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دیین من دافعیة التعلم وعالقتها بالذاكرة العاملة لدى ذوى صعوبات التعلم والعا
 تالمیذ المرحلة االبتدائیة

دعاء عوض عوض                                                          د.                
  نرمین عونى محمدد.

  الدراسة:الدراسة:  ملخصملخص
هــدفت الدراســة الــى الكشــف عــن الفــروق فــى كــل مــن دافعیــة الــتعلم والــذاكرة   

علم والعــادیین بالصــف الخــامس االبتــدائى العاملــة بــین  التالمیــذ ذوى صــعوبات الــت
،كمـا هـدفت إلـى الكشـف عـن وجـود عالقــة دالـة بـین دافعیـة الـتعلم والـذاكرة العاملــة 
لـدى كـل مـن ذوى صـعوبات الـتعلم والعــادیین ،وكـذلك امكانیـة التنبـؤ بدافعیـة الــتعلم  
 مــن خــالل الــذاكرة العاملــة لــدى كــل مــن ذوى صــعوبات الــتعلم والعــادیین ،وتكونــت

تلمیـــــذا مـــــن  )٤٥) تلمیـــــذا مـــــن ذوى صـــــعوبات الـــــتعلم و(٣٠عینـــــة الدراســـــة مـــــن (
، ١٠,٧العــــادیین بالصــــف الخــــامس االبتــــدائى وكــــان متوســــط  العمرللمجمــــوعتین (

) علــى التــوالى ،واســتخدم فــى الدراســة مقیــاس دافعیــة الــتعلم ومقیــاس الــذاكرة ١٠,٦
وجـود فـروق دالـة احصـائیا  العاملة من إعداد الباحثتین،وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـن

ـــتعلم والعـــادیین  ـــة بـــین ذوى صـــعوبات ال ـــذاكرة العامل ـــتعلم وال فـــى كـــل مـــن دافعیـــة ال
لصـــالح العـــادیین ،كمـــا توصـــلت النتـــائج لوجـــود عالقـــة دالـــة احصـــائیا بـــین دافعیـــة 
الــتعلم والــذاكرة العاملــة وذلــك لالبعــاد والدرجــة الكلیــة لــدى العــادیین ، وعــدم وجــود 

ـــــة إح ـــــذ ذوى عالقـــــة دال ـــــدى التالمی ـــــة ل ـــــتعلم والـــــذاكرة العامل ـــــة ال صـــــائیا بـــــین دافعی
عـــن أنـــه تســـهم الـــذاكرة العاملـــه بتفســـیر   صـــعوبات الـــتعلم ، كمـــا أســـفرت النتـــائج

التبــاین الحــادث فــى دافعیــة الــتعلم لــدى العــادیین وذلــك فــى األبعــاد  مــن) ٪٨٤(
لـذاكرة العاملـة لـدى ذوى والدرجة الكلیة ، و عدم إمكانیـة التنبـؤ بدافعیـة الـتعلم مـن ا

 صعوبات التعلم 
    المفتاحیةالمفتاحیة  الكلماتالكلمات

  ذوى صعوبات التعلم -الذاكرة العاملة -دافعیة التعلم 
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  مقدمة:مقدمة:
شـــهدت بـــدایات القـــرن الحـــالى اهتمامـــًا متزایـــدًا بـــذوى صـــعوبات الـــتعلم ،كمـــا    

تطـــورت الدراســـات الخاصـــة بهـــذا المجـــال األمـــر الـــذى شـــمل توجهـــات حدیثـــة فـــى 
م وتقویم احتیاجاتهم وآلیات تدریسـهم ، وینبغـى اإلشـارة  إلـى أن الدراسـات تشخیصه

انصـــبت علـــى نـــوع الصـــعوبة  وكیفیـــة تشخیصـــها ، والمـــداخل التدریســـیة المختلفـــة 
والخطــط التربویــة الفردیــة التــى مــن شــأنها أن تتناســب مــع طبیعــة القصــور الحــادث 

طبیعــة كــل تلمیــذ وتقابــل ومــن ثــم تصــمیم األنشــطة األكادیمیــة بصــورة تتناســب مــع 
التفــاوت الحــادث بــین مهاراتــه األكادیمیــة بعضــها الــبعض مــن ناحیــة، وبینهــا وبــین 
مســتوى ذكائــه مــن ناحیــة أخــرى .  وتعــد دافعیــة الــتعلم مــن العوامــل الحیویــة وذات 

وقـــد اهتمـــت العدیـــد مـــن ث ال یمكـــن حـــدوث الـــتعلم بـــدونها،  األهمیـــة الكبـــرى حیـــ
م ولكن كـان تركیزهـا علـى كیفیـة اسـتثارتها ، ودراسـة العوامـل الدراسات بدافعیة التعل

المرتبطــة بــذلك والعمــل علــى تصــمیم البــرامج التربویــة المختلفــة لتنمیتهــا ، ووینبغــى 
اإلشـــارة إلـــى أن دافعیـــة الـــتعلم تتـــأثر بالعدیـــد مـــن العوامـــل بعضـــها یتعلـــق بـــالمتعلم 

حدیـــد الخبـــرات المـــراد وطبیعتـــه ، وبعضـــها یتعلـــق بـــالمعلم مـــن حیـــث قدرتـــه علـــى ت
تعلمهــــا وتحدیــــد األهــــداف ، واختیــــار أنــــواع المعــــززات التــــى تتناســــب واســــتعدادات 
وقــدرات واحتیاجــات تالمیــذه ، إن دراســة مثــل تلــك العوامــل الخارجیــة وكــذلك البیئــة 
الصــفیة المدرســیة مــن األهمیــة بمكــان لحــدوث الشــروط الداعیــة للــتعلم ، إال أنــه ال 

تــأثیر العوامــل الداخلیــة والمتعلقــة بالتلمیــذ نفســه خاصــة إذا  یقــل أهمیــة عــن دراســة
كـــان ذو احتیاجـــات تعلیمیـــة ونفســـیة مثـــل ذوى صـــعوبات الـــتعلم ، ولقـــد لفـــت انتبـــاه 
الباحثتین قلة الدراسات التى تناولت العوامل الال معرفیة لـدى ذوى صـعوبات الـتعلم 

  لخاصة بهم .مقارنة بتلك الدراسات التى تناولت العوامل المعرفیة ا
وتلعـــب الـــذاكرة دورا هامـــا فـــى الـــتعلم فهـــى المســـتودع الـــذى یحـــتفظ فیـــه االفـــراد 
بالمعلومات والخبرات السابقة لیتم اسـتخدامها عنـد الحاجـة ، وتعتبـر الـذاكرة العاملـة 
هــى المكــون المعرفــى األكثــر تــأثیرا فــى تنشــیط المعلومــات داخــل الــذاكرة اإلنســانیة 
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أنهــا تمثــل مكونــا هامــا مــن مكونــات النمــوذج المعرفــى  (Baddeley ,2000)،ویــذكر 
لتجهیــز المعلومـــات فهـــى تمثــل المكـــون النشـــط الـــذى ینقــل المعلومـــات إلـــى الـــذاكرة 
ـــة األمـــد وتظهـــر فاعلیتهـــا فـــى قـــدرتها علـــى االحتفـــاظ بالمعلومـــات فـــى نفـــس  طویل
الوقـــت الـــذى تـــتم فیـــه تجهیـــز ومعالجـــة معلومـــات أخـــرى لتتكامـــل مـــع المعلومـــات 

  المحتفظ بها لمواجهة الموقف الذى یمر به الفرد 
انـــه یمكـــن اســـتخدام القـــدرة  )(Hulme &Mackenzie,1995,467ویـــذكركل مـــن 

علـــى أداء مهـــام الـــذاكرة العاملـــة كمنبـــئ بـــأداء التالمیـــذ فـــى المجـــاالت األكادیمیـــة 
ا المختلفة، ومن ثم یمكـن اعتبـار التعـرف علـى طبیعـة الـذاكرة العاملـة مـدخال رئیسـی

  لفهم صعوبات التعلم لدى التالمیذ. 
وتحاول الباحثتان فـى الدراسـة الحالیـة الوقـوف علـى طبیعـة الفـروق فـى كـل مـن 
دافعیـــة الـــتعلم والـــذاكرة العاملـــة لــــدى ذوى صـــعوبات الـــتعلم والعـــادیین مـــن تالمیــــذ 

  الصف الخامس االبتدائى ، وكذلك الكشف عن وجودعالقة بینهما.
  ::  الدراسةالدراسة  مشكلةمشكلة
تعكـس الدافعیـة للـتعلم الرغبـة فـى النجــاح وهـى حالـة داخلیـة تحفـز التلمیــذ       

أن نجـاح   (Conti,2000:22)لالشتراك فـى االنشـطة التـى تـرتبط بـالتعلم ،وقـد ذكـر 
او فشــــل التالمیــــذ ذوى صــــعوبات الــــتعلم یعتمــــد بدرجــــة كبیــــرة علــــى دافعیــــة الــــتعلم 

معرفـــة والتـــى تتعلـــق بالدافعیـــة لـــدیهم، وكـــذك فـــإن الرغبـــة فـــى االكتشـــاف والفهـــم وال
الداخلیــة للمتعلمــین تمثــل مركــز العملیــة التعلیمیــة ، كمــا اشــار إلــى ان العدیــد مــن 
التربــویین واآلبــاء قــد یتجــاهلون الدافعیـــة الداخلیــة للمــتعلم ، ویــرون التعلــیم كعملیـــة 
خارجیة ویركزون على المكافآت والمحفزات الخارجیة لحدوث الـتعلم ، فـى حـین ان 

دافعیــة الداخلیـــة تنمــى وتطـــور قــدرات المتعلمـــین لـــیس فقــط فـــى المدرســة بـــل فـــى ال
المجتمع ایضا،وأظهرت نتائج العدیـد مـن الدراسـات مثـل دراسـة سـهیر زكـى محمـود 

)  وجــود عالقــة دالــة موجبــة بــین ٢٠١٥) و ودراســة صــالح غــانم العنــزى (٢٠١٥(
ت الدراســات التــى تناولــت دافعیــة الــتعلم والتحصــیل الدراســى لــدى العــادیین مــا تعــدد
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الــــذاكرة العاملــــة لــــدى ذوى صــــعوبات الــــتعلم حیــــث اهتمــــت العدیــــد مــــن الدراســــات 
 بمعرفة الفروق بین ذوى صعوبات التعلم والعـادیین فـى الـذاكرة العاملـة مثـل دراسـة

  (Isaki&Plante,1997)   ودراسـة(Ackerman ,Beier &Boyle,2002)   ودراسـة
) كمااهتمــت العدیــد (Passolunghi &Siegel,2001 ودراســة )٢٠٠١محمــد كامــل( 

) ٢٠٠٨) و دراســة مختـار الكیــال ( ٢٠١٠مـن الدراسـات مثــل دراسـة أمــل نجـاتى (
) ودراســــة ٢٠١٢) ودراســــة رانیــــا محمــــد الفــــار (٢٠١١و دراســــة ســــامر الحســــانى (

) بعمـل بـرامج تدریبیـة للـذاكرة العاملـة ومحاولـة ٢٠١٤أحمد عثمان وجـابر عیسـى (
ا ، واهتمت بعض الدراسات بتناول عالقة الذاكرة العاملـة بـبعض المتغیـرات تحسینه

كاالنتبـاه والتحصــیل وحــل المشـكالت واســلوب تجهیــز المعلومـات مثــل دراســة أحمــد 
ـــــه ٢٠٠٠) و دراســـــةعادل محمـــــد العـــــدل (٢٠٠٥حســـــن عاشـــــور( ) ودراســـــةعبد رب
جـد دراسـات فـى ) ،إال أنه فـى حـدود اطـالع البـاحثتین ال تو ٢٠١٠مغازى سلیمان (

البیئـة العربیــة تناولـت دافعیــة الــتعلم لـدى ذوى صــعوبات الــتعلم ،ممـا دفــع البــاحثتین 
ــــة التعــــرف علــــى دافعیــــة الــــتعلم لــــدى ذوى صــــعوبات الــــتعلم، وهــــل یـــــرتبط  لمحاول
انخفــاض التحصــیل لــدى ذوى صــعوبات الــتعلم بانخفــاض دافعیــة الــتعلم لــدیهم ، أم 

دیهم الرغبـــة الداخلیـــة والدافعیـــة للـــتعلم بینمـــا أن ذوى صـــعوبات الـــتعلم قـــد تكـــون لـــ
  تحول طبیعتهم وخصائصهم دون حدوث التعلم ؟

  یمكن صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة من خالل األسئلة التالیة:
هـــل تختلـــف دافعیـــة الـــتعلم لـــدى ذوى صـــعوبات الـــتعلم والعـــادیین مـــن تالمیـــذ  -١

  المرحلة االبتدائیة؟
ة لــدى ذوى صــعوبات الــتعلم والعــادیین مــن تالمیــذ هــل تختلــف الــذاكرة العاملــ -٢

  المرحلة االبتدائیة ؟
مـــا العالقـــة بـــین دافعیـــة الـــتعلم والـــذاكرة العاملـــة لـــدى كـــل مـــن ذوى صـــعوبات  -٣

 التعلم والعادیین ؟



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٣٥  

مـا االســهام النســبى للــذاكرة العاملـة فــى التنبــؤ بدافعیــة الـتعلم لــدى كــل مــن ذوى -٤
  صعوبات التعلم والعادیین؟

  الدراسة:الدراسة:  دافدافأهأه
التعـــرف علـــى مكونــــات الـــذاكرة العاملــــة لـــدى تالمیـــذ المرحلــــة االبتدائیـــة مــــن  - ١

 العادیین وذوى صعوبات التعلم.
الكشف عن العالقة بین الـذاكرة العاملـة ودافعیـة الـتعلم لـدى التالمیـذ العـادیین  - ٢

 والتالمیذ ذوى صعوبة التعلم.
ن ومجموعــة التالمیــذ ذوى فهــم وتفســیر الفــروق بــین مجموعــة التالمیــذ العــادیی - ٣

 صعوبات التعلم فى دافعیة التعلم.
فهــم وتفســیر الفــروق بــین مجموعــة التالمیــذ العــادیین ومجموعــة التالمیــذ ذوى  - ٤

 صعوبات التعلم فى مكونات الذاكرة العاملة .
 التنبؤ بدافعیة التعلم من خالل الذاكرة العاملة لدى التالمیذ العادیین . - ٥

  ::  الدراسةالدراسة  أهمیةأهمیة
أهمیة الدراسة أن غالبیة الدراسات تناولت دافعیـة الـتعلم لـدى عینـات ذات ترجع 

أعمـــــار زمنیـــــة مرتفعـــــة نســـــبیا كطـــــالب الجامعـــــة والمرحلـــــة الثانویـــــة واإلعدادیـــــة ، 
كماتسعى الدراسة الحالیـة لدراسـة العالقـة بـین دافعیـة الـتعلم والـذاكرة العاملـة ،حیـث 

تناولت تلك العالقـة، فقـد سـعت غالبیـة ال یوجد فى حدود اطالع الباحثتین دراسات 
الدراسات لبحث استراتیجیات تنمیـة دافعیـة الـتعلم ، او دراسـة عالقتهـا مـع متغیـرات 

والتحصـــیل  ) ٢٠١٥أخـــرى مثـــل الـــذكاء االنفعـــالى كدراســـة ســـهیر زكـــى محمـــود (
) ٢٠١٧والتوافـــق النفســـى وفعالیـــة الـــذات والرضـــا عـــن الحیـــاة كدراســـة نـــوار عقبـــة (

وغیرهــــــا مــــــن  )٢٠١٠) ودراســــــة كلثــــــوم العایــــــب (٢٠١٥عــــــى محمــــــد (ودراســــــة رب
  المتغیرات.

) أن دراســـة عملیـــات التجهیـــز المعرفـــى ٥، ٢٠١٥وقـــد ذكـــر فتحـــى الزیـــات (  
والمعالجــــة وتحدیــــد جوانــــب القــــوة والضــــعف لهــــذه العملیــــات  ونواتجهــــا األكادیمیــــة 
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التى نادت بهـا رابطـة واالجتماعیة واالنفعالیة والدافعیة هو جوهرالتوجهات الحدیثة و 
صـعوبات الـتعلم األمریكیـة،  األمـر الـذى یؤكــد ویـدعم أهمیـة دراسـة الـذاكرة العاملــة 

  والمتغیرات ذات الصلة بها.
 ویمكن تحدید أهمیة الدراسة الحالیة فیما یلى :

ــــد  - ــــتعلم فــــى تقصــــى العوامــــل  تفی ــــدى ذوى صــــعوبات ال ــــة الــــتعلم ل دراســــة دافعی
لــتعلم وكــذلك ارتفاعهــا ، األمــر الــذى قــد یفیــد فــى المرتبطــة بانخفــاض دافعیــة ا

تحفیز الدافعیة لدیهم والذى قد یعوض القصـور المـرتبط بطبیعـة صـعوبة الـتعلم 
  لدیهم.

التـى تـتحكم  فـى مسـتوى  كأحـد العملیـات المعرفیـةأهمیة دراسة الذاكرة العاملـة   -
ـــاءة تجهیـــــز المعلومـــــات والتـــــى تلعـــــب دورا رئیســـــیا فـــــى تطـــــور المهـــــارا ت وكفــ

االدراكیة لدى التالمیذ باختالف فئاتهم ومـراحلهم العمریـة والتركیـز علـى طبیعـة 
  أنماط الذاكرة العاملة األربعة لدى التالمیذ ذوى صعوبات التعلم

ــة  - ــاس لدافعی الــتعلم لتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة االمــر الــذى قــد یفیــد  إعــداد مقی
 المهتمین بهذا المجال وكذلك 

ــاس مقــنن  - للــذاكرة العاملــة وفقــا لنمــوذج بــادلى المعــدل والــذى یضــم  إعــداد مقی
المكـــون غیـــر  –مهمـــات لقیـــاس المكونـــات األربعـــة للنمـــوذج ( المكـــون اللفظـــى 

حیــث  الجســر المرحلــى )، –المعــالج المركــزى  -اللفظــى (البصــرى /المكــانى )
لقیـــاس المكونــات األربــع للـــذاكرة  –فـــى حــدود علــم البــاحثتین –لــم یتطــرق أحــد 

 ملة وفقا لنموذج بادلى .العا
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  الدراسة:الدراسة:  مصطلحاتمصطلحات
هـى حالــة داخلیـة تـدفع تلمیــذ :  Motivation of Learningدافعیـة الـتعلم : 

الصــف الخــامس اإلبتــدائى لالنتبــاه للموقــف التعلیمــى ، وتعكــس رغبتــه فــى حــدوث 
ـــه یقـــوم بنشـــاط موجـــه نحـــو الموقـــف التعلیمـــى ، كمـــا یســـتمر فـــى  ــتعلم ممـــا یجعل الـ

  یتحقق التعلم . النشاط حتى
  وتتحدد دافعیة التعلم من خالل أربعة أبعاد هى : 

ویقصـد بهـا المشـاركة الفعالـة واالنتبـاه لشـرح   efficacy-Selfالفاعلیة الذاتیة: 
  المعلم واالستفسار وطرح األسئلة واالهتمام بالتغذیة الراجعة لألداء.

ویقصــد بهــا  tyInterest to school activiاالهتمــام بالنشــاط المدرســى : 
اإلقبــال علـــى النشـــاط المدرســـى واالســـتمتاع بــأداء المهـــام المدرســـیة والمشـــاركة فـــى 

  االنشطة المختلفة.
ویقصــد بهـــا إنجـــاز المهـــام   Independent Masteryتحمــل المســـئولیة :

  المطلوبة واالستقاللیة وااللتزام بالقوانین والنظم المدرسیة.
فـــى النشــــاط المدرســـى ومقاومــــة الملــــل  االســــتمرار Perseveranceالمثـــابرة : 

  وبذل الجهد حتى یتحقق الهدف من التعلم .
نظــام معرفــى محــدود الســعة یقــوم   Working Memoryالــذاكرة العاملــة : 

ــــــات  بــــــالتخزین  المؤقــــــت للمعلومــــــات مختلفــــــة المصــــــدر ویتكــــــون مــــــن عــــــدة مكون
ب معرفـة جدیـدة متخصصة تساعد التلمیذ فى اداء المهام المعرفیة المختلفة واكتسـا

  وتتكون من :
: أحـد مكونـات الـذاكرة العاملـة  The Phonological Loop:مكـون لفظـى  

المســئول عــن تخــزین ومعالجــة المعلومــات اللفظیــة تحــت اشــراف المعــالج المركــزى 
اســترجاع آخــر كلمــة ، تتــابع األرقــام الســمعي، االســترجاع وتقــاس مــن خــالل مهــام 

  العكسى.
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١٣٨١٣٨DDOOII : 1100..1122881166//00005544559911                                                         

المكـون   Visio Spatial Sketchpad/مكـانى )مكون غیر لفظى (بصـرى   
ــانى مــــن مكونـــات الــــذاكرة العاملــــة والمســـئول عــــن تخـــزین ومعالجــــة المعلومــــات  الثـ

اسـترجاع البصریة والمكانیة تحت اشراف المعـالج المركـزى ویقـاس مـن خـالل مهـام 
  أماكن النقط ، اكمال الخط واسترجاع لونه، رسم مسار بین النقطتین.

وهـو المكـون الثالـث المسـئول عـن   Central Executiveكـزى:المر  المعـالج  
تنســـیق العمـــل بـــین المكـــون اللفظـــى والمكـــون غیـــر اللفظـــى (البصـــرى /المكـــانى ) 
ــر فــــى أداء المهــــام المزدوجــــة التــــى تتطلــــب تــــدخل المكــــونین اللفظــــى وغیــــر  ویظهــ

تغلــب إتمــام العملیــة الحســابیة، األعــداد الزوجیــة، الاللفظــى ویقــاس مــن خــالل مهــام 
  على المشتتات.

وهــو المكــون الرابــع للــذاكرة العاملــة   Episodic Buffer المرحلــى : الجســر  
ویعمـــل كحلقـــة وصـــل تســـاعد علـــى نقـــل المعلومـــات بـــین الـــذاكرة العاملـــة والـــذاكرة 
طویلة األمد من خالل التنسیق مع المعالج المركزى وتقاس من خالل مهمـة التتبـع 

  المكانى مع العد .
  للدراسةللدراسة  نظرىنظرىالال  اإلطاراإلطار

   Motivation of Learningأوال :دافعیة التعلم:
) أنــه قــد ٧، ٢٠١٥فــى فتحــى الزیــات( &Marinak Gambrel) ٢٠٠٨ذكــر (

تزاید فـى الفتـرة األخیـرة االهتمـام بدراسـة المتغیـرات  الالمعرفیـة لـدى ذوى صـعوبات 
القــانون  الــتعلم مثــل الدافعیــة، والتــى لــم تحصــل علــى االهتمــام الكــافى قبــل صــدور

  .٢٠٠٤الفیدرالى لتحسین تعلیم ذوى اإلعاقات عام 
وفــى حــدود اطــالع البــاحثتین لــم یوجــد مــن الدراســات العربیــة مــن تنــاول دافعیــة 
الــتعلم لــدى ذوى صــعوبات الــتعلم، بــل اهتمــت غالبیــة الدراســات بالعوامــل المعرفیــة 

  ودراسة التحصیل لدیهم.
ا ال ی سة ذوى مكن اغفاله إذا كنا بصدد دراوتمثل دافعیة التعلم متغیرا مهمّ

أن دافعیة التعلم ،Mayer&Aexander (2011,219)  صعوبات التعلم ، فقد ذكر 
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تعد عامال أساسیا یرتبط بالتعلم المدرسى ، كما أنه یتداخل فیه العدید من العوامل 
  ، األمر الذى یفرض ضرورة توجیه المزید من الدراسات الخاصة به .

) أن من العوامـل التـى قـد تكـون مصـاحبة  ٢٠١٥،٩٨الزیات (وقد أشار فتحى 
لصـعوبات الـتعلم والتــى ال تمثـل فـى ذاتهــا صـعوبات تعلـم ، كمــا انهـا لیسـت مســببة 
للصــعوبة ، مثــل ســوء التنظــیم الــذاتى ، واالفتقــار للدافعیــة ، ســوء التفاعــل واإلدراك 

بة ولیســت ســببا االجتمــاعى ومشــكالت العالقــات مــع األقــران ، وهــى نتیجــة للصــعو 
  لها،كما أكد على إغفال الدراسات والبحوث العربیة لمثل هذه العوامل.

وتعتبــر الدافعیــة شـــرط أساســى لحـــدوث الــتعلم ، كمـــا انهــا توجـــه ســلوك المـــتعلم 
وتحــدد أوجــه النشــاط التــى یختارهــا او یقبــل علیهــا، وتمــده بالطاقــة الالزمــة لتحقیــق 

  التعلم .
هـــــا االســـــتدالل علـــــى دافعیـــــة الـــــتعلم ویمكـــــن وتوجـــــد مؤشـــــرات یمكـــــن مـــــن خالل

مالحظتهـا لـدى المـتعلم وهـى : االنتبـاه للمعلـم ولمثیـرات الموقـف الصـِفى،بدأ العمـل 
فــورا ، طلــب تغذیــة راجعــة حــول أداء المهــام ، المثــابرة علــى العمــل واالســتمرار فیــه 

الیــوم  مـن نفســه ، التفاعـل مــع الـزمالء ومــع المعلــم إنجـاز المهمــات التعلیمیـة خــارج
  الدراسى ، اإلقبال واالهتمام بنشاط معین .

ـــتعلم  واالتجاهـــات المفســـرة لهـــا وعالقتهـــا  وســـنتناول فیمـــا یلـــى مفهـــوم دافعیـــة ال
  ببعض المتغیرات:

  مفهوم دافعیة التعلم :-١
تعددت التعریفات التى تناولت دافعیة التعلم ، ویمكن تنـاول بعضـها علـى النحـو 

  التالى:
ــــك العملیــــة التــــى توجــــه الســــلوك نحــــو تحقیــــق  Conti,A.(2000عرفهــــا( بانهــــا تل

االهداف وتساعد المتعلم على االندماج فى االنشـطة المدرسـیة دون انتظـار مكافـأة 
  او حوافز خارجیة، حیث یكون اداء النشاط فى حد ذاته مصدرا لالستمتاع.
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داخلیــة ) بأنهـا الحالـة النفسـیة ال ٢٠٠٢یوسـف قطـامى ومحـى الــدین تـوق، وعرفهـا (  
والخارجیة للمتعلم ، والتـى تحـرك سـلوكه وتوجهـه نحـو تحقیـق هـدف معـین وتحـافظ  

 على استمراریته حتى یتحقق الهدف.
) بأنهـا طاقـة كامنـة لـدى الفـرد تسـتثیره الختیـار ٢٠٠٥كماعرفها( یوسف قطامى

ــــة تكیفــــه مــــع البیئــــة الخارجیــــة،  وتكــــون لهــــذه االســــتجابة  االســــتجابة المفیــــدة لعملی
  بقیة على غیرها من االستجابات المتوقعة ، مما یؤدى إلى اشباع حاجة ما .االس

بأنها كـل مـا یـدفع الفـرد إلـى القیـام بنشـاط  )٢٠٠٤وعرفها تیسیر مفلح كوافحة (
  سلوكى ما، وتوجیه هذا النشاط إلى وجهة معینة

) بأنهــا حالــة داخلیــة تحــرك أفكــار المــتعلم  ٢٠١٥كمــا عرفتهــا أمیــرة نمرعنبــر ( 
بنــــــاه المعرفیــــــة ووعیــــــه وانتباهــــــه،وتلح علیــــــه لمواصــــــلة األداء للوصــــــول للتــــــوازن و 

  المعرفى.
ـــة داخلیـــة لـــدى المـــتعلم تحـــرك أفكـــاره ٢٠١٥وتعرفهـــا ســـهیر زكـــى ( ) بأنهـــا حال

ووعیـــه وتدفعـــه إلـــى االنتبـــاه للموقـــف التعلیمى،والقیـــام باألنشـــطة التـــى تتعلـــق بـــه ، 
ـــتعلم لدیـــه ، وتحقـــق لـــه التنـــاغم مـــع واالســـتمرار فـــى تلـــك األنشـــطة التـــى تحقـــق ا ل

  الموقف التعلیمى، والتكیف مع البیئة المدرسیة.
) بأنهــــا میـــل الطالــــب التخــــاذ ٢٠١٧وقـــد عرفهــــا عـــرین عبــــد القــــادر وآخـــرون (

نشــاطات أكادیمیــة ذات معنــى یســتحق الجهــد ، كمــا یمكــن لمــس الفوائــد األكادیمیــة 
 الناتجه عنها .

ـــتعلم فـــى الدر  اســـة الحالیـــة حالـــة داخلیـــة تـــدفع تلمیـــذ الصـــف ویقصـــد بدافعیـــة ال
الخامس اإلبتدائى لالنتباه للموقف التعلیمى ، وتعكس رغبته فـى حـدوث الـتعلم ممـا 
یجعلــه یقــوم بنشــاط موجــه نحــو الموقــف التعلیمــى ، كمــا یســتمر فــى النشــاط حتــى 
یتحقــــــق الــــــتعلم، وتتحــــــدد مــــــن خــــــالل أبعــــــاد الفاعلیــــــة الذاتیــــــة،االهتمام بالنشــــــاط 

  رسى،تحمل المسئولیة، المثابرة. المد
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وقــد اهتمـــت الباحثتـــان بدافعیــة الـــتعلم الذاتیـــة  أو الداخلیــة والتـــى تحفـــز المـــتعلم 
وتدفعه نحو حدوث الـتعلم واالسـتمتاع بـالمواقف التعلیمیـة التـى تمثـل عوامـل جاذبـه 
لـــه ، وتحـــدد أوجـــه النشـــاط التـــى یمیـــل إلیهـــا وتمثـــل أهمیـــه لـــه ویحقـــق مـــن خاللهـــا 

  ًا لذاته ، األمر الذى یحقق إیجابیة المتعلم ویدعم تعلمه الذاتى.  إرضاء
   :أهمیة دافعیة التعلم وعالقتها ببعض المتغیرات-٢

ترجع أهمیة دراسـة دافعیـة الـتعلم (خاصـة لـدى ذوى صـعوبات الـتعلم ) فـى أنهـا 
م قـد تفیـد المهتمـین بهـذا المجـال مــن التربـویین واألخصـائیین وأولیـاء األمـور فـى فهــ

ــد حــــول طبیعتهــــا وبحــــث ســــبل تنمیتهــــا وتنشــــیطها وتــــوفیر العوامــــل المالئمــــة  المزیــ
  لتحفیزها .

فمعرفة المعلم بأهمیة الدافعیة تسـاعده علـى اختیـار األنشـطة التعلیمیـة المناسـبة 
لمیـول واهتمامــات وحاجــات المتعلمـین ،كمــا تشــبع حاجـاتهم فــى حــب االســتطالع ، 

ا یجعلهم ینتبهون للموقف التعلیمـى ویبـذلون النشـاط وتحفز الحالة الداخلیة لدیهم بم
  ویستمرون فیه حتى یتحقق الهدف المطلوب .

) إلـى أهمیــة الدافعیـة التعلیمیــة بقولــه أن ٢٠٠١وقـد أشــار جمـال مثقــال القاســم (
الدافعیـة بنوعیهــا الــداخلى والخــارجى تلعــب دورا حاســما فــى الــتعلم ، كمــا اشــار إلــى 

أثبتــــت ان الــــدوافع الداخلیـــة اكثــــر أثــــرا وأطــــول بقــــاء فــــى ان العدیـــد مــــن الدراســــات 
  استمرار السلوك التعلیمى ، كما أنه ال یوجد تعلم بدون دافع .

وهـدفت لتقصـى مسـتویات الدافعیـة  Wilson&David, (1994وفـى دراسـة أجراهـا(
الداخلیــة لــدى ذوى صــعوبات الــتعلم بالصــفوف مــن الرابــع وحتــى الثــامن ، أظهــرت 

ة وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا فـــى دافعیـــة الـــتعلم بـــین ذوى صـــعوبات نتـــائج الدراســـ
  التعلم والعادیین لصالح العادیین.

وهـــدفت لبحــث مســـتویات الدافعیـــة لـــدى  Conti,A.(2000)فــى دراســـة اجراهـــا 
ذوى صــــعوبات الــــتعلم بالصــــفوف مــــن الرابــــع وحتــــى الســــادس االبتــــدائى، وكــــذلك 

ین ذوى صــعوبات الــتعلم وأقــرانهم مــن الكشــف عــن الفــروق قــى الدافعیــة الداخلیــة بــ
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العادیین، وقد اظهرت النتائج عدم وجود فروق دالـة إحصـائیا فـى الدافعیـة الداخلیـة 
للتعلم وذلك فى الدرجة الكلیـة ، وكـذلك فـى أبعـاد المقیـاس ( فیمـا عـدا بعـد المعیـار 
 الــذاتى والخــاص بتفســیر التالمیــذ لعوامــل ومســببات النجــاح والفشــل) فكــان لصــالح

 العادیین.
)  ٢٠١٥) فــى ســهیر زكــى محمــود (٢٠١٠كمــا كشــفت دراســة كلثــوم العایــب (

عن وجود عالقة دالة موجبة بین دافعیة الـتعلم وفعالیـة الـذات لـدى طـالب المرحلـة 
  الثانویة . 

) دراســة كشــفت نتائجهــا عــن وجــود عالقــة  ٢٠١٥وأجــرت ســهیر زكــى محمــود (
  االنفعالى والتحصیل الدراسى . دالة موجبة بین دافعیة التعلم والذكاء

) لوجــود عالقــة دالــة موجبــة بــین ٢٠١٥كمــا توصــلت نتــائج دراســة أمیــرة نمــر ( 
دافعیة التعلم وبین حـل المشـكالت ، كمـا أن دافعیـة العلـم  تسـهم فـى التنبـؤ بفعالیـة 

  حل المشكالت لدى طالب الجامعة.
لـــة موجبـــة  بـــین ) لوجــود عالقـــة دا ٢٠١٧وتوصــلت نتـــائج دراســـة نـــوار عقبـــة ( 

دافعیــة الـــتعلم والرضـــا عـــن الحیـــاة، كمـــا أنهـــا تختلـــف بـــاختالف المســـتوى التعلیمـــى 
     للطالب .

 االتجاهات المفسرة لدافعیة التعلم: -٣
تعد دافعیة التعلم مـن الموضـوعات التـى یتـداخل فیهـا العدیـدمن العوامـل ، ومـن 

ومـــن تلـــك النظریـــات مـــا ثـــم وجـــد العدیـــد مـــن االتجاهـــات التـــى اهتمـــت بتفســـیرها ، 
تنــاول الدافعیــة الداخلیـــة ، ومنهــا مـــا اهــتم بتــأثیر المحفـــزات والمكافــآت الخارجیـــة ، 
ومنها مـا اهـتم بمعتقـدات التالمیـذ حـول ذواتهـم وحـول قیمـة المهمـة، ومنهـا مـا اهـتم 

  بالسیاق الذى یحدث فیه التعلم او البیئة المدرسیة .
  تجاهات :وفیما یلى عرضا مختصرا لبعض تلك اال

  : نظریة التحلیل النفسى-أ
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) أن هــــذا االتجـــاه یـــرى أن الدافعیـــة هــــى ١٤٧، ٢٠٠٤ذكـــر تیســـیر كوافحـــة ( 
ــــة اســــتثارة داخلیــــة الســــتغالل أقصــــى طاقــــات الفــــرد مــــن اجــــل إشــــباع دوافعــــه  حال
للمعرفــة، كمــا تشــیر إلــى مــایعرف بالدافعیــة الالشــعوریة وهــى تكمــن خلــف الســلوك 

ادرا علـــى تحدیـــد الـــدوافع وراءه ،وتنشـــأ هـــذه الـــدوافع مـــن الـــذى ال یكـــون اإلنســـان قـــ
دوافع الجنس والعدوان ، ورغبات الطفولة المبكرة والتى تـم كبتهـا ، وهـى بعیـدة عـن 

  إدراك الفرد وعن الوعى والشعور .
  النظریة السلوكیة : -ب

إلــى أن هــذا االتجــاه یــرى ان  Mayer&Alexander (2011,220) أشــار
داخلیـــةأو هـــى الحاجـــة لـــدى المـــتعلم والتـــى تحـــرك ســـلوكه نحـــو الدافعیـــة هـــى حالـــة 

شـــباعه ، حیـــث یـــؤدى  هـــدف معـــین ، وأن نشـــاط المـــتعلم یـــرتبط بكمیـــة الحرمـــان وإ
التعزیـــز إلـــى تقویـــة االســـتجابة ، ومـــن ثـــم یمكـــن زیـــادة دافعیـــة األفـــراد مـــن خــــالل 

  التعزیز، وتقدیم البواعث والمكافآت الجذابة .
  النظریة اإلنسانیة :-ج

) ان هـذا االتجـاه یوجـه اهتمامـه فـي المقـام األول ٢٠٠٣،١٣١ذكر نبیل زایـد ( 
إلى حریة الفرد ورغبته فـى النمـو أو مـا یعـرف بالحاجـة إلـى تحقیـق الـذات ، وتركـز 
فـى المقـام األول علـى الدافعیــة الداخلیـة والمواقـف التـى تتحــدى قـدرات الفـرد وتشــبع 

المعرفیـة بـاألفراد ألعلـى مسـتویات النمـو  رغبته فـى الـتعلم ، وبـذلك تسـمو الحاجـات
، بینمـــا تـــرتبط الدافعیـــة الخارجیــــة بالحاجـــة لتقـــدیر الــــذات والتـــى تتشـــكل بالتنــــافس 

  والمكافآت.
  النظریة المعرفیة : -د

) إلـى أن هـذا االتجـاه یــرى ٢٠٠٠،٢١٦أشـارت نایفـة قطـامى ویوسـف قطـامى (
وتقــوم علــى القــرارات والخطـــط أن الدافعیــة هــى حالــة داخلیــة تحــرك أفكــار المــتعلم 

ــــــدة  ــــــى اســــــتیعاب معــــــارف جدی ــــــرد بحاجــــــة إل ــــــى أن الف واالهتمامــــــات ، عــــــالوة عل



محمدمحمد  عونىعونى  نرمیننرمین    د.د.                        عوضعوض  عوضعوض  دعاءدعاء  د.د.              العاملةالعاملة  بالذاكرةبالذاكرة  وعالقتھاوعالقتھا  التعلمالتعلم  دافعیةدافعیة   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

١٤٤١٤٤DDOOII : 1100..1122881166//00005544559911                                                         

 وتحویلهاإلى مخططات معرفیة مناسبة حتى یستطیع السیظرة علـى الخبـرة الجدیـدة
  وتمثلها حتى یشعر بالتوازن المعرفى . 

فـــى تفســـیره وبعــد عـــرض االتجاهـــات الســـابقة تتبنـــى الباحثتـــان االتجـــاه المعرفـــى 
للدافعیـة ، حیـث  یـرى المـتعلم إیجابیـا ، فهومسـئول بدرجـة كبیـرة عـن حـدوث الــتعلم 
ومن ثم یكون أكثر مثابرة واكثر وعیا بالنشـاط التعلیمـى حیـث یقـوم بتنظـیم الخبـرات 
حتـــى یـــتمكن مـــن اســـتیعابها وفقـــا لبنائـــه المعرفـــى ، ویكـــون المعلـــم فـــى هـــذا الحـــال 

موفرا للظروف والعوامـل التـى تعمـل علـى تحفیـز الدافعیـة میسرا للتعلم وشریكا فیه و 
لــدى تالمیــذه انطالقــا مــن فهمــه لطبیعــة الدافعیــة الداخلیــة للمــتعلم ، ومــن ثــم یمكنــه 
تحدیــد األنشــطة التعلیمیــة التــى تتناســب مــع رغبــات واهتمامــات وقــدرات تالمیــذه ، 

رجیـــة وكـــذلك البیئـــة كمـــا ال تنكـــر الباحثتـــان أهمیـــة تقـــدیم المعـــززات والمكافـــآت الخا
الصــفیة وغیرهــا مــن العوامــل ، إال انــه وفقــا لمــا ذكــر فــي اإلطــار النظــرى للدراســة 

  الحالیة تعد الدافعیة الداخلیة أكبر أثرا و استمرارا.
 Working Memory ثانیا الذاكرة العاملة:

ـــة  Baddeley &Hitch(1974)یعـــد  اول مـــن طرحـــا مصـــطلح الـــذاكرة العامل
ـــذاكرة قصـــیرة األمـــد وبـــدأ االهتمـــام بهـــا ، حیـــث تعـــد كبـــدیل للمصـــطلح ا لتقلیـــدى ال

الــذاكرة العاملــة مــن أبــرز العوامــل المــؤثرة فــى الســلوك اإلنســانى والســیما فــى عملیــة 
التعلم ، فهى تلعب دور حلقة الوصـل بـین المـدخالت الحسـیة وبـین المعلومـات فـى 

التــى حظیــت باهتمــام لــذلك فهــى مــن أكثــر مكونــات الــذاكرة   الــذاكرة طویلــة األمــد
ــــد  البـــاحثین وذلـــك لمـــا تلعبـــه مـــن دور فعـــال خـــالل معالجـــة المعلومـــات ، حیـــث تعـ
ــــراد خصوصـــًا فـــى  ــــن األفـ ــــن بیـ ــــر التبایـ ــــم عناصـ ــــدى أهـ ــــة إحـ ــــعة الذاكـــــرة العاملـ سـ
ــــا مـــن خـــالل  ــــرة واضحـ ــــعة الذاكـ ــــي سـ ــــن فـ ــــذا التبایـ ــــر هـ ــــة، ویظهـ المهـــارات المعرفیـ

یة المهام المختلفة ویعتبر النجاح فى تأدیة هـذه المهـام دلیـل علـــى ســـعة الذاكـــرة تأد
العاملــة، ولكن هذا ال یعنى أن الفرد الذى یستطیع النجـــاح فـــي تأدیـــة مهمـة معینـة 

 & Esgateبالضرورة سـینجح فـى أداء جمیـع المهـام االخـرى ، فقـــد أثبتـــت دراســـة 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
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Groom, 2005)فــرد یســتطیع أن یتفــوق فــــي جوانــــب معینــــة مــــن الذاكــــرة ) أن ال
العاملــة، وبالمقابـــل یظهـر أداءأ منخفضـا فـى جوانـب أخـرى وهـذه الجوانـب المتدنیـة 

  یمكــن تحسین مســتواها بالتدریــب .
أن الذاكرة العاملـة نظـام مسـتقل تمامـا  (Baddeley &Hitch ,1974,85) ویشیر

ـــة األمـــد ،وهـــى تحـــتفظ  بالمعلومـــات یقـــع بـــین الـــذاكرة قصـــ یرة األمـــد والـــذاكرة طویل
  وتعالجها خالل اداء المهام المعرفیة المختلفة.

)بأنهــا نظــام ذو مكونــات متعــددة لفهــم الطریقــة   (Bordin,1994,587ویعرفهــا 
التــي یــتم بهــاتخزین المعلومــات ومعالجتهــا الســتخدامها فــى أداء االنشــطة المعرفیــة 

 المعقدة.
) أنهـــا نشـــاط عقلـــي معرفـــي یعكـــس ٣٦٩،  ١٩٩٨رفهـــا فتحـــى الزیـــات(كمـــا یع

القــــدرة  علــــى ترمیــــز المعلومــــات المســــتدخلة أو المشــــتقة، وتخزینهــــا ،وتجهیزهــــا أو 
معالجتها واسترجاعها، وهـي كقـدرة متالزمـة وغیـر مسـتقلة عـن الوظـائف العقلیـة أو 

 النشاط العقلي المعرفي والتعلم.
أنها آلیه تعمل كمستودع مؤقـت یحمـل المعلومـات )  (Solso,1991,172وعرفها 

  لمدة قصیرة ،وتستخدم هذه المعلومات فى تولید المعلومات.
تعریفهمــا للــذاكرة العاملــة فعرفوهــا  Baddeley &Hitch ,1994,486)(وعــدل 

بأنهـــــا اآللیـــــة التـــــى تتضـــــمن المكونـــــات الوظیفیـــــة لـــــالدراك والتـــــى تســـــاعدهم علـــــى 
هنیــا واســـترجاع الخبــرات الســابقة وذلــك لتــدعیم اكتســـاب اســتیعاب البیئــة وتمثیلهــا ذ

  المعرفة وحل المشكالت وصیاغة األهداف الحالیة .
بأنهـــــا مصـــــدر مســـــاعد لمعالجـــــة  (Klein& Bisanz,2000,108)وعرفهـــــا 

المعلومات ذو سعة تخزین محدودة لالحتفاظ بهذه المعلومات أثناء معالجتهـا وذلـك 
للمعلومـات ومعالجتهـا وتتضـمن عملیـات معرفیـة من خالل التخزین الفورى المؤقت 

  كالفهم والتخطیط واالستنتاج.
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أنهـا نظـام متعــدد المكونـات محـدود الســعة ،  (Baddeley,2003,831)ویـرى 
مسئول عن تجهیز وتخزین المعلومات الضـروریة للمهـام المعقـدة مثـل الفهـم والـتعلم 

  والتفكیر المنطقى.
ـــعلـــــدرة لمقا بأنهــا  (Hitch,2005,311)ویعرفهــا  ـــلعملیا قیــــــى تنســـ ـــهنیت الــذاــ ة ــ

  ة.ــفیرلمعت ااــبالمهمم اـــلقیء ااـــثنة أریـــقصة رـــة لفتـــنزلمخت ااـــمولمعلوا
ـــــ) بأنه (Feldman,2007,115ویعرفهــــا  ـــــتخوحــــدة ا ـ ـــــقتمــــؤ نیزــ ـــــة تعمــ ـــــعل لــ ى ــ

ــــمعالج ـــوة ــ ــــمالمعل ــــست وااــ ــــجاعها بشرتــ ــــس لکــ ــــكرلممنفـــذ ال، ویعـــد ایعرـ ي أهـــم زـ
ـــى تنســــــعل لــــــیعممكــون فیهــا حیــث  حــداث ألوایة رــــلبصفظیــة واللت ااالمعلومـــ قیـــ

ـــــــتعم،ولــــــذلك فهــــــى  ـــــــمدلقاعلــــــى تنظــــــیم المعلومــــــات ا لــ ـــــــة مــ ـــــــخ نــ حــــــواس لل االـ
ـــلمسوالمعلومــات ا مــد وذلــك یفیــد فــى حــل المشــكالت ألایلة الــذاكرة طــو نـــــجعة مرتـ

 واتخاذ القرار .
الیهـا بأنهـا النظـام المعرفـى المسـئول  (Gathercole & Holmes,2014,445)ویشـیر 

  عن معالجة المعلومات وذلك أثناء األنشطة المعرفیة مثل القراءة والفهم.
العاملـه نظـام مسـئول عـن  أن الذاكرة (Alloway & Alloway,2015,232)ویذكر 

ؤقــت وذلـك أثنــاء ممارسـة األنشــطة اإلدراكیــة تخـزین المعلومــات ومعالجتهـا بشــكل م
  الیومیة التى تحتاج إلى تخزین المعلومات ومعالجتها وتمتاز بقدرتها المحدودة . 

  :مكونات الذاكرة العاملة -١
تعددت النماذج التـى تفسـر الـذاكرة العاملـة ومكوناتهـا وستقتصـر الباحثتـان علـى 

  Baddeleyعرض مكونات الذاكرة العاملة وفقا لنموذج 
النمــوذج األصــلي للــذاكرة العاملــة ومكوناتهــا عــام  )Baddeley &Hitchقــدما(
 :   على أنها تتاألف من١٩٧٤

    The Phonological Loopالمكون اللفظى (الحلقة الفونولوجیة ):  -  أ
) أنـه المكـون المسـئول عـن   (Badelley ,Allen &Hitch,2011یـرى 

 ظ بهــا لمــدة ثــانیتن أو ثــالث ویؤكــدتخــزین المعلومــات الفظیــة واألصــوات  ویحــتف
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) علــى أن وظیفتــه تخــزین المعلومــات اللفظیــة لمــدة ٣٧١، ١٩٨٦(فتحــى الزیــات 
ثـانیتین وهـو المسـئول عـن عملیـات تجهیـز العملیـات اللغویـة،فاذا حـدث تسـمیع لهـا 
یـــتم نقلهـــا للـــذاكرة طویلـــة االمـــد واذا لـــم یـــتم ترمیزهـــا فتتـــداخل مـــع بعضـــها وتصـــبح 

أنــه المســئول عــن حفــظ   Smith &Jonides, 1998) ( ویــذكر،  عرضــه للنســیان
المعلومـات اللفظیـة والمكتوبـة ویتضـمن منظـومتین فـرعیتین وهمـا المخـزن الصـوتى 
والــذى تنتقــل الیــه المعلومــات امــا بطریقــة مباشــرة (المعلومــات اللفظیــة ) أو بطریقــة 

  صوتیة.غیر مباشرة (المعلومات المكتوبة ) ، وعملیة التسمیع غیر ال
 Visuo-spashial المكانیــــة):-غیـــر اللفظــــى (المــــذكرة البصـــریةالمکون  -ب

Sketchpad  
 دخالت  لو یستقب ،هذا المکون مع المعلومات البصریة المکانیةلیتعام

ة طویلة كرا مباشرة من حاسة البصر أو من استرجاع المعلومات من الذاـإم
ل المکاني وح جهالتوي ـو یلعب دورا هاما ف، صورل األمد على شک

نظام له بأنه   (Baddeley,2002,86)، ویعرفه المشکالت المکانیة البصریة
والمساعدة مات البصریة المکانیة المعلوة ـت و معالجـالقدرة على االحتفاظ المؤق

،كما یعرفه  المشکالت البصریة المکانیة ل في التوجه المکاني وفي ح
)(Alloway ,Gathercole, Willis & Adams,2004,90 ن عة مومجمنه بأ
لمكانیة ایة رلبصت اماوللمعلت قؤلمن ایزبالتخوم لتي تقافیة رلمعت العملیاا

 Baddeley & Hitch ,1994)،ویرى معالجتهاوكة رلمتحوالثابتة ور اكالص
ان هذا المكون وظیفته الحفاظ على المعلومات البصریة والمكانیة  فى  (102,

ل بصورة منفصلة عن المكون اللفظى ، فالمهام الذاكرة وتخطیطها وتنفیذها والعم
البصریة تعطل بعضها البعض ولكنها ال تتعطل بسبب مهام لفظیة ، والمكون 

  اللفظى یتعارض مع المهام الشفویة لكنه ال یتعارض مع المهام البصریة
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                                                                       Central Executiveالمعالج المركزى:   -ج  
) أن هذا المعالج یـدعم الطاقـة االسـتیعابیة  (Baddeley ,1990,78یرى 

المكانیة، إذ یخصص جـزء مـن قـدرة -لكل من الحلقة الفونولوجیة والمذكرة البصریة
االحتفاظ المحـدودة لدیـه، للزیـادة مـن كمیـة المعلومـات فـي النظـامین التـابعین، هـذا 

) بأنـه  340، ٢٠١٢(رانیـا الفـار  نه ینسق اشتغالهما ویراقبه،وتعرفهإضافة إلى كو 
النظـــــام المســـــئول عـــــن اســـــتدعاء المعلومـــــات مـــــن الـــــذاكرة طویلـــــة األمـــــد وتحدیـــــد 
االستراتیجیات المعرفیـة المناسـبة واإلشـراف علـى المكـونین اللفظـى والغیـر لفظـى ، 

ـــــــذي الـــــــذي یقـــــــوم ) انـــــه أشـــــــبه بالمدیــــــر التنفی(Ashcraft, 2006,95ویــــرى 
ــــــترجاع  ــــــاذ المبـــــادرة السـ ــــــؤول عـــــن اتخـ ــــــو المسـ ــــــرارات، وهـ ـــــاذ القـ ــــــراف واتخــ باإلشـ
المعلومـــات ودمجهـا مـــع المعلومــــات القادمـــة للنظـــام، وبذلــــك یكـــون هـــو المســــؤول 

ـــترجاع و یعــد وحــد ـــن، واالسـ ـــتدالل، والتخزیـ ـــي، واالسـ ـــم القرائـ ـــن الفهـ ة تحكــم فــي عـ
الــذاكرة العاملــة، ومهمتــه األساســیة هــي معالجــة المعلومــات وتخزینهــا، وهــو الـــذي 
یحـــدد أهمیـــة المعلومـــات الـــواردة ویحـــدد أولویاتهـــا، باإلضـــافة إلـــى أنـــه عنـــدما تـــرد 
المعلومـــات الجدیـــدة اإلـــى النظـــام فـــإن الجهـــاز التنفیـــذي المركـــزي هـــو الـــذي یقـــرر 

هــذه المعلومــات الــواردة ، ویلخــص فتحــى الزیــات  تقســیم المــوارد اإلضــافیة لمعالجــة
)وظــائف نظــام التنفیــذ المركــزى فــى التنســیق والضــبط للمعلومـــات  ٣٧٣، ١٩٩٨(

المتدفقة ، أى أنه یوازن فى األداء على أداء مهمتین منفصـلتین مـن خـالل  توزیـع 
االنتبــاه علــیهم فــى وقــت واحــد ، جمــع وتنســیق وتــزامن وتعاقــب المعلومــات مختلفــة 

  لمصدر من الذاكرة العاملة (متمثلة فى المكونین اللفظى والغیر لفظى)ا
  Episodic Bufferالجسر المرحلى (مصد األحداث): -د

) أن بــــدایات هــــذا المكــــون ترجــــع إلــــى ٢٩، ٢٠١٢یــــذكر (مســــعد أبــــو الــــدیار ،
Ericsson &Kintisch,1995)(  فســر ُ حیــث افترضــا ضــرورة إضــافة مكــون ی

العاملـة لـدى بعـض األفـراد (فعـازفى البیـانو یسـتطیعون الغنـاء  السـعة الهائلـة للـذاكرة
أثنـاء قــراءة النوتــة الموسـیقیة دون حــدوث أى تــداخل ) ، وكـذلك أداء بعــض األفــراد 
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لمهمــة التتبــع المكــانى أثنــاء القیــام بعملیــات العــد الــذهنى ، ویعتبــر مصــد األحــداث 
حـــداث المترابطـــة وذى نظـــام تخـــزین ذى شـــفرة متعـــددة المكونـــات یقـــوم بتجمیـــع األ

 ,Sternberg, 2003)وسـع محــدود یـربط بــین نظــم مختلفـة الشــفرات ، ویــذكر 
أنـــــه نظـــــام محـــــدود الســـــعة یـــــربط وینســـــق بـــــین األنظمـــــة التابعـــــة ( الحلقـــــة  (161

ــــذاكرة طویلــــة األمــــد ، أى أنــــه یــــدمج  ــــة ، واللــــوح البصــــرى المكــــانى )وال الفونولوجی
ذاكرة لتصــبح لهــا معنــى فهــو یقــوم باضــفاء المعلومــات مــن االجــزاء المختلفــة مــن الــ

أن هـذا  (Baddeley ,2000, 421)معنى على المعلومات قیـد المعالجـة ، وأكـد 
الجسر هو المسئول على الحفاظ علـى المعلومـات فـى صـورة نشـطة ومـن ثـم یكـون 

  )  ١اإلنسان أكثر وعیا بها وعبر عنه كما فى شكل (
  
  
  
  

                                               
      
  

  ذاكرة األحداث طویلة األمد             المعانى البصریة             اللغة  
  

 ) النموذج الحدیث للذاكرة العاملة١شكل (
) أن الــذاكرة العاملــة تتكــون مــن أربعــة أجــزاء هــم المعــالج ١ویالحــظ مــن شــكل (

ات الــذاكرة العاملــة وال المركــزى  الــذى یعمــل علــى تنســیق وتكامــل العمــل بــین مكونــ
سیما المكونین اللفظى والذى یتعامـل بـدوره مـع المعلومـات المشـفرة لفظیـا (كاللغـة ) 
والمكون البصرى المكانى والذى یتعامل مـع المعلومـات البصـریة المكانیـة ، ویعمـل 
لــى الــذاكرة طویلــة األمــد وذلــك مــن  الجســر المرحلــى علــى انتقــال المعلومــات مــن وإ

المعالج 
 المركزى

المكون غیر اللفظى(البصرى  المكون اللفظى
المكانى) –  مصد األحداث(الجسر المرحلى ) 
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ق مع المعالج المركزى كما یتضـح أنـه الیوجـد أى تواصـل بـین الجسـر خالل التنسی
  المرحلى والمكونین اللفظى والغیر لفظى.

  : الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم -٢
لقـد حظیـت الـذاكرة العاملـة وتحســینها ومقارنتهـا عنـد ذوى صـعوبات الـتعلم والعــادیین 

الــى  )Swanson & Lee, 2001باهتمــام العدیــد مــن البــاحثین  فقــد هــدفت دراســة (
لعاملة رة اكذالوایة ظللفالعاملة رة اكذالوایة ذلتنفیت العملیار اثن أعف لكشا
 نییدلعاا فالطألا دىلحسابیة لالمسائل اقة في حل دلالمكانیة على ایة رلبصا
یة ظللفالعاملة رة اكذالر اثألنتائج رت اهت وأظیاضیارلافي م لتعلت اباوصعوي ذ
ود جوعلى د كؤیـــــــــــــــــــلحسابیة مما المسائل اقة في حل دلانیة على لمكاوایة رلبصوا
لحسابیة ت العملیاأداء افي م لتعلت اباوصعن وذوي ییدلعاذ التالمین ابیروق ف
 ,Bayliss, Jarroldن ، وفــــى دراســــة ییدلعاالعاملة لصالح رة اكذالس افي مقاییو

Baddeley& Leigh,2005)   ( تــــي تحــــدد والتــــى هـــدفت للتعــــرف علــــى العوامـــل ال
األداء علـــــى اختبـــــار مـــــدى الـــــذاكرة العاملـــــة وقـــــدرات القـــــراءة لـــــدى التالمیــــــذ ذوي 
ـــتعلم والعـــادیین ،وأشـــارت النتـــائج  إلـــى أنـــه علـــى الـــرغم مـــن المســـتوى  صـــعوبات ال
المتكافئ للذاكرة العاملة  إال أن هناك تقییـدا للـذاكرة العاملـة  ظهـر فـى شـكل فـروق 

ر فـــي الـــذاكرة العاملـــة مرتبطـــا بـــالتعرف علـــى بـــین المجمـــوعتین ، ولـــم یكـــن القصـــو 
الكلمــــــات أواألداء علــــــى اســــــتیعاب الجمــــــل لــــــدى ذوي صــــــعوبات الــــــتعلم،وأن ذوي 
صــعوبات الــتعلم بشــكل عــام ربمــا ینفــذون مهامــا معرفیــة بطریقــة مختلفــة نوعیــا عــن 

   Alloway & Temple,2007)(تلــك التــي یســتخدمها العــادیون ، كمــا قامــت دراســة 
ي طسومت،  ولنمائیةم التعلت اباوصعدى ذوي لعاملة لرة اكذالرات اانة مهبمقـــــــــــــــــار

م لتعلت اباوصعذوي فال طألوى امستض نخفاالنتائج رت اهم ،وأظلتعلت اباوصع
نة رلمكانیة مقاریـــــــــــــــــــــــــــــة البصوایة ظللفالعاملة رة اكذالس ابمقاییق لنمائیة فیما یتعلا

دى لحسابي لاالل دالستوا ئیةرالقدرة القاني دتن مم غربالرى،  وألخاعة وبالمجم
بة في وصعم یهدلم لتعلت اباوي صعطسوفال متطألأن اال ن إعتیولمجما



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٥١  

ك رمــوز الكلمــات ویـــنعكس ذلــك ســلبا علـــى تحصــیلهم ،وهــدفت دراســـة فرف، ولتعا
) الــى دراســة الفــروق فـى االنتبــاه والــذاكرة العاملــة لــدى ذوي ٢٠٠٥(احمـد عاشــور ،

د والعــادین، أوضــحت النتــائج وجــود فــروق صــعوبات الــتعلم وذوي فــرط النشــاط الزائــ
دالــة بــین ذوي صـــعوبات الــتعلم، وذوي فـــرط النشــاط الزائــد مـــع اضــطراب االنتبـــاه، 
وذوي صـــعوبات الـــتعلم مـــع اضـــطراب االنتبـــاه وفـــرط النشـــاط الزائـــد، والعـــادین فـــى 
األداء علـــى اختبـــار الـــذاكرة العاملـــة (مـــدى القـــراءة/ العملیـــات الحســـابیة)، وحاولـــت 

ت ماومعلن نامج لتحسیرفاعلیة بن عف لكش) ا٢٠٠٨ة (مختــــــــار الكیــــــــال ،دراســــــــ
رة كذاللزالمعرفــــى لتجهیامة ظــــومنتحســــین كفــــاءة ه في رثرة، وأكذالوارء اعي بما ولا
م القــــــــراءة وصـــــــــعوبات تعلــــــــم الریاضـــــــــیات تعلت باوصعذ ذوي لتالمیدى العاملة لا

ز لتجهیاا في حصائیإلة روق دافود جولى إسة دارلت اصلوتد قوالعــــــــــــــــــــــــــــــــــادیین و
ث لثالت اعاولمجمن المكانیة بیایة رلبصوایة ظللفالعاملة رة اكذابالن یزلتخوا

) بــالتعرف علــى مــدى ٢٠٠٩ن ، وقامــت دراســة (دالیــا عبــد الهــادى ،ییدلعاالصالح 
ا و  الفـــــروق بـــــین التالمیـــــذ العـــــادیین و ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم و المتـــــأخرین دراســـــیً

ة اللفظیــة و البصــریة، واشــارت النتــائج إلــى وجــود بطیئــي الــتعلم فــي الــذاكرة العاملــ
فـروق بـین مجموعـة الـذكور و مجموعـة اإلنـاث فـي الـذاكرة العاملـة اللفظیـة لصــالح 
مجموعة اإلناث،ووجود فروق بـین مجموعـة الـذكور و مجموعـة اإلنـاث فـي الـذاكرة 
العاملـــة المكانیـــة لصـــالح مجموعـــة الـــذكور، و لـــم توجـــد فـــروق دالـــة بـــین مجموعـــة 
ــــة ككل،وكانــــت مجموعــــة التالمیــــذ  ــــاث فــــي الــــذاكرة العامل الــــذكور و مجموعــــة اإلن
ا، یلیهــــا مجموعــــة  ــــا، یلیهــــا مجموعــــة التالمیــــذ المتــــأخرین دراســــیً العـــادین أكثــــر تفوقً
التالمیــذ ذوي صـــعوبات الـــتعلم، یلیهــا مجموعـــة التالمیـــذ بطیئــي الـــتعلم فـــي الـــذاكرة 

 & Maehlerعاملــة ككـل،  وهـدفت دراســة العاملـة اللفظیـة و المكانیــة و الـذاكرة ال
Schuchardt, 2009)(  منخفضــى) إلــى مقارنــة أداء التالمیـذ ذوي صــعوبات الــتعلم

ومتوســطى الــذكاء ) والتالمیــذ العــادین فــى وظــائف الــذاكرة العاملة،وأشــارت النتــائج 
إلــى وجــود عجــز عــام فــى الــذاكرة العاملــة لــدي المجمــوعتین ذوى صــعوبات الــتعلم 
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التالمیــذ العــادین، ولــم توجــد فــروق بــین المجمــوعتین ذوي صــعوبات الــتعلم مقارنــة ب
سـامر ، وفـى دراسـة (  (منخفض الذكاء/ متوسط الذكاء) فى وظائف الذاكرة العاملة

ــــرة ) ٢٠١١الحســـانى ، ــــبي لمهـــــارات الذاكـ ــــاس أثـــــر برنـــــامج تدریـ ــــت إلـــى قیـ والتـــى هدفـ
قـــــــــرائي لــــــــدى طلبـــــــــة مــــــــن ذوي مشـــــــــكالت العاملــــــــة فــــــي مســـــــــتوى االســــــــتیعاب ال

القــراءة،توصلت إلى فاعلیة البرنامج فى تحسـین مسـتوى االسـتیعاب القرائي،وهـدفت 
)إلى معرفة أثر التـدریب القـائم علـى حـل ٢٠١٤دراسة أحمد عثمان وجابر عیسى (

المشكالت فى تحسین الذاكرة العاملـة لـدى ذوى صـعوبات الـتعلم وتوصـلت الدراسـة 
(صـــفاء برعـــى لـــى فاعلیـــة التـــدریب فـــى تحســـین الـــذاكرة العاملـــة ، وهـــدفت دراســـة  ا
الــى التعــرف علــى فعالیــة برنــامج تــدریبى لتنمیــة بعــض العملیــات المعرفیــة  )٢٠١٦،

لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلبتدائیــة مــن ذوى صــعوبات تعلــم الریاضــیات علــى تحســین 
ت الدراســـة إلــى فعالیــة البرنـــامج أداء الــذاكرة العاملــة وتعلــم الریاضـــیات ولقــد توصــل

  التدریبى فى تحسین اداء الذاكرة العاملة واالداء الریاضى للتالمیذ.
  ثالثا : ذوى صعوبات التعلم:

شهد تحدیـد المقصـود بـذوى صـعوبات الـتعلم جـدال كبیـرا فـى اآلونـة األخیـرة كمـا 
م ، ظهــرت انتقــادات متعــددة لالعتمــاد علــى اختبــار محــدد لتشــخیص صــعوبة الــتعل

كمـا وجـب تــوخى الحـذر فــى تعریـف وتحدیـد المقصــود بـذوى صــعوبات الـتعلم حتــى 
ال تتـــداخل مـــع فئـــات أخـــرى خاصـــة مشـــكالت التـــأخر الدراســـى و ضـــعف مســـتوى 
التحصـــیل األكـــادیمى ، لـــذا كـــان مـــن األهمیـــة البالغـــة وضـــع تعریفـــا محـــددا شـــامال 

 یمیز هذه الفئة عن غیرها من ذوى اإلعاقات االخرى.
) الطفــل ٢٠٠٤دد القــانون الفیــدرالى الصــادر فــى الوالیــات المتحــدة عــام(ولقــد حــ

ذو صــعوبة الــتعلم كالتــالي بــأن یكــون الطفــل لدیــه صــعوبة أو أكثــر مــن صــعوبات 
ـــتعلم النوعیـــة ، إذا حصـــل الطفـــل علـــى مســـتوى دون المتوســـط بالنســـبة لمســـتوى  ال

قـق تقـدما مناسـبا لعمـره عمره أو صفه مع تقدیم الخبرات التعلیمیة المالئمـة، وأال یح
أو صــــفه فــــى واحــــدا أو أكثــــر مــــن المجــــاالت التالیــــة التــــى تمثــــل ثمانیــــة مجــــاالت 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٥٣  

لصــعوبات الــتعلم النوعیــة، هى:التعبیرالشــفهى ،الفهــم االســتماعى، التعبیــر الكتــابى، 
ــــة، الفهــــم القرائــــى، اجــــراء  المهــــارة األساســــیة فــــى القــــراءة، مهــــارات الطالقــــة القرائی

  یة، حل المسائل الریاضیة.العملیات الریاض
) أن الطفـــل ال یعتبــر مـــن ذوى صـــعوبات ١٩٩، ٢٠١٥ویــذكر فتحـــى الزیــات (

الــتعلم النوعیــة ، إذا كـــان انخفــاض التحصـــیل الدراســى لدیــه (نقـــص التقــدم) نتیجـــه 
لواحـد أو اكثــر ممــا یلــى :إعاقــة حســیة أو حركیــة، إعاقــة ذهنیة،اضــطراب انفعــالى، 

  أو اقتصادى. عوامل ثقافیةأو حرمان بیئى
  فروض الدراسة:  

توجـــــد فـــــروق دالـــــة احصـــــائیا بـــــین متوســـــط درجـــــات مجموعـــــة التالمیـــــذ ذوى  )١
صعوبات التعلم و متوسط درجات مجموعة التالمیذ العادیین فى دافعیـة الـتعلم 

 لصالح مجموعة التالمیذ العادیین.
توجـــــد فـــــروق دالـــــة احصـــــائیا بـــــین متوســـــط درجـــــات مجموعـــــة التالمیـــــذ ذوى   )٢

الــــتعلم و متوســــط درجــــات مجموعــــة التالمیــــذ العــــادیین فــــى الــــذاكرة  صــــعوبات
  العاملة لصالح مجموعة التالمیذ العادیین.

ال توجـد عالقــة دالــة إحصــائیا بـین دافعیــة الــتعلم والــذاكرة العاملـة لــدى كــل مــن  )٣
  التالمیذ ذوى صعوبات التعلم و التالمیذ العادیین.

عیــة الــتعلم لــدى كــل مــن التالمیــذ ذوى ال تســهم الــذاكرة العاملــة فــى التنبــؤ بداف )٤
  .صعوبات التعلم والتالمیذ العادیین

  الدراسة:الدراسة:  منهجمنهج
المقــارن ، حیــث تضــمنت الدراســة مقارنــة بــین  الوصــفىالوصــفى  المــنهجالمــنهجتــم اســتخدام   

ــــذ الصــــف الخــــامس  ــــتعلم مــــن تالمی ــــذ ذوى صــــعوبات ال التالمیــــذ العــــادیین والتالمی
 یة التعلم ومتغیر الذاكرة العاملة.االبتدائى ، وكانت المقارنة وفق متغیر دافع

  الدراسة:الدراسة:  عینةعینة



محمدمحمد  عونىعونى  نرمیننرمین    د.د.                        عوضعوض  عوضعوض  دعاءدعاء  د.د.              العاملةالعاملة  بالذاكرةبالذاكرة  وعالقتھاوعالقتھا  التعلمالتعلم  دافعیةدافعیة   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

١٥٤١٥٤DDOOII : 1100..1122881166//00005544559911                                                         

 الصــفالصــف  تالمیـذتالمیـذ  مــنمــن  وتلمیـذةوتلمیـذة  تلمیـذاً تلمیـذاً   ))٤٠٤٠((  مــنمــن  االسـتطالعیةاالسـتطالعیة  الدراســةالدراســة  عینـةعینـة  تكونـتتكونـت  
)، ١,٣) ســنه، وانحــراف معیــارى (١٠,٨الخــامس اإلبتــدائى بمتوســط عمــر زمنــى (

 وقـد هــدفت هــذه العینـة إلــى التحقــق مـن الخصــائص الســیكومتریة ألدوات الدراســة ،
وأیضــا للتعــرف علــى مــدى مالئمـــة أدوات الدراســة للعینــة والتحقــق مــن صـــالحیتها 

) تلمیـــذًا وتلمیــــذة مـــن تالمیــــذ ٧٥للقیـــاس، وتكونـــت عینــــة الدراســـة األساســــیة مـــن (
) تلمیـــذ وتلمیـــذة مـــن ذوى صـــعوبات الـــتعلم ٣٠الصـــف الخـــامس اإلبتـــدائى مـــنهم (

ــــذ و  ١٦( ــــك مــــن مركــــز العمــــراوى ال ١٤تلمی طبــــى بمنطقــــة المنتــــزة، تلمیــــذة ) وذل
) تلمیــذًا ٤٥)، ومــنهم (١,٣) ســنه، وانحــراف معیــارى (١٠,٧بمتوســط عمــر زمنــى (

ــــذة مــــن العــــادیین ( ــــذة) مــــن مدرســــة مجمــــع ســــیدى بشــــر  ٢٥تلمیــــذ و٢٠وتلمی تلمی
) ســــــنه، ١٠,٦االبتدائیـــــة التــــــابع الدارة المنتــــــزة التعلیمیــــــة بمتوســــــط عمــــــر زمنــــــى (

  ).١,٢وانحراف معیارى (
  الباحثتان الخطوات التالیة فى اشتقاق العینة :وقد اتبعت 

 سنة. ١١-١٠تم اختیار التالمیذ الذین یقعون فى المدى العمرى من  - ١
تــــــــم تطبیــــــــق اختبــــــــر المصــــــــفوفات المتتابعــــــــة لــــــــرافن تقنــــــــین عبــــــــد القرشــــــــى  - ٢

ــــذكاء المتوســــط وفقــــا لمعــــاییر المقیــــاس ١٩٨٧( ــــار التالمیــــذ ذوى ال )واختی
 المستخدم.

یـق اختبـار المسـح النیورولـوجى السـریع  إعـداد مارجریـت قامت الباحثتان بتطب - ٣
ـــد ســـالیزلنج ، تورمـــا ســـالیدنج ( ) تعریـــب وتقنـــین عبـــد ١٩٧٨مـــوتى، هارول

وتــم اختیــار التالمیــذ الحاصــلین علــى أكثــر (1989)الوهــاب محمــد كامــل 
 درجة. ٥٠من 

قامــت الباحثتــان بتطبیــق مقیــاس تقــدیر ســلوك التلمیــذ لفــرز حــاالت صــعوبات  - ٤
) وتـم ٢٠٠١: إعداد / مایكـل بسـت تعریـب مصـطفى محمـد كامـل ( التعلم

  درجة. ٦٠اختیار التالمیذ الحاصلین على أقل من 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٥٥  

ـــــدائى حیـــــث توصـــــلت دراســـــة  ـــــار الباحثتـــــان للصـــــف الخـــــامس اإلبت یرجـــــع اختی
Beuhring & Kee,1987)  ُظهـــرون ) إلـــى أن التالمیـــذ فـــى ســن الحادیـــة عشـــر ی

 &Alloway)كمــــــا توصــــــلت دراســــــة  تحســــــنا كبیــــــرا فــــــى أداء مهــــــام الــــــذاكرة
Gathercole,2006)  إلــــى أن تالمیـــــذ هـــــذا العمـــــر یســــتطیعون تنمیـــــة وزیـــــادة ســـــعة

  الذاكرة العاملة إلى ضعفین أو ثالثة أضعاف.
  الدراسة:الدراسة:  أدواتأدوات

    أوال :األدوات التشخیصیة:
:تقنـین عبـد الفتـاح اختبار المصفوفات المتتابعـة الملونـة إعـداد (جـون رافـن)  

 (1987)القرشى
یعــد اختبــار المصــفوفات أحــد اختبــارات الــذكاء غیــر اللفظیــة المتحــررة مــن أثــر 

) ســنوات وحتــى ٥ویهــدف االختبــار لقیــاس القــدرات العقلیــة لألفــراد مــن ســن(‘الثقافــة
)،وقد أعد رافـن ثالثـة مسـتویات مـن المصـفوفات المتتابعـة، تصـلح للمسـتویات ٦٥(

نـــــة( المســـــتخدم فـــــى الدراســـــة الحالیـــــة ) العادیـــــة ، والمتقدمـــــة ، والمصـــــفوفات الملو 
عامــــا، كمــــا  ١١-٦ویتكــــون مــــن القــــوائم (أ،أب ، ب)ویتناســــب مــــع االعمــــار مــــن 

 .تصلح للمعاقین وكبار السن ایضا
) مفــــردة موزعــــة علــــى ثالثــــة مســــتویات (أ،أب،ب) ، ٣٦یتكــــون المقیــــاس مــــن (

 وهــى عبــارة عــن شــكل ینقصــه جــزء وعلــى المفحــوص اختیــار البــدیل الصــحیح مــن
) بدائل ،ویعطى المفحـوص درجـة واحـدة علـى اإلجابـة الصـحیحة ، وصـفر ٦بین (

 .) درجة والصغرى صفر٣٦على اإلجابة الخاطئة، وتكون بذلك الدرجة العظمى (
وقــــد وقــــع اختیــــار البــــاحثتین علــــى االختبــــار نظــــرا لمالءمتــــه مــــع طبیعــــة عینــــة 

ع اسـتخدامه فـى عـدد الدراسة، وكذلك االطمئنان لثبـات وصـدق المقیـاس نظـرا لشـیو 
كبیــر مــن الدراســات ،وقــد اجــرى علیــه العدیــد مــن الدراســات والتــى اثبتــت صــالحیته 

  والوثوق فى استخدامه لقیاس الذكاء
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اختبار المسح النیورولوجى السریع  إعداد مارجریت مـوتى، هارولـد سـالیزلنج ، 
 )١٩٨٩) ،تعریب وتقنین عبد الوهاب محمد كامل(١٩٧٨( تورما سالیدنج

عـد اختبــار المسـح النیورولــوجى الســریع مـن األســالیب الفردیـة المناســبة للكشــف ی
عــن األطفــال الــذین یعــانون مــن صــعوبات الــتعلم ،  ویتضــمن االختبــار عــددا مــن 
المهـــام القابلـــة للمالحظــــة الموضـــوعیة، وتشـــیر المقــــاییس الفرعیـــة للمقیـــاس إلــــى : 

ظــــــیم الفراغــــــى ، المهــــــارات النمــــــو الحركــــــى ، اإلحســــــاس بالمعــــــدل واإلیقــــــاع ، التن
 .اإلدراكیة السمعیةوالبصریة ، اضطرابات االنتباه

وتصـــنف درجـــات المهـــام فـــي الخمســـة مســـتویات إلـــى ثـــالث مســـتویات: الدرجـــة 
درجــة ) وتشــیر إلــى معانــاة الطفــل مــن صــعوبات الــتعلم ،  ٥٠(أكثــر مــن المرتفعــة 

) إلـى عـدم وجـود  ٢٥) الى االشتباه فى وجود صعوبة ، واقل من ( ٤٩-٢٥ومن(
 .صعوبة تعلیمیة

إعـداد / مایكــل  مقیـاس تقــدیر سـلوك التلمیــذ لفــرز حـاالت صــعوبات الــتعلم : 
 )  ٢٠٠١بست تعریب مصطفى محمد كامل (

س لفــرز حــاالت صــعوبات الــتعلم مــن خــالل تقــدیر ســلوك األطفــال یهـدف المقیــا
) فقـرة موزعـة علـى خمـس ٢٤فى خمس خصائص سلوكیة ،ویتكـون المقیـاس مـن (

مقــاییس فرعیــة هــى : الفهــم الســماعى، الــذاكرة ، اللغــة المنطوقــة ، التوجــه الزمــانى 
غرى والمكـــانى ، التـــآزر الحركـــى ،الســـلوك الشخصـــى واالجتمـــاعى ، والدرجـــة الصـــ

، ویعتبـــر الطفـــل یعـــانى مـــن صـــعوبة تعلـــم إذا ١٢٠، والعظمـــى  ٢٤للمقیـــاس هـــى 
فیعبـر  ٦٠، بینمـا إذا حصـل علـى درجـة أكثـر مـن  ٦٠حصل على درجة أقل مـن 

  ذلك عن عدم وجود صعوبات تعلم لدى الطفل.
  ثانیا: أدوات الدراسة 
  )٢ملحق (: إعداد الباحثتان مقیاس دافعیة التعلم 

    یاس:الهدف من المق
  یهدف المقیاس للتعرف على دافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة.



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٥٧  

  خطوات إعداد المقیاس:
وفـــى ســــبیل إعــــداد المقیــــاس قامــــت الباحثتـــان بــــاالطالع علــــى األطــــر النظریــــة 
لمفهـوم دافعیـة الــتعلم ، كمـا تـم االطــالع علـى عــدد مـن مقـاییس دافعیــة الـتعلم مثــل 

Conti,A(2000)ابـراهیم ٢٠٠٣)، نبیل محمـد زایـد (٢٠٠٥طامى (، یوسف ق ، (
)،و ســهیرزكى محمــود ٢٠١٥)،ربعــى محمــد (٢٠١٥)، أمیــرة نمــر (٢٠٠٥أحمــد (

)، وفى حدود اطالع الباحثتین لم یوجد بین أى منها ما یالئم طبیعـة عینـة ٢٠١٥(
الدراســــة الحالیــــة ، وقــــد اســــتفادت الباحثتــــان مــــن تلــــك المقــــاییس فــــى تحدیــــد أبعــــاد 

  یاس المعد فى الدراسة الحالیة .المق
  وصف المقیاس:

) عبـارة ، ثـم ٤٠تم صیاغة عبارات المقیاس فى صورتها األولیة وكـان عـددها (
  ) عبارة موزعة على أربعة أبعاد :٣٨أصبح المقیاس فى صورته النهائیة (

 )،البعــد الثــانى :اإلهتمــام بالنشــاط٩البعــد األول : الفاعلیــة الذاتیــة وعددعباراتــه( 
) ، والبعـــد الثالـــث : تحمـــل المســـئولیة وعـــدد عباراتـــه ١٠المدرســـى وعـــدد عباراتـــه (

  ).٩)، والبعد الرابع وعدد عباراته(١٠(
  تقدیر درجات المقیاس:

یوجـد أمــام كـل عبــارة ثالثـة بــدائل لإلجابـة (دائمــا ) ، (أحیانـا )، (أبــدا )، یقابلهــا 
ارات الموجبــة ، والعكـس فــى ) علــى التـوالى وذلــك فـى حالــة العبـ١، ٢، ٣تقـدیرات (

درجــة  ١١٤حالـة العبـارات السـالبة، وبـذلك تكــون القیمـة العظمـى لـدرجات المقیـاس 
) توزیـع عبـارات المقیـاس علـى ١درجة، ویوضح جدول ( ٣٨، والقیمة الصغرى له 

  األبعاد األربعة 
  توزیع عبارات مقیاس دافعیة التعلم على األبعاد األربعة: ) ١جدول (

ـــــــــــــــــــــــام  تحمل المسئولیة المثابرة االهتم
 بالنشاط 

 الفاعلیة الذاتیة

*١* ٢ ٣ ٤ 
*٥ ٦ ٧* ٨ 

٩ ١٠ ١١ ١٢ 
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*١٣ ١٤ ١٥* ١٦ 
*١٧ ١٨ ١٩* ٢٠ 

٢١ ٢٢* ٢٣ ٢٤ 
٢٧ ٢٨                     * *٢٥ ٢٦ 
٢٩ ٣٠* ٣١ ٣٢ 
٣٣ ٣٤                      ٣٥ ٣٦ 
 *٣٧ ٣٨  

  عبارات سالبة *
طبقـت الباحثتـان المقیـاس علـى السـیكومتریة للمقیـاس التحقق من الخصائص 

) تلمیـذ وتلمیـذه مــن تالمیـذ الصـف الخـامس اإلبتــدائى بهـدف التأكـد مــن  ٤٠عـدد (
  وضوح تعلیمات االختبار ووضوح عباراته 

  الصدق الظاهرى للمقیاس:
ـــــــة ( ـــــــى صـــــــورته األولی ـــــــاس ف ـــــــم عـــــــرض المقی ـــــــى ( ٤٠ت ـــــــارة عل ) مـــــــن ٨) عب

ل علم النفس والصحة النفسیة ، وقـد تـم اسـتبعاد العبـارات فى مجا )١ملحق (المحكمین
%) ، وقـــد بلـــغ عـــددها عبـــارتین ، بینمـــا ٨٠التـــى قلـــت نســـب االتفـــاق علیهـــا عـــن (

%)،وفیمـا ١٠٠% : ٨٧,٥تراوحت نسب االتفـاق علـى بـاقى عبـارات المقیـاس بـین(
  یلى نص العبارتین المحذوفتین :

  اعلیة الذات ) أحرص على تطویر مهاراتى وقدراتى (بعد ف-
  أشعر بالنعاس بمجرد البدء فى المذاكرة ( بعد المثابرة )-

  االتساق الداخلى للمقیاس :
تم حساب معـامالت االرتبـاط بـین عبـارات المقیـاس واألبعـاد التـى تنتمـى إلیهـا ، 
كمـــا تـــم حســــاب معـــامالت االرتبـــاط بــــین أبعـــاد المقیـــاس بعضــــها الـــبعض وكــــذلك 

ــــة ، و تراو  ــــین (بالدرجــــة الكلی ــــاط المحســــوبة ب :  ٠,٦٢٤حــــت قــــیم معــــامالت االرتب
)، ممـا یـدل ٠,٠١) وهى قیم أكبر من القیمة الجدولیـة عنـد مسـتوى داللـة (٠,٧٢٧

  على قوة العالقة بین العبارات والبعد. الذى تنتمى إلیه.



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٥٩  

 :   ثبات المقیاس
تـم حســاب ثبــات المقیــاس بطریقــة إعـادة التطبیــق بفاصــل زمنــى أســبوعین ، وقــد 

) علـى الترتیـب ٠,٦٤، ٠,٦٨،  ٠,٨٤،٠,٧١لغت قیمة معامل الثبـات  لألبعـاد ( ب
) وهـى قیمـة مقبولـة،كما قامـت الباحثتـان بحسـاب  ٠,٨٢كما بلغت القیمة الكلیة له(

 ٠,٦٨، ٠,٨معامـــل االرتبـــاط بطریقـــة الفـــا كرونبـــاخ ، وقـــد بلغـــت قیمتـــه لألبعـــاد (
) وهـى قیمـة   ٠,٧٥الكلیـة لـه () على الترتیـب ، وبلغـت القیمـة 0.576، 0.566،

  مقبولة أیضا .
  )٣ملحق (اعداد الباحثتان  : مقیاس الذاكرة العاملة(فى ضوء نموذج بادلي)

 : الهدف من المقیاس -
هــدف هـــذا المقیـــاس إلـــى قیـــاس الـــذاكرة العاملـــة وفقـــا لنمـــوذج بـــادلي (المكـــون   

لمركــزى ، مصــد المعــالج ا -المكــانى) –اللفظــى ، المكــون غیــر اللفظــى (البصــرى 
 األحداث

 خطوات إعداد المقیاس: -
ــم اإلطــــالع علــــى األطــــر النظریــــة والعربیــــة واألجنبیــــة التــــي تناولــــت الــــذاكرة     تــ

العاملــة  ، واإلطــالع علــى بعــض المقــاییس الخاصــة بالــذاكرة العاملــة ومــن هــذه 
قیـــاس م،   (Swanson,1994): بطاریـــة اختبـــارات الـــذاكرة العاملــة المقــاییس

) واعتمـــد علـــى قیـــاس المكـــون اللفظـــى فقـــط ، اختبـــار ١٩٩٨أبـــو هاشـــم (الســـید 
ــــة ( )، اختبــــارات عــــادل العــــدل Mclean,Hitch,1999الــــذاكرة التنفیذیــــة المركزی

األشـكال )  -الرمـوز –الكلمات  –) وتكون من أربعة اختبارات (لألعداد ٢٠٠٠(
رات ) وتكـــون مـــن ثمـــان اختبـــا٢٠٠٥،اختبـــار رضـــا أبـــو ســـریع ،أحمـــد عاشـــور (

، أربعــــة تقــــیس المكــــون اللفظــــى وأربعــــة اختبــــارات تقــــیس المكــــون غیــــر اللفظــــى 
) لقیـــاس الـــذاكرة العاملـــة اللفظیـــة والـــذاكرة العاملـــة ٢٠٠٦اختبـــار فهمـــى فاضـــل (

لقیــاس الــذاكرة العاملــة لألطفــال )  Alloway,2007،بطاریــة (البصــریة المكانیــة 
الـذاكرة العاملـة اللفظیـة  )وتضمن ست مهام تقیس٢٠١٠تعریب عبد ربه سلیمان(
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) واعتمــد علــى قیــاس ٢٠٠٧مقیــاس محمــود علــى الســید (  وغیــر اللفظیــة ، 
مكـــونى الضـــبط التنفیـــذى المركـــزى واللوحـــة البصـــریة المكانیـــة ، مقیـــاس مختـــار 

) واعتمـــد علـــى اســـتخدام مهمـــة للـــذاكرة اللفظیـــة ، مهمـــة للـــذاكرة ٢٠٠٨الكیـــال (
ـــذاكرة ا ـــة البصـــریة ، مهمـــة لل لمكانیـــة  ، مهمـــة االنتبـــاه البصـــرى اإلنتقـــائي العامل

اختبـارات فرعیـة  ٦) لقیاس الذاكرة العاملـة وتكـون مـن ٢٠١٠،اختبارأمل نجاتى (
تقـــیس المكـــون اللفظـــى والمكـــون غیـــر اللفظـــى للـــذاكرة العاملـــة ، مقیـــاس محمـــود 

) واعتمـد علـى مهمـة ٢٠١٤عمر ، صفاء أبوالسـعود ، زینـب رزق ،ریـاض طـه (
ـــذاكرة العاملـــة اللفظیـــة، مقیـــاس أمـــل تركـــز علـــى ا لجانـــب اللغـــوى لقیـــاس ســـعة ال

) لقیــاس مهــام الــذاكرة العاملــة المكــون اللفظــى ،المكــون البصــرى ٢٠١٦الزغبــى (
  /المكانى ، المنفذ المركزى.

بعد اإلطالع على المقاییس المختلفة لقیاس الذاكرة العاملـة الحظـت الباحثتـان -
یــاس المكــون اللفظــى والمكــون البصــرى/المكانى أن أغلــب المقــاییس اعتمــد علــى ق

ــــى قیــــاس المكــــون الفظــــى والمكــــون  ــــة ، واعتمــــد القلیــــل عل ــــذاكرة العامل كمقیــــاس لل
فـى حـدود علـم البـاحثتین –البصرى /المكانى والمنفـذ المركـزى بینمـا لـم یتطـرق أحـد 

تــان لقیــاس المكونــات األربــع للــذاكرة العاملــة وفقــا لنمــوذج بــادلى ممــا دفــع الباحث –
ـــة وفقـــا لنمـــوذج بـــادلى المعـــدل  ـــذاكرة العامل إلـــى بنـــاء مقیـــاس یعتمـــد علـــى قیـــاس ال

المنفــــذ  –المكــــون البصــــرى/المكانى –وتكــــون مــــن مهــــام لقیــــاس (المكــــون اللفظــــى 
  مصد األحداث ) .  –المركزى 

 وصف المقیاس وتصحیحه: -    
  )٢تكون المقیاس من عشرة مهمات مقسمة كما هو موضح بالجدول ( 

أبعاد مقیاس الذاكرة العاملة والمهمات الفرعیة ووصفهاوطریقة : )٢(  جدول
  التصحیح

ون المـــــك  طریقة التصحیح  وصف المهمة  المهمة الفرعیة   البعد
اللفظى

جملة موزعـة  ١٤تتكون من   استرجاع آخر كلمة  
علــى خمســة مســتویات تبــدأ مـــن 

 مســتوىدرجــة واحــد لكــل 
یــــتم اســــترجاع كلماتــــه بشــــكل 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٦١  

جملتین وحتى ستة جمل ویطلب 
منه استرجاع آخر كلمة مـن كـل 

  ة  جمل

صـــــــــحیح ویكـــــــــون المجمـــــــــوع 
  درجات ٥الكلى لهذه المهمة 

تتكــــون مــــن خمســــة سالســــل   تتابع األرقام السمعي
مـــــن األرقـــــام تبـــــدأ بسلســـــلة مـــــن 
رقمـــین وحتـــى سلســـلة مـــن ســـبعة 
أرقــام ویطلـــب مـــن التلمیـــذ تـــذكر 
أحد األرقام من السلسة ویختلـف 

لمـــــراد تـــــذكره فـــــى مكـــــان الـــــرقم ا
  السلسلة.

درجة واحدة لكل رقـم یـتم 
اســــــــترجاعه بشــــــــكل صــــــــحیح 
ویكــون المجمـــوع الكلــى لهـــذه 

  درجات. ٥المهمة 

تتكــــون مــــن خمســــة سالســــل   االسترجاع العكسى
مـــــن األرقـــــام تبـــــدأ بسلســـــلة مـــــن 
رقمـــین وحتـــى سلســـلة مـــن ســـبعة 
أرقــام ویطلـــب مـــن التلمیـــذ تـــذكر 

  السلسة یشكل عكسى.

ل سلســلة درجــة واحــدة لكــ
یتم استرجاعها بشكل صحیح 
ویكــون المجمـــوع الكلــى لهـــذه 

  درجات. ٥المهمة 

  درجة ١٥المجموع الكلى لدرجات هذا البعد = 

صرى/المكانى
المكون الب

  

تتكـــون مـــن خمســـة بطاقـــات   استرجاع أماكن النقط
فى كل بطاقة مصـفوفة تبـدأ مـن 

تتضــمن نقطتـــین  ٢×٢مصــفوفة 
 ٦تتضمن  ٤×٥وحتى مصفوفة 

اط ، ویطلــــب مــــن التلمیــــذ أن نقـــ
یحفــــــــــــظ مكــــــــــــان النقــــــــــــاط فــــــــــــى 
المصــــــــــفوفةثم یســــــــــترجعها فــــــــــى 

  مصفوفة فارغة

درجـــــــــــــة واحـــــــــــــدة لكــــــــــــــل 
مصــــفووفة یــــتم تــــذكر أمــــاكن 
النقــــــــاط فیهــــــــا بشــــــــكل ســــــــلیم 
والمجموع الكلى لهـذه المهمـة 

  درجات. ٥

اكمـال الخــط واســترجاع 
 لونه
  

تتكـــون مـــن خمســـة بطاقـــات فـــى 
كـــــــــــل بطاقـــــــــــة مجموعـــــــــــة مـــــــــــن 

تحتــــوع علــــى  ٣×٣ت المصــــفوفا
نقطتــــین بلــــون معــــین  تبــــدأ مــــن 
مصـــــفوفة واحـــــدة وحتـــــى خمســـــة 
مصفوفات ، ویطلب مـن التلمیـذ 
أن یكمــــل الخــــط ویحفــــظ مكانـــــه 

درجـــــــــــــة واحـــــــــــــدة لكــــــــــــــل 
مصـــــفووفة یـــــتم تـــــذكر مكـــــان 
الخطوط ودرجة واحدة لتـذكر 
لــون الخـــط فیهــا بشـــكل ســـلیم 

الكلى لهـذه المهمـة  والمجموع
  درجات.١٠
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ولونه فى المصفوفة ثم یسترجعه 
  فى مصفوفة فارغة

رســـــــــــــم مســـــــــــــار بــــــــــــــین 
  النقطتین

تتكـــون مـــن خمســـة بطاقـــات فـــى 
كــل بطاقــة مصــفوفة بهــا نقطتــین 

تتضـمن  ٢×٢تبدأ مـن مصـفوفة 
نجمتـــین كعـــائق وحتـــى مصـــفوفة 

نجـوم كعـائق ،  ٦تتضمن  ٥×٥
ویطلب من التلمیذ أن یشیر إلى 
مســـــــار بـــــــین النقطتـــــــین متجنبـــــــا 

ا فـى النجوم كعائق ،ثم یسترجعه
  مصفوفة فارغة

درجـــة واحـــدة لكـــل مصـــفووفة 
یــــــــــتم تــــــــــذكر المســــــــــار بــــــــــین 
النقطتــــــــــــــین بشــــــــــــــكل ســــــــــــــلیم 
والمجموع الكلى لهـذه المهمـة 

  درجات ٥

  درجة ٢٠المجموع الكلى لدرجات هذا البعد = 

المعالج المركزى
  

تتكـــون مـــن خمســـة بطاقـــات فـــى   إتمام العملیة الحسابیة
كل بطاقة عملیة حسابیة بسیطة 

عـــــــرض علــــــى التلمیـــــــذ ناقصــــــة تُ 
بصـریًا وفـى نفـس الوقـت یقـرأ لــه 

 ٣مجموعة من األعداد تبدأ مـن 
أعداد من ضمنها ٧أعداد وحتى 

الحــــل الصـــــحیح ، ویطلــــب مـــــن 
التلمیــــذ أن یختارالعــــدد المناســــب 

  لحل العملیة.

درجـــــــة واحـــــــدة لكـــــــل عملیـــــــة 
حســــابیة یختــــار حلهــــا بشــــكل 
ســـلیم والمجمــــوع الكلــــى لهــــذه 

  درجات. ٥المهمة 

تتكـــون مـــن خمســـة بطاقـــات فـــى   عداد الزوجیة األ
كل بطاقـة مجموعـة مـن األعـداد 
تُعــرض علــى التلمیذیصــریا وفــى 
نفس الوقت یقرأ له مجموعة مـن 
األعــداد تبــدأ مـــن عــددین وحتـــى 

أعداد، ویطلب من التلمیذ أن  ٦
یختـار األعــداد الزوجیـة مــن بــین 

  القائمتین .

درجـــــــة واحـــــــدة لكـــــــل بطاقـــــــة 
وجیــــــــــة یختـــــــــار أعــــــــــدادها الز 

بشــكل ســلیم والمجمــوع الكلــى 
  درجات. ٥لهذه المهمة 

مجموعــة مــن البطاقــات فــى كــل   التغلب على المشتتات
لــــــون یختلـــــف مــــــن  اســـــمبطاقـــــة 

درجـــة واحـــدة لكـــل اجابـــة 
ســلیمة لكــل بطاقــة والمجمــوع 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
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١٦٣  

بطاقـــة ألخـــرى ومربـــع تـــم تلوینـــه 
بلـــون مختلـــف فـــى كـــل بطاقـــة ، 
ویطلــــب مـــــن التلمیـــــذ أن یجیـــــب 
بــــــنعم أو ال علـــــــى  ســــــؤال هـــــــل 
الكلمـــة الموجـــودة بـــاألعلى تتفـــق 

  للون الموجود باألسفلمع ا

 ٥الكلـــــــــــى لهـــــــــــذه المهمـــــــــــة  
  درجات

  درجة ١٥المجموع الكلى لدرجات هذا البعد = 

الجسر 
المرحلى

  

تتكـــون مـــن خمســـة بطاقـــات فـــى   التتبع المكانى مع العد
كـــــل بطاقـــــة جـــــدول مرســـــوم بـــــه 
مجموعــــة مــــن النقــــاط والمثلثــــات 

 ٨نقاط وحتى ٤تبدأ من والنجوم 
نقـــاط ، ویطلــــب مــــن التلمیــــذ أن 
یشـیر إلـى مسـار بـین النقـاط مــع 

  عد النقاط الموجودة.

درجــة واحــدة لكــل جــدول یــتم 
رسـم الخـط بـین النقـاط بشــكل 
ســــــلیم ودرجـــــــة واحـــــــدة لعـــــــدد 
النقاط السلیم والمجموع الكلى 

  درجات. ١٠لهذه المهمة 

  رجاتد ١٠المجموع الكلى لدرجات هذا البعد = 
 درجة ٦٠المجموع الكلى لدرجات المقیاس ككل = 

ویتوقــف التلمیــذ عــن أداء المهمــة أذا فشــل التلمیــذ فــى أداء بطاقــة مــن بطاقــات 
  المهمة وینتقل للمهمة التالیة

طبقـــت الباحثتـــان المقیـــاس التحقـــق مـــن الخصـــائص الســـیكومتریة للمقیـــاس :
خـامس اإلبتـدائى بهـدف التأكـد ) تلمیذ وتلمیذه من تالمیذ الصف ال ٤٠على عدد (

من وضوح التعلیمات الخاصة بكـل مهمـة وحدیـد الـزمن المناسـب للمهمـات الفرعیـة 
، وتم عمل ورقة إجابة منفصلة لتسـجیل اجابـات التالمیـذ وحسـاب الصـدق والثبـات 

 واالتساق الداخلي.
  تم حساب صدق المقیاس بطریقتین هما: حساب صدق المقیاس:-١

مـــن الســـادة المحكمـــین  )٨( تـــم عـــرض المقیـــاس علـــى :أ ـ صـــدق المحكمـــین
لمراجعــــة  )١ملحـــق (أعضـــاء هیئــــة التـــدریس المتخصصــــین فـــي علــــم الـــنفس التربــــوى 

ــا ووضــوحها، ومناســبة المهمــات  المهمــات مــن حیــث انتماؤهــا للبعــد وصــیاغتها لغویً
ألعمـــار التالمیـــذ ومـــدى وضـــوح طریقـــة اإلجابـــة بالنســـبة للتالمیـــذ وتراوحـــت نســـب 
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%)، وتـم تعـدیل بعــض المهمـات بنـاًءا علــى آراء ١٠٠% : ٨٧,٥اق مـا بــین (االتفـ
 السادة المحكمین.

تــم حســاب صــدق المحــك  ب ـ صــدق المحــك الخــارجي (الصــدق التالزمــي):
ـــــا مـــــع ١٩٩٨الخــــارجي مـــــن خــــالل تطبیـــــق مقیـــــاس الســــید أبـــــو هاشــــم  ( )، متزامنً

علـــى المقیاســـین  المقیـــاس المعـــد ،وبحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــات الطـــالب
ا عنـــد ٠,٧٦٣بلغـــت ( ) ممـــا یشـــیر إلـــى صـــدق المقیـــاس المعـــد وكـــان دال إحصـــائیً

 ).٠,٠١مستوى (
  حساب ثبات المقیاس:  -٢
  تم حساب ثبات المقیاس عن طریق:  
:  تـــم حســـاب ثبـــات المقیـــاس باســـتخدام ألفـــا كرونبـــاخ  طریقـــة ألفـــا كرونبـــاخ -أ

ثبـــات أبعـــاد المقیـــاس فكانـــت قـــیم ) ، و ٠,٧٩٤وبلـــغ معامـــل ثبـــات المقیـــاس ككـــل (
  )٠,٧١٣، ٠,٧٤، ٠,٦٩، ٠,٦٥٢مقبولة بلغت (

قامـــت الباحثتـــان بحســـاب االتســـاق  حســـاب االتســـاق الـــداخلي للمقیـــاس: -٣
الــــداخلي للمقیـــــاس مـــــن خـــــالل حســـــاب معــــامالت ارتبـــــاط  بیرســـــون بـــــین درجـــــات 

یـاس والدرجـة المهمات ودرجة البعد الذي تنتمي إلیه، وأیًضـا بـین درجـات أبعـاد المق
  الكلیة للمقیاس، وكذلك درجات المهمات والدرجة الكلیة للمقیاس.

أ ـ حســاب االتســاق الــداخلي بــین درجــات مهمــات المقیــاس والبعــد الــذي تنتمــي 
  إلیه: 
تراوحــت قــیم معــامالت االرتبــاط المحســوبة بــین كــل مهمــة والبعــد الــذي تنتمــي  

لقیمـــة الجدولیـــة عنـــد مســـتوى ) وهـــى قـــیم أكبـــر مـــن ا٠,٧٢٧:  ٠,٦٢٤إلیـــه بـــین (
  )، مما یدل على قوة العالقة بین الموقف والبعد.٠,٠١داللة (

ب ـ حســـاب االتســـاق الـــداخلي بـــین درجـــات أبعـــاد المقیـــاس والدرجـــة الكلیـــة 
للمقیـــاس: تراوحـــت معـــامالت االرتبـــاط ألبعـــاد المقیـــاس مـــع الدرجـــة الكلیـــة لـــه بـــین 
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١٦٥  

ـــــد مســـــ٠,٧٦٢:  ٠,٦١٧( ـــــة عن ـــــى ٠,٠١توى () وهـــــى جمیعـــــًا دال ـــــدل عل ) ممـــــا ی
  االتساق الداخلي للمقیاس.

ج ـ حســاب االتســاق الــداخلي بــین درجــات المهمــات والدرجــة الكلیــة للمقیــاس: 
تراوحــت قــیم معــامالت االرتبــاط المحســوبة بــین كــل مهمــة والدرجــة الكلیــة للمقیــاس 

ى )، وهى قیم مرتفعة وأكبر من القیمة الجدولیـة عنـد مسـتو ٠,٧٥٤،  ٠,٦٣٢بین (
  ) مما یدل على اتساق المقیاس.٠,٠١داللة (

    وتفسیرها:وتفسیرها:  ومناقشتهاومناقشتها  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج
  نتائج الفرض االول : 

نــص الفــرض االول علــى انــه " توجــد فــروق دالــة احصــائیا بــین متوســط درجــات 
مجموعـــــة التالمیـــــذ ذوى صـــــعوبات الـــــتعلم و متوســـــط درجـــــات مجموعـــــة التالمیـــــذ 

  ح مجموعة التالمیذ العادیین" العادیین فى دافعیة التعلم لصال
للتحقق من ذلك الفرض تم اسـتخدام اختبـار " ت" الیجـاد الفـروق بـین متوسـطى 
درجـــات مجموعـــة التالمیـــذ العـــادیین ومجموعـــة التالمیـــذ ذوى صـــعوبات الـــتعلم فـــى 
دافعیــة الــتعلم حیــث تــم حســاب المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة وقیمــة 

  ) یوضح ذلك  ٣دول ( "ت" وداللتها والج
نتائج اختبار "ت" للفروق بین متوسطى درجات التالمیذ : ) ٣جدول ( 

 العادیین والتالمیذ ذوى صعوبات التعلم فى دافعیة التعلم
المتوســـــــــــــــــط  العدد المجموعات 

 الحسابي
االنحـــــــــــــــــراف 

 المعیاري
  الداللة قیمة ت

الفاعلیــــــــــــــــــــــــة 
 الذاتیة

 2.04939 23.4000 45 عادیین
26.263 

٠
ذوى صـــــــــعوبات  ٠١,

 التعلم
30 11.5333 1.69651 

االهتمــــــــــــــــــــــام 
 بالنشاط

 2.63370 25.1333 45 عادیین
10.664 ٠

ذوى صـــــــــعوبات  ٠١,
 التعلم

30 19.5000 1.45626 

تحمــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 المسئولیة

 1.72679 25.5333 45 عادیین
24.814 ٠

 1.42272 16.1000 30ذوى صـــــــــعوبات  ٠١,
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١٦٦١٦٦DDOOII : 1100..1122881166//00005544559911                                                         

 التعلم
 1.44844 24.2444 45 عادیین المثابرة

5.340 
٠
ذوى صـــــــــعوبات  ٠١,

 التعلم
29 22.0000 2.17124 

الدافعیة  
 كلى

 4.83276 98.3111 45 عادیین
26.702 ٠

ذوى  ٠١,
 صعوبات التعلم

30 68.4000 4.62825 

      ) مایلى :  ٣یتضح من الجدول ( 
) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -

جموعـــــة التالمیـــــذ ذوى صـــــعوبات الــــــتعلم و متوســـــط درجـــــات مجموعــــــة م
 التالمیذ العادیین فى الفاعلیة الذاتیة لصالح مجموعة التالمیذ العادیین. 

) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -
مجموعـــــة التالمیـــــذ ذوى صـــــعوبات الــــــتعلم و متوســـــط درجـــــات مجموعــــــة 

 ین فى االهتمام بالنشاط لصالح مجموعة التالمیذ العادیین. التالمیذ العادی
) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -

مجموعـــــة التالمیـــــذ ذوى صـــــعوبات الــــــتعلم و متوســـــط درجـــــات مجموعــــــة 
 التالمیذ العادیین فى تحمل المسئولیة لصالح مجموعة التالمیذ العادیین. 

) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١اللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى (توجـــد فـــروق ذات د -
مجموعـــــة التالمیـــــذ ذوى صـــــعوبات الــــــتعلم و متوســـــط درجـــــات مجموعــــــة 

 التالمیذ العادیین فى المثابرة لصالح مجموعة التالمیذ العادیین. 
) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -

لم و متوســـــط درجـــــات مجموعــــــة مجموعـــــة التالمیـــــذ ذوى صـــــعوبات الــــــتع
 التالمیذ العادیین فى الدافعیة ككل لصالح مجموعة التالمیذ العادیین. 

ویمكــن تفســیر نتــائج الفــرض األول بــالرجوع لإلطــار النظــرى ونتــائج الدراســـات 
الســــابقة للدراســــة الحالیــــة ، فقــــد وجــــدت عالقــــة موجبــــة دالــــة بــــین دافعیــــة الــــتعلم 

) وعـــرین عبــــد  ٢٠١٥ســـة ســـهیر زكـــى محمـــود(والتحصـــیل الدراســـى كمـــا فـــى درا
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١٦٧  

) ، ونظرا النخفـاض تحصـیل ذوى صـعوبات الـتعلم مقارنـة ٢٠١٧القادر واخرون (
بالعــادیین فقــد جــاءت الفــروق أیضــا لصــالح العــادیین فیمــا یخــص دافعیــة الــتعلم ، 
كمــا وجــدت عالقــة موجبــة بــین دافعیــة الــتعلم والــذكاء االنفعــالى فــى دراســة ســهیر 

مكانیــــة تحدیــــد ) ٢٠١٥زكــــى ( ویــــرتبط الــــذكاء االنفعــــالى بــــوعى األفــــراد بــــذواتهم وإ
أهــدافهم ورغبــاتهم وكــذلك المواقــف التــى مــن شــأنها تحقیــق الســعادة والرضــا لــدیهم 
والــوعى الــدقیق بالحالــة الداخلیــة ، ومــن ثــم فــان انخفــاض الــذكاء االنفعــالى یــؤدى 

، كمــا وجــدت عالقـــة  النخفــاض الدافعیــة لــدى ذوى الصــعوبات مقارنــة بالعــادیین 
ــــذات كمــــا فــــى دراســــة كلثــــوم العایــــب  ــــة ال ــــة الــــتعلم وفعالی ــــة بــــین دافعی ــــة موجب دال

ـــذات بمعتقـــدات األفـــراد  ٢٠١٥) ودراســـةربعى محمـــد (٢٠١٠( ) وتـــرتبط فعالیـــة ال
حـول كفـاءتهم ونجـاحهم فــى أداء األعمـال التـى تسـند إلــیهم ، ونظـرا لتكـرار خبــرات 

میـة لـذوى صـعوبات الـتعلم مقارنـة بالعـادیین ومـن ثـم الفشل وتدنى المهارات األكادی
انخفـاض فعالیــة الــذات لــدیهم ،فقــد وجــدت فــروق دالــة فالدافعیــة بیــنهم أیضــا ، كمــا 
وجدت عالقة دالة بین دافعیة التعلم والرضا عـن الحیـاة كمـا فـى دراسـة نـوار عقبـة 

لمدرسـیة أو ) ویرتبط الرضا عن الحیاه بجـودة الحیـاة عامـة وجـودة الحیـاة ا٢٠١٧(
األكادیمیــة ومــن ثــم تــأتى الفــروق لصــالح العــادیین مقارنــة بــذوى صــعوبات الــتعلم ، 

) لوجـود عالقـة دالـة بـین دافعیـة الـتعلم وحـل ٢٠١٥كماتوصلت دراسـة أمیـرة نمـر (
المشـــكالت التعلیمیـــة األمـــر الـــذى یفســـر انخفـــاض الدافعیـــة لـــدى ذوى الصـــعوبات 

  مقارنة بالعادیین .
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  : لثانىنتائج الفرض ا
نـص الفـرض الثــانى علـى انـه " توجــد فـروق دالـة احصــائیا بـین متوسـط درجــات 
مجموعـــــة التالمیـــــذ ذوى صـــــعوبات الـــــتعلم و متوســـــط درجـــــات مجموعـــــة التالمیـــــذ 

  العادیین فى الذاكرة العاملة لصالح مجموعة التالمیذ العادیین " . 
ق بـین متوسـطى للتحقق من ذلك الفرض تم اسـتخدام اختبـار " ت" الیجـاد الفـرو 

درجـــات مجموعـــة التالمیـــذ العـــادیین ومجموعـــة التالمیـــذ ذوى صـــعوبات الـــتعلم فـــى 
مكونـــــات الـــــذاكرة العاملـــــة حیـــــث تـــــم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات 

  ) یوضح ذلك  ٤المعیاریة وقیمة "ت" وداللتها والجدول ( 
العادیین  نتائج اختبار "ت" للفروق بین متوسطى التالمیذ: ) ٤جدول ( 

 والتالمیذ ذوى صعوبات التعلم فى مكونات الذاكرة العاملة
المتوســـــــــــــــــط  العدد المجموعات 

 الحسابي
  الداللة قیمة ت االنحراف المعیاري

 7.138 1.25449 12.2889 45 عادیین المكون اللفظى
ذوى صــــــــــــــــعوبات  ٠,٠١

 التعلم
30 9.9333 1.59597 

المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
البصــــرى/المكان

 ى

 19.477 1.88776 16.0667 45 عادیین
ذوى صــــــــــــــــعوبات  ٠,٠١

 التعلم
30 6.2667 2.46259 

 10.777 1.23215 12.0667 45 عادیین المعالج المركزى
ذوى صــــــــــــــــعوبات  ٠,٠١

 التعلم
30 6.1333 3.38081 

 5.415 80214. 9.3556 45 عادیین الجسر المرحلى
ذوى صــــــــــــــــعوبات  ٠,٠١

 التعلم
30 7.3667 2.26645 

 18.779 3.39712 49.7778 45 عادیین اكرة الكلیةالذ
ذوى صعوبات  ٠,٠١

 التعلم
30 29.7000 5.85544 

  ) ما یلى : ٤یتضح من الجدول ( 
) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -

مجموعــة التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم و متوســط درجــات مجموعــة التالمیــذ 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٦٩  

 .فى المكون اللفظى لصالح مجموعة التالمیذ العادیینالعادیین 
) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -

مجموعــة التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم و متوســط درجــات مجموعــة التالمیــذ 
 .لصالح مجموعة التالمیذ العادیینالمكون البصرى/المكانى العادیین فى 

) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١لـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى (توجـــد فـــروق ذات دال -
مجموعــة التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم و متوســط درجــات مجموعــة التالمیــذ 

 .  لصالح مجموعة التالمیذ العادیینالمعالج االمركزى العادیین فى 
) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -

ات الــتعلم و متوســط درجــات مجموعــة التالمیــذ مجموعــة التالمیــذ ذوى صــعوب
 .لصالح مجموعة التالمیذ العادیین الجسرالمرحلىالعادیین فى 

) بـــین متوســـط درجـــات ٠,٠١توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -
مجموعــة التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم و متوســط درجــات مجموعــة التالمیــذ 

 .الح مجموعة التالمیذ العادیینككل لص الذاكرة العاملةالعادیین فى 
) ودراســـــة ١٩٩٨وتتفــــق هـــــذه النتیجـــــة مــــع نتـــــائج دراســـــة (الســــید أبـــــو هاشـــــم ،

)Swanson & Lee, 2001، الهــادى ) ودراســة (دالیــا عبــد٢٠٠٥) ودراسـة (احمــد عاشــور 
) والتـى توصـلت لوجـود فـروق (Maehler & Schuchardt, 2009) ودراسـة ٢٠٠٩،

لتالمیـــذ ذوى صــعوبات الـــتعلم فــى مكونـــات الــذاكرة العاملـــة بــین التالمیـــذ العــادیین وا
والـذاكرة العاملــة ككــل لصــالح التالمیــذ العــادیین وتتفـق هــذه النتیجــة جزئیــا مــع دراســة 

)Bayliss, Jarrold, Baddeley& Leigh,2005 والتـى أشـارت  إلـى مسـتوى متكـافئ (
بات الـتعلم  إال أنهـا اشـارت للذاكرة العاملة بین التالمیذ العادیین والتالمیذ ذوى صعو 

الى أن هناك تقییدا للذاكرة العاملة  ظهـر فـى شـكل فـروق بـین المجمـوعتین، ویمكـن 
تفســـــیر هـــــذه النتیجـــــة  إلـــــى أن التالمیـــــذ العـــــادیین قـــــادرون علـــــى تخـــــزین ومعالجـــــة 
المعلومــات بینمــا تــؤثر صــعوبة الــتعلم علــى أداء التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم فهــم 

ء متوســط علــى االقــل ولـــدیهم تباعــد بــین قــدراتهم وامكانیــاتهم وادائهـــم یتمیــزون بــذكا
الفعلـــى ولـــدیهم قصـــور فـــى االنتبـــاه والتـــآزر الحركـــى ولـــدیهم فجـــوة كبیـــرة بـــین االداء 
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االكــــادیمى الفعلـــــى واالداء المتوقـــــع كــــل ذلـــــك یـــــنعكس علــــى قـــــدرة الـــــذاكرة العاملـــــة 
  لعادیین .  بمكوناتها على اداء مهامها بشكل مماثل للتالمیذ ا

  :  نتائج الفرض الثالث
نص الفرض الثالث على أنه " ال توجـد عالقـة دالـة إحصـائیا بـین دافعیـة الـتعلم 

  والذاكرة العاملة لدى كل من التالمیذ ذوى صعوبات التعلم و التالمیذ العادیین." 
للتحقق من ذلك الفـرض تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بـین دافعیـة الـتعلم  والـذاكرة 

) وهـى ٠,٦٠املة لدى مجموعة التالمیذ العادیین وبلغت قیمـة معامـل االرتبـاط (الع
أى توجـد عالقــة دالـة موجبـة بــین دافعیـة الــتعلم   ٠,٠١دالـة احصـائیا عنــد مسـتوى 

والـــذاكرة لــــدى العـــادیین ، وكــــذلك تـــم حســــاب معامـــل االرتبــــاط بـــین دافعیــــة الــــتعلم  
صــعوبات الــتعلم وبلغــت قیمــة معامــل والــذاكرة العاملــة لــدى مجموعــة التالمیــذ ذوى 

) وهــى غیــر دالــة احصــائیا أى انــه ال توجــد عالقــة دالــة احصــائیا ٠,١٧االرتبــاط (
ویمكن تفســیر ،بــین دافعیــة الــتعلم والــذاكرة ككــل لــدى التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم

نتــائج الفــرض الثالــث بــالرجوع لتفســیر نتــائج كــل مــن الفــرض األول والثــانى للدراســة 
ـــذاكرة العاملـــة لصـــالح الحالیـــ ـــة فـــى كـــل مـــن الدافعیـــة وال ة حیـــث وجـــدت فـــروق دال

العادیین األمر الذى قد یرتبط بـاختالف طبیعـة كـل مـن الدافعیـة والـذاكرة لـدى ذوى 
صعوبات التعلم ومن ثم اختالف العالقة بین المتغیـرین لـدیهم ، كمـا أنـه فـى ضـوء 

فــإن دافعیــة الــتعلم تــرتبط بمعتقــدات تفســیر النظریــة المعرفیــة والــذى تتبنــاه الباحثتــان 
األفــراد حــول ذواتهــم وكــذلك تحدیــد األهــداف واختیــار األنشــطةواتخاذ القــرارات وفقــا 
لتوجهــاتهم الشخصــیة ولــیس أهــداف وتوجهــات اآلخــرین فقــد یكــون ذوى صــعوبات 
الـــتعلم أكثـــر تركیـــزا علـــى توجهـــات وتوقعـــات اآلخـــرین ، كمـــا تـــرتبط الدافعیـــة أیضـــا 

المعرفیـــة لألفـــراد واســـتیعاب المعـــارف وكـــذلك البنـــاء المعرفـــى لألفــــراد بالمعالجـــات 
واسـتیعاب المعـارف الجدیــدة وتمثلهـا فـى ضــوء البنـاء المعرفـى ومــن ثـم فـإن قصــور 
وضعف الخبرات المعرفیة المدرسیة لدى ذوى الصعوبات قـد یـؤثر فـى العالقـة بـین 

ـــة مقارنـــة بالعـــادیین وذلـــك  ـــذاكرة العامل تبـــار الدافعیـــة شـــرط أساســـى باعالدافعیـــة وال
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١٧١  

لحدوث التعلم ،اال أن االفتقار للدافعیة قد یكون مـن العوامـل المصـاحبة لصـعوبات 
الــتعلم والتــى ال تمثــل فــى ذاتهــا صــعوبات تعلــم ، كمــا انهــا لیســت مســببة للصــعوبة 

كمــا یمكــن تفســیر هــذه النتیجــة بــأن الــذاكرة ولكنهــا تكــون نتیجــة لهــذه الصــعوبات ،
ركنا أساسیا من أركان الـتعلم فهـى مفتـاح العملیـات المعرفیـة المرتبطـة العاملة تمثل 

بــــالتعلم فهــــى تســــمح للتالمیــــذ باالحتفــــاظ بالمعلومــــات واســــترجاعها بســــرعة فعملیــــة 
الـتعلم تبـدأ باالنتبــاه ثـم االدراك ثـم الــذاكرة  ونجـاح التلمیـذ فــى االسـتفادة مـن الــذاكرة 

علم یزیــد مــن فــرص نجاحــه وزیــادة االســتثارة العاملــة لدیــه وتوظیفهــا أثنــاء عملیــة الــت
والدافعیــة للــتعلم ، وینبغــى اإلشــارة إلــى أن نتیجــة الفــرض الثالــث قــد تختلــف إذا مــا 

  طبقت على عینات أخرى وبأعداد اكبر من عینة الدراسة الحالیة.
  نتائج الفرض الرابع : 

دافعیـة الـتعلم نص الفرض الرابع على أنـه " ال تسـهم الـذاكرة العاملـة فـى التنبـؤ ب
  لدى كل من التالمیذ ذوى صعوبات التعلم والتالمیذ العادیین "  

وللتحقــق مــن ذلــك الفــرض تــم اســتخدام تحلیــل االنحــدار الخطــى البســیط بطریقــة 
Enter   حیث تم حساب قیة معامـل االرتبـاطR  ومعامـل التحدیـدR2  كمـا یتضـح.

  )  ٥من  جدول ( 
ومعامل التحدید لمجموعة التالمیذ  جدول معامل االرتباط: ) ٥جدول ( 

 العادیین ومجموعة ذوى صعوبات التعلم
معامـــــــــل   النموذج  المجموعات

  االرتباط
R 

معامـــــــــــل 
  التحدید

R2 

معامـــــــــــــــــل 
ــــــــــــــد  التحدی

  المعدل

الخطـــــــــــــــــأ 
المعیـــــــــارى 

  فى التقدیر

التغیر فـى 
معامـــــــــــل 

  التحدید
  ٠,٣٥٦  ٣,٩٢٢ 341.٠ 356.٠ ٠.597a 1 العادیین

ذوى صـــعوبات 
 التعلم

1 ٠.171a .029 ٠.029 4.641  ٠,٢٩  

(a)predictors:الذاكرة العاملة  
  )ما یلى : ٥یتضح من جدول (  

 أن قیم معامل االرتباط الثالثة وهي معامل االرتبـاط البسـیط R) ٠,٥٩٧قـد بلـغ (
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١٧٢١٧٢DDOOII : 1100..1122881166//00005544559911                                                         

فـــي حـــین كـــان معامـــل التحدیـــد  R2 (0.356 ) بینمـــا بلـــغ معامـــل التحدیـــد
ن تفســـر اســتطاعت أالعاملــة  ممــا یعنــي بــأن الــذاكرة (0.356)  المصــحح

) یعزى إلـى عوامـل 0.64والباقي () من التغیرات الحاصلة في الدافعیة ٠,٣٦(
ذلــك لــدى التالمیــذ العــادیین ، بینمــا كانــت قــیم معامــل االرتبــاط الثالثــة اخــرى و 

 R2 ) بینما بلـغ معامـل التحدیـد٠,١٧١قد بلغ (R وهي معامل االرتباط البسیط
ممـا یعنـي بـأن  (0.029)  عامـل التحدیـد المصـحح) في حین كـان م ٠,٠٢٩(

ــــة اســــتط ) مــــن التغیــــرات الحاصــــلة فــــي 0.029ن تفســــر (اعت أالــــذاكرة العامل
 وهى قیمة صغیرة جدا     صعوبات التعلمالدافعیة وذلك لدى التالمیذ 

ـــه  وتظهـــر نتـــائج جـــدول (   ) الخاصـــة بتحلیـــل التبـــاین والـــذي یمكـــن مـــن خالل
ریــق قیمـة "ف"وكمــا یالحـظ مــن جــدول التفسـیریة للنمــوذج ككـل عــن ط القــوة معرفـة

) وهـــى ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ٢٣,٧٨٨)  أن قیمـــة "ف " بلغـــت (٥(
التفســیریة العالیــة  القــوة ممــا یؤكــد ) وذلــك لــدى مجموعــة التالمیــذ العــادیین٠,٠١(

اإلحصائیة ، بینمـا كانـت بلغـت قیمـة  لنموذج اإلنحدار الخطي المتعدد من الناحیة
) وهــى غیــر دالـــة احصــائیا وذلــك لـــدى مجموعــة ذوى صـــعوبات ٠,٨٤٦(   "ف "

  التعلم.
لمجموعة التالمیذ العادیین ومجموعة " لیل التباین وقیمة " فتح: )٥جدول (

 ذوى صعوبات التعلم
ــــــــــــوع  النموذج المجموعات مجم

  المربعات
درجــــــــــــــــات 

 الحریة
متوســـــــط 
 المربعات

 الداللة قیمة "ف"

 ٠,٠١ 23.788 15.387 43 661.625 1 العادیین
ذوى 

صـــــــــعوبات 
 التعلم

1 602.979 28 21.535  ٠.846 ___ 
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١٧٣  

ة الثابت ومعامالت اإلنحدار وداللتها اإلحصائیة للذاكرة العاملة وبحساب قیم
  ) ٦على الدافعیة للتعلم كما یشیر جدول ( 

قیمة الثابت ومعامالت اإلنحدار وداللتها اإلحصائیة للذاكرة : ) ٦جدول ( 
مجموعة التالمیذ العادیین ومجموعة التالمیذ   العاملة  على الدافعیة للتعلم لدى

 ت التعلمذوى صعوبا
   النموذج المجموعات

  معامالت االنحدار غیر المعیاریة 
 

معــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت 
االنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار 

 المعیاریة

 الداللة  قیمة ت

B Std. Error Beta 
 ٠,٠١ 6.454  8.685 56.049 الثابت 1 العادیین

الذاكرة 
 ككل

٠.849 ٠.174 ٠.597 4.877 ٠
,٠١ 

ذوى 
صـــــــــعوبات 

 التعلم

ا
 لثابت

64.
379 

4.452  14.
460 

٠
,٠١ 

ا
لــذاكرة 
 ككل 

٠
.135 

٠.147 ٠.171 ٠
.920 

_
__ 

) یتضــــح وجــــود داللـــــة احصــــائیة لثابــــت معادلــــة االنحـــــدار  ٦مــــن جــــدول  (  
) ، كمـــا توجــــد ٦,٤٥٤) حیـــث بلغـــت  قیمــــة " ت" (٠,٠١الخطـــى  عنـــد مســــتوى (

لـق داللة احصائیة لمعامل معادلة االنحـدار الخطـى المعیـارى وغیـر المعیـارى المتع
) وهـى ذات داللـة احصـائیة عنـد ٤,٨٧٧بالذاكرة العاملة حیـث بلغـت قیمـة "ت "  (

) وذلـــك لـــدى مجموعـــة التالمیـــذ العـــادیین وبـــذلك فإنـــه یمكـــن التنبـــؤ ٠,٠١مســـتوى (
بالدافعیة للتعلم من خـالل الـذاكرة العاملـة  و  یمكـن التوصـل إلـى معادلـة اإلنحـدار 

     معیاریة كالتالى:( الحد الثابت ) غیر الBetaباستخدام 
ـــتعلم = ـــة وذلـــك لمجموعـــة   X ٠,٨٤٩+  ٥٦,٠٤٩الدافعیـــة لل ـــذاكرة العامل ال

  التالمیذ العادیین
)   ٦مـن جـدول  ( أما بالنسبة لمجموعة التالمیذ ذوى صعوبات التعلم فیتضـح 

) حیـث ٠,٠١وجود داللة احصـائیة لثابـت معادلـة االنحـدار الخطـى  عنـد مسـتوى (
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ـــة احصـــائیة لمعامـــل معادلـــة ١٤,٤٦٠(بلغـــت  قیمـــة " ت"  ) ، بینمـــا لـــم توجـــد دالل
  االنحدار الخطى المعیارى وغیر المعیارى المتعلق بالذاكرة العاملة

وتتفـق هـذه النتیجـة مــع نتیجـة الفـرض الثالـث حیــث وجـدت عالقـة ارتباطیـة بــین 
ذاكرة حیــث یمكــن أن تســهم الــالــذاكرة العاملــة ودافعیــة الــتعلم لــدى التالمیــذ العــادیین 

العاملـــة فـــى زیـــادة دافعیـــة التلمیـــذ للـــتعلم فقـــدرة التلمیـــذ علـــى االحتفـــاظ بالمعلومـــات 
ـــتعلم  ومعالجتهـــا واســـتدعاؤها عنـــد الحاجـــة فـــى الـــذاكرة العاملـــة یزیـــد مـــن دافعیتـــه لل
  وقدرتــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى المثــــــــــــــــــابرة فــــــــــــــــــى انجــــــــــــــــــاز المهــــــــــــــــــام الموكلــــــــــــــــــة الیــــــــــــــــــه .
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  دراسات مقترحة:
 وراء ارتفــاع /انخفــاض دافعیــة الــتعلم لــدى ذوى  دراســة إكلینیكیــة للعوامــل الكامنــة

  صعوبات التعلم. 
  برنــامج إثرائــى مقتــرح لتنمیــة الدافعیــة للــتعلم لــدى ذوى صــعوبات الــتعلم بالمرحلــة

 االبتدائیة.
  الذاكرة العاملة لدى المعرضون لخطر اإلصابة بصـعوبات الـتعلم بمرحلـة ریـاض

 دراسة سیكومتریة / إكلینیكیة.-األطفال
 ب المعاملــة الوالدیــة المدركــة وعالقتهــا بدافعیــة الــتعلم لــدى ذوى صــعوبات أســالی

 التعلم.
  ــــدى ــــة ل ــــة والالمعرفی ــــة وعالقتهــــا بــــبعض المتغیــــرات المعرفی ــــذاكرة العامل ســــعة ال

 التالمیذ العادیین وذوى صعوبات التعلم.
 یـة برنامج تـدریبى لتحسـین أداء مهـام الـذاكرة العاملـة لـدى تالمیـذ المرحلـة االبتدائ

 ذوى صعوبات التعلم.
  ـــــــة دراســـــــة مقارنـــــــة الداء التالمیـــــــذ العـــــــادیین وذوى صـــــــعوبات الـــــــتعلم األكادیمی

  والمتأخرین دراسیا والموهوبین فى الذاكرة العاملة .
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 المراجع
) . االسـترتیجیات الدافعـة للـتعلم وعالقتهـا بمسـتوى ٢٠٠٥إبـراهیم أحمـد إبـراهیم ( -

ــــد ــــاخ التعلیمــــى والنــــوع ل ــــة الثانویــــة. الــــذكاء والمن رســــالة ى طــــالب المرحل
  ، كلیة التربیة ، جامعة المنصورة . ماجستیر غیر منشورة

). االنتبـاه و الـذاكرة العاملـة لـدى عینـات مختلفـة مـن ٢٠٠٥أحمد حسن عاشور( -
مجلــــــة ذوي صـــــعوبات الــــــتعلم  و ذوي فــــــرط النشــــــاط الزائــــــد و العــــــادین. 

  .٢٩٥- ٢٢٩)،  ١، جامعة المنوفیة،(البحوث النفسیة و التربویة
). فعالیـــــة التــــــدریب القـــــائم علــــــى حــــــل ٢٠١٤احمـــــد عثمــــــان ، جـــــابر عیســــــى ( -

مجلــة  .المشـكالت فــى تحســین الــذاكرة العاملــة لــدى ذوى صــعوبات الــتعلم 
 .٥٩ -١)،٦(١، التربیة الخاصة

ب علـــى بعـــض مهـــام الـــذاكرة العاملــــة ٢٠١٠أمـــل ســـلیمان نجـــاتى( - ). أثـــر التـــدرٌ
ـیة على تحسـن بعض مهـارات الفهــم القرائــى لـدى عینـة  اللفظیة وغیر اللفٌظ

یــة ذوي صــعوبات الــتعلم  ــذ المرحلــة االبتداٌئ ــة .مــن تالمیٌ ــة كلیــة التربی مجل
 .١٠٧-٥٩، ١،جامعة قناة السویس ، بالسویس

–مقیــاس مهــام الــذاكرة العاملــة (تخــزین ).٢٠١٦أمــل عبــد المحســن الزغبــى ( -
 المصریة.القاهرة :االنجلو .معالجة).كراسة التعلیمات

). ســعة الــذاكرة العاملــة والدافعیــة وعالقتهمــا بفاعلیــة حــل ٢٠١٥أمیــرة نمرعنبــر ( -
، كلیــة التربیـة ، جامعــة رسـالة دكتــوراهالمشـكالت لــدى الطلبـة الجــامعیین، 

  الیرموك.
).الفــروق الفردیـــة فـــي ٢٠١٣بــدر محمـــد األنصــارى ،عبـــد ربـــه مغــازى ســـلیمان ( -

حولیـــة . ١٢وحتـــى  ٤تیین  مـــن عمـــرالـــذاكرة العاملـــة لـــدى األطفـــال الكـــوی
 .١٠٢-٣٤،٧، اآلداب والعلوم االجتماعیة

علــم الــنفس التربــوى وتطبیقاتــه فــى مجــال ) . ٢٠٠٤تیســیر مفلــح الكوافحــة ( -
 ، عمان ،دار المسیرة للنشر والتوزیع. ٤.طالتربیة الخاصة
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ـــم الـــنفس) . ٢٠٠١جمـــال مثقـــال القاســـم ( - . بیـــروت ، دار صـــفاء مبـــادىء عل
 توزیع .للنشر وال

ن وذوي ییدلعادى العاملة لرة اكذالا.) ٢٠٠٩دي.(لهاد اعبدالیــــــــــــــــــــــــا خیــــــــــــــــــــــــري  -
س لخامف ابالصم لتعلائي طبوسیا ن داریرلمتأخم والتعلت اباوصع

- ٢٥٥)، ١٤٣( ٤،  رهزألامجلة كلیة  جامعة  .بیةرلتائي. داالبتا
٢٨٨     

اكرة العاملـة ).فاعلیـة  التـدریب الحاسـوبى  لمهـارات الـذ٢٠١٢رانیـا محمـد الفـار ( -
علــــى اداء مكوناتهـــــا األربعـــــة لـــــدى عینــــة مـــــن االطفـــــال :دراســـــة تجریبیـــــة 

 .٣٦٩ -٣٣١)، ٣(٢٢، .دراسات نفسیة
ـــتعلم علـــى الفعالیـــة الشخصـــیة لـــدى  ٢٠١٥ربعـــى محمـــد (  - ). تـــأثیر الدافعیـــة لل

 ، كلیة العلوم االجتماعیة ، جامعة وهران. . رسالة دكتوراهالراشدین 
) .الـــذاكرة العاملـــة (فـــى ٢٠٠٥یع ،أحمـــد حســـن عاشـــور (رضـــا عبـــد اهللا أبوســـر  -

ضــوء نمـــوذج بـــادلى )وفعالیــة الـــذات وعالقتهـــا بحــل المشـــكالت الریاضـــیة 
مجلـة الطفولـة .اللفظیة والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلـة اإلبتدائیـة 

 .٣٧-٢٥،٨، العربیة
ـــ٢٠١١ســـامر الحســـانى ( - ــــبي لمهـــــارات الذاكـ ــــامج تدریـ ــــة فـــي ).أثـــــر برنـ ـرة العاملـ

ـــراءة.  ـــة ذوي مشــــكالت القـ ـــدى الطلبـ ـــرائي لـ ـــتیعاب القـ ـــتوى االسـ ـــر مسـ تطویـ
 .٢٩١- ٢٥٦)،٢(٧١، مجلــة كلیــة التربیــة بالزقازیــق

) الدافعیـــــة للـــــتعلم والـــــذكاء االنفعـــــالى وعالقتهمـــــا ٢٠١٥ســـــهیر زكـــــى محمـــــود ( -
 رســالة ماجســتیربغــزة،  بالتحصــیل الدراســى لــدى طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة
 غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة األزهر بغزة.

).مكـونات الـــذاكرة العاملــة لـــدى تالمیــذ المرحلـــة ١٩٩٨السید محمد  أبو هاشم ( -
 رســـالة دكتـــوراه .االبتدائیــــة ذوى  صـــعوبات الــتعلم فـــى القــراءة والحســـاب 

 یق.) ، كلیة التربیة ، جامعة الزقاز (غیر منشورة



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٧٩  

) . مــــدى شــــیوع صــــعوبات تعلــــم القــــراءة ٢٠١١صــــالح غــــانم مریحــــب العنــــزى ( -
وعالقتهــــا بــــبعض المتغیــــرات التصــــنیفیة لــــدى تالمیــــذ المرحلــــة االبتدائیــــة 

ـــة الكویـــت .  ، كلیـــة الدراســـات العلیـــا ،  رســـالة ماجســـتیروالمتوســـطة بدول
  جامعة الخلیج العربى .

بعـض العملیـات المعرفیـة لـدى  ).برنامج تدریبى لتنمیـة٢٠١٦صفاء سید برعى ( -
مجلـــــة .تالمیــــذ المرحلــــة اإلبتدائیـــــة مــــن ذوى صــــعوبات تعلـــــم الریاضــــیات

 .٥٧٢ -٥٤٣)،١٧(٤، البحث العلمى فى التربیة
).أثــــــر األســــــلوب المعرفــــــي واســــــتراتیجیة تجهیــــــز ٢٠٠٠عــــــادل محمــــــد العــــــدل ( -

،جامعـة عـین شـمس  مجلـة كلیـة التربیـة، المعلومات على الذاكرة العاملة 
 ،٣٣٣-٢٥٣)،٤(٣. 

. الكویــــت، دار المصــــفوفات المتتابعــــة الملونــــة) . ١٩٨٧عبــــد الفتــــاح القرشــــى ( -
 القلم.

اختبــــار المســــح النیورولــــوجى الســــریع ). ١٩٨٩عبــــد الوهــــاب محمــــد كامــــل ( -
  . القاهرة ،األنجلوالمصریة.للتعرف على ذوى صعوبات التعلم

 -فظیــــة والبصـــــریة).دور الــــذاكرة العاملــــة الل٢٠١٠عبــــد ربــــه مغــــازى ســــلیمان ( -
 مجلــــةالمكانیـــة فــــي التحصـــیل  الدراســــي لــــدى تالمیـــذ التعلــــیم األساســــي. 

 ٧١-٤٤)،٤( ٣٨(الكویت)، العلوم االجتماعیة
عــرین عبــد القــادر المجــال ولبنــا عبــد الحمیــد أنشــاص ووائــل منصــور المرتضــى  -

) . مســتوى الدافعیــة المعرفیـــة لــدى طلبـــة  ٢٠١٧ونــاجى منــور الســـعایدة (
س والسادس األساسى ذوى صعوبات التعلم فى مدیریـة تربیـة الصف الخام

  .٢١٨-١٧٩) ، ١(٣،  مجلة العلوم التربویةعمان الرابعة فى األردن .
 ، القاهرة:  دار النشر للجامعاتسیكولوجیة التعلم). ١٩٨٦فتحى الزیات ( -
؛  االسس البیولوجیة واالنفسیة للنشاط العقلى المعرفـى).١٩٩٨فتحى الزیات ( -

 ،  دار النشر للجامعات رفة ،الذاكرة ،االبتكار ،القاهرةالمع
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التوجهــات الحدیثــة فـــى -صــعوبات الــتعلم) . ٢٠١٥فتحــى مصــطفى الزیــات ( -
  القاهرة ،األنجلوالمصریة. التشخیص والعالج. 

ـــــات( - ـــــة مقـــــاییس التقـــــدیر التشخیصـــــیة ) .٢٠٠٨فتحـــــى مصـــــطفى الزی بطاری
وبات الســلوك االجتمــاعى لصــعوبات الــتعلم : النمائیــة واالكادیمیــة وصــع

  .القاهرة،دار النشر للجامعات.واالنفعالى
ى دــــــة لــــــلعاملة اركاذـــــلرات ااــــــختباى ــــــعلداء أل).ا٢٠٠٦فهمـــى حســــان فاضـــل ( -

ـــــــــــــضرم ـــــــــــــى فصـ  غیــــــــــــره راوكتدسالة ر(نة رسة مقا: درازلعجاملة م زاـ
 ة.رلقاهاجامعة داب، آلا. كلیة رة)ومنش

ر اضـطرابات قصــور االنتبــاه علــى نشــاط ).دراســة ألثــ٢٠٠١محمـد علــى كامــل ( -
الــذاكرة العاملــة اللفظیــة لــدى عینــة مــن تالمیــذ بعــض المــدارس االبتدائیــة ، 

 .٥٤-٢٤)،٣٠(٢،جامعة طنطا ، مجلة كلیة التربیة
محمـــود أحمـــد عمـــر ، صـــفاء فتحـــى أبـــو الســـعود ، زینـــب شـــعبان رزق ،ریـــاض  -

وراء اللغویــة فــى ).دور الــذاكرة العاملــة والمعــارف مــا ٢٠١٤ســلیمان طــه (
 مجلـــة.التنبـــؤ بكفـــاءة الكتابـــة لـــدى متعلمـــى اللغـــة األلمانیـــة كلغـــة أجنبیـــة 

 .١٢٥-٧٧)،٦(٣، جامعة عین شمس للقیاس والتقویم
).قلـــق االختبـــار وعالقتـــه بـــبعض مكونـــات الـــذاكرة ٢٠٠٧محمـــود علـــى الســـید ( -

 المجلـــــة النفســـــیة للدراســـــات النفســـــیة.العاملـــــة لـــــدى طـــــالب الجامعـــــة 
،٤٤١-٣٩٣،)٥٦(١٧ 

).فاعلیة برنـامج لتحسـین مقـدار معلومـات الـوعى بمـا ٢٠٠٨مختار احمد الكیال( -
وراء الــذاكرة ، واثــره فــى تحســین كفــاءة منظومــة التجهیــز المعرفــي بالــذاكرة 

ــة المصــریة للدراســات  .العاملــة لــدى تالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم  المجل
 ٢٥٦-١٧٧)،٥٨(١٨،النفسیة 

ـــدیار ( - ـــتعلم ).٢٠١٢مســـعد أبـــو ال ـــة وصـــعوبات ال ،مركـــز تقـــویم  الـــذاكرة العامل
 الطفل ،الكویت.



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
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١٨١  

مقیـاس تقـدیر سـلوك التلمیـذ لفـرز حـاالت ).  ٢٠٠١مصطفى محمد كامـل (   -
  ،القاهرة ،األنجلوالمصریة.٣.ط صعوبات التعلم

).أنمـــاط الـــذاكرة العاملـــة (التنفیذیـــة، البصـــریة ، ٢٠١٢مونیكـــا شـــریف الخطیـــب ( -
لـــة ارس.وبات الـــتعلم فـــى القـــراءة والریاضـــیات الصـــوتیة ) لـــدى طلبـــة صـــع

 ،كلیة العلوم التربویة والنفسیة ، جامعة عمان العربیة. ماجستیر
ـــم الـــنفس) . ٢٠٠٢نایفـــة قطـــامى وعبـــد الـــرحمن عـــدس ( - ـــادىء عل ، ٢، ط مب

  عمان ، دار الفكر.
. عمــان ،  ســیكولوجیة الــتعلم الصــفى). ٢٠٠٠نایفـة قطــامى ویوســف قطــامى ( -

  لنشر والتوزیع .دار الشروق ل
  . مكتبة النهضة ، القاهرة . الدافعیة للتعلم) .٢٠٠٣نبیل محمد زاید (  -
) . دافعیـــة الـــتعلم لـــدى طلبـــة معهـــد علـــوم وتقنیـــات النشـــاطات ٢٠١٧نوارعقبـــة ( -

، رســـالة ماجســــتیرالبدنیـــة والریاضـــیة فـــى عالقتهـــا بالرضــــا عـــن الحیـــاة. 
  ورقلة.  -جامعة قاصدى مرباح

.عمــــان،دار حنــــین الــــنفس التربــــوى والتفكیــــرعلـــم ).  ٢٠٠٥یوســـف قطــــامى ( -
  للنشر والتوزیع.

 ٢. ط أسـس علـم الـنفس التربـوى). ٢٠٠٢یوسف قطامى ومحـى الـدین تـوق ( -
  ،عمان،دار الشروق للنشر والتوزیع . 
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