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 الملخص: 
ين الذاكرة ستراتيجيات التذكر في تحسإ باستخدامبرنامج تدريبي  فاعلية تقصي إلى الدراسة الحاليةهدفت 

قد استخدمت الدراسة المنهج شبه و مان.ُعبسلطنة  العاملة لدى عينة من طلبة الصف الرابع في محافظة مسقط
مجموعة و (92ن=مجموعتين؛ مجموعة تجريبية )إلى ( 75خالل تقسيم الطالب المشاركين )ن= التجريبي من
للقياس القبلي بينما خضعت المجموعة التجريبية فقط للبرنامج  ناالمجموعت خضعتقد و (.92ضابطة )ن=

المجموعة ى عل ؤهفقد تم إجراما القياس التتبعي أالمجموعتين. على  تم إجراء القياس البعدي َثم  من و ،التدريبي
جلسة تدريبية بواقع جلستين  (41) تكون البرنامج التدريبي منو .بفترة شهربعد انتهاء البرنامج  فقط التجريبية

 مكوناتس لقيامن بطارية مهام الذاكرة العاملة لألطفال المعربة  النسخة اإللكترونيةقد تم استخدام و .في األسبوع
لمنفذ امكونات الذاكرة العاملة الثالثة )متوسطات  في ئيًاائج وجود فروق دالة إحصاأظهرت النتو .الذاكرة العاملة

 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي المكاني(-البصريالمكون واللفظي، ، المكون المركزي
 فروق ذات داللة وجودأظهرت النتائج . كما وذلك بعد عزل أثر القياس القبلي ،لصالح المجموعة التجريبية
القبلي، ) العاملة عبر القياساتالذاكرة  اتاختبارعلى  المجموعة التجريبية الطالب فيإحصائية في متوسطات أداء 

االختبار على  كان أداء الطالبحيث  ،الذاكرة العاملة مكون من مكوناتبالنسبة لكل ذلك و والبعدي، والمتابعة(
لى ع االختبار التتبعي أفضل من أدائهمعلى  همؤكذلك كان أداو االختبار القبلي،على  ل من أدائهمالبعدي أفض

  االختبار البعدي.
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Abstract 
This study aims at investigating the effectiveness of a training program using 

mnemonic strategies to enhance working memory in a sample of 4th graders in Muscat 

governorate in Sultanate of Oman. The study utilized a quasi-experimental research design by 

dividing participant students (N=57) into two groups; an experimental group (n=29) and a 

control group (n=28). Both groups took the pre-test while the experimental group only 

underwent the training program. Both groups took the post-test, but only the experimental 

group took the follow-up test one month after the end of the training program. The training 

program consisted of (14) training sessions; two sessions a week. The Arabic translated 

version of the Automated Working Memory Assessment Battery was used to measure 

students’ working memory. The results of the study showed that there were significant 

differences in means of working memory components (center executive, phonological loop, 

and vision-spatial sketchpad) between the experimental group and the control group in the 

post-test favoring the experimental group after controlling the post-test. The results also 

showed that there were significant differences in the means performance of students in the 

experimental group on the working memory tests across the pre-test, the post-test, and the 
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follow-up test for each of the three components of working memory. Students’ performance 

on the post-test was better than the pre-test and their performance on the follow-up test was 

better than their performance on the post-test. 
 


