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 املهخص

ىدف البحث إلى الكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم عمى الوظائف التنفيذية لخفض 
( طفبًل متمعثًما من منخفضي ;6األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتمعثمين. وأجري البحث عمى )

( أطفال متمعثمين مع أمياتيم =ينة إلى مجموعتين )الوظائف التنفيذية مع أمياتيم وقسمت الع
( أطفال متمعثمين مع أمياتيم مجموعة تجريبية، وتم التكافؤ بين المجموعتين =مجموعة ضابطة، و)

من حيث العمر، والذكاء والتمعثم والوظائف التنفيذية واأللكسثيميا. استخدم الباحث مقياس التقدير 
ل الروضة المتمعثم )بتقدير المعممة(، ومقياس األلكسثيميا لطفل السموكي لموظائف التنفيذية لطف

الروضة المتمعثم )بتقدير األم( وبرنامج تدريبي قائم عمى الوظائف التنفيذية لطفل الروضة المتمعثم 
( لمذكاء المصور ومقياس =><6وكميم من إعداد الباحث، كما استخدم مقياس أحمد زكي صالح )

لتقدير شدة المجمجة. وانتيى البحث إلى فعالية البرنامج التدريبي القائم  (>716) أمين محمودسيير 
 عمى الوظائف التنفيذية في خفض األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتمعثمين.

 برنامج تدريبي، الوظائف التنفيذية، األلكسثيميا، التمعثم، أطفال الروضة انكهماث املفتاحَت:
 

The aim of the research was to reveal the effectiveness of the training 

program based on executive functions to reduce alexithymia in stuttering 

kindergarten children. The research was conducted on (16) stuttering 

children from low executive functions with their mothers and divided the 

sample into two groups (8) stuttering children with their mothers as a 

control group, and (8) stuttering children with their mothers as an 

experimental group, and the two groups were equal in terms of age, 

intelligence, stuttering, executive functions, and alexithymia. The 

researcher used the behavioral assessment scale for the executive functions 

of the stuttering kindergarten child (assessment by the teacher), the 

alexithymia scale for the stuttering kindergarten child (assessment by 

mother) and a training program based on the executive functions of the 

stuttering kindergarten child, all of which were prepared by the researcher. 

As well as the Ahmed Zaki Saleh Scale (1978) for illustrated intelligence 

and the Sohir Mahmoud Amin (2017) to estimate the severity of the 

stuttering. The research concluded that the training program based on 

executive functions were effective in reducing alexithymia in stuttering 

kindergarten children. 

: training program, executive functions, alexithymia, 

stuttering, Kindergarten children 
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 مقذمت انذراست
يعتبر التمعثم من اضطرابات النطق والكبلم التي ليا تأثير شديد عمى التواصل، حيث يقمل فرص 
األطفال في المشاركة والتفاعل مع األخرين، والتعبير عن شخصياتيم بطبلقة ووضوح، فالتمعثم ليس 

 إعاقة في الكبلم بل ىو إعاقة في الحياة االجتماعية أيًضا.
ضطراب التمعثم لدى الطفل ودخولو المدرسة وخضوعو لظروف بيئية غير مبلئمة وباستمرار ا

شعاره بأنو يعاني من التمعثم أمام زمبلئو، مما يجعمو يشعر  كالتعامل بقسوة وعدم االىتمام بو وا 
بالعجز. وباستمراره في مراحل التعميم دون تقديم الرعاية المناسبة لو يعرضو لمسخرية من زمبلئو 

 ن وقد يستسمم لعجزه مما ينعكس سمًبا عمى شخصيتو وبنائو النفسي.واألخري
وقد تعددت برامج الرعاية المقدمة لممتمعثمين، فكان منيا ما ارتكز عمى الرعاية النفسية باعتبار 

 Smolka, 2002;أن العوامل النفسية واالجتماعية قد تكون سبًبا ونتيجة لحدوث التمعثم )
Blomgran, ;2005 ;Agius, 2015  ،1=6: <716فاروق مصطفى جبريل.) 

ونبلحظ أن المداخل تعددت في مجال تقديم الرعاية التربوية والسموكية والمعرفية لممتمعثمين، 
وأخذت منحى جديًدا ركز عمى المدخل المعرفي الوظيفي الذي ينظر إلى الدماغ عمى أنو يتكون من 

وأن النشاط العقمي ال ينتج عن نشاط منطقة  مناطق تتداخل مع بعضيا البعض ألداء ميمة معينة.
نما ىو حصيمة تكامل أنشطة عدد من المناطق الدماغية المختمفة والتي  محددة بذاتيا في الدماغ وا 
تعمل ضمن نظام وظيفي محدد، ويساىم كل جزء منيا بميمة محددة في ىذا النظام لتكون الحصيمة 

 ..(Shannon, & Tollman, 1994: 156)الفرد في النياية السموك أو النشاط الذي يقوم بو 
ويمكن فيم وتفسير كثير من األعراض والمشكبلت السموكية التي يعاني منيا الطفل المتمعثم من 
خبلل عدم قدرتو عمى المرونة والميل لمجمود والتشتت وتدني القدرة عمى القيام باألعمال الجديدة 

رة عمى تصحيح الخطأ والتعمم منو، وصعوبة تحديد مشاعره والتمسك بأشياء محددة واالندفاع وعدم القد
 وغيرىا من الميارات المرتبطة بالوظائف التنفيذية.… ووصفيا

وفي ىذا اإلطار أجريت العديد من الدراسات السابقة التي أظيرت أن األطفال المتمعثمين يتسمون 
 باآلتي:

  العصبية فقر في الميارات المعرفية المرتبطة باإلدراك والمرونة(Yairi, Ambrose, Paden, 

& Throneburg, 1996.) 
  بطء في الشعور بالمعمومات الداللية(Bosshardt, 2006). 
  ميل لبلندفاع(Eggers, De Nil, & Van den Bergh, 2012). 
  ضعف في الذاكرة العاممةAnderson, & Wagovich, 2010).) 
 مدخبلت الحسية انخفاض في القدرة عمى اختيار المعمومات من ال(Eggers, De Nil, & Van 

den Bergh, 2012.) 
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  انخفاض في التنظيم الذاتي والسموك العاطفيNtourou, Conture, & Walden, 2013).) 
  انخفاض المرونة المعرفية لمتكيف مع استراتيجيات االستجابة لمتطمبات الميام(Linden, L. 

(2013. 
 و فشل في الحفاظ عمى االنتباه وتوجيي(Costelloe, Cavenagh, & Davis, 2015). 
  التحكم المثبط وضعف االنتباه اإلراديOfoe, Anderson, & Ntourou, 2018).) 

  نقص في التركيز والحساسية اإلدراكية وعدم تحمل اإلحباط(Rocha, Yaruss, & Rato, 

(2019. 
 قارنة بالعاديين ضعف في الذاكرة قصيرة المدى كما أنيم يتسمون بزمن انتقال أطول م

(Gkalitsiou, Byrd & Griffin, 2020). 

وىذا القصور في مجموعة العمميات المعرفية التي يشار بيا إلى الوظائف التنفيذية يؤدي إلى 
 & Elizabeth) المعاناة من األلكسثيميا، فتؤثر في األنظمة الحسية البلزمة لتغيير أو إنتاج السموك

(Griffiths, 2010 دارة العواطف )، وتنظيم و  ,Sudikoff, Bertolin, Lordo& Kaufmanا 

 ( لدى األطفال المتمعثمين.Rocha et al., 2019( ونقص التعامل العاطفي )2015
وفي ىذا اإلطار أجريت العديد من الدراسات التي سعت إلى التعرف عمى العبلقة بين ضعف 

في تحديد المشاعر ووصفيا( لدى العاديين  ميارات الوظائف التنفيذية واإلصابة باأللكسثيميا )كقصور
 وكذلك المتمعثمين.

 ,Zhu, Wang, Huang, Yao, & Tang;فأظيرت النتائج المستخمصة من دراستي )

2006 Zhang, Zhu, Ye, Cao, Tian, Yang, & Wang, 2011 أن صعوبة تحديد المشاعر )
ائف التنفيذية، كما أنيا ترتبط بضعف ووصف المشاعر )األلكسثيميا( يمكن أن يتنبأ بالقصور في الوظ

 الطبلقة المفظية.
( إلى أن القصور في (Santorelli, & Ready, 2015وانتيت دراسة سانتوريمي وريدي 

الوظائف التنفيذية يتنبأ باأللكسثيميا، عمى اعتبار أن الخمل في الفص األمامي الجبيي ىو المسئول 
 أللكسثيميا ارتبطت بضعف الطبلقة المفظية.عن الخمل في كمييما، كما أشارت إلى أن ا

( (Ntourou, Anderson & Wagovich, 2018وقد قام نتورو وأندرسون وفاجوفيتش 
بفحص ميارات الوظائف التنفيذية لدى أطفال ما قبل المدرسة المتمعثمين وغير المتمعثمين، وانتيت 

في الوظائف التنفيذية )التحكم المثبط، إلى أن األطفال المتمعثمين أكثر عرضة إلظيار صعوبات كبيرة 
والمرونة المعرفية والذاكرة العاممة(، كما توصل إلى وجود عبلقة بين الوظائف التنفيذية والتنظيم 

 العاطفي ليؤالء األطفال.
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 & ,Ghadampour, Samsami, Amraei, Padervand)وتوصل غادامابور وأخرون 

Soore, 2018ن أكثر عرضة لممعاناة من األلكسثيميا )عدم القدرة عمى ( إلى أن األشخاص المتمعثمي
 تحديد المشاعر ووصفيا( والقصور في المرونة المعرفية وارتفاع التجنب المعرفي لدييم.

( استكشاف دور الوظائف التنفيذية في تطور اإلصابة (Jafar, 2020وحاول جعفر 
 شكل سمبي مع األلكسثيميا.باأللكسثيميا، وانتيى إلى أن الوظائف التنفيذية ترتبط ب

( أن انخفاض االندماج المعرفي والمرونة النفسية، (McGlenn, 2020جمين -ورأى ماك
مسؤول عن  كل ذلك ويةالمغضعف الطبلقة و  والتعرف عمى المشاعر، العاطفي،في اإلدراك  والقصور

 ظيور األلكسثيميا لدى عينة الدراسة.
ميارات الوظائف التنفيذية واأللكسثيميا لدى يتضح مما سبق أن ىناك عبلقة بين ضعف 

المتمعثمين، وبما أن الوظائف التنفيذية بمكوناتيا المختمفة تمكن الفرد من التفكير التحميمي المنظم 
وتحديد اليدف وتمكنو من وضع خطة ألداء ميامو بكفاءة كما تمكنو من تنظيم بيئتو وأدواتو لموصول 

من كف االستجابات غير المبلئمة والتحكم في توقيت بدء تنفيذ الميام إلى اليدف المطموب، كما تمكنو 
وتمكين الفرد من االنتقال لنشاط ألخر بسيولة ومرونة تتيح لو استرجاع ما يعرفو من معمومات سابقة 
لتطبيقيا في أي موقف جديد يواجيو، وكذلك تمكن الفرد من مراقبة ذاتو ومراجعة أدائو وتصويب ما قد 

 من خطأ لموصول ألفضل أداء لمميام.  يكون فيو
لذا يمكن اعتبار التدريب عمى مكونات الوظائف التنفيذية مدخبًل نفسًيا حديثًا لعبلج األلكسثيميا 

وغيرىا من االنتباه والضبط االنفعالي والكف والمراقبة الذاتية  عمى تحسين قائمةتدخبلت ألنيا 
 ,Sugiura, Friston, Willmes)من التدخبلت األخرى  أكثر فعالية مما يجعميا الوظائف اإلدراكية

Shah, Zilles & Fink, 2007: 49.) 
وليذا تتبنى الدراسة الحالية وجية النظر السابقة ويحاول الباحث وضع برنامج تدريبي مقترح 

 قائم عمى ميارات الوظائف التنفيذية من أجل خفض األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتمعثمين.
 انذراست: مشكهت

يتضح مما سبق أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن المتمعثمين لدييم قصور في الوظائف 
 ,.Anderson & wagovich, 2010 ;Eggers, et.al., 2012 ;Ntourou, et.al;التنفيذية )

2013 Gkalitsiou, et.al., 2020 وىذا القصور يؤدي إلى أن يكونوا أكثر عرضة لئلصابة .)
 Santorelli, & Ready, 2015) ;Ntourou, et.al., 2018 ;Jafar, 2020;يميا باأللكسث

McGlenn, 2020 ) وأنو يمكن استخدام ميارات الوظائف التنفيذية كمدخل لعبلج األلكسثيميا لدى
 (.Sugiura, et.al., 2007المتمعثمين )

تحسين الوظائف ورغم ذلك ندرت _في حدود عمم الباحث_ الدراسات التي اعتمدت عمى مدخل 
التنفيذية لخفض األلكسثيميا لدى المتمعثمين وخاصة في البيئة العربية والمصرية. ومن ىنا برزت 
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مشكمة الدراسة الحالية، لذلك يحاول الباحث تقديم برنامج تدريبي مقترح قائم عمى ميارات الوظائف 
 التنفيذية لخفض األلكسثيميا لدى المتمعثمين من أطفال الروضة.

 دد الباحث مشكمة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس التالي:ويح
ما فعالية برنامج تدريبي قائم عمى بعض ميارات الوظائف التنفيذية لخفض األلكسثيميا لدى 

 أطفال الروضة المتمعثمين؟
 ويتفرع منو التساؤالت اآلتية:

ي القياس البعدي ىل تختمف درجات المجموعة التجريبية عن درجات المجموعة الضابطة ف (6
 عمى مقياس األلكسثيميا ألطفال الروضة المتمعثمين؟

ىل تختمف درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس األلكسثيميا  (7
 ألطفال الروضة المتمعثمين؟

ىل تختمف درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس  (8
 ألطفال الروضة المتمعثمين؟ األلكسثيميا

 أىذاف انذراست:
 تيدف الدراسة إلى ما يمي:

  التحقق من فعالية البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى ميارات الوظائف التنفيذية لخفض
 األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتمعثمين.

 فال الروضة التدريب عمى بعض ميارات الوظائف التنفيذية لخفض األلكسثيميا لدى أط
 المتمعثمين.

  التأكد من استمرارية أثر البرنامج المقترح بعد توقف البرنامج في خفض األلكسثيميا لدى
 أطفال الروضة المتمعثمين.

 أىمَت انذراست:
 األىمية النظرية:

تيتم بمجال جديد وىو الوظائف التنفيذية التي تؤدي دورًا ميًما في تجنب الفرد اإلصابة  (6
 وخاصة لدى أطفال الروضة المتمعثمين. باأللكسثيميا

تتناول أحد مجاالت الجانب االنفعالي لمفرد وىو األلكسثيميا الذي يؤثر عمى تواصل الفرد  (7
 مع األخرين.

تساىم في التعرف عمى مدى فعالية استخدام الوظائف التنفيذية كمدخل معرفي في عبلج  (8
 معثمين.جانب انفعالي )األلكسثيميا( لدى أطفال الروضة المت
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 األىمَت انتطبَقَت:

تفيد المربين والتربويين في مجال استخدام ميارات الوظائف التنفيذية التي تتناسب مع  (6
 إمكانات وخصائص طفل الروضة في خفض معاناتو من األلكسثيميا.

 تقديم حل لقصور بعض الوظائف التنفيذية التي يعاني منيا األطفال المتمعثمين. (7

دراسات في ىذا المجال وذلك في إرساء قاعدة بيانات عممية تسيم مع غيرىا من ال (8
 وتربوية متميزة تسيم في تقديم الرعاية لممتمعثمين.

تزويد المكتبة العربية ببرنامج تدريبي قائم عمى بعض ميارات الوظائف التنفيذية  (9
 ومقياس لؤللكسثيميا.

 مصطهحاث انذراست:
 :Executive Functionالوظائف التنفيذية 

( الوظائف التنفيذية بأنيا الوظائف الحاكمة >: 7171ف الباحث فاروق مصطفى جبريل )يعر 
لتحقيق التكامل والتنظيم لدى الفرد، وأنيا قدرة وميارة الطفل في كف السموك غير المرغوب والبدء أو 

يات المبادأة بالسموك المناسب وتوجيو وتنظيم سموكو لتحقيق اليدف باالعتماد عمى مجموعة من عمم
 -المراقبة الذاتية -الذاكرة العاممة -التحويل -الضبط االنفعالي -التحكم المعرفية مثل )الكف/ التحكم

تنظيم الحاجات( والتي ليا دور ميم في أنشطة الحياة اليومية والتفاعل  -المبادأة -التخطيط
 االجتماعي.

 ة:وفيما يمي ميارات الوظائف التنفيذية محل اىتمام الدراسة الحالي
: أن يقوم الطفل بالتحكم في اندفاعو، والقدرة عمى أن يتحكم في Inhibitionالكف/ التحكم  .6

 سموكو بشكل مناسب وفي الوقت المناسب.
: قدرة وميارة الطفل عمى ضبط وتعديل استجاباتو Emotional Controlالضبط االنفعالي  .7

 والتحكم فييا وبالشكل المبلئم.
: قدرة وميارة الطفل عمى تحويل انتباىو بمرونة من ميمة Shiftالتحويل/ المرونة المعرفية  .8

 إلى أخرى أو من مثير إلى أخر وفًقا لمتطمبات الموقف.
: قدرة وميارة الطفل عمى ضبط المعمومات وتخزينيا Working Memoryالذاكرة العاممة  .9

 .واستخداميا في أداء الميام أو السرد، واستخداميا في إصدار استجابات جديدة
: قدرة وميارة الطفل عمى مبلحظة ذاتو وميمتو وتقييم أدائو Self-Monitorالمراقبة الذاتية  .:

 ومتابعة ما يؤديو من سموك إلنجاز اليدف.
: قدرة وميارة الطفل عمى تحقيق متطمبات ميمة، وأن يتوقع االستجابة Planningالتخطيط  .;

يساعده عمى اختيار أفضل المناسبة التي تمكن من الوصول إلى ىدفو بأسموب عممي 
 األساليب لتحقيق األىداف المستقبمية.
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: قدرة وميارة الطفل عمى بدأ الحوار أو العمل واالستفسار عن شيء Initiationالمبادأة  .>
 معين من تمقاء نفسو.

: قدرة وميارة الطفل عمى تنظيم مفاىيمو  Needs Organizationترتيب األدوات/الحاجات .=
 داراتيا بشكل جيد وفًقا لمسياق الظرفي.وحاجاتو وأنشطتو وا  

وتقدر درجة الطفل المتمعثم في ميارات الوظائف التنفيذية بالدرجة التي يحصل عمييا عمى 
مقياس التقدير السموكي لموظائف التنفيذية )بواسطة تقدير المعممة( المستخدم في الدراسة الحالية. 

 وىو من إعداد الباحث.
 :Alexithymiaاألنكسثَمَا 

( األلكسثيميا عمى أنيا سمة شخصية وجدانية >: 7171يعرف الباحث فاروق مصطفى جبريل )
معرفية تشير إلى قصور في التعامل مع المشاعر واالنفعاالت، وتظير في مجموعة من الصعوبات 

مية الوجدانية المعرفية التي تجعل الطفل المتمعثم مييأ لئلصابة باالضطرابات واألمراض النفسية والجس
 ويمكن أن تتضح في اآلتي:

 :Difficulty Identifying Feelingصعوبة تحديد المشاعر  .أ 

يقصد بو القصور في القدرة عمى التعرف عمى المشاعر واالنفعاالت الذاتية وفيميا والتمييز 
 بينيا والتعرف عمى أسبابيا وآثارىا.

 :Difficulty Describing Feelingصعوبة وصف المشاعر  .ب 

القصور في القدرة عمى وصف المشاعر والتعبير عنيا لآلخرين نتيجة نقص يقصد بو 
القدرة عمى التعبير المفظي وغير المفظي، وكذلك نقص القدرة عمى وصف مشاعر اآلخرين 

 واالستجابة ليا بالطريقة المبلئمة.
 :Externally Oriented Thinkingالتفكير الموجو نحو الخارج  .ج 

أممية لدى الطفل المتمعثم حيث يتجو بتفكيره إلى الخارج بالحديث يقصد بو نقص الكفاءة الت
 عن اآلخرين والبيئة وأحداثيا واالىتمام بالتفاصيل عمى حساب المشاعر الداخمية.

 :Lack of Imaginationنقص إمكانية التخيل  .د 

يقصد بو انخفاض القدرة عمى التخيل والتصور ويظير في ندرة التخيبلت والتصورات 
 بمية وسطحية وجمود التفكير، وتفسير األحداث في ضوء تصورات إدراكية سابقة.المستق

 :Hypochondriasisتوىم المرض  .ه 

يقصد بذلك أن الطفل المتمعثم عندما ال يستطيع التعبير عن مشاعره وانفعاالتو وخاصة 
ضطرابات السمبية منيا تصبح لديو مشكمة في تفريغ انفعاالتو ومن ثم تجعمو مييأ لئلصابة باال

واألمراض النفسية الجسمية )السيكوسوماتية(، ويثار بكممات تتعمق بالمرض أكثر من المتعمقة 
 باالنفعاالت.
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 :Emotional and Social Negativityالسمبية االنفعالية واالجتماعية  .و 

يقصد بو نقص قدرة الطفل المتمعثم عمى التعاطف، واالىتمام بمشاعر األخرين، وعقد 
ماعية ناجحة والتصرف بوعي، والحصول عمى المساندة االجتماعية وبذل الجيد في عبلقات اجت

 العمل.
وتقدر درجة الطفل المتمعثم في األلكسثيميا بالدرجة التي يحصل عمييا عمى مقياس األلكسثيميا 

 )بتقدير األم( المستخدم في الدراسة الحالية وىو من إعداد الباحث.
 :Stutteringالتمعثم 

اب يؤثر عمى إيقاع الكبلم وطبلقتو يتميز بالتوقف والتردد أو التكرار أو اإلطالة في ىو اضطر 
األصوات والحروف، وقد يأخذ االضطراب شكبًل تشنجًيا يظير من خبللو عجز المتمعثم عن إصدار أي 

 (.67: >716صوت فيخرج بصعوبة ومجاىدة بالغة )سيير محمود أمين، 
تي يحصل عمييا طفل الروضة عمى مقياس شدة التمعثم المستخدم وتقاس شدة التمعثم بالدرجة ال

 (.>716في الدراسة الحالية من إعداد سيير محمود أمين )
 :Kindergarten Childrenأطفال الروضة 

( ;-:ىم أولئك األطفال الذين يمتحقون بإحدى رياض األطفال، الذين تتراوح أعمارىم بين )
ك يكونون قد قضوا ما يزيد عن العام بيا، ومن ثم يتمكنون عمى أثره سنوات في الدراسة الراىنة، وبذل

 من اكتساب ميارات الطبلقة.
 :Training Programانربنامح انتذرٍبٌ 

يعرف الباحث البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة بأنو خطة محددة ومنظمة تشمل مجموعة 
دت وفًقا لنظرية الوظائف التنفيذية والتي تيدف في والتي أعمن األنشطة والميام والمواقف التعميمية، 

 -الضبط االنفعالي -مجمميا إلى التدريب عمى بعض ميارات الوظائف التنفيذية )الكف/ التحكم
وذلك باالعتماد عمى  تنظيم الحاجات. -المبادأة -التخطيط -المراقبة الذاتية -الذاكرة العاممة -التحويل

 -المساعدة المفظية -التغذية الراجعة -التدريب -والنفسية )النمذجةمجموعة من الفنيات المعرفية 
الواجب المنزلي( بفرض خفض األلكسثيميا لدى أطفال  -التعزيز -التزود بالدافعية -الممارسة الفعمية

 الروضة المتمعثمين.
 اإلطار اننظزً

: انوظائف انتنفَذٍت  أوًلا
حديثة نسبًيا _وغير المتفق عمييا_ في يعد مصطمح الوظائف التنفيذية من المصطمحات ال

المجال العصبي المعرفي، فيو يثير اىتمام العديد من الباحثين في السنوات األخيرة لغموضو وحاجتو 
 إلى المزيد من البحوث بغرض توضيحو وتحديد أبعاده.
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 تعزٍف انوظائف انتنفَذٍت:
من المفاىيم التي قد يحدث بينيا يجب التمييز بين مفيوم الوظيفة أو العممية والقدرة وغيرىا 

وبين مفيوم "الوظيفة" قدر من التداخل، حيث تيتم الوظيفة التنفيذية بكيفية استخدام وتوظيف مختمف 
جراء عديدالمعمومات التي توافرت لدى الفرد من خبلل مختمف الحواس، ومن خبلل مخازن الذاكرة،   وا 

راقبة وتقييم السموك، أكثر من اىتماميا بعمميات مثل من العمميات عمييا مثل التخطيط والتنظيم والم
 .(Martin & Bialystok, 2008: 81اإلدراك، والذاكرة وغيرىا )

 ولقد تعددت التعريفات لمفيوم الوظائف التنفيذية، يعرض الباحث أىميا وأحدثيا:
 ن، وتغيير بشكل مرليا بيئتو، واالستجابة  الموجودة في المثيراتإدراك عمى لفرد ا ىي تساعد

واالستجابة بطريقة متكاممة أو  العواقب،االتجاه بمرونة، وتوقع األىداف المستقبمية، والنظر في 
 .(Baron 2004: 148) منطقية

 حصيمة مجموعة من الميارات عالية المستوى التي تتبلقى لتمكن الفرد من التكيف واالزدىار  يى
سموك من أجل العكس القدرة عمى إدارة وتنظيم ي، وذلك في البيئات النفسية االجتماعية المعقدة

 .(Delis, 2012: 14) تحقيق األىداف المرجوة
  ىي قدرة الطفل عمى كف السموك غير المرغوب والمبادأة بالسموك المناسب وتوجيو وتنظيم

السموك لتحقيق اليدف، وىي تعتمد في ذلك عمى العديد من الوظائف المعرفية كاالنتباه واإلدراك 
اكرة والمغة وفي نفس الوقت تؤثر فييا وتوجييا وليا دور ميم في أنشطة الحياة اليومية والذ

 (.11< -8:=: 7168والتفاعل االجتماعي )عبد العزيز الشخص وىيام فتحي، 
 الوظائف التنفيذية التحكم المعرفي يطمق عمى cognitive control) ) مسؤولة عن وىي تعد

عمى النظر في العديد من الخيارات واختيار الخيار األنسب، والقدرة "السموكات الذكية"، أي القدرة 
المعمومات ذات الصمة، والقدرة و  -غير المناسبة وتركيز االنتباه عمى اليدف  السموكات كفعمى 

 ,Vermeulen, Domachowska, & Nielson) بيئة متغيرة في اعمى ضبط السموك ديناميً 

(2018: 83. 

  الذاكرة العاممة، والتحكم وتشمل ، ستقمةت المعرفية ذات الصمة، ولكنيا ممجموعة من العممياىي
 تسمح لنا باالنخراط في سموكات مرنة وموجية نحو اليدف حيثالمثبط، والمرونة المعرفية، 

(Ntourou, Anderson, & Wagovich, 2018: 19). 

 مكوناث انوظائف انتنفَذٍت
الذي يستخدم لوصف السموكات الموجية نحو اليدف  تعتبر الوظائف التنفيذية المكون المعرفي

والتي يعتقد أنيا تتم بواسطة الفصوص الجبيية، وتشمل عمميات مثل اختيار  ،والموجية نحو المستقبل
اليدف، والتخطيط، والمراقبة، والتعاقب في الخطوات، وكف االستجابات المسيطرة، والمرونة، والبحث 
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)ثناء عبد  ة أخرى تسمح لمفرد بفرض التنظيم والتخطيط عمى بيئتوالمنظم والذاكرة وعمميات مبلحظ
 (.=7: ;716الودود عبد الحافظ، 

وال تعتبر الوظيفة التنفيذية وظيفة معرفية مفردة يسيل تعريفيا، ولكنيا مصطمح يشمل مجموعة 
ة تشتمل عمى من الوظائف المعرفية المرتبطة ببعضيا البعض، ولذلك يعتبرىا العديد من الباحثين وظيف

 ((Denckla, 1996: 265عدد من المكونات أو العمميات الفرعية؛ ويمكن تصنيف ىذه العمميات إلى 
 .عمميات تنظيم معالجة التمثيبلت العقمية 
  عمميات التحكم في السموك، والخاصية األساسية ليذه العمميات أنيا تشمل القدرة عمى الكف

رجاء االستجابة.  وا 
عبد العزيز الشخص وىيام  Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000;ولقد حدد )

 ,.Rocha et al؛ ;716ثناء عبد الودود،  Santorelli & Ready, 2015;؛ 7168فتحي، 

الذاكرة -التحكم العاطفي -التحول -( ميارات وأبعاد الوظائف التنفيذية في اآلتي: التثبيط2019
-الكف-التركيز عمى الميام-ما وراء المعرفة-المرونة-ليالضبط االنفعا-التنظيم-التخطيط-العاممة
 -التأمل الذاتي-تحديد اليدف-المراقبة-حل المشكبلت -االنتباه اإلرادي-الحفاظ عمى االنتباه-السيطرة

 القدرة البصرية والمكانية.-اتخاذ القرار -الطبلقة المفظية
 Goldstein, Naglieri, Princiotta, Otero, 2014;كما أكدت العديد من الدراسات )

;Ntourou et al., 2018 Jafar, 2020 عمى أن ىذه الوظائف تبلحظ سموكًيا في مختمف )
األنشطة والمواقف، وأنيا مرتبطة مع بعضيا البعض، وأن التدريب لتحسين بعضيا يمتد إلى باقي 

ة، وقد تظير عمى قدرات الوظائف التنفيذية. ومن ثم فيي تتكامل مع بعضيا البعض ألداء ميام معين
أنيا وظيفة واحدة ال تنفصل أو تظير في أحيان أخرى عمى أنيا وظائف مختمفة، وتتحدد الوظائف من 
خبلل طبيعة الميمة أو اليدف الذي يسعى الفرد لتحقيقو. والدراسة الحالية تيتم بثمان من ىذه 

 الوظائف تم ذكرىا من قبل.

 منو انوظائف انتنفَذٍت:
( مراحل نمو الوظائف التنفيذية في (Goldstein et al., 2014: 9رون حدد جولدشتين وأخ

 خمس مراحل:
جذع  خبلياوتتضمن تطوير  عمر الطفلالمرحمة األولى: تبدأ ىذه المرحمة في السنة األولى من  .أ 

 الدماغ مثل نظام التنشيط الشبكي. 
رحمة تفعيل المناطق الحسية تتضمن ىذه المو خبلل السنة الثانية من العمر تبدأ المرحمة الثانية:  .ب 

 . والحركةاألساسية لمرؤية والسمع واإلدراك الممسي 
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تتضمن ىذه المرحمة تطوير طرق مختمفة ( سنوات و ;-8تبدأ ىذه المرحمة من )المرحمة الثالثة:  .ج 
يتعرف عقل الطفل عمى مواد رمزية مختمفة ويعيد حيث في مناطق االرتباط الثانوي لمدماغ. 

 القدرة عمى نمذجة الحركة الجسدية.إنتاجيا ويطور 
الفصوص  فيسنوات( مع تنشيط المناطق الثبلثية  =->)من المرحمة الرابعة: تبدأ ىذه المرحمة  .د 

والتحفيز البيئي ميم  .الجدارية. خبلل ىذه المرحمة، يبدأ عقل الطفل في فيم المدخبلت الحسية
 قدرات العقمية المعقدة.ىذه البشكل خاص لتنمية 

سنوات تقريًبا، من خبلل  =ابتداًء من سن  غخبلل ىذه المرحمة، ينشط الدماة الخامسة: المرحم .ه 
 وتشمل ىذه العممية الفصوص األمامية. تعد المنطقة األمامية من التمم والبموغ،مرحمة المراىقة 

ر المركزي حاسمة لتنمية القدرات العقمية المعقدة التي تنطوي عمى التفكي )الشق المركزي المخي(
 تقييمو.و  األداء، وكذلك مراقبة القصديةالمجرد والذاكرة 

( سنوات؛ يظير لديو معظم الوظائف التنفيذية التي تكون آخذة ;-:وعميو يكون طفل الروضة )
في النمو، ويمكن تدعيم ىذا النمو بتعريض طفل الروضة المتمعثم لمبرنامج المقترح في الدراسة 

 الحالية. 
ت التي بحثت الوظائف التنفيذية لدى أطفال ما قبل المدرسة المتمعثمين وما يدعم ذلك الدراسا

 وغيرىم وكيفية تنميتيا: 
أن  (Traverso, Viterbori, & Usai, 2015)حيث رأى ترافيرسو وفيتربوري ويوسي 

المرونة -التحكم-سنوات( يحسن الوظائف التنفيذية )الذاكرة العاممة :التدخل المبكر في سن )
 المراقبة( لدى أطفال ما قبل المدرسة.-المعرفية

( إلى (Eichorn, Marton, & Pirutinsky, 2018وتوصل ايكرون ومارتون وبيروتينسكي 
أن أطفال الروضة المتمعثمين يعانون من صعوبات في التنظيم الذاتي وضعف المرونة المعرفية، 

 اه مما يساىم في استمرار التمعثم.وتباطًؤا متزايًدا في أنماط االنتباه وسرعة ودقة ومرونة االنتب
( سنوات :-8إلى أن األطفال المتمعثمين ) Ntourou, et.al., 2018))وأشار نتورو وأخرون 

أكثر عرضة إلظيار صعوبات كبيرة في الوظائف التنفيذية )المرونة المعرفية، التحكم، الذاكرة العاممة، 
باستخدام استخدم مقياس لموظائف التنفيذية تنظيم العاطفة(؛ حيث  -والتوجو نحو اليدف، التحول

كما كشف عن وجود عبلقة قوية بين ميارات الوظائف التنفيذية والميارات المغوية  تقرير الوالدين.
 وتنظيم العاطفة.

 أىمَت انوظائف انتنفَذٍت:
 ,Goldstein؛ 7168تتمثل أىمية الوظائف التنفيذية )عبد العزيز الشخص وىيام فتحي، 

et.al., 2014: 2-5:في اآلتي ) 
 .تسييل االستدعاء من الذاكرة طويمة المدى 
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 .تنظيم وترتيب وسرعة معالجة المعمومات 
 .تنشيط االنتباه، وتركيزه عمى مثير معين في حالة تعدد المثيرات 
 .تنظيم مصادر المعمومات بالذاكرة العاممة وقصيرة المدى 
 .كف االستجابات السموكية غير المرغوبة 
 الحساسية االجتماعية(. -التعاطف -لسموك االجتماعي )اتخاذ القرارتنظيم ا 
 .تنظيم الذات ومراقبتيا وتوجيييا 
 .التنظيم العاطفي لمشاعر الفرد الداخمية 
 .عادة تشكيل سموكو وفق ما تتطمبو الميمة  تكسب الفرد المرونة المعرفية وا 
 ة الراجعة.تعديل األداء استناًدا إلى المعمومات المستمدة من التغذي 

 انوظائف انتنفَذٍت: ثعالج اضطزابا
 & Maricle)يمكن تنمية الوظائف التنفيذية وعبلج اضطراباتيا عن طريق الطرق التالية

Avirett, 2012: 820 :) 
العبلج النفسي: يمكن عبلج الصعوبات التنفيذية المرتبطة باألداء الميني واألكاديمي واالجتماعي  .6

 مة عمى العبلجات النفسية.عن طريق التدخبلت القائ
العبلج السموكي: يعد من العبلجات الفعالة في عبلج اضطرابات الوظائف التنفيذية وذلك عن طريق 
تحديد السموكات غير المرغوبة لدى الطفل وتعديميا بسموكات أخرى مرغوبة من خبلل التدريب عمييا 

حقيق مزيد من التوافق بين الفرد والبيئة في مواقف تعميمية، ويتم ذلك من خبلل التدخبلت البيئية لت
 االجتماعية.

 ويقصد بالتدخبلت البيئية:
 .إعادة تنظيم الظروف والتغيرات البيئية المادية واالجتماعية ذات العبلقة بالسموك 
  تغيير طبيعة الميمة حتى تتناسب مع إمكانات الطفل، وتقسيم الميام إلى خطوات مع القيام

 بالتغذية الراجعة.
 تخدام مختمف أنواع المنبيات التي تتناسب مع الطفل.اس 
 .تدريب الطفل عمى مراقبة الذات واالىتمام بمراجعة األداء 
 .تدريب الطفل عمى ميارات حل المشكمة 
 .استخدام المعززات المختمفة والتركيز فيما يجب أن يفعمو 

التنفيذية وخاصة الذاكرة  التنمية المغوية: تستخدم الميارات المغوية في التنبؤ بنمو الوظائف .7
العاممة، كما أن المغة تؤثر عمى تطور الوظائف التنفيذية لدى األطفال في مرحمة الروضة 

(Ezrine, (2010. 
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ا: األنكسثَمَا
ا
 ثانَ

الوعي باالنفعاالت والمشاعر دليل عمى الكفاءة الوجدانية واالجتماعية والمينية لمفرد. والتعبير 
ن أشكال السموك المميز لئلنسان الذي يمكن من خبللو الحكم عمى عن االنفعاالت ىو شكل م

 شخصيتو وقدرتو عمى التواصل مع من حولو والتأثير فييم وجذب انتباىيم والتعاطف معيم.
واالنفعاالت ىي الطريق الذي يسير وفق ىداه العقل فيى مختمف االتجاىات سواء إيجابية أم 

ابية يقتضي من اإلنسان أن ييتم بنمو العاطفة، وذلك من أجل سمبية، والنمو الحقيقي وتحقيق اإليج
أداء فعال عمى خير وجو، وميما امتمك اإلنسان من عقل حتى ولو كان فائًقا فإن انفعاالتو ىي التي 
توجو العقل وأي قصور أو ضعف في معالجة االنفعاالت والمشاعر يجعل اإلنسان يسمك سموكات غير 

 يطين بو دون قصد وىذا القصور يعرف باأللكسثيميا.توافقية مع البيئة والمح
 تعزٍف األنكسثَمَا:

تعددت التعريفات التي قدميا الباحثون لؤللكسثيميا وفي الجزء التالي يعرض الباحث بعض 
 التعريفات التي ساعدت الباحث ليطور تعريًفا أكثر شمواًل لمظاىر األلكسثيميا:

 معنية بالجياز الوجداني، بسبب بعض الصعوبات في ىي مجموعة من االضطرابات واألعراض ال
تحديد المشاعر وتفعيميا، نتيجة لتضخيم األحاسيس الجسدية المصاحبة لبلنفعال وصعوبات 
التوافق ويعاني ىؤالء األفراد من نقص الدعم االجتماعي من األىل واألصدقاء نتيجة نقص 

ر في أسباب المشكبلت التي تواجييم القدرة عمى التواصل، كما أنيم يجدون صعوبة في التفكي
((Carpenter & Addis, 2000: 629. 

  ىي حالة تعكس مجموعة من أوجو القصور في القدرة عمى التعامل مع العمميات المعرفية
الخاصة باالنفعاالت، كما تعكس عجزًا في تنظيم العواطف لدى الفرد، ومن ثم تعد أحد العوامل 

 :Taylor, Bagby, & Parker, 2003)جسمية والنفسية المييئة لئلصابة باألمراض ال

277). 
  ىي سمة وجدانية معرفية تتضح في وجود قصور في التعامل مع المشاعر واالنفعاالت كما

يظير في صورة صعوبة التعرف عمى المشاعر الذاتية والتمييز بينيا، وصعوبة في التواصل 
األحاسيس لؤلخرين نتيجة غياب الكممات المفظي الوجداني أي صعوبة التعبير عن المشاعر و 

المبلئمة لوصف المشاعر باإلضافة إلى نقص القدرة عمى التخيل المرتبط بالمشاعر، مما يؤدي 
إلى نقص ميارة التعامل مع األخرين، ويكون الفرد مييأ لئلصابة باالضطرابات واألمراض 

 (.77=: <711النفس جسمية )محمد البحيري، 
 العاطفية  ثيراتتتميز بصعوبات في كل من التفسير الدقيق لمم ىي متبلزمة عاطفية

يعاني األفراد المصابون بيذه الحالة أيًضا وعدم فيم الخبرات التي يمر بيا، حيث والفسيولوجية 
ووصفيا، وتظير لدييم أعراض  من صعوبات ممحوظة في القدرة عمى تحديد المشاعر
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الجبيي المسؤولة إلى حد كبير عن إدارة  بمنطقة الفص وىي تنشأ عن خمل. سيكسوماتية
 الوظائفالمنظور، ومجموعة من  تغيير، وحل المشكبلت، و ةالتنفيذي لوظائفاالندفاع، وا
 .(McGlenn, 2020: 20-21)الفعالة في الحياة االجتماعية والعاطفية األساسية 

 خصائص انشخص املصاب باألنكسثَمَا:
 ,.Zhang, et.al., 2011)  ;Ghadampour, et.alالخصائص المعرفية: وتتمثل في؛ (1

2018 (Mcglenn, 2020: 
 .صعوبة الوعي واإلدراك 
 .التجنب المعرفي 
 .عدم القدرة عمى مناقشة مشكبلتو 
  عمى المعالجة المعرفية لمخبرة االنفعالية القدرةعدم. 
 .قصور في التنظيم الذاتي 
 .قصور في المرونة المعرفية 
 لتذكر.االنتباه والترميز وا ضعف 
( أن األلكسثيميا ترتبط Hesse & Floyd, 2008( الخصائص الجسمية: يرى كولين وكوري )7

بارتفاع ضغط الدم واضطراب الجياز اليضمي، واضطراب القولون والصداع العصبي واألمراض الجمدية 
 المزمنة.

 ,Santorelli & Ready؛ :6=: <711( الخصائص االجتماعية: تتمثل في )محمد البحيري، 8

;2015: 938 ;Panayiotou, Leonidou, Constantinou & Michaelides, 2018 
Fasihi, Hasanzadeh & Mahmoudi, 2019:) 

 .يتجنب العبلقات الشخصية 
 .يتميز باالعتماد والتكافمية التعمقية 
 .ضعف القدرة عمى اتخاذ القرار 
  ة.عمى التعاطف االجتماعي وارتفاع الضغوط النفسي القدرةضعف 
 .يتسم بالقمق االجتماعي ويعاني من العزلة 
  التفكير الموجو نحو الخارج ال يعطي وصف متصل لؤلحداث ولكن يعطي الوصف النيائي دون

 الدخول في التفاصيل.
 Vermeulen, et.al., 2018: 48 Ghadampour;( الخصائص الوجدانية: وتتمثل في )9

;etal., 2018: 41 Rocha et al., 2019: 2) : 
 .يميل إلى االكتئاب والقمق، واضطراب المزاج 
 .ضعف القدرة التخيمية 
 .يعمل عمى قمع مشاعره 
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 التعبير عن عواطفو. يفشل في 
ومن المبلحظ أن ىذه الخصائص مييئة لحدوث التمعثم، ويتصف بيا المتمعثم ومساىمة في استمراره 

(;Ghadampour et al., 2018: 41 Rocha et al., 2019: 2؛ فمن)  يعاني من التمعثم عرضة
لممعاناة من األلكسثيميا والوظائف التنفيذية حيث يرجع ذلك لمخمل الموجود في الفص الجبيي 

(;Eichorn, Marton, Pirutinsky, 2018 McGlenn, 2020: 20-21.) 
 اننظزٍاث املفسزة نألنكسثَمَا:

وجية ونظرية التعمق ونظرية تعددت النظريات التي فسرت األلكسثيميا ومنيا النظرية النيورول
االنفعالي ونظرية التحميل النفسي والنظرية السموكية والنظرية االجتماعية والنظرية -النمو المعرفي

 المعرفية ونظرية التنظيم الوجداني.
وىنا سوف نمقي الضوء عمى النظرية المعرفية كركيزة لمدراسة الحالية؛ فتشير النظرية المعرفية 

عمى أنيا بناء في الشخصية أو سمة تظير في العجز عن التنظيم والمعالجة المعرفية  إلى األلكسثيميا
 (.Mattila, 2009: 17لبلنفعاالت )

ومن ركائز ىذه النظرية أن العمميات العقمية المعرفية كاإلدراك واالنتباه والتعرف والتفكير التي 
عن الفرد. وأن االستجابة االنفعالية  يستخدميا الفرد من شأنيا إحداث تغيير في السموك الذي يصدر

النظام الحركي التعبيرات  -وتنظيم االنفعال في اإلنسان يعتمد عمى ثبلث نظم متداخمة )النظام العصبي
 النظام المعرفي والوعي الذاتي والتقرير المفظي وتنظيم المشاعر(. -غير المفظية

ورًا في المكون المعرفي الخبراتي في وتعكس األلكسثيميا في ضوء التفاعل بين ىذه األنظمة قص
 & Darrowالمنظومة المسئولة عن تنظيم االستجابة االنفعالية والتنظيم الشخصي لبلنفعال )

Follette, 2014: 98 ،وىذا القصور يمكن النظر إليو باعتباره مظيرًا لمقصور في الذكاء الوجداني .)
 الفرد في التعامل مع المواقف الحياتية بكفاءة.ومعالجة المعمومات الوجدانية بما يؤثر عمى قدرة 

( العجز عن إيجاد الكممات المناسبة عن المشاعر إلى Sifneos, 1996: 137ويرجع سيفنوس )
وجود انفصال وظيفي بين الجياز الطرفي لممخ والقشرة المخية وخاصة في المراكز الخاصة بالمغة 

ية والوجدانية مما ينتج عنو قصور في معالجة وتنظيم والكبلم، فيؤدي إلى اضطراب في الوظائف المعرف
 االنفعاالت وبالتالي يصعب عمى الفرد أن يعبر لؤلخرين عما يشعر بو من انفعاالت.

 عالج األنكسثَمَا:
 تتعدد مداخل عبلج األلكسثيميا؛ ومنيا:

لفرد العبلج بالتحميل النفسي: وييدف إلى الكشف عن ميكانزمات الدفاع التي تعوق قدرة ا (6
 عمى تحديد انفعاالتو ووصفيا والتعبير عنيا.

العبلج المعرفي السموكي والعبلج القائم عمى الميارات: وييدف إلى تعميم المريض ميارات  (7
 معرفية محددة لتحديد انفعاالتو والتعبير عنيا.
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تعمم العبلج التجريبي: ييتم بالوضع الحالي لمعميل بداًل من التركيز عمى الربط بين خبرات ال (8
السابقة وبين الوعي القائم، وبذلك ييدف إلى تحفيز العمميات التجريبية بداًل من تغيير معرفة 

 المريض وسموكو.
  (Vermeulen et al., 2018)ودراسة (Santorelli & Ready, 2015)وقد استخدمت دراسة 

الية تقدم برنامًجا يستخدم الوظائف التنفيذية ومياراتيا كعبلج سموكي معرفي لؤللكسثيميا. والدراسة الح
فنيات العبلج المعرفي السموكي القائم عمى ميارات الوظائف التنفيذية لخفض األلكسثيميا لدى األطفال 

 .المتمعثمين
ا: انتهعثم يف ضوء انوظائف انتنفَذٍت واألنكسثَمَا:

ا
 ثانث

االىتمام بيا لما  ظاىرة اضطرابات الكبلم أصبحت تشكل مشكمة كبيرة في جميع الدول، حيث تزايد
تسببو من عبء عمى إنتاجية الفرد وكفاءتو ولما ليا من تأثير سمبي عمى تواصل الفرد االجتماعي مع 
األخرين وعمى تفاعمو مع بيئتو المحيطة وعجزه عن التعبير عن ذاتو ومن ثم يكون تأثيرىا واضًحا 

 (.<61: <716عمى توافق الفرد الشخصي واالجتماعي )فاروق مصطفى جبريل، 
واضطراب الكبلم ىو اضطراب يصيب النطق أو الصوت أو الطبلقة وقد يظير أيًضا في شكل قمة 
المحصول المغوي والحبسة، وغالًبا ما يطمق عمى اضطرابات الطبلقة التمعثم، وأطفال الروضة 

 المتمعثمين ىم محل اىتمام الدراسة الحالية.
د الفرد المصاب حرًفا أو مقطًعا بشكل الإرادي مع عدم القدرة والتمعثم نوع من التردد في الكبلم حيث يرد

عمى تجاوز ذلك إلى المقطع التالي، فيو ضعف في انسياب الكبلم كما في السياق الطبيعي ويتميز 
بالتوقف، والتردد أو التكرار أو اإلطالة في األصوات والحروف. ومنو التمعثم االىتزازي )تكرار أو إعادة 

لمقاطع الصوتية بصورة ال إرادية( والتمعثم التشنجي )عقمة المسان( وىو أكثر شدة بعض الحروف وا
: ;>6: <716حيث يتوقف المريض عن الكبلم بشكل الإرادي ومفاجئ )فاروق مصطفى جبريل، 

6<=.) 
( إلى أن أسباب التمعثم متعددة ويمكن 8<7 -6=6: 7168ويشير عبد العزيز الشخص )

 ية:حصرىا في المحاور التال
 .أسباب عضوية 
 .أسباب نفسية 
 واجتماعية أسباب بيئية. 

ويضيف الباحث الحالي سبًبا رابًعا إلى ىذه األسباب وىو السبب المعرفي الذي يشمل عمى 
القصور في الوظائف التنفيذية، وىذا ما انتيت إليو بعض الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن 

 Elizabeth & Griffiths, 2010 Costelloe;تنفيذية )المتمعثمين يعانون من ضعف الوظائف ال

et al., 2015 ;Ofoe et al., 2018 Gkalitsiou et al., 2020.) 
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ومن ثم يمكن تفسير التمعثم من خبلل النظرية المعرفية باإلضافة لما كان متبًعا قبل ذلك في أن 
لسيطرة المخية( والنظرية السموكية التمعثم يفسر من خبلل نظرية التحميل النفسي والنظرية العضوية )ا

 والنظرية البيئية.
 Ghadampour et al., 2018: 41; Eichorn)والدراسة الحالية تنطمق مما توصل إليو 

etal., 2018 ;Rocha, et.al., 2019: 2)  من أن العوامل المعرفية والمغوية والعاطفية تتنبأ بالتمعثم
 ل، وأن العبلقة بين التمعثم واأللكسثيميا عبلقة ارتباطية دائرية.وتساىم في استمراره وتطوره لدى األطفا

 إخزاءاث انذراست:
 منيج الدراسة: .6

اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي واستخدام التصميم التجريبي ذو المجموعتين 
نة ىذه الضابطة والتجريبية، وتم عمل قياسات قبمية وبعدية وتتبعية عمى المجموعتين، ثم مقار 

 القياسات لمتحقق من فعالية البرنامج واستمرار أثره في خفض األلكسثيميا.
 عينة الدراسة: .7

أطفال  =( طفبًل متمعثًما مع أمياتيم وقسمت العينة إلى مجموعتين );6أجريت الدراسة عمى )
 أطفال مع أمياتيم مجموعة ضابطة( من حضانة البراعم لمغات =مع أمياتيم مجموعة تجريبية، 

 بطمخا، ومركز الدلتا لمتخاطب، محافظة الدقيمية.
 وقد روعي في اختيار العينة ما يمي:

  استبعاد األطفال الذين حصموا عمى درجة أقل من المتوسط عمى مقياس تقدير شدة التمعثم
 (.>716%( بمقياس سيير محمود أمين )9;-91)
 .استبعاد المتمعثمين ألسباب عضوية المنشأ 
 الذين خضعوا ألي برامج عبلجية أخرى. استبعاد األطفال 
  أشير(. ;الذين لم ينقض عمى إصابتيم بالتمعثم فترة مدتيا ) األطفالاستبعاد 
 .استبعاد األطفال الذين لدييم إعاقات أخرى 
  اقتصرت الدراسة عمى األطفال الذكور دون اإلناث لما قد يكون بينيم من فروق في

 .Jafar, 2020)ة مثل )األلكسثيميا كما أثبتت دراسات عديد
  اقتصرت الدراسة عمى األطفال المتمعثمين منخفضي التقدير السموكي لموظائف التنفيذية، كما

 تقدر بالمقياس المستخدم في الدراسة الحالية من إعداد الباحث الحالي.
 ( وممن <8->8أميات األطفال المتمعثمين المشاركات في البرنامج، تراوحت أعمارىم بين )

ن مؤىبلت متوسطة وعميا كما أن األطفال من منطقة جغرافية واحدة متجاورة لممدرسة يحممو
 ومتقاربة في المستوى االقتصادي واالجتماعي.

 وتم اختيار عينة الدراسة من األطفال المتمعثمين في رياض األطفال لؤلسباب التالية:
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ضروري تدعيم النمو مرحمة الطفولة مرحمة تشكيل لمسموك السوي وبناء الشخصية ومن ال
 المغوي والعقمي واالنفعالي االجتماعي ليم.

اختيار أطفال الروضة المتمعثمين نظرًا لندرة الدراسات الخاصة بتنمية الوظائف التنفيذية التي 
( سنوات مثل 9تناولتيم، كما أن الدراسات أشارت إلى أنو يمكن تنمية الوظائف التنفيذية من سن )

( كما أشارت إلى ارتباط الوظائف التنفيذية بالتمعثم Ezrine, 2010 Notoru et al., 2018;دراسة )
(;Elizabeth & Griffiths, 2010 Gkalitsiou et al., 2020.) 

 وقد تم تكافؤ أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المتغيرات اآلتية:
 .العمر 
 .الذكاء 
 التمعثم. 
 .الوظائف التنفيذية 
 يا.األلكسثيم 

ولدراسة الفروق وتحقيق التكافؤ بين مجموعتي البحث )التجريبية، الضابطة( بالنسبة لمعمر  .6
الزمني، الذكاء والتمعثم، قام الباحث باستخدام اختبار مان وتني لداللة الفروق بين متوسطي رتب 

( الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية 6مجموعتين غير مرتبطتين، ويوضح جدول )
 والمجموعة الضابطة في العمر الزمني والذكاء والتمعثم.

 ( الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بالنسبة 6جدول )
 لمعمر الزمني والذكاء والتمعثم

متوسط  العدد المجموعة المقياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل مان 
مستوى  Zقيمة  Uوتني 

 الداللة
العمر 
 يالزمن

 1:.9; ;1.= = التجريبية
 غير دالة <;1.8 1:.=7

 1:.6> 9<.= = الضابطة

 الذكاء
 1:.>; 99.= = التجريبية

 غير دالة 1.1:8 1:.86
 1:.=; ;:.= = الضابطة

 التمعثم
 1:.>: <6.> = التجريبية

 غير دالة :6.67 1:.76
 1:.=> 6=.< = الضابطة

فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة ( عدم وجود 6يتضح من جدول )
  المجموعتين.وىذا يدل عمى تكافؤ  ، والذكاء، والتمعثمالضابطة في العمر الزمني

من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث الوظائف التنفيذية، تم  ولمتحقق .7
رتب مجموعتين غير مرتبطتين، ويوضح  استخدام اختبار مان وتني لداللة الفروق بين متوسطي
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( الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 7جدول )
 القبمي لمقياس الوظائف التنفيذية.

 ( الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق القبمي7جدول )
 لمقياس الوظائف التنفيذية

الوظائف 
متوسط  العدد المجموعة التنفيذية

 الرتب
مجموع 
 الرتب

معامل مان 
 مستوى الداللة Zقيمة  Uوتني 

 الكف
 8.11> 68.< = التجريبية

 غير دالة 89:.1 11.>7
 8.11; ==.> = الضابطة

 الضبط
 االنفعالي

 9.11> :7.< = التجريبية
 غير دالة <>;.1 11.;7

 7.11; :>.> = الضابطة

 التحويل
 9.11; 11.= = التجريبية

 غير دالة =1.97 11.=7
 7.11> 11.< = الضابطة

 الذاكرة
 العاممة

 1:.>> <;.< = التجريبية
 غير دالة 7>6.1 1:.77

 1:.=: 86.> = الضابطة
 المراقبة
 الذاتية

 7.11= :61.7 = التجريبية
 غير دالة 78:.6 11.=6

 9.11: :>.; = الضابطة

 التخطيط
 11.>> 8;.< = التجريبية

 غير دالة >><.1 78.11
 11.<: =8.> = الضابطة

 المبادأة
 11.<> ==.< = التجريبية

 غير دالة 7<6.6 76.11
 11.>: 68.> = الضابطة

ترتيب 
 الحاجات

 11.=> :>.< = التجريبية
 غير دالة ;<6.1 77.11

 11.=: :7.> = الضابطة
الدرجة 

 كميةال
 8.11= =61.8 = التجريبية

 غير دالة =>:.6 11.>6
 8.11: 8;.; = الضابطة

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رتب المجموعة التجريبية 7يتضح من جدول )
والمجموعة الضابطة في التطبيق القبمي في الوظائف التنفيذية، وىذا يؤكد تكافؤ المجموعتين التجريبية 

 ة في الوظائف التنفيذية.والضابط

، تم استخدام األلكسثيميامن التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث  ولمتحقق .8
اختبار مان وتني لداللة الفروق بين متوسطي رتب مجموعتين غير مرتبطتين، ويوضح جدول 
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طبيق القبمي ( الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الت8)
 .أللكسثيمياالمقياس 

 ( الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 8جدول )
 أللكسثيميالمقياس ا التطبيق القبمي

متوسط  العدد المجموعة األلكسثيميا
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل مان 
 مستوى الداللة Zقيمة  Uوتني 

صعوبة 
 تحديد
 المشاعر

 9.11> :7.< = ةالتجريبي
 غير دالة =>;.1 11.;7

 7.11; :>.> = الضابطة

صعوبة 
 وصف
 المشاعر

 11.=; 1:.= = التجريبية
 غير دالة >6:.1 11.>7

 1.11; 1:.> = الضابطة

 تفكيرال
الموجو نحو 

 الخارج

 9.11> :7.< = التجريبية
 غير دالة 7:;.1 11.;7

 7.11; :>.> = الضابطة

نقص 
إمكانية 

 تخيلال

 1:.6; <;.> = التجريبية
 غير دالة 89>.1 11.:7

 1:.9> 86.< = الضابطة

 المرض توىم
 9.11; 11.= = التجريبية

 غير دالة ;1.98 11.=7
 7.11> 11.< = الضابطة

 سمبيةال
االنفعالية 
 واالجتماعية

 11.;> 1:.< = التجريبية
 غير دالة 6<=.1 79.11

 1.11; 1:.> = الضابطة

الدرجة 
 الكمية

 6.11> ==.= = التجريبية
 غير دالة =1.86 11.<7

 11.:; 68.= = الضابطة
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رتب المجموعة التجريبية 8يتضح من جدول )

وعتين التجريبية ، وىذا يؤكد تكافؤ المجمأللكسثيميااوالمجموعة الضابطة في التطبيق القبمي لمقياس 
 .أللكسثيميااوالضابطة في 
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 األدوات المستخدمة الدراسة: .8
 (:=><6مقياس الذكاء المصور )إعداد أحمد زكي صالح،  .أ 

( صور أو أشكال ويوجد بكل :( مجموعة من الصور وكل مجموعة تتكون من )1;يتكون من )
المختمفة عن باقي  ( صور متشابية في صفة واحدة أو أكثر وصورة واحدة فقط ىي9مجموعة )

-.:>األشكال. وىذا المقياس استخدم في العديد من الدراسات السابقة وتراوحت معامبلت ثباتو بين )
 .( كما تأكد أيًضا صدقو سواء بالتحميل العاممي أو ارتباطو بغيره من اختبارات الذكاء.:=

 مقياس تقدير شدة التمعثم: .أ 

معثم عمى مقياس تقدير شدة المجمجة )إعداد سيير اعتمدت الدراسة الحالية في تقدير شدة الت
( ومعدة المقياس قامت بحساب صدقو وثباتو بعده طرق مختمفة، كما أنو >716محمود أمين، 

استخدمت في عدة دراسات سابقة، وثبت صبلحيتو لتحديد شدة التمعثم وىو يعطي مستويات لشدة 
-91-لجمجة متوسطة-%<8-:7 لجمجة ضعيفة-%:7المجمجة )لجمجة ضعيفة جًدا أقل من 

% فأكثر(، وأجريت الدراسة الحالية عمى المتمعثمين من الدرجة المتوسطة :;لجمجة شديدة -9%;
 والشديدة.

 مقياس التقدير السموكي لموظائف التنفيذية لطفل الروضة )إعداد الباحث(: .ب 

ضة المتمعثم عمى اعتمدت الدراسة الحالية في التقدير السموكي لموظائف التنفيذية لطفل الرو 
مقياس التقدير السموكي لموظائف التنفيذية لدى أطفال الروضة بتقدير المعممات إعداد فاروق مصطفى 

( 9;( وقد قام معد المقياس بالتأكد من صدقو وثباتو بطرق مختمفة. وىو مكون من )7171جبريل )
-الذاكرة العاممة-التحويل-يالضبط االنفعال-الكف/ التحكممفردة تقيس ثمان وظائف تنفيذية وىي: )

موزعة عمى األبعاد الثمانية بالتساوي وأمام كل (، الحاجات ترتيب-المبادأة-التخطيط-المراقبة الذاتية
أبًدا درجة -نادًرا درجتان-درجات 8أحياًنا -درجات 9غالًبا -درجات :عبارة خمسة خيارات )دائًما 

-88-<6-<-;وىي عبارات ) اعكسيً  اتأخذ تقديرً غة في االتجاه المعاكس و واحدة(، والعبارات المص
حالة عمى ( في المكان المناسب الذي تراه منطبق (. وعمى المعممة وضع عبلمة )7;-8:-98

( درجة، 91-=( وعمى كل بعد )871-9;الطفل. وبذلك تتراوح الدرجة عمى المقياس ككل بين )
الدرجة المنخفضة تشير إلى ارتفاع الوظائف والدرجة المرتفعة تشير إلى عجز في الوظائف التنفيذية و 

 التنفيذية.
 مقياس األلكسثيميا لطفل الروضة )إعداد الباحث(: .ج 

اعتمدت الدراسة الحالية في تقدير األلكسثيميا لطفل الروضة المتمعثم عمى مقياس األلكسثيميا لطفل 
قياس بالتأكد من صدقو ( وقد قام معد الم7171الروضة بتقدير األم من إعداد فاروق مصفى جبريل )

( عبارة موزعة بالتساوي عمى األبعاد الستة وىي )صعوبة =9وثباتو بطرق مختمفة. وىو يتكون من )
توىم -نقص إمكانية التخيل-التفكير الموجو نحو الخارج-صعوبة وصف المشاعر-تحديد المشاعر
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 9غالًبا -درجات :)دائًما  السمبية االنفعالية واالجتماعية(. وأمام كل عبارة خمسة خيارات-المرض
( في المكان وضع عبلمة ) األموعمى أبًدا درجة واحدة(، -نادرًا درجتان-درجات 8أحياًنا -درجات

طفميا. والعبارات المصاغة في االتجاه المعاكس تأخذ تقدير عكسي، حالة لالمناسب الذي تراه منطبق 
وح الدرجة عمى المقياس ككل (. وبذلك تترا:9-<7->7-;7-71->6-69-67-:وىي عبارات )

(. والدرجة المرتفعة تعبر عن معاناة الطفل من األلكسثيميا أما 91-=( وعمى كل بعد )791-=9بين )
 الدرجة المنخفضة تعبر عن سبلمة الطفل من األلكسثيميا.

 البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات الوظائف التنفيذية )إعداد الباحث( .ب 
رنامج إرشادي تدريبي عبلجي متكامل ييدف إلى خفض األلكسثيميا لدى قام الباحث بإعداد ب

طفل الروضة المتمعثم. واعتمد الباحث في بناء البرنامج عمى ميارات الوظائف التنفيذية باستخدام 
فنيات المدخل المعرفي السموكي ومدخل إشراك األميات لخفض األلكسثيميا لدى األطفال المتمعثمين؛ 

 لمداخل مًعا لتكون أكثر فعالية في العبلج.وذلك لتتكامل ا
أىداف البرنامج: ىدف البرنامج المقترح إلى خفض األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتمعثمين  (6

 إلى أدنى مستوى يمكن الوصول إليو، ويتفرع من ىذا اليدف الرئيس عدة أىداف فرعية؛ ىي:
 وأعراضيا وأسبابيا وكيفية التعامل مع الطفل  إرشاد األميات بشأن الوظائف التنفيذية واأللكسثيميا

 المتمعثم في محاولة إلعادة توافقو مع البيئة المحيطة بو.
  تأسيس سموكات تمكن الطفل من تنمية ميارات الوظائف التنفيذية لتمكنو من التخمص من

 أعراض األلكسثيميا التي تساىم أيًضا في التخمص من التمعثم.
 ديل سموك ميارات الوظائف التنفيذية في مواقف حياتية بغرض التخمص زيادة استخدام أساليب تع

 من أعراض األلكسثيميا.
 األسس النفسية لمبرنامج: (7

( أن التدخل لتحسين الوظائف التنفيذية Dawson & Guare, 2004يرى داوسون وجوارا )
 البد أن يشمل:

 البيئة االجتماعية والفيزيقية  التدخل عمى مستوى البيئة المحيطة بالفرد: وذلك من خبلل تغيير
المحيطة بالطفل مثل تغيير نمط التفاعل بين الطفل والكبار، وأن نساعده عمى ما ىو مطموب منو، 

 وتعديل روتين حياتو اليومية، وتنظيم عناصر البيئة المحيطة بو.
 ادة التدخل عمى مستوى الفرد ذاتو: حيث يتضمن تدريب الطفل عمى الميارات التنفيذية، وزي

دافعيتو الستخدام ىذه الميارات، وىذا يتفق مع مبدأ انتقال أثر التدريب وما سيؤدي إليو من 
 تحسن عبر الممارسات المختمفة.
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 مراحل إعداد البرنامج: (8
  االطبلع عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالوظائف التنفيذية وخاصة لدى من

. ومدى أىمية الوظائف التنفيذية في التخمص من أعراض يعانون من األلكسثيميا والتمعثم
 األلكسثيميا.

  االطبلع عمى مجموعة من البرامج التي ىدفت إلى تحسين الوظائف التنفيذية مثل(Diamond, 

;2012 Blakey & Carroll, 2015.) 
  وكذلك االطبلع عمى مجموعة من البرامج لعبلج األلكسثيميا مثل(Rad, Zargar & 

;Honarmand, 2014 Neumann, Malec & Hammond, 2017.) 
 وقد تبنى الباحث المدخل المعرفي السموكي في التدريب عمى الوظائف التنفيذية.

 .تحديد المنفذ لمبرنامج: نفذ الباحث البرنامج باالستعانة باألميات 

 ك لخفض محتوى البرنامج: يضم البرنامج التدريب عمى عدد من ميارات الوظائف التنفيذية وذل
-الضبط االنفعالي-األلكسثيميا لدى المتمعثمين من أطفال الروضة والمتمثمة في )التحكم/الكف

 ترتيب األدوات(.-المبادأة-التخطيط-المراقبة/المبلحظة-التحويل/المرونة المعرفية

  كما اشتمل البرنامج عمى إرشادات لؤلم لتأسيس سموكات تحسن من الوظائف التنفيذية لمتخمص
 راض األلكسثيميا.من أع

  الفئة التي وضع البرنامج من أجميا: ىم أطفال الروضة المتمعثمين وتراوحت نسبة ذكائيم من
%( من 91( تزيد عن )>716فأكثر( ودرجتيم عمى مقياس شدة المجمجة لسيير أمين ) -1<)

نوات ( س;-:المجموع الكمي لممقياس المستخدم في الدراسة الحالية، وتراوحت أعمارىم بين )
أطفال مجموعة ضابطة مع  =-أطفال مجموعة تجريبية مع أمياتيم =( طفبًل );6وبمغ عددىم )

 أمياتيم(.

  األدوات المستخدمة في البرنامج: استخدم الباحث مجموعة من األدوات بما يتناسب مع كل جمسة
أوراق -جياز عرض-جياز كمبيوتر-وكل ميمة وعمر الطفل، ومن ىذه األدوات )برج خشبي

 قطع حموى(.-لعب-صحة المراقبة الذاتية-كراسة األنشطة-قصص-صور وبطاقات-وأقبلم

  الفنيات واألنشطة المستخدمة في البرنامج: استخدم الباحث األساليب السموكية المعرفية في
المساعدة -التدريب عمى الوظائف التنفيذية لخفض األلكسثيميا ومنيا: التعزيز المادي والمعنوي

-التزود بالدافعية-التغذية الراجعة-التدريب-الممارسة الفعمية لمنموذج المساعد-ذجةالنم-المفظية
 الواجب المنزلي.

  :العوامل التي تم مراعاتيا في إعداد وتنفيذ البرنامج: راعى الباحث عند إعداد البرنامج أن يكون
مراعًيا -تعديل عند المزوممرًنا يسمح بال-شامبًل لمعظم الميارات التنفيذية -مبلئًما ألىداف البرنامج

 متمشًيا مع ما ورد باإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة.-لخصائص الطفل المتمعثم
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 كما راعى الباحث عند تنفيذ البرنامج: تنظيم العمل داخل الجمسة وبما يسمح بمشاركة األميات-
مان عند استخدام األدوات توفير عنصر األ-التحمي بالصبر والتسامح وتصحيح األخطاء أواًل بأول

 تشجيع األميات واألطفال من أجل الوصول لميدف.-والتحرك داخل القاعة
  جمسات البرنامج والجدول الزمني: تضمن البرنامج جمسة تمييدية جمعت بين األميات وأطفالين

( جمسة خاصة باألميات مع أطفالين، 68( جمسات خاصة األميات، و)8( جمسة بواقع );6و)
( جمسات أسبوعًيا خبلل النصف األول من العام 9ختامية لؤلميات وأطفالين. وتم تطبيق ) وجمسة

 ( يوضح اإلطار العام لمبرنامج المقترح.9(، وجدول )7171-<716الدراسي )

 ( اإلطار العام لمبرنامج التدريبي المقترح ومكوناتو وأىدافو9جدول )
رقم 
 الجمسة

عنوان 
 الجمسة

عدد 
 الزمن األىداف الجمسات

ولى
األ

 

تمييد 
 6 وتعارف

 .الترحيب والتعارف عمى المشاركين من األميات وأطفالين المتمعثمين 
 .إعطاء فكرة عن البرنامج 
 ملء استمارة البيانات الخاصة بكل طفل 

;1 
 دقيقة

 الجمسات الخاصة باألميات

نية
الثا

 

الوظائف 
 6 التنفيذية

  مكوناتيا وأىميتيا.تبصير األميات بماىية الوظائف التنفيذية و 
  إرشاد األميات بضرورة ضبط البيئة المحيطة بالطفل حتى نتمكن من

 تنمية الوظائف التنفيذية لديو.

;1 
 دقيقة

لثة
الثا

 

 6 األلكسثيميا

  تبصير األميات بماىية األلكسثيميا وأعراضيا وأىمية التخمص
 منيا:

 تخمص إرشاد األميات بأن تحسن الوظائف التنفيذية يساعد عمى ال
 من أعراض األلكسثيميا.

  إرشاد األميات بدورىم في تعديل البيئة المحيطة بالطفل وتعديل
 سموكو بغرض التخمص من األلكسثيميا.

;1 
 دقيقة

بعة
الرا

 

 6 التمعثم

 .تبصير األميات بطبيعة الكبلم واضطراباتو وأنواعيا 
 .تبصير األميات بطبيعة التمعثم وأعراضو 
 ن الوظائف التنفيذية يخفض من التمعثم.تبصير األميات بأن تحس 
 في ضبط البيئة وتعديل سموك الطفل بغرض  نتبصير األميات بدورى

 التخمص من التمعثم.

;1 
 دقيقة

 الجمسات الخاصة باألميات وأطفالين المتمعثمين

سة
خام

ال
 

ضبط 
 الذات

6 

 .أن تتعرف األميات وأطفالين عمى ماىية ضبط الذات وأىميتو 
 األطفال بالسموكات اإليجابية والسمبية في المنزل  أن يتم توعية

 والمدرسة.
  تشجيع األطفال عمى ممارسة السموكات اإليجابية وتجنب ممارسة

 السموكات السمبية.

;1 
 دقيقة
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رقم 
 الجمسة

عنوان 
 الجمسة

عدد 
 الجمسات

 الزمن األىداف

بعة
سا
 وال

سة
ساد

ال
 

الضبط 
 7 االنفعالي

 .أن تتعرف األميات وأطفالين عمى الضبط االنفعالي وأىميتو 
 و في المواقف الضاغطة وتحمل نتائج أن يستطيع الطفل ضبط ذات

 انفعاالتو.
 .أن يستطيع الطفل وصف حالتو االنفعالية 

;1 
 دقيقة

سعة
والتا

نة 
ثام
ال

 

التحويل/ 
المرونة 
 7 المعرفية

  أن تتعرف األميات وأطفالين عمى المقصود بالتحويل وتركيز
 االنتباه وسرعتو.

  وعدم االندفاع.أن يتمكن األطفال من القدرة عمى التركيز والتحويل 
 .أن يتدرب األطفال عمى ترتيب المثيرات واالنتقاء منيا 
  أن يتقن األطفال وظيفة المرونة المعرفية في المواقف المتغيرة

 والميام المختمفة.

;1 
 دقيقة

شر
 ع
دية

لحا
 وا
شرة

العا
 

الذاكرة 
 العاممة

7 

  أن تتعرف األميات وأطفالين عمى المقصود بالذاكرة العاممة
 ومكوناتيا. وأىميتيا

 .أن يتدرب األطفال عمى استخدام الذاكرة العاممة في حياتو اليومية 
  أن يتدرب األطفال عمى استدعاء ما يتم سماعو وما تم مشاىدتو

 من األماكن المختمفة.
 .أن يتدرب األطفال عمى االستدعاء العكسي والشكل المختمف 

;1 
 دقيقة

شر
 ع
نية
الثا

 

مراقبة 
 6 الذات

 ميات وأطفالين عمى المقصود بمراقبة الذات وأىمية أن تتعرف األ
 ذلك.

 .أن يتدرب األطفال عمى مراقبة ذاتيم عند القيام بالميام 
 .أن يتدرب األطفال عمى االلتزام بالوقت المحدد لمميمة 

;1 
 دقيقة

عة 
لراب
 وا
شر

 ع
لثة
الثا

شر
ع

 
 التخطيط

7 

 و.أن تتعرف األميات وأطفالين عمى المقصود بالتخطيط وأىميت
 أن يتدرب الطفل عمى التخطيط لميمة معينة.

 أن يتدرب الطفل عمى خطة وضعيا لتنفيذ ميامو.
أن يتدرب الطفل عمى العمل بنشاط وبدون اندفاع مع االلتزام بالزمن 

 المحدد.

;1 
 دقيقة

سة 
خام

ال
شر

ع
 

 المبادأة
6 

 .أن تتعرف األميات وأطفالين عمى معنى المبادأة وأىميتيا 
 فل عمى حل المشاكل بطرق مختمفة.أن يتدرب الط 
 .أن يتدرب الطفل عمى المبادأة لمقيام بالميام من تمقاء نفسو 

;1 
 دقيقة

شر
 ع
سة

ساد
ال

 

ترتيب 
األدوات/ 
 6 الحاجات

 .أن تتعرف األميات وأطفالين عمى معنى الترتيب وأىميتو 
 .أن يتدرب الطفل عمى ترتيب حاجاتو 
  ده وممتمكاتو.أن يتدرب الطفل عمى المحافظة عمى نقو 
 .أن يتدرب الطفل عمى أن ينظم وقتو 

;1 
 دقيقة
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رقم 
 الجمسة

عنوان 
 الجمسة

عدد 
 الجمسات

 الزمن األىداف

شر
 ع
بعة

سا
ال

 

وضع 
صورة 
لحياة 
 أفضل

6 

  أن تتعرف األميات وأطفالين عمى المقصود بالتخيل وأنواعو
 وأىميتو.

 .أن يتدرب الطفل عمى التخيل البصري والسمعي والشمي 
 .أن يتدرب الطفل عمى االسترخاء من أجل تخيل أفضل 
 طيع وضع تصور أفضل لحياة يفضميا في المستقبل.أن يست 

;1 
 دقيقة

شر
 ع
منة

الثا
 

الختامية 
والتقييم 
 النيائي

6 

 .تقديم الشكر لؤلميات وأطفالين عمى مشاركتيم في البرنامج 
  استعراض الوظائف التنفيذية التي تضمنيا البرنامج وضرورة

 االستفادة منيا في مواقف الحياة المختمفة.
  الدراسة )قياس بعدي(.تطبيق أدوات 
 .)االتفاق عمى المقاء بعد شير )القياس التتبعي 
 .توزيع بعض اليدايا والحموى عمى المشاركين 

 مفتوح

 مراحل تقويم البرنامج (9

 تم تقويم البرنامج من خبلل:
جراء التعديبلت، وتطبيق  .أ  التقويم القبمي: عن طريق عرض البرنامج عمى السادة المحكمين وا 

مقياس -ة بعد التأكد من صبلحيتيا لمقياس )مقياس الوظائف التنفيذيةأدوات الدراس
 األلكسثيميا(.

عطاء واجبات منزلية. .ب   التقويم المستمر: تم أثناء الجمسة وفي نيايتيا وا 
التقويم البعدي: بعد االنتياء من جمسات البرنامج تم تطبيق مقياس األلكسثيميا مرة أخرى  .ج 

 فض األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتمعثمين.لمتعرف عمى أثر البرنامج عمى خ
التقويم التتابعي: بعد مرور شير من االنتياء من جمسات البرنامج ثم تطبيق مقياس  .د 

 األلكسثيميا لمتأكد من استمرارية أثر البرنامج.
 نتائح انبحث: مناقشتو وتفسريه:

 الفرض األول:  (6

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب الختبار الفرض األول الذي ينص عمى أنو "توجد فرو
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس األلكسثيميا، في 
اتجاه المجموعة التجريبية" تم استخدام مان وتني لمفروق بين المجموعات المستقمة، والنتائج يوضحيا 

 ( التالي::جدول )
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 لمجموعة التجريبية ا درجات ي رتب( الفروق بين متوسط:جدول )
 األلكسثيمياالقياس البعدي عمى مقياس في والمجموعة الضابطة 

متوسط  العدد المجموعة األلكسثيميا
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل 
مان وتني 

U 
مستوى  Zقيمة 

 الداللة

صعوبة تحديد 
 المشاعر

 7.11< 1:.66 = الضابطة
=.11 7.<66 1.16 

 9.11 1:.: = التجريبية
 وصفصعوبة 

 المشاعر
 11.=< :67.7 = الضابطة

7.11 8.77< 1.116 
 11.=8 :>.9 = التجريبية

الموجو  تفكيرال
 نحو الخارج

 11.>< 67.68 = الضابطة
8.11 8.699 1.16 

 11.<8 ==.9 = التجريبية

 تخيلنقص ال
 1:.=< 67.86 = الضابطة

6.:1 8.79> 1.116 
 1:.>8 <;.9 = التجريبية

 المرض توىم
 11.<< =67.8 = الضابطة

6.11 8.7>1 1.116 
 11.>8 8;.9 = التجريبية

 سمبيةال
االنفعالية 
 واالجتماعية

 11.=< :67.7 = الضابطة
7.11 8.71= 1.116 

 11.=8 :>.9 = التجريبية

 الدرجة الكمية
 611.11 1:.67 = الضابطة

1.11 8.8;; 1.116 
 11.;8 1:.9 = التجريبية

 ( ما يمي: :يتضح من جدول )

، ما عدا بعدي صعوبة وصف المشاعر (1.116وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لمجموعة التجريبية ا درجات رتب يبين متوسط .(16والتفكير الموجو نحو الخارج عند مستوى )

كمية لصالح المجموعة التجريبية حيث عمى األبعاد الستة لممقياس والدرجة الوالمجموعة الضابطة 
وبذلك تشير ىذه النتيجة إلى تحقق صحة الفرض األول (. 8.699-66>.7( بين )zتراوحت قيمة )
 لمبحث الحالي.

ويمكن لمباحث إرجاع ىذه النتائج إلى تعريض المجموعة التجريبية لمبرنامج اإلرشادي القائم 
إلى تخمص أطفاليا من مظاىر األلكسثيميا مقارنة بأطفال عمى ميارات الوظائف التنفيذية ومن ثم أدى 

 المجموعة الضابطة التي لم يتعرض أطفاليا لمبرنامج ولذلك معاناتيم مستمرة من األلكسثيميا.
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 ,.Goldstin, et.al؛ 7168وىذا يتفق مع ما يراه البعض )عبد العزيز الشخص وىيام فتحي، 

;2014 ;Ntourou, et.al., 2018 Jafar, 2020 من أن التدريب عمى ميارات الوظائف التنفيذية )
يؤدي إلى التنظيم العاطفي لممشاعر وتنظيم السموك االجتماعي )التعاطف والحساسية االجتماعية( 
عادة تشكيل السموك، وىذا ما حدث ألطفال المجموعة التجريبية حيث انخفضت لدييم مظاىر  وا 

ضابطة )التي لم تتعرض لمبرنامج( يعانون من مظاىر األلكسثيميا بينما ظل أطفال المجموعة ال
 األلكسثيميا.

 الفرض الثاني: (7
الختبار الفرض الثاني الذي ينص عمى أنو: "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب 

 القياس في اتجاهميا، يلكسثالقياسين القبمي والبعدي عمى مقياس األ في لمجموعة التجريبية درجات ا
تم استخدام اختبار ويمكوكسون لممجموعات المرتبطة، وكذلك حساب حجم األثر باستخدام  البعدي"،
 ( التالي :;جاءت النتائج كما في جدول ) =rالمعادلة 
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( الفروق بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس ;جدول )
 ميايلكسثاأل 

فروق اتجاه  ميايلكسثاأل 
متوسط  العدد الرتب

 الرتب
مجموع 
مستوى  Zقيمة  الرتب

 الداللة

حجم 
التأثير 

r() 
صعوبة 
تحديد 
 المشاعر

 11.;8 1:.9 = الرتب السالبة
 1.11 1.11 1 الرتب الموجبة ><=.1 :1.1 =8:.7

   1 الرتب المحايدة
صعوبة 
وصف 
 المشاعر

 11.;8 1:.9 = الرتب السالبة
 1.11 1.11 1 الرتب الموجبة >1<.1 1.16 ;;:.7

   1 الرتب المحايدة
التفكير 

الموجو نحو 
 الخارج

 11.;8 1:.9 = الرتب السالبة
 1.11 1.11 1 الرتب الموجبة 8:<.1 1.16 ;<;.7

   1 الرتب المحايدة

نقص 
 التخيل

 11.;8 1:.9 = الرتب السالبة
 1.11 1.11 1 بةالرتب الموج 61<.1 1.16 :>:.7

   1 الرتب المحايدة

توىم 
 المرض

 11.;8 1:.9 = الرتب السالبة
 1.11 1.11 1 الرتب الموجبة 9<=.1 :1.1 81:.7

   1 الرتب المحايدة
السمبية 
االنفعالية 
 واالجتماعية

 11.;8 1:.9 = الرتب السالبة
 1.11 1.11 1 الرتب الموجبة ;<=.1 :1.1 ;8:.7

   1 الرتب المحايدة

 درجة كمية
 11.;8 1:.9 = الرتب السالبة

 1.11 1.11 1 الرتب الموجبة 69<.1 1.16 ;=:.7
   1 الرتب المحايدة
 ( ما يمي: ;ويتضح من جدول )

                                              
 (من صفر إلى أقل من حجم التأثير )(3.0) ،إلى الواحد الصحيح  (3.0)تأثير متوسط، من  (3.0)إلى أقل من  (3.0)من  تأثير ضعيف

 .(000 :0332عادل النشار، و مصطفى باهي و  الحفيظعبد  )إخالصتأثير قوي 
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حاالت قمت درجات التطبيق البعدي عن التطبيق  (=)يوجد المشاعر تحديد صعوبة في بعد 
وجد حاالت زادت درجات التطبيق البعدي عنيا في التطبيق القبمي، وال توجد حاالت تساوت القبمي، ال ت

 (. :1.1( وىي دالة عند مستوى )=8:.7( المحسوبة من ىذه القيم )Zفييا الدرجات، وبمغت قيمة )

حاالت قمت درجات التطبيق البعدي عن التطبيق  (=)يوجد المشاعر وصف صعوبة في بعد 
وجد حاالت زادت درجات التطبيق البعدي عنيا في التطبيق القبمي، وال توجد حاالت تساوت القبمي، ال ت

 (. 1.16( وىي دالة عند مستوى );;:.7( المحسوبة من ىذه القيم )Zفييا الدرجات، وبمغت قيمة )

حاالت قمت درجات التطبيق البعدي عن التطبيق  (=)يوجد  الموجو نحو الخارج في بعد التفكير
مي، ال توجد حاالت زادت درجات التطبيق البعدي عنيا في التطبيق القبمي، وال توجد حاالت تساوت القب

 (. 1.16( وىي دالة عند مستوى );<;.7( المحسوبة من ىذه القيم )Zفييا الدرجات، وبمغت قيمة )

توجد حاالت قمت درجات التطبيق البعدي عن التطبيق القبمي، ال  (=)التخيل يوجد نقص في بعد 
حاالت زادت درجات التطبيق البعدي عنيا في التطبيق القبمي، وال توجد حاالت تساوت فييا الدرجات، 

 (. 1.16( وىي دالة عند مستوى ):>:.7( المحسوبة من ىذه القيم )Zوبمغت قيمة )

 حاالت قمت درجات التطبيق البعدي عن التطبيق القبمي، ال توجد (=)يوجد المرض في بعد توىم 
الت زادت درجات التطبيق البعدي عنيا في التطبيق القبمي، وال توجد حاالت تساوت فييا الدرجات، حا

 (. :1.1( وىي دالة عند مستوى )81:.7( المحسوبة من ىذه القيم )Zوبمغت قيمة )

حاالت قمت درجات التطبيق البعدي عن  (=)يوجد  االنفعالية واالجتماعية في بعد السمبية
ي، ال توجد حاالت زادت درجات التطبيق البعدي عنيا في التطبيق القبمي، وال توجد حاالت التطبيق القبم

( وىي دالة عند مستوى ;8:.7( المحسوبة من ىذه القيم )Zتساوت فييا الدرجات، وبمغت قيمة )
(1.1: .) 

جد حاالت قمت درجات التطبيق البعدي عن التطبيق القبمي، ال تو  (=)في الدرجة الكمية يوجد 
حاالت زادت درجات التطبيق البعدي عنيا في التطبيق القبمي، وال توجد حاالت تساوت فييا الدرجات، 

 (. 1.16( وىي دالة عند مستوى );=:.7( المحسوبة من ىذه القيم )Zوبمغت قيمة )

 وبذلك يتضح مما سبق:

القبمي ( بين متوسطي رتب القياسين 1.16وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 نقص ،الموجو نحو الخارج ، التفكيرالمشاعر وصفصعوبة ) أبعاد فيوالبعدي لممجموعة التجريبية 

 ميا، لصالح التطبيق البعدي. يلكسثالتخيل، الدرجة الكمية( في مقياس األ 

( بين متوسطي رتب القياسين القبمي :1.1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
االنفعالية  ، السمبيةالمرض ، توىمالمشاعر تحديدصعوبة ) أبعادلتجريبية عمى والبعدي لممجموعة ا

  .يميا، لصالح التطبيق البعديلكسث( في مقياس األ واالجتماعية
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، وىذه النتائج تتفق مع وبذلك تشير ىذه النتيجة إلى تحقق صحة الفرض الثاني لمبحث الحالي
 ;Santorelli & ready, 2015; Vermeulen, et.al., 2018)ما انتيت إليو بعض الدراسات 

(Mcglenn, 2020  من أن استخدام الوظائف التنفيذية ومياراتيا كعبلج سموكي يخفض من
 األلكسثيميا.

ويرى الباحث بأن تعرض المجموعة التجريبية لمبرنامج المستخدم في الدراسة الحالية والفنيات 
في تحقيق اليدف من البرنامج وىو التخمص من  اإلرشادية النفسية المتنوعة في البرنامج أسيم

مظاىر األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتمعثمين، وىذا ما أظيره القياس البعدي لمقياس األلكسثيميا 
 مقارنة بالقياس القبمي عمى المجموعة التجريبية.

 الفرض الثالث: (8
ة إحصائية بين متوسطي رتب توجد فروق ذات دالل الختبار الفرض الثالث الذي ينص عمى أنو "ال

ميا"، تم استخدام يلكسثعمى مقياس األ  عيالقياسين البعدي والتتبفي  لمجموعة التجريبيةا درجات
 ( التالي:>مجموعات المرتبطة، وجاءت النتائج كما في جدول )فروق بين الاختبار ويمكوكسون لم



 صطفى السعيد جبريلد. فاروق م     .فعالية برنامج تدريبي قائم على الوظائف التنفيذية لخفض األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتلعثمين

 خامعت بورسعَذ –جمهت كهَت انرتبَت                         140                   (                    0202– ٍناٍز) –  (33) انعذد

ممجموعة التجريبية عمى مقياس ( الفروق بين متوسطي رتب القياسين البعدي والتتبعي ل>جدول )
 ميا يلكسثاأل 

اتجاه فروق  ميايلكسثاأل 
متوسط  العدد الرتب

 الرتب
مجموع 
مستوى  Zقيمة  الرتب

 الداللة

 المشاعر تحديدصعوبة 
 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

 6.11 6.11 6 الرتب الموجبة غير دال 6.11
   > الرتب المحايدة

 المشاعر وصفصعوبة 
 1.11 1.11 1 تب السالبةالر 

 8.11 1:.6 7 الرتب الموجبة غير دال 6.897
   ; الرتب المحايدة

 الموجو نحو الخارج تفكيرال
 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

 6.11 6.11 6 الرتب الموجبة غير دال 6.11
   > الرتب المحايدة

 تخيلنقص ال
 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

 6.11 6.11 6 الرتب الموجبة دالغير  6.11
   > الرتب المحايدة

 المرض توىم
 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

 8.11 1:.6 7 الرتب الموجبة غير دال 6.897
   ; الرتب المحايدة

االنفعالية  سمبيةال
 واالجتماعية

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة
 6.11 6.11 6 الرتب الموجبة غير دال 6.11

   > الرتب المحايدة

 درجة كمية
 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

 11.; 7.11 8 الرتب الموجبة غير دال 19;.6
   : الرتب المحايدة

 ( ما يمي: >يتضح من جدول )

التطبيق التتبعي عن التطبيق  يا فيال يوجد حاالت قمت درجات المشاعر تحديدصعوبة بعد في 
( Zحالة واحدة زادت درجات التطبيق التتبعي عن التطبيق البعدي، وبمغت قيمة )البعدي، وفي 

 ( وىي غير دالة. 6.11المحسوبة من ىذه القيم )

التطبيق التتبعي عن التطبيق  يا فيال يوجد حاالت قمت درجاتالمشاعر وصف صعوبة بعد في 
( المحسوبة Zبعدي، وبمغت قيمة )البعدي، وفي حالتين زادت درجات التطبيق التتبعي عن التطبيق ال

 ( وىي غير دالة. 6.897من ىذه القيم )



 صطفى السعيد جبريلد. فاروق م     .فعالية برنامج تدريبي قائم على الوظائف التنفيذية لخفض األلكسثيميا لدى أطفال الروضة المتلعثمين

 خامعت بورسعَذ –جمهت كهَت انرتبَت                         143                   (                    0202– ٍناٍز) –  (33) انعذد

التطبيق التتبعي عن التطبيق  يا فيال يوجد حاالت قمت درجات الموجو نحو بعد التفكيرفي 
( Zالبعدي، وفي حالة واحدة زادت درجات التطبيق التتبعي عن التطبيق البعدي، وبمغت قيمة )

 ( وىي غير دالة. 6.11المحسوبة من ىذه القيم )

التطبيق التتبعي عن التطبيق البعدي، وفي  يا فيال يوجد حاالت قمت درجات التخيلنقص بعد في 
( المحسوبة من ىذه Zحالة واحدة زادت درجات التطبيق التتبعي عن التطبيق البعدي، وبمغت قيمة )

 ( وىي غير دالة. 6.11القيم )

التطبيق التتبعي عن التطبيق البعدي، وفي  يا فيت درجاتال يوجد حاالت قم المرض بعد توىمفي 
( المحسوبة من ىذه القيم Zحالتين زادت درجات التطبيق التتبعي عن التطبيق البعدي، وبمغت قيمة )

 ( وىي غير دالة. 6.897)

التطبيق التتبعي عن  يا فيال يوجد حاالت قمت درجاتاالنفعالية واالجتماعية  بعد السمبيةفي 
( Zيق البعدي، وفي حالة واحدة زادت درجات التطبيق التتبعي عن التطبيق البعدي، وبمغت قيمة )التطب

 ( وىي غير دالة. 6.11المحسوبة من ىذه القيم )

التطبيق التتبعي عن التطبيق البعدي، وفي  يا فيفي الدرجة الكمية ال يوجد حاالت قمت درجات
( المحسوبة من ىذه Zالتطبيق البعدي، وبمغت قيمة ) ثبلث حاالت زادت درجات التطبيق التتبعي عن

 ( وىي غير دالة. 19;.6القيم )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب القياسين أنو  وبذلك يتضح مما سبق
 ميا.يثسلكالبعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية عمى مقياس األ 

، وىذه النتيجة تشير إلى لثالث لمبحث الحاليوبذلك تشير ىذه النتيجة إلى تحقق صحة الفرض ا
الذي ييدف إلى خفض شدة مظاىر  بقاء أثر البرنامج اإلرشادي التدريبي القائم عمى الوظائف التنفيذية

األلكسثيميا بسبب طبيعة الفنيات المستخدمة في ىذا البرنامج، فمثبًل فنية التدريب والممارسة والنمذجة 
عطاء التغذية الراجعة والتزود بالدافعية والتعز  يز، وما تضمنو من عرض لمسموك المراد التدريب عميو، وا 

ساىم في بقاء السموك الذي تم التدريب عميو أكبر فترة ممكنة وبالتالي ساعد عمى استمرار أدائو حتى 
 بعد االنتياء من البرنامج.

ر وااللتزام بما تم كما يمكن تفسير بقاء أثر البرنامج إلى مدى حرص األميات عمى االستمرا
 تدريبيم عميو لمساعدة أبنائين في تنمية الوظائف التنفيذية وىذا انعكس عمى خفض حدة األلكسثيميا.
كما أن الفرق بين القياسين القبمي والبعدي عمى المجموعة التجريبية وعدم وجود فروق بين 

ة البرنامج واستمرار أثره فيما بعد، القياسين البعدي والتتبعي عمى المجموعة التجريبية يشير إلى فعالي
وبذلك يكون قد تحقق اليدف من البرنامج المستخدم في تأسيس سموكات تمكن الطفل من تنمية 

 ميارات الوظائف التنفيذية تمكنو من التخمص من أعراض األلكسثيميا في مختمف المواقف الحياتية.
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 توصَاث انذراست:
البرنامج وما انتيت إليو الدراسة الحالية من نتائج يمكن في ضوء مبلحظات الباحث أثناء تنفيذ 

 لمباحث أن يقترح التوصيات التالية:
األخذ في االعتبار أن كل طفل متمعثم حالة فريدة وىذا يسيل اختيار األسموب األكثر فعالية في  (6

 التعامل معو.
دون الخروج عن  مراعاة أن تكون خطة التدخل العبلجي مرنة تقبل التعديل من األم والباحث (7

 البرنامج.
 عدم تكميف المتمعثم بواجبات يعجز عن تحقيقيا. (8
ضرورة مشاركة األميات في البرامج اإلرشادية لمتدريب عمى الوظائف التنفيذية، نظرًا لدورىم  (9

 الحيوي في المساىمة في تنفيذ البرنامج ومتابعتو.
الوظائف التنفيذية لمتخمص من ضرورة مشاركة الوالدين في تغيير البيئة ومحتواىا لتنمية  (:

 األلكسثيميا.
إرشاد الوالدين والقائمين عمى تربية الطفل باتباع األساليب التربوية في تنمية ميارات الوظائف  (;

 التنفيذية لخفض حدة األلكسثيميا.
لفت نظر القائمين عمى وضع المناىج والمقررات الدراسية بأن تتضمن تدريبات عمى ميارات  (>

لكي تساىم في التخمص من مظاىر األلكسثيميا المختمفة لدى األطفال وخاصة  فيذيةالتنالوظائف 
 المتمعثمين.
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