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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر برنامج تكيفي معدل يف الذاكرة العاملة وفق ًا
لنموذج باديل لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مدينة �إربد.تكونت عينة الدرا�سة من
( )120طالب ًا وطالب ًة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،اختريوا بالطريقة املتي�رسة،
ووزعوا على �أربع جمموعات بالت�ساوي ،وهي :جمموعتان جتريبيتان؛ �إحداهما للذكور
ُ
والأخرى للإناث ،وجمموعتان �ضابطتان؛ �إحداهما للذكور والأخرى للإناث.ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،اُ�ستخدم برنامج تدريبي تكيفي معدل لتح�سني الذاكرة العاملة ،ا�ستناداً �إىل
منوذج باديل الثالثي الأبعاد للذاكرة العاملة ،واملكون من ( )22جل�سة ،حيث اُ�ستخدمت
و�سائل و�أدوات خمتلفة يف هذه اجلل�سات ،كالأقالم والأوراق ،واملج�سمات ،و�صور و�ألعاب.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر دال �إح�صائي ًا للربنامج التدريبي التكيفي املعدل
لتح�سني الذاكرة العاملة ،امل�ستند على منوذج باديل الثالثي الأبعاد للذاكرة العاملة ،ل�صالح
املجموعة التجريبية الذين مت تدريبهم.ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،يو�صي
الباحثان ب�إجراء درا�سات م�ستقبلية على عينات جديدة من الطلبة مبتغريات جديدة ،وكذلك
�إعداد الربامج الرتبوية املتعلقة بتح�سني الذاكرة العاملة.
الكلمات املفتاحية :الربنامج التكيفي املعدل ،منوذج باديل ،الذاكرة العاملة ،ال�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي.
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The Effect of a Modified Adaptive Training Program Based
on the Baddeley’s Model on Working Memory among Sixth
Graders in the City of Irbid

Abstract:
This study aimed to reveal the effect of a modified adaptive training
program on working memory among sixth graders in the Irbid City.The
sample of the study consisted of (120) participants selected from 6th grade
students with available method, and distributed equally into four groups: two
experimental groups, one for males and the other for females, and two control
groups, one for males and the other for females.To achieve the objectives
of the study, the researchers used the Modified Adaptive Training Program
on working memory based on the Baddeley’s Model of working memory
consisted of (22) sessions, where the researchers used various tools in these
sessions, as pencils, papers, sculptures, images and games.The results of
the study showed that there were statistical significant differences between
score on working memory scale among students in favor of the experimental
group.The researcher recommends making future studies on new samples
of students with new variables and to prepare educational programs to the
improve working memory.
Key Word: Modified Adaptive Training Program, Baddeley’s Model,
working memory, sixth graders.
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مقدمة:
الذاكرة هي �إحدى العمليات العقلية العليا املهمة يف حياة الفرد ،حيث متكّنه من
ا�ستقبال امل�ؤثرات اخلارجية ،واحل�صول على املعلومات ،ومعاجلتها ،وترميزها ،واالحتفاظ
بها ،وا�ستخدامها يف ال�سلوكات املختلفة ،وذلك وفق ًا للمواقف التي يتعر�ض لها ،كما �أن
تقدم الفرد وتطوره يعتمد �أ�سا�س ًا على ما ميتلكه من خربات خمزنة يف ذاكرته ،وت�ؤدي
الذاكرة دوراً �أ�سا�سي ًا يف حياة الفرد ،فقد بات االهتمام بها �رضورياً ،وهذا ما جاء به كتاب
الذاكرة البنجهاو�س ( ، )Ebbinghausوالذي كان �أول من قدم تف�سرياً علمي ًا خلربات الذاكرة
عام (� ، )1885إذ اتبع املنهج التجريبي يف درا�سته للذاكرة ،وحاول قيا�س الذاكرة من خالل
اختبار القدرة على تذكر مقاطع لفظية ذات معنى� ،أو عدمية املعنى ،وقد ق�سم الذاكرة �إىل
نوعني؛ وهما :الذاكرة الأولية ،والذاكرة الثانوية� ،إذ متثل الذاكرة الأولية املحتوى الراهن،
وهي الذاكرة ق�صرية املدى ،يف حني متثل الذاكرة الثانوية الال�شعور ،حيث تتحرك بعيداً عن
ال�شعور ،وهي متثل الذاكرة طويلة املدى (. )Halonen & Santrock, 2004
ومتثل الذاكرة العاملة �أهم الأنظمة املعرفية الأكرث ت�أثرياً يف عملية تن�شيط
املعلومات ومعاجلتها واالحتفاظ بها ،كما �أن دورها الوظيفي يتمثل مبعاجلة املعلومات
يف املهمات املعرفية اخلا�صة باملهارات املختلفة؛ كالتعلم ،والتفكري ،والفهم ،والتذكر
(. )Baddeley, 2003
وعرف باديل وهيت�ش ( )Baddeley & Hitchالذاكرة العاملة ب�أنها“ :نظام لتخزين
املعلومات ومعاجلتها يف وقت واحد ،وتتكون من املكون اللفظي ،الذي يقوم بتخزين
املعلومات اللفظية ،واملكون الب�رصي املكاين ،والذي يقوم بتخزين املعلومات الب�رصية
املكانية ،واملنفذ املركزي ،والذي يقوم ب�سل�سلة من املعاجلات للو�صول �إىل اال�ستجابة
ال�صحيحة” (. )Cohen, et al, 2010: 12كما يرى باديل (� )Baddeley, 2002أن الذاكرة
فعال للمعلومات ،يركز على عمليتي التخزين واملعاجلة ،كما ُتعد الذاكرة
العاملة معالج ّ
العاملة مرحلة و�سطى مهمة من وظائف الذاكرة الأ�سا�سية ،ومن حيث ال�سعة ُتعد الذاكرة
العاملة �أقل �سعة من الذاكرة طويلة املدى ،وتت�سم الذاكرة العاملة ببقاء املعلومات فيها،
طاملا �أن الفرد بحاجة �إليها ويقوم با�ستخدامها.
وللذاكرة العاملة مميزات وخ�صائ�ص عديدة؛ �أهمها :قدرتها على التخزين ،و�رسعة
ترميز املعلومات الواردة �إليها ب�شكل م�ؤقت ،كما ميكن �أن تبقى املعلومات يف الذاكرة
العاملة لأكرب وقت من خالل الإعادة والتكرار ،كذلك تتميز مبرونتها يف التعامل مع
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املعلومات� ،إذا يتم تطوير ا�سرتاتيجيات ا�سرتجاع املعلومات من خالل التكرار والرتميز،
فتعمل الذاكرة العاملة على جعل املعلومات فيها مرنة ،من خالل �إعادة تنظيم املعلومات
بطريقة تفاعلية ،كما �أنها حتفظ املعلومات ب�صورة جديدة من �أجل ا�ستخدامها يف التفكري،
واتخاذ القرارات املنا�سبة؛ للقيام بالأعمال املوكلة للفرد ،وتختلف قدرتها يف ا�سرتجاع
بناء على نوعية وخ�صائ�ص املعلومات املطلوب ا�سرتجاعها ،و ُتعد الذاكرة
املعلومات ً
العاملة ذات طاقة حمدودة ،كما تتميز الذاكرة العاملة ب�سعتها املتغرية تبع ًا للمعلومات
املقدمة للفرد؛ ف�سعتها تتوقف على الوحدات التي ت�ستخدم يف قيا�سها ،وتتميز بقدرتها
على حل امل�شكالت اللفظية وغري اللفظية ،وذلك من خالل :التن�شيط ،واالختيار االنتقائي
للمعلومات الالزمة؛ لإمتام املهمة املطلوب �إجنازها ،و�إجراء عمليات اال�ستدالل ،واملقارنة،
والتن�سيق بني هذه املعلومات (. )Caplan & Waters, 2002; Baddeley, 2007
وميكن تف�سري �أن �أداء الذاكرة العاملة لدى الأطفال حمدود �إىل عدم القدرة على التكرار،
والذي يح ّد من القدرة على ا�سرتجاع املعلومات ،وهذا ما دعا الباحثني لإيجاد طرق لتح�سني
�أداء الذاكرة العاملة ،وذلك من خالل التدريب ،وممار�سة اال�سرتاتيجيات القائمة على التكرار
اللفظي� ،أو جتميع العنا�رص �إىل عن�رص واحد� ،أو ابتكار ق�صة ذهنية� ،أو ا�ستخدام ال�صور؛
جلعل العنا�رص �أكرث بروزاً ،ولكن هذا النوع من التدريب قد ال يت�سم بدقة الإجراءات ،ك�شكل
من �أ�شكال التدريب (تدريب الذاكرة العاملة) ؛ لأنها قد تنجح من خالل حتايل الفرد ،وقد
تنجح مل�ساعدة الفرد يف تتبع اخلطوات الالزمة حلل م�شكلة يف الريا�ضيات ،وعلى الرغم
من ذلك ،ثبتت فاعلية الربامج التدريبية الإ�سرتاتيجية يف تعزيز الأداء وحت�سينه فقط يف
مهمة تدريب� ،أو جمموعة قليلة من املهمات التي تنطوي على النوع نف�سه من املعلومات
(. )Morrison & Chein, 2011حيث يربز دور الربامج التدريبية يف حتديد الأداء املعريف
والذهني للذاكرة العاملة لدى الفرد ،وت�سهم يف حتديد نقاط ال�ضعف لدى الأفراد ،ليتم فيما
بعد و�ضع برامج منا�سبة خلربات الفرد وقدراته لتطويرها وتنميتها (. )Pickering, 2006

مشكلة الدراسة:
حتظى الذاكرة العاملة باهتمام وا�ضح لدى علماء النف�س املعرفيني ،وذلك ملا لها
من �أهمية كبرية يف حياة الفرد �صغرياً� ،أم كبرياً� ،إن كان طالب ًا يتعلم� ،أو يقوم بعمل ما؛
فالذاكرة العاملة نظام مرن ملعاجلة املعلومات ،ي�ؤدي وظائف عديدة؛ كالتفكري ،والتحكم
باالنتباه ،والتخطيط للقيام بعمل ما ،واتخاذ القرارات املنا�سبة ،واحل ّد من اال�ستجابات
غري املنا�سبة.ووفق ًا لذلك ف�إن الطلبة ي�ستقبلون املهمات الأكادميية ،ويعاجلونها وفق ًا
لإ�سرتاتيجيات معرفية ،وذلك من خالل جتميع الوحدات املنف�صلة من املعلومات ،وعمل
روابط بينها ،وربطها باملعرفة ال�سابقة ،والتعبري عنها ب�صورة خمرجات.
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ولأهمية الذاكرة العاملة يف حياة الفرد ب�شكل عام ،والطالب ب�شكل خا�ص ،تناولت
الدرا�سة احلالية �أثر برنامج تدريبي تكيفي وفق ًا لنموذج باديل لتح�سني الذاكرة العاملة
مبكوناتها الثالثة( :املكون اللفظي واملكون الب�رصي واملنفذ املركزي)  ،والتعرف �إىل �أكرث
املكونات ت�أثراً بالربنامج ،وهل هناك �أثر للربنامج التدريبي على املكونات الثالثة ،وهل
هذا التح�سن ي�ستمر لفرتة الحقة؟ ومبا �أن الربامج التكيفية حا�سوبية ،فقد ي�صعب تطبيقها
يف املدار�س ،وذلك لعدم توافر جهاز حا�سب لكل طالب يف ال�صف ،لذا �سعت الدرا�سة احلالية
لتقدمي برنامج تكيفي معدل؛ �أي تطبيقه ب�أدوات وو�سائل متوفرة للمعلم �أو املعلمة داخل
غرفة ال�صف ،مما دعا �إىل ا�ستق�صاء �أثر برنامج تدريبي تكيفي معدل يف الذاكرة العاملة
وفق ًا لنموذج باديل لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س يف مدينة �إربد.

أهميـة الدراسـة:
�Ú Úأوالً-الأهمية النظرية :ما زال تناول الذاكرة العاملة كمادة بحثية رئي�سة يف
جمال علم النف�س املعريف يف طور النمو ،وحاولت كثري من الأبحاث والدرا�سات احلديثة
البحث عن طبيعتها ،و�أثرها يف العمليات العقلية واملعرفية املختلفة ،وكل ذلك من �أجل
املزيد من املعرفة؛ للوقوف على فهمها ب�شكل �أكرب ( ،)Olzmann, 2012وتت�سم الأهمية
النظرية للدرا�سة احلالية ب�أنها تتناول جان ًبا حيو ًيا من املعرفة ،واكت�سابها �ضمن معاجلة
املعلومات للفرد� ،إذ قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف تطوير اجلانب النظري اخلا�ص مبو�ضوع
الذاكرة العاملة ،بالنظر �إىل ندرة البحوث والدرا�سات ،التي �أجريت على هذا النوع من
أي�ضا �أن تثري نقاطً ا بحثية ،مل
الدرا�سات يف البالد العربية ،كما ميكن لنتائج هذه الدرا�سة � ً
ُتدر�س بعد؛ كقيا�س املنفذ املركزي ،وتزويد املكتبة العربية بدرا�سة جتريبية قد ت�سهم يف
دفع عجلة البحوث الرتبوية �إىل التقدم.
Ú Úثانياً-الأهمية التطبيقية :تربز �أهمية الدرا�سة احلالية كونها تنفرد بتطبيق
برنامج تدريبي تكيفي معدل ،ميكن ا�ستخدامه دون احلاجة �إىل احلا�سوب يف الأو�ضاع
ال�صفية االعتيادية ،كما ميكن اال�ستفادة منه يف تدريب الطلبة يف خمتلف املراحل الدرا�سية
لتن�شيط الذاكرة العاملة لديهم وتفعيلها ،وقد ت�ؤدي الدرا�سة احلالية �إىل نتائج ذات �أهمية
كبرية يف لفت انتباه املربيني واملعلمني �إىل االهتمام بالتدريب لتح�سني الذاكرة العاملة
ملا لها من دور ينعك�س يف حياة الطلبة وعملية التعلم ،كما ميكن �أن يكون لنتائج هذه
الدرا�سة �أثر فاعل يف تو�ضيح كفاءة بع�ض ا�سرتاتيجيات تنمية الذاكرة العاملة من خالل
الربامج التدريبية؛ لتح�سني العملية التعليمية ،يف م�ؤ�س�سات التعليم يف الأردن.
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أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة احلالية على حتقيق الأهداف الآتية:
 الك�شف عن الفروق يف متو�سطات �أداء طلبة ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة
العاملة الفوري ،وفق املجموعة ،واجلن�س ،والتفاعل الثنائي.
 التعرف على الفروق يف متو�سطات �أداء طلبة ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة
العاملة امل�ؤجل ،وفق املجموعة ،واجلن�س ،والتفاعل الثنائي.

فرضيات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على الفر�ضيتني الآتيتني:
♦ ♦الفر�ضية ا لأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )α ≤ 0.05يف متو�سطات �أداء طلبة ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة العاملة الفوري،
وفق املجموعة ،واجلن�س ،والتفاعل الثنائي.
♦ ♦الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05يف متو�سطات �أداء طلبة ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة العاملة امل�ؤجل،
وفق املجموعة ،واجلن�س ،والتفاعل الثنائي.

التعريفات اإلجرائية واالصطالحية:
ا�شتملت الدرا�سة على جمموعة من املفاهيم ،وهي كما ي�أتي:
◄◄الربنامج التكيفي املعدل للذكرة العاملة :هو جمموعة من املهمات التدريبية

التي تهدف �إىل تن�شيط وحت�سني الذاكرة العاملة ،لدى عينة من طلبة ال�صف ال�ساد�س يف
مدينة �إربد ،بحيث تت�ضمن هذه املهمات ( )20جل�سة تدريبية ،بواقع ( )30دقيقة لكل
جمموعة من املجموعات التجريبيةُ ،ت�ستخدم فيها �أن�شطة متنوعة ال تعتمد جهاز احلا�سوب
ب�شكل رئي�س ،كما مت تكييف املهمات التدريبية بحيث تنا�سب م�ستويات الذاكرة العاملة:
(املنخف�ضة ،واملتو�سطة ،واملرتفعة) لدى طلبة املجموعات التجريبية ،واعتمدت املهمات
وظائف اخلا�صة بتن�شيط الذاكرة العاملة التخزين واملعاجلة ،وت�ضمنت الأن�شطة مكوناتها
الثالثة وهي :املكون اللفظي ،واملكون الب�رصي ،واملنفذ املركزي وفق خطة زمنية حمددة.
◄◄الذاكرة العاملة :خمزن م�ؤقت حمدود ال�سعة للمعلومات ،وقد ت�ساعد الفرد يف
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�إنتاج ا�ستجابات جديدة ،وذلك من خالل عدة مكونات ،وتقوم بوظيفتي التخزين واملعاجلة
م ًعا (. )Baddely, 1992وتعرف �إجرائياً :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب /الطالبة على
البطارية العربية الآلية ملهمات الذاكرة العاملة للأطفال.
◄◄حمددات الدرا�سة :ميكن تعميم نتائج الدرا�سة احلالية بعينة الدرا�سة املمثلة
بطلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،واملكونة من ( )120طالب ًا وطالب ًة من الطلبة امللتحقني
باملدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية يف منطقة بيت ر�أ�س التعليمية
يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام  ،2014 /2013وب�أدوات الدرا�سة املتمثلة يف كل من
الربنامج التدريبي التكيفي املعدل لتح�سني الذاكرة العاملة ،واختبار �أثر �سرتوب ،والبطارية
العربية الآلية ملهمات الذاكرة العاملة للأطفال امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة والتحقق من
خ�صائ�صها ال�سيكومرتية (�صدقها وثباتها)  ،كما ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء
�صدق ا�ستجابات املفحو�صني من �أفراد عينة الدرا�سة واخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأدوات
القيا�س على عينات م�شابهة.

الدراسات السابقة:
تناولت درا�سات عدة �أثر التدريب على الذاكرة العاملة منها :درا�سة م�صطفى ()2003

التي هدفت الك�شف عن �أثر برنامج للتدريب على بع�ض وظائف الذاكرة اللفظية العاملة
يف اال�ستدعاء املبا�رش للمعلومات لدى عينة من ( )58من الطلبة ذوي �صعوبات التعلم
يف املرحلة الأ�سا�سية ،يف مدينة طنطا ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف اال�ستدعاء املبا�رش للمعلومات من الذاكرة العاملة اللفظية ،ل�صالح املجموعة
التجريبية تعزى للربنامج التدريبي.

الدرا�سة التي �أجراها كل من �سكانلون ودري�رش

و�ساركار (& Scanlon, Drescher

 )Sarkar, 2007يف الواليات املتحدة الأمريكية على عينة من ( )23فرداً بهدف الك�شف
عن فاعلية برنامج تدريبي معريف با�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف حت�سني االنتباه الب�رصي،
والذاكرة العاملة الب�رصية املكانية ،و�رسعة املعاجلة�.أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف حت�سني الذاكرة العاملة الب�رصية تعزى للربنامج التدريبي ،ل�صالح املجموعة
التجريبية.

كما هدفت درا�س ة حامداين و�سلوكي

وتونك (& �Tong, 2008 Hamedani, Slu

 )gockiالتي �أجريت يف الواليات املتحدة الأمريكية �إىل الك�شف عن فاعلية برنامج تدريبي
معريف با�ستخدام �شبكة االنرتنت لتح�سني الذاكرة العاملة لدى عينة من ( )6طالب من
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طلبة اجلامعة�.أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�سني الذاكرة العاملة
املكانية ،تعزى للربنامج التدريبي ،ول�صالح املجموعة التجريبية.
وهدفت الدرا�سة التي �أجراها كل من ثوريل واخرون ( )Thorell, et al, 2009يف
ال�سويد �إىل الك�شف عن �أثر التدريب على حت�سني الوظائف التنفيذية وتنميتها يف الذاكرة
العاملة ،لدى الأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة.وذلك من خالل ا�ستخدام برنامج تدريبي
حمو�سب م�ستند على �ألعاب الكمبيوتر ،لتح�سني الذاكرة العاملة ملدة خم�سة �أ�سابيع ،تكونت
عينة الدرا�سة من جميع الأطفال يف �أربع مدار�س لريا�ض �أطفال� ،أظهرت وجود �أثر دال
�إح�صائي للربنامج التدريبي يف حت�سني الوظائف التنفيذية للذاكرة العاملة ،ومهماتها ،كما
بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�سني وتنمية الوظائف التنفيذية
للذاكرة العاملة ،ل�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرى دهلني ( )Dahlin, et al, 2009درا�سة يف ال�سويد هدفت �إىل الك�شف عن �أثر
التدريب على مهمات املنفذ املركزي يف الذاكرة العاملة ،على عينة من ( )168فرداً ،تراوحت
�أعمارهم ما بني ( )40 - 35عاماًُ ،و ِّزعوا �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة ،و ُد ِّر�س �أفراد
املجموعة التجريبية من خالل الربنامج التدريبي ،بينما مل يتلق �أفراد املجموعة ال�ضابطة
�أي تدريب�.أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر دال �إح�صائي ًا للتدريب على مهمات املنفذ
املركزي يف الذاكرة العاملة ،ل�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرى هوملز وكرثكول وداننغ ()Holmes, Gathercole & Dunning, 2009
درا�سة يف اجنلرتا هدفت �إىل الك�شف عن �أثر التدريب على برنامج تكيفي لتح�سني وزيادة
الذاكرة العاملة لدى عينة من الأطفال الذين يعانون �ضعف ًا يف الذاكرة العاملة.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )42طالبا وطالبة ،تراوحت �أعمارهم بني (� )10 - 9سنوات�.أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الأداء الأكادميي والوظائف املعرفية ،وحت�سن ًا كبرياً
يف جميع مكونات الذاكرة العاملة ،تعزى للربنامج التدريبي.بعد تطبيق الربنامج مبا�رشة،
وبعد مرور �ستة �أ�شهر من انتهاء الربنامج ،ول�صالح املجموعة التجريبية.

وقام دورنبيجري وبو�سني وهيننك وكول�سن وبثاين

(Dronenberger, et al,

 )2011بدرا�سة يف الواليات املتحدة هدفت الك�شف عن مدى فاعلية برنامج تدريبي يف
حت�سني الذاكرة العاملة على عينة مكونة من (� )9أطفال �ضمن الفئة العمرية (15 - 7
�سنة) ممن خ�ضعوا جلراحة زراعة قوقعة ،وقام اجلميع بالتدريب على برنامج تدريب
كوجمد ( )Cogmedللذاكرة العاملة� ،أظهرت النتائج وجود حت�سن يف �أداء الأطفال على
معظم متارين الربنامج التدريبي املطبق عليهم وعلى مقايي�س الذاكرة العاملة اللفظية،
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وغري اللفظية ،ومهارات تكرار اجلملة ح�سب �آراء �أولياء الأمور مبا�رشة بعد انتهاء الربنامج،
وم�ستوى منخف�ض على مقايي�س املتابعة ،التي ُعقدت بعد مرور �شهر واحد من انتهاء
الربنامج التدريبي ،وا�ستمر حت�سن مهارة تكرار اجلملة ب�شكل دال �إح�صائيا بعد مرور �ستة
�أ�شهر من انتهاء التدريب.
ويف درا�سة جلاد الرب ( )2011حول مدى فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة
العاملة واالنتباه ،و�ضبط الذات لدى الطلبة املوهوبني يف املرحلة االبتدائية يف م�رص،
وعلى عينة من ( )44طالب ًا وطالب ًة من طلبة ال�صف الرابع� ،أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف القيا�س البعدي ملهمات الذاكرة العاملة ،واالنتباه ،وال�ضبط
الذاتي ،تعزى للربنامج التدريبي ،ول�صالح املجموعة التجريبية.

و�أجر ى �س�شوزير وهامب�شري وداجللي�ش

(�Schweizer, Hampshire & Dal

 )gleish, 2011درا�سة يف بريطانيا هدفت الك�شف عن �أثر التدريب النف�سي للذاكرة العاملة
املهمات املعرفية والعاطفية للمنفذ املركزي ،تكونت عينة الدرا�سة من ()45
على حت�سني
َّ
فرداً بالغاً�.أظهرت النتائج وجود �أثر دال �إح�صائي ًا للتدريب على مهمات املنفذ املركزي،
بالإ�ضافة �إىل �أثره يف حت�سني مهمات �سرتوب ،وعمليات التحكم املعريف كاتخاذ القرارات
يف البيئات االنفعالية.
وهدفت درا�سة �شني وواجن وواجن ( )Chen, Wang & Wang, 2011التي �أجريت
يف اليابان �إىل الك�شف عن �أثر برنامج تدريبي يعتمد احل�ساب الذهني لتح�سني الذاكرة
العاملة لدى عينة من ( )24طالب ًا وطالبة من طلبة املرحلة االبتدائية� ،أن تدريب الطلبة
على �أداء جمموعة من مهمات احل�ساب الريا�ضي ،ودفعهم حلفظ �أرقام تتكون من منازل
خمتلفة قادرة على حت�سني قدرة الطلبة على االحتفاظ باملعلومات الفونولوجية والب�رصية
املكانية ،و�أن القيام بعمليات ح�سابية باالعتماد على املكون الب�رصي لت�شكيل �صور ذهنية
يح�سن القدرات املعرفية.
و�أجرى بوميا وعامر ( )Bomyea & Amer, 2011درا�سة يف الواليات املتحدة
الأمريكية هدفت الك�شف عن �أثر برنامج تدريبي لأداء الوظائف التنفيذية على �سعة
الذاكرة العاملة والأفكار الالعقالنية على عينة مكونة من ( )50طالب ًا و طالبة من طلبة
املهمات التنفيذية لدى
البكالوريو�س� ،أظهرت النتائج وجود حت�سن دال �إح�صائ ًيا يف �أداء
َّ
�أفراد املجموعة التجريبية مقارنة مع املجموعة ال�ضابطة.
وقام ويت ( )Witt, 2011بدرا�سة يف اجنلرتا هدفت �إىل الك�شف عن �أثر برنامج تدريبي
للذاكرة العاملة الب�رصية املكانية ،واملنفذ املركزي بهدف حت�سني الذاكرة العاملة والأداء
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الريا�ضي للأطفال ،على عينة مكونة من ( )38طالب ًا وطالب ًة من طلبة املرحلة االبتدائية،
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�سن الأداء الريا�ضي للأطفال،
تعزى للربنامج التدريبي للذاكرة العاملة ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك
الذاكرة العاملة وحت�سني عملها ،ل�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرى زلين�سكي و�آخرون ( )Zelinski, et al, 2011درا�سة يف الواليات املتحدة
هدفت �إىل الك�شف عن الآثار التدريبية يف الذاكرة العاملة ح�سب برنامج تدريبي تكيفي
معريف لكبار ال�سن ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )487م�شاركاً ،بينت نتائج الدرا�سة حت�س ًنا
ملحوظً ا عند اكتمال الربنامج للمجموعة التجريبية على الذاكرة العاملة واالنتباه ,و�رسعة
املعاجلة ال�سمعية ،وا�سرتجاع قائمة الكلمات ,وت�سل�سل الأرقام لكن التح�سينات ال�سابقة
�أ�صبحت غري مهمة بعد ثالثة �أ�شهر من االنقطاع عن الربنامج.
و�أجرى دونك و�آخرون ( )Donk, et al 2013درا�سة يف هولندا ،حول الآثار طويلة
الأمد وق�صرية الأمد لأحد برامج التدريب التي تهدف �إىل حت�سني الوظائف التنفيذية ،والذاكرة
العاملة املقدمة يف املدر�سة لعينة من طلبة فرط الن�شاط ،ونق�ص االنتباه (� ، )ADHDأن
هناك دالئل حمدودة ،ولكنها واعدة يف الوقت نف�سه؛ لأن برامج تدريب الذاكرة العاملة
وبرامج تدريب الوظائف التنفيذية الأخرى قادرة على حت�سني الأداء الأكادميي لطلبة
ا�ضطراب فرط الن�شاط ونق�ص االنتباه ووجود �أثر دال �إح�صائي ًا للنظام التدريبي التكيفي
يف حت�سني �أداء الذاكرة العاملة للمهمات اللفظية واملكانية.
ويف درا�سة �أجراها جيب�سون و�آخرون ( )Gibson, et al, 2013يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،للك�شف عن نظام تدريبي تكيفي لتح�سني �أداء الذاكرة العاملة اللفظية
واملكانية ،بالإ�ضافة �إىل املهمات اللفظية واملكانية للذاكرة العاملة على عينة من ()20
دربوا ملدة خم�سة �أ�سابيع�.أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة نوترِّ ،
�أثر دال �إح�صائي ًا للنظام التدريبي التكيفي يف حت�سني �أداء الذاكرة العاملة للمهمات اللفظية
واملكانية و�أن �ألعاب تدريب الدماغ احلا�سوبية قادرة على حت�سني الوظائف التنفيذية،
الذاكرة العاملة و�رسعة معاجلة املعلومات لدى ال�شباب.
كما قام نو�شي و�آخرون ( )Nouchi, et al, 2013بدرا�سة يف اليابان هدفت الك�شف
عن فاعلية برنامج تدريبي يعتمد لعبة تدريب دماغية لتح�سني الوظائف التنفيذية ،و�سعة
الذاكرة العاملة ،و�رسعة معاجلة املعلومات لدى عينة من (� )32شاباً�.أظهرت النتائج �أن
للربنامج التدريبي �أثر على حت�سني الذاكرة العاملة ،و�رسعة معاجلة املعلومات.
كما �أظهرت درا�سة با�سكو و�آخرون ( )Pascoe, et al, 2013التي �أجريت يف ا�سرتاليا
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على عينة مكونة من ( )126طف ًال تراوحت �أعمارهم (� )7سنوات وجود �أثر للربنامج التدريبي
التكيفي على حت�سني الذاكرة العاملة ول�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجر ى كرو�سببرين ونوردين وكوملان (�Kroesbergen, Noordende & Kolk
 )man, 2014درا�سة يف هولندا هدفت الك�شف عن العالقة بني الذاكرة العاملة والكتابة
واحل�ساب يف مرحلة ما قبل املدر�سة ،كما هدفت �إىل ا�ستك�شاف �إمكانية تدريب الأطفال
على الذاكرة العاملة ،والتحقق من الآثار املكت�سبة من التدريب على مهارات الذاكرة العاملة
واملهارات العددية ،وحت�سني مهارات الذاكرة العاملة ،ومهماتها ،تكونت عينة الدرا�سة من
( )51طالب ًا وطالبة من ذوي الأداء ال�ضعيف من مدار�س لريا�ض �أطفال� ،أ�شارت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للربنامج التدريبي يف حت�سني مهارات الذاكرة العاملة،
ومهماتها ،ول�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرت هوملز وجاثريكول ( )Holmes & Gathercole, 2014درا�سة يف اجنلرتا
هدفت الك�شف عن �أثر التدريب على الذاكرة العاملة يف خمتربات املدار�س.تكونت عينة
الدرا�سة الأوىل من ( )22طالباً ،تراوحت �أعمارهم بني (� )9 - 8سنوات ،وتكونت عينة
الدرا�سة الثانية من ( )100طالب ،تراوحت �أعمارهم بني ( )11 - 9عاماً� ،أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن للربنامج التدريبي التكيفي �أثراً دا ًال �إح�صائي ًا على حت�سني مهارات الذاكرة
العاملة لدى �أفراد عينة الدرا�سة الأوىل.

التعقيب على الدراسات السابقة:
مبطالعة الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سةُ ،يلحظ اهتمام بع�ضها
بتناول الذاكرة اللفظية كدرا�سة م�صطفى ( ، )2003وبع�ضها الآخر من الدرا�سات تناول
الذاكرة الب�رصية؛ كدرا�سة �سكانلون و�آخرين (. )Scanlon, et al, 2007وهناك بع�ض
الدرا�سات اهتمت بدرا�سة املنفذ املركزي ،كما ورد قي درا�سة بوميا وعامر (& Bomyea
. )Amer 2011
كما �أن بع�ض الدرا�سات ت�شري �إىل �أن الذاكرة العاملة تتح�سن من خالل الربامج التدريبية
وانخف�ض التح�سن يف جل�سة املتابعة كدرا�سة دورنبيجري و�آخرين (Dronenberger, et al,
 ، )2011وبت�ضا�ؤل هذا التح�سن بعد (� )3أ�شهر ،كدرا�سة زلين�سكي و�آخرين (Zelinski, et
 ، )al, 2011يف حني �أ�شارت درا�سات �أخرى �أن الربامج مفيدة كدرا�سة (Gibson, et al,
 )2013ودرا�سة ( ، )Nouchi, et al, 2013و�أن هناك حت�س ًنا ملحوظً ا يف �أداء الذاكرة العاملة
امل�ؤجل ،كدرا�سة �شني و�آخرين ( ، )Chen, et al, 2011وهوملز و�آخرون (Holmes, et al,
 ، )2009والتي �أظهرت التح�سن مبا�رشة بعد اكتمال الربنامج واملتابعة بعد (� )6أ�شهر من
انتهاء الربنامج ،مما يربر �إجراء هذه الدرا�سة.ويف �ضوء ذلك ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات
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ال�سابقة باالطالع على كيفية تنفيذ الربنامج التدريبي ،ويلحظ �أن الدرا�سات ال�سابقة تناولت
الذاكرة العاملة ك�أجزاء متناثرة ولي�س كوحدة متكاملة ،وتتميز الدرا�سة احلالية بتجاوزها
هذا النق�ص؛ �إذ تتناول الذاكرة العاملة كوحدة واحدة ،وبالتايل ف�إن الدرا�سة احلالية تختلف
عن الدرا�سات ال�سابقة ،بتناولها الذاكرة اللفظية والذاكرة الب�رصية واملنفذ املركزي معاً.

الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
اتبعت هذه الدرا�سة املنهج �شبة التجريبي ،وذلك من خالل ت�صميم جمموعات
غري متكافئة� ،إذ طُ بق اختبار قبلي للمجموعتني (ال�ضابطة والتجريبية)  ،ومن ثم طُ بق
الربنامج التدريبي على املجموعة التجريبية ذكوراً و�إناثاً ،وبعدها �أُجري اختبار بعدي
لكال املجموعتني ،وبعد مرور �شهر� ،أُجريت درا�سة متابعة (م�ؤجلة) للمجموعتني؛ للت�أكد من
ا�ستمرارية ت�أثري الربنامج.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية
التابعة ملنطقة لواء ق�صبة اربد الأوىل ،امل�سجلني للف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي
( ، )2014 - 2013والبالغ عددهم ( )7156طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )3337طالباَ ،و
( )3819طالبةً ،موزعني على ( )103مدر�سة للذكور والإناث.
عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة املتي�رسة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،واملكونة
من ( )120طالب ًا وطالب ًة موزعني على �أربع جمموعات ،منها :جمموعتان جتريبيتان (�شعبة
ذكور ،و�شعبة �إناث)  ،وجمموعتان �ضابطتان (�شعبة ذكور ،و�شعبة �إناث)  ،وكل جمموعة
مكونة من ( )30طالب ًا وطالبةً.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات المجموعة والجنس ومستوى الذاكرة العاملة

املجموعة
التجريبية

م�ستوى الذاكرة العاملة
منخف�ض
متو�سط
مرتفع
املجموع
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الذكور

الإناث

11

9

9

12

10

9

30

30
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الذكور

الإناث

11

9

9

12

10

9

30

30

60

60

أدوات الدراسة:

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا ُ�ستخدمت الأدوات الآتية:
◄◄�أوالً-برنامج تدريبي تكيفي معدل لتح�سني الذاكرة العاملة� :أع َّد الربنامج التدريبي
التكيفي املعدل لتح�سني الذاكرة العاملة ،ا�ستناداً �إىل منوذج باديل الثالثي الأبعاد للذاكرة
العاملة ) ، Memory (Baddeley’s Tripartitie Workingويرى باديل �أن الذاكرة العاملة
نظام ن�شط يف معاجلة املعلومات ،يركز على عمليتي :التخزين واملعاجلة ،و�أنها قابلة
للتطور والتح�سن بالتدريب املنظم (. )Cowan, 2012

خطوات بناء الربنامج التدريبي التكيفي املعدل لتح�سني الذاكرة العاملة:
يهدف الربنامج التدريبي التكيفي املعدل �إىل حت�سني الذاكرة العاملة مبكوناتها
الثالث :املكون اللفظي ،واملكون الب�رصي ،واملنفذ املركزي لدى طلبة ال�ساد�س الأ�سا�سي.
وي�ستهدف هذا الربنامج طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مدر�سة بيت ر�أ�س الثانوية
ال�شاملة للبنات ،ومدر�سة بيت ر�أ�س الأ�سا�سية للذكور ،وهم الطلبة امللتحقون يف الف�صل
الثاين للعام الدرا�سي)  ،( 2014 - 2013وعددهم ( )120طالب ًا وطالبةً ،ولقد روجع الأدب
الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،مثل :هوملز وكرثكول وداننغ
( ، )Holmes, Gathercole & Dunning, 2009ودرا�سة �سكانلون ودري�رش و�ساركار
( ، )Scanlon, Drescher & Sarkar, 2007ودرا�سة ثوريل و�آخرون (Thorell, et al,
 ، )2009وكان الهدف من هذه املراجعة التعرف �إىل الربامج التدريبية التكيفية ومكوناتها
الرئي�سة و�إجراءاته وت�صميمه والهدف اخلا�ص لكل من ن�شاط من الأن�شطة التكيفية اخلا�صة
بالذاكرة العاملة والربنامج ككل ،واال�ستفادة منها ب�إعداد الأن�شطة اخلا�صة باملكون اللفظي
واملكون الب�رصي ،وهذه الأن�شطة تكيفية وحمو�سبة تراعي م�ستويات الذاكرة للمتدرب.
وا�شتمل الربنامج على ( )22جل�سة تدريبية ،اعتمدت �أن�شطة الربنامج على الأ�سا�س النظري
اخلا�ص بنموذج باديل للذاكرة العاملة ،حيث تراوحت مدة كل ن�شاط تدريبي ( )30دقيقة
لكل جمموعة من املجموعات التجريبية ،وتكون الربنامج التكيفي املعدل من ( )20جل�سة
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تدريبية ،وجل�سة تعارف وجل�سة ختامية وهو تكيفي؛ لأنه يتم تكييف املهمات التدريبية،
وفق م�ستويات الذاكرة العاملة للمتدرب� ،إذ مت حتديد م�ستوى الذاكرة العاملة لدى املتدرب،
وتقدمي مهمات تنا�سب هذا امل�ستوى �إما باالنتقال �إىل مهمات �أعلى� ،أو العودة �إىل مهمات
�أقل �صعوبة ،حيث تتدرج املهمات التي يت�ضمنها الربنامج يف ال�صعوبة ،وتتدرج �أن�شطة
الربنامج من الب�سيط �إىل املعقد ،ومن ال�سهل �إىل ال�صعب ،حتى ي�صل الطلبة �إىل حمك الإتقان.
وطبقت بع�ض الأن�شطة ب�شكل فردي وطُ بقت �أخرى ب�شكل جماعي ،وفق طبيعة و�أهداف كل
ِّ
ن�شاط ،واختريت الأن�شطة بحيث تراعي الوظائف الرئي�سة للذاكرة العاملة وهي املعاجلة
والتخزين ملعلومات ،كما تراعي م�ستويات الذاكرة العاملة لدى الطالب ،وهو معدل؛ لأنه ال
طبق الربنامج فعلي ًا �صباح يوم
يعتمد على احلا�سوب و�إمنا يتم تكييف م�ستوى املهمة ،وقد ِّ
 2014 - 3 - 31وانتهى تطبيق الربنامج للمجموعات التجريبية يوم ،2014 - 4 - 25
وبواقع جل�سة واحدة لكل جمموعة جتريبية ،وقد ا�شتمل الربنامج التدريبي التكيفي املعدل
على ثالثة مكونات؛ على النحو الأتي:
Ú Úاملكون اللفظي :وتكمن مهمته ووظيفته يف االحتفاظ باملعلومات اللفظية الن�شطة
من خالل الت�سميع الذاتي لها وا�ستدعائها مبا�رشة ،ويتحقق ذلك من خالل ( )7جل�سات
تدريبية هي :اتباع خطوات تنفيذ اجلل�سة (التعليمات)  ،وجمموعات الأعداد ،ومدى اجلمل،
و�سال�سل الأعداد ،وبرامج التلفاز ،وت�صنيف الكلمات ،وترتيب الأحداث.
Ú Úاملكون الب�رصي :وتكمن مهمته ووظيفته يف االحتفاظ باملعلومات الب�رصية
املكانية الن�شطة من خالل ا�ستخال�ص املعاين منها وا�ستدعائها مبا�رشة ،ويتحقق ذلك
من خالل ( )6جل�سات تدريبية هي :حتديد الأ�شياء املفقودة ،وتكميل الأ�شكال الناق�صة،
واال�سرتجاع من الذاكرة وفقا لرتتيب معني ،وا�سرتجاع فئات الأ�شياء املرئية ،وترتيب
ال�صور ،وتكوين كلمات بعد اكت�شاف العالقات.
Ú Úاملنفذ املركزي :وتكمن مهمته ووظيفته يف �إدارة العمليات املعرفية واتخاذ
القرار املنا�سب للقيام باملهام واجنازها ،ويتحقق ذلك من خالل له ( )7جل�سات تدريبية
هي :جمموعة اخلطوط ،وت�أثري املوقع ،وجتربة الأعداد ،وجمموعة احليوانات ،وجمموعة
املهمات تهتم بزيادة
الفواكه ،وجمموعة الأ�شكال الهند�سية ،وجمموعة ورق اللعب ،كل هذه
َّ
تركيز انتباه الطالب على مثريات معينة يقوم مبعاجلتها وكف املثريات التي ال عالقة لها
باملعاجلة ،ويتم ح�ساب �صحة الإجابات وزمنها.واجلدول ( )2يو�ضح ملخ�ص ًا جلل�سات
الربنامج ،ونوع الن�شاط ،والتدريب امل�ستخدم ،والهدف منه ،والو�سائل والأدوات امل�ستخدمة.
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الجدول ()2
جلسات البرنامج ونوع النشاط والتدريب المستخدم والهدف منه والوسائل واألدوات المستخدمة

اجلل�سات

نوع
الن�شاط

التدريب

اجلل�سة الأوىل

لفظي

�إتباع خطوات
تنفيذ اجلل�سة
(التعليمات)

اجلل�سة
الثانية

لفظي

جمموعات
الأعداد

اجلل�سة الثالثة

لفظي

مدى اجلمل

لفظي

�سال�سل الأرقام

لفظي

برنامج التلفاز

لفظي

ت�صنيف الكلمات

لفظي

ترتيب الأحداث

ب�رصي

حتديد الأ�شياء
املفقودة

يحدد الطالب الأ�شياء املفقودة من التكوينات
والأ�شكال

تكميل الأ�شكال
الناق�صة

يغلق الطالب ذهنيا �أ�شكاال ومناذج ب�صورة
�سليمة

اجلل�سة
الرابعة
اجلل�سة
اخلام�سة
اجلل�سة
ال�ساد�سة
اجلل�سة
ال�سابعة
اجلل�سة
الثامنة
اجلل�سة
التا�سعة
اجلل�سة
العا�رشة
اجلل�سة
احلادية ع�رش
اجلل�سة
الثانية ع�رش
اجلل�سة الثالثة
ع�رش

ب�رصي

ب�رصي
ب�رصي

اال�سرتجاع من
الذاكرة وفقا
لرتتيب معني
ا�سرتجاع فئات
الأ�شياء املرئية

ب�رصي

ترتيب ال�صور

ب�رصي

تكوين كلمات
بعد اكت�شاف
العالقات

الهدف
�صورا لبع�ض الأ�شكال
ي�صنع الطالب
ً
الهند�سية مثل الدائرة ،املثلث ،الهرم ،متوازي
امل�ستطيالت ،اال�سطوانة) تبعا لتعليمات ا�ستمع
لها.
يجيب الطالب عن �أ�سئلة تتعلق مبجموعات من
الأعداد عر�ضت عليه بعد �سماعها.
يتذكر الطالب مواقع كلمات وحروف يف �أقوال
م�شهورة وجمل ق�صرية.
يحفظ الطالب �أعدادا بينها عالقات ب�شكل
مت�سل�سل
يتحدث الطالب عن برامج تلفزيونية مربزا
عنا�رص معينة
ي�صنف الطالب جمموعة الكلمات مبجموعة
واحدة يذكرها.
يرتب الطالب �أحداث ق�صة م�سموعة ب�شكل
متتابع ومت�سل�سل

يرتب الطالب �أ�شكاال متنوعة وفقا لل�شكل
الأ�صلي

الو�سائل والأدوات
�أقالم� ،أوراق� ،ألوان
جم�سمات للأ�شكال
الهند�سية
جهاز حا�سوب ،برنامج
ت�سجيل
م�سجل جمل ق�صرية
و�أمثال �شعرية
جهاز حا�سوب ،برنامج
ت�سجيل
ن�صو�ص م�سجلة للربامج
التلفزيونية
جهاز حا�سوب ،برنامج
ت�سجيل
ق�ص�ص متنوعة ،برامج
احلا�سوب
�أ�شكال ب�رصية متنوعة
�أقالم ،حا�سوب برنامج
بوربوينت
�أ�شكال هند�سية ،ومناذج
متنوعة تعر�ض على
برنامج البوربوينت
�أ�شكاال متنوعة� ،صور
و�ألعاب ومناذج
ل�شخ�صيات كرتونية

يرتب الطالب �أ�شكاال متنوعة يف فئات رئي�سة �أ�شكال متنوعة �صور العاب
ي�شتق الطالب جمموعة متتابعة من ال�صور
ويطلب �إليه تكوين ق�صة

�صور متنوعة تعرب عن
�أجزاء لق�ص�ص متنوعة

يكون الطالب كلمات ذات معنى تعرب عن �صور
وفقا للعبة احلروف

احلا�سوب� ،أوراق عمل
متنوعة
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نوع
الن�شاط

التدريب

الهدف

الو�سائل والأدوات

املنفذ
اجلل�سة
الرابعة ع�رش املركزي

جمموعة
اخلطوط

يعد الطالب اخلطوط وال يقر�أ الأرقام املكتوبة
حتتها.

جمموعة من اخلطوط
تعر�ض على احلا�سوب
وورقي ًا

املنفذ
اجلل�سة
اخلام�سة ع�رش املركزي

ت�أثري املوقع

املنفذ
اجلل�سة
ال�ساد�سة ع�رش املركزي

جتربة الأعداد

املنفذ
اجلل�سة
ال�سابعة ع�رش املركزي

جمموعات
احليوانات

يطابق الطالب بني �صورة احليوان وا�سمه
وينطقه ب�شكل �سليم

املنفذ
اجلل�سة
الثامنة ع�رش املركزي

جمموعة الفواكه

يطابق الطالب بني �صورة الفاكهة وا�سمها
وينطقها ب�شكل �سليم.

املنفذ
اجلل�سة
التا�سعة ع�رش املركزي

جمموعة
الأ�شكال
الهند�سية

يطابق الطالب بني �صورة ال�شكل الهند�سي
وا�سمه ب�شكل �صحيح.

�صور لأ�شكال هند�سية
تعر�ض على احلا�سوب
وورقيا

جمموعة ورق
اللعب

يعد الطالب الأ�شكال يف �أوراق اللعب وال يقر�أ
الأرقام املكتوبة حتتها.

�صور لأوراق اللعب تعر�ض
على احلا�سوب وورقيا

اجلل�سات

اجلل�سة
الع�رشون

املنفذ
املركزي

يذكر الطالب موقع الكلمة يف املربع� :أ�سفل،
ي�سار ،ميني �أو �أعلى ،وال يلفظ الكلمة كما هي
مكتوبة بل يلفظها ح�سب موقعها
يذكر الطالب عدد الكلمات يف كل م�ستطيل
دون قر�أتها كما هي مكتوبة.

جهاز حا�سوب ،برنامج
بوربوينت
جهاز حا�سوب ،برنامج
بوربوينت
�صور ملجموعة من
احليوانات تعر�ض على
احلا�سوب وورقيا.
�صور ملجموعة من
الفاكهة تعر�ض على
احلا�سوب وورقيا

وكل ن�شاط من الأن�شطة اللفظية والب�رصية له ( )6فقرات متدرجة يف ال�صعوبة،
مت �إعطاء الفقرة الأوىل والثانية للطلبة ذوي م�ستوى الذاكرة املنخف�ضة ،والفقرة الثالثة
والرابعة للطلبة ذوي امل�ستوى املتو�سط للذاكرة العاملة ،والفقرة اخلام�سة وال�ساد�سة من
الن�شاط �أعطيت للطلبة ذوي امل�ستوى املرتفع للذاكرة العاملة� ،أما املنفذ املركزي فعر�ضت
الأن�شطة على �رشيحتني جلميع الطلبة من املجموعات التجريبية وجلميع م�ستويات الذاكرة
العاملة (املنخف�ضة ،املتو�سطة ،املرتفعة) .وا�ستخدمت املدربة جهاز (، )Data Show
و�أوراق العمل اخلا�صة بكل ن�شاط من الأن�شطة ،التهيئة للأن�شطة ومراعاة جاهزية جهاز
( ، )Data Showوبرنامج امل�سجل ال�صوتي للأن�شطة اللفظية حيث ُ�س ِّجلت الأن�شطة ب�صوتني
وا�ضحني( :ذكر� ،أنثى)  ،ويف بداية كل ن�شاط مت تذكري الطلبة بالن�شاط ال�سابق والتمهيد
للجل�سة بتو�ضيح املطلوب يف الن�شاط ،و�إعطاء �أمثلة للطلبة تو�ضيحية واملدة الزمنية ()30
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أ .ميسون عاطف العلي
أ .د .رافع عقيل الزغول

دقيقة لكل جمموعة من املجموعات التجريبية وفقا مل�ستوى الذاكرة العاملة (منخف�ض،
متو�سط ،مرتفع) للذكور والإناث.
وللمدربة �أدوار عدة يف الربنامج التدريبي التكيفي املعدل منها؛ التهيئة للأن�شطة
ومراعاة جاهزية جهاز ( )Data Showوبرنامج امل�سجل ال�صوتي للأن�شطة اللفظية ،كما
عر�ضت الأن�شطة الب�رصية با�ستخدام جهاز ( ، )Data Showوجتهيز الأوراق لكل ن�شاط
من الأن�شطة ،وتدريب الطلبة على احلوار واملناق�شة و�إعطا�ؤهم الوقت الكايف للإجابة،
وم�ساعدة الطلبة على التوا�صل ،وتكوين عالقات ايجابية مع الطلبة الآخرين ،بناء الثقة
بالنف�س وتنميتها لدى الطلبة ،وتخلي�ص الطلبة من اخلوف واخلجل ،وت�شجيعهم على
التوا�صل والعمل التعاوين ،وم�ساعدتهم على التعبري عن امل�شاعر واالنفعاالت بحرية،
وم�ساعدتهم على تقبل بع�ضهم ،و�إثارة دافعية الطلبة للتفاعل مع �أن�شطة الربنامج التكيفي
املعدل ،واجلدية وااللتزام لتحقيق �أهداف الربنامج التدريبي ،وتدريب الطلبة على تكوين
�صور عقلية يف غياب املثري احل�سي الأ�صلي ،وم�ساعدة الطلبة على تنظيم املعلومات ب�شكل
�سليم ،وتدريب الطلبة على تخزين املعلومات و�إبقائها ن�شطة من �أجل معاجلتها�.أما ادوار
املتدربني فتمثلت بالإ�صغاء واحرتام �أراء الآخرين ،التفاعل مع الأن�شطة املطلوبة ،القيام
بالواجبات والأن�شطة املطلوبة.

�صدق الربنامج التدريبي التكيفي املعدل للذاكرة العاملة:
مت التحقق من �صدق حمتوى الربنامج التكيفي املعدل ،واملكون ب�صورته املعدلة من
( )20جل�سة تدريبية وجل�سة للتعارف و�أخرى ختامية ،بعر�ضه على جمموعة من املحكّمني،
البالغ عددهم ( )13حمكم ًا من ذوي االخت�صا�ص واخلربة ،من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
تخ�ص�صات علم النف�س الإر�شادي والرتبوي يف اجلامعات الأردنية ،ومت الطلب �إليهم حتكيم
الربنامج التدريبي من حيث منا�سبة �أهدافه ومكوناته ،وعدد اجلل�سات وحمتواها ،الفرتة
الزمنية الالزمة لكل جل�سة ،ومدى و�ضوح �صياغته اللغوية ،واال�سرتاتيجيات والأ�ساليب
امل�ستخدمة فيه ،واعتمدت الدرا�سة �إجماع ( )% 80من املحكمني على تعديل بع�ض
الأن�شطة ،وبيان الزمن الالزم لكل تدريب والفقرات امل�ستخدمة لكل م�ستوى من م�ستويات
وبناء على �آراء املحكمني� ،أ�ضيفت الأ�س�س النظرية التي ا�ستند �إليها الربنامج
الذاكرة العاملة،
ً
وبناء
التدريبي ،وروجعت ال�صياغة اللغوية للفقرات ،و�أُعيد التوزيع الزمني لبع�ض الأن�شطة،
ً
على ذلك تكون الربنامج ب�صورته النهائية من ( )22جل�سة تدريبية.
◄◄ثانياً :اختبارات الذاكرة العاملة :وتكونت من البطارية العربية الآلية ملهمات
الذاكرة العاملة للأطفال ،واختبار �سرتوب كما ي�أتي
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 .أالبطارية العربية الآلية ملهمات الذاكرة العاملة للأطفال :ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
والك�شف عن م�ستوى الذاكرة العاملة ،اُ�ستخدمت البطارية العربية الآلية ملهمات الذاكرة
العاملة للأطفال (The Arabic Automated Working Memory Battery Tasks for
 ) Children؛ لقيا�س الذاكرة العاملة ،وهي من �إعداد ( )Alloway, 2007من جامعة �أبردين
( )Aberdeenيف بريطانيا ،واملعربة من قبل �سليمان (. )2008وتتكون البطارية من ()6
مهمات ،وت�ضم مهمات الذاكرة العاملة ،وتخزين ومعاجلة املعلومات اللفظية ،والب�رصية
املكانية ،وتعر�ض املهمات على �شكل �سل�سلة من املجموعات ،كل جمموعة تتكون من (6
  )7حماوالت.وتتكون بطارية مهمات الذاكرة العاملة من املهمات الآتية؛ مهمات الذاكرةالعاملة اللفظية وت�شمل؛ مهمة التذكر ال�سمعي ومهمة العد ،ومهمة تذكر الأرقام بالعك�س.
مهمات الذاكرة العاملة الب�رصية املكانية وت�شمل؛ مهمة ا�ستدعاء ال�شكل املختلف ،ومهمة
الآراجوز ،ومهمة املدى املكاين.
وللتحقق من �صدق البطارية قام �ألوي وجاثريكول و�إيليو ت (�Alloway, Gather
 )cole & Elliot, 2010بتطبيق البطارية على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة،
واُ�ستخرجت قيم معامالت ارتباط الفقرة باملجال الذي تنتمي �إليه ،وقيم معامالت ارتباط
الفقرات باملقيا�س ككل.وكانت القيم دالة على �صدق البطارية.كما �أوجد �ألوي وجاثريكول
و�إيليوت ( )Alloway, Gathercole & Elliot, 2010م�ؤ�رشات الثبات للبطارية من خالل
تطبيق االختبار و�إعادة االختبار ( )Test-retestعلى جمموعة من الطلبة الذين اختريوا
ع�شوائي ًا من الطلبة الذين ميتلكون م�ستوى منخف�ض ًا من الذاكرة العاملة ،والبالغ عددهم
( )44طالب ًا وطالبةً ،تراوحت �أعمارهم بني ( )12 - 9عاماً ،وبلغت القيم التي ح�صل عليها
مهمات الذاكرة العاملة الرئي�سة (. )0.83( ، )0.88و�أعيد اختبارهم مرة �أخرى
الطلبة يف َّ
بعد ثالثة �أ�سابيع ،وبلغت القيم التي ح�صل عليها الطلبة ( ، )0.84( ، )0.88وقد دلت كلتا
القيمتني يف كل مهمة على منا�سبة ا�ستخدام هذه البطارية لأغرا�ض الدرا�سة.
كما قام �سليمان ( )2008بح�ساب الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية ،والت�صحيح لأثر
طول االختبار ،عن طريق معامالت �سبريمان-براون.وت�شري قيم املعامالت �إىل درجة عالية
من الثبات ،ميكن االعتماد عليها ،حيث الدرجة الكلية للذاكرة العاملة اللفظية (، )0.87
والدرجة الكلية للذاكرة العاملة الب�رصية – املكانية (. )0.75وللت�أكد من �صدق وثبات
اختبار �أثر �سرتوب قام جمال ومن�صور ( )2005بح�ساب معامل ثبات اختبار �أثر �سرتوب،
وتبني �أنه يتمتع بثبات مرتفع ،فكانت قيمة كرونباخ �ألفا ( ، )0.785وهي دالة عند م�ستوى
(. )0.001
.باختبار �أثر �سرتوب :ا�ستخدم اختبار �أثر �سرتوب يف الأبحاث التجريبية ،لقيا�س
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املنفذ املركزي ،وامل�س�ؤول عن الرتكيز واالنتباه ،ومنع و�صول اال�ستجابات واملعلومات
غري ذات ال�صلة ،ويتمثل بالطلب من امل�شاركني قراءة قائمة من الكلمات ،التي متت
طباعتها بلون يتعار�ض مع الكلمة املطبوعة ،كطباعة الكلمة “حمراء” باللون الأخ�رض
(. )Dehan, 2008ويتكون االختبار من قائمة كلمات ،ت�ضم ( )24ا�سم ًا من �أ�سماء الألوان،
املكتوبة بلون خمتلف؛ (كلمة “�أحمر” كتبت بلون “�أزرق”)  ،والألوان امل�ستخدمة (�أحمر،
�أخ�رض� ،أزرق� ،أ�صفر)  ،ويطلب من املفحو�ص ت�سمية اللون ولي�س قراءة الكلمة ،وقد اُعتمد
اختبار �أثر �سرتوب اختباراً فرعي ًا من اختبارات الذاكرة العاملة لقيا�س املكون الثالث الذي
ال تقي�سه البطارية.
�أما بالن�سبة الختبار �أثر �سرتوب فيطبق فردياً ،حيث ُتعر�ض قائمة من الكلمات على
الطالب ،ويت�ضمن االختبار ( )24مهمة ،وهناك اختالف بني اللون الذي كتبت به الكلمة،
وا�سم اللون ،ويطلب من املفحو�ص ت�سمية اللون الذي كُ تبت الكلمة به ،وذلك ب�إعطاء الطالب
فرتة زمنية حمددة تراوحت بني ( 60 - 30ثانية)  ،وحت�سب الإجابات ال�صحيحة ب�إعطائها
درجة ( )1للإجابة ال�صحيحة ،و ( )0للإجابة اخلاطئة وبذلك ف�إن الدرجة العليا لالختبار
هي )24( :عالمة ،والعالمة الدنيا (. )0
ويف الدرا�سة احلالية ،لأغرا�ض الت�أكد من �صدق البناء لبطارية مهمات الذاكرة العاملة
واختبار �سرتوب ومدى مالءمتها للبيئة الأردنية ،مت تطبيق البطارية على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )60طالب ًا وطالب ًة من ال�صف ال�ساد�س من خارج عينة الدرا�سة ،واُ�ستخرجت
قيم معامالت االرتباط بني فقرات البطارية مع املجال الذي تنتمي �إليه ،والبطارية ككل،
وقد تراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات جمال الذاكرة العاملة اللفظية مع املجال نف�سه
بني ( )0.86 - 00.54يف حني تراوحت قيم معامل االرتباط بني فقرات جمال الذاكرة
العاملة اللفظية والدرجة الكلية (. )0.80 - 0.50قيم معامالت ارتباط فقرات جمال
الذاكرة العاملة الب�رصية مع املجال نف�سه تراوحت بني ( ، ).86 -.58يف حني تراوحت
قيم معامالت االرتباط بني فقرات جمال الذاكرة العاملة الب�رصية والدرجة الكلية (0.54
 � ، )0.83أن قيم معامالت ارتباط فقرات جمال اختبار اثر �سرتوب مع املجال نف�سهتراوحت بني ( )0.86 - 0.56يف حني تراوحت قيم معامالت االرتباط بني فقرات جمال
اختبار اثر �سرتوب والدرجة الكلية ملهمات الذاكرة (االختبار ككل) بني (. )0.69 - 0.46
وللت�أكد من ثبات بطارية مهمات الذاكرة العاملة طبقت على عينة ا�ستطالعية بطريقة
وح�سبت
االختبار ،و�إعادة االختبار من خارج عينة الدرا�سة بفارق زمني مدته �أ�سبوعانُ ،
قيم معامل االرتباط بري�سون بني التطبيقني ،لكل جمال من املجاالت ،وكانت جميع قيم
معامالت االرتباط مقبولة لأغرا�ض اال�ستخدام ،كما ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا؛
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ال�ستخراج قيم ثبات االت�ساق الداخلي ،وبلغت قيم معامالت ثبات الإعادة بري�سون ملقيا�س
الذاكرة اللفظية والذاكرة الب�رصية و�سرتوب بالرتتيب هي (� ، )0.82 ،0.81 ،0.86أما قيم
معامالت كرونباخ �ألفا فكانت بالرتتيب (� ، )0.86 ،0.85 ،0.89أما اختبار الذاكرة العاملة
الكلية فكان معامالت ثبات الإعادة (بري�سون)  ،وكرونباخ �ألفا بالرتتيب (. )0.89 ،0.85
طريقة ت�صحيح بطارية مهمات الذاكرة العاملة :تتكون البطارية من بعدين؛ ال ُبعد
الأول مهمات الذاكرة العاملة اللفظية ،وتت�ضمن مهمات فرعية؛ وهي :مهمة اال�ستدعاء
ال�سمعي ،ومهمة العد ،ومهمة ا�ستدعاء الأرقام بالعك�س ،وال ُبعد الثاين مهمات الذاكرة العاملة
الب�رصية املكانية ،وتت�ضمن مهمات فرعية؛ وهي :مهمة ا�ستدعاء ال�شكل املختلف ،ومهمة
الأراجوز ،ومهمة املدى املكاين.وي�أخذ املفحو�ص درجة واحدة� ،إذا كانت الإجابة �صحيحة،
ودرجة �صفر� ،إذا كانت الإجابة خط�أ ،وتجُ مع الدرجات التي يح�صل عليها املفحو�ص
ملهمات الذاكرة العاملة اللفظية ،لكل بعد على حدةُ ،بعد اال�ستدعاء ال�سمعي ( )36عالمة،
و ُبعد العد ( )42عالمة ،و ُبعد ا�ستدعاء الأرقام بالعك�س ( )36عالمة ،ويتم جمع العالمات،
وحت�سب العالمات الكلية ( )114تق�سم على عدد املهمات ( ، )3والناجت ( )38عالمة ،يتم
جتميع الدرجات التي يح�صل عليها املفحو�ص ملهمات الذاكرة العاملة الب�رصية على النحو
الآتيُ :بعد ال�شكل املختلف ( )42عالمة ،و ُبعد االراجوز ( )42عالمة ،و ُبعد املدى املكاين
( ، )42وجتمع العالمات الكلية ( ، )126تق�سم على عدد املهمات ( ، )3والناجت (. )42ثم
جتمع عالمات البعدين لت�شكل العالمة الكلية للبطارية ( )80( = )42 + 38عالمة ،وتكون
�أدنى عالمة (. )0
إجراءات الدراسة:

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا ُتبعت اخلطوات والإجراءات الآتية:
♦ ♦احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من عمادة كلية الرتبية ،موجه ملديرية تربية
لواء ق�صبة اربد الأوىل.
♦ ♦االلتقاء مبدير مدر�سة بيت ر�أ�س الأ�سا�سية للذكور ،ومديرة مدر�سة بيت ر�أ�س
الثانوية ال�شاملة للبنات ،و�رشح طبيعة الدرا�سة و�أهدافها ،كما مت اطالعهم على حمتوى
بطارية الذاكرة العاملة ،والربنامج ب�صورته النهائية ،والذي ت�ضمن اجلل�سات التي درب
الطلبة عليها.
♦ ♦اختيار �أفراد عينة الدرا�سة بالطريقة املتي�رسة ،وتوزيعهم على جمموعتني� :ضابطة،
وجتريبية ،والت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني يف القيا�س القبلي.
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♦ ♦تطبيق االختبار القبلي (بطارية مهمات الذاكرة العاملة واختبار �أثر �سرتوب) على
جمموعات الدرا�سة.
♦ ♦تطبيق الربنامج التدريبي على املجموعة التجريبية.
♦ ♦تطبيق االختبار البعدي (بطارية مهمات الذاكرة العاملة واختبار �أثر �سرتوب) على
جمموعات الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة)  ،بعد تطبيق الربنامج التدريبي.
♦ ♦جمع البيانات ،وحتليلها �إح�صائياً ،وعر�ض النتائج ومناق�شتها ،وتقدمي التو�صيات.
♦ ♦�إجراء جل�سة متابعة ،بعد مرور �شهر ،و�إعادة تطبيق االختبار( :بطارية مهمات
الذاكرة العاملة واختبار اثر �سرتوب) على جمموعات الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة) .
متغريات الدراسة:

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�Ú Úأوالً-املتغريات امل�ستقلة:
 الربنامج التدريبي املعد لتح�سني الذاكرة العاملة ،والذي طُ بق على �أفراد املجموعة
التجريبية.
 اجلن�س-وله فئتان :الذكور والإناث.
Ú Úثانياً-املتغريات التابعة:
 ا�ستجابات الطلبة على بطارية مهمات الذاكرة العاملة.
 ا�ستجابات الطلبة على اختبار اثر �سرتوب.
املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،اُ�ستخدمت حزمة الربنامج الإح�صائي ( ، )SPSSو�أدخلت
البيانات الإح�صائية ،واُ�ستخل�صت النتائج.واُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الثنائي
امل�صاحب املتعدد ( )MANCOVAلفح�ص الفروق يف الأداء البعدي وامل�ؤجل للمجموعتني
(التجريبية ،وال�ضابطة) .
النتائج:
للتحقق من الفر�ضية الأوىل التي تن�ص على“ :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف متو�سطات �أداء طلبة ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة
العاملة الفوري وفق املجموعة واجلن�س والتفاعل الثنائي”.طُ ِّبق حتليل التباين امل�صاحب
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املتعدد (� ، )MANCOVAإذ كانت القيا�سات القبلية م�صاحبة والبعدية تابعة تبعا ملتغريي
املجموعة واجلن�س على جماالت الذاكرة العاملة ،وفيما ي�أتي عر�ض لنتائج الدرا�سة.
 املتو�سطات احل�سابية القبلية والبعدية املعدلة (الكلي) تبع ًا ملتغريي املجموعة
واجلن�س:
الجدول ()3
المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف السادس على اختبار الذاكرة العاملة الفوري ككل
في القياسين القبلي والبعدي تبعاً لمتغيري (المجموعة ,والجنس)

املجموعة

ال�ضابطة

التجريبية

الكلي

املتو�سط
احل�سابي

القيا�س البعدي
االنحراف
املعياري

املتو�سط
املعدل

ذكور

72.60

13.01

75.27

10.94

74.01

�إناث

70.17

11.91

75.53

12.73

76.21

الكلي

71.38

12.43

75.40

11.77

75.11

ذكور

72.33

13.79

83.67

11.14

82.62

�إناث

69.00

11.32

84.03

9.53

85.64

الكلي

70.67

12.62

83.85

10.28

84.13

ذكور

72.46

13.29

79.47

11.73

79.46

�إناث

69.58

11.53

79.78

11.94

79.78

الكلي

71.02

12.47

79.62

11.79

79.61

اجلن�س

القيا�س القبلي
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي

من اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء طلبة
ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة العاملة الفوري الكلي تبع ًا ملتغريي الدرا�سة( :املجموعة,
واجلن�س)  ،علم ًا ب�أنه يتم ح�ساب املتو�سط املعدل :عن طريق املتو�سط اجلربي ،وذلك بوجود
اخلط�أ املعياري ،والغر�ض منه معرفة مقدار الفروق بينه وبني املتو�سط اجلربي ،والذي
يت�أثر بوجود متغريات �أخرى ال ميكن �ضبطها ،ويتم التعبري عنها بو�ساطة اخلط�أ املعياري،
�إذا كان مقداره كبرياً يعني �أن هناك متغريات �أخرى ت�ؤثر على املتغري التابع و�إذا كان �صغرياً
هناك متغريات قليلة �أو �أن ت�أثريها قليل على املتغري التابع) .وملعرفة الداللة االح�صائية
لهذه الفروق ،طُ ِّبق حتليل التباين امل�صاحب ( , )ANCOVAواجلدول ( )4يو�ضح ذلك:
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الجدول ()4
نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAعلى اختبار الذاكرة العاملة ككل
تبعاً لمتغيري (المجموعة ,الجنس) والتفاعل بينهما في القياس البعدي

جمموع املربعات

حجم الأثر

القيا�س القبلي الكلي
(امل�صاحب)
املجموعة

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية

Eta Squared

11018.83

1

11018.83

374.00

*0.00

0.765

2431.59

1

2431.59

82.533

*0.00

0.418

اجلن�س

193.44

1

193.44

6.566

*0.012

0.054

املجموعة & اجلن�س

4.79

1

4.79

0.163

0.688

0.001

اخلط�أ

3388.14

115

29.46

املجموع امل�صحح

16552.13

119

م�صدر التباين

يظهر من اجلدول ( )4ما ي�أتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اختبار الذاكرة العاملة ككل تبع ًا ملتغري
املجموعة عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤0.05حيث بلغت قيمة ( )f) (82.533وبداللة
�إح�صائية ( )0.000وكانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية ،مبتو�سط ح�سابي ()83.85
للمجموعة التجريبية ،بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة (. )75.40
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اختبار للذاكرة العاملة ككل تبع ًا ملتغري
اجلن�س حيث بلغت قيمة ( ، )f) (6.566وبداللة �إح�صائية ( ، )0.012وكانت الفروق ل�صالح
الإناث ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للإناث ( , )79.78بينما بلغ للذكور (. )79.47
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اختبار للذاكرة العاملة ككل تبع ًا للتفاعل
بني متغريي (املجموعة واجلن�س)  ،حيث بلغت قيمة ( ، )f) (0.163وبداللة �إح�صائية
(. )0.688
�أما ما يتعلق بنتائج االختبارات الفرعية فح�سبت املتو�سطات واالنحرافات املعيارية
لأداء طلبة ال�صف ال�ساد�س على االختبارات الفرعية للذاكرة العاملة الفوري (الذاكرة اللفظية،
ملتغريي( :املجموعة,
والذاكرة الب�رصية ،و�سرتوب) يف القيا�سني القبلي والبعدي تبع ًا
ْ
واجلن�س)  ،واجلدول ( )5يبني ذلك.
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الجدول ()5
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة ألداء طلبة الصف السادس
على اختبار الذاكرة العاملة (الذاكرة اللفظية ،الذاكرة البصرية ،ستروب) في القياسين القبلي والبعدي
تبعا لمتغيري (المجموعة ,والجنس)

االختبار

الذاكرة
اللفظية

املجموعة
ال�ضابطة

التجريبية
الكلي

ال�ضابطة
ب�رصي
التجريبية
الكلي

مهام
�سرتوب

ال�ضابطة

التجريبية
الكلي

اجلن�س
ذكور
�إناث
الكلي
ذكور
�إناث
الكلي
ذكور
�إناث
الكلي
ذكور
�إناث
الكلي
ذكور
�إناث
الكلي
ذكور
�إناث
الكلي
ذكور
�إناث
الكلي
ذكور
�إناث
الكلي
ذكور
�إناث
الكلي

القيا�س القبلي
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي

املتو�سط
احل�سابي

القيا�س البعدي
املتو�سط
االنحراف
احل�سابي املعدل
املعياري

24.90

5.27

25.50

5.015

25.14

24.53

4.14

25.40

4.75

25.60

24.72

4.70

25.45

4.84

25.37

24.733

5.41

28.20

4.69

27.94

24.57

4.77

29.20

3.82

29.61

24.65

5.06

28.70

4.27

30.35

24.81

5.29

26.85

5.00

26.48

24.55

4.42

27.30

4.68

27.66

24.68

4.86

27.07

4.83

27.20

28.37

7.30

29.83

5.39

29.15

27.03

6.34

30.23

9.98

30.57

27.70

6.81

30.03

7.96

29.86

28.07

6.87

33.30

5.05

32.73

26.33

5.62

33.27

5.06

34.07

27.20

6.30

33.23

5.01

33.40

28.21

7.032

31.51

5.44

31.06

26.68

5.95

31.75

7.99

32.20

27.45

6.53

31.63

6.81

32.76

19.33

3.21

19.93

2.38

19.76

18.60

2.88

19.90

1.84

20.1

18.97

3.05

19.92

2.11

19.89

19.53

2.73

22.27

2.18

22.03

18.10

2.63

21.57

1.98

21.85

18.82

2.75

21.92

2.09

21.94

19.43

2.95

21.10

2.54

20.87

18.35

2.74

20.73

2.073

20.95

18.89

2.89

20.91

2.32

21.35
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يظهر من اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء
طلبة ال�صف ال�ساد�س على جماالت اختبار الذاكرة العاملة (الذاكرة اللفظية ،والذاكرة
الب�رصية ،و�سرتوب) تبع ًا ملتغريات الدرا�سة (املجموعة ,واجلن�س) .وللتحقق من جوهرية
الفروق� ،أجري حتليل التباين املتعدد امل�صاحب ( )MANCOVAالختبارات جماالت الذاكرة
ملتغريي (املجموعة ,واجلن�س) يف القيا�س البعدي ,حيث كانت القيا�سات
العاملة تبع ًا
ْ
القبلية متغريات م�صاحبة ،وكانت نتائج هذا التحليل دالة �إح�صائيا لأثر متغريي املجموعة
واجلن�س�.إذ كانت نتائج اختبار هوتلنج ( )hottling’sللمجموعة (، )f=46.191,p=.000
وللجن�س (�. )f=2.915,p=.037أما التفاعل بني املجموعة واجلن�س فلم يكن داال �إح�صائيا؛
�إذ كانت نتائج ولك�س المبدا كما يلي. )f=1.99, p=.353( :وميثل اجلدول ( )6نتائج حتليل
التباين امل�صاحب املتعدد لدرجات جماالت الذاكرة العاملة وفق املجموعة واجلن�س
والتفاعل بينهما.
الجدول ()6
نتائج تحليل التباين التباين المتعدد ( )MANCOVAللكشف عن الفروق في القياس البعدي
ألبعاد الذاكرة العاملة تبعاً ًلمتغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

املتغري
لفظي قبلي
(امل�صاحب)
ب�رصي قبلي (
(امل�صاحب) )
�سرتوب قبلي (
(امل�صاحب) )
املجموعة

اجلن�س

داللة
الإح�صائية

االختبار

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة

Eta Squared

لفظي

163.22

1

163.22

31.464

*0.00

0.218

ب�رصي

354.34

1

354.34

14.508

*0.00

0.114

�سرتوب

117.296

1

117.296

50.539

*0.00

0.309

لفظي

354.26

1

354.26

68.285

*0.00

0.377

ب�رصي

360.54

1

360.54

14.761

*0.00

0.116

�سرتوب

127.06

1

127.06

54.748

*0.00

0.326

لفظي

40.02

1

40.02

7.714

*0.006

0.064

ب�رصي

36.79

1

36.79

1.506

0.222

0.013

�سرتوب

0.16

1

0.16

0.070

0.791

0.001
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داللة
الإح�صائية

Eta Squared

لفظي

11.78

1

11.78

2.271

0.135

0.020

ب�رصي

0.16

1

0.16

0.007

0.936

0.00

�سرتوب

1.34

1

1.34

0.576

*0.449

0.005

لفظي

586.18

113

5.19

ب�رصي

2759.96

113

24.42

�سرتوب

262.26

113

2.321

لفظي

2776.33

119

ب�رصي

5523.87

119

�سرتوب

641.17

119

قيمة

«”f

«”f

حجم الأثر

يظهر من اجلدول ( )6ما ي�أتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفق متغري املجموعة للمجال اللفظي يف القيا�س
البعدي ،حيث بلغت قيمة ( )f) (68.285وبداللة �إح�صائية ( , )0.000وكانت الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية (, )28.70
وبلغ املتو�سط احل�سابي ( )25.45للمجموعة ال�ضابطة.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفق املجموعة يف درجات املجال الب�رصي يف
القيا�س البعدي ،حيث بلغت قيمة ( )f) (14.761وبداللة �إح�صائية ( , )0.000وكانت
الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية
( , )33.23وبلغ املتو�سط احل�سابي ( )30.03للمجموعة ال�ضابطة.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفق متغري املجموعة ملجال مهام ال�سرتوب
يف القيا�س البعدي ،حيث بلغت قيمة ( )f) (54.748وبداللة �إح�صائية ( , )0.000وكانت
الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية
( , )21.92وبلغ املتو�سط احل�سابي ( )19.92للمجموعة ال�ضابطة.
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف البعد اللفظي تبعا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت
قيم ( )f) (7.714وبداللة �إح�صائية ( , )0.006وكانت الفروق ل�صالح الإناث ،حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي للذكور ( )26.85وبلغ املتو�سط احل�سابي للإناث ( , )27.30بينما
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أثر برنامج تكيفي معدل يستند إلى منوذج بادلي في الذاكرة العاملة
لدى طلبة الصف السادس األساسي في مدينة إربد

مل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف املكون
الب�رصي ومهمات �سرتوب على القيا�س البعدي تبع ًا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيم
( )f) (1.506) ، (0.070على التوايل.
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية جلميع اختبارات الذاكرة العاملة يف القيا�س
البعدي تبع ًا للتفاعل بني متغريي (املجموعة واجلن�س) .
وللتحقق من الفر�ضية الثانية التي تن�ص“ :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف متو�سطات �أداء طلبة ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة
العاملة امل�ؤجل وفق املجموعة واجلن�س والتفاعل الثنائي” فقد اُ�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على مقيا�س الذاكرة العاملة (ككل) القبلي
طبق
وامل�ؤجل للمجموعتني ال�ضابطة التجريبية تبع ًا ملتغري اجلن�س والتفاعل الثنائي ،كما ِّ
حتليل التباين امل�صاحب ( )ANCOVAللك�شف عن الفروق بني املجموعتني على القيا�س
امل�ؤجل ملراعاة الفروق القبلية بني املجموعتني على الذاكرة العاملة ككل تبعا ملتغري
اجلن�س والتفاعالت الثنائية ,وفيما يلي عر�ض للنتائج.
الجدول ()7
المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف السادس على اختبار الذاكرة العاملة الفوري
ككل في القياسين القبلي والمؤجل تبعاً لمتغيري (المجموعة ,والجنس)

املجموعة

ال�ضابطة

التجريبية

الكلي

اجلن�س

القيا�س القبلي
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

القيا�س امل�ؤجل
املتو�سط االنحراف املتو�سط
احل�سابي املعياري املعدل

ذكور

72.60

13.01

75.43

11.30

74.30

�إناث

70.16

11.91

77.16

12.30

77.78

الكلي

71.39

12.43

76.30

11.74

76.04

ذكور

72.33

13.80

84.70

10.24

83.76

�إناث

69.00

11.32

85.66

9.06

87.17

الكلي

70.66

12.62

85.18

9.60

85.44

ذكور

72.46

13.29

80.07

11.67

80.06

�إناث

69.58

11.53

81.42

11.54

81.41

الكلي

71.02

12.47

80.74

11.5

12.73
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يظهر من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء
طلبة ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة العاملة الفوري ككل تبع ًا ملتغريات الدرا�سة
(املجموعة ،واجلن�س) يف القيا�سني القبلي وامل�ؤجل.وملعرفة الداللة االح�صائية للفروق،
طبق حتليل التباين امل�صاحب الثالثي ( , )ANCOVAواجلدول ( )8يو�ضح ذلك:
ِّ
الجدول ()8
نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAعلى اختبار الذاكرة العاملة ككل
في القياس المؤجل تبعاً لمتغيرات (المجموعة ,الجنس) والتفاعل بينهما

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية

Eta Squared

حجم الأثر

القيا�س القبلي الكلي

10138.33

1

10138.33

344.315

*0.000

0.750

املجموعة

2658.36

1

2658.36

90.28

*0.000

0.440

اجلن�س

362.253

1

362.253

12.303

*0.001

0.097

املجموعة واجلن�س

0.069

1

0.069

0.002

0.961

0.000

اخلط�أ

3386.16

115

29.445

املجموع امل�صحح

15950.99

119

ويظهر من اجلدول ( )8ما ي�أتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اختبار للذاكرة العاملة ككل يف القيا�س امل�ؤجل
تبع ًا ملتغري املجموعة عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤0.05حيث بلغت قيمة ()f) (90.28
وبداللة �إح�صائية ( )0.000وكانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية ،حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي املعدل يف القيا�س امل�ؤجل للمجموعة التجريبية ( )85.18وللمجموعة ال�ضابطة
(. )76.30
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اختبار للذاكرة العاملة ككل يف القيا�س
امل�ؤجل تبع ًا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ( ، )f) (12.303وبداللة �إح�صائية ()0.001
 ،وكانت الفروق ل�صالح الإناث ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للإناث ( )81.42بينما بلغ
للذكور (. )80.07
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف مكونات اختبار الذاكرة العاملة
يف القيا�س امل�ؤجل تبع ًا للتفاعل بني متغريي (املجموعة واجلن�س)  ,حيث بلغت
قيمة ( ، )f) (0.002وبداللة �إح�صائية (. )0.961
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أثر برنامج تكيفي معدل يستند إلى منوذج بادلي في الذاكرة العاملة
لدى طلبة الصف السادس األساسي في مدينة إربد

كما اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على
مقيا�س الذاكرة العاملة القبلي وامل�ؤجل للمجموعتني ال�ضابطة التجريبية ،وطُ ِّبق حتليل
التباين املتعدد ( ، )MANCOVAتبع ًا ملتغريات املجموعة واجلن�س والتفاعل بينهما.
الجدول ()9
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وامتوسطات المعدلة ألداء طلبة الصف السادس
على مجاالت اختبار الذاكرة العاملة الفوري (الذاكرة اللفظية ،الذاكرة البصرية ،ستروب)
في القياسين القبلي والمؤجل تبعاً للمتغيرات (المجموعة ,والجنس)

القيا�س القبلي
املجموعة

االختبار

ال�ضابطة
الذاكرة
اللفظية
التجريبية

الكلي

ال�ضابطة
ب�رصي
التجريبية

الكلي

اجلن�س

القيا�س امل�ؤجل
املتو�سط
احل�سابي
املعدل
25.49

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

24.9

5.27

25.83

5.1

�إناث

24.53

4.14

26.23

4.30

26.41

الكلي

24.72

4.70

26.03

4.71

25.95

ذكور

24.73

5.41

28.53

4.68

28.28

�إناث

24.57

4.77

29.63

3.48

30.03

الكلي

24.65

5.06

29.08

4.13

29.16

ذكور

24.81

5.29

27.18

5.07

27.18

�إناث

24.55

4.42

27.93

4.23

27.93

الكلي

24.68

4.86

27.55

4.66

27.54

ذكور

28.37

7.30

29.83

5.39

29.15

�إناث

27.03

6.34

30.23

9.98

30.57

الكلي

27.70

6.81

30.03

7.96

29.86

ذكور

28.07

6.88

33.20

5.05

32.73

�إناث

26.33

5.62

33.27

5.06

34.07

الكلي

27.20

6.29

33.23

5.01

33.40

ذكور

28.21

7.032

31.51

5.44

31.51

�إناث

26.68

5.95

31.75

7.99

31.75
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اجلن�س
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القيا�س امل�ؤجل
املتو�سط
احل�سابي
املعدل
31.63

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الكلي

27.45

6.53

31.63

6.81

ذكور

19.33

3.21

19.77

2.57

19.67

�إناث

18.60

2.88

20.70

1.80

20.78

الكلي

18.97

3.05

20.23

2.25

20.22

ذكور

19.53

2.73

22.97

1.71

22.79

�إناث

18.1

2.63

22.77

2.08

22.78

الكلي

18.82

2.75

22.87

1.89

22.87

ذكور

19.43

2.95

21.36

2.69

21.36

�إناث

18.35

2.74

21.73

2.19

21.73

الكلي

18.89

2.89

21.55

2.45

21.55

يظهر من اجلدول ( )9وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لأداء طلبة
ال�صف ال�ساد�س على اختبار الذاكرة العاملة الفوري (الذاكرة اللفظية ،الذاكرة الب�رصية،
ملتغريي الدرا�سة( :املجموعة ,واجلن�س) يف القيا�سني القبلي وامل�ؤجل.
�سرتوب) تبع ًا
ْ
وللتحقق من جوهرية الفروق �أجري حتليل التباين املتعدد امل�صاحب ()MANCOVA
الختبارات جماالت الذاكرة العاملة تبعا ملتغريي (املجموعة ,اجلن�س) يف القيا�س امل�ؤجل,
حيث كانت القيا�سات القبلية متغريات م�صاحبة ،وكانت نتائج هذا التحليل دالة �إح�صائيا
لأثر متغريي املجموعة واجلن�س�.إذ كانت نتائج اختبار هوتلنج ( )hottling’sللمجموعة
( ، )f=51.507,p=0.000وللجن�س (�. )f=6.335,p=0.001أما التفاعل بني املجموعة
واجلن�س ،فلم يكن دا ًال �إح�صائي ًا �إذ كانت نتائج ولك�س المبدا هي. )f=1.376, p=0.245( :
وميثل اجلدول ( )10نتائج حتليل التباين املتعدد امل�صاحب ( ، )MANCOVAيف
القيا�س امل�ؤجل ملجاالت الذاكرة العاملة تبع ًا ملتغريات املجموعة واجلن�س ,واجلدول الآتي
يو�ضح ذلك:
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أثر برنامج تكيفي معدل يستند إلى منوذج بادلي في الذاكرة العاملة
لدى طلبة الصف السادس األساسي في مدينة إربد

الجدول ()10
نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد ( )MANCOVAللكشف عن الفروق في القياس المؤجل
ألبعاد الذاكرة العاملة تبعاً لمتغيرات (المجموعة ,الجنس) والتفاعل بينهما

املتغري
املجموعة

اجلن�س

املجموعة*اجلن�س
لفظي قبلي
(امل�صاحب)
ب�رصي قبلي (
(امل�صاحب) )
�سرتوب قبلي (
(امل�صاحب) )
اخلط�أ

املجموع امل�صحح

حجم الأثر

االختبار

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

لفظي

317.413

1

317.413

66.848

ب�رصي

360.54

1

360.54

14.761

*0.000

�سرتوب

214.07

1

214.07

73.339

*0.000

0.394

لفظي

64.571

1

64.571

13.599

*0.000

0.107

ب�رصي

36.785

1

36.785

1.506

0.222

0.013

�سرتوب

14.602

1

14.602

5.003

*0.027

0.042

لفظي

5.643

1

5.643

1.188

0.278

0.010

ب�رصي

0.160

1

0.160

0.007

0.936

0.000

�سرتوب

6.466

1

6.466

2.215

0.139

0.019

لفظي

105.514

1

105.514

22.222

*0.000

0.164

ب�رصي

354.342

1

354.342

14.508

*0.000

0.114

�سرتوب

88.444

1

88.444

30.301

*0.000

0.211

لفظي

536.555

113

4.748

ب�رصي

2759.963

113

24.424

�سرتوب

329.833

113

2.919

لفظي

2593.592

119

ب�رصي

5523.867

119

�سرتوب

717.700

119

قيمة

«”f

داللة «”f
الإح�صائية

Eta Squared

*0.000

0.372
0.116

يظهر من اجلدول ( )10ما ي�أتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفق املجموعة لبعد اللفظي يف القيا�س امل�ؤجل،
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حيث بلغت قيمة ( )f) (66.848وبداللة �إح�صائية ( , )0.000وكانت الفروق ل�صالح
املجموعة التجريبية ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية (, )29.08
وللمجموعة ال�ضابطة (. )26.03
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفق املجموعة يف املجال الب�رصي يف القيا�س
امل�ؤجل ،حيث بلغت قيمة ( )f) (14.761وبداللة �إح�صائية ( ,)0.000وكانت الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية (, )33.23
وللمجموعة ال�ضابطة (. )30.03
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفق املجموعة يف جمال مهام �سرتوب يف
القيا�س امل�ؤجل ،حيث بلغت قيمة ( )f) (73.339وبداللة �إح�صائية ( ,)0.000وكانت
الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية
( , )22.87للمجموعة ال�ضابطة (. )20.23
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املكون
ومهمات �سرتوب على القيا�س امل�ؤجل تبع ًا ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث ،حيث
اللفظي،
َّ
بلغت قيم ( )f) (13.599) ،(5.003على التوايل.بينما مل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )0.05يف املكون الب�رصي على القيا�س امل�ؤجل تبع ًا ملتغري اجلن�س.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05على التفاعل
الثنائي بني (املجموعة واجلن�س) جلميع اختبارات الذاكرة العاملة يف القيا�س امل�ؤجل.

مناقشة النتائج والتوصيات:
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اختبار الذاكرة العاملة ككل يف
القيا�س البعدي تبع ًا ملتغري املجموعة ،وجاءت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية.وميكن
عزو هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل ما يوفره الربنامج التدريبي التكيفي املعدل يف الذاكرة
العاملة من �أن�شطة ،والتي لها �أثر �إيجابي على �أفراد املجموعة التجريبية� ،إذ تعمل على رفع
م�ستوى الذاكرة العاملة لديهم ،بالإ�ضافة �إىل املميزات التي يتمتع بها الربنامج التدريبي
التكيفي املعدل ،حيث يتمتع بو�ضوح �أهدافه ،وارتباط الأهداف باملكونات الأ�سا�سية
للذاكرة العاملة واملتمثلة باملنفذ املركزي ،واملكون اللفظي ،واملكون الب�رصي ،كما
ارتبطت �أهداف الربنامج مبهام الذاكرة العاملة الرئي�سة ،والتي تت�ضمن التخزين واملعاجلة
معاً ،كما �ساهم تنوع �أ�ساليب تقدمي الأن�شطة يف حت�سني الذاكرة العاملة ،والذي �أ�سهم بدوره
يف حت�سني م�ستويات الذاكرة العاملة لدى الطلبة ،وزيادة دافعيتهم وحما�سهم للتعلم ،كما
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تنوعت اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف الربنامج ،فقد مت توظيف التعلم التعاوين والتخيل
والع�صف الذهني واحلوار واملناق�شة وتقدمي التغذية الراجعة امل�ستمرة للطلبة امل�شاركني
�أثناء تدريبهم ،مما مكّنهم من احل�صول على معلومات منظمة ،وبالتايل انعك�س ذلك على
�أداء املجموعة التجريبية التي در�ست من خالل الربنامج التدريبي التكيفي املعدل ،فكان
الطالب م�شارك ًا �إيجابي ًا يف الو�صول �إىل املعلومة ومل يتل َّقها ،بل عمل على تخزينها
ومعاجلتها معاً ،ومن هنا كان لتنوع الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة يف الربنامج
التدريبي وعر�ض املعلومات اللفظية والب�رصية واختبار �أثر �سرتوب الأثر الوا�ضح يف
حت�سني الذاكرة العاملة لدى �أفراد املجموعة التجريبية مقارن ًة مع �أفراد املجموعة
ال�ضابطة الذين مل يتلقوا �أي تدريب.وهذا ما �أكده بيكريجن (, )Pickering, 2006ثوريل
و�آخرون (� )Thorell, et al 2009أن للربامج التدريبية التكيفية دور كبري يف حتديد الأداء
املعريف والذهني للذاكرة العاملة لدى الفرد ،والتي ت�سهم يف حتديد نقاط ال�ضعف لدى
الطلبة ،ليتم فيما بعد و�ضع برامج منا�سبة خلربات وقدرات الطالب لتطويرها وتنميتها،
بناء على العوامل التي قد ت�ؤثر يف الذاكرة العاملة ،كالعوامل ال�صحية
ويتم و�ضعها ً
والع�ضوية والنف�سية التي ت�ؤثر يف حياة الطالب ،ويف قدرته على التعلم واالنتباه والفهم
واحلفظ ،بالإ�ضافة �إىل ذلك مدى ا�ستعمال اخلربات خالل حياة الطالب ,فقد �أثبتت البحوث
ب�أنه كلما ا�ستعمل الطالب خرباته على فرتات زمنية غري متباعدة كلما �أدى ذلك �إىل م�ستوى
احتفاظ مرتفع وذاكرة قوية.وب�شكل عام تت�أثر الذاكرة العاملة بعوامل و�أو�ضاع عدة مير بها
الفرد ,مثل قدرات الفرد العقلية الأ�رسية واالجتماعية والتعليمية ,وعوامل الكبت ,احلرمان,
وكذلك عمر الطالب ومرحلة منوه.
كما ميكن عزو هذه النتيجة �إىل ما يوفره الربنامج من فر�ص منا�سبة للعمل
اجلماعي والتفاعل مع اخلربات التعليمية يف جو من احلرية والثقة واالحرتام والتقبل
لأراء و�أداء الطلبة ،و�إىل تنوع اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة لتح�سني �أداء الذاكرة العاملة؛
ك�إ�سرتاتيجية التكرار� ،أو العمل على ترميز املعلومات؛ لت�سهيل تذكرها ،والتي تعمل
على تن�شيط الذاكرة يف ا�سرتجاع املعلومات ،وذلك باالعتماد على ا�ستخدام املعلومات
ال�سابقة؛ (. )Carretti, et al, 2007
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية من حيث فاعلية الربنامج التكيفي و�أثره الإيجابي
يف الذاكرة العاملة مع درا�سة ( ، )Scanlon, et al, 2007و�آخرين ودرا�سة هوملز و�آخرين
( )Holmes, et al, 2009ودرا�سة دورنبيجري و�آخرين ()Dronenberger, et al, 2011
حيث �أ�شارت نتائجها �إىل وجود �أثر �إيجابي للربامج التدريبية التكيفية للذاكرة العاملة يف
حت�سني م�ستوى مكونات الذاكرة العاملة ،ول�صالح املجموعة التجريبية.
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كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الذاكرة العاملة ككل
تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ل�صالح الإناث.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء اخل�صائ�ص املميزة
ل�شخ�صية الإناث ،كاملثابرة على الدرا�سة وال�صرب والت�أمل وعدم االندفاع ،كما ت�سعى الإناث
يف هذه املرحلة لتكوين وجهة نظر �صحية عن ذواتهن من خالل �إح�سا�سهن بكفاءة متزايدة،
املهمات املوكلة �إليهن للو�صول لل�شعور بالإجناز
وذلك من خالل تركيز �أدائهن و�إجناز
َّ
والعمل املثمر يف ال�سنوات القادمة.وهذا ما �أكده كولب ووي�شاو (Kolb & Whishaw,
 )2003ب�أنه يوجد فروق بني النوعني االجتماعيني (الذكور ،الإناث) ؛ فالإناث يتفوقن على
الذكور يف �أداء املهمات التي تتطلب �رسعة �إدراكية ،وكذلك تلك التي تتطلب طالقة لفظية.
كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الذاكرة العاملة
ككل تبع ًا للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س.وميكن عزو هذه النتيجة يف ظل البيئة
التعليمية التي مت من خاللها تطبيق الربنامج ،فكانت ظروف البيئة مت�شابهة ،وكذلك
الو�سائل والأ�ساليب امل�ستخدمة يف تقدمي الأن�شطة مت�شابهة لأفراد املجموعة التجريبية
كافة ،وهذا ي�ؤكد فاعلية الربنامج ،وهذا ي�ضيف مزيداً من ال�صدق البنائي له ،ويتيح الفر�صة
لإمكانية تطبيقه من الباحثني على كال اجلن�سني.
و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ال ُبعد اللفظي ،وال ُبعد الب�رصي،
واختبار �أثر �سرتوب تعزى ملتغري املجموعة ،ل�صالح املجموعة التجريبية.وميكن عزو
هذه النتيجة �إىل �أن الربنامج التدريبي وفر فر�ص ًا �إيجابية ومنا�سبة للتفاعل مع اخلربة
التدريبية ،مما جعل من الطلبة امل�شاركني �أفراداً ذوي فاعلية يف ا�ستخدام املعلومات
وتخزينها ومعاجلتها معاً ،فالطالب يف هذا الربنامج لي�س م�ستقب ًال للمعلومات النظرية
فقط� ،إذ �أتاح الربنامج التدريبي للطلبة التفاعل املبا�رش مع املعلومات من خالل الأداء
الفعلي لكل ن�شاط ،ومن خالل توجيه االنتباه للمعلومات ومعاجلتها ذهنياً.
كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ال ُبعد اللفظي تعزى ملتغري
اجلن�س ،ل�صالح الإناث.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء العديد من الدرا�سات التي �أ�شارت
�إىل وجود فروق بني اجلن�سني يف مرحلة الطفولة املت�أخر (. )Kimura, 1992
وبينت النتائج عدم وجود فروق يف ال ُبعد الب�رصي واختبار �أثر �سرتوب تعزى ملتغري
اجلن�س.ويعزى ذلك �إىل �أن الطلبة يف كل جمموعة متقاربون يف ما ميتلكونه من قدرات
واملهمات التي ُقدمت للإناث والذكور كانت مت�شابهة ،الأمر الذي
ومهارات ،كذلك الأن�شطة
َّ
مل ي�سهم يف وجود �أثر ملتغري اجلن�س.وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن �أفراد املجموعة
التجريبية ما زالوا يحتفظون باملهارات واملعلومات التي ُد ِّربوا عليها مقارن ًة مع �أفراد
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املجموعة ال�ضابطة ،و�أن انتقال �أثر التعلم كان وا�ضح ًا لدى �أفراد املجموعة التجريبية
ب�شكل �أكرب من �أفراد املجموعة ال�ضابطة.وهذا ما �أكده بيكريجن (� )Pickering, 2006أن
للربامج التدريبية التكيفية دوراً كبرياً يف ا�ستخدام الطالب خلرباته على فرتات زمنية غري
متباعدة ،مما ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى االحتفاظ باملعلومات وتذكرها ب�شكل �أف�ضل ،مما
ينعك�س �إيجاب ًا على �أداء الذاكرة العاملة ومكوناتها.كما �أكد جيب�سون و�آخرون (Gibson, et
� )al, 2013أن الربامج التدريبية التكيفية املعدلة تعمل على حت�سني قدرات الذاكرة العاملة
وتعزيزها ،ومهمات ا�سرتجاع املعلومات من الذاكرة ق�صرية املدى ،وذلك من خالل تدريب
امل�شاركني يف الربنامج على التمارين والأن�شطة الب�سيطة والتدرج بها من حيث ال�صعوبة
�إىل �أن ي�صل �إىل التمارين والأن�شطة املعقدة (. )Witt, 2011
كما �أ�شار كيلنجبريج ( )Kilngberg, 2010ودونك و�آخرون (� )Donk, et al, 2013إىل
�أن الربامج التكيفية تهدف �إىل �إبقاء املعلومات لفرتة زمنية طويلة ن�سبياً ،والتي ُتعد من
�أهم وظائف الذاكرة العاملة ومهماتها املعرفية.وي�ؤدي التدريب التكيفي �إىل زيادة التن�شيط
يف املناطق اجلبهية واجلدارية يف خاليا املخ ،ويكون التدريب مكثف ًا خالل فرتة ق�صرية
ن�سبياً ،وتتم مراقبة عمل الذاكرة لديهم بعد مدة معينة من انتهاء التدريب ،وكان لهذا النوع
من التدريب الت�أثري امللمو�س على مقايي�س التقدم الأكادميي لدى الأفراد ،وذلك بعد االنتهاء
من التدريب مبا�رشة ،وبعد فرتة معينة �أي�ضاً.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة هوملز و�آخرون (Holmes, et al,
 ، )2009حيث �أ�شارت نتائجها دور التدريب امل�ؤجل يف �إنتقال �أثر تعلم الطلبة للمهارات
التي تعلموها ،وذلك من خالل الربامج التدريبية للذاكرة العاملة اللفظية والب�رصية.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة دورنبيجري و�آخرين(  (�Dronen
 ، )berger, et al, 2011حيث �أ�شارت �إىل انخفا�ض م�ستوى التح�سن بعد مرور �شهر على
�إجراء الربنامج ،فكان برنامج الذاكرة العاملة تكيفي لأطفال ُز ِرعت قوقعة �سمعية لهم ،كما
اختلفت مع نتيجة درا�سة زلين�سكي و�آخرين ( )Zelinski, et al, 2011فكان برنامج الذاكرة
العاملة تكيفي موجه لكبار ال�سن وذوي �إعاقة ،والتي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن التح�سن يف
الذاكرة العاملة ت�ضاءل يف القيا�س امل�ؤجل.
و�أ�شار �إبراهيم ( )2008ب�أن جن�س الطالب ي�ؤدي دوراً مهم ًا يف ن�شاطه العقلي،
وذلك ل�سببني؛ �أولهما� :أن من املحتمل وجود روابط جن�سية يف املوروثات ت�ساعد يف
حتديد م�ستوى الطفل يف القدرات الذهنية املختلفة ،وثانيهما :التن�شئة الأ�رسية والثقافات
املختلفة ومتطلبات املجتمع من الإناث وتوقعاته منهن من حيث اجلدية واالهتمام والتي
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تعمل على حتديد �أدوار كل من اجلن�سني ،وما يرتبط بها من قدرات ،حيث تتفوق الإناث يف
الطالقة اللفظية وال�رسعة الإدراكية.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف البعد اللفظي يف
القيا�س امل�ؤجل يعزى ملتغري املجموعة ،ل�صالح املجموعة التجريبية.وكذلك يف البعد
الب�رصي واختبار �أثر �سرتوب يف القيا�س امل�ؤجل يعزى ملتغري املجموعة ،ل�صالح املجموعة
التجريبية.وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أن الربنامج التدريبي التكيفي قد وفر فر�صا
فعالة للطالب يف الأن�شطة اجلماعية التي �ساعدته يف ا�ستخدام املعلومات بال�شكل ال�صحيح
وتخزينها ومعاجلتها يف �ضوء الأن�شطة اخلا�صة بالربنامج ،مما �أتاح له فر�صة امل�شاركة
يف الأن�شطة ،مما ترك �أثراً �إيجابي ًا على الطالب وجعله م�ستعداً للم�شاركة يف الأن�شطة
ال�صفية بعد انتهاء تطبيق الربنامج.وميكن عزو ذلك �إىل دور اجلانب الب�رصي يف متكني
الطلبة من �إن�شاء ال�صور الذهنية ومعاجلتها وحفظها ،وترميز احلروف والكلمات ،وحفظها
بحيث يتم ا�سرتجاعها يف الوقت املنا�سب ،كما ميكن عزو هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل �أهمية
الب�رص يف �إي�صال املعلومات �إىل الدماغ ،ومن ثم حتويلها �إىل معلومات ب�رصية وتخزينها،
كاملعلومات املتعلقة بالأ�شكال والكائنات والألوان.
و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف املكون اللفظي واختبار �أثر
�سرتوب تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ل�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق يف املكون الب�رصي يف
القيا�س امل�ؤجل تبعا ملتغري اجلن�س.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء العديد من الدرا�سات
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق بني اجلن�سني يف مرحلة الطفولة املت�أخرة� ،إذ متتاز الإناث
بالطالقة اللغوية والعالقات االجتماعية ،كما �أن الإناث يف هذه املرحلة العمرية �أ�رسع منواً
من الذكور بالإ�ضافة �إىل االختالفات اجلينية ،والن�ضج والعوامل البيئية والأمناط املعرفية
املف�ضلة لدى كل من الذكور والإناث.
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الذاكرة
العاملة يف القيا�س امل�ؤجل يعزى للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س.وميكن عزو
هذه النتيجة يف �ضوء البيئة التعليمية التي طبق فيها الربنامج ،فعلى الرغم من اختالف
املجموعة واجلن�س ،ف�إن الربنامج طُ بق يف بيئة ذات مميزات مت�شابهة وواحدة للطلبة كافة،
بناء على �أي تدخل ،وبالتايل مل
كما مت ا�ستخدام �أن�شطة وا�سرتاتيجيات واحدة ،ومل تغيرَّ
ً
تختلف �رشوط تطبيق الربنامج التكيفي املعدل ،لذا نرى ب�أن �أفراد عينة الدرا�سة كافة
ا�ستفادوا من الربنامج ب�شكل متنا�سق مع بع�ضهم بع�ضاً ،وهذا ما انعك�س عليهم بعد االنتهاء
من تطبيق الربنامج� ،إذ ا�ستمر الطلبة برغبة يف التعلم ،ودافعية نحو البحث عن املعلومات
وامل�شاركة يف الأن�شطة اجلماعية ،و�إبداء الآراء دون تردد ،و�إتاحة الفر�صة لهم باملناق�شة
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أ .ميسون عاطف العلي
أ .د .رافع عقيل الزغول

واحلوار ،وهذا جعل من الطالب فرداً واثق ًا بقدراته ،ولديه رغبة يف احلوار واملناق�شة ،وتقبل
ر�أي الغري ،والإ�صغاء �إىل الآخرين بكل جدية.كما يعزى ذلك �إىل املرحلة العمرية لأفراد عينة
الدرا�سة ،فجميعهم يف املرحلة العمرية نف�سها ،والتي متتاز بوجود م�شكالت يف فهم بع�ض
الأ�شكال والر�سومات التي قد يرونها لأول مرة ،بالإ�ضافة �إىل وجود م�شكالت يف متييز
بع�ض احلروف املت�شابهة عن بع�ضها بع�ضاً ،كما �أن جميع الطلبة �أُحلقوا بالربنامج نف�سه
ف�ضل طالب على �آخر،
والظروف والأن�شطة واال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة نف�سها ،وبالتايل مل ُي َّ
وهذا ما �أدى �إىل عدم وجود فروق.
وا�ستناداً �إىل ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ف�إنه ُيو�صى بتوظيف الربامج
التدريبية التكيفية املعدلة يف املناهج الدرا�سية ملختلف املراحل الدرا�سية ،وخا�ص ًة
للمرحلة الأ�سا�سية.و�إجراء املزيد من
الدرا�سات امل�ستقبلية حول بالربامج التكيفية املتعلقة بالذاكرة العاملة ودورها يف
التعلم ،وعالقتها مبتغريات جديدة تدعم البحث العلمي الرتبوي.
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