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 مستخلص الدراسة 

 –تخطيط ال –كشةةةةةا عر الفروب ف  بعن مكونات الوااتا التنفيذية كالذاكرا العاملة للهدفت الدراسةةةةة 
الط قة اللفاية ( بير كل مر األطفال الموهوبير ذوى إضةةةةةةطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة  –حل المشةةةةةةك ت 

( طالًبا وطالبة مر الت ميذ  الموهوبير ذوى 12الدراسةةةةةةةةة مر كالمشةةةةةةةةاركير ف  وتكور وناراتهم غير الموهوبير, 
( طالًبا 21(, وك2,1( سةةةةةةنح وب نحراا معيارى ك1,,2ط عمرى كإضةةةةةةطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة, بمتوسةةةةةة

سةةةةةةةنح  (1,,2وطالبة مر الت ميذ ذوى اضةةةةةةةطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة الوير موهوبير, بمتوسةةةةةةةط عمرى ك
عداد إ ( مر ت ميذ المرحلة االبتداتية ب دارا الخارجة التعليمية وتم إستخدام مقياس كونرز0,,وب نحراا معيارى ك

 (,1,22ومقياس سةةةةتانفورد بينيح الصةةةةورا الخامسةةةةة إعداد محمود أبو النيلك ,(1,20عبد الرقيا أحمد البحيرىك
جمة ( ف  التنبؤ باألطفال الموهوبير بالمرحلة االبتداتية تر مقياس صةةدب أنماط االسةةتتارات الفاتقة ك لدابروسةةك  و 

(. و أسةفرت النتات  عر عدم وجود فروب ذات داللة إحصاتية ف  الوااتا التنفيذية 1,20رانيا إمام مصةطف  ك
الط قة اللفاية( بير األطفال الموهوبير ذوى إضةةةةةطراا نقب  –حل المشةةةةةك ت  –التخطيط  –كالذاكرا العاملة 

 با  وفرط الحركة وناراتهم غير الموهوبير .ا نت
طراا الموهوبير ذوى إضةةةةةة -إضةةةةةةطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة   -: الوااتا التنفيذية   الكلمات المفتاحية

 نقب ا نتبا  وفرط الحركة
Abstract 

The study aimed to uncover the differences in some components of executive 
functions (working memory - planning - problem solving - verbal fluency) between 
gifted with attention deficit hyperactivity disorder and their non-gifted counterparts, 
and the study sample consisted of (21) male and female students with a disorder of 
attention and hyperactivity with Gifted, with an average age of (10.4) years with a 
standard deviation (1.4), and (19) male and female students with attention deficit 
hyperactivity disorder and non-gifted, with an average age of (10.5) years and with 
a standard deviation (0,8) from Primary school pupils in the Al Kharga Educational 
Administration and the Konners scale was used by Abdul Raqeeb Ahmed Al-Buhairy 
(2018), the Stanford-Binet scale, the fifth image prepared by Mahmoud Abu Al-Nile 
(2011), and the Scale of Authenticity of High Arousal Patterns (Dabrosky) was used 
to predict gifted children in the stage primary translated by Rania Imam Mustafa 
(2018). The results revealed that there were no statistically significant differences in 
executive functions (working memory - planning - problem solving - verbal fluency) 
between gifted ADHD and their non-gifted counterparts.  
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 مقدمة البحث 

منذ العام األول مر حياتح بعن ا شارات الدالة عل  ذكاتح أو بعن الميول الموهوا طفل ياهر ال  
الفنية أو الموسيقيح وخاصة عند سماع الموسيق  أو بعن األصوات المنومة, وقد يبدأ األطفال استخدام جمً  

إليها غيرهم كعادل عبد  تكاملة ف  حديتهم ف  سر مبكرا مر حياتهم وقد يلتفتور ال  تفاصيل بيتية معينة ال يلتف
(, ومر خصاتب الموهوبير أنهم قادرور عل  إستيعاا وتنايم األفكار المجردا, ولديهم المرونة 2,,1اهلل محمد ,

ف  التفكير, ا ستمرار لفترا أطول ف  التركيز وا نتبا , فضوليور كتيًرا ولديهم فهم سريع للع قات السببية كتامر 
 ( .1,22فهد المطيرى ,

 Web)ما يرى بعن الباحتير وجود فتة موهوبير ضمر ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة  كك
, وقد يعان  بعن األطفال مر إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة حيث إر إضطراا نقب ا نتبا  2004 ,

ل عشرا أفراد ك ا مروفرط الحركة هو إضطراا سلوك  أكتر شيوًعا ف  الطفولة, وهو حالة تؤتر عل  واحد تقريبً 
 (.Froehlich , et al.  ,2007) ف  هذ  المرحلة 

الوااتا  ر صعوبات تقليدية ف الحركة مطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  المقترر بفرط فتة األ يعانور
 التنفيذية, ومر أهم مؤشرات هذ  الصعوبات عجزهم عر تنفيذ مايعرفونح أتناء تفاعلهم ف  المواقا ا جتماعية
المختلفة, وقد يكور السبا ف  بعن األحيار عدم ا نتبا , تشتت ا نتبا  وزيادا مستوى النشاط الحرك  عل  نحو 

 (.2,,1ندفاع والتهور وا فتقار إل  التوجيح والتنايم ك محمد السعيد ابو ح وا, َمَرض  أو شاذ, إضافة إل  ا 

  وفرط الحركة ف  الوااتا التنفيذية, إذًا هناك فالموهوبور أكتر كفاءا مر ذوى إضطراا نقب ا نتبا
تناقن يحتاج إل  دراسة, ومر هنا تتضح أهمية الكشا عر الفروب ف  بعن الوااتا التنفيذية لألطفال ذوى 

 إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة الموهوبير وناراتهم غير الموهوبير .

 مشكلة البحث 

ة مر المشك ت الت  تهدد الناام التعليم  ف  المدارس وأيضا ُيعد إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحرك
تؤتر سلًبا عل  األسرا, وهذا ما أوضحح "فرينز بيترمار" بأر معام الدراسات تقريًبا تبرهر عل  وجود قصور ف  
ا نجاز المدرس , فاألطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة يرسبور بتكرار أكبر ويحصلور عل  

ات مدرسية أكتر سوًءا ويحققور نتيجة ضتيلة ف  إمتحانات اللوة والقراءا والكتابة والحساا كسامر جميل ع م
( ؛ كما يعانور مر قصور ف  الوااتا التنفيذية مما يتطلا التدخل التعليم  والع ج  مر قبل 1,,1رضوار ,

الوايف   طفل إذ تمكنح مر تقييم أداتح السلوك اآلباء والمعلمير لتصحيح هذا الخلل, والوااتا التنفيذيةة مهمة  لل
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الشخص  وتةقةريةر التويرات الت  يفترن أر يحدتها لتحقيةب النجاح ف  الع قات االجتماعيةة المتبادلةة مع اآلخرير  
 (.Zelazo & Cunningham ,2007ك

لحميد عل  روا عبد اأما بالنسبة للوااتا التنفيذية عند الموهوبير فه  غير مضطربة, متلما أوضحت كم
 ( بأر الموهوبير يتفوقور ف  سعة الذاكرا العاملة عر أقرانهم .1,21, 

أوضحت العديد مر الدراسات أر هناك ارتباًطا بير إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة والموهبة متل: 
مر إضطراا ( إل  أر الط ا الموهوبير قد يعانور Flint,2002( كما يشيرك Baum & Olenchak,2002ك

نقب ا نتبا  وفرط الحركة, وبسبا قدرتهم الفكرية يطور هؤالء الط ا إستيراتجيات تمكنهم مر التولا عل  
تحدياتهم, وبالنسبة للبعن قد تكف  إستيراتجيات التكيا هذ  ف  حير أنها التكف  لآلخرير لمنع التحصيل 

ت, ألر الط ا قادرور عل  مواكبة أكاديمية الضعيا, وقد اليتم الكشا عر ضعا التحصيل الدراس  لسنوا
مع أقرانهم دور أر ي حاوا أر مواهبهم األكاديمية الكاملة لم تتطور بشكل كامل؛ عل  الرغم مر أر الوااتا 
التنفيذية عند ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة مضطربة, وعند الموهوا غير مضطربح إال أر هناك فتة 

الحركة وتشتت ا نتبا  موهوبير, وهذا ما أتار إنتبا  الباحتة للكشا عر الفروب ف   مر ذوى إضطراا فرط
الوااتا التنفيذية لدى األطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة الموهوبير واألطفال ذوى إضطراا 

شا عر الفروب ة ف  الكنقب ا نتبا  وفرط الحركة الوير موهوبير, وبناًءا عل  ماسبب يمكر تحديد مشكلة الدراس
وهوبير الط قة اللفاية ( لألطفال الم –حل المشك ت  –التخطيط  –ف  بعن الوااتا التنفيذية كالذاكرا العاملة 

 ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وناراتهم غير الموهوبير.

 أسئلة البحث 

موهوبير مر األطفال الالمشاركير  بير التخطيط( –ما الفروب ف  الوااتا التنفيذية كالذاكرا العاملة  -2
 ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وناراتهم غير الموهوبير؟ 

ألطفال مر ا المشاركيرالط قة اللفاية( بير  –ما الفروب ف  الوااتا التنفيذية كحل المشك ت  -1
 الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وناراتهم غير الموهوبير ؟

 أهداف البحث 

مر األطفال  المشاركيرالتخطيط( بير  -الكشا عر الفروب ف  بعن الوااتا التنفيذية كالذاكرا العاملة  -2
 الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وناراتهم الوير الموهوبير  .

مر  شاركيرالمر الط قة اللفاية( بي –الكشا عر الفروب ف  بعن الوااتا التنفيذية كحل المشك ت  -1
 األطفال الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وناراتهم الوير موهوبير .
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 همية البحث أ

تفيد  الدراسة ف  وضع برام  إرشادية وع جية م تمة لفتة األطفال الموهوبير ذوى إضطراا نقب   -1
  ضطراا لديهم .ا نتبا  وفرط الحركة لمساعدتهم عل  التوافب والتخفيا مر حدا ا

توجيح أناار المستولير إل  ا سراع ف  معالجة القصور ف  الوااتا التنفيذية قبل أر تتفاقم وتؤتر عل   -2
 األداء التعليم  وع قاتهم األسرية, وع قتهم مع األقرار . 

 مصطلحات البحث

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)** إضطراب نقص اإلنتباه وفرط الحركة 

يعرا الدليل التشخيص  وا حصات  الخامس لإلضطرابات العقلية إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة والمعروا 
ا ندفاعية يتداخل مع األداء أو التطور  –( بأنح نمط مستمر مر عدم ا نتبا  وفرط الحركة ADHDاختصاًرا ا ك

سنح ف  بيتتير أو أكتركمتً  ف  المدرسة والمنزل(  21غالًبا ما يبدأ اهور أعران هذا ا ضطراا قبل عمر 
اع  أو األكاديم  أو المهن  والبد وأر يوجد دليل صريح عل  تداخل األعران أو إنقاصها لجودا األداء ا جتم

وال تحدث هذ  األعران حصًرا ف  سياب الفصام أو أى إضطراا ذهان  آخر وال تفسر بشكل أفضل ب ضطراا 
 Americanعقل  آخر متل كإضطراا المزاج أو إضطراا القلب أو إضطراا فصام  أو إضطراا الشخصية( ك

Psychiatric Association ,2013.) 

هو إضطراا نمات  عصب  سلوك  يتميز بمجموعة مر األعران لدى الطفل منها قصر :  التعريف اإلجرائى
فترا ا نتبا , والتململ, ا ندفاعية, كترا الك م, يسهل تشتتح, كترا النسيار, اليتبع التعليمات, كتير التسلب, كتير 

 النسيار, لديح صعوبح ف  تنايم المهام.

)الموهوبين  Gifed Childern with ADHDنتباه وفرط الحركة * الموهوبين ذوى إضطراب نقص اإل 
ADHD) 

مكانات بارزا ف   الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة هم الذير يمتلكور قدرات عقلية عالية وا 
ما يؤتر ممجال أو أكتر, وف  الوقت نفسح يعانور مر النشاط الزاتد والحركة المفرطة غير الهادفة وتشتت ا نتبا  

 (.1,21عل  أداتهم األكاديم  وعل  عملياتهم المعرفية وعل  معالجتهم للمعلومات كرحاا أحمد راغا,

ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة هم الذير يتمتعور بواحدا أو أكتر مر  الموهوبير التعريف اإلجرائى :
ل  مر الصعوبات المعرفية متل إنخفان قدرتهم كع الذكاءات المتعددا ويتفوقور فيها إل  جانا مواجهتهم العديد

ة حل المشك ت ب ستخدام ع قة الجزء بالكل (, والصعوبات ا جتماعي –التذكر بشكل منتام  –التفكير المتسلسل 
صعوبة ف  العمل ف  جماعة ( وذلك بسبا إصاباتهم ب ضطراا  –وا نفعالية متل كصعوبة ا حتفاا باألصدقاء 

 وفرط الحركة . نقب ا نتبا 
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 : Executive Functionsالوظائف التنفيذية ** 

جراءات التخطيط وتوليد  تمتل القدرا عل  التخطيط  لفعل األشياء والقيام بأعمال للتكيا وصنع القرار وا 
المخرجات الحركية الجديدا للتكيا مع المطالا الخارجية, وه  السعي وراء إكتساا المعرفة مر خ ل كيفية حل 

مجاالت وهم كا نتبا  , والتنايم, المرونة, التتبيط, المبادأا, المراقبة الذاتية, التخطيط,  1مشك ت ب ستخدام ال
 (.(Kennealy,2014 الذاكرا العاملة, الكا (

الوااتا التنفيذية عبارا عر مجموعة مر العمليات أو المهارات المعرفية المترابطة بقصد التعريف اإلجرائى : 
سلوك نحو هدا معير لتحقيب ا ستراتيجيات كنوات  معرفية والت  تشمل القدرا عل  ا نتبا , التخطيط , توجيح ال

وتنفيذ الخطط لتحقيب هدا مستقبل , وكا ا ستجابة, والمبادأا ف  السلوك, والذاكرا العاملة, والقدرا عل  التوقع, 
 وتنايم الذات, وصنع القرار.

تعرا الذاكرا العاملة بأنها القدرا عل  الحفاا عل  المعلومات ف   Working Memory** الذاكرة العاملة 
نفس الوقت عل  الرغم مر محفزات التشتيت المحتملة, هذا يسمح لألطفال  للعمل عقليا لمعالجة هذ  المعلومات, 

 (.Nguyen & Duncan,2019مما يجعل القدرا عل  تذكر الخطط والتعليمات الممكنة  ك

القدرا عل  التخطيط عملية معقدا جًدا, وه  ضرورية للعمليات اليومية الضرورية, كما  Planningالتخطيط  **
أنها تصا القدرا عل  التفكير وتقييم نتات  األعمال الممكنة, أو بعبارا اخرى ٌتعد نموذًجا لسلسلة مر األفعال لتنفيذ 

  رفية, متل أشكال حل المشك ت, كما تشير إلمهمة معينة, والت  تاهر بصورا أساسية ف  جميع العمليات المع
التنفيذ العقل  للسلوك الموجح نحو هدا ما, وذلك بالتنبؤ بالنتات  وتقييمها, وهذ  القدرا متضمنة ف  عديد مر 
العمليات المعرفية متل التقدير لبلوغ هدا ما, والتوقع المرتبط باألهداا المستقبلية, وتخزير التمتي ت العقلية " 

بيانات" والت  يمكر أر توجح الحركة األولية ف  تحقيب هدا ما ويرتبط األساس العصب  للتخطيط بالفصوب كال
 ( .Rowe, et al., 2001الجبهية  ك

تعرا الط قة اللفاية بأنها القدرا عل  إنتاج الكلمات وفب قاعدا  Verbal Fluency** الطالقة اللفظية 
الط قة اللفاية إل  نوعير ط قة الفتة وه  تتطلا ذكر كلمات تنتم  ال  محددا ف  فترا زمنية قصيرا وتنقسم 

نفس الفتة عل  سبيل المتال أنواع الحيوانات, وط قة الحروا وه  الت  تتطلا ذكر كلمات تبدأ بحرا معير 
 (. Phillips,et al.,2002وتقاس ب ختبار تصنيا الط قة  ك

ل مر أشكال التخطيط, ويشير إل  التنفيذ العقل  للسلوك ه  شك  Problem Solving** حل المشكالت 
الموجح نحو هدا ما, وذلك بالتنبؤ بالنتات  وتقييمها, مر خ ل إستيراتيجيات محددا, وهذ  القدرا متضمنة ف  
ت عديد مر العمليات المعرفية متل التقدير لبلوغ هدا ما, والتوقع المرتبط باألهداا المستقبلية, وتخزير التمتي 

 (.Rowe, et al. 2001العقلية " كالبيانات" والت  يمكر أر توجح الحركة األولية ف  تحقيب هدا ما ك
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 الدراسات السابقة 

( ال  تدريا الوااتا التنفيذية لألطفال ذوى إضطراا نقب 1,21هدفت دراسة إيمار محمد شحاتة ك
أطفال  6ا نتبا  وفرط الحركة مر خ ل برنام  يعتمد عل  فنيات تعديل السلوك, وقد تكونت عينة الدراسة مر 

سنوات  1 –اشهر  2سنوات و1كمر الذكور ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة, وقد تراوحت أعمارهم بير 
( , وقد إستخدمت الدراسة مقياس ستانفورد بينيح ,22-,1شهور( , وقد تراوحت معدالت ذكاتهم ما بير ك1و

ى  ز( للنشاط الزاتد, ومقياس مستو -للذكاء الصورا الخامسة, ومقياس المستوى االجتماع  ا قتصادى, مقياس كر
يذية توصلت النتات  ال  فعالية البرنام  التدريب  ف  تحسير الوااتا التنفنمو الوااتا التنفيذية لدى األطفال, و 

 وع ج قصور ا نتبا  المصحوا بالنشاط الزاتد لدى االطفال.

( ال  الكشا عر الفروب بير األطفال ذوى إضطراا  1,20دراسة ابتسام عبد العايم محمد ك  سعت
ا بعن الوااتا التنفيذية, وه  التخطيط, والط قة بنوعيه نقب ا نتبا  وفرط الحركة واألطفال العاديير ف 

اللفا  والشكل , والمرونة بنوعيها اللفا  والشكل , وقد تكونت العينة مر مجموعتير حيث تكونت المجموعح 
سنوات والمجموعة  ,2طفل وطفلة ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة بمتوسط عمرى  ,2األول  مر 

, وتم تطبيب أدوات الدراسة عل  المجموعتير ,2طفل وطفلة مر األسوياء بمتوسط عمرى  ,2ر التانية تكونت م
ختبار  ختبار المتاهة الخشبية, وا  ختبار برج هانوى, وا  وه  : إختبار بينيح الصورا الخامسة النسخة المختصرا, وا 

ختبار المرونة اللفاي ختبار الط قة اللفاية والشكلية, وا  نتات  ال  أر ة والشكلية, وقد توصلت التوصيل الدواتر, وا 
هناك فروب جوهرية ذات داللة إحصاتية بير األطفال العاديير واألطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة 

 ف  األداء عل  إختبارات الوااتا التنفيذية لصالح األطفال األسوياء .

فروب بير األطفال المصابير ب ضطراا ( ال  التعرا عل  ال 1,20دراسة سمير جودت نبيح ك اوضحت
نقب ا نتبا  وفرط الحركة واألطفال العاديير ف  الوااتا التنفيذية, والتعرا عل  الفرب بير الذكور وا ناث ذوى 

( ,6( طفَ , ك,21إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة ف  الوااتا التنفيذية, وقد تكونت عينة الدراسة مر ك
( طفً  مر األطفال ,6( إناث, وك,2( ذكور وك,2ا نقب ا نتبا  وفرط الحركة مقسمير كطفَ  مر ذوى إضطرا
( سنة, وتم تطبيب أدوات الدراسة 21-1( إناث وتراوحت أعمارهم مابير ك,2( ذكور وك,2العاديير مقسمير ال  ك

, إختبار الوااتا وفرط الحركةوه  : إختبار ستانفورد بينيح للذكاء الصورا الخامسة, إختبار كونرز لنقب ا نتبا  
ختبار المستوى التقاف  وا قتصادى وا جتماع , وتوصلت  التنفيذية لألطفال العاديير وذوى ا حتياجات الخاصة, وا 
نتات  الدراسة إل  أنح توجد فروب دالة احصاتًيا بير متوسط  درجات أطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط 

ف  التقدير السلوك  للوااتا التنفيذية لصالح األطفال العاديير, كما توصلت النتات  الحركة واألطفال العاديير 
ال  وجود فروب دالة احصاتًيا بير متوسط  درجات الذكور وا ناث مر ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة 

نايم االدوات( طيط, المراقبة, وتف  التقدير السلوك  للوااتا التنفيذية ف  كً  مر كالكا , المبادأا, التحول, التخ
ف  إتجا  الذكور, وعدم وجود فروب دالة احصاتًيا بير متوسط  درجات الذكور وا ناث مر ذوى إضطراا نقب 

 ا نتبا  وفرط الحركة ف  التقدير السلوك  للوااتا التنفيذية لكً  مر كالذاكرا العاملة, الضبط االنفعال (. 
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(  التعرا عل  النشاط ماوراء المعرف  عند األطفال ذوى 1,26اعيل كدراسة عناد تابت إسم ااهرت
طفل ذوى  26طفل مر المرحلة ا بتداتية  21إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة, وقد تكونت عينة الدراسة مر 

مر األطفال العاديير, وتم تطبيب أدوات الدراسة وه  : إستمارا  26إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة و
لتشخيب إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة, مقياس التعديل الذات  المعرف , مقياس التعديل الذات  السلوك , 

مر األطفال ذوى نقب ا نتبا  وفرط الحركة يعانور مر  %06مقياس الكا السلوك , وقد توصلت النتات  ار 
 األداء السلوك  العكس , ضعا إضطراا ما وراء المعرفة ك ضعا ف  كشا المتناقضات النصية, ضعا ف 

ف  سلوكيات ا نتبا , ضعا ف  سلوكيات الكا السلوك  ( ف  حير أنح لدى االطفال العاديير ف ر نسبة إضطراا 
 .  %21ماوراء المعرا ف  مستوياتح األربعة ال تتعدى 

 –مراقبة ال –( ال  معرفة مهارات ما وراء المعرفة كالتخطيط 1,21هدفت دراسة رحاا أحمد راغا ك
طالا  ,2التقييم ( لدى األطفال الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة, وتكونت عينة الدراسة مر 

طالا وطالبة موهوبير عاديير, وتم تطبيب  12وطالبة موهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة, و
ار الذكاء المصور, استمارا المستوى االجتماع  ادوات الدراسة وه  : بطارية تشخيب االدراك البصرى, إختب

االقتصادى, وتوصلت النتات  ال  تميز الت ميذ الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة بمستوى 
 –متوسط مر مهارات ما وراء المعرفة, ال توجد فروب ذات دالة احصاتية ف  مهارت  ما وراء المعرفة كالتخطيط 

مجموعت  الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة بير الذكور واالناث, وجود فروب المراقبة ( بير 
ذات داللة احصاتية ف  مهارا ما وراء المعرفة كالتقييم( بير مجموعت  الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  

 وفرط الحركة الذكور واالناث لصالح الذكور .

إل  تقييم الذاكرا العاملة وا بداع ف  مجموعتير مر الط ا  Mattew ,et al.(2013دراسة ك اشارت
( وبدور خصاتب نقب ا نتبا  وفرط الحركة 21الموهوبير بخصاتب نقب ا نتبا  وفرط الحركة عددهم ك

هوبير و ( الذير كانوا متكافتير ف  الذكاء الحاد, تم العتور عل  اخت فات كبيرا تشير إل  أر الط ا الم,1عددهم ك
ذو إضطراا فرط الحركة وتشتت ا نتبا  ليسوا فقط أكتر فقًرا ف  الذاكرا العاملة ولكر أيضا أكبر بكتير ف  ا بداع 

 مر هؤالء دور خصاتب نقب ا نتبا  وفرط الحركة

( ال  التعرا ال  سعة الذاكرا العاملة  لدى ت ث فتات مر 1,21هدفت دراسة مروا عبد الحميد عل  ك 
موهوبير( , وتكونت عينة الدراسة مر ت ث مجموعات منفصلة وهم   –متفوقير  –عوبات التعلم ك عاديير ذوى ص

( 2سنة, ومجموعة متفوقير ذوى صعوبات تعلم ك 22ال   1( مر 11مجموعح العاديير ذوى صعوبات التعلم ك
نح , وتم تطبيب ادوات س 22ال   1( مر 2سنة , ومجموعة الموهوبير ذوى صعوبات التعلم ك 22ال   1مر 

الدراسة وه  : مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم, اختبار المصفوفات الملونة لرافر, اختبار 
القدرا العقلية العامة, اختبار تورانس للتفكير االبتكارى, اختبار الذاكرا العاملة, وتوصلت النتات  ال  أنح يتفوب 

 صعوبات التعلم ف  سعة الذاكرا عر االطفال العاديير والمتفوقير ذوى صعوبات التعلم .االطفال الموهوبير ذوى 
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 تعقيب على الدراسات السابقة 

يتضح مر الدراسات السابقة أنها هدفت إل  تدريا الوااتا التنفيذية لألطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط 
ل  مع1,21الحركة متل دراسة إيمار محمد شحاتح ك رفة الوااتا التنفيذية لألطفال ذوى إضطراا نقب ( وا 

(, أما 1,20( ودراسة سمير جودت نبيح ك1,20االنتبا  وفرط الحركة متل دراسة إبتسام عبد العايم محمد ك
البحث الحالي فيهدا إل  الكشا عر الفروب ف  بعن الوااتا التنفيذية بير ذوى اضطراا نقب االنتبا  وفرط 

 اراتهم الوير موهوبير .الحركة الموهوبير ون

ستخدمت الدراسات السابقة عينح الطفولة المتوسطة مر  سنة كالمرحلة ا بتداتية( وه  نفس المرحلة  21إل  1وا 
 العمرية الت  سوا يستخدمها البحث الحال 

ستخدمت أدوات مقياس ستانفورد بينيح الصورا الخامسة, ومقياس المستوى االجتماع  وا قتصادى,  وا 
ختبار  ومقياس الوااتا التنفيذية لدى األطفال, برج هانوى, إختبار المتاهة الخشبية, إختبار توصيل الدواتر, وا 
الط قة اللفاية والشكلية, مقياس الكا السلوك , بطارية تشخيب ا دراك البصرى, إختبار المصفوفات الملونة 

ارات اس ستانفورد بينيح, ومقياس صدب أنماط ا ستتلرافر, أما البحث الحالي فسوا يستخدم مقياس كونرز, ومقي
 الفاتقة كلدابروسك ( ف  التنبؤ باألطفال الموهوبير بالمرحلة ا بتداتية .

يتضح مر إستعران نتات  الدراسات السابقة وجود ضعا ف  الوااتا التنفيذية لدى األطفال ذوى 
موهوبير لموهوبير عالية, وبعن الوااتا التنفيذية للإضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة, والوااتا التنفيذية ل

ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة تتراوح بير الضعيا والمتوسط, ربما يرجع إل  سيطرا خصاتب 
إضطراا نقب االنتبا  وفرط الحركة, وهذا ما هدى الباحتة لدراسة بعن الوااتا التنفيذية لدى عينة مر األطفال 

 ضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وناراتهم غير الموهوبير .الموهوبير ذوى إ

 فروض البحث 

التوجد فروب ذات داللة إحصاتية بير متوسط  رتا درجات األطفال الموهوبير ذوى اضطراا نقب  -2
التخطيط(  –االنتبا  وفرط الحركة وناراتهم غير الموهوبير ف  بعن الوااتا التنفيذية كالذاكرا العاملة 

 كما يقيسها مقياس ستانفورد بينيح الصورا الخامسة.   
صاتية بير متوسط  رتا درجات األطفال الموهوبير ذوى اضطراا نقب التوجد فروب ذات داللة اح -1

الط قة  –االنتبا  وفرط الحركة وناراتهم غير الموهوبير ف  بعن الوااتا التنفيذية كحل المشك ت 
 اللفاية( كما يقيسها مقياس ستانفورد بينيح الصورا الخامسة.   

جراءات البحث  منه  وا 

باحتة المنه  الوصف  للكشا عر الفروب ف  الوااتا التنفيذية  لألطفال ذوى إستخدمت ال ** منهج البحث
 إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة الموهوبير وناراتهم غير الموهوبير
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البحث ا ستط عية مر مجموعة مر األطفال بمدارس مدينة  مجموعةتكونت اإلستطالعية : لبحثمجموعة ا 
( طفً  مر كً  الجنسير, وتم تطبيب ,2الخارجة بمحافاة الوادى الجديد إدارا الخارجة التعليمية, بلغ عددهم ك

 أدوات البحث عليهم للتأكد مر صدب وتبات المقاييس.

لة ا بتداتية بمدارس إدارا الخارجة التعليمية بمحافاة يتكور مجتمع الدراسة مر ت ميذ المرح** مجتمع البحث : 
( تلميذ وتلميذا الموهوبير مر ذوى إضطراا نقب ا نتبا  12( والبالغ عددهم ك1,12 -,1,1الوادى الجديد ك
 ( تلميذ وتلميذا مر ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة الوير موهوبير .21وفرط الحركة وك

 **أدوات البحث : 

( ,,2البحث  تم تطبيب مقياس "كونرز"  ضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة عل  ك المشاركور ف  ختيار  
( طفل يعان  مر إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وتم إختيار ,1طفل بالمرحلة ا بتداتية, وقد إتضح أر ك

روسك  ف  نماط ا ستتارات الفاتقة لدابالموهوبير بناء عل  ترشيحات المعلمير وبناء عل  تطبيب إختبار "صدب أ
التنبؤ باألطفال الموهوبير بالمرحلة ا بتداتية " وبلغ عدد الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة 

نحراا معيارى ك2,01( طفل بمتوسط عمرى ك12ك نحراا معيارى 2,101( وبمتوسط ذكاء ك201( سنة وا  ( وا 
(, القيادا 6(, ا بداع ك1(, الموهبة األكاديمية ك1  : الموهبة الفنية بلغ عددهم ك( وكانت مواهبهم كالتال1016ك
( طفل بمتوسط 21(, وبلغ عدد األطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة العاديير مر دور الموهبة ك2ك

 (.1061( وب نحراا معيارى ك2,601( وبمتوسط ذكاء ك00,( سنة ب نحراا معيارى ك2,01عمرى ك

 (0222كونرز إعداد عبد الرقيب أحمد البحيرى)مقياس  -1
 )تقدير المعلم(: 02وصف مقياس كونرز  -أ

يتم إستخدام مقياس كونرز لتقدير المعلمير بهدا توصيا السلوكيات الت  يأت  بها الطفل ومقارنتها 
بالمستويات المعيارية المناسبة للمجموعات فقد تم إعداد مقاييس كونرز للتقديرات بصفة أساسية بهدا إتاحة 

مقياس عل  جا أر يعتمد تفسير الوصا صادب ودقيب لسلوك الطفل بهدا إستخدامح ف  األبحاث الكلينيكية, وي
أساس ا ستجابات المعطاا عل  البنود الفردية ودرجات المقياس ككل والربط بير بيانات ا ختبار وبير المعلومات 
الت  يتم الحصول عليها مر مصادر إضافية والت  قد تشتمل عل  مقاب ت كلينيكية مع الطفل والم حاة المباشرا 

ر جمع والم حاة الكلينيكية المباشرا يعط  الكلينيك  نارا أكتر ونرز ك المعلومات مر مقياس  لسلوك الطفل, وا 
خبرا وذات صدب بيت  عر الطفل مقارنة بما قد يتم الحصول عليح مر أى مصدر آخر, ويستورب زمر تطبيقح 

 دقيقة. 21ف  حوال  

 :)تقدير المعلم( 02تصحيح مقياس كونرز -ب
اس لتقدير سلوك الطفل لتشخيب إضطراا نقب ا نتبا  كالمصاحا وغير المصاحا يستخدم المعلم هذا المقي

لفرط النشاط( وكذلك لقياس أنماط رتيسية مر المشك ت المسلكية الت  ياهرها الطفل, وتحتوى النسخة ذات البنود 
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ات وتمتلها عبار  (AكConduct problem عل  أربعح مقاييس فرعية ه  : المشك ت المسلكية  10ال
(, عدم 26,21,21,0,2,1,2وتمتلح عبارات كHyperactivity (B)(, فرط النشاط6,1,1,,11,12,21,22,2ك

(, دليل فرط 20,1,1,,10,16,11,12,1وتمتلها عبارات ك (Cك Inattentive-passive السلبية –ا نتبا  
(, 0,1,1,2,,22,2, 21, 21, 12, 16وتمتلها عبارات ك( Dك  item hyperactivity index-10النشاط 
( يقيسوا كل مر مشك ت سلوكية ودليل فرط 22,,1,2متل عبارا كعبارات تقيس اكتر مر بعد معا  1ويوجد 
ات ويتم إعطاء تقدير النشاط, ( تقيس كل مر عدم االنتبا  والسلبية , ودليل فرط 12,16بينما عبارات كالنشاط 

ه  ك مطلًقا, بقدر محدود, بقدر كبير, بقدر كبير جًدا (  بنًدا مر خ ل أربعح استجابات 10ددها للبنود البالغ ع
( عل  الترتيا, وتشير الدرجة المرتفعة عل  المقياس عل  وجود مشكلة, 2إل  ,موزعة عل  مقياس يتدرج مر ك

 .بينما تعبر الدرجة المنخفضة عل  عدم وجود أيح مشكلة

 مقياس:اإلتساق الداخلي لل -ج
للتحقب مر ا تساب الداخلي تم حساا معامل كبيرسور( بير كل عبارا  والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 ( التالي يوضح هذ  النتات  التالية:2ك إليح والجدول

 (2جدول )

 (02)ن= معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

المشكالت 
 السلوكية

معامل 
 االرتباط

فرط 
 النشاط

معامل 
 االرتباط

عدم اإلنتباه 
 السلبية -

معامل 
 االرتباط

دليل فرط 
 النشاط

معامل 
 االرتباط

4 292.0 2 292.. 7 29220 2 29.24 
5 29254 0 29.25 . 29727 5 2927. 
. 29202 0 29.00 22 292.0 7 29772 
22 29774 2 2920. 02 29224 2 29225 
22 29205 24 29.52 02 292.5 22 29702 
20 29254 25 29..2 00 29705 22 2977. 
00 292.2 2. 24.45 0. 297.5 24 292.4 
07 2970.   02 29500 25 29.20 
      02 29.22 
      0. 2970. 

 (2922** دال عند )
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( ودالح 01,( بأر عبارات مقياس كونرز تتمتع بمعام ت إرتباط مقبولة كأكبر مر 2ك رقم يتضح مر جدول
( مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليح ,وهذا يدل علي أر المقياس بعباراتح يتمتع 0,2,إحصاتيًا عند مستوي ك
 ب تساب داخلي عالي .

 الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية: -د

 (صدق المحك )التالزمي(:2)
( 1,21إستخدمت الباحتة إختبار إضطراا نقب ا نتبا  مفرط الحركة مر إعداد كعبد الرقيا أحمد البحيرى,

بند وهما : النشاط الزاتد  26كمحك خارجي وهو مقياس مكور مر ت تة إختبارات فرعية تصل ف  مجموعها إل  
Hyperactivity ا ندفاعلية 22إل  2لا مر البنود ويقيس الحركة المفرطة ويتأ ,Impulsivity  ويقيس مشك ت

ويقيس  Inattention, عدم ا نتبا  12حت   21كبح السلوك وتأجيل عمل ا ستجابة ويحتوى عل  البنود مر 
ل   11مشك ت الفرد ف  تركيز وتوجيح ا نتبا  نحو المعالم الرتيسية للمهمة ويحتوى عل  البنود مر   , يتم26وا 

إنجاز ا ختبار  بواسطة أشخاب عل  علم ودراية بالموضوع وتوضح التقديرات مدى اهور السلوكيات كمشكلة 
= مشكلة 1= مشكلة متوسطة, 2بالنسبة للفرد وتستخدم األدلة التالية ف  عمل التقديرات : صفر = التوجد مشكلة, 

ل عل  الدرجة الكلية بجمع الدرجات الخام شديدا, يتم حساا الدرجات الخام لكل إختبار  فرع , ويتم الحصو 
 لإلختبارات الفرعية وتحويل تلك القيمة إل  نسبة ا ضطراا

 ( يوضح معام ت ا رتباط بير أبعاد المقياسير1وقامت الباحتة بحساا معامل ا رتباط بير المقياسير, والجدول ك 

 (0جدول )

 كةمعامالت اإلرتباط بين مقياس كونرز ومقياس فرط الحر 

 كونرز         
 فرط الحركة

المشكالت 
 السلوكية

فرط 
 النشاط

عدم 
 -اإلنتباه
 السلبية

دليل فرط 
 النشاط

 29222 29.27 292.7 ..292 النشاط الزائد
 .29.2 29.20 29.22 29224 اإلندفاعية

 297.0 292.2 29722 29705 نقص اإلنتباه
( مما يدل علي 0,2,( أر قيمة معام ت ا رتباط موجبة ودالة إحصاتًيا عند مستوي ك1ك رقميتضح مر الجدول 

 إرتباط المقياس بالمحك كمؤشر الصدب الت زمي للمقياس.
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 : Alphaكرونباخ -الثبات بطريقه ألفا (1)
م ت التبات معاتم حساا قيمح معامل ألفا ألبعاد المقياس, وبما أر المقياس يحوى ستة أبعاد فقد تبير أر 

, مما يعن  أر أبعاد المقياس تتمتع بمعام ت وجميعها قيم مرتفعة مر التبات( .29.0 – 292.2ك تراوحت بير
   (:2تبات عالية, وبذلك يكور صالحًا لإلستخدام,ويتضح ذلك مر خ ل الجدولك

 ( 0جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس

المشكالت  البعد
 دليل فرط النشاط عدم اإلنتباه فرط النشاط السلوكية

.2 02..2 ألفا كرونباك 02.  2.2.2 29.0. 

 
 (0222بينيه للذكاء : اإلصدار الخامس )محمود السيد أبو النيل4   -مقياس ستانفورد -2

خمسة عوامل لكل إختبارات, موزعير عل   ,2(, يتألا مر 1,22تعريا وتقنير كمحمود السيد أبو النيل , 
عامل اختبارات أحدهما لفا  واآلخر غير لفا , والعوامل الخمسة الت  يستند عليها المقياس ه  : االستدالل 

 الذاكرا العاملة –المعالجة البصرية المكانية  –االستدالل الكم   –المعرفة ا جراتية  –الساتل 
 

 وصف المقياس : -أ
بينيح الصورا الخامسة بشكل فردى لتقييم الذكاء والقدرات المعرفية, وهو م تم  -يطبب مقياس ستانفورد

إختبارات فرعية تتجمع مع بعضها لتكور  ,2سنة فما فوب ويتكور المقياس الكل  مر  01:  1لألعمار مر سر 
 تبارى تحديد المسار وهما إختبارامقاييس أخرى وه  : مقياس نسبة ذكاء البطارية المختصرا, ويتكور مر إخ

المصفوفات واختبار المفردات, وتستخدم هذ  البطارية المختصرا مع بعن البطاريات أو  –س سل الموضوعات 
االختبارات االخرى ف  اجراء بعن التقييمات متل التقييم النيوروسيكولوج , مقياس نسبة الذكاء غير اللفاية, 

فرعية غير اللفاية والت  ترتبط بالعوامل المعرفية الخمسة الت  تقيسها الصورا ويتكور مر الخمس اختبارات ال
الخامسة ويستخدم المجال غير اللفا  ف  تقييم الصم أو الذير يعانور مر صعوبات ف  السمع, وكذلك األفراد 

صابات ا صدمية, لمخ الالذير يعانور مر إضطرابات ف  التواصل , والذاتوية, وبعن أنواع صعوبات التعلم, وا 
واألفراد الذير لديهم خلفية محدودا بلوة ا ختبار وبعن الحاالت األخرى ذات ا عاقات اللووية متل الحبسة أو 
السكتح, مقياس نسبة الذكاء اللفاية والذى يكمل مقياس نسبة الذكاء غير اللفاية, ويتكور مر الخمس إختبارات 

قياس معرفية الخمسة الت  تقيسها الصورا الخامسة, نسبة الذكاء الكلية للمالفرعية اللفاية والت  ترتبط بالعوامل ال
وه  نات  جمع المجالير اللفا  وغير اللفا  أو المؤشرات العاملية الخمسة, ويتراوح متوسط زمر تطبيب المقياس 

ال   11ب مر دقيقة, ويعتمد هذا عل  المقياس المطبب, فتطبيب المقياس الكل  عادا ما يستور  11ال   21مر 
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دقيقة, ويستورب تطبيب المجال اللفا   ,1ال   21دقيقة, ف  حير يستورب تطبيب البطارية المختصرا مر  11
دقيقة لكل واحد منهما, وتم إستخدام إختبار ا ستدالل الساتل ك لقياس حل  ,2والمجال غير اللفا  حوال  

ختبار الذاكرا العاملة ك لقياس الذاكرا  ختبار المعالجة البصرية المكانية ك لقياس المشك ت(, وا  العاملة(, وا 
ختبار االستدالل المبكر التحليل  ك لقياس الط قة اللفاية( .  التخطيط(, وا 

 تصحيح المقياس: -ب
وى التقليدى تعتمد عل  التصحيح اليد الطريقة األولىيتم التصحيح مقياس ستانفور بينيح بطريقتير : 

مر كراسة تسجيل ا جابة, وتتضمر عملية التصحيح اليدوى  2وتكور بملء البيانات الموجودا عل  الصفحة رقم 
تحديد العمر الزمن  للمفحوب بدقة, وحساا كل مر مجموع الدرجات الخام, والدرجات الموزونة, والدرجات 

لطريقة امدى التقة, ورسم الصفحات المعرفية لإلختبارات الفرعية, وللدرجات المركبة, المعيارية, والرتا المتينية, و 
فتعتمد عل  إستخدام الحاسوا ف  عملية التصحيح ب دخال الدرجات الخام وتاريخ المي د ويتم معالجة  الثانية

خراج النتات   البيانات إحصاتًيا وا 

 صدق المقياس -ج

فرًدا تراوحت أعمارهم مر  ,211المصرى عل  عينة عشواتية بلغ حجمها تم تقنير المقياس ف  المجتمع  
عاًما فما فوب, وقد قام معرا ا ختبار بالتحقب مر صدب المقياس, سواء الصدب الااهرى  ,1بير عامير حت  

أو صدب المضمور ,أو صدب التمييز العمرى, أو صدب المحك, أو الصدب العامل , أو الصدب الت زم , وتدل 
 ؤشرات الصدب المختلفة عل  أر المقياس ف  صورتح العربية صادب ال  حد كبير جًدا.م

 ثبات المقياس  -د

قام معرا المقياس بحساا التبات لإلختبارات الفرعية المختلفة بطريقت  إعادا التطبيب والت  تراوحت بير 
معادلة ألفا كرونباخ والت  تراوحت و  111,,و  111,,, والتجزتة النصفية والت  تراوحت بير  100,,و   021,,

( لنسبة ,211, كما قام معرا المقياس بحساا قيم الخطأ المعيارى للعينة الكلية كر= 112,,و  ,01,,بير 
الذكاء الكلية, والمختصرا, واللفاية وغير اللفاية, والعوامل الخمسة إستناًدا عل  قيم معام ت التبات وقد تراوحت 

 . 1و 2بير 

ق أنماط االستثارات الفائقة ) لدابروسكى ( فى التنبؤ باألطفال الموهوبين بالمرحلة اإلبتدائية مقياس صد -3
 (0222)ترجمة رانيا امام مصطفى 4

 وصف المقياس: -أ
( 21-6يهدا هذا المقياس إل  التعرا عل  ت ميذ المرحلة ا بتداتية الموهوبير ف  الفتة العمرية مر ك

: العقلية القدراتنموذج المقياس مر خ ل تقدير التلميذ ف  ستة جوانا وه :  سنة, ويقوم معلم الصا بتعبتة
يقصد بها مجموعة المهارات أو الكفايات العقلية اللفاية أو غير اللفاية وتشمل الجوانا الت  يوطيها المقياس 

قم ضمر العبارت مر ر كل مرك التعلم المجرد, حل المشك ت, المنطب, االستدالل, السرعح الزهنية, الذاكرا( وتت
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يقصد بها مهارات التلميذ ف  التعامل مع الموضوعات الدراسية, ومر مؤشراتها القدرات األكاديمية: (, 21-2ك
ا ستعداد المتقدم وا تقار ف  مجاالت القراءا والرياضيات والجوانا األخرى مر المنه , وتتضمر العبارات مر 

نتاج األفكار أو نوات  تتصا باألصالة ويقصد بح قدر اإلبداع :  ( ,11-22رقم ك ا التلميذ عل  التفكير والتصرا وا 
يمكر م حاتح عند التلميذ بطرب مختلفة منها : طريقتح ف  حل المشك ت وتجربة أفكار جديدا او اللعا الذى 

 المتميز ف ويقصد بها إمكانات التلميذ الموهبة الفنية : (, 26-11يعتمد عل  الخيال, ويتضمر العبارات مر ك
العزا عل  اآلالت  –الوناء  -النحت –الرسم  –الرقب  –الموسيق  : مجال أو أكتر مر المجاالت التالية

ويقصد بها قدرا التلميذ عل  تشجيع األفراد القيادة :  (,10-21التمتيل, وتتضمر العبارات مر ك –الموسيقية 
ؤلية, ا ستماع الجيد, التصرا بهدوء عند اهور لتحقيب هدا ما, وتتضمر السلوكيات التالية : تحمل المس

ويقصد 4 الدافعية : (,6-11خ ا بير أفراد المجموعة, وزرع التقة والتعاور بير األفراد, وتتضمر العبارات مر ك
بها القدرا عل  توجيح وتدعيم ا ستجابة وعل  إستمرارية سلوك الفرد لتحقيب هدا ما, وتتضمر السلوكيات التالية 

از عملح, تحقيب أعل  مستوى مر األداء بحماس, ا قدام عل  المواقا المختلفة, عدم ا ستس م, وتتضمر : إنج
 (.11-62العبارات مر ك

 طريقة تصحيح المقياس : -ب
يتم تصحيح بنود المقياس وتحديد الدرجات عل  النحو التال  :يتم جمع الع مات الت  يضعها القاتم بالتقدير أمام 
العبارات وتحت كل إختيار ف  صورا أعمدا رتيسية, حيث يتم تحويلها ال  درجات عر طريب حاصل ضرا ذلك 

=.... , عدد  2× لع مات ف  ا ختيار االول العدد ف  الدرجة المقابلة لإلختيار عل  النحو التال  : عدد ا
=...., يتم حساا مجموع  2× =.... , عدد الع مات ف  ا ختيار التالث  1× الع مات ف  ا ختيار التان  

الدرجات الخاصة بكل إختبار بالنسبة لجميع البنود, ومر تم حساا المجموع الكل  للدرجات لكل طفل عر طريب 
لكل  26و 21الخاصة بكل إختبار, وهكذا يتم رصد درجة كلية واحدا للطفل تتراوح ما بير  جمع الدرجات الكلية

إختبار فرع , يمكر حساا مجموع درجات الطفل ف  كل مقياس مر المقاييس الفرعية والت  تمتل المواها 
ر أداء التلميذ تقديالمختلفة وفب العبارات الخاصة بكل منها حسا ماهو مذكور ف  وصا المقياس, ويقوم المعلم ب

ف  المجاالت الستة للمقياس مقارنة بأقرانح مر نفس الفتة العمرية ف ما أر يكور أقل مر متوسط ويحصل فيها 
 الطالا 

درجة ( أو  11درجة وحت   22درجة ( أو يكور متوسط ويحصل فيها الطالا كمر  21كمر درجة واحدا ال  
 درجة (. 26درجة وحت   11كمر يكور أعل  مر المتوسط ويحصل فيها الطالا 

 االتساق الداخلي للمقياس: -ج
للتحقب مر االتساب الداخلي تم حساا معامل كبيرسور( بير كل عبارا والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليح 

 ( يوضح هذ  النتات :1والجدول رقم ك
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 (4جدول )
 (02)ن= تنتمي إليهمعامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للبعد الذي 

القدرات 
 العقلية

معامل 
 االرتباط

القدرات 
 االكاديمية

معامل 
 االرتباط

معامل  االبداع
  االرتباط

الموهبة 
 الفنية

معامل 
  االرتباط

معامل  القيادة
  االرتباط

معامل  الدافعية
 االرتباط

2 29.24 2 29700 2 292.0 2 29722 2 29742 2 29752 

0 29272 0 29722 0 292.0 0 29.42 0 29227 0 247.5 

0 29272 0 29.22 0 292.0 0 29..2 0 2920. 0 29.24 

4 29.22 4 29252 4 29.44 4 29272 4 29202 4 29747 

5 29522 5 29707 5 29.00 5 295.. 5 292.5 5 29.7. 

. 297.2 . 29227 . 29.44 . 29245 . 29.04 . 29.20 

7 29.22 7 292.2 7 292.7 7 29202 7 29.02 7 29... 

2 2977. 2 29220 2 29.27 2 29.42 2 29222 2 29.70 

. 2920. . 29422 . 29.00 . 29.42 . 29.27 . 29227 

22 2922. 22 297.0 22 29.20 22 29.42 22 2920. 22 29702 

22 292.7 22 292.2 22 29..2 22 29272 22 297.. 22 29750 

20 29252 20 292.2 20 29527 20 29202 20 29252 20 297.5 

 (2922** دال عند )

( بار عبارات مقياس دابروسكي للموهبة تتمتع بمعام ت إرتباط مقبولة كأكبر 1الجدول رقم كيتضح مر 
( مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليح ,وهذا يدل علي أر المقياس 0,2,( ودالح إحصاتيًا عند مستوي ك01,مر 

 يتمتع ب تساب داخلي.بعباراتح 

 الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية -د

 صدق المحك )التالزمي(: (2)

إستخدمت الباحتة دليل مقياس الكشا عر الموهوبير مر إعدادك فاروب الروسار ومحمد وليد البطش 
ى األطفال فقرا توط  مااهر الموهبة لد ,1( كمحك خارجي وهو مقياس مكور مر 1,,1ويوسا قطام , 

والت  تبدو ف  تعدد ا هتمامات وتنوعها وحا االستط ع, وا ستق لية, والمتابرا, والتخيل, واللعا الهادا, 
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والقبول الجماع , واألصالة ف  التفكير, وقامت بحساا معامل ا رتباط بير المقياسير وبلغ معامل ا رتباط 
 .( 0,2,د مستوي داللة ك( وهو معامل إرتباط قوي ودال إحصاتًيا عن0101,ك

 : Alphaكرونباخ -الثبات بطريقه ألفا (0)
وهذا دليل كافي عل  أر المقياس تتمتع بمعامل ( 29.47)تم حساا قيمح معامل ألفا للمقياس ككل وبلوت

(  424722 0..29تبات عالي, وبما أر المقياس يحوى ستة أبعاد فقد تبير أر معام ت التبات تراوحت بيرك
, مما يعن  أر إبعاد المقياس تمتع بمعام ت تبات عالية, وبذلك يكور صالحًا قيم مرتفعة مر التباتوجميعها 

 (:1لإلستخدام, ويتضح ذلك مر خ ل الجدول ك

 (5جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس

القدرات  البعد
 العقلية

القدرات 
 العقلية

الموهبة  االبداع
 الفنية

 الكلي الدافعية القيادة

 29.47 2.205 29722 29.50 0...2 .4..2 40..2 ألفا كرونباك

 
لإلجابة عل  تساؤالت البحث تم ا ستعانة ببرنام  الحزمة ا حصاتية ف  العلوم ** المعالجة اإلحصائية : 

 . SPSS(26)التربوية وا جتماعية والمعروا ببرنام  
 نتائج البحث ومناقشتها 

األول : "التوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى رتب درجات األطفال الموهوبين ذوى  الفرض
 –اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ونظرائهم غير الموهوبين فى بعض الوظائف التنفيذية )الذاكرة العاملة 

امت الباحتة ق ذا الفرن", وللتحقب مر صحة هالتخطيط( كما يقيسها مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة
( طفل موهوا ذوى إضطراا نقب 12بتطبيب إختبار ستانفورد بينيح الصورا الخامسة عل  عينة البحث وقوامها ك

ستخدمت الباحتة إختبار كمار ( للفروب بير رتا Mann-Whitney Testويتني  -ا نتبا  وفرط الحركة, وا 
, ويستخدم  عند عدم تحقب شروط االختبارات البارمترية متوسطي مجموعتير مستقلتير وهو إختبار البارمتري

 (6كل (, وجاءت نتاتجح كما يوضحح جدو ,2ومنها صور حجم العينة كحجم كل عينة أقل مر 
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 (6جدول ك                                    

لداللة متوسط رتب درجات أفراد مجموعة  األطفال الموهوبين ذوى إضطراب نقص اإلنتباه  (Z)قيمة 
 وفرط الحركة ونظرائهم غير الموهوبين بعد تطبيق مقياس ستانفورد بينيه

متوسط  العدد المجموعة المتغير
 الرتب

مجموع 
مستوي  (Z) قيمة الرتب

 الداللة
الذاكرة 
 العاملة
 

الموهوبين+ 
ADHD 02 00922 422952 290.0 

29270 
ADHD 2. 27927 00.95 غير دالة 

 التخطيط
+ الموهوبين
ADHD 02 00920 4.495 29.02 

29054 
ADHD 2. 22972 05595 غير دالة 

 
وهي قيم غير دالة , (0110,,  290.0( بلوت علي الترتيا كzأر قيمة ك (6ك يتضح مر الجدول رقم

إحصاتًيا وهذا يدل علي أنح ال توجد فروب ذات داللة إحصاتية بير متوسطي رتا درجات األطفال الموهوبير 
ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة, واألطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة الوير موهوبير 

هم ( كما يقيسها مقياس ستانفورد بينيح الصورا الخامسة, ولدي التخطيط –في الوااتا التنفيذية كالذاكرا العاملة 
 عجز ف  الذاكرا العاملة والتخطيط. 

الذير  Nejati,et al.(2020)ودراسة   Holmes,et al.(2010) وتتفب نتيجة هذا الفرن مع دراسة 
فرط إضطراا نقب ا نتبا  و أجمعوا عل  أر العجز ف  الذاكرا العاملة ُيعد سمة تابتة لألفراد الذير يعانور مر 

الحركة, والموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة لديهم قصور ف  التنايم الذات  وبالتال  لديهم 
, وهو مما يتفب مع نتيجة الفرن  Halpern-Chalom, (2020)قصور ف  الذاكرا العاملة متلما أشارت دراسة 

بير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة ف  الذاكرا العاملة, كما األول للدراسة أنح توجد عجز لدى الموهو 
( والت  توصلت ال  ار الذاكرا العاملة لألطفال ,1,1إتفقت نتات  هذا الفرن أيًضا مع دراسة زينا شقير ك

با  تالموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة تعادل الذاكرا العاملة لألطفال ذوى إضطراا نقب ا ن
أر الذاكرا العاملة ه  القدرا عل  ا حتفاا بالمعلومات ف  نفس  وترى الدراسةوفرط الحركة الوير موهوبير, 

الوقت عل  الرغم مر محفزات التشتت المحتلمة والت  تسمح لألطفال بمعالجة هذ  المعلومات عقلًيا, ف ر كً  مر 
وى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة العاديير مر الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وذ

دور موهبة لديهم عجز بها إذ أنهم يسهل تشتتهم بمختلا المتيرات المحيطة بهم, حيث أر مر أهم سمات 
المصابير ب ضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة هو عدم ا نتبا  وا ندفاعية والتشتت المستمر بكافة المتيرات 
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يستطيعور التركيز وأنتقاء المنبح األساس  ليحتفاوا بح ف  الذاكرا العاملة فيكور لديهم عجز بها المحيطة بهم ف  
حيث أنح اليتمكر مر إسترجاع وتذكر المعلومات حت  الحديث منها بسبا كترا المشتتات وعدم القدرا عل  تركيز 

 ا نتبا .

والت  توصلت إل   Gomez,et al., (2019)أما بالنسبة للتخطيط  فتتفب نتيجة هذ  الدراسة مع دراسة 
أر لدى كً  مر األطفال الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة وناراتهم غير الموهوبير عجز ف  

 الحالية أر التخطيط ُيعد فتة كبيرا مر ا ستجابات الدراسة وترىالتخطيط كمهمة مر مهام الوااتا التنفيذية, 
ك الموجح لهدا ما وذوى إضطراا نقب إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة لديهم صعوبة والعمليات متل السلو 

ف  توجيح السلوك لهدا محدد, وداتم  ا نتقال مر هدا ال  هدا دور إكمال تحقيب الهدا, ويسيطر عل  
رط فاألطفال الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة سمات وخصاتب إضطراا نقب ا نتبا  و 

الحركة مر عدم القدرا عل  التخطيط وا نتقال الداتم مر هدا ال  هدا آخر دور االنتهاء مر تحقيقح, ويبدء 
الطفل الموهوا ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة ف  تنفيذ مهمتح ف  آخر وقت ب ستتناء الموهبة فأتناء 

ى ب أهدافهم عل  أكمل وجح ويحاول الطفل الموهوا ذو ممارستهم لمواهبهم المختلفة يكونوا دقيقير جًدا ف  تحقي
إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة بكل طاقتح ف  تنفيذ مهماتح المختلفة المرتبطة بموهبتح ف  موعدها المحدد 

 وقبل موعدها إر إستطاعوا لتحقيقها ليجد متعتح المفضلة الت  تتير إهتمامح .

د فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى رتب درجات األطفال التوج نتائج الفرض الثانى ومناقشته "
الموهوبين ذوى اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ونظرائهم غير الموهوبين فى بعض الوظائف التنفيذية )حل 

ة هذا وللتحقب مر صح "الطالقة اللفظية( كما يقيسها مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة –المشكالت 
( طفل موهوا 12قامت الباحتة بتطبيب اختبار ستانفورد بينيح الصورا الخامسة عل  عينة البحث وقوامها ك الفرن

( طفل ذوى اضطراا نقب االنتبا  وفرط الحركة مر دور 21ذوى إضطراا نقب االنتبا  وفرط الحركة, وك
ستخدمت الباحتة اختبار كمار بير رتا متوسطي ( للفروب Mann-Whitney Testويتني  -موهبة , وا 

 (1جدول رقم كوجاءت نتاتجح كما يوضحح  مجموعتير مستقلتير
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 (7) جدول

( لداللة الفروق بين متوسط رتب درجات أفراد مجموعة األطفال الموهوبين ذوى اضطراب نقص zقيمة )
 االنتباه وفرط الحركة ونظرائهم غير الموهوبين بعد تطبيق مقياس ستانفورد بينيه

متوسط  العدد المجموعة المتغير
 الرتب

مجموع 
مستوي  (Z) قيمة الرتب

 الداللة

حل 
 المشكالت

الموهوبين 
+ADHD 02 02920 440952 29057 

29702 
ADHD 2. 2.920 07.95 غير دالة 

الطالقة 
 اللفظية

 الموهوبين
ADHD+ 02 00902 42795 29550 

29202 
ADHD 2. 2795 00095 غير دالة 

 
وهي قيم غير دالة , ( 20112,  0211, ( بلوت علي الترتيا كz( أر قيمة ك1ك الجدول رقميتضح مر 

إحصاتًيا وهذا يدل علي أنح ال توجد فروب ذات داللة احصاتية بير متوسطي رتا درجات األطفال الموهوبير 
وهوبير الحركة الوير مذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة , واألطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط 

 الط قة اللفاية ( كما يقيسها مقياس ستانفورد بينيح الصورا الخامسة, –في الوااتا التنفيذية ك حل المشك ت 
وتشير نتات  الدراسة الحالية إل  أر الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة لديهم عجز ف  حل 

 المشك ت والط قة اللفاية.
( أر الموهوبير ذوى إضطراا ,1,1لمشك ت تتفب نتيجة هذ  الدراسة مع دراسة لزينا شقير كوف  حل ا

نقب ا نتبا  وفرط الحركة لديهم عجز ف  حل المشك ت وقصور ف  التصرا بنض  ,كما تتفب مع دراسة أحمد 
ديهم الحركة ل ( الت  تشير بأر الط ا الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط1,21صابر الشركس  ك

أر حل المشك ت ُيعد شكل مر أشكال التخطيط ويتضمر العديد  الحالية الدراسة وترىقصور ف  حل المشك ت, 
مر العمليات المعرفية واالستيراتيجيات المختلفة متل التقدير لبلوغ هدا ما مهما واجهتح مر مشك ت مختلفة 

عرفة إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة لديهم صعوبة ف  م وصعوبات باستخدام ا ستيراتيجيات المختلفة وذوى
ستخدامها بينما الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة عل  علم تام  استيراتيجيات حل المشك ت وا 
بكافة إستيراتيجيات حل المشك ت لكنهم ال يستطيعور إستخدامها بسبا إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة بل 

خدومنها ف  أتناء ممارسة مواهبهم المختلفة حيث أر الموهبة تفصلهم عر واقع ا ضطراا ولو لفترا قصيرا يست
 وه  فترا ممارسة الموهبة .
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وبالنسبة للط قة اللفاية والت  تعد القدرا عل  إنتاج الكلمات ف تفقت نتات  الفرن التان  مع نتات  دراسة 
إل  أر  األطفال الموهوبير ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة ( والت  تشير Nielsen,et al.,2016ك

لديهم عجز ف  الط قة اللفاية وذلك ألر الط قة اللفاية تتطلا إل  تركيز أكبر, كما تتفب مع دراسة ابتسام 
 ( والت  توصلت إل  أر األطفال ذوى إضطراا نقب ا نتبا  وفرط الحركة لديح عجز1,20عبد العايم محمدك

أر هذا العجز ف  الط قة اللفاية ألنها تتطلا التركيز القوى بعيًدا عر  الدراسة وترىف  الط قة اللفاية, 
المشتتات المختلفة  فعل  سبيل المتال تتطلا ذكر كلمات تنتم  إل  نفس الفتة أو كلمات تبدأ بحرا معير 

تقدوا رط الحركة سواء موهوبير أو عاديير يففتحتاج إل  قدر كبير مر التركيز وذوى إضطراا نقب ا نتبا  وف
 القدرا عل  التركيز لفترات طويلح حيث يسهل تشتتهم . 
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 المراجع :

. الفروب ف  بعن الوااتا التنفيذية بير االطفال ذوى قصور ( 1,20ابتسام عبد العايم محمد عبد العزيزك
 , ماجستير , كلية اآلداا ,جامعة بن  سويا . ا نتبا  وفرط الحركة واألسوياء 

( . الوع  بالمعرفة لدى المعلمير وع قتح بحل المشك ت االجتماعية لدى ط بهم 1,21أحمد صابر الشركس  ك
, جامعح عير شمس ,  22-2( 0, ك مجلة الخدمة النفسيةالموهوبير ذوى نقب ا نتبا  وفرط النشاط , 

 كلية اآلداا , مركز الخدمة النفسية .

فاعلية تدريا الوااتا التنفيذية ف  ع ج قصور ا نتبا  المصحوا بالنشاط ( . 1,21إيمار محمد شحاتح نوارك
 , ماجستير , كلية التربية , جامعة عير شمس .  الزاتد لدى األطفال

  ,, األردر, دار المسيلة للنشر والتوزيع ية دابروسك  للكشا عر الموهوبيرنار  ,(1,22تامر فهد المطيرى ك

صدب االستتارات الفاتقة "لدابروسك " ف  التنبؤ باألطفال الموهوبير بالمرحلة ( . 1,20رانيا إمام مصطف  ك
 , رسالة دكتوراا , كلية التربية , جامعح اسيوط .  االبتداتية

ت ما وراء المعرفة لدى األطفال الموهوبير مر ذوى إضطراا فرط النشاط (. مهارا1,21رحاا أحمد راغا ك
 (.111 - 121( ب ك1,ك 1, مجلة التربية الخاصة والتأهيلالمصحوا بضعا ا نتبا  , 

ة المجلمحكات التشخيب(,  –التصنيا  –( . ا عاقات المزدوجة والمتعددا كالمفهوم ,1,1زينا محمود شقيرك
 (.660 -611( ب ك21,المجلد الرابع , ك قة والموهبةالعربية لعلوم ا عا

علم نفس األطفال ا كلينيك  نماذج مر ا ضطرابات النفسية ف  سر الطفولة  ,( 1,,1سامر جميل رضوار ك 
 فلسطير, دار الكتاا الجامع  . –, غزا  و المراهقة

ى إضطراا فرط الحركة وتشتت الوااتا التنفيذية لدى عينة مر األطفال ذو ( . 1,20سمير جودت نبيل ك 
 , رسالة ماجستير, كلية اآلداا , جامعة المنصورا ا نتبا  

 , القاهرا : دار الرشاد . رعاية الموهوبير إرشادات لآلباء و المعلمير ,( 2,,1عادل عبد اهلل محمد ك

تبة التانية, القاهرا, مك, الطبعح إختبار إضطراا نقب ا نتبا  مفرط الحركة(, 1,21عبد الرقيا أحمد البحيرى ك
 األنجلو المصرية.

مقاييس كونرز للتقدير ك مقاييس كونرز لتقدير المعلم لسلوك األطفال ( . 1,20عبد الرقيا أحمد البحيرى ك
هرا , مكتبة الطبعة الرابعة , القا والمراهقير , ومقاييس كونرز لتقدير الوالدير لسلوك األطفال والمراهقير (

 . األنجلو المصرية
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دراسة استكشافية وقاتية  ضطراا ماوراء المعرفة لدى األطفال المصابير بفرط ( . 1,26عناد تابت اسماعيل ك
, دكتورا  , كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية , الجزاتر, جامعة أب  بكر  النشاط مع قصور ا نتبا 

 بلقايد . 

دليل مقياس الكشا عر الموهوبير ف  مرحلة ( , 1,,1  كفاروب الروسار؛ محمد وليد البطش؛ ويوسا قطام
 , الريان , دار الزهراء للنشر والتوزيع.  ما قبل المدرسة

ة , , المكتبة االلكتروني الوايفة التنفيذية وا ضطرابات التواصل االجتماع  ,(2,,1محمد السعيد ابو ح وا ك  
 ,أطفال الخلي  ذوى ا حتياجات الخاصة 

ا , , الطبعة التانية , القاهر  بينيح للذكاء الصورا الخامسة –مقياس ستانفورد ( . 1,22أبو النيل ك محمود السيد 
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