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سعة الذاكرة العاملة وعالقتها بالتدوير العقلي لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه في جامعة الطائف

امللخــص
هدف هذه الدرا�سة الك�شف عن �سعة الذاكرة العاملة وعالقتها
بالتدوير العقلي ،لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة
الطائف .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام مقيا�س �سعة
الذاكرة العاملة «اختبار فرتة اال�ستماع» ،واختبار التدوير العقلي.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )474طالب ًة من طالبات الكلية اجلامعية
برنيه يف جامعة الطائف .بينت نتائج الدرا�سة �أن �سعة الذاكرة
العاملة لدى الطالبات كانت مرتفعة ،وكان م�ستوى القدرة على
التدوير العقلي مرتفعاً ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فرق بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطالبات على مقيا�س �سعة
الذاكرة العاملة ،واختبار التدوير العقلي ،و ُيعزى ملتغري نوع الكلية،
ل�صالح الكليات العلمية ،ووجود فرق بني املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة بني ال�سنة
الدرا�سية الأوىل وكل من ال�سنتني الدرا�سيتني الثالثة والرابعة،
ل�صالح ال�سنتني الدرا�سيتني الثالثة والرابعة؛ وبني ال�سنة الدرا�سية
الثانية وال�سنة الدرا�سية الثالثة ،ل�صالح ال�سنة الدرا�سية الثالثة،
وعدم وجود فرق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطالبات
على اختبار التدوير العقليُ ،يعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية ،وعدم
وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطالبات على
مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة ،واختبار التدوير العقلي ُتعزى للتفاعل
بني متغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية ،كما بينت النتائج وجود
عالقة ارتباط موجبة بني تقديرات الطالبات على مقيا�س �سعة
الذاكرة العاملة وتقديراتهم على اختبار التدوير العقلي.
الكلمات املفتاحية� :سعة الذاكرة العاملة ،التدوير العقلي،
جامعة الطائف.

Abstract
This study aimed to reveal the working memory
capacity and its relation to mental rotation among
female students of university college Ranyah in Taif
University. To achieve the objectives of the study, the
researcher used the working memory capacity scale,
"listening period test," and the mental rotation test. The
sample of the study consisted of 474 female students
of university college Ranyah in Taif University. The
results of the study showed that the level of working
memory capacity among female students was high,
and the level of ability of mental rotation was high as
well. The results indicated that there were differences
between the arithmetical averages of the responses of
female students on the working memory capacity scale
and the mental rotation test due to the variable type of
college, in favor of the scientific colleges. There were
differences between the arithmetical averages of the
responses of female students on the working memory
capacity scale, due to the academic year variable,
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between the first year on one hand and the third and
fourth year on the other hand, in favor of the latter.
There were also differences between the second year
and the third year, in favor for the latter. There were
no differences between the arithmetical averages of
the responses of female students on the mental rotation
test due to the academic year. Moreover, there were no
differences between the arithmetical averages of the
responses of female students on the working memory
capacity scale and the mental rotation test, due to the
variables of type of college and the academic year
combined. The results also showed that there was a
positive correlation between the estimates of the female
students on the scale of working memory capacity and
their estimates on the mental rotation test.
Keywords: Working Memory Capacity, Mental
Rotation, Taif University.

مقدمة
لقد بد�أ االهتمام مبو�ضوعي الذاكرة والتدوير العقلي منذ
فرتة قريبة ،وذلك لكونهما من العمليات املعرفية والذهنية املهمة
املرتبطة بالعديد من الأن�شطة التعليمية التي يقوم بها الفرد ،فعملية
التدوير العقلي تعد من العمليات الرئي�سة التي يقوم بها الفرد لتكوين
الأفكار والت�صورات املختلفة ،واكت�ساب اخلربات والتجارب اجلديدة،
ومن هنا يربز الدور املهم للتدوير العقلي يف العملية التعليمية،
ولكن يرتبط التدوير العقلي بعدة عمليات عقلية ،كما يرتبط ب�سعة
الذاكرة العاملة لدى الفرد� ،إذ تلعب دوراً كبرياً يف قدرة الفرد على
معاجلة املعلومات وتخزينها وا�سرتجاعها يف الوقت املنا�سب.
ومتر عملية التعليم ب�سل�سلة من اخلطوات؛ تبد�أ بالتنبه ملثري
وتعرفه ،ويلي ذلك عملية التذكر التي تعتمد على
ما ،ثم �إدراكه
ّ
الذاكرة العاملة و�سعتها ،ويتم فيها ا�سرتجاع اخلربات واملعلومات
ال�سابقة واملرتبطة مبو�ضوع ما ،من الذاكرة طويلة املدى ،وهنا
معنى ،ا�ستناداً على
جتري مقارنة املثري ومعاجلته لإعطائه
ً
التنبه �إىل
اخلربات واملعلومات ال�سابقة ،ولكن قد ال ي�ستطيع الفرد ّ
كافة املثريات ،وهنا يربز دور �سعة الذاكرة العاملة� ،إذ يتمثل دورها
يف متثيل املعلومات وتكوينها ،وعندما تكون �سعة الذاكرة العاملة
لدى الفرد حمدودة ،ف�إن ذلك يعني �أن الفرد مقيد يف قدرته على
تكوين املعلومات ومتثيلها ،وي�ضطر �إىل �أن يقوم ب�إجراء عملية
اختيار املعلومات التي يتم تكوينها (ال�رشقاوي.)2003 ،
ولقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم �سعة الذاكرة
العاملة ،فقد عرفها كاريتي وكورنولدي ودي بيني وباالديون
( :)Carretti, Cornoldi, De Beni & Palladion, 2004ب�أنها حجم
املعلومات التي ي�ستطيع الفرد االحتفاظ بها يف �أثناء �أداء مهمة
معينة.
عرفها كوان ( )Cowan, 2005ب�أنها :كمية املعلومات
كما ّ
التي ميكن للفرد تخزينها يف الدماغ� ،أو عدد الأرقام والكلمات،
التي ميكن للفرد ا�سرتجاعها بعد �سماعها مبا�رشة ،وترتبط �سعة
الذاكرة العاملة بكفاءة عملية املعاجلة ،التي تتح�سن بفعل التغريات
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البيولوجية والف�سيولوجية ،التي تطر�أ على الفرد يف �أثناء منوه.
وعرفها ريبوف�س وباديل ( )Repovs & Baddeley, 2006ب�أنها:
ّ
االحتفاظ باملعلومات ملدة حمدودة ،ويكون هذا االحتفاظ موزع ًا
بني وظائف الت�شغيل واملعاجلة للذاكرة العاملة.
ميكن تعريفها ب�أنها :حجم املعلومات واخلربت التي ميكن
للفرد تخزينها يف الذاكرة العاملة ،وا�سرتجاعها يف الوقت التي
يحتاج �إليها ،وذلك ح�سب املهمات التي يقوم بها الفرد.
ويرى خفاجي (� )2005إىل �أن �سعة الذاكرة العاملة ت�شري �إىل
الكلمات �أو الأرقام التي ي�ستطيع الفرد ا�سرتجاعها بعد �سماعها
ب�شكل مبا�رش ،وتزداد �سعة الذاكرة العاملة للفرد مع زيادة عمره،
ف�إذا ا�ستطاع طفل عمره �أربع �سنوات تذكر ( )4 - 3كلمات ،ف�إن
الطفل الذي يبلغ عمره �إحدى ع�رش �سنة ،ي�ستطيع تذكر ()7 - 6
كلمات� ،أما الفرد البالغ ف�إنه ي�ستطيع تذكر ( )8كلمات ،ويرجع
هذا التفاوت يف تذكر املعلومات مقارن ًة بالعمر �إىل زيادة كفاءة
وفاعلية عملية معاجلة املعلومات مع التقدم يف العمر ،وذلك بف�ضل
التغريات البيولوجية والف�سيولوجية التي تطر�أ على دماغ الفرد يف
�أثناء منوه.
وب�شكل عام ترتاوح �سعة الذاكرة العاملة ما بني ()9 - 5
وحدات غري مرتابطة ،علم ًا �أن الذاكرة العاملة تت�ضمن �سبعة �أماكن،
يتم و�ضع وتخزين املعلومات فيها ،وتتمتع هذه الأماكن باملرونة
ال�ستقبال املعلومات واالحتفاظ بها ،ويف الأغلب تقا�س �سعة الذاكرة
العاملة بامتدار املهمة ،ف�إذا طُ لب من الفرد قراءة �سل�سلة من الأرقام
�أو احلروف ،وطُ لب منه فيما بعد �إعادتها مرة �أخرى ،ف�سيكون �أداء
الفرد رائع ًا �إذا كانت ال�سل�سلة مكونة من ( )7 - 6وحدات ،ولكن كلما
زادت ال�سل�سلة ،ظهرت الأخطاء عند الفرد ،ويكون بذلك جتاوز مدى
�سعة الذاكرة العاملة املوجود لديه (.)Lieberman, 2000
وت�ساعد �سعة الذاكرة العاملة على �ضبط عملية االنتباه
لدى الفرد ،وذلك بهدف الإبقاء على املعلومات بحالة ن�شطة،
ثم ،ف�إن
وا�سرتجاعها ب�سهولة وب�رسعة يف الوقت املنا�سب ،ومن ّ
�سعة الذاكرة العاملة مهمة يف حفظ التمثيالت املعرفية املختلفة،
كما تقوم بدور مهم يف حتديد عدد التمثيالت التي ميكن �إبقائها يف
الذاكرة العاملة يف حالة ن�شطة ال�سرتجاعها وقت احلاجة ،وت�سهم
�سعة الذاكرة العاملة يف حت�سني عملية االنتباه ،و�ضبط عملية
ا�سرتجاع املعلومات (.)Engle, 2002
وتقا�س �سعة الذاكرة العاملة من خالل عدة مقايي�س ،و�أول من
و�ضع مقيا�س لقيا�س �سعة الذاكرة العاملة هما دومنان وكاربينرت
( ،)Daneman and Carpenterوقد ا�ستخدما مهمة ا�سرتجاع،
جمموعة من اجلمل ،وذلك ب�شكل متتابع ،كما ا�ستخدما مهمة عر�ض
جمموعة من اجلمل ،وطُ لب من الأفراد ا�سرتجاع وتذكر الكلمة
الأخرية من كل جملة (� .)Simon, 2001أما هيلني (،)Helen, 2006
فقد ا�ستخدمت العديد من املهمات لقيا�س �سعة الذاكرة العاملة؛
منها :قراءة ن�ص معني ,والعد احل�سابي ,وا�سرتجاع وتذكر الكلمات
غري املرتابطة.
�أما �شاه ومايك ( ،)Shah and Maekفقاما بقيا�س �سعة
الذاكرة العاملة من خالل جمموعة من الأن�شطة املعرفة؛ منها :مهمة
القدرة على الفهم القرائي ،ومهمة القدرة على اال�ستنتاج� .أما اجنل

( ،)Engleفقد ا�ستعان بالتح�صيل الدرا�سي م�ؤ�رشاً على �سعة الذاكرة
العاملة لدى الفرد ،وا�ستخدم مهمة ا�سرتجاع الأرقام� ،إذ ُع ّد ْت من
�أف�ضل املهام يف قيا�س �سعة الذاكرة العاملة (. )Juliet, 2005
وي�شري كل م ن جيالكاين و�أحمدي (�Gilakani And Ah
� )madi, 2011إىل �أنه ميكن قيا�س �سعة الذاكرة العاملة من خالل
تنفيذ مهمة معاجلة املعلومات وحفظها يف الوقت نف�سه ،ومن ثم
مالحظة قدرة الفرد على تخزين وحدات من املعلومات املنف�صلة
على �أن يرتاوح عددها من ( )5 - 3وحدات� ،إذ ميكن �أن ينتج من
هذه املعلومات جمموعة من اخلربات املكانية ،ومعلومات الذاكرة
احل�سية التي ت�ؤدي �إىل اال�ستماع للمعلومات دون مراقبة ،والنطق
املتكرر لكلمة واحدة عند التحدث.
وتكمن �أهمية �سعة الذاكرة العاملة يف العملية التعليمية
من خالل دورها املتمثل يف معاجلة املعلومات ،واالحتفاظ بها،
وم�ساعدة املتعلم يف فهم و�إدراك العالقات القائمة بني املعلومات،
والو�صول �إىل التمثيالت املعرفية املخزنة يف الذاكرة العاملة
ثم يربز دورها يف قدرة املتعلم على �أداء
والذاكرة ق�صرية املدى ومن ّ
املهمات ( .)Macdonald & Charistiansen, 2002كما تلعب �سعة
الذاكرة العاملة دوراً كبرياً يف القدرة على االحتفاظ باملعلومات يف
قدر كبري من التن�شيط والعمل على �ضبط االنتباه خالل خطوات حل
امل�شكالت ،كما تقوم ببناء ومعاجلة النماذج العقلية (2007 ,Solaz-
)Portolese & Sanjose

و�أ�شار دمنان ومريكل ()Daneman and Merikle, 1996
�إىل �أن الأفراد ذوي ال�سعة املرتفعة لديهم قدرة �أكرب على الفهم من
الأفراد ذوي ال�سعة املنخف�ضة ،كما �أكد اجنل ( )Engle, 2002على
وجود عالقة بني �سعة الذاكرة العاملة والفهم وذلك عند ا�ستخدام
جمل لغوية معقدة.
وترتبط �سعة الذاكرة العاملة بالعديد من العمليات العقلية
واملعرفية التي يقوم بها الفرد؛ كالتدوير العقلي ،الذي ي�شري �إىل
قدرة الفرد على التعامل مع ال�صور والر�سومات ذهنياً ،وذلك عن
طريق تدوير هذه ال�صور والر�سومات باخلفاء ،كما ي�شري التدوير
العقلي �إىل القدرة على متثيل وحتويل املعلومات الرمزية غري
اللغوية يف الف�ضاء� ،أو املكان (.)Chan, 2007
ولقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التدوير العقلي،
عرفه موي ( )Moe, 2009ب�أنه� :إحدى املهمات املكانية التي
وقد ّ
تت�ضمن القدرة على االحتفاظ بال�شيء عقلياً ،وتدويره يف الف�ضاء،
وتربز فائدة التدوير العقلي يف حت�سني التح�صيل الدرا�سي لدى الفرد،
وبخا�ص ًة يف مواد الريا�ضيات ،وجماالت العلوم املختلفة ،والأن�شطة
عرفه ليزي وولفورد ( )Lisi & Wolford, 2010ب�أنه:
اليومية .بينما ّ
نوع من �أنواع القدرات املكانية التي ميتلكها الفرد ،حيث ت�شتمل
على ت�صوراته حول �شيء ثنائي �أو ثالثي الأبعاد �أو جمموعة من
الأ�شياء ،وكيف �سيظهر بعد �أن يجري تدويره على حمور حمدد ذو
عدد من الدرجات.
عرف كوميليبور ( )Komeilipoor, 2012التدوير العقلي
كما ّ
ب�أنه :عملية تخيل الفرد لل�شيء ب�شكل دوري يف الف�ضاء ،وذلك
ب�أبعاد ثنائية �أو ثالثية ،وميكن متييز العمليات املختلفة وفق ًا لنوع
التحفيز امل�ستخدم ،والإطار املرجعي ،واال�سرتاتيجيات الع�صبية
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امل�ستخدمة.
كما ميكن تعريف التدوير العقلي ب�أنه :قدرة الفرد على تخيل
الأ�شياء ومتثيلها يف الف�ضاء �ضمن �أبعاد ثنائية �أو ثالثية� ،إ�ضافة
�إىل امتالك املهارات املكانية التي ت�ساعد على حتقيق منط معني.
وميثل التدوير العقلي قدرة الفرد على التعامل مع خمتلف
الأمناط والأ�شكال وال�صور ،و�إدراك وا�ستيعاب الأ�شكال ثنائية
وثالثية الأبعاد ،لتكوين �صور ذهنية حمددة (طه.)2006 ،
والتدوير العقلي عملية تت�ضمن القدرة املكانية ،وهي نوعني؛
الت�صور املكاين وي�شري �إىل القدرة على تدوير ال�شكل �أو ال�صور
ذهنياً ،والتوجه املكاين ،وي�شري �إىل القدرة على فهم عنا�رص ال�شكل
�أو ال�صور وترتيبها ب�رصف النظر عن تغري الو�ضعية املكانية لهذا
ال�شكل ،ويتطلب كل من الت�صور املكاين والتوجه املكاين القدرة
على تدوير ال�صور والأ�شكال ذهنياً ،وهذا يحتاج �إىل ذاكرة ب�رصية
حلفظ وتخزين هذه ال�صور والأ�شكال لفرتة ق�صرية ليتمكن الفرد من
تدويرها ذهني ًا (ال�شقور .)2010 ،وبالتايل ف�إن مهمات التدوير
العقلي تت�ضمن تخيل الفرد للأ�شكال ثنائية البعد �أو ثالثية البعد يف
حال مت تدويرها ذهني ًا (.)Chan, 2007
ويرى كل من لي�سي وولفورد ()Lisi and Wolford, 2010
�إىل �أن التدوير العقلي يلعب دوراً فعا ًال يف قدرة الفرد على ا�سرتجاع
ال�صور احل�سية وقت احلاجة �إليها ،وتركيب و�إنتاج �أ�شكال و�صور
غري موجودة يف الواقع على الرغم من �أن عنا�رصها م�ستمدة من
الواقع ،بالإ�ضافة �إىل القدرة على حل امل�شكالت املتعلقة باملجاالت
الريا�ضية والعلمية املختلفة ،وتنمية القدرات املكانية لتح�سني
الإ�سرتاتيجية العلمية واملعرفية ،وحت�سني جميع املهارات العلمية
املختلفة.
وهناك العديد من النظريات التي حاولت تف�سري عملية التدوير
العقلي ،ومن �أهم هذه النظريات :نظرية الرتميز املزدوج (التمثيل
املزدوج) ،و�صاحب هذه النظرية العامل بافيو (� ،)Baivioإذ �أ�شار فيها
�إىل �أن هناك نظامني خمتلفني يقومان بعملية معاجلة املعلومات،
ولكنهما يف الوقت نف�سه يعمالن ب�شكل مرتابط ،والنظام الأول
هو الرتميز اللفظي ،املتخ�ص�ص مبعاجلة املعلومات اللفظية� ،أما
النظام الثاين ،فهو الرتميز التخيلي ،املتخ�ص�ص مبعاجلة املعلومات
املكانية والفراغية .وت�شري هذه النظرية �إىل �أن الرموز ال�شكلية يتم
تذكرها ب�شكل �أ�رسع من الرموز اللفظية ،ويرجع �سبب ذلك �إىل �أن
الكلمات املتكررة والتي متر على الفرد ،متكنه �أن يكون �أكرث قدرة
ثم ،يكون �أكرث
على حفظها وتذكرها يف الوقت املنا�سب ،ومن ّ
قدرة على تكوين �صور و�أ�شكال ذهنية عنها� ،أما الكلمات الغريبة
واملجردة لل�صفات ،فقد يواجه الفرد �صعوبة يف تكوين �صور ذهنية
عنها.
ومن النظريات �أي�ض ًا التي تناولت عملية التدوير العقلي نظرية
الن�شاط الإدراكي ،ولقد و�ضع هذ النظرية العامل ني�رس (،)Neisser
الذي �أ�شار فيها �إىل �أن ال�صور والأ�شكال الذهنية تتم ب�صورة تلقائية
مبا�رشة� ،إذ ال يوجد متثيالت لل�صور؛ فال�صور مثل الإدراكات ذات
طبيعة مكانية؛ ويجري �إلتقاط املعلومات الثابتة مبا يتفق مع
توقعات الفرد ،ولكن ميكن �أن ُت�ستثار على �أ�سا�س التنب�ؤ ،ومثل هذا
النوع من التنب�ؤ الإدراكي ُينتج ت�صورات ذهنية من خالل املقارنة
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بني املعلومات الواردة له من البيئة اخلارجية ،واملخططات التي
كونها الفرد يف ال�سابق.
ّ
وتكمن �أهمية عملية التدوير العقلي يف العملية التعليمية من
خالل م�ساعدة املتعلم على ترميز الأ�شياء املختلفة ،وتوليد ال�صور
الذهنية ،وتخطيط وتنفيذ الأ�شياء امل�ستهدفة ،ومطابقة ومقارنة
الأ�شياء التي مت تدويرها باملثريات العقلية ،وتنفيذ اال�ستجابة
نف�سها �أو ا�ستجابة خمتلفة يف عمليات التدوير العقلي( (�Seepanom
 .)wan, Caligiore, Baldassarre & Cangelosi, 2013وي�ضاف �إىل
ذلك ات�ضاح وجود عالقة �إيجابية بني التدوير العقلي ودقة وجهات
النظر فيما يتعلق بالآليات امل�ستخدمة حلل امل�شكالت من الفرد
املتعلم (.)Bilge, 2002
وبالنظر �إىل ما جرى تناوله حول �سعة الذاكرة العاملة،
والتدوير العقلي ،يالحظ �أن هذه املتغريات ت�ؤدي دوراً مهم ًا وبارزاً
يف عملية اكت�ساب املعلومات واملعارف املختلفة ،بالإ�ضافة
�إىل �أهمية التدوير العقلي يف تكوين �صور ومعلومات مبتكرة
وغري م�ألوفة ،الأمر الذي ي�سهم يف تنمية قدرة الفرد على الإبداع
واالبتكار ،ومعاجلة املعلومات يف الذاكرة العاملة بطريقة تتميز
بال�رسعة والإبداع ،وجميع هذه الأمور تلعب دوراً مهم ًا يف جناح
الطالب يف عملية التعلم.
ولقد تناولت العديد من البحوث والدرا�سات متغريي �سعة
الذاكرة العاملة والتدوير العقلي ،فقد �أجرى روث�ساتز ونيوبرجر
وراح وجن�سني وكويزر -بوهل (Ruthsatz, Neuburger, Rahe,
 )Jansen and Quaiser- Pohl, 2017درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
�أثر اجلن�س يف القدرة على التدوير العقلي ملثريات م�ألوفة ثالثية
الأبعاد .تكونت عينة الدرا�سة من ( )321طالب ًا وطالبة من املدار�س
الأملانية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام اختبار التدوير
العقلي� .أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق الذكور على الإناث يف املجموعة
الأوىل من االختبار ،وتفوق الإناث على الذكور يف املجموعة الثانية
من االختبار ،و�أن �أداء الذكور والإناث كان متقارب ًا يف املجموعتني
ككل ،وباملقابل �أظهر طلبة ال�صف الرابع �أداء �أف�ضل من طلبة ال�صف
الثاين يف القدرة على التدوير العقلي.
ﻭ�أجرى دويلي وفويري ولي�سمانا (�Doyle, Voyer and Les
 )mana, 2016درا�سة هدفها التحقق من القدرة على التدوير العقلي
يف �ضوء نوع املثري امل�ستخدم ،والفروق بني اجلن�سني .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )162طالب ًا وطالب ًة من طلبة تخ�ص�ص علم النف�س
يف جامعة كندا .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام اختبار
التدوير العقلي� .أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق يف القدرة
على التدوير العقلي تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ووجود عالقة بني زاوية
التدوير ودقة الإجابة ،فكلما زادت زاوية التدوير كلما قلت دقة
الإجابة.
وقامت الق�ضاة ( )2014بدرا�سة هدفت الك�شف عن العالقة بني
الذاكرة العاملة والتدوير العقلي يف �ضوء متغريي اجلن�س وامل�ستوى
ال�صفي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )232طالب ًا وطالب ًة من طلبة
ال�صفني ال�ساد�س وال�سابع الأ�سا�سيني يف حمافظة �إربد يف الأردن.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى بناء اختبار لقيا�س الذاكرة العاملة
واختبار لقيا�س التدوير العقلي� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
يف جميع درجات اختبارات الذاكرة العاملة ،با�ستثناء اختبار
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�سرتوب تعزى لأثر اجلن�س ،ل�صالح الذكور .كما بينت النتائج وجود
فروق تعزى لأثر ال�صف يف جميع درجات االختبارات ،ل�صالح
ال�صف ال�سابع ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف �أداء الطلبة
يف الذاكرة العاملة اللفظية (اختبار العد واختبار الكلمات املرتابطة)،
ل�صالح ال�صف ال�ساد�س ،بينما مل تظهر فروق يف �أداء الطلبة على
باقي االختبارات .كما بينت النتائج وجود فروق تعزى لأثر التفاعل
بني اجلن�س وال�صف يف �أداء الطلبة على جميع االختبارات ،با�ستثناء
اختبار مهام �سرتوب .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف
�أداء الطلبة على اختبار التدوير العقلي ،يعزى لأثر اجلن�س ،ل�صالح
الذكور .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف �أداء الطلبة على اختبار
التدوير العقلي يعزى لأثر ال�صف ،ل�صالح ال�صف ال�سابع .كما بينت
النتائج وجود عالقة �إيجابية بني الذاكرة العاملة والتدوير العقلي،
و�أن ن�سبة التباين املف�رس للذاكرة العاملة الب�رصية بالتدوير العقلي
جلميع �أفراد عينة الدرا�سة جاءت ب�أعلى ن�سبة ،ومن ثم جاء املنفذ
املركزي يف املرتبة الثانية ،و�أخرياً جاءت الذاكرة العاملة اللفظية.
و�أجرى باردو فازقيوز وفرينانديز ري (Pardo-Vazquez
 )& Fernandez-Rey, 2012درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
العالقة بني عمل الذاكرة العاملة والتدوير العقلي يف املهمات
الإدراكية املعقدة ،كما هدفت �إىل الك�شف عن دور الذاكرة العاملة
يف القدرات اللفظية وغري اللفظية ،وتكون ال�صور الذهنية .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )300طالب ًا وطالب ًة من الطلبة اجلامعيني يف
�إ�سبانيا ،منهم ( )57طالباً ،و( )243طالبةً ،جرى توزيعهم يف
جمموعتني ،جتريبية و�ضابطة ،خ�ضع طلبة املجموعة التجريبية
�إىل وحدات درا�سية معينة معتمدة وخم�ص�صة لقيا�س العالقة بني
الذاكرة العاملة والتدوير العقلي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى
ا�ستخدام مقيا�س الذاكرة العاملة ،واختبار التدوير العقلي من �إعداد
الباحثني� .أظهرت النتائج وجود فروق يف �أداء املجموعتني ،ل�صالح
املجموعة التجريبية ،وكان �أدا�ؤهم �أف�ضل من حيث ال�رسعة والدقة،
كما �أظهرت �أن �سبب هذه الفروق تعود �إىل عن�رص معاجلة املهام
العقلية ،وارتفاع متطلبات املعاجلة ،ووجود هذه الفروق ت�شري �إىل
قدرة الذاكرة العاملة يف �أداء الطلبة.
و�أجرى كل من برامي وجلكور ()Prime & Jolicoeur, 2010
درا�سة هدفت الك�شف عن التدوير العقلي الذي يعتمد على حتويل
التمثيالت املوجودة واملحتفظ بها يف الذاكرة الب�رصية ق�صرية
املدى ،والك�شف عن نوع العالقة بني زمن الرجع ،وزاوية التدوير
العقلي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )18طالب ًا وطالب ًة من طلبة
جامعة مونرتيال الكندية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى �إخ�ضاع
الطلبة لتجارب احتوت على مهمات ب�رصية ،ولفظية ،واُ�ستخدم
فيها �شا�شة مرئية وجهاز حا�سوب ،ومت فيها مالحظة زاوية التدوير
وقيا�س زمن الرجع� .أظهرت النتائج �أنه مت الإحتفاظ بهدف املهمة
يف الذاكرة الب�رصية ق�صرية املدى ،وك�شفت عن وجود عالقة طردية
بني زمن الرجع وزاوية التدوير� ،إذ كلما زادت زاوية التدوير زاد زمن
الرجع.
و�أجرى الغباري و�أبو �شندي و�أبو �شعرية ( )2010درا�سة هدفت
�إىل ا�ستق�صاء تطور القدرة املكانية �ضمن عمليات التدوير العقلي
لدى الطلبة مع التقدم ب�سنوات الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل تعرف الفروق يف
الأداء على اختبار التدوير العقلي والقدرة املكانية وعالقته مبتغريي

التقدير الأكادميي والنوع االجتماعي .تكونت عينة الدرا�سة من
( )221طالب ًا وطالب ًة من طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات بجامعة
الزرقاء اخلا�صة يف الأردن .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام
مقيا�س التدوير العقلي املُع ّد من فاندنربغ وكيو�س (& Vandenberg
 )Kuseالذي يقي�س القدرة املكانية� .أظهرت النتائج عدم وجود فروق
يف الأداء على �إختبار التدوير العقلي تعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية
ما يدل على عدم ت�أثري �سنوات الدرا�سة اجلامعية يف تطور القدرة
املكانية لدى الطلبة ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق يف الأداء
على الإختبار تعزى ملتغريي التقدير الأكادميي والنوع االجتماعي.
و�أجرى الكيال ( )2009درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن دور كل
من �سعة الذاكرة العاملة ،و�إ�سرتاتيجية املعاجلة يف تف�سري الفروق
بني اجلن�سني يف القدرة املكانية .تكونت عينة الدرا�سة من ()117
طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة الإمارات العربية املتحدة تت�ضمن
�أربع جمموعات وفق ًا الختبار توران�س لأمناط التعلم والتفكري
(جمموعة الذكور ذوي ال�سيادة الن�صفية اليمني ( ،)27وجمموعة
الذكور ذوي ال�سيادة الن�صفية الي�رسى ( ،)25وجمموعة الإناث
ذوات ال�سيادة الن�صفية اليمني ( ،)26وجمموعة الإناث ذوات
ال�سيادة الن�صفية الي�رسى ( )39وكلهم من م�ستخدمي اليد اليمني).
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام مهمات اختبار التدوير
العقلي املعياري ومهام اختبار التدوير العقلي مع زيادة عبء
الذاكرة العاملة املكانية ،واختبار الذاكرة العاملة اللفظية (�أ ،ب)
واختبار الذاكرة العاملة املكانية واختبار مدى �سعة الذاكرة العاملة
املكانية� .أظهرت النتائج وجود فروق بني جمموعات الدرا�سة يف
�رسعة ودقة الأداء علي اختبار التدوير العقلي املعياري ،ل�صالح
جمموعة الذكور ذوي ال�سيادة الن�صفية اليمني ،وعدم وجود فروق
بني جمموعات الدرا�سة يف اختبار التدوير العقلي مع زيادة عبء
الذاكرة العاملة املكاين ،كما بينت وجود فروق بني جمموعات
الدرا�سة يف الذاكرة العاملة املكانية ل�صالح جمموعة الذكور ذوي
ال�سيادة الن�صفية اليمني ،وعدم وجود فروق بني جمموعات الدرا�سة
يف الذاكرة العاملة اللفظية ،وعدم وجود فروق بني جمموعات
الدرا�سة يف �رسعة ودقة الأداء علي اختبار التدوير العقلي املعياري
وفقا ال�ستخدام كل من �إ�سرتاتيجيتي املعاجلة الكلية �أو املعاجلة
التحليلية.
و�أجرى ريان ( )2008درا�سة هدفت الك�شف عن �أثر متغريات
اجلن�س والعمر واملعدل الرتاكمي والتفاعل بينهما على القدرة
املكانية �ضمن عمليات التدوير العقلي .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )132طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف
تخ�ص�ص الرتبية االبتدائية يف فل�سطني .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
جرى ا�ستخدام اختبار تيت�س وهرزمان (.)Teets & Herzman
�أظهرت النتائج وجود فروق يف القدرة املكانية �ضمن عمليات
التدوير العقلي تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ل�صالح الذكور ،وملتغري املعدل
الرتاكمي ل�صالح فئة املعدل الرتاكمي املرتفع ،وعدم وجود فروق
تبع ًا ملتغريات العمر وللتفاعل بني متغريات الدرا�سة.
و�أجرى كفمان ( )Kaufman, 2007درا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن الفروق بني الطالب والطالبات فيما يتعلق بالتدوير العقلي،
والت�صور املكاين ،وتقييم بع�ض ال�سمات املحددة بالذاكرة العاملة،
ومهامها فيما يتعلق بالفروق اجلن�سية .تكونت عينة الدرا�سة
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من ( )100طالب ًا وطالب ًة من طلبة ال�سنة الثانية يف كامربج يف
اململكة املتحدة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى �إخ�ضاع الطلبة �إىل
جمموعة اختبارات ،وهي :اختبار العالقة املكانية ،واختبار الذاكرة
اللفظية العاملة ،واختبار التدوير العقلي ،واختبار املنطق اللفظي،
واختبار امتداد املكعبات الب�سيط ،واختبار امتداد املكعبات املتنوع.
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني الطالب والطالبات يف اختبار
الذاكرة العاملة اللفظية ،واختبار امتداد املكعبات الب�سيط ،واختبار
املنطق اللفظي ،ووجود فروق بني الطالب والطالبات يف اختبارات
القدرة املكانية ،ل�صالح الطالب.
وقامت كاي�رس فول وليمان (Quaiser-Phol & Lehman,
 )2007بدرا�سة هدفت �إىل تعرف الفروق اجلن�سية يف الأداء على
اختبار التدوير العقلي املرتبط بالقدرة الفراغية وعالقته باخلربة
واالجتاهات نحو التح�صيل .تكونت عينة الدرا�سة من ( )183طالب ًا
وطالب ًة من طلبة اجلامعة يف الواليات املتحدة الأمريكية .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،جرى �إخ�ضاع الطلبة الختبار التدوير العقلي املعدل
(القدرة الفراغية) من فاندنربغ وكيو�س (.)Vandenburg & Kuse
�أظهرت النتائج وجود فروق يف الأداء على اختبار التدوير العقلي،
ل�صالح الطالب من تخ�ص�ص الآداب والعلوم الإن�سانية ،مقارن ًة
بالطالب من تخ�ص�ص احلا�سوب ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود
عالقة ارتباطية ايجابية بني الأداء على اختبار التدوير العقلي،
واخلربة باحلا�سوب بالن�سبة للطالبات.
وهدفت درا�سة جوليت (� )Jiuliet, 2005إىل الك�شف عن قدرة
الطلبة الذين لديهم ق�صور يف �سعة الذاكرة العاملة على �أداء املهام
املختلفة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )96طالب ًا يف الواليات املتحدة
الأمريكية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت قيا�س �سعة الذاكرة العاملة
بو�ساطة جمموعة من اجلمل� ،إذ طُ لب من الطالب ا�ستعادة الكلمة
الأخرية بكل جملة بالإ�ضافة �إىل ا�ستعادة جمموعة من الأرقام
الزوجية� .أظهرت النتائج �أن قدرة الطالب على ا�ستعادة الأرقام
كانت �أكرب من القدرة على ا�ستعادة الكلمات ،و�أن قدرة الطالب
الأكرب �سن ًا كانت �أكرب من الطالب الأ�صغر �سن ًا يف ا�ستعادة الكلمات
والأرقام.
و�أجرت ج�ست وكاربنرت وماجوير ودويدكار وماكينز(Just,
 )Carpenter, Maguire, Diwadkar & McMains, 2001درا�سة
هدفت �إىل الك�شف عن كيفية قيام الطلبة بتدوير �شيء ثالثي الأبعاد
(�ساعة منبه) بعد ا�ستعادته من الذاكرة العاملة من خالل �إتباع
جمموعة من التعليمات ال�صوتية .تكونت عينة الدرا�سة من ()12
طالب ًا وطالب ًة من الطلبة اجلامعيني الذين ي�ستخدمون اليد اليمنى يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،منهم ( 7طالب 5 ،طالبات) .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،جرى �إخ�ضاع الطلبة مل�شاهدة املهمة من خالل
الفيديو قبل تطبيقها ،وبعد ذلك طُ لب �إليهم القيام بعملية التدوير
عدة مرات ،وتطبيق التجربة با�ستخدام برجمية ُخ�ص�صت للعر�ض،
وتطبيق التجربة �ضمن �رسعات ،وفرتات زمنية متباينة ،وقد جرى
حتليل ا�ستجابات الطلبة ور�صدها باحلا�سوب� .أظهرت النتائج وجود
عالقة ارتباطية بني اجلوانب الب�رصية واملكانية للذاكرة العاملة،
و�أن الطالب كانوا �أقل قدرة من الطالبات يف �رسعة التدوير العقلي.
بالنظر �إىل الدرا�سات ال�سابقة التي مت تناولها ،يالحظ
اهتمامها مبتغريات الدرا�سة احلالية ،كما ورد يف درا�سة جوليت
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( )Jiuliet, 2005قدرة الطلبة الذين لديهم ق�صور يف �سعة الذاكرة
العاملة على �أداء املهام املختلفة .كما تناولت بع�ض الدرا�سات
تقييم الفروق بني الذكور والإناث فيما يتعلق بالتدوير العقلي،
والت�صور املكاين ،وتقييم بع�ض ال�سمات املحددة بالذاكرة العاملة،
كدرا�سة كفمان( ، )Kaufman, 2007وتناولت درا�سات �أخرى دور كل
من �سعة الذاكرة العاملة ،و�إ�سرتاتيجية املعاجلة يف تف�سري الفروق
بني اجلن�سني يف القدرة املكانية ،كدرا�سة الكيال (.)2009
ومبقارنة الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة ،ف�إن الدرا�سة
احلالية تلتقي مع غريها من الدرا�سات يف تناول متغريات �سعة
الذاكرة العاملة والتدوير العقلي ،ولكن ب�شكل منف�صل ،يف حني
جتمع هذه الدرا�سة بني متغريي �سعة الذاكرة العاملة ،والتدوير
العقلي ،كما تختلف الدرا�سة احلالية عن غريها من حيث عينة
الدرا�سة التي تناولت طالبات الكلية اجلامعية برنيه� ،إ�ضافة �إىل
وبناء على ما �سبق يتوقع �أن تقدم
الأدوات التي جرى ا�ستخدامها،
ً
هذه الدرا�سة معلومات وبيانات من خالل الإطار النظري ،والنتائج
التي تو�صلت �إليها ،ب�شكل مييزها عن غريها من الدرا�سات ،ويعطيها
موقع ًا متقدم ًا بني هذه الدرا�سات.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ُتعد كل من �سعة الذاكرة العاملة والتدوير العقلي من العوامل
املهمة يف حياة الفرد ،ملا لدورهما الكبري يف اكت�ساب اخلربات
اجلديدة وحتقيق النجاح والتفوق ،فالطلبة الذين لديهم القدرة على
التدوير العقلي ،تزيد خرباتهم املعرفية والعلمية ،كما �أن �سعة الذاكرة
العاملة لدى الطلبة ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف عمليات التعلم والتعليم،
واكت�ساب اخلربات التعليمية ،ولكن هناك عدة عوامل ومتغريات
قد ت�ؤثر على �أداء الذاكرة العاملة و�سعتها لدى الطالب ،وخا�صة
التغريات االجتماعية والتعليمية التي حتدث يف حياة الطالب؛ كمدى
ت�شجيع الوالدين على تعلم �أبنائهم بطرق تنمي لديهم �سعة الذاكرة
العاملة ،ودورهما يف تعزيز العادات التعليمية التي ت�سهم يف تنمية
كل من �سعة الذاكرة العاملة والتدوير العقلي .ولقد الحظت الباحثة
ندرة الدرا�سات التي اهتمت بتناول �سعة الذاكرة العاملة وعالقتها
بالتدوير العقلي التي ُتعد من املفاهيم احلديثة يف علم النف�س
املعريف ،والتي لها الدور امل�ؤثر يف حياة الطالب الدرا�سية ،فبالرغم
من �أهميتها مل حتظ بالقدر الكايف من البحث والدرا�سة ،وا�ستناداً �إىل
ما �سبق ،ويف �ضوء ندرة الدرا�سات التي تناولت هذه املتغريات ،جاء
الإح�سا�س مب�شكلة الدرا�سة ،واملتمثلة يف الك�شف عن �سعة الذاكرة
العاملة وعالقتها بالتدوير العقلي لدى طالبات الكلية اجلامعية
برنيه يف جامعة الطائف .وبالتحديد ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكّمن يف
الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
◄◄ما م�ستوى �سعة الذاكرة العاملة لدى طالبات الكلية
اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف؟
◄◄هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف �سعة الذاكرة العاملة
لدى طالبات الكلية ،اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف تبع ًا
ملتغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية ،والتفاعل بينهما؟”.
◄◄ما م�ستوى القدرة على التدوير العقلي لدى طالبات الكلية
اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف؟
◄◄هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى القدرة على
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التدوير العقلي لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة
الطائف تبع ًا ملتغريي نوع الكلية ،وال�سنة الدرا�سية ،والتفاعل
بينهما؟”.
◄◄هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني تقديرات
الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة ،وتقديراتهن على اختبار
التدوير العقلي؟

فرضيات الدراسة
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل فح�ص الفر�ضيات الآتية:
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ .05يف �سعة الذاكرة العاملة لدى طالبات الكلية اجلامعية
برنيه يف جامعة الطائف تبع ًا ملتغريي نوع الكلية ،وال�سنة
الدرا�سية ،والتفاعل بينهما.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ .05يف م�ستوى القدرة على التدوير العقلي لدى طالبات الكلية
اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف تبع ًا ملتغريي نوع الكلية،
وال�سنة الدرا�سية ،والتفاعل بينهما.
● ●ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ .05بني تقديرات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة
العاملة ،وتقديراتهن على اختبار التدوير العقلي.

أهمية الدراسة

التدوير العقلي :هي �إحدى العمليات املعرفية التي متكّن الفرد
من تخيل ال�شيء ،وكيف ميكن �أن يبدو بعد �أن ي�ستدير ويلف بعيداً
عن التوجه املوجود يف الواقع (.)Heil & Jansen- Osmann, 2007
ويقا�س يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على
مقيا�س فاندنربغ وكيو�س ( )Vandenberg & Kuseواملققن للبيئة
العربية من الغباري و�أبو �شندي و�أبو �شعرية ( )2010الذي يقي�س
القدرة املكانية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت الدرا�سة على احلدود واملحددات الآتية:
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طالبات
الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف.
 احلدود املكانية :جرى تطبيق الدرا�سة يف الكلية اجلامعية
برنيه يف جامعة الطائف يف اململكة العربية ال�سعودية.
 احلدود الزمانية� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول
من العام الدرا�سي .2019 - 2018
 احلدود املو�ضوعية :حتدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف
�ضوء حجم العينة وطريقة اختيارها وخ�صائ�صها ،بالإ�ضافة �إىل
الأدوات التي جرى ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة ،واملتمثلة مبقيا�س
�سعة الذاكرة العاملة (اختبار فرتة اال�ستماع) ،واختبار التدوير
العقلي (القدرة املكانية).

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف كونها من الدرا�سات العربية الطريقة واإلجراءات

القليلة التي تبحث يف هذا اجلانب ،واملتمثل يف �سعة الذاكرة العاملة
وعالقتها بالتدوير العقلي ،كما تظهر �أهمية هذه الدرا�سة من خالل
ما مت ا�ستخدامه من �أدوات قد ي�ستفيد منها باحثون ودار�سون
�آخرون ،ويتوقع �أن تفيد نتائج هذه الدرا�سة املهتمني والقائمني
على العملية التعليمية ،والطلبة من خالل تزويدهم مبعلومات
نظرية عن �سعة الذاكرة العاملة والتدوير العقلي و�أهميتها يف
العملية التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل ما تو�صلت �إليه من نتائج قد تفيد
القائمني على العملية التعليمية يف جامعة الطائف ب�شكل عام،
والكلية اجلامعية برنيه ب�شكل خا�ص يف و�ضع الربامج التدريبية
الرتبوية التعليمية التي ت�ساعد يف تنمية قدرة الطلبة على التدوير
العقلي ب�شكل ي�ساعدهم يف العملية التعليمية واالنطالق نحو االبداع
واالبتكار ،و�إنتاج الأفكار ،والإ�سهام يف تو�سعة اخليال لديهم.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
�سعة الذاكرة العاملة :حجم املعارف واملعلومات التي ميكن
الإبقاء عليها يف الذاكرة يف حالة ن�شطة ،والتي يجري ا�ستخدامها يف
الوقت املنا�سب ،وهي تتميز ب�أن لها القدرة على �ضبط االنتباه من
�أجل الإبقاء على املعلومات بحالة ن�شطة بحيث ميكن ا�سرتجاعها
وتعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي
ب�سهولة وب�رسعة (.)Engle, 2002
ّ
يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س بازاجليا وبالدينو ودي
بيني ( ،)Pazzaglia, Palladion and De Beni, 2000املقنن للبيئة
العربية من قبل خ�صاونة ( )2010لقيا�س �سعة الذاكرة العاملة.

منهجية الدراسة
اعتمدت هذه الدرا�سة على ا�ستخدام املنهج الو�صفي االرتباطي
ملنا�سبته لأهداف الدرا�سة ،وذلك من خالل توزيع �أداتي الدرا�سة على
�أفراد العينة ،وحتليل البيانات كمياً ،والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات الكلية اجلامعية
برنيه يف جامعة الطائف للف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي
 ،2019 - 2018والبالغ عددهم ( )1428طالبةً .وذلك وفق ًا
للإح�صاءات الر�سمية التي مت احل�صول عليها من دائرة القبول
والت�سجيل يف الكلية اجلامعية برنيه.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )474طالب ًة من طالبات الكلية
اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف ،ومثلت العينة ما ن�سبته (33.2
 )%من جمتمع الدرا�سة الكلي ،وقد جرى اختيار عينة الدرا�سة ممثلة
ملجتمع الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية من جمتمع الدرا�سة
الكلي ،وفق ًا ملتغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية ،علم ًا �أن نوع
الكلية يت�ضمن فئتان؛ وهما :الكليات الإن�سانية (اللغة العربية،
درا�سات �إ�سالمية وال�رشيعة ،الطفولة املبكرة ،اللغة الإجنليزية)،
والكليات العلمية (العلوم والتكنولوجيا ،الفيزياء ،الريا�ضيات،
احلا�سب� ،إدارة �أعمال ،ت�سويق ،حما�سبة)� ،أما ال�سنة الدرا�سية
فتت�ضمن �أربع فئات (ال�سنة الدرا�سية الأوىل وت�شتمل على م�ستوى
ثان ،وال�سنة الدرا�سية الثانية وت�شتمل على م�ستوى
�أول وم�ستوى ٍ
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ثالث وم�ستوى رابع ،وال�سنة الدرا�سية الثالثة وت�شتمل على م�ستوى
خام�س وم�ستوى �ساد�س ،وال�سنة الدرا�سية الرابعة وت�شتمل على
م�ستوى �سابع وم�ستوى ثامن) .واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة
الدرا�سة وفق ًا ملتغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير نوع الكلية والسنة الدراسية

املتغري
نوع الكلية

الفئة

العدد

الن�سبة املئوية ()%

العلمية

227

% 47.9

الإن�سانية

247

% 52.1

474

% 100

الأوىل

123

% 25.9

الثانية

124

% 26.2

الثالثة

119

% 25.1

الرابعة

108

% 22.8

474

% 100

املجموع
ال�سنة الدرا�سية

املجموع

أداتا الدراسة
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة وجمع البيانات جرى
ا�ستخدام �أداتني الأوىل للك�شف عن �سعة الذاكرة العاملة «اختبار
فرتة اال�ستماع» ،والأداة الثانية للك�شف عن م�ستوى القدرة على
التدوير العقلي ،وفيما ي�أتي و�صف ًا لهاتني الأداتني:
أوالً :مقياس سعة الذاكرة العاملة
جرى يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة
املطور من قبل بازاجليا وبالدين ودي بيني(  (�Pazzaglia, Palla
 ،)dion & De Beni, 2000واملقنن للبيئة العربية من قبل خ�صاونة
( ،)2010واملُعد لقيا�س �سعة الذاكرة العاملة" ،اختبار فرتة
اال�ستماع" .ويتكون املقيا�س من جز�أين ،كل جزء يتكون من ()5
م�ستويات مت�ضمنة ( )40جملة ،منها ( )20جملة �صحيحة ،و()20
جملة غري �صحيحة .وتتم الإجابة على كل جملة من خالل و�ضع
�إ�شارة (� )üأو (×) من خالل منوذج ُمعد للإجابة.
�صدق املقيا�س
للتحقق من �صدق حمتوى مقيا�س �سعة الذاكرة جرى عر�ضه
ب�صورته املقننة للبيئة العربية على جمموعة من املحكّمني
املتخ�ص�صني يف علم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي يف
اجلامعات ال�سعودية ،ومت الطلب �إليهم �إبداء الر�أي حول �أداة الدرا�سة
من حيث مدى منا�سبة الأداة للك�شف عن �سعة الذاكرة العاملة لدى
طالبات الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف ،ومدى �سالمة
ال�صياغة اللغوية ،ومدى و�ضوحها من حيث املعنى ،و�أي مالحظات
وتعديالت يرونها منا�سبة ،ومت الأخذ مبالحظات وتعديالت
جمموعة املحكّمني ،حيث اعتمدت الباحثة ما ن�سبته ( )% 80من
وبناء
�إجماع املحكّمني لقبول� ،أو حذف� ،أو تعديل �أي من الفقرات،
ً
على ذلك فقد �أجريت بع�ض التعديالت يف املفردات اللغوية.
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ثبات املقيا�س
للتحقق من ثبات مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة (ثبات
اال�ستقرار) ،جرى ا�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار (Test-
 )Retestمن خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة قوامها ( )50طالب ًة من طالبات الكلية اجلامعية برنيه يف
جامعة الطائف ،ومت �إعادة التطبيق على نف�س العينة بعد فا�صل
زمني مدته �أُ�سبوعان من التطبيق الأول ،وبا�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون مت التحقق من ثبات املقيا�س ،وبلغت قيمة معامل ثبات
اال�ستقرار ( ،) .88كما مت ا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا للتحقق من
ثبات (الإت�ساق الداخلي)� ،إذ بلغ معامل الثبات (.) .86
ت�صحيح املقيا�س
تكون مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة من جز�أين ،كل جزء يتكون
من ( )5م�ستويات مت�ضمنة ( )40جملة ،منها ( )20جملة �صحيحة،
و( )20جملة غري �صحيحة ،وتتم الإجابة على فقرات املقيا�س من
خالل و�ضع �إ�شارة (√)� ،أو (×) مقابل كل جملة ،وت�أخذ الإجابة
ال�صحيحة درجة واحدة ،والإجابة اخلاطئة ت�أخذ �صفر درجة ،ومبا
�أن املقيا�س يتكون من ( )40جملة ف�إن �أدنى درجة ميكن �أن يح�صل
عليها امل�ستجيب هي (�صفر درجة) ،و�أعلى درجة هي ( )40درجة.
املعيار الإح�صائي للمقيا�س
ولتف�سري �أداء �أفراد عينة الدرا�سة على اختبار �سعة الذاكرة ،مت
ا�ستخدام املعيار الإح�صائي الآتي (احلموري واخل�صاونة:)2011 ،
املتو�سط احل�سابي

م�ستوى �سعة الذاكرة العاملة

دون 13.33

منخف�ض

من 26.67 – 13.34

متو�سط

من 40 – 26.68

مرتفع

ثانياً :اختبار التدوير العقلي
جرى ا�ستخدام اختبار التدوير العقلي امل ُّعد من قبل فاندنربغ
وكيو�س ( )Vandenberg & Kuseواملققن للبيئة العربية من قبل
الغباري و�أبو �شندي و�أبو �شعرية ( )2010الذي يقي�س القدرة
املكانية ،واالختبار عبارة عن ( )43زوج من الأ�شكال الهند�سية
ثالثية الأبعاد ،ير�صد لكل زوج عالمة واحدة ،بحيث تكون العالمة
الق�صوى لالختبار ( )43درجة .وهو اختبار غري لفظي متحرر من
�أثر الثقافة كونه يعتمد على الأ�شكال الهند�سية فقط .وكل فقرة عبارة
عن �شكلني متجاورين يطلب من املفحو�ص �أن يحكم عليهما �إن كانا
متطابقني� ،أم غري متطابقني بعد القيام بتدوير ال�شكل الأمين عقلياً.
�صدق االختبار
للتحقق من �صدق حمتوى اختبار التدوير العقلي الذي عر�ض
ب�صورته الأ�صلية على جمموعة من املحكّمني املتخ�ص�صني يف علم
النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي يف اجلامعات ال�سعودية ،وجرى
الطلب �إليهم حتكيم االختبار من حيث منا�سبته للك�شف عن القدرة
على التدوير العقلي لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه ،ومدى
و�ضوح الأ�شكال ،و�أي مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة ،وقد
�أ�شار املحكمون �إىل �أن املقيا�س منا�سب للك�شف عن القدرة على

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )30نيسان 2020م

التدوير العقلي لدى الطالبات ،ومل يتم تقدمي �أي من املالحظات� ،أو
التعديالت على االختبار.
ثبات االختبار
للتحقق من ثبات اختبار التدوير العقلي (ثبات اال�ستقرار)
جرى ا�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )Test- Retestمن
خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة قوامها
( )50طالب ًة من طالبات الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف،
ومت �إعادة التطبيق على نف�س العينة بعد فا�صل زمني مدته �أُ�سبوعان
من التطبيق الأول ،وبا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون مت التحقق
من ثبات االختبار (ثبات اال�ستقرار)� ،إذ بلغ ( ،) .85كما ا�ستخدمت
معادلة كرونباخ �ألفا للتحقق من ثبات (االت�ساق الداخلي) لالختبار،
حيث بلغ (.) .82
ت�صحيح االختبار
تكون اختبار التدوير العقلي من ( )43زوج من الأ�شكال
الهند�سية ثالثية الأبعاد ،وتتم الإجابة على فقرات املقيا�س من
خالل و�ضع �إ�شارة ( )üعند كلمة متطابق �أو غري متطابق مقابل
كل �شكل ،وت�أخذ الإجابة ال�صحيحة درجة واحدة ،والإجابة اخلاطئة
ت�أخذ �صفر درجة ،ومبا �أن املقيا�س يتكون من ( )43جملة ،ف�إن
�أدنى درجة ميكن �أن يح�صل عليها امل�ستجيب هي (�صفر درجة)،
و�أعلى درجة هي ( )43درجة .ولقد ا�س ُتخد َِم املعيار الإح�صائي
الآتي:
املتو�سط احل�سابي

م�ستوى التدوير العقلي

دون 14.33

منخف�ض

من 28.67 – 14.34

متو�سط

من 43 – 28.68

مرتفع

إجراءات الدراسة
 �إعداد �أداتي الدرا�سة ب�صورتهما النهائية ،بعد التحقق من
م�ؤ�رشات �صدقهما وثباتهما ،وذلك من خالل عر�ضهما على جمموعة
من املحكمني� ،إ�ضافة �إىل تطبيقهما على عينة ا�ستطالعية من خارج
عينة الدرا�سة.
 اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية
الطبقية ،وفق ًا ملتغريي نوع الكلية ،وال�سنة الدرا�سية.
 تطبيق �أداتي الدرا�سة على �أفراد العينة بعد �أن جرى بيان
�أهداف الدرا�سة ،وتعليمات الإجابة على فقرات �أداتي الدرا�سة،
و�إعالمهم �أن البيانات التي �سيتم احل�صول عليها لن ت�ستخدم �إال
لأغرا�ض البحث العلمي.
 جمع �أداتي الدرا�سة ،والت�أكد من ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة ،وتدقيقها و�إعدادها لغايات التحليل الإح�صائي،
وجرى توزيع ( )500ا�ستبانة لكل �أداة من �أداتي الدرا�سة ،وجرى
ا�ستعادة ( )486ا�ستبانة ،ومن خالل تدقيق اال�ستبانات جرى
ا�ستبعاد ( )12ا�ستبانة لعدم اكتمال �رشوط التحليل فيها� ،إما لعدم
ذكر نوع الكلية� ،أو ترك بع�ض اجلمل والعبارات دون �إجابة ،وبالتايل

تكونت عينة الدرا�سة ب�صورتها النهائية من ( )474طالب ًا وطالبةً.
 ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الالزمة بهدف �إجابة
�أ�سئلة الدرا�سة وا�ستخال�ص النتائج واخلروج بالتو�صيات املن�سابة
يف �ضوء ما مت التو�صل �إليه من نتائج.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
أوالً :املتغريات الثانوية
 نوع الكلية وله فئتان( :كليات �إن�سانية ،كليات علمية).
 ال�سنة الدرا�سية ولها �أربع م�ستويات( :ال�سنة الأوىل ،ال�سنة
الثانية ،ال�سنة الثالثة ،ال�سنة الرابعة).
ثانياً :املتغريات الرئيسة
 �سعة الذاكرة العاملة ولها ثالثة م�ستويات (مرتفعة،
متو�سطة ،منخف�ضة).
 م�ستوى التدوير العقلي وله ثالثة م�ستويات (مرتفع،
متو�سط ،منخف�ض).

املعاجلات اإلحصائية
ا�ستخدمت الباحثة الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوكانت املعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة على النحو
الآتي:
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
  حتليل التباين الثنائي.
 اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية.
 معامل االرتباط بري�سون.

نتائج الدراسة ومناقشتها
● ●�أوالً :نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شته« :ما م�ستوى �سعة
الذاكرة العاملة لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة
الطائف؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطالبات على مقيا�س �سعة
الذاكرة العاملة تبع ًا ملتغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية ،واجلدول
( )2يبني ذلك.
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالبات على مقياس سعة الذاكرة
العاملة تبعاً لمتغيرى نوع الكلية والسنة الدراسية

نوع الكلية

علمية
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ال�سنة
الدرا�سية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
�سعة الذاكرة

ال�سنة الأوىل

33.05

4.69

مرتفع

ال�سنة الثانية

31.28

5.08

مرتفع

ال�سنة الثالثة

32.56

4.27

مرتفع

سعة الذاكرة العاملة وعالقتها بالتدوير العقلي لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه في جامعة الطائف

نوع الكلية

�إن�سانية

�إن�سانية
وعلمية مع ًا

ال�سنة
الدرا�سية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
�سعة الذاكرة

ال�سنة الرابعة

34.71

5.32

مرتفع

الكلي

32.90

5.03

مرتفع

ال�سنة الأوىل

31.36

6.27

مرتفع

ال�سنة الثانية

29.98

6.64

مرتفع

ال�سنة الثالثة

31.87

6.01

مرتفع

ال�سنة الرابعة

32.09

6.98

مرتفع

الكلي

31.32

6.57

مرتفع

ال�سنة الأوىل

32.12

5.67

مرتفع

ال�سنة الثانية

30.52

6.07

مرتفع

ال�سنة الثالثة

31.78

5.79

مرتفع

ال�سنة الرابعة

32.65

6.19

مرتفع

ال�سنوات
جمتمعة

31.76

6.01

مرتفع
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● ●ثانياً :نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شته« :هل توجد
فروق دالة �إح�صائياً يف �سعة الذاكرة العاملة لدى طالبات الكلية
اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف تبعاً ملتغريي نوع الكلية
وال�سنة الدرا�سية والتفاعل بينهما؟”.
وانبثق عنه الفر�ضية التي تن�ص على :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05يف �سعة الذاكرة العاملة لدى
طالبات الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف تبع ًا ملتغريي
نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية والتفاعل بينهما.
يتبني من اجلدول ( )2وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة تبع ًا
ملتغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية ،وملعرفة الداللة الإح�صائية
للفروق الظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطالبات
على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة تبع ًا ملتغريي نوع الكلية وال�سنة
الدرا�سية ،جرى ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي (  (�Two way ANO
 ،)VAواجلدول ( )3يبني ذلك.
جدول ()3
تحليل التباين الثنائي للمتوسطات الحسابية الستجابات الطالبات على مقياس سعة الذاكرة
العاملة تبعاً لمتغيري نوع الكلية والسنة الدراسية

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )2أن �سعة الذاكرة
العاملة لدى الطالبات جاءت مب�ستوى مرتفع ،ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( .)31.76وميكن �أن تعزى هذه النتيجة يف �ضوء الكثري من
الدرا�سات والأبحاث التي �أ�شارت �إىل �أن الطالبات (الإناث) لديهن
القدرة على االنتباه والتذكر والتفكري والتخطيط وحل امل�شكالت
والبحث بجدية عن املعرفة واملعلومات ،وهذا ما �أكده كولب ووي�شاو
(� ،)Kolb & Whishaw, 2003إ�ضافة لال�ستدالل الذهني ومتكنهن من
اجلمع بني �أداء مهمتني يف �آن واحد ( ،)Kimura, 1992كذلك قدرتهن
الفائقة على تخزين املعلومات ومعاجلتها وا�سرتجاعها يف الوقت
املنا�سب ،كما متتاز الإناث بالطالقة اللغوية واالهتمام بالأن�شطة
املختلفة التي ت�ساعدهن على تذكر املعلومات ،وتخزينها ،والقدرة
على ا�سرتجاعها مبجرد وجود �إ�شارة �أو مثري ما� ،أو بالتايل القدرة
على ا�ستدعاء املعلومات ،وهذا يجعل �سعة الذاكرة العاملة لديهن
مرتفعة ،وهذا ما �أكده �إبراهيم (.)2008
وترى الباحثة �أن طبيعة الأن�شطة واملهام املطلوبة من
الطالبات يف الكلية ت�ساعدهن يف رفع م�ستوى �سعة الذاكرة العاملة،
�إذ ت�سعى الكلية جاهدة �إىل تنمية خمتلف العمليات الذهنية لدى
الطالبات ،وهذا يت�ضح من الدور الكبري الذي يقوم به �أع�ضاء هيئة
التدري�س من اال�ستغالل الأمثل لوقت املحا�رضة يف القيام بالأن�شطة
املختلفة التي تعزز العمليات املعرفية املختلفة لدى الطالبات،
وتنمي لديهن �سعة الذاكرة العاملة.
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء التطور والتقدم الذي
طال خمتلف املجاالت مبا فيها التعليمية ،حيث دخلت التكنولوجيا
يف العملية التعليمية ،و�أ�صبح لزام ًا على الطالبات مواكبتها
وا�ستخدامها ،وهذا �ساعد يف تنمية القدرات الذهنية املختلفة لديهن،
وتعزيز املهارات العقلية التي متتلكها كل طالبة ،هذا ينعك�س �إيجاب ًا
على �أداء الذاكرة العاملة و�سعتها لدى الطالبات.
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م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

نوع الكلية

399.778

1

399.778

*11.360

.001

ال�سنة الدرا�سية

439.969

3

439.969

12.502

.000

نوع الكلية ×
ال�سنة الدرا�سية

7.019

3

7.019

.199

.655

اخلط�أ

32199.609

466

35.191

الكلي

33046.375

473

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α ≤ .05

ُيالحظ من اجلدول ( )3ما يلي:
 وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≤ .05بني املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات
الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملةُ ،يعزى ملتغري نوع
الكلية ،ل�صالح الكليات العلمية ،وقد بلغت قيمة الداللة الإح�صائية
( ) .001وهي �أقل من م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)α≤ .05
 وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≤ .05بني املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات
الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملةُ ،يعزى ملتغري ال�سنة
الدرا�سية ،وقد بلغت قيمة الداللة الإح�صائية ( ) .000وهي �أقل من
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( .)α≤ .05وملعرفة م�صادر هذه الفروق
مت تطبيق اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية ،واجلدول
( )4يو�ضح ذلك.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α≤ .05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملةُ ،تعزى للتفاعل بني
متغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية ،حيث كانت قيمة الداللة
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الإح�صائية
.)≤ 0.05

(.655

) وهي �أكرب من م�ستوى الداللة الإح�صائية

(α

جدول ()4
نتائج تطبيق اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية على األداة ككل تبعاً لمتغير السنة
الدراسية

ال�سنة
الدرا�سية

الو�سط
احل�سابي

الأوىل

3.50

الثانية

3.54

الثالثة

3.61

الرابعة

3.68

الأوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

-.04

*.18 -

*-.11

*.14

.07
-.07

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (.)α≤ .05

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )4أن م�صادر الفروق
كانت بني ال�سنة الدرا�سية الأوىل وكل من ال�سنتني الدرا�سيتني الثالثة
والرابعة ،ل�صالح ال�سنتني الدرا�سيتني الثالثة والرابعة؛ �إذ بلغت
الأو�ساط احل�سابية لل�سنتني الدرا�سيتني الثالثة والرابعة (،3.61
 )3.68على التوايل ،بينما بلغ الو�سط احل�سابي لل�سنة الدرا�سية
الأوىل ( ،)3.50كما �أظهرت النتائج وجود فروق بني ال�سنة الدرا�سية
الثانية وال�سنة الدرا�سية الثالثة ،ل�صالح ال�سنة الدرا�سية الثالثة.
وميكن تف�سري وجود فرق ذو داللة �إح�صائية بني املتو�سطني
احل�سابيني ال�ستجابات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة،
ُيعزى ملتغري نوع الكلية ،ل�صالح الكليات العلمية� ،إىل �أن �سعة
الذاكرة العاملة تزداد لدى الطلبة ذوي القدرات العقلية املرتفعة؛
�إذ �إن الطالبات يف الكليات العلمية يتفوقن على طالبات الكليات
الإن�سانية يف م�ستويات التفكري ال ُعليا؛ وذلك كون معدالت القبول
يف اجلامعة للكليات العلمية مرتفع مقارنة مبعدالت القبول لدى
طلبة الكليات الإن�سانية .كما �أن طبيعة املواد الدرا�سية واملختربات
العملية ،والواجبات ،واملواد التي يدر�سها ،وتكلف بها طالبات
الكليات العلمية تت�سم بال�صعوبة والتعقيد يف بع�ض الأحيان،
وتتطلب منهن قدرات عقلية كبرية لإجنازها ،مما يحكم عليهن
بذل املزيد من اجلهد ،وذلك يحتاج �إىل م�ستويات عليا من الفهم
واال�ستيعاب والتفكري ،وجميع هذه العوامل ت�ساعد يف رفع م�ستوى
�سعة الذاكرة لديهن مقارنة بطالبات الكليات الإن�سانية.
وميكن عزو وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني املتو�سطني
احل�سابيني ال�ستجابات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة
ُيعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية ،بني ال�سنة الدرا�سية الأوىل وكل من
ال�سنتني الدرا�سيتني الثالثة والرابعة ،ل�صالح ال�سنتني الدرا�سيتني
الثالثة والرابعة ،وبني ال�سنة الدرا�سية الثانية وال�سنة الدرا�سية
الثالثة ،ل�صالح ال�سنة الدرا�سية الثالثة� ،إىل �أن طبيعة �سعة الذاكرة
العاملة لدى الأفراد تزداد مع زيادة العمر ،فطالبات ال�سنة الرابعة
هن �أكرب عمراً من غريهن ،وهذا ي�شري �إىل �أن �سعة الذاكرة العاملة
تختلف من فرد �إىل �آخر ،تبع ًا للمرحلة العمرية التي يكون فيها،
وبالتايل ف�إن التغريات التي تطر�أ على �سعة الذاكرة العاملة ت�ؤدي

�إىل زيادة كفاءة عملية املعاجلة التي تتح�سن بدورها بفعل
التغريات البيولوجية والف�سيولوجية التي تطر�أ على الدماغ يف �أثناء
النمو� ،أ�ضف �إىل ذلك ما تكت�سبه الطالبات من خربات ومهارات،
قد ت�ساعدهن يف االحتفاظ باملعلومات ،والقدرة على معاجلتها،
وبالتايل تنمية �سعة الذاكرة العاملة لديهن.
وميكن عزو هذا الفرق �إىل عامل الن�ضج الع�صبي وهو العامل
الأ�سا�سي حلدوث عملية النمو الفعلي فكلما زاد عمر الفرد كلما
زادت قدرته على التفكري واجلهاز الع�صبي هو امل�س�ؤول عن التفكري
وعمليات التفكري الأخرى .ولقد �أكد خفاجي (� )2005أن �سعة
الذاكرة العاملة للأفراد تزداد مع زيادة العمر ،ف�إذا ا�ستطاع طفل
الرابعة من العمر تذكر من ( )4 -3كلمات ،ف�إن طفل احلادية ع�رش
ي�ستطيع تذكر من ( )7 -6كلمات� ،أما الفرد البالغ ف�سيتطيع تذكر
( )8كلمات ،ويف�رس الباحثون مثل هذه التغريات التي تطر�أ على �سعة
الذاكرة �إىل زيادة كفاءة عملية املعاجلة التي تتح�سن بدورها بفعل
التغريات البيولوجية والف�سيولوجية التي تطر�أ على الدماغ يف �أثناء
النمو.
وترى الباحثة �أنه كلما تقدم العمر زاد منو الأبنية املعرفية،
وزادت اخلربات املكت�سبة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تطور القدرات
العقلية للأفراد ،والذي ميكنهم من تنفيذ عمليات عقليه متطورة،
كما ويعزى ال�سبب �إىل ازدياد الن�شاط الدماغي للطالبات الأكرب �سن ًا
مقارنة مع الطالبات الأ�صغر �سناً ،فالطالبات الأكرب �سن ًا ميتلكون
قدرات �أف�ضل يف ا�ستخدام تقنيات تفيدهم يف املهام املكانية؛
كالكمبيوتر والألعاب الريا�ضية ،وتلعب هذه التقنيات دوراً مهم ًا يف
فعالة لتنمية �سعة
زيادة الثقة لدى الطالبات ومعرفة ا�سرتاتيجيات ّ
الذاكرة العاملة لديهن ،و�إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف الأن�شطة املختلفة؛
كامل�شاركة يف �ألعاب كرة ال�سلة والطائرة وغريها من الأن�شطة
الفنية كاملو�سيقى ،وهذه جميعها تزيد من م�ستوى �سعة الذاكرة
العاملة لدى الطالبات.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة جوليت (Jiuliet,

 ،)2005التي �أظهرت نتائجها �أن قدرة الطالب الأكرب �سن ًا كانت �أكرب
من الطالب الأ�صغر �سن ًا يف ا�ستعادة الكلمات والأرقام.

بينما ميكن تف�سري عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة
العاملةُ ،تعزى للتفاعل بني متغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية،
يف �ضوء خ�صائ�ص الطالبات املتباينة من حيث التخ�ص�ص (نوع
الكلية) ،وال�سنة الدرا�سية ،وبالتايل ف�إن هناك جمموعة من العوامل
النف�سية والبيولوجية واالجتماعية والرتبوية املتداخلة مع بع�ضها
التي ت�ؤثر يف �سعة الذاكرة العاملة لدى الطالبات ب�شكل عام ،الأمر
الذي �ساعد يف عدم وجود فروق على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة،
ُتعزى للتفاعل بني متغريي نوع الكلية ،وال�سنة الدرا�سية.
● ●ثالثاً :نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شته« :ما م�ستوى
القدرة على التدوير العقلي لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه
يف جامعة الطائف؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
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سعة الذاكرة العاملة وعالقتها بالتدوير العقلي لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه في جامعة الطائف

واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطالبات على اختبار التدوير
العقلي تبع ًا ملتغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية ،واجلدول ()5
يبني ذلك.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالبات على اختبار التدوير العقلي
تبعاً لمتغير نوع الكلية والسنة الدراسية

نوع الكلية

علمية

�إن�سانية

علمية
و�إن�سانية مع ًا

ال�سنة
الدرا�سية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
الدافعية

ال�سنة الأوىل

19.34

8.18

متو�سط

ال�سنة الثانية

20.98

8.32

متو�سط

ال�سنة الثالثة

22.01

6.74

متو�سط

ال�سنة الرابعة

32.89

7.11

مرتفع

الكلي

23.81

8.21

متو�سط

ال�سنة الأوىل

19.53

8.71

متو�سط

ال�سنة الثانية

22.71

6.83

متو�سط

ال�سنة الثالثة

20.95

7.66

متو�سط

ال�سنة الرابعة

29.60

6.75

مرتفع

الكلي

23.19

7.81

متو�سط

ال�سنة الأوىل

25.36

8.69

متو�سط

ال�سنة الثانية

27.48

7.81

متو�سط

ال�سنة الثالثة

29.88

8.76

مرتفع

ال�سنة الرابعة

32.12

6.65

مرتفع

ال�سنوات
جمتمعة

28.71

7.79

مرتفع

د .هدوى محمد سالم الشراري

هذه املراحل ب�شكل دقيق وجود عمليات عقليه واعية لدى الفرد
ل�ضمان تنفيذها بدقة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �أ�ساليب التدري�س احلديثة
التي ي�سعى �أع�ضاء هيئة التدري�س لإدخالها �ضمن العملية التعليمية،
حيث تت�ضمن �أغلبها التقنيات التكنولوجية احلديثة ،والتي تنعك�س
�آثارها �إيجاب ًا على �أداء الطالبات يف الأن�شطة املختلفة ،وهذا ي�ؤدي
�إىل تنمية قدراتهم الذهنية ،مبا فيها التدوير العقلي.
● ●رابعاً :نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شته« :هل توجد فروق
دالة �إح�صائياً يف م�ستوى القدرة على التدوير العقلي لدى طالبات
الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة الطائف تبعاً ملتغريي نوع
الكلية وال�سنة الدرا�سية والتفاعل بينهما؟”.
وانبثق عنه الفر�ضية التي تن�ص على :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05يف م�ستوى القدرة
على التدوير العقلي لدى طالبات الكلية اجلامعية برنيه يف جامعة
الطائف تبع ًا ملتغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية والتفاعل بينهما.
ويتبني من اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات الطالبات على اختبار التدوير العقلي تبع ًا
ملتغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية ،وملعرفة الداللة الإح�صائية
للفروق الظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطالبات
على اختبار التدوير العقلي تبع ًا ملتغريي نوع الكلية وال�سنة
الدرا�سية ،مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي (،)Two way ANOVA
واجلدول ( )6يبني ذلك.
جدول ()6
تحليل التباين الثنائي للمتوسطات الحسابية الستجابات الطالبات على اختبار التدوير العقلي
تبعاً لمتغيري نوع الكلية والسنة الدراسية

ُيالحظ من اجلدول (� )5أن م�ستوى القدرة على التدوير العقلي
لدى الطالبات جاء مرتفعاً ،مبتو�سط ح�سابي ( .)28.71وميكن عزو
هذه النتيجة �إىل �أن الطالبات ميلن نحو التدوير العقلي اللفظي،
وذلك ب�سبب تطابق الدوائر التي جرى تدويرها ،وهذا ما يف�رس �أن
الإناث يتم حتفيز التدوير العقلي لديهن لفظياً ،وهذا ما �أكده يل
ووبويلي ( .)Li & O'Boyle, 2008كما تعزى هذه النتيجة �إىل عوامل
بيولوجية �أخرى ،فقد يعتمد التدوير العقلي على العوامل الهرمونية،
�أو طبيعة الن�صف الغربي للدماغ وتنظيمه ،كما �أن م�ستويات هرمون
ت�ستو�سيرتون �أي�ض ًا ت�ؤثر يف �أداء املهام املكانية.
وتعزو هذه النتيجة �إىل �أن الطالبات بطبيعتهن لديهن حب
املعرفة ،وتعلم الأ�شياء اجلديدة ،كما يتميزن بحبهن للعلم والتعلم
ب�شكل عام ،وهذا ما توفره الكلية لهن� ،إذ توفر لهن املختربات
واملكتبات ،بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة (الأن�شطة الفنية كاملو�سيقى،
والأن�شطة الريا�ضية) واملهام املتنوعة والتقنيات (احلا�سب الآيل
والألعاب العلمية) التي ت�ساعدهن يف تنمية عملياتهن املعرفية
املختلفة ،ومنها التدوير العقلي ،فعملية التدوير العقلي متر يف
ابتداء من تكوين متثيل عقلي لل�شيء ذهنياً ،ومن
مراحل مت�سل�سلة
ً
ثم تدوير هذا ال�شيء عقلياً ،ثم �إجراء مقارنه بني ال�شيء الأ�صلي
واملدور ،ثم �إ�صدار حكم ًا على �أنهما متطابقان �أم ال ،ويتطلب تنفيذ
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الداللة
الإح�صائية

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α ≤ .05

ُيالحظ من اجلدول ( )6ما يلي:
 وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≤ .05بني املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات
الطالبات على اختبار التدوير العقليُ ،يعزى ملتغري نوع الكلية،
ل�صالح الكليات العلمية ،حيث بلغت قيمة الداللة الإح�صائية ().000
وهي �أقل من م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)α ≤ .05
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≤ .05بني املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات
الطالبات على اختبار التدوير العقليُ ،يعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية،
حيث بلغت قيمة الداللة الإح�صائية ( ) .058وهي �أكرب من م�ستوى

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )30نيسان 2020م

الداللة الإح�صائية (.)α≤ .05
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α≤ .05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
الطالبات على اختبار التدوير العقليُ ،تعزى للتفاعل بني متغريي
نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية� ،إذ كانت قيمة الداللة الإح�صائية
( ) .672وهي �أكرب من م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)α ≤ .05
ميكن تف�سري وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني املتو�سطني
احل�سابيني ال�ستجابات الطالبات على اختبار التدوير العقلي،
ُيعزى ملتغري نوع الكلية ،ل�صالح الكليات العلمية� ،إىل طبيعة املواد
التي تدر�س لطالبات الكليات العلمية� ،إذ تتميز �أغلبها بال�صعوبة
ثم حتتاج �إىل �أن يقمن الطالبات ببذل املزيد من
والتعقيد ،ومن ّ
اجلهد لفهمها وهذا ي�ساعدهن يف رفع م�ستوى القدرة على التدوير
العقلي .وترى الباحثة �أن طالبات الكليات العلمية ويف �ضوء
طبيعة �صعوبة املواد والأن�شطة املطلوبة منهن ،يكت�سنب خربة �أكرث
مقارن ًة بطالبات الكليات الإن�سانية ،وهذا ي�ساعدهن يف �إيجاد حلول
للمعيقات وامل�شكالت التي تواجهن ،وكلما زادت مهارة الطالبة
ملهام التدوير العقلي ،كلما زادت دقتها و�رسعتها يف �أدائها لعملية
التدوير العقلي .وقد �أ�شار لي�سي وولفورد (� )Lisi & Wolford, 2010أن
التدوير العقلي يت�ضمن حل امل�شكالت املتعلقة باملجاالت الريا�ضية
والعلمية املختلفة ،وتطوير القدرات املكانية لتح�سني الإ�سرتاتيجية
العلمية واملعرفية ،وحت�سني جميع املهارات العلمية املختلفة.
وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كاي�رس فول
وليمان ( ، )Quaiser-Phol & Lehman, 2007التي �أ�شارت نتائجها
�إىل وجود فروق يف �أداء الطلبة على اختبار التدوير العقلي ،تبع ًا
ملتغريي التخ�ص�ص الأكادميي واجلن�س ،ل�صالح الطلبة الذكور من
تخ�ص�ص الآداب والعلوم الإن�سانية.
يعزى عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية بني املتو�سطني
احل�سابيني ال�ستجابات الطالبات على اختبار التدوير العقليُ ،يعزى
ملتغري ال�سنة الدرا�سية� ،إىل �أن الدقة واملرونة واالت�ساق املنطقي يف
زيادة فاعلية التدوير العقلي يحدث �أثناء الفرتة العمرية ما بني (4
  )12عاماً ،وذلك قبل املرحلة العمرية املكتملة يف حياة الفرد،والتي تت�ضمن العمليات الفكرية التنفيذية املحددة ،وهذا ما �أ�شار
�إليه بياجيه و�إنهيلدر ( .)Piaget & Inhelderوبالتايل يف املرحلة
اجلامعية و�إن اختلفت ال�سنة اجلامعية لن يكون هناك فروق مالحظة
بني الأفراد يف م�ستوى القدرة على التدوير العقلي �إال يف حاالت
معينة.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة الغباري و�أبو
�شندي و�أبو �شعرية ( ،)2010التي �أظهرت نتائجها عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف الأداء على �إختبار التدوير العقلي تعزى �إىل
ال�سنة الدرا�سية مما يدل على عدم ت�أثري �سنوات الدرا�سة اجلامعية يف
تطور القدرة املكانية لدى الطلبة.
بينما ميكن تف�سري عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطالبات على اختبار التدوير
العقليُ ،تعزى للتفاعل بني متغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية،
ثم ،ف�إن
�إىل �أن عملية التدوير العقلي تنمو مع منو الطفل ،ومن ّ
منت هذه العملية يف مرحلة متقدمة (املرحلة اجلامعية) لن يكون

لها �أثر وا�ضح و�إن اختلفت نوع الكلية لدى الطالبة ،فالطالبات يف
الكليات الإن�سانية والعمرية ب�أعمار متقاربة جداً �إن مل تكن نف�سها،
ومل يكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات الطالبات على اختبار التدوير العقليُ ،تعزى للتفاعل
بني متغريي نوع الكلية وال�سنة الدرا�سية.
● ●خام�ساً :نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شته« :هل توجد
عالقة ارتباطية دالة �إح�صائياً بني تقديرات الطالبات على مقيا�س
�سعة الذاكرة العاملة ،وتقديراتهن على اختبار التدوير العقلي؟»
وانبثق عنه الفر�ضية التي تن�ص على :ال توجد عالقة
ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني
تقديرات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة ،وتقديراتهن
على اختبار التدوير العقلي.
ومن �أجل الإجابة عن ال�س�ؤال وفح�ص هذه الفر�ضية ،جرى
ح�ساب قيم معامالت ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationبني
تقديرات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة ،وتقديراتهن
على اختبار التدوير العقلي� .أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط
موجبة وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )α ≤ .01بني تقديرات الطالبات على مقيا�س �سعة الذاكرة العاملة
وتقديراتهن على اختبار التدوير العقلي� .إذ بلغ معامل ارتباط
بري�سون ( ،) .384ما يدل على �أنه بزيادة �سعة الذاكرة العاملة
لدى الطالبات يزداد م�ستوى التدوير العقلي لديهن .وميكن عزو هذه
النتيجة �إىل �أن �سعة الذاكرة العاملة والتدوير العقلي من العمليات
العقلية املرتبطة بالعديد من املهارات والأن�شطة العلمية ،وعالقتهما
بعمليات التعلم والتعليم ،بالإ�ضافة �إىل دورهما الأ�سا�سي يف حياة
الطالب الدرا�سية ،وذلك من خالل توظيف �سعة الذاكرة العاملة
والتدوير العقلي ب�صورة تعمل على حت�سني مهارات ومعارف الطالب
العقلية ،ومن �أهم مهمات التدوير العقلي هي اتخاذ قرار ب�ش�أن ما �إذا
كان ال�شيئني وفق ًا لتوجهات خمتلفة متطابقني �أم غري ذلك ،وت�ساعد
�سعة الذاكرة العاملة �أي�ض ًا يف اتخاذ القرارات بهذا ال�ش�أن وحتديد
الهدف املراد.
ميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل التكامل والتوافق يف �أداء
الذاكرة العاملة الب�رصية والتدوير العقلي ،فهو ُيعد عملية ب�رصية
مكانية لل�صور التي تتكون وتتحول يف مناطق ب�رصية معينة،
واملتمثلة بالذاكرة العاملة الب�رصية .ولقد �أكدت الدرا�سات �أن �سعة
الذاكرة العاملة تتح�سن مع التقدم بالعمر ،والتي ت�ؤثر �إيجاب ًا على
�رسعة معاجلة ال�صور وتخزينها يف الذاكرة العاملة الب�رصية ،وهذا
ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على عملية التدوير العقلي .وتنطوي مهمة التدوير
العقلي على الرتميز الب�رصي للكائن (ال�شيء) ،والتدوير ل�شيء واحد،
ومقارنة �شيئني ،واال�ستجابة ،كما �أن التدريب على مهارات التحول
املكاين الكت�ساب املهارات املكانية له الدور الأكرب يف املرحلة
الأوىل من عملية ترميز الأ�شياء ب�رصياً ،ومن ثم حتويلها عقلياً،
وهذا يبني العالقة الإيجابية والتوافق الوا�ضح بني �سعة الذاكرة
العاملة والتدوير العقلي .كما �أن الأفراد الذين يتمتعون مب�ستوى
مرتفع من �سعة الذاكرة العاملة ميتلكون قدرات مكانية مرتفعة؛
كالعالقات املكانية بني املكونات الرئي�سة جلعلها مكون ًا واحداً.
كما ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن التدوير العقلي يتم
تنفيذه على �أ�سا�س العمليات التي تنطوي �أ�سا�س ًا على املعاجلات
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الداخلية التي جتري يف الذاكرة العاملة ،ووفق ًا للإدراكات الب�رصية
واملكانية ،التي تلعب دوراً يف توليد ومعاجلة ال�صور الذهنية،
واحلفاظ على املحفزات املكانية ،والرتميز الب�رصي للحروف
املطبوعة والكلمات مع احلفاظ على الإطار الب�رصي املكاين،
بالإ�ضافة �إىل تخزين املعلومات الب�رصية الثابتة؛ كاملعلومات
املتعلقة بالأ�شكال والكائنات والألوان.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة ج�ست و�آخرون
( ،)Just, et al, 2001التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة ارتباط دالة
�إح�صائي ًا بني اجلوانب الب�رصية واملكانية للذاكرة العاملة لدى
الطلبة.

التوصيات
ا�ستنادا ً �إىل ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج تو�صي
الباحثة مبا ي�أتي:
�1.1إجراء املزيد من الدرا�سات حول �سعة الذاكرة العاملة
وعالقتها مبتغريات �أخرى كالتح�صيل لدى الطالبات اجلامعيات،
بهدف توفري الربامج املرتبطة بتطوير �سعة الذاكرة العاملة.
2.2ت�ضمني املناهج املقدمة للطلبة اجلامعيني تدريبات
و�أن�شطة ت�سهم يف زيادة �سعة الذاكرة العاملة ،وتن�شط عملية التدوير
العقلي لديهم.
3.3االهتمام بتطوير وتنمية �سعة الذاكرة العاملة والتدوير
العقلي ،كونهما يلعبان دور كبري يف رفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
لدى الطلبة� ،إ�ضافة �إىل تقدمي التوجيه املنا�سب �ضمن بيئة �أ�رسية
تربوية؛ لالهتمام باملهارات والأن�شطة املعرفية.
4.4العمل على بناء برامج و�أن�شطة لتطوير القدرات واملهارات
ذات العالقة ب�سعة الذاكرة العاملة والتدوير العقلي وذلك من قبل
امل�س�ؤولني يف اجلامعات.
5.5اهتمام وزارة التعليم ب�إعداد جمموعة من الدورات
والور�ش بهدف التدرب على كيفية التعامل مع املهام الإدراكية
وكيفية معاجلتها ،وعلى كيفية ت�شكيل ال�صور العقلية ومعاجلتها
لدى الطلبة.
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