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أ���ر ���در�ب ��و����ت ا���ذا�رة ا�������� ���� ������ن �����رة ���ل ا�������ت    
  . ا�ر��"�� ا��&ظ�� �دى ا'ط&�ل ذوي $�و#�ت ا�ر��"��ت �� ��ط��  ��ن

  *هند سعيد رشيد الناعيب     
  ** حممود حممد إمام.د

  ***د ابراهيم سلطان احلارثي
  ا���,ص

  
لتنمية الذاكرة العاملة في تحسين  ،هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي

لدى طالب الصف الرابع ذوي صعوبات التعلم بمدارس  ،مهارات حل المشكالت الرياضية اللفظية
  الحلقة األولى من التعليم األساسي. 

وطالبة، ممن تم تشخيصهم بصعوبات ً الباط )14( من لتحقيق ذلك تم تطبيق الدراسة على عينة
  .على مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة تم توزيعهم عشوائياً و الرياضيات،

ــذاكرة العاملــة (اختبــارات المكــون اللفظــي،  اشــتملت أدوات الدراســة الحاليــة علــى اختبــارات ال
لتنفيـذي المركـزي) واختبـار سـعة الـذاكرة واختبارات المكون البصري المكـاني، واختبـارات المكـون ا

  واختبار حل المشكالت الرياضية اللفظية، وبرنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة.  ،العاملة
حصـائية بـين متوسـطات رتـب إوتم التوصل إلى مجموعة من النتائج منها وجود فروق ذات داللـة 

ت الرياضـية اللفظيـة، واختبـارات الــذاكرة المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي اختبـار حـل المشـكال
  العاملة، وسعة الذاكرة العاملة لصالح المجموعة التجريبية.

ــــة، صــــعوبات تعلــــم  ــــة، حــــل المشــــكالت الرياضــــية اللفظي ــــذاكرة العامل ــــة: ال الكلمــــات المفتاحي
  الرياضيات.
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 المقدمة -1

حتتـل الــذاكرة العاملــة لــدى اإلنســان مكانــة شــديدة األمهيــة، بوصــفها أكثــر مكونــات الــذاكرة الــيت 

علومــات، حيـث أــا متثــل حظيـت باهتمــام البـاحثني يف هــذا اـال، ملــا هلــا دور أساسـي يف عمليــة معاجلـة امل

مســاحة العمــل العقليــة، الــيت يــتم فيهــا اســتقبال املعلومــات ومتثيلهــا قبــل دخوهلــا إىل املســتودع طويــل املــدى 

Long Term Store ومتثــل الــذاكرة العاملــة 2010(ســليمان، ً وذلــك لفــرتة زمنيــة حمــدودة جــدا.(

ومـات داخـل الـذاكرة اإلنسـانية، واالحتفـاظ ـا للقيـام يف تنشـيط املعلً املكون املعريف العمليايت األكثر تـأثريا

بالعديد من االستخدامات املعلوماتية ال سيما التحصيلية، ويتم ذلك من خالل النظم املعرفية املتصـلة ـا، 

والذاكرة العاملة هي نظام حمدود السعة، يسمح بتخزين املعلومات ختزينـاً مؤقتـاً ويعاجلهـا، وقـد ركـزت عليهـا 

ت اخلاصة باألطفال الذين يعـانون مـن صـعوبات الـتعلم. وقـد توصـلت أحبـاث لصـعوبات الـتعلم أن الدراسا

العجـــز يف الـــذاكرة العاملـــة، يكمـــن وراء الصـــعوبات الـــيت تواجـــه الطـــالب الـــذين يعـــانون صـــعوبات القـــراءة 

  ).2012والرياضيات (أبو عالم، 

، لذا  Closely Relatedوثيقا وترتبط اضطرابات عمليات الذاكرة بصعوبات التعلم ارتباطا

مثــل -فـإن األفــراد الـذين لــديهم اضـطرابات يف كفــاءة الـذاكرة أو عملياــا مـن حيــث املكونـات أو الوظــائف

يكـــون مـــن املتوقـــع بالنســـبة هلـــم أن جيـــدوا صـــعوبات يف عـــدد مـــن األنشـــطة -الطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم

  ).2007مستوياا (الزيات، األكادميية وااالت املعرفية على اختالف صورها و 

وبشكل عام نستطيع القول إن وجود عالقة قوية بـني الـذاكرة العاملـة وصـعوبات الـتعلم، يتطلـب 

منـــا القيـــام باملزيـــد مـــن الدراســـات لتحســـني إجـــراءات التـــدريس، وتعزيـــز كفـــاءة الفـــرد الســـتيعاب املزيـــد مـــن 

صــعوبات تعلــم الرياضــيات قــد يكــون  املعلومــات. وتوصــلت بعــض الدراســات إىل أن بعــض األطفــال ذوي

  ً. مهماً لديهم ضعف يف مهام الذاكرة العاملة، حيث يكون تذكر املعلومات احلسابية أمرا

إىل أن األطفـال ذوي ) يف هـذا الصـددMclean & Hitch, 1999(حيـث أشـارت دراسـة

يـة، كمـا وجـد لـديهم علـى أداء الـذاكرة العاملـة اللفظ ةصعوبات التعلم يف احلساب لديهم مهارات منخفض

املدى، كما  طويلة املعلومات يف الذاكرةاخنفاض يف املعاجلة التنفيذية املركزية، وتدين القدرة على التعامل مع 

. يف صـعوبات الرياضـياتً ومباشـراً قويـاً ن اخنفاض مهارات املعاجلة التنفيذية املركزية قد يكون سـبباأوجد 
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رة حــــل املشــــكالت الرياضــــية اللفظيـــة، ألن احللــــول هلــــذه املشــــكالت يف مهـــاً وتـــؤدي الــــذاكرة العاملــــة دورا

اللفظيـة تتطلــب وضــع رمــوز يف الــذاكرة قصــرية املـدى الســتخدامها يف حــل املشــكالت كمــا تتطلــب الفهــم، 

وبالتايل فإن الضعف يف املعاجلة الفونولوجية، قد يسبب صعوبات على مستوى العمليات األعلى مثل حل 

  .)2012أبو الديار، اللفظية ( املشكالت الرياضية

وجــود عالقــة ارتباطيــة ) الــيت توصــلت إىل 2005وتؤكــد هــذه العالقــة دراســة أبــو ســريع وعاشــور(

دالة إحصائياً بني الـذاكرة العاملـة وكـل مـن مهـارة حـل املشـكالت الرياضـية اللفظيـة والتحصـيل الدراسـي يف 

  الرياضيات. 

 املشــكالتأن تــدين مهــارة حــل ) إىل Passolnghi, 1999(كمــا أشــارت دراســة باســلوين 

الرياضــية اللفظيــة ســببه ضــعف أداء تثبــيط املعلومــات غــري ذات الصــلة يف الــذاكرة العاملــة. وأكــدت دراســة 

) أن األطفـال الـذين يعـانون مـن Frankenberger, 2004&Swansonسوانسون وفرانكنربجـر (

لــة لــديهم، هــم األكثــر عرضــة لتــدين مهــارة حــل صــعوبات تعلــم يف الرياضــيات واخنفــاض أداء الــذاكرة العام

 املشكالت الرياضية اللفظية من األطفال العاديني. 

؛ 2003؛ مصـــــــــطفى، Passolnghi, 1999(وقـــــــــد أشـــــــــارت دراســـــــــة كـــــــــل مـــــــــن 

Frankenberger, 2004&Swanson ؛Swanson, 2004 ،؛ أبــــو ســــريع وعاشــــور

 ؛Swanson, et al., 2011؛ 2007؛ حممد، Barrouillet & Lépine, 2005؛ 2005

Mammarella, 2012&Passolunghi ،إىل ارتباط مهارات الذاكرة 2014؛ عثمان وعيسى (

العاملــة مــع مهــارات الطــالب يف حــل املشــكالت الرياضــية اللفظيــة، حيــث أن األطفــال الــذين يعــانون مــن 

مهارة حل املشكالت صعوبات تعلم يف الرياضيات واخنفاض أداء الذاكرة العاملة، هم األكثر عرضة لتدين 

العمليــات ومعرفــة  الرياضــية اللفظيــة. ومــن املمكــن التنبــؤ بضــعف مهــارة حــل املشــكالت الرياضــية اللفظيــة،

مـــن خــــالل  الرياضـــياتمهـــارات وضـــعف ، والقــــراءة، تـــدفق املعلومـــات، و املعاجلـــة الصـــوتيةاخلوارزميـــات، و و 

  ).Swanson, 2004اخنفاض أداء الذاكرة العاملة، كما يف دراسة سوانسون (

) Pasolunghi, Cornoldi, Liberto, 1999باسلوين وكورنالدي وليربتو (أجرت و  

للتحقــق مــن وجــود عالقــة بــني كفــاءة أداء الــذاكرة العاملــة ومهــارة حــل املشــكالت يف الرياضــيات، دراســة 
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ومـات غــري اللفظيـة سـببه ضـعف تثبـيط املعل املشـكالت الرياضـيةتـدين مهـارة حـل  وتوصـلت الدراسـة إىل أن

  ذات الصلة.

) بدراســـة Frankenberger, 2004&Swansonوفرانكنربجـــر ( قامـــت سوانســـونو 

هــــدفت إىل إجيــــاد العالقــــة بــــني العمليــــات املعرفيــــة يف الــــذاكرة العاملــــة ومســــتويات متعــــددة يف مهــــارة حــــل 

ن مـن صـعوبات املشكالت الرياضية اللفظية. وتوصـلت الدراسـة إىل أن األطفـال األصـغر سـناً والـذين يعـانو 

تعلــم يف الرياضــيات واخنفــاض يف أداء الــذاكرة العاملــة، هــم األكثــر عرضــة لتــدين مهــارات حــل املشــكالت 

الرياضــية اللفظيــة مــن األطفــال األكــرب ســناً والعــاديني، وأن املكــون التنفيــذي يف الــذاكرة العاملــة عنصــر مهــم 

  لنمو مهارات حل املشكالت الرياضية اللفظية.

 الذاكرة العاملةهدفت إىل التعرف على دور ) Swanson, 2004ن دراسة (وأجرت سوانسو 

الضــــعف يف كفــــاءة الــــذاكرة العاملــــة تنبــــئ وتوصــــلت الدراســــة إىل أن الرياضــــية اللفظية. املشــــكالت حـــل يف

تـدفق ، و املعاجلـة الصـوتيةاخلوارزميـات، و العمليات و ومعرفة  بضعف مهارة حل املشكالت الرياضية اللفظية،

 أن، وإن ارتبــاط الــذاكرة العاملــة مــع حــل املشــكالت اللفظيــة يــدل علــى والرياضــيات، والقــراءة، مــاتاملعلو 

  له أمهية كربى يف حل املشكالت الرياضية اللفظية. التنفيذي املكون

 واســرتجاع اســتخدام يتطلــب الرياضــية اللفظيــة املشــكالت حــل ) إىل أن2007وأشــار الزيــات (

  . املدى طويلة الذاكرة من املعلومات

) بدراســة هــدفت إىل التعــرف علــى اســرتاتيجيات حــل املشــكالت الرياضــية 2007وقــام حممــد (

اللفظيـــة لـــدى الطالبـــات العاديـــات، والطالبـــات مـــن ذوي صـــعوبات تعلـــم احلســـاب، ومـــا إذا كانـــت هـــذه 

يات لديهن أن الطالبات العاد االسرتاتيجيات ختتلف باختالف مدى الذاكرة العاملة. وتوصلت الدراسة إىل

مرونة يف استخدام وتطبيق اسرتاتيجيات خمتلفة يف مقابل معانـاة الطالبـات ذوات صـعوبات تعلـم احلسـاب. 

) دراسة هدفت إىل معرفـة أثـر تـدريب الـذاكرة العاملـة اللفظيـة للطـالب ذوي 2003وقد أجرى مصطفى (

وتوصــلت الدراســة إىل وجــود  صــعوبات الــتعلم علــى زيــادة كفــاءة عمليــات االســتدعاء املباشــر للمعلومــات.

فروق دالة إحصائياً بني درجات طالب اموعة التجريبية يف القياسات املختلفة، مما يشري للنتائج اإلجيابية 

  لتدريب الذاكرة العاملة.
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مــن خــالل االطــالع يف األدبيــات والبحــوث املعرفيــة نالحــظ مــدى اهتمــام البــاحثني والدارســني و 

عينــ
ُ
 ات الــيت تزيــد مــن عمليــة اســرتجاع الفــرد للمعلومــات الــيت قــام بتخزينهــا، لــذلك فــإنمبوضــوع الــذاكرة وامل

 تربويـة فائـدة ملالـه مـن نكران أمهيتـه، ميكن أمر ال الذاكرة وحتسني وتطوير لتنمية برامج لوجود احلاجة ظهور

  ).2009(األسدي وراضي،  الرتبوية العملية يف للطالب بالنسبة

مشكلة الدراسة-2  

رة حــل املشــكالت الرياضــية اللفظيــة حتــدياً كبــرياً للطــالب بصــفة عامــة، والطــالب ذوي متثــل مهــا

صـــعوبات الـــتعلم بصـــفة خاصـــة؛ ويرجـــع ذلـــك إىل تعـــدد املهـــارات والعمليـــات املعرفيـــة الـــيت تلـــزم عنـــد حـــل 

لطـالب املشكالت الرياضية اللفظية. حيث تشري نتائج الدراسات اليت متـت اإلشـارة هلـا يف املقدمـة إىل أن ا

ذوي صــعوبات الــتعلم يظهــرون عجــزاً يف الوصــول إىل مســتوى أقــرام العــاديني يف إدراك وتقيــيم ودقــة حــل 

 عديدة حاالت يف املشكالت الرياضية اللفظية. ويرجع سبب قصور مهارة حل املشكالت الرياضية اللفظية

  .)Swanson, 2004العاملة ( الذاكرة مهارات مبا فيها املعرفية املهارات يف للقصور

وانطالقــاً مــن التحــديات الــيت تواجــه امليــدان الرتبــوي بشــكل عــام وميــدان الرتبيــة اخلاصــة بشــكل 

خاص، كانت احلاجة للقيام ذه الدراسة حول صعوبات الرياضيات. حيث أن مشريف صعوبات التعلم يف 

عوبة خاصــة لــدى امليــدان الرتبــوي يف ســلطنة عمــان، وكــذلك معلمــي صــعوبات الــتعلم يتلمســون وجــود صــ

  األطفال ذوي صعوبات التعلم يف حل املشكالت الرياضية اللفظية رغم كفاية التدريس هلم.

وحتاول الدراسة احلالية إجياد أساليب وطرق عالجية تدريبية حديثة حتد من مشـكالت الطـالب  

عـريب، وهـو حتسـني ذوي صعوبات التعلم األكادميية، وإجياد مدخل عالجي معريف جديد نسـبياً يف الـوطن ال

مهــارات الــذاكرة العاملــة، الــيت تــؤدي إىل تســهيل اكتســاب األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم لالســرتاتيجيات 

  األكادميية، ومعظم الدراسات السابقة يف جمال العد واحلساب على سبيل املثال:

 & Swanson&Frankenberger, 2004; Passolunghi)دراســـة  

Mammarella, 2012; Passolunghia&Siegel, 2004 ( ركـزت هـذه الدراسـة علـى أن
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املصدر الرئيسي لصعوبة الرياضيات هي صعوبة تذكر احلقائق احلسابية األساسية من الذاكرة طويلة املـدى، 

  .وقصور مهارات الذاكرة العاملة

ت يف سلطنة عمـان، ونتـائج الدراسـا الرياضيات للطالب يف املتدنية املستويات واقع من وانطالقاً 

الســــابقة الــــيت تناولــــت صــــعوبات حــــل املشــــكالت الرياضــــية اللفظيــــة يف الســــلطنة، مثــــل دراســــة (النــــزواين، 

)، والــيت أشــارت إىل صــعوبة تنميــة حــل املشــكالت الرياضــية اللفظيــة مــن خــالل 2012؛ اليعــريب، 2008

ملهـــارة بشـــكل أســـاليب التـــدريس التقليديـــة؛ وضـــرورة إجيـــاد اســـرتاتيجيات حديثـــة تســـاعد علـــى تنميـــة تلـــك ا

 Trends In International Mathematics Andاختبارات ( نتائج أفضل. وانسجاماً مع

Science: TIMSSســلطنة ُعمــان. إضــافة إىل وجــود شــكوى عامــة مــن املعلمــني  فيهــا تشــارك ) الــيت

وأوليـــاء األمـــور حـــول ضـــعف حتصـــيل الطلبـــة يف الرياضـــيات بصـــفة عامـــة وضـــعف مهـــارة حـــل املشـــكالت 

لصـعوبات الـيت يواجههـا الطلبـة ا ضية بصفة خاصة. فإا تربز احلاجة امللحـة للتـدخل العالجـي ملواجهـةالريا

يف مـادة الرياضـيات يف املرحلـة االبتدائيـة، وذلـك مـن أجـل تفـادي خطـر  املشكالت الرياضية حل يف مهارة

  .تدين حتصيلهم يف املراجل التعليمية التالية

أهمية الدراسة-3  

تعلـم لدراسة من منطلق تناوهلا ملشـكلة تعليميـة هامـة لـدى فئـة الطلبـة ذوي صـعوبات تنبع أمهية ا -3-1

ومـن مث فــإن املسـامهة يف حلهــا أو ختفيـف وطأـا مــن شـأنه أن حيســن مـن التحصــيل  الرياضـيات،

  األكادميي لدى هذه الفئة ويقلل من خطر تفاقم تدين حتصيلهم ومن مث التسرب من التعليم. 

الدراســة أن تســاعد كــًال مــن معلــم صــعوبات الــتعلم والطــالب ذوي صــعوبات ميكــن لنتــائج هــذه  -3-2

ـــتعلم مواقـــف ترتيـــب يف الرياضـــيات ـــة مـــن واختيـــار االســـرتاتيجيات ال  أدائهـــم حتســـني أجـــل الفّعال

املعـــريف، مبـــا يـــنعكس علـــى التحصـــيل األكـــادميي يف الرياضـــيات بوجـــه عـــام ويف حـــل املشـــكالت 

 الرياضية بوجه خاص.
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راسةفرضيات الد-4  

 والضابطة اموعتني التجريبية ) بني0.05(عند مستوى داللة إحصائية  داللة ذات فروق توجد -4-1

  اموعة التجريبية. لصاحل اللفظية الرياضية املشكالت الختبار حل التطبيق البعدي يف

ـــة ذات فـــروق توجـــد -4-2 ـــة إحصـــائية  دالل  درجـــات متوســـطي رتـــب ) بـــني0.05(عنـــد مســـتوى دالل

 لصـاحل اللفظيـة املشـكالت الرياضـية حـل الختبار يف التطبيقني القبلي والبعدي ريبيةاموعة التج

  التطبيق البعدي.

 واموعة اموعتني التجريبية ) بني0.05(عند مستوى داللة إحصائية  داللة ذات فروق توجد -4-3

  التجريبية. اموعة لصاحل الختبارات الذاكرة العاملة التطبيق البعدي يف الضابطة

 متوسطي رتب درجات ) بني0.05(عند مستوى داللة إحصائية  داللة ذات فروق توجد -4-4

 التطبيق البعدي لصاحل الختبارات الذاكرة العاملة التطبيقني القبلي والبعدي يف اموعة التجريبية

  مصطلحات الدراسة-5

يقصــد  Mathematics Learning Disabilities صــعوبات تعلــم الرياضــيات   -5-1

ذوي صــــعوبات الــــتعلم يف هــــذه الدراســــة الطلبــــة الــــذين يعــــانون مــــن صــــعوبات يف حــــل بالطلبــــة 

املشـــــكالت الرياضـــــية اللفظيـــــة، وتســـــتهدف الدراســـــة طلبـــــة الصـــــف الرابـــــع األساســـــي مـــــن ذوي 

 .احللقة األوىل للتعليم األساسي صعوبات التعلم يف مدارس

ملشــكالت يشــار إىل ا Word Problems Solvingاملشــكالت الرياضــية اللفظيــة  -5-2

على أـا تـدريب حسـايب يـتم فيـه تقـدمي املعلومـات املرتبطـة باملسـألة الرياضـية يف  اللفظية الرياضية

صـــورة نـــص. وتعـــّرف مهـــارة حـــل املشـــكالت الرياضـــية اللفظيـــة علـــى أـــا كفـــاءة املعاجلـــة اللغويـــة 

 ,.Swanson et al)للمعلومات الرياضية وحتويلها إىل رموز حسابية والتوصل لناتج حسايب 

. وتقاس يف هذه الدراسة بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار حـل املشـكالت (2004

  .الرياضية اللفظية
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تعــرف الــذاكرة العاملــة يف هــذه الدراســة بأــا  Working Memoryالعاملــة  الــذاكرة -5-3

كون اللفظي، ختبارات الذاكرة العاملة الفرعية (املجمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف ا

  املكاين، واملكون التنفيذي املركزي). واملكون البصري

مجتمع الدراسة -6  

 تكون جمتمـع الدراسـة احلاليـة مـن مجيـع طـالب الصـف الرابـع احملـالني إىل برنـامج صـعوبات الـتعلم

م م، والبـالغ عـدده2015/2016يف حمافظة مسقط للعام الدراسي  األوىلمبدارس التعلم األساسي احللقة 

  وطالبة بناء على إحصاءات دائرة الربامج التعليمية مبحافظة مسقط.ً ) طالبا686(

عينة الدراسة-7  

؛ Multi-Stage Sampleمت حتديد عينـة الدراسـة احلاليـة مـن خـالل عينـة متعـددة املراحـل 

علم، وطالبـــة مـــن ذوي صـــعوبات الـــتً ) طالبـــا14وكانـــت العينـــة النهائيـــة الـــيت خضـــعت للربنـــامج التـــدرييب (

ويعـــانون مـــن قصـــور مهـــارات الـــذاكرة العاملـــة. حيـــث مت تقســـيمهم إىل جممـــوعتني جتريبيـــة وضـــابطة بطريقـــة 

) طـالب مـن ذوي 7) طالب، واموعـة الضـابطة مـن (7عشوائية، حبيث تكونت اموعة التجريبية من (

  ) سنوات.10-9صعوبات الرياضيات ترتاوح أعمارهم ما بني(

أدوات الدراسة-8  

ـــــة واالجنـــــاز مت يف ـــــاين بـــــني القـــــدرة العقلي ـــــاس التب  هـــــذه الدراســـــة أوال اســـــتخدام عـــــدة أدوات لقي

التأكــد مــن أن عينــة الدراســة هــي مــن طلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم، وثانيــاً مت اســتخدام األكــادميي، ــدف 

س كــل اختبــارات ــدف إىل قيــاس كفــاءة الــذاكرة العاملــة مــن خــالل قيــااختبــارات الــذاكرة العاملــة، وهــي 

  .مكون من مكونات الذاكرة العاملة الفرعية

  أدوات لتشخيص صعوبات التعلم في الرياضيات -8-1

مت استخدام هذه األداة املقننة على البيئة   اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة امللونة -8-1-1

من أن  التأكدالعمانية لقياس القدرة العقلية العامة للطالب ذوي صعوبات الرياضيات، دف 

عينة الدراسة هي من طلبة ذوي صعوبات التعلم، وذلك من خالل حمك التباعد بني القدرة 

  بيان تكافؤ اموعات التجريبية والضابطة.العقلية واإلجناز، و 
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) مصـفوفة، وتتكـون كـل مصـفوفة مـن املصـفوفات مـن شـكل اقتطـع منـه 36يتكون االختبار من (

مـــن بينهمـــا املفحـــوص اجلــزء الـــذي يكمـــل الفـــراغ يف الشـــكل جــزء معـــني، وحتتـــه ســـتة أجــزاء خيتـــار 

األساسي، ويتم فيه احتساب كل إجابة صحيحة بدرجة واحدة. ويف الدراسة احلالية فـإن الطالـب 

فمــا  –ذو صــعوبات الــتعلم يــتم اختيــاره ضــمن عينــة الدراســة إذا حصــل علــى نســبة ذكــاء متوســط 

) فـــــوق املتوســـــط، 119-110متوســـــط، () 109-90فـــــوق، وفقـــــاً لنســـــب الـــــذكاء االحنـــــرايف (

  ). 2008فأكثر) ذكي جًدا (كاظم وآخرون،  130) ذكي، (120-129(

يهدف هذا االختبار إىل قياس املستوى  املشكالت الرياضية اللفظية حلختبار ا -8-1-2

مت بناء االختبار عن طريق وضع لب يف مهارة حل املشكالت الرياضية اللفظية.التحصيلي للطا

مقسمة إىل وحدات، حسب وحدات كتاب الرياضيات الصف الرابع األسئلة عدد من 

مفردة.احملور  14حيث تناول احملور األول: األعداد ونظرية العد، ويتكون احملور من .األساسي

الثالث: اهلندسة وحساب املثلثات مفردة.احملور  14: العمليات على األعداد، ويتكون من الثاين

مفردات.احملور  6القياس ويتكون من  الرابع:احملور مفردات. و  6من  واحلس املكاين، ويتكون

احملور السادس: معاجلة البيانات، يتكون مفردات، و  4اخلامس: اجلرب وما قبل اجلرب، يتكون من 

. وختصص درجة واحدة لكل مفردة يتم اإلجابة عليها إجابة صحيحة، وتبلغ مفردات 6من 

ومت اختيار كل طالب ) درجة، 50كالت الرياضية اللفظية (الدرجة الكلية الختبار حل املش

يف هذا االختبار ضمن عينة  25حاصل على درجة تساوي أو تقل عن درجة قطع مقدارها 

  الدراسة احلالية.

جمموعـــة مـــن احملكمـــني املتخصصـــني يف املنـــاهج وطـــرق التـــدريس وعلـــم  ومت عـــرض االختبـــار علـــى

صحة العلميـة حملتـوى االختبـار ومالءمتـه ووضـوح عباراتـه. وقـد بلـغ )، للتحقق من ال8النفس بلغ عددهم (

)، هـــذا وقـــد مت األخـــذ مبالحظـــات احملكمـــني %90معامـــل االتفـــاق بـــني احملكمـــني علـــى فقـــرات االختبـــار (

مت استخدام طريقتني حلساب ثبات األداة وهي االختبار وإعادة كما وإجراء التعديالت يف ضوء توجيهام.

ً ) طالبـــا20) علـــى عينـــة اســـتطالعية خـــارج عينـــة الدراســـة عـــددها (Test–Retestر (تطبيـــق االختبـــا
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وطالبة من ذوي صعوبات التعلم،ومت إجياد معامل االرتباط بريسون بني نتائج العينة يف التطبيقني، ووجد أنه 

)، وهــــذا يــــدل علــــى أن 0.01) وهــــو معامــــل ثبــــات جيــــد ومقبــــول ودال عنــــد مســــتوى (0.84يســــاوي (

معامل  ر يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، ومت حساب االتساق الداخلي لالختبار (التجانس) من خالل االختبا

) قيمــــة 1ويوضــــح اجلــــدول () ممــــا يــــدل علــــى ثبــــات االختبــــار 0.83ووجــــد أنــــه يســــاوي (كرونبــــاخ  ألفا،

  معامالت االتساق الداخلي.

  باطومعامل االرت Cronbach’s Alphaمعامالت الثبات كرونباخ ألفا 1جدول

  معامل االرتباط  كرونباخ  ألفا  عدد الفقرات  احملاور

 0.75  0.81  14  األعداد ونظرية العد

  0.84  0.83  14  العمليات على األعداد

  0.86  0.80  6  اهلندسة وحساب املثلثات

  0.84  0.89  6  القياس

  0.62  0.84  4  اجلرب وما قبل اجلرب

  0.83  0.83  6  معاجلة البيانات

  0.84  0.83  الدرجة الكلية

اختبارات الذاكرة العاملة -8-2  

اختبارات الذاكرة العاملة اللفظية   -8-2-1 Verbal Working Memory )2006(فاضل،    

اختبارات الذاكرة العاملة هي اختبارات دف إىل قياس كفاءة الذاكرة العاملة من خالل قياس كل مكون 

 من مكونات الذاكرة العاملة الفرعية.

مجلة  30: والذي يتكون من )The Sentence Span Testلجمل (اختبار مدى ا •

مصنفة يف مخس مستويات ويف كل مستوى حماولتني. يف املستوى األول تتكون اجلمل من  

كلمتني، مث تزاد كلمة واحدة يف كل مستوى تايل. يقرأ املعلم هذه اجلمل وبفاصل زمين قدره 
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ألخرية من كل مجلة بنفس ترتيب ظهورها يف ثانية واحدة، ويطلب من الطالب تذكر الكلمة ا

  االختبار.

والذي يتكون من عدد من  ):Letter – Number Testواختبار األحرف واألرقام ( •

األحرف واألرقام تشكل ستة مستويات متزايدة يف الصعوبة تدرجيياً، ويتم قراءة هذه األحرف 

م، وعلى املفحوص أن يعيد هذه واألرقام على الطالب مبعدل ثانية واحدة لكل حرف ولكل رق

  األحرف واألرقام حبيث يرتب األحرف ترتيباً أجبديا واألرقام ترتيباً تصاعدياً.

 Visuo-Spatial Workingاختبارات الذاكرة العاملة البصرية المكانية   -8-2-2

Memory   ،2006(فاضل(  

كـون والـذي يت ):Visual Recognition Testاختبـار التعـرف علـى الوجـوه ( •

) صورة باللون األبيض واألسود لوجوه رجـال غـري معـروفني لـدى الطالـب. تعـرض عشـر 40من (

صــور منهــا علــى الطالــب وثالثــني صــورة أخــرى ال تعــرض، ويطلــب منــه حتديــد الصــورة الــيت رآهــا 

  سابقاً.

يتكـون  ): Corsi Block Testاختبـار مـدى الـذاكرة العاملـة البصـرية المكانيـة ( •

) قطع مكعبة ومرتبة على لـوح خشـب، ينقـر املعلـم علـى هـذه املكعبـات، 10ن (هذا االختبار م

  ويطلب من املفحوص أن ينقر على نفس املكعبات اليت نقر عليها املعلم بنفس تسلسلها.

 Mclean, Hitch , 1999) Centralاختبارات الذاكرة التنفيذية المركزية  -8-2-3

Executive(  

، دائــرة22تكــون مــنيوالــذي  ):Making Trails tasks(اختبــار رســم المســارات  •

 -( أ)، والنصــف اآلخــر يتكــون مــن احلــروف 11-1(تتكــون مــن األعــداد  الــدوائر عــدد نصــف

  رسم مسار حبيث يتناوب العدد مع احلرف.  األطفال ويطلب منز). 

نفـس االختبـار السـابق ولكـن يطلـب مـن  ):Verbal Trailsاختبار المسارات اللفظية ( •

 يقوم مبهمة تتبع املسارات شفوياً. الطفل أن 
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بلون وردي ، نصفها دائرة22والذي يتكون من ):Trails Colorاختبار مسارات اللون ( •

 مـرة واحـدة كـل رقـم  يظهـر )حبيـث11-1أعـداد مـن ( أصـفر. يف كـل دائـرةنصف اآلخر بلـون وال

 ار يبـدأ مـن اللـونرسـم مسـ األطفال ويطلب منمرة أخرى يف دائرة صفراء اللون،وردية و  يف دائرة

  . )1( الوردي مث)، 1( األصفر

يتكـون هـذا االختبـار مــن ):Crossing Out taskاختبـار التغلـب علـى المشــتتات ( •

 اهلــدف،ويعتــرب  خــط بــاللون األمحــر يف كــل الــرقم األول مــن األرقــام، وقــدمت تلــوين صــفوف 10

ليت يف الصفوف وتشبه الرقم ا األرقام مجيعشطب  الطفل باللون األسود،ويطلب من بقية األرقامو 

  الذي باللون األمحر. 

مسـألة يف  15يتكـون مـن والـذي  ):Missing Item task(المفقـودة  األرقـاماختبـار  •

+؟=؟)،  4=  3+  2اجلمــع، وتكــون تلــك املســائل ناقصــة، مــع وجــود أو عــدم وجــود النــاتج (

  ويطلب من الطفل إكمال الناقص من املسألة وناتج املسألة.

عرض االختبارات على جمموعة من صدق اختبارات الذاكرة العاملة عن طريق  التأكد من وقد مت

)، 8احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرائق التدريس وعلم النفس والرتبويني يف املدارس وقد بلغ عددهم (

بلـــغ معامـــل متـــه لعينـــة الدراســـة ووضـــوح عباراتـــه. وقـــد ءللتحقـــق مـــن الصـــحة العلميـــة حملتـــوى االختبـــار ومال

)، هذا وقد مت األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء التعديالت يف %90االتفاق بني احملكمني على فقرات (

ضــوء توجيهــام. كمــا مت التحقــق مــن ثبــات اختبــارات الــذاكرة العاملــة يف الدراســة عــن طريــق حســاب قــيم 

اختبــار مــن اختبــارات  ) لكــلCronbach’s Alphaمعامــل الثبــات التســاق الــداخلي كرونبــاخ ألفــا (

)، وهــي معــامالت ثبــات مناســبة 0.92-0.81الــذاكرة العاملــة، وتراوحــت قيمــة معامــل (كرونبــاخ الفــا) (

  وكافية إلجراء الدراسة احلالية.

اضية اللفظيةالتدريبي لتنمية الذاكرة العاملة في تحسين حل المشكالت الري : البرنامجثالثاً   

الـــذاكرة العاملـــة للطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم يف مـــدارس  يهـــدف الربنـــامج إىل حتســـني مكونـــات

احللقة األوىل من التعليم األساسي، وذلك لتحسـني حـل املشـكالت الرياضـية اللفظيـة لـدى طـالب الصـف 
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الرابع األساسـي مـن ذوي صـعوبات تعلـم الرياضـيات مـن خـالل التـدريب علـى جمموعـة مـن االسـرتاتيجيات 

 املكاين، املكون التنفيذي املركزي). –ة (املكون اللفظي، املكون البصري واألنشطة الرتبوية وذلك لتنمي

  ويتكون الربنامج من جانبني، مها:

مـــن املعــــارف ً يتكــــون مـــن جلســـتني ــــدف إىل إكســـاب الطـــالب جــــزءاالجانـــب المعرفـــي:  -

واملعلومــــات عــــن طبيعــــة الربنــــامج وأهدافــــه وحمتــــواه، وإجــــراءات التــــدريب بصــــورة مبســــطة تناســــب 

  وى الطالب.مست

  ) جلسة تدريبية، تتضمن:38يتكون من ( الجانب التنفيذي: -

) 32وهي دف إىل إكساب اسرتاتيجيات ومهارات الذاكرة العاملة، وعددها ( الجلسات العالجية: •

جلســـة تدريبيـــة، يكتســـب الطلبـــة مـــن خالهلـــا االســـرتاتيجيات واملهـــارات األساســـية الالزمـــة لتطـــوير الـــذاكرة 

) اســـرتاتيجية ومهـــارة، مت مجعهـــا وتنظيمهـــا بنـــاًء علـــى مـــا ورد يف الدراســـات 15تصـــل إىل ( العاملـــة، والـــيت

  السابقة، ودف هذه اجللسات إىل إكساب الطلبة املهارات األساسية يف جمال الذاكرة العاملة.

ــدف اجللســات التطبيقــات الرتبويــة إىل تــدريب الطلبــة علــى تطبيــق  الجلســات التطبيقــات التربويــة: •

) جلسـات. 6رتاتيجيات ومهارات الذاكرة العاملـة يف أثنـاء حـل املشـكالت الرياضـية اللفظيـة، وعـددها (اس

ومت تضـــمني دور الوظيفـــة املركزيـــة يف هـــذا املســـتوى بشـــكل أكـــرب وتـــدريب مباشـــر هلـــا، حيـــث تعـــد الوظيفـــة 

 التنفيذية املكون األساسي للذاكرة العاملة.

 من احملكمني على جمموعة مت عرضه لتدرييب يف صورته النهائية،وبعد االنتهاء من إعداد الربنامج ا

 يف الرأي إلبداء جمال علم النفس وجمال املناهج وطرق تدريس الرياضيات والرتبية اخلاصة، يف املتخصصني

كل جلسة وأهداف اجللسة التدريبية واألساليب والفنيات واألنشطة   وحمتوى عموماً  الربنامج حمتوى

مدة الربنامج  مالءمة ومدى الدراسة، لعينة الربنامج مالءمة حمتوى سائل املستخدمة، ومدىاملصاحبة والو 

) بني آراء احملكمني إلجراء %85لتنفيذ حمتواه، والصياغة اللغوية، وقد أخذت نسبة اتفاق ال تقل عن (

ومت وجيهام.التعديالت الالزمة. هذا وقد مت األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء التعديالت يف ضوء ت

دقيقة) يومياً، ومبعدل مخسة أيام يف األسبوع، حيث بلغت مدة  45تطبيق الربنامج مبعدل حصة دراسية (
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) جلسة. كذلك مت اختيار 38) أسابيع، كذلك بلغت عدد اجللسات يف الربنامج (10تطبيق الربنامج (

مما يؤدي إىل عدم التأثري على معظم األنشطة اليت مت تطبيقها من دروس الصف الرابع للفصل األول، 

الطالب من الناحية األكادميية، بل كان ذلك داعمًا له، وفيما يلي خمطط جللسات الربنامج ومراحله 

  املختلفة. 

  الجانب التمهيدي - 

عدد   المهام  اسم الجلسة

  الجلسات

  التدريبات واألنشطة

أن حيدد طبيعة الربنامج التدرييب،   1  اجللسة التمهيدية (التعريف بالربنامج)  جلسة ما قبل الربنامج

  وأهدافه وحمتواه.

  كيف أخزن املعلومات؟  1  توضيح املفاهيم  اجللسة االستفتاحية

 

  الجانب التطبيقي - 

  عدد الجلسات  االستراتيجيات / المهارات  أقسام الذاكرة العاملة  المراحل

  Rehearsal  2 تسميع وتكرار املعلومات  املكون اللفظي  املرحلة األوىل

  Acronyms  2الكلمة املفتاحية     

  visualization   2التخيل    

  Classification Strategy  2التصنيف     

  Story Strategy  2اسرتاتيجية القصة     

  2  املكون اللفظي.اسرتاتيجيات ومهارات   جلسات التطبيقات الرتبوية  

  Visual perception  2اإلدراك البصري   املكون البصري املكاين  املرحلة الثانية

  Visual Imagery  2التصور البصري     

  Spatialcognition  2اإلدراك املكاين     
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  Spatial perception  2التصور املكاين     

  MentalRotation  2التناوبالعقلي     

  2  املكون البصري املكاين. اسرتاتيجيات ومهارات  جلسات التطبيقات الرتبوية  

  Inhibition  2تثبيط املعلومات غري ذات العالقة   التنفيذي املركزياملكون   املرحلة الثالثة

  Shift  2 التحول بني األنشطة دون اخللط بينها     

  Initiation  2القدرة على بدء نشاط باستقاللية     

  2 دمج وحتديث املعلومات.    

  organizing  2 التنظيم      

  2  املكون التنفيذي املركزي.اسرتاتيجيات ومهارات   جلسات التطبيقات الرتبوية  

إجراءات الدراسة-9  

بنـــاء اختبـــار حـــل املشـــكالت الرياضـــية اللفظيـــة باالعتمـــاد علـــى مـــنهج الصـــف الرابـــع األساســـي واملهـــارات 

املطلوبــة منــه، والتأكــد مــن صــدق وثبــات االختبار.كمــا مت بنــاء الربنــامج التــدرييب لتنميــة الــذاكرة العاملــة يف 

كالت الرياضـــية اللفظيـــة لـــدى طـــالب الصـــف الرابـــع ذوي صـــعوبات الـــتعلم يف حتســـني مهـــارات حـــل املشـــ

 مدارس احللقة األوىل من التعليم األساسي.

مراحل اختيار عينة الدراسة- 10  

مت حصـــر مجيـــع طــــالب الصـــف الرابـــع يف املدرســــة الـــيت ســـتطبق فيهــــا الدراســـة، وتوزيـــع اســــتمارة  -10-1

سـتمارات، وفـرز الطلبـة الـذين تظهـر لـديهم تشخيص صعوبات التعلم على املعلمات، مث مجع اال

وطالبــة مــن الطلبــة الــذين تظهــر ً ) طالبــا40مؤشــرات لصــعوبات تعلميــة. وكــان عــدد الطــالب (

 عليهم مؤشرات لصعوبات تعلمية (فرز أول).
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للمصـــفوفات املتتابعـــة علـــى الطـــالب املتبقيـــني مـــن الفـــرز األول وعـــددهم  رافـــنمت تطبيـــق اختبـــار  -10-2

لبـــة، ومت اســـتبعاد الطلبـــة الـــذين حصـــلوا علـــى نســـبة ذكـــاء حتـــت املتوســـط (فـــرز وطاً ) طالبـــا40(

 ثاين).

وطالبــة، حيــث مت تطبيــق اختبــار حــل ً ) طالبــا24كــان عــدد الطلبــة املتبقيــني مــن الفــرز الثــاين ( -10-3

مث حســـاب املتوســـط لـــدرجات حـــل املشـــكالت الرياضـــية  املشـــكالت الرياضـــية اللفظيـــة علـــيهم،

درجـة، ومت اختيـار كـل طالـب حاصـل علـى درجـة تسـاوي أو تقـل عـن ) 25اللفظية حيث بلـغ (

  املتوسط يف هذا االختبار. 

مث مت حتويـــل مجيـــع الـــدرجات اخلـــام يف اختبـــار حـــل املشـــكالت الرياضـــية اللفظيـــة واختبـــار رافـــن   -10-4

تتابعــة إىل درجــات معياريــة مقننــة تقــوم علــى نفــس املتوســط واالحنــراف املعيــاري، للمصــفوفات امل

ومن مث فإن الدرجة املعيارية يف اختبار رافن للذكاء ميكن مقارنتها بالدرجة املعيارية يف اختبار حل 

املشكالت الرياضية اللفظية، ويكون احلكـم علـى التباعـد بـني القـدرة واإلجنـاز علـى أسـاس الفـرق 

 الدرجتني املعياريتني، فإذا كان الفرق بني الدرجتني املعياريتني اللتني مت احلصـول عليهمـا أكـرب بني

عندئــذ ينظــر إىل  Standard Errors Of Differenceخطــأ معيــاري  2أو  1مــن 

 ).2009الطالب إىل أنه مستحق خلدمات صعوبات التعلم (عواد،

  جات اموعةمتوسط در  –الدرجة اخلام   الدرجة املعيارية =

  االحنراف املعياري للدرجات     

وطالبـة، وحتديـد عينـة ً ) طالبـا24مت تطبيق اختبارات الذاكرة العاملة وسعة الـذاكرة العاملـة علـى( -10-5

) 7) والضـابطة (7وطالبة، وتوزيع أفراد العينـة علـى امـوعتني التجريبيـة(ً ) طالبا14الدراسة بـ (

 Mannمان وتني من تكافؤ جمموعيت الدراسة عن طريق اختبار بطريقة عشوائية، ومت التأكد 

Whitney. تطبيــق الربنــامج التــدرييب لتنميــة الــذاكرة العاملــة وأثــره يف حتســني مهــارة حــل مث مت

  املشكالت الرياضية اللفظية اموعة التجريبية بعد أسبوعني من االختبار القبلي.
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التجريبيــــة والضــــابطة): اختبــــارات الــــذاكرة العاملــــة لــــألداة علــــى أفــــراد امــــوعتني ( بعــــديتطبيــــق  -10-6

واختبــار ســعة الــذاكرة العاملــة واختبــار حــل املشــكالت الرياضــية اللفظيــة، ومقارنــة النتــائج بنتــائج 

 االختبارات القبلية دف التحقق من فاعلية الربنامج التدرييب وإجراء املعاجلات اإلحصائية. 

ومناقشتها نتائج الدراسة- 11  

  ومناقشتها لنتائج المتعلقة بالفرضية األولىا 1.11

متوسطي  ) بني0.05(عند مستوى داللة إحصائية  داللة ذات فروق توجد"نص الفرض األول على أنه 
 الرياضية املشكالت الختبار حل التطبيق البعدي يف الضابطة واموعة اموعة التجريبية رتب درجات

  .التجريبية" اموعة لصاحل اللفظية،
 حل املشكالت الرياضية اللفظيةالتحقق من داللة الفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة مت 

اختبار حل حماور يف ) (Mann-Whitney-Test(القياس البعدي) باستخدام اختبار مان وتين
  ).2كما هو موضح باجلدول (  املشكالت الرياضية اللفظية ويف الدرجة الكلية

  2جدول 

داللة الفروق بين المجموعتين إليجاد ) (Mann-Whitney-Testتائج اختبار مان وتني ن

  )14في القياس البعدي (ن= اختبار حل المشكالت الرياضية اللفظيةالتجريبية والضابطة في 

متوسط   اموعة  احملور
  الرتب

مستوى   U Z  الوسيط  جمموع الرتب
  الداللة

حجم 
  األثر

األعداد ونظرية 

  العد

  0.17  0.535  0.65- 19.50  8  57.50  8.21  تجريبيةال

 7  47.50  6.79  الضابطة

العمليات على 

  األعداد

  0.76  0.002  2.86- 2.50  9  74.50  10.64  التجريبية

 4  30.50  4.36  الضابطة

  0.40  0.165  1.50- 13  5  64  9.14  التجريبية  اهلندسة 

 3  42  5.86  الضابطة

  0.57  0.038  2.13- 8.50  4  68.50  9.79  ةالتجريبي  القياس
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 1  36.50  5.21  الضابطة

اجلرب وما قبل 

  اجلرب

  0.61  0.026  2.26- 7.50  4  69.50  9.93  التجريبية

 2  35.50  5.07  الضابطة

  0.56  0.038  2.11- 8.50  6  68.50  9.79  التجريبية  معاجلة البيانات

 2  36.50  5.21  الضابطة

  0.70  0.007  2.63- 4  33  73  10.43  التجريبية  كليةالدرجة ال

 20  32  4.57  الضابطة

  

) بــني 0.05) وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى أقــل مــن (2يتضــح مــن اجلــدول (

لصـــاحل اموعـــة  املشـــكالت الرياضـــية اللفظيـــةمتوســـطات رتـــب امـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة يف اختبـــار 

) وهـي نتيجـة أعلـى 10.43، متوسط الرتب= 33أظهر أفراد اموعة التجريبية (وسيط= التجريبية. فقد 

)؛ وكانـت قيمـة مـان ويتـين الختبـار حـل 4.57، متوسط رتب= 20من أفراد اموعة الضابطة (وسيط= 

. وقــد كانــت الفــروق بــني امــوعتني U=4(z=-2.63), p< 0.05املشــكالت الرياضــية اللفظيــة 

 ذات فـــروق أي .ومل تظهـــرممـــا يـــدل علـــى فاعليـــة الربنـــامج التـــدرييب، (r=0,70)ضـــابطة كبـــرية التجريبيـــة وال

األعــــداد ونظريــــة العــــد ( حمــــورييف  بــــني متوســــطات رتــــب امــــوعتني التجريبيــــة والضــــابطة إحصــــائية داللــــة

بية والضابطة وجود فروق بني اموعة التجري عدم إىل يشري ممااهلندسة وحساب املثلثات واحلس املكاين)، و 

  يف احملورين السابقني.

بني متوسطات  )0.05(ويتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

املشكالت الرياضية اللفظية لصاحل اموعة التجريبية يف رتب اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار حل 

معاجلــة البيانــات)، ويف الدرجــة لقيــاس واجلــرب ومــا قبــل اجلــرب، و العمليــات علــى األعــداد، و (اختبــار حمــاور اال

  . (r=0,70)، وقد كانت الفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة كبرية الكلية لالختبار

الــذاكرة العاملـــة وحـــل وتتفــق النتيجـــة احلاليــة مـــع غالبيــة نتـــائج الدراســات الســـابقة حــول تـــدريب 

). كمــــــــا جــــــــاءت نتــــــــائج دراســــــــة Swanson, 2004( كدراســــــــة  املشــــــــكالت يف الرياضــــــــيات،

)Frankenberger, 2004&Swanson ة لنتـــائج الدراســــة احلاليـــة يف فعاليـــة تــــدريبمشـــا (
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الذاكرة العاملة، ويف أن املكون التنفيذي املركزي يف الذاكرة العاملة عنصر مهم لنمو مهارة حـل املشـكالت 

  الرياضية اللفظية. 

؛ مصـطفى، Passolnghi, 1999(احلالية مع دراسات كـل مـن  كما اتسقت نتائج الدراسة

؛ 2007؛ حممــد، Barrouillet & Lépine, 2005؛ 2005؛ أبــو ســريع وعاشــور، 2003

Swanson et al., 2011 ؛Passolunghi & Mammarella, 2012 ،؛ عثمـان وعيسـى

 حل املشكالت الرياضية ) واليت أكدت إىل ارتباط مهارات الذاكرة العاملة مع مهارات الطالب يف2014

اللفظية، حيث أن األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم يف الرياضيات، واخنفاض أداء الذاكرة العاملة، 

  هم األكثر عرضة لتدين حل املشكالت الرياضية اللفظية، وهذا يتفق مع نتائج الدراسة احلالية.

ختبار حل املشـكالت الرياضـية اللفظيـة إىل وميكن إرجاع التحسن يف أداء اموعة التجريبية يف ا

الربنامج التدرييب، والذي يستخدم الذاكرة العاملـة لتحديـد املفـاهيم األساسـية يف املشـكلة الرياضـية، وإدراك 

العالقـات املوجـودة بينهـا، وتــذكر املعطيـات وتثبـيط املعلومـات الدخيلــة، وتقـدميها للطالـب يف صـورة منظمــة 

  . Cognitiveتيعاا وإدخاهلا يف بنيته املعرفية متسلسلة يسهل عليه اس

 بـني امـوعتني التجريبيـة والضـابطة ذات داللة إحصـائيةمل تكن هناك فروق  وعلى الرغم من أنه

الفــروق بــني التطبيــق القبلــي والتطبيــق  اهلندســة وحســاب املثلثــات)، لكــناألعــداد ونظريــة العــد و ( يف حمــوري

   حد ذاته يظهر أن هناك حتسن ولكن التحسني كان بسيط. البعدي للمجموعة التجريبية يف

ومناقشتها النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2.11  

متوسطي  ) بني0.05إحصائية عند مستوى داللة ( داللة ذات فروق " توجدنص الفرض الثاني على أنه 

 اللفظيــة، املشــكالت الرياضــية حــل الختبــار التطبيقــني القبلــي والبعــدي يف اموعــة التجريبيــة درجــات رتــب

  التطبيق البعدي".  لصاحل

) لـألزواج املرتبطـة ملعرفـة داللـة الفـروق بـني متوسـطي رتـب Wilcoxonمت استخدام اختبار ويلكوكسن (

 درجـــات طـــالب اموعـــة التجريبيـــة للتطبيقـــني القبلـــي والبعـــدي يف حمـــاور ويف الدرجـــة الكليـــة الختبـــار حـــل

 ).3فظية، كما يوضح اجلدول (الل املشكالت الرياضية
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  3جدول 
متوسطي رتب درجات طالب داللة الفروق بين إليجاد ) Wilcoxon(ن ويلكوكسنتائج اختبار 

بين القياسين القبلي والبعدي  اختبار حل المشكالت الرياضية اللفظية المجموعة التجريبية في
  )14(ن=

متوسط  ن اجتاه الرتب احملور

 الرتب

  جمموع

 الرتب

  قيمة

 "Z " 

حجم  مستوى الداللة

  األثر

األعداد ونظرية 

 العد

  0.64 0.016 2.41- 0 0 0 الرتب السالبة

  28 4 7 الرتب املوجبة

العمليات على 

 األعداد

  0.64 0.016 2.38- 0 0 0 الرتب السالبة

  28 4 7 الرتب املوجبة

اهلندسة وحساب 

 املثلثات

  0.55 0.063 2.04- 0 0 0 الرتب السالبة

  15 3 5 الرتب املوجبة

  0.59 0.031 2.21- 0 0  0 الرتب السالبة القياس

  21 3.5 6 الرتب املوجبة

اجلرب وما قبل 

 اجلرب

  0.59 0.031 2.21- 0 0  0 الرتب السالبة

  21 3.5 6 الرتب املوجبة

  0.60 0.013 2.23- 0 0  0 الرتب السالبة معاجلة البيانات

 21 3.5 6 بةالرتب املوج

  0.64 0.016 2.38- 0 0 0 الرتب السالبة الدرجة الكلية

  28 4 7 الرتب املوجبة

  

) وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب التطبيقني القبلـي 3ويتضح من اجلدول (

-=zيمـــة (فقـــد وجـــد أن قحـــل املشـــكالت الرياضـــية اللفظيـــة لصـــاحل التطبيـــق البعدي. والبعـــدي يف اختبـــار

للمجموعة  التطبيقني القبلي والبعديوقد كانت الفروق بني ؛ )0.05دالة عند مستوى أقل من () 2.38

حـــل املشـــكالت ممـــا يـــدل علـــى أن الربنـــامج كـــان لـــه فاعليـــة كبـــرية يف تنميـــة ، (r=0,64)التجريبيـــة كبـــرية 

  الرياضية اللفظية للطالب.
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ية بــــني متوســــطات رتــــب التطبيــــق القبلــــي ويتضــــح مــــن النتــــائج وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائ

حيـث وجـد أن قيمــة  التطبيـق البعـدي حـل املشـكالت الرياضـية اللفظيـة لصـاحل والتطبيـق البعـدي يف اختبـار

)z=-2.38 ( داللــــة دالــــة عنــــد مســــتوى)التطبيقــــني القبلــــي والبعــــديكمــــا كانــــت الفــــروق بــــني ،  )0.05 

  . (r=0,64)للمجموعة التجريبية كبرية 

أن تــدين مهــارة ) الــيت أشــارت Passolnghi, 1999(النتيجــة مــع نتــائج دراســة وتتفــق هــذه 

حــل املشــكالت الرياضــية اللفظيــة ســببه ضــعف أداء تثبــيط املعلومــات غــري ذات الصــلة، وأن ضــعف تثبــيط 

املعلومات غري ذات الصلة ترتبط بعدم القدرة على استدعاء املعلومات اهلامـة، بـل اسـتدعاء املعلومـات غـري 

تــذكر  صــعوبةمــن  أيضــاً يعاين الرياضــية اللفظيــة، أن مــن يعــاين مــن الضــعف فيحــل املشــاكلالصــلة، و ذات 

  احلسابية.  املسائل اللفظية ذات الصلة واملدرجة يف املعلومات

؛ ٢٠10سـليمان، )، ودراسـات (2007مع نتـائج دراسـة حممـد (ً كما تتفق هذه النتيجة أيضا

Roeyers, 2013&Desoeteك الدراسـات أن الــتحكم بالـذاكرة العاملــة عــن ) حيــث وجـدت تلــ

  أكثر عمقاً.  بطريقة مشاكلهم األكادميية مع على التعامل هؤالء األطفال يساعدطريق األنشطة املنظمة،

ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل أن الربنامج جنح يف تلبية حاجات الطلبة، السيما تدريب الطلبة 

م الكتاب املدرسي، وربطها مبهارات واسرتاتيجيات الذاكرة العاملة. كذلك على التطبيقات الرتبوية واستخدا

حيــــث مشلــــت يفســــر البــــاحثون هــــذه النتيجــــة يف ضــــوء مشوليــــة الربنــــامج ملكونــــات الــــذاكرة العاملــــة الثالث،

التــــدريبات كـــــًال مــــن املكـــــون اللفظــــي، واملكـــــون البصــــري املكـــــاين، واملكــــون التنفيـــــذي املركــــزي. وإن هـــــذه 

زيادة ت الرتبوية لكل مكون، أدت إىل تطوير مهارات الذاكرة العاملة يف مكوناا الثالث، وبالتايل التطبيقا

تثبيط املعلومات غري ذات العالقة، التحسن يف مهارة حل املشكالت الرياضية اللفظية، السيما وأن صعوبة 

باب الرئيسـية يف تـدين مهـارة والتحول بني األنشطة دون اخللط بينهـا، ودمـج وحتـديث املعلومـات، مـن األسـ

  .)Mammarella, 2012&Passolunghi(حل املشكالت الرياضية اللفظية 

ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3.11  

اموعة  متوسطي رتب درجات ) بني0.05(عند مستوى داللة إحصائية  داللة ذات فروق توجد"
  التجريبية".  اموعة لصاحل الختبارات الذاكرة العاملة، البعدي التطبيق يف الضابطة واموعة التجريبية
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(القياس اختبارات الذاكرة العاملة وللتحقق من داللة الفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف 
الذاكرة العاملة اختبارات يف ) (Mann-Whitney-Testالبعدي)؛ مت استخدام اختبار مان وتين 

  ).4عاملة، كما يوضح اجلدول (وسعة الذاكرة ال
داللة الفروق بين إليجاد  ) (Mann-Whitney-Testنتائج اختبار مان وتني 4جدول 

  )14في القياس البعدي (ن= الذاكرة العاملة اختبارات المجموعتين التجريبية والضابطة في

متوسط   اموعة  االختبار
  الرتب

مستوى   U Z الوسيط  جمموع الرتب
  الداللة

حجم 
  ثراأل

  0.85  0.001  3.17- 0.40  11  77  11  التجريبية  املكون اللفظي

  5  28  4  الضابطة

املكون البصري 

  املكاين

  0.03  0.902  0.13- 23.50  9  53.50  7.64  التجريبية

  9  51.50  7.36  الضابطة

املكون التنفيذي 

  املركزي

  0.82  0.001  3.07- 0.50  38  76.50  10.93  التجريبية

  27  28.50  4.07  طةالضاب

سعة الذاكرة 

  العاملة

  0.84  0.001  3.13- 0.46  16  77  11  التجريبية

  12  28  4  الضابطة

  

ـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات رتـــب امـــوعتني 4ويتضـــح مـــن اجلـــدول ( ) وجـــود فـــروق ذات دالل

اموعة التجريبيـة. فقـد أظهـر التجريبية والضابطة يف اختبارات الذاكرة العاملة وسعة الذاكرة العاملة لصاحل 

) أداء أعلــــى مــــن أفــــراد اموعــــة الضــــابطة 11، متوســــط الرتــــب= 11أفــــراد اموعــــة التجريبيــــة (وســــيط= 

) الــذين أظهــروا أداء أقــل يف املكــون اللفظــي. وقــد كانــت قيمــة مــان ويتــين 4، متوســط رتــب= 5(وســيط=

هنــــا مســــاوية  U ، وجــــاءت قيمــــةU=0.40 (z=-3.17), p< 0.05للمكــــون اللفظــــي 

). وهي تعين أن مجيع قيم العينة التجريبية جاءت أعلى عن قيم العينة الضابطة لكل 4U=0.40.الصفر(

وكانــــت الفــــروق بــــني امــــوعتني التجريبيــــة والضــــابطة كبــــرية )، Hart, 2001( أفــــراد العينــــة التجريبيــــة

(r=0,85).  
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، متوســــط 38عـــة التجريبيـــة (وســـيط= ويف املكـــون التنفيـــذي املركـــزي جـــاءت نتيجـــة أفـــراد امو 

) الــذين 4.07، متوســط رتــب= 27) أداء أعلــى مــن أفــراد اموعــة الضــابطة (وســيط= 10.93الرتــب= 

، U=0.50(z=-3.07), p< 0.05أظهـروا أداء أقـل يف هـذا املكـون، وقــد كانـت قيمـة مـان ويتـين 

  .(r=0,82)وكانت الفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة كبرية 

، متوسـط الرتـب= 16ويف سعة الذاكرة العاملة جـاءت نتيجـة أفـراد اموعـة التجريبيـة (وسـيط= 

) يف ســعة الــذاكرة العاملــة، 4، متوســط رتــب= 12) أداء أعلــى مــن أفــراد اموعــة الضــابطة (وســيط= 11

 وجـاءت قيمـة، U=0.46 (z=-3.13), p< 0.05سـعة الـذاكرة العاملـة لوقـد كانـت قيمـة مـان ويتني

U )هنا مساوية الصفرU=0.46.(  

وهي تعين أن مجيع قيم العينة التجريبية جاءت أعلـى عـن قـيم العينـة الضـابطة لكـل فـرد مـن أفـراد 

. ومل تظهـر أي فـروق (r=0,84)وكانت الفروق بني امـوعتني التجريبيـة والضـابطة كبـرية العينة التجريبية، 

، ممـــا يشـــري إىل عـــدم وجـــود فـــروق بـــني اموعـــة التجريبيـــة ذات داللـــة إحصـــائية يف املكـــون البصـــري املكـــاين

  والضابطة يف هذا املكون.

بـني ) 0.05(وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة أقـل مـن  ويتضح من النتـائج

لصــاحل  متوســطات رتــب امــوعتني التجريبيــة والضــابطة يف اختبــارات الــذاكرة العاملــة وســعة الــذاكرة العاملــة

مــوعتني التجريبيــة ممــا يــدل علــى فاعليــة الربنــامج املســتخدم، التجريبيــة،  موعــةاوقــد كانــت الفــروق بــني ا

  .(r=0.82:0.85)قيمة حجم األثر بني، حيث تراوحت والضابطة كبرية

وتتفق النتيجة احلالية مع غالبية الدراسـات السـابقة حـول تـدريب الـذاكرة العاملـة كنتـائج الدراسـة 

 ,Roeyers؛ Caviola et al., 2009؛ 2003كــــل مــــن (مصــــطفى، احلاليــــة مــــع  

2013&Desoete حيث كشفت هذه الدراسات تطوراً يف الذاكرة العاملـة لـدى الطلبـة، بعـد تلقـيهم (

  برامج تدريبية ملكونات الذاكرة.

) يف فعاليـة Davis et al., 2014كمـا جـاءت نتـائج هـذه الدراسـة مشـاة لنتـائج دراسـة (  

لـــدى عينـــة دراســـة مشـــاة لعينـــة الدراســـة احلاليـــة مـــن حيـــث حجـــم العينـــة، حيـــث  كرة العاملـــةتـــدريب الـــذا 
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ذكور، وطالبة) من عمر مثـان سـنوات ونصـف. وأشـارت النتيجـة 3تكونت عينة الدراسة من أربعة طالب (

  إىل حتسن هؤالء الطلبة بعد تدريب الذاكرة العاملة يف االنتباه والناحية األكادميية. 

لبــاحثون هــذه النتيجــة إن التــدريبات الــيت يتكــون منهــا الربنــامج هــي تــدريبات تركــز علــى ويفســر ا

حتســني كــل مكــون مــن مكونــات الــذاكرة العاملــة الــثالث والــيت كانــت مناســبة لتعــويض القصــور يف مهــارات 

بع األساسي، الرياضية اللفظية يف املنهاج املدرسي للصف الرا املشكالتالذاكرة العاملة، واليت مت ربطها مع 

الــذي ضــمن وجــود درجــة مقبولــة مــن التوافــق بــني التــدريبات الــيت يتكــون منهــا الربنــامج والناحيــة األكادمييــة 

  للطلبة، والذي يضمن وجود درجة من التفاعل اإلجيايب بني الطلبة والربنامج مما أدى إىل هذه النتيجة.

بـني امـوعتني التجريبيـة والضـابطة إحصـائية  داللة وعلى الرغم من أنه مل تكن هناك فروق ذات

املكاين، وإمنا ظهرت فروق بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للمجموعة التجريبية.  –يف املكون البصري 

ويفسر ذلك بأن منط التعلم الشائع لدى طلبة صعوبات التعلم هو النمط البصري، وهو طريقة للـتعلم الـيت 

ل رئيسـي، أي أن طريقـة طلبـة صـعوبات الـتعلم إلدخـال املعلومـات، تقوم علـى توظيـف حاسـة البصـر بشـك

)، لــذا قــد يكــون 2012واجلوالــدة،  ومعاجلتهــا واســرتجاعها األكثــر شــيوعاً هــي الطريقــة البصــرية (الشــورة 

سبب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية والضـابطة يف املكـون البصـري املكـاين 

املكـــون نتيجـــة التفاعـــل مـــع املثـــريات واخلـــربات البيئيـــة الـــيت يصـــادفها كـــل مـــن أفـــراد امـــوعتني  هـــو منـــو هـــذا

للمجموعـــة التجريبيـــة نتيجـــة الربنـــامج ً التجريبيـــة والضـــابطة. ولكـــن منـــو املكـــون البصـــري املكـــاين كـــان كبـــريا

ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى أقـــل مـــن ( تطبيـــق القبلـــي ) بـــني ال0.05التـــدرييب بـــدليل ظهـــور فـــروق ذات دالل

والتطبيــق البعــدي للمجموعــة التجريبيــة لصــاحل التطبيــق البعــدي، وقــد كانــت الفــروق بــني التطبيقــني القبلــي 

  .(r=0,64)والبعدي للمجموعة التجريبية كبرية 

ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4.11  

اموعــــة  ســــطي رتــــب درجــــاتمتو  ) بــــني0.05(عنــــد مســــتوى داللــــة إحصــــائية  داللــــة ذات فــــروق توجــــد

  التطبيق البعدي". الختبارات الذاكرة العاملة،لصاحل التطبيق القبلي والبعدي يف التجريبية
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لألزواج املرتبطة ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي رتب  )Wilcoxon(مت استخدام اختبار "ويلكوكسن" 

ة وســــعة الــــذاكرة العاملــــة، كمــــا يوضـــــح الــــذاكرة العاملــــاختبــــارات  يفدرجــــات طــــالب اموعــــة التجريبيــــة 

 ).5اجلدول(

متوسطي رتب داللة الفروق بين إليجاد ) Wilcoxonويلكوكسن (: نتائج اختبار 5جدول
بين القياسين القبلي والبعدي  اختبارات الذاكرة العاملةدرجات طالب المجموعة التجريبية في 

  )14(ن=
  جمموع متوسط الرتب ن اجتاه الرتب االختبار

 تبالر 

  قيمة

 "Z " 

مستوى 

 الداللة

حجم 

  األثر

  0.63 0.016 2.37- 0 0 0 الرتب السالبة  املكون اللفظي

 28 4 7 الرتب املوجبة

املكون البصري 

  املكاين

  0.60 0.031 2.23- 0 0 1 الرتب السالبة

 21 3.50 6 الرتب املوجبة

املكون التنفيذي 

  املركزي

  0.63 0.016 2.37- 0 0 0 الرتب السالبة

 28 4 7 الرتب املوجبة

  0.63 0.016 2.37- 0 0  0 الرتب السالبة  سعة الذاكرة العاملة

 28 4 7 الرتب املوجبة

  

) وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات رتـب التطبيقـني القبلـي 5يتضح من اجلدول (

. فقــد وجــد أن قيمــة ملــة لصــاحل التطبيــق البعــديالــذاكرة العاملــة وســعة الــذاكرة العا والبعــدي يف اختبــارات

"Z) للمكـون اللفظـي  "z=-2.37 () وقـد كانـت الفــروق ؛ )0.05دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى أقـل مـن

" للمكـــون البصــــري Zقيمــــة "، و (r=0,64)للمجموعـــة التجريبيــــة كبـــرية  التطبيقــــني القبلـــي والبعــــديبـــني 

التطبيقـــني وقـــد كانـــت الفـــروق بـــني )؛0.05أقـــل مـــن (دالـــة إحصـــائياً عنـــد مســـتوى ) z=-2.23املكـــاين (

" للمكـون التنفيـذي املركـزي Zكمـا بلغـت قيمـة "،  (r=0,64)للمجموعة التجريبيـة كبـرية  القبلي والبعدي

)z=-2.37(  وهي) التطبيقـني القبلـي والبعـديوقد كانت الفروق بني .)0.05دالة عند مستوى أقل من 

دالـة عنـد )z=-2.37" لسـعة الـذاكرة العاملـة (Zوبلغـت قيمـة "، (r=0,63)للمجموعة التجريبيـة كبـرية 
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للمجموعــة التجريبيــة كبــرية  التطبيقــني القبلــي والبعــديوقــد كانــت الفــروق بــني ؛ )0.05مســتوى أقــل مــن (

(r=0,63) ،للطــــالب ذوي  ممــــا يــــدل علــــى أن الربنــــامج كــــان لــــه فاعليــــة كبــــرية يف تنميــــة الــــذاكرة العاملــــة

  صعوبات التعلم.

جوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات رتــب التطبيقــني القبلــي  ضــح مــن النتــائويت

جــاءت نتــائج  حيــث. التطبيــق البعــدي الــذاكرة العاملــة وســعة الــذاكرة العاملــة لصــاحل والبعــدي يف اختبــارات

) مشـــاة لنتـــائج الدراســـة احلاليـــة يف فعاليـــة تـــدريب 2003؛ مصـــطفى، 2014عثمـــان وعيســـى، دراســـة (

ـــة إحصـــائياً بـــني درجـــات طـــالب اموعـــة التجريبيـــة يف القيـــاس القبلـــي ذاكرة العاملـــة، و الـــ وجـــود فـــروق دال

  والقياس البعدي لصاحل القياس البعدي.

وقد أكدت العديد من الدراسات علـى وجـود نتـائج مماثلـة ومتفقـة مـع هـذه النتيجـة مثـل (الفـار، 

والـيت اهتمـت يف معظمهـا بدراسـة أثـر  )Klingberg et al., 2005؛ 2001؛ اهلـوراري، 2012

ً وفاعلية برامج تدريبية قائمة على حتسني الذاكرة العاملة لدى الطلبة، حيث كشفت هذه الدراسـات تطـورا

  يف الذاكرة العاملة لدى الطلبة. 

 الـربامج الًرتبويـة ) يف أن جناح2012واتفقت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة الشريدة والوطيان (

على الوسـائل والطـرق املتبعـة يف تـدريبيهم ومـدى مراعـاة الوسـائل  الفئات اخلاصة من األطفال، يتوقف هلذه

 والطرق خلصائصهم واحتياجام، مما يساهم يف حتقيق أهداف الربنامج.

وأخريا فإن نتائج الدراسة احلالية جاءت منسجمة مـع الدراسـات السـابقة الـيت حبثـت يف املوضـوع  

خالصــة األدب النظــري، والــذي يبــني أن الربنــامج التــدرييب لتحســني مهــارات الــذاكرة كمــا انســجمت مــع 

العاملــة عمــل علــى إكســاب الطلبــة ذوي صــعوبات تعلــم الرياضــيات اســرتاتيجيات تعويضــية، ومــن مث أدى 

ذلـــك لتحســـني مهـــارة حـــل املشـــكالت الرياضـــية اللفظيـــة لـــدى طـــالب الصـــف الرابـــع األساســـي مـــن ذوي 

  . صعوبات التعلم

لــذا ومـــن خــالل نتـــائج هــذه الدراســـة ميكـــن اعتبــار التـــدريب علــى مكونـــات الــذاكرة العاملـــة مـــن 

األمور املهمة يف حتسني النـواحي األكادمييـة لـدى طلبـة صـعوبات الـتعلم، ممـا يـنعكس علـى مسـتويات ذوي 
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ذه الفئـــة صـــعوبات الـــتعلم حبيـــث يـــتم توظيـــف هـــذه التـــدريبات مـــن قبـــل املعلمـــني والقـــائمني علـــى تعلـــيم هـــ

  اخلاصة.

مقترحات الدراسة - 12  

  بناء على ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج؛ ميكن تقدمي املقرتحات التالية:

بإمكان وزارة الرتبية والتعلـيم متمثلـة بـدائرة الرتبيـة اخلاصـة بسـلطنة عمـان تطبيـق الربنـامج التـدرييب  -12-1

 يف مدارس سلطنة عمان. لتنمية الذاكرة العاملة على طالب صعوبات التعلم

بإمكــان وزارة الرتبيــة والتعلــيم توظيــف تــدريبات الــذاكرة العاملــة بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة يف  -12-2

  تدريس طلبة ذوي صعوبات التعلم كأساليب داعمة لعملية التعلم.

طة مسـاندة استفادة وزارة الرتبية والتعليم متمثلة بدائرة املناهج من أنشطة الربنامج التدرييب، كأنش -12-3

ملنهج الرياضيات؛ لتنمية الذاكرة العاملة ومهـارة حـل املشـكالت الرياضـية اللفظيـة لـدى الطـالب 

 بوجه عام، وطالب ذوي صعوبات التعلم بوجه خاص.
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ــذ المرحلــة  ــة والتحصــيل الدراســي لــدى تالمي وعالقتهمــا بحــل المشــكالت الرياضــية اللفظي

  .37-8)، 25(7. جملة الطفولة العربية، االبتدائية
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ق) فــي الفهــم القرائــي لــدى تالميــذ عميــ-مــنخفض) ومســتوى تجهيــز المعلومــات (ســطحي
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  .59-1، 6مركز املعلومات الرتبوية والنفسية والبيئية بكلية الرتبية جامعة الزقازيق،
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. جملة كلية الرتبية، ببالذاكرة العاملة لدى التلميذات العاديات وذوات صعوبات تعلم الحسا
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ــتعلم -171)، 122(1وعلــم الــنفس، . دراســات عربيــة يف الرتبيــة األساســي ذوي صــعوبات ال
225. 
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