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ملخص:

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الفروق في الوظائف التنفيذية للطلبة ذوي صعوبات التعلم،

والطلبة العاديين ،وهي دراسة وصفية مقارنة ،قامت باحثة خاللها بتطبيق مقياس  BRIEF2وهو

مقياس على شكل بطارية لتقدير السلوك يقوم بتعبئته معلم الصف ومعلم التربية الخاصة ،ويتكون

المقياس من  95فقرة موزعة على ( )5أبعاد لتقدير المعلمين وللتأكد من خصائص مقياس

الوظائف التنفيذية وصالحيته ،قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة اإلعادة ،ومعامل الفا
كرونباخ ،تكون أفراد العينة من  022طالب موزعين على ( )92طالبا صعوبات تعلم و( )92طالبا
من الطلبة العادين تراوحت أعمارهم بين ( )00-7سنة ،موزعين بين المدارس الحكومية والخاصة

في عمان ،ولتحليل البيانات ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة
على مقياس مستوى الوظائف التنفيذية تبعا لمتغير حالة الطالب (ذوي صعوبات التعلم والطلبة
العاديين) ،باستُ ِ
خدم تحليل التباين األحادي ( )ONE Way ANOVAلمعرفة داللة الفروق

للمقياس ككل ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات
الطلبة على مقياس مستوى الوظائف التنفيذية تبعا لمتغير حالة الطالب ،ولمعرفة داللة الفروق تم
تطبيق تحليل التباين األحادي.

الكلمات المفتاحية :الوظائف التنفيذية – صعوبات التعلم – أبعاد الوظائف التنفيذية.
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....دراسة مقارنة للوظائف التنفيذية

A comparative study of the executive functions of students with
learning disabilities and normal students
Rawan Adnan Salim Ibdah
Prof. Jamil Mahmoud Al-Smadi*
Abstract:
This study aimed to identify the differences in the executive functions
of students with learning disabilities, and ordinary students. It is a
comparative descriptive study, during which the researchers applied a
diagnostic test in the form of a scale called BRIEF2. It is a test in the form
of a battery to assess the behavior of students.It includes forms to be filled
by the class room teacher and the special education teacher.The scale
consists of 59 items distributed over (9) dimensions for the estimation of
teachers and to ensure the characteristics and validity of the scale of
executive functions.The researchers calculated the reliability of the test
using (teast-retest) method, and Alfa – Cronbach formula, the sample
consisted of 100 students ,the students were divided into two groups,(50)
students with learning disabilities and (50) normal students. The ages of
the students ranged between (7-11) years. The study included public and
private schools in Amman. To analyze the data, the arithmetic means and
standard deviations of the students' marks were calculated on the level of
the executive functions to the student's status variable (those with learning
disabilities and ordinary students).The results indicated that there were
apparent differences between the arithmetic means of the students' marks
on the level of executive Functions.
Keywords: executive functions - learning disabilities - dimensions of
executive functions.
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المقدمة:

يعددد مصددطلا الوظددائف التنفيذيددة مددن المصددطلحات الحديثددة فددي مجددال التربيددة الخاصددة ،وجددا

لتفسير عدد من المشكالت التي ارتبطت بأسباب غير واضحة وظاهرة التي تفقد الشدخص مقدرتده علدى
ال ددتعلم والتكي ددع والتع ددايه م ددع بيئت دده وتعي ددق تقدم دده ف ددي الحي دداة ،وتظه ددر ه ددذه المش ددكالت مرتبط ددة إم ددا
بصعوبات التعلم أو باالضطرابات السلوكية المختلفة وعادة مايعبر عنها باالعاقات الخفية وهي التي ال

تظهددر بشددكل واضددا مثددل االعاقددات األخددرى؛ ألنهددا ال تحمددل سددمات جسدددية واضددحة ،ومددن الممكددن أن
يترافق معها العجز بالوظائف التنفيذية مع االعاقات األخرى مثل االعاقات الحسية وكذلك االضطرابات

النفسية المختلفة ،ويعد هذا المصطلا نافذة لفهم كثيدر مدن االضدطرابات السدلوكية والتعلميدة التدي تحتدا

للفهم من قبدل الطالدب نفسده ووالديده ومعلميده ،ومدن أجدل وضدع سليدات واسدتراتيجيات تسداعد علدى الدتعلم
والضبط السلوكي واالنفعالي المناسب للبيئة التي يعيه فيها الطالب.

يعد ُدد مفهددوم الوظددائف التنفيذيددة ) (Executive Functionsمفهومددا واسددعا ،يشددمل طديف ددا مددن

العمليددات العقليددة التددي تشددمل الددذاكرة العاملددة ،ومهددارات التنظدديم والتخطدديط وةدارة الوقددت؛ والسدديطرة علددى
النفس والتنظيم الذاتي وكذلك المرونة االنفعالية والتنظيم االنفعالي (.)Katz, 2014

إن الوظائف التنفيذية بمسمياتها المختلفة سوا ؛ العمليدات التنفيذيدة ()Executive Processes

أم المهارات التنفيذية ( ،)Executive Skillsهي العمليات المعرفية التي يتحكم بها ويددركها الشدخص،
فتددر ر فددي سددلوكه وتحقي دق هدفدده؛ مثددل االنتبدداه ( )Attentionأي توظيددع االنتبدداه االنتقددائي؛ لمالحظددة

الس ددلوك المقب ددول وتعلمد ده والد دربط )Connect( ،أي رب ددط المعلوم ددات والخبد درات ببعض ددها واس ددترجاعها،
ويعتمددد ذلددك علددى كفددا ة الددذاكرة العاملددة ،والددتحكم ( )Controlهددو المقدددرة علددى الضددبط الددذاتي ،وكددبا
السددلوك المندددفع ،والمرونددة ( )Flexibilityهددي المقدددرة علددى التالعددب مددع المعطيددات المختلفددة للمواقددف
المتع ددددة ف ددي الحي دداة ،والفه ددم ( )Understandingأي فه ددم المعلوم ددات واالش ددارات الس دديا ية المختلف ددة

الموجددودة ،إمددا فددي السددياق االجتمدداعي أو التعلمددي ،فدإن جميددع العمليددات السددابقة تسددمى عمليددات الددتحكم
التنفيذيدة ( )Executive Control Processللسدلوك والدتعلم ،وذلدك أن كفدا ة هدذه العمليدات ،سدير ر
بشددكل كبيددر فددي مقدددرة الفددرد فددي حددل المشددكالت واتخدداذ الق درار وتوليددد اسددتراتيجيات لمعالجددة المواقددف

المختلفة وةدراك مخاطر السلوك).(Bunge & Souza ,2009

والسددلوك عددادة هددو نتددا عمليددة تنفيذيددة تفاعليددة نفسددية عصددبية ،يددتم تنفيددذها فددي الددذاكرة العاملددة،

وبشددكل أدق فددي المنطقددة الجبهيددة فددي الدددماا المسددرولة عددن نجدداح الددتحكم بالوظددائف التنفيذيددة وجودتدده،
111

روان ابداح ،أ.د .جميل الصمادي

دراسة مقارنة للوظائف التنفيذية....

وعمددل الددذاكرة العاملددة .إذ تشددير الد ارسددات أن االصددابات الدما يددة أو الرضددوع الناتجددة عددن السددقو

على الرأس والتي تحدث لألطفال في الطفولة المبكرة تر ر بشكل كبير في المناطق المسرولة عدن عمدل

الوظددائف التنفيذيددة فددي المنطقددة الجبهيددة فددي الدددماا
)Otero,2014

& (Goldstein, Naglieri, Princiotta

مشكلة الدراسة:

من خالل مراجعة األدب السابق المتعلق بموضوع الوظائف التنفيذية وتأ يرها تظهر الدراسات أن

اإلنسددان يتمتددع بمقددرة داخليددة لمواجهددة التحددديات وتحقيددق األهددداف مددن خددالل اسددتخدام وظددائف معرفيددة
عاليددة المسددتوى تسددمى الوظددائف التنفيذيددة ،التددي تسدداعد بدددورها علددى تحديددد األنشددطة أو المهمددات التددي
نوليها االهتمام و التركيز أي األنشطة التي تمارس في الحياة ،وتسما الوظائف التنفيذية بتنظيم السلوك

وتحقيددق األهددداف طويلددة المدددى ،مددن خددالل اسددتخدامها يكددون األفددراد قددادرين علددى تخطدديط وتنظ دديم

األنشددطة ،والحفدداى علددى االهتمددام واالسددتمرار بإكمددال المهمددة ،وةدارة العواطددف وم ار بددة األفكددار بالترتيددب
للعمل بشكل أكثر كفا ة وفعالية ببساطة ،هذه الوظائف تساعد على تنظيم التعلم والسلوك (Dawson

.)& Guare,2004

هندداك كثيددر مددن النقددا المشددتركة بددين صددعوبات الدتعلم وأبعدداد الوظددائف التنفيذيددة فسدديكون البحددث

مفتاحدا لفهددم تددأ ير الخلددل فددي الوظددائف التنفيذيددة علددى الطلبددة المشددمولين بالد ارسددة ومقددارنتهم مددع الطلبددة
العاديين ووضع استراتيجيات عالجية ُمختلفة ففي الدراسة التي قام بها ميا وكريستوفر وكارول وستيفاني

ووسار ) (Mia, Carol, Stephanie & Sara, 2018على عيندة مدن  024طالبدا تراوحدت أعمدارهم
من ( )33 – 3سنة أسهمت في معرفة تدأ ير كدل مدن الدذاكرة العاملدة والمروندة والتثبديط كقواعدد تنظيميدة
للتعلم والسلوك ،تم استخدام تقارير مالحظة من قبل الوالدين والمعلمين لألدا األكاديمي والسلوكي الذي
أظهددر ضددعفا فددي مهددارات القد ار ة واتبدداع التعليمددات وضددبط السددلوك ،نتيجددة الضددعف فددي الددذاكرة العاملددة
والمرون ددة والتثب دديط وأن ه ددذه األبع دداد الثال ددة ج ددز مه ددم ف ددي الوظ ددائف التنفيذي ددة ،وتض دديع الد ارس ددة أن

الوظائف التنفيذية جا ت لتدمج بين العمليات المعرفية والدوافع السلوكية التي البد من ضبطها من أجل
الحصددول علددى تعلددم أفضددل ،وأشددارت أيضددا إلددى وجددود عالقددة بددين ضددعف الوظددائف التنفيذيددة وتدددني
التحصدديل واألدا السددلوكي افتكيفددي وهددذا مايدددعم أهميددة اسددتخدام اسددتراتيجيات مختلفددة مددن أجددل تعدديل

السلوك األكاديمي واالجتماعي.

وعند ربدط العمليدات التنفيذيدة مدع طلبدة صدعوبات الدتعلم يالحدل أن الطلبدة ذوي الصدعوبات لدديهم
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عجز واضا في االنتباه والذاكرة وكذلك االدراك ،وتظهر المشكالت بشدكل أكبدر بعدد أن يصدبا الطالدب
المختلف ددة ف ددي الطفول ددة المبكد درة ليس ددت واض ددحة
ف ددي الس ددنوات الد ارس ددية األساس ددية ،وذل ددك ألن المرشد درات ُ
العتم دداد ه ددذه المرحل ددة م ددن ال ددتعلم عل ددى ال ددتعلم العرض ددي وك ددذلك اللع ددب دون التركي ددز عل ددى المه ددارات

األكاديمية من الق ار ة والكتابة والحساب ووجود تقييم يخضع له الطالب ،وغالبا ما يظهر طلبة صعوبات
التعلم ٍ
افقه عدم المقدرة على االنتباه أو اإلدراك أو الفهم أو الجلوس
تدن في التحصيل األكاديمي مما ير ُ
لفترة طويلة داخل الغرفدة الصدفية ،وهدذا مدا يفسدر بعد

سدلوك إ دارة الفوضدى ،أو النشدا ال ازئدد الم ارفدق

لصعوبات التعلم وتظهر المشكلة أكثر عندما ال يستطيع الطالب ربط التعلم السابق مع التعلم الجديدد أو
االنتبدداه إلددى المثي درات المختلفددة مددن حولدده والتعامددل معهددا ،وهددذا مددا يثبددت أن هندداك خلددال واضددحا فددي

العمليات التنفيذية ))Fuhs, Nesbitt, Farran, Dong, 2014

من هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف إلى الوظائف التنفيذية للطلبة ذوي صعوبات التعلم والفرق بينهم

وبين الطلبة العاديين وذلك من خالل االجابة عن األسئلة اآلتية.

 .3ما مستوى الوظائف التنفيذية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟
 .2ما مستوى الوظائف التنفيذية لدى الطلبة العاديين؟

 .3هل هنداك فدروق ذات داللدة احصدائية عندد مسدتوى ( (0.05 =αفدي الوظدائف التنفيذيدة بدين الطلبدة
ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين؟

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 التعرف إلى مستوى الوظائف التنفيذية للطلبة ذوي صعوبات التعلم.

 التعرف إلى الفروق في الوظائف التنفيذية بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين.
أهمية الدراسة

بددرزت أهميددة الد ارسددة فددي معرفدة الوظددائف التنفيذيددة علددى تعلددم الطالددب وسددلوكه ،لكونهددا المسدديطر

والمددتحكم بالسددلوك الظدداهر ،والتددي تتكددون مددن األبعدداد افتيددة الكددبا والرقابددة الذاتيددة واالنتقددال والمرونددة

والضبط االنفعالي وةتمام المهمات والذاكرة العاملة والتنظيم (Gerard,Peter, Steven, & Lauren,

) 2015فأي خلل في هذه األبعاد ستصبا هناك نتيجة حتمية لوجود خلل مر ر وظاهر فدي حيداة الفدرد
ٍ
الكامن و ار الخلل في هذه الوظائف التنفيذية.
في مناحي مختلفة ،مما دفع العلما للبحث عن السر
فف ددي ع ددام  3791ص دداا ع ددالم ال ددنفس مايك ددل بوس ددنر Posner

 Michaelمص ددطلحا مرادف ددا

للعمليات التنفيذية ،وهو التحكم المعرفي الكامن و ار الخلل العام الذي يكون فدي إدراك السدلوك المناسدب
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للموقف وفهمده وتلقائيتده ،وأن العمليدات المعرفيدة مدن انتبداه وتدذكر وةدراك موجدودة ،لكدن هنداك خلدال فدي
وظيفتها ومن هنا بدأ العمل على فهم هذا الخلل وتفسير تأ ي ارتده علدى العمليدة التعليميدة؛ وكدذلك أن هدذه

التأ يرات كثيرة التي تمنع الفرد من التعلم وتحيط الطالدب بكثيدر مدن المشدكالت السدلوكية التدي تحدد مدن
فهمه ومقدرته على الحصول على التعلم ).)Naglieri, Princiotta, & Otero, 2014

وتشددير الد ارسددة التددي قامددت بهددا يانددا ( )Yana ,2009والتددي هدددفت إلددى وصددف البنيددة النفسددية
والعصددبية للوظددائف التنفيذيددة ،قامددت بوصددفهم ضددمن المقدددرة علددى االحتفدداى والمرونددة والمحافظددة علددى
تعدد جميعهدا
التركيز والدافعية وكذلك التحويل واالنتقال بين المهمات واالستجابة للمهمدات المفاجدأة التدي ُ
شددكال مددن أبعدداد الوظددائف التنفيذيددة ،ومددن هنددا أصددبحت الد ارسدات التددي تهددتم بمشددكالت الددتعلم والسددلوك

تعنى بموضوع سالمة الوظائف التنفيذية وأهميتها وتغير تعبير متالزمة الفص الصددغي إلدى الخلدل فدي
الوظائف التنفيذية.

التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

ِ
أيضددا وهددو مصددطلا يسددتخدمه
الوظاااائف التنفيذياااة :األدا التنفيددذي للطفددل أو الطالددب وال ارشددد و

علما النفس العصبي لوصدف المهمدات العديددة التدي ترديهدا أدمغدة البشدر ،والتدي تع ُدد ضدرورية للتفكيدر
والد ددتعلم والتصد ددرف وحد ددل المشد ددكالت واالسد ددتجابة للمثي د درات المختلفد د ِدة حولد دده بمروند ددة ،وتنظد دديم ،وكفد ددا ة
).(Dawson & Guare,2004

وتعااارف الوظاااائف التنفيذياااة إجرائياااا :هددي مجموعددة مددن العمليددات والتددي تقدداس اجرائيددا بالدرجددة

المتحققدة علدى مقيدداس الوظدائف التنفيذيددة الدذي أعددده الباحثدان ضدمن تسددعة أبعداد موزعددة كدافتي الكددبا
واالنتقددال والضددبط االنفعددالي والمبددادرة والددذاكرة العاملددة والتخطدديط والتنظدديم وةنجدداز المهمددة وتنظدديم المدواد
وعدد فقراته ( )17فقرة.

دمل
صااعوبات الااتعلم :هددي اضددطراب فددي عمليددة أو أكثددر مددن العمليددات النفسددية األساسددية التددي تشد ُ
الفهم واستخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة ،والمقدرة على االنتباه واالستماع والتفكير والتواصل وتظهر فدي
المجاالت األكاديمية الق ار ة ،الكتابة ،الحساب ،وأشار التعريع إلى مظاهر مدن االعاقدة االدراكيدة وخلدل
في المناطق العصبية الموجودة في الدماا ).)Bowe, 2005

وتعاارف صااعوبات الااتعلم اجرائيااا :هدي فئددة الطلبددة المحددولين إلددى غددرف المصددادر ويتلقددون تعليمداُ

مساندا لهم لعدم مقدرتهم على تلقي التعلم داخل الغرفة الصفية.

122

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد الثاني.2222 ،

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة الحالية بالحدود افتية
 حدود البشرية طلبة صعوبات تعلم – طلبة عاديين – معلمو الصفوف العادية – معلمو صعوبات
التعلم.

 حدود المكانية أجريت هذه الدراسة في مدارس ضمن محافظة عمان مدارس خاصة وحكومية.
 الحدود الزمانية الفصل الدراسي األول للعام .2424/2437
اإلطار النظري:

يعد الدماا اإلنساني هو المحدرك والمدنظم للسدلوك والمعرفدة والدتعلم ،وأي خلدل فدي هدذا الجدز
ُ
المهددم يددر ر وبشددكل كبيددر فددي حيدداة االنسددان وتفاعالتدده وتعلمدده وحركتدده وغيرهددا ،يع دد الدددماا مركددز
السديطرة علدى السدلوك الظداهر الدذي تدتحكم فيده عمليدات داخليدة معقددة وتعدد الوظدائف التنفيذيدة مددن

أقوى األمثلة على القوى المحركة والكامندة و ار السدلوك والتدي تفسدر العالقدة بدين السدلوك والعمليدات
الداخلية في الدماا ،ومن الناحيدة التشدريحية للددماا وعالقتهدا بالوظدائف التنفيذيدة المتمثلدة بالمروندة

المعرفيددة والددذاكرة العاملددة والددتحكم والتثبدديط والمبددادرة والتددي تعم دل ضددمن شددبكات متمي دزة ومتداخلددة
جزئيددا والتددي تشددمل المندداطق الجبهيددة والمندداطق الجانبيددة فددي الدددماا وأي خلددل فددي القش درة الدما يددة
األمامية المسرولة عن اللغة والذاكرة واالنتباه واالستجابات الحركية ()Stephen,2017

وألهميددة هددذه المنطقددة وتأ يرهددا فددي السددلوك كددان يعبددر عنهددا قددديما (بوظددائف الفددص الجبهددي)

وأُسددتعي

عنهددا (بالوظددائف التنفيذيددة) ،والددذي يعكددس المعنددى الكبيددر والواضددا عددن الوظددائف

المتحكم ددة بالس ددلوك وال ددتعلم والت ددي يعبرعنه ددا بالوظ ددائف التنفيذي ددة ،وأش ددارت د ارس ددات العل ددوم النفس ددية

العصددبية إلددى أن أهميددة هددذه الوظددائف التنفيذيددة فددي إعطددا مرش درات وتفسدديرات للخددل الواضددا فددي
السددلوك وكددذلك اعطددا مبددررات حددول الفشددل فددي الددتعلم وتوظيددع ال ددتعلم والسددلوك

(Laura,

أجرهدا علمدا علدم الدنفس العصددبي
 )Paige, Elliot, Jessica, 2018وفدي اختبدارات معرفيددة ا

على مجموعة من األطفال الذين يعانون مدن مشدكالت أكاديميدة وسدلوكية ناتجدة عدن تداريخ مرضدي
أو و ار ددي لدده عالقددة بصددعوبات الددتعلم أو إصددابات الدرأس أو مشددكالت و ار يددة اندددهه العلمددا

مددن

نتددائج هددذه االختبددارات التددي أظهددرت مشددكلة واضددحة فددي الددذاكرة والتنظدديم واتمددام المهمددات وترميددز

المعلومات ،وهذا يركد العجز في الوظائف التنفيذيدة وتدأ ير الخلدل أو العجدز فدي المهدارات المختلفدة

سوا سلوكية أم تعليمية أم حياتية ). )Zelazo, Blair, & Willoughby , 2017
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تُفهددم الوظددائف التنفيذيددة بأنهددا مجموعددة مددن المهددارات والعمليددات المعرفيددة التددي تسددما بالتددأقلم
بنجداح مددع البيئددة وحددل المشددكالت مددن دمددج المعلومددات المختلفددة المتاحددة والمقدددرة علددى تنفيددذ أنمددا
سلوكية استبا ية بفضلها.

بش ددكل ع ددام تع د ُدد مس ددرولة ع ددن ال ددتحكم والتنظددديم ال ددذاتي للنش ددا العقلد ددي والمد دوارد المعرفي ددة،
والمشاركة في جوانب مثل التحفيدز أو األخدالق وكدذلك فدي معالجدة المعلومدات والدتحكم فدي السدلوك

)(Cools, 2016

أش ددار تعري ددع كورب ددت وكوس ددتن وهن دددري وروك وأوزونوف ددا

Constantine,

(Corbett,

) Hendren, Rocke, & Ozonoffa, 2009إلدى أن مصدطلا الوظدائف التنفيذيدة هدو الخلدل

في المقدرة على السيطرة العقلية للعمليات المادية المعرفية وضبط النفس االنفعالي.

أمدا جدور وداون ) (Dawson & Guare, 2004فأشدا ار إلدى العمليدات التدي تسدما بتنظديم

السلوك وجودة التعلم والمقدرة على موا و مة السلوك وتحقيق األهداف.
يعد ُدد مفهددوم الوظددائف التنفيذيددة مفهومددا واسددعا ،يشددمل طديفددا مددن العمليددات العقليدة التددي تشددمل
الذاكرة العاملة ،والمهارات في التنظيم والتخطيط وةدارة الوقت والسديطرة علدى الدنفس والتنظديم الدذاتي

وكذلك المرونة االنفعالية والتنظيم االنفعالي ()Katz, 2014

تعددرف الوظددائف التنفيذيددة بالنسددبة لطلبددة ذوي صددعوبات الددتعلم بأنهددا ،العمليددات العقليددة التددي

يق ددوم الطلب ددة بتفعيله ددا ف ددي المه ددارات األكاديمي ددة المختلف ددة للحف دداى عل ددى إدراكه ددم وانتب دداههم وفهمه ددم

وذاكدرتهم وتوظيفهددا فددي الخبدرات السددلوكية والتعليميددة المختلفددة والتفاعددل مددع البيئددة مددن أجددل تحقيددق
أهدافهم المختلفة بنجاح( .(Wong,2440
وتتمحدور أبعداد الوظدائف التنفيذيدة فدي تسدعة أبعداد هدي ( & Gerard,Peter, Steven,

 ( Lauren,2015الكبا  - Inhibitالم ار بة الذاتية  – Self-Monitorاالنتقدال  - Shiftالضدبط

االنفعدالي  – Emotional Controlالمبدادرة  – Initiateالدذاكرة العاملدة – Working Memory

التخط د د دديط والتنظ د د دديم  – Plan/Organizeانجدد د دداز المهمدد د ددة  - Task-Monitorتنظدد د دديم الم د د د دواد
.)Organization of Materials

 .3الك ددبا ( )Inhibitيع ددد م ددن أبع دداد الوظ ددائف التنفيذي ددة الت ددي تعب ددر ع ددن المق دددرة عل ددى السد ديطرة
والددتحكم فددي السددلوك ومقاومددة السددلوك غيددر التكيفددي أو عدددم التصددرف وفددق قواعددد السددلوك أو
ضمن تعليمات المكان أو الصف وعدم إدراك مخداطر السدلوك ،وفدي وصدف لعددم إدراك الطفدل
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لمخدداطر أو عواقددب السددلوك بأندده مندددفع كالسددهم ال تسددتطيع إيقافدده أو السدديطرة عليدده ويددأتي هددذا
در مددن المشددكالت والمواقددف المزعجددة
السددهم غالبددا فددي المكددان غيددر المناسددب الددذي يسددبب كثيد ا

لألخرين.

 .2الرقابد ددة الذاتيد ددة ( )Self-Monitorيقصد ددد بالرقابد ددة الذاتيد ددة الد ددوعي بتد ددأ ير السد ددلوك فد ددي الفد ددرد
وافخدرين بمعنددي سخددر عواقددب السددلوك ،والمقدددرة علددى تقيدديم الددذات ومعرفددة نقددا القددوة والضددعف
لدى الطالب بشدكل ذاتدي ووهيده بفاعليدة السدلوك الدذي يقدوم بده ومقدرتده علدى المشدكالت وتغيدر
االستراتيجيات السلوكية بما يتناسب مع يم المجتمع والبيئة التي يعيه فيها الفرد والتي تتطلدب

مهارات ومقدرات وظيفية فعالة وكثير ممن يعاني من اضدطراب أو خلدل فدي الوظدائف التنفيذيدة

أي يفتقر إلى المقدرة على االحساس وتحمل مسرولية السلوك.

 .3االنتق ددال ( )Shiftيش ددير مفه ددوم االنتق ددال المق دددرة عل ددى التح ددرك واالنتق ددال إل ددى مهم ددات مختلف ددة

ضمن الروتين اليومي سوا المدرسي أومالحياتي ،ويواجه األطفدال الدذين يعدانون مدن عجدز فدي

الوظ ددائف التنفيذي ددة ص ددعوبة االنتق ددال ب ددين المهم ددات المختلف ددة ،وأخ ددذ وق ددت أط ددول للتعام ددل م ددع
التغيد درات الروتيني ددة ويظه ددروا إصد د ار ار علدددى متابعدددة الطريق ددة ذاته ددا أو ال ددنهج ف ددي التعام ددل م ددع
المشكالت المختلفة والتفكير والتركيز في موضوع معين والتعثر في حل المشكالت المختلفة.

 .0الضدبط االنفعدالي(  )Emotional Controlويشدير هدذا المصدطلا إلدى مقددرة الفدرد أو الطفدل
دور في الضبط االنفعالي ،والقصدور
إلى تعديل االستجابات العاطفية وتردي الوظائف التنفيذية ا

فيهددا يددردي إلددى صددعوبة فددي ردود الفعددل العاطفيددة يظهددرون نوبددات غضددب وتددردد وتقلبددات فددي

الم از وعدم فهم للمشاعر.

 .1اتمام المهمات ( )Task Completionغالبا مايظهر األطفال أو الراشدون الدذين يعدانون مدن
عجز في الوظائف التنفيذية بعدم المقدرة على انها المهمة حتدى فدي المهمدات الحياتيدة اليوميدة

وتتميددز المهمددة لددديهم بأنهددا بطيئددة وغيددر فعالددة ويظهددرون ضددعفا فددي تنظدديم المهمددة واألهددداف

وتسبب لهم المهمات الطويلة أو ذات تسلسل معين تحديا واليستطيعون اتمامها ويتصف عملهم
بددالنقص وعدددم الوضددوح وتظهددر هددذه المشددكلة بشددكل كبيددر عنددد طلبددة صددعوبات الددتعلم وتشددتت

االنتباه والنشا الزائد.

 .6المبادرة ( )Initiateيفتقدر المصدابون بعجدز الوظدائف التنفيذيدة إلدى المبدادرة أو حتدى أخدذ زمدام
األمور في أي نشا وتتجلى بشدكل كبيدر هدذه المشدكلة فدي بدد المهمدة أو حتدى طدرح فكدرة فدي
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أ نا العمل الجماعي ،وعدم المقدرة على تقديم أفكار منظمة وواضحة من أجل البد فدي مهدارة
أو مهمة معنية.

تعدد الددذاكرة العاملددة مددن أهددم أبعدداد الوظددائف التنفيذيددة
 .9الددذاكرة العاملددة(ُ )Working Memory
والت ددي تظه ددر بش ددكل كبي ددر بع دددم مق دددرة األطف ددال المص ددابين بض ددعف الوظ ددائف التنفيذي ددة عل ددى
اسددتذكارها وتوظيددع المعلومددات التددي يكددون اسددتقبالها فددي الددذاكرة قصدديرة المدددى ،ويعبددر علمددا

الددنفس العصددبي بددأن المعلومددات تفقددد مسددارها فددي الدددماا فيظهددر الطفددل بددأن لديدده ذاكدرة ضددحلة

غيددر وظيفيددة ضددمن خب درات حياتي دة وأكاديميددة متنوعددة ،ويعبددرون عددن ضددعف الددذاكرة العاملددة
بفت درات انتبدداه قصدديرة وترميددز خدداطم للمعلومددات وعدددم المقدددرة علددى تصددور السددلوك أو حتددى

ربطه بخبرات مر بها الطفل.

 .8التخط دديط والتنظ دديم( )Plan/Organizeيد درتبط ه ددذا البع ددد ف ددي المق دددرة عل ددى التخط دديط وتوق ددع
األحددداث المسددتقبلة للس دلوك ،وتطددوير خط دوات مناسددبة فددي وقددت مبكددر لتنفيددذ مهمددة أو نشددا

والتخط دديط ينط ددوي عل ددى التخي ددل وتط ددوير أهدددداف للوصدددول وبش ددكل م ددنظم إل ددى س ددلوك مدددنظم

وواضد ددا ،ويتعلد ددق التنظد دديم والتخطد دديط بترتيد ددب األفكد ددار واألدوات وجمد ددع المعلومد ددات المختلفد ددة
للحصول على سلوك أو مهمة أكاديمية ناجحة.

 .7انجاز المهمة( )Task-Monitorيشير هذا المفهدوم إلدى المقددرة علدى انجداز المهمدة المطلوبدة
مددن الطفددل ضددمن معددايير محددددة لهددا وقددت وطريقددة معينددة لددذلك يعددد ،اخد ار المهمددة أو السددلوك

بشدكل نهددائي لألطفدال الددذين يعددانون مدن ضددعف فددي الوظدائف التنفيذيددة هددو أمدر متعددب ومرهددق

واليص ددل إل ددى مع ددايير األدا المقب ددول ال ددذي الب ددد أن تك ددون علي دده المهم ددة التعليمي ددة أو الس ددلوك
مرشر قويا على وجود خلل في الوظائف التنفيذية لدى األطفال.
ا
االجتماعي ويعد هذا

 .34تنظدديم المدواد( )Organization of Materialsيشددير هددذا البعددد إلددى المقدددرة علددى تصددنيع
الم دواد المحسوسددة وترتيبهددا مددن خددرز أو ألعدداب وكددذلك تنظدديم سدداحات اللعددب وترتيددب الخ دزائن
والحقائد ددب والمقاعد ددد التد ددي يد دددرس عليه د دا الطلبد ددة ،والمحافظد ددة علد ددى أدواته د دم التد ددي يسد ددتعملونها،

وتنظيع مكان اللعب أو مكان الطعام وحتى العمل الموكل إليهم البد أن يتم بشدكل مرتدب ويدتم
وصف األطفال الذين يعانون من عجز بالوظائف التنفيذية في هذا البعد بالفوضى والعشوائية.

آلية عمل الوظائف التنفيذية.

في القديم كان يظن أن التعلم يردي إلى نمو خاليا الدماا ويساعد التعلم على تكدوين خبدرات
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مختلفددة وهددذا الشددي صددحيا عندددما ينظددر إلددى سددالمة الحدواس والددذاكرة ووظددائف الدددماا فددي تلقددي

المعلومددات وتهيئتهددا ونقلهددا بطريقددة صددحيحة ،لكددن مددع ت ازيددد البحددوث أظهددرت أن التعلدديم كطريقددة
اليكفد ددي وحد دددهُ لحد دددوث تطد ددور فد ددي خب د درات الشد ددخص وأظهد ددر أن الخب د درات البيئيد ددة الجيد دددة وصد ددحة
الوظددائف التنفيذيددة تددردي دو ار ف ددي بلددورة المعرفددة والخبد درات وال ددتعلم داخ ددل الدددماا ،وألن ال دددماا
هبارة عن مجموعة من الخاليدا العصدبية التدي تقدوم بعددد مدن الترابطدات العصدبية مدن أجدل ترتيدب
وفهم وترميز وتخزين واسترجاع المعلومات التي يتم استقبالها من الحدواس ،يظهدر طلبدة صدعوبات

الددتعلم وتشددتت االنتبدداه والنشددا ال ازئددد وكددذلك اضددطرابات التصددرف ،تشددوها فددي هددذه العمليددات وفددي
ربددط المعلوم ددات وتوظيفه دا س دوا ف ددي بيئددة الددتعلم المدرسددي أم ف ددي الحيدداة العامددة أم ف ددي المواق ددف
االجتماهية المختلفة وهنا البد من اإلشارة إلى مصطلا (اللدونة الدما ية) وهي مقددرة الددماا علدى
وتعدد
عمل تشابكات عصبية ادراكية لتوظيدع الخبدرات البيئيدة والتعلميدة فدي مواقدف سدلوكية مختلفدة ُ

اللدونددة الدما يددة مرادفدة لمصددطلا المرونددة الدما يددة فددي المقدددرة علددى توظيددع الخبدرات المختلفددة
في مواقف متعددة وبطرق مختلفة وهدي انعكداس حقيقدي لسدالمة العمليدات الدما يدة الداخليدة الدذي

ُيعد بيت الوظائف التنفيذية في الدماا ،وتعد المرونة الدما ية والمقدرة على االنتقدال بدين الخبدرات
الحياتيدة المختلفدة وكدذلك التعليميدة والضدبط االنفعدالي أحدد أهدم ابعداد الوظدائف التنفيذيدة Hoenig,
).)Sim, Bochev, Herrnberger, & Kiefer, 2008

ينقس ددم الف ددص الص دددغي الجبه ددي إل ددى مس ددتويات م ددن الناحي ددة الحركي ددة وتأ يره ددا ف ددي الس ددلوك

الظد دداهر إذ يسد ددتدل علد ددى الوظد ددائف التنفيذيد ددة مد ددن خد ددالل السد ددلوك الظد دداهر وهد ددذه المسد ددتويات هد ددي
()Jennifer, Udo & John,2013

 المستوى األول وهو الجز المرتبط بالحبل الشوكي المسدرول عدن الحركدة ،وهدو ندواة األعصداب

الدما يددة ويتخصددص هددذا المسددتوى فددي السدديطرة علددى الحركددات الد يقددة وحركددة اليددد واألصددابع

دأزر وسدديطرة حركيددة
وحركددة عضددالت الوجدده والمقددرة علددى ضددبط الحركددة الد يقددة التددي تتطلددب تد ا

عالية.

 المستوى الثاني وهو جز من أجسام الخاليا الحركية ،والمنطقدة الحركيدة للقشدرة المخيدة ،وتدر ر
هذه المنطقة في نظام يتحكم باألطراف ،ونظام يتحكم بحركة الجسم ونظام يتحكم بحركدة العدين

وتر ر بشكل كبير في حركة الجسم العامة.

 المسدتو الثالدث ويتكدون مدن الخاليدا العصددبية للمنطقدة الجبهيدة األماميدة ،المتحكمدة فدي تنظدديم
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السددلوك الظدداهر الم درتبط بزمددان ومكددان معين دين والددذي يعمددل علددى اسددتقبال المثي درات وبرمجتهددا
وترتيبها مع المستويات السابقة من أجل إخ ار سلوك سوي ومقبول.

تأثير الخلل في الوظائف التنفيذية على السلوك والتعلم:

يددردي الخلددل أو االصددابة فددي الفددص الصدددغي إلددى خلددل فددي الوظددائف التنفيذيددة تظهددر علددى

شكل ()Jennifer, Udo. & John,2013

 ضعف المقدرة على التفكير المتشعب : Divergent_Thinking
ويقصددد بدده وجددود أكثددر مددن إجابددة أو اسددتجابة محتمل ددة لس درال واح ددد ،مثددل الس درال الخددا
باالستخدامات المختلفة لشي واحد وهذا يرتبط بشكل كبير بالذاكرة العاملة التي تساعد علدى الدربط
بين الخبرات المختلفة والمعارف المتشعبة.

 نقص التلقائية :Spontaneity

إذ يفتق ددد الطف ددل المق دددرة عل ددى المب ددادرة واتخ دداذ ردة الفع ددل والقد درار المناس ددب وه ددذا يعك ددس بع ددد

المبادرة في الوظائف التنفيذية والبد في المهمة التعليمية.

 ضعف التخطيط والتنفيذ Poor planning and implementation
إذ يفق ددد الطف ددل أو الطال ددب المق دددرة عل ددى تك ددوين خط ددط معرفي ددة جدي دددة لح ددل المش ددكالت ،أو

مواقف تتصف بالتعقل والمنطق المعتمد على المعلومدات العامدة الحياتيدة فإنده ال يسدتطيع أن يضدع
خط ددة واض ددحة وم ددن االس ددتجابات العشد دوائية المنظم ددة والمناس ددبة للس ددلوك يتص ددف س ددلوك الش ددخص
بالعشوائية والفوضى وهذا بعد واضا من أبعاد الوظائف التنفيذية.

 ضعف في التذكر واالنتباه Poor remembering and attention
حيددث يفتقددد الطفددل الددذي يعدداني مددن تلددف أو إصددابة بددالفص الجبهددي المسددرول عددن الوظددائف

التنفيذية المقدرة على االنتباه والمحافظة على فترة انتباه طويلة ،تر ر عليه المثيرات وتشدتت انتباهده
بشكل كبير.

 اضطراب السلوك االجتماعي Social Behaviorوالددذي يتمثددل فددي ضددعف السدديطرة علددى السددلوك والقيددام باالسددتجابة ذاتهددا فددي مواقددف متعددددة

ومختلفة ،وفي مواجهة مواقف اجتماهية مختلفة.

 -عدم المقدرة على التعلم االرتباطي :Associative learning

إذ تددردي إصددابة الفددص الجبهددي إلددى عدددم مقدددرة الطالددب علددى ربددط الددتعلم بددالخبرات السددابقة
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وعدم الربط بين المثير واالستجابة لذا تجد استجاباته ضعيفة وتتسم باإلندفاهية.

 -اضطراب الشخصية : Personality Disorder

تظه ددر ف ددي إص ددابات الف ددص الجبه ددى وخل ددل الوظ ددائف التنفيذي ددة عل ددى ش ددكل التعبي ددر المتبل ددد

والالمباالة وفقدان الدافعية ونوبات من الغضب واالنفعال الصراخ دون مبرر والشدعور الددائم بالملدل
وعدم الراحة.
دا أن تددأ ير خلددل الفددص الصدددغي علددى الوظددائف والعمليددات النفسددية
وبنددا علددى ماسددبق يتضد ُ
الداخليدة التدي تعددد محدرك للسدلوك الظدداهر وارتباطهدا الكبيدر بالوظددائف التنفيذيدة المسديطرة والمحركددة
للددتعلم والسددلوك ويبددرز وبشددكل كبيددر أهميددة وتددأ ير هددذه الوظددائف والتددي تعطددي المقدددرة علددى تفسددير
ح ددوث الددتعلم الغيددر فعددال للطالددب وظهددور االنمددا السددلوكية المضددطربة مثددل اضددطرابات السددلوك
والنشا الزائد وتشتت االنتباه.

وأضدداف مارييددت ووديتددر ووجدداكوب ) )Mariëtte, Dieter,& Jacob,2018فددي د ارسددة

طولية لد( )112طفدال فدي هولنددا مدن عمدر ( )32 -2سدنة عدن تدأ ير الوظدائف التنفيذيدة فدي الدتعلم
م ددن خ ددالل ال ددة مح دداور أساس ددية وه ددي الوظ ددائف التنفيذي ددة كمرش ددر ل ددألدا األك دداديمي ،الت دددخالت

واالسددتراتيجيات المختلفددة وتأ يرهددا فددي الوظيفددة التنفيذيددة واألدا األكدداديمي ،التعدداون بددين األس درة
والمعل ددم والطال ددب ف ددي رف ددع كف ددا ة الوظ ددائف التنفيذي ددة م ددن خ ددالل تعم دديم اس ددتراتيجيات مبكد درة للحف ددل
والتذكر واالنتباه واتمام المهمات والتنظيم والمرونة التي تعد من أبعاد الوظائف التنفيذية المهمدة فدي
عمليددات الددتعلم المختلفددة ،وتشددير التقددارير التجريبيددة عددن أهميددة الوظددائف التنفيذيددة مددن أجددل الددتعلم

وتس ددلط التق ددارير أن هن دداك بعد د

ال دددالئل الواض ددحة والت ددي تس دداعد عل ددى التنبد در بوج ددود مش ددكلة ف ددي

الوظ ددائف التنفيذي ددة ف ددي س ددن مبكد درة الب ددد م ددن مالحظته ددا واس ددتخدام اس ددتراتيجيات م ددن أج ددل تنش دديط

وخصوصددا المرحلددة الحرجددة مددن عمددر الطفددل التددي تددردي المرونددة الدما يددة أو
الوظددائف التنفيذيددة
و
ور فددي تغيددر المسددارات العصددبية غيددر المناسددبة إل دى مسددارات تنشددط الدددماا ممددا
اللدونددة الدما يددة د ا
تساعد على تقليل أ ر عدم المقدرة على التعلم أو ظهور صعوبات تعلم.

وأشارت دراسة غلدوب ورايفدس وأولكدار ( ( Golub, Rijavec,Olcar,2016إلدى تدأ ر اللغدة

أيضا بضعف الوظائف التنفيذية والتي تنعكس على الطلبة من خدالل طالقدة التعبيدر ،ويعدد ضدعف
در ومتنبددأ لضددعف الوظددائف التنفيذيددة للطفددل وتأ يرهددا عليدده
اللغددة اللفظيددة فددي مرحلددة الطفولددة مرشد ا
الحقا ،ويعود السبب لعدم المقدرة على التعبير وفهم الكلمات لضعف الوظدائف التنفيذيدة ضدمن بعدد
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الخل ددل ف ددي ال ددذاكرة العامل ددة وعم ددل ترابط ددات ب ددين م ددا ت ددم تعلم دده والمواق ددف الجدي دددة واختي ددار الكلم ددة

الصحيحة والتعبير المناسب وكذلك الطالقة في الق ار ة.

ومن خدالل ماسدبق أظهدرت د ارسدة بدالزك ) (Pliszka,2002أهميدة مرحلدة الطفولدة مدن عمدر 2

إلى  6سنوات والسبب في االهتمام الشديد في هذه المرحلة ،هو أن التشابكات العصبية والترابطدات بدين
األعصدداب تتكددون فددي هددذه المرحلددة ويددتم عمددل هددذه الترابطددات فددي الددذاكرة العاملددة التددي تقددوم بترتيددب
الخبرات في مرحلدة الطفولدة وربطهدا مدع الخبدرات المختلفدة الالحقدة فدي حيداة الطفدل ،تقدع الدذاكرة العاملدة
ف ددي المنطق ددة الجبهي ددة ف ددي ال دددماا المس ددرولة وبش ددكل كبي ددر ع ددن ال ددتعلم واإلدراك واالنتب دداه وال ددذاكرة ،وأي

مشكالت في هذه المنطقة من الدماا سير ر وبشكل كبير في الطفل وحتى الراشد الذي يكتسب اإلعاقة
في وقت الحق ،وتجمدع األبحداث والد ارسدات النفسدية العصدبية أن الخلدل فدي هدذه المنطقدة هدو المسدرول

عن صعوبات التعلم وتشتت االنتباه والنشدا ال ازئدد ،واالضدطرابات السدلوكية ،والقاسدم المشدترك بدين هدذه

الفئات هو الخلل في الوظائف التنفيذية المر رة في الكبا والم ار بة الذاتية واالنتقال مدن مهمدة إلدى أخدرى
واتمددام المهمددات والمبددادرة والضددبط االنفعددالي والتخطدديط والتنظدديم وأخيد ار تنظدديم المدواد وترتيبهددا ،إذ تظهددر
مشدكالت كثيدرة عنددد طلبددة صدعوبات الددتعلم والتشددتت والنشددا ال ازئدد وكددذلك اضددطرابات التصددرف ضددمن

أبعاد الوظائف التنفيذية.

تعقيب على الدراسات السابقة:
أشددارت جميددع الد ارسددات السددابقة إلددى أهميددة سددالمة الوظددائف التنفيذيددة وتأ يرهددا فددي الددتعلم ،وأن

الوظائف التنفيذية هي شر أساسدي للدتعلم تختلدف نسدبة الخلدل مدن شدخص إلدى سخدر ويدردي كثيدر مدن
العوامددل إلددى خلددل الددذاكرة العاملددة لدددى الطفددل التددي تعددد مركددز الوظددائف التنفيذيددة ،منهددا اصددابات الدرأس
الو ار ية وكذلك أسباب غير معروفة إلى األن ،ويعد ضعف اللغة أو التأخر اللغوي ،وعددم المقددرة علدى
اللعب المنظم واسترجاع المعلومات والتعلم العرضي ،أحد المرشرات الواضحة في مرحلة الطفولة المبكرة

لوجود خلل في الوظائف التنفيذية مع استثنا تدني المقدرات العقلية أو االعاقات الحسية وكذلك العوامل

البيئية المختلفة ،وتهدف الد ارسدة الحاليدة إلدى تعدرف الفدروق بدين الوظدائف التنفيذيدة بدين الطلبدة العداديين
وطلبددة صددعوبات الددتعلم وتأ يرهددا فددي الددتعلم والسددلوك ،واقت دراح ب درامج واسددتراتيجيات لمسدداعدة المعلمددين
وأوليا األمور على تحسين الوظائف التنفيذية.
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اإلجراءات والنتائج:

منهجية الدراسة وتصميمها البحثي:

وظفت هذه الدراسة منهجية البحث الوصفية من أجل التعدرف إلدى الفدروق فدي الوظدائف التنفيذيدة

بين الطلبة العادين والطلبة ذوي صعوبات التعلم وللتعرف إلى الفروق تم استخدام المتوسدطات الحسدابية
للمقارنة بين النتائج على أبعاد المقياس التسعة.
متغيرات الدراسة:

المتغيرات المستقلة معلمو طلبة صعوبات التعلم ،معلمو الطلبة العاديين.
المتغيرات التابعة الوظائف التنفيذية بأبعادها التسعة.
مجتمع الدراسة:

معلمو طلبة صدعوبات الدتعلم الملتحقدين بغدرف مصدادر الدتعلم – المرشددون الطدالب تدم ترشديحهم

لكل من اضطراب تشتت االنتباه والنشا الزائد واضطرابات التصرف – معلمو الصفوف العادية للطلبدة
العاديين.

عينة الدراسة:
تكونت العينة من طالب مدارس عمان الخاصة والحكومية ومعلميهم .تم اختيار عينه مكونة مدن

( )344طالب تتراوح أعمارهم بين (  )33-6سدنة بواقدع ( )14طالبدا مدن الطلبدة ذوي صدعوبات الدتعلم،
و( )14طالبا من الطلبة العاديين ،تم تعبئة المقياس مدن خدالل معلمدي غدرف المصدادر وغدرف الصدف
العاديددة ،تددم اختيددار عينددة ذوي صددعوبات الددتعلم مددن الطلبددة الددذين تددم تشخيصددهم بشددكل رسددمي التحدداقهم
بغرف المصادر.
المتغير
الجنس
الحالة

أدوات الدراسة:
مقياا

اال لجدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات
الفئة
ذكر
أنثى
المجموع
عاديين
ذوي صعوبات التعلم
المجموع

العدد
45
55
100
50
50
100

النسبة
45%
55%
100%
50%
50%
100%

تقادير الوظاائف التنفيذياة Behavior Rating Inventory of Executive

 Functionsهدو مقيداس قدام بتحديثده ) (Gioia, Isquith, Guy, Kenworthyفدي عدام ()2431
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دراسة مقارنة للوظائف التنفيذية....

في نسخته المطورة الثانية  BRIEF2وهو مقياس على شكل بطارية لتقدير السلوك يقدوم بتعبئتده معلمدو

الص ددفوف – ومعلمد دو غ ددرف المص ددادر وك ددذلك المرش دددون وأولي ددا األم ددور ،ويتك ددون المقي دداس بنس ددخته
األصدلية مددن  63فقدرة موزعددة علدى ( )7أبعدداد ،تدم ترجمددة المقيداس وتحكدديم الترجمدة مددن حيدث مناسددبتها
للمعنى وتم تعديل الفقرات إلى ( )17فقرة موزعة على تسعة أبعاد وهي كبا السلوك – الضدبط الدذاتي
 مرونددة اإلنتقددال – الددتحكم االنفعددالي  -المبددادرة – الددذاكرة العاملددة التنظدديم – إنجدداز المهمددة – تنظدديمالمواد.
 الصدق الظاهري للمقياس
للتحقق من صدق المقياس ،تم اسدتخدام طريقدة صددق المحتدوى وصددق الصدياغة اللغويدة لدألداة،
بعددرع المقيدداس علددى ( )34مددن أعضددا الهيئددة التدريسددية فددي الجامعددات األردنيددة ومددن المختصددين فددي

التربية الخاصة واالرشاد ،وكانت نسبة االتفاق بين المحكمين .%84
 الثبات:

للتأكد من خصائص مقياس الوظدائف التنفيذيدة وصدالحيته ،قدام الباحثدان بحسداب الثبدات بطريقدة

اإلعادة.

الجدول ( )2معامل الثبات بطريقة اإلعادة لمفردات المقيا

الثبات بطريقة اإلعادة
4.87

المقيا
مقياس الوظائف التنفيذية

يتضا من الجدول ( )2أن الثبات بطريقة اإلعادة بلغ) )0.87مما يدل على أن مقياس الوظائف

التنفيذية يتمتع بدرجة جيدة من الثبات.
مفتاح تصحيح المقيا

ت ددم م ارع دداة أن يت دددر مقي دداس (ليك ددرت الرب دداعي) المسدددتخدم فدددي الد ارس ددة تبعدددا لقواعدددد المقد دداييس

وخصائصها كما يأتي

اليحدث أبدا
1

يحدث بدرجة قليلة
2

يحدث بدرجة متوسطة
3

يحدث بدرجة كبيرة
4

واعتمادا على ما تقدم فإن يم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل معها
على النحو افتي وفقا للمعادلة افتية

القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي
3
1 4
3 = 3
=  1وهذه القيمة تساوي طول الفئة.
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وبذلك يكون المستوى المنخف

من 1.99_ 1.00

ويكون المستوى المتوسط من 3.00_2.00
ويكون المستوى المرتفع من 4.00 -3.01

اجراءات الدراسة:

قام الباحثان بإعداد المقيا

من خالل الخطوات اآلتية.

 االطالع على األدب السابق والممارسات التربوية التي تم اتخاذها من أجل حل المشكالت التعليمية
والسلوكية المعتمدة على استراتيجيات تدعم عمل الوظائف التنفيذية وتحفزه ،وكذلك االطالع على
مقياس الوظائف التنفيذية  BRIEF2بنسخته المتطورة وترجمة فقراته بما يتناسب مع اللغة العربية.

 تم تنقيا مراجعة المقياس وتحكيمه.

 تم الذهاب إلى المدارس التي تمثل فيها مجتمع الدراسة وشرح سلية تطبيق المقياس للمعلمين على
طلبة صعوبات التعلم محولين بشكل رسمي إلى غرف المصادر وةعطا معلمة غرفة المصادر

المقياس لتعبئته.

 من أجل التأكد من دقة المقياس من حيث اإلج ار تم تطبيق المقياس مرتين للطالب نفسه مرة من
معلم غرفة المصادرة ومرة من معلم غرفة الصف وأظهرت النتائج تطابق رأي المعلمتين.

عرض النتائج ومناقشتها

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستوى الوظائف التنفيذية للطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة

العاديين والتعرف إلى الفروق في الوظائف التنفيذية بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين،
وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة افتية

اوال :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها:

ما مستوى الوظائف التنفيذية لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم؟

لإلجابة عن هذا السرال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة ذوي

صعوبات التعلم على مقياس مستوى الوظائف التنفيذية ،فكانت كما موضحة في الجدول (.)3

الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم على مقيا

الرقم
6
8
1

البعد
الذاكرة العاملة
انجاز المهمة
المبادرة

مستوى الوظائف التنفيذية
المتوسط الحسابي
2.99
2.94
2.94
111

الرتبة المئينية
3
2
3

االنحراف المعياري
4.683
4.606
4.712

المستوى
متوسط
متوسط
متوسط

دراسة مقارنة للوظائف التنفيذية....
البعد
التنظيم
تنظيم المواد
الضبط الذاتي
مرونة االنتقال
التثبيط " كع السلوك وضبطه "
التحكم االنفعالي
المقياس ككل

الرقم
9
7
2
3
3
0

روان ابداح ،أ.د .جميل الصمادي
المتوسط الحسابي
2.82
2.71
2.68
2.52
2.43
2.29
2.67

الرتبة المئينية
0
1
6
9
8
7

االنحراف المعياري
4.561
4.982
4.661
4.771
4.785
4.835
4.577

المستوى
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يتضا من الجدول ( )3بأن المتوسط العام لدرجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم على مقياس

مستوى الوظائف التنفيذية كان متوسطا وبمتوسط حسابي بلغ ( )2.67وانحراف معياري بلغ (،)0.577
في حين تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد بين ( 2.29و )2.99فقد جا بعد " الذاكرة العاملة "

بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2.99وبمستوى متوسط ،وجا بعد " انجاز المهمة " بالرتبة الثانية

بمتوسط حسابي ( )2.94وبمستوى متوسط ،وجا بعد "المبادرة" بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ()2.94

وبمستوى متوسط ،وجا بعد " التنظيم" بالرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )2.82وبمستوى متوسط ،وجا

بعد " تنظيم المواد " بالرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( )2.71وبمستوى متوسط ،وجا بعد "الضبط

الذاتي" بالرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( )2.68وبمستوى متوسط ،وجا بعد "مرونة االنتقال" بالرتبة
السابعة بمتوسط حسابي ( )2.52وبمستوى متوسط ،وجا بعد "التثبيط" كع السلوك وضبطه" "بالرتبة

الثامنة بمتوسط حسابي ( )2.43وبمستوى متوسط ،وجا بعد "التحكم االنفعالي" بالرتبة التاسعة واألخيرة

بمتوسط حسابي ( )2.29وبمستوى متوسط.

من خالل النتائج االحصائية للدراسة أظهر الطلبة صعوبات التعلم مشكالت كبيرة في الوظائف

التنفيذية في أبعادها التسعة وهذا يتفق مع الدرسات المختلفة حول عالقة الضعف بين الوظائف التنفيذية

وصعوبات التعلم ،إذ أشارت الدرسات إلى أن العجز في الوظائف التنفيذية مرشر قوي لوجود مشكالت
عديدة وظاهرة ويمكن التنبر بها في مرحلة رياع األطفال وهذا ما أشار إليه بول وجويروينجن ومارنا

ويونكنج

)(Paul, George, Yangyang, Marianne, Yoonkyung, & Steve,2019في

دراسة بعنوان العجز في الوظائف التنفيذية في رياع األطفال بتوقع الصعوبات األكاديمية المتكررة في

جميع المراحل االبتدائية ،وأظهرت أن األطفال الذين يظهرون مشكالت في الذاكرة واالستجابة لألوامر

واتمام المهمة وضعف الق ار ة والكتابة في هذه المرحلة المبكرة متنبم قوي لوجود مشكالت لها عالقة قوية
بالوظائف التنفيذية وأنه البد من التدخل المبكر من أجل التخفيع من أ ر العجز في الوظائف التنفيذية

في المراحل الالحقة من التعلم وهذا يتفق بشكل كبير مع نتائج الدراسة من حيث وجود فروق وعالقتها
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بالوظائف التنفيذية وصعوبات التعلم.

وتأكد كذلك دراسة بالزكا ) (Pliszka, 2002أن الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم يظهر

لهم خلل في كثير من األبعاد منها الذاكرة العاملة واتمام المهمة والمبادرة والمرونة والتنظيم ،وعادة مايتم

الحديث عن هذه األبعاد في الدراسات على أنها أشكال من السلوك الذي يظهر فيها الطلبة صعوبات

التعلم مشكالت لكن دون إطار وهو الوظائف التنفيذية بأبهادها التسع.
ثانيا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها:
ما مستوى الوظائف التنفيذية لدى طلبة العاديين؟

لإلجابة عن هذا السرال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة

العاديين على مقياس مستوى الوظائف التنفيذية ،كما في الجدول (.)0

الجدول( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة العاديين على مقيا
الرقم
3
7
9
8
1
2
3
0
6

البعد
مرونة االنتقال
تنظيم المواد
التنظيم
انجاز المهمة
المبادرة
الضبط الذاتي
التثبيط " كع السلوك وضبطه "
التحكم االنفعالي
الذاكرة العاملة
المقياس ككل

التنفيذية

المتوسط الحسابي
1.55
1.46
1.44
1.34
1.26
1.24
1.24
1.20
1.10
1.32

الرتبة المئينية
3
2
3
0
1
6
9
8
7

مستوى الوظائف

االنحراف المعياري
4.403
4.382
4.416
4.464
4.391
4.437
4.324
4.316
4.282
4.344

المستوى
منخف
منخف
منخف
منخف
منخف
منخف
منخف
منخف
منخف
منخف

يتضا من الجدول(  )4بأن المتوسط العام لدرجات الطلبة العاديين على مقياس مستوى الوظائف

التنفيذية كان منخفضا وبمتوسط حسابي بلغ ( )1.32وانحراف معياري بلغ ( ،)0.344في حين تراوحت
المتوسطات الحسابية لألبعاد بين ( 1.10و )1.55فقد جا بعد "مرونة االنتقال" بالرتبة األولى بمتوسط

حسابي ( )1.55وبمستوى منخف

وبمستوى منخف

 ،وجا بعد "تنظيم المواد" بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()1.46

 ،وجا بعد "التنظيم" بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )1.44وبمستوى منخف

 ،وجا

بعد "انجاز المهمة" بالرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )1.34وبمستوى متوسط ،وجا بعد "المبادرة" بالرتبة

الخامسة بمتوسط حسابي ( )1.26وبمستوى منخف
بمتوسط حسابي ( )1.24وبمستوى منخف

 ،وجا بعد "الضبط الذاتي" بالرتبة السادسة

 ،وجا بعد "التثبيط" كع السلوك وضبطه" " بالرتبة السابعة
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بمتوسط حسابي ( )1.24وبمستوى منخف

( )1.20وبمستوى منخف

وبمستوى منخف
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 ،وجا بعد "التحكم االنفعالي" بالرتبة الثامنة بمتوسط حسابي

 ،وجا بعد "الذاكرة العاملة" بالرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسط حسابي ()1.10

.

من خالل النتائج االحصائية للدراسة أظهر الطلبة العاديون متوسطات منخفضة على أبعاد مقياس

الوظائف التنفيذية وهذا يركد أن الخلل في الوظائف التنفيذية يسبب مشكالت سلوكية وتعليمية مختلفة وأن
سالمتها ينعكس على أدا الطلبة األكاديمي وكذلك السلوكي وهذا مايتفق مع الدراسة التي قام بها لو ار

وبيج وةليوت وتي وجيسيكا ( )Laura, Paige, Elliot, Jessica,2018هدفت هذه الدراسة لمعرفة
العالقة بين الوظائف التنفيذية وسالمة النشا الدماغي من خالل صور الرنين المغناطيسي لد ()339

طالبا تراوحت أعمارهم بين ( 34سنوات إلى  39سنة) كانوا يعانون من مشكالت أكاديمية وسلوكية تعيق
تقدمهم في الحياه دون تدني لمقدراتهم العقلية ،جا ت هذه الدراسة لتظهر أنه اليمكن االستدالل على
سالمة الوظائف التنفيذية بشكل اكلينيكي إال من خالل هذه الق ار ات النفسية العصبية وذلك ألنها

عمليات داخلية اليمكن رؤيتها أو االستدالل عليها إال من خالل م ار بة نشا الدماا وهذا الشي صعب

خصوصا في حال عدم وجود مرع أو اعاقة ظاهرة ،وأن المعيار األساسي لمعرفة سالمتها هو من
خالل أدا األفراد في نواحي مختلفة سلوكية واجتماهية والمقدرة على حل المشكالت ،وأنه من الممكن

التنبر بسالمة هذه الوظائف أو خللها في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل بع

المظاهر السلوكية

الشاذة.

أجرى ماريان و ريجوال وباتري از وةيفا ووكلوديا & (Marianne, Regula, Patriza,

) Eva, Claudia, 2011إلى التعريع بالدور المركزي واألساسي للوظائف التنفيذية في المراحل
العمرية المبكرة ،وأن هناك متنبئات تشير إلى وجود مشكالت في الوظائف التنفيذية البد من مالحظتها
تعطي أدلة عن وجود مشكالت في الوظائف التنفيذية ،تناولت الدراسة ( )331طفال في عمر من 1

سنوات إلى  33سنوات كشفت النتائج عن وجود مشكالت في الذاكرة والمرونة المعرفية والسيطرة من

خالل مظاهر سلوكية تم مالحظتها ،وأكدت الدراسة على أهمية التدخل المبكر من أجل تطوير الوظائف

التنفيذية وأهميتها للسلوك المدخلي أو المهارات القبلية لدخول المدرسة والتهيئة لبيئة التعلم.
ثالثا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها:

هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α=...0في الوظائف التنفيذية بين الطلبة

ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين؟

111

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد الثاني.2222 ،

لإلجابة عن هذا السرالُ ،حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على
مقياس مستوى الوظائف التنفيذية تبعا لمتغير حالة الطالب (ذوي صعوبات التعلم /الطلبة العاديين)،
واستُ ِ
خدم اختبار (ت) ( )tللعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق كما هو موضا في الجدول (.)5
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للعينات المستقلة لمقيا
التنفيذية تبعا لمتغير حالة الطالب (ذوي صعوبات التعلم  /الطلبة العاديين)

البعد

الحالة

عاديين
التثبيط " كع
السلوك وضبطه
صعوبات التعلم
عاديين
الضبط الذاتي
صعوبات التعلم
عاديين
مرونة االنتقال
صعوبات التعلم
عاديين
التحكم االنفعالي
صعوبات التعلم
عاديين
المبادرة
صعوبات التعلم
عاديين
الذاكرة العاملة
صعوبات التعلم
عاديين
التنظيم
صعوبات التعلم
عاديين
انجاز المهمة
صعوبات التعلم
عاديين
تنظيم المواد
صعوبات التعلم
عاديين
المقياس ككل
صعوبات التعلم
* مستوى الداللة ()0.05 = α

العدد
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

المتوسط
الحسابي
1.24
2.43
1.24
2.68
1.55
2.52
1.20
2.29
1.26
2.94
1.10
2.99
1.44
2.82
1.34
2.94
1.46
2.71
1.32
2.67

االنحراف
المعياري
.324
.785
.437
.661
.403
.771
.316
.835
.391
.712
.282
.683
.416
.561
.464
.606
.382
.982
.344
.577

الوظائف

-9.875

درجات
الحرية
98

الداللة
اإلحصائية
*.000

-12.803

98

*.000

-7.917

98

*.000

-8.627

98

*.000

-14.560

98

*.000

-18.141

98

*.000

-13.971

98

*.000

-14.895

98

*.000

-8.351

98

*.000

-14.277

98

*.000

قيمة "ت"

يظهر في الجدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس الوظائف التنفيذية تبعا لمتغير

حالة الطالب (ذوي صعوبات التعلم /الطلبة العاديين) وجميع األبعاد عند مستوى الداللة (،)0.000= α

وقد كان المتوسط الحسابي لدرجات للطلبة ذوي صعوبات التعلم أعلى من المتوسط الحسابي لدرجات

الطلبة العاديين في مقياس الوظائف التنفيذية ككل وفي جميع األبعاد.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في الوظائف التنفيذية بين الطلبة ذوي

صعوبات التعلم والطلبة العاديين؟ نعم توجد فروق ذات داللة إحصائية من خالل المتوسطات الحسابية
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واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس مستوى الوظائف التنفيذية تبعا لمتغير حالة الطالب
(ذوي صعوبات التعلم /الطلبة العاديين) ،وبما أن هناك فروقا البد من وضع استراتيجيات من أجل
العمل على تحسين الوظائف التنفيذية ووضع أساليب تقييم تعليمية وسلوكية مناسبة لهرال الطلبة الذين

يعانون مشكالت واضحة للوظائف التنفيذية ،وكذلك توفير أداة مرجعية للمعلم لفهم سبب الضعب في

مجال دون مجال سخر ،وذلك ألنه من الممكن أن يظهر الطلبة صعوبات التعلم الضعف في بعد أكثر
من بعد سخر وهنا البد من دعم البعد الجيد وتقويته والعمل على البعد الضعيع وتحسين أدا الطالب.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي قام بها مارييل وتيم وزير وأندريا (Marielle,

) Tim, Andrea, & Hanna,2017حول العالقة بين تدني التحصيل لد ( )80طالبا في الرياضيات
واإلمال والق ار ة

وضعف الوظائف التنفيذية ،مستخدمين مقياس ( ،)BRIEFواختبارات األدا

المعتمدة على الكمبيوتر وكذلك مقياس مهمات أمستردام العصبية ( ،)ANTوأظهرت نتائج هذه

كبير بين ضعف المهارات األساسية من (الق ار ة والكتابة والحساب) وخلل الوظائف
المقاييس ارتباطا ا
التنفيذية ،وتأ ير كل من الذاكرة العاملة والتنظيم واتمام المهمات والتذكر على أدا طلبة صعوبات
التعلم ،وتذكر الدراسة أهمية استخدام استراتيجيات تحفز هذه الوظائف للمساعدة على التعلم والعالقة

الو يقة بين صعوبات التعلم وخلل الوظائف التنفيذية وأنها المسبب الرئيسي في صعوبات التعلم.

التوصيات:

بنا على النتائج التي خلصت إليها الدراسة الحالية ،يقترح الباحثان التوصيات افتية

 ضرورة التوسع في البحوث حول الوظائف التنفيذية وأ ر الخلل فيها على التعلم والسلوك.
 توهية المعلمين باالبعاد التسعة للوظائف التنفيذية لفهم الخلل واكتشافه في عملية التعلم.
 المساعدة في وضع استراتيجيات للمساعدة على التغلب على الخلل أو الضعف في الوظائف
التنفيذية حسب البعد الذي يسجل فيه الطالب درجات عالية على المقياس.

 استخدام مقاييس مختلفة لالستدالل على الوظائف التنفيذية وكشف الضعف فيها.

 إج ار دراسات مقارنة للمقارنة بين فئات مختلفة من ذوي االعاقة والعجز في الوظائف التنفيذية.
 إعداد برنامج تدريبي للمعلمين من خالل التدريب على استراتيجيات لتقوية الوظائف التنفيذية.
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