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 :الوظائف التنفيذية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ترية لمقياسالخصائص السيكوم
 إعداد 

 مصطفى عارف فاهم محمد
 باحث دكتوراه بقسم التربية الخاصة 

امعة ج-كلية الدراسات العليا للتربية
 لقاهرةا

 

 

 :البحثملخص 
 والتحقق من التوحد،ضطراب طيف االى إعداد مقياس للوظائف التنفيذية لألطفال ذوي  البحثهدف ي

 معاييره.صدقة وثباته واستخراج 
ه عبارة موزع 54ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد المقياس في صورته النهائية ويتكون من 

عبارات(،  8البعد الثاني المبادأة ) (،راتعبا 7) االستجابةعلى النحو التالي، البعد األول كف  أبعاد، 7على 
لخامس الذاكرة اعبارات(، البعد  7البعد الرابع المراقبة ) (،عبارات 8البعد الثالث التحول / المرونة المعرفية )

 8)، البعد السابع التخطيط / التنظيم عبارات( 6) األدواتالبعد السادس تنظيم  (،عبارات 10العاملة )
 عبارات(.
من  وطفله بعددطفل  80قوامها ق من صدق وثبات المقياس قام الباحث بتطبيقه على عينة قوللتح 

حت حيث تراو  التوحد،الجمعيات والمراكز العاملة مع األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال من ذوي اضطراب طيف 
وي ذة لألطفال وأسفرت نتائج البحث عن أن مقياس الوظائف التنفيذي سنه، 12سنوات الى  9أعمارهم ما بين 

ن مبدرجة عالية  لالستخداموبالتالي يصلح  والثبات،اضطراب طيف التوحد يتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق 
 الثقة.
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Psychometric characteristics of the scale of executive functions for 

children with autism spectrum disorder: 

The Summary: 
The research aims to prepare a measure of the executive functions of children 
with autism spectrum disorder, and extract its criteria, verify the validity and 
reliability. 
The final form of the scale consists of 54 items distributed on 7 dimensions, as 
follows, the first dimension is the response Inhibition (7 items), the second 
dimension is initiation (8 items), the third dimension is shifting / cognitive flexibility 
(8 items), The fourth dimension of the monitoring (7 items), the fifth dimension of 
working memory (10 items), the sixth dimension of material organization (6 items), 
the seventh dimension of planning (8 items). 
the researcher applied it to a sample of 80 children with autism spectrum 
disorder, and all of them are enrolled of associations and centers for children with 
disabilities for validate the validity and consistency of the scale, whose ages 
ranged between 9 years to 12 years, and the results of the research: the scale of 
executive functions for children People with autism spectrum disorder has a high 
degree of honesty and stability, and therefore can be used with a high degree of 
confidence. 
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يف الوظائف التنفيذية لألطفال ذوي اضطراب ط ترية لمقياسيالخصائص السيكوم 
 :التوحد

 
ذا هفيه ومن  تمثل ظاهرة اإلعاقة بوجه عام مشكلة خطيرة في أي مجتمع قد تعمل على إعاقة مسيرة التنمية

ا موهو  المنطلق تتمثل إحدى مؤاشرت حضارة األمم وارتقائها في مدى عنايتها بتربية األجيال بمختلف فئاتهم
م ، له يتجلى بوضوح في مدى العناية التي يتلقاها األطفال ذو االحتياجات الخاصة وتغير فرص النمو الشامل

ذلك و د رعاية المعاقين بمثابة مبدأ انسانى وحضاري ، مما يعدهم لالنخراط في المجتمع والى جانب ذلك تع
 يؤكد على حقوق المعاقين ويعمل على إتاحة الفرص المناسبة لهم حتى ينشىء لهم االندماج مع اآلخرين

 بدرجة معقولة .
ن مالتوحد لهو اضطراب في النمو اإلنساني يؤثر على مهام النمو ومعاييره المتباينة  طيف يعد اضطرابو 

 ألخرى ومن شخص ألخر . فيؤدي بالفرد إلى الثبات النسبي عند مستوى معين من النمو االجتماعي مرحلة
كي(، واالنفعالي والنفسي ،وتنعكس أثاره على أداء الفرد الداخلي )المعرفي والوجداني( والخارجي )السلو 

                                .  نموالخلل في قوانين الوتتجلى أعراضه في المراحل األولى من النمو ، وتتباين أثاره باختالف مدى هذا 
 (36،  2007) رفعت محمود ، 

صور الق التوحد، وأن ي وتمثل الوظائف التنفيذية جانبا أساسيا من جوانب القصور التي يعاني منها األفراد ذو 
 لوكسه إلى لمشكلة من االنتباالفرد معه عند قيامه بحل افيها يعني القصور في التنظيم الذاتي الذي ال يتمكن 

، (ذاتي ) مراقبة الذات أو المراقبة الذاتية (، وإصدار حكم يتعلق بمدى مقبولية هذا السلوك ) التقييم ال
نظيم والشعور باالنجاز عند أداء المهمة ) التعزيز الذاتي (، وذلك كعناصر ومكونات أساسية يتضمنها الت

 .( 55، 2014 ، الذاتي أو تنظيم الذات )عادل عبد هللا
 أن الوظائف التنفيذية ليست هي المسئولة عن تجميع المنبهات الخارجية وترابطها 2008 ويرى أندرسون 

في  وإعدادها للسلوك فحسب ، إنما هي ضرورية لكي تتيح لألفعال أن تقع أو تحدث، والتحقق من أنها تحدث
 Anderson .2008: 43) )االتجاه المناسب.

 
 

ربية ة الفلسفة في التربية )تخصص تا مستل من رسالة دكتوراه الستكمال متطلبات الحصول على درجة دكتور )*( بحث 
 خاصة(
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 البحث:مشكلة 
يذية ف التنفوظائهل يمكن إعداد مقياس للالسؤال  الرئيس التالي :  فيالحالي  البحثويمكن بلورة مشكلة 

 ؟ يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحدل
 -وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية :

لوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف لبعض اين القياسين القبلي البعدي ما الفروق ب -1
 التوحد؟

لدى األطفال ذوي اضطراب طيف  لوظائف التنفيذيةلبعض اوق بين القياسين البعدي والتتبعي ما الفر  -2
 التوحد؟

 البحث:أهداف 
 الحالي إلي : يهدف البحث

 ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.لالوظائف التنفيذية  إعداد مقياس – 1 
ن لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مالتأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس الوظائف التنفيذية  -2

 حيث صدقه وثباته.
 البحث:أهمية 
 في جانبين أساسيين وهما : أهمية البحث الحاليتتمثل 

 أواًل األهمية النظرية :
 -تتمثل األهمية النظرية فيما يلي:

في الجانب الذي تتصدى له وهو الكشف عن الخصائص  البحث تكمن األهمية النظرية في هذا -1
 السيكومترية لمقياس الوظائف التنفيذية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

، وما يتعلق بالوظائف التوحد اضطراب عن األطفال ذوي  بحثال اسهم به هذيتوفير قدر من المعلومات  -2
 التنفيذية لديهم كمدخل معرفي حديث نسبيًا.

 ألهمية التطبيقية: ثانيًا ا
 -تتمثل األهمية التطبيقية فيما يلي :

 مه مستقبال كأداة تتوافرواستخدا الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مقياستقديم  -1
 .بها دالالت الصدق والثبات

يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة المتخصصين وأصحاب القرار في عملية التشخيص  -2
 .والتقييم التي تتم على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 :البحث مصطلحات
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  Autism Disorder التوحد طيف  اضطراب  -1
الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لالضطرابات العقلية  فيعرفته الجمعية األمريكية لطب النفسي 

DSM - 5   ميز بانحراف وتأخر مهارات التواصل االجتماعي للطفل ، يت فيبأنه حالة من القصور المستمر
لوك نمو الوظائف النفسية األساسية المرتبطة بنمو المهارات االجتماعية واللغوية والحسية ،وظهور س في

  .باإلضافة إلي االهتمامات المحددة ،وتظهر األعراض خالل المراحل المبكرة في النمونمطي وروتيني ، 
(American Psychiatric Association, 2013( 

 Executive Functions الوظائف التنفيذية -2
ظائف الو  في( بأنها العمليات المعرفية العليا التي تتحكم وتعدل 2015كارمن ) يعرفها كال من ترافيرسو و

بلوغ و حقيق تالمعرفية واالنفعالية والسلوكية ،وتعني القدرة على االستمرار في الحل المالئم للمشكالت من أجل 
 (Traverso & Carmen . 2015 ,77) األهداف والمتطلبات .

 ودراسات سابقة طار النظري اإل
  الوظائف التنفيذية:أواًل 

ال تحرك وتدير األفكار واألفع هي التييرى البعض من علماء علم النفس المعرفي أن الوظائف التنفيذية 
 2012. )لويس مليكة،واألداء العقلي المناسب ويمكن إرجاع تلك األهمية إلى تحكمها في التوجيه والتخطيط

وك المتطور من االستجابة شكال من أشكال السل Barkleyوتمثل الوظائف التنفيذية كما أوضح ، (210:
تماعي السلوك من السياق االج كوسيلة لتنظيم الذات، فهي تقوم بتحويل وضبط خاصةالعامة إلى االستجابة ال

، ةمستقبلياجتماعية  وتنبؤاتوالعالجي المباشر للتنظيم الذاتي من خالل تفكير داخلي مرتبط بافتراضات 
مشكالت التكيف مثل التعاون والتفاعل االجتماعي  بعضل وتعمل على تلبية المتطلبات البيولوجية، وح

اس ا الحو الحركي، وينظر للوظائف التنفيذية على أنها عمليات معرفية تتداخل فيه والتواصلوالتقليد والتعلم 
ظيفي واالنفعاالت والدوافع، وهذا التداخل يقدم مجموعة من األساليب العقلية التى تساهم في التكيف الو 

 (2013خاصة لألفعال داخل أطر محددة. )هيام فتحي،  وتسمح بمحاكاة
 يدة؛عد وظائف في تتحكم والتي للدماغ، العليا الوظائف من يتجزأ ال جزء بأنها التنفيذية الوظائف تعرفو 

 ألداءاتا بين والتنسيق الكف، االنتباه، الذاتي، التحكم وتوجيهه، الفعل تحديد التخطط، الهدف، تحديد: منها
 ودرجات واسع نطاق في يظهر التنفيذية الوظائف في العجز أن ويالحظ المعقدة، والحركية المعرفية
ستخدم تف التنفيذية أن الوظائ 2013، ويذكر عبد المجيد (Jurado & Rosselli, 33-2007:13.)متفاوتة

لى ع الحصوللوصف العديد من العمليات المعرفية المختلفة التي تستخدم للسيطرة على األفراد في سلوكهم، 
 (35: 2013. ) عبد المجيد البارقي ،لمختلف المواقف استجابة
 وتدير تنظم والتي للمخ العليا اإلدراك عملية هي التنفيذية الوظائف أن  Singer 2007سينجر ويشير

 والوظائف وأعماله، الفرد أفكار وإرشاد توجيه على تعمل التنفيذية فالوظائف والسلوك، التعليمية األنشطة
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 ضرورية وهى أخرى، سلوكيات وتنظم تحكم التي المعرفية القدرات من مجموعة يصف مصطلح التنفيذية
 عندما السلوك لمستقبل والتخطيط الحاجة، حسب السلوك وتغيير ورصد ووقفا بدء على القدرة وتشمل للسلوك
 األوضاع مع تكيفها ومدى النتائج نتصور أن التنفيذية الوظائف وتسمح جديدة، ومواقف مهام تواجهه
 الوظائف مكونات من التجريدي والتفكير المفاهيم تكوين على القدرة تعد ما وغالتا المتغيرة،
 (Singer (2007:275.التنفيذية
 التنفيذية الوظائف مكونات

الكيف لكم و إن الوظائف التنفيذية ليست بناءا واحدا ولكنها مجموعة من العمليات المستقلة ، التى تتفاوت في ا
أنها توجه وتؤثر في سلوك  من شخص آلخر ، ومفهوم استقالل العمليات مع اتساقها ضرورى في فهم كيف

 —التنظيم  —التخطيط  —لتحويل ا —لكف ا —الوظائف التنفيذية إلى : البدء  Gioiaوتقسم ،  الفرد
 (77: 2011لتحكم االنفعالي والذاكرة العاملة. )سامي عبد القوي،ا —مراقبة الذات 

 :تنمية الوظائف التنفيذية
اتي أن الوظائف التنفيذية تعمل كسلوكيات موجهة للفرد ، تستخدم للتنظيم الذ Barkely 2001يرى باركلي 

ي بة وهومعظمها يكون ذاتيا ، كما يرى أن الوظائف التنفيذية تحكمها وظيفة تنفيذية أساسية هى كف االستجا
اتي ه الذج)التو التى تتحكم في وظائف تنفيذية أخرى مثل الذاكرة العاملة اللفظية وغير اللفظية ، والمبادأة 

من  أنه يمكن تنمية الوظائف التنفيذية Hall 2008 ويذكر هل  ،(Barkely, 2001) للعب ، ومراقبة الذات.
ط ، خالل برامج تنمية مهارات التفكير االجتماعي باستخدام عدة خطوات متعاقبة هي ضبط النفس ، والتخطي

أنه قد   Ozonoff 2007نوف وقد ذكر أوزو  ، (Hall, 2008, p.42 – 43).ومهارات الممارسة ، والتعزيز
يق حاولت أساليب التدخل التي استخدمت لتنمية الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد تحق

 . عدة أهداف أساسية هي : كف السلوك ، التحول ، والمبادأة ، والذاكرة العاملة ، والتخطيط
(Ozonoff, & Schetter, 2007) 

 طراب طيف التوحد:ا اضثانيً 
علي أنها اضطراب يتعارض مع  The Autism Society of Americaالجمعية األمريكية للذاتوية  تعرفه

ون التفاعل االجتماعي ، ومهارات التواصل، واألطفال المصاببالتطور الطبيعي للمخ في الجزئية الخاصة 
ة الطفل الذاتوي عاد ىواللعب االجتماعي، ولد، وغير اللفظي وية لديهم عجز في التواصل اللفظيبالذات

االهتزاز( استجابة غير عادية لألشخاص ، يرتبط  –التأرجح  –التكرار والحركة الجسمانية ) رفرفة أيديهم 
 (2004 سليمان،) عبد الرحمن سيد  .هم عدوانية وإيذاء للذاتيباألشياء ،  لديه روتين ، وبعض الحاالت لد

 ) المعايير والمؤشرات ( : التوحد طيف اضطرابقياس وتشخيص 
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يعد من المشكالت الصعبة التي تواجه الباحثين و المهتمين  التوحد طيف اضطرابيتعين القول أن تشخيص 
   أمرين: يبه في ميدان التربية الخاصة . وقد يعود ذلك إل

 تسميته طيف يلبعض إلأن التوحد ليس اضطرابا واحدا وإنما يبدو في عدة أشكال ، مما حدا با أولهما:
 التوحد كما سبقت اإلشارة عند تعريف "التوحد"

رابات ؛ كفصام الطفولة، والتخلف العقلي، واضط ي مفاهيم أخر  معأن مفهوم " التوحد" قد يتداخل ثانيهما: 
 التواصل ، وتمركز الطفل حول ذاته، واضطرابات الحواس وغير ذلك من مفاهيم.

قدر كبير من الخطورة و األهمية ألنه يساعد  يالتشخيص الصحيح للتوحد أمر علومن هنا يمكن القول أن 
االهتمام بقدرات كل طفل وتطوير بيئة مناسبة له، مع وضع برنامج تعليمي فردي له ضمن اإلطار العام  يعل

حوالي  نأ 1987 وقد ذكر " ريتفو وفريمان (.38: 1997) سميرة السعد، المجتمع للمنهج التربوي السائد في 
  1996اختبارات الذكاء. أما " رمضان القذافي يعل %50من األطفال التوحديين يكون أداؤهم أقل من  60%

أعراض االضطراب حسب كل حالة  يفقد ذكر أن تشخيص " التوحد" كاضطراب نمائي ، يبدأ بالتعرف عل
 انفراد . وأن هذه األعراض هي: يعل

مطلقا: فالطفل الذي يعاني من التوحد قد ال يتكلم، وإذا تكلم فإن  اضطراب عملية الكالم، أو عدم الكالم .1
 كالمه يكون غريبا وغير مفهوم أحيانا، وال يقلد اآلخرين في كالمه كما يفعل األطفال األسوياء.

االبتعاد عن إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين ، وعدم الرغبة في مصاحبتهم، أو تلقي الحب و العطف  .2
لو كان هذا الحب وذلك العطف من الوالدين، وخاصة األم، كما يظل الطفل التوحدي ساكنا ال  يمنهم حت

يطلب من أحد االهتمام به، وإذا ابتسم فإنه يبتسم لألشياء دون الناس ، ويرفض المالطفة والمداعبة ، ويعمل 
 تجنبهما. يعل

 ظهور الطفل التوحدي بمظهر الحزين، دون أن يعي ذلك. .3
ل التوحدي للسلوك النمطي الذي يتصف بالتكرار، وخاصة في اللعب ببعض األدوات ، أو تحريك إظهار الطف .4

 الجسم بشكل معين، وبدون توقف، وبدون الشعور بالملل أو اإلعياء.
اضطراب النمو العقلي للطفل التوحدي في بعض المجاالت ، وظهور تفوق ملحوظ لديه أحيانا في مجاالت  .5

ض األطفال التوحديين في بعض األحيان أنهم يملكون مهارات ميكانيكية عالية، مثل بع ي. كما يبدو لدي أخر 
 معرفة طرق اإلنارة، وتشغيل األقفال، وإجادة عمليات فك األجهزة و تركيبها بسرعة و مهارة.

 كثرة الحركة، أو الميل للجمود، وعدم الحركة، و العزلة عمن حوله حسيا وحركيا. .6
لم، وعدم تقدير الطفل التوحدي للمخاطر التي قد يتعرض لها، بالرغم مما قد يلحق عدم اإلحساس الظاهر باأل .7

 .يبه من أذ
ظهور الطفل التوحدي بمظهر يختلف عن األطفال اآلخرين ، مع سرعة االنفعال عندما يتدخل شخص ما في  .8

 نوات.شؤونه، ويثور فجأة ، خاصة عند األطفال التوحديين الذين ال تتجاوز أعمارهم الخمس س
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االستجابة بشكل غير طبيعي لبعض المثيرات من قبل الطفل التوحدي، وكأنه مصاب بالصمم، في حين قد  .9
 يستجيب لبعض األصوات بشكل مبالغ فيه.

 (160:  1996)رمضان القذافي ،                                                              
 : طيف التوحداضطراب  تشخيص في الحديثة التوجهات

 النمائية االضطرابات مسمي ضمن تندرج التي للفئات فهمنا آلية ىعل طرأت التي الحديثة للتطورات لعل
 هذه يف جوهري   غييرت حداثإ في األثر بالغ للدليل المعدلة الرابعة الطبعة في وردت التي و (PDD) الشاملة
 من اكغيره( سلوكيا معرفا اضطرابا تعد لم ريت متالزمة بأن االتفاق هو ذلك علي األمثلة من ولعل .الفئة
  حدوثها يسبب الذي للجين العلماء لتوصل نظرا جينيا معرفا اضطرابا أصبحت قد وانما (الفئات باقي
"MeCP2   "التوحد طيف اضطراب من فئات كواحدة المتالزمة هذه استثنت قد الخامسة الطبعة فإن لذا. 

للدليل اإلحصائي تستخدم اآلن مسمي جديد هو اضطراب طيف التوحد  الخامسة الطبعة فإن ذلك علي وبناء
ASD  التوحد   باضطراب يعرف سابقا كان ما يجمع والذيAD  أسبرجر  ومتالزمةAsperger 

Syndrome التفكك الطفولي  واضطرابCDD المحدد  غير الشامل النمائي االضطراب وPDD NOS  
 .األعراض شدة و عدد باختالف مكوناتها تختلف متصلة شكلعلي   واحد مسمي ضمن

                                      (Machado, Caye, Frick, & Rohde,2013) 
قامت  حيث الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد دراسةوقد قام كثير من الباحثين ب

العاملة  بعنوان: "تنمية الوظائف التنفيذية والذاكرة بدراسة (Vogan, , M, vanes, 2018فنسيا فوجان )
هدفت للوصول إلى فهم أكبر عن القصور فى أداء اب طيف التوحد" ،فى األطفال والمراهقين ذوي اضطر 

 ( لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مقارنة باالطفال العاديين، وقد اعتمدتEFالوظائف التنفيذية )
ارهم الدراسة على عمليات المعالجة للمعلومات العامة لدى أطفال ذوي أضطراب طيف التوحد ممن تتراوح أعم

 سنة(، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن األطفال ذوي اضطراب التوحد لديهم قصور بنائي 11-7ما بين )
ووظيفي عصبي يكون مصاحب ألداء الوظائف التنفيذية خالل مرحلة الطفولة مما يجعل هؤالء األطفال 

ون عرضة للتعقيد الزائد فى المتطلبات األساسية داخل البيئة المحيطة بهم ، كما أظهر األطفال المصاب
في الوظائف سنه ( ضعف ملحوظا  14 – 7باضطراب طيف التوحد ممن تتراوح أعمارهم ما بين  ) 

ديين ممن العا التنفيذية المرتبطة باألعمال اليومية وذلك بحسب ما أقره أولياء االمور  إذا ما قورنوا باالطفال
دفا ههم في نفس السن،  وتؤكد نتائج هذه الدراسة على اعتبار أن التدخل لتحسين الوظائف التنفيذية يعد 

ض المرضية وتعزيز الكفاءة االجتماعية لدى هؤالء هاما للتدخل مع هذا االضطراب وكذا لمنع االعرا
 االطفال.

ارات التواصل لألطفال بعنوان: برنامج لتحسين الوظائف التنفيذية ومه( 2016دراسة فاطمة على الرفاعي )و 
وهدفت إلى التحقق من فاعلية فاعلية برنامج لتحسين الوظائف التنفيذية ومهارات التواصل اللفظي الذاتويين ،
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( أطفال من ذوي اضطراب الذاتوية بدرجة 8اللفظي لدى األطفال الذاتويين، وتكونت عينة الدراسة من )وغير 
( سنوات وال يوجد لديهم اي إعاقة أخرى. وكانت الباحثة قد 8 -6بسيطة، وتراوحت أعمارهم الزمنية بين )

ياس تقدير مهارات التواصل استخدمت أدوات مقياس تقدير الوظائف التنفيذية لدى األطفال لذاتويين، ومق
اللفظي وغير اللفظي لألطفال الذاتويين، وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية وجدوي البرنامج التدريبي المستخدم 

 فى الدراسة لتحسن الوظائف التنفيذية، ومهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى األطفال الذاتويين. 

ديين ذوى االطفال التوح بيناداء الوظائف التنفيذية  فيالفروق  بعنوان: (2016دراسة هويدى والصاعدى )و 
 بسيطة فى المملكة العربية السعودية.بدرجة  ذهنياً  المعاقينالمرتفع واالطفال  الوظيفياالداء 

 فيالوظيلتعرف على الفروق فى اداء الوظائف التنفيذية بين االطفال التوحديين ذوى االداء الى ا وهدفت
عاد ن أبيبدرجة بسيطة ، كما تتطرق الدراسة الى تحرى العالقة ب اذهني المعاقينفع  وبين األطفال المرت

ديين تكونت عينة الدراسة من االطفال التوحقد الوظائف )التخطيط، المرونة الذهنية ، كف االستجابة( ، و 
دهم وعد المدينة وجدة  فيحد المرتفع المسجلين فى المعاهد االختصاصية ومراكز التو  الوظيفيذوى االداء 

استبيان مسح طيف التوحد  قد استخدمت الدراسة أدوات و عاما(،  16-11تراوحت اعمارهم بين ) طفال (15)
جود و ة الى واشارت نتائج الدراس، والوظائف التنفيذية لجمع البيانات من افراد العينة الكلية، وتمت مقارنتها

 المجموعتين لصالح مجموعة االعاقة الذهنية البسيطة على مقياس( بين 0,05فروق ذات داللة احصائية )
"ويسكوسن" فى حين اشارت الى وجود تلك الفروق الدالة احصائية لصالح أداة كروت "برج لندن" و أداة 

بعاد عالقة ارتباطية دالة بين ا وأظهرت"ستروب" لتسمية االلوان ،  أداة  االطفال التوحديين على مقياس
عاد مترابط بناء متعدد االبالتنفيذية  الوظائف أن على المجموعتين ،مؤكدة كلتا إجابات فيالوظائف التنفيذية 

 .المكونات مما يدعم نظرية "الوحدة واالنفصال" فى بنيتها

طيف بعنوان: اضطراب  (Mathews, Robb Nelson, 2011ماثيوس ) دراسة روب نيلسون و 
صائص االرتباطية بين الخ ةهدفت إلى تفسير العالق،و بين االعراض والمهارات التنفيذية التفاعل ؛ دالتوح

المميزة والمحددة الضطراب طيف التوحد، والتعبير عن هذه الخصائص في السلوك العام أو في مهارات 
ؤالء ية لهعلمين ممن يقدمون الرعامالوظائف التنفيذية وقد اعتمدت الدراسة على استخدام تقارير للوالدين وال

وذلك  طفاللعالقة االرتباطية بين نظام تقييم السلوك  لهؤالء األاألطفال، وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أن ا
( باعتبارها لها القدرة على التنبؤ بموضوعات ASRSاضطراب طيف التوحد ) تقدير شدةمن خالل مقياس 

الء دي هؤ تعلق بالمهارات التنفيذية كان بصورة عامة أقوى لدى المعلمين لهؤالء األطفال بدرجة أكبر عن والت
 ال.األطف

بعنوان: اختبار العالقة بين الوظائف التنفيذية والسلوك التكيفي  (Renee, low, 2007دراسة لورينيه )و 
لعالقة االرتباطية بين القصور في الوظائف اإلى اختبار  ،وهدفت توحدفي األطفال ذوي اضطراب طيف ال
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ما كانت إذا أطفال اضطراب طيف التوحد، كما هدفت الدراسة إلى تحديد  لدىالتنفيذية و السلوك التكيفي 
مجموعتين  من تكونت عينة الدراسةوقد ، أم ال هذه الوظائف المعرفية بمثابة الوسيط في مثل هذه العالقة

( طفاًل 17) واالخرى ضابطة وعددها( طفال ممن لديهم اضطراب طيف التوحد 16) أحدهما تجريبية وعددها
لمرونة وخاصة وظيفتي)اوقد كشفت نتائج الدراسة عن قصور الوظائف التنفيذية ، االطفال العاديين من 

لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن قياس ( المعرفية والتخطيط 
وبدرجة   لتكيفي لهؤالء األطفالبالسلوك ا نتنبأي هما الذين الوظائف التنفيذية والقدرات المعرفية اللفظية كانت 

كما كشفت نتائج الدراسة إلى أن المرونة المعرفية لم تكن ترتبط بدرجة ذات داللة إحصائية ،  دالة إحصائية
، في حين ارتبطت قدرات التخطيط بالمهارات التكيفية الحياتية في بيئة هؤالء الحياتية  بمهارات التكيف

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التخطيط ا ، كما أشارت الدراسة عن فيه ون األطفال الذي يعيش
 جزء كبير من القدرة على والسلوكيات التكيفية، كما تؤكد نتائج الدراسة على أن التخطيط هو المسئول عن 

 .لدى االطفال من  ذوي اضطراب طيف التوحدالتنوع في المهارات التكيفية 

مج أهمية وجود برا جعة الدراسات السابقة أن الكثير من هذه الدراسات قد أشارت إلىيتضح من خالل مراو 
 رفيةالمع النظرياتمساهمة الوظائف التنفيذية وتأصيلها بوجود ،الى جانب تدخل لتحسين الوظائف التنفيذية

يذية التنف في تحديد أبعاد ومكونات الوظائف من الدراسات السابقة وقد استفاد الباحث، للتوحد األخرى المفسرة
  -تنظيم األدوات  –لذاكرة العاملة ا  -التخطيط  –المرونة المعرفية  –المبادأة  –والمتمثله في ) الكف 

 عينة البحث.تحديد عدد األطفال ،وكذلك تحديد أدوات الدراسة ،و  المراقبة (
 منهج البحث وإجراءاته

 منهج البحث  : الً أو 
ة أي هو إحداث تغير في المتغيرات التابع البحثالمنهج التجريبي وذلك ألن هدف اعتمد البحث الحالي على 

 البحث. االوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد للمتغير المستقل لهذ
 و خصائصها : البحثثانيًا: عينة 
سنه  12:  9( أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد ممن  تتراوح أعمارهم بين 10من ) البحثتتكون عينة 

ويعانون ،الخامسة"  ة( درجة على مقياس ستانفورد بينيه "الصور  89:  80والذين تتراوح نسبة ذكائهم  بين  ) 
 .رى ضابطة من قصور في الوظائف التنفيذية ،ويتم تقسيم العينة إلي مجموعتين األولي تجريبية واألخ
 ثالثا : إجراءات إعداد مقياس الوظائف التنفيذية لالطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:

 لي:قام الباحث بإعداد مقياس الوظائف التنفيذية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وذلك علي النحو التا
 المقياس: من الهدف
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اب ذوي اضطر  األطفال لدى الوظائف التنفيذيةالقصور في أداء  مستوى  وتحديد قياس إلى المقياس هذا يهدف
 يمكن بحيث اإلحصائي، للتحليل إخضاعها يمكن مقننة بيانات على الحصول بهدف وذلك طيف التوحد

 القصور في أداء الوظائف التنفيذية لديهم. مستوى  في ذوي اضطراب طيف التوحد األطفال بين المقارنة
 المقياس : وصف
 اءإجر  ومكان ،وتاريخ الميالد ،وتاريخ ،وسنه ،ونوعه الطفل اسم تشمل أولية بيانات على المقياس يحتوي 
 .المقياس تطبيق تعليمات ،ثم ،ووظيفته البيانات ،ومصدر الطفل ،وعنوان التطبيق

 اإلتجاه فى تقريرية عبارات صورة فى العبارات كل صيغت وقد ( عبارة54للمقياس ) النهائية الصورة تتضمنو 
 التنفيذية الوظائف مقياس مكونات التالى الجدول ويوضح أبعاد سبعة على ،موزعة السالب 

 (  1جدول رقم )  
 التنفيذية الوظائف مقياس مكونات

 العددالكلى العبارات أرقام األبعاد م
 7 7-6-5-4-3-2-1 كف األستجابة  .1
 8 15 - 14-13-12-11-10-9-8 المبادأة   .2
التحول / المرونة   .3

 المعرفية
16-17-18-19-20-21-22 -23 8 

 7 30-29-28-27-26-25-24 المراقبة  .4
 10 40-39-38-37-36-35-34-33 -32- 31 الذاكرة العاملة  .5
 6 46-45-44-43-42-41 تنظيم األدوات  .6
 8 54-53-52-51-50-49-48-47 التخطيط / التنظيم  .7

 
 :المقياس بناء خطوات

ي فال ذو والبحوث السابقة التى تناولت الوظائف التنفيذية لدى األطتم بناء هذا المقياس بمراجعة الدراسات 
اضطراب طيف التوحد لتحديد أهم أبعاد هذا المقياس وما ينطوى عليه من معان وتعبيرات التى قد تصف 
 األعراض التى تعكس مظاهر القصور في أداء الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد،

 لخاصهاه قام الباحث بتحديد أهم أبعاد ومكونات الوظائف التنفيذية ووضع مجموعة من العبارات وبناءًا علي
 ل ذوي بكل ُبعد مع مراعاة وضوح هذه العبارات ومالئمتها للخصائص العقلية والنفسيه والمعرفية لدى ألطفا

 اضطراب طيف التوحد،
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 :التالية بالخطوات المقياس إعداد وقد مر
 لألطفال ئف التنفيذية الخاص بالوظا السيكولوجي والمعرفي والتراث النظرية الكتابات على اإلطالع -1

 .خاصة ذوي اضطراب طيف التوحد واألطفال عامة،
 المراد بالمقياس لصلةا ذات األجنبية و العربية الدراسات و للبحوث مسح بإجراء قام الباحث -2

 : على اطلع الباحث تصميمه؛حيث
،ودراسة فنسيا  2016،ودراسة هويدى والصاعدى 2016 فاطمة الرفاعي،ودراسة  2011 روب نيلسون دراسة  .أ

 .2007،ودراسة لورينيه  2018فوجان 
 ( 2013) عبد المجيد البارقي/ إعداد الوظائف التنفيذية  مقياس .ب
 ( 2016مقياس تقدير الوظائف التنفيذية لألطفال الذاتويين إعداد / فاطمة على الرفاعي ) .ج
التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية صورتي المنزل والمدرسة ترجمة وتعريب / والء محمد حسن مقياس  .د

(2015) 
 ( 2013مقياس الوظائف التنفيذية  إعداد /  هيام فتحي ) .ه

 ليهاع االعتماد يمكن التي الرئيسية المكونات على التعرف في الباحث هذه الدراسات والمقاييس أفادت ولقد
اصة والخ الرئيسية للوظائف التنفيذية األبعاد من عدد إلى التوصل تم ذلك خالل ومن ؛ اسالمقي تصميم في

التخطيط /  –الذاكرة العاملة  –التحول / المرونة  –المبادأة  –في) كف األستجابة  تتمثل التيبهذه الدراسة و 
 ( تنظيم األدوات –المراقبة  –التنظيم 

 األطفال مع الشخصية المقابالت من عدد بإجراء مبدئية استطالعية بإجراء دراسة الباحث قام ذلك بعد -3
 القصور في تلك الوظائف. مظاهر على للتعرف ووالديهم, ومعلميهم ,من ذوي اضطراب طيف التوحد

وراعى  البعد؛ اهذ يقيسها يمكن أن التي العبارات من مجموعة صياغة ثم ,بعد لكل اإلجرائي التحديد تم -4
 ةمبسط صورة في اإلجرائي وكذا مرتبطة بهدف الدراسة بالتعريف مرتبطة العبارات صياغة تكون  أن الباحث
 .بدقة المعنى تحديد مع مفهومة لغة وذات وسهلة

  : التالية بالخطوات الباحث قام ثم -5
 لدى القصور في الوظائف التنفيذية مستوى  وتحديد في قياس المقياس من العام الهدف تحديد  -

 .ذوي اضطراب طيف التوحدممن  األطفال
 . إجرائيا الوظائف التنفيذية مقياس أبعاد تحديد  -
 . التعريف مع تتناسب التي العبارات من عدد تصميم  -
 التي المقاييس من العبارات ببعض االستعانة مع مقياس الوظائف التنفيذية أبعاد من بعد لكل اإلجراءات  -

 . قبل من ذكرها تم
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 54مقياس في صورته األولية، وقد تضمن المقياس السابقة قام الباحث بإعداد الوبناء على الخطوات  -6
( محكمين من األساتذة واألساتذة المساعدين  10عبارة؛ حيث تم عرضه على السادة المحكمين وهم) 

 العاملين في مجال التربية الخاصة وعلم النفس والصحة النفسية, إلبداء الرأي في عبارات المقياس
 :من حيث

 .العبارات صياغة سالمة -
 .الدراسة عينة العبارات لألطفال مناسبة مدى -
 .الهدف تكمل أنها يرون  التي العبارات إضافة -
 ىإل الوصول المراد بالمعنى وارتباطها المقياس عبارات جميع سالمة عن المحكمين السادة رأي أسفر وقد

 خصت الصياغات لبعض العبارات .قياسه مع األخذ في االعتبار بعض التوجيهات التي 
 للتعرف ستطالعيةا عينة المقياس على بتطبيق الباحث قام للمقياس األولية الصورة من االنتهاء وبعد -7

 طفال( 80)قوامها عينة على ذلك تم حيث لها، المعلمين فهم ومدى ووضوحها العبارات صالحية مدى على
بفرعها  -اية متحدي اإلعاقة وتنمية قدراتهم اإلبداعية  من ذوي اضطراب طيف التوحد بجمعية الشمس لرع

يف وعدد من المراكز والجمعيات العاملة مع األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال من ذوي اضطراب ط  بالقاهرة
 :يلي ما الدراسة أظهرت وقد,التوحد

 .المقياس ولعبارات للتعليمات المعلمين فهم  -
 .العبارات صياغة سهولة  -
 .للمقياس الفردي التطبيق ضرورة -

ب طيف ألطفال من ذوي اضطرالالتحقق من الكفاءة السيكوميترية لمقياس الوظائف التنفيذية  نتائج 
 التوحد:

 صدق المقياس: :1
 صدق المحكمين: .أ

( مفرده على مجموعة من المحكمين 54تم عرض مفردات المقياس في صورته األولى والذي اشتمل على )
( محكم  " إلبداء رأيهم حول مدى 10وبلغ عددهم ) الصحة النفسية وعلم النفسالمتخصصين في مجال 

بة و قد بلغت نسصالحية المفردات لقياس الوظائف التنفيذية ، ومدى انتماء كل مفرده للبعد الخاص بها، 
 وضح الجدول التالى نسب االتفاق :%، وي 80أتفاق المحكمين أكثر من 
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 (  2) جدول 
 نسبة اتفاق المحكمين على مقياس الوظائف التنفيذية 

 نسبة االتفاق عدد مرات االتفاق رقم العبارة نسبة االتفاق عدد مرات االتفاق رقم العبارة
1 10 100% 28 10 100% 
2 10 100% 29 10 100% 
3 9 90% 30 9 90% 
4 10 100% 31 10 100% 
5 10 100% 32 10 100% 
6 10 100% 33 10 100% 
7 9 90% 34 9 90% 
8 9 90% 35 9 90% 
9 10 90% 36 8 80% 
10 9 90% 37 9 90% 
11 8 80% 38 10 100% 
12 10 100% 39 10 100% 
13 10 100% 40 10 100% 
14 10 100% 41 9 90% 
15 10 100% 42 10 100% 
16 10 100% 43 10 100% 
17 9 90% 44 9 90% 
18 10 100% 45 10 100% 
19 10 100% 46 10 100% 
20 10 100% 47 10 100% 
21 10 100% 48 9 90% 
22 10 100% 49 9 90% 
23 9 90% 50 10 90% 
24 10 100% 51 9 90% 
25 10 100% 52 10 100% 
26 9 90% 53 10 100% 
27 10 100% 54 10 100% 

-%80( أن نسب اتفاق المحكمين على عبارات المقياس تراوحت بين )2يتضح من جدول )
 ( عبارة.54يصبح عدد عبارات المقياس ) ك( لذا سيتم اإلبقاء على جميع عبارات المقياس، وبذل100%

 لتحليل العاملي االستكشافى لمفردات مقياس الوظائف التنفيذيةا .ب

للمقياس وتحديدد العوامدل المتمدايزة  Factorial Structure هدفت هذه الخطوة إلي الكشف عن البنية العاملية
( طفددل مددن ذوي اضددطراب طيددف التوحددد. و اسددتخدم التحليددل العدداملي  80فيدده ، و قددد طبددق المقيدداس علددي )
 Principal Components (PC)مفردة ( بطريقة المكونات األساسدية  54االستكشافي لمفردات المقياس ) 
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) ال تقددل  Kaiser، و اعتمددد علددى محددك كددايزر  Varimaxلهددوتلينج و التدددوير المتعامددد بطريقددة الفدداريمكس 
عددددن الواحددددد الصددددحيح ( ، و اسددددتبعدت المفددددردات ذات  Eigenvalueقيمددددة الجددددذر الكددددامن / القيمددددة المميددددزة 

فددأكثر"  1,53عوامددل " بجددذر كددامن قيمتدده  7( . وقددد أسددفر التحليددل عددن ظهددور0,30التشددبعات األقددل مددن ) 
% ( مدن قيمدة التبداين الكلدي للمقيداس . و يمكدن عدرض نتدائج التحليدل العداملي فدي الجددول  32,72تفسر  ) 
 التالى :

 ( تشبعات مفردات مقياس الوظائف التنفيذية3جدول )
 بعد التدوير باستخدام التحليل العاملي االستكشافي 

 العامل

 المفردة

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

3 0.71       
7 0.68       
1 0.63       
4 0.53       
6 0.35       
2 0.33       
5 0.32       
15  0.75      
10  0.72      
12  0.46      
9  0.45      
8  0.42      
14  0.39      
13  0.35      
11  0.31      
21   0.69     
23   0.55     
17   0.53     
16   0.52     
19   0.51     
20   0.35     
18   0.34     
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 العامل

 المفردة

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

22   0.30     
27    0.64    
29    0.58    
25    0.48    
28    0.47    
24    0.46    
26    0.35    
30    0.34    
35     0.62   
37     0.62   
40     0.58   
33     0.58   
31     0.53   
38     0.51   
34     0.50   
32     0.49   
39     0.37   
36     0.35   
44      0.58  
41      0.39  
45      0.38  
42      0.36  
46      0.35  
43      0.33  
48       0.60 
53       0.55 
51       0.51 
54       0.49 
47       0.46 
52       0.44 
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 العامل

 المفردة

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

50       0.38 
49       0.32 

 1.53 1.55 1.59 1.65 1.86 2.05 8.06 القيمة المميزة
 1.74 2.78 2.83 2.95 3.33 3.67 14.39 % للتباين المفسر لكل عامل

 32.72                                            قيمة التباين المفسر للمقياس ككل    
 
مفردات  7( ظهور سبعة عوامل : األول : و كان عدد المفردات التى تشبعت عليه   3يتضح من جدول )  

% من التباين الكلي المفسر بواسطة  14,39، و فسر هذا العامل  0,71إلي  0,32امتدت تشبعاتها من
( ويمكن تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى التشبعات" كف 8,06المقياس  ، و بلغت قيمته المميزة ) 

 جابة" .األست
و  ، 0,75إلي  0,31مفردات امتدت تشبعاتها من  8و الثانى : و كان عدد المفردات التى تشبعت عليه    

(  2,05% من التباين الكلي المفسر بواسطة المقياس  ، و بلغت قيمته المميزة )  3,67فسر هذا العامل 
 ويمكن تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى التشبعات" المبادأة" .

و  ، 0,69إلي  0,30مفردات امتدت تشبعاتها من  8و الثالث :  كان عدد المفردات التى تشبعت عليه     
(  1,86% من التباين الكلي المفسر بواسطة المقياس  ، و بلغت قيمته المميزة )  3,33فسر هذا العامل 

 "  .ويمكن تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى التشبعات" التحول / المرونة المعرفية 
سر ف، و 0,64إلي  0,34مفردات امتدت تشبعاتها من  7والرابع : كان عدد المفردات التى تشبعت عليه     

يمكن ( و  1,65% من التباين الكلي المفسر بواسطة المقياس  ، و بلغت قيمته المميزة )  2,95هذا العامل 
 تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى التشبعات" المراقبة " .

، و 0,62إلي  0,35مفردات امتدت تشبعاتها من  10: كان عدد المفردات التى تشبعت عليه   و الخامس
(  1,59% من التباين الكلي المفسر بواسطة المقياس  ، و بلغت قيمته المميزة )  2,83فسر هذا العامل 

 ويمكن تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى التشبعات" الذاكرة العاملة " .
، و 0,58إلي  0,33مفردات امتدت تشبعاتها من  6عدد المفردات التى تشبعت عليه  و السادس : كان 
(  1,55% من التباين الكلي المفسر بواسطة المقياس  ، و بلغت قيمته المميزة )  2,78فسر هذا العامل 

 ويمكن تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى التشبعات" تنظيم األدوات " .
ر ، و فس0,60إلي  0,32مفردات امتدت تشبعاتها من  8ات التى تشبعت عليه  و السابع : كان عدد المفرد

يمكن ( و  1,53% من التباين الكلي المفسر بواسطة المقياس  ، و بلغت قيمته المميزة )  1,74هذا العامل 
 تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى التشبعات" التخطيط / التنظيم " .
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  Internal Consistencyاالتساق الداخلي: .ج
تم حساب االتساق الداخلي مدن خدالل حسداب معامدل ارتبداط بيرسدون  بدين كدل فقدرة مدن فقدرات 

 كل بعد بالدرجة الكلية له ، ويمكن توضح النتائج من خالل الجدول التالى:
 ( 4جدول ) 

  يوضح االتساق الداخلي لكل بعد على مقياس الوظائف التنفيذية

 المبادأة كف األستجابة
المرونة التحول / 

 المعرفية
 

 المراقبة
 تنظيم األدوات الذاكرة العاملة 

 
التخطيط / 

 التنظيم

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االتساق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االتساق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االتساق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االتساق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االتساق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االتساق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االتساق

3 0.58** 15 0.43** 21 0.60** 27 0.66** 35 0.54** 44 0.42** 48 0.54** 
7 0.42** 10 0.63** 23 0.63** 29 0.62** 37 0.41** 41 0.33** 53 0.51** 
1 0.62** 12 0.5** 17 0.58** 25 0.62** 40 0.49** 45 0.57** 51 0.6** 
4 0.52** 9 0.34** 16 0.54** 28 0.75** 33 0.58** 42 0.41** 54 0.36** 
6 0.42** 8 0.58** 19 0.68** 24 0.62** 31 0.62** 46 0.33** 47 0.34** 
2 0.55** 14 0.6** 20 0.57** 26 0.49** 38 0.46** 43 0.57** 52 0.42** 
5 0.33** 13 0.61** 18 0.67** 30 0.43** 34 0.46**   50 0.47** 

  11 0.5** 22 0.56**   32 0.53**   49 0.41** 
        39 0.51**     
        36 0.64**     

 0.01** دال عند مستوى داللة 
و الدذى  ،   0,01( أن جميدع مفدردات أبعداد المقيداس كاندت دالدة عندد مسدتوى  4يتضح من جدول ) 

كاندت  وللمقياس، كما تم حساب االرتباط بين األبعاد الفرعية و الدرجة الكلية للمقيداس  يؤكد االتساق الداخلي
 النتائج كما بالجدول التالي:

 (يوضح ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس5جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 0.01 **0.83 كف األستجابة
 0.01 **0.81 المبادأة

 0.01 **0.85 التحول / المرونة المعرفية
 0.01 **0.80 المراقبة

 0.01 **0.77 الذاكرة العاملة
 0.01 **0.82 تنظيم األدوات

 0.01 **0.88 التخطيط / التنظيم
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ككددل حيددث تتددراوح معددامالت االرتبدداط بددين:  المقيدداستتسددق مددع األبعدداد ( أن  5يتضددح مددن جدددول ) 
أبعدددداد ( ممددددا يشددددير إلددددى أن هندددداك اتسدددداقا بددددين جميددددع 0,01) وجميعهددددا دالددددة عنددددد مسددددتوى ( 0.88  -0.77)

  المقياس.
 ثبات المقياس:  -2

 قددام الباحددث بحسدداب ثبددات مقيدداس الوظددائف التنفيذيددة بطددريقتين همددا : طريقددة ألفددا كرونبددا  و طريقددة التجزئددة
 معامالت الثبات:النصفية ألبعاد المقياس و المقياس ككل  و الجدول التالي يوضح 

 والمقياس ككل ( معامالت الثبات األبعاد الفرعية  لمقياس الوظائف التنفيذية6جدول )

 التجزئة النصفية  معامل ألفا كرونباخ البعد
 ) سبيرمان براون (

 0.81 0.84 كف األستجابة
 0.80 0.86 المبادأة

 0.77 0.85 التحول / المرونة المعرفية
 0.79 0.83 المراقبة

 0.76 0.80 الذاكرة العاملة
 0.74 0.79 تنظيم األدوات

 0.71 0.76 التخطيط / التنظيم
 0.85 0.90 المقياس ككل

وذلددك مددن المقيدداس (  أن جميددع معددامالت الثبددات مرتفعددة والددذى يؤكددد ثبددات  6تضددح مددن الجدددول ) ي
ز بددذلك فددإن األداة المسددتخدمة تتميدد، و مرتفعددةألفددا كرونبددا  والتجزئددة النصددفية كانددت أن قدديم معددامالت خددالل 

 بالصدق و الثبات و يمكن استخدامها علميًا .
 مقياس الوظائف التنفيذية  تقدير درجات

ت حصل الفرد على أربع درجامطلقًا ( وي -نادراً  -أحياناً  -تقع درجات المقياس على متدرج رباعى ) دائماً 
به مطلقًا ستجاودرجتين لإلستجابة نادرًا، و درجة واحدة  لإل إلستجابة دائمًا، وثالث درجات لإلستجابة أحيانًا ،

 54عند حصول الطفل على ( درجة ، وتشير الدرجات 216( و ) 54وبذلك تتراوح درجات المقياس بين )
ك قصور  بسيط ، و الى هنا 108 -54من درجه الى ال قصور في أداء الوظائف التنفيذية ،والدرجات  

 .ك قصور شديد )حاد( الى هنا 216 -163قصور متوسط ، ومن الى هناك  162 -109من 
 في البحث: الساليب اإلحصائية المستخدمةرابعًا: ا

 األساليب اإلحصائية التالية: استخدام تم إجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات ب
 االنحرافات المعيارية.  -1
 المتوسطات الحسابية.  -2
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ية للتحقق من داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريباختبار مان ويتني للمجموعات المستقلة   -3
 والضابطة .

 .لبعديوسطات القياسين القبلي وااختبار ويلكوكسون للمجموعات المرتبطة للتحقق من داللة الفروق بين مت  -4
 لتحليل العاملي االستكشافىا -5
 ألفا كرونبا  معامل -6

 التوصيات التربوية

 بمايلى : يوصي الباحثإنطالقًا مما توصل إليه نتائج البحث الحالى من نتائج 
 أدهكمقياس الوظائف التنفيذية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد  واألخصائيين المعلمين ضرورة استخدام .1

مستوي الخلل في الوظائف التنفيذية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف  قياس خاللها من يمكن مقننه
 .حدالتو 

 لمختلفةا المشكالت للتغلب علي متخصصين استشارة بعد األطفال هؤالء آلباء المبكرة المساعدة تقديم أهمية .2
 . في قياسها وتشخيصها المقياسيساعد  الذي مشكالت ضعف الوظائف التنفيذية نتيجة منهم تصدر التي
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 المراجع
الم عالنمو وطرق التدريس " . القاهرة : مكتبة  ( : األطفال التوحديون " جوانب2007رفعت محمود بهجات )

 الكتب.
 ، طرابلس: الجامعة المفتوحة. سيكولوجية اإلعاقة .( 1996رمضان محمد القذافي )
، القاهرة، مكتبة 2(. علم النفس العصبي: األسس وطرق التقييم. ط2011سامي عبد القوي علي )

 األنجلو المصرية.
( . دراسة حول تقدير والدي األطفال المصابين بالتوحد 1997سميرة عبد اللطيف السعد )

 54، المجلة التربويةلالحتياجات التدريبية و التعليمية ألطفالهم في دولة الكويت و المملكة العربية السعودية. 
(12 ، )33-70. 

التشخيص وأساليب الرعاية. (. مدخل الى اضطراب الذاتوية: النظرية و  2014عادل عبد هللا )
 الدار المصرية اللبنانية .   :القاهرة

 ، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. 3(. اضطراب التوحد . طد2004عبد الرحمن سيد سليمان )
ض (. فاعلية برنامج لتنمية مهارات الوظائف التنفيذية في خفض حدة بع2013عبد المجيد البارقي)

هد اه، معتالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية. رسالة دكتور صعوبات التعلم المعرفية لدى 
 البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

(. برنامج لتحسين الوظائف التنفيذية ومهارات التواصل لألطفال 2016فاطمة على الرفاعي )
 ة القاهرة .الذاتويين، رسالة ماجستير،كلية التربية للطفولة المبكرة، جامع

 (. التقييم النيورولوجي. عمان، دار الفكر.2012لويس كامل مليكة )
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