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  ملخص البحث

  :مقدمة
مـن    بـصفة خاصـة    العاملـة موضوع الذاكرة بصفة عامـة والـذاكرة        عد  ي

؛ لتأثيرها علي العملية التعليمية وذلك ، يهتم بها المربون وعلماء النفسالتيالموضوعات 
 المهام  ى للذاكرة العاملة يمكن استخدامه لتفسير أداء األفراد عل        البنائيكيب  حيث أن التر  

 ظهرت مـؤخراً  والتي االحتياجات الخاصة  ى فئة من ذو   ى خاصة لد  ،المعرفية المختلفة 
 باالهتمام  ى فئة مهمشة ال تحظ    ى وه ، صعوبات التعلم  ى فئة األطفال الموهوبين ذو    ىوه

 فـي  هامـاً  اً أن للـذاكرة العاملـة دور      ىدراسات إل  العديد من ال   أشارت ولقد   ،المرجو
 فهم يعانون من عـدم كفـاءة        ، صعوبات التعلم  ى ذو األطفال  يواجهها التيالصعوبات  

 خصائص الشخصية والتي تلعب دوراً هاماً ىإحد كما تعد وجهة الضبط ،الذاكرة العاملة 
 ىفال الموهـوبين ذو    واألط ، ذلك شأن الذكاء والدافعية    في التحصيل واالنجاز شأنها     في

 وجهة الضبط لديهم سواء كانت داخليـة أو  ى أن نفهم صعوبات التعلم في حاجة ماسة إل     
 في قدراتهم واستعداداتهم  فتلك الفئة من األطفال         ى التعرف عل  ىخارجية ونساعدهم عل  

 ذلـك   ، الصعوبات التي يعانون منها    ى مد يد العون والمساعدة لهم للتغلب عل       ىحاجة إل 
 العادي ومساعدته أهم بكثير من فهم شخصية الطفل العادي شخصية الطفل غير ألن فهم

  . مساعدة خاصةى ال يحتاج إلالذي

  :مشكلة البحث
  : األسئلة األتيةفييمكن صياغة مشكلة البحث 

 صعوبات الـتعلم عـن أداء       ى يختلف أداء األطفال الموهوبين ذو     إلى أي مدي   -١
  العاملة؟ مهام الذاكرة ىاألطفال الموهوبين عل

الموهـوبين   درجات األطفال    متوسطيد فروق دالة إحصائياً بين      ووجما مدي    -٢
 مقياس وجهة الضبط المستخدم     ى صعوبات التعلم واألطفال الموهوبين عل     ىذو

 ؟الحاليفي البحث 

 )نـاث الـذكور واإل   ( درجات متوسطيفروق دالة إحصائياً بين     ما مدي وجود     -٣
   مهام الذاكرة العاملة؟ىدائهم عل أفي صعوبات التعلم ىالموهوبين ذو
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  :أهداف البحث
  :ى التعرف علىيهدف هذا البحث إل

 صعوبات التعلم واألطفال الموهوبين في أدائهم       ىالفروق بين األطفال الموهوبين ذو    * 
  . مهام الذاكرة العاملةىعل
 وجهة صعوبات التعلم واألطفال الموهوبين في       ىالفروق بين األطفال الموهوبين ذو    * 

  .الضبط
ـ      ىناث الموهوبين ذو  الفروق بين الذكور واإل   *   مهـام   ى صعوبات التعلم في أدائهم عل

  .الذاكرة العاملة

  :أهمية البحث
 موضوع الـذاكرة العاملـة   ىتنبع أهمية هذا البحث من إمكانية إلقاء الضوء عل      

 فئة مـن األطفـال      ى خاصة لد  المعرفي، علم النفس    فيوهو أحد الموضوعات الهامة     
 أهمية وجهة الضبط كسمة من سـمات        ى إل باإلضافة ، صعوبات التعلم  ىلموهوبين ذو ا

  . تفسر سلوك الفرد في المواقف المختلفةوالتيالشخصية 

  :فروض البحث
 األطفال الموهـوبين     رتب درجات  ي متوسط  توجد فروق دالة إحصائياً بين     -١

 مهام الذاكرة العاملة لصالح     ى صعوبات التعلم واألطفال الموهوبين في أدائهم عل       ىذو
  .األطفال الموهوبين

األطفال الموهـوبين   درجات    رتب يمتوسط  توجد فروق دالة إحصائياً بين     -٢
 صعوبات التعلم واألطفال الموهوبين فـي وجهـة الـضبط لـصالح األطفـال               ىذو

  .الموهوبين
 ى األطفال الموهـوبين ذو     متوسطي درجات  توجد فروق دالة إحصائياً بين     -٣
  ) .خارجي/ داخلي ( عوبات التعلم في وجهة الضبط ص
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  :حدود البحث
  العينة: أوالً

 ىطفل وطفلـة مـن األطفـال الموهـوبين ذو         ) ١٥(شملت عينة هذا البحث       
طفل وطفلة من األطفال الموهوبين بالمرحلة ) ١١( و،صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية

  .  م٢٠٠٩/٢٠١٠ الدراسيقنا للعام االبتدائية وذلك بأربعة مدراس من محافظة 
  األدوات: ثانياً

  : هذا البحثيفتم استخدام المقاييس واالختبارات التالية 
 )١٩٨٩ ،ىفاروق موس: إعداد ( ١١-٩ ىاختبار القدرة العقلية العامة مستو -١

  )١٩٩٠، حبيبمجدي: تعريب ( االبتكارى للتفكير مإبراهااختبار  -٢

 ىمـصطف : تعريـب (وبات التعلم   ز حاالت صع  مقياس تقدير سلوك التلميذ لفر     -٣
 )٢٠٠٨ ،كامل

  )٢٠٠٢ ،منسيمحمود : إعداد(  تقدير السمات السلوكية للموهوبين قائمة -٤

  )الباحث: إعداد( الرياضيات   فيتحصيلياختبار  -٥

 ) الباحث: إعداد( الذاكرة العاملة مقياس  -٦

 )١٩٨١ ،موسيفاروق : إعداد( اختبار مركز التحكم لألطفال  -٧

  يب االحصائيةاألسال: ثاًثال

 مجموعتين متوسطي داللة الفرق بين ىللتعرف عل  تم استخدام اختبار مان وتني    
  . SPSSغير مرتبطتين وذلك باستخدام برنامج االحصاء 

  :نتائج البحث
 ى درجات األطفال الموهوبين ذو     رتب يمتوسطإحصائياً بين   روق دالة   توجد ف  -١

المهمة األولـى والثانيـة      ى أدائهم عل  يفصعوبات التعلم واألطفال الموهوبين     
  .لصالح األطفال الموهوبين) ٠,٠١ (ى عند مستولذاكرة العاملةل

 ى درجات األطفال الموهوبين ذو     رتب يمتوسطإحصائياً بين   روق دالة   توجد ف  -٢
المهمة الثالثـة والرابعـة      ىصعوبات التعلم واألطفال الموهوبين في أدائهم عل      

  .لصالح األطفال الموهوبين) ٠,٠٥ (ىو عند مستلذاكرة العاملةل
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 درجات األطفال الموهـوبين      رتب يمتوسطإحصائياً بين   دالة  ال توجد فروق     -٣
ـ        ىذو المهمـة الخامـسة     ى صعوبات التعلم واألطفال الموهوبين في أدائهم عل

 .لذاكرة العاملةلوالسادسة 

ين األطفال الموهـوب   درجات    رتب يجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط     ال تو  -٤
  . وجهة الضبطفي  صعوبات التعلم واألطفال الموهوبينىذو

 ى درجـات الموهـوبين ذو      رتـب  ي توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسـط       -٥
  .)خارجي/ داخلي (وجهة الضبط صعوبات التعلم في 


