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 البحث ملخص
عاقتهددا و الوظددا ا التنفيةيددة وعاقتهددا أبعدداد  دراسددة بعدد إىل  يهدددا البحددر الددغاه  

زيدددددادة ا صددددديلة الل ويدددددة علددددد   الضدددددعاا السدددددمر ومدددددد   أ غهدددددالدددددد   ضدددددطغاباو التواصدددددلاب
 .كفكددددارواأل و نظدددديم السددددلو  عدددد  الددددتحكم املعددددغي ةحير  عددددد الوظددددا ا هددددي املسدددد ل.لددددديهم

ممدد   مدد  ضددعاا السددمر  حدداكفظة الالددغقية واال اعيليددة طالبددةو  اطالب دد  05)وضددمنا العينددة 
اللفظدددي مقيدددال التواصدددل بتطبيدددق الباحثدددة  وقامدددا, سدددنواو  12 -9بددد  ) عمدددارهمأ دددرتاو  

 : يدةللنتدا   اآ البحدرو وصدل  .مقيال الوظدا ا التنفيةيدة لضدعاا السدمرو لضعاا السمر 
األبعداد )بد  درجداو مقيدال الوظدا ا التنفيةيدة  ا وجد عاقاو ار باطية موجبدة دالدة إحصدا ي  

 طفددالاأللددد    األبعدداد والدرجددة الكليددة), ودرجدداو مقيددال التواصددل اللفظدي  والدرجدة الكليددة
الدةكور  ومتوسدطاو )ب  متوسدطاو درجداو  اال  وجد كفغوق دالة إحصا ي  و , ضعاا السمر

األبعددددداد )ضدددددعاا السدددددمر ي مقيدددددال الوظدددددا ا التنفيةيدددددة  طفدددددالمددددد  األ درجددددداو )ا  دددددا  
الدددددةكور  )بددددد  متوسدددددطاو درجددددداو  اال  وجدددددد كفدددددغوق دالدددددة إحصدددددا ي  و  .والددددددرجاو الكليدددددة 

تواصددددل اللفظددددي ضددددعاا السددددمر ي مقيددددال ال لطفددددامدددد  األ ومتوسددددطاو درجدددداو )ا  ددددا  
 األبعاد والدرجاو الكلية .)

ضدددعاا  - ضدددطغاباو التواصدددل اللفظددديا -الوظدددا ا التنفيةيدددة الكلماااال المحيا: ااا   
 السمر 
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Summary 

The current research aims to study some dimensions of the 

executive functions, and their relationship to communication 

disorders among people with hearing impairment and their 

impact on increasing their linguistic results. Jobs are responsible 

for cognitive control and regulation of behavior and ideas. The 

sample included (50) male and female students of hearing 

impairment in the eastern and Ismaili governorates between the 

ages of(9-12) years, and the researcher used in the study (1) 

verbal communication scale for the hearing impaired (prepared) 

by the researcher). (2) The scale of executive functions for the 

hearing impaired (prepared by the researcher). The study reached 

the following results (1) “There are statistically positive 

correlation relationships between the degrees of the scale of 

executive functions (dimensions and the total degree), and the 

degrees of the verbal communication scale (dimensions and the 

total degree) among children with impaired Hearing, (2) there are 

no statistically significant differences between the mean scores 

(males) and the mean scores (females) of children with hearing 

impairment in the measure of executive functions (dimensions 

and total grades) (3) there are no statistically significant 

differences between the mean scores (male) and the mean scores 

(Females) are children with hearing impairment in the 

communicative scale Zi (dimensions college degrees). 

Keywords: executive functions - communication disorders - 

hearing impairment 
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 مقدم  
ويدددعم ذلدد   ، خددغ األ مد  حيددر األ يددة بدد  ا دوال وىلاألغ بددة املل حاسدة السددمر  ثدد

وحددت  لدد   ،السددمر ي عدددد كثددي مدد  ريدداو القددغر  الكددغمعلدد   سددبحا   و عددايقولدد   أكيددد 
  . الت يقرت  كفيها السمر بالبصغ جند أ  السمر يتقدم ي معظمها

السددمر وإ ددا  عددف مددا هددو ا عاقددة السددمعية ال  عددف دددغد كفقددد الطفددل  اسددة   أوجنددد   
حيددا يفقددد مددا يددغ با ةددة  ا اسددة مدد  وظددا ا ومهدداراو ولعددل مدد  أ هددا  ،أخطددغ مدد  ذلدد 
 علددم الل دة الددت  عددد مد  أكثددغ املهداراو أ يددة كددي علد   خدغي  الددةي  يسدداعدو  التفاعدل مددر اآ

دا وأساسدي ا ي يقيدق النمدو املناسد ادور    د د كفهدي  ،حييا الطفدل حيداة طبيعيدة ب للطفدل ي مهم 
اال فعإليدة والدكفاعيدة بدل واجلسددية أيضدا مد  و  ،االجتماعيدةو  ،املعغكفيدةو  ،اجلوا ب العقلية خمتلا

 ,Luetke-Stahlman & Luckner)  خال التعبي املا م ع  حاجت  ورغبا   ومالاعغ 

1991). 
الفدغد  عبدي علد   وم  خال  ظغية معاجلة املعلومداو لتفسدي الوظدا ا التنفيةيدة  عتمدد

وذلدد   للت ددي ي افدددا كاسددتبابة مقبولددة   تددابر عمليدداو الضددبا، أو التلقددا ي لعمليددة الضددبا
هددددي )يليددددل , ويالددددمل ذلدددد   ا ددددة مكو دددداو ملغو ددددة االسددددتبابة ي مهمددددة معاجلددددة املعلومدددداو

 .Eslinger, 1996, p) . خطدة املغاقبدة, والسديطغة خطدة الدتحكم، أو اسدرتا يبة, املهمدة

371) 
ا مددد  مظددداهغ التعبدددي   الوظدددا ا التنفيةيدددة مظهدددغ  أعتددد  أالنظغيدددة السدددابقة  ومددد  خدددال

, ومت يا دددد  املةتلفددددة مدددد  قدددددراو الددددة   تلددددا بدددداختاا حدددداالو الفددددغد النفسددددية, الفددددغد 
 ص, 2512, ) ناء عبد الودود عبدد ا داكف  ومت ياو شةصية وغيها وعملياو عقلية عليا

22 . 
 

 البحثمشكل  

باملالدددكلة مددد  خدددال الدراسدددة امليدا يدددة للباحثدددة حيدددر  عمدددل الباحثدددة  شدددعغو الباحثدددة 
ضددعاا السددمر لددديهم قصددور ي مهدداراو  طفددالاأل أ الحظددا الباحثددة , كأخصددا ية طاطددب

, أداء التفددداعاو املغكبدددةعلددد   والقددددرة, التفاعدددل إهنددداء وبددددءعلددد   التواصددل بالل دددة مثدددل القددددرة
 .ي التفاعل االستمغاريةعل   والقدرة
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 الكددددام إ تددددا علدددد   ضددددعاا السددددمرلددددد   مددددا الحظددددا الباحثددددة أ  هنددددا  مالددددكلةك
 .املةز ة األشياء واسرتجاع  الفي وطزي عل   والقدرة

املالدرتكة بد   الدكاوامل بدراسة استكالاكفية ع  طغيدق عدر أكثدغ ةقاما الباحث لةل 
البحدو  الدراسداو  و البحدر عد  ذلد  ي, ضعاا السدمر املغ بطدة بعمليدة التواصدل اللفظدي

ووجدددو أ  االضددطغال الل ددو  ينالددت عندددما  فالددل الوظددا ا التنفيةيددة ي , واألجنبيددةالعغبيدة 
استةدام التنظيم الدةا  والتمثيدل العقلدي عل   حنو افدا الة  يعمل  وجي  الوسا ا اللفظية

 وبالتاي يضطغل األداء الل و  للفغد. .لل ة
قدددة السدددمعية ومالدددكاو التواصدددل اللفظدددي )الل دددة هندددا  ار بدددا  و يدددق بددد  ا عا  وأل 

إال أهندددم ينطقدددو   ااملعدددوق   عي ددد طفدددالوالكدددام  كفبدددالغغم مددد  سدددامة جهددداز الكدددام لدددد  األ
ذوو الضددعا السددمعي يتعلمددو   طفددالأصددواو الكددام بطغيقددة غددي صددحيحة ي معظمهددا، كفاأل

الل دة  لقا يددا، ويسدتةدمو  الل ددة بطغيقدة طبيعيددة، إال أ  إعداقتهم الغ يسددة  تمثدل ي ميكا يكيددة 
النطق للكام الصو  ال ي  و الل ة لديهم، وكلما كا  مقددار الفقدد السدمعي أكثدغ، ازدادو 

ألهنددم يكددغرو  األصددواو   صددعوبة الل ددة املنطوقددة، والنطددق ةددا بطغيقددة مالوشددة، وغددي صددحيحة
, املةتلفددة املهداراو الل ويدةعلد   رقيدب يقد  دو  وجدود لل دة الداخليدة الدة  ثددل, كمدا  عوهدا

وبالتدداي يعددا و  مدد  قصددور ي , زيددادة  وهدداعلدد   و سدداعد والددة لعددل الددةاكغة ي حالددة  الددطة
  التواصل اللفظي.

 ،اميدددة ضدددعاا السدددمر التلدددد   القصدددور ملحدددوي ي طغيقدددة التواصدددل اللفظدددي هدددةاو 
اسدتعمال الل دة اللفظيدة عل   وعدم قدرهتم وذل   تيبة لقصور ي مهاراو الوظا ا التنفيةية

وعددددم رغبدددتهم ي  قلدددة حصددديلتهم الل ويدددة واافدددات مسدددتواهم التعليمددديإىل  ممدددا أد  ي ا دددوار
 عدد  عاقددة عمددل دراسددةإىل  وهددةا مددا دكفددر الباحثددة ،اسددت ال بقايدداهم السددمعية ي  علددم الل ددة

  .مما ي د  زيادة حصيلتهم الل وية و  نمية مهاراو ا وار اللفظي لديهم الوظا ا التنفيةية
الددغ ي   السدد الجابددة عدد  ىف حماولددة ا  البحددر ا ددايومدد  هنددا صكدد  صددياغة مالددكلة 

التاميدة ضدعاا لدد   التواصدل اللفظدي واضدطغاباو الوظدا ا التنفيةيدةالعاقة بد  ما  التاىل:
 ؟ السمر

 فرع   وهي  أسئل الرئ س عدة  السؤالوينبثق عن هذا 
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ضدددعاا  طفدددالاأللدددد   التواصدددل اللفظددديو بددد  الوظدددا ا التنفيةيدددة  ةهدددل  وجدددد عاقددد  1)
 ؟السمر

الوظددا ا ضددعاا السددمر ي  طفددالمدد  األ ا  ددا و  الددةكوركفددغوق بدد   وجددد بدد   هددل  2)
 ؟التنفيةية

 ؟التواصل اللفظيا  ا  م  األطفال ضعاا السمر ي و  الةكور وجد كفغوق ب   هل  3)

 
  البحثأهداف 
 إىل: البحر ا ايدا يه

لددددد   التواصدددل اللفظددديالكالدددا عددد  دور الوظدددا ا التنفيةيدددة وعاقتهددددا بإضدددطغاباو  (1)
  األطفال ضعاا السمر

  التقليل م  املالكاو الل وية الت يواجهها التامية ضعاا السمر (2)
 

 البحثأهم   
تناوفددا البحددر ومددا صكدد  أ  يرت ددب يمدد  أ يددة املت ددياو الددت  البحددر ا دداي نبددر أ يددة 

 :وصك   وضيح هة  األ ية ي اآ  ضعاا السمر عليها مستقبل التامية 
هتماٍم علمِي وقدومٍي ملحدوٍي بغعايدة الطفدل بصدفة عامدة ا أ   ي إطار البحر  اأ  هة  1)

 وج  التحديد. عل   السمروللطفل املعاق بصفة خاصة وبضعاا 

 .والتعبي اللفظي األلفايع  طزي   املسئولة الوظا ا التنفيةية ناليا عل   العمل  2)
 .لتنمية ا صيلة الل وية لديهم االبتدا يةضعاا السمر ي املغحلة  طفالاألحاجة   3)

 التامية ضعاا السمر.لد   الل وية صا  اخلعل   حماولة إلقاء الضوء  4)

 
 جرائ  اإل بحثال محاه م
 عددغا الباحثددة الوظددا ا التنفيةيددة إجغا يددا بأهنددا مفهددوم  :الوظددا ا التنفيةيددة  1)
و , األكفغاد ي خمتلدا املواقدا سلو عل   املعغكفية املسيطغة لوصا دموعة م  العملياو أشار

  الدتحكم اال فعداي –املغو دة العقليدة  –املغاقبدة الةا يدة  –الدةاكغة العاملدة  –يالمل )التةطيا 
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مقيددال الوظددا ا التنفيةيددة املسددتةدم ي علدد   و قددال بالدرجددة الددة حيصددل عليهددا أكفددغاد العينددة
 .ا اي البحر
 :  التواصل اللفظي2) 

التواصدل  الل دة املنطوقدة الدة يدتم مد  خافدا  عغا الباحثة التواصل اللفظي اجغا يا بأ د 
 .واملعتقداو ب  البالغ كفكارواملالاعغ واأل  تضم   بادل املعلوماومر األخغي  و 

ا  الطفددل ضددعيا  إجغا يددا  عددغا الباحثددة ضددعاا السددمر :ضددعاا السددمر  2)
 ،ديسددبل  25-45السددمر با دد  ذلدد  الطفددل الددة  كفقددد جددزءا مدد   عددة عنددد درجددة معينددة )

مقويدداو صددو ية مدد  خددال املعيندداو السددمعية حددت يسددتطير إكتسددال ا صدديلة  لددةل  حيتددا 
 .معهم   والتواصلالل وية واملالاركة مر اآخغي

 
 اإلطار النظري 

  ضعاف السمع اوال
التلميدة الضدعيا السدمر   24ص, 2552) وربيدر حممدد, طارق عدامغ م كل م عغكفه

 عاو دددة بعددد   الكدددام ولكنددد  يفهدددم شدددديدة ي السدددمر مددد  صدددعوبة يعددداي  بأ ددد  التلميدددة الدددة
 .  ديسيبل75_ 05ويرتاو  كفقدا  السمر لديهم م  ), االجهزة ووالوسا ل املعينة

ويعتمددد  عغيددا ا عاقددة السددمعية علدد  عمليددة التالددةي ، والددة  يالددتمل علدد  قيددال  
الل دددة االسدددتقبالية والتعبييددددة ومسدددتوياو النطددددق والكدددام وكدددةل  التقيدددديم الدددوظيفي السددددلوكي، 
والة  يغ  أ  ا عاقة السمعية هي  ل  املالكاو الة يدول دو  أ  يقدوم اجلهداز السدمعي 

بوظا فد  و قلدل مد  قددرة الفدغد علد   داع األصدواو املةتلفدة )زيداد الداال ورخدغو ،  عند الفغد
  .255ص  ،2510

 :Functional Definition المنظور الوظ حي لإلعاق  السمع  
يغكدددز  عغيفهدددا مددد  هدددةا املنظدددور علددد  مدددد   دددأ ي ا عاقدددة السدددمعية علددد  كفهدددم الل دددة  

املنطوقدددة، ولدددةل  كفهدددو يعددد  احندددغاا ي السدددمر حيدددد مددد  قددددرة الفدددغد علددد  التواصدددل السدددمعي 
اللفظددي وأداء دور  وبالتدداي عدددم القدددرة علدد  املالدداركة ي مواقددا ا يدداة اليوميددة والتفاعددل مددر 

 . (Stach, B., 2010,p. 220)اآخغي  
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ا  الطفدددل ضددعيا السدددمر با دد  ذلددد  الطفدددل )علددد   ممددا سدددبق جنددد ا  التعغيفددداو  تفددق
مقويداو صدو ية  لدةل  حيتدا  ،ديسبل  25-45الة  كفقد جزءا م   عة عند درجة معينة )

مدد  خددال املعيندداو السددمعية حددت يسددتطير إكتسددال ا صدديلة الل ويددة واملالدداركة مددر اآخددغي  
 معهم. والتواصل
 
   اليواصل اللحظياثان   

إىل التواصدل اللفظدي أ د    Adler, & Rodman, (2006 p.4)أشدار كدل مد  
عملية استبابة بالغية لسلو  رمز  م  اآخغي ، وقدما  ا ة خصا    يدز التواصدل اللفظدي 
، اوهي خصوصيت  با  سا  دو  غدي  مد  الكا نداو كفهدو الكدا   الوحيدد الدة  يتواصدل لفظي د

عملية مستمغة  عتمد عل  سلسلة م  اخلد او السدابقة، با ضداكفة إىل أ  التواصدل يكدو  وأ   
، أو كفكددددداررمزيدددددا حيدددددر يدددددتم اسدددددتةدام الغمدددددوز الل ويدددددة للتعبدددددي عددددد  األشدددددياء واملعلومددددداو واأل

 .ممكنا ب  األكفغاد وبعضهم البع األحدا  مما جيعل التواصل 

 Gutierrez-Ang,  (2009مها و تطلب عملية التواصل عدة مغاحل ر يسية قدد 

,p.6) :ي 
 .اغي لفظي  ، أو اهو الالة  الة  يقوم بنقل الغسالة سواء لفظي   الميكلم   1
 هي احملتو  الة  يتم  نظيم  و الفي  باستةدام الل ة الة يفهمها املغسل. الرسال    2
 هي الوسيا الة  يستةدم  املغسل ي  الفي وكف  شفغة الغسالة. القناة   3
 هو الالة  الة  يقوم بف  رموز الغسالة الة قدمها ل  املغسل. المسيقبل   4
 هي استبابة املستقبل للغسالة الة قدمها ل  املغسل. اليغذي  الراجع    0

ومدد  هنددا صكدد  القددول بددا  التواصددل هددو  لدد  العمليددة ا  سددا ية الددة يددتم مدد  خافددا  
فددا حيصددل الفددغد علدد    ةيددة راجعددة مدد  واملالدداعغ ومدد  خا كفكدداراسددتةدام رمددوز  عدد  عدد  األ

 بسبب إعاقتهم. اجز ي  ، أو ااآخغي ، هة  العملية حمغوم منها ذو  ا عاقة السمعية كلي  
مهدارة أخدغ  لل دة اللفظيدة هدي  Stewart, & Clarke, (2003, p.25)وأضداا 

 .معغكفة الطفل باملفغداو الل وية مكو  حمصول الل ة: ويقصد ب 

 هي: مكو او  إىل أربعة 137ص  ،2552)بينما قسمها إيهال البباو  
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وهو الدة  يبحدر ي الدنظم واأل دا  الصدو ية والنظدام الصدو   المسيوى الحونولوجي   1
ضدددح أ   - هدددو عيدددر األصدددواو الل ويدددة املتمدددايزة عددد  بعضدددها الدددبع  قدددا ل دددة مدددا وأو

 هي:املكو  الفو ولوجي يهتم بثا ة الاهاو خمتلفة 
 اخلصا   املادية و المل اختيار األصواو و نظيمها. -أ

اخلصددا   ا دراكيددة و الددمل طددول وقددوة و  مددة و ددأ ي األصددواو ا دداورة ودرجددة  -ل
 ار فاع الصوو و غدد .

اخلصددا   ا  تاجيددة و الددمل مدددة الصددوو ومكا ددة وطغيقددة النطددق ودور األجددزاء  - 
 .الصو ية

بدراسدددددة  غاكيدددددب الكلمدددددة ويصدددددا كيدددددا  تكدددددو  ويهدددددتم المسااااايوى المورفولاااااوجي    2
الكلمدداو و الددكل املكو دداو األساسددية لل ددة ويعددغا باسددم الفددو يم وهددو اصدد غ وحدددة 

 ذاو معف.
ويهدددددتم هدددددةا املسدددددتو  بالكالدددددا عددددد  معددددداي الكلمددددداو واجلمدددددل  مسااااايوى المعااااااني  (3

 والعباراو والعاقاو ذاو الداللة ب  الكلماو واجلمل كما يهتم جبمير مكو داو اه
وداللتهدددا، كفاملسدددتمر عنددددما ال يسدددتطير كفهدددم معدددف مدددا يقولددد  املتحدددد  كفدددا  التواصدددل 

 ينقطر بينهما.
ويقصد ب  دراسة القواعد الدة يكدم اسدتةدام الل دة ي املواقدا   المسيوى البرجماتي (4

الوظيفدة )أساسدية هي االجتماعية املةتلفة وىف هةا املستو  جندد أ  لل دة  ا دة وظدا ا
  الوظيفة التفاعلية ،الوظيفة التنظيمية ،األدا ية

 
  نظريال تحسر اليواصل

  أ  هدة  النظغيداو بدددأو ي شدكل صدور بدا يددة ال 1974زيددا  عبدد البدداقي ) أشدار
 االتواصددلية عمق دد كفكددار تددواكفغ كفيهددا القضددايا التواصددلية الددة  الددكل  ظغيددة علميددة،   ازدادو األ

 ظغيدداو علميددة فددا جدددارهتا وذلدد  علدد  النحددو ، جعلتهددا  تحددول إىل ةجديددد اوأخددةو أبعدداد  
 التاي:

 الصور البدائ   لليواصل  (1)
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إ  الطفددل البالددغ  منددة  ظددة مددياد  يتميددز باخلصددوبة التواصددلية الددة  تدداز ةددا الطبيعددة 
البالغية، ولئ  كا ا مظاهغ هة  اخلصدوبة ال  بلدق قمتهدا إال ي هنايدة السدنة الثالثدة مد  العمدغ، 

ابر حغكددداو وجددد  األم ي األسدددبوع الثالدددر مددد  عمدددغ ، وىف األسدددبوع الغابدددر كفالطفدددل البالدددغ  يتددد
متابعدة املغ يداو ىف أكفددق أوسدر، بدل أ  النظغيدداو  ة دا يتديح لدد  كفغصد يسدتطير يغيد  رأسد  قلدديا  

ا " لبضدر  دوا  رد  املا عة الت ال هدا فا طتفي، كما صيل إىل االبتسام "ابتسامة مسدتقغة قلديا  
إىل أ  الطفددددل ىف هنايددددة الالددددهغ األول  با غكدددداو واألصددددواو ويددددةهب "هددددويغ"علدددد  املداعبددددة 

للمناغدداة، وخاصددة إذا كا ددا مصددحوبة بددبع  الرتبيددا،.غي أ  هددةا  يداخلدد  السددغور اسددتبابة
االر بددددا  مدددد  طددددغا واحددددد ويعتمددددد علدددد  البكدددداء واالبتسددددام مدددد   احيددددة الطفددددل واالسددددتبابة 

ا صدددلة مددد  طدددغا واحدددد. وال يسدددتمغ هدددةا الوضدددر التفسددديية مددد   احيدددة األم، ومعدددف ذلددد  أهنددد
، حير يبدأ الطفل ىف االستبابة ألصدواو البدال   بإصددار صدوو هدو اآخدغ ىف هنايدة طويا  

 األسبوع السابر م  عمغ .
الحدد  "شددتي " حدددو  ذلدد  ىف هنايددة األسددبوع التاسددر. ومدد  هنددا  دد ز أ يددة الصددوو 

بددالتعبي  ادام . بعددد أ  كدا  يسدتةدم مغ بط دبالدكل واضدح، ويددخل الت ددايغ علد  طغيقدة اسدتة
يسددتةدم للتعبددي عدد  حالددة وجدا يددة أخددغ . وبعددد أ  كددا   عدد  األو واجلددوع كفحسددب، أصددبح

يسددددتةدم دو  اعتبددددار إال لطددددغا واحددددد كفحسددددب هددددو الطفددددل، أصددددبح يسددددتةدم علدددد  سددددبيل 
عور بداآخغ عل  األقل بدأو  باشي هةا االستةدام. وم  ذل   لم  بوادر الال، أو التبادل

  .09ص , 1974زيدا  عبد الباقي ,ي: ) واالعرتاا الضمين ب 
 

 نظري  "ويحر وشانون" فى اليواصل  (2)
الددددت  عتمددددد علدددد  الغياضددددية ىف التواصددددل، مدددد  خددددال موقددددا  -صكدددد  لز ددددة  ظغيتهمددددا

  واصل  ب  أخصا ي اجتماعي ومبحو  ىف موقا م  مواقا خدمة الفغد، حير: 
 تدار رسدالة )دموعدة  وجيهداو  يغغدب ، أو اجتماعي  ينتةب خصا يأاملغسل: ) -أ

، ىف  وصدديلها إىل مسددتقبل )مبحددو   األمددغ الددة  يضددطغ املغسددل إىل يويددل رسددالت  إىل شددكل
املبحو . وبةل  يكدو   رمز، حبير صك   قلها ع  قنواو  واصلية إىل املستقبل، أو هيئةأو 

 .وعقل األخصا ي االجتماعي هو مصدر املعلوما
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الغسدددالة: وهدددد  عبددددارة عدددد  دموعددددة  وجيهددداو مدددد  أخصددددا ي إىل مبحددددو  يتددددوىل  -ل
بددور قنداة اال صدال الغ يسدية  صوو األخصا ي االجتماعي  وصيلها، و قدوم املوجداو الصدو ية

 .لعملية التواصل
الغمددز الددة   ، أو املسددتقبل: وهددو الددة  يتلقدد  الغسددالة ويقددوم بتحويلهددا إىل الالددكل - 
هيئتدد  األوىل، وبددةل  يكددو  عقددل املبحددو  هددو افدددا الددة  يغمددز األخصددا ي ىف  كددا  عليدد 

السددددتقبال  ااالجتمدددداعي إىل وصددددول التوجيهدددداو إليدددد . علدددد  حدددد   ثددددل أذ  املبحددددو  جهدددداز  
  .21, 1974زيدا  عبد الباقي ,ي: املعلوماو )
 

  نظري  "الزارسحل د" في اليواصل (3)
يددال اسددتباباو املسددتمع  لكذاعددة كوسدديلة  عتمددد  ظغيتدد  علدد  دراسددا   امليدا يددة ىف ق

 واصدددل ر يسدددية، وهدددو  فددد  األسدددلول الدددة  اسدددتةدم  زميلدددة وابددد  وطنددد  )موريندددو  ي وضدددر 
 ظغية مبتكدغة ىف قيدال العاقداو االجتماعيدة. ومد  خدال دراسدا   امليدا يدة  وصدل إىل  ظغيتد  

 اخلطددو  ،  لدد  النظغيددة الددتالتواصددل ذ  ، أو ىف التواصدل املسددتمدة مدد  التددأ ي علدد  مدغحلت 
 يتبلور كفيها املوقا التواصل  عل  النحو التاىل: 

 وهو الة  ي لا وينقل الغسالة.  :املغسل -أ
الغسدددددالة: وهددددد  مدددددا يغغدددددب املغسدددددل ىف إرسدددددال  إىل املسدددددتقبل مددددد  خدددددال وسدددددا ل  -ل

 التواصل اجلمعي.
مدددد  وجهددددة  ظددددغ  لدددد  النظغيددددة ال  تددددأ غ  -وهددددة  اجلمدددداهي املسددددتقبل: )اجلمدددداهي  - 

بالغسالة مباشغة، وإ ا يتأ غو  أكثغ إذا ما  قلا إليهم  ل  الغسالة مغة أخدغ  عد  طغيدق قدادة 
األجهددزة اال صددالية ، أو الددغأ ، حيددر حيتكددغ قا ددد الددغأ  بعدد  األسدداليب التواصددلية )القددغاءة 

االسددتماع، كفإ دد  يسددتطير إعددادة صددياغة الغسددالة ، أو ءة. ومدد  خددال متابعتدد  للقددغاراديددو  مددثا  )
 . 22 ,1974 زيدا  عبد الباقي,ي: ) بالكل يتفق مر ا الة املعنوية للمستقبل

 
 في اليواصل   Colinنظري  "كولن"  (4)
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مد  النظغيداو  Colin  حيدر  عتد   ظغيد  كدول  1994أشار إليها حممد عبد ا دي )
الغا دة ي دال التواصل، والة استةدم كفيها بع  املصطلحاو املستعارة مد  العلدوم الكهغبيدة 

 . الت ةية الغاجعة -0، املستقبل -4، التدكفق -3، الغسالة -2، مغسل -1وا لكرتو ية:
 عتمدددد هدددة  النظغيدددة علددد  عقدددل ا  سدددا ، باعتبدددار  املغكدددز الغ يسدددي للتواصدددل سدددواء ي و 

 االسددتقبال، ذلدد  أ  العقددل هددو الددة  يصددو( الغسددالة الددة يتددوىل اجلهدداز الصددو ، أو رسددالا 
ا درا  الدددددة  يتدددددوىل اسدددددتيعال الغسدددددا ل،  ا وصددددديلها إىل املسدددددتقبل، ويكمددددد  ي العقدددددل أيض ددددد
التدددةكغ، واال تبدددا ، والدددة  سددداعد علددد  إرسدددال  با ضددداكفة إىل العمليددداو النفسدددية األخدددغ  مثدددل

غسدددا ل، وصكددد   لةدددي  املوقدددا التواصدددلي ي  ظغيدددة )كدددول   علددد  النحدددو واسدددتقبال  لددد  ال
 التاي: 
 الة  يستةدم م  عقلة الغسالة الة يغغب ي  وصيلها إىل شة  رخغ. :املغسل -أ

 الغسالة: الة يصوغها بعقلة ي شكل صك  إدراكها م  املغسل إلي . -ل
واسدتعدادا   النفسدية مثدل التدةكغ، ا درا  املستقبل: الة  يستةدم عقلة وقدرا    - 

 واال تبا ، ي استيعال  ل  الغسالة.
الت ةية العكسية: هي االستبابة للغسالة )املثي   ل  الة  عود إىل املغسل وبدةل   -د

  كتمل الدورة التواصلية. 
مدد  املاحدد  أ   لدد  النظغيددة  عتمددد علدد  الدراسدداو النفسددية، و عتدد  مدد  النظغيدداو  

 لقيامها عل  أسال أ  التواصل دورة مستمغة. ملتكاملةا
وهددددي املغسددددل و  عناصددددغ التواصددددلعلدددد   جنددددد أ  ا فدددداق النظغيدددداو مددددا سددددبق وي ضددددوء
 النظغيدداو اعتمدددو بعدد , غددي موجهدد ، أو سددواء أكا ددا الغسددالة موجهدد , املسددتقبل والغسددالة

كفددددإ  التواصددددل عمليددددة ومنهددددا  قدددددراو عقليددددةإىل  دراسدددداو  فسددددية ,وا  التواصددددل حيتددددا علدددد  
 .مناسب ألساليب التواصل ومنها صك  االستفادة ي إعداد مقيال, مستمغة ورغبة داخلية

 
  الوظائف الينح ذي  ثالثا

 عددددغا الوظددددا ا التنفيةيددددة بأهنددددا القدددددراو املعغكفيددددة الددددة  ددددنظم و ددددتحكم ي كددددل مدددد  
 وهدددي  تضدددم موجدددة حندددو هددددا معددد   وهدددي وظدددا ا ضدددغورية ال  سدددلو األخدددغ  القددددراو 
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 ،)السدديد سددعد والكددا واملغو ددة والددةاكغة العاملددة واملغاقبددة الةا يددة والتعمدديم التةطدديا والتحويددل
 . 73ص  ، 2514

 ددد ز  أ  الوطددا ا التنفيةيددة landry, (2003, p.6)الددنف  أمثددال  ويددغ  علمدداء
اخلطددا ، أو النظددغ  عدد  بعدد  االكفعددال بالسددغد اللفظددي وا دددير بوضددو  ي املواقددا املغ بطددة

بعيدددا عدد  بعدد  العمليدداو النفسددية الددة يقددوم كفيهددا الفددغد بالتصددغا الفعلددي بطغيقددة  املسددتقبلية
السدددلوكياو الدددة ، أو بأهندددا إعدددادة إ تدددا  للةددد او والدددة صكددد   فسددديها, او وما يكيدددة رو ينيدددة

وقدد حددد البداحثو   سددة مواقدا يعبدز النالدا  الدغو يين للسدلو  ا  ينبزهددا , اكتسدبها الفدغد
 :الفغد وهيلد   وجنا   و مهاراو الوظا ا التنفيةية بكفاءة

 .اطاذ القغار، أو بالتةطيا الوظا ا املغ بطة -

 .وحلها املالكاوعل   القضاء، أو الوظا ا املغ بطة بتصحيح االخطاء -

بطغيقددة  املواقدا الددة يكددو  كفيهددا الفددغد و يدتعلم بعدد  االسددتباباو املطلوبددة -
، أو  تدددابر متسلسدددل لاحددددا علددد   لفظدددي يعتمدددد سدددغدإىل  يتدددا املواقدددا الدددة ، أو ,جيددددة

 التصغكفاو 

 .املواقا املغ بطة بفنياو و قنياو صعبة، أو املواقا اخلطية -

، اسددتباباو لعدداداو قويددة ومتأصددلة كفنيدداعلدد   املواقددا الددة  تطلددب الت لددب -
 .املواقا الة  تطلب مقاومة امل غياو القوية م  خال التنظيم الةا أو 

الددة  كدد  الالددة  مدد   عددغا  املعغكفيددة مدد  الوظددا ا الوظددا ا التنفيةيددة هددي دموعددة
  , كفيدد   قيدديم مددد  مناسددبة هددةا السددلو  ملوقددا التفاعددل الددة  يتواجدددو , سددلوك  الالةصددي

  يدددي هدددةا السدددلو  اذا اقتضدددي موقدددا التفاعدددل ذلددد  وصكددد  القدددول ا  الوظدددا ا ، أو  عدددديل
، أو و نفيددة خطددة التصددغا وضددرعلدد    عكدد  قدددرة الالددة التنفيةيددة دالددة لعمليدداو معغكفيددة 

  (Damasio, 1994 الفعل ي املواقا االجتماعية املةتلفة
السدديطغة  وهددي املهدداراو األساسددية بعدد  مدد  خددال الوظددا ا التنفيةيددةعلدد   و تعددغا

وجددود علدد   و سددتدل ، بدددء مهمددة ،الددةاكغة العاملة،املغاقبددة الةا يددة ،املغو ددة ،علدد  اال فعدداالو
 قديغ كم مد  الوقدا  ،مالارير التةطيا :مالكلة ي مر وظيفة  نفيةية عندما جند مالكاو
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، أو بدددء األ الددطة ,فدد ا ، كتابيددا ، أو  لفظيددا (سددغد القصدد  سيسددت غق املالددغوع السددتكمال
 . (Morin, 2014  التةكغ ،املهام

 ا  الوظدددا ا التنفيةيدددة مهددداراو عقليدددة عليددداعلددد   ممدددا سدددبق جندددد ا  ا فقدددا التعغكفددداو
وبددددد  الوظدددددا ا التنفيةيدددددة كأسدددددرت يبية  دددددل  كفيهدددددا  تضدددددم  مهددددداراو مثدددددل معاجلدددددة مدددددتحكم

ا  الفدغد يسدتةدم معداراو عقليدا عليدا مثدل التةطديا إىل  املالكاو لكمدا اشدارو التعغيفداو
واملغو دة العقليدة ي التنقدل مد  عمليدة  واملغاقبدة ختيدار اسدرتا يبية ما مدةاإىل  با ضاكفة .والكا
 .ا  ل املالكلةساعي  , ي ضوء هدا الخغ 

 
  Models Of Executive Functionsنماذج الوظائف الينح ذي  

 Luria s Theory نظري  لوريا  1)
 قددر  :الوحدددة األوىل ،كفددإ  الدددما( البالددغ  يتكددو  مدد   ددا  وحددداو ،بالنسددبة للوريددا

ومسدد ولة عدد   نظدديم وإدارة ا  ددارة للقالددغة الدماغيددة والوحدددة الثا يددة  ،أساسددا ىف جددةع الدددما(
و الدمل الفصدوص الصددغية واجلداريدة واخللفيدة  ،مس ولة ع   الفي ومعاجلة وطزي  املعلومداو

و الددددمل  –يددددة الفصددددوص األمام –أمددددا الوحدددددة الثالثددددة كفتقددددر ىف املنطقددددة األماميددددة ىف الدددددما( 
  . Luria, 1973)وظا فها بغدة و نظيم و نفية ويقق السلو  ا  ساىن 

 
 نموذج جهاز اإلشراف االنيباهى (2)

 supervisory Attentional System Model 
كفددإ  بغدددة و نظدديم و وضدديح األكفعددال ا  سددا ية  ،النمددوذ  الددة  أعددد   ورمددا  وشددالي  

وا شدددغاا  Contention Schedulingجدولدددة األعمدددال ، أو  نظددديم : الدددمل جهدددازي 
واجلهدداز األول مسدد ل عدد  السددلوكاو الغو ينيددة  Supervisory Attentionalاال تبدداه  
املهدددداراو الددددت  كنددددا مدددد   فضدددديل و غ يددددب هددددة  املهدددداراو والسددددلوكاو الغو ينيددددة ، أو واملتعلمدددة
مددثا عمددل  ،املهدداراو والسددلوكاو املهدداراو الددت  كنددا مدد   فضدديل و غ يددب هددة ، أو واملتعلمددة

أمدا اجلهداز الثداىن كفمسد ول عد   نظديم املهداراو غدي املألوكفدة  .القهوة ىف أ ناء التحد  بافا ا
هندا   سدة أ دا  مدد  املواقدا حيدر  كدو  ا  ددارة  ،وبالدكل خدداص .واملهداراو غدي الغو ينيدة

https://www.understood.org/en/about/authors/amanda-morin
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وهددة  املواقددا  الددمل التةطدديا  .ىلالتلقا يددة والغو ينيددة للسددلو  غددي كاكفيددة لددوداء الفعددال واملثددا
وا سدتباباو الدت  كدو  غدي متعلمدة  ،و صحيح األخطاء ومواجهة املالدكاو ،واطاذ القغار

وأخدددديا  تطلددددب السدددديطغة علدددد   ،و وقددددر اخلطددددغ ،يددددو  سلسددددلة أكفعددددال غددددي مألوكفددددة، أو جيدددددا
 ;Norman & Sshallice, 1986). مقاومدددة ا غدددغاء، أو اسدددتبابة كدددا قويدددة

Alexander; Shallice; Picton; Binna & Macdonal, 2005 . 
 

  (Stuss and Benson Model)نموذج سيس وبنسون  (3)
وذلد  لضدبا ا تبدا  الفددغد  ،هدةا النمدوذ   ا دة أجهدزة يتفاعدل بعضدها مدر بعد  اقدرت  

 Anterior reticular)ووظا فدددد  التنفيةيددددة وهدددد  جهدددداز ا  ددددارة الالددددبك  األمددددام  

activating system   
 ،  Diffuse thalamic projection system)وجهداز املهداد املوصدل املنتالدغ 

ويكددو   ،  Fronto-thalamic gating system) املهدداد  –وجهدداز البوابددة األمددام  
أمدددا اجلهددداز الثالدددر كفمسددد ول عددد  ضدددبا  ،اجلهدددازا  األوليدددا  مسددد ول  عددد  إدامدددة يقظدددة الفدددغد

اال تبدددا  التنفيدددة  ويديددددا كفدددإ  جهددداز ا  دددارة الالدددبك  األمدددام  حيددداكف  علددد  إدامدددة مسدددتو  
امددا جهدداز  .وحيددر يدد د  التلددا ىف هددةا اجلهدداز إىل كفقدددا  الددوع  ،ا  ددارة العامددة عنددد الفددغد

 ،اخلارجية خال كفدرتة قصديةاملهاد املوصل املنتالغ كفهو مس ول ع  إدامة يقظة الفغد للمثياو 
  .وي د  التلا ىف هةا اجلهاز إىل التالتا بوساطة املثياو اخلارجية

 ،وأخيا كفإ  جهاز البوابة األمام  املهاد  مس ل ع  الوظدا ا العليدا للقالدغة الدماغيدة
و لدددا هدددةا اجلهددداز  .وضدددبا األداء اليدددوم  ،اختيدددار املثدددياو واالسدددتباباو ،مثدددل التةطددديا

وسدددلو  لاهدددل افددددا حيدددر  ،مثدددل عددددم اال تبدددا  وعبدددز ىف االستبصدددار ،أعدددغات يددد د  إىل
املدددةكور سدددابقا ىف النمدددوذ   ، الدددب   لددد  الدددت  ندددت  مددد  التلدددا ىف جهددداز ا شدددغاا اال تبددداه 

(2 . 
جهدداز ا شددغاا اال تبدداه  والنمددوذ  ، أو وقددد طددور سددت  ورخددغو  العاقددة بدد   ظددام

ووصدفوا هددةا النظدام كالددبكة منفصدلة مدد   .ا يعمدا وكيدد ، السدابق)الثا د  لسدت  وبنسددو  
و الددمل  ،النيور دداو والددت  ثددار  دددخاو حسددية إمددا بنظددام رخددغ وإمددا بنظددام الضددبا التنفيددة 
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  cingulate area)والرتكيددز واملسدد ول عندد   ،  frontal right)اال تبددا  واملسدد ول عندد  
والكا واملس ول  ،  cingulate and orbitofrontal areas)واملالاركة واملس ول عنها 

  Dorsolateralعن  
Prefrontal cortex التبددددديل واملسدددد ول عندددد  ، أو والت دددديDorsolateral 

prefrontal and) medial frontal areas    والتحضددي واملسدد ول عندد(Left 

dorsolateral prefrontal cortex) (Stuss.etal., 1995) . 
 

  Duncan s goal-neglect theoryنظري  دونكان ليجاهل الهدف  (4)
األهدددددداا الفغعيدددددة ىف ، أو دو كدددددا  وزمدددددال  الددددددور الدددددغ ي   موعدددددة األهدددددداا رأ  

كفددددإ  دو كددددا   ،وىف  ظغيددددة لاهددددل افدددددا .الوصددددول إأل  أعلدددد  أهددددداا السددددلو  ا  سدددداىن
وهدددددةا سدددددلو  يضدددددبا بقا مدددددة مددددد   ،يفدددددرتت أ  السدددددلو  ا  سددددداىن موجددددد  حندددددو هدددددة  هددددددا

هدة  الوظددا ا التنفيةيددة للددما( عنددد عينددة مد  طلبددة اجلامعددة  ،األهددداا الفغعيددة، أو األهدداا
 األرد ية وعاقتها بالنوع االجتماع  

ليضدددم  أ دددة ،مدد  قبدددل الفغد –بدددا لدددةه  –األهددداا  الدددكل وطدددز  و فحددد  بددا لعقدددل 
وإحددددد  .داخلية، أو سددددوا يسددددل  بددددأ قصدددد  درجددددة كددددا سددددتبابة ملتطلبدددداو بيئيددددة خارجيددددة

ع  طغيدق ضدبا ،بنداء ىف السدلو ، أو سا سدية فدةة األهدداا هدو  كدوي   غكيدبالوظا ا األ 
وصك   وضددديح دور .يعيدددق إكمدددا ل مهدددارة معيندددة، أو كدددا السدددلو  الدددة  يسدددهل، أو  ا  دددارة

الفددد  األمدددام  ىف السدددلو  املوجدددة با قيقدددة الدددت  قدددول إ  " املغضددد  املصددداب  بتلدددا ىف هدددةة 
أ دداة دو كددا  ، أو يفالددلو  ىف يقيددق األهددداا املغجددوةاملنطقددة عددادة يكو ددو  غددي منظمدد  و 

كفدإهنم –املغجدوة  –لاهل افددا ". ومدر أ  مثدل هد الء املغضد  يتدةكغو  السدلوكياو املطلوبدة 
يقفدو  عندد ، أو و صدبح أكفعدا فدم عالدوا ية ،صيلو  إىل كفقدا  االستبصار حدول هدةة األهدداا

 ,Duncan. 1986: Duncan, 8: Owenالفغعيدة ) ،أكثدغ مد  األهدداا، أو واحدد

2000 . 

 

 راك ك للذاكرة العامل –نموذج جولدمان  (5)

 Goldman - Rakic's working memory model 
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وهددد  ،إ  هدددةا النمدددوذ  مبدددف أسدددا سدددا علددد  الدراسددداو الدددت أجغيدددا علددد  ا يوا دددا و
راكيد  أ دة ىف حد  أ  عيددر –طتلدا عمدا سدبق ذكدغة مد   ظغيداو و دداذ  ولدادل جولددما  

 كفإهنددا مقسددمة إىل مندداطق كفغعيددة متعددددة ،القالددغة مددا قبددل األماميددة مسدد ولة عدد  الددةاكغة العاملددة
  واملعنويدة Featuralمثل املكا يدة اخلصا صدية ) ،مس ولة ع  األ ا  املةتلفة للةاكغة العاملة

 واملعغكفة الغياضية
الكددا ) و سددتكمل القالددغة مددا قبددل األماميددة هددةة الوظددا ا عدد  طغيددق ممددغي  متبددادل 

 الت  تصل باملناطق اخللفية م  الدما( وا  ارة 
املنطقددة مددا قبددل األماميددة احملددددة واملسدد ولة عدد  خصددا   األشددياء  ،كفعلدد  سددبيل املثددال

(Features   املتةصصدددة ىف معاجلدددة اخلصدددا )تصدددل مباشدددغة باملنددداطق اخللفيدددة مددد  الددددما   
و وكفغ ،ة وكدددا املعلومددداو غدددي الضدددغوريةحير  ثدددار املعلومددداو ذاو العاقددد،الفيزيا يدددة لوشدددياء

 .للفغد معغكفة حديثة م  أجل أ  يقوم بوظا فة بفعالية مر الوقا
 كدددددددا  دددددددتم عددددددد  طغيدددددددق النددددددداقاو العصدددددددبية مثدددددددل ، أو إ  هدددددددة  األوامدددددددغ الدددددددت  ثدددددددي

(Catecholamines(  وخصوصا الدوبام  Dopamine  
–مهددددارة االسددددتبابة امل جلددددة وكمددددا يقددددال بددددا ألداء ىف  ،إ  العبددددز ىف الددددةكغاة العاملددددة

delayed  
(matching task )أد  إىل  ممددا ،ياحدد  عنددد القددغدة الددت عندددها  لددا ىف الدددما

وياح  أ ة عنددما  عدود مسدتوياو هدةة النداقاو إىل الوضدر  ، دىن مستوياو هةة الناقاو
إال  ،راكيدد  لدي  مقبددوال بالددكل واسددر–ومدر أ   ددوذ  جولدددما  .الطبيعد  كفددإ  العبددز  تف 

أ دددددددة يدددددددوكفغ  فسدددددددياو صكددددددد  كفحصدددددددها بالنسدددددددبة إىل دور القالدددددددغة قبدددددددل األماميدددددددة ىف الدددددددةاكغة 
 ,Goldmanوكدددةل  دور اخللدددل ىف جهددداز الددددوبام  و دددأ ية ىف الدددةاكغة العاملدددة )،العاملة

Rakic, 1992 . 

 
 Damasio's Somatic Marker فرض   دو ماس و لإلشارة الجسدي  (6)

وهددةا  ،األمددام  ىف اال فعدداالو والسددلو  االجتمدداع   ددوذ  ماسدديو دور الفدد  يوضددح
يتندداول املكددو  السدداخ  للوظددا ا التنفيةيددة و ددأ ية ىف املكددو   ،النمددوذ  علدد  عكدد  مددا سددبق
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ولقدد وضدر دوماسديو  .وكةل  ىف عملية اطاذ القغاراو اليومية والعاقاو البينالةصدية ،البارد
مدددثا الت دددياو ىف  ،لتفسدددي العبدددز العددداماجلسدددم  ، أو كفغيضدددة امل شدددغ اجلسدددد  1990عدددام 

الدددت يدددد  بعدددد  لدددا ىف اجلدددزء البطدددف  ،الالةصدددية واملالدددكاو اال فعاليدددة والبددد  شةصدددية
 . Ventromedial frontal Cortexاألوسا م  القالغة األمامية )

ويغ  دوماسديو أ  األكفعدال  توسدا  Phineas Gageوذل  كما حد  عند املغي  
 ،ل األماميدددة عددد  طغيدددق ا صددداالو معقددددة بددد  القالدددغة والقالدددغة الفغعيدددةعددد  طغيدددق املنددداطق قبددد

وبالدددكل خددداص اال صدددال الدددة  يتضدددم  القالدددغة البطنيدددة الوسدددط  واال صددداالو مددد  القالدددغة 
وياحدد  أ  املغضدد   .واللددوزة ويددا املهدداد الوسددط  للمهدداد الفغعيددة الددت  الددمل النددواة الظهغيددة

ط  للفدددد  األمددددام  ال يسددددتطيعو  أ  يغبطددددوا الددددةي  عندددددهم  لددددا ىف القالددددغة الظهغيددددة الوسدددد
 طبيقداو  كفهدم مر أهندم ر دا يسدتطيعو ،السلوكاو غي املناسبة با  شاراو اجلسدية اال فعالية

ألهنددم ال يسددتطيعو   ،مثل هدد الء املغضدد  يظهددغو  صددعوبة ىف ضددبا سددلوكاهتم،هددةة السددلوكاو
  .Damasio, 1995)استعمال األشاراو اجلسدية املتعلقة باال فعال ، أو كفهم

جندددد ا   ممدددا سدددبق بعدددد عدددغت النظغيددداو والنمددداذ  املعغكفيدددة املفسدددغة للوظدددا ا التنفيةيدددة
املعغكفيدددة  مددد  املهددداراو  ضدددمنا ا  الوظدددا ا التنفيةيدددة  دددوع يليددل النظغيددداو والنمددداذ  املعغكفيدددة

 وذلدد  بإسددتةدام والتحويددل والتنسدديق والكددا واملغاقبددة الددة  تضددم  عمليدداو التةطدديا العليددا
 جدزءا مد  النظدام املعدغي وهو ما جيعلهدا  ل مالكاو جديدة ومهاراو جديدة اسرتا يبياو

 واملعلومدداو املعددارا  نظدديمعلدد   حيددر اهنددا  عمددل, يعمددل ي املواقددا اجلديدددة الددة  السددا ل
 النظدام املعدغي املتبلدور الدة  يالددمل)ومد  عاملد  الدداخلي  يسدتبقها الفدغد ي بيئا د  املةتلفدة الدة
يتعددغت فددا  الددة و املهددام اجلديدددة ي أداء و ظهددغ أ يددة هددة  الوظددا ا  كغة طويلددة املددد الددةا 

 .الفغد م  قبل
االلددددا  الددددة  يعتدددد  أ  الوظددددا ا التنفيةيددددة هددددي  البحددددر ا ددددايي  الباحثددددة و بنددددا 

 املنفددة الغ يسددي  تضددم  املهدداراو العقليددة كمددا ا دد  وذلدد  أ  عمليدداو :وظددا ا املنفددة الغ يسددي
 .ع  حل املالكاو اجلديدة املس ل معغكفيا
 

  لدى ضعاف السمع الوظائف الينح ذي  واليواصل اللحظي 
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التدأ ياو البيئيدة علد  الكالدا عد    Gary Morgan (2016) دراسدةاسدتهدكفا 
 ندد  مدد  االبقددوة والواقددر أ  يغ بطددا   تنفيةيددةالظيفددة الو  و وأشددارو إىل أ  الل ددة, الددةاو  نميددة

وأ دد  مدد  الصددعب بالددكل خدداص يديددد مددا إذا كا ددا مهددارة واحدددة  ،بينهمدداالصددعب الفصددل 
يددوكفغ الصددمم كفغصددة كفغيدددة مدد   وعهددا لفصددل هددة  املهدداراو  . علدد  اآخددغ  اعتمددادا هددي أكثددغ

 وجدددد لددد  صدددعوباو ل ويدددة فدددا أسدددال إدراكدددي حسدددي. الصدددمم صكددد  أ   أل ددد  ي هدددة  ا الدددة،
ل وكددةل  العبددز ي وقددا الحددق ي التفكددي كددل الصددعوباو املبكددغة ي إقامددة ا صدداإىل   يدد د 

  وأقددددغاهنم السددددمر )    152ي هددددة  الدراسدددة، الصددددم )     طفددددالالكامدددي. ق  قيدددديم األ
الصددم أقددل بكثددي  طفددال  علدد  الل ددة و دموعددة واسددعة مدد  املهددام غددي اللفظيددة. أداء األ120

املعاجلددة. و الددي النتددا     ددي اللفظددي وسدغعة او الحدت السدديطغة لصددا  اخلد، جيددا علدد  املهددام
 و ل ددةال بدددال مدد  العكدد  بددالعك  ولكنددين أقددرت  أ  الددوظيفيإىل أ  الل ددة هددي مفتددا  األداء 

 التنمية.  عملية خال بينهما قد  ت ي العاقة الوظا ا
 اللفظيددة  AuBuchon, Angela Pisoni, (2015) دراسددةكفيمددا اسددتهدكفا 

طويلدة األجدل لزارعدي القوقعدة وكدا  ال دغت مد  هدة  الدراسدة  وسغعة املعاجلدة واألداء التنفيدة 
سدددتةدم ي الدددداخي ا دددديروهدددو شدددكل مددد   ،اللفظدددي ي االسدددتدعاء سدددغعةال كيفيدددة  أ  يقددددم

و  ،ايضدداللحفدداي علدد  املعلومدداو اللفظيددة ي الددةاكغة العاملددة، وقيددال سددغعة املعاجلددة اللفظيددة 
وا دد  وظيفدة  نفيةيدةمد  ال ال دغت :دداالو  ا ة ل  غ با وسغعة الرتميز، و ا درا  ا سي

 معاجلة الل داو البصدغية والسدمعيةعل   والقدرة التواصل اللفظيو  :قوقعةال ةعاخطغ ي زر  م 
 .م  خال خطال اال صاالو

كفحد   دأ ي الصدمم علد   Oberg, Elizabeth. (2011 دراسدةبينمدا اسدتهدكفا 
سددلوكياو األداء التنفيددة  للطفددل وقدددراو األداء علدد  ا دداالو العصددبية واملعغكفيددة وا جنددازاو 

عام دا . أظهدغو  قييمداو  12إىل  0طالب دا مد  الصدم ) درتاو  أعمدارهم بد   22)ي عينة مد 
 باطداو إجيابيددة    ار BRIEFالوالددي  واملعلمد  ي قا مدة  صدنيا السددلو  للوظيفدة التنفيةيدة )

  علدد  سددتة مدد  املقددايي  السددغيغية الثما يددة. كا ددا هنددا  ار باطدداو مهمددة P .<51كبددية )
 ،وعالددغاو الطددال ي اختبددار كفددغز البطاقدداو مدد  واليددة ويسكو سدد  . BRIEF)بدد   قدداريغ

 Writing .(Woodcock-Johnson  واختبددار طفددالواختبددار مسدداراو األلددوا  )لو
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Fluency بدددددار كفدددددغز البطاقددددداو مددددد  ويسكو سددددد : دمدددددوع األخطددددداء الكليدددددة . اسدددددتحوذ اخت
 BRIEF Global)مدددد  أصددددل ٪ 75واختبددددار طاقددددة الكتابددددة علدددد   بدددداي  بنسددددبة 

Executive Composite  , م  التباي  لتقغيدغ املعلدم ي  فد  املقيدال املغكدب.  ٪ 20و
مدر األداء التنفيدة   ق  قييم الطال الةي  يعا و  م  الصمم الورا ي مر يدياو أقدل بكثدي

(P .<50  علددد  املقددددايي  BRIEF   وأداء أكفضدددل بكثددددي ي مقدددايي  الطددددال خمتدددارة مدددد
 الطال الةي  يعا و  م  أسبال أخغ  للصمم.

معغكفة  Sipal, Rafet, Bayhan, & Pinar (2010)  دراسةي ح  استهدكفا 
 الصددم وضددعاا السددمر و ددأ ي طفدداللو العاقددة بدد  الوظددا ا التنفيةيددة والسددلوكياو العدوا يددة

الصددددم وضددددعاا  طفددددالاأل   مدددد 22 كو ددددا عينددددة الدراسددددة مدددد  ), التددددخل التعليمددددي املبكددددغ
دمددوعت  ا موعددة إىل  وق  قسدديمهم, عامددا  14 – 15السددمر و ددرتاو  اعمددارهم مددا بدد  )

و  تلقي واستةدم مقيدال لتقدديغ السدلو  األخغ  االوي  لقا مبكغا  دخل  عليمي خاص و 
وأشددارو  تددا   , لقيددال الوظددا ا التنفيةيددة  كمددا ق اسددتةدام كددغوو )ويسددكو  ,  العدددواي
 السدددلو  العددددوايعلددد   ا لدددي  لديددد   دددأ يمبكدددغ   أ   لقدددي خددددماو الرتبيدددة اخلاصدددةإىل  الدراسددة
كمدددا ,  الوظدددا ا التنفيةيدددة ا ي  نميدددةا واضدددح  املعددداق   عيدددا ولكددد  لديددد   دددأ ي   طفدددالاأللدددد  

 طفدالاأللد   والسلو  العدواي وجود عاقة سالبة ب  الوظا ا التنفيةيةإىل    أشارو النتا
 .املعاق   عيا
 تنفيةيدددةالمثدددل  ةعمليددداو العصدددبيمعغكفدددة ال  Kronenberger, (2014) دراسدددة

القوقعددة  زراعددة الصددم بعددد طفددالقددد  دد  غ علدد   نميددة مهدداراو النطددق والل ددة لددد  األو  .وعملهددا
علد  العكد  مد  ذلد ،  .ي مغحلة النمدو طفالاملعتاد ي السمر، وعادة األبطغق طتلا ع  

 الوظددددا ا)واخلدددد او كمددددا قددددد يدددد د  اىل  ددددأ ياو متبادلددددة علدددد   طويغ قدددددراو الل ددددة احملكيددددة
 . ملياو املعغي ومهاراو التحد العالتنفيةية و 
 السدغد قددراوللمهداراو الل ويدة و هدة  الدراسدة  قيديم   Hyejinm (2014) دراسدة

، أو صددددعوبة ي الددددةي  يعددددا و  مدددد  الصددددمم طفددددالمدددد  األ واملهددددام التنفيةيددددة ،عدددد  طغيددددق الفددددم
 إ تدددا  و عددد  طغيدددق الفدددموالسدددغد مدددوعت  وكدددةل  العاقددداو ا  اختاكفددداوودرسدددا  ،السدددمر
مدد  هددم و   ددأخغ الل ددة أطفددالمدد  أحددد عالددغ طفددا وعالددغة  وكا ددا ا مددوعت  مدد , القصدد 
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وشدددار  ي الدراسدددة.  ،سدددنة  سدددنة 11 لسددنواو  9مددد  ) ارهموكا دددا اعمددد ،ضددعاا السدددمر
وكدددا  االشدددةاص  ،عميقدددةو   معتدلدددة او  مدددا بددد دددرت  ي ا موعدددة جلسدددة  نا يدددة طفدددالعيدددر األ
 4مد  ) كدل مدا كدا  أكثدغ  .كفكغيدة، أو  فعاليدةا، أو اجتماعيدة مالدكاو لدديهملي   االخغو 
التواصدل الالدفهي  كدا   القوقعدة السدمعيةزراعدة ، أو م  اخل ة مدر السدمر  شهغأ 15و سنواو
ضدددعاا  طفدددالوضدددما ا موعدددة األ .، و لقدددوا  علددديمهم ي الفصدددول الدراسددديةاملسدددتةدم هدددو

 الفكغيدة الناميدة عدادة. ق  قيديم، أو االجتماعية والعاطفيدة الكاومر رقم  الةي  املالسم  
السدغد  مهدارةأ دارو و السدغد.  هغيدة ياجلالل دة  مد  قبدل االختبدار املوحدد ويليدل القدرة الل ويدة

الوظدا ا التنفيةيدة  القصة، وقيال افياكدل التنظيميدة منهدا. ق  قيديمم  خال القصة وروايتها 
 بطغيقت . 

الصددم  والسددمر لضددعاا  السددلوكية الددكاوامل  Hintermair دراسددة ندداق  كفيمددا 
املعلمددددد   قيددددديم  .ي سددددد  املدرسدددددة ي سدددددياق األداء التنفيدددددة  والكفددددداءة التواصدددددلية طفدددددالاأل
واملددارل العامدة للصدم، وذلد   اخلاصدة م  املدارل  طالبا 214)وظا ا التنفيةية لعينة م لل

واسدتكمل ذلد  مد  , تنفيةيدةالوظدا ا المد  سةة األملا ية م  املةزو  السلوكي باستةدام الن
ل  سددتبيا اال ,النسددةة األملا يددة السددلوكية الددكاوخددال اسددتبيا  قيددال الكفدداءة التواصددلية وامل

كددا  الطددال ي   .، ة ظهددغ النتددا   ي جددداول كلهددا  قغيبددا معدلدد   قددا  القددوة والصددعوباو  
يليددل  .املددارل العامددة أكفضددل درجداو علدد  معظددم املسددتوياو مد  الطددال ي مدددارل للصددم

ويندداق   .سددلوكية الددكاواالحندددار يكالددا عدد  أ يددة املهددام التنفيةيددة والكفدداءة التواصددلية مل
، أو الرتكيز بالكل خاص علد  الكفداءاو مثدل الكفداءة الةا يدة .و النتا   للعمل الرتبو أ ية 

يبددو أ  مد  الضدغور  با ضداكفة إىل  ضبا النف  ي املفاهيم الرتبوية لطالب الضعاا السمر
 . وسير اختصاصاو الل ة

  ناولدددا هدددة  الدراسدددة مسدددألة دور الدددة   لعبددد  الوظدددا ا التنفيةيدددة ي  طدددويغ الطدددال
كمددا يدددرل مددا االر باطدداو قددد  .ي املدددارل العامددة وي مدددارل للصددم ي هددةا السددياقالصددم 

وأصدددددبحا  السدددددلوكية الدددددكاويكدددددو  هندددددا  بددددد  املهدددددام التنفيةيدددددة والكفددددداءة التواصدددددلية، وامل
ي السدنواو األخدية ي ددال علدوم األعصدال، وعلدم الدنف   تنفيةيدة أ يدة متزايددةالوظا ا لل
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 املهدامدور  يم، وذل  أمغ مهم لكا النظغية واملمارسدة التعليميدة أ   ددرل بعنايدةاملعغي، والتعل
 . طويغ الطالي التنفيةية 

 صور اخلطال ينطو  عل  عدد م  العملياو املعغكفيدة  Karpicke (2011) دراس 
مهداراو وظيفدة السدلطة التنفيةيدة، والدةاكغة العاملدة، و   قدرت  الدراسدة بعد  العمليداواملعقددة. 

. مددد  أجددل مواصددلة األعلددد  طفددالاأللددد   ا درا  ا سددي ا غكددي  لعددب دورا ي  طدددور الل ددة
عاقدة املتددهور، صثدل   بالتحقيق ي هة  العاقة، قمنا بتقيديم االر باطداو بد  التصدور التعبدي 

مدددر املهدددام الدددة  نطدددو  علددد   ،زراعدددة القوقعدددة يلكشدددارة السدددمعية مددد  قبدددل مسدددتةدم ة قغيبيددد
وظيفدددة ا سدددية ا غكيدددة. البيا ددداو املتدددوكفغة العديدددد مددد  الوظدددا ا التنفيةيدددة، والدددةاكغة العاملدددة، ال

لددددينا وكالدددا هدددةا العمدددغ واألداء علددد  مهمتددد ، واحددددة  ثدددل  ثيدددل وظيفدددة واحددددة وا درا  
ي التعبددي  طفددالا سددي ا غكددي املهدداراو التنفيةيددة، كا ددا مغ بطددة إىل حددد كبددي مددر  صددور األ

ور لل ايدة. وعداوة علد  ذلد ، ظلدا العاقداو املتبادلدة بد  كدل مد  هدة  املهدام و صدور املتده
سدددد  و الددددي هددددة  النتددددا   إىل أ  للطددددال املتدددددهور قويددددة وكبددددية حددددت عندددددما  كددددو  ر ددددار اخل

العملياو املنسوبة إىل وظيفة السلطة التنفيةيدة، مثدل التةطديا اال تبدا ، الدتحكم ي احملغكداو، 
اليد والع ، وحل املالكلة،  كم  وراء يتحد  معاجلدة الل دة و طورهدا. والنتدا   والتنسيق ب  

علدد   طددويغ عددادة  قدددم السددنة املغجعيددة األوي للتحقيددق  طفددالا اليددة مددر عدداد  السددمر، واأل
 .الصم  غ د  زراعة القوقعة طفالأكثغ  فصيا م  الفغوق الفغدية ي األداء والنتيبة ب  األ

 -الدراساو السابقة:  عقيب عام عل 
ا فقدددددا عيدددددر الدراسددددداو السدددددابقة علددددد  أ     مااااان : اااااث الموضاااااو  والهااااادف .1

وأ   ، تيبدة للقصدور ي الل دة ضعاا السمر يعا و  م  قصور ي الوظا ا التنفيةية طفالاأل
وأ  ا عاقدة السدمعية  ،هدة  الفئدةلدد   التواصدل اللفظديالوظدا ا التنفيةيدة و  هنا  ار بدا  بد 

د إىل درجة كبية م  اكتسال الل ة  . لد  الطفل يح
والصدددم  ضدددعاا السدددمر طفدددالعلدددي األعلددد   البحددرأجغيدددا   مااان : اااث الع نااا  .2 

  233)  22)  22) اختلفددددا االعددددداد املالددددارك  بدددد  الدراسدددداو  غاوحددددا االعددددداد بدددد 
(214.  
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اختبدددددار ملالدددددكاو الوظدددددا ا  علددددد  دراسددددداوال اعتمددددددو  مااااان : اااااث ا دوال .3
 قدداريغ , و دراسدداو اخددغ   نوعددا بدد  اسددتبيا   قغيددغ الوالدددي  السددلوكية, BRIEF التنفيةيددة

كمددا ق ,  واسددتةدم مقيددال لتقددديغ السددلو  العدددواي, املعلمدد  حددول قيددال الوظددا ا التنفيةيددة
 . لقيال الوظا ا التنفيةية  استةدام كغوو )ويسكو  

بدد  الوظددا ا  العاقددة االجيابيددةإىل   تددا   الدراسدداو وأشددارو  ماان : ااث النيااائ  .4
 بدد  ار بددا  و كلمددا كددا  التدددخل مبكددغ وجددد ا  هنددا , التنفيةيددة والل ددة عنددد ضددعاا السددمر

 .واملهاراو العقلية واملعغكفية ضعاا السمرلد   الة  الكل السلو  العملياو املعغكفية
 

  البحثفروض 
بد  درجداو مقيدال الوظدا ا التنفيةيدة  ادالة إحصا ي  هل  وجد عاقاو ار باطية  _1

لددد    األبعدداد والدرجددة الكليددة), ودرجدداو مقيددال التواصددل اللفظددي  األبعدداد والدرجددة الكليددة)
 ؟ضعاا السمر طفالاأل

الدددةكور  ومتوسدددطاو )بددد  متوسدددطاو درجددداو  ا وجدددد كفدددغوق دالدددة إحصدددا ي   هدددل _2
األبعددددداد )يةيدددددة ضدددددعاا السدددددمر ي مقيدددددال الوظدددددا ا التنف طفدددددالمددددد  األ درجددددداو )ا  دددددا  
 والدرجاو الكلية ؟

الدددةكور  ومتوسدددطاو )بددد  متوسدددطاو درجددداو  ا وجدددد كفدددغوق دالدددة إحصدددا ي   _ هدددل3
األبعدددددداد )ضددددددعاا السددددددمر ي مقيددددددال التواصددددددل اللفظددددددي  طفددددددالمدددددد  األ درجدددددداو )ا  ددددددا  
 ؟والدرجاو الكلية 

 
  البحثإجراءال 

 . املنه  الوصفي ةالباحث ااستةدم  البحثمنه   -1
وطفلددة    طفددا  05ي صددورهتا النها يددة مدد  ) البحددر كو ددا عينددة   البحااثع ناا   -2

  طفلدددة، 22) بواقدددر ،واال اعيليدددة  حاكفظدددة الالدددغقيةلصدددم وضدددعاا السدددمر  درسدددة األمدددل ل
 – 35، ولددديهم كفقددد  ددر يددرتاو  مدد  )ا  عام دد12 – 9) ،  ددرتاو  أعمددارهم بدد   طفددا  12)

 .ضعا السمرم  أ  إعاقاو أخغ  عدا  البحر  ديسيبل. وقد خلا عينة 05
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  البحثأدوال  -3
 (اعداد البا:ث ) مق اس اليواصل اللحظي لضعاف السمع -1

  عبددددددارة لقيددددددال البعدددددددي  22الصددددددورة األوليددددددة للمقيددددددال و كو ددددددا مدددددد  ) ق صددددددياغة
  0التعغيفاو ا جغا ية لوبعداد علد  )ق عغت الصورة األولية للمقيال ومغكفقا ةا ، و السابق 

 ي ضددوء أراء السددادة احملكمدد  ق عمددل األ :.حمكمددا مدد  األسددا ةة ي دددال الرتبيددة اخلاصددة

كثدغة عددد العبداراو وطدول املقيدال لدةل  علد      وا فق االسدا ة 22كا ا عباراو املقيال )
عبدداراو الددة ا فددق عليهددا كددل العلدد   ق حددةا العبدداراو الددة أختلددا عليهددا االسددا ة  واالبقدداء

االسدتاذة بنسدبة ما دة باملا دة لدةل  أصدبحا الصدورة بعدد التحكديم وإجدغاء التعددياو السددابقة 
  .21مكو ة م  )

  (البا:ث  اعداد) الوظائف الينح ذي  لضعاف السمع -2

  عبددارة لقيددال االبعدداد 102صدداغا الباحثددة الصددورة األوليددة للمقيددال و كو ددا مدد  )
  السابقة

  0عدددغت الصدددورة األوليدددة للمقيدددال ومغكفقدددا ةدددا التعغيفددداو ا جغا يدددة لوبعددداد علددد  )ق 
 ي ضوء أراء السادة احملكم  ق عمل األ  .حمكما م  األسا ةة ي دال الرتبية اخلاصة

كثددددغة عدددددد العبدددداراو وطددددول علدددد      وا فددددق االسددددا ة 102كا ددددا عبدددداراو املقيددددال )
العبدداراو الددة علدد   الددة أختلددا عليهددا االسددا ة  واالبقدداءاملقيددال لددةل  ق حددةا العبدداراو 

ا فددق عليهددا كددل االسددتاذة بنسددبة ما ددة باملا ددة ,لددةل  أصددبحا الصددورة بعددد التحكدديم وإجددغاء 
 . عبارة73التعدياو السابقة مكو ة م  )

 
  البحثخطوال 

 باخلطواو التالية: ةالباحث اقام
 واال اعيليدددددة ي مدرسدددددة  حاكفظدددددة الالدددددغقية طفدددددالعلددددد  ملفددددداو األ ةالباحثددددد ااطلعددددد   1)

  طفددل 05ق اختيددار ) ،ا  عام دد12 – 9أعمددارهم مددا بدد  ) طفددالاألباختيددار  اوقامدد
 وطفلة مم   نطبق عليهم الالغو ، و ساعدة مدرل الفصل قام الباحر  ا يلي:

 .م  ضعاا السمر البحرالتحقق م  أ  عير أكفغاد عينة   2)
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 أكفغاد العينة.لد   لضعا السمرجد إعاقاو مصاحبة أححادية ا عاقة، أ  ال  و   3)
سدددتا فورد ي الدددةكاء ق  طبيدددق اختبدددار الدددةكاء املصور  البحدددرللتحقدددق مددد  لدددا   عيندددة   4)

  بين  )الصورة اخلامسة

  اعداد الباحثة)  طبيق مقيال الوظا ا التنفيةية  0)
   اعاد الباحثة) التواصل اللفظي اضطغال  طبيق مقيال  2)
باسدددددددتةدام األسددددددداليب ا حصدددددددا ية املناسدددددددبة السدددددددتةاص النتدددددددا   الباحدددددددر  اقامددددددد  7)

 و فسيها.
 

  البحثا سلوب اإل:صائي الُمسيخدم في 
الباحددر معدداماو االر بددا  لبيسددو  ةدددا معغكفددة  ددوع العاقددة  ااسددتةدم .1
 واضطغاباو التواصل اللفظي  الوظا ا التنفيةيةاالر باطية 
 اختبار )و   سال داللة الفغوق ب  املتوسطاو. ةالباحث ااستةدم .2
 

 البحثنيائ  
  نيائ  الحرض ا ول

بددد  درجددداو  اأ ددد  "  وجدددد عاقددداو ار باطيدددة موجبدددة دالدددة إحصدددا ي  علددد   يدددن  الفدددغت
, ودرجدددداو مقيددددال التواصددددل اللفظددددي  األبعدددداد والدرجددددة الكليددددة)مقيددددال الوظددددا ا التنفيةيددددة 

والختبددار هددةا الفددغت ق حسددال , ضددعاا السددمر طفددالاأللددد    األبعدداد والدرجددة الكليددة)
 والنتا   موضحة كما يلي:, معاماو االر با  " بيسو  "

  1)جدول 
ودرجاو   األبعاد والدرجة الكلية)ةية معاماو االر با  ب  درجاو مقيال الوظا ا التنفي

 لسمرضعاا ا طفالاأللد    األبعاد والدرجة الكلية)مقيال التواصل اللفظي 

 معاماو االر با  مر درجاو مقيال التواصل اللفظي
 مقيال الوظا ا التنفيةية

 الل ة االستقبالية الل ة التعبيية الدرجة الكلية

 التةطيا 57102 57122 57579
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 5751** دال عند مستو   5750* دال عند مستو  
 :يتضح م  اجلدول أ 

, الل دة االسدتقبالية :ودرجداو كدل مد  التةطيا  معاماو االر با  ب  درجاو 1)
موجبدددة وعيعهدددا غدددي دالدددة كا دددا   الكليدددة ملقيدددال التواصدددل اللفظددديوالدرجدددة  والل دددة التعبييدددة,

 .اإحصا ي  

الل دددددة  :ودرجدددداو كدددددل مدددد  الددددةاكغة العاملدددددة   معدددداماو االر بدددددا  بدددد  درجددددداو2)
موجبددة وعيعهددا كا ددا   والدرجددة الكليددة ملقيددال التواصددل اللفظددي والل ددة التعبييددة,, االسددتقبالية

 .اغي دالة إحصا ي  
الل دددددة  :ودرجددددداو كدددددل مددددد  مغاقبدددددة الدددددةاو بدددددا  بددددد  درجددددداو   معددددداماو االر 3)
ودالدددة , موجبدددةكا دددا   والدرجدددة الكليدددة ملقيدددال التواصدددل اللفظدددي والل دددة التعبييدددة,, االسدددتقبالية
  .5751عند مستو  ) اإحصا ي  

الل دددددة  :ودرجددددداو كدددددل مددددد  املغو دددددة العقليدددددة  معددددداماو االر بدددددا  بددددد  درجددددداو 4)
ودالدددة , موجبدددةكا دددا   والدرجدددة الكليدددة ملقيدددال التواصدددل اللفظدددي التعبييدددة,والل دددة , االسدددتقبالية
  .5751عند مستو  ) اإحصا ي  

الل ددددة  :ودرجدددداو كددددل مدددد  الددددتحكم العقلددددي   معدددداماو االر بددددا  بدددد  درجدددداو0)
وعيعهددا , موجبددةكا ددا   والدرجددة الكليددة ملقيددال التواصددل اللفظددي والل ددة التعبييددة,, االسددتقبالية
 .اإحصا ي  غي دالة 
ودرجداو كدل  فيةيدةنالدرجدة الكليدة ملقيدال الوظدا ا الت  معاماو االر بدا  بد  2)

 ,موجبدةكا دا   والدرجة الكلية ملقيال التواصدل اللفظدي والل ة التعبيية,, الل ة االستقبالية :م 
 .اوعيعها غي دالة إحصا ي  

 الةاكغة العاملة 57111 57103 57134

 املغاقبة الةا ية **57425 **57052 **57044

 املغو ة العقلية **57349 **57397 **57419

 التحكم العقلي 57122 57230 57109

 الدرجة الكلية للمقيال 57100 57120 57147
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بدد  إ تددا  الكددام  هنددا  ار بددا  قددو الدراسدداو الددة وجدددو و تفددق هددة  النتددا   مددر 
 ,Sternberg) والقددددرة علددد  التالدددفي والتةدددزي  واالسدددرتجاع لوشدددياء املةز دددة ي الدددةاكغة

كمددا أ  النمدداذ  ا ديثددة الددة  فسددغ .الوظددا ا التنفيةيددة للم  وهددي احددد  مهدداراو  2003
ل  ظغية معاجلة املعلوماو أوضحا هدةا االر بدا  ي كيفيدة حددو  املعاجلدة والتكامدل ي العمد

  .Baddeley,2003)) الة  ي د  إىل  علم القغاءة و سهيل عملية التعلم بغمتها
 

 نيائ  الحرض الثاني 
الددددةكور  )بدددد  متوسددددطاو درجدددداو  اال  وجددددد كفددددغوق دالددددة إحصددددا ي   :أ دددد علدددد   يددددن  الفددددغت

ضدددعاا السدددمر ي مقيدددال الوظدددا ا التنفيةيدددة  طفدددالمددد  األ ومتوسدددطاو درجددداو )ا  دددا  
والختبدار هدةا الفدغت اسدتةدما الباحثدة اختبدار "و" للبيا داو , والدرجاو الكلية األبعاد )

 :املستقلة والنتا   موضحة كما يلي
   2جدول )

  الفغوق ب  متوسطاو درجاو الةكور ومتوسطاو درجاو ا  ا 
 ي مقيال الوظا ا التنفيةية

 ا موعاو العدد املتوسا االحنغاا املعيار  قيمة )و  الداللة
مقيال الوظا ا 

 التنفيةية

 17149 غي دالة
 التةطيا )الةكور  12 22744 4725

  )ا  ا  32 29721 3790 

 57271 غي دالة
 الةاكغة العاملة )الةكور  12 32794 4737

  )ا  ا  32 32720 3705 

 57549 غي دالة
 )الةكور  12 20709 4732

 املغاقبة الةا ية
  )ا  ا  32 20703 3704

 غي دالة
 )الةكور  12 22721 4729 57109

 املغو ة العقلية
  )ا  ا  32 22772 3722 

 غي دالة
 )الةكور  12 35733 4717 57225

 التحكم العقلي
  )ا  ا  32 35723 3725 

الدرجة الكلية  )الةكور  12 140794 14724 57030 غي دالة
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 للمقيال  )ا  ا  32 142755 11724 

 يتضح م  اجلدول السابق:  

 أ  عير الفغوق ب  متوسطاو درجاو الدةكور ومتوسدطاو درجداو ا  دا  ي عيدر
, وهدةا يعدين أ د  ال امقيال الوظا ا التنفيةية والدرجة الكلية للمقيال غي دالة إحصدا ي  أبعاد 

التنفيةيددة والددرجاو الكليددة مقيددال الوظدا ا أبعداد   وجدد كفدغوق بدد  الدةكور وا  ددا  ي عيدر
 بعدد  الدراسدداو و  تفددق هددا الفددغت مددر  تددا  , ومدد  هددة  النتددا   يتحقددق الفددغت, للمقيددال

الحدددد  العديددددد مدددد  البدددداحث  السددددابق  وجددددود عاقددددة إجيابيددددة بدددد  مهدددداراو الل ددددة الددددة كفيهددددا 
)علدد  سددبيل ومددر ذلدد ، كفددإ   فسددي هددة  العاقددة قددد.  واملهدداراو الل ويددة لددد  املعدداق   عيددا

  كغو ن غددددددغ، كولسددددددو ،  2512  هيوسددددددو ورخددددددغو ،  2550املثددددددال، هددددددور  ورخددددددغو ، 
 تفدددددق مدددددر كفغضدددددية   2513  كغو ن جدددددغ، بيسدددددوي، هددددداري ، ورخدددددغو ،  2514ورخدددددغو ، 

ا غمددددا  السددددمعي. وي ظددددل هددددةا الددددغأ ، يعددددز  ضددددعا املهدددداراو الل ويددددة جز يددددا إىل ضددددعا 
  بدددورها، جز يددا علدد  األقددل، إىل  قدد  اخلدد ة السددمعية. املهدداراو املعغكفيددة عمومددا، والددة  عددز 

  2552  رصدد  ورخددغو ،  2552 ، فسددياو أخددغ  )علدد  سددبيل املثددال، كفي ددغال ورخددغو 
قدددد  سدددتفيد مددد  املهددداراو الل ويدددة مثدددل  جيدددادلو  بدددأ  األداء ي اختبددداراو الوظدددا ا التنفيةيدددة

 فسدددغ مهددداراو الل دددة الضدددعيفة ي الدددنف  وا ديثدددة بغوكفدددة سدددغية. مددد  وجهدددة النظدددغ هدددة ، قدددد 
مددر التددأ ياو بدد  الل ددة و الوظدددا ا  ،ضددعفهم ي الوظددا ا التنفيةيدددة ضددعاا السددمر والصددم

احملتمدددل أ   تدددكفق ي كدددا االلدداه  ومددد   تددا   هدددة  الدراسدداو ا ددد  اليوجددد كفدددغوق  التنفيةيددة
 .ظا ا التنفيةيةم  حير الو  ذاو داللة احصا ية ب  اال ا  والةكور

 
 ائ  الحرض الثالث ني

الدةكور  )ب  متوسدطاو درجداو  اال  وجد كفغوق دالة إحصا ي   :أ  عل   ين  الفغت
ضددددعاا السددددمر ي مقيددددال التواصددددل اللفظددددي  طفددددالمدددد  األ ومتوسددددطاو درجدددداو )ا  ددددا  

والختبدار هدةا الفدغت اسدتةدما الباحثدة اختبدار "و" للبيا داو , األبعاد والدرجاو الكلية )
  :والنتا   موضحة كما يلياملستقلة 

  3)جدول 
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  الفغوق ب  متوسطاو درجاو الةكور ومتوسطاو درجاو ا  ا 
 ي مقيال التواصل اللفظي

مقيدددددددددددددددددددال التواصدددددددددددددددددددل  ا موعاو العدد املتوسا االحنغاا املعيار  قيمة )و  الداللة
 اللفظي 

غددددددددددددددددددي 
 دالة

57243 
 الل ة االستقبالية )الةكور  12 72722 11715

  )ا  ا  32 21732 13749 

غددددددددددددددددددي 
 دالة

57022 
 الل ة التعبيية )الةكور  12 71702 11735

  )ا  ا  32 73741 15732

غددددددددددددددددددي 
 دالة

57223 

 

الدرجة الكليدة للتواصدل  )الةكور  12 149772 12795
  )ا  ا  32 104772 22743 اللفظي

 يتضح م  اجلدول السابق:  

 متوسطاو درجاو الدةكور ومتوسدطاو درجداو ا  دا  ي عيدرأ  عير الفغوق ب  
, وهدةا يعددين أ دد  ال امقيددال التواصدل اللفظددي والدرجدة الكليددة للمقيدال غددي دالدة إحصددا ي  أبعداد 

 وجد كفغوق ب  الةكور وا  ا  ي كل م  الل ة االستقبالية والل ة التعبييدة والددرجاو الكليدة 
الددة  بعدد  الدراسدداو وهددةا يتفددق و تددا     يتحقددق الفددغتومدد  هددة  النتددا , للتواصددل اللفظددي

 ,Moeller)أكدددو ا دد  ال يوجددد كفددغوق بدد  اال ددا  والددةكور ي الل ددة االسددتقبالية والتعبييددة

2000) (Calderon, 2000) (stevenson Jim ,et:2010)  
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 غاجرامل

 .دار الزهغاء :الغيات  .2 ) اضطرابال اليواصل .(2552) إيهال البباو 

دار  :عمدا . االنيباا  الينح اذي والوظ حا  الينح ذيا  . 2512) ناء عبدد الدودود عبدد ا داكف  
 .م  احمليا للةلي  للنالغ والتوزير

, الساامع   محهومهااا عاقاا إلا  2552), ربيددر عبددد الددغلوا حممددد, طددارق عبددد الددغلوا عددامغ
 .والتوزير طيبة للنالغ م سسة :القاهغة .تشخ صها, أسبابها
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