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 المدتخمص: 
اللفغيددددة  الددددل اللفغيددددة   دددد  مكيدددداس  الددددةاالة العاملددددةهدددددب الإحددددا إلدددد  دراسددددة ي     

  صددعؾتاا الددتعلؼذ ي لدددا التيملددة العدداديلؽ    الخددامس . دارصدداإل)بلشيددة  -سددتاوفؾرد 
ا مدددؽ الردددفلؽ الخدددامس   تلسلدددة  84مدددؽ )  تكؾودددي علشدددة الإحدددا الخدددامس . دارصددداإل)

  52ا مدؽ العداديلؽ،  )  تلسلدة  52عإدارة عدؽ ) هي مديشة جدة،   ي الدادس االبتدائي 
  سددددشة، سستؾسدددد  08-01ا ذ ي صددددعؾتاا الددددتعلؼ.  تلا هددددي أعسددددارهؼ مددددا بددددلؽ )تلسلدددة  

  سدشة.  اسدتخدم الإاهدا مكيداس سدتاوفؾرد 0.2   اوحلاب معياري )00.1عسلي قدره )
 تلجسددة  تيشددلؽ ، (Gale H. Roud, 2003)الخددامس ، إعددداد  دارصدداإلبلشيددة ) -

-Mann يتشددددي  مددددان سددددتخدم ابسددددلؾي اإلهرددددائي  اسددددا أ   . 5100)صددددفؾا  ددددل ، 

Whitney،  هجدددؼ التدددلعلل للعلشددداا الرددد للة Analysis of Gain Scores. 
تيملددددة الإهرددددائية  ددددي اتجدددداه إلدددد   جددددؾد  ددددل   ذاا داللددددة  الدراسددددةوتددددائ   خلرددددي  

الدددةاالة    ،لددددلةاالة العاملدددة الدددل اللفغيدددةسالشددددإة   1‚10العددداديلؽ عشدددد مددددتؾا داللدددة )
الدرجدة الكليدة للدةاالة العاملدة اللفغيدة  الدل اللفغيدة.  لدؼ تؾجدد  دل      ،العاملة اللفغية

الددددادس  للتيملدددة  -ذاا داللددة إهردددائية سالشدددإة لست لدددل الرددل الدراسدددي )الخددامس 
تعلؼ، بلشسدددا  جددددا  دددل   ذاا داللدددة إهردددائية عشدددد مددددتؾي داللدددة ذ ي صدددعؾتاا الددد

  للتيملة العاديلؽ.  َقام الإاها بتفدلل الشتدائ    د  التدلال الشغدلي  الدراسداا 12,1)
 الداسية  طلح التؾصياا.

ةجاام التاا، يرح اإلةراااء الاليااارمتريح الماااهظ غياار المفظاا ح  الكممااات المفتاةيااة:
 .الماهظ المفظ 
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Abstract:  
     The aim of this research work is to examine the working 

memory based on the Stanford - Binet intelligence scales (fifth 

edition) of ordinary male students and those with learning 

difficulties. The sample consisted of 48 primary school students 

from grades five and six from the city of Jeddah, (25) students 

from the ordinary and (23) students with learning disabilities. 

Their age ranged from 10 to 14 years, with an average age of 

(11.7) years and a standard deviation of (1.5) years. The 

researcher used the Stanford Intermediate Scale (fifth edition), 

Gale H. Roud (2003), and translation and codification (Faraj, 

2011). The Mann-Whitney statistical method was used, and the 

effect size of the small samples was analysis of gain scores. The 

findings suggest there are significant differences in the direction 

of ordinary students. There were no statistically significant 

differences for the sixth grade students with learning difficulties, 

while statistically significant differences applied to ordinary 

students from the same grade. Results were discussed according 

to the extant literature followed by recommendations. 
Key word: Effect size, Nonparametric statistics, Nonverbal 

component, Verbal component.   
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 مقدمة
لياا السعلفية السؤعلة  ي كا ة مجاالا مؽ أهؼ العس الةاالة العاملة تبلتع

السؾضع الةي يحتفظ فيه اب لاد  يالدلؾك اإلوداوي  خاصة  ي عسلياا التعلؼ,  ه
سكل ما يسل بهؼ مؽ خبلاا ساسية, هلا تعسل سذكل مدتسل عل  معالجة السعلؾماا 

 .التي تدتيبلها سذكل سليع  تخزيشها
مؽ أبلز مجاالا مكياس  working memory العاملة لةاالةاسا ت عد ا

الل اللفغية  اللفغية،  الإذلية الةاالةكؾواا م مؽا أساسي  و ا ؾ كم،   بلشية - ستاوفؾرد
ن داواإل ؽكسي   التي cognitive tasks يةفعل سالالسهام   يا س  ا مهد ر  تؤدي   

 استعادة، هلا يسكؽ مؽ خيلها الخارجيؼ العالته مع تفاعي آعار هفظ بؾاسظتها
 ,.Baddeley, et al)ة اليهيالداسية كي يدتخدمها  ي السؾاقل  التجاري خبلاته 

  هؼ عل  اليدرة زيادة  ي ذتلكتَ    للسعلؾماا، الشذظة سالسعالجة تيؾم.   (439 :2015
 أ زل إل   صؾال   تكاملهاَتعسل عل     ،جديدة رتظها سال اليديسة السعلؾماا  تحديا

. (American Psychiatric Association, 2015)السشؾط الكيام بها  للسهسة أداء
 الدراسيةيلراا الس تعلؼ عل  التيملة مداعدة  يا محؾري  ا د ر   العاملة الةاالةؤدي تاسا 

 .الدراسي  يا لخبلاتهؼ  أيزا هدب اختي هؼ  ي الرل 

لسخزن الةي َيتزسؽ عسلّياا أساسية َتتسثل  ي إسياء كؼ ات عتبل الةاالة العاملة   
ؽ السعلؾماا  ي هالة وذاط،  كةلػ تتزسؽ عسلّية اختيار  استلجاع محدد م

السعلؾماا السيئسة  استإعاد الل السيئسة، كسا أوها َتتزسؽ عسلّية أداء السهساا مؽ 
هلا تظبل  اليؾاعد عل  البياواا  تذ لل السهساا  التخظي   تؾجيه ابداء.  تعسل 

يدتيبلها الفلد بتلػ السعلؾماا التي تؾجد  الةاالة العاملة عل  رت  السعلؾماا التي
  .Cowan, 2017:199) سالفعل لديه  ي مخز ن الةاالة طؾيلة السدا

لسا لها مؽ  قد ش ل مجال الةاالة العاملة الستخررلؽ  ي التلتية  علؼ الشفس 
د ر ا أساسي ا  ي التعلؼ مؽ هلا استلجاع ؤدي ت هلا ي الدلؾك اإلوداوي،  أهسية

ابمل  ،استدعائها مؽ مخز ن الةاالة سعدلداسية  استخدامها  قي الحاجة الخبلاا ا
الةي أدي إل  عهؾر الكثلل مؽ الشغلياا  الشساذ  التي تفدل آلية عسل الةاالة 

وداوي، أن للةاالة د ر كبلل  ي مختلل أ جه الحياة  الدلؾك اإل إذ ، استلاتيجياتها
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تعسل جشإ ا إل  جشب مع ساقي العسلياا  هسة التيسبوها مؽ العسلياا السعلفية ال
 ,.Shipstead, et al) العيلية ابخلا، مثل: التفكلل  اإلدراك  هل السذكيا

2017:629.    

أهد محا ر علؼ الشفس السعل ي،  تتكؾن مؽ جزأيؽ  تعد اسا أن الةاالة العاملة
 :هاملؽ

 .اللفغية هؾ الةي ييؾم سسعالجة  تخزيؽ السعلؾماا  ،السكؾن اللفغي -
 -الةي يعسل عل  معالجة  تخزيؽ السعلؾماا السكاوية هؾ السكؾن الل اللفغي،    -

 .الإرلية
ا   ي ا لسشد   ضاس  للعسلياا داخل الةاالة العاملة  ، َيعسل هةان السكؾوان مع 

 Brehmer, et) سحلا تتؼ سلدلة مؽ السعالجاا للؾصؾل إل  االستجاسة السظلؾتة

al., 2017: 3 .  
 :مذاكرة العاممةلنمهذج الرباع  ال

 سادلي  قدمها.  قد  هؼ آلية عسلبهدب  لةاالة العاملةالسفدلة  لذ  االشستتعدد 
م كبديل للةاالة قرللة 0718وسؾذ  الةاالة العاملة  (Baddeley & Hitch)   هتش
 ،5111)  عؾاماب خيلعدييا  تإع ذلػ ت ،short term memory السدا
  فيه ،وسؾذ  الةاالة العاملة الثيعي  Baddeleyسادلي ) قدم لاه ، 5111 ،5115

هلا  ضح  سادلي  أن َتعسل تلػ السكؾواا  ي آن  اهد  ي تكامل  تشاس  تام، 
 :مسا يلي الشسؾذ  الثيعي يتكؾن 

)السكؾن اللفغي :  ه  السدئؾلة  the phonological loop الدائلة الرؾتية -0 
 .غيةعؽ تخزيؽ السعلؾماا اللف

)السكؾن الل  the visual-spatial sketchpad السكاوي -السكؾن الإرلي  -5
 .اللفغي :  يختص سسعالجة الرؾر الإرلية السكاوية  إدراك العيقاا السكاوية

قلب وسؾذ  الةاالة العاملة ،  هؾ ) the central executive السشفة السلكزي  -2
تإاه  التشدل  لعسلياا تجهلز السدئؾل عؽ عسلية التآزر بلؽ مرادر االو

 .  (Melby & Hulme, 2016: 273)السعلؾماا السختلفة
قام  سادلي  سعسلية تظؾيل أخلا م زيف ا مكؾو ا راسع ا أما الشسؾذ  اللتاعي،  يد  



532 

كسا ، the episodic buffer هؾ ذاالة ابهدال الذخرية أ  معادل ابهدال 
 :  التالي0) يؾضحه الذكل

 
 .وسؾذ   سادلي   اللتاعي للةاالة العاملة  0شكل )

 َيتللل الشسؾذ  اللتاعي مؽ وغام ذي سعة محد دة،  ي عبل عشه سسخزن مؤقي 
,  يكؾن قادر ا multimodal codeللسعلؾماا السحسؾلة  ي شفلة متعددة الؾسائ  

 مؽ الةاالة طؾيلة  subsidiary systemsعل  اللت  بلؽ السعلؾماا مؽ وغؼ  لعية 
 unitary episodicالسدا  ي تسثييا هديثة مؾهدة تةهب إل  اإلدراك الؾاعي

representations into conscious awareness  (Baddeley, 2013: 191.  
يختلل عؽ الشسؾذ  الثيعي اليديؼ  ي تلكلز  يتبش  الإاها هةا الشسؾذ   الةي 

كامل السعلؾماا بدال  مؽ العزل بلؽ ابوغسة الفلعية. كسا يسدوا االوتإاه عل  عسلياا ت
ا لد ر السشفة السلكزي  ي  الشسؾذ  اللتاعي سلساس أ زل لسعالجة قزايا أاثل تعيلد 

 .وسؾذ  الةاالة العاملة
مكياس   تتعدد السياييس الشفدية التي تعش  سكياس الةاالة العاملة إال أن

مكاوة سارزة بلؽ أد اا الكياس الشفدي عامة  الةكاء سرفة  لهبلشية للةكاء  -ستاوفؾرد 
 ي أمليكا عام  تظؾيل تيشياتهم   0712خاصة،  ذلػ مشة صد ره  ي  لودا عام 

  عشدما أاسل مكياسه السعل ب ساسؼ   Terman)م عل  يد  لؾيس تللمان  0701
Stanford Revision and Extention of Binet-Simon Intelligence 

Scales (Alloway, 2017: 449). 
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ا م يشش ا لليدراا  كبللة بلشية مكاوة - أصإح لسكياس ستاوفؾرد قد  ساعتإاره مكياس 
العيلية  الةكاء،  لؼ َتلتكز هةه السكاوة  ي  عل  التلال الزخؼ مؽ ابسحال 
 الدراساا  اإلصداراا السختلفة، بل جاءا مؽ كؾوه أداة  عالة  ي عسلية التيليؼ 

 عهؾر  عام ا مؽ 01 تعد مل ر ) (Roid, 2003: 17). العلسياب هلكة التظؾر تؾا
 .Gale H)  اللاسع،  تعد مائة عام مؽ االختإار اب ل، أصدر  جال ر يد دارصاإل

Roud)  الخامس دارصاإل 5112عام (SB5) ي أمليكا  (Roid, 2003،   التي 
 اليدراا،  تزسشي أساللب قياس ت سثل أهدل سلدلة مؽ االبتكاراا  ي تيليؼ الةكاء 

امتظؾرة  عل  وغلياا  تحؾل هديثة  ي مجال الةكاء،  مشها وغلية اليدراا  اعتساد 
،  التي رأا الإاهثؾن أوها Cattle- Harn- Carroll- C-H-C العيلية السعل  ة ساسؼ

 قد استخدم مكياس ستشا ؾرد  . Becker, 2003: 21) ت  ظي جسيع السجاالا العيلية
سعض الإاهثلؽ قام  يد  ،بلشه  ي البلئة العلتية  ي كثلل مؽ الدراساا  الإحؾل –

سثل ي     .5100  ل   ،5111، طه  عبدالدسيع 5111مشهؼ هشؾرة  ،بتعليب السكياس
الخامس مؽ مكياس ستاوفؾرد بلشيه تظؾيل ا جؾهلي ا  ي قياس اليدراا  دارصاإل

 :ا مشه ،السعلفية،  َتترل سالعديد مؽ السزايا
االستدالل    ،السعلؾماا   ،د يذتسل السكياس عل  خسدة مجاالا: االستدالل التحلللي0

 يياس كل مجال سذكل  ؛الةاالة العاملة   ،السعالجة الإرلية السكاوية   ،الكسي
 . لفغي ،  تالتالي  هؾ يز دوا بتيليؼ كامل للةكاء الفلدي ،)الل لفغي

العامل  ياللاسع،  ه دارصاإلالخامس مثل  رداصاإلد الشغلية التي ب شي عل  أساسها 5
 .اللاسع دارصاإلشدر  تحتها خسدة عؾامل بدال  مؽ أرتعة مجاالا  ي تَ العام،   

الخامس وحؾ مفهؾم جديد  هؾ عسل الةاالة )الةاالة  دارصاإلد اوتيلي الةاالة  ي 2
ا التي حتفظ ساختإار ذاالة الخلز كلهد الشذاطايالجديد ال  دارصإل االعاملة ؛ 

الخامس  دارصاإلن  ي ان  لعيااختإار  يؾجدعل  أية هال  .تكيس عسل الةاالة
شا ون يز د  االةاالة العاملة الل اللفغية   االختإار   )الةاالة العاملة اللفغية، 

 .هسةسسكياس جلد لهةه السشظية مؽ اليدرة ال
ي ،  ي شاسب هةا َتتظلب أداء  الل لفغي )عسل إذ ،د تشؾع  يلاا السكياس  اختي ها8

 .تيليؼ اب لاد الةيؽ يعاوؾن مؽ اضظلاساا  ي االترال  الرؼال
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د قدرة السكياس عل  السياروة اللفغية  الل اللفغية )العسلية   ي فلد هةا  ي تيليؼ ذ ي 2
مثل التيليؼ اللفغي  ،صعؾتاا التعلؼ،  ي داهؼ  ي التذخيص  التيليؼ اإلاللشيكي

ة،  التيليؼ الذامل للإال لؽ  السدشلؽ عؽ طلي  تحدلؽ  الل اللفغي لعسل الةاال 
 التعلؼ صعؾتاا مجال يعتبل   .Becker, 2003: 23) مهام الةاالة

learning disabilities اب لاد، بلؽ الفل    غهل  لهاتَ  التي السجاالا مؽ 
  ي أوهؼ إال السغاهل، معغؼ  ي تسام ا عاديلؽ  كلوهؼبد  ي فيسا  خاصة
 :Yonne, et al., 2013) التعلؼ مجاالا أاثل  يا عجز  عاوؾن ي   الحكيية

  استخدام ا 0711اان مفهؾم صعؾتاا التعلؼ ي دتخدم قبل عام )  .  قد469
)تعليسي ا  يرل كل ابشخاص السعؾقلؽ، أ  ي دتخدم كبديل لألطفال ذ ي 

  Kirk)  ت لل عل  يد  اللك  0715التلل السخي الإدي .  مشة عام )
م لؾصل  ئة مؽ ابطفال ذ ي الةكاء الستؾس  عل  ابقل،  ال يؾجد لي دتخد

سؾاء  كاوي هدية أ  بدوية أ  عيلية،  ،لديهؼ أي وؾع مؽ أوؾاع اإلعاقاا ابخلا 
ال َيتشاسب مع ما يستلكؾوه مؽ قدرة عيلية  -االإ ا  -إال أن تحرللهؼ الفعلي 

  .Bakken & Caring, 2015: 5عامة )
تعلؼ  لع ا مؽ اضظلاساا الظفؾلة التي  ردا  ي الدللل  ت عد صعؾتاا ال
هلا ت ذلل إل  استسلارية االضظلاساا ساللاؼ ، DSM-IV التذخيري اإلهرائي

 .  َتلتإ  صعؾتاا التعلؼ Harris & Graham, 2012: 131) مؽ تيدم العسل
ال تغهل السذكلة إال سعد التحا  الظيي  إذ ،ساليدرة عل  التحرلل الدراسي

َتعسل السدرسة عل  عهؾر أعلاض الفذل الدراسي أعشاء السشاقذاا، كسا   السدرسة، س
تغهل  ي عدم قيامهؼ سسا ييؾم سه أقلاوهؼ العاديلؽ، مسا َيشعكس عل  مذاال التحرلل 

  . Giesthardt & Munsch, 2013: 289 عل  العديد مؽ جؾاوب شخرلتهؼ )
شيفه إلي أن صعؾتاا التعلؼ  ي تر  Chalfant) قد أشار  اللك كالفشي  

َتتزسؽ صعؾتاا وسائية  أااديسية،  أوها تزؼ عيعة أوساط أساسية للرعؾتاا 
)السعلفية،  الل ؾية،  الإرلية الحلكية .  مؽ السعل ب أن صعؾتاا االوتإاه  اإلدراك 
 الةاالة تلتي  ي ميدمة ما َيتعلض له طيي صعؾتاا التعلؼ مؽ مذكيا متعددة 
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 ,Boerema)ساس الةي ييؾم عليه ما َيتعلضؾن له مؽ صعؾتاا التعلؼ ت سثل اب

2016.  
خرائص مسلزة تتسثل  رعؾتاا تعلؼاب لاد السذخرلؽ سلةاالة العاملة لدا  ل
 :فيسا يلي

مؽ اضظلاي  ي االوتإاه  اإلدراك،  تالتالي يؤعل بد ره  التعلؼ صعؾتاا يعاوي ذ   -
 . ا عل  عسل الةاالة العاملةسلبي  

ي عاوي ذ   صعؾتاا التعلؼ مؽ عجز  ي مكؾن التخزيؽ الرؾتي )اللفغي  داخل  -
 الةاالة العاملة،  ضعل كفاءة كي مؽ الةاالة العاملة  الةاالة قرلَلة السدا.

 خاصة الكلساا التي لها معشَ   ،عل  استدعاء السعلؾماا اللفغيةتهؼ إن قدر  -
 ساا التي ليس لها معش   طؾيلة. كاوي أ زل مؽ الكل ، الكلساا اليرلَلة

عل  است لجاع الكلساا  الخبلاا السيدمة لهؼ سذكل مشغؼ  محدؾس تهؼ إن قدر  -
سشغسة  السجلدة،  هةا يؤعل عل  كفاءة الأ زل مؽ الخبلاا أ  الكلساا الل 

 الةاالة العاملة لديهؼ. 
ا بت فا ا ودإة الةكاء إن كفاءة الةاالة العاملة َتلتإ  سعامل الةكاء؛ أي أوها تتفا   -

 . Robert, et al., 2016: 367)لديهؼ 
التي تشا لي  أداء الةاالة اللفغية قرللة   Porter, 2018) تبلؽ دراسة بل تل 

السدا عل  التيملة العاديلؽ مياروة مع التيملة ذ ي متيزمة دا ن، عل  علشة بل ي 
د،  مهسة الكلساا عديسة ا مؽ كل  ئة،  ي مهستي استدعاء ابعدا  تلسلة  51)

أن التيملة العاديلؽ أعهل ا أداء   ائي ا عل  هةه السهساا سالسياروة مع   ،السعش 
اتدؼ أدائهؼ ساالوخفاض. كسا تؾصلي الشتائ   ؽالةي ،التيملة مؽ ذ ي متيزمة دا ن 

ن ا إل  أن مدا الةاالة اللفغية قرللة السدا لدا التيملة ذ ي متيزمة دا ن كاأيز  
 أقل مؽ أقلاوهؼ العاديلؽ ذ ي وفس العسل العيلي.

 .Van der Molen, et al) ي هلؽ هد ي دراسة   ان ديل مؾلؽ   آخل ن 

إل  التعلب عل  عسل الةاالة العاملة لدا علشة مؽ الظيي السلاهيلؽ   2017
، ا  طالإ  22ا،  ذلػ مؽ خيل مياروتهؼ مع الظيي السعؾقلؽ  كليا )ن=  طالإ  84)ن=

  سشة.  ذلػ عل  مهام الةاالة العاملة 01-00 تلا هي أعسارهؼ الزمشية بلؽ )
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السختلفة )استدعاء ابعداد،  استدعاء الكلساا الل الستذابهة,  اختإار الكلساا 
للةاالة الإرلية السكاوية الل   Corsi) اختإار  اؾرسي  لؽدتخدممعديسة السعش  ، 

الشتائ   جؾد قرؾر  ي الةاالة العاملة لدا الظيي  اللفغية  الةاالة اللفغية.  أعهلا
ذ ي اإلعاقة الفكلية  ي الدائلة الرؾتية مياروة سالعاديلؽ، أما سالشدإة للةاالة الإرلية 

 ا أداء الظيي السعاقلؽ  كليا. كان أداء الظيي العاديلؽ يدا ي تيليإ  
عل    حص  هادراسة ركزا  ل  Bova, et al., 2016) أجلا  بؾ ا   آخل ن 

وسؾ قدراا التعلب عل  ابشياء السلئية لدا علشة مؽ تيملة السدارس ،  ذلػ عل  
ا،  علشة ميابلة مؽ التيملة السعاقلؽ   تلسلة  22علشة مؽ التيملة العاديلؽ بل ي )

  عام ا،  تؼ استخدام 00- 1ا،  ت لا هي أعسارهؼ ما بلؽ )  تلسلة  20) ا بل يعيلي  
اا لتيليؼ الةاالة العاملة  التسللز السلئي لألشياء.  أسفلا وتائ  الدراسة سظارية اختإار 

عؽ  جؾد عيقة ارتإاطية بلؽ تظؾر اليدرة عل  التسللز الإرلي لألشياء عشد التيملة 
سالعسل الزمشي،  مدا كفاءة الةاالة العاملة  الةكاء.  أعهل التيملة ابابل سش ا قدرة 

ا أعهلا الشتائ  تحدش ا  ي وز  مهاراا ي لألشياء،  أيز  أ زل عل  التسللز الإرل 
 ملتإظة سعدة مغاهل للشز  العيلي مثل االوتإاه  ،التسللز الإرلي  ي الظفؾلة

 اإلدراك الحدي الدليؼ  استدعاء السعلؾماا مؽ مخزن الةاالة سظليية مشغسة. كسا 
لئي يلتإ  سلسإاي وسائية أن االضظلاي  ي التسللز السإل  ا شارا وتائ  الدراسة أيز  أ

  تظليية معالجة  تخزيؽ البياواا  ي الةاالة العاملة. 
دراسة العيقة بلؽ   Norrelgen, et al., 2002) وؾرلييؽ  آخل ن   تشا ل

ا مؽ ذ ي   تلسلة  02الةاالة اللفغية العاملة  اإلدراك الدسعي،  ذلػ لدا علشة قؾامها )
مكياس للةاالة اللفغية العاملة  مكياس اإلدراك  االضظلاساا الل ؾية.  تؼ استخدام

وتائ  الدراسة أن الةاالة اللفغية العاملة تؤعل  ي قدرة التيملة   أ ضحيالدسعي. 
ا التيملة الةيؽ لديهؼ ا.  أيز  ا سليس  عل   هؼ الل ة  إدراك الكلساا  ابصؾاا إدراا  

معالجة ابهدال الدسعية  ا  ي قدرتهؼ عل ا ملحؾع  اضظلاساا ل ؾية يؾاجهؾن عجز  
الدليعة،  أن هشاك عيقة ارتإاطية بلؽ اوخفاض درجاا الةاالة العاملة اللفغية 

  اوخفاض درجاا اإلدراك الدسعي لدا هؤالء التيملة. 
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لعيقة بلؽ  ادراسة عؽ    Leonard, et al., 2013) زميؤه أجلا  للشؾرد    
ة  ااتداي الل ة لدا التيملة العاديلؽ  ذ ي سلعة معالجة البياواا  ي الةاالة العامل

  اعتسدا الدراسة  عام ا. 08 - 7اإلعاقاا الل ؾية ،  تلا هي أعسارهؼ ما بلؽ )
وتائ  الدراسة  جؾد عيقة بلؽ   أعهلامياييس الةاالة العاملة  السعل ة الل ؾية. 

ل ااتداي الل ة اوخفاض سلعة معالجة البياواا  ي الةاالة العاملة  تلؽ اوخفاض معد
لدا التيملة عامة. كسا تؾصلي الدراسة إل  أوه يسكؽ التشبؤ سسدتؾا السعل ة الل ؾية 

 عشد التيملة العاديلؽ  ذ ي اإلعاقاا الل ؾية مؽ خيل مياييس الةاالة العاملة. 
   يد تشا لي مياروة الرفحة الشفدية للعاديلؽ  ذ ي 5100)أما دراسة اللشدي 

بلشيه  - )صعؾتاا اليلاءة  الحداي  عل  مكياس ستاوفؾرد صعؾتاا التعلؼ
مؽ   تلسلة ا 21  تلسلة ا عاديا،  )11،  تلغ قؾام العلشة ) ن اللاسع  الخامسااإلصدار )

  سشة مؽ السلهلة االبتدائية 05-7ذ ي صعؾتاا التعلؼ.  تلا هي أعسارهؼ بلؽ )
ك التلسلة لفلز صعؾتاا مكياس تيديل سلؾ  ي الدراسةسسحا غة الذلقية،  استخدم

  اللاسع  الخامس اناإلصدار )بلشيه  - ،  مكياس ستاوفؾرد 5110)كامل،لالتعلؼ 
 .  أشارا وتائ  الدراسة إل  أوه ال تؾجد  ل   دالة إهرائي ا بلؽ 5111)هشؾره، 

ن اللاسع ااإلصدار )بلشيه  -الةكؾر  اإلوال  ي السياييس الفلعية لسكياس ستاوفؾرد 
 أوه تؾجد إمكاوية التسللز بلؽ العاديلؽ  صعؾتاا التعلؼ مؽ خيل ،   الخامس

درجاتهؼ عل  مجال االستدالل الإرلي،  مجال السعالجة الإرلية السكاوية،  مجال 
 الةاالة العاملة. 

إل  معل ة تلعلل   يد هد ي دراسته  Montgomery, 2009) أما  مؾوتجسلي 
ا مؽ ذ ي   تلسلة  05سي السياروة بلؽ )الةاالة العاملة عل   هؼ الجسل, هلا ت

ا، متدا يلؽ  ي كؼ السفلداا السؾجؾدة لديهؼ. ا عادي    تلسلة  05االضظلاساا الل ؾية  )
اختإار الةاالة اللفغية  تتسثل  يمهستلؽ: اب ل  إوجاز عل  كل تلسلة  هلا كان

 راا مختلفة,  اختإا2العامة؛ هلا كان عل  التلسلة تةكل أابل قدر مؽ الكلساا  ي )
اختإار  هؼ الجسل.  أعهلا الشتائ  أن التيملة ذ ي   يالسهسة الثاوية   ي هلؽ تتسثل

االضظلاساا الل ؾية هرلؾا عل  درجاا أقل مؽ وغلائهؼ العاديلؽ  ي اختإار الةاالة 
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أي أن هشاك  ،اللفغية العاملة, مسا كان له تلعلل كبلل  ي عدم  هسهؼ للجسل السلكإة
 تدوي كفاءة الةاالة اللفغية العاملة  صعؾتة  هؼ الجسل. عيقة بلؽ

  إل  تحديد الفل   بلؽ التيملة 5111) عبدهللا  رمزاندراسة   قد هد ي
العاديلؽ  التيملة ذ ي متيزمة دا ن  ي االستلجاع عل  مهام التذاسه الرؾتي 

ؽ إعادة قائسة  الكلساا عديسة السعش   ي الةاالة قرللة السدا.  طلب مؽ السفحؾصل
تتكؾن مؽ عذلة كلساا متذابهة  مثلها الل متذابهة صؾتي ا.  إعادة قائسة تتكؾن مؽ 
أرتعلؽ كلسة عديسة السعشي ذاا أرتعة مياطع.  أشارا الشتائ  إل  أن التيملة 
العاديلؽ استلجعؾا سرؾرة أ زل  ي الكلساا الستذابهة  الل الستذابهة صؾتي ا مؽ 

 ،لدا العلشتلؽ ة  دالة إهرائي ا  ي استلجاع السياطع ابرتعالدا ن.   جدا  ل  
سسعش  أن استلجاع الكلسة عديسة السعش  ذاا السيظع الؾاهد أسهل  ي االستلجاع مؽ 
الكلساا عديسة السعش  ذاا السيظعلؽ,  استلجاع الكلساا عديسة السعش  ذاا 

 أن  ،مياطع ةالثيع السيظعلؽ أسهل  ي االستلجاع مؽ الكلساا عديسة السعش  ذاا
مياطع أسهل  ي االستلجاع مؽ الكلساا  ةاستلجاع الكلساا عديسة السعش  ذاا الثيع

 مياطع.  ةعديسة السعش  ذاا ابرتع
  بدراسة هد ي إل  إعداد صفحة 5112عبد الراد  )  اتؽ قامي ي هلؽ 

الستلخليؽ دراسي ا، وفدية معلفية مسلزة لكي  مؽ ذ ي صعؾتاا التعلؼ  التيملة العاديلؽ 
 ي التحي  مؽ الرد  التيزمي للسكياس  االتدا  الداخلي للشسؾذ  الشغلي الةي بش

عليه السكياس عشد تيليؼ علشة مؽ ذ ي االهتياجاا الخاصة.  تكؾوي علشة الدراسة 
  سشؾاا.  مؽ وتائ  هةه 01 - 4  تلسلة ا  تلسلةة تتلا ح أعسارهؼ بلؽ )011مؽ )
 ،ارتفاع الكيسة التسللزية لكل مؽ الدرجة العسلية السعيارية السلكإة ،  جؾدالدراسة

 ، درجاا كل مؽ مجال االستدالل السجلد الإرلي  مجال الةاالة قرللة السدا
ذاالة اإلعداد،  تحللل الشس  عشد   الشدخ،    درجاا كل مؽ اختإار الدخا اا، 

التسللزية لسجال االستدالل  السياروة بلؽ السجسؾعاا الثيعة، بلشسا اوخفزي الكيسة
 الكسي  اختإار سيسل ابعداد.
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 الدراساا الداسية يتزح ما يلي: استعلاضمؽ خيل 
ا بهسلتها ضسؽ مشغؾمة اليدراا العيلية مثل د االهتسام بدراسة الةاالة العاملة وغل  0

  مؾوتجؾمللي  ،  دراسة Leonard, et al., 2013)دراسة  للشؾرد   آخل ن 
(Montgomery, 2009 . 

د االهتسام بتشا ل الةاالة العاملة  ي دراسة مياروة مع علشاا أخلا لسعل ة مدا 5
أداء الةاالة اللفغية   ، Porter, 2018 بؾرتل  ) مثل دراسة ،تإايؽ الفل   

  اودر مؾلؽ   ،  دراسة قرللة السدا عل  التيملة العاديلؽ  ذ ي متيزمة دا ن 
 عسل الةاالة العاملة لدا علشة   Van der Molen, et al., 2017)  آخل ن 

،  دراسة  بؾ ا   آخل ن  امؽ الظيي السلاهيلؽ العاديلؽ  السعؾقلؽ  كلي  
(Bova, et al., 2016  دراسة   حص وسؾ قدراا التعلب عل  ابشياء  

،  دراسة عبد الراد   االسلئية لدا علشة مؽ التيملة العاديلؽ  السعؾقلؽ عيلي  
  عؽ إعداد صفحة وفدية معلفية مسلزة لة ي صعؾتاا التعلؼ  التيملة 5112)

 العاديلؽ الستلخليؽ دراسي ا.
 بؾرتل   د  جؾد دراساا تشا لي دراسة أهد جؾاوب الةاالة العاملة مثل دراسة2

Porter, 2018) عؽ  أداء الةاالة اللفغية قرللة السدا عل  التيملة  
  عؽ مهام التذاسه الرؾتي 5111)  رمزان عبدهللاالعاديلؽ.  دراسة  

  الكلساا عديسة السعش   ي الةاالة قرللة السدا.
   أشارا إل  عدم  جؾد  ل   5100دراسة الفل    ي الشؾع )اللشدي، بهتسام االد 8

بلشيه  -دالة بلؽ الةكؾر  اإلوال  ي السياييس الفلعية لسكياس ستاوفؾرد 
 . ن اللاسع  الخامسااإلصدار )

د  تتذاسه دراستشا اللاهشة مع الدراساا الداسية  ي محؾر االهتسام سسكياس ستاوفؾرد د 2
 تشا لي التي  5100)دراسة اللشدي بلشية.  تختلل  ي وؾاهي مختلفة مثل 

 مؽ خيل مياروة صعؾتاا التعلؼ )صعؾتاا اليلاءة  الحداي دراسة وؾعية عؽ 
. كسا تختلل أيزا ؾتاا التعلؼلعاديلؽ  ذ ي صعللتيملة االرفحة الشفدية 

 ،  لؽ هلؽ الخامس اإلصدار)بلشيه  -ستاوفؾرد هلا يعتسد سحثشا عل  مكياس 
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كسا شسلي علشة الإحا  ؽ اللاسع  الخامس،ياإلصدار تتشا ل دراسة اللشدي عل  
 ، بلشسا اقترل سحثشا اللاهؽ عل  التيملة الةكؾر  ي .الةكؾر  اإلوالعل  

استكذاب الةاالة العاملة اللفغية  الل  إل اللاهشة  اسةالدر مسا سب ، تدع    
العاديلؽ  ذ ي الخامس  لدا التيملة  دارصاإلبلشية ) -اللفغية     مكياس ستاوفؾرد 

 .صعؾتاا التعلؼ
 :مذامة الدراسة
أن اليرؾر  ي اليدراا العيلية السعلفية ي عتبل  (Alloway)  الؾاي  َيةكل

 التي تؤعل بد رها عل   ،عؽ مذكيا الةاالة العاملةأهد أهؼ العؾامل السدئؾلة 
.  قد  جد أن هشاك ارتإاط ا بلؽ (Alloway, 2017: 451)السهاراا الل ؾية السختلفة 

اليدرة عل  إوتا  الكيم  اليدرة عل  عسلياا التذفلل  التخزيؽ  االستلجاع للسعلؾماا 
فدل وغلية معالجة السعلؾماا السخزوة  ي الةاالة العاملة. كسا أن الشساذ  التي ت  

أ ضحي أن عسة ارتإاط  ي كيفية هد ل السعالجة  التكامل  ي العسل الةي يؤدي إل  
  .Molen, et al. 2017; 213) تيدلل عسلية التعلؼ

الداسية، أن التيملة ذ ي صعؾتاا  الدراساا تزيف وتائ  التلال الشغلي   
 ةهه أاثل  مؽ، هارااسالتعلسهؼ للعديد مؽ  تحدياا أعشاءال مؽلل ا كثن اجهؾ التعلؼ يؾ 

 مهاراا الدلؾك التكيفي  تدوي مدتؾا  الل ؾية هارااسلهي ا لديهؼ اضظلاس ا هارااسال
 :Acheson & MacDonald, 2018)التحرلل الدراسي مياروة سلقلاوهؼ العاديلؽ 

  الم، كيال عل  ساليدرة لتإظةسال اليدراا  ي صعؾتااإل   جؾد  ذلػيعؾد   . (51
  ي تتؼ التي  التخزيؽ عالجةسال لهلةم يكيم،  هال عسلية ملاهللهؼ س ارتإاطها سيسا
 .(Carretti, et al., 2015: 339) العاملة الةاالة

العاملة يؾضح التلال الشغلي أن الخلل السؾجؾد  ي الةاالة   ي وفس الديا ، 
تفادة مؽ مكياس ستاوفؾرد  لةلػ أراد الإاها االس ،يؤدي إل   جؾد صعؾتاا التعلؼ

العاديلؽ الخامس لدراسة مدا قدرته عل  التسللز بلؽ  إصدارهبلشيه للةكاء  ي 
؛ مسا يداهؼ  ي إبلاز مدا كفاءة هةا السكياس  ي تذخيص  صعؾتاا التعلؼ
 (Swanson, et al., 2017; Kyndt, et al., 2016)صعؾتاا التعلؼ 
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  ي اإلجاسة عؽ التداؤالا التالية: ي ضؾء ما سب  تتسثل مذكلة الإحا   
تؾجد  ل   ذاا داللة إهرائية  ي )مجال الةاالة العاملة  بلؽ التيملة هل د أ

 دارصاإلبلشية ) -العاديلؽ  ذ ي صعؾتاا التعلؼ     مكياس ستاوفؾرد 
  ؟الخامس 

تؾجد  ل   ذاا داللة إهرائية  ي )مجال الةاالة العاملة  لدا التيملة هل ي د 
عاديلؽ بلؽ متؾس  رتب درجاا تيملة الرفلؽ الخامس  الدادس االبتدائي ال

 ؟الخامس  دارصاإلبلشية ) -    مكياس ستاوفؾرد 
تؾجد  ل   ذاا داللة إهرائية  ي )مجال الةاالة العاملة  بلؽ متؾس  رتب   . هل 

درجاا التيملة ذ ي صعؾتاا التعلؼ بلؽ الرفلؽ الخامس  الدادس االبتدائي 
 ؟الخامس  دارصاإلبلشية ) -   مكياس ستاوفؾرد   

 :هدف البحث
يهدب الإحا الحالي إل  التعلب عل  الفل    دي الدةاالة العاملدة اللفغيدة  الدل 

الخدددامس  لددددا التيملدددة العددداديلؽ  دارصددداإلبلشيدددة ) -اللفغيدددة   ددد  مكيددداس سدددتاوفؾرد 
 بتدائي. التيملة ذ ي صعؾتاا التعلؼ  ي الرفلؽ الخامس  الدادس اال

:فروض البحث  
 يسكؽ صيااة  ل ض الإحا عل  الشحؾ التالي:

رتددب درجدداا  ي ددي )مجددال الددةاالة العاملددة  بددلؽ متؾسددظ اؾجددد  ددل  دال إهرددائييااا 7
 بلشية.  -التيملة العاديلؽ  ذ ي صعؾتاا التعلؼ     مكياس ستاوفؾرد 

ملة العاديلؽ بلؽ  ي )مجال الةاالة العاملة  لدا التي اؾجد  ل  دال إهرائييد 5
رتب درجاا تيملة الرفلؽ الخامس  الدادس االبتدائي     مكياس  يمتؾسظ

 بلشية .  -ستاوفؾرد 
رتب درجاا  ي ي )مجال الةاالة العاملة  بلؽ متؾسظ اؾجد  ل  دال إهرائييد 2

التيملة ذ ي صعؾتاا التعلؼ بلؽ الرفلؽ الخامس  الدادس االبتدائي     
 بلشية .  - مكياس ستاوفؾرد
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 للتحي  مؽ  جؾد  ل   ذاا داللة إهرائية  ي مجال الةاالة العاملة، سؾب       
يتؼ اختإار الفل   عل  مجال الةاالة العاملة الل اللفغية جال الةكلة العاملة 
 اللفغية،  عل  مدتؾا الدرجة الكلية  ي الةاالة العاملة اللفغية  الل اللفغية. 

 :أهمية البحث
لسجتسعاا الحديثة  ي عالسشا السعاصل سالعشاية ساب لاد ذ ي صعؾتاا سارعي ا

التعلؼ  ابخة سليديهؼ بهدب تخفيف السعاواة التي تؾاجههؼ،  قد عسد الإاهثؾن  ي ذلػ 
إل  دراسة السذكيا التي تؾاجههؼ،  مؽ عؼ تيديؼ البلام   السياييس التي مؽ السسكؽ 

 ي تحدلؽ هالة هؤالء اب لاد ليكؾوؾا قليبلؽ مؽ أن ت داعد  ي السزيد مؽ الفهؼ، أ  
 ,Stevenمدتؾا اب لاد العاديلؽ،  للؾصؾل بهؼ إل  أقر  مدا تؤهلهؼ له قدراتهؼ )

2015: 123.  
 مؽ أبلز مجاالا االهتسام دراساا الةاالة العاملة؛ هلا َتعتسد عللها كا ة 

يسي سسدتؾَا كفاءتها ابوذظة السعلفية،  مؽ عؼ يتلعل مدتؾا التحرلل ابااد
ساعتإارها السدئؾلة عؽ تذفلل السعلؾماا،  مشها اليدرة عل  االستخدام الؾاعي 
الستلاتيجياا السعالجة،  تسا يتيءم مع طبيعة السهام،  هي ت سثل وغام ا يعسل عل  
تجهلز  تحؾيل السعلؾماا إل  الةاالة طؾيلة ابمد.  لةلػ  إن أي ضعل أ  

االستلجاع  مؽ الستؾقع  -التخزيؽ  -الةاالة العاملة )التذفلل اضظلاي  ي عسلياا 
 & Melbyإل  صعؾتاا  ي ابوذظة ابااديسية عل  اختيب صؾرها ) يأن يؤد

Hulme, 2016: 271  عل  ما تيدم،  إن أهسية الإحا تشيدؼ إل :  .  تشاء 
 :األهمية النظرية

ي صعؾتاا التعلؼ هؾل الةاالة د إجلاء دراسة مياروة بلؽ التيملة العاديلؽ  ذ  0
بلشية سذكية الل  -مؽ أبلز مجاالا مكياس ستاوفؾرد  اساعتإاره ،العاملة
 .ة اللفغي ةاللفغي

د يليي االهتسام بدراسة الةاالة العاملة عيله عل  تيؾيؼ البلام  التدريدية السيدمة 5
 لهاتلؽ الفئتلؽ  ي الرفلؽ الخامس  الدادس. 



552 

رجة الةكاء الل اللفغي  اللفغي لكل مجال مؽ مجاالا الةكاء د االهتسام سكياس د2
بوها مثاسة السخزن العام لإاقي  ، خاصة مجال الةاالة العاملة ،الخسدة

 السجاالا.   
 :األهمية التطبيقية

د الكيام سإجلاء دراسة تيؾيسية هؾل مدا استفادة كي مؽ التيملة العاديلؽ  ذ ي 0
 التلتؾية السدرسية  أعلها عل  تشسية الةاالة العاملة. صعؾتاا التعلؼ مؽ البلام 

د دراسة  اعلية بلوام  تدريبي للتيملة العاديلؽ  ذ ي صعؾتاا التعلؼ ساستخدام 5
 الخلائ  الةهشية  أعلها عل  التحرلل الدراسي.

د دراسة مدا  اعلية بلوام  تدريبي  ي تشسية الةكاء العام الل اللفغي  اللفغي  أعله 2
   االتجاه وحؾ السدرسة.عل

 :مفاهيم البحث
 سلتؼ تعليف مفاليؼ الإحا كسا يلي:

مؽ  ة: هي السخزن السؤقي لكسية محددWorking Memory العاملة الةاالة
السعلؾماا مع إمكاوية تحؾيلها  استخدامها  ي إصدار  إوتا  استجاساا جديدة،  ذلػ 

 ,Becker)ؾد مكؾواا مختلفة تيؾم بؾعيفتي التخزيؽ  السعالجة مؽ خيل  ج

2003). 
 َيختص ساليدرة عل  استدعاء  :Verbal Component السكؾن اللفغي

سؾاء  كاوي كلساا متلاسظة أ  متذابهة لفغي ا أ  هل   ا  ، معالجة السعلؾماا اللفغية
  .Schweppe & Rummer, 2014) أ  جسل قرللة

 َيختص ساليدرة عل  : Nonverbal Componentلفغي السكؾن الل ال
سؾاء  كاوي صؾر ا  ،استدعاء  معالجة السعلؾماا الل اللفغية السكاوية  الإرلية

 . Schweppe & Rummer, 2014) امتذابهة أ  الل متذابهة لفغي ا أ  سرلي  
م التيملة ذ   صعؾتاا التعلؼ: ييرد بهؼ أ لئػ التيملة السدجللؽ  ي العا -
هد،  تؼ تذخيرهؼ  ي بلوام  صعؾتاا التعلؼ  السيلديؽ  ي 0821/0824الدراسي 

 قد علب  ها ظ  التيملة ذ   صعؾتاا التعلؼ سلوهؼ  مدرسة الرفا سسديشة جدة.
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التيملة اللةيؽ يغهل  ي أدائهؼ  ل    اضحة عشد مياروتهؼ سيلوائهؼ  ي العسل 
  .0: 5118إلعاقاا السختلفة )ها ظ،  السدتؾا العيلي  الرل مع استثشاء لة ي ا

 :إجراءات البحث
السشه  السدتخدم: استخدم الإاها السشه  الؾصفي لؾصل أداء علشة  -أ

 -التيملة العاديلؽ  ذ ي صعؾتاا التعلؼ مؽ خيل استجاساتهؼ عل  مكياس ستاوفؾرد 
 هد.0824بلشية للةكاء )اإلصدار الخامس ،  تؼ التظبل   ي الفرل الدراسي الثاوي 

لسشه  الؾصفي: هؾ أهد أبلز السشاه  السدتخدمة  ي الدراساا العلسية  مشاه  وا
الإحا، للتعلب عل  عاهلة الدراسة،   ضعها  ي إطارها الرحيح،  تفدلل جسيع 
الغل ب السحيظة بها،  يعد ذلػ بداية الؾصؾل إل  الشتائ  التي تتعل  سالإحا 

  .5112خللي،   )جابل، 
ا مؽ الةكؾر للعام الدراسي   تلسلة  84كؾوي علشة الإحا مؽ )ت: العلشة -ي
، هلا تزسشي العلشة طيي الرفلؽ الخامس  الدادس  ي مدرستي ده0821/0824

ا مؽ العاديلؽ،   تلسلة  52بتدائية سسديشة جدة، عإارة عؽ )أبي ابؽ كعب  الخيف اال
  سشة، 08-01)ا ذ ي صعؾتاا التعلؼ.  تلا هي أعسارهؼ ما بلؽ   تلسلة  52 )

   سشة.  فيسا يلي جد ل0.2   اوحلاب معياري قدره )00.1سستؾس  عسلي قدره )
 يؾضح تؾزيع علشة الإحا.  0)

 .الإحا علشة تؾزيع  0) جد ل
 الصف اسم المذرسة

التالميذ 

 العاديون
 صعوبات التعلم

 أبي ابه كعب
 5 6 الخامس
 6 6 السادس

 الخيف
 6 5 الخامس

 6 2 السادس

 53 55 لمجموعا

 42 العذد الكلي

 للتلاد مؽ تكا ؤ العلشتلؽ، قام الإاها سالتعلب عل  الفل   بلشهسا مؽ هلا 
   التالي الشتائ :5العسل الزمشي،  يؾضح الجد ل )
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   مدا التكا ؤ بلؽ علشة التيملة العاديلؽ   ذ ي صعؾتاا التعلؼ. 5جد ل )
 تالميذ صعوبات التالميذ العاديون

 ةقيم
Z 

 الداللة
 مج الرتب م الرتب مج الرتب م الرتب

 غير دالة 5‚275 282‚25 52‚25 295‚25 52‚76

بلؽ متؾس  أعسار  ةلة إهرائيالدذاا  جؾد  ل   عدم الجد ل الداب   أ ضح
 ، مسا يدل عل  تكا ؤ العلشتلؽ.لتعلؼعاديلؽ  التيملة ذ ي صعؾتاا االتيملة ال
بلشية  –الإاها  ي دراسته مكياس ستاوفؾرد  استخدم: أد اا الإحا - 

: دللل هةه الشدخة عيعة كتب، هي    تزسشي5100) ل ، )اإلصدار الخامس  
ساإلضا ة إل  السعايلل العلتية  تفدللاا ابداء،  كتاي  ،الدللل الفشي،   الفاهص
لكتل ويا.  قام ساختإار علشة إداعد عل  ترحيح  تفدلل الدرجاا ت C.Dأسظؾاوة 

  سشة،  هي علشة 41-5ا،  امتدا أعسارهؼ بلؽ )  مفحؾص  2121عذؾائية بل ي )
م.  تؼ 5117مسثلة     بياواا التعداد الحكؾمي للجهاز السلكزي للتعبئة  اإلهراء 

اختيارها هدب ودب التسثلل الفعلي للةكؾر  اإلوال،  التؾزيع الج لا ي  الليف 
ي  االقترادي،  ذلػ  ي الكتاي الثاوي  الحزل  ابعسار    يا للسدتؾا االجتساع

)الدللل الفشي . مسا يجعلشا وث   ي السعايلل السدتخلرة  السشذؾرة  ي الكتاي الثالا 
 الةي ودتظيع مؽ خيله أن وتبلؽ مدا الدقة  ،)السعايلل العلتية  تفدللاا ابداء 

ليؼ يسكؽ التلاد  السشهجية التي تؼ مؽ خيلها اختيار علشة التيشلؽ عل  أساس علسي س
: 5102مؽ صحته مؽ خيل ملاجعة البياواا السبلشة  ي هةا الفرل )خظاي، 

251.  
 صدق المقياس

صد  ،   أوؾاع مؽ الرد  )الرد  الغاهلي  عيعةقام صفؾا  ل  ساستخدام     
  سحداي 5100صد  السحػ  مؽ خيل االستعاوة بدراسة اللشدي )   ،السزسؾن 

)جد ل  اللاسع  الخامس،  تؾصل إل  الشتائ  اآلتية يؽاإلصدار االرتإاط بلؽ عؾامل 
2 : 
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 . 012عل  علشة )ن=  يؽ اللاسع  الخامسصدار االرتإاط بلؽ عؾامل اإل  2جد ل )
 معاميا االرتإاط مجاالا اإلصدار اللاسع عؾامل اإلصدار الخامس

 5889 االستدالل اللفظي االستدالل التحليلي

 5887 ظياالستدالل اللف المعلومات

 5869 االستدالل الكمي االستدالل الكمي

 5880 االستدالل البصري التجريدي المعالجة البصرية المكانية

 5886 الذاكرة قصيرة المدى الذاكرة العاملة

ا تتلا ح أعسارهؼ   مفحؾص  511 ذلػ عل  علشة ) اسا استخدم الرد  العاملي،
لؽ الدرجاا السؾز وة عل  السدتؾياا   عام ا، ساستخدام االرتإاطاا ب21-01بلؽ )

السختلفة للعؾامل الخسدة اللفغية  الل اللفغية،  تؼ استخيص العامل الشات  مؽ 
 التالي:  8) كسا يبلشها الجد ل ،تحللل االرتإاط بلؽ درجاا السدتؾياا السختلفة

 .العامل الشات  مؽ تحللل االرتإاط بلؽ درجاا السدتؾياا السختلفة  8جد ل )
 قيؼ الذلؾع العامل لعؾاملا

 588769 589207 ةالمعلومات غير اللفظي

 586925 588906 االستدالل الكمي غير اللفظي

 588505 589570 المعالجة البصرية/ المكانية غير اللفظية

 588222 589022 الذاكرة العاملة غير اللفظية

 586282 588720 االستدالل التحليلي غير اللفظي )المدخل(

 588222 589082 االستدالل التحليلي اللفظي

 588625 589225 االستدالل الكمي اللفظي

 588772 589256 المعالجة البصرية/ المكانية اللفظية

 588282 589572 الذاكرة العاملة اللفظية

 587625 588500 المعلومات اللفظية )المدخل(

 التباين الكلي 88082 الجذور الكامنة

 8088 :8088 يننسبة التبا

 تؼ هداسه   ي ا للعيقة بلؽ الةكاء  العسل  الردق التالزم :اسا استخدم 
: 5100محدؾت ا سالدشؾاا،  تلؽ الةكاء  السدتؾا التعليسي محدؾت ا سالدشؾاا ) ل ، 

71.  
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 : بات المقياس
 هي طليية التجزئة الشرفية،  ذلػ خيل  ،تؼ استخدم أرتعة أوؾاع مؽ الثإاا

  سظليية اليدسة 011ي عإاا السدتؾياا اللفغية  الل اللفغية عل  علشة )ن=هدا
 : 2)جد ل  الشرفية )ز جي/  لدي   تؾصلي إل  السعاميا اآلتية

 .الثإاا سظليية التجزئة الشرفية  2جد ل )
 بعد تصحيح الطول قيم الثبات االختبارات

 58666 58722 ةالمعلومات غير اللفظي

 58685 58725 ي غير اللفظياالستدالل الكم

 58875 58622 المعالجة البصرية/ المكانية غير اللفظية

 58850 58796 الذاكرة العاملة غير اللفظية

 58958 58825 االستدالل التحليلي اللفظي

 58802 58786 االستدالل الكمي اللفظي

 58867 58669 المعالجة البصرية/ المكانية اللفظية

 58856 58767 ة اللفظيةالذاكرة العامل

يتزح مؽ الجد ل الداب  أن معاميا الثإاا ملتفعة، كسا يتزح أن عامل 
بلشسا كان عامل االستدالل التحلللي اللفغي ، السعلؾماا الل اللفغي هؾ أدواها عإات ا

مؽ خيل االرتإاطاا ، الثإاا سظليية االتدا  الداخلي.  تؼ استخدام هؾ أعيها
ا االختإار اللفغية  الل اللفغية،  هؾ ما يعد مؤشل ا مهس ا عل  الداخلي لسدتؾيا

اوتغام  هداا الكياس عل  امتداد السدتؾياا السختلفة،  عل  ترسيؼ بشية االختإار 
مفحؾص سحبي عذؾائي ا  511 ي تدرجها الديكؾمتلي،  ذلػ عل  علشة مكؾوة مؽ 

) ل ،  ن متدا ية مؽ كل شليحة تل زا ،مؽ العلشة السعيارية  مؽ شلائح عسلية مختلفة
5100 :000 . 

 ي الدللل الفشي العلتي سذيء مؽ التفرلل  الدقة مؽ خيل ذلػ  تؼ تؾضيح 
بهدب التلالد عل  مرداقية التيشلؽ  ،جدا ل تبلؽ الظل  الخاصة سالثإاا  الرد 

هةا مؽ جاوب،  مؽ جاوب آخل تؾضح مدا الدقة  ؛ إتاهة الفلصة لآلخليؽ للسلاجعة
لسشهجية  السؾضؾعية التي أجليي لحداي الثإاا  الرد  سلاثل مؽ طليية لزسان  ا

 . التي يسكؽ االعتساد عللها ،دقة السعايلل السدتخلرة مؽ علشة التيشلؽ
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:األساليب اإلةرائية  
تسثلددي ابسدداللب السدددتخدمة  ددي الستؾسددظاا  معدداميا االرتإدداط  االوحلا دداا  

 Mann-Whitney (U) يتشدددي  -سارامتليدددة: مدددان السعياريدددة،   دددي ابسددداللب الي
لبيان هجدؼ الفدل   للعلشداا   ) effect sizeللسجسؾعاا السدتيلة،  هجؼ التلعلل 

 الر للة.
 :عرض النتائج ومناقذتها

)مجدددال  دددي  تؾجدددد  دددل   ذاا داللدددة إهردددائيةعلددد  أوددده   يااانص الفااارض األو 
لدتعلؼ   د  عداديلؽ  ذ ي صدعؾتاا االتيملة ال ابلؽ متؾس  رتب درجا  الةاالة العاملة

الإحدددا  ض   للتحيددد  مدددؽ صدددحة  دددل  الخدددامس . صدددداربلشيدددة )اإل -مكيددداس سدددتاوفؾرد 
لداللة   Mann-Whitney (U) يتشي  -تؼ استخدام اختإار مان ابساسية  الفلعية 

ة تدؼ لبيدان اتجداه الفدل   الشاتجدالفل   بلؽ متؾسظاا السجسؾعاا الر للة السددتيلة،   
للعلشددداا الرددد للة لبيدددان هجدددؼ الفدددل     ) effect size للالتدددلعاسدددتخدام هجدددؼ 

 ,.analysis of gain scores (Fritz, et al للعلشداا الرد للة اليبلامتليدة

 .الشتائ    هةه1يؾضح الجد ل )  ، (2012
بلؽ  للفل    Mann-Whitney (U)  يتشي -وتائ  اختإار مان   1جد ل )

 ؾسظاا رتب العاديلؽ  ذ ي صعؾتاا التعلؼ.مت

 وجه المقارنة

 التالميذ العاديون
 (52)ن=

تالميذ صعوبات 
 قيمة (52)ن= التعلم

Z 
 حجم التأثير

م  ()
 الرتب

مج 
 الرتب

م 
 الرتب

مج 
 الرتب

الذاكرة العاملة غير ـ مجال 0
  اللفظية

25‚
22 

55‚
828 

65‚
02 

55‚
228 

79‚2**  

‚25 الذاكرة العاملة اللفظيةجال ـ م5
22 

55‚
828 

82‚
02 

55‚
208 

05‚2**  

اللفظية  ـ الدرجة الكلية )ذع(2
 وغير اللفظية

05‚
22 

55‚
822 

52‚
02 

55‚
252 

50‚2**  

رتب  متؾس  بلؽ ةلة إهرائيالد ذاا جؾد  ل     1)يتزح مؽ الجد ل 
لتعلؼ عشد ا صعؾتاا ي ذ   التيملةرتب درجاا   متؾس  عاديلؽدرجاا التيملة ال
بلشية  -      مكياس ستاوفؾرد العاملة الةاالة)مجال   ي  10,1مدتؾي داللة )

 ،مت للاا الةاالة العاملة  هي: الةاالة العاملة الل اللفغية  يالخامس ،  صدار)اإل
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الكلية لسجال الةاالة العاملة اللفغية  الل  الدرجة،   الةاالة العاملة اللفغية مجال  
قام الإاها  ا،إهرائي   دالة  ل    لؾجؾد ا وغل   ي صالح الظيي العاديلؽ.  غيةاللف

بلؽ  ابللة الفل   أن  عل الكيؼ  تلػ أادا هلا  ) التلعلل هجؼ قيؼسحداي 
 .الإحا  لض صحة يؤكد ما  هؾ ،لتعلؼا صعؾتاا ذ ي   التيملة عاديلؽالتيملة ال

داللة بلؽ التيملة العاديلؽ  ذ ي صعؾتاا التعلؼ   جؾد  ل   ذاا يلا الإاها أن 
 دارصاإلبلشية ) -    مكياس ستاوفؾرد     مت للاتها   ي مجال الةاالة العاملة

تعتبل وتيجة مشظكية لرالح الظيي العاديلؽ، خاصة لسا يتسلز سه الظيي  الخامس ،
قيؼ هجؼ ا ما أادته العاديؾن مؽ سيمة السعالجة العيلية للسعلؾمة أ  السثلل،  هة

 تتف  هةه الشتيجة مع دراسة  ذلػ هلا كاوي الفل   بلشهسا كبللة. ، التلعلل )
أن تلػ الفل   تلجع إل   سرؾرة الل مإاشلة، هلا يةكل  5102اارللؽ  زميؤه )

 جؾد تلعلل للةاالة العاملة عل   هؼ الل ة،  أوهسا كياوان مترين  يشذلن مع ا مؽ 
يل الخبلاا الل ؾية  البلؾلؾجية للفلد.  أن ضعل اليدراا العيلية للتيملة ذ ي خ

صعؾتاا التعلؼ ي يلل مؽ كفاءة الةاالة العاملة لديهؼ،  ذلػ  ي استخدام ابساللب 
سؾاء  كاوي معلؾماا لفغية أ  الَل  ،السشاسإة لتل ملز أ  تذفلل السعلؾماا السختلفة

ة  ي ااتداي الل ة،  تالتالي صعؾتة است لجاعها ملة لفغية. مسا يؤدي إل  صعؾت
  .Carlin, et al., 2013: 185 ذلػ مياروة سالعاديلؽ ) ،أخلا 

  أن ذ ي Robert, et al., 2016: 367اسا ي زيف  ر تلا   آخل ن )
صعؾتاا التعلؼ يترفؾن سيلة كفاءة الةاالة الدسعية،  ذلػ سعكس الةاالة الإرلية 

مع  -إل  هد ما  -ة  ذاالة التعلب عل  ابشياء التي تتذاسه السكاوية العامل
العاديلؽ، بلشسا قدرتهؼ عل  دقة االست لجاع اللفغي  الإرلي أقل مؽ أقلاوهؼ العاديلؽ. 

أن هشاك ضعل  اضح  ي كفاءة استخدام الل ة   (Kiser  5102)  ايدل   قد ذكل
ة سالعاديلؽ،  أن لديهؼ قرؾر  ي االستكإالية  التعبللية لة ي صعؾتاا التعلؼ ميارو

اليلاءة  الفهؼ اليلائي.   مهام الةاالة العاملة، إل  جاوب ضعل اليدرة عل  ابداء عل
 الرؾتية  مع تدوي مدتؾا الل ة التعبللية فيسا يتعل  سالسعاوي  التلاالب الل ؾية

 قد أضا ي  ساتسان   .phonology syntax  (Kiser, 2015: 127)اللفغية )
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Batman  أهسية سعد )التشاقض  لدا طيي صعؾتاا التعلؼ؛  هؾ يعشي أوهؼ ي غهل ن
ا تعليسي ا بلؽ قدراتهؼ العيلية العامة  تلؽ مدتؾا إوجازهؼ الفعلي،  ذلػ مؽ  تشاقز 
 -خيل ما َيغهل لديهؼ مؽ اضظلاساا  ي عسلية التعلؼ،  أن هةه االضظلاساا 

هاز العربي السلكزي، بلشسا ال َتلجع ما تكؾن مرحؾتة سخلل  ي الج -االإ ا 
اضظلاساا التعلؼ لديهؼ إل  التخلل العيلي أ  الحلمان الثيا ي  التعليسي، أ  إل  

  .Carbonaro, 2011: 33االضظلاي االوفعالي الذديد أ  إل  الحلمان الحدي )
الةاالة )مجال  ل   ذاا داللة إهرائية  ي   جؾد ويختبر الفرض الثان 

الرفلؽ الخامس  عاديلؽ بلؽ متؾس  رتب درجاا تيملةلدا التيملة ال  العاملة
يؾضح    الخامس . دارصاإلبلشية ) -    مكياس ستاوفؾرد  الدادس االبتدائي 

 Mann-Whitney تلشي  -    لألسلؾي اإلهرائي مان الشتائ    هةه1الجد ل )
 لداللة عل  الفل    مدا هجؼ التلعلل.

 

بلؽ  للفل    Mann-Whitney (U) يتشي  -ار مان وتائ  اختإ  1جد ل )
 متؾسظاا رتب درجاا التيملة العاديلؽ  ي الرفلؽ الخامس  الدادس.

 وجه المقارنة

 التالميذ العاديون
الصف الخامس 

 (00)ن=

 التالميذ العاديون
الصف السادس 

 (02)ن=
 قيمة

Z 
 حجم التأثير

 (5إيتا)
م 

 الرتب
مج 
 الرتب

م 
 الرتب

مج 
 الرتب

الذاكرة العاملة غير ـ مجال 0
  اللفظية

27‚9 
55‚

052 
87‚
02 

55‚
555 

527‚5  

‚90 الذاكرة العاملة اللفظيةـ مجال 5
05 

55‚
055 

72‚
02 

55‚
552 

590‚0 - 

اللفظية  ـ الدرجة الكلية )ذع(2
 وغير اللفظية

85‚9 
55‚

058 
25‚
02 

55‚
506 

559‚5  

ة إهرائية عشد مدتؾي داللة  جؾد  ل   ذاا دالل  إل  1)الجد ل   يذلل
  بلؽ متؾس  رتب درجاا التيملة العاديلؽ بلؽ الرفلؽ الخامس  الدادس 12,1)

الخامس   ي مت للاا الةاالة  دارصاإلبلشية ) -االبتدائي     مكياس ستاوفؾرد 
شتائ  إل   جؾد  ل   ذاا الأشارا هلا  لرالح طيي الرل الدادس.العاملة 

الرفلؽ الخامس  الدادس االبتدائي  ي مت للاا الةاالة العاملة داللة إهرائية بلؽ 
الدرجة الكلية لسجال الةاالة العاملة اللفغية  الل  -)الةاالة العاملة الل اللفغية
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اللفغية ، بلشسا لؼ تؾجد  ل   بلؽ الرفلؽ سالشدإة للةاالة العاملة اللفغية،  لةلػ لؼ 
لا الإاها أن  جؾد الفل   بلؽ طيي  ي ييؼ الإاها سحداي هجؼ التلعلل لها.

الرل الخامس  الدادس  ي السكؾن الل اللفغي قد يعؾد الدبب فيه إل   ار  العسل 
الزمشي لظيي الرل الدادس،  مؽ السشظيي أن للعسل الزمشي  ما مل سه طيي هةا 
الرل مؽ خبلاا تعليسية مإاشلة  الل مإاشلة له أعل  ي استخدامهؼ للسكؾن الل 

 فغي. الل
  هلا ذكلا أن كفاءة Robert, et al., 2016 تتف  هةه الشتيجة مع دراسة )

الةاالة العاملة َتلتإ  سالعسل الزمشي؛ أي أوه كلسا كان التيملة أابل سش ا كاوي الةاالة 
 Bova, etقابلة للتحدؽ  االهتفاظ سكؼ أابل مؽ السعلؾماا.  تةكل  بؾ ا   آخل ن )

al., 2016ا   حص وسؾ قدراا التعلب عل  ابشياء السلئية لدا علشة    ي دراسته
مؽ تيملة السدارس  أوه تؾجد عيقة ارتإاطية بلؽ تظؾر اليدرة عل  التسللز الإرلي 
لألشياء عشد التيملة سالعسل الزمشي،  أن كفاءة الةاالة العاملة  الةكاء تزداد  ضؾها 

 مع التيملة ابابل سش ا.
 دددل   ذاا داللدددة إهردددائية  دددي )مجدددال الدددةاالة عدددؽ  ويبحاااث الفااارض الثالاااث

العاملة  بلؽ متؾس  رتب درجاا التيملدة ذ ي صدعؾتاا الدتعلؼ بدلؽ الردفلؽ الخدامس 
الخددددامس .  يؾضددددح  دارصدددداإلبلشيددددة ) - الدددددادس االبتدددددائي   دددد  مكيدددداس سددددتاوفؾرد 

 .هةه الشتائ   4)الجد ل 
 بلؽ للفل    Mann-Whitney (U) يتشي  -وتائ  اختإار مان   4جد ل )

 متؾسظاا رتب درجاا طيي ذ ي صعؾتاا التعلؼ  ي الرفلؽ الخامس  الدادس.

 وجه المقارنة

تالميذ صعوبات 
التعلم الصف الخامس 

 (00)ن=

تالميذ صعوبات 
التعلم الصف 

 (05السادس )ن=
 قيمة

Z 
  مج الرتب م الرتب

مج 
 الرتب

 5‚755 022‚25 00‚50 020‚25 05‚82  الذاكرة العاملة غير اللفظيةـ مجال 0
 5‚92 025‚25 00‚88 022‚25 05‚02 الذاكرة العاملة اللفظيةـ مجال 5
اللفظية وغير  ـ الدرجة الكلية )ذع(2

 اللفظية
22‚05 55‚026 28‚00 55‚029 205‚5 

بلؽ متؾس   ةلة إهرائيالدذاا  جؾد  ل   عدم   4)يتزح مؽ الجد ل 
بلؽ لتعلؼ تؾس  رتب درجاا التيملة ذ ي صعؾتاا اعاديلؽ  مدرجاا التيملة ال
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الةاالة العاملة الل ) الةاالة العاملةالرفلؽ الخامس  الدادس االبتدائي  ي مت للاا 
الةاالة العاملة اللفغية الدرجة الكلية لسجال  - الةاالة العاملة اللفغيةمجال  - اللفغية

جؼ التلعلل وغل ا لعدم  جؾد داللة  .  تالتالي لؼ ييؼ الإاها سحداي ه الل اللفغية
 إهرائية للفل  . 

 يلا الإاها أن الفل   لؼ تغهل بلؽ الرفلؽ الخامس  الدادس للتيملة 
ا ذ ي صعؾتاا التعلؼ؛ هلا لؼ تت لل عل ب الشسؾ، سسعش  أن الشسؾ كان اوتيالي  

يدراا طفلاا وسؾ مؽ شلوها أن تؤعل عل  ال ةا خيل العاملؽ،  لؼ تحدل أيطبيعي  
العيلية،  تالتالي لؼ تغهل أي  ل   ذاا داللة، أ  رتسا يتظلب ذلػ ملاجعة بلام  

 الرعؾتاا  ي هةيؽ الرفلؽ.
يتزح مؽ خيل علض  مشاقذة الشتائ  أهسية  ضل رة االهتسام بدراسة 

هلا  جدا عيقة بلؽ  ،وغلا بهسلتها ضسؽ مشغؾمة اليدراا العيلية ،الةاالة العاملة
عة معالجة البياواا  ي الةاالة العاملة  تلؽ اوخفاض معدل ااتداي الل ة اوخفاض سل 

لدا التيملة عامة،  أوه مؽ خيلها يسكؽ التشبؤ سسدتؾا السعل ة الل ؾية عشد التيملة 
 .(Leonard, et al., 2013) العاديلؽ  ذ ي اإلعاقاا الل ؾية

 الةاالةخيل  مؽه أو  Frances et al., 2016) ضاب  لاودز  آخل ن أ  
. العاملة الةاالةعؽ طلي  معل ة مدتؾا قدرة  يةل ؾ ال هارااسسال التشبؤي سكششا  العاملة
طفال اب لدا هارااسال مؽلل ثكال ااتداي  ي العاملة لةاالةو درك د ر ا شاه  مؽ
ش  مع خل  ابساسيةها  عائف ضسؽ مؽوه أة،   الخاص االهتياجاا  ذ ي لؽ العادي
 ,.Frances, et al) كيمال ل ة  استيعاي هؼ  عل  داعد ت  َتحتفظ  أوها أي؛ لل ة

2016: 125 .  
العلساء عل  أن الةاالة تلتإ  ارتإاط ا  عيي ا سعسلية التعلؼ، العديد مؽ أاد اسا 

سسعش  أن هشاك عيقة قؾية بلؽ الةاالة  التعلؼ، هلا إن الةاالة مدؤ لة عؽ تخزيؽ 
تعلسها،  إذا كان التعلؼ هؾ الؾسللة التي وكتدب مؽ   استلجاع السعلؾماا التي سب 

خيلها جسيع أشكال السعل ة التي وستلكها  ودتخدمها،  إن الةاالة تعد سسثاسة مدتؾدع 
تخزن فيه السعلؾماا،  ترشل بدقة  تؾزع عل  أمااؽ متشؾعة هت  يسكؽ استلجاعها 

لفة عل  طليية تخزيشها  يتؾقل تةكلوا للسعلؾماا السخت ،سدلعة عشد الحاجة إللها
 .(e.g. Heishman, 2015) الرحيح
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 :التهصيات
الشتائ  التي تؾصلي إللها الدراسة الحالية يسكؽ تيدم التؾصياا  ي ضؾء 

 :التالية
د ضل رة قياس مجال الةاالة العاملة للتيملة  ي بداية  وهاية العام الدراسي للتعلب 0

 لتؾية.عل  ابعل الةي أهدعته البلام  الت
د الكيام بدراسة مياروة للةاالة العاملة لدا التيملة ذ ي صعؾتاا التعلؼ قبل  تعد 5

 التحاقهؼ ببلوام  الرعؾتاا.
بلشية الهائلة  ي تذخيص اليدراا  -د العسل عل  است يل إمكاواا مكياس ستاوفؾرد 2

 العيلية السعلفية للتيملة. 
سة ليذسل  ئاا اإلعاقة الفكلية  اضظلاي د العسل عل  تؾسعه ميارواا مجال الدرا8

 العسل عل  تةللل تلػ  ، لط الحلكة مع التيملة العاديلؽ لبيان الفل   بشهؼ
 الفل    ي الجؾاوب السعلفية العيلية.
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