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 برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية التجزيلفعالية 
 في زيادة سعة الذاكرة العاممة البصرية المكانية  

 وتحسين االنتباه لدى األطفال ذوي نقص االنتباه
 

 * ىاني فؤاد سيد محمد سميمان مرادد/ 
 

 :المستخمص
تعرؼ فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجية الحالي إلى ىدؼ البحث 

المكانية، وتحسيف االنتباه لدى  يؿ في زيادة سعة الذاكرة العاممة البصريةالتجز 
( طفاًل مف األطفاؿ 23تكونت العينة األساسية مف )، واألطفاؿ ذوي نقص االنتباه

ذوي نقص االنتباه الذيف تـ تشخيصيـ وفقًا لمقياس فرط الحركة المصحوب بنقص 
ئي مف مدرسة أحمد شوقي التجريبية االنتباه، مف الصفيف األوؿ والثاني االبتدا

( 8.25) ( بمتوسط عمري9 -7مايو بالقاىرة، وتراوحت أعمارىـ بيف) 55بمدينة 
( إناث، وتـ تطبيؽ األدوات 51( ذكور و )33(، منيـ )529.) وانحراؼ معياري
فرط الحركة ونقص االنتباه مف إعداد الباحث، ومقياس سعة الذاكرة  التالية: مقياس

، وقد أسفرت نتائج البحث عف (3157(أمؿ عبد المحسف الٌزغبيف إعداد العاممة م
وجود فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف 
القبمي والبعدي لمذاكرة العاممة البصرية، وكذلؾ نقص االنتباه، األمر الذي يدعـ 

المكانية، وكذلؾ -ممة البصريةوجود أثر داؿ لمبرنامج في زيادة سعة الذاكرة العا
 تحسيف االنتباه لدى األطفاؿ عينة البحث.

 -المكانية -الذاكرة العاممة البصرية -استراتيجية التجزيؿ :الكممات المفتاحية
 األطفاؿ ذوي نقص االنتباه

                                                           

جامعة -كمية التربية-مدرس عمـ النفس التربويد/ ىاني فؤاد سيد محمد سميمان مراد: *  
 .حمواف
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The effectiveness of a training program based on 

Chunking strategy in increasing the capacity of spatial- 

visual working memory and improving attention in 

children with attention deficit 
 

Dr. hany fouad sayed Mohamed 
Doctor of educational Psychology-  

Faculty of Education- Helwan University 

Abstract: 
The current research aimed toidentify the effectiveness of 

a training program based onChunking strategy in increasing the 

capacity of spatial- visual working memory and improve 

attention in children with attention deficit, and the basic sample 

consisted of (32) children with attention deficiency who were 

diagnosed according to the scale of Attention deficit 

hyperactivity Disorder, from the two rows. The first and 

second primary of the Ahmed Shawky Experimental School in 

the city of 15 May in Cairo, and their ages ranged between (7-

9) with an average age of (8.25) and a standard deviation 

(.529), including (22) males and (10) females,The following 

tools were applied: Attention deficit hyperactivity Disorder 

Scale, prepared by the researcher, and the Working Memory 

Capacity scale prepared by Amal Abdul Mohsen Al-Zoghbi, 

2017), and the results of the research revealed a statistically 

significant difference between the mean scores of the 

experimental group in the pre and post test of the visual 

working memory, As well as attention deficit, which supports 

the existence of a significant effect of program in increasing 

the capacity of the spatial- visual working memory, as well as 

improving attention among children in the sample. 

Key words: Chunking strategy-Spatial-Visual working 

memory- Children withAttention Deficit. 
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 مقدمة:ال
ُتمثؿ مرحمة الطفولة المرحمة األىـ في حياة الفرد؛ إذ أنيا األساس الذي 
ٌيبنىعميو، كما أنيا تمثؿ حجر الزاوية لكثير مف المشكالت التي قد تواجو الفرد في 

 مراحؿ متقدمة، وتسبب لو عديد مف المشكالت سواء النمائية أو األكاديمية.
 Attention Deficit“(ADHD)لحركة ونقص االنتباهوٌيعد اضطراب فرط ا

Hyperactivity Disorder”  مف االضطرابات التي ٌتمثؿ تحديًا كبيرًا أماـ النمو
السوي لمطفؿ؛ حيث تنعكس آثار ىذا االضطراب بالسمب في تكيؼ الطفؿ مع 
بيئتو االجتماعية والمدرسية، ويتميز ىذا االضطراب بمستويات مف نقص االنتباه 
واالندفاعية والنشاط الزائد، تختمؼ في الشدة وعدد مرات الحدوث مقارنة بنفس الفئة 

لنشاط العمرية في النمو، وتتراوح نسبة انتشار اضطراب تشتت االنتباه المصحوب با
 ,APA, 2000)%( مف األطفاؿ في سف المدرسة  -%2الزائد إلى ما يقرب مف )

90.)  

 ADHD “Attentionاالنتباه  كذلؾ فإناضطراب فرط الحركة ونقص

Deficit Hyperactivity Disorder” الرغـ  من االضطرابات المزمنة، وذلك على
مف أف بعض األعراض تخؼ حدتيا في مرحمة المراىقة إال أف المشكالت 
المحورية تظؿ قائمة، وينتج عف ىذا االضطراب مشكالت في المدرسة أو الجوانب 

 Diagnostic(DSM5)الدليؿ التشخيصي الخامس االجتماعية بشكٍؿ عاـ،وٌيحدد

and Statistical Manual of Mental Disorders  محكات لتشخيصاألطفاؿ
ذوي فرط الحركة ونقص االنتباه، تتمثؿ في أعراض ٌتعبر عف نقص االنتباه، 
أعراض ٌتعبر عف فرط الحركة المصحوبة باالندفاعية، وتشير نتائج عديد مف 

ريت عمى تمؾ الفئة إلى أنو يمكف التخفيؼ مف وطأة ىذه الدراسات التي ٌأج
األعراض؛ وذلؾ عبر التدريب المعرفي لتمؾ الفئة، وذلؾ وفًقا لنتائج دراسة تحميمية 

 ,Cortese, Ferrin, Brandeis, Buitelaar,Daley, Dittmannأجراىا 

Holtmann, Santosh, Stevenson et al.(2015) 

طفاؿ ذوي نقص االنتباه المصحوب بفرط أف األ Barkley(2004)ويرى 
الحركة ُيعانوف مف مشكالت في الوظائؼ التنفيذية، االنتباه، وكذلؾ مشكالت في 

 الذاكرة العاممة، وكذلؾ أنيـ أقؿ قدرة عمى تنظيـ الذات
اختالؼ فمسفة وآلية التدخؿ مف دراسة ألخرىإال أنمعظـ نتائج الدراسات  ورغم

اسـ مشترؾ بيف األطفاؿ ذوي فرط الحركة ونقص السابقة أكدت عمى وجود ق
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االنتباه،وىو انخفاض سعة الذاكرة العاممة سواء البصرية أو المفظية، وربما يعود 
ذلؾ في جزء منو إلى قصور في االستراتيجيات المعرفية التي يستخدمونيا، وىذا ما 

 (Swanson, Kehler.,&Jerman, 2010).تؤكده دراسة كُؿ مف
 American Psychiatricالنفسًيؼ الجمعية األمريكية لمطب ووفقًا لتصن

Association APA(2013, 59)  لألطفاؿ ذوي فرط الحركة ونقص االنتباه، فإف
 ىذه الفئة مف األطفاؿ ٌتعاني مف قصور في االنتباه، االندفاعية، وفرط الحركة.
كرة ومف أىـ المشكالت المعرفية في ىذا االضطراب ىو اضطراب أداء الذا

العاممة، وٌيقترح أف يكوف ىذا القصور مرتبط بقصور وظائؼ الفص الجبيي، وفي 
 Klingberg, Forssberg, and Westerberg(2002) دراسةىذا الصدد تشير 

إمكانية تدريب الذاكرة العاممة لألطفاؿ ذو اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، 
 قص االنتباه.وكذلؾ مساىمة ذلؾ في خفض أعراض فرط الحركة ون

( إلى أف اضطراب نقص االنتباه 3153تؤكده نتائج دراسة كامؿ) وىذا ما
يؤثر سمًبا عمى الذاكرة العاممة ال سيما الذاكرة البصرية، وذلؾ لدى األطفاؿ الذيف 

)في: حسينة ميمودي، ٌيعانف ماضطراب فرط الحركة المصحوب بنقص االنتباه 
 (.91، 3156وسعيدة براىيمي، 

لرغـ مف ارتباط قصور نقص االنتباه بقصور الذاكرة العاممة؛ إال أف وعمى ا
ىناؾ عديد مف التدخالت العالجية، والتي تستند في معظميا إلى فمسفة تنمية 
الذاكرة العاممة لدى المصابيف باضطراب نقص االنتباه، وتشير نتائج عديد مف 

جية لمذاكرة العاممة، وفي الدراسات السابقة إلى إمكتنية توجيو برامج تدريبية وعال
 ىذا السياؽ تشير نتائج دراسة ىبة جابر عبد الحميد، ومحمد عبد العظيـ محمد

( إلى وجود فعالية لبرنامج تدريبي قائـ عمى اليقظة العقمية لألطفاؿ في 3159)
تحسيف الوظائؼ التنفيذية، وكذلؾ خفض اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط 

 ( تمميًذا بالمرحمة االبتدائية.53ينة مكونة مف )الحركة، وذلؾ عمى ع
( والتي ىدفت إلى دراسة تأثير 3154وكذلؾ دراسة بيريفياف عبداهلل المفتي )

برنامج بألعاب التركيز والمالحظة في عالج نقص االنتباه المصحوب بالنشاط 
 سنوات، وأسفرت الراسة عف وجود تأثير داؿ 8-7الزائد لعينة مف األطفاؿ بعمر

 إحصائًيا.
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 مشكمة البحث:
حجر الزاوية في العمميات  Working Memory العاملةٌتعد الذاكرة 

المعرفية، وتعتمد القدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات ومعالجتيا في الذاكرة العاممة 
، كما ٌتعد األساس لعديد مف  Prefrontal cortexالقشرة األمامية الجبيية عمى

ري، تتضمف االستدالؿ المنطقي، حؿ المشكالت، العمميات المعرفية األخ
وباإلضافة إلى ذلؾ فإف سعة الذاكرة العاممة ٌتمثؿ مقياسًا عامًا لمقدرة المعرفية، 
وٌيعد قصور الذاكرة العاممة أحد أىـ أنواع القصور التي ُيعاني منيا فئة األطفاؿ 

ADHDذا االضطراب، بؿ إنيا ٌتعد في القمب مف ىذا االضطراب، وُتمثؿ بؤرة ى 
Klingberg, Forssberg., & Westerberg, 2002, 781).) 

ومف جانب آخر تتفؽ نتائج الدراسات التي ٌأجريت عمى فئة األطفاؿ 
(ADHD)  عمى أنو يوجد قصور في الذاكرة العاممة؛ حيث تعد الذاكرة العاممة

لجديدة،وكذلؾ نظامًا معرفيًا يرتبط بقوة بعممية االستدالؿ السيما مع المعمومات ا
توجيو انتباه الفرد نحو المعمومات المرتبطة باليدؼ، ويرجع ذلؾ إلى الدور 
المحوري الذي تمعبو الذاكرة العاممة في العممية المعرفية بشكٍؿ عاـ، ومف ثـ أصبح 
ىناؾ اىتمامًا متزايدًا بالتركيز عمى التدريب المكثؼ لمذاكرة العاممة، والذي يؤدي 

تغييرات واسعة في القدرات المعرفية، وفي ىذا الصدد فإنو مف بدوره إلى إحداث 
عديد مف القدرات، ومنيا:  المتوقع أف يؤدي تدريب الذاكرة العاممة إلىتحسف في

الذكاء السائؿ، التحكـ االنتباىي، وكذلؾ خفض أعراض فرط الحركة ونقص 
 . (Shipstead, Redick, Randall.,&Engle, 2010االنحباه

ونة األخيرة اتجيت عديد من الدراسات إلى فكرة التدريب المعرفي وفي اآل  
 ، واعتمد ىذا التدخل عمى فكرتين رئيسيتين، ىما:ADHDلألطفال 

 مرونة المخ البشري، والذي أيدتو نتائج عمـ األعصاب.-5
يمكف تقويتيا، وأف  ADHDأف شبكات المخ الرئيسة التالفة لدي الطفؿ -3

 ف تحسينيا، وذلؾ عبر التدريب عمى المياـ المعرفية.العمميات المعرفية يمك
التحكـ -الذاكرة العاممة-وركزت عممية التدريب المعرفي عمى)التحكـ االنتباىي

وينبع ىذا الحماس لتدريب العمميات المعرفية مف تبمور شكؿ وطبيعة  الكفي(،
المبدأ الذاكرة العاممة باعتبارىا مكوف مركزي لممعرفة واإلدراؾ بشكؿ عاـ، و 

الحاكـ في ىذا الصدد أنو إذا أمكف تدريب الذاكرة العاممة وتنميتيا، فإف باقي 
 القدرات المعرفية ذات الصمةٌيرجح أنيا سوؼ تستفيد مف ذلؾ، وبالتالى تتحسف

.(Shipstead et al., 2012) 
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تدريب  Klingberg et al.(2002)مناستطاع كؿ  ووفق ىذا التصور
البصرية أو المفظية وذلؾ لدي عينة مف األطفاؿ ذوي سعة الذاكرة العاممة سواء 

الذاكرة العاممة المنخفضة، وكذلؾ البالغيف، حيث تـ تدريبيـ عمى مياـ معرفية 
وذلؾ عمى عينة  منظمة، وقد أسفرت تمؾ التدريبات عف تحسيف أداء الذاكرة العاممة

طفاؿ ضمف ( أ7( سنة منيـ )54-7أعمارىـ مابيف) ( طفال تتراوح54بمغت )
، كما أدي التدريب أيضًا إلى ( ضمف المجموعة الضابطة7المجموعة التجريبية و)

تحسف األداء عمى المياـ المعرفية التي لـ يتـ التدريب عمىيا، األمر الذي انعكس 
عمى أعراض فرط الحركة ونقص االنتباه وأدي إلى خفض تمؾ األعراض، وتطرح 

الكمينيكي لمذاكرة العاممة في خفض أعراض فرط  تمؾ النتائج فكرة إمكانية التوظيؼ
الحركة ونقص االنتباه، واعتمدت الدراسة في تدريبيا لمذاكرة العاممة عمى فكرة زيادة 
سعة الذاكرة العاممة عبر التدريب عمى استراتيجيات معرفية مالئمة تسيـ في زيادة 

 سعة الذاكرة العاممة.
ركة ونقص االنتباه والذاكرة العاممة وتكمف العالقة بيف اضطراب فرط الح   

"، والذي يعني القدرة عمى  Attentional controlفي ما يسمي "التحكـ االنتباىي" 
توجيو االنتباه إلى المعمومات المرتبطة باليدؼ، وتجنب التشتيت القوي، والذي 

ر قدرة والذيف يكونوف أكث يظير بقوة لدي األفراد ذوي سعة الذاكرة العاممة المرتفعة،
عمى توجيو انتباىيـ، وأقؿ تشتتًا أو انشغااًل حينما يكوف مطموب مزيد مف االنتباه 
والتركيز، وذلؾ عمى عكس األفراد ذوي سعة الذاكرة المنخفضة، وبالتالي فإف 
نما قد  تدريب الذاكرة العاممة اليؤدي إلى تحسيف القدرة عمى االستدالؿ فقط؛ وا 

 Shipstead et). باىًا أثناء أداء أنشطتيـ اليوميةيؤدي إلى أف يصبحوا أكثر انت
al., 2010) 

والتي تتعمؽ  وتتحدد كفاءة الذاكرة العاممة في ضوء ُبعدين، ىما: السعة
، والتي تعني تناوؿ والمعالجةبالقدرة عمى االحتفاظ بأكبر عدد ممكف مف المثيرات، 

صحيحة، وتعتمد ىذه المعمومات الٌمخزنة بالمعالجة إلصدار االستجابات ال
المعالجة عمى المعمومات المخزنة، وبالتالي فإف األفراد ذوي سعة الذاكرة العاممة 
المنخفضة ٌيعانوف كذلؾ مف مشكالت في المعالجة، وبالتالي يواجيوف الفشؿ في 
القياـ بالمياـ التي تعتمد باألساس عمى سعة الذاكرة العاممة، وتشير نتائج الدراسات 

ىذا الصدد إلى أف أىـ ماُيعاني منو األفراد ذوي سعة الذاكرة  التي ٌأجريت في
العاممة المنخفضة ىو الفشؿ في استخداـ االستراتيجيات المعرفية المناسبة، سواء 
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أكاف ذلؾ في مرحمة التشفير، التخزيف، أو االسترجاع، والتي ٌيعاني منيا األطفاؿ 
ف مرحمة التشفير ىي مرحمة ذوي فرط الحركة المصحوب بنقص االنتباه، ونظرًا أل

أساسية يتوقؼ عمىيا باقي المراحؿ األخرى، ومف ثـ فإف الفشؿ في التشفير الجيد 
يترتب عميو بالضرورة الفشؿ في التخزيف الجيد، وبالتالي الفشؿ في االستدعاء، 
ومف ىنا تأتي أىمية استخداـ استراتيجيات التشفير المناسبة، والتي تؤدي إلى زيادة 

 لذاكرة العاممة.سعة ا
 ,Redickيتفؽ ذلؾ أيًضا مع النتائج التي توصمت إلييا الدراسة التي قاـ بيا 

Calvo, Gay and Engle (2011) الذاكرة  والحً ىدفث للمقارنة بٍن ذوي سعة
العاممة المرتفعة وذوي سعة الذاكرة المنخفضة عمى عمميات )التحديث، االحتفاظ، 

 ( مف األفراد، وقد طبؽ الباحثوف مقياس373مف ) الكؼ(، وذلؾ عمى عينة مكونة
)أذىب/ ال تذىب(، وقد أسفرت الدراسة عف وجود فروؽ بيف ذوي سعة الذاكرة 
العاممة المرتفعة وذوي سعة الذاكرة العاممة المنخفضة عمى تمؾ العمميات لصالح 
ية ذوي سعة الذاكرة العاممة المرتفعة، وأف ىذه الفروؽ تظير في المواقؼ الغن

 بالتداخؿ والتشتيت.
حيث يتسـ األفراد ذوي السعة المرتفعة لمذاكرة العاممة بأنيـ أكثر قدرة عمى 
توجيو انتباىيـ نحو المثيرات المرتبطة فقط، وكذلؾ أكثر قدرة عمى تبديؿ االنتباه 

 .(Zimmer, 2008, 1378) مف األفراد ذوي السعة المنخفضة لمذاكرة العاممة
الدور الذي تقـو بو الذاكرة العاممة في عممية  Weldon(2012)وتفسر 

الضبط المعرفي وعدـ االنسياؽ وراء المشتتات مف خالؿ دراسة أجرتيا عمى عينة 
( مف طالب جامعة جورج واشنطف، وقسمتيـ إلى مرتفعي 555مكونة مف)

ومنخفضي سعة الذاكرة العاممة، وطبقت عمييـ اختبار سيموف لقياس التحكـ 
قياس التحكـ في الصراع الذي ينتج عف المشتتات، والذي يتحدد مف المعرفي، وم

فترة كموف االستجابة عقب التعرض لمثيرات مشتتة، وتشير إلى أف الفروؽ كانت 
لصالح ذوي سعة الذاكرة العاممة المرتفعة، وأف ىذه الفروؽ ربما ترجع إلى أف 

سًبا مف مواردىـ المعرفية لحؿ األفراد ذوي الذاكرة العاممة المرتفعة يوظفوف قدًرا منا
ىذا الصراع، في حيف أف األفراد ذوي سعة الذاكرة المنخفضة يتفاعموف بشكؿ مفرط 

 مع ىذا الصراع.
وبالتالي فإننا نستخدـ الذاكرة العاممة لالحتفاظ باألفعاؿ المرغوبة، بينما 

وىذا (Blackwell, 2010, 9).نستخدـ عمميات الكؼ لألفعاؿ غير المرغوبة
ايفشؿ فيو األطفاؿ ذوي نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة؛ وذلؾ نظرًا م
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النخفاض سعة الذاكرة العاممة، ومف ثـ فإننا إذا مانجحنا في تدريبيـ عمى 
استراتيجيات تشفير وتخزيف جيدة تعمؿ عمى زيادة مساحة الذاكرة العاممة، وبالتالي 

بالضرورة يتوقؼ عمى طبيعة  تؤدي إلى خفض التشتت،ومزيد مف االنتباه، وىذا
االستراتيجيات المعرفية المناسبة؛ حيث تمثؿ المعرفة باالستراتيجية والقدرة عمى 
 استخداميا السيما في تشفير المثيرات سواء البصرية أو السمعية الجانب األىـ في
تحديد سعة الذاكرة العاممة، حيث يؤدي الفشؿ في استخداـ االستراتيجيات المناسبة 

 التشتيت وعدـ االنتباه، ويترتب عمى ذلؾ مزيد مف االنخفاض في سعة الذاكرة. إلى
وفي ضوء ماسبقيمكن تحديدمشكمة البحث فيالسؤال التالي:ما فعالية 
البرنامج التدريبي القائم عمى استراتيجية التجزيل في تحسين أداء الذاكرة العاممة 

 البصرية لدي األطفال ذوي نقص االنتباه؟
 لبحث:أىداف ا

 ىدف البحث الحاليإلى:
تحديد فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجية التجزيؿ في تحسيف أداء  -5

 الذاكرة العاممة البصرية المكانية لدى األطفاؿ ذوي نقص االنتباه.
 أىمية البحث:

 وتنقسم أىمية البحث الحاليإلى:   
 األىمية النظرية: - أ

متغيرات غاية في األىمية؛ فالمتغير  استمد البحث الحالي أىميتو مف دراسة
األوؿ وىو االستراتيجيات المعرفية السيما استراتيجية التجزيؿ، وكيفية توظيفيا في 
تحسيف أداء الذاكرة العاممة، وىي المتغير الثاني، وتمثؿ الذاكرة العاممة حجر 

شطة الزاوية لكافة األنشطة المعرفية التي يقـو بيا اإلنساف، وكذلؾ كافة األن
اليومية، أما المتغير الثالث واألخير فيمثؿ فئة مف األطفاؿ وىـ ذوي فرط الحركة 
ونقص االنتباه، وىي فئة شديدة األىمية تحتاج إلى مزيد مف توجيو االىتماـ إلييا، 
ال سيما وأف تمؾ الفئة تعاني مف مشكالت تؤثر عمى كافة األنشطة الحياتية ليـ، 

 جتماعي وكذلؾ األكاديمي.ومف ثـ تؤثر في التوافؽ اال
 األىمية التطبيقية:  - ب

 وتتمثؿ األىمية التطبيقية في اآلتي:  
توفير مقياس لتشخيص ذوي فرط الحركة المصحوب بنقص االنتباه في ضوء  -

 الدليؿ التشخيصي الخامس.
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عمى استراتيجية التجزيؿ في تحسيف أداء الذاكرة العاممة تحديد أثر التدريب  -
 انية.المك-البصرية

تقديـ استراتيجيات معرفية لمتربوييف يمكنيـ توظيفيا واإلفادة منيا في تحسيف  -
 أداء التالميذ ذوي فرط الحركة المصحوب بنقص االنتباه.

يستفيد مف نتائج البحث الحالي أولياء األمور ومعممي التربية الخاصة في تجويد  -
 ممارسات وأنشطة الذاكرة وحفظ المعمومات.

 البحث:مصطمحات 
الحالي  بحثيقصد بو في ال :Training Programالبرنامج التدريبي 

مجموعة مف الجمسات التدريبية المنظمة والمخططة بشكؿ عممي دقيؽ في ضوء "
اتجاه معالجة المعمومات ونظريات الذاكرة العاممة، تحتوي عمي أنشطة تدريبية؛ 

 باه لدى أفراد عينة البحث.تيدؼ إلي زيادة سعة الذاكرة العاممة، وتحسيف االنت
بأنيا"تجمع مف العناصر  ٌتعرف : ChunkingStrategyاستراتيجية التجزيل

التي ترتبط بقوة مع بعضيا البعض، وبارتباطات ضعيفة مع العناصر في الجزؿ 
 .Toglia, Rodger.,& Polatajko, 2012, 226-227) ) األخرى

 ,Johnson ٌعرف Working memory capacity العاملة سعة الذاكرة
Bolter and Pascual-Leone (2003, 1594)  الذاكرة العاممة بأنيا" سعة

كؿ المخططات التي تمثؿ ذخيرة الفرد التي يمكنو تفعيميا بشكؿ آنى بما فيو الكفاية 
لمتأثير عمى المعالجة العقمية المستمرة، وتعرؼ إجرائيًا بأنيا" مجموع الدرجات التي 

 مى مقياس الذاكرة العاممة في البحث الحالي.يحصؿ عمييا الفردع
الجمعية األمريكية  ٌتعرفو ADHD :فرط الحركة المصحوب بنقص االنتباه

بأنو نمط ثابت مف قصور االنتباه، و/أو فرط  APA(2013, 59) النفسيلمطب 
الحركة مع االندفاعية، والتي تعوؽ النمو أو قياـ الفرد بوظائفو، ويتسـ االضطراب 

النتباه و/أو فرط الحركة مع االندفاعية. وٌيعرؼ إجرائيًا بأنو"مجموع بنقص ا
مقياس فرط الحركة المصحوب بنقص  ىيحصؿ عمييا الفرد عمالدرجات التي 

 االنتباه في البحث الحالي.
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 حدود البحث:
 تطبيؽ تـ حيث وعينتيا؛ الدراسة بمجتمع الحالي البحث نتائج تعميـ يتحدد

ميذ الصؼ األوؿ والثاني االبتدائي، مف مدرسة أحمد شوقي عمى تال الحالي البحث
، 3158/3159مايو بالفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  55التجريبية بمدينة 

 ( وانحراؼ معياري8.35( بمتوسط عمري )9 -7) وتراوحت أعمارىـ بيف
فرط الحركة ونقص  مقياس ،وىي المستخدمة باألدوات أيضاً  يتحدد كما (،529.)

باه مف إعداد الباحث، ومقياس سعة الذاكرة العاممة مف إعداد أمؿ عبد المحسف االنت
 (.3157الٌزغبي، 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 Strategy (Chunking:)استراتيجية التجزيل:  -أوالً 

يشير التراث األدبي إلى وجود عديد مف التعريفات لالستراتيجيات، وتشير في 
مف السموكيات أو األفكار يستخدميا المتعمـ بشكؿ نشط أثناء  معظميا إلى مجموعة

عممية التعمـ؛ في محاولة لتحسيف معالجتو لممعمومات، وكذلؾ التحصيؿ والنجاح 
في األنشطة، وتعد االستراتيجيات أدوات أساسية أو خطط لمفعؿ تستخدـ إلكماؿ 

أيضًا بأنيا  ميمة أو تحقيؽ ىدؼ، فيي دائمًا موجيو نحو ىدؼ ما، كما توصؼ
أساليب، إجراءات، أو طرؽ يستخدميا الشخص إما بشكؿ واعي أو بشكؿ تمقائي؛ 
الكتساب ميارات جديدة، أو لمواجية مشكمة، ولذا فإف استخداـ االستراتيجية 
يتضمف تطبيؽ الجانب الكيفي لممعرفة، وترتبط عممية تعمـ االستراتيجية بإعادة 

رىا منتج نيائي لعممية اإلصالح أو إعادة التأىيؿ، التأىيؿ؛ ولذا ينظر إلييا باعتبا
كما ٌينظر لالستراتيجية عمى أنيا معالجة جيدة لممعمومة، كما أنيا تعمؿ عمى دمج 
المعمومة وتكامميا بشكؿ أكثر عمقًا، وتزيد مف قدرتنا عمى استخداـ وتجميع الموارد 

سيف التعمـ، واكتساب المعرفية، كما يستخدميا األطفاؿ والبالغوف؛ وذلؾ بغرض تح
 الميارات، أو إعادة اكتسابيا، وكذلؾ إدارة وتنظيـ التحديات في التعمـ واألداء

((Toglia et al., 2012, 226-227. 

وٌتستخدـ استراتيجية التجزيؿ في مرحمة متقدمة مف العمميات المعرفية، 
مى المعنى"، أي وتتطمب قدر مف االنتباه، بؿ أنيا التتـ بدوف انتباه" تجميع قائـ ع

أف استراتيجية التجزيؿ تحدث عمى مستوى انتباىي، وىي تقـو في األساس عمى 
إنشاء الجزؿ، والذي يعتمد بوضوح عمى الدمج، والذي يعرؼ بأنو عممية تشفير 
العالقات بيف المثيرات المتزامنة، وذلؾ مف خالؿ عممية الربط؛ حيث ترتبط 
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مة، وتشكؿ جزلة، ويعتقد أف عممية التجزيؿ العناصر مع بعضيا في الذاكرة العام
 تحدث في الذاكرة العاممة، وتحت تحكـ االنتباه.

وتعد استراتيجية التجزيؿ عنصرًا ىامًا لفيـ حدود الذاكرة العاممة، فيذا 
نما لشرح الفروؽ بيف  الميكانـز ليس ميًما فقط لفيـ األداء المعرفي المعياري؛ وا 

 de Grootؼ ميكانـز التجزيؿ مف جانب كؿ مف الخبراء والمبتدئيف، وقد وص

(1946/1978) and Miller (1956)  وتـ تنظيره بعد ذلؾ مف قبؿChase and 

Simon (1973) جوبيت الجزؿ بأنيا"تجمع مف العناصر التي ترتبط  يعرف؛ حيث
بقوة مع بعضيا البعض، وبارتباطات ضعيفة مع العناصر في الجزؿ األخرى"، 

التي كانت  (FBIIBM)استخدـ ميممر الطريقة التالية، وىي: كممة ولشرح التجزيؿ 
لىة األمريكية(  تقدـ لمفرد ويطمب منو حفظيا، فمو أف الفرد يعرؼ)المباحث الفيدرا 

(FBI) )وكذلؾ)ماركة أجيزة الكترونية(IBM)  فإف عممية حفظيا سوؼ يكوف أمر
ف منفصمتيف؛ وذلؾ ألف سيؿ لمغاية، وبالتالي يحتمؿ أف يجزليا الفرد إلى جزلتي

موجود في الذاكرة قصيرة المدي، وبالتالي فإف الكممة التي  (FBI)النمط المألوؼ 
يمكف أف تشفر باعتبارىا عنصريف وليس  F,B,I,I,B,Mتتكوف مف ستة عناصر 

ستة عناصر، وآلية التجزيؿ تعطي تفسيرًا لتفوؽ الخبراء عمى المبتدئيف، ففي مجاؿ 
التجزيؿ يستخدـ لشرح كيؼ أف الخبراء في ىذه المعبة قادروف لعبة الشطرنج، فإف 

عمى استدعاء أكثر مف قطعة شطرنج عمى الموحة مقارنة بالمبتدئيف، فالخبراء 
قادروف عمى تشفير أوضاع قطع الشطرنج الموجودة في عدد أقؿ مف الجزؿ مقارنة 

ي الذاكرة العاممة، بالمبتدئيف في الذاكرة العاممة، وبالتالي كسب مساحة لمتخزيف ف
قطعة مقدمة  55فعمى سبيؿ المثاؿ يستطيع الفرد الخبير في لعبة الشطرنج تشفير 

عمى الموحة في جزلة واحدة، وىذا ما اليوجد لدى المبتدئ ومف ثـ يستيمؾ مساحة 
 Chase and Simon (1973)أكبر لمتخزيف في الذاكرة العاممة، وقد وجد كؿ مف 

، عشوائٍةمواقع راء اسحدعاء قطع الشطرنج الحً جوجد فً أنو عندما طلب من الخب
فإف تفوؽ الخبراء عمى المبتدئيف قد اختفي، وفسروا ذلؾ بأف الخبراء ربما لـ يتمكنوا 
مف استخداـ الجزؿ التي في الذاكرة طويمة المدي لتشفير األوضاع العشوائية؛ وذلؾ 

كانت ىذه األوضاع جديدة ألف ىذه األوضاع لـ يتـ تشفيرىا في جزؿ، وبالتالي 
بالنسبة ليـ ولممبتدئيف عمى حد سواء، فتميز الخبراء كاف واضحًا فقط عندما 
استخدموا معرفتيـ، وباستخداـ المحاكاة الكمبيوترية )لمذاكرة المدعمة بنمط 

إلى عدد الجزؿ في الذاكرة  Simon and Gilmartin (1973)المالحظ( توصؿ 
( ألؼ جزلة، وىناؾ 511-51ى مدى يتراوح مف )طويمة المدى، والذي وصؿ إل
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نوعيف مف ميكانزمات التجزيؿ)إنشاء جزلة، استرجاع جزلة(، يتمثؿ النوع األوؿ في 
وىو ما يعني وجود الجزؿ في الذاكرة طويمة المدى، أما الميكانـز  FBIIBMمثاؿ 

المرتبطة الثاني وىو إنشاء جزلة يفسر انخفاض التنشيط في المخ عند إجراء المياـ 
بالذاكرة العاممة، وىو ما يرتبط بعممية اكتساب المعرفة، فالميكانـز األوؿ يستخدـ 
حينما ال تكوف ىناؾ معرفة سابقة بالجزؿ؛ أي أنيا ليست موجودة بالفعؿ في 

فيو ليس لو جزؿ موجودة في الذاكرة  WDGالذاكرة طويمة المدي مثؿ المقطع 
بإنشاء ثالث جزؿ لو في الذاكرة العاممة لتشفير  طويمة المدي، وبالتالي يقـو الفرد

ىذا المصطمح، ولكف حينما تقدـ نفس المعمومة فيما بعد لمفرد فسوؼ يكوف الفرد 
قادًراعمى تجزيميـ مًعا بكفاءة في الذاكرة العاممة، وحينما تقدـ المعمومة مرات عديدة 

وجودة في الذاكرة فإنو يكوف مف المؤكد أف ىذه الجزلة سوؼ تكوف مف الجزؿ الم
طويمة المدى، وبالتالي حينما يقدـ ىذا المصطمح مرة أخرى فإف الفرد يكوف 
قادًراعمى استرجاعو مباشرة مف الذاكرة طويمة المدى باعتباره جزلة، وبالتالي 
استخداـ جزلة واحدة في الذاكرة العاممة لتشفير المعمومة، وىذا يعني أنو عبر 

لة التي تـ إنشائيا يمكف أف تصبح جزلة لمذاكرة طويمة العروض المتعددة فإف الجز 
المدى، وتنتقؿ ىذه العممية مف إنشاء جزلة إلى استرجاع جزلة، وألف المبتدئيف غير 
ذوي خبرة بالمعمومة التي يعالجونيا، فإف آلية التجزيؿ الرئيسة التي تحدث أثناء 

وىذه اآللية  ،chunk creation المراحؿ المبكرة مف اكتساب الخبرة ىي إنشاء جزلة
تستند بقوة إلى الذاكرة العاممة، وبالتالي تتضمف مناطؽ الفص الجبيي لمذاكرة 
العاممة والمناطؽ الجدارية لمذاكرة طويمة المدى، ومع ازدياد عدد الجزؿ التي تنمو 
بالممارسة يحدث انتقاؿ تدريجي نحو استرجاع الجزلة؛ وذلؾ ألف مزيد مف الجزؿ 

ة في الذاكرة طويمة المدي، ويعتقد أف ىذا التحوؿ التدريجي يحدث أصبحت متاح
بالمشاركة مع التناقص في التنشيط في الفص الجبيي والجداري مع انخفاض 
الجزؿ المطموبة، وىناؾ سبباف لشرح سبب التناقص في التنشيط في تمؾ المناطؽ، 

، ويتعمؽ السبب والتي ترتبط بالتناقص في إنشاء الجزؿ، وزيادة استرجاع الجزؿ
 :In)األوؿ بآلية الدمج، وجميع نماذج الذاكرة العاممة الحديثة السيما نموذج بادلي

Baddeley, 2000; Baddeley & Wilson, 2002). 

وعممية الدمج تحدث في الجسر المرحمي، ومف ناحية فسيولوجية تقترح 
يي والجداري، الدراسات الفسيولوجية أف عممية الدمج تحدث في مناطؽ الفص الجب

أما السبب الثاني فيتعمؽ بالممارسة؛ حيث يزداد عدد الجزؿ في الذاكرة العاممة 
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بالممارسة، ولذلؾ فإنو إذا استطاع الفرد تمثيؿ نفس الكمية مف المعمومات في 
الذاكرة العاممة مع جزؿ أكثر فإف عدد الجزؿ في الذاكرة العاممة والالزمة لتمثيؿ 

مات تتناقص، وبالتالي فإنو مع زيادة عدد الجزؿ في الذاكرة نفس الكمية مف المعمو 
طويمة المدى، ترتبط تمؾ الجزؿ مع المعرفة، وفي نياية األمر إذا أصبح الفرد 
خبيًرا، فإف وجود ىذه الروابط بيف الجزؿ العديدة يمكف أف ينتج عنو إنشاء جزؿ 

 knowledgeعرفة ىرمية عالية المستوى، والتي نطمؽ عمييا فيما بعد بنى الم

structures ،والتي تتضمف كمية كبيرة مف المعمومات التي ترتبط مع بعضيا ،
يكشؼ عنو في اكتساب  وىذا يعني أف إعادة التنظيـ الوظيفي في المخ يمكف أف

الخبرة عندما تكوف الجزؿ في الذاكرة طويمة المدى وبنى المعرفة موجودة وفعالة في 
-Guida, Gobet, Tardieu.,& Nicolas, 2012, 222, 247)جانب الخبرة

253). 

حيث تتوقؼ القدرة عمى إىماؿ المشتتات الموجودة في البيئة البصرية    
عمى األىداؼ الداخمية لمفرد، وكذلؾ االستراتيجيات التي يستخدميا الفرد القائـ 
ر بالمالحظة، وأيضًا سمات المثيرات، األمر الذي يشير إلى أف البحث البصري يتأث

في بعض األحياف بالخصائص الفيزيقية لممثير، وباألىداؼ الداخمية ونوايا الفرد في 
أحياف أخرى، ويرتبط ذلؾ بسؤاؿ محدد يتمثؿ في"ماالذي يحدد ماإذا كاف االنتقاء 
البصري محدًدا بالخصائص الفيزيقية لممثير، أو بالنوايا واألىداؼ الداخمية لمفرد، 

ؤاؿ بالوقت المخصص لالنتقاء؛ حيث يعد الوقت الالـز وترتبط اإلجابة عف ىذا الس
لعممية انتقاء المثير عاماًل محددًا، فتشير النتائج إلى أف األفراد يكونوف عرًضة 
لمتداخؿ مف المشتتات حينما يتسرعوف في االستجابة؛ حيث يضحوف بالدقة في 

فحينما  مقابؿ السرعة، كما تمعب الخصائص الفيزيقية لممثير دوًرا في ذلؾ،
يستجيب الفرد بسرعة ودوف تروي يكوف أكثر تأثرًا بالمثير ذي السمات البارزة، 
بغض النظر عما إذا كاف ىذا المثير يمثؿ ىدًفا أـ مشتًتا، وأف نظرة العيف لدييا 
نزعة لالتجاه نحو المثير ذي السمات البارزة، وأف المفحوصيف كانوا أكثر دقة 

دًفا، ولكنيـ سجموا أخطاء كثيرة حينما كاف ىذا المثير حينما كاف ىذا المثير يمثؿ ى
مشتتًا، بينما ازداد زمف الكموف" الوقت المنقضي بيف عرض المثير وحركة العيف" 
مع تناقص تأثير السمات البارزة لممثيرات، ومف ثـ يشير ذلؾ إلى وجود عالقة 

توسط تمؾ عكسية بيف الوقت المخصص لتمثيؿ المثير وبيف دقة االستجابة، وي
العالقة السمات الفيزيقة لممثيرات في البيئة البصرية، حيث تتغير التمثيالت بشكؿ 
ديناميكي عبر الزمف، فاالستجابة لممشتت تعني أنو لـ يتـ تمثيمو جيدًا؛ نظرًا لعدـ 
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تخصيص وقٍت كاٍؼ لتمثيمو، والتسرع في االستجابة وفقًا لتمثيالت تتغير عبر 
قد اتضحت بعد، وىذا مايوضح الفرؽ بيف عمميتي بحث الزمف، والتي لـ تكف 

إحداىا مدفوعة بالبحث عف سمة واحدة، وغالبًا ماتكوف أسرع مف بحث بصري 
مدفوع بالبحث عف حزمة مف السمات؛ وذلؾ ألف النوع األوؿ يتأثر بالسمات 
البارزة، بينما الثاني يكوف مدفوع بواسطة معرفة محددة بشأف ىوية اليدؼ" مف 

ى ألسفؿ"، وقد يستنتج الفرد أف العمميتيف تتماف بناء عمى تمثيالت واحدة تتغير أعم
عبر الزمف، وخالصة ذلؾ أف عممية االستجابة ودقتيا تتوقؼ في جزء كبير منيا 
عمى الوقت الذي يخصصو الفرد لبناء تمثيالت لممثيرات قبؿ االستجابة ليا، وىو 

 Van)ا الفرد في تشفير تمؾ المثيراتمايتوقؼ عمى االستراتيجية التي يستخدمي

Zoest, Hunt.,& Kingstone, 2010,116-118). 

وتشير مثؿ ىذه النتائج إلى أىمية عممية التشفير، واالستراتيجيات المستخدمة 
في عممية التشفير، والتي تمعب دورًا ىامًا في األداء عمى المياـ التي تحدد سعة 

األفراد عمى استراتيجيات محددة تسيـ في زيادة الذاكرة العاممة، وأنو يمكف تدريب 
 كفاءة األداء عمى المياـ المرتبطة بالذاكرة العاممة.

والتي  Kray and Ferdinand (2013) ومما يدعـ ماسبؽ نتائج دراسة
ىدفت إلى قياس أثر التدريب المعرفي لمكونات الضبط المعرفي، وتركزت عمميات 

-الكؼ المعرفي-مضبط المعرفي)الذاكرة العاممةالتدريب عمى المكونات الثالثة ل
المرونة المعرفية(، إال أف النتائج تشير إلى أف تدريب الذاكرة العاممة كاف أفضؿ 

 مف حيث النتائج وانتقاؿ األثر لباقي المكونات.
وتشير نتائج الدراسات إلى أف تجانس السياؽ وتنظيمو بحيث تتمايز المثيرات 

عد ليس فقط في كؼ المشتتات، بؿ يساعد أيضًا في تعزيز البصرية فيزيائيًا، يسا
االستجابة المرتبطة باليدؼ، حيث يعد تجانس السياؽ وتنظيمو مف العوامؿ التي 

 .(Wustefeld.,&Schubo, 2013) تساعد عمى تنفيذ ميكانـز )مف أعمى ألسفؿ(
يث ومف ثـ يساعد ىذا الميكانـز في الحفاظ عمى موارد الذاكرة العاممة؛ ح

تشير نتائج الدراسات إلى أف تشفير المعمومات غير المرتبطة يتـ بشكؿ ال إرادي، 
ويعمؿ عمى خفض موارد الذاكرة العاممة البصرية، وبالتالي كمما ازدادت القدرة عمى 
ىماؿ غير المرتبطة، كمما زاد ذلؾ مف كفاءة  تعزيز االنتباه لممعمومة المرتبطة، وا 

 .(Marshall&Bays, 2013)الذاكرة العاممة البصرية
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ويرجع ذلؾ إلى أف عممية التنظيـ اإلدراكي تخفض مف التعقيد اإلدراكي الذي 
يعد عاماًل مؤثرًا في تحديد سعة الذاكرة العاممة البصرية، حيث توجد عالقة 
ارتباطية دالة سالبة بيف درجة التعقيد البصري وسعة الذاكرة العاممة البصرية، وذلؾ 

( مف طالب 31والتي أجريت عمى ) Eng, Chen and Jiang (2005)في دراسة 
 ( عامًا.21-58جامعة ىارفارد تتراوح أعمارىـ بيف)

 سعة الذاكرة العاممة: -ثانياً 
مبكرًا التمييز بيف نوعيف مف الذاكرة، ىما:  William James (1890)اقترح 

الذاكرة الثانوية الذاكرة األولية، والتي تحتفظ بالمعمومة في الحاؿ بشكؿ واعي، و 
التي تتكوف مف المعمومات التي تـ اكتسابيا، والتي تخزف بشكؿ منفصؿ بعيدًا عف 
الوعي والتي يتـ تذكرىا فيما بعد، ويعد ىذا التصنيؼ ىو ما أدى بشكؿ مباشر إلى 
التقسيـ الحالى بيف الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويمة المدي، حيث أصبح يطمؽ 

 ,In: Brady, Konkle.,& Alvarezرة المدى "الذاكرة العاممة"عمى الذاكرة قصي

2011, 1).) 

 Miller andوقد ٌعرض مصطمح الذاكرة العاممة لممرة األولي عمى يد 

Galanter(1960)  في كتاب "تخطيط السموؾ وبناؤه" وقد استخدـ ىذا المفيـو في
طمح بعد ذلؾ إلى عمـو الحاسبات والدراسات الخاصة بالحيواف، وانتقؿ ىذا المص

عمـ النفس المعرفي ليشير إلى النظـ المعنية بحفظ المعمومات ومعالجتيا، ثـ طبؽ 
)في: مسعد  ( المصطمح نفسو عمى المخزف قصير المدى5968اتكنسوف وشيفريف)

 (.54، 3153أبو الديار، 
تعريفًا عامًا لمذاكرة بأنيا" قدرة عصبية نفسية  Tulving (2000)كما قدـ 

فير وتخزيف واسترجاع المعمومة"، واقترح وجود عديد مف أنظمة الذاكرة عمى تش
 المنفصمة التي تالئـ ىذا التعريؼ.

 تعمؿ مؤقتة تخزيف وحدة الذاكرة العاممة بأنيا Feldman (2007)ويعرؼ    
 المركزي المنفذ وبأف وسريع، عممي بشكؿ واسترجاعيا المعمومات معالجة عمى
 أنواع ثالثة تنسيؽ عمى يعمؿ حيث الذاكرة، مف النوع ذاى في العناصر أىـ يشكؿ
 يمكف القوؿ بأف الذاكرة اليواألحداث، وبالت والبصرية المفظية المعمومات مف

 الحواس خالؿ مف المحيطة البيئة مف القادمة المعمومات تنظيـ عمى تعمؿ العاممة
 وحؿ القرار تخاذا عممية أجؿ مف األمد طويمة الذاكرة مف المسترجعة والمعمومات
 .(333، 3155)فراس الحموري، آمنة خصاونة،  المشكالت
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الذاكرة العاممة بأنيا" كؿ  Johnson et al. (2003, 1594)بينما يعرؼ 
المخططات التي تمثؿ ذخيرة الفرد التى يمكنو تفعيميا بشكؿ آنى بما فيو الكفاية 

ة نظره فإف السعة العقمية تكوف لمتأثير عمى المعالجة العقمية المستمرة"، ووفقًا لوجي
إحدى مصادر التنشيط ليذه المخططات، حيث توجد مصادر أخرى لمتنشيط 

عوامؿ المجاؿ(، ومف ثـ يكوف حجـ الذاكرة العاممة أكبر -منيا)الفروؽ فى التعمـ
 .دائمًا مف السعة العقمية

مياـ فالذاكرة العاممة ىي وحدة التخزيف التي تتـ فييا عمميات المعالجة لم
المختمفة، أو الكؼ لميمة ما، أو االنتقاؿ بيف ميمة وأخرى، وذلؾ عمى الرغـ مف 
أف البعض يرى أف عمميات الكؼ والمرونة منفصمة عف الذاكرة العاممة، إال أنيا 
في نفس الوقت تخضع لسيطرة المنفذ المركزي، ويتوقؼ ذلؾ عمى النظرة لمذاكرة 

اكرة العاممة باعتبارىا نظاـ متعدد المكونات العاممة، فبعض النظريات تتناوؿ الذ
وتتناوؿ  ،Baddeley and Hitch(1974)ومف أشير تمؾ النظريات ىي نظرية 

تمؾ النظرية الذاكرة العاممة باعتبارىا نظاـ انتباىي رقابي يقـو باالحتفاظ بالتمثيالت 
لمرتبطة، في الذاكرة وتنشيطيا، تبديؿ االنتباه بيف المياـ، كؼ المعمومة غير ا

وكذلؾ االستجابة غير الضرورية، وعمى الرغـ مف االختالؼ بيف وجيتي النظر، 
إال أنو يمكف اعتبار أف ىذه الوظائؼ انعكاسًا لعمميات المنفذ المركزي في منحى 

 ,In: Logie, 2011)النظاـ متعدد المكونات، مما يشير إلى تكامؿ وجيتي النظر

242). 

التى ترى بأف الوظائؼ التنفيذية تقع ضمف مياـ ويتبنى الباحث وجية النظر 
 الذاكرة العاممة، وذلؾ اتساقًا مع نتائج الدراسات السابقة.

في الذاكرة العاممة، وكذلؾ نظرية  Baddeley et al.(1974)وتأتي نظرية 
نورماف وشاليؾ في إطار النظريات التي تؤكد عمى التحكـ المعرفى االستباقي 

Proactive Control ، والتى تعتمد آلية مف أعمى ألسفؿ كميكانـز لمضبط
 .(Brudzinski, 2014, 24المعرفي )

ويتحدد عمؿ الذاكرة العاممة في تخزيف المعمومات ومعالجتيا بصورة مؤقتة 
في آف واحد، وترتبط مختمؼ مكونات االذاكرة العاممة مع وظائؼ مختمفة، ومف ثـ 

سئولة عف اإلدراؾ، واالنتباه، والحفاظ عمى فإف الذاكرة العاممة ومكوناتيا تعد الم
المعمومات واسترجاعيا، وتنفيذ مختمؼ الوظائؼ البصرية/المكانية، مثؿ: الحفاظ 
عمى االتجاه في المكاف، والمحافظة عمى تتبع التغيرات في المجاؿ البصري بمرور 
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بالقدرة  الوقت، وتشير نتائج عديد مف الدراسات إلى ارتباط كفاءة الذاكرة العاممة
عمى معالجة المعمومات، كما أف خمؿ الذاكرة العاممة يرتبط بالمشكالت األساسية 
التي يعاني منيا األطفاؿ والبالغوف الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ، حيث تشير 
نتائج الدراسات إلى أنيـ يتسموف بسعة ذاكرة عاممة منخفضة)مسعد نجاح أبو 

 (.52، 3153الديار، 
 لمذاكرة العاممة: نموذج بادلي

ىناؾ عديد مف النماذج التي وضعت لوصؼ مكونات الذاكرة العاممة 
 Hasher، ونموذجDaneman and Carpenter(1980) مثؿ نموذج وعممياتيا

and Zack (1988)  ونموذج ،(Wright(1993،  ونموذجSchneider(1999) ،
النموذج األكثر يعد ىو  Baddeley et al.(1974)إال أف النموذج الذي وضعو 

 .(52، 3153)في: مسعد نجاح أبو الديار، قابمية لالختبار والتجريب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 (5شكؿ)
 (.Repovs .,&Baddeley, 2006, 6) نموذج الذاكرة العاممة عند بادلي

أف الذاكرة العاممة نظاـ  Baddeley(1992, 556) في ىذا النموذج يرى
لمعالجة لممعمومة الضرورية لكؿ المياـ المعرفية عقمى يمدنا بالتخزيف المؤقت، وا

المعقدة، مثؿ: فيـ المغة، التعمـ، واالستدالؿ، وىذا المفيـو قد تطور عف المفيـو 
األحادي لمذاكرة قصيرة المدى، وتتكوف الذاكرة العاممة مف: مكوف رئيس ىو المنفذ 

وف ىما: حمقة المركزي أو نظاـ التحكـ التنفيذي، ومكونيف خدمييف ليذا المك
التسميع المفظي، والموحة البصرية المكانية، وأف المنفذ المركزي مسئوؿ عف 

 

 الدالالت البصرية    المغة            الذاكرة طويمة المدي   

 المنفذ المركزي

تسميع حمقة ال
 المفظي

 البصرية الموحة الجسر المرحمي
 المكانية
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عمميات التحكـ األساسي واتخاذ القرارات، االستيعاب، إعادة الترميز، ونقؿ 
المعمومات إلى الذاكرة طويمة المدي، بينما تقـو حمقة التسميع المفظي بالعمميات 

عادة تدوير المعم ومات مف أجؿ االستدعاء الفوري، كما تقـو الموحة المفظية، وا 
 Baddeleyالبصرية المكانية بعمميات التخيؿ والتصور والبحث البصري، ويشير 

تمعب دوًرا ىاًما في  أف الفروؽ بيف األفراد في سعة الذاكرة العاممة البصرية إلى
االستداللية إحداث الفرؽ في عمميات التعمـ مثؿ الفيـ القرائي، وكذلؾ الميارات 

 .التي تتطمبيا اختبارات الذكاء مثؿ: مصفوفة رافف
ومف ثـ تعد الذاكرة العاممة السيما البصرية محور لعديد مف القدرات 

 ,.et al المعرفية، وزيادة فيمنا ليا يمدنا باستبصار لوظائؼ معرفية أكثر عمومية

2011, 2) (Brady. 

الذاكرة العاممة بإضافة بتطوير نظريتو عف  Baddeley(2002) وقد قاـ
وىو عبارة عف مكوف  ،Episodic bufferمكوف رابع ليا يسمى بالجسر المرحمي 

فرعي لتخزيف المعمومات يتحكـ فيو نظاـ التحكـ التنفيذي، حيث أنو يحتفظ بمراحؿ 
انتقالية يتـ مف خالليا دمج المعمومات، ويعد جسر بيف مجموعة مف األنظمة؛ 

معمومات مف المنظومتيف الفرعيتيف، والذاكرة طويمة األمد، ثـ حيث يقـو بمعالجة ال
المعمومات في جزؿ كبيرة ذات عدد صغير؛ ليخفؼ  Chunkingيقـو بتجزيؿ 

 .(IN: Baddeley, 2009) العبء عف الذاكرة العاممة
 مكونات الذاكرة العاممة في نظرية بادلي:

 A central Executiveالمنفذ المركزي: -5
كونات اليامة في الذاكرة العاممة، ويمعب دوًرا حيوًيا في معالجة وىو مف الم

المعمومات، ويرى البعض أنو المسئوؿ عف الضبط المعرفي؛ حيث يسيطر عمى 
المرونة المعرفية، والكؼ المعرفي المذاف يقعاف ضمف وظائؼ الذاكرة العاممة التي 

مركزي باىتماـ عديد مف تخضع بدورىا لسيطرة المنفذ المركزي، وقد حظى المنفذ ال
العمماء والباحثيف، حيث قاـ بادلي وزمالؤه بدراسة المنفذ المركزي باستخداـ منيج 
المياـ المزدوجة الذي ساعد الباحثيف في ىذا المجاؿ عمى تحديد وظيفتيف لذلؾ 
المكوف، وىما: )أ( تركيز االنتباه عمى المعمومات الجديدة، وتوفير مساحة لتخزينيا 

يا،)ب( توزيع االنتباه عمىالعناصر المختمفة في الموقؼ، وتحويؿ االنتباه ومعالجت
 (.519، 3152بدر محمد األنصاري، عبد ربو مغازي سميماف، بيف تمؾ العناصر)
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ويتناوؿ نموذج بادلي النظاـ االنتباىي الرقابي تحت مسمى المنفذ المركزي، 
محدودة، مسئوؿ عف معالجة وىو يتـ تصوره باعتباره نظاـ تحكـ ذوسعة انتباىية 

 المعمومة داخؿ الذاكرة العاممة، والتحكـ في اثنيف مف أنظمة التخزيف الفرعية، ىما:
الحمقة المفظية، الموحة البصرية المكانية، والحمقة المفظية مسئولة عف التخزيف  -5

ف واالحتفاظ بالمعمومة في الشكؿ المفظي، بينما الموحة البصرية المكانية مسئولة ع
التخزيف واالحتفاظ بالمعمومة البصرية والمكانية، وبناء عمى دراسات تجريبية عديدة 

مكوف رابع وىو الجسر المرحمي، وىو محدود السعة  Baddeley(2000)أضاؼ 
أيضًا ومسئوؿ عف عمميات التشفير متعددة األبعاد، والتي تسمح بدمج المعمومة 

نفذ المركزي لو وظائؼ متعددة يحتمؿ إلنتاج حمقات متكاممة، ويري بادلي أف الم
أف تكوف منفصمة، وكذلؾ قدرات يمكف تمييزىا، وىي ميمة وتشارؾ بدورىا في أداء 
مكونات التخزيف في الذاكرة العاممة، وفي عدد مف العمميات المعرفية العامة، ويبدو 

مخزنات أف العمميات التنفيذية تزداد أىميتيا حينما تحتاج المعمومة الموجودة في ال
إلى المعالجة، وعمى الجانب اآلخر فإف التمثيالت البسيطة واالحتفاظ ربما تكوف 
منفصمة عف المنفذ المركزي مالـ تتطمب المعمومة الدمج المعقد والمتكامؿ، ومف ثـ 
تبرز مشاركة المنفذ المركزي باعتباره مصدر لمتحكـ االنتباىي ومركز لالنتباه 

اـ المتزامنة، ونقؿ االنتباه، وفي عديد مف ىذه الوظائؼ وتوزيع االنتباه مابيف المي
لممنفذ المركزي يكوف مدعـو مف المكونات األخرى لمذاكرة العاممة؛ فحمقة التسميع 
المفظي يبدو أنيا توفر أحد أشكاؿ المخزنات المريحة لمبرامج التنفيذية، بينما تعد 

 البصري والمكاني.الموحة البصرية المكانية مشاركة في توجيو االنتباه 
 حمقة التسميع المفظي:-3

يقـو ىذا المكوف بتخزيف عدد محدود مف المعمومات المفظية ويتكوف مف 
مكونيف فرعييف ىما: أواًل: المخزف الفونيمي"الصوتي" والذي يحتفظ بالمثيرات في 
ة شكميا السمعي أو الفونيمي، والتي تتالشى في ثواف قميمة، ثانًيا: مكوف يقـو بعممي

التسميع الصوتي لمكالـ أو التكرار، وىذه العممية تتـ السترجاع أو إعادة التعبير 
عف المحتوى الموجود في المخزف الفونيمي، وكذلؾ إلنعاش اآلثار في الذاكرة، 
وبينما المدخؿ المفظي" الكالمي" يدخؿ إلى المخزف الفونيمي تمقائًيا فإف المعمومة 

المخزف الفونيمي فقط مف خالؿ إعادة تشفيرىا في  التي تدخؿ مف الطرؽ األخرىإلى
صيغة فونيمية، وىي عممية تتـ مف خالؿ التسميع الكالمي" إعادة النطؽ"، وكما 
تتـ عممية الصياغة بشكؿ فوري، والسعة لممخزف الفونيمي محدودة بعدد المفردات 

تؤكد عديد التي يمكف أف تصاغ في الوقت المتاح قبؿ أف تتالشى آثارىا السمعية، و 
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مف الدراسات التجريبية محدودية سعة المخزف المفظي قصير المدى لممعمومات 
التي يمكنيا االحتفاظ بيا؛ وذلؾ مف خالؿ قياسيا بمياـ االستدعاء الفوري، والتي 

( مفردات، ومع ذلؾ فإف ىناؾ بعض 8-5تشير إلى أف سعتيا تتراوح مابيف )
دات التي يمكف االحتفاظ بيا تعتمد عمى الدراسات التي تشير إلى أف عدد المفر 

سماتيا؛ مثؿ تأثير التشابو سواء مف حيث المعنى، والذي كاف لو تأثيًرا محدوًدا أو 
التشابو الصوتي لمحروؼ؛ حيث كانت الحروؼ غير المتشابية في الصوت أكثر 
قابمية لمتسمسؿ مف تمؾ المتشابية، وعمى العكس مف ذلؾ؛ فإف التعمـ طويؿ المدى 
يتأثر بالتشابو في المعنى وليس الصوت، وكذلؾ األصوات غير المرتبطة والتي 
تؤثر بالسمب عمى عممية االستدعاء فتخفض عدد المفردات التي يمكف استرجاعيا، 
ويشير بادلي إلى أف حمقة التسميع المفظي تعد مف أوؿ وأكثر المكونات التي 

 (.Repovs et al., 2006, 5-15خضعت لمدراسة والتجريب )
 الذاكرة العاممة البصرية المكانية: -0

تعرؼ الذاكرة العاممة البصرية بأنيا" نظاـ محدود السعة، والذي يحتفظ بشكؿ 
 ,Drew)مؤقت بالمعمومات عف األشياء في البيئة البصرية الحالية

McCollough., &Vogel, 2006, 37).  ف كاف قد أضيؼ ليذا التعريؼ وا 
ب التخزيف، ليصبح تعريؼ الذاكرة العاممة البصرية قدرتيا عمى المعالجة بجان

 &,.Todd, Han, Harrison) بأنيا"معالج ومخزف مؤقت لممعمومة البصري

Marois, 2011, 1527). 

كما تعرؼ كذلؾ بأنيا القدرة عمى تشفير، تخزيف، واسترجاع المعمومة 
رية مف وتعد الذاكرة العاممة البص .(Swan.,& Wyble, 2014, 2136) البصرية

أىـ مكونات الذاكرة العاممة؛ وترجع تمؾ األىمية إلى كونيا تعد المصدر األىـ 
لدخوؿ المدخالت الحسية لتتـ عممية المعالجة عمييا، وعمى الرغـ مف ذلؾ إال أنيا 
لـ تحظ بالقدر المناسب مف الدراسة، والذاكرة العاممة البصرية لدييا سعة محدودة 

وىي تسمح باالحتفاظ بالمفردات البصرية لفترة مف وحدات،  4-2تتراوح مابيف 
بأنيا  الزمف بعد زواؿ المدخؿ الحسي، وتتسـ الوحدة في الذاكرة العاممة البصرية

صيغة مف التجزيؿ البصري  متكاممة، بمعني أنيا تعبر عف أشياء متكاممة، أي
يتـ تخزينيا  الذي يقـو بو االنتباه؛ حيث يقـو االنتباه بدمج السمات لممفردات بحيث

باعتبارىا أشياء متكاممة، وتنخفض سعة الذاكرة العاممة البصرية حينما تكوف تمؾ 
السمات منتمية إلى أكثر مف بعد" الموف، الشكؿ، الحجـ، االتجاه...."، كما ترتبط 



 475 0202 يوليو/ 1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

الذاكرة العاممة البصرية باالنتباه البصري الذي يعمؿ عمى انتقاء وتعزيز المفردة 
تقـو ىي باالحتفاظ بالمفردات البصرية ومعالجتيا، وتتوقؼ  البصرية، في حيف

القدرة عمى االحتفاظ عمىآليات االنتباه البصري الذي يعمؿ عمى الحفاظ عمى 
االنتباه لممفردات البصرية، وكذلؾ كؼ المشتتات الخارجية منيا" اإلدراكية" 

ة تقـو مف خالليا والداخمية" المعرفية"؛ أي أف الذاكرة العاممة البصرية تعد واجي
آليات االنتباه البصري بانتقاء المعمومة البصرية المرتبطة مف العالـ الخارجي، 

 ,Chun, 2011) باعتبارىا تمثيالت داخمية في العقؿواالحتفاظ النشط بالمعمومة 

1407-1409). 

 وتتكوف الذاكرة العاممة البصرية المكانية مف مخزنيف ىما:
 :Passive Visual Temporary Store مخزن بصري مؤقت غير نشط -5

 وىو مسئوؿ عف االحتفاظ الوقتي لمخواص البصرية لممعمومات
وىو  :Visuospatial Rehearsal ميكانزم التسميع البصري المكاني -3

ميكانـز خاص بضبط األفعاؿ التي تصدر عف الفرد أثناء القياـ بالمياـ 
الدراسات التي  مف وجية نظر وظيفية تشير معظـالبصرية المكانية، و 

أجريت إلى انفصاؿ الذاكرة البصرية عف المكانية، وكذلؾ انفصاؿ آليات 
التسميع وأماكف التخزيف والمناطؽ المسئولة عف كؿ منيما في المنفذ المركزي 
باستثناء عممية المعالجة التي لـ تتفؽ فييا نتائج البحوث التي أجريت في ىذا 

تتـ بواسطة آليات محددة تعتمد عمى  الصدد، كما أف عممية االحتفاظ ىذه
المصادر االنتباىية المحدودة، في حيف تشير نتائج بعض الدراسات إلى أف 
الجسر المرحمي ربما يكوف مشارًكا في عممية تمثيؿ وتخزيف المعمومة 
البصرية المتكاممة، في حيف يشير البعض اآلخر إلى دور الخبرة السابقة في 

الذاكرة البصرية، كما أف عممية انتقاؿ المعمومة  عممية تشفير المعمومة في
إلى الذاكرة البصرية التتـ فقط بواسطة ارتفاع أو انخفاض الخبرة اإلدراكية، 
ولكف أيًضا بواسطة سمات المعمومة البصرية)الياديات البصرية(، وتشير تمؾ 

وؼ الدراسات إلى أف الذاكرة البصرية كانت دقيقة عندما كانت المفردة التي س
تٌبحث الحًقا مسبوقة ب" ىادية"، ومف ىنا يتأكد دور"الياديات" في نقؿ 
المعمومة البصرية إلى الذاكرة العاممة البصرية، وتأسيسًا عمى ذلؾ قاـ 

Woodman et al.(2003)  بدراسة أثر ارتفاع وانخفاض تجميع الياديات
سفرت تمؾ اإلدراكية، مثؿ قوانيف الجشطالت " التقارب، االتصاؿ،...." وأ

الدراسة عف أف التنظيـ اإلدراكي لممدخؿ البصري تؤثر عمى عممية نقميا إلى 



 في زيادة سعة الذاكرة العاممة  عمى استراتيجية التجزيل فعالية برنامج تدريبي قائم
 البصرية المكانية وتحسين االنتباه لدى األطفال ذوي نقص االنتباه

 

476 

أف  إلى Xu(2002)الذاكرة العاممة البصرية، وفي نفس السياؽ توصؿ 
سمات األشياء تكوف أبقي أثًرا عندما تنتمي تمؾ السمات إلى نفس الجزء مف 

ؼ مف الموضوع، الموضوع بينما تكوف أقؿ عندما تنتمي إلى جزء مختم
وتكوف أسوأ حينما تشكؿ موضوعات منفصمة مكانيًا، أما بالنسبة لتمثيؿ 
المعمومات في الذاكرة المكانية، فإف بادلي يرى أف حركات العيف الطوعية 

إلى  Smith(1996)وٌشٍرربما تمثؿ آلية تسميع نشطة لممعمومة المكانية، 
واقع التي تـ حفظيا في أف المعالجة البصرية تسيؿ في حالة معالجة الم

الذاكرة العاممة المكانية مقارًنة بالمواقع التي لـ تحفظ، وتأسيًساعمى ذلؾ يرى 
البعض أف التداخؿ الوظيفي موجود بيف اآلليات في الذاكرة العاممة المكانية 
واالنتباه االنتقائي، ويظير ذلؾ بوضوح في تأثر عمميات البحث البصري 

ة وعدـ تأثرىا بالذاكرة البصرية؛ وربما يرجع ذلؾ إلى أف سمبًا بالذاكرة المكاني
كاًل مف الذاكرة المكانية والبحث البصري يتشاركاف نظاًما موحًدا لتمثيؿ 
المعمومة المكانية، أو ربما أف الذاكرة العاممة المكانية يمكف أف تنشغؿ بنشاط 

ري، ومف في حفظ مسار المواقع التي تـ استكشافيا بالفعؿ في البحث البص
ثـ يمكف القوؿ بأف الذاكرة البصرية المكانية تمثؿ مكوف متميز مف الذاكرة 
العاممة يمكف تقسيمو إلى مزيد مف المكونات الفرعية لكؿ منيما مخزف فرعي 
منفصؿ ومستقؿ، آليات لمحفظ والمعالجة، وأف كمييما يرتبط بأشكاؿ االنتباه 

صرية يبدو وكأنو مبني عمى البصري، كذلؾ فإف التمثيؿ في الذاكرة الب
لمميزة)الموف، االحتفاظ القوي نسبيًا لعدد صغير مف المالمح األساسية ا

...(، والتي تخزف بشكؿ مستقؿ في مجموعة متوازية مف الشكؿ، االتجاه،
المخازف المحددة السمات، وأف ىذه المالمح الفردية يمكف أف ترتبط مًعا في 

يتـ االحتفاظ بيا مف خالؿ آليات انتباىية، تمثيالت متكاممة لموضوع واحد، و 
كما أف تشفير المعمومة البصرية يظير تأثًرا واضًحا بكؿ مف )المالمح 
اإلدراكية(، وكذلؾ الخبرة السابقة مثؿ" تعمـ التصنيؼ"، وبينما الذاكرة 
 البصرية قريبة باإلدراؾ البصري فالذاكرة المكانية ترتبط أكثر باالنتباه والفعؿ

(In: Repovs et al., 2006, 5-15.) 
ومف ثـ يمكف بناء تمثيالت لشكؿ ما تتضمف دمج أكثر مف سمة لنفس 

الموف مثاًل(، بينما تتأثر الذاكرة العاممة ) الشيء شريطة أف تكوف في نفس البعد
ف كانت محدودة السعة  البصرية سمًبا بوجود أكثر مف بعد، والذاكرة العاممة وا 
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 ,Zimmer)، فإنيا غير محدودة بالنسبة لمسمات لنفس الشئبالنسبة لعدد المفردات

2008, 1376). 

ولعؿ ذلؾ مادفع بعض الباحثيف إلى دراسة محتوى التمثيالت البصرية 
المخزنة بداًل مف دراسة عدد المفردات التي يمكف لمفرد استرجاعيا؛ باعتبارىا ىي 

 et al., 2011, 2). (Brady العامؿ المحدد لسعة الذاكرة العاممة البصرية المحدودة
وتعرؼ الذاكرة العاممة البصرية بأنيا" القدرة عمى تخزيف المعمومة البصرية 
في صيغة معالجة يسيؿ الوصوؿ إلىيا بسرعة وسيولة"، وىي مكوف مركزي لكؿ 
األنشطة اإلنسانية تقريًبا، فيي تمعب دور دقيؽ في التحكـ في الحركة بشكؿ 

حداث التكامؿ لم معمومة البصرية عبر حركات العيف، البحث البصري، مباشر، وا 
 . (Sims, Jacobs.,& Knill, 2012, 807)وتصحيح النظرة عقب الخطأ الرمشي

)الياديات مف أسفؿ  وتتأثر عممية االنتقاء االنتباىي البصري بعامميف ىما
والتي تعني االستحواذ عمى االنتباه مف خالؿ التمايز   bottom-up” cues“ألعمى(

الفيزيائي لممفردة مثؿ: )الموف، الحركة، االتجاه( عف باقي المجاؿ البصري، 
وذلؾ عندما يتـ توجيو االنتباه  top-down” cues“  و)الياديات مف أعمى ألسفؿ(

نحو الموقع المرتبط بالميمة، وتشير نتائج الدراسات إلى أف ىذه التمثيالت في 
 -الناتج عف مبادئ التجميع اإلدراكي والتي تعتمد عمى التجزيؿ-الذاكرة العاممة

والتي ُتمثؿ مرحمة سابقة لمتجزيؿ ىي التي توجو االنتباه البصري نحو األىداؼ 
المرتبطة بالميمة)ميكانـز مف أعمى ألسفؿ(، وكؼ المثيرات البارزة التي ال ترتبط 

مياـ بأىداؼ الميمة" المشتتة" وذلؾ في المياـ الجديدة، إال أنو عند تكرار ىذه ال
 ,woodman)تنتقؿ ىذه التمثيالت مف الذاكرة العاممة إلى الذاكرة طويمة المدى

Carlisle.,& Reinhart, 2013, 1). 

وتشير نتائج ىذه الدراسة إلى التفاعؿ المستمر بيف المنفذ المركزى المسئوؿ 
عف التوجيو االنتباىي لمكونات الذاكرة العاممة، وبيف تمؾ المكونات؛ حيث تعكس 

ة الذاكرة العاممة القدرة عمى التحكـ في االنتباه، والذي ينعكس بدوره عمى عدد سع
المفردات التي يمكف االحتفاظ بيا في الذاكرة، األمر الذي يطرح إمكانية تنمية 
التحكـ االنتباىي عبر بناء تمثيالت جيدة وفؽ مبادىء التنظيـ اإلدراكي في الذاكرة 

التخزيف الالزمة، ومف ثـ زيادة عدد المفردات التى العاممة تعمؿ عمى تقميؿ مساحة 
 يمكف االحتفاظ بيا في الذاكرة. 

وتتأثر الذاكرة العاممة البصرية بمدى تعقد المعمومات البصرية أو بساطتيا، 
فالتعقيد يؤدي إلى خفض سعة الذاكرة العاممة البصرية، وىذا ماتوصمت إلىو دراسة 
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والتي ىدفت إلى دراسة  ،Eng, Chen and Jiang (2005) إينج وتشيف وجيانج
العالقة بيف سعة الذاكرة العاممة البصرية وبيف التعقيد أو"الحمؿ المعموماتي"، وذلؾ 

( طالبًا مف طالب جامعة ىارفارد تتراوح أعمارىـ مف 31عمى عينة مكونة مف )
( عامًا، وأسفرت الدراسة عف وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف سعة 58-21)
 اكرة العاممة البصرية وبيف التعقيد.الذ

-2وتتسـ سعة الذاكرة العاممة البصرية بسعتيا المحدودة التي تتراوح بيف    
مفردات، إال أف الدراسات تشير إلى أف ىذه السعة المحدودة ال تتناقص حينما  4

 يطمب مف المفحوصيف االحتفاظ بخصائص أخرى لممفردات مثؿ الموف واالتجاه
Simset al., 2012, 807).) 

ولعؿ ذلؾ مايدفع الذاكرة العاممة إلى محاولة زيادة سعتيا مف خالؿ خفض 
ىذا التعقيد اعتماًداعمى تنظيـ السياؽ وتجانسو، ومف ثـ بناء تمثيالت جيدة تؤدي 

 إلى زيادة سعة الذاكرة العاممة.
عرض كما ترتبط الذاكرة العاممة البصرية بما يسمي بالذاكرة الخبيرة؛ حيث تت

الذاكرة العاممة البصرية لمياـ تتطمب معالجة فائقة لممعمومة البصرية مثؿ لعبة 
الشطرنج، ويترتب عمى ذلؾ أنو إذا كانت الذاكرة العاممة قابمة لمتدريب بدرجة ما 
فإف التدريب المكثؼ، الممتد والمقصود يعد أمرًا ضروريًا لمخبرة، مما يؤدي إلى 

اممة لمتوافؽ بشكؿ أفضؿ لمتطمبات المعالجة، وتشير تعديؿ بعض سمات الذاكرة الع
نتائج الدراسات إلى أف تدريب الذاكرة أدى بالفعؿ إلى تحسيف عممية االستدعاء، 
كما أف الذاكرة البصرية ال تدعـ فقط الذاكرة الخبيرة بشكؿ مباشر، ولكنيا أيًضا 

ياـ الذاكرة العاممة تشاركيا البنى العصبية، وىذا يعني أف مناطؽ المخ المرتبطة بم
البصرية تعدؿ مف خالؿ الخبرة الذاتية لمفرد، وىذه المناطؽ ثبت مشاركتيا في 
عممية إعادة التشفير االستراتيجي"التجزيؿ" لممعمومات، وتتغمب تمؾ االستراتيجية 

 .(Mccollough, 2011, 11)عمى السعة المحدودة لمذاكرة العاممة البصرية
 :)ADHD( ص االنتباهفرط الحركة ونق -ثالثاً 

ٌيعد اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه مف االضطرابات التي ُتمثؿ تحدًيا 
أماـ النمو السوي لمطفؿ، األمر الذي ينتج عنو مشكالت تعوؽ توافؽ الطفؿ وتكيفو 

ٌتعرفو الجمعية مع البيئة المحيطة بو، واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه 
بأنو نمط ثابت مف قصور االنتباه،  APA(2013, 59) األمريكية لمطب النفسي
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و/أو فرط الحركة مع االندفاعية، والتي تعوؽ النمو أو قياـ الفرد بوظائفو، ويتسـ 
 االضطراب بنقص االنتباه و/أو فرط الحركة مع االندفاعية.

وتكمف خطورة ىذا االضطراب في كونو أساًسا لعديد مف المشكالت التي 
ونموه بشكؿ سوي؛ وتعد المشكالت األكاديمية أبرز تمؾ تعوؽ توافؽ الطفؿ 

المشكالت؛ وذلؾ لما ليا مف اتصاؿ مباشر بالعمميات المعرفية التي تُبني باألساس 
العمميات المعرفية، ومف ثـ تتسبب في  عمى االنتباه باعتباره مرحمة متقدمة مف

يما الذاكرة العاممة؛ مشكالت لمعمميات المعرفية األخرى مثؿ اإلدراؾ والذاكرة، الس
إذ تشير معظـ نتائج الدراسات إلى وجود مشكمة في الذاكرة العاممة لدى األطفاؿ 

 Klingberg, Forssberg, andذوي فرط الحركة ونقص االنتباه، ومنيا دراسة 
Westerberg(2002)، دراسةCortese, Ferrin, Brandeis, Buitelaar, 

Daley, Dittmann, Holtmann, Santosh, Stevenson  et al.,(2015) 

( إلى أف صعوبات االنتباه 385، 5998كذلؾ يشير فتحي مصطفى الزيات )
تقؼ خمؼ كثير مف أنماط صعوبات التعمـ اآلخرى، مثؿ صعوبات القراءة، والفيـ 
القرائي، والصعوبات المتعمقة بالذاكرة، والصعوبات المتعمقة بالحساب أو 

  الحركي، والصعوبات اإلدراكية عموًما.الرياضيات، وصعوبة التآزر 
الفئة إلى استراتيجيات مالئمة  ويرجع ذلؾ في جزء كبير منو إلى افتقار تمؾ

وتتضح لمذاكرة، السيما في مرحمة التشفير، وكذلؾ التخزيف ومف ثـ االسترجاع، 
أعراض اضطراب تشتت االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد مف خالؿ عدـ قدرة 

ى التركيز عمى المنبيات المختمفة لمدة طويمة، ولذلؾ فإنيـ يجدوف األطفاؿ عم
نياء األعماؿ التي يقوموف بيا، كما أف لدييـ ضعًفا  صعوبة في متابعة التعميمات وا 
في القدرة عمى التفكير المنظـ، مما يجعميـ يخطئوف كثيًرا، كما أف حديثيـ غالًبا ما 

باالندفاعية؛ ولذلؾ نجدىـ يجيبوف عف يكوف غير مترابط، ويتسـ ىؤالء األطفاؿ 
األسئمة قبؿ استكماليا، كما يقوموف ببعض السموكيات التي تؤذي اآلخريف، 
باإلضافة إلى الحركة بكثرة وعشوائية في المكاف الذي يتواجدوف فيو، وذلؾ بدوف 

 (. 22، 5999سبب أو ىدؼ واضح )السيد عمى سيد، وفائقة محمد بدر، 
 :ط الحركة ونقص االنتباهفر  محكات تشخيص ذوي

محكات تشخيص فرط الحركة ونقص االنتباه: ٌتحدد الجمعية األمريكية  -أوالً 
محكات تشخيص فرط الحركة و/أو نقص  APA(2013, 59) لمطب النفسي

 االنتباه في التالي:
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تشير الجمعية إلى أف اضطراب فرط الحركة و/أو نقص االنتباه ٌيحدد في 
 (:3( أو/و)5)ضوء المحكات التالية 

ويجب توفر ستة أعراض أو أكثر لمدة ستة أشير : أعراض نقص االنتباه -5
عمى األقؿ لدرجة ال تتسؽ ومستوي النمو، وتؤثر بالسمب بشكؿ مباشر عمى 
قياـ الفرد بأنشطتو االجتماعية،والتعميمية أو المينية، وتتمثؿ تمؾ األعراض 

 في:
لمتفاصيؿ، أويرتكب األخطاء نتيجة غالًبا ما يفشؿ في أف يولي انتباىو  -5/5

)يفقد  اإلىماؿ في الواجب المدرسي، العمؿ، أو أثناء أداء األنشطة
 التفاصيؿ، يعمؿ بطريقة خاطئة(.

غالبًا ما يجد صعوبة في الحفاظ عمى انتباىو في المياـ أو لعب  -3/5
)يجد صعوبة في البقاء منتبًياأثناء المحاضرات، المحادثات،  األنشطة

 لقراءة الطويمة(.أو ا
غالًبا ما يبدو غير مستمع لمكالـ الموجو إليو مباشرة)يبدو وكأف عقمو  -2/5

 في مكاف آخر، وذلؾ حتى في عدـ وجود أية مشتتات(.
غالًبا ال يتبع التعمىمات، ويفشؿ في إنياء الواجبات المدرسية، أو -4/5

كيزه، وٌيميي )يبدأ المياـ، ولكنو ٌسرعاف مايفقد تر  الواجبات في العمؿ
 عف العمؿ بسيولة.

)صعوبة إدارة المياـ  غالًبا مايجد صعوبة في تنظيـ المياـ واألنشطة -5/1
المتسمسة، صعوبة في الحفاظ عمى المواد والمتعمقات بشكؿ مرتب، 
فوضوي، يعمؿ بشكؿ غير منظـ، لديو سوء إدارة لموقت، ويفشؿ في 

 االلتزاـ بالمواعيد المحددة(.
يتجنب، أو اليرغب باالنخراط في المياـ التي تتطمب مجيود  ما غالًبا -6/5

)عمى سبيؿ المثاؿ الواجبات المدرسية أو المنزلية بالنسبة  ذىني مستمر
لممراىقيف األكبر سًنا، إعداد التقارير، استكماؿ النماذج، مراجعة األوراؽ 

 الطويمة.
)األدوات المدرسية،  ةيفقد األشياء الضرورية لممياـ أو األنشط ما غالًبا-7/1

 األقالـ، الكتب، المفاتيح، أوراؽ العمؿ، العدسات، اليواتؼ المحمولة(.
غالًبا ما يتشتت بسيولة بواسطة المثيرات الدخيمة)بالنسبة لمكبار ربما  -8/5

 يتشتت بواسطة أفكار غير مرتبطة بالموضوع.
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 غالبًا ما يكوف ىناؾ نسياف خالؿ األنشطة اليومية. -9/5
ويجب توفر ستة أعراض أو أكثر لمدة  اض فرط الحركة واالندفاعية:أعر  -3

ستة أشيرعمى األقؿ لدرجة ال تتسؽ ومستوى النمو وتؤثر بالسمب بشكؿ 
مباشر عمى قياـ الفرد بأنشطتو االجتماعية، والتعميمية أو المينية، وتتمثؿ 

 تمؾ األعراض في:
 في مقعده. غالًبا ما يتمممؿ ويحرؾ يديو وقدميو، ويتحرؾ-1/0
غالًبا مايترؾ مقعده في الحاالت التي ٌيتوقع فييا الجموس)يترؾ مكانو -3/3

في الفصؿ، في المكتب، أو أي مكاف عمؿ آخر، أو في مواقؼ أخرى 
 والتي تتطمب البقاء في المكاف.

غالًبا ما يجري حوؿ الجالسيف أو يقفز في المواقؼ التي يكوف فييا  -2/3
 لؾ.مف غير المناسب فعؿ ذ

غالًبا ما يكوف غير قادر عمى المعب أو االنخراط في األنشطة -4/0
 الترفييية بيدوء.

يكوف كثير الحركة كما لوكاف مدفوًعا بموتور واليمكنو الجموس لفترات -5/3
طويمة أو يكوف غير مريح السيما في المطاعـ، أو االجتماعات، 

يكوف ىادًئا  وربما يكوف معمـو لدى المحيطيف بو أنو مف الصعب أف
 أو أنو يمكف متابعتو.

 غالًبا مايتحدث بشكؿ مفرط. -6/3
غالًباما ٌيخفؽ في اإلجابة قبؿ اكتماؿ السؤاؿ)عمى سبيؿ المثاؿ: ٌيكمؿ -7/3

 الجمؿ لمناس، اليمكنو انتظار دوره في الحديث(.
)أثناء االنتظار في  غالًبا ما يكوف لديو صعوبة في انتظار دوره-8/3

 طابور(.
)ٌيعقب عمى اآلخريف، في األلعاب واألنشطة،  غالًباما ٌيقاطع اآلخريف -9/3

 وقد يبدأ في استخداـ أشياء اآلخريف دوف الحصوؿ عمى أذف منيـ.
أف تظير ىذه األعراض سواء نقص االنتباه أو فرط الحركة ونقص  ثانيًا:

 سنة. 53االندفاعية قبؿ سف 
و أكثر)في المنزؿ، في المدرسة، أو أف تظير ىذه األعراض في موضعيف أ ثالثًا:

 العمؿ، مع أصدقائو أو أقاربو، في األنشطة األخرى(.
أف يكوف ىناؾ دلياًل واضًحاعمى أف ىذه األعراض تتداخؿ وتخفض جودة  رابعًا:

 وظائفو االجتماعية، األكاديمية، أو العمؿ الميني.
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أية اضطرابات  أف ىذه األعراض ال تحدث بشكؿ خاص أثناء الفصاـ أو خامًسا:
 ذىانية أخرى، وال ٌيفضؿ تفسيرىا في ضوء أي اضطراب عقمي آخر مثؿ

 )اضطراب المزاج، اضطراب القمؽ(.
 فروض البحث:

يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف   -5
 .القبمي والبعدي الختبار الذاكرة العاممة البصرية لصالح التطبيؽ البعدي

يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف  -3
 القبمي والبعدي لبعد نقص االنتباه لصالح القياس القبمي.

 إجراءات البحث:
: اقتضت طبيعة البحث استخداـ المنيج شبة التجريبي؛ وذلؾ منيج البحث -5

 نظًرا لمالئمتو لطبيعة المشكمة.
 عينة البحث إلى: انقسمت :عينة البحث-0

: وقد بمغت ىذه عينة التحقق من الخصائص السيكومترية لألدوات-3/5
( مف األطفاؿ ذوي فرط الحركة ونقص االنتباه مف خمسة 512) العينة

 متوسط عمريب في محافظة القاىرة مراكز لذوي االحتياجات الخاصة
 (.729.) ( وانحراؼ معياري8.44)

( طفاًل مف األطفاؿ 23ة األساسية مف )تكونت العين عينة أساسية:-0/0
ذوي نقص االنتباه الذيف تـ تشخيصيـ وفقًا لمقياس فرط الحركة 
المصحوب بنقص االنتباه، مف الصفيف األوؿ والثاني االبتدائي مف 

مايو بالقاىرة بالفصؿ األوؿ  55مدرسة أحمد شوقي التجريبية بمدينة 
( 9 -7ارىـ بيف)، وتراوحت أعم3158/3159مف العاـ الدراسي 

( ذكور 33(، منيـ )529.) ( وانحراؼ معياري8.25) بمتوسط عمري
 ( إناث.51و )
 أدوات البحث:

 (:0217)إعداد الباحث،  مقياس تشخيص ذوي فرط الحركة ونقص االنتباه
مػػرت عمميػػة اإلعػػداد بمجموعػػة مػػف المراحػػؿ حتػػى وصػػؿ : خطوووات بنوواء المقيوواس

 ي:المقياس إلى صورتو النيائية، وى
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)أ( اطمع "الباحث" في حدود ما تػوفر لػو عمػى مػا فػي التػراث السػيكولوجي مػف أطػر 
، وأبعػػاده، وتحديػػد التعريػػؼ فوورط الحركووة ونقووص االنتبوواهنظريػػة تتنػػاوؿ مفيػػـو 
 .  اإلجرائي لممفيـو

فورط )ب( قاـ "الباحث" بعمؿ مسح لمدراسات العربية واألجنبية، التي تناولػت مفيػـو 
، وتػػػـ االطػػػالع عمػػػى المقػػػاييس اآلتيػػػة: قائمػػػة تقػػػدير  بووواهالحركوووة ونقوووص االنت

النشاط الزائد إعداد "إيماف الدسوقي عمػي، طػو ربيػع طػو، عػادؿ أحمػد األشػوؿ، 
(، اضػػػطراب ضػػعؼ االنتبػػػاه المصػػحوب بزيػػػادة 3159طمعػػت منصػػػور غبػػ )

(، 5999النشػػػػاط الحركػػػػي لػػػػدى األطفػػػػاؿ إعػػػػداد: "السػػػػيد عمػػػػى السػػػػيد أحمػػػػد" )
اختبػػار  (،3113بات االنتبػػاه إعػػداد: "محمػػد عبػػد السػػتار سػػالـ )مقيػػاس اضػػطرا

اضػػػطراب نقػػػص االنتبػػػاه المصػػػحوب بالنشػػػاط الزائػػػد لألطفػػػاؿ إعػػػداد: "مجػػػدي 
(، مقيػاس اضػطرابات االنتبػاه مػع فػرط النشػاط إعػداد: 3116محمد الدسػوقي" )

(، مقيػػػاس تقػػػدير الخصػػػائص السػػػموكية لػػػذوي 3118"إبػػػراىيـ الحسػػػف الحكمػػػي")
ات االنتباه وفرط النشاط مف تالميػذ الحمقػة الثانيػة مػف المرحمػة االبتدائيػة صعوب

   (.3119إعداد: "أمينة إبراىيـ شمبي" )
)ج( تحديد مفيـو اضطراب تشتت االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد، وتحديد 

 أبعاده.
، وتحديد DSM5)د( قاـ الباحث باالطالع عمى الدليؿ التشخيصي الخامس 

 شخيص ذوي فرط الحركة و/ أو نقص االنتباه.محكات ت
( صياغة مفردات المقياس بأسموب مبسط وسيؿ خاِؿ مف التعقيد، وتكوف ىػ)

( 37( عبارة، موزعة عمى بعديف: األوؿ )54المقياس في صورتو األولية مف )
( بند لتشخيص فرط الحركة 37بندًا لتشخيص نقص االنتباه، والثاني)

( 5( أبدًا، )1عبارة عف عبارات تقريرية ٌيجاب عنيا ب) واالندفاعية معًا، وىي
   ( دائمًا.2( أحيانًا، )3نادرًا، )

( تػػـ صػػياغة التعميمػػات المالئمػػة لممقيػػاس، والتػػي تتضػػمف )االسػػـ، النػػوع، العمػػر و)
 الزمني، اسـ المدرسة، الصؼ الدراسي، تاريخ التطبيؽ(.

( مػػػف األطفػػػاؿ ذوي فػػػرط 512( تػػػـ تطبيػػػؽ المقيػػػاس عمػػػى عينػػػة تقنػػػيف قواميػػػا )ز)
 الحركة ونقص االنتباه، بيدؼ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس. 

 الخصائص السيكومترية لمقياس فرط الحركة ونقص االنتباه: 
 تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس بعدة طرؽ: :صدق المقياس
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 الصدق العاممي: - أ
وذلؾ بغرض إجراء (؛ 512) قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة بمغت

كرونباخ لممقياس -التحميؿ العاممي لممقياس، وقد قاـ الباحث بحساب معامؿ ألفا
ككؿ؛ وذلؾ بغرض تحديد المفردات التي تؤثر بالسمب عمى التبايف الكمي لممقياس، 
ومف ثـ قاـ الباحث بإجراء التحميؿ العاممي بطريقة المكونات األساسية، واستخمص 

 ياس، وفيما يمي النتائج التي حصؿ عمييا الباحث:الباحث عامميف لممق
 (5) جدوؿ

 األبعاد المستخرجة مف التحميؿ العاممي 
 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين المفسرة الجذر الكامن البعد
 27.519 27.519 14.860 األول
 41.792 14.273 7.707 الثاني

 815.أولكين= -ماير-اختبار كايزر
 01.دال عند مستوي ثقة  4128.147ميت=اختبار بارت

 وفيما يمي األبعاد المستخرجة بعد التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس
Varimax).) 

  (3جدوؿ)
 البعد األوؿ)نقص االنتباه( معامالت تشبعات

 معامل التشبع رقم المفردة معامل التشبع رقم المفردة
5 .557 55 .536 
3 .606 56 .573 
2 .653 57 .623 
4 .646 58 .423 
5 .564 59 .339 
6 .557 31 .342 
7 .694 35 .435 
8 .461 33 .578 
9 .527 32 .671 
51 .658 34 .686 
55 .540 35 .675 
53 .675 36 .622 
52 .665 37 .596 
54 .522   
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 البعد الثاني) فرط الحركة واالندفاعية( معامالت تشبع (2جدوؿ)
 معامل التشبع رقم المفردة امل التشبعمع رقم المفردة

38 .359 43 .442 
39 .392 42 .545 
21 .318 44 .629 
25 .373 45 .538 
23 .468 46 .317 
22 .340 47 .307 
24 .322 48 .642 
25 .311 49 .703 
26 .303 51 .688 
27 .318 55 .621 
28 .390 53 .619 
29 .265 52 .630 
41 .409 54 .510 
45 .450   

قاـ الباحث بحساب الصدؽ المرتبط بالمحؾ، وذلؾ  الصدق المرتبط بالمحك:-ب
بطريقة الصدؽ التالزمي، وىي طريقة تقـو عمى تطبيؽ المقياسيف األساسي 

معًا عمى ( 0217أمل عبد المحسن الٌزغبي، وكذلؾ المحؾ الخارجي)مقياس 
ؿ االرتباط الخطي البسيط نفس العينة وفي نفس التوقيت، ومف ثـ حساب معام

لبيرسوف بيف درجات أفراد العينة عمى المقياسيف، وقد بمغ ُمعامؿ االرتباط 
(، وتشير تمؾ النتيجة إلىأف المقياس يتمتع بصدؽ مرتفع **741.) بينيما

 يطمئف لو الباحث، ومف ثـ صالحيتو لالستخداـ في البحث الحالى.
 لمصحوب بنقص االنتباه:التجانس الداخمي لمقياس فرط الحركة ا-ج

قاـ الباحث بحساب التجانس الداخمي لممقياس، وذلؾ مف خالؿ حساب 
تباط بيف الدرجة عمى المفردة والدرجة الكمية لممقياس، وكذلؾ بيف االر معامالت

األبعاد الفرعية وبعضيا البعض، والدرجة الكمية لممقياس، والجدوؿ التالى يوضح 
 احث:النتائج التي حصؿ عمييا الب

 التجانس الداخميممبعد األوؿ)نقص االنتباه( (4جدوؿ)
رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكمية لمبعد

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكمية لمبعد

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

5 .600** .576** 55 .637** .608** 
3 .677** .605** 56 .622** .588** 
2 .751** .720** 57 .635** .612** 
4 .744** .659** 58 .484** .444** 
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رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكمية لمبعد

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكمية لمبعد

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

5 .690** .686** 59 .549** .560** 
6 .664** .603** 31 .592** .596** 
7 .723** .694** 35 .605** .591** 
8 .620** .583** 33 .612** .584** 
9 .680** .652** 32 .554** .407** 
51 .674** .653** 34 .640** .615** 
55 .539** .470** 35 .690** .715** 
53 .680** .623** 36 .748** .741** 
52 .739** .650** 37 .658** .625** 
54 .635** .609**    

معامؿ االرتباط داؿ عند ) *(01.معامؿ االرتباط داؿ عند مستوي داللة) **(
 05.داللة مستوي

( أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، ومف 4يتضح مف نتائج جدوؿ)
 ثـ يشير ذلؾ إلى تجانس البعد.

 )فرط الحركة واالندفاعية( لمبعد الثاني التجانس الداخمي (5) جدوؿ
معامل االرتباط  رقم المفردة

 بالدرجة الكمية لمبعد
معامل االرتباط بالدرجة 

 الكمية لممقياس
م رق

 المفردة
معامل االرتباط 

 بالدرجة الكمية لمبعد
معامل االرتباط بالدرجة 

 الكمية لممقياس
38 .472** .521** 43 .510** .464** 
39 .613** .637** 42 .583** .532** 
21 .718** .753** 44 .624** .538** 
25 .664** .717** 45 .682** .608** 
23 .645** .662** 46 .566** .588** 
22 .722** .719** 47 .593** .624** 
24 .672** .740** 48 .568** .524** 
25 .584** .589** 49 .654** .603** 
26 .677** .677** 51 .448** .384** 
27 .587** .554** 55 .579** .569** 
28 .670** .592** 53 .545** .495** 
29 .569** .508** 52 .479** .408** 
41 .541** .457** 54 .424** .333** 
45 .458** .430**    

معامؿ االرتباط داؿ عند )*(01.معامؿ االرتباط داؿ عند مستوي داللة)**(
 05.مستوي داللة
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( أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، ومف (5يتضح مف نتائج جدوؿ
 .ثـ يشير ذلؾ إلى تجانس البعد

 النتباه:ثبات مقياس فرط الحركة ونقص ا-د
)معامؿ االستقرار(،  قاـ الباحث بحساب ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيؽ

–)فردي  التجزئة النصفية، والتي تقـو عمى تجزئة المقياس إلى نصفيف وكذلؾ
-)سبيرماف زوجي( وحساب معامؿ االرتباط بينيما، وتطبيؽ معادلة تصحيح الطوؿ

 كرونباخ كما يمي:-"جوتماف" وألفا براوف(، وكذلؾ التجزئة النصفية بمعادلة
 ( نتائج معامالت ثبات فرط الحركة ونقص االنتباه6جدوؿ)

معامل  عدد المفردات البعد
 التجزئة"سبيرمان"

-معامل ألفا
 كرونباخ

معامل 
 االستقرار

 **744. 947. 877. 07 نقص االنتباه
 **759. 924. 911. 07 فرط الحركة واالندفاعية

 **823. 963. 898. 54 المقياس ككل
( أف جميع معامالت ثبات المقياس مرتفعة، وتشير تمؾ 6يتضح مف نتائج جدوؿ)

 النتائج إلى صالحية المقياس لالستخداـ في البحث الحالي.
الصورة النيائية لمقياس فرط الحركة المصحوب بنقص االنتباه: تكون المقياس 

( بندًا 37ديف: األوؿ )( عبارة، موزعة عمى بع54)في صورتو النيائية من 
( بند لتشخيص فرط الحركة واالندفاعية معًا، 37لتشخيص نقص االنتباه، والثاني)

( أحيانًا، 3( نادرًا، )5( أبدًا، )1وىي عبارة عف عبارات تقريرية ٌيجاب عنيا ب)
   ( دائمًا.2)

 (.3157)إعداد، أمؿ عبد المحسف الٌزغبي،  اختبار الذاكرة العاممة
وىو اختبار يقيس الذاكرة العاممة بجميع مكوناتيا، وقد استخدـ  اس:وصف المقي

المكاني لمذاكرة العاممة، والذي -الباحث الجزء الخاص بقياس المكوف البصري
 :يتكوف مف نوعيف مف المياـ، ىي

إلى قياس قدرة المفحوص عمى  وتيدؼ ميمة المصفوفة البصرية درجة:-1
 المكانية. -ت البصريةالتخزيف والمعالجة آنًيا لممثيرا

( بطاقة تتضمف كؿ بطاقو مصفوفة 54تكوف الميمة مف ) وصف الميمة: - أ
( تمثؿ تدرجا مف سبع مستويات خصص 6×6( مربع )26مكونة مف )

لكؿ مستوى بطاقتاف، وتتضمف بعض المربعات فى كؿ مصفوفة عمى 
حروؼ، والبعض اآلخر عمى شكؿ الدائرة، ويزداد عدد النجـو والحروؼ 

وعمى المفحوص أف ينجح فى  كؿ مستوى عف المستوى السابؽ لو، فى
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محاولة عمى األقؿ فى كؿ مستوى ليتمكف مف االنتقاؿ إلى المستوى التالى 
لو، وفى كؿ مرة عمى المفحوص أف يكوف كممة مف الحروؼ المعروضة 
وتعد ىذة الخطوة الميمو الثانوية والنجاح فييا شرطا الجتياز الميمة 

وىى التعرؼ عمى مكاف النجـو فى المصفوفة ورسميا فى االساسية 
 مصفوفة فارغة تماثؿ تماما المصفوفة التى تـ عرضيا عمى المفحوص.

تقدر درجة واحدة لكؿ مصفوفة يتـ انجازىا بنجاح بشرط  تصحيح الميمة: -ب
درجة وىي  54اجتياز سؤاؿ الميمو الثانوية، والدرجة النيائية لمميمو ىى 

 ات الصحيحة.عدد المصفوف
 ميمة األشكال المتطابقة: -3

وتيدؼ ىذه الميمة إلى قياس قدرة المفحوص عمى التصور  وصف الميمة:-أ
محاولة، وتتضمف كؿ  55( بطاقة تمثؿ 21المكاني، وتكوف مف )-البصري

( ثواف، البطاقة األولي 51) محاولة بطاقتيف، ويتضمف زمف عرض البطاقة
بعاد يعرض عمى المفحوص، ثـ يتـ تحتوي شكال ثالثي أو رباعي األ

اخفاؤه، وبعد ذلؾ تعرض عمىو البطاقة الثانية لنفس المحاولة، والتي 
تتضمف شكال منحرًفا أو مقموًبا وعمى المفحوص أف يحدد في ورقة اإلجابة 

 المخصصة لذلؾ ما إذا كاف الشكؿ يتطابؽ مع الشكؿ األوؿ أـ ال.
أساس تقدير درجة واحدة لكؿ  يتـ تصحيح الميمة عمى تصحيح الميمة:-ب

( 55-1) بيف محاولة صحيحة، ومف ثـ تتراوح الدرجات ليذه الميمة ما
 (.53-51، 3157)أمؿ عبد المحسف الزغبي،  درجة

( معدة المقياس بحساب صدؽ المقياس بطريقة 3157وقد قامت أمؿ الزغبي)
 بيفالصدؽ المرتبط بالمحؾ وحصمت عمى معامالت ارتباط مرتفعة تراوحت 

(، وكذلؾ حساب معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ عمى 881.-762.)
-754.( تمميذا وحصمت عمى معامالت استقرار تراوحت بيف)51) عينة بمغت

.881.) 
 البرنامج التدريبي:

التدريب عمى استراتيجية التجزيؿ؛ لزيادة سعة الذاكرة  اليدف العام لمبرنامج:
وتحسيف االنتباه لدى عينة مف األطفاؿ ذوي نقص  المكانية،-العاممة البصرية

 االنتباه.
 تـ بناء البرنامج في ضوء التالي: مصادر بناء البرنامج:
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 الذاكرة العاممة ونظرياتيا الحديثة.-ب          معالجة المعمومات. هاتجا -أ
 اإلدراؾ وقوانينو ونظرياتو المختمفة.-ج

عاممة البصرية، والتي تـ االطالع عمييا البرامج السابقة في تنمية الذاكرة ال -
 خالؿ فترة إجراء البحث، ومنيا:

والتي استطاعت أف تنمي القدرة عمي االنتباة  ،Maclean(2009)دراسة  -
( طالبًا، وذلؾ 41االنتقائي لدى عينة مف طالب جامعة كاليفورنيا، بمغت )

 مف خالؿ توظيؼ برنامج لتدريب الطالب عمي التأمؿ المكثؼ.
فى  المواقع اإللكترونية لبعض المؤسسات العممية المتخصصة -4/6/3

 ومنيا: تدريب الذاكرة العاممة،
وىو موقع لمؤسسة عممية  /http://www.training.cogmed.com -أ

ة االنتباه، وفرعيا الرئيس فى والي-متخصصة فى تدريب الذاكرة العاممة
 منيسوتا بالواليات المتحدة، وليا عدة فروع في معظـ دوؿ العالـ.

 محتوى ومكونات البرنامج:
( جمسة بواقع جمستيف أسبوعيًا، وفيما يمي توضيح 56يتكوف البرنامج مف )

 لجمسات البرنامج:
 التدريبي ( مخطط البرنامج7جدوؿ)

عنوان  الجمسة
 الجمسة

 الفنيات المستخدمة اليدف

 أف يتعرؼ التالميذ عمى الباحث.- تعارؼ 5
أف يتعرؼ التالميذ عمى البرنامج -

 وأىدافو.

 التعزيز

مفيـو الذاكرة  3
 والتذكر
 

 تعريؼ التالميذ بمفيـو الذاكرة.-
تقديـ بعض األمثمة عمى عممية -

 التذكر.

 الواجب المنزلي-التأمؿ-التعزيز

 تعريؼ التالميذ بمفيـو الذاكرة.- 2
مة عمى عممية تقديـ بعض األمث-

 التذكر.

-العصؼ الذىني-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي

تذكر الصور  4
 واألشكاؿ
 

تدريب التالميذ عمى تذكر الصور -
 واألشكاؿ.

 الواجب المنزلي-التأمؿ-التعزيز

تدريب التالميذ عمى الدمج بيف الصور - 5
 واألشكاؿ المترابطة.

الواجب -النمذجة-التأمؿ-التعزيز
 المنزلي

تدريب التالميذ عمى تذكر الصور - 6
 واألشكاؿ المترابطة

 -المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي-العصؼ الذىني

االنتباه  7
 البصري

 تعريؼ التالميذ بمفيـو االنتباه-
تقديـ بعض األمثمة عمى عممية -3

-المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 لمنزليالواجب ا

http://www.training.cogmed.com/
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عنوان  الجمسة
 الجمسة

 الفنيات المستخدمة اليدف

 االنتباه. االنتباه
 تعريؼ التالميذ بمفيـو االنتباه- 8

تقديـ بعض األمثمة عمى عممية -
 االنتباه.

-المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي-العصؼ الذىني

 تعريؼ التالميذ بأنواع االنتباه.- 9
تدريب التالميذ عمى توجيو االنتباه -

 والحفاظ عميو.

-تيةالمراقبة الذا-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي

التصنيؼ  51
 والترتيب

تعريؼ التالميذ بعممية التصنيؼ -
 والترتيب.

-المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي

تدريب التالميذ عمى عمميات التصنيؼ - 55
 والترتيب وفقًا لمشكؿ والموف والحجـ.

-المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي

تدريب التالميذ عمى عمميات التصنيؼ - 53
 والترتيب وفقًا لمشكؿ والموف والحجـ.

-المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي-العصؼ الذىني

تعريؼ التالميذ بمفيـو إدراؾ العالقات - إدراؾ العالقات 52
 البصرية.

-المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي

التالميذ بمفيـو إدراؾ العالقات تعريؼ - 54
 المكانية.-البصرية

-المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي

تدريب التالميذ عمى إدراؾ العالقات  55
 المكانية.-البصرية

-المراقبة الذاتية-التأمؿ-التعزيز
 الواجب المنزلي

الجمسة  16
 الختامية

 قشةالمنا-المحاضرة إنياء وتقويم البرنامج

 تقويم البرنامج:
 ويتـ التقويـ لمبرنامج الحالي في عدة مراحؿ، ىي:

 :التقويم المبدئي ( أ)
ويتمثؿ في التقويـ القبمي ألفراد عينة البحث وىو تطبيؽ اختبار الذاكرة 

 العاممة واختبار نقص االنتباه.
 التقويم التكويني: ( ب)

الكتشاؼ ما وىو ذلؾ التقويـ الذي يستخدـ أثناء تطبيؽ البرنامج؛ وذلؾ 
ج حتى نيايتو، ولو ثالثة يتعممو التمميذ ويفيمو، ويستمر مف بداية تطبيؽ البرنام

 :مستويات
وذلؾ مف خالؿ المناقشة والحوار مع التالميذ، وتفسيرىـ  تقويم مصاحب: -5

 واستنتاجاتيـ لبعض متطمبات النشاط قبؿ التطبيؽ.
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ف التمميذ تذكر خطوات العمؿ والذي يتمثؿ في أف ُيطمب م تقويم قريب المدى: -3
  .الذي تـ إنجازه في النشاط

 وىو المتمثؿ في الواجب المنزلي. تقويـ بعيد المدى: -2
 )ج( التقويم النيائي

ويتمثؿ في التطبيؽ النيائي لمقياسي الذاكرة العاممة ونقص االنتباه عمي أفراد 
 جموعة التجريبية.عينة البحث ككؿ، وذلؾ بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى الم

 اختبار صحة الفروض:
يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف " اختبار الفرض األول، والذي ينص عمى أنو

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي الختبار الذاكرة 
 العاممة البصرية لصالح التطبيؽ البعدي.

لداللة الفرؽ بيف  ولمتحقؽ مف الفرض قاـ الباحث بحساب اختبار ت
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي الختبار الذاكرة 

 العاممة البصرية، وفيما يمي النتائج التي حصؿ عمييا الباحث:
التجريبية ( نتائج اختبار ت لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعة 8جدوؿ)

 ر الذاكرة العاممة البصريةفي القياسيف القبمي والبعدي الختبا
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية 
مربع 

 2إيتا"
 19.03- 3.1718 11.9375 32 التجريبية قبمي

 
31 
 3.1800 23.1250 32 التجريبية بعدي 92. 01. 

 1.684(=25ودرجات حرية) 05.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 
 3.432(=25ودرجات حرية) 01.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 

يوجد  ( تحقؽ الفرض البحثي الذي ينص عمى أنو"8يتضح مف نتائج جدوؿ)
فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي 

؛ وتشير تمؾ لصالح التطبيؽ البعدي والبعدي الختبار الذاكرة العاممة البصرية
النتيجة إلى تحسف أداء المجموعة التجريبية في القياس البعدي لمذاكرة العاممة 
البصرية، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع عديد مف نتائج الدراسات السابقة، والتي أكدت 
ؿ عمى إمكانية تدريب الذاكرة العاممة، ال سيما عمى استراتيجيات التشفير، حيث ُتمث

االستراتيجيات المستخدمة في تشفير المثيرات البصرية ٌبعدًا ىامًا تتحدد في ضوءه 
إمكانية الذاكرة عمى تحمؿ مزيد مف المعمومات سواء لمتخزيف وكذلؾ المعالجة، 

والتى ىدفت إلى  ،Kray and Ferdinand (2013)حيث تشير نتيجة دراسة 
عرفي، وتركزت عمميات التدريب قياس أثر التدريب المعرفي لمكونات الضبط الم
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المرونة -الكؼ المعرفي-عمى المكونات الثالثة لمضبط المعرفي)الذاكرة العاممة
المعرفية(، إال أف النتائج تشير إلى أف تدريب الذاكرة العاممة كاف أفضؿ مف حيث 
النتائج وانتقاؿ األثر لباقي المكونات، وأف التدريب أدىإلى تحسيف سعة الذاكرة 

 مة.العام
وتوضح تمؾ النتيجة أف تدريب الذاكرة العاممة عمى استراتيجية التجزيؿ قد   

أسيـ في تحسيف أداء الذاكرة العاممة؛ حيث تشير عديد مف نتائج الدراسات السابقة 
إلى أف تفوؽ األفراد في سعة الذاكرة العاممة يعود إلى استخداـ استراتيجيات معرفية 

والتي تعمؿ عمى بناء تمثيالت جيدة  التجزيؿ استراتيجية سيما ال مناسبة،
لممعمومات في السياؽ البصري، أي أنيا تعمؿ عمى تشفير العالقات بيف العناصر 

 ,Kuijerبشكؿ جيد، ويتفؽ ذلؾ مع نتائج الدراسة التي أجراىا كؿ مف 

Deregowski and Mcgeorge(2004) والتي توصؿ مف خالليا إلى وجود ،
ري عمى عممية تشفير األشياء في المجاؿ البصري، وذلؾ عمى تأثير لمتناظر البص
 ( عامًا.34-58( مف طالب الجامعة تراوحت أعمارىـ مابيف)42عينة مكونة مف )

، Swanson et al.(2010)كذلؾ تدعـ النتيجة الحالية نتائج دراسة كؿ مف 
وكذلؾ  والتي ىدفوا مف خالليا إلى دراسة تأثير معرفة األفراد باالستراتيجية،
( مف 45التدريب عمييا عمى أداء الذاكرة العاممة، وذلؾ لدى عينة مكونة مف )

( مف ذوي 32(، منيـ )1.77(، وانحراؼ معياري)10.98) التالميذ بمتوسط عمري
( مف 39( مف العادييف، ومجموعة أخرى تكونت مف )33صعوبات تعمـ القراءة، و)

عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف سعة العادييف، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود 
الذاكرة العاممة وكفاءتيا، وبيف معرفة االستراتيجية، كما أسفرت النتائج أيضًا عف 

 Cuing and وجود تأثير لمتدريب عمى استراتيجيات " التسميع، والياديات

Rehearsal Strategy .عمى سعة وكفاءة الذاكرة العاممة لدييـ 
أف استخداـ تمؾ االستراتيجية مرتبط بالتقدـ في العمر وتشير النتائج إلى 

التي Schleepen and Jonkman (3153الزمني؛ حيث تشير نتائج دراسة )
( مف أطفاؿ المدرسة االبتدائية، تتراوح أعمارىـ 82أجريت عمى عينة مكونة مف )

مة ( سنةإلى أف استراتيجية التجزيؿ يتـ استخداميا بنجاح في المرح53-6مابيف )
( سنة، في حيف يفشؿ األطفاؿ في استخداميا قبؿ ذلؾ العمر، ويستخدموف 8-53)

استراتيجيات أخرى، مثؿ: استراتيجية التسميع، وأف القدرة عمى استخداـ استراتيجية 
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التجزيؿ ترتبط بسعة الذاكرة العاممة؛ فكمما كانت الذاكرة العاممة أكبر مف حيث 
 مى توظيؼ ىذه االستراتيجية بنجاح.السعة، كمما ازدادت قدرة الفرد ع

 Linke, Grabovetsky, Mitchell andكما تشير نتائج دراسة 

Cusack(2011)  إلى أف الفروؽ في استخداـ استراتيجيات التشفير السيما
استراتيجية التجزيؿ أي التجميع القائـ عمى الخصائص الفيزيقية لممثيريعد عامؿ 

فراد عمى المياـ التي تقيس سعة الذاكرة العاممة رئيس إلحداث الفروؽ في أداء األ
البصرية، حيث كاف عاماًل مساعًدا لألفراد ذوي سعة الذاكرة العاممة المنخفضة، 
وأف عممية التشفير وليس التخزيف أو االسترجاع ترتبط بوجود نشاط في المناطؽ 

 ( مف طالب553الجبيية والجدارية، وذلؾ في دراسة عمى عينة مكونة مف )
 الجامعة.

وبالتالي فإف التدريب عمى استراتيجية مناسبة ُيسيـ في تحسيف أداء الذاكرة 
العاممة بحيث يؤدي إلى انخفاض المساحة الالزمة لمتخزيف، ومف ثـ إتاحة مزيد 
مف السعة في عممية المعالجة، ومف ثـ ينسحب ذلؾ إلى الذاكرة العاممة ككؿ 

 بطة بيا.وكذلؾ كافة العمميات المعرفية المرت
والتي تمعب دوًرا ىاًما  وتتفؽ تمؾ النتيجة مع مفيـو االستراتيجيات المعرفية

في عممية التعمـ وأداء المياـ، وتعد االستراتيجيات المعرفية نوًعا خاًصا مف 
االستراتيجيات، حيث ٌتعرؼ بأنيا "أداة معرفية تساعد المتعمـ في التعمـ، التذكر، 

معرفية موجية اليدؼ تستخدـ لتسييؿ عممية التعمـ،  وحؿ المشكالت" أو " عممية
وأداء المياـ، واالستراتيجية المعرفية متضمنة في كؿ األنشطة التي تتطمب التفكير، 
التخطيط، واتخاذ القرار، ومف ثـ فإف استخداـ االستراتيجية المعرفية يزيد مف 

أسيؿ، وأكثر كفاءة، احتمالية النجاح في األداء، فيي تستخدـ لتجعؿ التعمـ أسرع، 
وتعد ميمة سواء في السياؽ األكاديمي، أو التعمـ الحركي سواء أكاف لدى األطفاؿ 
أو البالغيف، ومف ثـ فيي تعد بمثابة خطة عقمية لمفعؿ تسمح لمفرد بأداء المياـ 
الجديدة بشكؿ أكثر تنظيمًا؛ حيث تساعده عمى تطويع المتطمبات وتسييؿ اكتساب 

 .(Toglia et al., 2012, 226-227) الميارات
يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف " الفرض الثاني، والذي ينص عمى أنو اختبار

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لبعد نقص 
 االنتباه لصالح القياس القبمي.
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تجريبية الالمجموعة  ( نتائج اختبار ت لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات9) جدوؿ
 في القياسيف القبمي والبعدي لمقياس نقص االنتباه

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية 
مربع 

 2إيتا"
 15.245 10.10305 67.8438 32 التجريبية قبمي

 
31 
 6.81606 30.1563 32 التجريبية بعدي 88. 01. 

 1.684(=25ودرجات حرية) 05.مة ت الجدولية عند مستوي داللة قي
 3.432(= 25ودرجات حرية) 01.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 

يوجد  ( تحقؽ الفرض البحثي الذي ينص عمى أنو"9يتضح مف نتائج جدوؿ)
فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي 

؛ وتشير تمؾ النتيجة إلى تحسف ي لبعد نقص االنتباه لصالح القياس القبميوالبعد
األمر الذي  أداء المجموعة التجريبية في القياس البعدي لمذاكرة العاممة البصرية،

انعكس عمى أداء األطفاؿ في معالجة المعمومات البصرية، وتجنب المشتتات والتي 
نتباه لدى الطفؿ، وٌتدعـ ىذه النتيجة تمعب دوًرا ىامًا في ظيور أعراض نقص اال

فكرة إمكانية معالجة سموؾ نقص االنتباه، وذلؾ عبر تدريب الذاكرة العاممة، والتي 
تشير عديد مف الدراسات السابقة إلى أف ىذه األعراض نتيجة قصور في الذاكرة 
العاممة يرجع في جزء منو إلى سوء استخداـ االستراتيجيات المعرفية أو عدـ 

تخداـ االستراتيجيات المناسبة وتوظيؼ استراتيجيات أخرى غير مالئمة ينتج اس
تفاعاًل متباداًل بيف عنيا قصور االنتباه، وتدعـ نتائج الدراسات السابقة وجود 

االنتباه البصري والذاكرة العاممة؛ حيث أف انخفاض سعة الذاكرة العاممة يرتبط 
، ومف ثـ يؤدي ذلؾ إلى قصور في باستخداـ استراتيجيات معرفية غير مناسبة

االنتباه، األمر الذي يترتب عميو سوء تشفير وتخزيف ومعالجة المعمومات البصرية 
تؤدي بدورىا إلى انخفاض سعة الذاكرة العاممة، وىناؾ نظريات متعددة مثؿ نظرية 

(Treisman, 1986; Wolfe, 1994) تحدث  تتبنى فكرة أف التوجيو االنتباىي
خالؿ المنفذ المركزى، والذي يستخدـ الميكانـز )مف أعمى ألسفؿ(، ويتـ عمومًا مف 

توجيو ىذا الميكانـز بناء عمى تمثيالت في الذاكرة العاممة البصرية؛ حيث تشير 
بعض الدراسات إلى أف الذاكرة العاممة تمعب دوًرا في عممية توجيو االنتباه 

 البصري.
 Dowd and Mitroffمف ومما يُدعـ ذلؾ بشكؿ واضح ما قاـ بو كؿ

بدراسة ىدفا مف خالليا إلى التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ دور لمذاكرة  (2013)
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العاممة في توجيو االنتباه البصري، وماإذا كاف ىذا الدور أعظـ أثًرا مف الياديات 
البصرية البارزة؛ وذلؾ مف خالؿ عدة تجارب أجريت تمثمت في ميمة بصرية كاف 

ف فييا التعرؼ عمى أىداؼ بصرية متعددة)منيا ذات الياديات يطمب مف المفحوصي
البارزة ومنيا األقؿ بروزًا( مف خالؿ عممية البحث البصري؛ حيث يعطى 
لممفحوصيف مفردة يحتفظوف بيا بطريقة متزامنة مع عممية البحث البصري، وكاف 

ى كانت ىناؾ ثالثة شروط مختمفة ليذه المفردة المحتفظ بيا، ففي الحالة األول
المفردة ىذه ال تتطابؽ مع أي مف األىداؼ، ومف ثـ فإف أوؿ األىداؼ التي وجدىا 

وىذا يشير إلى تأثير دور الياديات -المفحوصوف ىو اليدؼ ذو الياديات البارزة
وىذا األثر تعاظـ حينما تطابؽ المثير  -لممثير البصري في عممية البحث البصري

ظ بو في الذاكرة، وذلؾ عمى العكس حينما كاف البصري البارز مع المثير المحتف
التطابؽ بيف المثير المحتفظ بو في الذاكرة العاممة مع المثير اليدؼ األقؿ بروًزا مف 
حيث الياديات، وفي التجربة الثانية تـ تعظيـ أثر الياديات البارزة لممثيرات بإضافة 

ي حالة التطابؽ بيف مثيرات ذات ىاديات أقوي، ومع ذلؾ ظؿ التأثير ليا ضعيؼ ف
المثير في الذاكرة العاممة والمثير األقؿ بروًزا، وبالتالي تشير نتائج ىذه الدراسة إلى 
أف لمذاكرة العاممة دورًا ميمًا في توجيو االنتباه البصري، ومايتفؽ أيضًا مع تمؾ 

، Fockert, Rees, Frith and Lavie(2001)النتيجة نتائج دراسة كؿ مف 
أيًضاإلى أف الذاكرة العاممة تتحكـ بشكؿ كبير في االنتباه البصري  والتي توصمت

 االنتقائي.
ومف ثـ تؤكد تمؾ النتائج وجود عالقة وظيفية قوية بيف الذاكرة العاممة   

والتوجيو االنتباىي، ومف ثـ فإف أي تحسف في سعة الذاكرة العاممة عبر تدريبيا 
ضرورة إلى تحسيف عممية التوجيو عمى استراتيجيات معرفية مالئمة يؤدي بال

 االنتباىي، ومف ثـ خفض أعراض نقص االنتباه لدى األطفاؿ ذوي نقص االنتباه. 
 التوصيات:

 في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يمي:
ضرورة االىتماـ باألطفاؿ ذوي صعوبات نقص االنتباه، وذلؾ عبر توفير  -5

يا عمى التركيز عمى استراتيجيات التشفير برامج تدريبية ليـ، تعتمد في فمسفت
 والتخزيف واالسترجاع في الذاكرة العاممة.

العمؿ عمى تدريب الذاكرة العاممة بأنواعيا وذلؾ بشكؿ مستمر؛ إذ تؤكد نتائج  -3
 معظـ الدراسات السابقة القابمية لمتعديؿ والتحسيف؛ السيما في السف المبكرة.
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اتيجيات متعددة ومتنوعة منذ الصغر؛ االىتماـ بتدريب األطفاؿ عمى استر  -2
 لزيادة قدرة الذاكرة العاممة لدييـ

مراعاة توظيؼ االستراتيجيات المعرفية المختمفة سواء في مرحمة التشفير،  -4
 التخزيف، أو االسترجاع أثناء التدريس لمتالميذ.

تزويد المقررات الدراسية بأنشطة تدريبية في كافة المقررات؛ وذلؾ لتدريب  -5
رة العاممة باستمرار، وكذلؾ التشخيص المبكر لمشكالت الذاكرة، وأيًضا الذاك

 مشكالت نقص االنتباه.
تنظيـ دورات تدريبيةوورش عمؿ لممعمميف والمعممات؛ بغرض تعريفيـ  -6

 باضطراب نقص االنتباه وطبيعتو، وكيفية التعامؿ معو بشكؿ فعاؿ.
 البحوث المستقبمية:

مف أسفؿ ألعمى في تحسيف سعة الذاكرة -أثر استراتيجية مف أعمى ألسفؿ -5
 العاممة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

تحسيف ميارات ما وراء الذاكرة وأثرىا في خفض نقص االنتباه لدى األطفاؿ  -3
 ذوي نقص االنتباه.

فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات التشفير في تحسيف سعة  -2
 لحركة ونقص االنتباه.الذاكرة العاممة لألطفاؿ ذوي فرط ا

توظيؼ بعض الياديات البصرية في تحسيف عمميات البحث البصري وأثره في  -4
 االنتباه البصري.

أثر توظيؼ بعض استراتيجيات التشفير في الذاكرة العاممة في عالج  -4
 صعوبات التعمـ. 
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