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ذوي اإلعاقة السلوك العدواني لدى األطفال  التنفيذية لخفضوظائف تدريبي للفاعلية برنامج 
 العقلية القابلين للتعلم  

 دادـإع

ــ د/عم  ( *) ادة ــــد حمــــر السيـ

 صـــملخ

تهدف  لدفالةددل لديةدإددل عددد  دي فدع دددفر فةج إددع ي لددةده تدفاائ  دلتنإددع لد  ددة   لدلت إ  ددل 
دخ ض لدس  ك لديفولل  دفر لالط ةل لدنيةقإن جق إة لدقدةي إن د دلي  ا لمدلن ي جإتدع لدفالةدل ج د  

بنل ةددد   ( 82ا12-81ا9تلدد لوأ مجنددةان  دددن   و ( دددن لدنيددةقإن جق إددة لدقددةي إن د ددلي   14جددف)   
ئإددل ولدبددةبالل نددا دتهنددة وتدد  تقسددإنه  بةدلسددةور عددد  دهندد جلإن ننددة لدله ا ةددتع ( 11,28قددفا)   

ودليقإددأ منددفل  لدفالةدل لةددلخفث لدئةسددل دقإددةل لد  دة   لدلت إ  ددل ودقإددةل لدسدد  ك  ( طدا 7  
 : وقف م ه ت لدتلة ه لالت دن عجفل) لدئةسل لديفولل  

دل ةدال  اتدد )اجدةت لدنهن جدل لدله ائإدل فد  لدقإةةدإن لدقئ د  ي جف ف ق )لل عسصة إة يدإن  -1
 ولدَئيفر ج ى دقإةل لدنهةث لدلت إ  ل ف  لالتهة) لدَئيفرا 

فد  لدقإةةدإن لدقئ د   لدله ائإدل لدنهن جدلي جف ف ق )لل عسصة إة يدإن دل ةدال  اتدد )اجدةت  -2
 ف  لالتهة) لدَئيفرا   لديفولل لدس  ك  ولدَئيفر ج ى دقإةل

فددد  لدقإةةدددإن  لدله ائإدددل لدنهن جدددلال ي جدددف فددد ق )لل عسصدددة إة يدددإن دل ةدددال  اتدددد )اجدددةت  -3
 لدَئيفر ولدللئي  ج ى دقإةل لدنهةث لدلت إ  لا  

فددد  لدقإةةدددإن  لدله ائإدددل لدنهن جدددلال ي جدددف فددد ق )لل عسصدددة إة يدددإن دل ةدددال  اتدددد )اجدددةت  -4
 يفولل ا لدَئيفر ولدللئي  ج ى دقإةل لدس  ك لد

ديإتدةت دخل  دل  لوف  ض ء للة ه لدفالةل موص  لدئةسدل ببد وات تتنإدع لد  إ دل لدلت إ  د 
 دن لد ئةت لدخةصل دنة دهة )وا ف  خ ض لديفيف دن لدنشكات لدس  نإلا 

لد  إ دل لدلت إ  دلا لدسد  ك لديدفولل ا للط دةل لدنيدةقإن جق إدة لدقدةي إن  :االصــحيحية الكلمات
 د لي  
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The effectiveness of a training program hoping for 

executive functions to reduce aggressive behavior in 

children with mental disabilities who are able to learn 

Dr / Omar Elsayed Hamada
 )*(

 

Abstract 

The present study aims to know the effectiveness of the training 

program for the development of executive functions to reduce aggressive 

behavior in children with mental disabilities who are able to learn the 

study sample included a number (14) of the mentally handicapped aged 

(9.81-12.82) with an average of (11.28) were divided equally to two 

groups: experimental and control both of them (7) students and to 

achieve the objectives of the study, the researcher used scale jobs 

executive and scale of aggressive behavior Prepared by the researcher. 

The results showed follows: 

1-There is a statistically significant difference among the middle 

ranks of ABG experimental grades in the two measurements pre and post 

on the executive functions at the scale in the dimensional direction. 

2- There is a statistically significant difference among the middle 

ranks of ABG experimental grades in the two measurements pre and post 

on a scale of aggressive behavior among in the dimensional direction 

3- There is a statistically significant difference between the 

average ranks ABG experimental grades in the two measurements 

dimensional and iterative on executive functions scale. 

4- There is a statistically significant difference between the 

average ranks ABG experimental grades in the two measurements 

dimensional and iterative on a scale of aggressive behavior. 

 In light of the results of the study, the researcher recommended 

the need to develop executive function of different samples of the special 

groups because of their role in reducing many of the behavioral 

problems. 

Key Words: executive function, aggressive behavior, children with 

mental disabilities who are able to learn 

 
 )*( Assistant professor of special education - the Faculty of Education, University of King Faisal 
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  ةـــدمـــمق

تيف لإلجةقل لديق إل دشك ل نئد ر فد  لدنهلنيدةت نةفدلا سإدل ي جدف فد  ندع دهلند  جدف) 
ممدف لديةجدل د  جة دل غإ  ق إع دن لدنيةقإن جق إًةا ولد ين  شك  ن طةقةت ديال ل دنة  هي ه  ف  

ؤ)ى زادددة)ت سهنهدددة وجدددفث تخالدددإ  يددد  لدلددد ولسدددفت ددددن لإلجةقدددةت  نددد لإلجةقدددل لديق إدددل ولالنلندددةثا و 
 لدنهلن ا  ف تسئد دشك ل خالإ ت دهة عد  لدئ لده لد قة إل 

دددن لدن ددةنإ  لدلدد  لةدددي لنلنددةث   Executive Functionند ل وتيددف لد  ددة   لدلت إ  ددل
ةدهةدةت لدنليدف)ت دهد ل لدن هد ث فد  جدفت دهدةالت نةدنهدةل لديصدئ  لديفيف دن لدئةسثإن وذدد  دإ

ولدني فدد  ولالجلنددةج  ولالل يددةد  ولدسدد  ن  بةإلضددةفل عدددى مننإلهددة فدد  تيددفيع وت جإددع ةدد  نإةت 
 لد  )ا 

وقددف لةددلخفث ندد ل لدنصددال   دإمددةات عددد  لديفيددف دددن للبيددة) لدخةصددل بةدسدد  ك لدئشدد را 
ك لة دن دك لةت لد ج  بةدني فل واشدنع و دة   دلخصصدع دثدع سإل تيلئ  لد  إ ل لدلت إ  ل د

لتخددةذ لدقدد لا سدد ل لدنشددك ل لدلدد  تيلددةت د يددع ا ولخلإددةا دهن جددع دددن لدنك لددةت د نسددةجفت ج دد  
 سع لدنشك ل ولخلإةا لالة    لد ر  نكتع من يلنشى د  ن ) لدنك لةت  

Hayes,s,Gifford,E.&Ruckstuhl.L. 1996). ) 
لهددف فقددف  مى دهلندد ا هددف) مدددن ولةددلق لا لدسدد  نإةت لدلدد  تايدددددف لدسدد  ك لديددفولل  دددن و  

ودكدن دس  ك لديفولل  دشك ل قف نل دت  يفل دل لديإدةت فة لدس  ك لديفولل  جتددف لدال ع وجتددف لد لمفا 
عدددى دندة )فيهد   ج ندةء لددت و ولدل ةإددل لديفيدف دددنلنلندةث لددةل قدف ومةددةدإئعا دد ل فتالد ا فد  ملنةطدع 

 ا دظةن ) ومةئةبع وممكةدع د لي   ج ى )الةةتع
ا ة ف  ص ا) جدض بيدض للجهدات لد نإدلواظه  لدس  ك لديفولل  ف  لدال ع لدنيةق جق إ

لالصددددةب ا مو وضدددد  لالصددددةب  يددددإن جهددددات لدك ةدددد ا مو عدقددددةء لدنيدددد ق ل سددددع دددددن لدك ةدددد  مو 
 .( 1998لدس ا   د إكع ا 

( من لدسدد  ك لديددفولل   ظهدد  فدد  لدال ددع 1996وفدد  ل ددو لدسددإةق  شددإ  جددة)ل لالمدد ل   
لدنيدددددةق جق إدددددة فددددد  صددددد ا) لالجلدددددفلء لدئدددددفل  د ني ددددد  مو لال  مو لالليددددد ل  لدهتسددددد  ا و )ددددددةن 
لدنخفالت و ي لء لد لت وقدف  صدع لديدةل فد  بيدض لالسإدةن عدد  لللقدةث لد د ) ددن ل سدع بةاللليدةا 

 .( 1996لالم ل ا (
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ل لدنيدددةقإن جق إدددًة مسدددف لددد لته قصددد ا لد  دددة   نددد ل وا يدددف لدسددد  ك لديدددفولل  ددددفى للط دددة
  Maartje( ددةااله 2010ومخد ون     sipalلدلت إ  دل ددفيه  وند ل ددة ممدةا لدإدع ندع ددن ةدإئةل 

( فددد  من لالط دددةل للوثددد  جفوللإدددع نددد  لالوثددد  فقددد ل د   دددة   لدلت إ  دددل ب ل لجهدددة 2008ومخددد ون   
 لديفوللإددل منولديكددو و  لدلت إ  ددع لد  ددة   تالدد ا  ج دد  نئإدد  تدد رإ  د يددفولنلدنخل  ددل ا ندد د  من 

وند  دددة  لديةد ددع ولدد لو ) لد  ظإددع ولدالاقدع لالللئددة) دشدةوع ج دد  ولضد  تدد رإ  لالط دةل نددؤالء ددفر
   (2008)ومخ ون  Maartje دةاتإهممةا عدإع 

 ةـــة الدراســـشكلم

عجددفل) نددؤالء  يلددةت للط ددةل ذور لإلجةقددل لديق إددل عدددى يدد ل لدنااددف دددن لدههددف دددن مجددع 
للط ةل عدى د لجهل دلال ئةت لديإةت ودسةجفته  ج ى لدلكإ  ولاللفدةت د  مفد ل) لدنهلند  لدد ين 
 يإشدد ن فإددع ا ددد ل نددةن دالدددًة ج ددى لدئددةسثإن لدليدد   ج ددى لدنشددكات لديقإقإددل لدلدد   يددةل  دتهددة 

ا نإ إدل جاجهدة  ج ى ددفى خال اتهدة و نؤالء للط ةل دن لجع )الةلهة )الةل ج نإل جة)ت د لي  
 ;.Willner, Pوةدددةد  وةدددةار و) ن لدددف وا تددد نددد ل وقدددف ممدددةات لديفيدددف ددددن لدفالةدددةت نفالةدددل 

Bailey, R.; Parry, Dymond,   2010 ) نإةم  ومونإ ذ ن  ون نإ ةإن و)الةل Haishi; 

Okuzumi, Kokubun,   2011 )ةةي ز ولدإ   واا )   وولدإو و)الةلSayers, Oliver,. 

Ruddick,L & Wallis,B   2011 )  و)يالدده وددد دإنو)الةددل جةلسددإنJansen, De 

Lange,. & Molen,M   2013 ( و)الةددددل )وج فتئدددد )ر و)يدددفن وندددد اذي إو وت اتلإ نددددةن
(  Duijvenbode, Didden, Korzilius, Trentelman & Engels,R   2013ولله دإو 

( عدددى من Kirk, Gray, Riby, Cornish   2015وجددةار واائدد  وندد ال   و)الةددل نإدد ك
 ا ننددة لمددةات )الةددل نددعل دددن بةف  فإدد  ن دددن قصدد ا فدد  لد  ددة   لدلت إ  ددللدنيددةقإن جق إددًة  يددةل

pavlovic   2013 )  الةدل )  دإو ومودإ د(و Davies & Oliver   2013 عددى ملهد   يدةل ن )
)فددد  ا للدددد  لدددد ر لدنشدددةوع لدسددد  نإل لللشدددةاًل ددددفيه ددددن لدسددد  ك لديدددفولل  ولدددد ر  يدددف ددددن موثددد  

لدئةسدددل عددددى لدقإدددةث يفالةدددل لد  دددة   لدلت إ  دددل ولدسددد  ك لديدددفولل  ددددفيه  ددددن مجدددع تيسدددإن ت ددد  
 لد  ة   للد  لد ر يتيكو بشكع ع هةي  ج ى خ ض لدس  ك لديفولل  دفيه ا 

 لدلةد : ودن نتة تلئ  ا دشك ل لدفالةل لديةدإل ف  لدلسةؤل لد  إس  
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نددع  نكددن تتنإددل لد  ددة   لدلت إ  ددل دددفى للط ددةل لدنيددةقإن جق إددًة دددن خددال ي لددةده  ▪
 ودة دفى لليكةل ذد  ج ى ة  نه  لديفولل ا  تفاائ ا 

 واتئثأ دن ن ل لدلسةؤل لد  إس  جفت تسةؤالت ف جإل ج ى لدتي  لدلةد  : 
ئإدل نع ت جف ف وق ذلت )الدل عسصدة إل يدإن دل ةدال  اتدد )اجدةت لدنه جدل لدله ا ▪

 ف  لدقإةةإن لدقئ   ولدَئيفر ج ى دقإةل لد  ة   لدلت إ  ل دصةد  لدقإةل لدَئيفر؟  

نع ت جف ف وق ذلت )الدل عسصة إل يإن دل ةال  اتد )اجةت لدنهن جدل لدله ائإدل  ▪
 ف  لدقإةةإن لدقئ   ولدَئيفر ج ى دقإةل لدس  ك لديفولل  دصةد  لدقإةل لدَئيفر؟  

صة إل يإن دل ةال  اتد )اجةت لدنهن جدل لدله ائإدل نع ت جف ف وق ذلت )الدل عس ▪
فدد  لدقإةةددإن لدَئيددفر ولدللئيدد   بيددف ددد وا مدده  دددن لللهددةء لدئ لددةده( ج ددى دقإددةل 

 لد  ة   لدلت إ  ل ؟

نع ت جف ف وق ذلت )الدل عسصة إل يإن دل ةال  اتد )اجةت لدنهن جدل لدله ائإدل  ▪
لللهددةء لدئ لددةده( ج ددى دقإددةل فدد  لدقإةةددإن لدَئيددفر ولدللئيدد   بيددف ددد وا مدده  دددن 

 لدس  ك لديفولل  ؟

 ة :ـــداف الدراســـأه

تهددددف  لدفالةددددل لديةدإددددل عدددددى عجددددفل) ي لددددةده تددددفاائ  دلتنإددددل لد  ددددة   لدلت إ  ددددل وخ ددددض 
 ا لدنيةقإن جق ًإة لدقةي إن د لي  لدس  ك لديفولل  دفى للط ةل 

 ة:ـــة الدراســـأهمي

 تليف) مننإل لدفالةل لديةدإل ف : 
 األهمية النظرية:أ( 

 عجفل) جةلد لظ ر  خص لد  ة   لدلت إ  ل ولدس  ك لديفولل  دفى للط ةل لدنيةقإن جق إةا  ▪
دلتنإددددل لد  ددددة   لدلت إ  ددددل دددددفى للط ددددةل د ضدددد  يدددد لده  صدددديإيةً  تيددددف ت دددد  لدفالةددددل دددددفخاً  ▪

 دفيه ا  خ ض لدس ك لديفولل ودن لةسإل مخ ى ا دن لةسإل لدنيةقإن جق إةً 
يل يإدع لد  دة   لدلت إ  دل فد  لدئد لده لدنقفددل د ط دةل  لدن تئالدل لدل صدإةت ددن جدف) تقدف   ▪

 لدنيةقإن جق إًةا 
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 األهمية التطبيقية:ب( 

لجفل) ي لةده تفاائ  بةد  إ ل لدلت إ  دل دخ دض لدسد  ك لديدفولل  جتدف لدنيدةقإن جق إدة لدقدةي إن  ▪
 د لي   ا 

 للدلت إ  ددل وتيفيدددف دهن جددل دددن لدخصدددة ص لدسددإك  دل اددد ت جنددل وتي اددد دقإدددةل د   ددة    ▪
 لدل  يلنل  يهة لدنقإةلا  

 لجفل) دقإةل دلشخإص لدس  ك لديفولل  دفر نؤالء لالط ةلا   ▪

ديةودددع تشددخإص لدخ ددع فدد  بيددض سقدد ل لد  ددة   لدلت إ  ددل وتيفيددفنة بةدلشددخإص ولدلددفخع  ▪
 بةدلفااد ف  ديةودع دليسإن لدخ عا 

 ة:ـــات الدراســـمصطلح

 Intellectual Disabilityاإلعاقة العقلية 

لضدال ل  يئددفم خددال فلد ت لدتندد  يلنثددع فد  لديهددا فدد  لال)لء لدد نت  ولدلكإ دد  فدد  دهددةل 
 (ا DSM–V,2013,33  دنهةالت لالجلنةجإل ولدين إل لدن ةنإ  ول

 الحفل المعاق عقليًا القابل للتعلم:

 – 50ن  لدال ع لد ر  يةل  دن عجةقل جق إل بسإالل مو خ إ ل وتلد لوأ لسدئل ذنة دع ددن   
وال  سددلالإ  تيصدددإع موثدد  دددن لدصددد  لدخددةدو لاليلدددفل   مدددفيف  يددلي   يددئ ء( 79 – 75:  55

 ا لدئسإالل نهنلدية)ر د ل ال  نكتع عال دنةاةل بيض للجنةل ولد

 Executive functionsالوظائف التنفيذية 

ئدددةات جدددن دهن جدددل ددددن لدين إدددةت لدني فإدددل لدي إدددة ولدنهدددةالت لديةط إدددل ولدلي إاادددل نددد  ج
ولدل  تل ة  قش ت لد ص لدهئه  دن لدفدةغ ولدل  تهف  عددى ت جإدع ةد  ك لد د ) دليقإدأ لدهدف  

 Jimenez et  بةإلضةفل عدى تتظإ  ة  نع دن لجهل لدلغإ لت لدنيلن ل لدل  تال م ج دى لدن قد   

al,2013,1268 ا) 
لدفاجدل لدلد   يصدع ج إهدة لدال دع لدنيدةق جق إدًة ج دى دقإدةل لد  دة   لدلت إ  دل  ً:اجرائياً 

 "ت جنل وتي اد لدئةسل"



 2016نــوفمـــبر   – الثاني  الجـزء   (15)العدد  (4)المجلد  يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

51 

 :Aggressive Behaviorالسلوك العدواني 

 ا ( Shechtman,2009,1  ن  جئةا) فيع دلينف إلي لء لآلخ ان جسف ًة مو ل سإًة 
  إددًة ج ددى دقإددةل لدسدد  ك لديددفولل  لدنيددةق جقلدفاجددل لدلدد   يصددع ج إهددة لدال ددع  ً:اجرائياااً 
 ا عجفل) لدئةسل

 Intellectual Disability: اإلعاقة العقلية أوالً 

تيف  فئدل لدنيدةقإن جق إدًة ددن ضدنن فئدةت ذور لالسلإةجدةت لدخةصدل لدلد  لةددي قدفا ددن 
لإلصدفلا لدخددةدو لالنلندةث ولدلد  تيد   فد  لددفدإع لدلشخإصد  لإلسصدة   داضدال لبةت لديق إدل 

  DSM–V,2013,33    ( لدصة)ا جن لدهنيإل للد اكإل د الد لدت سدAPA  ب لهدة لضدال ل )
يئفم خال فل ت لدتن  يلنثع فد  لديهدا فد  لال)لء لدد نت  ولدلكإ د  فد  دهدةل لدن دةنإ  ولدنهدةالت 

 لالجلنةجإل ولدين إلا  هد من تليقأ لدنيةيإ  لدثارل لآلتإل : 
ل كإدد  لدنهدد )ا ا ولدلديق إددلا نددةدل كإ ا وسدع لدنشددكاتا ولدلخالدإ  صد ا فدد  لد  دة  لدق (م

ولخلئدددةا  ا ولدلدد  موددفنة ندددعل دددن لدلقإدددإ  لدسدد ا ر ولدددلي   للوددة) ن ا ولددددلي   دددن لدله ةدددل
 لد نةء لدنيإةار لد  )را 

يددؤ)ر لدقصدد ا فدد  و ددة   لدلكإدد  عدددى لد شددع فدد  ت ئإددل لدنيددةيإ  لالجلنةجإددل ولدثقةفإددل  ( 
 لدلكإدد   يددف دددن لل)لء فدد  ولسددف مو موثدد  دددن ملشددالل لديإددةت لدإ دإددل دثدددعفددةديها فدد  

ا دثدددددع لدئإدددددي ولدنفاةدددددل ولديندددددع لدل لصدددددعا ولدنشدددددةانل لالجلنةجإدددددلا ولديإدددددةت لدنسدددددلق ل
 ولدنهلن ا  

 يفل ل لديها لديق   ولدلكإ   خال فل ت لدلال اا  ( ت

لإلجةقددل  ( قددفث دسددل اةت(DSM–V,2013 لدخددةدو وفددى لدددفدإع لدلشددخإص لإلسصددة  
 لديق إل ج ى لدتي  لدلةد : 
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 مستويات الشدة في اإلعاقة العقلية

 المجال العملي مجال اإلجتماعي مجال المفاهيم مستوي الشدة

 خ إ 

 لدنفاةلا قف مط ةل دةقئعجتف 
ولضيلا ال ت جف لخلافةت 

فى ةن لدفالةل  د ط ةل يإتنة 
فى  فهتةك صي ةةتود ئةدغإن 

دثع  لدنهةالت لالوة) نإللدلي   
ولد قي  لدق لءت ولدكلةبل ولدن ل

ولد اةضإةت د  لديهل  د فج   
ولسف لو لوث  دن  ن ت  ف 

لدنهةالت  دل ئإل لدل قيةت 
لدن تئالل بةدين ا جتف لدئةدغإن 

 الدله افريتخ ض لدل كإ  
ولدنهةث لدلت إ  ل  دثع لدلخالإ  

تيفيف لالود اةت   لالةل لتإه 
 لدني فإل( ولدن ولل 

دقةالل د  لدلال ا 
 د ق لنا يتقص لدنثةد 

لد  ) لدتبه فى 
لالجلنةجإلا لدل ةجات 

لدبي ةل فى  دثع
لدتقةط  لالمةالت 
لالجلنةجإل 

داق لناواك ن 
لدل لصع  ولدنية)رل 
ولد  غل مقع  لبه  
وموث   جن )مدنة ن  
 دل ق  ده ل لدسن ا

قف  ك ن لالنلنةث لدشخصى 
بةدتسئل د سن اودكن دتةةئ   

لد  )  يلةت د فج   فى لدنهةث  
لدإ دإل  لدنيقفت  دقةالل 

لدنهةالت لدل فإهإل  وبةق لللا
دنةر ل داق لن  ودكن 

لدنلي قل بةدسادل  لدنيةونل 
ولدلتظإ  خال  لدل فإل  

فل ت   لد فج ا وخاتيلةت 
لدئ  غ  فةدينع لدلتةفسى  ظه  
غةدئ  فى لالجنةل  لدلى ال 

 تيلةت د خإةل ا

 دل ة 

 دة قئع لدنفاةع  خال فل ت
لدلال ا نةد ل تك ن لدنهةالت 

دهةالت مق لللا مقع لدلص اال 
فى لد ل ت لدسةبقل د نفاةل 

تك ن لد غل ولدنهةالت دة قئع 
لالوة) نإل  بالإئل 

لدلال ااخال لدفالةل فةدلال ا 
 ك ن  بالإئ  فى لدق لءت  

ولدكلةبل  ولد اةضإةت  وفه   
د قي  ولدنةل واك ن  ديفو)م ل

دقةالل  بةالق لللاجتف  لدئةدغ ن  
تك ن  لدنهةالت   لالوة) نإل  
ضيإ ل  فى لدن س ل لاليلفل إل 

ولديةجل د فج   ولضيل 
الةلينةل ن ت  لدنهةالت فى  

 لدينع ولديإةت لدشخصإل ا

 ظه  لدشخص 
لخلافةت ولضيل  
دقةالل بةق للل فى  
لدس  ك لالجلنةجى  

دل لص ىا لد غل ول
لدنتال قل  م)لت مةةةإل  
د ل لصع لالجلنةجى  
ودكتهة  مقع  تيقإفم 

بكثإ  دن دغل  مق للعا 
 اا

 سلالإ  لد  )  لالنلنةث 
بةديةجةت لدشخصإل 

لدنلبنلا لداليةث ولد ئةل 
ولالف لغ ولدتظةفل وذد   نئةدغ 

اج ى لد غ  دن لد قي 
لدال اع لد ى   يلةجل   

ا فى د لي   دإصئ   دسلق
دنةاةل ن ت لالمإةء  ودكن 

قف  تسلن   لديةجل  
د ل نإ اولدنشةانل  فى نةفل 
لدنهةث  لدنتادإل قف تليقأ 
ودكن  جقد  فل لت  لدلي إ  

 لدنال  دلا

 يلةت لد  ) د فج  ف  نع لد غل لدنتال قل ديفو)ت لد ص ل دنهةالت تص اال  مفيف 



 2016نــوفمـــبر   – الثاني  الجـزء   (15)العدد  (4)المجلد  يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

53 

 مستويات الشدة في اإلعاقة العقلية

 المجال العملي مجال اإلجتماعي مجال المفاهيم مستوي الشدة

 ك ن ديفو)ًلا فه  لد غل 
لدنكل ةل  ك ن ق إًا ننة  ك ن 
لد ه  ديفو)ًل دن ةنإ  تلبنن 

للاقةث ولدكنإةت ولدادن 
 اولدنةل

جفًل بنة يلي أ 
 بةدن  )لت ولدق لجفا

ملشالل لديإةت لدإ دإل, 
دلبنتًة لد جئةت ولد ئو 
وللةلينةث ولإلف لغ وايلةت 

 لد  ) دإم ل  لدفل  اا

 جنإأ

دهةالت لدلص ا تلبنن جة)ت 
يفاًل جن لديةد  لد إااة   

لدين إل لد داالا وقف  سلخفث 
لد  ) ممإةء بص ات ديف)ت 

يهف  لديتة ل بةدت و ولدينع 
ولدل فإعا دهةالت بص ال 

دكةلإل ديف)ت نليفيف لدنلنةرع 
ولدل تإد ولدنسلتفت دن لص ةت 
فإااة إل و وسةيهة ج   نع سةل 
فةدتقصو لدي ن  ولديس  

لدنتةفأ قف تنل  دن للةلينةل 
 د مإةءالد  إ   

 ن   لد  ) فهنة ديف)ل 
جفًل د ل لصع لد دار 
ف  لدكاث مو لإل نةءا 
فقف   ه  مو ت ه  

تي إنةت مو ع نةءلت 
بسإاللا  يئ  لد  ) 

جن اغئةتع بشكع نئإ  
جئ  لدل لصع لدغإ  

 د ظ  مو ادارا

 يلنف لد  ) ج   لآلخ ان ف  
وع دتةس  لديتة ل لد إااة إل 

يل لدإ دإل ودتة لةسإل لدص
ولدسادل اغ  ملع قف  ك ن 

قة)اًل ج   لدنشةانل ف  بيض 
 ن ) لدتشةطةتا

 

 ثانياً: الوظائف التنفيذية

عن د هدد ث لد  ددة   لدلت إ  ددل دددن لدن ددةنإ  لدلدد  لةدددي لنلنددةث لديفيددف دددن لدئددةسثإن وذددد  
ولالجلندددةج  دإةدددهةدةت لدنليدددف)ت دهددد ل لدن هددد ث فددد  جدددفت دهدددةالت نةدنهدددةل لديصدددئ  ولدني فددد  

 ولالل يةد  ولدس  ن  بةإلضةفل عدى مننإلع ف  تيفيع وت جإع ة  نإةت لد  )ا 
عددى و دة   لدندل لدلد  تتشد  وتدتظ   ( 2010واشإ  ن ل لدن ه ث نندة يد ن  جئفلدئةةد    

وتكةدددع وتددفي  لد  ددة   لديق إددل للخدد ىا سإددل ملهددة دهن جددل لد  ددة   مو لدين إددةت لدلدد  تنكددن 
ل تئددةت مفيةدددع ج ددى لدنددفى لدقصددإ  مو لدال اددع واخالدد  دل دد  لدتلددة ها ننددة ملهددة لد دد ) دددن تقددفي  د

تسن  د   ) بينع تقإإ  ولقي  لفيةدع مو لج لء مر ت لفقةت ض واال د جندةل مو للفيدةل لدلد  دد  
 .( 2010ا  جئفلدئةة     تتها ج ى لدتي  لدن غ   
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لتة لديإةتإدددددددددددع ا ( ب لهدددددددددددة لدقددددددددددفات ج ددددددددددد  ع)لا) ملشددددددددددالDoty   2007واي فهددددددددددة )وتدددددددددد  
Doty,2007)  ) 

( ب لهددة تنثددع دهن جددع نئإدد ) دددن لدقددفالت 2009ومخدد ون     Dilionونددة  ي فهددة )ي دد ن 
  لدني فإع تشنع لدلخالإ  ولد لو ) لديةد ع ولدقفات ج   لدلثئإ  ولدكش  جن لالخالةء ا 

(Dilion ,et al , 2009) 
ئددةات جدن دهن جدل دددن (  ب لهدة ج2013ومخد ون     Jimenezواؤندف ج د  ذدد  جإنإتدد  

لدين إددةت لدني فإددل لدي إددة ولدنهددةالت لديةط إددل ولدلي إااددل ولدلدد  تل ةدد  قشدد ت لد ددص لدهئهدد  دددن 
لدفدةغ ولدل  تهف  عددى ت جإدع ةد  ك لد د ) دليقإدأ لدهدف  بةإلضدةفل عددى تتظدإ  ةد  نع دن لجهدل 

   ا ( Jimenez et al,2013,1268  لدلغإ لت لدنيلن ل لدل  تال م ج ى لدن ق ا  

 النظريات المفسرة للوظائف التنفيذية
 :Luriaنظرية لوريا 

تشدددإ  د اادددة عددددى من لدتظدددةث لديصدددئ  د دددفدةغ يلكددد ن ددددن دهن جدددل ددددن لددددتظ  لد  إ إدددل 
لدنل ةج ل ولدل  تظه  ج ى نإئل دهن جدل ددن لددتظ  لد  جإدل وندع لظدةث ف جد  ددن ت د  لددتظ  ددع 

لدسد  كا وقسدني د اادة لدندل عددى رداع دهن جدةت و إ إدل و إ للا ون ) لد  دة   تيندع دلكد ان 
 ا إسإل ن : 

: وتشددنع لدنتالقددل لدي إددة ولدسدد  ى دددن جدد ت لدددفدةغ ولدلكدد ان دهن جددل تتظددإ  جن إددةت لالللئددة) ▪
 ا وتل خص و إ لهة ف  تتظإ  لدالةقل بةدقش ت لدفدةغإلا Reticular Formationلدشئك  

لدني  دددددددةت : وتشددددددنع لدنتددددددةطأ لدهفلااددددددل دهن جددددددل لةددددددلقئةل وتههإددددددا وديةدهددددددل وتخدددددداان  ▪
ولدصددفغإل ولدق  ادددلا وتدددل خص و إ لهددة فددد  ديةدهدددل وت سددإ  وتخددداان لدني  ددددةت ولدنتئهدددةت 

 لد لا)ت دن لد ةة   لدئص ال ولدسنيإل ولدي نإلا 
: وتشددنع لد صدد ج لدهئهإدل ودددة قئدع لدهئهإددلا وتنثددع دهن جدل ضددئ  وتتظدإ  لدتشددةط لديق د  ▪

 ةغ لدنسئ ل جن لدلتظإ  لدك  ا لدهةلد لدلت إ ر د فد
وت ى ن ) لدتظ ال من لدفدةغ يلك ن دن دتدةطأ تلدفلخع دد  بيبدهة لددئيض ل)لء دهندل 
ديدف)تا ولدتشدةط لديق دد  ند  سصدإ ل تكةدددع لشدةطةت جددف) ددن لدنتدةطأ لدفدةغإددل لدنخل  دل ولدلدد  

 تظةثا تينع ديًة ف  لظةث و إ   ديف)ا  سةن  نع جاء دتهة بنهنل ديف)ت ف  ن ل لد
                  Shannon & Tollman,1994,156; Hanbury , 2008,33 ) 
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 Scholnick & Friedman) )Developmentalلدتظ اددل لالاتقة إدددل د لخالددإ   

theory of planning   
تلبدددنن نددد ) لدتظ ادددل لدنظدددةن  لدنليدددف)ت د   دددة   لدلت إ  دددلا وندددى لدنظدددةن  لدنال  ةدددل 

 د لخالإ ا واشنع ذد : 
 دنشك ل: وال  فإهة تي اف لدنشك ل ا تنثإع ل ▪

 لخلإةا لدهف : سإل يل  لخلئةا سةدل لدتهة ل لدن غ ةل د هف ا  ▪

 لتخةذ لدق لا بةدلخالإ : وفإع يل  لتخةذ لدق لا لدخةج بةدلي إعا  ▪

 تت إ  لإلةل لتإهإلا  -لخلإةا لإلةل لتإهإلا   ▪

 ا ( Borkowski& Burke, 1996لدن لقئل لد ّيةدل د فيةل لدسةبقل       ▪

 أهميه الوظائف التنفيذيه :

مةةةددإة  ةةددئئتيددف لدلت إ  ددل لضددال لبةت لد  ددة   من ( Arnsten  2002(مالسددلنيدد ى 
)دإددع تصددتإ  لالضددال لبةت لدت سددإل و سصددة هة:  لالضددال لبةت ولدنلازدددةت لدلدد   شددن هة نيظدد د

 ت دد  لالضددال لبةتا دنددة  سددلفج  لديةجددل عدددى وجدد ) تقإددإ  )قإددأ دليفيددف طئإيددل   لإلصددفلا لد لبدد 
دهدة  تديدف)ديكدةت تشدخإص دد  يدل  وضد   ذدد   اغ  و  ا لدلفخع لدنتةةئل دهةعجفل) ي لده ودن ر  

 ( Arnsten   (et all ,2002لدلشخإص لدنيل   يهة م)دلف  مر دن 
( من لد  ددة   لدلت إ  ددع مدد لهة دددن مدد ن Mc closkey   2001واشددإ  ددد  ن  ةددك  

لدل رإ  ف  قفا) لد  ) ج   تتظإ  لدني  دةت لدهفيف) وتي نهة ا ننة ملهة تؤر  فد  قفاتدع ج د  م)لء 
 لدنهةالت لدل  تين هة بةد يع ا وقفاتع ج   لدلكإ  دن لجهع لدلغإ لت لدئإئإع لدهفيف) 

Mc closkey,2001) ) 
 

 :    ة   لدلت إ  ل دهةث ا إسإع ن ( من دDoty   2007وا ض  )وت  
 ا  تشكإع للفكةا د قإةث بةد يع -1

 ا يفء عج لء لد يع -2

 ا  ع سل  يل  لالللهةء دن لدخال طلدي ةظ ج   لد ي -3
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 ا  ةدخال ت لدلةدإل لدنال  ةلتئفيع لدس  نإةت د قإةث ب -4

 لدلتظإ  ولدسإال تا  -5

 لدلخالإ ا    -6

 ا وض  لدل ةصإع ف  لد لو ت لديةد ل -7

 لالل يةالتا ضئ   -8

 لدل كإ  لدنه )ا  -9

 ا ب ون هة دي فع لالللهةء دن لدنهنل -10
Doty,2007)   ) 

ود د   نكدن لدقد ل لن لد  ددة   لدلت إ  دع جدن تنكدن دددن م)لء لدنهدةث لدن د فدع دثدع لاتددفلء 
 لدنابو ولاللبئةط لد لت  ولدي ج ج   لدن ض جإع ا 
WWW.The New York Times,2010) ) 

 : السلوك العدواني ثالثاً:

فهدى ودلت جدل  دليدف)تب ةدةدإد  ت ندةال سإدل  دةن ت جةددل يدإن لدئشد  لديدفولنعن  دةن ت 
 مو لدليئإدد وفدد  لدليصددإع لدنفاةدد   لدلهددةاتلدينددع وفدد  يإئددل ةدلتددةفو فدد  ن دليددف)ت ممددكةالً ت خدد  

فةديدفولن لدئشد ر سقإقدل قة ندل ج فدع   ا دد لفةلف ل) يلصةاج ن فإنة يإدتها بةد  ظ مو لديفولن لدئفل 
 نةيإدعج دى مخإدع  قةيإدعجفولن وق  ف  سإةت لدئش  ن  جدفولن ليدن م)ث  ول ا فلإللسةن دت  للزل

إعل َفَقَل َ َفاَل   قةل تيةدى    ع  َقْلَع َمخل    (ا ع  َجْي َدع  َلْ س 
ةد  ك  نكدن داسظلدع وددن رد  قإةةدع وقدف  كد نا يدفلإًةا لو ( ب لدع 2008واي فع جندةا)   

د ظإددًةا دئةمدد ًل مو غإدد  دئةمدد ا تلدد ف  فإددع صدد ل لالةددلن لاالا وايكددو لليدد ل  لد دد ) جددن ديددةيإ  
نندة  يد   لدسد  ك لديدفولل   .( 2008 جندةاتا  لآلخد لدهنةجلا وقف  ك ن د جهدًة ضدف لدد لت مو 

ا والخددددد  لدسددددد  ك ( Shechtman,2009  ب لدددددع فيدددددع دليندددددف إليددددد لء لآلخددددد ان جسدددددف ًة مو ل سدددددإًة 
لديدفولن  وند  "Buss & Berry,1992"لديدفولل  ماةيدل ممدكةل يتدةءًل ج دى دقإدةل بدةج وةإد ر 

 لدغبدد ا  Verbal Aggression لديدفولن لد  ظد ا   Physical Aggression لدئدفل 

Anger لديفل إلا Hostility ا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
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(  من نتددةك لللشدةا ديددف) دددن لدنشدكات لدسدد  نإع وملنددةط لدسدد  ك 1997ديندد )  وتشدإ  
لدغإدد  لديدددة)ر يدددإن لالط دددةل لدنيدددةقإن جق إدددة لالددد  لدددد ر  يددد ل )ون لنددد ن  لدت سددد  وتيدددف ملندددةط  

  إسدددإع د ط دددةل لدنيدددةقإن جق إدددة بيإدددل لدسددد  ك لديدددفولل  ولدلدددفدإ ر ددددن لدنشدددكات لدسددد  نإع لد
 (ا 1997 دين )ا  له  ف  س نةت نثإ ) جف نع لدهفور يهف)ون طةق

لللشدددددددةا ددددددددئيض مجددددددد ل  ( من نتدددددددةك 2011وتؤندددددددف ج ددددددد  ذدددددددد  جشددددددد ر ومخددددددد ون   
لالضدال لبةت لدسدد  نإل دددفى للط ددةل لدنيددةقإن جق إدًة لدن ليقددإن بنددفلال لدل ةإددل لد ك اددل ولد صدد ل 
لدن يقل بنفلال لدية)يإنا ون د  لللشةا مج ل  لدسد  ك لديدفولل  ولدنلنث دل فد  لالجلدفلء لدئدفل  

إددد  لد ظددد  ددددن مدددل  ددددن جددد   دابدددو لدددداداء وجبددده  وخدددتقه ا ولللشدددةا لديدددفولن لد  ظددد  وغ
ولةدددل الز لآلخددد ان بدددةدكاث لدخدددةات جدددن سدددفو) لل)  و خ دددةء ممدددإةء تخدددص لدددداداء ولالةدددلي لذ 

 لل يدةالته  وتدؤر ج إهةا ون د  لدش مد ت ج دى لدني د  مرتدةء لددفال وجدفث قدفاته  ج دى لددليك  فد  
ؤر  ند د  ج دى وع ن ) للفيةل ج ى لدقة نإن ج إه  دن مبدةء ودي ندإن ودشد فإن ومخصدة إإنا وتد 

تي دددإنه  وتكدددإ ه  لدشخصددد  ولالجلندددةج  وج دددى جاقدددةته  بددد ق لله  )لخدددع لدنتدددال و)وا لد جة دددل 
 ( 2011ومخ ون ا  ر  جش   ولدنؤةسةت لدخةصل يه 

 ريات المفسرة للسلوك العدوانى :النظ
 النظرية االجتماعية

 لد دد )) ددفى يدل  يتددةؤ من لدسدد  ك لديدفولل  ةدد  ك ددلي   دكلسددد  "Bandura"يد ى بةلدفوال 
وتقددد ث نددد ) ا  كلسدددد فإهدددة لدشدددخص لالةدددلهةبةت لديفوللإدددل بدددةدخئ لت لدئإئإدددل لدلددد  دنددد وا) للإهدددل

لشد ت جد وا لديدفولن ب ةد    لددلي   ددن خدال لدناسظدل رد  ند   لدتظ ال ج ى راردل مبيدة) ا إسدإل
صدة)ا يددلي   دنتدةك رارددل . تياادا لديددفولنا ج دى لديددفولن لدد ر  يدد  لددفلف  لدخددةاج  ا لدلق إدف

لدلد رإ  لل ةدْ ىا وتد رإ  للقد لنا وتد رإ  لدتندةذت لد داادل " دتهة لد د ) بةدناسظدل ند ل لدسد  ك وند 
 & Smith   لدلدد  ياسظهددة فدد  لدنيإالددل بددعا  بنيتددى من لد دد )  ق ددف لدتنددةذت  ."وددةدل إ اا ن 

Furlong,2003 Eron,1994- Bjørkly,2006, ) 
 :النفسي  التحليل نظرية

بدةد  ظ  ولديدفولن لدد لتا  و يد لء ولديتد  لديدفولل  لدسد  ك من لدت سد  لدلي إدع لظ ادل تد ى 
 :لرتلدةن مننهدة دليةاضدل غ ااال )ولف  وج ) ولفل   لدن تا  مو لدلفدإ  غ اات جن لةتهل ولدلشهإ 
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 لدنلنث ل لديإةت غ اات :غ ااتإن عدى لديفولن فإي ع ن ل لدت ت س ظ ولدثةلإل لد  ) س ظ تهف  :للودى

 لدد لت يليدةط  تدفدإ  جتهدة فإل ددف ل سدع لدشدخص بةتهدة) تكد ن  وقدف ولدكد ) لدهدفثا  جن إدةت فد 

 خدال مجندةل ددن لدنهلند  تدفدإ  جتهدة فإل ددف لآلخد ان بةتهدة) تكد ن  وقدف لاللليدةاا  مو لدنخدفالت

 :دتهة جفت مةئة  عدى ت ج  وقف لده انلا  مو ولالغلصة  لدتهد

 .دع لدتةل ولةلصغةا بةدفولإل لد  ) عسسةل -1

 بنئة)ئ لدلالدع والامى ودهف)) دهة ديتى ال سإةتع وةةن لدن ت بخال  لد  ) عسسةل -2

 .وتقةدإف) لدنهلن 
 يتد  فد  مصدإع فالد ر  لديدفولن ن بد  "ف وادف" لجلقدف وةد د  علسدةن فد  لدسدة) ل تلهدفا جتدفدة

 عسئدةط للإهدل  ك لدةن ولديتد  لديفولنا  من وت ى  لد مرا  ن ل تسةلف ال لدله ائإل لدئي ع من غإ  )ثم

 لإلسئةطا  دن دااف عدى يؤ)ر )ل نةً  فةإلسئةط ةةيأ

 و لندة د ليدفيع قةي دل غإد  غ ااادل )ولفد  ي جد ) تلسد  د ضدإل  د لن  نتدةك من ف وادف يد ى 
 تصتإ  ف واف مجة) وقف ق ال ديةاضل لديإةت دفولف  ديةاضل وتك ن  مدإة تك لالً  لد  ) سإةت ف  تلك ا

 .ولدند ت لديإدةت غ ل دا يإن ودكن لدهتسإلا  ولدغ ل ا لللة غ ل ا يإن دإو لدص لت مصئ  فقف لدغ ل اا 
 لدند ت غ ل دا وةدإن لد د ) ج دى لدي دةظ لجدع ددن تيندع ولدلد  ولدهدتو لديدد )لفيهدة لديإدةت فغ ل دا

 بشدكع جتهدة لدليئإد  واهدد لدلخ اد لي  لاجل ودف ع  خ أ علسةن وع من ولدلفدإ  لديفولن و)لفيهة

 لي  خةاجةً  لدنئةم  لديفولن يل جإع وتق ث لد لت تفدإ  لجع دن )ل نة تيةا  غ اات ون  ب خ ا  مو

ا  مسندف لدد لت تدفدإ  يدفلف  ل سدع لدكدة ن ضف ي ) ة   خةاج  د ض ت لي  يت   د  ومن لآلخ انا 
 (ا 2014

 ـقـــــــــة :ــابـــات سـدراســــ

 : فالةةت لدسةبقل ج ى لدتي  لدلةد يل  تقسإ  لد
.
ً
 دراسات تناولت الوظائف التنفيذية لدى األطفال املعاقين عقليا

 Jarrold et al(   2000) دراسة جارولد وآخرون -1
ــ عن   وان الدراسة:ـــ

للط ددددةل ذور ضددددي  لد يددددد لدلخإ دددد  وضددددي  لد  ددددة   لدلت إ  ددددل دددددفى يددددإن  لدياقددددل
 لضال ل  لدل سف ولدية)يإن ولدلخ   لديق  
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The relationship between the weakness of imaginative play and 

weak executive function in children with autism and mental retardation 

ordinary 

ــ ه ــ دف الدراسـ  ة: ــ

نددففي ندد ) لدفالةددل عدددى ت ضددإ  لدياقددل يددإن ضددي  لد يددد لدلخإ دد  وضددي  لد  ددة   
 ا لدلت إ  ل دفى للط ةل ذور لضال ل  لدل سف ولدية)يإن ولدلخ   لديق   

ــ ـ عين  :ه الدراســـةـ

تك لدددي جإتدددل لدفالةدددل ددددن رددداع دهن جدددةت نددد  دهن جدددل ذور لضدددال ل  لدل سدددف لدلددد  
 24سددددفا ودهن جدددل للط دددةل لديددددة)يإن ولمدددلن ي ج ددددى ط دددا دددددن ذور لضدددال ل  لدل   24تبددد  

ط ددداا وقددف تندددي لدنهةلسدددل يدددإن  24ط دداا ودهن جدددل ددددن ذور لدلخ ددد  لديق دد  ولمدددلن ي ج دددى 
 لدنهن جةت لدثاع دن سإل لدين  وديفل لد نةءا  

 : ـائـــج الدراســةنت

خإ دد  م هدد ت للددة ه لدفالةددل من لدنهن جددةت لدددثاع دددفيه  ضددي  فدد  ع هددةا لد يددد لدل
ودكن يتسد دل ةوتل ومن لدنهن جةت لدثاع لمل ن ل ف  لةلخفلث بيض للمدإةء غإد  لةدلخفلدهة 

   ا لد ي  

 Ruble (2001)دراسة رابل   -2
 : ان الدراسةعنو

  ولالط ةل لدل سف ج   بيض مل لت لد  ة   لدلت إ  عا   )لون  دلازدع)الةع دقةالع يإن 
A comparative study between children with autism syndrome and some 

types of executive functions 
 : هدف الدراسة

نففي ند ) لدفالةدل عددى عجد لء دقةالدل يدإن للط دةل ذور لضدال ل  لدل سدف وللط دةل ذور 
دلازددل )لون وداسظددل م)ل هدد  ددئيض لدسدد  نإةت  دثددع لدنئددة)مت لالجلنةجإدل ددد  لآلخدد انا ولديددف 

 لصتإ  نس  نإةت لجلنةجإل وغإ  لجلنةجإل دليقإأ لدهف ا  ولد
 :ه الدراسةــ عين

 8لمددلن ي جإتددل لدفالةددل ج ددى دهندد جلإن دهن جددل ذور لضددال ل  لدل سددف تك لددي ددددن 
مط ددددددةل بةإلضددددددةفل عدددددددى م ةددددددَ  مط ددددددةل  8مط ددددددةلا ودهن جددددددل ذور دلازدددددددل )لون تك لددددددي دددددددن 
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ةدت لتا وقددف تندي داسظددل  10-6ددة يددإن  لدنهند جلإنا وقددف ت لوسدي مجنددةا دهند جل  لدفالةددل
للط ددةل )لخددع دتددةزده  مرتددةء م)ل هدد  لللشددالل لدنتلظنددل  تتددةول لدغددفلء( وغإدد  لدنتلظنددل  موقددةت 

 لد يد لدي ت(ا ولةلن ت داسظل نع ط ع لي  ةةجلإنا  
ــ نت ــ ائـ ــ ج الدراسـ  :ةــ

وجددد ) ضدددي  فددد  تشدددةبع يدددإن لدنهنددد جلإن دندددثا فددد  ملدددع ي جدددف مةددد  ت للدددة ه لدفالةدددل 
فسددادل لد  ددة   لدلت إ  ددل تنكددن لد دد ) دددن تي اددع لللئةنددع بسدده دل دددن دثإدد  ا  لد  ددة   لدلت إ  ددل

آلخددد  رددد  لديددد )ت دددد ت مخددد ى ددددت و لدنثإددد  عذل مال) ذدددد ا سإدددل من لدسددد  نإةت لالجلنةجإدددل ندددد  
  فإلا ة  نإةت د جهل لي  لدهف ا ولدنسؤول جتهة لد  ة   لدلت إ  ل الةإنة لدن ولل لدني

 Robinson et al( .2009  )دراسة روبينسون وآخرون   -3

 :عنوان الدراسة

 لالط ةل ذور لضال ل  لدل سف ولدلخ   لديق     لد  ة   لدلت إ  ل دفى
Executive functions in children with autism and mental retardation 

disorder 

ــ الدراسدف ــ ه  : ةــ

ندددففي نددد ) لدفالةدددل عددددى تيفيدددف طئإيدددل لد  دددة   لدلت إ  دددل فددد  للط دددةل ذور لضدددال ل  
 لدل سف ولدلخ   لديق    

ــ عين ــ ه الـ   : ةــ دراســ

لمددلن ي لدفالةددل ج ددى دهن جددل دددن للط ددةل ذور لضددال ل  لدل سددف ذور ديددفالت ذنددةء 
ط ددا دقسددنل  54 فدد وث ا ودهن جددل دددن ذور لدلخ دد  لديق دد ا ي غددي جإتددل لدفالةددل 70طئإيإددل 

 ط ا دفيه  تخ   جق  ا   27ط ا دن ذور لضال ل  لدل سفا و 27عدى 

ــ   :ةــ دراسنتـــائج ال

دددددفيه  قصدددد ا  جق إددددة لدنلخ  ددددإن وم هدددد ت لدتلددددة ه من للط ددددةل ذور لضددددال ل  لدل سددددف 
ولض  ف  لد  ة   لدلت إ  ل ا ومن نتةك لاتئةطة يإن جف) للخالةء ولدين  فد  دهن جدل لدلخ د  
لديق دد  ج دددى لخلئدددةا واسك لسدددن  مر من لل)لء يليسدددن دددفى للط دددةل للوئددد  ةدددتة فددد  دهن جدددل 
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هددد  لدلخ ددد  لديق ددد ا نندددة خ صدددي لدتلدددة ه عددددى من خ دددع لد  دددة   لدلت إ  دددل لدنليدددف) للبيدددة)  ظ
 ا ي ض أ ف  لدست لت للودى دن لدين  

 Alloway,2010"دراسة الواي  -4
 :عنوان الدراسة

 ي وفإات لد لو ت لديةد ل ولد  إ ل لدلت إ  ل دفى للف ل) ذور لل)لء لديق   لدنيفو)ا 
Title : Working memory and executive function profiles of 

individuals with borderline intellectual functioning. 

 :الدراسةهدف 

ندددففي لدفالةدددل عددددى لإلجةبدددل ج دددى جدددفت تسدددةؤالت ونددد  ندددع  يدددةل  للط دددةل ذور لل)لء 
لديق   لدنيفو) دن ضي  ف  لد لو ت لديةد ل؟ ا نع نتدةك )دإدع ج دى ضدي  لد  دة   لدلت إ  دل 

عددى جهدا ولضد  ددفيه ؟ دفى للط ةل ذور لل)لء لديق   لدنيفو)ا ومى دن ند ) لد  دة   تشدإ  
ق ددد  لدنيدددفو) جدددن ا مى ددددن نددد ) لد  دددة    نكدددن من تسدددةن  فددد  تنإإدددا للط دددةل ذور لل)لء لدي

 ا مق لله  لدية)يإن
 :ةــ ه الدراسـ ــ عين

( دددن للط ددةل 39تك لدي جإتددل لدفالةددل ددن دهندد جإن : لدنهن جددل للودددى تك لدي دددن   
ةدتل ا لدنهن جدل ) 7.11 – 11.7إدل ددة يدإن   ذور لل)لء لديق   لدنيفو) ت لوسدي مجندةان  لدادت

 – 1.8( ددددددن للط دددددةل لديدددددة)يإن ت لوسدددددي مجندددددةان  لدادتإدددددل ددددددة يدددددإن   39لدثةلإددددل تك لدددددي ددددددن   
 ةتلا  )11.11
 :ةــ ج الدراســ نتائ

وشدددد ي للددددة ه لدفالةددددل جددددن قصدددد ا لددددد لو ت لديةد ددددل دددددفى للط ددددةل ذور لل)لء لديق ددددد  
وخةصدل لدد لو ت  لقصد ا لد  دة   لدلت إ  دل ددفى ندؤالء للط دةلدنيفو) ا ننة نش ي لدتلة ه جدن 

لديةد ددل لدئصدد ال لدنكةلإددلا ننددة نشدد ي لدتلددة ه جددن ملددع  نكددن لدلتئددؤ بةلط ددةل ذور لل)لء لديق دد  
 لدنتخ ض دن خال لد  ة   لدلت إ  ل وخةصل و إ ل تصتإ  لدنهةثا  
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 "Danielsson et al,2012 "دراسة دانيالسون وآخرون  -3

 :ةــ عنوان الدراس

 لقةط لدق ت ولدبي  ف  لل)لء لدلت إ ر دفى للط ةل لدنيةقإن جق إًةا 
Title : Strengths and weaknesses in executive functioning in 

children with intellectual disability. 

 :ةــ هدف الدراس

نددففي لدفالةددل لدددى لدليدد   ج ددى لقددةط لدقدد ت ولدبددي  فدد  لل)لء لدلت إدد ر دددفى للط ددةل 
 لدنيةقإن جق إًةا  

 :ةــ ه الدراســ عين

( دددن 22تك لددي جإتددل لدفالةددل دددن ردداع دهن جددةت ا لدنهن جددل للودددى تك لددي دددن   
ن يل قددد ن دددد  ( ددددن للط دددةل لدددد ي22للط ددةل لدنيدددةقإن جق إدددًة ا ولدنهن جدددل لدثةلإدددل تك لدددي دددن   

( دددن للط ددةل 22مط ددةل لدنهن جددل للودددى فدد  لديندد  لدادتدد ا ولدنهن جددل لدثةدثددل تك لددي دددن   
 لد ين يل ق ن د  مط ةل لدنهن جل للودى ف  لدين  لديق  ا  

 :ةــ ج الدراســ نتائ

مة  ت للة ه لدفالةل جن قص ا لد  ة   لدلت إ  ل دفى مط ةل لدنهن جدل للوددى دقةالدل 
 دنهن جل لدثةلإل ولدثةدثلا ب ط ةل ل

 "Costanzo et al,2013دراسة كوستانزو وآخرون " -5
 ة:ــ وان الدراســ نـ ع

لد  ة   لدلت إ  ل دفى لدنيةقإن جق إًة : دقةالل يإن ذور دلازددل وا إدةدا وذور دلازددل 
 )لونا 

Title : Executive functions in intellectual disabilities: A 

comparison between Williams syndrome and Down syndrome. 

 :ةــ دف الدراســ ه

نففي لدفالةل عدى لدنقةالل يإن فئلإن دن للط ةل لدنيةقإن جق إًة وننة فئدل ذور دلازددل 
 )لون وفئل ذور دلازدل وا إةدا ف  لد  ة   لدلت إ  لا  
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 :ةــ ه الدراســ عين

( 15تك لي جإتل لدفالةدل ددن دهند جلإن ددن للط دةل : لدنهن جدل للوددى تك لدي ددن   
( ددن للط دةل ذور دلازددل 15دن للط ةل ذور دلازدل )لونا ولدنهن جدل لدثةلإدل تك لدي ددن   

 وا إةداا لمةات للة ه لدفالةل عدى قص ا لد  ة   لدلت إ  ل دفى مط ةل لدنهن جلإنا 
 :ةــ ج الدراســ نتائ

ونة ممةات للة ه لدفالةل عدى قص ا لد  دة   لدلت إ  دل لدنلنث دل فد  لالللقدةل يدإن لدنهدةث 
ولد لو ت لد  ظإل لدك  دفى مط ةل لدنهن جل للودى دقةالل ب ط ةل لدنهن جل لدثةلإدلا نندة ممدةات 

 لدتلة ه عدى قص ا لدلخالإ  دفى مط ةل لدنهن جل لدثةلإل دقةالل ب ط ةل لدنهن جل للودىا 

 "Memisevic & Sinanovic,2014 " دراسة ميمسيفك وسينانوفك -7
 :ةــ وان الدراســ عن

تد رإ  ندعل ددن لدهدتو ولدنسدل ى وةدئد  –لد  إ ل لدلت إ  ل ددفى للط دةل لدنيدةقإن جق إدًة 
 لإلجةقل لديق إلا 

Title : Executive function in children with intellectual disability – 

the effects of sex, level and etiology of intellectual disability. 

 : ةــ دف الدراســ ه

 نففي لدفالةل عدى تقإإ  لد  ة   لدلت إ  ل دفى للط ةل لدنيةقإن جق إًةا  
 :ةــ ه الدراســ عين

( ددن ذور لإلجةقدل 42( دن للط ةل لدنيةقإن جق إًة دته    90تك لي جإتل لدفالةل دن   
علدةع(  36ذند ا و 54( دن للط ةل ذور لإلجةقل لديق إدل لدنل ةدالل ددته    48لدخ إ ل و  لديق إل 

ا لفة)ت للة ه لدفالةل جن جفث وج ) ف وق ذلت )الدل عسصة إل دفى جإتدل لدفالةدل ج دى دقإدةل 
 لد  ة   لدلت إ  ل تي ) عدى لدهتوا 

 :ةــ ج الدراســ نتائ

ددددل عسصدددة إل ددددفى جإتدددل لدفالةدددل ج دددى لفدددة)ت للدددة ه لدفالةدددل عددددى وجددد ) فددد وق ذلت )ال
 دقإةل لد  ة   لدلت إ  ل تي ) عدى دسل اةت لإلجةقل لديق إل ومةئةبعا 
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:
ً
 دراسات تناولت السلوك العدواني لدى األطفال املعاقين عقليا

 ( "2008دراسه "عايدة شعبان انور حموده البنا ) -1
 :عنوان الدراسة

لدسدد  ك لديددفولل  دددفر لالط ددةل لدنيددةقإن جق إددة لدقددةي إن فةج إددع ي لددةده لامددة)ر دخ ددض 
 د لي   ا 

The Effectiveness of Counseling Program in reducing the 

Aggressive Behavior of the Educable mentally retarded children 
 : هدف الدراسة

 إن د لي    تهف  لدفالةع لد  خ ض لدس  ك لديفولل  دفر لدنيةقإن جق إة لدقةي 
 :عينه الدراسة

ط دددع وط  دددع ددددن لدنيدددةقإن جق إدددة لدقدددةي إن د دددلي   تلددد لوأ  40تك لدددي جإتدددع لدفالةدددع ددددن 
( بن ندددا جدددإن مدددنو 70-50(ةدددتع وتلددد لوأ لسدددئع ذندددة ه  ددددة يدددإن   12-10لجندددةان  ددددة يدددإن   

د  جة دددع لدإ دإدددع وجددد ر تقسدددإنه  عدددد  دهنددد جلإن دهن جدددع ته ائإدددع ومخددد ر ضدددةبالع اتشدددنع ندددع 
 للةع ( ودسل ر لقلصة)ر لجلنةج  دل ة  ا  10 –ذن ا 10ن جع   ده

 :ةنتائج الدراس

وةلددي دددن للددة ه لدفالةددع وجدد ) مردد  نئإدد  د ئ لددةده لدنقلدد أ فدد  خ ددض لدسدد  ك لديددفولل  
 دفر مط ةل لدنهن جع لدله ائإع دن لدنيةقإن جق إة لدقةي إن د لي   ا 

 "Ruddick et al,2015"دراسة روديك وآخرون  -2
 :نوان الدراسةع

عيدددد لء لددددد لت ولدسدددد ك لديددددفولل  ولدلخ ائدددد  دددددفى للط ددددةل ذور لإلجةقددددل لديق إددددل لدشددددفيفت : لسددددئل 
 لالللشةا ا ولدخفدةت لدل   يلةج لهة ولدخفدةت لدل   سل ن لهة ف  لدنن كل لدنليفتا 

Title : Self-injurious, aggressive and destructive behaviour in 

children with severe intellectual disability: Prevalence ,service need and 

service receipt in the UK. 

 : الدراسةهدف 

ندففي لدفالةددل عددى لدليدد   ج ددى ةد  نإةت عيدد لء لددد لت ولدسد  نإةت لديفوللإددل ولدلخ ائإددل 
  ج دى لدخدفدةت لدلد  يل قةندة ددفى للط دةل ذور لإلجةقدل لديق إدل لدشدفيفت ا نندة ندففي عددى لدليد  

 نؤالء للط ةل ولدخفدةت لدل   يلةج ن عدإهةا  
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 :عينه الدراسة

( ددن للط دةل ذور لإلجةقدل لديق إدل لدشدفيفتا لمدةات 943تك لي جإتل لدفالةدل ددن ددن   
للة ه لدفالةل عدى لات ةت لسئل سفوع ة  نإةت عيد لء لدد لت ولدسد  نإةت لديفوللإدل ولدلخ ائإدل يدإن 

 ل لدفالةلا جإت
 :نتائج الدراسة

لمددةات لدتلددة ه عدددى من لدخددفدةت لدلدد  يل قةنددة نددؤالء للط ددةل غإدد  نةفإددل دنددة يددفل ذددد  
 ج ى وج ) فه ت يإن لدخفدةت لدل  يل قةنة نؤالء للط ةل ولدخفدةت لدل   يلةج ن عدإهةا 

 "Davies & Oliver,2016ليفر "أودراسة ديفيس و -3
 :عنوان الدراسة

عيدد لء لدددد لت ولديددفولن ولدلخ ادددد دددفى للط دددةل ذور لإلجةقددل لديق إدددل لدشددفيفت : لإلصدددةبل 
 ولدنثةي ت ودؤم لت لدخال ات لدس  نإل لدلتئؤالا 

Title : Self-injury, aggression and destruction in children with 

severe intellectual disability: Incidence, persistence and novel, predictive 

behavioural risk markers. 

 هدف الدراسة:

نففي لدفالةل عدى ة  نإةت عي لء لد لت ولديفولن ولدلخ اد دفى جإتدل ددن للط دةل ذور 
 لإلجةقل لديق إل لدشفيفتا  

 :عينه الدراسة

( ددددن للط دددةل ذور لإلجةقدددل لديق إدددل لدشدددفيفت ت لوسدددي 417تك لدددي جإتدددل لدفالةدددل ددددن   
 ( مه ا 18 – 15إل دة يإن   مجنةان  لدادت
 :ةنتائج الدراس

وشدد ي للددة ه لدفالةددل جددن لللشددةا ةدد  نإةت عيدد لء لددد لت ولديددفولن ولدلخ اددد دددفى جإتددل 
لدفالةدددل بشدددكع د ت ددد  ا نندددة نشددد ي لدتلدددة ه جدددن من لدسددد  نإةت ولالنلنةددددةت لدتنالإدددل ولدنلكددد ات 

ى لدسد  نإةت لديفوللإدل ولدلخ ائإدل ون د  ف ط لدتشةط ولاللففةجإل دن دؤمد لت لدخالد ات لدفلددل ج د 
 وة  نإةت عي لء لد لتا 
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.
ً
 دراسات تناولت الوظائف التنفيذية والسلوك العدواني لدى األطفال املعاقين عقليا

 "   "Raaijmakers et,al,2008 دراسه راجماكيرس وأخرون  -1
 :عنوان الدراسة

 لد  ة   لدلت إ  ع ف  د س ع دة قئع لدنفاةع د  لدس  ك لديفولل   
   Executive Functions in Preschool Children with Aggressive 

Behavior: Impairments in Inhibitory Control 

 :هدف الدراسة

ط دةل نففي لدفالةل عد  ع هة) لدياقدع يدإن لد  دة   لدلت إ  دع ولدسد  ك لديدفولل  ددفر لال
 دة قئع لدنفاةع ا 

 :عينه الدراسة

( ط دع )ون ةدن لدنفاةدع لدد ين نةلدي تظهد  ددفيه  ةد  ك 82تك لي جإتل لدفالةدل ددن   
 جفولل  

 :ةراسنتائج الد

م هددد ت للدددة ه لدفالةدددع من لالط دددةل للوثددد  جفوللإدددع نددد  لالوثددد  فقددد ل د   دددة   لدلت إ  دددع 
 ب ل لجهة لدنخل  ع ا 

 .Maartje A et all,2008دراسه مارتيج وأخرون   -2
 :عنوان الدراسة

 لد  ة   لدلت إ  ع وجاقلهة بةدس  ك لديفولل  دفر لالط ةل دة قئع لدنفاةع 
Executive functions and their relationship to aggressive behavior 

in children of pre-school ا 
 :هدف الدراسة

ندددع نتدددةك جاقدددع يدددإن لدسددد  ك لديدددفولل  ولد  دددة   لدلت إ  دددع ددددفر تهدددف  لدفالةدددع لدددد  
ددة عذل ندةن للط دةل ددة قئدع لدنفاةدل  هدف  عددى تيقإدألالط ةل دة قئع لدنفاةع امو بنيت  مخ  ت

  لد  ة   لدلت إ  ع (ا  EFضي  ف   د  ع هةا لدس  ك لديفولل 
 :عينه الدراسة

لدنفاةدع دندة نةلدي تظهد  ج دإه  ةد  ك دن لالط ةل دةقئع  82تك لي جإتع لدفالةع دن 
 جفولل  
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 :نتائج الدراسة

وةلدددي ددددن للدددة ه لدفالةدددع من د يفوللإدددع ددددفر ندددؤالء لالط دددةل تددد رإ  ولضددد  ج ددد  دشدددةوع 
 لالللئة) ولدالاقع لد  ظإع ولد لو ) لديةد ع ا 

وندددة تشدددإ  للدددة ه لدفالةدددع ملدددع  خل ددد  تددد رإ  لديفوللإدددع ج ددد  لد  دددة   لدلت إ  دددع ب ل لجهدددة 
ةخلا  لدهتو اوموصي لدفالةع يلتنإع لد  ة   لدلت إ  ع دفر نؤالء لالط دةل دندة ددع ددن تد رإ  ب

 ج   لدس  ك لديفولل 

 " et al,2010 Sipalدراسه سيبال"  -3
 :عنوان الدراسة

لدياقدع يدإن لد  دة   لدلت إ  ددع ولدسد  نإةت لديفوللإدع ددفر جإتددع ددن لالط دةل لدصد  :مردد  
 لدل ةإع لدخةصع ف  وقي دئك   

Assessing the Link between Executive Functions and Aggressive 

Behaviours of Children Who Are Deaf: Impact of Early Special 

Education 

 :الدراسةهدف 

نففي لدفالةل عدى نإ إع لةلخفلث لدنهةالت لد غ اع ف  تال ا  لد  دة   لدلت إ  دع دخ دض 
 لدس  ك لديفولل  دفر لالط ةل لدص  ا 

 :عينه الدراسة

وتدددد  تقسدددإنه  عددددد  دهندددد جلإن  14-10( ط ددددع جنددد  82تك لدددي جإتددددل لدفالةدددل دددددن    
 مسفننة دهن جع ته ائإع ولالخ ر ضةبالع  

 :نتائج الدراسة

 نتةك جاقع لاتئةطإع يإن لد غع ولد  ة   لدلت إ  ع   -1

 من د يفولن دع ت رإ  نئإ  ج   تال ا  لد  ة   لدلت إ  ع ا  -2

 " Visser et al,2014 " دراسة فيسزر وآخرون -4

 :عنوان الدراسة

 عجةقل لالللقةل يإن لدنهةث ولديفولن دفى لدنيةقإن جق إًة وذور لضال ل  طإ  للوتإاثا 
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Title : Shifting impairment and aggression in intellectual disability 

and Autism Spectrum Disorder. 

 :هدف الدراسة

نففي لدفالةل عدى لدلي   ج ى لدياقل يإن عجةقل لالللقةل يدإن لدنهدةث ولدسد  ك لديدفولل  
 دفى لديةقإن جق إًة وذور لضال ل  طإ  للوتإاثا  

 :عينه الدراسة

( ددددن ذور لضدددال ل  طإددد  20( ددددن لدنيدددةقإن جق إدددة و  17تدددل لدفالةدددل ددددن   تك لدددي جإ
 ( دن ذور لضال ل  طإ  للوتإاثا 14للوتإاث لدنصي   بإجةقل جق إل و  

 :نتائج الدراسة

لة  ت للة ه لدفالةل جدن وجد ) جاقدل لاتئةطإدل يدإن عجةقدل لالللقدةل يدإن لدنهدةث ولدسد  ك 
 لديفولل  دفى جإتل لدفالةلا  

 : ام على الدراسات السابقةتعقيب ع

تيقإئدًة جةددًة ج دى لدفالةدةت لدسدةبقل لدلد  ممدةا عدإهدة ج دى ددفلا لدنيدةوا ي   لدئةسدل  
لدسددةبقلا وتئددإن موجددع لالةددل ة)ت دتهددةا فقددف لةددل ة)ت لدئةسددل دددن ت دد  لدفالةددةت فدد  تيفيددف نددف  

لدلت إ  ددل وخ ددض لدسدد  ك لديددفولل  لدفالةدلا ولخلإددةا لل)ولتا وتصددنإ  لدئ لددةده دلتنإددل لد  ددة   
ددددفى للط ددددةل لدنيدددةقإن جق إددددًةا بةإلضدددةفل عدددددى لالةدددل ة)ت دددددن ت ددد  لدفالةددددةت فددد  لخلإددددةا جإتددددل 

 لدفالةلا وصإةغل ف و  لدفالةل لديةدإلا 
فقدف لمددةات لدفالةددةت لدسددةبقل من للط دةل لدنيددةقإن جق إددة  يددةل ن ددن قصدد ا ولضدد  فدد  

ت عدى ديةلدةت ندؤالء للط دةل ددن لدسد  ك لديدفولل  ا بةإلضدةفل عددى لد  ة   لدلت إ  ل ا ننة لمةا 
ذدددد  فقدددف لمدددةات لدتلدددة ه من لدسددد  نإةت لديفوللإدددل ددددفيه  ندددى للإهدددل دقصددد ا لد  دددة   لدلت إ  دددل 

 دفيه ا  

 فروض الدراسة

ي جف ف ق )لل عسصة إة يدإن دل ةدال  اتدد )اجدةت لدنهن جدل لدله ائإدل فد  لدقإةةدإن لدقئ د   ▪
  ى دقإةل لدنهةث لدلت إ  ل ف  لالتهة) لدَئيفرا  ولدَئيفر ج
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ال ي جدددف فددد ق )لل عسصدددة إة يدددإن دل ةدددال  اتدددد )اجدددةت لدنه جدددل لدله ائإدددل فددد  لدقإةةدددإن  ▪
 لدَئيفر ولدللئي  ج ى دقإةل لدنهةث لدلت إ  لا  

فدد  لدقإةةددإن لدقئ دد   لدله ائإددل لدنه جددل ي جددف فدد ق )لل عسصددة إة يددإن دل ةددال  اتددد )اجددةت ▪
 ج ى دقإةل لدس  ك لديفولل  ف  لالتهة) لدَئيفرا  ولدَئيفر 

فددد  لدقإةةدددإن  لدله ائإدددل لدنه جدددلال ي جدددف فددد ق )لل عسصدددة إة يدددإن دل ةدددال  اتدددد )اجدددةت  ▪
 لدَئيفر ولدللئي  ج ى دقإةل لدس  ك لديفولل   

 ة :ــــاجراءات الدراس

 
ً
  :: منهج الدراسه والتصميم التجريبي أول

له ائد  بإجلئةاندة ته ةدع ندففهة لدليد   ج د  فيةدإدع ي لدةده تيلنف لدفالةع ج   لدندتهه لد
تددفاائ  دلتنإدددع لد  ددة   لدلت إ  دددع دددفر لالط دددةل لدنيددةقإن جق إدددة لدقددةي إن د دددلي   ودددفر مرددد ) ج ددد  

 خ ض لدس  ك لديفولل  دفيه  ا 

  :ةـــــــثانيا : العين

دقدددةي إن د دددلي   ( ط دددع ددددن للط دددةل  لدنيدددةقإن جق إدددة ل14لمدددلن ي جإتدددع لدفالةدددع ج ددد    
( بنل ةدددد  قددددفا) 82ا12-81ا9( وتلدددد لوأ مجنددددةان  دددددن   75-55وتلدددد لوأ لسددددئع ذنددددة ه  يددددإن   

( مط ددةل دندن تدد  تالئإددأ لدئ لددةده 7( ةدتع وتدد  تقسددإنه  عددد  دهند جلإن ته ائإددع ي غددي   11,28  
( مط دددةل دندددن دددد  يدددل  تالئإدددأ لدئ لدددةده ج دددإه  وتددد  7لدلدددفاائ  ج دددإه  ودهن جدددع ضدددةبالع ي غدددي   

 إأ دقإةل لدفالةع ج إه  ف   لدقإةل لدقئ   ولدئيفر ا تالئ

 :ثالثا: أدوات الدراســـة

 السلوك العدواني : اعداد/ الباحث 

( مبيدة) سإدل قدةث لدئةسددل 4( جئددةا) د زجدع ج د    30وصد  لدنقإدةل : تكد ن لدنقإدةل ددن    -1
ي د ضد ت لدسد  ك لديدفولل  دد لدلد  تتةو  ةالطات ج   بيض لدفالةةت لدسةبقل ولدق لءلت لدتظ ادلب

تدد  للهددةز) فدد  ندد ل لدنهددةل ولد صدد ل عددد   ولديددفولن جتددف لدنيددةقإن جق إددة بغدد   لد قدد   ج دد  دددة
 لده للد ولالبية) لدل   نكن من يلبنتهة لدنقإةل : 
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ودن من  لدنقةيإو لدل  لةليةن يهة لدئةسل ولةل ة) دتهة دقإدةل ةديإف يدن جئدفر ليد لنإ  
( ودقإدةل لدسد  ك لديدفولل  د نيدةقإن Buss & Berry  1992   دقإدةل بدةج وةإد ر  1999

 Dekovic  2003ودقإددددةل  2003ودقإددددةل جددددة)ل جئددددفر  2001جق إددددة ل امفددددي خالددددة  
 (  Davies & Oliver   2016دإ   مو )  إو و ودقإةل ( Ruddick    2015ودقإةل او)   

 الخصائص السيكومترية ملقياس السلوك العدواني: -2

 االتساق الداخلي للمقياس:

تدد  عجدد لء لالتسددةق لدددفلخ   دنقإددةل لدسدد  ك لديددفولل  دددفى للط ددةل ذور لإلجةقددل لديق إددل 
وملهدددة تلكةددددع دليقدددأ لدهدددف  يهدددف  لدل ودددف ددددن تهدددةلو د ددد )لت لدنقإدددةل دددد  بيبدددهة لددددئيض 

للةةةدد  د نقإددةل ولدنلنثددع فدد  قإددةل لدسدد  ك لديددفولل  بنك لةتددع ودظددةن ) لدنخل  ددل دددفى جإتددل 
لدفالةددلا ودليقددأ دددن لالتسددةق لدددفلخ   د نقإددةل تدد  سسددة  قإنددل ديةدددع لاتئددةط نددع د دد )ت دددن 

 د  )لت لدنقإةل بةدفاجل لدك إل دعا وذد  ج ى لدتي  لدلةد : 
رقم  

 دةالمفر
 معامل االرتباط

رقم  

 المفردة
 معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط

 303ا0- 21 * 441ا0 11 114ا0- 1
 * 367ا0- 22 259ا0 12 * 386ا0 2
 071ا0- 23 ** 536ا0 13 183ا0 3
 251ا0 24 297ا0 14 * 390ا0 4
 081ا0 25 168ا0- 15 220ا0- 5
 ** 689ا0 26 * 401ا0 16 * 380ا0 6
 092ا0 27 ** 604ا0 17 182ا0 7
 ** 493ا0 28 289ا0 18 201ا0 8
 ** 578ا0 29 301ا0- 19 ** 704ا0 9
 ** 592ا0 30 310ا0- 20 063ا0- 10

 05ا0* )لدل جتف 
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 01ا0** )لدل جتف 

ا 12ا 10ا 8ا 7ا 5ا 3ا 1تئددددإن لدتلدددددة ه لدن ضددددديل بةدهددددفول لدسدددددةيأ من لدن ددددد )لت   
( غإدد  د تئالددل بةدفاجددل لدك إددل د نقإددةل ودددن ردد  27ا 25ا 24ا 23ا 20ا 19ا 18ا 15ا 14

د د )ت جنإيهدة تد تئ  بةدفاجدل لدك إدل  14 نكن س   ند ) لدن د )لتا دإصدئ  لدنقإدةل دكد ن ددن 
 ننة ن  د ض  بةدهفول لدسةيأا  01ا0ا 05ا0د نقإةل وقإنل ديةدع لالاتئةط دة يإن 

 صدق المقياس:
 الصدق التمييزي: -1

لدنقإددةل دددن خددال ط اقددل لدصددفق لدلنإإددار تدد  ت زادد  )اجددةت مفدد ل) دليقددأ دددن صددفق 
جإتددل لدفالةددل وفددأ لإلاةةجإددةتا ردد  تدد  لدنقةالددل يددإن لإلاةددةج  للج ددى ولإلاةددةج  لل)لددى د ليقددأ 
دددن قددفات لدنقإددةل ج ددى لدلنإإددا يددإن د ت يددد  ودتخ بدد  لدسدد  ك لديددفولل ا ونةلددي لدتلددة ه نندددة 

 ي  : 

المتغيرا

 ت
 دد الع المجموعات

 متوسط

 الرتب

مجمو

 ع

 الرتب

 قيمة

U 

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

لدس  ك 
  لديفولل

 45 5 9 لدس  ك لديفولل   دتخ ب
 61ا3- 0

)لدل جتف 
 126 14 9 د ت ي  لدس  ك لديفولل  001ا0

تشإ  لدتلة ه لدنئإتل بةدهفول لدسةبقل قفات لدنقإدةل ج دى لدلنإإدا يدإن د ت يد  ودتخ بد  
وند ل  شدإ    001ا0وند  قإندل )لددل جتدف دسدل ى  61اZ )3لديفولل  سإل نةلي قإندل   لدس  ك 

 من لدنقإةل يلنل  بنيةدع صفق تنإإار د ض ا 

 اس:ــــات المقيـــــــــثب

 الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ:

 من ديةدددددع رئددددةت مد ددددة د نقإددددةل نكددددع ا وتئددددإنن ولئددددة تدددد  سسددددة  لدثئددددةت بنية)دددددل مد ددددة 
ون ل  شدإ  عددى تنلد  لدنقإدةل بنيةددع رئدةت جدةد ا بةلضدةفل دن لجيدل للدة ه قإندل مد دة ( 0,741  

( وةيددف 22بيددف سدد   لدن دد )لت لدنددؤر ت ج ددى رئددةت لدنقإددةل ا وقددف تئددإن من جنإيهددة عال لدن دد )ت   
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( وةن لجيددل قددإ  ديةدددع 816ا0   سدد   ندد ) لدن دد )ت تئددإن من قددإ  ديةدددع لدثئددةت د نقإددةل نةلددي
( عذل تدد  سدد   لدن دد )ت 866ا0رئددةت لدن دد )لت ددد ت مخدد  تئددإن من قددإ  لدثئددةت د نقددةل ت ت دد  عدددى   

 ( ون  قإنل ديةدع رئةت جةد ا 905ا0(ا دلصع قإنل ديةدع لدثئةت عدى   6  

 : تعريب وترجمه /الباحث مقياس الوظائف التنفيذية

 ظائف التنفيذية:الخصائص السيكومترية لمقياس الو

 االتساق الداخلي للمقياس: -1

ت  عجد لء لالتسدةق لددفلخ   دنقإدةل لد  دة   لدلت إ  دل ددفى للط دةل ذور لإلجةقدل لديق إدل 
وذدد  دددن خددال سسددة  قإنددل ديةدددع لاتئددةط نددع د دد )ت دددن د دد )لت لدنقإددةل بةدفاجددل لدك إددل دددعا 

 وذد  ج ى لدتي  لدلةد : 
 معامل االرتباط رقم المفردة االرتباطمعامل  رقم المفردة

 01ا0 11 **651ا0 1
 05ا0 12 **470ا0 2
 053ا0 13 **548ا0 3
 278ا0 14 **724ا0 4
 069ا0 15 **533ا0 5
 112ا0 16 **567ا0 6
 336ا0 17 **690ا0 7
 *378ا0 18 **572ا0 8
 341ا0 19 0 9

 228ا0 20 01ا0 10
 01ا0** )لدل جتف                                    05ا0* )لدل جتف 

ا 14ا 13ا 12ا 11ا 10ا 9تئدددإن لدتلدددة ه لدن ضدددديل بةدهدددفول لدسدددةيأ من لدن دددد )لت   
( غإدددد  د تئالددددل بةدفاجددددل لدك إددددل د نقإددددةل ودددددن ردددد   نكددددن سدددد   ندددد ) 20ا 19ا 17ا 16ا 15

 لدن  )لتا  
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د  )ت جنإيهة ت تئ  بةدفاجدل لدك إدل د نقإدةل وقإندل ديةددع  9دإصئ  لدنقإةل دك ن دن 
 ننة ن  د ض  بةدهفول لدسةيأا  01ا0 ا 05ا0لالاتئةط دة يإن 

 صدق المقياس:
 الصدق التمييزي: -1

دليقددأ دددن صددفق لدنقإددةل دددن خددال ط اقددل لدصددفق لدلنإإددار تدد  ت زادد  )اجددةت مفدد ل) 
جإتددل لدفالةددل وفددأ لإلاةةجإددةتا ردد  تدد  لدنقةالددل يددإن لإلاةددةج  للج ددى ولإلاةددةج  لل)لددى د ليقددأ 

لدلنإإددا يددإن د ت يددد  ودتخ بدد  لدسدد  ك لديددفولل ا ونةلددي لدتلددة ه نندددة دددن قددفات لدنقإددةل ج ددى 
 ي  : 

 
المتغيرا

 ت
 العدد  المجموعات

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

U 

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

لدسددددددددددد  ك 
  لديفولل

 91 7 13 ذور لإلاةةج  للج ى
 45ا4- 0

)لدع 
 287 5ا20 14 ذور لإلاةةج  لل)لى 001ا0

لدتلة ه لدنئإتل بةدهفول لدسةبقل قفات لدنقإدةل ج دى لدلنإإدا يدإن د ت يد  ودتخ بد  تشإ  

وند ل  شدإ    001ا0وند  قإندل )لددل جتدف دسدل ى  45اZ )4لدس  ك لديفولل  سإل نةلي قإندل   

 من لدنقإةل يلنل  بنيةدع صفق تنإإار د ض ا 

 اس:ــــــــــات المقيـــــثب

 كرونباخ:الثبات باستخدام معامل ألفا 

 من ديةدددددع رئددددةت مد ددددة د نقإددددةل نكددددع ا وتئددددإنن ولئددددة تدددد  سسددددة  لدثئددددةت بنية)دددددل مد ددددة 

ون ل  شدإ  عددى تنلد  لدنقإدةل بنيةددع رئدةت جدةد ا بةلضدةفل دن لجيدل للدة ه قإندل مد دة ( 0,796  

بيددف سدد   لدن دد )لت لدنددؤر ت ج ددى رئددةت لدنقإددةل ا وقددف تئددإن من جنإيهددة مقددع دددن قإنددل ديةدددع 

 د نقإةلا  لدثئةت
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 :رابعا: نتائـــج الدراســـة

 الفرض األول: 

فددد  لدقإةةدددإن  لدله ائإدددل لدنه جدددلي جدددف فددد ق )لل عسصدددة إة يدددإن دل ةدددال  اتدددد )اجدددةت 

 لدقئ   ولدَئيفر ج ى دقإةل لدنهةث لدلت إ  ل ف  لالتهة) لدَئيفرا 

لد ددد وق يدددإن ودليقددأ ددددن صددديل لد دد   تددد  لةدددلخفلث لخلئددةا وا ك نسددد ن دليفيدددف )الدددل 

 لدلالئإقإن لدقئ   ولدئيفرا وفإنة ي   للة ه ن ل لالخلئةا: 
 

 (1جــــــــــدول )

 نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بين متوسحات رتب درجات أطفال المجموعة

 التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس المهام التنفيذية 

 المتغيرات

 
 القياس

 نوع

 الرتب
 عدد ال

 متوسط

 الرتب

مجمو

 ع

 الرتب

Z 
 مستوى

 الداللة

لدفاجل لدك إل 
دقإةل ج ى 

 لدنهةث لدلت إ  ل

 قئ   -بيفر

 0 0 0 ةةدئل

 28 4 7 د جئل 01ا0 414ا2

   0 دلية)دل

( يددإن 01ا0لدهددفول لدسددةيأ وجدد ) فدد وق )لدددل عسصددة إة جتددف دسددل ى )الدددل   يلبدد  دددن 
دل ةددالةت اتددد )اجدددةت مط ددةل لدنهن جددل لدله ائإدددل فدد  لدقإةةددإن لدقئ ددد  ولدئيددفر ج ددى دقإدددةل 

(ا 7( تسددةور   T1فدد  لتهدة) لدقإددةل لدئيددفرا ومن دهندد ت اتدد لد دد وق لدن جئددل    لدنهدةث لدلت إ  ددل
( T)2( لدصدددغ ى ونددد  T( تسدددةور  صددد  (  وة خددد  قإندددل   T2ودهنددد ت اتدددد لد ددد وق لدسدددةدئل   

بةدقإنددل لدي جددل لدهفودإددل جتددف  ن(  جددف) للزولت بيددف لةددلئية) للزولت لدلدد  دهددة فدد وق  ودقةاللهددة
لدنيسددد ةل مقدددع ددددن  (T)(  لهدددف من 7وقإنلهدددة    01,0ودسدددل ى )الددددل  7دلية)دددل عن وجدددفت(   

(T)    لدهفودإددل, وقإنددلZ دنددة  شددإ  عدددى وجدد ) فدد وق  ( 414ا2  ( د فاجددل لدك إددل د نقإددةل تسددةور
 إل يددإن لدلالئإقددإن لدقئ دد  ولدئيدددفر د نهن جددل لدله ائإددل وةهدد ل  كدد ن قددف تيقدددأ ذلت )الدددل عسصددة

 لد    للولا 
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وديسدددة  سهددد  لدلددد رإ  لدددد ر مسفردددع لدئ لدددةده فددد  مط دددةل لدنهن جدددل لدله ائإدددل بةجلئدددةا) 
لدنلغإددد  لدنسدددلقع فددد  لدنلغإددد  لدلدددةب  ولدنلنثدددع فددد  لدل لصدددع لالجلندددةج ا تددد  سسدددة  سهددد  نددد ل 

 ث ديةدع لالاتئةط لدثتة   د تد للزولت لدن تئالل دن خال لدنية)دل لدلةدإل:  لدل رإ  بةةلخفل
 1 - ]( 1-/ ن  ن T   )]4T1ق ت لدياقل  ق

 سإل:  
T1 دهن ت لد تد ذلت لإلمةات لدن جئلا   

 ن  جف) مزولت لدفاجةت  جف) مف ل) لدنهن جل لدله ائإل(ا 
عسدفى نددةتإن لدقإنلدإن جتددفدة تكد ن جنإدد  ( وتسددةور 1-(ا   1( تلدد لوأ يدإن   Tقإندل  ق

 لد  وق ف  لدفاجةت دل قل ف  لإلمةاتا 
 ولإلمددةات دقئ ددل قإندل وند  T = 0,33ق قإندل من لهدف لدسدةبقل لدنية)ددل فد  بدةدلي اض

 لدلت إ  دل لدنهدةث دقإدةل ج دى دتخ بدل نةلدي لدقئ   لدقإةل ف  للف ل) )اجةت نةلي سإل د جئل
 د نلغإد  دقئد ل تد رإ  وجد ) عددى لدقإنل ن ) تشإ  سإل لدئيفرا  لدقإةل ف  لدفاجةت ت   ولات يي
 وا ضد ( لدلت إ  دل لد  دة     لدلدةب  لدنلغإد  ج دى( لدله ائإدل د نهن جدل لدنقدفث لدئ لدةده   لدنسلقع
 ج دى ولدئيدفر لدقئ د  لدقإةةدإن فد  لدله ائإدل لدنهن جدل مط دةل ددفاجةت يإةلإدةً  تنثدإاً  لدلةد  لدشكع
 : لدلت إ  ل لدنهةث دقإةل

 
وجد ) فد ق )لل عسصدة ًإة يدإن دل ةدال  اتدد )اجدةت لدقإةةدإن  يلب  دندة ةدئأ ددة ي د : 

ددفى جإتدل لدفالةدلا وذدد   لدنهةث لدلت إ  للدقئ   ولدَئيفر ف  جنإ  للبية) ولدفاجل لدك إل دنقإةل 
ديةدددع لالاتئددةط  لقإندد  ننددة مندصددةد  دل ةدد  اتددد )اجددةت لدقإددةل لدَئيددفر فدد  جنإدد  لديددةالتا 
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لدنقدفث وج ) ت رإ  ق ر د ئ لدةده لدلدفاائ  لدقدة    تشإ  عدى ( rprb   لدثتة   د تد للزولت لدن تئالل
 ديإتل لدفالةل ف  تيسإن دهةث لد  ة   لدلت إ  ل دفيه ا 

 الفرض الثاني:

فددد  لدقإةةدددإن  لدله ائإدددل لدنه جدددلي جدددف فددد ق )لل عسصدددة إة يدددإن دل ةدددال  اتدددد )اجدددةت 
 ف  لالتهة) لدَئيفرا   لديفولل لدس  ك  لدقئ   ولدَئيفر ج ى دقإةل

ودليقددأ ددددن صددديل لد دد   تددد  لةدددلخفلث لخلئددةا وا ك نسددد ن دليفيدددف )الدددل لد ددد وق يدددإن 
 لدلالئإقإن لدقئ   ولدئيفرا وفإنة ي   للة ه ن ل لالخلئةا: 

 (2جــــــــــدول )

 نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بين متوسحات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية 

 السلوك العدوانيفي القياسين القبلي والبعدي على مقياس 

 نوع القياس المتغيرات
 متوسط العدد  الرتب

 الرتب
 مجموع
 مستوى Z الرتب

 الداللة

لدفاجل لدك إددل ج ددى 
دقإددددددددددةل لدسدددددددددد  ك 

 لديفولل 

 بيفر -قئ   

 28 4 7 ةةدئل

  0 0 د جئل 01ا0 371ا2

   0 دلية)دل

( يددإن 01ا0لدهددفول لدسددةيأ وجدد ) فدد وق )لدددل عسصددة إة جتددف دسددل ى )الدددل   يلبدد  دددن 
دل ةددالةت اتددد )اجدددةت مط ددةل لدنهن جددل لدله ائإدددل فدد  لدقإةةددإن لدقئ ددد  ولدئيددفر ج ددى دقإدددةل 

( تسددددةور T1فدددد  لتهددددة) لدقإددددةل لدئيددددفرا ومن دهندددد ت اتددددد لد دددد وق لدن جئددددل    لدنهددددةث لدلت إ  ددددل
( د فاجددل لدك إددل د نقإددةل Zوقإنددل   ا ( 7( تسددةور   T2(ا ودهندد ت اتددد لد دد وق لدسددةدئل   صدد    

دنة  شإ  عدى وجد ) فد وق ذلت )الددل عسصدة إل يدإن لدلالئإقدإن لدقئ د  ولدئيدفر  ( 371ا2  تسةور 
سإدل ةدةن  لدئ لدةده لدلدفاائ  لدنقدفث دهد  فد  خ دض لدسد  ك لديدفولل  ددفيه  د نهن جل لدله ائإل 

ا دندة  شدإ  عددى تد رإ  1-د ئ لةده لدنقدفث فد  خ دض ند ل لدسد  ك  سدةور  سه  لدل رإ سإل نةن 
 ذو فةج إل جةدإل ف  خ ض ن ل لدس  كا ولدشكع لدئإةل  لدلةد  ي ض  لد  ق يإن لدلالئإقإن  

 :يالقبلي والبعدي لعينة الدراسة على مقياس السلوك العدوان
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 الفرض الثالث:

فدد  لدقإةةددإن  لدله ائإددل لدنه جدلال ي جدف فدد ق )لل عسصددة إة يدإن دل ةددال  اتددد )اجددةت 
 لدَئيفر ولدللئي  ج ى دقإةل لدنهةث لدلت إ  لا  

ودليقددأ ددددن صددديل لد دد   تددد  لةدددلخفلث لخلئددةا وا ك نسددد ن دليفيدددف )الدددل لد ددد وق يدددإن 
 لدلالئإقإن لدئيفر ولدللئي ا وفإنة ي   للة ه ن ل لالخلئةا: 

 (3ـدول )جـــــ

 نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بين متوسحات رتب درجات أطفال المجموعة 

 المهام التنفيذيةالتجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

 القياس المتغيرات
 نوع

 الرتب
 العدد 

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب
Z 

 مستوى

 الداللة

لدفاجل لدك إل 
 ج ى لدنقإةل

 تلئي  -بيفر

 5ا1 5ا1 1 ةةدئل

 5ا1 5ا1 1 د جئل غإ  )لل 0

   5 دلية)دل

تظهدد  لدتلددة ه بةدهدددفول لدسددةيأ وجدد ) فددد وق غإدد  )لدددل يدددإن لدلالئإقددإن لدئيددفر ولدللئيددد  
دتلة ه مط ةل لدنهن جل لدله ائإلا ون ل يؤنف من دفى لةلن لاال لدئ لةده لدنقدفث لفد ل) لدنهن جدل 
لدله ائإدددلا ووجددد ) فددد وق ودكدددن غإددد  )لددددل دصدددةد  لدلالئإدددأ لدللئيددد  فهددد ل يؤندددف لةدددلن لا فةج إدددل 

لدددةده ونددد ل يؤندددف من فتإدددةت لدئ لدددةده نةلدددي ذلت لةدددلن لاال لظددد ًل دالئإيدددل نددد ) لد تإدددةت ولدلددد  لدئ  
 سددلن  مر نددة دنددفت مطددد لا وفإنددة ي دد  اةددد  يإددةل  ي ضدد  لد دد وق يدددإن لدلالئإددأ لدئيددفر ولدللئيددد  

 : لدنهةث لدلت إ  للط ةل لدنهن جل لدله ائإل ج ى دقإةل 

سلوك العدواني القياس القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجربية على مقياس اال
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 الفرض الرابع:

لدقإةةددإن  لدله ائإددل لدنه جددلال ي جدف فدد ق )لل عسصددة إة يدإن دل ةددال  اتددد )اجددةت فد  
 لديفولل ا لدَئيفر ولدللئي  ج ى دقإةل لدس  ك 

تد  لةدلخفلث لخلئدةا وا ك نسد ن دليفيدف )الددل لد د وق يدإن ن ل لد د   م بدة ودليقأ دن 
 لالخلئةا: لدلالئإقإن لدئيفر ولدللئي ا وفإنة ي   للة ه ن ل 

 (4جــــــدول )

 نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بين متوسحات رتب درجات أطفال المجموعة

 يالسلوك العدوانالتجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس  

 القياس المتغيرات
 نوع

 الرتب
 العدد 

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب
Z 

 مستوى

 الداللة

لدك إل لدفاجل 
 ج ى لدنقإةل

 تلئي  -بيفر

 0 0 0 ةةدئل

 3 5ا1 2 د جئل غإ  )لل 414ا1

   5 دلية)دل

تظهدد  لدتلددة ه بةدهدددفول لدسددةيأ وجدد ) فددد وق غإدد  )لدددل يدددإن لدلالئإقددإن لدئيددفر ولدللئيددد  
لفد ل) لدنهن جدل دتلة ه مط ةل لدنهن جل لدله ائإلا ون ل يؤنف من دفى لةلن لاال لدئ لةده لدنقدفث 

ا ولدشكع لدئإةل  لدلةد  ي ض  لد د ق يدإن لدقإةةدإن لدقئ د  ولدللئيد  ج دى دقإدةل لدسد  ك لدله ائإل
 لديفولل ا 
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 ج :ــائــه النتــاقشــمن

 لدلددددفاائ  لدئ لددددةده فةج إددددلدقدددف لتبدددد  دددددن لدتلددددة ه لدلددد  مةدددد  ت جتهددددة لدفالةددددل لديةدإدددل 
لدسددد  ك لديدددفولل  ددددفر لالط دددةل لدنيدددةقإن جق إدددة خ دددض  فددد تددد  تالئإقدددع  لدددد ردلت إ  دددل لد   دددة   

 وقف تبنتي ت   لدتلة ه دة ي  : لدقةي إن د لي   
لدنيدةقإن جق إدة لدقدةي إن د دلي   فةج إل لدئ لةده فد  تتنإدل لد  دة   لدلت إ  دل ددفى للط دةل 

دقإةةدددإن لدقئ ددد  ي جدددف فددد ق )لل عسصدددة إة يدددإن دل ةدددال  اتدددد )اجدددةت جإتدددل لدفالةدددل فددد  لسإدددل 
لدَئيددفرا سإددل تدد  لدلددفااد ولدَئيددفر ج ددى دقإددةل لدنهددةث لدلت إ  ددل دددفى جإتددل لدفالةددل فدد  لالتهددة) 

 ط ددةل دددن ملدد لت لد  ددة   لدلت إ  دل وندد  لالللئددة) ولدنئددة)مت ولدن ولددلج د  مندد  دددة ي افولددع ندؤالء لال
  لد    للول(ا   ةا) لد لو ت لديةد ل ودهةا) نف لالةلهةبلوده

( 2010ومخد ون     sipalلدفالةل لديةدإل د  دة ت صد ي عدإدع )الةدل ةدإئةل  ل أ للة هوت
 ( 2008ومخ ون     Maartjeو)الةع دةااله 

لديددفولل  دددفر خ ددض لدسدد  ك ونددة لتبدديي فةج إددل ي لددةده تتنإددل لد  ددة   لدلت إ  ددل فدد  
 لدَئيفرا دفى جإتل لدفالةل ف  لالتهة) لالط ةل لدنيةقإن جق إة لدقةي إن د لي   

فدددد وق )لدددددل عسصددددة إة يددددإن دل ةددددالةت اتددددد )اجددددةت  وجدددد )للددددة ه لدفالةددددل  سإددددل يإتددددي
 وةيددف) فدد لدئ لددةده  تالئإددأفدد  لدنهن جددل لدله ائإددل قئددع لدنيددةقإن جق إددة لدقددةي إن د ددلي   للط ددةل 
 ا ( لدثةل لدلالئإأ لدئيفر  لد     لديفولل  ف  لتهة)لدس  ك 

 لدله ائإدلددفى مط دةل لدنهن جدل لدسد  ك لديدفولل  لد ر ط م ج ى  لدليسنلدئةسل  واياو
لالللئددة) يفل ددل دددن دهددةات لدلدد  تدد  لخلإةانددةا ديلدد ى ي لددةده لدلددفااد ج ددى لد  ددة   لدلت إ  ددل  عدددى

الفرق في القياس البعدي والتتبعي على مقياس السلوك العدواني
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 لد تإدددةت ولدنهدددةالت ولدخئددد لت لدلددد  سدددةول لدئةسدددلنددد د   ودهدددةا) لدن ولدددل ودهدددةا) لدددد لو ت لديةد دددل
تتنإددل  وديةودددللد  صددل د نلددفاةإن الةددلثةات ولةددلغال لقددةط لدقدد ت دددفيه   يومتةسدد  ط ددةلعوسددةيهة د 

 ا لدلفااد دن ط ع آلخ  ودن و إ ل تت إ  ل لخ ى  لخل   سإللقةط لدبي  
ددفى مط دةل لدنهن جدل لدسد  ك لديدفولل  ن إلةدلن لا فةج إدل لدئ لدةده فد  تيسد  ودنة يؤندف

 عسصددة إةجددفث وجدد ) فدد وق )لدددل  دددنلدتلددة ه جتددع نشدد ي  دددة   لدله ائإددل عدددى دددة بيددف فلدد ت لدنلةبيددل
لد  إ دل اتد )اجدةت لدقإةةدإن لدئيدفر ولدللئيد  د نهن جدل لدله ائإدل ج دى دقإدةل  ةتيإن دل ةال

دنددة يؤنددف ج ددى لةددلن لاال فةج إددل لدئ لددةده عدددى دددة بيددف فلدد ت لدنلةبيددلا ولدسدد  ك لديددفولل   لدلت إ  ددل
  لد    لدثةدل ولد    لد لب (ا 

 :الدراســــةات ــــتوصي

ت صد ي عدإدع ددن للدة ه السظدع لدئةسدل مرتدةء تالئإدأ لدئ لدةده لدلدفاائ  وددة ف  ضد ء ددة 
 د ني نإن ومودإةء لد ا لدنيةقإن جق إة   نكن تقف   دهن جل دن لدل صإةت    لدفالةل لديةدإلده ) 
هدددددؤالء لهدددددة دهدددددةا) مةةةدددددإع دةا) لالللئدددددة) للالنلندددددةث يلدددددفااد ندددددؤالء لالط دددددةل ج ددددد  دهددددد  -1

ج د    نكدن تتنإدع دهدةا) لدل نإدا ولدقدفاتلالط ةل لدنيةقإن جق إة لدقةي إن د لي   ( وةلتنإلهة 
 لدلق إف واك ن نتةك ت لصع يإن لدال ع ودة  يإ  بع ا 

 نؤالء لط ةلا  ض لديفوللإل دفى دع ت رإ  ف  خ لدلفااد ج ى دهةات لدن ولل -2

لدسددددد  نإةت ولدئيدددددف جدددددن  نددددد ) كددددد لاوت ب تإدددددل لدلياادددددا د سددددد  نإةت لدصددددديإيل لالنلندددددةث -3
 وجفث لالدل ةت عدإهةا  ةت لدخةطئللدس  نإ

لدلت اد  فد  لةدلخفلث لد تإدةت دد  ندؤالء لالط دةل سلد  ال  صدة  بةدن دع فقدف تتد ت لدئةسدل  -4
جددددد لد ل ديددددد لدددددفواا  ا ديددددلا للدتن جددددلا لدليااددددالديفيددددف دددددن لد تإددددةت ودتهددددة لدل قددددإنا 

 ا لدنقةي ل لدشخصإلا لدناسظل ا لدنتاد 

تالئإأ لدئ لةده لدلدفاائ  د   دة   لدلت إ  دل لدنسدلخفث فد  ند ) لدفالةدل ج دى فئدةت   نكن -5
 نةدل سف ولالةئ ج  ولدنيةقإن ةنيإة ااااا مخ ى 
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 :ةــــوث مقترحــــبح

أ فدد  ضدد ء للددة ه لدفالةددل لديةدإددل  ودددة السظددع لدئةسددل مرتددةء لدلالئإددأ دددن لدننكددن لقلدد ل
 : لدفالةةت لآلتإل

 خ ض لديفوللإل دفر لدنيةقإن ةنيإةا تفاائ  دلتنإل لد  ة   لدلت إ  ل ف   ي لةده فةج إل ▪

دددددفى للط ددددةل ذور لالللئددددة) تددددفاائ  دلتنإددددل لد  ددددة   لدلت إ  ددددل فدددد  تيسددددإن  ي لددددةده فةج إددددل ▪
 لضال ل  لدل سفا 

دتنالددد  ددددفى مط دددةل ك لفددد  خ دددض لدسددد   تدددفاائ  دلتنإدددل لد  دددة   لدلت إ  دددل  ي لدددةده فةج إدددل ▪
 ا لدل سف ولالةئ ج 

ددددفر لالط ددددةل ذوور  لالللئددددة)  تددددفاائ  دلتنإدددل لد  ددددة   لدلت إ  دددل فدددد  جدددات ي لدددةده فةج إدددل ▪
 ا صي ةةت لدلي   

 ــــــعالمـــــــراجــ
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