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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

س لل الل ت يمن خص ي د مدذ الي دنا ياللةلمدا لمياصد ا م ديا هلل اسد ي حياأمدنل حيدي يخ يهد إلدى
حلة ال ي .
ين قددهللت

ددأ ا ي قددهللل ا لدس د نن الددهللأ ي محمددهلل ال ددل حم ديهلل الم د

ا يل ب ددى لددن ال سددنلا

ل صح حيا نهلل يسلا صهلل ي يهلان السهلللهللة في أل م ح ا مذ م احل ال حث يهللبم المل يا لدي
طيال ف ة إبهللاهللا ل سنلا أمن ن أ الهللأ ي نحمهلل محمهلل الفيابل الم

اليدن ي ل سدنلا ل صدح

ي يهلا لي.
يأددنلأ ن قددهللت نل ددأ لدس د نن الددهللأ ي ب ددهلل القدديا الة لددهللا يالددهللأ ي محم ديهلل إمددنت يالددهللأ ي ب ددهلل
الحملددهلل مددذ هنملددا الس د طنذ لددن يه ل لددني ات ملددي فددي الحصدديل ب ددى لددك نهللياا الهلل اسددا يأددنلأ
ن أ له ا ال حألت ل فض ان م نل ا لن ال سنلا يأمن ن أ أل الهانا يالمؤسسنا يا ف اهلل الدنلذ
سنلميا في سالل مام ي.
ين ددأ نف د 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
إ ا
لهللفا الهلل اسا الحنللا إلى الأ

ذ حمهلل الل ا

ا س نن الهللأ ي محمهلل ال ل حميهلل
بذ فنب لا

نمج هلل ل ي في حسلذ مس يى الناأ ة اللنم ا لدهللى

طنل نا صلي نا ال ل ت في محنفظا مسدقط سد ط ا بمدنذ .أي دا بل دا الهلل اسدا مدذ  )11طنل دنا
نياا صددلي نا ال د ل ت نلص د

الخددنمه ا سنسددي فددي يال ددي ي د يالسددلا ددت اخ لن لددن نلط لقددا

القصددهلللا .ي ددت قسددلت اللل ددا إلددى  )5طنل ددنا فددي المهميبددا ال ه ل لددا ي  )5طنل ددنا فددي المهميبددا
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 الد ل ت يلغد ك ال حقد مددذ أددنفؤ المهمدديب لذ ال ه ل لددا يالضددن طا .أمددن اسد خهللت
طن لا مانت الناأ ة اللنم ا لدطفنل مذ إبهللاهلل نلياا ( )Allowayل لا ي ق لذ ب دهلل د سد لمنذ)
لغد د ك ال أ ددنفؤ ددلذ المهم دديب لذ يلغد د ك لل ددنه فنب ل ددا ال ددنمج ال ددهلل ل ي ي ددت ط لد د ال ددنمج
ال ددهلل ل ي لددهللى طنل ددنا صددلي نا الد ل ت ي ددت ال حقد مددذ صددهلل ال ددنمج ل ضد ب ددى مهميبددا مددذ
المحأملذ يالنا ل أيذ مذ  )16ه سا هلل ل لا يالع  )2ه س لذ في ا س يع ياسد غ

ال ط لد

ددا لذ ددت ال حق د مددذ ي ددنا ال طن لددا مددذ خددالل هلل اسددا الفددي ا  )2115نس د خهللات إبددنهللة ال ط ل د
ياا سن الهللاخ ي أ ي نخ نلفن) نمن الصهلل فقهلل ت ال حقد م د مدذ هلل اسدا سد لمنذ  )2111صدهلل
الم د ط محددأ يصددهلل ال الةمددي يلغ د ك اخ ددن ف د يك الهلل اسددا ددت اس د خهللات اخ ددن مددنذ ي ددي

ي

( )Man Witnyين ددن ا ال ددنئج إل ددى يهد ديهلل فد د ي

ددلذ هلل ه ددنا المهميب ددا الض ددن طا يهلل ه ددنا

المهميب ددا ال ه ل ل ددا ب ددى المقل ددنه ال ل ددهللا لص ددنلل المهميب ددا ال ه ل ل ددا أم ددن ددت اسد د خهللات اخ ددن
يلأيأسد ديذ ل قلنس ددلذ الق ددي يال ل ددهللا لمه ددناا مقل ددنه ال ددناأ ة اللنم ددا فد د اهلل المهميب ددا ال ه ل ل ددا
ين ن ا ال نئج إلى يهديهلل فد ي

دلذ هلل هدنا المهميبدا ال ه ل لدا فدي القلدنه الق دي يالقلدنه ال لدهللا

لصنلل القلنه ال لهللا للةى ل

دلذ

نمج ال هلل ل ي المط د فدي لدن الهلل اسدا أمدن ن د لدت يهدهلل فد ي

هلل هنا المهميبا ال ه ل لا لذ القلنسلذ ال لهللا يالمؤهل.
الأ منا المف نحلا  :الناأ ة اللنم ا ال نمج ال هلل ل ي صلي نا ال ل ت صلي نا الق اءة.

ك
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1

الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهميتها
مقدمة
تعد عملية التذكر من أهم الوظائف النفسية لدى اإلنسان ،وهي تتمثل في قدرته على استحضار
خب ارتههه الماضههية ،وذلههب باسههتعادم المعلومههاع والمعههارف التههي سههب لههه أن تعلمههها ،وتههيدا الههذاكرم دو ار
مهم هها ف ههي مختل ههف مو ههانع الس ههلوب اإلنس ههاني ف ههي الح ههدي

والكتاب ههة ،والقه ه ار م ،وممارس ههة ااعم ههال،

والمهاراع المختلفة .ونظام الذاكرم فيهه تنهوك كبيهر مهن العمليهاع التهي يتضهمنها ،فمهمهة ههذم العمليهاع
تسويل التفاصيل الدقيقة للصور الحسية لفتراع طويلة تمكن اإلنسان مهن تحديهد ااصهواع والمرئيهاع
وتصههنيفها ،باإلضههافة ىلههى تسههويل وميههخ الخب هراع التههي يمههر بههها فههي مواقههف حياتههه اليوميههة .وعمليههة
الت ههذكر عملي ههة معق ههدم تتض ههمن ع ههدم عملي ههاع عقلي ههة ك ههالحفظ  ،retentionوالتع ههرف ،recognition
وانستدعا ( recallالشرقاوا3002 ،؛ مصطفى.)3002 ،
وحتههى الخمسههيناع مههن القههرن الثههامن عشههر ُعرفههع الههذاكرم باعتبارههها وحههدم متحههدم؛ غيههر أن فههي
سههتيناع القههرن نفسههه؛ بههدأع بعهها اادلههة التههي دعمههع ووههود نظههامين فههي الههذاكرم فههي الظهههور ،هههذان
النظامههان همهها الههذاكرم قصههيرم المههدى والههذاكرم طويلههة المههدى ،وعنههدما تههم التفريه بههين هههذين النظههامين
هثثير كهان نمهوذج
ظهرع العديد من النماذج لوصف العالقة بين هذين المكونين ،وأكثهر ههذم النمهاذج ت اا
أتكنسون وشيفرين ()8691؛ الذا يفترضان فيه بثن المعلوماع التي تثتي من البيئة تحفهظ فهي ذاكهرم
حسههية ميقتههة ثههم تنتقههل ىلههى الههذاكرم قصههيرم المههدى .وللههذاكرم قصههيرم المههدى سههعة محههدودم؛ لههذا تنقههل
المعلوماع ىلى الذاكرم طويلة المدى ىذا حفظع لفترم معينة .وعند ووود المعلوماع في الذاكرم قصهيرم
2

المههدى تسههتخدم لتنفيههذ موموعههة مههن المهههام المعرفيههة ثههم تنقههل ىلههى ال هذاكرم طويلههة المههدى أو خاروههها
) ،(Ann, 1998 ; Dehn, 2008 ; Gray, 2011ىن أن توسهخ البحه

الحهدي

أشهار ىلهى ووهود

نظههام يعمههل علههى الخههتن الميقههع للمعلومههاع ومعالوتههها فههي الوقههع نفسههه ،وهههو يتعههدى عمههل الههذاكرم
قصههيرم المههدى التههي تعمههل علههى تخهتين المعلومههاع بشههكل ميقههع؛ لههذلب ظهههر نظههام وديههد وهههو الههذاكرم
العاملة )Baddely & Hitch, 2000( ،وهو في بعا النماذج حل محل الهذاكرم قصهيرم المهدى ىن
أن بعا النماذج أبقع الذاكرم قصيرم المدى على اعتبار أن وظيفتها تختلف عن الذاكرم العاملة.
تمثل الذاكرم العاملة أحد أهم مكوناع نظام الذاكرم لدى اإلنسان؛ ىذ ىنها تعد المكان الذا يتم فيه
التفكير وحل المشكالع ،وذلب من خالل وظائف مكوناتها اللفظية والبصرية المكانية التي لها دور
رئيس في تشغيل المعلوماع المختلفة في الموقف الحالي الذا يتعرا له الفرد ،وتختين تلب
المعلوماع بالذاكرم طويلة المدى واستدعائها منها (العدل3000 ،؛ مصطفى)3002 ،؛ ولذلب فإن
انضطراباع التي تحد

أساسيا لحدو عملية التعلم أو تذكر
تعد معوقاا
في وظائف الذاكرم العاملة ّ
ا

المتعلم للمعارف السابقة ليستفيد منها في المواقف الوديدم (سعد .)3088 ،فالذاكرم العاملة تقوم
بختن المعلوماع لفترم قصيرم ىلى حين قيام المخ بعملية أخرى وهي معالوة هذم المعلوماع ،فهي
تقوم بعمليتين في الوقع نفسه؛ ولذلب فإن هناب مشكالع تنتج عنها تتعل بالسعة والمدى وبمعالوة
المعلوماع وحل المشكالع ()Ann, 1998 ; Swanson & Jerman, 2009

ونتيوة

سببا
نضطراباع وظائف مكوناع الذاكرم العاملة؛ تظهر بعا ميشراع صعوباع التعلم التي تكون ا
في انخفاا قدرم المتعلم على انستفادم من الخبراع السابقة (ابراهيم 3006 ،؛ الحساني 3088 ،؛
سعد.)3088 ،
3

وتشير الدراساع أن أكثر الطالب تعرضا لهذم المشكالع هم ذوو صعوباع التعلم لعدم
استطاعتهم القيام بثكثر من عملية في الوقع نفسه )Learning Disabilities Association of
)Ontario (LDAO), 2011

كما أن الدراساع التي بحثع في هذا الموضوك مثل دراسة

سوانسون وآخرين ()Swanson, Kehler & Jerman, 2010

تشير ىلى أن الطالب ذوا

صعوباع التعلم يفتقرون ىلى انستراتيوياع التي تمكنهم من استدعا المعلوماع واسترواعها
وتختينها بصورم صحيحة.
وتعد هذم المشكالع في الذاكرم العاملة معيقاا للطلبة من ذوا صعوباع التعلم في التحصيل
الدراسي وخاصة الق ار م؛ انها تتطلب مهاراع عديدم ن بد للطالب أن يتقنها .ويرى العديد من
الباحثين أن صعوباع التعلم القرائية تعد السبب الرئيس للفشل المدرسي ،وهي أكثر أنواك صعوباع
التعلم انتشا ار؛ ىذ ىن نسبة ااطفال الذين لديهم صعوباع تعلم في الق ار م تصل ىلى ما بين (-12
 )٪60من موتمخ ااطفال ذوا صعوباع التعلم (ىبراهيم )3080 ،وقد أشارع نتائج دراسة سوانسون
وآخرين ( )Swanson, Zheng & Jerman, 2009ىلى أن انختالفاع بين الق ار الذين يعانون
من صعوباع التعلم والق ار الماهرين في مقاييس الق ار م والكتابة والوظائف المعرفية ،تعتى ىلى حدود
الذاكرم العاملة؛ لذلب وودع العديد من الدراساع العربية وااونبية التي تحاول تحسين مستوى
الطالب صعوباع التعلم في اادا على الذاكرم العاملة مثل دراسة (ولول 3001 ،؛ الحساني،
 3088؛ شلبي 3000 ،؛ عبدالوهاب 3083 ،؛ مصطفى )3002 ،والدراساع ااونبية مثل
)(Alloway, 2011 ; Jerman,etal, 2012 ; Swanson, 2000
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وبنا على ما أظهرته الدراساع الحديثة من فاعلية البرامج التدريبية في تيادم أدا اافراد على
مهام الذاكرم العاملة على مختلف الفئاع العمرية ومن العاديين والتربية الخاصة؛ فقد وا ع هذم
المعد في هذم الدراسة على تحسين أدا طالباع
الدراسة نستكشاف مدى فاعلية البرنامج التدريبي ُ
صعوباع التعلم في الذاكرم العاملة ،ومدى قدرتهن على تطبي انستراتيوياع التي تم تدريبهن عليها
ليبقى أثر البرنامج التدريبي ىلى حين تطبي انختبار الميول.

مشكلة الدراسة
يعتمههد اإلنسههان فههي حياتههه العلميههة والعمليههة علههى عمليههة التههذكر بشههكل كبيههر؛ فهههي تمكنههه مههن
انسههتفادم مههن الخب هراع التههي تعلمههها فههي تسههيير أمههورم اليوميههة فههي الحيههام وهههي تمثههل وههت ا ضههرورايا
أساسيا في عملية التعلم (ىبراهيم .)3080 ،لذا فإن اافراد الذين لديهم اضطراباع في قهدراع الهذاكرم
و ا
أو عملياتها من حي

المكوناع أو الوظائف مثل ذوا صعوباع التعلم؛ يكون من المتوقخ أن يوهدوا

صههعوباع فههي عههدد مههن اانشههطة ااكاديميههة والموههانع المعرفيههة علههى اخههتالف صههورها ومسههتوياتها
(التيهاع 8661،؛  )Nevo & Breznitz, 2013وقهد أثبتههع د ارسهة كهارمر وآخهرين )Kramer,
 )Knee & Delis, 2000أن ااطفهال ذوا صهعوباع القه ار م لهديهم نقهف فهي القهدرم علهى اسهتخدام
اسههتراتيوياع فعالههة للههذاكرم العاملههة تمكههنهم مههن تعلههم ألفههاظ وديههدم بالمقارنههة مههخ غيههرهم مههن ااطفههال؛
ولذلب فإن معرفة مشكالع الذاكرم وتشخيصها وعالوها عند ذوا صعوباع التعلم تمثل أهدافاا تربويهة
مهمههة تسههعى ىلههى تحقيقههها كافههة اانظمههة التربويههة علههى اخههتالف فلسههفاتها وتووهاتههها ،وهههذم ااهههداف
نشثع وتنامع في ظهل نتهائج العديهد مهن الد ارسهاع والبحهو التهي أوريهع علهى مشهكالع الهذاكرم لهدى
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ذوا صعوباع التعلم التي تشير ىلى أن قدراع الذاكرم لديهم يمكن تنشيطها وتيادم كفا تها ،وفاعليتهها
من خالل ممارسة اانشطة المعرفية ،وتطبي البرامج التدريبية المالئمة (التياع.)8661،
ويعاني طالب صعوباع التعلم من مشكالع عديهدم فهي الهتعلم تتعله بقهدراع الهذاكرم العاملهة مثهل
صهعوبة اتبهاك التعليمهاع التهي يسههمعونها وصهعوباع فهي حفهظ النصههوف )2007

. (Alloway,

ومههن واقههخ خبهرم الباحثههة فههي العمههل أخصههائية صههعوباع الههتعلم لمههدم تقههارب ( )2سههنواع؛ فقههد نمسههع
وو ههود مش ههكالع ل ههدى طالب ههاع ص ههعوباع ال ههتعلم ف ههي الفص ههل الد ارس ههي تتعله ه بال ههذاكرم قص ههيرم الم ههدى
والذاكرم العاملة؛ كما لمسع أن التدريباع النمائية التي يتلقاها الطالهب فهي برنهامج صهعوباع الهتعلم ن
تغطي العوت المووود لديه في الذاكرم.
ىن هذم الد ارسهة وها ع مكملهة لد ارسهاع فهي سهلطنة عمهان فهي الهذاكرم العاملهة مثهل د ارسهة الهنهائي
( )3082في سعة الهذاكرم العاملهة ومسهتوياع معالوهة المعلومهاع لطهالب الصهف ال اربهخ ااساسهي فهي
محافظههة الداخليههة ،التههي أوصههع بعمههل ب هرامج تدريبيههة فههي الههذاكرم العاملههة لههدى بعهها فئههاع الطههالب
تحصيليا ،ودراسة الفورا ( )3082في فاعلية برنامج تدريبي في الذاكرم العاملة لدى الطلبة
الضعاف
ا
العاديين من الصف الرابخ ،ودراسة الناعبي ( )3089في فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذاكرم العاملهة
فههي تحسههين حههل المشههكالع الرياضههية اللفظيههة لههدى طالبههاع الصههف ال اربههخ مههن ذواع صههعوباع الههتعلم
في مدارس الحلقة ااولى من التعليم ااساسي.
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ولذلب فإن هذم الدراسة وا ع لتويب عن السيال اآلتي
المعد في هذم الد ارسهة فهي تحسهين الهذاكرم العاملهة لهدى طالبهاع صهعوباع
ما فاعلية البرنامج التدريبي ُ
التعلم الق ار م بمحافظة مسقط بسلطنة عمان ؟

أهداف الدراسة
 -8بنا برنامج تدريبي يستند ىلى النموذج المتعدد المكوناع للذاكرم العاملة.
المعد في هذم الدراسة في تحسين الذاكرم العاملة لدى
 -3قياس فاعلية البرنامج التدريبي ُ
طالباع الصف الخامس من ذوا صعوباع التعلم الق ار م في الحلقة الثانية من التعليم
ااساسي.

أهمية الدراسة
أوالً :األهمية النظرية
يربط باديلي ( (Baddeley, 1996بين الكثير من ااعراا النفس عصبية وانضطراباع
السلوكية الناشئة عن ىصاباع في الفصوف المخية اامامية ،وهذم الفصوف هي المسيولة عن
نشاط مكون الضبط التنفيذا وهو المكون المهم للذاكرم العاملة .وان حالة تشويش الوظائف التنفيذية
والذا يعرف ب  syndrome frontalييدا ىلى عدم القدرم على التنفيذ ،كما تتمثل في عدم القدرم
على ضبط الكالم واافعال مما ينتج عنه مشكالع تربوية ونفسية عديدم.
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ىن اهتمام المرشد النفسي بتحديد المشكلة النمائية للطالب يلعب دو ار مهما في تقليل السلوب
الناشئ من فقدان المعلوماع ،وبالتالي يخفف من عب اإلحباطاع واافكار السلبية التي قد يحملها
الطالب عن نفسه ،وييدا عالج مشكالع الذاكرم لدى الطالب ذوا صعوباع التعلم ىلى تحسين
التواف المدرسي لديهم ،حي

يرى حسين ( )3001أن برامج اإلرشاد في مدارس ااطفال يوب أن

تكون برامج ذاع استراتيوية نمائية؛ فالعوت عن التعلم تعد مشكلة مهمة في مرحلة الطفولة ،وان
تركها بدون ىو ار اع اتواهها ييدا ىلى ظهور مشكالع نفسية متعلقة بها.

ثانيا :األهمية التطبيقية
ً
تثتي ااهمية التطبيقية لهذم الدراسة من ىمكانية استفادم اختصاصيي صعوباع التعلم،
وااخصائيين النفسيين من البرنامج التدريبي الذا تم بنايم في هذم الدراسة لتحسين مستوى الذاكرم
العاملة لدى طالب صعوباع التعلم ،كما يمكن استخدام ااساليب والفنياع والتدريباع المقدمة في
هذا البرنامج في تدريب فئاع أخرى لديها هذم المشكالع.

حدود الدراسة
تتحدد هذم الدراسة في
 -8الحدود البشرية

عينة من طالباع صعوباع التعلم ،الالتي تراوحع أعمارهن بين ()80-6

سنواع؛ لذلب فإن تعميم هذم النتائج خارج عينتها يعتمد على مدى تماثل هذا الموتمخ مخ
عينة الدراسة .
 -3الحدود التمانية العام الدراسي (. )3089-3082
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 -2الحدود المكانية

مدرسة أروى بنع عبدالمطلب للتعليم ااساسي في ونية بوشر بمحافظة

مسقط .
 -4تتحدد هذم الدراسة باادواع المستخدمة فيها ،وهي اختبار رافن للمصفوفاع المتتابعة
الملون ،وبطارية اختبار الذاكرم العاملة ،والبرنامج التدريبي الذا أعدته الباحثة لتطبيقه على
عينة الدراسة.

فرضيات الدراسة
سعع هذم الدراسة ىلى اختبار الفرضياع اآلتية
 )8توود فرو

ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية ودرواع الموموعة

الضابطة في مستوى الذاكرم العاملة على القياس البعدا لصالح الموموعة التوريبية  ،يعتى ىلى
البرنامج التدريبي المطب في هذا الدراسة.
 )3توود فرو ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية في القياسين القبلي والبعدا
في مستوى تحسين الذاكرم العاملة لصالح القياس البعدا ،يعتى ىلى البرنامج التدريبي المطب
في هذا الدراسة.
 )2توود فرو ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية في القياسين البعدا والميول
في مستوى تحسين الذاكرم العاملة لصالح القياس الميول ،يعتى ىلى البرنامج التدريبي المطب في
هذا الدراسة.
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التعريف بمصطلحات الدراسة
 البرنامج التدريبي Training Program

هو موموعة من الموضوعاع

اإلوبارية وانختيارية تقدم لفئة معينة من الدارسين بغية تحقي أهداف مقصودم في فترم
تمنية محددم ،مخ بيان عدد الساعاع التي تقابل كل موضوك ،والقائم بالتدريب ،مما
ييدا ىلى حصول الدارس على شهادم تيهله (المتدرب) لمتاولة مهنة معينة ،وينبغي أن
تستند برامج التدريب على تقدير انحتياواع (علي ،3088 ،ف.)96
ائيا في هذه الدراسة بأنه
ويعرف إجر ً

موموعة من اإلو ار اع وااساليب التدريبية المستمدم من

النموذج المتعدد المكوناع لباديلي  ،تهدف ىلى ىيواد طر ووسائل لتحسين مستوى الذاكرم العاملة
لدى طالباع صعوباع التعلم .مما يساعدهن على التركيت في المهماع المطلوبة منهن ورفخ
الحصيلة ااكاديمية .
 الذاكرة العاملة Working Memory

"هي نشاط عقلي معرفي يعكس القدرم على

ترميت المعلوماع المستدخلة أو المشتقة ،وتختينها ،وتوهيتها أو معالوتها واسترواعها .
وهي كقدرم متالتمة وغير مستقلة عن الوظائف العقلية أو النشاط العقلي المعرفي
والتعلم" (.التياع ،8661،ف)296
وتعرف الذاكرة العاملة في هذه الدراسة بأنها عملية تختين المعلوماع اللفظية
والبصرية لفترم تمنية قصيرم ن تتعدى ثانيتين ،ومعالوة هذم المعلوماع واعادم تختينها
بالطريقة المناسبة لها في الذاكرم طويلة المدى ،وتتطلب الذاكرم العاملة عملية انتبام.
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 صعوبات التعلم  Learning Disabilitiesىن التعريف المتداول لصعوباع التعلم هو
التعريف الذا تبنته اللونة انستشارية الوطنية لألطفال المعوقين في الونياع المتحددم
اامريكية ،وهذا التعريف ينف على أن ااطفال ذوا صعوباع التعلم هم أولئب
ااطفال الذين يعانون من اضطراب أو أكثر من العملياع النفسية ااساسية المتضمنة
في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة ،وهذا انضطراب قد يتضح في ضعف
القدرم على انستماك أو التفكير أو التكلم أو الق ار م أو التهوئة أو الحساب .ويشمل هذا
انضطراب حانع مثل اإلعاقاع اإلدراكية والتلف ،ويشمل ااطفال الذين يواوهون
أساسا ىلى اإلعاقاع البصرية أو السمعية أو الحركية أو التخلف
مشكالع تعلمية تروخ
ا
العقلي أو انضطراب اننفعالي أو الحرمان البيئي أو انقتصادا أو الثقافي( القمش
والووالدم)3083 ،
ائيا في هذه الدراسة بأنه :مصطلح يصف
 ويعرف مصطلح صعوبات التعلم إجر ً
انخفاضا في التحصيل
موموعة من التالميذ في الفصل الدراسي العادا يظهرون
ا
الدراسي عن تمالئهم العاديين ،مخ أنهم يتمتعون بذكا متوسط أو فو المتوسط ،ىن
أنهم يظهرون صعوبة في بعا العملياع المتصلة بالتعلم

مثل الفهم ،والتفكير،

واإلدراب ،واننتبام ،والق ار م ،والكتابة ،والحساب ،ويستبعد من حانع صعوباع التعلم
انفعاليا والمصابين بثمراا وعيوب في السمخ
ذوا اإلعاقة العقلية والمضطربين
ا
والبصر.
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صعوبات تعلم القراءة Reading Disabilities
عرفع لونة البح

العلمي التابعة للومعية العالمية صعوباع الق ار م بثنها أحد صعوباع التعلم

الخاصة .وهو خلل خاف قائم على اللغة ،له أساس عضوا يتميت بصعوباع في القدرم على ق ار م
الكلماع ودائما ما يعكس قدراع غير متقدمة على المعالوة الفونولووية .وهذم الصعوباع تكمن في
دائما غير متوقعة عند مواتنتنا بعمر الفرد وقدراته المعرفية وااكاديمية
ق ار م الكلماع المفردم وتكون ا
ااخرى .ودائما ما يشتمل على مشكلة ظاهرم في ىتقان الكتابة ،والتهوئة باإلضافة ىلى المشكالع
في الق ار م (التياع)8661 ،
ويعرف ىورائيا في هذم الدراسة بثنه صعوبة في فب رموت الكلمة عند محاولة ق ار تها أو كتابتها
وكذلب صعوبة في فهم المقرو من النف.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أوالً :صعوبات التعلم
 صعوبات التعلم مفهوم صعوبات التعلم خصائص صعوبات التعلم صعوبات القراءة (الدسلكسيا) النظريات المفسرة لصعوبات تعلم القراءةثانيا :الذاكرة العاملة
ً
 مفهوم الذاكرة العاملة نماذج ونظريات الذاكرة العاملة مكونات الذاكرة العاملة سعة الذاكرة العاملة الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم الذاكرة العاملة وصعوبات القراءة استراتيجيات لدعم الذاكرة العاملة -التدريب على الذاكرة العاملة

13

الفصل الثاني
اإلطار النظري
يتضههمن هههذا الفصههل اإلطههار النظههرا ،وهههو يتكههون مههن قسههمين القسههم ااول صههعوباع الههتعلم،
ومفهومها ،وأنواعها ،وخصائف طالب صعوباع التعلم ،وصعوباع القه ار م ،والنظريهاع المفسهرم لهها.
ويتك ههون القس ههم الث ههاني م ههن ال ههذاكرم العامل ههة ،مفهومه هها ومكوناته هها ،والنم ههاذج المفسه هرم له هها ،وعالقته هها
بصعوباع التعلم ،وانستراتيوياع والبرامج التدريبية المستخدمة لتحسينها .

أوال :صعوبات التعلم
تعه هد فئ ههة الط ههالب م ههن ذوا ص ههعوباع ال ههتعلم ( )se tiaib saL gaiaraeLىح ههدى فئ ههاع التربي ههة
الخاصههة التههي يصههفها بعض ههم باإلعاقههة الخفيههة  ،ىذ ن تروههخ ىلههى أسههباب واضههحة وظههاهرم  ،ولكنههها
تعود ىلى أسباب خفية وكامنة ،وليسهع مثهل أا مهرا أو عهرا اا مهرا يسهتطيخ أن يشهكو منهه
الفههرد ىلههى المحيط هين بههه ،ومههن ثههم يمكههنهم اتخههاذ اإلو ه ار اع المناسههبة أمههام هههذم المشههكلة الواضههحة،
وأيض هها ن يسهههتطيخ أغلهههب اافه هراد أن يشه ههكوا منهه هها (اب ه هراهيم ،)3080 ،وتنش ههث صه ههعوباع الهههتعلم مهههن
انختالفههاع العصههبية فههي بنهها المههخ ووظيفتههه ،التههي تههيثر علههى قههدرم الفههرد علههى تخ هتين المعلومههاع
ومعالوتهها واسههتردادها ،وفههي حهين أن طبيعههة اضههطراباع العقهل مهها اتلههع غيهر مفهومههة بشههكل ويههد ىن
كبير قد وضخ ليوضح المناط المحددم لووهود الصهفاع المميهتم لصهعوباع الهتعلم فهي
تقدما اا
أن هناب ا
تركيب المخ ).)Alloway, 2007
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مفهوم صعوبات التعلم
توود تداخالع بين مفهوم صعوباع التعلم ( )Learning Disabilitiesوبهين بعها المفهاهيم
ااخ ههرى مث ههل اض ههطراباع ال ههتعلم (Disorder

 ،)Learningواعاق ههة ال ههتعلم

)Educational

 ،)Handicappedومش ههكلة ال ههتعلم ( ،)Learning Problemىن أن ههه يمك ههن للمتخص ههف تحدي ههد
بعهها الفههرو بههين هههذم المفههاهيم ،مههخ ووههود هههذا التشههابه القههائم فههي نتيوههة المشههكلة وهههي انخفههاا
مستوى التحصيل الدراسي (العدل.)3000 ،
تختلف تعريفاع صهعوباع الهتعلم بهين الميسسهاع المختلفهة حسهب ااطهر النظريهة التهي تتبناهها؛
ولكن ندرج هنا أبرت التعريفاع التي تبنتها الميسساع العالمية والمنظرين ااوائل لصعوباع التعلم.
تعرف الومعية اامريكية لعلم النفس (American Psychological Association(APA),
 ،)2015صعوباع التعلم بثنها أا من الحانع المتعددم بسبب خلل عصبي ،التي تتضح في ووود
عوهت وهوهرا فهي اكتسهاب المههاراع المدرسهية أو المههاراع ااكاديميهة ،ن سهيما تلهب المرتبطهة باللغههة
المكتوب ههة أو التعبيريه هة ،وتش ههمل ص ههعوباع ال ههتعلم مش ههكالع ال ههتعلم الناتو ههة ع ههن اإلعاق ههة اإلدراكي ههة
واصههاباع ال ههدما  ،وانخ ههتالل ال ههوظيفي البسههيط ف ههي الم ههخ ،ولكنه هها تسههتبعد تل ههب الناتو ههة م ههن ض ههعف
البصر أو فقدان السهمخ أو اإلعاقهة الذهنيهة أو انضهطراب العهاطفي أو الحرمهان البيئهي أو الثقهافي أو
انقتصههادا ،واغ هراا التشههخيف تعههد صههعوباع الههتعلم حالههة تووههد لههدى الفههرد فههي أدائ هه نختبههاراع
التحصيل ،بحي

تكون أقل من المقبول بالنسبة ىلى ذكائه وعمرم ومستوام الدراسي.

بينما يعرف كيرب ( )8693صعوباع التعلم بثنها " تخلف أو اضطراب أو تهثخير فهي النمهو فهي
واحدم أو أكثر من عملياع الكالم ،واللغهة ،والقه ار م ،والكتابهة ،والحسهاب أو غيرهها مهن المهواد الد ارسهية
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نتيوة العوائ النفسية بسبب الخلل الدماغي البسيط أو انضطراباع العاطفية أو السلوكية ،وهو ليس
نتيوهة التخلهف العقلهي أو الحرمهان الحسهي أو الثقهافي أو العوامهل التعليميهة" )Mcnamara, 2001,
.)p.3
وتعهرف الهيئهة الوطنيهة المشهتركة لصهعوباع الهتعلم (Tianal Joint Committee on ()8618
) Learning Disabilities Nationalبثنههها موموعههة غيههر متوانسههة مههن انضههطراباع التههي
تظه ههر ف ههي المش ههكالع الت ههي تتعله ه بمو ههانع انس ههتماك ،والح ههدي  ،والقه ه ار م ،والكتاب ههة ،وانس ههتدنل،
واوه ه ار العملي ههاع الحس ههابية الت ههي تكم ههن داخ ههل الف ههرد ،والت ههي ترو ههخ ىل ههى الخل ههل ال ههوظيفي ف ههي الوه ههات
العصه ههبي المركه ههتا والته ههي تصه ههاحبها بعه هها اإلعاقه ههاع مثه ههل (اإلعاقه ههة الحسه ههية – الته ههثخر العقله ههي –
انضطراباع اننفعالية الشديدم) أو بعوامل بيئيهة مثهل (الفهرو الثقافيهة والتعلهيم غيهر المالئهم) ىن أنهها
غير ناتوة مباشرم لتلب الظروف( .ابراهيم ،3080 ،ف )32
تشترب التعريفاع السابقة في ووود خلل دماغي وظيفهي بسهيط ،يعيه بعها العمليهاع ااساسهية
المهم ههة ف ههي أدا الف ههرد كاللغ ههة ،والقه ه ار م ،والحس ههاب ،وك ههذلب تس ههتبعد ه ههذم التعريف ههاع ذوا اإلعاق ههاع
بمختلف أنواعها من هذا المفهوم.
خصائص صعوبات التعلم
ه ههي موموع ههة م ههن المظ ههاهر أو الس ههلوكياع الت ههي تتك ههرر ف ههي العدي ههد م ههن المواق ههف التعليمي ههة أو
انوتماعية ،والتي تميت ذوا صعوباع التعلم ،ولكنها ن تظهر وميعها على طفل بعينه ؛ ىذ يعد كل
طفل حالة خاصة بذاتها (القمش والووالدم )3083 ،فقد يعاني هين ااطفال من انندفاعية والتهور،
وكذلب يعانون مهن صهعوباع لغويهة مختلفهة ،وصهعوباع فهي التعبيهر اللفظهي ،وصهعوباع فهي الهذاكرم،
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وصههعوباع فههي التفكيههر ،وفهههم التعليمههاع ،واسههتيعابها وصههعوباع فههي اإلدراب العههام والت ه تر الحسههي-
الحركي (بلطوي 3080 ،؛ التياع.)8661،
صعوبات القراءة (الدسلكسيا)
تعرف ومعية علم النفس اامريكية ) )APA, 2015صعوباع الق ار م ( e saib
 )saL gaiaraeLبثنها صعوبة في فهم اقتران الحروف مخ أصواتها .وهي مرتبطة بالخلل العصبي أو
ضعف وتدهور في عملياع اللغة وموانع التفكير البصرا في الدما .
وتشير اللبودا ( )3000ىلى أن المشكالع ااكاديمية لذوا صهعوباع القه ار م تهرتبط بووهود خلهل
أو اضطراب في عمل الوصالع العصبية أو قصور في بعا المعالواع التي تتم داخل المخ.
وصعوباع الق ار م تختلف من فرد ىلى آخر ،ولكن هناب خصائف مشتركة بينهم ،وهي
 -8صههعوبة الههوعي الفههونيمي ( القههدرم علههى مالحظههة والتفكيههر والعمههل مههخ ااص هواع الفرديههة فههي
الكلمة).
 -3صعوبة المعالوة الصوتية (كشف وتمييت انختالفاع بين الفونيماع وأصواع الكالم).
 -2صههعوبة فههي فههب شههفرم الكلمههة والطالقههة ومعههدل الق ه ار م والتنظههيم واإلمههال ومعههاني المفههرداع
والفهم القرائي والتعبير الكتابي)De Weerdt, Desoete & Roeyers, 2013( .
شيوعا من أنواك صعوباع التعلم.
والدسلكسيا هي ااكثر
ا
بينمهها أشههارع ومعيههة المعهههد الههدولي الههديموقراطي

)(International Institute for

) Democracy and Electoral Assistance(IDEA ), 2004أنهه يمكهن وصهف الطالهب بهثن
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لديه صعوباع القه ار م ىذا كانهع لديهه واحهدم أو أكثهر مهن المشهكالع اآلتيهة فهب شهفرم الكلمهة ،التعهرف
على الكلماع ،الطالقة في الق ار م ،الفهم القرائي (.)Mcnamara, 2001
النظريات المفسرة لعسر القراءة
توود العديد من النظرياع المفسرم اسباب صعوباع التعلم ،ولكن سثورد هنا النظرياع التهي لهها
عالقة باللغة والذاكرم ،وهي في اآلتي
النظرية البيلوجية
تفتههرا هههذم النظريههة بههثن حههدو أا خلههل أو اضههطراب فههي وظههائف الوهههات العصههبي المركههتا
ل ههدى الم ههتعلم ي ههيدا ىل ههى الفش ههل ف ههي معالو ههة المعلوم ههاع وتوهيته هها؛ في ههيدا ب ههذلب ىل ههى القص ههور ف ههي
الوظائف النفسية واإلدراكية والمعرفية واللغوية؛ مما ييدا بدورم ىلى حدو صعوباع الهتعلم (ابهراهيم،
.)3080
النظرية المعرفية
اهتم بياويه  Piagetبالعالقة بين نمو اللغة ،والنمو المعرفي فالطفل الذا تكون لديه مخططاع
معرفية؛ فإنه يستطيخ تطبي المدلول اللغوا عليه (ىبراهيم.)3080 ،
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النظرية السلوكية
تهتم النظرية السلوكية بالوانب اللغوا للطفل ،وذلب بتركيتها على معالوة نمو اللغهة واكتسهابها،
وتفتههرا أن النمههو اللغههوا يخضههخ لمبههادم الههتعلم ومنههها النمذوههة ،والتقليههد ،والمحاكههام؛ ىذ ىن الطفههل
الومههل التههي يسههمعها فههي المواقههف
يههتعلم اللغههة مههن خههالل سههماك والديههه ،فيقههوم بتقليههدهما ثههم محاكههام ُ
المختلف ههة .وك ههذلب يعتم ههد نم ههو اللغ ههة عل ههى مب ههدأ الت ههدعيم؛ ىذ ىن ههه ي ههتم تعل ههم اللغ ههة ع ههن طريه ه الت ههدعيم
اإليوههابي لكههالم الطفههل ،بالتثييههد انوتمههاعي أو بالتقبههل وانستحسههان مههن قبههل اآلخهرين .وكههذلب مبههدأ
التشههكيل؛ ذلههب أن الطفههل يبههدأ بههتعلم اللغههة بم ارحههل تتشههكل لديههه عنههد سههماك ااص هواع ،وتقليههدها ثههم
تمييتهها ،وخههالل وميههخ الم ارحههل يهتم تههدعيم اسههتواباع الطفههل اإليوابيههة ىلهى أن يصههل ىلههى ىتقههان اللغههة
(ابراهيم.)3080 ،

ثانياَ :الذاكرة العاملة
وميهت فيهه بهين الهذاكرم ااوليهة
بدأ انهتمام بالذاكرم منذ أن نشر وليام ويمس كتابهه عهام (ّ )8160
والثانوية؛ ىذ تمثهل الهذاكرم ااوليهة الشهعور ،بينمها تقهخ الهذاكرم الثانويهة بعي اهدا عهن موهال الشهعور .ووها
بعد ذلب نموذج أتكنسون وشيفرن ،ووضح تصورم للذاكرم كتكوين هائل متهرابط مهن المعلومهاع تسهمى
الهذاكرم طويلهة المههدى ،وفهي حالههة تنشهيط وهت مههن ههذم المعلومههاع تسهمى بالهذاكرم قصههيرم المهدى .وقههد
ظهههرع د ارسههاع عديههدم فههي الههذاكرم ،وتعههددع النمههاذج بظهورههها .ونههتج عههن ذلههب توسههخ مفهههوم الههذاكرم
قصيرم المدى ىلى الذاكرم العاملة ( .)working memoryويشير دانمان وكاربنتر أن الذاكرم قصهيرم
المدى هي حاوت لمختن غير نشط من المعلوماع ،في حين أن الذاكرم العاملة هي الوت النشط مهن
نظههام توهيههت المعلومههاع ،ومسههيوليتها تتعههدى التخ هتين ىلههى توهيههت المعلومههاع ،وتُفقههد المعلومههاع مههن
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الذاكرم العاملة بالتضايل أو اإلتاحة .فالتضهايل يحهد
الوقههع ،وتحههد

ىذا ههبط مسهتوى تنشهيط المعلومهاع مهخ مهرور

اإل اتحههة ىذا تههم تكههوين أبنيههة معرفيههة ىضههافية تفههو سههعة الههذاكرم العاملههة .بينمهها اعتبههر

أندرسون ( )Andersonأن الذاكرم العاملهة ههي الوهت النشهط المتها  ،وههو يختلهف مهن فهرد ىلهى آخهر
بههاختالف اابنيههة المعرفيههة للفههرد؛ بينمهها يعه ّهد أغلههب البههاحثين أمثههال هيههتش  ،Hitchوماسههون وميلههر
 Masson & Miller,أن الهذاكرم العاملهة ههي تطهوير للهذاكرم قصهيرم المهدى ولهيس بهديال لهها .بينمها
يعد آخرون الذاكرم العاملة هي الذاكرم قصيرم المدى نفسها (ابراهيم.)3080 ،
وتههرى الباحثههة أن الههذاكرم العاملههة هههي توسههخ لمفهههوم الههذاكرم قصههيرم المههدى ،فالههذاكرم العاملههة تقههوم
بدور الذاكرم قصيرم المدى وتفوقها بمعالوة المعلوماع.
مفهوم الذاكرة العاملة
يعرف بادلي وهيتش ) )h sseie e earaB, 1974الذاكرم العاملة من خالل وظيفتها ،وههي
حفظ العناصر الوظيفية للمعرفة؛ مما يسمح لإلنسان باسهتيعاب البيئهة المباشهرم حولهه وتمثيلهها ،وحفهظ
المعلومه ههاع عه ههن توه ههارب الماضه ههي المباشه ههر وتعتيه ههت اكتسه ههاب المعرفه ههة الوديه ههدم ،وحه ههل المشه ههكالع،
وانستنباط والربط والتعرف وف ااهداف الحالية.
بينمها تشهير ألهواا وألهواا ( )Alloway & Alloway, 2015أن الهذاكرم العاملهة نظهام مسهيول
عههن تخهتين المعلومههاع ومعالوتههها بشههكل ميقههع خههالل ممارسههة الفههرد اانشههطة اإلدراكيههة اليوميههة التههي
تحتاج ىلى تختين هذم المعلوماع ومعالوتها ،وتتميت بقدرم محدودم.
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ويعرفههها هههولمت وكاثروليههب

) )Holmes & Gathercole, 2014بثنههها النظههام المعرفههي

المسيول عن صيانة المعلوماع ومعالوتها خالل القيام باانشطة المعرفية المعقهدم مثهل القه ار م والفههم
والحساب.
ويشهير كههارين وداهلههين ( )s Bian e air t, 2012ىلههى أن الههذاكرم العاملههة هههي القههدرم علههى
حفظ المعلوماع في الذاكرم قصيرم المدى ،في حين تثدية عملياع ذهنية أخرى تسهتعملهذم المعلومهاع
(مثال حل بعا المسائل الرياضية الذهنية).
بينمهها يشههير التيههاع ( )8661ىلههى أن الههذاكرم العاملههة هههي نظههام دينههامي نشههط يعمههل مههن خههالل
التركيت التتامني على كل متطلباع التوهيت والتختين .وهي تهتم بتفسهير المعلومهاع الحاليهة وتكاملهها
وترابطها مخ المعلوماع الساب تختينها أو انحتفاظ بها.
نماذج ونظريات الذاكرة العاملة
نموذج االنتباه االنتقائي لكين وأنجل
يصههور كههين وأنوههل وتماليهههم الههذاكرم العاملههة بوصههفها وظيفههة انتبههام انتقائيههة مختلفههة عههن الههذاكرم
قصيرم المهدى .ويهرى كهين وأنوهل أن سهعة الهذاكرم العاملهة ن تتعله بالسهعة قصهيرم المهدى ،بهل بالقهدرم
على التحكم باننتبام لحفظ المعلوماع في حالة نشهطة ،وسهريعة ،وقابلهة لالسهترواك .ويعرفهان اننتبهام
اننتقه ههائي  -المسه ههمى أيضه هها باننتبه ههام المووه ههه  -بالقه ههدرم عله ههى حفه ههظ معلومه ههاع الح ه هوافت وااهه ههداف
والسياقاع بفاعلية وفي حالة نشطة وسههلة الوصهول لمنهخ التهدخالع ،وكهبح كهل المحفهتاع أو بعضهها
وردود الفعهل التههي ن عالقههة لههها بااهههداف .ون يسههمح اننتبهام اننتقههائي بالتبههديل بههين المهمههاع الشههاقة
فحسب؛ بل يحفظ المعلوماع المرغوب فيها عن طريه كهبح وقمهخ المعلومهاع غيهر المرغوبهة وعديمهة
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الصههلة؛ لههذلب ،فههإن قههدرم الههذاكرم العاملههة هههي خاصههية تحههدد مههدى قههدرم العمليههاع التنفيذيههة فههي تركيههت
اننتبههام علههى الم هواد وااهههداف ذاع الصههلة ،ولههيس مههدم الفت هرم التمنيههة أو سههعة الههذاكرم قصههيرم المههدى
المتوافرم .وتثتي البراهين لهذا النموذج من الدراساع التي يظهر فيها المشاركون من ذوا الذاكرم كبيرم
تحكمها انتباهيهها أكبههر مههن المشههاركين ذوا الههذاكرم صههغيرم السههعة؛ وتحديههدا اافهراد ذوو السههعة
السههعة،
ا
الكبي هرم يكونههون أكثههر قههدرم علههى مقاومههة العوائ ه تحههع الظههروف العادي هة مقارنههة بههاافراد ذوا السههعة
المنخفضة (.)seBi, 2008
نموذج كوان
ك هوان هههو أحههد علمهها

الههنفس اام هريكيين الههذين سههاهموا بشههكل واضههح فههي توسههيخ بنيههة الههذاكرم

العاملة ،وتغيير فكرم سعة الذاكرم العاملة ،وربطها بالذاكرم طويلة المدى بشكل وثي  .وقد طور كوان
نظرية للذاكرم العاملة تعالج عيوب نظرية بادلي ،وتستويب للنتائج المعاصرم .وييكد نموذوه على أن
تركيت اننتبام ،ومستوياع التنشيط ،والخبراع ،هي الخصائف ااساسية للهذاكرم العاملهة .وقهد افتهرا
كوان ووود تداخل كبير واعتماد متبادل بين الذاكرم العاملة والذاكرم طويلة المدى ،وهو مها يشهير فهي
ااساس ىلى ووود نظام ذاكرم تختينية واحد يتكون من مستوياع تنشيط مختلفة .وفي حين يعهد كهوان
نظههام الههذاكرم التختينيههة الوحيههد هههو الهذاكرم طويلههة المههدى ،تشههير النظريههة ىلههى أن الههذاكرم العاملههة تووههد
داخههل الههذاكرم طويلههة المههدى .و ييكههد علههى أن أهميههة انسههترواك طويههل المههدى تفههو أهميههة المعالوههة
قصهيرم المهدى ،كمها يشهير ىلهى أن التراكيهب الدقيقههة طويلهة المهدى تعهتت أدا الهذاكرم العاملهة ،بمها فههي
ذلب المعلوماع الحديثة التي ُحفظع لفترم بسيطة في الذاكرم قصيرم المدى .ومخ ذلب؛ تفترا نظريهة
كه هوان أن ال ههذاكرم العامل ههة تح ه ّهول المعلوم ههاع بش ههكل أساس ههي ىل ههى ال ههذاكرم طويل ههة الم ههدى ،الت ههي تتنش ههط
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ويظهههر نمههوذج كهوان بشههكل أساسهي انخههتالف بههين الوههت المفعههل مههن الههذاكرم
بواسهطة أشههيا بسههيطةُ .
طويلههة المههدى وتركيههت اننتبههام ،كمهها أن هنههاب العديههد مههن عناصههر الههذاكرم طويلههة المههدى التههي تظهههر
بحالة غير نشطة (.)seBi, 2008

الشكل ( ) 8نموذج كوان (.)seBi,2008

النموذج المتعدد المكونات للذاكرة العاملة
فههي عههام 8694م كههان الوقههع مناسه اهبا لظهههور نظريههة أكثههر تفصههيال للههذاكرم العاملههة ،التههي تسههتطيخ
شههر النتههائج التوريبيههة الظههاهرم .وباعتبههار أن النمههاذج السههابقة بسههيطة للغايههة؛ اقتههر بههادلي وهيههتش
نموذوا متعدد العناصهر للهذاكرم قصهيرم المهدى؛ بحيه
()8694
ا

ها العناصهر بشهكل أساسهي
تمثهل بع ُ

عهواتل تخهتين غيههر فعالههة ،وتعههالج عناصههر أخههرى المعلومههاع ،وطه ّهوار فكهرم ووههود ذاكهرم عاملههة داخههل
الذاكرم طويلة المدى ،كما اقتر بادلي وهيتش في ااصل ،نموذوهما المتعدد ااووه الذا يتكون من
ثالثههة أووههه للههذاكرم العاملههة هههي التك هرار الصههوتي (ذاك هرم ال هربط النغمههي) ،والملههف البصههرا ،والههذاكرم
المركتية التنفيذية التي تتحكم بالنظامين الفرعيين اآلخرين .وفي الواقخ ،يعد نظام بادلي هرميها ،حيه
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تقبههخ الههذاكرم المركتيههة التنفيذيههة فههي قمههة الهههرم وتههتحكم كعامههل غيههر محههدد النطهها ويههتحكم باانظمههة
الفرعية ااخرى .ويبدو أن بادلي ينظر ىلى الذاكرم المركتية التنفيذية باعتبارها وهوهر الهذاكرم العاملهة،
عيها
ويشير ىلى النظامين الفرعيين بمكونهاع الهذاكرم قصهيرم المهدى .وقهد أضهاف بهادلي م اا
نظامها فر ا
هيخر ا
آخر ،هو العاتل العرضي .وحللع العديد مهن الد ارسهاع نمهوذج بهادلي خهالل العقهود الثالثهة الماضهية.
وتههدعم اادلههة التوريبيههة تقسههيم الههذاكرم العاملههة ىلههى مسههاحاع تختينيههة نمطيههة قصههيرم المههدى ،ومركههت
معالوة غير نمطي؛ ىذ تيدا الذاكرم العاملة عملها(.)seBi, 2008
وقد حدد باديلي وهيهتش خصهائف الهذاكرم العاملهة علهى النحهو اآلتهي (Baddeley & Hitch,
)1974
( )8الههذاكرم العاملههة تتكههون مههن موموعههة متعههددم مههن عناصههر المعرفههة التههي تسههمح لإلنسههان بفهههم
البيئ ههة المباشه هرم وتمثيله هها ذهني هها ،وحف ههظ المعلوم ههاع ع ههن تو ههارب الماض ههي المباش ههر ،وتعتي ههت
اكتسههاب المعرفههة الوديههدم ،وحههل المشههكالع ،وانسههتنباط ،وال هربط ،والتصههرف وف ه ااهههداف
الحالية.
( )3تتضمن العناصر المتخصصة نظاما ىشرافيا (النظام المركتا التنفيذا) وأنظمة ذاكرم ميقتهة
متخصصة ،وتتضهمن ذاكهرم صهوتية (حلقهة صهوتية ننهائيهة) ،وذاكهرم ىبصهار فراغيهة (مسهودم
اإلبصار الفراغية).
( )2وتُستخدم أنظمة الذاكرم الميقتة كلهها فهي حفهظ آثهار الهذاكرم التهي تتهداخل مهخ آثهار انسهتيعاب
بواسههطة آليههاع التههدريب المسههتخدمة فههي ىخ هراج النط ه للحلقههة الصههوتية الالنهائيههة ،ويحتمههل
أيضا اإلعداد لألفعال أو تكوين الصور لمسودم اإلبصار المكانية.
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( )4ي ههتحكم النظ ههام المرك ههتا التنفي ههذا بنظ ههام ال ههذاكرم العامل ههة وينظم ههه .وي ههيدا وظ ههائف تنفيذي ههة
مختلفهة ،مثهل التنسهي بهين النظهامين التهابعين ،وتركيهت اننتبهام وتحويلهه ،وتفعيهل الصهور فهي
ال ههذاكرم طويل ههة الم ههدى ،ولك ههن ن عالق ههة ل ههه بال ههذاكرم الميقت ههة .وق ههد ن يك ههون النظ ههام المرك ههتا
التنفيذا بنية مركتية من ناحية المبدأ ،وهذم المشكلة هي ما تركت عليهه اابحها

الحاليهة فهي

هذا اإلطار بشكل رئيس.
يبيا من دراساع حهول الشهباب وااطفهال ااصهحا وأفهراد يعهانون
( )2تم اشتقا هذا النموذج تور ا
مههن أضهرار فههي الههدما  ،باسههتخدام موموعههة مههن المنهويههاع التوريبيههة .ويقههدم النمههوذج ىطههار
مفيدا لتفسير موموعة واسعة من النتائج التوريبية حول الذاكرم العاملة (Baddelly ,
عمل ا
) Allen & Hitch, 2011
مهن خههالل النمههاذج السهابقة؛ تالحههظ الباحثههة أن نمهوذج كهوان ونمههوذج كهين وأنوههل يمكههن أن ُيهدموا
في النموذج المتعدد المكوناع لبادلي؛ ىذ وها ااخيهر شهامال لكهل الوظهائف والخصهائف التهي تحهد
عنها النموذوان السابقان.
مكونات الذاكرة العاملة
 -1المنفذ المركزي Central Executive
وهههو ذو سههعة تختينيههة محههدودم ،وهههذا المنفههذ يمثههل المصههدر ال هرئيس للمعلومههاع ،ويقههوم بتخ هتين
المعلومههاع فههور دخولههها ،كمهها أنههه المسههيول عههن عمليههاع اننتبههام الالتمههة لتنظههيم المعلومههاع ،وقههد عههد
بههاديلي وهيههتش  8663أن المنفههذ المركههتا هههو المسههيول عههن عمليههة التركيههت والمراقبههة أثنهها معالوههة
المعلوماع ،وهو بمثابة مهارم أو عمليهة تتمثهل وظيفتهها فهي اتخهاذ القه ارراع حهول أا نظهام مهن أنظمهة
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الههذاكرم؛ حي ه

يههتم تفعيلههها إلنوههات مهمههة مهها ،فهههو يقههرر متههى يوههب أن تنشههط موموعههة معينههة مههن

العمليههاع المعرفيههة ،ومتههى يوههب أن تتوقههف لتبههدأ موموعههة أخههرى مههن العمليههاع واإلو ه ار اع المعرفيههة
بالعمل؛ استوابةا لمتطلباع المهمة موضخ المعالوة (السطحية.)3001 ،
ويهذكر لهووي ( )Logie, 1996الهوارد فهي ( ابهراهيم )3080 ،أن للمنفهذ المركهتا خمهس وظهائف
أساسية هي
أ -اننتقا  Selectionىذ يقوم بانتقا المعلوماع المهمة من الذاكرم قصيرم المهدى ،التهي
تساعد في عملية التوهيت.
ب -المسههح  Scaningفيقههوم بعمليههة مسههح المعلومههاع المهمههة مههن الههذاكرم قصههيرم المههدى،
وتختين المهم منها في الذاكرم طويلة المدى.
ع -انحتف ههاظ  Maintenanceويق ههوم بحف ههظ المعلوم ههاع وتختينه هها ف ههي ال ههذاكرم قص ههيرم
المدى باستخدام بعا ااساليب كالتكرار والتسميخ الذهني.
 -البحه

 Searchىذ يقههوم بالبحه

عههن بعهها المعلومههاع الغامضههة فههي الههذاكرم طويلههة

تنظيم ها
المههدى ويههنظم المعلومههاع الوديههدم المضههافة ىليههها؛ ممهها يههيدا ىلههى تخ هتين أكثههر
ا
للمعلوماع.
ج -التنشههيط  Activationوهههي مههن الوظههائف ااساسههية للههذاكرم العاملههة ،بحيه
على وميخ المعلوماع المختنة في كل وحداع الذاكرم.
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يههتم ذلههب

 -2المكون اللفظي Phonological Loop
يعتمد المكون اللفظي للذاكرم العاملة على تختين ااصواع التهي تهدخل ىلهى الهذاكرم؛ حيه

تتكهون

وتيا صههعبة
الحلقههة الصههوتية مههن ذاك هرم صههوتية ونظههام تلفظههي صههوتي .وبمهها أن الرمههوت المتشههابهة ص ه ا
الحفظ وطريقة عرضها داخليا في الذاكرم؛ فيمكن أن تسبب الحيرم بسهولة في )مثل الكلماع

bar,

هوتيا (مثهل  )but, cat, sun, treeفالقهدرم علهى
 )car, star, jar, tarمقارنهة بهالرموت المميهتم ص ا
تذكر المعلوماع تستدعي القدرم على تمييت الرموت كلما اتدادع تشوي اشا وصعوبة فهي الحفهظ ،ويمكهن
هوتيا فهي الحلقهة الصهوتية ،فلهو أن المعلومهاع لهم تكهن ترمهت وتخهتن
تفسير ذلب أن العناصهر تخهتن ص ا
هوتيا بشهكل متسهاو ( Gray,
صوتيا؛ فسيتذكر اافهراد كهال مهن الكلمهاع المتشهابهة وغيهر المتشهابهة ص ا
ا
.)2011
 -2المكون البصري – المكاني Visuo-Spatial Sketch Pad
نوعيا لتشغيل المعلوماع البصرية – المكانية
نظاما ا
يمثل المكون البصرا المكاني للذاكرم العاملة ا
وتختينههها بشههكل ميقههع فههي صههورم نشههطة وفقا ها لمهها تتطلبههه المهمههة الموقفيههة التههي يكههون الفههرد بصههدد
ىنواتها ،ويتلقهى ههذا المكهون المعلومهاع ىمها عهن طريه الحهواس وامها مهن خهالل المعلومهاع المختتنهة
فههي الههذاكرم طويلههة المههدى ،وهههذم المعلومههاع معرض هة للتشههغيل أو الفقههدان بمههرور الوقههع ،ويقههوم هههذا
المكههون بانحتفههاظ بالمعلومههاع البص هرية ل المكانيههة التههي يتلقاههها الفههرد ،كمهها أنههه يههتحكم فههي المهههام
والمعلوماع التي تحتاج ىلى صهور بصهرية مكانيهة ،وكهذلب يهنظم المعلومهاع البصهريةل المكانيهة التهي
تههم اختتانههها لوعلههها قابلههة لالسههتخدام فههي اانشههطة المعرفيههة ااكثههر تعقيههدا مثههل التوويههه الحركههي فههي
الف ار  ،وبنا الصور الذهنية وعملياع التصور الذهني والرسم(مصطفى.)3006 ،
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الشكل(  ) 2النموذج المعدل لبادلي للذاكرة العاملة (.)2002

الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم
ىن بعا الطالب الذين لديهم ضعف في الذاكرم العاملة لديهم صعوباع التعلم في الوقع نفسه.
وفي الحقيقة ىذا كان الطالب يعاني من صعوباع التعلم؛ فإنه أيضا يعاني من ضعف في الذاكرم
العاملة؛ لذلب فإن هين الطلبة الذين يعانون من صعوباع التعلم لديهم اضطراب مضاعف.
فباإلضافة ىلى مشكلتهم ااساسية وهي صعوباع التعلم لديهم اضطراب في الذاكرم العاملة
) .(Alloway, 2015وصعوباع التعلم بمختلف أنواعها تختلف في مشكلتهم ااساسية؛ فطالب
الدسلكسيا يتميتون بصعوباع في الق ار م وطالب الدسكالكليا يعانون مخ الحساب ،وطالب اضطراب
التنسي النمائي ( )sCsلديهم عاهاع حركية ،والذين يعانون من ( )Asesيودون صعوبة في
كبح سلوكهم والتحكم فيه .ووميعهم يعانون من ضعف في الذاكرم العاملة ،ولكن هذا ن يعني أن
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عوت في انضطراباع الخاصة بهم ،ومخ ذلب فهم يتعايشون معها باعتبارها
الذاكرم العاملة سببع اا
مشكلة منفصلة تيدا في نهاية المطاف ىلى صعوباع التعلم.)Aiiol , 2015( .
الذاكرة العاملة والدسلكسيا
بحثع العديد من الدراساع عالقة الذاكرم العاملة بصعوباع الق ار م وقد أشارع دراسة (وونج
 )8661ىلى أن هناب عالقة قوية بين سعة الذاكرم العاملة واكتساب الق ار م المبكر للسببين التاليين
ااول ،بالنسبة للقارم الناشئ ،عملية ترميت الكلماع هي عملية بطيئة؛ كون عملية تحويل الحروف
ىلى أصواع ليسع تلقائية (أوتوماتيكية) .وتدخل الذاكرم العاملة في عملية الترميت؛ ان قواعد تحويل
الحروف ىلى أصواع تتم في منطقة العاتل في الذاكرم العاملة ،في الوقع الذا تتم فيه معالوة أو ات
الكلمة المتبقية .عالوم على ذلب؛ عندما تتم عملية التحويل من الحروف ىلى ااصواع ،يوب أن
تحفظ ااصواع في الذاكرم العاملة حتى تدمج لِتُنتج الكلمة بفعالية .ووفقا لنموذج بادلي؛ يمكن القول
بثن الق ار م المبكرم تعتمد على النظام المركتا التنفيذا للذاكرم العاملة والحلقة الصوتية .ثانيا ،تيثر
الذاكرم العاملة في تطور قدراع اللغة الواصفة ،بما في ذلب الوعي الصوتي ،وهو محدد رئيس في
اكتساب الق ار م المبكرم ،وعامل مسبب محتمل لعسر الق ار م .وبما أن مهام الوعي الصوتي (مثل
شغل الذاكرم العاملة
ىضافة وحذف ااصواع) تتطلب حفظ ااصواع ومعالوتها في آن معا ،فهي تُ ّ
()Basho, 2012

29

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

سبعة عناصر حسب نظرية ميلر ،وأربعة عند كوان .وقد نشثع هذم النظرية من

أنشطة مثل تذكر الحروف أو اكتشاف التغير ،التي تستخدم موموعة من الحوافت المميتم أو
الحاسمة ،مثل عدد صغير من االوان التي يسهل تمييتها ) (Ma, Husain & Bays, 2014وهي
تقل عن سعة الذاكرم طويلة المدى ولكنها أكبر من سعة الذاكرم قصيرم المدى ،ويوود نوعان لها،
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
الذاكرم العاملة ويتم فيها توهيت مقدار معين من المعلوماع (اللقطة .)3009 ،وتشير سعة الذاكرم
البصرية العاملة ىلى كمية المعلوماع البصرية التي يمكن حفظها في الدما

حان ،بحي

تكون

متاحة بسهولة للوصول السريخ .وقد ظهر بثن سعة الذاكرم العاملة البصرية محدودم ودا .وتوفر
دراساع تصوير الرنين المغناطيس الوظيفي والكهربي ،أدلة أكبر على محدودية سعة الذاكرم البصرية
العاملة .وتختلف التقديراع لحدود السعة المنفصلة بشكل واضح بين اافراد؛ حي

تتنبث تقديراع

السعة بمستوى ذكا البالغين بشكل دقي  .ىضافة لذلب؛ تنتج سعة الذاكرم البصرية العاملة عن
ارتباطاع كبيرم بين الذكا ومقياس الكفا م لدى ااطفال .وعند فهم تطور هذم المدخالع المعرفية
نستطيخ أن نسلط الضو على كيفية ظهور حدود السعة وكيفية الكشف عن انختالفاع الفردية في
العناصر المعرفية المهمة )Isbell, Fukuda, Neville & Vogel, 2015( .بينما افترا بادلي
بثن سعة الذاكرم اللفظية قصيرم المدى أو كمية المعلوماع التي يمكن حفظها فيها تعتمد على معدل
31

الضياك (حفظ يدوم لثانية ونصف ىلى ثانيتين في الذاكرم الصوتية) ومعدل التكرار (عدد الكلماع
معا ( .)Gray, 2011لذلب فسعة الذاكرم العاملة
التي يستطيخ الفرد نطقها خالل الثانية الواحدم) ا
تساعد في تراكم البنية المعرفية في المخ وتنظيمها.
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
خالل التدريب ،وبااخف فيما يتعل

باستراتيوياع التختين والتدريب .وقد أثبتع الدراساع تحقي

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
للذاكرم العاملة ميشراع واعدم لتحسين سعة الذاكرم العاملة لدى ااطفال والبالغين )& Thomas
 .)Koster, 2014وتساعد ااساليب التدريبية التالية في تحسين الذاكرم العاملة.
استخدام التمثيل البصري لدعم الذاكرة العاملة

انستراتيوية تعتمد على قوم طالب صعوباع التعلم

الذاكرم البصرية المكانية  ،بما أن طالب الدسلكسيا لديه صعوباع في الق ار م فإن استخدام التمثيل
البصرا يدعم تعلمهم)Alloway, 2015( .
تخفيض العمليات في الذاكرة العاملة
وذلب بتقديم المعلوماع بمختلف الطر لخفا العملياع على الذاكرم العاملة  ،مثال بدل تقديم
المعلوماع التاريخية المتعلقة بالتواريخ بالشكل اافقي؛ من اافضل تقديمها بشكل عمودا؛ ىذ ىن
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تقديم المعلوماع بشكل عمودا يوعل من السهل معالوة المعلوماع لطالب الدسلكسيا ،وكذلب فإن
أخذ الخطوط العريضة وأدلة الدراسة مفيدم لمساعدم الطالب على المتابعة خالل الحصة الدراسية،
وهو أمر مهم لتحديد الفكرم ااساسية للحصة ،وتوضيح العالقاع بين اافكار أو ىيواد حلقة وصل
وديدم بين المعارف المووودم يساعد الطالب في استخدام ذاكرتهم العاملة لالحتفاظ بالمعلوماع
()Alloway, 2015
وتشير ألواا وألواا ( (Alloway & Alloway, 2011أن ااساليب اآلتية مفيدم في التدريب
العالوي للذاكرم العاملة لذوا صعوباع التعلم
 -8استخدام وهات توقيع بصرا؛ ىذ ىن الطالب ذوا صعوباع التعلم لديهم صعوبة في حفظ
مسار الوقع وتنظيم ودولهم؛ لذلب فإن من المفيد تتويدهم بوهات توقيع يمكن مشاهدته.
 -3المكافثم في كثير من ااحيان وبشكل متقطخ؛ ىذ ىن تقديم المكافثم بشكل متقطخ بتقديم حافت
بسيط اآلن ثم مكافثم كبيرم بعد ذلب؛ يوعل الطالب مستمرين في اننتبام والمشاركة الفاعلة
في اانشطة.
 -2ترميت البيئة ؛ ىن تعليم الطالب ترميت البيئة لدعم الذاكرم العاملة يوعل التعلم أسهل حي
من المفيد سيالهم عن البيئة التي تعلموا فيها هذم المعلومة مثالا  ،ماذا كان لون الكرسي
الذا كنع تولس عليه؟ أو كم كان الوقع؟ وفي أا اتوام كنع تولس؟ ذلب أن استحضار
رموت من البيئة المادية يمكن أن ييدا ىلى استرواك أفضل للمعلوماع.
 -4اانشطة الحركية لدعم الذاكرم العاملة في التعلم ،حي

أكد الباحثون أن المشاركة الوسدية

في التعلم توعله أسهل في انستفادم من المعلوماع وسهولة استرواعها.
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أسس التدخل العالجي لمشكالت الذاكرة
ىن المحههور ااساسههي الههذا يههدور حولههه التههدخل العالوههي لصههعوباع الههذاكرم لههدى ذوا صههعوباع
التعلم هو تعليم أفراد هذم الفئة أنماطاا متباينة من انستراتيوياع الفعالة عبر مدى واسخ من اانشهطة
ااكاديمي ههة ،وك ههذلب ينبغ ههي دع ههم ممارس ههة انس ههتراتيوياع الفعال ههة م ههن خ ههالل تعتي ههت النت ههائج اإليوابي ههة
للممارسة؛ ىذ يفتقر ذوو صعوباع التعلم ىلى الشعور باإلنوات(التياع)3001 ،
المبادئ العامة الستراتيجيات الذاكرة العاملة وآليات تفعيلها.
-8استراتيوياع الذاكرم اافضل لغير ذوا صعوباع التعلم ليسع بالضرورم هي اافضل بالنسبة
لذوا صعوباع التعلم والعكس بالعكس.
-3الفرو في أدا الذاكرم ن تعني فروقا في انستراتيوياع المستخدمة ،وأن تساوا أدا الذاكرم ن
يعني تساوا انستراتيوياع.
-2تعتمد استراتيوياع الذاكرم على البنا المعرفي للفرد.
-4انستراتيوياع المتعلمة للذاكرم ن تتحول بالضرورم ىلى استراتيوياع ماهرم أو خبيرم للفرد دون
وهد معرفي قصدا للفرد (التياع)3001 ،
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استراتيجيات الذاكرة العاملة
لفظيا وربطها
رديدا
8ه استراتيوية التسميخ الذاتي وهي عملية ترديد الطالب للمعلوماع ت ا
ا
ببعا ااشيا المثلوفة بالنسبة له لكي يتم حفظها في الذاكرم (الفورا 3082،؛ الكيال،
)3080
3ه استراتيوية التوليف القصصي وهي عملية توليف قصف تربط بين موموعة الكلماع
المراد حفظها وتذكرها ،بحي

تيلف هذم الكلماع مخ بعضها قصة خيالية ذاع معنى من

خالل ىيواد روابط ،وتصور عالقاع بما لديه من مختون وما يريد تعلمه من معلوماع
وديدم (التياع 3008 ،؛ اللقطة)3002 ،
4ه استراتيوية حل المشكالع وهي تمكن الطالب من الوصول ىلى الحل الصحيح للمشكلة؛
من خالل اكتشاف العالقاع بين المعلوماع والحقائ

والمفاهيم المتعلمة سابقاا والمعطياع

المقدمة (المعلوماع المتاحة عن المشكلة) (عثمان وعيسى.)3084 ،
 -2التصور الذهني وهي عملية تكوين تمثيالع عقلية لألشيا والمفرداع وااحدا
والمواقف والموضوعاع التي ليس لها ووود فيتيقي ( الفورا)3082 ،
تبعا لخصائف مشتركة ،ثم يتم
 -9التصنيف وتعني تصنيف المتدرب لعدد من ااهداف ا
تكرارها (الحساني)3088 ،
البرامج التدريبية لتحسين الذاكرة العاملة
تناولع معظم الدراساع التي بحثع في فاعلية البرامج التدريبية للذاكرم العاملة بتعليم الطالب
استراتيوياع لتحسين الذاكرم العاملة ،منها من اعتمد على استراتيوية واحدم مثل دراسة مصطفى
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( )3002والتي اعتمدع على انستدعا المباشر للمعلوماع ودراسة عثمان وعيسى ( )3084حي
اعتمدع على استراتيوية حل المشكالع  ،بينما استخدمع الدراساع ااخرى أكثر من استراتيوية
مثل دراسة الحساني ( )3088والفورا ( .)3089وقد اهتمع هذم البرامج بشكل عام بتوضيح مفهوم
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

أوالً  :الدراسات السابقة.
ثانيا  :مناقشة الدراسات السابقة.
ً
ثالثًا  :مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
بحثع العديد من الدراساع الذاكرم العاملة وعالقتها بصعوباع الهتعلم أو بغيرهها مهن الفئهاع  ،كمها
ووههدع بعهها الد ارسههاع التههي اهتمههع بتحسههين الههذاكرم العاملههة وتطويرههها لههدى ذوا صههعوباع الههتعلم
باستخدام العديد من الطر وانستراتيوياع لمعرفة فاعليتها في تحسين مسهتوى الهذاكرم العاملهة ،وفيمها
يلي عرا لهذم الدراساع من ااقدم ىلى ااحد .

أوال :الدراسات السابقة
قام ههع ش ههلبي ( )3000بد ارس ههة ه ههدفع ىل ههى الكش ههف ع ههن م ههدى ارتب ههاط ال ههذاكرم العامل ههة بالتحص ههيل
ااكههاديمي العههام ،والنههوعي ،والكشههف عههن مصههداقية كفهها م الههذاكرم العاملههة بوصههفها منبئ ها بالتحصههيل
ااكاديمي .تكونع عينة الدراسة من ( )329تلميذا وتلميذم ( )824من الذكور و ( )803من اإلنها
 ،تم اختيارهم عشوائيا من ثالثة مدارس ىعداديهة فهي محافظهة الدقهليهة ،وقهد تراوحهع ااعمهار التمنيهة
افراد العينة بين ( )82-88عام ،وتم تطبي اختبار الذكا غير اللفظي ومقياس الذاكرم العاملة ،وقد
أشارع النتائج ىلى ارتباط مستوى كفا م الهذاكرم العاملهة وفاعليتهها بمسهتوى التحصهيل الد ارسهي ارتباطها
دان مووبا ،كما أشارع ىلى أنه توود فرو دالة ىحصائيا في مستوى كفها م الهذاكرم العاملهة وفاعليتهها
لدى ذوا صعوباع التعلم عن أقرانهم العاديين من أفراد العينة لصالح العاديين.
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وأورى مصطفى ( )3002دراسة هدفع ىلى التعرف على أثهر برنهامج للتهدريب فهي بعها وظهائف
الذاكرم اللفظية العاملة في انستدعا المباشر للمعلوماع لدى عينة من تالميذ الحلقهة ااولهى بهالتعليم
ااساسههي مههن ذوا صههعوباع الههتعلم علههى عينههة تكونههع مههن ( )23تلميههذا وتلميههذم بالصههف الخههامس
بالمرحلة ااولى من التعليم ااساسي من ذوا صعوباع التعلم  ،ولغرا تشهخيف صهعوباع الهتعلم؛
طب الباح

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

التلميههذ لفههرت حههانع صههعوباع الههتعلم ،ومقيههاس وكسههلر لههذكا ااطفههال ،ونختبههار فههروا الد ارسههة تههم
تطبي ه ه قائمه ههة انسه ههتدعا المباشه ههر لألعه ههداد المقترنه ههة بالكلمه ههاع ومقيه ههاس حه ههل المشه ههكالع اللفظي ه ههة
وانستدعا المباشر من الذاكرم العاملة  ،وتم تطبي البرنامج التدريبي على الموموعة التوريبية ،وقهد
أشارع النتائج ىلى فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم في التدريب على بعا وظائف الذاكرم العاملهة
في انستدعا المباشر للمعلوماع.
وأوههرع اللقطههة ( )3009د ارسههة هههدفع ىلههى تقصههي عالقههة سههعة الههذاكرم العاملههة والههنمط المعرفههي
(لفظه ههيي تخيله ههي) وسه ههرعة اإلدراب بالعمليه ههاع العقليه ههة المسه ههتخدمة فه ههي حه ههل المشه ههكالع له ههدى الطلبه ههة
ااردنيين ،فتم اختيار العينة عن طريه العينهة العشهوائية العنقوديهة فبله عهدد أفهراد العينهة ( )281مهن
طلبة الصف ااول الثهانوا العلمهي فهي منطقهة عمهان مهوتعين علهى عهدد مهن مهدارس مهديرياع عمهان
هور و ( )826ىناث ها .اسههتخدمع الباحثههة عههددا مههن
ااولههى والثاني هة والثالثههة والرابعههة ،مههنهم ( )826ذكه ا
المقههاييس ،هههي اختيههار حههل المشههكالع وضههم عشههر مشههكالع نصههفها قههدمع بطريقههة لفظيههة والنصههف
اآلخر قدم باستخدام تمثيالع تخيلية .كما استخدمع مقياس الهنمط المعرفهي (لفظهيي تخيلهي) واختبهار
سرعة اإلدراب واختبار سرعة الذاكرم العاملهة مهن ىعهداد باسهكال ليهوني .وقهد أشهارع النتهائج ىلهى ووهود
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عالقههة ارتباطيههة مووبههة ذاع دنلههة ىحصههائية علههى مسههتوى دنلههة بههين كههل مههن سههعة الههذاكرم العاملههة
والنمط المعرفي (لفظيي تخيلي) وسرعة اإلدراب وحل المشكالع.
وهدفع دراسة واثورلب وآخرون ( )Gathercal, Alloway, Willis & Adams, 2005ىلى
تقصي انرتباط بين الذاكرم العاملة وكهل مهن قهدراع القه ار م والرياضهياع فضهال عهن العوامهل الوسهيطة
المحتملة من الذكا السائل والقدراع اللفظية والذاكرم قصيرم المدى والوعي الصوتي في عينة من 49
تميهتع العينهة بهالعوت
طفال تتراو أعمارهم من ( )88-9سنة من ذوا صعوباع الق ار م بشهكل عهامّ .
في موموعاع الذاكرم والذاكرم البصرية المكانية قصيرم ااول ،كما أن درواع معدل الذكا منخفضهة
مههن حي ه

اللغههة والههذاكرم قصههيرم ااوههل ،وكههذلب وهها ع قههدراع اإلدراب الصههوتي فههي موههال المعههدل

المههنخفا ،وكانههع شههدم صههعوباع الق ه ار م فههي العينههة ذاع دنلههة مووبههة مههخ الههذاكرم واللغههة وقههدراع
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
مهم ها علههى اكتسههاب المهههاراع والمعرفههة فههي الق ه ار م
فههي المهههام المتعلقههة بالههذاكرم العاملههة؛ تمثههل قيه اهدا ا
والرياضياع.
أورع ولول (  )2008دراسة هدفع ىلى الكشف عن فاعلية تدريباع التكرار وبعها اسهتراتيوياع
الههذاكرم فههي تحسههين التسههمية السهريعة للههذاكرم العاملههة والفهههم الق ارئههي لههدى تالميههذ ذوا صههعوباع الههتعلم
بالحلقههة ااولههى مههن التعلههيم ااساسههي ،فتكونههع عينههة الد ارسههة ااساسههية مههن ( )22تلمي ه اذا وتلميههذم مههن
الصف الثاني انبتدائي من ذوا صعوباع التعلم ( )898من الذكور و ( )812من اإلنا

من ثال

شهر ،ىذ تلقع
مدارس ابتدائية حكومية بإدارم كفر الشيخ التعليمية ،وتتراو أعمارهم من ( )68 - 12اا
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الموموعهة التدريبيهة ااولهى وتتكهون مهن ( )80تالميهذ وتلميهذاع تهدريباع التكهرار (التسهميخ ه التنظهيم)
وتلقههع الموموعههة التدريبيههة الثانيههة وتتكههون مههن ( )80تالميههذ وتلميههذاع تههدريباع علههى اسههتراتيوياع
الذاكرم (التسميخ ه التنظيم) باستخدام الكمبيوتر .بينما لم تتله الموموعهة الضهابطة وتتكهون مهن ()80
تالميذ وتلميذاع أا تهدريباع وطبه علهى أفهراد العينهة اختبهار تشخيصهي فهي صهعوباع القه ار م والفههم
الق ارئههي مههن ىعههداد الباحثههة ،ومقيههاس تقههدير سههلوب التلميههذ لفههرت حههانع صههعوباع الههتعلم مههن ىعههداد
مصهطفى كامهل ،واختبهار القهدرم العقليهة مهن ىعههداد فهارو عبهد الفتها موسهى ،واختبهار الهذاكرم العاملههة
مههن ىعههداد الباحثههة ،وأشههارع النتههائج ىلههى فاعليههة تههدريباع التك هرار فههي التههثثير علههى متغي هراع الد ارسههة
ااساس ههية ف ههي الموموع ههة التدريبي ههة ااول ههى ،وك ههذلب فاعلي ههة ت ههدريباع اس ههتراتيوياع ال ههذاكرم ف ههي ومي ههخ
المتغيراع ااساسية (التسمية السريعة ه الذاكرم العاملة ه الفهم الق ارئهي) فهي الموموعهة التدريبيهة الثانيهة،
ون توو ههد ف ههرو دال ههة ىحص ههائيا ب ههين الموموع ههة التدريبي ههة ااول ههى المعتم ههدم عل ههى التكه هرار والموموع ههة
التدريبية الثانية المعتمدم على استراتيوياع الذاكرم.
وأورى محمد والسيد ( )3001دراسة هدفع ىلى تعرف أثر الذاكرم العاملة البصهرية فهي كفها م أدا
مهام البح

البصرا ،ومدى عالقة ذلب بارتفاك وانخفاا التحصيل الدراسي للطالب ،وتكونع عينة

طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة بالمرحلة الوامعية بكلية التربية بهالعريش بوامعهة قنهام
الدراسة من ( )832ا
السويس ،وقد تم تقسيم الطالب ىلهى مومهوعتين ( موموعهة الطهالب مرتفعهي التحصهيل الد ارسهي وبله
عددهم ( )92طالبا وطالبة وموموعة الطالب منخفضي التحصيل وبل عددهم ( )90طالبها وطالبهة،
وت ههم فح ههف الس ههوالع الرس ههمية لمعرف ههة تق ههديراع الط ههالب ف ههي الع ههام الو ههامعي ااول والث ههاني ،ومه ههام
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حاسوبية في الذاكرم العاملة البصرية ومهام البح
تثثير على كفا م أدا مهام البح
البصرية اا

البصرا ،وتوصلع النتهائج ىلهى أن للهذاكرم العاملهة

البصرا.

وأورع ىبراهيم ( )3006دراسة هدفع ىلى تعرف الفرو في الذاكرم العاملهة اللفظيهة وغيهر اللفظيهة
به ههين التالميه ههذ ذوا صه ههعوباع اله ههتعلم ،وذوا اضه ههطراباع اننتبه ههام المصه ههحوب بالنشه ههاط ال اتئه ههد وذوا
صعوباع التعلم واضطراباع اننتبام معا والتالميذ العاديين .تكونهع العينهة مهن ( )28تلميهذم موتعهاع
ىلههى أربههخ موموعههاع ( )89تلميههذم مههن العههاديين و( )80تلميههذم مههن ذوا صههعوباع الههتعلم واضههطراب
اننتبام معا ،طب عليهم وميعا مههام الهذاكرم العاملهة اللفظيهة (الكلمهاع المترابطهة والكلمهاع المتشهابهة
لفظي هها) ومه ههام ال ههذاكرم العامل ههة غي ههر اللفظي ههة (الص ههور المتش ههابهة لفظي هها والص ههور المتش ههابهة بصه هريا)
ومقيههاس اضههطراب اننتبههام كمهها تههدركها اام والمعلمههة ،وباسههتخدام تحليههل التبههاين لكروسههكال ولبههيس
واختبار مان وتني والرسوم البيانية ،أظهرع النتائج ووود فرو دالة ىحصائيا بين الموموعاع ااربخ
فههي مهههام الههذاكرم العاملههة اللفظيههة (الكلمههاع المترابطههة والكلمههاع المتشههابهة لفظيهها) وهههذم الفههرو كانههع
لصالح العاديين عند مقارنتهم بالموموعاع ااخرى.
هدفع دراسة كهارين وداهلهين ( )Karin & Dahlin, 2010ىلهى الكشهف عهن العالقهة بهين الهذاكرم
العاملة واإلنوات في الق ار م له  29طفال سويديا في المرحلة انبتدائيهة مهن ذوا انحتياوهاع الخاصهة.
أون ،تههم التثكههد مههن مهها ىذا كههان باإلمكههان أن يههتم تطههوير الههذاكرم العاملههة لألطفههال عههن طري ه برنههامج
تههدريبي معرفييىد اركههي ،وعههن كيفيههة ارتبههاط نتههائج التههدريب بتطههورهم فههي الق ه ار م .ثههم تههم د ارسههة كيفيههة
ارتبههاط ااووههه المختلفههة للههذاكرم العاملههة بنتههائج ق ه ار م ااطفههال .وقههد أثمههرع تمههارين الههذاكرم العاملههة
بتثثيراع بهدع ذاع فائهدم فهي تطهور انسهتيعاب الق ارئهي لألطفهال .وقهد ِ
وو يهد أن مقهاييس الهذاكرم العاملهة
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مرتبطة بق ار م ااطفال للكلماع وانستيعاب الق ارئهي .وقهد أظههرع النتهائج أن الهذاكرم العاملهة يمكهن أن
تك ههون ع ههامال أساس ههيا ف ههي تط ههور القه ه ار م ف ههي تعل ههيم القه ه ار م والكتاب ههة ب ههين ااطف ههال ذوا انحتياو ههاع
الخاصههة ،وأن التههدخل لتطههوير الههذاكرم العاملههة قههد يسههاعد علههى أن يصههبح ااطفههال أكثههر مهههارم ف هي
انستيعاب القرائي.
وأورى سليمان ) )3080دراسة هدفع ىلى استكشاف مدى أهمية اادا في عدد مهن مههام الهذاكرم
العاملههة فههي التنبههي بالتحصههيل الد ارسههي واستكشههاف الفههرو بههين الههذكور واإلنهها

فههي اادا علههى مهههام

الذاكرم العاملة واستكشاف العالقة بين اادا في مهام الذاكرم العاملة والعمر والتحصيل الدراسي ،وقهد
قههام الباح ه

بتطبي ه بطاريههة تتضههمن سههع مهههام لقيههاس اادا فههي الههذاكرم العاملههة (لفظيههة وبص هرية ه ه

مكانيههة) مقارنههة بمتوسههط تحصههيل التالميههذ فههي ثههال

م هواد د ارسههية (اللغههة العربيههة واللغههة اإلنوليتيههة

والحساب) خالل فصهل د ارسهي كامهل علهى عينهة قوامهها  319تلميهذا و  896تلميهذم ،وكشهفع النتهائج
أن اادا في مهام الذاكرم العاملة يتداد بوصفه دالة للعمر ،وأن أدا اإلنا

فهي مههام الهذاكرم العاملهة

أفضههل مههن الههذكور .كمهها أوضههحع النتههائج أيضهها أن هنههاب ارتباطهها ىيوابيهها دان بههين اادا فههي مهههام
الهذاكرم العاملهة ( لفظيهة وبصهرية ه مكانيهة ) والتحصهيل الد ارسهي فهي المهواد الهثال  ،وههذم انرتباطهاع
تتباين بتباين المهام وتباين العينة (الهذكور واإلنها ) والعمهر ،كمها أشهارع النتهائج ىلهى أن معظهم مههام
الذاكرم العاملة ( اللفظية والبصرية ه المكانية) تتنبث بشكل تبادلي بالتحصيل الدراسي للمواد الثال

.

كما أورى وراا ) )rtay, 2011دراسة هدفع ىلى تعرف تهثثيراع برنهامج تهدريب الهذاكرم العاملهة
عل ههى ال ههذاكرم العامل ههة ،واننتب ههام ،والس ههلوب ،واادا ااك ههاديمي للمه هراهقين م ههن ذوا اض ههطراب نق ههف
اننتب ههام وف ههرط الحرك ههة الش ههديد وص ههعوباع ال ههتعلم .وق ههد ت ههم تقس ههيم ( )90طف ههال تته هراو أعم ههارهم ب ههين
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83و 89عامه هها عش ه هوائيا عله ههى برنه ههاموي ته ههدخل محوسه ههبين ته ههدريب اله ههذاكرم العامله ههة ،وتمه ههارين فه ههي
الرياضههياع ،ىذ تههم تقيههيمهم قبههل البرنههامج الههذا اسههتمر ( )2أسههابيخ ،وبعههدم .وقههد أظهههر المراهقههون فههي
برنههامج تههدريب الههذاكرم العاملههة تحسه اهنا أكبههر فههي بعهها مقههاييس الههذاكرم العاملههة مقارنههة بههالمراهقين فههي
برنامج التمارين في الرياضياع ،ولكن لهم يهتم مالحظهة نتهائج للتهدريباع علهى أيهة مقهاييس أخهرى .وقهد
تمع مناقشة النتائج في سيا النتائج النظرية والعملية للتدريب الذاكرم العاملة.
هههدفع د ارسههة سوانسههون وآخههرون ( ) Swanson, Kehler & Jerman, 2012ىلههى تقصههي
توربتين عن تثثيراع المعرفهة انسهتراتيوية والتهدريب انسهتراتيوي فهي اادا علهى الهذاكرم العاملهة عنهد
ااطفال (من  88 – 80سنة) ،مخ عوت الق ار م وبدونه .التوربة ااولى اختبرع العالقة بين المعرفة
انستراتيوية ( ثباع الخياراع انستراتيوية) واادا على الذاكرم العاملة كثدام داخليهة فطريهة ومكتسهبة
(ملقنهة) وحالهة تصهحيحية  .وقهد وها ع النتيوهة بتطههور اادا علهى الهذاكرم العاملهة بشهكل ملحهوظ فههي
ك ههال الموم ههوعتين تح ههع ح ههانع التلق ههين ،ولك ههن أدا ااطف ههال ذوا ص ههعوباع القهه ار م ك ههان أدن ههى م ههن
ااطفال العاديين في مههام الهذاكرم كلهها ،وكهان قيهاس سهعة الهذاكرم العاملهة أفضهل فهي توقهخ اادا فهي
الق ار م والفهم من ثباع انستراتيوياع.
وأورع الشربيني ( )3088دراسة هدفع ىلى تعرف الفرو بين ذوا صعوباع تعلم المهاراع قبل
ااكاديميههة والعههاديين مههن أطفههال الروضههة فههي السههرعة اإلدراكيههة (اكتشههاف الحههروف -مقارنههة ااعداده ه
الصور المتماثلة) الدروة الكلية ومدى الذاكرم العاملة ،فتكونع عينة الدراسة من ( )930طفهال وطفلهة
فهي المسهتوى الثههاني بريهاا ااطفهال فههي الفئهة العمريهة ( )9 -2سههنواع بروضهاع المدرسهة التوريبيههة
للغاع بالمنصورم ،ونختيار عينة الدراسة قامع الباحثة بانعتماد علهى موموعهة مهن المحكهاع للحكهم
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علهى أن الطفههل يعهاني مههن صههعوباع الهتعلم المهههاراع قبهل ااكاديميههة وهههي فهي اآلتههي المحههب ااول
حسههاب نسههبة الههذكا باسههتخدام اختبههار رسههم الروههل لوونههداف هههاريس ،والمحههب الثههاني تطبي ه قائمههة
صه ههعوباع اله ههتعلم النمائيه ههة اطفه ههال الروضه ههة كميش ه هراع باسه ههتخدام اختبه ههاراع له ههبعا المهه ههاراع قبه ههل
ااكاديمية اطفال الروضة كميشراع لصعوباع التعلم من ىعداد (عادل عبداهلل.)3009 ،
وأوههرى الحسههاني ) )3088د ارسههة هههدفع ىلههى الكشههف عههن أثههر برنههامج تههدريبي لمهههاراع الههذاكرم
العاملة في تطوير مستوى انستيعاب القرائي لدى الطلبهة مهن ذوا مشهكالع القه ار م ،وأوريهع الد ارسهة
على عينة تثلفع من ( )90طالبا وميعهم من الذكور ،تم تقسيمهم لموموعتين توريبية وضهابطة مهن
الصف الثال

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

في المدارس الحكومية في محافظة ودم في المملكة العربية السعودية؛ ونختيار العينة فقد طُبه علهى
هار
الطلبة مقياس انستيعاب القرائي نختيار الطلبة الذين لديهم تدن في مستوى انستيعاب ،وع ّد اختب اا
قبليا .وللتثكد من ووود قصور في مهاراع الذاكرم العاملة ،طُّب عليهم مقيهاس الهذاكرم العاملهة ثهم بعهد
ذلب تم تدريب الطلبة مهن خهالل برنهامج تهدريبي لمههاراع الهذاكرم العاملهة ،ثهم طُبه مقيهاس انسهتيعاب
الق ارئههي (كاختبههار بعههدا) ،وأظهههرع النتههائج ووههود فههرو دالههة ىحصههائيا لالسههتيعاب الق ارئههي والههذاكرم
العاملة بين الموموعة التوريبية والموموعة الضابطة.
وأورى رمضان وعبداهلل وسعد ( )3083دراسة هدفع ىلى التنبي بثدا التالميهذ مهن ذوا صهعوباع
الههتعلم فههي اختبههار الفهههم الق ارئههي مههن خههالل أدائهههم فههي اختبههار الههذاكرم العاملههة  ،وتكونههع عينههة الد ارسههة
من ( )360تلميهذا وتلميهذم تهم اختيهارهم مهن تالميهذ الصهف الخهامس انبتهدائي للعهام الد ارسهي 3080ي
 3088بههإدارم بنههها التعليميههة وبعههد تطبيه أدواع التشههخيف بله عههدد أفهراد العينههة مههن ذوا صههعوباع
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الههتعلم ( )99تلميههذا وتلميههذم  .ولغههرا تشههخيف طههالب صههعوباع الههتعلم اسههتخدم البههاحثون اختبههار
الذكا المصور من ىعداد أحمد تكي صالح ،واختبار الفههم الق ارئهي لألطفهال مهن ىعهداد خيهر المغهاتا
بهدير واختبهار بنههدر وشهتلط البصههرا ه الحركهي تعريههب مصهطفى فهمههي وسهيد غنههيم ،ومقيهاس وكسههلر
لههذكا ااطفههال المعههدل تعريههب وتقنههين محمههد عمههاد الههدين ىسههماعيل ولههويس مليكههة ،ولغههرا اختبههار
ف ههروا الد ارس ههة اس ههتخدم الباحه ه

اختب ههار الفه ههم الق ارئ ههي لألطف ههال واختب ههاراع المك ههون اللفظ ههي لل ههذاكرم

العاملة من ىعداد السيد أبو هاشم  .وأشارع النتائج ىلى أنهه تووهد عالقهة ارتباطيهة دالهة ىحصهائيا بهين
دروههاع التالميههذ علههى اختبههار الفهههم الق ارئههي ودروههاع التالميههذ علههى اختبههاراع المكههون اللفظههي للههذاكرم
العاملة ،وكذلب أشارع ىلى أنه يمكن التنبي بدرواع التالميهذ فهي اختبهار الفههم الق ارئهي للهذاكرم العاملهة
من خالل درواتهم في اختباراع الذاكرم العاملة.
كما أورع الفار ( )3083دراسة هدفع ىلى التحق من فاعلية التهدريب علهى مههام الهذاكرم العاملهة
المبرموة حاسوبيا في تحسين كفا م مكوناع الهذاكرم العاملهة ااربعهة أو رفعهها ،وأوريهع الد ارسهة علهى
عينة قوامها ( )40طفال وطفلة ( 89من الذكور و  34من اإلنها

) فهي عمهر الثامنهة ،وتهم تقسهيمهم

عشهوائيا ىلههى مومههوعتين ىحههداهما توريبيههة ،وااخههرى ضههابطة ،ىذ خضههعع العينههة كلههها للقيههاس القبلههي
والبعههدا والتتبعههي لكههل مكههون مههن مكونههاع الههذاكرم العاملههة علههى حههدم ،وخضههعع الموموعههة التوريبيههة
لبرنههامج التههدخل بعههد القيههاس القبلههي مباشهرم ،ىذ تههم تطبيه اختبههار الههذاكرم العاملههة ()3009,aawollA
تعريب وتقنين (سليمان )3080 ،الذا تضمن  83مهمة لقياس الذاكرم العاملة ،وأشارع النتهائج ىلهى
أن التههدريب الحاسههوبي للههذاكرم العاملههة يرفههخ كفهها م مكونههاع الههذاكرم ااربع هة ،وأن اادا يظههل بكفا تههه
نفسها حتى بعد مرور شهر على التدريب ،ولكن هذا التحسن يقتصر على المكونين اللفظي والبصرا
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المكهاني فقهط؛ بينمها ت اروههخ قلهيال اادا فهي كههل مهن المنفهذ المركهتا والههرف المروهث الميقهع ،وتسههتنتج
الدراسة ىمكانية انتقال أثر التدريب ىلى مكوناع لم يتم التدريب عليها.
وأورى الشهريدم والوطبهان ( )3083د ارسهة ههدفع ىلهى معرفهة تهثثير سهعة الهذاكرم العاملهة فهي الفههم
القرائي لدى التالميذ والتلميذاع في المرحلة انبتدائية بمنطقة القصيم باإلضافة ىلى دراسة تفاعهل كهل
من مستوى الذاكرم العاملهة (مرتفهخ ه مهنخفا) وتوهيهت المعلومهاع (سهطحي ه عميه ) فهي اادا علهى
فهههم الههنف المقههرو لههدى التالميههذ والتلميههذاع بالصههف الخههامس بالمرحلههة انبتدائيههة بالقصههيم؛ ىذ كههان
عههدد الههذكور ( )63وعههدد اإلنهها

( ، )300واسههتخدم الباحثههان بعهها المهههام والمقههاييس لقيههاس الههذاكرم

العاملههة ومسههتوى توهيههت المعلومههاع ومهههاراع فهههم الههنف المقههرو  .وأشههارع نتههائج الد ارسههة ىلههى أنههه ن
توود فرو بين مرتفعي سهعة الهذاكرم ومنخفضهيها فهي الفههم الق ارئهي ،وتووهد فهرو دالهة ىحصهائيا بهين
مومههوعتي التوهيههت فههي الفهههم الق ارئههي لصههالح موموعههة عميقههي توهيههت المعلومههاع ،وكههذلب ن تووههد
تههثثيراع دالههة ىحصههائيا للتفاعههل بههين مسههتوى المعالوههة (عمي ه

ه سههطحي) وسههعة الههذاكرم (مرتفههخ ه

منخفا) في الفهم القرائي لدى أفراد العينة.
وقام كل مهن عبهدالوهاب والهديب وعثمهان ( )3083بد ارسهة ههدفع ىلهى الكشهف عهن فاعليهة برنهامج
تدريبي باستخدام الوسائط المتعددم في تحسين مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملهة لهدى ااطفهال
التوح ههديين بالط ههائف ،وتكون ههع مووع ههة البحه ه

م ههن ( )1تالمي ههذ توح ههديين بالص ههف الثاله ه

بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الطهائف ،وتهم تقسهيم موموعهة البحه

انبت ههدائي

ىلهى موموعهة توريبيهة تتكهون مهن

( )4تالميههذ وموموعههة ضههابطة تتكههون مههن ( )4تالميههذ تراوحههع أعمههارهم التمنيههة مهها بههين ()83-88
سههنة ،وتههم تطبيه اادواع التاليههة مقيههاس سههتانفورد بينيههه للههذكا  ،ومقيههاس السههلوب التكيفههي ،ومقيههاس
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تشههخيف اضههطراب التوحههد ،ومقيههاس مهههاراع التواصههل اللفظههي ،ومقيههاس الههذاكرم العاملههة ،والبرنههامج
التدريبي باستخدام الوسائط المتعددم مهن ىعهداد البهاحثين ،وتكهون البرنهامج التهدريبي مهن ( )30ولسهة،
وتم تطبيقها بواقخ ( )2ولساع أسبوعيا ،واستغرقع الولسة الواحدم مدم ( )20دقيقهة ،وتوصهلع نتهائج
البح

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

مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملة في القياس البعدا لصالح الموموعة التوريبيهة؛ فهي حهين لهم
توود فرو دالة ىحصائيا بين متوسطي رتهب أفهراد الموموعهة التوريبيهة فهي مههاراع التواصهل اللفظهي
والذاكرم العاملة في القياسين البعدا والتتبعي.
كما أورى وودم والصاي ( )3083دراسة هدفع ىلى تحديد مدى فاعلية برنهامج معرفهي فهي تنميهة
سعة الذاكرم العاملة البصهرية لهدى الطالبهاع المعوقهاع سهمعيا ،وغيهر المعوقهاع ،وتهم اسهتخدام المهنهج
التوريبي ،وتكونع عينة الدراسة من ( )89طالبة من المعوقاع سهمعيا بقسهم التربيهة الخاصهة بوامعهة
أيضهها ( )89طالبههة مههن طالبههاع القسههم
حائههل بمتوسههط عمههرا قههدرم ( )30،4سههنة ،كمهها تناولههع العينههة ا
همعيا بمتوسهط عمهرا قهدرم ( )86،2سهنة ،وقهد قهام الباحثهان بإعهداد اختبهار
نفسه من غير المعوقهاع س ا
الههذاكرم العاملههة المصههورم وتت هراو درواتههه بههين  10 3دروههة ىضههافة ىلههى ىعههداد برنههامج تحسههين سههعة
اله ههذاكرم العامله ههة البص ه هرية ،وأظهه ههرع النته ههائج ووه ههود فه ههرو ذاع داله ههة ىحصه ههائيا لموموعه ههة الطالبه ههاع
همعيا بههين التطبيقههين القبلههي والبعههدا لصههالح التطبي ه البعههدا فههي الدرو هة الكليههة نختبههار
المعوقههاع سه ا
الذاكرم العاملة البصرية.
وأوههرى العشههرا ( )3082د ارسههة هههدفع ىلههى الكشههف عههن الفههرو فههي أدا مهههام الههذاكرم العاملههة
(اللفظي ههة  ،العددي ههة  ،البصه هرية المكاني ههة) ب ههين التالمي ههذ الف ههائقين د ارس ههيا وب ههين ذوا ص ههعوباع ال ههتعلم.
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تضمنع عينة البح

( )10تلميذا وتلميهذم ومهيعهم مهن مدرسهة أحمهد ع اربهي للتعلهيم ااساسهي التابعهة

إلدارم كفههر الشههيخ التعليميههة فههي مومههوعتين ( )42فههائقون د ارسههيا و ( )29مههن ذوا صههعوباع الههتعلم،
ممههن تراوحههع أعمههارهم مهها بههين (6ه ه  )88سههنة ،وقههد أشههارع أهههم نتههائج البح ه

ىلههى ووههود فههرو دالههة

ىحص ههائيا ب ههين متوس ههطاع درو ههاع الف ههائقين وذوا ص ههعوباع ال ههتعلم ف ههي اادا عل ههى ال ههذاكرم العامل ههة
العددية واللفظية والبصرية المكانية لصالح الفائقين دراسيا.
درسههة نيفههو وبرتنتههت ( )Nevo & Breznitz, 2014ىلههى الكشههف عههن تههثثير ب هرامج
وهههدفع ا
تههدريباع الههذاكرم العاملههة وتس هريخ الق ه ار م علههى تطههور مهههاراع الق ه ار م وقههدراع الههذاكرم العاملههة .وقههد تههم
تقسيم  69طفال من الصف الثال

على ثال

موموعاع دراسية ،وواحدم ضابطة (موموعة ن تطب

عليههها الد ارس هة) .وقههد خضههعع كههل موموعههة مههن الموموعههاع الد ارسههية الههثال

لتركيبههة مههن برنههاموين

تهدريبيين مختلفهين تهدريب علهى تسهريخ القه ار م ،تمهارين للهذاكرم العاملههة؛ تتبعهها تمهارين تسهريخ القه ار م،
وأخي ار تمارين تسريخ الق ار م ،تتبعها تمارين للهذاكرم العاملهة .وقهد طهورع وميهخُ البهرامج مهها ارع القه ار م
وقههدراع الههذاكرم العاملههة للطههالب بشههكل ملحههوظ؛ مقارنههة بالموموعههة المروعيههة التههي خضههعع لبرنههامج
تسهريخ القه ار م فقههط ،فقههد تطههورع لههديهم دقههة االفههاظ ،فههي حههين تطههورع الفصههاحة والكلمههاع المسههتعارم
لههدى الموموعههاع التههي خضههعع لتمههارين تس هريخ الق ه ار م والههذاكرم العاملههة معهها .كمهها طههورع الموموعههة
المروعيههة والموموعههة التههي خضههعع لتمههارين الههذاكرم العاملههة المتبوعههة بتمههارين تس هريخ الق ه ار م ذاك هرم
صوتية معقدم .وتم انستنتاج أن البرنامج التدريبي الذا يومخ بين برنامج تسهريخ قه ار م طويهل المهدى
وبرنههامج تههدريب ذاكهرم عاملههة قصههير المههدى هههو ااكثههر فعاليههة فههي تطههوير القههدراع المرتبطههة باإلنوههات
الدراسي.
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وأوهرى كهاريتي وآخهرون ( )Carretti, Caldarola, Tencati & Cornoldi, 2014د ارسهة
هههدفع ىلههى تطههوير فهههم الههنف عنههد أطفههال المههدارس لمقارنههة فاعليههة برنههاموين تههدريبيين ،البرنامو هان
يتضههمنان تههدريباع مهها و ار المعرفههة والههذاكرم العاملههة ،غيههر أن واحه اهدا منهمهها مبنههي علههى أسههاس الفهههم
طالب ها مههن الصههف الثههامن
السههمعي ،واآلخههر متعل ه ب هالفهم الق ارئههي ،تضههمنع الد ارسههة عينههة مههن  826ا
تت هراو أعمههارهم م هها بههين ( )88-6س ههنة ،وقههد ركههت البرناموه هان التههدريبيان عل ههى القههدراع والمعالو ههاع
وخصوصا ىلى ما و ار المعرفة ،وتم تنفيذ البرامج التدريبية من قبل
الدقيقة التي تعود ىلى فهم النف،
ا
المعلمين كوت من أنشطة التدريس العادا في المدارس وتحع ىشراف الخب ار  .وبمقارنة النتهائج التهي
حص ههل عليهه هها ف ههي الموموعه ههة الت ههي أنوه ههتع أنشه ههطة فه ههم الهههنف  .وأظه ههرع النته ههائج أن البرنهههاموين
التههدريبيين اللههذين ركه ات علههى المهههاراع المحههددم لفهههم الههنف كانها فعههالين لتحسههين ىنوههات الطلبههة؛ ولكههن
البرنامج التدريبي في الفهم القرائي كانع نتائوهه أكثهر فاعليهة مهن برنهامج التهدريب فهي الفههم السهمعي.
وخلصههع الد ارسههة ىلههى نتيوههة مفادههها أن التههدريباع التههي تركههت علههى التههدريب المحههدد لمهها و ار المعرفههة
والذاكرم العاملة تسرك من فهم النف .
وهدفع دراسة عثمان وعيسى ( )3084ىلى تعرف فاعليهة التهدريب القهائم علهى حهل المشهكالع فهي
تحسين الذاكرم العاملة لدى ذوا صهعوباع الهتعلم ،وتكونهع عينهة البحه

مهن ( )81تلميهذا مهن تالميهذ

المرحلههة انبتدائيههة مههن ذوا صههعوباع الههتعلم بالمههدارس الحكوميههة بالطههائف ،وقههد تراوحههع أعمههارهم مهها
بين ( )82-6سنة ،وتم تقسيم العينة ىلى موموعتين ،موموعة توريبيهة وموموعهة ضهابطة ،واسهتخدم
الباحثههان مقيههاس الههذاكرم العاملههة والبرنههامج التههدريبي القههائم علههى حههل المشههكالع .توصههل الباحثههان ىلههى
فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم في تحسين الذاكرم العاملهة لهدى ذوا صهعوباع الهتعلم ،ىذ توصهلع
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الدراسة ىلى ووود فرو ذاع دنلة ىحصهائية بهين رتهب دروهاع المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة فهي
القياس البعدا للذاكرم العاملة لصالح الموموعة التوريبية كما وودع فهرو ذاع دنلهة ىحصهائية بهين
رتب درواع الموموعة التوريبية في القياسين القبلهي والبعهدا للهذاكرم العاملهة لصهالح القيهاس البعهدا،
وقههد اسههتمر تههثثير البرنههامج بعههد توقههف تطبيقههه بشهههر ونصههف؛ ىذ كانههع الفههرو بههين دروههاع القياسههين
ىحصائيا.
البعدا والتتبعي للذاكرم العاملة لدى الموموعة التوريبية غير دالة
ا
هدفع دراسة الفورا ( )3082ىلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي باسهتخدام اسهتراتيوياع التهذكر فهي
تحسههين الههذاكرم العاملههة لههدى عينههة مههن طلبههة الحلقههة ااولههى مههن التعلههيم ااساسههي بالصههف ال اربههخ فههي
محافظة مسقط ،عن طري تدريبهم على استراتيوياع التذكر ،ولغرا تحقي هدف الدراسة؛ استخدم
الباح ه ه

المه ههنهج شه ههبه التوريبه ههي لمال مته ههه لمتطلبه ههاع الد ارسه ههة وفروضه ههها ،وذله ههب بتطبي ه ه النسه ههخة

اإللكترونية من بطارية مهام الذاكرم العاملة لألطفال من ىعداد "ألهواا" ( )Aiiol , 2007وتعريهب
وتقنين سليمان ( ،)3080لقياس التحسن في مكوناع الذاكرم العاملة ،باإلضافة ىلى البرنامج التدريبي
طالبهها وطالبههة .وتههم
القههائم علههى اسههتراتيوياع التههذكر مههن ىعههداد الباحثههة علههى عينههة بله حومههها ( )29ا
ىو ار التكافي بين الموموعتين في الذكا وانختبار القبلهي للهذاكرم العاملهة .وقهد تهم التحقه مهن صهد
المحكم ههين للبرن ههامج الت ههدريبي ال ههذا تك ههون م ههن ( )84ولس ههة تدريبي ههة بواق ههخ ولس ههتين ف ههي ااس ههبوك؛ ىذ
ههر ونصههف الشهههر ،كمهها تههم حسههاب الثبههاع للبطاريههة بط هريقتين ىعههادم التطبي ه
اسههتغر التطبي ه شه اا
وانتسها الههداخلي (ألفها كرونبههاد) .وقهد تههم اسهتخدام تحليههل التبهاين ااحههادا والمتعهدد ،وتحليههل التبههاين
المتعههدد المشههترب ،وتحليههل التبههاين للقياسههاع المتكههررم لحسههاب الفههرو بههين الههدرواع القبليههة والبعديههة
والتتابعيههة للمومههوعتين ،وقههد أظهههرع النتههائج ووههود فههرو دالههة ىحصههائيا فههي مومههل مكونههاع الههذاكرم
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العاملههة بشههكل ع ههام بههين المومههوعتين التوريبي ههة والضههابطة فههي انختب ههار البعههدا لصههالح الموموع ههة
التوريبية .كما وودع فرو دالة ىحصائيا في الموموعة التوريبية بهين متوسهطاع انختبها ارع الثالثهة
(القبلي ،والبعدا والمتابعة) في مومل مكوناع الذاكرم العاملة وفي مستوى الذاكرم العاملهة بشهكل عهام
لصالح اختبار المتابعة.

ثانيا :مناقشة الدراسات السابقة
ً
تمع مناقشة الدراساع السابقة من خالل ما يثتي
انستراتيوياع وااساليب المستخدمة لتحسين اادا على الذاكرم العاملة (نوك التدريب)
تههم اسههتخدام بعهها انسههتراتيوياع لتحسههين الههذاكرم العاملههة فههي د ارسههة كههل مههن (وههودم والصههاي ،
 ،3082الحسهاني )3088 ،ود ارسهة ; (Carretti, etal, 2014 ; Karin & Dahlin,2010
) Swanson, etal, 2012علههى طلبههة عههاديين وعلههى طلبههة مههن ذوا صههعوباع ال هتعلم .كمهها
اسههتخدمع د ارسههة ولوههل ( )3001تههدريباع التكهرار وبعهها اسههتراتيوياع الههذاكرم فههي تحسههين التسههمية
السريعة للذاكرم العاملة والفهم القرائي لدى تالميذ ذوا صعوباع التعلم ،فهي حهين أن د ارسهة مصهطفى
( )3002اسههتخدمع انسههتدعا المباشههر للمعلومههاع فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة علههى عينههة مههن طلبههة
صعوباع التعلم ،بينما اعتمدع الفهار ( )3083علهى البهرامج المعهدم حاسهوبيا فهي التهدريب علهى مههام
ال ههذاكرم العامل ههة ،واس ههتخدمع د ارس ههة (عب ههدالوهاب وآخ ههرون )3083 ،الوس ههائط المتع ههددم ف ههي تحس ههين
مههاراع التواصهل اللفظهي والههذاكرم العاملهة علهى عينههة مهن ااطفهال التوحههديين ،بينمها اسهتخدمع د ارسههة
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عثمههان وعيسههى ( )3084اسههتراتيوية حههل المشههكالع فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة لههدى ذوا صههعوباع
التعلم.
المقارنة بين أداء طالب صعوبات التعلم وبين غيرهم من الطالب على مهام الذاكرة العاملة:
كشههفع د ارسههة اب هراهيم ( )3006عههن ووههود فههرو فههي اادا علههى مهههام الههذاكرم العاملههة بههين أربههخ
فئاع هم ذوو صعوباع التعلم ،وذوو اضطراباع اننتبام المصهحوب بالنشهاط ال اتئهد ،وذوو صهعوباع
الههتعلم مههخ اض ههطراب النشههاط ،والتالميههذ الع ههاديون؛ ىذ كانههع الفههرو لص ههالح العههاديين عنههد مق ههارنتهم
بالموموعاع ااخرى .أما دراسة العشرا )3082( ،فقد قارنع بين التالميذ الفائقين دراسيا وبهين ذوا
صعوباع التعلم في اادا على مهام الذاكرم العاملة .ووا ع دراسة سوانسون وأخرين (Swanson,
) etal, 2012ود ارسهة الشهربيني ( )3088بههدف الكشهف عهن الفهرو بهين طهالب صهعوباع الهتعلم
وبين الطالب العاديين؛ سهوا مهن حيه

اادا أو مهن حيه

نتهائج التهدريب علهى الهذاكرم العاملهة التهي

وا ع لصالح العاديين.
البرامج التدريبية على فئاع أخرى
كشفع دراسة كل من الفورا ( )3082والشريدم والوطبهان ( )3083ود ارسهة كهاريتي وأخهرين ونيفهو
وبرنتهت)(Carrtti, etal, 2014 ; Nevo, Breznitz, 2014

عهن فاعليهة التهدريب علهى مههام

ال ههذاكرم العامل ههة ل ههدى الطلب ههة الع ههاديين .ف ههي ح ههين ه ههدفع د ارس ههة عب ههدالوهاب وأخ ههرون ( )3083ىل ههى
التههدريب علههى مهههام الههذاكرم العاملههة لههدى ااطفههال التوحههديين ،ود ارسههة وههودم والصههاي ( )3083كانههع
عينتها من المعوقاع سمعيا .
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فاعلية التدريب على الذاكرم العاملة
الدرسههاع السههابقة التههي صههممع ب هرامج تدريبيههة فههي تحسههين مسههتوى الههذاكرم العاملههة
كشههفع وميههخ ا
باختالف استراتيوياتها وأساليبها التدريبية عن فاعلية التدريب وتحسهن اادا فهي مههام الهذاكرم العاملهة
لههدى كههل العينههاع التههي شههملتها الد ارسههة الطلبههة العههاديون وطلبههة ذوا صههعوباع الههتعلم ،والمعوقههاع
سمعيا ،والتوحديون ،والمصابون بتشتع اننتبام مخ فرط النشاط.

ثالثًا :مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
تتشابه وتختلف الدراسة الحالية مخ الدراساع السابقة فيما يثتي
8ه استخدام انستراتيوياع المعرفية في تحسين مكوناع الذاكرم العاملة.
3ه تشابه في اختيار أفراد عينة الدراسة مهخ عينهاع بعها الد ارسهاع ،وههي فئهة ذوا صهعوباع الهتعلم؛
ىذ ىن هناب عالقة بين اضطراب الذاكرم العاملة وبين الصعوباع التعليمية لديهم.
 2ه تشههابهع فههي المههنهج شههبه التوريبههي المسههتخدم فههي هههذم الد ارسههة مههخ بعهها الد ارسههاع ،واختلفههع مههخ
دراساع أخرى بحثع الذاكرم العاملة معتمدم على المنهج انرتباطي.
تميتع الدراسة الحالية عن الدراساع السابقة بما يثتي
 8ه ربطههع الد ارسههة الحاليههة بههين التههدريب علههى الههذاكرم العاملههة ،وبههين تههدريباع القه ار م باسههتخدام برنههامج
تدريبي معرفي باإلضافة ىلى تدريباع الق ار م.
3ه تميتع بثن حوم العينة صغير؛ مما ساهم في تكثيف متابعتهم ومراعام الفرو الفردية بينهم .
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2ه تم تطبي القياس الميول بعهد مهرور شههرين؛ اامهر الهذا كهان فهي صهالح البرنهامج التهدريبي؛ ذلهب
أن أثرم استمر لفترم تمنية طويلة.
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة واجراءاتها
أوًال  :منهجية الدراسة
انيا  :مجتمع الدراسة
ث ً
ثالثًا  :عينة الدراسة
ابعا :تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة
ر ً
خامسا :أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية
ً
سادسا :إجراءات الدراسة
ً
سابعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة
ً
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الفصل الرابع
المنهجية واإلجراءات
مستعرضه ها م ههنهج الد ارس ههة وموتمعه هها وعينته هها
يتن ههاول ه ههذا الفص ههل منهوي ههة الد ارس ههة واو ار اته هها،
ا
والتك ههافي اإلحص ههائي ب ههين الموم ههوعتين التوريبي ههة والض ههابطة وأدواع الد ارس ههة ود ارس ههتها الس ههيكومترية
واو ار اع تطبيقها على عينة الدراسة وااساليب اإلحصائية المستخدمة.

أوال :منهجية الدراسة وتصميمها:
يعتمد هذا البح

على المنهج شبه التوريبهي بتصهميم المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة ولتقصهي

فاعلية المتغير المستقل البرنامج التدريبي في المتغيهر التهابخ الهذاكرم العاملهة  ،وسهيتم انعتمهاد علهى
هههذا المههنهج باعتبههار البحه

يسههتهدف تطبيه أسههاليب واسههتراتيوياع عمليههة لتحسههين اضههطراب الهذاكرم

العاملههة ،وتههم ىوه ار القيههاس القبلههي والبعههدا والميوههل لمعرفههة مههدى فاعليههة البرنههامج ،ولفحههف دننع
الفرو اإلحصائية بين الموموعتين؛ استخدمع الباحثة اختبار "مان وتنهي" (Mann-Whitney U
) ، Testوذل ههب لص ههغر حو ههم العين ههة ،ولتون ههب افته هراا اعتدالي ههة التوتي ههخ الطبيع ههي ،وق ههد ت ههم تطبيه ه
البرنامج التدريبي في فترم تمنية امتدع أربعة أشهر؛ شهران للتطبي  ،وشهران للمتابعة.
والودول التالي يوضح التصميم التوريبي للدراسة

56

ودول رقم ()8
تصميم المجموعة التجريبية والضابطة في الدراسة الحالية
المجموعة

القياس القبلي

التوريبية

اختبار المصفوفاع البرنامج التدريبي

بطارية مهام

المتابعة الملون

الذاكرم العاملة

O

المعالجة التجريبية

X

القياس البعدي

القياس

بطارية مهام
الذاكرم العاملة

O

لألطفال

التتبعي

لألطفال

بطارية مهام

الذاكرم العاملة
لألطفال
ضابطة

اختبار المصفوفاع البرنامج انعتيادا

المتتابعة الملون
بطارية مهام

لبرنامج صعوباع

التعلم

بطارية مهام

الذاكرم العاملة

لألطفال

الذاكرم العاملة

لألطفال

ثانيا  :مجتمع الدراسة
ً
موتمخ الدراسة يتكون موتمخ الدراسة من وميخ طالباع صعوباع التعلم بونيتي بوشر والسيب
تبعا لإلو ار اع اآلتية
بمحافظة مسقط والبال عددهم ( ) 90وقد تم أخذ عينة الدراسة ا
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 -8التثكد من تشخيف طالباع صعوباع التعلم في عينة الدراسة الحالية من قبل معلمتي
صعوباع التعلم في كل من مدرسة أروى بنع عبدالمطلب للتعليم ااساسي ومدرسة
عائشة بنع مسعود العامرية ؛ بتطبي

وميخ أدواع تشخيف طالب صعوباع التعلم

حسب ما أقرته و اترم التربية العمانية وهي انختبار التشخيصي في اللغة العربية
وانختباراع اإلدراكية السمعية (اختبار التمييت السمعي ،واختبار مهاراع التحليل
السمعي ،والذاكرم السمعية التتابعية وسعة الذاكرم السمعية) والبصرية (اختبار التداعي
البصرا الحركي ،واختبار التكامل البصرا ،واختبار التحليل البصرا) .وكذلب استمارم
دراسة الحالة ،وقوائم الرصد وساللم التقدير .
 -3قامع الباحثة بتطبي اختبار رافن للمصفوفاع المتتابعة الملون لغرا استبعاد الحانع
ااخرى من عينة الدراسة والتثكد بثن ذكا أفراد العينة ن يقل عن المتوسط.

ثالثًا :عينة الدراسة
تتكون عينة هذم الدراسة من ( )2طالباع من ذواع صعوباع التعلم من الصف الخامس
ااساسي ،بمدرسة أروى بنع عبد المطلب للتعليم ااساسي في محافظة مسقط  ،و( )2طالباع من
ذواع صعوباع التعلم من مدرسة عائشة بنع مسعود العامرية بونية السيب للتعليم ااساسي كعينة
ضابطة ،ما يعني أن ىومالي عددهن ( )80طالباع ،وقد تم توتيعهن ىلى موموعتين متساويتين
توريبية ( )2طالباع وضابطة ( )2طالباع ،وقد تم سحب العينة عن طري
القصدية؛ وذلب نستعداد العينة لتطبي البرنامج من حي

الطريقة العمدية أو

تناسب عمر الطالباع وهو ما بين (-6

 )80سنواع مخ العمر المناسب لبطارية مهام الذاكرم العاملة باإلضافة ىلى اننتها من تشخيف
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الطالباع من ذواع صعوباع التعلم في هاتين المدرستين في الوقع المناسب ،وتوفر المكان والبيئة
المناسبة للتطبي باإلضافة ىلى تعاون ىدارم المدرسة لتنفيذ البرنامج التدريبي على طالباتها .وقد كان
صغيرا؛ وذلب أن الباحثة قامع بتشخيف الطالباع وتحديدهن بدقة؛ ىذ قامع باستخدام
حوم العينة
ا
اختبار رافن للمصفوفاع المتتابعة؛ وذلب نستبعاد الفئاع ااخرى من التربية الخاصة من عينة
الدراسة.
ابعا :متغيرات الدراسة
رً
اشتملع الدراسة الحالية على المتغيرين اآلتيين
-8المتغير المستقل البرنامج التدريبي.
-3المتغير التابخ الذاكرم العاملة.
-2المتغير الدخيل الذكا .

خامسا :التكافؤ اإلحصائي بين المجموعتين التجريبية والضابطة
ً
مههن أوههل معرفههة التكههافي انحصههائي بههين المومههوعتين التوريبيههة والضههابطة قامههع الباحثههة بتطبي ه
اختبههار ارفههن للههذكا ؛ وذلههب حتههى يههتم ضههبط العوامههل الدخيلههة المرتبطههة بالههذكا فههي التههثثير علههى نتههائج
الدراسة .وأيضا تم اسهتخدام اختبهار الهذاكرم العاملهة حتهى ن تكهون الهذاكرم العاملهة لهدى ىحهدى العينتهين
ذاع مسههتوى عههال؛ فته هيثر فههي نت ههائج البرنههامج التههدريبي .وت ههم تطبي ه انختب ههارين للمومههوعتين حيه ه
استخدمع الباحثة اختبار مان وتني الالمعلمي؛ وذلب بسهبب صهغر حوهم الموموعهاع وعهدم اعتداليهة
التوتيخ الطبيعي ،ويتضح ذلب من خالل الودول ( )3والودول()2
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ودول ()3
التكافي اإلحصائي بين الموموعتين التوريبية والضابطة في اختبار رافن للذكا من خالل اختبار
مان وتني

المقياس

المجموعة

العدد

متوسط

الرتب

مجموع

الرتب

اختبار رافن التوريبية

2

9,20

28,20

الضابطة

2

4,90

32,20

للذكا

قيمة
"ز"
0،14

مستوى

الداللة

0,266

يتضههح مههن خههالل الوههدول ( )3عههدم ووههود فههرو ذاع دنل هة ىحصههائية عنههد مسههتوى الدنلههة (α
≤ )0A02بالنسبة للموموك الكلي لمقياس رافن للذكا بين المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة؛ ىذ بلغهع
الدنلههة اإلحصههائية ( )0A266وهههي أكبههر مههن ( )0،02ممهها يعنههي تكههافي المومههوعتين ىحصههائيا فههي
مقياس رافن للذكا .
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ودول ()2
التكافي اإلحصائي بين الموموعتين التوريبية والضابطة في اختبار الذاكرم العاملة من خالل اختبار
مان وتني

المحاور

المجموعة

العدد

متوسط

مجموع

الرتب

قيمةz

المنفذ المركتا

التوريبية

2

9,30

28،00

0،493 0،929

الضابطة

2

4,10

34،00

المكون اللفظي

المكون البصرا

الموموك الكلي

الرتب

التوريبية

2

2,20

39،20

الضابطة

2

2،90

31،20

التوريبية

2

4،00

30،00

الضابطة

2

9،00

22،00

التوريبية

2

2،40

39،00

الضابطة

2

2،90

31،00

مستوى

الداللة

0،128 0،382

0،889 8،298

0،689 0،802

يتضههح مههن خههالل الوههدول ( )2عههدم ووههود فروقهها ذاع دنل هة احصههائية عنههد مسههتوى الدنلههة (α
≤ )0A02بالنسهبة لموهانع مقيههاس الهذاكرم العاملهة بههين المومهوعتين التوريبيهة والضههابطة حيه

كانههع

الدال ه ههة انحص ه ههائية للمنف ه ههذ المرك ه ههتا ( ،)0A493والمك ه ههون اللفظ ه ههي ( ، )0A123والمك ه ههون البص ه ههرا
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( ، )0A889أما الموموك الكلي فبلغع مستوى الدنلة ( )0A689وهي وميعها أكبر من ( )0،02مما
يعني تكافي الموموعتين احصائيا في مقياس الذاكرم العاملة.

خامسا :أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية
ً
 -8بطارية اختبار الذاكرة العاملة
استخدمع في الدراسة الحالية بطارية الذاكرم العاملة لألطفال من ىعداد ألواا (  )Aiiolوقام
بتعريب البطارية سليمان ( )3080كما أنه قننها على البيئة المصرية والبيئة الكويتية ،وقامع الفورا
( )3082بتقنينها على البيئة العمانية .وتتضمن ( )83مهمة لقياس الذاكرم قصيرم المدى والذاكرم
العاملة ،وتم استخدام خمس ( )2مهام في هذم الدراسة من المهام المناسبة لقياس مكوناع الذاكرم
العاملة الثالثة ،وفي هذا البطارية يقوم البرنامج تلقائيا بتقديم المنبهاع وتصحيح الدرواع واعدادها
في تقرير "أكسل" يوضح دروة المفحوف في كل المهام.
ىن المهام المستخدمة لقياس مكوناع الذاكرم العاملة الثالثة ،هي

مهمة العد ومهمة انستدعا

السمعي لقياس المكون اللفظي ومهمة استدعا الشكل المختلف لقياس مكون المنفذ المركتا ومهمة
المدى المكاني ومهمة ااراووت لقياس المكون البصرا المكاني .
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وفيما يثتي توضيح للمهام المستخدمة لقياس مكوناع الذاكرم العاملة الثالثة
مهام الذاكرة العاملة اللفظية وتشمل :
مهمة العد ()nlace tnucc
عددا من الدوائر والمثلثاع ،ثم يقوم بحساب عدد الدوائر،
في هذم المهمة يقدم للطالب ا
ويتذكر عدد الدوائر فقط في السلسلة على التوالي .يبدأ انختبار بموموعة محاونع من
صف واحد وتتداد الموموعة حتى سبعة صفوف من الدوائر والمثلثاع(سليمان.)3080 ،

نموذج لمهمة العد في اختبار بطارية الذاكرم العاملة
مهمة االستدعاء أو التذكر السمعي
فههي هههذم المهمههة يسههمخ الطالههب سلسههلة مههن العبههاراع ،وعليههه أن يقههرر ىذا مهها كانههع العبههارم
التههي اسههتمخ ىليههها صههحيحة أو غيههر صههحيحة ،وفههي نهايههة المحاولههة يقههوم الطالههب بههذكر آخههر
كلمههة ف ههي ك ههل عبههارم بالترتي ههب الص ههحيح .انختب ههار يبههدأ بومل ههة واح ههدم ثههم ت ههتداد لتص ههل ىل ههى
موموعة من سع ومل (سليمان.)3080 ،
مثال
اإلوابة صواب والكلمة ااخيرم هي أذن

الطفل له أذن
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مهام المكون المنفذ المركتا واشتمل على
مهمة استدعا الشكل المختلف
في هذم المهمهة يهرى الطالهب ثالثهة أشهكال فهي صهف علهى شاشهة الحاسهب اآللهي ،شهكالن
منها متماثالن ،في حين أن الشكل الثال

مختلف عنهما ،ويطلهب مهن الطالهب التعهرف علهى

الشكل المختلف بينهما وذلب باإلشارم بإصبعه على الشاشة ىلى مكان الشكل المختلهف ،وفهي
نهاية كل محاولة يتذكر الطالب مكان الشكل المختلف وبالترتيب الصحيح مهن خهالل اختيهار
المربخ الصحيح على الشاشة ،وتقدم المثيراع بشكل متدرج تبدأ بموموعة من شكلين وتنتههي
بموموعة من سبعة أشكال (سليمان)3080 ،

نموذج لمهمة الشكل المختلف
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مهام الذاكرة العاملة البصرية المكانية
مهمة المدى المكاني
في هذم المهمة يهرى الطالهب صهورم مكونهة مهن شهكلين؛ بحيه

يكهون الشهكل ناحيهة اليمهين،

وعليه نقطة حم ار  ،ويحدد الطالب ىذا ما كان الشكل ناحية اليمين هو الشكل نفسه أم عكسه
ناحية اليسار ،ويتم تدوير الشكل ذا النقطة الحم ار  ،ثهم يطلهب مهن الطالهب تهذكر مكهان كهل
نقطههة حم ه ار عل هى الشههكل بالترتيههب الصههحيح ،يبههدأ انختبههار بموموعههة واحههدم مههن ااشههكال،
وتتتايد ىلى موموعة من سبعة أشكال(سليمان.)3080 ،
مهمة األراجوز
في هذم المهمة يشاهد الطالب صورم لشكلين من ااراووت؛ واحد عليه قبعة صف ار واآلخر
عليه قبعة ترقا مخ نقطة حم ار على كل منهما .ويتم تدوير شكل ااراووت ذا القبعة
الترقا في ستة مواقخ محتملة ،وعلى الطالب أن يحدد ىذا ما كان ااراووت ذو القبعة
الترقا يمسب الكرم في اليد نفسها مثل ااراووت ذا القبعة الصف ار أو بيد مختلفة ،وفي
نهاية كل محاولة يوب على الطالب تذكر موقخ كل كرم بالترتيب الصحيح ،وذلب باإلشارم
ىلى صورم ذاع سع نقاط تعرا على شاشة الحاسب اآللي .يبدأ انختبار بسلسلة من
ااراووتاع وتتتايد ىلى سبعة موموعاع من ااراووتاع (سليمان.)3080 ،
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الخصائص السيكومترية لبطارية مهام الذاكرة العاملة لألطفال
تم استخدام الدراسة السيكومترية لألدام من د ارسهة الفهورا ( )3082وذلهب لتقهارب المسهتوى العمهرا
للعينههة فههي د ارسههة الفههورا والد ارسههة الحاليههة ،باإلضههافة ىلههى أن الد ارسههة حديثههة ،ىذ طبقههع عههام 3082
على عيناع أطفال من سلطنة عمان بمحافظة مسهقط ،وبالنسهبة ىلهى الصهد فقهد تهم أخهذم مهن د ارسهة
سليمان ( )3080ودراسة ااانصارا وسليمان ( )3082وذلب أن فقراع انختبار ن يمكن تغييرها أو
ح ههذف بعض ههها أو ت ههرب بعض ههها ب ههدون ح ههل ،ذل ههب أن انختب ههار ه ههو برن ههامج حاس ههوبي يق ههوم بتس ههويل
انس ههتواباع وحس ههابها آليه ه ا ،ون يمك ههن تواه ههل أا عب ههارم ف ههي انختب ههار .وس ههيتم ع ههرا الخص ههائف
السيكومترية لالختبار بالتفصيل من الدراساع المذكورم.
تههم التحقه مههن صههد مهههام الههذاكرم العاملههة سهابقاا فههي د ارسههة سههليمان ( )3080ود ارسههة اانصههارا
وسههليمان ( )3082باسههتخدام صههد المحههب؛ حيه

تههم تطبيه سههع مهههام تقههيس الههذاكرم قصههيرم المههدى

متضههمنة فههي البطاريههة نفسهها ،هههذم المهههام تتبههخ تقريبهها اإلوه ار اع نفسهها المسههتخدمة فههي قيهاس الههذاكرم
العاملة ،ما عدا عدم تضمن معالوة المعلوماع ،وقد تراوحع معامالع انرتباط لمهام الذاكرم العاملهة
اللفظيههة والبص هرية المكانيههة بههين ( 0A99ل  )0A12وهههي تشههير ىلههى دروههة عاليههة مههن الصههد يمكههن
انعتماد عليها .كما تم التحق من البنا العاملي للبطارية عن طري اختيار صد التكوين الفرضي
أو ص ههد المفه ههوم ،ىذ ت ههم توص ههيف نم ههوذج نظ ههرا يتض ههمن س ههع مه ههام ،تتشه هعب منه هها ثالث ههة عوام ههل
(المكون اللفظي والمنفذ المركتا والمكون البصرا  -المكاني) وللتحق من مال مة البياناع للنمهوذج
المقته ههر  ،ته ههم اسه ههتخدام برنه ههامج  ,owAالنسه ههخة ( .)30ىذ ته ههم تقه ههدير البه ههارامتراع بطريقه ههة ااروحيه ههة
العظمههى ،وذلههب باسههتخدام ميش هراع المال مههة المختلفههة ،باإلضههافة ىلههى مربههخ كههاا .واعتمههد الباحثههان
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على ميشراع المال مة ااكثهر انتشها ار بهين البهاحثين فهي موهال النمذوهة البنائيهة ،وههي وهذر متوسهط
مربخ الخطث التقاربي ،وميشر المال مة الت اتيهدا ،وميشهر المال مهة غيهر المعيهارا ،وميشهر المال مهة
المقارن ،وتم ىو ار التحليل العاملي التوكيدا نختبار مال مة النموذج للبيانهاع .وأشهارع النتهائج ىلهى
أن قيمة مربخ كاا =  1،20وهي غير دالة ىحصائيا؛ مما يعني عدم ووود فرو دالة ىحصهائيا بهين
النموذج وبين البياناع المشتقة من عينة التقنين .ولمتيد من تثكيد حسن مال مة النمهوذج للبيانهاع تهم
اختيار ميشراع المال مة اإلضافية ااربعة ،وأشارع التحليالع ىلهى أن كهل ميشهراع المال مهة كانهع
عند دروة القطخ المطلوبهة؛ فقهد كانهع قيمهة وهذر متوسهط مربهخ الخطهث التقهاربي 0A02 = ESMA
وحدود الثقة الدنيا  ، 0A031والعليا  0A092ومن ثم فهي أقل من دروة القطخ ( )0A01في حين أن
ميشر المال مة التتايدا = ( )0A668وميشر المال مة غير المعيارا = ( )0A669وميشر المال مة
المقههارن = ( )0A669ووميعههها أعلههى مههن دروههة القطههخ المتعههارف عليههها ،وهههي ( )0A60وبنهها علههى
ذلههب؛ فههإن هههذم التحلههيالع تقههدم دلههيال ىحصههائيا قويهها علههى صههد التكههوين الفرضههي أو صههد المفهههوم
للمهام.
كما تم التحق من ثباع اادام سابقا من خالل دراسة قامع بها الفهورا ( )3082بوامعهة السهلطان
قابوس على طلبة الصف الرابخ بمدرسة في سلطنة عمان باستخدام ىعادم التطبيه وانتسها الهداخلي
لمهام بطارية اختبار الهذاكرم العاملهة لألطفهال .فقهد قامهع الفهورا(  )3082بتطبيه اادام علهى عينهة
قوامها ( )31طالبا وطالبهة مهن طلبهة الحلقهة ااولهى مهن التعلهيم ااساسهي بالصهف ال اربهخ فهي محافظهة
مسقط بسلطنة عمان للتحق من ثباع اادام ،وتم ىعادم تطبي انختبار بفترم تمنية قهدرها  84يومها،
وقد بل معامل الثباع ( )0A69وهو معامل ثباع مقبول إلو ار هذم الدراسة .
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وكههذلب تههم حسههاب قههيم معامههل الثبههاع لالتسهها الههداخلي (ألفهها كرونبههاد) لكههل مهمههة مههن مهههام الههذاكرم
العاملة الخمس؛ ىذ بلغع قيمته ( )0A11وهو معامل ثباع مناسب نستخدام المقياس في الدراسة.
 -2اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة الملون:
أعد هذا المقياس في ااصل وون رافن (vei

) وهو أحد اختباراع الذكا (غير اللفظية)

العالمية المشهورم في قياس القدرم العقلية العامة والمتحررم من أصل الثقافة ،يستخدم بصفة عامة
وشاملة في مختلف الموانع في عدم دول على مستوى العالم الغربي والعربي ،ومن أكثر
تقنينا في اابحا
انختباراع ا

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

من قبل كاظم وآخرين عام ( )3001لألطفال العمانيين ،ويهدف انختبار ىلى قياس القدراع العقلية
لألطفال من سن ( )88-2سنة .يتكون انختبار من ( )2موموعاع هي (أ  -أب  -ب) وكل
موموعة من الموموعاع السابقة تتكون من ( )83مصفوفة ،ومن ثم فإن عدد مصفوفاع المقياس
الكلية هي ( )29مصفوفة ،وتتابخ الموموعاع الثال

حسب دروة الصعوبة ،وكل مصفوفة تتضمن

كبير ،يحتوا على خلفية من أشكال معينة عبارم عن تصميم هندسي أو نمط شكلي أو نقش
بعا اا
مر ا
معين أو رسوماع تربطها عالقة محددم ،ويتضمن هذا المربخ الكبير في أقصى يسارم السفلي وت ا
صغير على هيئة مربخ ،قد نتك من الشكل ااساسي المعروا بهذم المقدمة ،ثم تتلو هذم المقدمة
ا
( )9بدائل تشبه المربخ السفلي المنتوك من المربخ ااساسي الذا يمثل مقدمة السيال ،ىذ يحتوا كل
بديل من هذم البدائل على شكل من ااشكال قد يتس مخ خلفية ااشكال الواردم بمقدمة السيال ،وقد
احدا فقط يمثل الوواب الصحيح ،ويمثل الوت الصغير
ن يتس  ،وتتضمن هذم البدائل ا
بديال و ا
المستقطخ أو المحذوف من الشكل الوارد بالمقدمة ،وعلى الطالب أن يختار هذا الوت الناقف من
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بين البدائل اله ( )9المووودم أسفل مقدمة السيال ،والبياناع التي يمكن الحصول عليها من تطبي
هذا انختبار هي بياناع ثنائية التقسيم؛ بحي

تقدر اإلوابة الصحيحة بالدروة ( ،)8والخاطئة

بالدروة (صفر) لكل مصفوفة من مصفوفاع انختبار ،وبذلب تتراو الدروة الخام في اختبار
المصفوفاع المتتابعة الملون ما بين (صفر  )29 -دروة.
تم التثكد من ثباع اختبار رافن للمصفوفاع المتتابعة المقنن لألطفال العمانيين سابقاا ،كاظم
وآخرون  )3001( ،بثال
بإعادم تطبي

طر  ،وكانع الميشراع المحسوبة مرتفعة ومقبولة ،فقد بل معامل الثباع

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

 )0،121بوسيط قدرم ( ،)0،11وهي معامالع مقبولة.
كما تم التحق من صد

انختبار من خالل الصد المرتبط بمحب (التالتمي) ،ىذ تم تطبي

اختبار رافن للمصفوفاع المتتابعة الملون ،واختبار أوتيس لينون على ( )22طفالا وطفلة في محافظة
مسقط بسلطنة عمان ،وتم ومخ بياناع تتعل

بمستوى تحصيلهم الدراسي العام في أربعة مقرراع

دراسية (اللغة العربية ،اللغة اإلنوليتية والرياضياع والعلوم) ؛ ىذ بل معامل ارتباط بيرسون العام
( )0،402وهو دال عند مستوى ( )0،08بينما بل ارتباط بيرسون نختبار أوتيس لينون ()0،948
وهو أيضا دال عند مستوى (.)0،08
وتم التحق من صد البنا باستخدام اختبار (ع) لعينتين مترابطتين بين درواع الموموعتين (أ)
و (أ ب) وبين درواع الموموعتين (أ ب) و (ب)  ،وكانع وميخ قيم ( ع) المحسوبة دالة
ىحصائيا ،وتم استخدام تحليل التباين ااحادا نختبار فرا تمايت العمر؛ فكانع قيمة "ف"
المحسوبة دالة ىحصائيا عند مستوى (  ،)0،008وبل حوم ااثر ( )0،334وعند استخدام اختبار
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"شافيه" للمقارناع البعدية اتضح أن الفرو دالة بين وميخ المقارناع الثنائية لكل فئة عمرية ما عدا
المقارنة ااولى بين فئتي ( )9 ،2سنواع؛ فإنها غير دالة ،وهذم النتيوة ميشر على توافر صد
البنا في انختبار.
2ه البرنامج التدريبي لتحسين الذاكرة العاملة لدى طالبات صعوبات التعلم ( .من ىعداد الباحثة)
بانطالك على اادبياع النظرية في صعوباع التعلم والذاكرم العاملة وبعا البرامج
العالوية المقدمة لفئة صعوباع التعلم في الذاكرم العاملة وانستراتيوياع العالوية المعرفية
الخاصة بصعوباع التعلم في تحسين الذاكرم؛ تم بنا البرنامج بانعتماد على
الفلسفة النظرية للبرنامج وأسس بنائه
تههم بنهها البرنههامج الحههالي بانعتمههاد علههى النمههوذج المتعههدد المكونههاع للههذاكرم العاملههة لبههاديلي الههذا
يقسم الذاكرم العاملة ىلى ثالثة مكوناع ،المكون ااول المنفذ المركتا وهو بمثابة نظام رئيس يسهيطر
قابيا على عملياع التوهيت ،ويقوم بسلسلة من المعالواع هدفها الوصول ىلى انستوابة الصهحيحة،
ر ا
ويعاونهههه نظامه ههان تابعه ههان يخصه ههف ااول لتوهيه ههت المعلومه ههاع اللغويه ههة أو اللفظيه ههة ويسه ههمى المكه ههون
اللفظ ههي ،والنظ ههام الث ههاني يخص ههف لتوهي ههت الص ههور والمعلوم ههاع البصه هرية المكاني ههة وادراب العالق ههاع
المكانيههة ويسههمى المخطههط البصههرا المكههاني .وتعمههل هههذم المكونههاع فههي آن واحههد فههي تكامههل وانسههوام
تام (ولول)3002 ،
لههذلب تههم بنهها ولسههاع البرنههامج علههى أسههاس المكونههاع الههثال

للههذاكرم العاملههة وخصههائف كههل

مكون وانستراتيوياع المناسبة لتحسين كل مكون ،فالمنفذ المركتا له سعة محدودم ىن لم يتم تنشهيط
المعلوماع فيه بالتسميخ والتكرار يمكن أن تتالشى بسرعة ،وبما أنه هو المسيول عن عملياع اننتبام
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الالتم ههة لتنظ ههيم المعلوم ههاع ،فعملي ههة ترمي ههت المعلوم ههاع تخف ههف الع ههب علي ههه ،وك ههذلب طريق ههة تق ههديم
المعلوماع؛ فبانعتماد على وظائف هذا المكون ،وههي انتقها المعلومهاع وانحتفهاظ بهها والبحه

عهن

أا معلومة غامضة في الذاكرم طويلة المدى وتنشيط هذم المعلوماع في أا وحدم من وحداع الذاكرم
العامل ههة ،فه هتم بن هها الولس ههاع بم هها يناس ههبها م ههن اس ههتراتيوياع ( التس ههميخ والتكه هرار والترمي ههت) وأس ههاليب
وت ههدريباع وأدواع تس ههاعد ف ههي تحس ههين المنف ههذ المرك ههتا .ف ههي ح ههين أن المك ههون اللفظ ههي يق ههوم بتخه هتين
المعلومههاع التههي يكتسههبها الفههرد مههن خههالل حاسههة السههمخ ،وكههذلب عههدد محههدود مههن المعلومههاع اللفظيههة
والتعبيرية من خالل الترديد والتسميخ ،وعند تشفير ههذم المعلومهاع تنتقهل ىلهى الحهاوت اللفظهي مباشهرم
(الشربيني ،)3088،وهو يتكون من نوعين هما المخهتن الفهونيمي وههو خهاف بوحهداع أصهول اللغهة
وانتقالههها وادراكههها ،وعمليههة الضههبط اللفظيههة وهههي تهتحكم فههي المعلومههاع اللفظيههة المدخلههة  ،بينمهها يمثههل
نوعيها لتشههغيل المعلومههاع البصهرية-المكانيهة وتختينههها بشههكل ميقههع
نظامها ا
المكهون البصههرا-المكههاني ا
فههي صههورم نشههطة ،وفقاها لمهها تتطلبههه المهمههة الموقفيههة التههي يكههون الفههرد بصههدد ىنواتههها ،ويهرتبط بتنظههيم
اإلدراب البص ههرا-المك ههاني للف ههرد ،وعل ههى حس ههب وظ ههائف ه ههذا المك ههون ( وه ههي انحتف ههاظ بالمعلوم ههاع
البص هرية-المكانيههة ،والههتحكم فههي المهههام والمعلومههاع التههي تحتههاج ىلههى صههور بص هرية ومكانيههة وتنظههيم
ومعالوه ه ههة هه ه ههذم المعلومه ه ههاع لوعلهه ه هها قابله ه ههة لالسه ه ههتخدام فه ه ههي اانشه ه ههطة المعرفيه ه ههة ااكثه ه ههر تعقيه ه ه اهدا)،
(مصطفى )3000،تم اختيار انستراتيوياع وااساليب واادواع المناسبة لعملية تهدريب أفهراد العينهة
على المكون البصرا-المكاني.
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محتوى البرنامج التدريبي
تم ىعداد محتوى البرنامج التدريبي للذاكرم العاملة من خالل الخطواع اآلتية
-8مراوعة ومسح اادبياع والدراساع السابقة المتعلقة بالذاكرم العاملة.
-3مسح النماذج النظرية المفسرم للذاكرم العاملة واختيار النموذج المناسب لبنا البرنامج التدريبي،
ومن ثم تصميم الولساع التدريبة المالئمة واختيار التدريباع المناسبة لها.
-2التعرف على خصائف أفراد العينة (وهم الطالباع ذواع صعوباع التعلم بالصف الخامس
ااساسي)
-4ىعداد تدريباع تعتمد على طر تعلم ذوا صعوباع التعلم وتنويخ التدريباع واانشطة بين الفردية
والوماعية واستخدام التعلم باللعب ،وكذلب التنويخ بين التدريباع السمعية والبصرية والعملية.
-2ىعداد بطاقة انطباك لكل ولسة في البرنامج التدريبي للتعرف على مال مة طريقة عرا المحتوى
والتدريباع افراد العينة.
االستراتيجيات المستخدمة لتنفيذ البرنامج التدريبي :
8ه استراتيوية التسميخ
3ه استراتيوية التوليف القصصي
4ه استراتيوية حل المشكالع
 -2التصور الذهني
 -9التصنيف
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 -9الترميت
 -1توتئة النف
الهدف العام للبرنامج
تحسين مكوناع الذاكرم العاملة وهي المنفذ المركتا والمكون اللفظي والمكون البصرا -المكاني
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
انستراتيوياع المعرفية المستخدمة في الولسة لتحقي أهدافها
اادواع المستخدمة في الولسة
ىو ار اع التنفيذ
التقويم
التلخيف
المراحل التنفيذية للبرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج التدريبي ( )4أربخ مراحل ،وهي
المرحلههة ااولههى مرحلههة التمهيههد ،وهههي تعههرف أعضهها الموموعههة علههى بعضهههم وتعهرفهم علههى الهههدف
من البرنامج التدريبي والمطلوب منهم خالل ولساع البرنامج التدريبي من خالل الولسة رقم ()8
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المرحل ههة الثاني ههة مرحل ههة اننتق ههال ،وه ههي تع ههرف أعض هها الموموع ههة عل ههى ال ههذاكرم العامل ههة ومكوناته هها
والتعرف على انستراتيوياع المناسبة لتحسينها ،من خالل الولسة رقم ()3
المرحلة الثالثة مرحلة البنا  ،وهي تهدريب أعضها الموموعهة التوريبيهة علهى اسهتخدام انسهتراتيوياع
م ههن خ ههالل موموع ههة ت ههدريباع وأنش ههطة أع ههدع لتحقيه ه أه ههداف البرن ههامج الت ههدريبي ،وذل ههب م ههن خ ههالل
الولساع (.)82-2
المرحلة الرابعة مرحلة اإلنها  ،وهي ىنها البرنامج التدريبي والتحق من فاعلية البرنامج التدريبي.
خطوات الجلسة التدريبية
تحتوا كل ولسة من ولساع البرنامج التدريبي على
 -8بد الولسة بالترحيب بثعضا الموموعة التدريبية.
 -3مناقشة الواوب البيتي وتقديم التغذية الراوعة له.
 -2مناقشة موضوك الولسة والهدف من الولسة وانستراتيوية المستخدمة في الولسة.
 -4تدريب الطالباع على استخدام انستراتيوياع من خالل التدريباع في كل ولسة.
 -2تسويل مشاعر أعضا الموموعة التدريبية وانطباعاتهم عن الولسة.
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جدول رقم ()5
الجدول الزمني لتنفيذ الجلسات التدريبية
رقم الولسة

وقع التنفيذ

الولسة ااولى

ااحد 88ي80ي 42 3082دقيقة

الولسة الثانية

 42دقيقة

الثالثا

التمن المستغر

عنوان الولسة
تعارف
تعريف بالذاكرم العاملة

82ي80ي3082
الولسة الثالثة

ااحد 81ي80ي 3082ساعة

استراتيوية التسميخ

الولسة الخامسة

ااحد 32ي80ي 42 3082دقيقة

استراتيوية التوليف القصصي

الولسة السادسة

 42دقيقة

الثالثا
39ي80ي3082

تطبيقاع في استخدام استراتيوية
التوليف القصصي

الولسة السابعة

ااحد 8ي88ي3082

 42دقيقة

استراتيوية الترميت

الولسة الثامنة

ااحد1ي88ي3082

 42دقيقة

تطبيقاع في استخدام استراتيوية

الولسة التاسعة

الثالثا

 42دقيقة

الترميت
استراتيوية توتئة النف

80ي88ي3082
الولسة العاشرم
الولسة
عشرم

ااحد 82ي88ي 42 3082دقيقة

الحادية الثالثا

 42دقيقة

89ي88ي3082

استراتيوية التصور الذهني
تطبيقاع في استراتيوية التصور
الذهني
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رقم الولسة
الولسة

وقع التنفيذ

التمن المستغر

الثانية ااحد 33ي88ي 42 3082دقيقة

عنوان الولسة
استراتيوية التصنيف

عشرم
الولسة
عشرم
الولسة

الثالثة الثالثا

 42دقيقة

تطبيقاع في استراتيوية التصنيف

34ي88ي3082
الرابعة ااحد 36ي88ي 42 3082دقيقة

استراتيوية حل المشكالع

عشرم
الولسة الخامسة الثالثا 8ي83ي 42 3082دقيقة

تطبيقاع في استراتيوية حل

عشرم

المشكالع

الولسة السادسة ااحد 9ي83ي3082

 42دقيقة

ختامية

عشرم

صدق البرنامج التدريبي
تههم عههرا البرنههامج التههدريبي علههى ( )80محكمههين فههي التربيههة وعلههم الههنفس وصههعوباع الههتعلم
كمهها ف ههي الملح ه ف ههي وههدول (  ، )2وق ههد ت ههم أخههذ نس ههبة اتفهها ( )%10ب ههين آ ار المحكمه هين
إلو ار التعديالع الالتمة وبنا على هذم اآل ار  ،قامع الباحثة بالتعديالع اآلتية
 -8تمع ىضافة بعا انستراتيوياع المعرفية الخاصة بالذاكرم العاملة
3ه تمع ىضافة بعا التدريباع في الق ار م.
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سادسا :إجراءات الدراسة
ً
-8انط ههالك عل ههى اإلط ههار النظ ههرا لل ههذاكرم العامل ههة والم ارو ههخ المس ههاعدم ف ههي بن هها البرن ههامج
الم يعدم لتحسين الذاكرم العاملة.
التدريبي ،والبرامج التدريبية ُ
 -3بنا البرنامج التدريبي القائم على انستراتيوياع المعرفية .
 -2عرا البرنامج التدريبي على موموعة من المحكمين.
 -4اختيار عينة الدراسة التوريبية والضابطة بتاريخ 32ي6ي3082م.
 -2الحصهول علههى الموافقههة الرسههمية لتطبيه البرنههامج مههن المكتههب الفنههي للد ارسههاع والتطههوير
بو اترم التربية بتاريخ 4ي80ي 3082م.
 -9مقابلههة ىداراع المههدارس التههي تووههد بههها العينههة الضههابطة والعينههة التوريبيههة ،وتقههديم شههر
لإلدارم فيما يتعل بالهدف من الدراسة واو ار اتها.
 -9أخذ موافقة ولي أمر الطالبة المطب عليها البرنامج لمشاركة ابنته في البرنامج التدريبي.
 -1تطبيه ه مقي ههاس ارف ههن لل ههذكا لغ ههرا تطبيه ه مح ههب التباع ههد ف ههي اختي ههار عين ههة طالب ههاع
صعوباع التعلم ،واول التحق من التكافي بين الموموعتين التوريبية والضابطة في الذكا .
 -6تطبي انختبار القبلي للذاكرم العاملة على أفراد الموموعة التوريبية والضابطة.
 -80تنفي ههذ البرن ههامج الت ههدريبي لل ههذاكرم العامل ههة عل ههى أفه هراد الموموع ههة التوريبي ههة م ههدم ش هههرين
بمعدل مرتين في ااسبوك خالل الفترم من 88ي80ي 3082ىلى 9ي83ي. 3082
 -88تنفي ههذ انختب ههار البع ههدا لل ههذاكرم العامل ههة عل ههى أفه هراد الموم ههوعتين التوريبي ههة والض ههابطة
مباشرم بعد اننتها من تنفيذ البرنامج التدريبي.
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 -83تنفيههذ انختبههار الميوههل (المتابعههة) افهراد الموموعههة التوريبيههة بعههد مههرور شهههرين تقر ايبهها
على انختبار البعدا.
 -82استخراج النتائج باستخدام برنامج  SPSSالمحوسب ،وتحليلها وتفسيرها.
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سابعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة
ً
ودول ( )9ااساليب اإلحصائية
م

األسلوب اإلحصائي

8

اختب ه ههار م ه ههان وتن ه ههي (Whitny

االستخدام في الدراسة الحالية
 )Mannللتثك ه ه ه ه ههد م ه ه ه ه ههن تك ه ه ه ه ههافي الموم ه ه ه ه ههوعتين(التوريبيه ه ه ههة والضه ه ه ههابطة) فه ه ه ههي نسه ه ه ههبة

الالمعلمي

الذكا .

وللتثكه ه ه ه ههد مه ه ه ه ههن تكه ه ه ه ههافي المومه ه ه ه ههوعتين

(التوريبيه ه ههة والضه ه ههابطة) فه ه ههي اختبه ه ههار

الذاكرم العاملة.

ونختبار الفرضية ااولى على القياس

البعدا لموانع مقياس الذاكرم العاملة
بين الموموعتين التوريبية والضابطة

3

اختبه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههار ولكوكسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههون()Wilcoxon
الالمعلمي

نختبار الفرضية الثانية على القياس
القبلي والبعدا لموانع مقياس الذاكرم
العاملة بين درواع

الموموعة التوريبية

ونختبه ه ه ه ههار الفرضه ه ه ه ههية الثالثه ه ه ه ههة عله ه ه ه ههى

القيه ه ههاس البعه ه ههدا والميوه ه ههل لموه ه ههانع
مقيه ههاس اله ههذاكرم العامل ه ههة به ههين درو ه ههاع
الموموعة التوريبية
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الفصل الخامس  :عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

أوالً :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى وتفسيرها
ثانيا :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية وتفسيرها
ً
ثالثًا :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وتفسيرها
ابعا :التوصيات
ر ً
خامسا :المقترحات
ً
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الفصل الخامس
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات والمقترحات
عرضه ه ها للنت ه ههائج الت ه ههي توص ه ههلع ىليه ه هها الد ارس ه ههة ،والت ه ههي ه ه ههدفع ىل ه ههى
يتض ه ههمن ه ه ههذا الفص ه ههل
ا

تعه ههرف فاعليه ههة برنه ههامج ته ههدريبي فه ههي تحسه ههين اله ههذاكرم العامله ههة له ههدى طالبه ههاع صه ههعوباع تعله ههم الق ه ه ار م
في محافظة مسقط.
وفيم ه ه هها يه ه ه هثتي ع ه ه ههرا النت ه ه ههائج الت ه ه ههي توص ه ه ههلع اليه ه ه هها الد ارس ه ه ههة ومناقشه ه ه هتها حس ه ه ههب تسلس ه ه ههل
فرضياتها.

أوالً :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية األولى وتفسيرها
وتنف على
توود فرو ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية ودرواع الموموعة الضابطة
في مستوى الذاكرم العاملة على القياس البعدا لصالح الموموعة التوريبية  ،يعتى ىلى برنامج
تدريبي مطب في هذم الدراسة.
وللتحق

من دنلة هذم الفرو ؛ تم استخدام اختبار مان -وتني ()Mann-Whitny

نظر لصغر حوم العينة ولتونب افتراا اعتدالية التوتيخ الطبيعي والودول ( )9يوضح
الالمعلمي ،اا
النتائج التي تم التوصل ىليها.
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ودول () 9
نتائج اختبار مان وتني في القياس البعدا لموانع مقياس الذاكرم العاملة بين
الموموعتين التوريبية والضابطة

المحاور

الموموعة

العدد

المنفذ المركتا

المكون اللفظي

المكون البصرا

الموموك الكلي

المتوسط

اننحراف قيمة

مستوى

الحسابي

المعيارا "ت"

الدنلة

التوريبية

2

32،40

2،319

الضابطة

2

83،00

4،239

التوريبية

2

20،40

2،246

الضابطة

2

33،30

3،994

التوريبية

2

43،30

4،686

الضابطة

2

81،90

9،809

التوريبية

2

0،006 3،986 88،621 881،00

الضابطة

2

23،10

0،006 3A986

0،006 3A988

0،006 3A986

83،299

يتضح من خالل الودول ( )9أن هنالب فروقا ذاع دنلة ىحصائية عند مستوى الدنلهة (α
≤ )0A02بالنسبة لموانع مقياس الذاكرم العاملة بهين أفهراد المومهوعتين التوريبيهة والضهابطة فهي
القياس البعدا؛ ىذ كانع هذم الفرو لصالح الموموعهة التوريبيهة ،فالدنلهة اإلحصهائية فهي وميهخ
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المحاور كانع ( )0A006وهي أقل من ( )0،02مما يعني قبهول الفرضهية ،باإلضهافة ىلهى فاعليهة
البرنهامج المسههتخدم فههي الد ارسههة الحاليههة الههذا أدى الههى تحسههين سههعة الههذاكرم العاملههة وتيادتههها عنههد
أفراد العينة التوريبية من الطالباع ،بخالف طالباع أفراد العينة الضابطة الالتي لم يبهدين تحس اهنا
يذكر في قدراع الذاكرم العاملة ،مما يعني قبول هذم الفرضية.
وقههد اتفقههع نتيوههة هههذ الد ارسههة مههخ مهها توصههلع ىليههه د ارسههة الفههورا (  )3082التههي أسههفرع
نتائوها عن ووود فرو دالة ىحصائيا في مومل مكوناع الذاكرم العاملة بشكل عام بين المومهوعتين
التوريبية والضابطة في انختبار البعدا لصالح الموموعة التوريبية التي خضهعع للبرنهامج التهدريبي
باسههتخدام اسههتراتيوياع الت ههذكر فههي تحس ههين الههذاكرم العاملههة ،ود ارس ههة نيفههو وبريتنيت ههت( & Nevo
 )Breznitz, 2014التي أظهرع نتائوها تهثثير بهرامج تهدريباع الهذاكرم العاملهة وتسهريخ القه ار م علهى
تط ههور مه ههاراع القه ه ار م وق ههدراع ال ههذاكرم العامل ههة لص ههالح الموم ههوعتين التوه هريبيتين مقارن ههة بالموموع ههة
الضابطة ،ودراسة عثمان وعيسى ( )3084التي كشفع نتائوها عهن فاعليهة التهدريب القهائم علهى حهل
المشكالع في تحسين الهذاكرم العاملهة لهدى ذوا صهعوباع الهتعلم؛ ىذ ووهدع فروقاها دالهة ىحصهائيا بهين
رتههب دروههاع المومههوعتين التوريبيههة والضههابطة فههي القيههاس البعههدا للههذاكرم العاملههة لصههالح الموموعههة
التوريبية ،ودراسة الفار ( )3083التي أسفرع عن ووهود فهرو دالهة ىحصهائيا بهين أفهراد المومهوعتين
التوريبية والضابطة في القياس البعدا علهى مههام الهذاكرم العاملهة المبرموهة حاسهوبيا علهى رفهخ كفها م
مكوناع الذاكرم العاملة ااربعة وكانع هذم الفرو لصالح الموموعة التوريبية.
كما اتفقع نتائج هذم الدراسة أيضا مخ نتائج دراسة الحسهاني ( )3088التهي كشهفع عهن أثهر
برنامج تدريبي لمهاراع الذاكرم العاملة في تطوير مستوى انستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثاله
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والسهادس انبتهدائي مهن ذوا مشهكالع القه ار م؛ ىذ أشهارع النتهائج ىلهى ووههود فهرو دالهة ىحصهائيا بههين
أفهراد المومهوعتين التوريبيههة والضهابطة فهي مقيههاس انسهتيعاب الق ارئهي والههذاكرم العاملهة وكانهع الفههرو
لصههالح الموموعههة التوريبيههة ،ود ارسههة شههيران و بريتينتههت( )Shiran & Breznitz, 2011التههي
أش ههارع نتائوه هها ىل ههى أن تم ههارين ال ههذاكرم العامل ههة أدع ىل ههى ارتف ههاك ق ههدرم ال ههذاكرم العامل ههة ف ههي تخه هتين
المعلوم ههاع اللفظي ههة والبصه هرية – المكاني ههة ل ههدى أفه هراد الموموع ههة التوريبي ههة ،كم هها تحس ههنع نت ههائج ف ههب
التشه ههفير ،ومعه ههدنع الق ه ه ار م ،وانسه ههتيعاب له ههديهم ،مه ههخ بقه هها الفوه ههوم به ههين المصه ههابين بعسه ههر الق ه ه ار م
والموموع ههاع الض ههابطة ثابت ههة ،كم هها ارتفع ههع س ههعة ال ههذاكرم العامل ههة ل ههدى ومي ههخ الخاض ههعين للت ههدريب،
ود ارس ههة ه ههولميس وو ههاثيركولي (2013

 )eoiceL e r rBetaoie ,الت ههي كش ههفع نتائوه هها أن

ااطفال في الموموعة التوريبيهة أظههروا تحسهنا واضهحا فهي كهل مهن مههام الهذاكرم العاملهة التهي تهدربوا
عليها ،وكذلب التي لم يتدربوا عليها ،كما أشارع النتائج ىلى أن التمارين التهي يهديرها المعلمهون تهيدا
تعليمي ها فههي اادا ااكههاديمي ،ود ارسههة
ىلههى نتههائج ىيوابيههة فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة ،ونتههائج مهمههة
ا
ولول ( )3001التي أشارع نتائوهها ىلهى فاعليهة تهدريباع التكهرار فهي التهثثير علهى متغيهراع الد ارسهة
ااساسية لدى الموموعة التدريبية ااولى وكهذلب فاعليهة تهدريباع اسهتراتيوياع الهذاكرم لهدى الموموعهة
التدريبيههة الثانيههة مقارنههة بالموموعههة الثالثههة (الضههابطة) التههي لههم تتل ه أا تههدريباع فههي تحسههين الههذاكرم
العاملة ،ودراسة الوهاب وآخرون ( )3083التي توصلع نتائوها ىلى ووود فرو دالة ىحصهائيا بهين
متوسطي رتب أفراد الموموعتين التوريبية والضابطة في مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملة في
القيههاس البعههدا لصههالح الموموعههة التوريبيههة تعههتى ىلههى البرنههامج التههدريبي باسههتخدام الوسههائط المتعههددم
في تحسين مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملة.
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وترى الباحثة أن ااسباب الرئيسة للوصول ىلهى ههذم النتهائج اإليوابيهة فهي تحسهين الهذاكرم العاملهة
لدى أفراد الموموعة التوريبية ؛ تروخ ىلى عدم أسباب ولعل من أهمها ما يثتي
 أن انس ههتراتيوياع المس ههتخدمة ف ههي تحس ههين ال ههذاكرم كان ههع فاعل ههة؛ ىذ ت ههم انتق هها اس ههتراتيوياعمناسههبة لههذوا صههعوباع الههتعلم مههن عههدم د ارسههاع أثبتههع فاعليتههها فههي التههدريب علههى الههذاكرم
العامل ههة .فاس ههتراتيوية التس ههميخ تعم ههل عل ههى بق هها المعلوم ههة حاضه هرم ف ههي ذه ههن الطالب ههة وتمن ههخ
تالشيها بسرعة ،كمها أن اسهتراتيوية التوليهف القصصهي مهن انسهتراتيوياع التهي تسهاعد علهى
بق هها المعلوم ههة؛ ىذ يس هههل اس ههتدعايها بس هههولة بمو ههرد ت ههذكر القص ههة .يض ههاف ىله هى ذل ههب أن
اس ههتراتيوية الترمي ههت تخف ههف الع ههب عل ههى ال ههذاكرم بحيه ه

تس ههتطيخ الطالب ههة ترمي ههت ع ههدم وم ههل

واستدعا ها من الذاكرم بكل سهولة ،في حين أن استراتيوية توتئة النف تدرب الطالبة علهى
تقسيم وحداع النف ىلى أوه ات صهغيرم؛ ممها يسهاعد علهى حفظهها .باإلضهافة ىلهى اسهتراتيوية
حههل المشههكالع؛ فهههي اسههتراتيوية تسههاعد علههى اسههتخدام التفكيههر والتسههايل ممهها يسههاعد علههى
انحتفاظ بالمعلومة مدم أطول.
 أن أسلوب تقديم البرنامج وما تضمنه من محتوى وأنشطة راعى بصورم كبيهرم خصهائف ههذمالفئة مهن الطالبهاع( عينهة الد ارسهة )؛ ىذ تهم اختيهار عينهة الد ارسهة وفه أسهس وضهوابط علميهة
مقنن هة توضههح المشههكلة التههي يعههانين منههها ،ومههن ثههم فههإن تشههخيف حالههة الطالبههاع سههاعد فههي
عمليهة تقهديم البرنهامج العالوهي المناسههب لههن ،كمها أن عهدد أفههراد العينهة التوريبيهة لهم يتوههاوت
( )2طالباع؛ وهذا العدد القليل ساعد المدربهة علهى تكثيهف العمهل مهخ ههذم الطالبهاع ومتابعهة
كل حالة حسب مستواها وقدراتها.
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 شههمل البرنههامج التههدريبي موموعههة مههن اانشههطة المتنوعههة؛ التههي تههم وضههعها بمهها يتناسههب مههخقههدراع الطههالب واتبههاك أسههلوب التههدرج مههن السهههل الههى المعقههد بحسههب نههوك الولسههة المقدمههة
للطالب ههاع؛ ىذ ش ههمل البرن ههامج اانش ههطة الحركي ههة والبنائي ههة واانش ههطة التقويمي ههة الت ههي تيديه هها
الطالباع داخل الفصل الدراسي وكذلب التي تكلف بإنواتها في المنتل.
وقهد توافقههع نتههائج هههذم الد ارسههة مههخ اإلطههار النظههرا الههذا يشههير ىلههى أنههه يمكههن تيههادم سههعة الههذاكرم
العاملههة عههن طري ه تيههادم المصههادر المعرفيههة المتاحههة والمسههتخدمة فههي المهههام التههي يطلههب مههن الفههرد
أدايههها ،وأن قههدراع الههذاكرم لههدى الطههالب يمكههن تنشههيطها وتيههادم كفا تههها وفاعليتههها مههن خههالل ممارسههة
انستراتيوياع المعرفية وتطبي البرامج التدريبية المالئمة (التياع.)8661 ،
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نيا :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية وتفسيرها
ثا ً
التي تنف على
توود فرو ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية في القياسين القبلي والبعدا
في مستوى تحسين الذاكرم العاملة لصالح القياس البعدا ،يعتى ىلى برنامج تدريبي مطب في هذم
الدراسة.
وللتحق ه ه ه مه ه ههن دنله ه ههة الفه ه ههرو ؛ ته ه ههم اسه ه ههتخدام اختبه ه ههار ولكوكسه ه ههون ( )Wilcoxonالالمعلمه ه ههي؛
هر لصه ههغر حوه ههم العينه ههة ولتونه ههب افت ه هراا اعتداليه ههة التوتيه ههخ الطبيعه ههي والوه ههدول رقه ههم( )1يوضه ههح
نظه ه اا
النتائج التي تم التوصل ىليها.
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ودول ()1
نتائج اختبار ولكوكسون للقياسين القبلي والبعدا لموانع مقياس الذاكرم العاملة افراد الموموعة
التوريبية
المحاور

القياس

المنفذ المركتا

العدد

المتوسط

الحسابي

اننحراف قيمة
المعيارا

"ت"

مستوى

الدنلة

قبلي

2

82،40

0،042 3A032 4،826

بعدا

2

32،40

2،319

قبلي

2

33،30

0،042 3A032 4،904

بعدا

2

20،40

2،246

المكون البصرا قبلي

2

82،10

0،042 3A023 3،192

بعدا

2

43،30

4،686

قبلي

2

28،40

0،042 3A032 1،130

بعدا

2

المكون اللفظي

الموموك الكلي

88،621 881،00

يتضههح مههن خههالل الوههدول ( )1ووههود فههرو ذاع دنلههة ىحصههائية عنههد مسههتوى الدنلههة (α
≤ )0A02بههين القياسههين القبلههي والبعههدا لموههانع مقيههاس الههذاكرم العاملههة لصههالح التطبي ه البعههدا؛ ىذ
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كانههع الدنلههة انحصههائية فههي المنفههذ المركههتا والمكههون اللفظههي والمومههوك الكلههي ( )0A042والمكههون
البصرا ( )0A043وهي وميعهها أقهل مهن ( )0،02وههذا ييكهد فاعليهة البرنهامج المسهتخدم فهي الد ارسهة
الحالية ،ومن ثم قبول الفرضية الثانية.
وق ه ه ههد اتفق ه ه ههع نتيو ه ه ههة ه ه ه ههذ الد ارس ه ه ههة م ه ه ههخ م ه ه هها توص ه ه ههلع ىلي ه ه ههه د ارس ه ه ههة سوانس ه ه ههون وآخ ه ه ههرون
( )Swanson, Kehler & Jerman , 2012التهي كشهفع نتائوهها عهن تطهور اادا علهى الهذاكرم
العاملههة بشههكل ملحههوظ فههي كههال المومههوعتين اللتههين تعرضههتا للتوربههة (تههثثيراع المعرفههة انسههتراتيوية
والتههدريب انسههتراتيوي فههي اادا علههى الههذاكرم العاملههة) ،ود ارسههة داهل هين ( (Dahlin, 2011التههي
أظههرع نتائوهها فعاليهة برنهامج تهدريبي معرفييىد اركهي علهى الهذاكرم العاملهة لألطفهال ذوا انحتياوههاع
الخاصة فهي المرحلهة انبتدائيهة؛ ىذ أثمهرع تمهارين الهذاكرم العاملهة بتهثثيراع بهدع ذاع فائهدم فهي تطهور
انسههتيعاب الق ارئههي لألطفههال ،وكشههفع النتههائج أن الههذاكرم العاملههة يمكههن أن تكههون عههامال أساسههيا فههي
تط ههور وتعل ههم القه ه ار م والكتاب ههة ب ههين ااطف ههال ذوا انحتياو ههاع الخاص ههة ،وأن الت ههدخل لتط ههوير ال ههذاكرم
العاملة قد يساعد على أن يصبح ااطفال أكثر مهارم في انسهتيعاب ،ود ارسهة وهراا))rt , 2011
التي كشفع نتائوها عن تحسن في أدا المراهقين ذوا اضطراب نقف اننتبام وفرط الحركة الشديد،
وصههعوباع الههتعلم فههي الههذاكرم العاملههة يعههتى ىلههى تههثثيراع برنههامج تههدريب الههذاكرم العاملههة الههذا تعرضهوا
له ،ودراسة كادارون وآخرون ) (Carretti, etal, 2014التي بينع نتائوها فعالية برناموين تهدريبيين
يتضمنان تدريباع ما و ار المعرفة والذاكرم العاملة في تحسين ىنوات الطلبة وأن التدريباع التهي تركهت
على التدريب المحدد لما و ار المعرفة والذاكرم العاملة يسرك في فهم النف.

89

كمهها اتفقههع نتيوههة هههذم الد ارسههة مههخ د ارسههة عثمههان وعيسههى ( )3084التههي كشههفع عههن فاعليههة
التدريب القائم على حل المشكالع في تحسين الذاكرم العاملة لذوا صعوباع التعلم ،ىذ ووهدع فهرو
ذاع دنلة ىحصائية بين رتب درواع الموموعة التوريبية في القياسين القبلي والبعدا للذاكرم العاملهة
لصههالح القيههاس البعههدا ،ود ارسههة الفههار ( )3083التههي أسههفرع عههن ووههود فههرو دالههة ىحصههائيا بههين
التطبي القبلي والبعدا على مهام الذاكرم العاملهة المبرموهة حاسهوبيا علهى رفهخ كفها م مكونهاع الهذاكرم
العاملههة ،وكانههع الفههرو لصههالح التطبيه البعههدا ،ود ارسههة نيفههو وبريتنتههت (Nevo & Breznitz,
) 2013التههي توصههلع نتائوههها ىلههى تحسههن أدا أف هراد الموموعههة التوريبيههة كاملههة فههي وميههخ مقههاييس
الهذاكرم العاملهة فههي مرحلهة ريههاا ااطفهال ىلههى الصهف ااول ،كمها أشههارع النتهائج ىلههى أهميهة تعتيههت
مهههاراع الههذاكرم العاملههة قبههل أن تبههدأ مرحلههة تعلههم الق ه ار م الفعليههة فههي المدرسههة ،وذلههب إلح هرات منو هتاع
أكبههر فههي الق ه ار م مسههتقبال ،ود ارسههة مصههطفى ( )2003التههي توصههلع ىلههى فاعليههة البرنههامج التههدريبي
المستخدم في التدريب على بعا وظائف الذاكرم العاملة لدى عينة توريبية من تالميذ الحلقة ااولى
بالتعليم ااساسي من ذوا صعوباع التعلم في انستدعا المباشر للمعلوماع ،ودراسة وودم والصاي
همعيا
( )2012التي أظهرع نتائوهها ووهود فهرو ذاع دالهة ىحصهائيا لموموعهة الطالبهاع المعوقهاع س ا
بههين التطبيق ههين القبل ههي والبعههدا لص ههالح التطبيه ه البعههدا ف ههي الدرو ههة الكليههة نختب ههار ال ههذاكرم العامل ههة
البصرية ،ويعتى ذلب ىلى البرنامج المعرفي في تنمية سعة الذاكرم العاملة البصهرية الهذا تعرضهع لهه
أفراد الموموعة التوريبية.
هدما ملحوظهها فههي تعلههم
وقههد تعههتى هههذم النتيوههة ىلههى أن أف هراد الموموعههة التوريبيههة قههد حقق هوا تقه ا
القه ار م؛ ىذ كههان التركيههت عنههد تقههديم البرنههامج بصههورم أساسههية علههى تحسههين قههدراع الههذاكرم العاملههة لههدى
91

الطالباع من خالل ما تضمنه البرنامج اإلرشادا من أنشطة وأساليب وطر تهدريس متقدمهة ووسهائل
وتقنياع حديثة ولهم يهتم التركيهت فهي تقهديم البرنهامج علهى المعلومهاع أو المحتهوى ،ومهن ثهم سهاعد ذلهب
فههي سههعة الههذاكرم العاملههة لههدى هههين الطالبههاع؛ باعتبههار أن الههذاكرم العاملههة هههي المسههيولة عههن دفههخ
المعلوماع الى بيرم اننتبام والمحافظة عليها.

ثالثًا :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وتفسيرها
التي تنف على
توود فرو ذاع دنلة ىحصائية بين درواع الموموعة التوريبية في القياسين القبلي والميول
في مستوى تحسين الذاكرم العاملة لصالح القياس الميول ،يعتى ىلى برنامج تدريبي مطب في هذم
الدراسة.
م ه ه ه ه ه ه ههن أو ه ه ه ه ه ه ههل التحقه ه ه ه ه ه ه ه م ه ه ه ه ه ه ههن دنل ه ه ه ه ه ه ههة ه ه ه ه ه ه ه ههذم الف ه ه ه ه ه ه ههرو ؛ ت ه ه ه ه ه ه ههم اس ه ه ه ه ه ه ههتخدام اختب ه ه ه ه ه ه ههار
ولكوكسون( )Wilcoxonويتضح ذلب من خالل الودول ))6
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ودول ()6
نتائج اختبار ولكوكسون للقياسين البعدا والمتابعة لموانع مقياس الذاكرم العاملة افراد الموموعة
التوريبية

المحاور

القياس

العدد

المنفذ المركتا

المتوسط

اننحراف قيمة

الحسابي

المعيارا

"ت"

مستوى
الدنلة

بعدا

2

32،40

0،099 8A148 2،319

متابعة

2

32،90

3،860

بعدا

2

20،40

0A398 2،246

متابعة

2

20،00

0،000

المكون البصرا بعدا

2

43،30

0،463 0A919 4،686

متابعة

2

44،30

4،994

بعدا

2

88،621 881،00

متابعة

2

2،981 889،10

المكون اللفظي

الموموك الكلي

0،919

0،163 0,822

يتضههح مههن خههالل الوههدول (  ) 6عههدم ووههود فههرو ذاع دنلههة ىحصههائية عنههد مسههتوى الدنلههة
( )0A02≤ αبه ههين القياسه ههين البعه ههدا والميوه ههل لموه ههانع مقيه ههاس اله ههذاكرم العامله ههة ،ىذ كانه ههع الدنله ههة
انحص ه ههائية للمنف ه ههذ المرك ه ههتا ( )0A099والمك ه ههون اللفظ ه ههي ( )0A919والمك ه ههون البص ه ههرا ()0A463
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والموموك الكلي ( )0A163وهي أكبهر مهن ( )0،02وههذا معنهام بقها أثهر البرنهامج التهدريبي المسهتخدم
في الدراسة الحالية ،ونتيوة لذلب؛ نرفا الفرضية.
وقد اتفقع نتيوهة ههذم الد ارسهة مهخ نتهائج د ارسهة عثمهان وعيسهى ()3084التهي كشهفع نتائوهها
عن استمرار تثثير البرنامج التدريبي القهائم علهى حهل المشهكالع فهي تحسهين الهذاكرم العاملهة لهدى ذوا
صههعوباع الههتعلم بعههد توقههف تطبيقههه بشهههر ونصههف؛ ىذ كانههع الفههرو بههين دروههاع القياسههين البعههدا
والتتبعههي للههذاكرم العاملههة لههدى الموموعههة التوريبيههة غيههر دالههة ىحصههائيا ،ود ارسههة الفههار ( )3083التههي
أس ههفرع ع ههن ع ههدم وو ههود ف ههرو دال ههة ىحص ههائيا فه هي التطبيه ه البع ههدا والتتبع ههي ل ههدى أفه هراد الموموع ههة
التوريبي ههة عل ههى مه ههام ال ههذاكرم العامل ههة المبرمو ههة حاس ههوبيا عل ههى رف ههخ كف هها م مكون ههاع ال ههذاكرم العامل ههة
ااربعههة ،ىذ أشههارع النتههائج ىلههى أن التههدريب الحاس ههوبي للههذاكرم العاملههة يرفههخ كفهها م مكونههاع ال ههذاكرم
ااربعة ،وأن اادا يظل بكفا ته نفسها حتى بعد مرور شهر على التدريب ،ود ارسهة الوههاب وآخهرون
( )3083التههي أظهههرع نتائوههها عههدم ووههود فههرو دالههة ىحصههائيا بههين متوسههطي رتههب أفهراد الموموعههة
التوريبية في مهاراع التواصل اللفظي والذاكرم العاملة في القياسين البعدا والتتبعي .ومن وهة أخرى
فقد اختلفع نتيوة هذ الدراسة مخ ما توصلع ىليه د ارسهة الفهورا (  )3082التهي أسهفرع نتائوهها عهن
وو ههود ف ههرو دال ههة ىحص ههائيا ف ههي الموموع ههة التوريبي ههة (ال ههذين خض ههعوا للبرن ههامج الت ههدريبي باس ههتخدام
اسهتراتيوياع التهذكر فههي تحسهين الهذاكرم العاملههة) بهين متوسهطاع انختبههاراع الثالثهة (القبلهي ،والبعههدا
والمتابعههة) فههي مومههل مكونههاع الههذاكرم العاملههة وفههي مسههتوى الههذاكرم العاملههة بشههكل عههام وكانههع هههذ
الفرو لصالح اختبار المتابعة.
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وتعتو الباحثة بقا أثر البرنامج التدريبي للدراسة ىلى أن البرنامج التدريبي ساعد فهي تحسهين
الذاكرم العاملة لدى طالباع الموموعة التوريبيهة؛ نتيوهة ان أسهلوب تقهديم البرنهامج التهدريبي وطريقتهه
أخههذع فههي انعتبههار انحتياوههاع الفعليههة لهههين الطالبههاع ،ولههم يعتمههد التههدريب علههى الوانههب النظههرا
والتلقين؛ بل تم تنويخ اانشطة واادواع والوسائل وااساليب في تقديم البرنامج؛ مما ساعد على بقا
أث ههر الت ههدريب م ههدم أط ههول ،كم هها أن البرن ههامج الت ههدريبي اعتم ههد عل ههى اس ههتراتيوياع أثبت ههع فاعليته هها ف ههي
دراساع سابقة في تحسين الذاكرم العاملة ،كما أن البرنامج التدريبي عمد ىلى تفعيل الحهواس البصهرية
والسههمعية لههدى الطالبههاع ،وهههذا سههاعد علههى تحسههين وتوسههيخ الههذاكرم العاملههة لههديهن حتههى بعههد مههرور
(شهرين) من اننتها من تطبي البرنامج.

رابعا :التوصيات:
أثبته ههع الد ارسه ههة الحاليه ههة فاعليه ههة برنه ههامج ته ههدريبي فه ههي تحسه ههين اله ههذاكرم العامله ههة له ههدى طالبه ههاع
صعوباع تعلم الق ار م في محافظة مسقط ،ولذلب فقد تم استخالف موموعة من التوصياع في ضو
هذم النتائج ،ومن أهمها ما يثتي
 لمهها كههان لهههذا البرنههامج مههن أهميهة لههدى الطالبههاع فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة لههديهن؛فإنههه ينبغ ههي انهتم ههام بت ههدريب معلم ههي ص ههعوباع ال ههتعلم عل ههى اس ههتخدام اس ههتراتيوياع
تحسين الذاكرم العاملة.
 ضههرورم اسههتخدام ااسههاليب المسههتخدمة فههي هههذم الد ارسههة لتخفيههف العبههث علههى الههذاكرمالعاملة لدى طالب صعوباع التعلم مثل ترميت البيئة واستخدام وهات توقيهع بصهرا
لتنظيم تعلم الطالب.
94

 انهتمام بتوفير مختلف أنواك تكنولوويا التعليم والتقنيهاع الحديثهة بالمهدارس؛ لمها لههامن أهمية عند توظيفها في تدريس الطالب الذين لديهم صعوباع تعلم.
 دراسة ىمكانية تطبي مقاييس مقننة علهى وميهخ طهالب الصهفوف ااولهى مهن التعلهيمااساسههي لتحديههد مسههتوى قههدراع الههذاكرم العاملههة لههديهم؛ وذلههب لتقههديم الههدعم والعههالج
المناسب لهم.
 توويه ىخصائي صعوباع التعلم وااخصائيين النفسهيين لالسهتفادم مهن البرنهامج التهدريبي الهذاتههم بنههايم فههي هههذم الد ارسههة لتحسههين مسههتوى الههذاكرم العاملههة لههدى طههالب صههعوباع الههتعلم ،كمهها
يمكن استخدام ااساليب والفنياع والتدريباع المقدمة في ههذا البرنهامج فهي تهدريب فئهاع أخهرى
لديها هذم المشكالع.

خامسا :المقترحات
في ضو نتائج هذم الدراسة تقتر الباحثة ىو ار البحو اآلتية
 -8تصميم برنامج تدريبي لمعلمي صعوباع التعلم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في تحسين الذاكرم
العاملة لدى طالب صعوباع التعلم.
 -3عمههل برنههامج تههدريبي فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة لههدى ط هالب صههعوباع ال هتعلم؛ ولكههن فههي
مراحل تعليمية مختلفة ومواد دراسية أخرى.
 -2عمههل بهرامج تههدريبي فههي تحسههين الههذاكرم العاملههة للطههالب الههذين يعههانون مههن مشههكالع أخههرى؛
مثل التشتع وفرط الحركة وانندفاعية والنسيان.
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 -4ىو ار دراسة وصفية للتعرف على مدى معرفة المعلمين في مراحل التعليم المختلفة بمشكالع
الذاكرم لدى الطالب وانستراتيوياع المستخدمة لتحسينها.
 -2ىوه ار د ارسههة توريبيههة للتعههرف علههى مههدى تطههور الفهههم الق ارئههي لههدى ذوا صههعوباع الههتعلم مههن
خالل تطوير الذاكرم العاملة لديهم.
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قائمة بأسماء أعضاء لجنة التحكيم للبرنامج التدريبي لتحسين الذاكرة العاملة
م

االسم

جهة العمل

1

أ.د .أحمد شبيب

جامعة السلطان قابوس

2

أ .د .عبد الرزاق القيسي

جامعة نزوى

3

أ.د .عبد القوي الزبيدي

جامعة السلطان قابوس

4

د .محمود إمام

جامعة السلطان قابوس

5

د .حمد الغافري

الجامعة العربية المفتوحة

6

د .هدى الضوي

جامعة نزوى

7

د .عبد الفتاح الخواجا

جامعة نزوى

8

أ .ماجد الكليب

جامعة نزوى

9

أ .مليكة الهنائي

دائرة البرامج التعليمية

11

أ .حاكمة العبري

مدرسة الحمراء للتعليم األساسي
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ملحق ()6
عنوان

الهدف العام للجلسة

األساليب

األهداف الخاصة لها

الجلسة
تعارف

األدوات المستخدمة

المستخدمة
تتعرف

عضوات  -تتعرف عضوات المجموعة  -اللعب

المجموعة
بعضهن بعضا.

على على بعضهن بعضا.

 -التعاقد

ميكروفون لألطفال

السلوكي

 ،بطاقات تعريفية،

 تدرك عضوات المجموعة  -النمذجة -االقتصاد

أهمية البرنامج التدريبي.

كرة يد صغيرة ،

الرمزي

ملف الطالبة

التدريبي

 تتعرف عضوات المجموعة  -التغذيةعلى ملف الطالبة التدريبي

الراجعة

المستخدم في البرنامج.
تعريف

بالذاكرة
العاملة

تتعرف المتدربة على  -تتعرف المتدربة على مفهوم  -اللعب
الذاكرة العاملة.

الذاكرة العاملة.

 -النمذجة

عرض بوربوينت،

 -االقتصاد

ملف الطالبة

 -تتعرف المتدربة على مكونات الرمزي

 -التغذية

الذاكرة العاملة.
 أن تتعرف المتدربة على طرقتحسين

الذاكرة

واستراتيجياته.
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العاملة

صلصال ،جهاز

الراجعة

التدريبي.

عنوان

الهدف العام للجلسة

األهداف الخاصة لها

الجلسة

على تحسين الذاكرة

العاملة من خالل

استخدام استراتيجية

التسميع.

تطبيقات

تحسين

 أن تتعرف الطالبة على التعلماستراتيجية التسميع.

المراد تذكرها عدة مرات بانتباه.

تطبيق

باللعب ،رمل ،بطاقات

الرسم

 -أن تكرر الطالبة المعلومة الهواء،

على

التسميع

التدريبات األكاديمية في اللغة العربية
في اللغة العربية

 أن تستطيع الطالبة استرجاعمقاطع كلمة وتركيبها من خالل
استخدام استراتيجية التسميع.

771

كمبيوتر

على الرمل

والنقاش ،التعلم

باللعب ،التنافس،

استراتيجية  -أن تتطبق الطالبة استراتيجية التعلم التعاوني
على التسميع في التدريبات األكاديمية

ملونة  ،جهاز

الكتابة

الذاكرة  -أن تتقن الطالبة استخدام النمذجة ،الحوار

استراتيجية العاملة من خالل استراتيجية التسميع.
التسميع

األساليب
المستخدمة

استراتيجية تدريب الطالبات
التسميع

األدوات المستخدمة

بطاقات

ملونة،

رمل،

ساعة

الحروف

عنوان

الهدف العام للجلسة

األساليب

األهداف الخاصة لها

الجلسة

المستخدمة

استراتيجية تدريب الطالبات

 -تتعرف الطالبة على استخدام

النمذجة ،الحوار

بطاقات ملونة،

تذكر المعلومات.

التعزيز،

عرض(بروكسيما)

على تحسين الذاكرة

استراتيجية التوليف القصصي في والمناقشة،

القصصي استخدام استراتيجية

 -تربط الطالبة بين الكلمات أو مسابقات.

التوليف

العاملة من خالل

التوليف القصصي

في التدريبات

األكاديمية للمواد

الدراسية.

تطبيقات
في
استخدام
استراتيجية
التوليف
القصصي

األدوات المستخدمة

تدريب الطالبات

على تحسين الذاكرة

العاملة من خالل

تطبيق استراتيجية

التوليف القصصي

في التدريبات

األكاديمية للمواد

الدراسية.

كمبيوتر ،جهاز

المفاهيم أو المعلومات لتألف
قصة من عندها.

-

تتقن

الطالبة

استخدام الحوار والنقاش،

استراتيجية التوليف القصصي في
مواقف التعلم المختلفة.
 تطبق الطالبة استراتيجيةالتوليف

القصصي

التدريبات األكاديمية.
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على

المسابقات،

التعزيز

كمبيوتر ،جهاز

عرض(بروكسيما)،
بطاقات ملونة

عنوان

الهدف العام للجلسة

األساليب

األهداف الخاصة لها

الجلسة

المستخدمة

استراتيجية تدريب الطالبات
الترميز

األدوات المستخدمة

على تحسين الذاكرة

العاملة من خالل

استخدام استراتيجية

الترميز.

 تتعرف الطالبة على استخدام النمذجة ،الحواراستراتيجية الترميز في تذكر

والمناقشة،

التعزيز،

بطاقات ملونة،

كمبيوتر ،جهاز

عرض(بروكسيما)

مسابقات

المعلومات.
 تطبق الطالبة استراتيجيةالترميز لتذكر المعلومات.

تطبيقات
في
استخدام
استراتيجية
الترميز

تدريب الطالبات

على تحسين الذاكرة

العاملة من خالل

تطبيق استراتيجية

الترميز في

التدريبات األكاديمية
للمواد الدراسية.

-

تتقن

استخدام الحوار والنقاش،

الطالبة

استراتيجية الترميز في مواقف

المسابقات،

التعزيز

كمبيوتر ،جهاز

عرض(بروكسيما)،
بطاقات ملونة

التعلم المختلفة.
 أن تطبق الطالبة استراتيجيةالترميز

التدريبات

على

األكاديمية.
استراتيجية تدريب الطالبات
تجزئة
النص

على تحسين الذاكرة

العاملة من خالل

استخدام استراتيجية
تجزئة النص.

 أن تتعرف الطالبة على التعلم باللعب،استراتيجية تجزئة النص.

الرسم على

الهواء ،الكتابة

 أن تقسم الطالبة النص المراد على الرملتذكره إلى وحدات صغيرة.
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رمل ،بطاقات

ملونة  ،جهاز
كمبيوتر

عنوان

الهدف العام للجلسة

األساليب

األهداف الخاصة لها

الجلسة

المستخدمة

استراتيجية تدريب الطالبات
التصور

على تحسين الذاكرة

العاملة من خالل

الذهني

استخدام استراتيجية

تطبيقات

تحسين الذاكرة

في

التصور الذهني.

العاملة من خالل

تطبيق استراتيجية

استراتيجية التصور الذهني
التصور
الذهني

على التدريبات

األكاديمية في اللغة

العربية.

استراتيجية تدريب
التصنيف

األدوات المستخدمة

-

تتعرف

على التعلم باللعب،

الطالبة

استراتيجية التصور الذهني.
 -تكون الطالبة تمثيالت عقلية

لألشياء المراد تذكرها.

-

تتقن

الطالبة

الرسم على

الهواء ،الكتابة

ملونة  ،جهاز
كمبيوتر

على الرمل،

التنافس

استخدام النمذجة ،الحوار

استراتيجية التصور الذهني.

رمل ،بطاقات

والنقاش ،التعلم

باللعب ،التنافس

بطاقات ملونة،

رمل ،جهاز
كمبيوتر

 تتطبق الطالبة استراتيجيةالتصور الذهني في التدريبات
األكاديمية في اللغة العربية

الطالبات  -أن تتعرف الطالبة على

على تحسين الذاكرة
العاملة من خالل
استخدام استراتيجية

استراتيجية التصنيف.

التعلم باللعب،

الحوار والمناقشة مختلفة ،بطاقات

 -أن تصنف الطالبة األشياء في  ،المنافسة،

التعلم التعاوني

مكانها الصحيح.

التصنيف.
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مجسمات تصنيفية
ملونة  ،جهاز

كمبيوتر ،لوحة
جيوب

عنوان

الهدف العام للجلسة

األساليب

األهداف الخاصة لها

الجلسة
تطبيقات
في

المستخدمة
تحسين الذاكرة

العاملة من خالل

تطبيق استراتيجية

استراتيجية التصنيف على
التصنيف

األدوات المستخدمة

التدريبات األكاديمية
في اللغة العربية.

-

تتقن

استخدام النمذجة ،الحوار

الطالبة

والنقاش ،التعلم

استراتيجية التصنيف.

بطاقات ملونة،

لوحة جيوب ،جهاز

باللعب ،المنافسة كمبيوتر

 أن تتطبق الطالبة استراتيجيةالتصنيف

في

التدريبات

األكاديمية في اللغة العربية
استراتيجية تدريب الطالبات
حل

على تحسين الذاكرة

العاملة من خالل

المشكالت استخدام استراتيجية
حل المشكالت.

تطبيقات
في

تحسين الذاكرة
العاملة من خالل

تطبيق استراتيجية

استراتيجية حل المشكالت على
حل
المشكالت

التدريبات األكاديمية
في اللغة العربية.

-

تتعرف

على التعلم باللعب،

الطالبة

استراتيجية حل المشكالت.
الصحيحة لحل المشكالت.
-

تتقن

 تتطبق الطالبة استراتيجية حلالمشكالت

التدريبات

األكاديمية في اللغة العربية.
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جهاز كمبيوتر،
لوحات

بصوت عال

استخدام النمذجة ،الحوار

استراتيجية حل المشكالت.

في

والمناقشة،

النمذجة ،التفكير

 -تتعرف الطالبة الطريقة

الطالبة

الحوار

بطاقات ملونة ،

والنقاش ،التعلم

باللعب ،التنافس

بطاقات ملونة،
جهاز كمبيوتر

عنوان

الهدف العام للجلسة

األهداف الخاصة لها

الجلسة
ختامية

األساليب

األدوات المستخدمة

المستخدمة
أن

تدرك

انتهاء

الطالبة  -تسترجع الطالبة االستراتيجيات الحوار والنقاش
البرنامج المعرفية التي استخدمتها.

التدريبي
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جهاز كمبيوتر

ملحق ()7
نماذج جلسات البرنامج التدريبي للذاكرة العاملة
الجلسة األولى
تعارف
،التاريخ5112/11/11 :م

اليوم  :األحد

 ،الزمن 52 :دقيقة

الهدف العام لهذه الجلسة :أن تتعرف عضوات المجموعة على بعضهن البعض.
األهداف الفرعية -1 :أن تتعرف عضوات المجموعة على بعضهن البعض.
 -5أن تدرك عضوات المجموعة أهمية البرنامج التدريبي.
 -3أن تتعرف عضوات المجموعة على ملف الطالبة التدريبي المستخدم في
البرنامج.
االستراتيجيات المستخدمة
 -1اللعب
 -5التعاقد السلوكي
 -3النمذجة
 -5اإلقتصاد الرمزي
 -2التغذية الراجعة
األدوات المستخدمة :
كرة يد صغيرة  ،ميكروفون لألطفال  ،بطاقات تعريفية ،ملف الطالبة التدريبي

021

إجراءات التنفيذ
الهدف :أن تتعرف المشاركات على بعضهن البعض (الزمن  12دقيقة)
بعد أن حضرت عضوات المجموعة وجلسن في المقاعد بشكل دائري رحبت الباحثة بهن
وأخبرتهن أنهن تم اختيارهن للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بتحسين الذاكرة العاملة
لألطفال وهو برنامج سيساعدهن بإذن اهلل في تخطي صعوبة التذكر المواد المسموعة والبصرية
من خالل التدريبات المستخدمة فيه .واآلن سنقوم بالتعريف عن أنفسنا باستخدام كرة اليد وبطاقة
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
إلى أن تعرف جميع المتدربات بأنفسهن وتم ذكر في التعريف االسم والصف والمدرسة والمنطقة
السكنية والهوايات التي تمارسها وقت الفراغ والمواد الدراسية التي تحبها والجماعة المدرسية التي
شاركت فيها.
وبعد ذلك أعطت الباحثة نبذة مختصرة عن البرنامج التدريبي وأنه يتكون من ( )16جلسة
تدريبية هذه هي الجلسة التعريفية ثم تأتي جلسة التعريف بالذاكرة العاملة واستراتيجية تحسينها ثم
نأخذ في كل جلسة كل استراتيجية بشكل مفصل وتتضمن الجلسات تطبيقات عملية لكل
استراتيجية.
الهدف  :أن تدرك الطالبة أهمية البرنامج التدريبي (الزمن  11دقائق)
بعد االنتهاء من التعريف بالمشاركات سألت الباحثة الطالبات :ما هو شعوركن وأنه تم
اختياركن للمشاركة في هذا البرنامج؟ وبعد كل استجابة أعطت الباحثة تغذية راجعة ثم سألتهن
ماذا تتوقعن أن يضيف هذا البرنامج لكن من الناحية الدراسية؟ ثم أعطت الباحثة التغذية الراجعة
بعد كل استجابة من المشاركات.

020

الهدف أن تتعرف الطالبة على ملف الطالبة التدريبي للبرنامج( .الزمن 12دقيقة)
إجراءات التنفيذ
وزعت الباحثة على كل مشاركة ملفها الشخصي الخاص بالبرنامج وشرحت لهن محتوياته
وتطبيقه في البرنامج وأهميته.
ملف الطالبة يتكون من
 -1قسم قواعد السلوك :وتم توضيح قواعد السلوك المتبعة طوال فترة تنفيذ البرنامج ،واستُ ِ
خدم
فيه أسلوب االقتصاد الرمزي بحيث تأخذ المشاركة نقطة عن كل سلوك جيد تقوم به وتحرم نقطة
عن كل سلوك مخالف.
 -5قسم األهداف :وفيه تكتب الطالبة الهدف طويل المدى الذي تريد أن تحققه بعد انتهاء
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.
 -3قسم التقييم الذاتي بعد كل جلسة أعطت الطالبة تقييم لنفسها بأن تلصق نجوم في السلم
للمستوى الذي ترى أنها وصلت إليه ،وكذلك أعطت انطباعها عن كل جلسة بأن تقيم كل جلسة
حسب البنود الواردة في تقييم الجلسات.
 -5قسم التعاقد السلوكي وفيه تم صياغة عقد سلوكي بين المشاركة والباحثة بأن تلتزم كل منهما
بعمل معين في مقابل تعزيز إيجابي تحصل عليه المشاركة بعد البرنامج.
التلخيص (الزمن  5دقائق)
شكرت الباحثة المشاركات على تفاعلهن وطلبت من إحدى الطالبات تلخيص جلسة اليوم ثم
أعطت الباحثة التغذية الراجعة واتفقت معهن على مكان ووقت الجلسة القادمة.

022

الجلسة الثانية
تعريف بالذاكرة العاملة

،التاريخ5112/11/ 13 :م

اليوم  :الثالثاء

 ،الزمن 52 :دقيقة

الهدف العام لهذه الجلسة :أن تتعرف المتدربة على الذاكرة العاملة.
األهداف الفرعية -1 :أن تتعرف المتدربة على مفهوم الذاكرة العاملة.
 -5أن تتعرف المتدربة على مكونات الذاكرة العاملة.
 -3أن تتعرف المتدربة على طرق واستراتيجيات تحسين الذاكرة العاملة.
االستراتيجيات المستخدمة
 -1اللعب
 -3النمذجة
 -5اإلقتصاد الرمزي
 -2التغذية الراجعة
األدوات المستخدمة :
صلصال ،جهاز عرض بوربوينت ،ملف الطالبة التدريبي.

021

التمهيد
رحبت الباحثة بالمشاركات في البرنامج وسألتهن عن أحوالهن ومهدت الحديث لجلسة اليوم وهي
التعرف على ماهية الذاكرة العاملة ومكوناتها ووظائفها واستراتيجيات تحسينها وطرق استخدام
االستراتيجيات.
الهدف :أن تتعرف المتدربة على مفهوم الذاكرة العاملة.
إجراءات التنفيذ
-1عرضت الباحثة عرض بوربوينت في مفهوم الذاكرة وتقسيمها.
 -5شرحت الباحثة مفهوم الذاكرة العاملة عن طريق التفكير بصوت ٍ
عال.
 -3ناقشت الباحثة الطالبات في مفهوم الذاكرة العاملة.
الهدف الثاني -أن تتعرف المتدربة على مكونات الذاكرة العاملة.
إجراءات التنفيذ
-1عرضت الباحثة بوربوينت لتقسيمات الذاكرة
 -5ناقشت الباحثة الطالبات في وظائف الذاكرة العاملة
-3وزعت الباحثة نشاط أسئلة عن مكونات الذاكرة
الهدف الثالث :أن تتعرف الطالبة على طرق واستراتيجيات تحسين الذاكرة العاملة.
-1عرضت الباحثة للطالبات استراتيجيات تحسين الذاكرة
 -5ناقشت الباحثة الطالبات في إمكانية تحسين الذاكرة.
 -3وضحت الباحثة للطالبات أهمية استخدام استراتيجيات الذاكرة في عملية القراءة واالستذكار.

021

التقييم
وزعت الباحثة نشاط أسئلة وأنا أجيب
حيث يتكون التدريب من مجموعة أسئلة في الذاكرة العاملة تجيب عنها الباحثة
التلخيص :الزمن (  5دقائق)
في نهاية الجلسة جمعت كل طالبة النقاط التي حصلت عليها في هذه الجلسة ثم عززت الباحثة
الطالبة التي حصلت على أعلى نقاط ثم ناقشتهن في الجلسة ومدى استفادتهن واقتراحاتهن

لتحسين الجلسة التدريبية  .ثم وضعت كل طالبة نقاط للتقييم الذاتي في سجل الطالبة التدريبي.

021

الجلسة التدريبية السادسة (تطبيقات في استخدام استراتيجية التوليف القصصي)
اليوم :الثالثاء

التاريخ7105/01/77 :

المدة الزمنية 55 :دقيقة

أوالً :الهدف العام للجلسة
تدريب الطالبات على تحسين الذاكرة العاملة من خالل تطبيق استراتيجة التوليف القصصي في
التدريبات األكاديمية للمواد الدراسية.
ثانياً :األهداف الفرعية
1ـ أن تتقن الطالبة استخدام استراتيجية التوليف القصصي في مواقف التعلم المختلفة.
5ـ أن تطبق الطالبة استراتيجية التوليف القصصي على التدريبات األكاديمية.
ثالثاً :األساليب التدريبية المستخدمة
الحوار والنقاش ،المسابقات ،التعزيز
رابعاً :األدوات المستخدمة
كمبيوتر ،جهاز عرض(بروكسيما) ،بطاقات ملونة
خامساً :اإلجراءات
1ـ رحبت الباحثة بالطالبات وناقشتهن في الواجب المنزلي
5ـ طلبت الباحثة من الطالبات فتح الملف التدريبي المصاحب لهن في الجلسات وذكرتهن بقواعد
السلوك.
3ـ مهدت الباحثة الحديث عن موضوع جلسة اليوم.
5ـ ناقشت الباحثة الطالبات في آلية استخدام استراتيجية التوليف القصصي وطبقت إحدى
الطالبات االستراتيجية بمثال من عندها .ثم طبقت الباحثة مع الطالبات االستراتيجية من خالل
التدريب التمهيدي رقم ()1
021

2ـ دربت الباحثة الطالبات على استخدام استراتيجية التوليف القصصي في التدريبات األكاديمية
في اللغة العربية من خالل التدريب رقم ( )5والتدريب رقم ( )3وذلك بتدريب الطالبات على
تأليف قصة من عندهن لكلمات أو معلومات تريد تذكرها من خالل أنشطة أكاديمية في المواد
الدراسية.
6ـ تقوم الباحثة بعمل مسابقة بين مجموعتين وذلك بهدف تعاون الطالبات على تكوين قصة
وتشارك الخبرات من بعضهن البعض.

021

التدريب التمهيدي رقم ()0
انظري للصور التالية ثم كوني قصة تؤلف بينهم

التدريب الثاني
من درس (الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية من كتاب الدراسات االجتماعية بالصف الخامس
األساسي)
عرضت الباحثة الفقرة على جهاز العرض ووضعت اللون األحمر على الكلمات المراد تذكرها
وطلبت من الطالبات تكوين قصة ثم أخفت الشريحة وطلبت منهن ذكر الكلمات
"اشتهر الفرس بصناعة الجلود والسجاد واألواني الخزفية وبعض الصناعات األخرى .وتعاملوا
بالنقود الذهبية والفضية وكان الدرهم الفارسي متداوال عند العرب قبل اإلسالم"
حاولي تكوين قصة من الكلمات الملونة باللون األحمر ثم اذكري الكلمات شفويا
التدريب رقم ()3
من درس (محمية جبل سمحان من كتاب اللغة العربية بالصف الخامس األساسي)
عرضت الباحثة النص التالي على الطالبات وطلبت منهن تكوين قصة من الكلمات الملونة
باللون األحمر
021

ُعلِنت محمية جبل سمحان محمية طبيعية بموجب المرسوم السلطاني الذي صدر في عام
"لقد أ ْ

أهم الحيوانات التي تعيش في المحمية؟ فأجاب المرشد :في المحمية
1991م ،سأل ابراهيم :ما ُ
حيوانات نادرة مثل :النمر والذئب العربيين والوشق ،وفيها الغزالن والقطط البرية والضباع

المخططة والوعول النوبية"
حاولي تكوين قصة من الكلمات الملونة باللون األحمر ثم اذكري الكلمات شفويا لإلجابة عن
سؤال ابراهيم للمرشد.
الواجب المنزلي
حاولي تذكر الصور التالية ( من درس المفرد والمثنى والجمع في كتاب اللغة العربية بالصف
الخامس األساسي)

021

ملحق ()8
بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية األولى

عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

0
2

أحس بارتياح اتجاه المدربة
أشعر بارتياح لتواجدي في
الجلسة التدريبية
تعرفت على طبيعة البرنامج
التدريبي والهدف منه
بنود العقد السلوكي يناسبني
وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على مكونات السجل
التدريبي الخاص بي
أدركت أهمية البرنامج
التدريبي

3
4
5
6
7

بدرجة كبيرة

031

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

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.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

0

أشعر بارتياح لتواجدي في
الجلسة التدريبية
وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على مفهوم الذاكرة
العاملة
تعرفت على مكونات الذاكرة
العاملة

2
3
4

بدرجة كبيرة

030

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الثالثة
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

0

أشعر بارتياح لتواجدي في
الجلسة التدريبية
وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على طريقة استخدام
استراتيجية التسميع
أشعر باالستمتاع في ممارسة
أنشطة الجلسة التدريبية

2
3
4

بدرجة كبيرة

032

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الرابعة
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

0

أشعر بارتياح لتواجدي في
الجلسة التدريبية
وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
أتقنت استخدام استراتيجية
التسميع
أشعر باالستمتاع في ممارسة
أنشطة الجلسة التدريبية

2
3
4

بدرجة كبيرة

033

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

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.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على طريقة استخدام
3
استراتيجية التوليف
القصصي
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

034

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

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.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

 0أشعر بارتياح لتواجدي في
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان
مناسبا
 3أتقنت استخدام استراتيجية
التوليف القصصي
 4أشعر باالستمتاع في
ممارسة أنشطة الجلسة
التدريبية
 5التدريبات المقدمة كانت
مناسبة لي

035

بدرجة متوسطة بدرجة قليلة

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.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على طريقة استخدام
3
استراتيجية الترميز
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

036

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

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.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
اتقنت استخدام استراتيجية
3
الترميز
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

037

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية التاسعة
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
أتقنت استخدام استراتيجية
3
تجزئة النص
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

031

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية العاشرة
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على طريقة استخدام
3
استراتيجية التصور الذهني
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

031

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الحادية عشر
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
اتقنت استخدام استراتيجية
3
التصور الذهني
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

041

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الثانية عشر
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على طريقة استخدام
3
استراتيجية التصنيف
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

040

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الثالثة عشر
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبيرة

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على طريقة استخدام
3
استراتيجية التصنيف
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

042

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الرابعة عشر
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة ( صح)أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبير

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
أتقنت استخدام استراتيجية
3
حل المشكالت
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

043

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بطاقة انطباع المشاعر للجلسة التدريبية الخامسة عشر
عزيزتي الطالبة هذه بطاقة تقييم للجلسة الحالية  ،عليك بوضع عالمة (صح )أمام كل بند يمثل
شعورك وانطباعك في هذه الجلسة.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبير

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
تعرفت على طريقة استخدام
3
استراتيجية حل المشكالت
أشعر باالستمتاع في ممارسة
4
أنشطة الجلسة التدريبية
التدريبات المقدمة كانت
5
مناسبة لي

044

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

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.

اسم الطالبة:
الصف:

م

انطباعي عن الجلسة

بدرجة كبير

أشعر بارتياح لتواجدي في
0
الجلسة التدريبية
 2وقت تنفيذ الجلسة كان مناسبا
أشعر باالرتياح إلنهاء
3
البرنامج التدريبي
أدرك أهمية االستراتيجيات
4
المعرفية في التذكر
أشعر أن المدربة التزمت
5
ببنود العقد السلوكي الذي
وقعناه في بداية البرنامج
التدريبي
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بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

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 5th 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
C

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.
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