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 ة النفســـيةــــــاذ الصحــــــأست

  جامعة بنها -سابقاوعميد كلية الرتبية 

 ةـــــة النفسيـــــاذ الصحـــــأست
 ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 جامعة بنها -كلية الرتبية 

  جامعة بنها -كلية الرتبية  -أستــــاذ الصحــــة النفسيــــة  

رألط دددل   ع  دددل  ددد  اددد   بعدددل رائفدددلنف راة     دددلهددد ال را ةرادددل راإلا دددل  اددد   إ ددد   
بعدل رائفدلنف رامعلق   امع ل    خال  راكشف ع      العل دل رارنادل ا راةد ة ر  اد   إ د   

 قد  و ا ددو  عمددظ الئفدلنف راة     ددل  دد  خددال  راة     دل ادد ، وت ت كة ددر را ةرادل راإلا ددل  هم ددل ادد  
رإلطددالع علدد  را ةراددلب را ددلبقل ةرب رادددللت تسعدد را    ددلف رائفددلنف راة     ددلت ترقةددنر   ناددل ا 
 د ة ر  ، د إ  اد   إ دد   بعدل رائفدلنف راة     ددل اد   رامعدلق   اددمع لت الاع د  رامعدل  اددمع ل 

 ن ا  ده راقد ةع علد  راةددنإ اد   ئقدف  عد    ا  ه قددئةر اد  رائفدلنف راة     دل علد  رادن و  د 
 تاك ه  عجز ع         ت آارء ه ر راةدنإ ا  ه ر رامئقف؛ تبلاةلا     خال   إ د   رائفدلنف

راة     ل ا  ه ا ةع ع  ن اجع  راع   رامعل  قلاةر عل   كئ   راةركلب ت عنال ا لئكه راشخدد  
راع ،دد   دد  راجل ددلب راة ة ر ددل راةدد    دد إ  ادد   تا ددلئا ررخددن  ت تقدد  قل ددل هدد ب را ةراددل  ةدددم و

تةادددل علددد  ع  دددل  ددد  رألط دددل    إ ددد   بعدددل رائفدددلنف راة     دددل اددد   رألط دددل  رامعدددلق   ادددمع ل
تقددد  رادددةخ  ل    عل دددلت12-9   ط دددل   مددد   ةدددنرت   عمدددلةهو  دددل  ددد    8قئر  دددل   رامعدددلق   ادددمع ل

ادد   رألط ددل   رائفددلنف راة     ددل   ددلف   ادد  را ةراددل راإلا ددل    ددل رابلحثددل  جمئعددل  دد  رألاترب
اد   بعل رائفلنف راة     ل ا   إ     رامقةن  ة ة ر رانال ا ت بلإلضلال  ا  راررامعلق   امع ل

،ئجد  ادن  ار   حددلن ل ت   ت تاق   ئصدلل اةدلنا را ةرادل  اد   ادهع  ل    رألط ل  رامعلق   امع ل
رائفدددلنف بعددد   امجمئعدددل را ةراددلت علددد     دددلف راراقرلددد  ت   دد    ةئادددع  ة دددر اةجدددلب را  لادد  

ال  . كمددل  ئصددلل  ادد   ادده  تةاددل ادددلاق را  ددلف رابعدد   راة     ددل ادد   رألط ددل  رامعددلق   اددمع ل
،ئج  ان  ار   حدلن ل ت      ةئاع  ة در اةجدلب را  لاد   رابعد   تراةةبعد  امجمئعدل را ةرادلت 

 .لق   امع لرائفلنف راة     ل ا   رألط ل  رامععل     لف 
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Abstract 

The current study aimed to improve some executive functions of a 

sample of children with hearing impairment by revealing the extent of the 

effectiveness of the training program in improving some of their executive 

functions, and the current study gains importance in providing a deeper 

understanding of executive functions by reviewing relevant previous studies 

and preparing a scale Executive functions, and proposing a training program 

aimed at improving some executive functions of the hearing-impaired. The 

hearing-impaired child has deficiency or lack of executive functions, 

although he has the ability to act in a specific situation, but he is unable to 

implement or perform this behavior in this situation; Thus, by improving his 

executive functions, we can make the disabled child able to form perceptions 

and knowledge of his personal behavior and the behavior of others, and this 

study has designed several training sessions aimed at improving some 

executive functions of children with hearing impairment on a sample of 

children with hearing impairment. 8 Children whose ages range between 9-

12 years. The researcher used a set of tools in the current study, including 

“Measure of Executive Functions of Hard-Hearing Children”, in addition to 

the proposed training program to improve some executive functions of a 

sample of children with disabilities Acoustically, and the results of the study 

concluded that “there is a statistically significant difference between the 

mean ranks of the scores of the pre and post measurements of the study 

group on the scale of executive functions of children with hearing 

impairments in favor of the post measurement.” It also concluded that “there 

is no statistically significant difference between The mean ranks of the scores 

for the telemetry and tracer measurements of the study group, on the scale of 

executive functions in children with hearing impairments. 
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الشددددل  ن  كثددددن رامشددددنالب راةدددد   عددددلا     ددددل رامعددددل  اددددمع ل  ادددده   ددددةقر  راقل دددد   دددد  
؛ تبلاةددلا   ةعددئة ح ددلع را ددنا رامعددل  بدده رامإ عدد   راعددلا،    ددع ا  لجددهر  عددئ   بشددن رامث ددنرب 

امع ل اتن ر دل  ا ظ   قدئ  علد   ادلف ادمع   دع رامجةمدع راد    عد ب ل دهت تبلاةدلا  ا دئ 
ب ددرر  شخددد ةه جئراددر جم ددع علدد  بلا ددلر  ددر ن تراةدد  رإلعلقددل عدد  الجمددل صددعئبلب،ئرجدده 

 عل .ضعف راإد لل رالغئ ل ا  ه بشن  
تق  تجد  رابدلحثئن  د  خدال  اةدلنا اةرادل  و  ن راعدلا،   ،ة ئقدئن بنث دن علد  رامعدلق   
اددمع ل ادد  حجددو حددد لل رام ددنارب تاددنعل راددة علء رامعددلا ت كمددل  ن رامعددلق   اددمع ل  جدد تن 

 صعئبلب كر نع ا  رابإث ع  راكلملب ترامعلا   قلةال بلاعلا،  .
ادددد  راةدددد كن ،نجددددع  ادددد  راددددةخ ر  و  اددددة نر  ج ل  تقدددد   كدددد  رابددددلحثئن  ن   ددددئ  راعددددلا،  

 د  ف راكلملب  ا  ائلب اة   ن عمل ل راة علن ل ل مل بع . تبلاعبع اإن هد ب رام دلةرب  عةمد  
بشن  ةن س علد  رامعنادل راعل دل بلاةدد   لب رامخةل دل ا شد لء تعلد  راقد ةع علد  راةعدنإ علد  

 ل. تجه راةشلبه ترالخةالإ     رام له و رامخةل 
كمدددل  كددد  رابدددلحثئن ضدددنتةع   دددلع ع راع ددد  رامعدددل  ادددمع ل اددد   نحلدددل  لقرددد  رام ةادددل 
الكة لب رالغل ع  طن ظ رألانع  ثال ا   ئرقف راإ لع را ئ  لت كلاإ ،ث    لء   لت  راععل   ت 
   دلء رالعدر  ت    دلء  شدله ع راةل  ز دئن؛ تبلاةدلا   دد  راع د  رامنحلدل رام ةاد ل تا  ده حددد لل 

 ل   لابل   لع ب عل  رالاةمنرة   جل  ا  راعمل ل راةعل م ل. اغئ 
   رامعدنتإ  ن رادةخ ر  رالغدل بشدن   ةزر،د  خدال  راة دلعالب را ئ  دل ،لعدر اتةر  الاد ل 
ا   عئة  ارء رائفلنف راة     ل ا   را نات اةإ    رائفلنف راة     ل  عةرن ا  ح  ةر  ل اضدئ  

ن رألط ددل  ةت  را قدد رن را ددمع   عددلائن  دد   دداخن ادد  رام ددلةرب شخددد ل را ددنا بندد  جئرار ددلت تأل
 .(Sipal & Bayhan, 2011) رالغئ لت ا و ،ئرج ئن صعئبلب ا   ارء رام ل  رائف ف ل ا ، و

الائفدلنف راة     دل ابددلةع عد  عمل ددلب  عنل دل  جعدد  راشدخ  قددلاةر علد  تضددع ت    د  خعددل 
ا دد   شددةم  علدد   جمئعددل كر ددنع  دد  راعمل ددلب رامعنل ددل راةدددنإ ادد  رامئرقددف رالجةملا ددل رامخةل ددلت 

 ح  رامشنالب..(. -را راع ل - ارةع رالا علالب -راق ةع عل  راةخع ط -را كنع راعل لل -)رالاةبلب    ل
 ا  ن راددمو علد   عدئة رائفدلنف راة     دل  (Peters, 2011) تق   ك ب اةرال   ةنز

ضددعف را مددئ رالغددئ  تعمل ددل راةدد كنت اة جددل راإن ددلن  تراك ددلءع رالجةملا ددل تقددنرءع راعقدد ت ح ددث
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را دددمع  تراعددد ر  راة دددلعالب  ددد   رامعدددل  ادددمع ل ترامإ عددد   بدددهت  مدددل ،دددرا   اددد  قلدددل راخردددنرب 
رالجةملا ددددل رامبنددددنع تراقدددددئة ادددد   عددددئة راعمل ددددلب رامعنل ددددل راةدددد   ددددر ن بلا ددددلر علدددد   عددددئة 

  رائفلنف راة     ل ا    انرا  لل را ئل.
  را ق رن را دمع   إةدل   اد  رالاد  ل  اد  رامجةمدع  د   جد  رادةعلو تراة ك دن اد  الاع   ةت 

ح  رامشنالب راة   ئرج هت تراةددنإ  د كلء اد  رامئرقدف راإ ل  دلت ترالحة دلع بلامعلئ دلب رامعنل دل 
 .(Sipal & Bayhan, 2011) رالجةملا ل راالز ل الاةل  ةتربط تصالب رجةملا ل   ةقرل ل

  ضددددل  ن  إ دددد   رائفددددلنف راة     ددددل ع دددد  رامعددددلق    (Peters,2011)ت  رةددددل اةراددددل 
اددمع ل   ددلع  علددد    م ددل بعددل رام دددلةرب كددلاةعر ن عددد  رادد رب ت  ظدد و را دددلئا تاقددل المئرقدددف 

-رالجةملا ل رامة ئعلت ترادةإنو اد  رالاةبدلب را دمع  ترابددن  ع د   علدو   دنارب ج ،د ع  راقدنرءع
ل ل ت دإ ق رألخعلءت ترائع  رادئ   ترالاةرا رابدن  ع   ال راكةلبل ت تسجنرء راعمل لب راعق

 ن  دددز راكلمدددلب راج ،ددد عت ت إلتادددل  خعددد ط ت    ددد  رام دددل  رامة ئعدددل اددد  رائقدددل رام لادددرت تحددد  
 رامشنالب تراة رر   ل   ضل. 

تبلاةلا  الائفدلنف راة     دل ا  دل   مدل اقدط ال مدئ رامعناد   ت ررارء رامعناد ت اك  دل  كثدن 
  ل الةئراظ رالجةملع  را لجق؛ تبلاةلا   إ    جئاع راإ لع المعلق   امع ل بد ل عل ل. هم

الاع   رامعل  امع ل ا  ه قدئةر اد  رائفدلنف راة     دل علد  رادن و  د   ن ا  ده راقد ةع 
عل  راةددنإ اد   ئقدف  عد   تاك ده  عجدز عد      د   ت  ارء هد ر راةددنإ اد  هد ر رامئقدف؛ 

 إ دد   هدد ب رائفددلنف ا ددةع ع  ن اجعدد  راع دد  رامعددل  قددلاةر علدد   كددئ    تبلاةددلا   دد  خددال 
 راةركلب ت عنال ا لئكه راشخد  تا لئا ررخن  .

اق  رهةمل را ةرالب ترابإدئ  اد  راعقد  رألخ دن بلائفدلنف راة     دل ح دث  ا دل  صدبإل 
قل ل  عنل ل الئك لت بد ة ل راقلن  ترام  عن عل   ةإنو ا  ك   ل  قئ  به را نا    عمل لب ع

 ك   ل  د ة    را نا    الئك لب.
ح ددددث   مدددددئ رائفددددلنف راة     دددددل   دددد   نحلدددددل راع ئاددددل ت  دددددةمن حةدددد   نحلدددددل رامنرهقدددددل 

رادددددددددةإنو اددددددددد   - ادددددددد  رارلدددددددددئع رامبندددددددددنع ت قدددددددددئ  بعددددددددد ع تفدددددددددلنف    دددددددددل   ارةع حنكدددددددددلب راج دددددددددو
لنف   ك ن ددددددل  ثدددددد  ر خددددددلة راقددددددنرة تراإنددددددو ترالاددددددة ال  را راع ددددددلت تتفدددددد -رالاةبددددددلب -رالا عددددددلالب

 رامجنا تراةخع ط ت كملل رام ل  تراة كن... .
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 -راقدد ةع علدد  رالاةبددلب -ت عةرددن رائفددلنف راة     ددل كددد  راقدد ةع علدد  راةئراددظ  ددع رامئرقددف راج ،دد ع
ة ك دن تراةخعد ط تحد  راقد ةع علد  را -رألاشدعل رامة ئعدل ترالادة لاع  د  راةغ  دل رانرجعدل راق ةع علد   ارء

     هو رام لةرب راة   جر  ن ،ةق  ل رامعل  امع ل.  ترامبلا ع تضبط رالاةجلبل...  -رامشنالب 
ادد   لددل رائفددلنف راة     ددلت ح ددث  تجدد ،ن بلادد كن  ن راع دد  رامعددل  اددمع ل ا  دده قدددئةر

عمل ددل ضددعف را مددئ رالغددئ  ت اة جددل   ادده  عجددز عدد  راةدددنإ ادد  بعددل  ئرقددف راإ ددلع را ئ  ددل
راةدد كنت تراإن ددلن را ددمع ت تراعدد ر  راة ددلعالب    دده تبدد   ترامإ عدد   بددهت رأل ددن رادد   ،ددرا  بدده 
 ا  قلل راخرنرب رالجةملا ل رامبننع تراعجز ا   عئة راعمل لب رامعنل ل راة   ر ن بلا لر عل  

   عئة رائفلنف راة     ل ا  ه.
 (Hintermair 2013 ,) ل كدد   دد تهد ر  ددل   رةةدده اةدلنا راع ،دد   دد  را ةراددلب ك ةراد

(Tweed, 2013) راعالقددل  - رادد ركنع راعل لددل ضددعف رائفددلنف راة     ددل ادد   رامعددلق   اددمع ل
قرد  رام ةادل؛  مدل  ا   اد  راةداخن اد   راةإنو ا  رالا علالب  اد   نحلدل  دل -رالاةبلب -رال ظ ل

ةنجلع ل ا  رائقل رام لادرت ركة لب رالغل اة جل صعئبل ركة لب رامعلئ لب ترالحة لع   ل ترا
منددد  صددد ل ل  شدددنلل را ةرادددل اددد    تبلاةدددلا  .جدددنرء را ةرادددل راإلا دددل اددد   تهددد ر  دددل اادددع رابلحثدددل 

لدد  عيندة مدن  تدريبى فى تحسين بعض الوظائف التنفيذيةما فاعلية برنامج  راةدلا:  ؤ راة ل
 األطفال المعاقين سمعيا؟

  ح دث ،ةضدق البلحثدل  د  خدال  رإلطدالع علد  الدراسة الحالية قدرا من األهمية تستمد
را ةراددلب ترابإددئ  را ددلبقل ةرب رادددلل بلإلعلقددل را ددمع ل ادد   جددل  رائفددلنف راة     ددل 
تجئا ا ةع ا  را ةرالب راة    لتال راة ة ر عل   لل رائفدلنف راة     دل اد   رألط دل  

ضل ا  را ةرالب راة  قل دل بإعد را  قدل، س اكد  تف  دل رامعلق   امع لت تتجئا ا ةع   
       ل عل  ح ع بإعةبلة ةال رامجل      صعر  ل ،ئرج ه رامعلق   امع ل.

  إلتاددل  شددخ   راقدددئة ادد  بعددل   ددلةرب رائفددلنف راة     ددل ادد   رامعددلق   اددمع ل 
 ت إ ، هلت تراة خ  بلاة ة ر ا   إلتال  إ    ةال راقدئة.

  راددددل ادددد   قدددد  و ا ددددو  عمددددظ الئفددددلنف راة     ددددل  دددد  خددددال  رإلطددددالع علدددد  قدددد     دددد  را ة
را ةرالب را لبقل ةرب رادللت تسع را    لف رائفلنف راة     دلت ترقةدنر   نادل ا  د ة ر  

 ،  إ  ا   إ    بعل رائفلنف راة     ل ا   رامعلق   امع ل.
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 إ دددددد   بعددددددل رائفدددددلنف راة     ددددددل ادددددد   رألط ددددددل   لددددددىإتهدددددددا الدراسددددددة الحاليددددددة 
 رامعلق   امع ل.

 :  Training Programى ـــدريبـــج التـــامـــربنـــال
هدئ  جمئعددل  دد  رإلجددنرءرب رام ظمددل راةدد   ةضددم  ال ددلل  دد  رألاشددعل رام ددة  ع علدد  

حدد   -را راع ددل - ارةع رالا عدلالب -  )رالاةبددلبقددلاةر علد ادس علم ددل تراةد   جعدد  رامعدل  اددمع ل 
 -را م جدل - عدلاع رار دلء رامعناد  -)راإدئرة ترام لقشدل ةال بلاةخ ر  را   لب راةلا دلت ت رامشنالب

رائرجبددلب رام زا ددل(ت  مددل  إقددظ ادده اددئع  دد  راةئراددظ  -راةدد ا و -راإددث تراةشددج ع -اعددر رادد تة 
 (.عدادالباحثةإرالجةملع  ترالا علا   ع رامإ ع   به. )

 :Executive functionsة ــــذيــــف التنفيــــائــــوظــــال
ه  ابلةع ع  عمل لب  عنل ل  جعد  راشدخ  قدلاةر علد  تضدع ت    د  خعدل راةددنإ 
اددد  رامئرقدددف رالجةملا دددل رامخةل دددلت ا ددد   شدددةم  علددد   جمئعدددل كر دددنع  ددد  راعمل دددلب رامعنل دددل 

 ح  رامشنالب..(. -را راع ل -رةع رالا علالبراةخع ط تسا -)رالاةبلب كلاق ةع عل 

 : Hearing-Impairmentة ــــــــة السمعيــــــاقــــــإلعا
رإلعلقددل را ددمع ل  حدد   امددلت رإلعلقددلب راإ دد ل راةدد   ددر ن علدد  جم ددع جئراددر شخددد ل 
راع   رامعل ت ت ظ ن ةال بشن   لإئع ا    لعال ه ت دنال ه ت ئرصله  ع رألانرا رامإ ع   
بهت ا ئ ا  حلجل  ا   نر ا  ة ئعل عالج ل ت  ة ر ل ت اه ل دل تبدنر ا تخد  لب الةد خ  رامبندن 

 ت  نهل؛    إ   م ل ق ةر ه الةئرص   ع ررخن  . 
ت قد  بلألط ل  رامعلق   ادمع ل اد  هد ب را ةرادل  رألط دل  راددو  مد   ةدنرت   عمدلةهو 

رامدددد الا  بلشددددنع ا ةجددددل  دددددعر علدددد  و عل ددددلت ترادددد ،  اقدددد تر حلاددددل را ددددمع بعدددد  12-9 دددد     ددددل
رالادددة لاع  ددد  حلادددل را دددمع حةددد  بلادددةخ ر  رامع  دددلب را دددمع لت رأل دددن راددد    ددددعر علدددد  و 
راةئرص   دع رامإ عد     دو  ال بلادةخ ر  طدن  راةئرصد  رامعنتادلت تاد ، و اقد رن ادمع  ،ةدنرت  

 ( ا   ر .80-60 ل     )
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 دراسدددددددددة:دددددددود الددددددح

 دل  هو   مد   ةدنرت   عمدلة 8عد اهو     رألط ل  رامعلق   امع ل كئال ع  ل را ةرال    
 عل ل. 9-12    

 رألاترب راةلا ل  ل ةخ   رابلحث 
  رائفلنف راة     ل ا ط ل  رامعلق   امع ل ) ع را رابلحثل(.   لف 
  ع را رابلحثل(.)     ةبر  نال ا  

 ةإ ا را ةرال ك ال بلألالا ر رإلحدلن ل راة    ةخ   الةإقظ    ك دلءع رامقدل، س ترخةبدلة 
 رخةبلة ت لكئك ئن ال الال رإلحدلن ل راالبلةر ةن ل. صإل را نتض تراةخالص را ةلنا ته  

راقددد ةع علددد   -لنف راة     دددل كدددد  راقددد ةع علددد  راةئرادددظ  دددع رامئرقدددف راج ،ددد ع عةردددن رائفددد
راقد ةع علد  راة ك دن  -راق ةع عل   ارء رألاشعل رامة ئعل ترالادة لاع  د  راةغ  دل رانرجعدل -رالاةبلب

     هو رام لةرب راة   جر  ن ،ةق  ل رامعل  امع ل.  تراةخع ط تح  رامشنالب.. 
ا  ه قدئةر اد  رائفدلنف راة     دل علد  رادن و  د   ن ا  ده راقد ةع الاع   رامعل  امع ل 

عل  راةددنإ اد   ئقدف  عد   تاك ده  عجدز عد      د   ت  ارء هد ر راةددنإ اد  هد ر رامئقدف؛ 
تبلاةددلا   دد  خددال   إ دد   هدد ب رائفددلنف ا ددةع ع  ن اجعدد  راع دد  رامعددل  قددلاةر علدد   كددئ   

 خن  .راةركلب ت عنال ا لئكه راشخد  تا لئا رر

 :ومن أهم الدراسات التى تؤكد الحاجة إلى الدراسة الحالية
اق    رةل رابإئ  ترا ةرالب العل ل رارنر ا راة ة ر ل ا   إ    رائفلنف راة     ل اد   

 (Jennifer, 2014& Elizabeth اةراددل را زر  ددث تج   ددن )رألط ددل  رامعددلق   اددمع ل  ثدد  
وتليدديم  الوظددائف التنفيذيددة وتددلفير الفلدددا: السددمعى: الملددا يأل اسجرائيددة األساسددية  ع ئرا ددلت 

  تقدد  هدد ال را ةراددل  ادد   عناددل  ارء رائفددلنف راة     ددل  ددع اآلداء السددلوكى للوظددائف التنفيذيددة
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   ددد  راعدددالب رامعدددلق   ادددمع ل  مددد   نرتحدددل  22را قددد رن را دددمع ت ترشدددةملل را ةرادددل علددد    
   ددلف رألارء را ددلئك  الئفددلنف راة     ددل  ( ادد لت تراددةخ  ل را ةراددل18-5هو  ددل  دد   ) عمددلة 

   هرالء راعالبت ت ئصلل بلإلضلال  ا   قلة ن رربلء ترامعلم   راخلصل بلائفلنف راة     ل ا
را ةدددلنا  اددد  رخدددةالإ  ق  مدددلب رربدددلء ترامعلمددد   عددد  آارء راعدددالب را دددنا  علددد     دددلف ررارء 

راة خعددد ط(ت  -رالاةبدددلب -رادددةإنو اددد  رالا عدددلالب -)راددد كنع راعل لدددل را دددلئك  الئفدددلنف راة     دددل
ة ادد   ارن ددو علدد    ددل  ت كدد ب را ةددلنا  ن رامعددلق   اددمع ل ادد ، و  دداخن ادد  را مددئ رالغددئ  تقدددئ 

 رائفلنف راة     لت رأل ن را    إةل   ا    ة ر  لل را ئل عل    ل  رائفلنف راة     ل.
الوظدددددائف التنفيذيدددددة والم ددددد  ت   ( تع ئرا دددددلHintermair 2013,اةرادددددل ه  ةن دددددل،ن)

رادل تقد  هد ال را ة  السلوكية لدد  األطفدال ال دم وفدعاا السدما فدى المددارة العامدة وال ا دة  
 ا   عنال رامشنالب را لئك ل ا   رألط ل  راددو تضدعلإ را دمعت ت عنادل آارء رائفدلنف راة     دل 
تراك لءع راةئرصدل ل اد ، و  د  خدال   علمد  هدرالء رألط دل  اد   لدل رامد رةفت ح دث رشدةملل را ةرادل 

ا ةرادل    دلف   طلابل  لةإق   بلام رةف راعل ل تراخلصل بلإلعلقل را دمع لت ترادةخ  ل ر214عل   
رائفددلنف راة     ددل ت   ددلف رامشددنالب را ددلئك ل تراددةر لن راك ددلءع راةئرصددل لت ت ئصددلل را ةددلنا  ادد  
ف دددئة بعدددل رامشدددنالب را دددلئك ل بمعددد    علددد  بنث دددن الئفدددلنف راة     دددل اددد   راعدددالب رامعدددلق   

 ددد    دددةئ  ادددمع ل  قلةادددل بدددلاعالب ررخدددن  ت تكدددلن   دددةئ  راعدددالب اددد  رامددد رةف راعل دددل  علددد  
راك دلءع  -راد ركنع راعل لدل -راعالقدل رال ظ دل -راعالب رامعلق   امع ل ا  بعل رام لةرب كد   رالاةبدلب

رالجةملا ل ت ت ك ب را ةلنا عل  ضنتةع  إ    رائفلنف راة     ل    ت هم دل رائفدلنف راة     دل اد  
اد   خف دف حد ع رامشدنالب راةد   راعالقدل رال ظ دل( -ضدبط راد  س -)اعلا دل راد رب راك لءع راةئرصدل ل

  علا     ل رألط ل  رادو تضعلإ را مع.
تق   تل م ئف التنفيذية لد  الت ميذ اوعنوانها  الوظا (Tweed ,2013) ئ     اةرال

هددد ال را ةرادددل  اددد   عنادددل  دددا  ن راددددمو علددد  رائفدددلنف راة     دددل تراقددد ةرب رامعنل دددل   )راددد ركنع 
راعالقدددل رال ظ دددل(؛   ددد إ  ئضددد ق راعالقدددل  ددد   رالغدددل ترام دددلةرب رامعنل دددلت ترشدددةملل  -راعل لدددل

لت   ةادددل الددددو اددد  رامنحلدددل رإل ة رن ددد 120را ةرادددل علددد   جمئعدددل  ددد  راعدددالب راملةإقددد   ب 
ح دددث قل دددل را ةرادددل بمجمئعدددل  ددد  رالجةملعدددلب ترال ددددلالب  دددع  ادددن هدددرالء رألط دددل  تسعددد را 

ت تضدإل ت بعل راةقلة ن تراةخ ر  بعل رخةبلةرب رالغل امعنال رألارء عل  رائفلنف راة     دل
  دددن  -را ةرادددل  دددا  ن راددددمو علددد  رائفدددلنف راة     دددل تخلصدددل رامن بعدددل بلاةئرصددد   رال ظددد  

https://www.disabilitystudiesnetwork.gla.ac.uk/author/callmehortensia/
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  راةال  دد  رادددوت ت كدد ب اةددلنا را ةراددل علدد   هم ددل رائفددلنف راة     ددل ادد   إق ددظ رال ظدد   ادد 
 راك لءع راةئرصل ل ا   راةال    رادو.

 هددددا هندددداى تددددل ر فددددى تع ئرا ددددل  (Sipal&Bayhan 2011,) اةراددددل ادددد بل  تب  ددددل 
 ةرادل تقد  هد ال را  ت؟فدى اللددرات الليويدة الوظائف التنفيذية لد  األطفدال ال دم لوجدود تدل ر

 ا  راةإقظ    تجئا عالقل     رائفلنف راة     ل تراق ةرب رالغئ ل ا   رألط ل  راددو راعالقدل 
    ن راةخ ر  رالغل بشن   ةزر،  خال  راة لعالب را ئ  ل ،لعر اتةر   جل  ل اد   ارء رائفدلنف 

ن را دددمع ت    ددد  رألط دددل  ةت  را قددد ر82راة     دددل اددد   را دددنات ترشدددةملل ع  دددل را ةرادددل علددد   
راددةر لن ا ادنع عدد  ادلئك لب راع دد  راةئرصددل ل  -ترادةخ  ل را ةراددل    دلف رائفددلنف راة     دل

ت ئصددلل را ةددلنا  ادد  تجددئا عالقددل  دد   رام ددلةرب رالغئ ددل ترائفددلنف ت راةعلدد و  -رألاددنع - راع دد 
     دل رأل دن راة     لت الألط دل  راد ،   عدلائن  د  را قد رن را دمع  اد ، و  داخن اد  رائفدلنف راة

اد  حد    ةر  دل و راةد ة ر علد   لدل رائفدلنف اد  تقدل  بندن ت را   ،ر ن عل  راقد ةرب رالغئ دل
   راعمن ع   رألط ل  ةت  را ق رن را مع  ام  رامةئقدع تجدئا   دةئ لب  علد  رارء رائفدلنف 

ن اد  رام دلةرب راة     ل اةلل را ئل. كمل  ك ب را ةلنا   ضل  ن هدرالء رألط دل   عدلائن  د  راةداخ
رامعنل ل ترالجةملا ل ت  لةرب راة ظد و راد ر  ت ت عدلائن   ضدل  د  صدعئبلب اد   ن  در رألاكدلة 
ت ارء رام ددددل  رامعلئبددددل ترائرجبددددلب رام ةادددد ل رام زا ددددل ت  ظدددد و رائقددددل ت ئرج ددددئن صددددعئبلب ادددد  

ل بضدنتةع تراةئرصد   دع ررخدن  (ت ت تصدل را ةراد -رامئرقف رالجةملا ل كد) راةعر ن ع  راد رب
 جدنرء بإددئ   خددن  علدد  ع  ددلب  خددن  ادد   عمدلة ز   ددل  خةل ددل الئصددئ    ةددلنا  كثددن تضددئحل 

  رارء رائفلنف راة     ل ا   رألط ل  ةت  را ق رن را مع .
الوظدائف التنفيذيدة   تع ئرا دل Meristo & Hjelmquist, 2009)اةرادل  ن  دةئ )

ت تق  ه ال را ةرادل  اد  ونظرية العلا لد  األطفال ال م طرق م تلفة لفهم العلول الم تلفة 
اعق  ا   رألط دل  ترامدنرهق   راددوت ح دث ر راةإقظ    اتة رائفلنف راة     ل تعالقة ل   ظن ل

 د     م   نرتحدل  عمدلةهو  دل 60رشةملل ع  ل را ةرال عل   ةبع  جمئعلب    رادو ع اهو 
راخرددنع ت تراددةخ  ل را ةراددل  -رالغددل -عددل  كدد  علدد  ح ددر   ددةئ  رألارء ادد ، و   را دد  7-16

و اد ، و قد ةرب  عنل دل ضدع  ل    دلف رائفدلنف راة     دلت ت شدلةب را ةدلنا  اد   ن رألط دل  رادد
ت  ضل ضعف ا  عمل ل راةد كن المعلئ دلب  قلةادل بغ دنهوت ت كد ب را ةدلنا علد  ضدنتةع  إ د   
رائفددلنف راة     ددل ادد  بعددل رام ددلةرب حةدد  ،ددةو  إ دد   راقدد ةرب راعقل ددل ادد   رامعددلق   اددمع ل 

https://www.researchgate.net/profile/Marek_Meristo
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38788021_Erland_Hjelmquist
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ةإنو(ت ت ك ب   ضل علد   ن را -رالاةبلب -راعالقل رال ظ ل -)را ركنع راعل لل تخلصل رامن بعل  د
  م ل رام لةرب ا   رامعلق   امع ل  إةل   ا   إ    رائفلنف راة     دل  تال حةد   ندئن ه دلا 

 ق ةر    رامنتال ا  راةعئ ن تراةغ  ن ا اض   ا   ل بع  ا ئرب راع ئال.

 رابع   امجمئعل را ةرالت راقرل  ت  ا  لا  ،ئج  ان  ار   حدلن ل ت      ةئاع  ة ر اةجلب ر
  .تةال ادلاق را  لف رابع   رائفلنف راة     ل ا ط ل  رامعلق   امع لعل     لف 

   ال ،ئجددد  اددددن  ار   حدددددلن ل ت  دددد    ةئاددددع  ة دددر اةجددددلب را  لادددد   رابعدددد   تراةةبعدددد
 .لرائفلنف راة     ل ا ط ل  رامعلق   امع  امجمئعل را ةرالت عل     لف

 المنهج المست دم فى الدراسة:
رعةمدد ب هدد ب را ةراددل علدد  رامدد  ا راةجن ردد ؛ الا ددل   دد إ  ادد  رخةبددلة العل ددل  ناددل ا 

 .رألط ل  رامعلق   امع لع  ل    ا   بعل رائفلنف راة     ل ا   إ       ة ر 

 

 .(ة)إعداد الباحث لألطفال املعاقني مسعيا الوظائف التنفيذيةاس مقي

 خطوات إعداد المقياس:
اددددددد ت  رالحة لجدددددددلب راخلصدددددددلت  رائفدددددددلنف راة     دددددددلبدددددددلالطالع علددددددد   لرابلحثددددددد لقل ددددددد

   دددددل  ادددددة لاعت بعلاهدددددل رامخةل دددددلت تكددددد ال راع ،ددددد   ددددد  را ةرادددددلب ترابإدددددئ  را دددددلبقلت تةادددددل اإ
 ا:  ع را ابلةرب رام  لف. 

راخلصددددددل بلائفددددددلنف خةبددددددلةرب بددددددلإلطالع علدددددد  بعددددددل رامقددددددل، س ترإل لرابلحثدددددد لقل دددددد
تراةدددد:  ضددددم ل   ددددئار   ت ابددددلةرب   دددد و بشددددن   ت بدددد خن  رامعددددلق   اددددمع لط ددددل  ا  راة     ددددل

  .ا:  ع را ابلةرب رام  لف
اد   د  رألط دل  رامعدلق   ادمع ل. ت ادةعالا ل   ةعر دظ رام  دلفت علد  ع  دل  لرابلحثد لقل 

بدددإجنرء  عددد  الب طف  دددل علددد   عل مدددلب رام  دددلف  لرابلحثددد لهددد ب را ةرادددل رالادددةعالا لت قل ددد ضدددئء
 ت قل ل رابلحثلب ا   ع را  رادئةع رألتا ل الم  لف  لرابلحث لتبعل ابلةر ه. تب ال تصل
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 :صدق وثبات المقياس
قل ل رابلحثل بعدنض رام  دلف علد   جمئعدل  د  را دلاع رامإنمد    د   ادل  ع راددإل 

   ددد ل تعلدددو راددد  س راةعل مددد   تةادددل الإندددو علددد  رام  دددلف  ددد  ح دددث  ددد   صدددالح ل رألبعدددلا را
ترام دناربت تراإندو علد   د   راةمدلء كد    دناع  اد  رابعد  راخدلص   دل تعلد  ادال ل صدد ل ة لت 

  و قل ل بإجنرء بعل راةع  الب راعف  ل اعبلةرب رام  لف  بعل ألةرء را لاع رامإنم  .

ب ص   رام نارب بعن قل ص   رامقلةال راعنل ل الةإقظ  د  راقد ةع قل ل رابلحثل بإ ل
تكلال را ةدلنا علد  ت راةم  ز ل الم  لف     رام ةئ  راقئ  تراضع ف بلا  بل الئفلنف راة     ل

ادلاق  جمئعل رام دزرن ت     رام ةئ    05 0را إئ راةلا  تجئا انت  ةرب االال ع     ةئ  
 م  لف عل  اةجل علا ل    راد  . مل ،ئضق  ن رات رامن  ع

تق   و ح لب  بلب رام  لف ع  طن دظ  عدلاع راةعر دظ بعد  اةدنع ز   دل قد ةهل  ادرئع  ت 
عد   تجدئا ادنت  ةرب االادل رحددلن ل ت و ح لب االال را نت      را  لاد   ت ةضدق را ة جدل   

اد  راةعر دظ مع ل ع           دةئ لب را الادل  د    ةئادع  ة در اةجدلب رألط دل  رامعدلق   اد
 تسعلاع راةعر ظ بع  رارئع    مل ،   عل   ن رام  لف عل  اةجل علا ل    راثبلب.

 إعداد الباحثة. الربنامج التدريبى
  رألادددلف راددد     ددد  عل ددده رارنادددل ات را ددد إ راعدددل  الرنادددل ات خعدددئرب   دددلء ويتضدددمن

 جل لب رارنال ات  هم ل راإلجل الرنال ا.

 عليه البرنامج:األساس الذى بنى 
  دة   جل دلب رارنادل ا علد  رألطدن را ظن دل راةد    لتادل رائفدلنف راة     دلت ت بعلاهددلت 

 تراعئر   رامر نع ا  لت تك ف ل  إ    بعل رائفلنف راة     ل ا   رألط ل  رامعلق   امع ل.

 الهدف العام للبرنامج:
 رألط ل  رامعلق   امع ل. ،  إ ه ر رارنال ا  ا   إ    بعل رائفلنف راة     ل ا  

 أهمية البرنامج والحاجة إليه:
 ةضددق  هم ددل رارناددل ا راةدد ة ر  ادد  رهةمل دده بع  ددل  دد   رألط ددل  ةت  رإلعلقددل را ددمع ل  

؛  مل ، عنس عل  شخد ة و بلا دلر ل رالا  ل   ع رامإ ع     ورا ،  ا  ل ا ، و راق ةع عل  
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تراةإنو خن  ؛ رأل ن را   ،را    و  ا  ائء راةئراظ تراعزال تع   ق ة  و عل  راةئرص   ع رر
 .ا  رالا علالب تح  رامشنالب راة   ئرج  و

 وجددد فددرق دال إح ددائيا   بددين متوسدداى رتدد  درجددات  :،دد   را ددنض رألت  علدد   ادده
وظددائف التنفيذيددة لددد  األطفددال الالبعددد  لموموعددة الدراسددة  علددى مقيدداة اللبلددى و  القياسددين

 .وذلك ل الح القياة البعد  المعاقين سمعيا

بإ لب را نت  تاالاة ل      ةئادعلب ة در را  لاد    لرابلحث لا  ةال قل  تالةئص  
 حددددلن ل راالبلةر ةن دددل؛ تكلادددل را ةدددلناك دددئن ال الادددل رإلئ خةبدددلة ت لك ادددةخ ر  إراقرلددد  ترابعددد   ب

 دددد    ةئاددددع  ة ددددر اةجددددلب رألط ددددل   05 0لن ل ع دددد    ددددةئ  تجددددئا اددددنت  ةرب االاددددل رحددددد
رددد  تبعددد   عر دددظ رارنادددل ا اددددلاق راةعر دددظ ق رائفدددلنف راة     دددلرامعدددلق   ادددمع ل علددد     دددلف 

 .تهئ  ل  ش ن  ا   إقظ را نض رألت  ال ةرال رابع  
ال  وجد فرق دال إح ائيا   بين متوسداى رتد  درجدات  ،   را نض راثلا  عل   اده 

الوظدائف التنفيذيدة لدد  األطفدال اسين البعدد  والتتبعدى لموموعدة الدراسدة  علدى مقيداة القي
 .المعاقين سمعيا

 بإ لب را نت  تاالاة ل      ةئادعلب ة در را  لاد   لرابلحث لا  ةال قل  تالةئص  
نا حدددلن ل راالبلةر ةن ددل؛ تكلاددل را ةددلك ددئن ال الاددل رإلئ خةبددلة ت لك اددةخ ر  إب تراةةبعدد  رابعدد  

عدد   تجددئا اددنت  ةرب االاددل  حدددلن ل  دد    ةئادددع  ة ددر اةجددلب را  لادد   رابعدد   ت ددل بعددد  
 تهدئ  دل  شد ن رائفدلنف راة     دل   دلف  علد رامةلبعل )    ل شد ن تاددف( امجمئعدل را ةرادل 

  ا   إقظ را نض راثلا  ال ةرال.
 وبهذا فإ: نتائج الدارسة كما  لى:

  ةئاع  ة ر اةجلب رألط ل   05 0    ةئ  تجئا انت  ةرب االال رحدلن ل ع     
رددد  تبعددد   عر دددظ رارنادددل ا اددددلاق ق رائفدددلنف راة     دددلرامعدددلق   ادددمع ل علددد     دددلف 

 .راةعر ظ رابع  
    عدددد   تجددددئا اددددنت  ةرب االاددددل رحدددددلن ل ع دددد    ددددةئ      دددد    ددددةئ لب را الاددددل  دددد

اددد   راة     دددل رائفدددلنف ةئادددع  ة دددر اةجدددلب رألط دددل  رامعدددلق   ادددمع ل علددد     دددلف 
 .راةعر ظ رابع   تراةةبع 
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ت ةضق  مل ارظ  ن اةلنا رامعلاجل رإلحددلن ل الر لادلب قد   شدلةب  اد   دا  ن رارنادل ا 
ح ث  ا دل  صدبإل راة ة ر  ا   إ    بعل رائفلنف راة     ل ا   رألط ل  رامعلق   امع لت 

ك لت بد ة ل راقلن  ترام  عن عل   ةإنو ا  ك   ل  قئ  به را نا    عمل لب عقل ل  عنل ل الئ 
 ك   ل  د ة    را نا    الئك لب.

كمددل  ةعددئة رائفددلنف راة     ددل   دد   نحلددل راع ئاددل ت  ددةمن حةدد   نحلددل رامنرهقددل  ادد  
را راع ددلت تتفددلنف  -رالاةبددلب -راددةإنو ادد  رالا عددلالب -رارلددئع رامبنددنع كدددددددد   ارةع حنكددلب راج ددو

 تراإنو ترالاة ال  رامجنا تراةخع ط ت كملل رام ل  تراة كن... .   ك ن ل  ث  ر خلة راقنرة
راقددد ةع علددد   -ت عةردددن رائفدددلنف راة     دددل كدددد  راقددد ةع علددد  راةئرادددظ  دددع رامئرقدددف راج ،ددد ع

راقد ةع علد   -راق ةع عل  آارء اشلطلب  ةزر  دل ترالادة لاع  د  راةغ  دل رانرجعدل - ئرصلل رالاةبلب
 دد   هددو  ترامبددلا ع تضددبط رالاددةجلبل...  -نالب راج ،دد ع ترامعقدد عراة ك ددن تراةخعدد ط تحدد  رامشدد

 رام لةرب راة   جر  ن ،ةق  ل رامعل  امع ل. 
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