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الذاكرة البصرية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية
جمان محمد عباس

أ.م.د رشيد ناصر خميفة

جامعة واسط  /كمية التربية لمعموم االنسانية
مستخمص البحث

يهدف البحث الحالي التعرف الى:

ٔ  .درجة الذاكرة البصرية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية
ٕ  .دالل ةةة الق ةةرال ا ةةي ال ةةذاكرة الب صة ةرية ل ةةدى طمب ةةة مرحم ةةة االعدادي ةةة تبعة ةاً لمت ي ةةر ال ةةاع ا جتمة ةةاعي
االتخصص (أدبي  .أحيائي .تطبيقي) االصف الدراسي (خامس .سادس ).

التحقيل اهداف البحث اعتمدت الباحثة عمى م ظامة اختبارات ايي ا )(Vienna Test System

الم تجة من شركة شااريد ) ) Schuhfriedال مسااية لقياس مت ير الذاكرة البصرية  ،ابعد التأكد من
صالحية اختبار الذاكرة البصرية من خالل مؤشرات الصدل االثبات  ،طبقت الباحثة ا داة عمى

طمبة مرحمة الدراسة اإلعدادية البالغ عددهم (ٓٓٔ) طالب ًا اطالبة  ،ابعد أن تم جمع البيا ات

امعالجتها احصائي ًا اباستعمال االختبار التائي لعي ة ااحدة  ،اتحميل التباين  ،تاصمت الباحثة الى
عدة تائج م ها :
ٔ  .يتمتع طمبة مرحمة الدراسة االعدادية بمستاى طبيعي اي الذاكرة البصرية.

ٕ .ال تاجد ارال ذات داللة إحصائية اي الذاكرة البصرية تبع ًا لمت ير التخصص ( ادبي  -احيائي
 تطبيقي ) الصف الدراسي (خامس  -سادس) اتاجد ارال ذات داللة إحصائية اي الذاكرة البصريةتبعا لمت ير ال اع االجتماعي (ذكار  -ا اث ) .

ال لمبحث ااصت الباحثة بمجماعة من االست تاجات
ااي ضاء ال تائج ال تي تم تاصل اليها  ،ااستكما ً
االتاصيات االمقترحات لألبحاث المستقبمية .
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Summary of the research
The current research aims to identify:
1. Visual memory degree for middle school students
2. Significance of differences in visual memory among middle school
students according to gender and specialization variables (literary, biological,
applied) and grade (fifth, sixth).
To achieve the objectives of the research, the researcher adopted the Vienna
Test System produced by Schuhfried (Austrian) to measure the optical
memory variable, and after confirming the validity of the optical memory test
through the indicators of honesty and consistency, the researcher applied the
tool to the students of the preparatory stage of the number of (100) students,
and after the data was collected and processed statistically and using the Ttest for one sample, and analysis of variance, the researcher reached several
results, including:
1. Students in the preparatory stage enjoy a normal level of visual memory.
There are no statistically significant differences in visual memory according
to the variable of specialization (literary - biological - applied) grade (fifth sixth). There are statistically significant differences in visual memory
according to the gender variable (male - female).
In light of the findings, the researcher recommended a set of conclusions,
recommendations and proposals for future research
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التعريف بالبحث

الفصل األول

أوال  :مشكمة البحث :
أن يحدث تعمم دان أن يكان المتعمم قاد اًر
إن الذاكرة عممية أساسية لحداث عممية التعمم اال يمكن ّ
ّ
عمى استرجاع اتذكر المعمامات المخز ة لديه اي الذاكرة ،االطالب الذي يعا ي من صعابات
امشكالت اي الذاكرة يكان لديه مشكالت اكاديمية مت اعة  ،اقشل الطالب اي تذكر المادة الدراسية

ااستيعا بها يكان مستاى اداءه اي االمتحا ات ضعيقاً يؤدي إلى شعاره بالقشل ااقدان ثقته ب قسه
ايؤدي إلى شك الطالب بقدرته اشعاره بالتاتر االقمل .

أن معظم ا شخاص ال يتذمران من اجاد صعابات اي عممية التعمم االقراءة بقدر ما يتذمران من
صعابات اي عممية االسترجاع االتذكر ،اذ يعرف ال سيان عمى أ ّه اختقاء اا اقدان معمامات من
الذاكرة بحيث صبح عاجزين عن تذكر المعمامات هذا يكان من اجهة ال ظر التقميدية  ،اما اجهة
أن المعمامات ال تختقي من الذاكرة اال أ ا قشل اي التعرف أا استرجاع
ال ظر الحديثة اترى ّ
المعمامات (.العتام )ٜٔٗ : ٕٓٓٗ،
أن ا طقال الذين يعا ان من صعابات اي الذاكرة البصرية يااجهان مشكمة تتمثل اي عدم قدرتهم
ّ
عمى ا حتقاظ بالخبرات البصرية اال يستطيع استعادتها ااستخدامها ع د الحاجة كذلك يعا ان من
صعابات بصرية ايكان لديهم مشكمة اي التعرف إلى الكممات مما يداعهم إلى تهجئتها ايبدا عميهم

بطء اي بداية تعممهم القراءة ايعا ان من صعابة اي تذكر قااعد االمالء االتهجئة اكما يراال ذلك
صعابة اي تكاين صار لألشياء اي اذها هم (.البطاي ة ااخران )ٔٔٓ: ٕٓٓ٘،
أن
تتجمى اي معراة الذاكرة البصرية لدى طمبة المرحمة االعدادية ،كما ّ
اا ّن مشكمة البحث الحالي ّ
أغمب الدراسات لم تتطرل إِلى هذا ال اع من العالقة لذا ارتأت الباحثة الكشف ع ها .ابشكل اكثر
أن مشكمة البحث هي محاالة عممية لإلجابة عن ا سئمة اآلتية
تحديداً ّ

ما درجة الذاكرة البصرية لدى طمبة المرحمة االعدادية ؟
هل أن التخصص (االدبي  .االحيائي  .التطبيقي ) ياثر عمى الذاكرة البصرية ؟
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ثانيا :أهمية البحث والحاجة اليه :
أن
تهتم الذاكرة بشكل رئيسي بالعمميات الداخمية التي لها عالقة بأختزان المعمامات ااستعادتها اي ّ
الذاكرة تقام بدراسة العمميات التي تتاسط بين ادراك المعمامات اتعممها ااسترجاعها لذلك يمكن عد
الذاكرة من الركائز ا ساسية المميزة لسماك ا سان بأبعاده المختمقة المعراية االاجدا ية اهذا يدل
أن كل ما يقعمه ال اس يعتمد عمى الذاكرة(.الرحا )ٔٗٔ: ٕٓٓ٘ ،
عمى ّ
اه اك صمة اثيقة بين الذاكرة االتعمم لدى ا سان اأن كل تعمم يتطمب اجاد ذاكرة لدى القرد اأ ه
بدان ذاكرة ال يستطيع القرد تذكر شيئاً من المااقف ااالحداث التي يمر بها ايرى بعض عمماء ال قس

أ ّه اذ كان التعمم اسيمة يكتسب بها القرد المعمامات االخبرات المختمقة اأن الذاكرة مخزن امستادع
لهذه المعمامات (.محماد )٘ٔٗ: ٕٖٓٓ،
أن حااس ا سان تتعرض باستمرار إلى كميات هائمة من المعمامات ال قرض ا ك جالس عمى
ّ
السرير تق أر اعي اك تستقبالن معمامات بصرية من الكممات المكتابة امن االشجار التي تبدا من

خالل ال ااذة اتدخل إلى اذ يك معمامات سمعية مثالً محادثة تجري بعيداً ارغم ان القرد ال يبدي اي

ا تباه ااهتمام اال ان المعمامات التي تتمقاها الحااس تدخل الى مخزن ا حساس .

(داايداف )ٖٗٓ: ٜٖٔٓ،

االذاكرة البصرية تعمل عمى استدعاء ااسترجاع الصار البصرية التي تعممها القرد من خالل المااقف
التي تعرض لها ااسترجاع الصار يسهل عمى الطقل امكا ية تعمم القراءة االكتابة من خالل سرعته

اي تذكر صار الحراف االكممات مما يحسن من قدرته عمى القراءة ( .البطاي ة ااخران ٕٓٓ٘،
)ٔٔٓ:

يشير بحيري (٘ ) ٜٜٔإلى أن الذاكرة البصرية القدرة عمى استرجاع الخبرات الب صرية الحديثة  ،حيث
أ ّها تعد مهمة اي معراة ااستدعاء الحراف الهجائية ااالعداد االمقردات المطباعة اايضاً اي مهارات
الم ة المكتابة حيث يؤكد عمى أن ه اك عالقة بين كل من الذاكرة البصرية االم ة لدى ا اراد
(.عاشار اأخران )ٛٔ: ٕٓٔٗ،
اياضح اماريل (  )ٜٜٔٚأهمية اجاد الذاكرة التتابعية البصرية اي البرامج العالجية لمتالميذ ذاي
صعابات التعمم حيث تعد الذاكرة البصرية ذات أهمية كبيرة اي معراة المثيرات المرئية ااستدعائها

كالصار ااالشكال االمجسمات مما يكان لها اثر كبير عمى عممية التعمم االكاديمي الذي يشمل تعمم
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الحراف ااسترج اعها ااعداد ااكتساب مهارات التهجي اع دما يعا ي الطقل من صعابات اي الذاكرة
أن شاهدها اتحديدها االتمييز بي ها ااعطاء اصقاً
البصرية يصعب عميه معراة االشكال التي سبل ّ
لها ااعادة تتابع اتسمسل ظهارها (.عاشار ااخران )ٕٛ: ٕٓٔٗ،

اأن التذكر البصري الذي يع ي قدرة الق رد عمى استرجاع ااستدعاء الصار البصرية بعد اترة من
الزمن اأن لمتذكر البصري أهمية كبيرة اي اال جاز االكاديمي اأن الخمل اي التذكر البصري يؤدي

إلى اضطرابات اي عممية التعمم (.سميمان )ٕٓٔ: ٕٓٔٓ،

تمعب الذاكرة البصرية دا اًر اساسياً اي تعمم الكثير من المهارات الضرارية اا ساسية لدى التالميذ

خاصة ما يتعمل بالكتابة االحساب اتعمم الكتابة مثالً يتطمب من الطقل معراة خصائص مميزة

أن هذا يعتمد عمى الاظيقة البصرية لمعين
لمكممات االحراف بصرياً من حيث الشكل االحداد ا ّ
با ضااة إلى ضرارة تاار القدرة عمى استعادة الحراف االكممات من الذاكرة ع د تشكيل الجمل

(.عاشار اأخران )ٕٗ٘: ٕٓٔٗ،

أن مرحمة الدراسة االعدادية تتميز ب ما عقمي ا ضج قدرات االاراد ،ايشير زهران إلى أ ه يجب تزايد
ّ
أن الت يرات التي تحدث اي هذه
المراهل بقاة عقمية تساعده عمى ما ا ضج قدراته المختمقة  ،ا ّ

أن سبة ال ما العقمي لديه تقل سبياً ،اما ال ضج اأ ه
المرحمة ت يرات كمية أكثر من كا ها اعية ،ا ّ
يستقر م ح ى ال ما لديه ،االمراهل اي هذه المرحمة يشعر بأ ه يعرف كل شيء لذا اأ ه يشت ل
بأعمال ع دما يحققها سيشعر بأ ّه قد قام بشيء عظيم لم يسبل أن اعمها احد قبمه  ،عماماً اأن قدراته
ا لعقمية تصبح اكثر دقة اي التعبير تيجة لزيادة تمثيمه اعداد كثيرة من المقاهيم(.عبد الحسين )4: 2010
امن خالل ما سبل يمكن أن مخص أهمية البحث الحالي ايما يأتي :
ٔ  .لمذاكرة البصرية دا اًر اساسياً اي تعمم الكثير من المهارات الضرارية اا ساسية لدى التالميذ
خاصة ما يتعمل بالكتابة االحساب
ٕ  .تعمل الذاكرة البصرية عمى استدعاء ااسترجاع الصار البصرية التي تعممها القرد من خالل
المااقف التي تعرض لها
أن المرحمة االعدادية لها أهمية كبيرة اهي مرحمة تحصل ايها ت يرات قسية اجسمية
ّٖ .
ااجتماعية باإلضااة إلى ضج ا ما قدراته العقمية ا يصبح اكثر تقهم ًا لممعمامات التي
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يقام بإدخالها إلى ذاكرته ثم قدرته عمى تمثيمها اتعميمها اي مااجهة اا ايجاد حمال
لمشكالته المختمقة.
ثالثا  :أهداف البحث :
يهدف البحث الحالي التعرف عمى :

ٔ  .درجة الذاكرة البصرية لدى طمبة مرحمة االعدادية .
ٕ .داللة القرال اي الذاكرة البصرية لدى طمبة مرحمة االعدادية تبعاً لمت ير ال اع ا جتماعي
االتخصص (أدبي  .أحيائي .تطبيقي) االصف الدراسي (خامس .سادس ).

رابعا :حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي :

بطمبة الصف الخامس االسادس من مرحمة الدراسة اإلعدادية حسب مت ير ال اع االجتماعي (ذكار

– ا اث) االتخصص (أدبي -أحيائي  -تطبيقي) اي مركز محااظة ااسط لمعام الدراسي (- ٕٓٔٚ

ٕٓٔٛم) .

خامسا  :تحديد المصطمحات

الذاكرة البصرية عراها كل من :

 .1عبد الحميم (:)1989

"تت مثل الذاكرة البصرية اي المعمامات التي تمقاها عن طريل حاسة البصر اتدخل إلى مخزن حسي
يتمثل اي عضا البصر االصارة الحسية التي ترتسم لدي ا تيجة كل من الخبرة الحسية االبصرية تبقى

جزءًا من الثا ية ثم تبدأ بعدها اي التالشي اال اذا ا تبه ا لها اادخم اها اي الذاكرة قصيرة المدى " (.عبد

الحميم )ٕٗ: ٕٓٓٗ،
 .2عاشور(:)2014

"اهي الذاكرة التي تهتم باستقبال الصار الحقيقية لممثيرات الخارجية كما هي اي الااقع حيث يتم

االحتقاظ بها عمى شكل خيال يعرف بأسم ايقا ة  iconلذلك اهي تعرف باسم الذاكرة االيقا ية "
(.عاشار ااخران )ٜٔٓ: ٕٓٔٗ،

 .3التعريف النظري  :اقد تب ت الباحثة تعريف بادلي اهيتش ( )Baddeley & Hitchتعريق ًا ظري ًا
لمبحث  ،اذلك عتمادها عمى ظريته اي قياس الذاكرة
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الفصل الثاني

خمفية نظرية ودراسات سابقة
انموذج بادلي وهيتش( ) 1994 - 1974

ااترض بادلي )  ) Baddeleyاجاد ظام هام ا أساسي مسؤال عن عممية التحكم اي الذاكرة

العاممة امكا اتها جميعها اسماه " الم قذ المركزي " ايشير إلى أن ه اك أ ظمة ارعية عدة تساعد
ال ظام ا ساسي سماها " أ ظمة الخدمة " امع مرار الس اات استطاع بادلي أن يضيف ع ص اًر رابعاً لم
يكن ماجاد اي ال ماذج ا صمي اها الحاجز العرضي أا مصد ا حداث  ،ابذلك تكان الذاكرة العاممة

تحتاي عمى أربعة مكا ات تعمل معاً اي تكامل ااتسال ( .أبا الديار  )ٖ٘ :ٕٕٓٔ،اهذه المكا ات

هي :

اوالً :المكون البصري – المكاني :

أن المكان البصري المكا ي يتعامل مع المعمامات البصرية المكا ية ايمكن أن يستقبل مدخالت
ّ
إما مباشرة من خالل حاسة البصر أا من استرجاع المعمامات من الذاكرة طايمة ا مد عمى شكل صار،
أن هذا المكان ستخدمه اي حيات ا اليامية امثالً ع د سير السيارة اي طريل غير معراف ا مألاف
اّ
أن لإل سان
ااالقتراب من م عطف ،االتقكير اي شكل الطريل ع د هذا الم عطف ،اقد أاضحت ا بحاث ّ

أن تققد (حاالي عدد  (4الكن عدد صقات الشيء
القدرة عمى حقظ عدد من ا شياء البصرية دان ْ
(المان ،االشكل ،االماقع (غير محدادة( .أبا الديار )ٖ٘: ٕٕٓٔ،
ثانياً :المكون المفظي

ظهر هذا المكان اي بداية عام( ٓ ) ٜٜٔحيث كان يطمل عميه الم طقة الصاتية القا الاجية اي

ماذج بادلي ٗ ٜٔٚثم أعيد تسميته بحمقة التسميع أا التردد الم اي اها المكان المسؤال عن القيام

بمجماعة العمميات الالزمة لحقظ المعمامات المقظية اتخزي ها ااسترجاعها ،سااء كان ذلك حقظ مؤقتاً

اي الذاكرة قصيرة االمد اا بشكل ثابت اي الذاكرة طايمة ا مد (.أبا الديار)ٖٙ: ٕٕٓٔ ،

ثالثاً :المعالج المركزي

ها الجهاز الذي يتحكم اي اال تباه ا يراقب عمل الع اصر ا خرى اي سقها ،اها أهم ع اصر

اال ماذج الخاص بالذاكرة العاممة،

ه يتدخل اي العمميات المعراية كمها .

ايقترض بادلي أن المعالج المركزي ذا سعة محدادة  ،اها جهاز مرن يستطيع معالجة المعمامات

من أي ق اة حسية بطرائل مختمقة  ،كما يستطيع تخزين المعمامات اي مدة زم ية قصيرة ( .أبا الديار
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 )ٖٛ :ٕٕٓٔ،اي ظر بادلي اهيتش (ٗ )ٜٔٚإلى المعالج المركزي عمى أ ّه معمل عقمي لممعالجة
القارية اتخزين المعمامات باإلضااة إلى كبت المعمامات غير المرتبطة بالمهمة الحالية من اجل ان ال
تؤثر عمى أداء المهمة ،اها يسترجع المعمامات المطمابة ايكبت خالف ذلك (.سهيمة )ٕٜٔ :ٕٓٔٚ،

رابعاً :مكون مصد األحداث

َي ُعد مصد ا حداث ظام تخزين له شقرة متعددة المكا ات ،يقام بتجميع ا حداث اا المشاهد
المترابطة اله سعة محدادة ،يتدخل ايربط بين ظم عديدة يستخدم شقرات مختمقة أي أ ه ي شط مصادر
ّن ااحد مما يساعد عمى تكاين ا ماذج ااضح لممهمة امن ثم معالجتها ،كما
عديدة لممعمامات اي أ ّ
يعالج المعمامات من الم ظامتين القرعيتين االذاكرة طايمة االمد ( .الربيعي  )ٙٗ :ٕٓٔ٘ ،اقد تب ت
الباحثة ا ماذج بادلي اهيتش )Baddeley & Hitch (.باصقه أ ماذجاً ظرياً لمذاكرة البصرية حيث

قدم هذا ا ماذج جزئيين م قصمين اي الذاكرة العاممة احدهما سمعي ااآلخر بصري اهذا ي سجم مع

اهدا ف البحث الحالي.
الذاكرة البصرية  :أطمل

يسر ( ) ٜٔٚٙعمى عممية بقاء ااستمرار اال طباعات اا حساسات البصرية

اقابميتها لألتاحة لقترة قصيرة جدًا من أجل مزيد من المعالجة اسم مرحمة الذاكرة ا يقا ية اكممة ايقا ة
شائعة اي القن التشكيمي اتدل عمى صارة تطابل الااقع (.ابا زيد )ٕٙٚ: ٕٓٔٔ،

اا ّن الذاكرة البصرية من العمميات المعراية المسؤالة عن تخزين المعمامات بصارة مؤقتة ثم معالجتها
بصري ًا امكا ي ًا مثل الصار الثابتة االمتحركة  (.عطا  )ٙ: ٕٖٓٔ،تَعتمد الذاكرة البصرية اي بقائها

اأستمرارها عمى شراط الرؤية اال تكان متاحة لخزن كميات هائمة من المعمامات كثر من ثا ية ااحدة
ايمكن محاها بمثيرات بصرية جديدة اهذه خاصية مهمة تتمتع بها الذاكرة البصرية اهي قابميتها

السريعة لممحا (.عبد الهادي ااخران )ٕٔٙ :ٕٓٓٓ،
خصائص الذاكرة البصرية

تمتاز الذاكرة البصرية بمجماعة من الخصائص ام ها :
ٔ  -أن طبيعة الذاكرة االيقا ية سريعة الزاال ّها مؤقتة عابرة يستمر بقائها مدة قميمة.

أن دقتها تبمغ درجة اضاح
ٕ  -تمتاز الذاكرة البصرية بأ ها دقيقة حيث ذكرت بعض التقارير ّ
الصار الضائية.
ٖ  -تمتاز بأ ها مستقمة اقادرة عمى التجميع ا الت ظيم ا الربط بين المعمامات.
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أن المعمامات التي يتم تخزي ها اي الذاكرة البصرية ال تزيد عن ثا ية.
ّٗ -
٘  -كمما بقيت المعمامات اي الذاكرة البصرية اتره طايمة كمما سهل تذكرها.
 - ٙتمرر الذاكرة البصرية حاالي  ٔٓ - ٜاحدات من المعمامات الى الذاكرة القصيرة المدى من
أجل معالجتها اأّ ه يكان أكبر من المعدل العام لمذاكرة الحسية العامة التي ترااحت بين ٗ -
٘ احدات(.اخري )ٗٗ: ٕٓٓٚ ،
 - ٚأن المعمامات الحسية الجديدة التي يتم دخالها إلى الذاكرة الحسية البصرية يؤدي الى محا
المعمامات القديمة.
أن المعمامات يمكن أستدعائها من الذاكرة البصرية بصارة مباشرة .
ّ -ٛ
 - ٜأ ّه ال يمكن أن يتم أي معالجة معراية لممعمامات اي الذاكرة البصرية  ،حيث أن تجمع هذه
المعالجات يحدث اي الذاكرة قصيرة المدى .

ٓٔ  -أن المعمامات التي يتم خز ها اي الذاكرة البصرية عرضة لمتشايش من خالل المعمامات
الجديدة.
أن الذاكرة البصرية لها القدرة عمى تص يف المعمامات .
ٔٔ ّ -
أن سعة الذاكرة البصرية غير محدادة سبياً .
ٕٔ ّ -

أن معالجة المعمامات اي الذاكرة ال يتعدى االستيعاب.
ٖٔ ّ -
ٗٔ  -المعمامات الماجادة اي الذاكرة البصرية تدرك اال تعالج.
(.العمجة اح ان )ٗٗ- ٖٗ: ٕٓٔٗ،
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مهارات الذاكرة البصرية
تشمل قدرة الطقل عمى الربط ااالحتقاظ بما شاهده اي ذاكرته ااستدعاء الخبرات ااالستقادة م ها اتتمثل

الذاكرة اي تذكر ا سماء االاجاه اأماكن ا شياء اتذكر الحراف االكممات
حيث يتم قياس هذه المهارات من خالل قدرة الطقل عمى :
* تذكر الشكل الذي لم يشاهده اي الصارة السابقة

* تذكر شيء اقص اي الصارة

* تذكر المان الم اسب لكل ااكهة شاهدها من قبل

* تذكر أماكن ا شياء اي كل صارة شاهدها سابقاً

* ا تباه االمالحظة لكل الت يرات التي حدثت اي الصار التي عرضت عميه سابقاً

* تذكر الحرف الذي يكمل الكممة التي شاهدها سابقاً من بين مجماعة من

االحرف(.الطحان ٕٓٔٓ،

)ٙٓ:

الدراسات السابقة :
 .1دراسات محمية
اسم الباحث

اسم الدراسة

نورا ( 2011بغداد)

بر امج تعميمي لت شيط الذاكرة البصرية لطالبات قسم التربية الق ية  /معهد اعداد المعممات اي مادة ع اصر ااسس التصميم .
يهدف البحث الى ب اء بر امج تعميمي لت شيط الذاكرة البصرية لدى طالبات قسم التربية الق ية  /معهد اعداد المعممات اي

األهداف
العينة
األداة

الوسائل اإلحصائية
النتائج

مادة ع اصر ااسس التصميم .

قياس ااعمية البر امج التعميمي من خالل تجريبه عمى عي ة من طالبات قسم التربية الق ية  /معهد اعداد المعممات لمعام

الدراسي (ٕٓٔٓ . )ٕٓٔٓ-

ٕٓ طالبة اي الصف الرابع  /قسم تربية ا ية شكماا مجماعة تجريبية اضابطة .
قامت الباحثة بتصميم بر امج لت شيط الذاكرة البصرية لدى طمبة قسم التربية الق ية اي معهد اعداد المعممات .القياس ااعمية

البر امج قامت الباحثة بب اء اعين من االختبارات االختبار ا ال تحصيمي معراي لمت شيط الذاكرة اا خر اختبار مهاري

الذي يقيس مستاى أدائهم اال استمارة تقايم ا داء المهاري .

استخدمت الباحثة اختبار مان ايت ي لعي تين مستقمتين امعادلة كيادرا ريتشاردسان امعادلة هالستي امعادلة معامل

الصعابة االتمييز .

أظهرت ال تائج تقال أداء المجماعة التجريبية اي االختبار المعراي لت شيط الذاكرة البصرية ا ا داء المهاري عمى المجماعة

الضابطة مما يظهر ااعمية اجداى استخدام البر امج التعميمي.
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 _2دراسات عربية
(الجزائر )

اسم الباحث

قدوري 2011

اسم الدراسة

الذاكرة البصرية اعالقتها باضطراب تأخر الم ة البسيطة لألطقال من عمر ٖ  ٘-س اات
أبرز دار الذاكرة البصرية اي اكتساب ا ما الم ة لدى االطقال اعالقتها باضطراب التأخر

األهداف

الم اي البسيط

العينة

ٕٔطقال

األداة

استخدمه الباحث اختبار ستراب لأللاان ااختبار كامبردج لتمييز الاجاه

الوسائل

استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسان اال سبة المئاية

اإلحصائية

اجاد عالقة بين التأخر الم اي البسيط االذاكرة البصرية لدى االطقال من

النتائج

عمرٖ ٘-س اات

 _3دراسات اجنبية
اسم الباحث

كابمن ( kaplin2010أمريكا)

اسم الدراسة

عالقة التحصيل الدراسي بالذاكرة البصرية لدى المعاقين سمعياً .

األهداف
العينة
األداة

النتائج

معراة العالقة بين التحصيل الدراسي اي مااد القراءة االكتابة االرياضيات اقدرة الذاكرة البصرية
لدى المعاقين سمعياً اي المدارس الثا اية .
ٖٓ طالباً اي المرحمة الثا اية حيث قسمت الى ٓٔ متقاقين  ٔٓ،متاسطين  ٔٓ،تم اختيارهم من
لرعاية الصم اي شمال الااليات المتحدة ا مريكية .

االعتماد عمى سجالت المدرسية لمتحصيل اي مادة القراءة االكتابة االرياضيات ااختبار الذاكرة
البصرية من اعداد الباحث .
أن التحصيل لدى المعاقين سمعياً يعتمد عمى المستقبالت الحسية البصرية اكثر م ه بال سبة لمبقايا

السمعية  .أن الرياضيات لديهم كان ااضل من تحصيل المااد الدراسية االخرى  .كان االرتباط
قاياً ادال احصائياً بين التحصيل الدراسي اي الرياضيات االذاكرة البصرية .
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الفصل الثالث

إجراءات البحث
 - 1مجتمع البحث

يتكان مجتمع البحث الحالي من طمبة الصف الخامس االسادس من الدراسة اإلعدادية اي مركز محااظة
ااسط لمعام الدراسي  ٕٓٔٛ- ٕٓٔٚلكال الج سين (ذكار .ا اث) ااي كال التخصصات (أدبي .أحيائي.
تطبيقي) االبالغ عددهم الكمي )ٗ )ٛٛٛطالب ًا اطالبة مازعين عمى ( )43مد رسة حيث بمغ عدد الذكار

(ٕٓٓ٘) طالب ًا ا عدد اال اث ( ٕ٘ٔٗ ) طالبة ا جدال (ٔ) ياضح ذلك
جدول ()1

مجتمع البحث الحالي المتمثل بطمبة المرحمة اإلعدادية واعدادهم لمعام الدراسي ()2017- 2018
موزعين وفق متغير النوع االجتماعي والصف والتخصص الدراسي
الصف

عدد الطالب والطالبات

المجموع

ذكور

اناث

الخامس االدبي

640

539

1179

الخامس االحيائي

932

1200

2132

الخامس التطبيقي

387

102

489

السادس االدبي

948

695

1355

السادس االحيائي

1239

1208

2447

السادس التطبيقي

874

408

1282

المجموع

5020

4152

8884

 - 2عينة البحث
أن عدد ااراد عي ة التطبيل ال هائي التي اختيرت بالطريقة الطبقية العشاائية قد بمغ (ٓٓٔ) طالبا
اطالبة مازعين عمى طمبة الخامس االسادس اإلعدادي لمتخصص االدبي ااالحيائي االتطبيقي

مقسمين الى (ٓ٘) طالباً ا (ٓ٘) طالبة اجدال (ٕ) ياضح ذلك .
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جدول()2

افراد عينة التطبيق النهائي موزعة حسب الصف الدراسي والنوع االجتماعي والتخصص
الخامس ادبي
أسماء

الخامس

األحيائي

السادس

الخامس

التطبيقي

السادس

االحيائي

االدبي

السادس

التطبيقي

مجموع

االعداديات
ذكور
اعدادية

المثنى

4

---

4

---

4

---

4

---

5

---

4

---

25

---

5

---

4

---

8

---

4

---

4

---

8

33

4

---

5

---

4

---

4

---

4

---

4

---

25

لمبنين

اعدادية

اليسر لمبنات
اعدادية

الكوت لمبنين
اعدادية

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

السيدة زينب

---

4

---

4

---

---

---

4

---

5

---

---

17

مجموع

8

9

9

8

8

8

8

8

9

9

8

8

100

(ع)

 - 3أدوات البحث
اختبار الذاكرة البصرية

ال رض تحقيل أهداف البحث الحالي البد من أن تتاار مجماعة من المقاييس التي تتالءم مع االطار

ال ظري لمبحث امجتمع البحث  ،لذا قامت الباحثة بتب ي اختبار لمذاكرة البصرية ( )NBNالذي أعده كل

من(سشميغ اأخران )ٕٓٔٔ،اي المختبر ال قسي .

أاالً  :اختبار الذاكرة البصرية N- back non – verbal :

ل رض قياس (الذاكرة البصرية) اعتمدت الدراسة عمى اختبار الذاكرة البصرية ( )NBNالخاص
بم ظامة اختبارات ايي ا ،اذ اجدت الباحثة ان ه اك قمة اي استعمال المختبرات ال قسية لقياس القدرات

العقمية المختمقة  ،امن ضم ها الذاكرة البصرية اذ تَعد من االختبارات المهمة لقياس قدرات مهمة
يستعممها االاراد اي حياتهم اليامية  ،ايسمى هذا االختبار اختصا اًر ) )NBNالذي اعده كل من

(سشميغ  ،Schelligشاري  ،Schuriأر داسي )Arendasy
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أسباب اختيار الباحثة الختبار ( )NBNلقياس الذاكرة البصرية :

ٔ  .قدرة االختبار عمى قياس مت ير الذاكرة البصرية .

ٕ  .الدقة اا ما ة االماضاعية التي يمتاز بها االختبار.
ٖ  .سهالة تطبيل اختبار ا لذاكرة البصرية ايما لا تم مقار ته باالختبار الارقي  ،أن االختبار ال يتطمب
ساى دقائل قميمة من القرد دائه مقار ة باختبارات أخرى
الخصائص السيكو مترية لالختبار
الصدق  :االختبار الصادل ها االختبار الذي يحقل الهدف اا الاظيقة التي اضع من أجمه ،ابالدرجة
التي يكان ايها قادر عمى تحقيل اهداف محددة

(Stanley & Hopkins, 1972:101).

أن اختبار الذاكرة البصرية) (NPNيتمتع بأ ااع عديدة من الصدل م ها:
ّ
ٔ  -الصدل الميدا ي التجريبي
ٕ  -صدل المحتاى
ٖ  -الصدل الم طقي
ٗ  -الصدل الظاهري
٘  -صدل الب اء
 - ٙالصدل المرتبط بالمحك

الثبات  :أن االختبار ال قسي يتمتع بعدة صقات م ها أن يكان ماثال به ايعتمد عميه اضالً عن أ ه

اذا كرر ا عممية أجراء االختبار عمى قس الشخص لتاصم ا الى قس ال تائج أي أن درجة القرد عمى

االختبار ال تت ير ت ي اًر جاهرياً (.ربيع  ) ٖٚ :ٕٓٔٙ ،أثبتت العديد من الدراسات أن أختبار الذاكرة

البصرية )(NBN

يتمتع بدرجة عالية اي االتسال الداخمي اطريقة القا كرا باخ ترااحت ما بين (

ٓ ٓ.ٙاٖ.)ٓ.ٜ

ال من الصدل االثبات يأتيان جاهزان مع كل اختبار مع المصدر العممي الخاص باالختبارات اي
أن ك ً

م ظامة ايي ا  ،أي أن لكل اختبار صدل اثبات خاص به اأن هذه االختبارات حاصمة عمى شهادة

الجادة العالمية.

()Schuhfried et.al, 2013/2014:17
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تسجيل واحتساب درجات المفحوصين

أن تةةائج االختبةةار عةةادة مةةا تق سةةر م ةةن خةةالل م صةةطمح ال سةةبة المئايةةة الت ةةي ت شةةير إلةةى سةةبة االا ةراد ا ةةي
المجماعة الذين ح صةماا عمةى الدرجةة ق سةها اث ةاء أدائهةم االختبةار ،اأن المتاسةط القرضةي لالختبةار يتةرااح

بين (ٓ ) ٗٓ- ٙها مستاى الطبيعي لمقرد  ،ايمكن تقسير هذه ال س بة المئاية لألاراد من خالل جدال ( ٖ)

جدول ()3

يفسر النسبة المئوية لدرجات اختبار الذاكرة البصرية
المدى

نوع التوقع

النسبة المئوية

ضعيف

39— 0

تحت المعدل

60— 40

متاسط (ضمن المعدل )

100— 61

اال المعدل

جيد
ممتاز

ايتم احتساب الدرجات المعيارية اال شهادة الجادة العالمية لمم ظامة ككل محمل ( ٔ)  ،اشهادة
الجادة العالمية لم ظامة اختبارات ايي ا اكامل اختباراتها احاصاتها امقاييسها ممحل (ٕ ) .

مدة تطبيق االختبار :

أن المدة الزم ية المطمابة جراء االختبار( ) ٔ٘- ٜدقيقة بما اي ذلك (مرحمة التعميمات االممارسة).
الوسائل اإلحصائية :
ا س ةةتعممت الباحثة ةةة عة ةةدداً مة ةةن الاس ةةائل اإلح صة ةةائية لتحقية ةةل أهة ةةداف البح ةةث م سة ةةتعي ة ببر ة ةةامج ا ك سة ةةل

( ) Microsoft excelالذي أعدته شركة مايكراساات االحقيبة االحصائية )(spss
اقد استعممت الاسائل اإلحصائية االتية :
.3

االختبار التائي لعي ة ااحدة  ،لمتعرف عمى داللة القرال اي الذاكرة البصرية .

 .3تحميةل التبةةاين ا حةادي  ،لمتعةةرف عمةةى داللةة القةةرال اةي التخ صةةص اال ةةاع االمرحمةة الد ارسةةية اةةي
اختبار الذاكرة البصرية
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها
يتضمن هذا القصل عرض ا لم تائج اتقسيرها اي ضاء أهداف البحث اكما يمي:

الهدف األول  :التعرف عمى درجة الذاكرة البصرية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية:
قامت الباحثة بتطبيل اختبار الذاكرة البصرية  ،امعالجة البيا ات احصائيا اتحميل إجابات طمبة مرحمة

الدراسة اإلعدادية البال ة (ٓٓٔ) طالباً اطالبة ،حيث بمغ المتاسط الحسابي لمعي ة (  )٘٘.ٜٙابا حراف

معياري (  )ٜ.ٜ٘ٓاخطأ معياري ( ٔ٘ ) ٓ.ٜاما المتاسط القرضي لمبر امج ترااح بين (ٓٗ  ، )ٙٓ-ابعد

استعمال االختبار التائي لعي ة ااحدة تبين ان القيمة التائية المحسابة ( ٗ ، )٘.ٜٛاهي دالة بداللة قيمة

 Pاالحتمالية ( ٓٓٓ )ٓ.ع د مستاى

( ٘ٓ )ٓ0االجدال ( ٗ) ياضح ذلك .

جدول ( )4

نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرف عمى درجة الذاكرة البصرية لدى طمبة المرحمة
االعدادية

المتوسط الحسابي

55.69

المتوسط

المعياري

االنحراف

المعياري

المحسوبة

50.00

9.509

0.951

5.984

النظري

الخطأ

القيمة

التائية

قيمة

االحتمالية

0.000

p

الدال لة () 0.05

دالة

تشير هذه ال تيجة الى أن طمبة مرحمة الدراسة اإلعدادية لديهم مستاى عالي اي درجة الذاكرة البصرية
ااستراتيجيات التذكر اقدرة عالية عمى ت اال المعمامات امعالجتها ااسترجاعها اهذا يدل عمى اتقا هم

أستعمال حاسة البصر التي تساعدهم عمى التكيف االتااال مع البيئة المحيطة بهم ااست الل طاقاتهم

أن الم اهج االاسائل التعميمية الحديثة اي المدارس قد ساعدت عمى
العقمية الى اقصى حد  ،كما ّ
ت مية الذاكرة البصرية لدى الطمبة  ،كما ان الذاكرة البصرية ليست عممية تصايرية اقط بل كل الحااس

تشترك اي عممية تسجيل اتخزين ااالحتقاظ بالمعمامات اي الذاكرة اعممية الرؤية لها دار أساسي ااعال
ال ها اهم المدخالت الحسية حيث ت شط اي دماغ ا اكبر عدد من الخاليا العصبية مقار ة بالحااس

ا خرى .

الهدف الثاني  :التعرف عمى الذاكرة البصرية لدى طمبة مرحمة االعدادية تبعاً لمتغير النوع

(ذكور.اناث ) والتخصص (أدبي  .أحيائي .تطبيقي) والصف الدراسي (خامس .سادس )
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لمتعرف عمى الذاكرة البصرية ااق ًا لمت يرات (ال اع  ،الصف ،التخصص) استعممت الباحثة تحميل
التباين ا حادي ،اكا ت ال تائج كما ياضحها الجدال ( ٘) االتي
جدول () 5
جدول تحميل التباين لمتعرف عمى داللة الفرق في الذاكرة البصرية تبعاً لمتغير (النوع  ،التخصص،
المرحمة )

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

الفائية

قيمة p

الداللة

مربع

االحتما

ايتا

لية

الجزئي

الجنس

ٖٗٓ.ٜٜ٘

ٔ

ٖٗٓ.ٜٜ٘

ٖ.ٜ٘ٛ

ٓ٘ٓٓ.

دالة

المرحمة

ٖٗٓٓٗ.ٜ

ٔ

ٖٗٓٓٗ.ٜ

ٖٖٗ٘.

ٖٓ.ٓٙ

غير دالة

التخصص

ٕٙٓ.ٜٚٗ

ٕ

ٖ٘ٔٓ.ٖٚ

٘ٔ٘ٔ.

ٓ.ٕٕٙ

غير دالة

الجنس * المرحمة

ٜ٘ٓٗ.ٜ

ٔ

ٜ٘ٓٗ.ٜ

ٖٓٔٔ.

ٓ.ٕٜٚ

غير دالة

الجنس * التخصص

ٕٕٛٗ.ٕٙ

ٕ

ٖٕٔٔٔٗ.

ٔ٘ٔ.ٙ

ٓ.ٜٔٛ

غير دالة

المرحمة * التخصص

ٖٕٖ.ٖٜ

ٕ

ٔٔ.ٜٙٚ

ٓ.ٖٔٙ

ٖٓ.ٛٚ

غير دالة

الجنس*المرحمة*التخصص

ٙٔ.ٜٔٙ

ٕ

ٖ٘ٓ.٘ٛ

ٖ٘٘ٓ.

ٕٓٓ.ٚ

غير دالة

الخطأ

ٖٖ٘ٚ٘ٚ.ٙ

ٛٛ

ٗٛٙ.ٓٙ

المجموع

ٖٜٜٔٓٛ

ٓٓٔ

ٖٗٓٓ.

تشير النتائج من خالل مالحظة الجدول الى ما يأتي :

 .1متغير النوع االجتماعي :أظهرت تائج الدراسة الى أ ّه تاجد ارال ذا داللة إحصائية اي الذاكرة

البصرية ااق ًا لمت ير ال اع (ذكار ،ا اث )  ،اذ بم ت القيمة القائية المحسابة ( )ٖ.ٜ٘ٛاهي دالة

احصائي ًا ،الن قيمة ( )Pاالحتمالية (ٓ٘ٓ )ٓ.اص ر من (٘ٓ. )ٓ.

يمكن أن تقسر هذه ال تيجة الى خصائص اطبيعة اال اث اهن يتميزن بالميل إلى سرد ا حداث
االقصص بتقاصيل دقيقة مما يدعاهن الى االعتقاد بضرارة امتالك ذاكرة قاية اجيدة لذلك يمجأن إلى

أستعمال استراتيجيات اأساليب متعددة تساعدهن عمى حقظ اتذكر ااسترجاع جميع تقاصيل الحدث .
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 .2متغير الصف الدراسي :أظهرت تائج الدراسة إلى أ ّه ال ياجد ارل ذا داللة إحصائية اي الذاكرة
البصرية ااق ًا لمت ير الصف الدراسي  ،اذ بم ت القيمة القائية المحسابة (  )3.543اهي غير دالة
احصائياً  ،ن قيمة ( )Pاالحتمالية ( ٖ)ٓ.ٓٙاكبر من ( ٘ٓ. )ٓ.

أن الطمبة اي كل الصف ( الخامس االسادس ) لديهم قدرة عمى تذكر
تقسر هذه ال تيجة إلى ّ
المعمامات البصرية اأن هذه القدرة ال تتأثر بالصف الدراسي اذلك لكان التذكر عممية عقمية تاجد
لدى جميع االاراد ب ض ال ظر عن صقهم الدراسي .

 .3متغير التخصص الدراسي :أظهرت تائج الدراسة إلى أ ه ال ياجد ارل ذا داللة إحصائية اي الذاكرة
البصرية ااق ًا لمت ير التخصص  ،اذ بم ت القيمة القائية المحسابة ( ٘ٔ٘ )ٔ.اهي غير دالة

احصائياً  ،ن قيمة ( )Pاالحتمالية (  )ٓ.ٕٕٙاكبر من (٘ٓ. )ٓ.

تقسر هذه ال تيجة من خالل تأكيد بادلي عمى دار عامل ال ضج االخبرة اي زيادة قدرات الذاكرة،

بالتا لي اأن ااراد أصحاب التخصص (االدبي ااالحيائي االتطبيقي ) هم اي مرحمة دراسية قسها
تقريباً  ،مما يع ي أ هم يمتمكان قس المستاى من القدرات االمهارات العقمية المختمقة .

أن الطمبة اي التخصص االدبي ال يختمقان عن الطمبة اي التخصص االحيائي االتطبيقي  ،اهذا
ّ
أن الذكار
ي سجم مع كان الذاكرة البصرية عممية عقمية يتمتع بها جيع االاراد االساياء  ،بمع ى ّ
ااال اث اي أي تخصص لديهم مستاى جيد من الذاكرة .

االستنتاجات :

من خالل ال تائج التي ظهرت يمكن لمباحثة أن تصيغ بعض االست تاجات م ها :
ٔ  .يتمتع طمبة المرحمة اإلعدادية بمستاى طبيعي اي الذاكرة البصرية .
ٕ  .ال تتأثر الذاكرة البصرية بكل من التخصص االصف الدراسي .
ٖ  .تتأثر الذاكرة البصرية بال اع االجتماعي (ذكار – ا اث ) .
التوصيات
اي ضاء ال تائج التي تاصمت اليها هذه الدراسة تاصي الباحثة بما يأتي:

ٔ  .إقامة دارات تثقيقية اعممية داخل المدارس تت اال ايها الماضاعات التي تشجع الطمبة عمى تذكر
المعمامات اربطها مع خبراتهم السابقة خاصة الماضاعات التي لها عالقة بالقدرات العقمية اكيقية

العمل عمى تطايرها لدى الطمبة .
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ٕ  .العمل عمى تدريب الطمبة اي المراحل ا الية عمى اال تباه ا التذكر االتركيزعمى المعمامات المهمة
االضرارية ااختيارها من بين عدة م بهات .

ٖ  .حث الطمبة عمى ضرارة أستخدام استراتيجيات مت اعة لزيادة سعة تخزين الذاكرة البصرية .

أن ذلك ساف يسهم اي الت مب
ٗ  .ضرارة عمل برامج تدريبية لتحسين اتقاية الذاكرة لدى الطمبة ا ّ
عمى الصعابات االكاديمية اخاصة صعابات القراءة .
المقترحات :

من خالل ما تاصل اليه البحث الحالي ااستكماال لبحث الماضاع بشكل أاسع تقترح الباحثة اجراء

الدراسات االتية :

ٔ  .التعرف عمى الذاكرة البصرية لدى عي ات أخرى (المرحمة المتاسطة اطمبة الجامعة االعاديين
االمتميزين ) .

ٕ .أجراء دراسة تت اال العالقة بين الذاكرة البصرية امت يرات عديدة م ها الذكاء السائل االتقكير
االم ة ااال تباه اسرعة معالجة المعمامات.

ٖ  .أجراء دراسة مقار ة بين طمبة المراحل الدراسية كااة اي الذاكرة البصرية .
ٗ  .إجراء دراسات تجريبية لمعراة اثر الذاكرة البصرية اي ت مية الث راة الم اية لدى طمبة المراحل
(االبتدائية  ،المتاسطة ،االعدادية) اذلك هميتها عممياً

قائمة المصادر

القران الكريم


أبا الديار  ،مسعد جاح (ٕٕٔٓ)  :الذاكرة العاممة وصعوبات التعمم ،الطبعة ا الى  ،مركز تقايم اتعميم

الطقل،الكايت .


ابا زيد ،خضر مخيمر(ٕٔٔٓ) :ا لذاكرة السمعية والبصرية وعالقتهما بالتعرف والفهم القرائي لدى التالميذ

العاديين وذوي صعوبات التعمم ،بحاث ادراسات مجمد  ٔٚعددٕ ،مصر .


البطاي ة ااخران

،اسامة محمد البطاي ه ،مالك احمد الرشدان،عبيد عبد الكريم السبايمة ،عبد المجيد

محمد(ٕ٘ٓٓ)  :صعوبات التعمم النظرية والممارسة  ،الطبعة االالى  ،دار المسيرة لم شر االتازيع  ،عمان .


حسيب  ،مصطقى اعمي عبد الحي محماد( ٕ٘ٓٓ) :الذاكرة وتجهيز معمومات العمميات الحسابية في

التفكير الرياضي ،المجمة المصرية لمدراسات ال قسية  ،العدد،ٗٚمجمد٘ٔ .


داايداف ،ل دال (ٖٓ : )ٜٔمدخل الى عمم النفس  ،ترجمة سيد الطااب امحماد عمر ا جيب خزام ،الطبعة

الثالثة ،دار ماكجر اهيل لم شر االتازيع .


ربيع ،محمد شحاته ( : )ٕٓٔٙقياس الشخصية ،الطبعة السادسة  ،دار المسيرة لم شر،االردن.
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الربيعي  ،زهراء عامر عبد زيد (ٕ٘ٔٓ)  :االسموب المعرفي (الفحص – التدقيق) وعالقته بالذاكرة العاممة

البصرية والسمعية لدى طمبة المرحمة االعدادية رسالة ماجستير ،كمية التربية لمعمام اال سا ية ،جامعة كربالء .


الرحا ،ج ان سعيد (ٕ٘ٓٓ)  :اساسيات في عمم النفس  ،الطبعة االالى  ،دار العربية لمعمام .



سميمان  ،سميمان عبد الااحد ابراهيم (ٕٓٔٓ)  :صعوبات التعمم النمائية واال كاديمية واالجتماعية واال نفعالية

 ،الطبعة االالى  ،مكتبة اال جما المصرية  ،القاهرة .


سهيمة ،اصيف خالد ( : )ٕٓٔٚنموذج بادلي لمذاكرة العاممة دراسة تحميمية نقدية ،مجمة العمام اإل سا ية

ااالجتماعية ،العدد ٖٓ سبتمبر ، ٕٓٔٚالجزائر .


الطحان  ،طاهرة احمد( ٕٓٔٓ)  :مهارات االستعداد لمقراءة في الطفولة المبكرة  ،الطبعة الثا ية  ،دار القكر

لم شر االتازيع  ،عمان .


عاشار ،احمد عاشار ،محمد مصطقى ،حس ي ال جار (ٕٗٔٓ) :صعوبات التعمم النمائية  ،الطبعة االالى ،

عمان دار المسيرة لم شر االتازيع  ،عمان .


عبد الحسين  ،اما ي عبد الرضا (ٕٓٔٓ)  :التمثيل المعرفي وعالقته بأساليب التعمم والتفكير لدى طمبة

المرحمة اإلعدادية  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية لمب ات  ،جامعة ب داد .


عبد الحميم  ،محمد ( ٕٗٓٓ ) :الذاكرة لدى المصابين بالثانوية و المصابين بالتخمف العقمي  ،رسالة

دكتاراه (غير م شارة)  ،جامعة عين شمس ،القاهرة.


عبد الهادي  ،بيل ااخران (ٕٓٓٓ)  :بطء التعمم وصعوباته ،دار اائل لم شر ،عمان.



العتام ،عد ان ياسف (ٕٗٓٓ) :عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق  ،الطبعة االالى  ،دار المسيرة لم شر

،عمان .


عطا  ،محمد محماد(ٖٕٔٓ)  :فاعمية استخدام تقنية القمم الناطق من خالل بعض اال نشطة القصصية في

تنمية الذاكرة البصرية لمكممات لدى طفل الروضة  ،مجمة الطقالة  ،كمية رياض االطقال  ،جامعة القاهرة .


العمجة ،خيدر اشيخ ح ان (ٕٗٔٓ)  :تاثير مرض الصرع عمى االدراك البصرية والذاكرة البصرية لدى

الراشدين دراسة عيادية لخمس حاالت ،رسالة ماجستير(غير م شارة ) جامعة البايرة .
علً  ،نىرا عبذ هللا ( :)3333بزنامج تعليمي لتنشيط الذاكزة البصزيت لطالباث قسم التزبيت الفنيت  /معهد

اعداد المعلماث في مادة عناصز واسس التصميم ،رسالت هاجستير ،ك ليت الفنىى الجويلت  ،بغذاد .
فخري  ،اهتثال ( : )3337علم النفس المعزفي وصف ودراست هندست المعزفيت والىظائف العقليت  ،الطبعت

االولى  ،دار الونهل اللبنانً .
قذوري  ،رابح قذوري ( : )3333الذاكزة البصزيت وعالقتها باضطزاب تأخز اللغت البسيط لالطفال من 5- 3

سنىاث ،ر سالت هاجستير(غير هنشىرة ) جاهعت الجزائر ،قسن علن النفس وعلىم التربيت واالرطفىنيا  ،الجزائر .

Schuhfried GmbH. ( 2014 ) : Vienna Test System : Psychological Assessment
Catalogue . Modeling , Austria .
 Stanleyn ,C.J.and Hopkins ,K.D.(1972):Educational and
Psychological Measurement and Evaluation, New Jersey ,Prentice Hall.
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ملحق رقم ( )1شهادة الجودة العالمية لمنظومة اختبارات فيينا
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ملحق ()2
شهادة الجىدة العالميت لالختباراث
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