دةتص ةىاث هبا اس ةا  ألة ا تد   يسسر 

( قسسسسسف ألع اراةاض ل  تسسسست ىلسسسستدت <?7ر ?<?7ىتشسسسستة د فسسسسد غألسسسس  ىآخسسسسةتع    
اض د سي هسى ر ألى قسا تذسط ليأل ت سمليميأليد اسا ي تت ر ل ا تخي ش اس :تة اسةلس  ىتذسط اراة 

اس سساخط اسةلسس  د سسي هسسى ىتخي سسش اراةاض ر ل سسي ااةدسسأ قبع تفي سسا ل سسف دألتفسست اس :تسسة  سسع 
ايةتت ى ع ايةتت ألخة  ل ف اس ةا اس اةض ا لأ ر ى ع :ظ تدسىع اراةاض لس  مسىهةد هسى ل سظ 

 اس ىقش اسةيس  ل   ى  اسخألةم اسليأل ت.
اسأ دةت ست اس سةا لس  قاةادسأ س :تسةاد ( أل719 - 717ر 8??7ىتبدة ألاىة اسشسةقيىه  

اس مسسيط تألسساأل  سسع اللسسيميأليد اسف سسألتت ساشسسيد ألل سسي  اسةسسث ر ى سسع خسسمط بسسسض تسسيظ يشسس تة 
اس :تسسةاد اسيسس  يلسسي أل  ي اسةسسىاث  :سسظ يى سست  ي قسسس  اسم سسيت اسف سسأل  اس ةدسسته ر هسسبا ىي :سسط 
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اسف سسسأل   اس ف ى سسسيد اسةلسسستت اس شسسس ةم اسيسسس  تيفي سسسط  ف سسسي اسم سسسيت  Perceptsاس سسساةديد 
 اس ةدته ل  سةذت اراةاض .

( اراةاض ألأاسسأ ل  تسست  فةلتسست يشسسي ط ل سسف <>7ر 9??7ىتافسسةش ألة سسا لألسسااسخيسص  
ألاشدت لاتامر  :ط ارةلسيث ىالايألسيد ىيدسىتع ىياسيىط اس ف ى سيد ىتفسا ا دست اسي سي  اس فةلست 

 أليسىاقب. 
ي لسسسسسستة ( قسسسسسسسف ألع اراةاض ل  تسسسسسست ياذسسسسسستظ ى ?78ر ???7ىتشسسسسسستة لسسسسسسياط اسفسسسسسساط  

اس فدتسسيد اسةلسستت اسيسسف ي سسط  سسع خسسمط اسةسسىاثر ألى هسسى اسف  تسست اس فةلتسست اسيسسف أل سسي ت لسسة 
 اس خ ارةليليد اسيف يةا قستأ  ع خمط ألل ي  اسةث.

( ألع اراةاض تشسستة قسسسف اسخألسسةم اس أليشسسةم ىاراةاض =77ر 8117ىتسسبدة  ة سسا شسس أل   
اسسسىل  اس ى سسىل  أل سسي تةسسان هسسى ي لسستة اسشسسخح س سسىاةا اسةلسس ر ىتشسس ط اراةاض دسسم  سسع 

 ل  ألت ت اسشخح ىالليميألت الاي ي تت س  األ يد.
( ألع اراةاض ل  تسسست يةم سسست س  ةلىلسسسيد اسيسسس  >88ر 8119ىتسسسة  ةا سسسف اسسسسىق    

ياي ط قسف اسا يز ل سف شسدط ةلسي ط  ة ستم  يهتي سي األ سيد د ةألي تست يلسة  لألسة ا ل سيف 
 اسةلتت اسي  ي ط  ي ألتع ألل ي  اسةث ىاسا يز.

( ألع اراةاض تفاسسف دت تسست ل سسظ اس سسةا >91ر 8119ىتسسبدة  ةسس  اسسساتع يسسىص ىآخسسةتع  
 س  ف ى يد اس لي أل ت لع دةتص اسةىاث.

( يفةت سسيت سسسكاةاض تسساح ل سسف ألاسسأ ل  تسست :?8ر :811ىقسساظ  ة سسا لألسسا اسة تسسا     
ص ي لتة  ي تةلأ اراليع خسمط ةىالسأ اس خي  ست ر ى فاسف بسسض ألع اراةاض ل تسيظ لسع دةتس

ا سسي اراةاض تسسيظ لسسع دةتسسص اسف سسط  لسس  اسم سسيت اسف سسأل  اس ةدسسته( ةتسسن ألع  هسسبد اسةسسىاثر ىا 
اسةسسسىاث يأيتاسسسي ل سسسد أل :تسسسةاد ةلسسستت ر :سسسظ تيةم  سسسي اسف سسسط قسسسسف  :تسسسةاد باد  فاسسسف ييد سسسف 

 اليميأليد  ايلألت.
( ألأاسسسأ ي سسسض اسف  تسسست اسيسسس  ي لسسسة اآل:سسسية اسةلسسستت 711ر ;811ىلةلسسسأ  سسسيألة لسسسي ة  

س سسخ  سسب ق سسيلت  ف ى سسيد ىخألسسةاد لسسيأل ت  ةيألدسست أليسشسس  اس سساةض ىيلسس   اسيسس  ي سسط قسسس  ا
اةاد ي.  اآل:ية اسةلتت ألفا يأ:ة اس خ أل ي ىل   ي ىا 
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( قسسف ألع اراةاض ل  تست يأىتسسط اس ةلىلسيد اسيسسف 89ر =811ىيشستة ةةسيف ةاغسسف  
 تلي أل  ي اس ةا  ع خمط اس لي ألمد اسةيلستتر :سظ يا سط هسبد اس ةلىلسيد  سع ألل سي  اسةسث

 قسف اسا يز ةتن تيظ ي لتةهي ى لض اسة ىت اسيف يدىع ل ف شد  ي.
سسسسسس ت يع لألااسىاةسسسسسسا    ل  تسسسسسست يفدسسسسسس  ( ألع اراةاض :?7 – 9?7ألر  8178ىتسسسسسسة  لا
ىألسسسسبسض لإاسسسسأ تي سسسس ع دسسسسط  سسسسع اسسسسسسىل   اسةلسسسسستترتسسسسةاد : ةليلسسسسيياي  فاسسسس   سسسسع خسسسسمط اس 

Awornesىاسيفسسسةش  رRecognition ةسسسث  سسسع خمس سسسي اسسسأ ي سسسض اسف  تسسست اسيسسس  اشسسسفة ىاىألر
اسف  تسسسيد  :سسسيا ألدسسسط اس ف ى سسسيد اسيسسس  اي  يهسسسي  سسسع اسفسسسيسظ اسخسسسيةم   سسسع خسسسمط ةىالسسساي ىهسسسى 

اسف  تت اس فةلتت اسي  تيفي ط أل ي اس ةا  ب اس :تةاد اسةلتت سد  ت سىغ ي لس   اذى ست لدةتست 
تلسس ط ل تست ل  تسسيد اسيىالسص  سسب اسألت ست اس ةتدسست ألسأ ألفاي سسةهي   فاس ريفألتسةا لسع    سسىظ به 

 ىالمي يلتت.اس ياتت 
 لتشستة لسؤاا اسأل س  اسلستا  Perceptual Speedىلت سي تيف سص أليسلسةلت اراةادتست    

( قسسسسسسسف ألا سسسسسسي لسسسسسسةلت ا اا  اسف  سسسسسس  اسسسسسسسبه ت تسسسسسست أللسسسسسسةلت قاةاض اسي  سسسسسستمد 979ر >=?7 
  .  اس خي  ت

( ألا سي اسلسةلت لس    يةاست ا شسديط ألى اسة سىت ألى <:9ر <<?7ىتة  ل ف ألساةاه    
اس فاف رتميا ألشديلت ألى ة ىتا ألى اس تيظ ألألفخ ارمةا اد اسأللتدت مساات اسيس  يي س ع قاةادسيت 

 س شديط. 
( قسسسسف ألا سسسي اسلسسسةلت لسسس  يةاتسسسا اسفاي سسسة <ر 8111ىتشسسستة  ة سسسا لألسسسا اس   سسسىا  

ا سسسىبى أل سسسةه  فسسستعر ىهسسس  لسسسةلت ألاا  ا ل سسسيط اسيسسس  ييد سسسف ل سسسظ اس سسسغتةم ىاساقت سسست لسسس  
اسا سسسىبى ألى اسشسسسدط اسأل سسسةه اس  سسساظ ر ىيةاتسسسا ةسسساىاد ىخىا سسسأ  سسسع ألسسستع ا سسسيبى ألى ألشسسسديط 
 شيأل ت س  ي ىلي سط اسلسفت اراةادتست تيةساا ألىالسدت ا ل سيط اسيس  يي س ع اراةاض اسأل سةه 

د اراةادتت اسيس  يفي سا ألليلسيت ل سف لىا سط س  ديعر ىهبا اسفي ط تفيألة   تيلي  اا  اس شدم
 اراةاض اسأل ةه.

( يفةت يت تاح ل ف ألا ي اسلةلت لف يةاتسا ألىمسأ اسشسألأ ?7ر :811ىقاظ  ة ا دأ  
 ىالخيمش ألاقت ألتع اسةةىش ىا ةقيظ ىا شديط. 
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مسةا  اس  يةاسيد 9>ر ?811ىيفةل ي ليد ت اسةشتا    ( ألأا ي لةلت قتميا ا شديط ىا 
 لل يط ا خة  اسأللتدت اسيف يي  ا ي ل  تت اراةاض اسأل ة .ىألاا  ا

قسسف ألع قساةم اسلسةلت اراةادتست يسةيألد  (Du- Bois , 1932 ,83) ىتسة  اه ألسىا 
ألسسي اا  اسف  سس  اس فةلسسف س ل سسيط اسأللسستدتر ىسسسبا ل سس  يفي سسا الي سسياات  أليشسسةات ل سسف  لسسيىتيد 

 ل ىست الخيأليةاد اسف   .
( قسسسف ألاسسأ ت دسسع قتسسيث اسلسسةلت اراةادتسست =;7ر ==?7 تسسا  ىتشسستة مسسيألة لألسسا اسة  

ألىالدت لةخ ألةا ا شديط اس االتت ل سف اس سةا ىتد سف  اسأ ألع تخيسية اسشسدط اسسبه تشسأل أ 
ي ي ي  ع ألتع لام ألشديطر ىتسة  ألاسأ لس   سى  اس ساةم ل سف اراةاض ت دسع اسيفسةخ سكغسمص 

فىةات لمي تسسسي ألشسسس   ألى لمقسسست ىيفاسسس  د  سسست ارغسسسمص شسسس Perceptual Closureاراةادسسس  
خ تسسستر ىييد سسسف اسلسسسةلت اراةادتسسست  فةلسسست اسشسسسدط اس سسساةض ل سسسد أل سسسي ارغسسسمص اراةادسسس  لأاسسسأ 

 تيد ف يم تب شدط قاةاد  لاا ي تفةخ مت ا  اأ.
ر ;817ىلت سسسسي تيف سسسسص أليسفمقسسسست ألسسسستع اسلسسسسةلت اراةادتسسسست ىاسسسسسبادةم يشسسسستة أللسسسس ي  آاظ  

ع اسلةلت اراةادتت ىاسبادةم قب ألا  ي ل ت دسع ألع تف سم ( قسف ألع هايض لمقت  يألياست ألت7?7
 ا  سس تع. ليسلسسةلت اراةادتسست اسيسسف ت سسىظ أل سسي م يتاسسي اسف سسألف لاسسا قاةاض اس :تسسةاد اس خي  سست 
ييسسأ:ة أللسسةلت السسيةمير اس ف ى سسيد ىالسسيالي  ي  سسع اسسسبادةم دىت سست ا  سسا ألفسسا  ةىةهسسي أليسسسبادةم 

 ق تةم ا  ا. 

اسسيف ظ د سي يةذسف أليهي سيظ  لس  اس   ست اس ى ىليد ألةا اسبادةم ىل ف مياف آخة يافا
دألتسسسة لسسس  اسىقسسسد اسةسسسيس  ت سسسىص غتةهسسسي  سسسع  ى سسسىليد ل سسسظ اسسسسا ث اس فةلسسس . ىسسسسبسض ل اسسسيض 
ي ىةاد لاتام س بادةمر ل ايض اسبادةم دىت ست ا  سا ىاسيسف يةيسى  ل سف ديسط غتسة  فةىلست  سع 

ف سسسط ل سسسف ياشسسستد ي سسسض اسديسسسط. ىةسسسىط هسسسبا اس ف ى سسسيدر ىهاسسسيض اسسسسبادةم ق سسستةم ا  سسسا ىاسيسسسف ي
اسخمش؛ شأّلأ اسفاتا  ع اسألية:تع اسبادةم ق تةم ا  ا أليسبادةم اسفي  ست ل سف ألا سي  ساذظ  ؤقسد 
س  ف ى يد ت دع الةي يذ لتأ أل  ااة  ةاىا  ع اس ف ى يد  سع خسمط السيخااظ السيةايتمتيد 

ىه ل سسف ا سسيبى لسس ىدتت  ةدألسست  :سسط أللستدت ديلسسيةايتمتيد اسيلسس تبر ىسدسسع اسسسبادةم اسفي  سست يةيسس
ىذ سد اةالسي ي  ةسىةات سم سىا د:ت ست  سع اسف  سي  ىاسألسية:تع ل ىض اللسيالط ىةسط اس شسدمدر 
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لسسس  ل سسسظ اسسسسا ث اس فةلسسس  سلسسساىاد لاتسسسام ةسسسيىسىا  سسسع خمس سسسي اسيفسسسةش ل سسسف اسسسسبادةم ىألاذ ي سسسي 
ألاسسىة اسشسسسةقيىهر    سسسيى ةاة  سسي ىل  تيي سسي ىدت تسسست ل   سسي ى سسسا  ق دياتسست يةلسسستع ألاا  سسي ىلفيستي

؛ ىةلسساف اسامسسيةر ><9ر 8171؛  ة سسا اس غةألسسفر Zhang, 2004, 144 ؛<>7ر 8119
 (.<>ر 8178

لف  تسست اسيسسبدة مسست ات ألليلسستيت ى سسةىةتيت لسسف ل  تسست اسسسيف ظر ىهسسف يسساط ل تسسأر ىل غاسسف 
 سع س  ةا لف ةتييأ اسف  تست ىاسف  تست لسع اسيسبدةر  ع ل  تست اسيسبدة ي داسأ  سع  سع اللسي يام 

 (.8<فر  8179 لا ت يع لألااسىاةار  اسيف يف   ي لف أل ىة ةتييأ استى تتاسخألةاد 
 ألتع ى:ت ت لمقت ( قسف ألع هايض=91ر :817ىلف هبا اردية يشتة لفام ألألىش ت  

يف سظ  السيدتب ل سع اسلسيأل ت خألةياسي شت يت  سع ايبدة سظ لإبا بادةمر تي  ع يف ظ لدط ىاسيف ظ اسبادةم
 شتف . أله

:سظ  أليلايألسيد أل يألسا اآلخسةر ل سف  ا سي دسط تفي سا  يييألفست  لسيىتيد لس  يسيظ اسسيف ظ لف  تست
اسسبادةم   سع أليس ى سىر اس ي س ت  اسلسيأل ت اسخألسةاد اسفي  ست اسسبادةم ىيلسيال  اسسبادةمر :ظ اراةاض
اسلسيأل تر  اسخألسةاد ل سف ألاي ت   فاف ليفدتأ س  :تةر ىاس فيسمت اس  يةات ل  تت ىييظ اس ا ر دىت ت
 اسسيف ظ ستةسان ي يل تست اتاي تدتست لمقست لس   فسيت  يف سط اسيس  اس فةلس  اسألاسي   دىاسيد هسبد ىيفسا

(Swanson & Frankenberger, 2004) . 
ىتي سسسسص اسد:تسسسسة  سسسسع ل  سسسسي  ل سسسسظ اسسسسسا ث اس فةلسسسس  ل سسسسف ألع اسيةسسسساه اسة ت سسسس  اسسسسسبه 

  سسسسع ةتسسسسن ليل تي سسسسي تىام ىاسسسسأ استسسسسىظ تي :سسسسط لسسسس   سسسسا  ق دياتسسسست   سسسسيل ت اسسسسسبادةم ارالسسسسياتت
Efficiency  ىلسسسفت السسسيتفيأل يMemory span ر ىدسسسبسض د سسسي م اذسسسظ ىل  تسسسيد يم تسسست

اس ف ى يد  سع خسمط ي فتسط اىة اللسيةايتمتيد اس فةلتست د سةىةم ةي تست س ىام ست الا مسية 
 (??8 ر???7 ق يظ   د ف ى من اساتع اسشةتشر  اس ي ط س  ف ى يد

 ,Gathercole, & Alloway, 2008)ألسسىا  ىلسف هسبا اس ساا تشستة مسي:تةدىط ى 

اىةات ة تلستيت لس  السظ يفمّ سظ ا د سيط  خسمط لساىاد اساةالست ىةيسف قسف ألع اسسبادةم ي فسف  (134
لسس  ألاشسسدت أل سس ت خي سست اسسسبادةم اسفي  سست اسسسبادةم أل سس ت لي سست ى  ةة سست اسةشسسار ىيد سسع أله تسست 

ا سسث اسىقسسد اسسسبه يسسيظ لتسسأ  لسس  يخسستتع اس ف ى سسيد لسس  ااخسسط ةمسسةم اساةالسستاسسسيف ظ اس خي  سست 
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اس  سسسسيةاد ى اس فةلسسسست   فيسمسسسست  ف ى سسسسيد ألخسسسسة  ىاسيسسسس  يشسسسسدط   سسسسيةاد ا لسسسسيث لسسسس  اديلسسسسيف
 سسي ت شسسط لسس   بى اسلسسفت اس ةسساىام س سسبادةم اسفي  سست  سسع  سسةارر ىغيسألسسيت  اس سسةاىتفسسيا   راس ف سسام

ق سسست ألاا   :سسسط هسسسبد ا اشسسسدتر د سسسي ألع هسسسبد اسلسسسفت اس ةسسساىام س سسسبادةم اسفي  سسست يسسسؤاه قسسسسف لة 
ىيسسأختة ل  تسسست اسسسسيف ظر ى سسسع :سسظ ليسسسسبادةم اسفي  سسست يسسسؤاه رلسس ي يد ةتىتسسست لسسس  ل  تسسست اسسسسيف ظ 

   .ااخط ةمةم اساةالت
يفةش اسبادةم ألأا ي ل  تت يختتع اس ف ى يد ىاليةامف ي ألى اليفيام هسبد اس ف ى سيد ى 

   .(7=7 ر>??7 لؤاا ألألى ةدفر  أل ىةي ي ا   تت
قسسسف ألا سسي  ةدسست اسف  تسسيد اس فةلتسست ى ةىةهسسي  (=>8ر <??7ىتشسستة ليةسسف استتسسيد  

 ىيؤ:ة ل ف دط  ي هى  فةلف ىل ف ديلت ألاشدياي اسف  تت اس فةلتت.
ألأا سي اساذسيظ اس لس ىط لسع الةي سيذ  (Baddeley, 2000, 78)د سي تفةل سي ألسياسف 

 أليسخألةاد اسيف لألص يف   ي ىاليةميل ي أل:اي  ألاا  اس  يظ اس فةلتت .
ل  تسسست  ةدألسسست ىيفسسسا  سسسع  ةسسساااد ( قسسسسف ألا سسسي 7:1ر :811ىتشسسستة لسسسياط اسفسسساط  

اسمياسسف اسف  سس  لسس  لسس ىض ارالسسيع ىي يسسا  سسع اس ىاقسسش اسيسس  ييد سسف اللسسيالي  اس أليشسسة قسسسف 
اس ىاقسش اسيسس  يي سس ع ذسسىاهة يخ سسب س  مةذسست ارد تاتدتسستر ىس سسبادةم أل:سسة ل تسسص لسس  اسةتسسيم 

راةاض ىل اديلسسسألد اسفسسسيااد ىل أل دسسسع اسا لسسستتر ل سسسىل اسسسسبادةم س سسسي يدىاسسسد اسشخ سسستت ىل يسسسظ ا
   اسيختط ىاسةدظ ىالليالط ىاسيف ظ ىد  ي دياد اسبادةم ألقى  ديع اسف ط ألىلب ىألغاف.

سسس ت يع لألااسىاةسسسا   ي سسسض اس سسسىم اسيسسسف يد سسسع ىةا  اسا سسسى ( ألا سسسي :<فر  8179ىتسسسة  لا
تساةض ل قسسف اسخألسةم اس ي ستتر ىألساىا ي  ات ااسا لف ألاىا ي ل اليدتب ألع اخدد س  لي ألط الياي

اس ةا أل  قةليث تيدةة س ةاد لاتسام د سي ألاةدسأ لسف اس سةم ا ىسسف ىأليسيسيسف ل تةسان اسسيف ظر 
لاسسسا  لسسسيى   ىألسسساىع هسسسبد اسف  تسسست اسف  تسسست ل تية سسسص اسا سسسى ارالسسسياف. ةتسسسن تذسسسط اس سسسةا ألألسسساات 

 .اسد ط اسىستا
يد اسيسف ييدسةة ةسىط ا د سيط   سع ى ع ايةتت ألخسة  لسإع ىاةسام  سع ألد:سة اس مةذس

تدسسسىع ألااؤهسسسظ اس اةلسسسف  يسسسااتيت تي :سسسط لسسسف لسسساظ اايألسسسيه ظ ر ىيسسسيظ هسسسبد اس مةذسسست ةسسستع ت شسسسط 
ا د سسيط لسسف اسيةدتسست ل سسف اس   سست اسيف ت تسست اسيسسف تفتا سسي اس ف سسظ ىدسسبسض لسساظ اايألسسيه ظ س  ف سسظ 
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إع اللسسي ةاة لسسسف لاسسا ي ات سسأ س يف ت سسسيد ألى لشسس  ظ لسسف ايأليل سسسي. ىل سسف اسا سسستخ  سسع بسسسض لسسس
اسف سسسط ل سسسف اس   سسست ىاساذسسسة قسسسسف اس ف سسسظ ىاسيغتسسسةاد اسيسسسف يدسسسةأل ل سسسف يفألتسسسةاد اسىمسسسأ ىيا تسسسب 
اسيف ت يد ىاسامين لف ألاا  اس   ت د  ي يفيألة  ذيهة ل ف ل ىض الايألسيد  دتسةض ىديس يساسدر 

 (.?78ر 8178
 Attentionسسبا تةيسط ا سسدةاف ا سح الايألسسيد اس  سةىف أليساشسيد اسةةدسسف استا سا 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)  سسسساه ل  سسسي  اسسسسا ث  دألتسسسةات  اهي ي سسسيت
قب ألاسسأ تيفسسةخ س ذسسيهة اسلسس ىض اس  سسدةف ىدسسبسض  اسلسستدىسىمف اسيسسةانىاس يخ  سستع لسس  

سس ت يع لألااسىاةسسار  لةيأليدسسأ  سسع ايةتسست ألخسسة  أل سسفىأليد اسسسيف ظ ل سسى (ر ;;7فر  8178 لا
اس اةلسست ىاسسسب  تسسيظ لة سسأ ل سسف ادسسيص ىالسسبر ىيمسسة   ألةسسا اس شسسدمد اسلسس ىدتت سسسا  ألد سسيط

لسساىتيت اسفاتسسا  سسع اساةالسسيد ةسسىط ا لسسأليف ىاسخ سسي ح ىدسسةص اسفسسمى س د سسيط ىاس سسةاه تع 
 .  (Kaplan et al., 2000) ع بى  هبا ال دةاف 

 
[ 

ألسسسسياى ألىسسسسسىث ر (Campbell, 2000)دي ألسسسسط ىلسسسسف هسسسسبا اردسسسسية قسسسساظ دسسسسط  سسسسع 
 & Jakobson)ىميدىأللسسىع ىدتدسسيثر  (Pa’padopoulos et al, 2005)ىآخسسةتع

Kikas, 2007)   ى سس يت س د سيط بى  ا سسدةافADHD ر ألسسأع سسات ظ ق سسىة لسسف اسيسسآتة
اسةةدفر ىألت يت ق ىة لف ا اا  اسف  ف اس فةلفر اسب  تذ سة سسات ظ ألشسدط ىا سسر ىتذ سة 

ا ا د سسسسيط بى  ا سسسسدةاف سسسسسات ظ ق سسسسىة لسسسسف اس  سسسسيةاد اس غىتسسسست لف سسسسف لسسسسألتط اس :سسسسيط، ت ي سسسس
ADHD  قاةي ظ ل ف اسيفألتةلع اسباد. اسمت ت سيىالص اسل ىضر سبسض ل سظ د:تسةا  سي تيةىسسىع

لسع  ى سىر اس ةيا:ست؛ ىيدسىع السيميأليي ظ غتسة  يف  ست ألي لس  ت اس دةىةستر ل سا يلسألف هسسبد 
شسيدط اسفتىف اسخي ت أل  يةاد اس غت؛  سفىأليد لسف اسيىا سطر اسيسف ةأل سي يدسىع لسألألي لسف اس 

لسسسف اسد ىسسسست ىيلسسسي ة أللةا سسسأ ةيسسسف  ADHDةتسسسن تذ سسسة ا سسسدةاف  المي يلتسسست سسسسات ظ.
 سسسع خسسسمط أللةا سسسأ اسىا سسسةت اسيسسسف يذ سسسة ع  ADHDسسسسبسض تشسسسخح ا سسسدةاف ر اس ةاه سسست

خسسسمط  لسسسيىتيد اسديقسسست اس ةي فسسستر ى سسسفش اس  سسسيةاد المي يلتسسستر ىلسسسى  اسياذسسستظ اسسسسبايفر 
االيلتت ىد:تسة  سع ال سدةاأليد ا خسة ؛  اسيسف ىاس فىأليد ا ديات تتر ىا ح اسيةدتتر ىال

 .فيذ ة ل ف  ع تفياف  ع هبا ال دةا
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 ,Achenbach, 1997 & Moran et al)ىلع الألت اايشية هبا ال دةاف تة  

 سع ألد:ةال سدةاأليد اسا لستت شستىليتر ىاسيسف يذ سة لسف لسع  ADHDألع ا سدةاف   (2003
% ي ةتألسسي  سسع لسساا اسةسسيلد اسسسبتع 91اسد ىسسست ىيلسسي ة أللةا سسأ ةيسسف اس ةاه سستر ىبسسسض ألالسسألأ 

ألشسسسيةد  اذ سسست اسدسسسسف اسا لسسسف ا  ةتدسسسسف  :??7تفسسسياىع  سسسع هسسسسبا ال سسسدةافر ىلسسسف لسسسسات 
(American Psychiatric Association, 1994) "APA"   اف ألع ا سدةADHD 

%(  ع ا د سيط لسف لسع  ; - 9تفا  ع ألد:ة ا دةاأليد اسد ىست اايشيةا ىاسيف يةان ألتع  
 اس اةلت. 

ىاسألةىن اسيف يايىسد ا اا  اسف  ف اس فةلف اسفاتا  ع اساةاليد  ااد  د ىس ا
 ىااس ي :ط لف، الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم سا  اس يف  تع   دةألف الايأليد   ةدف

ر ق يلت قسف اسفاتا  ع اساةاليد اسليأل ت باد اس  ت أليسياخط (ADHD)اساشيد 
اسلتدىسىمف  ع خمط ي اتظ ألةا ل ياةتألتت سيا تت  اذى ت ا اا  اسف  ف اس فةلف سا  

 ا ي، اةالت  ت ة ىآخةتع  (ADHD)اس يف  تع   دةألف الايأليد   ةدف اساشيد 
(Mealer et al., 1996) لةح اسىذي ش اس فةلتت س د يط بى   اسيف هالد قسف

ADHD د متر ىأليدألتص   تيث ىدل ة 81  ىا د يط اسفياتتعر ىبسض سا  لتات قىا  ي )
شت ةع"  –س بدي  ىاخيألية ي تتظ اسبادةم ىاسيف ظ ىالب اس ا  ىبسض  ع خمط ا ىبى "ايدالىع 

سات ظ ق ىة لف  ADHDس دىايد اسبادةمر ألشيةد ايي ل اساةالت قسف ألع ا د يط  بى  
اس  يظ اسيف ييد ف اايأليد ىيم تت س  ف ى يد لف  ةة ت ل ط اسبادةم اسةيلتت ىاسبادةم ق تةم 

 ا  ا.  
ىاسيسسسف هسسسالد قسسسسف لةسسسح  (Kaplan et al., 1998)ىاةالسسست دسسسيألمع ىآخسسسةتع 

ر ىبسسسسض سسسسا  لتاسسست قىا  سسسي ADHDا دسسسسةاأليد اسسسسبادةم دسسسسىت ت اس سسسا  سسسسا  ا د سسسيط بى  
ر  RD(  ع ا د يط بى   سفىأليد يف سظ اس سةا م 9>ر ى  ADHD(  ع ا د يط بى  ;> 

(  سسسسسع ا د سسسسسيط اسفسسسسسياتتعر 778ىألت سسسسسيت    RD+ADHD(  سسسسسع ا د سسسسسيط بى  9>ىلسسسسساا  
ىأليدألتص اخيألية س تيث ىذي ش اسبادةم أل:أليد ايي ل اساةالت ألع هايض يشيألأ ألستع ألاا  ا د سيط 

ىا د سسيط اسفسسياتتع لت سسي تخسسيح أليس سساةم ل سسف يسسبدة اس سسىاا اسيسسف لسسألص يف   سسير  ADHDبى  
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ألاا   سسسسساخ خ ل سسسسسف :م:سسسسست  سسسسسع الخيألسسسسسيةاد اس ةلتسسسسست  ADHDد سسسسسي ألذ سسسسسة ا د سسسسسيط بى  
 اسةليلت قسف الايأليد ىاسيةدتت   يةات ألي د يط اسفياتتع. 

ف لةسسح اةالسست هسسالد قسسس (Cronoldi et al., 2001)ىألمسسة  دةىا سسا  ىآخسسةتع 
ىاسفسياتتعر ىبسسض  ADHDاسبادةم اسفي  ست     ست  دياتست/    ست أل سةتت( سسا  ا د سيط بى  

(  سع ا د سيط اسفسياتتعر ىأليدألتسص 1;ى  ADHD(  ع ا د سيط بى  :9سا  لتات قىا  ي  
سسسسات ظ  ADHD  سسسيظ س تسسسيث اسسسسبادةم اسفي  سسست ألشسسسيةد ايسسسي ل اساةالسسست قسسسسف ألع ا د سسسيط بى   

 اسبادةم اسفي  ت   يةات ألأاا  ا د يط اسفياتتع ل ف   يظ اسبادةم اسفي  ت. ق ىةات ىا ةيت لف 
اسيسف هسالد  (Klingberg, et al., 2002)ىلسف اةالست اةالست د تامألتسةى ىآخسةتع 

 ADHDقسف اسية ص  ع أل:ة ألةاي ل ياةتألف  د:ش س  يظ اسسبادةم اسفي  ست سسا  ا د سيط بى  
اسسسبادةم اسفي  سست ت دسسع ألع تةلسسع أل سسىةم ااسسست ألىالسسدت  ألدسسا اسايسسي ل ل سسف ألع ا اا  ل سسف   سسيظ

 .ADHDلف يخ تش أللةاخ  يت اسياةتف اس ايلفر ا  ة اسب  ت دع اليخاا أ قد تاتدت
أل سساش لةسسح اسسسبادةم  (French et al., 2003)ىمسسي د اةالسست لسسةاج ىآخسسةتع 

( ?:ىا د سيط اسفسياتتعر ىبسسض سسا  لتاست قىا  سي   ADHDق تةم ا  ا سا  ا د سيط بى  
بدسىةات( أليس ةة ست الألياا تستر ىأليدألتسص السيةايتمتيد اسيسبدة ألشسيةد ايسي ل  >9قاي:يتر  79د مت  

تسسؤا  قسسسف تتسسيام ىيةلسسع  ADHDاساةالسست قسسسف ألع يف سستظ السسيةايتمتيد اسيسسبدة س د سسيط بى  
 اسيبدة سات ظ. 

قسسف يةاتسا اس  سىة لسف  (Geurts et al., 2004)ىهسالد اةالست مسىةيث ىآخسةتع  
ىاسيىةسسسساتتع ىاسفسسسسياتتعر ىبسسسسسض سسسسسا  لتاسسسست  ADHDاسف  تسسسسيد اس فةلتسسسست سسسسسا  ا د سسسسيط بى  

( د سسسمت  ةي فسسسف اسيىةاتسسست ألير سسسيلت قسسسسف 7:ر ى ADHD(  سسسع ا د سسسيط بى  :;قىا  سسسي  
ىا سس لسف اس  سيظ ( د مت  سع اسفسياتتعر ىس سا ألشسيةد ايسي ل اساةالست قسسف ألع الاخ سيخ اس7: 

اس ةيألدت أليسيةدظ ىاسبادةم اسفي  ت اسأل ةتت ىاسيخدتد ىاس ةىات اس فةلتت ىاسدمقست اس  ذتست هسف 
 .ADHDخ ي ح   تتم س د يط بى  
اةالسسسسسست هسسسسسسالد قسسسسسسسف اسية سسسسسسص  سسسسسسع أل:سسسسسسة اسيسسسسسساخط  (:811  ىألمسسسسسسةد اشسسسسسسىم اسأل سسسسسستة
 سيط أليس ةة ست ( ألد>ر ىبسسض سسا  لتاست قىا  سي  (ADHD)اسلتدىسىم  ل  لسمى ا سدةاف 
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ر ىأليدألتسسسص ألةاسسسسي ل يسسساةتألف سيةلسسستع الايألسسسيدر ألشسسسسيةد (ADHD)الألياا تسسست بى  ا سسسدةاف 
 ر.  (ADHD)ايي ل اساةالت قسف يةلع  ليى  الايأليد سا  ا د يط بى  ا دةاف 

( ىاسيسسسسف هسسسسالد قسسسسسف اس  يةاسسسست ألسسسستع الايألسسسسيد ىاسسسسسبادةم ;811اةالسسسست ألة سسسسا ليشسسسسىة  ى 
 سسع بىه  سسفىأليد اسسسيف ظ ىبىه لسسةد اساشسسيد ىاسفسسياتتعر ىبسسسض اسفي  سست سسسا  لتاسسيد  خي  سست 

( ي  تسسسبات 89( ي  تسسسبات ىي  تسسسبم أليس سسسش اسخسسسي ث الأليسسساا  ر  سسسا ظ  818سسسسا  لتاسسست قىا  سسسي  
( ي  تسسبات ىي  تسسبم 88ر ى  (ADHD+LD)ىي  تسسبد بىه  سسفىأليد يف سسظ ىلسسةد اساشسسيد استا سسا 

( ي  تسسسسبات 88تسسسسبات ىي  تسسسسبمر ى ( ي  87  (ADHD)ر ىبى  (LD)بىه  سسسسفىأليد يف سسسسظ ل سسسسد 
ىي  تبم  ع اسفياتتعر ىس ا يى  د ايي ل اساةالت قسف ىمىا لةىص ااست ألستع  م ىلست اسيم تسب 

ى م ىلسسسست اسفسسسسياتتع لسسسس  دسسسسط  سسسسع، الايألسسسسيد الاي سسسسي   اسلسسسس ف  ىاسأل سسسسةه  (ADHD)بىه 
 اسف  تيد اسةليألتت(.  –ىاخيأليةه اسبادةم اسفي  ت   ا  اس ةا م 

( ىاسيسسسف هسسسالد قسسسسف اسدشسسسش لسسسع ;811ةلسسسىف اس سسسى    مسسسيألة لتلسسسف ى ىاةالسسست 
اسةةدسسسسسف ىلسسسسسفت اسسسسسسبادةم سسسسسسا  ا د سسسسسيط بى  ا سسسسسح الايألسسسسسيد  -اسيدي سسسسسط اسأل سسسسسة   دألتفسسسسست

ىا د سسسيط اسفسسسياتتعر ىبسسسسض ل سسسف لتاسسست قىا  سسسي  ADHDاس  سسسةىف أليساشسسسيد اسةةدسسسف استا سسسا 
(  سسع اسفسسياتتع . 88 سسا ظ  ى  ADHD( بى  81( ي  تسسبات أليس ةةسسسس ت ارلاااتسست  سسا ظ  ;78 

ر ىاخيألسسسيةات س تسسسيث ADHDىأليدألتسسص اخيألسسسيةات س تسسسيث لي سسسط لسسسفت اسسسبادةم ىأللسسساا قي  سسست س تسسسيث 
اسةةدسسسف. ألشسسسيةد ايسسسي ل اساةالسسست قسسسسف ىمسسسىا لسسسةىص ااسسسست قة سسسي تيت ألسسستع  -اسيدي سسسط اسأل سسسة  

 اسةةدسف س سيسس -ل سف اخيألسية اسيدي سط اسأل سة   ADHDا د يط اسفسياتتع ىا د سيط بى  
ل سسف  ADHDا د سيط اسفسياتتعر ىلساظ ىمسسىا لسةىص ااسست قة سي تيت ألسستع اسألاستع ىاسألاسيد بى  

اسةةدسف. ألير سيلت قسسف ىمسىا لسةىص ااسست قة سي تيت ألستع ا د سيط  -اخيألسية اسيدي سط اسأل سة  
ل سسسسف الخيألسسسسيةاد اس ةلتسسسست اس دىاسسسست سفي سسسسط لسسسسفت اسسسسسبادةم  ADHDاسفسسسسياتتع ىا د سسسسيط بى  
تتعر ىلسسسسساظ ىمسسسسسىا لسسسسسةىص ااسسسسسست قة سسسسسي تيت ألسسسسستع اسألاسسسسستع ىاسألاسسسسسيد بى  س سسسسسيسس ا د سسسسسيط اسفسسسسسيا

ADHD   .ل ف اخيأليةاد اس ةلتت اس دىات سفي ط لفت اسبادةم 
اسيسسسسف هسسسسالد قسسسسسف اسدشسسسسش لسسسسع  (Martinussen, 2005)ىاةالسسسست  يةياتىلسسسستع 

( د سمت 8>ر ىبسض سا  لتات قىا  سي  (ADHD)اس  ىة ل  اسبادةم اسفي  ت سبى  ا دةاف 
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ر (ADHD)ألسسسسسسسيس ةة يتع الألياا تسسسسسست ىارلاااتسسسسسسستر   لسسسسسس ت قسسسسسسسسف ألةألسسسسسسب  م ىلسسسسسسسيد  ىد  سسسسسست
(ADHD+LD) ر(LD) ر ى م ىلسسسست  سسسسع اسفسسسسياتتعر ىأللسسسس ةد ايسسسسي ل اساةالسسسست لسسسسع لمسسسست

  يةاست ألسأقةاا ظ اسفسياتتعر  (ADHD) يىلد ل  ألاا  اسسبادةم اسفي  ست اس  ذتست سسا   م ىلست 
  سسست تسسسةيألد قتميألتسسسيت أليس  سسسيظ اسيسسس  يذ سسسة اسسسسيةدظ د سسسي ألشسسسيةد اسايسسسي ل قسسسسف ألع ألاا  اسسسسبادةم اسفي

 الايأليه .
أل سساش اسية سسص  سسع أل:سسة تتسسيام اسياألتسسأ لسس   (Alford, 2007)ىمسسي د اةالسست ألس سسىةا 

( ي  تسسبات ىي  تسسبم  سسع بى  91ر ىبسسسض سسسا  لتاسست قىا  سسي  (ADHD)يةلسسع ألاا  ا لسسةاا بى  
(ADHD) ألسسسسيةاد الايألسسسسيد اسلسسسس ف ر ر ى م ىلسسسست   ي: سسسست س سسسسظ  سسسسع اسفسسسسياتتعر ىأليدألتسسسسص اخي

اسيااخط ألتع اس ىع ىاسد  تر ا اا  اس لي ةر ألشسيةد ايسي ل اساةالست قسسف  سفش ألاا   م ىلست 
(ADHD)  يةاسسست أليسفسسسياتتعر د سسسي ذ سسسة يةلسسسع  م ىلسسست  (ADHD)  لاسسسا تتسسسيام اسياألتسسسأ

 اس  يةف سي اتظ اس :تةاد.
سسف اسيفسةش اةالست هسالد ق (Kevin & Robert, 2008)ىألمسة  دت ستع ىةىألتسةد 

ر ىبسسض سسا  لتاست (ADHD)ل ف يدىة   يةاد  سي ىةا  اسسبادةم سسا  ألد سيط اسةى ست بى  
( د سسسمت  سسسع 97ر ى (ADHD)( د سسسمت لسسس   ةة سسست  سسسي قألسسسط اس اةلسسست  سسسع بىه 97قىا  سسسي  

اسفياتتعر ىأليدألتص   يظ س تيث  ي ىةا  اسبادةم ألشيةد ايسي ل اساةالست قسسف ألع ا سى   سيةاد  سي 
 ألدتف    يةات ألأقةاا ظ  ع ا د يط اسفياتتع. (ADHD)سا  الد يط بى  ىةا  اسبادةم 

اسيسف هسالد قسسف اسدشسش لسع  (Kofler et al., 2010)ىلسف اةالست دسىل ة ىآخسةتع 
أل:سسة دسسط  سسع اس  سسىة لسس  اس ا سسب اس ةدسسته ىيمسسيىت لسسفت اسيخسستتع ىاللسسيالي  ل سسف اسلسس ىض 

( د سسسسمت  سسسسسع بىه ;7ر ىبسسسسسض سسسسسا  لتاسسسسست قىا  سسسسي  (ADHD)الايألسسسسيه  سسسسسبىه ا سسسسسدةاف 
(ADHD) د سسسمت  سسسع اسفسسسياتتع ألسسسيس ةة يتع الألياا تسسست ىارلاااتسسستر ىألشسسسيةد اسايسسسي ل :7ر ى )

تسسسسةيألد أليسفسسسسف  اس فةلسسسس   (ADHD)قسسسسسف ألع ق سسسسىة اسلسسسس ىض الايألسسسسيه  سسسسسبى  ا سسسسدةاف 
 اس اخ خ.

ف   يةاست أل:سة اةالست هسالد قسس (Holmes, et al., 2010)ىألمسة  هسىس تث ىآخسةتع 
دسسط  سسع اسيسساةتف ىاسفسسمى اسسساىا   لسس  اسيغ سسف ل سسف ق سسىة اسسسبادةم اسفي  سست سسسبى  ا سسدةاف 
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(ADHD)  7( ي  تسسبات ىي  تسسبم أليس ةة سست الألياا تسستر  سسا ظ  ;8ر ىبسسسض سسسا  لتاسست قىا  سسي; )
 ( يم تسسب ىي  تسسباد  سسا ظ س يسساةتفر ىأليدألتسسص71ي  تسسبات ىي  تسسبم ي  سسىا لممسسيت اىا تسسيتر ىخ سسب  

اس دياتسستر  –ألةاسسي ل يسساةتألف قسسي ظ ل سسف   سسيظ سيخسستتع ى فيسمسست اس ف ى سسيد اس  ذتسست ىاسأل سسةتت 
لسع اس دسىع اسأل سةه اس دسيا  س سبادةم اسفي  ستر  ألذ ةد اسايي ل ألع اسفمى اساىا   ألا  قسسف يةا
ألذ سة اسيسساةتف أل:سةات االت ل سسف م تسب اخيألسسيةاد اسسسبادةم ق ستةم اس سسا  ىاسسبادةم اسفي  سستر ق سسيلت 

 سف ألع اسياةتف ألا  قسف ية تت الليةايتمتيد اس فةلتت ىيةدتت الايألسيد. ق
اةالست هسالد قسسف اسدشسش لسع  (Tillman et al., 2011)ىألمسة  يت  سيع ىآخسةتع 

ر ىبسسض سسا  لتاست  دىاست (ADHD)اسفمقت ألتع  دىايد اسبادةم اسفي  ت ىأللةاخ ا دةاف 
 (DSM-IV)تسسست ىارلاااتسسستر ىأليدألتسسسص قي  سسست ( ي  تسسسب ىي  تسسسبم ألسسسيس ةة يتع الألياا :<8 سسسع  

ألشسسسسيةد اسايسسسسي ل قسسسسسف ألع س سسسسبادةم ق سسسستةم اس سسسسا   اس  ذتسسسستر ىاسأل سسسسةتت اس دياتسسسست( قسسسساةم ياألؤتسسسست 
أليلايألسسسيدر د سسسي ألشسسسيةد اساسسسي ل ألت سسسيت قسسسسف ألع س ي يلسسسط اسسسسااط سدسسسط  سسسع اسف سسسة ىاسسسسبادةم ق سسستةم 

سفسسسسيظ اسسسسسب  ألذ سسسسةد ا لسسسسةاا بىه اس سسسسا  قلسسسس ي يت لسسسسف اسياألسسسسؤ أليلايألسسسسيدر ق سسسسيلت قسسسسسف اس  سسسسىة ا
 ل  ا اا  ل ف   يظ اسبادةم اسفي  ت. (ADHD)ا دةاف 

( ألسسإمةا  اةالسست هسسالد قسسسف اسدشسسش لسسع أل:سسة اسيسساةتف 8179ىقي سسد ةاسسيع اس مةسست  
ل سسسف ألفسسسخ السسسسيةايتمتيد  سسسي ىةا  اسسسسبادةم لسسسس  يةلسسستع اسسسسبادةم اسفي  سسسست ىالايألسسسيد سسسسسا  بىه 

( ي  تسبات 1;شيد ةةدس  تا سار ىبسسض سسا  لتاست قىا  سي  ا دةاف ا ح الايأليد اس  ةىف ألا
(ر ;8ر ىقلسس د اسفتاسست قسسسف  م سسىليتع،  م ىلسست يمةتألتسست  ع  ADHDىي  تسسبم  سسع بىه 

(ر ىأليدألتص   تيث ق سىة الايألسيد اس  سةىف ألاشسيد ةةدس  تا سا ;8ى م ىلت  يألدت  ع 
 –اسأل سسسةتت اس دياتسسست  – د سسسي ياةدسسسأ دسسسط  سسسع ا ظ ىاس ف سسسظر ى  سسسيظ اسسسسبادةم اسفي  سسست،  اس  ذتسسست

الايألسسسيد اس سسسسىتر(ر ىدسسسبا ألةاسسسسي ل  –الاي سسسي   –اس سسسألد الايألسسسيه (ر ى  سسسسيظ الايألسسسيد،  اسيسسسست ذ 
اسياةتف ل ف ألفخ اليةايتمتيد  ي ىةا  اسبادةم ألشيةد ايسي ل اساةالست قسسف ىمسىا لسةىص باد 

ألستع اس م ىلست اس تسيث اس أل س (  –الست قة ي تت ل   يىلد اةميد اسدلف  اس تيث اسألفساه 
اسيمةتألتسسست ىاس م ىلسسست اس سسسيألدت س سسسيسس اس م ىلسسست اسيمةتألتسسست ل سسسف اسسسسىل  أليلسسسيةايتمتيد  سسسي 
ىةا  اسسسسبادةمر ىألت سسسسيت ىمسسسىا لسسسسةىص باد السسسسست قة سسسي تت لسسسس   يىلسسسسد اةمسسسيد اسدلسسسسف ألسسسستع 
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اس م ىلت اسيمةتألتت ىاس م ىلت اس يألدت س يسس اس م ىلت اسيمةتألتت ل ف اس  سيظ الايأليهتست، 
الايألسسسيد  –لسساا ألخدسسي (  –الايألسسيد الاي سسي    لسساا السسيميأليد  سسةتةت  –ألسسيد اس لسسي ة الاي

 لاا ألخدي (. –اس ىتر  لاا اليميأليد  ةتةت 
( اةالست هسالد قسسف اسدشسش لسع 8179ىألختةات ألمةد لألتة ألاىة ىلييع لألااس ياص  

ر ADHDد سسي م اسسسبادةم اس لسسي أل تت سسسا  اس سسةاه تع  ةي فسسف ى اخ  سسف السسةاخ ا سسدةاف 
(  ةاه سسسيت ى ةاه سسست ألسسسيس ةة يتع ارلاااتسسست ىاس:ياىتسسستر ىأليدألتسسسص ;=9ىبسسسسض سسسسا  لتاسسست قىا  سسسي  

  تسسيث س سسبادةم اس لسسي أل تت أللسس ةد ايسسي ل اساةالسست لسسع لسسى  ألاا   ةي فسسف السسةاخ ا سسدةاف 
ADHD  يةات أليس اخ  تعر ق يلت قسف ياألؤ اساةمت اسد تت ل دةاف  ADHD  ألدسط  سع

 ف "اسةان"ر ىاسبادةم اس لي أل تت اسد تت.اسبادةم اس ألاتت ل 
تي سسسسس   سسسسي لسسسسألص لة سسسسأ  سسسسع اةالسسسسيد ىألةسسسسىن لسسسسيأل ت لفيستسسسست اسألسسسسةا ل اسياةتألتسسسست 
ىاسي س ت يد اسيف ت تست اس  ا سست سسا  ا لسسةاا   سدةألف الايألسيد   ةدسسف اساشسيد لسسف يا تست لسسام 

لسستع د سسي م  اذى سست اسيم تسست اس فةلسسف  لسسةاا يةمىااسسف  فةلتسست سسسات ظر ا  سسة اسسسب  ألا  قسسسف 
لتاسسسسيد هسسسسبد اساةالسسسسيد ىاسألةسسسسىن اسلسسسسيأل ت. ى سسسسع هاسسسسي ي سسسساظ اساةالسسسست اسةيستسسسست ألةاسسسسي ل يسسسساخط 
لتدىسىم  سف أ تاةّلع ا اا  اسف  ف اس فةلف  ي :ما لف، الايألسيدر اسلسةلت اراةادتستر ىاسسبادةم 

تسب اس ةة ست ارلاااتست ىهسى  ةسىة  سع يم  (ADHD)سا    دةألف الايأليد   ةدف اساشيد 
 اهي يظ اساةالت اسةيستت.

 

 فروض الدراسـة:

 سسع خسسمط اسفسسةخ اسلسسيألص س اةالسسيد لسس   سسى   شسسد ت اساةالسست ىألهسساال ي ىأله تي سسير ى 
 ىاسألةىن باد اس  ت ت دع  تيغت لةىخ اساةالت اسةيستت ل ف اساةى اسييس ، 

اسيمةتألتت ل  اس تيلتع اس أل   ىاسألفاه يىما لةىص ااست ألتع اةميد يم تب اس م ىلت  -7
ل  ا اا  اسف  ف اس فةلف  الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم( س يسس اس تيث 

 .اسألفاه
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يىما لةىص ااست ألتع اةميد يم تب اس م ىلت اسيمةتألتتر ىاةميد يم تب اس م ىلت  -8
ر اسلةلت اراةادتتر اس يألدت ل  اس تيث اسألفاه ل  ا اا  اسف  ف اس فةلف  الايأليد

 .ىاسبادةم( س يسس أللةاا اس م ىلت اسيمةتألتت

 
 إجراءات الدراسـة:

 منيج الدراسـة:  -أل
 Quasi-Experimentalالي اد اساةالت اسةاهات ل ف اس ا ل شألأ اسيمةتأل 

  (1;، ;811 ل ف  يهة خديفر ىاألتط استهيةر .

 الدراسـة: عينة -ب
 عينة الخصائص السيكومترية: -1

م تسب اس سش يع م  سبات ىي  تسب تسي ( 711  تاست اسخ سي ح اسلستدى يةتت  سعل دايدى 
ألسسسإااةم ارلسسس يلت تت اسيف ت تسسست  ا ىط ارلسسساااه أل اةلسسست اسخ  سسسي  اسةاشسسساتع ارلاااتسسست اس شسسسيةدت

يةهظ است اتسسسسسست  سسسسسسلألأل سسسسسس   يىلسسسسسسد  نقاسسسسسسي (<9ةر  بدسسسسسسى  (8>ارلسسسسسس يلت تتر  سسسسسسا ظ   تأل ةيلذسسسسسس
اسية سسسسص  سسسسع اسد سسسسي م ألغسسسسةخ لسسسساتر ىبسسسسسض ( ==.1قسسسساةد   هتسسسسية اش  فلسسسسات ألسسسسياةة ( >79.7 

 اساةالت.اىاد   اسلتدى يةتت
 عينة الدراسة األساسية: -2

( ي  تسسسسبات ىي  تسسسسبم  سسسسع يم تسسسسب اس سسسسش ا ىط <8 ا ليلسسسستت  سسسسع ىيدىاسسسسد لتاسسسست اساةالسسسست 
ىهسسظ    سسع سسسات ظ ا سسدةاف اايألسسيد   سسةىف أل سسةد اساشسسيد ( قاسسين77( بدسسىةر  =7ارلسساااه  سسا ظ  

ر ADHDارةأليلف ا ل ف  اس:يسسن( ل سف   تسيث ا سدةاف الايألسيد ىلسةد اساشسيد   ىا ل ف ة ع 
( ي  تسبات ىي  تسبم  سع 1<7ىس ا اشي د هبد اسفتاست  سع ألستع أللسةاا اسفتاست ا ىستست ىاسيس  أل س  لساا أللةااهسي  

ألاسسسستعر ىأللسسسس ي  ألاسسسسد ألألسسسسف ألدسسسسة ارلاااتسسسست  ألديسسسسىألة >7 ي يم تسسسسب اس سسسسش ا ىط ارلسسسساااه أل اةلسسسس
اسيف ت تسسست أل ةيلذسسست ارلسسس يلت تتر أل سسس   يىلسسسد ألل سسسيةهظ است اتسسست  ارلسسس يلت تتألسسسإااةم  ارلاااتسسست ألاسسسيد

 ( لات.<1.7( لات ألياةةاش  فتيةه قاةد  >?.78 
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قسسسف  م سسىليتع  ADHDىيسسظ ي لسستظ لتاسست اساةالسست  سسع   سسدةألف الايألسسيد   ةدسسف اساشسسيد 
سسسسسع ييفسسسسةخ س يسسسساخط ىاس فيسمسسسست اسيمةتألتسسسست س يغتسسسسةاد اساةالسسسست ألةسسسساه ي  سسسسيألدت  ت يميالسسسسيتع أليسالسسسسأل

قاسسين(ر ىا خسسة  يمةتألتسست لسسىش ييفسسةخ س ألةاسسي ل  ;بدسسىةر  ?( ي  تسسبات ىي  تسسبم  سسا ظ  :7ىلسسااهي  
قاسسسين(. ىتى سسسس اسمسسساىط اسيسسسيس  يمسسسياث  ;بدسسسىةر  ?( ي  تسسسبات ىي  تسسسبم  سسسا ظ  :7اسيسسساةتأل  ىلسسسااهي  

 اس م ىليتع ل  اس تيث اس أل   ل ف  يغتةاد اساةالت.
 

 (1جدول )
 الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة لمعينة األساسية

 

 ن المجمىعة المتغيرات
متىسط 

 الرتب

مجمىع 

 الرتب
 مستىي الداللة "U"قيمة 

 042 43 42 تجزَهُ  انعمز انزمنً
 غُز دان  94

 494 42 42 ض بط 

 480 41 42 تجزَهُ  انذك ء
 غُز دان  77

 002 44 42 ض بط 

انمستىي اتجتم  ٍ 

اتقتص دٌ انالق فٍ 

 نألسزة

 014 44.32 42 تجزَهُ 

 ض بط  غُز دان  72
42 40.32 473 

 044.32 43.44 42 تجزَهُ  اتبته ا
 غُز دان  89.32

 492.32 41.89 42 ض بط 

 042 43.09 42 تجزَهُ  انسز   اإلدراكُ 
 غُز دان  87

 490 41.74 42 ض بط 

 004 43.79 42 تجزَهُ  انذاكزة
 غُز دان  82

 483 41.04 42 ض بط 

 سالست اسدةلتع.    ;;(   ;1.1ر ىلاا  ليى   8:(   1.17اسماىستت لاا  ليى    "U"قت ت  *        

تي س  ع اسماىط اسليألص لساظ لسةىص باد السست قة سي تت ألستع اس م ىلست اسيمةتألتست 
 ت لاسسسا  لسسسيى " غتسسسة ااسسسست قة سسسي تيت U يغتسسسةاد اساةالسسست ةتسسسن دياسسسد قت سسست "ىاس سسسيألدت لسسس  

 (ر   ي تفا  يمياث لتات اساةالت ا ليلتت.;1.1ر 1.17 

 أدوات الدراسـة: -ج
 إعداد/ الباحثة:  (ADHD)وفرط النشاط مقياس اضطراب االنتباه  -1

ألفسسسسا اردسسسسمر ل سسسسف ا األتسسسسيد ىاساةالسسسسيد اسلسسسسيأل ت ىا اىاد يسسسسظ قلسسسسااا هسسسسبا اس  تسسسسيث 
ى ا سسسسي، اسلسسسستا ل سسسسف  (ADHD)ىلسسسسةد اساشسسسسيد ا سسسسدةاف الايألسسسسيد اس لسسسسيخا ت لسسسسف  مسسسسيط 
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 ,Wiktorija)ىتديسسىةىم  (ر >811(ر  مسسا  اسالسسىقف  ;811(ر  شسستةم  سسيسس  ???7 

(ر ةىمسسسة 8178ألة سسسا لألسسسااسفذتظ   ر(Houck et al., 2011)هسسىض ىآخسسسةتع ر (2009
لسسسسسم (ر 8179(ر ل سسسسسيظ اسدتسسسسسف ىلسسسسسيدش اسشسسسسسةألتاف  8179ألتةألام سسسسسى ىمسسسسسىةى مىستسسسسسياف  
(ر :817(ر شسسستخت اسماتسسسا  8179ر لسسسم  اسسسساتع ألتسسسىف  (8179اسدتألسسسياف ى  سسسي اسدتألسسسياف  

س ت يع لألااسىاةسسا  ;817اشسىم اسأل سستة ىلسىتاع ألألسسى هسساةم    ىت سسظ(. >817(ر ىأل سط غاسسيتظ ىلا
ىتيدسسسىع اس  تسسسيث لسسسف الااليلتسسست(.  –لسسسةد اساشسسسيد  –الايألسسسيد  ا سسسدةافألألفسسسيا ىهسسسف   :م:سسست

ألى ألةسسا اسا لسسف ألى المي سسيلف  ت سسىظ ا خ سسي ف (0)مهحثث  لألسسيةم  (91  سسع   سسىةيأ اسا ي تسست
 سسسي. ىهسسسبد اسفألسسسيةاد ياسسساةى يةسسسد هسسسبد ا ألفسسسيا الأليرميألسسست  ألسسسيس يف ظاس ف  سسستع ى:ت سسسف اس سسس ت 

اخيتسيةاد هسف  :سمن. ىتىمسا أل سيظ دسط لألسيةم ل ف لشة لألسيةادألفا ةتن تشي ط دط اس:م:ت. 
 .  ( ل ف اسيةيتف7؛ 8؛ 9 اا  ير ألةتيايتر اياةات( يافدف اسي اتةاد  

ممقياس: ل لسيكومترية  لخصائص ا  ا
 ،اص اس  تيث  

يلسسسيخااظ ألةتسسسن أل سسس   في سسسط اس سسساص  ر سسساص  ايلسسسألت تي يسسسب هسسسبا اس  تسسسيث أل فسسسالد  
سسس ت يع لألااسىاةسسسا   (ADHD)اخيألسسسية ا ألفسسسيا اس اسسسيذةم  سسسع  د ةسسسض ( >817  سسسط غاسسسيتظ ىلا

 س سسسسسسةد اساشسسسسسسيد (8<.1 مااليلتسسسسسستر س (9<.1 الايألسسسسسسيدر  ا سسسسسسدةافسألفسسسسسسا  (><.1 خسسسسسسيةمف 
 .(1.17 ىم تف ي قتظ ااست لاا 

 ،أليد اس  تيث: 
تاسسسست ليسسسسظ ةلسسسسيف :ألسسسسيد اس  تسسسسيث ألدةت سسسست ألس سسسسي دةىاألسسسسي  ىبسسسسسض أليدألت سسسسأ ل سسسسف أللسسسسةاا   

( ل سسسسسدةاف الايألسسسسسيدر 7<.1ى يةتت ر لدياسسسسسد اس ت سسسسست اس ية سسسسسط ل ت سسسسسي  اسلسسسسستد اسخ سسسسسي ح
( ىيمتست 1017( س ةد اساشيدر ىم تف سي قستظ ااسست لاسا  لسيى   =<.1( سمااليلتتر ى 1<.1 

 .اليخااظ الخيألية لف اساةالت اسةيستت
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مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المطور لألسرة إعداد/ محمد بيومي  -2
(2222:) 

ت سسستث هسسسبا اس  تسسسيث اس لسسسيى  المي سسسيل  القي سسسياه اس: سسسيل  س لسسسةم  سسسع خسسسمط :م:سسست      
ألألفيا ألليلتتر اس ليى  المي سيل ر ىاس لسيى  القي سياه س لسةمر ىاس لسيى  اس: سيل  س لسةمر 
 ىتفدسسسسسسسسس  هسسسسسسسسسبا اس  تسسسسسسسسسيث :سسسسسسسسسمن اةمسسسسسسسسسيد  لسسسسسسسسسي  ت أل فسسسسسسسسساط اةمسسسسسسسسست ىاةسسسسسسسسسام سدسسسسسسسسسط ألفسسسسسسسسسار 

  تسسسست س ألفسسسسيا اس:م:سسسست  مي فسسسست ييسسسسىتر ل سسسسف لسسسساا  سسسسع اس لسسسسيىتيد د سسسسي تفدسسسس  اةمسسسست ىاةسسسسام د
هسس   ةي سسب مسسااتر ى ةي سسبر ىلسسىص اس يىلسسدر ى يىلسسدر ىاىع اس يىلسسدر ى سساخ خر ى سساخ خ 

 ماات. 
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

 :صدق المقياس 

اس اص اس ةيألد أليس ةضر ىبسض لع دةتص  اس  تيثةليف  اص أل قي د اسألية:ت
ةتن يظ ةليف  في ط الةيأليد ألتع اساةمت اسد تت  ات اسخ ي ح اسلتدى يةتت؛تلل ف أللةاا 

ل ف اس  تيث اسةيس  ىاساةمت اسد تت ل ف   تيث اس ليى  المي يل  ىالقي ياه س لةم 
لاا ااست   تىهف قت ر 7<.1قت ت  في ط الةيأليد  دياد(ر ل8179سفألا اسفتتت اسشخح  

 (.1.17 ليى   
 :ثبات المقياس 

يظ يدألتص  ةتن قليام اسيدألتصتألدةت  اس  تيثةليف :أليد أل د ي قي د اسألية:ت
 أللألىلتعألفا   ةم ألخة  قليام اسيدألتص:ظ  أللةاا لتات اسخ ي ح اسلتدى يةتتس  تيث ل ف ا

لدياد قتظ  في مد اس:أليد  ر في ط الةيأليد ألتع اسيدألت تع ةليف ع اسيدألتص ا ىطر ىيظ 
 (.1.17(ر ىه  م تفيت قتظ ااست لاا  ليى    1<.1ر ;<.1ر 9<.1س ألفيا اس:م:ت  

تعريب وتقنين/ عبد الرقيب (S I T – R)  سمسون لذكاء األطفال والكبار اختبار -3
 :(2211)، مصطفى مفضل البحيرى
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دم  ع اتد لىع   :ظ قيظ أليفات أ Slasson  7??1ل لىع أللا هبا الخيألية
س اةم اي اتة سىتليخاظ هبا الخيألية ر <??Nicholson  & Hebpshman   7هتش يع ى 

 ر ى  ظ هبا الخيألية ستليخاظ  ب ل يد ل ةتأ  خي  ت ةتن تألاأل  ع لعس  ةا اسفي ت اسف  تت
 ىتلت ل ف اس ةاةط اسف ةتت اس خي  تر    ةام (=<7 ل ف  ىتشي طر (لات لأد:ة <7 - : 

ةىح ألةتن تمييت اس  ةىح لشةم ىتألاأل يدألتص  الخيألية  ع اسفأليةاد اس م  ت سلع اس  
ألل  ت  يييستت لإبا لشط ل  بسض تيظ اسةمىر س  ليى  ا قط قس  ألع تمتف ل ف لشةم ألل  ت 
با امس تيظ الاي يط س  ليى  ا ل ف ىهدبا قس  ألع ت شط   يييستت  قيلام الخيألية( ىا 

 اس  ةىح ل  ارميألت ل ف لشةم ألل  ت  يييستت  ل ش الخيألية(.

 خيد ت ستيظ ي ةتس الخيألية ألإلدي  اةمت ىاةام سكميألت اس ةتةت ى  ة ى 
ة ط ل ت ي اس  ةىح ل   ىي :ط اةمت اسبدي  اساةمت اس فتيةتت اس  يأل ت س اةمت اسخيظ اسي 

 اس ةة ت.
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

 :صدق المقياس 
س ةض ىبسض  ب لع دةتص اس اص اس ةيألد أليأ ةليف  اققي ي  افةألي الخيألية أل

د مت  ع ألد يط  (91  قىا  ي  تيث  لييا ىةا ألتاتأ س بدي  اس ىةم اسةاألفت ىبسض ل ف لتات 
ىهف  9<>.1 ط الةيأليد ألتع اةميد اسيم تب ل ف الخيأليةتع  ليىتي يلديع  فاسةى ت 

 1.17  ااست لاا  ليى قت ت 
 

 :ثبات المقياس 
قليام يدألتص الخيألية ىبسض أل ي ط ت اف دةت ت أل قي ي  افةألي الخيألية ألةليف :ألييأ

ر ىأليليخااظ  فياست ألتةلىع ( د م  ع ألد يط اسةى ت1:ىبسض ل ف لتات   رقاةد أللألىليع
 1.17  ااست لاا  ليى  قت ت ىهف :=>.1ديع  في ط اس:أليد  ليىتي 
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 قليام اسيدألتصت ألدةت  الخيأليةةليف :أليد أل ىلف اساةالت اسةيستت قي د اسألية:ت
 ةم  قليام اسيدألتص:ظ  أللةاا لتات اسخ ي ح اسلتدى يةتتل ف  الخيأليةيظ يدألتص  ةتن
لدياد  ر في ط الةيأليد ألتع اسيدألت تع ةليف ع اسيدألتص ا ىطر ىيظ  أللألىلتعألفا  ألخة 

 (.1.17(ر ىه  قت ت ااست لاا  ليى   =<.1قت ت  في ط اس:أليد  

ىاسدألية تي تت أل:أليد ى اص   ي لألص تي س ألع اخيألية ل لىع سبدي  ا د يط 
  ايلألتع.

 (:2224مقياس انتباه األطفال وتوافقيم إعداد/ عبد الرقيب البحيري وعفاف عجالن ) -4
ت سسسساش هسسسسبا اس  تسسسسيث اقسسسسس  قتسسسسيث اس فسسسسيتتة اسشخ سسسستت سسسسسا ح الايألسسسسيد ر ىاسيلسسسسةر ر 

دسسط ى شسسدمد اسلسس ىض. تيدسسىع اس  تسسيث  سسع  سسىةيتع ،  سسىةم اس اسستط ر ى سسىةم اس اةلسست ر ى 
 سع هسسييتع اس سسىةيتع يةيسىه ل سس  :سسمن ىلشسةىع لألسسيةم ىيمتسسف ل س  اسفألسسيةم أليخيتسسية قةسساه 

د:تسةا(ر ي ستث :م:ست أللسةاخ ل س  أللسيث  –ةا  سي  -ق تمت  –ألةألب اةميد يااةى ألتع  قدمقيت 
ي سساتةاد ت سسىظ أل سسي اسىاسسسااع ىاس ف  سسىع ىيي :سسط ا لسسةاخ اس:م:سست لسس ،  أل( ا سسح الايألسسيدر  ف( 
اسيلسسةرر  ى(  شسسدمد اسلسس ىض. ىتسسيظ ي سسةتس اس  تسسيث  سسع خسسمط قلدسسي  اسي سساتةاد اسييستسست، 

ر :سظ يم سب اةمسيد :تسةات اساةمست ر د:9ر قسس  ةسا  سي اساةمست 8ر ق ستمت اساةمست 7قدمقيت اساةمست 
م   ع أليسالسسسسألت سدسسسسط  سسسسىة  8?ىألة سسسستت اس  تسسسسيث  89لألسسسسيةاد دسسسسط   تسسسسيثر لسسسس ش اس  تسسسسيث 

 اس  تيث لدل  د  ي تااد اساةمت د  ي تاا يشيد الايأليد(.
 

 الخصائص السيكومترية لممقياس: 
 :صدق المقياس 

ىع، ةتن يسظ لت سي قي ي  افاا اس  تيث ألةليف  اقأ ألدةت يتعر ا ىسف  اص اس   
اةالسسست دت تسسست  اذ سسست  ألفسسسيا ىلألسسسيةاد اس  تسسسيث س فةلسسست   سسس ىاأر ىس فةلسسست  سسساه ي :تسسسط هسسسبا 
اس   ىع سدسط ألفسار ىاي سس ألسيس ةح ألا سي ي :سط اسألفسا اسخسيح أل سير دسبسض س ساص اس  س ىع 
اي سسسس لسسسس   سسسسىةم اس اةلسسسست ى سسسىةم اس اسسسستط اةي سسسسير  فسسسسي مد الةيألسسسيد ألسسسستع ا سسسسح الايألسسسسيد 
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دمد اسلسس ىض. أل سسي اسدةت سست اس:ياتسست لدياسسد اس سساص اسيمت سس ، ىلت سسي يسسظ ةلسسيف رىاسيلسسةر ى شسس
اس سساص اسيمت سسس  س سسسىةم اس اةلسسست  سسسب قي  سسست دسسىاةت سي سسساتة لسسس ىض اسد سسسط س لسسستا اسلسسس ياىا  

(  يف  يت  ع ديلت اس ةاةط اسيف ت تست أليسفتاست ىدسبسض  سب <?( ىبسض ل   لتات قىا  ي  7??7 
( ىقي  سسسست  مةذسسسست لسسسس ىض اسد سسسسط 1??7س  سسسسد   دي سسسسط     تسسسسيث ي سسسساتة لسسسس ىض اسي  تسسسسبر

(  يف  يتر ىىمسا ألع  فسي مد الةيألسيد ==( ىبسض ل   لتات قىا  ي  =<?7س  د   دي ط  
ألسسستع اةمسسسيد اس يف  سسستع ل سسس  ألألفسسسيا قي  سسست دسسسىاةت ىألسسستع اةمسسسيي ظ لسسس    تسسسيث الايألسسسيد س سسسىةم 

(. دسسسبسض ;1.1ر 1.17 لسسسيىت   (  يف  سسيت ااسسسست لاسسا <?اس اةلسست ل سسس  اسفتاسست اسيسسس  قىا  سسسي  
ىما ألع  في مد الةيأليد ألتع اةميد اس يف  تع ل   ألألفيا   تسيث الايألسيد   سىةم اس اةلست( 
ىاةميي ظ ل   دط  ع   تسيث ي ساتة لس ىض اسي  تسب ىقي  ست  مةذسيد لس ىض اسد سط  اسيىالسص( 

  سسي تشسستة قسسس  (ر ;1.1ر 1.17(  يف  سسيت ااسسست لاسسا  لسسيىت   ==ل سس  اسفتاسست اسيسس  قىا  سسي  
  اص   تيث اايأليد ا د يط ىيىال  ظ.

 :ثبات المقياس 
( تى سسي 87قي سي  افساا اس  تسيث ألةلسسيف :ألييسأ ألدسةت يتعر ا ىسسف، قلسسيام اسيدألتسص ألفسا  

( ي  تسسبات ىي  تسسبم ىىمسسا ألع  فسسي مد اس:ألسسيد م تف سسي ااسسست لاسسا ;?ىبسسسض ل سس  لتاسست قىا  سسي  
اسااخ تسست س  تسسيث  سسىةم اس اةلسست ل سس  لتاسست قىا  سسي ( ر ىىمسسا ألع الةيأليدسسيد 1.17 لسسيىه  

(  سسع اسسسسبدىة ىاراسسين ى فسسسي مد الةيألسسيد ألسسستع اس  سسيتتث اس ةلتسسست س   تسسيث ا  سسس   ;788 
(. أل سي اسدةت سست اس:ياتست، لدياسد أليلسيخااظ ألس سي دةىاألسي  ىىمسسا 1.17م تف سي ااسست لاسا  لسيىه  

( 7:7ةلسست سفتاسست  سسع اسسسبدىة قىا  سسي  ألع  فسسي مد :ألسسيد ألس سسي س   سسيتتث اس ةلتسست س سسىةم اس ا
( لسسسف ةيسسسست ?<.1-;1.9( ي  تسسسبام يةاىةسسسد  سسسي ألسسستع  8?ي  تسسسباتر ىلتاسسست  سسسع اراسسسين قىا  سسسي  

( ل  ةيسست اراسين ىي سض اس ستظ ليستست ىااسست   سي تساط ;<.1ى >:.1اسبدىةر ىيةاىةد  ي ألتع  
 ل   :أليد اس  تيث.
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ألدةت ست ألس سي دةىاألسي     سىةم اس اةلست( يظ ةليف :أليد اس  تيثىلف اساةالت اسةيستت 
ىبسسسسض أليدألت سسسأ ل سسسف أللسسسةاا لتاسسست اسخ سسسي ح اسلسسستدى يةتتر لدياسسسد اس ت سسست اس ية سسسط ل ت سسسي 

 لف اساةالت اسةيستت. اس  تيث( ىيمتت اليخااظ 1017ااست لاا  ليى    تقت  ىهف(ر 1<.1 
إعداد/  Perceptual Speed Test (PS) (األول)الجزء اختبار السرعة االدراكية  -5

 :(El-Zahhar, 1982)نبيل الزىار 
ألإلسسسااا هسسسبا الخيألسسسية أليس غسسست ارام تتتسسستر  (El-Zahhar, 1982)قسسسيظ األتسسسط استهسسسية 

س تسسسيث اسلسسسةلت الاةادتسسستر :سسسظ قسسسيظ ألإلسسساااد أليس غسسست اسفةألتسسست ةيسسسف ت دسسسع السسسيخاا أ لسسسف اسألت سسست 
 اس  ةتت ىاسفةألتت.

ىتيدىع هبا الخيألية  ع مت تعر يسظ السيخااظ اسمست  ا ىط لسف اساةالست اسةيستست ةتسن 
(    سسيدر دسسط    سست لسسف  سس ةت > م ىلسست  سسع اس  سسيظر ىلسسااهي  تشسسي ط هسسبا اسمسست  ل سسف 

( 71( لسسدةا ألل تسسيت  سسع ا لسسااار ىلسسف دسسط لسسدة تىمسسا  81 لسسي  تر ىلسسف دسسط   سس ةت تىمسسا  
دط لشسسسىا   اىع يةيتسسسفر ىل سسسف است سسستع  سسسع دسسسط (ر ى سسسفد ألشسسس? - 7أللسسسااا ييسسسةاىن  سسسع  

لدةر امسا اسفساا اس ساشر ىل سف اس  ةسىح ى سب لم ست ل سف اسفساا اس ساشر ألير سيلت قسسف 
 م ىلست  سع اسيف ت سيدر اسيس  تمسف ل سف اس  ةسسىح ايأليل سير لاسا قمسةا  هسبا اسمست ر ى سساىع 

س شسسةن ىارة سسي   أل سسي  :سسيط يسساةتأل  ت سسىظ ألسسأ اس  ةسسىحر قألسسط قمسسةا  هسسبا اسمسست   سسع الخيألسسية
Warming up ر  سسب  ةالسسيم اسلسسةلت لسسف يفتسستع اسفسساا اس سساشر اس ىمسسىا لسسف  سسش ا لسسااار

:ياتسست(ر  سسب اليألسسية ألع هاسسيض أللسسةاا أللسسةر لسسف  ;7  ةتسن ألع ت سسع الخيألسسية  ةسساا سدسسط  سس ةت
ع تةالسسسسسف اسلسسسسةلت لسسسسف ألاا سسسسأ أل سسسسساة أليفتسسسستع اسفسسسساا اس سسسساش لسسسسسع غتسسسسةهظر ىل سسسسف اس  ةسسسسىح 

 اس ليدير.
ار: الخصائص ب لسيكومترية لالخت  ا
 :صدق االختبار 

يسسظ اسية سسص  سسع  سساص الخيألسسية لسسسف اساةالسست اسةيستسست أليلسسيخااظ اس سساص اسألاسسي    سسسع 
 – ;79ر <811 ل ف  سيهة خدسيفر  Test Homogeneityخمط قتميا يمياث اس  تيث 
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ط الةيألسيد ألستع  يفف  ةلي ع خمط  أللةاا لتات اسخ ي ح اسلتدى يةتت(ر ىبسض ل ف >79
  سسةام ىاساةمسست اسد تسست س   تسسيث ددسسط ةتسسن يةاىةسسد قسستظ  فسسي مد الةيألسسيد  سسي ألسستع  طاةمسست دسس

(ر   سسي تسساط ;1.1ر 1.17ىم تف سسي ااسسست قة سسي تيت لاسسا  لسسيىت  السسست   (ر;<.1 - ;>.1 
ل سسسف اليلسسسيص اسسسسااخ ف سمخيألسسسية ىأليسيسسسيس  تي يسسسب ألاةمسسست  ايلسسسألت  سسسع اس سسساص تمف سسسأ  سسسيسةيت 

 اسةيستت.سمليخااظ ل  اساةالت 
 :ثبات المقياس 

ر ىبسسسض ل سسف ألس سسي دةىاألسسي ألدةت سست ألسسيسية ص  سسع :ألسسيد هسسبا اسمسست ر   افسسا الخيألسسيةقسسيظ 
( 8?.1مي فأ ماسىف ديست ىةاتسي ىدياسد اس ت ست اس ة س ت  أل ديسأليت ىديسألت( ==8  لتات قىا  ي
  ةي فت.ىهبد قت ت 

األسسي  ىبسسسض أليدألت سسأ ىلسسف اساةالسست اسةيستسست يسسظ ةلسسيف :ألسسيد الخيألسسية ألدةت سست ألس سسي دةى 
( ىهسف قت ست ااسست لاسا :<.1ل ف أللةاا اسفتاست اللسيدملتتر لدياسد اس ت ست اس ية سط ل ت سي  

 .( ىيمتت اليخااظ الخيألية لف اساةالت اسةيستت1017 ليى   
بطارية االختبارات المعرفية العاممية )عوامل مدى الذاكرة( إعداد/ اكستروم، فرنش،  -6

 (:2222وقام بتعريبو/ أنور الشرقاوي، ووليد القفاص )ىارمين، وديرمين، 
أللا هبا الخيألية ادليةىظر لةاجر هية تعر اتة تعر ىقيظ أليفةتألأ/ ألاىة اسشةقيىهر ىىستا اس  يح 

هبا الخيألية س تيث لي  تع  ع اسفىا ط اسي  يي  ا ي "ألديةتت الخيأليةاد (. ىت اش 8118 
 م  ب ظ(ر ىاسبادةم اسأل ةتت  ب ح(.اس فةلتت اسفي  تت" ىه   ا  اسبادة 

ألىل، لي سسسط  سسسا  اسسسسبادةم  ب ظ( ىتفسسسةش  سسسا  اسسسسبادةم ألأاسسسأ اس سسساةم ل سسسف اللسسسيالي  
اس ىةه سفساا  سع اسفاي سة غتسة اس ةيألدستر ةتسن قع لساا اسىةسااد اسيس  تسيظ السياليؤهي تدسىع 

تي سسس ع  ةسسسااا أليس سسسا   سسسع خ لسسست قسسسسف يلسسسفت لاسسسا ألغ سسسف ا لسسسةاا اسفسسسياتتع. ى سسسا  اسسسسبادةم 
اسيخسسستتع ىاللسسسيةمير  سسسع اسسسسبادةم ق سسستةم اس سسسا ر ىاللسسسيةايتمتيد اسيسسس  ي سسسىظ ل سسسف يمتتسسسط ألى 

 يم تب اسفاي ة اسي  تليخا  ي ألفخ ا لةاا.
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 ىالخيأليةاد اسي  اليخا د د  تيث سفي ط  ا  اسبادةم ه ،
 : Auditory Number Span Test( 1-اختبار مدى تذكر األعداد السمعي )ذ م - أ

( ل ل ت  ع ا ةقسيظ ألف س ي دىتسط السألتي ىت ستث هسبا :8الخيألية ا ىط  ع  تيدىع 
الخيألسسية اس سساةم ل سسف يل لسسط ا لسسااا ىل سسف اس  ةسسىح ألع تديسسف ا لسسااا لسس  ىةقسست ارميألسست 
ألسسا ث اسيةيتسسفر ألفسسا ااي سسي  اس ةسسح  سسع شسسةن اسيف ت سسيدر ى سسع اس سسيظ مسساا لسساظ  دييألسست ا ةقسسيظ 

 ل ف هبا الخيألية ألفاا اسلملط اسي  يبدةهي ألشدط  ةتس.أل:اي  يمىي ي. ىي اة اساةمت 
 :  Visual Number Span Test( 2-اختبار مدى تذكر االعداد البصري )ذ م - ب

( ل لس ت  سع ا لسااا اس ديىألست ل سف دسةىدر ت ستث هسبا :8تيدىع هبا الخيألية  ع  
ألتسةم ألةتسن تديسف الخيألية اس اةم ل ف يل لط لملط ا لااا ألفا لة س ي أليلسيخااظ دسةىد د

لاا ىاةا ل  دط ديةدر ىتمف ألل تألاأل اس  ةىح ل  اسدييألست قألسط ااي سي  اس سيةح  سع شسةن 
اسيف ت يدر ىاليد يط لةخ اسل ل ت. د ي تمسف ألع يدسىع ا لسااا  ديىألست ألةمسظ دألتسة تلس س 
ألةؤتسست م تسسب اس  ةى سستع س سسير ىتسسيظ لسسةخ دسسيةد دسسط :ياتسست .ى سسع اس  سسظ لسساظ دييألسست ا لسسااا 

لة  ي. ىي اة اساةمت ل ف هبا الخيألية ألفساا اسلملسط اسيس  يسبدةهي اس  ةسىح ألشسدط  ق:اي 
    ةتس.

 :Auditory Letter Span Test( 3–اختبار مدى تذكر الحروف السمعي )ذ م - ج
( ل لس ت  سع اسةسةىش ت ستث هسبا الخيألسية اس ساةم ل سف :8تيدسىع هسبا الخيألسية  سع  

  ةى سسستعر ىل سسسف اس  ةى سسستع دييألي سسسي ألسسسا ث يسسسبدة لملسسسط اسةسسسةىش ألفسسسا قةا ي سسسي ل سسسف اس
اسيةيتف ألفسا ااي سي  اس سيةح ي ي سي  سع شسةن اسيف ت سيدر ىيى ستس دةت ست اسةسط ىألفسا الاي سي  
ي ي سسي  سسع قةا ي سسير ىل تلسس س ألدييألي سسي أل:اسسي  قةا ي سسي. ىي سساة اساةمسست ل سسف هسسبا الخيألسسية ألفسساا 

 اسلملط اسي  يبدةهي ألشدط  ةتس.
يسسظ ةلسسيف :ألسسيد الخيألسسية ألدةت سست ألس سسي دةىاألسسي  ىبسسسض أليدألت سسأ ىلسسف اساةالسست اسةيستسست 

لخيألسسسيةاد  سسسا  ل سسسف أللسسسةاا لتاسسست اسخ سسسي ح اسلسسستدى يةتتر لدياسسسد اس سسستظ اس ية سسسط ل ت سسسي 
اسسسبادةم اسسس:من  يسسبدة ا لسسااا اسلسس ف ر يسسبدة ا لسسااا اسأل سسةهر ىيسسبدة اسةسسةىش اسلسس ف ( 
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( ىيمتست السيخاا أ 1017اسا  لسيى   ( ل ف اسيةيتف ىهف قتظ ااست ل7<10؛ ى?=10؛ 9<10 
 .اسةيستت لف اساةالت

برنـــامج تــــدريبي لتحســـين االداء العقمــــى المعرفـــى لــــدى تالميـــذ المرحمــــة ا عداديــــة  - 7
 : إعداد/ الباحثة.(ADHD)مضطربى االنتباه مفرطى النشاط 

اسيةألىتست تفةش هبا اسألةاي ل قمةا تيت ل  اساةالت اسةيستت ألأاسأ  م ىلست  سع ارمسةا اد 
تيظ ياةتف اس شيةدتع ل ت ي؛ ىي اش هبد ارمةا اد قسف يةلتع ا اا  اسف  ف اس فةلسفر ىلسف 

 م ليد  ةاام ىدط م لت س ي هاش ى ةيىه  فتع ىت ع  ةاا ااخط ةمةم اساةالت.
ـــامج: الايألسسسيدر اسلسسسةلت اراةادتسسستر يةلسسستع ا اا  اسف  سسسف اس فةلسسسف  ي سسس:مت لسسسف،  أىـــداف البرن

ر (ADHD)سا  يم تب اس ةة ت ارلاااتت   دةألف الايأليد   ةدسف اساشسيد  اسفي  تىاسبادةم 
ل ست ظ ألفسا يدألتسص ألاىاد قتيث اس يغتةاد اسييألفست ىتذ ة  ع خمط تتيام اةميي ظ لاا يدألتص 

 اسألةاي ل.
 خطوات إعداد البرنامج:

 رلااا اسألةاي ل قي د اسألية:ت أليآلي ،
الدسسسمر ل سسسف اسفاتسسسا  سسسع اسألةسسسىن ىاساةالسسسيد اسيسسسف اهي سسسد أليسف  تسسسيد اسف  تسسست  -7

اس فةلتسست ىاسيسسساةتف ل ت سسي سيةلسسستا ي ىيا تي سسي س  يف  سسستع لي سست ىسسسسبى  ا سسسدةاف 
(ADHD)   ليد سسست قألسسسةاهتظ (ر :811خي سسستر  :سسسط اةالسسسيد،  سسسيلتايت د سسسيط

سأل سستة ر اشسسىم ا(Klingberg, et al., 2002)د تامألتسةى ىآخسسةتع ر (<811 
ر لألااسة تسسا ل سسف (Holmes, et al., 2010)هسسىس تث ىآخسسةتع  (ر:811 
(ر ىهألسسسسست 8179ر ةاسسسسسيع اس مةسسسسست  (Pierson, 2012)(ر ألتةلسسسسسىع 8177 

 .(>817قل يلتط  
 تيغت  ةيى  اسم لسيد ىاسيف ت سيد ىةالسف  ساص اسألةاسي ل  سع خسمط لة سأ  -8

ل سسسسف  م ىلسسسست  سسسسع اس يخ  سسسستع لسسسسف ل سسسسظ اسسسسسا ث اسيةألسسسسى  ىاس سسسسةت اسا لسسسستت 
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ىاسيةألتت اسخي تر ىبسسض س فةلست آةا هسظ ةسىط هسبا اسألةاسي ل ى سمةتيأر ىاسمساىط 
ع اسيسسسيس  تى سسسس اسالسسسف اس  ىتسسست لي سسسيص اسلسسسيام اس ةد سسستع ل سسسف دسسسط لسسسؤاط  سسس

 ا ل  ت اسيف لة د ل ت ظ.

 بالبرنامجنسب اتفاق المحكمين عمى عناصر التحكيم الخاصة ( 2جدول رقم )

 النسبة المئوية السؤال

 اهسسسسسط قمسسسسسةا اد اسألةاسسسسسي ل  ايلسسسسسألت سيا تسسسسست ا اا  اسف  سسسسسف اس فةلسسسسسف  لسسسسسةا
 اسفتات؟. 

?1% 

 %711 هط اسيف ت يد اسخي ت أليسم ليد ىا ةت ىديلتت؟.

 %1? اس ليخا ت لف اسياةتف ىا ةت ىشي  ت ىديلتت؟.هط ا  : ت 

 

 اسيف قا ىهي اسليام اس ةد تع ةىط هبد ا  ىة ىلاسد ألاي  ل ف بسض. دىيظ ألخب اس  يةةي
 وصف البرنامج:

 يظ ي  تظ اسألةاي ل اسياةتألف ل  لد ىةاادر ه ،  
"اسيفيةش ألتع اسألية:ت ىاس شيةدتع ىاسيفةتش أليسألةاي ل اسياةتأل "، يظ  [ الوحدة األولي:1]

لت ي اسيفةش ل ف اس شيةدتعر ىيى تس اس اش  ع اسألةاي لر ىاس يةم است اتت اسي  تليغةق ي 
 اسألةاي لر ىاساذيظ اس يألب ل  دط م لت.

ي  د ل ف " يبا يفةش لع ا اا  اسف  ف اس فةلف ىأله تيأ؟"، ىاش [ الوحدة الثانية:2]
 يفةت أ ى ةيىتييأ  الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم( ىأله تيأ.

"اسياةتف ل ف الايأليد"، ي  اد ي اتظ ألاشدت  ياىلت يل ظ ل   [ الوحدة الثالثة:3]
 يا تت الايأليد. 



د/ نـجـالء عبداهلل إبراهيم الكلية

 

  

 403 

"اسياةتف ل ف اسلةلت اراةادتت"، ي  اد ي اتظ ألاشدت  ياىلت  [ الوحدة الرابعة:4]
 تت اسلةلت اراةادتت. يل ظ ل  يا 

"اسياةتف ل ف اسبادةم"، ي  اد ي اتظ ألاشدت  ياىلت يل ظ ل   [ الوحدة الخامسة:5]
 يا تت اسبادةم اس  ذتت ىاسأل ةتت اس دياتت. 

" ةامفت ىخييظ"، يظ خمس ي  ةامفت سم تب اس  يهتظ اسي  ي  ا ي  [ الوحدة السادسة:6] 
س شيةدتع  ع اسألةاي ل  ع خمط ارميألت لع اسألةاي لر ىاسيفةش ل    اه الي يام ا

 ا ل  ت اس فديم سي تتظ اسألةاي ل.  

يألسسسساأل ( 9  ةسسسسص  ىهسسسسبد اسىةسسسسااد اسلسسسسيأل ت يشسسسسي ط ل سسسسف : ياتسسسست لشسسسسةم م لسسسست ياةتألتسسسست 
أليسم لسسست اسي  تاتسسست  اسيفسسسةش ل سسسف اسيم تسسسب ىيفسسسةت  ظ أليس سسساش  سسسع اس شسسسيةدت لسسس  اسألةاسسسي ل( 

تسست  سسب ي سساتظ اسيغبتسست اس ةيسسام اس ف ى ييتسست سي:ألتسسد اس ف ى سسيد ىياي سس  أليسم لسست اسخيي تسست اسياةتأل
اسي  لألص اسياةتف ل ت ي لس  اسم لسيد اسىلسد ر ىيسظ يةاتسا ت سع دسط م لست لس   سى  اسست ع 
اس يسسىالة  سسع قألسسط قااةم  اةلسست لتاسست اساةالسستر ىدسسبسض أل سسي تيايلسسف  سسب ا هسسااش اس ةلتسست سدسسط 

( م لسسست <7ألىاقسسسب  ( أللسسسيألتب >اةتأل  لسسسد  م لسسستر ةتسسسن السسسيغةقد  سسسام يدألتسسسص اسألةاسسسي ل اسيسسس
( :سسمن 9( اقت سست أل فسساط  1> – 1;ياةتألتسست يةاىةسسد  سسام اسم لسست اسياةتألتسست اسىاةسسام  سسي ألسستع  

 م ليد أللألىلتيت. 
 تى س اسماىط اسييسف ىةااد ىم ليد اسألةاي ل اسياةتألف ى 
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 ( وحدات وجمسات البرنامج التدريبى3جدول )

 الىحــــــــــــدة
عدد 

 الجلسات
 رقم الجلسة وعىىاوهـــا

زمه 
 الجلسة

ا ىسسسسسسسسس ، اسيفةتسسسسسسش أليسألةاسسسسسسي ل 
 اسياةتألف.

اسيفسسيةش ألسستع اسألية:سست ىاس شسسيةدتع ىاسيفةتسسش أليسألةاسسي ل  -7 4
 اسياةتأل .

 اقت ت 1>

اس:ياتسسسسسسسسسست،  سسسسسسسيبا يفسسسسسسسةش لسسسسسسسع 
ا اا  اسف  سسسسسسسسسسسسسسسسسف اس فةلسسسسسسسسسسسسسسسسسف 

 ىأله تيأ؟.

ىاسسسسبادةم ىأله تسسست يفةتسسسش الايألسسسيدر ىاسلسسسةلت اراةادتسسستر  -8 7
 هبد اسف  تيد اسف  تت اس فةلتت.

 اقت ت 1>

 اس:يس:سسست، اسياةتف ل ف الايأليد.
 

 .تتيام  اه الايأليداسياةتف ل ف  -9 >
 .تتيام  ام الايأليداسياةتف ل ف  -:
اسياةتف ل ف تتيام اس اةم ل   الةي يذ أليلايأليد س يةم  ع  -;

 اسىقد.
 اسياةتف ل ف تتيام الايأليد اسااخ   ىاسخيةم .  ->
خ خ اس يأل تت ى سيةدتت ىاست ذت ا تتياماسياةتف ل ف  -=

 .س يشيد
اسياةتف ل ف يةدتت الايأليد ى  يى ت اسيشيد "اسد  ت  -<

 ىاس ىع".

 اقت ت 1;
 اقت ت 1;

 
 اقت ت 1;

 
 اقت ت 1;

 
 اقت ت 1;

 
 اقت ت 1;
 

اسلسسةلت اسةاألفسست، اسيسساةتف ل سسف 
 اراةادتت.

 

 اسياةتف ل ف يا تت اس اةم ل ف اراةاض.  -? ;
 .  اةاضارتتيام لةلت اسياةتف ل ف  -71
 .ا شتي لةلت قاةاض اسفمقت ألتع ل   اسياةتف  -77
ألسستع  اس يشسسيأل ت قاةاض اسفاي سسةاسيسساةتف ل سسف لسسةلت  -78

 .ا شتي 
لسسةلت قاةاض اسفاي سسة اس خي  سست ألسستع اسيسساةتف ل سسف  -79

 .  ا شتي 

 اقت ت 1>
 اقت ت 1>
 اقت ت 1>
 اقت ت 1>

 
 اقت ت 1>

اسخي لسسسسسسسسست، اسيسسسسسسسسساةتف ل سسسسسسسسسف 
 اسبادةم.

 

اسيسسسسسساةتف ل سسسسسسف يا تسسسسسست اسسسسسسسبادةم اسأل سسسسسسةتت اس دياتسسسسسست  -:7 :
 "اس  يهيد". 

اسيسساةتف ل سسف يا تسست اسسسبادةم اس  ذتسست  يسسبدة اسد  سسيد  -;7
 ىا ةقيظ(.

اسيسسسسساةتف ل سسسسسف يسسسسسبدة أللسسسسس ي  ىىمسسسسسىد ا شسسسسسخيح  ->7
 ".7"اسيفةش ل ف اسىمىد 

اسيسسسسساةتف ل سسسسسف يسسسسسبدة أللسسسسس ي  ىىمسسسسسىد ا شسسسسسخيح  -=7
 ."8"اسيفةش ل ف اسىمىد 

 اقت ت 1;
 
 اقت ت 1;

 
 اقت ت 1;

 
 اقت ت 1;

 
 دقُق  1>  ةامفسسسست ىخييظ اسألةاي ل. -<7 7 اسليالت،  ةامفت ىخييظ.
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 إجراءات تقويم البرنامج: 
يسسسظ ي سسسىتظ اسألةاسسسي ل اسيسسساةتأل   سسسع خسسسمط اسي سسسىتظ اسا سسسي   ىاسسسسبه يسسسظ ألفسسسا الاي سسسي   سسسع 

ألاىاد قتسسسسيث ا اا  اسف  سسسسف اس فةلسسسسف ىاس ي : سسسست لسسسسف الايألسسسسيدر اسلسسسسةلت يدألت سسسسأر ةتسسسسن داألسسسسص 
ر ى  يةاسست اسايسسي ل اس أل تسست ىاسألفاتسست س لسسةاا اس شسسيةدتعر ى سسع :سسظ يةاتسسا  سساه اراةادتسستر ىاسسسبادةم

 ا اا  اسف  ف اس فةلف سا  أللةاا اس م ىلت اسيمةتألتت. اسيةلع ل  
 نتائج الدراسـة وتفسيرىا:

 نتائج الفرض األول: -1
يىمسسسا لسسسةىص ااسسسست ألسسستع اةمسسسيد يم تسسسب اس م ىلسسست تسسساح اس سسسةخ ا ىط ل سسسف ألاسسسأ "  

تر اسيمةتألتت ل  اس تيلستع اس أل س  ىاسألفساه لس  ا اا  اسف  سف اس فةلسف  الايألسيدر اسلسةلت اراةادتس
 ".ىاسبادةم( س يسس اس تيث اسألفاه

 Wilcoxon Testىس ية سسص  سسع  سسةت هسسبا اس سسةخ يسسظ السسيخااظ اخيألسسية ىت دىدلسسىع 
اسمألسسيةا ية  سةلسسيف السسست اس سسةىص ألسستع يسسىتتفف  م سسىليتع  سسةيألديتع  ل سسف  سسيهة خدسسيفر 

 (  ع خمط اسماىط اسييس ،19>، ?811
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درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياس القبمي ( داللة الفروق بين متوسط رتب 4جدول )
 ومتوسط رتب درجاتيم فى القياس البعدي فى األداء العقمى المعرفى.

األداء 
العقمى 
 المعرفى

 ن الـفــروق
 متوسط

 الرتب 
 مجموع

 الرتب 

  "T"قُم  
 انصغزي

 
قيمة 
"Z"  

حجم 
 التأثير

 
 االنتباه

اسةيف 
 اسليسألت

7: =.;1 71; 

   ة
-

9.8?> 
-7 

اسةيف 
 اس ىمألت

   ة
   ة   ة

        ة اس ةيتا

      :7 اس م ىر 

 
السرعة 
 ا دراكية

اسةيف 
 اسليسألت

   ة   ة   ة
   ة

-
9.917 

7.9 
اسةيف 
 اس ىمألت

7: =.;1 71; 

        ة اس ةيتا

      :7 اس م ىر 

 
 الذاكرة

اسةيف 
 اسليسألت

   ة   ة   ة
   ة

-
9.91= 

7.9 
اسةيف 
 اس ىمألت

7: =.;1 71; 

        ة اس ةيتا

      :7 اس م ىر 

 .   اسدةش اسىاةاسالست  >8(   ;1.1ر ىلاا  ليى   >7(   1.17" اسماىستت لاا  ليى   T* قت ت "        
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لسس  ا اا  ( ىمسسىا لسسةىص ااسسست ألسستع اةمسسيد اس م ىلسست اسيمةتألتسست :تي سسس  سسع اسمسساىط  
لس  اس تيلسستع اس أل س  ىاسألفساهر ةتسسن قع   الايألسيدر اسلسسةلت اراةادتستر ىاسسبادةم(اسف  سف اس فةلسف 

( س سيسس اس تسيث اسألفساه   سي 1.17اس غة  اس ةلىألت ااست قة سي تيت لاسا  لسيى    "T"قت ت 
ل  يةلتع ا اا  اسف  ف اس فةلسف  ي س:ما لسف، الايألسيدر اسلسةلت  اسألةاي ل اسياةتأل لفيستت  تفاف

 اسبادةم سا  أللةاا اس م ىلت اسيمةتألتت ألفا يفة  ظ س ياخط اسلتدىسىم .اراةادتتر ى 
ةيسسست السسيخااظ اخيألسسية ىت ددلسسىع             لسس  Effect Sizeد سسي يسسظ ةلسسيف ةمسسظ اسيسسأ:تة  

(؛ ةتسسسسسن مسسسسسي د قسسسسستظ ةمسسسسسظ يسسسسسأ:تة اسألةاسسسسسي ل 7?7 - :;7 ر>811 لألسسسسسا اس سسسسسافظ اسسسسسساةاتةر 
قستظ يساط ر ىهسف (7.9  ر ىاسسبادةم(7.9 لت اراةادتست ر ىاسلة (7- الايأليد اسياةتأل  ل  يةلتع 

ل ف ةمظ يأ:تة دألتة   ي تشستة قسسف يةلستع ألاا  يم تسب اس م ىلست اسيمةتألتست   سي تؤدسا ل سف 
ا اا  اسف  سسسف أل:سسة ىلفيستسسست اسألةاسسسي ل اسيسسساةتأل  أل سسسي ي سسس اأ  سسسع ألاشسسسدت ىيسسساةتأليد لسسس  يةلسسستع 

سسسسا  أللسسسةاا اس م ىلسسست اسيمةتألتسسسست  تر ىاسسسسبادةماس فةلسسسف  ي سسس:ما لسسسف، الايألسسسيدر اسلسسسةلت اراةادتسسسس
  سسسي تشسسستة قسسسسف ية سسسص . أليس ةة سسست ارلاااتسسست (ADHD)  سسسدةألف الايألسسسيد   ةدسسسف اساشسسسيد 
 .اس ةخ ا ىط  ع لةىخ اساةالت

اهي سسسسد أليسيسسسساخط اسيسسسس  ى ىيي سسسسص هسسسسبد اسايتمسسسست  سسسسب ايسسسسي ل ألفسسسسخ اساةالسسسسيد ىاسألةسسسسىن  
اسلسسسستدىسىمف  سسسسع خسسسسمط ي سسسساتظ ألسسسسةا ل ياةتألتسسسست سيا تسسسست  اذى سسسست ا اا  اسف  سسسسف اس فةلسسسسف سسسسسا  

ةتسسسن يي سسسص هسسسبد اسايتمسسست  سسسب  سسسي  (ADHD)اس يف  سسستع   سسسدةألف الايألسسسيد   ةدسسسف اساشسسسيد 
ر هسىس تث ىآخسةتع (Klingberg, et al., 2002)، د تامألتسةى ىآخسةتع يى س د قستسأ اةالسيد

(Holmes, et al., 2010)ىاسيسسف ألشسسيةد قسسسف لفيستسست اسألسسةا ل 8179اس مةسست   ر ةاسسيع )
 (ADHD)سسسا    سسدةألف الايألسسيد   ةدسسف اساشسسيد اسياةتألتسست ىاسي سس ت يد اسيف ت تسست اس  ا سست 

لف يا تت لسام مىااسف  فةلتست سسات ظ  ي : ست لسف، الايألسيدر اسغساةاضر ىاسسبادةم. ا  سة اسسب  ألا  
 سيف   ظ.  ي ة ص ىذي ش  يفاام اسيم تت اس فةلف سات ظ  لتع د ي م  اذى تيةألاىةد قسف 

ا اا  ىت دسسع ي لسسستة هسسسبد اسايتمسسست  سسسع ةتسسسن ةسساىن تتسسسيام لسسس  قت سسست  يىلسسسد اةمسسسيد 
لس   سى  سا  أللةاا اس م ىلست اسيمةتألتست  اسف  ف اس فةلف  الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم(

ى ي اشسي ط ل تسأ  سع  -اسبه الي ا ل ف اسةلىظ ىاس ىة ىاس :تةاد اس ة تت – ةيىه اسألةاي ل 
 سسسسىة(  –ألديقسسسسيد   ىاسسسست  – PowerPointلسسسسةخ   -ألاىاد ىألاشسسسسدت   م سسسسيت اسد ألتسسسسىية 
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  سسسدةألف ىي سسسيةتع ل  تسسست ى ايقشسسسيد لسسسيه د لسسس   ىا  سسست اسيسسساةتأليد  سسسب دألتفسسست اسيم تسسسب 
ىقسسد اسدسسيل   س يسساةتف لسس  ةسساىا  سسي ؛  سسع ةتسسن يسسىلتة اس(ADHD)الايألسسيد   ةدسسف اساشسسيد 

تل س ألأ اذسيظ اس اةلستر ىالسيخااظ ألىةاص اسف سط اس ال ست أليس سىة ىاسةلسىظ ىاسمسااىط ىلسةخ 
اسألةاسسسي ل  سسسع خسسسمط شسسسةا س اسألىةألألىتاسسسد. د سسسي ألع اس اتسسسيد اس لسسسيخا ت أل:اسسسي  اسيسسساةتف ى ا سسسي 

ةف ل ت سسسي خسسسمط اسا بمسسست؛ ةتسسسن دسسسيع اس سسساةف  اسأليةسسسن( ت سسساظ ا سسسىبى س    سسست اسيسسس  تسسسيظ اسيسسسا
اسم لت ىاس ياةألتع  اس شيةدتع( تمةذىع ىتةدتىع  فسأ  سب قلدسي  اس ة ست س فسف اسساىة  سع 
قألسسط اس شسسيةدتع ىي سساتظ اسيفتتسست التمسسيأل  سدسسط ألاا  اسسيمس د سسي السسيخا د اسيغبتسست اسةامفسست  سسع 

ة  قألسسط اس سساةف أل سساش قخألسسية اس شسسيةدتع أليسي سساظ اسسسبه ة  سسىد قبا دسسيع ا اا   سسةتةيت ألى اسسىا
اس  سسىة ةيسس  تف  سسىا ل سس  يفات سسأ ىي سسةتس  سسي ألسسأ  سسع ألخدسسي ر د سسي اشسسي  د اس اتسسيد ل سس  
اس ايقشت اسم يلتست اس لسي ةم ألستع اس شسيةدتع ىاس ساةف ىاسيس   سع شسأا ي السي:يةم اساشسيد اسف  س  

 ىية تت الايأليد ىاسلةلت اراةادتت ىاسبادةم أل ي اافدث ل   يةلع ا اا  اسف  ف اس فةلف.
فيستت اسياةتف ل ف   يظ الايأليد ىاسلةلت اراةادتست ىاسسبادةم لس   سى  خدسىاد  ىي لة ل

اسيسسساةتف اسيسسس  يألسسساأل ألياشسسستد اسخ  تسسست اس فةلتسسست اسلسسسيأل ت س  سسسيف ظ لسسسع اس   سسست اس ا سسسبم   سسسي تسسسةألد 
اس ف ى سسسيد اسماتسسسام أليسألاتسسست اس فةلتسسست س  سسسيف ظ ىتمف  سسسي باد  فاسسس ر :سسسظ يسسسأي  خدسسسىم  ايقشسسست 

خمس سسي تسساةض اس شسسيةض أله تسست اس   سست ىدت تسست يدألت  سسير :سسظ ت سسىظ اس سساةف  ىا بمسست اآلاا  ى سسع
ألي سساتظ اسيسسالتظ اس ي سسي ط س  شسسيةض أل:اسسي  اسيسساةتف ى سسىلت قسسسف ا اا  اس لسسي ط س    سست  سسع قألسسط 

 اس شيةض  اس ياةف(   ي تةلع قاةم اس ياةف ل ف يا تب اس   ت أل يل تت ىالي مط.
لسس   سسى   م لسسيد اسيسساةتفر ةتسسن دسسيع سدسسط م لسست د سسي ت دسسع ي لسستة لفيستسست اسيسساةتف 

ألهسسسااش  ةسسساام  ةيألدسسست أل   سسست  ةسسساامر   سسسي اافدسسسث ل سسسف ية تسسسص اسألةاسسسي ل  هاالسسسأ أليةلسسسع 
سسسا  أللسسةاا اس م ىلسست اسيمةتألتسست  ا اا  اسف  سسف اس فةلسسف  الايألسسيدر اسلسسةلت اراةادتسستر ىاسسسبادةم(

د سسسي ألي سسسس  سسسع ايسسسي ل  اتسسستأليس ةة سسست ارلاا (ADHD)  سسسدةألف الايألسسسيد   ةدسسسف اساشسسسيد 
 اس م ىلت اسيمةتألتت.  لةااقألط اسيفةخ س ياةتف  اس أل  اس تيث اسألفاه   يةات أليس تيث 
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 نتائج الفرض الثانى: -2

يىمسسسا لسسسةىص ااسسسست ألسسستع اةمسسسيد يم تسسسب اس م ىلسسست تسسساح اس سسسةخ اس:سسسيا  ل سسسف ألاسسسأ "
لس  ا اا  اسف  سف اس فةلسف اسيمةتألتتر ىاةميد يم تب اس م ىلت اس يألدت لس  اس تسيث اسألفساه 

 ". الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم( س يسس أللةاا اس م ىلت اسيمةتألتت
  - Mannىتياسسف  -السسيخااظ اخيألسسية  سسيع ىس ية سسص  سسع  سسةت هسسبا اس سسةخ يسسظ 

Whitney Test   اةمسيد يسىتتفتع ت س:مع  م سىليتع سةليف الست اس سةىص ألستع اسمأليةا ية
 ( ر ىتي س بسض  ع اسماىط اسييس ،?<;، ?811ة خديفر  ل ف  يه لي  يتع 
( الست اس ةىص ألتع  يىلد ةيف اةميد أللةاا اس م ىليتع اسيمةتألتت ىاس يألدت لف ;ماىط  

 .لف ا اا  اسف  ف اس فةلفاس تيث اسألفا  
مى  لعق ا األداء 

لمعرفى لمجموعة ا  ن ا
 متوسط
لرتب  ا

 مجموع
لرتب  ا

 قُم 
"U" انصغزي   

 قيمة
"Z" 

حجم 
 األثر

 ;71 1;.= :7 اسيمةتألتت االنتباه
 7 ;1;.:-   ة

 917 1;.87 :7 اس يألدت

 =<8 1;.81 :7 اسيمةتألتت السرعة ا دراكية
7: -9.><? 1.>; 

 ?77 1;.< :7 اس يألدت

 الذاكرة
 ??8 >87.9 :7 اسيمةتألتت

8 -:.:98 1.?> 
 =71 :>.= :7 اس يألدت

 .   اسدةش اسىاةاسالست  7>(   ;1.1ر ىلاا  ليى   =:(   1.17اسماىستت لاا  ليى    "U"قت ت  *        

( ىمسسىا لسسةىص ااسسست ألسستع اةمسسيد يم تسسب اس م ىلسست اسيمةتألتسستر ;تي سسس  سسع اسمسساىط  
لسس  ا اا  اسف  سسف اس فةلسسف  الايألسسيدر اسلسسةلت اراةادتسستر ىاةمسسيد يم تسسب اس م ىلسست اس سسيألدت 

اس سسسغة  اس ةلسسسىألت ااسسسست  "U"س سسسيسس أللسسسةاا اس م ىلسسست اسيمةتألتسسستر ةتسسسن قع قت سسست  ىاسسسسبادةم(
  سي تشستة قسسف ألع اسألةاسي ل اسيساةتأل  ة سص يةلسايت لس  دسط  سسع  (1.17 لاسا  لسيى   قة سي تيت 

 سا  أللةاا اس م ىلت اسيمةتألتت.  الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم(
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ىتياسسسف  لألسسسا اس سسسافظ  –لخيألسسسية  سسسيع  Effect Sizeد سسسي يسسسظ ةلسسسيف ةمسسسظ اسيسسسأ:تة     
(؛ ةتسسن مسسي د ايسسي ل ةلسسيف ةمسسظ يسسأ:تة اسألةاسسي ل اسيسساةتأل  7?7 - 1;7، >811اسسساةاتةر 

ل سسسسف اسيةيتسسسسفر أليسالسسسسألت س  تسسسسيث سمايألسسسسيدر ىاسلسسسسةلت اراةادتسسسستر ىاسسسسسبادةم ( <?.1ر ;<.1ر 7 
  يم تسسب اس م ىلسست ع ألاار   سسي تشسستة قسسسف يةلاسسدألتسسةاسألفسسا ر ىهسسف قسستظ يسساط ل سسف ةمسسظ يسسأ:تة 

لسف اسيمةتألتت   ي تؤدسا ل سف أل:سة ىلفيستست اسألةاسي ل اسيساةتأل  أل سي ي س اأ  سع ألاشسدت ىيساةتأليد 
سسسا    سسدةألف الايألسسيد  ا اا  اسف  سسف اس فةلسسف  الايألسسيدر اسلسسةلت اراةادتسستر ىاسسسبادةم(يةلسستع 

 س اةالت. ىألبسض ي:ألد  ةت اس ةخ اس:ياف .أليس ةة ت ارلاااتت (ADHD)  ةدف اساشيد 
اسيسف السي الد اسيساخط اسلستدىسىم  اةالسيد يي ص هبد اسايتمست  سب  سي يى س د قستسأ ى 

  سسسدةألف الايألسسسيد   ةدسسسف اساشسسسيد  عاس يف  سسستسسسسا   يا تسسست د سسسي م  اذى سسست اسيم تسسست اس فةلسسسف
(ADHD)  ألتةلسسسسىع  (ر:811  اشسسسسىم اسأل سسسستة ،اةالسسسسيدى ا سسسسي(Pierson,2012) ر ةاسسسسيع
ألةا م سسي اسياخ تسست يةلسسايت   ةىذسسيت لسس  ا اا  اسف  سسف اس فةلسسف ( ىاسيسس  ة  سسد 8179اس مةسست  

 سا  أللةاا لتايي ي.
سسسا   الاا  اسف  سسف اس فةلسف يةلسسع لسفىت دسع ي لستة هسسبد اسايتمست  سسع ةتسن ةساىن 

:سةا   ىاقسش اسيساةتف ألي اشسدت ىأليس  سيظ اسةق تست ىاسأل سةتت  أللةاا اس م ىلت اسيمةتألتت ل   ى 
  سسسسي ةسسسسىط  (ADHD)ىاسيسسسس  مسسسسبألد اايألسسسسيد اس شسسسسيةدتع   سسسسدةألف الايألسسسسيد   ةدسسسسف اساشسسسسيد 

 ىاقسسش اسيسساةتف قسسسف  ىاقسسش يف سسظ اشسسد أل سسي اافدسسث ل سس  يةلسسع لسس  ا اا  اسف  سسف اس فةلسسف 
  الايأليدر اسلةلت اراةادتتر ىاسبادةم(.

اسسسب  ا اا  اسف  سسف اس فةلسسف يسسأ:تة اسألةاسسي ل اسيسساةتألف لسسف يةلسستع  ية:سستد سسي يفسستى اسأل
ألع دسسسط ألاشسسسدت اسألةاسسسي ل ةدسسستد ل سسسف  فدسسسث أل:سسسةد لسسسف ألاا  أللسسسةاا اس م ىلسسست اسيمةتألتسسست قسسسسفاا

اس ياةألتع  اس شيةدتع( ىمف سي ظ  ةسىة اهي سيظ اس ساةف  اسأليةسن(  سع خسمط اسف سط اس سةا  ألى 
 ةتن يىلة هبد اس  يظ قتميألتت ىاشيديت س  ياةألتع.اسم يلف لف ااميت   يظ اسياةتف؛ 

ا اا  اسف  سسف اس فةلسسف قسسسف اامسسباف يسسأ:تة اسألةاسسي ل اسيسساةتألف لسسف يةلسستع ىقسسا تفسسىا 
أللسسةاا اس م ىلسست اسيمةتألتسست س يسساةتأليد ىس مسسى اسا لسس  ىالمي سسيل  اسلسسي ا ا:اسسي  م لسسيد اسيسساةتف 

تساات لسع اس  سط   سي اافدسث ل س  تتسيام ةتن ايين اس ة ت سمةلسيث أل يفست اسيساةتف ىاسسيف ظ ألف
اسيةدتت ىاسلةلت اراةادتت ىاسيبدة. ق سيلت قسسف  سي يسظ يسىلتةد  سع ألاشسدت  ياىلست ىلاتسيد  ا سي 
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اسيفتتسست اس سسيا  ىاس فاسسى  ىلاتسست اس ايقشسست ألسستع اس سساةف ىاس شسسيةدتع ىألسستع اس شسسيةدتع ألف سس ظ 
اس فةلف لسع به قألسط ىسسظ تةسان اسألفخ   ي ديع سأ ا :ة ارتميألف لف يةلع ا اا  اسف  ف 

 بسض  ب أللةاا اس م ىلت اس يألدت اسبتع سظ تيفة ىا س ألةاي ل اسياةتأل .
 التوصيات:

تمف الهي يظ أليىلتت ىيىمتأ اس ف  تع سدت تت اسيفي ط  ب يم تبهظ  ع بى   -7
قي ت ةاألدت ىماااتت  ب يم تبهظ ي ىظ ل ف اسةفر ىياةتأل ظ (ADHD)ا دةاف  ر ىا 

   يةاد يليلاهظ ل ف يةلتع د ي م  اذى ت اسيم تت اس فةلف سات ظ.ل ف ألاشدت ى 

لف ألااتت ذ ىةدر ىاليخااظ اسياخط  (ADHD) ةىةم اديشيش ا دةاأليد  -8
 اسلتدىسىمف اس ألدة سخ  أ ةيف ل تي يقظ.

ي  تع اسف  تيد اسف  تت اس فةلتت ل   تتاألغ  ل ف اس ي  تع ل ف اسف  تت اسيف ت ت -9
 ل  اس ىاا اساةالتت اس خي  ت. (ADHD)اسألةا ل اس فام سفمى ا دةاف 
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 البحوث المقترحة: 
لفيستت ألةاي ل ياةتأل  سيةلتع د ي م  اذى ت اسيم تت اس فةلف ىأل:ةد لف يا تت اراةاض  -7

 .(ADHD)  ا دةاف المي يلف ىاس: ت أليسباد سا  يم تب اس ةة ت الألياا تت بى 
 ةي فف ى اخ  ف ا اا   (ADHD)اةالت اس ةىص ألتع ا د يط بى  ا دةاف  -8

 اسف  ف اس فةلف ل  اس  يةاد اسةتييتت.

لفيستت اسياةتف اس لياا قسف اذةتت اسيف ظ اس ي ظ ل ف اس خ لف يةلتع د ي م  اذى ت اسيم تت  -9
 .(ADHD)اس فةلف سا  يم تب اس ةة ت ارلاااتت بى  ا دةاف 

 المراجـــع:                            
 أواًل: المراجع العربية:

(. الايألسسسيد ىاسسسسبادةم اسفي  سسست سسسسا  لتاسسسيد  خي  سسست  سسسع بىه ;811ألة سسسا ةلسسسع ليشسسسىة   .7
 سسفىأليد اسسسيف ظ ىبىه لسسةد اساشسسيد استا سسا ىاسفسسياتتع.  م سست اسألةسسىن اسا لسستت ىاسيةألىتسستر 

 .;?8 – 891ر 7( 81د تت اسيةألتتر مي فت اس اىلتتر  

ةاد المي يلتسسسست ليل تسسسست اسيسسسساةتف ل سسسسف ألفسسسسخ اس  سسسسي .(8178  ألة سسسسا ةلسسسسع لألسسسسااسفذتظ .8
سيةلسستع    سسىظ اسسسباد سسسا  لتاسست  سسع ألد سسيط بىه ا سسدةاف ا سسح الايألسسيد اس  سسةىف 

 أليساشيد استا ا. ةليست اديىةاد غتة  اشىةمر د تت اسيةألتتر مي فت ألا ي.

ر ارلسدااةتت، اسسااة اسمي فتسست 9(. ل سظ اسسا ث اسفسسيظر د 9??7ألة سا  ة سا لألسا اسخسسيسص   .9
 س دأليلت.

 (.  اخط ليظ سف ظ اسا ثر اس يهةم،  ديألت ا ام ى اس  ةتت.8119ألة ا  ة ا لي ص   .:

  تسسسيث ا سسسدةاف  سسسفش الايألسسسيد اس  سسسةىف ألتتسسسيام  .(???7   سسسف لسسستا ألة سسسااسلسسستا ل .;
 اساشيد اسةةدف سا  ا د يط. اس يهةم،  ديألت اسا  ت اس  ةتت.

(.  سسسسسسسي ىةا  اسسسسسسسسبادةم ???7ق سسسسسسسيظ   سسسسسسسد   لسسسسسسستا ى سسسسسسسمن اسسسسسسسساتع ةلسسسسسسستع اسشسسسسسسسةتش   .>
متيد اسيسسسسسسبدةر أللسسسسسسيستف اللسسسسسسيبدية ىاسة سسسسسسط اسف  سسسسسس  ىلمقي سسسسسسي أليسية سسسسسستط رالسسسسسسيةايت

 ;7ا ديات   سساه دسمف د تست اسيةألتست .  م ست د تست اسيةألتست ألألستىدر مي فست أللستىدر 
 8 )8?>-991. 
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(. ا سسسسدةاف اسسسسسبادةم اسفي  سسسست سسسسسا  ا د سسسسيط بىه  سسسسفش ;811أل سسسسيا  تاهسسسسة خ سسسسيم    .=
 ةة ست اسد ىسست اس يىلسدت ىاسد ىسست اس يسأخةم. ةلسيست الايأليد ىاساشيد اسةةد  استا سا لس  

  يمليتة غتة  اشىةمر د تت اآلاافر مي فت اس يهةم.

سس ت يعأل سط  ة سسا غاسيتظر ى  .<   سسيةاد اس تيسي ي دتسسة ى  سسيةاد    .(>817تىلسش   الألسا اسىاةسس لا
اس تيي بادةم سا  ل يد  يأليتاست  سع اس سةاه تع بى  اللسي:اي  اس ستاىىر اس م ست اس  سةتت 

 .:79 – ?;(ر 7?  >8س اةاليد اسا لتتر 

(. ل سسظ اسسسا ث اس فةلسس  اس في سسة. اس سسيهةم،  ديألسست ا ام سسى 8??7ألاسسىة  ة سسا اسشسسةقيىه   .?
 اس  ةتت.

ر اس سيهةم،  ديألسست 8(. ل سظ اسسا ث اس فةلسس  اس في سة. د 8119ألاسىة  ة سا اسشسسةقيىه   .71
 ا ام ى اس  ةتت.

(. ألديةتسسست الخيألسسسيةاد اس فةلتسسست 8118ألاسسسىة  ة سسسا اسشسسسةقيىهر ىىستسسسا د سسسيط اس  سسسيح   .77
 اسفي  تت  لىا ط  ا  اسبادةم(ر اس يهةم،  ديألت ا ام ى اس  ةتت.

(. اسلةلت اراةادتت ىلمقي ي أليسبادةم اسلس فتت ق ستةم اس سا  اةالست ;817ألل ي  آاظ   .78
مجمة إتحاد الجامعـات العربيـة  تاااتت سا  لتات  ع د ألت د تت اسيةألتت مي فت ا شص. 

 .819 – 1<7(ر 9  79ر ة وعمم النفسلمتربي

 ااة اسا  ت اسفةألتت. ةم،ر اس يهالذكاء ومقاييسو .(==?7ميألة لألا اسة تا   .79

(. اسيدي سسط اسأل سسةه اسةةدسس  ;811مسيألة  ة سسا لألسسااسر  ةلسسىف لألسسااس ياة اس سسىه   .:7
ىلسسسفت اسسسسبادةم سسسسا  بىه ا سسسح الايألسسسيد اس  سسسةىف أليساشسسسيد اسةةدسسس  استا سسسا ىا د سسسيط 

 .877 – =;7(ر >:  ;7ر المجمة المصرية لمدراسات النفسية اسفياتتع.

لسس  يةلسستع أل:سسة اسيسساةتف ل سسف ألفسسخ   سسيةاد اسسسبادةم  .(8178  ةلسساف تدةتسسي اسامسسية .;7
بىه الليقسست اسف  تسست ىاسية سستط اساةالسس  سسسا  لتاسست  سسع اسيم تسسب ىاسيفسسةش  اللسسيالي 
 .<77 – =>(ر ;=  88ر المجمة المصرية لمدراسات النفسيةاسأللتدت. 

 . ألتةىد، ااة اسا  ت اسفةألتت.عمم النفس المعرفى(. :811ة  ف اس  تمف   .>7

(. أل:سسة اسيسساةتف ل سسف ألفسسخ السسيةايتمتيد  سسي ىةا  8179ةاسسيع لألسسا اس يسسين اس مةسست   .=7
اسسسسسسبادةم لسسسسس  يةلسسسسستع اسسسسسسبادةم اسفي  سسسسست ىالايألسسسسسيد سسسسسسا  بىه ا سسسسسدةاف ا سسسسسح الايألسسسسسيد 
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ـــة المصـــرية اس  سسسةىف ألاشسسسيد ةةدسسس  تا سسسا.  (ر 1<  89ر لمدراســـات النفســـيةالمجم
8=9 – 98>. 

(. لفيستسست ألةاسسي ل قةشسسيا  لسسف خ سسخ ألفسسخ  ذسسيهة ارلسسي م >817خيسسسا لسسفا ل سسف   .<7
ــة اسىاساتسست سمد سسيط بى  ا سسدةاف ا سسح الايألسسيد ىلسسةد اساشسسيد.  ــوم التربوي ــة العم مجم

 .>79 – 717(ر 7  =7ر د تت اسيةألتتر مي فت اسألةةتعر والنفسية

 . لّ يع، ااة اسشةىص س اشة ىاسيىتتب.مقدمة فى عمم النفس. (8119ةا ف اسىق ف   .?7

سكاةاض اسأل ةه أليليخااظ اسةيلسىف ل سف يستت ألةاي ل فل(. =811ةةيف ألة ا ةاغف   .81
ر د تسست اسيةألتسستر رســالة دكتــوراه ميــر منشــورة لسسيىتيد اس فيسمسست اس فةلتسست سسسا  اس سسظ. 

 مي فت استقيتتص.

إدارة الصــــف لمتالميــــذ ذوى تشــــتت  .(8179  ةىمسسسسة ألتسسسسة ألام سسسسىر ىمسسسسىةى مىستسسسسياف .87
ر يةم سست، لألسسااسفتتت   سسد ف اسلسسةديى ر اسةتسسيخ، ااة 7. د االنتبــاه وفــرط الحركــة

 اسايشة اساىسف س اشة ىاسيىتتب.

يفاتط ليل تست ألةاسي ل يساةتأل  س سبادةم اسفي  ست لس  يةلستع   .(:817  لفام ألة ا ألألىش ت .88
ــــة يم تسسسسب  سسسسفيش اسلسسسس ب.   سسسسيةاد اس  سسسسظ اس ةا سسسس  ىاسية سسسستط اساةالسسسس  سسسسسا  اس المجم

 .>:9 – ?=8(ر 9<  :8ر المصرية لمدراسات النفسية

سس ت يع .89 ــنفس العصــبى المعرفــى .(8171ش  تىلاسس الألسسا اسىاةسس لا ــم ال  Cognitiveعم

Neuropsychology "ر 7. د "رؤيــة نيوروســيكولوجية لمعمميــات العقميــة المعرفيــة
 اس يهةم، قتيةاض س دأليلت ىاساشة ىاسيىتتب.

سسسس ت يع .:8 ــــة  .(أل 8177ش  تىلاسسسس الألسسسسا اسىاةسسسس لا ــــات العقمي ــــى العممي ــــة ف ــــروق الفردي الف
 ر لّ يع، ااة اس لتةم س اشة ىاسيىتتب ىاسدأليلت.7.            د المعرفية

سس ت يع .;8 المرجــع فــي عمــم الــنفس المعرفــى "العقـــل  .(ف 8177ش  تىلاسس الألسسا اسىاةسس لا
 ، ااة اسدييف اسةاتن.ر اس يهةم7. د البشرى وتجييز ومعالجة المعمومات"

األسس النيوروسـيكولوجية لمعمميـات المعرفيـة  .(أل 8178لا ت يع لألا اسىاةا تىلاش   .>8
استهسةا  ، ااة اسةتسيخر 7د  .وما وراء المعرفية وتطبيقاتيا فى مجال صعوبات التعمم

 .س اشة ىاسيىتتب
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إطـار عمـم المخ واضطراب االنتباه "رؤية فـى  .(ف 8178لا ت يع لألا اسىاةا تىلاش   .=8
 اسمي فت اسماتام.، ااة ارلدااةتتر 7د  .النفس العصبى المعرفى"

سسس ت يع .<8 ـــة فـــى صـــعوبات الـــتعمم  .(أل 8179تىلسسسش   الألسسسا اسىاةسسس لا االتجاىـــات الحديث
 ر ل ميع، ااة أللي ت س اشة ىاسيىتتب.7.           د النوعية

"رؤى وتطبيقـات فـى الذاكرة وما وراء الـذاكرة  .(ف 8179لا ت يع لألا اسىاةا تىلش   .?8
 ر ل ميع، ااة أللي ت س اشة ىاسيىتتب.7د  .مجال ا عاقة الفكرية"

ا اا  اسف  س  اس فةلس  سسا  ألد سيط اسةى ست بى   .(:817ش  تىلا  الألا اسىاة لا ت يع .91
سسسخ ىألا سسسيد  فيسمسسست   سسسفىأليد اسسسسيف ظ اسا ي تسسست لسسس   سسسى  ق سسسيألت اسا سسس تع اسدسسسةىتتع س  ا

المجمـــة المصـــرية لمدراســـات ألتسسست اتىةىلسسستدىسىمتت". اس ف ى سسسيد اسأل سسسةتت "اةالسسست يمةت
 .1;8 – 817(ر ;<  :8ر النفسية

اس سسةىص ألسستع اس ف  سسيد اس يسساةأليد ىغتسسة اس يسساةأليد لسس   .(:817  شسستخت ألة سسا اسماتسسا .97
ايميهسسيي ع اةسسى ا د سسسيط بىه يشسسيد اارايألسسسيد ىلسسةد اسةةدسست أل ةة سسست ةتسسيخ ا د سسسيط 

 .9<7 – =;7(ر :<  :8ر سات النفسيةالمجمة المصرية لمدراأل   دت اسألةةتع. 

(. ليل تسست ألةاسسي ل يسساةتألف سسسكاةاض اسأل سسة  ىاسلسس فف ;811 سسيألة لألسسااسة تظ لسسي ة   .98
رسـالة لف لمى لتىف اسادسص ىاسدسمظ سسا  اسيم تسب اس فسيقتع بهاتسيت  اس سيأل تع س سيف ظ(. 

 ر د تت اسيةألتت ألد ة اسشتخر مي فت دادي.ماجستير مير منشورة

(. لفيستسسسسست ارةشسسسسيا ا لسسسسسة  لسسسسسف ا سسسسسدةاأليد الايألسسسسسيد :811د سسسسسيط   سسسسيلتايت ألة سسسسسا  .99
رســالة دكتــوراه ميـــر اس  سسةىف ألاشسسيد ةةدسسف تا سسا سسسا  ا د سسيط اس يخ  سستع ل  تسسيت. 

 ر د تت اسيةألتتر مي فت استقيتتص.منشورة

(. اس سةىص لس  اسسبادةم اسفي  ست اس  ذتست ىغتسة اس  ذتست ألسستع ?811 سيلتايت ألة سا د سيط   .:9
يف ظ ىا سسسسدةاأليد الايألسسسيد ىاسفسسسياتتع  سسسسع يم تسسسب اس ةة سسست الألياا تسسسست بىه  سسسفىأليد اسسسس
ر مي فسست دراســات تربويــة ونفســية )مجمــة كميــة التربيــة بالزقــازيق(أليس اتاسست اس اسسىةم. 

 .>;7 -?71ر :>استقيتتصر 

د فسسد  ا سسىة غألسس ر ألاسسىة  ة سسا اسشسسةقيى ر لسسياط لسست اسسساتع ا شسسىطر ىلسسيةىص ألألسسى  .;9
 . اس يهةم،  ديألت ا ام ى اس  ةتت.لنفس العامأسس عمم ا(. ?<?7لىش  
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(. الخيمش لف  ليىتيد اراةاض ىاسبادةم ىاس  ظ ألسيخيمش ???7لياط  ة ا اسفاط   .>9
قلسسسيةايتمتت الايألسسسيد سسسسا  لتاسسسأ  سسسع يم تسسسب اس سسسش ا ىط  لسسسف قدسسسية اذةتسسست يم تسسست 

 .7=7 – ;78( :8  ?ر المجمة المصرية لمدراسات النفسيةاس ف ى يد(. 

. اس سسسسيهةم، ااة اس سسسسيألىا  س اشسسسسة العمميــــات المعرفيــــة(. :811 لسسسسياط  ة سسسسا اسفسسسساط  .=9
 ىاسيىتتب.

ليل تست ألةاسسي ل يسساةتأل   س  سيةاد اسيىا سسط لسس  يا تسست  .(8177  لألااسة تسا  ة سسا ل سسف .<9
المجمة المصـرية .  اس يأل تع س يف ظ( اس فيقتع ل  تيت  اسأل ةه سا  اراةاض ألفخ   يةاد

 .998 – =?8(ر 9=  87ر لمدراسات النفسية

مقيــاس انتبــاه األطفــال (. :811لألسسا اسةقتسسف ألة سسا اسألةتسسةهر ل سسيش  ة سسا لمسسمع   .?9
 ر اس يهةم،  ديألت اسا  ت اس  ةتت.وتوافقيم. كراسة التعميمات

مقيـــاس سمســـون (. 8177لألسسسااسةقتف ألة سسسا اسألةتسسسة ر   سسسد ف ألألىاس مسسسا    سسسط   .1:
 أللتىد،  ديألت  خيية.ر المعدل لذكاء األطفال والكبار. كراسة التعميمات

.            مقياس المستوى االجتماعى االقتصادى لألسـرة .(8179  لألااسفتتت اسلتا اسشخح .7:
 ر اس يهةم،  ديألت الام ى اس  ةتت.9د 

ا حصـــاء البـــارامترى والالبـــارامترى فـــي اختبـــار  .(>811  اس سسسافظ ألة سسسا اسسسساةاتة لألسسا .8:
 ر اس يهةم، ليسظ اسديف.7. د فروض البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية

(. د سي م اسسبادةم اس لسي أل تت سسا  8179لألتة  ة سا ألاسىةر ىلسييع  سمن لألااس سياص   .9:
اس سسةاه تع  اخ  سسف ى ةي فسسف أللسسةاخ ا سسدةاف الايألسسيد ىلسسةد اسةةدسست ىل سسيت سدألتفسست 

ر دراسـات عربيـة فـى عمـم الـنفساس   ت اس لي أل تت ىاساىر ىاسف ة ى لسيى  اسية ستط. 
 .>=8 – 899 (ر8  78

(. ليل تست ألةاسي ل يساةتألف سيا تست 8179ل يظ ل ف اسدتفر ىليدش  لسفا اسشسةألتاف   .::
اسسسبدي  الا فسسيسف ىيسسأ:تةد لسسف يا تسست اس  سسيةاد المي يلتسست سسسا  ا د سسيط بى  ا سسدةاف 

مجمـــة الدراســـات ا سسسح الايألسسسيد اس  سسسةىف أل سسسةد اساشسسسيد استا سسسا أليس ةة سسست الألياا تسسست. 
 .;87 – 9>(ر :  ;د تت اسيةألتتر مي فت ا ا ىةر  رالتربوية وا نسانية
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(. ليل تسست دسسط  سسع اسيسساخط اسدألسسف 8179لسسم  ة سسا اسدتألسسيافر ى  سسي  ة سسا اسدتألسسياف   .;:
لسسةد اسةةدست سسسا  ا د سيط لسسف  –ىاسيساخط اسلس ىدف لسسف لسمى ا سسدةاف ا سث الايألسيد 

الممتقى الثالث عشر، الجمعية الخميجية لإلعاقة تحت شـعار  ةة ت  ي قألط اس اةلست. 
قألةتطر اس اي تر    دست  : – 8ر خمط اس يةم  ع استثمار لممستقبل" –"التدخل المبكر 

 .  ;8 – 7اسألةةتعر 

أل:ة ألةاي ل يساةتأل  سيا تست السيةايتمتيد اسياذستظ  .(8179  لم  اساتع لألااسة تا ألتىف .>:
ع اسد سسسي م ا ديات تسسست سسسسا  اسيم تسسسب بىه ا سسسدةاف اسسسسباي  لسسس  خ سسسخ اسيشسسسيد ىيةلسسست

 89ر المجمــة المصــرية لمدراســات النفســيةالايألسسيد ىلسسةد اسةةدسست أليس ةة سست الألياا تسست. 
 .718 – ;;(ر 7< 

ــة البحــث (. ااةلسست لي  تسست س سساةاد اراةاض اسأل سسةه. <<?7ل سس  ةلسستع ألسسااةه   .=: مجم
 .9<9 – =99(ر 8  8تير ر د تت اسيةألتتر مي فت اس افى التربية وعمم النفس

ــــة  .(<811 ل سسسسف  سسسسيهة خدسسسسيف  .<: ــــوم النفســــية والتربوي ــــى العم ــــويم ف ــــاس والتق القي
  تتام ى ا ةتر اس يهةم، اس ديألت ا ديات تت =.            د واالجتماعية

ا حصـــاء ا ســـتداللى فـــي العمـــوم النفســـية والتربويـــة  .(?811 ل سسسف  سسسيهة خدسسسيف  .?:
 يألت ا ام ى اس  ةتت.ر اس يهةم،  د7. د واالجتماعية

ــة  .(;811 ل سسف  سسيهة خدسسيفر ىاألتسسط لتسسا استهسسية  .1; أســس منــاىج البحــث فــي التربي
 . اس يهةم،  ديألت لتع ش ث.وعمم النفس

(. أل:سسسة اسي يلسسسط ألسسستع دسسسط  سسسع لسسسي  ف  سسسا  الايألسسسيد ?811ليد سسست لسسسةيف اسةشسسستا    .7;
ــر ىاسلسسةلت اراةادتسست لسسف اديلسسيف ألفسسخ اس  سسيهتظ.  ــوراه مي ر د تسست منشــورةرســالة دكت
 اسيةألتتر مي فت ألظ اس ة ر اس   دت اسفةألتت اسلفىاتت.

سسا   تألفخ اسف  تيد اس فةلتس ت(. أل:ة ألةاي ل ياةتألف سيا ت<811  قألةاهتظليد أ ل ف  .8;
ر  ف سسسسا اساةالسسسسيد ميــــر منشــــورة رســــالو ماجســــتير .ا د سسسسيط بى   سسسسفىأليد اسسسسسيف ظ

 م.اس يهة  تر مي فتىاسألةىن اسيةألىت

 د .األســس البيولوجيــة والمعرفيــة لمنشــاط العقمــي .(<??7يد    سسد ف استتسس ليةسس  .9;
 .س مي فيدااة اساشة  ،ر اس يهةم7
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 ر اس يهةم، ااة اسا  ت اسفةألتت.:ر د الذكاء(. >=?7لؤاا اسأل   اسلتا   .:;

 ا ام سى ر اس سيهةم،  ديألست; د .العقميـة القدرات .(>??7لألا اس دتش ألألى ةدسف   لؤاا .;;
 .اس  ةتت

 د .عمـم الـنفس التربـوي .(?811  ر ىأل سيط اة سا  سياصلألا اس دتسش ألألسى ةدسف لؤاا .>;
 .اس  ةتت ا ام ى ر اس يهةم،  ديألت>

ـــــة المفرطـــــة، (. 8117د سسسسسيط لسسسسسيسظ لتلسسسسسيسظ   .=; ـــــاه والحرك اضـــــطرابات قصـــــور االنتب
. اسفتع، ااة اسدييف اسمي ففر ار سيةاد اسفةألتست خصائصيا وأسبابيا وأساليب عالجيا

 اس يةام.

يةم ست، تتسااع  ر7. د والنمائيـة األكاديميـةالتعمم  صعوبات .(8178ىديس ياد   دتةض .<;
ااة اسديسسسيف اسمسسسي ففر ، اسفسسستعاسلسسسةديىهر   سسسد ف لألسسسا اسفتتسسست ى اسلسسسةديىهر ألة سسسا 

 يىتتب، ااة اس لتةم س اشة ىاسيىتتب ىاسدأليلتر لّ يعر ا ةاع.

بالنشـاط الزائـد، اضـطراب نقـص االنتبـاه المصـحوب (. >811 ماه  ة ا اسالىق    .?;
 . اس يهةم،  ديألت ا ام ى اس  ةتت.الوقاية والعالج -التشخيص  -األسباب 

. اسةتسسسسيخ، ااة اساشسسسسة عمــــم الــــنفس التربــــوى(. :811 ة سسسسا قألسسسسةاهتظ لألسسسسا اسة تسسسسا   .1>
 اساىسف.

. اس سسيهةم، ااة اسغةتسسف مقدمــة فــي عمــم الــنفس المعرفــى(. 8117 ة سسا ألة سسا شسس ألف   .7>
 س دأليلت ىاساشة.

مقيـــاس المســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادى الثقـــافي (. 8111ى   خ تسسسط   ة سسسا ألتسسس .8>
. لسسسف،  ة سسسا ألتسسسى ف خ تسسسط، ااةةالسسسيد اسشسسسأليف لسسسف ل سسسة اسفىس سسست. المطـــور لألســـرة

 اس يهةم، ااة غةتف س اشة ىاسيىتتب.

(. ألفسسسسسسخ اسخ سسسسسسي ح اس فةلتسسسسسست ىاسلسسسسسس يد 8111 ة سسسسسسا لسسسسسس ت يع لألسسسسسسا اس   سسسسسسىا   .9>
رسـالة ماجسـتير ميـر ىبىه  سفىأليد اسسيف ظ. اسشخ تت لاا دط  ع اسد ألست اسفسياتتع 

 ر  ف ا اساةاليد ىاسألةىن اسيةألىتتر مي فت اس يهةم.ةمنشور 

(. يسسأ:تة  سسا  اسسسبادةم اسفي  سست ى لسسيىتيد ياشسستد ي لسس  8171 ة سسا لألسسيث اس غةألسسف   .:>
اس  سسظ اس اد سس  سسسألفخ   سسيظ ا لسسااا ىاسةسسةىش سديسألسسيد ةتسسيخ ا د سسيط ألد تسست اسيةألتسست 
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 – ;<9(ر =>  81للسستتر المجمــة المصــرية لمدراســات الــنسدىتسسد. ا ليلسستت ألاىسسست ا
:9;. 

(. أل:سسة دسسط  سسع أللسس ىف اسيسسةى  ىالاسسالير ىاللسسيةايتمتيد :811 ة سسا   سسد ف دسسأ   .;>
اس فةلتسسسست ل سسسسف اسلسسسسةلت اراةادتسسسست سسسسسا  اسدسسسسمف اسمسسسسي فتتع. ةلسسسسيست  يملسسسسيتة غتسسسسة 

  اشىةمر د تت اسيةألتت ألألاف لىتشر مي فت اس يهةم.

أسـس عمـم الـنفس (. 8119ع يىصر تىلش قدي فر ىلألا اسةة ع لساث    ةت  اسات .>>
 ر لّ يع، ااة اس دة س دأليلت ىاساشة.9. د التربوى

(. ا سسدةاف الايألسسيد اس  سسةىف ألاشسسيد ةةدسسف تا سسا ;811 شسستةم ل سسف اسسساتع  سسيسس   .=>
ىلمقيسسسسسأ أليسد سسسسسي م المي يلتسسسسست سسسسسسا  لتاسسسسست  سسسسسع اد سسسسسيط اس ةة سسسسست ارألياا تسسسسست  اةالسسسسست 

ــــر منشــــورةقد تاتدتسسسست(.  –لسسسستدى يةتت  ر د تسسسست اسيةألتسسسستر مي فسسسست رســــالة ماجســــتير مي
 استقيتتص.

ي تتظ اسا د اسغبا ف س د يط بى  ا سدةاف لسةد اسةةدست  .(:817   اف  ة ا اسامية .<>
مجمــة التربيــة الخاصـــة ىيشسسيد الايألسسيد لسسف ألفسسخ اس سسااةث ارألياا تسست لسسسف اسةتسسيخ. 

 .>?8 – >;8(ر ;  8ر والتأىيل

(. اسيساخط اسلستدىسىم  سفسمى ةسيلد ا سح الايألسسيد :811افظ اسأل ستة  اشسىم لألسا اس س .?>
ر د تست اسألاسيدر رسـالة دكتـوراه ميـر منشـورةسا  لتات  سع ألد سيط اس سااةث الألياا تست. 

 مي فت لتع ش ث.

أل:سسسسسسة السسسسسسيخااظ  .(;817  اشسسسسسسىم لألسسسسسسااس افظ اسأل سسسسسستةر ىلسسسسسسىتاع  ة سسسسسسىا ألألسسسسسسى هسسسسسساةم .1=
السسسسيةايتمتيتع س سسسسيف ظ اساشسسسسد لسسسسف خ سسسسخ أللسسسسةاخ اساشسسسسيد استا سسسسا ىيةلسسسستع اسية سسسستط 
اساةالسسسسف سسسسسا  لتاسسسست  سسسسع اسيم تسسسسب بى   سسسسفىأليد اسسسسسيف ظ   ةدسسسسف اساشسسسسيد أليس ةة سسسست 

 .:= – =8(ر >  8ر مجمة التربية الخاصة والتأىيلارألياا تت. 

الاي سسسسسي   سيةلسسسسستع ايألسسسسسيد يا تسسسسست اللفيستسسسسست ألةاسسسسي ل س .(>817  هألسسسست ةلسسسسستع قلسسسسس يلتط .7=
المجمـــة المصـــرية لمدراســـات بىه  سسسفىأليد اس سسسةا م. ت سسسسا  ا د سسسيط  تسسس  سسسيةاد اس ةااس

 .=;: – 79:(ر 7?  >8ر النفسية
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Summary 
 

The study aimed to verify the effectiveness of the training 

program to improve mental performance represented in cognitive: 

attention, Perceptual Speed, memory and Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) middle school. 
 

       The sample consisted of basic study of (28) pupils from the first 

graders preparatory including (17) males, (11) females who have 

accompanied hyper activity disorder attention, and I have this sample 

derived from the initial sample and that the number of members (180) 

pupils The pupil of first-graders my school preparatory October 16 

junior boys, junior girl Asmaa bent Abu Bakr of girls educational 

management Ismailia governorate of Ismailia, the average age of the 

time (13.48) in a standard deviation of (0.61) years. 
 

       It was the application of attention disorder scale and hyperactivity 

(ADHD) Setup/ researcher, Celson test to the intelligence of children 

and adults (SIT- R) localizations and rationing/ Abdul RaKeb Behairy, 

Mustafa Mefdel (2011), a measure of socio-economic and cultural 

level, the developer of the family setup/ Mohamed Bayoumi (2000), 

measure the attention of children and their consensus setup/ Abdul 

RaKeb Buhairi and Afaf Ajlan (2004), Speed test cognitive (Part I) 

preparation/ Nabil  El-Zahhar (1982), a Battery of cognitive tests 

global (over memory factors) setup / Ekstrom, French , Harman, and 
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Derman, and the Ptribh/ Anouar Sharkaoui, and Walid El-Qaffas 

(2002), as well as a training program to improve mental performance 

cognitive Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

preparatory stage setup/ researcher. 
 

        The study found the effectiveness of the training program to 

improve mental performance represented in cognitive: attention, 

Perceptual Speed, memory and Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) middle school, where the program was the effect of 

large size. 

 


