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 الملخص: 

هدف البحث إلى التعرف على عالقة استراتيجيات تنشيط الذاكرة بتوجهات أهداف االنجاز لدى تلميذات المرحلة االبتدائية 

، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد أدوات البحث وهي: اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة .ذوات صعوبات التعلم والعاديات

( ذوات صعوبات التعلم 01و)، ( عاديات021( تلميذة منهن)091وتكونت العينة من )، ومقياس توجهات أهداف االنجاز

ت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة وقد أشار، الملتحقات بالصف الثالث والسادس بالمدارس االبتدائية بمحافظة الطائف

ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات تنشيط الذاكرة ككل وتوجهات األهداف ككل لدى تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات 

إلنجاز وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استراتيجية التصور العقلي وتوجهات أهداف ا، وذوات صعوبات التعلم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة ، لدى تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم

وعدم وجود فروق ذات ، االبتدائية العاديات وذوات صعوبات التعلم في استراتيجيات تنشيط الذاكرة لصالح التلميذات العاديات

 .ي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية من العاديات وصعوبات التعلم في توجهات أهداف اإلنجازداللة إحصائية بين متوسط

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم والعاديات بالصف 

وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات ، لسادسالثالث والصف السادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة لصالح الصف ا

كما أظهرت النتائج أيًضا ، درجات ذوات صعوبات التعلم بالصف الثالث والصف السادس االبتدائي في توجهات أهداف اإلنجاز

وجهات وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات تلميذات الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات في ت

وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات تلميذات ، أهداف اإلتقان وفي الدرجة الكلية لصالح الصف الثالث

 في توجهات أهداف األداء. الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات

 المرحلة االبتدائية. تلميذات، التعلم صعوبات، اإلنجازأهداف  توجهات، الذاكرةاستراتيجيات تنشيط  الكلمات المفتاحية:

mailto:k-s-a182@hotmail.com


 
 
 
 

 

 

 

Strategies of Memory Activation and its Relationship to the Orientation of Achievement 

Goals of Primary School Female with Learning Disabilities and Normal in Taif 

 

Abstract:  

     The aim of this research is to identify the relationship of memory activation strategies to 

directions orientations of the achievement goals to the primary stage with learning disabilities 

and normal ones To achieve the goal of the research ،the tools of the research are: selecting 

strategies to activate  of  memory  and directions of the achievement goals scale. The sample 

consisted of 190 students 120 normal students and 70 students with learning disabilities. The 

results indicated the existence of the relationship of statistical significance between the Strategies 

of activating memory as a whole and the directions orientations of the achievement goals as a 

whole in the primary stage normal and with learning disabilities. The absence of a statistical 

linking relationship between the strategy of mental perception and directions of achievement 

goals as a whole for elementary school with learning disabilities. The existence of statistical 

significance differences between the average grades of elementary school from normal ones and 

with learning disabilities in memory activation Strategies in favor of normal. There were no 

statistical significance differences between the average scores of primary stage normal and with 

learning disabilities in the directions of achievement goals. There are statistical significance 

differences between the average grades of primary school with learning disabilities and normal 

of the third grade and sixth grade in memory activation strategies in favor of the sixth grade. 

There were no statistical significance differences between the average grades with learning 

disabilities in the third grade and sixth primary grade in directions of achievement goals. The 

results also showed that there were no statistical significance differences between the grades of 

the third grade and the sixth grade of the primary school normal in the directions of achievement 

goals of the proficiency and the total grade in favor of the third grade. And the absence of 

statistical significance differences between the average scores of the third and sixth grade 

primary normal in the directions of achievement goals.   

Keywords: Strategies of Memory Activation ،Orientations of the Achievement Goals ،Learning 

Disabilities ،Primary School Female. 



 
 
 
 

 

 

 

 :مقدمة. 1

وتلعب دوًرا أساسيًا وضروريًا في تعليم التالميذ على اختالف فئاتهم ، تحتل الذاكرة اإلنسانية أهمية كبيرة في حياة األفراد

فقد اهتم الباحثون بالتغلب على مشكالت الذاكرة ، ونظًرا لما ينتج عن القصور فيها من صعوبات في التعلم، ومراحلهم التعليمية

من استراتيجيات تنشيط الذاكرة التي ربما لها عالقة وطيدة بأهداف  من خالل استخدام العديد، لم التالميذللحد من تأثيرها على تع

 اإلنجاز لديهم.

 الفرد من يطلب إذ، أهمية هذه االستراتيجيات في ضوء التطورات المعرفية والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم وتظهر 

 وتنشرط ذاكرتر  وتديرد مرن كفاءتهرا، تعلمر  تّسرهل االسرتراتيجيات التري مرن متنوعرة خيررةذ يمتلر  وأن، يرتعلم كيرف يعررف أن

  .(214: 2102، )سليمون

ذاكرة التحدي الحقيقي الذي يواجهون  اليروم يتمثرل فري مردى إمكانيرة مضراعفة الرأن  لهذا يجمع علماء النفس المعرفي علىو 

 االسرتراتيجيات تفعيرل خالل من المعلومات تجهيد ومعالجة وعمليات نظم كفاءة وسعة استيعابها ثم، اإلنسانية من حيث فاعليتها

 (. 254: 2110بكر ،، محمد، ونوفل جادو، صالح )أبو المعرفية

، إلى صعوبة في عملية التعلم وخاصرة فري مراحرل الطفولرة المبكررة وسرنوات الدراسرة القصور في الذاكرةيمكن أن يؤدي و

ن االهتمرام والتركيرد علرى موضروذ الرذاكرة قرد ازداد بشركل الفرت الحياة بشكل عام ولهذا ياُلحظ أي كما ويؤدي إلى صعوبات ف

  .( Wong &McNamara  2003,: 404تعلم )للنظر في السنوات األخيرة لما ينتج عنها من صعوبات 

البعض منهم اهتماًما  فيظهر، الدراسة( أن هناك تباين ألهداف التالميذ داخل حجرات 00-01: 2100سليمون )وتذكر 

 .بالسعي نحو الحصول على الدرجات المرتفعة احين يظهر البعض اآلخر اهتمامً  في، ذاتهاكبيًرا وصادقًا بعملية التعلم 

  :مشكلة البحث وتساؤالته. 1.1  

التعلم تعتبر من أكثر ة التي تواج  الطلبة ذوي صعوبات ن مشكلة الذاكرربوي في حقل التربية الخاصة إلى أيشير األدب الت

فضعف الذاكرة يعتبر من صعوبات التعلم النمائية التي ينتج عنها في أغلب ، ا التي تحد من قدرتهم على التعلمالمشكالت شيوعً 

عالقة بمعنى أن هناك ، ط ارتباطًا وثيقًا بعملية التعلمولقد أوضح العلماء على أن الذاكرة ترتب، ألحيان صعوبات تعلم أكاديميةا

فإن آثار الخبرة ، وحيث أن الذاكرة مسؤولة عن تخدين واسترجاذ المعلومات التي سبق تعلمها، وثيقة بين الذاكرة والتعلم

 .التعليمية يجب االحتفاظ بها بهدف االستفادة منها في عملية التعلم الالحقة

خاًصا وبات من  التربوي وأولوه اهتماًماومن أجل ذل  تنامى إحساس التربويين بأهمية استراتيجيات التذكر في المجال 

وسائل تعمل على مساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم باعتبار صعوبات التعلم الفئة األكثر انتشاًرا  الضروري البحث عن

  (.250: 2114،نة بفئات التربية الخاصة األخرى )جابرمقار

 في للعاملين بالنسبة المهم من فإن ، والتعلم واإلنجاز لتحصيلا في األهداف توجهات تلعب  الذي الدور أهمية من وانطالقًا 

المرتفعة والتفوق في  الدرجات الحصول على فقط وليس التعلم واإلتقان أجل من التعلم التالميذ على يشجعوا أن التربوي المجال



 
 
 
 

 

 

 

في حياة  مرحلة مهمة حيث تعد االبتدائية المرحلةوفي هذ الصدد يجب اعطاء أولوية خاصة لتالميذ ، األداء على اآلخرين

  (.214: 2102،سليمون) .التعلم نحو دوافع  ومدى توج قدرات   دراسة يحتم التلميذ مما

 اآلتي:شكلة البحث في السؤال الرئيس تتحدد مسبق  وفي ضوء ما

تنشيط الذاكرة بتوجهات أهداف اإلنجاز لدى تلميذات المرحلة االبتدائية من ذوات صعوبات التعلم  استراتيجياتما عالقة 

 والعاديات؟

 أهداف البحث:. 1.1

ذوات صرعوبات الرتعلم لردى تلميرذات المرحلرة االبتدائيرة توجهرات أهرداف اإلنجراز بين استراتيجيات تنشيط الذاكرة والعالقة  -0

 .والعاديات 

استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهرات أهرداف اإلنجراز لردى تلميرذات المرحلرة االبتدائيرة ذوات صرعوبات الرتعلم في  الفروق -2

 .والعاديات

ئيرة ذوات صرعوبات الرتعلم الفروق في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهرات أهرداف اإلنجراز لردى تلميرذات المرحلرة االبتدا -3

 .( سادس –تبًعا للصف الدراسي ) ثالث 

للصرف  الفروق في استراتيجيات تنشريط الرذاكرة وتوجهرات أهرداف اإلنجراز لردى تلميرذات المرحلرة االبتدائيرة العاديرات تبًعرا -2

 .سادس ( –الدراسي ) ثالث 

                                                                                                                             أهمية البحث:      . 1.1

 :األهمية النظرية -أ

 اإلنجاز.وهي استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف  من أهمية المتغيرات التي يتناولها النظرية ت أهميالبحث يستمد  -

توجيرر  انتبرراه القررائمين علررى التعلرريم إلررى أهميررة اسررتراتيجيات تنشرريط الررذاكرة فرري الررتعلم والتحصرريل األكرراديمي بالنسرربة لررذوات  -

 صعوبات التعلم والعاديات.

طررق وتعمل على تحفيرد وتشرجيع الطرالب كونهرا تبتعرد عرن ال، تمتاز استراتيجيات تنشيط الذاكرة بأنها مشوقة ويسهل تعلمها -

 التقليدية للتعلم فيمكن أن يستخدمها التلميذ العادي أو الذي يعاني من صعوبات تعلم. 

 :األهمية التطبيقية -ب

باهتمام خاص حيرث أنهرا تمثرل قاعردة التلميذات العاديات وذوات صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية تحظى عينة البحث وهن  -

 .في  أن تناول هذه الفئة بالدراسة يساعد على حل المشكالت الدراسية التي تواجههم ال ش ومما ، الهرم التعليمي

داف بأهميرة اسرتراتيجيات تنشريط الرذاكرة وتوجهرات أهر ميالي فري تبصرير القرائمين علرى التعلريمكن أن تسهم نتائج البحرث الحر -

  .ى إنجاز المهام األكاديميةعل نبقدرته االنجاز لتلميذات المرحلة االبتدائية مما يديد الثقة لديهن



 
 
 
 

 

 

 

لرة االبتدائيرة ممرا توجهرات أهرداف اإلنجراز ( لردى تلميرذات المرحومقيراس   –استراتيجيات تنشيط الذاكرة )اختبار قدم البحث  -

 ضافة متواضعة للمكتبة النفسية العربية.في حدود علم الباحثة إيعتبر 

  البحث: مصطلحات. 1.1

من اإلجراءات واألساليب التي تقوم  مجموعة Strategies of Memory Activation :الذاكرةاستراتيجيات تنشيط  -1

وتتحدد في هذا البحث بثالث استراتيجيات  االحتفاظ وتخدين واسترجاذ المعلومات بأقل جهد ممكن.أجل بها التلميذة من 

                                                        )التسميع والتنظيم والتصور العقلي(.                                      وهي

مادة موضوذ التعلم عدة مرات إلى أن يتم حفظها وترديد المعلومات وال تكرارالتسميع:  الستراتيجيةالتعريف اإلجرائي 

 بالذاكرة.            

قواسم مشتركة للوحدات  كإيجاد، للكلمة المتعلمةترتيب اشتقاق تنظيم أو  محاولة التنظيم: الستراتيجيةالتعريف اإلجرائي 

  .الصغيرة في المادة تحت مظلة وحدات أكبر

جاذ لحفظ واسترإحدى استراتيجيات الذاكرة التي يستخدمها األفراد  هيالعقلي: التصور  الستراتيجيةالتعريف اإلجرائي 

   صور عقلية من واقع خبرات الفرد الحسية.ن على تشفير المعلومات عن طريق تكويالمعلومات في الذاكرة وتعتمد 

 .الذاكرة المعد بالبحث الحالي تنشيط اتيجياتاستراكرة إجرائيًا بالدرجة على اختبار تحدد استراتيجيات الذوت 

لما يحاول األفراد ووجدانية  تمثيالت معرفية   Orientation of Achievement Goals :  توجهات أهداف اإلنجاز -1

نحو األداء  مطلوبة منهم سواء كان ذل  توجهًاإلي  وكذل  أغراضهم واألسباب التي يستندون إليها ألداء المهام الالوصول 

   تقان والتمكن. والنجاح أو نحو اإل

 .س توجهات األهداف المعد بالبحث الحاليوتتحدد توجهات أهداف اإلنجاز إجرائيًا بالدرجة على مقيا

 هن :Primary School Females with Learning Disabilitiesية ذوات صعوبات التعلمتلميذات المرحلة االبتدائ 

ت وتلميذا، سنوات (9-4) الدمنية ما بينأعمارهن تتراوح التلميذات الملتحقات بغرف المصادر من الصف الثالث االبتدائي و

  .سنة( 02-00) الصف السادس وتتراوح أعمارهن ما بين

  Primary School Female :االبتدائية العادياتتلميذات المرحلة 

تترراوح والصرف السرادس و، سرنوات( 9-4) برين اأعمرارهن مرتترراوح االبتدائية مرن الصرف الثالرث وهن تلميذات المرحلة      

       .سنة (02-00) أعمارهن ما بين

  :حدود البحث . 1.1  

 توجهات أهداف اإلنجاز ، تنشيط الذاكرة استراتيجيات الموضوعية:الحدود  -0

صعوبات التعلم ذوات وهن تلميذات المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف من العاديات وتتحدد بالعينة ة الحدود البشري -1

     .تلميذة (091وبلغ عددهن )، السادس( –ين )الثالث الملتحقات بغرف المصادر بالصف



 
 
 
 

 

 

 

 هـ.0234/ 02/2هـ إلى 20/3/0234في الفترة من األدوات  طُبقت الزمنية:الحدود  -3

الواحد  والمدرسة، االبتدائيةالمدرسة التاسعة  وهم، ابتدائية ارس( مد2)فيدوات األتم تطبيق  :الحدود المكانية -2

  .سديرة االبتدائيةومدرسة ، ة االبتدائية بالحويةوالمدرسة الرابع، والعشرون االبتدائية

 

 إلطار النظري للبحثا .1

السرتراتيجيات  عرًضرا مفصراًل حيرث شرمل المحرور األول عرر  المفراهيم األساسرية ويتضمن هذا الفصل اإلطرار النظرري       

والمحرور الرابرع ، ور الثالرث فتنراول صرعوبات الرتعلمأمرا المحر، توجهرات أهرداف اإلنجرازالمحرور الثراني تناول و، تنشيط الذاكرة

 تفصيل ذل :  فيما يليو، ناول تلميذات المرحلة االبتدائيةت

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة  :المحور األول

وتعلب دوًرا أساسيًا في تعليم التالميذ على اختالف ، تحتل الذاكرة اإلنسانية أهمية كبيرة في حياة األفراد: Memoryالذاكرة  

يجمع علماء النفس أن ، العالم التي يشهدهاوفي ضوء التطورات المعرفية والثورة المعلوماتية ، فئاتهم ومراحلهم التعليمية

التحدي الحقيقي الذي يواجهون  اليوم يتمثل في مدى إمكانية مضاعفة الذاكرة اإلنسانية من حيث فاعليتها وسعة استيعابها من 

 .خالل استخدام استراتيجيات تنشيط الذاكرة

أو تخدين ما رمده ، يكون قادًرا على تخدين ما تعلم  يجب أن، عندما يتعر  الفرد لعملية التعلم :الذاكرةتنشيط استراتيجيات 

تطيع الشخص استدعاء ما وبهذا يصبح التعلم فعااًل عندما يس، كما يجب أن يكون قادًرا على تذكره في مرحلة الحقة، في الذاكرة

، التعلم في عملية كبرى يةأهم تشكل وهي بالذاكرة تتعلق لديهم مشكالت ومن الشائع أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم، في ذاكرت 

   .المعلومات معالجة وأ تجهيد حيث من

 :الذاكرةتنشيط تعريف استراتيجيات 

   .العمليات التي يوظفها الفرد لديادة كفاءة التخدين واالسترجاذ" ":على أنها (20:0994) اكسفوردا تعرفه   

مجموعرة مرن اإلجرراءات واألسراليب التري تقروم بهرا التلميرذة مرن أجرل االحتفراظ وتخردين واسرترجاذ  وتعرفها الباحثة بأنهرا:

 المعلومات بأقل جهد ممكن.  

 الذاكرة:تنشيط أهم أنواع استراتيجيات 

أهرم االسرتراتيجيات وسروف تم التوصرل إلرى ، الذاكرة من خالل مراجعة البحوث والدراسات السابقة في مجال استراتيجيات

 :بحث الحاليتتناولها الباحثة بالتفصيل في الجدء التالي مبتدئة باالستراتيجيات الثالث المستخدمة بال

 :Rehearsal Strategyالتسميع  استراتيجية  -1

  :التسميع استراتيجيةتعريف 

 لفظية " كلمات أومواد حيث يلجأ إليها المفحوصون حين يطلب منهم تذكر ، شائعة االستخدام إلى حد كبير استراتيجيةوهي 

وتعني ترديد المادة موضوذ التعلم عدة مرات لكي ، (92: 2114، وهي تعتمد على التكرار )حسنحروف أو أعداد " أو شكلية 

 .(Sternberg ،1998:267)قلها في الذاكرة طويلة المدى ة أطول في الذاكرة قصيرة المدى لنيتم االحتفاظ بها مد



 
 
 
 

 

 

 

 :Organization Strategyالتنظيم  استراتيجية -1

أسس مشتركة للوحدات  التلميذ محاولة إيجاد أو اشتقاق تنظيم أو ترتيب للمادة المتعلمة كأن يوجد التنظيم باستراتيجيةيقصد 

في فئات  Proximityالتقارب أو  Similarityعلى التشاب   وقد يتم التنظيم بناء، ات أكبرالصغيرة في المادة تحت مظلة وحد

 .(54: 0994، )الدياتمتفاعلة تعمل على تكوين مجموعات يسهل تنظيمها وتكوينها 

 :Mental Imagery Strategyالتصور العقلي استراتيجية -1

  :التصور العقلي استراتيجيةتعريف  

تشير إلرى تكروين صرور ذهنيرة للمعلومرات موضروذ المعالجرة  االستراتيجية( أن هذه 001: 2112) أبو حطبصادق ويرى 

 –وتكون أكثر تأثيًرا على األداء في حالة المعلومات التي لها قابليرة أكبرر للتخيرل ، يكن لهذه المعلومات وجود فيديائيحتى لو لم 

 كالكلمات العيانية. 

ويتم ربط المفردات المراد تشرفيرها ، كرية عقليةعن طريق تكوين صور تذّ على تشفير المعلومات  االستراتيجيةوتعتمد هذه 

وعند االسترجاذ يتجول الفرد عقليًا في الصور التّخيلية والمفردات المرتبطة بكل ، لية من واقع خبرات الفرد الحسيةبصورة تخيّ 

 (. 2: 2112منها )بدوي ،

 :المواقع المكانية استراتيجية -1

، وتعنري المكران (Locus)المواقع المكانية من أقدم استراتيجيات التشفير حيث تعود إلى الكلمرة الالتينيرة  استراتيجيةوتعتبر 

 (. 002: 2114، )حسنب الرومانية وقد ورد ذكر تل  االستراتيجيات في الكت

 مكران(على قيام المفحوص بإيداذ كل مفردة من مفردات القائمة المطلوب ترذكرها فري موقرع ) االستراتيجيةوتقوم فكرة هذه 

ومن ثم فان استرجاذ هذه المفردات فيما بعد يشب  المسيرة العقلية خالل هذه األمراكن ،  أو شارذ مامشهور كحجرات مندل  مثاًل 

 .(Cohen,1995:287)بغر  تذكر تل  المفردات على أساس ترتيبها السابق 

  :الكلمة الوتد استراتيجية  -5

ة الكلمة الوتد وطريق .اإليقاعية التي يسهل حفظها ومن ثم ربطها بما يراد تذكره االستراتيجياتمن  االستراتيجيةتعتبر هذه 

مفردة  ويخصص لكل وتد، ربط بها المفردات المراد تشفيرهاتعتمد على حفظ سلسلة من األوتاد يمكن أن ت، كنظام تذكر تخيلي

ومن أكثر طرق الوتد شيوًعا تكوين  .سبق أن تعلمها الفرد جيًدا، ن مجموعة من المفردات أو الكلماتواحدة واألوتاد عبارة ع

إليقاذ تترابط مع المفردات المطلوب تشفيرها بنوذ من الوزن أو ا، دأنشودة ذات قافية تحوي كلمات أو أعداد تعمل كأوتا

وتتسم طريقة الوتد بالقدرة على  .استدعاء ما يريده من المفرداتوالذي بدوره يساعد على تشفير و، ويرددها الفرد بلحن مميد

 (.              3: 2112استدعاء المفردات بنفس الترتيب الذي وردت في  )بدوي ،

 

     



 
 
 
 

 

 

 

  :الكلمة المفتاحية استراتيجية -6

جديردة وخاصرة عنرد  التخيلية فعالية ومرونة في تشفير مفرردات لغويرة االستراتيجياتطريقة الكلمة المفتاحية من أكثر  تعتبر

، اللفرظ وتكرون مألوفرة لردى المرتعلم وتقوم على إنشاء الروابط بين الكلمة المراد تعلمها وكلمة أخررى تشربهها فري، تعلم لغة جديدة

  .المواضع(، الوتد )الكلمةتلفة التخيلية المخ االستراتيجياتولكنها تربط بين طرق ، وهي تعتمد على التصور العقلي

 : First Letters Acronym Strategyاألحرف األولى ) األكرونيم (  استراتيجية -7

 بناء ومحاولة تذكرها الجمل المراد المفردات أو قائمة في كلمة كل من األول الحرف على أخذ االستراتيجيةوتقوم هذه 

فمثاًل لو كان لدي  أربعة زمالء في ، استرجاعها لتسهيل الحرف األول خالل من الطالب لدى داللة أو معنى لها جملة أو كلمة

من أسماءهم تشكل الكلمة  فإن الحروف األولى، وقاسم، ويوسف، ودريد، هي: صالحوكانت أسماؤهم مجموعة النشاط الصفي 

تتذكر االسم كاماًل إذا تذكرت  . ولو كان الشخص الذي ترغب بتذكر اسم  الكامل هو قاسم أحمد سالمة يوسف فإن صديق()

 (.052: 2112، )العتومحروف األولى فتكون كلمة " قاسي" ال

 : Strategy Storyالتوليف القصصي  استراتيجية  - 4

لقصة من ايضاف إلى ذل  ما تتميد ب  ، قصة يسهل تذكرهاوتتضمن هذه الطريقة ربط الكلمات الجديدة بكلمات مألوفة في 

 .(2114:35، العناني)التذكر يسهم في  مما البهجةب واإلحساس، والتشويقعوامل الجذب 

 : Elaboration Strategyالتوضيح اللفظي )التفاصيل ( استراتيجية -9

المألوفة بالمعلومرات والمعرفرة السرابقة حترى تصربح ذات لفظي ربط المعلومات الجديدة وغير التوضيح ال باستراتيجيةيقصد 

 (. 0999:315الشريف وسيد ،)أفضل  للمعالجة األعمق والتي تؤدي إلى تذكر وتعتبر مثااًل معنى للمتعلم 

 : Note Taking Strategy تدوين المالحظات استراتيجية -11

وبرذل  تسراعد ، قروم علرى تردوين النقراط أو األفكرار الرئيسرية كتابرة( أن هرذه الطريقرة ت009: 2115) وعبرد هيرى الدردير 

وأيًضا تساعده على تحسين تدوين المالحظات بطريقة دقيقرة ومنظمرة ومكتملرة ، تذكر تفاصيل الموضوعات فيما بعد التلميذ على

دتهم الرذي يرنعكس بشركل ايجرابي علرى فهرم الطرالب لمرا، عدادهم لجداول محاضراتهم ودروسهمباإلضافة لمساعدة المعلمين في إ

  .من األعمال اليومية واستخدامها في كثير، العلمية وتحصيلهم الجيد لها

 :اإلنجازتوجهات أهداف  :المحور الثاني    

دافعيرة مرن الف، اح العمليرة التعليميرةلمرا لر  مرن أهميرة فري نجر، لدى الكثير مرن علمراء الرنفس احتل مفهوم الدافعية مكانة مهمة

ثار توجير  السرلوك نحرو أهردف وتشمل هذه اآل ،تعلم التلميذ وسلوك على  هاراثآل، األهداف التربوية التي ينشدها أي نظام تربوي

وبالتررالي تحسررن األداء ، يررادة قدرتر  علررى معالجررة المعلومراتوزيررادة الجهررد والطاقرة والمبررادرة والمثررابرة لردى المررتعلم وز، معينرة

 (.004: 2102، )دودين وجراون

 



 
 
 
 

 

 

 

  توجهات أهداف اإلنجازتعريف 

هري إحردى  Achievement  Goal  Theory نظريرة هردف اإلنجراز أو  Goal Orientationنظرية توج  الهردفتعتبر 

فري بدايرة األمرر  فلقرد ترم تناولهرا، المعرفري لتفسرير الدافعيرة  -مراعي نظريات الدافعيرة التري نشرأت وتطرورت نتيجرة االتجراه االجت

حد أالشخصية المعرفية التي تعد  وتم فيها تحديد المهام، ناولها في الجانب المعرفي للسلوكنجاز حينما اقتصر تبصورة الدافع لإل

 (. Pintrich ،2010: 18). متطلبات النجاح

  :اإلنجازنماذج توجهات أهداف 

والتصرنيف ، وهري التصرنيف الثنرائي اإلنجرازثالث نماذج / تصنيفات أساسية يمكن مرن خاللهرا تفسرير توجهرات أهرداف توجد     

ركرد علرى نمطرين مرن هرذه األهرداف  بدايتها على التصنيف الثنائي الرذيي فولقد اعتمدت النظرية ، التصنيف الرباعيو، الثالثي

والنماذج التري أكردت علرى هرذين النمطرين يشرار إليهرا بنمراذج  لى األداءالتوج  القائم على اإلتقان في مقابل التوج  القائم ع :هماو

                                                                                                                                                                                                          :يلي فيماوالتي تتمثل  اإلنجازالتصنيف الثنائي لتوجهات أهداف 

 دراساتDweck : راسات دت في البداية على نظرية العدو ودوقد اعتمSeligman  عن العجد  المتعلمLearning  

Helplessness   بعضهم اآلخر فشل  إلى بينما يعدو ، ) أنماط العجد (لنقص القدرة  اإلنجازفيعدو بعض المتعلمين فشلهم في

وافترضت أن الفرد قد يدرك  نموذجها معتقدات الفرد عن الذكاءإلى  Dweck ثم أضافت، ماط اإلتقان () أن نقص الجهد

. بينما األفراد ) تصور الوجود الثابت للقدرة( ينالقدرة على أنها شيء ثابت فيهتم بالبرهنة على قدرات  وأن  أذكى من اآلخر

   .القدرة( نماء )تصورالذين يعتقدون أن الذكاء قابل للنماء يتوجهون نحو تنمية القدرة والكفاءة 

  دراساتAmes:  وهما:  اإلنجازوأشارت إلى نمطين من توجهات أهداف 

ولون تحقيرق فهرم أفضرل ويحرا، مهرارات جديردة الكتسراب يسرعون الذين األفراد تصف وهي :Master Goalsأهداف اإلتقان  -

مرا ينشرغل وغالبًرا ، دي دون التركيرد علرى الدرجرةفهم يختارون المهام التعليمية الصرعبة التري فيهرا نروذ مرن التحر، لما يدرسون 

وينجدون الواجبات ، تخدينها في الذاكرة طويلة المدى الطلبة ذوو التوج  نحو أهداف اإلتقان في النشاطات التي تساعدهم على

وينظررون إلرى األخطراء ، يدون من األنشطة والخبرات الصرفيةكما ينظرون إلى التعلم نظرة صحيحة مما يجعلهم يستف، يةالصف

 (5 :2100)بني مفرج، لية التعلمفيد في عمباعتبارها جدء م

ويسرعون ، د بمقارنرة أدائهرم برأداء اآلخررينهرذا النروذ مرن األهرداف يهرتم األفررافي :  Performance Goalsأهداف األداء  -

ي الحفرظ ولرذا تتركرد اسرتراتيجياتهم فر، تمام بمقدار ما يحرزون  من تعلرمإلظهار قدراتهم أمام زمالئهم والتفوق عليهم دون االه

 (.  4: 2100،وآخرون تومالع)والتركيد على ما يعتقدون  ، الصم للحقائق والمعلومات

  دراساتMidgley et al., :وركدت على نوعين من األهداف هما: 

الهدف هنا في إكمال األعمال التي تتطلب التحدي والمثابرة : ويتمثل Task-Focused Goals أهداف التركيز على المهمة  -

يعتمد على الجهد أكثر من  ويعتقد الفرد أن تحقيق اإلتقان، عد في حد ذات  ل  قيمة لدى الفردوإنهاؤه بنجاح يُ فبداية العمل 

  .اعتماده على القدرة



 
 
 
 

 

 

 

مر  مرن قبرل اآلخررين علرى أنر  قرادر بتقيي ويتمثل في أن الفرد يهتم :Ability-Focused Goalsالقدرة  التركيز علىأهداف  -

أو بتحقيرق النجراح حترى لرو كانرت  نراتج األداء فري ضروء أداء اآلخررينلذي يمكن تحديردها مرن خرالل واواالستدالل على القدرة 

 (. 4: 2100، المهمة سهلة )بني مفرج

على فئتين من توجهات  تتفق النماذج الثنائيةحيث ، تلفة فإن الخصائص األساسية واحدةوبغض النظر عن المسميات المخ     

 الهدف وهما: 

، في مواجه  المهام الصعبةمة من خالل بذل الجهد والمثابرة نحو اإلتقان وتحسين القدرة والتمكن من المادة المتعل التوج  -0

جباتهم وينجدون وا، تخدينها في الذاكرة طويلة المدى ويعالجون المعلومات بطريقة تساعد على، فهم ينتبهون جيًدا في الصف

ويستخدمونها لتساعدهم في تحسين ، ينظرون لألخطاء باعتبارها جدء مفيد من التعلمكما أنهم ، الستخالص أكبر فائدة منها

 .(Finney et al.,2004: 366األداء)

اءة وإظهار خارجي للدافعية ومحاولة إلثبات الكفلنيل رضا وتأييد اآلخرين وتوج   ا السعيالتوج  نحو األداء متضمنً  -0

وإظهار القدرة دون بذل الجهد من ، مع التركيد على معايير خارجية للكفاءة، من خالل المنافسة مع اآلخرينالقدرة 

أهم الخصائص المميدة التالي ويوضح الجدول ، (240 :2100)عبد الحميد ، سطحية ستخدام استراتيجيات تعلمخالل ا

 :لتوجهات األهداف في إطار التصنيف الثنائي

خصائص الطالب ذوو التوجه القائم                                                    

 على اإلتقان

                         خصائص الطالب ذوو التوجه القائم                    

 على األداء

يميلون إلى االعتقاد في أن القدرة على التعلم يمكن زيادتها 

وتحسينها عن طريق بذل مديد من الجهد، لذا فإنهم 

 يستجيبون لمواقف الفشل باالجتهاد في العمل.

يميلون إلى االعتقاد في أن القدرة ثابتة وال يمكن تحسينها 

عن طريق الجهد، لذا فهم يدركون خبرات الفشل على أنها 

 القدرة، وقلة اإلمكانات. نتاج لضعف

مولعون بتجريب األشياء الجديدة، غير المألوفة ويبحثون 

 عن األفكار الجديدة.

ال يبدون اهتماًما باالكتشاف أو االستقراء أو االستنباط في 

 الدراسة. 

يستمتعون بمواقف التعلم بسبب أنهم غالبًا ما يعلمون 

 أنفسهم بشكل ذاتي.

 يكفي للحصوليهتمون بما هو مطلوب للدراسة فقط وبما 

 على أعلى الدرجات.

يميلون إلى تفضيل المهام الصعبة التي تتحدى أفكارهم 

 وقدراتهم كالمهام االبتكاري .

يعملون تجاه الهدف الذي يظهرهم أكفأ من اقرأنهم أو على 

 األقل تجنب الظهور بعدم الكفاءة.

يفضلون أداء المهام التي لديهم خبره بها عن تل  التي تتحدى  يبحثون عن الكيف أكثر من الكم.

تهم وأفكارهم، وليس لديهم ولع بالمخاطرة ويهتمون قدرا

 بالكم فقط.

( خصائص الطالب ذوو التوجه القائم على اإلتقان والطالب ذوي التوجه القائم على األداء في إطار التصنيف 1)جدول 

 (Locker,2006: 25الثنائي لتوجهات األهداف )

 



 
 
 
 

 

 

 

 صعوبات التعلم  :المحور الثالث    

أشكال  علىحيث كان االهتمام يركد ، اصةمجال التربية الخذ صعوبات التعلم من الموضوعات الحديثة في ويعد موض

ألسوياء في نموهم العقلي ولكن بسبب ظهور مجموعة من األطفال ا، والبصرية، والسمعية، كاإلعاقة العقلية، األخرى اإلعاقات

تركيد على اسة والدعا ذل  المختصين إلى البحث والدر، كنهم يعانون من مشكالت تعليميةل، والبصري والحركي، والسمعي

 )األحرش .واالنفعاليةالتعرف على مظاهر صعوبات التعلم وبخاصة في الجوانب األكاديمية والحركية بهدف هذا الجانب 

 .(05: 2114، الدبيديو

لم يكن مجال صعوبات التعلم وليد جهود موحده من قبل تخصص واحد بل اشتركت مع  تخصصات  :تعريف صعوبات التعلم

إال أن مدى ونوعية اإلسهام تختلف باختالف الفترة الدمنية ، هذا المجالمن حقول علمية مختلفة في البحث واإلسهام في متنوعة 

 (.  Lerner,2000:15التي مر بها هذا الحقل أثناء تطوره )

  :تصنيف صعوبات التعلم

العقلية والمعرفية التي يحتاجها التلميذ في تحصيل  وهي تتعلق بالوظائف الدماغية وبالعمليات  :صعوبات التعلم النمائية :أوال

تقسم هذه الصعوبات (. و024: 2110، )األمين وظيفية في الجهاز العصبي المركدي اضطراباتوهي ترجع إلى ، األكاديمي

  :وهماإلى نوعيين فرعيين 

  :صعوبات التعلم النمائية األولية -أ

 واإلدراك.، كالذاكرة واالنتباهرفية العقلية وتتمثل في العمليات المع  

 : Attentionاالنتباه -

 Memoryالذاكرة  -

 Perceptionاإلدراك  -

  :صعوبات التعلم النمائية الثانوية -ب

التري يقروم عليهرا النشراط العقلرري  والتري تشركل أهرم األسرس، لمتعلقرة برالتفكير واللغرة الشرفهيةوتتمثرل فري العمليرات المعرفيرة ا

 (. 09: 0994، )الدياتالمعرفي للفرد 

 Thinking:التفكير -

 Oral languageاللغة الشفهية  -

لديهم رغبة في تنمية الذات عن طريق اكتساب المهارات 

 الجديدة، وتحسين الكفاءة الذاتية.

 أقل قدرة على بذل مديد من الجهد والمثابرة في العمل.

يميلون إلى استخدام استراتيجيات للتعلم أكثر عمقًا 

 التفاصيل والتنظيم.كاستراتيجية 

يميلون إلى استخدام استراتيجيات للتعلم أقل عمقًا 

 كاستراتيجية التسميع. 

 يميلون إلى المعالجة السطحية للمعلومات. أكثر قدرة على المعالجة العميقة للمعلومات.



 
 
 
 

 

 

 

( أن الصعوبات األكاديمية في التعلم تظهر 201 :2114عالء الدين )كفافي و وأوضحاألكاديمية: ثانيًا: صعوبات التعلم 

حيث يتدنى أداء التلميذ في المهارات األكاديمية ، ةالسادسة عندما يبدأ الطفل في التعلم النظامي في المدرس بعد سنبوضوح 

   األساسية.

  :صعوبات التعلم أسباب

 العوامل العضوية والبيولوجية ومنها:   

 .العوامل الوراثية  -0

ار صرعوبات الرتعلم وقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت علرى حراالت التروائم إلرى انتشر، عوامل جينية ووالدية -2

كمرا تنتشرر صرعوبات الرتعلم لردى الرذكور ، ود ألسرباب وراثيرة فري بعرض الحراالتمما يرجع أنها تع، في عائالت معينة

 (. 204، 2115، بنسبة أعلى من اإلناث )القريطي

 .خلل وظيفي بسيط في الدماغ -3

 الطبيعي يؤثر على الجهاز العصبي المركدي.  ج في مجراهعدم سير النض، النضج -2

  .الحصبة األلمانية مثل، األمرا  والعدوى -5

 المندليرةالعوامرل  منهرا، أو غيرر مباشرر علرى الطفرل ا مباشرًراتمثل العوامل الخارجية التي تؤثر ترأثيرً ، البيئية العوامل ،

  .والثقافية والحضارية، واالجتماعية، والمادية

 لمفاهيماضطرابات في الوظائف النفسية األساسية كاإلدراك والتذكر وتكوين ا، العوامل النفسية. 

 اعررل بررين نقرراط القرروة إن نجرراح الطررالب ذوي صررعوبات الررتعلم أو فشررلهم فرري المدرسررة نرراجم مررن التف، تربويررةالعوامررل ال

غيرر الفعالرة وبين العوامل الصفية التي يواجهونها بما فيها الفروق الفرديرة وطررق التردريس المختلفرة ، والضعف لديهم

كرذل  (. 20 :2119)عبيرد ، ثراء البيئة التعليميةإلوعدم استخدام وسائل تعليمية كافية ومناسبة  والتي تعتمد على التلقين

، والررنقص فرري إتقرران مهررارات الررتعلم، ليميررة لقرردرات الطالررب واحتياجاترر العوامررل التربويررة عرردم مالئمررة المررادة التعمررن 

 (. 209: 2115، )القريطي وازدحام الصفوف الدراسية

  :صعوبات التعلم ذوو التالميذ خصائص

  :الخصائص السلوكية -0

السررلوك السرروي  ا عررنبررالكثير مررن الخصررائص السررلوكية والترري تمثررل انحرافًرر، علميتميررد المتعلمررين ذوو صررعوبات الررت

: همهرا دراسراتواتفقرت الكثيرر مرن الدراسرات ومرن أ، ذل  فري تقردم المرتعلم فري المدرسرة ويظهر تأثير، ألقرانهم العاديين

                                      :على تميد هؤالء المتعلمين بعدة خصائص سلوكية وهي، (2110عبد الواحد )، (2115الظاهر )، (2115) احدعبد الو

 .واالنفعالية، والقلق، العدوانية المرتفعة -

 .عن مسايرة األقرانالعجد  -

  .تكاليةاإلاالعتماد على اآلخرين و -

 .الحركي الدائدالنشاط  -



 
 
 
 

 

 

 

  .تقلبات شديدة في المداج -

  :الخصائص االجتماعية -2

  :يلي غيرهم ماالتالميذ ذوي صعوبات التعلم وتميدهم عن  لمشكالت االجتماعية التي تظهر لدىمن أهم ا

 .يواجهون مشكالت في تكوين الصداقات -

 .يعانون من رفض أو تجاهل من قبل اآلخرين -

   .المواقف االجتماعيةوتجنب ، نسحابييظهر لديهم األسلوب اإل -

 (. 23: 2101، )الفاعوري .يتصفون بأنهم ينقادون بسهولة لدمالئهم وأقرانهم -

  :الخصائص العقلية المعرفية -1

 .الحسيقصور االنتباه وقصور التآزر  -

 .اضطرابات واضحة في العمليات العقلية المعرفية مثل اإلدراك واالنتباه والذاكرة -

 .وتخدين المعلوماتواضح في القدرة على تحويل وتشفير عجد  -

تتردخل وترؤثر سررلبيًا علرى مقردار تعلمهرم للمهررام ، يرر مناسربة لمتطلبرات حجرررة الدراسرةتبنري أنمراط معالجرة معلومررات غ -

 .الدراسية

  :الخصائص النفسية -2

 .عدم االستقرار االنفعالي  -

 .الشعور بالتوتر والقلق المستمر واإلحباط  -

 .الشعور بالدونية وانخفا  الثقة بالنفس  -

  .سالب نتيجة الفشل في مجاراة اآلخرينلديهم مفهوم ذات  -

 . وتقدير الذات ومستوى الطموح لإلنجازانخفا  الدافعية  -

  .(233: 2115) والقريطي( 00ب: 2115)عبد الواحد،في تقدير السلوك  املحوظً  ايظهرون ضعفً  -

  :الخصائص اللغوية -5

 .يواجهون صعوبة في اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية -

  .على صورة حذف الحرف أو إبدال الحرف ير عن األصوات اللغوية والتي تظهريواجهون مشكلة في التعب -

 .يواجهون صعوبة في إدراك أصوات اللغة -

 .عكس الحروف والكلمات -

  .اإلصغاء أثناء الكتابة ونال يستطيع -

  :الخصائص الحركية -4

  :ذوي صعوبات التعلم مشكالت في الجانب الحركي تتمثل في يظهر الطالب

والقفد  )الرميوجود مشكالت في المهارات الكبيرة والتي تعود إلى تأخر في النمو التطوري والتي تضم مشكالت في   -

 .والدحف(والمشي 



 
 
 
 

 

 

 

 )البطاينرةاإلدراكيرة الحركيرة  بالمهراراتضعف المهارات الدقيقة مثل الرسم والكتابرة والقرص والتري تتصرل فري العرادة  -

 (. 25: 2110، وآخرون

 يذات المرحلة االبتدائية:تلم :المحور الرابع 

 الشاملة التنمية لعملية الحقيقية وتمثل البداية، المنظم األساسية للتعليم والقاعدة، التعليمي السلم بداية االبتدائية تعتبر المرحلة 

 الخبررة بوسرائل تحصريل تردوده أنهرا كمرا، التاليرة المراحرل فري للتعليم ضروريةال المعرفة أسس الطفل امنه يكتسب التي، للطفل

، وهرري تمثررل فرري عملهررا امتررداًدا طبيعيًررا لعمليررة التشرركيل االجتمرراعي لشخصررية الطفررل والترري تبرردأ مررن األسرررة )الجهنرريوالمعرفررة 

2103 :32 .) 

 :ف المرحلة االبتدائيةيتصن  

 :( عام إلى فترتين02-4التعليم االبتدائي عادة من سن )تقسم مرحلة  

والترري تتررراوح أعمررار األولررى مررن المرحلررة االبتدائيررة صررفوف الفترررة األولررى وتمثررل الصررفوف الرردنيا الترري تشررمل الررثالث  -0

 .سنوات ويطلق عليها مرحلة الطفولة المتوسطة 9-4فيها من  التالميذ

البتدائيررة والترري تتررراوح أعمررار األخيرررة مررن المرحلررة اصررفوف ليررا الترري تشررمل الررثالث الفترررة الثانيررة وتمثررل الصررفوف الع -2

  .سنوات ويطلق عليها مرحلة الطفولة المتأخرة 02-9فيها من  التالميذ

 درجة منلغ قد بيكون التلميذ في مرحلة الطفولة الوسطى  :الصفوف الدنيا ) الطفولة الوسطى ( خصائص النمو لتالميذ -أ

 وذل  يكسب ، ي والعصبيالحركية بفضل دقة توافق  العضل رات باإلضافة لتحّسن قد، العقلية والمعرفية النضج تتسع في  قدرات 

تساًعا بيئة اجتماعية أكثر ا في في هذه المرحلةكما ينسجم التلميذ ، شطةمختلف األلعاب واألنالالزمة لممارسة المهارات 

  (.92: 2102، وانتظاًما ) مهني

سن التاسعة وحتى الثانية مرحلة الطفولة المتأخرة من تبدأ :ف العليا ) الطفولة المتأخرة (الصفو ائص النمو لتالميذخص -ب

ويكون السلوك أكثر ، ويطلق البعض على هذه المرحلة مصطلح قبيل المراهقة، البلوغ مباشرةوهي الفترة التي تسبق ، عشر

  .إعداد للمراهقة في هذه المرحلة والتي تعتبرجدية 

 سابقةوبحوث  دراسات. 1

  تنشيطها:الذاكرة واستراتيجيات دراسات تناولت  :المحور األول

النتائج إلى عدم فاعلية التدريب على أي من االستراتيجيتين في تحسين كفاءة تذكر  وأشارت Roberts (1994دراسة )

 .اإلفراد ذوي صعوبات التعلم لساللة األرقام

 وأظهرت النتائج وجود فروق جوهرية لصالح استخدام مساعدات التذكر في المجموعتين. Greene (1999دراسة )

مجموعات الدراسة في العمليات المعرفية )االنتباه  تمايًدا بينوأوضحت النتائج إن هناك  (،2115دراسة عاشور )

 والذاكرة(.



 
 
 
 

 

 

 

لرم و، (واالسرتدعاء التعرف)التذكر التعقند في والتجديل  الستراتيجيتيثر أوجود النتائج  وأظهرت (،2114)سليمان  دراسة

 واالستدعاء(. )التعرففي التذكر  توجد فروق بين المجموعتين

لصالح الطلبة  األربعكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة في مستوى التذكر بين المجموعات ( 2114) إبراهيمدراسة 

علررى التخيررل والقصررة والكلمررة المفتاحيررة  اسررتراتيجيةفقررد تفوقررت المجموعترران اللترران ترردربتا علررى  .مرتفعررة للررتعلمالدافعيررة الذوي 

 .ا في التذكرمستوى متقاربً  واإلناثأظهر كل من الذكور و، وقعالوعي والماستراتيجيتي المجموعتين اللتين تدربتا على 

الطرالب لردى واس المتعرددة فري تحسرين الرذاكرة الحر اسرتراتيجية( دراسة بهدف معرفة أثرر اسرتخدام 2114)وأجرى البواليد

( 00-9)فري الفئرة العمريرة قد تناولت الدراسرة فري عينتهرا مجموعرة مرن الطرالب ذوي صرعوبات الرتعلم و ، ذوي صعوبات التعلم

( طالبرة 00)و ، الرذكورن ا مر( طالبًر05)مرنهم ، طالبرةا وطالبً ( 32البالغ عددهم )و ، لذين يدرسون في غرف مصادر التعلماسنة 

أشرارت النترائج إلرى وجرود فرروق ذات داللرة و، ضرابطةلعشروائية إلرى مجمروعتين تجريبيرة وتم توزيعهم بالطريقرة ا ، اإلناثمن 

البعردي والقبلري  على القياسين ( بين متوسط أداء طلبة عينة الدراسة في المجموعة التجريبية1.15إحصائية عند مستوى الداللة )

 الحواس المتعددة.  الستراتيجيةتعدى لصالح القياس البعدي 

الكشف عن فاعلية استراتيجية الكلمة المفتاحية في احتفاظ واكتساب  إلى Conds et al. ،(2007)وهدفت دراسة كالً من

( 04من الذكور و)( 24)، طالبًا من ذوي صعوبات التعلم (42) عوبات التعلم وتكونت العينة منالمفردات لدى األطفال ذوي ص

وتم تعليمهم بواسطة استراتيجية الكلمة المفتاحية لحفظ ، واستخدم مقياس اللغة التعبيرية، ناث من الضعاف في القراءةمن اإل

( طالبًا ذا مستوى 32و)( طالبًا ذا مستوى مرتفع في تلقي المفردات 32وقد تم تصنيفهم إلى مستويين )، ( كلمة51معاني)

 .المفرداتمنخفض في تلقي 

( للتعرف على الفروق في استراتيجيات التذكر لدى تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات 2114) ياستهدفت دراسة عسير

( تلميذة بالصف الرابع والخامس والسادس 004تكونت العينة من )، وذوات صعوبات التعلم األكاديمية في مادة الرياضيات

  ت. لعادياائي ذوات صعوبات التعلم وااالبتد

اسرتثارة  –( إلى التعررف علرى أثرر تفاعرل اسرتراتيجيتين لتجهيرد المعلومرات )تنظريم الرذاكرة2119وهدفت دراسة المعشني )

( 54وتكونرت مجموعرة الدراسرة مرن )، الفهم ( مع أسلوب التعلم في الدافعية الذاتية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسري

، سة إلى أن للتدريب على استراتيجيتي التنظيم واستثارة الفهم تأثيًرا كبيرًرا فري الدافعيرة الذاتيرة لردى التالميرذوتوصلت الدرا طالبًا

كمرا توصرلت ، وإلى عدم وجود تفاعل بين االستراتيجيتين وأسلوب التعلم المفضرل فري درجرة ترأثيرهم فري بعرد االسرتمتاذ برالتعلم

 .االستمتاذ بالتعلم وذل  لصالح مجموعة استراتيجية التنظيم الدراسة إلى وجود فروق بين المجوعتين في

التي يمكن أن تكون ذات أهمية عند ، استراتيجيات التذكر الستعرا  Bakken & Simpson( 2100)هدفت دراسة و

، المفتاحية )الكلمةوهذه االستراتيجيات هي ، العمل مع المتعلمين الصغار والكبار في تحسين تذكرهم للمعلومات والمفردات

 . المددوجة(الكلمة المفتاحية ، إعادة التشكيل، المختصرات، الكلمات المتقاطعة

على العالقة بين مهارات فهم القراءة وأساليب التعلم القائمة على تدريب  التعرف Ergin( 2102واستهدفت دراسة )

، ( طالبًا من الصف الرابع بالمرحلة االبتدائية00لى )واشتملت العينة ع، واعتمد الباحث على المنهج التجريبي، وتنشيط الذاكرة

 .وأظهرت النتائج وجود عالقة بين مهارات فهم القراءة وأنماط التعلم القائم على نمذجة الذاكرة



 
 
 
 

 

 

 

إلى التعرف على الدورات التعليمية في تنمية أداء الذاكرة لمفردات   Kupper-Tetzel et al., (2102وهدفت دراسة )

واستخدم مقياس ، واعتمد الباحث على المنهج التجريبي، ( طالبًا من المرحلة الثانوية45وتكونت عينة الدراسة من )، اللغة

وأظهرت النتائج عدم وجود اختالف في اداء الذاكرة لدى الطلبة بعد االنتهاء من الدورات ، المفردات اللغوية المصورة

 .التعليمية

التعرف على فاعلية استخدام بعض استراتيجيات تنشيط الذاكرة في تنمية المهارات ( إلى 2100هدفت دراسة العتيبي )و

وتوصلت النتائج إلى تفوق تلميذات المجموعة التجريبية الالّتي درسن ، اإلمالئية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي

سن بالطريقة المعتادة في اختبار المهارات باستخدام استراتيجيات تنشيط الذاكرة على تلميذات المجموعة الضابطة الالتي در

   .وكان حجم تأثير االستراتيجية كبير، اإلمالئية

 التعقيب على بحوث ودراسات المحور األول:  -

للطلبرة ذوي صرعوبات الرتعلم أو العراديين  الرذاكرة سرواءمن خرالل العرر  السرابق لدراسرات المحرور األول التري اسرتهدفت 

ياُلحظ أن معظم الدراسات التي تناولت الذاكرة هدفت إلى التعرف على تأثير اسرتراتيجيات الرذاكرة علرى الترذكر وتحسرين الرتعلم 

والصررف وهنرراك دراسررات سررعت لمعرفررة الفررروق تبًعررا لمتغيررر الجررنس ، (2114والتحصرريل الدراسرري كمررا فرري دراسررة إبررراهيم )

 (.2114( وإبراهيم)2115كما في دراسة رشوان ) التخصصو

(، 2100وقد اشتملت على عينات من مراحل تعليمية مختلفة تبدأ من تالميذ المرحلة االبتدائية مثل دراسة كاًل من السبيعي)

Erginer(2014) ،(2114عسيري ،)(Conds et al.,(2007 ،(2114سليمان) ،(، 2115)(، عاشور2114) البواليد

Green(1999) واشتملت بعض الدراسات مراحل فقد تناولت المرحلة الثانوية دراسة .Kupper-Tetzel et al.,(2014) ،

وكذل  نجد إن العينة تنوعت من حيث خصائصها بين العاديين كما في ، (2114) ودراسة إبراهيم، (2115ودراسة رشوان) 

، (2114سليمان) (، دراسة2114لتعلم كما في دراسة البواليد)وذوي صعوبات ا ،(2115ورشوان)، (2100دراسة السبيعي)

(. وياُلحظ أن 2111واهتمت بعض الدراسات بالمقارنة بين فئة الطلبة العاديين وذوي صعوبات التعلم مثل دراسة عسيري)

التلميذ في حيات  الدراسية معظم الدراسات اهتمت بطالبات مرحلة التعليم االبتدائي لما لهذه المرحلة من أهمية تبرز فيها مشاكل 

  .وتتفق في ذل  مع عينة البحث الحالي حيث تألفت عينة البحث من طالبات المرحلة االبتدائية من العاديات وصعوبات التعلم
 

   .اإلنجازدراسات تناولت توجهات أهداف  :المحور الثاني

الكشف عن الفروق في توجهات أهداف اإلنجاز لدى الطالب العاديين وذوي اضطراب  Dunn(1999)ت دراسة هدف

طفل  34و ADHDطفل من   30وتكونت عينة الدراسة من ، لدى عينات مختلفة الثقافاتADHD االنتباه والنشاط الدائد ) 

 Intellectualطبق عليهم مقياس وكسلر واستبيان ، شهًرا 00سنة و 02سنوات إلى  0في المدى العمري من ( من العاديين 

Achievement Responsibility   والذي يقيس إعداءات التالميذ للنجاح والفشل في المواقف اإلنجازية وكذل  مقياس

في وجه  الضبط وأسلوب  ADHDوقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين العاديين وذوي ، تفضيل األهداف

 والعاديين.  ADHDوعدم االتساق في توجهات أهداف اإلنجاز لدى األطفال ذوي ، والعد

إلى معرفة العالقة بين تأكيد استراتيجيات المعلمين في التدريس على  Anderman et al. ،(2001وهدفت دراسة ) 

 501لمرحلة االبتدائية بلغ قوامها توجهات األداء أو توجهات اإلتقان وقيمة تعلم الرياضيات والقراءة لدى عينة من تالميذ ا



 
 
 
 

 

 

 

تقريبًا من العينة  % 51مثلت البنات نسبة ، بالصف السادس ( 300، بالصف الرابع 052، بالصف الثالث 015تلميذة ) 

وكذل  عينة من معلمي القراءة ، ذكور ( 01، إناث 34مدرس )  24وتضمنت الدراسة عينة من معلمي الرياضيات بلغ قوامها

واستخدم في هذه الدراسة مقياس لمعتقدات وممارسات المعلمين في البيئة الدراسية ، ذكور ( 00، إناث 23س ) مدر 52بلغت 

وأشارت الدراسة في بعض نتائجها إلى ارتباط ، ومقياس لقيمة الرياضيات والقراءة ومفهوم الذات في الرياضيات وفي القراءة

حيث أكد معلمي الصفوف األعلى ، داء ايجابيًا بمستوى الصف الدراسياستخدام االستراتيجيات التي تؤكد على توجهات األ

وكذل  وجود عالقة بين استخدام االستراتيجيات ، استخدامهم لهذه االستراتيجيات أكثر من استخدام معلمي الصفوف األقل لها

بينما لم توجد عالقة بين التأكيد على  ،المؤكدة على توجهات أهداف اإلنجاز والتغير في قيمة الرياضيات والقراءة لدى التالميذ

 .توجهات أهداف اإلتقان والتغير في قيمة القراءة أو الرياضيات

إلى تقييم توجهات أهداف اإلنجاز والتنظيم الذاتي للتعلم وبعض المتغيرات بين الطلبة  Georgios (2006)دراسة وهدفت 

( من الطلبة العاديين 534و)، ( من الطلبة ذوي صعوبات التعلم012)تكونت عينة الدراسة من ، العاديين وذوي صعوبات التعلم

واستخدم مقياس االكتئاب ، الباحث مقياس توجهات أهداف اإلنجاز اليونان، أعدمن طلبة الصفين الخامس والسادس في شمال 

. توصلت الدراسة إلى (2111ومقياس القلق لكول وآخرين )، (2111ومقياس االلتدام الذاتي لسيدريدس)، (0992لكوفاكس )

كما ، احتل المرتبة األولى التوج  نحو الهدف المتعدد يلي  التوج  نحو اإلتقان ثم التوج  نحو األداء لدى الطلبة :نتائج أهمها

وأظهرت النتائج وجود ، وجدت فروق بين المجموعتين في توجهات األهداف والقلق والكآبة واإلنجاز لصالح الطلبة العاديين

يجابية بين توجهات األهداف واإلنجاز وسلبية بين اإلنجاز والقلق لصالح الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلم عالقة ا

  .على حد سواء

( إلى معرفة عالقة أساليب التفكير بأساليب التعلم وتوجهات أهداف اإلنجاز لدى الطالب 2101وهدفت دراسة الصياد )

تكونت ، التصنيف الثنائي لتوجهات أهداف اإلنجاز وهو أهداف اإلتقان في مقابل أهداف األداءوقد تبنى ، ذوي صعوبات التعلم

، ( من الطالب ذوي صعوبات التعلم04( من الطالب العاديين و)015عينة الدراسة من طالب الصف الثاني اإلعدادي )

وأظهرت النتائج قدرة جميع ، ت أهداف اإلنجازواستخدم الباحث مقياس أساليب التفكير ومقياس اساليب التعلم ومقياس توجها

على العكس من ذل  لدى الطالب ذوي ، أساليب التعلم لدى العاديين على التنبؤ بتوجهاتهم نحو اإلنجاز )اإلتقان/ األداء (

وعدم وجود ، نوكذل  وجود عالقة دالة إحصائيًا بين أساليب التعلم وتوجهات األهداف بالنسبة للطلبة العاديي، صعوبات التعلم

  .عالقة بين أساليب التعلم وتوج  الطالب ذوي صعوبات التعلم نحو اإلتقان

التعرف على العالقات المتداخلة بين توجهات الهدف ودافعية اإلنجاز بعد خبرات  Hsieh (2011)واستهدفت دراسة 

( 00على عينة من طلبة الجامعة مكونة من) وطبق ، الفشل وتم تطبيق مقياس توجهات الهدف ودافعية اإلنجاز من إعداد الباحث

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة متبادلة ومتداخلة بين توجهات الهدف ودافعية اإلنجاز لدى عينة ، طالبة بجامعة تكساس

وبحسب متغير ، إناث ( -وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في توجهات الهدف بحسب متغير الجنس) ذكور، البحث

وأكدت على أهمية أهداف التعلم في مواجه  مواقف الفشل مما يؤدي إلى بقاء الدافعية ، الدراسي والمرحلة الدراسيةالتخصص 

 رغم خبرات الفشل.

إلى تقصي العالقة بين مدركات الطلبة حول بيئة التعلم الصفية وتوجهات أهداف   Koul et al.,(2012هدفت دراسة )و      

 ، إضافة إلى الكشف عن مدى تأثير الجنس على هذه المتغيرات، والفيدياء اإلنجاز في مادتي األحياء



 
 
 
 

 

 

 

وأظهرت النتائج بأن أهداف ، ( طالبًا وطالبة من طلبة الفرذ العلمي في شمال شرق تايالند0534تكونت عينة الدراسة من ) 

كما أظهرت أن ، مادتي األحياء والفيدياءالدافعية ترتبط باالختالفات في مدركات الطلبة حول بيئة التعلم ومستويات القلق في 

بينما الذكور كان لديهم مستوى مرتفع ، اإلناث امتلكن مستويات مرتفعة من توج  أهداف اإلتقان وأهداف األداء في مادة األحياء

تجنب في  –داء كما امتل  الطلبة الذكور مستوى مرتفع من أهداف األ، في توج  أهداف اإلتقان وأهداف األداء في مادة الفيدياء

 .كل من مادتي األحياء والفيدياء
 

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف اإلنجاز.ور الثالث: دراسات وبحوث تناولت العالقة بين المح

( إلى التعرف على الفروق بين الطالبات العاديات والموهوبات أكاديميًا في كل من توجهات 2114هدفت دراسة المكاوي )

( 342ودراسة العالقة بين توجهات الهدف واستراتيجيات التعلم لدى )، واستراتيجيات التعلم المعرفية وما وراء المعرفيةالهدف 

ومقياس استراتيجية ، وقد تم تطبيق مقياس توجهات الهدف من إعداد الباحثة، طالبة بالصف الثالث المتوسط بالمدينة المنورة

تائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي الطالبات العاديات والطالبات (. وتوصلت ن0999التعلم إعداد حسن )

لصالح الطالبات الموهوبات أكاديميًا  اإلتقان(استراتيجية ، استراتيجية التنظيم، هدف التعلم )توج المتفوقات أكاديميًا في كاًل من 

 في جميع الحاالت. 

على العالقة بين توج  الهدف واستراتيجيات تجهيد المعلومات ونمو  التعرف Koopman(2011هدفت دراسة )و  

واستخدم استبيان التوج  نحو الهدف ومقياس ، ( طالبًا009تكونت العينة من )، المعرفة المفاهيمية لدى طالب المرحلة الثانوية

تفضيل الطالب ألهداف التمكن واألداء وتوصلت النتائج إن ، ومقياس نمو المعرفة المفاهيمية، استراتيجيات تجهيد المعلومات

كما أثرت التفضيالت ألهداف تجنب العمل ، أثر بشكل موجب على تفضيالتهم الستراتيجية تجهيد المعلومات العميقة والسطحية

ات وأثر استخدام االستراتيجيات السطحية لتجهيد المعلوم، بشكل سلبي على التفضيل الستراتيجيات التجهيد العميقة والسطحية

 .بشكل سلبي على نمو المعرفة المفاهيمية

 

 منهج وإجراءات البحث .1

 ألدواتعرر   كمرا يحتروي علرى، اختيارهراوالعينرة وطريقرة ، ومجتمع البحرث، ل وصفًا للمنهج المستخدمتناول هذا الفصي 

 .البياناتفي تحليل المستخدمة  اإلحصائيةواألساليب ، وطرق التحقق من خصائصها السيكومترية البحث

  :منهج البحث. 1.1

في البحوث حيث  األساسيةالمنهج الوصفي أحد المناهج ويعتبر ، المقارن الرتباطيااعتمد البحث على المنهج الوصفي 

  .بقصد تجميع الحقائق واستخالص النتائجراسة مشكلة محددة في مجتمع معين يهتم بد

لدى  اإلنجازأهداف  توجهاتعالقت  بووهي استراتيجيات تنشيط الذاكرة لمتغيرات البحث  ت تم استخدام هذا المنهج لمالئمو

  .تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات ومن ذوات صعوبات التعلم

 



 
 
 
 

 

 

 

 :مجتمع البحث. 1.1

الطرائف في محافظرة ة االبتدائية لالتلميذات العاديات والتلميذات ذوات صعوبات التعلم بالمرحجميع تكون مجتمع البحث من 

حيررث بلررغ عرردد التلميررذات العاديررات ، تلميررذة (42541)اإلجمرراليوعررددهن ، هررـ0234-هررـ0230اسرري األول لعررام الفصررل الدرفرري 

              تلميذة. (322)وعدد التلميذات ذوي صعوبات التعلم ، تلميذة (42254)

 نة البحث: عي. 1.1

   :تكونت عينة البحث من

  :العينة االستطالعية –أ 

وحساب المدة الدمنية المناسبة لعر  البحث  ألدواتتم استخدامها في البحث الحالي للتحقق من الخصائص السيكومترية 

( تلميذة من المرحلة 51من) وتكونت العينة االستطالعية، ختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرةبعض االختبارات الفرعية ال

( تلميذة من 31) منهن، لم يشاركن بعينة البحث األساسية الثالث والسادس ممن االبتدائية بمحافظة الطائف الملتحقات بالصف

تم  سادس(صف  01-صف ثالث  01)( تلميذة من ذوات صعوبات التعلم 21)و، (صف سادس 05 –صف ثالث  05) العاديات

 .(0,42وانحراف معياري )، ( سنوات01) بمتوسط عمري. هن من غرف المصادر من ثالث مدارساختيار

  :األساسيةالعينة  -ب

( تلميذة 021)ن منه، الملتحقات بالصف الثالث والسادس من المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف ( تلميذة091من )تكونت  

 21الملتحقات بغرف المصادر)( تلميذة من ذوات صعوبات التعلم  01و)، صف سادس ( 41 –صف ثالث 41)من العاديات 

والتلميذات سواء بالصف الثالث ، (0,55( عام وانحراف معياري )01,05) بمتوسط عمري، صف سادس ( 31 –صف ثالث 

، حكومية تم اختيارها بشكل عشوائي مدارسخمس وموزعات على ، م 2100 -م2104الت للعام الدراسي أو السادس مسج

حسب الصف الدراسي  األساسيةويمثل الجدول التالي توزيع عينة البحث ، في شمال وشرق وغرب وجنوب الطائف وتقع

  .والمجموعة

 والمجموعة حسب الصف الدراسيعدد تلميذات العينة األساسية توزيع  (1جدول )

 المجموع صعوبات التعلم العاديات   المجموعة          الصف 

 011 21 41 الثالث

 91 31 41 السادس

 091 01 021 المجموذ

 :بياني لعدد تلميذات العينة األساسيةويوضح الشكل التالي تمثيل       
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 حسب الصف والمجموعة توزيع تلميذات العينة األساسية :(1شكل )

 ( توزيع عينة البحث على مدارس محافظة الطائف1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الطائف بمحافظة( التالي توزيع العينة على المدارس 3الجدول)يوضح  كما

  :أدوات البحث .1.1     

       :اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة -0

دراسة: والدراسات السابقة مثل على اإلطار النظري  االطالذتم استراتيجيات تنشيط الذاكرة وإلعداد اختبار    

الخوالده  (،2100) أبوعمشة (،2119المعشني) (،2110) الصمادي (،2115) وانرش، (2112الخولي) (،2111)العو 

 –)التسميع  استراتيجيةفرعية ثالثة اختبارات لكل اختبارات ( 9على )( مفردة موزعة 49)من ويتكون االختبار، (2105)

 .( دقيقة51-21)يق االختبار بين ويستغرق تطب .العقلي(التصور  –التنظيم

 

 التلميذات ذوات صعوبات التعلم   التلميذات العاديات              

 الصف المدرسة م الصف المدرسة م 

 سادس ثالث سادس ثالث

 4 00 9ب 0 05 05 9ب 0

 9 01 3ب 2 05 05 3ب 2

 0 01 بالحوية  2ب 3 05 05 بالحوية   2ب  3

 4 9 ب سديرة  2 05 05 ب سديرة 2

  31 21 المجموع  41 41 المجموذ  



 
 
 
 

 

 

 

  التسميع استراتيجيةاختبار: 

 :وهي اختبارات فرعية ةثالثالتسميع من خالل  استراتيجيةيتم قياس 

 اختبار التذكر السمعي الفوري للكلمات العيانية: 

 تُعر  سمعيًا. والتي ، ذات المعنىمن الكلمات على تذكر مجموعة قدرة القياس  :الغرض من االختبار

سمعيًا على التلميذات عن طريق جهاز حيث تعر  الباحثة ، من الكلمات العيانية (9يتكون هذا االختبار من ) :وصف االختبار

تكرار الكلمات عدة مرات بعد العر  حتى تتمكن من  ثم يطلب من التلميذات، لفترةعر  مجموعة من الكلمات العيانية ال

 .بأي ترتيبكتابة الكلمات التي سمعتها  بعد ذل  منهاحفظها ثم يطلب 

ويكون المجموذ هو ، ذكرها التلميذةتصحيحة تار باحتساب درجة واحدة لكل كلمة االختبيصحح هذا  :ارطريقة تصحيح االختب

  .درجات 9الدرجة القصوى و، الدرجة التي تحصل عليها

 اختبار التذكر السمعي التتابعي لألرقام: 

 .سمعيًافي  عر  بنفس الترتيب الذي تُ متدرجة الطول األرقام  على تذكرقدرة القياس  :الغرض من االختبار

حيث تدداد فئة الرقم في كل ، تسع مستوياتوموزعة على ، ختبار من أرقام متدرجة في الطوليتألف هذا اال :وصف االختبار

باشرة بعد ويطلب من التلميذة إعادة األرقام م، ن خالل جهاز العر  على التلميذةفقرة. وتقوم الباحثة بعر  األرقام سمعيًا م

في  العدد األول أو الثاني أو الخامسة وقد يكون لالخامسة يُطلب من التلميذة تذكر أحد األعداد من السلسوعند الفقرة ، سماعها

 .ةلالسلس

ومن ، ستطيع التلميذة إعادت  بشكل صحيحعلى العالمات المقابلة لكل رقم ت تقوم الباحثة بوضع دوائر :ارة تصحيح االختبطريق

 .درجات 9الدرجة القصوى لالختبار هي و، الدرجة التي تحصل عليهاويكون المجموذ هو ، ثم تقوم بجمعها

 اختبار تذكر الكلمات المجردة:  

 الكلمات المجردة. قياس القدرة على تذكر  :الغرض من االختبار

ثم يطلب منها تكرار الكلمات  عر  سمعيًا على التلميذةحيث تُ ، كلمات مجردة (9االختبار من ) يتكون هذا :وصف االختبار

 .الكلمات بأي ترتيب حفظها ثم يطلب منها كتابة أكبر عدد منحتى تتمكن من عدة مرات 

ويكون المجموذ هو ، يصحح االختبار باحتساب درجة واحدة لكل كلمة صحيحة تذكرها التلميذة :ارطريقة تصحيح االختب

 درجات. 9هي  الدرجة القصوىو، الدرجة التي تحصل عليها

 التنظيم استراتيجية اختبار: 

( درجة وفيما يلي وصف لهذه 20)ومجموذ درجات هذا االختباراختبارات فرعية  ةثالثالتنظيم من خالل  استراتيجيةيتم قياس 

 :اتاالختبار

 



 
 
 
 

 

 

 

  تصنيف المعانياختبار:  

 .إليها مجموعة من الكلمات: قياس القدرة على تذكر المعنى المناسب للفئة التي تنتمي الغرض من االختبار

وتقوم الباحثة بعر  الكلمات على جهاز البروجكتور بحيث يكون موجود ، يتكون االختبار من تسع فقرات :وصف االختبار

 .اختيار الفئة المناسبة والمطلوب، من الفئات التي تنتمي لها الكلمات أمام التلميذات مجموعة

جموذ هو ويكون الم، االختبار باحتساب درجة واحدة لكل فئة صحيحة تختارها التلميذةيصحح هذا  :ارطريقة تصحيح االختب 

 درجات. 9هي والدرجة القصوى لالختبار ، الدرجة التي تحصل عليها

 اختبار تصنيف األعداد:  

 (.زوجي- )فرديخاصية قياس القدرة على تصنيف األعداد باستخدام  :الغرض من االختبار

من خالل جهاز يتم عر  األعداد بحيث ، من األعداد بينها خاصية مشتركة يتألف هذا االختبار من مجموعة :وصف االختبار

 .زوجي( –وفق خاصية )فردي تصنيف األعداد ا والمطلوب ثم يتم إخفاءهالبروجكتور 

 .درجات 9الدرجة القصوى و، صحيحة يخصص درجة واحدة لكل إجابة :تصحيح االختبار

  الصور:اختبار تصنيف 

 .المشتركة بينها حسب الخصائصمن خالل تصنيفها  االختبار القدرة على تذكر الصور يقيس هذا :الغرض من االختبار

ويتم عر  ، زواحف( –طيور  –حيوانات )مشتركة ر من تسع صور مختلفة بينها خاصية يتألف هذا االختبا :وصف االختبار

 حسب خاصية مشتركة. والمطلوب وضع الصور في فئات البروجكتورمن خالل جهاز الصور 

 درجات. 9والدرجة القصوى لالختبار هي ، يخصص درجة واحدة لكل إجابة صحيحة: تصحيح االختبار

 التصور العقلي استراتيجية اختبار: 

وفيما يلي ، درجة( 05االختبار )ومجموذ درجات ، اختبارات فرعية ةثالثيتم قياس استراتيجية التصور العقلي من خالل 

 :اتاالختبارلهذه  وصف

 ألزواج من الكلماتة عقلية تكوين صور اختبار:  

تفاعلية بين كل  تضم عالقةصورة عقلية  قياس القدرة على تذكر أزواج من الكلمات من خالل إيجاد :الغرض من االختبار 

  .التصور العقلي استراتيجيةزوج من تل  األزواج باستخدام 

خالل جهاز العر  والمطلوب وتُعر  من ، مس فقرات تحوي أزواج من الكلماتيتألف هذا االختبار من خ :وصف االختبار

 بأن  ال يشترط إجادة الرسم.مع التوضيح ، في ورقة اإلجابة هذه الصورة من خالل تكوين صورة عقلية لها ورسم، تذكرها

 .درجات (5)الدرجة القصوى و، ابة صحيحةدرجة واحدة لكل إج :تصحيح االختبار

 



 
 
 
 

 

 

 

 اختبار تكوين صورة عقلية لعدد من الكلمات:  

بحيث تساعد على تذكر قائمة المعروضة تجمع كل الكلمات على رسم صورة عقلية قياس القدرة  :الغرض من االختبار 

  .الكلمات

والمطلوب ، من خالل جهاز البروجتكوروتُعر  ، يتألف هذا االختبار من عدد من الكلمات مألوفة لدى العينة :وصف االختبار

ورسمها دون شرط إجادة  تذكرها عن طريق رسم صورة ذهنية لهذه الكلمات بحيث تجمع الصورة كل الكلمات المعروضة

لتسجيل  ثم يُطلب منها فتح عينيها، ومحاولة تذكر الكلمات التي كونت منها الصورةبإغالق عينيها وتقوم التلميذة بعد ذل  الرسم 

 .اإلجابةالكلمات على ورقة 

 درجات. (5)الدرجة القصوى و، لكل إجابة صحيحةدرجة واحدة  :تصحيح االختبار 

 للمواقف اختبار تكوين صورة عقلية : 

 للمواقف. على رسم صورة عقلية قياس القدرة  :الغرض من االختبار 

على اإلجابة ثم توزذ ورقة ،   من خالل جهاز البروجتكوروتُعر، ن خمس مواقفيتألف هذا االختبار م :وصف االختبار

، وال يشترط إجادتها للرسم، واقفصورة ذهنية لهذه المفتح عينيها ورسم  ب منهاطليُ ثم ، إغالق عينيها ويُطلب منها، التلميذة

 رسم الصورة العقلية للموقف ككل.والمطلوب 

تحتسب حسب تذكر التلميذة لجميع ، درجات (5هي )الدرجة القصوى و، درجة واحدة لكل إجابة صحيحة :تصحيح االختبار

 .عناصر الموقف في رسمها للصورة العقلية على ورقة اإلجابة

     :لكل اختبار والدمن المخصصاستراتيجيات تنشيط الذاكرة ويوضح الجدول التالي درجات اختبار 

 المخصص لكل اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة والزمناختبار درجات  (1جدول )

الدرجة  الدرجة زمنال االختبار          االستراتيجيات م

 الكلية

0  

 

 التسميع  استراتيجية

 اختبار التذكر السمعي الفوري  

 للكلمات العيانية 

  9 دقائق 2

 

20 

 

 اختبار التذكر السمعي التتابعي 

 لألرقام 

 9 دقائق  2

 9 دقائق  2 اختبار تذكر الكلمات المجردة 

2  

 التنظيم  استراتيجية 

  9 دقائق 3 اختبار تصنيف المعاني 

 9 دقائق 3 اختبار تصنيف األعداد  20

 9 دقائق  3 اختبار تصنيف الصور 



 
 
 
 

 

 

 

3  

 التصور استراتيجية 

 العقلي  

اختبار تكوين صورة عقلية ألزواج                  

 الكلمات

  5 دقائق 0

 

اختبار تكوين صورة عقلية لعدد من  05

 الكلمات 

 5 دقائق  4

 5 دقائق  0 مواقف للاختبار تكوين صورة عقلية 

  :الختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرةالخصائص السيكومترية 

 : الصدق:  أواًل 

 تم حساب الصدق بطريقتين:

 صدق المحكمين:  -0

 مجال علم النفسالمتخصصين في  ( من المحكمين9على )، مفردة( 49)صورت  المبدئية  في قامت الباحثة بعر  االختبار

مدى مناسبة المفردة لما وضعت لقياس  ومالئمتها للعينة ومناسبة صياغتها اللغوية ويوضح الجدول التالي نسب  للحكم على

 تفاق المحكمين على بنود التحكيم.ا

 اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة تحكيم( نسب اتفاق المحكمين على بنود 1جدول )

 نسبة االتفاق مبنود التحكي م

 %44.44 مناسبة المفردة لما وضعت لقياس   0

 %00.00 البحث المفردة لعينةمالئمة  2

 %44.44  مناسبة صياغة المفردة 3

   صدق المقارنة الطرفية: -2

( 51)ن =  االبتدائيقامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية عشوائية من تلميذات الصف الثالث والسادس 

عدد تلميذات العينة  إجمالي)من الدرجات المرتفعة( من  % 20وأخذ نسبة  اتنازليً  رجات  وترتيبها ترتيبًاوتصحيح  ورصد د

عدد تلميذات  إجمالي)من الدرجات المنخفضة( من  % 20 ونسبة، األعلى ( تلميذة تمثل اإلرباعي02عددها ) االستطالعية فبلغ

األعلى  اإلرباعيللمقارنة بين   "test -Tاألدنى وباستخدام اختبار" لميذة تمثل اإلرباعي( ت02العينة االستطالعية فبلغ عددها )

 :التاليواألدنى جاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

األعلى واألدنى على اختبار  يمة "ت " ومستوى داللتها لإلرباعيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وق (6جدول )

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة

 العينة     

 

 

 المتغير

 ياإلرباع

 قيمة 

 " ت "

             مستوى 

 الداللة

 األدنى األعلى

 المتوسط العدد
االنحراف 

 يالمعيار
 المتوسط العدد

االنحراف 

 يالمعيار

 10.1 4.32   2    0.24 02 2.2 3.52 02 تنشيط الذاكرة 

 : ثبات االختبار:ثانيًا

 تم التحقق من ثبات االختبار بطريقتين: 

 طريقة معامل ألفا لكرونباخ: -0

والجدول التالي   Cronbach's Alpha  Coefficientاستخدمت الباحثة لحساب ثبات االختبار معامل ألفا لكرونباخ    

 .يم معامالت ألفا ألبعاد االختباريوضح ق

 اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة ألبعاد قيم معامالت ألفا (7جدول )

 قيمة معامل ألفا بعدال

 1.424 التسميع

 1.423 التنظيم

 1.430 التصور العقلي

 

  طريقة التجزئة النصفية: - 1 

 لغت قيمة معامل االرتباط بين نصفيوب Split half للتحقق من ثبات االختبار ككل تم استخدام طريقة التجدئة النصفية

بلغت قيمة معامل الثبات ، Spearman – Brown( وبعد تصحيح أثر التجدئة بمعادلة سبيرمان وبراون 1.542االختبار )

 ناسبة من الثبات. مما سبق أن االختبار على درجة م ويتضح، (1.491)

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 :االتساق الداخلي ا:ثالثً 

 ة كل عبارة والدرجة الكلية للبعدلالختبار وذل  عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درج حساب االتساق الداخليتم 

كما تم حساب معامالت  1.10عند مستوى قيم دالة إحصائيًا  وهي( 1.042 – 1.524وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

 .(4والدرجة الكلية لالختبار فكانت قيم معامالت االرتباط كما هو موضح بجدول ) بعداالرتباط بين مجموذ درجات كل 

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة الختبار والدرجة الكلية األبعاد قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات (8جدول )  

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بعدال        

 1.10  1.422        التسميع     

 1.10 1.059 التنظيم     

 1.10 1.402 التصور العقلي

 

 :التعديالت في اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة

ات االستراتيجي االختبار          رقم   

ةالفقر  

 العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل

 

 

استراتيجية 

 التسميع

اختبار التذكر 

الفوري السمعي 

العيانية للكلمات  

4  

 جمل

 

 قلم

اختبار التذكر 

 السمعي التتابعي

 لألرقام

4  

0-5-5-5-9-9-3  

 

 

0-5-5-5-9-3  

اختبار تذكر 

 الكلمات المجردة 

4  

 حب

 

 مودة

 

 

استراتيجية 

ليالتصور العق  

اختبار تكوين 

 صورة عقلية لعدد

 من الكلمات 

طيور  –مندل  -بحر –نافذة  0  

سم   -باب -  

 طيور–مندل  -بحر –نافذة 

باب –  

قلم  –طعام  –غابات  –أمطار  2  

نافذة  –قرد  -  

 –طعام  –غابات  –أمطار 

قرد –قلم   

  غيوم –صياد  –شبكة  –فتاة  2

سرير  –شرطي   - 

وم غي-صياد  –شبكة  –فتاة 

شرطي –  



 
 
 
 

 

 

 

اختبار تكوين 

صورة عقلية 

 للمواقف 

 

0 

" تخيلي مكان تعرفي  جيًدا 

كغرفة ما في المندل". ثم حاولي 

عقلية لما تحتوي  تكوين صورة

  .علي  الغرفة

" تصوري مكان تعرفي  

ثم  .جيًدا كمكتبة مدرسية "

عقلية  تكوين صورةحاولي 

 لما تحتوي علي  الغرفة 

 

 :اإلنجازمقياس توجهات أهداف   -2

 .األداء التعلم أم نحو تقانإ إلىوالوصول  الهدف نحوفي تحقيق أهدافها التلميذة توج  مدى  ى تحديدإلالمقياس يهدف 

  :خطوات أعداد المقياس

، (2113)مقيراس زايرد، Elliote & McGregor (2001)مقياس :مثل يمكن االستفادة منهاالمقاييس التي االطالذ على تم 

 مقيراس عبرد، (2100)العرال  أبرومقيراس ، (2101حسرانين)مقيراس ، (2115رشروان)مقياس ، (2113)درويشوهالل  أبومقياس 

  .(2105)مقياس راضي و، (2102)مقياس الوقاد ، (2100) الوهاب

ويتضمن المقياس والمقاييس التي تم االطالذ عليها  والدراسات السابقة النظري اإلطارتم تحديد أبعاد المقياس في ضوء و

   :على النحو التالي بعدين

 والرغبرة فري الفهرم، عمرل علرى اكتسراب المهرارات الجديردةالحرص على إتقان الرتعلم وال ويقصد بها :اإلتقانأهداف  :البعد األول

تتمثل فري ، ( عبارات01ويتكون من )، الكفاءة الذاتيةلسعي نحو تطوير وا، عن نتائج األداءالعميق لموضوذ التعلم بغض النظر 

 .(01-0العبارات من )

غض النظر عن فهرم أمامهم بعلى اآلخرين وإظهار قدرات مرتفعة على التفوق حرص الويقصد بها  :األداءأهداف  :البعد الثاني

( 01ويتكرون مرن )، بشركل أفضرل مرن اآلخررين العائلرة والظهروروبذل الجهد في محاولة تحسرين األداء وإسرعاد ، موضوذ التعلم

  .(21-00وتتمثل في العبارات من )، عبارات

  :اإلنجازلمقياس توجهات أهداف الخصائص السيكومترية 

 : الصدق:  أواًل 

 :تم حساب الصدق بطريقتين 

 صدق المحكمين: -0

مجرال  المتخصصرين فري ( مرن المحكمرين9) على، (4( عبارة )ملحق21صورت  المبدئية )في  الباحثة بعر  المقياسقامت 

مالئمتها للعينة ومناسبة صياغتها اللغوية ويوضح لقياس  ومدى انتماء العبارة للبعد ومناسبتها لما وضعت  للحكم على علم النفس

 الجدول التالي نسب اتفاق المحكمين على بنود التحكيم. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 اإلنجاز( نسب اتفاق المحكمين على بنود تحكيم مقياس توجهات أهداف 9جدول )  

 نسبة االتفاق بنود التحكيم م

 %44.44 انتماء العبارة للبعد 0

 %011 مالءمة العبارة للعينة  2

 %00.00 مناسبة الصياغة اللغوية  3

 

 صدق المقارنات الطرفية: -2

بلغ عددها )ن =  االبتدائيقامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية عشوائية من تلميذات الصف الثالث والسادس 

عدد تلميذات  إجمالي)من الدرجات المرتفعة( من  % 20وأخذ نسبة  ها ترتيبًا تنازليًا( وتصحيح  ورصد درجات  وترتيب51

عدد  إجمالي)من الدرجات المنخفضة( من  % 20ونسبة  ، األعلى اإلرباعيلميذة تمثل ( ت02العينة االستطالعية فبلغ عددها )

للمقارنة بين  T" Test"األدنى وباستخدام اختبار"ت" اإلرباعي ( تلميذة تمثل 02)ت العينة االستطالعية فبلغ عددهاتلميذا

 (.01األعلى واألدنى جاءت النتائج كما هو موضح بجدول ) اإلرباعي

األعلى واألدنى لمقياس توجهات  لإلرباعيوداللتها اإلحصائية يمة "ت " المتوسطات واالنحرافات المعيارية وق (11جدول )

 اإلنجازأهداف 

    العينة        

 

 

 المتغير

 اإلرباعي

 قيمة 

" ت 

" 

     مستوى 

 الداللة

 األدنى         األعلى         

 لمتوسطا العدد
االنحراف 

 يالمعيار
 المتوسط العدد

االنحراف 

 يالمعيار

 وجهات ت 

 اإلنجاز أهداف
02 22.4 2.0 02   25   3.5 04.2 1.10 

 

 : ثبات المقياس:ثانيًا

 تم التحقق من الثبات بطريقتين:

 طريقة معامل ألفا لكرونباخ: -0

حالة حذف درجة  في Cronbach's Alpha  Coefficientتم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا لكرونباخ  

موضحة  ت المقياس كما هيوكانت قيم معامل ألفا لعبارا 1.440العبارة من الدرجة الكلية للمقياس فبلغت قيمة معامل ألفا العام 

 .(00بجدول )



 
 
 
 

 

 

 

 اإلنجازمعامالت ألفا لعبارات مقياس توجهات أهداف  ( قيم11جدول )

 معامل ألفاقيمة  العبارةرقم  قيمة معامل ألفا رقم العبارة

0 1.423 00 1.022 

2 1.450 02 1.454 

3 1.424 03 1.424 

2 1.420 02 1.424 

5 1.053 05 1.050 

4 1.454 04 1.454 

0 1.421 00 1.455 

4 1.455 04 1.050 

9 1.024 09 1.454 

01 1.454 21 1.022 

 

 طريقة التجزئة النصفية: -ب 

( 1.944)معامل االرتباط بين نصفى المقياس للتحقق من ثبات المقياس ككل تم استخدام طريقة التجدئة النصفية وبلغت قيمة 

 أن المقياس علىويدل ذل  على  ، (1.943بلغت قيمة معامل الثبات )  Guttmanوبعد تصحيح أثر التجدئة بمعادلة جيتمان

 درجة مناسبة من الثبات. 

 :االتساق الداخلي -ثالثًا  

ة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درج مت الباحثة بحساب االتساق الداخليقا

 (.02فكانت قيم معامالت االرتباط كما هو موضح بجدول ) للبعد

 اإلنجازبمقياس توجهات أهداف  قيم معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد (11جدول )

 قيمة معامل االرتباط رقم العبارة قيمة معامل االرتباط رقم العبارة

0 1.533** 00 1.494** 

2 1.019** 02 1.421** 

3 1.455** 03 1.024** 



 
 
 
 

 

 

 

2 1.504** 02 1.020** 

5 1.404** 05 1.493** 

4 1.434** 04 1.022** 

0 1.431** 00 1.503** 

4 1.029** 04 1.492** 

9 1.440** 09 1.012** 

01 1.020** 21 1.425** 

 

 :التعديالت في مقياس توجهات أهداف االنجاز

 العبارة بعد التعديل          العبارة قبل التعديل            رقم المفردة

أسعى لفهم المادة الدراسية حتى لو لم أحصل  3

  .على درجات مرتفعة

 أحرص على فهم كل المقررات الدراسية.  

 .أتقن تعلم المواد الصعبة   أفضل المادة التي تثير فضولي رغم صعوبتها.  2

أشعر بالسعادة عندما أعرف معلومة جديدة من    أشعر بسعادة عندما أعرف معلومة جديدة. 5

 .خالل دراستي بالمدرسة

احتفظ بكتب األعوام السابقة لالستفادة منها في    منها.أحتفظ بكتب األعوام السابقة لالستفادة  4

 .تعلم المواد الالحقة

ابذل مديد من الجهد لفهم الموضوعات  0

 الصعبة. 

تأخذ مني الدروس الصعبة وقتًا كثيًرا حتى   

 .أفهمها

اهتم بسؤال معلمتي وزميالتي في  4

 .الموضوعات التي ال افهمها

 أسال المعلمة عن الدروس التي ال أفهمها.  

تديد  الدراسية التيأحرص على فهم المواد  9

 معلوماتي

 أحرص على المذاكرة يوميًا.  

 تشجعنى الكتب المدرسية على التفكير.    .تفكيري التي تثيراستمتع بالمواد الدراسية   01

 أشعر بالسعادة حينما أحقق أهدافي الدراسية.   أشعر بالسعادة حينما أحقق أهدافي.  00



 
 
 
 

 

 

 

أحرص على المشاركة في المواد الدراسية  02

 .الصعبة

 أشارك في كل الدروس والحصص.  

 .يهمني أن أكون األفضل بين زميالتي    .أهتم باألداء األفضل مقارنة بدميالتي 03

أقوم بمذاكرة دروسي لتعرف زميالتي أني  02

 ذكية.

 تفوق في دراستي ألسعد عائلتي.أسعى لل  

أهتم بأن يعرف اآلخرين أنني متفوقة في  04

 دراستي.

 أهتم بإظهار قدراتي أمام زميالتي.  

أشعر بالثقة عندما أحصل على تقديرات  09

 مرتفعة.

أشعر بالثقة عندما أحصل على درجات   

 مرتفعة.

 أجلس في مقدمة الصف لجذب انتباه المعلمات.    أجلس في مقدمة الصف لجذب انتباه معلمتي.  21

 

          المستخدمة: اإلحصائيةاألساليب  .1.1  

      .T" Test"اختبار )ت(  -0

 معامل ارتباط بيرسون.  -2

 المتوسط الحسابي. -3

 المعياري. االنحراف -2

  

 نتائج البحث .1

وذل  في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات ، يتناول هذا الفصل ما أسفر عن  البحث الحالي من نتائج ومناقشتها

لما اشتمل  وفيما يلي عر  تفصيلي، مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء النتائج ثم عر ، والبحوث السابقة

  :علي  هذا الفصل

  :عرض النتائج المتعلقة بفروض البحث

 :الفرض األول ومناقشتهانتائج 

ذات داللة إحصائية بين درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات  ارتباطيةال توجد عالقة  " :نص الفرض األول

 ."اإلنجازتنشيط الذاكرة ودرجاتهم في توجهات أهداف  استراتيجياتالتعلم والعاديات في 

لحساب قيمة معامل االرتباط بين درجات العينة من لبيرسون  معامل االرتباطتم استخدام وللتحقق من صحة هذا الفر  

 ويوضح، اإلنجازمقياس توجهات أهداف  فياختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة ودرجاتهم  فيالعاديات وذوات صعوبات التعلم 

 ( نتائج هذا الفر : 03جدول )



 
 
 
 

 

 

 

تنشيط  استراتيجياتبين درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم والعاديات في  ت االرتباطقيم معامال( 11جدول )

 ز اإلنجاالذاكرة ودرجاتهم في توجهات أهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج الفرض الثاني ومناقشتها: -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم " :نص الفرض الثاني

 "T"اختبار "ت" تم استخدام هذا الفر   صحة تحقق منولل ."اإلنجازوالعاديات في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

Test ( نتائج هذا الفر :02للمجموعات المستقلة ويوضح جدول ) 

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط            العدد المجموعة       المتغيرات     

 استراتيجية التسميع

 توجهات أهداف اإلتقان

                                  

 ذوات صعوبات التعلم

01 1.34 1.10 

 استراتيجية التسميع

 توجهات أهداف األداء

01 1.20 1.10 

 استراتيجية التسميع

 توجهات أهداف اإلتقان

 

 العاديات      

021 1.53 1.10 

 استراتيجية التسميع

 توجهات أهداف األداء

021 1.00 1.10 

 استراتيجية التنظيم

 توجهات أهداف اإلتقان

                                  

 ذوات صعوبات التعلم

01 1.22 1.10 

 استراتيجية التنظيم

 توجهات أهداف األداء

01 1.24 1.10 

 استراتيجية التنظيم

 توجهات أهداف اإلتقان

                                      

 العاديات         

021 1.54 1.10 

 استراتيجية التنظيم

 توجهات أهداف األداء

021 1.49 1.10 

 استراتيجية التصور العقلي

 توجهات أهداف اإلتقان

                                              

 ذوات صعوبات التعلم

 غير دالة 1.09 01

 استراتيجية التصور العقلي

 توجهات أهداف األداء

 غير دالة 1.20 01

 استراتيجية التصور العقلي

 توجهات أهداف اإلتقان

    

 العاديات       

021 1.24 1.10 

 استراتيجية التصور العقلي

 توجهات أهداف األداء

021 1.52 1.10 

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة ككل            

 ككلاإلنجاز أهداف توجهات 

 1.10 1.20 01 ذوات صعوبات التعلم

 1.10 1.45 021 العاديات      



 
 
 
 

 

 

 

ذوات صعوبات التعلم والعاديات في تلميذات المرحلة االبتدائية  ا للفروق بين متوسطي درجاتقيمة "ت " ومستوى داللته (11دول )ج

 اإلنجازاستراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

ويوضررح الشرركل التررالي متوسررطات درجررات تلميررذات المرحلررة االبتدائيررة ذوات صررعوبات الررتعلم والعاديررات فرري اسررتراتيجيات      

 . اإلنجازتنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

 

 متوسطات درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم والعاديات  (1شكل )

 اإلنجازفي استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

العينة                                                                                              

 المتغير    

  تلميذات المرحلة االبتدائية

 درجات

  الحرية

 قيمة  

 " ت "

 

 مستوى 

 الداللة 

 العاديات        ذوات صعوبات التعلم

 االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري

 1.10 4.5 044 3.4 22.4 021 2.3 00.4 01 التسميع

 1.10 2.9 044 3.9 22.3 021 2.3 21.4 01 التنظيم

 1.10 2.0 044 2.3 02.3 021 2.5 00.2 01 التصور العقلي

 الدرجة الكلية الستراتيجيات تنشيط 

 الذاكرة            

01 29.4 2.4 021 50.2 2.3 044 4.2 1.10 

 غير دالة 0.43- 044 0.4 25.19 021 4.5 22.30 01 توجهات أهداف اإلتقان

 غير دالة 1.35- 044 5.2 25.42 021 2.52 25.44 01 توجهات أهداف األداء         

 غير دالة 0.30 044 2.4 51.90 021 2.0 29.92 01 الدرجة الكلية لتوجهات األهداف



 
 
 
 

 

 

 

بررين  حيررث وجرردت فررروق ذات داللررة إحصررائية ا فقررط ولررم يتحقررق بشرركل كامررلوفرري ضرروء ذلرر  فقررد تحقررق الفررر  الصررفري جدئيًرر

التلميرذات  لصرالحاسرتراتيجيات تنشريط الرذاكرة صعوبات الرتعلم فري ذوات متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية من العاديات و

صرعوبات ذوات بين متوسرطي درجرات تلميرذات المرحلرة االبتدائيرة مرن العاديرات و ا لم توجد فروق ذات داللة إحصائيةبينم، العاديات

 .اإلنجازالتعلم في توجهات أهداف 

 :ومناقشتها الفرض الثالثنتائج  -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات  ":الفرض الثالث نص

 ."سادس( -ا للصف الدراسي )ثالثتبعً  اإلنجازالتعلم في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

الفروق بين للكشف عن داللة  للمجموعات المستقلة T" Test"اختبار "ت" تم استخدام وللتحقق من صحة هذا الفر  

 اإلنجازمتوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

 .ويوضح الجدول التالي النتائج .سادس( -ا للصف الدراسي )ثالثتبعً 

تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم بالصف  درجاتقيمة "ت " ومستوى داللتها للفروق بين متوسطي  (11جدول )

 اإلنجازالثالث والسادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

 العينة                                                                                               

 

 المتغير 

  االبتدائية ذوات صعوبات التعلم تلميذات المرحلة     

 درجات 

 الحرية 

 قيمة 

 " ت "

 مستوى 

 الداللة 

 الصف السادس       الصف الثالث       

 المتوسط العدد 
 االنحراف 

 المعياري
 المتوسط العدد

 االنحراف 

 المعياري

 1.10 3.2 44 2.3 09.4 31 3.9 04.5 21 التسميع

 1.10 2.9 44 3.0 22.2 31 2.4 09.3 21 التنظيم

 1.10 2.4 44 0.4 02.9 31 2.5 00.2 21 العقليالتصور 

 الدرجة الكلية الستراتيجيات 

 تنشيط الذاكرة 

21 24.9 9 31 53.5 0.0 44 3.5 1.10 

 غير دالة 1.03- 44 3.3 22.34 31 5.2 22.20 21 اإلتقانتوجهات أهداف 

 غير دالة 1.34 44 2.3 25.0 31 2.4 25.5 21 توجهات أهداف األداء

 غير دالة 1.02 44 2.2 51 31 5.0 29.40 21 األهدافالدرجة الكلية لتوجهات 

 



 
 
 
 

 

 

 

          

في استراتيجيات تنشيط  بات التعلم بالصف الثالث والسادس( متوسطات درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعو1شكل ) 

 اإلنجازالذاكرة وتوجهات أهداف 

وجدت فروق  فقط حيثوفي ضوء ذل  يمكن القول أن الفر  الصفري الثالث لم يتحقق في معظم مكونات  وتحقق جدئيًا 

ات التعلم بالصف الثالث والصف السادس في ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوب

درجات ذوات صعوبات التعلم  د فروق دالة إحصائيًا بين متوسطيولم توج، تنشيط الذاكرة لصالح الصف السادساستراتيجيات 

 بالصف الثالث والصف السادس االبتدائي في توجهات أهداف اإلنجاز.

 :نتائج الفرض الرابع ومناقشتها -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات في  ":نص الفرض الرابع

 .سادس( - استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف اإلنجاز تبًعا للصف الدراسي )ثالث

لة الفروق بين للمجموعات المستقلة للكشف عن دال T" Test"وللتحقق من صحة هذا الفر  تم استخدام اختبار "ت" 

ا للصف متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف اإلنجاز تبعً 

 .. ويوضح الجدول التالي النتائجسادس( -الدراسي )ثالث

تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات بالصف الثالث  قيمة "ت " ومستوى داللتها للفروق بين متوسطي درجات (16جدول )

 اإلنجازوالسادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

  العينة             

 

 

 المتغير  

  تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات            

درجات 

 الحرية

 قيمة 

 " ت "

 مستوى

 الداللة 

 الصف السادس        الصف الثالث      

 المتوسط العدد
االنحراف 

 يالمعيار
 المتوسط العدد

االنحراف 

 يالمعيار

 1.15 2.3 004 3.4 23.4 41 3.2 22.0 41 التسميع
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 1.15 2.2 004 2 23.3 41 3.5 20.9 41 التنظيم

 1.15 2.3 004 2.4 03.2 41 2.0 02.5 41 يالتصور العقل

 تنشيطالدرجة الكلية الستراتيجيات 

  الذاكرة 
41 54.2 4.4 41 59.0 0.3 

004 

 
2.34 1.15 

 1.10 2.40 004 3.2 22.23 41 2.5 25.05 41 اإلتقان توجهات أهداف

 غير دالة 1.54 004 3.2 24 41 3.0 25.45 41 توجهات أهداف األداء

 1.15 2.35 004 5.3 29.92 41 2.2 50.90 41 لتوجهات األهداف الدرجة الكلية

ويوضح الشكل التالي متوسطات درجات تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات بالصف الثالث والسادس في استراتيجيات 

 .اإلنجازتنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

 

( متوسطات درجات تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات بالصف الثالث والسادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة 1شكل )

 اإلنجازوتوجهات أهداف 

فروق ذات داللة إحصائية بين وجدت حيث مكونات   تحقق في أحد رابعوفي ضوء ذل  يمكن القول أن الفر  الصفري ال  

تنشيط الذاكرة لصالح في استراتيجيات بالصف الثالث والصف السادس  االبتدائية العاديات متوسطي درجات تلميذات المرحلة

درجات تلميذات الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات  بين متوسطي إحصائيًافروق دالة  ووجدت، الصف السادس

درجات  بين متوسطي إحصائيًافروق دالة وجود  لمبينما ، لح الصف الثالثوفي الدرجة الكلية لصااإلتقان في توجهات أهداف 

 .تلميذات الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات في توجهات أهداف األداء
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 :ملخص عام لنتائج البحث. 1.1

ككل لدى تلميذات  األهدافبين استراتيجيات تنشيط الذاكرة ككل وتوجهات  إحصائيةموجبة ذات داللة  ارتباطيةوجد عالقة ت -0

التصور العقلي  استراتيجيةبين  إحصائيًادال   ارتباطيةال توجد عالقة و، ية العاديات وذوات صعوبات التعلمالمرحلة االبتدائ

 .ذوات صعوبات التعلملدى تلميذات المرحلة االبتدائية ككل  اإلنجازوتوجهات أهداف 

بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية من العاديات وصعوبات التعلم في  ةفروق ذات داللة إحصائيوجود  -2

بين متوسطي درجات تلميذات  ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية، التلميذات العادياتستراتيجيات تنشيط الذاكرة لصالح ا

  .اإلنجازالمرحلة االبتدائية من العاديات وصعوبات التعلم في توجهات أهداف 

الصف الثالث وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم بت -3

درجات  بين متوسطي إحصائيًاوال توجد فروق دالة ، تنشيط الذاكرة لصالح الصف السادسفي استراتيجيات والصف السادس 

 .اإلنجازس االبتدائي في توجهات أهداف ذوات صعوبات التعلم بالصف الثالث والصف الساد

بالصف الثالث والصف العاديات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية   -2 

درجات تلميذات  بين متوسطي إحصائيًافروق دالة  توجدو، السادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة لصالح الصف السادس

 .الدرجة الكلية لصالح الصف الثالثوفي اإلتقان الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات في توجهات أهداف 

  :توصيات البحث. 1.1

 تنشيط في توظيف استراتيجيات لتنمية مهاراتهن التعليم العام رف المصادر ومعلماتغ دورات تدريبية لمعلماتعقد  -0 

 .الذاكرة في العملية التعليمية

وخاصة في المرحلة االبتدائية بتوفير مواقرف للرتعلم تسراعد التلميرذات ذوات صرعوبات الرتعلم علرى  ضرورة اهتمام المعلمات -2

  .الذاكرةتنشيط ممارسة واستخدام استراتيجيات 

وذوات  لرردى التلميررذات العاديررات اإلنجررازالبرررامج التعليميررة المناسرربة لتوجهررات أهررداف عمررل علررى إيجرراد بيئررة تعليميررة ترروفر ال -3

  .مما يقلل من الهدر التربوي وزيادة جودة مخرجات التعليم، صعوبات التعلم

 نحرو التوجر  وخاصرة اتميرذلللت الدافعيرة التوجهرات تلعبر  الرذي المهرم الردور إلى األمور وأولياء المعلمات انتباه توجي  يجب -2

، اتميرذتللل الدافعيرة التوجهرات علرىالتعررف  إلرى الردائم السعي خالل من وذل ، المختلفة الدراسية المواد التعامل مع عند اإلتقان

  .من خالل التدريب واإلرشاد على بذل مديد من الجهد وإتقان المادة المتعلمة وفهمهاومساعدتهن 

 المراجع. 6

  :المراجع العربية .1.6



 
 
 
 

 

 

 

أ(. أنماط معالجرة المعلومرات لرذوي صرعوبات تعلرم مرادة الرياضريات فري إطرار التخصرص 2115إبراهيم، سليمان عبد الواحد )

، كليرة التربيرة باإلسرماعيلية، رساالة ماجساتير ريار منشاورةالوظيفي للنصفيين الكرويين بالمخ لتالميذ المرحلرة اإلعداديرة. 

 جامعة قناة السويس.   

الجمعيرة ، (اإلساالمي )الانفا المطمةناة مجلاة الطاب النفسايب(. المخ وصعوبات التعلم. 2115عبد الواحد )سليمان ، إبراهيم

 .00، (40العدد)، العالمية اإلسالمية للصحة النفسية بالقاهرة

اإلساالمي  مجلاة الطاب النفساي. سرباب متداخلرة وخصرائص وسرمات. أ. صرعوبات الرتعلم(2110د الواحرد )سليمان عب، إبراهيم

 . 23-22، (44العدد)، الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية بالقاهرة ،المطمةنة(النفا )

. والتنحياااة " سااايكلوجية صاااعوبات الاااتعلم " ذوي المحناااة التعليمياااة باااين التنمياااة .(2101سرررليمان عبرررد الواحرررد )، إبرررراهيم

 دار الوفاء. :اإلسكندرية

دار  :عمران ."الاذاكرة وماا وراء الاذاكرة "رؤى وتطبيقاات فاي مجاال اإلعاقاة العقلياة  .(2103سليمان عبد الواحرد )، إبراهيم

 .أسامة

(. فاعلية استخدام بعض استراتيجيات مساعدات التذكر باألسلوب الترابطي فري تحصريل المعرفرة 2113فاضل خليل )، إبراهيم

-015، (23العردد )، جامعرة قطرر، وث التربوياةمجلاة مركاز البحا .التاريخية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف األول متوسط

020. 

 ومسرتوى دافعيرتهم الطلبرة جرنس ضروء فري المعلومات استرجاذ في التذكر استراتيجيات من عدد أثر(. 2114فواز )، إبراهيم

 .014-42، (0العدد )، 20المجلد ، جامعة البلقاء، مجلة جامعة النجاح لألبحاث. للتعلّم

 .أكتوبر 0منشورات جامعة  :ليبيا .صعوبات التعلم .(2114) محمد شكر، والدبيدي يوسف أبو القاسم، األحرش

التذكر والدافعيرة للرتعلم ومفهروم الرذات كمتغيررات تنبؤيرة للتحصريل األكراديمي لردى  ت(. استراتيجيا2115حسن طلعت )، أحمد

 50-9، (3)الجدء ، (29العدد )، شمسجامعة عين ، مجلة كلية التربيةطلب كلية التربية ببني سويف شعبة الرياضيات. 

 بعاض فاي واإلعدادياة الثانوياة طلباة الدراساة لادى االنجااز نحاو الدافعياة التوجهاات مساتوى(. 2102)مقصود  رشادأحمد، 

  .مطبعة النهضة :القاهرة.مقارنة دراسةالعربية،  الدول

للذاكرة في بعض صعوبات تعلم اللغة االنجليديرة لردى  استراتيجيتين(. أثر التدريب على 2114عبد العاطي عبد الكريم )، أحمد

  .جامعة األزهر، كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورةعينة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي. 

  .مكتبة الفالح :الكويت .النفا التربوي وتطبيقاته معل (.0990أحمد )، عبد ه؛ والصمادي، وقاسم محمد؛، البيلي

 .علم النفا الترباوي وتطبيقاتاه(. 2111المجيد )أحمد عبد ، والصمادي ه؛عبد القادر عبد ، والمعادي ه؛محمد عبد ، البيلي

 .مكتبة الفالح :اإلمارات

 .دار الفكر :عمان، (3. )طأسا علم النفا التربوي .(2113عبد الرحمن )، وعدس يوسف؛، وقطامي الدين؛محي ، توق



 
 
 
 

 

 

 

رسااالة  .دراسررة مقارنررة :عمليررات الررذاكرة لرردى طررالب المرحلررة الثانويررة بمحافظررة الطررائف .(2102عررادل عررايض )، الثبيترري

 .جامعة أم القرى :كلية التربية، ماجستير رير منشورة

 دار الفكر العربي. :القاهرة .استراتيجيات التدريا والتعلم .(0999عبد الحميد جابر )، جابر

 عمان: دار المسيرة..دليل التدريا والتعلم والبحث، أطر التفكير ونظرياته(. 2114عبد الحميد جابر)، جابر

 .عمان: دار المسيرة.النظرية والتطبيق، تعليم التفكير (2110(بكرمحمد، ونوفل،  صالح، جادو أبو

 .مكتبة الرشد :الريا  .(. مقدمة في التربية االبتدائية2103حنان عطية )، الجهني

 .نظااام التعلاايم بالمملكااة العربيااة السااعودية بااين الوقااع والمااأمول(. 2102ياسررر فتحرري )، المهررديو قاسررم بررن عائررل، الحربرري

  .مكتبة الرشد :الريا 

(. نمذجة التأثيرات السببية لتوجهات أهرداف االنجراز ومهرارات مرا وراء المعرفرة واسرتراتيجيات 2103مروان علي )، الحربي

، (2العردد )، 014المجلرد ، جامعرة الملر  عبرد العديرد، المجلاة التربوياة .ل الدراسي لدى طالب الجامعةالتعلم على التحصي

325-343 . 

اسررتراتيجيات الررذاكرة وحررل المشرركلة لرردى عينررة مررن أنمرراط  .(2112مجرردي محمررد )، محمررد حسررنين محمررد والشررحات، حسررانين

 .005-20، (52العدد )، 02المجلد ، لتربية ببنهامجلة كلية االسيادة المخية المختلفة )دراسة تجريبية(.  

. استراتيجيات التذكر ومدى التطرف فري االسرتجابة لردى الطرالب ذوي الفئرات المختلفرة مرن (2114د صميده )سيد محم، حسن

 جامعة بنها.، كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورةالذكاء الشخصي. 

توجهات أهداف االنجراز باسرتراتيجيات الرتعلم المعرفيرة واسرتراتيجيات مرا وراء المعرفرة عالقة  (.2110نادية السيد)، الحسيني

، (0العردد )، 0المجلرد ، جامعرة حلروان، مجلاة دراساات تربوياة واجتماعياة. ار لردى الطرالب المتفروقين دراسريًاوقلق االختبر

040-092. 

  .مكتبة االنجلو المصرية :(. القاهرة2)ط ويعلم النفا الترب(. 2112آمال )، وصادقفؤاد عبد اللطيف ، أبو حطب

، والدريقررات ميررادة؛، خولررة؛ والنرراطور، منررى؛ ويحرري، فرراروق؛ والحديرردي، جميررل؛ والروسرران، والصررمادي جمررال؛، الخطيررب

 دار الفكر.  :عمان .مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة(. 2119ناديا )، والسرور موسى؛، والعمايرة إبراهيم؛

االحتفراظ لردى  اإلبرراز علرى (. أثر التفاعل بين بعض معينات الذاكرة واألسلوب المعرفي التسوية /2112منال علي )، الخولي

 .جامعة األزهر، كلية الدراسات اإلنسانية، . رسالة دكتوراه رير منشورةعينة من طالبات نهاية التعليم األساسي

عرالم  :القراهرة .علام الانفا المعرفاي قاراءات وتطبيقاات معاصارة .(2115محمرد ) جرابر، وعبرد ه عبد المنعم أحمد، الدردير

 .الكتب

أثرر التردريب علرى بعرض اسرتراتيجيات  .(2102عاليرة محمرد )، وعثمران خيرري؛داليرا ، وعبرد الهرادي جراهين؛صرفاء ، دسروقي

جامعرة ، المجلاة التربوياة .معينات الذاكرة في التحصيل األكاديمي لردى طالبرات جامعرة الطرائف ذوي صرعوبات تعلرم النحرو

 .224-001(، 30العدد)، سوهاج



 
 
 
 

 

 

 

 االنجلو مكتبة القاهرة:  .المراهقة إلى الميالد من النمو سيكولوجية .(2113)الدسوقي، مجدي 

  .المصرية

لردى  أثر تطبيق برامج التسريع واإلثراء على الدافعيرة للرتعلم والتحصريل وتقردير الرذات .(2102فتحي )، ثريا وجروان، دودين

 .024-015، (2العدد)، 24المجلد ، والدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث. الطلبة الموهوبين في األردن

 .مركد تعليم وتقويم الطفل :الكويت.القياس والتقويم والتشخيص لذوي صعوبات التعلم .(2102مسعد نجاح )، أبو الديار

توجهررات أهررداف االنجرراز والمعتقرردات الذاتيررة وعالقتهمررا باسررتراتيجيات الررتعلم المررنظم ذاتيًررا لرردى  .(2115ربيررع عبررده )، رشرروان

 جنوب الوادي.جامعة ، كلية التربية بقنا، رسالة دكتوراه رير منشورة .طالب الجامعة

 . القاهرة: عالم الكتب.التعلم المنظم ذاتيًا وتوجهات أهداف اإلنجاز نماذج ودراسات معاصرة(. 2114ربيع عبده )، رشوان

السرتراتيجيات  الكويرت دولرة فري االبتدائيرة المرحلرة فري العلروم معلمري تصرورات (.2114) هردمول عرايش عايشرةالرشريدي، 

  .الجامعة االردنية :كلية الدراسات، رسالة ماجستير رير منشورة .لها ممارستهم ودرجة البديل التقويم

رساالة ماجساتير ريار عمران.  سرلطنة فري االبتدائيرة المرحلرة تالميرذ لردى القواميرة (. االنحرافرات2110محمد سعيد)، الرواحي

 الجامعة االردنية.، كلية الدراسات العليا، منشورة

 .دار المسيرة :. عمانالتعلم المعرفي .(2110)حسين محمد ، أبو رياش

 الرتعلم واسرتراتيجيات لإلنجراز واألهداف الدافعيرة القدرة ومعتقدات المدركة للكفاية البنائي (. النموذج2113نبيل محمد )، زايد

، شرمس عرين جامعرة، التربياة كلياة مجلاةالجنسرين.  مرن اإلعردادي واألول االبتردائي الرابرع والخرامس الصرفوف تالميرذ لدى

 .314-225، (0الجدء )، (24العدد )

  .دار الشروق :عمان.علم النفا المعرفي .(2113عماد عبد الرحيم )، رافع النصير والدغلول، الدغلول

 دار الشروق. :عمان .نظريات التعلم .(2113)عبد الرحيمعماد ، الدغلول

واستراتيجيات التذكر ووجهرة الضربط لردى الطالبرات المتفوقرات دراسريًا (. ما وراء الذاكرة 2114نوال محمد عبد ه )، زكري

  .جامعة أم القرى :كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورة .والعاديات في كلية التربية بجازان

 الكتب عالم القاهرة: (.4)ط والمراهقة الطفولة النمو نفا علم(. 2115حامد عبد السالم )، زهران

 .للنشر

 مطابع الوفاء. :المنصورة .األسا المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات(. 0995)مصطفىفتحي ، الديات

القرراهرة: سلسررلة علررم الررنفس  .األسااا النظريااة والتشخيصااية والعالجيااة :صااعوبات الااتعلم .(0994فتحرري مصررطفى )، الديررات

 المعرفي. 

لردى الطرالب العراديين وذوي صرعوبات الرتعلم وعالقتهرا بأسراليب الرتعلم (. أساليب التفكير السائدة 2100وليد عاطف )، الصياد

   .014-55، (2الجدء )، (024) األزهر، العددجامعة ، مجلة كلية التربية، وتوجهات أهداف االنجاز

 .علم الكتاب :. القاهرةالمعلومات وتشفير الذاكرة في المعرفي النفا علم .(2114(عبده ربيعورشوان،  علي عصامالطيب، 



 
 
 
 

 

 

 

 .دار وائل :عمان .مدخل إلى التربية الخاصة(. 2115قحطان احمد )، الظاهر

(. االنتباه والذاكرة العاملة لدى عينات مختلفة من ذوي صعوبات التعلم وذوي فررط النشراط الدائرد 2115أحمد حسن )، عاشور

  .وزارة التربية والتعلم ،الريا ، 1116/ 11/11-19المؤتمر العلمي لصعوبات التعلم ، والعاديين

 ةجدة: دراس بمدينة االبتدائي األول الصف معلم يواجهها التي التدريسية المشكالت أهم (.0994محمد حسن محمود )، عاشور

  .جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورة. مسحية

، المجلاة المصاارية للدراسااات النفسااية .اسررتقاللية أم ارتباطيررة :الهردف(. بنيررة نظريررة توجرر  2115عبررد الناصررر السريد )، عرامر

 .301-204، (24العدد)، 05المجلد 

 رساالة .وتحصريلهم صرعوبات   ذوي الطلبرة ذاكررة تطروير فري تردريبي برنرامج ثررأ .(2110) سرالمة محمرد واصرفالعايرد، 

 .األردنية الجامعة منشورة، رير دكتوراه

منظرور نظريرة معالجرة  الرتعلم مرنتحليل لبعض مظاهر االختالل لدى األطفرال ذوي صرعوبات  .(2112)عباس ،أحمد عبده  

 .034-90، 04المجلد ، (0العدد )، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، المعلومات

الرذات واالتجراه  ليرةللرذكاء وفعا(.  توجهات الهدف بالمرحلة الجامعية كناتج للنظرية الضمنية 2100)أسماء محمد ، عبد الحميد

 . 339-242، (2)د، العد025المجلد ، جامعة األزهر، مجلة كلية التربية .نحو المقرر وخصائص التقييم

 .دار الفكر العربي :. القاهرةوالتطبيق النظرية بين المعرفي النفا علم (2005) .جابر الحميد عبدوجابر،  ؛فوفيةالفتاح،  عبد

 دار الوفاء.، . اإلسكندريةالصعوبات الخاصة في التعلم األسا النظرية والتشخيصية(. 2113) أنيس، عبد الوهاب

 دار صفاء. :عمان .صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها .(2119ماجدة بهاء الدين )، عبيد
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