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" لدى تقدير السموكي لموظائؼ التنفيذيةال" لبطارية  الخصائص القياسية 
 ـ الوالدىفي ضوء التقيي والمراهقيف األطفاؿ

 1غادة محمد عبد الغفار
 الممخص
هػػدفا الدراسػػة الراهنػػة إلػػا تحديػػد الخصػػائص القياسػػية لبطاريػػة التقػػدير السػػموكي  

بمػ   .( طفػؿٍ 022المػراهقيف األسػوياء لموظائؼ التنفيذيػة عمػا عينػة مػف أماػاا األطفػاؿ و 
 ،، وقػػد قامػػا الباحتػػة بترريػػس المقيػػاس وتطبيقػػ ا( عاًمػػ11-5المػػدى الرمػػري لاػػـ مػػف  

أشارا النتائج إلا استخالص عوامؿ مختمفة عف تمؾ التػي ظاػرا بالدراسػة األصػمية كمػا و 
 لمقيػاس برػددٍ مػا يشػير إلػا تػاتر ا .يجمع تمػؾ الروامػؿ مرػا اعامً  استخمصا الباحتة عاماًل 

مػػف الروامػػؿ التقافيػػة وايجتماعيػػة بالبيئػػة المصػػرية، وأشػػارا نتػػائج مؤشػػراا الخصػػائص 
القياسػػػية لممقيػػػاس فػػػي صػػػورت  الناائيػػػة إلػػػا تػػػوفر درجػػػة مقبولػػػة مػػػف الصػػػدؽ الرػػػاممي 
والتالزمػػي والبنػػائي ألبرػػاد المقيػػاس، وكػػذلؾ تػػوفر مرػػامالا تبػػاا مقبولػػة لػػ ، كمػػا تػػوفرا 

مقبولػة لممقيػاس بػيف فئتػي األسػوياء وذوي صػروباا اينتبػاك، وكػذلؾ بػيف  مرامالا تمييز
مػػػف  مػػػا يشػػػير إلػػػا حاجػػػة المقيػػػاس إلػػػا مزيػػػدٍ  ؛الجنسػػػيف لصػػػالث اقنػػػال مقابػػػؿ الػػػذكور

الدراساا عما البيئة الرربية وتقنين  عما عيناا كبيػرة ومتنوعػة، وتػـ مناقشػة النتػائج فػي 
 النظري.  ضوء نتائج الدراساا السابقة واقطار
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english and spanish version , we found a general factor we called 

executive function , we conclude that the executive function scale 

influence by social and culture factors , finally it illustrate a 

rsonable psychometric features among egyptian normal and 

ADHD samples. 

 

استكشػػػػػاؼ إلػػػػػا  البحػػػػػلُ  ياػػػػػدؼُ 
صػػػػػػائص القياسػػػػػػية لبطاريػػػػػػة التقػػػػػػدير الخَ 

 مػف السموكي لموظائؼ التنفيذية عمػا عينػةٍ 
والمػػػػػػػػراهقيف بالبيئػػػػػػػػة  األطفػػػػػػػػاؿ أماػػػػػػػػاا
مػف  022وتضمنا عينة البحل  .المصرية
النتػػائج  وأظاػػرا ،األسػػوياء األطفػػاؿ أماػػاا

فقػػػػط برػػػػاد أخمسػػػػة المقيػػػػاس يتضػػػػمف  أف
التػػػي استخمصػػػتاا انيػػػة التم لألبرػػػاد االًفػػػخِ 

تاكػػػدا الباحتػػػة مػػػف و  األجنبيػػػة،اا الدراسػػػ
الصػػػدؽ البنػػػائي  المقيػػػاس بطريقػػػةصػػػدؽ 

كػدا مػف اكما ت ،والتمييزي والصدؽ الراممي
عػادةبمرامؿ ألؼ كرونباخ  تباا المقياس  وا 

تمتع المقياس بدرجػة  إلاما يشير  التطبيؽ
 إلػامػا يشػير  ؛مرتفرة مػف الصػدؽ والتبػاا

داـ المقيػػػػػاس فػػػػػي البيئػػػػػة اسػػػػػتخ إمكانيػػػػػة
ا لمزايػػػا اسػػػتخدام  مقارنػػػة نظػػػرً  ؛المصػػػرية

 .لموظائؼ التنفيذية دائيةبايختباراا األ
كتػػر أالتنفيذيػػة مػػف  الوظػػائؼُ  رػػدُ تُ   

ا فػي مجػاؿ اهتمػاـ البناءاا المررفية شػيوعً 
والمتخصصيف في  ،عمماء النفس المررفييف

وحػدد  .مجاؿ عمـ النفس الرصػبي والريػادي
ف مصػػطمث الوظػػائؼ التنفيذيػػة فػػي والبػػاحت

مػػف الوظػػائؼ المامػػة فػػي مراقبػػة  مجموعػػةٍ 
جػؿ تحقيػؽ أمػف  ؛السموؾ وتنظيم  وترديمػ 

والتػػي تتطمػػس مػػف الشػػخص  ،مرينػػة أهػػداؼ
لحؿ المشكالا التي  إبداعيةاستخداـ طرؽ 

 & Verdejo - Garcia) .تواجاػػ 

Bechra, 2010) 
نظريػػة مرالجػػة المرمومػػاا  عرفػػا
اػػا "تربيػػر الفػػرد ن  أفيذيػػة عمػػا الوظػػائؼ التن

التمقػػائي لرمميػػة الضػػبط كاسػػتجابة مقبولػػة 
وذلؾ فػي مامػة مرالجػة  ،لمتغير في الادؼ

 (.1991،020،المرموماا"  الزياا
ويرى عمماء النفس مف أمتاؿ ينػدري   

Landry) أف الوظػػػػائؼ التنفيذيػػػػػة تبػػػػرز )
بوضػػػػو  فػػػػي المواقػػػػؼ المرتبطػػػػة بالسػػػػرد 

نظري عػف برػض األفرػػاؿ المفظي والحديل ال
ريػػػًدا عػػػف برػػػض بَ  ،أو الخطػػػط المسػػػتقبمية

الرمميػػػاا النفسػػػية التػػػي يقػػػوـ فياػػػا الفػػػرد 
آليػػػة روتينيػػػة،  بالتػػػػصرؼ الفرمػػػي بطريقػػػةٍ 
اػػػا إعػػػادة إنتػػػا  والتػػػي يمكػػػف تفسػػػيرها بان  

لمخبراا أو الػسموكياا التي اكتسػباا الفػرد. 
وحػػػػػدد البػػػػػاحتوف خمسػػػػػة مواقػػػػػؼ يرجػػػػػز 

تينػػػػػػػي لمػػػػػػػسموؾ أف ينجزهػػػػػػا النػػػػػػػشاط الرو 
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بكفػػػػاءة، وييسػػػػتطيع أداءهػػػػا عمػػػػا النحػػػػو 
وهي مااـ يتطمس إنجازها بكفػاءة  ؛المطموس

ونجا  نمو مااراا الوظائؼ التنفيذيػة لػدى 
 الفرد وهي:

الوظػػػائؼ المرتبطػػػة بػػػالتخطيط أو اتخػػػاذ  -
 القرار.

الوظائؼ المرتبطػة بتصػحيث األخطػاء أو  -
 ا، خاصػػػػةً القضػػػاء عمػػػا المػػػػشكالا وحماػػػػ

 المشكالا المرتبطة بصروباا الترمـ.
الفػػرد  التػػي ي يتػػوفر فياػػا لػػدىالمواقػػؼ  -

 ، أولحماػػػػػابرػػػػض ايسػػػػػتجاباا المطموبػػػػة 
لفظػي يرتمػد  سػردٍ  إلػاالمواقؼ التي تحتا  

 عما تتابع متسمسؿ لألحدال أو التصرفاا.
المواقػػؼ الخطيػػرة أو المواقػػؼ المرتبطػػة  - 

 بفنياا وتقنياا صربة.
المواقػػػػػؼ التػػػػػي تتطمػػػػػس التغمػػػػػس عمػػػػػا  -

اسػػتجاباا لرػػاداا قويػػة ومتاصػػمة فينػػػا أو 
المواقػػػػؼ التػػػي تتطمػػػس مقاومػػػة المغريػػػاا 
القوية مف خػالؿ التنظػيـ الػذاتي.  البػارقي، 

0212)  
 Wiebe ويبػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػف وأشػػػػػػارا
 إلاأف الحاجة  إلا( 0221  وزمالئاا عاـ

تظاػر  ؛استخداـ ماػاراا الوظػائؼ التنفيذية
اسػػتخداـ  إلػػاوضػػو  عنػػدما يسػػرا الفػػرد ب

تمؾ الوظائؼ في القيػاـ باسػتجاباا روتينية 
لمواجاػػػة برػػػض متيػػػراا البيئػػػة الخارجيػػػة؛ 

ألف الوظائؼ التنفيذية مف الممكف أف تقػوـ 
بػا هػذك أساسي في كَ  فػي هذك الحالة بدورٍ 

 .ايسػػػػػػتجابة الروتينيػػػػػػة غيػػػػػػر المرغوبػػػػػػة
ية التػي تػؤدي ومازالػا الميكانيزمػاا الرصػب

باػػػا الوظػػػائؼ التنفيذيػػػة هػػػذا الػػػدور محػػػؿ 
كبيػػػػػػر فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس  جػػػػػػداؿٍ 

والرمميػػػاا؛ خاصػػػًة فيمػػػا يترمػػػؽ بالرمميػػػاا 
الرصػػبية التنفيذيػػة، كمػػا أف الدراسػػاا التػػي 

تنميػػػة ماػػػاراا هػػػذك الوظػػػائؼ  إلػػػاسػػػرا 
ا حتػػا عمػػا المسػػتوى مازالػػا محػػدودة جػػد  

 الرالمي.
ارتبػاط  إلػا أشارا عديد مف الدراساا

القصػػور فػػي تمػػؾ الوظػػائؼ برػػدٍد كبيػػر مػػف 
ايضػػػػػػػطراباا؛ أهماػػػػػػػا المشػػػػػػػكالا فػػػػػػػي 
 ايسػػتديؿ، والرياضػػياا، والقػػراءة، والكتابػػة

وكػػذلؾ فػػي  ،(0222، 0212عبػػد الغفػػار، 
 ,Brock)التكيػػػػؼ لمبيئػػػػة ايجتماعيػػػػة

Rimmm-kaufman, Nathanson 
& Grimm, 2009).  كمػػػػػػا أشػػػػػػارا
القصػػػػػور فػػػػػي  أف إلػػػػػابرػػػػػض الدراسػػػػػاا 

 سػػػػػموؾٍ  إلػػػػػاالوظػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػة؛ يػػػػػؤدي 
اجتماعي غيػر مالئػـ ومشػكالا فػي تحويػؿ 

صػػدار األحكػػاـ، اينتبػػاك ، واتخػػاذ القػػراراا وا 
ومشػػػػكالا فػػػػي المبػػػػادأة، ووضػػػػع الخطػػػػط 

. كما (Strauss et al.,2006)المنظمة 
أظاػػػػػرا الدراسػػػػػاا الصػػػػػروباا فػػػػػي تمػػػػػؾ 
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الوظػػائؼ لػػدى فئػػاا متنوعػػة مػػف المرضػػا 
ف يواجاػوف إصػاباا دماغيػة، والفصػاـ، مم

وفػػرط  اينتبػػاكوالوسػػواس القاػػري، وقصػػور 
 ,Barkley &Fischer)النشاط والتوحد. 

2011; Barkley& Murphy, 2010; 
Ditrani et al., 2011) 

ف تػػدرس تمػػؾ أهميػػة أ إلػػانبػػ  هػػذا 
 ؛اكتػػػػػر عمًقػػػػػأ الوظػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػة بشػػػػػكؿٍ 

الرقميػة لتحديد دورها المحوري في الرممياا 
التي يرتمػد عمياػا الفػرد لمرالجػة مػا  ،مياالرُ 

يتمقػػػاك مػػػف مرمومػػػاا مػػػف البيئػػػة الداخميػػػة 
ف يسػػتجيس ألكػػي يسػػتطيع  ؛والخارجيػػة لػػ 

لتمػػؾ المػػدخالا مػػا يرينػػ  فػػي  مالئػػـٍ  بشػػكؿٍ 
ا حػػؿ المشػػكالا التػػي تواجاػػ  بكفػػاءة وفًقػػ

وكما هو الحػاؿ  .لنموذ  مرالجة المرموماا
ة المختمفػة يكمػف نجػا  في المفاهيـ النفسي

داة قيػػاس أر يتػػوففػػي الػػتمكف مػػف المفاػػوـ 
تباينا وقد  ،ذاا خصائص قياسية جيدةل  

نػوع ا لوفًقػقياس الوظائؼ التنفيذيػة  أساليس
 ،القيػػػػػاس المسػػػػػتخدمة فػػػػػي القيػػػػػاس أداة

جمػػػػػػؿ وسػػػػػػيمتيف متنػػػػػػوعتيف نُ ف أويمكػػػػػػف 
   :لقياساا
رتمػػػد عمػػػا المقػػػاييس القيػػػاس المُ  -1

  .األدائية
س المرتمػػػػػػد عمػػػػػػا تقػػػػػػدير القيػػػػػا -0

  .السموؾ في الحياة اليومية

لفئتػيف مػف القيػاس نجػد إلا اوبالنظر 
ف أمنامػػػػػا مزايػػػػػا وعيػػػػػوس يمكػػػػػف  ف لكػػػػؿٍ أ

 :نحددها فيما يمي
المقػػػػػػاييس  المرتمػػػػػػد عمػػػػػػا القيػػػػػػاس-أوي
 :دائيةاأل

عمػػػا اسػػػتخداـ اختبػػػاراا  ويرتمػػػدُ 
لقياس الوظائؼ النوعية مف الوظيفة  أدائية

 Stroop تػػػؿ اختبػػػار سػػػتروسم ؛التنفيذيػػػة
 ،لنػػػػدف- وبػػػػر  هػػػػانواي لتسػػػػمية األلػػػػواف،
 لويسكنسػػػػػػػػػػػوف .بطاقػػػػػػػػػػػااوتصػػػػػػػػػػػنيؼ ال
Wisconsin، واختبػػػار الطالقػػػة المفظيػػػة ،

 واختبػار هالسػتيد ،اختبار الرنصر السادس
Hallstead  شػػػيبميلمتصػػػنيؼ ومقيػػػاس-

زايػا ف مَ ومِ  .Shiply-Hartford هارتفورد
لظػػػػػروؼ اػػػػػا ُمحكمػػػػػة اتمػػػػػؾ المقػػػػػاييس أن  

التطبيقية، وتتضمف إجراءاا مقننػة يطبقاػا 
وسػػػػػرعت ،  األداءالمجػػػػػرس، وتقػػػػػيس دقػػػػػة 

ا وتطبػػؽ بشػػكٍؿ فػػردي، ويقػػدـ المجػػرس عائػػدً 
 إلػػا البػػاحتوف فػػالػػألداء لممبحػػول. بينمػػا ل

وي تمتػػػؿ  ،األيكولػػػوجياػػػا تفتقػػػد لمصػػػدؽ ن  أ
الوظػػػػػػائؼ الفرديػػػػػػة فػػػػػػي مواقػػػػػػؼ الحيػػػػػػاة 

 & Gioia, Kenworthy) .الطبيريػػة
Isquith, 2010; Lezak, 
Howieson, Bigler &Tranel, 

2012) 
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ػػػػػػ التػػػػػػي  ريػػػػػػوسهػػػػػػـ الأعػػػػػػف  اأم 
 ،فكانا عدـ نقاء تمؾ ايختبػاراا ؛تتضمناا
تتضػػمف عمميػػاا وقػػدراا غيػػر  أناػػابمرنػػا 
ي نتبػاهاي مكف قياس التحويؿ ال يُ فَ  ،تنفيذية

فػػػي  يػػػةنتباهاي لقػػػدرة إلػػػا ادونمػػػا الرجػػػوع 
 & Miyke)يػاس سػياؽ تنفيػذ مامػة المق
Frienman, 2012).  كؿ تمؾ المشػكالا

فػػي القيػػاس تجرمنػػا غيػػر واتقػػيف مػػف صػػدؽ 
التػػػي يحصػػػؿ عمياػػػا المبحػػػول فػػػي  الدرجػػة

 ،ؽاتمؾ المواقؼ المصطنرة والمحكمة السػي
وتسػتبرد  ،األداءالتي تبترد عف الواقع فػي و 

 أداءتمػػؾ المقػػاييس مرمومػػاا مامػػة لتقيػػيـ 
وسػػػػػػرت   ،الطفػػػػػػؿ فػػػػػػي وظائفػػػػػػ  اليوميػػػػػػة

والقػػػػدرة عمػػػػا التوجػػػػ  نحػػػػػو  ،التخطيطيػػػػة
 أووالقػػػدرة عمػػػا كػػػؼ السػػػموكياا  ،الاػػػدؼ

اينفرػػػػػػػايا غيػػػػػػػر المنضػػػػػػػبطة والتكيػػػػػػػؼ 
 .لممواقؼ الجديدة

تقػػػػػػدير المرتمػػػػػػد عمػػػػػػا ال القيػػػػػػاس-تانيػػػػػػا
 :السموكي

غيػػػر رسػػػمي عػػػف  اتتضػػػمف تقريػػػرً 
الفػػػػرد  أداءالمشػػػػكالا التػػػػي تحػػػػدل عنػػػػد 

الزمػي تَ  دؽٍ ص وتقدـ مؤشرَ  ،لممااـ اليومية
لكفاءة الوظائؼ التنفيذية في مواقؼ الحيػاة 

والتػػػػػػي تتطمػػػػػػس حػػػػػػؿ  ،اليوميػػػػػػة المرقػػػػػػدة
 ,Roth, Isquith & Gioia)المشكالا 

ـ  و  ؛(2005 توضػيث إلػا قػرس هػي األ ِمف َت

وترػد  .هدافػ أمدى نجػا  الفػرد فػي تحقيػؽ 
فضػػػػؿ أمؤشػػػػراا لتحديػػػػد  قعطائنػػػػامفيػػػػدة 

لمػػػػػف الرالجيػػػػػة  اقجػػػػػراءااطػػػػػرؽ تقػػػػػديـ 
  .في الوظائؼ التنفيذية ايرانوف قصورً 

تر ااػػػػػا قػػػػػد تتػػػػػن  أويؤخػػػػػذ عمياػػػػػا 
لياػػا البػػاحتوف إشػػار أالتػػي فسػػاا نَ  بػػالريوسِ 

فاػػػػي قػػػػد تتضػػػػمف  ؛فػػػػي مقػػػػاييس التقػػػػدير
مكانيػػة إ وحػػدد البػػاحتوف .األداءفػػي  ازييًفػػتَ 

تػػػر تمػػػؾ المشػػػكمة بايعتمػػػاد عمػػػا أتقميػػػؿ 
داء فػػػػػي تمػػػػػؾ حكػػػػػاا صػػػػػدؽ لػػػػػألتػػػػػوفير مَ 
ييس  عمػػػػا سػػػػبيؿ المتػػػػاؿ مقػػػػاييس المقػػػػا

 والسػػػػػمبية الصػػػػػدؽ وايتسػػػػػاؽ ايسػػػػػتجابي
Gioia et al, 2003)). 

مػػف المقػػاييس التػػي  ويوجػػد عديػػد  
ترتمػػػد عمػػػا تقػػػديراا الوالػػػديف لمسػػػموكياا 
التي يتـ مالحظتاا لألػبناء؛ وأهماػا بطاريػة 
التقػػدير السػػموكي لموظػػائؼ التنفيذيػػة التػػي 

 Gioia et) وضػػػراا جيويػػػا وزمػػػالؤك
al.,2000)،  مناػػا مػػا  :أشػػكاؿولاػػا عػػدة

 ،ومناا ما يخص المرممػيف ،يخص الوالديف
 ،خػػػرى تخػػػص التقػػػػدير الػػػذاتي لمراشػػػػديفأو 

. وتتضػمف خيرة لمرحمة ما قبػؿ المدرسػةواأل
مقػػػاييس فرعيػػػة لمكػػػؼ والتحويػػػؿ والضػػػبط 

ة والػػػػػػػذاكرة الراممػػػػػػػة أوالمبػػػػػػػاد اينفرػػػػػػػالي
الذاتيػة والمراقبػة  األشػياءوالتخطيط وتنظػيـ 

(Donder, 2002). 
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وهنػػػػػاؾ مقيػػػػػاس بػػػػػراوف لقصػػػػػور 
لمراشػػديف والمػػراهقيف وضػػر  بػػراوف  اينتبػػاك

Brown  ويتضمف مقاييس  ،(2001)عاـ
 واينفرػػػاؿ التنشػػػيط والتركيػػػز وبػػػذؿ الجاػػػد

وبطارية الوظػائؼ التنفيذيػة  .والذاكرة والفرؿ
 إعػػػػػدادمػػػػػف  CHEXI)  لمرحمػػػػػة الطفولػػػػػة
 ,Thorell& Nyberg) تروؿ ونيبر  عاـ

وتتضػػمف مقيػػاس الػػذاكرة الراممػػة  ،(2008
مػف  CBS الحاليومقياس السموؾ  .والكؼ
 Barkley (1997)، بػػػػػاركمي إعػػػػػداد

منػػػػ  درجػػػػة كميػػػػة لمرجػػػػز فػػػػي  خمُص سػػػػتَ ويُ 
ومقيػػػػاس الرجػػػػز فػػػػي  الوظيفػػػػة التنفيذيػػػػة.

بػػػػػاركمي  إعػػػػػدادالوظػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػة مػػػػػف 
 Barkley& Murphy ومػػػػورفي
هػػي  ؛مقػػاييس ةتضػػمف خمسػػيو  ،(2010)

 وحػؿ المشػكالاالوقا والتنظيـ الذاتي  إدارة
الػػذاتي والدافريػػة الذاتيػػة وتنشػػيط  واقفصػػا 
 الذاا.

 واسػػػػػػػػػتخبار الرجػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػوظيفي
BADS  ئػػػػػػويمسػػػػػوف وزمال  إعػػػػػػدادمػػػػػف  

Wilson et al  ويتضػمف ، (1996)عػاـ
 ،وفاػػرس الوظيفػػة التنفيذيػػة .اواحػػدً  امقياًسػػ

الترػػػػػػػاطؼ  ؛ويتضػػػػػػػمف خمسػػػػػػػة مقػػػػػػػاييس
لتخطػػػػيط ايسػػػػتراتيجي والتنظػػػػيـ والضػػػػبط وا

مػايمي وسػبينال  إعػدادمػف  والدافع اينفرالي
 .Miely & Spinella (2006) عػػاـ

الػػػػذي  الممنحػػػػا وتتبػػػػايف ايختبػػػػاراا وفًقػػػػ
الوظػػػػائؼ التنفيذيػػػػة  أفيفتػػػػرض البػػػػاحتوف 

عػػدة  وأ اعامػػ سػػواء كػػاف عػػاماًل  ؛تنػػتظـ بػػ 
 & Toplak, West) مترابطػػةقػػدراا 

Stanovich, 2013). 
ك ؤ سػػتانوفيتش وزمػػال ولقػػد حػػاوؿ

(Stanovich, 2009&2011)  تفسػػير
 األدائيةداءاا في المقاييس بيف األالفروؽ 

 األداءومقػػاييس التقػػدير فػػي ضػػوء مفاػػوـ 
فالمقػػػػاييس  ؛0متػػػػؿداء األواأل 1قصػػػػااأل
ظاػرك ف يُ أيمكػف  أداءقصػا أدائية تقيس األ

الفػػػػػرد فػػػػػي ظػػػػػؿ ظػػػػػروؼ تطبيػػػػػؽ مقننػػػػػة 
 ألفضػؿضحة ومحػددة لموصػوؿ وترميماا وا

الفرمػػي  بػػاألداءوي يػػرتبط ذلػػؾ  ،ممكػػف أداء
بينمػا مقػاييس  .لمفرد فػي المواقػؼ الحياتيػة

محػػػػدد لػػػػدى  التقػػػػدير تقػػػػيس تكػػػػرار سػػػػموؾٍ 
ويتوجد ترميمػاا توضػث لمفػرد كيفيػة  ،الفرد
وتتػػػػرؾ التقػػػػديراا لمقػػػػائـ  ،وتحسػػػػين  األداء

ير ما يش ؛تكرار تمؾ المواقؼبرممية التقدير 
كػػػػال تبػػػػايف المكونػػػػاا التػػػػي يقيسػػػػاا  إلػػػػا

دراسػػة  أشػػاراكمػػا  .مػػف القيػػاس األسػػموبيف
 & Toplak, West)مػػػػف  كػػػػؿٍ 

Stanovich ,2013)   02التي راجرا )
ا حػػػوؿ درجػػػة ايرتبػػػاط بػػػيف المقػػػاييس بحتًػػػ

                                                           
1
 Maximum Performance 

2
 Performance Typical  
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والمقػػػػػاييس التقديريػػػػػة لموظػػػػػائؼ  األدائيػػػػػة
ذوي  األطفػػػػاؿالتنفيذيػػػػة لػػػػدى عينػػػػاا مػػػػف 

وفػػرط النشػػاط  نتبػػاهياي اضػػطراس القصػػور 
(ADHD).  نتػػػائج تمػػػؾ المراجرػػػة أظاػػػراو 

مػػا يشػػير  ؛األداءيػػفعػػدـ وجػػود ارتبػػاط بػػيف 
 ،ساا كؿ منامػايتبايف البناءاا التي يق إلا
النػػػػوعيف مػػػػف  هميػػػػةأ كػػػػد البػػػػاحتوفأف ا  و 

وفسػػػػػر البػػػػػاحتوف تمػػػػػؾ  كميامػػػػػا. القيػػػػػاس
ايختالفػػػػاا فػػػػي الرينػػػػاا التػػػػي بالتباينػػػػاا 

سػػاا والتقػػديراا المرتمػػدة تناولتاػػا تمػػؾ الدرا
داء الفػػػػرد مقابػػػػؿ مػػػػا يرتمػػػػد عمػػػػا أعمػػػػا 

وكػػػػػػذلؾ فػػػػػػي  ألدائػػػػػػ ،خػػػػػػريف تقػػػػػػديراا اآ
 مػػػناـ والدرجػػػػة جػػػراءاا التطبيقيػػػة لكػػػػؿٍ اق

نامػػا أكػػد البػػاحتوف أو  .المستخمصػػة منامػػا
ػػمُ  مرػػرفييف سػػتوييف مُ  فسػػاييق حيػػل ؛فاام 

البػػػػػػػاحتيف  فداُمػػػػػػػوكالهمػػػػػػػا يَ  ،مختمفػػػػػػػيف
كفػػػػاءة الفػػػػرد فػػػػي بمرمومػػػػاا مفيػػػػدة عػػػػف 

دائػي حيل يقدـ المقيػاس األ .هداف أتحقيؽ 
بينمػا يقػدـ مقيػاس  ،لمكفػاءة الرمميػة امؤشرً 

لتحقيػػػؽ الاػػػدؼ  امؤشػػػرً  السػػػموكي التقػػػدير
 .وكالهما مفيد في السياؽ الريادي ،الفردي

(Andeson, Anderson, 
Northam, Jacobes &  
Mikiewicsm 2002; Browen et 
al., 2008; Conklin, Salorio & 
Slomine, 2008; Mahone et al., 

2002; Mangeot, Armstrong, 
Colvin, Yeates & Taylor, 2002; 
McAuley, Chen, Goos, 
Schachar & Crosbie, 2010; 
Vriezen& Pigoth, 2002) 

 الدراسة:  مشكمةُ 
وتكمف مشكمة الدراسة في النقص 

رػػاني منػػ  المكتبػػة الرربيػػة الواضػػث الػػذي تُ 
توفير مقاييس مقننة لموظائؼ التنفيذية  في

 مرتفرػػػػػػػػػػػةذاا دييا صػػػػػػػػػػػدؽ وتبػػػػػػػػػػػاا 
وخصػػائص قيػػاس جيػػدة. والواقػػع أف افتقػػار 
المكتبة الرربية لتمؾ النوعيػة مػف المقػاييس 

 بمػا تتسػـ بػ التقديرية لموظػائؼ التنفيذيػة، 
مػػف مزايػػا سػػاولة التطبيػػؽ وارتباطاػػا بواقػػع 

نػػػػػوع فػػػػػراد فػػػػػي الحيػػػػػاة اليوميػػػػػة وتداء األأ
كمػػػا  .دائيػػػةألمؤشػػػراتاا مقابػػػؿ المقػػػاييس ا

ما لاا مف مدلويا إيجابية هميتاا مأتظار 
فػي المجػاؿ الريػػادي واقرشػادي لفئػاا عػػدة 

 ذوي صػػػػػروباا الػػػػػترمـ  مػػػػػف المضػػػػػطربيف
( اواجتماعيػػػػا وعصػػػػبيً والمضػػػػطربيف نفسػػػػيا 

تنػاوؿ  إلػاهو ما دفػع الباحتػة و  .األسوياءو 
د صػػورة المشػػكمة، والتػػي تػػتمخص فػػي إعػػدا

عربيػػة لمقيػػاس التقػػدير السػػموكي لموظػػائؼ 
وتػػػػػوفير  ،التنفيذيػػػػػة لألطفػػػػػاؿ والمػػػػػراهقيف

مكانية استخداماا  دييا صدقاا وتباتاا، وا 



 التنفيذية للوظائف السلوكي التقدير لبطارية قياسيةال الخصائص

- 516 - 
 

والمػػػػػػػراهقيف  األطفػػػػػػػاؿمػػػػػػػع عينػػػػػػػة مػػػػػػػف 
  المصرييف.

 التسػػػػاؤؿويمكػػػػف مػػػػف خػػػػالؿ ذلػػػػؾ تحديػػػػد 
 :الرئيسي لمدراسة في

مؤشػػراا تقيػػيـ الخصػػائص القياسػػية  اَمػػ-1
لقيػاس الوظػائؼ  ؛ية التقدير السػموكيلبطار 

 األطفػػػاؿ أماػػػااف ِمػػػ التنفيذيػػػة عمػػػا عينػػػةٍ 
 والمراهقيف المصرييف؟ 

 الدراسة: هدؼُ  -
الترػػرؼ عمػػا إلػػا الدراسػػة  تاػػدؼُ 

الخصػػػػػػائص القياسػػػػػػية لمقيػػػػػػاس التقػػػػػػدير 
السموكي لموظائؼ التنفيذية عمػا عينػة مػف 

 المصرية.في البيئة  األسوياء
 :راسةالد إجراءبرراا مُ  -
أوجػػػػ   إلػػػػاالدراسػػػػاا السػػػػابقة  أشػػػػارا -

القصػور التػي تتسػػـ باػا األداءاا التػي تػػتـ 
فػػي بيئػػة مصػػطنرة عنػػد اسػػتخداـ اختبػػاراا 
 .القػػػػػػدراا المختمفػػػػػػة لموظػػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػػة

 األداءداة تقػػػػيس أيػػػػتـ تػػػػوفير  وأهميػػػػة أف
 ،فػػراد فػػي بيئػػتاـ الفرميػػةالفرمػػي الػػواقري لأل

وطة مقننػػػػػة مضػػػػػب مختبػػػػػرااوليسػػػػػا فػػػػػي 
فػػػي ظػػػؿ ترميمػػػاا مػػػف المجػػػرس  ،الظػػػروؼ

 األداءهـ هو قياس فاأل .األداءتوضث شكؿ 
قصا لتحديد مػدى فاعميػة وليس األ ،الفرمي

فػراد فػي تحقيقاػا الوظائؼ التنفيذية لػدى األ
 .هدافاـ الحياتيةأل

 اشػديدً  اتبايًنػأوضحا الدراساا أف هناؾ  -
بػػػيف نتػػػائج الدراسػػػاا التػػػي اعتمػػػدا عمػػػا 

لتحديػػػد  يػػػاس التقػػػدير الػػػوظيفيمق تطبيػػػؽ
سػواء كانػا  ؛البنيػة الرامميػة لاػذا المقيػاس

ػػػػػ عػػػػػاماًل  مجموعػػػػػة مػػػػػف الروامػػػػػؿ  أـ اعام 
محاولػػػة إلػػػا دعػػػا الباحتػػػة مػػػا  ؛المسػػػتقمة

البنيػػػة الرامميػػػة لاػػػا فػػػي البيئػػػة استكشػػػاؼ 
الخصػائص القياسػية لتمػؾ المصرية وتحديد 

ومػػدى جػػدواها  ،فػػي البيئػػة المصػػرية داةاأل
اس تمػػػؾ الوظػػػائؼ لػػػدى عينػػػة مػػػف فػػػي قيػػػ
ا ما يتيث لمباحتة استخدام  يحًقػ ؛األسوياء

لبيػػاف مػػدى جػػدواك فػػي التمييػػز بػػيف الفئػػاا 
ووضع برامج عالجيػة  ،المضطربة المختمفة

 الة لاـ.فر  
 :الدراسة هميةُ أ

اػػا تناولالدراسػػة مػػف  أهميػػة تنبػػع .1
التقػػػػػػدير  لمقيػػػػػػاس قياسػػػػػػيةمخصػػػػػػائص الل

يذيػة وفػؽ المناجيػة موظائؼ التنفالسموكي ل
مػػػف  ؛لرمميػػػة المتبرػػػة فػػػي نظريػػػة القيػػػاسا
تتحقػؽ فياػػا  ،بػةرر  داة قيػاس مُ أجػؿ تػوفير أ

ف تـ التحقػؽ أبرد  ،الشروط الرممية الالزمة
مػػػف خػػػالؿ  ،لػػػ  قياسػػػيةمػػػف الخصػػػائص ال

 األصػميةخضع لاا بصػورت  أالدراساا التي 
 األجنبية.
حػػػػد المقػػػػاييس النفسػػػػية أ تتنػػػػاوؿ .0

داة قياس موضوعية تقيس أر توفو  ،ةام  مُ ال
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ويسػاؿ  ،الوظائؼ التنفيذيػة سػامة التطبيػؽ
 أداءاالوصػػػؼ  ؛اسػػػتخرا  الػػػدرجاا مناػػػا

البيئػػػػة  فػػػػي فػػػػراد فػػػػي حيػػػػاتاـ اليوميػػػػةاأل
 المصرية.
التشػػػخيص  األداةيسػػػر تمػػػؾ تُ  قػػػد .2

الموضػػػػوعي لرػػػػدد مػػػػف ايضػػػػطراباا التػػػػي 
 إلػػػػػانتػػػػػائج الدراسػػػػػاا السػػػػػابقة  أشػػػػػارا

 ؛ي الوظػػػائؼ التنفيذيػػػةارتباطاػػػا بػػػالرجز فػػػ
التوحػػػد،  ،الفصػػػاـ ،مناػػػا صػػػروباا الػػػترمـ

   .الدماغية وغيرها اقصاباا
بػػرامج مػػف ال رػػددٍ مؤشػػراا ل تػػوفر .2

الرالجيػػػػػػة التػػػػػػي قػػػػػػد تفيػػػػػػد مػػػػػػع الفئػػػػػػاا 
وفقػػا  ؛لياػػاإشػػارة المضػػطربة التػػي سػػبؽ اق

لمػػػا يمكػػػف استخالصػػػ  مػػػف المقيػػػاس مػػػف 
 مظاهر اضطراس الوظائؼ التنفيذية لدياـ.

 :الدراسة هيـُ مفا
يرػػػػد المفاػػػػوـ الػػػػرئيس لدراسػػػػتنا  

وترنػػػي  ؛1الوظػػػائؼ التنفيذيػػػةالراهنػػػة هػػػو 
يػنظـ عمميػاا وظػائؼ  يالنسؽ األعمػا الػذ

أو النظػػػاـ الػػذي يضػػبط الرمميػػاا  ،اينتبػػاك
ويػػػػستخدـ عممػػػاء  ،عامػػػةٍ  المررفيػػػة بصػػػفةٍ 

الػػػػػػػػنفس وعممػػػػػػػػاء األعػػػػػػػػصاس مصػػػػػػػطمث 
وعػة الوظائؼ التنفيذية لوصؼ وتحديد مجم

مػػػػف الرمميػػػػاا المررفيػػػػػة المػػػػػسئولة عػػػػػف 
التخطيط والمرونة المررفية والتفكير المجػرد 

                                                           
1
 Executive Functions 

واختيػػار القيػػاـ باألفرػػاؿ  ،واكتساس القواعػػد
عػػف القيػػاـ  وايمتنػػاع ،والتصػػرفاا المناسػػبة

وانتقاء ما يػرتبط  ،بالتصرفاا غير المناسبة
              .بتمػػػػػػؾ الرمميػػػػػاا مػػػػػف مرمومػػػػػاا حسػػػػػية

 (21، 0227 التواس، د عب
الوظػػػػائؼ التنفيذيػػػػة فػػػػي  ؼُ ونرػػػػر  

مػػػف الوظػػػائؼ  متػػػدر  "بنػػػاءٌ  اػػػاأن  دراسػػػتنا 
المتضػػػمنة فػػػي عمميػػػاا التنظػػػيـ  المررفيػػػة
نشػطة التػي تػنظـ وتوجػ  وتػدير األ و  ،الذاتي

 اينفراليػػػػػػػػػػػػة وايسػػػػػػػػػػػػتجابااالمررفيػػػػػػػػػػػػة 
 ،وتتضػػػمف التخطػػػيط .والسػػػموكياا الظػػػاهرة

 ،ضػػػػبط اينفرػػػػاليوال ،والمبػػػػادأة، والتحويػػػػؿ
وتنظػيـ  ،الػذاكرة الراممػةو  ،والكػؼ ،والمراقبة
" وهػػو الترريػػؼ الػػذي وضػػر  جيويػػا األشػػياء
  .(Gioia et al., 2000)وزمالؤك 

وأشػػػػارا الدراسػػػػاا السػػػػابقُة فػػػػي   
عػػدة وظػػائؼ تنفيذيػػة؛  إلػػاالتػػرال النفسػػي 

 اينتبػػػػػػاكتضػػػػػػمنا التخطػػػػػػيط، ومواصػػػػػػمة 
رالػػػػة وتوزيرػػػػ ، ووضػػػػع ايسػػػػتراتيجياا الف

لحؿ المشػكالا، والضػبط، والتنظػيـ الػذاتي، 
والمراقبػػػػػة، والمرونػػػػػة المررفيػػػػػة، والػػػػػذاكرة 

، والمبػػادأة فػػي اينفرػػاليالراممػػة، والضػػبط 
الفرػػػػػػػػػػػػؿ، وايسػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػف الرائػػػػػػػػػػػػد 

(Anderson, 2008)ػػػ ا المكونػػػاا . أم 
األكتػػػػػر شػػػػػيوًعا فػػػػػي الدراسػػػػػاا النفسػػػػػية 

، والتحويػػػػػػػؿ ،فكانػػػػػػػا الكػػػػػػػؼ ؛والرصػػػػػػػبية
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يل، والحػػػذؼ الفرػػػاؿ لمرناصػػػر غيػػػر والتحػػػد
 .الفرالػػػػػة مػػػػػف مكونػػػػػاا الػػػػػذاكرة الراممػػػػػة

(Toplak, West& Stanovich, 
2013) 

اتفقػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػاا أف مفاػػػػػػػػوـ 
 ؛عػػدة عمميػػاا الوظػػائؼ التنفيذيػػة يتضػػمف

مناا القػدرة عمػا المبػادأة فػي الفرػؿ، وكػؼ 
ايسػػػػػػتجاباا المترارضػػػػػػة، الترامػػػػػػؿ مػػػػػػع 

كرة الراممػة(، مباشػر  الػذا المرموماا بشػكؿٍ 
انتقػػػاء أهػػػداؼ الماػػػاـ، التخطػػػيط والتنظػػػيـ 
لألفكػػػار والسػػػموكياا، التفكيػػػر المػػػرف لحػػػؿ 
المشكالا والتكيؼ مع التغيػراا فػي البيئػة، 
ضػػبط اينفرػػايا، والمراقبػػة وتقػػويـ األفكػػار 
واينفرايا وايسػتجاباا. ويرتمػد البػاحتوف 
فػػي قياسػػاا عمػػا مقػػاييس إجرائيػػة وأخػػرى 

ي عديد مف مواقؼ الحياة اليومية تقديرية ف
فػػي الرينػػاا المرضػػية والسػػوية؛ سػػواء فػػي 
التحصػػػػػػػػػػيؿ األكػػػػػػػػػػاديمي أو المشػػػػػػػػػػكالا 

 ,Baird, Silver)  ايجتماعية والسموكية
& Veague, 2010; Dawson, 
Shear, & Strakowski, 2012; 
Giancola, Godlaski, & Roth, 
2012; Weber, Gerber, Turcios, 

Wagner, & Forbes, 2006).  
 

ويمكننػػػا تحديػػػد كػػػؿ مفاػػػوـٍ لتمػػػؾ الوظػػػائؼ 
 الفرعية فيما يمي:
 : 1الذاكرة الراممة
زيف خػاا سػرة تالباحتوف أن   عرفاا

ومرالجػة المرمومػاا فػي فتػرة زمنيػة محػددة 
(Just&Carpenter,1992)   اػػػػػػػػػػػا أو أن

سػػػػرة ايحتفػػػػاظ بالمرمومػػػػاا التػػػػي سػػػػوؼ 
قبمية تستخدـ فػي توجيػ  ايسػتجاباا المسػت

دوف أي مرينػػػػػػػػػػػػػػػاا خارجيػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف 
 Goldman-Rakic, 1995 وترػػػد .)

الػػػذاكرة الراممػػػة مامػػػة فػػػي إكمػػػاؿ الماػػػاـ 
كمػػػػػػػاؿ المشػػػػػػػكالا  مترػػػػػػػددة المراحػػػػػػػؿ، وا 
الرياضػػػػػػية الذهنيػػػػػػة، واتبػػػػػػاع الترميمػػػػػػاا 
المرقدة. والقصور في الذاكرة الراممة يظاػر 
في عجز الطفؿ عف تذكر األشياء، ولو برد 

ررضػػ  لاػػا، أو ينسػػا مػػا صػػغيرة مػػف ت فتػػرة
يطمػػػس منػػػ  إحضػػػارك، وكمػػػا بينػػػا البحػػػول 
الحديتة أف الذاكرة الراممة تتكوف مف أربرػة 
مكونػػػاا أساسػػػية أحػػػداها المكػػػوف المفظػػػي 
 ،والمكوف البصري المكػاني والمنفػذ المركػزي

وأضػػػػيؼ إلػػػػياـ حػػػػاجز األحػػػػدال الحياتيػػػػة 
 (.0221 الكياؿ، 
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 :1الكؼ
جيػػػػؿ القُػػػػدرة عمػػػػا مقاومػػػػة أو تا

قيقػػػػػاؼ فرػػػػػؿ مػػػػػا فػػػػػي الوقػػػػػا  ؛انػػػػػدفاع
المناسػػػػػػػػس، أو كػػػػػػػػؼ اسػػػػػػػػتجابة متاحػػػػػػػػة 

وترػػػد الػػػذاكرة الراممػػػة  .يسػػػتبدالاا بػػػاخرى
والكػػػػػؼ المكونػػػػػاف األهػػػػػـ فػػػػػي الوظػػػػػائؼ 

 Verte, Oosterlaan)التنفيذيػػػػة 
Sergeant, Geurts &Roeyers, 

؛ فنجػػػػد أف الفػػػػرد واألكتػػػػر تػػػػداخاًل  (2006
اسػترجاع يحاوؿ إيقػاؼ اسػتجابة مػا، وكػؼ 

مرمومػػاا غيػػر مامػػة مػػف الػػذاكرة، ويقػػاوـ 
التداخؿ مف األحدال السابقة فػي الػذاكرة أو 

 & Levin) التداخؿ مػف البيئػة الخارجيػة.
Hanten, 2005)  

 :  0التحويؿ
هػػػو القػػػدرة عمػػػا التفكيػػػر المػػػرف 
وتغيير استراتيجية الفرد فػي حػؿ مشػكمة مػا 

 ,Isquith)بكفػػػػاءة  اينتبػػػػاكوتحويػػػػؿ 
2003) Gioia, & Espy,  ويواجػػػ .

الطفػػؿ فػػػي حالػػػة الرجػػػز فػػػي تمػػػؾ الوظيفػػػة 
آخػػر،  إلػػاصػػروبة فػػي التحػػوؿ مػػف نشػػاط 
 وربما يوصؼ الطفؿ أن  ُمتماد.
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 inhibition 

2
Shifting  

 :  2التخطيط
يتضػػػمف التخطػػػيط توقػػػع األحػػػدال 
المسػػػػػتقبمية، ووضػػػػػع األهػػػػػداؼ، ووضػػػػػع 
 .خطػػػػواا مالئمػػػػة لتحقيػػػػؽ تمػػػػؾ األهػػػػداؼ
ي وتظاػػر تمػػؾ الصػػروباا فػػي تمػػؾ القػػدرة فػػ

أف الطفؿ يميؿ لبدء ماام  فػي آخػر دقيقػة 
متاحػػة قنجػػازك، أو ي يسػػتطيع التفكيػػر فػػي 
مشػػكمة تواجاػػ  أو أف يتوقػػع عواقػػس برػػض 

 أفرال . 
   :2المراقبة والتحكـ

 5يقصد باما مرا مػا وراء المررفػة
 Levin & Hanten, 2005 ونرنػي .)

          بػػػػػ  الػػػػػوعي اقدراكػػػػػي بالقػػػػػدراا المررفيػػػػػة
                                 ردلدى الفػ

1994) (Metcalfe, & Shimamura 
 :1اينفراليالضبط 

ويقصػػػػد بػػػػ  الػػػػتحكـ فػػػػي اينفرػػػػايا فػػػػي  
 المواقؼ المختمفة.

 :7المبادأة
البدُء في مامٍة ما أو نشاٍط ما دوف حػافز  

 خارجي، توليد األفكار الجديدة.
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  :1تنظيـ المواد
مػػا بيئػػة ونرنػػي باػػا المحافظػػة ع  

الرمػػػػؿ والمنػػػػزؿ نظيفػػػػة ومرتبػػػػة، وترتيػػػػس 
يسػػاؿ مرػػ  الوصػػوؿ إلياػػا  األشػػياء بشػػكؿٍ 

 Gioia et al., 2000.) 
 النظري:طار اق

المنػػػاحي النظريػػػة التػػػي  تباينػػػا 
فػي عػاـ ف ؛قاما بدراسة الوظػائؼ التنفيذيػة

الوظيفػػة  إلػػا Luriaلوريػػا  أشػػار( 1911 
ـ التنفيذيػػػة باعتبارهػػػا وحػػػدة برمجػػػة وتنظػػػي

ف الفصػػوص الجبايػػة أو  ،وتنقيػػة المرمومػػاا
 ؛عناػػػا المسػػػئولةومػػػا قبػػػؿ الجبايػػػة هػػػي 

والتػػػػػي تمتػػػػػؿ الجانػػػػػس التنفيػػػػػذي لمػػػػػدماغ 
ؿ عػػف التنظػػيـ الكمػػي وضػػبط نشػػاط ئوالمسػػ

حػػػؿ  سػػػموؾِ  أف إلػػػاشػػػار لوريػػػا أو  الػػػوعي.
مػػف الوظػػائؼ  المشػػكالا يرتمػػد عمػػا عػػددٍ 

 ،التنفيذيػػة التػػػي يقػػػـو باػػػا الفػػػص الجباػػػي
ا لوجاة نظرك التوقع والتخطيط وفقً وتتضمف 

والمراقبػػػة  ،والمرونػػػة والتوجػػػ  نحػػػو الاػػػدؼ
 (.1999 ، كامؿالذاتية 

مػػػػػا نمػػػػػوذ  سػػػػػتويس وبنسػػػػػوف أ  
Stuss and Benson   1911عػػاـ )

( 1995عػاـ   Lezakوكذلؾ نموذ  ليزاؾ 
حيػػػػل نػػػػػاقش  ؛تتفػػػػؽ مػػػػع نمػػػػوذ  لوريػػػػا

ة البػػاحتوف فػػي البدايػػة تالتػػة عمميػػاا فرعيػػ
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 Organization Of Materials 

التراقػػس هػػي التخطػػيط يميػػ   ؛السػػموؾداء أل
لي  لوريػا إشار أوهي نفساا ما  ،لتنظيـاتـ 

وفػػػي  الاػػػدؼ.فػػػي التخطػػػيط والتوجػػػ  نحػػػو 
الوظػػػػائؼ  سػػػػتويسوضػػػػع ( 1991عػػػػاـ  

ا ووفًقػ ؛تػدريجي إطارالتنفيذية في منتصؼ 
لاػػػػذا النمػػػػوذ  تتمقػػػػا الوظػػػػائؼ التنفيذيػػػػة 
 ؛المػػػػدخالا مػػػػف الرمميػػػػاا الػػػػدنيا الرقميػػػػة

وكػػػػػػذلؾ مػػػػػػف  ،والتػػػػػػذكر واقدراؾ كاينتبػػػػػػا
ا  الرمميػاا الماورائيػة الرممياا الرقمية الرمي

 ,Stuss & Alexander) (المررفيػػة
2000). 

 (1995عػػاـ   Lezakليػػزاؾ  مػػاأ
 ؛لموظػائؼ التنفيذيػة أربرة مكونػاا فافترض
الػػػوعي والمراقبػػػة يرنػػػي باػػػا رادة  و هػػػي اق 
الفرؿ الموجػ  لتحقيػؽ و  ،التخطيطو  ،الذاتية(
ليػ  إشػارا أمػا  الفرػاؿ. وهػوداء واأل ،هدؼ

  يظار في صورة عجز ناتج عف ن  أالباحتة 
 .عػػػػػػدـ ايرتبػػػػػػاط بػػػػػػيف المررفػػػػػػة والفرػػػػػػؿ

(Sohlberg & Mateer, 2001) 
وقػػػدـ كػػػؿ مػػػف نورمػػػاف وشػػػاليس 

Norman & Shallice   1911عػػاـ )
 ؛لموظػػائؼ التنفيذيػػة امتػػدرجً  ايضػػا نموذًجػػأ

وضػاع الجديػدة تقػوـ بػالتوفيؽ بػيف األ حيػل 
                     طةنشػػػػػػػػػػػػأالتػػػػػػػػػػػػي يواجااػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػرد و 

                   اػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػػكالا التػػػػػػػػػػػػي تواج
Levine, 2004) & Tunner (.  طمؽ أو
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، 1النشػػػط شػػػراؼعميػػػ  الباحتػػػاف نمػػػوذ  اق
والػػػػػذي توسػػػػػع بواسػػػػػطة بػػػػػاحتيف يحقػػػػػيف 

 .مػػػػػف الرمميػػػػػاا الفرعيػػػػػة اليتضػػػػػمف عػػػػػددً 
  الفرد واجَ عندما يُ  همية هذا النظاـأوتظار 
فػػي  امباشػرً  جديػدة ي يجػػد لاػا حػػاًل  بمشػكمةٍ 

 بػججراء اعندما يكوف مطالًبػ ،خبرات  السابقة
وافتػػػرض  .مػػف ايختيػػػاراا بػػيف بػػدائؿ عػػددٍ 

خمسػػة عمميػػاا هػػي قيػػاـ الفػػرد بالبػػاحتوف 
 كػػػػػؼ-0 ،مخططػػػػػاا الاػػػػػدؼ تنشػػػػػيط-1

 ترػػػػػػديؿ-2 ،المخططػػػػػػاا غيػػػػػػر المالئمػػػػػػة
تنفيػػذ  مراقبػػة-2 محتػػوى تنفيػػذ المخططػػاا،

بمرنػػا  االرمميػػة منطقًيػػ ضػػبط-5 ،المخطػػط
لمحكػػػػـ عمػػػػا  األداءايعتمػػػػاد عمػػػػا عائػػػػد 
 المخططػاا.و ترػديؿ أايستمرار في الفرػؿ 
(Usher, 2012) 

 ,Barkley)ـ بػػػػػاركمي وقػػػػػد    
فيػ  اعتبر  ؛لمتنظيـ الذاتي انموذجً  (1997

الكػػػػػؼ هػػػػػو الرامػػػػػؿ الحاسػػػػػـ لموظيفػػػػػة  أف
ػػػػػػػأ التنفيذيػػػػػػػة. عػػػػػػػاـ  Mateerاتير ا مػػػػػػػم 

               ولبر سػػػػػػػػػػػػػػ( ومػػػػػػػػػػػػػػاتير مػػػػػػػػػػػػػػع 1999 
Sohlberg & Mateer   0221عػػاـ )

لموظػػائؼ التنفيذيػػة يتضػػمف  انموذًجػػ اوضػػرَ 
 أوهي النية والحفػز  تنشػيط  ؛ستة مكوناا
 إيقػاؼوكؼ ايسػتجابة   ،مررفي(بدء نظاـ 
 ،، ايسػػتمرار فػػي المامػػةتمقائيػػة(اسػػتجابة 
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 Supervisory activation system 

 حمػػوؿٍ   ابتكػػارلتوليػػدي والتفكيػػر ا ،والتنظػػيـ
 ،بمرونػػػة(مترػػػددة لممشػػػكمة والتفكيػػػر باػػػا 

 (.الػػػػػوعي  مراقبػػػػػة وترػػػػػديؿ السػػػػػموؾ
(Sohlberg & Mateer, 2001)  

وتوالػػػػا النظريػػػػاا التػػػػي حاولػػػػا 
تفسػػػػير الوظػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػة ودورهػػػػػا فػػػػػي 

 ؛السػػػػموكية عنػػػػد حػػػػؿ المشػػػػكالا األداءاا
يضػػػػػػػا نمػػػػػػػوذ  بوترفيمػػػػػػػد أبرزهػػػػػػػا أومػػػػػػػف 

 Butterfield & Albertsonوالبرتسوف 
الوظيفػػة التنفيذيػػة  أفإلػػا شػػارا فيػػ  أالػػذي 

تػػػػػنظـ الرالقػػػػػة بػػػػػيف المسػػػػػتوى المررفػػػػػي 
ومسػػػػػتوى الػػػػػوعي بالمررفػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ 

وضػػػػػػبط اسػػػػػػتخداـ المرمومػػػػػػاا  ،المراقبػػػػػػة
وايستراتيجياا بالتنسيؽ مع مستوى الوعي 

وتقػػػوـ الوظيفػػػة التنفيذيػػػة برػػػدة  .بالمررفػػػة
كػػػؿ خطػػػواا  عمميػػػاا فػػػي مراقبػػػة وضػػػبط

 & Borkowski)الوصوؿ لمحؿ الصحيث 
Burke, 1996). 

يضػػػػا نظريػػػػة مرالجػػػػة أوتناولتاػػػػا   
داء أالمرمومػػػػاا التػػػػي افترضػػػػا محدوديػػػػة 
لػػػػػذا  ؛الرقػػػػػؿ لمرمميػػػػػاا الرقميػػػػػة المختمفػػػػػة

افتػػػرض البػػػاحتوف وجػػػود عمميػػػاا تنفيذيػػػة 
ي الرممياا التي سترمؿ ومتا سػيتـ أتحدد 
و أالضػػػػبط  عمياػػػػا عمميػػػػاا وأطمقػػػػوا ،ذلػػػػؾ

وتمػػػػػؾ الرمميػػػػػاا هػػػػػي  .اقجرائػػػػػيالػػػػػتحكـ 
 نشػػػطة المررفيػػػةعػػػف اسػػػتتارة األ  سػػػئولةالمَ 
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 ؛وتوظيفاا توظيفا اقتصػاديا فرػاي ااوتوجيا
وتحديػد  ،حيل تقـو بتقويـ الموقؼ المشػكؿ

الئمػػػة مػػػع تقػػػدير مػػػدى المُ  ايسػػػتراتيجياا
فضػػماا أواختيػػار  ايسػػتراتيجياافاعميػػة تمػػؾ 

 .(1995، الزياا
عػػاـ  Baddeleyوذ  بػػادلي ونمػػ

 والذي يرػد ترػدياًل  ،لمذاكرة الراممة( 0210 
الػػػذي اقترحػػػ  عػػػاـ التالتػػػي عمػػػا نموذجػػػ  

نفػػػػذ ي افتػػػػرض بػػػػ  وجػػػػود مَ ذالػػػػ( 1972 
، التنشػػػػػيطي البصػػػػػري كػػػػػوفوالم ،1مركػػػػػزي

ومامػة المنفػذ . التنشػيطي المفظػي كوفوالم
ف مػف وظػائؼ لي  اآإشير المركزي هو ما نُ 

ؿ عػػػف تمقػػػػي والمسػػػػئ وحيػػػػل هػػػ ؛تنفيذيػػػة
المرمومػػاا مػػف المركػػزي التنشػػيطي المفظػػي 

ويقػـو بالمضػاهاة بػيف المػدخالا  ،والبصري
الحسػػػية والمرمومػػػاا المخزنػػػة فػػػي الػػػذاكرة 

 ،لػػػػ  لالسػػػػتجابةويخطػػػػط  ،طويمػػػػة المػػػػدى
ويراقػػػػس نتائجاػػػػا ويرػػػػدؿ فػػػػي ايسػػػػتجاباا 

 اضػػػاؼ بػػػادلي مكوًنػػػأوقػػد  .يحقػػا وفقػػػا لػػػ 
وهػػو  0لػػديلي المؤقػػاسػػماك الػػرابط اأ ارابًرػػ

 ،الذي يربط بيف مراحؿ الذاكرة طويمة المدى
والمنفػػػذ المركػػػزي فػػػي الترامػػػؿ بػػػيف نػػػوعي 
الػػػػػذاكرة لمترامػػػػػؿ مػػػػػع المػػػػػدخالا واتخػػػػػاذ 

                                                           
1Central executive  

2Episodic buffer  

 ,Baddeley) اليوميػةالقراراا في الحياة 
2012). 

 إعػدادونموذ  حؿ المشكالا مػف 
 ,Zelazoوفػػراي ورزنيػػػؾ زازلػػو وكػػػارتر 

Carter, Reznick & Frye  عػػػاـ
 تحديػد وًي أ ؛مراحػؿ ربعأيتضمف و ( 1997 

يميػػػػػ   ،تػػػػػـ التخطػػػػػيط ،اػػػػػاوفام المشػػػػػكمة
 ,Anderson)التقيػػػيـ  اوأخيػػػرً  ،التنفيػػػذ

2008). 
 إلػػاص ممػػا سػػبؽ خمُػػف نَ أويمكػػف 

هميػػػػػة أالمنػػػػػاحي السػػػػػابقة عمػػػػػا  اتفػػػػػاؽِ 
داء الرمميػػػػػػاا أالوظػػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػػة فػػػػػػي 

تمػؾ الرقمية لدى الفرد وتػداخماا فػي فاعميػة 
 .هميػػػة دراسػػػتااأ إلػػػامػػػا يشػػػير  ؛القػػػدراا

 ددِ َعػ إلػاشػارة قوتباينا تمؾ النظرياا في ا
وتباينػا  ،تمؾ الوظائؼ والرالقاا فيما بيناا

 ،الرالقػػاا فيمػػا بيناػػا إلػػايضػػا فػػي النظػػر أ
وهػػؿ يمكػػف الترامػػؿ مراػػا فػػي ضػػوء بنػػػاء 

ـ أ ،أـ عػػدة عوامػػؿ مسػػتقمةعػػاممي متػػدر  
نا المقاييس التػي عامؿ عاـ ووفقا لاا تباي

 عمياا.قاما 
   الدراساا السابقة:

المقيػػػػػػاس جيويػػػػػػػا رػػػػػػػد مُ  أجػػػػػػرى  
 ااممي ػػػػػػعَ  حمػػػػػياًل تَ  (0222وزمػػػػػالؤك عػػػػػاـ  

لممقياس  األساسيةلتحديد البنية  ااستكشافي  
 عػػػػػددهـ وسػػػػػوية إكمينيكيػػػػةعمػػػػا عينػػػػػاا 
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 تمانيػػػػػػػة البػػػػػػػاحتوف واسػػػػػػػتخمص .(105 
عوامػػؿ فرعيػػة فػػي النسػػخة الخاصػػة بتقيػػيـ 

 طفػاؿوالديف والمرمـ لموظائؼ التنفيذيػة لألال
 ا.عاًمػػػػػ( 11-5  مػػػػػف عمػػػػػر والمػػػػػراهقيف
ا سػػم  وؿ يُ األ  ؛ساسػػييفأرػػديف وتنػػتظـ فػػي بُ 

ـ تالتػػػػة ضػػػػوي ،البرػػػػد التنظيمػػػػي السػػػػموكي
عوامػػؿ فرعيػػة هػػي الكػػؼ والتحويػػؿ وضػػبط 

ا البرد الماوراء سم  والبرد التاني يُ  .اينفراؿ
 ،ةأالمباد هي ؛ويضـ خمسة عوامؿ ،ررفيمَ 

 األشػػياءوالػػذاكرة الراممػػة والتخطػػيط وتنظػػيـ 
 أفإلػػا الدراسػػاا  أشػػاراا ويحًقػػ .والمراقبػػة

مقيػػػػػاس المراقبػػػػػة يتحمػػػػػؿ عمػػػػػا البرػػػػػديف 
نشػػػػػطة سػػػػػموها مراقبػػػػػة األ أو  ،ساسػػػػػييفاأل

نشػػػػػػػطة المرتبطػػػػػػػة بالمامػػػػػػػة ومراقبػػػػػػػة األ 
 ,Isquith)السػػػػػػموكية الشخصػػػػػػػية 

Crawford, Espy, & Gioia, 
2005). 
( 0220ـ جيويػػػا وزمػػػالؤك عػػػاـ  وقػػػا 

 مػع عينػة مكونػة مػف ايفتػراضبدراسة هذا 
( 11-5مػػػف عمػػػر   األطفػػػاؿمػػػف ( 272 

 ؛مختمفػػػة إكمينيكيػػػةمػػػف تشخيصػػػاا  اعاًمػػػ
 ،وفػػػػػػرط النشػػػػػػاط اينتبػػػػػػاكمناػػػػػػا قصػػػػػػور 
وزممػة  ،واضػطراس التوحػد ،وصروباا الترمـ

واعتمػػدا  .وايضػػطراباا الوجدانيػػة ،ترويػػا
لمنػػػػػاحي النظريػػػػػة تمػػػػػؾ الدراسػػػػػاا عمػػػػػا ا

الحديتػػػػة التػػػػي تباينػػػػا فػػػػي تحديػػػػد البنيػػػػة 

رػػػد البُ  انحػػػفانػػػاؾ مَ  ؛لممقيػػػاس األساسػػػية
برػػػاد ألمترػػػدد ا المنحػػػاواحػػػد فقػػػط مقابػػػؿ 
وتػػػػـ اختبػػػػار نمػػػػوذ   .لموظػػػػائؼ التنفيذيػػػػة

والذي  ،المقاييس التسرة لموظائؼ التنفيذية
حػػدهما أ ؛قسػػـ المراقبػػة لمقياسػػيف مختمفػػيف

خػػػػر مراقبػػػػة امػػػػة واآنشػػػػطة الممراقبػػػػة أل 
النمػػػوذ   أف إلػػػاالنتػػػائج  وأشػػػارا .ذاتيػػػة

لممقيػاس الئمػة كتػر مُ براد هو األ التالتي األ
وؿ هػػو أل حيػػل البرػػد ا ؛الروامػػؿ رةالتسػػ يذ

ويضـ  التحويػؿ والضػبط  ،اينفراليالتنظيـ 
( وبرػػػد التنظػػػيـ السػػػموكي ويضػػػـ اينفرػػػالي

والبرد التالل وهػو  ، المراقبة الذاتية والكؼ(
الماورائية المررفية ويضـ  المبػادأة والػذاكرة 

 األشػياءتنظيـ، وتنظيـ ال الراممة والتخطيط/
 ومراقبة المامة(.
 slick et) وزمالؤك سميؾ وأجرى

al.2006)  ًمػػػف  طفػػػاًل  (12  عمػػػا دراسػػػة
 سيياواسػػػػػتخدـ فياػػػػػا المقػػػػػ ،ذوي الصػػػػػرع

المقػػاييس  أف إلػػا النتػػائج وأشػػارا اا.نفسػػ
نمػوذ  التنػائي الروامػؿ الفرعية تنتظـ فػي ال

 .وتنظػػػػػػيـ السػػػػػػموؾ( –مررفػػػػػػي  مػػػػػػا وراء 
 Bondnar et)وزمػالؤك  بونػدنراختبػر و 

al.2007)  البنيػػػػػػػة الرامميػػػػػػػػة لممقيػػػػػػػػاس
باسػػػػتخداـ عينػػػػاا مختمطػػػػة التشخيصػػػػاا 

ؿ مػف الفئػة اطفأ (129  كمينيكية عددهـاق 
النتػػػائج  وأشػػػارا ا.عاًمػػػ (11-1الرمريػػػة  
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 فرعية في عامػؿٍ انتظاـ تمؾ المقاييس ال إلا
 فقط. واحدٍ  عاـٍ 

 أشػػػػػػػور أجرتاػػػػػػػاوفػػػػػػػي دراسػػػػػػػة 
(Usher, 2012)  التحقػؽ مػف إلا هدفا

البنيػػػػػػػة الرامميػػػػػػػة لمقياسػػػػػػػيف لموظػػػػػػػائؼ 
اليػػومي  اينتبػػاكمقيػػاس  هماحػػدأ ؛التنفيذيػػة
خػػػػػر مقيػػػػػاس التقػػػػػدير آوا ،األطفػػػػػاؿلػػػػػدى 

السػػػػموكي لمرجػػػػز فػػػػي الوظػػػػائؼ التنفيذيػػػػة 
كونػػة مػػف بػػاء عمػػا عينػػة منسػػخة تقيػػيـ اآ

( مػػػػػف ذوي فػػػػػرط النشػػػػػاط وقصػػػػػور 111 
 ااممًيػػػػعَ  حمػػػػياًل الباحتػػػػة تَ  وأجػػػػرا .اينتبػػػػاك

 أف إلػػػػػػػاالنتػػػػػػػائج  وأشػػػػػػػارا .لممقياسػػػػػػػيف
 يالمقاييس التمانيػة تنػتظـ فػي نمػوذ  تنػائ

مرتفع بػيف ال رتباطاي كدا النتائج أو  .براداأل
السػػػػػموكي مػػػػػف بطاريػػػػػة  التنظػػػػػيـمقيػػػػػاس 

ع فيذيػػػة َمػػػالتقػػػدير السػػػموكي لموظػػػائؼ التن
مػػا  ؛إيجابيػػة المشػػكالا ايجتماعيػػة بدرجػػةٍ 

 توفر صدؽ محكي لممقياس. إلايشير 
رانجػػػػػػػو وزمػػػػػػػالؤك أ أجػػػػػػػرىكمػػػػػػػا 

Arango, Puerta, Pineda, 2008) )
 األطفػػػاؿ أماػػػاامػػػف  (101  دراسػػػة عمػػػا

لتحديػػػػػػػػد البنػػػػػػػػاء الرػػػػػػػػاممي  ؛مػػػػػػػػراهقيفالو 
 وجػود عامػؿٍ إلػا النتػائج  وأشارا .لممقياس
  البػػػػاحتوف اسػػػػـ نظػػػػاـ عميػػػػ أطمػػػػؽ كػػػػامفٍ 

ويتماتػػػؿ مػػػع الرامػػػؿ  ،1شػػػراؼ السػػػموكياق

                                                           
1
 Behavioural supervison system 

المقيػػػػاس  مؤلفػػػػوالرػػػػاـ الػػػػذي استخمصػػػػ  
عمي  المكوف التنفيذي  أطمقوا فصمي الذياأل

 .الراـ
 يجالنػػد فالمػػايرإ أجراهػػاوفػػي دراسػػة  

(Egeland & Fallmyr, 2011) 
باسػػتخداـ التحميػػؿ البنػػائي لمنمػػوذ  التنػػائي 

( 151مكونػػػة مػػػف   لممقيػػػاس عمػػػا عينػػػةٍ 
 ؛عمػػا نسػػخة تقيػػيـ الوالػػديف والمرمػػـ طفػػاًل 

 .لكػػػف عمػػػا النسػػػخة ذاا التسػػػرة مقػػػاييس
البنػاء التالتػي الروامػؿ  إلاالدراسة  وأشارا
عامػػؿ التنظػػيـ  إلػػا أشػػارواحيػػل  ؛لممقيػػاس

السػػػػػػػػموكي وعامػػػػػػػػؿ التنظػػػػػػػػيـ اينفرػػػػػػػػالي 
 والماورائية المررفية.

اسػػػػتخرجاا  أيضػػػػاوتمػػػػؾ الروامػػػػؿ 
( (Roth et al, 2013ؤك رول وزمػػال
هناؾ وظار  ا؛راهقً ( مُ 075مف   عما عينةٍ 

وليػػػة فػػػي التحميػػػؿ البنػػػائي أتالتػػػة عوامػػػؿ 
 مؤلفػػػػػوإليػػػػػ   أشػػػػػارمػػػػػا  ؛ولػػػػػي ذاتاػػػػػااأل 

ف الدرجػػة ِمػػ ابنائًيػػ جػػروا تحمػػياًل أو  ،المقيػػاس
 اعاًمػ واستنتج من  الباحتوف عػاماًل  ،التانية
 أيضا.

فرنانػػػػػػديز وزمػػػػػػالؤك  أجػػػػػػرىكمػػػػػػا 
(Fernandez, Gonzalez-Pienda, 
Perez, Garcia & Garcia,2014) 

مػف  مػا عينػةٍ لتقنيف تمػؾ البطاريػة عَ  دراسة
البػػػػاحتوف لغػػػػة ر غي ػػػػ. و اقسػػػػبافالمرضػػػػا 
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عما عيناا مف المرضػا طبقوك و  ،المقياس
 بمتوسػػػػط عمػػػػري ،اشػػػػاركً مُ ( 105  بمغػػػػا

( 5.00  سػػنة وانحػػراؼ مريػػاري (10.11 
دياـ بػيف ذوي وتباينا ايضػطراباا لػ .سنة

 ،وفػػػػػػػػرط النشػػػػػػػػاط اينتبػػػػػػػػاهيالقصػػػػػػػػور 
والمتػػاخريف عقميػػا، وذوي اضػػطراس القػػراءة، 
وذوي اضػػػػػطراس القمػػػػػؽ، وذوي اضػػػػػطراباا 

. ولقػػػد أوضػػػحا النتػػػائج اينفرػػػاليالتكيػػػؼ 
انتظػػاـ بنػػود المقيػػاس فػػي نفػػس المكونػػاا 

وارتباطػػػػاا  ،األصػػػػميةبالدراسػػػػة  األساسػػػػية
اتػػؿ نفػػس داخميػػة بػػيف المكونػػاا الفرعيػػة ُتم

وارتػػبط الكػػػؼ  .مػػا ذكرتػػػ  الدراسػػة السػػػابقة
بالنشاط الزائد، وارتبطا المبادأة مع قصػور 

تػػػػػػوفر  إلػػػػػػا. وأشػػػػػػارا النتػػػػػػائج اينتبػػػػػػاك
الخصػػػػػػائص القياسػػػػػػية لمبطاريػػػػػػة بدرجػػػػػػة 

  .مقبولة
بيريػػػػػػز وزمالؤهػػػػػػػا  أجػػػػػػراكمػػػػػػا 

(Perez-Salas, Ramose, Olive & 
Ortega, 2016)  ًمػف  عمػا عينػةٍ  دراسػة

بالمرحمػة  ( طفػؿٍ 222في تشيمي   اءاألسوي
لتحديػػد البنػػاء  ا( عاًمػػ11-5الرمريػػة مػػف  

والػػػذي  ،ولػػػي لممقيػػػاسالرػػػاممي التالتػػػي األ 
عوامػػػؿ  تالتػػػةف المقيػػػاس يضػػػـ أافتػػػرض 

هػػػػي التنظػػػػػيـ السػػػػموكي والتنظػػػػػيـ  ؛وليػػػػةأ
رى جػػػػػأو  .والماورائيػػػػػة المررفيػػػػػة اينفرػػػػػالي
وامؿ لمرالقاا بيف الر ابنائيً  حمياًل الباحتوف تَ 

وحػػددوا الرالقػػاا بػػيف  ،ساسػػية التمانيػػةاأل
الروامػػػػؿ التالتػػػػة نػػػػواتج التحميػػػػؿ الرػػػػاممي 

 ،مػػف الدرجػػة التانيػػة جػػروا تحمػػياًل أو  .ولػػياأل 
يجمػع  عػاـٍ  لا وجود عامؿٍ إالنتائج  وأشارا

إلػػػا البػػػاحتوف  وأشػػػار .اتمػػػؾ الروامػػػؿ مًرػػػ
عػاـ  أهمية أف تجمع تمؾ الروامؿ في عامؿٍ 

الترامػؿ مػع تمػؾ  مينيكييفاقكما ييسر عما 
المؤشػػراا فػػي تشػػخيص البػػرامج الرالجيػػة 

 لاـ. ااووضر
ميػػػة أه إلػػػاوتشػػػير تمػػػؾ النتػػػائج 

مػػػػف البحػػػػول عػػػػف البنيػػػػة  المزيػػػػدِ  إجػػػػراء
ومقارنػػة نتائجػػ  بنتػػائج  ،الرامميػػة لممقيػػاس

ـ المقيػػاس فػػي اواسػتخد ،دائيػػةالمقػاييس األ
مختمفػػػػة مػػػػف ايختبػػػػاراا  بػػػػانواععالقتػػػػ  

  .دائيةاأل
دراسة ماهوف وزمالؤك كما حاولا 

 Mahoon et al, 2002 )الرالقػة  إيجاد
كمينيكيػة بيف المقياس الػراهف والمقػاييس اق 

 ،لموظػػائؼ التنفيذيػػة  اختبػػار تػػداعي الكممػػة
قػيـ مرامػؿ ايرتبػاط  ووجػد أف .وبر  لنػدف(
 إلػػا( مػػا يشػػير 2.22-2.17تتػػراو  بػػيف  

فر النتيجػػة إلػػا تػػو  وتشػػير ،ارتبػػاط متوسػػط
ف ا  و  ،صػػػدؽ محكػػػي مقبػػػوؿ لاػػػذا المقيػػػاس

نػا ف كُ إما ينبغي أف يكوف كَ  كاف غير مرتفعٍ 
واستخمصػػا الدراسػػة  .اواحػػدً  انقػيس مفاوًمػػ

 ؛انخفػاض تمػؾ المرػامالا لالرتبػاط رغـ أن 
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القياس  أساليستنوع جناا تشير إلا أهمية ف
 بػانواعتمدنا  مابر  ،(اقجرائية الذاتية مقابؿ 

ف إس نسػػتدؿ مناػػا عػػف مميػػزة مػػف المقػػايي
 امميػزً  اواحػدً  كانا الوظائؼ التنفيذية عػاماًل 

 ،لوظػػائؼ التنفيذيػػةمتنوعػػة مػػف ا أـ أشػػكاًي 
 إلػػػاايرتبػػػاط الضػػػريؼ هػػػذا  وربمػػػا يرجػػػعُ 

كػػػاف ف ا  و  ،لمفاػػػـواترريػػػؼ وضػػػو  نقػػػص 
 أكتػػرسػػاليس القيػػاس ينػػتج عنػػ  تنبػػؤ أترػدد 
 محؾ ماـ لصدؽ المقياس.كما يرد دقة 

ة دراسػػاا باػػدؼ عػػد جريػػاأُ كمػػا 
وجػػدواها فػػي  األداةالتحقػػؽ مػػف كفػػاءة تمػػؾ 

قيػػػػاس الوظػػػػائؼ التنفيذيػػػػة لػػػػدى عينػػػػػاا 
 Anderson) مناا دراسة مرضية مختمفة

& Reidy, 2012; toplak et al., 
2009; Wilson et al., 2011)، 

غمػػػس الدراسػػػاا عمػػػا عينػػػاا مػػػف أوكانػػػا 
  اينتباكذوي اضطراس فرط النشاط وقصور 

(Jarratt, Riccio & 
Siekierski,2005) Bental & 

Tirosh, 2007)امػا الدراسػاا حيػل ق ؛
بروفيػػػػػؿ الوظػػػػػائؼ بتحديػػػػػد الفػػػػػروؽ فػػػػػي 

التنفيذيػػػة بػػػيف ذوي اضػػػطراس فػػػرط النشػػػاط 
وبػػػيف  ،الفرعيػػػة بانواعػػػ  اينتبػػػاكوقصػػػور 

 .متػػؿ اضػػطراس القػػراءة األخػػرىايضػػطراباا 
كتػػػر الوظػػػائؼ أ أف الدراسػػػاا ظاػػػراأولقػػػد 
نػػػػواع المختمفػػػػة مػػػػف بػػػػيف تمػػػػؾ األ  اتمييػػػػزً 

 ؛صروباا الترمـ هي الكػؼ والػذاكرة الراممػة
لػدى ذوي  اشػديدً  اقصػورً  النتػائج بيناحيل 

وايندفاعيػػػػة فػػػػي اضػػػػطراس النشػػػػاط الزائػػػػد 
بينمػػػػا كػػػػاف القصػػػػور فػػػػي الػػػػذاكرة  ،الكػػػػؼ

ا لػػػػذوي القصػػػػور فػػػػي كتػػػػر تمييػػػػزً أالراممػػػػة 
كمػا  (Gioia et al., 2000) .اينتبػاك

فػػػػػي  ابايًنػػػػػف هنػػػػػاؾ تَ أدراسػػػػػاا وجػػػػػدا ال
فيذيػػػػة المضػػػػطربة بػػػػيف ذوي نالوظػػػػائؼ الت
والنشاط الزائد مقارنة بمػف  اينتباكاضطراس 

 أشػاراا َمػا لِ وفًقػ .يصاحب  اضطراس القػراءة
 Garcia et  ئػجراسػيا وزمال  ليػ  دراسػةإ

al., 2013))  عاـٍ  قصورٍ  إلا أومااالتي 
فيذيػػة لػػدى ذوي اضػػطراس نالوظػػائؼ التفػػي 

وفػرط النشػاط المصػاحس  اينتباهيلقصور ا
مقارنػة بمػف يرػانوف  ،باضطراس فػي القػراءة

ف يصػػػػاحب  أمػػػػف هػػػػذا ايضػػػػطراس دونمػػػػا 
كتر في أوظار ايضطراس  اضطراس القراءة.

 التخطػػيط.مقيػػاس الػػذاكرة الراممػػة و مقيػػاس 
ليػػػ  إ توصػػػماع مػػػا مػػػتمػػػؾ النتػػػائج تتفػػػؽ و 

 (2000) عػػػػػػػػػػاـ Pratt بػػػػػػػػػػراا دراسػػػػػػػػػػة
 وكػػذلؾ دراسػػة ،بطاريػػة الراهنػػةباسػػتخداـ ال

 عػاـ Bental & Tirosh تيػروشو بنتػاؿ 
 Van). ئػفانػدي وزمال  ودراسػة ،(2007)

De Voorde et al., 2010)  
كفاءة تمػؾ  إلاتشير تمؾ النتائج و 

شػػػؼ عػػػف تمػػػؾ الوظػػػائؼ البطاريػػػة فػػػي الك
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هميػة اسػتخداماا فػي أ ما يوضػث ؛التنفيذية
وجػػػػ  القصػػػػور فػػػػي الوظػػػػائؼ أتشػػػػخيص 

فػػػػػي ف يػػػػػتـ تناولاػػػػػا أوأهميػػػػػة  ،فيذيػػػػػةالتن
هميػػػة أمػػػا يشػػػير إلػػػا  ؛المختمفػػػة تقافػػػااال

صػروبة تطبيػؽ ايختبػاراا  في ظؿ ،ترريباا
نقػد سػبؽ  أوجػ وما وجػ  لاػا مػف  ،األدائية

 .ليااإشارة اق
  :مناج الدراسة

 :المناج
عمػػػػػػا المػػػػػػناج  ترتمػػػػػػد الدراسػػػػػػة

تمػؾ الدراسػة ضػمف الدراسػاا  تقع-الوصفي
ا لمػػػػا ذكرتػػػػ  جمريػػػػة عمػػػػـ المناجيػػػػة وفقػػػػ

لتحديػػػػػػػػد  وهػػػػػػػػدفا- األمريكيػػػػػػػػةالػػػػػػػػنفس 
الخصػػػػػػائص القياسػػػػػػية لبطاريػػػػػػة التقػػػػػػدير 

مػف  السموكي لموظائؼ التنفيذية عمػا عينػةٍ 
 ،والمػػػراهقيف فػػػي البيئػػػة المصػػػرية األطفػػػاؿ

واستنتا  المؤشراا المختمفة لفاعميتػ  لػدى 
 .داةعيناا متباينة كمؤشراا لصدؽ تمؾ األ

ياس عما عينة مف البيئة وقياس تباا المق
 المصرية.

 الدراسة ايستطالعية
( مػػػف أماػػػاا 02  تمػػػا عمػػػا

( 11-5األطفػػػػػاؿ والمػػػػػراهقيف مػػػػػف سػػػػػف  
لبياف مػدى وضػو  الصػياغة لربػاراا  ا؛عامً 

صػػػػياغة  وفقػػػػا لنتائجاػػػػا وُأعيػػػػد ،المقيػػػػاس
ا، وضػػػػػوحً  أكتػػػػػربرػػػػػض الربػػػػػاراا لتكػػػػػوف 

 إعػػػادةمرػػػامالا التبػػػاا بطريقػػػة  وحسػػػاس
 ،رػػػػد شػػػػار مػػػػف التطبيػػػػؽ األوؿب ايختبػػػػار

 بجعػػػادة( نتػػائج التبػػاا 1ويوضػػث الجػػدوؿ 
   التطبيؽ.

 عينة الدراسة:
مكونػة  عما عينػةٍ  المقياسطبقا 

والمػراهقيف  األطفػاؿ أماػاا( مف 022مف  
تػػراو  المػػدى الرمػػري لاػػـ  ممػػف ،األسػػوياء
الباحتػػػػػػة  والتزمػػػػػػا .( سػػػػػػنة11-5مػػػػػػف  

 س.لممقيػابالمدى الرمري لمبطارية األصػمية 
قصػػودة مَ  فػػراد الرينػػة بطريقػػةٍ أوتػػـ اختيػػار 

عمػػا  وايسػػتجابةممػػف وافقػػف عمػػا التطػػوع 
المػػواتا ذكػػرف  ماػػاااأل دسػػتبرواُ  ،المقيػػاس
كمؤشػػر  ؛صػػروباا ترميميػػة يأمػػف  ابنػػائاـ

 لػػػدياـ.يضػػػطراس تمػػػؾ الوظػػػائؼ التنفيذيػػػة 
( 11.20  لألبنػػػاءوبمػػػ  المتوسػػػط الرمػػػري 

 .سػػػػػنة (2.12سػػػػػنة بػػػػػانحراؼ مريػػػػػاري  
- رو ذكػػػػػػػػ129  إلػػػػػػػػارينػػػػػػػػة الوتنقسػػػػػػػػـ 

حيػػل  ؛(، مػػف المراحػػؿ الترميميػػةأنتػػا91و
 ،(00 الحضػػػػانةبمرحمػػػػة  أعػػػػدادهـبمغػػػػا 

 ،(29عداديػػػػػػػػة  واق ،(121  وايبتدائيػػػػػػػػة
التطبيػؽ  واستغرؽ (.21  المرحمة التانويةو 
 أشار. 1
اينتباك تػـ الحصػوؿ  صروبااعينة ذوي  -

عمياػػا ممػػف تػػػـ اسػػتبرادهـ لمرانػػاتاـ مػػػف 
 ؽَ ب ػػصػروباا ترمػػـ فػي الخطػػوة السػابقة، وطُ 
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 ،الزيػػاااينتبػػاك   صػػروبااعمػػياـ مقيػػاس 
مرتفرػػػػة وحصػػػػموا عمػػػػا درجػػػػاا  .(0227

وهي  ،تصنفاـ ضمف ذوي صروباا اينتباك
( 25. وبمػػ  عػػددهـ  درجػػة 22عمػػا مػػف أ

نفػػس المراحػػؿ الرمريػػة برينػػة الدراسػػة مػػف 
( 15و  اذكػػػرً ( 02 وينقسػػػموا إلػػػا، الراهنػػػة
 .أنتا
   دواا:األ

استخدما الباحتة بطاريػة التقػدير 
 (BRIEF) السػػموكي لموظػػائؼ التنفيذيػػة

عػػػاـ  Gioia وزمػػػالؤك جيويػػػا والتػػػي قػػػدماا
(، وقامػػػػػػػػا الباحتػػػػػػػػة بترجمتاػػػػػػػػا 0222 

وعرضػػا  ،ومراجرتاػػا ُلغويػػا والترػػديؿ عمياػػا
الترجمة التي اعتمدتاا الباحتة عما خمسػة 

 وتػػـ ،مػػف المتخصصػػيف فػػي المغػػة الرربيػػة
ترػػػديؿ برػػػض الربػػػاراا وفًقػػػا آراء الخبػػػراء 
لتتماتػػػػػؿ فػػػػػي المغػػػػػزى الػػػػػديلي لمكممػػػػػاا 

وترػػػػددا صػػػػور هػػػػذا المقيػػػػاس  .األصػػػػمية
والتنقيحػػػػاا التػػػػي طػػػػرأا عميػػػػ ، وأكتػػػػرهـ 
شيوًعا ما يقدـ عػف طريػؽ الوالػديف ويطبػؽ 

                مػػػػػف عمػػػػػر األطفػػػػػاؿعمػػػػػا عينػػػػػاا مػػػػػف 
، ويقػػػػػػػػػيس السػػػػػػػػػموكياا اعاًمػػػػػػػػػ( 5-11 
والمػػراهقيف  األطفػػاؿشػػِكمة التػػي يظارهػػا المُ 

المرتبطػػة بالقصػػور فػػي الوظػػائؼ التنفيذيػػة 
فػػػي حيػػػاتاـ اليوميػػػة بػػػالمنزؿ والمدرسػػػػة. 
وتسػػػتخدـ مقيػػػػاس ليكػػػػرا التالتػػػػي؛ حيػػػػل 

عػػدـ حػػدول  إلػػا( 1تشػػير الدرجػػة الػػدنيا  
 إلػػػا( 0السػػػموؾ ناائًيػػػا، وتشػػػير الدرجػػػة  

 لػػاإ( 2، بينمػػا تشػػير الدرجػػة  اتكػػرارك أحياًنػػ
تكػػػػرار السػػػػموؾ غالًبػػػػا. ويتكػػػػوف المقيػػػػاس 

بنػػًدا يػػتـ إدخالاػػا فػػي  70بنػػًدا  ( 11 مػػف
يا(. إضػػػػػػػاف بنػػػػػػػًدا 12وأبرػػػػػػػاد المقيػػػػػػػاس 

توضػػػػػع فػػػػػي الحسػػػػػاس لمدرجػػػػػة الكميػػػػػة وي 
باػػػا فػػػي  ايسػػػتفادةلممقيػػػاس لكناػػػا يمكػػػف 

وضػػػػػػع التوجياػػػػػػاا المناسػػػػػػبة لمتػػػػػػدخالا 
الرالجيػػػػة التػػػػي يمكػػػػف أف تقػػػػدـ لمحػػػػايا 

وسػػػػبروف بنػػػػًدا  افايتنػػػػمػػػػا المضػػػػطربة. أ
فتنػػػػػتظـ فػػػػػي تمانيػػػػػة مقػػػػػاييس  ؛األخػػػػػرى

تتضػػػػػػػمف: الكػػػػػػػؼ، والتحويػػػػػػػؿ، والضػػػػػػػبط 
، والمبػػػػػادأة، والػػػػػذاكرة الراممػػػػػة، اينفرػػػػػالي

، شػػػػػػػػياءوالتخطيط/التنظػػػػػػػػيـ، وتنظػػػػػػػػيـ األ
 والمراقبة. 

 ؛وتمؾ األبراد تتبمور فػي مؤشػريف
، 1التنظػػػػػيـ السػػػػػموكياألوؿ مؤشػػػػػر ال همػػػػػا

قػاييس الػتالل الفرعيػة والذي يتكوف مف الم
(، اينفرػػػػػػالي الكػػػػػػؼ والتحويػػػػػػؿ والضػػػػػػبط 

والمؤشر التػاني ويتضػمف مؤشػر الماورائيػة 
، ويتضػػػػػمف الخمسػػػػػة مقػػػػػاييس 0المررفيػػػػػة

األخرى. ومجموع المؤشػريف مًرػا ينػتج عنػ  
المركػػػس التنفيػػػذي الكمػػػي. وتشػػػير الدرجػػػػة 

                                                           
1Behavioral Regulation Index BRI 
2
The Metacognitive Index MI 
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وجػػػود  إلػػػاالمرتفرػػػة عمػػػا هػػػذا المقيػػػاس 
لتنفيذيػػة لػػدى قصػػور مرتفػػع فػػي الوظػػائؼ ا

الفرد. كما يتضمف مقياسيف لقياس الصػدؽ 
ف اوهػذ .لتحديد أساليس ايسػتجابة المشػكمة

ف يرتمػػػػداف عمػػػػا تحميػػػػؿ التكػػػػرار االمقياسػػػػ
السػػمبية فػػي  إلػػاالزائػػد لبنػػود محػػددة تشػػير 

مف البنػود  ايستجابة، أو ايتساؽ بيف عددٍ 
عػػػػػػدـ ايتسػػػػػػاؽ فػػػػػػي  إلػػػػػػاالتػػػػػػي تشػػػػػػير 

مػػػػؾ البنػػػػود فػػػػي وي تتضػػػػمف ت ،ايسػػػػتجابة
 التحميؿ اقحصائي لألداءاا.

 لممقياس:صائص القياسية الخ
أشػػػػػارا نتػػػػػائج الدراسػػػػػاا حػػػػػوؿ 

 إلػػػاالخصػػػائص القياسػػػية لاػػػذك البطاريػػػة 
حيػػػل جػػػاءا  ؛تػػػوفر مؤشػػػراا مقبولػػػة لػػػ 

اا الروامػػؿ التمانيػػة عميػػ  كمؤشػػراا ربتشػػ
 األصػػػػػميةلمصػػػػػدؽ الرػػػػػاممي فػػػػػي الدراسػػػػػة 

( مػػف 105  لممقيػػاس، والتػػي أجريػػا عمػػا
 -2.11والمػػراهقيف، بػػيف   األطفػػاؿ أماػػاا
 اقسػػػػػػبانية(، بينمػػػػػػا فػػػػػػي الدراسػػػػػػة 2.91

( والتي أجريػا 2.92-2.52تراوحا بيف  
 األطفػػػػاؿ أماػػػػاا( مػػػػف 105عمػػػػا عػػػػدد  
وتراوحػػػػػا مرػػػػػامالا التبػػػػػاا  والمػػػػػراهقيف.

لممقيػػػاس  األصػػػميةبالدراسػػػة  كرونبػػػاخ ألفػػػا
 اقسػػبانية( وبالدراسػػة 2.92-2.10بػػيف  
تمتػػع  إلػػامػػا يشػػير ؛ (2.19-2.57 بػػيف 

مػػػف الخصػػػائص  مقبولػػػةٍ  المقيػػػاس بدرجػػػةٍ 

 إلػػػػاالدراسػػػػة الراهنػػػػة  القياسػػػػية. وتسػػػػرا
مف مالئمة المقياس لمبيئػة المصػرية  التاكد

الجيػػدة وتمترػػ  بػػنفس الخصػػائص القياسػػية 
 المصرية.عما الرينة  المماتمة

مقيػػػاس صػػػروباا اينتبػػػاك مػػػف بطاريػػػة  -
لصػػػػػػروباا الػػػػػػترمـ التقػػػػػػدير التشخيصػػػػػػي 

ا ( بنػدً 02ويتكػوف مػف   ،(0215  الزياا،
 األطفػػاؿتقػػيس درجػػة صػػروباا الػػترمـ لػػدى 

ويبم  المدى لمدرجاا عما هػذا  .والمراهقيف
(، ويضػػـ خمسػػة 12-المقيػػاس مػػف  صػػفر

 ،مػػف  ي تنطبػػػؽ   صػػػفر تبػػػدأ ؛اسػػتجاباا
                ،2غالبػػػػػػػػػػػا  ،0 وأحيانػػػػػػػػػػػا، 1نػػػػػػػػػػػادرا  
المرايير إلا توصػيؼ  اوأشار  .(2ودائما  

 إذاالفرد أن  يراني مف صػروبة فػي اينتبػاك 
( عمػػػا 22عمػػػا مػػػف  أحصػػػؿ عمػػػا درجػػػة 

واستخدـ لقياس الصػدؽ المحكػي ، المقياس
عمػػػا  والتمييػػػزي لمقيػػػاس الدراسػػػة الراهنػػػة

بالدراسػػػػة الراهنػػػػة. وتشػػػػير عينػػػػة الطػػػػالس 
مرامالا صدؽ وتبػاا مػرتفريف  إلاالنتائج 

تخدـ المقيػػاس لتحديػػد واسػػ .لاػػذا المقيػػاس
الرينة المضطربة التي سيتـ حساس الصدؽ 

عمػا  أفرادهػاالتمييزي لممقياس وفقػا لنتػائج 
 مقياس الوظائؼ التنفيذية الراهف.

 التطبيؽ:طريقة 
 أماػاامقابمػة مبدئيػة مػع  أجريػا

. هميتاػػػاألشػػػر  مغػػػزى الدراسػػػة و  األطفػػػاؿ
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التقػػدير السػػموكي تطبيػػؽ مقيػػاس وُاسػػِتكمَؿ 
صػػػروباا تػػػـ مقيػػػاس  ،التنفيذيػػػة لموظػػػائؼ
عمػػا الرينػػة السػػوية وكػػذلؾ عينػػة  ،اينتبػػاك
 .اينتباك صروبااذوي 

 :اقحصائيةالمرالجة  
استخدما الباحتة مرامالا ايرتبػاط 

 ،لقيػػاس الصػػدؽ البنػػائي لممقيػػاس بيرسػػوف
والتبػػػػاا بالتجزئػػػػة  لفػػػػا كرونبػػػػاخأومرامػػػػؿ 
 ،لقيػػػػاس درجػػػػة تبػػػػاا المقيػػػػاس النصػػػػفية
الرػػػػػػػاممي بطريقػػػػػػػة المكونػػػػػػػاا  والتحميػػػػػػػؿ
لتحديػػد الروامػػؿ  والتػػدوير المائػػؿ األساسػػية
لممقياس وتشبراا البنػود فػي كػؿ  األساسية
لرينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف  «ا»واختبػػػػار  ،عامػػػػؿ

لتحديػد الصػدؽ  ناللمفروؽ بيف الذكور واق 
وكػػػػػذلؾ بػػػػػيف عينػػػػػة  ،التمييػػػػػزي لممقيػػػػػاس

 صػػػروباامقابػػػؿ عينػػػة مػػػف ذوي  األسػػػوياء
 .لحساس الصدؽ التمييزي لممقياس اينتباك
 :النتائج

 أويفػػػػػي هػػػػػذا الجػػػػػزء سػػػػػتررض ن
 ،طريقة تكويف المقياس في صورت  الرربيػة

تػػػػػـ نتػػػػػائج دراسػػػػػة الخصػػػػػائص القياسػػػػػية 
 :لممقياس في صورت  الناائية

 :بناء المقياس :أويً 
المقيػػػػػاس  تكػػػػػويفِ  صػػػػػدؽُ  َس ي  ِقػػػػػ

عالقػػػػػػة البنػػػػػػد بالدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة  ؛بشػػػػػػقي 
 األحاديػػػػػػة البرديػػػػػػة اخمي(الػػػػػػد ايتسػػػػػػاؽ 

نس( التجػػػػػا  الرػػػػػامميباسػػػػػتخداـ التحميػػػػػؿ 
 :وجاءا النتائج كما يمي

 :التحميؿ الراممي  التجانس( 
قامػػػػا الباحتػػػػة بدراسػػػػة الصػػػػدؽ 

 أفعػػػف  وأسػػػفرا ؛البنػػػائي لبنػػػود المقيػػػاس
( KMOقيمة مدى مالئمة الرينة بمقيػاس  

وجػػود بنػػود  إلػػامػػا يشػػير  ؛(2.21بمغػػا  
 ،مفاوـ الرػػػػاـ لممقيػػػػاسغيػػػػر مرتبطػػػػة بػػػػال

دنػػػػػا المقبػػػػػوؿ لمالئمػػػػػة الرينػػػػػة والحػػػػػد األ
وجػػود مشػػكمة فػػي إلػػا مػػا يشػػير  ،(2.52 

نتػػػػائج اختبػػػػار  أشػػػػاراوكػػػػذلؾ  .المقيػػػػاس
 إحصػػػائيا وجػػػود تبػػػايف داؿٍ  إلػػػا 1التجػػػانس

          بػػػػػػػيف التباينػػػػػػػاا عبػػػػػػػر عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة
داؿ عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى  12221.92  0 كػػػػػػا
اسػتبراد إلػا تة ما دعا الباح ؛(2.22ديلة 

 شػر نتػائج التحميػؿ الرػامميتالبنود التػي لػـ 
ُاسػػتبردا  و  ،ارتباطاػػا بمفاػػوـ الدراسػػةإلػػا 

البنود التي لـ يبم  مرامؿ ارتباطاػا بالرامػؿ 
بنػدا وفقػا  19(، وتـ استبراد 2.25وؿ  األ 
 .لاا

عالقػػػػػة البنػػػػػد بالدرجػػػػػة الكميػػػػػة  ايتسػػػػػاؽ 
 :الداخمي(

لمتبػػػػػػاا  االباحتػػػػػػة قياًسػػػػػػ أجػػػػػػرا
 بايتسػػاؽ الػػداخمي ألفػػا كرونبػػاخ وبمػػ  نحػػو

 حسػاس ايرتبػاط بػيف كػؿ بنػدٍ  وتـ ،(2.90 

                                                           
1
 Bartlett's Test of Sphericity  
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وتػـ اسػتبراد البنػود  ،ودرجة الكمية لممقياس
 ،(2.22التي انخفض مرامؿ ارتباطاا عػف 

 .ا لاػػػاوفًقػػػ ،ا( بنػػػدً 02وتػػػـ اسػػػتبراد نحػػػو 
 ؼَ ذِ وُحػػػ ،جػػػراءااعػػػادا الباحتػػػة تمػػػؾ اقأو 

ا فقط ( بندً 52  د نحوليبم  عدد البنو  فابند
التحمػػػيالا  الباحتػػػة وأعػػػادافػػي المقيػػػاس. 

( KMOالسػػػػػػػػػػػػػابقة وبمػػػػػػػػػػػػػ  مقيػػػػػػػػػػػػػاس  
كمػػػػػا  .( وهػػػػو مرامػػػػػؿ مرتفػػػػع2.19نحػػػػو 

 تراوحػػػػا مرػػػػامالا ايرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ بنػػػػدٍ 
-2.22والدرجػػػػػة الكميػػػػػة لممقيػػػػػاس مػػػػػف  

الباحتػػػة عمياػػػا  أجػػػرا(، هػػػي التػػػي 2.17
ولػػػػا التحمػػػػيالا الرامميػػػػة مػػػػف الدرجػػػػة األ 

وهػػي البنػػود التػػي اجتػػازا شػػروط  ،والتانيػػة
 .جودة البند

 :نتائج الدراسة :تانيا
 لدراسػػػػةولإلجابػػػػة عػػػػف تسػػػػاؤؿ ا

مػػػػدى كفػػػػاءة الخصػػػػائص القياسػػػػية حػػػػوؿ 
لبطاريػػة التقػػدير السػػموكي لقيػػاس الوظػػائؼ 

قامػػػػا  .التنفيذيػػػػة فػػػػي البيئػػػػة المصػػػػرية؟"
هػػي  ؛الباحتػػة بحسػػاس الصػػدؽ برػػدة طػػرؽ
وكػػػذلؾ  الصػػػدؽ الرػػػاممي والصػػػدؽ البنػػػائي،
والصػػػػػػػدؽ  الصػػػػػػػدؽ التالزمػػػػػػػي لممقيػػػػػػػاس

 وجاءا النتائج كما يمي: ؛التمييزي
 :الراممي الصدؽ .1
نتػػػائج التحميػػػؿ الرػػػاممي مػػػف الدرجػػػة  :أويً 
 :برد التدوير المائؿولا األ 

 البنػػػػػاءِ  اختبػػػػػارَ  الباحتػػػػػة أجػػػػػرا
المترامػػػػد مػػػػع  الرػػػامميبالتحميػػػػؿ  1البسػػػيط

ظاػػػػػػػػرا النتػػػػػػػػائج أو  ؛0التػػػػػػػػدوير المائػػػػػػػػؿ
التػي تػـ  البنودِ  تضـ عددَ  عاماًل  (11وجود 

    بنػػػػاء المقيػػػػاس استخالصػػػػاا مػػػػف مرحمػػػػة
وجػػاء مجمػػوع مػػا يفسػػرك تبػػايف  ،(ابنػػدً  52 

%( مػف التبػايف 71.50  تمؾ الروامػؿ نحػو
لاا مػف  2يجفإوتراوحا قيـ  ،الكمي المفسر

 وبػػػػالنظر فػػػػي البنػػػػودِ  .(11.12 -1.22 
غمباػػػا ألػػػـ تسػػػتوؼ  المكونػػػة لتمػػػؾ الروامػػػؿ

حيػػػل تضػػػمنا  ؛ط الروامػػػؿ الحقيقيػػػةشػػػرو 
مػػف الروامػػؿ لػػـ تتضػػمف سػػوى بنػػديف  اعػػددً 
كما تضمنا عوامػؿ  ا.واحدً  احيانا بندً أفقط و 

فػتـ تجاهماػا لرػدـ ديلػة  ؛ليسا ذاا مرنػا
وتػػـ حػػذؼ تمػػؾ البنػػود  ،تشػػبع البنػػود عمياػػا
 (12وبمػ  عػددها نحػو   ،غير ذاا المرنػي

 ،20 ،25 ،01 ،02 ،11 ،1بنػػػود هػػػي  
 إلػػاوانتاػػا الباحتػػة  .(12،12، 11 ،52

لاػػػا  اً ساسػػػية ضػػػما بنػػػودأخمسػػػة عوامػػػؿ 
 ،ا(بنػػدً  22 وبمػػ  عػػدد البنػػود  فسػػيةنديلػػة 

نحػػػو  وبمػػػ  التبػػػايف المفسػػػر بتمػػػؾ الروامػػػؿ
مػػي كمػػا تظاػػر مػػف التبػػايف الكُ  %(52.09 

 :بالجدوؿ التالي

                                                           
1
 Principal component  

2
 Oblimin rotation  

3
 Eigen value 



 التنفيذية للوظائف السلوكي التقدير لبطارية قياسيةال الخصائص

- 532 - 
 

 (1  جدوؿ
 ؼ التنفيذيةتشبراا الروامؿ الخمسة لبطارية التقدير السموكي لموظائ 

 الرامؿ الخامس الرامؿ الرابع الرامؿ التالل التاني الرامؿ األوؿالرامؿ  البند

 1.72 1.91 0.05 0.92 11.12 يجفإقيمة 

 %2.11 %2.11 %5.20 %7.11 %01.15 التبايف المفسر

 % 52.09 التبايف الكمي

تمػؾ الروامػؿ فػي التي تمتػؿ وجاءا البنود  
 الباحتة  أعادا فأبرد صورتاا الناائية 

 :كما بالجدوؿ التاليترتيباا عشوائيا 

  (0 جدوؿ 
 البنود المكونة لمروامؿ الخمسة لممقياس في صورت  الناائية

 البنود المكونة ل  الرامؿ

 02-02-00-01-17-15-12-11 التخطيط

 01-12-10-12-1-5-0 الذاكرة الراممة

 21-22-09-19-9-7-2-2 المراقبة/التحويؿ

 22-29-22-20-07-01-05-02-11-11-1-1 الكؼ

 21-27-21-25-22 األشياءتنظيـ 

الرامػػؿ  أفإلػػا وتشػػير تمػػؾ النتػػائج 
( 11.12يجػف لػ  نحػو  إاألوؿ كانا قيمػة 

%( 01.15وبم  التبػايف المفسػر لػ  نحػو  
 .( بنػػػود1مػػػي وضػػػـ عػػػدد  مػػػف التبػػػايف الكُ 

ا لتمػػػؾ البنػػػود يمكػػػف تسػػػميت  عامػػػؿ ووفًقػػػ
الرامػػؿ التػػاني وكانػػا قيمػػة  يميػػ  .التخطػػيط

بنسبة تبايف مفسر  ،(0.92يجف ل  نحو  إ
%( مػػػف التبػػػايف الكمػػػي 7.11بمغػػػا نحػػػو  

( بنػود، ووفقػا لتمػػؾ 7  وضػـ عػدد ،المفسػر
 .يمكف تسميت  عامػؿ الػذاكرة الراممػة البنود

بمغػػػا  إيجػػػفوجػػػاء الرامػػػؿ التالػػػل بقيمػػػة 
 ( وبنسػػػػػػػبة تبػػػػػػػايف مفسػػػػػػػر نحػػػػػػػو0.05 
إلػػػا وبػػػالنظر  .نػػػود( ب1%( وضػػـ  5.20 

  يمكػػف تسػػميت  عامػػؿ ن ػػأتمػػؾ البنػػود نجػػد 
وجػػػاء الرامػػػؿ الرابػػػع  .المراقبػػػة / التحويػػػؿ

( ونسػػبة تبػػايف مفسػػر 1.91  إيجػػفبقيمػػة 
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ويمكػػػف  ابنػػػدً  (10( وضػػػـ  2.115بمغػػػا  
جػػاء الرامػػػؿ  اوأخيػػرً  .تسػػميت  عامػػؿ الكػػؼ
 ،(1.72بمغػػػػػا   إيجػػػػػفالخػػػػػامس بقيمػػػػػة 

 ،%(2.11بنسػػػػػبة تبػػػػػايف مفسػػػػػر بمغػػػػػا  
ويمكػػػػف تسػػػػميت  تنظػػػػيـ  ،بنػػػػود (5وضػػػػـ 

الصػػػػورة  1 انظػػػػر ممحػػػػؽ رقػػػػـ  .شػػػػياءاأل
 لممقياس(الناائية 
مػػػػف المرحمػػػػة  التحميػػػػؿ الرػػػػامميتانيػػػػا: 
 :التانية

التػػي  الروامػػؿ الخمسػػة إدخػػاؿتػػـ 
 إلػػػاولػػػا اسػػػتنتجتاا الباحتػػػة بالمرحمػػػة األ 

. التحميػػػػػؿ الرػػػػػاممي برػػػػػد التػػػػػدوير المائػػػػػؿ
بع الروامػؿ الخمسػة تشػ إلاالنتائج  وأشارا
بنسػػبة تبػػايف  ،عػػاـ واحػػد فقػػط امػػؿٍ عمػػا عَ 

ويمكػػػػػػف %( 17.95مفسػػػػػػر بمػػػػػػ  نحػػػػػػو  
 .المكوف التنفيذي الراـتسميت  

وتراوحػػػا مرػػػامالا ايرتبػػػاط بػػػيف 
فرعػػػػي مػػػػف الروامػػػػؿ الخمسػػػػة  كػػػػؿ عامػػػػؿٍ 

وجػػاء  ،(2.11-2.72بػػيف   والرامػػؿ الرػػاـ
يمي   ،لرامؿ الكؼ تـ عامؿ التخطيط أعالها
تػػػـ عامػػػؿ الػػػذاكرة  ،لمراقبػػػة/التحويؿعامػػػؿ ا
 .األشياءعامؿ تنظيـ  اوأخيرً الراممة 
   :الصدؽ البنائي :تانيا
رػػامالا ايرتبػػاط قامػػا الباحتػػة بحسػػاس مُ  

بيف درجة كؿ بند والبرد الذي ينتمي ل  برد 
وجػػػػاءا النتػػػػائج كمػػػػا  ؛حػػػػذؼ هػػػػذا البنػػػػد

 :بالجدوؿ التالي

 (2  جدوؿ
 د والدرجة الكمية لمبرد مرامالا ايرتباط بيف البن 

مرامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  البند
ايرتبػػػػػػػػػػػػاط 

 وديلت 

مرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  البند
ايرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 

 وديلت 

مرامػػػؿ ايرتبػػػاط  البند
 وديلت 

مرامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  البند
ايرتبػػػػػػػػػػػػاط 

 وديلت 
1 2.25 11 2.22 01 2.11 21 2.59 
0 2.51 10 2.50 00 2.15 20 2.20 
2 2.22 12 2.12 02 2.22 22 2.25 
2 2.29 12 2.21 02 2.25 22 2.57 
5 2.51 15 2.11 05 2.29 25 2.11 
1 2.22 11 2.25 01 2.52 21 2.25 
7 2.27 17 2.55 07 2.51 27 2.55 
1 2.50 11 2.51 01 2.12 21 2.59 
9 2.27 19 2.21 09 2.29 29 2.52 
12 2.21 02 2.20 22 2.25 22 2.55 
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تراوحػػػا مرػػػامالا ايرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ  
يػػة لمبرػػد الػػذي ينتمػػي لػػ  والدرجػػة الكم بنػػدٍ 

( وهػػػػػػػي مرػػػػػػػامالا 2.11 -2.25بػػػػػػػيف  
تػوفر مؤشػر صػدؽ بنػائي إلا مقبولة تشير 

 لممقياس في صورت  الناائية.

لمرػػامالا  احسػػابً  الباحتػػة أجػػراكمػػا 
ايرتباط بيف درجة كؿ عامؿ بالدرجػة الكميػة 

وجػػػاءا النتػػػائج كمػػػا بالجػػػدوؿ  ؛لممقيػػػاس
 :التالي
 

 (2جدوؿ 
 باط بيرسوف بيف درجة كؿ عامؿ والدرجة الكمية لممقياسمرامالا ايرت 

 مرامؿ ايرتباط بالدرجة الكمية الرامؿ
 **2.17 التخطيط

 **2.79 الذاكرة الراممة
 **2.12 المراقبة/التحويؿ

 **2.19 الكؼ
 **2.71 األشياءتنظيـ 

 2.21** داؿ عند مستوى ديلة 
 : الصدؽ التالزمي:لتاتا
ػػػ الصػػػدؽ التالزمػػػي ا عػػػف مرػػػامال اأم 

بطاريػػة تقػػدير الوظػػائؼ  أبرػػادبػػيف درجػػاا 

 صػػروباا اينتبػػاكمقيػػاس  وأبرػػاد ،التنفيذيػػة
وعػػددهـ  ،عمػػا نفػػس عينػػة الدراسػػة الراهنػػة

 جاءا المرامالا كما يمي:( 022 
 (5جدوؿ 

صػروباا بطارية التقدير السموكي لموظائؼ التنفيذية ومقيػاس  أبرادمرامالا ايرتباط بيف  
 نتباكاي 

 مقياس صروباا اينتباك أبراد بطارية التقدير السموكي لموظائؼ التنفيذية
 **2.15 التخطيط

 **2.71 الذاكرة الراممة
 **2.11 اينتباكالمراقبة/ تحويؿ 
 **2.11 الكؼ

 **2.51 تنظيـ األشياء
 **2.72 الدرجة الكمية

 2.21** داؿ عند مستوى ديلة 
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جميػػع  أف إلػػاتشػػير تمػػؾ النتػػائج 
بطاريػػػة التقػػػدير السػػػموكي لموظػػػائؼ  أبرػػػاد

 صػػػػروباامػػػػع مقيػػػػاس ارتبطػػػػا التنفيذيػػػػة 
وتراوحػػػا مرػػػامالا ايرتبػػػاط بػػػيف  .اينتبػػػاك
مقيػػػاس التقػػػدير السػػػموكي لموظػػػائؼ  أبرػػػاد

 اينتبػػػػاكمقيػػػػاس صػػػػروباا التنفيذيػػػػة مػػػػع 
عمػػػػػػػػا تمػػػػػػػػؾ أوجػػػػػػػػاء  ،(2.71 -2.51 

 ؛الػػػػذاكرة الراممػػػػةايرتباطػػػػاا مػػػػع مقيػػػػاس 
ا َمػػػ .األشػػػياءتنظػػػيـ لمقيػػػاس  أقماػػػـمػػػا بين

يؤكػػػد اتسػػػاـ المقيػػػاس بدرجػػػة مرتفرػػػة مػػػف 
  .الراهنة الدراسةالصدؽ التالزمي في عينة 

 :التمييزي الصدؽ-رابرًا
طػػػػالس  عينػػػػة أداء الباحتػػػػة قارنػػػػا

الدراسػػػة الراهنػػػة برينػػػة مػػػف الطػػػالس ذوي ب

ا لمػػػػا قامػػػػا بػػػػ  وفًقػػػػ ،صػػػػروباا اينتبػػػػاك
س صػػػػػروباا مقيػػػػػااحتػػػػػة مػػػػػف تطبيػػػػػؽ الب

ممػػػػف حصػػػػموا ( 0215 ،الزيػػػػاا  اينتبػػػػاك
وكػاف  عما هػذا ايختبػارمرتفرة درجة عما 

اػػػػػـ عمػػػػػا ئداأمػػػػػع  ،طالًبػػػػػا( 25 عػػػػػددهـ 
مقياس التقدير السموكي لموظػائؼ التنفيذيػة 

واسػػتخدما الباحتػػة  ،فػػي صػػورت  الناائيػػة
 األسػوياءلتحديػد الفػروؽ بػيف  «ا»اختبار 

باا صػػػرو  مرتفرػػػي الدرجػػػة عمػػػا مقيػػػاسو 
عمػػا الروامػػؿ  األداءفػػي متوسػػطاا  اينتبػػاك

وجػػاءا  ؛الخمسػػة والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس
  :النتائج كما بالجدوؿ التالي

 (  1جدوؿ 
 اينتبػػاكقصػػور وعينػػة ذوي  األسػػوياءبػػيف عينػػة  ؛لرينتػػيف مسػػتقمتيف «ا»نتػػائج اختبػػار 
   وفرط النشاط

 وديلتاا «ا» اينحراؼ المرياري المتوسط المجموعاا الرامؿ
**2.15- 2.22 12.70 022ف   األسوياء التخطيط  

 2.72 11.99 25ف  اينتباك صروباا وذو 
 الذاكرة
 الراممة

 2.09 11.29 022ف   األسوياء
-5.11** اضطراس فرط النشاط وقصور  وذو  

 2.25 12.17 25ف  اينتباك

المراقبة 
 والتحويؿ

 2.59 12.02 022ف   األسوياء
-2.12** اضطراس فرط النشاط وقصور  وذو  

 2.29 11.22 25ف  اينتباك

**2.91- 5.22 01.75 022ف   األسوياء الكؼ  5.52 02.22اضطراس فرط النشاط وقصور  وذو  
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 وديلتاا «ا» اينحراؼ المرياري المتوسط المجموعاا الرامؿ
 25ف  اينتباك

تنظيـ 
 شياءاأل

 0.11 1.21 022ف   األسوياء
-2.72** اضطراس فرط النشاط وقصور  وذو  

 0.17 9.05 25ف  اينتباك

 15.22 72.29 022ف   األسوياء اقجمالي
-5.72** اضطراس فرط النشاط وقصور  وذو  

 15.22 12.15 25ف  اينتباك

 2.221** داؿ عند مستوى ديلة 
دالة  وجود فروؽٍ  إلاالنتائج  وتشير

ومرتفرػػػػي درجػػػػة  األسػػػػوياءبػػػػيف  إحصػػػػائيا
عما جميع عوامؿ المقياس  اينتباكصروبة 

تمتػػػع  إلػػػامػػػا يشػػػير  ؛والدرجػػػة الكميػػػة لػػػ 
  .المقياس بدرجة صدؽ تمييزي مقبوؿ

نػػػػػػال فػػػػػػي المقارنػػػػػػة بػػػػػػيف الػػػػػػذكور واق  -
برػاد والدرجػػة عمػا تمػػؾ األ األداءمتوسػطاا 

 :الكمية لممقياس
بالجػػػدوؿ التػػػالي  النتػػػائج أشػػػارا

 «ا»المقارنػػػػػػة باسػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػار  إلػػػػػػا

بػػيف  األداءلرينتػػيف مسػػتقمتيف لمفػػروؽ فػػي 
 أفبينػػػػا رينػػػػة الدراسػػػػة نػػػػال بالػػػذكور واق 
بػػػػيف الػػػػذكور  إحصػػػػائيادالػػػػة  اهنػػػػاؾ فروًقػػػػ

المقيػػاس والدرجػػة  أبرػػادنػػال فػػي جميػػع واق 
 ؛الكميػػة لممقيػػاس عػػدا برػػد الػػذاكرة الراممػػة

مػػػا  ،إحصػػائياحيػػل لػػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة 
 أبرػػػاداضػػػطرابا فػػػي  أكتػػػريرنػػػي أف الػػػذكور 

ربرػة مقارنػة اضطراس الوظػائؼ التنفيذيػة األ 
 إلػػػا أيضػػػاشػػػير تمػػػؾ النتػػػائج وتُ  ،نػػػالباق 

 .نالالقدرة التمييزية بيف الذكور واق 
 (7  جدوؿ

 نال عما عوامؿ المقياس ودرجت  الكميةنتائج المقارنة بيف الذكور واق  
 وديلتاا «ا» اينحراؼ المرياري المتوسط ف الجنس الروامؿ
 2.15** 2.91 15.71 129 الذكور التخطيط

 2.71 12.27 91 اقنال
 1.210 2.25 11.77 129 الذكور الذاكرة الراممة

 2.17 12.90 91 اقنال
 المراقبة
 والتحويؿ

 5.0** 2.71 15.22 129 الذكور
 0.12 10.92 91 اقنال

 2.71** 2.97 00.91 129 الذكور الكؼ
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 وديلتاا «ا» اينحراؼ المرياري المتوسط ف الجنس الروامؿ
 2.72 02.25 91 اقنال

 2.21** 0.12 1.52 129 الذكور األشياءتنظيـ 
 0.02 7.21 91 اقنال

 2.2** 15.11 72.01 129 الذكور اقجمالي
 12.22 15.25 91 اقنال

 :التباا 
بحسػػػاس مؤشػػػراا قامػػػا الباحتػػػة 

، بطريقػة الدراسػة عينػةٍ عما  مقياستباا ال
 ،الػػػػداخمي ألفػػػػا كرونبػػػػاخ ايتسػػػػاؽمرامػػػػؿ 
برػػػػد شػػػػار مػػػػف  ايختبػػػػار إعػػػػادةوطريقػػػػة 

ؽ عينػػة التبػػاا السػػابعمػػا  وؿالتطبيػػؽ األ 
 أماػػػاا( مػػػف 02  هاعػػػددو  ،إلياػػػا اقشػػػارة
وجػػػاءا النتػػػائج كمػػػا  ؛والمػػػراهقيف األطفػػػاؿ
 يمي:

 (1جدوؿ 
عادةبايتساؽ الداخمي نتائج مرامالا التباا    ايختبار وا 

مرامؿ التباا  022ف   األسوياء البرد
 إعادةبطريقة 

 02ايختبار ف  
 يةالنصف مرامؿ التباا بالتجزئة مرامؿ ألفا كرونباخ

 2.70 2.11 2.11 التخطيط
 2.19 2.72 2.79 الذاكرة الراممة
 2.72 2.72 2.71 اينتباكالمراقبة/ تحويؿ 
 2.11 2.10 2.10 الكؼ
 2.72 2.71 2.79 األشياءتنظيـ 

 2.15 2.91 2.92 الدرجة الكمية
تمتػػػػػع  إلػػػػػاوتشػػػػػير تمػػػػػؾ النتػػػػػائج 

مقبولػػة مػػف التبػػاا سػػواء  المقيػػاس بدرجػػةٍ 
حيػػػل تراوحػػػا  ؛يتسػػػاؽ الػػػداخميبمرامػػػؿ ا

و بطريقػػػػة أ ،(11-2.71مرامالتػػػػ  بػػػػيف  
وكػػذلؾ  ،(2.10-2.72التجزئػػة النصػػفية  

 .(2.11-2.72ايختبػػػار   إعػػػادةبطريقػػػة 
وبمغػػػػا مرػػػػامالا التبػػػػاا لمدرجػػػػة الكميػػػػة 

( بطريقػػػػػػػة ألفػػػػػػػا 2.92نحػػػػػػػو   لممقيػػػػػػاس
( بطريقػػة التجزئػػة 2.91ونحػػو   ،كرونبػػاخ
مػؿ التبػاا بطريقػة بمػ  مرا وأخيػرا .النصفية
وجميراػػػػا . (2.15نحػػػػو   ايختبػػػػار إعػػػػادة
تػػػوفر مرػػػامالا تبػػػاا مقبولػػػة إلػػػا تشػػػير 

 .برادك المختمفةالممقياس ب
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 :مناقشةال
 تػػوفير إلػػاهػػدفا الدراسػػة الراهنػػة 

ذاا خصػػػائص قياسػػػية مقبولػػػة يمكػػػف  أداة
ايعتمػػاد عمياػػا لقيػػاس الوظػػائؼ التنفيذيػػة 

را  ويسػػػاؿ اسػػػتخ ،سػػػامة التطبيػػػؽ تكػػػوف
فػػػي  األفػػػراد ااءأداالػػػدرجاا مناػػػا لوصػػػؼ 

ناػا تػوفر مؤشػراا أبمرنا  ؛حياتاـ اليومية
فرمػػي لمظػػاهر عجػػز تمػػؾ  يكولػػوجيأصػػدؽ 

فػػػراد، وبريػػػدة الوظػػػائؼ واضػػػطراباا لػػػدى األ
عػػف التطبيػػؽ المقيػػد عمػػا ايختبػػاراا التػػي 

و أعمػا موقػؼ واحػد -بريػدٍ  حدٍ  إلا-ترتمد 
 تنػػػاءأفػػػي مشػػػكمة واحػػػدة يمػػػر باػػػا الطفػػػؿ 

تمػػؾ المواقػػؼ  تراوتتػػ .عمػػا ايختبػػار أدائػػ 
مناػػا مػػدى فاػػـ  ؛برػػدة متغيػػراا المصػػطنرة
 ،داءودرجػػة الدافريػػة لػػأل ،مترميمػػااالطفػػؿ ل

وحساسػػػية ايختبػػػار لقيػػػاس الوظيفػػػة التػػػي 
التػػػداخؿ  كتػػػر جػػػدًي جماػػػا، واأل أوضػػػع مػػػف 

الكبيػػر بػػيف قيػػاس القػػدرة الرقميػػة والوظيفػػة 
هميػػة تػػوفير متػػؿ أإلػػا التنفيذيػػة؛ مػػا يشػػير 

حيل  ؛داة وبخاصة في البيئة الرربيةتمؾ األ
اختيػار  الباحتػة حاولػا .تندر تمؾ المقاييس

فضػػػػػؿ المقػػػػػاييس المتاحػػػػػة لقيػػػػػاس أحػػػػػد أ
وتػػػػـ  ،برػػػػادالوظػػػػائؼ التنفيذيػػػػة مترػػػػدد األ

مقيػػاس التقػػدير السػػموكي لموظػػائؼ  اختيػػار
 النسػػػخة القائمػػػة عمػػػا اسػػػتجابةالتنفيذيػػػة 

يتػػػوفر محػػػؾ صػػػدؽ  أفة هميػػػأل انظػػػرً  ؛ـاأل

عبػػػػر  األطفػػػػاؿواسػػػػتمرارية لمراقبػػػػة سػػػػموؾ 
مظػػػاهر حياتيػػػة مختمفػػػة ولػػػيس فػػػي البيئػػػة 

 .المدرسية فقط
نتػػػائج التحميػػػؿ الرػػػاممي  وأشػػػارا 
ظاػػػػور خمسػػػػة إلػػػػا فػػػػي دراسػػػػتنا  البنػػػػائي

واجتػػػازا  ،ديلػػػة نفسػػػيةعوامػػػؿ فقػػػط ذاا 
التحميػؿ  إجػراءشروط الروامؿ المستقمة برػد 

ولػػػا مػػػع التػػػدوير رجػػػة األ الرػػػاممي مػػػف الد
تمػػػؾ الروامػػػؿ التػػػي  إلػػػاوبػػػالنظر  .المائػػػؿ

استخمصتاا دراستنا الراهنة مقارنة بما ذكػرك 
مؤلػػػػؼ المقيػػػػاس ومراجريػػػػ  مػػػػف بػػػػاحتيف 

فػػػي  لػػػـ يظاػػػراعػػػامَميف  أفنجػػػد  ؛سػػػابقيف
وهػـ عامػؿ المبػادأة  ،اائيػاالدراسة الراهنػة نِ 

فاا البػػاحتوف حػػد الروامػػؿ التػػي صػػن  أ وهػػو-
-روامػػػؿ الماورائيػػػة المررفيػػػػة المػػػف  اػػػان  أ

وهػػو مػػف  اينفرػػالي،عامػػؿ الضػػبط  وكػػذلؾ
لياػػا إ أشػػارعوامػػؿ التنظػػيـ السػػموكي التػػي 

 ،(Gioia et al.,2002) جيويػا وزمػالؤك
ف ظاػػػرا برػػػض بنودهمػػػا متشػػػبرة عمػػػا ا  و 

( وتشػػبع عمػػا 2متػػؿ بنػػد   ؛أخػػرىعوامػػؿ 
( 22كػػػذلؾ بنػػػد  و  ،عامػػؿ المراقبػػػة/التحويؿ

وربمػػا لػػـ يتضػػث  .مػػؿ الكػػؼتشػػبع عمػػا عا
ا لرػػػدـ برينػػػة دراسػػػتنا نظػػػرً  أةعامػػػؿ المبػػػاد

 أبنػائاـالسف بقياـ  امااا في هذاهتماـ األ
داخػؿ المنػزؿ  ادراا لمقيػاـ بماػاـبتقديـ المب

ومػػػا نجػػػدك فػػػي  .مػػػا يخػػػص دراسػػػتاـفيو أ



  (545 -505ص ص  أكتوبر 4، ع 25دراسات نفسية )مج                                       

- 535 - 
 

هػػػا ءبناأـ ربمػػػا ي ترطػػػي األ أف وعػػػـ هػػػاأل
ا عمػػا ذاتػػ  فرصػػة لمبػػدء فػػي عمػػؿ مرتمػػدً 

ا تكوف هػي مػف سػبقا وغالبً  ، اتذ قرار واتخا
لػػـ يكػػف كػػذلؾ  .ليػػ  القيػػاـ بالرمػػؿإوطمبػػا 

مػػف الروامػػؿ التػػي  اينفرػػاليعامػػؿ الضػػبط 
ظارا واضحة كمظاهر لمرجز في الوظػائؼ 

غمػػس أ أف إلػػاهػػذا ربمػػا يرجػػع و  ؛التنفيذيػػة
بصػفاا التقمػس  هفءأبنػاصػفف مااا ي يَ األ

لػتفاماف  انظرً  ؛اينفراليالمزاجي وايندفاع 
ا مػػػف وًفػػػو خَ أ ،أبنػػػائافالشػػػديد لتصػػػرفاا 

و وصػػماـ أبنػػائاف بصػػفاا سػػمبية أ وصػػؼِ 
مشػػكالا سػػموكية لػػدى  إلػػابوصػػؼ يشػػير 

ماػػػػػاا حػػػػػػدول تمػػػػػػؾ فتنفػػػػػػي األ ؛أبنػػػػػائاـ
بنػاء حرصػا عمػا الصػورة التصرفاا لدى األ

 المرغوبيػػػػػػػػػػػػػة  ألبنػػػػػػػػػػػػػائافذجيػػػػػػػػػػػػػة النمو 
 .ايجتماعية(

لمجوانػػػػس  ىرػػػػز وتمػػػػؾ المتغيػػػػراا تُ 
فػػػي البيئػػة المصػػػرية  وايجتماعيػػةافيػػة التق

التػػي يمكػػف أف تفسػػر الفػػروؽ فػػي الروامػػؿ 
بػػػػػيف الصػػػػػورة األصػػػػػمية والمصػػػػػرية مػػػػػف 

 أحػػدوترػػد المرغوبيػػة ايجتماعيػػة  المقيػػاس.
أهػػـ الريػػوس التػػي توسػػـ باػػا كػػؿ مقػػاييس 

وعمػػا الػػػرغـ مػػػف  ،التقػػدير الػػػذاتي لمسػػػموؾ
تمػػػؾ الفئػػػة مػػػف  فجفػػػهػػػذا المتغيػػػر الػػػدخيؿ 

التػػػي تقػػػـو عمػػػا قيػػػاس القيػػػاس  أسػػػاليس
مقارنػػػػػػػة  األفضػػػػػػػؿالواقػػػػػػػع يزالػػػػػػػا هػػػػػػػي 

المرتمػػدة عمػػا مواقػػؼ  األدائيػػةبايختبػػاراا 
  ن ػأكػذلؾ نجػد  .مصطنرة بريػدة عػف الواقػع

خػػذ تمػػؾ النتػػائج بحػػذر شػػديد أهميػػة مػػف األ
البنيػػة  لرػػدـ رسػػوخ واسػػتقرار الكوناػػا مؤشػػرً 

 إلػػػاهػػػذا ربمػػػا يرجػػػع و  ،الرامميػػػة لممقيػػػاس
هماػا مػا يترمػؽ بصػغر حجػـ أغيراا عدة مت

عػداد التػي الراهنػة مقارنػة باأل عينة الدراسة
 استطاع الباحتوف السابقوف التطبيؽ عمياػا

 .جنبيػػػػةوتقنػػػػيف المقيػػػػاس فػػػػي الصػػػػورة األ
إلػػػا حػػػد صػػػروبة الوصػػػوؿ أيخفػػػا عمػػػا وي
وربمػا يجرمنػا  ،فػراد الرينػةأعداد كبيػرة مػف أ

 هػػػػذا نترامػػػػؿ مػػػػع نتػػػػائج الدراسػػػػة الراهنػػػػة
ربمػػػػػا وليػػػػػة لدراسػػػػػاا يحقػػػػػة أكمؤشػػػػػراا 

هميػة الموضػوع أل انظػرً  ؛القيػاـ باػا نستطيع
 .محؿ الدراسة
ػػػأ ا عػػػف الروامػػػؿ الخمسػػػة التػػػي م 

توفرهػػػػػا لنتػػػػػائج الدراسػػػػػة الراهنػػػػػة  شػػػػػاراأ
فكانػػػػا  ؛بالمقيػػػػاس فػػػػي التحميػػػػؿ الرػػػػاممي

والػػذاكرة الراممػػة تػػـ الكػػؼ  ،عامػػؿ التخطػػيط
جػػػػاء والرامػػػػؿ الخػػػػامس  األشػػػػياءوتنظػػػػيـ 

مختمطا لبنود تشير لممراقبة بشقياا لممامة 
تػػداخؿ مراػػا ، وقػػد وكػػذلؾ المراقبػػة الذاتيػػة

مػف  اينتبػاكبنود تخص القػدرة عمػا تحويػؿ 
 اوربما ظار هذا ايرتباط نظػرً  .خرىمامة أل

مرتبطػػة بشػػدة  اينتبػػاكلكػػوف عمميػػة تحويػػؿ 
 أتنػاءفػي  وأداءكبقياـ الفرد بمراقبػة سػموك  
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 األداءووفقػػا لمرائػػد مػػف  ،مػػاالقيػػاـ بمامػػة 
 ؛أخػرى إلػامف مامػة  اينتباكيقـو بتحويؿ 

ارتبػػاط البنػػود عميامػػا فػػي هػػذا إلػػا دى أمػػا 
-Peres)دراسػػػػػة  أشػػػػػارا الرامػػػػػؿ. كمػػػػػا

Salsa, 2016)  غمػس بنػود أف أالتي تػرى
قػػدرة  تتشػػبع عمػػاف أهػػذا المقيػػاس يمكػػف 

بػػيف القػػدراا  وهنػػاؾ تػػداخؿ ،مررفيػػة واحػػدة
فػػػػي  أكتػػػريجرماػػػا تنػػػدمج  مػػػا أدائاػػػافػػػي 

مجموعػػة واحػػدة تمػػؾ التػػي تسػػما الوظيفػػة 
 .التنفيذية

 اعامميػػ تحمػػياًل  الباحتػػةأجػػرا كمػػا 
 مف الدرجة التانية لمروامؿ الخمسة التي تػـ

ا فػي عامػؿ وقد تشػبرا جميًرػ ،استخالصاا
دراسػة  نتػائجوتتفؽ تمػؾ النتيجػة مػع  ،واحد

 Bondnar et)  ئػػػػبونػػػػدنر وزمال 
al.,2007) انتظػػاـ تمػػؾ  لػػاإ أشػػاراي التػػ

المقاييس الفرعية في عامؿ عاـ واحد فقط. 
 ,Arango)  ئػرانجػو وزمال أوكذلؾ دراسة 

et al. 2008)  وجػػود إلػػا  أشػػاراالتػػي
طمؽ عمي  الباحتوف اسـ نظػاـ أعامؿ كامف 

ويتماتؿ مع الرامؿ الراـ  ،السموكي اقشراؼ
 ،صػػميالمقيػػاس األ مؤلفػػوالػػذي استخمصػػ  

 .ا عميػ  المكػوف التنفيػذي الرػاـطمقػو أ يفالذ
رول وزمػالؤك  مصػ استخ أيضاوذلؾ الرامؿ 

Roth et al.,2013) وهػو عامػؿ عػاـ )
وكػذلؾ  .يضـ التمانيػة عوامػؿ الفرعيػة اأيضً 

 ,Perez-Salas)اػا ئدراسة بيريػز وزمال 
et al., 2016)  نتائجاػا إلػا  أشػاراالتي

ما  ،ايجمع تمؾ الروامؿ مرً  عاـٍ  وجود عامؿٍ 
 ،د الطبيرػػة الرامميػػة لموظػػائؼ التنفيذيػػةيؤكػػ
و أ اواحػػدً  اف كانػػا تخػػدـ جميراػػا مفاوًمػػوا  

أهميػػة إلػػا البػاحتوف  وأشػػار .وظيفػة واحػػدة
ظاػػور هػػذا الرامػػؿ الرػػاـ الػػذي ييسػػر عمػػا 

الترامؿ مػع تمػؾ المؤشػراا فػي  اقكمينيكييف
 تشػػػخيص ووضػػػع البػػػرامج الرالجيػػػة لاػػػـ.
 وهػػػو مػػػا يتفػػػؽ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة مػػػؤلفي

مػف مراجرػة  أكتػرالمقياس الذيف وجدوا فػي 
عػػػػػػػػػػػػػامميف  (Gioia,2002)لممقيػػػػػػػػػػػػػاس 

يضموا تمؾ الروامػؿ التمانيػة التػي  أساسييف
 أفف الرػػػػػػامميف يمكػػػػػػف أو  ،لياػػػػػػاإوصػػػػػػموا 

  مػػػػػػناـ عامػػػػػػؿ عػػػػػػاـ لموظيفػػػػػػة خرَ سػػػػػػتَ يُ 
   .التنفيذية

التبػػايف  ففػػجوكمػػا ذكرنػػا مػػف قبػػؿ 
 الفرعية مػف المفاػـو في تحديد تمؾ الروامؿ

مػػػف تبػػػايف عينػػػاا الدراسػػػاا السػػػابقة ا شػػن
مػػػف حيػػػل  مقارنػػػة برينػػػة الدراسػػػة الراهنػػػة

كػػػػذلؾ  .الخصػػػػائص ايجتماعيػػػػة والتقافيػػػػة
فكممػا كػاف عػدد  ؛نتيجة تبايف حجـ الرينػاا

لػػػػـ تتضػػػػث الروامػػػػؿ  االرينػػػػة صػػػػغيرً  أفػػػػراد
فػي عامػؿ  األداءالمتباينة بالمقيػاس وتركػز 

صػػػػبحا أممػػػػا ازداد حجػػػػـ الرينػػػػة وكُ  ،عػػػػاـ
داءاا متباينػػػة ازداد عػػػدد الروامػػػؿ التػػػي األ
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كتر أصاا مف المقياس وكانا يمكف استخال
 أساليستبايف إلا يرود  أيضاوربما  ،ارسوخً 

التػػػػػي ترامػػػػػؿ مراػػػػػا  اقحصػػػػػائيالتحميػػػػػؿ 
تحميػػؿ مقابػؿ ال ف مػف تحميػؿ عػامميوالبػاحت

 ,.Perez-Salas, et al) بنػػائيال
2016). 

 مػع النمػوذ  نتيجة دراستناوتتفؽ 
الػػذي قدمػػ  كػػؿ  المتػػدر  لموظػػائؼ التنفيذيػػة
 & Normanمػػػف نورمػػػاف وشػػػاليس 

Shallice   حيػل تقػـو تمػؾ  ؛(1911عػاـ
وضػػػاع الجديػػػدة الوظػػائؼ بػػػالتوفيؽ بػػػيف األ 

التي يواجااا الفػرد وأنشػطة حػؿ المشػكالا 
طمؽ عميػ  الباحتػاف نمػوذ  أو  . التي تواجا

والػػػػذي توسػػػػع بواسػػػػطة  ،اقشػػػػراؼ النشػػػػط
مػػػػػػف  اليتضػػػػػػمف عػػػػػػددً  ؛حقػػػػػػيفبػػػػػػاحتيف ي

ة هذا النظػاـ وتظار أهمي .الرممياا الفرعية
مشكمة جديدة ي يجد لاا  عندما يواج  الفردُ 

عنػػػدما و  ،فػػػي خبراتػػػ  السػػػابقة امباشػػػرً  حػػػاًل 
مػػف ايختيػػاراا  عػػددٍ  بػػججراء ايكػػوف مطالًبػػ
وافتػػػػرض البػػػػاحتوف خمسػػػػػة  .بػػػػيف بػػػػدائؿ

تنشػػػيط مخططػػػاا  هػػػي ؛تنفيذيػػػة عمميػػػاا
 ،ؼ المخططػػاا غيػػر المالئمػػةكػػو  ،الاػػدؼ

مراقبػػة و  ترػػديؿ محتػػوى تنفيػػذ المخططػػاا،و 
 اضػػػػبط الرمميػػػػة منطقًيػػػػو  ،تنفيػػػػذ المخطػػػػط

 ايعتمػػػاد عمػػػا عائػػػػد األداء لمحكػػػـ عمػػػػا 
 (ايسػػتمرار فػػي الفرػػؿ أو ترػػديؿ المخططػػاا

وتمؾ الروامؿ هي ذاتاا ما ظار في دراستنا 
 .(Usher, 2012) اهنةالر 

قياسػية لخصػائص الإلػا ا وبالنظر
 أفالنتػػائج اتضػػػث  أشػػػارافكمػػا  ؛لممقيػػاس

التسػػػػاؽ المقيػػػػاس تػػػػوفرا لػػػػ  مرػػػػامالا ل
سػػػواء كػػػاف فػػػي الدراسػػػة  ،مقبولػػػةالػػػداخمي 
و أمنػػػػػ   اقسػػػػػبانيةسػػػػػخة نو الأ األصػػػػػمية

 الصػدؽُ  يَس قِ  حيل ؛النسخة الرربية الراهنة
ا لمرػػامالا ايرتبػػاط الزمػػي لممقيػػاس وفًقػػالتَ 

وتما مقارنػة  اينتباك، صروباامع مقياس 
 األصػػػػػميةتمػػػػػؾ النتػػػػػائج بنتػػػػػائج الدراسػػػػػة 

 , .Gioia et al) أجراهػالممقيػاس والتػي 
تػػػػػػوفر إلػػػػػػا جميراػػػػػػا  وأشػػػػػػارا ،(2000

تتبػػػايف مػػػف ارتبػػػاط  .داؿمرػػػامالا ارتبػػػاط 
مرتفػػع بػػيف المقػػاييس الفرعيػػة  إلػػامتوسػػط 

الػػػدرجاا لممقيػػاس والدرجػػة الكميػػة لػػ  مػػع 
الزائػد  اضطراس النشػاط اييسالفرعية مف مق

وهػػػػو مػػػػا  .اينتبػػػػاكوايندفاعيػػػػة والقصػػػػور 
 دراسػػة يتفػػؽ مػػع نتػػائج الدراسػػاا السػػابقة

  ئػػػ  ودراسػػػة تػػػوبالؾ وزمال ئػػػريػػػا وزمال اج
(Jarratt, et al., 2005; toplak et 

al., 2009).  وتمػؾ النتػػائج تتفػؽ مػػع مػػا
توصما إليػ  الدراسػاا السػابقة متػؿ دراسػة 

 ( باسػػػػػػػتخداـ0222  عػػػػػػػاـ Prattبػػػػػػػراا 
 .البطارية الراهنة
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مرػػػػػػػامالا ايرتبػػػػػػػاط عػػػػػػػف  مػػػػػػػاأ
الداخميػػػػة بػػػػيف بنػػػػود كػػػػؿ مقيػػػػاس فرعػػػػي 

جميراػا موجبػة جػاءا ف ؛والدرجة الكميػة لػ 
ف هنػػػاؾ أ إلػػػاشػػػير مػػػا ي ،إحصػػػائياودالػػػة 

 ألبرػػػادمؤشػػػراا مرتفرػػػة لمصػػػدؽ الػػػداخمي 
مرػػامالا  إلػػاوبػػالنظر  .الخمسػػة المقيػػاس
ألفػػػػا  الػػػػداخمي ايتسػػػػاؽبمرػػػػامالا التبػػػػاا 
 إلػػا أشػػارا ؛فػػي دراسػػتنا الراهنػػة كرونبػػاخ

مرتفرػة مػف ايتسػاؽ  تمتع المقيػاس بدرجػةٍ 
 .ولمدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ألبرػػادكالػػداخمي 

تمػػػؾ المرػػػامالا مػػػع التػػػي حصػػػؿ  قتػػػرسوت
وكػػػػذلؾ مػػػػا تػػػػـ  ،عمياػػػػا مؤلػػػػؼ المقيػػػػاس

ا مػػ ؛الدراسػػة اقسػػبانيةالحصػػوؿ عميػػ  فػػي 
عبػر  تمترػ  بدرجػة تبػاا مالئمػة إلػايشير 

 .يناا الدراساا المختمفةع
صػػػدؽ التمييػػػزي لممقيػػػػاس ال تاكيػػػدول      

الفػػػروؽ بػػػيف  بجيجػػػاد أيضػػػاقامػػػا الباحتػػػة 
 صػػػروباامػػف ذوي وعينػػة  األسػػوياءعينػػة 
وجػػود فػػروؽ  إلػػاالدراسػػة  أشػػارا .اينتبػػاك
وذوي  ،األسػػػػػػػوياءبػػػػػػػيف  إحصػػػػػػػائيادالػػػػػػػة 

عمػػػػا جميػػػػع  اينتبػػػػاك صػػػػروباااضػػػػطراس 
التقدير السػموكي  المقاييس الفرعية لمقياس

 إلػػػا وأشػػػارا النتػػػائج .لموظػػػائؼ التنفيذيػػػة
عمػا درجػاا  صروباا اينتبػاكحصوؿ ذوي 

عمػا جميػع  األسػوياءمقارنة برينة  ،مرتفرة
وهو ما يتفػؽ مػع الدراسػاا  .المقياس أبراد

ضػرؼ كػؿ مػف الوظيفػة  أكداالسابقة التي 
والػػػػػػذاكرة الراممػػػػػػة لػػػػػػدى ذوي  التخطيطيػػػػػػة
ط النشػػػػػاط مقارنػػػػػة وفػػػػػر  اينتبػػػػػاكقصػػػػػور 

 ;Garcia et al., 2013) األسػوياءب
Pratt, 2000). 

عمػػػػػػػا القػػػػػػػدرة  أكتػػػػػػػرولمديلػػػػػػػة 
نتػػائج المقارنػػة  أشػػاراالتمييزيػػة لممقيػػاس 

عمػػػا الدرجػػػة الكميػػػة  واقنػػػالبػػػيف الػػػذكور 
 ،والمقاييس الخمسة الفرعية منػ  ،لممقياس

حيػل  ؛بيناـ إحصائياوجود فروؽ دالة  إلا
فػػي متوسػػط درجػػاتاـ  ااألعمػػالػػذكور  جػػاء

عمػػػػػا جميػػػػػع المقػػػػػاييس الفرعيػػػػػة مقارنػػػػػة 
الػػذكور تظاػػر عمػػياـ  أفمػػا يرنػػي  ،باقنػال

مظػػػػاهر القصػػػػور فػػػػي الوظػػػػائؼ التنفيذيػػػػة 
وتتفػػؽ تمػػؾ النتػػائج . نػػالمقارنػػة باق عمػػا أ

إليػ  الدراسػاا السػابقة مػف  توصػمامػا مع 
ف الػػذكور يحصػػموف عمػػا تقػػديراا مرتفرػػة أ

الوظػػػػػائؼ اييس فػػػػػي مقػػػػػمقارنػػػػػة باقنػػػػػال 
ايضػػػػػطراباا وفػػػػػي تشػػػػػخيص  ،التنفيذيػػػػػة
عمػػػا  اذا كػػػاف التشػػػخيص قائًمػػػإالسػػػموكية 

 .(0221 ، الزيػػاا واآبػػاءدراؾ المرممػػيف إ
المتزايػػد مػػف  اينتبػػاك إلػػاوربمػػا يرػػزى هػػذا 

لنشػػػػػاط الحركػػػػػي إلػػػػػا اماػػػػػاا بػػػػػاء واألاآ
المتزايػػد مػػف قبػػؿ الػػذكور والسػػموؾ المشػػكؿ 

 .نالمقارنة باق 
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تػوفير ف أكػؿ مػا سػبؽ يتضث مف 
داة التػػػػػي تقػػػػػدـ مؤشػػػػػراا حياتيػػػػػة تمػػػػػؾ األ

والمػػػراهقيف فػػػي الوظػػػائؼ  األطفػػػاؿداءاا أل
 إجػػػػراءذا تػػػػـ إ وبخاصػػػػة ،التنفيذيػػػػة ماػػػػـ

دراسػػػػػػاا موسػػػػػػرة لتقنينػػػػػػ  عمػػػػػػا البيئػػػػػػة 
المصػػػرية واسػػػتخدام  فػػػي البحػػػول التاليػػػة 

 مػػع التوصػػية بػػدمج ،لالسػػتفادة مػػف نتائجػػ 
دائيػة لمقاييس األالمؤشراا وما تقدم  ا تمؾ

 المقننػػػػػػػة التػػػػػػػي تقػػػػػػػيس تمػػػػػػػؾ الوظػػػػػػػائؼ
يستخالص صورة واقرية دقيقة لقيػاس تمػؾ 

القصػػور  أوجػػ الوظػػائؼ التنفيذيػػة وتحديػػد 
سػػػاعد القػػػائميف عمػػػا الرعايػػػة مػػػا ي ،فياػػػا

 ر محكػػػاا تشخيصػػػيةيتػػػوفوالمرػػالجيف فػػػي 
لفئػػة كبيػػرة مػػف ايضػػطراباا  متميػػزة فارقػػة

ريف فػي وضػع تكما  .ذاا الجوانس المررفية
 عػػراضالبػػرامج السػػموكية لرػػال  تمػػؾ األ

(Verte,osterlaan, Geurts, 
Roeyers, & Sergeant, 2006)ما  ؛

لػ  عائػد فرػاؿ فػي الترامػؿ مػع فئػة  سيكوف

هماػػػػا أمػػػف  ؛كبيػػػرة مػػػف ذوي ايضػػػطراباا
 ،توريػػػاوزممػػػة والتوحػػػد  ،صػػػروباا الػػػترمـ

والفصػػػاـ  ،وفػػػرط النشػػػاط اينتبػػػاكوقصػػػور 
 الدراسػػػاا أشػػػارااضػػػطراباا وغيرهػػػا مػػػف 

الوظػائؼ التنفيذيػػة فػػي  إسػػااـ إلػػا السػابقة
ترػديؿ تمػؾ  إسػااـ إلػا وأشارابؿ  ،حدوتاا

فػػػػػػػي عػػػػػػػال  تمػػػػػػػؾ  التنفيذيػػػػػػػة الوظػػػػػػػائؼ
 ايضطراباا عما المدى القريس.

 :حدود الدراسة
ف الدراسػة الحاليػة أ إلػا تشير الباحتػة     

حجػـ عينػاا  إلػاتالية تحتا   اانواة لدراس
 ،ذوي صػروباا الػترمـو  ،األسػوياءبر مف كأ
 ؛غيػػرهـ مػػف زمػػالا ايضػػطراباا المختمفػػةو 
 ،كػػػػػد مػػػػػف البنيػػػػػة الرامميػػػػػة لممقيػػػػػاسالمت
 ،اايسػػػتخرا  مرػػػػايير محػػػددة لتمػػػػؾ الفئػػػػو 

ولمفئػػاا النوعيػػة مػػف صػػروباا الػػترمـ عمػػا 
صػروباا وبخاصة في ضػوء  ،المقياسذلؾ 

 الحصوؿ عمياا.
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