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   الذاتویین األطفالى مهام نظریة العقل لدىالوظائف التنفیذیة وعالقتها باألداء عل

  إعداد

  موسى محمد السید یوسف أماني

  دكتوراه في التربیة الخاصة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین مهارات الوظائف التنفیذیة ومهـام نظریـة : المستخلص

مهــام نظریــة العقـل مــن خـالل درجــات األطفـال الــذاتویین علــي  التنبـؤ بــاألداء علـي ٕوامكانیــة العقـل

مــن ) ٣٠(، وبلــغ عــدد المــشاركین فــي الدراســة الــذاتویین لــدى األطفــال مقیــاس الوظــائف التنفیذیــة

ًشـهرا بـإنحراف ) ٦٥(سنوات بمتوسـط قـدرة ) ٦-٤(ممن تراوحت أعمارهم بین ، الذاتوییناألطفال 

ـــاري قـــدره  ـــا؛)٤.٣٢(معی ـــام والوظـــائف ت، تـــم ولجمـــع البیان ـــاس الـــذكاء وجیلی  االعتمـــاد علـــى مقی

مهـارات  وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة دالة وموجبة بین التنفیذیة ومهام نظریة العقل،

 إمكانیــة، كمــا أســفرت الدراســة عــن الــذاتویین لــدى األطفــال الوظــائف التنفیذیــة ومهــام نظریــة العقــل

 العقل من خالل درجات األطفـال الـذاتویین علـي مقیـاس الوظـائف التنبؤ باألداء علي مهام نظریة

  .التنفیذیة

  .الذاتویة –نظریة العقل  - الوظائف التنفیذیة : الكلمات المفتاحیة

Executive Functions in Relation to Theory of Mind among Autism 
Children 

By 
Amani Youssef Alsayed  Muhammad Musa 

Abstract: The study aimed to reveal the relationship between the skills of 
executive jobs and the tasks of mind theory and the possibility of 
predicting performance on the tasks of mind theory through the degrees 
of autistic children on the scale of executive jobs among autistic children, 
and the number of participants in the study reached (30) of autistic 
children, whose ages ranged between (4-6) years with an average 
capacity of (65) months with a standard deviation of (4.32); to collect 
data, the scale of intelligence, Jilliam, executive functions and tasks of 
mind theory were relied on, and the results resulted in a positive and 
positive correlation between the skills of executive functions and the 
tasks of mind theory in childrenSelf-taught, as the study resulted in the 
possibility of predicting performance on the tasks of mind theory through 
the degrees of self-directed children on the scale of executive functions. 
Keywords: Executive Functions – Theory of Mind – Autism. 
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  مقدمة

 تلك الفئات الخاصة التي تحتـاج إلـى رعایـة وتـدریب وتعلـیم أحد مالذاتویین هطفال األ إن

وتأهیل یؤدي بهم إلى العودة مـرة أخـرى إلـى التفاعـل مـع أسـرهم وأقـرانهم العـادیین واالنـصهار فـي 

ــذاتويطفــل المــشكلة محیــرة؛ ألن  هــي بالفعــل الذاتویــة إن مــشكلة اضــطراب ،بوتقــة المجتمــع  ال ال

ًیبــدو مــن مظهــره الخــارجي أنــه یعــاني مــن أي قــصور، فهــو یبــدو طبیعیــا تمامــا وبالتــالي یــصعب  �

 مـن یتعامـل معهـم فـي حیـرة شـدیدة وذلـك نتیجـة الـذاتویینطفـال األالتعرف علیه عـن بعـد، ویـضع 

 یبــدو مثــل الحاضــر الغائــب، الذاتویــةاخــتالفهم عــن غیــرهم مــن األطفــال، فالطفــل ذوى اضــطراب 

 .�فهو حاضر جسدیا ولكنه غائب في عالمه الخاص

  مشكلة الدراسة

  لـدي األطفـال ونظریـة العقـلتتمثل مشكلة الدراسـه فـى وجـود قـصور فـى الوظـائف التنفیذیـة

  ویبــدو ذلــك واضــحا فــى عــدم قــدرتهم فهــم انفعــاالت األخــرین وكــذلك عــدم قــدرتهم علــىالــذاتویین

 بما یتناسب مع المواقف اإلجتماعیة المختلفة مما یفقد الطفل كثیرا من قدرته علـى المهامتوظیف 

 فـــى الـــذاتویین، وتتـــضح مـــشكلة الدراســـة فـــى القـــصور الواضـــح لـــدى األطفـــال والتفاعـــلالتواصـــل 

 مع والتفاعل مما قد یتسبب فى عدم قدرتهم على التواصل الوظائف التنفیذیة ومهام نظریة العقل،

ء على نطاق األسرة أو المجتمع الخارجى مما یتـسبب لهـم فـى العدیـد مـن المـشكالت األخرین سوا

التــى تعــوق نمــوهم النفــسى واإلجتمــاعى وكــذا قــدرتهم علــى التواصــل الجیــد مــع اقــرانهم واكتــسابهم 

  .الثقة بالنفس وبناء عالقات طیبة مع األخرین

  :یة اآلتاألسئلةوفى ضوء ما سبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة فى 

 ؟ الذاتویینمهام نظریة العقل لدي األطفالوالوظائف التنفیذیة العالقة بین  ما -١

یمكن التنبؤ باألداء علي مهام نظریة العقل مـن خـالل درجـات األطفـال الـذاتویین علـي هل  -٢

 ؟مقیاس الوظائف التنفیذیة

  أهداف الدراسه 

  :التعرف على الدراسة الى تهدف

 . الذاتویینمهام نظریة العقل لدي األطفالوة الوظائف التنفیذیالعالقة بین  )١

ــذاتویین إمكانیــة )٢  التنبــؤ بــاألداء علــي مهــام نظریــة العقــل مــن خــالل درجــات األطفــال ال

 .علي مقیاس الوظائف التنفیذیة

   الدراسة أهمیة

مهـام و ،الوظائف التنفیذیة ،الذاتویین األطفال لفئة تتصدي كونها فى الدراسة أهمیة تتجلى -١

  .  قل العنظریة



 ٣

 فـى وذلـك ) العقـلمهـام نظریـةو ،الوظـائف التنفیذیـة (المجال هذا في العربیة الدراسات ندرة -٢

 . ةالباحث إطالع حدود

 في واألسرة اإلجتماعى األخصائى، المدرس، التخاطب أخصائي من كال الدراسة هذه تفید -٣

 قــصور مــن حــدلل تــدریبى كفریــق والتعــاون المعرفیــه واحتیاجاتــه الــذاتوي الطفــل قــدرات فهــم

  .لدیه  العقل مهام نظریة تنمیة فى األثر أكبر من لذلك وما الوظائف التنفیذیة

  مصطلحات الدراسه 

  :Autism ةالذاتوی) ١

 :تـى هـى تتمیـز بثـالوث للعاهـات وهـى مجموعة من االضطرابات النمائیة العصبیة، واليه

ـــــى التفاعـــــل االجتمـــــاعى ـــــى التواصـــــل، وصـــــعوبات ف ـــــة متكـــــررةســـــلوكیات، وصـــــعوبات ف .  نمطی

(Matson et al., 2013, 17-18). 

  Executive Functions:  الوظائف التنفیذیة) ٢

وبلــوغ األهــداف ،  القــدرة علــى االســتمرار فــى الحــل المالئــم للمــشكالت مــن أجــل تحقیــقهــي

وتخطـیط لألفعـال ،  من كف االستجابة أو تأجیلهـا لوقـت مالئـمرالمستقبلیة وتتضمن واحدة أو أكث

الوظـائف ومرونة التفكیر وتقاس بالدرجـة التـي یحـصل علیهـا الطفـل الـذاتوي علـى مقیـاس ، یةالتال

  .. المعد في الدراسة الحالیةالتنفیذیة

  :Theory of Mind نظریة العقل )٣

 علـى قـراءة أفكـار ومـشاعر ورغبـات ومعتقـدات اآلخـرین مـن خـالل  الـذاتوي قدرة الطفـليه

خــرین وعــواطفهم واســتخدام تلــك المعلومــات لتحلیــل وترجمــة مــا قدرتــه علــى فهــم تعبیــرات وجــوه اآل

یقولون ولفهم السلوك الصادر منهم والتنبؤ بالخطوة التالیة التى سیقدم علیها اآلخـرون، ومنهـا یـتم 

، وتقــاس بالدرجــة التــي یحــصل علیهــا الطفــل الــذاتوي علــى مقیــاس نظریــة اســتنتاج أفكــار اآلخــرین

  .لیةالعقل المعد في الدراسة الحا

   الدراسة محددات

   الزمنیة المحددات -أ

  . م٢٠٢٠تم تطبیق أدوات الدراسة في عام 

   المكانیة المحددات -ب

  . أكتوبر٦لذوي االحتیاجات الخاصة بمدینة  I – Kidsمركز تم تطبیق األدوات في 

   البشریة المحددات -جـ

) ٦-٤(عمـارهم بـین طفـل وطفلـة ممـن تراوحـت أ) ٣٠(تكونت عینة الدراسـة األساسـیة مـن 

  . )٤.٣٢(ًشهرا بإنحراف معیاري قدره ) ٦٥(سنوات بمتوسط قدرة 



 ٤

  

  المنهجیة المحددات -٤

  .  تم استخدام المنهج الوصفي المقارن

   ودؤاسات سابقةاإلطار النظري

 األخیــرة، ونــةاآل فــي ًكبیــرا ًواهتمامــا ًانتــشارا القــت التــي النظریــات إحــدى العقــل نظریــة تعــد

ذوي اضـــطراب  األطفـــال ىلـــد االجتمـــاعي التفاعـــل صـــعوبات تفـــسیر فـــي دورهـــا لـــيإ ذلـــك ویرجـــع

 فهـم علـى القـدرة عـدم أن النظریـة هـذه تفتـرض. (Baron-Cohen et al., 1985, 41)التوحـد

 التوحـد اضـطراب فـي المحـدد االجتمـاعي التواصـل ضـعف أصـل هـو ووجهـة نظـر اآلخـرین عقول

 ضــــبط علــــى القــــدرة عــــدم وأن عــــصبي، راثــــيو ســــبب األصــــل فــــي هــــو الــــضعف هــــذا أســــاس وأن

 فــي وخلــل بــالمخ كهربائیــة دوائــر بخلــل رتبطیــ اآلخــرین لعواطــف واالســتجابة واالنفعــاالت العواطــف

  .Limbic System  (Frith & Hill, 2003, 69))الطرفي(النطاقي  الجهاز

 شاعرومـــ ومعتقـــدات أفكـــار مـــع الفـــرد بهـــا یتعامـــل التـــي الكیفیـــة إلـــي العقـــل نظریـــة وتـــشیر

 مـا تعكـس مـا ًغالبـا والتـي– وسـلوكیاتهم النـاس تصرفات تكون وقد وتنبؤ، ٕوادراك فهم من اآلخرین

 ذوي اضـــطراب التوحـــد، لألطفـــال بالنـــسبة وبلبلـــة تـــشویش مـــصدر هـــي -فیـــه یعتقـــدون أو یفكـــرون

 رةالمفـس األسـباب أحـد ذلـك یكـون وقـد ،الفكریـة وخلفیتـه الـسلوك بـین الـربط علي قدرتهم لعدم وذلك

 فـــي الغریبـــة طـــریقتهم یفـــسر قـــد كمـــا ،هـــؤالء األطفـــال لـــدى االجتماعیـــة العالقـــات فـــي للـــصعوبات

 أو للكـالم فرصـة المـستمع إلعطـاء الكـالم عـن یتوقفـون ال أنهـم علیهم یالحظ حیث اللغة استخدام

  ). ٩٥ ،٢٠٠٠ بولتون، وباتریك كوهین سایمون (أفكاره عن التعبیر

 إلـى مـصطلح (Baron-Cohen et al., 1985, 43)ون  وآخـروقد أشار بـارون كـوهین

 وهــو عــدم قــدرة الفــرد علــي إدراك أفكــار ومــشاعر ومعتقــدات mind blindness العقلــي العمــى

الفرح أو الغـضب، وبطبیعـة الحـال فـإن عـدم حیث اآلخرین والتنبؤ بأفعالهم في مواقف معینة، من 

ثر علــــي إظهــــارهم للتعــــاطف والمــــشاركة إدراك األطفــــال ذوي اضــــطراب التوحــــد لهــــذه الجوانــــب یــــؤ

كثیــر مــن وقــد أســفرت نتــائج  .الوجدانیــة مــع اآلخــرین، وقــد ال یــستطیعون تمییــز الجــد مــن الهــزل

 األطفــال لــدىالدراســات عــن وجــود ارتبــاط بــین مقــاییس الوظــائف التنفیذیــة ومقــاییس نظریــة العقــل 

 ,Bishop) ألطفــال العــادیینسبة لبالنــ بینمــا لــم یكــن هنــاك ارتبــاط بینهمــا ،ذوي اضــطراب التوحــد

1993, 287).   

 نتائج الدراسات أن ذوي اضطراب التوحد في جمیع األعمـار وعبـر مـستویات أوضحتوقد 

فــي نظریــة هــذا القــصور  فــي المجــال التنفیــذي بینمــا لــم یظهــر قــصوراالــذكاء المختلفــة قــد أظهــروا 

األطفـال  قـد أظهـرو  ،مـنخفض فقـطذوي معـدل الـذكاء المـن العقل إال لدى ذوي اضـطراب التوحـد 

 متالزمة اسـبرجر ضـعفا فـي األداء علـى مهـام الوظـائف التنفیذیـة فقـط ولـم یظهـروا ضـعفا فـي وذو



 ٥

ــــرى أنــــه كلمــــا زادت شــــدة  ــــسیر الــــذي ی ــــل؛ وهــــذا یتناســــب مــــع التف ــــى مهــــام نظریــــة العق األداء عل

یـة معـا، وكلمـا كانـت ظهور ضعف في نظریـة العقـل والوظـائف التنفیذإلى  دياالضطراب فإنها تؤ

 .(Bishop, 1993, 290)شدة االضطراب أخف فإنها تؤثر في الوظائف التنفیذیة فقط 

 بــــین الوظــــائف التنفیذیــــة ونظریــــة العقــــل؛ هــــو اســــتخدام مهــــام اإن التفــــسیر األكثــــر ارتباطــــ

  وبالتــالي فــإن الوظــائف التنفیذیــة هــي مؤشــر لنظریــة، كمؤشــر للمجــال التنفیــذيطــأاالعتقــادات الخ

هو فشل فـي فهـم وتوقـع سـلوك اآلخـرین والقـدرة ) طأ الخاالعتقادات(الفشل في فهم الخدع ف. لالعق

 كرتهـا فـي سـلتها وخرجـت ثـم حركـت "سـالي"على تمثیل أفكارهم؛ فعلى سبیل المثـال عنـدما تركـت 

ورة، وكان یشاهد كال الموقفین مجموعة من األطفال ذوي اضـطراب ا الكرة إلى سلة أخرى مج"آن"

 وعند سؤالهم عن توقعاتهم أین ستبحث سالي عـن الكـرة، كانـت اإلجابـة ،التوحد واألطفال العادیین

الطبیعیة لألطفال العادیین أنها ستبحث عنها في السلة األولى، بینما أشار األطفال ذوو اضطراب 

لمـا لـم تـر ورة، وبالتـالي فهـم ال یـدركون أن سـالي طااالتوحد إلي أنها ستبحث عنها في الـسلة المجـ

الكرة تنقل من السلة األولى إلي السلة الثانیـة فإنهـا سـتفكر أنهـا ال تـزال فـي المكـان الـذي وضـعتها 

  .(Frith& Happé, 1994,45; Hill, 2004,30; Pellicano, 2010, 534)فیه 

) نظریـة العقـل (طـأ الخباالعتقـادات الوظـائف التنفیذیـة ارتبـاط بعـض الدراسـات تختبراوقد 

 طــأ الخاالعتقــاداتة مــن األطفــال العــادیین فــي ســن مــا قبــل المدرســة، ولــوحظ أن مهــام علــى عینــ

، باإلضــافة إلــى ارتبــاط األداء )وظــائف تنفیذیــة(كانــت مرتبطــة بقــوة مــع مهــام تــصنیف البطاقــات 

وهـذا . (Baron-Cohen, 2002, 251)ف البطاقـات بالقـدرة علـى التفـسیر اللفظـي یعلـى تـصن

  :تشمل ما یلي بعض االفتراضات یمتقداالرتباط أدى إلى 

 حیــث أن القــصور فــي إحــداها ؛ للقــدرات األخــرىا أساســیاشــرطقــد تكــون أن قــدرة واحــدة  -١

  .سبب القصور في األخرىی

القــــصور غیــــر مــــستقل عــــن وحــــدات العملیــــات المعرفیــــة والتــــي تمثــــل الــــضعف هــــذا أن  -٢

 .التوحداضطراب المركزي في 

فـــي المـــخ توجـــد  العقـــل مـــن خـــالل شـــبكة عـــصبیة الوظـــائف التنفیذیـــة ونظریـــةیـــتم تـــدعیم  -٣

(Ozonoff et al., 2007,137).   

ن تمامــا عنــد مــستوى العملیــات؛ إان مهــام نظریــة العقــل ومهــام الوظــائف التنفیذیــة متــشابهتو

األمـر وهـذا فالمهام في كال المجالین تتطلبان تحلیل تتابعي للمعلومـات، واسـتخدام قواعـد ضـمنیة، 

قــد أوضــحت و. معالجتهــا یــة ولكــن كیفمعالجتهــا،تم تــنمــط للمعلومــات التــي ال یقتــصر علــى مجــرد 

 فــيممارســة الوظــائف  وأن المعــرفیین، المجــالین هــذین بــین قویــة العالقــة أن الدراســات مــن العدیــد

 أن وجـود علـى البحـوث وتؤكـد ،خـراآل المجـال فـي فائالوظـعمـل  منـه ینبثـق المجـالین هذین أحد
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 انبثــاق فــي اضــروریلــدى األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد یعــد  نفیــذيالت الــتحكم مــن معــین مــستوى

  . (Pellicano, 2010, 531)العادییناألطفال  مثل مثلهم العقل نظریة

هـدفت إلـى  التـي  Pellicano (2010)دراسـةوهذا مـا أشـارت إلیـه بعـض الدراسـات ومنهـا 

، ونظریــة التماســك المكــزي؛ تحدیــد طبیعــة العالقــة بــین كــل مــن الوظــائف التنفیذیــة، ونظریــة العقــل

فهــي تفتـــرض أن المهـــارات المعرفیـــة تنبثـــق داخـــل نظـــام تنمـــوي متغیـــر حیـــث یلعـــب المجـــال العـــام 

ًللمهارات دورا حاسما في تـشكیل المـسارات التنمویـة فـي نظریـة العقـل، وقـد تـم إجـراء الدراسـة علـى  ً

 مرتفعـي الذاتویـةي اضـطراب  طفـال مـن ذو٣٧مرحلتین؛ المرحلة األولى اشتملت فیها العینة علـى 

األداء فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة، وطبقـــت علـــیهم اختبـــارات لنظریـــة العقـــل وللوظـــائف التنفیذیـــة 

وأوضــحت نتــائج المرحلــة األولــى مــن الدراســة أن الفــروق الفردیــة المبكــرة فــي . والتماســك المركــزي

 فوق أو تحت المتوسط حسب الوظائف التنفیذیة تؤثر في إحداث تغیرات في مهارات نظریة العقل

العمر وكذلك تؤثر في القدرة اللفظیة وغیر اللفظیة، وأن هناك عالقة ارتباطیة بین مهـارات نظریـة 

العقــل والـــتحكم التنفیـــذي، وأن القــصور فـــي نظریـــة العقــل هـــو نتیجـــة لقــصور مبكـــر فـــي الوظـــائف 

تباطیـة بـین الوظـائف التنفیذیــة التنفیذیـة والتماسـك المركـزي، ولـم تـسفر النتـائج عـن وجـود عالقـة ار

والتماســك المركــزي، بینمــا كــان هنــاك عالقــة ارتباطیــة عكــسیة بــین األداء علــى مهــام نظریــة العقــل 

وتم إجراء المرحلة الثانیة من الدراسة بعد ثالث سنوات علـى . واألداء على مهام التماسك المركزي

ث تحـسن فـي أداء األطفـال علـى مهـام  وأسفرت النتائج عن حـدوالذاتویین،نفس مجموعة األطفال 

كل من الوظائف التنفیذیة والتماسك المركزي، وأن التحسن في األداء على اختبـارات نظریـة العقـل 

اعتمد على العمر واللغة والذكاء اللفظي، ولم توجد عالقة نمائیة بین الوظائف التنفیذیـة والتماسـك 

  .المركزي

فت إلى تقییم القصور الوظیفي التنفیذي وتحلیل هد التي .Bühler et al (2011)دراسة و

 واألفـراد ذوي اضـطرابات االنتبـاه وفـرط الـذاتویینمتغیرات كف السلوك، ونظریة العقل لـدى األفـراد 

 مـن اضــطراب االنتبـاه وفـرط الحركــة، ٨٤ والـذاتویین مــن ٨٦وتكونـت عینــة الدراسـة مـن . الحركـة

هـــــرت نتـــــائج الدراســـــة ضـــــعف أداء مجموعـــــة  ســـــنة، وقـــــد أظ٢٢ -٥تراوحـــــت أعمـــــارهم مـــــا بـــــین 

، وكـان الذاتویـةاضطرابات االنتبـاه وفـرط الحركـة علـى اختبـارات كـف االسـتجابة مقارنـة بمجموعـة 

 أضعف من أداء األطفال الـصغار فـي مجموعـة الذاتویةأداء األطفال الصغار من ذوي اضطراب 

لـم یالحـظ اخـتالف فـي األداء علـى اضطراب االنتباه وفرط الحركة على اختبارات نظریـة العقـل، و

اختبـــارات نظریـــة العقـــل بـــین المـــشاركین األكبـــر ســـنا فـــي المجمـــوعتین، وخلـــصت الدراســـة إلـــى أن 

مفاهیم نظریة العقل موجودة لدى ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة ولكن هنـاك فـشل فـي القـدرة 

تجابة ومـن ثـم فـإن القـصور فـي على التعبیر عنها في المواقف ألنها تتطلب القدرة على كـف االسـ

ضعف نظریة العقل هـو نتیجـة (كف االستجابة یؤدي إلى الفشل في استخدام مفاهیم نظریة العقل 
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 فــإن القــصور فــي الــذاتویین، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــي األفــراد )لعــدم القــدرة علــى كــف االســتجابة

ضـعف القـدرة (االسـتجابة مفاهیم نظریة العقل یؤدي إلى الضعف أو القصور في القدرة على كـف 

  ).على كف االستجابة هو نتیجة لضعف نظریة العقل

هـــذا وقـــد أشـــارت بعـــض الدراســـات إلـــى وجـــود قـــصور واضـــح لـــدى األطفـــال الـــذاتویین فـــي 

هـدفت إلـى تحدیــد التــي LeMonda et al. (2012)  دراسـةمهـارات الوظـائف التنفیذیـة ومنهــا 

 والــــسلوك النمطــــي لــــدى مجموعــــة مــــن األطفــــال طبیعــــة العالقــــة بــــین ضــــعف الوظــــائف التنفیذیــــة

 واألطفال ذوي الـصعوبات اللغویـة، وتحدیـد مـا إذا كـان ضـعف الوظـائف التنفیذیـة یـؤدي الذاتویین

مـــن إلـــى تكـــرار الـــسلوك النمطـــي أكثـــر واالســـتمرار فـــي أداء الـــسلوك وقـــت أطـــول لـــدى مجموعـــة 

 طفـال ٢٢ واشـتملت علـى لـذاتویینمـن امجموعـة : ، تكونت عینة الدراسة مـن مجمـوعتینالذاتویین

 ســنوات، ومجموعــة ذوي الــصعوبات اللغویــة التــي ٩ -٧ تراوحــت أعمــارهم مــا بــین الــذاتویینمــن 

 طفـــال، وقـــد تمـــت المجانـــسة بـــین المجمـــوعتین مـــن حیـــث معـــدل الـــذكاء غیـــر ٢٢اشـــتملت علـــى 

كونـــــسن واســـــتخدمت الدراســـــة مقیـــــاس ویس. اللفظـــــي، والمـــــستوى االجتمـــــاعي االقتـــــصادي لألســـــرة

لتـــصنیف البطاقـــات لقیـــاس الوظـــائف التنفیذیـــة، ومقیـــاس وكـــسلر ومقیـــاس ســـتانفورد بینیـــه لقیـــاس 

الــذكاء، وقــد توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أنــه كلمــا انخفــض معــدل األداء علــى اختبــارات الوظــائف 

 عالقـة ، وأن هنـاكالـذاتویینالتنفیذیة أمكن التنبؤ بتكرار السلوك النمطي وطول مدة استمراره لدى 

  .بین المستوى االجتماعي لألسرة والعمر الزمني للطفل ومعدل حدوث السلوك النمطي

تناولـــت المتغیـــرات المعرفیـــة  التـــي Gonzalez-Gadea et al. (2013)دراســـة و

والوظـــائف التنفیذیـــة لـــدى الراشـــدین مـــن ذوي اضـــطراب ضـــعف االنتبـــاه وذوي متالزمـــة اســـبرجر؛ 

: وانب معرفیة، وتكونت عینة الدراسة من ثالث مجموعات هـيحیث یشترك كل منهما في عدة ج

 فــردا، ومجموعــة متالزمــة اســبرجر واشــتملت ٢٢مجموعــة اضــطراب ضــعف االنتبــاه التــي شــملت 

 فردا، وكان متوسط أعمار المجموعات ٢١ فردا، ومجموعة العادیین التي اشتملت على ٢٣على 

م األدائیــة لقیـــاس الوظــائف التنفیذیـــة مثـــل وقــد اســـتخدمت الدراســة بعـــض المهـــا.  ســـنة٣٥الــثالث 

مقیــاس تــذكر الحــروف واألرقــام مــن مقیــاس وكــسلر للــذكاء وذلــك لقیــاس الــذاكرة العاملــة، ومقیــاس 

. كما استخدمت مقـاییس نظریـة العقـل لقیـاس الجانـب االجتمـاعي. وكسلر لقیاس المرونة المعرفیة

ذاكرة العاملة لدى ذوي اضطراب ضعف وقد أسفرت النتائج عن ضعف في األداء على مقاییس ال

وأظهــر التحلیــل . االنتبــاه، وضــعف فــي األداء علــى مقــاییس نظریــة العقــل لــدى مجموعــة اســبرجر

العــاملي أن مجموعــة اضــطراب ضــعف االنتبــاه توجــد فــروق فردیــة بیــنهم علــى مقــاییس الوظــائف 

  . ى مقاییس نظریة العقلالتنفیذیة، بینما اتضح أن مجموعة اسبرجر توجد بینهم فروق فردیة عل

 التـي هـدفت إلـى التعـرف علـى العالقـة بـین مهـارات Cascia & Barr (2017)ودراسـة 

الوظائف التنفیذیة والمهارات االنفعالیة والتواصلیة لـدى األطفـال الـذاتویین، وتكونـت عینـة الدراسـة 
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لوظائف التنفیذیة من ذوي اضطراب الذاتویة، وكان من أدوات الدراسة مقیاس مهارات ا) ٢٠(من 

والمهارات االنفعالیة التواصلیة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذالت داللة احصائیة بین 

مهــارات الوظــائف التنفیذیــة والمهــارات االنفعالیــة التواصــلیة، كمــا أســفرت عــن أن ذوي اضــطراب 

  .النفعالیة والتواصلیةالذاتویة یعانون من مشكالت في مهارات الوظائف التنفیذیة والمهارات ا

 التــي كــان الهــدف منهــا هــو التعــرف علــى Ellis Weismer et al. (2018)ودراســة 

مهارات الوظائف التنفیذیة لدى األطفـال الـذتویین فـي سـن المدرسـة ومعرفـة العالقـة بـین المهـارات 

ـــة الدراســـة مـــن  ـــة، وتكونـــت عین ـــا، وكـــان مـــن ) ٤٨(اللغویـــة والوظـــائف التنفیذی أدوات طفـــال ذاتوی

الدراسة مقیاس الوظائف التنفیذیة ومقیاس اللغة التعبیریة واالستقبالیة، وأسفرت نتائج الدراسـة عـن 

التعبیریـــة (وجــود عالقــة ذات داللــة احــصائیة بــین مهـــارات الوظــائف التنفیذیــة والمهــارات اللغویــة 

لــــدیهم مــــشكالت لــــدى األطفــــال الــــذاتویین، كــــم أســــفرت عــــن أن األطفــــال الــــذاتویین ) واالســــتقبالیة

  .واضحة في مهارات الوظائف التنفیذیة والمهارات اللغویة

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن األطفال الذاتویین لـدیهم قـصور واضـح فـي مهـا نظریـة 

لـى ابتكـار إهـدفت  التـي  Slaughter et al. (2009)دراسـةالعقـل، ومـن أهـم هـذه الدراسـات 

 فــي والعــادیین الــذاتویینت الجدیــدة لقــراءة العــین لألطفــال ٕواثبــات صــدق ســیكومتري ألحــد االختبــارا

مرحلـــة مـــا قبـــل التعلـــیم، واســـتخدام اختبـــار جدیـــد استكـــشاف العالقـــة االرتباطیـــة بـــین فهـــم االعتقـــاد 

 ومجموعــة ضــابطة، وتــم عــرض بطاریــة الــذاتویینالمزیــف مــن خــالل القــراءة بــالعین لــدى األطفــال 

قـــراءة بـــالعین خـــالل الدراســـة الحالیـــة ألفـــراد عینـــة الدراســـة، عـــن المعتقـــد الخـــاطئ واختبـــار جدیـــد لل

 مـن أطفـال ٦٥ عـام و١٣ -٦ عمر ذاتوي طفل ٢٢ من االسترالیین منهم ٨٧وتكونت العینة من 

طبیعیـــو النمـــو یمثلـــون ثـــالث مجموعـــات ضـــابطة مجموعـــة ضـــابطة مـــن األطفـــال عمـــر المدرســـة 

 طفل ومجموعة مـن ٣٧بل المدرسة وعددها  طفل ومجموعة في مرحلة ما ق١١االبتدائیة وعددها 

أنــه تــم تقیــیم عینــة الدراســة باســتخدام :  فــرد، ومــن أدوات واجــراءات الدراســة١٧الراشــدین وعــددها 

اختبارات االعتقاد الخاطىء لنظریة العقل ومدى ارتباط ذلك بخصائصهم فى نظریـة العقـل، حیـث 

-Baron (1985)ین، لیزلــي، فریــثتــم ذلــك مــن خــالل اختبــار االعتقــاد الخــاطىء لبــارون كــوه

Cohen, Leslie, and Frith’s ومـــن نتـــائج الدراســـة تـــم تـــدعم نتـــائج الدراســـة الـــصوت ،

السیكومتري لالختبار الجدید وأشارت إلى أن المعتقد الخاطئ والمزیف والقراءة بالعین سـواء كانـت 

ــذاتویینلــدى األطفــال   أشــارت تحلــیالت االنحــدار  كمــا، بیــنهم عالقــة ارتباطیــة دالــةالعــادیین أو ال

ـــة كانـــت مـــستقلة عـــن العمـــر والنـــوع والتـــشخیص ـــى أن هـــذه العالق  وبـــرغم أن ،المتعـــدد الهرمـــي إل

ٍالراشــدین قــد حققــوا درجــات أعلــى علــى القــراءة بــالعین بــشكل عــام فــإن األطفــال قــد حققــوا درجــات 

الیــة الســتخدامها فــي  وتــم مناقــشة آثــار نتــائج الدراســة الح،مــن العبــارات% ٤٤متــساویة معهــم فــي 

  .الذاتویینالمستقبل مع االختبار الجدید وتوضیح التدخل في نمو نظریة العقل لدى 



 ٩

هـــدفت إلـــى دراســـة أثـــر البـــرامج المقدمـــه إلـــى المـــراهقین  التـــي Murply (2012)دراســـة 

أربعــة :  وأثــر هــذه البــرامج علــى تحــسن مهــارات نظریــة العقــل، وتكونــت عینــة الدراســة مــنالــذاتویین

 عــام ملتحقــین بجامعــة مــارى وود بنــورث كارولینــا، وأســفرت ١٩-١٨الب تتــراوح اعمــارهم بــین طــ

عن فاعلیة برامج نظریة العقل واثراها الواضح فى تحسن مهارات نظریـة العقـل، فقـد أظهـرت الحـد 

  .ًاألدنى من النجاح وذلك نظرا لضیق الوقت كذلك حجم العینة

هـدفت إلـى مواصـلة دراسـة الفوائـد المحتملـة مـن  التـي Paynter et al. (2013)دراسـة و

 طفـــل مـــن ٢٤، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن الـــذاتویینالتـــدریب علـــى تـــدفق التفكیـــر وذلـــك ألطفـــال 

، ومـــن أدوات ) إنــاث٣ طفــل، ٢١( عــام ١٢.٢٥-٤.٦٧ تتــراوح أعمــارهم بـــین الــذاتویینطفــال األ

 لتقییم قدرات األطفـال أفـراد العینـة  وذلكDSM-IVالدلیل التشخیصى واالحصائى الرابع : الدراسة

 لفحــــص االعتقــــاد الخــــاطىء لــــدى TOMاللفظیــــة وغیــــر اللفظیــــة، مقیــــاس بینیــــة للــــذكاء، مقیــــاس 

، وأســـفرت عـــن حقـــق التـــدریب باســـتخدام هـــذه االســـتراتیجیة بعـــض التقـــدم لـــدى الـــذاتویینطفـــال األ

مهـارات مقیـاس االعتقـاد الخـاطىء األطفال أفراد العینة وقد احتفظ هؤالء األطفال بهذا التقدم على 

  .لمدة ثالثة أسابیع

مهـام  هـدفت إلـى التعـرف علـى فاعلیـة بعـض فنیـاتالتـي ) ٢٠١٧(ودراسـة محمـود میـسرة 

، بغرض اإلسـهام الذاتوییننظریة العقل في تحسین الخلل النوعي للمدخالت الحسیة لدى األطفال 

تحقـــق مـــن إمكانیـــة اســـتمرار فاعلیـــة ذلـــك المختلفـــة، وال فـــي تحـــسین اســـتقبالهم للمـــدخالت الحـــسیة

، الــذاتویینطفــال مــن الــذكور واإلنــاث مــن ) ٥٠(وتكونــت عینــة الدراســة مــن  البرنــامج بعــد انتهائــه،

الخلــل النــوعي للمــدخالت الحــسیة  مقیــاس اضــطراب: وقــد طبــق علــیهم أدوات الدراســة المتمثلــة فــي

، ومقیـاس جیلیـام "إعـداد الباحـث"ة العقـل ، ومقیـاس مهـام نظریـ"الباحـث إعـداد " الـذاتویینلألطفال 

 م، وتـم تطبیـق البرنـامج٢٠١٣تعریب مصطفى عبد المحـسن الحـدیبي   GADSأسبرجر لمتالزمة

إعــداد "الحــسیة  القــائم علــى بعــض فنیــات مهــام نظریــة العقــل لتحــسین الخلــل النــوعي للمــدخالت

مــن اإلنـاث مــن ) ٢(الـذكور و  مـن) ٢(أطفـال ) ٤(علـى العینــة التجریبیـة البـالغ عــددها " الباحـث

وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـن فاعلیـة اسـتخدام البرنـامج القـائم . األساسـیة  مـن عینـة الدراسـةالذاتویین

 فنیــات مهــام نظریــة العقــل فــي تحــسین الخلــل النــوعي للمــدخالت الحــسیة، وتبــین أن علــى بعــض

  .للبرنامج المقترح تأثیر ممتد

تــي هــدفت إلــى استكــشاف مكونــات مهــام نظریــة  الPedreño et al. (2017)ودراســة 

فـردا مـن الـذین یعـانون ) ٣٥(العقل لدى الذین یعانون من اضطراب الذاتویـة، وتكونـت العینـة مـن 

من اضطراب الذاتویة، وكان من أدوات الدراسة مقیاس مهام نظریة العقل، وأسـفرت نتـائج الدراسـة 

  .ین یعانون من اضطراب الذاتویةعن وجود قصور واضح في مهام نظریة العقل لدى الذ

  



 ١٠

  :الدراسات السابقةو عام على اإلطار النظري تعقیب

 مختلفـة جوانـب علـى ركـزت أنهـا سـابقة دراسـاتأطـر نظریـة و مـن عرضـه سبق مما یتضح

 إال الحالیـة الدراسـة وما هامة، أخري جوانب وأهملت الدراسة، متغیرات من متغیر بكل یتعلق فیما

 وقتنــا حتـى الــسابقة الـسنوات مــدي علـى المتتالیــة البنـاء لمــسیرة ٕواكمـال غــرات،الث هـذه لــسد محاولـة

 اهتمـــت التـــي العربیـــة الدراســـات قلـــة الـــسابقة الدراســـات عـــرض مـــن المالحظـــة تمـــت كمـــا الـــراهن،

 اطـالع وذلـك فـى حـدود ،مهارات الوظائف التنفیذیـة ونظریـة العقـل لـدى األطفـال الـذاتویین بدراسة

مهـــارات الوظـــائف التنفیذیـــة ونظریـــة العقـــل  بدراســـة اهتمـــت التـــي الدراســـات لكـــ أن كمـــا ،ةالباحثـــ

 .ة الباحثاطالع فى حدود وذلكدراسات أجنبیة، 

 أن األطفــال ة الباحثــت وجــدالــسابقة، والبحــوث الدراســات لنتــائج الكلیــة النظــرة خــالل ومــن

 .لعقلمهارات الوظائف التنفیذیة ونظریة ا یعانون من قصور واضح فى الذاتویین

  :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه

 یمكـن  ذات الصلة بموضـوع الدراسـةالسابقة الدراساتو  األطر النظریةاستعراض خالل من

مهـــارات الوظـــائف التنفیذیـــة ونظریـــة  خفـــض عـــن الناتجـــة المـــشكالت واقـــع تعكـــس ال بأنهـــا القـــول

 مـن للموضـوع مـا رغـم ،ةالباحثـ طـالعا حد فى – الموضوع لهذا الدراسات هذه لندرة ًونظرا ،العقل

مهــارات الوظــائف  تناولــت التــي العربیــة الدراســات نــدرة أن إلــى باإلضــافة وتطبیقیــة، نظریــة أهمیــة

 تجنـب مع بدراستها، االهتمام لضرورة مؤشرا یمثل ،الذاتویینطفال  األلدىالتنفیذیة ونظریة العقل 

 نتــائج إلــى الوصــول بهــدف الدراســاتو ریــة األطــر النظعلــى التعقیــب فــى وصــفت التــي النقــد أوجــه

 حداثـــة فـــى الـــسابقة الدراســـات عـــن الحالیـــة الدراســـة اخـــتالف إلـــى باإلضـــافة للتعمـــیم، قابلیـــة أكثـــر

 وقـــد ، حاجـــة ماســـة الـــى المـــساندة مـــن قبـــل اآلخـــرینى هـــى فـــالتـــى عیناتهـــا واختیـــار موضـــوعها،

 فـروض صـیاغة فـى نتـائج مـن لیـهإ توصـلت ومـا الـسابقة والدراسات البحوث من ةالباحث تاستفاد

 اإلحـــــصائیة األســـــالیب واختیـــــار ومواصـــــفاتها، العینـــــة وتحدیـــــد الدراســـــة، أدوات ٕواعـــــداد الدراســـــة،

 والتكامـل التواصـل علـى الحـرص نحـو ةالباحثـ سـعي إلـى باإلضافة هذا البیانات، لتحلیل المناسبة

 تقــدیم نحــو والــسعي اســة،بالدر الخاصــة واألدوات األســالیب وتطبیــق النظــري اإلطــار عــرض بــین

 الـسلیمة واإلرشادیة التربویة للتوجیهات ًوفقا المنشود المستوي إلى ًوصوال ومتفاعل متكامل عرض

  . المصري المجتمع طبیعة مع تتالءم التي

  الدراسة فروض

 ومهــام نظریــةتوجــد عالقــة ذات داللــة احــصائیة بــین أبعــاد مقیــاس الوظــائف التنفیذیــة  .١

 .الذاتویینالعقل لدي األطفال 

یمكن التنبؤ باألداء علي مهام نظریة العقل مـن خـالل درجـات األطفـال الـذاتویین علـي  .٢

 .مقیاس الوظائف التنفیذیة



 ١١

  :إجراءات الدراسة

بعتهـا الباحثـة مـن حیـث مـنهج الدراسـة والعینـة واألدوات اتنعرض فیما یلى اإلجـراءات التـى 

  .ق العملى والمعالجات اإلحصائیةالمستخدمة ووصف إلجراءات الدراسة یتضمن التطبی

  :منهج الدراسة

  .ًاعتمدت الدراسة الحالیة على المنهج الوصفي المقارن، وذلك لكونه مناسبا لطبیعة الدراسة

  :الدراسةمجتمع وعینة 

  :ُأجریت الدراسة على مجموعة من األطفال الذاتویین، وقد تم تقسیمهم إلى مجموعتین

  :سیكومتریة عینة التحقق من الخصائص ال-١

هدفت إلى الوقوف علـى مـدى مناسـبة األدوات المـستخدمة لمـستوى أفـراد العینـة والتأكـد مـن 

وضــوح تعلیمــات األدوات، والتأكــد مــن وضــوح البنــود المتــضمنة فــي أدوات الدراســة والتعــرف علــى 

حقـق الصعوبات التي قد تظهر أثناء التطبیق والعمـل علـى تالشـیها والتغلـب علیهـا، إلـى جانـب الت

من صدق وثبات أدوات الدراسة، ولتحقیق هـذه األهـداف قامـت الباحثـة بتطبیـق أداة الدراسـة علـى 

مـن االطفـال الـذاتویین ممـن تراوحـت ) ٣٠( تكونـت مـن التحقق من الخصائص السیكومتریةعینة 

، وهـــذه )٤.٣٢(ًشـــهرا بـــإنحراف معیـــاري قـــدره ) ٦٥(ســـنوات بمتوســـط قـــدرة ) ٦-٤(أعمـــارهم بـــین 

  .  لها نفس خصائص العینة األساسیةالعینة

  : العینة األساسیة-٢

) ٦-٤(طفـل وطفلـة ممـن تراوحـت أعمـارهم بـین ) ٣٠(تكونت عینـة الدراسـة األساسـیة مـن 

  .)٤.٣٢(ًشهرا بإنحراف معیاري قدره ) ٦٥(سنوات بمتوسط قدرة 

  :أدوات الدراسة

  :استخدمت الباحثة فى دراستها األدوات التالیة

  ): ٢٠٠٤، منى خلیفة  محمد عبد الرحمن،:إعداد( "الذاتویةلیام لتشخیص جی" مقیاس -١

  :وصف المقیاس

 عبـارة تنـدرج تحـت ثالثـة أبعـاد فرعیـة تـصف سـلوكیات محـددة و ٤٢یتكون المقیاس مـن 

ًملحوظة و سهلة القیاس إلى جانب أربعة عشر بندا اضافیة یقدم من خاللها اآلباء معلومات عن 

یمكن اإلجابة علیه بواسطة الوالدین و. ت الثالث األولى من عمر الطفلالسنوانمو أبناءهم خالل 

 ویمكـن حـساب معامـل الذاتویـة مـن هـذه األبعـاد الثالثـة بینمـا ؛و المعلمین في المنزل أو المدرسةأ

ئلة حـول التـاریخ النمـائى للطفـل هو عبارة عـن مجموعـة مـن األسـیجیب اآلباء على البعد الرابع  و

  .٣-٠ بعد من أربعة عشر عبارة یجاب علیها على متدرج من یتكون كلو

  



 ١٢

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس

قــام معــدا المقیــاس للعربیــة بحــساب الخــصائص الــسیكومتریة للمقیــاس فــى البیئــة العربیــة 

بالطرق التالیة و ذلك بعد استعراضهم لحساب الخصائص السیكومتریة التى قام بها معد المقیـاس 

  :نبیةباللغة األج

  :الصدق: ًأوال

  :صدق المحتوى -١

 بعـرض الـصورة المترجمـة مـن المقیـاس مقترنـة بكـال التعـریفین  مقننا ومترجما المقیـاسمقا

 بمجـال وكذلك التعریف االجرائى لألبعاد األربعة على خمسة من أساتذة الصحة النفسیة المهتمـین

لـم بنـد للبعـد الـذى ینـدرج تحتـه وء ال تحدیـد مـدى انتمـااطلـب منهمـاالعاقة على وجـه الخـصوص و

و بلغـت النـسبة % ٦٠تقل نسبة موافقة المحكمین على أن بنود المقیاس تندرج تحت أبعادها عن 

بدرجـــة  كمـــا أوضـــح المحكمـــین أن المقیـــاس یتمتـــع ،مـــن بنـــود المقیـــاس% ٨٥ألكثـــر مـــن % ٨٠

سهل فهـم تعلیماتـه  قصیرة ومن الـأن البنود مصاغة بطریقة جیدة ومناسبة من الصدق الظاهرى و

اإلجابة علـى بنـوده مـن قبـل المعلمـین أو اآلبـاء، كمـا أن تقـسیمه ألبعـاد یزیـل عنـصر الملـل عـن و

 .المفحوصین و یسهل التركیز فى السلوك الذى تتم اإلجابة عنه

  :صدق االتساق الداخلى للمقیاس -٢

عیاریــة لألبعــاد جات الم بحــساب معــامالت االرتبــاط بــین الــدرمقننــا ومترجمــا المقیــاسقــام 

كانــت جمیــع  و،بعــضها الــبعض و كــذلك فــى عالقتهــا مــع الدرجــة الكلیــة معامــل الذاتویــةالفرعیــة و

 و أن معـــامالت ارتبـــاط هـــذه ٠,٠١ معـــامالت االرتبـــاط بـــین المقـــاییس الفرعیـــة دالـــة عنـــد مـــستوى

ة  وهــــو مــــا یعنــــى أنهــــا تقــــیس مكونــــات فرعیــــ٠,٠١المقــــاییس بالدرجــــة الكلیــــة دال عنــــد مــــستوى 

  .الضطراب واحد وهو اضطراب الذاتویة

  :صدق المحك الخارجي -٣

المقیاس بحساب معامل االرتباط بین درجاتـه علـى عینـة مـن الـذاتویین مقننا ومترجما قام 

الـذى تـم اعـداده فـى س التوحدیة من اعداد منى خلیفة و و درجات نفس األفراد على مقیا٣٢= ن 

 وردت فــى الــدلیل التشخیــصى و االحــصائى لألمــراض ضــوء المحكــات التشخیــصیة للذاتویــة كمــا

 و جمیعهـــا دالـــة عنـــد ٠,٧٣ إلـــى ٠,٥٦وتراوحـــت معـــامالت االرتبـــاط بـــین ) DSM IV( العقلیـــة

 . ٠,٠١مستوى 

  :الصدق التمییزى -٤

للتحقق من القدرة التمییزیة للمقیاس تـم تطبیقـه علـى آبـاء و معلمـى ثـالث مجموعـات مـن 

ًوالمتــأخرین دراســیا والــذاتویین ومقارنــة درجــات المجموعــات الــثالث علــى ًاألطفــال المعــاقین عقلیــا 

األبعاد الفرعیة والدرجة الكلیة للمقیاس و ذلك باستخدام تحلیل التباین أحادى االتجاه حیث اتضح 



 ١٣

تمتـــع مقیـــاس جیلیـــام بدرجـــة جیـــدة مـــن الـــصدق التمییـــزى حیـــث كانـــت كـــل الفـــروق دالـــة لـــصالح 

 .الذاتویین

  : اتالثب: ًثانیا

 :المقیاس بحساب الثبات بالطرق التالیةمقننا ومترجما قام 

  :اعادة التطبیق -١ 

التطبیــق الثــانى علــى عینــة مــن رتبــاط بــین درجــات التطبیــق األول و تــم حــساب معامــل اال

تراوحــت معــامالت  زمــن أســبوعین إلــى ثالثــة أســابیع و معلــم ومعلمــة بفاصــل١٨المعلمــین قوامهــا 

  .٠,٠١ و كلها دالة احصائیا عند مستوى ٠,٨٧لى  إ٠,٧٧االرتباط بین 

  :لكرونباخ لفاأ معادلة -٢

 للدرجــة الكلیــة و هــو مــا یــشیر إلــى تمتــع ٠,٩٢ لألبعــاد و ٠,٨٥بلغــت معــامالت الثبــات 

  .أبعاد المقیاس بدرجة جیدة من الثبات

  : التجزئة النصفیة-٣

زوجیــــة بطریقتــــى جتمــــان  البنــــود التــــم حــــساب معــــامالت االرتبــــاط بــــین البنــــود الفرعیــــة و

  . و هو ما یدل على ثبات المقیاس٠,٨١براون و كانت جمیعها أعلى من  -سبیرمانو

وبالتــالى كــشفت عملیــة التحقــق مــن صــدق وثبــات المقیــاس لالســتخدام فــى البیئــة العربیــة 

  . معامالت صدق و ثبات مرضیة و هو ما یدفع إلى الثقة فى النتائج المستمدة من المقیاس

مــت الباحثــة فــى البحــث الحــالي بحــساب الخــصائص الــسیكومتریة لمقیــاس جیلیــام وقــد قا

  :وذلك علي النحو التالي

  :صدق المحك الخارجي: ًأوال

 علي مقیاس التحقق من الكفاءة السیكومتریةعینة بحساب معامل االرتباط بین أداء  وذلك 

 رتباط كما هي موضحة فى جدول وكانت قیمة معامل االالذاتویةوبین مقیاس كارز لتقییم جیلیام 

)١( 

  الذاتویةصدق المحك الخارجي بین مقیاس جیلیام وبین وبین مقیاس كارز لتقییم ) ١( جدول

  مستوى الداللة  الذاتویةمقیاس كارز لتقییم  المقیاس

  ٠.٠١ ٠.٦٢٤ مقیاس جیلیام

بـین ) ٠.٠١(وجود عالقة ذات داللـة احـصائیة عنـد مـستوى داللـة ) ١(یتضح من الجدول 

  .المقیاسین مما یؤكد على صدق مقیاس جیلیام



 ١٤

 :الثبات: ًثانیا

  :ثبات اعادة التطبیق -١

قامــت الباحثــة الحالیــة بحــساب ثبــات اعــادة التطبیــق حیــث تــم حــساب معامــل االرتبــاط بــین 

حیــــث بلــــغ معامــــل ارتبــــاط ) ٣٠= ن( التطبیــــق األول والثــــاني للمقیــــاس بفاصــــل زمنــــي أســــبوعین

  .٠.٠١ًو دال احصائیا عند مستوي  وه٠.٨١٢بیرسون 

 :معادلة ألفا كرونباخ -٢

ة  كرونبــاخ وكانــت القیمــ– حــساب معامــل الثبــات لمقیــاس جیلیــام باســتخدام معامــل ألفــا َّتــم

  . من الثباتعالیة مرتفعة، ویتمتع بدرجة وهي) ٠.٧٩٥(

  )الصورة الخامسة(اختبار ستانفورد بینیه  -٢

ًمقــاییس الــذكاء التــي أحــدثت تغییــرا وتطــویرا جوهریــا فــي  بینیــه مــن -یعــد مقیــاس ســتانفورد ً ً

قیاس الذكاء والقدرات العقلیة، كما أن له مكانة بارزة وأساسیة فـي حركـة القیـاس الـسیكولوجي مـن 

ًالناحیــة النظریــة والتطبیقیــة، ونظــرا ألهمیــة المقیــاس فقــد طــرأ علیــه مجموعــة مــن التعــدیالت حتــى 

جموعة من اإلضافات من حیـث تنـوع المهـام والمـضمون وأسـلوب ظهرت الصورة الخامسة لتقدم م

ًعرض الفقرات وكذلك مـن حیـث المعـاییر التـي یعتمـد علیهـا وصـوال إلـى نمـط ممیـز مـن الـصفحة 

 .المعرفیة

والقدرات المعرفیة خاصیة إنسانیة تمكن الفرد من استخدام عقله عند القیام بنشاط ما، ومن 

مواقف الحیاتیة الیومیة، ویمكن تمییز القدرات المعرفیة كخصائص ثم تظهر آثارها في كثیر من ال

إنسانیة عامة مثل القدرة على اكتساب اللغة أو كخصائص یختلف فیها األفراد أو الجماعات مثـل 

ًوعموما تعالج دراسات القدرات المعرفیة موضوعا رئیسیا وهو الفروق . القدرة اللفظیة أو االستدالل ً ً

ر بین األفراد والجماعات أو حتى في تلك القدرات التي تبدو كخصائص إنـسانیة الفردیة التي تظه

 .(Carroll, 1994, 242) عامة

ولقد حظیت دراسة الذكاء اإلنساني والقدرات المعرفیة بقدر كبیر مـن اهتمـام علمـاء الـنفس، 

ومـــن ثـــم فقـــد تعـــددت الدراســـات والبحـــوث والنظریـــات التـــي حاولـــت فهـــم طبیعـــة الـــذكاء اإلنـــساني 

ومكوناتــه وخصائــصه وأســالیب قیاســه خــالل مراحــل النمــو المختلفــة، وتباینــت مــن حیــث المنــاهج 

 .إلحصائیة المستخدمة فیهاواألسالیب ا

ً بینیه موقعا بـارزا فـي حركـة القیـاس الـسیكولوجي نظریـة وتطبیقـا -ویحتل مقیاس ستانفورد  ً ً

وذلك إلى الحد الـذي أصـبح معـه المقیـاس محـك صـدق للمقـاییس األخـرى للقـدرة المعرفیـة العامـة، 

ائي النفسي الممـارس والباحـث وأداة رئیسیة في الممارسة اإلكلینیكیة، وهو یعد أداة رئیسیة لألخص

 .في قیاس وتقییم القدرات المعرفیة لدى األطفال والراشدین في مختلف المیادین التطبیقیة



 ١٥

 وقـد مــر المقیــاس بالعدیـد مــن التغییــرات خــالل الـسنوات الماضــیة منــذ أن قـام كــل مــن بینیــه

Binet  وســــیمون Simon  األطفــــال بوضــــع أول مقیــــاس لــــذكاء األطفــــال بغــــرض التمییــــز بــــین 

م، إلــــى أن صــــدرت أحــــدث صــــورة منــــه وهــــي الــــصورة ١٩٠٥ًالمتـــأخرین دراســــیا فــــي فرنــــسا عــــام 

 ,Roid) م والتـــي قـــام بإعـــدادها رویـــد٢٠٠٣ بینیـــه للـــذكاء عـــام -الخامـــسة مـــن مقیـــاس ســـتانفورد

بعدما یقـرب مـن سـبعة عـشر عامـا مـن ظهـور الـصورة الرابعـة مـن نفـس المقیـاس، وذلـك   (2003

ر المقیـــــاس لكـــــي یواكـــــب التطـــــور فـــــي دراســـــات القـــــدرات المعرفیـــــة واألســـــالیب فـــــي إطـــــار تطـــــوی

 .السیكومتریة، وهي تمثل تطویرا جوهریا في قیاس القدرات المعرفیة وفي أسالیب السیكوتكنولوجیا

 بینیـــــــه للـــــــذكاء للتقیـــــــیم المعرفـــــــي -وتـــــــستخدم الـــــــصورة الخامـــــــسة مـــــــن مقیـــــــاس ســـــــتانفورد

عاما فأكثر وتغطي خمسة عوامل ) ٨٥(حتى ) ٢(د من سن والنیوروسیكولجي وتطبق على األفرا

ـــــسائل  ـــــة وهـــــي االســـــتدالل ال ـــــة،Fluid Reasonilgللقـــــدرة المعرفی ، Knowledge  والمعرف

 Processiong ، والمعالجــة البــصریة المكانیـــةQuantitive Reasoningواالســتدالل الكمــي 

Visual- Spatial، والذاكرة العاملة Working memoryكل عامـل مـن هـذه العوامـل ، ویقسم 

 .إلى لفظي وغیر لفظي

ًعامـا ) ٨٥(إلـى ) ٢(ًفردا تتراوح أعمارهم مـا بـین ) ٤٨٠٠(وقد تم تقنین هذه الصورة على 

إلـى ) ٠,٩٥(في الوالیات المتحدة األمریكیة وقد كانت معـامالت الثبـات مرتفعـة وتراوحـت مـا بـین 

ــــــى ) ٠,٨٤(عوامــــــل، ومــــــا بــــــین لل) ٠,٩٢(إلــــــى ) ٠,٩٠(للدرجــــــة المركبــــــة و) ٠,٩٨( ) ٠,٨٩(إل

والــصورة الرابعــة مــن )  م-ل(لالختبــارات الفرعیــة، كمــا تــم حــساب معــامالت الــصدق مــع الــصورة 

  .Wppsl- R. Walslll. Wlat ll. Wisclllنفس المقیاس ومقاییس وكسلر 

بق  بینیـه للـذكاء علـى التـراث العلمـي الـسا-واعتمدت الصورة الخامسة من مقیـاس سـتانفورد

دراسـة عاملیـة ) ٤٦١(بتلخـیص  (Carroll) ١٩٩٣فیما یتعلق بنظریـات الـذكاء حیـث قـام كـارول 

عن الذكاء واستنتج نظریـة تكاملیـة عـن القـدرة العقلیـة والتـي اعتبـرت بمثابـة البحـث القائـد كنمـوذج 

 )هــورن( و١٩٤٣) كاتــل( علــى البحــث التــاریخي الرائــد لـــ) كــارول(فــي دراســات الــذكاء، وقــد ركــز 

وقــد تــم مقابــل االعتــداد بالتكامــل الناشــئ ) كــارول(وقــد اعتمــدت هــذه الطبعــة علــى مــا توصــل إلیــه 

بــین كــل مــن كاتــل وهــورن وكــارول حیــث تأســست نظریــة جدیــدة عــن القــدرات العقلیــة عرفــت باســم 

(C- H- C) ،(Cattell- Horn- Carroll) والتــي رأى بعــض البــاحثین أنهــا تغطــي جمیــع 

  .)١٢ ،٢٠٠٦مصري حنورة، (المجاالت العقلیة 

وأجریت دراسات عاملیة متعددة لفحص كفاءة النظریة وما أضیف إلیها من إضافات أخرى 

. جـال هــ(للراشـدین والمـراهقین، وقـد قـام  Kaufman مـن خـالل بطاریـة اختبـارات الـذكاء لكوفمـان

ًواضـعا فـي  (C- H- C) ( كـارول- هـورن-كاتـل(باختبـار خمـسة عوامـل تـستند إلـى نظریـة ) رویـد

 بینیـه وكـذلك التقیـیم الكـفء الـسریع -االعتبار مـا انتهـت إلیـه الطبعـات الـسابقة الختبـار سـتانفورد



 ١٦

جــال (ســواء فــي المجــاالت اإلكلینیكیــة أو التربویــة، والعوامــل الخمــسة األساســیة التــي انتهــى إلیهــا 

ــــد ــــة) روی ــــصورة الخامــــسة هــــي العوامــــل التالی  - المعرفــــة-سائلاالســــتدالل الــــ: (كأســــاس لبنــــاء ال

ـــة- المعالجـــة البـــصریة-االســـتدالل الكمـــي ـــة- المكانی ـــم اشـــتقاق مجموعـــة ) الـــذاكرة العامل ، وقـــد ت

بحیــث یكــون كــل عامــل لــه )  االتجــاه غیــر اللفظــي-االتجــاه اللفظــي(المقــاییس فــي اتجــاهین همــا 

 .)١٤ -١٢: ٢٠٠٦مصري حنورة، () لفظیة وغیر لفظیة(باریة مستقلة فئات اخت

) ٢٠١١(بـــست الـــصورة الخامـــسة إلـــى العدیـــد مــن لغـــات العـــالم، وقـــام صـــفوت فـــرج وقــد اقت

ومجموعــة مــن البــاحثین المتمیــزین بتعریــب وتقنــین الــصورة الخامــسة مــن مقیــاس ســتانفورد بینیـــه 

فــرد مــن كافــة ) ٣٦٠٠(للــذكاء علــى عینــة ممثلــة للمجتمــع المــصري بلغــت قوامهــا مــا یقــرب مــن 

  .ًثر من ثمانین عامااألعمار من سن سنتین وحتى أك

  :)٢٠١٥،  غادة عبد الغفار:اعداد( الوظائف التنفیذیة مقیاس -٣

  :البطاریةوصف 

أبعــاد فرعیـة هــي التخطـیط ویتكــون ) ٥(مفـردة موزعــة علـى ) ٤٠(یتكـون هــذا المقیـاس مــن 

) ٨(التحویــل ویتكــون مــن / المراقبــةمفــردات و) ٧( العاملــة وتتكــون مــن مفــردات والــذاكرة) ٨(مــن 

  مفردات) ٥(مفردة، وتنظیم األشیاء ویتكون من ) ١٢(ردات والكف ویتكون من مف

  طریقة تصحیح المقیاس

) ٤٠(مفــردة، ذو اســتجابة ثالثیــة حیــث تتــراوح الــدرجات مــا بــین ) ٤٠(یتكــون المقیــاس مــن 

وتـــدل الدرجـــة المرتفعـــة علـــى ارتفـــاع الوظـــائف التنفیذیـــة والمنخفـــضة علـــى انخفـــاض ) ١٢٠(إلـــى 

  .التنفیذیةالوظائف 

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس

تم استخدام صدق التحلیل العاملي من الدرجة األولى بعـد التـدویر المائـل والتحلیـل العـاملي 

من المرحلة الثانیة، كما تـم اسـتخدام الـصدق التالزمـي والـصدق التمییـزي وكانـت كـل األبعـاد دالـة 

كانت كل الفروق دالة احـصائیا عنـد مـستوى ، والصدق التمییزي حیث )٠.٠١(عند مستوى داللة 

، وقامـت بحـساب ثبـات هـذا المقیـاس أو البطاریـة عـن طریـق ثبـات إعـادة االختبـار )٠.٠١(داللة 

  ).٠.٠١(وكانت كلها دالة عند مستوى داللة 

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس فى الدراسة الحالیة

لوظائف التنفیذیة وذلك علي النحو قامت الباحثة بحساب الخصائص السیكومتریة لمقیاس ا

  :التالي
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  :الصدق: ًأوال

  :صدق المحك

قامــت الباحثــة بحــساب الخــصائص الــسیكومتریة لمقیــاس الوظــائف التنفیذیــة وذلــك بحــساب 

معامــل االرتبــاط بــین أداء األطفــال علــي المقیــاس وأداؤهــم علــي مقیــاس تقــدیر الوظــائف التنفیذیــة 

 )٢٠١٣ وهیام مرسي، ،إعداد عبد العزیز الشخص(ات الخاصة لألطفال العادیین وذوي االحتیاج

ـــد ٠.٨٥٥حیـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط بـــین أداء االطفـــال علـــي المقیاســـین   هـــو دال احـــصائیا عن

  ٠.٠١مستوي 

  : الثبات

  :قامت الباحثة بحساب ثبات مقیاس الوظائف التنفیذیة باستخدام الطرق التالیة

  : معادلة ألفا كرونباخ -١

من المفحوصین، وذلك ألن المقیاس على متدرج ثالثي ومـن ) ٣٠( ى عینة بلغتوذلك عل

 ت النتائج كما هـي ملخـصة فـى جـدولثم یصلح هذا النوع من أنواع معادالت حساب الثبات وكان

)٢(  

  ٣٠= ن  كرونباخ-  معامالت الثبات بطریقة ألفا )٢( جدول

 كرونباخ - ألفا  األبعاد

 ٠.٧٩٥ التخطیط

 ٠.٧٦٥ الذاكرة

 ٠.٧٧١ المراقبة

 ٠.٧٨٥ الكف

 ٠.٧٨٥  األشیاءتنظیم

 ٠.٨٦٥ الدرجة الكلیة

ً، ممــا یعطــى مؤشــرا جیــدا لثبــات  معــامالت الثبــات مرتفعــةَّأن) ٢(جــدول خــالل یتــضح مــن  �

  .، وبناء علیه یمكن العمل بهالمقیاس

   :طریقة اعادة التطبیق -٢

اللــذان تمــا بفاصــل زمنــي قــدره أســبوعین  بحــساب معــامالت ارتبــاط القیاســین قامــت الباحثــة

  وكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة فى جدولالتحقق من الكفاءة السیكومتریةعلى عینة 

)٣( 

  ٣٠= نمعامالت الثبات بطریقة اعادة التطبیق  )٣( جدول



 ١٨

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 ٠.٠١ ٠.٧٦٥ التخطیط

 ٠.٠١ ٠.٧٨١ الذاكرة

 ٠.٠١ ٠.٧٦٣ قبةالمرا

 ٠.٠١ ٠.٧٦٩ الكف

 ٠.٠١ ٠.٧٩٥  األشیاءتنظیم

 ٠.٠١ ٠.٨٢٨ الدرجة الكلیة

أن جمیع معامالت االرتباط كلها دالـة احـصائیا عنـد مـستوى داللـة ) ٣(یتضح من الجدول 

)٠.٠١.(  

یتضح مما سبق أن جمیع معامالت الصدق والثبـات مرتفعـة ومطمئنـة السـتخدام المقیـاس و

  .ة الحالیةفى الدراس

  :نظریة العقلمهام مقیاس  -٤

  :الهدف من المقیاس

األفكـار، الرغبـة، المعتقـدات، المـشاعر، (قیاس مقیاس مفهوم نظریة العقل وذلك من خـالل 

ًوتقــوم الباحثــة بإعــداد مقیــاس مفهــوم نظریــة العقــل  وذلــك نظــرا لعــدم .). … مــا ینــوون عملــه، إلــخ

ریة العقل لألطفال ذوى االضطرابات النمائیة غیر المحددة توافر مقاییس منشوره لقیاس مفهوم نظ

ـــم الباحثـــة والـــذي یعتبـــر اآلداه األساســـیة الالزمـــة للدراســـة ســـعیا الـــي تحقیـــق  ًوذلـــك فـــي حـــدود عل

 .أهدافها

  :تعلیمات المقیاس

  .ًیتكون المقیاس من مجموعة من ثمانیة مهام تعرف إجرائیا على النحو التالي

 An Emotion Recognition: المشاعر) تمییز(ف على التعر :المهمة األولى - ١

ُتقــیس هـــذه المهمـــة قـــدرة الطفــل علـــى تمییـــز الحـــاالت اإلنفعالیــة لألفـــراد؛ حیـــث یطلـــب مـــن 

  ).وجه غاضب/ وجه خائف/ وجه حزین/ وجه سعید(الطفل تمییز تعبیرات الوجه المختلفة 

 An Inference of Desire-Based :المـشاعر المبنیـة علـى الرغبـة: المهمـة الثانیـة - ٢

Emotion  

ًإذا مـا كـان سـعیدا أو حزینـا(تقیس هذه المهمـة قـدرة الطفـل علـى تعـرف مـشاعر الـشخص  ً (

  .فى ضوء تحقیق ما یرغبه أو یتمناه
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  Light of Sight Task: تمییز مظهر الشىء أو منظره  :المهمة الثالثة - ٣

لشىء الواحد بصور أو بمناظر تقیس هذه المهمة قدرة الطفل على فهم أن الناس قد یرون ا

 . مختلفة حسب وضعه

 An Inference ofتاج المعتقـــدات المبنیـــة علـــى الفهـــماســـتن: المهمـــة الرابعـــة - ٤

Perception-Based Belief  

تقیس هذه المهمة قدرة الطفل على فهم أن الرؤیـة تـؤدى إلـى المعرفـة، وبعبـارة أخـرى القـدرة 

سـواء مباشـرة أو غیـر ( ء التـي لـدیهم خبـرة سـابقة بهـا على فهم أن األشخاص یعلمون فقـط األشـیا

، أي استنتاج االعتقاد بناء على الفهم؛ حیث یعتقد األفراد بـأن األشـیاء توجـد فـي األمـاكن )مباشرة

ًالتي سبق أن رأوها فیها، واذا لم یروا شیئا ما فإنهم لن یعرفوا أنه في ذلك المكان ٕ.  

-An Inference of Perception  على الفهـم استنتاج األفعال بناء :المهمة الخامس - ٥

Based Action  

 seeing leads toتقـیس هـذه المهمـة قـدرة الطفـل علـى فهـم أن الرؤیـة تـؤدي إلـى الفعـل

acting  ویــسمى أیــضا االعتقــاد بالحقیقــة ًBelief Realityحیــث یــسعى الفــرد إلــى الفعــل أو ؛ 

  . معرفته السابقه بمكانهانجاز المهمة ومحاولة الحصول على الشيء بناء على

  First-order false belief taskاالعتقاد الخاطئ من الدرجة األولى :المهمة السادسة - ٦

فـي إطـار أو سـیاق یحـدث ) أو المعتقـد(تقیس هذه المهمة  قدرة الطفل على استنتاج الفكرة 

 . فیه تغییر غیر متوقع في وضع الشيء

. ة على الحقیقة واالعتقاد ومشاعر الدرجة الثانیةاستنتاج المشاعر المبنی:المهمة السابعة - ٧

An Inference of Belief- and Reality-Based Emotion and Second 
Order Emotion Task 

تقـیس هــذه المهمــة قــدرة الطفــل علــى فهــم أن االعتقــادات واألحــداث التــي تخــالف المعتقــدات 

له علـى مـا یریـد أو بـسبب اعتقـاده یمكن أن تسبب حدوث المشاعر، فقد یـسعد الفـرد بـسبب حـصو

أنه حصل على ما یرید، أي أن المشاعر تعتمـد علـى المعتقـدات التـي قـد تتـزامن أو تتعـارض فـي 

ًوتتضمن هذه المهمـة أیـضا مـشاعر الدرجـة الثانیـة والتـي تقـیس قـدرة الطفـل علـى . بعض األحیان

علــى اعتقــاد زائــف عــن رغبــة فهــم أن المــشاهد قــد یــستنتج مــشاعر بطــل الروایــة بــصورة خطــأ بنــاء 

  . هذا البطل

 Second-Order False Belief االعتقاد الخاطئ مـن الدرجـة الثانیـة :المهمة الثامنة - ٨

Task  : 

تقـــیس هـــذه المهمـــة قـــدرة الطفـــل علـــى فهـــم أن اآلخـــرین قـــد تكـــون لـــدیهم تـــصورات وأفكـــار 

ًرا علـى تمثـل الخطـأ فـى خاطئة، أو لدیهم أفكار مختلفة حول نفس الشيء؛ حیث یكون الطفـل قـاد
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تفكیر الفرد والـذى قـد یختلـف عـن تفكیـر بطـل الروایـة، أي أنـه یقـصد بالدرجـة الثانیـة أن االعتقـاد 

  . ولیس بطل الروایة) اآلخر(الخاطئ یكون لدى الفرد المشاهد 

 The)العقلیة(التمییز بین األحداث واألشیاء المادیة والتصورات الذهنیة : المهمة التاسعة - ٩

Mental – physical Distinction  

 والخبــرة العقلیــة) الحقیقــة( تقــیس هــذه المهمــة قــدرة الطفــل علــى التمییــز بــین الخبــرة المادیــة

 . ، مثل التمییز بین القطة الحقیقة والقطة المتخیلة)التصور والخیال(

لقیــاس كــل بعــد مــن األبعــاد الــسابقة توجــد مجموعــة مــن األســئلة یجیــب علیهــا الطفــل أمــا و

  .ًیا أو باإلشارةلفظ

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس

  :صدق المقیاس: أوال

 :االتساق الداخلي لعبارات المقیاس -

قامــت الباحثــة بحــساب معــامالت االرتبــاط بــین درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكلیــة للبعــد الــذي 

  )٤( طفال وطفلة ، كما هو مبین في جدول ٣٠تنتمي إلیه هذه العبارة وذلك علي عینة من 

معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لكل بعد لمقیاس مهام نظریة ) ٤( جدول

  )٣٠=ن( العقل

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

٠.٥٤٣ ٢٥ **٠.٦٩٥ ١٧ **٠.٦٣٩ ٩ **٠.٦٤٢ ١** 

٠.٦٣١ ٢٦ **٠.٧٤٥ ١٨ **٠.٥٨٤ ١٠ **٠.٧١٠ ٢** 

٠.٦٢٠ ٢٧ **٠.٦٩٣ ١٩ **٠.٥٣٠ ١١ **٠.٦٢٥ ٣** 

٠.٥٣٤ ٢٨ **٠.٥٢٨ ٢٠ **٠.٦٣١ ١٢ **٠.٤٧٨ ٤** 

٠.٦٣٢ ٢٩ **٠.٦٤١ ٢١ **٠.٥٨٨ ١٣ **٠.٥٢٣ ٥** 

٠.٦٣١ ٣٠ **٠.٥٣١ ٢٢ **٠.٦٩٠ ١٤ *٠.٤٤٣ ٦** 

٠.٧١٢ ٢٣ **٠.٨٦٠ ١٥ **٠.٥٣٦ ٧**     

٠.٥٢٤ ٢٤ **٠.٦٠٥ ١٦ **٠.٦٥٢ ٨**     

  ٠.٠١ند مستوى داللة دالة ع** 

ًأن جمیع معامالت ارتباط فقرات المقیاس ترتبط ارتباطا داال احـصائیا ) ٤(یتضح من الجدول 

  ٠.٠١بالدرجة الكلیة للمقیاس حیث كانت جمیعها دالة احصائیا عند مستوي 



 ٢١

  :  المقیاسثبات: ثانیا

  :لتالیةقامت الباحثة بحساب ثبات مقیاس مهام نظریة العقل باستخدام الطرق ا

  : كرونباخ -معادلة ألفا  -١

 كرونباخ وكانت – باستخدام معامل ألفا مهام نظریة العقل حساب معامل الثبات لمقیاس َّتم

  . من الثباتعالیة مرتفعة، ویتمتع بدرجة وهي) ٠.٨٣٠(ة القیم

  : اعادة التطبیق -٢

ل زمنــــي مقــــداره قامــــت الباحثــــة بحــــساب معامــــل الثبــــات بطریقــــة اعــــادة التطبیــــق وذلــــك بفاصــــ

 : ذلك)٥(  ویوضح جدول٣٠= نالتحقق من الكفاءة السیكومتریةأسبوعین، وذلك على عینة 

  ٣٠=بطریقة اعادة التطبیق ن معامالت الثبات )٥( جدول

  جتمان  سبیرمان ـ براون

٠.٧١٥  ٠.٨٦٨  

ن  بــراوـ معامــل ثبــات المقیــاس بطریقــة التجزئــة النــصفیة ســبیرمان َّأن) ٥(جــدول یتــضح مــن 

متقاربــة مــع مثیلتهــا طریقــة جتمــان، ممــا یــدل علــى أن المقیــاس یتمتــع بدرجــة عالیــة مــن الثبــات فــى 

  .لمهام نظریة العقلقیاسه 

ثبـــات مرتفعـــة ومطمئنـــة لالســـتخدام فـــى و  صـــدق تمتـــع المقیـــاس بمعـــامالتممـــا ســـبقیتـــضح و

  . الدراسة الحالیة

  : المستخدمةاألسالیب اإلحصائیة

 .كرونباخ – ألفا معادلة )١

 .االرتباط معامالت )٢

 .المعیاریة واالنحرافات المتوسطات )٣

 .تحلیل االنحدار )٤

  :ومناقشتها الدراسة نتائج

  : األول الفرض نتائجالتحقق من 

توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین أبعاد مقیاس الوظائف  "ینص هذا الفرض على أنـه 

تحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قامــت  ولل " العقــل لــدي األطفــال الــذاتویینومهــام نظریــةالتنفیذیــة 

 الوظـــائف التنفیذیـــةالباحثـــة بحـــساب معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــات األفـــراد علـــي أبعـــاد مقیـــاس 

  )٦( كانت النتائج كما هي موضحة فى جدولو مهام نظریة العقل،ودرجاتهم علي مقیاس 
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مهام نظریة و معامالت االرتباط بین األداء علي أبعاد مقیاس الوظائف التنفیذیة )٦(جدول 

  )٣٠= ن( لدى األطفال الذاتویین العقل

  الوظائف التنفیذیة

  مهام نظریة العقل
 التنظیم الكف المراقبة الذاكرة التخطیط

الدرجة 

 الكلیة

 **٠.٦١٥ **٠.٦٠٧ **٠.٧١٨ **٠.٦٤١ **٠.٦٠٧ **٠.٦٢٥  المشاعرتمییز

استنتاج المشاعر 

 المبنیة على الرغبة
٠.٧٢٧ **٠.٤٥٨ **٠.٦٣٤ **٠.٦٦٣ **٠.٥٣٢ **٠.٧١٤** 

تمییز مظهر الشيء أو 

 منظره
٠.٧٣٥ **٠.٥٨٩ **٠.٤٤١ **٠.٥٨٩ **٠.٦٢٥ **٠.٦١٥** 

استنتاج المعتقدات 

 المبنیة على الفهم
٠.٧٩٥ **٠.٦٩٤ **٠.٦٢٧ **٠.٦٤١ **٠.٥٧٩ **٠.٥٢٨** 

بناء   استنتاج األفعال

 على الفهم
٠.٧٠٧ **٠.٥٥٨ **٠.٥٨٩ **٠.٥٨٩ **٠.٦٦٦ **٠.٦٧٨** 

االعتقاد الخاطئ من 

 الدرجة األولى
٠.٦٧٤ **٠.٨٨٧ **٠.٧٢٥ **٠.٦٢٤ **٠.٥٧٣ **٠.٦٥٢** 

استنتاج المشاعر 

المبنیة على الحقیقة 

 واالعتقاد

٠.٩٥٩ **٠.٥٧٢ **٠.٨٩٥ **٠.٨٨٤ **٠.٨٣٦ **٠.٨٨٣** 

االعتقاد الخاطئ من 

 الدرجة الثانیة
٠.٤٩٣ **٠.٩٢٥ **٠.٣٦٧ **٠.٤٤١ **٠.٤٧٥ **٠.٤٩٤** 

التمییز بین األحداث 

واألشیاء المادیة 

 والتصورات الذهنیة

٠.٨٢١ **٠.٤٩٢ **٠.٧٠١ **٠.٧٢٤ **٠.٨٧٦ **٠.٧٠٧** 

 **٠.٩٣٠ **٠.٨٧٣ **٠.٨٣٤ **٠.٨٤٧ **٠.٨٧٤ **٠.٨٤٥ الدرجة الكلیة

  ٠.٠١  مستوى داللةدالة عند** 
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 ذات داللــة إحــصائیة بــین مقیــاس ةموجبــ ة وجــود عالقــة ارتباطیــ)٦( مــن جــدول یتــضح

 وبـذلك یكـون الفـرض ،)٠.٠١ ( داللـة عنـد مـستوىمهارات الوظائف التنفیذیة ومهـام نظریـة العقـل

  .تحقققد  للدراسة األول

  :نتائج الفرض الثانيالتحقق من 

یمكن التنبؤ بـاألداء علـي مهـام نظریـة العقـل مـن خـالل درجـات "ینص هذا الفرض على أنـه 

 وللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض، قامـت الباحثـة "اتویین علي مقیاس الوظـائف التنفیذیـةاألطفال الذ

 لقیــاس مــدى امكانیــة التنبــؤ بــاألداء علــي مهــام نظریــة العقــل مــن البــسیطباســتخدام تحلیــل االنحــدار 

  .خالل أبعاد مقیاس الوظائف التنفیذیة

ساسیة الستخدام تحلیـل االنحـدار ًوقد قامت الباحثة أوال باالطمئنان على تحقق االفتراضات األ

وهــي اعتدالیــة البیانــات وعــدم وجــود ازدواج خطــى بــین المتغیــرین المــستقلین حیــث بلغــت قیمــة عامــل 

وهـذه القیمـة أصـغر مـن القیمـة التـى تـشیر ) ١.٠٠(variance inflation factor تـضخم التبـاین 

لى عدم وجود ازدواج وكفایة حجـم  مما یدل ع١٠الى وجود ازدواج خطى بین المتغیرین وهي القیمة 

ـــى األقـــل ألربعـــة أضـــعاف عـــدد المتغیـــرات  ـــة مـــساویا عل ًالعینـــة والـــذي یـــشترط أن یكـــون حجـــم العین

 Durbin Watsonا كانـت قیمـة اختبـار دوربـن واتـسونالمستقلة وتجانس أو ثبات تباین البواقى كم

Test ، ٥( وعدد المتغیرات المستقلة )٣٠(أقل من القیمة الجدولیة لالختبار عندما تكون العینة(   

باســتخدام اختبــار تقــدیر دالــة االنحــدار وجــد أن أنــسب نمــوذج للعالقــة بــین األداء علــي مهــام 

وهي ) ٠.٩٢٤  (R2نظریة العقل وأبعاد مقیاس الوظائف التنفیذیة هو النموذج الخطي وبلغت قیمةٌ 

ممــا % ٩٢هــام نظریــة العقــل بدرجــة قیمــة متوســطة وتعنــى إمكانیــة تفــسیر التغیــر فــي األداء علــي م

وهــي قیمـة دالــة ) ٥٨.٤٧٧(وبلغــت قیمـة ف ، یعنـى قـدرة النمــوذج علـي تفــسیر العالقـة بــنفس الدرجـة

  .ً وهي دالة احصائیا٣٠.٢١٦وبلغت قیمة الثابت ) ٠.٠١(عند مستوي معنویة 

  هام نظریة العقل في التنبؤ باألداء علي مللوظائف التنفیذیةتحلیل االنحدار المتعدد ) ٧( جدول

  االرتباط

R 

  معامل

 التحدید

قیمة 

 ف

  المتغیر

 المستقل

  قیمة

  االنحدار

B 

  االنحدار

  المتعدد

Beta 

  قیمة

 ت

  الداللة

 اإلحصائیة

 د .غ ٠.١٨٩ ٠.٢٦ ٠.٠٣٠ التخطیط

 ٠.٠١ ٥.١٢٣ ٠.٤٨٠ ٠.٤٨٨ الذاكرة

 ٠.٠٥ ٢.١٥٨ ٠٠٣٠٤ ٠.٤٣٢ المراقبة

 د .غ ١.٥١١ ٠.٣٠٠ ٠.٣٤٣ الكف

ظریة العقل
ي مهام ن

عل
األداء 

  

٠
.٩

٦
٠

  ٠
.٩

٢
٢

 ١
٠
١
.٧

٧
٦

  

 ٠.٠٠١ ٣.٩١٧ ٠.٥٩٤ ١.٠٦٢ التنظیم
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 بینمـــا ٠.٠١أن أبعـــاد الـــذاكرة والتنظـــیم منبـــأة عنـــد مـــستوي ) ٧(وتـــشیر النتـــائج فـــى جـــدول 

 بینمـــا كـــان التخطـــیط ٠.٠٥المراقبـــة منبـــأة بـــاألداء علـــي مهـــام نظریـــة العقـــل عنـــد مـــستوي  كانـــت

  :ومن ثم فإن معادلة االنحدار یمكن صیاغتها علي النحو التالي. غیر منبأوالمراقبة 

ـــــــي مهـــــــام نظریـــــــة العقـــــــل  ـــــــذاكرة (  +٣٠.٢١٦= األداء عل ـــــــة ) + (٠.٤٨٠* ال * المراقب

  .)٠.٥٩٤*التنظیم )+ (٠.٣٠٤

  :مناقشة نتائج الدراسة

وء الفـروض والدراسـات بعد العرض السابق لنتائج الدراسة یمكـن مناقـشتها وتفـسیرها فـى ضـ

  :السابقة وذلك على النحو التالى

أســـفرت النتـــائج عـــن وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة دالـــة وموجبـــة بـــین مهـــارات الوظـــائف التنفیذیـــة 

یمكن التنبؤ بـاألداء علـي ومهام نظریة العقل لدى األطفال الذاتویین، كما أسفرت الدراسة عن أنه 

، كما تحقق ل الذاتویین علي مقیاس الوظائف التنفیذیةمهام نظریة العقل من خالل درجات األطفا

  .بالفرض الثاني

أوضــحت  التــي  Pellicano (2010)دراســةحیــث اتفقــت نتیجــة الفــرض األول مــع نتــائج 

نتـــائج المرحلـــة األولـــى مـــن الدراســـة أن الفـــروق الفردیـــة المبكـــرة فـــي الوظـــائف التنفیذیـــة تـــؤثر فـــي 

ل فــوق أو تحــت المتوســط حــسب العمــر وكــذلك تــؤثر فــي إحــداث تغیــرات فــي مهــارات نظریــة العقــ

القــــدرة اللفظیــــة وغیــــر اللفظیــــة، وأن هنــــاك عالقــــة ارتباطیــــة بــــین مهــــارات نظریــــة العقــــل والــــتحكم 

التنفیذي، وأن القصور في نظریة العقل هو نتیجة لقـصور مبكـر فـي الوظـائف التنفیذیـة والتماسـك 

مفـاهیم نظریـة العقـل موجــودة  أســفرت عـن أن  التـي.Bühler et al (2011)دراسـة و ؛المركـزي

لـــدى ذوي اضـــطراب االنتبـــاه وفـــرط الحركـــة ولكـــن هنـــاك فـــشل فـــي القـــدرة علـــى التعبیـــر عنهـــا فـــي 

المواقف ألنها تتطلب القدرة على كف االسـتجابة ومـن ثـم فـإن القـصور فـي كـف االسـتجابة یـؤدي 

قل هو نتیجة لعدم القدرة على كـف ضعف نظریة الع(إلى الفشل في استخدام مفاهیم نظریة العقل 

فــإن القــصور فــي مفــاهیم نظریــة العقــل  الــذاتویین، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــي األفــراد )االســتجابة

ضعف القدرة على كف االستجابة (یؤدي إلى الضعف أو القصور في القدرة على كف االستجابة 

أسـفرت  التـي Gonzalez-Gadea et al. (2013)دراسـة ، و)هـو نتیجـة لـضعف نظریـة العقـل

النتــائج عــن ضــعف فــي األداء علــى مقــاییس الــذاكرة العاملــة لــدى ذوي اضــطراب ضــعف االنتبــاه، 

وأظهـر التحلیـل العـاملي أن . وضعف في األداء على مقاییس نظریة العقل لدى مجموعة اسـبرجر

 بینمـا مجموعة اضطراب ضعف االنتباه توجد فروق فردیة بینهم على مقاییس الوظائف التنفیذیـة،

  .اتضح أن مجموعة اسبرجر توجد بینهم فروق فردیة على مقاییس نظریة العقل

كما أنه توجد بعض الدراسات التي أكدت على وجود عالقة بین مهارات الوظائف التنفیذیة 

 LeMondaدراسـةوبعض المتغیرات األخرى، وقد تنبأت ببعض المتغیـرات األخـرى، والتـي منهـا 
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et al. (2012)أنه كلما انخفض معدل األداء على اختبارات الوظائف التنفیذیة فرت عن  التي أس

، وأن هنــاك عالقــة بــین الــذاتویینأمكــن التنبــؤ بتكــرار الــسلوك النمطــي وطــول مــدة اســتمراره لــدى 

، ودراســــة المــــستوى االجتمــــاعي لألســــرة والعمــــر الزمنــــي للطفــــل ومعــــدل حــــدوث الــــسلوك النمطــــي

Cascia & Barr (2017) فرت عـن وجـود عالقـة ذالت داللـة احـصائیة بـین مهـارات التـي أسـ

الوظــائف التنفیذیــة والمهــارات االنفعالیــة التواصــلیة، كمــا أســفرت عــن أن ذوي اضــطراب الذاتویــة 

یعـــانون مـــن مـــشكالت فـــي مهـــارات الوظـــائف التنفیذیـــة والمهـــارات االنفعالیـــة والتواصـــلیة، ودراســـة 

Ellis Weismer et al. (2018) ت عــن وجــود عالقــة ذات داللــة احــصائیة بــین التــي أســفر

لـدى األطفـال الـذاتویین، كـم ) التعبیریـة واالسـتقبالیة(مهارات الوظـائف التنفیذیـة والمهـارات اللغویـة 

ــــدیهم مــــشكالت واضــــحة فــــي مهــــارات الوظــــائف التنفیذیــــة  ــــال الــــذاتویین ل أســــفرت عــــن أن األطف

  .والمهارات اللغویة

ع نتــائج بعــض الدراســات الــسابقة التــي أســفرت عــن وجــود كمــا تتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــ

 ،Salter et al. (2008)دراسـةقصور في مهام نظریة العقـل لـدى األطفـال الـذاتویین والتـي منهـا 

 .Paynter et alدراسـة  ،Murply (2012)دراسـة ، Slaughter et al. (2009)دراسـة 

  .Pedreño et al. (2017)، دراسة )٢٠١٧( دراسة محمود میسرة ،(2013)

  :الدراسة ومقترحات توصیات

  :التوصیات) أ(

  -:ًتوصى الباحثة استنادا إلى ما كشفت عنه الدراسة الحالیة بما یلى

 .بسیكولوجیة األطفال الذاتوییناالهتمام  -١

 .االهتمام بتحسین الوظائف التنفیذیة ومهام نظریة العقل لدى األطفال الذاتویین -٢

ین لتوضیح خصائص هذه الفئة فى نموهم المتكامل عقد دورات تدریبیة لألخصائی -٣

 .وتحسین سلوكیاتهم

  :الدراسة مقترحات) ب(

ًاستنادا إلى اإلطار النظرى والدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالیة تقترح الباحثة عدد من 

  :الموضوعات البحثیة التى تحتاج إلى إجراء مزید من الدراسات للوقوف على نتائجها

 لدى األطفال مهارات الوظائف التنفیذیة لتنمیة ائم على مهام نظریة العقلقبرنامج  -١

 .الذاتویین

لتنمیة مهارات الوظائف التنفیذیة وأثره  نظریة معالجة المعلوماتفاعلیة برنامج قائم على  -٢

  .في مخام نظریة العقل لدى األطفال الذاتویین
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  :المراجع

  :المراجع العربیة: أوال

. حقــــائق عــــن التوحــــد). ٢٠٠٠(عبــــد اهللا الحمــــدان ) ترجمــــة(اتریــــك بولتــــون ســــایمون كــــوهین، وب

 .أكادیمیة التربیة الخاصة: الریاض

مقیـاس الوظـائف التنفیذیـة لألطفـال العـادیین ). ٢٠١٣ ( وهیـام مرسـي، الشخص السیدعبد العزیز

 جامعــــة عــــین –مجلــــة اإلرشــــاد النفــــسي بكلیــــة التربیــــة . وذوى االحتیاجــــات الخاصــــة

  .٢٥ – ١ ،٣شمس، 

الخــــصائص القیاســــیة لبطاریــــة التقــــدیر الــــسلوكي للوظــــائف ). ٢٠١٥ (عبــــد الغفــــارمحمــــد غــــادة 

رابطـــة األخــــصائیین . التنفیذیـــة لــــدى األطفـــال والمــــراهقین فـــي ضــــوء التقیـــیم الوالــــدي

 .٥٠٩ – ٥٤٩، )٤ (٢٥النفسیین المصریة، 

ل في تحسین الخلـل النـوعي فاعلیة بعض فنیات مهام نظریة العق). ٢٠١٧(محمود حمدي میسرة 

مجلـــة كلیـــة التربیـــة . للمـــدخالت الحـــسیة لـــدى األطفـــال ذوي اضـــطراب طیـــف التوحـــد

  . ٥٠٠ – ٤٥٩، )١ (٣٣بجامعة أسیوط، 

العالقــــــة المنتوریــــــة كإطــــــار لرعایــــــة الطــــــالب الموهــــــوبین ). ٢٠٠٦(مــــــصري عبدالحمیــــــد حنــــــورة 

األطفــال العــرب  (المــؤتمر الــسنوي الثــاني للمركــز العربــي للتعلــیم والتنمیــة. والمتفــوقین
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