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 شكر وتقدير

الحمددهلل ر  ا اللددنلملذ الددنا لددهللا ن ل لمددا الل ددت يمددن أ ددن  ا ددهللا لدديا نذ لددهللا ن ار  ييل  ددن  لمددا     

اللقل يال ي  ان  صل إلى الحقلقا  فأحمهلل ار حمدهللا أيلد اب  مدن ن لدت ب دي  نلصد   ي حمدل الم دن  فدي 

أمدنل  ح  يدي يخ يهد  إلدىس لل الل ت يمن خص ي  د  مدذ الي دنا ياللةلمدا لمياصد ا م ديا  هلل اسد ي ياح

 ال ي . حلة

ين قددهللت   دددأ ا ي قدددهللل ا لدسدد نن الدددهللأ ي  محمدددهلل ال ددل  حمددديهلل الم ددد   ا يل ب ددى لدددن  ال سدددنلا     

ل صح  ياح  نهلل  يسلا صهلل   ي يهلان   السهلللهللة في أل م ح ا مذ م احل ال حث يهللبم  المل يا لدي 

بل  الم    اليدن ي ل  سدنلا ل صدح  طيال ف  ة إبهللاهللا ل  سنلا   أمن ن أ  الهللأ ي  نحمهلل محمهلل الفيا

 ي يهلا  لي. 

ب ددهلل يأددنلأ ن قددهللت  نل ددأ  لدسدد نن الددهللأ ي  ب ددهلل القدديا الة لددهللا يالددهللأ ي  محمدديهلل إمددنت يالددهللأ ي       

مددذ هنملددا السدد طنذ لددن يه ل لددني ات ملددي فددي الحصدديل ب ددى  لددك نهللياا الهلل اسددا يأددنلأ  الحملددهلل

ل سنلا  يأمن ن أ  أل الهانا يالمؤسسنا يا ف اهلل الدنلذ  ن أ  له ا ال حألت ل فض ان  م نل ا لن  ا

 سنلميا  في  سالل مام ي.

ين ددأ  نفدد اهلل بل ددا الهلل اسددا ال ه ل لددا يالضددن طا ب ددى  فددنب ات االهددن ي فددي إ هددنة ااخ  ددن اا      

 يال   نمج ال هلل ل ي  ين أ  أل ةملال ي الال ي يلفذ ملي في م يا  هلل اس ي ل منهس ل .
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 الملخص باللغة العربية

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الذاكرة العاملة لدى طالبات صعوبات تعلم القراءة بمحافظة 
 مسقط

 إبهللاهلل : الغنللا   ا ةال   ذ حمهلل الل  ا

 إ  ا  ا س نن الهللأ ي  محمهلل ال ل  حميهلل

   نمج  هلل ل ي في  حسلذ مس يى الناأ ة اللنم ا لدهللى لهللفا الهلل اسا الحنللا إلى الأ   بذ فنب لا  

( طنل دنا 11ال ل ت في محنفظا مسدقط  سد ط ا بمدنذ.  أي دا بل دا الهلل اسدا مدذ   طنل نا صلي نا

   ددت اخ لن لددن  نلط لقددا نياا صددلي نا الدد ل ت  نلصدد  الخددنمه ا سنسددي فددي يال ددي  ي دد  يالسددلا

( طنل ددنا فددي المهميبددا 5( طنل ددنا فددي المهميبددا ال ه ل لددا ي 5. ي ددت  قسددلت اللل ددا إلددى  القصددهلللا

الضن طا. اس خهللت في الهلل اسا الحنللا اخ  ن    افذ( ل مصدفيفنا الم  ن لدا الم ديذغ لغد ك   دخلص 

طنل ددنا صددلي نا الدد ل ت يلغدد ك ال حقدد  مددذ  أددنفؤ المهمدديب لذ ال ه ل لددا يالضددن طا. أمددن اسدد خهللت 

( سد لمنذب دهلل   د   ل لا ي ق لذ   (Alloway) لا مانت الناأ ة اللنم ا لدطفنل مذ إبهللاهلل نلياا  طن

لغددد ك ال أدددنفؤ  دددلذ المهمددديب لذ يلغددد ك للدددنه فنب لدددا ال   دددنمج ال دددهلل ل ي   ي دددت  ط لددد  ال   دددنمج 

ال ددهلل ل ي لددهللى طنل ددنا صددلي نا الدد ل ت  ي ددت ال حقدد  مددذ صددهلل  ال   ددنمج  ل ضدد  ب ددى مهميبددا مددذ 

في ا س يع   ياسد غ   ال ط لد   ه س لذ( 2( ه سا  هلل ل لا  يالع  16لمحأملذ  يالنا ل أيذ مذ  ا

(  نسدد خهللات إبددنهللة ال ط لدد  2115 الفددي ا مددذ ي ددنا ال طن لددا مددذ خددالل هلل اسددا     ددت ال حقدد  ددا لذ

(  صدهلل  2111  الهللاخ ي  أ ي  نخ نلفن( نمن الصهلل  فقهلل  ت ال حقد  م د  مدذ هلل اسدا سد لمنذ ياا سن 

المددد   ط  محدددأ يصدددهلل  ال الةمدددي  يلغددد ك اخ  دددن  فددد يك الهلل اسدددا  دددت اسددد خهللات اخ  دددن  مدددنذ ي  دددي 



 ك
 

(Man Witny) ين دددن ا ال  دددنئج إلدددى يهددديهلل فددد ي   دددلذ هلل هدددنا المهميبدددا الضدددن طا يهلل هدددنا  

  أمدددن  دددت اسددد خهللات اخ  دددن  لصدددنلل المهميبدددا ال ه ل لدددا المهميبدددا ال ه ل لدددا ب دددى المقلدددنه ال لدددهللا

  يذ ل قلنسدددلذ الق  دددي يال لدددهللا لمهدددناا مقلدددنه الدددناأ ة اللنم دددا  فددد اهلل المهميبدددا ال ه ل لدددايلأيأسددد

 ين ن ا ال  نئج إلى يهديهلل فد ي   دلذ هلل هدنا المهميبدا ال ه ل لدا فدي القلدنه الق  دي يالقلدنه ال لدهللا

فد ي   دلذ أمدن ن د  لدت  يهدهلل   لصنلل القلنه ال لهللا للةى ل    نمج ال هلل ل ي المط د  فدي لدن  الهلل اسدا

 . ال لهللا يالمؤهل لذهلل هنا المهميبا ال ه ل لا  لذ القلنس

 .صلي نا ال ل ت  صلي نا الق اءة ال   نمج ال هلل ل ي  الأ منا المف نحلا : الناأ ة اللنم ا  
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 الفصل األول 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة 

على استحضار  تهمثل في قدر وهي تت ،تعد عملية التذكر من أهم الوظائف النفسية لدى اإلنسان     

، وتههيدا الههذاكرم دورا أن تعلمههها لههه سههب وذلههب باسههتعادم المعلومههاع والمعههارف التههي  ،خبراتههه الماضههية

 ،ارسهههة ااعمهههالومم ،والقهههرا م ،مهمههها فهههي مختلهههف موهههانع السهههلوب اإلنسهههاني فهههي الحهههدي  والكتابهههة

يهاع التهي يتضهمنها، فمهمهة ههذم العمليهاع ونظام الذاكرم فيهه تنهوك كبيهر مهن العمل .والمهاراع المختلفة

 تسويل التفاصيل الدقيقة للصور الحسية لفتراع طويلة تمكن اإلنسان مهن تحديهد ااصهواع والمرئيهاع

وعمليههة . اليوميههةحياتههه بههها فههي مواقههف يمههر تسههويل وميههخ الخبههراع التههي باإلضههافة ىلههى ، وتصههنيفها

، recognition، والتعهههرف retentionلحفظ التهههذكر عمليهههة معقهههدم تتضهههمن عهههدم عمليهههاع عقليهههة كههها

 .(3002 ؛ مصطفى،3002 )الشرقاوا، recallوانستدعا  

فههي ؛ غيههر أن وحههدم متحههدم اعتبارهههاب الههذاكرم ُعرفههعوحتههى الخمسههيناع مههن القههرن الثههامن عشههر      

هههذان  ،فههي الظهههور بعهها اادلههة التههي دعمههع ووههود نظههامين فههي الههذاكرم عبههدأ؛ سههتيناع القههرن نفسههه

وعنههدما تههم التفريهه  بههين هههذين النظههامين  ،الههذاكرم قصههيرم المههدى والههذاكرم طويلههة المههدىالنظامههان همهها  

كهان نمهوذج تهثثيراا النمهاذج ههذم وأكثهر  ،ظهرع العديد من النماذج لوصف العالقة بين هذين المكونين

ة تحفهظ فهي ذاكهرم بثن المعلوماع التي تثتي من البيئ فيه الذا يفترضان ؛(8691أتكنسون وشيفرين )

لهههذا تنقهههل ؛ حسهههية ميقتهههة ثهههم تنتقهههل ىلهههى الهههذاكرم قصهههيرم المهههدى. وللهههذاكرم قصهههيرم المهههدى سهههعة محهههدودم

المعلوماع ىلى الذاكرم طويلة المدى ىذا حفظع لفترم معينة. وعند ووود المعلوماع في الذاكرم قصهيرم 
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 ههههاخارو أو ذاكرم طويلهههة المهههدىالههه تنقهههل ىلهههىالمهههدى تسهههتخدم لتنفيهههذ موموعهههة مهههن المههههام المعرفيهههة ثهههم 

(Ann, 1998 ; Dehn, 2008 ; Gray, 2011)،   ووهود  أشهار ىلهىىن أن توسهخ البحه  الحهدي

وهههو يتعههدى عمههل الههذاكرم  نفسههه، نظههام يعمههل علههى الخههتن الميقههع للمعلومههاع ومعالوتههها فههي الوقههع

وديههد وهههو الههذاكرم  لههذلب ظهههر نظههام؛ قصههيرم المههدى التههي تعمههل علههى تخههتين المعلومههاع بشههكل ميقههع

وهو في بعا النماذج حل محل الهذاكرم قصهيرم المهدى ىن  (Baddely & Hitch, 2000)، العاملة

 ها تختلف عن الذاكرم العاملة.أن بعا النماذج أبقع الذاكرم قصيرم المدى على اعتبار أن وظيفت

المكان الذا يتم فيه ذ ىنها تعد ىتمثل الذاكرم العاملة أحد أهم مكوناع نظام الذاكرم لدى اإلنسان؛     

وذلب من خالل وظائف مكوناتها اللفظية والبصرية المكانية التي لها دور  ،التفكير وحل المشكالع

وتختين تلب  ،رئيس في تشغيل المعلوماع المختلفة في الموقف الحالي الذا يتعرا له الفرد

 ولذلب فإن؛ (3002 ؛ مصطفى،3000 المعلوماع بالذاكرم طويلة المدى واستدعائها منها )العدل،

لحدو  عملية التعلم أو تذكر تعّد معوقاا أساسياا انضطراباع التي تحد  في وظائف الذاكرم العاملة 

فالذاكرم العاملة تقوم  .(3088يد منها في المواقف الوديدم )سعد، المتعلم للمعارف السابقة ليستف

فهي  ،لمخ بعملية أخرى وهي معالوة هذم المعلوماعحين قيام اىلى بختن المعلوماع لفترم قصيرم 

ولذلب فإن هناب مشكالع تنتج عنها تتعل  بالسعة والمدى وبمعالوة  ؛نفسه تقوم بعمليتين في الوقع

نتيوة و   (; Swanson & Jerman, 2009 Ann, 1998) المعلوماع وحل المشكالع

 اراع صعوباع التعلم التي تكون سببا بعا ميش؛ تظهر ضطراباع وظائف مكوناع الذاكرم العاملةن

؛  3088 ؛ الحساني، 3006 في انخفاا قدرم المتعلم على انستفادم من الخبراع السابقة )ابراهيم،

 .(3088 سعد،
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صعوباع التعلم لعدم  ذووالدراساع أن أكثر الطالب تعرضا لهذم المشكالع هم  شيروت    

 (Learning Disabilities Association of نفسه استطاعتهم القيام بثكثر من عملية في الوقع

Ontario (LDAO), 2011 )  الموضوك مثل دراسةالدراساع التي بحثع في هذا كما أن 

لطالب ذوا أن ا تشير ىلى(  Swanson, Kehler & Jerman, 2010) وآخرينسوانسون 

 هاواسترواعلوماع ىلى انستراتيوياع التي تمكنهم من استدعا  المعصعوباع التعلم يفتقرون 

 بصورم صحيحة.  هاوتختين

ذوا صعوباع التعلم في التحصيل من ا للطلبة وتعد هذم المشكالع في الذاكرم العاملة معيقا      

ويرى العديد من بد للطالب أن يتقنها.  نانها تتطلب مهاراع عديدم  ؛الدراسي وخاصة القرا م

وهي أكثر أنواك صعوباع  ،سبب الرئيس للفشل المدرسيالباحثين أن صعوباع التعلم القرائية تعد ال

-12ما بين )تصل ىلى نسبة ااطفال الذين لديهم صعوباع تعلم في القرا م  ىذ ىن ؛التعلم انتشارا

سوانسون  نتائج دراسة وقد أشارع (3080 براهيم،ى٪( من موتمخ ااطفال ذوا صعوباع التعلم )60

ىلى أن انختالفاع بين القرا  الذين يعانون  (Swanson, Zheng & Jerman, 2009) وآخرين

، تعتى ىلى حدود في مقاييس القرا م والكتابة والوظائف المعرفية من صعوباع التعلم والقرا  الماهرين

لذلب وودع العديد من الدراساع العربية وااونبية التي تحاول تحسين مستوى الذاكرم العاملة؛ 

 الحساني، ؛ 3001 ولول،)دا  على الذاكرم العاملة مثل دراسة الطالب صعوباع التعلم في اا

( والدراساع ااونبية مثل 3002، ؛ مصطفى 3083؛ عبدالوهاب،  3000شلبي،  ؛ 3088

(Alloway, 2011 ; Jerman,etal, 2012 ; Swanson, 2000) 



5 
 

اافراد على أدا  تيادم وبنا  على ما أظهرته الدراساع الحديثة من فاعلية البرامج التدريبية في      

هذم  وا عفقد ؛ مهام الذاكرم العاملة على مختلف الفئاع العمرية ومن العاديين والتربية الخاصة

طالباع أدا  الدراسة نستكشاف مدى فاعلية البرنامج التدريبي الُمعد في هذم الدراسة على تحسين 

  انستراتيوياع التي تم تدريبهن عليها على تطبي نومدى قدرته ،صعوباع التعلم في الذاكرم العاملة

 تطبي  انختبار الميول. ىلى حينليبقى أثر البرنامج التدريبي 

 مشكلة الدراسة 

يعتمهههد اإلنسهههان فهههي حياتهههه العلميهههة والعمليهههة علهههى عمليهههة التهههذكر بشهههكل كبيهههر؛ فههههي تمكنهههه مهههن      

الحيهههام وههههي تمثهههل وهههت ا ضهههرورياا  انسههتفادم مهههن الخبهههراع التهههي تعلمهههها فهههي تسهههيير أمههورم اليوميهههة فهههي

الذين لديهم اضطراباع في قهدراع الهذاكرم (. لذا فإن اافراد 3080 ىبراهيم،وأساسياا في عملية التعلم )

يكون من المتوقخ أن يوهدوا  ؛مثل ذوا صعوباع التعلمها من حي  المكوناع أو الوظائف  أو عمليات

نع المعرفيههة علههى اخههتالف صههورها ومسههتوياتها صههعوباع فههي عههدد مههن اانشههطة ااكاديميههة والموهها

 (,Kramer وآخهرينمر ر كها ( وقهد أثبتههع دراسهةNevo & Breznitz, 2013؛  8661)التيهاع،

Knee & Delis, 2000 لهديهم نقهف فهي القهدرم علهى اسهتخدام صهعوباع القهرا م ( أن ااطفهال ذوا

 ؛يههدم بالمقارنههة مههخ غيههرهم مههن ااطفههالاسههتراتيوياع فعالههة للههذاكرم العاملههة تمكههنهم مههن تعلههم ألفههاظ ود

ذوا صعوباع التعلم تمثل أهدافاا تربويهة عند  هاوعالو هاوتشخيص الذاكرم مشكالعفإن معرفة  ولذلب

وهههذم ااهههداف  تههها،همههة تسههعى ىلههى تحقيقههها كافههة اانظمههة التربويههة علههى اخههتالف فلسههفاتها وتووهام

الهذاكرم لهدى  مشهكالعوالبحهو  التهي أوريهع علهى نشثع وتنامع في ظهل نتهائج العديهد مهن الدراسهاع 
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وفاعليتهها  ،التي تشير ىلى أن قدراع الذاكرم لديهم يمكن تنشيطها وتيادم كفا تها ذوا صعوباع التعلم

 (.8661وتطبي  البرامج التدريبية المالئمة )التياع، ،من خالل ممارسة اانشطة المعرفية

ع عديهدم فهي الهتعلم تتعله  بقهدراع الهذاكرم العاملهة مثهل يعاني طالب صعوباع التعلم من مشكالو     

 .(Alloway,  2007)  صهعوبة اتبهاك التعليمهاع التهي يسههمعونها وصهعوباع فهي حفهظ النصههوف

نمسههع فقههد  ؛سههنواع (2)تقههارب لمههدم خبههرم الباحثههة فههي العمههل أخصههائية صههعوباع الههتعلم واقههخ ومههن 

صهههل الدراسهههي تتعلههه  بالهههذاكرم قصهههيرم المهههدى ووهههود مشهههكالع لهههدى طالبهههاع صهههعوباع الهههتعلم فهههي الف

يتلقاها الطالهب فهي برنهامج صهعوباع الهتعلم ن  التدريباع النمائية التي أن كما لمسع ؛والذاكرم العاملة

 تغطي العوت المووود لديه في الذاكرم.

ئي ىن هذم الدراسهة وها ع مكملهة لدراسهاع فهي سهلطنة عمهان فهي الهذاكرم العاملهة مثهل دراسهة الهنها    

سعة الهذاكرم العاملهة ومسهتوياع معالوهة المعلومهاع لطهالب الصهف الرابهخ ااساسهي فهي في ( 3082)

لههدى بعهها فئههاع الطههالب التههي أوصههع بعمههل بههرامج تدريبيههة فههي الههذاكرم العاملههة محافظههة الداخليههة، 

ى الطلبة ( في فاعلية برنامج تدريبي في الذاكرم العاملة لد3082)ودراسة الفورا  ،تحصيليااالضعاف 

( في فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذاكرم العاملهة 3089)العاديين من الصف الرابخ، ودراسة الناعبي 

صههعوباع الههتعلم  اعذو مههن فههي تحسههين حههل المشههكالع الرياضههية اللفظيههة لههدى طالبههاع الصههف الرابههخ 

 في مدارس الحلقة ااولى من التعليم ااساسي. 
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  اآلتيالسيال  نعلتويب   عواولذلب فإن هذم الدراسة 

 صهعوباع طالبهاع لهدى العاملهة الهذاكرم تحسهين فهي الُمعد في هذم الدراسهة تدريبيال برنامجال فاعلية ما

 ؟ عمان بسلطنة مسقط بمحافظة القرا م التعلم

 ف الدراسةاهدأ

 للذاكرم العاملة.  النموذج المتعدد المكوناعيستند ىلى  تدريبيبرنامج بنا   -8

لعاملة لدى في تحسين الذاكرم ا عد في هذم الدراسةالمُ  التدريبي ة البرنامجعليقياس فا   -3

التعليم  منالحلقة الثانية  في القرا م ا صعوباع التعلمو ذمن طالباع الصف الخامس 

 ااساسي.

 أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية أواًل: 

نفس عصبية وانضطراباع بين الكثير من ااعراا الBaddeley, 1996) )باديلي  يربط    

السلوكية الناشئة عن ىصاباع في الفصوف المخية اامامية، وهذم الفصوف هي المسيولة عن 

ن حالة تشويش الوظائف التنفيذية وهو المكون المهم للذاكرم العاملة نشاط مكون الضبط التنفيذا . وا 

، كما تتمثل في عدم القدرم ييدا ىلى عدم القدرم على التنفيذ syndrome frontalوالذا يعرف ب 

 . مشكالع تربوية ونفسية عديدممما ينتج عنه  على ضبط الكالم واافعال
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ىن اهتمام المرشد النفسي بتحديد المشكلة النمائية للطالب يلعب دورا مهما في تقليل السلوب     

قد يحملها ة التي عب  اإلحباطاع واافكار السلبي  الناشئ من فقدان المعلوماع، وبالتالي يخفف من

م لدى الطالب ذوا صعوباع التعلم ىلى تحسين عالج مشكالع الذاكر  ييداالطالب عن نفسه، و 

( أن برامج اإلرشاد في مدارس ااطفال يوب أن 3001يرى حسين ) حي  ،التواف  المدرسي لديهم

ن  ،الطفولة العوت عن التعلم تعد مشكلة مهمة في مرحلةفكون برامج ذاع استراتيوية نمائية؛ ت وا 

 تركها بدون ىورا اع اتواهها ييدا ىلى ظهور مشكالع نفسية متعلقة بها. 

 األهمية التطبيقية: ثانًيا    

، صعوباع التعلم ياختصاصيىمكانية استفادم من تثتي ااهمية التطبيقية لهذم الدراسة    

الدراسة لتحسين مستوى الذاكرم في هذم م ي بنابرنامج التدريبي الذا تم الن النفسيين من ييوااخصائ

العاملة لدى طالب صعوباع التعلم، كما يمكن استخدام ااساليب والفنياع والتدريباع المقدمة في 

 هذا البرنامج في تدريب فئاع أخرى لديها هذم المشكالع.

 حدود الدراسة

   فيتتحدد هذم الدراسة 

 (80-6)أعمارهن بين  تراوحع تيالال ،التعلمالحدود البشرية   عينة من طالباع صعوباع  -8

هذم النتائج خارج عينتها يعتمد على مدى تماثل هذا الموتمخ مخ  تعميملذلب فإن  ؛واعسن

 .عينة الدراسة 

 .( 3089-3082)الدراسي  لعامالحدود التمانية   ا -3
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بمحافظة  في ونية بوشر   مدرسة أروى بنع عبدالمطلب للتعليم ااساسي المكانية الحدود -2

 .ط مسق

للمصفوفاع المتتابعة اختبار رافن وهي   ،تتحدد هذم الدراسة باادواع المستخدمة فيها -4

الملون، وبطارية اختبار الذاكرم العاملة، والبرنامج التدريبي الذا أعدته الباحثة لتطبيقه على 

 عينة الدراسة.

 فرضيات الدراسة

   تيةاآل اعسعع هذم الدراسة ىلى اختبار الفرضي

الموموعة درواع فرو  ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية و توود ( 8

ىلى البعدا لصالح الموموعة التوريبية ، يعتى القياس على الذاكرم العاملة الضابطة في مستوى 

 مطب  في هذا الدراسة. ال تدريبيالبرنامج ال

في القياسين القبلي والبعدا  توود فرو  ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية( 3

مطب  ال تدريبيالبرنامج الىلى ، يعتى القياس البعداصالح تحسين الذاكرم العاملة لي مستوى ف

 في هذا الدراسة. 

والميول  البعدافي القياسين توود فرو  ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية ( 2

مطب  في التدريبي البرنامج الىلى ، يعتى لقياس الميولاصالح تحسين الذاكرم العاملة لي مستوى ف

 هذا الدراسة.
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 التعريف بمصطلحات الدراسة

  التدريبيالبرنامج Training Program  موموعة من الموضوعاع   هو

اإلوبارية وانختيارية تقدم لفئة معينة من الدارسين بغية تحقي  أهداف مقصودم في فترم 

مما والقائم بالتدريب، الساعاع التي تقابل كل موضوك، تمنية محددم، مخ بيان عدد 

)المتدرب( لمتاولة مهنة معينة، وينبغي أن  هعلى شهادم تيهل الدارس ىلى حصولييدا 

 (.96ف ،3088تستند برامج التدريب على تقدير انحتياواع )علي، 

المستمدم من  تدريبيةال  موموعة من اإلورا اع وااساليب  ويعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنه

طر  ووسائل لتحسين مستوى الذاكرم العاملة ، تهدف ىلى ىيواد النموذج المتعدد المكوناع لباديلي 

مما يساعدهن على التركيت في المهماع المطلوبة منهن ورفخ  .لدى طالباع صعوباع التعلم

 الحصيلة ااكاديمية .

 الذاكرة العاملةWorking Memory    "ي معرفي يعكس القدرم على هي نشاط عقل

 .واسترواعها  تهامعالوأو  هاوتوهيت  ،هاوتختين ،أو المشتقة المستدخلةالمعلوماع  ترميت

كقدرم متالتمة وغير مستقلة عن الوظائف العقلية أو النشاط العقلي المعرفي  وهي

 (296ف ،8661.)التياع، "والتعلم

لية تختين المعلوماع اللفظية عم  وتعرف الذاكرة العاملة في هذه الدراسة بأنها

عادم تختينها  ،تتعدى ثانيتين والبصرية لفترم تمنية قصيرم ن ومعالوة هذم المعلوماع وا 

 انتبام.بالطريقة المناسبة لها في الذاكرم طويلة المدى، وتتطلب الذاكرم العاملة عملية 
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 صعوبات التعلم Learning Disabilities  ع التعلم هو ىن التعريف المتداول لصعوبا

ين في الونياع المتحددم وقالتعريف الذا تبنته اللونة انستشارية الوطنية لألطفال المع

صعوباع التعلم هم أولئب  اذو ااطفال  التعريف ينف على  أنوهذا  ،اامريكية

ااطفال الذين يعانون من اضطراب أو أكثر من العملياع النفسية ااساسية المتضمنة 

وهذا انضطراب قد يتضح في ضعف  أو المكتوبة،  خدام اللغة المنطوقةفي فهم أو است

القدرم على انستماك أو التفكير أو التكلم أو القرا م أو التهوئة أو الحساب. ويشمل هذا 

يواوهون يشمل ااطفال الذين و  ،انضطراب حانع مثل اإلعاقاع اإلدراكية والتلف

قاع البصرية أو السمعية أو الحركية أو التخلف مشكالع تعلمية تروخ أساساا ىلى اإلعا

القمش أو الثقافي)  انقتصاداالعقلي أو انضطراب اننفعالي أو الحرمان البيئي أو 

  (3083 والووالدم،

 يصف مصطلح  :في هذه الدراسة بأنه ويعرف مصطلح صعوبات التعلم إجرائًيا

التحصيل  في اانخفاضا يظهرون  العادافي الفصل الدراسي  تالميذموموعة من ال

، ىن تعون بذكا  متوسط أو فو  المتوسطمخ أنهم يتم، الدراسي عن تمالئهم العاديين

 ،والتفكير ،أنهم يظهرون صعوبة في بعا العملياع المتصلة بالتعلم   مثل الفهم

ويستبعد من حانع صعوباع التعلم  ،والحساب ،والكتابة ،والقرا م ،واننتبام ،واإلدراب

السمخ  في ن بثمراا وعيوبيوالمصاب اانفعاليا ن ية والمضطربإلعاقة العقليذوا ا

 والبصر.
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 Reading Disabilitiesالقراءة  صعوبات تعلم

عرفع لونة البح  العلمي التابعة للومعية العالمية صعوباع القرا م بثنها أحد صعوباع التعلم    

يتميت بصعوباع في القدرم على قرا م  له أساس عضوا ،الخاصة. وهو خلل خاف قائم على اللغة

في  تكمن الكلماع ودائما ما يعكس قدراع غير متقدمة على المعالوة الفونولووية. وهذم الصعوباع

ا غير متوقعة عند مواتنتنا بعمر الفرد وقدراته المعرفية وااكاديمية تكون دائما و قرا م الكلماع المفردم 

والتهوئة باإلضافة ىلى المشكالع  ،الكتابةىتقان ظاهرم في ااخرى. ودائما ما يشتمل على مشكلة 

  (8661)التياع،   في القرا م

أو كتابتها  قرا تهاصعوبة في فب رموت الكلمة عند محاولة ويعرف ىورائيا في هذم الدراسة بثنه    
  . من النف وكذلب صعوبة في فهم المقرو 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  عوبات التعلمصأواًل: 

 صعوبات التعلم -
 مفهوم صعوبات التعلم -
 خصائص صعوبات التعلم -
 صعوبات القراءة )الدسلكسيا( -
 النظريات المفسرة لصعوبات تعلم القراءة -

 الذاكرة العاملة: ثانًيا

 مفهوم الذاكرة العاملة  -
 نماذج ونظريات الذاكرة العاملة -
 مكونات الذاكرة العاملة -
 سعة الذاكرة العاملة -
 اكرة العاملة وصعوبات التعلمالذ -
 صعوبات القراءة و الذاكرة العاملة  -
 استراتيجيات لدعم الذاكرة العاملة  -
  التدريب على الذاكرة العاملة -
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري

 ،صهههعوباع الهههتعلم القسهههم ااول  وههههو يتكهههون مهههن قسهههمين ،يتضهههمن ههههذا الفصهههل اإلطهههار النظهههرا    

 والنظريهاع المفسهرم لهها. ،وصعوباع القهرا م ،وخصائف طالب صعوباع التعلم ،وأنواعها ،مفهومهاو 

وعالقتههههها  ،والنمههههاذج المفسهههرم لههههها ،مفهومههههها ومكوناتهههها ،الهههذاكرم العاملههههة  مههههن الثهههانيالقسههههم ويتكهههون 

 والبرامج التدريبية المستخدمة لتحسينها . ، وانستراتيوياعبصعوباع التعلم

 أوال: صعوبات التعلم 

ىحهههدى فئهههاع التربيهههة ( se tiaib saL gaiaraeL)صهههعوباع الهههتعلم  فئهههة الطهههالب مهههن ذوا دتعههه    

، ولكنههها  موظههاهر  ةواضههح أسههبابن تروههخ ىلههى  ىذ، باإلعاقههة الخفيههة  هميصههفها بعضههالتههي الخاصههة 

مهرا يسهتطيخ أن يشهكو منهه مثهل أا مهرا أو عهرا اا وليسهع  ،أسباب خفية وكامنةتعود ىلى 

أمههام ههههذم المشهههكلة الواضهههحة،  اإلوهههرا اع المناسهههبةيمكهههنهم اتخههاذ  مهههن ثهههمو ين بههه، الفههرد ىلهههى المحيطههه

(، وتنشههههث صههههعوباع الههههتعلم مههههن 3080)ابههههراهيم،  منههههها ااافههههراد أن يشههههكو  أغلههههبن يسههههتطيخ  أيضههههاو 

 المعلومهههاع انختالفهههاع العصهههبية فهههي بنههها  المهههخ ووظيفتهههه، التهههي تهههيثر علهههى قهههدرم الفهههرد علهههى تخهههتين

، وفههي حهين أن طبيعههة اضههطراباع العقهل مهها تالههع غيهر مفهومههة بشههكل ويههد ىن هادادواسههتر ومعالوتهها 

قد وضخ ليوضح المناط  المحددم لووهود الصهفاع المميهتم لصهعوباع الهتعلم فهي  اكبيرا  اأن هناب تقدما 

 .((Alloway, 2007تركيب المخ 
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 مفهوم صعوبات التعلم 

( وبهين بعها المفهاهيم Learning Disabilitiesتوود تداخالع بين مفهوم صعوباع التعلم )      

عاقههههة الههههتعلم(Learning Disorder)ااخهههرى مثههههل  اضههههطراباع الههههتعلم    (Educational، وا 

Handicapped)( ومشهههكلة الهههتعلم ،Learning Problem ىن أنهههه يمكهههن للمتخصهههف تحديهههد ،)

المشهههكلة وههههي انخفهههاا ههههذا التشهههابه القهههائم فهههي نتيوهههة مهههخ ووهههود بعههها الفهههرو  بهههين ههههذم المفهههاهيم، 

  .(3000مستوى التحصيل الدراسي )العدل، 

 ؛تتبناههاتختلف تعريفاع صهعوباع الهتعلم بهين الميسسهاع المختلفهة حسهب ااطهر النظريهة التهي       

 التي تبنتها الميسساع العالمية والمنظرين ااوائل لصعوباع التعلم.تعريفاع أبرت الولكن ندرج هنا 

 ,American Psychological Association(APA)) امريكية لعلم النفستعرف الومعية ا    

التي تتضح في ووود ، أا من الحانع المتعددم بسبب خلل عصبي  ، صعوباع التعلم بثنها(2015

سهيما تلهب المرتبطهة باللغههة  ن ،عوهت وهوهرا فهي اكتسهاب المههاراع المدرسهية أو المههاراع ااكاديميهة

مشهههكالع الههههتعلم الناتوههههة عهههن اإلعاقههههة اإلدراكيههههة ،  وتشهههمل صههههعوباع الههههتعلم  ةالمكتوبهههة أو التعبيريهههه

صهههاباع الهههدما  ولكنهههها تسهههتبعد تلهههب الناتوهههة مهههن ضهههعف  ،وانخهههتالل الهههوظيفي البسهههيط فهههي المهههخ ،وا 

البصر أو فقدان السهمخ أو اإلعاقهة الذهنيهة أو انضهطراب العهاطفي أو الحرمهان البيئهي أو الثقهافي أو 

نختبههاراع ه ئههأداصههعوباع الههتعلم حالههة تووههد لههدى الفههرد فههي تعههد غههراا التشههخيف وا ،انقتصههادا

 وعمرم ومستوام الدراسي. بالنسبة ىلى ذكائه تكون أقل من المقبول بحي   ،التحصيل

تخلف أو اضطراب أو تهثخير فهي النمهو فهي  " ( صعوباع التعلم بثنها 8693بينما يعرف كيرب )    

والحسهاب أو غيرهها مهن المهواد الدراسهية  ،والكتابهة ،والقهرا م ،واللغهة ،الكالم أو أكثر من عملياع مواحد
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وهو ليس  ،نتيوة العوائ  النفسية بسبب الخلل الدماغي البسيط أو انضطراباع العاطفية أو السلوكية

 (,Mcnamara, 2001نتيوهة التخلهف العقلهي أو الحرمهان الحسهي أو الثقهافي أو العوامهل التعليميهة" 

p.3) . 

 Tianal Joint Committee on()8618) صهعوباع الهتعلملوتعهرف الهيئهة الوطنيهة المشهتركة    

Learning Disabilities National)   موموعههة غيههر متوانسههة مههن انضههطراباع التههي  بثنههها

 ،وانسهههتدنل ،والكتابهههة ،والقهههرا م ،والحهههدي  ،تظههههر فهههي المشهههكالع التهههي تتعلههه  بموهههانع انسهههتماك

وهههرا   والتهههي تروهههخ ىلهههى الخلهههل الهههوظيفي فهههي الوههههات  ،العمليهههاع الحسهههابية التهههي تكمهههن داخهههل الفهههردوا 

 –التههههثخر العقلههههي  –العصههههبي المركههههتا والتههههي تصههههاحبها بعهههها اإلعاقههههاع مثههههل )اإلعاقههههة الحسههههية 

ا انضطراباع اننفعالية الشديدم( أو بعوامل بيئيهة مثهل )الفهرو  الثقافيهة والتعلهيم غيهر المالئهم( ىن أنهه

 (32، ف 3080)ابراهيم،  غير ناتوة مباشرم لتلب الظروف.

يعيه  بعها العمليهاع ااساسهية  ،تشترب التعريفاع السابقة في ووود خلل دماغي وظيفهي بسهيط     

والحسههههاب، وكههههذلب تسههههتبعد هههههذم التعريفههههاع ذوا اإلعاقههههاع  ،والقههههرا م ،المهمههههة فههههي أدا  الفههههرد كاللغههههة

 م. بمختلف أنواعها من هذا المفهو 

 خصائص صعوبات التعلم

وموعههههة مههههن المظههههاهر أو السههههلوكياع التههههي تتكههههرر فههههي العديههههد مههههن المواقههههف التعليميههههة أو م هههههي    

ولكنها ن تظهر وميعها على طفل بعينه ؛ ىذ يعد كل  ،والتي تميت ذوا صعوباع التعلم ،انوتماعية

 ،انندفاعية والتهور   ااطفال منفقد يعاني هين (3083طفل حالة خاصة بذاتها )القمش والووالدم، 

 ،وصهعوباع فهي الهذاكرم ،وصهعوباع فهي التعبيهر اللفظهي ،وكذلب يعانون مهن صهعوباع لغويهة مختلفهة
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 -واسههتيعابها وصههعوباع فههي اإلدراب العههام والتهه تر الحسههي ،وفهههم التعليمههاع ،وصههعوباع فههي التفكيههر

 .(8661التياع،؛  3080بلطوي، )الحركي 

 الدسلكسيا( صعوبات القراءة )

 e saib ) صعوباع القرا م (APA (2015 ,تعرف ومعية علم النفس اامريكية     

saL gaiaraeL ) بثنها صعوبة في فهم اقتران الحروف مخ أصواتها. وهي مرتبطة بالخلل العصبي أو

 ضعف وتدهور في عملياع اللغة وموانع التفكير البصرا في الدما .

خلهل صهعوباع القهرا م تهرتبط بووهود أن المشكالع ااكاديمية لذوا ىلى  (3000) وتشير اللبودا    

 أو اضطراب في عمل الوصالع العصبية أو قصور في بعا المعالواع التي تتم داخل المخ.

 وهي  ،وصعوباع القرا م تختلف من فرد ىلى آخر، ولكن هناب خصائف مشتركة بينهم

والتفكيههر والعمههل مههخ ااصههواع الفرديههة فههي صههعوبة الههوعي الفههونيمي ) القههدرم علههى مالحظههة  -8

 .الكلمة(

 .صعوبة المعالوة الصوتية )كشف وتمييت انختالفاع بين الفونيماع وأصواع الكالم( -3

ظههيم واإلمهههال  ومعههاني المفهههرداع نصههعوبة فهههي فههب شهههفرم الكلمههة والطالقهههة ومعههدل القهههرا م والت -2

 (De Weerdt, Desoete & Roeyers, 2013) والفهم القرائي والتعبير الكتابي.

 من أنواك صعوباع التعلم.  شيوعاا والدسلكسيا هي ااكثر 

 (International Institute for) ومعيهههة المعههههد الهههدولي الهههديموقراطي شهههارعأبينمههها      

Democracy and Electoral Assistance(IDEA ), 2004)  أنهه يمكهن وصهف الطالهب بهثن
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  فهب شهفرم الكلمهة، التعهرف اآلتيهةه واحهدم أو أكثهر مهن المشهكالع لديه علديه صعوباع القهرا م ىذا كانه

 . (Mcnamara, 2001) الفهم القرائيعلى الكلماع، الطالقة في القرا م، 

 النظريات المفسرة لعسر القراءة 

التهي لهها ولكن سثورد هنا النظرياع  ،توود العديد من النظرياع المفسرم اسباب صعوباع التعلم     

  في اآلتي للغة والذاكرم، وهي عالقة با

 النظرية البيلوجية

بههثن حههدو  أا خلههل أو اضههطراب فههي وظههائف الوهههات العصههبي المركههتا  النظريههةتفتههرا هههذم      

فيهههيدا بهههذلب ىلهههى القصهههور فهههي ؛ لهههدى المهههتعلم يهههيدا ىلهههى الفشهههل فهههي معالوهههة المعلومهههاع وتوهيتهههها

 )ابهراهيم، مما ييدا بدورم ىلى حدو  صعوباع الهتعلم ؛اإلدراكية والمعرفية واللغويةو الوظائف النفسية 

3080.) 

  المعرفية ريةالنظ

لديه مخططاع كون توالنمو المعرفي فالطفل الذا  ،بالعالقة بين نمو اللغة Piagetاهتم بياويه      

 (.3080فإنه يستطيخ تطبي  المدلول اللغوا عليه )ىبراهيم،  ؛معرفية
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 النظرية السلوكية

، واكتسهابها تم النظرية السلوكية بالوانب اللغوا للطفل، وذلب بتركيتها على معالوة نمو اللغهةته     

الطفههل ؛ ىذ ىن وتفتههرا أن النمههو اللغههوا يخضههخ لمبههادم الههتعلم ومنههها  النمذوههة، والتقليههد، والمحاكههام

فههي المواقههف  قليههدهما ثههم محاكههام الُومههل التههي يسههمعهاتفيقههوم ب ،يههتعلم اللغههة مههن خههالل سههماك والديههه

يهههتم تعلهههم اللغهههة عهههن طريههه  التهههدعيم ىنهههه  ؛ ىذعلهههى مبهههدأ التهههدعيم اللغهههة نمهههويعتمهههد وكهههذلب . المختلفهههة

وكههذلب مبههدأ  التقبههل وانستحسههان مههن قبههل اآلخههرين.باإليوههابي لكههالم الطفههل، بالتثييههد انوتمههاعي أو 

وتقليهههدها ثهههم  ،ااصهههواعأن الطفهههل يبهههدأ بهههتعلم اللغهههة بمراحهههل تتشهههكل لديهههه عنهههد سهههماك  ؛ ذلهههبالتشهههكيل

وخههالل وميههخ المراحههل يهتم تههدعيم اسههتواباع الطفههل اإليوابيههة ىلهى أن يصههل ىلههى ىتقههان اللغههة  ،تمييتهها

 (.3080)ابراهيم، 

 ثانيَا: الذاكرة العاملة

ت فيهه بهين الهذاكرم ااوليهة ( ومّيه8160بدأ انهتمام بالذاكرم منذ أن نشر وليام ويمس كتابهه عهام )    

عهن موهال الشهعور. ووها  بعيهداا تمثهل الهذاكرم ااوليهة الشهعور، بينمها تقهخ الهذاكرم الثانويهة ؛ ىذ والثانوية

ووضح تصورم للذاكرم كتكوين هائل متهرابط مهن المعلومهاع تسهمى  ،بعد ذلب نموذج أتكنسون وشيفرن

ى. وقههد الهذاكرم طويلهة المههدى، وفهي حالههة تنشهيط وهت  مههن ههذم المعلومههاع تسهمى بالهذاكرم قصههيرم المهد

وتعههددع النمههاذج بظهورههها. ونههتج عههن ذلههب توسههخ مفهههوم الههذاكرم  ،ظهههرع دراسههاع عديههدم فههي الههذاكرم

. ويشير دانمان وكاربنتر أن الذاكرم قصهيرم (working memory) قصيرم المدى ىلى الذاكرم العاملة

  النشط مهن المدى هي حاوت لمختن غير نشط من المعلوماع، في حين أن الذاكرم العاملة هي الوت 

ومسههيوليتها تتعههدى التخههتين ىلههى توهيههت المعلومههاع، وتُفقههد المعلومههاع مههن  ،نظههام توهيههت المعلومههاع
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الذاكرم العاملة بالتضايل أو اإلتاحة. فالتضهايل يحهد  ىذا ههبط مسهتوى تنشهيط المعلومهاع مهخ مهرور 

رم العاملههة. بينمهها اعتبههر الوقههع، وتحههد  اإلتاحههة ىذا تههم تكههوين أبنيههة معرفيههة ىضههافية تفههو  سههعة الههذاك

وههو يختلهف مهن فهرد ىلهى آخهر ، أن الذاكرم العاملهة ههي الوهت  النشهط المتها  (Anderson)أندرسون 

 ، وماسههون وميلههرHitch هيههتش أغلههب البههاحثين أمثههال بينمهها يعههدّ ؛ بههاختالف اابنيههة المعرفيههة للفههرد

Masson & Miller, المهدى ولهيس بهديال لهها. بينمها  أن الهذاكرم العاملهة ههي تطهوير للهذاكرم قصهيرم

 (. 3080 )ابراهيم،نفسها  يعد آخرون الذاكرم العاملة هي الذاكرم قصيرم المدى

وتههرى الباحثههة أن الههذاكرم العاملههة هههي توسههخ لمفهههوم الههذاكرم قصههيرم المههدى، فالههذاكرم العاملههة تقههوم     

 بدور الذاكرم قصيرم المدى وتفوقها بمعالوة المعلوماع. 

 لذاكرة العاملةمفهوم ا

ههي و  ،الذاكرم العاملة من خالل وظيفتها (h sseie  e earaB(1974 ,يعرف بادلي وهيتش      

، وحفهظ ههاوتمثيل مما يسمح لإلنسان باسهتيعاب البيئهة المباشهرم حولهه ؛حفظ العناصر الوظيفية للمعرفة

وحههههل المشههههكالع، المعلومههههاع عههههن توههههارب الماضههههي المباشههههر وتعتيههههت اكتسههههاب المعرفههههة الوديههههدم، 

 وانستنباط والربط والتعرف وف  ااهداف الحالية.

أن الهذاكرم العاملهة نظهام مسهيول  (Alloway & Alloway, 2015)بينمها تشهير ألهواا وألهواا     

بشههكل ميقههع خههالل ممارسههة الفههرد اانشههطة اإلدراكيههة اليوميههة التههي  ومعالوتههها عههن تخههتين المعلومههاع

 ، وتتميت بقدرم محدودم.ومعالوتها علوماعهذم الم تحتاج ىلى تختين
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بثنههها النظههام المعرفههي  ((Holmes & Gathercole, 2014  ويعرفههها هههولمت وكاثروليههب    

خالل القيام باانشطة المعرفية المعقهدم مثهل القهرا م والفههم  ومعالوتها المسيول عن صيانة المعلوماع

 والحساب.

القههدرم علههى  الههذاكرم العاملههة هههيىلههى أن ( 2012r tai   ens Bia ,)ويشهير كههارين وداهلههين     

 المعلومهاع هذمتسهتعمل أخرى ذهنية عملياع تثدية حين فيحفظ المعلوماع في الذاكرم قصيرم المدى، 

 (.الذهنية الرياضية المسائل بعا حل)مثال  

مهههن خهههالل  الهههذاكرم العاملهههة ههههي نظهههام دينهههامي نشهههط يعمهههلىلهههى أن ( 8661بينمههها يشهههير التيهههاع )    

وتكاملهها  التركيت التتامني على كل متطلباع التوهيت والتختين. وهي تهتم بتفسهير المعلومهاع الحاليهة

 مخ المعلوماع الساب  تختينها أو انحتفاظ بها. وترابطها

 نماذج ونظريات الذاكرة العاملة 

 نموذج االنتباه االنتقائي لكين وأنجل

انتبههام انتقائيههة مختلفههة عههن الههذاكرم وظيفههة بوصههفها رم العاملههة يصههور كههين وأنوههل وتماليهههم الههذاك    

قصيرم المهدى. ويهرى كهين وأنوهل أن سهعة الهذاكرم العاملهة ن تتعله  بالسهعة قصهيرم المهدى، بهل بالقهدرم 

اننتبهام ن اويعرفهنشهطة، وسهريعة، وقابلهة لالسهترواك. حالة في على التحكم باننتبام لحفظ المعلوماع 

القههههدرم علههههى حفههههظ معلومههههاع الحههههوافت وااهههههداف ب - أيضهههها باننتبههههام المووهههههمسههههمى ال -اننتقههههائي 

 أو بعضهها نشطة وسههلة الوصهول لمنهخ التهدخالع، وكهبح كهل المحفهتاعحالة في و  بفاعليةوالسياقاع 

وردود الفعهل التههي ن عالقههة لههها بااهههداف. ون يسههمح اننتبهام اننتقههائي بالتبههديل بههين المهمههاع الشههاقة 

عن طريه  كهبح وقمهخ المعلومهاع غيهر المرغوبهة وعديمهة ها فيبل يحفظ المعلوماع المرغوب  ؛فحسب
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قههدرم الههذاكرم العاملههة هههي خاصههية تحههدد مههدى قههدرم العمليههاع التنفيذيههة فههي تركيههت  فههإن لههذلب، ؛الصههلة

مههدى اننتبههام علههى المههواد وااهههداف ذاع الصههلة، ولههيس مههدم الفتههرم التمنيههة أو سههعة الههذاكرم قصههيرم ال

ذوا الذاكرم كبيرم من ن و المشارك فيها من الدراساع التي يظهرنموذج هذا اللوتثتي البراهين  المتوافرم.

هه ،السههعة السههعة  وذو فههراد اا  وتحديههدا؛ ا الههذاكرم صههغيرم السههعةا انتباهيهها أكبههر مههن المشههاركين ذو تحكما

ة مقارنههة بههاافراد ذوا السههعة أكثههر قههدرم علههى مقاومههة العوائهه  تحههع الظههروف العاديههيكونههون  الكبيههرم 

 (.2008seBi ,)المنخفضة 

 نموذج كوان 

مههريكيين الههذين سههاهموا بشههكل واضههح فههي توسههيخ بنيههة الههذاكرم االههنفس ا كههوان هههو أحههد علمهها     

العاملة،  وتغيير فكرم سعة الذاكرم العاملة، وربطها بالذاكرم طويلة المدى بشكل وثي . وقد طور كوان 

كد نموذوه على أن ي، وتستويب للنتائج المعاصرم. ويي العاملة تعالج عيوب نظرية بادلنظرية للذاكرم 

ساسية للهذاكرم العاملهة. وقهد افتهرا اا تركيت اننتبام، ومستوياع التنشيط، والخبراع، هي الخصائف

فهي شهير ي وهو مهاكوان ووود تداخل كبير واعتماد متبادل بين الذاكرم العاملة والذاكرم طويلة المدى،  

ن اكهو يعهد ااساس ىلى ووود نظام ذاكرم تختينية واحد يتكون من مستوياع تنشيط مختلفة. وفي حين 

ذاكرم طويلههة المههدى، تشههير النظريههة ىلههى أن الههذاكرم العاملههة تووههد الههنظههام الههذاكرم التختينيههة الوحيههد هههو 

تفههو  أهميههة المعالوههة  ييكههد علههى أن أهميههة انسههترواك طويههل المههدى وداخههل الههذاكرم طويلههة المههدى. 

التراكيهب الدقيقههة طويلهة المهدى تعهتت أدا  الهذاكرم العاملهة، بمها فههي أن  ىلهى قصهيرم المهدى، كمها يشهير 

تفترا نظريهة  ؛ذلب المعلوماع الحديثة التي ُحفظع لفترم بسيطة في الذاكرم قصيرم المدى. ومخ ذلب

لهههى الهههذاكرم طويلهههة المهههدى، التهههي تتنشهههط ل المعلومهههاع بشهههكل أساسهههي ىكهههوان أن الهههذاكرم العاملهههة تحهههوّ 
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بواسهطة أشههيا  بسههيطة. وُيظهههر نمههوذج كههوان بشههكل أساسهي انخههتالف بههين الوههت  المفعههل مههن الههذاكرم 

كمهها أن هنههاب العديههد مههن عناصههر الههذاكرم طويلههة المههدى التههي تظهههر  ،طويلههة المههدى وتركيههت اننتبههام

 (. 2008seBi ,) بحالة غير نشطة

 

 
 (.2008seBi,) ج كوان( نموذ 8الشكل )

 النموذج المتعدد المكونات للذاكرة العاملة

التههي تسههتطيخ  ،ا لظهههور نظريههة أكثههر تفصههيال للههذاكرم العاملههةم كههان الوقههع مناسههبا 8694فههي عههام     

اقتهههر  بهههادلي وهيهههتش  ؛شهههر  النتهههائج التوريبيهههة الظهههاهرم. وباعتبهههار أن النمهههاذج السهههابقة بسهههيطة للغايهههة

العناصهر بشهكل أساسهي  حيه  تمثهل بعهُا ب ؛تعدد العناصهر للهذاكرم قصهيرم المهدىم ا( نموذوا 8694)

فكههرم ووههود ذاكههرم عاملههة داخههل  ار وطههوّ  ،عههواتل تخههتين غيههر فعالههة، وتعههالج عناصههر أخههرى المعلومههاع

من يتكون الذا الذاكرم طويلة المدى، كما اقتر  بادلي وهيتش في ااصل، نموذوهما المتعدد ااووه 

للههذاكرم العاملههة هههي  التكههرار الصههوتي )ذاكههرم الههربط النغمههي(، والملههف البصههرا، والههذاكرم ثالثههة أووههه 

وفي الواقخ، يعد نظام بادلي هرميها، حيه   .خريناآلالمركتية التنفيذية التي تتحكم بالنظامين الفرعيين 
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م باانظمههة ويههتحكتقبههخ الههذاكرم المركتيههة التنفيذيههة فههي قمههة الهههرم وتههتحكم كعامههل غيههر محههدد النطهها  

وهوهر الهذاكرم العاملهة، باعتبارها المركتية التنفيذية لذاكرم ىلى ا. ويبدو أن بادلي ينظر الفرعية ااخرى

هالفرعيين بمكونهاع الهذاكرم قصهيرم المهدى. وقهد أضهاف بهادلي مهيخرا لنظامين ىلى اويشير  ا ا فرعياها نظاما

بهادلي خهالل العقهود الثالثهة الماضهية.  حللع العديد مهن الدراسهاع نمهوذجو ، هو العاتل العرضي. خرآ

وتههدعم اادلههة التوريبيههة تقسههيم الههذاكرم العاملههة ىلههى مسههاحاع تختينيههة نمطيههة قصههيرم المههدى، ومركههت 

 (.2008seBi ,)تيدا الذاكرم العاملة عملها ىذ ؛معالوة غير نمطي

 ,Baddeley & Hitch) اآلتهي وقد حدد باديلي وهيهتش خصهائف الهذاكرم العاملهة علهى النحهو     

1974) 

الههذاكرم العاملههة تتكههون مههن موموعههة متعههددم مههن عناصههر المعرفههة التههي تسههمح لإلنسههان بفهههم  (8)

البيئهههة المباشهههرم وتمثيلهههها ذهنيههها، وحفهههظ المعلومهههاع عهههن توهههارب الماضهههي المباشهههر، وتعتيهههت 

اكتسهههاب المعرفهههة الوديهههدم، وحهههل المشهههكالع، وانسهههتنباط، والهههربط، والتصهههرف وفههه  ااههههداف 

 حالية.ال

تتضمن العناصر المتخصصة نظاما ىشرافيا )النظام المركتا التنفيذا( وأنظمة ذاكرم ميقتهة   (3)

تتضهمن ذاكهرم صهوتية )حلقهة صهوتية ننهائيهة(، وذاكهرم ىبصهار فراغيهة )مسهودم و متخصصة، 

 اإلبصار الفراغية(.

آثهار انسهتيعاب  ثهار الهذاكرم التهي تتهداخل مهخآفهي حفهظ كلهها وُتستخدم أنظمة الذاكرم الميقتة  (2)

بواسهههطة آليهههاع التهههدريب المسهههتخدمة فهههي ىخهههراج النطههه  للحلقهههة الصهههوتية الالنهائيهههة، ويحتمهههل 

 أيضا اإلعداد لألفعال أو تكوين الصور لمسودم اإلبصار المكانية.
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يههههتحكم النظههههام المركههههتا التنفيههههذا بنظههههام الههههذاكرم العاملههههة وينظمههههه. ويههههيدا وظههههائف تنفيذيههههة  (4)

التهابعين، وتركيهت اننتبهام وتحويلهه، وتفعيهل الصهور فهي  بهين النظهامين مختلفهة، مثهل التنسهي 

الهههذاكرم طويلهههة المهههدى، ولكهههن ن عالقهههة لهههه بالهههذاكرم الميقتهههة. وقهههد ن يكهههون النظهههام المركهههتا 

الحاليهة فهي بحها  ااالتنفيذا بنية مركتية من ناحية المبدأ، وهذم المشكلة هي ما تركت عليهه 

 هذا اإلطار بشكل رئيس. 

ا من دراساع حهول الشهباب وااطفهال ااصهحا  وأفهراد يعهانون تم اشتقا  هذا النموذج توريبيا   (2)

مههن أضههرار فههي الههدما ، باسههتخدام موموعههة مههن المنهويههاع التوريبيههة. ويقههدم النمههوذج ىطههار 

 , Baddelly) ا لتفسير موموعة واسعة من النتائج التوريبية حول الذاكرم العاملة عمل مفيدا 

Allen & Hitch, 2011 ) 
 دمواتالحههظ الباحثههة أن نمهوذج كههوان ونمههوذج كهين وأنوههل يمكههن أن ُيهه ؛مهن خههالل النمههاذج السهابقة   

وها  ااخيهر شهامال لكهل الوظهائف والخصهائف التهي تحهد   ىذ ؛في النموذج المتعدد المكوناع لبادلي

 .نان السابقاالنموذوعنها 

 مكونات الذاكرة العاملة

  Central Executiveالمنفذ المركزي  -1

محهههدودم، وههههذا المنفهههذ يمثههل المصهههدر الهههرئيس للمعلومهههاع، ويقهههوم بتخهههتين  يهههةوهههو ذو سهههعة تختين    

 الالتمههة لتنظههيم المعلومههاع، وقههد عههد المعلومههاع فههور دخولههها، كمهها أنههه المسههيول عههن عمليههاع اننتبههام

والمراقبههة أثنهها  معالوههة أن المنفههذ المركههتا هههو المسههيول عههن عمليههة التركيههت  8663بههاديلي وهيههتش 

المعلوماع، وهو بمثابة مهارم أو عمليهة تتمثهل وظيفتهها فهي اتخهاذ القهراراع حهول أا نظهام مهن أنظمهة 
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مهمهههة مههها، فههههو يقهههرر متهههى يوهههب أن تنشهههط موموعهههة معينهههة مهههن  إلنوهههاتالهههذاكرم؛ حيههه  يهههتم تفعيلهههها 

مليههاع واإلوههرا اع المعرفيههة العمليههاع المعرفيههة، ومتههى يوههب أن تتوقههف لتبههدأ موموعههة أخههرى مههن الع

 (.3001 لمتطلباع المهمة موضخ المعالوة )السطحية، بالعمل؛ استوابةا 

( أن للمنفهذ المركهتا خمهس وظهائف 3080الهوارد فهي ) ابهراهيم،  (Logie, 1996)ويهذكر لهووي    

 أساسية هي 

لمهدى، التهي يقوم بانتقا  المعلوماع المهمة من الذاكرم قصيرم ا ىذ   Selectionاننتقا   - أ

 تساعد في عملية التوهيت.

يقههوم بعمليههة مسههح المعلومههاع المهمههة مههن الههذاكرم قصههيرم المههدى، ف   Scaningالمسههح   - ب

 وتختين المهم منها في الذاكرم طويلة المدى.

فههههي الههههذاكرم قصههههيرم  هههههاوتختين  ويقههههوم بحفههههظ المعلومههههاع  Maintenanceانحتفههههاظ    - ع

 كرار والتسميخ الذهني. المدى باستخدام بعا ااساليب كالت

يقههوم بالبحهه  عههن بعهها المعلومههاع الغامضههة فههي الههذاكرم طويلههة  ىذ   Searchالبحهه    -  

هههالمهههدى ويهههنظم المعلومهههاع الوديهههدم المضهههافة ىليهههها؛ ممههها يهههيدا ىلهههى تخهههتين أكثهههر   اتنظيما

 للمعلوماع. 

ذلههب  يههتمبحيهه  مههن الوظههائف ااساسههية للههذاكرم العاملههة،  وهههي   Activationالتنشههيط   - ج

 على وميخ المعلوماع المختنة في كل وحداع الذاكرم.
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 Phonological Loopالمكون اللفظي  -2

حيه  تتكهون  ؛يعتمد المكون اللفظي للذاكرم العاملة على تختين ااصواع التهي تهدخل ىلهى الهذاكرم    

صههعبة  اوتيا صههالحلقههة الصههوتية مههن ذاكههرم صههوتية ونظههام تلفظههي صههوتي. وبمهها أن الرمههوت المتشههابهة 

 ,barمثل الكلماع   ( في الحيرم بسهولةسبب تيمكن أن ف ؛الحفظ وطريقة عرضها داخليا في الذاكرم

car, star, jar, tar مثهل   اصهوتيا ( مقارنهة بهالرموت المميهتم(but, cat, sun, tree فالقهدرم علهى )

وصعوبة فهي الحفهظ، ويمكهن  اتشويشا تذكر المعلوماع تستدعي القدرم على تمييت الرموت كلما اتدادع 

لهم تكهن ترمهت وتخهتن  المعلومهاع أنفهي الحلقهة الصهوتية، فلهو  اصهوتيا تفسير ذلب أن العناصهر تخهتن 

 ,Gray) بشهكل متسهاو   اصهوتيا مهن الكلمهاع المتشهابهة وغيهر المتشهابهة  ؛ فسيتذكر اافهراد كهالاصوتيا 

2011.) 
 Visuo-Spatial Sketch Pad المكاني –المكون البصري  -2

المكانية  –لتشغيل المعلوماع البصرية  انوعيا  ايمثل المكون البصرا المكاني للذاكرم العاملة نظاما     

لمهها تتطلبههه المهمههة الموقفيههة التههي يكههون الفههرد بصههدد  اوفقاههبشههكل ميقههع فههي صههورم نشههطة  هههاوتختين

مهاىنواتها، ويتلقهى ههذا المكهون المعلومهاع ىمها عهن طريه  الحهواس و  لمعلومهاع المختتنهة مهن خهالل ا ا 

، ويقههوم ههههذا للتشههغيل أو الفقههدان بمههرور الوقههع ةفههي الههذاكرم طويلههة المههدى، وهههذم المعلومههاع معرضهه

 مكمههها أنهههه يهههتحكم فهههي المهههها ،المكهههون بانحتفهههاظ بالمعلومهههاع البصهههرية ل المكانيهههة التهههي يتلقاهههها الفهههرد

ومهاع البصهريةل المكانيهة التهي والمعلوماع التي تحتاج ىلى صهور بصهرية مكانيهة، وكهذلب يهنظم المعل

تههم اختتانههها لوعلههها قابلههة لالسههتخدام فههي اانشههطة المعرفيههة ااكثههر تعقيههدا مثههل التوويههه الحركههي فههي 

 .(3006)مصطفى، الفرا ، وبنا  الصور الذهنية وعملياع التصور الذهني والرسم
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 (.2002بادلي للذاكرة العاملة )ل المعدل نموذجال  ( 2) الشكل

 

 اكرة العاملة وصعوبات التعلمالذ

. هنفس بعا الطالب الذين لديهم ضعف في الذاكرم العاملة لديهم صعوباع التعلم في الوقعىن     

فإنه أيضا يعاني من ضعف في الذاكرم  ؛وفي الحقيقة ىذا كان الطالب يعاني من صعوباع التعلم

 لتعلم لديهم اضطراب مضاعف.لذلب فإن هين  الطلبة الذين يعانون من صعوباع ا ؛العاملة

 فباإلضافة ىلى مشكلتهم ااساسية وهي صعوباع التعلم لديهم اضطراب في الذاكرم العاملة

(Alloway, 2015). فطالب  ؛وصعوباع التعلم بمختلف أنواعها تختلف في مشكلتهم ااساسية

اب، وطالب اضطراب الدسلكسيا يتميتون بصعوباع في القرا م وطالب الدسكالكليا يعانون مخ الحس

يودون صعوبة في ( Ases)والذين يعانون من  ،لديهم عاهاع حركية( sCs)التنسي  النمائي 

ولكن هذا ن يعني أن  ،كبح سلوكهم والتحكم فيه. ووميعهم يعانون من ضعف في الذاكرم العاملة
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معها باعتبارها  ذلب فهم يتعايشون ومخفي انضطراباع الخاصة بهم،  االذاكرم العاملة سببع عوتا 

 (.  2015Aiiol ,)مشكلة منفصلة تيدا في نهاية المطاف ىلى صعوباع التعلم. 

 الذاكرة العاملة والدسلكسيا

وونج بحثع العديد من الدراساع عالقة الذاكرم العاملة بصعوباع القرا م وقد أشارع دراسة )   

للسببين التاليين   تساب القرا م المبكرهناب عالقة قوية بين سعة الذاكرم العاملة واك أنىلى  (8661

كون عملية تحويل الحروف  ؛ااول، بالنسبة للقارم الناشئ، عملية ترميت الكلماع هي عملية بطيئة

ان قواعد تحويل  ؛ىلى أصواع ليسع تلقائية )أوتوماتيكية(. وتدخل الذاكرم العاملة في عملية الترميت

فيه معالوة أوتا  تم تالذا  الوقعل في الذاكرم العاملة، في الحروف ىلى أصواع تتم في منطقة العات 

عندما تتم عملية التحويل من الحروف ىلى ااصواع، يوب أن  ؛الكلمة المتبقية. عالوم على ذلب

 القوليمكن  ؛تحفظ ااصواع في الذاكرم العاملة حتى تدمج ِلتُنتج الكلمة بفعالية. ووفقا لنموذج بادلي

رم تعتمد على النظام المركتا التنفيذا للذاكرم العاملة والحلقة الصوتية. ثانيا، تيثر بثن القرا م المبك

تطور قدراع اللغة الواصفة، بما في ذلب الوعي الصوتي، وهو محدد رئيس في  فيالذاكرم العاملة 

اكتساب القرا م المبكرم، وعامل مسبب محتمل لعسر القرا م. وبما أن مهام الوعي الصوتي )مثل 

 فهي ُتشّغل الذاكرم العاملة في آن معا، تهاومعالو ضافة وحذف ااصواع( تتطلب حفظ ااصواعى

(Basho, 2012) 
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 سعة الذاكرة العاملة

ووهة النظر التقليدية أن الذاكرم العاملة محدودم السعة، وتقف عند عدد صغير وثابع من ترى     

بعة عند كوان. وقد نشثع هذم النظرية من سبعة عناصر حسب نظرية ميلر، وأر   العناصر، مثل 

أنشطة مثل تذكر الحروف أو اكتشاف التغير، التي تستخدم موموعة من الحوافت المميتم أو 

وهي  (Ma, Husain & Bays, 2014)الحاسمة، مثل عدد صغير من االوان التي يسهل تمييتها 

 ،لهان انوعم قصيرم المدى، ويوود تقل عن سعة الذاكرم طويلة المدى ولكنها أكبر من سعة الذاكر 

وهي سعة تختين الذاكرم العاملة ومهمتها تختين المعلوماع بعد أن تتاوج بين المعلوماع التي 

تستدعى من الذاكرم طويلة المدى بالمعلوماع التي تثتي من الذاكرم قصيرم المدى. وسعة توهيت 

وتشير سعة الذاكرم  (.3009اللقطة، ماع )توهيت مقدار معين من المعلو الذاكرم العاملة ويتم فيها 

حان، بحي  تكون  البصرية العاملة ىلى كمية المعلوماع البصرية التي يمكن حفظها في الدما 

متاحة بسهولة للوصول السريخ. وقد ظهر بثن سعة الذاكرم العاملة البصرية محدودم ودا. وتوفر 

أدلة أكبر على محدودية سعة الذاكرم البصرية  دراساع تصوير الرنين المغناطيس الوظيفي والكهربي،

حي  تتنبث تقديراع  ؛العاملة. وتختلف التقديراع لحدود السعة المنفصلة بشكل واضح بين اافراد

تنتج سعة الذاكرم البصرية العاملة عن  ؛السعة بمستوى ذكا  البالغين بشكل دقي . ىضافة لذلب

ع المعرفية الم لدى ااطفال. وعند فهم تطور هذم المدخارتباطاع كبيرم بين الذكا  ومقياس الكفا 

نستطيخ أن نسلط الضو  على كيفية ظهور حدود السعة وكيفية الكشف عن انختالفاع الفردية في 

بينما افترا بادلي  (Isbell, Fukuda, Neville & Vogel, 2015) العناصر المعرفية المهمة.

و كمية المعلوماع التي يمكن حفظها فيها تعتمد على معدل بثن سعة الذاكرم اللفظية قصيرم المدى أ
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الضياك )حفظ يدوم لثانية ونصف ىلى ثانيتين في الذاكرم الصوتية( ومعدل التكرار )عدد الكلماع 

لذلب فسعة الذاكرم العاملة  (.Gray, 2011) امعا التي يستطيخ الفرد نطقها خالل الثانية الواحدم( 

 معرفية في المخ وتنظيمها.تساعد في تراكم البنية ال

 تدريب الذاكرة العاملة

قبل سبعينياع القرن الماضي، ساد اعتقاد بثن الذاكرم العاملة خاصية ثابتة لدى وميخ الناس،      

ومنذ ذلب الحين، كانع هناب العديد من المحاونع لتحسين اادا  المعرفي في موال الذاكرم من 

  باستراتيوياع التختين والتدريب. وقد أثبتع الدراساع تحقي  خالل التدريب، وبااخف فيما يتعل

بعا التحسن في أدا  الذاكرم من خالل التدريب المحدد. وتشير ميشراع النمو في اآلونة ااخيرم 

ىلى أن الذاكرم العاملة تتمتخ بمطاوعة عصبية حتى لدى البالغين، وأظهر التدريب المكثف والمنهوي 

 (& Thomasراع واعدم لتحسين سعة الذاكرم العاملة لدى ااطفال والبالغين للذاكرم العاملة ميش

Koster, 2014).وتساعد ااساليب التدريبية التالية في تحسين الذاكرم العاملة . 

  انستراتيوية تعتمد على قوم طالب صعوباع التعلم  استخدام التمثيل البصري لدعم الذاكرة العاملة

انية ، بما أن طالب الدسلكسيا لديه صعوباع في القرا م فإن استخدام التمثيل الذاكرم البصرية المك

 (Alloway, 2015)البصرا يدعم تعلمهم. 

 تخفيض العمليات في الذاكرة العاملة 

وذلب بتقديم المعلوماع بمختلف الطر  لخفا العملياع على الذاكرم العاملة ، مثال بدل تقديم    

ن ى ىذ ؛اافضل تقديمها بشكل عمودا ؛ مناافقيعلقة بالتواريخ بالشكل المعلوماع التاريخية المت
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وكذلب فإن  ،تقديم المعلوماع بشكل عمودا يوعل من السهل  معالوة المعلوماع لطالب الدسلكسيا

 ،أخذ الخطوط العريضة وأدلة الدراسة مفيدم لمساعدم  الطالب على المتابعة خالل الحصة الدراسية

وتوضيح العالقاع بين اافكار أو ىيواد حلقة وصل  ،ديد الفكرم ااساسية للحصةمهم لتحأمر وهو 

 لمعلوماعذاكرتهم العاملة لالحتفاظ بااستخدام في وديدم بين المعارف المووودم يساعد الطالب 

(Alloway, 2015) 

يب مفيدم في التدر  تيةاآلأن ااساليب  Alloway & Alloway, 2011))ألواا وألواا  تشيرو   

  العالوي للذاكرم العاملة لذوا صعوباع التعلم

ن الطالب ذوا صعوباع التعلم لديهم صعوبة في حفظ ىذ ىاستخدام وهات توقيع بصرا؛  -8

 من المفيد تتويدهم بوهات توقيع يمكن مشاهدته.فإن لذلب  ؛ر الوقع وتنظيم ودولهمامس

مكافثم بشكل متقطخ بتقديم حافت ن تقديم الىذ ىن وبشكل متقطخ؛ االمكافثم في كثير من ااحي -3

لفاعلة الطالب مستمرين في اننتبام والمشاركة ايوعل  ؛ثم مكافثم كبيرم بعد ذلبن اآلبسيط 

 في اانشطة.

ترميت البيئة ؛ ىن تعليم الطالب ترميت البيئة لدعم الذاكرم العاملة يوعل التعلم أسهل حي   -2

هذم المعلومة مثالا ، ماذا كان لون الكرسي  من المفيد سيالهم عن البيئة التي تعلموا فيها

أن استحضار  ذلبالذا كنع تولس عليه؟ أو كم كان الوقع؟ وفي أا اتوام كنع تولس؟  

 سترواك أفضل للمعلوماع.ارموت من البيئة المادية يمكن أن ييدا ىلى 

كة الوسدية أن المشار ن و الباحثاانشطة الحركية لدعم الذاكرم العاملة في التعلم، حي  أكد  -4

 في التعلم توعله أسهل في انستفادم من المعلوماع وسهولة استرواعها.
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 الذاكرة لمشكالتأسس التدخل العالجي 

ىن المحهههور ااساسهههي الهههذا يهههدور حولهههه التهههدخل العالوهههي لصهههعوباع الهههذاكرم لهههدى ذوا صهههعوباع    

ع الفعالة عبر مدى واسخ من اانشهطة التعلم هو تعليم أفراد هذم الفئة أنماطاا متباينة من انستراتيويا

ااكاديميهههة، وكهههذلب ينبغهههي دعهههم ممارسهههة انسهههتراتيوياع الفعالهههة مهههن خهههالل تعتيهههت النتهههائج اإليوابيهههة 

 (3001يفتقر ذوو صعوباع التعلم ىلى الشعور باإلنوات)التياع،  ىذ ؛للممارسة

 المبادئ العامة الستراتيجيات الذاكرة العاملة وآليات تفعيلها.

استراتيوياع الذاكرم اافضل لغير ذوا صعوباع التعلم ليسع بالضرورم هي اافضل بالنسبة -8

 لذوا صعوباع التعلم والعكس بالعكس.

الذاكرم ن  أدا وأن تساوا  ،دا  الذاكرم ن تعني فروقا في انستراتيوياع المستخدمةأالفرو  في -3

 يعني تساوا انستراتيوياع.

 لذاكرم على البنا  المعرفي للفرد.تعتمد استراتيوياع ا-2

انستراتيوياع المتعلمة للذاكرم ن تتحول بالضرورم ىلى استراتيوياع ماهرم أو خبيرم للفرد دون -4

 (3001 وهد معرفي قصدا للفرد )التياع،
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 استراتيجيات الذاكرة العاملة

وربطها  الفظيا  ارديدا توهي عملية ترديد الطالب للمعلوماع   ه استراتيوية التسميخ الذاتي8

؛ الكيال،  3082)الفورا، ببعا ااشيا  المثلوفة بالنسبة له لكي يتم حفظها في الذاكرم

3080) 

وهي عملية توليف قصف تربط بين موموعة الكلماع   ه استراتيوية التوليف القصصي3

ن بحي  تيلف هذم الكلماع مخ بعضها قصة خيالية ذاع معنى م ،المراد حفظها وتذكرها

وتصور عالقاع بما لديه من مختون وما يريد تعلمه من معلوماع  ،خالل ىيواد روابط

 (3002؛ اللقطة،  3008وديدم )التياع، 

الوصول ىلى الحل الصحيح للمشكلة؛  وهي تمكن الطالب من  ه استراتيوية حل المشكالع4

والمعطياع  اسابقا  من خالل اكتشاف العالقاع بين المعلوماع والحقائ  والمفاهيم المتعلمة

 (.3084المقدمة )المعلوماع المتاحة عن المشكلة( )عثمان وعيسى، 

وهي عملية تكوين تمثيالع عقلية لألشيا  والمفرداع وااحدا    التصور الذهني -2

 ( 3082والمواقف والموضوعاع التي ليس لها ووود فيتيقي ) الفورا، 

يتم ثم  ،لخصائف مشتركة اتبعا اهداف وتعني تصنيف المتدرب لعدد من ا  التصنيف -9

 (3088 تكرارها )الحساني،

 البرامج التدريبية لتحسين الذاكرة العاملة

البرامج التدريبية للذاكرم العاملة بتعليم الطالب بحثع في فاعلية تناولع معظم الدراساع التي    

ة واحدم مثل دراسة مصطفى ، منها من اعتمد على استراتيويالعاملة الذاكرم لتحسين استراتيوياع 
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( حي  3084عثمان وعيسى )( والتي اعتمدع على انستدعا  المباشر للمعلوماع ودراسة 3002)

اعتمدع على استراتيوية حل المشكالع ، بينما استخدمع الدراساع ااخرى أكثر من استراتيوية 

كل عام بتوضيح مفهوم اهتمع هذم البرامج بشوقد  (.3089)الفورا و  (3088)مثل دراسة الحساني 

انستراتيوياع وطر  استخدامها وتقديم نمذوة عليها ثم ىعطا  موموعة من التدريباع المتنوعة من 

 خالل مواد نمائية وأكاديمية . 
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 الفصل الثالث 

 الدراسات السابقة

 

 أواًل : الدراسات السابقة.

 : مناقشة الدراسات السابقة. اثانيً 

 الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة. : مكانة اثالثً 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

بحثع العديد من الدراساع الذاكرم العاملة وعالقتها بصعوباع الهتعلم أو بغيرهها مهن الفئهاع ، كمها     

 صههعوباع الهههتعلم ذوالهههدى  هههاوتطوير ووههدع بعههها الدراسههاع التهههي اهتمههع بتحسهههين الههذاكرم العاملهههة 

وفيمها  ،باستخدام العديد من الطر  وانستراتيوياع لمعرفة فاعليتها في تحسين مسهتوى الهذاكرم العاملهة

 من ااقدم ىلى ااحد . يلي عرا لهذم الدراساع

   أوال: الدراسات السابقة

( بدراسهههة ههههدفع ىلهههى الكشهههف عهههن مهههدى ارتبهههاط الهههذاكرم العاملهههة بالتحصهههيل 3000قامهههع شهههلبي )   

بالتحصههيل  امنبئههبوصههفها والكشههف عههن مصههداقية كفهها م الههذاكرم العاملههة  ،والنههوعي ،عههامااكههاديمي ال

( من اإلنها  803( من الذكور و )824( تلميذا وتلميذم )329تكونع عينة الدراسة من ) .ااكاديمي

وقهد تراوحهع ااعمهار التمنيهة  ،، تم اختيارهم عشوائيا من ثالثة مدارس ىعداديهة فهي محافظهة الدقهليهة

عام، وتم تطبي  اختبار الذكا  غير اللفظي ومقياس الذاكرم العاملة، وقد  (82-88)افراد العينة بين 

بمسهتوى التحصهيل الدراسهي ارتباطها  تههاوفاعليأشارع النتائج ىلى ارتباط مستوى كفا م الهذاكرم العاملهة 

 تههاوفاعليالهذاكرم العاملهة دان مووبا، كما أشارع ىلى أنه توود فرو  دالة ىحصائيا في مستوى كفها م 

 لدى ذوا صعوباع التعلم عن أقرانهم العاديين من أفراد العينة لصالح العاديين. 
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بعها وظهائف  فهي( دراسة هدفع ىلى التعرف على أثهر برنهامج للتهدريب 3002وأورى مصطفى )   

لحلقهة ااولهى بهالتعليم الذاكرم اللفظية العاملة في انستدعا  المباشر للمعلوماع لدى عينة من تالميذ ا

( تلميهههذا وتلميهههذم بالصهههف الخهههامس 23ااساسهههي مهههن ذوا صهههعوباع الهههتعلم علهههى عينهههة تكونهههع مهههن )

 ؛ولغرا تشهخيف صهعوباع الهتعلم ،بالمرحلة ااولى من التعليم ااساسي من ذوا صعوباع التعلم 

ومقياس تقدير سهلوب  ،طب  الباح  قائمة المالحظاع السلوكية لألطفال لتحديد ذوا صعوباع التعلم

ومقيههاس وكسههلر لههذكا  ااطفههال، ونختبههار فههروا الدراسههة تههم  ،التلميههذ لفههرت حههانع صههعوباع الههتعلم

تطبيههههه  قائمهههههة انسهههههتدعا  المباشهههههر لألعهههههداد المقترنهههههة بالكلمهههههاع ومقيهههههاس حهههههل المشهههههكالع اللفظيهههههة 

على الموموعة التوريبية، وقهد  وانستدعا  المباشر من الذاكرم العاملة ، وتم تطبي  البرنامج التدريبي

أشارع النتائج ىلى فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم في التدريب على بعا وظائف الذاكرم العاملهة 

 في انستدعا  المباشر للمعلوماع. 

( دراسهههة ههههدفع ىلهههى تقصهههي عالقهههة سهههعة الهههذاكرم العاملهههة والهههنمط المعرفهههي 3009) وأوهههرع اللقطهههة   

عة اإلدراب بالعمليههههاع العقليههههة المسههههتخدمة فههههي حههههل المشههههكالع لههههدى الطلبههههة )لفظههههيي تخيلههههي( وسههههر 

( مهن 281تم اختيار العينة عن طريه  العينهة العشهوائية العنقوديهة فبله  عهدد أفهراد العينهة )فااردنيين، 

طلبة الصف ااول الثهانوا العلمهي فهي منطقهة عمهان مهوتعين علهى عهدد مهن مهدارس مهديرياع عمهان 

اسهههتخدمع الباحثهههة عهههددا مهههن  .ا( ىناثههه826و ) ا( ذكهههور 826ة والثالثهههة والرابعهههة، مهههنهم )ااولهههى والثانيههه

هههي اختيههار حههل المشههكالع وضههم عشههر مشههكالع نصههفها قههدمع بطريقههة لفظيههة والنصههف  ،المقههاييس

قدم باستخدام تمثيالع تخيلية. كما استخدمع مقياس الهنمط المعرفهي )لفظهيي تخيلهي( واختبهار خر اآل

واختبار سرعة الذاكرم العاملهة مهن ىعهداد باسهكال ليهوني. وقهد أشهارع النتهائج ىلهى ووهود  سرعة اإلدراب
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عالقههة ارتباطيهههة مووبههة ذاع دنلهههة ىحصهههائية علههى مسهههتوى دنلهههة بههين كهههل مهههن سههعة الهههذاكرم العاملهههة 

 والنمط المعرفي )لفظيي تخيلي( وسرعة اإلدراب وحل المشكالع.

ىلى  (Gathercal, Alloway, Willis & Adams, 2005) وآخرونواثورلب   وهدفع دراسة    

تقصي انرتباط بين الذاكرم العاملة وكهل مهن قهدراع القهرا م والرياضهياع فضهال عهن العوامهل الوسهيطة 

 49المحتملة من الذكا  السائل والقدراع اللفظية والذاكرم قصيرم المدى والوعي الصوتي في عينة من 

تع العينهة بهالعوت تمّيه .ذوا صعوباع القرا م بشهكل عهاممن سنة  (88-9)طفال تتراو  أعمارهم من 

معدل الذكا  منخفضهة درواع كما أن  ،في موموعاع الذاكرم والذاكرم البصرية المكانية قصيرم ااول

دراب الصهههوتي فهههي موهههال المعهههدل إلقهههدراع اوههها ع  وكهههذلب ،مهههن حيههه  اللغهههة والهههذاكرم قصهههيرم ااوهههل

مهههخ الهههذاكرم واللغهههة وقهههدراع  مووبهههة دنلهههة اعذالقهههرا م فهههي العينهههة شهههدم صهههعوباع وكانهههع المهههنخفا، 

اإلدراب الصوتية ، في حهين ارتبطهع قهدراع الرياضهياع الضهعيفة مهخ دروهاع الهذاكرم العاملهة والهذاكرم 

الصوتية قصهيرم المهدى واإلدراب الصهوتي، وتشهير ههذم النتهائج ىلهى أن مههاراع الهذاكرم العاملهة متمثلهة 

هههتمثهههل قيهههدا  ؛لقهههة بالهههذاكرم العاملهههةالمتعالمههههام فهههي  ا علهههى اكتسهههاب المههههاراع والمعرفهههة فهههي القهههرا م ا مهما

 .والرياضياع

( دراسة هدفع ىلى الكشف عن فاعلية تدريباع التكرار وبعها اسهتراتيوياع 2008)  أورع ولول  

وباع الههتعلم الههذاكرم فههي تحسههين التسههمية السههريعة للههذاكرم العاملههة والفهههم القرائههي لههدى تالميههذ ذوا صههع

( تلميههذاا وتلميههذم مههن 22تكونههع عينههة الدراسههة ااساسههية مههن )ف ،بالحلقههة ااولههى مههن التعلههيم ااساسههي

( من اإلنا  من ثال  812( من الذكور و )898من ذوا صعوباع التعلم )بتدائي انالصف الثاني 

تلقع  ىذ ،( شهراا68 - 12) تتراو  أعمارهم منو  ،حكومية بإدارم كفر الشيخ التعليمية بتدائيةامدارس 
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تهدريباع التكهرار )التسهميخ ه التنظهيم(  اعوتلميهذ ميهذتال( 80الموموعهة التدريبيهة ااولهى وتتكهون مهن )

تهههدريباع علهههى اسهههتراتيوياع  اعوتلميهههذميهههذ تال (80)وتلقهههع الموموعهههة التدريبيهههة الثانيهههة وتتكهههون مهههن 

 (80)ينما لم تتله  الموموعهة الضهابطة وتتكهون مهن الذاكرم )التسميخ ه التنظيم( باستخدام الكمبيوتر. ب

أا تهدريباع وطبه  علهى أفهراد العينهة اختبهار تشخيصهي فهي صهعوباع القهرا م والفههم  اعوتلميذميذ تال

ومقيهههاس تقهههدير سهههلوب التلميهههذ لفهههرت حهههانع صهههعوباع الهههتعلم مهههن ىعهههداد  ،القرائهههي مهههن ىعهههداد الباحثهههة

واختبهار الهذاكرم العاملههة  ،ىعههداد فهارو  عبهد الفتها  موسهى مهنواختبهار القهدرم العقليهة  ،مصهطفى كامهل

مههن ىعههداد الباحثههة، وأشههارع النتههائج ىلههى فاعليههة تههدريباع التكههرار فههي التههثثير علههى متغيههراع الدراسههة 

وكهههذلب فاعليهههة تهههدريباع اسهههتراتيوياع الهههذاكرم فهههي وميهههخ  ،ااساسهههية فهههي الموموعهههة التدريبيهههة ااولهههى

 ،سمية السريعة ه الذاكرم العاملة ه الفهم القرائهي( فهي الموموعهة التدريبيهة الثانيهةالمتغيراع ااساسية )الت

ون تووهههد فهههرو  دالهههة ىحصهههائيا بهههين الموموعهههة التدريبيهههة ااولهههى المعتمهههدم علهههى التكهههرار والموموعهههة 

 التدريبية الثانية المعتمدم على استراتيوياع الذاكرم. 

كفها م أدا   فهيفع ىلى تعرف أثر الذاكرم العاملة البصهرية ( دراسة هد3001وأورى محمد والسيد )   

وانخفاا التحصيل الدراسي للطالب، وتكونع عينة  كومدى عالقة ذلب بارتفا ،مهام البح  البصرا

وامعهة قنهام بوطالبة بالفرقة الثالثة بالمرحلة الوامعية بكلية التربية بهالعريش  ا( طالبا 832الدراسة من )

سيم الطالب ىلهى مومهوعتين ) موموعهة الطهالب مرتفعهي التحصهيل الدراسهي وبله  وقد تم تق ،السويس

وطالبهة،  ا( طالبه90وطالبة وموموعة الطالب منخفضي التحصيل وبل  عددهم ) ا( طالب92عددهم )

ومههههام  ،وتهههم فحهههف السهههوالع الرسهههمية لمعرفهههة تقهههديراع الطهههالب فهههي العهههام الوهههامعي ااول والثهههاني
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وتوصلع النتهائج ىلهى أن للهذاكرم العاملهة  ،لعاملة البصرية ومهام البح  البصراحاسوبية في الذاكرم ا

 على كفا م أدا  مهام البح  البصرا.  االبصرية تثثيرا 

( دراسة هدفع ىلى تعرف الفرو  في الذاكرم العاملهة اللفظيهة وغيهر اللفظيهة 3006وأورع ىبراهيم )   

اباع اننتبهههههام المصهههههحوب بالنشهههههاط التائهههههد وذوا ذوا صهههههعوباع الهههههتعلم، وذوا اضهههههطر  التالميهههههذبهههههين 

 اعموتعه تلميهذم( 28صعوباع التعلم واضطراباع اننتبام معا والتالميذ العاديين. تكونهع العينهة مهن )

مههن ذوا صههعوباع الههتعلم واضههطراب  تلميههذم( 80مههن العههاديين و) تلميههذم( 89ىلههى أربههخ موموعههاع )

كرم العاملهة اللفظيهة )الكلمهاع المترابطهة والكلمهاع المتشهابهة اننتبام معا، طب  عليهم وميعا مههام الهذا

لفظيههها( ومههههام الهههذاكرم العاملهههة غيهههر اللفظيهههة )الصهههور المتشهههابهة لفظيههها والصهههور المتشهههابهة بصهههريا( 

ومقيهههاس اضهههطراب اننتبهههام كمههها تهههدركها اام والمعلمهههة، وباسهههتخدام تحليهههل التبهههاين لكروسهههكال ولبهههيس 

أظهرع النتائج ووود فرو  دالة ىحصائيا بين الموموعاع ااربخ  ،وم البيانيةواختبار مان وتني والرس

وهههذم الفههرو  كانههع  (فههي مهههام الههذاكرم العاملههة اللفظيههة )الكلمههاع المترابطههة والكلمههاع المتشههابهة لفظيهها

 لصالح العاديين عند مقارنتهم بالموموعاع ااخرى.

العالقهة بهين الهذاكرم  ىلهى الكشهف عهن (Karin & Dahlin, 2010) ين وداهلهينهدفع دراسة كهار    

طفال سويديا في المرحلة انبتدائيهة مهن ذوا انحتياوهاع الخاصهة.  29ه العاملة واإلنوات في القرا م ل

مهها ىذا كههان باإلمكههان أن يههتم تطههوير الههذاكرم العاملههة لألطفههال عههن طريهه  برنههامج  مههن أون، تههم التثكههد

ارتبههاط نتههائج التههدريب بتطههورهم فههي القههرا م. ثههم تههم دراسههة كيفيههة تههدريبي معرفييىدراكههي، وعههن كيفيههة 

وقههد أثمههرع تمههارين الههذاكرم العاملههة  ارتبههاط ااووههه المختلفههة للههذاكرم العاملههة بنتههائج قههرا م ااطفههال.

بتثثيراع بهدع ذاع فائهدم فهي تطهور انسهتيعاب القرائهي لألطفهال. وقهد وِوهدي أن مقهاييس الهذاكرم العاملهة 
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را م ااطفال للكلماع وانستيعاب القرائهي. وقهد أظههرع النتهائج أن الهذاكرم العاملهة يمكهن أن مرتبطة بق

تكهههون عهههامال أساسهههيا فههههي تطهههور القهههرا م فههههي تعلهههيم القهههرا م والكتابههههة بهههين ااطفهههال ذوا انحتياوههههاع 

ي الخاصهههة، وأن التهههدخل لتطهههوير الهههذاكرم العاملهههة قهههد يسهههاعد علهههى أن يصهههبح ااطفهههال أكثهههر مههههارم فههه

 انستيعاب القرائي.

( دراسة هدفع ىلى استكشاف مدى أهمية اادا  في عدد مهن مههام الهذاكرم 3080 (سليمان وأورى   

العاملههة فههي التنبههي بالتحصههيل الدراسههي واستكشههاف الفههرو  بههين الههذكور واإلنهها  فههي اادا  علههى مهههام 

وقهد  ،العاملة والعمر والتحصيل الدراسيالذاكرم العاملة واستكشاف العالقة بين اادا  في مهام الذاكرم 

ههه  قههام الباحهه  بتطبيهه  بطاريههة تتضههمن سههع مهههام لقيههاس اادا  فههي الههذاكرم العاملههة )لفظيههة وبصههرية

مكانيهههة( مقارنهههة بمتوسهههط تحصهههيل التالميهههذ فهههي ثهههال  مهههواد دراسهههية )اللغهههة العربيهههة واللغهههة اإلنوليتيهههة 

وكشهفع النتهائج  ،تلميهذم 896تلميهذا و  319هها والحساب( خالل فصهل دراسهي كامهل علهى عينهة قوام

وأن أدا  اإلنا  فهي مههام الهذاكرم العاملهة  ،أن اادا  في مهام الذاكرم العاملة يتداد بوصفه دالة للعمر

أفضههل مههن الههذكور. كمهها أوضههحع النتههائج أيضهها أن هنههاب ارتباطهها ىيوابيهها دان بههين اادا  فههي مهههام 

ة ه مكانيهة ( والتحصهيل الدراسهي فهي المهواد الهثال ، وههذم انرتباطهاع الهذاكرم العاملهة ) لفظيهة وبصهري

كمها أشهارع النتهائج ىلهى أن معظهم مههام  ،تتباين بتباين المهام وتباين العينة )الهذكور واإلنها ( والعمهر

 يل الدراسي للمواد الثال  .الذاكرم العاملة ) اللفظية والبصرية ه المكانية( تتنبث بشكل تبادلي بالتحص

تهثثيراع برنهامج تهدريب الهذاكرم العاملهة هدفع ىلى تعرف  دراسة (ay, 2011)rt  كما أورى وراا   

ذوا اضههههطراب نقههههف مههههن علههههى الههههذاكرم العاملههههة، واننتبههههام، والسههههلوب، واادا  ااكههههاديمي للمههههراهقين 

م بههههين عمهههارهأطفهههال تتهههراو   (90)اننتبهههام وفهههرط الحركهههة الشهههديد وصههههعوباع الهههتعلم. وقهههد تهههم تقسههههيم 
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عامههههها عشهههههوائيا علهههههى برنهههههاموي تهههههدخل محوسهههههبين  تهههههدريب الهههههذاكرم العاملهههههة، وتمهههههارين فهههههي  89و83

 فههي. وقههد أظهههر المراهقههون موبعههد، أسههابيخ (2)الههذا اسههتمر  تههم تقيههيمهم قبههل البرنههامج ىذالرياضههياع، 

مراهقين فههي أكبههر فههي بعهها مقههاييس الههذاكرم العاملههة مقارنههة بههال اتحسههنا برنههامج تههدريب الههذاكرم العاملههة 

برنامج التمارين في الرياضياع، ولكن لهم يهتم مالحظهة نتهائج للتهدريباع علهى أيهة مقهاييس أخهرى. وقهد 

 مناقشة النتائج في سيا  النتائج النظرية والعملية للتدريب الذاكرم العاملة. عتم

ىلههى تقصههي  ( Swanson, Kehler & Jerman, 2012) وآخههرونهههدفع دراسههة سوانسههون    

ن عن تثثيراع المعرفهة انسهتراتيوية والتهدريب انسهتراتيوي فهي اادا  علهى الهذاكرم العاملهة عنهد توربتي

التوربة ااولى اختبرع العالقة بين المعرفة  .هوبدون القرا م تعوسنة(، مخ  88 – 80)من طفال اا

داخليهة فطريهة ومكتسهبة  ثباع الخياراع انستراتيوية( واادا  على الذاكرم العاملة كثدام انستراتيوية )

)ملقنهة( وحالهة تصهحيحية . وقهد وها ع النتيوهة بتطههور اادا  علهى الهذاكرم العاملهة بشهكل ملحهوظ فههي 

ولكهههن أدا  ااطفهههال ذوا صهههعوباع القهههرا م كهههان أدنهههى مهههن  ،كهههال المومهههوعتين تحهههع حهههانع التلقهههين

عاملهة أفضهل فهي توقهخ اادا  فهي وكهان قيهاس سهعة الهذاكرم ال كلهها، مههام الهذاكرم فيااطفال العاديين 

 .القرا م والفهم من ثباع انستراتيوياع

دراسة هدفع ىلى تعرف الفرو  بين ذوا صعوباع تعلم المهاراع قبل  (3088)  وأورع الشربيني   

مقارنههة ااعدادههه  -الحههروف اكتشههافااكاديميههة والعههاديين مههن أطفههال الروضههة فههي السههرعة اإلدراكيههة )

( طفهال وطفلهة 930تكونع عينة الدراسة من )ف ،الدروة الكلية ومدى الذاكرم العاملة( ةالصور المتماثل

( سههنواع بروضهاع المدرسهة التوريبيههة 9 -2الثههاني بريهاا ااطفهال فههي الفئهة العمريهة )المسهتوى فهي 

للحكهم  المحكهاعونختيار عينة الدراسة قامع الباحثة بانعتماد علهى موموعهة مهن  ،للغاع بالمنصورم
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  المحههب ااول  فهي اآلتههيعلهى أن الطفههل يعهاني مههن صههعوباع الهتعلم المهههاراع قبهل ااكاديميههة وهههي 

والمحههب الثههاني  تطبيهه  قائمههة  ،حسههاب نسههبة الههذكا  باسههتخدام اختبههار رسههم الروههل لوونههداف هههاريس

صههههعوباع الههههتعلم النمائيههههة اطفههههال الروضههههة كميشههههراع باسههههتخدام اختبههههاراع لههههبعا المهههههاراع قبههههل 

 (.3009ىعداد )عادل عبداهلل،  من  كاديمية اطفال الروضة كميشراع لصعوباع التعلماا

( دراسههة هههدفع ىلههى الكشههف عههن أثههر برنههامج تههدريبي لمهههاراع الههذاكرم 3088 (وأوههرى الحسههاني   

وأوريهع الدراسهة  ،ذوا مشهكالع القهرا ممهن العاملة في تطوير مستوى انستيعاب القرائي لدى الطلبهة 

تم تقسيمهم لموموعتين توريبية وضهابطة مهن  ،( طالبا وميعهم من الذكور90ة تثلفع من )على عين

وههم مهن الطلبهة المووهودين فهي غهرف المصهادر  ،الصف الثال  انبتهدائي والصهف السهادس انبتهدائي

به  علهى ونختيار العينة فقد طُ  ؛في المدارس الحكومية في محافظة ودم في المملكة العربية السعودية

ا اختبهارا  دّ عو  ،الطلبة مقياس انستيعاب القرائي نختيار الطلبة الذين لديهم تدن في مستوى انستيعاب

  عليهم مقيهاس الهذاكرم العاملهة ثهم بعهد بّ قبليا. وللتثكد من ووود قصور في مهاراع الذاكرم العاملة، طُ 

به  مقيهاس انسهتيعاب ثهم طُ  ،ةذلب تم تدريب الطلبة مهن خهالل برنهامج تهدريبي لمههاراع الهذاكرم العامله

وأظههههرع النتهههائج ووهههود فهههرو  دالهههة ىحصهههائيا لالسهههتيعاب القرائهههي والهههذاكرم  ،القرائهههي )كاختبهههار بعهههدا(

 العاملة بين الموموعة التوريبية والموموعة الضابطة.

ذوا صهعوباع مهن ( دراسة هدفع ىلى التنبي بثدا  التالميهذ 3083وأورى رمضان وعبداهلل وسعد )   

تكونههع عينههة الدراسههة و علم فههي اختبههار الفهههم القرائههي مههن خههالل أدائهههم فههي اختبههار الههذاكرم العاملههة ، الههت

ي 3080للعهام الدراسهي  انبتهدائي( تلميهذا وتلميهذم تهم اختيهارهم مهن تالميهذ الصهف الخهامس 360من )

وا صههعوباع بههإدارم بنههها التعليميههة وبعههد تطبيهه  أدواع التشههخيف بلهه  عههدد أفههراد العينههة مههن ذ 3088
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اختبهههار  ون( تلميهههذا وتلميهههذم . ولغهههرا تشهههخيف طهههالب صهههعوباع الهههتعلم اسهههتخدم البهههاحث99الهههتعلم )

ىعهداد خيهر المغهاتا مهن ىعداد أحمد تكي صالح، واختبار الفههم القرائهي لألطفهال من الذكا  المصور 

وكسههلر  ومقيهاس ،تلط البصههرا ه الحركهي تعريههب مصهطفى فهمههي وسهيد غنههيمشهبهدير واختبهار بنههدر و

ولغههرا اختبههار  ،لههذكا  ااطفههال المعههدل تعريههب وتقنههين محمههد عمههاد الههدين ىسههماعيل ولههويس مليكههة

فهههروا الدراسهههة اسهههتخدم الباحههه  اختبهههار الفههههم القرائهههي لألطفهههال واختبهههاراع المكهههون اللفظهههي للهههذاكرم 

دالهة ىحصهائيا بهين ىعداد السيد أبو هاشم . وأشارع النتائج ىلى أنهه تووهد عالقهة ارتباطيهة من العاملة 

دروههاع التالميههذ علههى اختبههار الفهههم القرائههي ودروههاع التالميههذ علههى اختبههاراع المكههون اللفظههي للههذاكرم 

لتالميهذ فهي اختبهار الفههم القرائهي للهذاكرم العاملهة اوكذلب أشارع ىلى أنه يمكن التنبي بدرواع  ،العاملة

 راع الذاكرم العاملة. امن خالل درواتهم في اختب

ىلى التحق  من فاعلية التهدريب علهى مههام الهذاكرم العاملهة  دراسة هدفع (3083) ا أورع الفاركم   

وأوريهع الدراسهة علهى  هها،أو رفع تحسين كفا م مكوناع الهذاكرم العاملهة ااربعهة فيالمبرموة حاسوبيا 

تقسهيمهم وتهم  ،من اإلنها  ( فهي عمهر الثامنهة 34و  من الذكور 89( طفال وطفلة )40عينة قوامها )

للقيههاس القبلههي  كلهههاخضههعع العينههة  ىذ ،وااخههرى ضههابطة ،عشههوائيا ىلههى مومههوعتين ىحههداهما توريبيههة

وخضههعع الموموعههة التوريبيههة  ،مكونههاع الههذاكرم العاملههة علههى حههدممكههون مههن والبعههدا والتتبعههي لكههل 

( aawollA3009,) تههم تطبيهه  اختبههار الههذاكرم العاملههة ىذ ،لبرنههامج التههدخل بعههد القيههاس القبلههي مباشههرم

أشارع النتهائج ىلهى ، و مهمة لقياس الذاكرم العاملة 83تضمن الذا  ( 3080تعريب وتقنين )سليمان، 

 كفا تهههبوأن اادا  يظههل  ة،أن التههدريب الحاسههوبي للههذاكرم العاملههة يرفههخ كفهها م مكونههاع الههذاكرم ااربعهه

نين اللفظي والبصرا و على المك ولكن هذا التحسن يقتصر ،حتى بعد مرور شهر على التدريب هانفس
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وتسههتنتج  ،بينمها تراوههخ قلهيال اادا  فهي كههل مهن  المنفهذ المركهتا والههرف المروهث الميقهع ؛المكهاني فقهط

  .مكوناع لم يتم التدريب عليها ىلىالدراسة ىمكانية انتقال أثر التدريب 

لهذاكرم العاملهة فهي الفههم ( دراسهة ههدفع ىلهى معرفهة تهثثير سهعة ا3083وأورى الشهريدم والوطبهان )    

بمنطقة القصيم باإلضافة ىلى دراسة تفاعهل كهل  انبتدائيةالمرحلة في تلميذاع التالميذ و الالقرائي لدى 

من مستوى الذاكرم العاملهة )مرتفهخ ه مهنخفا( وتوهيهت المعلومهاع )سهطحي ه عميه ( فهي اادا  علهى 

كههان  ىذ ؛بالقصههيم انبتدائيههةخههامس بالمرحلههة الصههف البتلميههذاع التالميههذ  و الفهههم الههنف المقههرو  لههدى 

( ، واسههتخدم الباحثههان بعهها المهههام والمقههاييس لقيههاس الههذاكرم 300( وعههدد اإلنهها  )63عههدد الههذكور )

العاملههة ومسههتوى توهيههت المعلومههاع ومهههاراع فهههم الههنف المقههرو . وأشههارع نتههائج الدراسههة ىلههى أنههه ن 

ضهيها فهي الفههم القرائهي، وتووهد فهرو  دالهة ىحصهائيا بهين توود فرو  بين مرتفعي سهعة الهذاكرم ومنخف

وكهههذلب ن تووهههد  ،مومههوعتي التوهيهههت فهههي الفهههم القرائهههي لصهههالح موموعههة عميقهههي توهيهههت المعلومههاع

تههثثيراع دالههة ىحصههائيا للتفاعههل بههين مسههتوى المعالوههة )عميهه  ه سههطحي( وسههعة الههذاكرم )مرتفههخ ه 

 نة.الفهم القرائي لدى أفراد العي فيمنخفا( 

( بدراسهة ههدفع ىلهى الكشهف عهن فاعليهة برنهامج 3083الوهاب والهديب وعثمهان )عبهدوقام كل مهن    

تدريبي باستخدام الوسائط المتعددم في تحسين مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملهة لهدى ااطفهال 

بتهههدائي ان( تالميهههذ توحهههديين بالصهههف الثالههه  1وتكونهههع مووعهههة البحههه  مهههن ) ،التوحهههديين بالطهههائف

بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الطهائف، وتهم تقسهيم موموعهة البحه  ىلهى موموعهة توريبيهة تتكهون مهن 

( 83-88( تالميههذ تراوحههع أعمههارهم التمنيههة مهها بههين )4( تالميههذ وموموعههة ضههابطة تتكههون مههن )4)

ومقيههاس  ،لتكيفههيومقيههاس السههلوب ا ،تههم تطبيهه  اادواع التاليههة  مقيههاس سههتانفورد بينيههه للههذكا و سههنة، 
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والبرنههامج  ،ومقيههاس الههذاكرم العاملههة ،ومقيههاس مهههاراع التواصههل اللفظههي ،تشههخيف اضههطراب التوحههد

 ،( ولسهة30وتكهون البرنهامج التهدريبي مهن ) ،ىعهداد البهاحثينمهن التدريبي باستخدام الوسائط المتعددم 

وتوصهلع نتهائج  ،( دقيقهة20) واستغرقع الولسة الواحدم مدم ،( ولساع أسبوعيا2وتم تطبيقها بواقخ )

البح  ىلى ووود فرو  دالة ىحصهائيا بهين متوسهطي رتهب أفهراد المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة فهي 

لهم  فهي حهين ؛مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملة في القياس البعدا لصالح الموموعة التوريبيهة

ة التوريبيهة فهي مههاراع التواصهل اللفظهي توود فرو  دالة ىحصائيا بين متوسطي رتهب أفهراد الموموعه

 والذاكرم العاملة في القياسين البعدا والتتبعي. 

( دراسة هدفع ىلى تحديد مدى فاعلية برنهامج معرفهي فهي تنميهة 3083) كما أورى وودم والصاي    

مهنهج ، وتهم اسهتخدام العاقهو المعوغيهر  ،سهمعياقهاع و المعسعة الذاكرم العاملة البصهرية لهدى الطالبهاع 

سهمعيا بقسهم التربيهة الخاصهة بوامعهة قاع و المع( طالبة من 89وتكونع عينة الدراسة من ) ،التوريبي

هها )30،4حائههل بمتوسههط عمههرا قههدرم ) ( طالبههة مههن طالبههاع القسههم 89( سههنة، كمهها تناولههع العينههة أيضا

داد اختبهار ( سهنة، وقهد قهام الباحثهان بإعه86،2ا بمتوسهط عمهرا قهدرم )سهمعيا قهاع و المعمن غير  هنفس

برنههامج تحسههين سههعة ىعههداد ىلههى دروههة ىضههافة  10  3الههذاكرم العاملههة المصههورم وتتههراو  درواتههه بههين 

الههههذاكرم العاملههههة البصههههرية، وأظهههههرع النتههههائج ووههههود فههههرو  ذاع دالههههة ىحصههههائيا لموموعههههة الطالبههههاع 

ة الكليههة نختبههار سههمعياا بههين التطبيقههين القبلههي والبعههدا لصههالح التطبيهه  البعههدا فههي الدروههقههاع و المع

 الذاكرم العاملة البصرية. 

( دراسهههة ههههدفع ىلهههى الكشهههف عهههن الفهههرو  فهههي أدا  مههههام الهههذاكرم العاملهههة 3082وأوهههرى العشهههرا )   

ذوا صهههعوباع الهههتعلم. بهههين البصهههرية المكانيهههة( بهههين التالميهههذ الفهههائقين دراسهههيا و  ،العدديهههة  ،)اللفظيهههة 
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مهيعهم مهن مدرسهة أحمهد عرابهي للتعلهيم ااساسهي التابعهة ( تلميذا وتلميهذم و10عينة البح  ) عتضمن

ذوا صههعوباع الههتعلم، مههن ( 29( فههائقون دراسههيا و )42إلدارم كفههر الشههيخ التعليميههة فههي مومههوعتين )

( سههنة، وقههد أشههارع أهههم نتههائج البحهه  ىلههى ووههود فههرو  دالههة 88ههه 6ممههن تراوحههع أعمههارهم مهها بههين )

ىحصهههائيا بههههين متوسهههطاع دروههههاع الفههههائقين وذوا صهههعوباع الههههتعلم فههههي اادا  علهههى الههههذاكرم العاملههههة 

 العددية واللفظية والبصرية المكانية لصالح الفائقين دراسيا.

الكشههف عههن تههثثير بههرامج ىلههى   (Nevo & Breznitz, 2014) نيفههو وبرتنتههت اسههةهههدفع در و    

تههدريباع الههذاكرم العاملههة وتسههريخ القههرا م علههى تطههور مهههاراع القههرا م وقههدراع الههذاكرم العاملههة. وقههد تههم 

ضابطة )موموعة ن تطب   وواحدم ،طفال من الصف الثال  على ثال  موموعاع دراسية 69تقسيم 

مههن الموموعههاع الدراسههية الههثال  لتركيبههة مههن برنههاموين  موموعههة ة(. وقههد خضههعع كههلعليههها الدراسهه

تمهارين تسهريخ القههرا م، تبعهها ت ؛تهدريبيين مختلفهين  تهدريب علهى تسههريخ القهرا م، تمهارين للهذاكرم العاملههة

ع القهرا م البهرامج مههارا تمارين للهذاكرم العاملهة. وقهد طهورع وميهخُ تبعها ت ،وأخيرا تمارين تسريخ القرا م

مقارنههة بالموموعههة المروعيههة التههي خضههعع لبرنههامج  ؛وقههدراع الههذاكرم العاملههة للطههالب بشههكل ملحههوظ

تسههريخ القههرا م فقههط، فقههد تطههورع لههديهم دقههة االفههاظ، فههي حههين تطههورع الفصههاحة والكلمههاع المسههتعارم 

طههورع الموموعههة لههدى الموموعههاع التههي خضههعع لتمههارين تسههريخ القههرا م والههذاكرم العاملههة معهها. كمهها 

المروعيهههة والموموعهههة التهههي خضهههعع لتمهههارين الهههذاكرم العاملهههة المتبوعهههة بتمهههارين تسهههريخ القهههرا م ذاكهههرم 

صوتية معقدم. وتم انستنتاج أن البرنامج التدريبي الذا يومخ بين برنامج تسهريخ قهرا م طويهل المهدى 

ير القههدراع المرتبطههة باإلنوههات وبرنههامج تههدريب ذاكههرم عاملههة قصههير المههدى هههو ااكثههر فعاليههة فههي تطههو 

 الدراسي.
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دراسهة ( Carretti, Caldarola, Tencati & Cornoldi, 2014)  وآخهرونوأوهرى كهاريتي   

ن االبرناموههأطفههال المههدارس لمقارنههة فاعليههة برنههاموين تههدريبيين،  عنههدهههدفع ىلههى تطههوير فهههم الههنف 

علههى أسههاس الفهههم  مبنههي   ا منهمههاواحههدا  أنغيههر يتضههمنان تههدريباع مهها ورا  المعرفههة والههذاكرم العاملههة، 

مههن الصههف الثههامن  اطالباهه 826الدراسههة عينههة مههن  عالفهم القرائههي، تضههمنبهه متعلهه خههر واآل ،السههمعي

القهههدراع والمعالوهههاع علهههى ن ان التهههدريبياالبرناموهههوقهههد ركهههت  ،( سهههنة88-6بهههين )مههها تتهههراو  أعمهههارهم 

ا ىلى ما  ،الدقيقة التي تعود ىلى فهم النف البرامج التدريبية من قبل  تم تنفيذو  ،ورا  المعرفةوخصوصا

المعلمين كوت  من أنشطة التدريس العادا في المدارس وتحع ىشراف الخبرا . وبمقارنة النتهائج التهي 

حصههههل عليههههها فههههي الموموعههههة التههههي أنوههههتع أنشههههطة فهههههم الههههنف . وأظهههههرع النتههههائج أن البرنههههاموين 

ولكههن  ؛لتحسههين ىنوههات الطلبههة ينفعههال اكانههفهههم الههنف ل لمحههددما مهههاراعالركههتا علههى  اللههذينالتههدريبيين 

مهن برنهامج التهدريب فهي الفههم السهمعي. ة ليهعافأكثهر البرنامج التدريبي في الفهم القرائي كانع نتائوهه 

علههى التههدريب المحههدد لمهها ورا  المعرفههة  تركههتأن التههدريباع التههي  وخلصههع الدراسههة ىلههى نتيوههة مفادههها

 .  النف فهم من تسركوالذاكرم العاملة 

( ىلى تعرف فاعليهة التهدريب القهائم علهى حهل المشهكالع فهي 3084)عثمان وعيسى  وهدفع دراسة   

( تلميهذا مهن تالميهذ 81وتكونهع عينهة البحه  مهن ) ،تحسين الذاكرم العاملة لدى ذوا صهعوباع الهتعلم

مهها أعمههارهم  وقههد تراوحههعف، ذوا صههعوباع الههتعلم بالمههدارس الحكوميههة بالطههائمههن المرحلههة انبتدائيههة 

سنة، وتم تقسيم العينة ىلى موموعتين، موموعة توريبيهة وموموعهة ضهابطة، واسهتخدم  (82-6)بين 

توصههل الباحثههان ىلههى . الباحثههان مقيههاس الههذاكرم العاملههة والبرنههامج التههدريبي القههائم علههى حههل المشههكالع

توصهلع  ىذاملهة لهدى ذوا صهعوباع الهتعلم، فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم في تحسين الذاكرم الع
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فرو  ذاع دنلة ىحصهائية بهين رتهب دروهاع المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة فهي  الدراسة ىلى ووود

القياس البعدا للذاكرم العاملة لصالح الموموعة التوريبية كما وودع فهرو  ذاع دنلهة ىحصهائية بهين 

 ،القبلهي والبعهدا للهذاكرم العاملهة لصهالح القيهاس البعهدارتب درواع الموموعة التوريبية في القياسين 

كانههع الفههرو  بههين دروههاع القياسههين  ؛ ىذوقههد اسههتمر تههثثير البرنههامج بعههد توقههف تطبيقههه بشهههر ونصههف

 ا.البعدا والتتبعي للذاكرم العاملة لدى الموموعة التوريبية غير دالة ىحصائيا 

برنامج تدريبي باسهتخدام اسهتراتيوياع التهذكر فهي  ىلى معرفة فاعلية (3082) الفورا هدفع دراسة   

تحسههين الههذاكرم العاملههة لههدى عينههة مههن طلبههة الحلقههة ااولههى مههن التعلههيم ااساسههي بالصههف الرابههخ فههي 

استخدم  ؛محافظة مسقط، عن طري  تدريبهم على استراتيوياع التذكر، ولغرا تحقي  هدف الدراسة

لمتطلبههههاع الدراسههههة وفروضههههها، وذلههههب بتطبيهههه  النسههههخة متههههه  لمالالمههههنهج شههههبه التوريبههههي  الباحهههه  

وتعريهب (   2007Aiiol ,)ىعداد "ألهواا" من اإللكترونية من بطارية مهام الذاكرم العاملة لألطفال 

(، لقياس التحسن في مكوناع الذاكرم العاملة، باإلضافة ىلى البرنامج التدريبي 3080)وتقنين سليمان 

( طالباهها وطالبههة. وتههم 29كر مههن ىعههداد الباحثههة علههى عينههة بلهه  حومههها )القههائم علههى اسههتراتيوياع التههذ

تهم التحقه  مهن صهد  وقهد ىورا  التكافي بين الموموعتين في الذكا  وانختبار القبلهي للهذاكرم العاملهة. 

 ىذ( ولسهههة تدريبيهههة بواقهههخ ولسهههتين فهههي ااسهههبوك؛ 84المحكمهههين للبرنهههامج التهههدريبي الهههذا تكهههون مهههن )

ونصهههف الشههههر، كمههها تههم حسهههاب الثبهههاع للبطاريهههة بطهههريقتين  ىعهههادم التطبيههه   ا  شههههرا اسههتغر  التطبيههه

وانتسها  الههداخلي )ألفها كرونبههاد(. وقهد تههم اسهتخدام تحليههل التبهاين ااحههادا والمتعهدد، وتحليههل التبههاين 

يههة المتعههدد المشههترب، وتحليههل التبههاين للقياسههاع المتكههررم لحسههاب الفههرو  بههين الههدرواع القبليههة والبعد

والتتابعيههة للمومههوعتين، وقههد أظهههرع النتههائج ووههود فههرو  دالههة ىحصههائيا فههي مومههل مكونههاع الههذاكرم 
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العاملهههة بشهههكل عهههام بهههين المومهههوعتين التوريبيهههة والضهههابطة فهههي انختبهههار البعهههدا لصهههالح الموموعهههة 

ع الثالثهة فرو  دالة ىحصائيا في الموموعة التوريبية بهين متوسهطاع انختبهارا وودعالتوريبية. كما 

)القبلي، والبعدا والمتابعة( في مومل مكوناع الذاكرم العاملة وفي مستوى الذاكرم العاملهة بشهكل عهام 

 لصالح اختبار المتابعة. 

 ثانًيا: مناقشة الدراسات السابقة

  ثتي يتمع مناقشة الدراساع السابقة من خالل ما 

 ى الذاكرم العاملة )نوك التدريب(انستراتيوياع وااساليب المستخدمة لتحسين اادا  عل

وههودم والصههاي  ، انسههتراتيوياع لتحسههين الههذاكرم العاملههة فههي دراسههة كههل مههن )بعهها تههم اسههتخدام    

 ; Carretti, etal, 2014 ; Karin & Dahlin,2010) ودراسهة (3088، الحسهاني ،3082

Swanson, etal, 2012)   تعلم. كمههها الههه ذوا صهههعوباععلهههى طلبهههة مهههن علهههى طلبهههة عهههاديين و

( تههدريباع التكههرار وبعهها اسههتراتيوياع الههذاكرم فههي تحسههين التسههمية 3001) ولوههلاسههتخدمع دراسههة 

 دراسهة مصهطفىحهين أن التعلم، فهي  السريعة للذاكرم العاملة والفهم القرائي لدى تالميذ ذوا صعوباع

عينههة مههن طلبههة  ( اسههتخدمع انسههتدعا  المباشههر للمعلومههاع فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة علههى3002)

( علهى البهرامج المعهدم حاسهوبيا فهي التهدريب علهى مههام 3083صعوباع التعلم، بينما اعتمدع الفهار )

( الوسههههائط المتعههههددم فههههي تحسههههين 3083 خههههرون،آالوهاب و عبههههدالههههذاكرم العاملههههة، واسههههتخدمع دراسههههة )

ينمها اسهتخدمع دراسههة مههاراع التواصهل اللفظهي والههذاكرم العاملهة علهى عينههة مهن ااطفهال التوحههديين، ب
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حههل المشههكالع فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة لههدى ذوا صههعوباع  اسههتراتيوية( 3084)عثمههان وعيسههى 

  .التعلم

 :من الطالب على مهام الذاكرة العاملةغيرهم وبين المقارنة بين أداء طالب صعوبات التعلم 

الههذاكرم العاملههة بههين أربههخ ( عههن ووههود فههرو  فههي اادا  علههى مهههام 3006)كشههفع دراسههة ابههراهيم    

صهعوباع  ووذو  ،اضطراباع اننتبام المصهحوب بالنشهاط التائهد ووذو  ،صعوباع التعلم وذو   فئاع هم

كانهههع الفهههرو  لصهههالح العهههاديين عنهههد مقهههارنتهم  ىذ ؛نو العهههاديوالتالميهههذ  ،الهههتعلم مهههخ اضهههطراب النشهههاط

ذوا بهين ن التالميذ الفائقين دراسيا و ( فقد قارنع بي3082)بالموموعاع ااخرى. أما دراسة العشرا، 

   ,Swanson) سوانسون وأخرين صعوباع التعلم في اادا  على مهام الذاكرم العاملة. ووا ع دراسة

etal, 2012)    ( بههدف الكشهف عهن الفهرو  بهين طهالب صهعوباع الهتعلم 3088دراسهة الشهربيني )و

نتهائج التهدريب علهى الهذاكرم العاملهة التهي  سهوا  مهن حيه  اادا  أو مهن حيه  ؛العاديينبين الطالب و 

 وا ع لصالح العاديين. 

 البرامج التدريبية على فئاع أخرى 

ونيفهو  وأخهرين ( ودراسهة كهاريتي3083) الشريدم والوطبهان( و 3082)كشفع دراسة كل من الفورا    

مههام عهن فاعليهة التهدريب علهى   (Carrtti, etal, 2014 ; Nevo, Breznitz, 2014) وبرنتهت

( ىلههههى 3083)الوهاب وأخهههرون عبههههددراسهههة فههههي حهههين هههههدفع الهههذاكرم العاملههههة لهههدى الطلبههههة العهههاديين. 

 كانههع (3083) ملههة لههدى ااطفههال التوحههديين، ودراسههة وههودم والصههاي االتههدريب علههى مهههام الههذاكرم الع

 سمعيا . قاع و المع من عينتها
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 فاعلية التدريب على الذاكرم العاملة 

اسهههاع السهههابقة التهههي صهههممع بهههرامج تدريبيهههة فهههي تحسهههين مسهههتوى الهههذاكرم العاملهههة كشهههفع وميهههخ الدر   

ن اادا  فهي مههام الهذاكرم العاملهة فاعلية التدريب وتحس ه عنباختالف استراتيوياتها وأساليبها التدريبية 

قهههاع و والمع ،صهههعوباع الهههتعلمذوا وطلبهههة ن و العهههاديالطلبهههة   الدراسهههة شهههملتهاالعينهههاع التهههي  لهههدى كهههل

 تشتع اننتبام مخ فرط النشاط. المصابون بو  ،نو والتوحدي ،عياسم

 ثالثًا: مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

  ثتي يتتشابه وتختلف الدراسة الحالية مخ الدراساع السابقة فيما 

 ه استخدام انستراتيوياع المعرفية في تحسين مكوناع الذاكرم العاملة.8

؛ ذوا صهعوباع الهتعلمفئهة وههي  ،أفراد عينة الدراسة مهخ عينهاع بعها الدراسهاعه تشابه في اختيار 3

 الصعوباع التعليمية لديهم.بين هناب عالقة بين اضطراب الذاكرم العاملة و  ىذ ىن

واختلفههع مههخ  ،الدراسههة مههخ بعهها الدراسههاعهههذم ههه تشههابهع فههي المههنهج شههبه التوريبههي المسههتخدم فههي 2

 عاملة معتمدم على المنهج انرتباطي.دراساع أخرى بحثع الذاكرم ال

 ثتي يتميتع الدراسة الحالية عن الدراساع السابقة بما 

تههدريباع القههرا م باسههتخدام برنههامج بههين و  ،ههه ربطههع الدراسههة الحاليههة بههين التههدريب علههى الههذاكرم العاملههة8

 تدريبي معرفي باإلضافة ىلى تدريباع القرا م.

 ومراعام الفرو  الفردية بينهم . تهمما ساهم في تكثيف متابعم ؛ه تميتع بثن حوم العينة صغير  3
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ذلهب  ؛كهان فهي صهالح البرنهامج التهدريبياامهر الهذا  ؛ه تم تطبي  القياس الميول بعهد مهرور شههرين2

 لفترم تمنية طويلة.  استمرأثرم  أن
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 الفصل الرابع

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 أواًل : منهجية الدراسة

 انًيا : مجتمع الدراسةث

 ثالثًا : عينة الدراسة

 رابًعا: تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة

 السيكومترية خصائصهاخامًسا: أدوات الدراسة و 

 سادًسا: إجراءات الدراسة

 سابًعا: األساليب اإلحصائية المستخدمة
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 الفصل الرابع

 المنهجية واإلجراءات

ورا اتههههها، تنههههاول هههههذا الفصههههل منهوي    ههههيههههة الدراسههههة وا  مههههنهج الدراسههههة وموتمعههههها وعينتههههها  امستعرضا

مترية وأدواع الدراسههههة ودراسههههتها السههههيكو  والتكههههافي اإلحصههههائي بههههين المومههههوعتين التوريبيههههة والضههههابطة

ورا اع تطبيقها على عينة الدراسة وااساليب اإلحصائية المستخدمة.  وا 

 :أوال: منهجية الدراسة وتصميمها

التوريبهي بتصهميم المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة ولتقصهي  شبه هذا البح  على المنهجيعتمد     

وسهيتم انعتمهاد علهى  ، الهذاكرم العاملهةفي المتغيهر التهابخ    التدريبيفاعلية المتغير المستقل البرنامج 

ذاكرم هههذا المههنهج باعتبههار البحهه  يسههتهدف تطبيهه  أسههاليب واسههتراتيوياع عمليههة لتحسههين اضههطراب الهه

لمعرفههة مههدى فاعليههة البرنههامج، ولفحههف دننع  الميوههلوتههم ىوههرا  القيههاس القبلههي والبعههدا و  العاملههة،

 Mann-Whitney U)اختبار "مان وتنهي"  ع الباحثةاستخدم ؛الفرو  اإلحصائية بين الموموعتين

Test)  ، تطبيههه  وذلهههب لصهههغر حوهههم العينهههة، ولتونهههب افتهههراا اعتداليهههة التوتيهههخ الطبيعهههي، وقهههد تهههم

 .للمتابعةوشهران  ،للتطبي ؛ شهران البرنامج التدريبي في فترم تمنية امتدع أربعة أشهر

 والودول التالي يوضح التصميم التوريبي للدراسة 
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 (8ودول رقم )

 تصميم المجموعة التجريبية والضابطة في الدراسة الحالية

القياس 
 التتبعي

 القياس البعدي 
O 

المعالجة التجريبية 
X 

 القياس القبلي 
O 

 المجموعة

بطارية مهام 
الذاكرم العاملة 

 لألطفال

بطارية مهام 
الذاكرم العاملة 

 لألطفال

اختبار المصفوفاع  البرنامج التدريبي
 المتابعة الملون 

 

 التوريبية

بطارية مهام 
الذاكرم العاملة 

 لألطفال
 

بطارية مهام  
الذاكرم العاملة 

 لألطفال

يادا البرنامج انعت
لبرنامج صعوباع 

 التعلم

اختبار المصفوفاع 
 المتتابعة الملون

 ضابطة 
 
 
 
 
 
 

بطارية مهام 
الذاكرم العاملة 

 لألطفال

 

 ثانًيا : مجتمع الدراسة

موتمخ الدراسة  يتكون موتمخ الدراسة من وميخ طالباع صعوباع التعلم بونيتي بوشر والسيب    

  تيةاآل لإلورا اع تبعاا الدراسة عينة أخذ تم وقد(  90بمحافظة مسقط والبال  عددهم )
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من قبل معلمتي التثكد من تشخيف طالباع صعوباع التعلم في عينة الدراسة الحالية  -8

صعوباع التعلم في كل من مدرسة أروى بنع عبدالمطلب للتعليم ااساسي ومدرسة 

وباع التعلم بتطبي  وميخ أدواع تشخيف طالب صععائشة بنع مسعود العامرية ؛ 

حسب ما أقرته وتارم التربية العمانية وهي انختبار التشخيصي في اللغة العربية 

انختباراع اإلدراكية السمعية )اختبار التمييت السمعي، واختبار مهاراع التحليل و 

والذاكرم السمعية التتابعية وسعة الذاكرم السمعية( والبصرية )اختبار التداعي  السمعي،

واختبار التحليل البصرا(. وكذلب استمارم  واختبار التكامل البصرا، ركي،البصرا الح

 .دراسة الحالة، وقوائم الرصد وساللم التقدير 

قامع الباحثة بتطبي  اختبار رافن للمصفوفاع المتتابعة الملون لغرا استبعاد الحانع   -3

 المتوسط. ااخرى من عينة الدراسة والتثكد بثن ذكا  أفراد العينة ن يقل عن 

 ثالثًا: عينة الدراسة

الخامس  لصفصعوباع التعلم من ا اعذو من  ( طالباع2من )هذم الدراسة  عينةكون تت   

من ( طالباع 2و) ااساسي، بمدرسة أروى بنع عبد المطلب للتعليم ااساسي في محافظة مسقط ،

ب للتعليم ااساسي كعينة ذواع صعوباع التعلم من مدرسة عائشة بنع مسعود العامرية بونية السي

ن   يىلى موموعتين متساويت نهتوتيعتم قد و  اع،طالب( 80) نعدده ما يعني أن ىومالي ،ضابطة

أو  العمديةعن طري  الطريقة  وقد تم سحب العينة ،( طالباع2( طالباع وضابطة )2توريبية )

-6بين )ما طالباع وهو تطبي  البرنامج من حي  تناسب عمر اللوذلب نستعداد العينة  ؛القصدية

عمر المناسب لبطارية مهام الذاكرم العاملة باإلضافة ىلى اننتها  من تشخيف ال( سنواع مخ 80
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وتوفر المكان والبيئة  في الوقع المناسب، صعوباع التعلم في هاتين المدرستين من ذواعطالباع ال

كان قد و  برنامج التدريبي على طالباتها.المناسبة للتطبي  باإلضافة ىلى تعاون ىدارم المدرسة لتنفيذ ال

باستخدام  قامعىذ  ؛طالباع وتحديدهن بدقةأن الباحثة قامع بتشخيف ال وذلب ا؛حوم العينة صغيرا 

وذلب نستبعاد الفئاع ااخرى من التربية الخاصة من عينة  ؛اختبار رافن للمصفوفاع المتتابعة

 الدراسة.

 رابًعا: متغيرات الدراسة

 راسة الحالية على المتغيرين اآلتيين اشتملع الد

 المتغير المستقل  البرنامج التدريبي.-8

 الذاكرم العاملة.المتغير التابخ  -3

 المتغير الدخيل  الذكا .-2

 بين المجموعتين التجريبية والضابطة حصائي اإل: التكافؤ خامًسا

ضههابطة قامههع الباحثههة بتطبيهه  وههل معرفههة التكههافي انحصههائي بههين المومههوعتين التوريبيههة والأمههن    

وذلههب حتههى يههتم ضههبط العوامههل الدخيلههة المرتبطههة بالههذكا  فههي التههثثير علههى نتههائج  ؛اختبههار رافههن للههذكا 

ىحهدى العينتهين لهدى  الهذاكرم العاملهة حتهى ن تكهون اختبهار الهذاكرم العاملهة الدراسة. وأيضا تم اسهتخدام

. وتهههم تطبيههه  انختبهههارين للمومهههوعتين حيههه  يبينتهههائج البرنهههامج التهههدر فهههي يثر فتههه ؛مسهههتوى عهههال ذاع

وذلب بسهبب صهغر حوهم الموموعهاع وعهدم اعتداليهة  ؛استخدمع الباحثة اختبار مان وتني الالمعلمي

  (2( والودول)3ويتضح ذلب من خالل  الودول )الطبيعي، التوتيخ 
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 (3ودول )

افن للذكا  من خالل اختبار بين الموموعتين التوريبية والضابطة في اختبار ر حصائي اإلالتكافي 
 مان وتني

 
 

 

 

 

 

 αعنههد مسهههتوى الدنلهههة )حصهههائية ى ةذاع دنلههفهههرو   ( عههدم ووهههود3)يتضههح مهههن خههالل الوهههدول     

≤0A02 بلغهع  ؛ ىذلمقياس رافن للذكا  بين المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة( بالنسبة للموموك الكلي

فهههي حصهههائيا ى( ممههها يعنهههي تكهههافي المومهههوعتين 0،02مهههن )كبهههر أ( وههههي 0A266)حصهههائية اإلالدنلهههة 

 مقياس رافن للذكا .

 

 

 

 

 

متوسط  العدد المجموعة قياسالم
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
 "ز"

مستوى 
 الداللة

اختبار رافن 
 للذكا 

 0,266         0،14     28,20 9,20 2 التوريبية
 32,20 4,90 2 الضابطة



61 
 

 (2ودول )

الموموعتين التوريبية والضابطة في اختبار الذاكرم العاملة من خالل اختبار بين حصائي اإلالتكافي 
 مان وتني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 αاحصههائية عنههد مسههتوى الدنلههة ) ةنلههفروقهها ذاع د ( عههدم ووههود2)يتضههح مههن خههالل الوههدول      

≤0A02حيه  كانههع بههين المومهوعتين التوريبيهة والضههابطة  انع مقيههاس الهذاكرم العاملهة( بالنسهبة لموه

( ، والمكههههههون البصههههههرا 0A123(، والمكههههههون اللفظههههههي )0A493للمنفههههههذ المركههههههتا ) الدالههههههة انحصههههههائية

متوسط  العدد المجموعة المحاور
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 
 zقيمة

مستوى 
 الداللة

 0،493 0،929 28،00 9,30 2 التوريبية المنفذ المركتا

 34،00 10,4  2 الضابطة

 0،128 0،382 39،20 2,20 2 التوريبية المكون اللفظي

 31،20 2،90 2 الضابطة

 0،889 8،298 30،00 4،00 2 التوريبية المكون البصرا

 22،00 9،00 2 الضابطة

 39،00 2،40 2 التوريبية الموموك الكلي
0،802 0،689 

 31،00 2،90 2 الضابطة
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(0A889( أما الموموك الكلي فبلغع مستوى الدنلة ، )0A689) ( مما 0،02كبر من )أ وهي وميعها

 يعني تكافي الموموعتين احصائيا في مقياس الذاكرم العاملة.

 السيكومترية خصائصهاو  أدوات الدراسةخامًسا: 

 بطارية اختبار الذاكرة العاملة -8

وقام  (  Aiiol)استخدمع في الدراسة الحالية بطارية الذاكرم العاملة لألطفال من ىعداد ألواا    

على البيئة المصرية والبيئة الكويتية، وقامع الفورا  كما أنه قننها( 3080) سليمانبتعريب البطارية 

( مهمة لقياس الذاكرم قصيرم المدى والذاكرم 83( بتقنينها على البيئة العمانية. وتتضمن )3082)

مكوناع الذاكرم  ( مهام في هذم الدراسة من المهام المناسبة لقياس2وتم استخدام خمس ) ،العاملة

ها دعداا  و وفي هذا البطارية يقوم البرنامج تلقائيا بتقديم المنبهاع وتصحيح الدرواع  ،ةالعاملة الثالث

 يوضح دروة المفحوف في كل المهام.  "أكسل"في تقرير 

هي   مهمة العد ومهمة انستدعا  ة، المستخدمة لقياس مكوناع الذاكرم العاملة الثالثالمهام ىن    

معي لقياس المكون اللفظي ومهمة استدعا  الشكل المختلف لقياس مكون المنفذ المركتا ومهمة الس

 المدى المكاني ومهمة ااراووت لقياس المكون البصرا المكاني . 
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   الذاكرم العاملة الثالثةح للمهام المستخدمة لقياس مكوناع توضي ثتييوفيما 

 : مهام الذاكرة العاملة اللفظية وتشمل

  (nlace  tnuccمهمة العد )

من الدوائر والمثلثاع، ثم يقوم بحساب عدد الدوائر،  اللطالب عددا في هذم المهمة يقدم    

ويتذكر عدد الدوائر فقط في السلسلة على التوالي. يبدأ انختبار بموموعة محاونع من 

 (.3080ان، سبعة صفوف من الدوائر والمثلثاع)سليم صف واحد وتتداد الموموعة حتى

 

 
 نموذج لمهمة العد في اختبار بطارية الذاكرم العاملة 

 أو التذكر السمعي ستدعاء االمهمة 

فههي هههذم المهمههة يسههمخ الطالههب سلسههلة مههن العبههاراع، وعليههه أن يقههرر ىذا مهها كانههع العبههارم    

 خههرآالتههي اسههتمخ ىليههها صههحيحة أو غيههر صههحيحة، وفههي نهايههة المحاولههة يقههوم الطالههب بههذكر 

كلمهههة فهههي كهههل عبهههارم بالترتيهههب الصهههحيح. انختبهههار يبهههدأ بوملهههة واحهههدم ثهههم تهههتداد لتصهههل ىلهههى 

 (.3080)سليمان،  موموعة من سع ومل

 مثال  

 الطفل له أذن  اإلوابة صواب والكلمة ااخيرم هي أذن 
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 مهام المكون المنفذ المركتا واشتمل على  

 مهمة استدعا  الشكل المختلف

شهكالن  ،لهياآلثهة أشهكال فهي صهف علهى شاشهة الحاسهب في هذم المهمهة يهرى الطالهب ثال   

ويطلهب مهن الطالهب التعهرف علهى  عنهما، الثال  مختلف ، في حين أن الشكلمتماثالنمنها 

وفهي  ،الشكل المختلف بينهما وذلب باإلشارم بإصبعه على الشاشة ىلى مكان الشكل المختلهف

رتيب الصحيح مهن خهالل اختيهار نهاية كل محاولة يتذكر الطالب مكان الشكل المختلف وبالت

ن وتنتههي وتقدم المثيراع بشكل متدرج تبدأ بموموعة من شكلي ،المربخ الصحيح على الشاشة

 (3080 بموموعة من سبعة أشكال )سليمان،

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 نموذج لمهمة الشكل المختلف
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 مهام الذاكرة العاملة البصرية المكانية 

 مهمة المدى المكاني 

 ،حيه  يكهون الشهكل ناحيهة اليمهينب ؛في هذم المهمة يهرى الطالهب صهورم مكونهة مهن شهكلين  

ويحدد الطالب ىذا ما كان الشكل ناحية اليمين هو الشكل نفسه أم عكسه  ،عليه نقطة حمرا و 

ثهم يطلهب مهن الطالهب تهذكر مكهان كهل  ،الشكل ذا النقطة الحمرا  تدويريتم و ناحية اليسار، 

 ،ى الشههكل بالترتيههب الصههحيح، يبههدأ انختبههار بموموعههة واحههدم مههن ااشههكالنقطههة حمههرا  علهه

 (.3080 ة أشكال)سليمان،وتتتايد ىلى موموعة من سبع

 مهمة األراجوز

خر واآلواحد عليه قبعة صفرا   ؛في هذم المهمة يشاهد الطالب صورم لشكلين من ااراووت  

القبعة  اذشكل ااراووت  تدويرم عليه قبعة ترقا  مخ نقطة حمرا  على كل منهما. ويت

الترقا  في ستة مواقخ محتملة، وعلى الطالب أن يحدد ىذا ما كان ااراووت ذو القبعة 

وفي  ،يد مختلفةبالقبعة الصفرا  أو  اذالترقا  يمسب الكرم في اليد نفسها مثل ااراووت 

وذلب باإلشارم  ،نهاية كل محاولة يوب على الطالب تذكر موقخ كل كرم بالترتيب الصحيح

يبدأ انختبار بسلسلة من  .لياآلعلى شاشة الحاسب  تعراىلى صورم ذاع سع نقاط 

 (.3080 )سليمان، ااراووتاع وتتتايد ىلى سبعة موموعاع من ااراووتاع
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 الخصائص السيكومترية لبطارية مهام الذاكرة العاملة لألطفال

مسهتوى العمهرا ال( وذلهب لتقهارب 3082) ن دراسهة الفهورام لألداممترية الدراسة السيكو  استخدامتم    

 3082طبقههع عههام  ىذ ،باإلضههافة ىلههى أن الدراسههة حديثههة ،للعينههة فههي دراسههة الفههورا والدراسههة الحاليههة

الصهد  فقهد تهم أخهذم مهن دراسهة  وبالنسهبة ىلهى، على عيناع أطفال من سلطنة عمان بمحافظة مسهقط

( وذلب أن فقراع انختبار ن يمكن تغييرها أو 3082)يمان اانصارا وسلا( ودراسة 3080) سليمان

ذلهههب أن انختبهههار ههههو برنهههامج حاسهههوبي يقهههوم بتسهههويل  ،حهههذف بعضهههها أو تهههرب بعضهههها بهههدون حهههل

انسههههتواباع وحسههههابها آليههههاا، ون يمكههههن تواهههههل أا عبههههارم فههههي انختبههههار. وسههههيتم عههههرا الخصههههائف 

 مذكورم.السيكومترية لالختبار بالتفصيل من الدراساع ال

( ودراسههة اانصههارا 3080) بقاا فههي دراسههة سههليماناتههم التحقهه  مههن صههد  مهههام الههذاكرم العاملههة سهه   

حيهه  تههم تطبيهه  سههع مهههام تقههيس الههذاكرم قصههيرم المههدى  ؛( باسههتخدام صههد  المحههب3082) وسههليمان

اس الههذاكرم المسههتخدمة فههي قيهه هانفسهه، هههذم المهههام تتبههخ تقريبهها اإلوههرا اع هانفسهه متضههمنة فههي البطاريههة

العاملة، ما عدا عدم تضمن معالوة المعلوماع، وقد تراوحع معامالع انرتباط لمهام الذاكرم العاملهة 

وههههي تشهههير ىلهههى دروهههة عاليهههة مهههن الصهههد  يمكهههن ( 0A12ل  0A99اللفظيهههة والبصهههرية المكانيهههة بهههين )

ر صد  التكوين الفرضي انعتماد عليها. كما تم التحق  من البنا  العاملي للبطارية عن طري  اختيا

ثالثهههة عوامهههل  منهههها عبتهههم توصهههيف نمهههوذج نظهههرا يتضهههمن سهههع مههههام، تتشههه ىذأو صهههد  المفههههوم، 

البياناع للنمهوذج مة  مالالمكاني( وللتحق  من  -)المكون اللفظي والمنفذ المركتا والمكون البصرا 

اع بطريقههههة ااروحيههههة تههههم تقههههدير البههههارامتر  ىذ(. 30النسههههخة ) owA,المقتههههر ، تههههم اسههههتخدام برنههههامج 

باإلضههافة ىلههى مربههخ كههاا. واعتمههد الباحثههان  ،المختلفههةمههة  المالوذلههب باسههتخدام ميشههراع  ،العظمههى
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وهذر متوسهط   ااكثهر انتشهارا بهين البهاحثين فهي موهال النمذوهة البنائيهة، وههيمة  المالعلى ميشراع 

مهة  المالغيهر المعيهارا، وميشهر مهة  المالالتتايهدا، وميشهر مة  المالوميشر  ،مربخ الخطث التقاربي

وأشهارع النتهائج ىلهى  .النموذج للبيانهاعمة  مالتم ىورا  التحليل العاملي التوكيدا نختبار و المقارن، 

مما يعني عدم ووود فرو  دالة ىحصهائيا بهين  ؛وهي غير دالة ىحصائيا 1،20أن قيمة مربخ كاا = 

النمهوذج للبيانهاع تهم مة  مال. ولمتيد من تثكيد حسن البياناع المشتقة من عينة التقنينبين النموذج و 

كانهع مهة  المالاإلضافية ااربعة، وأشارع التحليالع ىلهى أن كهل ميشهراع مة  المالاختيار ميشراع 

 ESMA  =0A02 فقهد كانهع قيمهة وهذر متوسهط مربهخ الخطهث التقهاربي  ؛عند دروة القطخ المطلوبهة

 في حين أن( 0A01فهي أقل من دروة القطخ ) من ثمو   0A092، والعليا  0A031وحدود الثقة الدنيا 

مة  المال( وميشر 0A669غير المعيارا = )مة  المال( وميشر 0A668التتايدا = )مة  المالميشر 

( وبنهها  علههى 0A60وهههي ) ،( ووميعههها أعلههى مههن دروههة القطههخ المتعههارف عليههها0A669المقههارن = )

صههائيا قويهها علههى صههد  التكههوين الفرضههي أو صههد  المفهههوم فههإن هههذم التحلههيالع تقههدم دلههيال ىح ؛ذلههب

 للمهام. 

( بوامعهة السهلطان 3082بقا من خالل دراسة قامع بها الفهورا )اتم التحق  من ثباع اادام سكما   

الهداخلي  وانتسها قابوس على طلبة الصف الرابخ بمدرسة في سلطنة عمان باستخدام ىعادم التطبيه  

(  بتطبيه  اادام علهى عينهة 3082 )قامهع الفهورافقهد  لهذاكرم العاملهة لألطفهال.لمهام بطارية اختبار ا

( طالبا وطالبهة مهن طلبهة الحلقهة ااولهى مهن التعلهيم ااساسهي بالصهف الرابهخ فهي محافظهة 31قوامها )

 ا،يومه 84بفترم تمنية قهدرها  انختبارمسقط بسلطنة عمان للتحق  من ثباع اادام، وتم ىعادم تطبي  

 وهو معامل ثباع مقبول إلورا  هذم الدراسة .(  0A69بل  معامل الثباع )وقد 
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حسههاب قههيم معامههل الثبههاع لالتسهها  الههداخلي )ألفهها كرونبههاد( لكههل مهمههة مههن مهههام الههذاكرم  وكههذلب تههم  

 وهو معامل ثباع مناسب نستخدام المقياس في الدراسة. ( 0A11بلغع قيمته ) ىذ ؛العاملة الخمس

 :لمصفوفات المتتابعة الملوناختبار رافن ل -2

راع الذكا  )غير اللفظية( اوهو أحد اختب (vei  )أعد هذا المقياس في ااصل وون رافن    

العالمية المشهورم في قياس القدرم العقلية العامة والمتحررم من أصل الثقافة، يستخدم بصفة عامة 

غربي والعربي، ومن أكثر وشاملة في مختلف الموانع في عدم دول على مستوى العالم ال

(، فقد تم تقنينه 3001انختباراع تقنيناا في اابحا  المعاصرم في مختلف الدول )كاظم وأخرون، 

( لألطفال العمانيين، ويهدف انختبار ىلى قياس القدراع العقلية 3001عام )خرين آو من قبل كاظم 

ب( وكل  -أب  -هي )أ  ( موموعاع2( سنة. يتكون انختبار من )88-2لألطفال من سن )

( مصفوفة، ومن ثم فإن عدد مصفوفاع المقياس 83موموعة من الموموعاع السابقة تتكون من )

الموموعاع الثال  حسب دروة الصعوبة، وكل مصفوفة تتضمن  وتتابخ( مصفوفة، 29لكلية هي )ا

ط شكلي أو نقش يحتوا على خلفية من أشكال معينة عبارم عن تصميم هندسي أو نم، اكبيرا  امربعا 

 امعين أو رسوماع تربطها عالقة محددم، ويتضمن هذا المربخ الكبير في أقصى يسارم السفلي وت 

هذم المقدمة  تتلوقد نتك من الشكل ااساسي المعروا بهذم المقدمة، ثم  ،على هيئة مربخ اصغير 

يحتوا كل  ىذة السيال، ( بدائل تشبه المربخ السفلي المنتوك من المربخ ااساسي الذا يمثل مقدم9)

وقد  ،بديل من هذم البدائل على شكل من ااشكال قد يتس  مخ خلفية ااشكال الواردم بمقدمة السيال

فقط يمثل الوواب الصحيح، ويمثل الوت  الصغير  اواحدا  ن يتس ، وتتضمن هذم البدائل بديالا 

أن يختار هذا الوت  الناقف من المستقطخ أو المحذوف من الشكل الوارد بالمقدمة، وعلى الطالب 
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( المووودم أسفل مقدمة السيال، والبياناع التي يمكن الحصول عليها من تطبي  9)اله بين البدائل 

والخاطئة  ،(8حي  تقدر اإلوابة الصحيحة بالدروة )ب ؛هذا انختبار هي بياناع ثنائية التقسيم

اختبار  فيب تتراو  الدروة الخام وبذل ،بالدروة )صفر( لكل مصفوفة من مصفوفاع انختبار

 ( دروة.29 -بين )صفر ما تابعة الملون تالمصفوفاع الم

كاظم  ،اابقا ستم التثكد من ثباع اختبار رافن للمصفوفاع المتتابعة المقنن لألطفال العمانيين   

ثباع وكانع الميشراع المحسوبة مرتفعة ومقبولة، فقد بل  معامل ال ،( بثال  طر 3001، )خرون آو 

ه  0،902(، وبطريقة التوتئة النصفية تتراو  معامل الثباع بين )0،29بإعادم تطبي  انختبار )

 مقبولة.  معامالع(، وهي 0،11( بوسيط قدرم )0،121

تم تطبي   ىذ، الصد  المرتبط بمحب )التالتمي(من خالل تم التحق  من صد  انختبار كما    

( طفالا وطفلة في محافظة 22لملون، واختبار أوتيس لينون على )ا تابعةتالماختبار رافن للمصفوفاع 

مسقط بسلطنة عمان، وتم ومخ بياناع تتعل  بمستوى تحصيلهم الدراسي العام في أربعة مقرراع 

بل  معامل ارتباط بيرسون العام ؛ ىذ والرياضياع والعلوم( نوليتية اإلدراسية )اللغة العربية، اللغة 

( 0،948( بينما بل  ارتباط بيرسون نختبار أوتيس لينون )0،08مستوى ) ( وهو دال عند0،402)

  .(0،08وهو أيضا دال عند مستوى )

تم التحق  من صد  البنا  باستخدام اختبار )ع( لعينتين مترابطتين بين درواع الموموعتين )أ( و    

حسوبة دالة و )أ ب( وبين درواع الموموعتين )أ ب( و )ب( ، وكانع وميخ قيم ) ع( الم

كانع قيمة "ف" ف ؛ىحصائيا، وتم استخدام تحليل التباين ااحادا نختبار فرا تمايت العمر

( وعند استخدام اختبار 0،334(، وبل  حوم ااثر )0،008المحسوبة دالة ىحصائيا عند مستوى ) 
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فئة عمرية ما عدا  للمقارناع البعدية اتضح أن الفرو  دالة بين وميخ المقارناع الثنائية لكل "شافيه"

وهذم النتيوة ميشر على توافر صد   ،فإنها غير دالة ؛( سنواع9، 2المقارنة ااولى بين فئتي )

 البنا  في انختبار.

 . )من ىعداد الباحثة( تدريبي لتحسين الذاكرة العاملة لدى طالبات صعوبات التعلمالبرنامج اله 2

التعلم والذاكرم العاملة وبعا البرامج  في صعوباع ةالنظري ياععلى اادب بانطالك  

العالوية المقدمة لفئة صعوباع التعلم في الذاكرم العاملة وانستراتيوياع العالوية المعرفية 

 على  بانعتمادتم بنا  البرنامج  ؛الخاصة بصعوباع التعلم في تحسين الذاكرم

 الفلسفة النظرية للبرنامج وأسس بنائه

حههالي بانعتمههاد علههى النمههوذج المتعههدد المكونههاع للههذاكرم العاملههة لبههاديلي الههذا تههم بنهها  البرنههامج ال   

يقسم الذاكرم العاملة ىلى ثالثة مكوناع، المكون ااول المنفذ المركتا وهو بمثابة نظام رئيس يسهيطر 

 ويقوم بسلسلة من المعالواع هدفها الوصول ىلى انستوابة الصهحيحة، ،على عملياع التوهيت ارقابيا 

ويعاونههههه نظامههههان تابعههههان يخصههههف ااول لتوهيههههت المعلومههههاع اللغويههههة أو اللفظيههههة ويسههههمى المكههههون 

دراب العالقهههاع  اللفظهههي، والنظهههام الثهههاني يخصهههف لتوهيهههت الصهههور والمعلومهههاع البصهههرية المكانيهههة وا 

وتعمههل هههذم المكونههاع فههي آن واحههد فههي تكامههل وانسههوام  يههة ويسههمى المخطههط البصههرا المكههاني.المكان

 (3002)ولول،  تام

لههذلب تهههم بنههها  ولسهههاع البرنهههامج علهههى أسهههاس المكونهههاع الهههثال  للهههذاكرم العاملهههة وخصهههائف كهههل      

مكون وانستراتيوياع المناسبة لتحسين كل مكون، فالمنفذ المركتا له سعة محدودم ىن لم يتم تنشهيط 

لمسيول عن عملياع اننتبام المعلوماع فيه بالتسميخ والتكرار يمكن أن تتالشى بسرعة، وبما أنه هو ا
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وكههههذلب طريقههههة تقههههديم  ،الالتمههههة لتنظههههيم المعلومههههاع، فعمليههههة ترميههههت المعلومههههاع تخفههههف العههههب  عليههههه

وههي انتقها  المعلومهاع وانحتفهاظ بهها والبحه  عهن  ،فبانعتماد على وظائف هذا المكون ؛المعلوماع

اع في أا وحدم من وحداع الذاكرم أا معلومة غامضة في الذاكرم طويلة المدى وتنشيط هذم المعلوم

تم بنههها  الولسهههاع بمههها يناسههههبها مهههن اسهههتراتيوياع ) التسهههميخ والتكهههرار والترميهههت( وأسههههاليب فهههالعاملهههة، 

المكهههون اللفظهههي يقهههوم بتخهههتين  فهههي حهههين أنوتهههدريباع وأدواع تسهههاعد فهههي تحسهههين المنفهههذ المركهههتا. 

لب عههدد محههدود مههن المعلومههاع اللفظيههة المعلومههاع التههي يكتسههبها الفههرد مههن خههالل حاسههة السههمخ، وكههذ

والتعبيرية من خالل الترديد والتسميخ، وعند تشفير ههذم المعلومهاع تنتقهل ىلهى الحهاوت اللفظهي مباشهرم 

وههو خهاف بوحهداع أصهول اللغهة (، وهو يتكون من نوعين هما  المخهتن الفهونيمي 3088)الشربيني،

دراكههها، وعمليههة الضههبط اللفظيههة وهههي تهه  يمثههل بينمهها ، المدخلههة اللفظيههةتحكم فههي المعلومههاع وانتقالههها وا 

هه-المكهون البصههرا بشههكل ميقههع  هههاوتختين المكانيهة-لتشههغيل المعلومههاع البصههرية انوعياه االمكههاني نظاما

ويههرتبط بتنظههيم  ،لمهها تتطلبههه المهمههة الموقفيههة التههي يكههون الفههرد بصههدد ىنواتههها اوفقاهه ،فههي صههورم نشههطة

) وههههي انحتفهههاظ بالمعلومهههاع  وعلهههى حسهههب وظهههائف ههههذا المكهههون المكهههاني للفهههرد،-اإلدراب البصهههرا

المكانيههة، والههتحكم فههي المهههام والمعلومههاع التههي تحتههاج ىلههى صههور بصههرية ومكانيههة وتنظههيم -البصههرية

(، اتعقيهههههههدا ومعالوهههههههة ههههههههذم المعلومهههههههاع لوعلهههههههها قابلهههههههة لالسهههههههتخدام فهههههههي اانشهههههههطة المعرفيهههههههة ااكثهههههههر 

ياع وااساليب واادواع المناسبة لعملية تهدريب أفهراد العينهة (  تم اختيار انستراتيو3000)مصطفى،

 المكاني. -على المكون البصرا
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 محتوى البرنامج التدريبي

  اآلتيةللذاكرم العاملة من خالل الخطواع  تم ىعداد محتوى البرنامج التدريبي

 مراوعة ومسح اادبياع والدراساع السابقة المتعلقة بالذاكرم العاملة.-8

 ،نامج التدريبيالنماذج النظرية المفسرم للذاكرم العاملة واختيار النموذج المناسب لبنا  البر  مسح-3

 .اتصميم الولساع التدريبة المالئمة واختيار التدريباع المناسبة لهومن ثم 

صعوباع التعلم بالصف الخامس ذواع طالباع الالتعرف على خصائف أفراد العينة )وهم -2

 ااساسي(

تدريباع تعتمد على طر  تعلم ذوا صعوباع التعلم وتنويخ التدريباع واانشطة بين الفردية ىعداد -4

 والوماعية واستخدام التعلم باللعب، وكذلب التنويخ بين التدريباع السمعية والبصرية والعملية.

وى طريقة عرا المحتمال مة ىعداد بطاقة انطباك لكل ولسة في البرنامج التدريبي للتعرف على -2

 والتدريباع افراد العينة.

 : لتنفيذ البرنامج التدريبياالستراتيجيات المستخدمة 

 ه استراتيوية التسميخ 8

 ه استراتيوية التوليف القصصي 3

 ه استراتيوية حل المشكالع 4

 التصور الذهني  -2

 التصنيف  -9
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 الترميت  -9

 توتئة النف -1

 الهدف العام للبرنامج

المكاني  -كرم العاملة وهي المنفذ المركتا والمكون اللفظي والمكون البصراتحسين مكوناع الذا  

 افراد عينة الدراسة من خالل البرنامج التدريبي المعد.

 مخطط الجلسة التدريبية

 عنوان الولسة  

 تاريخ تنفيذ الولسة ومدتها

 الهدف العام للولسة وااهداف الخاصة والفترم الالتمة لتحقيقها

 الولسة لتحقي  أهدافها يياع المعرفية المستخدمة فانستراتيو

 اادواع المستخدمة في الولسة

 ىورا اع التنفيذ

 التقويم 

 التلخيف

 المراحل التنفيذية للبرنامج التدريبي

 وهي  ،أربخ مراحل( 4)يتضمن البرنامج التدريبي 

تعههرفهم علههى الهههدف المرحلههة ااولههى  مرحلههة التمهيههد، وهههي تعههرف أعضهها  الموموعههة علههى بعضهههم و 

 (8من البرنامج التدريبي والمطلوب منهم خالل ولساع البرنامج التدريبي من خالل الولسة رقم )
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المرحلهههة الثانيهههة  مرحلهههة اننتقهههال، وههههي تعهههرف أعضههها  الموموعهههة علهههى الهههذاكرم العاملهههة ومكوناتهههها 

 (3والتعرف على انستراتيوياع المناسبة لتحسينها، من خالل الولسة رقم )

المرحلة الثالثة  مرحلة البنا ، وهي تهدريب أعضها  الموموعهة التوريبيهة علهى اسهتخدام انسهتراتيوياع 

مهههن خهههالل موموعهههة تهههدريباع وأنشهههطة أعهههدع لتحقيههه  أههههداف البرنهههامج التهههدريبي، وذلهههب مهههن خهههالل 

 (.82-2الولساع )

 ق  من فاعلية البرنامج التدريبي.المرحلة الرابعة  مرحلة اإلنها ، وهي ىنها  البرنامج التدريبي والتح

 خطوات الجلسة التدريبية

 تحتوا كل ولسة من ولساع البرنامج التدريبي على 

 بد  الولسة بالترحيب بثعضا  الموموعة التدريبية. -8

 مناقشة الواوب البيتي وتقديم التغذية الراوعة له. -3

 في الولسة. مناقشة موضوك الولسة والهدف من الولسة وانستراتيوية المستخدمة -2

 تدريب الطالباع على استخدام انستراتيوياع من خالل التدريباع في كل ولسة. -4

  عن الولسة. وانطباعاتهم تسويل مشاعر أعضا  الموموعة التدريبية -2
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 (5جدول رقم )

 لجلسات التدريبيةا لتنفيذ زمنيالجدول ال

 عنوان الولسة التمن المستغر   وقع التنفيذ رقم الولسة

 تعارف دقيقة 42        3082ي80ي88ااحد  لولسة ااولىا

الثالثا   الولسة الثانية

 3082ي80ي82

 تعريف بالذاكرم العاملة دقيقة 42

 استراتيوية التسميخ ساعة 3082ي80ي81 ااحد الولسة الثالثة

 استراتيوية التوليف القصصي دقيقة 42        3082ي80ي32ااحد  الولسة الخامسة

الثالثا   لسة السادسةالو

 3082ي80ي39

تطبيقاع في استخدام استراتيوية  دقيقة 42

 التوليف القصصي

 استراتيوية الترميت دقيقة 42 3082ي88ي8ااحد  الولسة السابعة

تطبيقاع في استخدام استراتيوية  دقيقة 42 3082ي88ي1ااحد الولسة الثامنة

 الترميت

الثالثا   الولسة التاسعة

 3082ي88ي80

 توتئة النفاستراتيوية  دقيقة 42

 لتصور الذهنيااستراتيوية  دقيقة 42 3082ي88ي82ااحد  الولسة العاشرم

الولسة الحادية 

 معشر 

الثالثا  

 3082ي88ي89

التصور استراتيوية  في تطبيقاع دقيقة 42

 الذهني
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 عنوان الولسة التمن المستغر  وقع التنفيذ رقم الولسة

الولسة الثانية 

 عشرم

 التصنيفاستراتيوية  دقيقة 42 3082ي88ي33ااحد 

الولسة الثالثة 

 عشرم

الثالثا  

 3082ي88ي34

 التصنيفاستراتيوية  في تطبيقاع دقيقة 42

الولسة الرابعة 

 عشرم

 حل المشكالعاستراتيوية  دقيقة 42 3082ي88ي36ااحد 

الولسة الخامسة 

 عشرم

حل استراتيوية  في تطبيقاع دقيقة 42 3082ي83ي8 الثالثا 

 المشكالع

الولسة السادسة 

 عشرم

 ختامية دقيقة 42  3082ي83ي9ااحد 

 

 صدق البرنامج التدريبي 

تربيههة وعلههم الههنفس وصههعوباع الههتعلم ( محكمههين فههي ال80تههم عههرا البرنههامج التههدريبي علههى )

ين %( بهههين آرا  المحكمههه10، وقهههد تهههم أخهههذ نسهههبة اتفههها  )( 2وهههدول ) فهههي كمههها فهههي الملحههه  

   اآلتيةإلورا  التعديالع الالتمة وبنا  على هذم اآلرا ، قامع الباحثة بالتعديالع 

 ىضافة بعا انستراتيوياع المعرفية الخاصة بالذاكرم العاملة عتم -8

 ىضافة بعا التدريباع في القرا م. عمه ت3        
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 سادًسا: إجراءات الدراسة

عاملههههة والمراوههههخ المسههههاعدم فههههي بنهههها  البرنههههامج انطههههالك علههههى اإلطههههار النظههههرا للههههذاكرم ال-8

 التدريبي، والبرامج التدريبية الُمعيدم لتحسين الذاكرم العاملة.

 بنا  البرنامج التدريبي القائم على انستراتيوياع المعرفية . -3

 عرا البرنامج التدريبي على موموعة من المحكمين. -2

 م. 3082ي6ي32بتاريخ عينة الدراسة التوريبية والضابطة اختيار  -4

الحصهول علههى الموافقههة الرسههمية لتطبيهه  البرنههامج مههن المكتههب الفنههي للدراسههاع والتطههوير  -2

 م.3082ي 80ي4بوتارم التربية بتاريخ 

شههر  تقههديم و  ، عينههة التوريبيههةوالالتههي تووههد بههها العينههة الضههابطة  ارسالمههد اعمقابلههة ىدار  -9

ورا اتها.الهدف من الدراسفيما يتعل  بلإلدارم   ة وا 

 أخذ موافقة ولي أمر الطالبة المطب  عليها البرنامج لمشاركة ابنته في البرنامج التدريبي. -9

تطبيهههه  مقيههههاس رافههههن للههههذكا  لغههههرا تطبيهههه  محههههب التباعههههد فههههي اختيههههار عينههههة طالبههههاع  -1

 .واول التحق  من التكافي بين الموموعتين التوريبية والضابطة في الذكا  ،صعوباع التعلم

 تطبي  انختبار القبلي للذاكرم العاملة على أفراد الموموعة التوريبية والضابطة.  -6

 شههههرينتنفيهههذ البرنهههامج التهههدريبي للهههذاكرم العاملهههة علهههى أفهههراد الموموعهههة التوريبيهههة مهههدم  -80

 . 3082ي83ي9ىلى  3082ي80ي88بمعدل مرتين في ااسبوك خالل الفترم من 

للهههذاكرم العاملهههة علهههى أفهههراد المومهههوعتين التوريبيهههة والضهههابطة  تنفيهههذ انختبهههار البعهههدا -88

 برنامج التدريبي.مباشرم بعد اننتها  من تنفيذ ال
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 تقريباهها ( افههراد الموموعههة التوريبيههة بعههد مههرور شهههرينالمتابعههةتنفيههذ انختبههار الميوههل ) -83

 على انختبار البعدا. 

 محوسب، وتحليلها وتفسيرها.ال SPSSاستخراج النتائج باستخدام برنامج  -82
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 سابًعا: األساليب اإلحصائية المستخدمة

 ( ااساليب اإلحصائية9ودول )

 االستخدام في الدراسة الحالية األسلوب اإلحصائي  م
( Mann- Whitnyاختبهههههار مهههههان وتنهههههي ) 8

 الالمعلمي 
للتثكههههههههههههد مههههههههههههن تكههههههههههههافي المومههههههههههههوعتين 
)التوريبيهههههههههة والضهههههههههابطة( فهههههههههي نسهههههههههبة 

 ذكا . ال
وللتثكههههههههههد مههههههههههن تكههههههههههافي المومههههههههههوعتين 
)التوريبيهههههههة والضهههههههابطة( فهههههههي اختبهههههههار 

 الذاكرم العاملة.
ونختبار الفرضية ااولى على القياس 
البعدا لموانع مقياس الذاكرم العاملة 
 بين الموموعتين التوريبية والضابطة

 
 (Wilcoxonاختبهههههههههههههههههههههههههههههههههههار ولكوكسهههههههههههههههههههههههههههههههههههون) 3

 الالمعلمي
القياس  نختبار الفرضية الثانية على

القبلي والبعدا لموانع مقياس الذاكرم 
 العاملة بين درواع

 الموموعة التوريبية
ونختبهههههههههههار الفرضهههههههههههية الثالثهههههههههههة علهههههههههههى 
القيهههههههاس البعهههههههدا والميوهههههههل لموهههههههانع 
مقيهههههاس الهههههذاكرم العاملهههههة بهههههين دروهههههاع 

 الموموعة التوريبية
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 الفصل الخامس : عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

 

 المتعلقة بالفرضية األولى وتفسيرها أواًل: النتائج

 ثانًيا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية وتفسيرها

 : النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وتفسيرهااثالثً 

   التوصياترابًعا: 

 المقترحاتخامًسا: 
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 الفصل الخامس

 ومناقشتها والتوصيات والمقترحات عرض نتائج الدراسة

هههههيتضهههههمن ههههههذا ال لهههههى ىههههههدفع والتهههههي  ،للنتهههههائج التهههههي توصهههههلع ىليهههههها الدراسهههههة افصهههههل عرضا
تعههههرف فاعليههههة برنههههامج تههههدريبي فههههي تحسههههين الههههذاكرم العاملههههة لههههدى طالبههههاع صههههعوباع تعلههههم القههههرا م 

 .في محافظة مسقط

حسهههههههب تسلسهههههههل  تهاومناقشههههههه التهههههههي توصهههههههلع اليهههههههها الدراسهههههههة النتهههههههائج عهههههههرا ثتييهههههههوفيمههههههها        
 فرضياتها.

 وتفسيرها ولىتائج المتعلقة بالفرضية األ الن : عرضأوالً 

 وتنف على  

الموموعة الضابطة درواع توود فرو  ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية و     
برنامج ىلى البعدا لصالح الموموعة التوريبية ، يعتى القياس على الذاكرم العاملة في مستوى 

 الدراسة. مهذمطب  في  تدريبي

( Mann-Whitny) وتني -تم استخدام اختبار مان ؛لتحق  من دنلة هذم الفرو ول       

ح يوض (9)ا لصغر حوم العينة ولتونب افتراا اعتدالية التوتيخ الطبيعي والودول الالمعلمي، نظرا 
 .ليهاىالنتائج التي تم التوصل 
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 ( 9ودول )

 لذاكرم العاملة بيننتائج اختبار مان وتني في القياس البعدا لموانع مقياس ا

 الموموعتين التوريبية والضابطة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 αعند مستوى الدنلهة )ة حصائيى ةن هنالب فروقا ذاع دنل( أ9)يتضح من خالل الودول    

≤0A02 المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة فهي  أفهراد بهينالذاكرم العاملة  لموانع مقياس( بالنسبة

فهي وميهخ حصهائية اإلالدنلهة ف ،كانع هذم الفرو  لصالح الموموعهة التوريبيهة ىذ ؛البعدا القياس

المتوسط  العدد الموموعة المحاور
 الحسابي

اننحراف 
 المعيارا

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدنلة

 3A986 0،006 2،319 32،40 2 التوريبية المنفذ المركتا

 4،239 83،00 2 الضابطة

 3A988 0،006 2،246 20،40 2 التوريبية المكون اللفظي

 3،994 33،30 2 الضابطة

 3A986 0،006 4،686 43،30 2 التوريبية المكون البصرا

 9،809 81،90 2 الضابطة

 0،006 3،986 88،621 881،00 2 التوريبية الموموك الكلي

 83،299 23،10 2 الضابطة
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فاعليهة  باإلضهافة ىلهى ،يةقبهول الفرضه ( مما يعني0،02( وهي أقل من )0A006) كانع المحاور

عنههد  تهههاوتيادالعاملههة  الههذاكرم سههعة البرنهامج المسههتخدم فههي الدراسههة الحاليههة الههذا أدى الههى تحسههين

 االعينة الضابطة الالتي لم يبهدين تحسهنا فراد أالعينة التوريبية من الطالباع، بخالف طالباع أفراد 

 لفرضية.مما يعني قبول هذم ايذكر في قدراع الذاكرم العاملة، 

سهههفرع أ( التهههي 3082دراسهههة الفهههورا ) ليهههه ىاتفقهههع نتيوهههة ههههذ الدراسهههة مهههخ مههها توصهههلع  وقهههد

نتائوها عن ووود فرو  دالة ىحصائيا في مومل مكوناع الذاكرم العاملة بشكل عام بين المومهوعتين 

لتهدريبي التوريبية والضابطة في انختبار البعدا لصالح الموموعة التوريبية التي خضهعع للبرنهامج ا

 & Nevo)باسهههتخدام اسهههتراتيوياع التهههذكر فهههي تحسهههين الهههذاكرم العاملهههة، ودراسهههة نيفهههو وبريتنيتهههت

Breznitz, 2014)   التي أظهرع نتائوها تهثثير بهرامج تهدريباع الهذاكرم العاملهة وتسهريخ القهرا م علهى

ارنهههة بالموموعهههة تطهههور مههههاراع القهههرا م وقهههدراع الهههذاكرم العاملهههة لصهههالح المومهههوعتين التوهههريبيتين مق

التي كشفع نتائوها عهن فاعليهة التهدريب القهائم علهى حهل  (3084الضابطة، ودراسة عثمان وعيسى )

دالهة ىحصهائيا بهين  اووهدع فروقاه ىذ ؛المشكالع في تحسين الهذاكرم العاملهة لهدى ذوا صهعوباع الهتعلم

عاملههة لصههالح الموموعههة رتههب دروههاع المومههوعتين التوريبيههة والضههابطة فههي القيههاس البعههدا للههذاكرم ال

بهين أفهراد المومهوعتين حصهائيا ى( التي أسفرع عن ووهود فهرو  دالهة 3083التوريبية، ودراسة الفار )

التوريبية والضابطة في القياس البعدا علهى مههام الهذاكرم العاملهة المبرموهة حاسهوبيا علهى رفهخ كفها م 

 الموموعة التوريبية. مكوناع الذاكرم العاملة ااربعة وكانع هذم الفرو  لصالح 

( التهي كشهفع عهن أثهر 3088مخ نتائج دراسة الحسهاني )يضا أكما اتفقع نتائج هذم الدراسة 

برنامج تدريبي لمهاراع الذاكرم العاملة في تطوير مستوى انستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثاله  
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بههين حصهائيا ى ةدالهوههود فهرو  و ىلهى أشهارع النتهائج  ىذ ؛ذوا مشهكالع القههرا ممهن والسهادس انبتهدائي 

أفهراد المومهوعتين التوريبيههة والضهابطة فهي مقيههاس انسهتيعاب القرائهي والههذاكرم العاملهة وكانهع الفههرو  

التههي   (Shiran & Breznitz, 2011)لصههالح الموموعههة التوريبيههة، ودراسههة شههيران و بريتينتههت

فهههاك قهههدرم الهههذاكرم العاملهههة فهههي تخهههتين أشهههارع نتائوهههها  ىلهههى أن تمهههارين الهههذاكرم العاملهههة أدع ىلهههى ارت

المكانيهههة لهههدى أفهههراد الموموعهههة التوريبيهههة، كمههها تحسهههنع نتهههائج فهههب  –المعلومهههاع اللفظيهههة والبصهههرية 

بقههههها  الفوهههههوم بهههههين المصهههههابين بعسهههههر القهههههرا م  مهههههخ ،التشهههههفير، ومعهههههدنع القهههههرا م، وانسهههههتيعاب لهههههديهم

لعاملهههة لهههدى وميهههخ الخاضهههعين للتهههدريب، والموموعهههاع الضهههابطة ثابتهههة، كمههها ارتفعهههع سهههعة الهههذاكرم ا

التههههي كشههههفع نتائوههههها أن ( eoiceL e r rBetaoie 2013 ,)ودراسههههة هههههولميس  ووههههاثيركولي 

ااطفال في الموموعة التوريبيهة أظههروا تحسهنا واضهحا فهي كهل مهن مههام الهذاكرم العاملهة التهي تهدربوا 

لى أن التمارين التهي يهديرها المعلمهون تهيدا وكذلب التي لم يتدربوا عليها، كما أشارع النتائج ى ،عليها

فههي اادا  ااكههاديمي، ودراسههة  اتعليمياههفههي تحسههين الههذاكرم العاملههة، ونتههائج مهمههة يوابيههة ىىلههى نتههائج 

شارع نتائوهها ىلهى فاعليهة تهدريباع التكهرار فهي التهثثير علهى متغيهراع الدراسهة أ(  التي 3001)ولول 

ااولى وكهذلب فاعليهة تهدريباع اسهتراتيوياع الهذاكرم لهدى الموموعهة ااساسية لدى الموموعة التدريبية 

أا تههدريباع فههي تحسههين الههذاكرم  ( التههي لههم تتلهه   )الضههابطة ثانيههة مقارنههة بالموموعههة الثالثههةالتدريبيههة ال

ووود فرو  دالة ىحصهائيا بهين  ىلىالتي توصلع نتائوها  (3083)خرون آو العاملة،  ودراسة الوهاب 

أفراد الموموعتين التوريبية والضابطة في مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملة في متوسطي رتب 

البرنههامج التههدريبي باسههتخدام الوسههائط المتعههددم لههى ىالقيههاس البعههدا لصههالح الموموعههة التوريبيههة تعههتى 

 في تحسين مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملة.
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فهي تحسهين الهذاكرم العاملهة  وصول ىلهى ههذم النتهائج اإليوابيهةأن ااسباب الرئيسة لل ةرى الباحثوت

 ي ثتأهمها ما ي ولعل من تروخ ىلى عدم أسباب؛ أفراد الموموعة التوريبية لدى 

تهههم انتقههها  اسهههتراتيوياع  ىذ ؛أن انسهههتراتيوياع المسهههتخدمة فهههي تحسهههين الهههذاكرم كانهههع فاعلهههة -

فاعليتهههها فهههي التهههدريب علهههى الهههذاكرم مناسهههبة لهههذوا صهههعوباع الهههتعلم مهههن عهههدم دراسهههاع أثبتهههع 

العاملهههة. فاسهههتراتيوية التسهههميخ تعمهههل علهههى بقههها  المعلومهههة حاضهههرم فهههي ذههههن الطالبهههة وتمنهههخ 

أن اسهتراتيوية التوليهف القصصهي مهن انسهتراتيوياع التهي تسهاعد علهى  كمها ،تالشيها بسرعة

أن  ى ذلههههبيضههههاف ىلههههبسهههههولة بموههههرد تههههذكر القصههههة. ها ي اسههههتدعايسهههههل  ىذ ؛بقهههها  المعلومههههة

حيههه  تسهههتطيخ الطالبهههة ترميهههت عهههدم ومهههل باسهههتراتيوية الترميهههت تخفهههف العهههب  علهههى الهههذاكرم 

استراتيوية توتئة النف تدرب الطالبة علهى  في حين أنمن الذاكرم بكل سهولة، ها  واستدعا

اسهتراتيوية  باإلضهافة ىلهى. ههاظحفممها يسهاعد علهى  ؛تقسيم وحداع النف ىلى أوهتا  صهغيرم

علههى  سههاعديفهههي اسههتراتيوية تسههاعد علههى اسههتخدام التفكيههر والتسههايل ممهها  ؛عحههل المشههكال

 بالمعلومة مدم أطول. انحتفاظ

أن أسلوب تقديم البرنامج وما تضمنه من محتوى وأنشطة راعى بصورم كبيهرم خصهائف ههذم  -

تهم اختيهار عينهة الدراسهة وفه  أسهس وضهوابط علميهة  ىذ ؛الفئة مهن الطالبهاع) عينهة الدراسهة (

فههي  سههاعدتشههخيف حالههة الطالبههاع  ومههن ثههم فههإنتوضههح المشههكلة التههي يعههانين منههها،  ةقننههم

اد العينهة التوريبيهة لهم يتوههاوت عمليهة تقهديم البرنهامج العالوهي المناسههب لههن، كمها أن عهدد أفههر 

وهذا العدد القليل ساعد المدربهة علهى تكثيهف العمهل مهخ ههذم الطالبهاع ومتابعهة  ؛( طالباع2)

 مستواها وقدراتها.كل حالة حسب 
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التههي تههم وضههعها بمهها يتناسههب مههخ  ؛شههمل البرنههامج التههدريبي موموعههة مههن اانشههطة المتنوعههة -

حسهههب نهههوك الولسهههة المقدمهههة بقهههدراع الطهههالب واتبهههاك أسهههلوب التهههدرج مهههن السههههل الهههى المعقهههد 

التقويميههههة التههههي تيديههههها نشههههطة وااالحركيههههة والبنائيههههة نشههههطة ااشههههمل البرنههههامج  ىذ ؛للطالبههههاع

 الطالباع داخل الفصل الدراسي وكذلب التي تكلف بإنواتها في المنتل.

يمكههن تيههادم سههعة الههذاكرم أنههه لههى ىوقهد توافقههع نتههائج هههذم الدراسههة مههخ اإلطههار النظههرا الههذا يشههير 

يطلههب مههن الفههرد  التههيالمهههام  فههي والمسههتخدمة المتاحههةالعاملههة عههن طريهه  تيههادم المصههادر المعرفيههة 

الههذاكرم لههدى الطههالب يمكههن تنشههيطها وتيههادم كفا تههها وفاعليتههها مههن خههالل ممارسههة ، وأن قههدراع دايهههاأ

 (.8661 انستراتيوياع المعرفية وتطبي  البرامج التدريبية المالئمة )التياع،
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 نية وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بالفرضية الثا : عرضانيً ثا

 التي تنف على   

في القياسين القبلي والبعدا ئية بين درواع الموموعة التوريبية توود فرو  ذاع دنلة ىحصا     
 مهذمطب  في  تدريبيبرنامج ىلى ، يعتى القياس البعداصالح تحسين الذاكرم العاملة لي مستوى ف

 الدراسة.

؛ الالمعلمهههههههي (Wilcoxon) تهههههههم اسهههههههتخدام اختبهههههههار ولكوكسهههههههون ؛وللتحقههههههه  مهههههههن دنلهههههههة الفهههههههرو    
( يوضههههح 1لتونههههب افتههههراا اعتداليههههة التوتيههههخ الطبيعههههي والوههههدول رقههههم)لصههههغر حوههههم العينههههة و  انظههههرا 

 .ليهاىالنتائج التي تم التوصل 
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 (1)ودول 

نتائج اختبار ولكوكسون للقياسين القبلي والبعدا لموانع مقياس الذاكرم العاملة افراد الموموعة 
 التوريبية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 αعنهههد مسهههتوى الدنلهههة  )حصهههائية ىووهههود فهههرو  ذاع دنلهههة  (1)يتضهههح مهههن خهههالل الوهههدول 

≤0A02)  ؛ ىذلصههالح التطبيهه  البعههدا لموههانع مقيههاس الههذاكرم العاملههةالقبلههي والبعههدا  القياسههينبههين 

المتوسط  العدد القياس المحاور
 الحسابي

اننحراف 
 المعيارا

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدنلة

المركتا المنفذ  

 

 3A032 0،042 4،826 82،40 2 قبلي

 2،319 32،40 2 بعدا

اللفظي المكون  

 

 3A032 0،042 4،904 33،30 2 قبلي

 2،246 20،40 2 بعدا

البصرا المكون  

 

 3A023 0،042 3،192 82،10 2 قبلي

 4،686 43،30 2 بعدا

يالكل الموموك  3A032 0،042 1،130 28،40 2 قبلي 

 88،621 881،00 2 بعدا
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( والمكههون 0A042ة فههي المنفههذ المركههتا والمكههون اللفظههي والمومههوك الكلههي )كانههع الدنلههة انحصههائي

( وههذا ييكهد فاعليهة البرنهامج المسهتخدم فهي الدراسهة 0،02( وهي وميعهها أقهل مهن )0A043البصرا )

  قبول الفرضية الثانية.ومن ثم  الحالية،

ن                       ليههههههههه دراسههههههههة سوانسههههههههون وآخههههههههرو ىوقههههههههد اتفقههههههههع نتيوههههههههة هههههههههذ الدراسههههههههة مههههههههخ مهههههههها توصههههههههلع   

(Swanson, Kehler & Jerman , 2012)  التهي كشهفع نتائوهها عهن تطهور اادا  علهى الهذاكرم

العاملهههة بشهههكل ملحهههوظ فهههي كهههال المومهههوعتين اللتهههين تعرضهههتا للتوربهههة )تهههثثيراع المعرفهههة انسهههتراتيوية 

التههي Dahlin, 2011) )ين والتههدريب انسههتراتيوي فههي اادا  علههى الههذاكرم العاملههة(، ودراسههة داهلهه

أظههرع نتائوهها فعاليهة برنهامج تهدريبي معرفييىدراكهي علهى الهذاكرم العاملهة لألطفهال ذوا انحتياوههاع 

أثمهرع تمهارين الهذاكرم العاملهة بتهثثيراع بهدع ذاع فائهدم فهي تطهور  ؛ ىذالخاصة فهي المرحلهة انبتدائيهة

رم العاملههة يمكهههن أن تكههون عهههامال أساسههيا فهههي وكشههفع النتهههائج أن الههذاك ،انسههتيعاب القرائههي لألطفهههال

تطهههور وتعلهههم القهههرا م والكتابهههة بهههين ااطفهههال ذوا انحتياوهههاع الخاصهههة، وأن التهههدخل لتطهههوير الهههذاكرم 

 (  rt(2011 ,العاملة قد يساعد على أن يصبح ااطفال أكثر مهارم في انسهتيعاب، ودراسهة وهراا

 ،ين ذوا اضطراب نقف اننتبام وفرط الحركة الشديدالتي كشفع نتائوها عن تحسن في أدا  المراهق

تههثثيراع برنههامج تههدريب الههذاكرم العاملههة الههذا تعرضههوا لههى ىوصههعوباع الههتعلم فههي الههذاكرم العاملههة يعههتى 

التي بينع نتائوها فعالية برناموين تهدريبيين  (Carretti, etal, 2014)له، ودراسة كادارون وآخرون 

المعرفة والذاكرم العاملة في تحسين ىنوات الطلبة وأن التدريباع التهي تركهت يتضمنان تدريباع ما ورا  

 فهم النف.  فيعلى التدريب المحدد لما ورا  المعرفة والذاكرم العاملة يسرك 
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التههي كشههفع عههن فاعليههة  (3084كمهها اتفقههع نتيوههة هههذم الدراسههة مههخ دراسههة عثمههان وعيسههى )

ووهدع فهرو   ىذ ،ين الذاكرم العاملة لذوا صعوباع التعلمالتدريب القائم على حل المشكالع في تحس

ذاع دنلة ىحصائية بين رتب درواع الموموعة التوريبية في القياسين القبلي والبعدا للذاكرم العاملهة 

بهههين حصهههائيا ىسهههفرع عهههن ووهههود فهههرو  دالهههة أ( التهههي 3083لصهههالح القيهههاس البعهههدا، ودراسهههة الفهههار )

هام الذاكرم العاملهة المبرموهة حاسهوبيا علهى رفهخ كفها م مكونهاع الهذاكرم التطبي  القبلي والبعدا على م

 ,Nevo & Breznitz)وكانههع الفههرو  لصههالح التطبيهه  البعههدا، ودراسههة نيفههو وبريتنتههت  ،العاملههة

تحسههن أدا  أفههراد الموموعههة التوريبيههة كاملههة فههي وميههخ مقههاييس  ىلههىالتههي توصههلع نتائوههها  (2013

لهة ريههاا ااطفهال ىلههى الصهف ااول،  كمها أشههارع النتهائج ىلههى أهميهة تعتيههت الهذاكرم العاملهة فههي مرح

مهههاراع الههذاكرم العاملههة قبههل أن تبههدأ مرحلههة تعلههم القههرا م الفعليههة فههي المدرسههة، وذلههب إلحههرات منوههتاع 

فاعليههة البرنههامج التهههدريبي لههى ى( التههي توصههلع 2003أكبههر فههي القههرا م مسههتقبال، ودراسههة مصههطفى )

التدريب على بعا وظائف الذاكرم العاملة لدى عينة توريبية من تالميذ الحلقة ااولى  المستخدم في

بالتعليم ااساسي من ذوا صعوباع التعلم في انستدعا  المباشر للمعلوماع، ودراسة وودم والصاي  

سهمعياا قهاع و المع( التي أظهرع نتائوهها ووهود فهرو  ذاع دالهة ىحصهائيا لموموعهة الطالبهاع 2012)

بهههين التطبيقهههين القبلهههي والبعهههدا لصهههالح التطبيههه  البعهههدا فهههي الدروهههة الكليهههة نختبهههار الهههذاكرم العاملهههة 

البرنامج المعرفي في تنمية سعة الذاكرم العاملة البصهرية الهذا تعرضهع لهه لى ىويعتى ذلب  ،البصرية

 أفراد الموموعة التوريبية.

ا ملحوظهها فههي تعلههم يبيههة قههد حققههوا تقههدما أن أفههراد الموموعههة التور لههى ىوقههد تعههتى هههذم النتيوههة 

كههان التركيههت عنههد تقههديم البرنههامج بصههورم أساسههية علههى تحسههين قههدراع الههذاكرم العاملههة لههدى  ىذ ؛القههرا م
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من أنشطة وأساليب وطر  تهدريس متقدمهة ووسهائل رشادا اإلالطالباع من خالل ما تضمنه البرنامج 

سهاعد ذلهب  مهن ثهمو  ،رنهامج علهى المعلومهاع أو المحتهوىوتقنياع حديثة ولهم يهتم التركيهت فهي تقهديم الب

عهههن دفهههخ  باعتبههار أن الهههذاكرم العاملهههة هههي المسهههيولة ؛لهههدى ههههين  الطالبهههاع سهههعة الهههذاكرم العاملههةفههي 

 .هايالى بيرم اننتبام والمحافظة عل المعلوماع

 وتفسيرها فرضية الثالثةالنتائج المتعلقة بال : عرضاثالثً 

 التي تنف على   

في القياسين القبلي والميول توود فرو  ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية       
 مهذتدريبي مطب  في برنامج ىلى ، يعتى القياس الميولصالح تحسين الذاكرم العاملة لي مستوى ف

 الدراسة.

تههههههههههههههههم اسههههههههههههههههتخدام اختبههههههههههههههههار  ؛هههههههههههههههههذم الفههههههههههههههههرو  مههههههههههههههههن أوههههههههههههههههل التحقهههههههههههههههه  مههههههههههههههههن دنلههههههههههههههههة
   (6(يتضح ذلب من خالل الودول و  (Wilcoxon)ولكوكسون
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 (6ودول )

نتائج اختبار ولكوكسون للقياسين البعدا والمتابعة لموانع مقياس الذاكرم العاملة افراد الموموعة 
 التوريبية

 

 

عنههد مسههتوى الدنلههة  حصههائية ىعههدم ووههود فههرو  ذاع دنلههة  ( 6) يتضههح مههن خههالل الوههدول 

(α ≤0A02)  كانههههع الدنلههههة  ىذ لموههههانع مقيههههاس الههههذاكرم العاملههههة، الميوههههلالبعههههدا و  القياسههههينبههههين

( 0A463( والمكهههههون البصهههههرا )0A919( والمكهههههون اللفظهههههي )0A099للمنفهههههذ المركهههههتا ) انحصهههههائية

المتوسط  العدد القياس المحاور
 الحسابي

اننحراف 
 المعيارا

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدنلة

المركتا المنفذ  

 

 8A148 0،099 2،319 32،40 2 بعدا

 3،860 32،90 2 متابعة

اللفظي المكون  

 

 0A398 0،919 2،246 20،40 2 بعدا

 0،000 20،00 2 متابعة

البصرا المكون  

 

 0A919 0،463 4،686 43،30 2 بعدا

 4،994 44،30 2 متابعة

الكلي الموموك  88،621 881،00 2 بعدا 
0,822 0،163 

 2،981 889،10 2 متابعة
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المسهتخدم  ( وههذا معنهام بقها  أثهر البرنهامج التهدريبي0،02كبهر مهن )أ ( وهي0A163موك الكلي )والمو

  نرفا الفرضية. ونتيوة لذلب؛ في الدراسة الحالية،

(التهي كشهفع نتائوهها 3084وقد اتفقع نتيوهة ههذم الدراسهة مهخ نتهائج دراسهة عثمهان وعيسهى )

حهل المشهكالع فهي تحسهين الهذاكرم العاملهة لهدى ذوا  تثثير البرنامج التدريبي القهائم علهى ارعن استمر 

كانههع الفههرو  بههين دروههاع القياسههين البعههدا  ىذ ؛صههعوباع الههتعلم بعههد توقههف تطبيقههه بشهههر ونصههف

( التههي 3083والتتبعههي للههذاكرم العاملههة لههدى الموموعههة التوريبيههة غيههر دالههة ىحصههائيا، ودراسههة الفههار )

ي التطبيههه  البعهههدا والتتبعهههي لهههدى أفهههراد الموموعهههة فهههحصهههائيا ىسهههفرع عهههن عهههدم ووهههود فهههرو  دالهههة أ

التوريبيهههة علهههى مههههام الهههذاكرم العاملهههة المبرموهههة حاسهههوبيا علهههى رفهههخ كفههها م مكونهههاع الهههذاكرم العاملهههة 

أشهههارع النتهههائج ىلهههى أن التهههدريب الحاسهههوبي للهههذاكرم العاملهههة يرفهههخ كفههها م مكونهههاع الهههذاكرم  ىذااربعهههة، 

خهرون آو حتى بعد مرور شهر على التدريب، ودراسهة الوههاب  نفسها هوأن اادا  يظل بكفا ت ،ةااربع

التههي أظهههرع نتائوههها عههدم ووههود فههرو  دالههة ىحصههائيا بههين متوسههطي رتههب أفههراد الموموعههة  (3083)

خرى أومن وهة  .التوريبية في مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملة في القياسين البعدا والتتبعي

( التهي أسهفرع نتائوهها عهن 3082دراسهة الفهورا ) ليه ىالدراسة مخ ما توصلع فقد اختلفع نتيوة هذ 

ووهههود فههههرو  دالههههة ىحصههههائيا فهههي الموموعههههة التوريبيههههة )الههههذين خضهههعوا للبرنههههامج التههههدريبي باسههههتخدام 

اسهتراتيوياع التهذكر فههي تحسهين الهذاكرم العاملههة( بهين متوسهطاع انختبههاراع الثالثهة )القبلهي، والبعههدا 

م وكانهههع ههههذ فهههي مومهههل مكونهههاع الهههذاكرم العاملهههة وفهههي مسهههتوى الهههذاكرم العاملهههة بشهههكل عههها والمتابعهههة(

 المتابعة. الفرو  لصالح اختبار 
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أن البرنامج التدريبي ساعد فهي تحسهين لى ىوتعتو الباحثة بقا  أثر البرنامج التدريبي للدراسة 

 تههوطريق التهدريبيب تقهديم البرنهامج أسهلو ن انتيوهة  ؛الذاكرم العاملة لدى طالباع الموموعة التوريبيهة

ولههم يعتمههد التههدريب علههى الوانههب النظههرا  ،فههي انعتبههار انحتياوههاع الفعليههة لهههين  الطالبههاع عأخههذ

بقا  على مما ساعد   ؛في تقديم البرنامجساليب وااوالوسائل دواع وااخ اانشطة يتم تنو  بل ؛والتلقين

اعتمهههد علهههى اسهههتراتيوياع أثبتهههع فاعليتهههها فهههي  التهههدريبي أطهههول، كمههها أن البرنهههامج مهههدمأثهههر التهههدريب 

عمد ىلى تفعيل الحهواس البصهرية  أن البرنامج التدريبيكما  ،دراساع سابقة في تحسين الذاكرم العاملة

الههذاكرم العاملههة لههديهن حتههى بعههد مههرور  وتوسههيخوهههذا سههاعد علههى تحسههين  ،والسههمعية لههدى الطالبههاع

 البرنامج.  )شهرين( من اننتها  من تطبي 

 رابعا: التوصيات: 

أثبتههههع الدراسههههة الحاليههههة فاعليههههة برنههههامج تههههدريبي فههههي تحسههههين الههههذاكرم العاملههههة لههههدى طالبههههاع 

في ضو  من التوصياع موموعة صعوباع تعلم القرا م في محافظة مسقط، ولذلب فقد تم استخالف 

   يما يثتومن أهمها  ،هذم النتائج

؛ لههديهن العاملههة الههذاكرم تحسههين لههدى الطالبههاع فههية أهميههلهههذا البرنههامج مههن لمهها كههان  -

بتهههدريب معلمهههي صهههعوباع الهههتعلم علهههى اسهههتخدام اسهههتراتيوياع انهتمهههام ينبغهههي  فإنهههه

 تحسين الذاكرم العاملة.

اسههتخدام ااسههاليب المسههتخدمة فههي هههذم الدراسههة لتخفيههف العبههث علههى الههذاكرم ضههرورم  -

يئة واستخدام وهات توقيهع بصهرا العاملة لدى طالب صعوباع التعلم مثل ترميت الب

 لتنظيم تعلم الطالب. 
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لمها لهها  ؛بالمهدارس والتقنيهاع الحديثهة تكنولوويا التعليم مختلف أنواك انهتمام بتوفير -

 من أهمية عند توظيفها في تدريس الطالب الذين لديهم صعوباع تعلم.

ن التعلهيم علهى وميهخ طهالب الصهفوف ااولهى مه ةمقنندراسة ىمكانية تطبي  مقاييس  -

وذلههب لتقههديم الههدعم والعههالج  ؛ااساسههي لتحديههد مسههتوى قههدراع الههذاكرم العاملههة لههديهم

 المناسب لهم. 

صعوباع التعلم وااخصائيين النفسهيين لالسهتفادم مهن البرنهامج التهدريبي الهذا خصائي ىتوويه  -

علم، كمهها فههي هههذم الدراسههة لتحسههين مسههتوى الههذاكرم العاملههة لههدى طههالب صههعوباع الههتم ي بنههاتههم 

والفنياع والتدريباع المقدمة في ههذا البرنهامج فهي تهدريب فئهاع أخهرى ساليب اايمكن استخدام 

 لديها هذم المشكالع.

 المقترحاتخامسا: 

   تيةىورا  البحو  اآل ةقتر  الباحثت في ضو  نتائج هذم الدراسة

في تحسين الذاكرم هم تدريبي لمعلمي صعوباع التعلم  لتطوير قدراتهم ومهاراتتصميم برنامج  -8

 طالب صعوباع التعلم.العاملة لدى 

ولكهههن فهههي  ؛تعلمالهههصهههعوباع الب برنهههامج تهههدريبي فهههي تحسهههين الهههذاكرم العاملهههة لهههدى طهههعمهههل  -3

 مراحل تعليمية مختلفة ومواد دراسية أخرى.

 ؛خههرىأعمههل بههرامج تههدريبي فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة للطههالب الههذين يعههانون مههن مشههكالع  -2

 وفرط الحركة وانندفاعية والنسيان.مثل التشتع 
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بمشكالع ىورا  دراسة وصفية للتعرف على مدى معرفة المعلمين في مراحل التعليم المختلفة  -4

 الذاكرم لدى الطالب وانستراتيوياع المستخدمة لتحسينها.

ىوههرا  دراسههة توريبيههة للتعههرف علههى مههدى تطههور الفهههم القرائههي لههدى ذوا صههعوباع الههتعلم مههن  -2

 وير الذاكرم العاملة لديهم.خالل تط
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 ، اإلسكندرية  دار الوفا .سيكولوجية صعوبات التعلم(، 3080ابراهيم، سليمان )

بهههين ذوا صهههعوباع  الفهههرو  فهههي الهههذاكرم العاملهههة "اللفظيهههة وغيهههر اللفظيهههة .(3006ىبهههراهيم، صهههافينات )   

التربيةة  مجلة كلية اع اننتبام والعاديين من تالميذ المرحلة انبتدائية بالمدينة المنورم.التعلم واضطراب

 . 829 - 806 (،94، )بالزقازيق

مجلةةةةة (. الههههذاكرم العاملههههة فههههي الفصههههل المدرسههههي و ىشههههكالية اادا  المعرفههههي. 3080ىبههههراهيم، لطفههههي )   

 .86 - 8، 39 ،مصر-ياالرشاد النفس

النمذوههة البنائيههة لمكونههاع الههذاكرم العاملههة . (3082) و سههليمان عبههد ربههه مغههاتا ؛اانصههارا، بههدر محمههد

( 4) 84  البحهرين- مجلة العلوم التربوية والنفسةية .سهنة 83و حتى  4لدى ااطفال الكويتيين من 

802 - 821 . 

 . بيروع  دار العلم للماليين.صعوبة القراءة(. 3080بلطوي، لمى )

ليهههة تهههدريباع التكهههرار وبعههها اسهههتراتيوياع الهههذاكرم باسهههتخدام الكمبيهههوتر فهههي فعا .(3001ولوهههل، نصهههرم )

كلية  مجلة تحسين التسمية السريعة والذاكرم العاملة والفهم القرائي لدى التالميذ ذوا صعوباع التعلم.

 . 392 - 386 (،92)81  مصر  ،وامعة بنها  ،التربية

برنهامج معرفهي فهي تنميهة الهذاكرم العالمهة البصهرية  مهدى فاعليهة .(3083)  آمهال، والصهاي  ؛وودم، يسرا

 . 438 - 266 (،2)33 ،دراسات نفسية لدى الطالباع المعاقاع سمعياا وغير المعاقاع سمعياا.
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 انسههتيعابأثههر برنههامج تههدريبي لمهههاراع الههذاكرم العاملههة فههي تطههوير مسههتوى  .(3088الحسههاني، سههامر )

 . 329 - 868 (،98،)مجلة كلية التربية بالزقازيقم. القرائي لدى الطلبة ذوا مشكالع القرا 

 .، مصر، مكتبة اانولو مصرية صعوبة الفهم القرائي( 3083سالم، مروى )

(. التنبههههي بههههثدا  التالميههههذ ذوا 3083) وصههههبا  السههههيد سههههعد ؛مسههههعد ربيههههخ عبههههداهللو  ؛رمضههههان، رمضههههان

مجلةة كليةة  ختبهاراع الهذاكرم العاملهة.صعوباع التعلم في اختبهار الفههم القرائهي مهن خهالل أدائههم فهي ا

 . 339 - 868 (68) 32 مصر -  التربية

مصهههر  دار  .صةةةعوبات الةةةتعلم االسةةةتراتيجيات التدريسةةةية والمةةةداخل العالجيةةةة(. 3001فتحهههي )التيههاع، 

 النشر للوامعاع.

 . مصر  دار النشر للوامعاع. علم النفس المعرفي(. 3008التياع، فتحي )

. مصههر  دار سةةيكولوجية الةةتعلم بةةين المنظةةور االرتبةةاطي والمنظةةور المعرفةةي(. 3004التيههاع، فتحههي )

 النشر للوامعاع.

 . مصر  دار النشر للوامعاع. صعوبات التعلم(. 8661التياع، فتحي )

مجلةة كليةة  سهعة الهذاكرم العاملهة لهدى ااطفهال ذوا صهعوباع الفههم القرائهي. (.3001السطيحة، ابتسهام )

 . 409 - 229 (،8) 21 ،ااردن -التربية

دراسههة مقارنهة بهين العههاديين وذوا صهعوباع تعلههم العلهوم فهي بعهها مكونهاع الههذاكرم  .(3088سهعد، هبهة )

 . 402 - 293 (،6) مصر، -مجلة كلية التربية  العاملة من تالميذ المرحلة اإلعدادية.

صههعوباع تعلههم العلههوم مههن الفههرو  فههي الههذاكرم العاملههة بههين العههاديين وذوا  .(3088)  سههعد، هبههة محمههد

 . 828 - 802 ،881  مصر - مجلة القراءة والمعرفة تالميذ المرحلة اإلعدادية.
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المكانيهههة فهههي التحصهههيل  -دور الهههذاكرم العاملهههة اللفظيهههة والبصهههرية . (3080) سهههليمان، عبهههد ربهههه مغهههاتا

 . 98 - 42 (،4 )، 21  الكويع- مجلة العلوم االجتماعية الدراسي لدى تالميذ التعليم ااساسي.

 . مصر  مكتبة اانولو مصرية.علم النفس المعرفي المعاصر(. 3002أنور )الشرقاوا، 

فاعليةةة الةةذاكرة العاملةةة لةةدى ذوي صةةعوبات الةةتعلم مةةن تالميةةذ الحلقةةة  .(3000)  شههلبي، أمينههة ىبههراهيم

نحهو  -عهة المنصهورم المهيتمر السهنوا لكليهة التربيهة وام في ورقة مقدمة .الثانية من التعليم األساسي

 846 – 803 المنصورم، وامعة المنصورم، ،الخاصة  انحتياواعرعاية نفسية وتربوية أفضل لذوا 

السههرعة اإلدراكيههة و مههدى الههذاكرم العاملههة لههدى أطفههال الروضههة العههاديين و ذوا .(3088الشههربيني، هههانم )

 . 98 - 3 (،99)3ر، مص - مجلة كلية التربية صعوباع تعلم المهاراع قبل ااكاديمية.

منخفا( ومستوى توهيهت  -دور سعة الذاكرم العاملة )مرتفخ . (3083محمد )، والوطبان ؛ الشريدم، أمل

عمي ( في الفهم القرائهي لهدى تالميهذ وتلميهذاع الصهف الخهامس انبتهدائي فهي  -المعلوماع )سطحي 

 . 421 - 262 (،63) 32 ،مجلة كلية التربية منطقة القصيم.

فاعليهة برنهامج تهدريبى باسهتخدام الوسهائط المتعهددم  .(3083)  محمهد وعثمهانو  ؛الهديبو هاب، داليها عبدالو 

دراسةةةات  فىههى تحسههين مهههاراع التواصههل اللفظههى والههذاكرم العاملهههة لههدى ااطفههال التوحههديين بالطههائف.

 . 813 - 836 (،28)، السعودية– عربية في التربية وعلم النفس

الههذاكرم العاملههة لههدى العههاديين و ذوا صههعوباع الههتعلم و المتههثخرين دراسههيا و .(3006عبههدالهادا، داليهها )

 .311 - 332 (،4)، 842، التربيةبطئي التعلم بالصف الخامس انبتدائي. 

(.فعاليههة التههدريب القههائم علههى حههل المشههكالع فههي تحسههين الههذاكرم 3084وههابر )؛ وعيسههى، أحمههد  عثمههان،

 .26-8(، 9، )8مصر،  -جلة التربية الخاصةمالعاملة لدى ذوا صعوباع التعلم. 
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مجلة أثر ااسلوب المعرفي واستراتيوية توهيت المعلوماع على الذاكرم العاملة.  .(3000العدل، عادل. )

 . 228 - 322 (،2) 34 ،كلية التربية

ع دا  مهههههام الههههذاكرم العاملههههة لههههدى التالميههههذ الفههههائقين دراسههههياا و ذوا صههههعوباآ (.3082العشههههرا، فتحههههي )

 . 249 - 206(، 22)4 مصر،- دراسات عربية في التربية وعلم النفس التعلم.

 . عمان  دار المسيرم للنشر والتوتيخ.موسوعة المصطلحات التربوية(. 3088علي، محمد السيد )

(. فاعلية التدريب الحاسوبي لمهاراع الذاكرم العاملة على آدا  مكوناتها ااربعة 3083الفار، رانيا محمد )

 .296-2(، 228) 33مصر،  -دراسات نفسيةدى عينة من ااطفال. ل

فاعليةةة برنةةامج تةةدريبي باسةةتخدام اسةةتراتيجيات التةةذكر فةةي تحسةةين الةةذاكرة (. 3082الفههورا، فاطمههة  )

 العاملة لدى عينة من طلبة الحلقة األولى من التعليم األساسي بالصةف الرابةع فةي محافظةة مسةقط

 (. وامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.)رسالة ماوستير غير منشورم

قهدرم موهال الهذاكرم العاملهة بمقيهاس سهتانفورد بينيهه للهذكا  الصهورم الخامسهة  .(3083)  القحطاني، هنادا

مجلةة دراسةات عربيةة فةي  على التمييت بين العاديين و ذوا صعوباع التعلم و ذوا انعاقهة العقليهة.

 . 912 - 998 (، 4)، 88  ،مصر – علم النفس

 . عمان  دار الثقافة.صعوبات التعلم(. 3083فياد )؛ والووالدم، مصطفى القمش، 

؛ والومهالي، فوتيهة ؛ ...  ، يوسهفويوسهف ؛عبهداهلل، الصهارميو  ؛عبهدالقوا ،التبيهداو  ؛كاظم، علي مههدا

فهي تقنين اختبار رافن للمصهفوفاع المتتابعهة الملونهة علهى انطفهال العمهانيين . (3001) الفورا،سعاد

 .436 - 268 (،2 )81  مصر- دراسات نفسية سنة. 88 - 2المرحلة العمرية بين 
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(. أثههر مقههدار معلومههاع مهها ورا  الههذاكرم فههي فعاليههة وتعمههيم اسههتخدام المههتعلم 3002الكيههال، مختههار أحمههد )

 .302-2(، 824) 30مصر،  -مجلة البحوث النفسية والتربويةنستراتيوياع التعلم المعرفية. 

. القههاهرم  صةةعوبات القةةراءة والكتابةةة تشخيصةةها واسةةتراتيجيات عالجهةةا(. 3002ا، منههى ابههراهيم )اللبههود

 مكتبة تهرا  الشر .

سةةعة الةةذاكرة العاملةةة و الةةنمط المعرفةةي ) لفظةةي ر تخيلةةي ( وسةةرعة االدرا  .(3009. )اللقطههة، رانههدم 

. (رسهالة دكتهورام)االردنيةين وعالقتها بالعمليةات العقليةة المسةتخدمة فةي حةل المشةكالت لةدى الطلبةة

 وامعة عمان العربية، عمان. 

أثهههر الهههذاكرم العاملهههة البصهههرية علهههى كفههها م أدا  مههههام البحههه   .(3001)  محمهههود السهههيد،و  ؛محمهههد، محمهههد

 (،3)32 ،مجلةةة البحةةوث النفسةةية والتربويةةة البصههرا لههدى مرتفعههي و منخفضههي التحصههيل الدراسههي.

280 - 242 . 

المكانيههة العاملههة  -دراسههة مقارنههة لههبعا خصههائف وظههائف الههذاكرم البصههرية  (.3002مصهطفى، محمههد )

العهاديين  ولدى موموعتين من ذوا صعوباع التعلم ) اضطراباع اإلدارب البصرا للنف المقهرو  ( 

 . 491 - 430( 24) 3 ،مصر – مجلة كلية التربيةمن تالميذ الحلقة ااولى بالتعليم ااساسي. 

أثههههر برنههههامج للتههههدريب علههههى بعهههها وظههههائف الههههذاكرم اللفظيههههة العاملههههة فههههي  .(3002مصههههطفي، محمههههد. )

انستدعا  المباشر للمعلومهاع لهدى عينهة مهن تالميهذ الحلقهة ااولهى بهالتعليم ااساسهي ذوا صهعوباع 

 . 332 - 898 (،833) 8، التربيةالتعلم. 
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ي تحسةةين حةةل المشةةكالت فاعليةةة برنةةامج تةةدريبي لتنميةةة الةةذاكرة العاملةةة فةة(. 3089النههاعبي، هنههد )

الرياضةةية اللفظيةةة لةةدى طةةالب الصةةف الرابةةع ذوي صةةعوبات الةةتعلم فةةي مةةدارس الحلقةةة األولةةى مةةن 

 )رسالة ماوستير غير منشورم(. وامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. .التعليم األساسي

 

لصةةةف الرابةةةع لطةةةالب اسةةةعة الةةةذاكرة العاملةةةة ومسةةةتويات معالجةةةة المعلومةةةات (. 3082الهنهههائي، ثريههها )

)رسههالة ماوسههتير غيههر منشههورم(. وامعههة السههلطان قههابوس، سههلطنة  .محافظةةة الداخليةةةاألساسةةي فةةي 

 عمان.

. فاعليهههة برنهههامج تهههدريبي اسهههتخدام الوسهههائط (3083) ماوهههد؛ وعثمهههان،  محمهههد؛ والهههديب،  داليهههاالوههههاب، 

ل التوحهههديين بالطهههائف. المتعهههددم فهههي تحسهههين مههههاراع التواصهههل اللفظهههي والهههذاكرم العاملهههة لهههدى ااطفههها

 .813-828(، 28، )3، وعلم النفس دراسات عربية في التربية
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 قائمة بأسماء أعضاء لجنة التحكيم للبرنامج التدريبي لتحسين الذاكرة العاملة

 جهة العمل االسم م
 السلطان قابوسجامعة  أ.د. أحمد شبيب 1
 جامعة نزوى د. عبد الرزاق القيسي أ. 2
 جامعة السلطان قابوس أ.د. عبد القوي الزبيدي 3
 جامعة السلطان قابوس د. محمود إمام 4
 الجامعة العربية المفتوحة د. حمد الغافري 5
 جامعة نزوى د. هدى الضوي 6
 جامعة نزوى د. عبد الفتاح الخواجا 7
 جامعة نزوى ماجد الكليب . أ 8
 دائرة البرامج التعليمية مليكة الهنائي . أ 9
 مدرسة الحمراء للتعليم األساسي حاكمة العبري . أ 11
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 (6ملحق )

عنوان 

 الجلسة

األساليب  األهداف الخاصة لها الهدف العام للجلسة

 المستخدمة

 األدوات المستخدمة

 تعارف 
 

تتعرف عضوات 

المجموعة على 

 .ابعضهن بعض

تتعرف عضوات المجموعة  -

 .اعلى بعضهن بعض

تدرك عضوات المجموعة  -

 أهمية البرنامج التدريبي.

تتعرف عضوات المجموعة  -

على ملف الطالبة التدريبي 

 المستخدم في البرنامج.

اللعب -  
التعاقد  -

 السلوكي
النمذجة -  
قتصاد اال -

 الرمزي
التغذية  -

 الراجعة
 

كرة يد صغيرة ، 
لألطفال ميكروفون 

، بطاقات تعريفية، 
ملف الطالبة 

 التدريبي
 

تعريف 
بالذاكرة 
 العاملة

 

تتعرف المتدربة على 

 الذاكرة العاملة.

تتعرف المتدربة على مفهوم  -

 الذاكرة العاملة.  

تتعرف المتدربة على مكونات  -

 الذاكرة العاملة.

على طرق  المتدربةأن تتعرف  -

تحسين الذاكرة العاملة 

 .هواستراتيجيات

 

اللعب -  
النمذجة -  
قتصاد اال -

 الرمزي
التغذية  -

 الراجعة
 

صلصال، جهاز 
عرض بوربوينت، 

ملف الطالبة 
 التدريبي.
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عنوان 

 الجلسة

األساليب  األهداف الخاصة لها الهدف العام للجلسة

 المستخدمة

 األدوات المستخدمة

استراتيجية 

 التسميع

تدريب الطالبات 
الذاكرة على تحسين 

من خالل  العاملة
استخدام استراتيجية 

 التسميع.
 

أن تتعرف الطالبة على  -

 استراتيجية التسميع.

أن تكرر الطالبة المعلومة  -

 المراد تذكرها عدة مرات بانتباه.

التعلم باللعب، 

الرسم على 

الهواء، الكتابة 

 على الرمل

رمل، بطاقات 
، جهاز  ملونة

 كمبيوتر
 

تطبيقات 

استراتيجية 

 التسميع

تحسين الذاكرة 

العاملة من خالل 

تطبيق استراتيجية 

التسميع على 

األكاديمية  التدريبات

 في اللغة العربية

أن تتقن الطالبة استخدام  -

 .استراتيجية التسميع

أن تتطبق الطالبة استراتيجية  -

األكاديمية  التدريباتالتسميع في 

 في اللغة العربية

أن تستطيع الطالبة استرجاع  -

مقاطع كلمة وتركيبها من خالل 

 استخدام استراتيجية التسميع.

 

 

 

 

النمذجة، الحوار 
والنقاش، التعلم 
، باللعب، التنافس
 التعلم التعاوني

 

بطاقات ملونة، 

رمل، ساعة 

 الحروف
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عنوان 

 الجلسة

األساليب  الخاصة لهااألهداف  الهدف العام للجلسة

 المستخدمة

 األدوات المستخدمة

استراتيجية 

التوليف 

 القصصي

تدريب الطالبات 
على تحسين الذاكرة 

العاملة من خالل 
استخدام استراتيجية 
التوليف القصصي 

 التدريباتفي 
األكاديمية للمواد 

 الدراسية.
 

تتعرف الطالبة على استخدام  -
استراتيجية التوليف القصصي في 

 تذكر المعلومات.
تربط الطالبة بين الكلمات أو  -

المفاهيم أو المعلومات لتألف 

 قصة من عندها.

النمذجة، الحوار 
والمناقشة، 

التعزيز، 
 .مسابقات

 

بطاقات ملونة، 
كمبيوتر، جهاز 

 عرض)بروكسيما(
 

تطبيقات 

في 

استخدام 

استراتيجية 

التوليف 

 القصصي

 

 

 

 

تدريب الطالبات 
على تحسين الذاكرة 

العاملة من خالل 
 استراتيجيةتطبيق 

التوليف القصصي 
 التدريباتفي 

األكاديمية للمواد 
 الدراسية.

 

تتقن الطالبة استخدام  -

استراتيجية التوليف القصصي في 

 مواقف التعلم المختلفة.

تطبق الطالبة استراتيجية  -

التوليف القصصي على 

 األكاديمية. التدريبات

الحوار والنقاش، 
المسابقات، 

 التعزيز
 

كمبيوتر، جهاز 
عرض)بروكسيما(، 

 بطاقات ملونة
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عنوان 

 الجلسة

األساليب  األهداف الخاصة لها الهدف العام للجلسة

 المستخدمة

 األدوات المستخدمة

استراتيجية 

 الترميز

تدريب الطالبات 
على تحسين الذاكرة 

العاملة من خالل 
استخدام استراتيجية 

 الترميز.
 

تتعرف الطالبة على استخدام  -

في تذكر  الترميزاستراتيجية 

 المعلومات.

تطبق الطالبة استراتيجية  -

 الترميز لتذكر المعلومات.

النمذجة، الحوار 
والمناقشة، 

التعزيز، 
 مسابقات

 

بطاقات ملونة، 
كمبيوتر، جهاز 

 عرض)بروكسيما(
 

تطبيقات 

في 

استخدام 

استراتيجية 

 الترميز

تدريب الطالبات 
على تحسين الذاكرة 

العاملة من خالل 
 استراتيجيةتطبيق 
في  الترميز

األكاديمية  التدريبات
 للمواد الدراسية.

 

تتقن الطالبة استخدام  -

في مواقف  الترميزاستراتيجية 

 التعلم المختلفة.

أن تطبق الطالبة استراتيجية  -

 التدريباتعلى  الترميز

 األكاديمية.

الحوار والنقاش، 
المسابقات، 

 التعزيز
 

كمبيوتر، جهاز 
عرض)بروكسيما(، 

 بطاقات ملونة
 

استراتيجية 

تجزئة 

 النص

تدريب الطالبات 
الذاكرة على تحسين 

من خالل  العاملة
استخدام استراتيجية 

 .تجزئة النص
 

أن تتعرف الطالبة على  -

 .تجزئة النصاستراتيجية 

النص المراد الطالبة  تقسمأن  -

 .تذكره إلى وحدات صغيرة

 

التعلم باللعب، 
الرسم على 

الهواء، الكتابة 
 على الرمل

 

رمل، بطاقات 
ملونة ، جهاز 

 كمبيوتر
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عنوان 

 الجلسة

األساليب  األهداف الخاصة لها الهدف العام للجلسة

 المستخدمة

 األدوات المستخدمة

استراتيجية 

لتصور ا

 الذهني

تدريب الطالبات 
الذاكرة على تحسين 

من خالل  العاملة
استخدام استراتيجية 

 .التصور الذهني
 

تتعرف الطالبة على  -

 .التصور الذهنياستراتيجية 

تكون الطالبة تمثيالت عقلية  -
 لألشياء المراد تذكرها.

 

التعلم باللعب، 
الرسم على 

الهواء، الكتابة 
، على الرمل

 التنافس
 

رمل، بطاقات 
ملونة ، جهاز 

 كمبيوتر
 

 تطبيقات

 في

استراتيجية 

التصور 

 الذهني

تحسين الذاكرة 
العاملة من خالل 
تطبيق استراتيجية 

 التصور الذهني
 التدريباتعلى 

األكاديمية في اللغة 
 العربية.

 

تتقن الطالبة استخدام  -

 الذهني.التصور استراتيجية 

تتطبق الطالبة استراتيجية  -

 التدريباتفي  التصور الذهني

 األكاديمية في اللغة العربية

النمذجة، الحوار 
والنقاش، التعلم 
 باللعب، التنافس

 

بطاقات ملونة، 
جهاز رمل، 

 كمبيوتر
 

استراتيجية 

 التصنيف

تدريب الطالبات 

الذاكرة على تحسين 

من خالل  العاملة

استخدام استراتيجية 

 .التصنيف

أن تتعرف الطالبة على  -
 .التصنيفاستراتيجية 

تصنف الطالبة األشياء في  أن -

 .مكانها الصحيح

 

 

 

التعلم باللعب، 
الحوار والمناقشة 

، المنافسة، 
 التعلم التعاوني

 

مجسمات تصنيفية 
بطاقات مختلفة، 

ملونة ، جهاز 
، لوحة كمبيوتر
 جيوب
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عنوان 

 الجلسة

األساليب  األهداف الخاصة لها الهدف العام للجلسة

 المستخدمة

 األدوات المستخدمة

 تطبيقات

 في

استراتيجية 

 التصنيف

تحسين الذاكرة 
العاملة من خالل 
تطبيق استراتيجية 

على  التصنيف
األكاديمية  التدريبات

 في اللغة العربية.
 

تتقن الطالبة استخدام  -

 التصنيف.استراتيجية 

أن تتطبق الطالبة استراتيجية  -

 التدريباتفي  التصنيف

 األكاديمية في اللغة العربية

النمذجة، الحوار 
والنقاش، التعلم 

 المنافسةباللعب، 
 

بطاقات ملونة، 
لوحة جيوب، جهاز 

 كمبيوتر
 

استراتيجية 

حل 

 المشكالت

تدريب الطالبات 
الذاكرة على تحسين 

من خالل  العاملة
استخدام استراتيجية 

 .حل المشكالت
 

تتعرف الطالبة على  -

 .حل المشكالتاستراتيجية 

تتعرف الطالبة الطريقة  -
 .الصحيحة لحل المشكالت

التعلم باللعب، 
الحوار 

والمناقشة، 
النمذجة، التفكير 

 بصوت عال

بطاقات ملونة ، 
، جهاز كمبيوتر

 لوحات
 

 تطبيقات

 في

استراتيجية 

حل 

 المشكالت

 

 

تحسين الذاكرة 
العاملة من خالل 
تطبيق استراتيجية 

على  حل المشكالت
األكاديمية  التدريبات

 في اللغة العربية.
 

تتقن الطالبة استخدام  -

 حل المشكالت.استراتيجية 

حل تتطبق الطالبة استراتيجية  -

التدريبات في  المشكالت

 .األكاديمية في اللغة العربية

الحوار النمذجة، 
والنقاش، التعلم 
 باللعب، التنافس

 

 بطاقات ملونة،
 جهاز كمبيوتر
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عنوان 

 الجلسة

األساليب  األهداف الخاصة لها الهدف العام للجلسة

 المستخدمة

 األدوات المستخدمة

الطالبة  أن تدرك ختامية

انتهاء البرنامج 

 التدريبي

تسترجع الطالبة االستراتيجيات  -

 .المعرفية التي استخدمتها

 الحوار والنقاش
 

 جهاز كمبيوتر
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(7)ملحق   

البرنامج التدريبي للذاكرة العاملةنماذج جلسات   

األولى الجلسة  

 تعارف 

دقيقة 52م       ، الزمن: 11/11/5112التاريخ: اليوم : األحد         ،  

: أن تتعرف عضوات المجموعة على بعضهن البعض. الجلسة الهدف العام لهذه  

المجموعة على بعضهن البعض.أن تتعرف عضوات  -1: الفرعية األهداف  

أن تدرك عضوات المجموعة أهمية البرنامج التدريبي. -5                   

أن تتعرف عضوات المجموعة على ملف الطالبة التدريبي المستخدم في  -3                 
 البرنامج.

 االستراتيجيات المستخدمة 

اللعب -1  

التعاقد السلوكي -5  

النمذجة -3  

اإلقتصاد الرمزي -5  

التغذية الراجعة -2  

 األدوات المستخدمة :

 كرة يد صغيرة ، ميكروفون لألطفال ، بطاقات تعريفية، ملف الطالبة التدريبي
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 إجراءات التنفيذ

دقيقة( 12الهدف: أن تتعرف المشاركات على بعضهن البعض )الزمن   

بهن  الباحثة تدائري رحبفي المقاعد بشكل  جلسنعضوات المجموعة و  حضرتبعد أن      
أنهن تم اختيارهن للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بتحسين الذاكرة العاملة  أخبرتهنو 

لألطفال وهو برنامج سيساعدهن بإذن اهلل في تخطي صعوبة التذكر المواد المسموعة والبصرية 
واآلن سنقوم بالتعريف عن أنفسنا باستخدام كرة اليد وبطاقة  .من خالل التدريبات المستخدمة فيه

تعريفية مفتاحية للحديث وميكروفون لألطفال، في البداية أمسك الكرة  وأعرف أنا بنفسي  ثم 
أرمي الكرة إلحدى المتدربات وتعرف بنفسها، وبعد أن تنتهي ترمي الكرة للمتدربة األخرى وهكذا 

ر في التعريف االسم والصف والمدرسة والمنطقة تم ذكبأنفسهن و  إلى أن تعرف جميع المتدربات
السكنية والهوايات التي تمارسها وقت الفراغ والمواد الدراسية التي تحبها والجماعة المدرسية التي 

 شاركت فيها.

( جلسة 16نبذة مختصرة عن البرنامج التدريبي وأنه يتكون من ) الباحثة أعطتوبعد ذلك     
ة التعريف بالذاكرة العاملة واستراتيجية تحسينها ثم ثم تأتي جلسه هي الجلسة التعريفية  تدريبية هذ

نأخذ في كل جلسة كل استراتيجية بشكل مفصل وتتضمن الجلسات تطبيقات عملية لكل 
  استراتيجية.

دقائق( 11: أن تدرك الطالبة أهمية البرنامج التدريبي )الزمن  الهدف  

ما هو شعوركن وأنه تم  الطالبات: الباحثة سألتتعريف بالمشاركات بعد االنتهاء من ال   
سألتهن تغذية راجعة ثم  الباحثة أعطتاختياركن للمشاركة في هذا البرنامج؟ وبعد كل استجابة 

التغذية الراجعة  الباحثة أعطتاذا تتوقعن أن يضيف هذا البرنامج لكن من الناحية الدراسية؟ ثم م
 بعد كل استجابة من المشاركات. 
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دقيقة(12أن تتعرف الطالبة على ملف الطالبة التدريبي للبرنامج. )الزمن  الهدف  

 إجراءات التنفيذ

لهن محتوياته  شرحتعلى كل مشاركة ملفها الشخصي الخاص بالبرنامج و  الباحثة وزعت
 وتطبيقه في البرنامج وأهميته.

 ملف الطالبة يتكون من 

 اسُتخِدمو  ، قسم قواعد السلوك: وتم توضيح قواعد السلوك المتبعة طوال فترة تنفيذ البرنامج -1
فيه أسلوب االقتصاد الرمزي بحيث تأخذ المشاركة نقطة عن كل سلوك جيد تقوم به وتحرم نقطة 

 عن كل سلوك مخالف.

ل المدى الذي تريد أن تحققه بعد انتهاء قسم األهداف: وفيه تكتب الطالبة الهدف طوي -5
البرنامج والهدف قصير المدى وهو ماذا تريد أن تحقق في الجلسة الحالية حيث تكون األهداف 

 موجودة وتختار الطالبة هدف من األهداف الموجودة وتعيد كتابته في المكان المخصص. 

سها بأن تلصق نجوم في السلم الطالبة تقييم لنف أعطتقسم التقييم الذاتي بعد كل جلسة  -3
انطباعها عن كل جلسة بأن تقيم كل جلسة  أعطتللمستوى الذي ترى أنها وصلت إليه، وكذلك 

 حسب البنود الواردة في تقييم الجلسات.

بأن تلتزم كل منهما  الباحثةقسم التعاقد السلوكي وفيه تم صياغة عقد سلوكي بين المشاركة و  -5
ز إيجابي تحصل عليه المشاركة بعد البرنامج.بعمل معين في مقابل تعزي  

دقائق( 5التلخيص )الزمن   

من إحدى الطالبات تلخيص جلسة اليوم ثم  طلبتالمشاركات على تفاعلهن و  الباحثة تشكر    
معهن على مكان ووقت الجلسة القادمة.   اتفقتالتغذية الراجعة و  الباحثة أعطت  
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 الجلسة الثانية

ذاكرة العاملةتعريف بال  

 

دقيقة 52م       ، الزمن: 11/5112/ 13التاريخ:  اليوم : الثالثاء        ،  

 الهدف العام لهذه الجلسة: أن تتعرف المتدربة على الذاكرة العاملة.

أن تتعرف المتدربة على مفهوم الذاكرة العاملة.   -1األهداف الفرعية:   

أن تتعرف المتدربة على مكونات الذاكرة العاملة.  -5                   

على طرق واستراتيجيات تحسين الذاكرة العاملة. المتدربةأن تتعرف   -3                   

 االستراتيجيات المستخدمة 

اللعب -1  

النمذجة -3  

اإلقتصاد الرمزي -5  

التغذية الراجعة -2  

 األدوات المستخدمة :

 صلصال، جهاز عرض بوربوينت، ملف الطالبة التدريبي.
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 التمهيد 

الحديث لجلسة اليوم وهي  تعن أحوالهن ومهد سألتهنبالمشاركات في البرنامج و  الباحثة رحبت
التعرف على ماهية الذاكرة العاملة ومكوناتها ووظائفها واستراتيجيات تحسينها وطرق استخدام 

.االستراتيجيات  

: أن تتعرف المتدربة على مفهوم الذاكرة العاملة.  الهدف  

 إجراءات التنفيذ

عرض بوربوينت في مفهوم الذاكرة وتقسيمها. الباحثةعرضت -1  

مفهوم الذاكرة العاملة عن طريق التفكير بصوت عاٍل. الباحثةشرحت  -5  

مفهوم الذاكرة العاملة.الطالبات  في  الباحثةناقشت  -3  

 الهدف الثاني-  أن تتعرف المتدربة على مكونات الذاكرة العاملة.

 إجراءات التنفيذ

بوربوينت لتقسيمات الذاكرة  الباحثة عرضت-1  

الطالبات في وظائف الذاكرة العاملة الباحثة ناقشت -5  

نشاط أسئلة عن مكونات الذاكرة الباحثة وزعت-3  

 الهدف الثالث: أن تتعرف الطالبة على طرق واستراتيجيات تحسين الذاكرة العاملة.

للطالبات استراتيجيات تحسين الذاكرة الباحثة عرضت-1  

الطالبات في إمكانية تحسين الذاكرة. الباحثة ناقشت -5  

للطالبات أهمية استخدام استراتيجيات الذاكرة في عملية القراءة واالستذكار. الباحثة وضحت -3  
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 التقييم 

نشاط أسئلة وأنا أجيب  الباحثة توزع  

الباحثةمن مجموعة أسئلة في الذاكرة العاملة تجيب عنها  التدريبحيث يتكون   

 دقائق( 5التلخيص: الزمن ) 
 الباحثة تكل طالبة النقاط التي حصلت عليها في هذه الجلسة ثم عزز  تفي نهاية الجلسة جمع

هن في الجلسة ومدى استفادتهن واقتراحاتهن تالطالبة التي حصلت على أعلى نقاط ثم ناقش
 كل طالبة نقاط للتقييم الذاتي في سجل الطالبة التدريبي. وضعتلتحسين الجلسة التدريبية . ثم 
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 الجلسة التدريبية السادسة )تطبيقات في استخدام استراتيجية التوليف القصصي(

 دقيقة 55المدة الزمنية:        77/01/7105التاريخ:           الثالثاءاليوم: 

 أواًل: الهدف العام للجلسة

تدريب الطالبات على تحسين الذاكرة العاملة من خالل تطبيق استراتيجة التوليف القصصي في 
 األكاديمية للمواد الدراسية. التدريبات

 ثانيًا: األهداف الفرعية

 ف القصصي في مواقف التعلم المختلفة.ـ أن تتقن الطالبة استخدام استراتيجية التولي1

 األكاديمية. التدريباتـ أن تطبق الطالبة استراتيجية التوليف القصصي على 5

 ثالثًا: األساليب التدريبية المستخدمة 

 الحوار والنقاش، المسابقات، التعزيز

 رابعًا: األدوات المستخدمة

 كمبيوتر، جهاز عرض)بروكسيما(، بطاقات ملونة

 إلجراءاتخامسًا: ا

 هن في الواجب المنزليتة بالطالبات وناقشلباحثا تـ رحب1

هن بقواعد تفتح الملف التدريبي المصاحب لهن في الجلسات وذكر  الطالبات من ت الباحثةـ طلب5
 السلوك.

 الحديث عن موضوع جلسة اليوم. الباحثة تـ مهد3

وطبقت إحدى خدام استراتيجية التوليف القصصي استفي آلية ة الطالبات باحثال ناقشتـ 5
من خالل ثم طبقت الباحثة مع الطالبات االستراتيجية  الطالبات االستراتيجية بمثال من عندها.

 (1التمهيدي رقم ) التدريب
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التدريبات األكاديمية ة الطالبات على استخدام استراتيجية التوليف القصصي في لباحثا تـ درب2
( وذلك بتدريب الطالبات على 3رقم ) التدريب( و 5رقم ) التدريب ة من خاللفي اللغة العربي

تأليف قصة من عندهن لكلمات أو معلومات تريد تذكرها من خالل أنشطة أكاديمية في المواد 
 الدراسية. 

بعمل مسابقة بين مجموعتين وذلك بهدف تعاون الطالبات على تكوين قصة  الباحثةـ تقوم 6
 من بعضهن البعض.وتشارك الخبرات 
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 (0التمهيدي رقم ) التدريب

 انظري للصور التالية ثم كوني قصة تؤلف بينهم 

    

       
 التدريب الثاني

من درس )الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية من كتاب الدراسات االجتماعية بالصف الخامس 
 األساسي(

العرض ووضعت اللون األحمر على الكلمات المراد تذكرها عرضت الباحثة الفقرة على جهاز 
 وطلبت من الطالبات تكوين قصة ثم أخفت الشريحة وطلبت منهن ذكر الكلمات

وبعض الصناعات األخرى. وتعاملوا  الخزفية األوانيو  السجادو  الجلود"اشتهر الفرس بصناعة 
 بالنقود الذهبية والفضية وكان الدرهم الفارسي متداوال عند العرب قبل اإلسالم"

 حاولي تكوين قصة من الكلمات الملونة باللون األحمر ثم اذكري الكلمات شفويا

  (3التدريب رقم )

 ألساسي(من درس )محمية جبل سمحان من كتاب اللغة العربية بالصف الخامس ا

عرضت الباحثة النص التالي على الطالبات وطلبت منهن تكوين قصة من الكلمات الملونة 
 باللون األحمر



021 
 

"لقد ُأْعِلنت محمية جبل سمحان محمية طبيعية بموجب المرسوم السلطاني الذي صدر في عام 
في المحمية م، سأل ابراهيم: ما أهُم الحيوانات التي تعيش في المحمية؟ فأجاب المرشد: 1991

 الضباعالبرية و  القططو  الغزالن، وفيها الوشقالعربيين و  الذئبو  النمرحيوانات نادرة مثل: 
 النوبية" الوعولالمخططة و 

حاولي تكوين قصة من الكلمات الملونة باللون األحمر ثم اذكري الكلمات شفويا لإلجابة عن 
 سؤال ابراهيم للمرشد.

 الواجب المنزلي 

الصور التالية ) من درس المفرد والمثنى والجمع في كتاب اللغة العربية بالصف حاولي تذكر 
 الخامس األساسي(
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(8)ملحق   

 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية األولى

 

(أمام كل بند يمثل   صحعزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 انطباعي عن الجلسة
 

 م

 0 أحس بارتياح اتجاه المدربة   

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

2 

تعرفت على طبيعة البرنامج    
 التدريبي والهدف منه

3 

 4 بنود العقد السلوكي يناسبني   

 5 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

تعرفت على مكونات السجل    
 التدريبي الخاص بي 

6 

أهمية البرنامج أدركت    
 التدريبي

7 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الثانية

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة ) صح(أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

  

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

تعرفت على مفهوم الذاكرة    
 العاملة

3 

تعرفت على مكونات الذاكرة    
 العاملة

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الثالثة

الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل  عزيزتي

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

  

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

تنفيذ الجلسة كان مناسباوقت      2 

تعرفت على طريقة استخدام    
 استراتيجية التسميع

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الرابعة

)صح (أمام كل بند يمثل عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

  

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

أتقنت  استخدام استراتيجية    
 التسميع

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الخامسة

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

  

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

تعرفت على طريقة استخدام    
استراتيجية التوليف 

 القصصي

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
التدريبيةأنشطة الجلسة   

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية السادسة

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

  

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

وقت تنفيذ الجلسة كان    
 مناسبا

2 

أتقنت  استخدام استراتيجية    
 التوليف القصصي

3 

أشعر باالستمتاع في    
ممارسة أنشطة الجلسة 

 التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية السابعة

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

متوسطةبدرجة   

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

تعرفت على طريقة استخدام    
 استراتيجية الترميز

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الثامنة

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

اتقنت استخدام استراتيجية    
 الترميز

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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انطباع المشاعر للجلسة التدريبية التاسعةبطاقة   

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

بارتياح لتواجدي في أشعر    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

أتقنت استخدام استراتيجية    
 تجزئة النص

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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العاشرة بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية  

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
التدريبيةالجلسة   

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

تعرفت على طريقة استخدام    
 استراتيجية التصور الذهني

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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عشربطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الحادية   

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

اتقنت استخدام استراتيجية    
 التصور الذهني

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الثانية عشر

بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل عزيزتي الطالبة هذه 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

كان مناسباوقت تنفيذ الجلسة      2 

تعرفت على طريقة استخدام    
 استراتيجية التصنيف

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الثالثة عشر

الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام كل بند يمثل عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبيرة

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

تعرفت على طريقة استخدام    
 استراتيجية التصنيف

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الرابعة عشر

بوضع عالمة ) صح(أمام كل بند يمثل عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبير

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

استراتيجية أتقنت استخدام    
 حل المشكالت

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الخامسة عشر

كل بند يمثل عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة )صح (أمام 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبير

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

تعرفت على طريقة استخدام    
المشكالتاستراتيجية حل   

3 

أشعر باالستمتاع في ممارسة    
 أنشطة الجلسة التدريبية

4 

التدريبات المقدمة كانت    
 مناسبة لي

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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 بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية السادسة عشر

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية ، عليك بوضع عالمة ) صح(أمام كل بند يمثل 

 شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

 

 

 

 

 بدرجة قليلة

 

 بدرجة متوسطة

 

 بدرجة كبير

 

 م انطباعي عن الجلسة

أشعر بارتياح لتواجدي في    
 الجلسة التدريبية

0 

 2 وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا   

أشعر باالرتياح إلنهاء    
 البرنامج التدريبي

3 

أهمية االستراتيجيات أدرك    
 المعرفية في التذكر

4 

أشعر أن المدربة التزمت    
ببنود العقد السلوكي الذي 
وقعناه في بداية البرنامج 

 التدريبي

5 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة: 

 :الصف
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rol group Abstract 

The effectiveness of a training program in improving the Working 

Memory among the students of Reading Disabilities in the Governorate 

of Muscat 

Prepared by: 

Alghaliya Bint Zahir Bin Humed Alabri 

Supervised by: 

Prof. Dr. Mohammad Sheikh Hammoud 

This study aimed to investigate the efficiency of a training program meant to 

improve the working memory of learning disabilities female students at 

Muscat, Sultanate of Oman. The sample consisted of (10) female 5
th
 graders 

with learning disabilities from Bowsher and Seeb. The sample was divided 

into experimental group and control group with five students in each. In this 

study, I used Raven’s Progressive Matrices test to diagnose learning 

disabilities students and verify parity of both experimental and control 

groups. I also used Children WM Functions Battery prepared by (Alloway, 

2007), translated by (Suleiman, 2010) in order to measure parity between 

both groups as well as the efficiency of the training program. The program 

was applied over learning disabilities female students after being 

authenticated by a group of arbitrators. The program which lasted for (2) 

month included (16) training sessions by rate of (2) sessions weekly.  The 

battery reliability was verified via (Al-Fori, 2015) study through test-retest 

method and internal consistency (Cronbach’s Alpha) while study validity 

was verified through (Suleiman, 2010) study using Criterion-related Validity 



 

D 
 

and Concurrent Validity. Mann Whitney test was used for the purpose of 

testing study hypotheses. The results concluded that there are differences 

between scores of control group and scores of experimental group on the 

post measurement. They were in favour of the experimental group.  

Moreover, experimental group members were subject to Wilcoxon test for 

prior and post measurements of working memory. The results demonstrated 

that there are differences between experimental group scores in the prior 

measurement and post measurement and they were in favour of the post 

measurement.  However, there were no differences between the group scores 

in post measurement and postponed measurement.  

Keywords: working memory, learning difficulties, dyslexia.  

 


