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هدف البحث احلالي معرفة العالقة بني الوظائف التنفيذية مقاسة مبقاييس 

التقديرات السلوكية واملهام القائمة على األداء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، وتكونت 

تلميًذا وتلميذة باملرحلة االبتدائية، ومت تطبيق استبانة التقدير السلوكي  64العينة من 

، وبطارية قياس مهام الوظائف التنفيذية، وتوصلت النتائج إىل عدم للوظائف التنفيذية

وجود عالقة بني أبعاد الوظائف التنفيذية يف حالة القياس السلوكي، والقياس القائم 

 على األداء.

الوظائف التنفيذية، مقاييس التقديرات السلوكية، املهام القائمة  الكلمات املفتاحية:

 على األداء.
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لتقديرات السلوكية العالقة بني مقاييس ا

 واملهام القائمة على األداء

 

The relationship between measures of behavioral 

assessments and performance-based tasks for executive 

functions in primary school students 
Abstract: 

The aim of the current research is to know the relationship 

between executive functions measured by behavioral assessment 

measures and performance-based tasks for elementary school 

students, and the sample consisted of 46 primary school students, 

and a behavior rating inventory of executive function was applied, 

and a battery for measuring executive functions tasks, and the 

results found that there was no relationships between the 

dimensions of executive functions in the case of behavioral 

measurement, and performance-based measurement. 

Keywords: executive function, behavioral assessment measures, 

performance-based tasks. 

 مقدمة:

تعد الوظائف التنفيذية جزًءا مهًما من أي تقييم شامل، نظًرا  الرتباطها الواضح 

باألداء األكادميي واالجتماعي والسلوكي والتكيف، وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي 

هذا التقييم دوًرا حامًسا يف تشخيص بعض اضطرابات الطفولة، مثل قصور االنتباه 

تطوير التدخالت ملساعدة األطفال الذين يعانون من ضعف الوظائف والنشاط الزائد، ويف 

 (.Young ،Gurm ،& O’donnell ،7102 ،p. 26التنفيذية )

وهناك نوعان شائعان االستخدام يف قياس الوظائف التنفيذية لألطفال، وهما 

قائمة مقاييس التقديرات السلوكية، واليت جييب عليها املعلم أو ولي األمر، واملقاييس ال

 على األداء، واليت جييب عليها الطفل بنفسه.
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املقاييس املعرفية )املهام القائمة على األداء( _إال أن هذين النوعني من املقاييس

يبدو أنهم يقيسوا جماالت خمتلفة داخل جمال _والسلوكية )التقديرات السلوكية(

erson, Anderson, And)لدى األطفال يف سن املرحلة االبتدائيةالوظائف التنفيذية 

Northam, Jacobs ،& Mikiewicz, 2002 ،p. 231 ;Toplak, West ،& 

Stanovich, 2013 ،p. 131 ;Benners, 2017 ،p. 176 ،) لذلك، ال ينبغي

استخدام هذه املقاييس بالتبادل كمقاييس متوازية للوظائف التنفيذية، فكالهما مفيد 

، Toplak, West ،& Stanovich, 2013ومات )وذو قيمة، لكنهما يوفرا نوعني من املعل

p. 140 ;Çak, Kültür, Gökler, Öktem ،& Takşınar ،7102 ،p. 260.) 

ال توجد عالقات دالة ومت دعم هذا التوجه من خالل نتائج بعض البحوث، وأنه

لدى إحصائيا بني املهام القائمة على األداء والتقديرات السلوكية للوظائف التنفيذية 

; Vriezen ،& Pigott, 2002 ،p. 296) ال يف سن املرحلة االبتدائيةاألطف

McAuley, Chen, Goos, Schachar ،& Crosbie, 2010 ،p. 495.) 

وجود  إال أن هذا الرأي مل يكن حامًسا، حيث أشارت بعض البحوث إىل عدم

 &، Toplak, Westالعالقات بشكل ضعيف إىل متوسط بني نوعي القياس )

Stanovich, 2013 ،p. 140 وكذلك هناك من أشار إىل وجود عالقات دالة بني ،)

املقاييس القائمة على األداء وتقديرات اآلباء واملعلمني )التقديرات السلوكية( للوظائف 

التنفيذية، إال أنه ال يرتبط كل مقياس على حدة مع املقياس املقابل ملقاييس التقديرات 

 (.elli, JainToplak, Bucciar ،& Tannock, 2008 ،p. 53لدى املراهقني )

 مشكلة البحث:
يف ضوء ما سبق، ميكن القول أنه على الرغم من أن التقديرات السلوكية، واملهام 

القائمة على األداء كالهما يقيس الوظائف التنفيذية، إال أن كل منهما يوفر معلومات 
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وذلك لإلجابة احلالي،  ختتلف عن اآلخر، ويف ضوء ذلك جاءت احلاجة للقيام بالبحث

 :على السؤال التالي

هل توجد عالقات بني مقاييس التقديرات السلوكية، واملهام القائمة على األداء 

 للوظائف التنفيذية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟

 هدف البحث:
هدف البحث احلالي معرفة العالقة بني الوظائف التنفيذية مقاسة مبقاييس 

 كية واملهام القائمة على األداء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.التقديرات السلو

 أهمية البحث:
تتحدد أهمية البحث من خالل تعرضه لدراسة طريقة القياس ملتغري مهم يف حياة 

تالميذ املرحلة االبتدائية، وهو الوظائف التنفيذية، وكذلك توفري إطار نظري عن تلك 

لقياس الوظائف التنفيذية، ثم التأكد من خصائصها  الطرق وعن املتغري، وأداة مناسبة

 السيكومرتية، وكذلك التوصل لنتائج، مما يفيد الباحثني يف جمال علم النفس.

 مصطلحات البحث:
 أوًلا: الوظائف التنفيذية:

تعرف بأنها العمليات النفسية اليت تكمن وراء السلوك املوجه حنو اهلدف، 

)العمليات  Cool executive functionsالباردة  وتنقسم إىل: الوظائف التنفيذية

النفسية اليت تتضمن املنطق البحت والتحليل النقدي(، مثل الذاكرة العاملة، والكف، 

 Hot executive functionsواملرونة، والتخطيط،والوظائف التنفيذية  الساخنة 

وخصم التأخري )العمليات النفسية املدفوعة بالعاطفة(، مثل اختاذ القرار العاطفي 

(Kouklari, Thompson, Monks ،& Tsermentseli, 2017, p. 400 ;Poon ،

7102 ،p .7100.) 
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وسوف يركز البحث احلالي على الوظائف التنفيذية الباردة: الذاكرة العاملة، 

 والكف، واملرونة، والتخطيط.

 ثانًيا: مقاييس التقديرات السلوكية:

على فرضية أن اآلباء واملعلمني ميكنهم تقديم  هي أحد صور القياس، واليت تعتمد

معلومات مفيدة حول الوظائف التنفيذية لألطفال من خالل اإلبالغ عن سلوكهم خارج 

 ,McAuley, Chenبيئة االختبار، من خالل اإلجابة على بعض العبارات أو املفردات )

Goos, Schachar ،& Crosbie, 2010, p. 495.) 

 ئمة على األداء:ثالًثا: املهام القا

تشري إىل أحد أساليب القياس، اليت يستند فيها األداء إىل إجراءات موحدة 

 &، Toplak, Westيديرها الفاحص وعادة يتم تقييم الدقة / أو وقت االستجابة )

Stanovich, 2013 ،p. 131.) 

 إطار نظري:
ة تعد جزًءا على الرغم من وجود العديد من التحديات ، إال أن الوظائف التنفيذي

مهًما من أي تقييم شامل، نظًرا الرتباطها الواضح باألداء األكادميي واالجتماعي 

والسلوكي والتكيف، وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي هذا التقييم دوًرا حامًسا يف 

تشخيص بعض اضطرابات الطفولة، مثل قصور االنتباه والنشاط الزائد، ويف تطوير 

، Youngألطفال الذين يعانون من ضعف الوظائف التنفيذية )التدخالت ملساعدة ا

Gurm ،& O’donnell ،7102 ،p. 26.) 
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وهناك نوعان شائعان االستخدام يف قياس الوظائف التنفيذية لألطفال، وهما 

مقاييس التقديرات السلوكية، واليت جييب عليها املعلم أو ولي األمر، واملقاييس القائمة 

 جييب عليها الطفل بنفسه.على األداء، واليت 

وحيتاج املقي ِّمون إىل فحص هذين النوعني من التقييمات، وليس افرتاض أن 

 &، Young ،Gurmأدوات التقييم هذه تقيس نفس الرتكيبات األساسية )

O’donnell ،7102 ،p. 26 فال ينبغي افرتاض أن مقاييس التقديرات واملقاييس ،)

نفيذية يقيسا نفس املستوى من التحليل أو العمليات القائمة على األداء للوظائف الت

األساسية الكامنة أو األساس العصيب، لذلك، ال ينبغي استخدام هذه املقاييس بالتبادل 

كمقاييس متوازية للوظائف التنفيذية يف التقييمات الطبية، فكل من اجملالني من 

 ,Toplakيف سياق التقييم ) التقييم مفيد وذو قيمة، لكنهما يوفرا نوعني من املعلومات

West ،& Stanovich, 2013 ،p. 140( وقد أشار ،)Çak, Kültür, Gökler, 

Öktem ،& Takşınar ،7102 ،p. 260 إىل الدمج بني التقديرات السلوكية واملهام )

القائمة على األداء عند القياس، حيث أشار إىل أن قائمة التقدير السلوكي للوظائف 

من خالهلا حتديد الصعوبات السلوكية يف نقص االنتباه والذاكرة  التنفيذية ميكن

العاملة وأن اختبار األداء املستمر لألطفال حيدد الصعوبات اليت تشري إىل نقص االنتباه، 

وبالتالي دعم هذا البحث دمج جمموعة من األساليب للتقييم الكامل ألطفال ما قبل 

 ط الزائد.املدرسة ذوي سلوك قصور االنتباه والنشا

وأخرًيا، فإن االختبار "اجليد" للوظائف التنفيذية هو االختبار الذي يستخدم 

املهام اجلديدة للطفل، مع مراعاة أن كل جانب من جوانب للوظائف التنفيذية يعتمد 

 .Young ،Gurm ،& O’donnell ،7102 ،pبشكل كبري على بعض القدرات العقلية )

 ف التنفيذية:(، وميكن توضيح قياس الوظائ27
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 أوًلا: مقاييس التقديرات السلوكية:

هي أحد صور القياس، واليت تعتمد على فرضية أن اآلباء واملعلمني ميكنهم تقديم 

معلومات مفيدة حول الوظائف التنفيذية لألطفال من خالل اإلبالغ عن سلوكهم خارج 

 ,McAuley, Chen) بيئة االختبار، من خالل اإلجابة على بعض العبارات أو املفردات

Goos, Schachar ،& Crosbie, 2010, p. 495.) 

ومن أكثر هذه املقاييس شيوًعا: مقياس باركلي لضعف الوظائف التنفيذية 

(، ومقياس جيويا للوظائف BDEFS: CA, Barkley, 2012aلألطفال واملراهقني )

 (.BRIEF; Gioia et al., 2000التنفيذية )

أبعاد، وهم: الكف، والتبديل،  2عبارة، يقيس  24من  مقياس جيوياويتكون 

والضبط االنفعالي، واملبادأة، والذاكرة العاملة، والتخطيط، وتنظيم احلاجيات أول 

 (.722-722، ص. 7107اللوازم، واملراقبة )هناء عزت، وأمساء محزة، 

 ثانًيا: املهام القائمة على األداء:

ها األداء إىل إجراءات موحدة يديرها وهي تشري إىل أحد أساليب قياس، يستند في

 &، Toplak, Westالفاحص وعادة يتم تقييم الدقة / أو وقت االستجابة )

Stanovich, 2013 ،p. 131.) 

:قياس الذاكرة العاملة 

هناك العديد من النماذج املستخدمة يف قياس الذاكرة العاملة، وتتطلب املهام 

مبعلومات مثل سلسلة من األرقام أو األحرف يف األكثر شيوًعا يف االستخدام االحتفاظ 

الذاكرة قصرية املدى، ومعاجلة املعلومات يف الذاكرة العاملة مثل عكس املعلومات أو 

 (.Isquith ،Roth ،& Gioia ،7106 ،p. 335إعادة ترتيبها، ثم تكرارها )
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:قياس الكف 

عن مهام تتطلب هناك نوعان من املهام املستخدمة لقياس الكف، أحدهما عبارة 

استجابة جديدة يف مواجهة استجابة منطية خاطئة متناقضة )مقياس التناقض(،والنوع 

، Carlsonاآلخر عبارة عن مهام تتطلب تأخري استجابة حمققة )مقياس التأخري( )

&Moses ،7110 ،p. 1032.) 

، وهناك أكثر من نوع مهام أثر سرتوبوأكثر املهام شيوًعا يف قياس الكف هي 

هام أثر سرتوب: مهمة سرتوب العددية ومهمة سرتوب الفواكه ومهمة سرتوب اللون مل

 .Mary,  et al., 2016 ،p. 352 ;Austin, Groppe ،& Elsner, 2014 ،pالكلمة )

658 ;Bock, Gallaway ،& Hund, 2015 ،p. 513 ;Cantin, Gnaedinger, 

Gallaway, Hesson-McInnis ،& Hund, 2016 ،p. 70 ;Williams, Moore, 

Crossman ،& Talwar, 2016 ،p. 261 ;Yang, Zhou, Yao, Su ،& 

McWhinnie, 2009 ،p. 174مهمة سرتوب اللون الكلمة (، وأكثرهم استخداًما هو 

(Bock, Gallaway ،& Hund, 2015 ،p. 513 ;Cantin, Gnaedinger, 

Gallaway, Hesson-McInnis ،& Hund, 2016 ،p. 70 ;Williams, Moore, 

Crossman ،& Talwar, 2016 ،p. 261  وتتمركز فكرته يف عرض جمموعتني ،)

)جمموعة متطابقة، وجمموعة غري متطابقة(، كل جمموعة مكونة من عدد من الكلمات 

امللونة، وُيطلب من األطفال قول لون اخلط بصوت مرتفع، ويف اجملموعة املتطابقة، 

ما يف اجملموعة غري املتطابقة، ال تتطابق الكلمة مع لون تتطابق الكلمة مع لون اخلط، بين

 ,Bock, Gallaway ،& Hund, 2015 ،p. 513 ;Cantin, Gnaedingerاخلط )

Gallaway, Hesson-McInnis ،& Hund, 2016 ،p. 70.) 
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:قياس املرونة املعرفية 

 تعد القدرة على التحول أحد اجلوانب الرئيسة للوظائف التنفيذية، سواء

التحول من مهمة إىل أخرى،أو التحول بني جمموعات لالستجابة، أو حتول وجهة النظر 

)على سبيل املثال، التحول من التفاصيل إىل الصورة الكبرية والعكس صحيح( 

(Sparrow ،7107 ،p. 83 وهناك عدة مهام لقياس املرونة املعرفية لدى األطفال، ومن .)

 أكثرها شيوًعا:

وتتلخص فكرتها يف قيام األطفال بتصنيف  :البطاقات تصنيفويسكونسني ل مهمة

جمموعة من البطاقات وفًقا لثالثة أبعاد حمتملة )اللون، أو الشكل، أو الرقم(،ومل يكن 

هناك سوى ُبعد واحد أو حكم صحيح خالل كل حماولة، واليت كان على الطفل 

 ((.Mary,  et al., 2016 ،p. 350اكتشافها استناًدا إىل التغذية الراجعة للفاحص

:قياس التخطيط 

وهو القدرة على تنظيم األفكار واألفعال يف األنشطة املوجهة حنو اهلدف 

(Young, Grum ،& O'donell, 2017, P. 23 وكانت املهمة األكثر استخداًما ،)

(،  وأشار Shallice ،0827يف قياس التخطيط هي مهمة برج لندن، واليت أعدها )

(Unterrainer et al., 2004, p. 855 إىل أنها أداة نفسية وعصبية جيدة لقياس )

 قدرات التخطيط.

وتتكون املهمة من عدد من احملاوالت، وتتخلص فكرة كل حماولة  مهمة برج لندن:

يف أنه يتم توجيه األطفال لتكرار أمناط خمتلفة من األسطوانات باستخدام ثالث كرات 

(، ويتطلب األداء Huyder, Nilsen ،& Bacso, 2017 ،p. 8على ثالث أسطوانات)

 ,Kouklariالناجح من األطفال حل كل مشكلة يف عدد من احلركات املطلوبة)

Thompson, Monks ،& Tsermentseli, 2017.) 
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 صعوبات قياس الوظائف التنفيذية:
( جمموعة من 47-40، ص. 7101حدد )أمحد احلسيين وشهدان عثمان، 

 ائف التنفيذية، وهي:الصعوبات عند قياس الوظ

.أن مقاييس الوظائف التنفيذية جيب أن تكون دائًما حديثة 

.مهام قياس الوظائف التنفيذية ليست ممتعة أو مسلية 

 قلة املعلومات حول ثبات وصدق كثري من مقاييس الوظائف التنفيذية; ألنه من

رفية املستحيل أن يقيس مقياس واحد عملية تنفيذية دون أن يتضمن جوانب مع

 أخرى.

 حبوث سابقة ذات صلة:
 ,Andersonهدف حبث أندرسون وأندرسون ونومثان وجاكوبس وميكويكز)

Anderson, Northam, Jacobs ،& Mikiewicz, 2002 إىل دراسة العالقة بني)

شكلني خمتلفني من القياس، وهما التقديرات السلوكية من قبل مقدمي الرعاية، 

ى األطفال العاديني واألطفال املشتبه بإصابتهم بضعف يف والقياس املعريف التقليدي لد

طفًلا، ومت تطبيق قائمة التقدير السلوكي  028الوظائف التنفيذية، وتكونت العينة من 

للوظائف التنفيذية لقياس املظاهر السلوكية للوظائف التنفيذية، ومت تطبيق املقاييس 

واختبار الكلمة الشفوية املضبطة وشكل  املعرفية، وهم: برج لندن واختبار تسمية الطوارئ

 .Reyمركب 

وأشارت النتائج إىل أن وجود ارتباطات دالة ولكن بشكل ضعيف، مما يشري إىل أن 

املقاييس املعرفية والسلوكية يبدو أنهم يقيسوا مكونني خمتلفني داخل جمال الوظائف 

لوكية( يف التقييمات التنفيذية، كما دعم دمج نوعي القياس )املقاييس املعرفية والس

 النفسية العصبية للطفل.
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( دراسة Vriezen ،& Pigott, 2002وكذلك هدف حبث فرننزين وبيجوت )

العالقات بني تقديرات الوالدين على قائمة التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية 

ودرجات األطفال على االختبارات القائمة على األداء للوظائف التنفيذية املستخدمة 

عاًما(، ومت إكمال  0010طفًلا )م=  62شكل شائع يف املمارسات الطبية، وتكونت العينة من ب

قائمة التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية بواسطة الوالدين، ومت تطبيق االختبارات 

القائمة على األداء، وهي: اختبار ويسكونسني لتصنيف البطاقات، واختبار صنع احملاولة 

 رين للطالقة اللفظية.جزء )ب(، واختبا

وقد أشارت النتائج إىل أنه ال يرتبط أي مؤشر من درجات ما وراء املعرفة من قائمة 

التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية مع أي من االختبارات القائمة على األداء 

 للوظائف التنفيذية.

 ,Toplak, Bucciarelliوهدف حبث توباك وبوكسياريللي وجيان وتانوك)

Jain ،& Tannock, 2008 إىل دراسة الوظائف التنفيذية لدى املراهقني ذوي قصور )

االنتباه والنشاط الزائد باستخدام املقاييس القائمة على األداء والتقديرات السلوكية، 

ومقارنة األداء على املقاييس القائمة على األداء وبني تقديرات الوظائف التنفيذية، 

من العاديني، وتراوحت  66صور االنتباه والنشاط الزائد، وذوي ق 64وتكونت العينة من 

عاًما، ومت تطبيق قائمة التقدير السلوكي  02-01كلها بني  األعمار الزمنية للعينة

للوظائف التنفيذية، ومت تطبيق مقاييس الوظائف التنفيذية القائمة على األداء، حيث 

باستخدام مهمة صنع احملاولة،  مت قياس الكف باستخدام مهمة قف، ومت قياس التبديل

ومت قياس الذاكرة العاملة اللفظية واملكانية باستخدام اختبار مدى األرقام الفرعي 

 واختبار املدى املكاني، ومت قياس التخطيط باستخدام مهمة جوارب كامربدج.
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وتوصلت النتائج إىل وجود عالقات دالة بني املقاييس القائمة على األداء 

باء واملعلمني، إال أنه ال يرتبط كل مقياس على حدة مع املقياس املقابل وتقديرات اآل

 ملقاييس التقديرات. 

 ,McAuleyوقد هدف حبث مكايلي وتشني وجوس وسكاتشار وكروسيب )

Chen, Goos, Schachar ،& Crosbie, 2010 دراسة العالقات بني مؤشر التنظيم )

قدير السلوكي للوظائف التنفيذية السلوكي ومؤشر ما وراء املعرفة لقائمة الت

واملقاييس املعرفية والسلوكية واألكادميية لدى عينة من املشاركني الذين تراوحت 

(، 7170، ع= 8161مت إحالتهم إىل العيادة )م=  41عاًما، منهم  01إىل  4أعمارهم الزمنية بني 

لتنفيذية باستخدام (، ومت قياس الوظائف ا7111عاًما، ع=  8120من العاديني )، م=  12و

قائمة التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية، ومت قياس قدرة الكف ومراقبة األداء 

-Nاإلشارة، ومت قياس الذاكرة العاملة باستخدام مهمة  -باستخدام مهمة توقف

back. 

وتوصلت النتائج إىل أنه على الرغم من ارتباط كل من مؤشرات قائمة التقدير 

لتنفيذية بتقديرات اآلباء واملعلمني باملشكالت السلوكية والضعف، السلوكي للوظائف ا

إال أنهما مل يكونا مرتبطتني بدرجات املشاركني على املهام القائمة على األداء للوظائف 

 التنفيذية.

ودعم هذا البحث استخدام قائمة التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية كأداة 

، ولكنه يزيد األسئلة حول عالقة قائمة التقدير طبية لقياس مدى واسع من اجملاالت

السلوكي للوظائف التنفيذية باملهام القائمة على األداء اليت يتم استخدامها بشكل 

 شائع يف قياس الوظائف التنفيذية.

 ,Toplak, West ،&Stanovichهدف حبث توباك وويست وستانوفيتش )

املستخدمة يف قياس الوظائف ( إىل حبث العالقة بني نوعني من القياسات 2013
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التنفيذية، وهما املقاييس القائمة على األداء ومقاييس التقديرات، ومت حبث هذه العالقة 

، منهم 724حبث، وعدد العالقات االرتباطية اليت مت دراستها يف هذه البحوث كان  71يف 

 %( عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية.76) 42

اط ضعيف إىل متوسط بني هذه اجملاالت من وأوضحت النتائج وجود ارتب

القياسات، أما وجهات النظر من أدبيات العلوم املعرفية أشارت إىل أن املقاييس القائمة على 

األداء ومقاييس التقديرات حتدد مستويات معرفية خمتلفة من التحليل، وبشكل أكثر 

املعاجلة، وتوفر مقاييس  حتديًدا توفر املقاييس القائمة على األداء مؤشًرا على كفاءة

التقديرات مؤشًرا على سعي الفرد حنو حتقيق األهداف، وبالتالي، فال ينبغي افرتاض أن 

املقاييس القائمة على األداء ومقاييس التقديرات للوظائف التنفيذية يقيسا/ حيددا 

ال  نفس املستوى من التحليل أو العمليات األساسية الكامنة أو األساس العصيب، لذلك،

ينبغي استخدام هذه املقاييس بالتبادل كمقاييس متوازية للوظائف التنفيذية، فكل من 

 اجملالني من التقييم مفيد وذو قيمة، لكنهم يوفرا نوعني من املعلومات.

 ,Çak, Kültürوقد هدف حبث كاك وكولتور وجوكلري وأوكتم وتسكريان )

Gökler, Öktem ،& Takşınar ،7102القائمة على األداء والتقديرات  ( حبث املقاييس

السلوكية للوظائف التنفيذية كمكون لقصور االنتباه والنشاط الزائد لدى أطفال ما 

طفًلا ذوي قصور االنتباه والنشاط الزائد مبرحلة ما  70قبل املدرسة، وتكونت العينة من 

ديني، ومت طفًلا من العا 17سنوات، و 4-6قبل املدرسة تراوحت أعمارهم الزمنية بني 

الصورة اخلامسة، وقائمة التقدير  -تطبيق اختبار األداء املستمر لألطفال لكونرز

 نسخة ما قبل املدرسة. -السلوكي للوظائف التنفيذية

وتوصلت النتائج إىل أن قائمة التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية ميكن من 

لة وأن اختبار األداء املستمر خالهلا حتديد الصعوبات السلوكية يف الكف والذاكرة العام

لألطفال حيدد الصعوبات اليت تشري إىل نقص االنتباه، وبالتالي دعم هذا البحث دمج 
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جمموعة من األساليب للتقييم الكامل ألطفال ما قبل املدرسة ذوي سلوك قصور االنتباه 

صور والنشاط الزائد/ االندفاعية، من خالل تطبيق مقاييس التقديرات لفحص أعراض ق

االنتباه والنشاط الزائد، وقياس سلوكيات الوظائف التنفيذية ذات الصلة، باإلضافة إىل 

 املقاييس القائمة على األداء.

( استكشاف بينة الوظائف التنفيذية من Benners, 2017وهدف حبث بينريز )

ف خالل دراسة البنية العاملية للمقاييس القائمة على األداء )أي، املعرفية( للوظائ

التنفيذية، باإلضافة إىل تقديرات الوالدين للوظائف التنفيذية )أي، املقاييس 

 04إىل  2مشارًكا، تراوحت أعمارهم الزمنية بني  024السلوكية(، وتكونت العينة من 

عاًما، وكانت املقاييس املستخدمة هي: قائمة التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية، 

، وهو بطارية شاملة صممت لقياس الوظائف Delis Kaplanوالنظام الوظيفي ل

عاًما،  28-2التنفيذية لدى األطفال والبالغني، والذين تراوحت أعمارهم الزمنية بني 

، النسخة الثانية، واختبار االنتباه اليومي لألطفال، واختبارات NEPSYوبطارية 

Woodcock Johnson .للقدرات املعرفية، النسخة الثالثة 

من حتليلني للعوامل االستكشافية، حيث حبث التحليل األول  ومت االنتهاء

املقاييس السلوكية، وكشف عن بنية عاملية مخاسية، ومت تسمية العوامل التنظيم 

الذاتي اخلارجي والداخلي والتكيف وما وراء املعرفة وقصور االنتباه والنشاط الزائد، 

كشف عن بنية عاملية ثنائية، ومت وحبث التحليل العاملي الثاني املقاييس املعرفية، و

 تسمية العوامل التبديل واالستدالل.

 تعقيب:
يالحظ من البحوث السابقة اليت تناولت املقارنة بني قياس الوظائف التنفيذية 

 باملهام األدائية والتقديرات السلوكية:
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كية ال توجد عالقات دالة إحصائيا بني املهام القائمة على األداء والتقديرات السلو

 ,Vriezen ،& Pigott) لدى األطفال يف سن املرحلة االبتدائية للوظائف التنفيذية

2002 ;McAuley, Chen, Goos, Schachar ،& Crosbie, 2010.) 

 وجود ارتباطات دالة ولكن بشكل ضعيف بني املقاييس املعرفية )املهام القائمة على

للوظائف التنفيذية لدى ( األداء( واملقاييس السلوكية )التقديرات السلوكية

 ,Anderson, Anderson, Northamاألطفال يف سن املرحلة االبتدائية )

Jacobs ،& Mikiewicz, 2002 وهناك من أشار إىل وجود العالقات بشكل ،)

 (.Toplak, West ،&Stanovich, 2013ضعيف إىل متوسط بني نوعي القياس )

لى األداء وتقديرات اآلباء واملعلمني وجود عالقات دالة بني املقاييس القائمة ع

)التقديرات السلوكية( للوظائف التنفيذية، إال أنه ال يرتبط كل مقياس على حدة 

مع املقياس املقابل ملقاييس التقديرات لدى املراهقني العاديني وذوي قصور االنتباه 

 (.Toplak, Bucciarelli, Jain ،& Tannock, 2008والنشاط الزائد )

قاييس املعرفية )املهام القائمة على األداء( والسلوكية )التقديرات السلوكية( أن امل

لدى األطفال يف يبدو أنهما يقيسا جماالت خمتلفة داخل جمال الوظائف التنفيذية 

 &، Anderson, Anderson, Northam, Jacobs)سن املرحلة االبتدائية

Mikiewicz, 2002 ;Toplak, West ،& 3Stanovich, 201 ;Benners, 

لذلك، ال ينبغي استخدام هذه املقاييس بالتبادل كمقاييس متوازية (، 2017

للوظائف التنفيذية، فكل من اجملالني من التقييم مفيد وذو قيمة، لكنهما يوفرا 

; Çak, Kültür, Gökler, Öktem ،& Takşınar ،7102نوعني من املعلومات )

Toplak, West ،& Stanovich, 2013.) 

  ضوء اإلطار النظري والبحوث السابقة ميكن صياغة الفرض التالي:ويف
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوظائف التنفيذية مقاسة بالتقديرات السلوكية، 
 واملهام القائمة على األداء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 منهج البحث وإجراءاته:
داني الذي يصف الظاهرة يف امليدان أو ينتهج هذا البحث املنهج الوصفي املي

الواقع ويعكس ديناميات عملها، وانطالًقا من عنوان البحث فإن املتغري األساسي الذي 

يتناوله يتمثل يف الوظائف التنفيذية مقاسة بالتقديرات السلوكية واملهام القائمة على 

 بتدائي.األداء بالتطبيق على تالميذ الصفوف الرابع واخلامس والسادس اال

 تالميذ املرحلة االبتدائية. ثانًيا: اجملتمع األصل:

 ثالًثا: عينة البحث:

مت اشتقاق عينة البحث احلالي من مدرسيت الفؤاد والناصرية االبتدائية مبدينة  

الزقازيق مبحافظة الشرقية، حيث مت التطبيق مبدرسة الفؤاد يف الفصل الدراسي األول 

ومدرسة الناصرية يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ، 7171/ 7108للعام الدراسي 

7108 /7171. 

 اشتمل البحث احلالي على عينتني استطالعيتني: العينة االستطالعية: -ا

 :تلميذا وتلميذة بالصفوف الرابع واخلامس  41تكونت من العينة األوىل

االختبارات،  والسادس باملرحلة االبتدائية مبدرسة الفؤاد; لتحديد مدى صعوبة

وكذلك تقدير زمن تطبيق اختبارات البطارية، وبلغ املتوسط احلسابي ألعمار 

 .0111سنة، باحنراف معياري قدره  8181إناث(  16ذكور، و 74هذه العينة )

  :تلميًذا وتلميذة بالصفوف الرابع واخلامس 071تكونت من العينة الثانية

صرية االبتدائية، وبلغ املتوسط والسادس باملرحلة االبتدائية مبدرسة النا
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، باحنراف معياري قدره 01148إناث( 46ذكور، و 40احلسابي ألعمار هذه العينة )

1181. 

 العينة األساسية: -7

تلميًذا وتلميذة بالصفوف الرابع واخلامس والسادس باملرحلة  64تكونت من 

 16ألعمار هذه العينة )االبتدائية مبدرسة الناصرية االبتدائية، وبلغ املتوسط احلسابي 

( التوصيف 0، ويوضح جدول )1182سنة، باحنراف معياري قدره  01176إناث(07ذكور، و

العددي لعينة التحقق من احملددات السيكومرتية للبطارية وفًقا للمستوى الدراسي والنوع 

 والعمر الزمين.

ع والعمر الزمين (: التوصيف العددي للعينة األساسية وفقا للصف الدراسي والنو0جدول)

 (64)ن=

 الصف الدراسي
 العمر الزمين النوع

 العدد
 االحنراف املعياري املتوسط إناث ذكور

 74 1112 8112 07 06 الرابع

 07 1161 01121 - 07 اخلامس

 2 1117 00141 - 2 السادس

 64 1182 01176 07 16 اإلمجالي

 رابًعا: أداوت البحث: 

 يتني يف البحث احلالي:مت استخدام األدتني التال

 :مت تطبيق استبانة التقدير استبانة التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية

 ,Gioia, Isquith, Guy ،& Kenworthyالسلوكي للوظائف التنفيذية إعداد )
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2000a ،ومت اإلجابة عليه من 7107(، ترمجة وتقنني )هناء عزت، وأمساء محزة ،)

 خالل االستعانة باملعلمني.

(:721، ص. 7107هناء عزت، وأمساء محزة، خلصائص السيكومرتية لالستبانة )ا 

:صدق االختبار 

: قامت الباحثتان حبساب العالقة االرتباطية بني األداء على الصدق التالزمي

املقياس وعلى حمكات خارجية وهي صور مرتمجة الستبانة للذاكرة العاملة، ومقياس 

يس تقيس تكوينات قريبة مما تقيسه االستبانة احلالية، تقدير املعلم لكونرز، وهي مقاي

 ( علي التوالي.1128،1127وقد كانت معامالت االرتباط هي )

:ثبات االختبار 

:ثبات التجزئة النصفية 

مت تقدير ثبات االستبانة من خالل حساب معامل االرتباط بني جمموع درجات 

واملكونة الستبانة الوظائف التنفيذية الفقرات الفردية، وجمموع درجات الفقرات الزوجية 

(، 11284( مفحوصا وكان معامل االرتباط بني نصفي االستبانة ككل )711وذلك لدى )

( وهو يعترب معامل ثبات جيد ويصل 1128وبذلك يكون معامل ثبات االستبانة ككل وهو )

 (1110إىل مستوى الداللة )

:ثبات التقدير 

خالل فحص معامل االرتباط بني تقديرات مت حساب ثبات تقدير للمقياس من 

( طفال من أطفال الصف الثالث 11اآلباء وتقديرات املعلمني على عينة مكونة من )

، وهو معامل ثبات جيد إذا أخذنا يف االعتبار 1122االبتدائي وقد بلغ معامل ثبات التقدير 

 أن اآلباء يكونون متحزين ألبنائهم.

ير للمقياس من خالل االرتباط بني تقديرات كما مت حساب معامل ثبات التقد

معلم اللغة العربية وتقديرات معلم اللغة اإلجنليزية للسلوكيات املتضمنة يف االستبانة 

( طالبًا وطالبة، وقد كانت قيمة 76واملتعلقة بالوظائف التنفيذية، على عينة مكونة من )
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( وميثل ارتباط 1110مستوى ) (، وهي دالة عند1126معامل ثبات التقدير بني املعلمني )

 طردي قوي.

:)بطارية قياس الوظائف التنفيذية لتالميذ املرحلة االبتدائية )إعداد: الباحثة 
اتبعت الباحثة اخلطوات التالية للتوصل إىل بطارية مناسبة لقياس الوظائف 

 التنفيذية:

 أوًلا: حتديد أبعاد واشتقاق فقرات بطارية قياس الوظائف التنفيذية:

تطلب البحث احلالي قيام الباحثة بالرجوع لعدد من البحوث اليت تناولت 

الوظائف التنفيذية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، وكانت مجيعها حبوث أجنبية، 

حيث مت حتديد االختبارات اليت استخدمتها تلك البحوث، ومت اختيار االختبارات 

حبوث فأكثر كما  1 استخدامها يفاختبارات، حيث مت 6األكثر استخداًما، وعددهم 

 (.7هو موضح يف جدول )
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 املرحلة االبتدائية لتالميذ االستنتاج العام املتعلق باختبارات الوظائف التنفيذية :(2) جدول

 املكون املقاس االختبار
 البحوث اليت استخدمته

 التكرار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 

االسرتجاع 
العكسي 
 لألرقام

             الذاكرة العاملة

 

  

 

7 

سرتوب 
 -اللون

 الكلمة

             الكف

   

 4 

ويسكونسني 
 لتصنيف

 البطاقات 

             املرونة املعرفية

   

 4 

 3                 التخطيط برج لندن

( أن مكونات الوظائف التنفيذية األكثر هيمنة لدى تالميذ 7يتضح من جدول )

رحلة االبتدائية واألكثر قابلية للقياس هي: الذاكرة العاملة، والكف، واملرونة، امل

والتخطيط; لذا مت قياس هذه املكونات باستخدام االختبارات املوضحة، وقد مت اشتقاق 

فقرات االختبارات بناء على تصور الباحثة الذاتي، مع مراعاة االلتزام بفكرة االختبار 

 دات مالئمة للبيئة العربية.األصلية، واختيار مفر

وفيما يلي شرح الختبارات بطارية قياس الوظائف التنفيذية لدى تالميذ املرحلة 

 االبتدائية، وهي النسخة اليت مت برجمتها، حيث يبدأ كل اختبار مبثالني:
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:يعرض فيه فيديو يوضح تعليمات االختبار أمام التلميذ، من خالل  مثال تدرييب

من فقرات االختبار مع اإلجابة الصحيحة حتى يفهم التلميذ  توضيح مثال لفقرة

 املطلوب منه.

:جييب عليه التلميذ حتى يتم التأكد من فهم التلميذ ملا هو  مثال جترييب

 مطلوب منه أثناء تطبيق االختبار، وال تدخل درجته يف عملية التقييم.

عدد من  يتكون كل اختبار من عدد من املستويات، وكل مستوى يتكون من

( الصورة األولية لبطارية قياس الوظائف التنفيذية لتالميذ 1احملاوالت، ويوضح جدول )

 املرحلة االبتدائية.

 (:الصورة األولية لبطارية قياس الوظائف التنفيذية لتالميذ املرحلة االبتدائية1جدول )

 تعدد احملاوال عدد املستويات املكون الذي يقيسه االختبار االختبارات م

 18 6 الذاكرة العاملة االسرتجاع العكسي لألرقام 1

 51 2 الكف اللون -سرتوب الكلمة 2

 48 4 املرونة ويسكونسني لتصنيف البطاقات 3

 12 4 التخطيط برج لندن 4

 :قياس الوظائف التنفيذيةوصف الصورة األولية الختبارات بطارية قياس 

 :اختبار االسرتجاع العكسي لألرقام 

هذا االختبار من سبعة مستويات، وكل مستوى يتكون من ثالث حماوالت، يتكون 

وتتكون كل حماولة يف املستوى األول من رقمني، وكل حماولة يف املستوى الثاني من 

 ثالثة أرقام، وهكذا حتى تتكون كل حماولة يف املستوى السادس من سبعة أرقام.
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ل من األرقام، ويظهر وميض على الرقم ويعتمد االختبار على أن يستمع التلميذ إىل تسلس

الذي يسمعه التلميذ; وذلك لقياس الذاكرة العاملة اللفظية الصوتية، والذاكرة 

العاملة البصرية املكانية، وعلى التلميذ اسرتجاع كل تسلسل ولكن يف ترتيب عكسي، 

ل مستوى وينتقل التلميذ من املستوى إىل املستوى التالي إذا أجاب عن حماولتني فقط بك

بشكل صحيح، ويتوقف االختبار يف حالة اإلجابة على حماولتني بشكل خطأ يف نفس 

 املستوى.

:حتديد نوع االستجابة وطريقة تقدير الدرجات 

يتم تصحيح االختبار من خالل عدد احملاوالت الصحيحة، حيث حيصل التلميذ 

 على درجة واحدة فقط عن كل استجابة صحيحة للمحاولة الواحدة.

 الكلمة: -ختبار سرتوب اللونا 

 يتكون هذا االختبار من جمموعتني:

بني الكلمة واللون الذي كتبت به. مثال  تطابق: وفيها جتد جمموعة التطابق

، وهي مرحلة لتدريب أمحركلمة أمحر جتدها مكتوبة باللون األمحر ...هكذا  

 التالميذ على الكتابة على لوحة املفاتيح.

:الكلمة بني الكلمة واللون الذي كتبت به،  اختالفها جتد وفيجمموعة االختالف

، وهي أمحرمثال كلمة أمحر جندها مكتوبة بأي لون آخر غري األمحر ..هكذا  

 خاصة باالختبار نفسه.

( كلمة ملونة، وعلى التلميذ اإلجابة عن كل أسئلة 71وكل جمموعة بها )

 االختبار بدون استثناء.
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ة تقدير الدرجات:حتديد نوع االستجابة وطريق 

حيصل التلميذ على درجة واحدة فقط عن كل استجابة صحيحة ألي مفردة من 

 مفردات جمموعة االختالف.

 :اختبار ويسكونسون لتصنيف البطاقات 

بطاقة بناًء على واحد  62تتلخص فكرة هذا االختبار يف تصنيف التلميذ ل

نة )اللون، والعدد، والشكل( وفًقا لقاعدة غري منطوقة، من ثالثة أسس أو حمكات ممك

ويبدأ التصنيف يف البداية وفًقا للون ثم العدد ثم الشكل، ثم مرة أخرى يتم التصنيف 

 وفًقا للون ثم العدد ثم الشكل.

:حتديد نوع االستجابة وطريقة تقدير الدرجات 

 يتم تصحيح االختبار وفًقا ألربعة أبعاد:

حيصل التلميذ على درجة واحدة عن كل  الصحيحة: عدد االستجابات

 استجابة صحيحة.

:حيصل التلميذ على درجة واحدة عن كل تصنيف  عدد التصنيفات املكتملة

 حماوالت متتالية(. 4صحيح مكتمل )أي اإلجابة بشكل صحيح على 

:يتم حساب عدد االستجابات  عدد أخطاء االحتفاظ بالقاعدة القدمية

بها التلميذ من خالل االستمرار بالتصنيف بناًء على اخلطأ اليت قام 

 القاعدة السابقة، رغم التغذية الراجعة اليت حيصل عليها.

:يتم  عدد احملاوالت اليت حاوهلا املفحوص لالنتهاء من التصنيف األول

حساب عدد احملاوالت اليت قام بها التلميذ ليصل إىل جمموعة مكتملة 

 ة مت اإلجابة عليهم بشكل صحيح.حماوالت متتالي 4مكونة من 
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 :اختبار برج لندن 

حماولة، وتتخلص فكرة كل حماولة يف أنه يتم  07يتكون هذا االختبار من 

توجيه التالميذ لتكرار أمناط خمتلفة من أعمدة أو أوتاد باستخدام ثالث كرات على 

 ثالثة أسطوانات يف أقل عدد ممكن من احلركات مع اتباع ثالث قواعد:

 )أ( ميكن نقل كرة واحدة فقط يف املرة. 

 )ب( ال جيوز حتريك كرتني يف نفس الوقت.

)ج( ال ميكن تغيري احلركة مبجرد أن يرفع التلميذ املاوس عن السهم املسئول عن 

 حتريك الكرة.

ويتطلب األداء الناجح من التالميذ حل كل مشكلة يف عدد من احلركات  

دد من احملاوالت، وكل حماولة تتطلب عدد من املطلوبة، ويتكون كل مستوى من ع

 احلركات.

:حتديد نوع االستجابة وطريقة تقدير الدرجات 

يتم تصحيح االختبار خالل عدد احملاوالت الصحيحة، حيث حيصل التلميذ على 

 .صحيحة للمحاولة الواحدة درجة واحدة فقط عن كل استجابة

 ثانًيا: برجمة البطارية:

ء البطارية، وصياغتها يف صورة ورقية، رأت الباحثة برجمتها; بعد االنتهاء من بنا

 وذلك للمربرات التالية:

 اعتماد أغلب البحوث السابقة على الشكل املربمج لالختبارات اليت استخدامها

(Fahie ،& Symons, 2003, p. 56; Vetter, Altgassen, Phillips, 

Mahy ،& Kliegel, 2013, p. 110 ;Bock, Gallaway ،& Hund, 
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2015, p. 513; Mary,  et al., 2016, p. 349; Wang, Devine, 

Wong ،& Hughes, 2016, p. 161-162; Huyder, Nilsen ،& 

Bacso, 2017, p. 7; Kouklari, Thompson, Monks ،& 

Tsermentseli, 2017, p. 409; Lecce, Bianco, Devine ،& 

Hughes, 2017, p. 74; Wilson, Andrews, Hogan, Wang ،& 

Shum, 2018, p. 168-169 ;.) 

.صياغة االختبارات يف أطر برجمة; جلذب التالميذ واستثارة دافعيتهم 

.التأكد من دقة االستجابة 

 تسجيل الزمن والدرجات آلًيا، وبالتالي سهولة ويسر استخدام البيانات املسجلة

 إلكرتونًيا.

تقنني عرض وتقديم البطارية بآليات موحدة. 

مت برجمة البطارية بالصوت والصورة، من خالل االستعانة بفريق عمل مكون من 

الباحثة ومهندس متخصص يف الربجميات ومذيعة يف قناة أطفال على اليوتيوب، ومت 

االتفاق على الشكل العام، ومتابعة تنفيذه من خالل عدة جلسات، مشلت املربمج ومذيعة 

 تفاق على ما هو مطلوب من املربمج، ومذيعة األطفال.األطفال والباحثة، ومت خالهلا اال

"; ملالئمتها لتنفيذ حمتوى البطارية، javaوقد استخدم املربمج لغة الربجمة "

كذلك مت صياغة التعليمات بأسلوب لغوي يتناسب مع التلميذ، وجيذب انتباهه، ومت 

 ليوتيوب.تسجيلها، من خالل االستعانة مبقدمة برامج لألطفال يف قناة على ا

حمبب للتلميذ وجيذب انتباهه، حيث أطلق  كما مت تسمية كل اختبار باسم

على كل اختبار لعبة; حتى ُتستثار دافعية التلميذ، ويبذل قصارى جهده يف االستجابة 

لفقرات البطارية، حيث مت تسمية اختبار العكسي لألرقام بلعبة األرقام، واختبار سرتوب 
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ويسكونسني لتصنيف البطاقات بلعبة الكروت، واختبار برج لندن بلعبة األلوان، واختبار 

 بلعبة الكرات.

 ثالًثا: إجراء دراسة استطالعية للبطارية:

 :مت عرض البطارية يف الصورة املربجمة على ستة من احملكمني حتكيم البطارية

من السادة أعضاء هيئة التدريس بقسمي علم النفس الرتبوي والصحة النفسية، 

 لب منهم إبداء آرائهم حول ما يلي:وقد ط

 مدى مالءمة اختبارات قياس الوظائف التنفيذية ومكوناتها وفقا للتعريف

 الذي تبنته الباحثة.

.مناسبة تلك االختبارات لتالميذ املرحلة االبتدائية 

.مدى انتماء كل اختبار للمكون الذي يقيسه 

 ويف ضوء آراء السادة احملكمني مت عمل اآلتي:

كد من فهم كل تلميذ للتعليمات بشكل فردي، وعدم االكتفاء بفيديو التأ

 التعليمات.

 تقليل عدد املستويات يف االختبارات، إال أنه مت اإلبقاء عليهم حلني االنتهاء من

الدراسة االستطالعية، والتحقق من صعوبة تطبيق االختبارات بوضعها احلالي 

 على التالميذ.

وتقدير زمن تطبيق كل مكون للبطاريةاملبدئي  التجريب: 

 روعي عند التطبيق حتقيق ما يلي:

.التحقق من سالمة أجهزة احلاسب اآللي، وإمكانية تشغيل البطارية 

.استعمال مساعة أذن لكل تلميذ; لعدم حدوث تشويش على التالميذ 

 تلميذ. 71 -01تقسيم العينة إىل جمموعات، وكل جمموعة مكونة من 
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 مع الباحثة أثناء عملية التطبيق.وجود مدرس أو أكثر 

 (.6ومت حساب متوسط أزمنة تطبيق مجيع االختبارات كما هو موضح جبدول )

 (41(: متوسطات األزمنة اخلاصة بتطبيق اختبارات كل مكون )ن=6جدول )

الصف 
 الدراسي

اختبار االسرتجاع 
 العكسي لألرقام

 اختبار سرتوب
اختبار ويسكونسني 
 لتصنيف البطاقات

 بار برج لندناخت

 573872 91855 257824 188855 الرابع

 531857 98879 329893 318836 اخلامس

 448877 89859 241882 379847 السادس

 ثانية 528848 ثانية 92868 ثانية 318817 ثانية 271861 اإلمجالي

( أن متوسط زمن تطبيق اختبار االسرتجاع العكسي 6يتضح من جدول )

ثانية،  02دقائق و 1 ≈ثانية، ومتوسط زمن تطبيق اختبار سرتوب 10ودقائق  6≈لألرقام

ثانية، ومتوسط  11دقيقة و≈ومتوسط زمن تطبيق اختبار ويسكونسني لتصنيف البطاقات

ثانية، وبالتالي فإن اجللسة الواحدة تستغرق  68دقائق و 2 ≈زمن تطبيق اختبار برج لندن

دقيقة لتطبيق هذه االختبارات،  71إىل حوالي ثواٍن، أي أن التلميذ حيتاج  01دقيقة و 71

وذلك يف حالة فهمه جلميع التعليمات، ومن خالل تطبيق الباحثة، وجدت أن التلميذ 

دقائق ليفهم تعليمات االختبار الواحد، أي أن الزمن الكلي  01: 1حيتاج لكل اختبار حوالي 

 مة األجهزة والسماعات.دقيقة، يف حالة سال 41: 61لتطبيق البطارية يرتاوح ما بني 

 ومت إجراء التعديالت التالية على البطارية بعد مرحلة التجريب:

 6مستويات إىل  2ختفيض عدد مستويات اختبار االسرتجاع العكسي لألرقام من 

 مستويات.

 مستويات. 01مستوى إىل  71ختفيض عدد مستويات اختبار سرتوب من 



 

 - 916 - 

   سامل أ.د/ عبداهلل سليمان            اهلل نبيل حممد زايد آية     

 بلبليسر شعبان  /د.م.أ    السباعي    أ.د/ السيد الفضالي    

 

 

 

لتقديرات السلوكية العالقة بني مقاييس ا

 واملهام القائمة على األداء

 

.تنشيط مجيع أسهم اختبار برج لندن 

دقائق; وعدم إضافته إىل اختبار اسرتجاع األرقام  2ة زمن لربج لندن فقط، وهو إضاف

العكسي، واختبار سرتوب، واختبار ويسكونسني لتصنيف البطاقات، مبا يتفق مع 

 البحوث اليت مت اشتقاق هذه االختبارات منها.

 تالميذ يف التطبيق األساسي. 2-1حتديد عدد التالميذ بكل جلسة إىل 

 من احملددات السيكومرتية للبطارية:التحقق 

مت التحقق من احملددات السيكومرتية للبطارية من خالل صدق االستخدام 

 والتحليل العاملي التوكيدي.

  :مت اختيار االختبارات األكثر استخداًما يف قياس الوظائف صدق االستخدام

 ذلك. (1التنفيذية لتالميذ املرحلة االبتدائية، ويوضح جدول )

(: صدق االستخدام لبطارية قياس الوظائف التنفيذية لتالميذ املرحلة 1ل )جدو

 االبتدائية

 البحوث اليت استخدمته االختبار املكون املقاس

 الذاكرة العاملة

االسرتجاع 
العكسي 
 لألرقام

 حبث Austin, Groppe, & Elsner, 2014)). 
  حبثCantin, Gnaedinger, Gallaway, Hesson-

McInnis ،& Hund, 2016.)) 
  حبثLecce, Bianco, Devine ،& Hughes, 2017.)) 
  حبثWang, Devine, Wong ،& Hughes, 2016.)) 
  حبثKouklari, Tsermentseli ،& Auyeung, 2018.)) 
  حبثWilliams, Moore, Crossman ،& Talwar, 2016.)) 
 ( حبثFahie ،& Symons, 2003.) 
  حبثKouklari, Thompson, Monks ،& Tsermentseli, 

2017.)) 
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 البحوث اليت استخدمته االختبار املكون املقاس

 سرتوب الكف

حبث Mary,  et al., 2016)). 
 حبثAustin, Groppe ،& Elsner, 2014.)) 
 حبثBock, Gallaway ،& Hund, 2015.)) 
 حبثCantin, Gnaedinger, Gallaway, Hesson-

McInnis ،& Hund, 2016.)) 
 حبثKouklari, Tsermentseli ،& Auyeung, 2018.)) 
 حبثWilliams, Moore, Crossman ،& Talwar, 

2016.)) 
 ( حبثYang, Zhou, Yao, Su ،& McWhinnie, 

2009.) 

 املرونة

ويسكونسني 
لتصنيف 
 البطاقات

حبث Mary,  et al., 2016)). 
 حبثBock, Gallaway ،& Hund, 2015.)) 
( حبثCantin, Gnaedinger, Gallaway, Hesson-

McInnis ،& Hund, 2016.) 
 حبث (Yang, Zhou, Yao, Su ،& McWhinnie, 

2009.) 

 برج لندن التخطيط

حبث Mary,  et al., 2016)). 
( حبثHuyder, Nilsen ،& Bacso, 2017.) 

 ( حبثKouklari, Thompson, Monks ،& 
Tsermentseli, 2017.) 
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:التحليل العاملي التوكيدي 

مت استخدام LISRELاًرا  من خالل املعادلة البنائية اخلطية املعروفة اختص

التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد الوظائف التنفيذية األربعة; وذلك للتأكد من أن 

 تصميم البطارية بالشكل احلالي، تصميم متكامل وصحيح، وكانت النتائج كما يلي:

 (: النموذج البنائي للوظائف التنفيذية لتالميذ املرحلة االبتدائية0شكل )

( على مؤشرات حسن 0التحليل العاملي املوضح بالشكل ) وقد حصل منوذج

 (.4(، كما يوضحها جدول )120-121: 7112مطابقة جيدة )عزت عبد احلميد، 

 (: مؤشرات حسن املطابقة لنموذج التحليل العاملي للوظائف التنفيذية6جدول )

 مدى املؤشر قيمة املؤشر اسم املؤشر م

1 

2االختبار االحصائي كا
X

2 
 dfاحلرية درجات 

 2مستوى داللة كا

19,47 
11 

1815 

غري دالة  2أن تكون قيمة كا
 إحصائيا

 (5صفر( إىل )) 2X2  /df 1894نسبة كا 2

 (1صفر( إىل )) GFI 1896مؤشر حسن املطابقة  3

 (1صفر( إىل )) AGFI 1895مؤشر حسن املطابقة املصحح بدرجات احلرية  4

 (1صفر( إىل )) NNFI 1892مؤشر حسن املطابقة غري املعياري  5

 (1صفر( إىل )) NFI 1892مؤشر املطابقة املعياري  6

 (1صفر( إىل )) CFI 1896مؤشر املطابقة املقارن  7

 (1صفر( إىل )) IFI 1896مؤشر حسن املطابقة التدرجيي 8

 (181صفر( إىل )) RMSR 18188جذر متوسط مربعات البواقي  9
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ن النموذج قد حقق شروط حسن املطابقة، فيما ( أ4( وجدول )0يتضح من شكل )

دالة إحصائًيا; ولكن ذلك ال يرجع إىل أن النموذج غري مطابق، ولكن  7عدا أن قيمة كا

 ,Howellيرجع لعدم اعتدالية توزيع البيانات، كثرة عدد املتغريات، وكرب حجم العينة )

1997.) 

(، حيث مجيع 2جبدول ) وقد مت اختبار اعتدالية توزيع البيانات كما هو موضح

مستويات الداللة دالة، فيما عدا درجة االستجابات الصحيحة اخلاصة باملرونة، مما يشري 

 (.Howell, 1997إىل عدم اعتدالية توزيع البيانات )

 (: اعتدالية توزيع بيانات عينة التحقق من احملددات السيكومرتية لبطارية الوظائف التنفيذية7جدول )

 املالعو األبعاد

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

القيمة 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الذاكرة 
 العاملة

اختبار االسرتجاع 
 العكسي

14 125 1811 1897 125 1811 

 1811 125 1881 1811 125 21 اختبار سرتوب خمتلف الكف

 املرونة

ستجابات اال
 الصحيحة

1816 125 1821 1898 125 1817 

 1811 125 1886 1811 125 1825 اجملموعات املكتملة

االحتفاظ بالقاعدة 
 السابقة

1814 125 1811 1881 125 1811 

استجابات اجملموعة 
 األوىل

1828 125 1811 1869 125 1811 

 1811 125 1894 1811 125 1813 اختبار برج لندن التخطيط
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وهذا يعين تطابق النموذج البنائي مع النموذج النظري للبطارية، أي أن البطارية 

 مبكوناتها احلالية صاحلة لالستخدام كما هي وال حتتاج إىل تعديل.

 رابًعا: الصورة النهائية للبطارية:

تكونت الصورة النهائية للبطارية من أربعة اختبارات لقياس املكونات األربعة 

نفيذية، حبيث يشتمل كل مكون على اختبار واحد، وهذه هي الصورة اليت مت للوظائف الت

( وصف الصورة النهائية لبطارية 2تطبيقها على عينة البحث األساسية، ويوضح جدول )

 قياس الوظائف التنفيذية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 ة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية(: وصف الصورة النهائية لبطارية قياس الوظائف التنفيذي8جدول )
 عدد احملاوالت عدد املستويات املكون الذي يقيسه االختبار

 12 4 الذاكرة العاملة االسرتجاع العكسي لألرقام

 11 2 الكف سرتوب

 48: 36 6 املرونة ويسكونسني لتصنيف البطاقات

 12 4 التخطيط برج لندن

االسرتجاع العكسي لألرقام اختبار:  

حماوالت، وتتكون كل  1مستويات(، وكل فقرة تتكون من  6فقرات ) 6ون من يتك

حماولة يف الفقرة األوىل من رقمني، وكل حماولة يف الفقرة الثانية من ثالثة أرقام، 

ويعتمد االختبار على وهكذا حتى تتكون كل حماولة يف الفقرة الرابعة من مخسة أرقام، 

رقام، وعلى التلميذ اسرتجاع كل تسلسل يف ترتيب أن يستمع التلميذ إىل تسلسل من األ

 عكسي.

حتديد نوع االستجابة وطريقة تقدير الدرجات: 

يتم تصحيح االختبار من خالل عدد احملاوالت الصحيحة، حيث حيصل التليمذ 

 .صحيحة للمحاولة الواحدة على درجة واحدة فقط عن كل استجابة
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 :اختبار سرتوب 

عة متطابقة، وجمموعة غري متطابقة(، وكل يتكون من جمموعتني )جممو

كلمات ملونة، ويتم عرضها على شاشة الكمبيوتر، وُيطلب من  01جمموعة مكونة من 

التالميذ كتابة لون اخلط، يف اجملموعة املتطابقة، تتطابق الكلمة مع لون اخلط، بينما 

موعة املتطابقة يف اجملموعة غري املتطابقة، ال تتطابق الكلمة مع لون اخلط، وتعد اجمل

 تدريب للتالميذ، ويتم االعتماد على درجة اجملموعة غري املتطابقة فقط.

 :حتديد نوع االستجابة وطريقة تقدير الدرجات 

يتم االعتماد على درجة اجملموعة غري املتطابقة فقط، أي يعطى درجة عن كل 

 إجابة صحيحة يف اجملموعة غري املتطابقة فقط.

  لتصنيف البطاقات:اختبار ويسكونسني 

بطاقة بناًء على واحد من ثالثة أبعاد ممكنة  62تتلخص فكرته يف فرز الطفل ل

)اللون،والعدد،والشكل( وفًقا لقاعدة غري منطوقة، يبدأ التصنيف يف البداية وفًقا للون ثم 

 العدد ثم الشكل، ثم مرة أخرى يتم التصنيف وفًقا للون ثم العدد ثم الشكل. 

 ستجابة وطريقة تقدير الدرجات:حتديد نوع اال 

يتم تصحيح االختبار وفًقا ألربعة أبعاد: عدد االستجابات الصحيحة، وعدد 

التصنيفات املكتملة، وعدد أخطاء االحتفاظ بالقاعدة القدمية، وعدد استجابات اجملموعة 

 األوىل.

 :اختبار برج لندن 

توجيه التالميذ  حماولة، وتتخلص فكرة كل حماولة يف أنه مت 07يتكون من 

لتكرار أمناط خمتلفة من األسطوانات باستخدام ثالث كرات على ثالثة أسطوانات يف 

أقل عدد ممكن من احلركات مع اتباع ثالث قواعد: )أ( ميكن نقل كرة واحدة فقط يف 
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املرة; و)ب( ال جيوز حتريك كرتني يف نفس الوقت; و)ج( ال ميكن تغيري احلركة مبجرد 

ل املاوس عن الكرة، ويتطلب األداء الناجح من املشاركني حل كل مشكلة يف أن يرفع الطف

عدد من احلركات املطلوبة، ويتكون كل من املستويني األول والثاني من حماولتني، وكل 

حماولة يف املستوى األول حتتاج إىل حركتني، وكل حماولة يف املستوى الثاني حتتاج إىل 

حماوالت، وكل حماولة يف  1يني الثالث والرابع من حركات، ويتكون كل من املستو 1

 2حركات، وكل حماولة يف املستوى الرابع حتتاج إىل  4املستوى الثالث حتتاج إىل 

حركات، ويتم إيقاف االختبار عندما يكمل التلميذ مجيع احملاوالت أو يفشل يف اثنتني 

 منها على التوالي.

 جات:حتديد نوع االستجابة وطريقة تقدير الدر 

يتم تصحيح االختبار خالل عدد احملاوالت الصحيحة، حيث حيصل التلميذ على 

 .صحيحة للمحاولة الواحدة درجة واحدة فقط عن كل استجابة

 نتائج البحث:

"ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوظائف ينص فرض البحث على: 

 ".على األداءالتنفيذية مقاسة بالتقديرات السلوكية، واملهام القائمة 

"، Personمت استخدام معامل ارتباط "بريسون" "للتحقق من صحة هذا الفرض 

الوظائف التنفيذية مقاسة بالتقديرات السلوكية، واملهام وذلك ملعرفة العالقة بني 

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، وقد أسفر هذا عن معامالت االرتباط  القائمة على األداء

 (.8) اليت يوضحها جدول
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(: معامالت ارتباط "بريسون" بني الوظائف التنفيذية مقاسة بالتقديرات السلوكية، واملهام القائمة على 9جدول ) 
 (46األداء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية )ن=

 املهام القائمة على األداء
 

 لتقديرات  السلوكية

الذاكرة 
 العاملة

 الكف

 املرونة

االستجابات  التخطيط
 يحةالصح

جمموعات 
 مكتملة

االحتفاظ 
بالقاعدة 
 السابقة

استجابات 
اجملموعة 

 األولي

 الذاكرة العاملة
-

18111 

-
1815 

-1817 -1819 1811 -1819 -1818 

 1816- 1828- 18111- 1811- 1812- 1812 1816 الكف

 1814- املرونة
-

1816 
1819 -1813 -1816 -1831* -1814 

 1815 التخطيط
-

1819 
-1811 -1811 1811 -1827 -1813 

( عدم وجود عالقات ذات داللة إحصائية بني أبعاد الوظائف 8يتضح من جدول )

التنفيذية مقاسة بالتقديرات السلوكية، واملهام القائمة على األداء، وتتفق هذه النتيجة 

 ,Vriezen ،& Pigott, 2002 ،p. 296 ;Toplak, Bucciarelliمع نتائج حبوث )

Jain ،& Tannock, 2008 ،p. 53 ;McAuley, Chen, Goos, Schachar ،& 

Crosbie, 2010 ،p. 495 ;Benners, 2017 ،p .024 إال أنها تتعارض مع ،);

(Anderson, Anderson, Northam, Jacobs ،& Mikiewicz, 2002 ،p. 

هام (، الذي أشار إىل وجود ارتباطات دالة ولكن بشكل ضعيف بني املقاييس املعرفية )امل231

القائمة على األداء( واملقاييس السلوكية )التقديرات السلوكية( للوظائف التنفيذية 

 ,Toplak, West ،& Stanovichلدى األطفال يف سن املرحلة االبتدائية، وكذلك )
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2013 ،p. 140 الذي أشار إىل وجود العالقات بشكل ضعيف إىل متوسط بني نوعي )

 القياس.

قاييس املعرفية )املهام القائمة على األداء( والسلوكية وميكن تفسري ذلك بأن امل

)التقديرات السلوكية( يبدو أنهم يقيسا جماالت خمتلفة داخل جمال الوظائف 

 ,Anderson, Anderson)لدى األطفال يف سن املرحلة االبتدائيةالتنفيذية 

Northam, Jacobs ،& Mikiewicz, 2002 ،p. 231 ;Toplak, West ،& 

Stanovich, 2013 ،p. 131 ;Benners, 2017 ،p. 176 ،) لذلك، ال ينبغي

استخدام هذه املقاييس بالتبادل كمقاييس متوازية للوظائف التنفيذية، فكل من 

 ,Toplakاجملالني من التقييم مفيد وذو قيمة، لكنهم يوفروا نوعني من املعلومات )

West ،& Stanovich, 2013 ،p. 140 ;Çak, Kültür, Gökler, Öktem ،& 

Takşınar ،7102 حيث يقيسوا مستويات معرفية خمتلفة،فقيس املهام القائمة على ،)

األداء كفاءة القدرات املعرفية، أما التقديرات السلوكية فتقيس النجاح يف السعي وراء 

(،لذلك هناك توجه إىل Toplak, West ،& Stanovich, 2013 ،p. 140اهلدف )

 ,Çak, Kültürلسلوكية واملهام القائمة على األداء عند القياس )الدمج بني التقديرات ا

Gökler, Öktem ،&Takşınar ،7102 ،p. 260.) 

ومننن هننذا كلننه، ميكننن القننول أن مقنناييس التقننديرات السننلوكية، واملهننام القائمننة    

علننى األداء كالهمننا يننندرج حتننت قينناس الوظننائف التنفيذيننة، إال أن مقنناييس التقننديرات       

تهدف إىل قياس النجناح يف حتقينق اهلندف، أم املهنام القائمنة علنى األداء تهندف        السلوكية 

                        إىل قياس كفاءة املعاجلة.
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 املراجع:

علم النفس احلديث : الضبط التنفيذي (. 7101أمحد احلسيين وشهدان عثمان )

 التنفيذية. القاهرة: دار الكتاب احلديث.والوظائف 

اإلحصاء املتقدم للعلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية: (. 7112ميد حسن )عزت عبد احل

 املصطفى دار بنها، ، 212تطبيقات باستخدام برنامج ليزرل 

 .والرتمجة للطباعة

 الستبانة عاملية دراسة: التنفيذي الضبط عمليات بنية(. 7107) محزة وأمساء عزت هناء

 04 - 6 من عمرية شرائح لدى التنفيذية للوظائف السلوكي التقدير

 . 111-716. ص ص ،07 الفيوم، جامعة -الرتبية كلية جملة .سنة
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