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 :ملخص الدراسُ 

الدراسػػة الحاليػػة إلػػر التعػػرؼ يمػػر  ايميػػة العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة هػػد ت 
 ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وافػػض ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب  لؤلطفػػاؿ  الع ميػػة

تمميذًا ، تـ ت سػيممـ إلػر  23تكونت العينة مف و بالنشاط الزا د لدى تاميذ المرحمة ا بتدا ية، 
م يػػاس  تاميػػذ، وتػػـ اسػػتاداـ 7جريبيػػة ومجمويػػة اػػابطة كػػؿ مػػنمـ مجمػػويتيف مجمويػػة ت

، البحيػري :إيػداد)، وااتبػار ن ػص ا نتبػا  مفػرط الحركػة اف(الباحثػ :إيػداد)الوظا ؼ التنفيذيػة 
، وأشػػارت نتػػا ا الدراسػػة إلػػر  ايميػػة العػػاج ( افالباحثػػ :إيػػداد)(، والبرنػػاما العاجػػق 3126

 ػق تحسػيف الوظػا ؼ التنفيذيػة وافػض ااػطراب لؤلطفػاؿ  المعر ق ال ا ـ يمر الي ظة الع ميػة 
 ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د لدى تاميذ المرحمة ا بتدا ية.

 

Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Children in 

improvement Executive Functions and reduce Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder for elementary school pupils 

 

Abstract:  
The study amid to identify  the effectiveness of Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy for Children in improvement Executive Functions and 

reduce Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder for elementary school 

pupils. The sample consisted of (12) pupils  divided into tow groups: 

experimental and control (6 each), this study used  Executive Functions 

scale (by: the researchers),  Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (by: 

El- Beheery, 2015), and the program therapy (by: the researchers). Results 

of the study indicated that effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive 

Therapy for Children in improvement Executive Functions and reduce 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder for elementary school pupils. 
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 مكدمُ 

مػػػػف  اً ( واحػػػػدADHDعػػػػد ااػػػػطراب ن ػػػػص ا نتبػػػػا  المصػػػػحوب بالنشػػػػاط الزا ػػػػد )ي  
المراه ػة مػا يسػتمر إلػر مرحمػة   ق مرحمة الطفولػة، واالبػاً  ا اطرابات النفسية األكثر شيوياً 

 ق جميػ  مجػا ت حياتػا ااصػة المجػاؿ األكػاديمق وا جتمػايق  الطفؿ، مما يؤثر يمق والرشد
وا نفعالق، بؿ يمتد تأثير  إلر أسرتا حيث يؤدى إلر العديد مف الاػووط النفسػية وا جتماييػة 

 .  المم اة يمر ياتؽ األسرة والمادية
الشػارع، ويرجػ  وتظمر أيراض هذا ا اطراب  ق المدرسة بشكؿ أكبر مف المنزؿ أو 

وا سػػتماع إلػػر  مػػةطوي انتباهػػا لفتػػراتذلػػؾ إلػػر أف التمميػػذ  ػػق المدرسػػة يحتػػاج إلػػر تركيػػز 
يػػف  المعممػيف واتبػػاع التعميمػػات المم ػاة يميػػا أثنػػام تأديػة الممػػاـ التعميميػػة المكمػؼ بمػػا  اػػاً 

 .(Barkly, 2003)يؽ التفايؿ والتعاوف م  الزمام والمعمميف  ابط النفس وتح
و ػػػق اػػػوم ذلػػػؾ أشػػػارت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات إلػػػر أف هنػػػاؾ انتشػػػار مرتفػػػ  نسػػػبيًا 

بيف األطفاؿ والشباب حيث بموػت النسػبة  ػق   اطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د
ااػػطراب  يعػػانوف مػػف % مػػف اإلنػػاث1.96% مػػف الػػذكور، و4673إلػػر أف المممكػػة المتحػػدة 

 ,Ford)البمػػوغ  اسػػتمرار العديػػد مػػف الحػػا ت  ػػق مرحمػػة، مػػ  ن ػػص ا نتبػػا  و ػػرط النشػػاط
Goodman, & Meltzer, 2007.; Lara et al , 2009). 

ف نسػػبة انتشػػار ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب ( إلػػر أ3116) كمػػا يشػػير اػػانـ
بالنشػػاط الزا ػػد يمػػر المسػػتوي العربػػق )مصػػر والسػػعودية( أكبػػر مػػف انتشػػار  يمػػر المسػػتوي 

 -6682وانجمترا وكندا( حيث تراوحت نسبة انتشػار  يمػر المسػتوي العربػق إلػر  أمريكاالوربق )
 %.21 – 166% بينما تراوحت نسبة انتشار  يمر المستوي الوربق إلر 31

ااػطراب نمػا ق يتميػز ويعرؼ ااطراب ن ص ا نتبػا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد بأنػا 
ؿ، المدرسة والمنزؿ(، يمكف أف يػؤدي بنمط السموؾ، يظمر  ق أماكف متعددة )يمر سبيؿ المثا

تن سـ أيػراض هػذا ا اػطراب إلػر  جتمايية أو التعميمية أو العمؿ و إلر صعوبات  ق الحياة ا
 (.APA, 2013م  ا ند اع ) والنشاط الزا د  تيف: يدـ ا نتبا  

% مف األشػااص الػذيف يعػانوف مػف ااػطراب 76وتشير العديد مف الدراسات إلر أف 
 ، اػطرابات النفسػية المتزامنػة معػالػديمـ العديػد مػف ا لنشاط الزا دا نتبا  المصحوب بان ص 

 ,Biederman & Faraone) ومشػكات الػتعمـ، وااػطرابات ال مػؽمثػؿ ااػطراب المػزاج، 
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، (Klassen, Miller& Fine, 2004)  الػذات، ور ػض األرػراف وانافػاض ت ػدير (2005
 &Elkins, Malone, Keyes, Iacono) . ا جتمػايقال مػؽ باإلاػا ة إلػر الاػووط و 

McGue, 2011) 
صػػػعوبات  ػػػق  مػػػف يعػػػانق األطفػػػاؿ ذوي ن ػػػص ا نتبػػػا  المصػػػحوب بالنشػػػاط الزا ػػػدو 

 ,Horowitz-Kraus) ) الوظا ؼ التنفيذية تبدأ مف الطفولة وتستمر حتػر المراه ػة والرشػد
إلػر أف ذوي ااػطراب ن ػص ( 3123) أشارت نتا ا دراسة السرسػق والبحيػري وحسػفو 2015

 –المرونػة  –ا نتبا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد يعػانوف مػف رصػور الوظػا ؼ التنفيذيػة )الكػؼ 
 يمر مف العادييف.أالدرجة الكمية(  –ة مالذاكرة العام

ويظمر األطفػاؿ ذوي ااػطراب ن ػص ا نتبػا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد صػعوبات  ػق 
مثػػؿ صػػعوبة تنظػػيـ الػػذات ـ العػػاطفق والمعر ػػق والسػػموكق: تنظػػيالوظػػا ؼ التنفيذيػػة شػػممت ال

 Barkley, 2012; Brown, 2013).ومثؿ الكؼ والذاكرة العاممة ) ،وصعوبة إدارة الذات
وتعرؼ الوظػا ؼ التنفيذيػة بأنمػا مجمويػة مػف الممػارات المعر يػة الاػرورية لتاطػيط 

وتتاػمف الكػؼ والػذاكرة العاممػة وتنفيذ سمسمة مف اإلجػرامات المع ػدة الموجمػة نحػو األهػداؼ 
 ,Willcutt, Doye, Nigg, Faraone& Pennington) المسػتمر وا نتبػا والتاطػيط 

2005). 
تػػؤثر  ػػق جميػػ  مجػػا ت الحيػػاة لمطفػػؿ حيػػث الوظػػا ؼ التنفيذيػػة يمميػػة معر يػػة وتعػػد 

 ػػق أنمػػا تمكػػف الطفػػؿ مػػف واػػ  الاطػػط والمبػػادأة  ػػق تنفيػػذ الممػػاـ المكمػػؼ بمػػا والمرونػػة 
ا ستجابة لممورؼ الذي يمر بمػا ومػف ثػـ تسػمـ بشػكؿ كبيػر  ػق تح يػؽ توا ػؽ الطفػؿ وتكيفػا 

 ,Cramm, Krupa, Missiuna, Lysaght& Parker)مػ  المجتمػ  الػذي يعػيش  يػا
2013; Jurado& Rosselli, 2007). 

ال ػدرة وتمعب الوظا ؼ التنفيذية دورًا حيوًيػا  ػق األدام األكػاديمق لؤلطفػاؿ ألنػا ينبػ  ب
 Best et) يمػر تػذكر المعمومػات ومعالجتمػا وممػارات التفكيػر والموػة و السػموكيات الصػفية

al., 2009) . 
أف العجػػز  ػػق الوظػػا ؼ التنفيذيػػة يػػؤثر  ػػق األدام األكػػاديمق  ي احػػظوبنػػام يمػػر ذلػػؾ 

لمطفػػؿ والتواصػػؿ والتفايػػؿ ا جتمػػايق واسػػػتكماؿ الممػػاـ المدرسػػية والمشػػاركة  ػػق األنشػػػطة 
 .  (Fischer & Daley, 2007)والمشاري  والتفايؿ م  األرراف 
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ألايرة يمػر اسػتاداـ  ق الفترة ا ق الدراسات ا جنبية والعربية وتزايد اهتماـ الباحثيف 
كمػداؿ ياجػق  ػق يػاج العديػد مػف  Mindfulness التداات ال ا مة يمػر الي ظػة الع ميػة

 ػػػق تعزيػػػز الصػػػحة النفسػػػية ا اػػػطراب مثػػػؿ ال مػػػؽ وااػػػطرابات المػػػزاج واألكػػػؿ وا كت ػػػاب و 
 والر اهية النفسية لدى الشباب، ومازاؿ البحث  ق ممدا  يمر المراه يف واألطفاؿ.

تعتبػػػر الي ظػػػة الع ميػػػة يمميػػػة سػػػموكية تنطػػػوي يمػػػر تنظػػػيـ انتبػػػا  الفػػػرد إلػػػر حيػػػث 
المنبمات الموجودة  ق المحظة الحالية م  تنظيـ جودة انتبا  الفرد إلر مثؿ هػذ  المنبمػات  ػق 

 .(Bishop, et al , 2004) المحظةنفس 
ـ   وايػد، حيػث ع مية  ق المدارس نمػا يمر الي ظة ال ةال ا م التداات أصبحت ومف ث

وتعزيػػز الكفػػامة ا جتماييػػة والػػويق الػػذاتق، واإلدارة  ا نتبػػا ، سػػمـ بػػدور كبيػػر  ػػق تحسػػيفت
الذاتيػػة، والػػويق ا جتمػػايق وال ػػدرة يمػػر اتاػػاذ ال ػػراراتد الػػذي يػػنعكس بػػدور  يمػػر التحصػػيؿ 

 األكػػػاديمق وتحسػػػيف تفايػػػؿ الطػػػاب، وافػػػض المشػػػكات السػػػموكية والعاطفيػػػة لمتاميػػػذ
(Lawlor,2014; Durlaketal,2011). 

مػر الي ظػة يمكػف تػدريب األطفػاؿ ي أناإلر  Semple (2005)أشار و ق اوم ذلؾ 
 Semple, Reid& Miller(2005)تؤكػد ذلػؾ نتػا ا دراسػة كما ، سنوات 8الع مية مف سف 

 9-8يمػر الي ظػة الع ميػة  ػق افػض ال مػؽ  لػدى أطفػاؿ   ايميػة العػاج المعر ػق ال ػا ـ يمػر
 سنوات. 

تمػػػدؼ التػػػداات ال ا مػػػة يمػػػر الي ظػػػة الع ميػػػة لؤلطفػػػاؿ إلػػػر زيػػػادة الػػػويق حيػػػث 
لمسايدتمـ يمر التصػرؼ بػويق دوف ا نجػذاب إلػر أ كػارهـ ومشػايرهـ وأحاسيسػمـ وبالتػالق 

وزيادة مػواردهـ لاسػتجابة بمزيػد مػف  ت ميؿ استجاباتمـ التم ا ية. مما يسمح بتطوير مماراتمـ
 بمعنػق أنمػا تعمػؿ يمػر تحسػيف الايارات وحّؿ الموارؼ وصعوبات الحياة اليومية بممػارة أكبػر،

 التسػامح،، وزيػادة وا سػتراامال درة يمر الحفاظ يمػر ا نتبػا  والتركيػز، وانافػاض ا نػد اع، 
 .(Huguet, 2017) وبالتالق تحسيف نويية الحياة لديمـ التوتر،والحد مف 

وتؤكد ذلؾ الدراسات التق أشارت إلر  ايمية التػدريب يمػر الي ظػة الع ميػة  ػق افػض 
إلػػر  ايميػػة  Lam (2016)بعػػض ا اػػطرابات لػػدى األطفػػاؿ. حيػػث أشػػارت نتػػا ا دراسػػة 

ااػطراب -ا كت ػاب-التدريب يمر الي ظة الع مية  ق افض المشكات الداامية لؤلطفاؿ )ال مؽ
 الوسواس ال مري( لدى تاميذ المرحمة ا بتدا ية.-المم 
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إلػػر أف تػػدريب األطفػػاؿ يمػػر  Lee, et al., (2008)نتػػا ا دراسػػة  كمػػا أشػػارت
كمػػا أف  وأيػػراض ال مػػؽ لػػديمـ.اكؿ ا نتبػػا  الي ظػة الع ميػػة يسػػمـ بشػػكؿ  عػػاؿ  ػػق تافيػػؼ مشػػ

حػؿ  :التدريب يمر الي ظة الع مية يسمـ بشكؿ كبير تنمية الممارات المعر ية لػدى الطػاب مثػؿ
 & ,Karunanand, Goldin) الػػذاكرة العاممػػة –التػػوازف العػػاطفق -التفكيػػر-المشػػكات

Talagala, 2016) ،  ويعػػػزز الوظػػػا ؼ التنفيذيػػػة مثػػػؿ ا نتبػػػا  والػػػذاكرة العاممػػػة والػػػتحكـ
 .(Semple, 2010 ; Heeren and Philippot, 2011)المعر ق

إلػر  ايميػة التػدريب يمػر الي ظػة Flook et al ., (2010) أشػارت دراسػة  يمػا 
 9( لمػػدة مسػػح الجسػػـ، الػػويق بالػػذات واألاػػريف والبي ػػة -الع ميػػة باسػػتاداـ  نيػػات )التأمػػؿ

 أسابي    ق تحسيف الوظا ؼ التنفيذية لتاميذ المرحمة ا بتدا ية.
الي ظػة  العػاج المعر ػق ال ػا ـ يمػرلذلؾ تمػتـ الدراسػة الحاليػة بػالتعرؼ يمػر  ايميػة 

 ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وافػػض ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب لؤلطفػػاؿ  الع ميػػة
 المرحمة ا بتدا ية.بالنشاط الزا د لدى تاميذ 

  :مشكمة الدراسة
يعتبر ااطراب  رط الحركة ون ص ا نتبػا  مػف أكثػر ا اػطرابات النفسػية شػيوًيا  ػق 

; لػدى األطفػاؿ  ػق سػف 6ف بداية الطفولة، وي در انتشار   ق جمي  أنحػام العػالـ بمػا يزيػد يػ
بػؿ  (،(Polanczyk, De Lima, Horta, Biederman, & Rohde, 2007 الدراسػة

 إلػر ػق مرحمػة البمػوغ  ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د يستمر ظمور أيراض ااطراب 
 (Faraone , Biederman ,& Mick,2006) . ; مف حا ت بداية الطفولة76

إلػر أف معػدؿ  Skounti, Philatithis & Galanakis (2007)وتشػير دراسػة 
و % 3.3 ػػق األطفػػاؿ يتػػراوح بػػيف  الزا ػػدن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط انتشػػار ااػػطراب 

 ,Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye, & Rohdeتشػير دراسػة ) كمػا; ، 28.9
; مػف 4.5يؤثر يمر حػوالق  ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا دإلر أف  2015)

 األطفاؿ  ق سف الدراسة  ق جمي  أنحام العالـ.
الدراسػػػات إلػػػر أف معظػػػـ األطفػػػاؿ المصػػػابيف بااػػػطراب ن ػػػص ا نتبػػػا   تشػػػير كػػػذلؾ

 ;Cortese, 2012)التنفيذيػػػة المصػػػحوب النشػػػاط الزا ػػػد لػػػديمـ يجػػػز  ػػػق الوظػػػا ؼ 
Willicutt, Doyle, Nigg, Faraone, & Pennington, 2005).   
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إلػػػػر أف األ ػػػػراد ذوي ااػػػػطراب ن ػػػػص ا نتبػػػػا   Barkley(1997)وأشػػػػارت دراسػػػػة 
المصحوب بالنشاط الزا د لديمـ صعوبة  ق الوظا ؼ التنفيذية تتمثؿ  ق اعؼ الػذاكرة العاممػة 

يادة التشكيؿ.  دراسةنتا ا شارت أكما  الوير لفظية والذاكرة العاممة المفظية والتنظيـ الذاتق، وا 
Diamantopoulou, Rydell, Thorell & Bohlin (2007)  إلػر أف األطفػاؿ ذوي

ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد يعػػانوف مػػف اػػعؼ  ػػق الوظػػا ؼ التنفيذيػػة 
 مصحوبة بف ر  ق العارات ا جتمايية وانافاض التحصيؿ المدرسق.

ويتاػػح ممػػا سػػبؽ ارتفػػاع نسػػبة انتشػػار ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط 
األمػػر  ،ويصػػاحب ذلػػؾ صػػعوبات  ػػق الوظػػا ؼ التنفيذيػػة ،رحمػػة ا بتدا يػػةالزا ػػد لػػدى تاميػػذ الم

الذي يؤثر حتما يمر المستوي األكاديمق لمتاميذ  ق هذ  المرحمة التػق تعتبػر مرحمػة تأسػيس 
يداد يترتب يميما جمي  المراحؿ الاح ة األمػر الػذي  التػداؿ لافػض حػد   هميػةأيؤكػد يمػر وا 

 لوظا ؼ التنفيذية لديمـ.هذا ا اطراب وتحسيف مستوي ا
يتزايد  ق الفترة األايرة استاداـ التداات العاجية ال ا مة يمر الي ظة الع ميػة لػدى و 

إلػر أف  Semple, et al., (2010)نتػا ا دراسػة  و ػق اػوم ذلػؾ تؤكػدطػاب المػدارس، 
وايػراض  يمر الي ظة الع مية لؤلطفاؿ  عػاؿ  ػق افػض مشػكات ا نتبػا العاج المعر ق ال ا ـ 

ال مػؽ لػديمـ، كمػا توصػق الدراسػة باػرورة اسػتاداـ هػذا النػوع مػف العػاج مػ  األطفػاؿ الػػذيف 
يعانوف مف ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د حيث رد ي ػدـ لمػـ منػا   ياجيػة 

 كبيرة  ق زيادة تركيز ا نتبا  ومزايا سموكية كبيرة.
رت إلػػر  ايميػػة التػػداات ال ا مػػة يمػػر الي ظػػة وتؤكػػد ذلػػؾ نتػػا ا الدراسػػات التػػق أشػػا

الع ميػػة لػػدى أطفػػاؿ المرحمػػة ا بتدا يػػة  ػػق تحسػػيف ا نتبػػا  ا نت ػػا ق و افػػض رمػػؽ ا اتبػػار 
(Napoli, et al., 2005) الممػػػارات ا جتماييػػػة تحسػػػيف ، و(Beauchemin, 

Hutchins& Patterson, 2008( والسػػػػػػموكيات الصػػػػػػفية ،)Black& 
Fernando,2014.) 

إلػر  ايميػة التػداات ال ا مػة يمػر  Singh, et al., (2009)كمػا أشػارت دراسػة 
ذوي ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشػاط الزا ػد وابػا مـ  ػق  األطفاؿالي ظة الع مية لدي 

 تحسيف سموؾ الطاية لدى األبنام.
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 ,Klingbeil,  Fischer, Renshaw, Bloomfieldوتشػػػير دراسػػػة 
Polakoff, Willenbrink (2017)  إلػر  ايميػة التػدريب يمػر الي ظػة الع ميػة  ػق تافيػؼ
كمػػػا تسػػػمـ الي ظػػػة الع ميػػػة بػػػدور  عػػػاؿ  ػػػق تحسػػػيف  .حػػػدة السػػػموؾ الفواػػػوي لػػػدى األطفػػػاؿ

 ,.Lambert, 2015; Maisel, et al) والتاطيطالوظا ؼ التنفيذية مثؿ المرونة المعر ية 
2016) . 

التػداات إلػر  ايميػة  Black & Fernando (2014)راسػة كمػا أشػارت نتػا ا د
الي ظة الع مية لػدى تاميػذ المرحمػة ا بتدا يػة  ػق تحسػيف ا نتبػا  واػبط الػنفس  ال ا مة يمر

 وزيادة ا حتراـ لممعمميف واألرراف وزيادة المشاركة  ق األنشطة. 
 :التاليةالتساؤ ت تحديد مشكمة الدراسة الحالية  ق  يمكفو ق اوم ذلؾ 

هؿ توجد  روؽ دالة احصا يا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية  ق ال ياس  .2
 ال بمق وال ياس البعدي يمر م ياس الوظا ؼ التنفيذية؟

هؿ توجد  روؽ دالة إحصا ًيا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية ومتوسط رتب  .3
 م ياس الوظا ؼ التنفيذية؟درجات المجموية الاابطة  ق ال ياس البعدي يمر 

هؿ توجد  روؽ دالة احصا يا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية  ق ال ياس  .4
 ال بمق وال ياس البعدي يمر ااتبار ن ص ا نتبا  مفرط الحركة؟

هؿ توجد  روؽ دالة إحصا ًيا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية ومتوسط رتب  .5
 طة  ق ال ياس البعدي، يمر ااتبار ن ص ا نتبا  مفرط الحركة؟درجات المجموية الااب

هؿ توجد  روؽ دالة إحصا يًا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية  ق ال ياس  .6
البعدي وال ياس التتبعق يمر م ياس الوظا ؼ التنفيذية وااتبار ااطراب ن ص ا نتبا  

 مفرط الحركة بعد شمريف؟
  :أهداف الدراسُ

الي ظػػة العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر الدراسػػة الحاليػػة إلػػر التعػػرؼ يمػػر  ايميػػة  هػػد ت
 ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وافػػض ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب لؤلطفػػاؿ الع ميػػة 

 بالنشاط الزا د لدى تاميذ المرحمة ا بتدا ية.
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  :أهنًُ الدراسُ

 يمر النحو التالق:والتطبي ق  أهمية الدراسة يمر المستوييف النظري نبعت
 :ااصةأهمية الدراسة مف أهمية متويراتما  نبعت املشتىٍ اليعزٍ:

 ػق ديػـ العمميػة التعميمػة ااصػة  ػق مرحمػة التعمػيـ ا بتػدا ق حيػث ودورهػا  الي ظة الع ميػة 
األطفػاؿ وويػيمـ لمحظػة الحاليػة ويػدـ اصػدار اسػتجابات  زيػادة انتبػا تسمـ بدور كبير  ػق 

لمـ ااصة  ق الموارؼ التعميمية، وتح يػؽ النمػو الشػامؿ  مشتتةو ا نتبا  لمثيرات أتم ا ية 
 و ػػػػق اػػػػوم ذلػػػػؾ يػػػػري واألكػػػػاديمق، ػػػػق جميػػػػ  جوانػػػػب النمػػػػو ا جتمػػػػايق وا نفعػػػػالق 

Goodman (2005)  أف احتيػػاج التاميػػذ لمي ظػػة الع ميػػة أكبػػر مػػف احتيػػاج الكبػػار حيػػث
 ويؤكػػد ذلػػؾ   تسػػمـ  ػػق ا نفتػػاح يمػػر ابػػراتمـ وتجػػاربمـ وا سػػتعداد لمػػتعمـ وا بػػداع.

Jones(2011)  الذي يشير إلر أف الي ظة الع مية تتمت  بمكانة كبيرة  ق النظػاـ التعميمػق
 ما تعد التاميذ لمحياة اارج المدرسة.لمتاميذ ااصة  ق ا متحانات، كما إن

  والتػػق تعػػد إحػػدى النشػػاطات المعر يػػة التػػق تمكػػف الطفػػؿ مػػف التنظػػيـ التنفيذيػػة: الوظػػا ؼ
الذاتق لمسموؾ وابطا والتحكـ  يا أي البدم  ق المماـ واسػتكمالما والتعػرؼ يمػر األاطػام 

بصػػفة ااصػػة و ػػق  الحاسػػمة لمنجػػاح  ػػق المدرسػػة الممػػاراتوتصػػحيحما ممػػا يجعممػػا مػػف 
 يامة.حياتا كمما بصفة 

وهػق  لعينػة الدراسػة، المرحمػة العمريػةكذلؾ تكتسب الدراسة أهميتما النظرية مػف طبيعػة 
مرحمػػة التأسػػيس بالنسػػبة لؤلطفػػاؿ والتػػق تعتمػػد يميمػػا جميػػ  مراحػػؿ العمػػر مرحمػػة الطفولػػة 

 الاح ة.
أهمية الدراسة يمر المستوي التطبي ق مف ااؿ تػو ير برنػاما رػا ـ  نبعت املشتىٍ التطبًكٌ:

تركيػػز يمػػر المحظػػة الحاليػػة دوف اليمػػر الي ظػػة الع ميػػة يسػػمـ  ػػق تحسػػيف انتبػػا  التاميػػذ و 
م يػاس لموظػا ؼ  كما تو ر الدراسة الحاليػة، إصدار استجابات تم ا ية أثنام الموارؼ الماتمفة

 والمربيف واآلبام ا ستفادة منا.لمباحثيف التنفيذية يمكف 
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  :مصطلخات الدراسُ

 :Mindfulnessالًكعُ العكلًُ 

ويق الفرد وتركيز انتباها  ق هنا واآلف، والحاور بشكؿ هادئ : ت عرؼ اصطاحًا بأنما
 ق المحظة الحاارة، ومراربة ومعايشة الابرات  يما كما هق، وم اومة األحكاـ الع مية 

 (.24، 3124، ومحمود )الاب 
ي وـ يميما البرناما اإلرشادي الم دـ  -أما إجرا يًا  يعر ما الباحثاف بأنما:  نية إرشادية

وتعنمد يمر تدريب التمميذ يمر تح يؽ الويق بالابرات  ق الورت  -يبر الدراسة الحالية
ديا كق يتمكف التمميذ مف معر ة وربوؿ كؿ  كرة أو شعور يبرز لأحكاـ الحاار بدوف إصدار 

 كما هو.  ق الويق
 Mindfulness-Based Cognitive العالج املعزيف الكآه علِ الًكعُ العكلًُ لألطفال

Therapy For Children(MBCT-C) 

ا اػػطرابات مػػف يػػاج نفسػػق جمػػايق لؤلطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف  ا الباحثػػاف بأنػػا: يعر ػػ
ون ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط  النفسػػية  ػػق مرحمػػة الطفولػػة مثػػؿ أيػػراض المػػزاج وال مػػؽ

الي ظة الع مية مف ااؿ تػدريب األطفػاؿ يمػر  تنميةوي ـو يمر وايرها مف ا اطرابات،  الزا د
 .  معتمدا يمر  نيات العاج المعر ق ا نتبا  الي ظ والتنفس الي ظ والتأمؿ وا ستراام

 Executive Functions الوظا ؼ التنفيذية
اصطاحًا بأنما: تمؾ العمميات التق ت ود األ كػار واأل عػاؿ الفرديػة، ويػتـ يعر ما الباحثاف  

بموجبما توجيا وااتيار وتنظيـ يمميات معالجة المثيات الع مية ويمميات التحكـ  ػق السػموؾد 
 لتح يؽ هدؼ مست بمق ااصة  ق اوم ايتبارها مكونًا مف مكونات الويق بالمعر ة.

يػػػة مػػػف الممػػارات المعر يػػػة والسػػػموكية والوجدانيػػػة التػػػق مجمو وت عػػرؼ إجرا يػػػًا بأنمػػػا: 
يسػػتادمما التمميػػذ أثنػػام تأديتػػا الممػػاـ أو األنشػػطة المدرسػػية، تتمثػػؿ  ػػق الممػػارات السػػموكية 

المراربػة(، والممػارات الوجدانيػة مثػؿ )الاػبط ا نفعػالق(، والممػارات المعر يػة مثػؿ -مثؿ )الكؼ
، وت  ػاس بالدرجػة التػق تنظيـ المػواد(-المبادأة-ة المعر ية المرون-التاطيط  –)الذاكرة العاممة 

 يحصؿ يميما التمميذ يمر الم ياس المستادـ  ق الدراسة الحالية.
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 Attention-Deficit/Hyperactivity اضطزاب ىكص االىتباه املصخىب باليشاط الزآد

Disorder: 

 ترة ا نتبا ، والتسرع، مجموية مف األيراض توجد لدى نفس الطفؿ وتشمؿ رصر هو 
وتشتت ا نتبا ، والتمممؿ الحركق وتظمر  ق النظاـ ا جتمايق مثؿ البي ية المدرسية أو 

 (.6، 3116المنزلية )البحيري ويجاف، 
-بأنا: نمط دا ـ لعجز أو رصور أو صعوبة  ق ا نتبا  أو  رط النشاط ويعرؼ إجرا ياً 

ا ند ايية، يوجد لدى بعض األطفاؿ، ويكوف أكثر تكرارا، وتوترا ووحدة يما ياحظ لدى األ راد 
الذي ينطبؽ يميمـ الصفات السا دة )العادييف( مف أررانمـ  ق نفس المرحمة العمرية، وي  اس 

 . ق الدراسة الحالية يمر الم ياس المستادـ التمميذيما بالدرجة التق يحصؿ يم
 :  حدود الدراسة

 تـ ا لتزاـ بالحدود التالية: 
الي ظػػة الع ميػػة والوظػػا ؼ العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر الحػػد المواػػويق: تػػـ ا لتػػزاـ بكػػؿ مػػف 

 التنفيذية وااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د. 
 تطبيؽ يمر تاميذ المرحمة ا بتدا ية. الحد البشري: تـ ال

 .3129/  3128الحد الزمانق: تـ التطبيؽ  ق الفصؿ الدراسق الثانق لمعاـ الدراسق 
 .  )مدرسة الووانـ ا بتدا ية(الحد المكانق: تـ التطبيؽ بمحا ظة سوهاج

  :للدراسُ اإلطار اليعزٍ

 :الًكعُ العكلًُ

الويق والتركيز بمػا ن ػـو بػا أثنػام ريامنػا بػا والشػعور بمػا تعرؼ الي ظة الع مية بأنما 
 .(Collard, 2014)يحدث أثنام حدوثا ويعتبر نما ناش  لتعزيز الر اهية الفردية 

وتعرؼ بأنما التركيز يف رصد  ق المحظة الحاارة، ودوف إصدار أحكػاـ ت ييميػةد أي 
 )الاػػب والسػػمبية  اإليجابيػػة،حيػػاة أف يكػػوف الفػػرد واييػػا ب هنػػا وا ف ويت بػػؿ كػػؿ الابػػرات ال

 (.3124، ومحمود
وتستند الي ظة الع مية يمػر الت اليػد البوذيػة والمعر ػة الوربيػة لعمػـ الػنفس وهػق شػكؿ 
مػػف أشػػكاؿ ا نتبػػا  أو التػػدريب يمػػر التأمػػؿ، والتػػق يػػتـ  يمػػا زيػػادة الػػويق بالمحظػػة الحاليػػة 
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 ,Kabat-Zinnوت ميػؿ ا سػتجابة التم ا يػة )حكاـ(، أوالماحظة اير الت ديرية )يدـ اصدار 
2003.) 

تػداات ال ا مػة يمػر الي ظػة الع ميػة مػف أسػاليب العاجيػة الويعد العػاج يػف طريػؽ 
 العػاج المعر ػق ال ػا ـ يمػر الي ظػة الع ميػة ومنمػاالفتػرة األايػرة  انتشارها  قالحديثة التق بدأ 

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)   هػذا النػوع العاجػق ويرجػ
، وافػػض الاػػووط ال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة (Segal, Wiliams & Teasdal, 2013) إلػر

ويرجػػػ  إلػػػر  Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) الع ميػػػة
(Kabat-Zinn, 1990) والعػػػػػاج بػػػػػال بوؿ وا لتػػػػػزاـ ،Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT)  ويرجػ  إلػر(Hayes, Strosahl & Wilson, 
ويرجػ   Dialectical Behavior Therapy (DBT)، والعػاج السػموكق الجػدلق (1999

 .(Nilsson& Kazemi, 2016)إلر 
وأثبتت التداات ال ا مة يمر الي ظة الع مية  ايميتمػا مػ  البػالويف الػذيف يعػانوف مػف 

( وانتشػرت Bear, 2003; Hofmann, et al., 2010ا كت ػاب والتػوتر واأللػـ والمػرض )
مػػف الماحػػظ نػػدرة هػػذ  التػػداات يمػػر ايػػر أنػػا  ،بشػػكؿ كبيػػر  ػػق الدراسػػات األجنبيػػة والعربيػػة

ـ   -الدراسػػات األجنبيػػةباػػاؼ  - ػػق الدراسػػات العربيػػةاألطفػػاؿ   ػػق  اً وايػػد اً تعتبػػر نمجػػومػػف ثػػ
 الدراسات العربية.

عاجيػػة ال ا مػػة يمػػر الي ظػػة كمػػا تػػـ اداػػاؿ العديػػد مػػف التعػػديات يمػػر التػػداات ال
الع مية لمكبار ااصة العاج المعر ق ال ا ـ يمر الي ظػة الع ميػة، وافػض الاػووط ال ػا ـ يمػر 
الي ظة الع ميػة )مثػؿ ت ميػؿ زمػف الجمسػة، وتكػرار التمػاريف واألنشػطة، وزيػادة التأمػؿ( لتناسػب 

 ـ يمػػػر الي ظػػػة الع ميػػػة المػػػراه يف واألطفػػػاؿد  ظمػػػرت تػػػداات ومنمػػػا: العػػػاج المعر ػػػق ال ػػػا
-Mindfulness-Based Cognitive Therapy For Children (MBCT لؤلطفػاؿ

C) ويرجػ  إلػر ،(Semple, et al., 2006) وافػض الاػووط ال ػا ـ يمػر الي ظػة الع ميػة ،
 Mindfulness-Based Stress Reduction for Teens (MBSR-T) لممػراه يف

 ,Biegel, et al., 2009) (Zoogman, Goldberg,  Hoyt& Millerويرجػ  إلػر 
2015;. 
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 :(MBCT-C)العالج املعزيف الكآه علِ الًكعُ العكلًُ لألطفال 

بأنػا يػاج  (MBCT-C) عرؼ العػاج المعر ػق ال ػا ـ يمػر الي ظػة الع ميػة لؤلطفػاؿي  
جمايق يمدؼ إلر تعزيز ردرة الطفؿ يمر زيادة ا نتبػا  وتحسػيف التنظػيـ ا نفعػالق مػف اػاؿ 
إدارة األ كػػار وا نفعػػا ت وزيػػادة المرونػػة ا جتماييػػة وا نفعاليػػة لؤلطفػػاؿ  ػػق سػػف المدرسػػة 

 .(Semple, et al., 2010)  ا بتدا ية
 ظػػة الع ميػػة لؤلطفػػاؿ بأنػػا يػػاج جمػػايق يعػػرؼ العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر اليكمػػا  

والػػذيف يعػػانوف مػػف ال مػػؽ الػػذي يػػؤثر  سػػنة، 23إلػػر  9لؤلطفػػاؿ الػػذيف تتػػراوح أيمػػارهـ بػػيف 
 (.Semple & Lee, 2011يميمـ مما يؤدى إلر إاعاؼ أدا مـ اليومق )

الممارسات المستادمة  ق الي ظػة الع ميػة حيػث تن سػـ إلػر ممارسػات رسػمية  وتتعدد
التػنفس، الجمػوس )وممارسات اير رسمية وهق كالتالق: الممارسػات الرسػمية وتتاػمف: تأمػؿ 

المشػػػػق، واليوجػػػػا(، وتبػػػػادؿ الحركػػػػة )(، وتأمػػػػؿ واأل كػػػػاراألحاسػػػػيس الجسػػػػمية، واألصػػػػوات، 
الػػي ظ رسػػمية وتتاػػمف: النشػػاط  والممارسػػات الويػػرتمػػاريف، منارشػػة موجمػػة(. المجمويػػة )

(، ال ػػرامة الي ظػػػة، المشػػكاتالمراربػػة الذاتيػػة، حػػؿ المنظمػػة )األكػػؿ، التنظيػػؼ(، والتمػػاريف )
 .(Mace, 2008) الفراغ(التنفس  ق رصيرة )وتأمات 

أف الممارسػػات الرسػػمية يتطمػػب تنفيػػذها وتطبي مػػا أورػػات  Barratt (2017)ويػػري 
وأماكف بعيدة يف األماكف الحياة اليومية ويسػتادـ  ػق تمػؾ الممارسػات التأمػؿ )أثنػام الحركػة، 
أثنػػام الجمػػوس(، أمػػا الممارسػػات الويػػر رسػػمية يمكػػف أف يمارسػػما الفػػرد أثنػػام أنشػػطة الحيػػاة 

 بة الذات أثنام تأدية األنشطة اليومية.اليومية ويستادـ  ق تمؾ الممارسات مرار
وتشمؿ التداات ال ا مة يمر الي ظة الع مية لؤلطفػاؿ يمػر بعػض الممارسػات األوليػة 

 جػػاواإلدراؾ المو  الػػي ظ،وا نتبػػا   ،مثػػؿ تمػػاريف التػػنفس، ومسػػح الجسػػـ، والحركػػة الي ظػػة
2014) Walach,, & Kurz-Herrnleben, (Zenner. 

 :ثاث ن اط وهق الع مية لدى الكبار يف الصوار  ق وتاتمؼ براما الي ظة
 & Posner) أف رػػدرات ا نتبػػا  والػػذاكرة لػػدى األطفػػاؿ أرػػؿ نمػػوا وتطػػور يػػف الكبػػار (2)

Petersen, 1990;  Siegler, 1991)ف األطفػػاؿ يسػتفيدوف مػف جمسػػات إ، لػذا  ػ
البػالويف يسػتمر لمػدة د  برنػاما  ػق المحتػوى واألنشػطة ياج أرصر  ق المدة وأكثػر تكػرارًا

 ,Segal)ار  جمسة أو أكثر  كؿ أسبوع رد تصؿ مدتمـ إلر سايتيف ونصؼ و أسابي  ب 9
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Williams & Teasdale, 2013) واستجابة ل درات األطفػاؿ األرػؿ تطػورًا  ػإف برنػاما ،
أسػػبوًيا وبوارػػ  جمسػػتيف أو ثػػاث جمسػػات  ػػق األسػػبوع  23الي ظػػة الع ميػػة لؤلطفػػاؿ مدتػػا 

كمػا يصػعب يمػر األطفػاؿ ، دري ػة لمجمسػة( 41)مدة الثاث جمسات بوار   دري ة 1:لمدة 
يرة تمػارس دري ة لػذا يػتـ اسػتاداـ أنشػطة رصػ 31ا ستمرار  ق ممارسة نشاط واحد لمدة 

أف تتكػوف المجمويػة  ػق  يمكػف .(Semple& Lee, 2014) درا ؽ بشػكؿ متكػرر 6 ق 
ف تتكػوف مجمويػة الي ظػة الع ميػة أيميؿ، لكف يفاؿ 23برناما الي ظة الع مية لمكبار مف 

 .(Semple,  et al., 2010) أطفاؿ أو أرؿ م  معالا واحد أو معالجيف 9لمصوار مف 
أف العػػػاج النفسػػػق لمكبػػػار يعتمػػػد إلػػػر حػػػد كبيػػػر يمػػػر رػػػدرة العميػػػؿ يمػػػر تحديػػػد ابراتػػػا   (3)

العاطفيػػة مػػف اػػاؿ اسػػتاداـ الطارػػة المفظيػػة والتفكيػػر المجػػرد، وبمػػا أف األطفػػاؿ لػػديمـ 
نمـ إطارػػة لفظيػػة وممػػارات مفاهيميػػة وتفكيػػر مجػػرد محػػدود  ػػق مرحمػػة الطفولػػةد لػػذا  ػػ

ثػر  ايميػة مػف اػاؿ دمػا األلعػاب واألنشػطة وال صػص  ػق يشتركوف  ق العػاج بشػكؿ أك
 (.Gaines, 1997; Stark, Rouse, & Kurowski, 1994جمسات العاج )

كمػػا تعتمػػػد تمػػػاريف الي ظػػة الع ميػػػة لمكبػػػار يمػػر ثػػػاث أشػػػكاؿ ر يسػػية هػػػق )التأمػػػؿ  ػػػق 
واليوجػػػا(، بينمػػػا تعتمػػػد تمػػػاريف الي ظػػػة الع ميػػػة لؤلطفػػػاؿ يمػػػر -ومسػػػح الجسػػػـ-التػػػنفس

البصػرية، : الػويقجوانػب البسيطة لزيادة ا نتبػا  و  األنشطة الحسيةمجموية متنوية مف 
  حداث الداامية كاأل كار والعواطػؼوالحسية الحركية، واأل ، والحسية،والسمعية، والممسية

(Semple, et al., 2010). 
وتمدؼ تماريف الي ظة الع مية المستادمة لؤلطفاؿ إلر تعزيز الي ظػة الع ميػة يػف 
طريػػؽ تركيػػز ا نتبػػا  مػػرارًا وتكػػرارًا يمػػر األحػػداث الدااميػػة والاارجيػػة  ػػق أواػػاع حسػػية 

وباإلاػػا ة إلػػر ذلػػؾ،  ػػإف  والممػػس والػػذوؽ والشػػـ والحركيػػة(،ت محػػددة )البصػػر والصػػو 
 ,.Semple et al).  تماريف الحركة الواييػة تتنػاوؿ احتياجػات األطفػاؿ لمنشػاط البػدنق

2010) 
األلعػػاب واألنشػػػطة لؤلطفػػاؿ  جمسػػات التػػػدريب يمػػر الي ظػػة الع ميػػػةكمػػا تتاػػمف   

تتنػػػاوؿ األنشػػػطة و تكػػػوف األنشػػػطة أكثػػػر تنويػػػًا يمػػػر مػػػدار البرنػػػاما  ويجػػػب أفالحركيػػػة 
الحسية المركػزة، وتػأمات رصػيرة لمتػنفس، ممارسػات التصػور، وتمػاريف الرسػـ أو الكتابػة 

 .(Semple, et al., 2010) والعد
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نظػػرًا ألف األطفػػاؿ أكثػػر انػػدماًجا  ػػق بي ػػاتمـ األسػػرية والمدرسػػية أكثػػر مػػف الكبػػار، يمكػػف  (4)
، (Kaslow& Racusin, 1994)  كة األسػرة  ػق العػاج أف تعػزز  ايميػة العػاجلمشار 

  لػػذا يفاػػؿ  ػػق بػػراما الي ظػػة الع ميػػة لؤلطفػػاؿ إشػػراؾ أوليػػام األمػػور  ػػق البرنػػاما بينمػػا 
 ة الع مية لمكبار إشراؾ الوالديف.تتطمب براما الي ظ
تكػوف  ولػق:األ الطري ػة  ق البرناما م  أطفالمـ بثاث طػرؽ ماتمفػة.  ويشارؾ اآلبام

 الع ميػة بدايػة البرنػاما لمتعػرؼ يمػر تمػاريف الي ظػةربػؿ حاور جمسػتيف تػدريبيتيف مف ااؿ 
، منارشة ال ػا ـ يمػر البرنػاما  ػق محػاور البرنػاما ،  (التأمؿ  ق التنفس وتناوؿ الزبيب)مثؿ 

والطري ػػة ـ، التمػػاريف   ػػق المنػػزؿ مػػ  أطفػػالم وتشػػجي  اآلبػػام يمػػر المشػػاركة  ػػق ممارسػػة 
الثانيػػة: لتسػػميؿ مشػػاركة الوالػػديف يحصػػؿ كػػؿ طفػػؿ يمػػر مػػواد يأاػػذها لممنػػزؿ تشػػمؿ يمػػر 

أوراؽ تعمػػيـ ، بعػػض األنشػػطة والتمػػاريف وتعميمػػات ممارسػػتما ، و مماصػػات جمسػػات مكتوبػػة، 
وارواؽ تسجيؿ الممارسات اليومية مما يتيح لآلبام المشػاركة بشػكؿ أ اػؿ  ػق أنشػطة المنػزؿ 

يػتـ ي ػػد جمسػة مراجعػػة وحػوار الوالػػديف  ػق اتػػاـ الثالثػػة: الطري ػة الي ظػة الع ميػػة، و لممارسػة 
البرنػػػاما.  ػػػق جمسػػػة المراجعػػػة هػػػذ ، يتػػػو ر لموالػػػديف  ػػػرص لتبػػػادؿ ابػػػراتمـ حػػػوؿ برنػػػاما 

MBCT-C  ومنارشة الطرؽ التق رد يستمروف بما  ق تعزيز وديـ ممارسػات الي ظػة الع ميػة
 .(Semple and Lee, 2014)الااصة بطفممـ  ق المنزؿ

 برنػاما  لمكبار،  إف الواجبات المنزلية جزم   يتجػزأ مػف ((MBCTيمر ارار برناما و 
(MBCT-C) تركػػػز الواجبػػػات المنزليػػػة يمػػػر الػػػتعمـ التجريبػػػق بحيػػػث يػػػتعمـ  ، حيػػػثلؤلطفػػػاؿ

بمراجعػػػة الواجبػػػات  23إلػػػر  3 األطفػػػاؿ مػػػف التجربػػػة بػػػدً  مػػػف النظريػػػة. تبػػػدأ الجمسػػػات مػػػف
، المنزلية. يتـ تاصيص الورت  ق نماية كؿ جمسة لمنارشة األنشػطة المحػددة لؤلسػبوع ال ػادـ

الواجبػػات المنزليػػة تسػػمـ بشػػكؿ  عػػاؿ  ػػق تعمػػيـ األطفػػاؿ ممارسػػة الي ظػػة الع ميػػة  ػػق الحيػػاة و 
اليومية مما يسمـ  ق تعمـ األطفاؿ دما الي ظة الع مية  ق حياتمـ اليوميػة. وتطػوير مجمويػة 
مػػف الممػػارات لؤلطفػػاؿ التػػق يمكػػف اسػػتادامما لمسػػايدة أنفسػػمـ بشػػكؿ أكثػػر  عاليػػة  ػػق إدارة 

الااصػػة مػػف الواػػب أو الاػػوؼ أو ال مػػؽ أو الحػػزف. ويكػػوف الواجػػب المنزلػػق  ػػق مشػػايرهـ 
 7دري ة يتـ ممارستما كؿ يػـو اػاؿ  26-21أنشطة يتـ ممارستما  ق  4األسبوع يبارة يف 

 .(Semple and Lee, 2014) أياـ
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تػػدريب األطفػػاؿ يمػػر الي ظػػة و ػػق اػػوم ذلػػؾ أشػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات إلػػر أف 
ؿ مرحمة الطفولة يسمـ بشكؿ  عاؿ  ق تدييـ التنميػة النفسػية والصػحية مػف اػاؿ الع مية اا 

 ,Black, Semple, Pokhrel) تعزيز يدد مػف اآلليػات مثػؿ : تحسػيف الوظػا ؼ التنفيذيػة
& Grenard, 2011; Tang, Yang, Leve, & Harold, 2012)  وتنميػة التنظػيـ ،

الحا ت العاطفية التػق تػؤثر يمػر اتاػاذ ال ػرارات (، وتحسيف Hölzel et al., 2011الذاتق )
، والحػػد مػػف األسػػاليب المعر يػػة السػػمبية (Zelazo & Lyons, 2012) ونتػػا ا السػػموؾ

 ,Papies, Barsalou، وافض سموؾ ا ند اع )(Kiken & Shook, 2012) الاتكيفية
& Custers, 2012 وتنميػػة وتعزيػػز رػػدرات ا نتبػػا ،) (Bostanov, Keune, 

Kotchoubey, & Hautzinger, 2012; Semple, 2010)  تنميػػة وتحسػػيف ،
 ;Hofmann, Grossman, & Hinton, 2011التعػاطؼ مػػ  الػذات ومػػ  اآلاػػريف 

Neff, 2009)( وتحسػػػػيف العارػػػػات الشاصػػػػية ،)Coatsworth, Duncan, 
Greenberg, & Nix, 2010.) 

ت ال ا مػة يمػر الي ظػة الع ميػة كما أشارت نتا ا بعػض الدراسػات إلػر  ايميػة التػداا
 ,Fontana and Slack, 1997; Goodman)  ق افض ال مؽ لدى األطفاؿ والمراه يف

2005; Goldin , Saltzman, Gross, 2006). 
إلػػر أف التػػدريب يمػػر  .Semple, et al.,( 2010)أشػػارت نتػػا ا دراسػػة  كػػذلؾ

الي ظة الع مية لؤلطفػاؿ تسػمـ بػدور  عػاؿ  ػق تحسػيف العارػات بػيف األرػراف والتػق بػدورها لمػا 
يارػة بافػض بااػػطراب ن ػص ا نتبػػا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػػد حيػث تشػػتمؿ يمػر يناصػػر 

محظػػة تحسػػيف العارػات بػيف األرػػراف مثػؿ التنسػػيؽ بػيف المجمويػة، والتركيػػز يمػر ال  ػقتسػمـ 
 الوايية.الحالية، التركيز يمر التصرؼ بويق، وال درة يمر اتااذ ا اتيارات 

  :الىظآف التيفًذيُ

عرؼ الوظا ؼ التنفيذية بأنما مجموية مػف العمميػات المعر يػة التػق تتعمػؽ بػالتاطيط ت  
والذاكرة العاممة، وا نتبا ، والكؼ والمراربة الذاتية والتنظيـ الػذاتق والمبػادأة، حيػث إف لمػا دور 
  عاؿ  ق بنام وتنفيذ الاطط، و تنظيـ العواطؼ واتااذ ال رارات وحؿ المشػكات والتفكيػر بشػكؿ

كمالمػا   ,Goldstein, Naglieri, Princiotta,&Oteroوااح وتحديػد أولويػات الممػاـ وا 
2014).) 
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تعػػرؼ الوظػػا ؼ التنفيذيػػة بأنمػػا مجمويػػة مػػف العمميػػات المعر يػػة التػػق يمكنمػػا كمػػا 
جػرامات.  مػق تسػمح ببػدم العمػؿ وتنظػيـ السػموؾ الموجػا  تحويؿ األ كػار إلػر رػرارات واطػط وا 
نحػػو المػػدؼ وتجنػػب ا نحرا ػػات ور ػػض التػػداات، وبالتػػالق التصػػرؼ بمرونػػة ربػػؿ الظػػروؼ 

الجػػة الحػػا ت الجديػػدة أو المشػػكات المع ػػدة التػػق تتطمػػب المتويػػرة. لػػذلؾ،  مػػق ما مػػة لمع
 ,Del Campo)تطػػوير ا سػػتراتيجيات والحمػػوؿ المناسػػبة لمتكيػػؼ مػػ  التوييػػرات بمرونػػة 

Chamberlain, Sahakian, & Robbins, 2011). 
تعرؼ الوظا ؼ التنفيذية بأنما النظاـ الذي يوجا ويػتحكـ  ػق العمميػات المعر يػة كذلؾ 

مثػػؿ التاطػػيط، صػػن  ال ػػرار، الكػػؼ، والتنظػػيـ الػػذاتق، والعديػػد مػػف السػػموكيات األاػػرى العميػػا 
 .(Alvarez & Emory, 2006; Ardila, 2008) الموجمة نحو المدؼ

كما أف الوظا ؼ التنفيذية تعتبر نظاـ مسؤوؿ يف الكثير مف السػموؾ اإلرادي البشػري 
المصػػػحوب بالنشػػػاط الزا ػػػد والشػػػياواة واػػػعؼ هػػػذا النظػػػاـ يسػػػبب ااػػػطراب ن ػػػص ا نتبػػػا  

 .Chan, et al., 2008)وياعؼ السموؾ التنظيمق )
( الوظػػا ؼ التنفيذيػػة بأنمػػا مػػدي واسػػ  مػػف الممػػارات المعر يػػة 3123) حمػػزة ويعػػرؼ

ونوع مف النشاط المعر ق الذي ي ـو با الفرد أثنام حؿ المشكمة مف ااؿ رياما بمجموية مػف 
التاطيط والمبادأة وتنظيـ األدوات، والابط ا نفعػالق، والػذاكرة العاممػة، العمميات المعر ية مثؿ 

والكؼ، والتحوؿ، والمراربة وذلؾ لتنفيذ هػدؼ محػدد مسػت بمق مػف اػاؿ ريػادة وتنظػيـ التفكيػر 
 وتفعيؿ السموؾ مما يؤثر بشكؿ مباشر يمر األدام والسموؾ.

المترابطػػة، بمػػا  ػػق ذلػػؾ  هػػق   ػػة واسػػعة مػػف العمميػػات المعر يػػة المنفصػػمة ولكػػفو 
ا نتبػػا ، وتحويػػؿ ا نتبػػا ، المرونػػة المعر يػػة، والمراربػػة الذاتيػػة، والتاطػػيط، وكػػؼ ا سػػتجابات 

 (.(Tang, Yang, Leve & Harold ,2012التم ا ية، والذاكرة العاممة 
 متػرابط يػتـمنفصػؿ ولكػف  هػق بنػامأف الوظػا ؼ التنفيذيػة  Avirett (2011)ويػرى 

النظػػر إليػػة  ػػق اػػوم سػػتة مكونػػات هػػق: ا نتبػػا  ا اتيػػاري، وا حتفػػاظ با نتبػػا  والتحويػػؿ، 
 والتاطيط وحؿ المشكمة، والذاكرة العاممة. 

إلػػر مجمويػػة مػػف العمميػػات التنظيميػػة الازمػػة  التنفيذيػػةوظػػا ؼ الويشػػير مصػػطمح 
جوانػػب معينػػة مػػف الوظػػا ؼ  اتيػػار، وتاطػػيط، وتنفيػػذ، ومراربػػة الفكػػر، والعاطفػػة، والسػػموؾ، و 

 (.Roth, Isquith, & Gioia, 2005الحسية والحركية )
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وتعػػرؼ الوظػػا ؼ التنفيذيػػة بأنمػػا مجمويػػة مػػف الممػػارات المطموبػػة لتنظػػيـ وتاطػػيط 
 (Gioia, et al., 2001) ومراربة السموؾ الموجا نحو المدؼ

دارة الورػت وحفػظ المعمومػات  ػق الػذاكرة  وتعرؼ بأنما ال ػدرة يمػر التاطػيط وتنظػيـ وا 
التفكير  ق التفكير( وكؼ ا ستجابة، وتنظيـ ا نفعا ت، والحفػاظ المعر ة )العاممة، ومام ورام 

 Dawson and) يمر ا نتبا ، والمبادأة )البػدم  ػق الممػاـ( والمرونػة وا تجػا  نحػو المػدؼ
Guare, 2012).   

 وذلؾ و ً ا لمدؼ كػؿ دراسػة أارى، مف دراسة إلر التنفيذيةوتاتمؼ مكونات الوظا ؼ 
نموذج لموظا ؼ التنفيذية منذ الو دة وحتر البموغ وتوصػؿ  Anderson (2002)صمـ حيث 

حػوؿ الػذاكرة العاممػة والتنظػيـ الػذاتق  Baddeley’s (1996)أبحػاث  تاليا مف ااؿ مراجعإ
تظمػػر  أربعػػة مجػا ت ارتػرحلؤلطفػاؿ ذوي ااػطراب ن ػػص ا نتبػا  المصػػحوب بالنشػاط الزا ػػد، و 

 مف ااؿ التحميؿ العاممق ل ياس الوظا ؼ التنفيذية لجمي  األيمار وهق كالتالق:
الن ؿ -ذية الراجعةالتو-الذاكرة العاممة –المرونة المعر ية وتتامف: ا نتبا  الموزع  -

  conceptual transfer المفاهيمق
 التاطيط التنظيـ ا ستراتيجق  –تحديد األهداؼ وتتامف: التفكير المفاهيمق  -
 الكؼ –المراربة الذاتية  –الذاتق  التنظيـ-ا نت ا قابط ا نتبا  ويشمؿ: ا نتبا   -
 ,Anderson) المعموماتمعالجة المعمومات وتشمؿ: الكفامة والطارة وسرية معالجة  -

2002). 
الكػػؼ،  :لموظػػا ؼ التنفيذيػػة وهػػقر يسػػة امسػػة مكونػػات  Ward (2006)ارتػػرح و 

إلػر أربعػة  Miller (2007) والمرونة المعر ية، والتاطيط، والمراربة، والػذاكرة العاممػة، وأشػار
وهػػػق التعػػػرؼ يمػػػر المفػػػاهيـ، وحػػػؿ المشػػػكمة والتاطػػػيط، وكػػػؼ  التنفيذيػػػةمكونػػػات لموظػػػا ؼ 
 ا ستجابة، والطارة.

امسػػة مجػػا ت ر يسػػية لموظػػا ؼ التنفيذيػػة تتاػػمف  Meltzer (2007)ارتػػرح كمػػا 
يػادة تنظػيـ المعمومػات  ػق  ال درة يمر تاطيط وتحديد األهػداؼ والتنظػيـ، وا نتبػا ، والتػذكر وا 

 الذاكرة العاممة، والتحويؿ، والمراربة الذاتية/ التنظيـ الذاتق.
مكونػػات الوظػػا ؼ التنفيذيػػة، يػػدة  Maricle& Avirett (2012)وذكػػر كػػؿ مػػف 

التفكيػػر المع ػػد، وحػػّؿ المشػػكمة، والػػذاكرة العاممػػة، واػػبط ا نتبػػا ، والمرونػػة المعر يػػة،  وهػػق:
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 Diamond (2013)شػار والمراربة الذاتية والتنظيـ الذاتق لممعر ػة وا نفعػاؿ والسػموؾ. كمػا أ
 .والذاكرة العاممة، والتحكـ المعر ق الكؼ، :وهقإلر وجود ثاثة مكونات لموظا ؼ التنفيذية 

ـ  يمكػػف تعريػػؼ مجمويػػة مػػف الممػػارات المعر يػػة والسػػموكية  :الوظػػا ؼ التنفيذيػػة بأنمػػا ومػػف ثػػ
والوجدانيػػة التػػق يسػػػتادمما التمميػػذ أثنػػام تأديتػػػا الممػػاـ أو األنشػػطة المدرسػػػية، تتمثػػؿ  ػػػق 

انيػػػة مثػػػؿ )الاػػػبط ا نفعػػػالق(، المراربػػػة(، والممػػػارات الوجد-الممػػػارات السػػػموكية مثػػػؿ )الكػػػؼ
تنظػػػيـ -المبػػادأة-المعر يػػػة  المرونػػة-التاطػػػيط  –)الػػػذاكرة العاممػػة  والممػػارات المعر يػػػة مثػػؿ

 (.المواد
 الكػػؼ Inhibition هػػو رػػدرة التمميػػذ يمػػر م اومػػة ا ند اييػػة وورػػؼ سػػموكا  ػػق الورػػت :

 المناسب.
  المراربةMonitoring  وتشمؿ مراربػة الػذات :Self-Monitoring  وهػق تتمثػؿ  ػق رػدرة

التمميذ يمر مراربة تصر اتا وأ عالا م  اآلاػريف المحيطػيف بػا أثنػام تأديػة الممػاـ التعميمػة 
رػدرة التمميػذ يمػر مراربػة أ كػار  وهػق : Task-Monitoring المكمؼ بمػا، ومراربػة الممػاـ

 ما أثنام تأدية تمؾ المماـ.وأيمالا أثنام أدام المماـ المكمؼ بما وتحديد أاطاؤ  وتصحيح
 الاػػػبط ا نفعػػػالق Emotional Control رػػػدرة التمميػػػذ يمػػػر الػػػتحكـ  ػػػق اسػػػتجابتا :

 ا نفعالية أثنام تأدية المماـ التعميمية المكمؼ ال ياـ بما.
 الػػذاكرة العاممػػة Working Memory رػػدرة التمميػػذ يمػػر ا حتفػػاظ بالمعمومػػات المؤرتػػة :

 بنجاح.إلكماؿ مممة معينة 
 التاطػػيطPlan  رػػدرة التمميػػذ يمػػر واػػ  أهػػداؼ وتنفيػػذها وذلػػؾ إلدارة متطمبػػات الممػػاـ :

 الحالية والمست بمية.
 المرونػػة المعر يػػة :Cognitive flexibility  هػػو رػػدرة التمميػػذ يمػػر تويػػر تفكيػػر  و  ػػػا

 لمتطمبات المممة التق يؤديا.
 المبادأةInitiative  األنشطة والمماـ المكمؼ بما بشكؿ مست ؿ.: ردرة التمميذ يمر بدم 
  تنظيـ المواد: Organization of Materials  ردرة التمميذ يمػر تنظػيـ البي يػة المحيطػة

 با اثنام تأدية المماـ التعميمية والحفاظ يمر ادواتا ومتعم اتا الشاصية.
وتصبح أكثر ناػجا  وتتطوروتنمو وتطور الوظا ؼ التنفيذية لدى األطفاؿ منذ الو دة 

أف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة  Barkly (2001) يػػريوواػػوحًا كممػػا ت ػػدـ العمػػر و ػػق اػػوي ذلػػؾ 
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يمكػػف ماحظتمػػا لػػدى األطفػػاؿ حيػػث مػػف السػػمؿ مراربػػة و تظمػػر  ػػق مرحمػػة الطفولػػة المبكػػرة، 
تصر اتمـ ومحاو تمـ لمتحكـ  ق، كما أنػا مػ  الورػت تػزداد رػدرة األطفػاؿ يمػر الكػاـ الػداامق 
والػػذاكرة العاممػػة ويصػػبحوف أكثػػر رػػدرة يمػػر كبػػت اسػػتجاباتمـ التم ا يػػة مػػف أجػػؿ التوا ػػؽ مػػ  

 التورعات ا جتمايية.
تشير مجموية كبيرة مف األبحاث حػوؿ األطفػاؿ  ػق مرحمػة مػا ربػؿ المدرسػة إلػر أف و 

المدرسػة يمػر  ممارات الوظا ؼ التنفيذيػة تػرتبط بشػكؿ كبيػر ب ػدرة األطفػاؿ  ػق مرحمػة مػا ربػؿ
 ,Bull, Epsy, Wiebe) ، واتبػاع روايػد الصػؼإكمػاؿ أنشػطة الػتعمـ، واتبػاع التعميمػات

Sheffield& Nelson, 2011; Blair & Diamond, 2008) . 
أف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة بنػػام نفسػػق متعػػدد األبعػػاد  Anderson (2002)كمػػا يػػري 

م  تطور العمر لكف ليس بػنفس المعػدؿ، كمػا حػاوؿ العديػد مػف البػاحثيف  حػص  وتطور تنمو
الوظػػػا ؼ التنفيذيػػػة لؤلطفػػػاؿ ووجػػػدوا أف الممػػػارات األولػػػق لمظمػػػور  ػػػق األطفػػػاؿ هػػػق تحديػػػد 

 األهداؼ، وبعد ذلؾ المرونة المعر ية، ثـ معالجة المعمومات، وأايرا ابط ا نتبا .
التنفيذيػة تظمػر لػدى األطفػاؿ منػذ الصػور  أف الوظػا ؼ Anderson (2008)ويري 

وكممػػا ت ػػدـ العمػػر وازداد اسػػت المـ يػػف الكبػػار يػػزداد لػػديمـ ممػػارة تنفيػػذ الممػػاـ المكمػػؼ بمػػا، 
 Anderson ويػػري ،ويصػػبح لػػديمـ مسػػتوي أيمػػق مػػف الػػويق الػػذاتق والتنظػػيـ ا نفعػػالق

أف  ػػق المرحمػػة ا بتدا يػػة يظمػػر لػػدى األطفػػاؿ الكػػؼ، والمرونػػة، والتنظػػيـ الػػذاتق،  (2002)
 والذاكرة العاممة )تتمثؿ  ق ال درة يمر معالجة المعمومات  ق المواد المفظية(. 

كمػػا تػػرتبط الوظػػا ؼ التنفيذيػػة بشػػكؿ كبيػػر بالتحصػػيؿ األكػػاديمق  ػػق جميػػ  المراحػػؿ 
لػذا  ػإف دراسػة الوظػا ؼ التنفيذيػة والطفولة المبكرة بصفة، ة الطفولة الدراسية ااصة  ق مرحم

لدى تاميػذ المرحمػة ا بتدا يػة تعتبػر مػف العوامػؿ المامػة التػق تسػمـ بشػكؿ كبيػر  ػق تحسػيف 
 تأسيس لجمي  المراحؿ الاح ة لما.التحصيؿ األكاديمق  ق هذ  المرحمة والتق تعتبر مرحمة 

أف يجػز الوظػا ؼ التنفيذيػة  ػق   Barker& Banks (2016)وتأكيػدًا لػذلؾ يػري 
مرحمة الطفولة لا تأثير سمبق يمػر األدام األكػاديمق والعػاطفق وا جتمػايق والتكيفػق  ػق هػذ  
المرحمػػة والمراحػػؿ الاح ػػة لمػػا مػػف الحيػػاة، حيػػث يعتمػػد النجػػاح  ػػق ماتمػػؼ جوانػػب الحيػػاة 

 &Alloway)البي ػة التعميميػة ايتماًدا كبيػرًا يمػر امػتاؾ رػدرات تنفيذيػة سػميمة، ااصػة  ػق 
Alloway, 2010). 
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يػػؤدي ال صػػور  ػػق الوظػػا ؼ التنفيذيػػة إلػػر اػػعؼ  ػػق التػػذكر وا نتبػػا  اإلرادي  كمػػا 
ويدـ ال درة يمر التحكـ  ق السموؾ وكؼ ا ستجابات التم ا ية والتق تعد أساسية  ػق اكتسػاب 

 يمػػػا التحصػػػيؿ األكػػػاديمقالمعػػػارؼ والمعمومػػػات والتػػػق تعػػػد مػػػف العمميػػػات التػػػق يعتمػػػد يم
(Milisavljevic & Petrovic, 2010). 

ف األطفػاؿ ذوي ااػطراب ن ػص ا نتبػا  المصػحوب أأشارت بعض الدراسات إلر  كذلؾ
بالنشاط الزا د وذوي صعوبات الوظا ؼ التنفيذية يعػانوف مػف العديػد مػف الصػعوبات ا كاديميػة 
وانافػػػاض التحصػػػيؿ األكػػػاديمق حيػػػث تعتبػػػر الوظػػػا ؼ التنفيذيػػػة مؤشػػػر لمتنبػػػؤ بالتحصػػػيؿ 

حيػث أشػارت ، (Biederman., et al , 2004; Freidman et al , 2007)األكػاديمق 
إلػر أف الوظػا ؼ التنفيذيػة مػف  Jacobson , Williford, and Pianta (2011)دراسػة 

% ، كمػػػػػػا يػػػػػػري 2466العوامػػػػػػؿ التػػػػػػق تسػػػػػػمـ  ػػػػػػق تبػػػػػػايف التحصػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػق بنسػػػػػػبة 
Diamantopoulou , Rydell, Thorell and Bohlin( 2007)  أف الوظػػا ؼ

 بالتحصيؿ األكاديمق  ق جمي  المراحؿ الدراسية. التنفيذية مف المنب ات
يف و ق اوم ذلؾ أشارت العديد مػف الدراسػات إلػر دور الوظػا ؼ التنفيذيػة  ػق تحسػ 

التحصػيؿ الدراسػػق لمتاميػذد  فػػق المرحمػة ا بتدا يػػة وجػدت العديػػد مػف الدراسػػات وجػود يارػػة 
 ، والمرونػػة المعر يػػةالعاممػػة والكػػؼرة بػػيف التحصػػيؿ األكػػاديمق والوظػػا ؼ التنفيذيػػة مثػػؿ الػػذاك

(Swanson, 2006 ; George & Greenfield, 2005). 
لمدور الذي تسمـ با الوظا ؼ التنفيذية  ق زيادة التحصيؿ األكػاديمق لؤلطفػاؿ  دراكاً ا  و 

اهتمػت الدراسػة الحاليػة بتحسػيف الوظػا ؼ التنفيذيػة  د   ،ااصة  ق مرحمة المدرسة ا بتدا ية
التاميػذ ذوي ااػطراب ن ػص ا نتبػا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد باسػتاداـ طري ػة ااصة لػدى 

وهػػق التػػداات ال ا مػػة  -اطػػاع البػػاحثيف ػػق حػػدود  -حديثػػة لػػـ يتناولمػػا العديػػد مػػف البحػػوث
 .يمر الي ظة الع مية لؤلطفاؿ
الدراسػات إلػر أف التػدريب يمػر الي ظػة الع ميػة  ػق سػف  نتا ا شارتأو ق اوم ذلؾ 

 ,Sempleدرسة يسػمـ بشػكؿ كبيػر  ػق تحسػيف الوظػا ؼ التنفيذيػة، حيػث أشػارت دراسػة الم
Lee, Rosa& Miller (2010)  إلػر  ايميػة العػاج المعر ػق ال ػا ـ يمػر الي ظػة الع ميػػة

إلػػر  Flook, et al., (2010)لؤلطفػػاؿ  ػػق تحسػػيف اػػبط ا نتبػػا  ، كمػػا أشػػارت دراسػػة 
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الي ظػػة الع ميػػة  ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة المتمثمػػة  ػػق التنظػػيـ الػػذاتق ومػػا ورام   ايميػػة
 المعر ة والابط التنفيذي لدى تاميذ الصؼ الثالث ا بتدا ق.

إلر  ايميػة التػداات ال ا مػة Zelazo& Lyons (2012) دراسة  نتا ا كما أشارت
 ػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػة لؤلطفػػاؿ مثػػؿ الممػارات المعر يػػة والتنظػػيـ  الع ميػػةيمػر الي ظػػة 

ا نفعالق وذلؾ مف ااؿ تنمية امػس يوامػؿ لمي ظػة الع ميػة لػديمـ هػق : ال ػدرة يمػر مراربػة 
تجارب أو ابرات الطفؿ، وال درة يمػر وصػؼ هػذ  التجػارب أو الابػرات، وال ػدرة يمػر التصػرؼ 

يػػادة النظػػر  ػػق الح كػػـ يمػػر األمػػور الدااميػػة، ويػػدـ التفايػػؿ مػػ  الحالػػة الدااميػػة بػػويق، وا 
 لمطفؿ.

العديػد مػف الدراسػات إلػر وجػود يارػة إيجابيػة بػيف الي ظػة الع ميػة نتػا ا كما أشارت 
والوظػػا ؼ التنفيذيػػة مثػػؿ الػػذاكرة العاممػػة والمرونػػة المعر يػػة، وأكػػدت يمػػر وجػػود تػػأثير إيجػػابق 

ع ميػػة  ػػق تحسػػيف ال ػػدرات ا دراكيػػة المتمثمػػة  ػػق الوظػػا ؼ لمتػػداات ال ا مػػة يمػػر الي ظػػة ال
 Zeidan) ، وذلػػؾ كمػػا  ػػق دراسػػات كػػؿ مػػف:التنفيذيػػة كالػػذاكرة العاممػػة والمرونػػة المعر يػػة

,Johnson, Diamond, David, & Goolkasian;,2010; Marciniak et al. 
,2014; Helber, Zook, and Immergut, 2012; Moore and Malinowski, 

2009; Chiesa, Calati, and Serretti,2011). 
 :اضطزاب ىكص االىتباه املصخىب باليشاط الزآد

يعد ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د مف أكثر ا اطرابات انتشػارا  ػق 
األطفػػػاؿ  ; مػػػف8; إلػػػر 6يمػػػر مػػػا ي ػػػرب مػػػف هػػػذا ا اػػػطراب يػػػؤثر مرحمػػػة الطفولػػػة حيػػػث 

% مػنمـ يسػتمر 75% إلػر 55وما بػيف  . (APA, 2013)والمراه يف  ق جمي  أنحام العالـ
 ,Barkley, Fischer, Smallish& Fletcher)  الرشػدمعا ا اطراب حتػق  ػق مرحمػة 

2002). 
% مػػف 61أف  Miller, Miller, Newcorn& Halperin (2008) كمػػا يػػري

ط الزا ػػد ، تبػػا  المصػػحوب بالنشػػاااػػطراب ن ػػص ا نمػػا ربػػؿ المدرسػػة يعػػانوف مػػف األطفػػاؿ 
% تسػتمر األيػراض معمػـ 81 -%61وتستمر هذ  ا يراض  ق سف المدرسة وما ي رب مف 

التػق  أشػارت إلػر Fabiano, et al., (2013) ، ويؤكػد ذلػؾ نتػا ا دراسػة إلر مرحمة البمػوغ
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 نتبػػا  المصػػحوب % مػػف طػػاب المرحمػػة ا بتدا يػػة يعػػانوف مػػف ااػػطراب ن ػػص ا6669أف 
 بالنشاط الزا د.

مجمػويتق األيػراض الر يسػػيتيف همػا يػػدـ ويػتـ تشػايص ا اػػطراب مػف اػاؿ تػػو ر 
 ا نتبػػػػػا  والسػػػػػيطرة السػػػػػموكية الاػػػػػعيفة والتػػػػػق تتاػػػػػمف ا ند اييػػػػػة والنشػػػػػاط الزا ػػػػػد

(Cherkasova, Sulla, Dalena, Ponde,& Hechtman, 2013) واالبػػًا مػػا ،
النشػػػاط الزا ػػػد  ػػػق مرحمػػػة الرشػػػد إ  اف ا ند اييػػػة ون ػػػص ا نتبػػػا  تكػػػوف مسػػػتمرة  يتاشػػػر

(Moffitt, et al., 2011; Galera et al., 2012). 
يظمػػر األطفػػاؿ ذوي ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد ن ػػص  ػػق و  

لديػا صػعوبة  ػق ا نتبا   مف السػمؿ صػرؼ انتباهػا يػف المممػة المطمػوب منػا تأديتمػا، كمػا 
تنظػيـ الممػاـ، وصػعوبة  ػق إكمػاؿ العمػؿ المدرسػق وااصػة ينػدما يتطمػب منػا رػدرا كبيػرا مػػف 

ايػػر متػػزف انفعاليػػا، ويبػػدو أنػػا اػػريف أثنػػام المحادثػػة، وي ػػاط  اآل الجمػػد الع مػػق المسػػتمر،
 مس لفترة طويمة  ق م عد .  يجمؿ أي متمم، و مند    ق يمما المدرسقو 

ذوي ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد يعػػانوف مػػف كمػػا أف األطفػػاؿ 
صعوبات  ق ا نتبػا  والػتحكـ  ػق ا ند اييػة، واػبط مسػتوي النشػاطد ممػا يػؤدي إلػر اػعؼ 
األدام الوظيفق  ػق حيػاتمـ اليوميػة ااصػة  ػق الفصػوؿ الدراسػية ويارػاتمـ بػاألرراف، وأسػرهـ 

 (.3117)الدسورق، 
والمصػحوب بالنشػاط  ذيف يعػانوف مػف ااػطراب ن ػص ا نتبػا ويظمر لػدى األطفػاؿ الػ

ا نتبا ، و رط النشاط وا نػد اع، والعديػد مػف المشػاكؿ السػموكية مثػؿ يػدـ ا متثػاؿ  يدـ الزا د
المػزاج وال مػؽ( والعدواف. ولديمـ أيًاػا ااػطرابات نفسػية مصػاحبة )مثػؿ ااػطراب المعاراػة و 

 .Pliszka, et alتنفيذيػػة( )الظػػا ؼ و الوبات )يسػػر ال ػػرامة، وصػػع وااػػطرابات الػػتعمـ
1999.) 

الوظػا ؼ التنفيذيػػة أكثػر تنبػػًؤا وتمييػزا لمتمييػػز بػيف ااػػطراب  ػػرط  كمػا تعتبػػر أيػراض
، حيػث (Kessler, et al., 2010)الحركػة ون ػص ا نتبػا  وايػر  مػف ا اػطرابات األاػرى 

ذوي ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا   أف األطفػػاؿإلػػر  Pedersen (2002)أشػػارت نتػػا ا دراسػػة 
 لديمـ يجز  ق الوظا ؼ التنفيذية أكثر مف األطفاؿ ذوي ااطراب العناد المتحدي.
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إلػػر أف األطفػػاؿ ذوي  Blaskey, Harris& Nigg (2008)دراسػػة كمػػا أشػػارت 
ن ص ا نتبا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد يواجمػوف صػعوبات  ػق الوظػا ؼ التنفيذيػة تتمثػؿ  ػق 

 &Huang-Pollock ومراربػػػػة الػػػػذات والتنظػػػػػيـ الػػػػذاتق ، وأشػػػػارت دراسػػػػػةالتاطػػػػيط 
Karalunas, 2010) إلر أف ال صور  ػق الػذاكرة العاممػة يامػؿ أساسػق لاػعؼ الوظػا ؼ )

 ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د.ااطراب التنفيذية  لدي األطفاؿ ذوي 
تـ استاداـ العديد مف المدااؿ العاجيػة لافػض ااػطراب ن ػص ا نتبػا  المصػحوب و 

تنػػاوؿ الع ػػارير واألدويػػة ااصػػة  ػػق و بالنشػػاط الزا ػػد منمػػا العػػاج السػػموكق، التػػدريب الوالػػدي، 
مرحمة الطفولة وكانت هذ  األدوية لمػا العديػد مػف اآلثػار العاجيػة السػمبية تتاػمف ااػطرابات 

 .(Mayes & Rafalovich, 2007)لشمية االنـو و  داف 
كما تـ استاداـ العاج المعر ػق السػموكق لافػض ااػطراب ن ػص ا نتبػا  المصػحوب 
بالنشػػاط الزا ػػد حيػػث يمػػؿ يمػػر تػػدريب األ ػػراد يمػػر التوجيػػا الػػذاتق حػػوؿ كيفيػػة التعامػػؿ مػػ  

يطام أنفسمـ ت ييـ ذاتق وتو ير تعزيز ذاتق ينػد ا نتمػام مػف المم  & Mash) مػةالمممة وا 
Barkley, 2006)،  مػػالكػػف تػػأثيرات هػػذا العػػاج كانػػت محػػدودة نويػػا (Bloomquist, 

August, & Ostrander, 1991; Brawell et al ., 1997). 
ورػػد أظمػػرت األبحػػاث أنػػا يمػػر الػػراـ مػػف أف التػػداات السػػموكية يػػادة   ت مػػؿ مػػف 

،  إنمػا االبػًا مػا تحسػف المصػحوب بالنشػاط الزا ػد األيراض األساسية  اطراب ن ص ا نتبػا 
مػف أدام الطفػػؿ بشػػكؿ يػػاـ مػػف اػػاؿ ت ميػػؿ السػػموؾ التاريبػػق وتحسػػيف الممػػارات ا جتماييػػة 

 .(Roman, 2010)  ويارات الطفؿ
كما تػـ اسػتاداـ التػداؿ الوالػدي لافػض ااػطراب ن ػص ا نتبػا  المصػحوب بالنشػاط 

إلر  ايميتا  ق افض هذا ا اػطراب، ولكػف أشػارت العديػد مػف الزا د وأشارت بعض الدراسات 
 الدراسػػات إلػػر أف العديػػد مػػف اآلبػػام الػػذيف يتم ػػوف العػػاج رػػد يعػػانوف أنفسػػمـ مػػف ا اػػطراب

 .  (Sonuga-Barke, et al., 2002)  ياجامما يحد مف  حيث أنا ااطراب وراثق
وتشػػػير األبحػػػاث الحديثػػػة إلػػػر أف التػػػداات ال ا مػػػة يمػػػر الي ظػػػة الع ميػػػة تحسػػػف 
األيراض األساسية  اطراب ن ص ا نتبػا  المحػوب بالنشػاط الزا ػد حيػث تسػمـ بػدور ر يسػق 

( (Hayes, 2004; Zylowska, et al., 2008ا نتبػا  والوظػا ؼ التنفيذيػة   ػق تحسػيف
والابػرات الدااميػة والمشػاير واألحاسػيس الجسػدية لمفػرد،  ، و ق هذا التػداؿ تػـ دمػا األ كػار
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حيث يتـ مف ااؿ هذا التداؿ ويق الفرد بالعمميات الداامية مف أجػؿ ت ميػؿ تأثيرهػا يمػر أدام 
 .(Greco & Hayes, 2008)الفرد

وتعمؿ التداات العاجية ال ا مة يمر الي ظة الع ميػة يمػر افػض أيػراض ااػطراب  
تحسػيف التنظػيـ الػذاتق و العمميػات المعر يػة ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د مف ااؿ 

(Lutz, et al., 2009; Tang, et al., 2007; Posner& Rothbart, 1998 ،)
بعػاد هػذا أ( وهػو بعػد ااػر مػف Kozasa, et al., 2012كما تعمؿ يمر افض ا ند اييػة )

ا اطراب باإلاا ة إلر أف ذوي ااطراب ن ػص ا نتبػا  لػديمـ انافػاض يمػر م يػاس الي ظػة 
ف تػدريبمـ يمػر الي ظػة الع ميػة يسػمـ بدرجػة كبيػرة  ػق افػض إالع مية م ارنة بالعػادييف لػذا  ػ

 ,Philipsenد Grant, et al., 2013ااػطراب ن ػص ا نتبػا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد)
et al., 2007.) 

 :دراسات الشابكُ

والتق ركزت  يما يمر الدراسات  ثاث محاورالدراسات الساب ة يمر  يعرض الباحثاف
 وهقالتجريبية ويمر يينة األطفاؿ  ق مرحمة الطفولة التق تناسب سف المرحمة ا بتدا ية 

  :كالتالق
 التيفًذيُ.األول: دراسات تياولت الًكعُ العكلًُ والىظآف  احملىر

إلػر التعػرؼ يمػر  Lu, Chung Huang, & Rios (2017)دراسػة هػد ت حيػث 
العارػػػة بػػػيف الي ظػػػة الع ميػػػة والوظػػػا ؼ التنفيذيػػػة واألدام األكػػػاديمق لػػػدى تاميػػػذ المرحمػػػة 

( يامػػًا، 24-21أيمػػارهـ بػػيف ) تمميػػذًا وتمميػػذة تراوحػػت :32ا بتدا يػػة، وتكونػػت العينػػة مػػف 
(، وم يػاس السػموؾ Brown& Ryan, 2003وتػـ اسػتاداـ م يػاس الي ظػة الع ميػة إيػداد )

نجاز المماـ ل ياس الوظا ؼ التنفيذيػة، وتػـ اسػتاداـ درجػات التاميػذ  ػق الريااػ يات والموػة وا 
ة إلػػر وجػػود أشػػارت نتػػا ا الدراسػػو مؤشػػر يمػػر التحصػػيؿ األكػػاديمق، اإلنجميزيػػة والصػػينية ك

الوظػػا ؼ بػػيف ارتبػػاط إيجػػابق رػػوي بػػيف الي ظػػة الع ميػػة والوظػػا ؼ التنفيذيػػة، ويارػػة إيجابيػػة 
 التنفيذية والتحصيؿ األكاديمق، ويارة إيجابية بيف الي ظة الع مية والتحصيؿ األكاديمق.

إلػر التعػرؼ يمػر  ايميػة التػداات ال ا مػة يمػر  Adams (2015)دراسػة وهػد ت 
 5الي ظة الع مية  ق تحسيف الوظا ؼ التنفيذية لتاميذ المرحمة ا بتدا ية، وتكونػت العينػة مػف 

سػػنوات مػػف تاميػػذ المرحمػػة ا بتدا يػػة، وتػػـ اسػػتاداـ م يػػاس الوظػػا ؼ  21ذكػػور  ػػق سػػف 
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برناما ال ػا ـ يمػر الي ظػة الاؼ لؤلطفاؿ، و ، وم ياس األهدإيداد الباحث التنفيذية نساة المعمـ
، وأشػارت نتػا ا دري ػة 41، بوارػ  جمسػتاف  ػق األسػبوع مػدة الجمسػة أسابي  21الع مية لمدة 

الدراسة إلر  ايمية التداات ال ا مة يمر الي ظػة الع ميػة  ػق تحسػيف الوظػا ؼ التنفيذيػة لػدى 
 .  األطفاؿ وزيادة تح يؽ ا هداؼ المحددة ذاتياً 

إلػػر التعػرؼ يمػر  ايميػػة التػداات ال ا مػػة  Chukwu (2015)دراسػػة ا هػد ت كمػ
لػػدى طػػاب الصػػؼ السػػادس يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق المدرسػػة لتحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة 

 23-22تراوحػت أيمػارهـ بػيف طالب مف الصؼ السادس  63تكونت العينة مف و ، ا بتدا ق، 
طالػب،  37مجمػويتيف مجمويػة تجريبيػة ومجمويػة اػابطة كػؿ مػنمـ  إلػرتػـ ت سػيممـ سنة 

طالػب  22انسػحب حيػث طالب   ط الػق نمايػة البرنػاما  26وتكونت المجموية التجريبية مف 
وتػػـ اسػػتاداـ را مػػة الت ػػدير ولػػر بسػػبب الويػػاب او تػأاير الحاػػور، األ  الامسػػةبعػد الجمسػػات 

برنػاما ال ػا ـ يمػر الي ظػة ال، و Gioia, et al., (2002)السموكق لموظا ؼ التنفيذية إيداد 
يمػػر منارشػػات  ركػػزت أسػػابي   21دري ػػة لمػػدة  56بوارػػ  جمسػػة  ػػق األسػػبوع مػػدتما  الع ميػػة

جماييػػػة حػػػوؿ بعػػػض  المواػػػويات السػػػموكية وا نفعاليػػػة وا جتماييػػػة مثػػػؿ الميارػػػة الع ميػػػة 
ارسػات تػدريبات الي ظػة الع ميػة ممو والتعامؿ م  المشاير الواب والحزف والتنظػيـ ا نفعػالق، 

كػػػالتنفس الصػػػحق والػػػتحكـ العػػػاطفق وتركيػػػز ا نتبػػػا ، وأشػػػارت نتػػػا ا الدراسػػػة إلػػػر  ايميػػػة 
التػػداات ال ا مػػة يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة لػػدى تاميػػذ الصػػؼ 

 السادس ا بتدا ق.
التػداات ال ا مػة يمػر إلػر التعػرؼ يمػر  ايميػة   Hayes (2013)دراسػة وهػد ت 

الي ظػػة الع ميػػة واإلرشػػاد ال ػػا ـ يمػػر المنارشػػات الجماييػػة و التػػداات ال ا مػػة يمػػر الػػدروس 
ى تاميػذ التنظػيـ( لػد –التاطػيط  –التعميمية  ق تحسيف الوظا ؼ التنفيذيػة )مػا ورام المعر ػة 

 Gioiaإيػداد التنفيذيػة ، وتـ استاداـ را مة الت دير السموكق لموظا ؼ الصؼ الراب  ا بتدا ق
et al (2002) ،  جمسػػة وبرنػػاما المنارشػػات الجماييػػة  23وبرنػػاما الي ظػػة الع ميػػة بوارػػ

وأشػػػارت نتػػػا ا الدراسػػػة إلػػػر تحسػػػيف رػػػدرات مػػػا ورام المعر ػػػة وبرنػػػاما الػػػدروس التعميميػػػة، 
ل ػدرة يمػر اوزيػادة ، المتمثمة  ق )زيػادة رػدرة التاميػذ يمػر ادراؾ ن ػاط ال ػوة والاػعؼ لػديمـ 

الدراسػة إلػر أف التػداات ال ا مػة  نتػا ا أشػارتو وال درة يمر التاطػيط ،  تنظيـ ومراربة الت دـ
يمػػر الي ظػػة الع ميػػة مػػف أكثػػر التػػداات  ايميػػة  ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة كمػػا أوصػػت 
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 الدراسػػة بزيػػادة التركيػػػز يمػػر التػػداات ال ا مػػػة يمػػر الي ظػػة الع ميػػػة  ػػق تحسػػيف الوظػػػا ؼ
 التنفيذية.
التعػػرؼ يمػػر  ايميػػة التػػداات  إلػػر Flook, et al., (2010)دراسػػة وهػػد ت  

، تاميػػذ المرحمػػة ا بتدا يػػةال ا مػػة يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة لػػدى 
(، ذكػور :3 -إنػاث 46طفًا لدى تاميذ الصػؼ الثػانق الثالػث بوارػ  ) 75وتكونت العينة مف 

تػـ اسػتاداـ را مػة الت ػدير السػموكق الوظػا ؼ التنفيذيػة و ، يامػا  :-8تراوحت أيمارهـ بيف   
وبرنػاما الي ظػة الع ميػة   ، .(Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000 ;إيػداد 
 41جمسػػة مػػدة الجمسػػة  27التػػنفس(  بوارػػ   -أسػػابي  مػػرتيف  ػػق األسػػبوع )التأمػػؿ 9لمػػدة 

تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة ة إلػػر  ايميػػة الي ظػػة الع ميػػة  ػػق ا ا الدراسػػأشػػارت نتػػو  دري ػػة، 
 .لؤلطفاؿ

 .ىكص االىتباه املصخىب باليشاط الزآد واضطزابالًكعُ العكلًُ  تياولت : دراساتالجاىٌاحملىر 

 التػداات ال ا مػةإلر التعػرؼ يمػر  ايميػة  Tarrasch (2018)دراسة هد ت حيث 
يمر الي ظة الع ميػة  ػق تحسػيف وا نتبػا  الػوظيفق وا نت ػا ق لػدى تاميػذ المرحمػة ا بتدا يػة، 

مػػػف طػػػاب الصػػػؼ الثالػػػث والرابػػػ  والاػػػامس ، وتكونػػػت  212تكونػػػت العينػػػة الكميػػػة مػػػف و 
المجمويػة الاػابطة وتمميذة مف طػاب الصػؼ الرابػ  ، و  اً تمميذ 69المجموية التجريبية  مف  

تػـ اسػتاداـ م يػاس ا نتبػا  ، وبرنػاما الي ظػة الع ميػة ال ػا ـ يمػر افػض و ، وطفمػةطفا  54
يمػر الي ظػة الع ميػة  التػداات ال ا مػةأشارت نتا ا الدراسة إلر  ايمية ، و (MBSR)الاووط 

  ق تحسيف ا نتبا  ا نت ا ق  وافض ا ند ايية  لدى تاميذ المرحمة  ا بتدا ية .
إلػر التعػػرؼ يمػر  ايميػػة  Viglas, & Perlman, (2018)دراسػػة هػد ت كػذلؾ 

برناما را ـ يمر الي ظة الع مية  ق تحسيف التنظيـ الذاتق والسموؾ ا جتمايق اإليجػابق و ػرط 
يامًا، وتػـ ت سػيممـ  7-5طفًا تراوحت أيمارهـ مف  238النشاط، وتكونت يينة الدراسة مف 

(. وتػػـ اسػػتاداـ 66ة اػػابطة )ف   ( ومجمويػػ83إلػػر مجمػػويتيف مجمويػػة تجريبيػػة )ف   
Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS)  كم ياس مباشر رػا ـ يمػر األدام لمتنظػيـ

( لت يػػيـ السػػموؾ ا جتمػػايق اإليجػػابق و ػػرط SDQالػػذاتق، واسػػتبياف ن ػػاط ال ػػوة والصػػعوبات )
دري ػػة، يػػتـ  31جمسػػة لمػػدة  29النشػػاط نسػػاة المعمػػـ، وبرنػػاما الي ظػػة الع ميػػة يتكػػوف مػػف 

أسػػابي . وأشػػارت نتػػا ا الدراسػػة إلػػر أف األطفػػاؿ  ػػق  7مػػرات  ػػق األسػػبوع لمػػدة  4ت ػػديمما 
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ق، وكػػانوا أكثػػر إيجابيػػة وأرػػؿ مجمويػػة الي ظػػة الع ميػػة أظمػػروا تحسػػًنا أكبػػر  ػػق التنظػػيـ الػػذات
 نشاًطا م ارنة باألطفاؿ  ق المجموية الاابطة. 

 Felver, Tipsord, Morris, Racer& Dishion, (2017(دراسػة هػد ت كمػا 
تكونػت العينػة و ، الع مية  ق تنظيـ انتبػا  األطفػاؿإلر التعرؼ يمر  ايمية التدريب يمر الي ظة 

تػـ ت سػيممـ إلػر مجمػويتيف مجمويػة و سػنة ،   23 -: بػيف  طفًا تراوحت أيمارهـ 58مف 
تػػـ اسػػتاداـ م يػػاس و مػػف اآلبػػام ،  59،  و طفػػؿ34طفػػؿ ومجمويػػة اػػابطة  35يبيػػة تجر 

برنػاما افػض الاػووط ال ػا ـ يمػر الي ظػة ، و ((Fan, et al., 2002تنظػيـ ا نتبػا  إيػداد
 –دـ  نيػػات ) التػػنفس دري ػػة  ػػق  األسػػبوع اسػػتا 1:أسػػابي  متتاليػػة لمػػدة  9الع ميػػة لمػػدة 

لعبػػة التميػػز بػػيف األصػػوات(، وتػػـ تطبيػػؽ البرنػػاما يمػػر األطفػػاؿ  -الوجبػػات المنزليػػة -اليوجػػا
أشػػارت نتػػا ا و األطفػػاؿ وتنظػػيـ انتبػػاهمـ ،  انتبػػا أسػػمـ بشػػكؿ  عػػاؿ  ػػق تركيػػز ممػػا واآلبػػام 

 طفاؿ.تنظيـ انتبا  األتحسيف الدراسة إلر  ايمية التدريب يمر الي ظة الع مية  ق 
إلػػر التعػػرؼ يمػػر  ايميػػة  Thoma, & Atkinson (2016)دراسػػة وهػػد ت 
يمػػر الي ظػػة الع ميػػة لػػدى تاميػػذ المرحمػػة ا بتدا يػػة  ػػق تحسػػيف ا نتبػػا ،  التػػداات ال ا مػػة
، تػـ ت سػيـ العينػة إلػر يامػاً  :-9تراوحت أيمارهـ بيف  وتمميذة اً تمميذ 41وتكونت العينة مف 

 ,Das) تجريبيػة ومجمويػة اػابطة، وتػـ اسػتاداـ را مػة ا نتبػا  إيػدادمجمويتيف مجمويػة 
أشػػارت نتػػا ا و أسػػابي ،  :، وبرنػػاما التػػدريب يمػػر الي ظػػة الع ميػػة اسػػتمر البرنػػاما (2002

 ا نتبا  الوظيفق.يمر الي ظة الع مية  ق تحسيف  التداات ال ا مةالدراسة إلر  ايمية 
إلػر التعػرؼ يمػر  redrick,. (2013)Carbon., Roach, & Fدراسػة وهػد ت  

أطفػاؿ  5تكونت العينة مػف و  ايمية التداات ال ا مة يمر الي ظة الع مية يمر سموؾ األطفاؿ، 
سنوات ذوي ااطراب ن ص ا نتبا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد، وتػـ اسػتاداـ  9ذكور  ق سف 

إلػػر أف  نتػػا ا الدراسػػة ارتأشػػو را مػػة ت ػػدير السػػموؾ نسػػاة المعمػػـ، وبرنػػاما الي ظػػة الع ميػػة، 
ممارسػػػة بػػػراما الي ظػػػة الع ميػػػة لػػػدى التاميػػػذ الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف ااػػػطراب ن ػػػص ا نتبػػػا  
المصحوب بالنشاط الزا د لما دور كبير  ق افض النشاط الزا د وزيادة سموؾ ماحظػة المممػة 

  ق الفصؿ الدراسق
إلػر   Van der Oord, Bo ¨gels& Peijnenburg (2012)دراسػةوهػد ت 

التعرؼ يمر  ايمية التدريب يمر الي ظة الع مية  ق افض ااطراب ن ص ا نتبػا  المصػحوب 
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افػض الاػووط لػدى  ػق بالنشاط الزا د لدى األطفػاؿ، و  ايميػة التػدريب يمػر الي ظػة الع ميػة 
يػاـ  23 – 9مف األطفاؿ تتػراوح أيمػارهـ مػف  29مف اآلبام و 33تكونت العينة مفو ابا مـ، 

تاداـ م يػػاس ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد، وم يػػاس ااػػطراب العنػػاد تػػـ اسػػو ، 
المتحػػػدي، وم يػػػاس الاػػػووط لموالػػػديف، وم يػػػاس الي ظػػػة الع ميػػػة،  وبرنػػػاما الي ظػػػة الع ميػػػة 

أشػػارت نتػا ا الدراسػػة إلػػر  ايميػػة التػدريب يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق و أسػػابي ،  9اسػتمر لمػػدة 
المصػحوب بالنشػاط الزا ػد لػدى األطفػاؿ وافػض الاػووط لػدى  افض ااػطراب ن ػص ا نتبػا 

 .ابا مـ
إلػػر التعػػرؼ يمػػر  Semple, Lee, Rose& Miller (2010)دراسػػة وهػػد ت 

 ايميػػة التػػدريب يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق تحسػػيف ا نتبػػا  والمرونػػة ا جتماييػػة وا نفعاليػػة 
 –إنػاث  26يامػًا بوارػ  ) 24-:طفًا تراوحػت أيمػارهـ بػيف  36لؤلطفاؿ، وتكونت العينة مف 

 CBCL; Achenbachتـ استاداـ را مة سػموؾ الطفػؿ نسػاة اآلبػام إيػداد )و ذكور(،  21
 MASC; March 1997; March(، وم ياس ال مؽ متعدد األبعػاد لؤلطفػاؿ إيػداد )1991

and Parker 1999)  ورا مػة حالػة وسػمة ال مػؽ إيػداد ،Spielberger et al. 1973 ،
أشػػارت نتػػا ا الدراسػػة إلػػر لؤلطفػػاؿ، و الي ظػػة الع ميػػة  العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر  وبرنػػاما

لع ميػة  ػق افػض مشػكات ا نتبػا  ومسػتوي ال مػؽ والمشػكات  ايمية التػدريب يمػر الي ظػة ا
 السموكية لدى األطفاؿ.

إلػػر التعػػرؼ يمػػر  ايميػػة التػػدريب يمػػر  Singh et al (2010)دراسػػة وهػػد ت 
الي ظػػة الع ميػػة لػػدى أممػػات األطفػػاؿ ذوي ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد 

مػف  3مػف األممػات و 3األطفاؿ، تكونػت العينػة مػف وأطفالمف  ق تحسيف سموؾ ا متثاؿ لدى 
برناما التدريب يمر الي ظة الع ميػة وتـ استاداـ سنة،  23-21أطفالمف يتراوح أيمارهـ بيف 

أشػػارت و جمسػػة،  23جمسػػة وكػػذلؾ برنػػاما األطفػػاؿ يػػدد جمسػػاتا  23لؤلممػػات ويػػدد جمسػػاتا 
 ق تحسيف سموؾ ا متثاؿ لػدى األطفػاؿ نتا ا الدراسة إلر  ايمية التدريب يمر الي ظة الع مية 

 ذوي ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د .
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 واضطزاب ىكص االىتباهوالىظآف التيفًذيُ احملىر الجالح: دراسات تياولت الًكعُ العكلًُ 

  املصخىب باليشاط الزآد

إلػر التعػرؼ يمػػر  Huguet, Ruiz, Haro & Alda, (2017)دراسػة هػد ت 
المصػػحوب  ايميػػة التػػدريب يمػػر الي ظػػة الع ميػػة لػػدى األطفػػاؿ ذوي ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  

تػـ ت سػيممـ يمػر  طفػاً 23وصػعوبات الوظػا ؼ التنفيذيػة ، وتكونػت العينػة مػف بالنشاط الزا د 
 بػيفأيمػارهـ  تتراوحػأطفػاؿ  7ومجمويػة اػابطة كػؿ مجمويػة مجمويتيف مجموية تجريبيػة 

 Du) إيػػداد سػػنة، وتػػـ اسػػتاداـ م يػػاس ن ػػص ا نتبػػا  مفػػرط النشػػاط نسػػاة اآلبػػام 8-23
Paul et al, 1998إيػداد (.ورا مػة ا كت ػاب لؤلطفػاؿ نسػاة اآلبػام  ((CDI; Kovacs, 

 & ,Birmaher, Khetarpal )م إيػػداد ، ورا مػػة ال مػػؽ لؤلطفػػاؿ نسػػاة اآلبػػا 1992
Cully, 1997) إيػداد ، ورا مة سموؾ األطفػاؿ (CBCL; Achenbach & Rescorla, 

جمسػة كػؿ بوارػ  أسابي   9لمدة  العاج المعر ق  ال ا ـ يمر الي ظة الع مية، وبرناما (2001
الواجبات المنزلية، وأشارت نتػا ا الدراسػة إلػر  ايميػة   نية استادـتـ  ،دري ة 86أسبوع لمدة 

ااػػطراب افػػض ف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة و  ػػق تحسػػيال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  العػػاج المعر ػػق
 ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د.

 &Van de Weijer-Bergsma., Formsma, De Bruin دراسػةوهػد ت 
Bögels,. (2012).    إلر التعػرؼ يمػر  ايميػة التػدريب يمػر الي ظػة الع ميػة لػدى األطفػاؿ

 21ذوي ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د وتػدريب ابػامهـ، تكونػت العينػة مػف 
  تػـ اسػتاداـ م يػاس ا نتبػػاو مػف ابػا مـ،  :2يػاـ، و (26-22)أطفػاؿ تتػراوح أيمػارهـ بػيف 

 Brown and Ryan) الع مية إيػدادس الي ظة وم يا ،(De Sonneville, 2005) إيداد
، وم يػاس  (Verhulst et al. ,1996) ة إيػداد، وم يػاس المشػكات السػموكي (2003,

 De)ة إيػداد ، وم يػاس الاػووط الوالديػ (Goia et al. 2002) ة إيػداد الوظػا ؼ التنفيذيػ
Brock et al. ,1992) وم يػاس السػعادة إيػداد ، (Lyubomirsky and Lepper 

 ػق تحسػيف انتبػا  وأشارت نتا ا الدراسة إلػر  ايميػة التػدريب يمػر الي ظػة الع ميػة ، (1999,
الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وافػػض المشػػكات السػػموكية لػػديمـ، كمػػا أشػػارت إلػػر األطفػػاؿ وتحسػػيف 

 ايمية التدريب يمر الي ظة الع مية  ق افض الاووط الوالديػة لػدى ابػام األطفػاؿ ذوي ن ػص 
   المصحوب بالنشاط الزا د.ا نتبا
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 :تعلًل علِ الدراسات الشابكُ

هداؼ الدراسة: هد ت بعض الدراسات إلر التعرؼ يمر  ايمية الي ظة الع ميػة أمف حيث 
 ,Chukwuدراسػػػة ، و Adams (2015) ػػػق تحسػػػيف الوظػػػا ؼ التنفيذيػػػة مثػػػؿ دراسػػػة 

 Lu, et al., (2017)بينمػا هػد ت دراسػة  Flook, et al., (2010)، ودراسػة (2015)
 Hayesإلػػر دراسػػة العارػػة بػػيف الي ظػػة الع ميػػة والوظػػا ؼ التنفيذيػػة، كمػػا هػػد ت دراسػػة 

إلر الم ارنة بيف  ايمية الي ظة الع مية والمنارشات الجمايية والدروس التعميمػة  ػق  (2013)
ة  ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة، وهػػد ت دراسػػات المحػػور الثػػانق إلػػر  ايميػػة الي ظػػة الع ميػػ

 Tarrasch افػػػض ااػػػطراب ن ػػػص ا نتبػػػا  المصػػػحوب بالنشػػػاط الزا ػػػد مثػػػؿ دراسػػػة 
الػر تحسػيف التنظػيـ الػذاتق  Viglas, & Perlman, (2018) كمػا هػد ت دراسػة(2018)

إلر التعرؼ يمػر  ايميػة  Felver, et al., (2017)وافض  رط النشاط ، كما هد ت دراسة 
 Viglas, & Perlman, (2018) طفػاؿ، وهػد ت دراسػةالي ظػة الع ميػة  ػق تنظػيـ انتبػا  األ

 إلر التعرؼ يمر الي ظة الع مية  ق تحسيف ا نتبا . Semple, et al., (2010)ودراسة 
Carbon, et al,. ودراسػة   Van der Oord, et al,. (2012)كمػا هػد ت دراسػة 

إلػػػر التعػػػرؼ يمػػػر  ايميػػػة الي ظػػػة الع ميػػػة  ػػػق افػػػض ااػػػطراب ن ػػػص ا نتبػػػا   (2013)
إلػر  ايميػة التػدريب  Huguet, et al., (2017)المصػحوب بالنشػاط الزا ػد. وهػد ت دراسػة 

يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق افػػض ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  مفػػرط النشػػاط  وصػػعوبات الوظػػا ؼ 
الػر  .Van de Weijer-Bergsma, et al., (2012) التنفيذيػة، كمػا هػد ت دراسػة 

 ايميػػة الي ظػػة الع ميػػة  ػػق افػػض المشػػكات السػػموكية وتحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وتحسػػيف 
 ا نتبا .

وهد ت الدراسة الحاليػة إلػر التعػرؼ يمػر  ايميػة العػاج المعر ػق ال ػا ـ يمػر الي ظػة 
ا نتبػػا  المصػػحوب الع ميػػة لؤلطفػػاؿ  ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وافػػض ااػػطراب ن ػػص 

 بالنشاط الزا د.
 Van deودراسػة ، Lu, et al., (2017)مػف حيػث األدوات: اسػتادمت دراسػة 

Weijer-Bergsma, et al., (2012)   م يػػاس الي ظػػة الع ميػػة إيػػدادBrown& 
Ryan, 2003)كمػا اسػتادمت دراسػة ،)Chukwu (2015)   ودراسػةHayes (2013) 

را مػة الت ػدير السػموكق لموظػا ؼ التنفيذيػة إيػداد جوجيػا  Flook, et al., (2010) دراسػةو 
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نجػػاز  Lu, et al., (2017)(. كمػا اسػػتادمت دراسػػة 3111-3113) م يػػاس السػػموؾ وا 
 Thoma& Atkinson (2016)الممػاـ ل يػاس الوظػا ؼ التنفيذيػة، كمػا اسػتادمت دراسػة 

 ,.Felver, et al ، كمػػا اسػػتادمت دراسػػة (Das, 2002)را مػػة ا نتبػػا  إيػػداد 
 .Fan, et al., (2002)م ياس تنظيـ ا نتبا  إيداد(2017)

وتسػػػتادـ الدراسػػػة الحاليػػػة ااتبػػػار ن ػػػص ا نتبػػػا  المصػػػحوب بالنشػػػاط الزا ػػػد إيػػػداد 
(، وم يػاس الوظػا ؼ التنفيذيػة إيػداد الباحثػة وبرنػاما العػاج 3126جيمياـ وترجمػة البحيػري)

 .إيداد الباحثة ة لؤلطفاؿالمعر ق ال ا ـ يمر الي ظة الع مي
إلر وجود يارة  Lu, et al., (2017)مف حيث النتا ا: أشارت نتا ا دراسة 

  ارتباط إيجابق روي بيف الي ظة الع مية والوظا ؼ التنفيذية، كما توصمت نتا ا دراسة
Chukwu, (2015)  ودراسةAdams (2015)  دراسة وHayes (2013)   ودراسة

Flook, et al., (2010)   وأشارت نتا ا دراسةTarrasch (2018)  إلر   ايمية
التداات ال ا مة يمر الي ظة الع مية  ق تحسيف ا نتبا  ا نت ا ق  وافض ا ند ايية ، 

إلر  ايمية التداات ال ا مة يمر  Viglas, & Perlman, (2018)وأشارت نتا ا دراسة 
افض  رط النشاط ، وأشارت نتا ا دراسة الي ظة الع مية  ق تحسيف التنظيـ الذاتق و 

Felver, et al., (2017)  إلر  ايمية التداات ال ا مة يمر الي ظة الع مية  ق تحسيف
إلر  ايمية التداات  Thoma& Atkinson (2016)تنظيـ ا نتبا ، وأشارت نتا ا دراسة 

 ال ا مة يمر الي ظة الع مية  ق تحسيف ا نتبا  الوظيفق. 
إلر  ايمية التدريب   Van der Oord, et al., (2012)دراسة تا ا وأشارت ن

يمر الي ظة الع مية  ق افض ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د، كما أشارت 
إلر  ايمية التدريب يمر الي ظة الع مية  ق  Semple, et al., (2010) نتا ا دراسة 

افض مشكات ا نتبا  ومستوي ال مؽ والمشكات السموكية لدى األطفاؿ. وأشارت نتا ا 
إلر  ايمية العاج المعر ق ال ا ـ يمر الي ظة الع مية  Huguet, et al., (2017)دراسة 

با  المصحوب بالنشاط  ق تحسيف الوظا ؼ التنفيذية وافض ااطراب ن ص ا نتلؤلطفاؿ 
إلر  ايمية  Van de Weijer-Bergsma, et al., (2012)الزا د. وأشارت نتا ا دراسة 

التدريب يمر الي ظة الع مية  ق تحسيف انتبا  األطفاؿ وتحسيف الوظا ؼ التنفيذية وافض 
 المشكات السموكية لديمـ.
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 :فزوض الدراسُ

 تمت صيااة  روض الدراسة يمر النحو التالق:
توجد  روؽ دالة احصا يا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية  ق ال ياس  .2

 .البعديال بمق وال ياس البعدي يمر م ياس الوظا ؼ التنفيذية لصالح ال ياس 
توجد  روؽ دالة إحصا ًيا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية ومتوسط رتب  .3

يمر م ياس الوظا ؼ التنفيذية لصالح  يالبعددرجات المجموية الاابطة  ق ال ياس 
 .المجموية التجريبية

توجد  روؽ دالة احصا يا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية  ق ال ياس  .4
 .ال بمق وال ياس البعدي يمر ااتبار ن ص ا نتبا  مفرط الحركة لصالح ال ياس البعدي

وية التجريبية ومتوسط رتب توجد  روؽ دالة إحصا ًيا بيف متوسط رتب درجات المجم .5
، يمر ااتبار ن ص ا نتبا  مفرط الحركة البعديدرجات المجموية الاابطة  ق ال ياس 

 .لصالح المجموية التجريبية
  توجد  روؽ دالة إحصا يًا بيف متوسط رتب درجات المجموية التجريبية  ق ال ياس  .6

ااتبار ااطراب ن ص ا نتبا  البعدي وال ياس التتبعق يمر م ياس الوظا ؼ التنفيذية و 
 .مفرط الحركة بعد شمريف

 :الدراسُإدزاْات 

ايتمدت الدراسػة الحاليػة يمػر المػنما التجريبػق لمتعػرؼ يمػر أثػر المتويػر  أواًل: ميوج الدراسُ:
المسػػت ؿ )العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة الع ميػػة لؤلطفػػاؿ( يمػػر المتويػػر التػػاب  الوظػػا ؼ 
التنفيذيػػة وااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد لػػدى تاميػػذ المرحمػػة ا بتدا يػػة 

التجريبػػق المكػػوف مػػف مجمػػويتيفد مجمويػػة تجريبيػػة ومجمويػػة  وذلػػؾ مػػف اػػاؿ التصػػميـ
 اابطة. 

 : تكونت يينة الدراسة مف يينتيف هما: ثاىًًا: عًيُ الدراسُ
( تمميػػذ 311يينػػة الدراسػػة ا سػػتطايية: تكونػػت يينػػة الدراسػػة ا سػػتطايية مػػف )

تراوحػػت ا بتدا يػػة(  )مدرسػػة الوػػوانـوتمميػػذة مػػف تاميػػذ المرحمػػة ا بتدا يػػة بمحا ظػػة سػػوهاج 
 سنة.  23-21أيمارهـ مف 
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وتراوحػت  ،مف تاميذ الصػؼ الاػامس ا بتػدا ق اً تمميذ 23تكونت مف  :االساسًُ عًيُ الدراسُ
، وتػـ 165:3وانحػراؼ معيػاري  سػنة، 22644رػدر  بمتوسط يمري  سنة23-22أيمرهـ مف 

، تاميػذ 7كػؿ مجمويػة ت سيممـ إلػر مجمػويتيفد مجمويػة تجريبيػة ومجمويػة اػابطة يػدد 
والوظػػا ؼ التنفيذيػػة وااػػطراب ن ػػص  عمػػر،مػػف التكػػا ؤ بػػيف المجمػػويتيف  ػػق ال وتػػـ التح ػػؽ

وتنػػق  ، والجػػدوؿ التػػالق يواػػح  –ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد باسػػتاداـ ااتبػػار   مػػاف 
 .الفروؽ بيف المجمويتيف

انفزق ثٍٛ انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ ٔانضبثطخ فٙ انؼًز, ٔانٕظبئف انتُفٛذٚخ ٔاضطزاة َمص  (1خذٔل )

 االَتجبِ انًصسٕة ثبنُشبط انزائذ

( يدـ وجود  روؽ بيف المجموية التجريبية والمجموية 2يتاح مف الجدوؿ )
وااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د وهذا  والوظا ؼ التنفيذيةالاابطة  ق العمر 

 يشير إلر التكا ؤ بيف المجمويتيف. 
   :استادمت الدراسة األدوات التالية ثالجًا أدوات الدراسُ:

 ان(.الباحج :إعداد( مكًاض الىظآف التيفًذيُ )1)

تػػـ ا طػػاع يمػػر العديػػد مػػف الم ػػاييس  ػػق ريػػاس وتشػػايص الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وكانػػت 
زيػػادة يػػدد العبػػارات  افاػػري و  ػػا لمػػدؼ الدراسػػة، كمػػا  حػػظ الباحثػػأماتمفػػة مػػف دراسػػة إلػػر 

يبػارة، ممػا تجػد يػزوؼ مػف المعممػيف واآلبػام  ػق  97الااصة بالم ياس بما حيث تصػؿ إلػر 

 َٕع انمٛبس 

 
 انؼذد انًدًٕػخ

يتٕصظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت
U 

Z 
 انذالنخ 

 انؼًز

 

 تدزٚجٛخ

 ضبثطخ

2 

2 

29,6 

29,6 

0191, 

0291, 
1191, 

,900 
 غٛز دانخ

 تدزٚجٛخ انتُفٛذٚخ انٕظبئف

 ضبثطخ

2 

2 

2926 

2900 

0, 

06 
16 

 غٛز دانخ 912,

اضطزاة 

َمص 

االَتجبِ 

انًصسٕة 

ثبنُشبط 

 انزائذ

انُشبط 

 انزائذ

 تدزٚجٛخ

 ضبثطخ

2 

2 

2926 

2900 

0, 

06 
16 

 غٛز دانخ 912,

 تدزٚجٛخ االَذفبػٛخ

 ضبثطخ

2 

2 

6961 

1961 

0261 

0161 
1,61 

 غٛز دانخ 1902

َمص 

 االَتجبِ

 تدزٚجٛخ

 ضبثطخ

2 

2 

6916 

1960 

00 

01 
10 

 غٛز دانخ ,92,

انذرخخ 

 انكهٛخ

 تدزٚجٛخ

 ضبثطخ

2 

2 

6961 

1961 

0291, 

0191, 
1,91, 

  غٛز دانخ 1966
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رامػػت الباحثػػة بإيػػداد م يػػاس يوطػػق ا بعػػاد الااصػػة بالوظػػا ؼ اإلجابػػة يمػػر الم يػػاس لػػذا 
 التنفيذية  ق الجوانب الثاثة المعر ق والسموكق والوجدانق.

 مصادر إعداد املكًاض:

تػػـ ا طػػاع يمػػر را مػػة الت ػػدير السػػموكق ل يػػاس الوظػػا ؼ التنفيذيػػة لؤلطفػػاؿ والمػػراه يف  -
 – 6 ػق العمػر مػف  Gioia, Isquith, Guy, and Kenworthy (2000)إيػداد 
سػػػنة ، وتكػػػوف مػػػف صػػػورتيف د صػػػورة المعمػػػـ وي ػػػـو المعمػػػـ  يمػػػا بت ػػػدير سػػػموؾ  29

يبارة ، ونساة اآلبام وي ـو  يما اآلبام بت ػدير سػموؾ طفممػـ  84المفحوص وتتكوف مف 
 يبارة. 82وتتكوف مف 

يبػارة ترجمػة )يبػد  97را مة الت دير السموكق لموظا ؼ التنفيذية را مة اإلبام تتكوف مػف  -
 (، 3123 الجواد ويبد العزيز،

 (3127 وممحـ، الصورة األردنية لم ياس الوظا ؼ التنفيذية )الاوجا -
 (.3124م ياس الوظا ؼ التنفيذية لذوي صعوبات التعمـ المعر ية )البارورق،  -
 سػق،)السر  ية التق تناولت الوظػا ؼ التنفيذيػةيمر الدراسات الساب ة وا طر النظر  ا طاع -

 (.;Lu, et al., 2017 Desmond& Hanich, 2014د 3126
 :وصف املكًاض

بعػػاد ت ػػيس الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وهػػق أ 9يبػػارة موزيػػة يمػػر  56يتكػػوف الم يػػاس مػػف 
(، 23-22-21-:-9-8-7-6يبػػػػػارات ) 9(، والمراربػػػػػة 5-4-3-2يبػػػػػارات ) 5الكػػػػػؼ 

-:2يبػػػػارات ) 5(، والمبػػػػادأة 29-28-27-26-25-24يبػػػػارات ) 7والاػػػػبط ا نفعػػػػالق 
 يبػػارات 7والتاطػػيط (، 38-37-36-35-34يبػػارات ) 6(، والػػذاكرة العاممػػة 31-32-33
(، 49-48-47-46-45) يبػػػػػػػارات 6المػػػػػػػواد  وتنظػػػػػػػيـ(، 41-42-43-44-:39-3)

ثػػـ تػػـ يػػرض الم يػػاس  (.56-55-54-53-52-51-:4) يبػػارات 8والمرونػػة المعر يػػة 
مف المحكمػيف  ػق مجػاؿ يمػـ الػنفس والصػحة النفسػية لمحكػـ يمػر مناسػبة الم يػاس،  9 يمر

 .و ق اوم ماحظات المحكميف تـ تعديؿ بعض العبارات
 مف ااؿ ما يمق:   ق الدراسة الحالية تـ حساب الاصا ص السيكومترية لمم ياسكما 

 :ا تساؽ الداامق لمم ياس - أ
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حساب تـ حساب ا تسػاؽ الػداامق لمم يػاس مػف اػاؿ حسػاب العارػة بػيف العبػارة تـ 
والدرجػػة  مػػ  بعاػػما الػػبعض  ، وحسػػاب العارػػة بػػيف األبعػػادلمبعػػد المنتميػػة لػػاوالدرجػػة الكميػػة 

 (:4(، وجدوؿ )3الكمية لمم ياس ويواح ذلؾ جدوؿ )
 يؼبيالد ارتجبط انؼجبرح ثذرخخ انجؼذ انذ٘ تُتًٙ نّ نًمٛبس انٕظبئف انتُفٛذٚخ (6خذٔل )

 انًجبدأح انضجظ االَفؼبنٙ انًزالجخ انكف

يؼبيم  انؼجبرح

 االرتجبط

يؼبيم  انؼجبرح

 االرتجبط

يؼبيم  انؼجبرح

 االرتجبط

يؼبيم  انؼجبرح

 االرتجبط

يؼبيم  انؼجبرح

 االرتجبط

1 ,962** 1 ,910** , ,966** 10 ,960** 1, ,9,6** 

6 ,966** 2 ,961** 1, ,960** 10 ,926** 6, ,9,,** 

0 ,966** 6 ,960** 11 ,961** 11 ,966** 61 ,9,6** 

0 ,962** 6 ,91,** 16 ,961** 12 ,966** 66 ,966** 

      16 ,906**   

      16 ,910**   

 انًزَٔخ انًؼزفٛخ تُظٛى انًٕاد انتخطٛظ انذاكزح انؼبيهخ

 انؼجبرح
يؼبيم 

 االرتجبط
 انؼجبرح

يؼبيم 

 االرتجبط
 انؼجبرح

يؼبيم 

 االرتجبط
 يؼبيم االرتجبط انؼجبرح

60 ,9,6** 66 ,9,6** 00 ,961** 0, ,9,0** 

60 ,9,0** 6, ,9,2** 01 ,966** 0, ,96,** 

61 ,9,1** 0, ,9,6** 02 ,9,6** 01 ,96,** 

62 ,9,2** 01 ,9,6** 06 ,96,** 06 ,9,1** 

66 ,9,0** 06 ,9,1** 06 ,9,1** 00 ,966** 

  00 ,9,0**   00 ,9,1** 

      01 ,906** 

 (9,1,** دانخ ػُذ يضتٕ٘)

ويشػير ذلػؾ إلػر ارتبػاط  1.12( أف جمي  ال يـ دالة ينػد مسػتوي 3ويتاح مف جدوؿ )
 العبارات بأبعاد الم ياس. جمي 
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 يؼبيالد ارتجبط األثؼبد ثجؼضٓب انجؼض ٔثبنذرخخ انكهٛخ نًمٛبس انٕظبئف انتُفٛذٚخ (0خذٔل )

 انًزالجخ انكف انجؼذ
انضجظ 

 االَفؼبنٙ
 انًجبدأح

انذاكزح 

 انؼبيهخ
 انتخطٛظ

تُظٛى 

 انًٕاد

انًزَٔخ 

 انًؼزفٛخ

انذرخخ 

 انكهٛخ

 **966, **921, **,96, **926, **,96, **,92, **920, **960, - انكف

 **,66, **966, **962, **966, **961, **,96, **910, -  انًزالجخ

انضجظ 

 االَفؼبنٙ
  - ,906** ,90,** ,902** ,900** ,906** ,910** 

 **9,0, **962, **961, **966, **9,6, -    انًجبدأح

انذاكزح 

 انؼبيهخ
    - ,9,0** ,9,1** ,9,,** ,9,2** 

 **9,0, **9,1, **966, -      انتخطٛظ

تُظٛى 

 انًٕاد
      - ,9,1** ,6,0** 

انًزَٔخ 

 انًؼزفٛخ
       - ,9,0** 

انذرخخ 

 انكهٛخ
        - 

 (9,1,** دانخ ػُذ يضتٕ٘)

ويشػير ذلػؾ إلػر ارتبػاط  1.12( أف جمي  ال يـ دالة ينػد مسػتوي 4ويتاح مف جدوؿ) 
 أبعاد الم ياس ببعاما البعض وبالدرجة الكمية لمم ياس.

 :صدم املكًاض - ب

تـ حساب صدؽ الم ياس مف اػاؿ صػدؽ التحميػؿ العػاممق حيػث تػـ تحميػؿ المصػفو ة  
ا رتباطية التػق تتاػمف األبعػاد المكونػة لم يػاس الوظػا ؼ التنفيذيػة، بوػرض اسػتااص رػدر 
مف التبايف الوااح الد لة بيف مكونات الوظا ؼ التنفيذيػة، ويمػدؼ هػذا األجػرام إلػر الكشػؼ 

م ياس ولمحصوؿ يمر يامؿ نمػا ق أديػرت العوامػؿ المسػتارجة تػدويرًا يف التركيب العاممق لم
،  ظمػر يامػؿ واحػد والجػدوؿ   Kaiser ؿ كػايزر varimaxمتعامدًا بطري ػة   الفاريمػاكس  

 التالق يواح ذلؾ:  
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انؼبيم انًضتخزج ثطزٚمخ انًكَٕبد األصبصٛخ يٍ انًصفٕفخ االرتجبطٛخ ألثؼبد يمٛبس  (0خذٔل )

 (,,6انٕظبئف انتُفٛذٚخ )ٌ=

 انتشجغ انجؼذ و

 96,0, انكف 1

 9666, انًزالجخ 6

 9116, انضجظ االَفؼبنٙ 0

 9,01, انًجبدأح 0

 9,16, انذاكزح انؼبيهخ 1

 9,06, انتخطٛظ 2

 9,01, تُظٛى انًٕاد 6

 9,00, انًزَٔخ انًؼزفٛخ 6

 2912 اندذر انكبيٍ

 %66 انُضجخ انًئٕٚخ نهتجبٍٚ

( أف جميػ  التشػبعات العامميػة جوهريػة ومرتفعػة ورػد اسػتويب 5ويتاح مػف جػدوؿ )
 % مف التبايف الكمق لمم ياس. 88هذ العامؿ الر يس 

  ثبات املكًاض: -ج

تـ التح ؽ مف ثبات الم يػاس يػف طريػؽ التجز ػة النصػفية ومعامػؿ ثبػات ألفػا كرونبػاخ، 
 ( يواح ريـ الثبات باستاداـ التجز ة النصفية ومعامؿ ثبات ألفا كرونباخ:6وجدوؿ )
نًمٛبس انٕظبئف انتُفٛذٚخ  لٛى انثجبد ثبصتخذاو انتدزئخ انُصفٛخ ٔيؼبيم أنفب كزَٔجبش (1خذٔل )

 األثؼبد ٔانذرخخ انكهٛخ

لٛى ثجبد يؼبيم  لٛى ثجبد انتدزئخ انُصفٛخ يمٛبس انٕظبئف انتُفٛذٚخ

 ختًبٌ صٛجزيبٌ ثزأٌ إنفب كزَٔجبش

 966, 961, 962, انكف

 ,96, 961, ,96, انًزالجخ

 916, 916, 916, انضجظ االَفؼبنٙ

 9,6, 9,6, 9,6, انًجبدأح

 9,6, 9,0, 9,2, انذاكزح انؼبيهخ

 9,6, 9,6, 9,6, انتخطٛظ 

 9,1, 9,6, 9,6, تُظٛى انًٕاد

 966, 9,1, 9,6, انًزَٔخ انًؼزفٛخ

 9,1, 9,0, 9,6, انذرخخ انكهٛخ

( أف ريـ الصػدؽ والثبػات لم يػاس الوظػا ؼ التنفيذيػة مرتفعػة ممػا 6يتاح  ق جدوؿ)
وثبػػات يػػاؿ  ػػق البي ػػة العربيػػة وبالتحديػػد  ػػق مجتمػػ  يػػدؿ يمػػر أف الم يػػاس يتمتػػ  بصػػدؽ 

 .الدراسة مما يجعما مناسب لمدراسة الحالية
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 الصىرَ اليوآًُ للنكًاض: 

وتػػتـ  أبعػػاد،( 9( يبػػارة موزيػػة يمػػر )56اسػػت ر تا الصػػورة النما يػػة لمم يػػاس يمػػر )
،  4اإلجابة ينما تبًعا لاسػتجابات التاليػة: )دا مػا، أحيانػا، نػادرا(، وت ػد ر الػدرجات لمعبػارات بػػ)

 (.56/  246( يمر الترتيب، ويتراوح مدى الدرجات بيف )2،  3
 (3126البحيري ) ت نيف: ،جمياـ :إيداد  .مفرط الحركةااتبار ااطراب ن ص ا نتبا  ( 3)

  ون مػػا لمبي ػػة  Gilliamن ػػص ا نتبػػا  مفػػرط الحركػػة   جميػػاـ أيػػد ااتبػػار ااػػطراب 
( حيػث إيػادة حسػاب صػدرا وثباتػا يمػر البي ػة المصػرية ، حيػث تػـ 3126العربية البحيػري )

سػنة ، وتػـ حسػاب  34 – 4 ػردًا  ػق المػدى العمػري مػف  615الت نيف يمر يينة تكونت مف 
لؤلبعػاد  16:7 – 1693ثبات ا اتبار يػف طريػؽ التجز ػة النصػفية وتراوحػت رػيـ الثبػات بػيف 

رجػة الكميػػة ، وتػػـ حسػاب الثبػػات باسػػتاداـ معامػؿ ثبػػات ألفػػا كرونبػاخ وتراوحػػت ال ػػيـ بػػيف والد
لؤلبعػاد والدرجػػة الكميػة ، وتػػـ حسػػاب الصػدؽ يػػف طريػؽ صػػدؽ الماػػموف ،  :168 – 1685

الصدؽ الاارجق م  م ياس كونرز لت دير سموؾ الطفؿ )نسػاة المعمػـ( وتراوحػت رػيـ ا رتبػاط 
يبارة ، موزيػة يمػر ثاثػة أبعػاد هػق النشػاط الزا ػد ،  47تكوف مف ، وي 1695 – 1663بيف 

ون ػػػص ا نتبػػػا  ، وا ند اييػػػة.  ويسػػػتادـ ا اتبػػػار لتشػػػايص ااػػػطراب ا نتبػػػا  المصػػػحوب 
 بالنشاط الزا د. 

 مف ااؿ: لااتبارو ق الدراسة الحالية تـ حساب الاصا ص السيكومترية 
 :االتشام الداخلٌ  - أ

لداامق لااتبار مف ااؿ حساب العارة بيف العبارة والدرجػة الكميػة تـ حساب ا تساؽ ا
 ، وذلؾ كما يمق:لمبعد المنتمية لا، وحساب العارة بيف األبعاد والدرجة الكمية لااتبار
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يؼبيم ارتجبط انؼجبرح ثبنجؼذ انذ٘ تتًُٙ نّ انؼجبرح فٙ اختجبر َمص االَتجبِ يفزط انسزكخ  (2خذٔل )

=ٌ(6,,) 

 َمص االَتجبِ االَذفبػٛخ انُشبط انزائذ

يؼبيم  انؼجبرح 

 االرتجبط

يؼبيم  انؼجبرح 

 االرتجبط

يؼبيم  انؼجبرح 

 االرتجبط

1 ,921** 10 ,960** 60 ,9,2** 

6 ,902** 11 ,96,** 61 ,9,1** 

0 ,961** 12 ,966** 62 ,9,6** 

0 ,96,** 16 ,966** 66 ,96,** 

1 ,96,** 16 ,966** 66 ,961** 

2 ,961** 1, ,96,** 6, ,9,0** 

6 ,960** 6, ,926** 0, ,961** 

6 ,960** 61 ,922** 01 ,9,0** 

, ,966** 66 ,966** 06 ,9,0** 

1, ,966** 60 ,966** 00 ,9,1** 

11 ,960**   00 ,9,2** 

16 ,966**   01 ,9,1** 

10 ,916**   02 ,966** 

 (9,1,) ** دانخ ػُذ يضتٕ٘

ويشػير ذلػؾ إلػر ارتبػاط  1.12( أف جمي  ال ػيـ دالػة ينػد مسػتوي 7ويتاح مف جدوؿ)
 يبارات كؿ بعد بالدرجة الكمية لمبعد.

يؼبيالد ارتجبط االثؼبد يغ ثؼضٓب انجؼض ٔانذرخخ انكهٛخ الختجبر اضطزاة َمص االَتجبِ  (6خذٔل )

 (,,6يفزط انسزكخ )ٌ= 

 انذرخخ انكهٛخ االَتجبَِمص  االَذفبػٛخ انُشبط انزائذ  انجؼذ

 **961, **906, **961, - انُشبط انزائذ

 **966, **,90, -  االَذفبػٛخ 

 **960, -   َمص االَتجبِ

 -    انذرخخ انكهٛخ

 (1612** دالة يند مستوي)
ويشػير ذلػؾ إلػر ارتبػاط  1.12( أف جمي  ال يـ دالة ينػد مسػتوي 8) جدوؿويتاح مف 

 البعض وبالدرجة الكمية لااتبار.أبعاد ا اتبار ببعاما 
  االختبارصدم  –ب 

تـ حسػاب صػدؽ ا اتبػار مػف اػاؿ صػدؽ التحميػؿ العػاممق حيػث تػـ تحميػؿ المصػفو ة 
ا رتباطيػػػة التػػػق تتاػػػمف األبعػػػاد المكونػػػة  اتبػػػار ن ػػػص ا نتبػػػا  مفػػػرط الحركػػػة، بوػػػرض 
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استااص ردر مف التبايف الوااح الد لة بػيف مكونػات ااتبػار ن ػص ا نتبػا  مفػرط الحركػة، 
ويمدؼ هذا األجرام إلر الكشؼ يػف التركيػب العػاممق لااتبػار ولمحصػوؿ يمػر يامػؿ نمػا ق 

 Kaiserلكػايزر varimaxأديرت العوامؿ المستارجة تدويرًا متعامػدًا بطري ػة   الفاريمػاكس  
 واحد والجدوؿ التالق يواح ذلؾ:  ،  ظمر يامؿ 

انؼبيم انًضتخزج ثطزٚمخ انًكَٕبد األصبصٛخ يٍ انًصفٕفخ االرتجبطٛخ ألثؼبد اختجبر َمص  (6خذٔل )

 (,,6االَتجبِ يفزط انسزكخ  )ٌ=

 انتشجغ انجؼذ و

 9,0, انُشبط انزائذ 1

 9,0, االَذفبػٛخ 6

 9,1, َمص االَتجبِ 0

 6920 اندذر انكبيٍ

 %66966 انًئٕٚخ نهتجبٍٚ انُضجخ

( أف جميػ  التشػبعات العامميػة جوهريػة ومرتفعػة ورػد اسػتويب 9ويتاح مػف جػدوؿ )
 % مف التبايف الكمق لمم ياس. 99639هذ العامؿ الر يس 

 ثبات االختبار -ج

تـ التح ؽ مف ثبات ا اتبار يف طريؽ التجز ة النصفية ومعامؿ ثبات ألفػا كرونبػاخ،  
 ( يواح ريـ الثبات باستاداـ التجز ة النصفية ومعامؿ ثبات ألفا كرونباخ::وجدوؿ )

 لٛى انثجبد ثبصتخذاو انتدزئخ انُصفٛخ ٔيؼبيم أنفب كزَٔجبش  (,خذٔل )

 الختجبر َمص االَتجبِ يفزط انسزكخ األثؼبد ٔانذرخخ انكهٛخ

اختجبر َمص االَتجبِ يفزط 

 انسزكخ

لٛى ثجبد يؼبيم إنفب  لٛى ثجبد انتدزئخ انُصفٛخ

 كزَٔجبش
 ختًبٌ صٛجزيبٌ ثزأٌ

 9,6, 962, 966, انُشبط انزائذ

 9,0, 960, 961, االَذفبػٛخ

 9,6, 9,6, 9,6, َمص االَتجبِ

 9,2, 920, 921, انذرخخ انكهٛخ

( أف رػػيـ الصػػدؽ والثبػػات  اتبػػار ن ػػص ا نتبػػا  مفػػرط الحركػػة :) يتاػػح  ػػق جػػدوؿ
يمػػر أف ا اتبػار يتمتػػ  بصػدؽ وثبػػات يػاؿ  ػػق مجتمػ  الدراسػػة ممػا يجعمػػا مرتفعػة ممػػا يػدؿ 

 .مناسب لمدراسة الحالية
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 ان(.الباحج :إعداد)بزىامج العالج املعزيف الكآه علِ الًكعُ العكلًُ لألطفال ( 3)

  اهلدف العاو للربىامج: -

ن ص ا نتبا  تحسيف الوظا ؼ التنفيذية وافض ااطراب التدريب يمر الي ظة الع مية ل
 المصحوب بالنشاط الزا د لدى تاميذ المرحمة ا بتدا ية.

 تـ ا يتماد يمر المصادر التالية: مصادر بياْ الربىامج: -
-Kabat)ريػػػة والدراسػػػات التػػػق تناولػػػت الي ظػػػة الع ميػػػة مثػػػؿالنظا طػػاع يمػػػر األطػػػر  .2

Zinn, 2003; Lu, et al., 2017; Flook, et al., 2010).  
يمػػر األطػػر النظريػػة التػػق تناولػػت العػػاج المعر ػػق لؤلطفػػاؿ ال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة ا طػػاع  .3

 ;Semple, 2010; Semple, et al., 2010; Semple, 2005)الع ميػة مثػؿ
Lee, et al., 2008; Semple& Lee, 2014).    

 &Thomas)ا طػػػاع يمػػػر الدراسػػػات التػػػق تناولػػػت بػػػراما الي ظػػػة الع ميػػػة لؤلطفػػػاؿ  .4

Atkinson, 2016; Huguet, et al., 2017; Tarrasch, 2018; Van der Oord et al., 

2012; Napoli, et al., 2005; Felver, et al., 2017). 
 أسص وقىاعد إعداد وتيفًذ الربىامج: -

بنام البرناما بنام يمر أسس العاج المعر ق ال ا ـ يمر الي ظة الع مية لؤلطفاؿ  تـ
 :كالتالق وهقوالذي تـ يراا  ق اإلطار النظري لمدراسة الحالية 

إلر اف األطفاؿ  أسبوع بوار  جمستاف  ق األسبوع استناداً  23مدة البرناما موزية يمر  .2
 .يستفيدوف مف جمسات ياج أرصر  ق المدة وأكثر  ق التدريب

مشاركة اإلبام  ق البرناما بوار  جمستيف  ق م دمة البرناما لتدريب ابنامهـ  ق المنزؿ  .3
  .مما يعزز مف  ايمية العاج

  .دما األلعاب وال صص  ق جمسات البرناما .4
لمسموية والمر ية والممسية وذلؾ لزيادة ا نتبا  تنوع  ق أنشطة البرناما بيف األنشطة ا .5

  .والويق
استاداـ الواجبات المنزلية  ق جمسات البرناما مما يسمـ  ق دما ممارسات الي ظة  .6

 الع مية  ق الحياة اليومية لؤلطفاؿ.
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 حمتىّ ومكىىات الربىامج: -

والماطػط لؤلطفػاؿ  جمسػة 34و لآلبػام( جمسػة بوارػ  جمسػتيف 36يتكوف البرنػاما مػف )
   .التالق يواح جمسات البرناما

يخطظ ثزَبيح انؼالج انًؼزفٙ انمبئى ػهٗ انٛمظخ انؼمهٛخ نألطفبل فٙ تسضٍٛ انٕظبئف انتُفٛذٚخ  (,1خذٔل )

 ٔخفض اضطزاة َمص االَتجبِ انًصسٕة ثبنُشبط انزائذ

ػُٕاٌ  اندهضخ 

 اندهضخ 

 انفُٛبد انًضتخذيخ انٓذف

 خهضبد اٜثبء

إثبرح  1

انًؼزفخ 

ثبنٛمظخ 

انؼمهٛخ 

 نذٖ اٜثبء 

أٌ ٚتؼزف اٜثبء ػهٗ انجبزثخ ٔتتؼزف انجبزثخ 

 ػهٛٓى6

أٌ ٚؼزف اٜثبء يفٕٓو انٛمظخ انؼمهٛخ ٔأًْٛتٓب 

ٔدٔرْب فٙ تسضٍٛ االَتجبِ ٔخفض االَذفبػٛخ 

ٔانُشبط انزائذ ٔتسضٍٛ ٔانٕظبئف انتُفٛذٚخ نذٖ 

 األطفبل6

األفكبر انتؼبيم يغ  -انٕػٙ انسضٙ

 انًسبضزح –ٔاالَفؼبالد 

6 

انتأكٛذ ػهٗ تؼزف اٜثبء ألْذاف انجزَبيح 

 انؼالخٙ انًمذو ألثُبئٓى6 

تذرٚت اٜثبء ػهٗ يًبرصخ ثؼض األَشطخ نتًُٛخ 

 انٛمظخ انؼمهٛخ يغ أثُبئٓى فٙ انًُزل6

انتذرٚت ػهٗ  -االصتزخبء–انًسبضزح 

انتؼبيم يغ األزذاث غٛز  -انتأيم –انتُفش

 انضبرح6

 خهضبد األطفبل

1 

أٌ ٚتؼزف انتاليٛذ ػهٗ انجبزثٍٛ ٔػهٗ ثؼضٓى  تؼبرف

 انجؼض6

أٌ ٚتؼزف انتاليٛذ ػهٗ انجزَبيح ٔأْذافّ 

 ٔأَشطخ ٔيٕاػٛذ6ِ

 انتذرٚت ػهٗ انتُفش انٛمع6 

انًزذ  –انتؼبيم يغ األفكبر ٔاالَفؼبالد 

انٕاخت -انتؼزٚز -انتُفش انٛمع  -ٔانفكبْخ

 انًُزن6ٙ

6 

 

االَتجبِ 

 انٛمع

 

تًُٛخ انمذرح ػهٗ االَتجبِ انجصز٘ انٛمع فٙ 

 انهسظخ انسبنٛخ )أثُبء يًبرصخ انُشبط(6

تًُٛخ انمذرح ػهٗ االَتجبِ انضًؼٙ فٙ انهسظخ 

 انسبنٛخ )أثُبء يًبرصخ انُشبط(6

 -انٕػٙ انضًؼٙ -انسضٙ انجصز٘ انٕػٙ

 -انتؼزٚز-انتؼبيم يغ األفكبر ٔاالَفؼبالد 

 انٕاخت انًُزن6ٙ -االَتجبِ انٛمع 

0 

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ انجصز٘ 

ٔانضًؼٙ انٛمع فٙ انهسظخ انسبنٛخ )أثُبء 

 يًبرصخ األَشطخ انًختهفخ(6

الد تؼزٚز انمذرح ػهٗ انتؼبيم يغ األفكبر ٔاالَفؼب

 انذاتٛخ أثُبء يًبرصخ األَشطخ6

 -انتؼزٚز -انتؼبيم يغ األزذاث غٛز انضبرح

انٕاخت  -انًزالجخ انذاتٛخ -االَتجبِ انٛمع

 انًُزن6ٙ

0 

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ انجصز٘ انٛمع 

 فٙ انهسظخ انسبنٛخ6

انٕػٙ انسضٙ نذٖ انتاليٛذ نًب زٕنٓى يٍ  إثبرح

 يثٛزاد ٔيب ٚصبزجٓب يٍ اصتدبثبد نذٚٓى6

 –انتُفش انٛمع  -انتؼزٚز -انٕػٙ انسضٙ

 انٕاخت انًُزن6ٙ  -االَتجبِ انٛمع

1 

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ انجصز٘ فٙ 

 انهسظخ انسبنٛخ" األَشطخ انًختهفخ"6

تًُٛخ يٓبراد انتاليٛذ فٙ انتؼبيم اإلٚدبثٙ يغ 

 األفكبر ٔاالَفؼبالد6

 -انتؼزٚز –انتؼبيم يغ األفكبر ٔاالَفؼبالد

 انٕاخت انًُزن6ٙ -االَتجبِ انٛمع 
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2 

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ انضًؼٙ انٛمع 

 فٙ انهسظخ انسبنٛخ6

 انتذرٚت ػهٗ انتُفش انٛمع6  

االَتجبِ  –غٛز انضبرح انتؼبيم يغ األزذاث 

انٕاخت -انتؼزٚز-انتُفش انٛمع  -انٛمع

 انًُزن6ٙ

6 

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ انضًؼٙ فٙ 

 انهسظخ انسبنٛخ" األَشطخ انًختهفخ"6

تٕخّٛ انتاليٛذ َسٕ تسمٛك انضجظ االَفؼبنٙ 

 ٔانًجبدأح فٙ تُفٛذ األَشطخ6

 -انتؼزٚز -االَتجبِ انٛمع -انذاتٛخ انًزالجخ

 انٕاخت انًُزن6ٙ

6 
تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ انضًؼٙ فٙ 

 انهسظخ انسبنٛخ6

-انتؼزٚز–االَتجبِ انٛمع -انٕػٙ انضًؼٙ

 انٕاخت انًُزن6ٙ

, 

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ االَتمبئٙ انٛمع 

 أثُبء يًبرصخ األَشطخ انًختهفخ6

 لذرح انتاليٛذ ػهٗ تُفٛذ انتُفش انٛمع6 تذػٛى

 -انٕاخت انًُزنٙ -انتؼزٚز -انٕػٙ انسضٙ 

 انتُفش انٛمع6 -االَتجبِ انٛمع

1, 

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ االَتمبئٙ فٙ 

 انهسظخ انسبنٛخ6

 تذرٚت انتاليٛذ ػهٗ انتُفش انٛمع6

 -انتؼزٚز –انتؼبيم يغ األفكبر ٔاالَفؼبالد

انٕاخت  -انتُفش انٛمع -انٛمظخ انمزاءح

 انًُزن6ٙ

 اندهضخ
ػُٕاٌ 

 اندهضخ

 انفُٛبد انًضتخذيخ انٓذف

11 
االَتجبِ 

 انٛمع

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االَتجبِ انهًضٙ )اإلزضبس 

 ثبألشٛبء يٍ خالل انهًش(6

 -انٕاخت انًُزنٙ -انتؼزٚز –انًزالجخ انذاتٛخ

 يضر اندضى6

16 

إدران 

 انًشبػز

انتاليٛذ ػهٗ إدران يشبػزْى فٙ انًٕالف تذرٚت 

 انسبنٛخ دٌٔ إصذار أزكبو ػهٛٓب6

تًكٍٛ انتاليٛذ يٍ انتؼبيم اإلٚدبثٙ يغ األفكبر 

 ٔاالَفؼبالد6

انٕاخت  -انتؼبيم يغ األفكبر ٔاالَفؼبالد

 انًزالجخ انذاتٛخ6 -انتؼزٚز  -انًُزنٙ

10 
تذرٚت انتاليٛذ ػهٗ إدران يشبػزْى فٙ انًٕالف 

 انسبنٛخ دٌٔ إصذار أزكبو ػهٛٓب6

انٕاخت  -انتؼبيم يغ األفكبر ٔاالَفؼبالد 

 انًزالجخ انذاتٛخ6-انتؼزٚز -انًُزنٙ 

10 
تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ إدران انًشبػز انتٙ 

ٚشؼزٌٔ ثٓب فٙ انًٕالف انًختهفخ دٌٔ إصذار أزكبو 

 ػهٛٓب6

 -انمزاءح انٛمظخ -انٕاخت انًُزنٙ - انتؼزٚز

 انًزالجخ انذاتٛخ6

11 
تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ إدران انًشبػز انتٙ 

ٚشؼزٌٔ ثٓب فٙ انًٕالف انًختهفخ دٌٔ إصذار أزكبو 

 ػهٛٓب6

انًزالجخ -انتؼزٚز -انًُذخخ-انٕاخت انًُزنٙ

 انذاتٛخ6

12 
تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ إدران انًشبػز انتٙ 

 ٚشؼزٌٔ ثٓب فٙ انهسظخ انسبنٛخ )انًٕالف انًختهفخ(6

 -انمزاءح انٛمظخ -انتؼزٚز -انٕاخت انًُزنٙ

 انًزالجخ انذاتٛخ6

16 

 االصتزخبء

 تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االصتزخبء 

 انتذرٚت ػهٗ انتُفش انٛمع

انٕاخت  -انتؼزٚز-االصتزخبء  -انٕػٙ انسضٙ

 انتُفش انٛمع6 -انًُزنٙ

 انٕاخت انًُزنٙ -انتؼزٚز -االصتزخبء لذرح انتاليٛذ ػهٗ االصتزخبءتًُٛخ  16

 انٕاخت انًُزن6ٙ-االصتزخبء -انتُفش انٛمع تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ االصتزخبء ,1

6, 

 انتأيم

تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ انتأيم فٙ انهسظخ انسبنٛخ" 

 األَشطخ انًختهفخ"6

 -انتؼزٚز -انًزالجخ انذاتٛخ –انٛمع  انتأيم

 انٕاخت انًُزنٙ

 األكم انٛمع6 -انتأيم -انٕاخت انًُزنٙ-انتؼزٚز تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ انتأيم فٙ انهسظخ انسبنٛخ6 61

66 
تًُٛخ لذرح انتاليٛذ ػهٗ انتأيم فٙ انهسظخ 

 أثُبء انًشٙ(6 -انسبنٛخ)أثُبء األكم

األكم  -انسزكخ انٛمظخ -انٕاخت انًُزنٙ -انتؼزٚز

 انتأيم)انتُفش فٙ انفزاؽ(6 -انٛمع

 انًزذ ٔانفكبْخ-انسٕار ٔانًُبلشخ  إَٓبء ٔتمٕٚى انجزَبيح6 انخبتًخ 60

-  
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 الربىامج:  تكىيه -

 تـ ت ويـ البرناما بالطرؽ اآلتية: 
يػػرض البرنػػاما يمػػر مجمويػػة مػػف الماتصػػيف  ػػق الصػػحة النفسػػية، وتػػـ تعػػديؿ مػػا  تػػـ .2

 ارترحا الماتصوف.
الت ويـ ال بمق والبعدي: حيث تـ استاداـ الت ويـ ال بمق والبعدي لممجموية التجريبيػة بعػد  .3

 تطبيؽ البرناما.
 الم ارنة بيف المجموية التجريبية والمجموية الاابطة بعد تطبيؽ البرناما. .4
 مف تورؼ تطبيؽ البرناما.  يفتـ التح ؽ مف  ايمية البرناما بعد شمر  .5

وتينػق، وااتبػار  –األسػاليب اإلحصػا ية اآلتيػة: ااتبػار مػاف  اسػتاداـتـ  األسالًب اإلحصآًُ:
 ويمكوكسوف.

 ىتآج البخح ومياقشتوا:

 : األول ىتآج الفزض

بػػيف متوسػػط رتػػب درجػػات  توجػػد  ػػروؽ دالػػة احصػػا ياً  يمػػر أنػػا  األوؿيػػنص الفػػرض 
المجمويػػة التجريبيػػة  ػػق ال يػػاس ال بمػػق وال يػػاس البعػػدي يمػػر م يػػاس الوظػػا ؼ التنفيذيػػة 

تاداـ ااتبػار   ويمكوكسػوف   ، ولمتح ؽ مف صحة هذا الفرض تػـ اسػلصالح ال ياس البعدي . 
تطبيػؽ رتػب درجػات المجمويػة التجريبيػة ربػؿ وبعػد متوسػط ( يواح الفروؽ بيف 22جدوؿ )و 

 يمر م ياس الوظا ؼ التنفيذية. البرناما
انفزٔق ثٍٛ يتٕصظ رتت درخبد انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ فٙ انمٛبس انمجهٙ ٔانمٛبس  (11خذٔل )

 انجؼذ٘ ػهٗ يمٛبس انٕظبئف انتُفٛذٚخ

 ٌ انزتت انًمبٚٛش
يتٕصظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت
Z انذالنخ 

 انٕظبئف انتُفٛذٚخ

 ,,6, ,,9, , انزتت انضبنجخ

انزتت  9,6, 6961

 انًٕخجخ
2 091 61 

رتػػػب درجػػػات متوسػػػط ( وجػػػود  ػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا يًا بػػػيف 22جػػػدوؿ )يتاػػػح مػػػف 
المجمويػػة التجريبيػػة ربػػؿ وبعػػد تطبيػػؽ برنػػاما العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة الع ميػػة 
لؤلطفػػاؿ يمػػر م يػػاس الوظػػا ؼ التنفيذيػػة لصػػالح ال يػػاس البعػػدي . وتشػػير هػػذ  النتيجػػة إلػػر 

 .  األوؿصحة الفرض 
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 :  الثانقنتا ا الفرض 
إحصػػػا ًيا بػػػيف متوسػػػط رتػػػب درجػػػات توجػػػد  ػػػروؽ دالػػػة يمػػػر    الثػػػانقيػػػنص الفػػػرض 

، يمػػر يالمجمويػػة التجريبيػػة ومتوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػػة الاػػابطة  ػػق ال يػػاس البعػػد
 . ولمتح ػػػؽ مػػػف هػػػذا الفػػػرض تػػػـ م يػػػاس الوظػػػا ؼ التنفيذيػػػة لصػػػالح المجمويػػػة التجريبيػػػة

( يواػػح الفػػروؽ بػػيف متوسػػط رتػػب درجػػات 23وتنػػق   والجػػدوؿ ) –اسػػتاداـ ااتبػػار   مػػاف 
المجمويػػة التجريبيػػة ومتوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػػة الاػػابطة بعػػد تطبيػػؽ برنػػاما العػػاج 

 المعر ق ال ا ـ يمر الي ظة الع مية لؤلطفاؿ.
انفزٔق ثٍٛ يتٕصظ رتت درخبد انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ ٔيتٕصظ رتت درخبد انًدًٕػخ  (16خذٔل )

 انضبثطخ فٙ انمٛبس انجؼذ٘ ػهٗ يمٛبس انٕظبئف انتُفٛذٚخ

 نًمٛبسا
َٕع 

 انًدًٕػخ
 انؼذد

يتٕصظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت
U z انذالنخ 

 انٕظبئف انتُفٛذٚخ
 16 91, 2 تدزٚجٛخ

,9,,, 69666 ,6,1 
 61 091 2 ضبثطخ

( وجػػػود  ػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا يًا بػػػيف متوسػػػط رتػػػب درجػػػات 23جػػػدوؿ )يتاػػػح مػػػف 
المجمويػػة التجريبيػػػة ومتوسػػط رتػػػب درجػػػات المجمويػػة الاػػػابطة  ػػػق ال يػػاس البعػػػدي يمػػػر 
م ياس الوظا ؼ التنفيذية لصالح المجموية التجريبية وتشير هػذ  النتيجػة إلػر صػحة الفػرض 

 .الثانق
 :األول والجاىٌ نيمياقشُ ىتآج الفزض

إلػر  ايميػة العػاج المعر ػق ال ػا ـ يمػر الي ظػة  األوؿ والثػانقنتا ا الفراػيف  أشارت
، وتتفػؽ هػذ  النتيجػة مػ  الع مية  ق تحسيف الوظا ؼ التنفيذية لدي تاميػذ المرحمػة ا بتدا يػة

 ايميػة التػق أشػارت إلػر  Van de Weijer-Bergsma, et al., (2012) نتػا ا دراسػة
الي ظػة الع ميػة  ػق تحسػيف انتبػا  األطفػاؿ وتحسػيف الوظػا ؼ التنفيذيػة التداات ال ا مة يمػر 

إلػر  Flook, et al ., (2010)كما أشارت نتا ا دراسػة  .وافض المشكات السموكية لديمـ
مسػػح الجسػػـ، الػػويق بالػػذات  - ايميػػة التػػدريب يمػػر الي ظػػة الع ميػػة باسػػتاداـ  نيػػات )التأمػػؿ

   ظا ؼ التنفيذية لتاميذ المرحمة ا بتدا ية.واألاريف والبي ية(  ق تحسيف الو 
إلػر  ايميػة التػدريب يمػر الي ظػة  Felveret, et al., (2017)كمػا أشػارت دراسػة 

وأشػػارت نتػػا ا  Adams (2015)وأشػػارت نتػػا ا دراسػػة  الع ميػػة  ػػق تنظػػيـ انتبػػا  األطفػػاؿ.
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الوظػا ؼ التنفيذيػة لػدى  الدراسة إلر  ايمية التداات ال ا مة يمر الي ظػة الع ميػة  ػق تحسػيف
 Hayes (2013)نتػا ا دراسػة . كمػا أشػارت األطفػاؿ وزيػادة تح يػؽ ا هػداؼ المحػددة ذاتيػاً 

إلر أف التداات ال ا مة يمر الي ظة الع مية مف أكثػر التػداات  ايميػة  ػق تحسػيف الوظػا ؼ 
ي ظػػة الع ميػػة  ػػق التنفيذيػػة كمػػا أوصػػت الدراسػػة بزيػػادة التركيػػز يمػػر التػػداات ال ا مػػة يمػػر ال

 الوظا ؼ التنفيذية. تحسيف
الي ظة الع ميػة لمػا دور  عػاؿ  ػق  التدريب يمر ف إحيث منط ية  النتيجةوتعتبر هذ  

الي ظػة الع ميػػة يمػػارس الطفػػؿ  التػػدريب يمػػر  عنػػد  تحسػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة لػػدى األطفػاؿ، 
التػػنفس الػػي ظ  ينتبػػا إلػػر اػػروج الػػنفس وداولػػا ممػػا يجعػػؿ انتبػػا  يمػػر المحظػػة الحاليػػة دوف 

اػػر يسػػتطي  رد انتبػػا  لمحظػػة )اػػبط ا نتبػػا (، وينػػدما اذا كػػاف انتبػػا   ػػق مكػػاف إمشػػتتات  ػػ
مػػرة ااػػري لمتمػػاريف  يتػػذكر تعميمػػات التمػػاريف هػػذا يعنػػق الػػذاكرة العاممػػة وينػػدما يعيػػد انتبػػا 

التػػنفس يعنػػق )مرونػػة  ػػق ا نتبػػا ( وهػػذا يعنػػق أف ممارسػػة الي ظػػة الع ميػػة تتطمػػب ا نتبػػا  
لػدى  والويق والكؼ ومراربة الذات والػذاكرة العاممػة ممػا يعمػؿ يمػر تحسػيف الوظػا ؼ التنفيذيػة

 تاميذ المرحمة ا بتدا ية.
إيجابيػػػة بػػػيف الي ظػػػة الع ميػػػة كمػػػا رػػػد ترجػػػ  نتيجػػػة هػػػذ  الفػػػرض إلػػػر وجػػػود يارػػػة 

الع ميػػة يسػػمـ بػػدور  عػػاؿ  ػػق تحسػػيف الوظػػا ؼ  الي ظػػةف تنميػػة إوالوظػػا ؼ التنفيذيػػة لػػذا  ػػ
التػق أشػارت إلػر وجػود يارػة  Riggs, et al., (2015)نتػا ا دراسػة التنفيذية ويؤكػد ذلػؾ 

أشػػارت نتػػا ا ، كمػػا (الكػػؼ-التنفيذيػػة )الػػذاكرة العاممػػةإيجابيػػة بػػيف الي ظػػة الع ميػػة والوظػػا ؼ 
إلػر وجػود ارتبػاط إيجػابق رػوي بػيف الي ظػة الع ميػة والوظػا ؼ  Lu, et al., (2017)دراسػة 
 .التنفيذية

 وهػػػو العػػػاجاألسػػػموب العاجػػػق المسػػػتادـ  كمػػا ترجػػػ  نتيجػػػة الفراػػػيف إلػػػر  ايميػػة
مػف اػاؿ جمسػات البرنػاما  يمػؿ الباحثػافحيػث ال ا ـ يمر الي ظػة الع ميػة لؤلطفػاؿ  المعر ق 
تنمية ا نتبػا  والتركيػز لػدى تنوع أنشطة البرناما لتااطب حواس األطفاؿ مما يعمؿ يمر يمر 

، والممسػقأ راد يينة الدراسة مػف اػاؿ تنػوع أنشػطة ا نتبػا  حيػث ا نتبػا  السػمعق والبصػري 
تعمػػؿ يمػػر اسػػتمرار ممارسػػة الطفػػؿ ألنشػػطة ا نتبػػا  كمػػا اسػػتادـ  نيػػة الواجبػػات المنزليػػة 

 ػػق  حتػػرديػػـ التركيػػز ا نتبػػا  لػػدى األطفػػاؿ وا سػػتراام والتأمػػؿ  ػػق المنػػزؿ ممػػا يعمػػؿ يمػػر 
 أنشطة الحياة اليومية.
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 : الجالحىتآج الفزض 

توجد  روؽ دالة احصا يا بيف متوسط رتب درجات  يمر أنا  الثالثينص الفرض 
مفرط المجموية التجريبية  ق ال ياس ال بمق وال ياس البعدي يمر ااتبار ن ص ا نتبا  

تاداـ ااتبار   ولمتح ؽ مف صحة هذا الفرض تـ اسلصالح ال ياس البعدي .  الحركة
لمجموية التجريبية ( يواح الفروؽ بيف متوسط رتب درجات ا24جدوؿ )ويمكوكسوف   ، و 

 .ااتبار ن ص ا نتبا  مفرط الحركةيمر  ربؿ وبعد تطبيؽ البرناما
انفزٔق ثٍٛ يتٕصظ رتت درخبد انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ فٙ انمٛبس انمجهٙ ٔانمٛبس  (10خذٔل )

 اختجبر َمص االَتجبِ يفزط انسزكخ انجؼذ٘ ػهٗ

 ٌ انزتت انًمبٚٛش
يتٕصظ 

 انزتت
 انذالنخ Z يدًٕع انزتت

 انُشبط انزائذ
 61 091 2 انزتت انضبنجخ

696, ,9,6 
 ,,9, ,,9, , انزتت انًٕخجخ

 اَذفبػٛخ
 61 091 2 انزتت انضبنجخ

6962 ,9,6 
 ,,9, ,,9, , انزتت انًٕخجخ

 َمص االَتجبِ
 61 091 2 انزتت انضبنجخ

6961 ,9,6 
 ,,9, ,,9, , انزتت انًٕخجخ

 انذرخخ انكهٛخ
 61 091 2 انزتت انضبنجخ

6961 ,9,6 
 ,,9, ,,9, , انزتت انًٕخجخ

مجمويػة ( وجود  روؽ دالة إحصػا يًا بػيف متوسػط رتػب درجػات ال24جدوؿ )يتاح مف 
التجريبيػػة ربػػؿ وبعػػد تطبيػػؽ برنػػاما العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة الع ميػػة لؤلطفػػاؿ يمػػر 

لصػالح ال يػاس البعػدي . وتشػير هػذ  النتيجػة إلػر صػحة  ن ػص ا نتبػا  مفػرط الحركػةم ياس 
 .  الثالثالفرض 

 : الزابعىتآج الفزض 

توجػػػد  ػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا ًيا بػػػيف متوسػػػط رتػػػب درجػػػات يمػػػر    الرابػػػ يػػػنص الفػػػرض 
، يمػػر يالمجمويػػة التجريبيػػة ومتوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػػة الاػػابطة  ػػق ال يػػاس البعػػد

 . ولمتح ػؽ مػف هػذا الفػرض تػـ لصالح المجموية التجريبية الحركةمفرط ااتبار ن ص ا نتبا  
( يواػػح الفػػروؽ بػػيف متوسػػط رتػػب درجػػات 29جػػدوؿ )وتنػػق   و  –سػػتاداـ ااتبػػار   مػػاف ا

المجمويػػة التجريبيػػة ومتوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػػة الاػػابطة بعػػد تطبيػػؽ برنػػاما العػػاج 
 المعر ق ال ا ـ يمر الي ظة الع مية لؤلطفاؿ.
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انفزٔق ثٍٛ يتٕصظ رتت درخبد انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ ٔيتٕصظ رتت درخبد انًدًٕػخ  (10خذٔل )

 انضبثطخ فٙ انمٛبس انجؼذ٘ ػهٗ اختجبر َمص االَتجبِ يفزط انسزكخ

 انؼذد انًدًٕػخ انًمٛبس
يتٕصظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت
U z انذالنخ 

 انُشبط انزائذ
 61 091 2 تدزٚجٛخ

,9,,, 6966 ,6,1 
 16 91, 2 ضبثطخ

 االَذفبػٛخ
 61 091 2 تدزٚجٛخ

,9,,, 69,2 ,6,1 
 16 91, 2 ضبثطخ

 َمص االَتجبِ
 61 091 2 تدزٚجٛخ

,9,,, 69,0 ,6,1 
 16 91, 2 ضبثطخ

 انذرخخ انكهٛخ
 61 091 2 تدزٚجٛخ

,9,,, 6966 ,6,1 
 16 91, 2 ضبثطخ

إحصػػػا يًا بػػػيف متوسػػػط رتػػػب درجػػػات ( وجػػػود  ػػػروؽ دالػػػة 25جػػػدوؿ )يتاػػػح مػػػف 
المجموية التجريبية ومتوسط رتب درجات المجموية الاابطة  ق ال ياس البعدي يمػر ااتبػار 
ن ص ا نتبا  مفرط الحركة لصالح المجموية التجريبية وتشير هذ  النتيجة إلر صػحة الفػرض 

 السادس.
 :والزابع الجالحمياقشُ ىتآج الفزض 

أشػػارت نتػػا ا الفراػػيف إلػػر  ايميػػة العػػاج المعر ػػق ال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق 
افض ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د لدى تاميػذ المرحمػة ا بتدا يػة، وتتفػؽ 
هذ  النتيجة م  نتا ا الدراسات التق أشارت إلر  ايمية التداات ال ا مة يمػر الي ظػة الع ميػة 

 طراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د.  ق افض اا
 ايميػػة التػػداات ال ا مػػة  إلػػر Carboni .,et al(2013) توصػػمت نتػػا ا دراسػػة 

يمر الي ظة الع مية  ػق افػض ااػطراب ن ػص ا نتبػا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد لػدى تاميػذ 
التػػػدريب يمػػػر  إلػػػر  ايميػػػة Tarrasch(2018)المرحمػػػة ا بتدا يػػػة. وأشػػػارت نتػػػا ا دراسػػػة 

الي ظة الع مية  ق تحسيف ا نتبا  ا نت ا ق وافض ا ند ايية لدى تاميذ المرحمػة ا بتدا يػة. 
إلػر  ايميػة التػداات ال ا مػة  Van der Oord., et al(2012)كمػا أشػارت نتػا ا دراسػة 

 طفاؿيمر الي ظة الع مية  ق افض ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د لدى األ
إلػر  ايميػة التػداات ال ا مػة  Zylowksa et al(2008)كما أشػارت نتػا ا دراسػة 

يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق تحسػػيف ا نتبػػا  لػػدى ذوي ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد، 
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إلػر  ايميػة التػدريب يمػر الي ظػة الع ميػة  Semple et al (2010)كما أشارت نتا ا دراسة 
 تبا  لدى األطفاؿ ق افض مشكات ا ن

التػدريب تعتبر هذ  النتيجة منط ية بنام يمر نتيجة الفرايف األوؿ والثانق، حيػث إف 
الي ظة الع مية يمر المستوي السموكق تسػمـ بػدور  عػاؿ  ػق تنميػة ال ػدرة يمػر ا نتبػا   يمر 

سػػػتوي وت ميػػػؿ ا ند اييػػػة وا سػػػتجابات التم ا يػػػة، كمػػػا اف ممارسػػػة الي ظػػػة الع ميػػػة يمػػػر الم
المعر ػػق تعمػػؿ يمػػر تعزيػػز أدام الطفػػؿ  ػػق الػػذاكرة العاممػػة والمرونػػة المعر يػػة واػػبط ا نتبػػا  

تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وافػػض  يسػػمـ  ػػقوالكػػؼ والتنظػػيـ ا نفعػػالق ومراربػػة الػػذات ممػػا 
 ااطراب ن ص ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د لدى األطفاؿ.

التػػق أشػػارت إلػػر  ايميػػة التػػداات   Viglas (2015)ويؤكػػد ذلػػؾ نتػػا ا دراسػػة 
ال ا مة يمر الي ظة الع مية  ق تحسيف انتبا  األطفاؿ والتنظيـ الذاتق لؤلطفاؿ وافػض السػموؾ 
ايػػر التكيفػػق المتمثػػؿ  ػػق النشػػاط الزا ػػد وتعزيػػز السػػموؾ ا جتمػػايق ا يجػػابق المتمثػػؿ  ػػق 

 التعاطؼ  ق مرحمة الطفولة المبكرة.
إلػػر  ايميػػة التػػداات  Viglas& Perlman (2018)دراسػػة  كمػػا أشػػارت نتػػا ا

ال ا مػػة يمػػر الي ظػػة الع ميػػة  ػػق تحسػػيف التنظػػيـ الػػذاتق وافػػض  ػػرط النشػػاط لػػدى األطفػػاؿ. 
التػداات ال ا مػة يمػر الي ظػة  إلػر  ايميػة Napoli, et al., (2005)وأشارت نتا ا دراسػة 

موكيات المرتبطػػػة بااػػػطراب ن ػػػص الع ميػػػة  ػػػق تحسػػػيف ا نتبػػػا  وافػػػض ال مػػػؽ وافػػػض السػػػ
تنظػيـ نتبػا  و ا نتبا  المصحوب بالنشاط الزا د، كما تسمـ ممارسة الي ظة الع مية  ق تنميػة ا  

 ,Harris) األطفػاؿالذات وتعزيز النمو المعر ق والث ة بالنفس والمرونة والدا عية لمػتعمـ لػدى 
2017). 

كما تعمؿ التداات ال ا مة يمػر الي ظػة الع ميػة يمػر تحسػيف مرونػة ا نتبػا  وتنظػيـ 
ا نفعػػالق )افػػض شػػدة ودرجػػة ا سػػتجابات ا نفعاليػػة(، وتحسػػيف ال ػػدرة يمػػر الػػتعمـ، ويػػدـ 

 ,Perry-Parrish, Copeland-Linder)ا ستجابة بنام يمر األ كػار التم ا يػة الفوريػة 
 Webb, Shields, & Sibinga, 2016). 

مػؿ كما ترج  نتيجة الفرايف إلر األنشطة المسػتادـ  ػق جمسػات البرنػاما حيػث ي  
مػػف اػػاؿ أنشػػطة البرنػػاما يمػػر تحسػػيف ا نتبػػا  بأنوايػػا السػػمعق البصػػري الممسػػق الباحثػػاف 

والشػػػمق لػػػدى أ ػػػراد يينػػػة الدراسػػػة وزيػػػادة الػػػويق والتركيػػػز وافػػػض ا سػػػتجابات التم ا يػػػة 
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ف اػػاؿ تمػػاريف التأمػػؿ وا سػػتراام، كمػػا يمتػػد مفعػػوؿ البرنػػاما دااػػؿ الجمسػػات وا ند اييػػة مػػ
واارجمػا مػف اػػاؿ اسػتاداـ  نيػة الواجبػػات المنزليػة ومشػػاركة اآلبػام  ػق البرنػػاما ممػا يعمػػؿ 
يمر استمرار ممارسة األنشطة والتماريف  ق الحياة اليومية مما يسمـ بشػكؿ  عػاؿ  ػق افػض 

 مصحوب بالنشاط الزا د لدى أ راد يينة الدراسة.ااطراب ن ص ا نتبا  ال
حيػث يػري أف العػاج المعر ػق ال ػا ـ يمػر الي ظػة  Semple, et al.,(2010)ويؤكػد ذلػؾ 

تعزيز ردرة الطفؿ يمر زيادة ا نتبا  وتحسػيف التنظػيـ ا نفعػالق مػف اػاؿ  الع مية لؤلطفاؿ يعمؿ يمر
إدارة األ كػػػار وا نفعػػػا ت وزيػػػادة المرونػػػة ا جتماييػػػة وا نفعاليػػػة لػػػدى األطفػػػاؿ  ػػػق سػػػف المدرسػػػة 

العاج المعر ق ال ا ـ يمر الي ظة الع مية لػدى  أف Carboni, et al., (2013)كما يري ا بتدا ية. 
ميذ الذيف يعانوف مف ااطراب ن ص ا نتبا  المصػحوب بالنشػاط الزا ػد لمػا دور كبيػر  ػق افػض التا

 النشاط الزا د وزيادة سموؾ ماحظة المممة  ق الفصؿ الدراسق. 
 :اخلامصىتآج الفزض 

  توجد  روؽ دالة إحصا يًا بيف متوسط رتب درجات يمر أنا   الاامسينص الفرض 
المجموية التجريبية  ق ال ياس البعدي وال ياس التتبعق يمر م ياس الوظا ؼ التنفيذية وااتبار 

ولمتح ؽ مف صحة الفرض تـ  بعد شمريف مف تطبيؽ البرناما . مفرط الحركةااطراب ن ص ا نتبا  
 ( يواح النتا ا :26) جدوؿتاداـ ااتبار   ويمكوكسوف  ، و اس

انفزٔق ثٍٛ يتٕصظ رتت درخبد انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ فٙ انمٛبس انجؼذٖ ٔانمٛبس  (11خذٔل )

 انتتجؼٙ ػهٗ يمٛبس انٕظبئف انتُفٛذٚخ ٔاختجبر َمص االَتجبِ يفزط انسزكخ  

 انذالنخ z ٕع انزتتًيد يتٕصظ انزتت ٌ انزتت انجؼذ انًمٛبس

 6 091 6 انضبنجخ  انزتت انٕظبئف انتُفٛذٚخ

 6 696 0 انزتت انًٕخجخ  966, 910,
   1 انزتت انًتضبٔٚخ 

َمص 
االَتجبِ 
يفزط 
 انسزكخ

 691 691 0 انزتت انضبنجخ  انُشبط انزائذ

 691 691 1 انزتت انًٕخجخ  901, 1
   6 انزتت انًتضبٔٚخ 

 , 0 0 انزتت انضبنجخ  االَذفبػٛخ
 2 0 6 انزتت انًٕخجخ  921, 900,

   1 انزتت انًتضبٔٚخ 
 2 6 0 انزتت انضبنجخ  َمص االَتجبِ

 , , , انزتت انًٕخجخ  9,6, 196
   0 انزتت انًتضبٔٚخ 

 1691 0 0 انزتت انضبنجخ  انذرخخ انكهٛخ
 691 691 1 انزتت انًٕخجخ  911, 1901

   1 انزتت انًتضبٔٚخ 
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، والذي يشير إلر يدـ وجود  روؽ الاامس( صحة الفرض 26جدوؿ )يتاح مف 
بيف متوسط رتب الدرجات أ راد المجموية التجريبية  ق ال ياس البعدي وال ياس التتبعق يمر 

بعد شمريف مف تورؼ تطبيؽ  مفرط الحركةم ياس الوظا ؼ التنفيذية وااتبار ن ص ا نتبا  
 البرناما. 

 :اخلامصزض تفشري ىتآج الف

اسػتمرار  ايميػة البرنػاما بعػد شػمريف مػف تطبي ػا  الاػامسيتاح مف نتػا ا الفػرض 
سػػوام بالنسػػبة إلػػر تحسػػيف الوظػػا ؼ التنفيذيػػة وافػػض ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب 

 بالنشاط الزا د.
وترجػػػ   ايميػػػة البرنػػػاما  ػػػق تحسػػػيف الوظػػػا ؼ التنفيذيػػػة وافػػػض ااػػػطراب ن ػػػص  

 ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد إلػػر الفنيػػات ا رشػػادية التػػق يسػػتند يميمػػا العػػاج المعر ػػق
المنزليػػة  الوجبػػات نيػػة ال ػػا ـ يمػػر الي ظػػة الع ميػػة لؤلطفػػاؿ مثػػؿ ا سػػتراام والتأمػػؿ والتػػنفس و 

 ػق الجمسػات إلػر موارػؼ الحيػاة اليوميػة، ممػا اكتسػبو   ير  ق تعميـ ماكبحيث أسممت بدور 
 الحياة اليومية. ق استمرار ممارسة األطفاؿ لمي ظة الع مية أدي إلر 
أف مشاركة اآلبام  ق البرناما وتطبيؽ أنشطة وتماريف البرناما م  األطفاؿ  ػق  كما 

المنزؿ ساهـ بدور  عاؿ  ق استمرار ممارسات الي ظة الع ميػة مػ  األطفػاؿ  ػق الحيػاة اليوميػة 
 وبشكؿ مستمر.
بعػػد شػػمريف مػػف تطبي ػػا إلػػر أنػػا تػػـ تصػػميـ   ايميػػة البرنػػاماترجػػ  اسػػتمرار  كػػذلؾ
 &Semple, et al., 2010; Semple) كػؿ مػف طتا بنػام يمػر كتابػاتالبرنػاما وأنشػ

Lee, 2011; Semple& Lee, 2014) ، التػق أشػارت إلػر أهميػة تنػوع أنشػطة البرنػاما و
وت ميػػؿ ورػػػت النشػػاط وتكػػػرار بػػيف البصػػرية والسػػػمعية والحسػػية والحركيػػػة واسػػتاداـ األلعػػػاب 

وزيػػػادة ويػػػيمـ بالمحظػػػة الحاليػػػة وت ميػػػؿ ممارسػػػتا ممػػػا يسػػػمـ  ػػػق تحسػػػيف انتبػػػا  األطفػػػاؿ 
 ا ستجابات التم ا ية لديمـ.

 ملخص ىتآج الدراسُ:

 توصمت الدراسة إلر النتا ا التالية:
توجػػد  ػػروؽ دالػػة احصػػا يا بػػيف متوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػػة التجريبيػػة  ػػق ال يػػاس  .2

 بعدي.ال بمق وال ياس البعدي يمر م ياس الوظا ؼ التنفيذية لصالح ال ياس ال
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توجػػد  ػػروؽ دالػػة إحصػػا ًيا بػػيف متوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػػة التجريبيػػة ومتوسػػط رتػػب  .3
درجػػات المجمويػػة الاػػابطة  ػػق ال يػػاس البعػػدي يمػػر م يػػاس الوظػػا ؼ التنفيذيػػة لصػػالح 

 المجموية التجريبية.
توجػػد  ػػروؽ دالػػة احصػػا يا بػػيف متوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػػة التجريبيػػة  ػػق ال يػػاس  .4

 وال ياس البعدي يمر ااتبار ن ص ا نتبا  مفرط الحركة لصالح ال ياس البعدي.ال بمق 
توجػػد  ػػروؽ دالػػة إحصػػا ًيا بػػيف متوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػػة التجريبيػػة ومتوسػػط رتػػب  .5

درجات المجموية الاابطة  ق ال ياس البعػدي، يمػر ااتبػار ن ػص ا نتبػا  مفػرط الحركػة 
 لصالح المجموية التجريبية.

 ػػروؽ دالػػة إحصػػا يًا بػيف متوسػػط رتػػب درجػػات المجمويػة التجريبيػػة  ػػق ال يػػاس    توجػد .6
البعدي وال ياس التتبعق يمػر م يػاس الوظػا ؼ التنفيذيػة وااتبػار ااػطراب ن ػص ا نتبػا  

 مفرط الحركة بعد شمريف.
 :الدراسُتىصًات 

اػػػوم مػػػا امصػػػت إليػػػا الدراسػػػة مػػػف نتػػػا ا،  ػػػإف البػػػاحثيف ي ػػػدماف يػػػددًا مػػػف   ػػػق
التوصيات التق يمكف أف تسمـ  ق تطػوير وتػدييـ اسػتاداـ الي ظػة الع ميػة كمػداؿ إرشػادي، 

 وتتمثؿ هذ  التوصيات  يما يمق:
نتبػا  التأمػؿ وا سػتراام وا  ال ا مػة يمػر تزويد المناها الدراسية بممارسات الي ظة الع ميػة  .2

الممارسػات السػموكية لمتاميػذ، والويق بالمحظة الحاليػة ممػا يسػمـ بػدور  عػاؿ  ػق تحسػيف 
 .وهو ما ينعكس إيجابيًا يمر ردرتمـ يمر تح يؽ ا نتبا  الوايق والبعد يف التشتت

مػػف شػػأنما  الشاصػػية التػػق ػػق  يمػػر المتويػػرات اإليجابيػػة الدراسػػات النفسػػيةاػػرورة تركيػػز  .3
، ومػف ذلػؾ الي ظػة الع ميػةد والتػق ومعالجتمان اط ال وة واكتشاؼ ن اط الاعؼ ديـ وتعزيز 

   .ت عد مرتكزًا لتنمية العديد مف الوظا ؼ التنفيذية لدى المتعمميف
لتوظيفمػا الي ظػة الع ميػة لتدريب المعمميف واآلبام يمر ممارسػات تنظيـ دورات وورش يمؿ  .4

تحسػيف  اة اليوميػة مػ  الطػاب  تعمػؿ يمػرواستادمما  ػق المدرسػة والمنػزؿ وموارػؼ الحيػ
ممػػا يسػػمـ بشػػكؿ  عػػاؿ  ػػق تحسػػيف  لػػديمـ،ال ػػدرات المعر يػػة وتنظػػيـ السػػموكيات الدااميػػة 

 المستوي التعميمق لمـ.
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 البخىخ املكرتحُ:

اػػوم التوصػػيات السػػاب ة، ي تػػرح  تأسيسػػًا يمػػر النتػػا ا التػػق تػػـ التوصػػؿ إليمػػا، و ػػق
 الباحثاف ال ياـ بالبحوث والدراسات المست بمية التالية:

   .لدى تاميذ المرحمة ا بتدا ية والتنظيـ الذاتقالعارة بيف الي ظة الع مية دراسة  .2
 .الوظا ؼ التنفيذية والحاجة لممعر ة لدى تاميذ المرحمة ا بتدا يةدراسة العارة بيف  .3
افػػض أيػػراض ال مػػؽ لػػدى الع ميػػة  ػػق  ميػػة التػػداات ال ا مػػة يمػػر الي ظػػة ايدراسػػة  .4

 .التاميذ ذوي النشاط المفرط
 ػػق العارػػة بػػيف الاػووط الدراسػػية ورمػػؽ ا اتبػػار مي ظػػة الع ميػة الػػدور الوسػػيط لدراسػة  .5

   .لدى طاب المرحمة الثانوية
  



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 65: - 

 املزادع:

 ايميػػة برنػػاما لتنميػػة ممػػارات الوظػػا ؼ التنفيذيػػة  ػػق افػػض (. 3124البػػاررق، يبػػد المجيػػد محمػػد )
بعػػػض صػػػعوبات الػػػتعمـ المعر يػػػة لػػػدى تاميػػػذ المرحمػػػة ا بتدا يػػػة بالمممكػػػة العربيػػػة 

 . رسالة دكتورا ، معمد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة ال اهرة.السعودية
انتبػا  األطفػاؿ وتػوا  مـ كراسػة  م ياس(. 3116البحيري، يبد الرريب أحمد، ويجاف، يفاؼ محمد )

 . ال اهرة: مكتبة النماة المصرية.التعميميات
الوظػػػػا ؼ التنفيذيػػػة ويارتمػػػا باسػػػػتراتيجيات الفمػػػـ ال را ػػػق لموػػػػة (. 3122حمػػػزة، أسػػػمام محمػػػد )

.اإلنجميزية لدى طمبة المرحمة الثانوية  . رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الفيـو
تطػوير صػػورة أردنيػة لم يػاس الوظػا ؼ التنفيذيػة  ػق الكشػػؼ (. 3127د المحسػف )الاواجػا، رانيػا يبػ

رسالة ماجستير، كمية العموـ التربوية والنفسػية، جامعػة يمػاف  يف المصابيف بطيؼ التوحد.
 العربية.

-ااػػطراب ن ػػص ا نتبػػا  المصػػحوب بالنشػػاط الزا ػػد: األسػػباب(. 3117الدسػػورق، مجػػدي محمػػد )
 . ال اهرة: مكتبة ا نجمو المصرية.العاج، سمسمة ا اطرابات النفسيةالوراية و -التشايص

 (، ال اهرة: يالـ الكتب.7. )ط يمـ نفس النمو الطفولة والمراه ة(. 3116زهراف، حامد يبد الساـ )
(. بعػض الوظػا ؼ 3126السرسق، أسمام محمد محمود، البحيري، محمد رزؽ، وحسف، و م محمد )

مجمػػة ا بػػال مؽ لػػدى يينػػة مػػف األطفػػاؿ ذوي ن ػػص ا نتبػػا  و ػػرط الحركػػة. التنفيذيػػة ويارتمػػ
 .238 -215( ، 4)27. البحث العممق  ق التربية

(.  ايمية الي ظة الع مية  ق افض أيراض 3124الاب ،  تحق يبد الرحمف، ومحمود، أحمد طمب )
 .86-2، 45، مجمة اإلرشاد النفسقا كت اب النفسق لدى يينة مف طاب الجامعة. 

(. بنيػػة يمميػػات الاػػبط التنفيػػذي: دراسػػة 3123يبػػد الجػػواد، هنػػام يػػزت، وحمػػزة، أسػػمام محمػػد )
سػنة.  27-5يامميا  ستبانة الت دير السػموكق لموظػا ؼ التنفيذيػة لػدى شػرا ح يمريػة مػف 

 .411-365، 23، مجمة كمية التربية الفيـو
 الـ الكتب.. ال اهرة: ييمـ النفس التربوي(. 3116اانـ، حجاج )

Adams, A. (2015). Developing Executive Functions through Mindfulness 

Training in School-Aged Children. Unpublished Doctoral 

Dissertation. Philadelphia College of Osteopathic Medicine.  

Alloway, P., & Alloway, G. (2010). Investigating the predictive roles of 

working memory and IQ in academic attainment. Journal of 

Experimental Child Psychology, 106, 20-296 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 661 - 

Alloway, P., Gathercole, E., Adams, M., Willis, C., Eaglen, R. & Lamont, 

E(2005(   Working memory and phonological awareness as 

predictors of progress towards early learning goals at school 

entry. British Journal of Developmental Psychology, 23, 417 426.  

Alvarez, A. & Emory, E. (2006). Executive function and the frontal lobes: 

A meta-analytic review. Neuropsychology Review, 16, 17–42.  

Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function 

(EF) during childhood. Child Neuropsychology, 8, 71-82. 

Anderson, V. (2001). Assessing executive functions in children: biological, 

psychological, and developmental considerations. Pediatric 

Rehabilitation, 4, 119-136. 

Ardila, A. (2008). On the evolutionary origins of executive functions. Brain 

and Cognition, 68, 92–99.   

Avirett, K. (2011). Validity of executive functioning tasks across the WJ III 

COG, NEPSY, and D-KEFS in a clinical population of children: 

Applicability to three neurocognitive theories. Unpublished 

Doctoral Dissertation. Texas Woman’s University, Denton, TX.  

Baer, A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A 

conceptual and empirical review. Clinical psychology: Science 

and practice, 10(2), 125-143.  

Barker, A., & Banks, L. (2016). Mindfulness and Executive Function: 

Examining the Impact of the Mindup Curriculum on First 

Graders' Executive Functioning.  York: The Guildford Press. 

Barkley, A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and 

executive functions- constructing a unifying theory of ADHD. 

Psychological Bulletin,  12, 65 - 94. 

Barkley, A. (2001). The executive functions and self-regulation: An 

evolutionary neuropsychological perspective. Neuropsychology 

Review, 11, 1- 29. 

Barkley, A., Fischer, M., Smallish, L. & Fletcher, K. (2002). The 

persistence of  attention-deficit/ hyperactivity disorder into 

young adulthood as a function of  reporting source and 

definition of disorder. Journal of Abnormal Psychology , 111(2), 

279-289. 

Barkley, R. (2003). Issues in The Diagnosis of ADHD in Children. Brain & 

Development, 25, 77–83. 

BarkleyA. (2012). Executive functions: What they are, how they work, and 

why they evolved. New York: Guilford Press. 

Barratt, C. (2017). Exploring how mindfulness and self-compassion can 

enhance compassionate care. Nursing Standard , 31(21), 55- 62. 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 662 - 

Beauchemin, J., Hutchins, T., & Patterson, F. (2008). Mindfulness 

meditation may lessen anxiety, promote social skills, and 

improve academic performance among adolescents with learning 

disabilities. Complementary Health Practice Review, 13(1), 34–45. 

Best, J. R., Miller, P. H., & Jones, L. L. (2009). Executive functions after 

age 5: Changes and correlates. Developmental Review, 29(3), 

180–2006 

Biderman, J., Monuteaux, C., Doyle, E., Seidman, J., Wilens, E., Ferrero, 

F., Morgan, L., & Faraone, V. (2004). Impact of executive 

function deficits and  attention deficit/hyperactivity disorder 

(ADHD) on academic outcomes in children6 Journal of 

Counseling and Clinical Psychology, 72, 757-766. 

Biederman, J. & Faraone, V. (2005). Attention-deficit hyperactivity 

disorder. Lancet, 366, 237-248 

Bishop, R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, D., Carmody, J. & 

Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational 

definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230–2416 

Black, S., & Fernando, R. (2014). Mindfulness training and classroom 

behavior among lower-income and ethnic minority elementary 

school children. Journal of Child and Family Studies, 23, 1242–

1246. 

Black, S., Semple, J., Pokhrel, P. & Grenard, L. (2011). Component 

processes of executive function- mindfulness, self-control, and 

working memory- and their relationship with mental and 

behavioral health. Mindfulness, 2, 179-1856  

Blaskey, G., Harris, J., & Nigg, T. (2008). Are sensation seeking and 

emotion processing related to or distinct from cognitive control 

in children with ADHD. Child Neuropsychology, 14, 353-371.  

Bloomquist, L.,  August, J., & Ostrander, R. (1991). Effects of a school-

based cognitive-behavioral intervention for ADHD children. 

Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 591-605. 

Bostanov, M., Keune, P., Kotchoubey, B. & Hautzinger, M. (2012). Event-

related brain potentials reflect increased concentration ability 

after mindfulness-based cognitive therapy for depression: A 

randomized clinical trial. Psychiatry Research, 199, 174–180. 

Braswell, L., August, J., Bloomquist, L., Realmuto, M., Skare, S. & 

Crosby, D. (1997). School-based secondary prevention for 

children with disruptive behavior: Initial outcomes. Journal of 

Abnormal Child Psychology, 25 ,  197-208. 

Brown, E. (2013). A new understanding of ADHD in children and adults: 

Executive function impairments. New York: Routledge. 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 663 - 

Burke, A. (2010). Mindfulness-based approaches with children and 

adolescents: A preliminary review of current research in an 

emergent field. Journal of Child and Family Studies, 19, 133-144.  

Cairncross, & Miller, J. (2016). The effectiveness of mindfulness-based 

therapies for ADHD: a meta-analytic review. Journal of attention 

disorders,1-17. 

Cairncross, M. (2015). The Efficacy of Mindfulness-Based Therapies for 

Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-analytic 

Review. Electronic Theses and Dissertations. 5446. 

Carboni, A., Roach, T. & Fredrick, D. (2013). Impact of mindfulness 

training on the behavior of elementary students with attention-

deficit/hyperactive disorder. Research in Human 

Development, 10(3), 234-251 

Cash, M., & Whittingham, K. (2010). What facets of mindfulness 

contribute to psychological well-being and depressive, anxious, 

and stress-related symptomatology?.  Mindfulness, 1, 177-182. 

Chan, R., Shum, D., Toulopoulou, T. & Chen, E. (2008). Assessment of 

executive functions: Review of instruments and identification of 

critical issues. Archives of Clinical Neuropsychology, 23, 201–216. 

Cherkasova, M., Sulla, M., Dalena, L., Pondé, P., & Hechtman, L. (2013).  

Developmental course of attention deficit hyperactivity disorder 

and its predictors. Journal of the Canadian Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, 22(1), 47-54. 

Chiesa, A., Calati, R. & Serretti, A. (2011). Does mindfulness training 

improve cognitive abilities? A systematic review of 

neuropsychological findings. Clinical psychology review, 31(3), 

449-464.  

Chukwu, C. (2015). Analysis of Teacher Ratings on the Behavior Rating 

Inventory of Executive Functions (BRIEF) at the Item Level for 

Urban Middle School Students Included in a Study of the 

Effectiveness of a Mindfulness Awareness Program. Unpublished 

Doctoral Dissertation. The George Washington University. 

Coatsworth, D., Duncan, G., Greenberg, T., & Nix, L. (2010). Changing 

parent’s   mindfulness, child management skills and relationship 

quality with their youth: Results from a randomized pilot 

intervention trial. Journal of Child and Family Studies, 19, 203–

217. 

Collard, P. (2014). The little book of mindfulness: 10 minutes a day to less 

stress, more peace. London, UK: Gaia Books6 

Cortese, S. (2012). The neurobiology and genetics of attention-

deficit/hyperactivity disorder (ADHD): what every clinician 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 664 - 

should know. European journal of paediatric neurology, 16(5), 

422-433.  

Cramm, A., Krupa, M., Missiuna, A., Lysaght, M., & Parker, H. (2013). 

Executive functioning: A scoping review of the occupational 

therapy literature. Canadian Journal of Occupational Therapy, 

80(3), 131–140.  

Dawson, P. & Guare, R. (2012). Coaching children with executive skills 

deficits. New York, NY US: Guilford Press 

Del Campo, N., Chamberlain, R., Sahakian J. & Robbins, W. (2011). The 

roles of dopamine and noradrenaline in the pathophysiology and 

treatment of attention-deficit/ hyperactivity disorder. Biological 

Psychiatry, 69, 145-157.  

Diamantopoulou, S., Rydell, M., Thorell, B.& Bohlin, G. (2007). Impact of 

executive functioning and symptoms of attention deficit 

hyperactivity disorder on children’s peer relations and school 

performance. Developmental Neuropsychology ,32, 521–542. 

Diamond, A. & Lee, K. (2010). Interventions show to aid executive 

function development in  children 4-12 years old. Science, 333, 

959-964.  

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 

135–168. 

Durlak, A., Weissberg, P., Dymnicki, B., Taylor, D. & Schellinger, B. 

(2011). The impact of enhancing students’ social and emotional 

learning: A meta-analysis of school-based universal 

interventions. Child Development, 82, 405–4326 

Elkins, J., Malone, S., Keyes, M., Iacono, G. & McGue, M. (2011). The 

impact of attention deficit/ hyperactivity disorder on 

preadolescent adjustment may be greater for girls than boys. 

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40(4), 532–

545. 

Fabiano, A., Pelham, E., Majumdar, A., Evans, W., Manos, J., Caserta, D. 

& Carter, L. (2013). Elementary and middle school teacher 

perceptions of attention-deficit/ hyperactivity disorder 

prevalence. Child & Youth Care Forum ,. 42,. 2,. 87-99.  

 Faraone, V., Biederman, J.& Mick, E. (2006). The age-dependent decline 

of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of 

follow-up studies. Psychological Medicine, 36, 159–165.   

Felver, C., Tipsord, M., Morris, J., Racer, H. & Dishion, J. (2017). The 

effects of mindfulness-based intervention on children’s attention 

regulation. Journal of Attention Disorders, 21(10), 872-881. 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 665 - 

Fischer, W., & Daley, G. (2007). Connecting cognitive science  and 

neuroscience to education. In L. Meltzer, (Ed.), Executive 

Function in Education: From Theory to Practice, (pp. 55-72). New 

York: Guilford Press. 

Flook, L., Smalley, L., Kitil, J., Galla, M., Kaiser-Greenland, S., Locke, 

J.& Kasari, C. (2010). Effects of mindful awareness practices on 

executive functions in elementary school children. Journal of 

Applied School Psychology, 26(1), 70–956 

Fontana, D. & Slack, I. (1997). Teaching meditation to children. 

Shaftesbury, UK: Element Books. 

Ford, T., Goodman, R. & Meltzer, H. (2003). The British child and 

adolescent mental health survey 1999: The prevalence of DSM-

IV disorders. Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, 42, 1203–1211. 

Freidman, P., Haberstick, C., Willcutt, G., Miyake, A., Young, E., Corley, 

P. & Hewitt, K. (2007). Greater attention problems during 

childhood predict poorer executive functioning in late 

adolescence. Psychological Science, 18, 893-900. 

Galéra, C., Bouvard, M. P., Lagarde, E., Michel, G., Touchette, E., 

Fombonne, E. & Melchior, M. (2012). Childhood attention 

problems and socioeconomic status in adulthood: 18-year follow-

up. The British Journal of Psychiatry, 201(1), 20-25. 

George, J., & Greenfield, B. (2005). Examination of a structured problem-

solving flexibility task for assessing approaches to learning in 

young children: Relation to teacher ratings and children’s 

achievement. Applied Developmental Psychology, 26, 69-84.  

 Gioia, A., Isquith, K., Guy, C., & Kenworthy, L. (2000). Test review: 

Behavior rating inventory of executive functioning. Child 

Neuropsychology, 6, 235-238. 

Gioia, G., Isquith, P. & Guy S. (2001). Assessment of executive functions in 

children with  neurological impairment. In R. Simeonsson & R. 

Rosenthal (Eds.). Psychological and  developmental assessment: 

Children with disabilities and chronic conditions, (pp.317-356), 

New York: The Guildford Press. 

Gioia, G., Isquith, P., Guy, S., & Kenworthy, L. (2000). Behavior rating 

inventory of executive function. Odessa, FL: Psychological 

Assessment Services.  

Goldin, R., Saltzman, A., & Gross, J. (2006). Mindfulness meditation based 

stress reduction for children and their parents. Paper presented at 

the Association for Behavioral and Cognitive Therapies 40th 

Annual Convention, Chicago, Il. (Nov 19, 2006). 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 666 - 

Goldstein, S., Naglieri, A., Princiotta, D., & Otero, M. (2014). 

Introduction: A history of executive functioning as theoretical 

and clinical construct. In: S. Goldstein, & J.A. Naglieri (Eds.). 

Handbook of executive functioning (pp. 3–12). New York: 

Springer6 

Goodman, A. (2005). Working with children: Beginners mind. In: C. K. 

Germer, R. D. Siegel, & P. R. Fulton (Eds.), Mindfulness and 

psychotherapy (pp. 197–219). New York: Guilford. 

Grant, A., Duerden, G., Courtemanche, J., Cherkasova, M., Duncan, H., 

& Rainville, P. (2013). Cortical thickness, mental absorption and 

meditative practice: Possible implications for disorders of 

attention. Biological Psychology, 92, 275-281. 

Greco, A., & Hayes, C. (2008). Acceptance & mindfulness treatments for 
children & adolescents: A practitioner's guide. New Harbinger 

Publications 

Grosswald, J., Stixrud, R., Travis, F. & Bateh, A. (2008). Use of the 

transcendental meditation technique to reduce symptoms of 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) by reducing 

stress and anxiety: an exploratory study. Current Issues in 

Education, 10. (2), 1-16. 

Haydicky, J., Wiener, J., Badali, P. Milligan, K., & Ducharme, J.M. 

(2012). Evaluation of mindfulness-based intervention for 

adolescents with learning disabilities and co  occurring ADHD 

and anxiety. Mindfulness, 3, 151-164.  

Hayes, C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame 

theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. 

Behavior Therapy, 35, 639– 665 

Hayes, T. (2013). Evaluation of a school-based intervention for improving 

executive functioning skills (Doctoral dissertation, William James 

College).  

Heeren, A., & Philippot, P. (2011). Changes in ruminative thinking 

mediate the clinical benefit of mindfulness: Preliminary findings. 

Mindfulness, 2, 8–13. 

Helber, Zook, A., & Immergut, M. (2012). Meditation in Higher 

Education: Does it Enhance Cognition?. Innovative Higher 

Education, 37(5), 349-358.  

Hofmann, G., Grossman, P., & Hinton, E. (2011). Loving-kindness and 

compassion  meditation: Potential for psychological 

interventions. Clinical Psychology Review, 31, 1126–11326 

Hofmann, G., Sawyer, T., Witt, A., & Oh, D. (2010). The effect of 

mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 667 - 

analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

78(2), 169–183. 

Hölzel, K., Lazar, W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, R. & Ott, U. 

(2011). How does mindfulness meditation work? Proposing  

mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. 

Perspectives on Psychological Science, 6, 537–5596 

Horowitz-Kraus, T. (2015). Differential Effect of Cognitive Training on 

Executive Functions and Reading Abilities in Children with 

ADHD and in Children with ADHD Comorbid with Reading 

Difficulties. Journal of Attention Disorders, 19(6), 515 –526. 

Huang-Pollock, L., & Karalunas, L. (2010). Working memory demands 

impair skill acquisition in children with ADHD. Journal of 

Abnormal Psychology, 119, 174-185 6 doi:10.1037/a0017862 

Huguet, A., Ruiz, M., Haro, M., & Alda, A. (2017). A Pilot Study of the 

Efficacy of a Mindfulness Program for Children Newly 

Diagnosed with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: 

Impact on Core Symptoms and Executive 

Functions. International Journal of Psychology and Psychological 

Therapy, 17(3), 305-316. 

Jacobson, A., Williford, P., & Pianta, C. (2011). The role of executive 

function in  children's competent adjustment to middle school. 

Child Neuropsychology, 17, 255-280 6  

Jones, D. (2011). Mindfulness in schools. The Psychologist, 24(10), 736–739. 

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based interventions in context: Past, 

present and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 

144–156 

Karunananda, S., Goldin, R., & Talagala, D. (2016). Examining 

Mindfulness in Education. International Journal of Modern 

Education and Computer Science, 8(12), 23.-30. 

Kaslow, J., & Racusin, R. (1994). Family therapy for depression in young 

people. In W. M. Reynolds, & H. F. Johnston (Eds.), Handbook 

of depression in children and adolescents: Issues in clinical child 

psychology, (pp. 345–363). New York: Plenum. 

Kessler, C., Green, G., Adler, A., Barkley, A., Chatterji, S., Faraone, V. & 

Van Brunt, L. (2010). Structure and diagnosis of adult attention-

deficit/ hyperactivity disorder: Analysis of expanded symptom 

criteria from the Adult ADHD Clinical Diagnostic Scale. 

Archives of General Psychiatry, 67, 1168-1178.  

Kiken, G., & Shook, J. (2012). Mindfulness and emotional distress: The 

role of negatively biased cognition. Personality and Individual 

Differences, 52, 329–3336 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 668 - 

Klassen, F., Miller, A. & Fine, S. (2004). Healthrelated quality of life in 

children and adolescents who have diagnoses of attention-deficit/ 

hyperactivity disorder. Pediatrics, 114(5), 541–547. 

Klingbeil, A., Fischer, J., Renshaw, L., Bloomfield, S., Polakoff, B., 

Willenbrink, J. B. & Chan, T. (2017). Effects Of Mindfulness‐
Based Interventions On Disruptive Behavior: A Meta‐Analysis 

Of Single‐Case Research. Psychology in the Schools, 54(1), 70-87. 

Kozasa, H., Sato, R., Lacerda, S., Barreiros, A., Radvany, J., Russell, T. 

A.&  Amaro, E., (2012). Meditation training increases brain 

efficiency in an attention task. NeuroImage, 59, 745-749. 

Lan, S. & Yu-Feng, W. (2007). Executive function characteristic in boys 

with attention deficit hyperactivity disorder comorbid learning 

disabilities. Beijing da xue xue bao. Yi xue ban. Journal of 

Peking University. Health sciences, 39 (5), 526-530. 

Lara, C., Fayyad, J., de Graaf, R., Kessler, C., Aguilar-Gaxiola, S., 

Angermeyer, M., Demytteneare, K., de Girolamo, G., Haro, M., 

Jin, R., Karam, G., Lepine, P., Mora, E., Ormel, J., Posada-Villa, 

J. & Sampson, N. (2009). Childhood predictors of adult 

attention-deficit/ hyperactivity disorder: Results from the World 

Health Organization world mental health survey initiative. 

Biological Psychiatry, 65, 46–54. 

Lawlor, S. (2014)., Mindfulness in practice: Considerations for 

implementation of mindfulness-based programming for 

adolescents in school contexts. New Directions for Youth 

Development, 142, 83–956 

Lee, J., Semple, J., Rosa, D., & Miller, L. (2008). Mindfulness based 

cognitive therapy for children: Results of a pilot study. Journal 

of Cognitive Psychotherapy, 22, 15–28. 

Lu, S., Chung Huang, C., & Rios, J. (2017). Mindfulness and academic 

performance: An example of migrant children in China. 

Children and Youth Services Review, 82, 53–59. 

Lutz, A., Slagter, A., Rawlings, B., Francis, D., Greischar, L., & Davidson, 

J. (2009). Mental training enhances attentional stability: Neural 

and behavioral evidence. The Journal of Neuroscience, 29, 

13418-13427. 

Mace, C. (2008). Mindfulness and mental health: Therapy, theory and 

science. London: Routledge Taylor & Francis Group. 

Marciniak, R., Sheardova, K., Čermáková, P., Hudeček, D., Šumec, R., & 

Hort, J. (2014). Effect of meditation on cognitive functions in 

context of aging and neurodegenerative diseases. Frontiers in 

behavioral neuroscience, 8, 17.  

https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/23479/Beijing+da+xue+xue+bao.+Yi+xue+ban+$3d+Journal+of+Peking+University.+Health+sciences/02007Y10Y18$23October+18,+2007$3b++Vol.+39+$285$29/39/5?accountid=30641


 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 669 - 

Maricle, E., & Avirett, E. (2012). The role of cognitive and intelligence 

tests in the assessment of executive functions. In D. Flanagan & 

P. Harrison (Eds.), Contemporary Intellectual Assessment: 

Theories, Tests, 3
rd

 Edition (pp. 820-838). New York, NY US: 

Guilford Press. 

Mash, J., & Barkley, A. (2006). Treatment of childhood disorders. New 

York, NY: Guilford Press. 

Mayes, R., & Rafalovich, A. (2007). Suffer the restless children: The 

evolution of ADHD and paediatric stimulant use. History of 

Psychiatry, 18, 435-457. 

Meltzer, L. (2007). Executive function in education: From theory to 

practice. New York , NY: Guilford Press 

Milisavljevic, M. & Petrovic, D. (2010). Executive Functions in Children 

with intellectual Disability. The British Journal of Developmental 

Disabilites, 54(107), 113-121. 

Miller, D. (2007). Essentials of school neuropsychological assessment. 

Hoboken, NJ US: John Wiley & Sons Inc. 

Miller, J., Miller, R., Newcorn, H., & Halperin, M. (2008). Personality 

characteristics associated with persistent ADHD in late 

adolescence. Journal of  Abnormal Child Psychology, 36(2), 165-

173. 

Moffitt, E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, J., 

Harrington, H 6& Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-

control predicts health, wealth, and  public safety. PNAS 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America, 108(7), 2693-2698. 

Moore, A., & Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive 

flexibility. Consciousness and cognition, 18(1), 176–186. 

Napoli, M., Krech, R., & Holley, C. (2005). Mindfulness training for 

elementary school students: The attention academy. Journal of 

applied school psychology, 21(1), 99-125.  

Neff, D. (2009). The role of self-compassion in development: A healthier 

way to relate to oneself. Human Development, 52, 211–214. 

Nilsson, H., & Kazemi, A. (2016). Mindfulness therapies and assessment 

scales: A brief review. International Journal of Psychological 

Studies, 8(1), 11-19. 

Papies, K., Barsalou, W., & Custers, R. (2012). Mindful attention prevents 

mindless impulses. Social Psychological and Personality Science, 

3, 291–2996 

Perry-Parrish, C., Copeland-Linder, N., Webb, L., Shields, H. & Sibinga, 

M. (2016). Improving self-regulation in adolescents: current 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 66: - 

evidence for the role of mindfulness-based cognitive 

therapy. Adolescent health, medicine and therapeutics, 7, 101- 

108. 

Philipsen, A., Richter, H., Peters, J., Alm, B., Sobanski, E., Colla, M.& 

Hesslinger, B. (2007). Structured group psychotherapy in adults 

with attention deficit hyperactivity disorder: Results of an open 

multicenter study. Journal of Nervous and Mental Disease, 195, 

1013-1019. 

Pliszka, R., Carlson, L., & Swanson, M. (1999). ADHD with comorbid 

disorders: Clinical assessment and management. New York: 

Guilford Press. 

Polanczyk, G., De Lima, S., Horta, L., Biederman, J., & Rohde, A. (2007). 

The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and 

metaregression analysis. American journal of psychiatry, 164(6), 

942-948. 

Polanczyk, V., Salum, A., Sugaya, S., Caye, A., & Rohde, A. (2015). 

Annual Research Review: A meta-analysis of the worldwide 

prevalence of mental disorders in children and adolescents. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56, 345-365.  

Posner, I., & Petersen, E. (1990). The attention system of the human brain. 

Annual Review of Neuroscience, 13, 25–42. 

Posner, I., & Rothbart, K. (1998). Attention, self-regulation and 

consciousness. Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London. Series B: Biological Sciences, 353 ,  1915-1927.  

Riggs, R., Black, S., & Ritt-Olson, A. (2015). Associations between 

dispositional mindfulness and executive function in early 

adolescence. Journal of Child and Family Studies, 24(9), 2745-

2751.  

Roman, W. (2010). Treatments for childhood ADHD part II: Non-

pharmacological and novel treatments. Issues in Mental Health 

Nursing, 31, 616-618. 

Roth, M., Isquith, K. & Gioia, A. (2005). Behavior Rating Inventory of 

Executive Function—Adult version. Lutz, FL: Psychological 

Assessment Resources 

Segal, V., Williams, M. & Teasdale, D. (2013). Mindfulness-based cognitive 

therapy for depression: A new approach to preventing relapse. 2
nd

 

edition, New York, NH: Guilford Press 

Semple, J. (2005). Mindfulness-based cognitive therapy for children: A 

randomized group psychotherapy trial developed to enhance 

attention and reduce anxiety. Unpublished doctoral dissertation, 

Columbia University, New York. 



 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 671 - 

Semple, J. (2010). Does mindfulness meditation enhance attention? A 

randomized controlled trial. Mindfulness, 1, 121–130. 

Semple, J., Lee, J ., Rose, D., & Miller, L.(2010). A Randomized Trial of 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Children: Promoting 

Mindful Attention to Enhance Social-Emotional Resiliency in 

Children. Journal of Child and Family Studies,19, 218–229. 

Shapiro, L., & Schwartz, E. (2000). Intentional systematic mindfulness: 

An integrative model for self-regulation and health. Advances in 

Mind-Body Medicine, 15, 128-134 6 

Shapiro, L., Carlson, E., Astin, A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of 

mindfulness 6 Journal of Clinical Psychology, 62, 373-386 

Siegler, S. (1991). Children’s thinking. . 2
nd

 edition, Upper Saddle River, 

NJ: Prentice-Hall. 

Singh, N., Singh, A., Lancioni, G., Singh, J., Winton, A& Adkins, A.(2010).  

Mindfulness Training for Parents and Their Children with 

ADHD Increases the Children’s Compliance. Journal of Child 

and Family Studies, 19,157–166.  

Singh, N., Singh, A., Lancioni, G., Singh, J., Winton, A., & Adkins, A. 

(2009). Mindfulness training for parents and their children with 

ADHD increases the children’s compliance. Journal of Child and 
Family Studies, 19(2), 157-166 

Skounti M, Philalithis A. & Galanakis, E. (2007). Variations in prevalence 

of attention deficit hyperactivity disorder worldwide. European 

Journal of Pediatrics, 116, 117-123. 

Swanson, L. (2006). Working memory in learning disability subgroups. 

Journal of Experimental Child Psychology, 56, 87-114.  

Tang, Y., Ma, Y., Wang, J., Fan, Y., Feng, S., Lu, Q.& Posner, I. (2007). 

Short-term meditation training improves attention and self-

regulation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104, 

17152-17156. 

Tang, Y., Yang, L., Leve, D., & Harold, T. (2012). Improving executive 

function and its neurobiological mechanisms through a 

mindfulness‐based intervention: Advances within the field of 

developmental neuroscience. Child Development Perspectives, 6, 

361–3666 

Tarrasch, R. (2018). The Effects of Mindfulness Practice on Attentional 

Functions Among Primary School Children. Journal of Child 

and Family Studies, 1-11. 

Teasdale, D., Segal, V., & Williams, G. (1995). How does cognitive therapy 

prevent depressive relapse and why should attentional control 

https://link.springer.com/journal/10826


 ..............................فاعلية العالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية لألطفال في تحسين الوظائف 
 

- 672 - 

(mindfulness) training help? .Behavior Research and Therapy, 33, 

25–39. 

Thomas, G. & Atkinson, C. (2016). Measuring the effectiveness of a 

mindfulness-based intervention for children’s attentional 

functioning. Educational & Child Psychology, 33(1), 51-64. 

Van de Weijer-Bergsma, E., Formsma, R., De Bruin, I., & Bögels, M. 

(2012). The effectiveness of mindfulness training on behavioral 

problems and attentional functioning in adolescents with 

ADHD. Journal of child and family studies, 21(5), 775-787. 

Van der Oord, S ., Bo ¨gels, S., & Peijnenburg, D. (2012).  The 

Effectiveness of Mindfulness Training for Children with ADHD 

and Mindful Parenting for their Parents. Journal of Child and 

Family Studies, 21:139–147.  

Viglas, M. (2015). Benefits of a Mindfulness-Based Program in Early 

Childhood Classrooms (Doctoral dissertation). University of 

Toronto 

Viglas, M., & Perlman, M. (2018). Effects of a Mindfulness-Based 

Program on Young Children’s Self-Regulation, Prosocial 

Behavior and Hyperactivity. Journal of Child and Family 

Studies, 27(4), 1150-1161. 

Ward, J. (2006). The executive brain. In J. Ward, (Ed.), The Student’s 

Guide to Cognitive Neuroscience, (pp. 283-307). Newyork: 

Psychology Press. 

Willcutt, G., Doyle, E., Nigg, T., Faraone, V., & Pennington, F. (2005). 

Validity of the executive function theory of attention-

deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Biological 

psychiatry, 57(11), 1336-1346 

Zeidan, F., Johnson, K., Diamond, J., David, Z., & Goolkasian, P. (2010). 

Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief 

mental training. Consciousness and cognition, 19(2), 597–605. 

Zelazo, D., & Lyons, E. (2012). The potential benefits of mindfulness 

training in early   childhood: A developmental social cognitive 

neuroscience perspective. Child Development Perspectives, 6, 

154–1606 

Zenner, C., Herrnleben-Kurz, S. & Walach, H. (2014). Mindfulness-based 

interventions in schools—a systematic review and meta-

analysis. Frontiers in psychology, 5, 603. 

Zoogman, S., & Goldberg, B., Hoyt, T., & Miller, L. (2015). Mindfulness 

Interventions with Youth: A Meta-Analysis. Mindfulness, 6(2), 

290-302. 


