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 مستخمص البحث:
خفض   في وأثره التنفيذيو الوظائف تدريبي لتحسين برنامج فعالية دراسة إلى حاليال البحث ىدف

 تمميضًذا( 61) مضن البحضث عينضة تكونضت وقضد الضتعمم  صعوبات ذوي التالميذ لدى االنتباه صعوبات
 األساسضضضي لمتعمضضضيم فيمضضضي عمضضضى البطضضضل بمدرسضضضة ممتحقضضضين إنضضضاث( 1)و ذكضضضور( 61) مضضضنيم وتمميضضضًذة
 بضين مضا الزمنيضة أعمضارىم تراوحضت وقضد اإلسضماعيمية  بمحافظضة التعميميضة قصاصينال إلدارة التابعة

 القدرة اختبار من البحث أدوات وتكونت التجريبي  المنيج الباحثة استخدمت وقد سنو ( 4-66)
 كامضل  الوىضاب عبضد/ إعضداد السريع النيرولوجي المسح واختبار الفتاح  عبد فاروق/ إعداد العقمية
 االنتبضاه إلضضطرابات التشخيصضي التقضدير مقيضاس العضدل  عضادل/ إعضداد التنفيذيضو ائفالوظض مقياس
 لتطبيقضو الباحثضة وذلضك/ إعضداد التضدريبي والبرنضامج صضيام  مضروه/ إعضداد الضتعمم صعوبات ذوي لدى
 تحسضضضين فضضضي البرنضضضامج فعاليضضضة إلضضى البحضضضث الحضضضالي نتضضضائج توصضضمت وقضضضد التجريبيضضضة المجموعضضضة عمضضى

 حيضضث الضتعمم  صضعوبات ذوي التالميضذ لضدى االنتبضاه خفض  صضعوبات فضي وأثضره يذيضوالتنف الوظضائف
 عضن البعضدي التطبيضق فضي واضضًحا وتحسضًنا تقضدًما( الدراسضة عينة) التجريبية المجموعة تالميذ أبدى

 .القبمي وذلك بعد إجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات التطبيق
 

 صعوبات التعمم. –االنتباه  –الوظائف التنفيذيو  :الكممات المفتاحية
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 مقدمة البحث:
مضن المصضطمحات الجديضدة الضذي  Learning Disabilities)) ُيعتبضر مصضطمح صضعوبات الضتعمم

بضضل العديضضد مضضن العممضضاء المتخصصضضين فضضى فضضروع مختمفضضة مضضن العمضضم مثضضل تضضم تناولضضو بالدراسضضة مضضن ق  
صفو عامة  والتربية الخاصضة بصضفو عمماء النفس  وأخصائي عالج القراءة  وعمماء عمم النفس ب

خاصة  وُتعضد ىضذه الفئضو مضن أكثضر فئضات التربيضة الخاصضة انتشضاًرا  وظيضر ىضذا المصضطمح عمضى يضد 
 كيرك في بداية الستينات من القرن الماضي ليوضح الفرق بين العديد من المصطمحات.

لفرد القادمة حيث لضم تعضد وُتعد صعوبات التعمم من المشكالت الحياتية التي تتعمق بمراحل حياة ا
قاصضضضرة عمضضضى مرحمضضضة الطفولضضضة فقضضضط  وال عمضضضى المرحمضضضة الدراسضضضية  وال الجانضضضب األكضضضاديمي والمرحمضضضة 
الجامعيضضضة فقضضضط  فيضضضى تضضضؤثر بصضضضورة أو بضضضدخرى عمضضضى حيضضضاة الفضضضرد المينيضضضة والوظيفيضضضة والمسضضضتقبمية 

نيضضا تضضؤثر ألن المجتمعضضات والنفسضضية واالجتماعيضضة  فيضضي ُتعتبضضر مضضن المشضضكالت التضضي تُقمضضق العديضضد مضض
 بصورة واضحو عمى تقدم المجتمعات ونيضة األمم.   

البضضاحثين  مضضنكبيضضًرا  ىتماًمضضاا Executive Function) ) وقضضد اكتسضضب مفيضضوم الوظضضائف التنفيذيضضو
بالنسبة لمتالميذ في المراحل الدراسية المختمفة حيضث  ووالتربويين نظًرا لحداثة ىذا المفيوم وألىميت

 وبضضالتكيف والتضضدقمم مضضع األوضضضاع البيئضضة والتعميميضضة المختمفضضة  فيضض ميضضذسضضمح لمتالالمفيضضوم يىضضذا  نإ
مكن التالميذ من وضع الخطة التعميمية وتنفيذىا عن طريق مجموعة من األىداف التي تحققيا يُ 

تنمضضضضو وتتطضضضور عضضضضن طريضضضق العوامضضضضل البيئيضضضضة أن الوظضضضائف التنفيذيضضضضو  كتماليضضضا  كمضضضضاإوتعمضضضل عمضضضضى 
التالميضضضذ  فالتالميضضضذ الضضضذين ُيعضضضانون مضضضن قصضضضور فضضضي  المسضضضتمر والخبضضضرات التضضضي يمضضضر بيضضضا والتضضضدريب

سضضضتمرار واألداء بضضنفس الكفضضاءة والفعاليضضة لضضذلك ظيضضضرت الوظضضائف التنفيذيضضة يجضضدون صضضعوبة فضضي اال
العديضضد مضضن الدراسضضات التضضي تناولضضت البضضرامج المختمفضضة لتنميضضة الوظضضائف التنفيذيضضة لضضدى التالميضضذ ذوي 

 ,Locascio, Mahone, Eason؛ Astrid, Reiter (2005): الضضتعمم ومنيضضا صضضعوبات

Cutting (2010) (. 5161(؛ يوسف ورزق وعبداهلل )5162فرنسيس ) (؛5162) العدل؛ 
وقضضد أثبتضضت الدراسضضات أن ىنضضاك وظضضائف تنفيذيضضة محضضددة يضضؤدي القصضضور فييضضا إلضضى صضضعوبات تعمضضم 

ة العاممة  المرونة المعرفية  التخطضيط  المبضادأة  خاصو  ومن ىذه الوظائف )كف السموك  الذاكر 
فالتالميضضذ يسضضتخدمون العديضضد مضضن الوظضضائف  Jerauld (2014)المراقبضضو( وذلضضك كمضضا فضضي دراسضضة 

التنفيذية الجتيضاز المواقضف التعميميضو بنجضاح  وقضد اتضضح أن معظضم التالميضذ ذوي صضعوبات الضتعمم 
ممضضضضا يضضضضؤثر عمضضضضى األداء وظيضضضضور المشضضضضكالت يفتقضضضضرون ليضضضضذه الوظضضضضائف داخضضضضل الفصضضضضل العضضضضادي ؛ 
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األكاديميضضة الضضذي ُيعتبضضر ظيورىضضا نتيجضضو لصضضعوبات الضضتعمم النمائيضضة ومنيضضا االنتبضضاه وىضضذا مضضا ذكرتضضو 
 .  Jerauld (2014) ؛ Geary., Hoard., Nugent &Byrd (2008)دراسات 

في النمو المعرفي  ميممن أىم العمميات العقمية التي ليا دور ( (Attention وُيالحظ أن االنتباه
عمى اكتساب الميارات وتحقيضق األىضداف والخطضط التعميميضة  االنتباه ساعدىميُ لدى التالميذ حيث 

بمضضا يحقضضق ليضضم التكيضضف مضضع البيئضضة المحيطضضة بيضضم  كمضضا أن نقضضذ االنتبضضاه لضضدى التالميضضذ فضضي عمضضر 
فضضضي  ةن األثضضضار الناجمضضضالمدرسضضضة لضضضو تضضضدثير عمضضضى العمميضضضة التعميميضضضة لضضضذلك البضضضد مضضضن التضضضدخل لمحضضضد مضضض

 ةن ىؤالء األطفال الذين ُيعانون من نقذ االنتباه يجدون صعوبإالمراحل الدراسية التالية  حيث 
في التركيز وفي إنياء األعمال الخاصة بيم وتتسم أعمضاليم بعضدم الدقضة وذلضك لعضدم قضدراتيم عمضى 

عديضضضد مضضضن الدراسضضضات العربيضضضة اسضضضتخدام الوظضضضائف التنفيذيضضضو بالطريقضضضة الصضضضحيحة  وىضضضذا مضضضا أكدتضضضو ال
واألجنبية والتى تناولت فعالية بع  البضرامج فضي تنميضو الوظضائف التنفيذيضو لضذوي صضعوبات الضتعمم 

 ,Casas , Andres فضي خفض  بعض  صضعوبات الضتعمم المعرفيضو والنمائيضة لضدييم ومنيضا: اوأثرىض

Castellar, Miranda & Diago (2011)  حيضري  حسضن (؛ السرسضي  الب5162البضارقي )؛
والتضضي توصضضمت جميعيضضا إلضضى فعاليضضة البضضرامج المسضضتخدمة فضضي تحسضضين  (5164؛ رسضضالن )(5162)

فضضضضي خفضضضض  صضضضضعوبات الضضضضتعمم المعرفيضضضضة والنمائيضضضضو لضضضضدى التالميضضضضذ ذوي  االوظضضضضائف التنفيذيضضضضو وأثرىضضضض
 صعوبات التعمم.     

تبضاه لضدى التالميضذ ذوي وتحسضين االن ةتربط بين تحسضين الوظضائف التنفيذيض ألن ىناك عالقةونظًرا 
صعوبات التعمم  باإلضافة إلى أن الوظائف التنفيذية ُتعتبر مكون أساسي من مكونات العمميات 

م التالميضذ ذوي صضعوبات الضتعمم فضي مختمضف المراحضل العمريضة  فض ن تحسضين يالمعرفية الالزمة لتعم
ونظًرا ألن الخمل فضي  االنتباه  تحسين فيساعد يُ ؤثر في االنتباه لدييم و يُ ىذه الوظائف ُيمكن أن 

فكضضرة  لضضذلك جضضاءت الوظضضائف التنفيذيضضو يظيضضر بشضضكل واضضضح فضضي العمميضضات النمائيضضة ومنيضضا االنتبضضاه 
وأثضره فضي تحسضين  ةالبحث الحالي من أجل التعرف عمى فعالية برنامج لتحسضين الوظضائف التنفيذيض

عتمضضد عمضضى برنضضامج امج األول الضضذي يُ االنتبضضاه لضضذوي صضضعوبات الضضتعمم  ويعضضد ىضضذا البرنضضامج ىضضو البرنضض
لضدى عينضو مضن  تحسضين االنتبضاه ه عمضىومعرفضة تضدثير  ةتدريبي يعمل عمى تحسين الوظضائف التنفيذيض

وذلضضك فضضضي حضضدود مضضا اطمعضضت عميضضضو الباحثضضة مضضن أبحضضاث ودراسضضضات  التالميضضذ ذوي صضضعوبات الضضتعمم
 فقد اتجيت الباحثة إلى دراستو.ونظًرا لندرة الدراسات المرتبطة بيذا الموضوع   عربية وأجنبية
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 مشكمة البحث:
بضضدأت مشضضكمة البحضضث لضضدى الباحثضضة مضضن خضضالل زياراتيضضا المتكضضررة لمضضدارس التربيضضة العمميضضة         

داخضضضل محافظضضضة اإلسضضضماعيمية لمتابعضضضة طضضضالب كميضضضة التربيضضضة شضضضعبة التربيضضضة الخاصضضضة داخضضضل مضضضدارس 
أن التالميضضذ ذوي صضضعوبات الضضتعمم  يضضر  التربيضضة الخاصضضة ومضضدارس الضضدمج  حيضضث الحظضضت الباحثضضة

قادرين عمى أداء أعمال مفيدة من تمقاء أنفسيم  أيًضا وجود تدني في مستوى التحصيل الدراسي 
مما يترتب عميو تدني أدائيم األكاديمي بشكل عام  واالنتبضاه لضدييم بشضكل خضاذ  باإلضضافة إلضى 

ولضة مضع أقضرانيم داخضل الفصضول  وذلضك إن أنيم  ير قادرين عمى االحتفاظ بعالقات اجتماعيضة مقب
دل ف نضضو يضضدل عمضضى وجضضود خمضضل فضضي الوظضضائف التنفيذيضضو لضضدييم حيضضث إنيضضا تضضؤثر عمضضى كضضل جوانضضب 

(؛ فرنسضضضيس 5162(؛ السرسضضضي  البحيضضري  حسضضن )5162العضضدل )السضضموك وىضضذا مضضا أكدتضضضو دراسضضة 
نتبضاىيم أثنضاء شضرح   كما الحظت أن ىناك مجموعة من التالميذ ال يسضتطيعون تركيضز ا(5162)

طضضالب التربيضضة العمميضضة الضضدروس ليضضم داخضضل حجضضرة الدراسضضة؛ ممضضا أدى إلضضى تضضدني مسضضتوى التحصضضيل 
لضضدييم  لضضذلك وجضضدت الباحثضضة بعضض  الدراسضضات التضضي أجريضضت عمضضى التالميضضذ ذوي صضضعوبات الضضتعمم 

 Astrid, Reiter وتناولضضت فعاليضضة بضضرامج مختمفضضة لتحسضضين الوظضضائف التنفيذيضضو لضضدييم ومنيضضا

 ,Casas , Andres؛ Locascio, Mahone, Eason, Cutting (2010)؛  :(2005)

Castellar, Miranda & Diago (2011) (؛ يوسضضف ورزق وعبضضداهلل 5162البضضارقي )؛
سماعيل )(5161)  .(5164(؛ ورسالن )5163؛ وا 

الالزمضضضة ة عرفيضضضونظضضضًرا ألن الوظضضضائف التنفيذيضضضة تعضضضد مكوًنضضضا أساسضضضًيا مضضضن مكونضضضات الجوانضضضب الم      
التالميضضضضذ ذوي  لمضضضضتعمم فضضضض ن تحسضضضضين ىضضضضذه الوظضضضضائف التنفيذيضضضضة ُيسضضضضاعد عمضضضضى تحسضضضضين االنتبضضضضاه لضضضضدي

عمضضل عمضضى ضضضبط السضضموكيات اإلنسضضانية  عضضن ي  أيًضضضا فيضضي ُتعتبضضر ضضضابًطا عاًمضضا صضضعوبات الضضتعمم
لدراسضضات طريضق تنظضيم االفكضار والتوجيضو والكضف والتخطضضيط وصضواًل لتحقيضق اليضدف  ونتيجضة لنضدرة ا

في تتمية الوظائف التنفيذيضو وأثرىضا فضي تحسضين بعض  الجوانضب  تدريبيو التي تناولت فعالية برامج
المعرفية  لذلك ظيرت حقيقة المشكمة لدى الباحثة في أنيم يحتاجون إلى بضرامج تدريبيضة لتحسضين 

 ن االنتباه لدييم.الوظائف التنفيذية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم وتدثير ىذا البرنامح عمى تحسي
الضرئيس ومن ىنا بدت مشكمة البحث واضحة لدى الباحثة في محاولضة اإلجابضة عضن السضؤال       

الوظضضائف التنفيذيضضو وأثضضره فضضي تحسضضين االنتبضضاه لضضدى التالميضضذ ذوي  ةالتضضالي: مضضا فعاليضضة برنضضامج لتنميضض
 صعوبات التعمم؟
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 أىداف البحث:
االنتبضاه لضدى التالميضذ ذوي وخف  صضعوبات لتنفيذيو الوظائف ا تحسينىدف البحث الحالي إلى 

 صعوبات التعمم وذلك من خالل: 
فعاليضضة البرنضضامج التضضدريبي فضضي تحسضضين الوظضضائف التنفيذيضضة لضضذوي صضضعوبات الضضتعمم عمضضى  التعضضرف -6

 االنتباه لدييم. خف  صعوباتوأثره في 

 لتتبعي.برنامج التدريبي من خالل القياس الم الفعاليةالكشف عن استمرارية  -5

 أىمية البحث:

 تتمثل أىمية البحث الحالي فيما يمي:
 األىمية النظرية:  -1
تقديم إطاًرا نظرًيا عن متغيرات البحث قد يستفيدوا منضو العضاممون فضي مجضال التربيضة الخاصضة  ( أ)

الوظضضائف التنفيذيضضة فيضضى تعضضد مكوًنضضا أساسضضًيا مضضن مكونضضات الجوانضضب المعرفيضضو الالزمضضة وخاًصضضا 
 .لمتعمم

لقاء الضوء عمى قدر من المعمومضات عضن صضعوبات الضتعمم واالنتبضاه لضدى تالميضذ توف ( ب) ير وا 
 بتدائية ذوي صعوبات التعمم.المرحمة اال

( وىضضي 66 – 4بتدائيضضة وىضضى المرحمضضة العمريضضة مضضن )تنضضاول عينضضة مضضن تالميضضذ المرحمضضة اال ( ت)
 الدراسية التالية.مرحمة ميمة في حياة التالميذ ألن النجاح فييا يؤدي لمنجاح في المراحل 

 األىمية التطبيقية: -2
ا قضد ُيسضاعد فضي التخطضيط لبنضاء بضرامج أخضرى لمتالميضذ ذوي صضعوبات يً تقديم برنامًجا تدريب (أ )

 لتحاقيم بالمرحمة الدراسية التالية دون ظيور مشكالت لدييم.التعمم ال
 سضينلتحمحاولة تحديضد القصضور فضي بعض  جوانضب الوظضائف التنفيذيضو والتضدخل بالتضدريب  (ب )

 ىذه الجوانب.
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فيمضضا يقدمضضو مضضن نتضضائج وتوصضضيات قضضد تسضضاعد القضضائمين بعمميضضة تعمضضيم  البحضضثتكمضضن أىميضضة  (ج )
 برامج العالجية والتدريبية و يرىا.مل اىموتدريب ذوي صعوبات التعمم عند إعداد

تزويضضد القضضائمين عمضضى العمميضضو التعميميضضة لضضذوي صضضعوبات الضضتعمم بنتضضائج عمميضضو حضضول الواقضضع  (د )
 ليم.التعميمي 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أواًل: صعوبات التعمم:

ُيعضضد مصضضطمح ذوي صضضعوبات الضضتعمم مضضن المصضضطمحات التضضي ظيضضرت حضضديثًا والتضضى حضضاول العممضضاء 
  وذلضضك ليوضضضحوا إعاقضضة  يضضر ظضضاىرة و يضضر واضضضحة  حيضضث أن ىضضذا المصضضطمح يصضضف ااسضضتخدامي

أقضضضرانيم مضضضن نفضضضس الفئضضضة العمريضضضة عمضضضى التقضضضدم  مجموعضضضة مضضضن التالميضضضذ  يضضضر القضضضادرين عمضضضى مواكبضضضة
 األكاديمي ألنيم ُيعانون من قصور في بع  الجوانب.

والضذي يضنذ عمضى أن  Hallahan& Kauffman (2003) فيظيضر تعريضف ىاالىضان وكوفمضان
صضضعوبات الضضتعمم ُتعضضد بمثابضضة مصضضطمح عضضام ُيشضضير إلضضى مجموعضضة  يضضر متجانسضضة مضضن االضضضطرابات 

ة صضضضعوبات ذات داللضضضة فضضضي اكتسضضضاب واسضضضتخدام القضضضدرة عمضضضى االسضضضتماع أو التضضضي تظيضضضر عمضضضى ىيئضضض
التحضضضضدث أو القضضضضراءة أو الكتابضضضضة أو التفكيضضضضر أو القضضضضدرة الرياضضضضضية أي القضضضضدرة عمضضضضى إجضضضضراء العمميضضضضات 
الحسضضضابية المختمفضضضة وُتعضضضد مثضضضل ىضضضذه االضضضضطرابات جوىريضضضة بالنسضضضبة لمفضضضرد ويفتضضضر  أن تحضضضدث لضضضو 

ء الوظيفي لمجيضاز العصضبي المركضزي  كمضا أنيضا قضد تحضدث فضي أي بسبب حدوث اختالل في االدا
وقضضت خضضالل فتضضرة حياتضضة  ىضضذا وقضضد تحضضدث مشضضكالت فضضي السضضموكيات الدالضضة عمضضى التنظضضيم الضضذاتي  
واالدراك االجتماعي  والتفاعل االجتماعي إلى جانب صعوبات التعمم ولكن مثل ىضذه المشضكالت 

 (.52  5111من صعوبات التعمم )محمضد  ةال تمثل في حد ذاتيا وال تعتبر صعوب
ضضضضضطرابات النمائيضضضضة المختمفضضضضة و يضضضضر كمضضضضا ُتعضضضضرف صضضضضعوبات الضضضضتعمم عمضضضضى أنيضضضضا مجموعضضضضة مضضضضن اال
ضضضضضطرابات الذاتيضضضضة )الموجضضضضودة داخضضضضل المتجانسضضضضة الموجضضضضودة لضضضضدى بعضضضض  األفضضضضراد  وترجضضضضع ىضضضضذه اال

ى قضدراتيم فضي اسضتقبال األفراد( إلضى قصضور وظيفضي فضي الجيضاز العصضبي المركضزي  يضؤثر سضمًبا عمض
المعمومضضضضات والتعامضضضضل معيضضضضا والتعبيضضضضر عنيضضضضا ممضضضضا يسضضضضبب ليضضضضم صضضضضعوبات فضضضضي القضضضضدرة عمضضضضى الكضضضضالم 

سضتدالل والحسضاب كمضا تضؤثر تمضك الصضعوبات سضمًبا واإلصغاء والقراءة والكتابة والفيضم والتيجئضة واال
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نفعضضالي )أبضضو والنمضضو اال عمضضى جوانضضب أخضضرى مثضضل االنتبضضاه والضضذاكرة والتفكيضضر والميضضارات االجتماعيضضة
 (  652  5165الديار والبحيري ومحفوظي  

وكضان أول تعريضضف لمصضضطمح صضعوبات الضضتعمم ظيضضر عمضضى يضد كيضضرك حيضضث عرفيضا عمضضى أنيضضا ُتشضضير 
إلضضضى تخمضضضف معضضضين أو اضضضضطراب فضضضي واحضضضدة أو أكثضضضر مضضضن ميضضضارات النطضضضق أو المغضضضة أو اإلدراك أو 

 (.62  5162أو الحساب )القاسم   السموك أو القراءة أو اليجاء أو الكتابة
 DSM-5 ؛DSM- 4 (2004) ؛ Danielson & Hallahan (2002) ويتفضق كضل مضن:

( أن صضضعوبات الضضتعمم تظيضضر فضضي قضضراءة الكممضضات 52  5162وأبضضو شضضعيرة و بضضاري ) ؛(2013)
ير بشكل  ير دقيق  وفي التيجئة  وفي فيم معنى ما يقرأ  وفي التعبير الكتابي  والحساب والتفك

الرياضضضضضضي  كمضضضضضا أن ىضضضضضذه الصضضضضضعوبات مضضضضضن المشضضضضضكالت المحيضضضضضرة و يضضضضضر الواضضضضضضحة بشضضضضضكل كبيضضضضضر 
ن التالميذ لدييم قدرات عقمية كالعاديين  ولكنو مع ذلك يخفق في ناحية أو إلألخصائيين  حيث 

أكثر من النواحى األكاديمية وثمة تفاوت واضح في جوانب الوظائف النفسية  فقد يظير التفاوت 
ن الجضضضزء المفظضضضي والجضضضزء األدائضضضي فضضضي مقضضضاييس الضضضذكاء  وُيقضضضدر ىضضضذا التفضضضاوت بضضض نحراف بوضضضضوح بضضضي

معياري واحضد  كمضا أن ثمضة تفاوتًضا بضين تحصضيل التمميضذ وذكائضو وىضذا يعنضي أن ذكضاء التمميضذ يكضون 
ضضضمن مسضضتوى ذكضضاء العضضاديين إال أن تحصضضيمة فضضي مضضادة دراسضضية أو أكثضضر أقضضل مضضن مسضضتوى صضضفو 

 أكثر وىذا يستوجب تقديم حدمات تربويو خاصة لو.  بمعدل سنتين أو 
وتتفق معظم ىذه التعريفات من وجية نظر الباحثة عمى أن صعوبات التعمم لدى التالميذ تشضمل 
مشضضكالت فضضي ثالثضضة مجضضاالت )القضضراءة والحسضضاب والكتابضضة( وىضضى تضضؤثر بشضضكل كبيضضر عمضضى اإلنجضضاز 

 أو فوق المتوسط.الدراسي  بالر م من أنيم يتمتعون بذكاء متوسط 
 محكات تشخيص صعوبات التعمم:

( ثالثضضة محكضضات أساسضضية فضضي تشضضخيذ صضضعوبات الضضتعمم لضضدى 12  5165يوضضضح أبضضو الضضديار )   
 -التالميذ وىى:

 :Discrepancy Criterion محك التباين   -

أو  ويقصضضد بضضو التبضضاين بضضين القضضدرة العقميضضة العامضضة أو الكامنضضة والتحصضضيل الفعمضضي فضضي جانضضب معضضين 
التباعد أو التباين بين مجال وآخر كدن يكون الفرد عادًيا في ميارات الحساب ولكنضو ُمقضضر فضي 
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ميضارات القضضراءة  كمضا ُيمكضضن أن يكضون التباعضضد ممحوًظضا فضضي نمضو الوظضضائف العقميضة والحركيضضة بحيضضث 
 ال.ينمو الطالب في المغة ويتدخر في نمو التناسق الحركي أو بالعكس وذلك عمى سبيل المث

 :Exclusion Criterion محك اإلستبعاد -

حتمضضاالت الممكنضضة جميعيضضا بدنيضضا السضضبب فضضي صضضعوبة الضضتعمم مثضضل: القصضضور ويقصضضد بضضو اسضضتبعاد اال
الحاسضضضي فضضضضي السضضضضمع أو البصضضضضر أو القصضضضضور العقمضضضي وحضضضضاالت الحرمضضضضان البيئضضضضي أو االضضضضضطرابات 

 .النفسية
  :Special Education Criterion محك التربية الخاصة -

ويعنضضضضي ىضضضضذا المعيضضضضار أن التالميضضضضذ ر ضضضضم أنيضضضضم يبضضضضدون عضضضضاديين تمضضضضزميم إجضضضضراءات التربيضضضضة الخاصضضضضة 
    وخدماتيم بما يتناسب مع صعوباتيم.

 :هنتباثانًيا: اال 
لقد تعددت وتنوعت تعريفات االنتباه  فمم يتفق معظم الباحثين عمضى تعريضف واحضد محضدد لضو نظضًرا 

خضضضتالف النظريضضضات التضضضي تناولضضضت ىضضضذه التعريفضضضات  حيضضضث اخضضضتالف تخصصضضضاتيم  باإلضضضضافة إلضضضى ال
ُيعتبضضر مضضن أىضضم العمميضضات العقميضضة التضضي ُتسضضيم بضضدور كبيضضر فضضي النمضضو المعرفضضي لضضدي التالميضضذ  ألنضضو 
ًيساعد التالميضذ عمضي تحسضن التحصضيل الدراسضي لضدييم ممضا يترتضب عميضو تحسضن أداؤىضم األكضاديمي 

 في مختمف المراحل الدراسية.
( عمى أن االنتباه ىو قدرة التالميذ 652  5111(؛ ومحمضد )24  5115ن إبراىيم )فيتفق كل م

عمضضى اختيضضار مثيضضر واحضضد مضضن المثيضضرات الخارجيضضة أو عضضدد مضضن المثيضضرات وثيقضضة الصضضمة بالموضضضوع  
والتركيضضز عمييضضا المضضدة الزمنيضضة التضضي تتطمبيضضا تمضضك المثيضضرات واإلسضضتجابو ليضضا  وذلضضك لتحقيضضق ىضضدف 

 ,Casas , Andres،ليضضذا اليضضدف وىضضذا مضضا أكدتضضو العديضضد مضضن الدراسضضات منيضضا والوصضضول معضضين

Castellar, Miranda & Diago (2011)  ، عمضى ضضرورة اسضتخدام البضرامج التدريبضو لتحسضين
 االنتباه.

سضتفادة التالميضذ مضن شضرح ( فيرى أن االنتباه ىو بمثابة المدخل الضرئيس ال24  5111أما حافظ )
فضضي أداء الميضضام الدراسضضية العمميضضة  ميضضمالضضدرس وخارجيضضا  باإلضضضافة إلضضى دوره ال المعمضضم داخضضل قاعضضة

واالختبارات بمختمف أشكاليا  ويظير ذلك في قدرة التالميذ عمى تركيز الحواس في مثير داخمي 
 أو مثير خارجي  وىو بؤرة شعور الفرد في مثير ما.
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( أن االنتبضضاه 25  5166يوسضضف )و ؛ Danielson & Hallahan (2002) ويتفضضق كضضل مضضن: 
ُيمثضضل أحضضد الضضدعائم األساسضضيو لنشضضاط اإلنسضضان كافضضة  وفضضي الجانضضب التربضضوي بصضضفة خاصضضة بضضل ىضضو 

نضو بضدون االنتبضاه ال يسضتطيع اإلنسضان أن إاألساس الذي تقوم عميو سائر العمميضات العقميضة  حيضث 
 يعي األشياء أو أن يتذكر أو يتخيل شيًئا.  

ختيضضضضار العوامضضضضل )المثيضضضضرات( ا( جضضضضاء عمضضضضى أنضضضضو القضضضضدرة عمضضضضى 56  5162إال أن تعريضضضضف القاسضضضضم )
المناسضضضبة ووثيقضضضة الصضضضمة بالموضضضضوع مضضضن بضضضين مجموعضضضة مضضضن المثيضضضرات اليائمضضضة )سضضضمعية  بصضضضرية  

الباحثضة ممضا سضبق  ىوتضر ؛ لمسية  أو اإلحساس بالحركة التي ُيصادفيا الكائن الحي فضي كضل وقضت
ا لمفيضضضم والتضضضذكر واإلدراك  كمضضضا أن تعمضضضم الفضضضرد ألي معمومضضضات ذكضضضره أن االنتبضضضاه ُيمثضضضل عضضضاماًل رئيًسضضض

جديد يستمزم توجيو االنتباه نحو مثير معين  بالتضالي فض ن اكتسضاب التالميضذ ذوي صضعوبات الضتعمم 
 ألي معمومات جديده داخل المدارس دليل عمى تركيز وتوجيو وحدوث االنتباه. 

 أنواع االنتباه:
 ( أن22  5162(؛ وعبضضضد السضضضالم )22  5166؛ ويوسضضضف )(52  5113يضضضرى كضضضل مضضضن العضضضدل )

 -االنتباه يشمل عدة أنواع منيا:
 :Habitual Attention عتيادياالنتباه اال -

ييتم بو ويميل إليو  وىو انتباه ال يبذل الفرد في سبيمو جيًدا بضل ىء ويقصد بو انتباه الفرد إلي ش
فضضضرد مضضضن خبراتضضضو السضضضابقة ىضضضى التضضضي تحضضضدد يمضضضضي سضضضياًل طبيعًيضضضا  ألن العضضضادات التضضضي يكتسضضضبيا ال

المواقضضف التضضي يسضضتجيب إلييضضا  فكضضل إنسضضان فضضي ىضضذا النضضوع ينتبضضو إلضضى األشضضياء التضضي اعتضضاد مضضن قبضضل 
 االىتمام بيا  والتي تتفق مع عاداتو وميولو واىتماماتو.

 :Voluntary Attention رادياالنتباه اال  -

نجازه  وىذا النوع يحدث إيريد  ُيركز انتباه إتجاه ما أما ىذا النوع من االنتباه يتطمب من الفرد أن
محضضدد  وىضضذا النضضوع يتطمضضب  ىءعنضضدما يكضضون المقصضضود مضضن الفضضرد ىضضو توجيضضو انتبضضاه ب رادتضضو إلضضى شضض

مجيضضضوًدا ذىنًيضضضا مضضضن الفضضضرد ألن اسضضضتمراره مضضضدة طويمضضضة يتطمضضضب وجضضضود دافضضضع قضضضوي لضضضدى الفضضضرد يدفعضضضو 
 الستمرار بذل الجيد الذىني.
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 : Involuntary Attention الإرادياالنتباه ال -

ىضضذا النضضوع يحضضدث عنضضدما تفضضر  بعضض  المنبيضضات الداخميضضة والخارجيضضة ذاتيضضا عمضضى الشضضخذ مثضضل 
سماع صوت انفجار عال  وىذا النوع ال يتطمب مجيوًدا ذىنًيا ألن المنبو ىنا يفر  نفسو عمى 

 الفرد وير مو عمى اختياره والتركيز عميو.
 :Preemptive Attention االنتباه التوقعي -

ىذا النوع من االنتباه ىو الطضرف المضضاد لالنتبضاه الضالإرادي فيضو توجيضو وتجميضع اإلحسضاس حضول 
موضوع متوقع ولم يظير بعد في مجضال االنتبضاه مثضل تركيضز انتبضاه الفضرد وتدىيمضو لمثيضر لضم يظيضر 

لتضي تسضبق وخضذ الحقنضو أي حقنو مثاًل فيو يشضعر بضاأللم فضي الفتضرة ا ك عطاءهبعد في مجال انتباه 
 ُيصبح انتباىو توقعًيا.

 ثالثًا: الوظائف التنفيذية:
ُتعتبر الوظائف التنفيذية ميمة لمنجاح في مواقضف الحيضاه الفعميضة والعمميضة والتعميميضة  فيضى تسضمح 
لمتالميضضضذ بالبضضضدء واسضضضتكمال الميضضضام المطموبضضضو  لضضضذلك فيضضضى ُتسضضضيم فضضضي تحقيضضضق النجضضضاح فضضضي المدرسضضضة 

جتماعي مع اآلخرين  كما أنيا تؤثر بصورة واضضحو عمضى الضذاكرة في تحقيق التفاعل االوالعمل و 
واالنتباه و يرىا  كما أنيا ميمة جًدا لمسموكيات اإلنسانية ألنيا تساعد في تنظيم وتوجيو السضموك 

 بطريقة معدلة. 
 & Jurado؛ Zillmer & Spiers (2001) ؛ Brown (2000): لضضذلك يتفضضق كضضل مضضن

Rosselli (2007, 13)  إلضى أن الوظضائف التنفيذيضو مصضطمح ُيشضير إلضى عضدد مضن القضدرات ىضى
تركيضضز االنتبضضاه والتخطضضيط والتنظضضيم والمرونضضو العقميضضة وتفعيضضل الحضضدث ووظضضائف الضضذاكرة والضضتحكم فضضي 
عممية الكف السموكى والمعرفي وىذه العمميات تعمضل عمضى تنظضيم األحضداث لضدى التالميضذ لتحقيضق 

 لمنشودة.األىداف ا
إلى أن القصضور فضي الوظضائف التنفيذيضة يضرتبط بالعديضد مضن  Dankla (2004, 117) حيث ُيشير

األضضضضطرابات النفسضضضية والمعرفيضضضة منيضضضا عمضضضى سضضضبيل المثضضضال اضضضضطراب االنتبضضضاه واضضضضطراب طيضضضف 
 التوحد.

( لموظضضائف التنفيذيضضة عمضضى أنيضضا مصضضطمح ُيشضضير إلضضى 2  5113وىضضذا مضضا يتفضضق مضضع تعريضضف كامضضل )
عدد من العمميضات العقميضة المركزيضة التضى تضؤثر فضي كضف وبضدء العمميضات المعرفيضة  وىضذه العمميضات 
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متكاممة لتحكم القدرات الالزمة لضبط االنتباه والتخطيط والتنظيم والمرونو العقمية وتفعيل الحدث 
 ووظائف الذاكرة والتحكم في عممية الكف السموكى والمعرفي.

( لموظضائف التنفيذيضة )وىضو مضا تتخضذه الباحثضة تعريفًضا إجرائًيضا ليضا 42  5162وجاء تعريف العدل )
المر ضضوب والبضضدء أو المبضضادرة  فضضي ىضضذا البحضضث( عمضضى أنيضضا قضضدرة الطفضضل عمضضى كضضف السضضموك  يضضر

بالسموك المناسب  وتنظيم وتوجيو السموك لتحقيق اليدف  وىضي تعتمضد فضي ذلضك عمضى العديضد مضن 
والمغضة  وفضي نفضس الوقضت تضؤثر فييضا وتوجييضا  وليضا  واإلدراك والضذاكرةالوظائف المعرفية كاالنتباه 

مكونضضات يمكضضن  يضضةوالتفاعضضل االجتمضضاعي  وتتكضضون مضضن ثمان دور ىضضام فضضي أنشضضطة الحيضضاة اليوميضضة 
 :(42  5162العدل )  تعريفيا إجرائيا كما يمي

وقضضت ال قضضدرة الطفضضل عمضضى ضضضبط اندفاعاتضضو ووقضضف سضضموكو بشضضكل مناسضضب فضضي :كففف السففموك -6
 .المناسب  وأن يتوقف عن السموك  ير المر وب

قضدرة الطفضل عمضى االحتفضاظ بالمعمومضات المفظيضة أو األدائيضة فضي الضذىن لفتضرة  :الذاكرة العاممة -5
 .زمنية قصيرة؛ بغر  إنجاز الميام المكمف بيا

قضضدرة الطفضضل عمضضى تحويضضل انتباىضضو أو أدائضضو اسضضتجابة لتغيضضر الموقف مضضع  :المرونففة المعرفيففة -2
 .إيجاد حمول جديدة لممشكالت وتقبميا

قضضدرة الطفضل عمضضى تحقيضضق متطمبضضات ميمضضة محضددة تشضضتمل عمضضى عضضدة خطضضوات؛ مضضن  :التخطففيط -2
الالزمضة قبضل  خضالل وضضع اليضدف وتحديضد األسضموب األكثضر كفضاءة  وتحديضد األدوات والخامضات

 .ميمة ةتنفيذ أي
نفسو دون  عر  األفكار من تمقاءقدرة الطفل عمى بدء النشاط أو الميمة  وعمى : المبادأة -2

 .االعتماد عمى اآلخرين
 قضضدرة الطفضضل عمضضى ضضضبط ومنضضع أو تعضضديل االسضضتجابات االنفعاليضضة  يضضر الضففبط االنفعففالي: -1

واألفعضضال  المناسضضبة  والقضضدرة عمضضى مواجيضضة المواقضضف المفاجئضضة مضضن خضضالل الضضتحكم فضضي المشضضاعر
 .واالمتثال لألوامر المصاحبة لممواقف
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عادة: اتتنظيم األدو  -2 األشياء  قدرة الطفل عمى تقبل النظام في العمل  وترتيب بيئة العمل  وا 
 .إلى مكانيا

 قضضدرة الطفضضل عمضضى المراقبضضة الذاتيضضة لمحفضضاظ عمضضى مسضضار السضضموك مضضع اآلخضضرين : المراقبففة -3
العمضل وبعضد    وتقيضيم األداء أثنضاءوالمحافظة عمضى االسضتمرار فضي أداء الميمضة )مراقبضة موجيضة(

 .اء منو مباشرة لضمان الدقة في تحقيق اليدفاالنتي
وترى الباحثة أن معظم ىذه التعريفات تتفق في أن الوظائف التنفيذيو ُتشير إلى عدد من       

التي تستيدف تحقيق ىدف معين وىذه العمميات ىي عبارة عن:  ةالقدرات والعمميات المعرفي
خطيط وتنظيم األدوات والمبادأة والكف والتحويل  وتنظيم األدوات والمرونة المعرفية والت ةالمراقب

فيي تقوم بدور القائد والمسيطر والمنسق العام الذي يقوم بتنسيق تمك العمميات المعرفيو  فيي 
 ُتساعد التالميذ ذوي صعوبات التعمم عمى التركيز واالنتباه لتحقيق ىدف مستقبمي.

 الوظائف التنفيذيو وصعوبات التعمم:
 &passolunghi؛  Blair (2010)ائج العديضضضد مضضضن الدراسضضضات منيضضضاأوضضضضحت نتضضض    

Mammarella (2012) ؛Yeniad, Malda, Mesman, Van, Pieper (2013) ؛ مرسي
( أن ىنضضضاك اتجضضضاىين فضضضي دراسضضضة الوظضضضائف التنفيذيضضضو وعالقتيضضضا بصضضضعوبات الضضضتعمم اإلتجضضضاه 5163)

لتنفيذيضو ومجضاالت محضددة مضن مجضاالت األول يرى أن ىناك ارتباًطا موجًبا بين قصور الوظائف ا
صعوبات التعمم  واإلتجاه األحر يرى أن الوظائف التنفيذية منبئة بضاألداء األكضاديمي العضام ولضيس 
بمجضضضال تعميمضضضي محضضضدد  وأن الوظضضضائف التنفيذيضضضو ضضضضرورية ولكضضضن ال تعضضضد دلضضضياًل سضضضابًقا عمضضضى وجضضضود 

 صعوبات التعمم.   
 الوظائف التنفيذية:أىمية 

(؛ البضضضضارقي 52  5165(؛ حسضضضضين )4  5113كامضضضضل ) ؛ Dankla (2004) كضضضضل مضضضضن: يتفضضضضق   
تنفيذيضضضضو تمثمضضضضت فضضضضي أنيضضضضا تعمضضضضل ( أن أىميضضضضة الوظضضضضائف ال32  5162(؛ فرنسضضضضيس )22  5162)

 عمى:
 تنظيم مصادر المعمومات النشطة بالذاكرة. -
 تنظيم وترتيب سرعة تجييز المعمومات. -
 مر وب فييا.إخماد وكف اإلستجابات السموكية  ير ال -
 تنشيط االنتباه واإلبقاء عميو مركز عمى مثير محدد في حالة تداخل مثيرات  ير مر وبة. -
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 كسر الغمو  والتداخل بغر  العودة إلى أولويات نقاط تركيز االنتباه. -
 تنظيم السموك اإلجتماعي بما في ذلك التعاطف والحساسية االجتماعية. -
 تطوير وتنمية مراقبة الذات.  -

 اذج النظريو المفسرة لموظائف التنفيذية:النم
 : (LURIA)نموذج لوريا  -

إلضضضى أن تنفيضضضذ أي ميمضضضة معقضضضدة يمضضضر بضضضدربع مراحضضضل وىضضضى كمضضضا  توصضضضل لوريضضضا فضضضي نموذجضضضو
 :  (01، 6102؛ أنور، Guillery,2008, 33 ذكرىا )

 .تحميل المعطيات الرئيسة وصيا ة اليدف 
 حل.التخطيط وتحضير برنامج وتنظيم مختمف المرا 
 .تنفيذ الميمة 
  .التحقق من النتائج حسب المعطيات األوليو 

 :SHALLICE& NORMANنموذج نورمان وشالسي  -
تقتضضرح ىضضذه النظريضضو أن تنفيضضذ ميمضضة مضضا يضضتم ضضضمانو مضضن طضضرف عضضدة مخططضضات خاصضضة  أثنضضاء     

وضعية روتينية تكون عدة مخططات فعل منشطو فضي آن واحضد  حيضث مسضير اإلشضكاليات ينتقضي 
نسضضضق مخططضضضات الفعضضضل المناسضضضبة حسضضضب النشضضضاط الجضضضاري فعمضضضو والكضضضف عضضضن المخططضضضات  يضضضر وي

 (65  5161أنور  ؛ Allaint& Gall, 2008, 68 مالئمة
 : MYAKEنموذج مايكا  -
ىو نموذج يوضح استقاللية الوظائف التنفيذية وىذا مضا يسضمح بفيضم النتضائج  يضر المتجانسضة      

لمقضضاييس التضضي ُأعضضدت لقيضضاس الوظضضائف التنفيذيضضة وبالتضضالي فدنضضو لممفحوصضضين لمختمضضف االختبضضارات وا
 (.62  5161يمكن دراسة بع  الوظائف التنفيذية بصورة مستقمة )أنور  
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 النظريات المفسرة لموظائف التنفيذية:
 الوظائف التنفيذية ومدخل معالجة المعمومات. ( أ)

خل اإلنسان وتفسير آليضة حضدوثيا  يحاول ىذا المدخل وصف العمميو المعرفية التي تحدث دا    
ودورىضا فضضي معالجضضة المعمومضضات وانتضاج السضضموك ب عتبضضاره نتضضاج لسمسضة مضضن العمميضضات المعرفيضضة التضضي 
تتوسط إستقبال المثير واإلتيان باالستجابة المناسبة لو  ويستغرق ذلك زمًنا لتنفيذىا ويتوقضف ىضذا 

؛ اسضضضضماعيل   22 – 22  5112  سضضضضين)ح الضضضضزمن عمضضضضى طبيعيضضضضة العمميضضضضات المعرفيضضضضة ونوعيتيضضضضا
5163  21.) 

 الوظائف التنفيذية ونظرية الوعى بالمعرفة.)ب(
يالحضضظ الضضدور المركضضزي لموظيفضضة التنفيذيضضة فضضي تفسضضير السضضموك وبخاصضضة فضضي تعمضضيم الميضضارات     

 Brokowskiالجديدة المكتسبة واالسضتراتيجيات فضي إرتقضاء نظريضة الضوعي بالمعرفضة  فقضد أوضضح 

& Muthukrishna  أنضو لكضي يصضبح الفضرد معالًجضا جيضًدا لممعمومضات ينبغضي أن يكتسضب عضدًدا  
من الميارات والتي تتعمق في  البيتيا بالوظائف التنفيذيو وتساعد عمى تحديد موقع ىذا المفيضوم 

 (.26  5163؛ اسماعيل   22 – 22  5112  )حسين من وجية نظر نظرية الوعي بالمعرفة
 ية واالنتباه:الوظائف التنفيذ

يقصضضد باالنتبضضاه عمميضضة تركيضضز الضضوعي أو الشضضعور عمضضى  اإلحساسضضات الناتجضضة بفعضضل المثيضضرات      
الخارجة  أو تمك الصادرة من داخل الفرد  وال يستطيع الفرد توزيع انتباىو بين أكثر من مثير إال 

التنفيذيضضضضو عالقضضضضة األدنضضضضى إذا كضضضان أحضضضضد المثيضضضضرات مدلوفًضضضضا لديضضضو  والعالقضضضضو بضضضضين االنتبضضضضاه والوظضضضائف 
باألعمى  حيث أن الوظائف التنفيذيو ىي التي تسيطر عمى عممية االنتبضاه  بينمضا يتكضون االنتبضاه 

القضدرة عمضى االنتقضال  –كف االسضتجابة  –الثبات عمييا  –من أربعو مكونات ىى )بدء اإلستجابة 
ا وعاًما إلستجابة موجودة من استجابة إلى أخرى( ويصف كمكون من ىذه المكونات شكاًل محددً 

أو رد فعضضضل يصضضضدر فضضضي مواجيضضضة حضضضث بيئضضضي معضضضين  وبالمثضضضل تمثضضضل نفضضضس ىضضضذه المكونضضضات األربعضضضة 
 (.   21  5163مجموعة مكونات الوظائف التنفيذية )إسماعيل  

 دراسات سابقة:
عمم  لقضضد أجريضضت دراسضضات وبحضضوث كثيضضرة فيمضضا يتعمضضق بتنميضضة الوظضضائف التنفيذيضضة لضضذوي صضضعوبات الضضت

فمنيضضا الدراسضضات الوصضضفية  ومنيضضا الدراسضضات التجريبيضضة )محضضور البحضضث( والتضضي ركضضزت عمضضى فعاليضضة 
البضرامج التدريبيضة فضضي تنميضة الوظضضائف التنفيذيضة لضضذوي صضعوبات الضضتعمم  أمضا فيمضضا يتعمضق بالدراسضضات 
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نتبضاه  ف نضو ال التي تناولت فعالية برنامج تدريبي لتنيمة الوظائف التنفيذيضة وأثرىضا عمضى تحسضين اال
)في حدود عمم الباحثة(  حضول ىضذا الموضضوع وذلضك بعضد إطضالع الباحثضة عمضى  ةتوجد دراسة عربي

 .  البحثاألدب النظري المتعمق بموضوع 
دراسضضو ىضضدفت إلضضى معرفضضة العالقضضة بضضين التكيضضف ، Lori & Copeland (2002) فقضضد أجضضرى

االنتبضاه فضي مرحمضة ماقبضل المدرسضة   تصضعوبا والوظائف التنفيذية لدى األطفال الذين ُيعانون من
( تالميضضذ مضضن ذوي صضضعوبات االنتبضضاه  واسضضتخدمت الدراسضضة أسضضموب 1وتكونضضت عينضضة الدراسضضة مضضن )

تحميضضل البيانضضات وتوصضضمت الدراسضضة إلضضى وجضضود ارتبضضاط دال موجضضب بضضين قصضضور الوظضضائف التنفيذيضضة 
بضضضرورة إعضضداد بضضرامج تدريبيضضة لتنيمضضة وصضضعوبات االنتبضضاه لضضدى أفضضراد العينضضة  وقضضد أوصضضت الدراسضضة 

الوظضضائف التنفيذيضضة مضضن أجضضل خفضض  صضضعوبات االنتبضضاه لضضدييم وذلضضك ُيسضضاعدىم عمضضى النجضضاح فضضي 
 المراحل الدراسية واألكاديمية فيما بعد. 

دراسة ىدفت إلى تقييم بع  جوانب األداء التنفيذي لدى  Astrid, Reiter (2005)كما أجرى 
( طفضضاًل وطفمضضة ُيعضضانون مضضن 25مضضم القضضراءة  وقضضد تكونضضت عينضضة الدراسضضة )األطفضضال ذوي صضضعوبات تع

( سنة  وقد استخدمت الدراسة بطارية اختبار 65 – 1عسر القراءة ممن تتراوح أعمارىم ما بين )
ردود األفعضال  –تكضوين المفيضوم  –النفس عصبي المغويضة وىضي تعمضل عمضى تقيضيم )الضذاكرة العاممضة 

شضضكالت الطالقضضة المغويضضة( وقضضد توصضضمت الدراسضضة إلضضى تضضدني نتضضائج بطاريضضة حضضل الم – يضضر المالئمضضة 
 ختبار النفس عصبي المغوية لدي األفراد ذوي صعوبات تعمم القراءة عن األطفال العاديين.اال

( التضضي ىضضدفت إلضضى اختبضضار فعاليضضة برنضضامج تضضدريبي مبنضضي عمضضى 5113وجضضاءت دراسضضة الخصضضاونة )
ستقاللية والمبادأة واإلنجاز لطمبضة  ضرف المصضادر مضن ذوي اال نظرية اريكسون في تنمية ميارات

( طالضب وطالبضة مضن طمبضة صضعوبات 11صعوبات التعمم في اإلردن  وقضد تكونضت عينضة الدراسضة )
الضضتعمم الممتحقضضين بغضضرف المصضضادر فضضي المضضدارس األساسضضية الحكوميضضة مضضن الصضضف الثالضضث والرابضضع 

(  حيضث تضم تقسضيميم إلضى مجمضوعتين 5113 – 5112والخامس والسضادس وذلضك لمعضام الدراسضي )
تجريبيضضضضة وضضضضضضابطة  وقضضضضضد توصضضضضمت نتضضضضضائج الدراسضضضضضة إلضضضضضى تحسضضضضن أداء المجموعضضضضضة التجريبيضضضضضة عضضضضضن 
المجموعضة الضضضابطة  فضي ميضضارات اإلسضتقاللية والمبضضادأة واإلنجضضاز وذلضك عمضضي القيضاس البعضضدي بعضضد 

      تطبيق البرنامج مما يؤكد عمى فعالية البرنامج المستخدم.
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بدراسضضة ىضضدفت معرفضضة تضضدثير ميضضارات الوظضضائف ، Michelle & Nathan (2010) كمضضا قامضضت
التنفيذيضضضو عمضضضى صضضضعوبات الضضضتعمم المرتبطضضضة بالكتابضضضة  ومضضضدى قضضضدرة الوظضضضائف التنفيذيضضضة عمضضضى التنبضضضؤ 

بتدائيضة  ( مضن تالميضذ الصضف الخضامس مضن االمرحمضة اال511بصعوبات الكتابة وذلك عمى عينضة )
دمت الدراسضة المضنيج الوصضفي ومجموعضة مضن األدوات منيضا اختبضار لموظضائف التنفيذيضة  وقد اسضتخ

وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتضائج أىميضا إمكانيضة التنبضؤ بصضعوبات الضتعمم فضي الكتابضة 
 من خالل درجات التالميذ عمى مقياس الوظائف التنفيذية.   

التي ىدفت إلى التعرف عمى فعاليضة برنضامج مقتضرح ( و 5165ويتفق ذلك مع نتائج دراسة حسين )
لتحسضضين بعضض  الوظضضائف التنفيذيضضة وأثضضره فضضي دعضضم ميضضارات التعبيضضر الكتضضابي لضضدى عينضضة مضضن تالميضضذ 

( تمميذ وتمميذه مضن تالميضذ الصضف السضادس 23المرحمة اإلبتدائية  وقد تكونت عينة الدراسة من )
ممت تشضائيضة المشضتركة بطنطضا  أمضا أدوات الدراسضة فقضد اإلبتدائي بمدرسة سيدي عبضد الضرحيم اإلبتدا

عمى مقاييس لقياس ثالث من الوظائف التنفيذية كل وظيفو عمى حده وىى مقياس لقياس وظيفة 
تحديضضضد اليضضضدف ومقيضضضاس لقيضضضاس وظيفضضضة التنظضضضيم ومقيضضضاس لقيضضضاس وظيفضضضة المراجعضضضة باإلضضضضافة إلضضضى 

الوظضضائف التنفيذيضضة  وبعضضد التحميضضل اإلحصضضائي البرنضضامج التضضدريبي المسضضتخدم فضضي الدراسضضة لتحسضضين 
لمبيانضضضات توصضضضمت الدراسضضضة لمجموعضضضة مضضضن النتضضضائج أىميضضضا وجضضضود فضضضروق بضضضين متوسضضضطات درجضضضات 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجوعة التجريبية ترجع إلى اسضتخدام البرنضامج 

 التدريبي وتطبيقو عمى المجموعة التجريبية.
( والتضضي ىضضدفت إلضضى الكشضضف عضضن فعاليضضة برنضضامج لتنميضضة 5162ءت دراسضضة البضضارقي )كمضضا جضضا     

ميارات الوظائف التنفيذية في خفض  حضدة بعض  صضعوبات الضتعمم المعرفيضة لضدى تالميضذ المرحمضة 
اإلبتدائية بالمممكة العربية السعودية  وقد اسضتخدمت الدراسضة المضنيج التجريبضي بحضدودة المعروفضة  

( تمميضضضًذا مضضضن الصضضضفوف الرابضضضع والخضضضامس والسضضضادس االبتضضضدائي 25الدراسضضضة مضضضن ) وقضضد تكونضضضت عينضضضة
الذين ُيعانون من صعوبات تعمم معرفية متمثمة في اضضطراب االنتبضاه والضذاكرة  وتضم تقسضيميا إلضى 
مجمضضوعتين تجريبيضضة وضضضابطة  وشضضممت أدوات الدراسضضة عمضضى اسضضتمارة تحديضضد المسضضتوى االقتصضضادي 

رسضضم الرجضضل لجضضود إنضضف ىضضاريس  ومقيضضاس صضضعوبات الضضتعمم المعرفيضضة لضضدى  واالجتمضضاعي  واختبضضار
طضضالب المدرسضضة االبتدائيضضة إعضضداد/ الباحضضث  ومقيضضاس ميضضارات الوظضضائف التنفيذيضضة إعضضداد/ الباحضضث  
والبرنضضضامج التضضضدريبي لتنميضضضة الميضضضارات الوظضضضائف التنفيذيضضضة إعضضضداد/ الباحضضضث  وقضضضد اسضضضتخدم الباحضضضث 

اسضضضضبة لتوضضضضضيح الفضضضضروق بضضضضين المجمضضضضوعتين  وقضضضضد توصضضضضمت الدراسضضضضة إلضضضضى األسضضضضاليب اإلجرائيضضضضة المن
مجموعة من النتائج أىميا وجود فروق بين أداء المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي 
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لصضالح القيضاس البعضضدي عمضي مقيضضاس ميضارات الوظضضائف التنفيذيضو  باإلضضضافو إلضى وجضضود فضروق فضضي 
 اه والذاكرة لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي.  متوسطات درجات كاًل من االنتب

( والتضضضي ىضضضدفت ىضضضذه الدراسضضضة إلضضضى الكشضضضف عضضضن فاعميضضضة 5162وىضضضذا مضضضا أكدتضضضو دراسضضضة فرانسضضضيس )
اإلنفعاليضضة( لضضدى عينضضة مضضن أطفضضال ذوي  –برنضضامج تضضدريبي لتحسضضين الوظضضائف التنفيذيضضة )المعرفيضضة 

دكضضد مضضن اسضضتمرارية فاعميضضة البرنضضامج عبضضر الضضزمن مضضن (  والت65 – 4صضضعوبات القضضراءة فضضي عمضضر )
خضضضالل قيضضضاس المتابعضضضة  وقضضضد أعتمضضضدت الدراسضضضة عمضضضى المضضضنيج التجريبضضضي ذو المجمضضضوعتين التجريبيضضضة 

( طفضضضضال  مضضضضن ذوي صضضضضعوبات القضضضضراءة بضضضضبع  المضضضضدارس 51والضضضضضابطة وتكونضضضضت عينضضضضة الدراسضضضضة )
المسضضتوى االقتصضضادي واالجتمضضاعي  الخاصضضة  واسضضتخدمت الباحثضضة اسضضتمارة بيانضضات أوليضضة ومقيضضاس

بينيضضضة لمضضضذكاء الصضضضورة الخامسضضضة  ومقيضضضاس الفضضضرز  -والثقضضضافي إعضضضداد/ البحيضضضري  ومقيضضضاس سضضضتانفورد 
العصبي السضريع لفضرز التالميضذ ذوي صضعوبات الضتعمم إعضداد/ مصضطفى كامضل  ومقيضاس تشضخيذ 

لباحثضضة  وبرنضضامج أنشضضطة الديسميكسضضيا إعضضداد/ نصضضرة جمجضضل  ومقيضضاس الوظضضائف التنفيذيضضو إعضضداد/ ا
الوظضضائف التنفيذيضضة إعضضداد/ الباحثضضة  وبعضضد إجضضراء التحاليضضل اإلحصضضائية المطموبضضة توصضضمت الدراسضضة 
تضضضدثير البرنضضضامج التضضضدريبي عمضضضى أفضضضراد المجموعضضضة التجريبيضضضة وظيضضضر ىضضضذا التحسضضضن فضضضي أدائيضضضم عمضضضى 

 .والتتبعي اإلنفعالية( في القياس البعدي –مقياس الوظائف التنفيذية )المعرفية 
( والتي ىدفت إلضى الكشضف عضن فاعميضة برنضامج فضي 5161كما يتفق ذلك مع نتائج دراسة العدل )

اسضضتراتيجيات التنظضضضيم الضضذاتي لمضضضتعمم عمضضضى تنميضضة الوظضضضائف التنفيذيضضضة ومسضضتويات القضضضراءة والحسضضضاب 
ا بالصضف ( تمميضذً 22لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم  وقد تكونت عينضة الدراسضة اإلسضتطالعية مضن )

الرابضضع االبتضضدائي بمدرسضضة االتحضضاد اإلبتدائيضضة ياإلسضضماعيمية  كمضضا تكونضضت أدوات الدراسضضة مضضن مقيضضاس 
اسضضتراتيجيات التنظضضيم الضضذاتي لمضضتعمم إعضضداد/ الباحضضث  مقيضضاس الوظضضائف التنفيذيضضو إعضضداد/ الباحضضث  

راسضضضة إلضضضى فعاليضضضة برنضضضامج اسضضضتراتيجيات التنظضضضيم الضضضذاتي لمضضضتعمم إعضضضداد/ الباحضضضث  وقضضضد توصضضضمت الد
البرنضضضضامج المسضضضضتخدم فضضضضي تنميضضضضة الوظضضضضائف التنفيذيضضضضة ومسضضضضتويات القضضضضراءة والحسضضضضاب لمتالميضضضضذ ذوي 

 صعوبات التعمم.
( والتي ىدفت إلى عالج بع  صعوبات تعمم الرياضيات لضدى 5163وجاءت دراسة إسماعيل )

تكونضت عينضة الدراسضة األطفال من خالل برنامج تدريبي لضبع  مكونضات الوظضائف التنفيذيضو  وقضد 
( طفاًل وطفمة من ذوي صعوبات تعمم الرياضيات وقصضور الوظضائف التنفيذيضة  بالصضف 51من )
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الرابضضع اإلبتضضدائي بمدرسضضة طضضو حسضضين اإلبتدائيضضة المشضضتركة التابعضضة إلدارة النزىضضة التعميميضضة بمحافظضضة 
 – 4منيضضة مضضا بضضضين )( وأعمضضارىم الز 661 – 41القضضاىرة  ممضضن تتضضراوح معضضامالت ذكضضائيم مضضضا بضضين )

( سنوات  وقد استخدمت تمك الدراسة األدوات التالية  اختبضار سضتانفورد بينيضو لمضذكاء )الصضورة 61
(  مقيضضاس المسضضتوى االجتمضضاعي االقتصضضادي لألسضضرة إعضضداد/ عبضضد 5161الخامسضضة  صضضفوت فضضراج  

مقيضاس العزيز الشخذ  اختبضار تشضخيذ صضعوبات الضتعمم فضي الرياضضيات إعضداد/ رضضا خيضري  
الوظائف التنفيذية إعداد/ عبد العزيز الشخذ وىيام فتحي  البرنامج التدريبي لموظائف التنفيذية 
لعالج صعوبات تعمم الرياضيات إعداد/ الباحثة  وقد توصمت نتائج الدراسة الى فعاليضة البرنضامج 

لتجريبيضضة فضضي التضضدريبي المسضضتخدم فضضي تنميضضة مكونضضات الوظضضائف التنفيذيضضة لضضدى أطفضضال المجموعضضة ا
 عالج صعوبات التعمم لدييم.

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى فعالية برنامج تدريبي 5164وأتفق ذلك مع نتائج دراسة رسالن )
مقتضضرح لتحسضضين الوظضضائف التنفيذيضضة وأثضضرة عمضضى سضضرعة معالجضضة المعمومضضات المفظيضضة لضضدى عينضضة مضضن 

( تمميضذ 52غة اإلنجميزية والبضال  عضددىم )تالميذ الصف الثاني اإلعدادي من بطيئى التعمم في الم
من اإلناث( واستخدمت الدراسة األدوات التاليضة اختبضار المصضفوفات  61من الذكور و 2وتمميذه )

المتتابعة الممونة تعديل وتقنين/ عماد باإلضضافة إلضى تصضميم الباحثضة مقيضاس تقضدير سضموك التمميضذ 
ة التقضدير السضضموكي لموظضضائف التنفيذيضضة  البطاريضضة لفضرز بطيئضضى الضضتعمم مضضن وجيضة نظضضر المعمضضم  قائمضض

األدائية لموظضائف التنفيذيضة وبطاريضة سضرعة المعالجضة المفظيضة وكالىمضا إلكترونضي مضع شضرح وتقضدير 
الصضضضدق والثبضضضات لجميضضضضع األدوات  وبرنضضضامج التضضضضدريب المقتضضضرح لتحسضضضين الوظضضضضائف التنفيذيضضضة  وقضضضضد 

تحسضضن أداء المجموعضضة التجريبضضة عينضضة الدراسضضة عمضضى أسضضفرت نتضضائج الدراسضضة عضضن عضضدة نتضضائج أىميضضا 
 مقياس الوظائف التنفيذية مقارنة بالمجموعة الضابطة      

 فروض البحث:
توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  -1

التقضدير التشخيصضضي  قيضضاسفضي القيضاس البعضضدي عمضى الدرجضضة الكميضة لمقياسضي الوظضضائف التنفيذيضة وم
 لصالح المجموعة التجريبية. الضطرابات االنتباه لدى ذوي صعوبات التعمم

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين  -2
التقضضضدير التشخيصضضضي  القبمضضضي والبعضضضدي عمضضضى الدرجضضضة الكميضضضة لمقياسضضضي الوظضضضائف التنفيذيضضضة ومقيضضضاس

 لصالح التطبيق البعدي. ضطرابات االنتباه لدى ذوي صعوبات التعممال
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ال توجضضضد فضضضروق دالضضضة إحصضضضائًيا بضضضين متوسضضضطي رتضضضب درجضضضات أفضضضراد المجموعضضضة التجريبيضضضة فضضضي  -3
التقضضضضدير  القياسضضضضين البعضضضضدي والتتبعضضضضي عمضضضضى الدرجضضضضة الكميضضضضة لمقياسضضضضي الوظضضضضائف التنفيذيضضضضة ومقيضضضضاس

وذلضضضك بعضضد مضضضرور فتضضرة مضضضن تطبيضضضق  صضضعوبات الضضضتعمم التشخيصضضي الضضضضطرابات االنتبضضاه لضضضدى ذوي
 البرنامج.
 :البحثإجراءات 
 :البحثأواًل: منيج 

اسضضتخدمت الباحثضضة فضضي البحضضث الحضضالي المضضنيج التجريبضضي بتصضضميم المجمضضوعتين )مجموعضضة تجريبيضضة 
 ومجموعة ضابطة( نظًرا لمالئمتو لمتغيرات البحث.

 ثانًيا: عينة البحث:
 مضن (61( تمميضذ وتمميضذه مضن ذوي صضعوبات الضتعمم مضنيم )61يائيضة مضن )تكونت عينضة البحضث الن

بمدرسضضة البطضضل عمضضى فيمضضي لمتعمضضيم األساسضضي التابعضضة  وىضضم ممتحقضضين  نضضاثمضضن اإل( 1ذكور  و)الضض
  وقضضضضضد م(5163 -5162)إلدارة القصاصضضضضضين التعميميضضضضضة بمحافظضضضضضة اإلسضضضضضماعيمية لمعضضضضضام الدراسضضضضضي

( سضنو  ولضدييم قصضور فضي الوظضائف التنفيذيضو واالنتبضاه  66-4تراوحت أعمارىم الزمنية مضا بضين )
( من 2( من الذكور و)2( تالميذ )3وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين مجموعة تجريبية وقواميا )

( من اإلناث  وقد بم  متوسط أعمارىم 2( من الذكور و)2( تالميذ )3) اإلناث وضابطة وقواميا
قد اشتقت ىضذه العينضة   و (661 – 611تراوح ما بين )تيم ذكائ ت( سنوات  ومعامال61الزمنية )

من بين أفراد العينة األولية وىي مجتمع الصفوف الرابع والخامس االبتدائي بمدرسة البطضل عمضى 
( تمميضضذ وتمميضضذة والتضضي تضضم اختيارىضضا وفضضق 511فيمضضي االبتدائيضضة بالقصاصضضين والتضضي بمضض  عضضددىم )

 وات منظمة.محكات تشخيذ ذوي صعوبات التعمم وبخط
 خطوات اختيار العينة:

تم إنتقاء أفراد عينة البحث النيائية وفق المحكات التالية المتفق عمييا فضي دراسضات وبحضوث      
 تشخيذ ذوي صعوبات التعمم:

طبقضضت الباحثضضة اختبضضار القضضدرة العقميضضة مضضن إعضضداد/ فضضاروق عبضضد الفتضضاح وذلضضك إلختيضضار التالميضضذ  -6
 ( واستبعاد األخرين.661 – 611وسط أو فوق المتوسط من )الذين بمغت نسبة ذكائيم مت
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تضضضم اختيضضضار التالميضضضذ الضضضذين تقضضضل درجضضضاتيم فضضضي المغضضضو العربيضضضة والحسضضضاب عضضضن المتوسضضضط وذلضضضك  -5
 الحتمال أن يكون لدييم صعوبات تعمم.

اختيضضار التالميضضذ الضضذين انطبقضضت عمضضييم الخصضضائذ السضضموكية لصضضعوبات الضضتعمم وفقضضًا الختبضضار  -2
 ورولوجي من إعداد/ عبد الوىاب كامل.المسح الني

اسضضتبعدت الباحثضضة بعضضد ذلضضك الحضضاالت التضضي يرجضضع التباعضضد بضضين التحصضضيل والضضذكاء لضضدييا نتيجضضة  -2
 ألنيم ُيعانون من أي إعاقات سمعية أو بصريو أو عقمية أو حرمان بيئي أو  يره ذلك. 

ائف التنفيذيضضو واالنتبضضاه تضضم بعضضد ذلضضك تحديضضد العينضضو النيائيضضة التضضي ُتعضضاني مضضن قصضضور فضضي الوظضض -2
وذلضضضك مضضضن خضضضالل تطبيضضضق مقضضضاييس لضضضضبط المتغيضضضرات المضضضؤثرة فضضضي البحضضضث وىمضضضا مقيضضضاس الوظضضضائف 
التنفيذيضضو مضضضن إعضضضداد/ عضضضادل العضضضدل ومقيضضضاس التقضضضدير التشخيصضضضي الضضضضطرابات االنتبضضضاه لضضضدى ذوي 

 صعوبات التعمم من إعداد/ مروه محمضدى.
 ضبط المتغيرات التي تؤثر في البحث:

 .ة( سن66-4فجميع أفراد العينة من مرحمة عمرية واحدة تتراوح ما بين ) عمر الزمني:ال -6
( حيضضضث تضضضم 661-611أفضضضراد العينضضضة مضضضا بضضضين ) ذكضضضاءقضضضد تراوحضضضت معضضضامالت  معامفففل الفففذكاء: -5

 (.5115تطبيق اختبار القدرة العقمية )إعداد/ فاروق عبد الفتاح 
 (.5161تنفيذية )إعداد/ عادل العدل وذلك حسب مقياس الوظائف ال الوظائف التنفيذية: -2
وذلضك حسضب مقيضاس التقضدير التشخيصضي الضضطرابات االنتبضاه لضدى ذوي صضعوبات  االنتباه: -2

 (.5162التعمم )إعداد/ مروه محمضدى 
وقامضت الباحثضضة بحسضضاب الفضضروق بضضين المجمضضوعتين فضضي كضضل مضضن العمضضر الزمنضضي والضضذكاء والوظضضائف  

لبدايضضضضضضو اسضضضضضضتخدمت الباحثضضضضضضة اختبضضضضضضار كضضضضضضولمجروف سضضضضضضيمرنوف ولكضضضضضضن فضضضضضضي االتنفيذيضضضضضضو واالنتبضضضضضضاه  
(Cemrnove)  لمتدكد من توفر شرط االعتدالية لمبيانات )ألن العينة صغيرة( وقضد جضاءت جميضع

القضضيم  يضضر دالضضة احصضضائيًا ممضضا يعنضضي تضضوفر شضضرط االعتداليضضة  ثضضم قامضضت الباحثضضة باختبضضار التجضضانس 
 يضضًا ممضاأقضد جضاءت جميضع القضيم  يضر دالضة و  (Leven)لجميع البيانضات مضن خضالل اختبضار ليفضين 

 T.Testوبالتضضضضالي اسضضضضتخدمت الباحثضضضضة اختبضضضضار )ت(  يعنضضضضي تضضضضوفر شضضضضرط التجضضضضانس لجميضضضضع القضضضضيم 
 ك.( يوضح ذل6وجدول )لمعينات المستقمة 
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 (1جدول )
الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من العمر الزمنى، 

 (.8وداللتيم اإلحصائية )ن= هنتبااء، والوظائف التنفيذية واال ومعامل الذك
     

 ( ما يمي:6من الجدول ) يتضح
ر أفراد المجموعضة الضضابطة ومتوسضط عمضر أفضراد  ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط عم -6

 المجموعة التجريبية.
ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط ذكاء أفضراد المجموعضة الضضابطة ومتوسضط ذكضاء أفضراد   -5

 المجموعة التجريبية.
ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات المجموعة الضضابطة ومتوسضطات درجضات  -2

 جريبية في الدرجة الكمية لمقياس الوظائف النفيذية بدبعادة.المجموعة الت
ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات المجموعة الضضابطة ومتوسضطات درجضات  -2

التقضضدير التشخيصضضي الضضضطرابات االنتبضضاه لضضدى  المجموعضضة التجريبيضضة فضضي الدرجضضة الكميضضة لمقيضضاس
 .ذوي صعوبات التعمم

 المتوسط المجموعة متغيرات التكافؤ
االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

 العمر
 1,12 61,22 التجريبية

  ير دال 1,526
 2,25 61,25 الضابطة

 معامالت الذكاء
 5,62 3,52 التجريبية

  ير دالة 1,223
 5,21 3,61 الضابطة

الوظائف التنفيذية 
 )الدرجة الكمية(

 2,12 66,34 التجريبية
  ير دالة 2,35

 2,22 61,12 الضابطة
 االنتباه

 )الدرجة الكمية(
 5,25 62 62 التجريبية

  ير دالة 2,22
 5,25 62,52 الضابطة



فعالية برنامج تدريبي لتحسين الوظائف التنفيذية وأثره في خفض صعوبات  رانيا سعد بدران  
 التعمم االنتباه لدي تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات 

 

 6552 

 –لتكضافؤ بضين أفضراد المجمضضوعتين الضضابطة والتجريبيضة فضي كضل مضن )العمضضر ممضا يضدل عمضي ا       
مقيضضضضضاس التقضضضضضدير التشخيصضضضضضي الضضضضضضطرابات االنتبضضضضضاه لضضضضضدى ذوي  - ةالوظضضضضضائف التنفيذيضضضضض –الضضضضضذكاء 

 (.صعوبات التعمم
 ثالثًا: أدوات البحث:

 تعددت األدوات المستخدمة في البحث الحالي:
 (.5116إعداد وتعريب/ عبد الوىاب محضمد كامل  اختبار المسح النيورولوجي السريع  ) ( أ)

 (.5115(  )إعداد/ فاروق عبد الفتاح 66 – 4اختبار القدرة العقمية مستوى ) ( ب)

 (.5161مقياس الوظائف التنفيذية  )إعداد/ عادل العدل   ( ت)

  )إعضضضداد/ مضضضروه التقضضضدير التشخيصضضي الضضضضطرابات االنتبضضضاه لضضدى ذوي صضضضعوبات الضضتعمم مقيضضاس ( ث)
 . (5162محمضدي 

 البرنامج التدريبي  )إعداد/ الباحثة(. ( ج)

 ض ليذه األدوات بشيء من التفصيل.وفيما يمي عر 
د كامفففل، فاختبفففار المسفففو النيورولفففوجي السفففريع، )إعفففداد وتعريففف / عبفففد الوىفففا  محمففف -1

2001.) 
ىو وسيمة لرصد المالحظات الموضوعية عن التكامل النيورولضوجي  ويتضضمن سمسضة مضن الميضام 

( ميمضضة مشضضتقة مضضن الفحضضذ النيورولضضوجي لألطفضضال  والدرجضضة الكميضضة التضضي يحصضضل 62)والتضي تبمضض  
( وتضضدل عمضضى معانضضاة الطفضضل  أو تكضضون درجضضة 21عمييضضا التمميضضذ إمضضا أن تكضضون مرتفعضضة )أكبضضر مضضن 

( وفضي 21 – 52( وتضدل عمضى السضواء النيورولضوجي  أو تقضع الدرجضة مضا بضين )52عادية )أقل من 
درجضضضة عمضضضى وجضضضود احتمضضضال لتعضضضر  الطفضضضل الضضضضطرابات فضضضي المضضض  أو القشضضضرة ىضضضذه الحالضضضة تضضضدل ال

 المخية ويزداد ىذا االحتمال بزيادة الدرجة.
 الخصائص السيكومترية لالختبار:

قام ُمعد اإلختبار بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لالختبار والدرجات ثبات االختبار:  
(  كما استخدم ُمعد االختبار طريقة ألفا كرونبضاخ 1,121 – 1,145الفرعية والتي تراوحت بين )

 (.1,22والتي بمغت قيمة معامل الثبات بيا )
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كما قام بحساب الصدق المرتبط بالمحك حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط ما صدق االختبار:
 (.1,122 – 1,322بين )
يمكن الوصول إلى نتيجو مفادىضا ومن خالل نتائج الصدق والثبات التي أجراىا معد االختبار    

 أن االختبار يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات  مما يمكن استخدامو في البحث الحالي.
 (.2002(، )إعداد/ فاروق عبد الفتاح،11 – 9اختبار القدرة العقمية مستوى ) -2

سضي والمجضاالت فضي النجضاح الدرا ميمضةصممت ىذه االختبارات لقياس مظاىر القدرة العقمية ال    
األخرى المشابيو خارج حجرات الدراسة  ويمكن تفسضير درجضات األفضراد فضي ىضذه االختبضارات عمضى 

ستعداد الدراسي  ولكنيضا ال ُتعتبضر أدلضة عمضى اعتبار أنيا مؤشرات عمى القدرة العقمية العامة أو اال
المعرفضضة ضضضرورية التحصضضيل الدراسضضي لألفضضراد فضضي المضضنيج المدرسضضي العضضادي  عمضضى الضضر م مضضن أن 

لإلجابضضضة عضضضن فقضضضرات االختبضضضار  فقضضضد تضضضم اختيضضضار ىضضضذه الفقضضضرات بحيضضضث تعكضضضس القضضضدرة عمضضضى امكانيضضضة 
 ستفادة من التعمم في المواقف المختمفة.  اال

 الخصائص السيكومترية لالختبار:
قضام ُمعضد االختبضار بحسضاب معضامالت ثبضات االختبضارات بتطبيضق معادلضة سضبيرمان ثبات االختبار:  
 (.1,24( سنة )66- 4براون وقد بم  متوسط معامل ثبات األسئمة لممستوى ) –

كمضضا قضضام ُمعضضد االختبضضار بحسضضاب معامضضل االرتبضضاط الثنضضائي األصضضيل لضضدرجات أسضضئمة صففدق االختبففار:
 (.1,22( سنو )66 – 4كل اختبار من االختبارات الثالثة وقد بم  معامل ارتباط مستوى )

ختبضار المسضح النيورولضوجي يمكضن القضول أن االختبضار يتمتضع الثبضات الومن خالل نتضائج الصضدق و  
 الحالي.البحث بدرجة مقبولة من الصدق والثبات  مما يمكن استخدامو في 

 (.2016مقياس الوظائف التنفيذية، )إعداد/ عادل العدل،  -3
الوظضضائف يتضضدلف مقيضضاس ييضضدف ىضضذا المقيضضاس إلضضى تقيضضيم الوظضضائف التنفيذيضضة لضضدى األطفضضال  و      

مقاييس فرعية )يمثل كل منيا إحدى الوظائف التنفيذية(  3عبارة موزعين عمى  25التنفيذية من 
يحضضضدث كثيضضًرا  يحضضضدث أحياًنضضا   يحضضدث  ال يحضضدث مطمقًضضضااختيضضضارات ) عبضضارة أربعضضةويوجضضد أمضضام كضضضل 

 عمى النحو التالي: وىي موزعة ( دائًما
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  22  22  24  22  22  26  23أرقضضام: عبضضارات( وىضضي العبضضارات  61) Inhibit الكففف -6
. ويقصضد بضو أن يقضوم الطفضل بضضبط اندفاعاتضضو ووقضف سضموكو بشضكل مناسضب وفضضي  12  24  21

 . الوقت المناسب
. 24  21  52  62  65  3  1  2عبضضضضارات( وىضضضضي العبضضضضارات أرقضضضضام:  3) Shift التحففففول -5

نشضاط مضا أو جانضب مضا مضن المشضكمة ويقصد بو أن ينتقل الطفل بمرونة وحرية مضن موقضف مضا  أو 
لموقضف آخضضر أو لنشضضاط آخضر أو لمشضضكمة أخضضرى وفقضا لمتطمبضضات الموقضضف  وحضل المشضضكالت بطريقضضة 

  مرنة.
  51  2  6عبارات( وىضي العبضارات أرقضام:  61) Emotional Control االنفعالي الضبط -2
االسضضضضضتجابات  ويقصضضضضضد بضضضضضو قضضضضضدرة الطفضضضضضل عمضضضضضى الضضضضضتحكم فضضضضضي 21  12  15  21  22  51  52

 االنفعالية بصورة مناسبة. 
  11  16  23  22  61  61  2عبضارات( وىضي العبضارات أرقضام:  3)   Initiateالمبادأة - 2
. ويقصد بو قدرة الطفل عمى بدء النشضاط أو الميمضة  وأن يعضر  أفكضارا مضن تمقضاء نفسضو دون 26

 االعتماد عمى اآلخرين. 
  62  4  5عبضضارات( وىضضي العبضضارات أرقضضام:  61) Working Memory العاممففة الففذاكرة -2
. ويقصضضد بضضو القضضدرة عمضضضى االحتفضضاظ بالمعمومضضات فضضي الضضضذىن 22  22  22  25  52  52  64

 بغر  إنجاز ميمة ما. 
  63  62  66عبضارة( وىضي العبضارات أرقضام:  65)  Plan / Organize التنظفيم/التخطفيط -1
ويقصد بو أن يتوقع الطفل أحداث مستقبمية وأن  23  22  26  21  21  21  22  53  55

يضضضع أىضضدافا أو يضضضع خطضضوات مناسضضبة قبضضل الموعضضد المحضضدد لتنفيضضذ ميمضضة أو نشضضاط مضضا   أو لتنفيضضذ 
 ميام بطريقة منظمة  ويعني أيضا فيم وتبادل األفكار الرئيسة أو المفاىيم األساسية. 

  2بضضارات( وىضضي العبضضارات أرقضضام: ع 1) Organization of Materials األدوات تنظففيم -2
 ا.نظمأنشطتو م أو ألعابو الطفل عمى مكان . ويقصد بو أن يحافظ25  14  13  12  54
  25  25  22  26  56  62وىضي العبضارات أرقضام:  عبضاراتMonitor   :(3 )المراقبفة - 3
منيا نتياء االوبعد  أثناء الميمة أداءهقيم يو  يؤديو ويقصد بو أن يقوم الطفل بمتابعة ما 12  11

 .آلخرينويتتبع تدثير سموكو عمى اق اليدف  يلضمان تحق
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 الخصائص السيكومترية لالختبار:
قضد تضضم حسضاب الثبضات الكمضضى لممقيضاس بثالثضضة طضرق ىضى: طريقضضة إعضادة االختبضضار   ثبفات المقيففاس: 

 تبضين درجضا زمنى قدره ثالثضة أسضابيع عمضى عينضة اسضتطالعية  فوجضد أن معامضل االرتبضاط بفاصل
ا إحصائيً  ( لممقياس ككل وجميعيا دالة1,22   1,14  1,12األفراد فى التطبيقين تتراوح بين ) 

 1,33   1,32بضين )  ( وطريقة سبيرمان/ براون لمتجزئة النصفية  وتراوحضت1,16عند مستوى )
( 1,31   1,34   1,46( لممقياس ككل  وكذلك بطريقة معامل ألفضا وقضد تراوحضت بضين )1,36  

 (.1,16لممقياس ككل وجميع معامالت الثبات دالة إحصائيا عند مستوى )
قضضام ُمعضضد المقيضضاس بحسضضاب الصضضدق بعضضدة طضضرق وىضضى: صضضدق المحكمضضين حيضضث  صففدق المقيففاس:

تنتمى إلضى االسضتبيان الضذى تقيسضو  وصضدق العبضارات عضن طريضق حسضاب  ةأسفر عمى أن كل عبار 
والدرجضة الكميضة لالسضتبيان الفرعضى الضذى تقيسضو  وذلضك فضى درجضات كضل عبضارة  نمعامل االرتباط بضي

درجضة العبضارة مضن الدرجضة الكميضة لممقيضاس الفرعضى  فوجضد أن جميضع العبضارات صضادقة؛  حالضة حضذف
 ( كمضضا تضضم حسضضاب1,16وجضضد أن جميضضع معضضامالت االرتبضضاط دالضضة إحصضضائيا عنضضد مسضضتوى ) حيضضث

وىيضام  ى  وىو مقياس عبضد العزيضز الشخصضيالصدق التجريبى لالستبيان باالستعانة بمحك خارج
مسضضتوى  ( وىضضى قيمضضة دالضضة إحصضضائيا عنضضد1,24( وكانضضت قيمضضة معامضضل االرتبضضاط )5162فتحضضي )

(1,16) . 
ومضضضن خضضضالل نتضضضائج الصضضضدق والثبضضضات لمقيضضضاس الوظضضضائف التنفيذيضضضة يمكضضضن القضضضول أن المقيضضضاس يتمتضضضع 

 الحالي.البحث  بدرجة مقبولة من الصدق والثبات  مما يمكن استخدامو في
مقياس التقدير التشخيصي الضطرابات االنتباه لدى ذوي صعوبات الفتعمم، )إعفداد/ مفروه   -4

 (. 2015محمفدي،
ييضضدف المقيضضاس إلضضى قيضضاس ميضضارات االنتبضضاه والتركيضضز لضضدى األطفضضال ذوي صضضعوبات الضضتعمم       

نعم  أحياًنا  ال(  وتتراوح ( عبارة ويوجد أمام كل منيا ثالثة اختيارات )25ويتكون المقياس من )
( وتدل الدرجة المرتفعضة عمضى صضعوبات االنتبضاه لضدى 12 –الدرجة الكمية لممقياس ما بين )صفر 

 الطفل.
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 الخصائص السيكومترية لممقياس:
تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ  وتراوحت معامالت ثبات المقياس: 

(  1,266(  ولسعة االنتباه )1,143(  ولشدة االنتباه )1,351ه )الثبات لصعوبات االنتبا
(  وبالتالي يدل ذلك عمى أن 1,263ندفاعية )(  ولفرط النشاط واال1,12ولمرونة االنتباه )

 المقياس يتسم بثبات مرتفع. .
كما قام ُمعد المقياس بحساب صدق المقياس بعدة طرق منيا صدق صدق المقياس:  

لمحك وىو أكثر أنواع الضدق شيوًعا  وقد اختارت المعدة مقياس التقدير المحكمين وصدق ا
(  وقد تم تطبيق المقياسين عمى عينة 5113التشخيصي لصعوبات االنتباه لفتحي الزيات )

( وىو دال عند 1,355( تمميًذا ذوي صعوبات تعمم ووجد أن معامل اإلرتباط )22قواميا )
ا طريقة حساب االتساق الداخمى بين كل عبارة من  (  كما استخدمت المعدة1,16مستوى ) أيض 

 عبارات المقياس والدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المقياس.  
ومضضن خضضالل نتضضائج الصضضدق والثبضضات لمقيضضاس التقضضدير التشخيصضضي الضضضطرابات االنتبضضاه لضضدى ذوي 

ممضضا يمكضضن ؛ بضضاتصضضعوبات الضضتعمم يمكضضن القضضول أن المقيضضاس يتمتضضع بدرجضضة مقبولضضة مضضن الصضضدق والث
 الحالي.البحث استخدامو في 

 برنامج لتنمية بعض الوظائف التنفيذية واثره في تحسين االنتباه، )إعداد/ الباحثة(. -5
ا قامت الباحثة ب عداد ىذا البرنامج في ضوء األطر الدراسضات السضابقة التضي تضم عرضضيا بيضذ     

 ىضايذيضة لضدى ذوي صضعوبات الضتعمم وأثر الوظضائف التنف لتحسضينوخاصة التي تناولضت بضرامج  بحثال
 االنتباه. خف  صعوباتفي 

 مفيوم البرنامج: -1
تقصد بو الباحثة مجموعة من اإلجراءات والتدريبات والفنيات المتعددة والتضي يضتم تخطيطيضا عمضى 
أسضضضس عمميضضضة وتربويضضضة ونفسضضضية  ويضضضتم تقضضضديميا لمجموعضضضة مضضضن التالميضضضذ ذوي صضضضعوبات الضضضتعمم وىضضضم 

التجريبية بيدف تنمية بع  الوظائف التنفيذية لدييم وعدم تطبيقو عمضي أفضراد  أعضاء المجموعة
 المجموعة الضابطة.

 ىدف البرنامج: -2
لضضضدى التالميضضضذ ذوي  وخفضضض  صضضضعوبات االنتبضضضاهالوظضضضائف التنفيذيضضضة  تحسضضضينييضضضدف البرنضضضامج إلضضضى  

 صعوبات التعمم من خالل األىداف اإلجرائية التالية:
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 ضضضضبط اندفاعاتضضضو ووقضضضف سضضضموكو بشضضضكل مناسضضضب وفضضضي الوقضضضت المناسضضضب  تنميضضضة قضضضدرة التمميضضضذ عمضضضى
 )الكف(. 

  تنميضضة قضضدرة التمميضضذ عمضضى االنتقضضال بمرونضضة وحريضضة مضضن موقضضف مضضا  أو نشضضاط مضضا أو جانضضب مضضا مضضن
المشكمة لموقف آخر أو لنشاط آخر أو لمشكمة أخرى وفقا لمتطمبات الموقف  وحل المشضكالت 

 بطريقة مرنة )التحول(. 
  بصورة مناسبة )الضبط االنفعالي(.قدرة التمميذ عمى التحكم في االستجابات االنفعالية تنمية 
  يعر  أفكارا مضن تمقضاء نفسضو دون االعتمضاد تنمية قدرة التمميذ عمى بدء النشاط أو الميمة  وأن

  عمى اآلخرين )المبادأة(.
  ما )الذاكرة العاممة(. تنمية القدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات في الذىن بغر  إنجاز ميمة 
  أن يتوقع التمميذ أحداث مستقبمية وأن يضع أىدافا أو يضع خطوات مناسبة قبل الموعد المحدد

لتنفيضضذ ميمضضة أو نشضضاط مضضا   أو لتنفيضضذ ميضضام بطريقضضة منظمضضة  ويعنضضي أيضضضا فيضضم وتبضضادل األفكضضار 
 الرئيسة أو المفاىيم األساسية )التخطيط(. 

  تنظيم األدوات(. ةالمحافظة عمى مكان ألعابو أو أنشطتو منظمتنمية قدرة التمميذ عمى( 
  أن يقوم التمميذ بمتابعة ما يؤديو وأن يقيم أداءه أثناء الميمة وبعد االنتياء منيا لضمان تحقيق

 اليدف  ويتتبع تدثير سموكو عمى اآلخرين )المراقبة(.
 أسس بناء البرنامج: -3
سضتفادة مضن النظريضات النفسضية المفسضرة لمسضموك تماد عمضى االقد تم بناء البرنامج الحالي باالع     

اإلنسضضاني وأنضضو مضضرن وقابضضل لمتعضضديل والتغييضضر والنمضضو كمضضا قضضام عمضضى مجموعضضة مضضن األسضضس الفمسضضفية 
التي تشمل الجوانب المعرفية  باإلضافة إلى مراعاة األسس التربوية التي تقوم عمى تحقيق األلفة 

لتضضزام بدخالقيضضات البحضضث ة والتالميضضذ عينضضة الدراسضضة والتدكيضضد عمضضى االوالمحبضضة والتسضضامح بضضين الباحثضض
العممي وسرية المعمومات ومراعاة الفروق الفردية بين التالميذأ استخدام اسضموب العمضل الجضامعي  

 توفير المناخ المناسب لتطبيق البرنامج.   
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 الخطوات العامة لمبرنامج: -4
 المرحمة األولى: اإلعداد لمبرنامج. (أ )
 حمة الثانية: مرحمة تنفيذ البرنامج.المر  (ب )
 زمن البرنامج: -5

( جمسضة 51( جمسضات فضي األسضبوع أي بمعضدل )2استغرق البرنامج شيرين في تطبيقو بواقع )    
 ( دقيقة أي بمعدل حصة دراسية.22وتستغرق الجمسة )

 األدوات المستخدمة:  -6
 تحسضينائل التضي ُتسضاعد فضي استخدمت الباحثضة مجموعضة متنوعضة ومختمفضة مضن األدوات والوسض    

االنتبضضضضضاه ومضضضضضن ىضضضضضذه األدوات مجموعضضضضضة مضضضضضن المجسضضضضضمات  وخفضضضضض  صضضضضضعوباتالوظضضضضضائف التنفيذيضضضضضة 
قضضالم لمرسضضم  مجموعضضة مضضن الصضضور واألشضضكال المختمفضضة  أالمختمفضضة  جيضضاز كمبيضضوتر  أوراق تمضضوين و 

مضات  طضين بازل  مكعبات بضدلوان مختمفضة  مجموعضة مضن المجسضمات اليجائيضة ذات الحضروف والكم
صمصال لعمل بع  االشكال  جيضاز العضر  المرئضي  بعض  اليضدايا الرمزيضة التضي تُقضدم كتعزيضز 

 لمتالميذ.
 الفنيات المستخدمة في البرنامج:  -7

تضمن البرنامج مجموعضة مختمفضة مضن الفنيضات تضم االعتمضاد عمييضا أثنضاء القيضام بالبرنضامج ومضن     
الفظيضضضضة واالجتماعيضضضة والغذائيضضضضة والنشضضضاطية  االسضضضضتبعاد ىضضضذه الفنيضضضضات )التعزيضضضز ويشضضضضمل المعضضضززات 

المؤقضضضضت  لعضضضضب األدوار  النمذجضضضضة  الواجبضضضضات المنزليضضضضة  المناقشضضضضة والحضضضضوار  المحاضضضضضرة  التخيضضضضل( 
 وتعتمد الباحثة عمى جميع ىذه الفنيات لزيادة احتمالية نجاح البرنامج. 

 المراحل التنفيذية لمبرنامج التدريبي: -8
  -البرنامج التدريبي خالل ثالث مراحل أساسية وىي: تم تنفيذ 

التمييد وىى خاصة بالجانب المعرفي لمبرنامج وتشضمل الجمسضات األولضى  المرحمة األولى -
بالنسضبة ألعضضاء المجموعضة  والخاصة بالتعارف وتقديم البرنامج وتعريفو وتوضيح أىميتض

 التجريبية.
الوظضائف  تحسضينب التنفيذي لمبرنامج وىى التدريب وىى خاصة بالجان المرحمة الثانية  -

 االنتباه لدييم. خف  صعوباتفي  ىاالتنفيذية لذوي صعوبات التعمم وأثر 
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إعضضادة التضضدريب وىضضى خاصضضة ب نيضضاء البرنضضامج وتقييمضضو ككضضل واالحتفضضال  المرحمففة الثالثففة  -
 بانتياء البرنامج وتحديد موعد القياس التتبعي.

 (2جدول )و 
 التدريبي جمسات البرنامجيوضو 

 الفنيات المستخدمة الهدف الموضوع الجلسة

 
 (6 – 1من )

التعارف 
والتمهٌد 
 للبرنامج

تحقٌققققل ا لاققققة والمحبققققة بققققٌن الباح ققققة 
والتالمٌققققت، وتوأققققٌو هدمٌققققة وهدققققداف 
البرنقققامج، ووأقققا القوايقققد التقققً  قققٌت  

 اتبايها ه ناء الجل ات. 

 
المحاأرة والمناقشة 

 والحوار

مٌة القدرة يلى تح قٌن ويٌاقة الكقف، تن الكف (2 – 3من )
 تح ٌن االنتباه.

 التعزٌز ولعب ا دوار

التقققدرٌب يلقققى تنمٌقققة ويٌاقققة التحقققول،  التحول (2 – 5من )
 تح ٌن االنتباه. 

النمتجة وا  تبعاد 
 المؤقت

الأبط  (2 – 5من )
 اإلناعالً

تنمٌقققققة ققققققدرة التالمٌقققققت يلقققققى الأقققققبط 
 اإلناعالً، تح ٌن االنتباه.

بنويٌة  التعزٌز
والتشكٌل والواجبات 

 المنزلٌة

تنمٌققة قققدرة التلمٌققت يلققى بققدء النشققاط هو  المبادهة (12 – 9من )
ٌعققرأ هاكققارا مققن تلقققاء المهمققة، وهن 

 نا ه دون االيتماد يلى اآلخرٌن

الحوار والمناقشة 
ولعب ا دوار 
 والنمتجة

 (5جدول )تابع 
 جمسات البرنامج التدريبيتابع 

 الفنيات المستخدمة الهدف الموضوع الجلسة

التاكرة  (16 – 11من )
 العاملة

تنمٌقققققققة الققققققققدرة يلقققققققى االحتاقققققققاي 
بالمعلومات اً القتدن برقرأ جنجقاز 

 مهمة، تح ٌن االنتباه. 

 الواجب المنزلً والنمتجة

التخطٌط  (12 – 13من )
 والتنيٌ 

هن ٌأقققققا التلمٌقققققت هدقققققدااا هو ٌأقققققا 
خطققوات منا ققبة قبققل المويققد المحققدد 

مهمققققة هو نشققققاط مققققا بطرٌقققققة لتناٌققققت 
 منيمة، تح ٌن االنتباه.

التخٌل والحوار والتشكٌل 
 والواجبات المنزلٌة

تنيٌ   (12- 15من )
 ا دوات

تنمٌقققة ققققدرة التلمٌقققت يلقققى المحاايقققة 
يلققى مكققان هلعابققه هو هنشققطته منيمققه 

 وهاكارة.

 التعزٌز ولعب الدور
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ٌؤدٌقه وهن  هن ٌقو  التلمٌت بمتابعقة مقا المراقبة (12- 15من )
ٌقٌ  هداءه ه نقاء المهمقة وبعقد االنتهقاء 
منهققا لأققمان تحقٌققل الهققدف، وٌتتبققا 

 تأ ٌر  لوكه يلى اآلخرٌن

النمتجة واال تبعاد 
 المؤقت

الجل ات  (62 – 19من )
 الختامٌة

تقٌٌ  البرنامج وتحدٌقد اال قتاادة منقه، 
توجٌه الشكر لمقا ققا  بقه التالمٌقت مقن 

 رنامجمجهود وتعاون اً دتا الب

الحوار والمناقشة 
 والمحاأرة

 صدق البرنامج التدريبي:-9
( محكمين فضي التربيضة وعمضم الضنفس وصضعوبات الضتعمم  وقضد 61تم عر  البرنامج التدريبي عمى )

%( بين آراء المحكمين إلجراء التعديالت الالزمة وبنضاء عمضى ىضذه اآلراء 31تم أخذ نسبة اتفاق )
الت الالزمضضضضة مضضضضن حيضضضضث األىضضضضداف المرجضضضضو تحقيقيضضضضا فضضضضي الجمسضضضضات قامضضضضت الباحثضضضضة بضضضض جراء التعضضضضدي

التدريبيضة  واألىميضة  والفنيضات المسضتخدمة  واألنشضطة واألدوات المسضتخدمة والمسضاعدة فضي تحقيضضق 
 جمسات البرنامج.

 رابًعا: خطوات البحث
إعضضداد  وذلضضك بعضضد الدراسضضة ميضضدانًياقامضضت الباحثضضة الحاليضضة ب تبضضاع مجموعضضة مضضن الخطضضوات إلجضضراء  

 المتمثمة في )البرنامج التدريبي(: البحثأدوات 
بمدرسضضة البطضضل عمضضى  الدراسضضةتضضم الحصضضول عمضضى موافقضضة الجيضضات المختصضضة وذلضضك إلجضضراء  -6

فيمي اإلبتدائية التابعضة إلدارة القصاصضين التعميميضة بمحافظضة اإلسضماعيمية عمضى عينضة مضن 
 التالميذ ذوي صعوبات التعمم. 

( تمميضًذا وتمميضذة مضن التالميضذ ذوي صضعوبات 61النيائيضة وعضددىا ) البحضثتم اختيضار عينضة  -5
( تمميًذا وتمميذة من تالميذ المرحمة االبتدائيضة بعضد 511التعمم وذلك من عينة كمية قواميا )

قيضام الباحثضضة بتطبيضضق محكضضات تشضضخيذ ذوي صضضعوبات الضضتعمم عمضضي العينضضة الكميضضة لموصضضول 
 إلى العينة النيائية.

 وخفضض  صضضعوباتالوظضضائف التنفيذيضضة  لتحسضضينحثضضة ب عضضداد البرنضضامج التضضدريبي ثضضم قامضضت البا -2
 االنتباه من خالل اإلطالع عمى الدراسات السابقة.
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( 3( تالميضضضذ كمجموعضضضة تجريبيضضضة  )3إلضضضى مجمضضضوعتين ) الدراسضضضةتضضضم بعضضضد ذلضضضك تقسضضضيم عينضضضة  -2
 تالميذ كمجموعة ضابطة.

الضابطة( في كل من العمر الزمني  )التجريبية  و  البحثتم التحقق من تساوي مجموعتي  -2
 ومعامل الذكاء  ومستوى التحصيل  والوظائف التنفيذية  واالنتباه.

عضضضن طريضضضق تطبيضضضق مقيضضضاس الوظضضضائف  البحضضضثتضضضم إجضضضراء القيضضضاس القبمضضضي عمضضضى مجمضضضوعتي  -1
 التنفيذية ومقياس االنتباه عمى أفراد المجموعتين )الضابطة والتجريبية(.

 نامج عمى المجموعة التجريبية.قامت الباحثة بتطبيق البر  -2
قامضضت الباحثضضة بعضضد االنتيضضاء مضضن تطبيضضق البرنضضامج بضض جراء القيضضاس البعضضدي عمضضي مجمضضوعتي  -3

 )الضابطة والتجريبية(. البحث
 أجضضضضرت الباحثضضضضة القيضضضضاس التتبعضضضضي عمضضضضى أفضضضضراد المجموعضضضضة التجريبيضضضضة وذلضضضضك بعضضضضد مضضضضرور فتضضضضرة -4

 ن استمرارية الفعالية.   من انتياء تطبيق البرنامج وذلك لمتحقق م )شيرين(
قامضضضضت الباحثضضضضة بضضضض جراء المعالجضضضضة اإلحصضضضضائية لمبيانضضضضات باسضضضضتخدام األسضضضضاليب اإلحصضضضضائية  -61

 المناسبة.
 تم مناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. -66
 تم تقديم التوصيات المقترحة في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا.   -65

 صائية المستخدمة في البحث:خامًسا: األسالي  اإلح
اعتمدت الباحثة في البحث الحالي عمى بع  األساليب اإلحصائية المالئمة لمدراسة )في ضضوء 
طبيعتيضضضضا  ومتغيراتيضضضضا  وحجضضضضم العينضضضضضة( وذلضضضضك مضضضضن خضضضضالل اسضضضضضتخدام الحزمضضضضة اإلحصضضضضائية لمعمضضضضضوم 

 :Statistical Package For Social Sciences(SPSS) االجتماعية

 .Mann – Whitney Test تبار مان وتني لممجموعات المستقمةاستخدام اخ(6)

 .Wilcoxon Test استخدام اختبار ويمكوكسون لممجموعات المرتبطة(5)
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 نتائج البحث ومناقشتيا:
حسضضضبت الدراسضضضة مؤشضضضرات اإلحصضضضاء الوصضضضفي ألبعضضضاد مقيضضضاس الوظضضضائف التنفيذيضضضة واالنتبضضضاه لضضضذوي 

 (:2صاء الوصفي كما يوضحيا جدول )صعوبات التعمم وفيما يمي قيم مؤشرات اإلح
 (2جدول )

 مؤشرات اإلحصاء الوصفي لمقياسي الوظائف التنفيذية واالنتباه.يوضح 
االنحققققققققققققققققراف  الو ٌط المتو ط المقٌاس

 المعٌاري
االربايً  االلتواء

 ا دنى

 الويائف التناٌتٌة
 الدرجة الكلٌة

23,65 25 2,25 -2,53 32,2 

 االنتباه
 ةالدرجة الكلٌ

65,52 69 3,19 -2,22 62,6 

 
لضضوحظ أن درجضضات التالميضضذ عمضضى المقياسضضين تتبضضع التوزيضضع الطبيعضضي وال توجضضد أي قضضيم متطرفضضة فضضي  

 االستجابة عمى المقياسين.
 نتائج الفرض األول ومناقشتيا:

ينذ الفر  األول عمى أنو " توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتضب درجضات أفضراد       
وعتين التجريبيضضضة والضضضضابطة فضضضي القيضضضاس البعضضضدي عمضضضى الدرجضضضة الكميضضضة لمقياسضضضي الوظضضضائف المجمضضض

لصضضضالح  التقضضضدير التشخيصضضضي الضضضضطرابات االنتبضضضاه لضضضدى ذوي صضضضعوبات الضضضتعمم التنفيذيضضضة ومقيضضضاس
 – Mann) وتنضضي –المجموعضضة التجريبيضضة" ولمتحقضضق مضضن ىضضذا الفضضر  تضضم اسضضتخدام اختبضضار مضضان 

Whitny)  لممجموعات المستقمة وذلك لمناسبتو لحجم العينة المستخدمة فضي البحضث الالبارامتري
 ( يوضح النتائج التي تم التوصل إليو:2الحالي وجدول )

 (2جدول )
نتائج اختبار )مان وتني( لمفروق بين متوسطي رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 (3نتباه وداللتيا اإلحصائية )ن  القياس البعدي عمى مقياسى الوظائف التنفيذيو واال

 متوسط المجموعة المقياس
 الرتب

االنحراف 
 المعياري

 الداللة Zقيمة 

مقياس الوظائف التنفيذيو 
 )الدرجو الكمية(

 1,116 5,22 2,12 61,52 التجريبية
 2,22 4,23 الضابطة دالة

 1,116 2,26 5,54 62,21 التجريبية مقياس االنتباه
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( أنضضضضو توجضضضضد فضضضضضروق دالضضضضة إحصضضضضضائًيا بضضضضين متوسضضضضطي رتضضضضضب درجضضضضات أفضضضضضراد 2يتضضضضضح مضضضضن جضضضضضدول )

المجمضضوعتين التجريبيضضة والضضضابطة فضضي القيضضاس البعضضدي عمضضى مقياسضضي الوظضضائف التنفيذيضضة واالنتبضضاه 
ىضذه النتيجضة يتحقضق (  ومضن خضالل 1,116لصالح المجموعة التجريبية وذلك عند مسضتوى داللضو )

الحضالي  البحضثصحة الفر  األول وىذا يدل عمى فعاليضة البرنضامج التضدريبي الضذى تضم إعضدادة فضي 
والذي أدى إلى التحسن في الوظائف التنفيذية واإلنتباة لدى أفراد المجموعة التجريبية  دون أفضراد 

لضم ُتظيضر أي تحسضن واضضح  المجموعة الضابطة والتي لم ُيطبضق عمييضا البرنضامج المسضتخدم والتضي
الوظضائف  تحسضينوىذا يتفق مع نتائج العديد من الدراسات والتي أكضدت إمكانيضة  في أداء أفرادىا 
 من خالل التدريب. التنفيذية واالنتباه

وترى الباحثة أن تمك النتائج التي توصمت إلييضا وىضذا التضدثير الضذي ظيضر عمضى تالميضذ المجموعضة 
ى تالميذ المجموعة الضابطة يرجع إلى ما يحتويو البرنامج المستخدم في التجريبية ولم يظير عم

الدراسضضة الحاليضضة مضضن مجموعضضة متنوعضضة مضضن األنشضضطة والتضضدريبات التضضي تضضضميا الجمسضضات المختمفضضة  
أيًضضضا مضضا صضضاحب البرنضضامج مضضن تعزيضضز قضضد حسضضن مضضن نتائجضضة  ومضضا قامضضت بضضو الباحثضضة فضضي بضضدايات 

 بدىداف البرنامج وأىميتة ومحتواه. ثالبحالجمسات من تعريف عينة 
ومن خالل النتائج السابقة يتضح أنو من أسباب نجاح البرنامج والوصول إلى ىذه النتضائج الدالضة 
إحصضضضائًيا ىضضضو اشضضضتراك وانتظضضضام تالميضضضذ المجموعضضضة التجريبيضضضة فضضضي جمسضضضات البرنضضضامج واالنتبضضضاه إلضضضى 

كانضت ذات معنضى ومغضزى فضي حيضاة التالميضذ المبادئ والفمسضفات التضي يقضوم عمييضا البرنضامج  حيضث 
مما جعميم أكثر وعًيا وفيًما لألستفادة من أنشطة وجمسات البرنامج مما أسيم في نمضو الوظضائف 
التنفيذية لدييم وفي تحسين االنتباه  ويرجع ذلك أيًضا إلضى إعضداد تمضك األنشضطة بدقضة وعنايضة مضن 

 ي الجمسات.قبل الباحثة واستخدام بع  الفنيات المتنوعة ف
وتتخضضضذ طريقضضضة تقضضضديم البرنضضضامج ومضضضا تتضضضضمنو مضضضن أنشضضضطة مختمفضضضة ومتنوعضضضة تضضضم وضضضضعيا بمضضضا      

يتناسب مع قدرات التالميذ ذوي صعوبات التعمم اسضموب تضدريجي تعضاقبي مضن البسضيط إلضى المعقضد 
يتناسضب  ُبني فيو النشاط الحالي عمى النشاط الالحق  أيًضا مراعاة أىداف البرنضامج ومحتضواه بمضا

مع خصائذ التالميذ ذوي صعوبات التعمم  أيًضا من أسباب نجاح البرنامج ىضو طريقضة اختيضار 

 دالة 2,43 61,25 الضابطة )الدرجة الكمية( 
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العينضضة وفضضق أسضضس وضضضوابط عمميضضة بالتضضالي فضض ن عمميضضة التشضضخيذ السضضميم لمعينضضة سضضاعد فضضي تقضضديم 
 البرنامج المناسب ليا وفق أسس نفسية وتربويو وعممية دقيقة.   

 ,Locascio, Mahone, Eason توصضضمت إليضضة نتضضائج دراسضضة:وتتفضضق ىضضذه النتضضائج مضضع مضضا 

Cutting (2010) (  5161(؛ يوسضضضف ورزق وعبضضضداهلل )5162(؛ فرنسضضضيس )5162العضضضدل )؛
والتي توصمت جميعيا إلى فعالية البرامج المستخدمة في تحسين الوظائف التنفيذية واالنتباه لدى 

نتضضضائج الدراسضضضة  وابطة وىضضذا مضضضا توصضضضمت إليضضأفضضراد المجموعضضضة التجريبيضضة عضضضن أفضضضراد المجموعضضة الضضضض
الحالية  ويمكن تفسير ىذه النتائج وظيور التحسن فى االنتباه وفي الوظائف التنفيذيضة فضي ضضوء 
تعضضر  تالميضضذ المجموعضضة التجريبيضضة ألنشضضطة البرنضضامج نظضضًرا ألن التضضدريب عمضضى ميضضارات الوظضضائف 

ه  أيًضضا حضرذ التالميضذ عمضى المشضاركة بفعاليضة التنفيذية يمثل أحد أىضم العوامضل فضي تنميضة االنتبضا
ومتابعضضة جمسضضات البرنضضامج بصضضورة منتظمضضة ودافعيضضة مرتفعضضة ألداء الميضضام المطموبضضة مضضنيم بصضضورة 

 صحيحة.
 نتائج الفرض الثاني ومناقشتيا:
توجضضضد فضضضروق دالضضضة إحصضضضائًيا بضضضين متوسضضضطي رتضضضب درجضضضات أفضضضراد  " يضضنذ الفضضضر  الثضضضاني عمضضضى أنضضضو

ريبية في القياسين القبمي والبعضدي عمضى الدرجضة الكميضة لمقياسضي الوظضائف التنفيذيضة المجموعة التج
ومقيضضضاس التقضضضدير التشخيصضضضي الضضضضطرابات االنتبضضضاه لضضضدى ذوي صضضضعوبات الضضضتعمم لصضضضالح التطبيضضضق 
 البعضضدي." ولمتحقضضق مضضن صضضحة ىضضذا الفضضر  قامضضت الباحثضضة  الحاليضضة باسضضتخدام اختبضضار ويمكوكسضضون

(Wilcoxon)  ( 2امتري لمناسضضبتو لحجضضم العينضضة المسضضتخدمة فضضي البحضضث الحضضالي وجضضدول )الالبضضار
 يوضح أىم النتائج التي تم التوصل إلييا:

 ( 2جدول )
نتائج اختبار )ويمكوكسون( لمفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين القبمي 

 (3اإلحصائية )ن   والبعدي عمى عمى مقياسى الوظائف التنفيذيو واالنتباه وداللتيا

 متوسط القياس المقياس
 الرتب

االنحراف 
 المعياري

 الداللة Zقيمة 

مقياس الوظائف 
التنفيذيو )الدرجو 

 الكمية(

 1,166 2,53 1,16 66,22 القبمي
 4,32 24,63 البعدي دالة

 1,166 2,25 2,21 61,22 القبمي مقياس االنتباه



 (   2552 - 2555، 2222، إبريل   2، ج 5، ع 3)مج   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

5234 

 

   
( أنو توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسضطي رتضب درجضات أفضراد المجموعضة 2يتضح من جدول )

التجريبية في القياسين القبمضي والبعضدي عمضى مقياسضي الوظضائف التنفيذيضة واالنتبضاه  لصضالح القيضاس 
امج التضدريبي (  وىضذا أن دل فدنضو يضدل عمضى فعاليضة البرنض1,166البعدي وذلك عند مستوى داللو )

المستخدم في البحث الحالي  وقد ترجع ىذ النتيجو إلى تضدثير البرنضامج التضدريبي ب سضتخدام بعض  
الوظائف التنفيذية واالنتباه لدى ذوي صعوبات الضتعمم  لمضا إلتزمضت بضو  لتحسيناألنشطة المختمفة 

حتويات الجمسات ت ممالباحثة عند اختيار العينة واإلطار النظري والذى في ضوئو أعدت وصم
والفنيضات واألنشضطة الخاصضة بالبرنضامج  وحضرذ أفضراد المجموعضة التجريبيضة عمضى األلتضزام بحضضور 
ىضضذه الجمسضضات بانتظضضام ومراعضضاة التعميميضضات التضضى توجييضضا الباحثضضة ليضضم أثنضضاء الجمسضضات  وحضضضور 

لضضضى قيضضضام الباحثضضضة الحا ليضضضة ب خبضضضارىم جمسضضضات البرنضضضامج فضضضي مواعيضضضدىا المحضضضددة مضضضن قبضضضل الباحثضضضة وا 
لضى قيضضاميم أيًضضا بضضدداء الواجبضات المنزليضضة  بمواعيضد الجمسضات القادمضضة فضي نيايضضة الجمسضة المنعقضضدة وا 
تقان ومراجعة مدى صحتيا في بداية كل جمسضة جديضدة مضن قبضل  والتكميفات المطموبة منيم بدقة وا 

الجمسضات لتحقيضق أىضداف الباحثة  أيًضا محاولة التالميضذ ذوي صضعوبات الضتعمم مضن االنتبضاه أثنضاء 
كل جمسة وتحسين االنتباه لدييم  كما ترى الباحثة أن ىذه النتيجة التى تضم التوصضل إلييضا تتوافضق 
وتتناسضب مضضع األدوات واألنشضضطة مضضع حاجضضات التالميضضذ ممضضا أدى إلضضى تحسضضن نتضضائجيم فضضي التطبيضضق 

 البعدي عمى مقياسي الوظائف التنفيذية واالنتباه.
ة مع البحضوث والدراسضات السضابقة التضي سضعت لتنميضة الوظضائف التنفيذيضة واالنتبضاه وتتفق ىذه النتيج

والتضضي ىضضدفت إلضضى تقيضضيم  Astrid, Reiter (2005) مضضن خضضالل البضضرامج التدريبيضضة ومنيضضا دراسضضة
بع  جوانب األداء التنفيذي لدى األطفال ذوي صعوبات تعمم القراءة  وقد تكونت عينة الدراسة 

( سضنة  وقضد 65 – 1ة ُيعانون مضن عسضر القضراءة ممضن تتضراوح أعمضارىم مضا بضين )( طفاًل وطفم25)
توصضضضمت الدراسضضضة إلضضضى تضضضدني نتضضضائج بطاريضضضة األختبضضضار الضضضنفس عصضضضبي المغويضضضة لضضضدي األفضضضراد ذوي 

 .قراءة عن األطفال العاديينصعوبات تعمم ال
اليضة برنضامج مقتضرح ( والتي ىدفت إلضى التعضرف عمضى فع5165وىذا ما أكدتو نتائج دراسة حسين )

لتحسضضين بعضض  الوظضضائف التنفيذيضضة وأثضضره فضضي دعضضم ميضضارات التعبيضضر الكتضضابي لضضدى عينضضة مضضن تالميضضذ 

 دالة 61,65 25,62 البعدي )الدرجة الكمية( 
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المرحمة اإلبتدائية  وبعد التحميل اإلحصائي لمبيانات توصمت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا 
لصضالح المجوعضضة  وجضود فضروق بضين متوسضضطات درجضات المجموعضة التجريبيضة والمجموعضضة الضضابطة

 التجريبية ترجع إلى استخدام البرنامج التدريبي وتطبيقو عمى المجموعة التجريبية.
قضضائم ( والتضضي ىضضدفت إلضضى الكشضضف عضضن فاعميضضة برنضضامج 5161ويتفضضق ذلضضك مضضع نتضضائج دراسضضة العضضدل )

الحسضاب تنمية الوظضائف التنفيذيضة ومسضتويات القضراءة و  فياستراتيجيات التنظيم الذاتي لمتعمم  عمى
لمتالميضضذ ذوي صضضعوبات الضضتعمم  وقضضد توصضضمت نتائجيضضا إلضضى فعاليضضة البرنضضامج المسضضتخدم فضضي تنميضضة 

 الوظائف التنفيذية ومستويات القراءة والحساب لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم.
وقد تفسر الباحثة ىذه النتيجة التي ظيرت في أداء المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي عضن 

القبمضضضي إلضضضى مضضضا تعرضضضضت لضضضو المجموعضضضة التجريبيضضضة مضضضن مجموعضضضة مختمفضضضة مضضضن األنشضضضطة  التطبيضضضق
والتضضدريبات والتضضي وفرتضضو ىضضذه الجمسضضات مضضن تركيضضز عمضضى الحضضواس أدت بضضدورىا إلضضى زيضضادة التركيضضز 
واالنتبضضاه لضضدى التالميضضذ ذوي صضضعوبات الضضتعمم )المجموعضضة التجريبيضضة(  أيًضضضا قيضضام الباحثضضة بضضالتركيز 

انب الضعف التي تظير لدى التالميذ من خالل الواجبات المنزلية التضي يكمفضون بيضا عمى أىم جو 
فضضي نيايضضة كضضل جمسضضة وذلضضك بيضضدف التحسضضين والتطضضوير مضضن نقضضاط الضضضعف لضضدييم وتنميضضة الوظضضائف 

 يذية واالنتباه. التنف
 نتائج الفرض الثالث ومناقشتيا:

ا بضضين متوسضضطي رتضضب درجضضات أفضضراد ال توجضضد فضضروق دالضضة إحصضضائيً " عمضضى أنضضو الثالضضثيضضنذ الفضضر  
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمى الدرجة الكمية لمقياسي الوظائف التنفيذيضة 

وذلك بعضد مضرور فتضرة  التقدير التشخيصي الضطرابات االنتباه لدى ذوي صعوبات التعمم ومقياس
 لباحثضة باسضتخدام اختبضار ويمكوكسضونمن تطبيق البرنامج"  ولمتدكد من صحة ىذا الفر  قامت ا

(Wilcoxon)  الالبارامتري لمناسبتو لحجضم العينضة المسضتخدمة فضي البحضث وذلضك لحسضاب الفضروق
بين متوسطي رتب القياسضين البعضدي والتتبعضي عمضى مقياسضى الوظضائف التنفيذيضة واالنتبضاه  وجضدول 

 ( يوضح أىم النتائج التي تم التوصل إلييا:1)
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 ( 1)جدول 
نتائج اختبار )ويمكوكسون( لمفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي 

 (3والتتبعي عمى مقياسى الوظائف التنفيذية واالنتباه وداللتيما اإلحصائية )ن  

( أنضضضضو ال توجضضضضد فضضضروق دالضضضضة إحصضضضائًيا بضضضضين متوسضضضضطي رتضضضب درجضضضضات أفضضضضراد 1يتضضضضح مضضضضن جضضضدول )
يبية في القياسضين البعضدي والتتبعضي عمضى مقياسضي الوظضائف التنفيذيضة واالنتبضاه بعضد المجموعة التجر 

(  وقضد تفسضر الباحثضة ىضذه النتيجضة 1,16مرور فترة من تطبيق البرنامج وذلك عند مستوى داللو )
الخاصة بالفر  الثالث وىى بقاء أثر البرنامج التدريبي لمبحث الحالي إلى أن ىذا البرنامج معد 

سس تربويو مناسبة لممرحمة العمرية لمتالميذ وىذا قد ساعد في تحسين االنتبضاه لضدى تالميضذ وفق أ
المجموعضضضة التجريبيضضضضة  وذلضضضك ألن ىضضضضذا البرنضضضامج قضضضضد ُروعضضضضي عنضضضد إعضضضضداده أن يدخضضضذ فضضضضي االعتبضضضضار 
 االحتياجات األساسية والفعمية ليؤالء التالميذ وأنو تم تقديمو ليم بطريقة سيمة ومبسطة وكل ىذا

 .البحثقد ساعد في تحسين الوظائف التنفيذية لدى عينة 
فتضرة أطضول ىضو  هومن الجدير بالذكر أيًضا أنو ما ساعد عمى استمرارية فعالية البرنضامج وبقضاء أثضر 

ستند عميضو البرنضامج مضن مجموعضة متنوعضة مضن فنيضات لعضب الضدور والتعزيضز والمناقشضة والحضوار اما 
لضضضضك إلكسضضضضاب التالميضضضضذ ذوي صضضضضعوبات الضضضضتعمم الميضضضضارات السضضضضمعية والنمذجضضضضة والتغذيضضضضة الراجعضضضضة وذ

والبصضضرية والممسضضية الالزمضضة لتحسضضين االنتبضضاه لممثيضضرات المختمفضضة والتضضي توجضضد فضضي البيئضضة المحيطضضة 
مما يؤدي إلى تحسين أداء التالميذ في مواقف معينة وبالتالي تحسضين بضاقي جوانضب حيضاتيم  ؛بيم

 يم. وبالتالي تحسين االنتباه لدي
أيًضا يمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء مضا تحممضو جمسضات البرنضامج مضن مجموعضة مضن األىضداف 
تقانيضا مضن  العممية والتربوية المصا ة بطريقة سيمو وبسيطة ُيمكن قياسيا ومعرفضة مضدى تحققيضا وا 

 متوسط القياس المقياس
 الرتب

االنحراف 
 المعياري

 الداللة Zقيمة 

مقياس الوظائف 
 و الكمية(التنفيذيو )الدرج

 1,16 2,21 4,32 24,63 البعدي
 4,23 24,21 التتبعي  ير دالة

 مقياس االنتباه
 )الدرجة الكمية( 

 61,65 25,51 البعدي
2,32 

1,16 
 61,43 25,62 التتبعي  ير دالة 



فعالية برنامج تدريبي لتحسين الوظائف التنفيذية وأثره في خفض صعوبات  رانيا سعد بدران  
 التعمم االنتباه لدي تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات 

 

 6596 

يضات جمسضات البرنضامج مضن أنشضطة ووسضائل وتقن وقبل تالميذ المجموعة التجريبية  أيًضضا مضا تحتويض
حديثضة كضضل ذلضضك سضضاعد فضضي تحسضضين الوظضائف التنفيذيضضة واالنتبضضاه لضضدى تالميضضذ المجموعضضة التجريبيضضة  
كمضضا ترجضضع الباحثضضة ذلضضك األثضضر الفعضضال لمبرنضضامج إلضضى جضضو األلفضضة والتعضضاون الضضذي نشضضد بضضين الباحثضضة 

 والتالميذ  كذلك التعاون المستمر بين الباحثة والتالميذ أعضاء المجموعة التجريبية.
؛  Casas , Andres, Castellar, Miranda & Diago (2011) وىذا ما أكدتة نتائج دراسة

( والتي توصمت جميعيا إلى فعالية البضرامج 5162(؛ السرسي  البحيري  حسن )5162البارقي )
المستخدمة في تنمية الوظائف التنفيذيو وأثره في خفض  صضعوبات الضتعمم المعرفيضة والنمائيضو لضدى 

 ذوي صعوبات التعمم.  التالميذ
( التضي توصضمت نتضائج الدراسضة عضن فعاليضة البرنضامج 5163وىذا يتفق مع نتضائج دراسضة إسضماعيل )

التضضدريبي المسضضتخدم فضضي تنميضضة مكونضضات الوظضضائف التنفيذيضضة لضضدى أطفضضال المجموعضضة التجريبيضضة فضضي 
 عالج صعوبات التعمم لدييم.

والتضي توصضمت إلضى مجموعضة مضن النتضائج أىميضا ( 5164كما يتفق ذلك مع نتائج دراسضة رسضالن )
تحسن أداء المجموعضة التجريبضة عينضة الدراسضة عمضى مقيضاس الوظضائف التنفيذيضة مقارنضة بالمجموعضة 

 الضابطة      
ويمكضضن تمخضضيذ مضضا سضضبق بضضدن نتيجضضة البحضضث الحضضالي قضضد أكضضدت فعاليضضة البرنضضامج التضضدريبي فضضي     

لضضدى التالميضضذ ذوي صضضعوبات الضضضتعمم  حيضضث أظيضضر البرنضضضامج الوظضضائف التنفيذيضضة واالنتبضضضاه  تحسضضين
وجضضود فضضروق ذات دالضضة إحصضضائًيا بضضين المجموعضضة التجريبيضضة والمجموعضضة الضضضابطة لصضضالح تالميضضذ 
المجموعة التجريبية التي تعرضت لمبرنامج التدريبي وىذا ُيشير إلى فعالية البرنامج حيضث أسضتمر 

رنضضضامج بمضضضرور فتضضضرة مضضضن الضضضزمن  وأيًضضضضا مضضضا سضضضاعد عمضضضى تضضضدثيره حتضضضى بعضضضد توقضضضف التضضضدريب عمضضضى الب
اسضضضتمرارية الفعاليضضضة ىضضضو زيضضضادة دافعيضضضة التالميضضضذ ذوي صضضضعوبات الضضضتعمم )المجموعضضضة التجريبيضضضة( فضضضي 

حتفضضاظ بيضضا فضضي أذىضضانيم حتضضى بعضضد االنتيضضاء مضضن التطبيضضق االسضضتمرار بتطبيضضق جمسضضات البرنضضامج واال
وبات م الذي قدمتضة الباحثضة ليضؤالء التالميضذ ذوي صضعالفعمي ليذه الجمسات  ومدى التشجيع والدع

 التعمم أثناء فترة التدريب.
 توصيات البحث:

ضرورة عمل الكثير من البرامج التدريبية مضن قبضل منظومضة متكاممضة لمتالميضذ ذوي صضعوبات  -6
 التعمم في مراحل مبكرة حتى يسيل تنمية العديد من الميارات المختمفة لدييم.
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الكوادر المؤىمة لتحسين الوظائف التنفيذية واالنتباه لمعمل مع ىذه الفئة من  ىتمام ب عداداال -5
 األطفال ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة اإلبتدائية.

 تقنين أداوت معيارية لقياس الوظائف التنفيذيو عمى الطالب العاديين. -2
 البحوث المقترحة:

صضضعوبات الضضتعمم فضضي المراحضضل  فعاليضضة برنضضامج تضضدريبي لتحسضضين الوظضضائف التنفيذيضضة لضضدى ذوي -6
 الدراسية المختمفة.

 إعداد مقياسين لموظائف التنفيذية واالنتباه والتحقق من خصائصيما السيكومترية. -5
فعالية برامج لمتدريب عمى االنتباه لتحسين الوظائف التنفيذية لدى عينو مضن تالميضذ المرحمضة  -2

 اإلبتدائية ذوي صعوبات التعمم.
 ف التنفيذيو في التنبؤ بصعوبات تعمم الكتابو والتيجئة.دراسة حول دور الوظائ -2
 إمكانية تحسين الوظائف التنفيذيو من خالل برامج سموكية متعددة المداخل. -2
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 المراجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففع
سفابية لفذوي اثفر التعزيفز عمفى أداء بعفض الميفام القرائيفة والح(. 5115ابراىيم  أماني السضيد )

   رسالة دكتوراة  ير منشورة  جامعة الزقازيق. اضطرا  االنتباة من تالميذ المرحمة االبتدائية
قففففاموس (. 5165أبضضضو الضضضضديار  مسضضضعد نجضضضضاح؛ البحيضضضضري  جضضضاد أحمضضضضد؛ محفضضضوظي  عبضضضضد السضضضضتار )

   الكويت: سمسمة مركز تقويم وتعميم األطفال.صعوبات التعمم ومفرادتيا
  الكويضضضت: مركضضضز تقضضضويم وتعمضضضيم الفففذاكرة وصفففعوبات الفففتعمم(. 5165د نجضضضاح )أبضضضو الضضضديار  مسضضضع

 األطفال.
  صعوبات الفتعمم بفين النظريفة والتطبيفق(. 5162أبو شعيرة  خالد محمضد؛  باري  ثائر أحمضد )
 عمان: دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع.

عالج بعض صفعوبات تعمفم  أثر تدري  الوظائف التنفيذية في(. 5163إسماعيل  نيفين عمضر )
   رسالة ماجستير  ير منشورة  جامعة عين شمس  مصر.الرياضيات لدى األطفال

تأثير اضطرابات الوظائف التنفيذية عمى المغو الشففويو عنفد المصفابين (. 5161أنور  خمار )
   رسالة ماجستير  ير منشورة  جامعة العربي بن مييدى  الجزائر.بحبسى بروكا
فاعميففة برنففامج لتنميففة ميففارات الوظففائف التنفيذيففة فففي (. 5162د المجيضضد محضضضمد )البضضارقي  عبضض

خفض حفدة بعفض صفعوبات الفتعمم المعرفيفة لفدى تالميفذ المرحمفة اإلبتدائيفة بالمممكفة العربيفة 
   رسالة دكتوراة  ير منشورة  جامعة القاىرة  مصر.السعودية

  القضضاىرة: مكتبضضة زىضضراء التعمففيم العالجففيصففعوبات الففتعمم و (. 5111حضضافظ  نبيضضل عبضضد الفتضضاح ) 
 الشرق لمنشر والتوزيع.
برنامج مقترح لتحسين بعض الوظائف التنفيذية وأثره ففي دعفم (. 5165حسين  جييان رزق )

  رسالة ماجسضتير  يضر منشضورة  ميارات التعبير الكتابي لدى عينة من تالميذ المرحمة اإلبتدائية
 جامعة طنطا.

تطبيقفات  –األسس النفسية والعصفبية لموظفائف التنفيذيفة (. 5112تضواب )حسين  نشوة عبد ال
   القاىرة: إيتراك لمنشر والتوزيع. عمى بعض األضطرابات عند كبار السن

فاعميففة برنففامج تففدريبي مبنففي عمففى نظريففة إريكسففون فففي (. 5113الخصضضاونة  محمضضضد السضضيد )
ة غفرف المصفادر مفن ذوي صفعوبات الفتعمم تنمية ميارات االستقاللية والمبفادأة واالنجفاز لطمبف

   رسالة دكتوراة  ير منشورة  جامعة اإلردن.في األردن
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فعاليففة برنففامج تففدريبي مقتففرح لتحسففين الوظففائف التنفيذيففة (. 5164رسضضالن  ىنضضد مصضضطفي )
  رسضالة دكتضوراة  يضر وأثرة عمى سرعة معالجة المعمومات المفظية لدى عينفة مفن بطيئفى الفتعمم

 امعة المنوفية  مصر.منشورة  ج
(. بعضض  الوظضضائف 5162السرسضضي  أسضضماء محضضضمد؛ البحيضضري  محمضضضد رزق؛ حسضضن  والء محمضضضد )

مجمفة البحفث التنفيذية وعالقتيا بالقمق لدى عينة من األطفال ذوي نقذ االنتبضاه وفضرط الحركضة  
 . 652 – 612(  ذ ذ 2)61  العممي في التربية

   عمان: دار الصابوني.مميات المعرفيوالع(. 5113العدل  عادل محمضضد )
 (. فاعمية برنامج في استراتيجيات التنظيم الذاتي لمتعمم5161العدل  عادل محمضد )

المجمففة الجزائريففة لمطفولففو عمضضى تنميضضة الوظضضائف التنفيذيضضة لمتالميضضذ ذوي صضضعوبات الضضتعمم        
 .661 – 42(  ذ ذ 2)5  والتربية

فاعميفة برنففامج لمتفدري  عمففى االنتبفاه لتحسففين ميففارات (. 5162عبضد السضالم  رمضضان سضضعيد )
  رسضضالة ماجسضضتير  يضضر الففتعمم لففدى عينففو مففن تالميففذ المرحمففة اإلبتدائيففة ذوي صففعوبات الففتعمم

 منشوره  جامعة عين شمس. 
انفعالية(  –فاعمية برنامج لتحسين الوظائف التنفيذيو )معرفية (. 5162فرانسيس  دينا كمال )

رسضالة دكتضوراة  يضر منشضورة  جامعضة عضين  ن أطفال صعوبات القراءة )الديسمكسفيا(،لدى عينة م
 شمس  مصر.

   عمان: دار الصفاء لمنشر والتوزيع.(. أساسيات صعوبات التعمم5162القاسم  جمال مثقال )
. القضضضاىرة: مكتبضضضة اختبفففار المسفففو النيورولفففوجي السفففريع(. 5116كامضضضل  عبضضضد الوىضضضاب محضضضضمد )

 صرية.األنجمو الم
(. دراسة مقارنة لبروفيالت بع  العمميات التنفيذيضة لضدى مجمضوعتين 5113كامل  محمضد عمى )

مضضضن تالميضضضذ الحمقضضضة األولضضضى بضضضالتعميم األساسضضضي ذوي إضضضضطراب قصضضضور االنتبضضضاه المصضضضحوب بفضضضرط 
 . المجمة المصرية لمدراسات النفسيةالنشاط الحركي والعاديين  

لمؤشرات الدالة عمى صعوبات التعمم ألطفال الروضفة دراسفات ا(. 5111محمضد  عادل عبداهلل )
   القاىرة: دار الرشاد لمنشر والتوزيع.تطبيقية
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مقيففاس التقففدير التشخيصففي إلضففطرابات االنتبففاه لففدى ذوي (. 5162محمضضضدي  مضضروه صضضيام )
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.  صعوبات التعمم

ئف التنفيذيضضضضو المنبئضضضضة بصضضضضعوبات تعمضضضضم الحسضضضضاب (. قصضضضضور الوظضضضضا5163مرسضضضضي  ىيضضضضام فتحضضضضي )
 . 21 – 24( ذ ذ 621)24   جامعة الجوف  رسالة الخميج العربيوالقراءة  

   القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.اختبار القدرات العقمية(. 5115موسى  فاروق عبد الفتاح )
عمففى القففراءة والكتابففة  صففعوبات الففتعمم النمائيففة وأثرىففا(. 5166يوسضضف  سضضميمان عبضضد الواحضضد )

   القاىرة: إيتراك لمطباعة والنشر.والرياضيات والعموم
(. فعاليضضة برنضضامج قضضائم 5161يوسضضف  يوسضضف جضضالل؛ رزق  محمضضضد عبضضد السضضميع؛ عبضضداهلل  إينضضاس محمضضضد )

  عمى بع  الوظائف التنفيذيضو لتنيمضة الفيضم القرائضي لضذوي صضعوبات الضتعمم مضن تالميضذ المرحمضة اإلبتدائيضة
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Abstract 
The current research aimed at o studying the effectiveness of a 

training program to improve executive functions and its effect on 
reducing attention difficulties among students with learning 
disabilities. The research sample consisted of (16) male and 
female students, including (10) males and (6) females enrolled in 
Al-Batal Ali Fahmy Basic Education School- the educational 
Qasasin administration - Ismailia Governorate, and their ages 
ranged between (9-11) years. the researcher used the 
experimental approach. the research tools consisted of the 
intellectual ability test prepared by / Farouk Abdel Fattah, and the 
rapid neurological survey test prepared by / Abdel Wahab Kamel, 
the  Executive functions scale prepared by / Adel Al-Adl, the 
Diagnostic Assessment Scale for Attention Disorders for People 
with Learning Difficulties prepared by / Marwa Siyam, and The 
training program  prepared by  / researcher. The results assured 
the effectiveness of a training program to improve executive 
functions and its effect on reducing attention difficulties among 
students with learning disabilities .The pupils of the experimental 
group (the sample of the study) showed progress and 
improvement in the post-application of tribal application. 

Key Word: Executive Functions - Attention - Learning 

Disabilities. 

 
 


