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 البحث:مخص م
) المفردات ، السياؽ التركيبي لمغة ، الميارات المغكية تحسيف  إلى اليييدؼ البحث الح

الكعي الصكتي لمغة ، االستخداـ االجتماعي لمغة " البراجماتيؾ "، إصدار أصكات الكممات 
 المصحكبلدل عينة مف أطفاؿ قصكر االنتباه سميـ ( بشقية االستقبالي كالتعبيرم  بشكؿ

ي قائـ عمى بعض الكظائؼ التنفيذية ) كؼ االستجابة ، مف خبلؿ برنامج تدريببالنشاط الزائد 
، كقد تككنت عينة البحث مف المبادأة ، تكجيو االنتباه ، المركنة المعرفية ، الذاكرة العاممة ( 

ممف تتراكح بالنشاط الزائد  المصحكباضطراب قصكر االنتباه  ذكم مف طفؿ كطفمة (20)
سنو ( ك بانحراؼ معيارم )  6.5بمتكسط حسابي )  ( سنكات 7 – 4أعمارىـ ما بيف ) 

( أطفاؿ ،  0.كقد تـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف ، مجمكعة تجريبية قكاميا ) ،  (7...
، كقد استخدـ الباحث األدكات التالية : مقياس طفاؿ ( أ 0.كمجمكعة ضابطة قكاميا ) 

)إعداد الباحث( ، كقد أسفرت  ي، البرنامج التدريب )إعداد الباحث(كية لؤلطفاؿ المغالميارات 
ميارات المغكية ) المفردات ، السياؽ التحسيف  ينتائج البحث إلى فاعمية البرنامج المستخدـ ف

، االستخداـ االجتماعي لمغة " البراجماتيؾ "، إصدار  التركيبي لمغة ، الكعي الصكتي لمغة
 أصكات الكممات بشكؿ سميـ ( بشقية االستقبالي كالتعبيرم .
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 مقدمة البحث :.
ف ألنيا تشكؿ شخصية انسحياة اإل يية فتعد مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ العمر 

السنكات األكلى مف عمره ، ي الطفؿ فيما بعد ، حيث تتشكؿ المعالـ الرئيسية لشخصية الطفؿ ف
مرحمة الطفكلة ال يمكف محكىا مف ذاكرتو ، سكاء كانت  ييتعرض ليا الفرد ف يفالخبرات الت

نب اخبرات غير سارة تمثؿ ج شخصيتو أك ييجابي فإنب اىذه الخبرات خبرات سارة تمثؿ ج
 شخصيتو. يسمبي ف

نفعالية األطفاؿ خبلؿ مراحؿ نمكىـ بالكثير مف التغيرات الحركية كالجسمية كاال كما يمر
كالمعرفية كالمغكية كاالجتماعية ، كقد تعترض ىذه المراحؿ بعض االضطرابات السمككية كالمغكية 

ف عدـ قدرة الطفؿ عمى السيطرة عمى حياة الطفؿ م يمختمؼ نكاح يالتي تترؾ بصمتيا ف
تباع األكامر كالصعكب ، كقد  تتخطى   ةالبالغة في االنتباه كالتركيز كالحركة المفرط ةتصرفاتو كا 
خريف ممف آلف في المدرسة كاألفراد ااقر سرة الطفؿ كالمعمميف كاألأأثر ىذه االضطرابات ليشمؿ 

 حكلو .
 Attention Deficitشاط الزائد بالن المصحكبكيعد اضطراب قصكر االنتباه 

Hyperactivity Disorder ( ADHD ) يتميز بسمكؾ غير  ينمائ يىك اضطراب بيكلكج
، كمقاكمة  يمبلئـ لمنمك مع عدـ القدرة عمى ضبط السمكؾ ، كاالنتباه المتكاصؿ ، التنظيـ الذات

أكثر مف مكقؼ  المشتتات ، تظير قبؿ سبع سنكات مف العمر كتتصؼ باالستمرارية كتظير في
كاديمية أك التكيفية لمفرد ، كذلؾ حسب الدليؿ نب االجتماعية كاألاسمبان عمى الجك  ، ك تؤثر
) DSM American-5لبلضطرابات النفسية في طبعتو الخامسة  ياإلحصائ يالتشخيص

Psychiatric Association,2013; Rief, 2016). 
المصحكب بالنشاط الزائد في  كلعؿ أىـ ما يميز تشخيص اضطراب قصكر االنتباه

( نمط مستمر مف عدـ االنتباه أك  DSM-5الخامس )  يحصائاإل يضكء الدليؿ التشخيص
االندفاعية يتداخؿ مع األداء أك التطكر كما يتظاىر بعدـ االنتباه المصحكب  –بالنشاط الزائد

 مفؽ مع المستكل التطكر أشير عمى األقؿ لدرجة ال تتكا ةبالنشاط الزائد كاالندفاعية كتستمر لست
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تؤثر سمبان كمباشر عمى النشاطات االجتماعية كالمينية / األكاديمية ، ككجكد ىذه  يكالت
عراض في بيئتيف أك أكثر ) في المدرسة سنو ، مع كجكد بعض ىذه األ 2.عراض قبؿ عمر األ

  (. APA, 2013) مثبل كالمنزؿ ( 
قبؿ المدرسة يتسـ بقمة االنتباه كارتفاع  كمع أف سمكؾ العديد مف األطفاؿ في مرحمة ما

مبلحظتو شدة كاستمرار ىذه األعراض ، ككذلؾ  يأف ما ينبغ المستكيات النشاط كاالندفاعية ، إ
 ,Yongheeسمات الطبيعة المزاجية لمطفؿ ، ككجكد ضغكطات حياتية داخؿ البيئة األسرية .) 

2008) 
قصكر  مإلى أف األطفاؿ ذك ( Barkley,1997: 65)  بركمي كقد أشارت دراسة

الكظائؼ التنفيذية تتمثؿ في ضعؼ  ينكف مف قصكر فااالنتباه المصحكب بالنشاط الزائد يع
 إعادة التشكيؿ . ، ك يالذاكرة العاممة المفظية كغير المفظية ، كقصكر في ميارة التنظيـ الذات

تذكر ، كاالنتباه ء الكظائؼ التنفيذية إلى خمؿ في عممية الاالقصكر في أدىذا  ميؤدك 
كعدـ القدرة عمى  كضعؼ التحكـ بالسمكؾ ككؼ االستجابة الفائقة ، ،م ) تكجيو االنتباه ( اإلراد

تعد أساسان ىامان لعممية اكتساب المغة )  يالت ) المركنة المعرفية ( تطكير االستراتيجيات المعرفية
Milisavljevic & Petrovic, 2010 ) 

اضطراب قصكر  متنمية الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذك مف  يساسألكيرجع اليدؼ ا
سف ما قبؿ المدرسة إلى تحسيف الحصيمة المغكية لدييـ  فياالنتباه المصحكب بالنشاط الزائد 

كميارات ما قبؿ  يضافة إلى تحسيف مياراتيـ عمى مكاجية مشكبلت التكافؽ االجتماعباإل
 McInnes, etلفيـ كالتكاصؿ كالتحدث لدييـ ) ستماع كاتحسيف ميارات اال آك أيض يكاديماأل

al, 2003: 427:433 22.:  20.2، ين، الكيبل . ) 
عبلقة بيف ضعؼ ك نظران لما أسفرت عنو نتائج الكثير مف الدراسات السابقة عف كجكد 

رتباطية بيف اضطراب قصكر االنتباه اعبلقة المغة كقصكر الكظائؼ التنفيذية ، ككذلؾ كجكد 
 :McInnes, et al, 2003لدل األطفاؿ )  مالنشاط الزائد ك التأخر المغك المصحكب ب
الميارات لتحسيف  ةالحاجة الممحة إلى بناء البرامج التدريبية المكجي، لذا كانت ( 427:433
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لدل ىؤالء األطفاؿ كالعمؿ عمى تحسيف قدرتيـ عمى االنتباه  بشقييا االستقبالي كالتعبيرم المغكية
مف خبلؿ محتكل جمسات  الييسعى البحث الحلذا ، كاالندفاعية  ط الزائدالنشا كخفض حدة

) الميارات المغكية  العمؿ عمى تحسيف ي القائـ عمى بعض الكظائؼ التنفيذيةالبرنامج التدريب
المفردات ، السياؽ التركيبي لمغة ، الكعي الصكتي لمغة ، االستخداـ االجتماعي لمغة " 

بشكؿ مناسب ات الكممات بشكؿ سميـ ( بشقية االستقبالي كالتعبيرم البراجماتيؾ "، إصدار أصك 
 . يلعمرىـ الزمن

 مشكمة البحث :
أكثر االضطرابات شيكعان  مف النشاط الزائدالمصحكب ب يعد اضطراب قصكر االنتباه ك

حكؿ  في سف الطفكلة المبكرة مف األطفاؿ (%6)يؤثر عمى  حيثمرحمة الطفكلة المبكرة ،  يف
 Lansbergen et )غإلى مرحمة المراىقة كالبمك   (%50- 40)بنسبة  وعراضأ، كتستمر العالـ 

al, 2011,275).   
قصكر االنتباه المصحكب  متشير الكثير مف الدراسات إلى أف معظـ األطفاؿ ذك ك 

 Cortese, 2012 ; Willicutt etبالنشاط الزائد لدييـ قصكر في الكظائؼ التنفيذية ) 
al,2005 .) 
( في نمكذج الكظائؼ التنفيذية الذم يقترحو كجكد أكجو قصكر 997.رح باركمي ) تقكي

االنتباه  كالكظائؼ التنفيذية المرتبطة بو في اضطراب قصكر كؼ السمكؾ ) االستجابة (في 
ستثارة اال، التحفيز  ، لمعاطفةالذاكرة العاممة ، كالتنظيـ الذاتي  مثؿ ،المصحكب بالنشاط الزائد 

ا أف الضعؼ السمككي كما يرتبط بو مف  ، استيعاب ختبلالت تنفيذية تؤثر االكبلـ ، كيعتقد أيضن
  (Barkley, 1997, 65-94) .السياؽ التركيبي لمغةعمى الطبلقة المغكية ك 

ىذا االضطراب عربيان كخصكصان  انتشارنسبة أف  إلىشارت بعض الدراسات العربية أكقد 
( سنو.)  2. – 5) مف األطفاؿ في سف المدرسة % ( مف 20 -4في مصر بمغت ما بيف ) 

 ( 2009،  يالنكب
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نتشار اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط ارتفاع نسبة مما سبؽ يتضح أف ا
قصكر في الكظائؼ  ويصاحبالذم خرة ، ك أالزائد لدل األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة كالمت

، األمر ارات لدل الطفؿ كخاصةن الميارات المغكيةالكثير مف الميؤثر عمى ت تيالتنفيذية ، كال
لتحسيف الميارات المغكية لدل ىؤالء األطفاؿ مف خبلؿ تدريب الذم يؤكد عمى أىمية التدخؿ 

 .قائـ عمى الكظائؼ التنفيذية
م الميارات المغكية لدل عينة مف األطفاؿ ذك تحسيف إلى  اليلذا يسعى الباحث الح
ي قائـ عمى الكظائؼ حكب بالنشاط الزائد مف خبلؿ برنامج تدريباضطراب قصكر االنتباه المص

ما  يلامن خالل ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال الرئيس الت، ك التنفيذية
الميارات المغكية لدل أطفاؿ  في تحسيفالكظائؼ التنفيذية برنامج تدريبي قائـ عمى فاعمية 

  ويتفرع من ىذا التساؤل عدة أسئمة فرعية؟  قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد
بالمجمكعتيف التجريبية األفراد درجات  رتب يبيف متكسط آتكجد فركؽ دالة إحصائيىؿ  -.

 ؟ عمي مقياس الميارات المغكية لؤلطفاؿ مالقياس البعد يكالضابطة ف
 يجريبية فرتب درجات األفراد بالمجمكعة الت يبيف متكسط آتكجد فركؽ دالة إحصائيىؿ  -2

 عمى مقياس الميارات المغكية لؤلطفاؿ؟ كالبعدم  يالقياسيف القبم
 يرتب درجات األفراد بالمجمكعة التجريبية ف يبيف متكسط آتكجد فركؽ دالة إحصائيىؿ  -2

 عمى مقياس الميارات المغكية لؤلطفاؿ؟ يكالتتبع مالقياسيف البعد
 ىدف البحث :

الكظائؼ قائـ عمى بعض  يفاعمية برنامج تدريب إلى التحقؽ مف اليييدؼ البحث الح
قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد  مالميارات المغكية لدل األطفاؿ ذك  في تحسيفالتنفيذية 

 عينة البحث .
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 أىمية البحث : 
 أواًل : األىمية النظرية :

رات المغكية ضعؼ في الميانكف مف اأشارت األدبيات الحديثة إلى أف األطفاؿ الذيف يع
قد يكاجيكف صعكبات أكاديمية كاجتماعية  ، تي يتـ تحديدىا كمعالجتيا في كقت متأخركال

قصكر االنتباه المصحكب اضطراب أف إلى أف الكثير مف الدراسات أثبتت نظرنا ، ك  كنفسية
لدييا مشكبلت لغكية ناتجة عف قصكر في الكظائؼ بالنشاط الزائد مف أكثر الحاالت التي 

 إلى : اليأىمية البحث الحيمكف أف ُنرجع ، ف ; Lee,2004)  (Wolraich, 1999) فيذيةالتن
في حاجة ماسة إلى  التياالحتياجات الخاصة  مذك األطفاؿ ىتماـ بإحدل فئات اال - .

االنتباه  ضكء الزيادة المطردة في حاالت قصكر يالمساعدة كمد يد العكف ، كخاصة ف
  .المصحكب بالنشاط الزائد 

قصكر االنتباه  مطفاؿ ذك يعد تحسيف الكظائؼ التنفيذية مف أىـ المداخؿ التدريبية لؤل  -2
حيث تعتبر إحدل النشاطات المعرفية التي تساعد الطفؿ عمى ، المصحكب بالنشاط الزائد 

كتحسيف الذاكرة العاممة المغكية مما يجعميا ، تركيز كتكجيو االنتباه ، كالتحكـ فيو  ضبط سمككو
 .صة كتحسيف جكدة حياتو بصفة عامةكتساب الميارات المغكية بصفة خالميارات اليامة المف ا

مرحمة  يكذلؾ يكتسب البحث أىميتو النظرية مف طبيعة المرحمة العمرية لعينة البحث كى -2
كتساب الميارات المغكية كالنطقية كالكبلمية بالنسبة لؤلطفاؿ االطفكلة المبكرة التي تعد مرحمة 

المبادأة كالتحكـ ككؼ االستجابة كالمركنة المعرفية كتكجيو مرحمة اكتساب ميارات  ككذلؾ
 كالتي تؤثر بشكؿ كبير في مراحؿ العمر البلحقة . االنتباه كالذاكرة العاممة

 نيًا : األىمية التطبيقية :اث
 إلى :تعكد األىمية التطبيقية لمبحث 

لدل  التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼك  ةالميارات المغكي يالقصكر ف حديد أكجومحاكلة ت -.
حسيف ىذه كالتدخؿ بالتدريب لت، قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد  ماألطفاؿ ذك 
 الميارات.
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يذه الفئة بما يتماشى مع الخصائص ل تدريبي قائـ عمى الكظائؼ التنفيذية تصميـ برنامج -2
تظير فييا معالـ  ياليامة التالنمائية ليؤالء األطفاؿ في مثؿ ىذه المرحمة العمرية 

الشخصية المميزة لمطفؿ كما تساعده عمى التفاعؿ مع البيئة المحيطة بو بما فييا مف 
 مثيرات.  

، م كالتعبير  اليأىمية ىذا النكع مف البرامج في تحسيف الميارات المغكية بشقييا االستقب -2
ريف كيساعدىـ عمى النمك خآليجاب عمى سمككياتيـ نحك ذكاتيـ كنحك ااإليؤثر ب يلاكبالت
 .مالسك  يجتماعكاال يالنفس

 مبحث :ل المفاىيم اإلجرائية
 Attention Deficit Hyperactivityأواًل قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

Disorder ( ADHD) : 
 American Psychiatric Association ) يالجمعية األمريكية لمطب النفس تعرؼ

APA, 2013)   ،أحد " االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد عمى أنو  قصكرراب اضط
نفسو مف خبلؿ مستكيات عف  االضطرابات النمائية التي تظير في مرحمة الطفكلة المبكرة كيعبر

كاالندفاعية ، كتؤثر ىذه  كالنشاط الزائد  : االنتباه ينب معينة كىاغير مبلئمة مف النمك في جك 
ي كاحدة أك أكثر مف نشاطات الحياة اليكمية مثؿ العبلقات االجتماعية السمككيات تأثيران سمبيان ف

 ي ك المغكم ، كىذا التعريؼ ىك ما يتبناه الباحث إجرائيان.نب األكاديمية كالتكظيؼ المعرفاكالجك 

 : Executive functionsالوظائف التنفيذية  يًا :ناث
ى أنيا مجمكعة مف (  عم 604، 20.9مف ) عبدالحميد ك محمد ،  يعرفيا كبلن 

نية التي يستخدميا الطفؿ أثناء تأديتو المياـ أك األنشطة ، االميارات المعرفية كالسمككية كالكجد
نية مثؿ ) االمراقبة ( ، كالميارات الكجد –تتمثؿ في الميارات السمككية مثؿ ) الكؼ كالتي 

المركنة المعرفية  –التخطيط  –( ، كالميارات المعرفية مثؿ ) الذاكرة العاممة  ينفعالالضبط اال
 تنظيـ (ال –المبادأة  –
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 : Language skillsالميارات المغوية  ثالثاً 
" قدرة الطفؿ عمى استيعاب المفردات كالمفاىيـ المغكية  نياأيعرفيا الباحث إجرائيان ب

ة كالكعي الصكتي بالمغة كالتعبير بيـ ، كفيـ كبناء جمؿ ذات سياؽ تركيبي سميـ ، مع القدر 
صدار األصكات كالكممات  بشكؿ مناسب لمفئة عمى تكظيفيا مع أشخاص كمكاقؼ اجتماعية ، كا 

مقياس  عمىمف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطفؿ  تقاسإلييا ، ك  يينتم يالعمرية الت
 الميارات المغكية بشقية االستقبالي كالتعبيرم لدل األطفاؿ .

 : training program Aي البرنامج التدريبرابعًا 
 استخداـبتدريبات منظمة  إجراءات مخططة كعف  ةعبار " بأنو  آجرائيإيعرفو الباحث 

) كؼ االستجابة بعض الكظائؼ التنفيذية  المتنكعة القائمة عمى مجمكعة مف األنشطة كالفنيات 
 بشقيةلمغكية الميارات ا حسيفلت، المبادأة ، تكجيو االنتباه ، المركنة المعرفية ، الذاكرة العاممة ( 

 نتباه المصحكب بالنشاط الزائد .قصكر اال ملدل األطفاؿ ذك  التعبيرمك  ستقبالياال
 لمبحث : ياإلطار النظر المفاىيم و 

 :  ( ADHD )أواًل : اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد
تشاران نااالضطرابات  مف أكثربالنشاط الزائد االنتباه المصحكب قصكر يعتبر اضطراب 

الحركة الزائدة  االنتباه ك يمرحمة الطفكلة حيث يصاحب ىذا االضطراب مشكبلت متعددة ف يف
، كما يظير عمى مثؿ ىؤالء األطفاؿ  ينفس عمرىـ الزمن يكاالندفاعية أكثر مف أقرأنيـ ف

ختيار العناصر الرئيسية ايصعب عميو ، ك  ئينتقااالنتباه المتكاصؿ كاالنتباه اال يمشكبلت ف
ىمية ، كيظير أيضان عمى أ قؿعف العناصر الفرعية األ وىتمامامكضع  ةترتبط بالميم يالت

)  ىؤالء األطفاؿ حركة زائدة كسمككيات مضطربة ال تتناسب مع المكقؼ الذيف يمركف بو.
 ( Barkley ,2005, 20 يباركم

و " ( قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد عمى أن 924، 20.2،محمد ) عرؼ كت
الحركة المفرطة كاالندفاعية ، كيصاحبو مجمكعة مف  يتميز بضعؼ االنتباه ك ياضطراب سمكك
، كضعؼ العبلقات االجتماعية، كعدـ ينخفاض مستكل التحصيؿ الدراسكانكية ، ااألعراض الث
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حداث الفكضى، كعدـ القدرة عمى تحمؿ اإلحباط، كعدـ االاالطاعة، كالعدك   ينفعالف االاتز نية ، كا 
 خفاض تقدير الذات ".انك 

عمى أنو نمط  ىذا االضطراب(  604، 20.9الحميد ك محمد، مف ) عبد يعرؼ كبلن ك 
بعض األطفاؿ ،  لدلندفاعية ، كا نشاط زائداالنتباه أك  يدائـ لعجز أك قصكر أك صعكبة ف

السائدة ) ينطبؽ عمييا الصفات  مكيككف أكثر تكراران ، كتكتران كحدة عما يبلحظ لدل األفراد الذ
 نيـ في نفس المرحمة العمرية .االعادييف ( مف أقر 

( : تصنيؼ  ICD-11لؤلمراض )  يضكء المراجعة الحادية عشر لمتصنيؼ الدكل يكف
اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد : نجد أف االضطرابات النفسية السمككية 

مف عدـ االنتباه ك/أك النشاط الزائد  أشير عمى األقؿ 5مستمر خبلؿ مف السمكؾ تسـ بنمط ي
كاالندفاعية ، مع ظيكره خبلؿ فترة النمك ، كعادةن ما تككف مف بداية فترة الطفكلة إلى منتصفيا 

لمعمر  ةالمتكقع ةالطبيعي حدكدالندفاع خارج ، ك تككف درجة عدـ االنتباه كالنشاط الزائد كاال
، ع األداء األكاديمي أك الميني أك االجتماعي كتتداخؿ بشكؿ كبير م، كمستكل األداء الفكرم 

ا السمكؾ نمط يككف أف يجب ، االضطراب تشخيص أجؿ ك مف  مف أكثر في لممبلحظة كاضحن
 ( World Health Organization ,2018) مكاف

( أف مف أىـ دالالت نقص االنتباه لدل األطفاؿ 74: 72، 20.4يذكر )عبد ربو،  ك
 اإلنصات ، ك يصعكبة ف ليو ، كإالمياـ المسندة  يؿ المكضكعات كىك صعكبة االنتباه لتفاص

 ياألحياف يتجنب الطفؿ المشاركة ف أغمب يإنياء ميامو ، كف عدـ القدرة عمى مكاصمة العمؿ ك
يفقد  ما يككف منشغبلن بأمكر خارجية ، ك آمستمر ، ك دائم عقميان  آتتطمب جيد ياألعماؿ الت

 .دكاتو الخاصةأ
 يضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ىالالمفسرة سباب األ مف األكثر ك

االضطراب يرجع  ىذا تشير الدراسات الحديثة فييا إلى أف يالت سباب النيكركسيككلكجية كاأل
فيـ  التخطيط ك المسئكؿ عف حؿ المشكبلت كاالنتباه ك يكظائؼ الفص الجبي يإلى قصكر ف
)  المخيخ. مف العقد القاعدية ك آلاضطراب كظائؼ كضافة إلى خريف ، باإلسمكؾ اآل
 ( 85. ،..20عبدالقكل، 
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بيذا  الذيف تـ تشخيصيـ مف حاالت األطفاؿ (%50 – 60) تشير الدالئؿ إلى أفك 
 & Lougy,Deruvo) . مرحمة البمكغ  إلىعراض االضطراب ، تستمر معيـ ىذه األ

Rosenthal,2007  ) 
 ياالندفاعية عمى الطفؿ ف كالمصحكب بالنشاط الزائد أعراض قصكر االنتباه ك تبدك 

ك كاديمية الميارات األك  الرئيسية  طفؿأنشطة حياة ال يف يسنكات ، كتظير بشكؿ جم 7سف 
ىذه األعراض غالبان  ككفي األداء األسرل كا لميني ك االكتفاء الذاتي عممية التعميـ ،  كالمغكية 

 التعميمات ك األعراؼ ، ك زاـ بالعادات االجتماعية ، كلتما تتعارض مع قدرة الطفؿ عمى اال
التعامؿ مع البالغيف. )  المدرسة ك ينو فاأقر  ك ئوشقاأالتعامؿ بشكؿ مناسب مع ك نيف االقك 

Kewatch,2007; Barkley, 2014  ) 

 نتشار اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد :ا
االضطرابات السمككية العصبية شيكعنا في ك  تإلى أف مف أكثر المشكبلتشير الدراسات 

نسبة ، حيث تبمغ مشكبلت قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد  يمرحمة الطفكلة المبكرة ى
مف مجمؿ ( %7 – 2 )مف حكالينتشار اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ا

عمى معدالت  ر بيذا االضطرابمعدالت إصابة الذكك ك تتفكؽ عمر المدرسة ،  ياألطفاؿ ف
؛ عبد .2 ،20.4،  يالدسكق؛  APA,2013) . مرات 9مرتيف إلى  ي مفناث بحكالاإل إصابة
 ( Rief,2005: 4  ;Froehlich et al, 2007 ؛  8. -7.، 20.4ربو ، 

أف عدد األطفاؿ الذيف تـ تشخيصيـ   (Fewell & Deutscher,2002 )يؤكد ك
ف أكثر يعتبر اآل خذ في االزدياد ، كأ (ADHD) رط النشاطف باضطراب نقص االنتباه ك

 النفسية شيكعنا بيف األطفاؿ في سف المدرسة في الكاليات المتحدة ، ك العصبية ك اتالمتبلزم
 .التي تؤثر عمى ما يقرب مف مميكني طفؿ

قصكر  اضطرابأف   (Alexandra, et al.,2020 )ك تشير دراسة إلكساندر كآخركف 
أحد أكثر االضطرابات ذات االنتشار المرتفع بيف األطفاؿ ك  المصحكب بالنشاط الزائداالنتباه 
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المراىقيف حكؿ العالـ ، حيث يركا أف أعراض ىذا االضطراب تكلد كاضحة عادة ك لكف 
تتضاءؿ مع مركر الكقت في مرحمة البمكغ ، ك لكنيا تظؿ مخفية تاركة أثر مف خبلؿ بعض 

 ار الشخصي ك التنمكم لمفرد. المظاىر الميددة لبلستقر 

ك تشير منظمة الصحة الكطنية األمريكية أف نسبة إصابة األفراد الذيف تـ تشخيصيـ  
سنو ( بمغت)  7.- 6باضطراب قصكر االنتباه المصحكب بفرط الحركة ما بيف عمر ) 

% ( ) 5.7% ( ، كبمغت نسبة اإلناث ) 4.8.% (، حيث بمغت نسبة الذككر ) 0.8.
Health, United States,2019 ) 

اضطراب قصكر  نتشاراإلى أف نسبة  يشارت الجمعية األمريكية لمطب النفسأكفي أمريكا 
 5سف المدرسة )  ي% ( لدل األطفاؿ ف6: 2تتراكح ما بيف )  االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد

كثير مف ال يتشير بعض التقديرات المسحية اإلحصائية ف، ك  ( APA,2013( سنو )  9. –
مف مجمكع أطفاؿ المدارس  (%20)الدراسات إلى أف نسبة االضطراب كصمت إلى نسبة حكالى

 (Chu,2003األمريكية . ) 

 قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد :الصعوبات المتعمقة باضطراب 
قصكر االنتباه ، ك  نقص ك يىذا االضطراب ى يعراض كضكحان فتعد مف أكثر األ ك

 ةستبيانات المقننتحديده مف اال كىذا كما تـ جمعو ك –االندفاعية  ك زائدة عف الحد،الحركة ال
 مجاؿ الرعاية الصحية . يالمتخصصيف ف تـ إعطاءىا لمكالديف ك المعمميف ك يالت

ىذا أف (   87. - 85.:   ..20،  معبدالقك ؛  78 -77:  20.6يذكر ) حيدر، 
يجد فييا الطفؿ  يالت مشكمة نقص االنتباه ك :ولياأالعديد مف المشكبلت يصاحبو االضطراب 
عدـ القدرة عمى  إنياء المياـ المطمكبة منو ، ك يالفشؿ ف االنتباه لمتفاصيؿ ، ك يصعكبة ف
عقميان كبيران  ان تتطمب جيد يالمياـ الت يتجنب العمؿ ف كثرة النسياف ، ك اإلنصات ، ك التركيز ك

حيث  زائدال يمشكمة النشاط الحرك :ثانيياو ص االنتباه ، ، كغيرىا مف المشكبلت المرتبطة بنق
التسمؽ كغيرىا  ك مالجر  نجد أف الطفؿ يقكـ بالكثير مف الحركات بشكؿ غير مبلئـ مثؿ القفز ك
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 مما يتمممؿ الطفؿ عند أداء ا غالبان  ، ك) تدافع الكبلـ ( عف الحد  ةزائد بسرعةيتحدث  ، ك
الطفؿ  ةمقاطع يتظير ف يالت مشكمة االندفاعية ك يى :ثالثيما ويترؾ مقعده ،  ك ةميم

 ك قبؿ أف يكمؿ السائؿ سؤالو أإليو دكف تعقؿ  ةاإلجابة عمى األسئمة المكج خريف ، كآلالمتكررة ل

ذكم قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط مف المشكبلت التي قد تظير عمى الطفؿ  ك
 يأل مكضع ف يارة البدء ، فنراه يكتب فالميمة ما قبؿ إعطاءه إش يأنو قد يبدأ فالزائد 

 يأخرل قد يمق ةيبدأ بميم يعند بدء الميمة ، ك لك يالصفحة دكف التقيد بالكضع المنطق
دارة إالتكتر كسكء  ف دكف تنظيـ ، لذا يظير عميو القصكر كاأل مك يكتبو المدرسية ف بأدكاتو ك

 (22-29:  20.4،  يالذات ) الدسكق

إلى التعرؼ عمى  (Jiang et al.,2018م جانج كآخركف )كقد ىدفت دراسة زجزا
 اإلضافة إلى، بضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد الالمشكبلت المصاحبة 

، ك  ضطرابىذا االتأثيرات الدكائر العصبية عمى الخمؿ الكظيفي التنفيذم في  التعرؼ عمى
القشرة المخية المياد  لتي تشكؿ دكائرتكفر الشبكات العصبية اتكصمت ىذه الدراسة إلى أف 

البنية تحت القشرية إطارنا لسد الفجكات بيف الدكائر العصبية  القشرية بيف قشرة الفص الجبيي ك
،  (ADHD)قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد التنفيذم في اضطراب الكظيفي الخمؿ  ك

كضع النمكذج ، ك " ك "الساخنة" دة بار التنفيذية "ال ائؼأف يتـ تطبيؽ نظرية الكظ ك يفضؿ
 . اإلشباع تأخير تثبيط االستجابة كلالنظرم 

 :Executive Function نيًا : الوظائف التنفيذية اث
عمى أداء آ تجعؿ الفرد قادر  يمجمكعة مف الميارات المعرفية التتعد الكظائؼ التنفيذية 

 نفعالية ، كاال ت المعرفية ، كالمجاال يالتحكـ ف تشمؿ ك، تحقيؽ أىدافو مف أجؿ  أنشطتو
 المعرفية مياـدمج ال ك التركيز ك المسئكلة عف التكجيو يتعتبر ىذه الميارات ى االجتماعية ، ك

مما يؤدل إلى سمككيات  بشكؿ فعاؿ لمشاكؿ الجديدةاالسمككيات البلزمة لحؿ  ك نفعاالتاال ك
  (Andrea el al., 2014) .تكيفية فعالة
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( الكظائؼ التنفيذية عمى أنيا " نكع مف النشاط المعرفي الذم  ..20ك تعرؼ ) حمزة ،
يقكـ بو الفرد أثناء حؿ المشكبلت مف خبلؿ قيامو بمجمكعة مف العمميات المعرفية مثؿ 
التخطيط، ككؼ االستجابة، ك المركنة المعرفية، كالمبدأة، ك الضبط االنفعالي ، ك الذاكرة 

تعرؼ ذلؾ لتنفيذ ىدؼ محدد مستقبمي ، كما  األدكات ك العاممة ، ك المراقبة ، ك تنظيـ
الذاكرة العاممة ،  تتعمؽ بالتخطيط ك يالكظائؼ التنفيذية بأنيا مجمكعة مف العمميات المعرفية الت

 يف ليا دكر فعاؿ فإالمبادأة ، حيث  ك يالتنظيـ الذات المراقبة الذاتية ك الكؼ ك االنتباه ، ك ك
التفكير بشكؿ  حؿ المشكبلت ك ك اراتتخاذ القر ا تنظيـ العكاطؼ ك ك تنفيذ الخطط ،  بناء ك

 & Goldstein, Naglieri, Princiottaإكماليا.)  تحديد أكلكيات المياـ ك كاضح ك
Otero,2014 ) 

( الكظائؼ التنفيذية عمى أنيا  900 – 862 ، 20.2،  مكسى) الشخص ك فيا يعر  ك
تكجيو  البدء أك المبادرة بالسمكؾ المناسب ك ب كقدرة الطفؿ عمى كؼ السمكؾ غير المرغك 

ذلؾ عمى العديد مف الكظائؼ المعرفية  يتعتمد ف يالت كتنظيـ السمكؾ لتحقيؽ اليدؼ ، ك
 يليا دكر ىاـ ف تكجييا ك نفس الكقت تؤثر فييا ك يالذاكرة العاممة كف اإلدراؾ ك كاالنتباه ك

(  20.6 بحيرل ،، ) السرسي عرؼ ي ك ي ،جتماعالتفاعؿ اال أنشطة الحياة اليكمية ك
المكجية نحك ىدؼ معيف ،  الكظائؼ التنفيذية بأنيا سمسمة مف النشاطات المعرفية المنتظمة ك

الذاكرة العاممة بيدؼ  مف خبلؿ مجمكعة مف العمميات المعرفية مثؿ كؼ السمكؾ، المركنة، ك
لكظائؼ التنفيذية عمى أنيا ( ا 7، 20.9، ك أيضان يعرؼ )حمداف ،الكصكؿ لميدؼ المرغكب

مصطمح يشير لكصؼ العديد مف العمميات المعرفية المسيطرة عمى سمكؾ األفراد في مختمؼ 
 المبادأة ( . –الكؼ  –المركنة  –الذاكرة العاممة  -المكاقؼ ، ك يشمؿ ) التخطيط

كظائؼ معرفية عميا تخدـ الكظائؼ  عمى أنيا الكظائؼ التنفيذية ك يشير البعض إلى
 عززتك كظائؼ ما قبؿ المغكية مثؿ االنتباه ، ك الذاكرة ، ك اإلدراؾ ، كالالمعرفية األساسية 

 التعمـ مف األخطاء ك تذكر المعمكمات ك تنظيـ أنفسنا ك قدرتنا عمى التركيز كحؿ المشكبلت ك
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) . تطكير الميارات االجتماعية اليامة يساعدنا عمى التعمـ بكفاءة ك مماإدارة الدكافع ، 
Benjamin,2004,3; Blair,2002,113 ) 

،  Prefrontal Cortexرتباطان كثيقان بالفصكص األمامية اترتبط الكظائؼ التنفيذية  ك
يرجع ذلؾ إلى أف الفص  " ، ك ي" مياـ الفص الجبيحيث يطمؽ عمييا في كثير مف األحياف 

تنفيذية العميا مثؿ القدرة تقكـ ببعض الكظائؼ ال يعمى المراكز الت ممف الدماغ يحتك  ياألمام
بعض الطبلقة ك  التخطيط ، ك تنظيـ المياـ ، ك ، ك يالتفكير المنطق ستدالؿ كعمى اال

نفعاالت ، ك القياـ بالميارات الحسية الحركية العكاطؼ كاال يالتحكـ ف الميارات المغكية ، ك
 ( . 2002)تمبؿ ، 

لسنكات األخيرة حيث يعرفيا البعض عمى كقد تـ اختزاؿ الكظائؼ التنفيذية بشكؿ متزايد في ا
أنيا مجمكعة مف العمميات المرتبطة ببعضيا ك المشتركة في طريقة العمؿ كالمكجة نحك اليدؼ 

 " كىي  تنفيذية" كظائؼ" ك التي يمكف تناكليا بشكؿ منفصؿ، ك قد تـ اختزاليـ في ثبلث
 المياـ مجمكعات بيف ك التنقؿ ، updating working memoryالعاممة  الذاكرة تحديث

shifting between task sets ، األكلية  ك االستجابات األفكار ك تثبيطinhibiting 
prepotent thoughts and responses   (Best & Miller, 2010; Diamond, 

2013; Miyake et al., 2000  كلكف كثير مف الدراسات ترل أف الكظائؼ التنفيذية ، )
 & Carlson & Moses, 2001; Miyakeكثر مف تمؾ العمميات ) تحمؿ في طياتيا أ

Friedman, 2012; Simpson & Carroll, 2019 . ) 

ك يتضح مف خبلؿ عرض التعريفات السابقة أنو عمى الرغـ مف اختبلفيا كتنكعيا إال أف 
د عمى جميعيا تدكر حكؿ نقطة رئيسية كىي أف الكظائؼ التنفيذية ىي العمميات التي تساعد الفر 

كضع خطة ألداء ميامو بكفاءة ، ك القدرة عمى كؼ االستجابات غير المبلئمة ، ك التحكـ في 
تكقيت بدء تنفيذ المياـ ، ك تمكف الفرد مف سيكلة االنتقاؿ مف نشاط ألخر بسيكلة مع تقبؿ 
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التغيير ، ك تمكف الفرد مف تعديؿ ك تصكيب ما قد يككف فيو خطأ لمكصكؿ ألفضؿ أداء لمياـ 
 ، مع التركيز في أداء ميمة حتى نيايتيا .

 النظريات المفسرة لموظائف التنفيذية
 ( لتفسير الكظائؼ التنفيذية :Mc Closkeyنظرية ماؾ كمكسكي ) -.

في نظريتو إلى أف المقكمات المشتركة لمكظائؼ  Mc Closkeyيشير ماؾ كمكسكي 
ئؼ أكثر أساسية مثؿ ) المعالجة التنفيذية تنقسـ إلى عمميات ذات مستكيات أقؿ تمثؿ كظا

الحسية الجسدية( ، ك عمميات تمثؿ مستكيات عميا مف الكظائؼ التنفيذية األكثر تعقيدآ مثؿ 
تمؾ الكظائؼ المرتبطة باألىداؼ الكجكدية ك اليكية ك الكعي الذاتي ، ك يشير ماؾ 

في التنظيـ في نظريتو إلى أف مككنات الكظائؼ التنفيذية تتمثؿ  Mc Closkeyكمكسكي 
الذاتي ، ك التحكـ في السمكؾ ، التنشيط الذاتي ، اإلنتاج الذاتي ، التكامؿ الذاتي. ) 

Benners,2017,21 ) 
 نظرية تجييز المعمومات :  -2

تعبير الفرد " ضكء نظرية تجييز المعمكمات عمى أنيا يالكظائؼ التنفيذية فينظر إلى 
ذلؾ  اليدؼ ك ير فيستجابة مقبكلة لمتغيالضبط كلعممية الضبط أك تتابع عمميات ا يالتمقائ

 يشمؿ ذلؾ ثبلث مككنات لمركنة االستجابة : ميمة معالجة المعمكمات ك يف
التعميمات  ( : بمعنى فيـ المعمكمات ك The Analysis strategyتحميؿ الميمة )  -

 ج المتكقعة .ضافة إلى النتائمنطقيتيا باإل الميمة ك كذلؾ التغيرات ك يالشفيية المقدمة ف
ختبار األساليب ا تشمؿ ( : ك Control strategyالسيطرة )  إستراتيجية أك خطة التحكـ ك -

عممية  يختيار األساليب بما يسمح بالتغيير المستمر فا، مراجعة  تحميؿ المياـ يالمحتممة ف
 تحقيؽ اليدؼ . ذلؾ بيدؼ حؿ الميمة ك االستجابة ك

العممية  ي( : ك ى Montorig mental control processإستراتيجية أك خطة المراقبة )  -
إلى  متؤد يختيارىا ، كالتاتـ  يالتحميمية التي تنيض بتقييـ فعالية ىذه األساليب الت
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نتقاؿ إلى أسمكب أخر إذا تطمب المكقؼ ذلؾ . ستمرارية األداء أك التعديؿ أك الكؼ عند االا
 ( 26-24:  2007،  حسيف) 

نمكذجان لتفسير الكظائؼ  Barkley: اقترح باركمي  (Barkley,1997,73)نمكذج باركمي  -2
( ، كقد  ADHDالتنفيذية كتفسير عبلقتيا باضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ) 

كجد ىذا النمكذج االستحساف ك االىتماـ البالغ نظران لتطبيقو عمى األفراد ذكم اضطراب قصكر 
( ، حيث نظر باركمي في نمكذجو إلى اضطراب )  ADHDط الزائد ) االنتباه المصحكب بالنشا

ADHD  عمى أنو اضطراب نيكركسيككلكجى في العمميات التنفيذية ، ك خصكصان اضطراب )
 Roth etفي عمميات كؼ االستجابة كالتي تؤثر سمبان في باقي العمميات التنفيذية األخرل ) 

al,2004; Emmons,2005; Barkley,2006,300. ) 

 مكونات الوظائف التنفيذية : 
  : (Cognitive flexibility)  المعرفيةالمركنة  - أ

إنتاج ك القياـ بالسمكؾ المناسب ك تغيير التفكير بشأف ظاىرة ، ب التي تسمح لمفردىي القدرة 
 عبدك  الغفار عبد). النظر إلى األحداث مف منظكر مختمؼ طرؽ مختمفة لحؿ المشكمة ، ك

 ( Diamond, 2013: 135-168; Oates & Grayson, 2004: 213،  2004التكاب ، 

 ( :  Planningالتخطيط )   - ب
 عممية عقمية ديناميكية معقدة تتضمف سمسمة مف األفعاؿ المخططة تتـ مراقبتيا ك كىى

 ( Hill, 2004, 26تحديثيا باستمرار. )  إعادة تقييميا ك

ك ة الفرد عمى االحتفاظ بالمعمكمات ىي قدر  ( :  Working memoryالذاكرة العاممة )  - ج
ىناؾ نكعاف مف الذاكرة العاممة ،  يا لؤلىداؼ الفرديةاستخدام ك حالة نشطةفي  كضعيا

 :Diamond, 2013) .الزمانية كالذاكرة العاممة المفظية كىما الذاكرة العاممة المكانية ك
135-168;  Ozonoff & Strayer, 2001 :257 ) 

  ( : Responses inhibitionكؼ االستجابة )  -د
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بطريقة رتبطت بمنبو معيف ا يالتأك استجابتو اآللية فعمو  ةكبح ردىي قدرة الفرد عمى 
 Chambers)  .ستجابات أخرل عمى ىذا المنبواردكد فعؿ ك  إصدار، مما تمكنو مف مقصكدة 

et al., 2006; Drayer,2008: 24   ) 

أك نشاط معيف بشكؿ  البدء في مياـفرد عمى ىي قدرة ال( : initiatingالمبادأة )  -ق
. تحديد أكلكيات المياـ تقدير الكقت ك المكاد ك تنظيـ المياـ كمستقؿ ك 

(Hanbury,2009 ; Gathercole, et al.,2008  Gioia, Isquith, Guy & 

Kenworthy,2018 ) 
 التركيز كة ميار يتضمف ( :  Direct attentionتكجيو االنتباه / تركيز االنتباه )  -ك

 (Brown,2008,407)  األخرل. تحكيؿ التركيز إلى المياـ الحفاظ عمى التركيز ك
 تطور الوظائف التنفيذية لدى األطفال :

التطكر كمما تقدمكا  يالكظائؼ التنفيذية لدل األطفاؿ منذ ميبلدىـ ك تستمر ف تطكرت
( أف الكظائؼ التنفيذية  Barkly, 2001كيرل ) ، العمر إلى أف تصؿ إلى مستكل النضكج  يف

محاكالت  تصرفات األطفاؿ ك يمرحمة الطفكلة المبكرة ، حيث يمكف مبلحظتيا ف يتظير ف
ك تتحسف الذاكرة  يالكبلـ الداخم تزداد قدرة األطفاؿ عمى التفكير ك سمككياتيـ ، ك يلمتحكـ ف
 فة .المكاقؼ المختم ييستطيعكف أكثر قدرة عمى كبت استجاباتيـ ف العاممة ك

لنمك الدماغ لدل األطفاؿ ، حيث يكاجو  مكازم بشكؿ الكظائؼ التنفيذية تتطكر ك
األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف تسعة أشير صعكبة في قمع ردكد الفعؿ التي تعممكىا بالفعؿ ، 

 عشر شيرنا ، ك اثنابردكد فعؿ جديدة حتى  ىابعض السمككيات كتغيير  الكؼ فيلكنيـ يتعممكف 
السمكؾ الغريزم حتى سف الثالثة في مرحمة الطفكلة  كؼمف أف الطفؿ يمكف تعمـ  عمى الرغـ

الدقة في مياـ التحكـ في  المبكرة ، ك يمكف لمطفؿ رؤية األخطاء المتكررة ك مبلحظة السرعة ك
 ، كقد تككف ىناؾ زيادة في االندفاعية لفترة قصيرة حتى سف (سنكات 5 )نفعاالت حتى عمراال
 فما فكؽ متابعة أفعاليـ ك (سنكات 9 ) ، كلكف يمكف لؤلطفاؿ الذيف تبمغ أعمارىـ (عامنا .. )

 6-2 ) تبدأ الطبلقة المفظية في الظيكر بيف سف زيادة في معدؿ االستجابة ، ك تنظيميا ك
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الطبلقة في  ك مستيعاب المغك اال مف عمر الطفؿ ، ك تستمر سرعة المعالجة ك ( سنكات
 0.-9الطفكلة ، ك لكحظ زيادة كبيرة في سرعة المعالجة بيف )  التطكر حتى منتصؼ مرحمة

الطبلقة المغكية في  سنة(  ، ك يحدث التطكر في النشاط المعرفي ك 2.-..سنكات ( ك )
 م، ك تككف المكاسب كمعالجة المعمكمات قميمة جدنا عف ذ (عامنا 6. ) مرحمة المراىقة بعد سف

 .(Anderson, 2002: 71- 82)قبؿ 

تطكير الكظائؼ  ديناميكيات ( نظرية  ( Diamond, 2013اقتراح ديامكندكقد 
 المككنات أساس يشكؿ الذم ، المثبط ) كؼ رد الفعؿ ( التحكـ أف إلى التي تشير التنفيذية
 التنفيذية ، كقد أظيرت العمميات تشكيؿ في حاسمنا دكرنا ك يمعب ، لمكظائؼ التنفيذية األخرل

المثبط ) كؼ  لمتحكـ كثافة التطكر األكثر أف كالمركنة التثبيط مف بلن ك تستكشؼ التي الدراسات
 بيف مكثؼ بشكؿ المعرفية المركنة ، كتتطكر سنكات ( 6 ك 2 عمر ) بيف يحدث  رد الفعؿ (

 Diamond, 2013; Zelazo et al., 2003; and Jabłoński et)( .  8 - 7سف )
al., 2013) 

يذية عمى أنيا تنمية الميارات التي تستخدـ في ك يجب أف نفكر في الكظائؼ التنف
الكصكؿ إلى أىداؼ محددة بشكؿ مناسب ، ك تعمؿ ىذه األىداؼ عمى تنشيط المحتكل العقمي 
مثؿ المعرفة ذات الصمة بالمعتقدات ك القيـ كاألعراؼ كاالىتمامات ك التفضيبلت التي يكتسبيا 

 مفاىيـ المعرفة تتضمف ماعي الثقافي لو ، كقداألطفاؿ مع تطكر البعد البرجماتي كالسياؽ االجت
 ، المثاؿ سبيؿ االعتبار "عمى في كضعيا يسيؿ أك جاذبية أكثر معيننا ىدفنا تجعؿ محددة
 ,Wellman, Crossاآلخريف )  رغبات أك تكقعات ضبط عمى الفرد تساعد التي العقؿ مفاىيـ

& Watson, 2001 الصمة بالمكاقؼ )  ذات تجسدةك الم ك اإلجرائية الحركية ( ك المعرفة
Goldstein & Lerner, 2018; Lillard, 2017 ك  ك القكاعد ك الميارات ك المفاىيـ ( ؛

 ,Doebel et al., 2018; Legare, Dale, Kim, & Deákالمفظية )  االستراتيجيات
2018; Winsler, Fernyhough, & Montero, 2009  ) بالسمككيات  المعرفة كحتى ؛
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 المعتقدات تتضمف ( ، كقد Leonard, Lee, & Schulz, 2017)   اآلخريف كـالتي تح
 ;Doebel & Munakata, 2018األشخاص في مكاقؼ مماثمة )  تصرؼ كيفية حكؿ أفكارنا

Kidd, Palmeri, & Aslin, 2013; Michaelson & Munakata, 2016;  كقد ، ) 
 ميارة كؼ السمكؾ أك االستجابة استخداـ يجب ككيؼ متى حكؿ أفكارنا ك المعايير القيـ تتضمف

 (Carlson & Zelazo, 2011; Doebel & Munakata, 2018; Lamm et al., 
)  معينة محفزات أك أنشطة نحك كالميكؿ ك التفضيبلت االىتمامات تتضمف ( كقد 2018

Lillard, 2017 . ) 

أف  إلى(  Terpsichori et al., 2020 , 13-27)  آخركفيشير تربسيتشكرم ك 
رتباط كثيؽ بظيكر أعراض اضطراب قصكر االنتباه المصحكب االكظائؼ التنفيذية ترتبط 

نجاز األكاديمي كاألداء الذم يعزز يرل أيضان أف ىذه الكظائؼ قد تتنبأ باإل بالنشاط الزائد ، ك
 جدكل تصميـ البرامج تربسيتشكرم كأخركف ستعداد لممدرسة كاألداء االجتماعي ، لذا يرلاال

أف المشكمة   ( Brown,2005تكماس براكف )  كيرل،  الكظائؼ التنفيذية القائمة عمىالتدريبية 
ليست نقص قكة اإلرادة ، بؿ قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد  األساسية في اضطراب

 يغالبنا ما يعانك غالبنا ما يستمر مدل الحياة في الكظائؼ التنفيذية لمدماغ ،  ضعؼ مزمف ك
مف مشاكؿ مشتركة في  قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائدألطفاؿ المصابكف باضطراب ا

ماتية ، ككؿ نشاط مف أنشطة التكاصؿ ىذه يتضمف كظائؼ جالبراالمغة  التحدث ك ستماع كاال
 ،  ( Brown,2005تنفيذية ) 

النشاط الزائد قصكر االنتباه المصحكب ب مإلى أف األطفاؿ مف ذك بعض الدراسات أشارت كقد 
التخطيط ، المبادأة ك ، ك  يميارات التنظيـ الذات يالكظائؼ التنفيذية تتمثؿ ف ييكاجيكف صعكبات ف

، الذاكرة العاممة  يقصكر ف، ك  (  (Blaskey, Harris & Nigg ,2008مراقبة الذات  ك
 ,Gibson et alia) ، واالنتباه المستمر ) توجيه االنتباه ( المثبط ، و التحكم المعرفية والمرونة

2011; Sergeant, Geurts, & Oosterlaan, 2002; Willcutt, Doyle, Nigg, 

Faraone, & Pennington, 2005; Huang- Pollock & Karalunas, 2010 ) 
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الكظائؼ  يقصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مف قصكر ف ماألطفاؿ ذك  ينايعك 
مستكل  يف يتدنك عمى معالجة العمميات العقمية العميا  نخفاض القدرةاالتنفيذية يصاحبيا 

العبلقات ك ) االستقبالية ك التعبيرية (  القدرات المغكية يك قصكر ف يالتحصيؿ الدراس
 Diamantopoulou, Rydell, Thorell & Bohlin, 2007 ; Kleinhans etاالجتماعية. 
al.,2005) ) 

الكظائؼ  د عبلقة ذات داللة بيف المغة كأسفرت نتائج العديد مف الدراسات عف كجك 
( إلى أف االضطرابات المغكية لدل األطفاؿ  Barkley, 1997)  يالتنفيذية ، حيث يشير باركم

تكظيؼ الكسائط أك الدالالت  يالكظائؼ التنفيذية حيث يحدث قصكر ف يتنتج عف قصكر ف
لمطفؿ  ماألداء المغك  يف نحك اليدؼ ، مما ينتج عنو اضطراب verbal mediationsالمفظية 

الكتابة ، مما يؤدل إلى ضعؼ القدرة عمى  يالقراءة أك ف يالتحدث أك ف ييشمؿ مشكبلت ف ك
 فيـ المغة ) الشفيية ك ياضطراب ف لغة غير مناسبة ، ك استخداـبدء االستجابات ، ك 

 يـ .التنظ ياستدعاء المعمكمات ، ك اضطراب ف استرجاع ك يالمكتكبة ( ، ك مشكبلت ف

ربع أ( عمى  Cohen et al.,2000: 353-362)  آخركفجريت دراسة ككىف ك كقد أ
قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط  ممجمكعات مف األطفاؿ مف بينيـ مجمكعة أطفاؿ مف ذك 

مجمكعة أخرل لـ يكف لدييا إعاقة لغكية ، ك  ( مصاحبة إلعاقة لغكية ، ك ADHDالزائد ) 
 يمكعات التي كانت لدييا إعاقة لغكية كانت األكثر قصكران فأف المج عفنتائج الأسفرت 

أثرت بشكؿ كبير عمى  يالت خصكصان مياـ الذاكرة العاممة التنفيذية ك الكظائؼ التنفيذية ك
 . مكالتعبير  يلباالمغة بشكؿ عاـ بشقييا االستق استخداـكفاءة 

 : Language Skillesثالثًا : الميارات المغوية 
مرآة التي تعكس صكرة كاضحة عف محتكيات النفس الداخمية، كالتي ال تعد المغة ال

يمكف مبلحظتيا إال بكاسطة ىذا السمكؾ المغكم الظاىر، فيي تؤدل إلى التكافؽ النفسي 
الذم يستخدمو  نفعاالت كاال األفكار كك كاالجتماعي، كذلؾ ىي الكسيط المعبر عف المشاعر 
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كيتحرج  و غير القادريف عمى النطؽ كالكبلـ استخداميستطيع الفرد العادم في أم كقت بينما ال 
، عبدالغنىيرل )  ك،  (9 ،..20نطقيان )أبك زيد،  كبلميان ك و المضطربيف لغكيان كاستخدامفي 

تساعد  يتساعد الطفؿ عمى التكافؽ مع بيئتو في ي( أف المغة مف أىـ القدرات الت 7، 20.5
تساعده عمى  كما تساعده عمى فيـ رغبات اآلخريف ك رغباتو ، عمى التعبير عف حاجاتو ك

 يكالمعرف يالتزكد بالمعمكمات مف المحيطيف بو ، كما أنيا كسيمة ميمة مف كسائؿ النمك العقم
 . ينفعالكاال

(  المغة بأنيا "نظاـ مف الرمكز، تستخدـ ككسائؿ 24، 20.0يعرؼ )البببلكل ،ك 
تشمؿ: المنطكقة، أك المكتكبة، أك  المغة المفظية ك لمتعبير، أك االتصاؿ مع اآلخريف، كتتضمف

قراءة  ىجاء اإلصبع، ك تشمؿ: لغة اإلشارة، ك المسمكعة، كما تتضمف المغة غير المفظية ك
شفرة اجتماعية مشتركة  عمى أنيا عبارة عفOwens, 2012, 6) كينز )الشفاه " ، كما يعرفيا 

 رمكز تحكميا ضكابط نحكية معينة" استخداـكمتفؽ عمييا لتمثيؿ كعرض المفاىيـ ب

 : كما يمي يمف مجمكعة مف العناصر األساسية كىالمغة تتككف ك 
المستكل ،  (Phonology) يالفكنكلكج يالنظاـ الصكت،   (Phone Level) يالمستكل الصكت

أك  مالنظاـ النحك ،  (Semantics) يناأك المع يلالنظاـ الدال،  (Morphology) يالصرف
 &Sodorow, Lester ). (Pragmatic) يالنظاـ الببلغ،  (Syntax) يالتركيب

Rickabaugh, Chery, 2002:337-338اإلماـ ؛ 25-26: 20.6، آخركفك  مالسرطاك  ؛
 ( 22-20: 2009، آخركفك 

طريقة  ف كاأصكات الكبلـ مف حيث المك : طريقة إصدار Phone يالمككف الصكت - أ
 طقيا.حالة األكتار الصكتية عند ن تشكيميا، ك

: يمكف تعريفو عمى أنو النظاـ الذم تنتظـ فيو  Phonologyلمغة  يالمككف الصكت  - ب
، الغزاليلغة ما )  يالكممات ف تتجمع معان لتككف الجمؿ ك ياألساسية كالت األصكات
20.4  ،257 .) 

العبلقات ، بحيث  : يتضمف الكممات المعبرة عف األشياء ك Semantic ليالمككف الدال -ج
 إدراكو لما حكلو ك الغرض منو كمدل استقبالو ك كظيفتو ك الطفؿ مستكعبان لمعنى الشئ كيككف 
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المضادات  المرادفات ك ، المفردات المغكية ك ميندرج تحت ىذا المككف المغك  مف يحاكره ، ك
 ؛ 2.،  أ-20.4، عثمافتصنيؼ الكممات تبعان لمجمكعتيا الضمنية )  كالعبلقة بيف الكممات ك

 ( . 7.، 20.6القطاكنة ،  ة كالنكايس

التراكيب التي تمكننا مف تككيف  مجمكعة القكاعد ك ي: ى Syntax مالنحك  يالمككف السياق - د
دراسة بنية الجممة الداخمية مف حيث ترتيب  يالجمؿ التي ُنعبر بيا عف تفكيرنا ، كى

  ( 98،  2008إعطاء المعنى العاـ . ) بدر،  يدكر كؿ كممة ف الكممات فييا ك
 تتحكـ ببنية الكممات ك يىك القاعدة المغكية الت:  Morphologyلمغة  يالمككف الصرف -ىػ

 ( .28، ..20، النصيرلتككينيا مف المككنات األساسية لممعنى ) 

المغة  استخداـ ىك قدرة الطفؿ عمى التكاصؿ كلمغة ) المغة البرجماتية ( :  يالمككف التفاعم -ك
تخاذ الدكر اسياقات تفاعؿ مختمفة مثؿ  ييقصده ف مؿ المعنى الذنق تفاعبلتو اليكمية ك يف

طرح األسئمة"  إضافة معمكمات، ك نفس مكضكع الكبلـ، ك يأثناء الكبلـ، كاالستمرار ف
(Terasaki, & phelps-Gunn, 2007) 

 كفقان لطبيعة المكقؼ الذم يتعرض لو،في حياة األطفاؿ اليكمية تتعدد كظائؼ المغة ك 
 Personalالكظيفة الشخصية )، (Interactional Functionالتفاعمية )الكظيفة ك

Function) ،( الكظيفة التخيمية(Imaginative Function ،( الكظيفة التنظيمية 
Regulatory Function)   ،( الكظيفة النفعية األدائيةInstrumental Function)  ،

ستطبلعية ستكشافية أك االفة االالكظي، (Educational Functionالكظيفة التعميمية )
(Heuristic Function)  ( ك الكظيفة الرمزية ،The symbolic function. ) ( 

: 2006زغمكؿ، ؛  Gromly, 2007:187؛ 7. -5. ،..20الفرماكل، ؛ 59،  20.4سالـ،
20.- 202 ) 

يران أك تمارس لمعالجة المغة تعب يالت ميقصد بالميارات المغكية عناصر األداء المغك  ك
 كيمكف مبلحظتيا أك قياسيا مف خبلؿ مستخدـ المغة ، ك ممكاقؼ التكاصؿ المغك  ياستقباالن ف
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ميارات التعبيرية ) التحدث ( ، ميارات الستماع ( ، ) اال يةستقبالميارات االالتشتمؿ عمى 
 ( . 82، 20.6، عامرالقراءة ، ميارات الكتابة ) 

 ن :تنقسم الميارات المغوية إلى قسمي و
ستقباؿ الرسائؿ المغكية سكاء مسمكعة اقدرة الشخص عمى  يستقبالية : ىالميارات المغة اال -أ 

المتعددة لمكممات كمف ثـ الربط  ينافيـ المع فيـ مغزاىا ك ستيعابيا كا فيميا ك أك مرئية ك
لمغكية القكاعد ا المفاىيـ ك يمجمكعة الميارات المتمثمة ف، ك  ( 250، 20.5،الحضرمبينيا ) 

تعميمات شفيية ينفذىا )  المصكرة أك المكتكبة يدركيا الطفؿ مف خبلؿ أكامر ك
 . (2.، 20.9،الدبيسي

 تدكر بذىنو كمشاعره ك يقدرة الفرد عمى التعبير عف األفكار التىي الميارات التعبيرية :  -ب
ك ،  (252،  20.5، صالحقكاعد المغة بكضكح )  الجمؿ ك ستعماؿ الكممات كاالقدرة عمى 

 يسميـ يستخدمو ف مسياؽ لغك  يالجمؿ ف الكممات ، ك قدرة الطفؿ عمى نطؽ األصكات ك
 (  2.، 20.9، الدبيسي رغباتو لفظيان ) التعبير عف أفكاره ، ك

 :قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد  األطفال ذويلدى  الميارات المغوية -
عمى حياة الطفؿ  (ADHD) اط الزائد يؤثر اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنش 

بصفة عامة ك يؤثر عمى النمك المعرفي كالنمك المغكم بصفة خاصة ك لخطكرة ىذا االضطراب 
ك التي ترجع إلى أنو أحد أكثر االضطرابات انتشاران كمف أكبرىا خطران ك تأثيران عمى الطفؿ سكاء 

األطفاؿ ) ىؤالء كاجو العديد مف ي،  ( .40، 2008بطرس، ) جسديان أك نفسيان أك دراسيان 
ADHD)  ضعؼ أك تأخير في النمك في  التعمـ  ك يصعكبات ف، ك نمك المغة  قصكر فيمف

الميارات االجتماعية كتككيف العبلقات )  يبعض المجاالت، مما يترتب عمييا خمؿ ف
Norbury, 2014: 204; Rief, 2005  .) 

ضعؼ المغة ( إلى أف  El Sady, et al.,2013,383)  آخركفك  مالصادكتشير 
 المشكبلت السمككية نكف مف االضطرابات النفسية كاينتشر بشكؿ كبير بيف األطفاؿ الذيف يع

 بشكؿ خاص ، ك قصكر االنتباه كبالنشاط الزائد مينتشر بيف األطفاؿ مف ذك ك ،  بشكؿ عاـ
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حث لتحديد أكجو بالبىتمت مف اقميؿ مف الدراسات الإال أف  ىذا االنتشارعمى الرغـ مف 
 القصكر المغكم الفكنكلكجي النطقي لدل ىؤالء األطفاؿ ك تعمؿ عمى رفع كفاءتيـ المغكية .

(Hariri ,2016: 203)  ،ك  ( يشير براكفBrown,2005  إلى ) الصعكبات التي يكاجييا أف
األطفاؿ المصابكف باضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ىي مف بيف قائمة 

تـ تحديدىا مف ِقبؿ  يلعبلمات التحذيرية المحتممة لصعكبات التعمـ لدل ىؤالء األطفاؿ كالتا
النطؽ ، كصعكبة تعمـ  يتشمؿ ىذه العبلمات مشاكؿ ف ك،  الرابطة الدكلية لعسر القراءة

صعكبة فيـ  صعكبة فيـ الكممات ، ك تباع التكجييات البسيطة ، كإ مفردات لغكية جديدة ، ك
صعكبة حفظ ك ،  ىتماـ بركاية القصصاال نقص التعبير عف الرغبات ، ك ، كاألسئمة 

 صعكبة في البقاء في ميمة / أنشطة متغيرة ، كتكرارنا مستمرنا لفكرة  األبجدية أك أياـ األسبكع ، ك
لدل األطفاؿ ذكم  ارتفاع نسبة انتشار اضطراب المغة إلى نتائج كثير مف الدراسات ، ك تشير
، حيث  (Conti- Ramsden et al., 2014)ك بالنشاط الزائد  االنتباه قصكر اضطراب

 مف كفاءة متنكعة جكانب عمى تؤثر أف ُيظير ىؤالء األطفاؿ مجمكعة مف المشكبلت التي يمكف
المستكل  الداللي ،  ، المستكل الصرفي ، المستكل السياقي ، الصكتي المغكية : المستكل

 (Leonard, 2014)المستكل البراغماتي . 

-the American Speechالكبلـ األمريكية  المغة ك كفقنا لجمعية السمع كك 
Language-Hearing Association (1997)   ذكم، أف نسبة كبيرة مف األطفاؿ 

بنسبة اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد يتآخركف إلى حد ما في بدء الكبلـ 
صعكبات ك المغة  بصابة باضطرالئل، أكثر عرضة ادييف الع: ( عف األطفاؿ 26: :5تبمغ )

االرتباط المكجكد العديد مف الدراسات عمى  ، كقد اتفقت ( ASHA,1997في اإلدراؾ السمعي) 
المغة بالتزامف مع اضطراب قصكر االنتباه المصحكب  اضطرابات الكبلـ كبيف اإلصابة ب
ع يشجإلى تالمغة  اضطرابات الكبلـ كؿ كاالىتماـ بمجاتطكر ، كقد أدل البالنشاط الزائد 

تصميـ البرامج العبلجية لتنمية  ، كيـرتباط بينىتماـ  بدراسة االالباحثيف عمى تجديد اال
 (. (Lauren et al., 2008 الميارات المغكية لدل ىؤالء األطفاؿ 
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ك  المغكية الميارات بيف عبلقة كجكد تؤكد عمى التي الدراسات عدد ك يزداد أيضان 
 لدل - المعرفية ك المركنة كؼ االستجابة ذلؾ في لدل األطفاؿ ، بما التنفيذية لكظائؼا

 ;Bishop & Norbury, 2005مطرد. ) بشكؿ تأخر لغكم مف يعانكف الذيف األطفاؿ
Farrant et al., 2012 ; Henry, M., &   Nash, 2012 ; Pauls & Archibald, 

ناجح اكتساب الدالالت ك المفاىيـ المغكية بشكؿ ميارات البعض إلى أف  يشير( ، ك  2016
كأحد الكظائؼ التنفيذية لدل األطفاؿ.  تثبيطالميارات  ذاكرة عاممة كميارات العتمد عمى ي

(Brocki & Bohlin,2004)  
( إلى أف اضطرابات المغة ك الكبلـ تأتي متزامنو  Weismer, 2013كيشير كايزمر ) 

لذلؾ يرل أنو مف الميـ بحث العبلقة بيف تشخيص اضطرابات مع قصكر الكظائؼ التنفيذية ، 
المغة ك قصكر الكظائؼ التنفيذية ، عمى اعتبار أف الكظائؼ التنفيذية ىي مفتاح تنمية المغة ك 

 ,Botting et al., 2017: 1 ;  Lindstone, Meins, & Fernyhoughليس العكس.) 
2012 )  

 لمكظائؼ المفظية اإلجراءات ك المقاييس ـتستخد التي كثير مف الدراسات كما كجدت
 المجاؿ في ك التخزيف المعالجة ، كميارات ك االستماع القراءة مياـ ) التنفيذية كالتي شممت

مف أقرانيـ العادييف .  أسكأ أداؤىـ كاف متأخريف لغكيان  تشخيصيـ تـ الذيف األطفاؿ أف( المفظي
 (Lukács et al. 2016 ; Leonard et al., 2013 ) 

تأخر لغكم كبما فييـ  مف يعانكف الذيف األطفاؿ أف الدراسات مف العديد ك تدعـ
 مف منخفض مستكل األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب قصكر االنتباه ك بالنشاط الزائد لدييـ

 ,Marton et al., 2012 ; Farrantالمفظي ) كؼ االستجابة المفظية (. )  غير التثبيط
Maybery, & Fletcher, 2012 ; Im-Bolter, Johnson, & Pascual-Leone, 

2006 ; Henry, Messer, & Nash, 2012 ; Spaulding, 2010 ) 
اضطراب قصكر االنتباه  ماألطفاؿ ذك تحسيف الميارات المغكية لدل مف أجؿ  كلذا 

يتضمف التدريب عمى كما يسعى إليو البحث الحالي ، يجب أف المصحكب بالنشاط الزائد 
التنفيذية )  ائؼالكظأحد مياـ  التدريب عمى ائؼ التنفيذية جمسات متعددة ُيكمؿ فييا الطفؿالكظ
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ك أة ، كؼ االستجابة ، التخطيط ، الذاكرة العاممة ، تكجيو االنتباه ، المركنة العقمية أداالمب
 Johann) الكظائؼ األخرل أك أكثر مف  ةكاحدك تتكامؿ مع تهمارس  ُتشارؾ ك يالمعرفية ( الت

& Karbach, 2019; Pozuelos et al., 2019  ) ،يمكف تصنيؼ التدريب عمى  ك
نييما : العممية ، يشمؿ اث ستراتيجية ، كالكظائؼ التنفيذية إلى فئتيف متميزتيف ، ُأكليما : اال

عمى مياـ محددة ، مثؿ المعرفي ستراتيجية التدخبلت التي تعزز التدريب التدريب القائـ عمى اال
مع ذلؾ ،  ك( ،  Karbach & Unger, 2014) ت الذاكرة في دراسات تدريب الذاكرة )تقنيا

مع عدـ كجكد عدـ الكصكؿ إلى مرحمة التعميـ قد يؤدم ىذا النكع مف التدريب المعرفي إلى 
 & ,Rebok, Carlson في القدرات المعرفية األخرل باستثناء الميمة المحددة ) تطكر

Langbaum, 2007) معمميات ل أكسعتدريب القائـ عمى العمميات فيتميز بتطكير ، أما ال
 & Kray كقد ثبت أنو أكثر كفاءة )ك الكصكؿ لمرحمة تعميـ االستجابات ، المعرفية 

Ferdinand, 2013; Titz & Karbach, 2014))  ثبلث كظائؼ ، ك يفضؿ استيداؼ
يكر أعراض اضطراب قصكر كأكثر الكظائؼ التنفيذية مساىمة في ظ تنفيذية كأىداؼ لتدخمنا

 ، كاالنتباه المستمر كؼ االستجابةالذاكرة العاممة ، االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد كىي ) 
 ( .Rapport et alia, 2008; Elosua & Contreras, 2017 )"تكجيو االنتباه" (

 على (  Terpsichori et al., 2020دراسة تربسيتشوري وآخرون )  فقد هدفت

 تنمية عمى تأثيره ك معرفة مدل "EF Train" التنفيذية الكظائؼ تدريبي لتحسيف رنامجب تصميم
المستمر  كاالنتباه ، كؼ االستجابة ، العاممة كىي " الذاكرة  أساسية تنفيذية كظائؼ ثبلث

 يعانكف مف طفبلن  62 مف مككنة "تكجيو االنتباه"، كقد تككنت عينة الدراسة مف مجمكعة
، كتـ  سنكات 7 إلى 4 بيف أعمارىـ تتراكح نتباه المصحكب بالنشاط الزائد ،قصكر اال اضطراب

(  20)  تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف تجريبية ك ضابطة ، تككنت جمسة البرنامج التدريبي مف
( ، تمقتيا المجمكعة التجريبية لتحسيف الكظائؼ التنفيذية ، كقد أسفرت  EF)  جمسة تدريبية

 فضبلن  ، األساسية التنفيذية الكظائؼ في كبيرة تحسينات إلى أدل التدريبي جالبرنام النتائج أف
 قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد . اضطراب أعراض تقميؿ عف
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أف البرنامج التدريبي لتنمية الميارات المغكية تسير في خطكات  ( 58،  2006أميف ،  )ترل ك 
 :كىي 

 يإيجاد حافز لدل الطفؿ أك تعزيزات عف طريؽ كضعو فالتييئة النفسية لمطفؿ : تبدأ ب -.
 ، أك الزيارات العائمية . منة أك النادامحفز مكثؼ جذاب ، مثؿ الحض مكسط لغك 

 تدريب الفكيف ك الزفير ك ألعضاء الكبلـ : مثؿ تدريبات الشييؽ ك يالتدريب الفسيكلكج -2
 ذا لـز األمر (إه التدريبات لمطفؿ يضيؼ الباحث : تجرل ىذ ف . ) كاتدريبات المس الشفتيف ك

 يلعضبلت الطفؿ : مثؿ التصفيؽ ك القفز كنكع مف التدريب االجتماع يالتدريب الحرك -2
 ذلؾ لزيادة الثقة بالنفس لدييـ . المجتمع ك فيإلدماجو 

 استخداـ لتنمية قدرتو عمى فيـ ك م: مف خبلؿ إكساب الطفؿ مضمكف لغك  مالتدريب المغك  -4
المحيطة بو باالستجابة الصحيحة لمتعميمات الصادرة لو مف اآلخريف مف خبلؿ التعبير األشياء 

 عنيا لفظيان مف خبلؿ التعرؼ عمى المجمكعات الضمنية .

عف طريؽ التدريب عمى تقميد أصكات  يالتمييز السمع تنمية قدرة الطفؿ عمى اإلدراؾ ك -6
 نات أك األشياء.االمكاصبلت أك الحيك 

 االستجابة ليا . رة الطفؿ عمى فيـ األكامر كتنمية قد -5

 التعبير عنيا بالمكاقؼ المختمفة . الجمع ك تنمية قدرة الطفؿ عمى فيـ المفرد ك -7

عنيا ذلؾ باالستجابة إلى  يالتعبير المفظ إثراء حصيمة الطفؿ المغكية بجمؿ بسيطة ك -8
 .خريفساعد عمى اتصالو باآلت ياآلخريف استجابة لفظية مستخدمان التراكيب المغكية الت

تنمية الميارات الكظائؼ التنفيذية كمدخؿ لتناكلت  يكنظران لقمة الدراسات العربية الت
حدكد عمـ  ياضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ف مالمغكية لدل األطفاؿ ذك 

 تنفيذية لتحسيفتدريبي قائـ عمى الكظائؼ الإلى تقديـ برنامج  اليالباحث ، سعى البحث الح
قصكر  قصكر الكظائؼ التنفيذية ك ضعؼ الميارات المغكيةالميارات المغكية ، حيث يصحب 
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نية ، مما يجعؿ الحاجة ماسة إلى التدخؿ االكجد االجتماعية ك كاديمية كاأل  نباالجك  يف
 فاؿ فيـ كالتعبيرية ليستطيع مثؿ ىؤالء األط الميارات المغكية االستقبالية كتحسيف كالعمؿ عمى 
 رغباتو . اتجاىاتو ك مشاعرة ك فكاره كأالتعبير عف  مكر مف حكليـ كاستيعاب األ

 فروض البحث:
بالمجمكعتيف التجريبية األفراد درجات  رتب يتكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط -.

أفراد المجمكعة  لصالحعمي مقياس الميارات المغكية لؤلطفاؿ  مالقياس البعد يكالضابطة ف
 . التجريبية

 يرتب درجات األفراد بالمجمكعة التجريبية ف يتكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط -2
  .مالقياس البعد عمى مقياس الميارات المغكية لؤلطفاؿ لصالح مكالبعد يالقياسيف القبم

 يرتب درجات األفراد بالمجمكعة التجريبية ف يال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط -2
 عمى مقياس الميارات المغكية لؤلطفاؿ. يكالتتبع ماسيف البعدالقي

 إجراءات البحث :
 استخدـ الباحث الحالى المنيج التجريبى لمناسبتو لطبيعة البحث ، حيث : منيج البحث -أ

يختبر فعالية البرنامج التدريبى ) كمتغير مستقؿ ( لتحسيف الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذكل 
) كمتغير تابع ( ، كذلؾ لمناسبتو لطبيعة  نتباه المصحوب بالنشاط الااددإضطراب قصور اإل

 البحث .
 : عينة البحث -ب

ذكل  أكالن عينة إستطبلعية : قاـ الباحث بإجراء دراسة إستطبلعية عمى عينة مف األطفاؿ
المتردديف عمى جمعية مف (  50إضطراب قصكر اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد قكاميا ) 

 -، جمعية الحؽ فى الحياة ، أكاديمية المبلؾ الصغير   لكاف لذكل االحتياجات الخاصةأ
 كات .( سن7 :4ممف تتراكح أعمارىـ الزمنية ما بيف )،  بنى سكيؼبمحافظة 

إضطراب قصكر مف ذكل كطفمة ( طفبلن 20)ثانيان عينة البحث : تككنت عينة البحث مف 
، تتراكح أعمارىـ الزمنية ( مف األناث 8( مف الذككر ك )2.اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد )

كالذيف ،  (7...سنو ( ك بانحراؼ معيارم )  6.5كات بمتكسط حسابي ) ( سن7 :4ما بيف )
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المغكية )اإلستقبالية كالتعبيرية(، كفقان لمقياس السيككمترم  مياراتقصكر كاضح في ال لدييـ
( أطفاؿ ،  0.لى مجمكعتيف ، مجمكعة تجريبية قكاميا ) ، كقد تـ تقسيـ العينة إ بحثألدكات ال

( أطفاؿ ، تراكحت مؤشرات تقدير اضطراب قصكر االنتباه  0.ك مجمكعة ضابطة قكاميا ) 
( عمى مقياس " مقاييس ككنرز لمتقدير" ، كفى فئة  59-.5المصحكب بالنشاط الزائد ما بيف ) 
 – 90نسبو الذكاء لدييـ ما بيف ) تراكحت  ( ، كماDSM-5الشدة المتكسطة طبقان لمعايير ) 

 شدة اضطراب ) –مستكل الذكاء  –، كتـ التكافؤ بينيما مف حيث : العمر الزمنى  ( 0..
ADHD )- المشكبلت كاإلعاقات ، كتـ إستبعاد األطفاؿ مف ذكم مستكل الميارات المغكية
 األخرل.

(  00.قنيف أدكات البحث مف ) ثالثان عينة حساب الخصائص السيككمترية : تككنت عينة ت
طفؿ كطفمة مف العادييف ك ذكل اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ، كذلؾ 

 لدراسة الخصائص السيككمترية كالكقكؼ عمى صدؽ كثبات األدكات .
 تكافؤ أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج : -

 بمقارنة متكسطي رتب العمر الزمني ألطفاؿاـ الباحث : قالعمر الزمنيمن حيث  -.
 (. .باستخداـ اختبار ماف كيتني ، كيكضح ذلؾ جدكؿ )  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 ( 1 جدول )

 التجريبية والضابطة المجموعتينباألطفال متوسطي رتب داللة الفروق بين 

اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسط 

 ًالحساب

نحراف اال

 يرالمعٌا

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
قٌمة 

U 

 قٌمة

Z 

مستوى 

 الداللة

غٌر  1.3.0 16 011 01 0.0.1 6.5 01 تجـرٌبٌة

 دالة
 001 00 0.036 6.5 01 ضـابطة

 1.96( = 5...مستوى الداللة عند )      2.58( = 1...مستوى الداللة عند )

(، مما 95..مة الحدية )المحسكبة أقؿ مف القي Zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
رتب درجات أطفاؿ المجمكعتيف  يعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطيشير إلى 

 . العمر الزمنيالتجريبية كالضابطة عمى متغير 
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: قاـ الباحث بتطبيؽ شدة اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائدمن حيث  -2
عمى أطفاؿ المجمكعتيف  (..20البحيرل ، / قنيف تعريب كت)مقاييس ككنرز لمتقدير" مقياس " 

 (. 2التجريبية كالضابطة، ثـ قارف بينيما باستخداـ اختبار ماف كيتني ، كيكضح ذلؾ جدكؿ ) 

 ( 2 جدول )

 التجريبية والضابطة المجموعتينباألطفال متوسطي رتب داللة الفروق بين 

اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسط 

 ًالحساب

نحراف اال

 يرالمعٌا

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
قٌمة 

U 

 قٌمة

Z 

مستو

ى 

 الداللة

غٌر  1.631 .1 016 01.61 6.15 51.61 01 تجـرٌبٌة

 دالة
 015 01.51 6.05 ..51 01 ضـابطة

 1.96( = 5...مستوى الداللة عند )      2.58( = 1...مستوى الداللة عند )

(، مما 95..مف القيمة الحدية )المحسكبة أقؿ  Zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
رتب درجات أطفاؿ المجمكعتيف  يعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط يشير إلى

 التجريبية كالضابطة عمى متغير شدة االضطراب.

 اختبار ستانفكرد بينيو لقياس نسبة الذكاء: قاـ الباحث بتطبيؽ من حيث مستوى الذكاء -2

عمى أطفاؿ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ثـ قارف بينيما  (..20فرج ، / تعريب كتقنيف )
 (. 2باستخداـ اختبار ماف كيتني ، كيكضح ذلؾ جدكؿ ) 

 ( 3 جدول )

 التجريبية والضابطة المجموعتينباألطفال داللة الفروق بين 

 لمذكاءستانفورد بينيو عمى مقياس 

اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسط 

 ًالحساب

نحراف اال

 يالمعٌار

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قٌمة

U 

 قٌمة

Z 

مستو

ى 

 الداللة
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غٌر  5...1 6..3 006.1 00.66 10..1 010.0 01 تجـرٌبٌة

 دالة
 1.6. 16.. 5.611 1... 01 ضـابطة

 1.96( = 5...مستوى الداللة عند )      2.58( = 1...مستوى الداللة عند )
(، مما 95..أقؿ مف القيمة الحدية )المحسكبة  Zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

رتب درجات أطفاؿ المجمكعتيف  يعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط يشير إلى
 التجريبية كالضابطة عمى متغير الذكاء.

أطفاؿ مقارنة متكسطات رتب درجات : تمت مستوى الميارات المغويةمن حيث  -4
 (الباحث)إعداد / يارات المغكية لدل األطفاؿ مقياس الم عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 ( 4جدكؿ )باستخداـ اختبار ماف كيتني، ، كيكضح ذلؾ قبؿ تطبيؽ البرنامج 
 ( 4 دول )ج

 التجريبية والضابطة المجموعتينباألطفال درجات  ات رتبداللة الفروق بين متوسط

 بعاد مقياس الميارات المغوية لدى األطفالفي القياس القبمي أل

 ألبعــادا
اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسط 

 ًالحساب

نحراف اال

 يالمعٌار

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قٌمة 

U 

 قٌمة

 Z 

مستوى 

 الداللة

المفردات 

اللغوٌة 

 االستقبالٌة

 غٌر دالة 1.311 16.6 6..01 6..01 6.036 ..31 01 تجـرٌبٌة

 011.6 01.16 6.100 31.5 01 ضـابطة

تنفٌذ األوامر 

 فهٌةالش

 غٌر دالة ..1.5 10.6 003.6 00.36 1.505 3 01 تجـرٌبٌة

 5.6. 56.. .1..1 ..6 01 ضـابطة

 المفاهٌم اللغوٌة
 غٌر دالة 1.553 35.6 3.6. 36.. 6.166 ..61 01 تجـرٌبٌة

 005.6 00.56 0.131 60.5 01 ضـابطة

 ًالسٌاق التركٌب
 غٌر دالة 0.616 31.6 6..5 6..5 0.661 0..0 01 تجـرٌبٌة

 061.6 06.16 0.6.6 61.0 01 ضـابطة

 ًالصوت ًالوع

 للغة

 غٌر دالة 1.505 16.6 6... 6... 35..1 ..0 01 تجـرٌبٌة

 006.6 00.66 35..1 6.0 01 ضـابطة
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المهارات 

 البراجماتٌة

 غٌر دالة .0.03 36.6 6..00 6..00 .1..1 ..1 01 تجـرٌبٌة

 1.6. 16.. ..0.0 1.0 01 ضـابطة

الدرجة الكلٌة 

 للغة االستقبالٌة

 غٌر دالة 1.165 11 .. ... 61..1 51.6 01 تجـرٌبٌة

 000 00.0 3.351 50.6 01 ضـابطة

المفردات 

اللغوٌة 

 التعبٌرٌة

 غٌر دالة 1.315 15 010 01.0 .6.31 31 01 تجـرٌبٌة

 .01 ..01 .6.36 31.3 01 ضـابطة

 وٌةالمفاهٌم اللغ
 غٌر دالة 1.6.1 15.6 010.6 01.06 0.6.6 60.0 01 تجـرٌبٌة

 015.6 01.56 0.535 60.3 01 ضـابطة

 يالسٌاق اللغو

 ًالتركٌب

 غٌر دالة 1.006 15.6 013.6 01.36 36..0 30.5 01 تجـرٌبٌة

 015.6 01.56 .6.36 36 01 ضـابطة

 ًالصوت ًالوع

 للغة

 غٌر دالة 1.651 15.6 015.6 01.56 35..1 6.0 01 تجـرٌبٌة

 010.6 01.06 1.505 6 01 ضـابطة

اللغة 

 البراجماتٌة

 غٌر دالة 1.066 15 .01 ..01 0.051 ... 01 تجـرٌبٌة

 013 01.3 0.615 5.. 01 ضـابطة

دقة إصدار 

األصوات 

 والكلمات

 غٌر دالة 0.605 31 060 06.0 6.556 16.0 01 تجـرٌبٌة

 .5 ..5 6.513 ..13 01 ضـابطة

الدرجة الكلٌة 

 للغة التعبٌرٌة

 غٌر دالة 1.311 15 .01 ..01 1.513 010.5 01 تجـرٌبٌة

 010 01.0 63..6 ..011 01 ضـابطة

الدرجة الكلٌة 

 للمقٌاس

 غٌر دالة 1.066 15 .01 ..01 .5.36 666.3 01 تجـرٌبٌة

 013 01.3 5.005 666.0 01 ضـابطة

 1.96( = 5...مستوى الداللة عند )      2.58( = 1...لداللة عند )مستوى ا

المحسكبة ألبعاد مقياس الميارات المغكية لدل  Zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ 
عدـ كجكد فركؽ  (، مما يشير إلى95..األطفاؿ كالدرجة الكمية لممقياس أقؿ مف القيمة الحدية )
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ت أطفاؿ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ تطبيؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات رتب درجا
 .مقياس الميارات المغكية كالدرجة الكمية لممقياسالبرنامج عمى أبعاد 

 أدوات البحث : -ج 
: إختبار ستانفكرد بينية   (. ..20اإلصدار الخامس ) تعريب كتقنيف / فرج ،  –أكالن

الضطراب قصكر االنتباه المصحكب (  DSM-5ثانيان: قائمة الدليؿ التشخيصي الخامس ) 
 .بالنشاط الزائد 

 ( ..20ثالثان : مقاييس ككنرز لمتقدير  ) تعريب كتقنيف/ البحيرل ، 
 . كية لؤلطفاؿ  ) إعداد الباحث (المغالميارات مقياس رابعان: 

 . ) إعداد الباحث ( يالبرنامج التدريبخامسان: 
 

 (2.11الخامس ) تعريب وتقنين / فرج ،اإلصدار  –أواًل : اختبار ستانفورد بينية 
بعد سبعة عشر ( 2002)نفكرد بينيو عاـ اصدرت الصكرة الخامسة لست التعريف باالختبار :( .

، كقاـ بتعريبو  Gale Roidعامان مف صدكر الصكرة الرابعة كأصدرىا البركفيسكر جاؿ ركيد 
لقياس القدرات العقمية كتحديد نسبة ( ، كقد كقع اختيار الباحث ليذه األداة ..20كتقنينو فرج ) 

الذكاء ألفراد العينة ، كلتحقيؽ التجانس بينيـ حيث إشترط الباحث أف تككف نسبة الذكاء تقع 
 (. 0..-90بيف ) 

مجاليف ىما المجاؿ المفظي كغير المفظي، كيحتكم مف يتككف ذلؾ المقياس  ختبار:وصف اال( 2
، كالمعمكمات، يستدالؿ التحميمؿ ىـ االخمسة عكام ىكؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت عم

  .ستدالؿ الكمي، كالمعالجة البصرية المكانية، كالذاكرة العاممةكاال
نفكرد بينيو بدرجة ثبات مرتفعة اكتتميز الطبعة الخامسة مف ست صدق وثبات المقياس:( 3

بة الذكاء في المتكسط كذلؾ بالنسبة لنسبة الذكاء الكمية كنس .0.98:0.9حيث تراكحت ما بيف
الغير لفظية كنسبة الذكاء المفظية كنسبة ذكاء الصكرة المختصرة، كيبمغ متكسط ثبات مؤشرات 

أك  0.84أك أكثر، بينما تصؿ معدالت ثبات المقاييس العشرة إلى  0.90العكامؿ الخمسة 
اخؿ ختبار بعدد ىائؿ مف دراسات الصدؽ، كنظران لمتدأكثر؛ كلقد حظيت الصكر السابقة ليذا اال

ف دالالت الصدؽ السابقة يمكف أف تعد دالالت صدؽ إالكبير بيف الصكرة الحالية كسابقتيا، ف
 0.97: 0.82لمصكرة الحالية كىى تتراكح مف 
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( الضطراب قصور االنتباه المصحوب  DSM-5ثانيًا : قائمة الدليل التشخيصي الخامس ) 
 بالنشاط الزائد :

( DSM-5الخامس لمجمعية األمريكية )  يواإلحصائ يمعايير الدليل التشخيص استخدامتم 
 : يلاكالت يختيارىم ، وىاتشخيص عينة البحث و  يف
 أك األداء مع يتداخؿ االندفاعية - الحركة فرط أك/  ك االنتباه عدـ مف مستمر نمط - أ

 ( :2( ك/ أك ).) يتظاىر كما التطكر،
 . االنتباه عدـ( .
  .االندفاعية – الحركة فرط( 2
 .سنكات 2. عمر قبؿ االنتباه عدـ أعراض أك االندفاعية الحركة فرط أعراض بعض كجكد  - ب
 ( أكثر أك بيئتيف في االنتباه عدـ أعراض أك االندفاعية الحركة فرط أعراض بعض كجكد -ج 
 (.األنشطة مف غيرىا أك األقارب أك األصدقاء مع المنزؿ، كفي كالعمؿ مثبلن  المدرسة في
 األكاديمي أك االجتماعي األداء لجكدة أنقاصيا أك األعراض تداخؿ مىع صريح دليؿ يكجد -د
 . الميني أك
 بشكؿ تُفسر كال آخر نياذى اضطراب أم أك الفصاـ سياؽ في حصران  األعراض تحدث ال -ق

 أك تفارقي اضطراب أك قمؽ اضطراب أك مزاج اضطراب مثؿ،( آخر عقمي اضطرابب أفضؿ
 (.ما مادة مف السحب شخصية، اضطراب

 الحالية الشدة تحديد: 
 في مكجكدة التشخيص لكضع المطمكبة تمؾ تتجاكز كجدت أف قميمة، أعراض : خفيف -

 أك كاألكاديمي، االجتماعي األداء في طفيؼ ضعؼ إلى تؤدم كاألعراض الراىف، الكقت
 .الميني

 ."شديد"ك"خفيؼ" بيف المكجكد الكظيفي الضعؼ أك األعراض : المتوسط -
 األعراض مف عدد أك التشخيص لكضع المطمكبة تمؾ تتجاكز األعراض، فم كثير  :شديد -

 األداء في ممحكظ ضعؼ إلى تؤدم األعراض أف أك الراىف، الكقت في مكجكدة جدان  شديدة
 .الميني أك كاألكاديمي، االجتماعي
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 ( 2.11ثالثًا : مقاييس كونرز لمتقدير  ) تعريب وتقنين/ البحيرى ، 
كراسة التعميمات " فى  -كضع ىذا المقياس " مقاييس ككنرز لمتقدير : ( التعريف بالمقياس1

( ، كقد ..20( ، كقاـ بتعريبو ك تقنيو البحيرل )  Conners,1990األصؿ كيث ككنرز ) 
كقع اختيار الباحث ليذه األداة لتحديد درجة قصكر اإلنتباه ، كدرجة فرط النشاط ألفراد العينة 

 -.5إشترط الباحث أف تككف درجاتيـ عمى المقياس تقع بيف ) لتحقيؽ التجانس بينيـ حيث 
 ( ، كىذا ما يعنى أنيـ يقعكف فى فئة " فكؽ المتكسط ". 59

يتككف ىذا المقياس مف أربعة مقاييس تغطى نظاميف لممبلحظة السمككية ( وصف المقياس : 2
، كيتـ تطبيؽ ىذه األدكات لؤلطفاؿ كىما : مقياسيف لتقدير المعمـ ، ك مقياسيف لتقدير الكالديف 

عمى الطفؿ مف خبلؿ المعمكمات التى يقدميا مف ىـ عمى معرفة جيده بالطفؿ ، كيناسب 
سنو (، كيتـ إعطاء تقدير لكؿ بند مف خبلؿ  7.-2المقياس األفراد ممف تتراكح أعمارىـ مف ) 

ير، بقدر كبير أربعة تقديرات أك استجابات كىى " ليس عمى األطبلؽ ، بقدر محدكد، بقدر كب
" ، كيمتاز ىذا المقياس بكجكد  2،  2، .جدان" ، كتسجؿ ىذه اإلستجابات باألرقاـ " صفر، 

( بنكد ممحقة بكؿ مقياس مف مقاييس ككنرز، كىذه البنكد 0.دليؿ لفرط النشاط  مككف مف )
النتباه السمبية ك مشكبلت ا  -عمى قدر كبير مف الحساسية  ، ك مقاييس فرعية لعدـ االنتباه 

 فى كبل المقياسيف ، كىذا ما تـ تطبيقو عمى عينة البحث.

يتمتع ىذا المقياس بنسبة عالية مف الصدؽ كالثبات ، حيث تتراكح  صدق وثبات المقياس:( 3
( لمقياسى تقدير المعمـ ، ك  0.58 – 0.46معامبلت الثبات لمقاييس ككنرز لمتقدير ما بيف ) 

سى تقدير الكالديف ، كجميع ىذه القيـ دالة عند مستكل ( لمقيا 0.99 – 0.86ما بيف ) 
(  .0.9 – 0.42( ، كتتراكح معامبلت االرتباط لمقاييس ككنرز لمتقدير ما بيف ) .0.0)

( لمقياسى تقدير الكالديف، كجميع ىذه القيـ  0.88 – 0.42لمقياسى تقدير المعمـ ، ك ما بيف ) 
 ( ..0.0دالة عند مستكل )
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 قياس الميارات المغوية لدى األطفال ) إعداد/ الباحث (رابعًا : م
 ىدف المقياس :

لدل  مستكل الميارات المغكيةيا في تحديد استخدامقاـ الباحث بإعداد ىذه األداة بغرض 
طبلع عمى االكقد اعتمد الباحث عمى العديد مف المصادر في إعداد المقياس كأىميا ،  األطفاؿ

مقياس ، لدل األطفاؿ عامة  مبالنمك المغك  السيككلكجي الخاصةالكتابات النظرية كالتراث 
، المقياس المغكم  (2008ف، اك شعب إبراىيـضطرابات المغة كالكبلـ )إعداد / اتشخيص 

( ، مقياس تقييـ الميارات  ..20المعرب ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة ) إعداد / محمد كآخركف ، 
 (.20.4إعداد/ عثماف ، االستقبالية كالتعبيرية لمغة العربية ) 

 وصف المقياس : 
اشتمؿ المقياس عمى اختباريف فرعييف ىما ) اختبار المغة االستقبالية ، اختبار المغة 

( أبعاد الختبار 5( أبعاد الختبار المغة االستقبالية ، ك )5التعبيرية ( ، مجمكع أبعادىما )
( بند 84لمغة االستقبالية ، ك )( بند الختبار ا 64المغة التعبيرية ، ك بمجمكع بنكد ) 

 (  6الختبار المغة التعبيرية ، كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ ) 
 ( 5جدول رقم ) 

االختبار 

 ًالفرع

 عدد العبارات البنود البعد

اللغة 

 ستقبالٌةاال

األول : المفردات اللغوٌة 

 االستقبالٌة

 عبارات 56 .0 - 0

 عبارات . 63 - 61 : تنفٌذ األوامر الشفهٌة ًناالث

 عبارة 16 36 - 61 الثالث : المفاهٌم اللغوٌة

 عبارة 31 15 - 35 ًالرابع : السٌاق التركٌب

 عبارات 5 60:  .1 للغة ًالصوت ًالخامس : الوع

 عبارة 06 61 – 66 السادس : اللغة البرجماتٌة

اللغة 

 التعبٌرٌة

األول : المفردات اللغوٌة 

 التعبٌرٌة

 ةعبار 5. 05 -0

 عبارة 11 .6 - .0 : المفاهٌم اللغوٌة ًناالث

 يالثالث : السٌاق اللغو

 ًالتركٌب

 عبارة 53 .1 - 31

 عبارات 5 61 - 15 للغة ًالصوت ًالرابع : الوع

 عبارة 05 66 - 60 الخامس : اللغة البراجماتٌة
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صوات األ إصدارالسادس : دقة 

 والكلمات

 عبارة 65 51 - 65

 ياس :تصحيح المق

لكؿ إجابة صحيحة عمى ( .درجة كاحدة )رصد  يتـ تصحيح المقياس مف خبلؿ
عبارات كؿ بند مف بنكد األبعاد الستة لكآل االختباريف الفرعييف المغة االستقبالية كالمغة 

( درجة ، تشير الدرجات  477 -27.التعبيرية ، حيث تتراكح درجات المقياس ما بيف ) 
رات المغكية لدل الطفؿ ، كتشير الدرجات المنخفضة إلى انخفاض المرتفعة الرتفاع الميا

 الميارات المغكية لدل الطفؿ .

 الخصائص السيكومترية لممقياس :
( طفبلن كطفمة ؛ كقاـ الباحث 00.تـ تطبيؽ المقياس عمى مجمكعة مف األطفاؿ بمغت )

 بحساب صدؽ كثبات المقياس عمى النحك التالي :

 صدق المقياس: -1

محؾ كذلؾ عمى النحك صدؽ الصدؽ المحكميف،  استخداـصدؽ المقياس تـ قؽ مف لمتح
 :اليالت
 صدق المحكمين: -أ

التربية الخاصة مجاؿ  يمف األساتذة المتخصصيف فتـ عرض المقياس عمى مجمكعة 
( محكميف لتحديد مدل مبلءمة كؿ عبارة مف 0.بمغ عددىـ ) ،ك التخاطب  الصحة النفسيةك 

ؼ التي كضعت لقياسو، كمعرفة مدل كضكح أسمكب كصياغة كؿ عبارة، كقد تـ العبارات لميد
 .%00.% : 80اإلبقاء عمى العبارات التي تراكحت نسبة اتفاؽ السادة المحكميف عمييا بيف 

 

 صدق المحك:   -ب

المقياس المغكم المعرب ( الباحثتـ تطبيؽ مقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿ )إعداد/ 
 تـ ثـكمف ،  يكمحؾ خارج ( ..20قبؿ المدرسة ) إعداد / محمد كآخركف ،  ألطفاؿ ما

حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف ، يفاسيرتباط بيف درجات األطفاؿ عمى المقحساب معامبلت اال
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( ، كىك معامؿ داؿ إحصائيا عند مستكل داللة 0.7.2) درجات األطفاؿ عمى المقياسيف
(0.0..) 

 ثبات المقياس:  -2

كركنباخ، كطريقة إعادة تطبيؽ المقياس  –طريقة ألفا  تـ استخداـثبات المقياس  لحساب
بيف التطبيقيف  قدره أسبكعيف يبفاصؿ زمنعمى نفس أفراد العينة الذيف تـ التطبيؽ األكؿ عمييـ 

 ( .6ويوضح ذلك جدول )األكؿ كالثاني، 

 ( 6 جدول )
 إعادة تطبيق المقياس كرونباخ وطريقة –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 (..1)ن = 
 إعادة التطبٌق ألفا كرونباخ األبعاد

 .1.56 1.500 المفردات اللغوٌة االستقبالٌة

 1.566 1.503 تنفٌذ األوامر الشفهٌة

 .1.51 0...1 المفاهٌم اللغوٌة

 1.561 1.505 ًالسٌاق التركٌب

 5...1 .5..1 للغة ًالصوت ًالوع

 .1.56 1.505 المهارات البراجماتٌة

 1.535 .1.56 الدرجة الكلٌة للغة االستقبالٌة

 66..1 .0..1 المفردات اللغوٌة التعبٌرٌة

 1.503 1.510 المفاهٌم اللغوٌة

 1...1 56..1 ًالتركٌب يالسٌاق اللغو

 1.563 1.506 للغة ًالصوت ًالوع

 1.566 .1.50 اللغة البراجماتٌة

 .1.50 1.513 دقة إصدار األصوات والكلمات

 1.516 1.530 الدرجة الكلٌة للغة التعبٌرٌة
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 الدرجة الكلٌة للمقٌاس
1.511 1.563 

 ي، مما يجعمنا نثؽ فمرتفعةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت الثبات 
 ثبات المقياس.

        ي:تساق الداخماإل  -3

رتباط بيف درجات أفراد لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ اال ينس الداخماتـ إيجاد التج
 ( . 7كيكضح ذلؾ جدكؿ ) لممقياس ، كالدرجة الكمية  بعد مف أبعاد المقياسالعينة عمى كؿ 

 ( 7 جدول )
 لممقياسوالدرجة الكمية  البعدرتباط بين درجة معامالت اال 

 (..1)ن = 
 رتباطمعامل اال األبعاد

 1.603 المفردات اللغوٌة االستقبالٌة

 ..1.1 لشفهٌةتنفٌذ األوامر ا

 1.616 المفاهٌم اللغوٌة

 .1.60 ًالسٌاق التركٌب

 .1.11 للغة ًالصوت ًالوع

 1.156 المهارات البراجماتٌة

 .1.15 الدرجة الكلٌة للغة االستقبالٌة

 .1.63 المفردات اللغوٌة التعبٌرٌة

 1.666 المفاهٌم اللغوٌة

 1.1.0 ًالتركٌب يالسٌاق اللغو

 1.6.3 ةللغ ًالصوت ًالوع

 1.156 اللغة البراجماتٌة

 1.6.0 دقة إصدار األصوات والكلمات

 ..1.1 الدرجة الكلٌة للغة التعبٌرٌة

 الدرجة الكلٌة للمقٌاس
1.611 

 197..( = 5...)  ، 257..( = 1...مستوى الداللة عند )
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ل عند مستك  آرتباط دالة إحصائييتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت اال
 (..0.0داللة )

 خامسًا : البرنامج التدريبي : 
 * خطوات إعداد وتنفيذ البرنامج :

مف خبلؿ عمؿ الباحث عمى مدار أكثر مف خمس عشرة سنو مع حاالت األطفاؿ ذكم 
كفي مجاؿ عبلج اضطرابات التخاطب كمف  بالنشاط الزائد المصحكبقصكر االنتباه اضطراب 

بشكؿ كاضح أىمية إعداد برنامج تدريبي مكجو لتأىيؿ األطفاؿ خبلؿ الدراسات السابقة ، اتضح 
كالعمؿ عمى تنمية الميارات المغكية )  بالنشاط الزائد المصحكبقصكر االنتباه ذكم اضطراب 

االستقبالية كالتعبيرية ( كما لو مف أثر في إكسابيـ الميارات االجتماعية كالحياتيو كاألكاديمية 
كبعد االلتحاؽ بالمدرسة ، لذا قاـ الباحث بإعداد برنامج تدريبي مف  خبلؿ فتره ما قبؿ المدرسة

خبلؿ مياـ الكظائؼ التنفيذية ) المبادأة ، تكجيو االنتباه ، كؼ االستجابة ، المركنة المعرفية ، 
الذاكرة العاممة ( لتنمية الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذكم اضطراب قصكر االنتباه المصحكب 

 ئد ، كقد استغرؽ إعداد البرنامج مجمكعة مف الخطكات تتمثؿ فيما يمي :بالنشاط الزا

تناكلت الكظائؼ التنفيذية لدل األطفاؿ ، كمنيا عمى سبيؿ  يطبلع عمى األبحاث التاال -1
 ,.Barkley (2012) ،Hall (2007)  ،Miranda et al( ،  ..20حمزة ) دراسة المثاؿ : 
 (.20.9، عبدالحميد ك محمد)  (2011)

، كمنيا  تناكلت برامج لتحسيف الكظائؼ التنفيذية لدل األطفاؿ يطبلع عمى األبحاث التاال -2
)  حمداف، Terpsichori et al., 2020( ، 2020)  محمدعمى سبيؿ المثاؿ :  دراسة 

20.9 ، )Shuai, L., et al.,( 2017)  ،Rapport, M.D., Kofler, M. J., Orban, 
S. A.,& Friedman, L.( 2014)  ، ( مصطفي  20.5( ، حمادة )  20.8أبك كردة ، )

 (20.4( ، الشخص كآخركف ) 20.9ك عبده ) 
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قصكر االنتباه  مطبلع عمى األبحاث التي تناكلت الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذك اال -2
،  Pauls & Archibald, 2016 دراسة، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ :  زائدلالمصحكب بالنشاط ا

Hugo Peyre,et al., 2016  ،Hariri , 2016  ( ،El Sady, et al., 2013 ) 

قصكر  مطبلع عمى األبحاث التي تناكلت برامج لتنمية الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذك اال -4
(  20.6)  النجار ك زايددراسة  االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ : 

 .( 20.8) لجماؿمطر كا، دراسة / 

طبلع عمى كتب ك مراجع ك البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية التي تضمنت العديد اال -6
تحسيف بعض الكظائؼ التنفيذية  ييا فاستخداميمكف  يستراتيجيات كاألنشطة التمف الفنيات كاال

صكر االنتباه ، كتنمية الميارات المغكية ، كبعض الدراسات التي تتناكؿ التعامؿ مع اضطراب ق
)  لزريقات( ، ا ..20)  القاضيالمصحكب بالنشاط الزائد ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ : 

20.. ،)Mhtare, P. et al., (2017) ( ،  20.8الشخص )  ( ، 20.4ف ) ا، سميم
 2006أميف ،  (،..20زايؿ )  ك ( ، ريزك ..20عبداهلل ) 

 األىداف العامة لمبرنامج : 

تحسيف بعض الكظائؼ التنفيذية ) كؼ االستجابة ، تكجيو االنتباه ،  ىدؼ البرنامج إلى
المركنة المعرفية ، المبادأة ، الذاكرة العاممة ( لتنمية الميارات المغكية ) المفردات المغكية، 
المفاىيـ المغكية ، السياؽ المغكم ، الكعي الصكتي لمغة ، المغة البرجماتية ، دقة إصدار 

( بشقييا االستقبالي كالتعبيرم لدل األطفاؿ ذكم اضطراب قصكر االنتباه األصكات كالكممات 
 المصحكب بالنشاط الزائد .

  محتوى البرنامج وأىدافو اإلجرائية:

( جمسة تدريبية بما فييـ جمسة الترحيب كالتعارؼ ك الجمسة  55تككف البرامج مف ) 
كعية بشكؿ فردم كجماعي بما الختامية ، حيث تـ تطبيؽ البرنامج بكاقع ثبلث جمسات أسب

 ( تكزيع جمسات البرنامج8يتضح مف الجدكؿ التالي جدكؿ رقـ )، ويتناسب مع ىدؼ الجمسة 
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 ( 8جدول رقم ) 
رقم 

 الجلسات
اسم 

 المهارة
عنوان 
 الجلسة

الفنٌات  األهداف
 المستخدمة

األولى ، 
 الثانٌة

توجيه 
 اإلنتباه

الترحيب 
 والتعارف

 

الباحث وكذلك يتعرف أن يتعرف األطفال على  -
 األطفال على بعضهم البعض.

أن يألف األطفال وجود الباحث معهم في أوقات  -
 متعددة.

 بث روح الحب والتعاون بين الباحث واألطفال. -

التعزٌز ، 
 الواجبات المنزلٌة

التعرف على 
 الٌرنامج
وعرض 

 الذات

الثالثة ، 
 الرابعة

المبادأة ، 
توجٌه 
 اإلنتباه

 أجزاء
و  الجسم

الحٌوانات و 
 الفاكهة

إلقاء السالم عند تدرٌب األطفال على المبادة ب -
 القدوم .

 قرأنه عند القدوم .أأن ٌبادر الطفل بمصافحة  -

من  (، البطن  على )األصابع طفلأن يتعرف ال -

( من ، الفراولة  نجوام اجزاء الجسم، )

، ويتعرف  ناتاالحيو ( منفيل ، قرد، )فاكهةال

 م.أهم ما يميزه على

من اجزاء  (، البطن )األصابع طفلال سمىأن ي -
فيل، ، )فاكهة( من ال، الفراولةنجواالجسم، )م

 أهم ما يميزهم.، ويذكر نات االحيو ( منقرد 

 –التعزٌز 
الحث  –النمذجة 

الواجبات  -
 المنزلٌة

الخامسة ، 
 السادسة

المبادأة ، 
توجٌه 
 اإلنتباه

تعرٌف نفسه 
 و أجزاء

الجسم و 
الفاكهة و 

 الطٌور

أن ٌبادر بطلب اللعبة او أشٌاء مرغوبة من  -
 األخرٌن .

أن  ٌبادر الطفل بتعرٌف نفسه ) اسمه، واسم  -
والده، ووالدته ، واخوته، عمره ، وظٌفة 

 االب، ومحل سكنه (
من  (لظهر، االسنانعلى )ا طفلأن يتعرف ال -

( من يوسفى ، جوافة  )  جزاء الجسم، أ

،  طيورال من( عصفور ، فرخة  ، )فاكهة ال

 أهم ما يميزهم. ويتعرف على

من اجزاء  (لظهر، االسنان )ا طفلال سمىأن ي -

 ، )فاكهة ( من اليوسفى ، جوافةالجسم، )

أهم ما ، ويذكر  طيورال ( منعصفور ، فرخة

 يميزهم.

النمذجة  -التعزٌز 
 -الحث  -

 الواجبات المزلٌة

السابعة ، 
 الثامنة

توجٌه 
اإلنتباه و 

كف 
 اإلستجابة

الخضروات و 
المالبس و 

وسائل 
 المواصالت

دقٌقة بمفردة  06:  01أن ٌجلس الطفل من  -

 .على الكرسى

 داب الجلسة واإللتزام بها.أأن ٌتعرف على  -

 -الحث  -التشكٌل 
 –لعب الدور

 الواجبات المنزلٌة
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من  (جزر، فلفلعلى ) طفلأن يتعرف ال -

وسائل ( من عجلة ، قطار  ، )لخضرواتا

،  مالبسال ( منجاكيت ، فانلة  ، )المواصالت

 يميزهم. أهم ما ويتعرف على

من اجزاء  (جزر، فلفل ) طفلال سمىأن ي -

وسائل ( من عجلة ، قطار، ) لخضرواتا

،  مالبسال ( منجاكيت ، فانلة ، )المواصالت

 أهم ما يميزهم.ويذكر 

التاسعة ، 
 العاشرة

توجٌه 
اإلنتباه و 

كف 
 اإلستجابة

الخضروات و 
 المالبس و
وسائل 

 المواصالت

دقٌقة بمفردة  66:  61أن ٌجلس الطفل من  -

 على الكرسى

من  (كوسة، باذنجان على ) طفلأن يتعرف ال -

وسائل ( من أوتوبيس ، مركب  ، )لخضرواتا

 مالبسال ( منشراب ، فستان  ، )المواصالت

 أهم ما يميزهم. ، ويتعرف على

جزاء أمن  (كوسة، باذنجان ) طفلال سمىأن ي -

وسائل ( من اوتوبيس ، مركب ، ) اتلخضروا

،  مالبسال ( منشراب ، فستان ، )المواصالت

 أهم ما يميزهم.ويذكر 

الحث  –التعزٌز 
الواجبات  –

 المنزلٌة

الحادٌة 
عشر ،  
الثانٌة 
 عشر

توجٌه 
اإلنتباه و 

كف 
 اإلستجابة

أثاث المنزل و 
األلوان و 
 أدوات عامة

من  (عةالمكتبة، الشما على ) طفلأن يتعرف ال -

االدوات ( من شوكة ، نظارة  ، )أثاث المنزل 

،  لواناأل ( منأحمر ، أزرق  )العامة ، 

 أهم ما يميزهم. ويتعرف على

أثاث من  (المكتبة، الشماعة ) طفلال سمىأن ي -

االدوات العامة ( من شوكة ، نظارة ، )المنزل 

أهم ما ، ويذكر  لواناأل ( منأحمر ، أزرق ، )

 يميزهم.

 ف الطفل عن اللعب عند الطلب منه .أن ٌتوق -

التعاقد  –التعزٌز 
الحث  –السلوكى 

الواجبات  –
 المنزلٌة

الثالثة 
عشر ، 
الرابعة 

 عشر

توجٌه 
اإلنتباه و 

كف 
 اإلستجابة

تنفٌذ أوامر و 
أثاث المنزل و 

األلوان و 
 أدوات عامة

 كلمتٌنتنفٌذ أوامر بسٌطة بجملة من  -

أثاث من  (صورة، رف على ) طفلأن يتعرف ال -

األدوات ( من استيكة ، براية  ، )المنزل 

،  لواناأل ( منأصفر ، أخضر  )العامة ، 

 أهم ما يميزهم. ويتعرف على

أثاث من  (صورة، رف ) طفلال سمىأن ي -

الحث  –التعزٌز 
الواجبات  –

 المنزلٌة
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األدوات العامة ( من أستيكة ، براية ، )المنزل 

أهم ما ، ويذكر  لواناأل ( منأصفر ، أخضر، )

 يميزهم.

الخامسة 
عشر ، 
السادسة 

 عشر

توجٌه 
اإلنتباه و 

كف 
 اإلستجابة

تنفٌذ أوامر و 
األشكال و 
األفعال و 

 المهن

 (كلمات3)تنفٌذ أوامر بسٌطة بجملة من  -

من  (دائرة ، مربع  على ) طفلأن يتعرف ال -

 )األفعال ، ( من يعوم ، يقلع  ، )األشكال 

 ، ويتعرف على هنمال ( منالدكتور ، جزار 

 أهم ما يميزهم.

،  األشكالمن  (دائرة ، مربع ) طفلال سمىأن ي -

( الدكتور، جزار ، ) االفعال( من يعوم ، يقلع )

 أهم ما يميزهم.، ويذكر  لوأناأل من

الحث  –التعزٌز 
الواجبات  –

 المنزلٌة

السابعة 
عشر ، 
الثامنة 
 عشر

توجٌه 
 اإلنتباه

مرونة اإلنتباه 
 و األشكال و
األفعال و 

 المهن
 

من  (مثلث ، نجمة  على ) طفلأن يتعرف ال -

 )االفعال ، ( من يطلع ، يصطاد  ، )األشكال 

 ، ويتعرف على مهنال ( منالنجار ، مدرس 

 أهم ما يميزهم.

،  األشكالمن  (مثلث ، نجمة ) طفلال سمىأن ي -

النجار ،  ، ) االفعال( من يطلع ، يصطاد )

 أهم ما يميزهم.ر ، ويذك لوأناأل ( منمدرس

نتقال بٌن التدرٌب على مهارة مرونة اإل -
 .المثٌرات

التشكٌل  –الحث 
الواجبات  –

 المنزلٌة

التاسعة 
عشر ، 
 العشرون

توجٌه 
اإلنتباه و 

كف 
 اإلستجابة

فصول السنة 
و إدراك 
 العالقات

الشتاء ،  )فصول على  طفلأن يتعرف ال -

 أهم ما يميزهم. ، على (الصيف 

،  (الشتاء ، الصيف  )فصول  لطفال سمىأن ي -

 أهم ما يميزهم.ويذكر 

أن يدرك الطفل العالقات بين مجموعة من  -

 األشياء فى البيئة المحيطة

أن يتعرف الطفل على ما ال ينتمى الى  -

 المجموعة.

التعرف على بعض السلوكٌات المرغوبة أو  -
 غٌر مرغوبة

 –المحاكاة 
 –النمذجة 
 –التعزٌز 

 الواجٌات المنزلٌة

لحادٌة ا
والعشرون 
، الثانٌة 

توجٌه 
اإلنتباه و 

كف 

فصول السنة 
 و التصنٌف

الربيع ،  )فصول على  طفلأن يتعرف ال -

 أهم ما يميزهم. ، على (الخريف 
 –لعب الدور 

 -التعزٌز –الحث 
 الواجبات المنزلٌة
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،  (الربيع ، الخريف  )فصول  طفلال سمىأن ي - اإلستجابة والعشرون

 أهم ما يميزهم.ويذكر 

أن يصنف الطفل بعض المفردات حسب  -

 منية .مجموعتها الض

أن يطابق الطفل بين صوره ومجسم ، وبين  -

 صورة وصورة .

 .نتظار دوره فى لعبهإأن ٌستطٌع الطفل  -

الثالثة و 
 العشرون

كف 
اإلستجابة 
 ، المبادأة

التداعى 
 السمعى

أن يستدعى الطفل المفردات المناسبة سمعياً )  -
 ( .التداعى السمعى 

أن يفهم الطفل كلمات المنع ) توقف ، كفاية  -
 كدا (.

أن ٌؤدى الطفل نشاط عقب الطلب منه مباشرة  -
. 

التعاقد  –التعزٌز 
 -السلوكى

 الواجبات المنزلٌة

الرابعة و 
 العشرون

المرونة 
المعرفٌة 
 ، المبادأة

الصفات و 
األحجام 
 واألطوال

أن يفهم الطفل الكلمات الدالة على الصفات  -
 هاوعكس

أن يسمى الطفل الكلمات الدالة على الصفات  -
 وعكسها

 أن يدرك الطفل االحجام واألطوال المختلفة . -
 داء نشاط مرغوب .أأن ٌبادر الطفل ب -

 -الحث  –التعزٌز 
 الواجبات المنزلٌة

الخامسة و 
العشرون ، 
السادسة 
 والعشرون

المرونة 
 المعرفٌة

ل أن يتعرف الطفل على األشياء من خال - الكمٌات
 وصفها ووظيفتها.

أن يسمى الطفل األشياء من خالل وصفها  -
 ووظيفتها .

) أن يدرك الطفل الكلمات الدالة على الكميات  -
 . (، كتير، قليلواحدة ، شوية ، باقى ، كل 

) أن يستخدم الطفل الكلمات الدالة الكميات  -
 . (، كتير، قليلواحدة ، شوية ، باقى ، كل 

 -الحث  –التعزٌز 
 ت المنزلٌةالواجبا

السابعة و 
 العشرون
، الثامنة 
 والعشرون

المرونة 
 المعرفٌة

صٌغة 
التفضٌل و 

 الوقت

 أن يفهم الطفل صيغة التفضيل . -
 أن يستخدم الطفل صيغة التفضيل . -
أن يدرك الطفل مفهوم الوقت ) بالليل ، بالنهار  -

) 
 أن يعبر الطفل عن مفهوم الوقت بشكل سليم . -
الدالة على الترتيب  أن يفهم الطفل الكلمات -

 الزمنى .

 -الحث  –التعزٌز 
 الواجبات المنزلٌة

التاسعة 
والعشرون 
 ، الثالثون

المرونة 
 المعرفٌة

الجزء والكل 
 والحال

أن يفهم الطفل الكلمات الدالة على مفهوم  -
 الجزء والكل

أن يعبر الطفل بالكلمات الدالة على مفهوم  -
 الجزء والكل.

لدالة على الموقع أن يفهم الطفل الكلمات ا -
 المكانى ) فى األول ، فى الوسط ، فى األخير (

أن يدرك الطفل الكلمات الدالة على الحال )  -

 -الحث  –التعزٌز 
 ةالواجبات المنزلٌ
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 تعبان ، جوعان ، عطشان ، حران ، بردان (
أن يعبر الطفل عن الكلمات الدالة على الحال  -

 )تعبان ، جوعان ، عطشان ، حران ، بردان (

الواحدة 
والثالثون 
، والثانٌة 
 والثالثون

الرد أسئلة  المبادأة
 إجتماعٌة

(  4:  3أن يفهم الطفل جملة بسيطة من )  -
 كلمات

(  4:  3أن يعبر الطفل بجملة بسيطة من )  -
 كلمات .

أن يستخدم الطفل حروف الجر ) من ، على ،  -
 فى ، بـــ ( بشكل سليم

 الرد على أسئلة االجتماعية -

الكالم  – التعزٌز
  -البطئ المطول 

 -لعب الدور
 الواجبات المنزلٌة

الثالثة 
والثالثون، 
والرابعة 
 والثالثون

المرونة 
 المعرفٌة

المفرد 
والمثنى و 

الجمع وحرف 
 العطف

 أن يفهم الطفل جملة مركبة . -
 أن يعبر الطفل بجملة مركبة. -
 أن يستخدم الطفل حرف العطف " و ". -
ثنى والجمع بشكل إستخدام صيغة المفرد والم -

 سليم .

الكالم  -التعزٌز 
 -البطئ المطول 

الواجبات  -الحث 
 المنزلٌة

الخامسة 
 والثالثون

،السادسة 
 والثالثون

 

أن يستخدم الضمائر ) المتكلم ، المخاطب ،  - الضمائر المبادأة
 الغائب ( بشكل سليم

أن يفهم الطفل الملكيات ) بتاعى ، بتاعك ،  -
 بتاعته ( .

لطفل عن الملكيات بشكل صحيح ) أن يعبر ا -
 بتاعى ، بتاعك ، بتاعته (

أن ٌشرع الطفل للخروج من الجلسة عقب  -
 اخباره بأنتهائها

خرٌن بتودٌع األة أتدرٌب األطفال على المباد -
 .عند األنصراف

النمذجة  -التعزٌز 
الواجبات  –

 المنزلٌة

السابعة 
 والثالثون
، الثامنة 
 والثالثون

 

المرونة 
 المعرفٌة

ظرف المكان 
والمبنى 
 للمجهول

أن يدرك الطفل ظرف المكان ) فوق ، تحت ،  -
 بره ، جوة ، ادام ، وراء ، جنب ، الوسط ( .

 أن يستخدم الطفل ظرف المكان بشكل صحيح . -
 أن يفهم الطفل الجمل المبنية للمجهول . -
أن يعبر الطفل بصيغة المبنى للمجهول بشكل  -

 صحيح .

  -الحث  -التعزٌز 
 بات المنزلٌةالواج

التاسعة 
 والثالثون
 ،األربعون

 

المرونة 
 المعرفٌة

أن يدرك الطفل زمن الفعل ) المستقبل ،  - زمن الفعل
 المضارع ، الماضي (

 أن يستخدم الطفل زمن الفعل بشكل صحيح . -
 أن يسرد الروتين الصباحي اليومى . -
 أن يستخدم صيغة النفى . -

 -الحث  -التعزٌز 
النمذجة الواجبات 

 منزلٌةال

الواحدة 
 واألربعون
، الثانٌة 
 واألربعون

 

المرونة 
 المعرفٌة

ظرف الزمان 
والرد على 

 أسئلة

 أن يدرك الطفل ظرف الزمان ) قبل ، بعد ( . -
 أن يستخدم الطفل ظرف الزمان ) قبل ، بعد ( . -
أن يستطيع الطفل الرد على األسئلة التى تبدأ )  -

 فين ، مين ، أيه ، أمتى (.

 -الحث  -التعزٌز 
 الواجبات المنزلٌة

الثالثة 
 واألربعون
، الرابعة 

ذاكرة 
 عاملة

( أحداث من  6:  5أن يسرد الطفل قصة من )  - سرد قصة
 خالل الصور.

 الرد على أسئلة حول أحداث القصة . -

الكالم المطول 
، التشكٌل  البطئ

، الواجبات 
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 واألربعون
 

 المنزلٌة

الخامسة 
 واألربعون

، السادسة 
 ونواألربع
 

ذاكرة 
 عاملة

 أن يدرك الطفل الوزن المتشابهة للكلمات - السجع
 أن يذكر الطفل كلمات لها نفس الوزن . -

التغذية التعزٌز ، 
، الراجعة 

 الواجبات المنزلٌة

السابعة 
 واألربعون
، الثامنة 
 واألربعون

 

ذاكرة 
 عاملة

تناسق 
 البداٌات

 أن يدرك الطفل تناسق البدايات للكلمات -
 طفل كلمات تبدأ بنفس الصوتأن يذكر ال -

التغذية التعزٌز ، 
الواجبات الراجعة 

 المنزلٌة

التاسعة 
 واألربعون
 ،الخمسون

 

ذاكرة 
 عاملة

تقطٌع 
 البداٌات

 أن يدرك الطفل تقطيع البدايات للكلمات -
أن يذكر الطفل كلمات تبدأ بنفس صوت كلمة  -

 أخرى

التغذية التعزٌز ، 
الواجبات الراجعة 

 المنزلٌة

حدة الوا
 والخمسون
، الثانٌة 
 والخمسون

 

المرونة 
 المعرفٌة

تعبٌرات 
الوجه ، 
اإلستنتاج 
 والتوقع

أن يفهم الطفل تعبيرات الوجه ) الفرح ،  -
 الحزن ، الخوف ، الغضب ، الحب ، التفكير (.

أن يعبر الطفل عن تعبيرات الوجه ويتظاهر  -
 بها .

القدرة على إستنتاج السبب وراء بعض  -
 االحداث .

 درة على توقع نتيجة بعض االحداث .الق -

النمذجة ، لعب 
الدور ، المحاكاة 

، الواجبات 
 المنزلٌة

الثالثة 
والخمسون 
، الرابعة 
 والخمسون

المرونة 
 المعرفٌة

المنطقى 
وغٌر 
 المنطقى

أن يدرك الطفل الشئ غير المنطقى من خالل  -
 الصور و يعلق عليه .

أن يعبر الطفل عن الحدث غير المنطقى من  -
 خالل كالم مسموع ويأتى بتعليق منطقى.

،  التغذية الراجعة
التعزٌز ، 

 الواجبات المنزلٌة

الخامسة 
 والخمسون
، السادسة 
 والخمسون

 

المرونة 
 المعرفٌة

أن يستطيع الطفل أن يجد حل لمواقف  - حل مشكالت

 افتراضية ) تعمل ايه لو ....(

أن يجد الطفل أوجه التشابه بين بعض  -
 المفردات.

ث ، التعزٌز ، الح
 الواجبات المنزلٌة

السابعة 
 والخمسون
، الثامنة 
 والخمسون

 

المرونة 
 المعرفٌة

 لماذا ٌشعر؟ ،
 إقامة حوار

أن يستنتج الطفل السبب الكامن وراء بعض  -
 المشاعر.

 أن يقوم الطفل بحوار افتراضى فى التليفون . -

النمذجة ، لعب 
 الدور

، الواجبات 
 المنزلٌة

التاسعة 
 ونوالخمس

 ، الستون
 

الذاكرة 
 العاملة

إصدار صوت 
 / س/

تقوية عضالت اللسان من خالل تدريبات  -
 اللسان .

 إصدار صوت ) س ( بشكل سليم . -

التعزٌز ، التدرٌب 
الكالمى ، 

الممارسة ، 
 الواجبات المنزلٌة

الواحدة 
 والستون

، الثانٌة و 
 الستون

الذاكرة 
 العاملة

إصدار صوت 
 / ك /

 ( بشكل سليم إصدار صوت )  ك -
إصدار بعض الكلمات التى بها إبدال و حذف  -

 لبعض االصوات والمقاطع بشكل صحيح .

التشكٌل ، 
التدرٌب الكالمى 
، الممارسة ، 

 الواجبات المنزلٌة
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الثالثة 
 والستون
، الرابعة 
 والستون

 
 

الذاكرة 
 العاملة

إصدار صوت 
 / ر/

 إصدار صوت )  ر ( بشكل سليم . -
ت التى بها إبدال و حذف إصدار بعض الكلما -

 لبعض االصوات والمقاطع بشكل صحيح .

التعزٌز ، التدرٌب 
الكالمى ، 

الممارسة ، 
 الواجبات المنزلٌة

الخامسة 
 والستون

كف 
استجابة، 
المبادأة ، 
توجٌه 
 اإلنتباه

الجلسة 
 الختامية

تقديم الشكر لألطفال لتعاونهم خالل فترة تطبيق 
 البرنامج.

 راء القياس البعدى.تحديد موعد إلج -
 توزيع بعض الهدايا. -

 التعزٌز

السادسة 
 والستون

 تطبٌق مقٌاس المهارات اللغوٌة لالطفال القٌاس البعدى

 
 االعتبارات التي تمت مراعاتيا عند تطبيق البرنامج : 

 إقامة عبلقة مينية جيدة بيف الباحث كاألطفاؿ . -
 إلضاءة كبعيدة عف المشتتات كالضكضاء .اختيار غرفة تطبيؽ البرنامج جيدة التيكية كا -
 تجييز األثاث المناسب في غرفة تطبيؽ البرنامج مف مقاعد كترابيزات مناسبة لؤلطفاؿ . -
اختيار أدكات كأنشطة كألعاب مشكقة كجيده تناسب كبلن مف : أىداؼ البرنامج ، كخصائص  -

 األطفاؿ ذكم قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد .
 مة المعززات التي تناسب كؿ طفؿ مرتبة حسب درجة تأثيرىا عمى الطفؿ .تجييز قائ -
التدرج في تطبيؽ أىداؼ البرنامج مف األسيؿ إلى األصعب كمف المحسكسات إلى  -

 المجردات .
اإلرشاد األسرل لكالدم أطفاؿ العينة لكيفية متابعة الجمسات أىداؼ الجمسة ك استخداـ  -

 ىذه األىداؼ في المنزؿ.الفنيات كاالستراتيجيات لتحقيؽ 
التأكيد عمى كالدم األطفاؿ ضركرة حضكر الجمسات بانتظاـ ، ككذلؾ ضركرة تنفيذ  -

 الكجبات المنزلية مع الطفؿ .
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اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية أثناء تطبيؽ البرنامج التدريبي مع األطفاؿ في الجمسات  -
 الفردية كالجماعية.

 :  الفنيات المستخدمة في البرنامج
استخدـ الباحث العديد مف الفنيات السمككية التدريبية أثناء تطبيؽ جمسات البرنامج كالتي 
اشتممت عمى : التعزيز بأنكاعو ) اإليجابي ، التفاضمي ، السمكؾ النقيض ( ، الحث بأشكالو ) 

،  الجسدم ، المفظي ، اإلشارم ( كبدرجاتو ) الكمي ، الجزئي ، البسيط ( ، التعاقد السمككي
النمذجة ، لعب الدكر ، المحاكاة ، التشكيؿ ، التغذية الراجعة ، الممارسة ، التدريب الكبلمي ، 

 الكبلـ المطكؿ البطئ ، الكاجبات المنزلية .
 األدوات المستخدمة في البرنامج :

استخداـ الباحث مجمكعة متنكعة مف األدكات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ األنشطة المستخدمة في 
رنامج ، حيث احتكت األدكات عمى ألعاب لمتركيز كاالنتباه ، كألعاب لمفؾ كالتركيب ، جمسات الب

ك مكعبات ، ك بازؿ متعدد المستكيات ، ألعاب لمضـ ، خرز متعدد األحجاـ ، ألعاب البكلينج ، 
سجادة األرقاـ ، األشكاؿ ، سمـ كالثعباف كغيرىا ، أقبلـ كصكر لمتمكيف ، كألعاب المتاىات 

ة مف الشيتات الكرقية بيا أنشطة لزيادة مدة كمركنة االنتباه ، كمجمكعة مف المجسمات كمجمكع
 ، ككركت المجمكعات الضمنية ، ككركت لؤلفعاؿ كقصص مصكرة كغيرىا.

 تحكيم البرنامج :
التربية مجاؿ  يمف األساتذة المتخصصيف فتـ عرض جمسات البرنامج عمى مجمكعة 

( محكميف كذلؾ أبداء أراءىـ حكؿ مدل 0.بمغ عددىـ ) ،اطبكالتخ الصحة النفسيةالخاصة ك 
مبلئمة محتكل البرنامج ، كأىدافو، كاألنشطة المستخدمة، كمدة الجمسة الزمنية لمغرض المصمـ 
لو كىك تحسيف الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذكم قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مف 

ت مبلحظاتيـ في تعديؿ صياغة بعض األىداؼ ، ئقد جاخبلؿ أنشطة لمكظائؼ التنفيذية، ك 
كاقتراح بعض األنشطة كاألدكات األكثر مبلئمة لممثؿ ىؤالء األطفاؿ ، كقد التـز الباحث بعمؿ 
جميع مبلحظات السادة المحكميف ، كفي ضكء ىذه التعديبلت قاـ الباحث بتطبيؽ جمسات 

  البرنامج بعد التأكد مف صبلحيتو لمتطبيؽ .
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 الخطوات اإلجرائية واألساليب اإلحصائية : -د
) الكظائؼ التنفيذية ، الطبلع عمى الدراسات العربية كاألجنبية ذات الصمة بمتغيرات البحث -

 الميارات المغكية ، البرامج التدريبية(.

 . إعداد اإلطار النظرل لمبحث -

 تحديد األدكات المناسبة لمبحث. -
 طفاؿ .إعداد مقياس الميارات المغكية لدل األ -
تحكيـ مقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿ مف ِقبؿ مجمكعة مف الخبراء ك العامميف مع  -

األطفاؿ ذكل اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ، ككذلؾ مجمكعة مف 
 أساتذه فى مجاؿ الصحة النفسية كالتربية الخاصة ك التخاطب فى الجامعات المصرية .

 ارات المغكية لدل األطفاؿ .تطبيؽ مقياس المي -
 إعداد البرنامج التدريبى المستخدـ فى البحث . -
إختيار أطفاؿ العينة اإلستطبلعية مف األطفاؿ ذكل اضطراب قصكر االنتباه المصحكب  -

محافظة بنى  –بالنشاط الزائد مف الممتحقكف بجمعية ألكاف لذكل االحتياجات الخاصة 
 سكيؼ .

حث مف خبلؿ مراعاة بعض الشركط الكاجب تكافرىا فييـ ، كمف ثـ اختيار العينة الفعمية لمب -
 إستبعاد األطفاؿ التى التنطبؽ عمييـ ىذه الشركط.

 إجراء القياس القبمى ألطفاؿ عينة البحث . -
تكفير مكاف إقامة الجمسات كتييئتو ، ك تكفير األدكات التى سكؼ يتـ استخداميا فى  -

 البرنامج .
 ( أشير . 6ى مدار ) تطبيؽ جمسات البرنامج عم -
 إجراء القياس البعدل عمى أطفاؿ العينة التجريبية . -
 إجراء القياس التتبعى عمى أطفاؿ العينة التجريبية بعد شير مف إنتياء البرنامج . -
، ك معالجتيا مف خبلؿ إستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة مثؿ )  استخبلص النتائج -

 ( ف كيتنىااختبار م،  اختبار كيمكككسكف، اط معامبلت اإلرتب،  كركنباخ –ألفا 
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تفسير كمناقشة نتائج البحث فى ضكء األطر النظرية كالدراسات السابقة ذات الصمة  -
 بمكضكع البحث .

 تقديـ التكصيات كالبحكث المقترحة في ضكء النتائج الي تـ التكصؿ إلييا. -
 نتائج البحث :

 :فالالنتائج الخاصة بالميارات المغوية لدى األط

  :ولنتائج التحقق من الفرض األ 

المجموعة األطفال ب" توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات ينص الفرض عمى أنو 
اتجاه  يف لمقياس الميارات المغوية لدى األطفال يوالبعد يالقياسين القبم يفالتجريبية 
رتب درجات قاـ الباحث بمقارنة متكسط ىذا الفرض صحة كلمتحقؽ مف ،  " يالبعدالقياس 

أطفاؿ المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي، بمتكسط رتب درجات نفس 
 المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي؛ كذلؾ عمى مقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿ ،

لمكشؼ عف داللة الفركؽ  البلبارامترل Wilcoxon Testاختبار كيمكككسكف  استخدـتـ كقد 
 ( .9كيكضح ذلؾ جدكؿ )،  ياسيف القبمي كالبعدمبيف الق

 ( 9 جدول )

 القياسين يبالمجموعة التجريبية فاألطفال داللة الفروق بين درجات 

 لمقياس الميارات المغوية لدى األطفال يوالبعد يالقبم

 األبعــاد
اتجاه فروق 

 الرتب
 متوسط الرتب ن

مجموع 

 الرتب
 Zقٌمة 

مستوى 

 الداللة

المفردات 

غوٌة الل

 االستقبالٌة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.51. 1.10 

تنفٌذ 

األوامر 

 الشفهٌة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.5.3 1.10 
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المفاهٌم 

 اللغوٌة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.506 1.10 

سٌاق ال

 ًالتركٌب

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.501 1.10 

 ًالوع

 ًالصوت

 للغة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

 

1 

6.6 

1 

66 

6.516 1.10 

المهارات 

 البراجماتٌة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.530 1.10 

جة الدر

الكلٌة للغة 

 االستقبالٌة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.513 1.10 

المفردات 

اللغوٌة 

 التعبٌرٌة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.501 1.10 

المفاهٌم 

 اللغوٌة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.51. 1.10 

السٌاق 

 ياللغو

 ًالتركٌب

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

1 

6.6 

1 

66 

6.51. 1.10 

 ًالوع

 ًالصوت

 1.10 ..6.5  1 1 الرتب السالبة
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 الرتب الموجبة للغة

 يالتساو

01 

1 

6.6 

اللغة 

 البراجماتٌة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو

1 

01 

1 

 

 

1 

6.6 

1 

66 

6.56. 1.10 

دقة إصدار 
األصوات 
 والكممات

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو 

1 

01 

1 

1 

6.6 
1 

66 
6.5.5 1.10 

الدرجة 
الكمية لمغة 
 التعبيرية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو 

1 

01 

1 

1 

6.6 
1 

66 
6.516 1.10 

الدرجة 
الكمية 
 لممقياس

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 يالتساو 

1 

01 

1 

1 

6.6 
1 

66 
6.5.3 1.10 

 1.96( = 5...مستوى الداللة عند )      2.58( = 1...مستوى الداللة عند )

المحسكبة ألبعاد مقياس الميارات المغكية لدل  Zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ 
كؽ كجكد فر  (، مما يشير إلى2.58األطفاؿ كالدرجة الكمية لممقياس أكبر مف القيمة الحدية )

بالمجمكعة التجريبية قبؿ كبعد األطفاؿ بيف درجات  ( 1...)داللة دالة إحصائيا عند مستكل 
كالدرجة الكمية  جميع أبعاد مقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿتطبيؽ البرنامج، عمى 

مما يعنى تحسف درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية بعد ، ماتجاه القياس البعد يف لممقياس
  .لجمسات البرنامجتعرضيـ 
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  :الثانىنتائج التحقق من الفرض 

األطفال درجات  ات رتببين متوسط آ" توجد فروق دالة إحصائيينص الفرض عمى أنو 
لمقياس الميارات المغوية لدى  يالقياس البعد يبالمجموعتين التجريبية والضابطة ف

قاـ الباحث  ىذا الفرضحة صكلمتحقؽ مف ،  "أطفال المجموعة التجريبية اتجاه  يف األطفال
بمقارنة متكسط رتب درجات أطفاؿ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد تطبيؽ البرنامج 

اختبار مأف  استخداـتـ  التدريبي؛ كذلؾ عمى مقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿ ، كقد
ذلؾ كيكضح ، لمكشؼ عف داللة تمؾ الفركؽ  البلبارامترل Mann-Whitney Testكيتنى 

 ( . 0.جدكؿ ) 

 ( .1 جدول )

 التجريبية والضابطة بالمجموعتيناألطفال درجات  ات رتبداللة الفروق بين متوسط

 بعاد مقياس الميارات المغوية لدى األطفالأل يالقياس البعد يف

 األبعــاد
اســـم 

 المجموعة
 ن

المتوسط 

 ًالحساب

نحراف اال

 يالمعٌار

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قٌمة

U 

 قٌمة

Z 

مستو

ى 

 الداللة

المفردات 
اللغوٌة 

 االستقبالٌة

 1... 55..3 1 066 06.6 3.151 11 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 01..6 31.3 01 ضـابطة

تنفٌذ 
األوامر 
 الشفهٌة

 1... 3.651 1 060 06.0 1.513 6.1 01 تجـرٌبٌة

 .6 ..6 0.010 ..6 01 ضـابطة

المفاهٌم 
 اللغوٌة

 1... 55..3 1 066 06.6 6.660 36.5 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 5...0 60.5 01 ضـابطة

السٌاق 
 ًالتركٌب

 1... 3.516 1 066 06.6 .0.56 ..65 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 51..0 61.6 01 ضـابطة

 ًالوع
 ًالصوت
 للغة

 1... 3.563 1 066 06.6 35..1 ..1 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 .0..1 6.6 01 ضـابطة

 1... .3.50 1 066 06.6 .0.16 ..5 01 تجـرٌبٌةالمهارات 
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 66 6.6 0.361 1.1 01 ضـابطة البراجماتٌة

الدرجة 
الكلٌة للغة 
 االستقبالٌة

 1... .5..3 1 066 06.6 5.3.6 066.3 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 1.1.6 ..50 01 ضـابطة

المفردات 
اللغوٌة 
 التعبٌرٌة

 1... 1...3 1 066 06.6 1.053 65 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 .3.06 31.3 01 ضـابطة

المفاهٌم 
 اللغوٌة

 1... 55..3 1 066 06.6 61..3 33.5 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 66..0 60.1 01 ضـابطة

السٌاق 
 ياللغو

 ًالتركٌب

 1... 56..3 1 066 06.6 1.531 ..15 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 6.631 36.6 01 ضـابطة

 ًالوع
 ًالصوت
 للغة

 1... 3.561 1 066 06.6 ..1.5 1.5 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 .5..1 0.5 01 ضـابطة

اللغة 
 البراجماتٌة

 1... 3.516 1 066 06.6 ..0.0 01.0 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 0.3.5 5.. 01 ضـابطة

دقة إصدار 
األصوات 
 والكلمات

 1... 51..3 1 066 06.6 1.0.6 56.5 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 3.315 ..13 01 ضـابطة

الدرجة الكلٌة 

للغة 

التعبٌرٌ

 ة

 تجـرٌبٌة
01 

60..5 5.551 
06.6 066 

1 3..5. ...1 

 ضـابطة
01 

010.1 5..35 
6.6 66 

الدرجة الكلٌة 

 للمقٌاس

 1... 1...3 1 066 06.6 .33.. 316.0 01 تجـرٌبٌة

 66 6.6 061.. 663.3 01 ضـابطة

 1.96( = 5...مستوى الداللة عند )      2.58( = 1...توى الداللة عند )مس

المحسكبة ألبعاد مقياس الميارات المغكية لدل  Zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ 
كجكد فركؽ  (، مما يشير إلى2.58األطفاؿ كالدرجة الكمية لممقياس أكبر مف القيمة الحدية )

األطفاؿ درجات  ات رتببيف متكسط (1...)لة ذات داللة إحصائية عند مستكل دال
 لمقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿ مالقياس البعد يبالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة ف
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اتجاه المجمكعة التجريبية، مما يعنى تحسف درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية بعد  يف
التي لـ تتعرض لنفس جمسات تعرضيـ لجمسات البرنامج مقارنة بأطفاؿ المجمكعة الضابطة 

  .البرنامج
 :الثالثنتائج التحقق من الفرض 

المجموعة األطفال ببين درجات  آ" ال توجد فروق دالة إحصائيينص الفرض عمى أنو 
  " ،  لمقياس الميارات المغوية لدى األطفال يوالتتبع يالقياسين البعد يفالتجريبية 

بمقارنة متكسط رتب درجات أطفاؿ المجمكعة ىذا الفرض قاـ الباحث صحة كلمتحقؽ مف 
، بمتكسط رتب درجات نفس المجمكعة بعد شير مف  يالتجريبية بعد تطبيؽ البرنامج التدريب

 استخداـ؛ كذلؾ عمى مقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿ ، تـ يتطبيؽ البرنامج التدريب
اللة الفركؽ بيف القياسيف البلبارامترل لمكشؼ عف د Wilcoxon Testاختبار كيمكككسكف 

 ( . ..كيكضح ذلؾ جدكؿ ) ،  يكالتتبع مالبعد
 ( 11 جدول )

 القياسين يبالمجموعة التجريبية فاألطفال داللة الفروق بين درجات 

 لمقياس الميارات المغوية لدى األطفال يوالتتبع يالبعد

 األبعــاد
اتجاه فروق 

 الرتب
 ن

متوسط 
 الرتب

مجمو
ع 

 الرتب
 Zقٌمة 

تومس
ى 

 الداللة

المفردات 
اللغوٌة 

 االستقبالٌة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

0 

6 

. 

0.61 

6.66 

0.6 

1.6 

 غٌر دالة 1.505

تنفٌذ 
األوامر 
 الشفهٌة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

6 

0 

. 

6 

6 

1 

6 

 غٌر دالة ..1.6

المفاهٌم 
 اللغوٌة

 الرتب السالبة

الرتب 

0 

6 

6.61 

0..6 

6.6 

3.6 

 غٌر دالة 1.6.6



وظائف التنفيذية كمدخل لتحسين الميارات المغوية لدي األطفال ال عبدالعزيز أمين عبد الغني 
 ذوي قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

 

 2022 

 الموجبة

 يوالتسا

. 

السٌاق 
 ًالتركٌب

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

3 

1 

3 

3.5. 

1.66 

 

 

00 

0. 

 غٌر دالة 1.661

 ًالوع
 ًالصوت

 للغة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

0 

6 

. 

0.61 

6.66 

0.6 

1.6 

 غٌر دالة 1.505

المهارات 
 البراجماتٌة

 السالبةالرتب 

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

1 

6 

5 

1 

0.6 

1 

3 

 غٌر دالة 0.316

الدرجة 
الكلٌة للغة 

 االستقبالٌة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

6 

5 

6 

1..6 

1.16 

..6 

65.6 

 غٌر دالة .0.61

المفردات 
اللغوٌة 

 التعبٌرٌة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

6 

0 

. 

6 

6 

1 

6 

 دالة غٌر 1.636

المفاهٌم 
 اللغوٌة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

6 

3 

6 

6.61 

3.33 

6 

01 

 غٌر دالة .1..1

السٌاق 
 ياللغو

 ًالتركٌب

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

0 

3 

5 

1 

6 

1 

5 

 غٌر دالة 1.355

 ًالوع
 ًالصوت

 للغة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

1 

6 

5 

1 

0.6 

1 

3 

 غٌر دالة 0.101
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 يالتساو

اللغة 
 البراجماتٌة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

6 

3 

6 

6.61 

3.33 

6 

01 

 غٌر دالة .1..1

دقة إصدار 
األصوات 
 والكلمات

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

6 

3 

6 

3 

3 

5 

. 

 غٌر دالة 1.106

الدرجة 
الكلٌة للغة 

 التعبٌرٌة

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

6 

6 

1 

6.0 

6.. 

66.6 

6..6 

 غٌر دالة .1.61

الدرجة الكلٌة 

 للمقٌاس

 الرتب السالبة

الرتب 
 الموجبة

 يالتساو

3 

6 

6 

1.53 

1.31 

01.6 

60.6 

 غٌر دالة 1.1.0

 1.96( = 5...مستوى الداللة عند )      2.58( = 1...مستوى الداللة عند )

ة ألبعاد مقياس الميارات المغكية لدل المحسكب Zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ 
عدـ كجكد  (، مما يشير إلى1.96األطفاؿ كالدرجة الكمية لممقياس أقؿ مف القيمة الحدية )

، يكالتتبع مالقياسيف البعد يبالمجمكعة التجريبية فاألطفاؿ فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات 
مما يعنى ، لممقياسدرجة الكمية كال جميع أبعاد مقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿعمى 

  .استمرار التحسف لدل أطفاؿ المجمكعة التجريبية حتى فترة المتابعة

 تفسير نتائج البحث :
  لدى األطفال لميارات المغويةباتفسير النتائج الخاصة : 

أشارت نتائج البحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات 
في القياسيف القبمي كالبعدم لمقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿ لصالح  المجمكعة التجريبية

رتب درجات األطفاؿ  يبيف متكسط ةلة إحصائيالدذات فركؽ القياس البعدم ، ككجكد 
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لمقياس الميارات المغكية لدل األطفاؿ  مبالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعد
متكسطي بيف  ةلة إحصائيالفركؽ د، كذلؾ عدـ كجكد  يةأطفاؿ المجمكعة التجريب لصالح

لمقياس الميارات المغكية  يكالتتبع مدرجات األطفاؿ بالمجمكعة التجريبية في القياسيف البعد
لدل األطفاؿ ، ك ُيرجع الباحث التحسف الذم طرأ عمى الميارات المغكية ) المفردات المغكية، 

الكعي الصكتي لمغة، المغة البرجماتية، دقة إصدار األصكات المفاىيـ المغكية، السياؽ التركيبي، 
كالكممات ( لدل أطفاؿ المجمكعة التجريبية إلى محتكل البرنامج التدريبي القائـ عمى الكظائؼ 
التنفيذية لتحسيف الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذكم اضطراب قصكر االنتباه المصحكب 

مكعة التجريبية في جمسات البرنامج التدريبي ، كأيضان مف بالنشاط الزائد ، كانتظاـ أطفاؿ المج
خبلؿ استخداـ مجمكعة مف األساليب كالفنيات المتنكعة ، التي كاف مف دكرىا تنمية الميارات 
المغكية لدل ىؤالء األطفاؿ ، حيث كانت الفنيات تتنكع ما بيف : استخداـ فنية التعزيز بأنكاعو ) 

عزيز السمكؾ النقيض ( ، كبأشكالو المادم كالمعنكم كالرمزم، اإليجابي ، كالتفاضمي ، ك ت
كالذم ساىـ في تعزيز اكتساب ميارات مف شأنيا تنمية الميارات المغكية بشقييا االستقبالي 
كالتعبيرم لدل ىؤالء األطفاؿ مثؿ ) المفردات المغكية، المفاىيـ المغكية ، السياؽ التركيبي، 

برجماتية، دقة إصدار األصكات كالكممات (، كاستخداـ إستراتيجية الكعي الصكتي لمغة، المغة ال
الكبلـ المطكؿ البطئ لمحد مف تدافع الكبلـ الذم يعاني منو مثؿ ىؤالء األطفاؿ ، كتحسيف 
طبلقة الكبلـ لدييـ ، ك استخداـ إستراتيجية التدريب الكبلمي لتقكية بعض أعضاء الجياز 

لدل ىؤالء األطفاؿ ، كقد استخدـ الباحث فنية الكاجبات  الكبلمي كتحسيف الميارات النطقية
المنزلية لمتابعة التدريب في المنزؿ كجانب تطبيقي لما تـ التدريب عميو في جمسات البرنامج 
المغكية أثناء ممارستو ألنشطة حياتو اليكمية داخؿ المنزؿ كبمساعدة أفراد األسرة، ككذلؾ 

بط سمكؾ كالتزاـ الطفؿ أثناء تكاجده في الجمسة مما كاف لو استخداـ فنية التعاقد السمككي في ض
فنية الحث كلعب أكبر األثر في تنمية بعض الميارات المغكية، ك فنية الممارسة ك التشكيؿ ك 

 المغكية كك المفاىيـ أحد أفضؿ الفنيات التي تعزز اكتساب الطفؿ لممفردات الدكر كالمحاكاة 
تنمية قدرة الطفؿ عمى استخداـ المغة في المكاقؼ االجتماعية  تحسيف السياؽ التركيبي لمغة مع

كالحياتية، مف خبلؿ التدريب المستمر كخمؽ المكاقؼ لتطبيؽ ما يتـ اكتسابو مف مفردات 
كمفاىيـ كتقديـ أنكاع المساعدة ) الكمية ، الجزئية ، البسيطة ( كبكافة أشكالة ) الجسدم ، 
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ؿ االستجابات المغكية االستقبالية كالتعبيرية التي تقترب مف المفظي ، كاإلشارم ( ، مع تعزيز ك
، كعمى ذلؾ تتضح أىمية البرنامج التدريبي االستجابة المطمكبة حتى تصؿ لمرحمة اإلتقاف

ك يمكف تفسير النتيجة الخاصة المستخدـ في تنمية الميارات المغكية لدل المجمكعة التجريبية، 
برنامج التدريبي المستخدـ لتحسيف الميارات المغكية لدل بالفرض الثانى مف منطمؽ جدكل ال

األطفاؿ ذكم قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ، كالذم تـ تطبيقو عمى أطفاؿ المجمكعة 
التجريبية دكف المجمكعة الضابطة ، كبالتالي فأف ىذه النتائج تفيد اكتساب أفراد المجمكعة 

نتيا بأفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدم كنتيجة لخبرة التجريبية لمميارات المغكية بمقار 
التعرض لمبرنامج المستخدـ ، حيث ظير ىذا فيما يمي : قدرة الطفؿ عمى التعرؼ عمى أجزاء 
جسمو كتسميتيـ كذكر كظائفيـ ، ككذلؾ التعرؼ عمى مفردات المجمكعات الضمنية ) الفاكية ، 

سائؿ المكاصبلت ، المبلبس ، أثاث المنزؿ ، األدكات الخضركات ، الحيكانات كالطيكر ، ك 
العامة ( كتسميتيـ كذكر أىـ ما يميز كؿ منيـ ، التعرؼ عمى األلكاف كاألشكاؿ كتسميتيـ ، 

كممات ،  6: 4التعرؼ عمى األفعاؿ ك فيـ محتكل الصكر كالتعبير عنيا بجممة تصؿ مف 
مينة، كذلؾ تعرؼ الطفؿ عمى فصكؿ  التعرؼ عمى الميف كالتعبير عنيا بأىـ ما يميز كؿ

دراؾ ما  السنة كالتعبير عنيا ، قدرة الطفؿ عمى إدراؾ العبلقة بيف األشياء في محيط بيئتو ، كا 
ينتمي كما الينتمي لنفس المجمكعة، كنمك ميارة التداعي السمعي لدل األطفاؿ ، كفيـ 

ى فيـ الكممات الدالة عمى ) كاستيعاب كممات المنع )كفاية ، تكقؼ ( ، مع قدرة األطفاؿ عم
الصفات ، الكميات ، األطكاؿ ، األحجاـ ، كاألطكاؿ ، الكقت ، الترتيب ، الجزء كالكؿ ، المكقع 
المكاني ، الحاؿ ( كالتعبير عنيـ ، كفيـ األطفاؿ لصيغة التفضيؿ كالتعبير عنيا ، ككذلؾ قدرة 

تخداـ )حركؼ الجر، حرؼ العطؼ األطفاؿ عمى استخداـ التراكيب المغكية بشكؿ سميـ مف اس
"ك" ، صيغة المفرد كالمثنى كالجمع، ضمير " المتكمـ/ المخاطب/الغائب" ، الممكيات ، ظرؼ 
الزماف ، ظرؼ المكاف ، زمف الفعؿ ، صيغة النفي ( ، مع قدرة األطفاؿ عمى الفيـ كالرد عمى 

ئمة االجتماعية ، كقدرة األطفاؿ ، الرد عمى األس ) فيف ، ميف ، إيو ، أمتى (األسئمة التي تبدأ 
قدرة األطفاؿ عمى إدراؾ ) األكزاف المتشابية لمكممات  ( أحداث ، 5:  6) عمى سرد قصة مف 

، تناسؽ البدايات، تقطيع البدايات (، ككذلؾ أصبح لدل األطفاؿ القدرة عمى فيـ تعبيرات الكجو 
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كاألشياء كاألحداث غير المنطقية ،  كالتظاىر بيا، كتكقع نتيجة بعض األحداث ، كفيـ الدعابات
دارة حكار في التميفكف ،  يجاد بعض الحمكؿ لبعض المكاقؼ االفتراضية ) تعمؿ إيو لك.. ( ، كا  كا 
كما عمؿ البرنامج عمى الحد مف بعض اضطرابات النطؽ التي كانت مكجكدة لدل األطفاؿ ، 

كما التـز بو الباحث عند تصميـ كُيرجع الباحث ىذه النتائج إلى فاعمية البرنامج التدريبي 
البرنامج مف فنيات كأنشطة كاختيار األدكات في ضكء اإلطار النظرم لمعديد مف الدراسات ، 

التجريبية كانتظاميـ في  حضكر جمسات البرنامج التدريبي ، كيمكف  حرص أطفاؿ المجمكعةك 
ستخدـ في تحسيف الميارات تفسير النتيجة الفرض الثالث في ضكء استمرارية تأثير البرنامج الم

المغكية لدل أفراد المجمكعة التجريبية بعد انقضاء فترة تطبيؽ البرنامج بمدة شير ، لذا فقد أسفر 
ية في القياسيف البعدم القياس التتبعي عف كجكد فركؽ دالة في مستكل الكظائؼ التنفيذ

 كالتتبعي.

ت السابقة كالبحكث التي تناكلت البرامج كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنو العديد مف الدراسا
التدريبية لتحسيف الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذكم قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد 

فعالية البرنامج كالتي أسفرت نتائجيا عف  ( 20.6)  مثؿ كؿه مف : دراسة النجار ك زايد
أطفاؿ أفراد المجمكعة التجريبية مف التدريبي المستخدـ لتحسيف بعض الميارات المغكية لدل 

قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مرحمة ما قبؿ المدرسة المتأخريف لغكيان ذكم اضطراب 
كالحد مف النشاط الزائد ، كدراسة  االنتباه عمى كتحسيف القدرة دكف أفراد المجمكعة الضابطة، 

فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة كجكد كالتي كشفت نتائجيا عف  ( 20.8) مطر ك الجماؿ
الضابطة كالمجمكعة التجريبية في المغة البراجماتية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجمكعة 

لممجمكعة  يالتجريبية ، كما أسفرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ بيف القياسيف البعدم كالتتبع
لمبرنامج ،  ييجابرارية األثر اإلالمغة البراجماتية ، مما يدؿ عمى استم مياراتالتجريبية في 

تعديؿ السمكؾ كتنمية المغة البرجماتية ل يةالتدريبالبرامج بضركرة استخداـ  دراستوكأكصت 
( ، ك اتفقت أيضَا مع نتائج الدراسات التي تناكلت الميارات  ADHDلؤلطفاؿ ذكم اضطراب ) 

ائد مثؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال المغكية لدل األطفاؿ ذكم قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الز 
إلى أف األطفاؿ المصابيف  نتائجياتكصمت التي ( Hariri (2016,الحصر : دراسة الحريرم 

في حاجة إلى تصميـ البرامج التي تستيدؼ  بالنشاط الزائد قصكر االنتباه المصحكب باضطراب
ف مف قصكر في ىذه لدييـ حيث أنيـ يعانك  الميارات المغكية كالنطقية ك الفكنكلكجيةتحسيف 
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، ك بنفس الطريقة التي يكتسب بيا األطفاؿ العادييف  أنيـ يكتسبكف ىذه الميارات، ك  الميارات
رتباطية مكجبة اكجكد عبلقة التي أشارت نتائج دراستيما إلى  ( 20.8)  الصيادم كالفيددراسة 
لمصحكب بالنشاط حصائيان بيف اضطراب المغة البراجماتية كاضطراب قصكر االنتباه اإدالة 
، كاتفقت نتائج البحث مع نتائج الدراسات التي تناكلت تأثير الكظائؼ التنفيذية عمى  الزائد

 ,Weismerالميارات المغكية مثؿ كؿه مف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر : دراسة كايزمر ) 
الميارات التي تشير إلى أف تحسيف الكظائؼ التنفيذية يمكف أف يككف ىي بكابة تنمية  ( 2013

التي كانت تتناكؿ عبلقة ( (Andrea M, et al.,2020 كدراسة أندريا ماريف كآخركف المغكية ،
نتائجيا أف كجكد عبلقة ارتباطية بيف مستكل كشفت الميارات المغكية بالكظائؼ التنفيذية كالتي 

الميارات  ،المفردات المغكية ،  السياؽ النحكم كالتركيبيالنطؽ،  )ميارات الميارات المغكية
لتدخؿ كابرامج لتأىيؿ ال ، كتكصي الدراسة بضركرة تصميـ السردية( كبيف الكظائؼ التنفيذية

لتحسيف الميارات المغكية مف خبلؿ الكظائؼ التنفيذية ، ك اتفقت أيضان نتائج المبكر لؤلطفاؿ 
كمدخؿ لتحسيف  السابقة التى تناكلت فاعمية استخداـ الكظائؼ التنفيذيةىذا البحث مع الدراسات 

ميارات األطفاؿ ذكل اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مثؿ كؿن مف : دراسة 
كالتى تكصمت بعد كشؼ تحميؿ  (  Terpsichori et al., 2020تربسيتشكرم كأخركف ) 

 اضأعر  مف التخفيؼ في تساعد قد التنفيذية البرامج التدريبية التى تستخدـ الكظائؼ البيانات أف
 الكظيفة لتحسيف جراحية غير إضافية أساليب يكفر مما اإلنتباه كنقص الحركة فرط اضطراب
التى أشارت نتائج دراستيما إلى فاعمية  ( 20.9كدراسة عبدالحميد ك محمد ) ،   التنفيذية

البرنامج العبلجى المستخدـ فى تحسيف الكظائؼ التنفيذية كخفض اضطراب قصكر اإلنتباه 
لنشاط الزائد لدل المجمكعة التجريبية مف تبلميذ المرحمة األبتدائية ، كدراسة المصحكب با

التى أسفرت نتائجيا عف  Huguet, Ruiz, Haro & Alda,( 2017)ىكجكيت ركز كالدا 
تحسيف الكظائؼ التنفيذية كخفض اضطراب قصكر اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد بعد 

التأكيد عمى ضركرة إستخداـ فنية الكاجبات المنزلية مف إستخداـ برنامج عبلجى معرفى ، مع 
ضمف الفنيات العبلجية كالتاىيمية فى البرنامج ، كىذا مع عمد الباحث الحالى إلى إستخدامو 

 دالة فركقا ىناؾ التى أشارت نتائجيا إلى أف ( 2020محمد ) أثناء تطبيؽ برامجو ، كدراسة 
 البعدل القياس في المقياس عمى كالضابطة التجريبية المجمكعة متكسطات درجات بيف احصائيا

 البعدل كالتتبعى القياسيف بيف احصائيا دالة فركؽ تكجد ال التجريبية ، كأنو لصالح المجمكعة
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بعد تطبيؽ البرنامج التدريبى الذل استيدؼ تحسيف الكظائؼ التنفيذية  التجريبية لممجمكعة
 كدراسة ميرأندا كأخركف بالنشاط الزائد ، كخفض حدة اضطراب قصكر اإلنتباه المصحكب 

Miranda et al.,(2011)  التى أسفرت نتائجيا عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى كافة الكظائؼ التنفيذية فى اتجاه المجمكعة التجريبية التى 

لذاكرة العاممة ، كالتخطيط ، كما تمقت العبلج ، كظيرت الفركؽ بيف بشكؿ كاضح فى كظائؼ ا
أسفر عف تطبيؽ البرنامج تحسيف نماط سمكؾ قصكر اإلنتباه ، كسمكؾ النشاط الزائد كاإلندفاعية 

كالتى  Shuai et al.,(2017)، كىذا ما يتفؽ مع نتائج البحث الحالى ، كدراسة شكل كأخركف 
حسيف مياـ الكظائؼ التنفيذية لدل أظيرت نتائجيا عف فعالية البرنامج التدريبى المعرفى فى ت

المجمكعة التجريبية دكف المجمكعة الضابطة ، كما أشارت نتائجيا ايضان إلى إنخفاض أعراض 
اضطراب قصكر اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد بعد تطبيؽ البرنامج التدريبى ، مما يؤكد 

الحد مف اعراض اضطراب قصكر فعالية البرامج التدريبية فى تحسيف مياـ الكظائؼ التنفيذية ك 
( التى  El Wafa, et al.,2020اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ، كدراسة الكفا كأخركف ) 

 أفضؿ نتائج لمكصكؿ إلى تدخؿ قائـ عمى الكظائؼ التنفيذية برنامج تصميـ اكصت أنو يجب
 حاالت ىذا مع كالتى تعتبر الكظيفة األكثر تأثير فى  كخصكصُا فى ميارة كؼ اإلستجابة

، كما أكدت العديد مف الدراسات كدراسة كبل  قصكر اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد اضطراب
( ؛ عمى فاعمية إستخداـ فنية التعزيز 20.9( ؛ عبدالحميد ك محمد )2020مف محمد )

ككى فى ،الكاجبات المنزلية ، التغذية الراجعة ، لعب الدكر، الحث ، المحاكاة ، ك التعاقد السم
 تحسيف الكظائؼ التنفيذية لدل األطفاؿ ذكل اضطراب قصكر اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد.

 توصيات البحث :
 يوصي الباحث بالتالي : 

في ضوء ما الحظو الباحث أثناء تطبيق البرنامج التدريبي ، وما تم التوصل إليو من نتائج ، 
عاية األطفال ذوي قصور االنتباه المصحوب يمكن تقديم مجموعة من التوصيات لمقائمين بر 

 بالنشاط الزائد ، عمى النحو التالي :
تكعية القائميف برعاية األطفاؿ مف معمميف كأكلياء أمكر بمياـ الكظائؼ التنفيذية ككيفية  -.

 العمؿ عمى تحسينيا .
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إيجابان عمى  إعداد برامج التدخؿ المبكر لتحسيف الكظائؼ التنفيذية لدل األطفاؿ مما يؤثر -2
 تنمية الميارات المغكية لدييـ .

ضركرة التعاكف المثمر بيف أكلياء األمكر كالمعمميف في تحسيف الكظائؼ التنفيذية ك تنمية  -2
 .ذكم قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائداألطفاؿ الميارات المغكية لدل 

ستخداـ الفنيات السمككية المتنكعة ضركرة تدريب القائميف برعاية مثؿ ىؤالء األطفاؿ عمى ا -4
مثؿ ) فنية التعزيز ، التشكيؿ ، النمذجة ،  الكاجب المنزلي ، الحث ( إلدارة سمكؾ األطفاؿ 

 كالعمؿ عمى تكرار السمكؾ المرغكبة كخفض السمكؾ غير المرغكب .
ائد تأىيؿ ككادر متخصصة لمتعامؿ مع األطفاؿ ذكم قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الز  -6

 ، كتحسيف مياراتيـ المغكية كاالجتماعية ، مما يساعدىـ عمى االنخراط في المجتمع .
يكصى البحث الحالي العامميف في مجاؿ الطفكلة كرعايتيـ ضركرة استخداـ الكظائؼ  -5

التنفيذية كمدخؿ لتنمية الميارات المغكية لدل األطفاؿ العادييف بصفة عامة ، كلدل األطفاؿ 
 نتباه المصحكب بالنشاط الزائد بصفة خاصة .ذكم قصكر اال

استخداـ البرنامج التدريبي المستخدـ لتحسيف لكظائؼ التنفيذية كتنمية الميارات المغكية عمى  -7
 فئات أخرل لمتعرؼ عمى مدل فعاليتو مع كؿ فئة .

 البحوث المقترحة : 
د مف البحكث كالدراسات فى فى ضكء ما أنتيى إليو البحث الحالى ، يقترح الباحث إجراء المزي

  ىذا الميداف ، كىى :
برنامج تدريبى قائـ عمى الكظائؼ التنفيذية لتحسيف الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذكل  -1

 اإلعاقة العقمية.
دراسة مقارنة بيف مستكل الكظائؼ التنفيذية لدل عينة مف األطفاؿ ذكل اضطراب قصكر  -2

 ئد كأطفاؿ اضطراب طيؼ التكحد .اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزا
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 .200 – 266(.  46نية. جامعة األزىر.) امية الدراسات األنسك

فعالية برنامج تدريبى قائم عمى ميارات (.  20.9الدبيسى، محمكد عبدالميدل السيد.) 
. رسالة التأىيل السمعى فى تحسين المغة التعبيرية لدى عينة من أطفال زراعة القوقعة

 ظمة العربية لمتربية كالثقافة .ماجستير. معيد البحكث كالدراسات العربية.المن

قائمة تشخيص أعراض نقص اإلنتباه المصحوب (.  20.4الدسكقى، مجدل محمد. ) 
 نا لمنشر كالتكزيع .ا. القاىرة. جك .. طبالنشاط الزائد

. األردف. دار 2. طتعديل سموك األطفال والمراىقين(. ..20الزريقات، إبراىيـ عبداهلل. ) 
 الفكر ناشركف كمكزعكف.
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(. بعض الكظائؼ التنفيذية  20.6السرسى ، أسماء محمكد ك البحيرل، محمد رزؽ. ) 
مجمة البحث العممى كعبلقتيا بالقمؽ لدل عينة مف األطفاؿ ذكل نقص اإلنتباه كفرط الحركة. 

 .29-5.(. 22. جامعة عيف شمس. )فى التربية

طرابات التواصل تشخيص اض (.20.6السرطاكل، عبدالعزيز كأبك جكدة، كائؿ مكسى.)
 .اإلمارات العربية المتحدة. دار الكتاب الجامعى... طوعالجيا

المتطمبات  –المبادئ  –تعديل السموك (.  20.8الشخص، عبدالعزيز السيد. ) 
 . القاىرة. مكتبة الفيركز لمطباعة.االستراتيجيات

ائؼ التنفيذية (. بناء مقياس الكظ 20.2الشخص، عبدالعزيز السيد ك مكسى، ىياـ فتحى. ) 
. جامعة كمية التربية. مجمة كمية التربيةلؤلطفاؿ العادييف كذكل االحتياجات الخاصة . 

4(27 .)862- 900 . 

الشخص، عبدالعزيز السيد ك نكرالديف، أميف صبرل ك حسيف، رضا خيرل عبدالعزيز ك نكار، 
مجمة ل األطفاؿ. ( . مقياس مستكل نمك الكظائؼ التنفيذية لد2020ف محمد شحاتو.) ايمإ

 .52-.(. .5. جامعة عيف شمس. )مركز اإلرشاد النفسى

(. برنامج  20.4نى ، السيد أحمد ك مرسى، ىياـ فتحى. ) الشخص، عبدالعزيز السيد ك الكيبل
تدريبى مقترح لتنمية الكظائؼ التنفيذية كتحسيف التفاعؿ االجتماعى لدل األطفاؿ التكحدييف. 

 (. 82)24. النفسية المجمة المصرية لمدراسات

( .اضطراب المغة البراجماتية لدل األطفاؿ  20.8الصيادل، مى محمد ك الفيد، أركل سعكد.) 
الخاصة  مجمة التربيةذكل قصكر اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد فى ضكء بعض المتغيرات. 

 .22. – 82(. 26)5.مؤسسة التربية الخاصة كالتأىيؿ.والتأىيل

 لدي االجتماعي بالتفاعل وعالقتيا التنفيذية الوظائف(. 20.4. )  جديع اهلل العجمى، عبد
  الدراسات العميا. جامعة الخميج. كمية. ماجستير رسالة .الكويت دولة في األطفال التوحديين
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 ”.التشخيص والعالج”اضطرابات النطق والكالم(.  20.4لى، سعيد كماؿ عبدالحميد.) االعز 
 لمنشر كالتكزيع. ف.دار المسيرةا(. عم2)ط

تعديل سموك األطفال ذوى اضطراب نقص (.  ..20القاضى، خالد سعد سيد محمد عمى. ) 
 . القاىرة. عالـ الكتب.اإلنتباه وفرط النشاط ) دليل عممى لموالدين والمعممين (

. رسالة  استراتيجيات التدخل المبكر عمى ذوى االحتياجات الخاصة(.  20.2نى، السيد.)الكيبل
 ستير.كمية التربية. جامعة عيف شمس .ماج

(. فاعمية برنامج تدريبى  20.6النجار، فاطمة الزىراء محمد ك زايد، أمؿ محمد أحمد.) 
لتحسيف بعض الميارات المغكية لدل عينة مف األطفاؿ المتأخريف لغكيان ذكل اضطراب النشاط 

 (. 56.) 2. جامعة األزىر. مجمة كمية التربيةالزائد كنقص اإلنتباه. 

(. بناء إختيار مسحى لمكشؼ المبكر عف األطفاؿ  ..20النصيرل، بدر بف فارس الحمد.) 
 مجمة كمية التربيةالذيف يعانكف مف اضطرابات فى النطؽ كالمغة فى مرحمة ما قبؿ المدرسة. 

 .90 – 26(. .7) ..جامعة الزقازيؽ.

ضطرابات التخ(. ..20الفرماكل، حمدل عمى ) اطب " األسس النفسية معالجة المغة وا 
 . القاىرة. مكتبة األنجمك المصرية."العصبية

ف. مكتبة ا. عمالنمو المغوى والمعرفى لمطفل(. 20.6ف.) االنكايسة، أديب ك القطاكنة، إيم
 المجتمع العربى لمنشر كالتكزيع.

 . القاىرة. عالـ الكتب.اضطرابات النطق والكالم(.  2006أميف. سيير محمكد.) 

 ف. دار الفكر.ا. عمتقويم نمو الطفل(.  2008مة.) بدر، كري

 لمنشر الميسر ف. داراعم.وعالجيا النفسية المشكالت(. 2008حافظ بطرس.)  بطرس،
 .كالطباعة كالتكزيع



 (2554 -2442، 2222، إبريل   2، ج 5، ع 3)مج   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

2629 

 

 ".المخ البشرى " مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسموك( .  2002تمبؿ ، كرستيف. ) 
 (.287ة.)عاطؼ. القاىرة. عالـ المعرف ( أحمد،ترجمة)

 –األسس النفسية والعصبية لموظائف التنفيذية  (. 2007حسيف ، نشكة عبدالتكاب. ) 
 . القاىرة. إيتراؾ لمنشر كالتكزيع.تطبيقات عمى بعض االضطرابات عند كبار السن

 السمكؾ لخفض التنفيذية لمكظائؼ تدريبي برنامج (. فاعمية20.5السيد. )  حمادة، عمر
. والتأىيل الخاصة التربية مجمةلمتعمـ.  القابميف العقمية ذكم اإلعاقة ؿاألطفا لدل نياالعدك 

 .87-4(. 6.)4كالتأىيؿ.  الخاصة التربية مؤسسة
 وأثره التنفيذية الوظائف لتنمية تدريبي برنامج(. 20.9الحفيظ.)  عبد لطفي ف، أشرؼاحمد
. رسالة دكتكراه. عالسم وضعاف الفكرية ذوى اإلعاقة األطفال لدى التنمر سموك خفض في

 كمية الدراسات العميا لمتربية . جامعة القاىرة.

الوظائف التنفيذية وعالقتيا باستراتيجيات الفيم القرائى (.  ..20حمزة ، أسماء محمد. ) 
، رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية. جامعة  نويةالمغة األنجميزية لدى طمبة المرحمة الث

 .الفيكـ

مجمة األمن و الحياة. (. فرط الحركة كتشتت اإلنتباه.  20.6عبدالحميـ. ) حيدر، عادؿ 
 .79- 75(. 400) 26أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية السعكدية. 

تجاه التكاممى فى تربية االضطرابات السموكية : اإل (. ..20ريزك، جكزيؼ ك زايؿ، كركبرت.) 
. 2ف أحمد. طادالعزيز السيد ك السرطاكل ، زيد.) ترجمة( الشخص، عباألطفال والمراىقين 

 الرياض. دار الناشر الدكلى لمنشر كالتكزيع .

. األمارات العربية 6. طمبادئ عمم النفس التربوى (.2006زغمكؿ، عماد عبدالرحيـ. )
 المتحدة.دار الكتاب الجامعى. 

ف. دار ا. عمقاضطرابات التواصل بين النظرية والتطبي(.  20.4سالـ، أسامة فاركؽ.) 
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.
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اضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد عند (. 20.4ف، عبدالرحمف سيد.) اسميم
 . القاىرة. دار الجكىرة لمنشر كالتكزيع. األطفال

(. فعالية برنامج تدريبى فى تنمية الميارات  20.5صالح، كحيد عبدالبديع عبدالرحمف.) 
. كمية مجمة التربية الخاصةة المغة اإلستقبالية كالتعبيرية لدل زارعى القكقعة. السمعية لتنمي

 .205 – 264(.  5.التربية. جامعة الزقازيؽ.) 

. القاىرة. دار الجكىرة الميارات المغوية عند األطفال(. 20.6عامر، طارؽ عبدالرؤكؼ.) 
 لمنشر.

(. فاعمية العبلج المعرفى القائـ 20.9عبدالحميد ، ىبو جابر ك محمد ، محمد عبدالعظيـ .) 
عمى اليقظة العقمية لؤلطفاؿ فى تحسيف الكظائؼ التنفيذية كخفض اضطراب نقص اإلنتباه 

. كمية التربية ، جامعة المجمة التربويةالمصحكب بالنشاط الزائد لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية. 
 (.52سكىاج.) 

العبلج المعرفي القائـ عمى اليقظة العقمية لؤلطفاؿ ( . فاعمية 20.9عبدالحميد، ىبة جابر. )
في تحسيف الكظائؼ التنفيذية كخفض اضطراب نقص اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل 

 ..65 -496(.  52. كمية التربية. جامعة سكىاج.)المجمة التربويةتبلميذ المرحمة االبتدائية. 

(. بعض الكظائؼ التنفيذية لدل عينة مف  2004عبدالغفار، غادة كعبدالتكاب، نشكة. ) 
 .284 – .26(. 7. )مجمة كمية األدابالطبلب ذكل اضطراب القراءة االرتقائى. 

إضطرابات التواصل مرشد األسرة والمعممين واألخصائيين (.20.5عبدالغنى، خالد محمد. )
 ف لمنشر كالتكزيع.ادار العمـ كاإليم القاىرة.. لمتدخل التدريبى والعالجى

. القاىرة. 2. طاألسس وطرق التقييم –عمم النفس العصبى (.  ..20عبدالقكم، سامى. ) 
 (.77مكتبة األنجمك المصرية.) 
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. القاىرة. دار الرشاد لمنشر مقدمة فى التربية الخاصة (...20عبداهلل، عادؿ محمد. ) 
 كالتكزيع.

البرنامج  – التشخيص – النشاط الزائد) األسباب(.  20.4عبد ربو، ىبو عبدالحميـ. ) 
 . القاىرة. دار الجامعة الجديدة .العالجى(

. كمية منيج الميارات االستقبالية والتعبيرية لمغة العربيةأ (. -20.4ف، داليا مصطفى.) اعثم
 طب القصر العينى. جامعة القاىرة.

مغة مقياس تقييم الميارات االستقبالية والتعبيرية لب (. -20.4عثمأف، داليا مصطفى.) 
 . القاىرة .Print Houseمطبعة . العربية

اضطراب اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى ذوى (.  2009عمى، محمد النكبى محمد. )
 ف. دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.اعماالحتياجات الخاصة. 

األنجمك  مكتبة .القاىرة .بينو الصورة الخامسة لمذكاء -نفوردااختبارست(: ..20صفكت )فرج، 
 المصرية.

نا امحمد، أحمد أبك حسيبة ك الصادل، صفاء رفعت كالشكبرل، عمية محمكد ك حافظ ، نيرف
المقياس المغوي .(..20).العظيـجماؿ الديف ك إبراىيـ، عبد المحسف ك عكيس، أشرؼ عبد 

 مكتبة األنجمك المصرية.. القاىرة .ألطفال ما قبل المدرسة )المعرب(
(. برنامج إرشادل مقترح لتنمية الميارات الكالدية فى  20.2عبدالمنعـ. ) محمد، عبير محمد 

. جامعة عيف مجمة كمية التربيةالتكظيؼ اإليجابى لمنشاط الزائد ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة. 
 . 962 – 920(.  2) 27شمس. 

(. برنامج مقترح لتحسيف الكظائؼ التنفيذية كخفض حدة 2020ف.)امحمد، نشكل سميم
مجمة مركز االرشاد ب قصكر اإلنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل األطفاؿ الصـ. اضطرا
 .299-.22(، .5. كمية التربية. جامعة عيف شمس.) النفسى



وظائف التنفيذية كمدخل لتحسين الميارات المغوية لدي األطفال ال عبدالعزيز أمين عبد الغني 
 ذوي قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

 

 2072 

 الحركية األنشطة عمى التدريب (. فعالية20.9محمكد. )  ربيع ك عبده، نرميف مصطفى، كالء
 مجمةالبسيطة.  الفكرية اإلعاقة ذكم فاؿاألط لدل التنفيذية بعض الكظائؼ تحسيف في المكجية
 .09. -55(. 28الزقازيؽ.) كالتأىيؿ. جامعة اإلعاقة عمـك . كميةالخاصة التربية

( : فعالية برنامج تدريبى  20.8مطر، عبدالفتاح رجب عمى ك الجماؿ، رضا مسعد أحمد )
فاؿ ذكل اضطراب لتنمية ميارات إدراة الذات فى خفض اضطراب المغة البراجماتية لدل األط

 (.4)24. جامعة أسيكط .مجمة كمية التربيةفرط الحركة ك تشتت اإلنتباه . 

Alexandra, L., Paola, P., Ernesto, B., Marlon, A., Roberto, C., & David, 

A. (2020).Machine Learning Approach Applied to the Prevalence 

Analysis of ADHD Symptoms in Young Adults of Barranquilla, 

Colombia . Computer Information Systems and Industrial 

Management. 255-265. 

American Psychiatric Association (APA) (2013).Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders, (5th Ed, Revised), (DSM-5®): 

American Psychiatric Pub. 

American Speech-Language-Hearing Association (1997). Roles of 
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وظائف التنفيذية كمدخل لتحسين الميارات المغوية لدي األطفال ال عبدالعزيز أمين عبد الغني 
 ذوي قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 
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Executive functions as an approach to improve language skills in 

children with Attention deficit hyperactivity disorder 

Abstract : The current research aims to improve language skills 

(vocabulary, language syntax, phonological awareness, pragmatics, 

speech sound production) of receptive and expressive aspects in a 

sample of children with Attention deficit hyperactivity disorder through 

a training program based on some executive functions (response 

inhibition, initiation, directing attention, cognitive flexibility, working 

memory), the research sample consisted of (20) children with Attention 

deficit hyperactivity disorder aged (4-7) years with average (5.6) years, 

(1.17) SD, it divided into two groups, experimental group consisted of 

(10) children, and a control group of (10) children, the researcher used 

the following tools: language skills in children Scale, and the training 

program. The results showed the effectiveness of the current program in 

improving language skills (vocabulary, language structures, 

phonological awareness, pragmatics, sound production) both in receptive 

and expressive language. 

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Executive 

Functions, Language Skills. 

 

 
 


