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بي قائم علـى نظریـة التكامـل الحسـي لتحسـین الـذاكرة العاملـة فعالیة برنامج تدری
  في خفض صعوبات الفهم القرائي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي 

 عبد العزیز إبراهیم سلیم                                                                         
  ملخص الدراسة: 

شف عن فعالیة برنامج تدریبي قـائم علـى نظریـة استهدفت الدارسة الحالیة الك
التكامــل الحســي لتحســین الــذاكرة العاملــة فــي خفــض صــعوبات الفهــم القرائــي لــدى 

) تلمیــذًا ٣٠تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي، وتكونـت عینـة الدراسـة الحالیـة مـن (
وتلمیــذة بالصــف الخــامس االبتــدائي، قســموا إلــى مجمــوعتین؛ تجریبیــة وتكونــت مــن 

) ١٠) تلمیــذا وتلمیــذة فــي عمــر (١٥) تلمیـذًا وتلمیــذة، وضــابطة وتكونــت مـن (١٥(
سنوات بمدرسة صالح الدین االبتدائیـة بـإدارة بنـدر دمنهـور، محافظـة البحیـرة للعـام 

بقت علیهم األدوات التالیة:٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي    م. ُط
(محمـود أبـو بینیـه للـذكاء " الصـورة الخامسـة" إعـداد وتقنـین:  -قیاس ستانفوردم .١

 ).٢٠١١النیل، محمد طه، عبد الموجود عبد السمیع، 
اختبــــار الفــــرز العصــــبي الســــریع لفــــرز التالمیــــذ ذوي صــــعوبات الــــتعلم، إعــــداد  .٢

 ).٢٠٠١وتقنین: (عبد الوهاب كامل، 
 اختبار الذاكرة العاملة، إعداد: (الباحث). .٣
  مقیاس الفهم القرائي، إعداد: (الباحث).  .٤

فــي تحقیــق أهــدافها علــى المــنهج التجریبــي وعلــى عــدد وقــد اعتمــدت الدراســة 
 Wilcoxonمــن األســالیب اإلحصــائیة مثــل معامــل االرتبــاط واختبــار ویلكوكســون 

  واختبار مان ویتني لداللة الفروق بین متوسطات الرتب.
  وتوصلت الدراسة إلى:

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات تالمیـذ المجموعـة  - ١
ــــذ المجموعــــة الضــــابطة فــــي التجر  یبیــــة ومتوســــطات رتــــب درجــــات تالمی

 القیاس البعدي على اختبار الذاكرة العاملة لصالح المجموعة التجریبیة. 
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات تالمیـذ المجموعـة  - ٢
التجریبیة في القیاس القبلي والبعـدي علـى اختبـار الـذاكرة العاملـة لصـالح 

 یاس البعدي. الق
ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات رتـــب درجـــات تالمیـــذ  - ٣ عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل

المجموعـــة التجریبیـــة فـــي القیـــاس البعـــدي والتتبعـــي علـــى مقیـــاس الـــذاكرة 
 العاملة.

وجـــــود فـــــروق ذات دالالت إحصـــــائیة بـــــین متوســـــطات رتـــــب درجـــــات تالمیـــــذ  - ٤
ة المجموعــــــة التجریبیــــــة ومتوســــــطات رتـــــــب درجــــــات تالمیــــــذ المجموعـــــــ

الضــابطة فــي القیــاس البعــدي علــى مقیــاس الفهــم القرائــي لصــالح تالمیــذ 
 المجموعة التجریبیة. 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات تالمیـذ المجموعـة  - ٥
التجریبیــة فــي القیــاس القبلــي والبعــدي علــى مقیــاس الفهــم القرائــي لصــالح 

 القیاس البعدي. 
ـــة  - ٦ إحصـــائیة بـــین متوســـطات رتـــب درجـــات تالمیـــذ عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل

المجموعة التجریبیة فـي القیـاس البعـدي والتتبعـي علـى مقیـاس صـعوبات 
 الفهم القرائي.

  الكلمات المفتاحیة: 
  التكامل الحسي، الذاكرة العاملة، صعوبات الفهم القرائي
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Effectiveness of a training program based on sensory integration 
theory For  improving working memory In decreasing reading 
comprehension disabilities among Five's Grades Primary school 
Students 

 
Study Summary: 
The current study aimed to Investigate  the effectiveness of a 

training program based on sensory integration theory for improving the 
working memory In Decreasing reading comprehension disabilities 
among Five's Grades Primary school Students. 

The sample of the current study consisted of (30) students from 
Five's Grades Primary school Students, divided into two groups; 
experimental group (15) and control of (15) students .and the age of 10 
years from El-Beheira Governorate for the academic year 2016/2017.  

The study used the following tools: 
(1) Stanford-Binet Intelligence test , (Fifth Edition (SB5): 

Arabization and Standardization by (Mahmoud Abu El-Nil, 
Mohamed Taha,  &Abdel-MaoGood Abdel-Samea, 2011). 

(2)Rapid nerve screening test To identify students with learning 
disabilities, Preparation and Standardization by: (Abdel Wahab 
Kamel, 2001). 

(3)Working memory test, prepared by the  (researcher). 
(4)reading comprehension scale, prepared by the  (researcher). 
The study was based on the experimental approach and on a number 
of statistical methods such as correlation coefficient and Wilcoxon 
test to denote differences between grade averages.  
The study reached a number of results, the most important of which 
are:  
(1)There are statistically significant differences between the average 

rankings scores of the students of the experimental group and the 
average rankings  scores of the students of the control group in 
the working memory test in favor of the experimental group. 

(2)There are statistically significant differences between the average 
rankings scores of the students of the experimental group in the 
Pre-Post measurement on working memory test in favor of the 
Post measurement. 

(3)There are no statistically significant differences between the 
average rankings scores of the students of the experimental 
group in the Post – Follow Up measurement on working 
memory test.  
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(4)There are statistically significant differences between the average 
rankings scores of the students of the experimental group and the 
average rankings  scores of the students of the control group 
reading comprehension test in favor of the experimental group. 

(5)There are statistically significant differences between the average 
rankings of scores of the students of the experimental group in 
the Pre-Post measurement on reading comprehension test in 
favor of the Post measurement.. 

(6)There are no statistically significant differences between the 
average rankings of scores of the students of the experimental 
group in the Post – Follow Up measurement on reading 
comprehension Test.  
key words: 
Sensory integration, working memory, reading comprehension 
disabilities 
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  مقدمة الدراسة: 
یعد الفهم القرائي من أهم المفـاهیم التـي تـرتبط بصـورة مباشـرة بعملیـة القـراءة؛ 
فقراءة بال فهم ال تعد قراءة بمفهومهـا الصـحیح، كمـا أن الفهـم القرائـي مطلـب لغـوي 
وأكـــادیمي مهـــم وهــــو الغایـــة مـــن عملیــــة القـــراءة فـــي المقــــام األول، وبـــالنظر للفهــــم 

لیــة معقــدة تســیر فــي مســتویات متباینــة وتتطلــب قــدرات عقلیــة القرائــي نجــد أنــه عم
عمال العقـل والتأمـل واالسـتنتاج والتحلیـل وكلهـا  متنوعة كاالنتباه والتذكر والتفكیر وإ
مهــارات یحتاجهــا التالمیــذ فـــي تحصــیلهم األكــادیمي. وتصـــبح مهمــة بشــكل متزایـــد 

الصــفوف الدراســیة.  للتحصــیل فــي جمیــع المــواد الدراســیة مــع تقــدم التالمیــذ خــالل
وبالتـــالي یمكـــن القـــول إن الفهـــم القرائـــي أســـاس لـــتعلم المقـــروء، واالســـتفادة منـــه فـــي 

  تعلم غیره.
ف الفهـــم القرائـــي بأنـــه الـــتمكن مـــن فهـــم النصـــوص المكتوبـــة مـــن خـــالل  عـــرَ ُ وی

 ,Rand)استخالص واستنتاج دالالتهـا ومعانیهـا واألفكـار األساسـیة التـي تتضـمنها
تـــالي یمثـــل الفهــــم القرائـــي واحـــدة مـــن أهـــم العملیـــات والمهــــارات ؛ وبال(10 ,2002

 & Nash)األكادیمیـــة األساســــیة المطلوبــــة لحــــدوث عملیـــة التعلــــیم والــــتعلم 
Snowling, 2006) ــــم ّ دراك الكلمـــات وتفه ؛ ولـــذلك فـــإن أي قصـــور فـــي تعـــرف وإ

مثــل دالالتهــا ومعرفــة معــاني الفقــرات المقــروءة واســتخالص األفكــار الرئیســة منهــا ی
ا مباشر النخفاض التحصیل الدراسي. ا للتعلم، ویعد سببً ا أساسیً   عائقً

% مــن ١٥% إلـى ١٠وتشـیر نتـائج بعـض الدراسـات البحثیـة إلـى أن مـا بـین 
األطفـــال یعـــانون مـــن قصـــور جـــوهري دال فـــي الفهـــم القرائـــي علـــى الـــرغم مـــن أن 

  . (Stothard & Hulme, 1995) عادیةمستویات األداء والطالقة القرائیة لدیهم 
إلــى أن صــعوبات الفهــم القرائــي تــؤثر  (Logsdon, 2017: 45)كمــا أشــارت 

بصـــورة ســـلبیة علـــى قـــدرة المـــتعلم علـــى فهـــم معنـــى الكلمـــات والفقـــرات، فضـــًال عـــن 
اقتــران صــعوبات الفهــم القرائــي بمعانــاة المــتعلم مــن مشــكالت نوعیــة فــي المهــارات 

یــك بینتهــا، ومــع ذلــك یبقــي القصــور فــي األساســیة للقــراءة مثــل ترتیــب الكلمــات وتفك
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وفیمــا فهــم معنــى ودالالت الكلمــات الملمــح األبــرز لصــعوبات القــراءة بشــكل عــام. 
 :Logsdon, 2017)یتعلق بالتفسیر السببي لمظاهر صعوبات الفهم القرائي أفـادت 

ا  (59 بــأن القصــور فــي الوظــائف التنفیذیــة وفــي مكونــات الــذاكرة العاملــة یلعــب دورً
ا فــي نشــأة وتطــور صــعوبات الفهــم القرائــيأساســ ، فضــًال عــن الخلــل فــي المعالجــة یً

اللغویـــة واالســــتدالل البصـــري فــــي المراكـــز الدماغیــــة، وعلـــى ذلــــك تتمثـــل أعــــراض 
  : في:(Logsdon, 2017: 60-61)صعوبات الفهم القرائي على نحو ما أوردت 

 صعوبة فهم األفكار المهمة في النصوص المقروءة.  - ١
المهــــارات األساســــیة للقــــراءة مثــــل صــــعوبة تعــــرف الكلمــــة  صــــعوبات فــــي - ٢

دراك معناها.  وإ
صعوبة ممارسة القراءة الجهریة بـدون متاعـب، مـع عـدم فهـم أو تـذكر مـا  - ٣

 یتم قراءته. 
ــــه، فضــــًال عــــن نقــــص  - ٤ القصــــور الــــدال فــــي إعــــادة صــــیاغة مــــا یــــتم قراءت

 الطالقة اللغویة. 
التعامــــل مــــع المهــــام محاولــــة تجنــــب القــــراءة مــــع الشــــعور باإلحبــــاط عــــن  - ٥

  القرائیة الجهریة. 
وعلیــه فــإن هنــاك عالقــة وثیقــة بــین الــذاكرة العاملــة والفهــم القرائــي؛ فقــد ذكــر 

(Pugh& McCardle, 2009)  أن الــــذاكرة العاملــــة مكــــون أساســــي فــــي تنمیــــة
المهــارات األكادیمیــة بصــفة عامــة ومهــارات الفهــم القرائــي بصــفة خاصــة؛ ذلــك ألن 

ا لكـــل مـــن القـــدرة علـــى االح ـــة محـــدًدا ضـــروریً تفـــاظ بالمعلومـــات فـــي الـــذاكرة العامل
  القراءة والتعلم. 

وممـــا یؤكـــد كـــذلك علـــى ارتبـــاط الـــذاكرة العاملـــة بـــالفهم القرائـــي وجـــود شـــواهد 
ـــة یـــتمكن مـــن ســـرعة  ـــة علمیـــة علـــى أن المـــتعلم الـــذي لدیـــه ذاكـــرة عاملـــة فعال وأدل

ص األفكــــار الرئیســــة منهــــا معالجــــة النصــــوص المقــــروءة وتفهــــم دالالتهــــا واســــتخال
وتوظفیهـــا فـــي أداء المهـــام التعلیمیـــة، وتتضـــح أهمیـــة الـــدور المركـــزي الـــذي تلعبـــه 
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الــذاكرة العاملــة فــي عملیــات الــتعلم مــع تقــدم المــتعلم الدراســي وتعقــد خبــرات الــتعلم 
)Lervag, Redick, & Hulme-Melby .ومهامــه وتنــوع النصــوص القرائیــة 

2016)    .  
كرة العاملة هي المسـئولة عـن عملیتـي المعالجـة والتخـزین الـوقتي وبما أن الذا

للمعلومــات، وهــي منظومــة معرفیــة تســهم بــدور محــوري فــي األداء العقلــي المعرفــي 
ویمكـــن تصـــورها كمنظومـــة للمعالجـــة والتخـــزین قصـــیر األمـــد، وتشـــتمل علـــى منفـــذ 

معالجــــــة مركـــــزي للمراقبـــــة التنفیذیــــــة تخضـــــع لـــــه منظومتــــــان فرعیتـــــان؛ إحـــــداهما ل
ـــــد  ـــــة(لطفي عب ـــــة وأخـــــرى لمعالجـــــة المعلومـــــات البصـــــریة المكانی المعلومـــــات اللفظی

). فـــإن أي اضـــطراب أو خلـــل یحـــدث فـــي وظـــائف الـــذاكرة ١١٩، ١٩٩٨الباســـط، 
العاملــــة یتســـــبب فــــي إعاقـــــة عملیــــة الـــــتعلم أو عــــدم القـــــدرة علــــى تـــــذكر المعـــــارف 

  ة.والمعلومات السابقة لالستفادة منها في المواقف الجدید
حیـث  )٢٠٠٥)، مصـطفى كامـل(٢٠٠٠عـادل العـدل(وهذا ما یؤكده كل من 

 لـدى الـذاكرة نظـام مكونـات أهـم العاملـة أحـد أشـارا إلـى أنـه وبـالرغم مـن أن الـذاكرة
حیـث  المشـكالت، وحـل فإنهـا كـذلك المكـان الـذي تـتم فیـه عملیـة التفكیـر  اإلنسان؛

 التـي المكانیـة والبصـریة لفظیـةال مكوناتهـا وظـائفإنها تؤدي هذا الدور من خـالل 
الـذي  الـراهن الموقـف فـي المختلفـة المعلومـاتتجهیـز ومعالجـة  فـي رئـیسدور  لهـا

یتعــرض لــه الفــرد، وتخــزین تلــك المعلومـــات فــي الــذاكرة طویلــة المــدى واســـتدعائها 
   منها وقت الحاجة.

كمــــا تعـــــد الــــذاكرة العاملـــــة وظیفــــة أساســـــیة فــــي نطـــــاق الوظــــائف التنفیذیـــــة، 
  :  )Baddeley ,2002(ضمن نسقین وظیفیین أساسیین وتت

ا لها المعلومات اللفظیة.  - ١  حلقة الوعي الصوتي؛ التي تخزن وفقً
ـا لهـا المعلومـات البصـریة  -لوحة الرسم البصریة - ٢ المكانیة؛ التـي تخـزن وفقً

  والمكانیة. 
ــا یفضــي إلــى  وعلــى ذلــك فــإن الخلــل أو القصــور فــي أي منهمــا أو كلیهمــا معً

كدالــة باألســاس للقصــور فــي الــدائرة  dyslexiaالمتعلمــین مــن عســر القــراءة معانــاة 
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الصوتیة ودائرة الوعي الصوتي في الوظیفة التنفیذیة والتي یسـتدل علیهـا مـن عجـز 
المـــتعلم عـــن تعلـــم القـــراءة أو فهـــم وتأویـــل الكلمـــات ومعرفـــة دالالتهـــا واســـتخالص 

  .(De Jong, 2006)األفكار الرئیسة من النصوص المقروءة 
باإلضـافة إلـى مـا سـبق فـإن القصـور فـي الـذاكرة العاملـة یـؤثر أیضـًا وبصــورة 
ــــــین الحــــــروف  ــــــات ب ــــــم العالق ــــــال للصــــــوتیات أي تعل ســــــلبیة علــــــى اكتســــــاب األطف
ا  ا أساســـیً واألصــوات، ویعـــد الـــنقص أو القصـــور فـــي الـــوعي واألداء الصـــوتي مؤشـــرً

فة خاصـة، األمـر تعكسـه لمشكالت التعلم بصفة عامة ومشكالت الفهم القرائي بصـ
ا في كلمـة وتكـوین  عدم قدرة الطفل على الربط بین الحروف وأصواتها ووضعها معً

)Carlisle & جمــل بمــا یعجــزه عــن فهــم دالالت ومعــاني النصــوص المقــروءة 
Rice, 2002).   

واتســـاقًا مـــع ســـبق أشـــارت نتـــائج بعـــض الدراســـات إلـــى معانـــاة التالمیـــذ ذوي 
صــعوبة مــن مشــكالت عدیــدة تتعلــق بالــذاكرة العاملــة مثــل صــعوبات الفهــم القرائــي 

ــــــي یســــــمعونها،  ــــــاع التعلیمــــــات الت ــــــذكرها، وصــــــعوبة اتب ــــــاظ بالمعلومــــــات وت االحتف
باإلضـــافة إلـــى معانـــاتهم مـــن خبـــرات الفشـــل  وصـــعوبات فـــي حفـــظ النصـــوص،

واإلحباط نتیجة عجزهم عن تلبیة أو تحقیـق توقعـات اآلخـرین، وكـذلك عجـزهم عـن 
ـــــــق أهـــــــدا . كمـــــــا خلصـــــــت نتیجـــــــة دراســـــــة (Alloway,2007)فهم الشخصـــــــیة تحقی

(Stothers & Klein, 2010)  إلـى أن قصـور الـوعي الصـوتي واإلدراك الحسـي
النـــاتج عـــن قصـــور فـــي الـــذاكرة العاملــــة یـــؤدي إلـــى صـــعوبات فـــي القـــراءة والفهــــم 

التي أشارت إلى وجود عالقـة بـین سـعة  (Carpenter,1980)واالستدعاء، ودراسة 
القصور في الذاكرة العاملـة یـؤدي إلـى صـعوبات  كرة العاملة والفهم القرائي، وأنالذا

التـي أكـدت علـى أن القصـور فـي  (DeGangi, 1991)ودراسـة فـي اإلدراك والفهـم.
للمعلومــات لــدى األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم یمكــن أن یــؤدي  المعالجــة الحســیة

یــة، وتطــویر اللغــة، والتعبیــر إلــى صــعوبات فــي اكتســاب المهــارات الحســیة واإلدراك
  االنفعالي.
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كمــا أن القــدرة علــى تكــوین الكلمــات وتحلیلهــا تتطلــب أن یكــون لــدى المــتعلم 
الـذاكرة الجیـدة یسـتطیع أن یتـذكر مـادة ذاكرة عاملة قویـة ونشـطة، فالتلمیـذ صـاحب 

 & ,Jincho, Namiki)طویلـة ویسـترجعها بدقـةالـتعلم بسـرعة، ویحـتفظ بهـا لفتـرة 
Mazuka,2008) ومــن هنــا تبــرز بصــورة قویــة العالقــة بــین الــذاكرة العاملــة والفهــم .

ـض بصـورة  القرائي، األمر الذي یصح معـه افتـراض أن تحسـین الـذاكرة العاملـة یخفّ
   دالة من صعوبات الفهم القرائي.

وعـن العالقـة بـین الـذاكرة العاملـة والعـالج القـائم علـى تعـدد الحـواس توصــلت 
إلـــى أن المعالجـــة متعــــددة   .(Quak,  London& Talsma,2015)دراســـة 
واس ـــذاكرة  multisensory perspectiveالح تتفاعـــل بطریقـــة أكثـــر فعالیـــة مـــع ال

العاملة. مما یساعدنا في فهم كیفیة تفاعل حواسنا في مراحل مختلفـة مـن المعالجـة 
بهــا  داخــل الــذاكرة العاملــة، وتثیــر هــذه التفــاعالت أســئلة تتعلــق بالطریقــة التــي یــتم

حفــظ المعلومــات فــي الــذاكرة العاملــة. كمــا أن مــدخل تعــدد الحــواس لدراســة الــذاكرة 
العاملــة أمــر ال غنــى عنــه لتحقیــق فهــم واقعــي لكیفیــة قیــام الــذاكرة العاملــة بمعالجــة 

  المعلومات واالحتفاظ بها.
فإنـــه إذا أردنـــا تحســـین تعلـــم التالمیـــذ ذوي  (Ayres,1972)ووفقـــًا لمـــا أوردتـــه

لفهم القرائي فإنه من المفضل استخدام العـالج المهنـي الـوظیفي المعتمـد صعوبات ا
أو المـدخل متعـدد  Sensory Integration Therapy على مدخل التكامل الحسـي

اءmultisensory perspective الحـواس تنفیـذ الخطـط العالجیـة التربویـة الفردیـة  أثن
األكـــادیمي للتالمیـــذ ذوي لفعالیتـــه فـــي تحســـین مســـتوى االســـتیعاب أثنـــاء التحصـــیل 

    صعوبات التعلم كما أكدت.
 & Robert, King- Thomas)ویتفـــق مـــع هـــذا الـــرأي كـــل مـــن 

Boccia,2007)  أن اسـتخدام أسـلوب العـالج القـائم علـى تعـدد الحـواس الذین یـرون
یمكـن أن یسـاعد التالمیـذ علـى یعتبر وسیلة فعالة لعالج صعوبات الـتعلم، كمـا أنـه 

عوبات، باإلضافة إلى تحسینه لسلوكیاتهم والتي قد تشـمل السـلوك مواجهة هذه الص
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العــدواني والعنــف وضــعف القــدرة فــي الســیطرة علــى الــذات وغیرهــا مــن الســلوكیات 
  غیر المقبولة داخل الفصل الدراسي.

فــإن صــعوبات الــتعلم  (Dockrell& Lindsay,2000)ووفقـًا لمــا توصــل إلیــه 
للتالمیـذ فـي ثـالث منـاطق هـي: التعامـل مـع  یمكن أن تؤدي إلـى مشـكالت بالنسـبة

المـــــنهج المعتمـــــد علـــــى مهـــــام مرتبطـــــة باللغـــــة، والتفاعـــــل والمهـــــارات االجتماعیـــــة، 
واالنتبــاه والقــدرة علــى الــتعلم. ونظــرًا النتشــار صــعوبات الفهــم القرائــي بــین األطفــال 

شـــار فقـــد أشـــارت التقـــاریر فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة إلـــى ارتفـــاع مســـتوى انت
صعوبات الفهم القرائي بین الطالب حیث تقدر النسبة بمـا یقـرب مـن واحـد مـن كـل 

 ثالثــة طــالب فــي الصــف الرابــع وواحــد مــن كــل أربعــة طــالب فــي الصــف الثــامن
(NAEP, 2011, 6)الصــعوبات تطــال كــل جوانــب نمــو  . باإلضــافة إلــى أن هــذه

دخل العالجــي والــدعم الشخصــیة للــذین یعــانون منهــا ممــا یزیــد مــن أهمیــة بــرامج التــ
. وهـو مـایبرر لبحـث مشـكلة (Fey, Catts, & Larrivee, 1995)لهـؤالء األفـراد 

الدراســة الحالیــة للتعــرف علــى فعالیــة التــدریب القــائم علــى التكامــل الحســي لتحســین 
  الذاكرة العاملة في خفض صعوبات الفهم القرائي لدى التالمیذ.

  مشكلة الدراسة:
وبات الفهـــم القرائـــي صـــعوبات فـــي عملیـــة معالجـــة یواجـــه التالمیـــذ ذوو صـــع

المعلومـــــات وتــــــذكرها فقـــــد أوضــــــحت األدلــــــة والبـــــراهین العلمیــــــة أن التالمیــــــذ ذوي 
صعوبات الفهم القرائي یعانون مـن قصـور فـي مهـارات الـذاكرة العاملـة، فقـد أشـارت 

إلــى وجــود ارتبــاط بــین ضــعف قــدرة  (Shah &Miyake, 1991) نتــائج دراســة
ى تفســیر النصــوص المقـــروءة وفهــم دالالت اللغــة أثنــاء القــراءة والـــذاكرة التلمیــذ علــ

إلــى وجــود  (Gutierrez et al., 2004)العاملــة، وكــذلك توصــلت نتــائج دراســة 
عالقة بین القصـور فـي أداء الـذاكرة العاملـة لمهامهـا وصـعوبات الفهـم القرائـي لـدى 

  ین.مقارنة بأقرانهم العادیالتالمیذ ذوي صعوبات التعلم 
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وبمـــا أن التالمیـــذ ذوي صـــعوبات الفهـــم القرائـــي یعـــانون مـــن اضـــطرابات فـــي 
ـــــذ  ـــــة یكـــــون مـــــن المتوقـــــع أن یواجـــــه هـــــؤالء التالمی ــــات الـــــذاكرة العامل بعـــــض مكونـ
ــــة علــــى  ــــة والمجــــاالت المعرفی ــــد مــــن األنشــــطة األكادیمی ــــذ عدی صــــعوبات فــــي تنفی

  .(Nevo & Breznitz, 2013)اختالف صورها ومستویاتها 
انـــــت الـــــذاكرة العاملــــــة تلعـــــب دورًا مهمـــــًا فــــــي االحتفـــــاظ بكمیـــــة مــــــن فـــــإذا ك

المعلومـــات یكـــون نشـــطًا وجـــاهزًا لالســـتخدام طـــوال الوقـــت، فإنـــه وباســـتخدام بعـــض 
االســتراتیجیات المناســبة یمكــن أن یحّســن مــن قــدرة الــذاكرة العاملــة علــى االحتفــاظ 

فتــرات طویلــة مــن بقــدر أكبــر مــن المعلومــات فــي حالــة نشــطة وجــاهزة لالســتخدام ل
الوقت من خالل الوعي أو الشعور بالعملیات التي تجرى علـى المعلومـات المخزنـة 

  .(Cook & Cook, 2005, 218-219)فیها
),Tsigilis&  Bablekou Chrysochoou ,خلصـــت نتـــائج دراســـة  كمـــا

ـــة بالمهـــارات الفرعیـــة للفهـــم القرائـــي، ویمكـــن مـــن  2011( إلـــى ارتبـــاط الـــذاكرة العامل
تحسین الـذاكرة العاملـة باالعتمـاد علـى األنشـطة التعلیمیـة القائمـة علـى مهـام  خالل

عــــادة صــــیاغة المفــــردات والجمــــل، أن یــــؤدي ذلــــك إلــــى تحّســــن  تماع والعــــد وإ االســــ
جـــوهري دال فـــي مهـــارات الفهـــم االســـتقبالي، وطالقـــة القـــراءة، واســـتخالص دالالت 

  ومعاني القصص المقروءة وفهم دالالت األسئلة. 
علــى أنــه إذا كــان التالمیــذ  (Westood, 2003,144)نفــس الســیاق أكــد وفــي

ذوي صــعوبات الفهــم القرائــي یعــانون مــن صــعوبات فــي الجــزء الخــاص مــن الــذاكرة 
العاملة المسئول عن تـذكر الحـروف أو الكلمـات، واسـتنتاج المعـاني مـن النصـوص 

أكثـــر نشـــاطًا المقـــروءة ، فإنـــه یكـــون مـــن المفیـــد اســـتخدام أســـالیب تشـــركهم بشـــكل 
وانــدماجًا مــع المــواد الدراســیة مــن أجــل تعلمهــا وتــذكرها بشــكل أفضــل، ومــن أكثــر 
البرامج التي تحقق اندماج التلمیذ فـي األنشـطة والمهـام االسـتراتیجیات القائمـة علـى 

لإلشـــارة إلـــي تعـــدد الحـــواس  (VAKT)التكامـــل الحســـي والتـــي تعـــرف اختصـــارا بــــ 
ریةوهـــي؛ الحاســـة  معیةوا Visualالبص  Kinestheticوالحـــس حركیـــة  Auditoryلس
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، ویســمح أســلوب تعــدد الحــواس للطفــل بتتبــع الحــروف والكلمــات Tactileواللمســیة 
  وفي الوقت نفسه نطقها ورؤیتها ولمسها والتعامل معها عن قرب.

أن األطفـال ذوي صــعوبات مــع مـا ســبق حیـث تــرى  (Sandra,2001)وتتفـق 
ا تحــــت المثیــــرات الحســــیة المختلفــــة. لــــذلك فــــإن الفهــــم القرائــــي یكونــــون أكثــــر تشــــت تً

االعتمــاد علــى بــرامج التكامــل الحســي یحســن قــدرة التالمیــذ فــي التغلــب علــى هــذه 
ـــــن مـــــن مفهـــــوم الـــــذات األكـــــادیمي لـــــدیهم. كمـــــا أشـــــارت دراســـــة  الصـــــعوبات ویحسِّ

(Fallon,1994)  إلــى فاعلیــة أنشــطة التكامــل الحســي فــي إحــداث تغییــرات إیجابیــة
ـــم اللغـــة. وكـــذلك  فـــي إكســـاب األطفـــال ذوي القصـــور اللغـــوي والحســـي مهـــارات تعل

التـــــي توصـــــلت إلــــى فعالیـــــة التـــــدریب القــــائم علـــــى التكامـــــل  (Tara,2001)دراســــة 
الحسي في تحسین مهـارات االسـتماع والـوعي الجسـدي، التـوازن والحركـة، والتفكیـر 

  والتخطیط، والمشاركة االجتماعیة.
ــــة البــــرامج التدریبیــــة فــــي تحســــین الــــذاكرة ومــــن الدراســــات التــــي أثبتــــت فع الی

التــي أثبتــت أن اســتخدام اســتراتیجیة  (Ellis & Slinclair,1996)العاملــة؛ دراســة
التشـــجیع الـــذاتي مـــع ذوي القصـــور فـــي المكـــون اللفظـــي للـــذاكرة العاملـــة یســـهم فـــي 
ــــالي  ــــذاكرة طویلــــة المــــدى، وبالت ــــة لتصــــل إلــــى ال تحســــین انتقــــال المعلومــــات اللفظی

 ,Klingberg)تفـــاظ بهـــا صـــورة أفضـــل ولمـــدة أطـــول. كمـــا توصـــلت دراســـةاالح
Forssberg& Westerberg, 2002)  إلــى فعالیــة اســتخدام البــرامج التدریبیــة فــي

المعلومــات البصــریة بالــذاكرة العاملــة ممــا یحســن مــن أداء  تحســین تخــزین ومعالجــة
دین النجالمكــون البصــري بهــا. كمـــا توصــلت نتــائج دراســـة ( الء ال ) إلـــى ٢٠١٤ار، ع

فعالیــــة التــــدریب علــــى توســــیع مجــــال اإلدراك فــــي تحســــین الــــذاكرة العاملــــة لــــذوى 
  صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائیة.

 Americanووفقـــًا لمــــا أشــــارت إلیــــه الرابطــــة األمریكیـــة للعــــالج المهنــــي 
Occupational Therapy Association,2008    فـإن تـدریب الفـرد علـى عملیــة

یتلقــاه مـن معلومــات مـن خـالل حواســه المختلفـة وترمیزهــا وتنظیمهـا مــن  تسـجیل مـا
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خـــالل مـــا یعـــرف بالنظـــام الحســـي یمّكـــن الفـــرد مـــن إنتـــاج ســـلوك مناســـب اســـتجابة 
  لمثیرات البیئة الخارجیة.

أن  (Roberts, King- Thomas& Boccia, 2007, 150)كمــا یؤكــد 
ت الـــذاكرة یســاعد التالمیـــذ اســتخدام التكامــل الحســـي كمــدخل تـــدریبي لتحســین قــدرا

علي مواجهة الصعوبات األكادیمیة التي یعـانون منهـا داخـل حجـرة الدراسـة. ولـذلك 
فإن معرفة مشـكالت الـذاكرة وتشخیصـها وعالجهـا عنـد ذوي صـعوبات الـتعلم تمثـل 
أهدافًا لكـل البـرامج العالجیـة والتربویـة التـي اسـتهدفت عـالج مشـكالت الـذاكرة لـدى 

  تعلم. ذوي صعوبات ال
وبناء على ما سبق من نتائج دراسـات تـم عرضـها حـول أهمیـة بـرامج العـالج 
ــــة وصــــعوبات الفهــــم  الــــوظیفي والتكامــــل الحســــي وعالقتــــه بكــــل مــــن الــــذاكرة العامل

 مــاالقرائــي. فإنــه یمكــن تحدیــد مشــكلة الدراســة الحالیــة فــي الســؤال الــرئیس التــالي: 
ــة ــائم علــى نظری ــامج التــدریبي الق ــذاكرة  فعالیــة البرن التكامــل الحســي لتحســین ال

العاملة في خفض صعوبات الفهم القرائي لدى تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي 
  ویتفرع من هذه السؤال الرئیس السؤالین التالیین:، 
 ـض هل التدریب القـائم علـى نظریـة التكامـل الحسـي لتحسـین الـذاكرة العاملـة یخفّ

 من صعوبات الفهم القرائي؟
نظریــة التكامــل الحســي لتحســین الــذاكرة لیــة البرنــامج القــائم علــى هــل تســتمر فعا

 العاملة في خفض صعوبات الفهم القرائي بعد انتهاء البرنامج التدریبي؟
  أهداف الدراسة:

  إلى تحقیق األهداف التالیة: تسعى الدراسة الحالیة
وصـــــف وتفســــــیر العالقـــــة بــــــین كــــــل مـــــن التكامــــــل الحســـــي والــــــذاكرة العاملــــــة  .١

 الفهم القرائي.وصعوبات 
الكشـــف عــــن فعالیــــة البرنـــامج التــــدریبي القــــائم علـــى التكامــــل لتحســــین الــــذاكرة  .٢

 العاملة في خفض صعوبات الفهم القرائي.
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التحقـــق مـــن اســـتمراریة فعالیـــة البرنـــامج التـــدریبي القـــائم علـــى التكامـــل الحســـي  .٣
ریب لتحسین الذاكرة العاملـة فـي خفـض صـعوبات الفهـم القرائـي بعـد انتهـاء التـد

 بشهر. 
  أهمیة الدراسة:

  تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة في النقاط التالیة:
  ندرة الدراسات العربیة في مجال البرامج القائمـة علـى التكامـل الحسـي لتحسـین

الذاكرة العاملة في خفض صعوبات الفهم القرائـي ممـا دفـع بالباحـث إلـى القیـام 
لومـات الالزمـة عـن طبیعـة هـذا النـوع بهذه الدراسة لتزوید المكتبة العربیة بالمع

  من العالج وفنیاته وطرق تنفیذه. 
  ــــة اســــتفادة اختصاصــــي ومعلمــــي ذوي صــــعوبات الــــتعلم واألخصــــائیین إمكانی

النفســیین مــن البرنــامج التــدریبي الــذي تــم بنــاؤه فــي هــذه الدراســة لتحســین أداء 
 الذاكرة العاملة وأثره في خفض صعوبات الفهم القرائي.

 ة مــن النتــائج التــي ستســفر عنهــا الدراســة الحالیــة فــي توجیــه المعلمــین االســتفاد
للطریقة المثلـى فـي التعامـل مـع التالمیـذ ذوي صـعوبات الفهـم القرائـي لتحسـین 
 قدرتهم على التذكر واالسترجاع داخل الموقف التعلیمي في الفصل الدراسي.

 تســفر عنــه مــن كمــا تكمــن األهمیــة التطبیقیــة للدراســة الحالیــة كــذلك فــي مــا س
لقــاء الضــوء علــى النقــاط البحثیــة الجــدیرة  نتــائج قــد تفیــد البحــوث المســتقبلیة، وإ

 بالبحث والدراسة فیما یتعلق بموضوع الدراسة الحالیة.
  مصطلحات الدراسة:

  تتضمن الدراسة الحالیة المصطلحات التالیة:
   Disabilities  Reading Comprehensionصعوبات الفهم القرائي -١

عوبات الفهــم القرائــي مفهــوم یصــف األطفــال الــذین یعــانون مــن صــعوبات صــ
 التعـرف في فهم ما یقرأون، والبطء وعدم الدقة في قراءة الكلمـات، وكـذلك صـعوبة

 وتحدید معنى الفقرات، وفهم الجملة، على والتعرف معناها، وتحدید المفردات على
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ستبعاد التفاصـیل غیـر المرتبطـة التفاصیل ذات العالقة، وا وتحدید الرئیسة، األفكار
  بالنص المقروء.

كمـــا تتحـــدد بالدرجـــة التـــي یحصـــل علیهـــا التلمیـــذ فـــي اختبـــار الفهـــم القرائـــي 
  المستخدم في الدراسة الحالیة.

  Working memoryالذاكرة العاملة  -٢
) الـــــذاكرة العاملــــة بأنهـــــا:" نشـــــاط عقلـــــي ٣٦٩، ١٩٩٨ یعــــرف فتخـــــي الزیـــــات(

د علــى ترمیــز المعلومــات المســتدخلة أو المشــتقة وتخزینهــا معرفــي یعكــس قــدرة الفــر 
ــــا أو معالجتهـــــا واســـــترجاعها وهـــــي كقـــــدرة متالزمـــــة وغیـــــر مســـــتقلة عـــــن  وتجهیزهـ

  الوظائف العقلیة أو النشاط العقلي المعرفي والتعلم" 
بینمــا یمكــن تعریفهــا فــي الدراســة الحالیــة بأنهــا: عملیــة عقلیــة معرفیــة یــتم مــن 

لومــــــات اللفظیـــــة والبصـــــریة والســــــمعیة والحســـــیة لفتـــــرة مؤقتــــــة خاللهـــــا تخـــــزین المع
ومعالجتهــا وجعلهــا فــي صــورة نشــطة مــن أجــل القیــام بمتطلبــات األنشــطة المعرفیــة 

كمال المهام العقلیة مثل االنتباه واإلدراك والتفكیر وحل المشكالت.   الیومیة وإ
العاملـــة  كمـــا تتحـــدد بالدرجـــة التـــي یحصـــل علیهـــا التلمیـــذ فـــي اختبـــار الـــذاكرة

  المستخدم في الدراسة الحالیة.
  :  Integration Sensoryالتكامل الحسي  -٣

التكامل الحسي بأنه تفاعل عصـبي یعمـل علـى تنظـیم  (Ayres ,2000)تعرف
المدخالت الحسیة من داخل الجسم ومن البیئة المحیطة، وذلـك لجعـل الجسـم قـادرًا 

ي هـــو قـــدرة المـــخ علـــى اســـتقبال علـــى التعامـــل مـــع البیئـــة بكفـــاءة. فالتكامـــل الحســـ
المعلومــــات مــــن خــــالل المســــتقبالت الحســـــیة لیــــدمجها مــــع المعلومــــات والخبـــــرات 

  والمعرفة السابقة المخزنة به إلخراج االستجابة المالئمة. 
 Sensoryبینمــــا یمكــــن تعریــــف العــــالج القــــائم علــــى التكامــــل الحســــي

Integration Therapy  أنـــواع العــــالج فـــي الدراســــة الحالیـــة بأنــــه نـــوع مــــن
ـــه األطفـــال بوضـــعهم فـــي مكـــان مصـــمم ومجهـــز بطریقـــة  الـــوظیفي الـــذي یخضـــع ل
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تحفز وتثیر جمیع حواسهم بدرجة تساعدهم على معالجة ودمج المعلومـات الحسـیة 
الحركـة والـتعلم والتصـرف بطریقـة بحیث یصبح الطفل قادرًا على من الجسم والبیئة 

 في المواقف المختلفة. بناءة
  ظري للدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة:اإلطار الن

لقــــــد تطلــــــب تحقیــــــق أهــــــداف الدراســــــة الحالیــــــة عمــــــل مراجعــــــة لألدبیــــــات 
الســـــیكولوجیة ذات االرتبـــــاط المباشـــــر بموضـــــوع الدراســـــة الحالیـــــة لتكـــــوین اإلطـــــار 

  النظري لها وذلك على النحو التالي:
: صعوبات الفهم القرائي    bilities Disa Reading Comprehensionأوًال

القراءة لیست عملیة بسیطة تتكون مـن مجموعـة مـن المهـارات فقـط كـالتعرف 
على الحروف والكلمات والتمییز بـین األصـوات والنطـق بهـا، بـل هـي عملیـة نفسـیة 

معقدة تقوم على تواصل فكرى واسع المدى بـین القـارئ والمـادة المكتوبـة، لـذا لغویة 
م والــــربط واالســــتنتاج والتحلیــــل والتأویــــل فــــإن مفهــــوم القــــراءة الحــــدیث یشــــمل الفهــــ

قــرأ؛ وهــذه  ُ والتفاعــل مــع المقــروء ونقــده واإلســهام فــي حــل المشــكالت المتعلقــة بمــا ی
العملیـــة ال تـــتم بالشـــكل الصـــحیح إال عنـــدما تكـــون قـــدرات الفـــرد المعرفیـــة خاصـــة 

  الذاكرة العاملة قادرة على أن تسع تعقیدات النص المقروء وتستوعبه.
م النصوص على عدید من المهارات اللغویة المختلفة كالقـدرة علـى ویعتمد فه

قــــراءة الكلمــــات ومعرفــــة معــــاني المفــــردات علــــى مســــتوى الجملــــة ومهــــارة التركیــــب 
 النحوي ومعالجة النصوص عالیة المستوى مثل االستدالل والمراقبة والفهم والتذكر

(Perfetti & Hart, 2001) . 
ـــة وفقـــاً  عملیـــة تقـــوم علـــى  ,Buswell) (1992لمـــا یـــراه  كمـــا أن القـــراءة الفعال

أساس قدرة الفرد علـى إدراك وفهـم مختلـف مكونـات الجملـة لـذلك یعـد الفهـم القرائـي 
بمســـتویاته المختلفـــة المستخلصـــة مـــن الـــنص المقـــروء كـــالتنبؤ والتأویـــل واالســـتنتاج 

نتاج أفكار إبداعیة تعد الغایة المرجوة من عملیة الق   راءة.والتحلیل الناقد وإ
وعلیــه یمكــن القــول إنــه إذا كانــت القــراءة عملیــة معقــدة تتضــمن عــدة عملیــات 
فرعیة فإن الفهم یأتي في مقدمة هذه المهارات، بل هـو أهـم مهـارات القـراءة وأسـاس 
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ــــد التعامــــل مــــع النصــــوص هــــو فهــــم معناهــــا  ؛ فهــــدف القــــارئ عن عملیاتهــــا جمیعــــًا
مناســب لتنظــیم األفكــار المقــروءة، واســتنباط مغزاهــا مــن الســیاق واختیــار المعنــى ال

والقدرة علـى التـذكر والتفكیـر لفـك الرمـوز المكتوبـة وكـذلك إعـادة إنتـاج الـنص وهـذه 
  المهارات كلها هي ما یفتقده الطفل الذي یعاني من صعوبات في الفهم القرائي.

بأنه: " قدرة الفرد علـى اشـتقاق المعـاني مـن  وعلیه یمكن تعریف الفهم القرائي
ات، وتوظیفه للعملیات العقلیة المعرفیة المختلفة في التمییـز مـن خاللهـا بـین األصو 

  ).  ١٩٩٠جمعة سید یوسف،األصوات المسموعة"(
ـن صـاحبها  (Roc et al., 1991)كمـا یعرفـه  بأنـه: " المهـارة اللغویـة التـي تمكِّ

فكیــر مــن فهــم المــادة المكتوبــة. ویعــد الفهــم القرائــي دلــیًال علــى قــدرة الفــرد علــى الت
  والتحلیل بصورة منطقیة".

لــذلك یمكــن القــول إن الفهــم القرائــي هــو الغایــة األســمى لكــل قــراءة، والضــالة 
المنشـــودة لكــــل قـــارئ، وأحــــد أهـــم نــــواتج الـــتعلم المســــتهدفة التـــي یســــعي كـــل معلــــم 
لتحقیقها لدى تالمیذه في مختلف المراحـل التعلیمیـة، وهـو نتـاج ومحصـلة مجموعـة 

ومـــات الـــواردة مـــن مصـــادر متنوعـــة؛ ســـمعیة وبصـــریة ولمســـیة مــن المعـــارف والمعل
.   ولغویة ومعرفیة یتم دمجها معًا

فقـــد یقـــرأ بعـــض التالمیـــذ بصـــوت عـــاٍل دون أي صـــعوبة فـــي نطـــق الكلمـــات 
ـا مـا  والجمل، والتمییز بین األصوات، لكنهم ال یفهمـون أو یتـذكرون مـا قـرأوه. وغالبً

راك وحتــى دون تغییــر فــي نغمــة الصــوت تــتم عملیــة القــراءة لــدیهم دون وعــي أو إد
یقاعـه. وهـؤالء یطلـق علـیهم ذوي صـعوبات الفهـم  أو طبقته أو سرعته أو فواصـله وإ

  القرائي.
كمــا أن صــعوبات الفهــم القرائــي إن كانــت مــن النــوع الشــدید فإنهــا تــؤثر علــى 
قدرة المتعلم علـى فهـم معنـى الكلمـات والمقـاطع التـي یقرأهـا. باإلضـافة إلـى قصـور 

ـــارات القـــــراءة األساســــیة مثـــــل فــــك تشــــفیر الكلمـــــات، واالســــتنتاج والتحلیـــــل فــــ ي مهـ
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والتمییز بین المعلومـات المهمـة والمعلومـات غیـر المهمـة والتوصـل لمـراد أو مغـزى 
  .(Piia, 2008)الكاتب

ویمكــــن تعریــــف صــــعوبات الفهــــم القرائــــي بأنهــــا اضــــطراب یســــتخدم لوصــــف 
هــم مــا یقــرأون، والــذي یبــدو فــي عــده مجموعــة األطفــال یعــانون مــن صــعوبات فــي ف

 مظــاهر منهــا التباعــد أو التبــاین بــین فهــم المقــروء ومســتوى فــك تشــفیر الكلمــات
(Nash & Snowling, 1998 ؛ والتباعــد بــین الفهــم المتوقــع مــن الطفــل لمــا یقــرأه

، وكـذلك (Cain, 2003, 2006; Cain & Oakhill, 1999, 2000) وعمـره الزمنـي
 ,Locascio)جــات منخفضــة علــى مقیــاس الفهــم القرائــي (حصـول الطفــل علــى در 

Mahone, Eason, & Cutting, 2010  . 
) ٢٤، ١٢٠٠٧وتشــمل صــعوبات الفهـــم القرائــي وفــق مـــا یــراه (أیمــن بكـــري، 

تحدیـد المعنـى الصـحیح للكلمـة  للفقـرة، الرئیسـة الفكـرة صـعوبات فـي كـل مـن تحدیـد
 الرئیسـة األفكـار بـین التمییـز ف،التشـابه واالخـتال وتحدیـد أوجـه داخـل السـیاق،

 األفكـار مـن جدیـدة أفكـار وتطـویر مـا، قصـة نهایـة وتحدیـد الفرعیـة، واألفكـار
  .المعروضة

وكــذلك صــعوبة فــي معالجـــة اللغــة ومراكــز االســـتدالل البصــري فــي الـــدماغ. 
وقـد یكــون ذلـك بســبب الوراثـة أو الفــروق النمائیـة. أو بســبب صـعوبة فــي الســمع أو 

  .(Logsdon, 2017)لرؤیة أو عدم وجود تعلیمات مناسبةالكالم أو ا
أن صـــعوبات الفهــــم القرائـــي تشــــمل  (Ombra,2013, 122)فـــي حـــین ذكــــر

 األفكار وتحدید الفقرة، معنى وفهم وتحدید معناها، المفردات على صعوبة التعرف
 علـى والقـدرة علـى هـدف الكاتـب، والتعـرف بـین األحـداث، وفهم العالقات الرئیسة،

  النتائج.  توقع
إلـى أن مـن أهـم صـعوبات الفهـم  (Nash & Snowling, 2006)بینمـا أشـار 

القرائــي صــعوبة فــك تشــفیر الكلمــات الموجــودة بالمــادة المكتوبــة فــي الصــفحة وهــي 
  سبب متكرر لمشكالت الفهم القرائي لدى التالمیذ.
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 ویظهر األطفال ذوو صعوبات الفهم القرائي عدیـد مـن المؤشـرات الدالـة علـى
معاناتهم أثناء معالجة النصوص المكتوبة منها؛ صعوبة فك التشـفیر والفهـم، عسـر 

 & Cain)وتوصــــلت دراســــة  القــــراءة، صــــعوبة فهــــم التفاصــــیل المكتوبــــة.
Oakhill,2006)  إلـــى أن صـــعوبات الفهــــم القرائـــي تتســـبب فــــي محدودیـــة حصــــیلة

لمـــات المقـــروءة المفـــردات اللغویـــة، وبالتـــالي ضـــعف النمـــو فـــي القـــدرة علـــى فهـــم الك
 ,Yuill)والقـــدرة المعرفیـــة العامـــة، والتحصـــیل الدراســـي. وكـــذلك توصـــلت دراســـة

Oakhill, & Parkin, 1989)  إلــى أن األطفــال ذوي صــعوبات الفهــم القرائــي
یواجهـــون مشـــكالت مرتبطـــة بتنفیـــذ المهـــام اللغویـــة؛ كالقـــدرة علـــى القـــراءة والكتابـــة 

 مر.مقارنة بأقرانهم العادیین من نفس الع
ـــذاكرة العاملـــة والفهـــم القرائـــي أشـــار  & Miyake)وعـــن العالقـــة بـــین ال

Shah,1999)   إلــى وجــود عالقــة بــین قــدرات الــذاكرة العاملــة والقــدرة علــى تفســیر
النصـــوص المقـــروءة، وفهـــم دالالتهـــا اللغویـــة أثنـــاء القـــراءة، وبمـــا أن الفهـــم القرائـــي 

ة الطفـل علـى معالجـة النصـوص مرتبط بقدرة الفرد على تفسیر النص فإن عـدم قـدر 
ـــذاكرة العاملـــة. وفـــي نفـــس  المقـــروءة بصـــورة صـــحیحة یرجـــع إلـــى صـــعوبات فـــي ال

إلــى وجـود عالقــة بــین  (Gutierrez et al., 2004)السـیاق توصــلت نتـائج دراســة 
القصـور فـي الـذاكرة العاملـة والفهـم القرائـي لـدى األطفـال بمـا فـي ذلـك كتابـة الجمـل 

جراء بعض العملیات الحسابیة. والفقرات وسرد القصص    وحل المشكالت وإ
حیـث یـرى أنـه مـن السـهل معرفـة سـبب وجـود  (Cain, 2010)وهو ما یؤكـده 

عالقة بین الفهم القرائي والذاكرة العاملة. فمن أجل فهـم قرائـي صـحیح یحتـاج الفـرد 
 إلـى دمـج المعلومــات الناتجـة عـن قــراءة الكلمـات والجمـل. باإلضــافة إلـى مراقبـة مــا
فهمــه حــول ترتیــب الكلمــات لعمــل روابــط بــین األحــداث وتحدیــد متــى یجــب إجــراء 
اسـتدالل منطقــي، ولتنفیـذ هــذه العملیـات یجــب علـى الفــرد أن یحـتفظ بالصــیغة التــي 

  تمت قراءتها في الذاكرة العاملة بالتزامن مع معالجة هذه المعلومات.
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 ,Seigneuric & Ehrlich, 2005,617; McNamara)من جانب آخـر أفـاد 

أن الفهـــم القرائـــي عملیـــة معرفیـــة الطـــابع وبالغـــة التعقیـــد تتطلــــب  (19-20 ,2007
مهـــارات معرفیـــة تـــرتبط بعملیـــات اإلدراك، وعملیـــات معالجـــة الكلمـــة علـــى مســـتوى 
التنمـــیط البصـــري فضـــًال عـــن عملیــــات اســـتخالص دالالت ومعـــاني، وتعـــزى أهــــم 

لـــیس فـــي فهـــم دالالت ومعـــاني مؤشـــرات القصـــور فـــي الفهـــم القرائـــي والتـــي تتمثـــل 
الكلمـــات المفـــردة بـــل فـــي تكـــوین الصـــورة اإلجمالیـــة للـــدالالت الصـــریحة والضـــمنیة 
للنصــوص المقــروءة إلــى أن القصــور فــي مكونــات الــذاكرة العاملــة خاصــة عملیــات 

عادة الصیاغة.     التذكر واالستدعاء والتعرف وإ
ــا لتصــورات  جوهریــة للــتعلم، وطریقــة أداة  (Cekiso, 2012)وتعــد القــراءة وفقً

الســتخالص الــدالالت والمعــاني، واكتســاب المعرفــة، وعلــى ذلــك یمثــل القصــور فــي 
ــــا فــــي  التحصــــیل الدراســــي، وتعزیــــه غالبیــــة  انخفــــاضالفهــــم القرائــــي ملمًحــــا مركزیً

الدراســات التــي أجریــت فــي المجــال إلــى عدیــد مــن العوامــل منهــا عوامــل شخصــیة 
الـــذاكرة العامـــة العامـــل األساســـي فیـــه إذ یســــهم یمثـــل ضـــعف الوظـــائف التنفیذیـــة و 

%) مـن التبـاین ٢٠القصور في الوظائف التنفیذیة وخمـول الـذاكرة العاملـة بحـوالي (
المفسـر فــي قصــور الفهــم القرائــي؛ وعلــى ذلــك فــإن تحســین الــذاكرة العاملــة یعــد مــن 

 المتطلبات األساسیة للتغلب أو لتخفیض القصور في الفهم القرائي.
د في أدبیات المجـال علـى أّن الـذاكرة العاملـة تقـوم بوظیفـة مهمـة فـي كما یؤك

عملیـات الفهـم القرائـي مــن خـالل تمكـین المـتعلم مــن تصـنیف الكلمـات وترتیبهـا بمــا 
ــا لتكــوین تفســیرات ذات معنــى للنصــوص  یكمــن المتعلمــین مــن تجمیــع الكلمــات معً

ـا ل(Gathercole & Alloway, 2008: 130)المقـروءة   Van den)تصـورات ، ووفقً

Broek&Linderholm,2002)  فـــإن النمـــاذج النظریـــة الحالیـــة للفهـــم القرائـــي تؤكـــد
ــــى أهمیــــة األخــــذ فــــي االعتبــــار بالوظــــائف المختلفــــة للعملیــــات المعرفیــــة أثنــــاء  عل
المعالجــة للنصــوص القرائیــة لفهــم دالالتهــا ومعانیهــا؛ األمــر الــذي أفــاد بموجبــه أّن 

لومـــات فـــي الـــذاكرة العاملـــة بدقـــة وســـرعة أثنـــاء عملیـــات القـــراء الـــذي یعـــالجون المع
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القـراءة یتمكنـون مـن تكـوین الصـورة اإلجمالیــة العامـة للـنص المقـروء وتفهـم دالالتــه 
ا. ا أو ضمنیً  واستخالص األفكار الرئیسیة المتضمنة فیه ظاهریً

كمــا تشــیر مراجعــة أدبیــات مجــال صــعوبات الفهــم القرائــي إلــى وجــود الكثیــر 
بات األكادیمیــــة التــــي یعــــاني منهــــا هــــؤالء األطفــــال والتــــي تتمثــــل فــــي: مـــن الصــــعو 

انخفـــاض مســـتوى التحصـــیل الدراســـي الحقیقـــي مقارنـــة بـــاألداء المتوقـــع مـــنهم بنـــاء 
على مستوى قدرتهم العقلیة وعمرهم الزمني؛ وصعوبة القراءة، وقصـور فـي معالجـة 

  .  (Ross-Gordon,1989)اللغة 
، وضــعف فــي التوجــه المكــاني، وقصــور فــي وكــذلك تــأخر فــي النمــو اللغــوي

مفـاهیم الـزمن، وضــعف فـي التناســق الحركـي العــام، وضـعف فــي مهـارات اســتخدام 
ــــة،  ــــاه، واضــــطرابات إدراكی الیــــد، وضــــعف فــــي اإلدراك االجتمــــاعي، وتشــــتت االنتب
واضطرابات الذاكرة. باإلضافة إلى معانـاتهم النفسـیة والمتمثلـة فـي الشـعور بالخجـل 

ُطلب مـنهم القـراءة أمـام أقـرانهم والمعلمـین، وكـذلك یشـعرون بـأنهم واإلحراج ع ندما ی
 Reddy, Remar, & Kusuma) أقل ثقة في أنفسهم مقارنة بزمالئهم في المدرسة

2003, 20-21). 
باإلضـــافة إلـــى قصـــور الســـعة العقلیـــة اللفظیـــة وغیـــر اللفظیـــة، والقصـــور فـــي 

 ,Cowan)مهارات العددیـة والفهـم اللغـويالذاكرة العاملة واالستدالل غیر اللفظي وال

et al., 2005) وكـــذلك صـــعوبة فـــي قـــراءة الكلمـــات وترتیبهـــا بصـــورة صـــحیحة .
(Nash& Snowling,1998) وصـــــعوبات فـــــي فـــــك التشـــــفیر ونطـــــق المفـــــردات .

وصــــعوبة دمـــج الخبـــرات الحســــیة والحركیـــة نتیجـــة وجــــود والتعـــرف علـــى الكلمـــات 
ة خاصــة الــذاكرة، لــذلك كــان مــن المهــم بالنســبة قصــور لــدیهم فــي العملیــات النمائیــ

لهــؤالء األطفــال اســتخدام العــالج القــائم علــى التكامــل الحســي معتمــدین علــى الواقــع 
الفعلــي والملــوس لطبیعــة وخصـــائص هــؤالء األطفــال الخـــتالفهم عــن العــادیین فـــي 

  .(Spencer, Quinn& Wagner,2014) العملیات النمائیة
: الذاكرة العاملة   :Memory Working ثانیًا
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 كتـاب فـي وجاشـر میلـر یـد علـى األولـى للمـرة العاملـة الـذاكرة مصـطلح ظهر
 والدراسـات الحاسـبات، علـوم فـي المفهـوم اسـتخدم هـذا وقـد وبنائـه السـلوك تخطـیط
 المعرفـي لیشـیر الـنفس علم إلى المصطلح هذا انتقل بعدها الحیوان، بتعلم الخاصة

  .ومعالجتها ماتالمعلو  بحفظ المعنیة النظم إلى
هــذا وقــد تعــددت تعریفــات الــذاكرة العاملــة تبعــًا للمــدارس واالتجاهــات والنمــاذج 
ــــــة المفســــــرة للــــــذاكرة وتطــــــورت مــــــع تطــــــور نمــــــاذج الــــــذاكرة العامــــــة. حیــــــث  النظری

الــذاكرة العاملــة بأنهــا:" أنظمــة خاصــة وظیفتهــا  (Baddeley &Hitch,1974)عــرف
األنظمــة المكــون اللفظــي، باإلضــافة إلـــى تخــزین المعلومــات اللفظیــة، وتســمى هــذه 

 فیـه تـتم حیـث المركـزي، المنفـذ تسـمى المعلومـات بمعالجـة خاصـة أخـرى أنظمـة
، فـي  (In:Baddeley, 1996)الصـحیحة لالسـتجابة للوصـول المعالجـات من سلسلة

 لألحـداث مؤقـت تسـجیل ) بأنهـا:" ١٨٤، ١٩٩٥حـین عرفهـا سـامي عبـد القـوي (
) بأنهـا:" ٣٨، ١٩٩٨محـدودة". كمـا یعرفهـا الزیـات( زمنیة فترةخالل  تذكرها المطلوب

لیها". المدى طویلة الذاكرة من یحول أو ینقل نشط تجهیزي مكون   وإ
  مكونات الذاكرة العاملة:

تعــددت النمــاذج النظریــة المفســرة لــدور الــذاكرة العاملــة فــي التخــزین والتجهیــز 
مــن  نمــوذج لي؛ حیــث یعتبــراآلنــي للمعلومــات، ومــن هــذه النمــاذج : نمــوذج بــاد

، وأكثرها النماذج أفضل  فـإن بـادلي قبوًال كبیرًا من العلماء، وبحسـب فقد لقي شیوعًا
التابعـة  األنظمـة مـن عـدداً  منفـذ مركـزي یضـم علـى تشـمل النشـطة العاملـة الـذاكرة

المكـون الصـوتي  فـي والمتمثلـة بالمعلومـات، الزمنـي االحتفـاظ عـن والمسـئولة
  العاملة عند بادلي. الذاكرة مكونات . والشكل التالي یوضحوالمكون البصري
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  (Baddeley, 1990)) مكونات الذاكرة العاملة عند بادلي ١شكل (

نموذجـًا للــذاكرة العاملــة، قســما فیــه   (Miyake & Shah, 1999)قــدم بینمـا
  الذاكرة العاملة إلى مكونین اثنین، هما:

عملیــة نشــطة إیجابیــة مســئولة عــن : ویتكــون مــن المكــاني –المكــون البصــري  .١
 المكانیة. -تجهیز المعلومات البصریة

: یتكـــــون مــــن عملیـــــة نشــــطة إیجابیـــــة مســــئولة عـــــن تجهیـــــز المكــــون اللفظـــــي .٢
  المعلومات اللغویة.

 التنفیـذي المكـون مـن یتكـون العاملـة للـذاكرة نموذجـاً  وهیـتش بـادلي ثـم قـدم
 وحـدة یعـد المركـزي لتنفیـذيا والجهـاز الفرعیـة، مـن األنظمـة اثنـین مـع المركـزي

 الذي وهو وتخزینها، المعلومات معالجة األساسیة ومهمته العاملة الذاكرة في تحكم
 تقسـیم یقـرر أنـه إلـى باإلضـافة أولویاتهـا، ویحـدد الـواردة المعلومـات أهمیـة یحـدد

 الوقـــت وبمـــرور .الــواردة المعلومــات هـــذه اإلضــافیة لمعالجـــة المــوارد
یضـیف مكونـًا رابعـًا للـذاكرة العاملـة وهـو الحـاجز  أن (Baddeley, 2002)اسـتطاع

أو مصــد األحــداث؛ لیكــون هــو حلقــة الوصــل بــین  Episodic Bufferالعرضــي 
المنفذ التنفیذي واألنظمـة الفرعیـة مـن جهـة والـذاكرة طویلـة المـدى مـن جهـة أخـرى، 

  عـاً م تعمـل مكونـات أربعـة علـى یحتـوي عنـده العاملـة الـذاكرة نمـوذج أصـبح وبهـذا
  :وهذه المكونات هي
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وهــو یحتــوي علــى نظــام  :The phonological loopالمكــون الصــوتي  .١
للتخــزین المؤقــت یــتم فیــه االحتفــاظ بالمعلومــات الســمعیة لمــدة قصــیرة تتــراوح 

، إال إذا تم تجدیدها بالتكرار واإلعادة. ٣-٢بین    ثواٍن ثم تتالشى تلقائیًا
ویـــرتبط هــذا المكـــون : The Visio Spatial المكــون البصـــري المكـــاني .٢

بمعالجـــة المعلومـــات البصـــریة المكانیـــة والتخـــزین المؤقـــت لهـــا، ویلعـــب هـــذا 
المكـــون دورًا مهمـــًا فـــي التوجـــه المكـــاني وحـــل المشـــكالت المكانیـــة البصـــریة. 

موقـع وعمل هذا المكون یقوم على أمرین همـا: شـكل المثیـر أو كیـف یبـدو، و 
  .  (Engle, 1990)هذا المثیر من الفضاء المحیط به 

  االنتبـاه فـي للـتحكم جهـاز هـو :Central Executive المركـزي المعـالج .٣
 الـذاكرة نمـوذج عناصـر أهـم وهـو وینسـقها، األخـرى العناصـر عمـل یراقـب

 اسـم علیـه أطلـق وقـد كلهـا، المعرفیـة العملیـات فـي یتـدخل ألنـه العاملـة؛
 .العناصر بقیة ویوجه للمدخالت لالنتباه یُخَصص ألنه المركزي المعالج

: وهــو مكــون یســتخدم شــفرات Episodic Buffer حاجـــز (مصــد) األحـــداث .٤
متعددة ألحداث التكامـل بـین المعلومـات المسـتمدة مـن المنظـومتین الفـرعیتین 
ــذاكرة العاملــــة والـــذاكرة طویلــــة المــــدى لتكـــوین بنــــاء جدیـــد متــــرابط وتجزیــــل  للـ

المحــدودة للـــذاكرة  المعلومــات فــي عـــدد صــغیر مـــن الوحــدات لتناســب الســـعة
، والشــكل التـــالي یوضــح نمـــوذج بــادلي الســـابق (Dehn,2008,25-26)العاملــة
  ذكره:
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) یوضح نموذج للذاكرة العاملة ذي األربعة مكونات عند ٢شكل(

  )٢٠٠٢بادلي(
  استراتیجیات التعلم والذاكرة العاملة:

هـا خطـط إلـى اسـتراتیجیات الـتعلم علـى أن (Pressley et al.,1990, 38)ینظـر 
موجهــــة ألداء المهــــام بشــــكل نــــاجح. وتتضــــمن االســــتراتیجیات أنشــــطة مثــــل انتقــــاء 
وتنظـــــیم المعلومـــــات، وتكـــــرار المـــــادة بهـــــدف تعلمهـــــا، وربـــــط المعلومـــــات الجدیــــــدة 
بالمعلومـــات الموجـــودة فـــي الـــذاكرة، والعمـــل علـــى جعـــل المـــادة ذات معنـــى. كـــذلك 

إیجابیــــًا والحفــــاظ علــــى هــــذا  تتضــــمن االســــتراتیجیات تكنیكــــات لجعــــل منــــاخ الــــتعلم
  المناخ. ومن أهم استراتیجیات التعلم المرتبطة بالذاكرة ما یلي:

 ویتضمن: Rehearsalالتسمیع  .١
: ویعـد تكـرار المعلومـات Repeating Information تكـرار المعلومـات  -أ 

جهریــًا أو ســریًا عملیــة فعالــة للمهــام التــي تتطلــب حفــظ (مثــل حفــظ أغنیــة أو 
 قصدیة).

خـالل تكـرار للمعلومـات حتـى یسـهل  منالذي یتم  Rehearsal التسمیع  - ب 
  استرجاعها بعد ذلك من الذاكرة طویلة المدى.

: یعــد التلخـیص عملیــة تسـمیع مألوفــة ســواء  Summarizing التلخـیص  -ج 
، ویقــــوم المــــتعلم مــــن خاللــــه بوضــــع كلمــــات  كــــان تلخیصــــًا شــــفویًا أو مكتوبــــًا

 رها في النص.خاصة به حول األفكار الرئیسة التي تم ذك
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 وتتضمن.  :Elaborationالتفاصیل  .٢
: ویــتم إعطــاء معنــى للمعلومــات مــن خــالل  Imagery الصــور العقلیــة  -أ 

إنتـــاج صـــورة عقلیـــة للوصـــف اللفظـــي وذلـــك مـــن خـــالل المكـــون البصـــري 
 المكاني للذاكرة العاملة.

: وهــي تجعــل المعلومــات ذات معنــى مــن  Mnemonics معینــات التــذكر  -ب 
یعرفه المتعلم. وتتضمن هـذه االسـتراتیجیة: االختصـارات خالل ربطها بما 

تحدیـــد األمــاكن وترتیــب العناصــر الموجـــودة  الدالــة علــى المفهــوم، طریقــة
 بالمكان.

وهي تتطلب من المتعلم أن یقـف كـل فتـرة عنـدما  Questions التساؤالت  -ج 
 .حول ما یقرأه یقرأ نصًا ویسأل نفسه أسئلة

 ویتضمن:: Organizationالتنظیم  .٣
: ویتطلــب أن یضــع المــتعلم عناوینــًا لمــا یتعلمــه. أو   Outliningاالختصــار  -أ 

 كتابة مختصر في الهوامش كنقاط عامة أو محددة.
: حیث یتم تحدید المفـاهیم واألفكـار وتنظیمهـا وربطهـا  Mapping التخطیط  - ب 

 & Schunk) ببعضـــها الـــبعض لتكـــوین خریطـــة أو شـــبكة معلومـــات
Zimmerman, 2003). 

العتمـــاد بشـــكل أساســـي فـــي تخطـــیط البرنـــامج القـــائم علـــى التكامـــل وقـــد تـــم ا
الحســــي فــــي الدراســــة الحالیــــة علــــى االســــتراتیجیات الســــابقة بحیــــث یكــــون التــــدریب 
مرتبـطــًا باالســــتراتیجیات التـــي تســــاعد علــــى تنمیـــة وتحســــین ســـعة مكونــــات الــــذاكرة 

  العاملة. 
 :طرق قیاس الذاكرة العاملة

ة التــراث الســیكولوجي المتعلــق بقیــاس الــذاكرة یمكــن القــول ومــن خــالل مراجعــ
العاملــة، إن العلمــاء یســتخدمون مجموعــة مــن المهــام لقیــاس الــذاكرة العاملــة. وهــذه 

  الطرق تنقسم إلى نوعین من المهام، یمكن وصفها كما یلي:
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،  Simple Memory Span Tasksالمهام البسیطة لقیاس مدى الـذاكرة - ١
 ومن أمثلتها: 

: وهـي عبـارة عـن سالسـل مـن الحـروف تحتـوى كـل منهـا روفالحاستدعاء  -
) حــــروف، یــــتم عرضــــها علــــى المــــتعلم بصــــورة فردیــــة، وبعـــــد ١٠ –٤مــــن (

ُطلـــب منـــه اســـتدعاء الحـــرف األخیـــر فـــي كـــل سلســـلة  االنتهـــاء مـــن حفظهـــا ی
(Daneman & Carpenter, 1980, 453) . 

عرضــها : وهــي عبــارة عــن سالســل مــن الكلمــات یــتم مهمــة تــذكر الكلمــات -
ُطلــب منــه اسـتدعاء الكلمــة األخیــرة  علـى المــتعلم، وبعـد االنتهــاء مــن حفظهـا ی

 .(Masson & Miller, 1983)في كل سلسلة
همــة مجموعــة مــن الجمــل ذات المعنــي مهمــة تــذكر الجمــل - : تشــمل هــذه المَ

ُطلـــب مـــن  والتـــي تـــدور حـــول فكـــرة معینـــة، ویـــتم عرضـــها بشـــكل متتـــاٍل؛ ثـــم ی
 لعرض أن یتذكروا آخر كلمة في كل ُجملة.التالمیذ في نهایة ا

 Dual-Tasks Memory Spanالمهـام الثنائیــة لقیـاس مــدى الـذاكرة - ٢
Tasks  :ومن أمثلتها ، 

 The Processing المعالجـة الثنائیـة المرتبطـة بالمـدى القرائـيمهـام  -
Task for Reading-Span Dual-Tasks  وتتضــمن هـذه المهــام

ة إلـى ثـالث مجموعـات، وتقسـم المجموعـة إلـى جملة غیر مترابطة مقسم ٦٠
سـتة مسـتویات ویبـدأ المسـتوى األول بجملتـین وتـزداد بمعـدل جملـة واحـدة مــع 

 ١٦-١٣المحــاوالت المتتابعــة فــي كــل مســتوى الحــق وتحــوي كــل جملــة مــن 
كلمـــة. وبعـــد أن یقـــرأ المـــتعلم الجمـــل الموجـــودة فـــي كـــل مســـتوى یطلـــب منـــه 

بــــنفس الترتیــــب. ویقــــف االختبــــار عنــــد  اســـتدعاء أخــــر كلمــــة مــــن كــــل جملـــة
المسـتوى الــذي یفشــل فیــه المــتعلم فــي الــثالث مجموعــات. أمــا المســتوى الــذي 
یــــنجح فیــــه المشــــارك فیعــــد هــــذا بمثابــــة تســــجیًال لســــعة الــــذاكرة العاملــــة لهــــذا 

  المشارك. 
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وهي تتشابه مع مهام المـدى القرائـي  المدى الحسابي والمدى المكانيمهام  -
تــــوى االختبــــار حیــــث یكــــون محتــــوى اختبــــار المــــدى الحســــابي فیمــــا عــــدا مح

ـــــــار المـــــــدى المكـــــــاني مجموعـــــــة مـــــــن  ـــــــوى اختب ، بینمـــــــا یكـــــــون محت أعـــــــدادًا
  ) .٢٩، ٢٠١٣األشكال(منى عمارة، 

وقــد تــم االعتمــاد بشــكل أساســي فــي بنــاء اختبــار الــذاكرة العاملــة فــي الدراســة 
  ب طبیعة وخصائص العینة. الحالیة على هذه المهام مع مراعاة التدرج فیها لتناس

 & Ames) وعــن الدراســـات التــي تناولـــت متغیــر الـــذاكرة العاملـــة؛ أجــرى
Whitfield, 2003)  اســتهدفت التعــرف علــى أثــر  اســتخدام اســتراتیجیات  دراســة

ـــة والوظـــائف المعرفیـــة العلیـــا خاصـــة  التكـــرار والتخیـــل والمعنـــي علـــى الـــذاكرة العامل
) طالبـًا مـن الفرقـة األولـى شـعبة علـم ١٢٤لدراسة مـن (القدرة القرائیة. تكونت عینة ا

الــنفس تــم تقســیمهم إلــى مجمــوعتین: األولــى مجموعــة یــتم تــدریبها علــى اســتراتیجیة 
التكــرار، والثانیــة تــم تــدریبها علــى اســتراتیجیات التكــرار والتصــور والمعنــى والمقارنــة 

راسـة علـى نسـختین بینهم، والمجموعة الثالثـة مجموعـة ضـابطة، واشـتملت أدوات الد
مـــن مهــــام مــــدى الــــذاكرة العاملــــة اإلجرائیة(نســــخة للقیــــاس القبلــــي واألخــــرى للقیــــاس 

ةدینـــي للقـــدرة  -البعـــدي) واختبـــار نیلســـون  Nelson–Denny Readingالقرائی
Ability  وقــــد أشـــــارت النتـــــائج إلـــــى ارتفـــــاع معــــدل درجـــــات الـــــذاكرة العاملـــــة فـــــي .

راتیجیة التكــرار. أمـا فــي المجموعـة الثانیــة فقــد المجموعـة األولــى تبعـًا الســتخدام اسـت
كانــــت درجــــات مــــدى الــــذاكرة العاملــــة عنــــد اســــتخدام اســــتراتیجیة التكــــرار منخفضــــة 

  بالمقارنة باالستراتیجیات األخرى. 
اســتهدفت التعــرف علــى أثــر برنــامج  دراســة) ٢٠٠٣كمــا أجــرى (محمــد كامــل،

علــــي االســــتدعاء المباشــــر للتــــدریب علــــي بعــــض وظــــائف الــــذاكرة اللفظیــــة العاملــــة 
) تلمیذًا وتلمیـذة مـن البـاقیین لإلعـادة بالصـف ٣٢للمعلومات على عینة مكونة من (

الخامس من ذوي صعوبات التعلم. وطبق علیهم قائمـة االسـتدعاء المباشـر لألعـداد 
المقترنــة بالكلمـــات، ومقیـــاس حـــل المشــكالت اللفظیـــة، واالســـتدعاء المباشـــر للـــذاكرة 



  ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --الجزء الرابع الجزء الرابع     --العدد الرابعالعدد الرابع  --التاسعالتاسع  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٤٩ 

لت نتــائج هـــذه الدراســة إلــي وجــود فـــروق ذات داللــة احصــائیة بـــین العاملــة. وتوصــ
متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي القیاســین البعــدي الفــوري والبعــدي المرجــأ 
علــي كــل مــن قائمــة االســتدعاء المباشــر لألعــداد المقترنــة بالكلمــات، ومقیــاس حــل 

ـــذاكرة العاملـــة لصـــا لح القیـــاس البعـــدي المشـــكالت اللفظیـــة، واالســـتدعاء المباشـــر لل
  المرجأ.

دراســـة اســـتهدفت التحقـــق مـــن كیفیـــة  (Delogu&Raffon,2009)كمـــا أجـــرى 
ترمیز المواد السمعیة والبصریة واللفظیة وغیـر السـمعیة المرئیـة فـي الـذاكرة العاملـة. 
تم اختبار المشاركین على مهـام االسـتدعاء التسلسـلي الفـوري للمحفـزات البصـریة أو 

یة البصریة المقدمة بالتسلسل إما في حالـة غیـر لفظیـة أو لفظیـة. السمعیة أو السمع
ا أو مزیًجـــا مـــن  ا أو أصـــواتً فـــي الحالـــة غیـــر اللفظیـــة ، كانـــت المحفـــزات إمـــا صـــورً
االثنین، وفي الحالة اللفظیة، كانت المحفزات إما كلمات مكتوبـة أو كلمـات منطوقـة 

ــــا. أظهــــرت النتــــائج أنــــه فــــي الحالــــة غیــــر  اللفظیــــة ، كــــان االســــتدعاء أو مزیًجــــا معً
التسلســـلي للمنبهـــات الســـمعیة البصـــریة أعلـــى مـــن اســـتدعاء المنبهـــات الســـمعیة أو 

البصــریة أعلــى مــن  البصــریة. فــي الحالــة اللفظیــة، كــان االســتدعاء للمــواد الســمعیة
  استدعاء المواد المرئیة فقط، لكن االستدعاء السمعي والسمعي البصري لم یختلف.

اسـتهدفت التحقـق مـن  دراسـة) ٢٠١٤ء السـعید النجـار، في حین أجـرى (عـال
فعالیـــــة التـــــدریب علـــــى توســـــیع مجـــــال اإلدراك فـــــي تحســـــین الـــــذاكرة العاملـــــة لـــــذوى 
صعوبات التعلم فى الریاضیات من تالمیذ الصف الخامس االبتـدائي. تكونـت عینـة 

ة بكـل ) تلمیذًا وتلمیذة تم تقسیمهم إلي مجمـوعتین تجریبیـة وضـابط٢٠الدراسة من (
تالمیــذ. وتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا؛ أن التــدریب  ١٠منهــا 

على توسیع مجال االدراك كان فّعاًال في تحسین الـذاكرة العاملـة مـن خـالل عملیتـي 
المعالجــة والتخــزین لــدى ذوى صــعوبات الــتعلم فــي الریاضــیات مــن تالمیــذ الصـــف 

  الخامس االبتدائي.
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اسـتهدفت  دراسة (Groot, Van, Minnaert & Meulen, 2015)كما أجرت 
المقارنــة بــین األطفــال العــادیین واألطفــال ذوي صــعوبات تعلــم القــراءة فــي المعالجــة 

) مـن األطفـال ١٥٩٨الفونولوجیة وقراءة الكلمة وتذكرها. تكونت عینة الدراسـة مـن (
) سـنة. ١٤-٧العادیین وذوي صعوبات تعلم القراءة، تراوحت أعمارهم الزمنیـة بـین (

ـــــدى ذوي  ـــــة وقـــــراءة الكلمـــــة ل ـــــى انخفـــــاض المعالجـــــة الفونولوجی ـــــائج إل وأشـــــارت النت
  صعوبات التعلم مقارنة بأقرانهم العادیین.

: التكامل الحسي   : Integration Sensoryثالثًا
ظهــر مــدخل التكامــل الحســي للمــرة األولــى منــذ الكتابــات المبكــرة ألخصــائیة 

) فخــالل هــذه الفتــرة ١٩٨٧وحتــى ١٩٥٠تــداًء مــن(العــالج الــوظیفي جــان إیــریس اب
نشــرت عدیــدًا مــن المقــاالت واألبحــاث عــن التكامــل الحســي وعــن العــالج الــوظیفي 
ف اآلن  عـرَ ُ المهني القائم على التكامل الحسي، والتي أسهمت فـي بلـورة وتطـور مـا ی

، هــذه النظریــة  Sensory Integration Theoryبنظریــة التكامــل الحســي
ــــاحثین  وتطبیقاتهــــا العالجیــــة ســــرعان مــــا تــــم تناولهــــا بالبحــــث والدراســــة مــــن قبــــل ب

ــــة ومنــــذ ظهورهــــا واحــــدة مــــن أكثــــر المــــداخل  كثیــــرین، حیــــث اعتبــــرت هــــذه النظری
العالجیــة التــي تــم اســتخدامها وتطبیقهــا مــع األطفــال بصــفة عامــة، واألطفــال ذوي 

ــــار العــــالج المهنــــي  االحتیاجــــات الخاصــــة علــــى وجــــه الخصــــوص ضــــمن تی
(Mulligan,2002).  

ومفهـوم التكامـل الحسـي مـن المفـاهیم الحدیثــة نسـبیًا فـي البحـوث النفسـیة مــن 
إلـى أن  (Ayres ,1979)حیـث المعالجـة والتركیـز علیـه وعلـى فعالیتـه، فقـد أشـارت 

هذا النوع من العـالج یقـوم بتوظیـف الحـواس الخمـس المعروفـة لـدینا باإلضـافة إلـى 
ةالدحاســــتین أخــــریین همــــا؛ الحاســــة  المرتبطــــة بــــاألذن الداخلیــــة  Vestibularھلیزی

والتــي تــوفر معلومــات عــن الجاذبیــة(الفراغ، التــوازن، الحركــة)، واألحاســیس العمیقــة 
والتـــي تــوفر المعلومـــات   Proprio Captiveالمرتبطــة بالعضــالت والمفاصـــل 

الحســــــــــــیة المســــــــــــتقبلة مــــــــــــن المفاصــــــــــــل والعضــــــــــــالت واألربطــــــــــــة مــــــــــــن أجــــــــــــزاء 
  .   (Thompson,2011,205)الجسم
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أن نظریـة التكامـل الحسـي تقـوم  Kinnealey ,&Miller,1993,474)ویـذكر (
على افتراض أن المخ یتفاعل مع البیئـة مـن خـالل أجهزتـه الحسـیة، وینشـئ عملیـة 

الـتعلم) وهـذه العملیـة لهـا خاصـیتان: أولهمـا  –التفاعل  –ثالثیة تعرف بـ(االستجابة 
وعناصــر هــذه العملیــة هــي: المــدخالت الحســیة،  أنهــا دوریــة، والثانیــة أنهــا تراكمیــة،

والتكامـل الحسـي، والتخطـیط، والتنظـیم، والســلوك التكیفـي والـتعلم والتغذیـة الراجعــة. 
ویستثیر العالج القـائم علـى التكامـل الحسـي قـدرة التلمیـذ علـى الـتعلم ویجعلهـا أكثـر 

ـــتعلم كال تـــذكر واإلدراك كفـــاءة لتركیـــزه علـــى تحســـین العملیـــات النفســـیة األساســـیة لل
  والفهم.

 American)ووفقــــًا لمــــا تشــــیر إلیــــه الرابطــــة األمریكیــــة للعــــالج المهنــــي 
Occupational Therapy Association,2008)    فــإن التكامــل الحســي هــو

العملیــة التــي یــتم فیهــا تســجیل وتمییــز وتنظــیم المعلومــات التــي یســتقبلها الفــرد مــن 
  هادف استجابة للمثیرات البیئیة. خالل نظامه الحسي إلنتاج سلوك تكیفي

ــــة تســــتهدف فــــي المقــــام  (Ayres,1979)وتــــرى  أن التكامــــل الحســــي نظری
األول تفســـیر المشـــكالت الخاصـــة بـــالتعلم والســـلوك والتـــي ال ترجـــع إلـــى تلـــف فـــي 
الجاز العصبي المركزي، وأن هذا النظریة التقتصر على توظیـف الحـواس الخمسـة 

الحواس الخفیة األخـرى كالحاسـة الدهلیزیـة، والحاسـة  المعروفة لدینا فقط، بل كذلك
  . (In :Thompson,2011,205)العضلیة 

خمــس خطــوات أساســیة مترابطــة توضــح   (Ayres,1989)هــذا وقــد حــددت
  كیفیة حدوث التكامل الحسي على النحو التالي:

  

 : Sensory Registration التسجیل الحسي -١
عملیـــة التكامـــل الحســـي، ویحـــدث  التســـجیل الحســـي هـــو الخطـــوة األولـــى فـــي

عندما نكون على بینة بالمثیر أو المنبه الحسـي، ونعبـر عنهـا بعبـارات حسـیة 
مثـل " شـيء مـا یلمـس یـدى أو أســمع شـیئًا مـا" وفـى بعـض األحیـان ال نكــون 
على بینة بأنواع معینة من المـدخالت الحسـیة حتـى تصـل إلـى شـدة أو عتبـة 
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ف علــى مــدار الیــوم اعتمــادًا علــى الخبــرات معینــة. وهــذه العتبــة الحســیة تختلــ
  الحسیة واالنفعالیة. 

 :  Orientationالتوجیه -٢
یسـمح لنـا التوجیـه الحسـي أن نــولى اهتمامـًا للمعلومـات الحسـیة الجدیـدة التــي 
ترد إلینا، ویمیز المخ بـین المعلومـات الحسـیة التـي تثیـر انتباهنـا والتـي یمكـن 

تعــدیل الحســي ووظــائف التیســیر والكــف تجاهلهــا، ویحــدث هــذا مــن خــالل ال
الحســـي. حیـــث یقـــوم المـــخ بطریقـــة آلیـــه بتعـــدیل وموازنـــة المـــدخالت الحســـیة 

  للعمل بكفاءة.
 : Interpretation التفسیر -٣

یقوم المخ بوصف المعلومات الحسیة وتفسیرها، وتتـیح لنـا القـدرة علـى تفسـیر 
لــه، وتشــارك كــل المعلومــات الحســیة تحدیــد مــا نســتجیب لــه وكیــف نســتجیب 

مــن الخبــرات الحســـیة القدیمــة واللغـــة والــذاكرة والمراكــز االنفعالیـــة فــي عملیـــة 
  تفسیر المثیرات الحسیة.

 :  Organization of responses تنظیم االستجابات -٤
یـــنظم المـــخ طریقـــة وشـــكل االســـتجابة للمثیـــرات الحســـیة التـــي تـــرد إلیـــه. كمـــا 

  نت جسدیة أو انفعالیة أو معرفیة.یحدد كذلك نوعیة االستجابة سواء كا
 Execution of response تنفیذ االستجابة -٥

یعــــد تنفیــــذ االســــتجابة المعرفیــــة أو االنفعالیــــة أو الحركیــــة ردًا علــــى الرســــائل 
ـــــت  الحســـــیة هـــــي المرحلـــــة النهائیـــــة مـــــن عملیـــــة التكامـــــل الحســـــي. فـــــإذا كان

ة جدیـــدة، حیـــث االســـتجابة حركیـــة مـــثًال فـــإن هـــذا اإلجـــراء یوجـــد خبـــرة حســـی
  یتلقى المخ المعلومات حول حركة الجسم واللمس وتبدأ العملیة مرة أخرى. 

ویســـتند المنحـــى متعـــدد الحـــواس فـــي الـــتعلم إلـــي افتـــراض مفـــاده أن األطفـــال 
یتعلمون بشكل أفضـل إذا تـم تقـدیم المعلومـات لهـم عبـر الحـواس المختلفـة مجتمعـة 

تذوقیـــة، الحركیـــة، الدهلیزیـــة، العضـــلیة) الشـــمیة، ال ،اللمســـیة ،البصـــریة ،(الســـمعیة
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حیــث إنــه كلمــا تعــددت الحــواس المســتخدمة فــي عملیــة الــتعلم تحســن وتعــزز تعلــم 
، كمـــا أن المـــدخل متعـــدد الحـــواس یســـهم فـــي تعـــویض الطفـــل للمـــادة المـــراد تعلمهـــا

الـــــــــنقص أو القصـــــــــور المترتـــــــــب علـــــــــي االعتمـــــــــاد علـــــــــي بعـــــــــض الحـــــــــواس دون 
 .(Fletcher, Lyon, Fuchs, &Barnes, 2007, 150)األخرى

هــــذا وتؤكــــد بعــــض التفســــیرات النظریــــة أن المعالجــــة الحســــیة یمكنهــــا عــــالج 
المشكالت الناتجة عـن الحـواس والتـي یمكـن أن تتسـبب فـي صـعوبات فـي اكتسـاب 

 المهــــارات اإلدراكیـــــة، وتطـــــویر اللغـــــة، والتكامـــــل الحســـــي والتعبیـــــر االنفعـــــالي
(DeGangi,1991).  

ـــ ات التـــي طرحـــت لمفهـــوم التكامـــل الحســـي حیـــث عرفتـــه وقـــد تعـــددت التعریف
(Ayres,1972a,b)   بأنــه: عملیــة اســتقبال المعلومــات بواســطة الحــواس المتنوعــة

عطائها االستجابات المالئمة". فكـل حاسـة  رسالها إلى الدماغ ومن ثم معالجتها وإ وإ
حــن تعمــل مــع بقیــة الحــواس لتشــكیل صــورة متكاملــة عمــا نحــن علیــه جســدیًا وأیــن ن

ومـــاذا یحـــدث حولنـــا؟، ویعتبـــر الـــدماغ هـــو المســـئول عـــن إنتـــاج مثـــل هـــذه الصـــورة 
  الكاملة كمنظومة معلومات حسیة تستخدم وقت الحاجة وبصورة مستمرة. 

بأنــــه: عملیــــه ال إرادیــــة للمــــخ لتنظــــیم  (Marks,2000,170)فــــي حــــین یعرفــــه
ســـلك أو ومعالجــة المعلومــات المستخلصــة مــن حــواس الجســم وهــو یســمح لنــا أن ن

نســـتجیب لمواقـــف الخبـــرة بأســـلوب وطریقـــة هادفـــة. فالتكامـــل الحســـي یعطـــى معنـــى 
  لخبراتنا ویشكِّل األساس الجوهري للتعلم األكادیمي والسلوك االجتماعي.

بأنـه: عملیـة عصـبیة بیولوجیـة داخلیـة  )٢٠، ٢٠٠١كما یعرفه عثمان فراج (
ذا تتمثـل فــي التفاعـل والتــداخل بـین المثیــرات الحسـیة الــ واردة مـن البیئــة إلـى المــخ وإ

لــم یحـــدث هـــذا التـــداخل أو التنظــیم الســـلیم لتلـــك المثیـــرات فــي المـــخ تكـــون النتیجـــة 
قصور فـي عملیـة التكامـل الحسـي ویترتـب علـى ذلـك مشـكالت فـي النمـو ومعالجـة 

  المعلومات فضًال عن المشكالت السلوكیة.
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قـــدرة الطفـــل بأنـــه عبـــارة عـــن:  (Emmons& Anderson,2005)كمـــا یعرفـــه
علــى إدراك وفهــم وتنظــیم المعلومــات الحســیة اآلتیــة مــن داخــل جســمه ومــن البیئــة 

  المحیطة مما یؤدي لظهور استجابة سلوكیة مناسبة.
تشــیر المعالجــة متعــددة الحــواس إلــى تفاعــل اإلشــارات التــي تصــل فــي وقــت 

ـا مـن طرائـق حسـیة مختلفـة. هـذا یعنـي أن المعلومـات التـي تـرد  إلینـا مـن واحد تقریبً
إحــدى الحــواس یمكــن أن تــؤثر علــى معالجــة المعلومــات اآلتیــة عــن طریــق حاســة 
أخــرى. كمــا یمكــن أیًضــا دمــج المعلومــات مــن الطرائــق الحســیة المختلفــة فــي حــدث 
واحـــد متعـــدد الحـــواس، وهـــي عملیـــة یشـــار إلیهـــا باســـم التكامـــل متعـــدد الحـــواس أو 

  . )Stein et al.c2010(التكامل الحسي
كــن تعریــف العــالج القــائم التكامــل الحســي بأنــه: نــوع مــن التــدریبات وعلیــه یم

التـي تهـدف إلــى تنظـیم عملیــة اسـتقبال المعلومــات عبـر الحــواس المختلفـة وتكاملهــا 
ــــاج اســــتجابة تتفــــق مــــع طبیعــــة المــــدخالت والمثیــــرات  وتنظیمهــــا ثــــم معالجتهــــا إلنت

  واستخدامها للمشاركة في أنشطة الحیاة الیومیة.الحسیة 
عـــد العـــالج القـــائم علـــى التكامـــل الحســـي مـــن العالجـــات الوظیفیـــة الحدیثـــة وی

التــي ثبتــت فعالیــة فــي مجــال األطفــال ذوي االحتیاجــات الخاصــة لمــا یتمتــع بــه مــن 
مرونـة وقـدرة علــى إحـداث تغییــر حقیقـي ودال فـي األداء الــوظیفي لهـؤالء األطفــال؛ 

ز لقدرة ُستخدم بوصفه نوعًا من العالج المعزِّ الـدماغ علـى تنظـیم المـدخالت  حیث ی
الحسـیة وتوظیفهــا فـي ســلوكیات تفاعلیــة یسـتخدمها الطفــل فــي التعامـل مــع األشــیاء 

  .(Davies &Gavin, 2007)واآلخرین
ویعتمد العالج القائم علـى التكامـل الحسـي علـى مجموعـة مـن األنشـطة التـي 

ل عـــن طریـــق تســـتهدف تنمیـــة القـــدرة علـــى التمییـــز واالســـتثارة الحســـیة لـــدى األطفـــا
ــــــــــز، والمشــــــــــاركة النشــــــــــطة، واالســــــــــتجابة  ــــــــــدهلیزي، والتحفی اللمــــــــــس، والنظــــــــــام ال

  .(Bundy, Lane & Murray,2002)التكیفیة
    :وللعالج القائم على التكامل الحسي أربعة مبادئ رئیسة هي
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؛ حیــث یجــب أن یكــون الطفــل قــادرًا علــى حقیقــي أمــام الطفــل وجــود تحــدٍ .١
 یتم تقدیمها له في صورة أنشطة مرحة.مواجهة التحدیات بنجاح والتي 

؛ حیــــث یجــــب علــــى الطفــــل أن یكیــــف ســــلوكه مــــع االســــتجابة التكیفیــــة.٢
 استراتیجیات جدیدة ومفیدة استجابة للتحدیات المقدمة.

، حیـــث لــن یــؤتي العــالج القـــائم علــى التكامــل الحســـي المشــاركة النشــطة.٣
لطفـــل ثمـــاره المرجـــوة منـــه إال مـــن خـــالل تـــوفیر أنشـــطة ممتعـــة تجـــذب ا

 وتدفعه للمشاركة فیه.
، حیــث یــتم إشــراك الطفــل فــي هــذا النــوع مــن العــالج للقیــام الطفــل موجــه.٤

بـــدوره داخـــل الجلســـة العالجیـــة، فهـــو مشـــارك نشـــط ولـــیس متلـــٍق ســـلبي 
 .(Ayres, 2000)داخل الجلسة 

بالنسبة للدراسات التي تناولت فعالیة العالج القائم علـى التكامـل الحسـي، أما 
مــن الدراســات الرائــدة فــي مجــال التــدخل  (Ayres,1969- 1987) تعــد دراســات

باستخدام العالج بالتكامـل الحسـي فـي عـالج صـعوبات الـتعلم لـدى التالمیـذ، حیـث 
توصـــلت إلـــى أنــــه یمكـــن تحســــین ضـــعف القــــدرة علـــى التــــذكر واالنتبـــاه لــــدى ذوي 

ور وأنـــه ومـــن خـــالل تطـــصـــعوبات الـــتعلم باالعتمـــاد علـــى هـــذا النـــوع مـــن العـــالج. 
ــــــة  -العملیــــــات الحــــــس ، وعلــــــى وجــــــه التحدیــــــد، وباســــــتخدام sensimotorحركی

االستجابات الجسدیة التكیفیة، یمكن تحسین مهـارات األطفـال لـتعلم القـراءة والكتابـة 
جـراء العملیــات الحســابیة، وتحســین اإلدراك البصــري والســمعي، والمهــام الحركیــة.  وإ

علــى فعالیــة العــالج القــائم علــى  (Bundy et al.,2002) دراســةكمــا أكــدت نتــائج 
ـــم الفـــرد وتمكنـــه مـــن القـــدرة علـــى معالجـــة  نظریـــة التكامـــل الحســـي فـــي تحســـین تعل

  المعلومات القادمة من الحركة والبیئة واستخدامها لتخطیط وتنظیم السلوك.
 دراســة(Werry , Scaletti, & Mills,1990)  فــي حــین أجــرى كــل مــن

بالتكامـل الحسـي فـي عـالج صـعوبات الـتعلم. استهدفت التعرف علـى تـأثیر العـالج 
) مدرســــة. ثــــم تــــم ٢١) طفــــًال تــــم اختیــــارهم مــــن (٧٤تكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن (
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تقسیمهم إلى مجموعتین متطابقتین في ضوء النوع والصف الدراسـي ودرجـة العجـز 
فـــي التكامـــل الحســـي. مجموعـــة تجریبیـــة تلقـــت العـــالج  باســـتخدام التكامـــل الحســـي 

ة مـدة كـل منهـا سـاعة واحـدة ، بینمـا لـم تتلـَق المجموعـة الثانیـة أي جلس ١٣بواقع  
بـــق علـــیهم مقیـــاس التكامـــل الحســـي والقـــراءة والحصـــیلة اللغویـــة واإلدراك  عـــالج، ُط
الحسي الحركي، وقائمة تقدیر سلوكیاتهم في الفصل مـن قبـل المعلمـین. ثـم تـم بعـد 

ییس. وتوصـــلت نتـــائج ذلــك إعـــادة تقیـــیم جمیـــع األطفـــال علــى نفـــس مجموعـــة المقـــا
الدراســة إلــى فعالیــة العــالج القــائم علــى المعالجــة الحســیة حیــث كــان هنــاك تحســن 

  كبیر في أداء المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة التي لم تتلَق أي عالج.
اســتهدفت المقارنــة بــین  دراســة (Miller,& Kennealey,1993) كمــا أجــرى

ریب الحركـــي، أظهـــرت نتـــائج الدراســـة فعالیـــة تـــأثیر العـــالج بالتكامـــل الحســـي والتـــد
القـــائم علـــى التـــدریب الحركـــي والعـــالج بالتكامـــل الحســـي. كمـــا أظهـــرت المجموعـــة 
التـــي تلقـــت العـــالج القـــائم علـــى التكامـــل الحســـي تفوقـــًا فـــي القـــدرة علـــى التخطـــیط 
والتنظـــیم الحركـــي. بینمـــا لـــم تكـــن هنـــاك اختالفـــات بـــین العـــالج بالتكامـــل الحســـي 

ب الحركي في مهـارات اإلدراك البصـري، أو مهـارات الكتابـة، أو القـدرة علـى والتدری
النسـخ، أو المهــارات المعرفیـة، أو األكادیمیــة، أو اللغـة ، أو االنتبــاه، أو فـي مفهــوم 

  الذات.
اســــتهدفت فحــــص العالقــــة بــــین  دراســــة (Franchi,1998)فــــي حــــین أجــــرى

ـــتعلم والتكامـــل الحســـي، حیـــث أجریـــت الدرا ســـة علـــى عینتـــین؛ األولـــى صـــعوبات ال
) تلمیــــــذًا وتلمیـــــذة مــــــن ذوي صــــــعوبات الـــــتعلم، واضــــــطراب التكامــــــل ٤٦تكونـــــت (

) طالبــــًا وطالبـــــة مـــــن ذوي القـــــدرات النمائیـــــة ٤٤(الحســــي، واألخـــــرى تكونـــــت مـــــن 
العادیـــــة. وتوصـــــلت النتـــــائج إلـــــى عـــــدم وجـــــود فـــــروق فـــــي األداء اللغـــــوي واإلدراك 

  البصرى موضع القیاس بین المجموعتین.
ــــة  دراســــة (Sandra,2001)وأجــــرى  ــــأثیر البــــرامج التدریبی اســــتهدفت معرفــــة ت

القائمـــة علـــى التكامـــل الحســـي فـــي تحســـین تحصـــیل التالمیـــذ فـــي القـــراءة، ومفهـــوم 
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ـــتعلم علـــى عینـــة قوامهـــا( ) ٤٨الـــذات األكـــادیمي لـــدى أطفـــال مـــن ذوي صـــعوبات ال
، و() تلمیـذ٢٣تلمیًذا ممن لدیهم صعوبة فـي تعلـم القـراءة، مـنهم( ) تلمیـذة، ممـن ٢٥ًا

ـا مــن صـفوف المرحلـة االبتدائیـة، الصــف األول، ١١-٧تتـراوح أعمـارهم مـن ( ) عامً
بــق علــیهم مقیــاس القــدرات اإلدراكیــة  والثــاني، والثالــث بإحــدى المــدارس بهولنــدا ، ُط
لألطفـــال، واختبـــار تحصـــیل القـــراءة. وخلصـــت نتـــائج الدراســـة إلـــى فعالیـــة البرنـــامج 

علـــى التكامـــل الحســـي فـــي تحســـین تحصـــیل القـــراءة ومفهـــوم الـــذات  التـــدریبي القـــائم
  األكادیمي لدى األطفال عینة الدراسة.

دراســة أثبتـت فعالیـة التــدخل القـائم علــى  (Nelson, 2004) فـي حـین أجــرى 
ـــــب  ـــــال ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم فـــــي الجان ـــالج الحســـــي فـــــي تحســـــین أداء األطف العــ

لتـــدریب القـــائم علـــى التكامـــل الحســـي االجتمـــاعي، حیـــث أشـــارت النتـــائج إلـــى أن ا
  یمكن أن یخفف من مشكالت التعلم والسلوك الالتكیفي لدي هؤالء األطفال.

  تعقیب عام على الدراسات السابقة:
ویمكـن تلخـیص أبــرز النقـاط التــي انتهـى إلیهــا الباحـث مــن التحلیـل الســابق 

  على النحو التالي:   
  الــتعلم واهتمــام البــاحثین بــأنواع  تفیــد مراجعــة أدبیــات مجــال دراســات صــعوبات

هــذه الصــعوبات بصــفة عامــة بــأن مجــال تــأثیر هــذه الصــعوبات علــى جوانـــب 
النمـو األخــرى لــدى األطفــال وارتباطهـا بالعدیــد مــن مشــكالت األداء التحصــیلي 
والسلوك االجتماعي أو بصیغ الخلل والقصـور فـي األداء االجتمـاعي الـوظیفي 

اهرة خطیرة یطال تأثیرها كل جوانب نمـو الطفـل، ثـم لم یلَق االهتمام الكافي بظ
تتفاقم مع اكتساب الطفل لمهارات اللغة األكثر تعقیدًا كالقواعد اللغویـة والكتابـة 
اإلبداعیـــة، إضـــافة إلـــى مجاهـــدة األطفـــال ذوي صـــعوبات الفهـــم القرائـــي أثنـــاء 

رهم محاولة التعبیر عن أنفسهم شفاهة والتواصـل مـع اآلخـرین لنقـل وجهـات نظـ
 .(Lerner,2000)حول موضوع أو قضیة ما
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  وجــــود الكثیــــر مــــن صــــیغ القصــــور فــــي الجانــــب النمــــائي خاصــــة فــــي مهــــارات
االنتبـــاه والتـــذكر لـــدى األطفـــال ذوي صـــعوبات الفهـــم القرائـــي، والـــذي یعـــد مـــن 
أوضــح مؤشــراته: نســیان الكلمــات ، قصــور فــي التعــرف علــى مغــزى الكاتــب، 

ــــــد التشــــــابه واالخــــــتال ــــــرات، صــــــعوبة تحدی ف، واســــــتخالص األفكــــــار مــــــن الفق
 .  (Piia, 2008)صعوبات في القراءة لدى هؤالء األطفال

  أشــارت نتــائج عدیــد مــن الدراســات إلــى أن التالمیــذ الــذین لــدیهم مشــكالت فــي
ــــة علــــى مــــدى الســــنوات  االنتبــــاه والتــــذكر واجهــــوا مشــــكالت وصــــعوبات تعلیمی

أو الریاضـــیات أو صـــعوبة الدراســـیة الالحقـــة فـــي المدرســـة كصـــعوبات القـــراءة 
ـــتعلم  االســـتیعاب والفهـــم، أو صـــعوبة اســـتخدام الوقـــت وغیرهـــا مـــن صـــعوبات ال

 .(Rabiner, 2003)النمائیة
  ــــرت نتــــــائج األبحــــــاث حــــــول الــــــذاكرة العاملــــــة أن عملیــــــات اســـــــتقبال أظهــ

المعلومــــات ومعالجتهــــا وتخزینهــــا وتــــذكرها للموضــــوعات متعــــددة الحــــواس 
 & Goolkasian)محــددة بحاســة واحــدة أفضــل مقارنــة بالموضــوعات ال

Foos, 2005; Delogu &Raffone, 2009). 
  أشـار(Wright et al.,2001)  إلـى أنـه إذا كانـت الـذكرة العاملـة هـي المسـئولة

عــن فهــم الفــرد لمــا یقــرأه وطریقــة تفســیره للرمــوز اللغویــة المكتوبــة فــإن إي خلــل 
قـدرة الفـرد علـى االنتبـاه  یحدث للذاكرة العاملة یؤدي إلى قصـور ومحدودیـة فـي

للمعلومــات الموجــودة بــالنص المقــروء، وكــذلك قصــور فــي معالجــة المعلومــات 
جماًال إلى قصور في عملیة الفهم.    اللفظیة واستنتاج مغزى الكاتب وإ

  یوجـد نــدرة شـدیدة فــي الدراســات والبحـوث التــي حاولــت التـدخل لــدى ذوي الفهــم
لحسـي فـي تحسـین الـذاكرة العاملـة بـرغم مـا القرائي ببرامج قائمة علـى التكامـل ا

أثبتتــه نتــائج الدراســات عــن وجــود دور رئــیس الضــطرابات الــذاكرة فــي حــدوث 
 هذه الصعوبات. 

  ــــى تعلــــیم  األطفــــال ذوي صــــعوبات الــــتعلم یجــــب أن تركــــز بــــرامج التــــدخل عل
وتـــدریبهم علـــى اســـتراتیجیات الـــذاكرة العاملـــة والتـــي تمكـــنهم مـــن تحســـن عملیـــة 
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لمقــاطع للكلمــات تــذكر المعنــي، اســتدعاء المســموع ، ممــا یمكــنهم مــن تــذكرهم ا
التعبیـــــر عـــــن أنفســـــهم واســـــتخدام اللغـــــة بصـــــورة جیـــــدة فـــــي مواقـــــف التواصـــــل 

 االجتماعي.
  وتأسیًســا علــى تحلیــل أدبیــات المجــال ومــا تــم استخالصــه مــن عــرض وتحلیــل

 أدبیات المجال ترتكز الدراسة الحالیة على افتراضین رئیسیین:  
صــعوبات الفهــم القرائــي دالــة فــي جــزء منهــا للقصــور  :الفتــراض األولا)١(

ـــة بمكوناتهـــا المختلفـــة؛ وبالتـــالي فـــإن تنمیـــة  ـــذاكرة العامل المثبـــت فـــي ال
الـذاكرة العاملـة ربمــا یـؤدي إلــى اإلسـهام بــوزن نسـبي معتبــر فـي عــالج 

 مظاهر القصور في الفهم القرائي لدى ذوي صعوبات التعلم. 
یــؤدي التــدخل القــائم علــى نظریــة التكامــل الحســي  ي:االفتــراض الثــان )٢(

إلـــى تحســــین الـــذاكرة العاملــــة لـــدى ذوي صــــعوبات الفهـــم القرائــــي مــــن 
   تالمیذ المرحلة االبتدائیة.

ـــا لـــذلك تســـتهدف الدراســـة الحالیـــة إعـــداد برنـــامج تـــدریبي قـــائم علـــى نظریـــة  وتبعً
تحســین مهــارات الــذاكرة التكامــل الحســي بفنیاتــه المختلفــة والتحقــق مــن فعالیتــه فــي  

العاملــة لــدى تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة مــن ذوي صــعوبات الفهــم القرائــي، ومــن ثــم 
قیـــاس أثـــره فــــي  تخفیـــف صــــعوبات الفهـــم القرائــــي لـــدیهم واســــتمرار هـــذه التــــأثیرات 

 اإلیجابیة بعد توقف البرنامج التدریبي. 
  فروض الدراسة:

ــــین متوســــطا- ١ ــــة إحصــــائیة ب ــــذ توجــــد فــــروق ذات دالل ت رتــــب درجــــات تالمی
ـــــذ المجموعـــــة  ـــــة ومتوســـــطات رتـــــب درجـــــات تالمی المجموعـــــة التجریبی
الضــــابطة فــــي القیــــاس البعــــدي علــــى اختبــــار الــــذاكرة العاملــــة لصــــالح 

 المجموعة التجریبیة. 
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ــــین متوســــطات رتــــب درجــــات تالمیــــذ - ٢ ــــة إحصــــائیة ب توجــــد فــــروق ذات دالل
اختبــار الــذاكرة  المجموعــة التجریبیــة فــي القیــاس القبلــي والبعــدي علــى

 العاملة لصالح القیاس البعدي. 
ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات رتـــب درجـــات تالمیـــذ - ٣ التوجـــد فـــروق ذات دالل

المجموعـة التجریبیــة فــي القیــاس البعــدي والتتبعــي علــى مقیــاس الــذاكرة 
 العاملة.

توجـــد فـــروق ذات دالالت إحصـــائیة بـــین متوســـطات رتـــب درجـــات تالمیـــذ - ٤
ـــــة وم ـــــذ المجموعـــــة المجموعـــــة التجریبی توســـــطات رتـــــب درجـــــات تالمی

الضابطة في القیاس البعدي على مقیـاس الفهـم القرائـي لصـالح تالمیـذ 
 المجموعة التجریبیة. 

ــــذ - ٥ ــــین متوســــطات رتــــب درجــــات تالمی ــــة إحصــــائیة ب توجــــد فــــروق ذات دالل
المجموعـــة التجریبیـــة فـــي القیـــاس القبلـــي والبعـــدي علـــى مقیـــاس الفهـــم 

 بعدي. القرائي لصالح القیاس ال
التوجـــد وجــــود فــــروق ذات داللـــة إحصــــائیة بــــین متوســـطات رتــــب درجــــات - ٦

تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة فــي القیــاس البعــدي والتتبعــي علــى مقیــاس 
 صعوبات الفهم القرائي.

  إجراءات الدراسة:
تضمنت الدراسة الحالیة عدیدًا من اإلجـراءات التـي تسـتهدف التحقـق مـن صـحة 

  ى النحو التالي:ما افترضه یمكن عرضها عل
: منهج الدراسة:    أوًال

ــــــي المعتمــــــد علــــــى المجمــــــوعتین (التجریبیــــــة  اســــــتخدم الباحــــــث المــــــنهج التجریب
والضـابطة) وبطریقـة إجـراء القیـاس القبلـي والبعـدي والتتبعـي الختبـار كفـاءة وفعالیـة 
البرنــــامج التــــدریبي والوقــــوف علــــى مــــدى اســــتمرار األثــــر، ویوضــــح الشــــكل التــــالي 

  لتجریبي للدراسة الحالیة:التصمیم ا
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  التصمیم التجریبي للدراسة )٣(شكل 
: مجتمع الدراسة   ثانیًا

الصــف الخــامس  تالمیــذ مــن األصــلي المجتمــع یتكــونمجتمــع الدراســة:   -
  ) سنوات.١٠االبتدائي بإدارة دمنهور التعلیمیة بمحافظة البحیرة، في عمر (

  اسة الحالیة من عینتین هما:الدراسة: تكونت عینة الدر  ةعین -
) تلمیــذًا فــي ٣٠: حیــث تكونــت مــن (عینــة حســاب المؤشــرات الســیكومتریة  -١

) ســــنوات، للتحقــــق مــــن الخصــــائص الســــیكومتریة ألدوات الدراســــة، ١٠ســــن (
  صالحیتها لالستخدام. ومدى

وهـي العینـة التـي تـم تطبیـق أدوات الدراسـة علیهـا،  عینة الدراسة األساسـیة: -٢
) تلمیــــذًا وتلمیــــذة مــــن تالمیــــذ الصــــف الخــــامس االبتــــدائي، ٣٠مــــن ( وتكونــــت

، وضـابطة وتكونـت ١٥قسموا إلى مجموعتین ؛ تجریبیة وتكونت من ( ) تلمیـذًا
ســــنوات بمدرســــة صــــالح الــــدین  )١٠) تلمیــــذا وتلمیــــذة فــــي عمــــر (١٥مــــن (

بین تالمیذ المجموعة التجریبیة والضابطة في متغیرات  كافؤالت

المیذ المجموعة التجریبیة والضابطة الذاكرة العاملة والفھم القرائي لت الختبارقیاس القبلي ال  

موعة ا
 التجريبية

موعة ا
 الضابطة

) جلسة ٢٤املعاجلة التجريبية (الربنامج العالجي ) ملدة شهرين بواقع(

المیذ المجموعة التجریبیة والضابطة الذاكرة العاملة والفھم القرائي لتقیاس البعدي الختبار ال  

والضابطة المیذ المجموعة التجریبیةالذاكرة العاملة والفھم القرائي لت ختبارال قیاس التتبعيال  
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ــــــــــرة للعــــــــــام الدراســــــــــي  ــــــــــدر دمنهــــــــــور، محافظــــــــــة البحی ــــــــــإدارة بن االبتدائیــــــــــة ب
  م.٢٠١٦/٢٠١٧

  إجراءات فرز وتشخیص عینة الدراسة األساسیة : -٣
  قام الباحث بتحدید عینة الدراسة الحالیة األساسیة على النحو التالي:  

) تلمیــذًا یعــانون مــن صــعوبات الفهــم القرائــي باســتخدام تقــدیرات ٦٠تــم تحدیــد ( -
المعلمــین الـــذین یتعـــاملون مـــع تالمیـــذ الصــف الخـــامس االبتـــدائي مـــن مجمـــوع 

 ) تلمیذًا وتلمیذة، كمؤشر أولي تشخیصي لصعوبات الفهم القرائي.٢٤٠كلى (
 -) تالمیــذ مــن خــالل ســجالتهم فــي المدرســة لــدي (الزائــرة الصــحیة٦اســتبعاد ( -

 األخصائیین االجتماعین) لدیهم أمراض عضویة. -األخصائیین النفسین
) تالمیــــذ لــــدیهم مشــــكالت ســــلوكیة مثــــل (ســــلوك عــــدواني، ســــلوك ٤اســــتبعاد ( -

ر، قصـــــور االنتبـــــاه المصـــــحوب بالنشـــــاط الحركـــــي الزائـــــد) وفـــــق تقـــــاریر التنمـــــ
  ) تلمیذًا وتلمیذة.٥٠األخصائي االجتماعي عنهم، فأصبح عددهم(

) فــــأكثر علــــى مقیــــاس ٩٠اختیـــار التالمیــــذ الــــذین حصـــلوا علــــى نســــبة ذكـــاء ( -
بینیـه للـذكاء " الصـورة الخامسـة" إعـداد وتقنـین: (محمـود أبـو  -الذكاء ستانفورد

ــــة المتبقیــــة وعــــددها (٢٠١١یــــل وآخــــرین،الن ــــي تالمیــــذ العین ) ٥٠)  للــــذكاء عل
، وتم استبعاد ( ) لیصـبح ٩٠) مـنهم حصـلوا علـي نسـبة ذكـاء أقـل مـن (٥تلمیذًا

.٤٥عددهم (   ) تلمیذًا
علــي  ٥٠فــأكثر، وأقــل مــن  ٢٥) تالمیــذ مــن الــذین حصــلوا علــى ١٠اســتبعاد ( -

) ٢٠٠١د الوهـــــاب كامـــــل، اختبـــــار المســـــح النیورولـــــوجى الســـــریع (إعـــــداد: عـــــ
.٣٥فوصل عدد التالمیذ بعد هذا اإلجراء إلى (  ) تلمیذًا

) علــى مقیــاس الــذاكرة ١٨اختیـار التالمیــذ الــذین حصــلوا علــى درجــة أقــل مــن ( -
) تالمیـذ حصــلوا علـى درجـة أعلــى ٥العاملـة مـن إعـداد الباحــث، فـتم اسـتبعاد (

تلمیـــذا وتلمیـــذة.  ٣٠)، فوصـــل عـــدد التالمیـــذ بعـــد هـــذا اإلجـــراء إلـــى ١٨مـــن (
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ــــون عینــــة الدراســــة األساســــیة قســــموا إلــــى مجمــــوعتین تجریبیــــة وضــــابطة  یمثل
 بالتساوي. 

تـــم تحقیـــق التكـــافؤ بـــین مجمـــوعتي الدراســــة مـــن حیـــث العمـــر الزمنـــي ونســــبة  -
الــذكاء، والمســتوى التحصــیلي، والــذاكرة العاملــة والفهــم القرائــي والجــدول التــالي 

فـي القیـاس القبلـي فـي المتغیـرات المشـار إلیهـا  یوضح التكافؤ بین المجموعتین
  ) .١ویتني " كما یتضح في جدول ( -باستخدام اختبار "مان 

ویتنـــي"  للفـــروق بـــین متوســـطي رتـــب  -)  نتـــائج اختبـــار "مـــان ١جــدول(
العمـــر الزمنـــي ونســـبة درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة فـــي 

فـــي القیـــاس  رة العاملـــة والفهـــم القرائـــيالـــذكاء ، والمســـتوى التحصـــیلي، والـــذاك
  القبلي 

المجموعـــــــــــــة التجریبیـــــــــــــة   المتغیر
  )١٥(ن=

المجموعــــــــــــــة الضــــــــــــــابطة 
  )١٥(ن=

Z الداللة  
متوســـــــــــــط 

متوســـــــــــــط   مجموع الرتب  الرتب
  مجموع الرتب  الرتب

 غیر دالة  ٠,٨٠٥  ٢٥١,٠٠  ١٦,٧٣  ٢١٤,٠٠  ١٤,٢٧ العمر الزمني
 غیر دالة  ٠,١٥٠  ٢٣٦,٠٠  ١٥,٧٣  ٢٢٩,٠٠  ١٥,٢٧ نسبة الذكاء

المســـــــتوى التحصــــــــیلي للعــــــــام 
الدراســــــــي الســــــــابق (بالنســــــــبة 

 المئویة)
 غیر دالة  ٠,٠٨٤  ٢٣٤,٥٠  ١٥,٦٣  ٢٣٠,٥٠  ١٥,٣٧

الفهم القرائي
  

 غیر دالة ٠,٦٣١  ٢٤٧,٠٠  ١٦,٤٧  ٢١٨,٠٠  ١٤,٥٣ الفهم القرائي الحرفي
 غیر دالة ٠,٣٥٩  ٢٤٠,٠٠  ١٦  ٢٢٥,٠٠  ١٥ الفهم القرائي االستنتاجي

 غیر دالة   ٠,١٨٩  ٢٢٨,٥٠  ١٥,٢٣  ٢٣٦,٥٠  ١٥,٧٧ الفهم القرائي النقدي
 غیر دالة  ٠,٤٥٣  ٢٤٣,٠٠  ١٦,٢٠  ٢٢٢,٠٠  ١٤,٨٠  الفهم القرائي ككل

الذاكرة العاملة
  

 غیر دالة  ٠,٧٨٢  ٢٥٠,٠٠  ١٦,٦٧  ٢١٥,٠٠  ١٤,٣٣  تذكر األرقام
 غیر دالة  ٠,٠٦٦  ٢٣١,٠٠  ١٥,٤  ٢٣٤,٠٠  ١٥,٦٠  تذكر الكلمات

 غیر دالة  ٠,٣٣٨  ٢٤٠,٠٠  ١٦,٠٠  ٢٢٥,٠٠  ١٥,٠٠  المعني تذكر
 غیر دالة  ٠,٢٦٥  ٢٢٦,٥٠  ١٥,١٠  ٢٣٨,٥٠  ١٥,٩  استدعاء المسموع

اختبار الصور المتشابهة 
 غیر دالة  ٠,٠٢٣  ٢٣٢,٠٠  ١٥,٤٧  ٢٣٣,٠٠  ١٥,٥٣  بصریاً 

اختبــــــار الصــــــور غیـــــــر 
 غیر دالة  ٠,٥٤٥  ٢٤٤,٥٠  ١٦,٣٠  ٢٢٠,٥٠  ١٤,٧٠  المتشابهة بصریاً 
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 غیر دالة  ١,٣٣٣  ٢٦٣,٠٠  ١٧,٥٣  ٢٠٢,٠٠  ١٣,٤٧  اختبار رسم المتاهات
 غیر دالة  ١,٤١٩  ٢٦٦,٠٠  ١٧,٧٣  ١٩٩,٠٠  ١٣,٢٧  الذاكرة العاملة ككل  

ا ممــــا یعنــــي تكــــافؤ Z) أن قــــیم (١یتضــــح مــــن جــــدول ( - ــــة إحصــــائیً ) غیــــر دال
كاء المجموعـة التجریبیـة والضـابطة فـي القیــاس القبلـي للعمـر الزمنـي ونسـبة الــذ

  ، والمستوى التحصیلي، والذاكرة العاملة والفهم القرائي.
: أدوات الدراسة    ثالثًا

  تضمنت الدراسة الحالیة األدوات التالیة: 
  ).٢٠٠١اختبار المسح النیورولوجى السریع: (تعریب وتقنین: كامل،  -١

یعــــد المســــح النیورولــــوجى الســــریع مــــن األســــالیب الفردیــــة المختصــــرة والــــذي 
) دقیقــــة، وهــــو وســــیلة لرصــــد المالحظــــات الموضــــوعیة عــــن ٢٠تطبیقــــه(یســــتغرق 

التكامـــل النیورولـــوجى، ویشـــمل هـــذا االختبـــار سلســـلة مـــن المهـــام المختصـــرة والتـــي 
) مهمـــة مشـــتق مـــن الفحـــص النیورولـــوجى لألطفـــال، وهـــذه المهـــام هـــي: ١٥تبلـــغ (

یــد، تتبــع مهــارة الیــد، التعــرف علــى الشــكل وتكوینــه، التعــرف علــى الشــكل براحــة ال
العــین لمســار حركــة األشــیاء، نمــاذج الصــوت، دائــرة األصــابع واإلبهــام، التصــویب 
باإلصـــبع علـــى األنـــف، االســـتثارة التلقائیـــة المزدوجـــة للیـــد والخـــد، العكـــس الســـریع 

 ٣ -لحركات الید المتكررة، مد الزراع واألرجـل، المشـي بـالترادف" رجـل خلـف رجـل
ثب، تمییـز الیمـین والیسـار، مالحظـات سـلوكیة متر"، الوقوف على رجل واحدة، الو 

  شاذة" غیر منتظمة".
الدرجــة الكلیــة التــي نحصــل علیهــا مــن تطبیــق االختبــار إمــا أن تكــون درجــة 

) وهـي توضـح وجـود ارتفـاع ٥٠فأقل) ، أو درجة مرتفعة(أكبر مـن  ٢٥عادیة (من 
علــــى ) فإنهــــا تــــدل ٥٠ -٢٥لمعانــــاة الطفــــل(ذي صــــعوبة الــــتعلم)، أو درجــــة مــــن (

احتمــال وجــود صــعوبات للــتعلم لــدى الطفــل، ویــزداد هــذا االحتمــال بزیــادة الدرجــة. 
وعمومــًا فــإن الدرجــة العادیــة تشــیر إلــى ســالمة الطفــل النیورولوجیــة، بینمــا الدرجــة 
المرتفعــة تشـــیر إلـــى اضـــطرابات فـــي الخصـــائص النیورولوجیـــة؛ بمعنـــى أن الدرجـــة 
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الســریع تشــیر إلــى وجــود صــعوبات فــي المرتفعــة علــى مقیــاس المســح النیورولــوجى 
  التعلم، بینما تشیر الدرجة المنخفضة على عدم وجود صعوبات تعلم لدى الطفل.

  الكفاءة السیكومتریة لالختبار:
اســتخدم معــد المقیــاس األصــلي فــي حســاب الصــدق طریقــة  حســب الصــدق:- أ

صدق المحك حیث تراوحت قیم معامل االرتباط بـین الدرجـة الكلیـة للمسـح 
یورولوجى السریع والدرجات الفرعیة والكلیـة لمقیـاس تقـدیر سـلوك التلمیـذ الن

) وكلهــا معــامالت ٠,٨٧٤-إلــى  ٠,٦٧٤-لفــرز حــاالت صــعوبات الــتعلم(
). كمــا اســتخدم معــرب االختبــار التحلیــل ٠,٠١ارتبــاط دالــة عنــد مســتوى (

% ٤٩,٢) عوامــل فســرت ٣العــاملي والتــي أســفرت نتائجهــا عــن اســتخراج(
 لتباین الكلي للمصفوفة.من نسبة ا

وفــي الدراســة الحالیــة تــم حســاب صــدق المقیــاس باســتخدام صــدق المحــك، -  ب
والمحك هنا هو مقیـاس تقـدیر سـلوك التلمیـذ لفـرز حـاالت صـعوبات الـتعلم 

) ٠,٧٦-)، فكـان معامـل االرتبـاط للدرجـة الكلیـة(١٩٩٠(مصطفي كامـل، 
  ).٠,٠١وهي قیمة دالة عند مستوى (

استخدم معد المقیاس األصـلي فـي حسـاب ثبـات االختبـار : ثبات االختبار -  ت
)، وذلــك ٠,٧٧باســتخدام طریقــة ألفــا كرونبــاخ فبلغــت قیمــة معامــل الثبــات (

). كمـا قـام معـرب ١١بعد حذف درجات الجزء الخاص باالختبار الفرعـي (
االختبـــار بحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــین الدرجـــة الكلیـــة والـــدرجات الفرعیـــة 

) وكلهــــــا قــــــیم دالــــــة عــــــن ٠,٩٢٠، إلــــــى ٠,٦٧٠ین (فتراوحــــــت قیمتهــــــا بــــــ
)٠,٠١.(  

وفـــي الدراســـة الحالیـــة تـــم حســـب ثبـــات االختبـــار بواســـطة إعـــادة التطبیـــق 
یومــًا مــن التطبیــق األول فبلغــت قیمــة معامــل االرتبـــاط  ٢١بفاصــل زمنــي 
  )، وهي قیمة مرتفعة.٠,٧٩بین التطبیقین (
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ین: بینیھ للذكاء " الص -مقیاس الذكاء ستانفورد -٢ ورة الخامسة" إعداد وتقن
  )  ٢٠١١أبي النیل وآخرین(

قـام بتعریــب وتقنــین الصـورة الخامســة(محمد طــه، عبـد الموجــود عبــد الســمیع) 
شــراف (محمــود أبــو النیــل،  )، وقــد ُصــمم مقیــاس ســتانفورد بینیــه ٢٠١١ومراجعــة وإ

م للــذكاء " الصــورة الخامســة" لعــدد متنــوع مــن االســتخدامات؛ فهــو یمكــن أن یســتخد
في تشخیص العجـز االرتقـائي لـدى األطفـال والمـراهقین، كمـا أن المقیـاس مفیـد فـي 
التقیـــــیم اإلكلینیكـــــي والنیورســـــیكولوجي، وفـــــي بحـــــوث القـــــدرات، كمـــــا یســـــتخدم فـــــي 
تشـخیص اإلعاقـة العقلیـة، وصـعوبات الــتعلم، والتـأخر المعرفـي االرتقـائي لألطفــال، 

  ین عقلیًا في المدارس.باإلضافة إلى إلحاق الطالب ببرامج الموهوب
بینیــه للــذكاء الصــورة الخامســة بشــكل فــردي لتقیــیم  -ویطبــق مقیــاس ســتانفورد

ــــة، وهــــو مالئــــم لألعمــــار مــــن ( ، ویتكــــون ٨٥ -٢الــــذكاء والقــــدرات المعرفی ) عامــــًا
  ) اختبارات فرعیة تتجمع مع بعضها لتكون مقاییس أخرى هي:١٠المقیاس من (

صــرة، ویتكــون مــن اختبــاري تحدیــد المســار مقیــاس نســبة ذكــاء البطاریــة المخت
وهمـــا اختبـــارا؛ سالســـل الموضـــوعات/ المصـــفوفات، واختبـــار المفـــردات. وتســـتخدم 
هــذه البطاریــة المختصــرة مــع بعــض البطاریــات األخــرى فــي إجــراء التقییمــات مثـــل 
التقیــیم النیوروســیكولوجي. مقیــاس نســبة الــذكاء غیــر اللفظیــة، ویتكــون المقیــاس مــن 

رات فرعیــة غیــر لفظیــة والتــي تــرتبط بالعوامــل المعرفیــة الخمســة التــي خمــس اختبــا
تقیســها الصــورة الخمســة، ویســتخدم المجــال غیــر اللفظــي فــي تقیــیم الصــم أو الــذین 
یعــانون مــن صــعوبات فــي الســمع أو الــذین یعــانون مــن اضــطرابات فــي التواصــل، 

صـــــابات المـــــخ الصـــــدمیة، وبعـــــض  الذاتویـــــة، وبعـــــض أنـــــواع صـــــعوبات الـــــتعلم، وإ
  الحاالت ذات اإلعاقات اللغویة.

مقیــاس نســبة الــذكاء اللفظیــة والتــي یكمــل مقیــاس نســبة الــذكاء غیــر اللفظیــة، 
ویتكــون مــن خمــس اختبــارات فرعیــة لفظیــة تــرتبط بالعوامــل المعرفیــة الخمســة التــي 
تقیســـها الصـــورة الخامســـة ، وتتكـــون نســـبة الـــذكاء الكلیـــة مـــن نـــاتج جمـــع المجـــالین 

  ر اللفظي.اللفظي وغی
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) دقیقـــة، ویعتمـــد ٧٥) إلـــى (١٥ویتــراوح متوســـط زمـــن تطبیـــق المقیــاس مـــن (
هـــذا علـــى نـــوع المقیـــاس المطبـــق، فتطبیـــق المقیـــاس الكلـــي عـــادة مـــا یســـتغرق مـــن 

) ١٥) دقیقــة، فــي حــین یســتغرق تطبیــق البطاریــة المختصــرة مــن (٧٥) إلــى (٤٥(
المجــــــال اللفظــــــي ) دقیقــــــة، ویســــــتغرق تطبیــــــق المجــــــال غیــــــر اللفظــــــي و ٢٠إلــــــى (
  ) دقیقة لكل واحد منهما. ٣٠حوالي(

  الكفاءة السیكومتریة للمقیاس:
: اســتخدم طــریقتین لحســاب صــدق المقیــاس؛ األولــى صــدق صــدق المقیــاس- أ

التمییـــز العمـــري حیـــث تـــم قیـــاس قـــدرة االختبـــارات الفرعیـــة المختلفـــة علـــى 
ا دالـــة التمییــز بـــین المجموعـــات العمریـــة المختلفــة، وكانـــت الفـــروق جمیعهـــ

) ، والثانیــــة هــــي حســــاب معامــــل ارتبــــاط نســــبة ذكــــاء ٠,٠١عنــــد مســــتوى(
) ٠,٧٦ - ٠,٧٤المقیـــاس بالدرجـــة الكلیـــة للصـــورة الرابعـــة وتراوحـــت بـــین(

 وهي معامالت صدق مقبولة بوجه عام وتشیر إلى صدق المقیاس.
: تـم حســاب الثبــات لالختبـارات الفرعیــة المختلفــة بطریقتــي ثبــات المقیــاس   -  ب

لتطبیــق والتجزئــة النصــفیة المحســوبة بمعادلــة ألفــا كرونبــاخ، فكانــت إعــادة ا
)، بینمـا ٠,٩٨٨) ، (٠,٨٣٥معامالت الثبات بطریقة إعادة التطبیـق بـین (

)، ٠,٩٥٤كانـــــــت معـــــــامالت الثبـــــــات بطریقـــــــة التجزئـــــــة النصـــــــفیة بـــــــین (
)، ممـا یشـیر ٠,٩٩١) ، (٠,٨٧٠) ، ومعادلة ألفا كرونباخ بـین (٠,٩٩٧(

 یاس یتسم بثبات مرتفع .إلى أن المق
  اختبار الفهم القرائي (إعداد: الباحث) -٣

على عدد مـن الدراسـات التـي تناولـت مهـارات الفهـم  االطالع قام الباحث بعد
 ومراجعـة  بـالفهم القرائـي، العالقـة ذات والبحوث األدبیات بعض القرائي ومراجعة 

الصـف الخـامس االبتـدائي لتالمیـذ  التعلیمي موضوعات الكتاب المدرسي والمحتوى
 خـالل مـن وذلـك الفهـم القرائـي، تصـمیم اختبـار وتـم ألجلـه، التجربـة صـممت الذي
  :خطوات عدة
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  :االختبار من الهدف -أ
من االختبار في تقییم مهـارة الفهـم القرائـي لـدى تالمیـذ  األساسي الهدف تمثل

لفهـم القرائـي لفهـم القرائـي وهـي (الالصف الخامس االبتدائي ضـمن ثالثـة مسـتویات 
  الحرفي، والفهم القرائي االستنتاجي، والفهم القرائي النقدي).

  مصادر إعداد االختبار: -ب
 علـى المقـرر العربیـة اعتمـد الباحـث فـي إعـداد االختبـار علـى كتـاب اللغـة

الدراسـیة التـي تهـتم بهـا  الوحـدات فـي تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي، وتحدیـداً 
 تـم كمـا بائعـة اللـبن، حـب الـوطن، مصـر أنشـودة الـدنیا) ،الدراسـة الحالیـة (قصـة 

علـى خبـرة بعـض المتخصصـین فـي مجـالي علـم الـنفس والصـحة النفسـیة  االعتمـاد
 إعـداد فـي جدول مواصفات على الباحث اعتمد كما وطرق تدریس اللغة العربیة. 

 االختبـــار. وكـــذلك علـــى بعـــض الدراســـات الســـابقة ذات الصـــلة، مثـــل: دراســـة 
(Ombra, 20013) ،٢٠٠٦، ودراسة(ختار الكیال .(  

 اإلجابـة احتمـال أهمهـا االختبـار تصـمیم فـي اعتبـارات عـدة مراعـاة وتـم
لقــدرات تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي،  االختبــار واحــد، ومناســبة الصــحیحة

ومراعـاة خصائصــهم النمائیـة، وخبــراتهم الســابقة ومحتـوى الــدروس التـي تــم صــیاغة 
باإلضافة إلى سالمة الصیاغة اللغویة لالختبـار، ووضـوح عباراتـه  المفردات منها ،

  وفقراته.
   :وصف االختبار -ج

یتكــون االختبــار مــن ثالثــة نصــوص مقــروءة، یعقــب كــل نــص مجموعــة مــن 
) ســؤاًال مــن نــوع االختیــار مــن متعــدد تقــیس مهــارة ٤٠األســئلة تكــون فــي مجملهــا(

  ي في ضوء ثالثة أبعاد هي : التي یعاني منها التالمیذ في الفهم القرائ
 الحرفـي المعنـى : ویقصـد بهـا مهـارة التلمیـذ فـي التقـاطالفهـم القرائـي الحرفـي- ١

 األفكـار وكـذلك فهـم السـیاق، مـن الفكـرة أو أو الجملـة للكلمـة والمباشـر الـرئیس
ویقـاس  الـنص فـي أوضـمنا صـراحة ذكرهـا ورد التـي واألحـداث والمعلومـات
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، ٢٩، ٢٤، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ٥، ٤، ٣، ٢، ١باألســـــئلة أرقـــــام(
٤٠، ٣٢، ٣٠.( 

  ویندرج تحتها مجموعة من المهارات الفرعیة، هي:
یـتمكن  أن بهـا ویقصـد  :السـیاق مـن للكلمـة المناسـب المعنـى مهـارة تحدیـد

 المقروء. النص التلمیذ من تحدید مرادف الكلمة في
الكلمة ن تحدید عكسم تمكن التلمیذ بها الكلمة: ویقصد مضاد مهارة تحدید 

 المقروء. النص في
تمكـن التلمیـذ مـن التمییـز  ویقصـد  :والجمـع والمثنـى المفـرد بـین مهارة التمییز

 .ذلك على أمثلة ویعطي والمثنى والجمع المفرد بین
المقروء: ویقصد بها تمكـن التلمیـذ  في الواردة الشخصیات أسماء مهارة تحدید

 .وتحدیدها قروءالم في من تعرف الشخصیات الواردة
المقـروء: ویقصـد بهـا تمكـن  فـي الـنص الـواردة واألمـاكن األزمنـة مهـارة تحدیـد

   التلمیذ من ذكر األماكن واألزمنة بصورة صحیحة.
مهـارة التلمیـذ فـي مـزج أو دمـج المحتـوى  بهـا : ویقصـدالفهم القرائي االستنتاجي- ٢

مـن  بـه یقوم لما كأساس ومخیلته السابقة وحدسه المعلومات مع للقطعة الحرفي
، ٢٨، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٠، ٨، ٧، ٦ویقــــاس باألســــئلة أرقــــام( اســــتنتاج. 

٣٨، ٣٥، ٣١.( 
  ویندرج تحتها مجموعة من المهارات الفرعیة ، هي:

الــنص المقــروء فــي(العامــة أو المحوریــة)  الرئیســیة الفكــرة مهــارة اســتنتاج 
 ووضع عنوان مناسب للنص.

یـة لفقـرات الـنص المقـروء أو وضـع فكـرة فرعیـة الفرع األفكـار مهـارة اسـتنتاج
 لكل فقرة.

إحـدى شخصـیات الـنص المقـروء   علـى المسـیطرة العاطفـة مهـارة اسـتنتاج
 .السطور بین ما استیعاب على للمساعدة
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الـنص  فـي الـواردة الممیـزة للشخصـیات الخصـائص والصـفات مهـارة اسـتنتاج
 المقروء.

قضـیة  أو مـا ظـاهرة سـبب التلمیـذ تاج والنتیجـة واسـتن السـبب بین مهارة الربط
 .لها المتوقعة بالنتیجة ربطها مع معینة

الحیــاة فــي منهـا الـنص أو االسـتفادة فـي الـواردة القـیم مهـارة اسـتنتاج 
 المستقبلیة.

 جـودة علـى حكـم فـي إصـدارمهـارة التلمیـذ  بـه : ویقصـدالفهـم القرائـي النقـدي- ٣
، ٢٥، ١٣، ١٢، ١١، ٩ام (یقـاس باألسـئلة أرقـالـنص المقـروء. و  عـرض ودقـة
٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٢٧، ٢٦( 

  ویندرج تحتها مجموعة من المهارات الفرعیة ، هي:
ء.المقرو  النص في والرأيالثابتة  الحقیقة بین مهارة التمییز 
یتصـل ال مـا وبین وقضایا من أفكار بالموضوع یتصل ما بین مهارة التمییز 

 .به
الـواردة المواقـف بعـض أو یة مـاشخصـ علـى موضـوعي حكـم صـدارمهـارة إ 

  المقروء. النص في
الكاتـب او اسـتنتاج هـدف نظـر وجهـة علـى الـنص مـن مهـارة االسـتدالل 

 .واتجاهاته ودوافعه وأغراضه الكاتب
  طریقة تقدیر درجات االختبار -د

) ســــؤاًال مــــن نــــوع ٤٠یتكــــون االختبــــار مــــن ثالثــــة نصــــوص مقــــروءة وعــــدد (
إجابـــة واحـــدة صـــحیحة وتحصـــل اإلجابـــة  االختیـــار مـــن متعـــدد لكـــل ســـؤال

الصـــحیحة علـــى (درجـــة واحـــدة) وتحصـــل اإلجابـــة الخطـــأ علـــى (صـــفر)، 
تجمــع درجــات األبعــاد الثالثــة معــا بحیــث یحصــل الطفــل علــى درجــة كلیــة 

) درجـــة ، وبمـــا أن هـــذا المقیـــاس یعتمـــد علـــى ٤٠تتـــراوح مـــا بـــین (صـــفر، 
ل علــى مســتوي قــدرة قیــاس مهــارات، فالبــد مــن تــوفر درجــة معیاریــة لــه تــد
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التلمیذ على اكتسـاب هـذه المهـارة، فـإذا حصـل التلمیـذ علـى درجـة أقـل مـن 
ویمكـن هذه الدرجـة یعـد هـذا التلمیـذ معرضـًا لخطـر صـعوبة الفهـم القرائـي، 

) ١٩اعتبار درجة القطـع  لهـذا االختبـار هـي حصـول التلمیـذ علـى درجـة (
ة أقــل منهــا مــن مجمــوع اسـتنادًا لإلرباعیــات، فــإذا حصــل التلمیــذ علـى درجــ

  . درجة المقیاس الكلي یكون لدیه صعوبة في الفهم القرائي
  جدول مواصفات اختبار الفهم القرائي: -د

الختبـار الفهـم القرائـي فـي ضـوء عـدة اعتبـارات  مواصفات جدول الباحث أعد
الدراسـة الحالیـة، ومسـتویات الفهـم  بهـم تهـتم التـي الـدروس محتـوى أهمهـا

 إلـى ب توفرها لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي، إضـافةالقرائي الواج
المهـــارات الرئیســـة والفرعیـــة للفهـــم القرائـــي، وجـــاء جـــدول المواصـــفات علـــى 

 النحو التالي: 
  ) جدول مواصفات اختبار الفهم القرائي٢جدول(

  المجموع  مهارات الفهم القرائي  
  الفهم القرائي النقدي  اجيالفهم القرائي االستنت  الفهم القرائي الحرفي  المحتوى

ع رد ق ا  م ل عن رد ق ا  م عل رد ق ا  م عل اد ل

قصـــــــــــــة 
ــــــــــــة  بائع

  اللبن

٢، ١  ٧ ،
٤، ٣ ،
١٤، ٥ ،

١٥  

٧، ٦  ٤  %١٧,٥ ،
١٠، ٨  

١١، ٩  ٤  %١٠ ،
١٣، ١٢  

٣٧,٥  ١٥  %١٠
%  

حــــــــــــــــب 
  الوطن

١٧، ١٦  ٥ ،
١٩، ١٨ ،
٢٤  

٢٠،٢١  ٥  %١٢,٥ ،
٢٣، ٢٢ ،
٢٨  

١٢,٥
%  

٢٦، ٢٥  ٣ ،
٢٧  

٣٢,٥  ١٣  %٧,٥
%  

مصــــــــــــر 
أنشـــــــودة 

  الدنیا

٣٠، ٢٩  ٤ ،
٤٠، ٣٢  

٣٥، ٣١  ٣  %١٠ ،
٣٨  

٣٤، ٣٣  ٥  %٧,٥ ،
٣٧، ٣٦ ،
٣٩  

١٢,٥
%  

٣٠  ١٢%  

  %١٠٠  ٤٠  %٣٠  ١٢  ١٢  %٣٠  ١٢  ١٢  %٤٠  ١٦  ١٦  المجموع

  االختبارحساب زمن تطبیق  -هـ
) تالمیـــذ وتلمیـــذات مـــن تالمیـــذ الصـــف ١٠تطبیـــق االختبـــار علـــى ( جـــرى

  الخامس االبتدائي لحساب الوقت اذي یستغرقه التلمیذ لالنتهاء من االختبار، ثم 
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خمسـة تالمیـذ لالنتهـاء مـن االختبـار،  أول اسـتغرقه الـذي الـزمن تـم رصـد
  المعادلة : تطبیق وآخر خمسة تالمیذ ، وتم

  
) دقیقــــة بنــــاًء علــــى المعادلــــة ٤٠دد زمــــن االختبــــار بمــــا یقــــارب مــــن(وقــــد تحــــ

  السابقة.
  :  الخصائص السیكومتریة لالختبار

قـام الباحــث بـالتحقق مــن الخصـائص الســیكومتریة لالختبـار فــي ضـوء الصــدق 
  والثبات واالتساق الداخلي كما یلي: 

  ي:أوًال : صدق االختبار: تم حساب صدق االختبار بطریقتین كما یل
یعتمـــد هـــذا النـــوع مـــن الصـــدق علـــى فحـــص مضـــمون  : صـــدق المضـــمون

، وهـو یعنـي مـدى جـودة تمثیـل محتـوى االختبـار لفئـة  االختبار فحًصا دقیقًا
مــــن المواقــــف أو الموضــــوعات التــــي یقیســــها، ویعتمــــد فیــــه علــــى تقــــدیرات 
ا لـذلك ُعـِرَض االختبـار  الخبراء والمحكمین المتخصصین في المجال، وتبعً

ـــــنفس  ١موعـــــة مـــــنعلـــــى مج المتخصصـــــین فـــــي القیـــــاس النفســـــي وعلـــــم ال
والصـــحة النفســـیة، وأبقیـــت علـــى جمیـــع مفـــردات االختبـــار؛ حیـــث حظیـــت 

ــا النتمــاء كــل مفــردة للبعــد الــذي تمثلــه ٨٠بنســبة اتفــاق أعلــى مــن ( %) وفقً

                                                

أ.د عادل السعید البنا: أستاذ القیاس والتقویم النفسي، أ.د سعید عبدالغني سرور: أستاذ علم النفس التربوي، كلیة التربیة   ١
وي، أستاذ علم النفس التربوي، كلیة التربیة، جامعة دمنھور، د. محمد السعید أو جامعة دمنھور، أ.د. عادل محمود المنشا

حالوة، أستاذ الصحة النفسیة المساعد ، كلیة التربیة، جامعة دمنھور ، د. حمدي شحاتھ عرقوب، أستاذ بقسم علوم األطفال ، 
النفس التربوي، كلیة التربیة جامعة دمنھور، د. كلیة الدراسات العلیا، جامعة القاھرة، د. آیات فوزي الدمیري، مدرس علم 

فاطمة عبد الرحمن موسى، كلیة التربیة، جامعة دمنھور، د. إیمان صالح ضحا، كلیة التربیة، جامعة دمنھور.، د. صفوت 
رس توفیق ھنداوي، أستاذ مناھج وطرق تدریس اللغة العربیة المساعد كلیة التربیة ، جامعة دمنھور، د. محمد رشاد، مد

 العلوم اللغویة قسم اللغة العربیة كلیة التربیة جامعة دمنھور

  
  

تالمیذخمسة تالمیذ+ زمن آخر  خمسة زمن أول                    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ــــــــــــــــــــــزمن االختبار  

                                  ١٠     
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والتعریـــف النظـــري المـــأخوذ بـــه للبعـــد وصـــحة الصـــیاغة اللغویـــة والمناســـبة 
  للعینة المستهدفة. 

تـم التحقـق مـن صـدق اختبـار الفهـم القرائـي مـن خـالل حسـاب : المحكدق ص
االرتبــاط بـــین درجـــات عینـــة التحقــق مـــن الخصـــائص الســـیكومتریة ألدوات 
البحـــث علـــى هـــذا االختبـــار ودرجـــاتهم علـــى مقیـــاس تشـــخیص صــــعوبات 
الفهـــم القرائـــي للمســــائل الكالمیـــة (حســـین حســــن طـــاحون، محمـــود محمــــد 

) ، والـذي یقـیس كـل مـن فهـم ٢٠١٥عبـد التـواب،  الطنطاوي، حسام الدین
معنــي الكلمــة والجملــة والمعنــي المباشــر وغیــر المباشــر وتمییــز مــا یتصــل 
بالموضـــوع ومـــا الیتصـــل بالموضـــوع وتحدیـــد المعلومـــات الناقصـــة وتحدیـــد 
المطلــوب وهــو محتــوى قریــب مــن محتــوى االختبــار المســتخدم فــي الدراســة 

)  وهــي دالــة احصــائیًا عنــد ٠,٨٤رتبــاط (الحالیــة، وبلغــت قیمــة معامــل اال
عد مؤشرًا على صدق االختبار. ٠,٠١( ُ   ) ، مما ی

 ثانیًا : ثبات االختبار:
    تم حساب ثبات االختبار بطریقتین كما یلي :

  طریقة معامل ألفا كرونباخ : 
قــام الباحــث بحســاب ثبــات االختبــار باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ  للمقیــاس 

مــن أبعـاد االختبـار حیــث تـراوح معامـل الثبــات ألبعـاد المقیـاس بــین  ككـل ولكـل بعـد
ـــــــاخ لالختبـــــــار ككـــــــل ٠,٨٤٣ – ٠,٦٠٥( )  ، وبلغـــــــت قیمـــــــة معامـــــــل ألفـــــــا كرونب
) ، وهــــذا یعنــــي أن االختبــــار یتمتــــع بدرجــــة عالیــــة مــــن الثبــــات، ویوضــــح ٠,٨٥٦(

  جدول (....) معامل الثبات للمقیاس ككل وكل بعد من أبعاد المقیاس 
  قة إعادة تطبیق االختبار: طری

حیــث تــم حســاب قــیم معــامالت االرتبــاط بــین درجــات أفــراد عینــة التحقــق مــن 
) فـــي مـــرتین للتطبیـــق بفاصـــل ٣٠الخصـــائص الســـیكومتریة ألدوات البحـــث (ن = 

) ٠,٩٦٠ – ٠,٦٢٤زمني أسبوعین، وقـد تراوحـت قـیم معـامالت االرتبـاط مـا بـین (
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) على مسـتوى الدرجـة الكلیـة ٠,٨٣٤االرتباط ( ألبعاد االختبار وبلغت قیمة معامل
  )٣كما یتضح من جدول ( ٠,٠١لالختبار، وهي قیم دالة إحصائیًا عند مستوى 

) معامالت الثبات الختبار الفهم القرائي بطریقتي ألفا كرونباخ ٣جدول (
عادة تطبیق االختبار   وإ

   ٠,٠١دال عند مستوى  **
  ثالثًا : االتساق الداخلي لالختبار :

تســاق الــداخلي عــن طریــق حســاب معــامالت االرتبــاط بــین درجــة تــم حســاب اال
كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد اختبـــار الفهـــم القرائـــي والدرجـــة الكلیـــة لالختبـــار، وقـــد تراوحـــت 
ــــار الفهــــم القرائــــي ودرجــــات األبعــــاد  ــــین الدرجــــة الكلیــــة الختب ــــاط ب معــــامالت االرتب

د مســــتوي )  وهــــي جمیعــــًا دالــــة عنــــ٠,٨٣٨ – ٠,٥٧٢الفرعیــــة المكونــــة لــــه بــــین (
) مما یعطي مؤشرًا جیدًا على االتساق الـداخلي لالختبـار، ویوضـح الجـدول ٠,٠١(

  التالي تلك النتائج.
) معامالت االرتباط بین درجات أبعاد اختبار الفهم القرائي والدرجة ٤جدول (

  الكلیة لالختبار
  الدرجة الكلیة  أبعاد االختبار

  **٠,٥٧٢  الفهم القرائي الحرفي 
  **٠,٧٥٧  القرائي االستنتاجي الفهم 

  **٠,٨٣٨  الفهم القرائي النقدي 

كمــا تــم حســاب االتســاق الــداخلي لمفــردات وأبعــاد االختبــار مــن خــالل حســاب 
معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــات أفـــراد عینـــة التحقـــق مـــن الخصـــائص الســـیكومتریة 

  البعد  م
معامل الثبـات بطریقـة معامـل 

  ألفا كرونباخ
ــــــ ــــــة معامــــــل الثب ات بطریق

  إعادة تطبیق االختبار
  **٠,٦٢٤  ٠,٦٠٥  الفهم القرائي الحرفي   ١
  **٠,٨٩٠  ٠,٧٢٤  الفهم القرائي االستنتاجي   ٢
  **٠,٩٦٠  ٠,٨٤٣  الفهم القرائي النقدي   ٣

  **٠,٨٣٤  ٠,٨٥٦  الفهم القرائي ككل
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ي تنتمــي ألدوات الدراســة علــي مفــردات االختبــار ومجمــوع درجــاتهم علــي البعــد الــذ
  ) نتائج االتساق الداخلي لالختبار علي النحو التالي:٥إلیه، ویوضح جدول (

): معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة والدرجة الكلیة لكل بعد من ٥جدول (
  أبعاد اختبار الفهم القرائي

  البعد الثاني : الفهم القرائي االستنتاجي  البعد األول : الفهم القرائي الحرفي
امـــــــــــــــــل مع  م

  االرتباط
ــــــــــــــــــــل   م معام

  االرتباط
معامـــــــــــــــــــل   م  معامل االرتباط  م

  االرتباط
٠,٦١١  ٢٢  **٠,٥٩٨  ٦  **٠,٦٥٤  ١٧  **٠,٥٩١  ١**  
٠,٥١٩  ٢٣  **٠,٦١١  ٧  *٠,٤٤٨  ١٨  **٠,٦٤٦  ٢**  
٠,٦١٢  ٢٨  **٠,٥٨٦  ٨  **٠,٧٠٣  ١٩  **٠,٦٢٩  ٣**  
٠,٦١٢  ٣١  **٠,٥٣٠  ١٠  **٠,٦٥٢  ٢٤  **٠,٧٢٢  ٤**  
٠,٦٢٥  ٣٥  **٠,٥٢٩  ٢٠  **٠,٦٠٤  ٢٩  **٠,٥٩٩  ٥**  

٠,٦٣٥  ٣٨  **٠,٥٤١  ٢١  **٠,٥٨٣  ٣٠  **٠,٦٧١  ١٤**  
٠,٥٩٨  ٣٢  **٠,٦٩٨  ١٥**    
٠,٦٥٤  ٤٠  **٠,٧٥٨  ١٦**  

  البعد الثالث : الفهم القرائي النقدي 
معامـــــــــــــــــل   م

  االرتباط
ــــــــــــــــــــل   م معام

  االرتباط
معامـــــــــــــــــــل   م  معامل االرتباط  م

  االرتباط
٠,٤٧٥  ٣٦  **٠,٥٤٢  ٢٧  **٠,٥٥٠  ١٣  **٠,٧٧٩  ٩**  

٠,٧٦٣  ٣٧  **٠,٦١٣  ٣٣  **٠,٦٩١  ٢٥  **٠,٥٢٠  ١١**  
٠,٧١٥  ٣٩  **٠,٧١١  ٣٤  **٠,٨٢٣  ٢٦  **٠,٦٣٧  ١٢**  

ومــن جــدول (..) نجــد أنــه توجــد عالقــات ارتباطیــة ذات داللــة إحصــائیة بــین 
درجات أفراد العینـة علـي مفـردات اختبـار الفهـم القرائـي ومجمـوع درجـاتهم علـى كـل 

) ممـا یعـد مؤشــرًا ٠,٠١ختبــار، وجمیعهـا دال عنـد مسـتوي داللــة (بعـد مـن أبعـاد اال
  علي االتساق الداخلي لالختبار ككل .

  اختبار الذاكرة العاملة (إعداد: الباحث) -٤
قــــــام الباحــــــث بإعــــــداد اختبــــــار الــــــذاكرة العاملــــــة فــــــي ضــــــوء نمــــــوذج بــــــادیلي 

Baddeley بـــــارات للــــذاكرة العاملــــة، ویتكــــون االختبــــار مــــن مجموعــــة مــــن االخت
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الفرعیــة، ویتكــون كــل اختبــار مــن مجموعــة مــن المهــام تهــدف جمیعهــا إلــى قیــاس 
الذاكرة العاملة من خالل قیاس كل من سعة التخـزین وسـعة المعالجـة، حیـث تقـاس 
بقــــدرة الفــــرد علــــى االحتفــــاظ واســــتدعاء أكبــــر عــــدد مــــن الكلمــــات، أو األعــــداد، أو 

نیـة، وتتحـدد الـذاكرة العاملـة بمجمـوع الصور البصریة المكانیـة، أو االتجاهـات المكا
  مهام المعالجة والتخزین التى أجاب عنها التلمیذ إجابة صحیحة. 

 Power) وقـد قـام الباحـث بتصـمیم المهـام علـى برنـامج العـروض التقدیمیـة
point)  ثانیـــة حتــــى ال یحـــدث تتــــداخل بــــین  ٣٠حیـــث یــــتم عـــرض المهمــــة لمــــدة

المدى. كما روعي أال تتجاوز المهام أكثر مـن تسـعة الذاكرة العاملة والذاكرة طویلة 
متطلبــات، حیــث یمثــل ذلــك أكبــر قــدر لســعة الــذاكرة العاملــة(حیث أن ســعة الــذاكرة 

). ویتكون االختبار من سـبعة اختبـارات فرعیـة علـى النحـو ٢±٧العاملة تتراوح بین(
  التالي: 

ذكر األرقــام عــن یقــیس هــذا االختبــار مــدى قــدرة الطفــل علــى تــ تــذكر األرقــام: -١
طریق عدة قوائم متدرجـة الصـعوبة. وعلـى الطفـل أن یتـذكرها بـنفس الترتیـب، 

  مجموعات من األرقام. ستویتكون االختبار من 
یقیس هذا االختبار مدى قدرة الطفل علـى تـذكر الكلمـات عـن تذكر الكلمات:  -٢

تیـب، طریق عدة قوائم متدرجـة الصـعوبة. وعلـى الطفـل أن یتـذكرها بـنفس التر 
  ویتكون االختبار من ست مجموعات من الكلمات.

ـــي:  -٣ یقـــیس هـــذا االختبـــار مـــدى قـــدرة الطفـــل علـــى تـــذكر المعنـــي تـــذكر المعن
المناسب للفئة التي تنتمي إلیها مجموعـة مـن الكلمـات، ویتكـون االختبـار مـن 
ست مجموعات من الكلمات المتصـلة مـع بعضـها الـبعض. وعلـى التلمیـذ أن 

  تي تنتمى إلیها الكلمات المعروضة علیه ویذكر وظیفتها.یذكر الفئة ال
یقــیس هــذا االختبــار قــدرة الطفــل علــى التفكیــر فــي كــل اســتدعاء المســموع:  -٤

دراك مــــدي صــــحة كــــل عبــــارة مــــن العبــــارات الموجــــودة، وهــــل هــــي  جملــــة، وإ
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صحیحة ولها معني أم خاطئة ولیس لها معنـي، وكـذلك تـذكر أخـر كلمـة فـي 
  االختبار من ست مجموعات من الجمل.الجملة. ویتكون 

٥-  : یقـــیس هـــذا االختبـــار قـــدرة الطفـــل علـــي اختبـــار الصـــور المتشـــابهة بصـــریًا
 -اســتدعاء مجموعــة مــن الصــور المتشــابهة المعروضــة علیــه ، مثــل (جوافــة

كمثـري) بـنفس ترتیـب العـرض. ویتكـون االختبـار مـن سـت مجموعـات  -تفـاح
  من الصور متشابهة بصریاً 

:  اختبار -٦ یقیس هذا االختبـار قـدرة الطفـل علـى الصور غیر المتشابهة بصریًا
 –منشــــار  –اســــتدعاء مجموعــــة مــــن الصــــور غیــــر المتشــــابهة مثــــل (ســــمكة

مروحــة) بـــنفس ترتیـــب العــرض. ویتكـــون االختبـــار مــن ســـت مجموعـــات مـــن 
.   الصور غیر المتشابهة بصریًا

ل علــى الدقــة والتركیــز یقــیس هــذا االختبــار قــدرة الطفــاختبــار رســم المتاهــات:  -٧
واالنتبــاه والتــذكر وكــذلك القــدرة علــى تحقیــق التــآزر الحســي الحركــي، ویتكــون هــذا 
االختبار من ست متاهات متدرجة الصـعوبة، ویجـب علـى الطفـل أن یرسـم المتاهـة 

  التي أمامه بشكل صحیح.
  خطوات إعداد االختبار: 

  اتبع الباحث الخطوات التالیة في إعداد االختبار:  
 ــــــل  النظریــــــةاالطــــــالع علــــــى األطــــــر ــــــة واألجنبیــــــة وبعــــــض الدراســــــات مث العربی

ري، دراســـة( اني الب اني، )، ودراســـة (٢٠٠٥أم امر الحس الء)، ودراســـة (٢٠١١س  ع
ار، دین النج ، وكـــــذلك االطـــــالع علـــــى (Baddeley,2000))، ودراســــة ٢٠١٤ ال

  بعض المقاییس السابقة مثل: 
 اختبــار الــذاكرة العاملــة إعـــداد(Dixon, 1988) اختبـــار ســعة الــذاكرة العاملـــة ،

، اختبـارا الــذاكرة العاملـة إعــداد (Tuholski, Engle & Baylis,2001)إعـداد 
 ).٢٠٠٠عادل العدل (
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  صیاغة مفردات االختبار:
راعــى الباحــث فــي صــیاغة االختبــار وضــوح الصــیاغة لكــل مفــردة مــن مفــردات 

یــــه، وكــــذلك مالئمــــة مفــــردات االختبــــار، ومناســــبة كــــل مفــــردة للبعــــد التــــي تنتمــــي إل
ــــة التــــي یطبــــق علیهــــا البحــــث الحــــالي وهــــي  ــــة العمریــــة للعین ــــار للمرحل فــــي االختب

  ) سنوات.١٠سن(
  طریقة تقدیر الدرجات:

یتكــون االختبــار مــن ســبعة أبعــاد وكــل بعــد یتكــون مــن ســت مفــردات یســتجیب 
قــــام لهـــا التلمیــــذ وفــــق الطریقـــة الموضــــحة فــــي التعلیمــــات الخاصـــة باالختبــــار، ثــــم 

الباحـــث بتفریـــغ اســـتجابات التالمیـــذ أمـــام كـــل عبـــارة مـــن عبـــارات المقیـــاس بحیـــث 
یحصـل التلمیـذ علـى درجـة واحـدة إذا كانـت االسـتجابة (صـواب)، وصـفر إذا كانـت 
اإلجابــــة (خطــــأ). وتتــــراوح الدرجــــة الكلیــــة علــــى األبعــــاد الســــبعة لالختبــــار مــــا بــــین 

لذاكرة العاملـة إذا حصـل علـى ویعتبر الطفل یعاني من قصور في ا)، ٤٢ -(صفر
  ) فأقل.١٨درجة (

  :  الخصائص السیكومتریة لالختبار
قــام الباحــث بــالتحقق مــن الخصــائص الســیكومتریة لالختبــار فــي البحــث التــالي 

  في ضوء الصدق والثبات واالتساق الداخلي كما یلي: 
  أوًال : صدق االختبار:

ص مضـمون االختبـار یعتمد هذا النوع مـن الصـدق علـى فحـ : صدق المضمون
، وهـو یعنـي مـدى جـودة تمثیـل محتـوى االختبـار لفئـة مـن المواقـف  فحًصا دقیقًا
أو الموضـــوعات التـــي یقیســـها، ویعتمـــد فیـــه علـــى تقـــدیرات الخبـــراء والمحكمـــین 

ــا لــذلك ُعــِرَض االختبــار علــى مجموعــة مــن  ٢المتخصصــین فــي المجــال، وتبعً
الصــحة النفســیة، وأبقیــت علــى المتخصصـین فــي القیــاس النفســي وعلــم الـنفس و 

                                                

 .سبق ذكر أسماء السادة المحكمین   ٢
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ــا ٨٠جمیــع مفــردات االختبــار؛ حیــث حظیــت بنســبة اتفــاق أعلــى مــن ( %) وفقً
النتماء كل مفردة للبعد الذي تمثله والتعریف النظري المـأخوذ بـه للبعـد وصـحة 

  الصیاغة اللغویة والمناسبة للعینة المستهدفة. 
 :ة مــن خــالل حســاب تــم التحقــق مــن صــدق اختبــار الــذاكرة العاملــصــدق المحــك

االرتباط بین درجات عینة التحقق من الخصـائص السـیكومتریة ألدوات البحـث 
ــى اختبــــار الــــذاكرة العاملــــة المســــتخدم فــــي البحــــث الحــــالي ودرجــــاتهم علــــى  علـ

) كمحــــــك ٢٠١٤اختبــــــار الــــــذاكرة العاملــــــة مــــــن إعــــــداد(عالء الــــــدین النجــــــار، 
ــــ٠,٨٣خــــارجي. وبلغــــت قیمــــة معامــــل االرتبــــاط ( ة احصــــائیًا عنــــد ) وهــــي دال

عد مؤشرًا على صدق االختبار. ٠,٠١( ُ  ) ، مما ی
 ثانیًا : ثبات االختبار:

  تم حساب ثبات االختبار بطریقتین كما یلي:  
 : طریقة معامل ألفا كرونباخ  

قــام الباحــث بحســاب ثبــات المقیـــاس باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ  للمقیـــاس 
اوح معامــل الثبــات ألبعــاد المقیــاس بــین ككـل ولكــل بعــد مــن أبعــاد المقیــاس حیـث تــر 

) ٠,٨٥١)، وبلغــت قیمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ للمقیــاس ككــل (٠,٨٠٨ - ٠,٧٧٣(
، وهــذا یعنــي أن المقیــاس یتمتــع بدرجــة عالیــة مــن الثبــات ، ویوضــح جــدول (....) 

  معامل الثبات للمقیاس ككل وكل بعد من أبعاد المقیاس 
 طریقة إعادة تطبیق االختبارTest Re-test   :  

حیــث تــم حســاب قــیم معــامالت االرتبــاط بــین درجــات أفــراد عینــة التحقــق مــن 
) فــي مــرتین للتطبیــق بفاصــل ١٨٠الخصــائص الســیكومتریة ألدوات الدراســة (ن = 

) ٠,٨٣٠ - ٠,٧٢٠زمني أسبوعین ، وقد تراوحت قیم معامالت االرتباط مـا بـین (
) علـى مسـتوى الدرجـة الكلیـة ٠,٨٢١ألبعاد المقیاس وبلغت قیمة معامل االرتبـاط (
  )٦كما یتضح من جدول ( ٠,٠١للمقیاس، وهي قیم دالة إحصائیًا عند مستوى 
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) معامالت الثبات لمقیاس الذاكرة العاملة بطریقتي ألفا ٦جدول (
عادة تطبیق االختبار   كرونباخ وإ

   ٠,٠١دال عند مستوى  **
  ثالثًا : االتساق الداخلي للمقیاس :

تــم حســاب االتســاق الــداخلي عــن طریــق حســاب معــامالت االرتبــاط بــین درجــة 
كــل بعــد مــن أبعــاد االختبــار والدرجــة الكلیــة لالختبــار، وقــد تراوحــت معــامالت 

 رجــة الكلیـــة لمقیـــاس الــذاكرة العاملـــة ودرجــات األبعـــاد الفرعیـــةاالرتبــاط بـــین الد
) وهــي جمیعــًا دالــة عنــد مســتوي ٠,٨٥٣ - ٠,٧١٣الخمســة المكونــة لــه بــین (

) ممــا یعطــي مؤشــرًا جیــدًا علــى االتســاق الــداخلي لالختبــار،  ویوضــح ٠,٠١(
  الجدول التالي تلك النتائج.

مقیاس الذاكرة العاملة والدرجة ) معامالت االرتباط بین درجات أبعاد ٧جدول (
  الكلیة للمقیاس

  معامل االرتباط  أبعاد المقیاس
  **٠,٧١٣  تذكر األرقام

  **٠,٨٥٣  تذكر الكلمات
  **٠,٨٤٥  تذكر المعني

  **٠,٧٩٨  استدعاء المسموع

  البعد  م
معامــــــــل الثبـــــــــات 
بطریقة معامـل ألفـا 

  كرونباخ

معامــــــــل الثبـــــــــات 
ــــــــة إ عــــــــادة بطریق

  تطبیق اإلختبار
  **٠,٧٦١  ٠,٨٢٧  تذكر األرقام  ١
  **٠,٧٨٢  ٠,٧٧٣  تذكر الكلمات  ٢
  **٠,٧٩١  ٠,٨٢٠  تذكر المعني  ٣
  **٠,٧٢٠  ٠,٨٠٨  استدعاء المسموع  ٤
  **٠,٨٣٠  ٠,٨١٠  اختبار الصور المتشابهة بصریاً   ٥
  **٠,٧١٥  ٠,٧٨٩  اختبار الصور غیر المتشابهة بصریاً   ٦
  **٠,٨٠٦  ٠,٨٠٤  متاهاتاختبار رسم ال  ٧

  **٠,٨٢١  ٠,٨٥١  المقیاس ككل
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  **٠,٨١٣  اختبار الصور المتشابهة بصریاً 
  **٠,٧٩١  اختبار الصور غیر المتشابهة بصریاً 

  **٠,٨٤٤  م المتاهاتاختبار رس

   ٠,٠١** دال عند مستوى 
كمــا تــم حســاب االتســاق الــداخلي لمفــردات وأبعــاد االختبــار مــن خــالل حســاب 
معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــات أفـــراد عینـــة التحقـــق مـــن الخصـــائص الســـیكومتریة 
ألدوات الدراســة علــي مفــردات المقیــاس ومجمــوع درجــاتهم علــي البعــد الــذي تنتمــي 

  ) نتائج االتساق الداخلي لالختبار علي النحو التالي:٨ح جدول (إلیه، ویوض
): معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة والدرجة الكلیة لكل بعد من ٨جدول (

  أبعاد اختبار الذاكرة العاملة
  البعد الثاني : تذكر الكلمات  البعد األول : تذكر األرقام

ـــــــــــــــل   م معام
  االرتباط

ــــــــــــــــــل   م  ل االرتباطمعام  م  معامل االرتباط  م معام
  االرتباط

٠,٥٠٧  ١٠  **٠,٦٢٦  ٧  *٠,٤٢٤  ٤  *٠,٣٩٩  ١**  
٠,٥٨٢  ١١  *٠,٤١٨  ٨  *٠,٤٠١  ٥  *٠,٣٨٥  ٢**  
٠,٣٥٢  ١٢  *٠,٣٧٨  ٩  **٠,٤٥٠  ٦  *٠,٣٨٦  ٣*  

  البعد الرابع : استدعاء المسموع  البعد الثالث : تذكر المعني
ـــــــــــــــل   م معام

  االرتباط
ــــــــــــــــــل   م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م معام

  االرتباط
٠,٥٥٨  ٢٢  **٠,٥٤٩  ١٩  **٠,٦٦٣  ١٦  **٠,٥١٧  ١٣**  
٠,٥٤٧  ٢٣  **٠,٦٩١  ٢٠  *٠,٣٨٣  ١٧  *٠,٣٩٣  ١٤**  
٠,٦٢٩  ٢٤  **٠,٦٥٢  ٢١  **٠,٦١٤  ١٨  *٠,٣٨١  ١٥**  

  البعد السادس : اختبار الصور غیر المتشابهة بصریاً   البعد الخامس : اختبار الصور المتشابهة بصریاً 
ـــــــــــــــل   م معام

  رتباطاال 
ــــــــــــــــــل   م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م معام

  االرتباط
٠,٢٥٤  ٣٤  **٠,٤٣١  ٣١  *٠,٢٧٧  ٢٨  **٠,٤٢٠  ٢٥*  
٠,٤٢٥  ٣٥  **٠,٥٠٤  ٣٢  **٠,٣٧١  ٢٩  **٠,٤٢٤  ٢٦**  
٠,٥٤٩  ٣٦  **٠,٥٨٩  ٣٣  **٠,٣٦٧  ٣٠  **٠,٥١٣  ٢٧**  

  البعد السابع : اختبار رسم المتاهات
ـــــــــــــــل   م ـــــــــــــــل   ممعام ـــــــــــــــل   ممعامــــــــــــل   ممعام ــــــــــــــــــل   ممعام معام
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  االرتباط  االرتباط  االرتباط  رتباطاال   االرتباط
٠,٧٠٣  ٤١  **٠,٧٦٦  ٤٠  *٠,٣٨٥  ٣٩  **٠,٧٦٢  ٣٨  **٠,٦١٢  ٣٧**  
٠,٦٧٤  ٤٢**    

) نجـد أنــه توجـد عالقـات ارتباطیــة موجبـة ذات داللـة إحصــائیة ٨ومـن جـدول (
ة علــي بـین درجــات أفــراد عینـة التحقــق مــن الخصـائص الســیكومتریة ألدوات الدراســ

مفردات اختبار الذاكرة العاملة،  ومجموع درجاتهم على كل بعـد مـن أبعـاد المقیـاس  
) ممــــا یعــــد مؤشــــرًا علــــي االتســــاق الــــداخلي ٠,٠١، وجمیعهــــا دال عنــــد مســــتوي (

  للمقیاس ككل.
   ٣البرنامج التدریبي القائم على نظریة التكامل الحسى 

م التكامــل الحســي یحســن كثیــر مــن الدراســات علــى أن التــدخل باســتخداتؤكــد 
ــــــال فـــــــــي اســـــــــتقبال وتجهیـــــــــز المعلومـــــــــات حیـــــــــث توصـــــــــلت  مـــــــــن قـــــــــدرات األطفـــ

إلــــى أن التــــدخل القــــائم علــــى التكامــــل الحســــي  (Ayres&Linda,1980)دراســــة
یحســــن مــــن قـــــدرة الطفــــل علـــــى تســــجیل المــــدخالت الحســـــیة وتنمیــــة االســـــتجابات 

ــــاول كا الحســــیة، وكــــذلك تحســــین حاســــتي اللمــــس والحركــــة. فــــة تفاصــــیل یمكــــن تن
األســــاس النظــــري البرنــــامج التــــدریبي المســــتخدم لتحســــین الــــذاكرة العاملــــة وخفــــض 

  :صعوبات الفهم القرائي في الدراسة الحالیة في النقاط التالیة
  من حیث األساس الفلسفي والنظري للبرنامج.

یـــرى أنصـــار المـــدخل اإلیكولـــوجي فـــي الـــتعلم العالجـــي الـــذین ینطلقـــون مـــن  
بیئیة أن الطفل یتعلم بصورة نشـطة نتیجـة تفاعلـه مـع بیئتـه الطبیعیـة نظریة النظم ال

واالجتماعیــة، كمــا أن الترتیبــات البیئیــة كاالختیــار، ونقــل اللعــب الجدیــدة والمفضــلة 

                                                

م  ٣ ة ماجستیر صحة نفسیة بقسم عل ارات وباحث ة مھ یشكر الباحث أ. فایزة أحمد، أخصائیة تعدیل سلوك وتنمی
ق أ -النفس بكلیة التربیة ي تطبی اعدة الباحث ف راف جامعة دمنھور، على مس دریبي وتحت إش امج الت نشطة البرن

  الباحث
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واألنشـــطة كلهـــا عوامـــل مســـئولة عـــن زیـــادة التـــرابط والتواصـــل التلقـــائي بـــین الطفـــل 
  .(Hemmeter &Kaiser, 1994)والمحیطین به 

ل البرنـــامج المســـتخدم فـــي الدراســـة الحالیـــة تحســـین قـــدرة التالمیـــذ علـــى ویحـــاو 
االنتبـــاه واإلدراك والتـــذكر وحـــل المشـــكالت عـــن طریـــق برنـــامج قـــائم علـــي مبـــادئ 

  نظریة التكامل الحسي.
  األسس التربویة: 

یســتند البرنــامج التــدریبي علــي النظریــة الســلوكیة، فاالهتمــام الرئیســي للنظریــة 
ظم السلوك مـتعلم وأن الفـرد یـتعلم السـلوك السـوي مـن خـالل عملیـة السلوكیة أن مع

التنشـــئة االجتماعیـــة والـــتعلم، ویمكـــن االســـتفادة مـــن النظریـــة الســـلوكیة عـــن طریـــق 
  تعزیز السلوك السوي المتوافق والتخلص من السلوك غیر السوي.

  األسس النفسیة:
ذ للمشــاركة كــل تشــمل األســس النفســیة إتاحــة الفرصــة الكافیــة لجمیــع التالمیــ

ــــه، ومراعــــاة التــــدرج واالنتقــــال مــــن الســــهل إلــــي الصــــعب،  مكانیات حســــب قدراتــــه وإ
ومناســـبة البرنـــامج لقـــدرات األطفـــال ذوي صـــعوبات الفهـــم القرائـــي، وتـــوفیر الوقـــت 
الكـــافي والمناســـب للتـــدریب، والتنـــوع فـــي تقـــدیم أنشـــطة البرنـــامج، ومراعـــاة الفـــروق 

دیـد مهـاراتهم وقـدراتهم إلعطـائهم خبـرات تناسـب الفردیة بین األطفال عـن طریـق تح
 االختالف بین كل طفل وآخر.

 األسس االجتماعیة:
وتعتبـــــر مـــــن الركـــــائز األساســـــیة للبرنـــــامج حیـــــث یـــــتم تـــــدریب األطفـــــال ذوي 
صعوبات التعلم  علي بعض التدریبات واألنشطة والتي یمكن اسـتخدمها فـي تنمیـة 

ذوي صعوبات الـتعلم لكـي یحققـوا أكبـر قـدر  القدرات الذهنیة والنفسیة لدي األطفال
  من التواصل االجتماعي.

  المصادر التي اعتمد علیها في تصمیم البرنامج العالجي الحالي:  -
  اعتمد الباحث في بناء محتوي البرنامج علي مصادر عدیدة هي:



    یمیمللسس  العزیزالعزیز  عبدعبد  د.د.          الحسيالحسي  التكاملالتكامل  نظریةنظریة  علىعلى  قائمقائم  تدریبيتدریبي  برنامجبرنامج  فعالیةفعالیة  

٨٤                                                                  DDOOII  ::  10.12816/0054590 

ن صـــیغ البرنـــامج التـــدریبي الحـــالي اســـتناًدا إلـــى العدیـــد مـــن المصـــادر، یمكـــ 
  النقاط التالیة:  تلخیصها في

مراجعـــة التـــراث النفســـي والكتابـــات النظریـــة التـــي تناولـــت قضـــایا صـــعوبات .١
الـــتعلم والتكامـــل الحســـي والـــذاكرة العاملـــة لـــدى األطفـــال بصـــفة خاصـــة، مـــن 
جـــــراءات  حیــــث توصـــــیفها، تحدیـــــد صــــیغ وأشـــــكال القصـــــور فیهــــا، وطـــــرق وإ

 عالجها أو الخفض من حدتها.
لـــت بـــرامج التكامـــل الحســـي لتحســـین صـــعوبات الدراســـات الســـابقة التـــي تناو .٢

  Senkowski))، ودراسـة٢٠١٦التعلم مثل دراسة (فاطمة عبداهللا الزعلـوك ،
et al.,2005).  

مراجعـة البـرامج التعلیمیـة والتدریبیـة التـي اسـتهدفت تنمیـة أو تحسـین الــذاكرة .٣
العاملــة لــدى األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم بصــفة عامــة وذوي الفهــم القرائــي 

 بصفة خاصة. وفیما یلي تناول موجز لنماذج من هذه البرامج: 
برنــامج تــدریب الــذاكرة العاملــة لــذوى صــعوبات الــتعلم باســتخدام اســتراتیجیة  -

، وبرنــامج تحســین أداء الــذاكرة (Masson & Miller, 1983)التســاؤل
العاملــــة لــــدى ذوى صــــعوبات الــــتعلم فــــى القــــراءة مــــن خــــالل اســــتراتیجیتي 

 (Passolunghi & Paszzalia,2009) لخیص.التساؤل والت
ــــة فــــي تطــــویر مســــتوى االســــتیعاب القرائــــي  - ــــذاكرة العامل ــــامج تــــدریبي لل برن

 ).٢٠١١سامر الحساني، للطلبة ذوي مشكالت القراءة (
برنـــامج تـــدریبي لتنمیـــة مهـــارات مـــاوراء الـــذاكرة علـــى أداء الـــذاكرة العاملـــة  -

 ).٢٠١٣، عمارة منيلتربیة(أثناء حل المشكلة لدى عینة من طالب كلیة ا
ــــذوي  - التــــدریب علــــى توســــیع مجــــال اإلدراك فــــي تحســــین الــــذاكرة العاملــــة ل

 ).٢٠١٤عالء الدین النجار، صعوبات التعلم في الریاضیات (
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  الهدف العام من البرنامج
یهـدف البرنـامج التـدریبي بصــفة عامـة إلـى تحسـین قــدرة األطفـال الـذین یعــانون 

نتبـــاه واإلدراك والتـــذكر وحـــل المشـــكالت عـــن طریـــق مـــن صـــعوبات الـــتعلم علـــي اال
البرنـــامج التـــدریبي الحـــالي القـــائم علـــي مبـــادئ نظریـــة التكامـــل الحســـي فـــي خفـــض 

  اضطرابات الذاكرة العاملة لدي األطفال ذوي صعوبات الفهم القرائي.  
  األهداف الفرعیة

ة علـي تحسین قدرة الطفل على االنتباه من خالل اسـتخدام األنشـطة المعتمـد.١
  اللمس. 

 زیادة مدي االنتباه والتركیز البصري..٢
تحســـین عملیـــات الــــذاكرة العاملـــة البصــــریة والســـمعیة والمكانیــــة لـــدى عینــــة .٣

 الدراسة الحالیة
ــــــي االســــــتقبال والتخــــــزین واالســــــترجاع.٤ ــــــادة القــــــدرة عل تنظــــــیم الخبــــــرات  -زی

 تقویة الذاكرة لدي الطفل. -المكتسبة
زیــادة  -رف علــي األشــیاء عــن طریــق اللمــستنمیــة قــدرة التالمیــذ علــى التعــ.٥

 االنتباه والتركیز لدي األطفال.
 خفض صعوبات الفهم القرائي لدى عینة الدراسة..٦

  ) التخطیط العام لجلسات البرنامج العالجي٩جدول (
رقـــــــــــــــــــم 

  الجلسة
  األنشطة المستخدمة   الزمن   األهداف المرجو تحققها في كل جلسة

مـــــــــــــــــــن 
ـــــــــــى  األول
إلــــــــــــــــــى 

  الثالثة

  المقاییس واالختبارات تطبیق 
  جمــع المعلومــات والبیانــات عــن

  الحاالت 

  من خالل المقابالت  

تعرُّف أفـراد المجموعـة التجریبیـة علـى  .١  الرابعة
 بعضهم البعض.

إعطــــاء أفــــراد المجموعــــة فكــــرة عــــن  .٢
 موضوع الدراسة.

  
  دقیقة     ٦٠

  وار والمناقشةالح
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رقـــــــــــــــــــم 
  الجلسة

  األنشطة المستخدمة   الزمن   األهداف المرجو تحققها في كل جلسة

إعطـــاء أفـــراد المجموعـــة فكـــرة عـــن   .٣
  األسالیب العالجیة المستخدمة. 

  فتح وغلق الكفین.  -   الخامسة
 وضع الیدین علي الركبتین والرأس - 
 تنفیذ مهارات التخطیط الحركي الدقیق. - 
االنتبـــاه مـــن خـــالل اســـتخدام األنشـــطة  - 

  المعتمدة علي اللمس.

 -النمذجة التعزیـز -الحث  دقیقة     ٦٠
ــــــــــة والتنظــــــــــیم   -التهدئ

  التغذیة الراجعة.

 لتخطیط الحركي الدقیق.تنفیذ مهارات ا -   السادسة
االنتبـــاه مـــن خـــالل اســـتخدام األنشـــطة  - 

  المعتمدة علي اللمس.
 تنفیذ تدریبات التخطیط الحركي الدقیق. - 
االنتبـــاه لمـــا یعـــرض علیـــه مـــن مهمـــا  - 

  وتنفیذها

 -الحث -التكرار -التعزیز  دقیقة     ٦٠
  التغذیة الراجعة.

 اإلحساس بأبعاد الجسم في المكان. -   السابعة
 ین األرقام والحروف.التمییز ب - 
 تنمیة الحركات الدقیقة. - 
 تنمیة الذاكرة البصریة. - 
تنمیــة القــدرة علــي التنقــل بــین المثیــرات  - 

  البصریة.

 -التـــــــــدریبات الحركیـــــــــة  دقیقة     ٦٠
الحـــــــــــوار  -النمذجـــــــــــة 
ـــــــــة  -والمناقشـــــــــة التهدئ
التغذیــــــــــة  -والتنظــــــــــیم 

  الراجعة 

 التمییز بین األصوات المسموعة . -   الثامنة
قـدرة علـى نطـق مـا یسـتمع إلیـه تنمیة ال - 

 الطفل من أصوات
 التمییز بین بین األرقام والحروف - 
تنمیــة القــدرة علــي التنقــل بــین المثیــرات  - 

  السمعیة.

ــــــــز  دقیقة     ٦٠  -النمذجــــــــة  -التعزی
 -الحــــــــــوار والمناقشــــــــــة

  التغذیة الراجعة.

التمییـــــــز الســـــــمعي بـــــــین األصـــــــوات  -   التاسعة
 المسموعة.

  معیة بسهولةالتنقل بین المثیرات الس - 
 التواصل البصري مع اآلخرین. - 
  التحكم في العضالت الدقیقة  - 

التــــــــــــدریبات الحركیــــــــــــة   دقیقة     ٦٠
 -النمذجـــــــــة -التعزیـــــــــز

  الحوار والمناقشة. -الحث

التمییـــــــز البصـــــــري بـــــــین االنفعـــــــاالت  -   العاشرة
 المختلفة.

الحـــــــــــــــوار  -التقلیـــــــــــــــد  دقیقة     ٦٠
 -الحـــــــــث -والمناقشـــــــــة
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رقـــــــــــــــــــم 
  الجلسة

  األنشطة المستخدمة   الزمن   األهداف المرجو تحققها في كل جلسة

ممارســــة المهــــارات الحســــیة البصــــریة  - 
 واللمسیة بطریقة صحیحة.

لتتــابع البصــري والتركیــز زیــادة فتــرات ا  - 
 في المثیر المعروض 

ــــــــــة والتنظــــــــــیم   -التهدئ
  التعزیز

الحادیــــــــة 
  عشرة

  التنسیق بین حركات العین والیدین. - 
  إدراك الحیز المكاني والفراغ - 
ـــاء تأدیـــة  -  ـــة أثن ممارســـة األدوار المختلف

  النشاط
 ه تنفیذها.تأدیة المهام المطلوب من - 

 –النمذجــــــــــة -التعزیــــــــــز  دقیقة     ٦٠
  التغذیة الراجعة.

ـــــــــــة  الثانی
  عشرة

 التمییز بین األرقام المتشابهة. - 
 التحكم في العضالت والحركات الدقیقة.  - 
التعـــــرف علـــــي األشـــــیاء عـــــن طریـــــق  - 

  اللمس.
  القدرة على تتبع المثیرات البصریة. - 

توجیــــــــــــه  -التــــــــــــدعیم   دقیقة     ٦٠
  الراجعة.التغذیة  -االنتباه

الثالثـــــــــــة 
  عشرة

ــرات  -  االحتفــاظ بمــا یعــرض علیــه مــن مثی
 بصریة.

القــدرة علــى تقلیــد النمــاذج المعروضــة   - 
 علیه

 التمییز بین الشيء وضده. - 
  االنتباه للمثیرات البصریة المختلفة.  - 

 -النمذجـــــــــة -التعزیـــــــــز  دقیقة     ٦٠
 -الحــــــــــوار والمناقشــــــــــة

 -التهدئة والتنظیم -الحث
  التعزیز

ـــــــــــة  الرابع
  رةعش

 التمییز بین الشيء وظله. - 
 التمییز بین األشكال المرئیة. - 
 التصنیف والترتیب والفرز. - 
ـــــوان  -  أن یســـــتطیع الطفـــــل مطابقـــــة األل

  واألشكال.

 -النمذجـــــــــة -التعزیـــــــــز  دقیقة     ٦٠
  التغذیة الراجعة. -الحث

الجلســــــــة 
الخامســـــة 

  عشرة

ـــــین المجســـــمات  -  ـــــات ب ـــــد االختالف تحدی
 والصور.

 تسمیة الشيء المختلف - 
حدیــد أوجــه االخــتالف بــین المجســمات ت - 

  واألشكال.

التغذیــة  -الحــث -التعزیــز  دقیقة     ٦٠
  الراجعة.

  

 -التقلید -الحث -التعزیز  دقیقة ٦٠تحدیـــد االخـــتالف بـــین الصـــور كمرحلـــة  - السادســــة 
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رقـــــــــــــــــــم 
  الجلسة

  األنشطة المستخدمة   الزمن   األهداف المرجو تحققها في كل جلسة

 أولیة.  عشرة
 تتبع المثیرات البصریة بصورة صحیحة. - 
  التنقل بین المثیرات البصریة وتسمیتها. - 

  لمناقشة. التعزیزالحوار وا

الســـــــابعة 
  عشرة

ـــــــرات البصـــــــریة  -  ـــــــة للمثی ـــــــاه بدق االنتب
 المعروضة

 تتبع المثیرات البصریة بصورة صحیحة. - 
  التنقل بین المثیرات البصریة وتسمیتها. - 

 -النمذجـــــــــــة-التعزیـــــــــــز  دقیقة     ٦٠
التهدئــة والتنظــیم  -الحــث

  التغذیة الراجعة. -

ــــــــــة  الثامن
  عشرة

ـــــــرات الب -  ـــــــة للمثی ـــــــاه بدق صـــــــریة االنتب
 المعروضة

 یفرق بین األشیاء من طریق الملس. - 
  إدراك األلوان والتفرقة بینها. - 

 -العــــــــــــرض والتقــــــــــــدیم  دقیقة     ٦٠
 -التعزیـــــــــــز -التقلیـــــــــــد

  الحث. -النمذجة

التاســـــــعة 
  عشرة

االنتبــــــــاه بدقــــــــة للمثیــــــــرات الشــــــــمیة  - 
 المعروضة

 التفرقة بین  الروائح المختلفة  - 
  تذكر الروائح المختلفة وتسمیتها. - 

 -النمذجـــــــــة -التعزیـــــــــز  دقیقة     ٦٠
  الحوار والمناقشة. -الحث

 الربط بین حركات الید والعین. -   العشرون
تخـــزین واســـترجاع وترتیـــب المعلومـــات  - 

 بكفاءة من الذاكرة.
ــــة بــــین الكلمــــات  -  إدراك العالقــــة المعنوی

ـــــــي أســـــــاس  ـــــــار عل ـــــــارات واألفك والعب
  الخصائص المشتركة بینهم.

 -كیـــــــــةالتـــــــــدریبات الحر   دقیقة     ٦٠
 -النمذجـــــــــة -التعزیـــــــــز

  التغذیة الراجعة. -الحث

الحادیــــــــة 
  والعشرون

تخـــزین واســـترجاع وترتیـــب المعلومـــات  - 
 بكفاءة من الذاكرة.

إدراك المســــموع واالســــتجابة لــــه عنــــد  - 
 السؤال.

إعـــادة ســـرد قصـــة ســـمعها مـــن ذاكرتـــه  - 
 بلغة صحیحة

  إدراك العالقات بین األحدث  - 

 -النمذجـــــــــة -التعزیـــــــــز  دقیقة     ٦٠
  تغذیة الراجعة.ال

ـــــــــــة  الثانی
والثالثـــــــــة 
والرابعــــــــة 
  وعشرون

    دقیقة     ٦٠  تقییم البرنامج وتطبیق أدوات الدراسة - 
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 مدة البرنامج:
ثـالث امتدت جلسات البرنـامج التـدریبي علـى مـدار (أربـع وعشـرین) جلسـة تدریبیـة؛ 

بعـــد انتهـــاء  وثـــالث جلســـات ختامیـــةلتطبیـــق أدوات الدراســـة،  جلســـات تمهیدیـــة
) جلســـة تدریبیـــة، مـــدة كـــل جلســـة ١٨نـــامج لتقیـــیم البرنـــامج التـــدریبي، وعلیـــه و(البر 

) ســاعة. امتــدت علــى مــدار ١٨) دقیقــة بعــدد ســاعات إجمــالي لكــل البرنــامج (٦٠(
  شهرین، بواقع ثالث جلسات في كل أسبوع.

  محتوي جلسات البرنامج وأنشطته:
نیــــات لتحســــین یتضــــمن هــــذا البرنــــامج مجموعــــة مــــن التــــدریبات واألنشــــطة والف

صعوبات التعلم النمائیة ویركز كل نشـاط علـي تحقیـق هـدف أو أكثـر لرفـع مسـتوي 
األداء العقلـــــي المعرفـــــي لألطفـــــال ویتضـــــمن البرنـــــامج األنشـــــطة التالیـــــة: (أنشـــــطة 
تدریبیـــة لتحســــین صــــعوبات االنتبــــاه، أنشــــطة تدریبیــــة لتحســــین صــــعوبات اإلدراك، 

، أنشـطة تدریبیــة لتحسـین صـعوبات حــل أنشـطة تدریبیـة لتحسـین صــعوبات  التـذكر
المشـــكالت، أنشـــطة تدریبیــــة لتحســـین تكــــوین المفهـــوم، أنشــــطة قصصـــیة لتحســــین 
التواصــــل والتفاعــــل والمشــــاركة االجتماعیــــة). وكــــذلك عمــــد الباحــــث فــــي اســــتخدام 

 بعض الفنیات السلوكیة مثل التعزیز والنمذجة  والمحكاة.
  األدوات المستخدمة في البرنامج:

باحــث باســتخدام مجموعــة مــن األدوات أثنــاء تطبیــق البرنــامج ومــن أهــم قــام ال
معــــززات  -فرشــــاة –فقاعــــات صــــابون –لیــــزر -مجســــمات –هــــذه األدوات: ألعــــاب

كــورة مضــیئة  أكیــاس قماشــیة أو جــوارب مملــؤة بــالحبوب  -المــرآه -حســیة ومادیــة
حـــــوض   -شاشـــــة عـــــرض  -مكعبـــــات -خیــــوط -خـــــرز -الجافــــة الصـــــق ملـــــون

قلـــم ألـــوان  –مجســـمات صــغیرة كالفواكـــه والحیوانـــات ورقــة  -كعبـــاتم -بالســتیكي
 -كـــروت -مجموعـــة مـــن األلعـــاب الصـــغیرة مثـــل ســـیارات صـــغیرة وكـــرات صـــغیرة

  ألوان طبیعیة ..الخ.
  



    یمیمللسس  العزیزالعزیز  عبدعبد  د.د.          الحسيالحسي  التكاملالتكامل  نظریةنظریة  علىعلى  قائمقائم  تدریبيتدریبي  برنامجبرنامج  فعالیةفعالیة  

٩٠                                                                  DDOOII  ::  10.12816/0054590 

  األسالیب والفنیات المستخدمة في البرنامج
: هــو مســاعدة الطفــل علــي القیــام بفعــل ثــم تدعیمــه بحیــث یصــبح أكثــر الحــث - ١

 لة الفعل نفسه، وینقسم الي: عزمًا علي محاو 
: وفیه یتم توجیه الطفـل باسـتخدام األیـدي لتحریـك أطرافـه الحث الفیزیقي-

 أو القیام بالفعل الذي نرید منه أن یقوم به أو تنمیته.
 : وهو تذكیر الطفل بما یرید أن یفعله بالكلمات. الحث اللفظي-

رة او الســلوك المــراد : وهــي قیــام الشــخص القــائم بالتــدریب بــأداء المهــاالنمذجــة- ٢
تطــویره، وجعــل الطفــل یقــوم بمشــاهدة ومالحظــة ذلــك األداء، ومــن ثــم الطلــب 

ــــك الســــلوك. ــــد تلــــك المهــــارة أو ذل  &,Weismer) منــــه القیــــام بــــأداء وتقلی
Murray-Branch,1989).  

ــات- ٣ الضــغط العمیــق): هــو نظــام  -(اســتخدام المــرآةنظــام ویلبرجــر وتشــمل فنی
فاع الحســـي والقلــــق وزیــــادة الراحـــة فــــي البیئــــة عالجـــي یهــــدف إلـــي تقلیــــل الــــد

المحیطة به ویساعد الطفل علـي التعـرف علـي أجـزاء الجسـم، ممـا یسـاعد فـي 
 معرفة موضع جسده والحیز الشخصي له ولألخرین.

اللمـس): هـو برنـامج مصـمم  -وتشـمل (التحفیـز الـذاتيفنیات الحمیـة الحسـیة - ٤
لتقلیــــل مــــن االســــتجابات لمالئمــــة الحاجــــات الحســــیة للطفــــل وتســــاعد علــــي ا

 الدفاعیة الحسیة التي یمكن أن تؤثر سلبًا علي التواصل االجتماعي.
وهذه التقنیـات تسـاعد فـي اسـترخاء الجهـاز العصـبي  فنیات التهدئة والتنظیم: - ٥

وتقلیــل االســتجابات المبــالغ بهــا للمــدخل الحســي، وتهدئــة الطفــل وتجعلــه قــادرًا 
بالتـــــالي زیـــــادة االنتبـــــاه والتركیـــــز علـــــي الـــــتحكم فـــــي حواســـــه بشـــــكل أفضـــــل و 

 ).١٩٤ -١٩٠، ٢٠١٥عنده(هیفاء مرعي الفقرة، 
وهـــو إثابـــة الفـــرد عنـــدما یقـــوم بالســـلوك الصـــحیح المطلـــوب منـــه  ممـــا التعزیـــز  - ٦

 یؤدي الي تكرار السلوك مرة أخري
  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها
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 ثـم راسـة الحالیـة،الد عنهـا أسـفرت التـي یـتم فـي هـذا الجـزء عـرض النتـائج
السـیكولوجي واإلطـار النظـري والدراسـات  التـراث ضـوء فـي النتـائج تلـك مناقشـة
 التفسـیریة االجتهـادات نظـره مـن خـالل بعـض لوجهـة الباحـث تقـدیم مـع السـابقة،

 لتلك النتائج.
  نتائج الفرض األول: 

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات رتـب والذي ینص علـى أنـه" 
ت تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـطات رتـــب درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة درجـــا

ــــة لصــــالح المجموعــــة  ــــذاكرة العامل الضــــابطة فــــي القیــــاس البعــــدي علــــى مقیــــاس ال
  ".التجریبیة 

والختبار صحة هذا الفرض تم اسـتخدام اختبـار مـان ویتنـي لدراسـة الفـروق بـین 
التجریبیــة والضــابطة وجــاءت القیــاس البعــدي للمعالجــة لــدى تالمیــذ المجمــوعتین 

  النتائج على النحو التالي: 
):الفــروق بــین متوســط رتــب درجــات القیــاس البعــدي للــذاكرة ١٠جــدول(

  العاملة لدى تالمیذ المجموعتین التجریبیة والضابطة
  

  المتغیر
  )١٥المجموعة الضابطة (ن=  )١٥المجموعة التجریبیة (ن=

Z الداللة  
  مجموع الرتب  وسط الرتبمت  مجموع الرتب  متوسط الرتب

الذاكرة العاملة
  

 ٠,٠١  ٤,١١٩  ١٣٧,٥٠   ٩,١٧  ٣٢٧,٥٠  ٢١,٨٣  تذكر األرقام
 ٠,٠١  ٤,٤٥٣  ١٢٧,٥٠  ٨,٥٠  ٣٣٧,٥٠  ٢٢,٥٠  تذكر الكلمات
  ٠,٠١  ٤,٣٣٠  ١٣١,٠٠  ٨,٧٣  ٣٣٤,٠٠  ٢٢,٢٧  تذكر المعني

  ٠,٠١  ٣,٩٤٨  ١٤٠,٠٠  ٩,٣٣  ٣٢٥,٠٠  ٢١,٦٧  استدعاء المسموع
ـــــــــــار ا لصـــــــــــور اختب

  ٠,٠١  ٤,٥٢٥  ١٢٦,٠٠  ٨,٤٠  ٣٣٩,٠٠  ٢٢,٦٠  المتشابهة بصریاً 

اختبـــار الصـــور غیـــر 
  المتشابهة بصریاً 

٠,٠١  ٤,٧١٩  ١٢١,٠٠  ٨,٠٧  ٣٤٤,٠٠  ٢٢,٩٣  

  ٠,٠١  ٤,٥٠٤  ١٢٦,٠٠  ٨,٤٠  ٣٣٩,٠٠  ٢٢,٦  اختبار رسم المتاهات
  ٠,٠١  ٤,٦٨٦  ١٢٠,٠٠  ٨,٠٠  ٣٤٥,٠٠  ٢٣,٠٠  الذاكرة العاملة ككل
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) وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى ٢جـدول رقـم(یتضح من ال
ــــدى تالمیــــذ المجمــــوعتین التجریبیــــة  ٠،٠١ ــــة ل بــــین القیــــاس البعــــدي للــــذاكرة العامل

  والضابطة وكانت الفروق لصالح القیاس البعدي لتالمیذ المجموعة التجریبیة.
درجات ویوضــــــح الجــــــدول التــــــالي المتوســــــطات واالنحرافــــــات المعیاریــــــة لــــــ

عـة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة علــى مقیـاس الــذاكرة العاملــة فــي القیــاس المجمو 
  البعدي

درجات المجموعــة التجریبیــة ): المتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة لــ١١جــدول (
  والمجموعة الضابطة على مقیاس الذاكرة العاملة في القیاس البعدي

االنحــــــــــــــــــــــــراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المتغیر
  المعیاري

ال
ذاكرة العاملة

  

  تذكر األرقام
  ٠,٩١٥  ٥,١٣٣  ١٥  التجریبیة 
  ٠,٩٦١  ٣,٠٦٦  ١٥  الضابطة 

  تذكر الكلمات
  ٠,٨٨٣  ٥,٠٦٦  ١٥  التجریبیة 
  ٠,٩١٠  ٢,٦٠٠  ١٥  الضابطة 

  تذكر المعني
  ١,٠٣٢  ٤,٧٣٣  ١٥  التجریبیة 
  ٠,٨٣٣  ٢,٤٦٦  ١٥  الضابطة 

  استدعاء المسموع
  ٠,٩٤١  ٤,٨٠٠  ١٥  التجریبیة 
  ٠,٨٤٥  ٣,٠٠٠  ١٥  الضابطة 

اختبــــار الصــــور المتشــــابهة 
  بصریاً 

  ٠,٩٧٥  ٥,٣٣٣  ١٥  التجریبیة 
  ٠,٩١٠  ٢,٤٠٠  ١٥  الضابطة 

اختبـــــــــار الصـــــــــور غیــــــــــر 
  المتشابهة بصریاً 

  ٠,٨٦١  ٤,٨٠٠  ١٥  التجریبیة 
  ٠,٦٧٦  ١,٨٠٠  ١٥  الضابطة 

  اختبار رسم المتاهات
  ٠,٨٣٣  ٤,٨٦٦  ١٥  التجریبیة 

  ١,٠٩٩  ٢,٠٦٦  ١٥  لضابطة ا

  الذاكرة العاملة ككل
  ٣,٣٩٠  ٣٤,٧٣٣  ١٥  التجریبیة 
  ٢,٤١٤  ١٧,٤٠٠  ١٥  الضابطة 

 : ) ما یلي٣السابق رقم( الجدول من یتضح -
 التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة فـي متوسـطات المجموعـة بـین فـروق وجـود-

 التجریبیة. على اختبار الذاكرة العاملة لصالح المجموعة القیاس البعدي
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متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي القیــاس البعــدي أكبــر بصــورة واضــحة -
مـــن متوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي القیـــاس البعـــدي وهـــو مـــا یعـــد 

  مؤشرًا قویًا على فعالیة البرنامج المستخدم في الدراسة الحالیة. 
یبیــة )  الفـروق بــین متوســطات درجـات المجموعــة التجر ٤ویوضـح الشــكل (

  والمجموعة الضابطة على اختبار الذاكرة العاملة في القیاس البعدي

  
)  متوسطات درجات المجموعة التجریبیة والضابطة في القیاس البعـدي ٤شكل (

  على اختبار الذاكرة العاملة 
  :ض األولمناقشة وتفسیر نتائج الفر 

ــح مـــــن تحلیـــــل نتـــــائج الفـــــرض األول وجـــــود تبـــــاین جـــــوهري حقیقـــــي بـــــین-  یتضـــ
متوسطات رتب تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة ومتوسـطات رتـب درجـات تالمیـذ 

 القیــاس البعــدي، حیــث المجموعــة الضــابطة علــى متغیــر الــذاكرة العاملــة فــي
)، وأن اتجـــاه داللـــة ٠,٠١ظهـــرت معنویـــة نتـــائج التحلیـــل دالـــة عنـــد مســـتوى (

ل فــي التبــاین لصــالح تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة، ممــا یشــیر إلــى تحســن دا
أداء تالمیذ المجموعة التجریبیة على مهام الـذاكرة العاملـة مقارنـة بالمجموعـة 

 الضابطة. وهذه النتیجة تؤكد صحة الفرض األول.
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،  (Masson & Miller,1983)وتتفــق هــذه النتیجــة مــع نتــائج دراســات -
) ٢٠٠٦، ودراسـة (مختـار الكیـال،  (Ellis & slinclair,1996)ودراسـة 

)، ودراســـة  (حنـــان عبـــد الفتـــاح المالحـــة، ٢٠١٢ي النجـــار، ودراســـة (حســـن، 
)، التي توصلت الى أنه یمكن تحسـین أداء الـذاكرة العاملـة مـن خـالل ٢٠١٣

   استخدام التدریب.
وهذه نتیجة منطقیـة مـع مـا یتمیـز بـه البرنـامج المسـتخدم مـن أنـه مصـمم للجمـع -

ة التحفیــــز مجموعــــة متنوعــــة مــــن الفنیــــات كالتــــدریبات الحســــیة وأنشــــطبــــین 
والتنبیــه والــوعي بمخطــط الجســم والتهدئــة والتنظــیم والحمیــة الحســیة، والعــالج 
النفســي بفنیاتــه المختلفــة كالنمذجــة والتقلیــد والتعزیــز واألنشــطة المنزلیــة، ممــا 
ســـــاعد األطفــــــال علـــــى االنــــــدماج فـــــي البرنــــــامج التـــــدریبي بحــــــب واســــــتمتاع 

. والمشاركة فیه بكل حواسه انتباهًا ووعیًا وإ   دراكًا
كما یمكن القول إن فعالیة البرنامج التدریبي في تحسین مهـارات الـذاكرة العاملـة -

ــــة  ــــى حجــــم العین لــــدى أطفــــال المجموعــــة التجریبیــــة ترجــــع فــــي جــــزء منهــــا إل
التجریبیـة وكونهــا مناســبة إلیجــاد التفاعــل المســتمر بــین أفرادهــا أثنــاء جلســات 

مكانیــة قیــام كــل فــرد بالمهــام ا ممــا ســاعدهم علــى لمطلوبــة منــه، البرنــامج، وإ
تـــذكر الحــــروف والكلمــــات بســــهولة نتیجــــة اشــــتراكهم مــــع زمالئهــــم فــــي تنفیــــذ 
أنشــطة البرنــامج ، وكــذلك فــإن التــدریب القــائم علــى تعــدد الحــواس (الســمعیة، 

تتبـــع الحــــروف والكلمــــات حركیــــة) ســـاعد األطفــــال علــــى  -البصـــریة، الحــــس
 . (Westood, 2003)وتذكرها بسهولة 

مـن أن تحسـین مهـارات الـذاكرة  (Woolley, 2011)ق ذلك مع ما أكده ویتس-
ا في تمكین المتعلم من اسـتخالص دالالت ومعـاني  العاملة یعد عامًال محوریً
النصــــــوص المقــــــروءة؛ وأن المتعلمــــــین غیــــــر القــــــادرین علــــــى الفهــــــم القرائــــــي 

 یواجهون صعوبات أساسیة في التحصیل الدراسي بصورة عامة.
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احث هذا التحسن أیضًا إلى أن التدریبات التـي اتُبعـت مـع التالمیـذ كما یعزو الب-
أدت الــى زیــادة كفــاءة الــذاكرة العاملــة فــي االحتفــاظ بالمعلومــات لــدى تالمیــذ 
المجموعة التجریبیة بصورة أكبر مما كانـت متاحـة لـدیهم مـن قبـل التـدریبات، 

ــــذاكرة ا ــــدریبات المســــتخدمة أســــهمت فــــي تحســــین ســــعة ال لعاملــــة كمــــا أن الت
  استیعابًا وتخزینًا ونشاطًا وجاهزیًة لالستخدام في األنشطة الحیویة الیومیة.

  نتائج الفرض الثاني ومناقشتها :
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات رتـب والذي ینص علـى أنـه" 

درجات أطفال المجموعة التجریبیة فـي القیـاس القبلـي والبعـدي علـى مقیـاس الـذاكرة 
  ".لصالح القیاس البعدي  العاملة

والختبــــار صــــحة هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار "ویلكوكســــون" مــــان ویتنــــي 
للكشــف عــن داللــة الفــروق بــین رتــب درجــات عینــة الدراســة فــي القیاســین القبلــي 

  والبعدي للذاكرة العاملة وجاءت النتائج على النحو التالي: 
 الذاكرة العاملة  الفروق بین متوسط رتب درجات اختبار):١٢جدول (

  في القیاسین القبلي والبعدي
متوســـــــــــط  العدد  الرتب  المتغیر

 الرتب
مجمــــــــــــوع 

 الرتب
  مستوى الداللة  Zقیمة 

الذاكرة العاملة
  

تــــــــــــــــــــذكر 
  األرقام

الرتــــــــــــــــــــب 
  السالبة

٠,٠١  ٣,٣٣٠  ٠  ٠  ٠  

الرتــــــــــــــــــــب 
  الموجبة

١٠٥  ٧,٥٠  ١٤  

الرتــــــــــــــــــــب 
  المتساویة

١      

تــــــــــــــــــــذكر 
  الكلمات

الرتــــــــــــــــــــب 
  السالبة

٠,٠١  ٣,٤٣٨  ٠  ٠  ٠  

الرتــــــــــــــــــــب 
  الموجبة

١٢٠  ٨  ١٥  

الرتــــــــــــــــــــب 
  المتساویة

٠      

تــــــــــــــــــــذكر 
  المعني

الرتــــــــــــــــــــب 
  السالبة

٠,٠١  ٣,٣٤٦  ٠  ٠  ٠  
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الرتــــــــــــــــــــب 
  الموجبة

١٠٥  ٧,٥  ١٤  

الرتــــــــــــــــــــب 
  المتساویة

١      

اســـــــتدعاء 
  المسموع

الرتــــــــــــــــــــب 
  السالبة

٠,٠١  ٣,٠٨٨  ٠  ٠  ٠  

الرتــــــــــــــــــــب 
  الموجبة

٧٨  ٦,٥  ١٢  

ب الرتــــــــــــــــــــ
  المتساویة

٣      

اســـــــتدعاء 
الصـــــــــــــور 
المتشـــابهة 

  بصریاً 

الرتــــــــــــــــــــب 
  السالبة

٠,٠١  ٣,٤٣٨  ٠  ٠  ٠  

الرتــــــــــــــــــــب 
  الموجبة

١٢٠  ٨  ١٥  

الرتــــــــــــــــــــب 
  المتساویة

٠      

اســـــــتدعاء 
الصـــــــــــــور 
ـــــــــــــــــــــر  غی
المتشـــابهة 

  بصریاً 

الرتــــــــــــــــــــب 
  السالبة

٠,٠١  ٣,٤٥١  ٠  ٠  ٠  

الرتــــــــــــــــــــب 
  الموجبة

١٢٠  ٨  ١٥  

الرتــــــــــــــــــــب 
  المتساویة

٠      

رســـــــــــــــــــــم 
  المتاهات

الرتــــــــــــــــــــب 
  السالبة

٠,٠١  ٣,٤٥٨  ٠  ٠  ٠  

الرتــــــــــــــــــــب 
  الموجبة

١٢٠  ٨  ١٥  

الرتــــــــــــــــــــب 
  المتساویة

٠      

الـــــــــــــــذاكرة 
العاملـــــــــــــة 

  ككل 

الرتــــــــــــــــــــب 
  السالبة

٠,٠١  ٣,٤١٣  ٠  ٠  ٠  

الرتــــــــــــــــــــب 
  الموجبة

١٢٠  ٨  ١٥  

الرتــــــــــــــــــــب 
  المتساویة

٠      

   ) ما یلي:١٢یتضح من جدول (و -
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) بـین رتـب درجـات عینـة ٠,٠١حصـائیة عنـد مسـتوى (وجود فروق ذات داللة إ-
ـــة فـــي القیاســـین القبلـــي والبعـــدي لصـــالح  ـــذاكرة العامل الدراســـة علـــى مقیـــاس ال

  القیاس البعدي على مستوى الدرجة الكلیة واألبعاد الفرعیة .
كما قام الباحث بحسـاب المتوسـطات واالنحرافـات المعیاریـة لـدرجات المجموعـة -

الذاكرة العاملة على مستوى الدرجة الكلیـة واألبعـاد فـي التجریبیة على مقیاس 
  )١٣والبعدي كما یتضح من جدول ( القیاسین القبلي

) المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعة ١٣جدول (
التجریبیة على مقیاس الذاكرة العاملة (الدرجة الكلیة واألبعاد) في 

  القیاسین القبلي والبعدي
  القیاس البعدي  اس القبليالقی المتغیر

االنحـــــراف   المتوسط
  المعیاري

االنحـــــراف   المتوسط
  المعیاري

 ٠,٩١٥  ٥,١٣٣  ٠,٨٦١ ٢,٨  تذكر األرقام
  ٠,٨٨٣ ٥,٠٦٦  ٠,٩٨٥ ٢,٦  تذكر الكلمات
  ١,٠٣٢  ٤,٧٣٣  ٠,٨١٦ ٢,٣٣  تذكر المعني 

  ٠,٩٤١ ٤,٨  ١,٠٦٩ ٣  استدعاء المسموع
 ٠,٩٧٥  ٥,٣٣٣  ٠,٧٠٣ ٢,٢٦٦  اختبار الصور المتشابهة بصریاً 

  ٠,٨٦١ ٤,٨  ٠,٨٨٣  ١,٧٣٣  اختبار الصور غیر المتشابهة بصریاً 
 ٠,٨٣٣  ٤,٨٦٦ ٠,٩٨٥ ١,٦  اختبار رسم المتاهات 
  ٣,٣٩٠  ٣٤,٧٣٣ ٢,٤٩٧ ١٦,٣٣  الذاكرة العاملة ككل  

) الفــروق بــین متوســطات درجــات المجموعــة التجریبیــة علــى ٥ویوضــح الشــكل (-
  (الدرجة الكلیة واألبعاد) في القیاسین القبلي والبعدي. مقیاس الذاكرة العاملة
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  )  متوسطات درجات المجموعة التجریبیة في القیاس ٥شكل ( -
  البعدي) على اختبار الذاكرة العاملة  –(القبلي  -

  ): مایلي٥) ، وشكل (١٣) ، (١٢ویتضح من جدول (
طي رتـب ) بـین متوسـ٠,٠١أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى (-

درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة علـــى مقیــــاس الـــذاكرة العاملـــة بمـــا تشـــمله مــــن 
األبعاد وكذلك على مستوى الدرجة الكلیة للـذاكرة العاملـة فـي القیاسـین القبلـي 

  والبعدي لصالح القیاس البعدي.
  :ض الثانيمناقشة وتفسیر نتائج الفر 

حقیقـي بـین درجـات  یتضح من تحلیل نتائج الفـرض الثـاني وجـود تبـاین جـوهري-
البعــدي)، وأن اتجــاه الداللــة  –تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة فــي القیــاس(القبلي 

لصـــالح القیاس(البعــــدي)، حیــــث جــــاء متوســـط القیــــاس (البعــــدي) أعلــــى مــــن 
متوســط القیــاس(القبلي) علــى متغیــر الــذاكرة العاملة(الدرجــة الكلیــة واألبعــاد)، 

ـــــى  ـــــاني ویـــــدل عل ـــــت صـــــحة الفـــــرض الث ـــــدریبي ممـــــا یثب ـــــامج الت ـــــة البرن فعالی
المســـتخدم فـــي الدراســـة الحالیـــة والـــذي یجمـــع بـــین فنیـــات التـــدریبات الحســـیة 
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ــــه المختلفــــة واألنشــــطة  الشــــاملة لكــــل حــــواس الطفــــل، والعــــالج النفســــي بنفیات
المنزلیـــــة المكملـــــة ألنشـــــطة البرنـــــامج العالجـــــي، ممـــــا ســـــاعد التالمیـــــذ علـــــى 

 فة. االستفادة من البرنامج وأنشطته المختل
 & Magimairaj)وتتفــــق هــــذه النتیجــــة مــــع مــــا أشــــارت إلیــــه دراســــة -

Montgomery, 2012)  ة مـن أن  (Wigfield & Guthrie, 2010)، ودراس
االهتمــام بتحســـین الـــذاكرة العاملــة یمكـــن أن یســـهم فــي تحســـین أداء التالمیـــذ 
لــیس علــى الــذاكرة العاملــة فقــط، بــل وبعــض العملیــات المعرفیــة عالیــة الرتبــة 
المطلوبـــة للتحصـــیل الدراســـي وللفهـــم القرائـــي، األمـــر الـــذي دعـــا إلـــى التأكیـــد 
على أن الذاكرة العاملة من المفاهیم المركزیـة فـي علـم الـنفس المعرفـي، وأنهـا 
ـــا للنجـــاح  ا فـــي تحســـین مهـــارات الفهـــم القرائـــي التـــي تعـــد مطلبً عـــامًال أساســـیً

 الدراسي. 
) مـن أن القـدرة علـى تـذكر ٥٤ ،٢٠٠٣نصرة جلجل، كما تتفق مع ما أشارت إلیـه(-

وكتابــة الكلمــات یحتــاج إلــى اســتخدام حــواس الجســم كلهــا؛ العینــین واألذنــین 
واللمـــس، الحركـــة، وكـــذلك تنســـیق اإلشـــارات العصـــبیة بـــین األجـــزاء المختلفـــة 

لللمــخ والتــي تــتحكم فــي هــذه الوظــائف. ودراســة ( طفى كام ) التــي ٢٠٠٣، مص
ئف الـذاكرة العاملـة اللفظیـة قـد حسَّـن قـدرة أثبتت أن التدریب على بعـض وظـا

التالمیـــــــــــــــــذ ذوي صـــــــــــــــــعوبات الـــــــــــــــــتعلم فـــــــــــــــــي االســـــــــــــــــتدعاء المباشـــــــــــــــــر، 
التـــــي توصــــــلت إلـــــى فعالیــــــة تـــــدریبات التكــــــرار  (Timarova,2008)ودراســـــة

وبعـــض اســـتراتیجیات الـــذاكرة فـــي تحســـین التســـمیة الســـریعة للـــذاكرة العاملـــة 
  ائیة ذوي صعوبات التعلم.والفهم القرائي لدى تالمیذ المرحلة االبتد

كمـــا تتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نتـــائج دراســـة كـــل مـــن (فاطمـــة عبـــداهللا الزعلـــوك، -
) والتـــــي أشــــــارت إلــــــى أن التــــــدریبات المســــــتندة إلــــــى المنحــــــى ١٢٤، ٢٠١٦

ــــم أفضــــل نتیجــــة تقــــدیم  ــــتعلم یســــهم فــــي إحــــداث تعل المتعــــدد الحــــواس فــــي ال
عیة، البصـریة، اللمسـیة، المعلومات لهـم عبـر الحـواس المختلفـة مجتمعة(السـم
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الحركیــة)، كمــا یعــالج القصــور المترتــب علــي االعتمــاد علــي بعــض الحــواس 
التــي أشــارت إلــى  (Wilson, & Kaplan, 1994)دون األخـرى. ودراســة 

 فعالیة العالج القائم على التكامل الحسي مقارنة باإلرشاد الفردي.
التــي توصــلت  (Kadrmas,1993)بینمــا تختلــف هــذه النتــائج مــع نتــائج دراســة -

بعد تحلیل ست دراسات عن فعالیة العـالج بالتكامـل الحسـي واختبـار فرضـیة 
جــان إیــریس رائــدة هــذا العــالج إلــى أنــه ال توجــد عالقــة بــین التكامــل الحســي 
وصــــعوبات الــــتعلم. وتوصــــلت الدراســــة إلــــى ضــــعف تــــأثیر العــــالج بالتكامــــل 

ــــى مجــــاالت األداء المعرفــــي واألكــــادیمي. ل كــــن الدراســــة أشــــارت الحســــي عل
ضرورة إجراء مزید مـن البحـوث والدراسـات للتحقـق مـن فعالیـة هـذا النـوع مـن 

التــــي  (Densem ,Nuthall,Bushnell,Horn,1989) العــــالج، ودراســــة
توصـــلت إلـــى عــــدم وجـــود فــــروق بـــین العــــالج القـــائم علــــى التكامـــل الحســــي 

ات القـــراءة والعــالج التعلیمــي لــدى األطفــال ذوي صـــعوبات الــتعلم علــى مهــار 
 واللغة واإلدراك الحسي ومهارات الكتابة الیدویة وتقدیر الذات.

  نتائج الفرض الثالث ومناقشتها: 
:" ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات والــذي یــنص علــى أنــه

ــب درجــــات تالمیــــذ المجموعـــة التجریبیــــة فــــي القیاســـین البعــــدي والتتبعــــي علــــى  رتـ
 اختبار الذاكرة العاملة.

للتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض اســتخدم الباحــث اختبــار "ویلكوكســون" للكشــف 
ـــة الفـــروق بـــین رتـــب درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــي القیاســـین البعـــدي  عـــن دالل

ــــة (الدرجــــة الكلیــــة واألبعــــاد)، ویوضــــح جــــدول ( ــــذاكرة العامل ) هــــذه ١٤والتتبعــــي لل
  النتائج:
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  ین رتب درجات عینة الدراسة): نتائج اختبار "ویلكوكسون" للفروق ب١٤جدول (
  على مقیاس الذاكرة العاملة في القیاسین البعدي والتتبعي

  مستوى الداللة  Zقیمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد  الرتب  المتغیر

الذاكرة العاملة
  

تذكر األرقام
  غیر دالة   ١,٧٣٠  ٢,٥٠  ٢,٥٠  ١  الرتب السالبة  

  ١٨,٥٠  ٣,٧٠  ٥  الرتب الموجبة
      ٩  تب المتساویةالر 

تـــــــــــــــــــــــذكر 
الكلمات

  غیر دالة   ٠,٠٠  ٣٩  ٦,٥٠  ٦  الرتب السالبة  
  ٣٩  ٦,٥٠  ٦  الرتب الموجبة

      ٣  الرتب المتساویة

تذكر المعني
  

  غیر دالة   ٠,٤٦٥  ٣٨  ٦,٣٣  ٦  الرتب السالبة
  ٢٨  ٥,٦٠  ٥  الرتب الموجبة

      ٤  الرتب المتساویة

اســـــــــــــــــتدعاء 
المسموع

  

  غیر دالة   ٠,٣٦٤  ٢٤,٠٠  ٤,٨٠  ٥  تب السالبةالر 
  ٣١,٠٠  ٦,٢٠  ٥  الرتب الموجبة

      ٥  الرتب المتساویة

اســـــــتدعاء الصـــــــور 
المتشابهة بصریاً 

  غیر دالة   ١,٦٦٧  ١٨,٠٠  ٣,٦٠  ٥  الرتب السالبة  

  ٣,٠٠  ٣,٠٠  ١  الرتب الموجبة

      ٩  الرتب المتساویة

استدعاء الصور غیر 
المتشاب

هة بصریاً 
  غیر دالة   ١,٨٩٧  ٣,٥٠  ٣,٥٠  ١  الرتب السالبة  

  ٢٤,٥٠  ٤,٠٨  ٦  الرتب الموجبة

      ٨  الرتب المتساویة

رسم المتاهات
  غیر دالة   ٠,٣٠٢  ١٦,٠٠  ٤,٠٠  ٤  الرتب السالبة  

  ٢٠,٠٠  ٥,٠٠  ٤  الرتب الموجبة

      ٧  الرتب المتساویة

الــــذاكرة العاملـــــة 
ككل 

  

  غیر دالة   ٠,٥٤١  ٤٤,٠٠  ٧,٣٣  ٦  البةالرتب الس

  ٦١,٠٠  ٧,٦٣  ٨  الرتب الموجبة
      ١  الرتب المتساویة

    ) ما یلي:١٤یتضح من جدول (و
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عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین رتــب درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي 
عــاد القیاســین البعــدي والتتبعــي علــى مســتوى الدرجــة الكلیــة وكــذلك علــى مســتوى أب

  الذاكرة العاملة .
كمــــا قــــام الباحـــــث بحســــاب المتوســــطات واالنحرافـــــات المعیاریــــة لـــــدرجات 
ــــة  ــــى مســــتوى الدرجــــة الكلی ــــة عل ــــذاكرة العامل ــــى مقیــــاس ال ــــة عل المجموعــــة التجریبی

  )١٥واألبعاد في القیاسین البعدي والتتبعي كما یتضح من جدول (
ت المجموعة التجریبیة ) المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجا١٥جدول(

على مقیاس الذاكرة العاملة (الدرجة الكلیة واألبعاد) في القیاسین البعدي  
  والتتبعي

  القیاس التتبعي  القیاس البعدي المتغیر
االنحـــــراف   المتوسط

  المعیاري
االنحـــــراف   المتوسط

  المعیاري

الذاكرة العاملة
  

  ٠,٧٤٣ ٥,٥٣٣  ٠,٩١٥  ٥,١٣٣  تذكر األرقام
  ٠,٨٨٣  ٥,٠٦٦  ٠,٨٨٣ ٥,٠٦٦  لماتتذكر الك

  ٠,٧٣٦  ٤,٦ ١,٠٣٢  ٤,٧٣٣  تذكر المعني
  ١,٠٩٩ ٤,٩٣٣  ٠,٩٤١  ٤,٨  استدعاء المسموع

  ١,١٣٣  ٥  ٠,٩٧٥  ٥,٣٣٣  اختبار الصور المتشابهة بصریاً 
  ٠,٩٤١ ٥,٢  ٠,٨٦١ ٤,٨  اختبار الصور غیر المتشابهة بصریاً 

  ٠,٧٩٨  ٤,٩٣٣  ٠,٨٣٣  ٤,٨٦٦  اختبار رسم المتاهات
  ٢,٤٣٣  ٣٥,٢٦٦  ٣,٣٩٠  ٣٤,٧٣٣  الذاكرة العاملة ككل 

الفــروق بــین متوســطات درجــات المجموعــة التجریبیــة  )٦ویوضــح الشــكل (
ـــــة واألبعـــــاد) فـــــي القیاســـــین البعـــــدي   ـــــة (الدرجـــــة الكلی ـــــذاكرة العامل ـــــاس ال ـــــى مقی عل

  والتتبعي.
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  ) الفروق بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة ٦شكل (

اس الـــذاكرة العاملـــة (الدرجـــة الكلیـــة واألبعـــاد) فـــي القیاســـین البعـــدي علـــى مقیـــ
  والتتبعي

 ) ما یلي: ٦) والشكل (١٦، (١٥یتضح من الجدول (-
متوسـطات  التتبعـي) بـین -إحصائیًا بین القیاسـین(البعدي فروق دالة عدم وجود-

كرة علـى الدرجـة الكلیـة واألبعـاد الختبـار الـذا التجریبیـة رتب تالمیذ المجموعة
 العاملة.

  مناقشة وتفسیر نتائج الفرض الثالث:
 إحصـائیة داللـة ذات یتضح من تحلیل نتـائج الفـرض الثالـث عـدم وجـود فـروق-

البرنــامج العالجــي مباشــرة)  القیــاس البعــدي (بعــد االنتهــاء مــن تطبیــق بــین
ـــــذاكرة  ـــــر ال ـــــى متغی ـــــامج العالجي)عل والتتبعي(بعـــــد شـــــهرین مـــــن توقـــــف البرن

 یؤكد صحة الفرض الثالث.  العاملة. وهو ما 
ذلــــك بــــأن طریقــــة التــــدریب علــــى اســــتراتیجیات تحســــین الــــذاكرة تفســــیر ویمكــــن -

العاملـــة ســـاعد فـــي اســـتمرار فاعلیـــة البرنـــامج التـــدریبي المســـتخدم لـــدى عینـــة 
الدراســة، وهــذا مــن شــأنه أن یزیــد مــن ســعة الــذاكرة العاملــة، ویســاعدهم علــى 

ن المعلومـات المتنوعـة التـى یسـتقبلها حسن استقبال وتخزین ومعالجة كثیـر مـ
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ســواء كانــت هــذه المعلومــات لفظیــة أو بصــریة االمــر الــذي أحــدث فروقــًا بــین 
 القیاس البعدي والتتبعي لصالح القیاس التتبعي.

) مــــن أن ٥٥٦، ١٩٩٧ویتفــــق مــــع ذلــــك مــــا ذكــــره محمــــد محــــروس الشــــناوي(-
النمائیــــــة أســـــالیب تعــــــدیل الســــــلوك تســــــتخدم فــــــي تعلــــــیم األطفــــــال المهــــــارات 

المختلفة، ویعتمد التدریب علـى هـذه األنشـطة علـى تجزئـة النشـاط أو السـلوك 
ثـــم  Tasksإلــى مجموعــة مــن األجــزاء الصـــغیرة تعــرف بالواجبــات أو المهــام

التـدریب علـى كـل مهمـة علـى حــده مـع اسـتخدام أسـلوب التعزیـز المناسـب ثــم 
ا مــــاتم یــــربط بــــین هــــذه الواجبــــات وبعضــــها حیــــث تــــؤدي بشــــكل كامــــل، وهــــذ

اســتخدامه أثنــاء التــدریب علــى أنشــطة البرنــامج المختلفــة؛ حیــث تــم اســتخدام 
أســـلوب تحلیـــل المهمـــة للتـــدریب علـــى المهـــارات المـــراد تنمیتهـــا عنـــد األطفـــال 
عینــة البحــث. واتضــح ذلــك مــن خــالل تمكــن األطفــال مــن المهــارات التــي تــم 

 انتهاء تطبیقه. تدریبهم علیها واستمراریة فعالیة البرنامج بعد شهر من 
) مــن أن اســتخدام أدوات وأنشــطة ١٠٣، ٢٠٠٠كمــا أكــد عبــد الــرحمن ســلیمان(-

متنوعــة تخاطــب جمیــع حــواس الطفــل یســهم فــي نجــاح التــدریب واســتمراریته 
وهــــو مــــا تــــم بالفعــــل فــــي البرنــــامج المســــتخدم فــــي البحــــث الحــــالي حیــــث تــــم 

ــــد مــــن األدوات واألنشــــطة داخــــل البرنــــامج؛ ســــمع یة وبصــــریة اســــتخدام العدی
ولمسیة وحركیة وحسیة؛ بهدف جذب حواس الطفل المختلفـة وتعلیمـه بطریقـة 

 نشطة وجذابة. 
ة( وتتفــق هــذه النتیجــة مــع نتــائج دراســة- وري فاطم ) والتــي توصــلت ٢٠١٥، الف

إلى فعالیة التدریب باستخدام اسـتراتیجیات التـذكر فـي تحسـین الـذاكرة العاملـة 
بالصـف الرابـع االبتـدائي فـي القیاسـات المتكـررة  لدة تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة

 (القبلي، البعدي، المتابعة) في مجمل مكونات الذاكرة العاملة.
إلــى أن تطـویر الــذاكرة العاملــة  (Blasik et al.,2011)وفـي هــذا الصـدد یشــیر -

ـــة األولـــى  یمـــر بـــثالث مراحـــل وهـــى االكتســـاب والطالقـــة والعمومیـــة، فالمرحل
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علـــم مهــارات جدیـــدة یمتلكهــا الطفــل بعـــد مــروره بخبـــرة ، وتاالكتســابتتضــمن 
 الطالقـةالعالج أو التدریب لزیادة سـعة الـذاكرة العاملـة، والمسـتوى الثـاني هـو 

هــــذه المهــــارات، أو االســــتراتیجیات التــــى  –فعــــًال  -وتعنــــى أن الطفــــل امتلــــك
یمكــن اســـتخدامها لزیـــادة ســعة الـــذاكرة العاملـــة، ولكــن یجـــب علیـــه أن یؤدیهـــا 

یقة أكثر فاعلیة عن طریق السرعة والدقة، والمسـتوى الثالـث واألخیـر هـو بطر 
ویقصـــد بــــه قـــدرة الطفـــل فــــي هـــذه المرحلـــة علــــى تعمـــیم المهــــارات،  التعمـــیم

واالستراتیجیات التي تعلمها في المواقف الحیاتیـة المختلفـة، ویـرى الباحـث أن 
بیـــة هـــذه المرحلـــة تعكـــس تحقـــق الفـــرض حیـــث اســـتطاعت المجموعـــة التجری
 تعمیم االستراتیجیات المتعلمة في البرنامج في المواقف الحیاتیة المختلفة.

  نتائج الفرض الرابع: 
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات رتـب والذي ینص علـى أنـه" 

درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـطات رتـــب درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة 
ـــــى ا ـــــاس البعـــــدي عل ـــــي لصـــــالح المجموعـــــة الضـــــابطة فـــــي القی ختبـــــار الفهـــــم القرائ

  .التجریبیة
والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ویتنـي لدراسـة الفـروق بـین 
القیـــاس البعـــدي للمعالجـــة لـــدى تالمیـــذ المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة وجـــاءت 

  النتائج على النحو التالي: 
  وعة التجریبیة ) :الفروق بین متوسطي رتب درجات المجم١٦جدول(

  والمجموعة الضابطة على اختبار الفهم القرائي في القیاس البعدي 
  

المجموعــــــــــــــــة الضــــــــــــــــابطة   )١٥المجموعة التجریبیة (ن=  المقیاس
  )١٥(ن=

Z الداللة  
  مجموع الرتب  متوسط الرتب

متوســــــــــــــــــط 
  الرتب

مجمــــــــــــــــــــــوع 
  الرتب

الفهم القرائي
  

 ٠,٠١  ٤,٧٣٦  ١٢٠,٠٠  ٨,٠٠  ٣٤٥,٠٠  ٢٣,٠٠  الفهم القرائي الحرفي 
 ٠,٠١  ٤,٧٦٩  ١٢٠,٠٠  ٨,٠٠  ٣٤٥,٠٠  ٢٣,٠٠  الفهم القرائي االستنتاجي 

  ٠,٠١  ٤,٧٩٣  ١٢٠,٠٠  ٨,٠٠  ٣٤٥,٠٠  ٢٣,٠٠  الفهم القرائي النقدي 
  ٠,٠١  ٤,٦٩٧  ١٢٠,٠٠  ٨,٠٠  ٣٤٥,٠٠  ٢٣,٠٠  الفهم القرائي ككل
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    :) ما یلي١٦یتضح من جدول (
درجــــات ) بــــین رتــــب ٠,٠١توى (وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــ-

المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة علـــى مقیـــاس الفهـــم القرائـــي فـــي 
لصـــالح  –علـــى مســـتوى الدرجـــة الكلیـــة واألبعـــاد الفرعیـــة  -القیـــاس البعـــدي 

  المجموعة التجریبیة.
درجات ویوضــــــح الجــــــدول التــــــالي المتوســــــطات واالنحرافــــــات المعیاریــــــة لــــــ

جموعــة الضــابطة علــى مقیــاس الفهــم القرائــي فــي القیــاس المجموعــة التجریبیــة والم
  .البعدي

ــ١٧جــدول ( ــات المعیاریــة ل درجات المجموعــة التجریبیــة ) المتوســطات واالنحراف
  والمجموعة الضابطة على مقیاس الفهم القرائي في القیاس البعدي

  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  المجموعة  المتغیر

الفهم القرائي
  

ــــــــــــي الفهــــــــــــم الق رائ
  الحرفي 

  ٠,٨٩٩٧  ١٠,٣٣٣  ١٥  التجریبیة 
  ١٠,٠٣٢  ٦,٧٣٣٣  ١٥  الضابطة 

ــــــــــــي  الفهــــــــــــم القرائ
  االستنتاجي 

  ٠,٧٩٨٨  ٧,٧٣٣  ١٥  التجریبیة 
  ٠,٦٣٢٤  ٤,٦٠٠  ١٥  الضابطة 

ــــــــــــي  الفهــــــــــــم القرائ
  النقدي 

  ٠,٩١٥  ٧,٨٦٦  ١٥  التجریبیة 
  ٠,٥٠٧  ٤,٦٠٠  ١٥  الضابطة 

  الفهم القرائي ككل
  ١,٦٦٧  ٢٥,٩٣٣  ١٥  بیة التجری

  ١,٧٥١  ١٥,٩٣٣  ١٥  الضابطة 

)  الفـروق بــین متوســطات درجـات المجموعــة التجریبیــة ٧ویوضـح الشــكل (
  والمجموعة الضابطة على مقیاس الفهم القرائي في القیاس البعدي.
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)  الفروق بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة ٧الشكل (
  ر الفهم القرائي في القیاس البعديعلى اختباالضابطة 

  ) مایلي:٧) وشكل (١٧)، (١٦یتضح من جدول (
درجــــات ) بــــین رتــــب ٠,٠١وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى (-

المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة علـــى مقیـــاس الفهـــم القرائـــي فـــي 
صـــالح ل –علـــى مســـتوى الدرجـــة الكلیـــة واألبعـــاد الفرعیـــة  -القیـــاس البعـــدي 

  المجموعة التجریبیة.
  :ض الرابعمناقشة وتفسیر نتائج الفر 

یتضــــح مـــــن تحلیــــل نتـــــائج الفـــــرض الرابــــع وجـــــود تبـــــاین جــــوهري حقیقـــــي بـــــین -
متوسطات رتب تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة ومتوسـطات رتـب درجـات تالمیـذ 

 القیـــاس البعـــدي، حیـــث المجموعـــة الضـــابطة علـــى متغیـــر الفهـــم القرائـــي فـــي
)، وأن اتجـــاه داللـــة ٠,٠١ة نتـــائج التحلیـــل دالـــة عنـــد مســـتوى (ظهـــرت معنویـــ

التبــاین لصــالح تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة، ممــا یشــیر إلــى تحســن دال فــي 
أداء تالمیذ المجموعة التجریبیة على اختبار الفهـم القرائـي مقارنـة بالمجموعـة 

 الضابطة. وهذه النتیجة تؤكد صحة الفرض الرابع.
التـي أكـدت علـى  (Thompson,2011)مع نتائج دراسـة  وتتفق هذه النتیجة-

فعالیـــة اســـتخدام األنشـــطة التعلیمیـــة الحركیـــة فـــي تنمیـــة مســـتویات التحصـــیل 
الدراسي في الفهم القرائي لدى تالمیـذ الصـف الرابـع بوالیـة فلوریـدا األمریكیـة؛ 

 وزیادة مستویات صقل مهارات التفكیر العلیا.
) التـي توصــلت إلــى ٢٠١٣حمــد صـالح نهابــة، وكـذلك تتفــق مـع نتــائج دراسـة (أ-

وجود فروق لصـالح القیـاس البعـدي فـي الفهـم القرائـي بأبعـاده (الفهـم الحرفـي، 
ومهارات الفهم االسـتنتاجي، ومهـارات الفهـم النقـدي، ومهـارات الفهـم التـذوقي، 

 .ومهارات الفهم اإلبداعي) لصالح طالب المجموعة التجریبیة
التـي خلصـت إلـى  (Sadler, 2014) یجـة دراسـة كمـا تتفـق مـع مـا أكدتـه نت-

أّن تضـــمین أنشـــطة ومهـــام وخبـــرات تنمیــــة الـــذاكرة العاملـــة ضـــمن األنشــــطة 
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الیومیــــة لتالمیــــذ المرحلــــة االبتدائیــــة هــــم فــــي تحســــین مهــــارات الفهــــم القرائــــي 
خاصة ما یتعلق بفهـم معنـي الكلمـات والنصـوص واسـتخالص مغـزي الكاتـب 

 منه. 
 &Wilson, Kaplan, Fellowes, Gruchy) دراسةكما تتفق مع نتائج -

Faris,1992)  التي أشارت إلى فعالیـة العـالج القـائم علـى التكامـل الحسـي
لتحســین الــذاكرة العاملــة یســهم فــي خفــض حــدة  صــعوبات تعلــم القــراءة، كمــا 
تتفـــق مــــع مــــا أكدتـــه األكادیمیــــة األمریكیــــة لطـــب األطفــــال مــــن أن اســــتخدام 

عالجــي ســاعد علـى عــالج المشـكالت الحســیة لــدى التكامـل الحســي كمـدخل 
 American Academic)األطفــال باإلضــافة إلــى تحســین ســلوكیاتهم

Pediatrics, 2012) ودراسـة . (Roberts, et al.,2007)  التــي
ــــي  أكــــدت علــــى أن اســــتخدام التكامــــل كمــــدخل عالجــــي یســــاعد األطفــــال عل

ضــــافة الــــي تحســــین مواجهــــة الصــــعوبات األكادیمیــــة التــــي یعــــانون منهــــا باإل
ــــذات واالنفعــــاالت  ســــلوكیاتهم والتــــي قــــد تشــــمل العنــــف والعــــدوان، وتنظــــیم ال

 السلوكیة والجسمیة واالستقاللیة داخل حجرة الدراسة.     
التـي أكـدت  (De Jong, 2006)وتتفـق هـذه النتیجـة أیضـًا مـع نتـائج دراسـة-

القـدرة علـى على أن التدریب على تحسین مهارات الذاكرة العاملـة یحّسـن مـن 
دراك المــتعلم لــدالالت الكلمــات  القــراءة بمــا فــي ذلــك التمییــز بــین األصــوات وإ

 في النصوص.  .
واتسـاقًا مـع مـا سـبق تؤكـد أدبیـات المجـال علـى أّن الـذاكرة العاملـة تقـوم بوظیفـة -

مهمـــة فــــي عملیـــات الفهــــم القرائــــي مـــن خــــالل تمكــــین المـــتعلم مــــن تصــــنیف 
ــــا لتكــــوین الكلمــــات وترتیبهــــا بمــــا یكمــــن ا لمتعلمــــین مــــن تجمیــــع الكلمــــات معً

 ,Gathercole & Alloway)تفسـیرات ذات معنـى للنصـوص المقـروءة 
ـــة یحّســـن مـــن قـــدرة (130 ,2008 ، وبالتـــالي فـــإن تحســـین الـــذكارة العامل
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 ,Meneghetti, Carretti, & De Beni)التالمیــذ علــى الفهــم 
2006)    . 

 & Pimperton)تـائج دراسـة كمـا تتسـق هـذه النتـائج مـع مـا خلصـت إلیـه ن-
Nation, 2010)  مـن أن األطفــال الــذین یعــانون مـن قصــور جــوهري فــي

قــدرات الفهــم القرائــي ومــا ینــتج عنــه مــن صــعوبات فــي مشــكالت اســتخالص 
معاني وداالت ما یقومون بقراءته، یعانون في نفس الوقـت مـن انخفـاض دال 

فـي جـزٍء أساسـي منهـا في التحصیل الدراسي، ویعزى صعوبات الفهـم القرائـي 
ــا فــي تمكــین  ا جوهریً إلــى القصــور فــي عملیــات الــذاكرة العاملــة التــي تعــد أمــرً

القرائي؛ وبالتالي فإن عالج القصـور فـي عملیـات الـذاكرة  المتعلمین من الفهم
ا داًال في الفهم القرائي.  ا جوهریً  العاملة ینتج عنه تحسنً

  نتائج الفرض الخامس: 
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات  "والذي ینص علـى أنـه: 

رتــب درجــات تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة فــي القیــاس القبلــي والبعــدي علــى اختبــار 
  ".الفهم القرائي لصالح القیاس البعدي 

وللتحقـق مــن صـحة هــذا الفـرض اســتخدم الباحـث اختبــار "ویلكوكسـون" للكشــف 
ســة فــي القیاســین القبلــي والبعــدي عــن داللــة الفــروق بــین رتــب درجــات عینــة الدرا

  للفهم القرائي(الدرجة الكلیة) ، وجاءت النتائج على النحو التالي: 
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): الفروق بین رتب درجات عینة الدراسة  على اختبار الفهم القرائـي ١٨جدول (
  في القیاسین القبلي والبعدي 

متوســــــــط  العدد  الرتب  المتغیر
 الرتب

مجمــــــــــــــــــوع 
 الرتب

مســــــــــــــــــتوى  Zقیمة 
  ة الدالل

الفهم القرائي
  

  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة  الفهم القرائي الحرفي
  ١٢٠  ٨  ١٥  الرتب الموجبة  ٠,٠١  ٣,٤٤٦

      ٠  الرتب المتساویة
  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة  الفهم القرائي االستنتاجي

  ١٢٠  ٨  ١٥  الرتب الموجبة  ٠,٠١  ٣,٥٣٠
      ٠  الرتب المتساویة

  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة  الفهم القرائي النقدي
  ١٢٠  ٨  ١٥  الرتب الموجبة  ٠,٠١  ٣,٤٥٣

      ٠  الرتب المتساویة
  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة  الفهم القرائي ككل 

  ١٢٠  ٨  ١٥  الرتب الموجبة  ٠,٠١  ٣,٤٣٨
      ٠  الرتب المتساویة

    ) ما یلي:١٨یتضح من جدول (و
) بـین رتـب درجـات عینـة ٠,٠١( وجود فروق ذات داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى-

فــــي القیاســــین القبلــــي والبعــــدي لصــــالح  القرائــــيالدراســــة علــــى اختبــــار الفهــــم 
  القیاس البعدي.

كمــــا قــــام الباحـــــث بحســــاب المتوســــطات واالنحرافـــــات المعیاریــــة لـــــدرجات 
المجموعة التجریبیة على اختبـار الفهـم القرائـي علـى مسـتوى الدرجـة الكلیـة واألبعـاد 

  )١٩القبلي والبعدي كما یتضح من جدول ( في القیاسین
  ) المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعة التجریبیة ١٩جدول (

  على اختبار الفهم القرائي في القیاسین القبلي والبعدي
  القیاس البعدي  القیاس القبلي المتغیر

االنحــــــــــــــــــراف   المتوسط
  المعیاري

االنحــــــــــــــــــراف   المتوسط
  المعیاري

الفهـــــم 
القرائي

 ٠,٨٩٩٧ ١٠,٣٣٣ ٠,٨٣٣ ٦,٤٦٦٧  الفهم القرائي الحرفي   
 ٠,٧٩٨٨ ٧,٧٣٣ ٠,٥١٦ ٤,٤٦٦٧  الفهم القرائي االستنتاجي 
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 ٠,٩١٥ ٧,٨٦٦ ٠,٦٣٢ ٤,٦٠٠  الفهم القرائي النقدي 
 ١,٦٦٧ ٢٥,٩٣٣ ١,١٨٧ ١٥,٥٣٣  الفهم القرائي ككل

التجریبیــة ) الفــروق بــین متوســطات درجــات المجموعــة ٨ویوضــح الشــكل (
  على مقیاس الفهم القرائي في القیاسین القبلي والبعدي.

  

) الفـــروق بـــین متوســـطات درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة علـــى اختبـــار ٨شـــكل (
  مقیاس الفهم القرائي 

  في القیاسین القبلي والبعدي 
  ) مایلي:٨) وشكل(١٩) ، (١٨ویتضح من جدول (

) بـین متوسـطي ٠,٠١سـتوى ((أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائیة عنـد م
الفهـم القرائـي بمـا یشـمله مـن األبعـاد رتب درجات المجموعة التجریبیة علـى مقیـاس 

 الفهــم القرائــي النقــدي) –الفهــم القرائــي االســتنتاجي  –التالیــة (الفهــم القرائــي الحرفــي 
وكـــذلك علــــى مســـتوى الدرجــــة الكلیـــة للفهــــم القرائـــي فــــي القیاســـین القبلــــي والبعــــدي 

  لقیاس البعدي .لصالح ا
  :ض الخامسمناقشة وتفسیر نتائج الفر 

ــــذاكرة العاملــــة - ــــى تحســــین ال ــــائج الفــــرض الخــــامس أن التــــدریب عل أوضــــحت نت
باســتخدام التكامــل الحســي قــد أســهم فــي خفــض حــدة صــعوبات الفهــم القرائــي 
لدى عینة الدراسة الحالیة. وتتفق هذه النتیجة مـع الفرضـیة التـي تنطلـق منهـا 

الحالیــة والتــي تفتــرض وجــود عالقــة بــین الــذاكرة العاملــة والفهــم  هــذه الدراســة
القرائــي، علــى التســلیم بــأن "القــدرة علـــى القــراءة تتطلــب اكتســاب القــدرة علـــى 
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تفكیـــك شـــفرة الكلمـــة، والقـــدرة علـــى فهـــم النصـــوص المكتوبـــة، وتتطلـــب القـــدرة 
لــدالالت  علــى القــراءة فــي المراحــل األولیــة ثبــت أن القــدرة علــى إدراك المــتعلم

ـــة ومـــدى نشـــاطها أثنـــاء  ـــذاكرة العامل الكلمـــات فـــي النصـــوص تتوقـــف علـــى ال
 ,De Jong)التعامــل مــع المهــام القرائیــة، فضــًال عــن ارتبــاط هــذه القــدرة 

2006)   . 
ـــذاكرة العاملـــة والفهـــم - كمـــا أن هـــذه النتیجـــة علـــى طبیعـــة العالقـــة القویـــة بـــین ال

الكامنـــــة وراء القـــــراءة ككـــــل،  القرائـــــي فمـــــن خـــــالل تحلیـــــل العوامـــــل المعرفیـــــة
ـــذاكرة  (Sasaki, 2000)توصـــلت نتـــائج دراســـة إلـــى أن تحســـین وظـــائف ال

ا أساســــیة فــــي خفــــض صــــعوبات الفهــــم  ــــا یلعــــب دورً ــــة معالجــــة وتخزینً العامل
ا. ا أو استنتاجیً ا حرفیً  القرائي سواء كان فهمً

التـي توصـلت إلـى  (Vukovic & Siegel, 2006)كمـا تتفـق مـع نتیجـة دراسـة-
أن الفهم القرائي وتحسـینه ال یتطلـب فقـط مجـرد فهـم المـتعلم للكلمـات المفـردة 
فـــي النصـــوص، بـــل ال بـــد أن یـــتفهم األفكـــار المركزیـــة واالســـتنتاجات العامـــة 
للنصوص، فضًال عن القدرة علـى القـراءة بمعامـل دقـة وطالقـة قرائیـة مرتفـع، 

ت معرفیــة لدیــه، وال یتصــور أن یــتمكن المــتعلم مــن ذلــك بــدون تــوافر معلومــا
ـــذاكرة  ومـــن دون القـــدرة علـــى االســـتنتاج، وبـــدون اســـتدعاء المعلومـــات مـــن ال
واســتخدامه لمهــارات مراقبــة الــذات، وهــي عملیــات تنشــط فــي الــذاكرة العاملــة، 
األمر الذي یثبت أن تنمیة الذاكرة العاملة وضمان فعالیتها یسـهم فـي تحسـین 

 الفهم القرائي بمؤشراته المختلفة. 
  ج الفرض السادس: نتائ

:" ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات والــذي یــنص علــى أنــه
ــب درجــــات تالمیــــذ المجموعـــة التجریبیــــة فــــي القیاســـین البعــــدي والتتبعــــي علــــى  رتـ

 اختبار الفهم القرائي" .
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وللتحقـق مــن صـحة هــذا الفـرض اســتخدم الباحـث اختبــار "ویلكوكسـون" للكشــف 
رتــب درجــات عینـة الدراســة فــي القیاسـین البعــدي والتتبعــي عـن داللــة الفــروق بـین 

  للفهم القرائي (الدرجة الكلیة واألبعاد)، وجاءت النتائج على النحو التالي: 
): الفروق بین رتب درجات عینة الدراسة علـى اختبـار الفهـم القرائـي ٢٠جدول (

  في القیاسین البعدي والتتبعي 
متوســــــــط  العدد  الرتب  المتغیر

 الرتب
ـــــــــوع م جم

 الرتب
مســــــــــــــتوى  Zقیمة 

  الداللة 

الفهم القرائي
  

الفهـــم القرائـــي 
  الحرفي

  غیر دالة   ١,٠٠  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة
  ١  ١  ١  الرتب الموجبة

      ١٤  الرتب المتساویة
الفهـــم القرائـــي 

  االستنتاجي
  غیر دالة   ١,٠٠  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة
  ١  ١  ١  الرتب الموجبة

      ١٤  اویةالرتب المتس
الفهـــم القرائـــي 

  النقدي
  غیر دالة   ١,٠٠  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة

  ١  ١  ١  الرتب الموجبة  
      ١٤  الرتب المتساویة

الفهـــم القرائـــي 
  ككل 

  غیر دالة   ١,٧٣٢  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة
  ٦  ٢  ٣  الرتب الموجبة

      ١٢  الرتب المتساویة

 
ــــا یلــــي٢٠یتضــــح مــــن جــــدول (و عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة   :) م

إحصــائیة بــین رتــب درجــات عینــة الدراســة فــي فــي القیاســین البعــدي والتتبعــي علــى 
  مستوى الدرجة الكلیة وكذلك على مستوى أبعاد الفهم القرائي.

كمــــا قــــام الباحـــــث بحســــاب المتوســــطات واالنحرافـــــات المعیاریــــة لـــــدرجات 
علـى مسـتوى الدرجـة الكلیـة واألبعـاد  المجموعة التجریبیة على مقیاس الفهـم القرائـي

  )٢١في القیاسین البعدي والتتبعي كما یتضح من جدول (
  ) المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعة التجریبیة ٢١جدول (

  على اختبار الفهم القرائي في القیاسین البعدي والتتبعي
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  القیاس التتبعي  القیاس البعدي المتغیر
نحــــراف اال   المتوسط

  المعیاري
االنحراف   المتوسط

  المعیاري

الفهم القرائي
 ١,٠٥٥ ١٠,٤٠٠ ٠,٨٩٩ ١٠,٣٣٣  الفهم القرائي الحرفي   

 ٠,٧٧٤ ٧,٨٠٠ ٠,٧٩٨٨ ٧,٧٣٣  الفهم القرائي االستنتاجي 
 ٠,٨٨٣ ٧,٩٣٣ ٠,٩١٥ ٧,٨٦٦  الفهم القرائي النقدي 

 ١,٧٦٧ ٢٦,١٣٣ ١,٦٦٧ ٢٥,٩٣٣  الفهم القرائي ككل

) الفــروق بــین متوســطات درجــات المجموعــة التجریبیــة ٩ح الشــكل (ویوضــ
  على مقیاس الفهم القرائي (الدرجة الكلیة واألبعاد) في القیاسین البعدي  والتتبعي.
  

) الفروق بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة على اختبار ٩شكل (
  الفهم القرائي في القیاسین البعدي والتتبعي

 ) ما یلي:٩) وشكل (٢١) ، (٢٠ل (یتضح من الجدو -
متوسـطات  التتبعـي) بـین -إحصائیًا بین القیاسـین(البعدي فروق دالة عدم وجود-

علـى الدرجـة الكلیـة واألبعـاد الختبـار الـذاكرة  التجریبیـة رتب تالمیذ المجموعة
 العاملة.

  مناقشة وتفسیر نتائج الفرض السادس:
 إحصائیة داللة ذات ود فروقیتضح من تحلیل نتائج الفرض السادس عدم وج-

البرنــامج العالجــي مباشــرة)  القیــاس البعــدي (بعــد االنتهــاء مــن تطبیــق بــین
والتتبعي(بعــد شــهر مــن توقــف البرنــامج العالجي)علــى متغیــر الفهــم القرائــي. 

 وهو ما یؤكد صحة الفرض السادس.  
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تفســیر ذلــك بــأن البرنــامج التــدریبي ســاعد علــى خفــض صــعوبات الفهــم ویمكــن -
لقرائـــي نتیجـــة توظیـــف طریقـــة التـــدریب متعـــدد الحـــواس الســـمعیة والبصــــریة ا

واللمســیة والحركیــة لــدى التالمیــذ ممــا ســاعد علــى تحســین قــدرة التالمیــذ علــى 
الفهــم واالســتنتاج والتمییــز بــین الكلمــات والجمــل واســتمرار هــذا التحســن حتــى 

 بعد االنتهاء من تطبیق البرنامج.
) التـــي توصـــلت إلـــى عـــدم ٢٠١٦ســـة(عزة كامـــل ، وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع درا-

 وجود فروق في القیاسین البعدي والتتبعي على اختبار الفهم القرائي.
ویود الباحـث توضـیح أمـر آخـر أال وهـو أنـه بعـد تعـرض هـؤالء التالمیـذ  -

ــــق  ــــك قــــد خل للتــــدریب وتعرضــــهم للمثیــــرات الموجــــودة بالبرنــــامج فــــان ذل
فـــي االســـتمرار والتقـــدم حتـــى بعـــد  دافعیـــه لـــدى هـــؤالء التالمیـــذ وأســـرهم

 انتهاء البرنامج.
  استخالصات تربویة للدراسة

  من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة یمكن استخالص ما یلي : 
توصـلت الدراسـة إلـى أن األطفــال الـذین یعـانون مـن قصــور جـوهري فـي قــدرات -

 الفهــم القرائــي ومــا ینــتج عنــه مــن صــعوبات فــي مشــكالت اســتخالص معــاني
وداالت مــا یقومــون بقراءتــه، یعــانون فــي نفــس الوقــت مــن انخفــاض دال فــي 
التحصیل الدراسي، ویعزى صعوبات الفهم القرائي في جـزٍء أساسـي منهـا إلـى 
ــــا فــــي تمكــــین  ا جوهریً ــــذاكرة العاملــــة التــــي تعــــد أمــــرً القصــــور فــــي عملیــــات ال

ات الـذاكرة المتعلمین من الفهم القرائي؛ وبالتالي فإن عالج القصـور فـي عملیـ
ا داًال في الفهم القرائي.  ا جوهریً  العاملة ینتج عنه تحسنً

أكدت الدراسة الحالیة ما أشارت غلیه بعض الدراسات فیمـا یخـص العالقـة بـین -
القرائــي، خاصــة وأن أي نقــص أو قصــور أو محدودیــة  والفهــمالــذاكرة العامــة 

بـین القـراء ذوي  في وظائف الذاكرة العامة من حیث المعالجـة والتخـزین یمیـز
 المستویات المرتفعة من الكفاءة القرائیة والقراء ذوي المستویات المنخفض . 
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كما یرى الباحث أن األسالیب العالجیة والتدریبیة المتركزة حول الطفـل تعـد مـن -
أكثــر المــداخل فعالیــة لالســتخدام مــع األطفــال ذوي صــعوبات الفهــم القرائــي، 

ییـــر نمـــط تفـــاعالت الطفـــل فـــي المواقـــف حیـــث تركـــز هـــذه األســـالیب علـــى تغ
التعلمیــــة والســــیاقات التعلیمیــــة؛ وذلــــك بهــــدف تعزیــــز وتقویــــة تطــــور مهــــارات 

 الحفظ والتذكر واالستدعاء.
وبما أن إعاقات التعلم خاصـة صـعوبات الـتعلم إعاقـة خفیـة، وبالتـالي یمكـن أن -

صـها تهمل أثناء مواقف الـتعلم، لـذا یعـد التعـرف علـى هـذه الصـعوبات وتشخی
بدقـة والتــدخل لعالجهــا ومــا یــرتبط بهــا مـن متغیــرات فــي الســنوات األولــى مــن 
عمــر الطفــل یعــد علــى درجــة كبیــرة مــن األهمیــة وذلــك لتهیئــة الطفــل للــدخول 

 في المراحل النمائیة التالیة دون عقبات. 
مـع نتـائج الدراسـات  النتـائج التـي توصـل إلیهـا الدراسـة الحالیـة تتـأزر فإن وأخیراً -

 التـدریبات العالجیـة واالسـتراتیجیات حوث السابقة التي تؤكـد علـى صـحةوالب
تحقیـق تحسـین أداء التالمیـذ علـى مهــام  المسـتخدمة فـي الدراسـة الحالیـة فـي

 الذاكرة العاملة. 
  التوصیات التربویة للدراسة والبحوث المقترحة:

  (أ) توصیات الدراسة :
حـــــالي یمكـــــن تقـــــدیم بعـــــض بنـــــاًء علـــــى النتـــــائج التـــــي توصـــــل إلیهـــــا البحـــــث ال

  التوصیات والمقترحات التالیة:  
ضــرورة إجــراء تقیــیم دوري لمهــارات الــذاكرة العاملــة وعمــل تــدخالت إذا لــزم   )١(

األمر فهذه األمور مهمة جدًا أثناء مرحلة الطفولة وسـنوات مـا قبـل المدرسـة، 
ویمكن أن یحسن التدخل المبكـر فـي هـذه المرحلـة بصـورة واضـحة ودالـة مـن 

 رجات الطفل اللغویة.مخ
ضــرورة اشــتراك المعلمــین واآلبـــاء معــًا فــي تقـــدیم معلومــات عــن الطفـــل ذي   )٢(

صــعوبة الــتعلم خاصــة صــعوبات الفهــم القرائــي حتــى نــتمكن مــن تقــدیم فــرص 
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تعلیمیـــة مناســـبة لهـــذا الطفـــل. كمـــا أنـــه مـــن الضـــروري أال نشـــعر الطفـــل وال 
علومــات مرتبطــة لتقـــدیم والدیــه أنهــم فــي موضــع اختبــار حــال قیامنــا بجمــع م

فــرص تعلیمیــة مناســبة لألطفــال كمــا یجــب االعتمــاد علــى المتخصصــین فــي 
 إجراء هذه العملیة.

رشــادیة وعالجیــة تســتند إلــى مـــا   )٣( ضــرورة االهتمــام بتصــمیم بــرامج تدریبیـــة وإ
یعرف بـالبرامج المتمركـزة حـول الطفـل؛ أو مـا یعـرف ببـرامج االسـتثارة اللغویـة 

صـــعوبة الـــتعلم ال یتواجـــد فـــي فـــراغ، وألن الكثیـــر مـــن  وذلـــك ألن الطفـــل ذي
جوانــــــب القصــــــور فــــــي الرصــــــید الســــــلوكي لدیــــــه ترجــــــع إلــــــى تــــــأثیر الوســــــط 

 االجتماعي وردود أفعال اآلخرین تجاه سلوكیاته.
االهتمــام ببـــرامج التـــدخل القـــائم علـــى التكامــل الحســـي التـــي ترتكـــز علـــى مـــا   )٤(

أسـالیب المعاملـة الوالدیـة اإلیجابیـة  یعرف بالتربیـة الوالدیـة بغیـة تـوجیههم إلـى
مـــع األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي إطـــار تفهـــم طبیعـــة هـــذه الصـــعوبة، 
والخصــــائص النفســــیة واالنفعالیــــة والســــلوكیة لألطفــــال ذوي صــــعوبات الــــتعلم 
بصـــــــفة عامـــــــة وصـــــــعوبات الفهـــــــم القرائـــــــي خاصـــــــة واحتیاجـــــــاتهم النفســـــــیة 

 واالجتماعیة. 
وعیـــة المجتمـــع بطبیعـــة مشـــكلة صـــعوبات الــــتعلم، إعـــداد بـــرامج إعالمیـــة لت  )٥(

ـــتعلم، وأســـالیب  وحجـــم هـــذه المشـــكلة، وخصـــائص التالمیـــذ ذوي صـــعوبات ال
  التعامل اإلیجابي معهم، واحتیاجاتهم النفسیة واالنفعالیة واالجتماعیة.

  البحوث والدراسات المقترحة: -ب
ـــذاكرة العاملـــة لـــدى فئـــ.١ ات عمریـــة فعالیـــة برنـــامج تـــدریبي لتحســـین قـــدرات ال

  أخرى. 
نمذجــــة العالقــــات الســــببیة بــــین الــــذاكرة العاملــــة وكــــل مــــن حــــل المشــــكالت .٢

 ومهارات ماوراء المعرفة. 
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ـــــال ذوي .٣ ـــــتعلم النشـــــط لمعلمـــــي األطف ـــــى ال ـــــائم عل ـــــدریبي ق ـــــامج ت فعالیـــــة برن
صعوبات التعلم وأثره على الذاكرة العاملة لدى طالبهـم مـن ذوي صـعوبات 

 الفهم القرائي. 
امج تــدریبي لتحســین الــذاكرة العاملــة لــدى التالمیــذ الــذین یعــانون فعالیــة برنــ.٤

 من فرط الحركة وتشتت االنتباه.
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  المراجـــــــع
: المراجع العربیة   أوًال

). أثــر اســتراتیجیة التســاؤل الــذاتي فــي تنمیــة مهــارات الفهــم ٢٠١٣أحمــد صــالح نهابــة( -
جامعــة بابــل،  -تربیـةالقرائـي لــدى طلبـة الصــف الثــاني المتوسـط"، مجلــة كلیــة ال

  .١٢٥ -١٠١)، ١٤العد(
). اســــتراتیجیات تجهیــــز المعلومــــات المقــــروءة وعالقتهــــا ٢٠٠٥( البــــري أمــــاني محمــــد -

بالــــذاكرة العاملــــة ومهــــارات مــــا وراء المعرفــــة. رســــالة ماجســــتیر، كلیــــة التربیــــة ، 
 جامعة عین شمس.

 الفهـم مهارات میةوتن وتنمیتها الجهریة القراءة سرعة معدل). ٢٠٠٧(بكري عید أیمن -
 التعلیمیـة. مجلـة األلعـاب باسـتخدام االبتـدائي الخـامس الصـف لـدى تالمیـذ القرائـي
 .٣٦-٢٠)، ص ص ٧١( العدد والمعرفة، القراءة

ـــذاكرة العاملـــة فـــي تطـــویر ٢٠١١(ســـامر الحســـاني - ـــامج تـــدریبي لمهـــارات ال ). أثـــر برن
ـــي لـــدي الطلبـــة ذوي المشـــكالت القـــرا ـــة كلیـــة ءة. مســـتوى االســـتیعاب القرائ مجل

 ).٧١، (٢جامعة الزقازیق،التربیة ، 
ــم). ١٩٩٥ســامي عبــد القــوي ( - ــنفس عل . القــاهرة: مكتبــة النهضــة الفســیولوجي ال

 المصریة.
). أثـــر األســلوب المعرفــي واســـتراتیجیة تجهیــز المعلومــات علـــى ٢٠٠٠عــادل العــدل ( -

 .٣٣١ -٢٥٣)، ٣(٢٤، جامعة الزقازیق، مجلة كلیة التربیةالذاكرة العاملة. 
. القــاهرة: الذاتویـة، إعاقــة التوحـد لـدى األطفـال). ٢٠٠٠عبـد الـرحمن سـید سـلیمان ( -

  مكتبة زهراء الشرق.
. القــاهرة: مكتبــة اختبــار المســح النیورولــوجى الســریع). ٢٠٠١عبــد الوهــاب كامــل ( -

 النهضة المصریة.
لــدى  ). فاعلیــة برنــامج لتحســین صــعوبات الفهــم القرائــي٢٠١٦عــزة كامــل الســعداوي( -

عینــة مــن أطفــال المرحلــة االبتدائیــة ذوي صــعوبات الــتعلم باســتخدام اســتراتیجیة 
 . معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس. ماجستیرالخرائط العقلیة. 
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النشرة الدوریة التحـاد هیئـات الفئـات ). توحدیون لكن موهوبون. ٢٠٠١عثمان فراج( -
 .  ٢٦: ٢)، ٦٧الثامنة، ( السنة، الخاصة والمعوقین

ــدین الســعید النجــار( - ). فعالیــة التــدریب علــى توســیع مجــال اإلدراك فــي ٢٠١٤عــالء ال
مجلـــة كلیــــة تحســـین الـــذاكرة العاملـــة لـــذوي صـــعوبات الــــتعلم فـــي الریاضـــیات. 

 .٢٩٤ -٢٣٥، مصر، جامعة دمنهور -التربیة 
ـــدریبي باســـتخدام اســـتراتیجیات التـــ٢٠١٥فاطمـــة الفـــوري( - ذكر فـــي ). فاعلیـــة برنـــامج ت

تحسـین الــذاكرة العاملـة لــدى عینـة مــن طلبـة الحلقــة األولـى مــن التعلـیم األساســي 
  بالصف الرابع في محافظة مسقط. ماجستیر ، جامعة السلطان قابوس.

). فاعلیة برنامج قـائم علـي التكامـل الحسـي فـي عـالج ٢٠١٦( الزعلوك فاطمة عبداهللا -
ـــا، صـــعوبات تعلـــم القـــراءة وتحســـین الســـلوك التكیفـــي  ـــدي األطفـــال بلیبی رســـالة ل

  ، كلیة التربیة، جامعة عین شمس.ماجستیر
ـــي ). ١٩٩٨فتحـــي مصـــطفي الزیـــات ( - ـــة والنفســـیة للنشـــاط العقل األســـس البیولوجی

 .. القاهرة: دار النشر للجامعاتالمعرفي
المعرفـي"  العقلـي األداء محـددات وبعـض العاملـة ). الـذاكرة١٩٩٨الباسط ( عبد لطفي -

 ).٢٢العدد( شمس عین جامعة التربیة، كلیة مجلة". "تجریبیة دراسة
). أثـر برنـامج للتـدریب علـي بعـض وظـائف الـذاكرة اللفظیـة ٢٠٠٣محمد علي كامـل ( -

للمعلومــات لـدي عینــة مــن تالمیــذ الحلقــة االولــي  المباشــرالعاملـة فــي االســتدعاء 
ــــالتعلیم األساســــي ذوي صــــعوبات الــــتعلم،  ــــة التربیــــة للبحــــوث التربویــــة ب مجل

ــة ، ص ص ١، ج١٢٢، كلیــة التربیــة، جامعــة األزهــر، ع والنفســیة واالجتماعی
٢٢٥-١٧١. 

 الـذاكرة وظـائف الخصـائص لـبعض مقارنـة ). دراسـة٢٠٠٥محمـد علـي كامـل ( -
 اضـطرابات) التعلم ذوي صعوبات من مجموعتین لدى العاملة المكانیة البصریة
 بـالتعلیم األولـى حلقـةال تالمیـذ مـن والعـادیین (المقـروء للـنص البصـري اإلدراك

 ).٣٤)، ٢، جامعة طنطا، (التربیة كلیة مجلة األساسي،
. القــاهرة: دار نظریــات اإلرشــاد والعــالج النفســي). ١٩٩٧محمــد محــروس الشــناوي ( -

  غریب للطباعة والنشر.
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مقیـاس سـتانفورد ). ٢٠١١محمود أبو النیل، محمد طه، عبد الموجود عبـد السـمیع ( -
ــذكاء" الصــورة  ــه لل ــاحصبینی ــل الف . الخامســة" (مقدمــة اإلصــدار العربــي ودلی

 القاهرة: المؤسسة العربیة.
ـــامج تـــدریبي فـــي خفـــض اضـــطراب التكامـــل ٢٠١٥هیفـــاء مرعـــي الفقـــرة( - ): فاعلیـــة برن

، كلیـــة رســـالة ماجســـتیرلـــدي اطفـــال التوحـــد،  الـــوظیفيالحســـي ذي االخـــتالل 
 التربیة، جامعة دمشق.

لیـــة برنـــامج تـــدریبي لتنمیـــة مهـــارات مــــاوراء ). فعا٢٠١٣منـــى جــــمیل محمـــد عمـــارة ( -
الــذاكرة علــى أداء الــذاكرة العاملــة أثنــاء حــل المشــكلة لــدى عینــة مــن طــالب كلیــة 

 ، كلیة التربیة، جامعة دمنهور.رسالة ماجستیرالتربیة. 
، القــاهرة: مكتبــة الدسلكســیا: اإلعاقــة المختفیــة). ٢٠٠٣( جلجــل نصــرة عبــد المجیــد -

 النهضة المصریة.
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