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 الفشوق يف مكىناث الزاكشة العاملت بني 
ً
و روي  ااملتأخشين دساسي

 ىباث التعلم يف احلساب و القشاءةصع
 حماد م. الشيماء خالد أحمد راغب                                                                                                        

 ملخص الذساست باللغت العشبيت : 
الفددرق بددين المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات تهددده هددذد الدراسددة إلددي الك دده  ددن 

الدتعمم فدي الحسدداب و صدعوبات الدتعمم فددي القدراءة فدي  الددذاكرة العاممدة ومكوناتهدا الفر يددة  
تمميددذا وتمميددذة  (63تمميددذا وتمميددذة ذوي التددأخر الدراسددي   (74وتكونددت  ينددة البحددث مددن 
حساب  قامت الباحثدة ببنداء تمميذا وتمميذة ذوي صعوبات ال (74ذوي صعوبات القراءة  و 

بطاريددة لمددذاكرة العاممددة  وقددد تددم اسددتخراج دللت الصدددق والثبددات لمبطاريددة  كمددا أظهددرت 
بدين متوسدطات  01.)نتائج تحميل التباين أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية  ند مسدتوي 

اءة والتالميدذ درجات أداء التالميذ المتأخرين دراسيا والتالميذ ذوي صدعوبات الدتعمم فدي القدر 
يدددذ ذوي ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي الحسددداب فدددي اختبدددار التجهيدددز الفدددونيمي لصدددال  التالم

وأيضدددددا أنددددده توجدددددد فدددددروق ذات دللدددددة إحصدددددائية  ندددددد  صدددددعوبات الدددددتعمم فدددددي الحسددددداب 
بدددددين متوسدددددطات درجدددددات أداء التالميدددددذ المتدددددأخرين دراسددددديا والتالميدددددذ ذوي  01.)مسدددددتوي 

لتالميدذ ذوي صدعوبات الدتعمم فدي الحسداب فدي اختبدار المنفدذ صعوبات التعمم في القدراءة وا
المركدددزي لصدددال  التالميدددذ ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي الحسددداب  وأنددده ل توجدددد فدددروق ذات 
دللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددطات درجددددات أداء التالميددددذ المتددددأخرين دراسدددديا والتالميددددذ ذوي 

فددي الحسدداب فددي اختبارالموحددة  صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة والتالميددذ ذوي صددعوبات الددتعمم
بددددين  01.)البصددددرية المكانيددددة  كمددددا أندددده توجددددد فددددروق ذات دللددددة إحصددددائية  نددددد مسددددتوي 

متوسدددطات درجدددات أداء التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا والتالميدددذ ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي 
القددراءة والتالميددذ ذوي صددعوبات الددتعمم فددي الحسدداب فددي اختبددار الجسددر المرحمددي لصددال  

 ميذ ذوي صعوبات التعمم في الحساب        التال
الددددذاكرة العاممددددة  المتددددأخرين دراسدددديا  صددددعوبات القددددراءة  صددددعوبات الكممااااات الميةا ياااا   

 الحساب 
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The Difference in the Components of the Working Memory between the 
Achievement Retardation and Learning Disabilities in Arithmetic and Reading. 
Abstract 
     The Aim of this study is to identify the difference between the Achievement 

Retardation and learners with learning disabilities in arithmetic and learning 
disabilities in reading  in the total grade of  the working memory test  and its Sub-
Components. The research  sample consisted of (17) Students With (27) 
Students With learning disabilities in arithmetic and (36) learning disabilities in 
reading. The researcher bulit a battery for the  working memory and  extracted 
the indicators of the reliability and stability of the battery . The results of the 
variance analysis showed that there are differences at (.01) between the 
averages of the performance of the  Achievement Retardation and  students with 
learning disabilities in reading and students with learning disabilities in arithmetic in 
the phonemic processing test in the telemetry for students with learning disabilities 
in arithmetic . Also, there is a statistically significant difference at (.01) between the 
averages of the performance of the Achievement Retardation and students with 
learning disabilities in reading and students with learning disabilities in arithmetic in 
the central executive test of the telemetry for students with learning disabilities in 
arithmetic .As well as, there is no statistically significant difference between the 
averages of the Performance of the Achievement Retardation and students with 
learning disabilities in reading and students with learning disabilities in arithmetic in 
the visuospatial sketchpad test. In addition, there is a statistically significant 
difference at (.01) between the averages of the performance of  the Achievement 
Retardation and students with learning disabilities in reading and students with 
learning disabilities in arithmetic in  the  esodic buffer test of the telemetry for 
students with learning disabilities in arithmetic. 

Keywords: working memory, Achievement Retardation , reading disabilities in 
arithmetic , reading disabilities in reading. 
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 مقذمت:
التعمم مدن المجدالت الحديثدة نسدبي ا فدي حقدل التربيدة الخاصدة  يعتبر مجال صعوبات 

مقارنددة بالمجددالت المتعدداره  فمددم يكددن معروف ددا حتددا أوائددل السددتينيات مددن القددرن الماضددي 
  Hearing impairment أو اإل اقدة السدمعية Visual impairment ميها كاإل اقدة البصدرية

  ولمدا كددان التدأخر الدراسددي هدو حالددة تددأخر أو  Mental retardationأو التخمده العقمددي
تخمدددده أو نقددددص أو  دددددم اكتمددددال النمددددو التحصدددديمي نتيجددددة  وامددددل  قميددددة أو جسددددمية أو 
اجتما يددة أو انفعاليددة بحيددث تددنخفض نسددبة التحصدديل دون المسددتوي العددادي المتوسددط إذا 

ا التمميددذ مددا قددورن ب يددرد مددن العدداديين مثددل  مددردت وذلددع أسددباب متعددددة بعضددها يعددود إلدد
نفسدددده بظروفدددده النفسددددية والجسددددمية والعقميددددة  والددددبعض ايخددددر يعددددود إلددددا البيئددددة ا سددددرية 

 (          7667ت الدغيش  7174والجتما ية  بد القادر  
أما صدعوبات الدتعمم مدن الوجهدة النفسدية هدم ذوو اإل اقدة الخفيدة أو ذوي الم دكالت  

ئصدهم  الثابتدةت ولكدن مدن أوثدق الخصدائص المتحيرةت  وذلع نتاجدا لمحيدرة فدي تحديدد خصا
الثابتدددة لهدددؤلء أنهدددم يمتمكدددون ذكددداء متوسدددط أو فدددوق متوسدددط  لدددديهم تبا دددد خدددارجي بدددين 
تحصيمهم المتوقع وتحصيمهم الفعمديت بحيدث يقدل تحصديمهم الفعمدي  دن تحصديمهم المتوقدع 

ة إلدددا بمقددددار سدددنة دراسدددية  مدددا ا قدددل  وتحقدددق محدددع التبا دددد الدددداخمي لدددديهم  باإلضددداف
اسدددتبعاد ذوي اإل اقدددات الحسدددية والبدنيدددة أو ذوي م دددكالت أسدددرية حدددادة أو نقدددص فدددرص 

ت  7174التعمم أو الحرمان الثقافي أو البيئدي أو الضدطرابات النفعاليدة ال دديدة  سدميمان  
 (   7176ت سميمان  7172سميمان  
م دكمة الصدعوبات فمقد أرجع المهتمون بهذا المجال جزءا كبيرا مدن الهددر التعميمدي ل 

التعميميددةت خاصددة مددع كونهددا صددعوبة خفيددة كمددا تصددفها جددل ا دبيددات النفسددية والتربويددةت 
بددالرغم مددن سددعي العديددد مددن التخصصددات مثددلا  مددم ا  صدداب والت ددري    مددوم التربيددة  

 لصدعوبات الدتعممت وخاصدة التربية الخاصة  والعموم البيولوجية في تفسير ا سدباب الكامندة
القددددراءة و الحسدددداب با تبارهمددددا مددددن أهددددم فئددددات صددددعوبات الددددتعمم  متمثمددددة أهددددم صددددعوباتا 

أ دددددراض ا ولدددددي فدددددي القصدددددور فدددددي الت دددددفير الفدددددونيمي  الت دددددفير ا رثدددددوجرافي  الت دددددفير 
السيمانتي  الدمج  التحميل  التوليه  تجهيدز القدرار المعجمدي  والفهدم القرائدي  وتتمثدل أهدم 

تعدره ا  دداد والرمدوز الرياضدية وا  دكال الهندسدية  أ راض الثانية في  دم المقدرة  مي
والمفدداهيم الرياضددية كددالحجم والكميددة والعدددد والقيمددة  الترتيددب والتعاقددب الزمنددي والمكدداني  

ت 7171ت مفيددة  7177 السديد   وأيضا  دم المقدرة  ما التمييدز بدين العالمدات الحسدابية
 ( 7113ت سميمان  7115الكحالي  
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ة الدينامية بين الصعوبات النمائية والصعوبات ا كاديميةت فهي  القدة وتماهيا لمعالق
تفا مية تقوم  ما التأثير المتبادل بين ندو ي الصدعوبةت ومدن ثدم فالصدعوبة النمائيدة تتمثدل 

التدي تمثدل متطمبدا سدابقا  -المهارات الفر ية وتحت الفر يدة-في العمميات النفسية الداخمية 
ت ومددن تمددع العمميددات النفسددية الددذاكرة ب ددكل  ددام والددذاكرة العاممددة لددتعمم المهددام ا كاديميددة
(  فهدددي تمثدددل إحدددد  7113ت سدددميمان  7176ت سدددميمان  7172ب دددكل خاص سدددميمان  

الددنظم المعرفيددة المهمددة التددي تمعددب دورا رئيسددا فددي تحديددد الن دداط المعرفددي ككددل ل نسددان  
حيدددث كونهدددا مخزندددا لممعمومدددات  وتكتسدددب الدددذاكرة العاممدددة أهميتهدددا فدددي  مميدددة الدددتعمم مدددن

ومعالجا لها ت ومن ثم فإن وجود أي خمدل فدي الدذاكرة العاممدة بمكوناتهدا الفر يدة يندتج  نده 
خمل أو قصور في  ممية الدتعمم لدد  الفدردت حيدث تؤكدد العديدد مدن الدراسدات ومنهدا  مي  

( أن 7177ت الحسددددددددداني  7177تتركدددددددددي   7177ت أبدددددددددو الم  7172ت كامدددددددددل  7173
ميذ منخفضي الدذاكرة العاممدة يخفقدون  دادة فدي مواجهدة متطمبدات أداء مواقده الدتعممت التال

ت 7174 سددهيمة   وبددذلع تتعطددل العمميددة المتزايدددة لكتسدداب المعرفددة  بددر سددنوات الدراسددة
ت بددددددددددددددددددددن Pickering,2006ت Baddeley,2006ت 7172ت فددددددددددددددددددددؤاد  7176إبددددددددددددددددددددراهيم  

 ( 7117صافية 
  مشكلت البحث:

راسددي م ددكمة متعددددة ا بعدداد نفسددية تربويددة اجتما يددة تعدداني منهددا كددل يعددد التددأخر الد
مجتمعددات العددالم  نالددت اهتمددام ا وسدداط التربويددة والثقافيددة العالميددةت وذلددع لتسدداع نطدداق 
آثارهددددا ونتائجهددددا فددددي ميددددادين اإلنتدددداج والتطددددور القتصددددادي والجتمددددا ي  وزيددددادة نسددددبة 

مدن  %(71-72تأخرين دراسديا فدي المتوسدط مدا بدين انت ارهات فقد بم ت نسبة التالميذ الم
 (7664ت حمور  7112 إبراهيم   مجموع التالميذ في المدرسة

أمددددا صددددعوبات الحسدددداب أو الديسددددكمكوليا وصددددعوبات القددددراءة أو الديسمكسدددديا إحددددد   
الصعوبات المتين تمثالن أكثر صعوبات التعمم انت ارا  وقد تعددت الدراسدات التدي تناولدت 

( التددي أكددت أن نسددبة 7667نت دار لددذوي صدعوبات الحسدداب ومنهدا دراسددة  دواد نسدب ال
%( مددددن تالميددددذ العينددددة الكميددددة  دراسددددة أبددددو 63انت ددددار صددددعوبات الحسدددداب تصددددل إلددددا  

مدن تالميدذ الصده  %(77  أوضحت أن نسبة انت دار صدعوبات الحسداب ( 7116ممحة 
 الرابددع البتدددائي مددن التمميددذاتمددن تالميددذ الصدده  %(73الرابددع البتدددائي مددن الددذكور   

والتي أكددت أن نسدبة صدعوبات Guillemot (  وكما في دراسة 7177 فيا قر م وب ر  
 %من مجمل صعوبات التعمم 3-6الحساب من 
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وأيضا تعد صعوبات القراءة أكثدر صدعوبات الدتعمم انت دارا  حيدث تبمد  نسدبة انت دارها 
يتضددمنها تعريدده الهيئددة الست دداريةت أي أنهددا % فددي مقابددل الصددعوبات ا خددر  التددا 51

تمثل أربعة أضعاه نسبة انت ار صعوبات التعمم ا خر   كما أن خمس أطفدال المددارس 
البتدائيددة يعددانون تقريبددا مدددن صددعوبة فددي القدددراءة  مددا نحددو مدددن ا نحدداء  كمددا أوضدددحت 

( أن نسددددددددبة صددددددددعوبات الم ددددددددة العربيددددددددة فددددددددي الصدددددددده الخددددددددامس 7655  دراسددددددددة  ددددددددواد
ت سدددميمان  7175 منصدددوري   تمميدددذ وتمميدددذة (762مدددن  يندددة قوامهدددا  (7 27بتددددائي ال

7176 ) 

وتماهيا  همية الذاكرة العاممة وارتباط كفاءتها بالقدرة  مدا معالجدة المعمومداتت فهدي 
تمثددل مكونددا مددن مكونددات النمددوذج المعرفددي لتجهيددز ومعالجددة المعمومددات  كمددا أنهددا تددؤثر 

المعمومددات الجديدددة والقيددام  ار وحددل الم ددكالت وا ددتقاق وابتكددارلقددر  مددا اإلدراع واتخدداذ ا
بالعديد من العمميات وهي فرض الفروض والستدلل والستنتاج والتفسدير والتعمديم واتخداذ 
القددرار المناسددب فددي ضددوء العالقددة بددين المعمومددات السددابقة والجديدددة   فهددي تمثددل نظامددا 

ل من متطمبات التجهيز والتخزين  وتقداس فا ميدة ن طا من خالل التركيز المتزامن  ما ك
الذاكرة العاممة من خالل قدرتها  ما حمل كمية ص يرة مدن المعمومدات حيثمدا يدتم تجهيدز 
ومعالجة معمومات أخر  إضافية لمتكامل مع ا ولدا مكوندة مدا تقتضديه متطمبدات الموقده 

سدية التدي يعداني منهدا ا طفدال كما أن خمل الذاكرة الذاكرة العاممدة يدرتبط بالم دكالت ا سا
ت 7172والبددددددال ون الددددددذين يعددددددانون مددددددن صددددددعوبات الددددددتعمم والمتددددددأخرين دراسيا  ا ددددددور  

Holmes  ;2012  7116كمال ) 
ونتاجددا ممددا سددبق يمكددن القددول أن ذوي صددعوبات الددتعمم لددديهم خمددل أو اضددطراب فددي 

ةت فهدي تمثدل انعكاسدا لمفدروق الذاكرة العاممة با تبارها متطمبا سابقا لتعمم المهمة ا كاديميد
لكونهدددا  الفرديدددة بدددين التالميدددذ العددداديين وذوي صدددعوبات الدددتعمم والمتدددأخرين دراسددديات وذلدددع
  ا ددور   ا كثددر قدددرة  مددا التنبددؤ بالتحصدديل الدراسددي فددي المجددالت ا كاديميددة المختمفددة

7172   ) 
ة العاممدددة هددددفت إلدددا معرفدددة وظدددائه الدددذاكر  (7174وارتباطدددا بدددذلع دراسدددة الدوسدددري 

ودورهددددا فددددي الفهددددم السددددتما يدالفهم القرائددددي لددددد  دراسددددي الم ددددة اإلنجميزيددددة كم ددددة ثانيددددة  
لمتنبددؤ بددالفهم الم ددوي   وكددذلع  اجيددد اوأظهددرت النتددائج  ددن أن الددذاكرة العاممددة تمثددل مؤ ددر 

هدددفت إلدددا معرفددة الدددور الحاسدددم لسددعة الدددذاكرة العاممددة فدددي  Bader (2016)دراسددة بدددر
الستيعاب القرائي لد  البال ين من ال دبابت وك دفت النتدائج  دن وجدود  القدة مهمدة بدين 
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هددددفت إلدددا الك ددده  دددن  (7173  الدددذاكرة العاممدددة والقدددراءة والفهدددم  وأيضدددا دراسدددة ضددديه
لمتمثمدددة فدددي الدددذاكرة العاممدددة مدددع العالقدددة الرتباطيدددة بدددين اضدددطرابات الوظدددائه المعرفيدددة ا

صدعوبات تعمدم فددي القدراءة لدد  تالميددذ المرحمدة البتدائيدةت وأثبتددت النتدائج أن هنداع  القددة 
 ارتباطية بين اختبارات الذاكرة العاممة وصعوبات تعمم في القراءة  

هدفت إلا الك ه  ن مقددار وندوع العالقدات  (7176وتماهيا لذلع دراسة  بد النبي 
تمميدددذا مدددن تالميدددذ  (52فهدددم القرائدددي والدددذاكرة العاممدددة  تكوندددت  يندددة  الدراسدددة مدددن  بدددين ال

الصددده السدددادس البتددددائيت وأسدددفرت النتدددائج  دددن  ددددم وجدددود  القدددة ارتباطيدددة بدددين الفهدددم 
القرائدددددددي بمكوناتددددددده الفر يدددددددة  والدرجدددددددة الكميدددددددة لمدددددددذاكرة العاممدددددددة   وأيضدددددددا دراسدددددددة  بدددددددد 

ة كددل مددن سددعة الددذاكرة العاممددة ومسددتويات ت ددفير ( هدددفت إلددا تعددره  القدد7176الجميددل 
المعمومدات والفهدم القرائديت وأسدفرت النتدائج  دن وجدود  القدة ارتباطيدة بدين الدذاكرة العاممددة 

 والفهم القرائي  
( هدفت إلا الك ه  ن نوع وقدوة العالقدة فدي معامدل 7176  وكذلع دراسة السرسي

ودرجددددة  سددددر القددددراءة لددددد   ينددددة مددددن الرتبدددداط بددددين درجددددات مكونددددات الددددذاكرة العاممددددة 
 (77-6  متعسددري القددراءة مقابددل ا سددوياء فددي المرحمددة العمريددة اإلندداث( -التالميذ الددذكور

 ( 17وأسفرت النتدائج  دن وجدود  القدة ارتباطيدة موجبدة دالدة إحصدائيا ند مسدتوي   تسنة
ن  سدر القدراءة لدد  بينيه لمذكاء وبي-بين الذاكرة العاممة المفظية باستخدام مقياس ستانفورد

مجمددو تي الدراسددة  وأيضددا  دددم وجددود  القددة ارتباطيددة بددين الددذاكرة العاممددة غيددر المفظيددة 
بينيه لمذكاء وبين  سر القراءة لد  مجمو تي الدراسدة  لتوجدد -باستخدام مقياس ستانفورد

لمددذكاء بينيدده - القدة ارتباطيددة بددين الددذاكرة العاممددة غيددر المفظيددة باسددتخدام مقيدداس سددتانفورد
وبددين  سددر القددراءة  نددد الددذكور واإلندداث بمجمددو تي الدراسددة  لتوجددد  القددة ارتباطيددة بددين 

بينيدده لمددذكاء وبددين  سددر القددراءة لددد   -الددذاكرة العاممددة المفظيددة باسددتخدام مقيدداس سددتانفورد
الددذكور بمجمددو تي الدراسددة  توجددد  القددة ارتباطيددة بددين الددذاكرة العاممددة المفظيددة باسددتخدام 

 بينيه وبين  سر القراءة لد  اإلناث بمجمو تي الدراسة  -س ستانفوردمقيا
( هدددفت إلددا  اسددتخالص أسددس لبندداء نمددوذج تدريسددي 7176وأيضددا دراسددة السددمان 

قددائم  مدددا تجهيددز المعمومدددات فددي ضدددوء الددذاكرة العاممدددة لتنميددة مهدددارات القددراءةت وأسدددفرت 
المعمومدات فدي ضدوء الدذاكرة العاممدة النتائج  ن أن النمدوذج التدريسدي القدائم  مدا تجهيدز 

( 7176  أثبتدددت فا ميدددة فدددي تنميدددة كدددل مهدددارة مدددن مهدددارات القدددراءة  وكدددذلع دراسدددة المنيدددع
هدفت إلا دراسة مقارنة بدين ا طفدال العداديين وا طفدال ذوي صدعوبات الدتعمم فدي القدراءة 
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ن أطفدال الصده طفل وطفمدة مد (731والكتابة والذاكرة العاممة  وتكونت  ينة الدراسة من 
الرابدع لمصده التاسددع فدي مدرسدة خاصددة بالكويدتت وأسدفرت النتددائج  دن الرتبداط الموجددب 

( دراسددددة لمعرفددددة أنمدددداط 7176  بددددبن الددددذاكرة العاممددددة والقددددراءة  وأيضددددا أجددددري ابددددن فمدددديس
معالجدددة المعمومدددات لدددد  تالميدددذ المرحمدددة البتدائيدددة   دراسدددة مقارندددة بدددين ذوي صدددعوبات 

ين  وك دددفت النتدددائج  دددن  ددددم وجدددود فدددروق بدددين المجمدددو تين فدددي أنمددداط الحسددداب والعدددادي
  المعالجة

هدددفت إلددا تعددره العالقددة بددين بعددض  (7177وتأكيدددا لمددا تددم ذكددرد دراسددة رمضددان 
بالصده  مكونات الذاكرة العاممة المفظيدة والفهدم القرائدي لدد  التالميدذ ذوي صدعوبات الدتعمم

جددود ارتبدداط دال إحصددائيا بددين درجددات التالميددذ ت وك ددفت النتددائج  ددن و الخددامس البتدددائي
 ما اختبار الفهم القرائدي ودرجداتهم  مدا اختبدارات المكدون المفظدي لمدذاكرة العاممدة اختبار 

اختبددار الكممدددات غيددر المترابطدددة  -اختبدددار الكممددات المت دددابهة لفظيددا -الكممددات المترابطددة
 (   الدرجة الكمية  ما الختبارات -وغير المت ابهة لفظيا

هدددددفت إلددددا البحددددث  ددددن أكثددددر مهددددارات مددددا وراء  (7177  وأيضددددا دراسددددة العددددازمي
المعرفدددة ومهدددارات الفهدددم القرائدددي تدددأثيرا فدددي الدددذاكرة العاممدددة و أيضدددا محاولدددة التوصدددل إلدددا 
أفضددل نمددوذج بنددائي يفسددر  القددات التدددأثير والتددأثر بددين مهددارات مددا وراء المعرفددة والددذاكرة 

وك دددفت النتدددائج  دددن وجدددود  القدددة ارتباطيدددة دالدددة إحصدددائيا بدددين  العاممدددة والفهدددم القرائدددي  
 درجات التالميذ في الفهم القرائي ودرجاتهم في اختبار الذاكرة العاممة  

( هدفت إلدا الك ده  دن دللدة الفدروق بدين التالميدذ ذوي 7177  وكذلع دراسة سعد
 -لتجهيدددز الفدددونيميصدددعوبات تعمدددم العمدددوم والعددداديين فدددي مكوندددات الدددذاكرة العاممدددة مكون ا

تمميدذا مدن تالميدذ المرحمدة  (21مكون الموحة البصرية المكانية(  تكونت  ينة الدراسة من 
اإل داديددددددةت وأسددددددفرت النتددددددائج  ددددددن وجددددددود فددددددروق دالددددددة إحصددددددائيا بددددددين أداء مجمددددددو تي 

ذوي صددعوبات تعمددم العمددوم(من تالميددذ المرحمددة اإل داديددة فددي اختبددارات  -الدراسددة العاديين
 تجهيز الفونيمي ومكون الموحة البصرية المكانية لصال  العاديين  مكون ال

( بدراسددة هدددفت إلددا تدددريب التالميددذ ذوي صددعوبات الفهددم 7171كمددا قامددت نجدداتي 
القرائدددي  مدددا بعدددض المهدددام المفظيدددة وغيدددر المفظيدددة لمدددذاكرة العاممدددة  وتعدددره فا ميدددة هدددذا 

وي صددعوبات الددتعمم مددن تالميددذ التدددريب فددي تحسددين بعددض مهددارات الفهددم القرائددي  نددد ذ
 ( بدددين 17الصددده الخدددامس البتددددائيت وأسدددفرت النتدددائج  دددن وجدددود فدددروق  ندددد مسدددتوي 
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متوسددطات أداء المجمو ددة التجريبيددة ومتوسددطات أداء المجمو ددة الضددابطة بعددد المعالجددة 
 في كل من الذاكرة العاممة والفهم القرائي لصال  المجمو ة التجريبية  

( هدفت إلا تعره مدي فعالية برندامج باسدتخدام الحاسدوب 7116أيضا دراسة مطر 
فددددي تنميددددة الددددو ي الفونولددددوجي وأثددددرد  مددددا الددددذاكرة العاممددددة والمهددددارات الم ويددددة لددددد  ذوي 

من تالميدذ الصده الثداني البتددائي  (67صعوبات تعمم القراءة  تكونت  ينة الدراسة من  
ود فدددددروق دالدددددة إحصدددددائيا  ندددددد ذوي صدددددعوبات تعمدددددم القدددددراءةت وك دددددفت النتدددددائج  دددددن وجددددد

 ( بين متوسطي درجات المجمو ة التجريبيدة والمجمو دة الضدابطة فدي القيداس 17مستوي 
البعدددددي فددددي الددددو ي الفونولددددوجي والمهددددارات الم ويددددة والددددذاكرة العاممددددة لصددددال  المجمو ددددة 

 التجريبية  
ل بدراسددة هدددفت إلددا تعددره العالقددة بددين إسددتراتيجيات حدد (7114  كمددا أ ددار محمددد

الم ددكالت الحسددابية و القتهددا بالددذاكرة العاممددة لددد  التمميددذات العاديددات وذوات صددعوبات 
تعمددم الحسددابت وأسددفرت النتددائج  ددن أن هندداع اختالفددات فددي نددوع اإلسددتراتيجية المسددتخدمة 
وكفاءتهدددددا بدددددين ا طفدددددال الجيددددددين فدددددي الحسددددداب وذوي الصدددددعوبات فدددددي الصددددده الثددددداني 

وق بدددين ا طفدددال فدددي الصدددفين الثددداني والثالدددث فدددي بعدددض البتددددائي  ولدددم تظهدددر تمدددع الفدددر 
( هددفت إلدا معرفدة أثدر مدد  الدذاكرة العاممدة 7662  اإلستراتيجيات  وكذلع دراسدة محمدد

وتن دديطها  مددا الفهددم الم ددويت وأسددفرت النتددائج  مددا تددأثير أسدداليب تن دديط الددذاكرة العاممددة 
  ما  ممية الفهم الم وي لد  الطالب  

والتدي تؤكدد ارتبداط الدذاكرة ب دكل  دام  -آنفدة الدذكر –يدد مدن الدراسدات لقد اتفقت العد
والددذاكرة العاممددة ب ددكل خدداص بددالقراءةد الحسدداب ومددا تحويهمددا مددن مهددارات فر يددة وتحددت 
فر يددددة  وذلددددع با تبددددار أن الددددذاكرة العاممددددة مددددن ضددددمن الصددددعوبات النمائيددددة التددددي يددددؤدي 

ائيدددددة الثانويدددددةت وبالتدددددالي الصدددددعوبة القصدددددور والضدددددعه النددددداتج فيهدددددا إلدددددا الصدددددعوبة النم
 ا كاديميةت وذلع يؤكد مد  الرتباط القوي لمذاكرة العاممة بالقراءة والحساب  

وتأسيسا  ما ما سبق تسعا الباحثدة إلدا اكت داه الفدروق بدين ذوي صدعوبات الدتعمم 
 والمتأخرين دراسيا في مكونات الذاكرة العاممة 
( دراسدة هددفت إلدا بحدث دور الدذاكرة 7115  وفي ضوء م كمة البحث أجري أبوزيد

العاممة كمصدر لمفروق الفردية ومكدون ن دط مدن مكوندات النمدوذج المعرفدي العدام لتجهيدز 
المعمومددات ومعالجتهددا لددد  ذوي صددعوبات الحسدداب والعدداديينت وأسددفرت النتددائج  ددن تدددني 
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ت الددذي مسددتوي ذوي صددعوبات الحسدداب فددي الجددزء الن ددط مددن منظومددة تجهيددز المعمومددا
يعمددل مددن خددالل التركيددز ايتددي أو المتددزامن لكددل مددن متطمبددات التخددزين والمعالجددة إذا مددا 

 قورنوا بالعاديين 
دراسدددددة هددددددفت إلدددددا معرفدددددة أثدددددر مقارندددددة لدددددبعض  (7112  كمدددددا أجدددددري مصدددددطفي 

خصددائص الددذاكرة البصددرية المكانيددة العاممددة لددد  المجمددو تين مددن ذوي صددعوبات الددتعمم 
يذ الحمقة ا ولا من التعميم ا ساسيت وأسفرت النتدائج  دن وجدود فدروق والعاديين من تالم

بين متوسطات درجدات مجمدو تي التالميدذ ذوي صدعوبات الدتعمم والعداديين  مدا المقداييس 
المكانيددة العاممددة لصددال   -الفر يددة لمقيدداس  مميددات معالجددة المعمومددات بالددذاكرة البصددرية

في دراسته هددفت إلدا معرفدة قددرة  (7667  مرزوقمجمو ة التالميذ العاديين  كما أ ار 
الذاكرة  ما المعالجة النتقائيدة واإلسدتراتيجية لممعمومدات لدد   يندة مدن ا طفدال العداديين 
والمتدددأخرين دراسددديا بالمرحمدددة البتدائيدددةت وأسدددفرت النتدددائج  دددن وجدددود فدددروق بدددين ا طفدددال 

تخدام الفعددال لمطددرق التددي تجعددل العدداديين والمتددأخرين دراسدديا مددن حيددث قدددرتهم  مددا السدد
 المعمومات المنتقاة حسنة التذكر لصال  العاديين  

 ويمكن صياغ  مشكم  الب ث في السؤال الةالي 
و صدددعوبات  مدددا الفدددروق بدددين المتدددأخرين دراسددديا و ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي الحسددداب -

 ومكوناتها الفر ية ؟الدرجة الكمية لختبار الذاكرة العاممة التعمم في القراءة في 

 وينبثق  ن هذين السؤالين  دة أسئمة فر يةا
هل يوجد فرق بين المتأخرين دراسديا و ذوي صدعوبات الدتعمم فدي الحسداب وصدعوبات  -7

 التعمم في القراءة في مكون الموحة البصرية المكانية؟

ات هدل يوجددد فدرق بددين المتددأخرين دراسديا وذوي صددعوبات الددتعمم فدي الحسدداب وصددعوب -7
 التعمم في القراءة في مكون التجهيز الفونيمي ؟

هل يوجد فرق بين المتأخرين دراسديا و ذوي صدعوبات الدتعمم فدي الحسداب وصدعوبات  -6
 التعمم في القراءة في مكون المنفذ المركزي ؟

هل يوجد فرق بين المتأخرين دراسديا و ذوي صدعوبات الدتعمم فدي الحسداب وصدعوبات  -6
 في مكون الجسر المرحمي ؟ التعمم في القراءة

 أهذاف البحث:
 يهده البحث الحالي إليا 
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الك دددده  ددددن الفددددرق بددددين المتددددأخرين دراسدددديا و ذوي صددددعوبات الددددتعمم فددددي الحسدددداب  -7
 وصعوبات التعمم في القراءة في مكون الموحة البصرية المكانية؟

الحسددددداب الك ددددده  دددددن الفدددددرق بدددددين المتدددددأخرين دراسددددديا وذوي صدددددعوبات الدددددتعمم فدددددي  -7
 وصعوبات التعمم في القراءة في مكون التجهيز الفونيمي ؟

الك دددده  ددددن الفددددرق بددددين المتددددأخرين دراسدددديا و ذوي صددددعوبات الددددتعمم فددددي الحسدددداب  -6
 وصعوبات التعمم في القراءة في مكون المنفذ المركزي ؟

الك دددده  ددددن الفددددرق بددددين المتددددأخرين دراسدددديا و ذوي صددددعوبات الددددتعمم فددددي الحسدددداب  -6
 التعمم في القراءة في مكون الجسر المرحمي ؟ وصعوبات

 أهميت البحث:
 األهمي  النظري  

تظهر أهمية البحث الحالي في محاولة إلقاء الضوء  مدا الفدروق بدين ذوي صدعوبات   -7
الددتعمم فددي الحسدداب وصددعوبات الددتعمم فددي القددراءة والمتددأخرين دراسدديا فددي أدائهددم  مددا 

لعاممددددة  و لفددددت نظددددر المسددددئولين التربددددويين الختبددددارات الخاصددددة بمكونددددات الددددذاكرة ا
والمعممدددين إلدددا خصدددائص الدددذاكرة العاممدددة لدددديهمت ومدددن ثدددم اختيدددار الوسدددائل وطريقدددة 

 التدريس المناسبة لكل منهما 
التأكيددد  مددا أهميددة النظددر إلددا فئددات التربيددة الخاصددة ب ددكل  ددام  وفئتددي صددعوبات   -7

 قراءة( والتأخر الدراسي ب كل خاص  -التعمم حساب

 األهمي  الةطبيقي  
 تتمثل ا همية التطبيقية لمبحث الحالي في أنهاا

السددتفادة مددن نتددائج هددذا البحددث فددي إ ددداد بددرامج  الجيددة لدددي ذوي صددعوبات  -7
 حساب( والمتأخرين دراسيا  لعالج القصور في الذاكرة العاممة  -التعمم قراءة

 إ داد اختبارات خاصة بمكونات الذاكرة العاممة   -7

 بحث:فشوض ال
يوجددددددد فددددددرق دال إحصددددددائيا بددددددين متوسددددددطات درجددددددات المتددددددأخرين دراسدددددديا و ذوي  -

صدددعوبات الدددتعمم فدددي القدددراءة وصدددعوبات الدددتعمم فدددي الحسددداب فدددي الدرجدددة الكميدددة لختبدددار 
 الذاكرة العاممة ومكوناتها الفر ية 

 وينبث من الفرض الرئيس  دة فروض فر يةا
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المتدأخرين دراسديا و ذوي صدعوبات  يوجد فرق دال إحصائيا بدين متوسدطات درجدات  -7
 التعمم في القراءة وصعوبات التعمم في الحساب في مكون التجهيز الفونيمي 

يوجد فرق دال إحصائيا بدين متوسدطات درجدات المتدأخرين دراسديا و ذوي صدعوبات   -7
 التعمم في القراءة وصعوبات التعمم في الحساب في مكون الموحة البصرية المكانية 

دال إحصائيا بدين متوسدطات درجدات المتدأخرين دراسديا و ذوي صدعوبات يوجد فرق   -6
 التعمم في القراءة وصعوبات التعمم في الحساب في مكون المنفذ المركزي 

يوجددد فددرق دال إحصددائيا بددين متوسددطات درجددات المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات  -6
 المرحمي التعمم في القراءة وصعوبات التعمم في الحساب في مكون الجسر 

 مصطلحاث البحث: 
ا مفهدوم صدعوبات الدتعمم ي دير إلدا   صدعوبات الدتعمم تتكدون ةعريف صعوبات الاةعمم

مدددن ثدددالث فئدددات غيدددر متجانسدددة مدددن ا فدددراد  يتمثمدددون فدددي صدددعوبات  امدددة فدددي الدددتعمم  
وصدعوبات خاصدة فدي الدتعمم  ومتفدوقين ذوي صددعوبات الدتعمم  يعدانون مدن اضدطراب فددي 

العمميات النفسية ا ساسية  والتي يظهر آثارهدا مدن خدالل القصدور فدي  واحدة أو أكثر من
جددراء العمميددات الحسددابية ا وليددة  ويعددانون  فهددم ود أو اسددتخدام المهددارات الرئيسددة لم ددة  وال
من تبا د دال إحصدائيا بدين تحصديمهم المتوقدع وتحصديمهم الفعمدي  وأن هدذد الضدطرابات 

المحتمددل أنهددا ترجددع إلددا وجددود خمددل وظيفددي أو تددأخر فددي العمميددات النفسددية ا ساسددية مددن 
في نمو الجهداز العصدبي المركدزي  ول ترجدع صدعوبات الدتعمم  سدباب خارجيدة  ول ترجدع 
إلا اإل اقات الحسية أو البدنية  ول لظروه الحرمان أو القصدور الثقدافي أو القتصدادي  

ت ا سددددرية الحددددادة  أو أو نقددددص الفرصددددة لمددددتعمم  كمددددا ل ترجددددع الصددددعوبة إلددددا الم ددددكال
لالضدددددددددطرابات النفعاليددددددددددة ال دددددددددديدة  ويتضددددددددددمن مفهددددددددددوم صدددددددددعوبات الددددددددددتعمم حددددددددددالت 
الديسمكسيا صعوبات القراءة(  والديسكمكوليا صدعوبات الحسداب(  والديسفازيا الحبسدة(  ول 
يتضددمن مفهددوم صددعوبات الددتعمم ذوي م ددكالت الددتعمم والتددي ترجددع م ددكالتهم إلددا اإل اقددة 

رية أو السددمعية أو ل  اقددة البدنيددة  ول المتددأخرين دراسدديا  ول بطيئددي الددتعمم  الحسددية البصدد
 ( 7172ول المعاقين  قميا  سميمان  

ويتحدد إجرائيا في هذا البحث بأنها  فئة من التالميذ لديهم اضدطراب يظهدر فدي  ددم 
   كمدا قدرتهم   ما اكتساب الحساب  بالرغم من امتالكهم لدذكاء متوسدط أو فدوق متوسدط

 يتم انتقاؤهم بالمحكات المحددة في البحث الحالي  
ا مفهوم التأخر الدراسي ي دير إلدا  أنده تمميدذ ل يقدل ذكداؤد ةعريف المةأخرين دراسيا 

 دددن العددداديين  ولديددده القددددرة واإلمكانددداتت إل أندددده يحقدددق انخفاضدددا مسدددتمرا أو مؤقتدددا فددددي 
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مكان اتدده ومسددتوي ذكائدده  وقددد يرسددب فددي مددادة التحصدديل الدراسددي بمددا ل يتناسددب وقدراتدده وال
دراسية أو أكثر فدي معظدم سدنوات الدراسدة  ممدا يجعمده دائمدا فدي حاجدة إلدا بدرامج تربويدة 

 ( 7114 بدران   إر ادية و الجية خاصة به

ويتحدددد إجرائيددا فددي هددذد الدراسددة بأنهددا  فئددة مددن التالميددذ ذوي ذكدداء متوسددط أو فددوق 
ي  ددددددن المتوسدددددط  سدددددباب خارجيدددددة تتمثدددددل فددددددي  متوسدددددط  ويدددددنخفض تحصددددديمهم الدراسددددد

 الضطرابات النفعالية ال ديدة  نقص فرص التعمم  حرمان بيئي أو ثقافي  الفقر ال ديد 
إلدددي الدددذاكرة العاممدددة   Feldman(7114  ي دددير فيمددددمان ةعرياااف الاااذاكرة العاممااا  

ممدي وسدريع  وحدة تخزين مؤقتة تعمل  ما معالجدة المعمومدات واسدترجا ها ب دكل  بأنها 
بددأن المنفدددذ المركدددزي ي دددكل أهدددم العناصدددر فدددي هددذا الندددوع مدددن الدددذاكرة  حيدددث يعمدددل  مدددي 

( ويتحددددد 7172تنسددديق ثالثدددة أندددواع مدددن المعمومدددات المفظيدددة والبصدددرية وا حدددداث  فؤاد  
 إجرائيا في هذا البحث بالدرجة التي يحصل  ميها التمميذ في اختبارات الذاكرة العاممة 

 ي:اإلطاس النظش
 امكونات الذاكرة العامم  في ضوء نظري  بادلي

 Central Executive  المنيذ المركزي

هدددو أحدددد المكوندددات المهمدددة فدددي الدددذاكرة العاممدددة  فهدددو مصددددر مركدددزي لممعمومدددات  
الرئيسدة التددي يددتم تمثيمهددا وت ددفيرها فددي الدذاكرة  والمسددئول  ددن اإلنتدداج الفددوري لممعمومددات   
يمعددب دورا حيويددا فددي معالجددة المعمومددات  نظددام تحكددم ذو سددعة انتباهيددة محددددة  ويعمددل 

نظددددام التسددددميع الن ددددطا  -7مددددة التخددددزين الفر يددددة  همددددا  مدددا الددددتحكم فددددي اثنددددين مددددن أنظ
الموحددددة البصددددرية  -7المسددددئولة  ددددن التخددددزين والحتفدددداظ بالمعمومددددة فددددي  ددددكمها المفظددددي 

المكانيددةا المسددئولة  ددن التحددزين والحتفدداظ بالمعمومددة البصددرية المكانيددة   ولقددد قددام بددادلي 
م المزدوجدددةت ومدددن ثدددم تدددم تحديدددد وزمدددالؤد  بدراسدددة المنفدددذ المركدددزي باسدددتخدام مدددنهج  المهدددا

 هماا و وظيفتين له أل 
 مساحة لتخزينها  فير( تركيز النتباد  ما المعمومات الجديدة  وتو 7 
توزيددع النتبدداد  مددا العناصددر المختمفددة فددي الموقدده  وتحويددل النتبدداد بددين هددذد  (7 

د  ت  فددددؤا7173ت حمددددادي  7173ت العدددددل  7173ت العبددددري  7174سددددهيمة   العناصددددر 
 (  Baddeley,1992ت  Lane,2014ت 7176ت العميمات  7172
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 ومن وظائيهما يمي 
 ااالنةقاااءSelection   حيددث تقددوم بانتقدداء المعمومددات المهمددة مددن الددذاكرة قصدديرة

 ا مد والتي تسا د في  ممية التجهيز 
  االمسااScaning  حيددث يقددوم بعمميددة مسدد  لممعمومددات المختزنددة بالددذاكرة قصدديرة

 ا مد وتخزين ما يمثل أهمية في الذاكرة طويمة المد  
 ااال ةياااااظMaintenance  حيدددث يقددددوم بحفددددظ وتخدددزين المعمومددددات فددددي الددددذاكرة

 قصيرة ا مد باستخدام بعض ميكانيزمات التخزين كالتكرار والتسميع الذهني 
  الب ااااث Search يقددددوم بالبحددددث فددددي الددددذاكرة طويمددددة المددددد   ددددن بعددددض حيددددث

  المعمومات ال امضة مما يؤدي إلا تخزين أكثر تنظيما لممعمومات
 ا الةنشيطActivation هو من الوظائه الرئيسة لمدذاكرة العاممدة  ويدتم ذلدع  مدا

 جميع المعمومات المختزنة في أي وحدة من وحدات الذاكرة 
المركددددددزي كأحددددددد مكونددددددات الددددددذاكرة العاممددددددة قددددددام وتأكيدددددددا  هميددددددة مكددددددون المنفددددددذ    

بدراسددة سددعت إلددا الك دده  ددن مدددي إسددهام كددل مددن المنفددذ Swanson (1999سوانسددون 
المركددزي والتجهيددز الفددونيمي بددين كددل مدددن القددراء المدداهرين والقددراء ذوي صددعوبات الدددتعممت 

الددذاكرة  وك ددفت النتددائج  ددن أن القددراء ذوي صددعوبات الددتعمم كددانوا أقددل فددي كفدداءة مكددوني
 العاممة  ن القراء ذوي المستوي المرتفع 

 Articulatory Loop او دة الةسميع الميظي -2
يعمدددل هدددذا المكدددون  مدددا تخدددزين  ددددد محددددد مدددن العمميدددات المفظيدددة  فهدددو المسدددئول 
ا ساسددي فددي فهددم الم ددة حيددث  يددتم مقارنددة الكممددة بمددا هددو ماثددل فددي البندداء المعرفددي لمفددرد  

كتسدداب الكممددات  وتعمددم كيفيددة القددراءة  وينقسددم إلددا مكددونين فددر يين وأيضددا يسددا د  مددا ا
 وهماا

أولا المخدددزن الفدددونيمي الصدددوتي المخزن الفونولدددوجي(ا والدددذي يحدددتفظ بدددالمثيرات فدددي 
ثانيدة قبدل أن تدزول وتتال دا  فدإذا لدم  7-7 كمها السمعي أو الفونيمي لمدة تتراوح ما بين

ت دددفير مناسدددبة  فدددإن المدددادة المتعممدددة موضدددوع الحفدددظ يقدددم المدددتعمم باسدددتخدام إسدددتراتيجية  
 والتذكر تتحمل وتخبو أو تقل مع مرور الزمن 

 ثانياا نظام التسميع الن ط   ممية التحكم المترابطة ا
حيث يمثل المكون الذي يقوم باسترجاع أو إ ادة التعبيدر  دن المحتدو  الموجدود فدي  

المخددددددزن الفددددددونيمي  وبالتددددددالي ينددددددتعش أثددددددر الددددددذاكرة السددددددمعية لممعمومددددددات فددددددي المخددددددزن 
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يقاوم  الفونولوجي  وتسم  لها بالبقاء لفترة أطدول  ويمكدن اختصدار القدول بدأن هدذا المكدون
 بوظييةين هما 

 المعمومات المفظية والصوتية احتجاز  -7

 معالجة تمع المعمومات بواسطة  ممية الترديد  -7

ت 7174كما أن بإمكانه احتجاز المعمومات التي تقدم بصريا ولها أسماء سدهيمة   -6
ت 7172ت  ا ددددددددور وآخددددددددرون  7172ت إسددددددددما يل  7173ت العبددددددددري  7173حمددددددددادي  

Scbucbardt,2013   ت7113ت الزيات  7177تالحسانيBaddeley,1992  ) 
البصددرية المكانيددة(بين التالميددذ الفددائقين دراسدديا وذوي صددعوبات الددتعممت وك ددفت  -العدديددة

ذوي صدعوبات الدتعمم(  -النتائج  دن وجدود فدروق إحصدائية بدين متوسدطي درجات الفدائقين
 (7116فدددي ا داء  مدددا مهدددام الدددذاكرة العاممدددة لصدددال  المتفدددوقين  وكدددذلع دراسدددة كمدددال 

الفدددروق بدددين الدددذاكرة العاممدددة المفظيدددة وغيدددر المفظيدددة بدددين التالميدددذ ذوي  هددددفت إلدددا معرفدددة
صعوبات التعمم وذوي اضطراب النتباد المصحوب بن داط حركدة زائدد والعداديينت وأسدفرت 
النتددائج  ددن وجددود فددروق بددين المجمو ددات فددي مهددام الددذاكرة العاممددة المفظيددة وغيددر المفظيددة 

 لصال  العاديين  
 Visuo-Spatial Sketchpadالبصري المخطط البصري المكاني ا  مسودة التجهيز -3

ت 7111طالع  ما التعريفات المرتبطة بالدذاكرة العاممدة البصدرية المكانية سولسدو  بعد ال
ت 7176ت العميمدددات  7172ت  فدددؤاد  7172ت  ا دددور  7173ت العبدددري  7174سدددهيمة  

Mccollough&Vogel,2006;Todd.,Han.,Harrison.,&Marois,2011;) 
تددم اسددتنتاج ماهيتهددا فددي كونهددا  نظامددا  متكددامال قائمددا  مددا تخددزين ومعالجددة المعمومددات 
البصرية لفترة من الزمن بعد زوال المدخل الحسي با تبارها وحدة واحدة متكاممدة  وأنده ذو 

مخدددزن  ا ولا وحددددات وتتكدددون مدددن مخدددزنين وهمددداا 6-6سدددعة محددددودة تتدددراوح مدددا بدددين 
بصدددددري مؤقددددددت غيددددددر ن ددددددط وهددددددو مسدددددئول  ددددددن الحتفدددددداظ الددددددوقتي لمخددددددواص البصددددددرية 

ميكانزم خداص بضدبط ا فعدال التدي    الثانيالممعمومات ميكانزم التسميع البصري المكاني
 تصدر  ن الفرد أثناء القيام بالمهام البصرية المكانية 

تخدددزين ومعالجدددة ذات سدددعة محددددودة تقدددوم بتعدددد مسدددودة التجهيدددز البصدددري المكددداني و 
المعمومددات البصددرية والفراغيددة  مددا صددورة خيددال بصددري  وأيضددا تسدداهم إلددا حددد بعيددد فددي 
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تجهيز ومعالجة المعمومات المكانية التدي يدتم تعممهدا بواسدطة السدتماع إلدا وصدفها لفظيدا 
من قبل  خص آخر أو مصدر آخر  ومثال لذلع ما يحدث  ندما يصه لدع  خصدا مدا 

ين  فهي تمعب دورا رئيسدا فدي إدخدال وترميدز وتدذكر هدذد المعمومدات الطريق إلا مبنا مع
 ( 7172ت العري ي  7172ت إسما يل  7174 سهيمة   واإلر ادات

 وبندداء  مددا ذلددع يعتبددر المكددون البصددري المكدداني لمددذاكرة العاممددة مسددئول  ددن القيددام
 بالوظائف الةالي  

 ات البصرية المكانية لممعموم  الحتفاظ  المؤقت( إتاحة التخزين المؤقت -7

 تن يط الصور الذهنية واستد ائها وقت الحاجة  -7

 (.2015إنةاج وةوليد الصور الذهني  الجديدة)إسماعيل،  -3
( بدراسددة هدددفت 7174وتأكيدددا  هميددة الددذاكرة البصددرية المكانيددة العاممددة قددام الرا ددد  

إلدددا استقصددداء أثدددر برندددامج تددددريبي  مدددا تحسدددن الدددذاكرة البصدددرية المكانيدددة لدددد  تمميدددذات 
 الصه الرابع البتدائيت وك فت النتائج  ن ا ثر اإليجابي لمبرنامج التدريبي المستخدم  

هدددفت إلددا معرفددة العالقددة بددين القدددرة المكانيددة وسددعة  (7174  وكددذلع دراسددة صددب 
الذاكرة العاممة لد  ا طفال المكفوفين والمبصرينت وأسدفرت النتدائج  دن وجدود فدروق دالدة 

 إحصائيا بين المكفوفين والمبصرين في القدرة المكانية لصال  المبصرين 
( حيدث أكددت  Eng, Chen and Jian,2005, Holms,2012  وأيضا دراسة كدل مدن

ا ولي أثر التعقيد  ما سعة الذاكرة العاممةت و أيضا سعت الثانية إلا دراسدة العالقدة بدين 
( طالبددا 71سدعة الددذاكرة العاممدة البصددرية وبددين التعقيدد  وذلددع مدن خددالل  ينددة مكوندة مددن 

 امددات وأسددفرت الدراسددة  ددن  (61 -75  مددن طددالب جامعددة هارفدداد تتددراوح أ مددارهم مددن
 قة ارتباطية سالبة بين سعة الذاكرة العاممة البصرية وبين التعقيد  وجود  ال

( دراسة هددفت إلدا استك داه مدد  أهميدة 7171  وتأكيدا لما تم ذكرد أجري سميمان
ا داء فددي  دددد مددن مهددام الددذاكرة العاممددة البصددرية المكانيددة فددي التنبددؤ بالتحصدديل الدراسددي 

ا داء في مهام الدذاكرة العاممدةت وأثبتدت النتدائج  واستك اه الفروق بين الذكور واإلناث في
أن هناع ارتباطا إيجابيا دال بين ا داء في مهام الدذاكرة العاممدة والتحصديل الدراسديت كمدا 
أ ارت النتائج إلا أن معظم مهدام الدذاكرة العاممدة تتنبدأ ب دكل تبدادلي بالتحصديل الدراسديت 
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رة العاممددة أفضددل مددن الددذكور  وكددذلع قددام وك ددفت أيضددا أن أداء اإلندداث فددي مهددام الددذاك
بدراسددة هدددفت إلددا مقارنددة بعددض خصددائص وظددائه الددذاكرة البصددرية  (7112مصددطفي 

المكانيددة العاممددة لددد  مجمددو تين مددن ذوي صددعوبات الددتعمم والعدداديين مددن تالميددذ الحمقددة 
ين ا ولددا مددن التعمدديم ا ساسدديت وأسددفرت النتددائج  ددن وجددود فددروق ذات دللددة إحصددائية بدد

متوسددددطات درجدددددات مجمددددو تي التالميدددددذ ذوي صددددعوبات الدددددتعمم والعدددداديين فدددددي  مميدددددات 
 المعالجة البصرية المكانية لصال  العاديين 

 the  Esodic buffer  الجسر المر مي -4
هو المكون ا خير الذي أضافه بادلي إلا نظرية المكوندات المتعدددة لمدذاكرة العاممدة  

بدا يددة وال دادة بنداء التمثدديالت الموجدودة فددي الدذاكرة طويمددةت فهدو نظدام يسددم  بالمعالجدة اإل
وسددمي بهددذد التسددمية  فالجسددر  ندده يقددوم بالحتفدداظ بالمعمومددة التددي تدددمج مددن خددالل  دددد 
مدددن ا نظمدددة تتضدددمن المكوندددات الفر يدددة لمدددذاكرة العاممدددة  وكدددذلع  الدددذاكرة طويمدددة ا مدددد 

مدددا المرحمدددي  نددده كوسددديط بدددين ا نظمدددة إلدددا أبنيدددة معقددددة متكاممدددة متماسدددكة  أوتحويمهدددا 
الفر يددددددةت وذلددددددع باسددددددتخدام  ددددددفرات مختمفددددددةت ومددددددن ثددددددم تتحددددددول إلددددددا تمثدددددديالت متعددددددددة 

ت فدددؤاد  7176ت  بدددد العمددديم  7172ت إسدددما يل  7173ت العددددل  7174ا بعاد سدددهيمة  
(  Alloway,2006ت 7116ت برغددوت  7116ت  بددد الهددادي  7172ت إسددما يل  7172

( 7177تددم ذكددرد مددن أثددر إيجدابي لمكددون الجسددر المرحمددي قامددت دراسددة خميفددة وتأكيددا لمددا 
بإ ددداد برنددامج تدددريبي لتنميددة الموحددة البصددرية المكانيددة والجسددر المرحمددي  لدددي أطفددال مددا 
قبل المدرسة ذوي صعوبات التعمم النمائيدةت وأسدفرت النتدائج  دن فا ميدة البرندامج التددريبي 

  ال  أطفال المجمو ة التجريبيةفي تنمية الذاكرة العاممة لص
 ( 2015ة ميل ةعريف سميمان)

( العديددد مددن النتقددادات ومنهددا توضدديحه  حددد خصددائص 7172لقددد تفددادي سددميمان  
صعوبات التعمم وأهمها  ما اإلطالق وهي التجانس وذلع في قوله  فئدات غيدر متجانسدة  

الرئيسدة لصدعوبات الدتعمما  فقد خمقت تمع الخاصية  التفرد لممجال   كما أوضد  المحكدات
محع الدذكاء وذلدع فدي قولده  ذوي ذكداء متوسدط أو فدوق متوسدط   محدع التبا دد الخدارجي 
وذلع في قوله  يعانون من تبا دد دال إحصدائيا بدين تحصديمهم المتوقدع وتحصديمهم الفعمدي  
  كمدددا أوضددد  محدددع التبا دددد الدددداخمي ب دددكل غيدددر صدددري  وذلدددع فدددي قولددده  يعدددانون مدددن 
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ي واحدددة أو أكثدر مدن العمميددات النفسدية ا ساسدية   محددع السدتبعاد وذلدع فددي اضدطراب فد
قولدده  ل ترجددع إلددا اإل اقددات الحسددية أو البدنيددة  ول لظددروه الحرمددان أو القصددور البيئددي 
سواء كان ذلع يتمثدل فدي الحرمدان أو القصدور الثقدافي  أو القتصدادي  أو نقدص الفرصدة 

لدا الم دكالت ا سدرية الحدادة  أو لالضدطرابات النفعاليدة لمتعمم  كمدا ل ترجدع الصدعوبة إ
 ال ديدة  
كمددا أن لدده السددبق فددي ذكددر فئددات الصددعوبة وذلددع فددي قولدده  ي ددير مفهددوم صددعوبات  

التعمم إلا ثالث فئات غير متجانسة مدن ا فدراد  يتمثمدون فدي صدعوبات  امدة فدي الدتعمم  
تعمم   كمدا ذكدر مظداهر مجدالت صعوبات خاصة فدي الدتعمم  ومتفدوقين ذوي صدعوبات الد

أو اسدددتخدام المهدددارات الرئيسدددة لم دددة  أو  -الصدددعوبة وذلدددع فدددي قولددده  القصدددور فدددي فهدددم و
إجراء العمميات الحسابية ا ولية   كما وضد  سدبب الصدعوبة وذلدع فدي قولده من المحتمدل 
د أنها ترجدع إلدا وجدود خمدل وظيفدي أو تدأخر فدي نمدو الجهداز العصدبي المركدزي   كمدا أكد

أن سددبب الصددعوبة داخمددي وذلددع فددي قولدده  ول ترجددع صددعوبات الددتعمم  سددباب خارجيددة    
كمددددددا أوضدددددد  أن الديسمكسدددددديا هددددددي صددددددعوبات القددددددراءة   وأن صددددددعوبات الحسدددددداب هددددددي 
الديسكمكوليات وذلدع إلنهداء الخداله حدولهم فدا ماهيدة  كدونهم تعدريفين منفصدمين أم تعريفدا 

 واحدا   
كمدددا ركدددز  مدددا الخدددتاله بينهدددا وبدددين فئدددات التربيدددة الخاصدددة وذلدددع فدددي قولددده  ول  

يتضددمن مفهددوم صددعوبات الددتعمم ذوي م ددكالت الددتعمم والتددي ترجددع م ددكالتهم إلددا اإل اقددة 
الحسددية البصددرية أو السددمعية أو ل  اقددة البدنيددة  ول المتددأخرين دراسدديا  ول بطيئددي الددتعمم  

تمكدددن مدددن ذكدددر كممدددة  الضدددطرابات  وهدددي كممدددة جامعدددة مانعدددة  ول المعددداقين  قميدددا  كمدددا
جمعت فيها لفظ القصور والتأخر والخمل  ولكن لم يوض  محع التربية الخاصدة وهدو أحدد 
المحكدددات الم دددهورة لصدددعوبات الدددتعمم  كمدددا أنددده لدددم يوضددد  هدددل التبا دددد الخدددارجي يدددرتبط 

ثددر لجعمدده مددن التالميددذ ذوي بددالعمر الزمنددي لمتمميددذ أم محدددد بددزمن ثابددت وهددو سددنة أو أك
صعوبات التعمم  كما لم يوض  هل القصور في المهارات الجتما ية صعوبة خاصدة فدي 
التعمم أم مظهدر مدن مظداهر الصدعوبة  كمدا يظهدر  ول وهمدة  ندد قدراءة التعريده التكدرار 
في كممة  ل ترجع  ويكتفي بدذكرها مدرة واحددة وذلدع مدن خدالل  ول ترجدع صدعوبات الدتعمم 
  سدددباب خارجيدددة اكاإل اقدددة الحسدددية أو البدنيدددة  ول لظدددروه الحرمدددان أو القصدددور البيئدددي
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أو نقدددددص الفرصدددددة لمدددددتعمم  أو الم دددددكالت ا سدددددرية الحدددددادة  أو  القتصدددددادي( - الثقدددددافي
 الضطرابات النفعالية ال ديدة  

  وأيضا تري الباحثة أنه من ا فضل تقديم بعض المعمومات  دن غيرهدا فدي التعريده 
وذلع من خالل  يعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من العمميدات النفسدية ا ساسديةت 

أو إجددراء  -أو اسددتخدام المهددارات الرئيسددة لم ددة و -ظدداهرة آثارهددا فددي القصددور فددي فهددم و
أو تدددأخر فدددي نمدددو الجهددداز  -العمميدددات الحسدددابية ا وليدددةت قدددد ترجدددع إلدددا خمدددل وظيفدددي و

مدددن وجدددود العديدددد مدددن التالميدددذ الدددذين لدددديهم صدددعوبات فدددي العصدددبي المركدددزي   بدددالرغم 
المهارات الرئيسة لم ة والمهدارات الحسدابية ا وليدة معدات إل إن التعريده لدم يدتم الجمدع فيده 

أو( لمهارات الم ة الرئيسة والمهارات الحسابية ا ولية  وكذلع أيضدا  ندد توضديحه -بين و
ن خمددل وتددأخر فددي نمددو الجهدداز العصددبي  سددباب ذوي صددعوبات الددتعمم الددذين يعددانون مدد

أو تدأخر فدي  -المركزيت إل أن التعريه لم يجمع بينهما من خالل حرفي العطه  خمل و
نمددو الجهدداز العصددبي المركددزي  وأخيددرا فقددد تددم ذكددر القصددور فددي المهددارات الرئيسددة لم ددة 

نهدا صدعوبات والمهارات الحسابية ا ولية في بداية التعريه  ثم ذكر مجالت الصدعوبة وم
القراءة وصعوبات الحسابت وقد يكون التعميدل فدي ذكدر المهدارات الرئيسدة لم دة وصدعوبات 
القدددراءةت وهدددو أن القدددراءة تمثدددل المهدددارة الثالثدددة مدددن مهدددارات الم دددة الرئيسدددةت حيدددث تدددم ذكدددر 
بددددرازا لاهميددددة  أمددددا المهددددارات الحسددددابية ا وليددددة وصددددعوبات  الخدددداص بعددددد العددددام تأكيدددددا وال

 .  فمم أتمكن من توضي   مة لمتكرار هناالحساب  
 حذود البحث:

 اقتصر البحث  ما الحدود التاليةا
 منهج البحث:

اسددتخدمت المددنهج الوصددفي المقددارنت وذلددع لمك دده  ددن الفددروق بددين ذوي صددعوبات 
 التعمم والمتأخرين دراسيا في مكونات الذاكرة العاممة 

 ال دود البشري  

 ( تمميددذا ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القدددراءة 63   ددممت  ينددة البحددث عيناا  الب ااث 
 ( تمميذا ذوي التأخر الدراسي 74( ذوي صعوبات التعمم في الحساب و 74 
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 ال دود المكاني  

مدرسددة الزهددراء الخاصددة  - مدرسددة الحوامديددة البتدائيددة الحديثددة بمحافظددة الجيددزة -
 البتدائية
 ا  ال دود الزماني 

  7175-77-4حتي 7175-6-71في 7175 -7174تم تطبيق البحث في 

 إجشاءاث البحث:
 سارت إجراءات البحث الحالي  ما النحو التاليا

 انةقاء الةالميذ ذوي صعوبات الةعمم 
تم انتقاء التالميذ ذوي صعوبات الحسابد ذوي صعوبات القراءة في ضوء      

 ( والمتضمن المحكات التاليةا7177نموذج سميمان 
 )القدرة العقمي  المةوسط  أو فوق المةوسط ( م ك الذكاء 

يتمثدددل فدددي اختبدددار الدددذكاء  خدددالل اختبدددار ذكددداء جمعدددي  تدددم قيددداس هدددذا المحدددع مدددن
 فأكثر  61(ت حيث يتم انتقاء من يقع ذكاؤهم من 7645  المصورال دادد  صال 

 م ك االسةبعاد 

واإلبصددار  أو يمدي تطبيدق محددع الدذكاء اسددتبعاد  كدل مدن يعددانون مدن ضددعه السدمع 
اإل اقددددة البدنيددددة  أو حددددالت الحرمددددان الثقددددافي  أو حددددالت الفقددددر ال ددددديد  أو الم ددددكالت 
ا سدددرية الحدددادة  أو الضدددطرابات النفعاليدددة  وتمدددت  مميدددة السدددتبعاد مدددن خدددالل تطبيدددق 

( مدع السدتناد إلدا المقدابالت 7115  استمارة المس  السريع إ دادد سميمان  و أبو راسدين
صدددائا النفسدددا وا خصدددائي الجتمدددا ي والطبيدددب وفحدددص ممفدددات التالميدددذ فدددي مدددع ا خ

 المدرسة وتاريخ الحالة الصحية  

(  تعريددبد 7665ثددم تطبيددق اختبددار بندددر ج ددطمت البصددري الحركددي إ دددادد بندددر  
 ( بهده استبعاد ذوي الضطرابات النفعالية 7662فهمي  وغنيم   تقنيند  بد القوي 

 جي م ك الةباعد الخار 

( 7115تم قياس هذا المحع من خالل تطبيق اختبار الحساب إ دادد سميمان  
بهده قياس التبا د بين الذكاء والحسابد القراءة ت وذلع من خالل تطبيق الختبار 
بحيث يكون لكل تمميذ درجتين درجة في الذكاء ودرجة في الحساب  ومن ثم يتم حساب 
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الدرجة المعيارية لمحسابد القراءة من الدرجة الدرجة المعيارية لكل منهما ثم طرح 
 المعيارية لمذكاء 

 م ك الةباعد الداخمي 

( من خالل ا داء 7172تم تقدير التبا د الداخمي بالطريقة المقترحة إ دادد سميمان 
 ما اختبار بندر ج طمت نسخا وتذكرات وذلع من خالل طرح الدرجة المعيارية لمنسخ 

األداء،  لمتذكر  ا تبارا لمتبا د بين العمميات الداخمية التي تكمن خمهوالدرجة المعيارية 
فالعمميات التي تكمن خمه ا داء  ما مهمة النسخ تختمه  ن العمميات التي تكمن 

 خمه ا داء  ما مهمة التذكر 
 انتقاء التالميذ المتأخرين دراسياا -ب

 ت التاليةاتم انتقاء التالميذ المتأخرين دراسيا في ضوء المحكا
اختيددار التالميددذ الددذين تكددرر رسددوبهم فددي الصدده الرابددع والخددامس البتدددائيت معتمدددة  -7

  ما الممفات اإلدارية بالمدرسة 

  لنتقدددداء مددددن هددددم ذوو الددددذكاء 7645تطبيددددق اختبددددار الددددذكاء المصددددورال دادد صددددال  -7
 فما فوق(  61 أي  المتوسط فما فوق

( وبمددد  متوسدددط ا داء  مدددا 7115  يمانتطبيدددق اختبدددار القدددراءة الصدددامتة إ ددددادد سدددم -6
 درجةت تأكيدا  ما حصولهم  ما درجات ضعيفة  (72الختبار  

(ت لمتأكد مدن أنهدم ذوو 7115تطبيق استمارة المس  السريع إ داد سميمان وأبو راسين  -6
اقتصددادي(  حددالت الفقددر ال ددديد  الم ددكالت ا سددرية الحددادة   - ثقددافي حرمددان بيئددي

 ين بالوفاة أو الطالق أو السفر أو انفصال الوالد

وفي ضوء هذين المحكين وبعد مطابقة سجالت المددارس التدي تدم التطبيدق فيهدات فقدد 
 ذكددائهم مددن تمميددذا وتمميددذة  تتددراوح نسددبة (74تمثمددت العينددة النهائيددة مددن الدراسددة الحاليددة  

(  7 4  وانحدراه معيداري (6 72  ( بمتوسدط7645  صدال   مدا اختبدار فمافوق(-61 
 ( سنة   77  سنوات إلا (6  وتتراوح أ مارهم الزمنية من

 ثالثا  إجراءات ةعرف عين  ذوي صعوبات الةعمم) ساب/ قراءة(، وكييي  اشةقاقهم.
لقد تم اكت اه  ينة ذوي صعوبات القراءة وذوي صعوبات الحساب وفقا لمجمو ة 

 من اإلجراءات التاليةا
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تمميذ وتمميذة بالصه الرابع والخامس البتدائي  (611  تحددت  ينة الدراسة بواقع
 من مدرستي البتدائية الحديثة  الزهراء الخاصة 

تمميذ وتمميذة من تالميذ  (761تحددت في  ينة قوامها   أوال  مدرس  االبةدائي  ال ديث  
فصل من  (7الصه الرابع والخامس البتدائي  وقد تم اختيارهم بطريقة قصدية بواقع 

 فصول  (71ي  إجمال
تمميدذ وتمميدذة بالصده الرابددع  (731ا تحدددت فددي  يندة قوامهدا ثانياا  مدرسا  الزهاراء

 والخامس البتدائي  
(ت 7115  تدم تطبيدق اسدتمارة المسد  السدريع إ ددادد سدميمان وأبدو راسدين ام ك االساةبعاد

الم دكالت اقتصدادي(  وحدالت الفقدر ال دديد وذوي  -لستبعاد ذوي الحرمدان البيئي ثقدافي
ا سرية الحادة وذوي اإل اقدة الحسدية والبدنيدة  بالسدتناد أيضدا بالمقدابالت مدع ا خصدائي 
الجتمددا ي والنفسدددي ورائدددد الفصدددل  وفحدددص ممفددات التالميدددذ فدددي المدرسدددة وتددداريخ الحالدددة 
الصددحية  وكتأكيددد إجرائددي تددم تطبيددق اسددتمارة اإل اقددة البصددرية واسددتمارة اإل اقددة السددمعية 

تمميدددذا وتمميدددذة مقسدددمين إلدددا  (76الباحثدددةت وفدددي ضدددوء هدددذا المحدددع تدددم اسدددتبعاد  إ ددددادد 
(لنفصدددال الوالددددين أو غيددداب أحددددهم بالسدددفر أو 4  (تالميدددذ لوفددداة ا ب أو ا م  و ددددد2 

 لددديهم (7ذوي اإل اقددة الحسددية أو البدنيددة وذوي ا مددراض المزمنة  دددد  (7العمددل  و دددد 
لديهم حرمان بيئديت ليصدل  (6  ذوي الفقر ال ديد  و دد (3  م كالت أسرية حادة  و دد

تمميددددذ وتمميددددذةت وبددددذلع تحقددددق محددددع  (743حجددددم العينددددة بعددددد تطبيددددق هددددذا المحددددع إلددددا 
 الستبعاد لمفرز 

(ت لنتقدداء ذوي 7645تددم تطبيددق اختبددار الددذكاء المصددور إ دددادد  صددال   م ااك الااذكاء 
( 7  تمميددذ وتمميددذة   ن  دددد (736  الددذكاء المتوسددط وفددوق المتوسددطت وذلددع  مددا  ينددة

غيابت ومن ثدم تدم اختيدار الدذين تتدراوح درجداتهم الخدام  (71  رفضوا تطبيق الختبار  دد
( إلدددا  فمدددا فدددوق(ت ونتاجدددا لدددذلع تدددم 61متمدددثال نسدددبة ذكدددائهم مدددن  (21( إلدددا  76مدددن  

م ( تمميددددذا وتمميددددذة ممدددن يقددددل ذكدددداؤهم  ددددن المتوسدددط  حيددددث تتددددراوح درجدددداته76اسدددتبعاد  
تمميدددذ وتمميدددذة بالصددده  (713(ت  767(ت   ليصدددل حجدددم العيندددة إلدددا  7( إلدددا  76مدددن 

تمميدذ وتمميدذة بالصده  (762(   6 6وانحدراه معيداري  (2 76الرابع البتدائي بمتوسدط  
 (ت ونتاجا لذلع تحقق محع الذكاء 6 5  وانحراه (6 74الخامس البتدائي بمتوسط  

ا بعدد ذلدع تدم تطبيدق اختبدار ذوي صاعوبات القاراءةأ/م ك الةباعد الخارجي النةقااء 
 -تالميدذ (2وذلدع ل يداب   -( 763  (  مدا  يندة7115القراءة الصامتة إ ددادد سدميمان 

تمميددددذ وتمميددددذة بالصدددده الرابددددع البتدددددائي متوسددددط العمددددر الزمنددددي  (716  مقسددددمين إلددددي
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 (2 76لدذكاء (  ومتوسدط ا داء  مدا اختبدار ا6 6بانحراه معيداري  (16 776بال هور 
بدددددددانحراه  (6 66(  ومتوسدددددددط ا داء  مدددددددا اختبدددددددار القدددددددراءة  6 6بدددددددانحراه معيددددددداري 

تمميددذ وتمميددذة بالصدده الخددامس البتدددائي متوسددط العمددر الزمنددي  (766(   17 6معيداري 
 (6 74(  ومتوسددط ا داء  مددا اختبددار الددذكاء 6 6بددانحراه معيدداري  (3 772بال ددهور 

بدددددددانحراه  (6 64سدددددددط ا داء  مدددددددا اختبدددددددار القدددددددراءة  (  ومتو 6 5بدددددددانحراه معيددددددداري 
(  باسددتخدام معادلددة  إريكسددون لمدددرجات المعياريددةت وذلددع مددن خددالل التبا ددد 6 3معيدداري 

وا ادة أو أكثار  بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعميت بحيث ل يقل  ن درجة معياريدة
محدع التبا دد الخدارجي لصال  التحصيل المتوقدعت ومدن ثدم يصدل حجدم العيندة بعدد تطبيدق 

    تمميذا وتمميذة (67إلا  

بعددددددد ذلددددددع تددددددم تطبيددددددق اختبددددددار الحسدددددداب إ دددددددادد  ب/م ااااااك الةباعااااااد الخااااااارجي 
 (716مقسدددمين إلدددي   -تالميدددذ (2وذلدددع ل يددداب   -(763  (  مدددا  يندددة7115سدددميمان 

بدانحراه  (16 776تمميذ وتمميذة بالصه الرابع البتدائي متوسط العمدر الزمندي بال دهور 
(  6 6(بدددددانحراه معيددددداري 2 76(  ومتوسدددددط ا داء  مدددددا اختبدددددار الدددددذكاء 6 6معيددددداري 

تمميدددذ  (766(   7 76بدددانحراه معيددداري  (5 36ومتوسدددط ا داء  مدددا اختبدددار الحسددداب 
بدددانحراه  (3 772وتمميدددذة بالصددده الخدددامس البتددددائي متوسدددط العمدددر الزمندددي بال دددهور 

(  6 5بددددانحراه معيدددداري  (6 74ذكاء (  ومتوسددددط ا داء  مددددا اختبددددار الدددد6 6معيدددداري 
(   بهدددده انتقددداء 6 3بدددانحراه معيددداري  (6 46ومتوسدددط ا داء  مدددا اختبدددار الحسددداب  

التالميددذ الددذين يعددانون مددن تبا ددد خددارجي بددين تحصدديمهم الفعمددي فددي الحسدداب والتحصدديل 
عيندة المتوقعت وذلع باستخدام معادلة  إريكسون لمدرجات المعيارية ت ومن ثم يصل حجدم ال

 تمميذا وتمميذة  (61بعد تطبيق محع التبا د الخارجي إلا  
محددع التبا ددد الددداخميا تددم تقدددير محددع التبا ددد الددداخمي بطددريقتينت وذلددع بهددده  -7

التأكد من نقاوة العينة بعدد تطبيدق المحكدات الثالثدة السدالفة الدذكرا ا ولديا لتقددير التبا دد 
بندددددر ج ددددطمت نسددددخا وتذكرا سددددميمان  الددددداخمي مددددن خددددالل حسدددداب ا داء  مددددا اختبددددار 

التبا دددد بدددين العمميدددات الداخميدددة التدددي تكمدددن خمددده  ( القدددائم  مدددا فكدددرة النحدددراهد7171
النسددخ والعمميددات الداخميددة التددي تكمددن خمدده التذكرلصددال  النسددخت وذلددع مددن خددالل انتقدداء 

جدددا لطدددرح التالميدددذ الدددذين لدددديهم تبا دددد داخمدددي مقددددارد درجدددة معياريدددة واحددددة  أو أكثدددر نتا
الدرجددة المعياريددة لمنسددخ مددن الدرجددة المعياريددة لمتذكرلصددال  النسددخ  ومددن ثددم بم ددت حجددم 

(تمميددددذا وتمميددددذة  بمتوسددددط ا داء  مددددا اختبددددار بنددددددر 67 ينددددة ذوي صددددعوبات القددددراءة  
(  ومتوسددط ا داء  مددا اختبددار بندددر 14 6(  وانحددراه معيدداري 17 76ج ددطمت نسددخ  
(  وبم ددددت حجددددم  ينددددة ذوي صددددعوبات 7 6معيدددداري  (  وانحددددراه7 76ج ددددطمت تددددذكر 
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(  5 75تمميذا وتمميذة  بمتوسدط ا داء  مدا اختبدار بنددر ج دطمت نسدخ   (61الحساب  
(  6 76(  ومتوسدددط ا داء  مدددا اختبدددار بنددددر ج دددطمت تدددذكر 16 6  وانحدددراه معيددداري
 ( 16 6وانحراه معياري 

تطبيدق اختبدار الحسداب إ ددادد الطريقة الثانيدة لنتقداء ذوي صدعوبات القدراءةا تدم  -7
(ت وذلدددع بهدددده تطبيدددق محدددع التبا دددد الدددداخمي مدددن خدددالل التبا دددد بدددين 7115سدددميمان  

العمميدات الداخميددة العمميات الفر يدة وتحددت الفر ية(المرتبطدة بالحسدداب والعمميدات الداخميددة 
 (63 الخاصدة بددالقراءة  ونتاجددا لددذلع بم ددت حجددم العيندة بعددد تطبيددق محددع التبا ددد الددداخمي

تمميدذا وتمميدذة بالصده الرابدع  متوسدط ا داء  مدا اختبدار  (76تمميذا وتمميدذة مقسدما إلدا 
 (5 36  اختبددار الحسدداب (  ومتوسددط ا داء  مددا17 6  (بددانحراه معيدداري6 66القددراءة 

 تمميدددذا وتمميدددذة بالصددده الخدددامس بمتوسدددط ا داء  مدددا (74(   7 76بدددانحراه معيددداري 
(  ومتوسدددددددددط ا داء  مدددددددددا اختبدددددددددار 6 3بدددددددددانحراه معيددددددددداري  (6 64اختبدددددددددار القدددددددددراءة 

 (   6 3بانحراه معياري  (6 46القراءة 
الطريقة الثانيدة لنتقداء ذوي صدعوبات الحسدابا تدم تطبيدق اختبدار القدراءة إ ددادد  -6

(ت وذلدددع بهدددده تطبيدددق محدددع التبا دددد الدددداخمي مدددن خدددالل التبا دددد بدددين 7115سدددميمان  
فر يدة وتحددت الفر ية(المرتبطدة بالحسدداب والعمميدات الداخميددة العمميدات الداخميددة العمميات ال

 (74الخاصدة بددالقراءة  ونتاجددا لددذلع بم ددت حجددم العيندة بعددد تطبيددق محددع التبا ددد الددداخمي 
تمميذا وتمميدذة بالصده الرابدع  متوسدط ا داء  مدا اختبدار  (77تمميذا وتمميذة مقسما إلا  

وسددددددددددددددط ا داء  مددددددددددددددا اختبددددددددددددددار (  ومت17 6بددددددددددددددانحراه معيدددددددددددددداري  (6 66القددددددددددددددراءة 
تمميددذا وتمميدذة بالصده الخدامس بمتوسددط  (73(  7 76(بدانحراه معيداري 5 36الحسداب 

(  ومتوسددط ا داء  مددا اختبددار 6 3بددانحراه معيدداري  (6 64ا داء  مددا اختبددار القددراءة 
 (   6 3بانحراه معياري  (6 46القراءة 

 أدواث البحث:

 ةم اسةخدام األدوات الةالي  
 (7645الذكاء المصور إ دادد صال   اختبار -7
  اسدددددتمارة المسددددد  السدددددريع لسدددددتبعاد ذوي الم دددددكالت القتصدددددادية وا سدددددرية والصدددددحية  -7

 (7115والتعميمية والثقافية إ دادد سميمان  أبو راسين   

(  تعريددددبد فهمددددي  7665اختبددددار بندددددر ج ددددطمت البصددددري الحركددددي إ دددددادد بندددددر   -6
 ( 7661غنيم ب د(  تقنيند أبو العزايم 
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 ( 7115اختبار القراءة الصامتة  إ دادد  سميمان  -6
 بطارية الذاكرة العاممة إ دادد الباحثة  -2

 اختبار المنفذ المركزي إ دادد الباحثة  -7د2
 اختبار الموحة البصرية المكانية إ دادد الباحثة  -7د2
 اختبار التجهيز الفونيمي إ دادد الباحثة  -6د2
 إ دادد الباحثة     اختبار الجسر المرحمي -6د2

 لقياس المكون البصري المكاني  Corsi Blockمهمة  -3

وفيما يمي  درض مدوجز لهدذد ا دوات مدن حيدث الوصده والخصدائص السديكومترية  
 واإلجراءات التي تم اتبا ها لتصميم أدوات البحث 

 (7645  إ دادد صال  أوال: اختباس الزكاء املصىس
بإ ددداد اختبددار غيددر لفظدديت وذلددع بهددده  (7645وصدده الختبددارا قددام صددال   - أ

سدددنة  يضدددم  (74-5  قيددداس القددددرة العقميدددة العامدددة  وتدددم تطبيقددده  مدددا الفئدددة العمريدددة مدددن
مفددردة  وكددل مفددردة تحددوي خمددس صددور  يطمددب مددن المفحوصددين اختيددار  (31الختبددار  

ه الصور المختمفة  ن بقية الصور ا ربعة  تحسب الدرجة الخدام  ومدن خاللهدا يدتم الك د
  ن نسبة الذكاء  وذلع من خالل الدرجات الخام مرتبطا مع  مرد الزمني 

 الخصائص السيكومترية لالختبارا  - ب
 صدق الختبار ا -7بد
( بحسددداب صددددق الختبدددارت وذلدددع باسدددتخدام أسدددموبي صددددق 7645قدددام صدددال      

المحدددع والتحميدددل العددداممي  وكاندددت معدددامالت ارتبددداط الختبدددار دالدددة إحصدددائيا تتدددراوح مدددا 
( بحسددددددددداب صددددددددددق الختبدددددددددار المدددددددددرتبط 7173كمدددددددددا قامدددددددددت سددددددددديد  (47.-(02.بدددددددددين

مميدددذة بالصددده السدددادس ( تمميدددذا وت21بالمحدددع التالزمي(  مدددا  يندددة اسدددتطال ية قوامهدددا 
البتدددائي باسددتخدام معامددل ارتبدداط بيرسددون بددين درجددات ا فددراد  مددا الختبددار ودرجدداتهم 
 مددددا اختبددددار المحددددع    اختبددددار المصددددفوفات المتتابعددددة  تعريددددب وتقندددديند  بددددد الددددروؤه 

 ومن تمثل قيمة مرتفعةت مما يؤكد صالحية الختبار  (88.)( فكانت قيمته 7666 
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ختبددارا قددام صددال  بحسدداب الثبددات بطريقددة التجزئددة النصددفية وتحميددل ثبددات ال -7بد
( ومن ثدم يؤكدد  مدا أن معامدل الثبدات  85.-75.التباين  وتراوح معامل الثبات ما بين  

 لالختبار مرتفع 
 (7115ولقدددد قدددام كدددل مدددن العمدددري  وأبدددو راسدددين  وسدددميمان  و بدددد السدددالم  وغددداوي 

( تمميدددذ وتمميدددذة بالصدددفوه 771-765تكوندددت مدددن بحسددداب ثبدددات الختبدددار  مدددا  يندددة 
 88.-84.الدراسية البتدائية بمكة المكرمدة  وكاندت معدامالت الثبدات لمصدفوه الثالثدة  

  وهددي معددامالت مرتفعددة   وقامددت الباحثددة بحسدداب ثبددات الختبددار  مددا  يندددة  80.-
بطريقدة جوتمدان  ( تمميدذا وتمميدذة مدن تالميدذ الصده الرابدع والخدامس البتددائي31قوامها  

(  معادلدددددة 82.وطريقددددة ألفدددددا كرونبددددداخ  وتراوحددددت معدددددامالت الثبدددددات بمعادلددددة جوتمدددددان  
 (  84.ألفاكرونباخ 

وردا  ما من يدري قددم الختبدار ومدا بده مدن صدورقديمة جعمتده ل يتناسدب مدع البيئدة 
ن الحاليددةا هددو أن اختبارالددذكاء المصددور هددو اختبارسددر ةت وبالتددالي يؤكددد أن المفحددوص لدد

يدددتمكن مدددن اإلجابدددة ب دددكل كامدددل  ميددده  وأيضدددا تدددم اسدددتخدامه فدددي العديدددد مدددن الدراسدددات 
ت 7173ت سدديد  7173ت مهددي  7174ت السديد  7174النفسدية الحديثدة ومنهداا   قطدب  

ت  7663سدميمان  ت7114ت سدميمان  7115ت العمري  7116ت سميمان  7171سميمان  
 ار ( ومن ثم يؤكد صالحية الختب7667سميمان  

ثانيا  اسةمارة المسا  الساريع الساةبعاد ذوي المشاكالت االقةصاادي  واألساري  والصا ي  
 (  2008والةعميمي ، إعداد/ سميمان وأبو راسين)

وصدددده السددددتمارةا تحددددوي هددددذد السددددتبانة أربددددع   ددددرة مفددددردةت لقيدددداس الم ددددكالت  - أ
 -لالسدتجابة نعمالقتصادية وا سرية والصحية والتعميميدة والثقافيدة  وتتضدمن بدديمين 

 ل( 
 الخصائص السيكومترية لالستمارةا  - ب

( بحسددددداب ثبدددددات السدددددتمارة بطريقدددددة 7173ثبدددددات السدددددتمارةا قامدددددت سددددديد   -7بد
ماان خااالل  ساااب معااامالت االرةباااط بااين ةقااديرات األخصااائي النيسااي فااي اإل ددادة 

 (.82.)والثانية  وبم ت قيمته  المرةين األولى
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( ةعريااب/ فهمااي، 1938لبصااري ال ركااي إعااداد / بناادر )ثالثااا  اخةبااار بناادر جشااطمت ا
 (.1995غنيم )ب.د( ةقنين/ عبد القوي)

 وصه الختبارا -أ
يتكدددددون الختبدددددار مدددددن تسدددددعة أ دددددكال بسددددديطة رسدددددمت  مدددددا بطاقدددددات مقدددددواة مقددددداس 

سدددم  وبعدددد تعدددديل الختبدددار ليسدددتخدم فدددي صدددورة كميدددة  تدددم اسدددتخدام سدددت بطاقدددات 77×5
تقدددان رسدددم ا  دددكال فدددي النسدددخ (  وتددد6-4-2-6-6-7فقدددط  وهدددي  م تقديرمدددد  جدددودة وال

درجددددددددات  ثددددددددم اسددددددددتبعاد كددددددددل مددددددددن تقددددددددل  (2-7والتددددددددذكر وفقددددددددا لتقدددددددددير يتددددددددراوح بددددددددين  
 ( 76±2 1درجاتهم 
 الخصائص السيكومترية لالختبارا   -ب
 صدق االخةبار  -1ب/ 

( مسددتخدما الصدددق التالزمددي بحسدداب معامددل الرتبدداط 7666قددام برانيجددان وبرونددر 
 التقددديرين الكمددي والكيفددي وأيهمددا أكثددر ارتباطددا باختبددار لينددون لمقدددرات العقميددة العامددة بددين 

وتوصدددال إلدددا أن التقددددير الكيفدددي أكثدددر ارتباطدددا باختبدددار القددددرات العامدددة مقارندددة بالتقددددير 
 ( 7171الكمي سميمان  

 ثبات االخةبار  -2ب/ 
( 666( بحسداب ثبدات الختبدار  مدا  يندة قوامهدا 7647قام جانسكي ودهدريش     

( سنوات وخمسة أ هر  باستخدام معامل ارتباط بيرسدون  وجدد 6طفل تتراوح أ مارهم من 
( بحسداب معامدل ثبدات بطاقدات الختبدار 7662  (  كما قام فدولر وفدانس89.أنه يساوي 

السددت  مددا  ينددة مددن ريدداض ا طفددال والمرحمددة البتدائيددة  وتوصددال إلددا أن معامددل ثبددات 
 ( 7171 سميمان   (84.)إلا  (74.)البطاقات يتراوح من 

ردا  مددا القددول بددأن اختبددار بندددر ج ددطمت قددديم وأندده أصددب  غيرصددال  لالسددتخداما  
فدي العديدد مدن الدراسدات النفسدية الحديثدة التدي قامدت بحسداب صددقه  هو أنه تم اسدتخدامه

ت سدددميمان  7173ت سددديد  7173ت مهددددي  7174ت السددديد  7174وثباتددده ومنهاا قطدددب  
( ومن ثدم 7667ت سميمان   7663ت سميمان 7116ت  سميمان  7115ت العمري  7171

 يؤكد صالحية الختبار 
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 ( 2008د/ سميمان)رابعا  اخةبار القراءة الصامة  إعدا
 وصف االخةبار -أ
فهدم  -فهدم الفقدرة -فهدم الجممدة -يتكون الختبار مدن أربعدة مسدتويات  تعدره الكممدة 

مفدردات(ت  71 -مفدردات 71 -مفردة 71 -مفردة 71   النص(   دد المفردات لكل منهم
 هادفا نحو قياس القراءة الصامتة لممرحمة البتدائية 

 الخصائص السيكومةري  لالخةبار   -ب
 صدق االخةبار  -1ب/   
( بحساب صدق الختبار بعدة طرق منهاا  طريقة صددق التمدايز 7173قامت سيد  

( تمميددددذا وتمميددددذة 21(تمميددددذا وتمميددددذة بالصدددده الثالددددث  و 61العمددددري بددددين  ينددددة قوامهددددا 
والختبددار ككددل بمعددامالت  بالصدده السددادس البتدددائي  ومددن ثددم تتمتددع الختبددارات الفر يددة

(  كمدا قامدت باسددتخدام الصددق المددرتبط بالمحدع مددن 01.صددق تمييدزي دالددة  ندد مسددتوي 
( تمميدذا  مدا هدذا الختبدار ودرجداتهم  مدا 76خالل حساب معامل الرتبداط بدين درجدات 

أحددد الختبددارات الفر يددة التددي تقدديس الددذكاء المفظددي فددي مقيدداس وكسددمر  -اختبددار المفددردات
 ( وهي قيمة مرتفعة 87.فبم ت قيمة معامل الرتباط بينهما  -اء ا طفاللذك

 ثبات االخةبار  -2ب/  
بحسدداب ثبددات الختبددار الفر ددي الرابددع  مددا الصددفوه  (7171قددام سددميمان وآخددرون 

 -72.  الرابددع والخددامس والسددادس البتدددائيت وكانددت معددامالت ثبددات ألفددا لمصددفوه الثالثددة
(بحسدداب الثبددات بطريقددة معامددل جوتمددان ومعامددل 7175الباحثددة  (  كمددا قامددت 50.-72.
( تمميددذا وتمميددذة مددن تالميددذ الصدده الرابددع والخددامس 31كرونبدداخ  مددا  ينددة قوامهددا -ألفددا

(  87.البتدددددددائي  وتراوحددددددت معددددددامالت الثبددددددات باسددددددتخدام باسددددددتخدام معادلددددددة جوتمددددددان 
 ( 89.  كرونباخ -وباستخدام معامل ألفا

 (2008إعداد/ سميمان ) /ال سابخامسا  اخةبار 
 وصف االخةبار  - أ
  المطابقدددة  التسمسدددل والتعاقدددب  تكدددون الختبدددار مدددن أربعدددة أبعدددادا اإلدراع البصدددري 

القسددمة(   دددد مفددردات الختبددار  -الضددرب -الطددرح - الجمددع العمميددات الحسددابية ا وليددةو 
 لممرحمة البتدائية  مفردةت هادفا نحو قياس المهارات الفر ية المرتبطة بالحساب (45 
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 الخصائص السيكومترية لالختبارا    - ب
 بينهاا قامت الباحثة بحساب صدق الختبار بعدة طرق منصدق الختبارا  -7بد
 / الصدق الةالزمي 1
اختبدار -( تمميدذا  مدا اختبدار المحكدات61  تم حساب معامل الرتبداط بدين درجدات 

(ت فبم دت قيمددة 7115الحسدداب  سدميمان  ودرجدداتهم  مدا اختبدار  -وكسدمر لدذكاء ا طفدال
(ت مؤكدددا  مددا صددالحية 01.وهددي قيمددة دالددة  نددد مسددتوي  (70.معامددل الرتبدداط بينهمددا  
 الختبار لالستخدام   

 ثبات االخةبار    -2ب/
( تمميددذا 61قامددت الباحثددة بحسدداب ثبددات الختبددار  مددي  ينددة اسددتطال ية قوامهددا   

وتمميدددذة  بالصددده الرابدددع والخدددامس البتددددائيت وكاندددت معدددامالت الثبدددات  اليدددة  كمدددا هدددو 
 ( التاليا 7  موض  بالجدول

 (1جدول)
 معامالت ثبات اخةبار ال ساب

-معامل أليا معامل جوةمان معامل الةجزئ  النصيي  عدد الميردات الم اور
 بعد قبل كرونباخ

 84. 86. 89. 70. 11 اإلدراك البصري

 86. 78. 75. 78. 20 المطابق 

 73. 76. 77. 76. 7 الةسمسل والةعاقب

العمميات ال سابي  
 األولي 

40 .85 .88 .91 .92 

 إعداد/ البا ث  -سادسا  بطاري  الذاكرة العامم  
 المنيذ المركزي اخةبار  -6/1
 الهدف من القياس  - أ

قامدددت بإ دددداد هدددذد ا داة بهدددده تقددددير وقيددداس كفددداءة المنفدددذ المركدددزي لدددد  تالميدددذ 
  قراءةد حساب(  الصفين الرابع والخامس البتدائي ذوي صعوبات التعمم
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 وصف االخةبار  - ب
بجممتين يتكون الختبار من مهمتينا ا وليا مكونة من مجمو ة من الجمل تبدأ  

حتي   ر جمل يتم قراءتها  مي الطالبت والمطموبا الحكم  ميها هل هي صحيحة أم 
خاطئة ؟  أما المهمة الثانية مكونة من   رة جمل تبدأ بجممتين حتي   رة جمل يتم 
قراءتها  ميهت والمطموب استد اء آخر كممة من كل جممة بنفس الترتيب الذي  رضت 

 ها  ميه بهت بمجرد النتهاء من  رض
 خطوات بناء االخةبار  -ج

تم إ داد اختبار المنفذ المركزي لتالميذ الصفين الرابع والخامس البتدائي باتباع 
 الخطوات اإلجرائية التاليةا

الطددالع  مددا بعددض مددا ورد فددي التددراث النظددري مرتبطددا بالددذاكرة العاممددة ب ددكل  - أ
ت  بددد العمدديم  7173لعبددري  ت ا7174 ددام والمنفددذ المركددزي ب ددكل خدداص ومنها سددهيمة  

ت  ثمدددددان  7172ت  ا دددددور  7172ت فدددددؤاد  7173ت العددددددل  7173ت الصدددددافي  7173
ت Lane,2014ت7176ت أبدددددددددددو الدددددددددددديار  7176ت العميمدددددددددددات  7176ت صددددددددددددقي  7176

  بدددددددددددددددددددددددتMammeralla,2013;Scbucbardt,2013Holms,2012ت7176سددددددددددددددددددددددميمان 
 أبددددددوت7116برغددددددوت ت7171ا ك ددددددر  ت7177الحسدددددداني  ت7177تالفددددددار 7177ال نددددددي 

ت 7116إبددددددددددددددددددددددددددددددددددراهيم  تBadelley,2009ت7116جدددددددددددددددددددددددددددددددددداد  ت7116 النصددددددددددددددددددددددددددددددددددر 
7113تAlloway,2006الزيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات Timarova,2007;ت7115 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالعميم 

Baddeley,2003,Mammarella,2005; تسولسدددددددددو 7117تحسدددددددددين 7117ت بددددددددددالعميم
 (   7667تال رقاوي   ; 7177Baddeley,1992بوتي  ت 7111

الطالع  ما العديد من الختبدارات والبطاريدات الخاصدة بقيداس مكوندات الدذاكرة  - ب
العاممددددة وخاصددددة المنفددددذ المركددددزي با تبددددارد المكددددون الددددرئيس فددددي الددددذاكرة العاممددددة ومنهددددا 

;liang,et,al,2017) ت7172إسدما يل  ت7173ت بددالعميم 7173العبري  ت7173الزغبي 
ت7662محمدددددددددددددد Baddeley,2003;ت7177تتركدددددددددددددي 7172ت ا دددددددددددددور 7172يحيدددددددددددددي 

Michael,1999 ) 

وفقا لما تم الطالع  ميه من مقاييس وبطاريات  ودراسات أجنبية آنفة الذكرت  - ت
تم بناء اختبار المنفذ المركزي لتالميذ الصفين الرابع والخامس البتدائي ذوي صعوبات 

 التعمم قراءةد حساب( 



 

11 

 

 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

  الة قق من الخصائص السيكومةري  لالخةبار -د
-ثبدددات الختبدددارا تدددم حسددداب ثبدددات الختبدددار بطريقدددة معامدددل جوتمدددان ومعامدددل ألفدددا

( تمميذا وتمميدذة بالصده الرابدع والخدامس البتددائي  وكاندت 21كرونباخ  ما  ينة قوامها 
 معامالت الثبات مرتفعة  كما هو موض  بالجدولا

 ( 2جدول )
 معامالت ثبات اخةبار المنيذ المركزي

 
 كرونباخ-معامل    معامل أليا معامل  معامل جوةمان الميرداتعدد  الم اور

 81. 84. 10 فهم الجمم 

 70. 74. 9 مدى الجمم 

 80. 85. 19 االخةبار ككل

 صدق االخةبار 
د صدددق المحكمددينا تددم  ددرض الختبددار  مددا   ددرة مددن ا سدداتذة فددي  مددم الددنفس 7 

التربدددوي بكميدددة التربيدددة جامعدددة حمدددوان  بهدددده تقددددير نسدددب التفددداق بيدددنهم حدددول مفدددردات 
الختبدددار وارتباطهدددا بهدددده البحدددث  ومدددد  مناسدددبتها لمعيندددة  والمرحمدددة التعميميدددةت وجددداءت 

( وتدم اسدتبدالها 6%  دا مفدردة  711ت الختبار نسب التفاق بين المحكمين حول مفردا
 لتتما ي مع آراء المحكمين 

(تمميذا  مدا اختبدار 61د الصدق التالزميا تم حساب معامل الرتباط بين درجات 7
ودرجدددداتهم  مدددا اختبدددار المنفددددذ  -(7173اختبدددار الددددذاكرة العاممدددة إ دددداددالزغبي -المحدددع

(ت مؤكددددة  مدددا صدددالحية الختبدددار 75.بينهمدددا  المركدددزيت فبم دددت قيمدددة معامدددل الرتبددداط 
 لالستخدام   

 إعداد/ البا ث  -اخةبار الةجهيز اليونيمي  -6/2
 الهدف من القياس  - أ

قامت الباحثة بإ داد هذد ا داة بهده تقدير وقياس كفاءة التجهيز الفونيمي لد     
 تالميذ الصفين الرابع والخامس البتدائي ذوي صعوبات التعمم 
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 وصف االخةبار    - ب
يتكون الختبار يتكون من مهمتين فر يتينا ا ولي مهمة الكممات غير      

المت ابهة لفظيا والالكممات  والثاني مهمة المت ابهة والمختمه  يتكتتكون المهمة ا ولي 
من جزئين ا الجزء ا ول مكون من ست مفردات تبدأ بسمسة من الكممات الربا ية مكونة 

ت مكونة من ست كممات  ستظهر لع  ما كروت من كممتين حتي سمسمة من الكمما
 مصممة  وبمجرد النتهاء من  رضها تحجب تمع الكمماتت ويرجي منه ايتيا 

فددي الجددزء ا ول مددن المهمددة يطمددب منددع اسددتد اء سمسددة الكممددات المعروضددة  أولا
  ميع بنفس الترتيب الذي  رضت به بمجرد النتهاء من  رضها 

مددددن المهمددددة يطمددددب منددددع اسددددتد اء سمسددددمة مددددن الكممددددات فددددي الجددددزء الثدددداني  ثانيدددداا
 المعروضة  ميع بالترتيب العكسي بمجرد النتهاء من  رضها 

أمددا المهمددة الثانيددة فهمددي مكونددة مددن سددتة محدداولت  فددي كددل محاولددة يعددرض  مددا 
ثانيدة  يدتم  (61التمميذ ستة كروت  في كل كارت كممدةت وبعدد  رضدها  ميده مبا درة لمددة 

ويطمددب مندده اسددتخراج الكددارت المختمدده مددنهم مددن حيددث الفئددة  وذكددر الفئددة حجبهددا  ندده  
 التي تربط تمع الكروت ببعضها  ووضع الكممة المختمفة في جممة من إبدا ه 

 خطوات بناء االخةبار  -ج
تم إ داد اختبار التجهيز الفونيمي لتالميذ الصفين الرابع والخامس البتدائي ذوي 

 الخطوات اإلجرائية التاليةاصعوبات التعمم باتباع 
الطددالع  مددا بعددض مددا ورد فددي التددراث النظددري مرتبطددا بالددذاكرة العاممددة ب ددكل  ددام -أ 

ت 7173ت العبدري  7174ت سدهيمة  7175والتجهيز الفونيمي ب دكل خداص ومنهدا  زب  
ت 7172ت  ا ددور  7172ت فددؤاد  7173ت العدددل  7173ت الصددافي  7173 بددد العمدديم  
ت 7176بوالدددددددددددددددددددديار ت أ7176ت  ثمدددددددددددددددددددان  7176ت العميمدددددددددددددددددددات  7176صددددددددددددددددددددقي  

Lane,2014ت 7176سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددميمان تMammeralla,2013;Scbucbardt,2013 
ت 7177ت الحسداني  7177 بد ال ني  ت 7177ت بوتي 7177تالفار  Holms,2012ت

 7116تجدددددددددددددددددددددددداد  7116ت أبوالنصددددددددددددددددددددددددر  7116ت برغددددددددددددددددددددددددوت 7171ا ك ددددددددددددددددددددددددر  
;Badelley,2009 ت 7115العمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديم  ت  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد7116إبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراهيم

Timarova,2007;Gazzaley,2007 تالزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتAlloway,20067113ت
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

Baddeley,2003 ;Mammarella,2005;   ت 7117ت حسددين  7117ت  بددد العمدديم
 (   7667تال رقاوي   ;7111Baddeley,1992سولسو  

الطدددالع  مدددا العديدددد مدددن الختبدددارات والبطاريدددات الخاصدددة بقيددداس مكوندددات الدددذاكرة  -ب
يددددز الفددددونيمي با تبددددارد المكددددون المسددددئول  ددددن المعمومددددات المفظيددددة العاممددددة وخاصددددة التجه

 ت7173 بدددددددددددددالعميم  ت7173العبددددددددددددري  ت7173لزغبددددددددددددي اliang,et,al,2017;ومنهددددددددددددا 
 Baddeley, 2003;ت7177تركدي  ت7172حيدي  تي7172 ا دور  ت7172إسدما يل 
 (.Michael,1999 ت7662محمد 

ودراسددات أجنبيددة آنفددة الددذكرت تددم وفقددا لمددا تددم الطددالع  ميدده مددن مقدداييس وبطاريددات 
بندداء اختبددار التجهيددز الفددونيمي لتالميددذ الصددفين الرابددع والخددامس البتدددائي ذوي صددعوبات 

 التعمم 
 االتحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار-د  

-ثبدددات الختبدددارا تدددم حسددداب ثبدددات الختبدددار بطريقدددة معامدددل جوتمدددان ومعامدددل ألفدددا
( تمميذا وتمميدذة بالصده الرابدع والخدامس البتددائيت وكاندت 21قوامها كرونباخ  ما  ينة 

 معامالت الثبات مرتفعة  كما هو واض  من الجدولا
 (3جدول )

 معامالت ثبات اخةبار الةجهيز اليونيمي
 

 الم اور

 
 عدد الميردات

معامل  معامل 
 جوةمان 

معامل معامل 
 كرونباخ-أليا

والالك      مهم  الكممات  مهم
 والالكممات

24 .86 ,85 

مه   مهم   المةشابه  
 والمخةمف

6 .91 .88 

 85, 81. 30 االخةبار ككل

د صددق المحكمدينا تدم  درض الختبدار  مدا   درة مدن ا سداتذة 7 صدق االخةباار 
فدددي  مدددم الدددنفس التربدددوي بكميدددة التربيدددة  بهدددده تقددددير نسدددب التفددداق بيدددنهم حدددول مفدددردات 
الختبدددار وارتباطهدددا بهدددده البحدددث  ومدددد  مناسدددبتها لمعيندددة  والمرحمدددة التعميميدددة  وجددداءت 

( وتدم 77  -(3%  ددا مفدردة  711نسب التفاق بدين المحكمدين حدول مفدردات الختبدار 
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

دالصدددق التالزمدديا تددم حسدداب معامددل الرتبدداط 7اسددتبدالها لتتما ددي مددع آراء المحكمددين  
اختبدددددددددددار الدددددددددددذاكرة العاممدددددددددددة  -تمميدددددددددددذا  مدددددددددددا اختبدددددددددددار المحدددددددددددع (61بدددددددددددين درجدددددددددددات 
ودرجددداتهم  دددالا اختبدددار الباحثدددةت فبم دددت قيمدددة معامدددل الرتبددداط  -(7173إ دددداددالزغبي 

(ت مؤكددددددة  مدددددا صدددددالحية الختبدددددار 01.وهدددددي قيمدددددة  اليدددددة دالدددددة  ندددددد   (83.بينهمدددددا  
 لالستخدام  

 إعداد/ البا ث  -اخةبار المو   البصري  المكاني   -6/3
 الهدف من القياس  - أ
قامت الباحثة بإ داد هذد ا داة بهده تقدير وقياس كفاءة الذاكرة العاممة البصرية  

 المكانية لد  تالميذ الصفين الرابع والخامس البتدائي ذوي صعوبات القراءة 

 وصف االخةبار   - ب
 يتكددددون الختبددددار يتكددددون مددددن اختبددددارين فددددر يينا ا ول اختبددددار المكعبددددات الخ ددددبية

اني اختبدارالمثيرات البصدرية ليس لهدا معندي(  يتكدون الختبدار ا ول خمفي(  والث - أمامي
(ت  ما التمميذ مراقبة التسمسدل الدذي 6-7من  تسع كتل خ بيةت مكتوبا  ميها ا رقام من 

تددم  رضدده  ميدده  ثددم تكددرار التسمسددل بددنفس الترتيددب الددذي تددم  رضدده  تبدددأ المهمددة بعدددد 
الطدددول حتدددي تصدددل إلدددا تسدددعة مكعبددداتت صددد ير مدددن المكعبدددات  ثدددم تزيدددد تددددريجيا فدددي 

 والمطموب ايتيا 

أولا في الجزء ا ول من الختبار يطمب منه استد اء سمسة المكعبات المعروضة  ميه 
 بنفس الترتيب الذي  رضت به بمجرد النتهاء من  رضها 

ثانياا في الجزء الثاني من الختبار يطمب منه استد اء سمسمة من المكعبات المعروضة 
 ميه بالترتيب العكسي بمجرد النتهاء من  رضها  تعطي في تمع المهمة درجة واحدة 

  ن كل إجابة صحيحة 
أمددددا الثددددانيا اختبددددار المثيددددرات البصددددرية ليس لهددددا معنددددي( يتكددددون مددددن مجمو ددددة مددددن     

المثيرات البصرية التي ليس لها معني  يرجي من التمميدذ جمدع أو طدرح المثيدرات البصدرية 
ت واستنتاج اإلجابة الصحيحة من ضمن إجابات  دة  تتكون المهمة من   درة مع بعضها

  مفردات  تعطي درجة واحدة  ن كل إجابة صحيحة
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 خطوات بناء االخةبار  -ج
تم إ داد اختبار الموحة البصرية المكانية لتالميذ الصفين الرابع والخامس البتدائي  

 ذوي صعوبات الفهم القرائي باتباع الخطوات اإلجرائية التاليةا
لقددد ا تمدددت الباحثددة فددي إ دددادها لختبددار الموحددة البصددرية المكانيددة  فددي الجددزء ا ول  - أ

تكونددت تمددع المهمددة مددن تسددع كتددل  corsi span" ") (1970مندده  مددا مهمددة كورسدديه 
   مدا التمميدذ مراقبدة التسمسدل المعدروض  ميدهت ثدم "9-1خ بية  مكتوبا  ميها ا رقام من

مكعبدداتت  تكددرارد بددنفس الترتيددب الددذي  ددرض  ميدده آنفددا  تبدددأ المهمددة بمكعبددين حتددي تسددع
  وضدعاه تستخدم المهمة لمك ه  ن فقدان الدذاكرة  المرضدي المصدابون بتمده فدي المدخ

ولددددم تكتدددده الباحثددددة بمهمددددة كورسدددديهت وذلددددع  (.Daniel,1999)الددددذاكرة العاممددددة البصددددرية
لقصدور تمدع المهمدة  مددا التخدزين فقدطت ومددن ثدم ل يتناسدب مددع دور الدذاكرة العاممدة التددي 
تجمع بين التخزين والمعالجةت لذلع توصمت الباحثة لممهمة الثانيةت بهده قيداس المعالجدة 

    الميذ الصه الرابع والخامس البتدائي ذوي صعوبات الفهم القرائي البصرية لد  ت
الطدالع  مددا بعددض مددا ورد فددي التددراث النظددري مرتبطددا بالددذاكرة العاممددة ب ددكل  ددام  - ب

ت  بددددد 7173ت العبددددري  7174والددددذاكرة العاممددددة البصددددرية ب ددددكل خدددداص ومنها سددددهيمة  
ت 7176ت صدددددددقي  7172ت فددددددؤاد  7173ت العدددددددل  7173ت الصددددددافي  7173العمدددددديم  

ت 7176ت أبددددددددددددددددددددددددددددددددددددو الددددددددددددددددددددددددددددددددددددديار  7176العميمددددددددددددددددددددددددددددددددددددات   7176يوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددده  
Lane,2014 ت7176تسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددميمانMammeralla,2013;Scbucbardt,2013؛

Holms,2012 تا ك ددر7177تبدددوي 7177تالحسدداني 7177تبددوتي 7177ت بددال ني
 بددددددالعميم Badelley,2009;ت7116تجددددداد 7116تأبوالنصدددددر 7116تبرغدددددوت 7171 

2006تAlloway,2006تالزيدددددددددددددددددددددددددات Timarova,2007;Gazzaley,2007ت7115
Baddeley,2003;Mammarella,2005; ت7111تسولسددددددددددددددددددددددددددو 7117تحسددددددددددددددددددددددددددين

Baddeley,1992    7667تال رقاوي   ) 
الطدددالع  مدددا العديدددد مدددن الختبدددارات والبطاريدددات الخاصدددة بقيددداس مكوندددات الدددذاكرة  - ت

العاممة وخاصة الذاكرة العاممة البصرية با تبارد المكون المسئول  ن المعمومدات البصدرية 
ت بددددددددددددددد العمدددددددددددددديم  7173ت العبددددددددددددددري  7173الزغبددددددددددددددي liang,et,al,2017;ومنهددددددددددددددا  
 Mammarella,2013ت7172يحيدددددي  ت7172تإسدددددما يل 7172ت ا دددددور 7173
  (Michael,1999ت 7662محمد Baddeley,2003;ت7177تتركي 
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وفقدددا لمدددا تدددم الطدددالع  ميددده مدددن مقددداييس وبطاريدددات  ودراسدددات أجنبيدددة  ربيدددة آنفدددة  
الذكرت تم بناء اختبار الموحدة البصدرية المكانيدة لتالميدذ الصدفين الرابدع والخدامس البتددائي 

   ذوي صعوبات الفهم القرائي 
 الة قق من الخصائص السيكومةري  لالخةبار.    -د

-ثبدددات الختبدددارا تدددم حسددداب ثبدددات الختبدددار بطريقدددة معامدددل جوتمدددان ومعامدددل ألفدددا
( تمميذا وتمميدذة بالصده الرابدع والخدامس البتددائيت وكاندت 21كرونباخ  ما  ينة قوامها 

 معامالت الثبات مرتفعة  كما هو موض  من الجدولا
 (4جدول )                                                    

 معامالت ثبات اخةبار المو   البصري  المكاني  
 

 الم اور
عدد 
 الميردات

 م 
 كرونباخ-معامل أليا معامل جوةمان  

 82. 84. 16 والعكسي مدي األماميمهم  ال

 83. 79. 10 مهم  ةكوين المثيرات     

 87, 84, 26 االخةبار ككل   

 (61  صدددق الختبددارا الصدددق التالزمدديا تددم حسدداب معامددل الرتبدداط بددين درجددات
ودرجددداتهم   -(7173اختبدددار الدددذاكرة العاممدددة إ دددداددالزغبي -تمميدددذا  مدددا اختبدددار المحدددع

وهي قيمة  اليدة دالدة  ندد  (76. ما اختبار الباحثةت فبم ت قيمة معامل الرتباط بينهما  
 ت مؤكدة  ما صالحية الختبار لالستخدام   01.)مستوي  
   اخةبار الجسر المر مي  إعداد/ البا ث 6/4
 الهدف من القياس  - أ
قامدددت الباحثدددة بإ دددداد هدددذد ا داة بهدددده تقددددير وقيددداس كفددداءة الجسدددرالمرحمي لدددد   

 تالميذ الصفين الرابع والخامس البتدائي ذوي صعوبات التعمم 
 وصف االخةبار   - ب

يتكددون الختبددار يتكددون مددن اختبددارين فددر يينا ا ول اختبددار تكددوين جمددل  و الثدداني 
اختبددار اسددتد اء قصددة  يتكددون الختبددار ا ول مددن مجمو ددة مددن الكممددات  تبدددأ بكممتددين 
حتي تسع  كممات  ستظهر لع  مدا كدروت مصدممة  والمطمدوب ايتديا وضدع كدل كممدة 

وندددة فدددي موضددو ات مختمفدددة  أمدددا الختبدددار فددي جممدددة مفيددددة ب دددرط أن تكددون الجمدددل المك
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الثاني يتكون من مجمو دة مدن الصدور  ويرجدي منده اسدتد اء قصدة مرتبطدة بتمدع الصدور 
 المعروضة  ميه 

 خطوات بناء االخةبار  -ج
المرحمدددي لتالميدددذ الصدددفين الرابدددع والخدددامس البتددددائي ذوي  تدددم إ دددداد اختبدددار الجسدددر

 اإلجرائية التاليةاصعوبات القراءة باتباع الخطوات 
الطالع  ما بعض مدا ورد فدي التدراث النظدري مرتبطدا بالدذاكرة العاممدة ب دكل  دام والجسدر المرحمدي  - أ

ت 7173ت الصافي  7173ت  بد العميم  7173ت خيري  7173ت العبري  7174سهيمة   ب كل خاص ومنها 
ت 7176ت أبدددو الدددديار  7176ت يوسددده  7176ت العميمدددات  7176ت صددددقي  7172ت فدددؤاد  7173العددددل  

Lane,2014 ت7176ت ا ددددور 7176تسددددميمانMammeralla,2013Scbucbardt,2013 
ت 7116ت برغددددددددددددوت 7171ت ا ك ددددددددددددر 7177ت  بددددددددددددد ال نددددددددددددي 7177ت الحسدددددددددددداني  Holms,2012ت

ت 7115ت  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالعميم ;2009Badelley,2009ت جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد 7116أبوالنصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 
Timarova,2007;Gazzaley ,2007 ت الزيات Alloway,20062006؛ Baddeley 

,2003 Mammarella,2005 ;   ت بدوتي  ت 7111ت سولسدو  7117ت حسدين  7117ت  بدد العمديم
Baddeley,1992  7667ال رقاوي   ت  ) 

أية  دراسة  ربية قامدت بقيداس كفداءة –وذلع في حدود  ممها  –لم تجد الباحثة  -ب
الجسددر المرحمدديت بددالرغم مددن ا تبددارد أحددد مكونددات الددذاكرة العاممددة الددذي يددربط بددين المنفددذ 

 المركزي والذاكرة طويمة المدي وما بها من معمومات مختزنة 
متعمدق بالدذاكرة العاممدة  -أجنبدي و ربدي -إطدار نظدري وفقا لما تم الطالع  ميده مدن

ب كل  ام والجسر المرحمي ب كل خاصت تدم بنداء اختبدار الجسدرالمرحمي لتالميدذ الصدفين 
 الرابع والخامس البتدائي ذوي صعوبات الفهم القرائي 

 التحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار -ج
-طريقدددة معامدددل جوتمدددان ومعامدددل ألفددداثبدددات الختبدددارا تدددم حسددداب ثبدددات الختبدددار ب

( تمميذا وتمميدذة بالصده الرابدع والخدامس البتددائيت وكاندت 21كرونباخ  ما  ينة قوامها 
 معامالت الثبات مرتفعة  كما هو موض  بالجدولا 
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 (5) جدول
 معامالت ثبات اخةبار الجسر المر مي

  
 الم اور

 ع  
 الميردات عدد

 كرونباخ-أليامعامل  جوةمان معامل 

 89. 85. 10 مهم  ةكوين الجمل  

 86. 88. 6 بالصور مهم  ةكوين قص 

 87. 93. 16 االخةبار ككل

د صددق المحكمدينا تدم  درض الختبدار  مدا   درة مدن ا سداتذة 7صدق الختبدارا 
فدددي  مدددم الدددنفس التربدددوي بكميدددة التربيدددة  بهدددده تقددددير نسدددب التفددداق بيدددنهم حدددول مفدددردات 
الختبدددار وارتباطهدددا بهدددده البحدددث  ومدددد  مناسدددبتها لمعيندددة  والمرحمدددة التعميميدددة  وجددداءت 

( وتدم اسدتبدالها 7%  دا مفدردة  711ات الختبار نسب التفاق بين المحكمين حول مفرد
 لتتما ي مع آراء المحكمين  

 نتائج البحث وتفسريه:
 أوال  األساليب اإل صائي  

 ةم اسةخدام ة ميل الةباين الخةبار ص   اليروض األربع . 
 ثانيا: نتائج البحث:

نتدددائج الفدددرض ا ولا يدددنص هدددذا الفدددرض  مددداا يوجدددد فدددرق دال إحصدددائيا بدددين  -7
متوسددطات درجددات المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة وذوي صددعوبات 

 التعمم في الحساب في مكون التجهيز الفونيمي 
 ( 6جدول) 

 قيم "ف" وداللةها اإل صائي  لميروق بين مةوسطي درجات
 ذوي صعوبات ال ساب، صعوبات القراءة، والمةأخرين دراسيا 

االن راف  المةوسط العدد المجموع  المهم 
 المعياري

مجموع 
 المربعات

درجات 
 ال ري 

مةوسط 
 المربعات

مسةوي  قيم "ف"
 الدالل 

الكممات غير 
المةرابط  

 كممات والال

صعوبات 
 القراءة
 

36 6.47 1.4  
285.4 

 
2 

 
142.7 

 
32.4 

 
.01 
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االن راف  المةوسط العدد المجموع  المهم 
 المعياري

مجموع 
 المربعات

درجات 
 ال ري 

مةوسط 
 المربعات

مسةوي  قيم "ف"
 الدالل 

صعوبات  
 ال ساب

27 10.40 3.1 

المةأخرين 
 دراسيا

17 6.25 1.00 

 
المةشابه  
 والمخةمف

صعوبات 
 القراءة

36 2.86 .89  
60.1 

 
2 

 
30.09 

 
34.9 

 
.01 

صعوبات 
 ال ساب

27 4.74 1.09  

المةأخرين 
 دراسيا

17 3.00 .63 

بددين  01.)أندده توجددد فددروق ذات دللددة إحصددائية  نددد مسددتوي  (3يتضدد  مددن جدددول 
متوسدددطات درجدددات أداء التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا والتالميدددذ ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي 

 القراءة والتالميذ ذوي صعوبات التعمم في الحساب في اختبار التجهيز الفونيمي 
بدددين متوسدددطات درجدددات أداء  01.)توجدددد فدددروق ذات دللدددة إحصدددائية   ندددد مسدددتوي   -7

الميدددذ ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي القدددراءة والتالميدددذ ذوي التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا والت
 صعوبات التعمم في الحساب في مهمة الكممات غير المترابطة والالكممات تخزين( 

بدددين متوسدددطات درجدددات أداء 01.) توجدددد فدددروق ذات دللدددة إحصدددائية  ندددد مسدددتوي   -7
والتالميدددذ ذوي  التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا والتالميدددذ ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي القدددراءة

  معالجة(  صعوبات التعمم في الحساب في مهمة المت ابهة والمختمه
نتددددائج الفددددرض الثددددانيا يددددنص هددددذا الفدددددرض  مدددداا يوجددددد فددددرق دال إحصددددائيا بدددددين 
متوسددطات درجددات المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة وذوي صددعوبات 

 المكانية التعمم في الحساب في مكون الموحة البصرية 
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 (7جدول)    
 ئي  لميروق بين مةوسطات درجات وداللةها اإل صقيم "ف"  

 ذوي صعوبات ال ساب، صعوبات القراءة، والمةأخرين دراسيا
االن راف  المةوسط العدد المجموع  المهم 

 المعياري
مجموع 
 المربعات

درجات 
 ال ري 

مةوسط 
 المربعات

مسةوي  قيم "ف"
 الدالل 

 
المدي 
األمامي 
 والعكسي

صعوبات 
 القراءة

36 5.05 1.41  
6.38 

 
2 

 
3.19 

 
1.95 

 
.149 

صعوبات 
 ال ساب

27 5.33 1.33 

المةأخرين 
 ادراسي

17 5.81 .75 

 
المثيرات 
غير 
 المةرابط 

صعوبات 
 القراءة

36 6.02 1.48  
3.36 

 
2 

 
1.68 

 
.769 

 
.467 

صعوبات 
 ال ساب

27 5.74 1.63 

المةأخرين 
 دراسيا

17 5.50 1.15 

أندددده ل توجددددد فددددروق ذات دللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددطات  (4يتضدددد  مددددن جدددددول  
درجات أداء التالميذ المتأخرين دراسيا والتالميذ ذوي صدعوبات الدتعمم فدي القدراءة والتالميدذ 

 ذوي صعوبات التعمم في الحساب في اختبار الموحة البصرية المكانية 

ل توجددد فددروق ذات دللددة إحصددائية بددين متوسددطات درجددات أداء التالميددذ المتددأخرين  -7
دراسدديا والتالميددذ ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة والتالميددذ ذوي صددعوبات الددتعمم فددي 

 الحساب في مهمة المدي ا مامي والعكسي تخزين( 

الميددذ المتددأخرين ل توجددد فددروق ذات دللددة إحصددائية بددين متوسددطات درجددات أداء الت -7
دراسدديا والتالميددذ ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة وصددعوبات الددتعمم فددي الحسدداب فددي 

 مكون المثيرات غير المترابطة  معالجة( 
يددددنص هددددذا الفددددرض  مدددداا يوجددددد فددددرق دال إحصددددائيا بددددين  نةااااائف الياااارض الثالااااث 

وي صددعوبات متوسددطات درجددات المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة وذ
 التعمم في الحساب في مكون المنفذ المركزي 
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 ( 8جدول)    
 قيم "ف" وداللةها اإل صائي  لميروق بين مةوسطات درجات 

 صعوبات القراءة، والمةأخرين دراسيا ذوي صعوبات ال ساب،
االن راف  المةوسط العدد  المهم 

 المعياري

مجموع 
 المربعات

درجات 
 ال ري 

مةوسط 
 المربعات

مسةوي  قيم "ف"
 الدالل 

 
فهم 
 الجمم 

صعوبات 
 القراءة

36 8.75 1.2  

58.68 

 

 
2 

 
29.34 

 
31.96 

 
.01 

صعوبات 
 ال ساب

27 9.66 .55 

المةأخرين 
 دراسيا

17 7.25 .85  

 
مدي 
 الجمم 

صعوبات 
 القراءة

36 1.75 .55  
18.04 

 
2 

 
9.02 

 
14.30 

 
.01 

صعوبات 
 ال ساب

27 2.48 1.15 

المةأخرين 
 دراسيا

17 1.18 .40 

(بدين 01,أنه توجدد فدروق ذات دللدة إحصدائية  ندد مسدتوي  (5ويتض  من جدول   
متوسددددطات درجدددددات أداء التالميدددددذ المتدددددأخرين دراسددددديا و ذوي صدددددعوبات الحسددددداب و ذوي 

 صعوبات القراءة في اختبار المنفذ المركزي  
بددددين متوسددددطات درجددددات أداء  (01,إحصددددائية  نددددد مسددددتوي توجددددد فددددروق ذات دللددددة  -7

التالميذ المتأخرين دراسيا و ذوي صعوبات الحسداب وذوي صدعوبات القدراءة فدي مهمدة 
 فهم الجممة  

بددددين متوسددددطات درجددددات أداء  (01,توجددددد فددددروق ذات دللددددة إحصددددائية  نددددد مسددددتوي  -7
بات القدراءة فدي مهمدة التالميذ المتأخرين دراسيا و ذوي صعوبات الحسداب وذوي صدعو 

 مدي الجممة 
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

نتدددددائج الفدددددرض الرابدددددعا يدددددنص هدددددذا الفدددددرض  مددددديا يوجدددددد فدددددرق دال إحصدددددائيا بدددددين 
متوسدددطات درجدددات التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا و ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي القدددراءة وذوي 

 صعوبات التعمم في الحساب في مكون الجسر المرحمي 

 ( 9) جدول 
 "ف" وداللةها اإل صائي  لميروق بين مةوسطات درجات  قيم 

 ذوي صعوبات ال ساب، صعوبات القراءة، والمةأخرين دراسيا
االن راف  المةوسط العدد  المهم 

 المعياري

مجموع 
 المربعات

درجات 
 ال ري 

مةوسط 
 المربعات

مسةوي  قيم "ف"
 الدالل 

 
مهم  
ةكوين 
 الجمل

صعوبات 
 القراءة

36 6.58 1.48  
188.7 

 
2 

 
94.35 

 
64.57 

 
.01 

صعوبات 
 ال ساب

27 9.62 .687 

المةأخرين 
 دراسيا

17 6.00 1.12  

 
مهم  
ةكوين 
 القص 

صعوبات 
 القراءة

36 10.52 1.18  

13.52 
 
2 

 
6.76 

 
4.99 

 
.009 

صعوبات 
 ال ساب

27 10.33 1.03 

المةأخرين 
 دراسيا

17 9.43 1.13 

بددين  (01,( أندده توجددد فددروق ذات دللددة إحصددائية  نددد مسددتوي 6جدددول يتضدد  مددن 
متوسدددطات درجدددات أداء المتدددأخرين دراسددديا و ذوي صدددعوبات الحسددداب و ذوي صددددعوبات 

( 01,القدراءة فدي مهمدة تكددوين الجمدل  وأنده توجدد فددروق ذات دللدة إحصدائية  ندد مسددتوي 
صدعوبات الحسداب و ذوي صدعوبات بين متوسطات درجات أداء المتأخرين دراسيا و ذوي 

القددراءة فددي مهمددة تكددوين الصددور ولتحديد اتجدداد الفددرق بددين المجمو ددات الثالثددة تددم حسدداب 
اختبار  يفيه لتحديد اتجاد الفدروق الدالدة إحصدائي ات وفيمدا يمدي النتدائج التدي حصدمت  ميهدا 

 الباحثةا
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 (10جدول)
 ت الثالث نةائف اخةبار شييي  لممقارنات البعدي  بين المجموعا

 الدالل  الخطأ المعياري مةوسط اليروق المجموع  المجموع  المهم 

مهم  
الكممات 
غير 

المةرابط  
 والالكممات

1.00 2.00 -3.93519-* .53410 .000 

3.00 .22222 .63034 .940 

2.00 1.00 3.93519* .53410 .000 

3.00 4.15741* .66188 .000 

3.00 1.00 -.22222- .63034 .940 

2.00 
-4.15741-* .66188 .000 

مهم  
المةشابه  
 والمخةمف

1.00 2.00 -1.87963-* .23633 .000 

3.00 -.13889- .27892 .884 

2.00 1.00 1.87963* .23633 .000 

3.00 1.74074* .29287 .000 

3.00 1.00 .13889 .27892 .884 

2.00 -1.74074-* .29287 .000 

مهم  
المدي 
األمامي 
 والعكسي

1.00 2.00 .28704 .37644 .749 

3.00 .52778 .44427 .497 

2.00 1.00 -.28704- .37644 .749 

3.00 .24074 .46649 .876 

3.00 1.00 -.52778- .44427 .497 

2.00 -.24074- .46649 .876 

مهم  
المثيرات 
غير 
 المةرابط 

1.00 2.00 -.27778- .32562 .696 

3.00 -.75694- .38430 .151 

2.00 1.00 .27778 .32562 .696 

3.00 -.47917- .40352 .497 

3.00 1.00 .75694 .38430 .151 

2.00 .47917 .40352 .497 
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 ( 11جدول) 
 ت البعدي  بين المجموعات الثالث نةائف اخةبار شييي  لممقارنا

 الدالل  الخطأ المعياري مةوسط اليروق المجموع  المجموع  المهم 

مهم  فهم 
 الجمم 

1.00 2.00 -.91667-* .24389 .002 

3.00 1.50000* .28784 .000 

2.00 1.00 .91667* .24389 .002 

3.00 2.41667* .30224 .000 

3.00 1.00 -1.50000-* .28784 .000 

2.00 -2.41667-* .30224 .000 

مدي مهم  
 الجمم 

1.00 2.00 -.73148-* .20217 .002 

3.00 .56250 .23860 .068 

2.00 1.00 .73148* .20217 .002 

3.00 1.29398* .25054 .000 

3.00 1.00 -.56250- .23860 .068 

2.00 -1.29398-* .25054 .000 

مهم  
ةكوين 
 الجمل

1.00 2.00 -3.04630-* .30774 .000 

3.00 .58333 .36319 .281 

2.00 1.00 3.04630* .30774 .000 

3.00 3.62963* .38136 .000 

3.00 1.00 -.58333- .36319 .281 

2.00 -3.62963-* .38136 .000 

مهم  
ةكوين 
 القص 

1.00 2.00 .19444 .29625 .807 

3.00 1.09028* .34963 .010 

2.00 1.00 -.19444- .29625 .807 

3.00 .89583 .36712 .057 

3.00 1.00 -1.09028-* .34963 .010 

2.00 -.89583- .36712 .057 

 

 مناقش  النةائف 
أولا مناق ة النتائج المتعمقة بدالفرض ا ولا أظهدرت نتدائج تحميدل التبداين المصداحب 

( بددددين متوسددددطات درجددددات التالميددددذ 01.ا حدددادي فرقددددا ذا دللددددة إحصددددائية   نددددد مسدددتوي 
الحسدداب المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة وذوي صددعوبات الددتعمم فددي 

 مدددا اختبدددار التجهيدددز الفدددونيمي فدددي مهمدددة الكممدددات غيدددر المترابطدددة والالكممدددات تخزين(  
ئية بددين  دديفيه ك ددفت  ددن التدداليا أندده ل يوجددد فرقددا ذا دللددة إحصددا ونتاجددا لنتددائج اختبددار

ذوي التددددددأخر الدراسددددددي وذوي صددددددعوبات القددددددراءة فددددددي مهمددددددة الكممددددددات غيددددددر المترابطددددددة 
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

( بدين ذوي التدأخر الدراسدي 01.كما وجد فرقدا ذا دللدة إحصدائية  ندد مسدتوي والالكممات  
وذوي صددعوبات الحسدداب فددي تمددع المهمددة لصددال  ذوي صددعوبات الحسدداب   وأيضددا وجددد 

( بددين ذوي صددعوبات الحسدداب وذوي صدددعوبات 01.ي فرقددا ذا دللددة إحصددائية  نددد مسدددتو 
القدددراءة فدددي هدددذد المهمدددة لصدددال  ذوي صدددعوبات الحسددداب   كمدددا أوضدددحت نتدددائج تحميدددل 

( بدددين متوسدددطات 01.التبددداين المصددداحب ا حدددادي فرقدددا ذا دللدددة إحصدددائية  ندددد مسدددتوي 
ات درجدددات التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا و ذوي صدددعوبات الدددتعمم فدددي القدددراءة وذوي صدددعوب

الدددددددددتعمم فدددددددددي الحسددددددددداب  مدددددددددا اختبدددددددددار التجهيدددددددددز الفدددددددددونيمي فدددددددددي مهمدددددددددة المت دددددددددابهة 
والمختمه معالجددة(  ونتاجددا لنتددائج  اختبار دديفيه ك ددفت  ددن التدداليا أندده ل يوجددد فرقددا ذا 
دللدددة إحصدددائية بدددين ذوي التدددأخر الدراسدددي وذوي صدددعوبات القدددراءة فدددي مهمدددة المت دددابهة 

( بدين ذوي التدأخر الدراسدي 01.حصدائية  ندد مسدتوي والمختمه   كما وجدد فرقدا ذا دللدة إ
وذوي صددعوبات الحسدداب فددي تمددع المهمددة لصددال  ذوي صددعوبات الحسدداب   وأيضددا وجددد 

( بددين ذوي صددعوبات الحسدداب وذوي صدددعوبات 01.فرقددا ذا دللددة إحصددائية  نددد مسدددتوي 
 القراءة في هذد المهمة لصال  ذوي صعوبات الحساب  

لتالميددذ المتددأخرين دراسدديا فددي الم ددة العربيددة وذوي صددعوبات وقددد أكدددت النتددائج أن ا  
التعمم في القراءة لديهم قصور في الذاكرة العاممة المفظية كأحدد مكوندات الدذاكرة العاممدة أو 
مدددا يعدددره بددددائرة الممفدددوظ والتدددي تمثدددل مهدددارةد  مميدددة تحدددت الفر يدددة تمثدددل متطمبدددا سدددابقا 

راءةت وذلع لوجود  القة تبادلية بدين كدل مدن أمدد وضروريا لكتساب المادة ا كاديمية كالق
الذاكرة  ودرجة الو ي المفظدي  وتعمدم القدراءة  فدتعمم القدراءة يعدزز ا داء  مدا أمدد الدذاكرة  
ودرجة الو يت  ومن ثم التحسن القرائي  حيدث تمعدب دورا مهمدا فدي فهدم الم دة وفهدم الم دة 

ممات المنطوقة من الجمل التدي تدم تركيبهدا المعقدة  وأيضا يعد بناء مستودع لمعديد من الك
وتكوين العديد من القوا د الم ويدة  فهدي بمثابدة نافدذة مسدا دة لعمدل الدذاكرة خدالل معالجدة 

( والتددي هدددفت 7116الجممددة ت مؤكدددة العديددد مددن الدراسددات  مددا أهميتهددا ومنهددا  سددميمان 
فددددددي التجهيددددددز  إلددددددا بحددددددث الفددددددروق بددددددين  ينتددددددين مددددددن ا طفددددددال اليسمكسدددددديين والعدددددداديين

الفونيمي الو ي الفونيمي والطالقدة الفونيميدة(  وسدر ة التسدميةت وأثبتدت النتدائج إلدا أنده ل 
توجددد فددروق دالددة إحصددائيا بددين ا طفددال الديسمكسدديين وا طفددال العدداديين فددي دقددة وسددر ة 

 الو ي الفونيمي والطالقة الفونيمية لصال  ا طفال العاديين  
هددددفت إلدددا معرفدددة دور الدددذاكرة العاممدددة المفظيدددة فدددي  (7171وكدددذلع دراسدددة سدددميمان 

التحصيل لد  تالميذ التعميم ا ساسيت وأسفرت النتدائج وجدود  القدة ارتباطيدة موجبدة بدين 
الدددذاكرة العاممدددة المفظيدددةد والدددذاكرة العاممدددة البصدددرية المكانيدددة والتحصددديل   وأيضدددا دراسدددة 

رة العاممددة وصددعوبات الددتعمم فددي القددراءة ( هدددفت إلددا معرفددة العالقددة بددين الددذاك7116ميقددا 
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 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

لددد  تالميددذ وتمميددذات المرحمددة البتدائيددةت وأثبتددت النتددائج  ددن وجددود فددروق دالددة إحصددائيا 
ذوي صدددددعوبات الدددددتعمم فدددددي القدددددراءة   ( بدددددين التمميذاتدالتالميدددددذ ذواتد17 ندددددد مسدددددتوي 

 صال  العاديات والتمميذاتدالتالميذ العادياتدالعاديين في مكونات الذاكرة العاممة ل
لقد اتفقت النتائج التي توصمت إليها الباحثة في بحثها مدع مدا تدم الطدالع  ميده مدن  

بدددالرغم مدددن تندددوع  -تدددراث أدبدددي ودراسدددات سدددابقة تؤكدددد أهميدددة مكدددون التجهيدددز الفدددونيمي 
ت ومدددن ثدددم يؤكدددد الددددور الفعدددال هدددذا -العيندددات المسدددتخدمة فدددي مدددا تدددم ذكدددرد مدددن الدراسدددات

ثدددل المكدددون الثددداني مدددن مكوندددات الدددذاكرة العاممدددة والدددذي يخدددتص دورد فدددي المكدددون الدددذي يم
تخددزين ومعالجددة المعمومددات سددواء أكانددت كممددات مترابطددة أم حروفددا أم أ دددادا  فهددي تمددع 

 المنطقة المسئولة  ن تخزين المعمومات المفظية   
ن ثانيددددداا مناق دددددة النتدددددائج المتعمقدددددة بدددددالفرض الثدددددانيا أظهدددددرت نتدددددائج تحميدددددل التبددددداي

( بدددين متوسدددطات درجدددات 01.المصددداحب ا حدددادي فرقدددا ذا دللدددة إحصدددائية ند مسدددتوي  
التالميددذ المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة وذوي صددعوبات الددتعمم فددي 
الحسدداب  مددا اختبددار المنفددذ المركددزي فددي مهمددة فهددم الجممددة  ونتاجددا لنتددائج  دديفيه ك ددفت 

بددددين ذوي التددددأخر  01.)ذا دللدددة إحصددددائية  نددددد مسددددتوي   دددن التدددداليا أندددده قددددد وجددددد فرقددددا
الدراسي وذوي صعوبات القراءة في مهمة فهم الجممة لصال  ذوي صعوبات القدراءة   كمدا 

( بددين ذوي التددأخر الدراسددي وذوي صددعوبات 01.وجددد فرقددا ذا دللددة إحصددائية  نددد مسددتوي 
وجدددد فرقدددا ذا دللدددة الحسددداب فدددي تمدددع المهمدددة لصدددال  ذوي صدددعوبات الحسددداب    وأيضدددا 

( بدين ذوي صدعوبات الحسداب وذوي صدعوبات القدراءة فدي هدذد 01.إحصائية  ندد مسدتوي 
 المهمة لصال  ذوي صعوبات الحساب  

كمددا أوضددحت نتددائج تحميددل التبدداين المصدداحب ا حددادي فرقددا ذا دللددة إحصددائية  نددد 
صددعوبات الددتعمم ( بددين متوسددطات درجددات التالميددذ المتددأخرين دراسدديا و ذوي 01.مسددتوي 

في القراءة وذوي صعوبات التعمم في الحساب  ما اختبار المنفذ المركزي في مهمدة مددي 
الجممة  ونتاجا لنتائج  يفيه ك دفت  دن التداليا أنده ل يوجدد فرقدا ذا دللدة إحصدائية  بدين 
ذوي التددأخر الدراسددي وذوي صددعوبات القددراءة فددي مهمددة مدددي الجممددة   كمددا وجددد فرقددا ذا 

( بدين ذوي التدأخر الدراسدي وذوي صدعوبات الحسداب فدي 01.إحصدائية  ندد مسدتوي  دللة
وأيضدددا وجدددد فرقدددا ذا دللدددة إحصدددائية  ندددد لمهمدددة لصدددال  ذوي صدددعوبات الحسددداب  تمدددع ا

( بين ذوي صعوبات الحساب وذوي صدعوبات القدراءة فدي هدذد المهمدة لصدال  01.مستوي 
 ذوي صعوبات الحساب 
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التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا فدددي الم دددة العربيدددة وذوي صدددعوبات وقدددد أكددددت النتدددائج أن 
التعمم في القراءة لديهم قصور فدي مكدون المنفدذ المركدزي  المكدون الدرئيس بالدذاكرة العاممدة 
والتدددي تمثدددل مهدددارةد  مميدددة تحدددت الفر يدددة تمثدددل متطمبدددا سدددابقا وضدددروريا لكتسددداب المدددادة 

تباطيدددة موجبددة  بددين كددل مددن المنفددذ المركدددزي ا كاديميددة كددالقراءةت وذلددع لوجددود  القددة ار 
وتعمددم القددراءة  فالمنفددذ المركددزي لدده دور مهددم فددي انتقدداء المعمومددات ا ساسددية مددن الددذاكرة 
دخددال الحددديث منهددا  طويمددة المدددي  ومسدد  المعمومددات الموجددودة بالددذاكرة قصدديرة المددد  وال

لمددد  بواسددطة التكددرار  إلددا الددذاكرة طويمددة المددد   وحفددظ المعمومددات فددي الددذاكرة قصدديرة ا
وبحددددددث المعمومددددددات الموجددددددودة بالددددددذاكرة طويمددددددة المددددددد   وتن دددددديط المعمومددددددات بالددددددذاكرة 

 ( Smythe,2015ت7172العاممة العري ي وآخرين  
( دراسدة هدددفت 7173مؤكددة العديدد مدن الدراسدات  مدا أهميتدده ومنهدا أجدري أبونيدان 

القرائدي لدد  التمميدذات ذوات صدعوبات إلا الك ه  ن العالقة بين الدذاكرة العاممدة والفهدم 
القراءة في الصفين الخامس والسادس البتدائيت وأسفرت النتدائج  دن أن هنداع  القدة بدين 
الددذاكرة العاممددة والفهددم القرائددي  وأن درجددة الددذاكرة العاممددة قددد تتنبددأ بددالفهم القرائددي  وكددذلع 

لدددد  طمبدددة صدددعوبات  ( هددددفت إلدددا تعدددره أنمددداط الدددذاكرة العاممدددة7177دراسدددة الخطيدددب 
التعمم في القراءة والرياضياتت وأسفرت النتائج أن أنماط الذاكرة ال دائعة لدد  الطمبدة الدذين 
يعددانون مددن صددعوبات تعمددم فددي القددراءة والرياضدديات  كانددت أ الهددا الددنمط البصددري  فددي 

 حين أن درجة  يوع كل من النمط الصوتي والتنفيذي كانت منخفضة  
دراسدة هددفت إلدا المقارندة بدين مجمو دات  (7115أجدر   ا دور وارتباطا بمدا سدبق 
 -صددددعوبات الددددتعمم مددددع قصددددور النتبدددداد وفددددرط الن دددداط الزائددددد -الدراسددددة ا ربع العدددداديين

التالميذ ذوي فرط الن اط الزائد( في الذاكرة العاممدةت وأكددت النتدائج  دن  -صعوبات التعمم
 يددر الددذاكرة العاممددة لصددال  العدداديين  وجددود فددروق بددين مجمو ددات الدراسددة ا ربعددة فددي مت

هدددفت إلددا معرفددة العالقددة بددين الددذاكرة العاممددة Gatherole(2006وكددذلع دراسددة جدداثركول 
وبددين القدددرة  مددا الفهددم القرائددي لددد  التالميددذ ذوي صددعوبات القددراءةت وأكدددت النتددائج  ددن 

 وجود  القة ارتباطية بين الذاكرة العاممة والفهم القرائي 
زرت النتائج التي توصمت إليها الباحثة في بحثها مع ما تم الطدالع  ميده مدن لقد تآ 

تدددراث أدبدددي ودراسدددات سدددابقة تؤكدددد أهميدددة مكدددون المنفدددذ المركدددزي أو مدددا يعدددره بالضدددبط 
النتبددداهيت والدددذي يخدددتص دورد فدددي النتبددداد المركدددز  مدددا المعمومدددات الحقيقيدددة المطموبدددة  

لع جدولدة لممهدام المعقددة  بحيدث يدتم تركيدز النتبداد وتثبيط ما  دداها مدن المعمومدات  وكدذ
 مدددا موضدددوع ثدددم تحويمددده يخدددر  ومحددداولت إنهددداء الصدددراع بدددين المخططدددات المتداخمدددة  
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وتقيددديم أولويدددات المهدددام وتوجيددده السدددموع بمروندددة وتمقائيدددة  وأداء المهدددام الجديددددةمن خدددالل 
التركيددز  القدددرة  مددا نقددل  مخططدات الفعددل الخاصددةت بالتددالي تتمثدل فددي كونهددا القدددرة  مدا

النتبدداد  والقدددرة  مددا ربددط المعمومددات الجديدددة ومددا تحويدده الددذاكرة العاممددة بالددذاكرة طويمددة 
المدددي  والتددي أصددبحت الجسددر المرحمددي فيمددا بعدددت ومددن ثددم يعددد المعمددل العقمددي لممعالجددة 

 الفورية وتخزين المعمومات 
ثا ا أظهددرت نتددائج تحميددل التبدداين المصدداحب ثالثدداا مناق ددة النتددائج المتعمقددة بددالفرض الثالدد

ا حددادي أندده ل يوجددد فرقددا ذا دللددة إحصددائية بددين متوسددطات درجددات التالميددذ المتددأخرين 
دراسيا و ذوي صعوبات التعمم في القراءة وذوي صعوبات التعمم في الحسداب  مدا اختبدار 

ا لنتدائج اختبدار  ديفيه الموحة البصرية المكانية فدي مهمدة المددي ا مدامي والعكسدي  ونتاجد
ك ددفت  ددن التدداليا أندده ل يوجددد فرقددا ذا دللددة إحصددائية بددين ذوي التددأخر الدراسددي وذوي 
صدددعوبات القدددراءة فدددي مهمدددة المددددي ا مدددامي والعكسدددي   كمدددا أنددده ل يوجدددد فرقدددا ذا دللدددة 
إحصائية بين ذوي التأخر الدراسي وذوي صعوبات الحسداب فدي تمدع المهمدة   وأيضدا أنده 

يوجددد فرقددا ذا دللددة إحصددائية بددين ذوي صددعوبات الحسدداب وذوي صددعوبات القددراءة فددي ل 
هددذد المهمددة   كمددا أظهددرت نتددائج تحميددل التبدداين المصدداحب ا حددادي أندده ل يوجددد فرقددا ذا 
دللة إحصائية بدين متوسدطات درجدات التالميدذ المتدأخرين دراسديا و ذوي صدعوبات الدتعمم 

مم فدي الحسدداب  مددا اختبددار الموحدة البصددرية المكانيددة فددي فدي القددراءة وذوي صددعوبات الددتع
مهمة المثيرات غير المترابطة  ونتاجا لنتائج  اختبار يفيه ك فت  ن التداليا أنده ل يوجدد 

ي مهمددددة فرقددددا ذا دللددددة إحصددددائية بددددين ذوي التددددأخر الدراسددددي وذوي صددددعوبات القددددراءة فدددد
دللة إحصائية بين ذوي التدأخر الدراسدي كما أنه ل يوجد فرقا ذا المثيرات غير المترابطة  

وذوي صعوبات الحساب في تمع المهمة   وأيضا أنه ل يوجد فرقا ذا دللدة إحصدائية بدين 
 ذوي صعوبات الحساب وذوي صعوبات القراءة في هذد المهمة 

وقدددد أكددددت النتدددائج أن التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا فدددي الم دددة العربيدددة وذوي صدددعوبات 
قراءة وذوي صعوبات الحساب لديهم قصور في مكون الذاكرة العاممدة البصدرية التعمم في ال

كأحد مكونات المكون الذاكرة العاممة والتي تمثل مهارةد  مميدة تحدت الفر يدة تمثدل متطمبدا 
 سابقا وضروريا لكتساب المادة ا كاديمية كالقراءة والحساب 
المعمومدات البصدرية والمكانيدة   فالذاكرة العاممدة البصدرية تعمدل  مدا تخدزين ومعالجدة

وهدي ذات سدعة محددودة تقدوم بتخدزين ومعالجدة المعمومدات البصدرية والفراغيدة  مدا صددورة 
خيال بصري  فهي تمعب دورا مهمدا فدي تصدور وتخيدل مسدا دات التدذكر   ويعتبدر مكدون 

مهمدا مسودة التجهيز البصري مسئول  ن الم اهدة الزمنيدة والمكانيدة  كمدا أنده يمعدب دورا 



 

12 

 

 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

أيضدا يسداهم إلدا حدد بعيدد فدي في تعمم المظاهر الخارجيدة واكتسداب المهدارات الحسدابية  و 
ومعالجددة المعمومددات المكانيددة متضددمنة التددذكر المؤقددت لممعمومددات البصددرية مثدددل  تجهيددز

ت 7172كامدددددل  ت7172ت إسدددددما يل 7174سدددددهيمة الرسدددددومات وا  دددددكال والمخططدددددات وا لدددددوان 
 Badelley,2009;ت 7177ت بددددددددددددددددددددددددوي Mammarella,et,al,2013تSzucs,2013ت 7172العري دددددددددددددددددددددددي 

ت مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطفي   Alloway,2006تBaddeley,2006 تAlloway,2006ت 7115أبوزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
7112Baddeley,1992 ; ) 

( دراسددة هدددفت إلددا 7171سددميمان  د مددن الدراسددات  مددا أهميتهددا ومنهددامؤكدددة العديدد
استك اه مد  أهمية ا داء في  دد من مهام الذاكرة العاممة البصرية المكانية فدي التنبدؤ 
بالتحصدديل الدراسددي واستك دداه الفددروق بددين الددذكور واإلندداث فددي ا داء فددي مهددام الددذاكرة 

مهددام الددذاكرة العاممددة  العاممددةت وأثبتددت النتددائج أن هندداع ارتباطددا إيجابيددا دال بددين ا داء فددي
والتحصدديل الدراسددي  كمددا أ ددارت النتددائج إلددا أن معظددم مهددام الددذاكرة العاممددة تتنبددأ ب ددكل 
تبادلي بالتحصيل الدراسي  وك فت النتائج أيضدا أن أداء اإلنداث فدي مهدام الدذاكرة العاممدة 

 أفضل من الذكور 
ة البصددرية  مدددا هدددفت إلددا تعدددره أثددر الددذاكرة العاممددد (7115وأيضددا دراسددة محمدددد 

كفددداءة أداء مهدددام البحدددث البصدددري لدددد  مرتفعدددي ومنخفضدددي التحصددديل الدراسددديت وأكددددت 
النتددائج وجدددود  القددة ارتباطيدددة موجبددة بدددين الدددذاكرة العاممددة البصدددرية وكفدداءة مهدددام البحدددث 

 البصري 
لقد تآزرت النتائج التي توصمت إليها الباحثة في بحثهدا مدع مدا تدم الطدالع  ميده مدن 

 دبي ودراسات سابقة تؤكد أهمية الذاكرة العاممة البصرية  تراث أ
أظهدرت نتدائج تحميددل التبداين المصدداحب  رابعاا  مناقشاا  النةاائف المةعمقاا  بااليرض الرابااع 
( بدددددين متوسدددددطات درجدددددات التالميدددددذ 01.ا حدددددادي فرقدددددا ذا دللدددددة إحصدددددائية ند مسدددددتوي 

وي صددعوبات الددتعمم فددي الحسدداب المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات الددتعمم فددي القددراءة وذ
 ما اختبار الجسر المرحمي في مهمة تكدوين الجمدل  ونتاجدا لنتدائج اختبدار  ديفيه ك دفت 
 ن التاليا أنه ل يوجد فرقا ذا دللدة إحصدائية بدين ذوي التدأخر الدراسدي وذوي صدعوبات 

( 01.وي القدراءة فدي مهمددة تكدوين الجمددل   كمدا أندده وجدد فرقددا ذا دللدة إحصددائية  ندد مسددت
بين ذوي التأخر الدراسي وذوي صعوبات الحساب فدي تمدع المهمدة لصدال  ذوي صدعوبات 

( بدددين ذوي صدددعوبات 01.الحسددداب   وأيضدددا وجدددد فرقدددا ذا دللدددة إحصدددائية  ندددد مسدددتوي 
الحسدداب وذوي صددعوبات القددراءة فددي هددذد المهمددة لصددال  ذوي صددعوبات الحسدداب   كمددا 

ا حددادي أندده يوجددد فرقددا ذا دللددة إحصددائية ند  أوضددحت نتددائج تحميددل التبدداين المصدداحب
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( بددين متوسددطات درجددات التالميددذ المتددأخرين دراسدديا و ذوي صددعوبات الددتعمم 01.مسددتوي 
مددة فددي القددراءة وذوي صددعوبات الددتعمم فددي الحسدداب  مددا اختبددار الجسددر المرحمددي فددي مه

ذا دللدة إحصدائية  ونتاجا لنتائج  يفيه ك فت  ن التاليا أنه ل يوجدد فرقداتكوين القصة  
بددين ذوي التددأخر الدراسددي وذوي صددعوبات الحسدداب فددي مهمددة تكددوين القصددة   كمددا وجددد 

( بين ذوي التأخر الدراسي وذوي صدعوبات القدراءة 01.فرقا ذا دللة إحصائية  ند مستوي 
فددي تمددع المهمددة لصددال  ذوي صددعوبات القددراءة    وأيضددا ل يوجددد فرقددا ذا دللددة إحصددائية 

 صعوبات الحساب وذوي صعوبات القراءة في هذد المهمة بين ذوي 
وقدددد أكددددت النتدددائج أن التالميدددذ المتدددأخرين دراسددديا فدددي الم دددة العربيدددة وذوي صدددعوبات 
الددتعمم فددي القددراءة لددديهم قصددور فددي مكددون الجسددر المرحمددي كأحددد مكونددات الددذاكرة العاممددة 

وضدددروريا لكتسددداب المدددادة  والتدددي تمثدددل مهدددارةد  مميدددة تحدددت الفر يدددة تمثدددل متطمبدددا سدددابقا
ا كاديميدددة كدددالقراءة والحسدددابت وذلدددع لوجدددود  القدددة تبادليدددة بدددين كدددل مدددن الدددذاكرة العاممدددة 

  ب كل  ام والجسر المرحمي ب كل خاص والقراءة والحساب
فالجسر المرحمي له دور مهم في ربط المعمومات المعقددة معدا مدن مصدادر مختمفدة   

التمثيالت الجديدة  وخمدق مسداحة لمنمذجدة العقميدةت والتدي  وأيضا القدرة  ما خمق ومعالجة
تمكننددا مددن النظددر بعددين ال تبددار لممخرجددات المحتممددةت ومددن ثددم تمدددنا با سددس لمتخطدديط 

 ( Baddeley,2003 ت ت7172 فعال المستقبل فؤاد  
( بإ دداد برندامج 7177مؤكدة العديد من الدراسات  ما أهميتها ومنها  دراسة خميفدة 

تدددريبي لتنميددة الموحددة البصددرية المكانيددة والجسددر المرحمددي  لدددي أطفددال مددا قبددل المدرسددة 
ذوي صددعوبات الددتعمم النمائيددةت وأسددفرت النتددائج  ددن فا ميددة البرنددامج التدددريبي فددي تنميددة 

 الذاكرة العاممة لصال  أطفال المجمو ة التجريبية 
 تفسري النتائج:

حسدداب(  -وق بددين صددعوبات التعمم قددراءةنتددائج الفددروض التددي أوضددحت الفددر  وت ددير
والمتددددأخرين دراسدددديا فددددي مكونددددات الددددذاكرة العاممددددة التجهيز الفددددونيمي وذلددددع  مددددا مهمتددددي 
الكممددات غيددر المترابطددة ومهمددة المت ددابهة والمختمدده  المنفددذ المركددزي وذلددع  مددا مهمتددي 

الجمدل(  فهم الجممة  ومهمة مدي الجممة  الجسر المرحمي ب كل جزئي  ما مهمدة تكدوين
و دددم وجددود فددروق بددين صددعوبات التعمم الحسددابد القددراءة( والمتددأخرين دراسدديا فددي مكددون 
الموحددة البصددرية المكانيددةت وذلددع  مددا مهمتددي المددد  ا مددامي والعكسددي  ومهمددة المثيددرات 

 غير المترابطة(  
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ويمكن تفسير النتائج إجمال من خالل الضطراب في العمميات النفسدية ا وليدة التدي 
فددي  (7172أكدتدده العديددد مددن التعريفددات الخاصددة صددعوبات الددتعمم منهددا تعريدده سددميمان 

قوله  يعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية ا ساسية والتدي يظهدر 
آثارهدددا مدددن خدددالل القصدددور فدددي فهدددم ود أو  اسدددتخدام المهدددارات الرئيسدددة لم دددة  أو إجدددراء 

وأيضددددا تعريدددده الهيئددددة الست ددددارية التابعددددة لمكتددددب التربيددددة  العمميددددات الحسددددابية ا وليددددة 
( في قوله  يعانون من اضطراب فدي العمميدات النفسدية ا ساسدية  وكدذلع 7643ا مريكي 

فددي مقولددة  قصددور واضدد  فددي واحدددة أو أكثددر مددن  (7636تعريدده جامعددة نددورث ويسددترن 
ة  اضدطرابات فدي  مميدة فدي مقولد (7632 مميات التعمم ا ساسية  وأيضا تعريه باتمان 

فاي وا ادة أو أكثار فاي  في قوله  تأخر أو اضدطراب (7637التعمم  وكذلع تعريه كيرع 
واحدددددة أو أكثددددر مددددن العمميددددات الخاصددددة  والتددددي يتضددددمن معناهددددا القصددددورد الخمددددل فددددي 

 العممياتد المهارات الداخمية التي تمثل متطمبا سابقا لتعمم مهمة أكاديمية 
ب دددكل  دددام والدددذاكرة العاممدددة ب دددكل خددداص أحدددد تمدددع العمميدددات  ومدددن ثدددم تعدددد الدددذاكرة

النفسددية ا ساسددية التددي تتسددم بالقصددورلد  تمددع الفئددة المددذكورة آنفددا  وذلددع يؤكددد العجددز فددي 
الددذاكرة العاممددة البصددرية المكانيددة لدددي صددعوبات الحسدداب و صددعوبات القددراءةت وذلددع  ن 

( تمثدددل أحدددد العمميدددات النفسدددية ا ساسدددية الدددذاكرة العاممدددة البصرية صدددعوبة نمائيدددة أساسدددية
خمدده مددادة الحسدداب  والقددراءة  أمددا الددذاكرة العاممددة المفظيددة فقددد ارتسددخ العجددز والضددطراب 
فيهددا لدددي صددعوبات القددراءة أكثددر مددن غيرهددا مددن أنددواع الصددعوبات الددتعمم ا خددريت ذلددع 

النفسدددية ا ساسدددية لكدددون الدددذاكرة العاممدددة المفظية صدددعوبة نمائيدددة أساسدددية( أحدددد العمميدددات 
الخاصة بالقراءة صدعوبة نمائيدة ثانويدة(  فالدذاكرة العاممدة لهدا دور رئديس فدي  مميدة الدتعمم 

مهددارة كددالقراءة  قائمددة   مددا ضددرورة احتفدداظ المددتعمم  -والتحصدديل الدراسددي  فمددثال  مميددة
حددداث تكامددل داخمددي بينهمددات حتددي يددتمكن هددذا  بكددم كبيددر مددن الكممددات والجمددل والفقددرات وال
المددتعمم مددن الددتمكن مددن  مميددة القددراءة ومددا بهددا مددن مهددارات متضددمنة  وكددذلع الدددمج بددين 
الكممات داخل الجمل والفقرات مرتبطدا ومتما ديا مدع المعداني المتضدمنة  وكدذلع الفهدم لمدا 
يددتم قراءاتدده ومددا بدده مددن مسددتويات  وتعتبددر سددعة الددذاكرة لددد  المددتعمم منبئددا مهمددا بالقدددرة 

مهددارة الحسدداب كمهارةد مميددة ثانويددة قائمددة كفاءتهددا  مددا مهددارات فر يددة القرائيددة  وأيضددا 
وتحدت الفر يددة ومنهددا الددذاكرة العاممدةت فهددي تمثددل منبئددا لمقددرة الحسددابية الجيدددة أو العكددس   

 2013)ممدددا يددددلل  مدددا أهميدددة الدددذاكرة العاممدددة و القتهدددا بدددالمواد الدراسدددية مؤكدة دراسدددة  
Scbudardt لعجدددز الم دددوي لدددديهم ضدددعه فدددي وظدددائه الدددذاكرة العاممدددة  أن التالميددذ ذوي ا

وأيضددا وجددود  القددة إيجابيددة بددين الددذاكرة و الم ددة   وأن صددعوبات تعمددم الم ددة هددي نتيجددة 
مبا ددددرة لضددددعه الددددذاكرة  مددددا أداء وظيفتهددددا  فهددددؤلء التالميددددذ ل يمتمكددددون القدددددرة  مددددا 
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جابات ليسددت صددحيحة  مددا السددتفادة مددن الددذاكرة ومكوناتهددات ومددن ثددم يعطددون دائمددا اسددت
إلدا  دور الدذاكرة العاممدة   Szmale( 2012مهام الذاكرة  وفي حين أ ارت نتدائج دراسدة  

 ومكوناتها و ممياتها في معالجة الم ة واكتسابها 
 ددن ارتبدداط الددذاكرة العاممددة بعمميددة الددتعمم التددي  Alloway(2008كمددا أكدددت دراسددة  

يددذ الددذين لددديهم ضددعه فددي الددذاكرة العاممددة يترتددب تددتم داخددل الفصددل الدراسدديت وأن التالم
 ميه آثار سمبية في  ممية التعممت ومن ثم يعجز المتعمم  ن القيام بدأدوارد التعميميدة ب دكل 

  دددن ارتبددداط الدددذاكرة العاممدددة Badelley( 2003جيدددد  وكدددذلع أ دددارت نتدددائج دراسدددة بدددادلي 
الضدددددعه الم دددددوي  كمدددددا أكددددددت بالم دددددةت وأن الضدددددعه فدددددي الدددددذاكرة العاممدددددة يدددددؤدي إلدددددا 

 Mclean,Hitch((1999 ة(  ودراسدSwanson 2001(  دراسة (Swanson 2004دراسة
 ن  دة العالقة اإليجابية بدين الدذاكرة العاممدة وذوي صدعوبة الرياضدياتت فدذوو صدعوبات 
الرياضدددديات ل يمتمكددددون القدددددرة واإلمكانيددددة  مددددا السددددتفادة مددددن الددددذاكرة  مددددا نحددددو كدددداه 

 دم القدددرة  مددا حددل الم ددكالت الرياضدديةت وذلددع لقصددور فددي الددذاكرة العاممددة  ومالئددم  و دد
( التددي هدددفت إلددي 7177بينمددا تختمدده نتددائج الدراسددة الحاليددة  ددن نتددائج دراسددة الوطبددان 

معرفة دور الذكرة العاممة ومستويات التجهيز في التنبؤ بالفهم القرائدي  وأكددت النتدائج  دن 
تسهم إسهاما دال في التنبؤ بفهم النص المقروء لدد  الطالبدات  أن سعة الذاكرة العاممة ل 

بينما تسهم إسهاما دال لد  الطالبت مما يقود إلا استنتاج أن لسعة الذاكرة العاممدة تدأثيرا 
غير مبا ر في فهم النص المقروء لد  الطالبات من خالل تأثير سعة الذاكرة العاممدة فدي 

ة العاممدددة تدددأثيرا مبا دددرا فدددي فهدددم الدددنص المقدددروء لدددد  مسدددتوي التجهيدددز  وأن لسدددعة الدددذاكر 
 الطالب 
التي أكدت إلا أن سعة الدذاكرة العاممدة لديس لهدا  (7115وأيضا نتائج دراسة جمجل  

دور في  ممية الفهم القرائدي  ولكدن إذا تدم تن ديط الدذاكرة العاممدةت فهدذا يدؤدي إلدا تحسدين 
( التددي أوضددحت  دددم وجددود أثددر 7662د  مميددة الفهددم القرائددي  وكددذلع نتددائج دراسددة محمدد

نمددا ترجددعدال لمدددي الددذاكرة العاممدد لسددتخدامهم إسددتراتيجيات غيددر  ة  مددا الفهددم القرائدديت وال
 مالئمة 

والتدي تؤكدد ارتبداط الدذاكرة ب دكل  دام  -آنفدة الدذكر –لقد اتفقت العديدد مدن الدراسدات 
فر ية وتحدت الفر يدة  وذلدع والذاكرة العاممة ب كل خاص بالقراءة وما تحويها من مهارات 

با تبددار أن الددذاكرة العاممددة مددن ضددمن الصددعوبات النمائيددة التددي يددؤدي القصددور والضددعه 
الناتج  نها إلا الصعوبة النمائية الثانويةت وبالتالي الصعوبة ا كاديمية  وذلع يؤكدد مدد  

التددي تددري  (7177الرتبدداط القددوي لمددذاكرة العاممددة والقددراءة  بينمددا تختمدده دراسددة الوطبددان 
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مددنخفض(  مددا الفهددم  - دددم وجددود تددأثيرات دالددة إحصددائيا بددين سددعة الددذاكرة العاممددة مرتفع
القرائي لد  أفراد العينة  وأيضا اختاله الجنس في مد  تددأثير سدعة الدذاكرة العاممدة  مدا 

التدي أوضدحت  ددم ارتبداط سدعة  (7115التنبؤ بالفهم القرائي  وكذلع نتائج دراسدة جمجدل 
التدي أكددت  ددم ارتبداط  (7662  كرة العاممة بالفهم القرائي  وأيضا نتائج دراسدة محمددالذا

 مدي الذاكرة العاممة بالفهم القرائي 
العالقددة التفا ميددة التبادليددة بددين صددعوبات الددتعمم  مددا يؤكددد فددي تفسدديرنا لتمددع النتددائجوم

وايثددار النفعاليددة السددمبية النمائيددة ا ساسددية وصددعوبات الددتعمم الثانويددة والمددادة ا كاديميددة 
أو الددائرة   Vicious Cycleالتي يعداني بهدا صدعوبات الدتعمم أو مدا يعدره الددائرة الكريهدة

 الدافعيددة المفرغددة التددي يدددور فيهددا تمميددذ ذو الصددعوبة مددن  ددعورد بددنقص الثقددة بددالنفس وقمددة
آثدار مترتبدة  مدا والتوتر ال ديد والنفعال الحاد وانخفداض تقددير الدذات متمدثال فدي كونهدا 

الصددعوبة ا كاديميددة التددي تددؤثر ب ددكل سددمبي ومسددتمر  مددا العمميددات النفسددية التددي تمثددل 
 Cognitive جددوهر الصددعوبة النمائيددةت ممددا يؤكددد التفا ددل الدددينامي بددين العمميددات المعرفيددة

Process  والعمميات الذهنيةInellectual Process   والعمميات النفسدية Psyschological Process   
أما المتأخرون دراسيا فقد أكد التراث ما لديهم مدن قصدور فدي العمميدات المعرفيدةت ومدن ثدم 
يؤكدددد العجدددز الحدددادث فدددي الدددذاكرة العاممدددة لدددديهمت با تبدددار الدددذاكرة العامدددة أحدددد العمميدددات 
المعرفيددددة التددددي تددددرتبط كفاءتهددددا أو القصددددور الحددددادث بهددددا بالقصددددور فددددي اكتسدددداب المددددادة 

 ا كاديمية 

 قائمت املشاجع:
(  دراسة الفروق بين كل من المتفوقين والمتأخرين دراسيا في 7112إبراهيم  حنان محمد 

بعض العمميات المعرفية وأثر برنامج لتحسينها  رسالة دكتوراد  كمية الدراسات 
 العميا  جامعة القاهرة 

والمتأخرين دراسيا في (  دراسة الفروق بين كل من المتفوقين 7112إبراهيم  حنان محمد 
بعض العمميات المعرفية وأثر برنامج لتحسينها  رسالة دكتوراد  كمية الدراسات 

 العميا  جامعة القاهرة 
(  تحسين أداء الذاكرة العاممة لتالميذ المرحمة البتدائية من 7176إبراهيم  ر ا  ادل 

(  7 76ر  ذوي صعوبات تعمم القراءة  مجمة البحث العممي في التربية  مص
772-741  
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(  أنمدداط معالجددة المعمومددات لددد  تالميددذ المرحمددة البتدائيددة  7176  ابددن فمدديس  خديجددة
دراسة مقارنة بين التالميذ العاديين وذوي صعوبات تعمدم الكتابدة والحسداب  مجمدة 

  627 -664(  61العموم اإلنسانية   
  الكويددددت  7ات الددددتعمم  ط(  الددددذاكرة العاممددددة وصددددعوب7176  أبددددو الددددديار  مسددددعد نجدددداح

 سمسمة إصدرات مركز تقويم وتعميم الطفل 
(  قدددوة التركيدددز وتحسدددين الدددذاكرة  القددداهرة  المجمو دددة 7116أبدددو النصدددر  مددددحت محمدددد 

 العربية لمن ر والتوزيع 
(  دور الددذاكرة العاممددة فددي المعرفددة الحسددابية فددي ضددوء 7115أبددو زيددد  مصددطفي حسدديب 

الجددددة معرفيددددة لددددد  العدددداديين  مجمددددة كميددددة التربيددددة صددددي ة التمثيددددل البصددددري كمع
  57-67(  77بأسوان   

(  العالقدة بدين الدذاكرة العاممدة والفهدم القرائدي لدد  التمميدذات 7173أبو نيان  إبراهيم سدعد 
الالتددددي لددددديهن صددددعوبات تعمددددم فددددي القددددراءة  مجمددددة التربيددددة الخاصددددة والتأهيددددل  

6 76  )31-711  
( سديكولوجية الدذاكرة وأسداليب معالجتها  مدان  دار المسديرة 7177أبو الم  رجداء محمدود 
 لمن ر لمتوزيع 
(  فا مية برنامج قائم  ما تن يط النصه ا يمدن مدن المدخ 7172إسما يل  تيسير تامر 

 مددي سددعة الددذاكرة العاممددة والددتحكم النفعددالي لددد  المددراهقين مددن طمبددة المرحمددة 
 ددددورة  كميددددة الدراسددددات العميددددا  جامعددددة الثانويددددة العامددددة  رسددددالة ماجسددددتيرغير من

 القاهرة 
(  أثدر برندامج لمتددريب  مدا بعدض إسدتراتيجيات الت دفير فدي 7171ا ك ر  سماح أحمد 

تقويددددة الددددذاكرة لددددد  التالميددددذ ذوي صددددعوبات الددددتعمم بالمدرسددددة البتدائيددددة  رسددددالة 
 دكتوراد غير من ورة  كمية الدراسات العميا  جامعة القاهرة 

(  فا ميددة برنددامج مقتددرح لمت مددب  مددا م ددكمة التددأخر الدراسددي 7114يدددا حسددن بدددران  رو 
فددي بعددض المددواد الفنيددة لدددي طددالب التعمدديم الثددانوي الصددنا ي  رسددالة ماجسددتير 

 غير مت ورة  كمية التربية  جامعة حموان 
(  النتبدددداد البصددددري والمعالجددددة البصددددرية لددددد  البنددددين ذوي 7177بدددددوي  أمنيددددة  بددددد ا  

  365 -364(  6 77صعوبات القراءة  دراسات نفسية  مصر  
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(  فعاليددة برنددامج لان ددطة المقترحددة 7116برغددوت  رحدداب صددال  و أمددين  سددهي أحمددد  
فددددي تنميددددة الددددذاكرة العاممددددة وأثددددرد فددددي تحسددددين مسددددتوي أدائهددددم لددددبعض المهددددارات 

  612-726(  37الم وية  مجمة كمية التربية بالزقازيق   
(  الذاكرة العاممة لد  المصابين بعسدر القدراءة  رسدالة ماجسدتير   7117مال بن صافية  آ

 كمية العموم اإلنسانية والجتما ية  جامعة الجزائر 
(  الذاكرة ترجمدددة  دددز الددددين الخطدددابي(  أبدددو ظبدددي  م دددروع كممدددة 7177بدددوتي  لدددورون 

 لمن ر والتوزيع 
فدداءة الددذاكرة العاممدة لددد   ينددة مددن (  فا ميددة برندامج لزيددادة ك7177تركدي  ن ددوي إبددراهيم 

تالميدذ المرحمدة ا ولدا مدن التعمدديم ا ساسدي باسدتخدام النمدوذج الربدا ي المعرفددي 
 المعموماتي  رسالة دكتوراد غير من ورة  كمية التربية  جامعة حموان 

(  أثددر سددعة الددذاكرة العاممددة وقمددق الختبددار فددي التحصدديل 7116جدداد  هالددة  بددد الوهدداب 
لد  طالب المرحمة الثانوية  رسالة ماجسدتير  كميدة التربيدة  جامعدة قنداة  الدراسي
 السويس 

(  فعاليدددددة تددددددريبات التكدددددرار وبعدددددض إسدددددتراتيجيات الدددددذاكرة 7115جمجدددددل  نصدددددرة محمدددددد 
باسددتخدام الكمبيددوتر فددي تحسددين التسددمية السددريعة والددذاكرة العاممددة والفهددم القرائددي 

(  42 75جمددة كميددة التربيددة بنهددا  مصددر  لددد  التالميددذ ذوي صددعوبات الددتعمم  م
776-746  

(  أثر برندامج تددريبي لمهدارات الدذاكرة العاممدة فدي تطدوير مسدتوي 7177الحساني  سامر 
السدددددتيعاب القرائدددددي لدددددد  الطمبدددددة ذوي م دددددكالت القدددددراءة  مجمدددددة كميدددددة التربيدددددة 

  726-767( 47 6بالزقازيق  
ير والسددتد اء لددد   ينددة مددن الطددالب (  إسددتراتيجيات الت ددف7117حسددين   ددادل أحمددد 

(  66 77المتفوقين والمتعثرين بالصه ا ول الثدانوي  مجمدة كميدة التربيدة ببنهدا  
44-717  

(  إسدتراتيجيات ت دفير المعمومدات 7173حمادي  حسين ربيع و الصافي  آمنة منصدوري 
قسددري ال ددكمية(لد  طمبددة الخددامس اإل دددادي ذوي الكمددال ال -فددي الذاكرة المفظيددة

(  73وأقرانهم العاديين  مجمة كميدة التربيدة ا ساسدية لمعمدوم التربويدة واإلنسدانية   
674- 664  



 

11 

 

 وذوي صعوبات التعمم في الحساب والقراءة االفروق في مكونات الذاكرة العاممة بين المتأخرين دراسي  
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(  التدأخر الدراسدي فدي مرحمدة تعمديم ا سداس و القتده بدالتوافق 7664حمور  ناهد  بددا  
النفسددددي والمسددددتوي الجتمددددا ي القتصددددادي لاسددددرة بمحافظددددة أم ردمددددان  رسددددالة 

 التربية  جامعة أم ردمان اإلسالمية  الخرطوم  ماجستير  كمية 
الصدوتية(لد   -البصدرية -(  أنمداط الدذاكرة العاممة التنفيذيدة7177الخطيدب  مونيكدا الدين 

طمبدددة صدددعوبات الدددتعمم فدددي القدددراءة والرياضددديات  رسدددالة ماجسدددتير  كميدددة العمدددوم 
 التربوية والنفسية  جامعة  مان 

البنائيدددة لتميدددة الموحدددة البصدددرية المكانيدددة والجسدددر  (  ا سدددس7177خميفدددة  أسدددماء محمدددد 
المرحمي لد  أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعمم النمائيدة  مجمدة البحدث 

  7661 -7672(  6 76العممي في التربية  
(  السدددمات ال خصدددية السدددائدة لدددد  المتدددأخرين دراسددديا فدددي 7667الددددغيش  طدددارق مكدددرد 

رسددالة ماجسددتير  كميددة الدراسددات العميددا  الجامعددة  ينددة مددن ا طفددال ا ردنيددين  
 ا ردنية 

(  استقصددداء وظدددائه الدددذاكرة العاممدددة فدددي فهدددم النصددددوص 7174الدوسدددري  حمدددد  ددديب 
المسددمو ة والمقددروءة فددي بيئدددات الددتعمم اإللكترونيددة لدددد  طددالب الجامعددة  مجمدددة 
جامعدددددددة الممدددددددع خالدددددددد لمعمدددددددوم اإلنسدددددددانية  جامعدددددددة الممدددددددع خالدددددددد  السدددددددعودية  

73 6 )77-61  
(  أثددر برنددامج تدددريبي  مددا الددذاكرة البصددرية المكانيددة لددذوات 7174الرا ددد  منددا طددارق 

صدددعوبات الدددتعمم مدددن تمميدددذات الصددده الرابدددع فدددي دولدددة الكويدددت  مجمدددة دراسدددات 
    667-672(  66 6العموم التربوية 
اختبددار (  التنبددؤ بددأداء التالميددذ ذوي صددعوبات الددتعمم فددي 7177رمضددان  رمضددان محمددد 

الفهدم القرائدي مدن خددالل أدائهدم فدي اختبدارات الددذاكرة العاممدة  مجمدة كميدة التربيددة  
  773-767(  67 76مصر  

(  صدددددعوبات الدددددتعمما ا سدددددس النظريدددددة والت خيصدددددية 7665الزيدددددات  فتحدددددي مصدددددطفي 
والعالجيددددةا اضدددددطرابات العمميددددات المعرفيدددددة والقدددددرات ا كاديميدددددة  مصدددددرا دار 

 الن ر لمجامعات 
(  ا سدددس المعرفيدددة لمتكددددوين العقمدددي المعرفدددي وتجهيددددز 7113الزيدددات  فتحدددي مصددددطفي 
   القاهرة  دار الن ر لمجامعات 7المعمومات  ط
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 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

(  الدددذاكرة العاممدددة باسدددتدام مقيددداس سدددتانفورد بينيددده لمدددذكاء 7176السرسدددي  أسدددماء محمدددد 
سدددنة   77-6الصددورة الخامسددة و القتهددا بعسدددر القددراءة لددد   يندددة مددن التالميددذ 

  775-776(  37 74مجمة دراسات الطفولة  
(  الفدروق فدي الدذاكرة العاممدة بدين العداديين وذوي صدعوبات تعمدم 7177سدعد  هبدة محمدد 

  775العمددددوم مددددن تالميددددذ المرحمددددة اإل داديددددة  مجمددددة القددددراءة والمعرفددددة  مصددددر 
712-767  

طدة بصدعوبات الدتعمم  (  دراسدة لدبعض المت يدرات المرتب7667سميمان  السيد  بد الحميد 
 رسالة ماجستيرغير من ورة  كمية التربية  جامعة الزقازيق 

(  تنميددددة  مميددددات الفهددددم الم ددددوي لددددد  التالميددددذ ذوي 7663سددددميمان  السدددديد  بددددد الحميددددد 
صددددعوبات الددددتعمم بالحمقددددة ا ولددددا مددددن التعمدددديم ا ساسددددي  رسددددالة دكتددددوراد غيددددر 

 من ورة  كمية التربية  جامعة الزقازيق 
(  فدي صدعوبات الدتعمم النو يةالديسمكسديا  القداهرةا دار 7113يمان  السيد  بدد الحميدد سم

 الفكر العربي 
(  دراسدددة لدددبعض الخصدددائص المميدددزة لاطفدددال ذوي 7114سدددميمان  السددديد  بدددد الحميدددد 

صددددعوبات الددددتعمم والمتددددأخرين دراسدددديا والمتخمفددددين  قميددددا فددددي ضددددوء ا داء  مددددا 
  677 -736(  766 7الحركي  اختبار بندر ج طمت البصري 
(  الفددددروق فددددي  مميددددات التجهيددددز الفددددونيمي 7116سددددميمان  السدددديد  بددددد الحميددددد سددددميمان 

وسددددددر ة التسددددددمية لددددددد  ا طفددددددال الديسمكسدددددديين  مجمددددددة كميددددددة التربيددددددة  جامعددددددة 
    766-64( 761 7ا زهر 

الفكددددر (  ت ددددخيص صددددعوبات الددددتعمم  القدددداهرةا دار 7171سددددميمان  السدددديد  بددددد الحميددددد 
 العربي 

(  صدعوبات القدراءة ماهيتهدا وت خيصدها  القداهرةا  دالم 7176سميمان  السيد  بد الحميد 
 الكتاب 

 (  فقه صعوبات التعمم  القاهرةا دار الفكر العربي 7172سميمان  السيد  بد الحميد 
(  الجينددددوم وصددددعوبات الددددتعمم  القدددداهرةا دار الفكددددر 7174سددددميمان  السدددديد  بددددد الحميددددد 

 عربي ال
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 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

المكانيددة فددي  -(  دور الددذاكرة العاممددة المفظيددة والبصددرية7171سددميمان   بددد ربدده م ددازي 
التحصدددديل الدراسددددي لددددد  تالميددددذ التعمدددديم ا ساسددددي  مجمددددة العمددددوم الجتما يددددة  

65 6  )66-31  
(  نمددوذج تدريسددي قددائم  مددا تجهيددز المعمومددات فددي ضددوء 7176السددمان  مددروان أحمددد 

نميددة مهددارات القددراءة لمدراسددة والكتابددة ا كاديميددة لددد  الطددالب الددذاكرة العاممددة لت
معممي الم ة العربية بكميات التربية  مجمة دراسدات فدي المنداهج وطدرق التددريس  

716 27-64  
(  نمددددوذج بددددادلي لمددددذاكرة العاممددددة  مجمددددة العمددددوم اإلنسددددانية 7174سددددهيمة  وصدددديه خالددددد 
  776-772(  61 6والجتما ية  

(   مددم الددنفس المعرفي ترجمددةا مصددطفي كامددل  محمددد الحسددانين 7111بددرت سولسددو  رو 
   القاهرةا مكتبة ا نجمو المصرية 7الدق(  ط
(  الفدددروق فدددي المعالجدددة المفظيدددة والسددديادة المخيدددة بدددين التالميدددذ 7173سددديد  ديندددا سدددمير 

المتددددددددأخرين دراسدددددددديا وذوي صددددددددعوبات الددددددددتعمم فددددددددي المرحمددددددددة البتدائية رسددددددددالة 
 ر من ورة  كمية التربية  جامعة حموان ماجستيرغي

(  إستراتيجية مقترحة قائمة  ما التعمم المنظم ذاتيدا لعدالج الضدعه 7177السيد  محمود 
في مهارات الفهم القرائي لد  التالميدذ ذوي صدعوبات الدتعمم بالمرحمدة اإل داديدة  

 رسالة ماجستير غير من ورة  كمية الدراسات العميا  جامعة القاهرة 
(  الفدددروق فدددي صدددعوبات الكتابدددة بدددين ا طفدددال ذوي صدددعوبات 7174لسددديد  هبدددة محمدددد ا

الكتابددة والمهم ددين فددي المرحمددة البتدائيددة  رسددالة ماجسددتير غيددر من ددورة  كميددة 
 التربية  جامعة حموان 

(   مددم الددنفس المعرفددي المعاصددر  القدداهرة  مكتبددة ا نجمددو 7667ال ددرقاوي  أنددور محمددد 
 المصرية 

(  الددذاكرة العاممددة والزدواجيددة الم ويددةا دراسددة مقارنددة بددين تالميددذ 7176رحمددة  صددادقي 
نددددداطقين بالعربيدددددة وتالميدددددذ نددددداطقين بالتارقيدددددة بمنطقدددددة تمنراسدددددت  مجمدددددة العمدددددوم 

  76-7( 72اإلنسانية والجتما ية  
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(  إسددددتراتيجيات ت ددددفير المعمومددددات فددددي الددددذاكرة المفظيددددة 7173الصددددافي  آمنددددة منصددددور 
ة لدددد  طمبددددة الصددده الخدددامس اإل دددددادي ذوي الكمدددال القسدددري وأقددددرانهم وال دددكمي

 العاديين  رسالة ماجستير  كمية التربية لمعموم اإلنسانية  جامعة بابل 
(  القدددددرة المكانيددددة وسددددعة الددددذاكرة العاممددددة لددددد  ا طفددددال المكفددددوفين 7174صددددب   أحمددددد 

  والمبصرين  رسالة ماجستير  كمية التربية  جامعة اليرموع
(  النتبدداد والدذاكرة العاممددة لدد  تالميدذ ذوي صددعوبات تعمدم القددراءة  7173ضديه  فاطندة 

  761-771(  72 7مجمة أنسنة لمبحوث والدراسات  
(  دراسدة العالقدة بدين الدذاكرة العاممدة وكدل مدن مهدارات مدا 7177العازمي   ائ ة ديجان 

حمدة البتدائيدة  مجمدة العمددوم وراء المعرفدة ومهدارات الفهدم القرائدي لددد  تالميدذ المر 
  774-52(  6 71التربوية  مصر  

(  7172 ا دددددور  أحمدددددد حسدددددن و النجدددددار  حسدددددني زكريدددددا و محمدددددد  محمدددددد مصدددددطفي 
 صعوبات التعمم النمائية   مانا دار المسيرة لمن ر والتوزيع   

(  النتبددداد والدددذاكرة العاممدددة لدددد   يندددات مختمفدددة مدددن ذوي 7115 ا دددور  أحمدددد حسدددن 
مجمددددة البحددددوث النفسددددية  وبات الددددتعمم وذوي فددددرط الن دددداط الزائددددد والعدددداديين صددددع

  64-7( 7 71 والتربوية  كمية التربية  المنوفية
(  العالقة بين سعة الذاكرة العاممة ومسدتويات ت دفير 7176 بد الجميل  غادة  بد الجواد 

حددث العممددي المعمومددات والفهددم القرائددي لددد  طالبددات المرحمددة الجامعيددة  مجمددة الب
  623-667(  6 72في التربية  
(   مم الدنفس المعرفدي بدين النظريدة والتطبيدق الدذاكرة المسدتقبمية  7173 بد العميم  زينب 

 القاهرةا دار الكتاب الحديث 
(  الفددروق بددين مرتفعددي ومنخفضددي التحصدديل فددي ا داء 7177 بددد ال نددي  إسددالم أنددور 

ة التربيدة باإلسدما مية  كميدة التربيدة  جامعدة  مدا مهدام الدذاكرة العاممدة  مجمدة كميد
  731-766(  76قناة السويس   

(  التددأخر الدراسدديا مفهومدده  أسددبابه   الجدده  مجمددة 7174 بددد القددادر  أبددو بكددر ساسددي 
  766-766( 76جامعة اليرموع   
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(  مهدددارات مدددا وراء المعرفدددة ودافعيدددة القدددراءة والددددذاكرة 7176 بدددد النبدددي  محسدددن محمدددد 
ممدددة كمنبئدددات بدددالفهم القرائدددي لدددد  تالميدددذ الصددده السدددادس البتددددائي  مجمدددة العا

  613-712( 7 71دراسات تربوية واجتما ية  مصر  
(  الددذاكرة العاممددة لددد  العدداديين وذوي صددعوبات الددتعمم 7116 بددد الهددادي  داليددا خيددري 

 والمتددددأخرين دراسدددديا وبطيددددص الددددتعمم بالصدددده الخددددامس البتدددددائي  مجمددددة ا زهددددر 
766 6  )776- 755  

(  فا ميدددة برندددامج تددددريبي فدددي تحسدددين الدددذاكرة العاممدددة لدددد  7173العبدددري  ال اليدددة زاهدددر 
طالبات صعوبات تعمدم القدراءة فدي محافظدة مسدقط  كميدة العمدوم وايداب  جامعدة 

 نزوي 
(  فا ميدددة برندددامج تددددريبي لتنميدددة أداء الدددذاكرة العاممدددة لدددد  7172 بيدددد  محمدددود سدددمير  

(  7 7العجدددز النمدددائي الحسدددابي  مجمدددة المعهدددد الدددولي لمدراسدددة والبحدددث  طدددالب 
67-776  

(  فعاليدددة التددددريب القدددائم  مدددا حدددل الم دددكالت فددددي 7176 ثمدددان  أحمدددد  بدددد الدددرحمن 
تحسين الدذاكرة العاممدة لدد  ذوي صدعوبات الدتعمم  مجمدة التربيدة الخاصدة  مركدز 

  26-7  3جامعة الزقازيق  مصر  المعمومات التربوية والبيئية بكمية التربية  
 (  العمميات المعرفية وتجهيز المعمومات القاهرة  دار الكتاب لمن ر 7173العدل   ادل 

(  برنددامج قددائم  مددا إسددتراتيجيات الددتعمم الددذاتي لتنميددة 7175 ددزب  حسددام الدددين محمددود 
اجدددات الدددذاكرة العاممدددة لدددد  ا طفدددال  المجمدددة الدوليدددة لعمدددوم وتأهيدددل ذوي الحتي

  66-77(  6الخاصة  المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية الب رية   
(  أداء مهدددام الدددذاكرة العاممدددة لدددد  التالميدددذ الفدددائقين دراسددديا 7176الع دددري  فتحدددي رزق 

(  62 6وذوي صددعوبات الددتعمم  مجمددة دراسددات  ربيددة فددي التربيددة و مددم الددنفس  
616-664  

ثدددر القدددراءة الثالثيدددة فدددي الفهدددم القرائدددي وسدددعة الدددذاكرة (  أ7176العميمدددات  حمدددود محمدددد 
العاممددة لددد  طالبددات الصدده الثددامن ا ساسددي فددي ا ردن  مجمددة جامعددة ال ددارقة 

  74-7(  7 77لمعموم اإلنسانية والجتما ية  
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(  فا ميددة التدددريب الحاسددوبي لمهددارات الددذاكرة العاممددة  مددا أداء 7177الفددار  رانيددا محمددد 
ربعدة لدد   يندة مدن ا طفدالا دراسدة تجريبيدة  مجمدة دراسدات نفسدية  مكوناتها ا 

  636-667(  6 77مصر  
(  فعاليددة برنددامج تدددريبي قددائم  مددا بعددض قددوانين الج ددطمت فددي تنميددة 7172فددؤاد  هدداني 

التحكم المعرفي لدد   يندة مدن طدالب الجامعدة النددفا يين  رسدالة دكتدوراد غيدر 
 حموان من ورة  كمية التربية  جامعة 

(  الفددددروق فددددي تحمددددل ال مددددوض والضدددد وط ا كاديميددددة بددددين 7174قطددددب  أحمددددد سددددمير 
التالميددذ ذوي صددعوبات الددتعمم والعدداديين فددي المرحمددة البتدائيددة  رسددالة ماجسددتير 

 غير من ورة  كمية التربية  جامعة حموان 
(  دراسدددة مقارندددة لدددبعض خصدددائص وظدددائه الدددذاكرة البصدددرية 7172كامدددل  محمدددد  مدددا 

 لمكانيدددة العاممدددة لدددد  مجمدددو تين مدددن ذوي صدددعوبات التعمم اضدددطرابات اإلدراعا
البصددري لمددنص المقروء(والعدداديين مددن تالميددذ الحمقددة ا ولددا بددالتعميم ا ساسددي  

  635 -671(   66مجمة كمية التربية   
(  فا ميددة برنددامج لعددالج صددعوبات تعمددم القددراءة لتالميددذ 7115الكحددالي  سددالم بددن ناصددر 

الخدددامس بسدددمطنة  مدددان  رسدددالة دكتدددوراد غيدددر من دددورة  كميدددة الدراسدددات  الصددده
 العميا  جامعة القاهرة 

(  الفدددروق فدددي الدددذاكرة العاممدددة  المفظيدددة وغيدددر المفظيدددة بين 7116كمدددال  صدددافيناز أحمدددد 
ذوي صدعوبات الددتعمم واضددطرابات النتبدداد مددن تالميددذ المرحمددة البتدائيددة بالمدينددة 

  727-716(  36 4التربية بالزقازيق  المنورة  مجمة كمية 
(  أثددر مددد  الدددذاكرة العاممددة وتن دديطها  مددا الفهددم  مجمددة  مدددم 7662محمددد  أحمددد طدده 
  766-775(66 6النفس  
مائيددة إلسدتراتيجيات حدل الم دكالت الحسدابية  القتهددا ن(  دراسدة 7114محمدد  أحمدد طده 

ات تعمددم الحسدداب  مجمددة بالددذاكرة العاممددة لددد  التمميددذات العاديددات وذوات صددعوب
  766-6(  3كمية التربية   
(  أثددر الددذاكرة العاممددة البصددرية  مددا كفدداءة أداء مهددام البحددث 7115محمددد  محمددد  مددي  

البصدددري لدددد  مرتفعدددي ومنخفضدددي التحصددديل الدراسدددي  مجمدددة البحدددوث النفسدددية 
  666-671(  7 76والتربوية  كمية التربية  جامعة المنوفية  مصر  
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(  فعاليدة برندامج تددريبي لتحسدين أداء الدذاكرة العاممدة لدد  7173  مديحة حامدد المحمدي
أطفددال الروضددة ذوي صددعوبات الددتعمم  المجمددة الدوليددة لمعمددوم التربويددة والنفسددية  

7 77  )746- 761  
( قدددرة الددذاكرة  مددا المعالجددة النتقائيددة واإلسددتراتيجية 7667مددروزق  مددرزوق  بددد المجيددد 

ي  ينددددة مددددن ا طفددددال العدددداديين والمتددددأخرين فددددي القددددراءة  المجمددددة لممعمومددددات لددددد
  34-62(  7 77العربية لمتربية  تونس 

(  دراسدة مقارندة لدبعض خصدائص وظدائه الدذاكرة البصدرية 7112مصطفي  محمد  ما 
المكانية العاممة لد  مجمو تين من ذوي صعوبات الدتعمم والعداديين مدن تالميدذ –

  635 -671(  66ا ساسي  مجمة كمية التربية    الحمقة ا ولا بالتعميم
(  فعاليدددة برندددامج باسدددتخدام الحاسدددوب فدددي تنميدددة الدددو ي 7116مطدددر   بدددد الفتددداح رجدددب 

الفونولوجي وأثرد  ما الذاكرة العاممة والمهدارات الم ويدة لدد  ذوي صدعوبات تعمدم 
-734(  7 6القراءة  مجمدة دراسدات  ربيدة فدي التربيدة و مدم الدنفس  السدعودية  

776  
(  الك دددده المبكددددر  ددددن صددددعوبات الددددتعمم المدرسددددي لددددد  تالميددددذ 7171مفيدددددة  مراكددددب 

تربويدددددة  رسدددددالة  -المرحمدددددة البتدائيدددددة نموذج صدددددعوبات القدددددراءة مقاربدددددة معرفيدددددة
ماجسدددتير من دددورة  كميدددة ايداب والعمدددوم اإلنسدددانية والجتما يدددة  جامعدددة بدددداجي 

 مختار  نابة 
(  صدددعوبات تعمدددم القدددراءة لدددد  تالميدددذ المرحمدددة 7175ر منصدددوري  مصدددطفي  بدددد القددداد

 البتدائية الذين التحقوا بالمدرسة في سن مبكرة 
(  مقارندددة بدددين ا طفدددال العددداديين وا طفدددال ذوي صدددعوبات 7176المنيدددع  ناصدددر سدددعود 

الددتعمم فددي القددراءة والكتابددة والددو ي الفونولددوجي والددذاكرة العاممددة ومقيدداس السددر ة  
  767-777(  7 76لتربية بأسيوط  مصر  مجمة كمية ا
(  الفروق في مهارات التواصل غير المفظي ومسدتوي القمدق بدين 7174مهد   طه مهدي 

التالميدددذ ذوي صدددعوبات الدددتعمم والعددداديين بالحمقدددة ا ولدددا مدددن التعمددديم ا ساسدددي  
 رسالة ماجستير غير من ورة  كمية التربية  جامعة حموان 

(  الذاكرة العاممة وصعوبات التعمم في القراءة والرياضديات لدد  7116ميقا  ماجدة طاهر 
تالميددذ وتمميددذات المرحمددة البتدائيددة  رسددالة دكتددوراد  كميددة التربيددة  جامعددة طيبددة  

 السعودية 
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(  أثر التدريب  ما بعض مهام الدذاكرة العاممدة المفظيدة وغيدر 7171نجاتي  أمل سميمان 
لفهدم القرائدي لدد   يندة مدن تالميدذ المرحمدة المفظية  مدا تحسدين بعدض مهدارات ا

 البتدائية ذوي صعوبات التعمم  كمية التربية  جامعة قناة السويس 
(  سددددعة الدددددذاكرة العاممددددة ومسددددتوي تجهيددددز المعمومدددددات 7177الوطبددددان  محمددددد سددددميمان 

كمنبئات لفهم النص المقروء لد  طالب الصده الخدامس البتددائي وطالباتده فدي 
باستخدام النمذجدة البنائيدة  مجمدة العمدوم التربويدة والنفسدية  جامعدة منطقة القصيم 

  64-7(  7 2القصيم  
(  تصددميم وتقنددين اختبددار لتقيدديم مسددتوي الددذاكرة العاممددة  مجمددة العمددوم 7172يحيددي  فددرح 

    372 -264(  66اإلنسانية   
الب دددري  (  المرجدددع فدددي  مدددم الدددنفس المعرفدددي  العقدددل7176يوسددده  سدددميمان  بدددد الواحدددد 

 وتجهيز ومعالجة المعمومات  دار الكتاب الحديث  القاهرة 

 ثانيا: املشاجع األجنبيت:
Alloway,T (2006). Verbal and Visuopatial Short Term Memory in Childern Are They 

Separable, Wiley Online Library,77(6). 

Baddeley,A. (1992).Working Memory. Published Article, journal  of science, (255), 556-

600. 

Baddeley,A. (2003).Working Memory and Language: an Overview, University of  

Bristol,(36):189-208. 

Baddeley,A .(2006). The Multi – Compment Model of Working Memory Explorations in 

Experimental Cognitive Psychology, Neuroscience,139:5-21. 
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Profitable, Algeria, 26:89-95. 
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