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 الخالصة

ربما تؤثر في ادائهم بالمستقبل على المستوى  غير مرغوبة، هناك العديد من االطفال الذين يعانون من سلوكيات

لما لها من تأثير في عدد  االكاديمي والعملي في الحياة عموما ، ولو امعنا النظر ببعض السلوكيات لتبين لنا خطورتها،

التركيز  من القدرات والمهارات التي يفترض ان تكون فاعلة لتسعف الطفل عند اداء عدد من المهام التي تتطلب

واالنتباه ،فالتناقض الكبحي احد المكونين االساسيين للسيطرة الكبحيه ،فضال عن  المكون االخر التأجيل الكبحي والذي 

يعد المكون الثاني ، وهما من العمليات المعرفية االعلى رتبة، والتي تعمل على غربلة االفكار والنشاطات واالنفعاالت 

وعموما تعد السيطرة  للتكيف ولتوجيه السلوك نحـــــــــو تحقيق الــــــــــــــــهدف، قبل انطالقها ، و تعد ضرورية

وهدف البحث الحالي التعرف على التناقض الكبحي لدى رياض  .الكبحية المظهر البارز في تطور الوظائف التنفيذية

األطفال في مدينة بغداد بجانب الكرخ ،  ( سنوات  برياض 5،وقد اقتصر البحث الحالي على األطفال بأعمار ). االطفال 

تشير النتائج الى ان  التناقض الكبحي لدى اطفال الرياض يتسم بالضعف ،فمن خالل . م 7102- 7102للعام الدراسي

وهذا  نتائج الفرضية االولى التي تشير الى  ضعف التناقض الكبحي اذ ان النتائج كانت لصالح المتوسط الفرضي،

تدخل من قبل  المسؤولين عن التربية والتعليم فضال عن دور االباء برعاية اوالدهم في التدريب على بدوره يستدعي ال

اما الفرضية الثانية والثالثة فكانت النتائج  تشير الى عدم وجود  التحكم بالتركيز واالنتباه نحو المثيرات ذات االهمية،

 ع ان كانت حكومية ام اهلية.فرق ذو داللة احصائية وفقا لمتغير الجنس، ووفقا للنو
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The Paradox of Braking in Kindergarten 

Children in Baghdad City 

 

 

ABSTRACT 

There are many children who suffer undesirable behavior that may affect their future performance 

on the practical and the academic levels in their life in general. The investigation of this behavior 

will reveal its danger for it affects some of the children’s abilities and skills which are supposed to 

be active to support the child while performing certain functions that require concentration and 

attention. The suppressive contradiction is one of the two basic components of the suppressive 

control. Besides, the suppressive delay constitutes the second component. These two components 

are among the high-rate cognitive operations that “sift" the ideas, activities and emotional reactions 

before being performed. They are necessary for adapting and directing the behavior towards 

achieving the goal. Generally the suppressive control is a distinctive indicator in the development 

of the executive functions. his research aims at defining the suppressive contradiction  in 

kindergarten.  It is limited to  the five- year- old children of the kindergartens in Al-Karkh side of 

Baghdad city during the academic year 2017-2018. The results reveal that the suppressive 

contradiction of the children in these kindergartens is characterized by weakness. According to the 

results of the first hypothesis that refers to the weakness of the suppressive contradiction, it is clear 

that the results tend to be for the sake of the hypothesized average which in turn requires the 

interference of the educationalists as well as the role of the parents to supervise their children's 

training of controlling their concentration towards the significant stimulations.   As for the second 

and third hypotheses, the results show no difference of statistical significance in relation to sex 

variable and type of kindergarten, governmental or private.  

 

 

 

 

 



 

 
365 

 

 الفصل االول

 
 -:Research Problem Theمشكلة البحث -

تظهر الدراسات السلوكية ان الكثير من االطفال يواجهون عدد من المشكالت السلوكية ،والسيما في تنظيم السلوك 

لالنتباه مقارنة  كثيرا من تداخل المثيرات المشتتة واالستجابة للمواقف،ويتصف االطفال االصغر سنا بانهم يعانون

نتاج عزل وكبح  لعدد من االستجابات المحتملة االختيار هو اال اجتماعيا ما باالطفال االكبر سنا ،فسلوك الطفل المقبول

طفال الذين يواجهون مواضيع متناقضة والتي فاأل، المقبولية االجتماعيةبالظهور  والتي قد يتسم البعض منها بعدم 

وعلى الرغم من قناعة االطفال بدقة استجاباتهم اتجاه المثير الصحيح اال اننا نالحظ   االستجاباتتتطلب اختيار احدى 

اذ يشعرون  ،ان عدد من االطفال يتجه نحو المثير الخاطيء، وذلك لكون االطفال لديهم ضعف في التناقض الكبحي

ال عن انهم يواجهون مشكلة في توجيه بضعف الضبط الذاتي وصعوبة اختيار االستجابة المناسبة نحو المثير، فض

 بل في الحياة في المدرسة فحسبعلى تكيفهم الشخصي واالجتماعي،السلوكياتهم نحو اهداف محددة،مما يؤثر 

 (              Brydges,2013,23عموما)

االكاديمي والعملي في بالمستقبل على المستوى  من سلوكيات غير مرغوبة،ربما تؤثر في ادائهم الذين يعانون طفالفاأل

والمهارات  ببعض السلوكيات لتبين لنا خطورتها،لما لها من تأثير في عدد من القدرات الحياة عموما ، ولو امعنا النظر

 فالتناقض الكبحي احدالتي يفترض ان تكون فاعلة لتسعف الطفل عند اداء عدد من المهام التي تتطلب التركيز واالنتباه 

 وهما من،  الكبحي والذي يعد المكون الثاني جيلالتأالمكون االخر  ،فضال عن  للسيطرة الكبحية نياالساسي ينالمكون

غربلة االفكار والنشاطات واالنفعاالت قبل انطالقها ، و تعد ضرورية  والتي تعمل على العمليات المعرفية االعلى رتبة،

 ف،ـــهدللتكيف ولتوجيه السلوك نحـــــــــو تحقيق الـــــــــــــ

2004,33)                                         ،Carlson) 

يعني ان تطور السيطرة  السيطرة الكبحية ترتبط بقوة  بنظرية العقل،وهذامكونات كما ان هناك حقيقة هامة هي ان 

طبيعة النمو  نظرية العقل ومن ثم يقدم صورة  واضحة عن الكبحية لدى الطفل يعكس طبيعة التطور االيجابي في

فاالستجابة االندفاعية المتهورة وعدم القدرة على الكبح في ،  ت الطفل والسيما في نظرية العقلقدرا والتطور السليم في

التركيز واالنتباه للمثير االساسي بالموقف ،لصعوبة ابعاد المثيرات غير الضرورية،مما يجعل  الوقت المناسب تعيق

 (Carlson &Moses،  2001,1032ومات امرا مستحيال )عملية اكتساب الخبرات والمعل

، الى ان اطفال ماقبل المدرسة يجدون صعوبة  في كبح استجاباتهم  0993وتشير دراسة كل من كرستد واخرون 

   Gerstadt,et al,1994:149))( المهيمنة.

االكاديمية والسلوكية في المستقبل  المشاكل طفال الذين لديهم ضعف بالسيطرة الكبحية يكونون اكثر عرضة لعدد منفاأل

 العدوان وضعف التركيز واالنتباه وصعوبات  في االحتفاظ بالمعلومات متمثلة بمشاكل الفشل الدراسي ومشكلة

 -ويمكن ان تصاغ مشكلة البحث الحالي بالتساؤل االتي:

 من ضعف التناقض الكبحي؟اطفال الرياض  يعانيهل -

 

 -: The Importance of The Researchاهمية البحث 

مما الشك فيه إن مرحلة الرياض تمثل مرحلة مهمة وحساسة في حياة الطفل ، فهي فترة التوجيه اإليجابي نحو العالم 

كتساب الخبرات ، هو جديد من أجل المعرفة واستكشاف والبحث عن كل ماواالالخارجي ، إذ يميل الطفل الى البحث 

مامه ، وإن إتاحة هتهو جديد يثير ا كتشاف كل ماهو خارجي يجعل الطفل يفكر ويسأل عن كل ماستطالع الفحب اال

كتساب الخبرات من خالل البيئة المزودة بالخبرات السليمة للمرحلة العمرية يضمن خلق طفولة سليمة الفرصة للطفل ال

ن خلق طفولة سليمة ،فالطفل في الروضة يكتسب فر البيئة المزودة بالخبرات السليمة للمرحلة العمرية يضمالذا ان تو ،

العديد من الخبرات اليومية التي تقدم لهم ضمن منهج الروضة وكذلك المفاهيم والمعلومات والمعارف بشتى انواعها  ، 

وما الروضة اال احدى المؤسسات التربوية التي تأخذ على عاتقها االهتمام بالطفولة ورعايتها،فعن طريق الروضة 

 ( 56:  7112الطفل معلومات جديدة الى معلوماته عن العالم ويكتسب المزيد من الخبرات. )العناني ، يضيف 

 

التوجه المعرفي كما هو الحال عند ) فيكوتسكي ( و) لوريا ( بالعمليات المعرفية  وهتمام علماء النفس ذلقد أثار او

 (   Benikos,et al ,2013,309االساسي)    الوظائف المعرفية والتي تعد السيطرة الكبحية المكون ها،ومن
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واإلبقاء على المثيرات  يعد التناقض الكبحي عامالً أساسياً وجوهرياً لتنظيم السلوك من خالل إبعاد المثيرات المشتتةو

 الهامة .

و كبيرة في نمسنوات الخمسة في حياة الطفل  وذلك لما لها من آثار لقد أشارت العديد من الدراسات الى أهمية ال      

الوظائف التنفيذية ، وإن نمو وتطور الوظائف التنفيذية عند الطفل تمكنه من تثبيط الكثير من السلوكيات واألفكار 

وإن قشرة الفص الجبهي في الدماغ اإلنساني يعد ،التلقائية او المعتاد بعملها والتي تتسم بالثبات في سلوكيات األطفال 

أبطأ أجزاء الدماغ نمواً ولها الدور الفاعل في تنظيم اإلدراك والتفكير وهذا بدوره  المسؤول عنها ، وتتصف بأنها

 ينعكس على السلوك .

صرها على ثالثة مكونات من المكونات ، في حين ان البعض اآلخر يقت وهناك من يشمل الوظائف التنفيذية بعدد    

ومن ثم الذاكرة ) التناقض الكبحي والتأجيل الكبحي (  همان أساسيين والتي تحددت بمكوني السيطرة الكبحية أساسية هي

 .العاملة وتحويل المهمة

فالطفل يولد وهو مزود بقدرات وامكانيات، اال ان هذه القدرات ليس لها جدوى اذا لم تصقل وتعدل وفقا للمثيرات      

مرحلة الطفولة نعمل على تطوير المهارات فمن خالل ،البيئية التي توجهها نحو تحقيق االهداف الشخصية واالجتماعية

التي تمكن الطفل من ضبط اندفاعيته وتأجيل االشباع لبعض الرغبات الملحة،وعمل الخطط والبقاء في حالة من التركيز 

واالنتباه،وهذا بدوره يفضي الى تفاعل الخبرات البيئية المبكرة مع الجينات  الوراثية للطفل يفضي الى تطور عدة 

 من خالل الممارسة والتدريب التي تزود الطفل  فيما بعد باليات التعامل المدرسي واالجتماعي.مهارات 

Lewitt& Baker,1995:130)) 

فالسيطرة عن ذلك عند دخولهم الى المدرسة،اذ ان نسبة كبيرة من االطفال يعانون من مشكلة تنظيم السلوك ويكشف 

وتنظيم االنفعالية الذاتية والمرونة في التعامل           acting impulsivelyعلى السلوك وتجنب التصرف باندفاعية  

تعد اساس  النجاح في المدرسة فيما بعد ، كما يهتم المعلمين بالمهارات السلوكية واالجتماعية ذات الصلة بعملية التعلم 

نشطة االجتماعية ، لمشاركة بااللتوجيهات والتعاون واواالصغاء واتباع اSelf-discipline متمثال باالنضباط الذاتي 

 .Kemp &Carter ,2005): (35والتواصل وتحمل المسؤولية واالستقالل.

 

التناقض ب)ويتمثل  الى ان هناك عالقة ارتباطية بين مهام الوظائف التنفيذية الثالثة   الكبح (اسبي)فقد اشارت دراسة 

االنتباه ( مع القدرة في الرياضيات والقدرة على االستعداد المدرسي تحويل )و(الذاكرة العاملة )و   الكبحي( جيلوالتأ

واخرون ان السيطرة الكبحية والذاكرة العاملة ذات عالقة بمهارات الرياضيات ، اال ان  (اسبي )والذكاء ،كما افترض

ال عن قدرة  الطفل يات ، فضالنتائج اظهرت ان السيطرة الكبحية اظهرت تباين فريد من نوعه في القدرة على الرياض

 .(Espy, 2004:379)داء المدرسي في مرحلة المراهقة كانت مرتبطة بدرجة كبيرة باألجيل االشباع ، كما انها على تأ

(الى ان مكون السيطرة الكبحية  في الوظائف التنفيذية يرتبط بدرجة كبيرة 7113تشير دراسة) كارلسون واخرون 

ارتباط  المكونين االخرين في الوظائف التنفيذية  والمتمثل في الذاكرة العاملة  بادراك االعتقاد الخاطيء في حين ان

والمرونة االدراكية يبدو ضعيفا، فالطفل الذي يتمكن من تمييز وادراك المثير غير المالئم)مثير اليتالئم مع الموقف 

 .للموقف  (فانه يتمكن من كبح  المثير  ومن  ثم التوجه  نحو  المثير الحقيقي  المناسب

 (Carlson, et al ,2004:300) 

 غير االندفاعية والسلوكيات االفكار لضبط المبذولة الكبحية  تتمثل بالجهود السيطرة انا ومساعديه وجونسكاكو يشير  

 (Kochanska, et al, 2000: 229)المالئمة

لضعف التحكم  في السلوك  بين ان  ضعف الكبح  يعطي مؤشرا هاما      7117وفي دراسة بيترسون واخرون 

وهيرشي ان االطفال الذين اظهروا تحسنا في الكبح   و اشارت دراسة روثبرت،     Impulsive behaviorاالندفاعي

مما تقدم يتضح ان السيطرة الكبحية عامل هام في الوظائف  ،كانت درجاتهم عالية على مقياس التكيف االجتمـــاعي 

كما ان  التنفيذية اذ انها تعمل على قمع النشاطات ومقاومة تداخالت المثيرات غير المالئمة ) المشتتة ( في المواقف ،

تتمثل حاالت همية الكبح ،اذ ان ضعفها يولد الكثير من االضطرابات العصبية والنفسية وهناك تزايدا باالعتراف بأ

ضعف السيطرة الكبحية في اضطراب او نقص االنتباه والسلوك العدواني وسوء التكيف مع االقران والواقع االجتماعي 

لصعوبة ضبط السلوك ، كما ان الحاالت المتطرفة من ضعف السيطرة الكبحية ممكن ان يفضي الحقا الى الوسواس 

 Harnishfeger) .وحتى مرض الفصام    Hyperactivity Disorderالقهري والنشاط الحركي المفرط

,1995:177) 
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  ً كان من افكار او نشاطات ،فالكثير من  فهذه القدرة تعمل على توجيه السلوك بابعاده عن  االندفاع والتهور ايا

حتى في االفكار التي تتواجد في لحظة ما تقمع ليحل محلها التأني باختيار السلوك المناسب ،فهي تضبط انفعاالتنا 

       .حاالت الغضب واالحباط

1996:317)   (Diamond& Taylor, 

  

 

 تي  : _اهمية البحث الحالي من خالل ما يأاستنادا الى ما تقدم يمكن ان تتضح 

_ تشكل السيطرة الكبحية مكون اساسي من مكونات الوظائف التنفيذية التي تعد المسؤولة عن الكثير من االعمال 0

 ،كاالنتباه والذاكرة العاملة والمرونة االدراكية والتخطيط والضبط الذاتي .المعرفية 

هناك الكثير من االفكار المتناقضة التي تواجه االطفال وعلى الطفل ان يكبح غير المالئم منها، مما يستدعي التدخل _ 7

 لمساعدة الطفل بتجاوز هذا التناقض

 ركيز واالنتباه لتنمية القدرة على عزل المثيرات المشتةتشير الدراسات الى اهمية التدريب على الت-3

 ان ضعف التناقض الكبحي لالطفال سيفضي الى صعوبات في التكيف االكاديمي والحياة عموما-3

 

 Research  Objectivesأهداف البحث:

 -:وفي ضوء ذلك وضعت عدد من الفرضيات رياض على التناقض الكبحي لدى اطفالالتعرف  يهدف البحث الحالي-

 -وتنص على ما يأتي: -الفرضية االولى:

 مقياس لل النظريمتوسط الو  الرياض طفالأل الكبحي التناقض"اليوجد  فروق ذو داللة احصائية مابين متوسط درجات 

 -وتشير الفرضية الثانية الى مايأتي:-الفرضية الثانية:-7

 الرياض)وفقا لمتغير الجنس( طفالأل الكبحي احصائية مابين متوسط درجات التناقض"اليوجد  فروق ذو داللة 

 -والتي تنص على: الفرضية الثالثة-3

الرياض و فقا لنوع الرياض)  طفالأل الكبحي "اليوجد  فروق ذو داللة احصائية مابين متوسط درجات التناقض

 الحكومي االهلي(

 

 Research Limitationحدود البحث:

رياض األطفال في مدينة بغداد بجانب الكرخ ،  ب( سنوات  5اقتصر البحث الحالي على األطفال بأعمار ) 

 م 7102- 7102للعام الدراسي

 

 

  Definition  of termsتحديد المصطلحات

     Inhibition Conflict حيالكب تناقضالأوالً: 

بالمثير،ومحاولة التغلب على استجابة  قدرة الطفل على استبعاد الخصائص او الصفات التي الترتبط -1

 مهيمنة)اندفاعية( مخالفة لطبيعة المثير االصلي  وخصائصه

.(Carlson, et al ,2004:300 

 

 : (72على مقاومة العادات واالغراءات واالنحرافات      امكانية الطفل  Diamond ,2006دايموند     -7

(Diamond, 2006, b , . 

قدرة  عقلية لتجاوز مثير خارجي  غير مالئم ) مثير مشتت  لالنتباه ( في موقف  ما ،    7112ماكلود  و كولين    -3

 االنتباه علـى الـمثير ذات االهمـية فـي المـوقفاو  مهمة  معينة  ، سواء  كان الموقف نشاطا حـركيا او ذهـنيا،وتركـيز 

MacLeod, Colin ,2007: 156) .) 

 ,  Bodrova, D. J. Leong, 2007  ) )بدروفا  ولونك -3

. ومن األمثلة  على ذلك أن تقاوم او لحاجة ما يرغب باشباعهامقاومة الميل القوي لفعل شيئا ما مطلوب القيام به،   

   ( Bodrova, D. J. Leong, 2007: 17 )وبدال من ذلك تتجه نحو مثير اخر اكثر اهمية.  االندفاع نحو مثير ما

 

 القدرة على عزل المثيرات المشتته لالنتباه والتركيز على المثير الهادف -التعريف النظري  :
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غراض أل الكبحي قضتناالدرجة التي يحصل عليها اطفال عينة الدراسة من خالل اتمام المهام المحوسبة لل -اجرائيا:

 البحث الحالي.

 

 ( وعرفها كل من:      Kindergartenرياض االطفال  )   -

 

 1991وزارة التربية 

(سنوات تهدف الى تنمية شخصياتهم من النواحي الجسمية 6-3هي مؤسسة تربوية تقبل االطفال في عمر يتراوح بين)

 (. 72: 0991والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والروحية والوطنية )وزارة التربية ،

 

 

 -اطفال الرياض:

 5-3وات، وتشمل مرحلتين هما الروضة من عمر سن 6-3هم االطفال الملتحقين بالرياض الذين تتراوح اعمارهم بين 

 سنوات، وتهدف الى تنمية امكاناتهم الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية .  6-5سنوات ومرحلة التمهيدي من عمر

 

 الفصل الثاني

 االطارالنظري

 

الطفل،وذلك لما لها  من اثار كبيرة في تشير الدراسات التربوية والنفسية الى اهمية السنوات الخمس االولى في حياة 

نمو الوظائف التنفيذية،ان نمو وتطور الوظائف التنفيذية عند الطفل تمكنه من تثبيط الكثير من السلوكيات واالفكار 

هي التلقائية او المعتاد عليها والتي تتسم بالثبات النسبي في سلوكيات االطفال ،وان القشرة المخية المتمثلة في الفص الجب

في الدماغ االنساني ،يعد المسؤول عنها، وتتصف بانها ابطأ اجزاء الدماغ نموا، ولها الدور الفاعل في تنظيم االدراك 

 والتفكير وهذا بدوره يفضي بضالله على سلوك الطفل.

،في حين ان البعض يحددها بثالثة مكونات اساسية )السيطرة وتشتمل الوظائف التنفيذية بعدد من المكونات

 لكبحية،الذاكرة العاملة، والقدرة على تحويل المهمة(ا

 وتتضمن السيطرة الكبحية على مكونين اساسيين هما )التناقض الكبحي والتاجيل الكبحي(

كون المسؤول عن وبذلك ي Gognitive processes فنظام التنفيذ هو نظام معرفي نظري يتحكم بالعمليات المعرفية 

وبهذا يتضح ذلك في   Memory Workingلةوالسيطرة المعرفية والذاكرة العامAttention  نتباه مهام التنفيذ واال

في السيطرة على سلوكهم المعرفي لدى األطفال والسيما في الوظائف التنفيذية يمكنهم النظام أن  بتدائية إذالمرحلة اال

 ستراتيجيات متعددة لحل المشكالت التي تواجههم .فضالً عن ابتكار ا

طور بالسيطرة الكبحية يعتمد على النضج الوظيفي في النظم االمامية من الدماغ، فالتطور في السيطرة الكبحية ان الت

 خالل سنوات مرحلة ماقبل المدرسة  Perfront  of cortexيعكس التغيرات في اللحاء االمامي 

ان السيطرة على التداخل ،و سنوات 6-3ان السيطرة الكبحية تتطور بدرجة كبيرة في الطفولة المبكرة خصوصا بين 

 .بين المثيرات يشير الى القدرة لمنع الوصول الى المعلومات المشتتة لالنتباه  والت تم تبيطها جزئيا

Wass,2014,211)) 

 اإلستجابة اإلندفاعية   

ة غير مسيطر مما الشك فيه ان ضعف الضبط    الكبحي مابين المثيرات المتناقضة سيفضي الى استجابات اندفاعي   

نتباه األطفال في الروضة الى صوت العصافير أو صوت الكبحي ( كما هو الحال عند تشتت اعليها ) ضعف التناقض 

الل عزل هتمام بما تقوله المعلمة ، ان قدرة الطفل على ضبط المثيرات من خد الذين يلعبون خارج الصف دون االاألوال

، وبهذا يتمكن الطفل امة دليل على قدرة الطفل على حل مشكلة التناقض الكبحينتباه نحو الهالمثيرات غير المهمة واال
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ستجابات المهيمنة التي قد أثيرت تلقائياً بواسطة خبرات خارجية كما هو الحال عندما يكون امام الشخص من تجاوز اال

ً من  يفضلعدة أصناف من الحلويات واألكالت المرغوبة األ أن الشخص  عدم تناول الطعام ) تناقض كبحي ( خوفا

 ((Schubert,2014,787،تدهور الوضع الصحي . وهذا ينسجم مع الحالة االجتماعية والثقافية والمعرفية .

  Inhibition Conflictالتناقــــض الكبحــــي

ية او معرفية اوتلقائية ) مهيمنة ( ، ان التناقض الكبحي يسعى الى ابعاد أو إيقاف او تثبيط استجابة سلوكية او اجتماع  

نحو الدرس وما يقوله المعلم لديه  ذلك نجد ان الطالب في المرحلة االبتدائية والذي يوجه انتباههوالسيما لدى األطفال ، ل

) التناقض كيز يتصف بضعف قدرة على )  التناقض الكبحي ( في حين ان الطفل الذي يتسم انتباهه بالتشتت وعدم التر

يعمل على  ر المرغوبة ، في حينان التناقض الكبحي يعمل على تثبيط االستجابة غي(باركلي  اذ أشار) كبحي ( ،ال

حتفاظ بالتركيز مقابل قوة العوامل المشتتة ، اذ تعمل على منع او إبقاء او تثبيط نشاط او استجابة مهيمنة اذ نجد ان اال

نطالق لعمل ما ، ان هناك قدرة طوعية لكبح ابة على وشك االستجكانت االات إليقاف النشاط بعد ان الدماغ يرسل ايعاز

نتباه الى الموضوع مناسب وترك ماهو ليس  له عالقة بالموضوع الهام يشكل قمة تنظيم سلوك اندفاعي تلقائي . فاالاو 

 ثر فائدة له .تجاه الى العمل أكمقاومة فكرة لعمل شيء معين ، فاالالتناقض الكبحي ، اذ تمثل قدرة على 

 اذ تتضح سلوكيات االطفال ومهاراتهم خالل المرحلة االبتدائية ويستخدمون استراتيجيات متعددة للقيام بذلك

Anderson,et al ,2002:510)) 

(الى ان االطفال في المرحلة االبتدائية يتمكنون من صقل وتطوير مهاراتهم، وعند مالحظة 7110وتشير) كارلسون

لمساعدة االطفال لتجاوز ما يعيق نموهم  ه المهارات تكون هناك فرضة مواتية للتدخل المبكرتاخر االطفال بهذ

         (  Carlson,2001:1036)وتطورهم

  تناقض الكبحتحسين 

تعد المرونة العصبية)المعرفية( اساس تحسين السيطرة الكبحية وتشتمل على التناقض الكبحي ،كما هو الحال  بجميع 

) المعرفية،فالمرونة العصبية اساس اعادة تأهيل وتحسين التناقض الكبحي،فهناك بطارية التمارين السريريةمهاراتنا 

(Cngnfit  المساعدة في استعادة حاالت ضعف الكبح،ان تدريب الوظائف المعرفية يفضي الى تكوين روابط عصبية

افضل طريقة  ن مقاومة وتحدي المثيرات المعرفيةفي الدماغ تفضي الى تقوية االنتباه والتركيز نحو المثير الهام،ا

( دقيقة يوميا ولمدة ثالثة اسابيع  ممكن ان يفضي الى نتائج جيدة في تطوير 05لتحسين الكبح،والبرنامج التدريبي لمدة)

 المهارات الكبحية، فهناك العديد من االلعاب واالنشطة التي يمكن تقديمها عن طريق الكمبيوتر.

www.cognifit.com.science\cognitive-skills/inhibition 

 

   Supervisory attentional system الرقابي  نتباهياأل  النظام-:ثالثا

  حيث  ،منوالمتنافسة    المتناقضة الخارجية ات المثير مع التعامل  تنظيم او  جدولة على  يعمل  النموذج هذا  ان

الروتينية )المثيرات  للمواقف  خالله على تقديم  االستجابة المعتادة مناولوية  التعامل  اواالهتمام، اذ  يعمل االفراد  

  السيطرة  فان  الحالة هذه  وفي  جديدة،  مواقف  مواجهة عند  التنفيذية  الوظائف  نستخدم  حين  فياالكثر جذبا(  

 التعامل في  تقيمه  ثم  ومن وتنفيذه،  جديد  معرفي مخطط  انتاج  في  للمساعدة  حاسما ا عنصر  ستكون  االنتباهية

 .له  االنتباه  يتطلب الذي الجديد المثير  مع

 

 التنفيذية الوظائف
هناك ثالثة مكونات للوظائف التنفيذية هي )السيطرة الكبحية والذاكرة العاملة وتحويل المهمة( وسنتطرق الى السيطرة 

 -الكبحية  ذات الصلة بموضوع البحث الحالي:

 )االستجابة كبحInhibitory control ( السيطرةالكبحية-

 المدرسة  ماقبل  اطفال   لدى التنفيذية الوظيفة،وهو احد مكونات   كبح االستجابة ايقاف واعاقة استجابة حركية يشمل

 . طفالألل  المالئمة االستجابة  كبح   مهام  من  العديد  تشكيل  تم  االخير العقد  ففي . بالبحث تناوال االكثر
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  دخول  حتى اشهر  وجماعتها اسسو ثروة من البيانات الطولية حول تطور كبح االستجابة من عمر ثمانية  كوجانسكا  

 .المدرسة

فالسيطرة الكبحية يتم من خاللها اتساع في نطاق الكبح العصبي،والتي يشير الى قدرة الخاليا العصبية الفردية 

Individual  neurons اليقاف عناصر التفكير، مقتصرا على العنصر الهام في المواقف. 

ان السيطرة   7117موند ، واشارت دايفقد اوضح باركلي بانها تعمل على قمع توجهات االستجابة غير المرغوبة

  بين  حين  في ،الكبحية تعمل لالحتفاظ بالتركيز في مواجهة التشتت نتيجة  المثيرات الجانبية المشتة  

   Rothbart,1989روثبرت

  السلوك )الجهد(  وتوجيه  وضبط الكبح في  النشطة العمليات  تتضمن  التي  العمليات مجموعة  الكبحية  السيطرة ان

 ،  والتجنب  والنهج  الطريقة  من كل  في الذاتي بالتنظيم الحال هو كماواالفكار  والنشاطات  االنفعاالت   حاالت  في

فهي تعمل على منع او ايقاف نشاط او سلوك ما،وتثبيطه نحو ادنى درجاته،او ايقاف نشاطا او استجابة معينة، مثال 

 كانت ان بعد ، النشاطاليقاف  النشاط، بعد ان كانت االستجابة علىئل اليقاف على ذلك ...ان الدماغ يرسل رسا

كما هو  ، بعمل ما،اذ ان هناك قدرة طوعية او اختيارية لكبح او لتنظيم تاثير قوي للقيام. االنطالق وشك على االستجابة

سلوكية معينة ،كما هو الحال  الحال في سلوك ما يقوم به االنسان بشكل الي،اي )سلوك معتاد عليه( كاالنتباه او استجابة

في االنتباه الى مثير مناسب وترك المثيرات التي ليس لها عالقة بالموضوع، اي القدرة على مقاومة ميل قوي لعمل 

انها قدرة طوعية لمنع ولتنظيم استجابة أي مقاومة سلوك قد يكون االنسان معتاد عليه ويشعر ان   يعمله، اذ ،شيء معين

 . (Carlson ،  2005 ،112   (     قوية واليةنى اخر انها استجابة سلوكية انتباهية قوية مستمرة،بمع

 

 المعقد  الكبح مهام

المهام التي تشتمل على وجود  قاعدة في العقل تستجيب طبقا لهذه القاعدة وتقوم بكبح االستجابة المهيمنة، وبهذه الحالة 

اذ ان االطفال  على السلوك،كما في لعبة الدب والتنيين)لعبة تناقض(فان مثل هذه المهام تتطلب المزيد من السيطرة 

الذين تعلموا اتجاها معينا يواجهون صعوبة في كبح االتجاه السابق،ومن العاب التناقض االخرى مثل )البرج ،وسايمون 

 (Kochanska  ,et al, 1996:494) ،ومهمة العشب والثلج ومهمة الليل والنهار(Stroop tasksيقول، مهام الستروب 
  

                     .              

وهذه المهام عموما تتطلب االحتفاظ بقاعدة في عقول االطفال ومعالجة التناقض من خالل تقديم مهمة او قاعدة مناقضة 

 Cohen,et) .نة(للقاعدة االولى ومن ثم يفترض من الطفل االستجابة بشكل يتجاوز القاعدة السابقة)االستجابة المهيم

al,2004:74) 

 

 لدراسات السابقةا

 (Gordon&Russell,1990) 1991وكوردن    دراسة رشيل-0

((Impulsivity and inhibitory control  in normal  development and  childhood  

psychopathology)) 

 االمراض النفسية في مرحلة الطفولة(())االندفاعية والسيطرة الكبحية في حالة التطور الطبيعي وفي حاالت 

(،وقد استخدم ADHDاستهدفت الدراسة الى معرفة حاالت  السيطرة الكبحية لدى االطفال ذو النشاط الحركي المفرط)

لقياس السيطرة الكبحية لدى االطفال الذين يعانون من اضطرابات االنتباه . وقد  stop-signalمهام  اشارة التوقف 

قرانهم ن بضعف السيطرة الكبحية مقارنة بأاظهرت النتائج ان االطفال ذو النشاط الحركي المفرط يتسمو

 (Gordon&Russell,1990االصحاء)

  

 (Carlson et al (2002,  2112دراسة كارلسون واخرون -7

((How Specific is the Relation between Executive Function and 

Theory of Mind? Contributions of Inhibitory Control and Working Memory)) 

 ))العالقة بين الوظائف التنفيذية ونظرية العقل: اسهامات كل من السيطرة الكبحية والذاكرة العاملة((

ة بين الوظائف التنفيذية ونظرية العقل والتي ربما  تتضمن عمليات محدده من الكبح استهدفت الدراسة الى معرفة العالق

، وللتمييز بين هذه البدائل تم او ربما يعكس القدرة العقلية العامة،   او  قدرة الذاكرة العاملة التي تسهم بنظرية العقل
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لعقل كما في اختبارات الذكاء اللفضي واختبارات استخدام بطاريات  لقياس السيطرة الكبحية والذاكرة العاملة ونظرية ا

( طفال من اطفال ما قبل المدرسة، فكانت مهام السيطرة الكبحية متمثلة بمهمة التناقض 32االداء، طور خصيصا ل)

(Conflict IC) المتمثلة باالنتباه الى استجابة ثانوية والتغلب على استجابة معتادة سائدة)مقياس التناقض( وهذا 

داء على نظرية العقل والذاكرة العاملة،كما استخدم في الجانب االخر لقياس السيطرة المقياس يتنبأ بداللة عالية باأل

 (.task Delay IC الكبحية مهمة تأخير االستجابة )

رية العقل . جيل ترتبط بالذاكرة العاملة ،في حين ان التأجيل يرتبط بنظئج الى ان مهمة التناقض وليس التأواشارت النتا

كما اشارت النتائج الى ان السيطرة الكبحية والذاكرة العاملة يعدان االساس بارتباط الوظائف التنفيذية بادراك المتقدات 

 الخاطئة. 

    Carlson ,et al   ,2002,232))  

 

 مناقشة الدراسات السابقة

االطفال ذو النشاط الحركي المفرط، اما  الى معرفة السيطرة الكبحية لدى 0991لقد هدفت دراسة رشيل وكوردن  

هدفت الى معرفة العالقة بين الوظائف التنفيذية ونظرية العقل،واستخدمت دراسة   7117دراسة كارلسون واخرون 

بطاريات  7117اشارة التوقف في قياس الكبح في حين استخدمت دراسة كارلسون واخرون  0991راشيل وكوردن 

الى ان اطفال النشاط الحركي يتسمون  0991ظرية العقل. واشارت نتايج راشيل وكورن لقياس السيطرة الكبحية ون

فاشارت نتائجها الى ان مهمة التناقض ترتبط بالذاكرة  7117بضعف السيطرة الكبحية، اما دراسة كارلسون واخرون 

 .العاملة اما التاجيل فيرتبط بنظرية العقل

 

 

 ثالثال الفصل

 مجتمع البحث ::أوال 

 في مدينة بغداد(واالهلية )الحكوميةاطفال الرياضاقتصر البحث الحالي على 

 عينة البحث : ا:ثاني

(طفلة 31(طفال من الذكور) 31وبواقع )  طفال وطفلة( 61تم اختيار عينة البحث عشوائيا من مجتمع البحث إذ بلغت )

 بغداد مدينة الرياض الحكومية واالهلية  في  من االناث في 

 أدة البحث :ثالثا 

، فقد تم Inhibition Conflict تناقض الكبحلتحقيق أهداف البحث كان ال بد من توفر أداة يتم من خاللها التعرف على 

مثل ي( موقف ل71وتكون المقياس بصيغته النهائية من ) ،التي تم االطالع عليها وفقا لالدبيات السابقةالمقياس  اعداد

التناقض  وصورة الموقف االول  التناقض مابين صورة الليل وصورة النهار المشمسالتناقض فعلى سبيل المثال كان 

افالم  الديك والدجاجة وغيرها من صور الثالثة صورة صورةالوكال على حده العشب والثلج  الثانية هو تناقض

كانت اجابته إذا  درجتينعلى الطفل ، إذ يحصل بعد تدريبه االتي تعرض ويطلب من الطفل االستجابة عليه الكارتون

، وتكون أقصى  درجة واحدةكانت اجابته خاطئة فانه يحصل على اما اذا  ، يذكر اسم الشيء الصحيح عندماصحيحة  ،

( ويبلغ المتوسط النظري 71( ، في حين تكون أدنى درجة )31في االختبار كله ) الطفلحصل عليها يدرجة يمكن أن 

 ( درجة .31للمقياس )

 االستطالعية :الدراسة 

بدراسة استطالعية لهذا الغرض ، واقتصرت الدراسة على  ةالباحث تلغرض معرفة مدى فهم فقرات المقياس ، قام

 ، أجريت بعض التغييرات والتعديالت على بعض الفقرات في ضوء تساؤالت أفراد العينة االستطالعية اطفال(01)
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 رابعا  :صدق األداة 

المقياس على عدد من الخبراء والمختصين في ميدان  ةالباحث ت، عرض  المواقفتكييف  من بعد االنتهاء 

التربية وعلم النفس ، للتأكد من صالحية هذه الفقرات لقياس ما وضعت من اجل قياسه ، وبعد جمع آراء الخبراء 

كونها صائبة  ، من حيث المواقف%( من آراء الخبراء للموافقة على مدى صدق 80والمختصين ، تم تحديد نسبة )

  %( وبذلك أصبحت فقرات المقياس80وتقيس ما وضعت من أجله ، وقد حصلت جميع الفقرات على نسبة أعلى من )

 جاهزة للتطبيق.

 -زية للفقرات :يالقوة التمي

دليرل  ان قدرة وامكانية الفقرات للتمييز بين افرراد العينرة تعنري ان الفقررات صرادقة فري قيراس الهردف المرراد قياسره وهرذا 

 (.033، ص0999على قوة التميز بين األفراد ) إبراهيم ،

رتبرت متوسرط إجابرات )  ( طفرال وطفلرة،و711،اختير شوائيا )ولحساب القوة التميزية للفقرات أداه القياس البحث الحالي

عليرا ونسربة  % كمجموعرة72ثرم سرحبت الباحثرة نسربة  ،تنازليراً   ااطفال الرياض ( من أعلى درجة إلى اقل درجة ترتيبر

لعينترين  T-Test)( في كل مجموعة واسرتخدم االختبرار الترائي )53% من مجموعة دنيا ، وقد بلغت العينة ) 72اقل من 

 ( 1015جميع الفقرات مميزة عند مستوى داللة )  انتضح إو ،مستقلتين لمعرفة داللة الفرق في درجات كل فقرة

 ) ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس(-: معامل صدق الفقرات

استخدام معامرل االرتبراط ) بيرسرون ( للتعررف علرى درجرات كرل فقررة والدرجرة الكليرة لرألداة ،وقرد اتضرح أن جميعهرا  

 (  0(. كما هوموضح في الجدول ) 1015بداللة إحصائية عند مستوى )

 (1جدول )

 للمقياس() عالقة الفقرة بالدرجة الكلية 

القيم الجدولية عند  معامل ارتباط بيرسن الفقرات 

 (1010مستوى داللة )

  ت               

 

 

0,194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,3 

2 0,36 

3 0,2 

4 0,39 

5 0,3 

6 0,34 

7 0,34 

8 0,26 

                  9                           0,29 

10 0,3 

11 0,36 

12 0,2 

13 0,39 

14 0,3 

15 0,34 

16 0,34 
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17 0,26 

18 0,27 

19 0,27 

20 0,28 

 خامسا الثبات :

بإجراء عملية الثبات عن طريق إعادة االختبار ، بأخذ عينة بلغت  ةالباحث تبعد إجراء عملية الصدق ، قام 

االختبار على العينة ،  ةالباحث ت، ثم طبق اطفال من االناث(01و ) اطفال من الذكور( 01، بواقع ) طفال وطفلة(  71)

وباستخدام معادلة ) بيرسون( بلغ معامل الثبات بين التطبيق  د تطبيق االختبار على العينة نفسها .يوبعد مدة أسبوعين أع

 ( ويعد معامل ثبات جيد.1،22األول والتطبيق الثاني )

 سابعا  الوسائل اإلحصائية :

 -الوسائل اإلحصائية االتية: ةالباحث اتبعت

 ( لعينة واحدةt-testاالختبار التائي)-1

 ( لعينتين مستقلتينt-testاالختبار التائي) -7

 معامل ارتباط بيرسون-2

 الفصل الرابع

 عرض ومناقشة النتائج

 

  :التعرف على التناقض الكبحي لدى رياض االطفال -أوال :

من  كبرا( وهو 07،65( درجة وبانحراف معياري )756،33) في التناقض الكبحياطفال الرياض بلغ متوسط درجات 

( لعينة   T-Test( ولمعرفة داللة الفرق بين هذين المتوسطين وباستخدام االختبار التائي ) 01المتوسط النظري البالغ )

( اكبر  205،0 التائية المحسوبة )( إذا كانت القيمة 0.005واحدة ، اتضح أن الفرق كان بداللة إحصائية عند مستوى )

( يوضح ذلك ، هذه النتيجة تؤدي إلى   7، الجدول )  لصالح المتوسط الفرضي (0،62من القيمة التائية الجد ولية )

( بين متوسط 0.05رفض الفرضية الصفرية األولى التي تشير إلى عدم وجود فرق بداللة إحصائية عند مستوى )

 والمتوسط النظري لهذا السلوك . التناقض الكبحياطفال الرياض في درجات 

 (  2دول ) ج

 اطفال الرياض  )العينة كلها( التناقض الكبحي لدى

 العينة
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 النظري

 Tقيمة 
 مستوى الداللة

 الجد ولية المحسوبة

ذكور 

 وإناث
61 330756 07.65 31 0.205 0،62 0.005 
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 . لمتغير الجنسوفقا لدى اطفال الرياض  التناقض الكبحيالتعرف على  -ثانيا

( لعينتين مستقلتين واتضح أن الفرق لم  T – Testوفيما يتعلق بالفرض الثاني فقد استخدم االختبار التائي )  

التناقض على مقياس اطفال الرياض)الذكور( (  ، إذ بلغ متوسط درجات 0.05يكن بداللة إحصائية عند مستوى )

متوسط درجات اطفال الرياض)االناث( على مقياس ( ، أما عند 07 ،727( وبانحراف معياري )356،79) الكبحي

( أصغر من 323،1( ، وكانت القيمة التائية المحسوبة )363،03( وبانحراف معياري )362،30)التناقض الكبحي

( يوضح ذلك . وهذه النتيجة تفضي الى  قبول  الفرضية الصفرية التي تشير   3والجدول ) ( 1،7 70القيمة الجد ولية )

ومتوسط  اطفال الرياض)الذكور( في التناقض الكبحيالى انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات  

 .اطفال الرياض)االناث(درجات  

 ( 3جدول ) 

 وفقا لمتغير الجنسالمحسوبة والجدولية  التائيةالنحراف المعياري والقيمة المتوسط وا

 حجم العينة نوع العينة م
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الحرية

 التائية الدرجة

 الجدولية  المحسوبة

 727،07 79 .356 31 الذكور 1
52 323،1 7،170 

 363ٍ،03 30 .362 31 االناث 2

 

 الحكومية واالهلية  التناقض الكبحي لدى اطفال الرياضالتعرف على  -ثالثا

( لعينتين مستقلتين واتضح أن الفرق لم يكن بداللة  T – Testفيما يتعلق بالفرض الثالث فقد استخدم االختبار التائي ) 

اطفال الرياض)الحكومية( على مقياس التناقض (  ، إذ بلغ متوسط درجات 0.05إحصائية عند مستوى )

( 337،30فقد كان المتوسط الحسابي ) )االهلية( ( ، أما عند 335،07( وبانحراف معياري )675،30)الكبحي

( 7،170( أصغر من القيمة الجد ولية )332،1( ، وكانت القيمة التائية المحسوبة )265،07وبانحراف معياري )

( يوضح ذلك . وهذه النتيجة تفضي الى  قبول  الفرضية الصفرية التي تشير الى انه ال يوجد فرق ذو   3والجدول ) 

( هليةومتوسط درجات )اال اطفال الرياض)الحكومية( على مقياس التناقض الكبحيداللة إحصائية بين متوسط درجات 

 ( .لنوع المدرسةوفقا)

 ( 4جدول )

طفال الرياض)الحكومية واالهلية( على مقياس ألالمتوسط واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية 

 التناقض الكبحي

 حجم العينة نوع الرياض م
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الحرية

 الدرجةالتائية

 الجد ولية المحسوبة

 07.335 30.675 31 حكومية 1
52 1.332 7،170 

 07.265 30.337 31 اهلية 2
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 مناقشة النتائج

،فمن خالل نتائج  اكبر من المتوسط النظري للمقياسالتناقض الكبحي لدى اطفال الرياض  متوسطيتضح مما تقدم ان 

،وهذا مؤشرا مهما على دقة انتباه    يتسم بمستوى جيد لدى االطفال التناقض الكبحيان الفرضية االولى التي تشير الى  

لالنتباه ،وبما ان موضوع  المشتتةاالطفال وقدرتهم على تركيز انتباههم نحو موضوع معين واهمال المواضيع االخرى 

لين عن التربية والتعليم فضال عن دور االباء برعاية اوالدهم وقبل  المسؤالتناقض يرتبط باالنتباه يقتضي التركيز من 

واهمال المثيرات االقل اهمية ،وهذا بدوره  يب على التحكم بالتركيز واالنتباه نحو المثيرات ذات االهمية،في التدر

 يفضي الى تدريب االطفال للتركيز على المواد الدراسية واهمال المشتتات االخرى.

وفقا لمتغير الجنس، ووفقا  احصائيةفكانت النتائج  تشير الى عدم وجود فرق ذو داللة   والثالثة اما الفرضية الثانية

 للنوع ان كانت حكومية ام اهلية.

 لتوصيات ا
 باآلتي : ةوصي الباحثتن خالل نتائج البحث م

 ضرورة  تركيز االباء والمعلمين على البرامج التدريبية التي تنمي التركيز واالنتباه على المواضيع ذات االهمية1.

 همية عملية االنتباه وتدريبهالمعلمين بأ التربوية لتوعية.ضرورة عمل الدورات والندوات 2

 تشخيص االطفال الذين يعانون من ضعف التركيز واالنتباه3.

  المصادر
، دار الفكر للطباعة ،  7( ، االسس العلمية والطرق االحصائية ، ط  0999براهيم ، مروان عبد الحميد ، ) إ .0

 االردن .

(. المساعدة وااليثار لدى عينة من معلمي األطفال في األردن ، مجلة 7112)العناني ، حنان عبد الحميد  .7

 (.70جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(،المجلد )

(المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية واالهداف التربوية في القطر 0926وزارة التربية)- .3
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