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صدق اهلل العظيم

شكر وتقدير
الحمد هلل ،األول واآلخر ،الظاهر الباطن ،الذي هو بكل شيء عليم ،األول فليس قبله شيء ،اآلخرر فلريس

بعررد شرريء ،الظرراهر فلرريس فوقرره شرريء ،البرراطن فلرريس دو رره شرريء ،األزلرري اليررديم ،الررذي لررم دررزل مو ررودا
بصفات الكمال ،وال دزال دائما مستم ار ،باقيا سرمديا بال ا يضاء وال ا فصال وال زوال.

واصلي وأسرلم علر

عليره وسرلمخ ،خراتم األ بيراء ،ورضري

بيره وحبدبره ومصرطفا محمرد صرل

ميع أصحابه الغر الكرام ،وعن أمهات ا أمهات المؤم دن الطاهرات العفيفات ....وبعد،

عرن

أتو رره بعظ رريم التي ررددر والش رركر إلر ر الس ررادع العلم رراء األ ررالء اس رراتذتي الكر ررام مع ررالي أ.دح فتح رري

مصررطفي الزتررات ،ومعررالي أ.دح دوسررس ررالل دوسررس علرري مابررذلو معرري مررن هررد وتو يرره م ررذ أن كا ررت

األطروحة الحالية م رد فكرع إل أن تبلورت وخر ت لل ور ،وخالل تلك الس وات الطوتلة الشاقة ما لمست
وحسررن الخل ر
مر هم أي ضررد أو ضر ر رةررم كال ررع تسرراؤالتي ،ومررا عهرردتم إال َمعد ررا َع رذبا فياضررا بالمعرفررة ا
ولدن ال ا ب ،فاهلل أسأل أن درزقهما طول العمر مع موفور الصرحة والعافيرة ،وأن د عرل علمهمرا وعملهمرا
في مدزان حس اتهما.

كمررا أتو رره بالشرركر والتيررددر لكررل أعضرراء قسررم علررم ال ر فس التر رروي بالكليررة رئيسررا وأعضرراء هدئررة

تدرتس ومعاو دهم وزمالئي من الباحالدن لما لمسته وأ ا بد هم من روح ألفة ومحبة وتعاون.

وأس ر ل شررك ار خاصررا للعلمرراء األفاضررل مع ررالي أ.دح محمررد عبررد السررميع رزق ،أسررتاذ علررم الر ر فس

التر رروي ووكدررل كليررة التر يررة بالم صررورع لشررئون خدمررة الم تمررع والبدئررة ،ولمعررالي أ.دح عررادل محمررد محمررود
العرردل ،أس ررتاذ ورئ رريس قس ررم عل ررم الر ر فس التر رروي بكليررة التر ي ررة امع ررة الزق ررازت علر ر تشرررتفهما لشخص رري

المتواضع بالموافية عل تحكيم وم اقشة هذا العمل البحالي.

كما ال يفروت ي تو يره خرالا التيرددر واالمت ران لكرل مرن تعراون معري خرالل م ارحرل اعرداد األدوات

و رم تهررا وتي د هررا وتطبييهررا ،فالشرركر موصررول لمه رردس البرم ررة ،ولكررل مررن السرردد مررددر عررام إدارع شررر دن

التعليمية والسادع مددري ووكالء المدارس والزمالء من المعلمدن بالمدارس التي شملتها الدراسة الحالية.
وما كان لهذا العمل أن يكتمل لوال أن قيض

لي من ددفع ي لألمام ويعد ي عل وعالاء طرتر

البحررا العلمرري الشرراق الطوتررل ،ادبررا األمررل فرري فسرري ،يحمررل ع رري كالد ر ار مررن أعبرراء الحيرراع ،إ هررا أس ررتي
الصغدرع ....زو تي وأوالدي كمال وتوسس ،فلهم م ي كل الشكر والتيددر.
بص ررحبة اال رردن ةرسر روا ةرس ررا وتعه رردا ق رردر اس ررتطاعتهما
وأخدر ر ار ك ررم اك ررت اتم رري أن أك ررون الد رروم ا
يحص ردا زرعهمررا ،ولروحدهمررا اهرردي هررذا
بالرعايررة ،ولكررن شرراءت إرادع وال راد ليضررائه أن درررحال قبررل أن ا

ال هد والعمل ...لوالدتي ووالدي رحمهما
أسأل

واسك هما الفردوس األعل من ال ة.

عز و ل أن د عل هذا العمل لو هه خالصا ،وأن يغفر ل ا خطايا ا هو ولي ذلك واليادر عليه.
ت
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المقدمة
ينظر للذاكرة العاملة باعتبارها نظام محدد السعة  Limited Capacity Systemمسئول عن
االحتفاظ النشط  Active Maintainceومعالجة واسترجاع المعلومات الضرورية للمعرفة األنيةOn-
 going Cognitionالمرتبطة بالمهمة ،ولذا فإن الذاكرة العاملة تشارك  Involved Inفي العديد من
المهام اليومية ،كاللغة  Languageوالفهم القرائي  Reading Comprehensionواإلستدالل
 Reasoningوحل المشكالت(Unsworth, Redick, Heitz, Broadway & Engle, 2009, .
)635
وتعتبر كفاءة الذاكرة العاملة عامال منبئا قويا لكل من القدرات العقلية العليا والمنخفضة على حدا
سواء ،على سـ ــبيل المثال فإن كفاءة الذاكـ ـ ـ ـرة العاملة هي المسـ ــئولة بدرجة كبيرة عن التباين في قدرات
االستدالل المعقدة والذكاء السائل العام)Broadway & Engle, 2011, 115) .
وتشارك كفاءة الذاكرة العاملة لدى البشر بحوالي  %50من تباين الذكاء السائل العام General
 Fluid Intelligenceوتعتبر عامال منبئا بالعديد من المهام االستداللية وبالعديد من مقاييس القدرات
المعرفية العليا)Little, Lewndowsky & Craig, 2014, 918( .
وقد تم توثيق العالقة بين كفاءة الذاكرة العاملة  Working Memory Capacityوضبط االنتباه
 Controlled Attentionعبر العديد من الدراسات حيث ثبت أن كفاءة الذاكرة العاملة  WMCتتنبأ
بمقدرة الفرد علي تجاهل المشتتات والقدرة على تركيز االنتباه .Rapidly Attention focus
)(Shipstead & Broadway, 2013, 191
هذا وقد اثبتت الدراسات السلوكية  Behavioral Studiesالتي أجريت على الفروق الفردية في
مجال كفاءة الذاكرة العاملة  WMCأن هناك إجماعا  There is Consensusعلي أن القدرة التثبيطية
(القدرة علي تجاهل المثيرات الدخيلة)  Inhibitory Abilityتختلف بشكل ملحوظ عند األفراد ذوي كفاءة
الذاكرة العاملة المرتفعة  High-WMCمقارنة باألفراد ذوي كفاءة الذاكرة العاملة المنخفضة Low-
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 ،WMCحيث ثبت أن األفراد ذوي كفاءة الذاكرة العاملة المرتفعة يستطيعون توظيف واستخدام مصادر
االنتباه  Attentional Resourceبشكل جدي من أجل تجاهل المثيرات غير المرتبطة بالمهمة.
)(Minamoto, Osaka & Osaka, 2010, 63-64
ويرى ( )Engle, 2002, 20في توضيحه لمفهوم كفاءة الذاكرة العاملة أن مصطلح السعة
 Capacityوالذي استخدم قديما في مجال الذاكرة القصيرة المدى يقصد به المحدودية في عدد البنود
(الوحدات)  Itemsالتي يمكن االحتفاظ بها علي هيئة تجمعات  ،Chunksولكن انجل  Engleيرى أن
كفاءة الذاكرة العاملة ال يقصد به الفروق الفردية في عدد الوحدات المعرفية التي يتم اإلحتفاظ بها ولكن
يقصد به الفروق الفردية في القدرة علي ضبط االنتباه  Ability to Control Attentionمن أجل
االحتفاظ بالمعلومات بشكل فعال ويسهل الوصول إليه ،وبالتالي فإن كفاءة الذاكرة العاملة المرتفعة هو
تعبير عن القدرة علي ضبط االنتباه وتوظيف ذلك االنتباه في تفادي المشتتات.
وترتبط صعوبات التعلم النوعية بقصور الذاكرة العاملة Working Memory Impairments
حيث يتوافر دليال قويا  Considerable Evidenceعلي أن األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة النوعية
 Specific Reading Disabilitiesيعانون عج از في المعالجة الفونولوجية

Phonological

 Processingوفي التخزين  ،Storageوهناك أدلة أخري علي أنهم يعانون قصو ار في وظائف المنفذ
المركزي  ،Central Executive Functioningولقد دعمت العديد من األدلة العجز لدي ذوي
صعوبات تعلم القراءة في الذاكرة العاملة البصرية المكانية  ،Visuo-Spatial Working Memoryأما
ذوي صعوبات تعلم الحساب  Arithmetic Learning Disabilitiesفإن األدلة التجريبية قد أكدت علي
القصور لديهم في المكونات الثالثة للذاكرة العاملة (الحلقة الصوتية – المنفذ المركزي – المسودة البصرية
المكانية)( Mahler & Schuchardt, 2009, 4).
لذا فإن البحث والدراسة في مجال كفاءة الذاكرة العاملة لدي ذوي صعوبات التعلم أمر من
األهمية بمكان ،واألكثر منه أهمية هو العمل علي رفع كفاءة الذاكرة العاملة لديهم؛ ألنه من المتوقع أن
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يمتد أثر ذلك التحسن في كفاءة الذاكرة العاملة إلي العديد من العمليات المعرفية األخرى وفي مقدمتها
االنتباه وهو العملية المعرفية التي تخضع لسيطرة المكون التنفيذي للذاكرة العاملة ،وتتباين قدرات االنتباه
بشكل الفت من فرد ألخر تبعا لكفاءة الذاكرة العاملة لديه ،ومن الثابت أن ذوي صعوبات التعلم يعانون
تراجعا وضعفا في كفاءة االنتباه؛ لذا فإن زيادة كفاءة االنتباه سينعكس إيجابا علي عملية التعلم ألن
االنتباه هو مدخل عملية التعلم فعن طريقه يتم التركيز علي المثيرات الهامة المرتبطة بالموقف التعليمي
وتفادي المشتتات ،كما أن الذاكرة العاملة تتوسط عمليات التجهيز والمعالجة المعرفية فتستقبل ما يتم
االنتباه له وادراكه وتعالجه وتحتفظ به بشكل مؤقت حتي تنقله للذاكرة الطويلة المدي للتخزين المستديم
أوتعدله بتنشيط تمثيالت الذاكرة الطويلة المدي ودمجها مع المعرفية األنية لتشارك بتلك المعرفة المشتقة
في حل المشكالت واإلستدالل والفهم القرائي والحساب العقلي  ...وغيرها من العمليات المعرفية العليا.
مشكلة الدراسة:
من خالل اطالع الباحث على ادبيات علم النفس المعرفي الحظ اهتماما كبي ار من قبل الدراسات
والبحوث األجنبية الحديثة بمجال الذاكرة العاملة وأثرها على باقي المتغيرات المعرفية األخري ،كاالنتباه
والقدرة على حل المشكالت ،واالستدالل ،وفهم اللغة  ...الخ ،كما يالحظ تزايد االهتمام بتناول صعوبات
التعلم من منظور معرفي سواء في تفسير أسباب حدوث تلك الصعوبات ،أو فيما يترتب عليها ،فضال عن
البرامج المعرفية التي تسعى لتحسين ورفع كفاءة بعض القدرات النوعية لدى ذوي صعوبات التعلم ،وقد
ثبت أن الذاكرة العاملة وتحديدا المنفذ المركزي هو المسئول عن ضبط االنتباه وذلك بتركيز االنتباه علي
المثيرات المستهدفة وتجاهل المثيرات الدخيلة ،ويتميز ذوي صعوبات التعلم بوجه عام وذوي صعوبات
تعلم الرياضيات والقراءة علي وجه خاص من ضعف شديد في كفاءة المنفذ المركزي؛ لذا هدف الباحث
من الدراسة الحالية إلي رفع كفاءة المنفذ المركزي عن طريق التدريب التكيفي المبرمج باستخدام برنامج
 ،Dual-N-Backوهو أحد أحدث البرامج المستخدمة في رفع كفاءة الذاكرة العاملة ،ويتكون من مهمتين
متزامنتين احداهما بصرية -مكانية واألخرى صوتية – لفظية ،وينشط البرنامج العديد من مهام الذاكرة
العاملة التنفيذية كتوزيع مصادر االنتباه وتجاهل المثيرات الدخيلة ،وهو برنامج تكيفي تتغير درجة
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صعوبته تبعا لمعدالت أداء المتدربين ،لذا من المتوقع أن يمتد أثر التدريب ليشمل المهام المعرفية التي
تخضع لسيطرة المنفذ المركزي وفي مقدمتها االنتباه ،وتتضح صعوبات التعلم بشكل كبير في المرحلة
اإلعدادية بسبب زيادة األعباء األكاديمية والتحصيلية كما عايشها الباحث من خالل عمله ،وذلك في وقت
تبدأ فيه كفاءة الذاكرة العاملة في الثبات مع وصول الفرد لمرحلة المراهقة حيث تبدأ كفاءة الذاكرة العاملة
بالزيادة ابتداءا من سن الرابعة وتزداد تدريجيا حتي سن المراهقة كما قرر ذلك.
)(Gathercole & Alloway, 2007, 7
ويمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤالت الثالثة التالية:
السؤال الرئيسي األول :هل يؤثر وجود صعوبة التعلم من عدمها لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية على كل
من كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي؟
ويتفرع منه التساؤلين التاليين:
 :-1هل يظهر تحليل البروفايل تباينا في متوسطات درجات العاديين ودرجات ذوي صعوبات التعلم من
تالميذ المرحلة اإلعدادية على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة في كل من القياسين القبلي والبعدي؟ ولصالح
أي من المجموعتين؟
 :-2هل يظهر تحليل البروفايل تباينا في متوسطات درجات العاديين ودرجات ذوي صعوبات التعلم من
تالميذ المرحلة اإلعدادية على ابعاد كفاءة االنتباه االنتقائي في كل من القياسين القبلي والبعدي؟ ولصالح
أي من المجموعتين؟
السؤال الرئيسي الثاني :هل يؤدي التدخل القائم على استخدام برنامج  Dual-N-Backالمحوسب
التكيفي في رفع كفاءة كل من الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي لدي العاديين وذوي صعوبات التعلم
من تالميذ المرحلة االعدادية؟
ويتفرع منه التساؤليين التاليين:
 :-3هل يظهر تحليل التباين للقياس ـ ـات المتكررة تباينا في متوسطات درجـ ـات العاديين ودرجـ ـ ــات ذوي
صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة؟ وألي مرحلة من مراحل
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القياس؟

 :-4هل يظهر تحليل التباين للقياس ـ ـ ـات المتك ـ ـررة تباينا في متوسطات درجات العاديين ودرجات ذوي

صعـ ـ ـوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية على أبعاد كفاءة االنتباه االنتقائي؟ وألي مرحلة من مراحل
القياس؟
السؤال الرئيسي الثالث :هل يوجد نموذج نظري يحكم العالقات بين الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي
والذكاء السائل؟ ويتفرع منه األسئلة األتية
-1هل للذاكرة العاملة تأثير سببي مباشر على الذكاء السائل أم تتبعي؟
-2هل للذاكرة العاملة تأثير تبادلي على االنتباه؟
-3ما نمط العالقات القائمة بين الذكاء السائل واالنتباه (مباشرة/غير مباشرة – سببية /تبادلية)؟
أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحالي إلى:
-1التعرف على كفاءة الذاكرة العاملة لدي ذوي صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية ومقارنتها
بأقرانهم من العاديين.

-2التع ـ ـرف على كفاءة االنتباه االنتقائي لدي ذوي صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية ومقارنتها
بأقرانهم من العاديين.

-3فهم العالقة بين الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي.

-4الوقوف علي مدي فاعلية برنامج  Dual-N-Backعلى كفاءة الذاكرة العاملة ،وهل يمتد أثر التدريب
لالنتباه االنتقائي ،وذلك بمقارنة أثر البرنامج خالل القياسات المتكررة القبلية والبعدية والتتبعية.

-5فهم العالقات بين كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي والذكاء السائل ،وبناء نموذج نظري يعبر عن
تلك العالقة بشكل عام ،وعن دور كفاءة الذاكرة العاملة في التنبؤ بقدرات االنتباه االنتقائي وبالذكاء

السائل.

أهمية الدراسة:
تتحدد أهمية الدراسة الحالية في:
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 القاء المزيد من الضوء على مفهوم كفاءة الذاكرة العاملة باعتباره موضوعا بحثيا هاما وواعدا لما للذاكرةالعاملة من تأثيرات متعددة على باقي جوانب المعرفة البشرية باعتبارها حلقة تتوسط عمليات تجهيز

المعلومات.

 -التعرف على كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي لدي ذوي صعوبات التعلم ومقارنتها بأقرانهم من

العاديين.

 -اعداد برنامج تدريبي لرفع كفاءة الذاكرة العاملة والذي من المستهدف أن يمتد أثر التدريب عليه ليشمل

رفع كفاءة االنتباه االنتقائي سواء لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم أو لدى العاديين من اقرانهم.

 -استخدام تقنية جديدة لتحسين كفاءة الذاكرة العاملة وهي مهمة  Dual-N-backبما يفتح الباب

مستقبال إلعادة استخدامها والتي من المتوقع أن ينتقل أثر التدريب عليها إلى العديد من النواحي المعرفية

األخرى ،وذلك ألن الذاكرة العاملة مكون يتوسط باقي مكونات وعمليات تجهيز ومعالجة المعلومات لدي
اإلنسان وترتبط بتلك المكونات والعمليات ارتباطا وثيقا وفعاال.

 -لم يقف الباحث في حدود علمه واطالعه على أية دراسة عربية تناولت تدريب ورفع كفاءة الذاكرة

العاملة لدى ذوي صعوبات التعلم وأثر ذلك على االنتباه االنتقائي.

 -بناء مجموعة من المقاييس الجديدة والتي يأمل الباحث أن تمثل إضافة للمكتبة العربية وهي:

( )1مقياس كفاءة الذاكـ ـرة العاملة والذي يعتمد على مهام المدى ال معقد Complex Span Tasks
كمهام مدى العملية  Operation span tasksومهام مدى التطابقSymmetry Span Tasks

( )2مقياس االنتباه االنتقائي ،اعتمادا على تقنيتي االستماع الثنائي الموزع Dichotic Listening

لقياس االنتباه االنتقائي السمعي ،ومهمة المشتتات البصرية Flanker Taskلقياس االنتباه االنتقائي

البصري.

المصطلحات اإلجرائية للدراسة:
 -1كفاءة الذاكرة العاملة

معرفيا تعرف كفاءة الذاكرة العاملة بأنها قدرة الفرد على االحتفاظ  Maintainبحمل Loadالذاكرة بينما
تقوم الذاكرة في نفس الوقت بأداء مهمة أخري (.)Kyndte, Cascallar & Dochy, 2012, 286
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ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها" الدرجات التي يحصل عليها المفحوص من خالل أدائه على اختبارات مهام
المدي المعقد المستخدمة في الدراسة الحالية والتي هي عبارة عن درجاته على أبعاد التخزين (النسبي
والمطلق) ،باإلضافة إلى درجته على بعـ ـ ـد المعالجة ،حيث تتزامن عمليتي التخزين والمعالج ـ ـة في مهـ ـ ـ ـام
المدي المعقد والتي تنفذ من خالل مهمتي مدي العملية ومدي التطابق".
*وتعبر تلك الدرجات عن كفاءة الذاكرة العاملة من خالل قدرة الفرد على االحتفاظ بأكبر عدد من
البنود بشكل مؤقت في ذاكرته العاملة بالتزامن مع قدرته على أداء أكير عدد من مهام المعالجة.
(أ) معدل التخزين المطلق لمدي العملية
هو حاصل جمع لكل مجموعات الحروف التي تم استدعائها بشكل صحيح وكامل فعلي سبيل المثال :إذا
استدعي فرد ما عدد ( )3ح ـ ـ ـ ــروف من المجموعة الثالثية وعدد ( )4حروف من المجموعة الرباعية وعدد
( )3حروف من المجموعة الخماسية؛ فإن معدل التخزين المطلق هو (+4+3صفر) =7
(ب) معدل التخزين النسبي لمدي العملية
هو عدد الحروف التي تم استدعائها بشكل صحيح بغض النظر عن اكتمال مجموعة االستدعاء بشكل
كامل أم ال ،فإذا استدعي الفرد عدد ( )3حروف من المجموعة الثالثية وعدد ( )4حروف من المجموعة
الرباعية وعدد( )3حرف من المجموعة الخماسية؛ فإن معدل التخزين النسبي هو (10= )3+4+3
(ج) معدل كفاءة المعالجة لمدي العملية
هو جمع لعدد المعادالت الرياضية التي يستطيع الفرد اإلجابة عليها في الوقت المحدد لكل معادلة.
(د) معدل التخزين المطلق لمدي التطابق
هو جمع لكل مجموعات المربعات التي تم استدعائها أماكنها بشكل صحيح على سبيل المثال :إذا
استدعي الفرد عدد ( )3مربعات من المجموعة الثالثية وعدد( )4مربعات من المجموعة الرباعية وعدد()3
مربعات من المجموعة الخماسية؛ لذا فإن معدل التخزين المطلق هو (+4+3صفر) =7
(ه) معدل التخزين النسبي لمدي التطابق
هو عدد المربعات التي تم استدعائها بشكل صحيح بغض النظر عن اكتمال مجموعة االستدعاء بشكل
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كامل أم ال ،فإذا استدعي فرد ما أماكن عدد ( )3مربعات من المجموعة الثالثية وعدد( )4مربعات من
المجموعة الرباعية وعدد ( )3مربعات من المجموعة الخماسية؛ لذا فإن معدل التخزين النسبي هو
(10= )3+4+3
(و) معدل كفاءة المعالجة لمدي التطابق
هو عدد المصفوفات التي يستطيع الفرد الحكم على درجة تطابقها خالل الوقت المحدد لكل مصفوفة.
( )2التالميذ ذوو صعوبات التعلم
يعرفهم الباحث " بأنهم هؤالء التالميذ الذين يظهرون تباعدا واضحا (درجة معيارية أو أكثر) بين أدائهم
المتوقع كما يقاس باختبار الذكاء(اختبار رافن) ،وبين أدائهم الفعلي كما يقاس بدرجات تحصيلهم عند
مقارنتهم بأقرانهم من العاديين في نفس العمر الزمني والمستوي العقلي والصف الدراسي ،وتتوافر لديهم
الخصائص السلوكية المميزة لذوي صعوبات التعلم (كما يحددها مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات
التعلم ،فتحي الزيات  ،)2007ويستثني من هؤالء التالميذ ذوي اإلعاقات الحسية سواء كانت سمعية أم
بصرية أم حركية وكذا يستبعد منهم أيضا التالميذ المحرومون ثقافيا واجتماعيا ،والتالميذ الذين يقل
مستوي ذكائهم عن المتوسط.
( )3كفاءة االنتباه االنتقائي
معرفيا فإن االنتباه االنتقائي هو تركيز موجه الهدف على خاصية واحدة من البيئة بينما يتم تجاهل باقي
الخصائص(Gazzaly & Nobre, 2011, 129).
واجرائيا في الدراسة الحالية فإن الباحث يعرف كفاءة االنتباه االنتقائي بأنها" الدرجات التي يحصل
عليها المفحوص من خالل أدائه على مهام االنتباه االنتقائي السمعية (مهمة االستماع الثنائي الموزع)
ومهام االنتباه االنتقائي البصرية (مهمة المربعات الملونة) ،وتلك الدرج ـ ـات هي ع ـ ـدد االستجابات السمعية
الصحيحة وعدد االستجابات البصرية الصحيحة ،باإلضافة إلى متوسط زمن االستجابة بالنسبة لالنتباه
السمعي واالنتباه البصري.
*وتعبر تلك الدرجات عن قدرة الفرد على تركيز انتباهه على المثيرات المستهدفة وتفادي المثيرات
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الدخيلة ،وسرعة استجابته في التعرف عليها واالنتباه لها.
(أ) االستماع الثنائي الموزع Dichotic Listening
هي طريقة لقياس االنتباه االنتقائي السمعي حيث يتم فيها تقديم مجموعة من الرسائل الصوتية المختلفة
لكال األذنيين عبر سماعتي أذن ذات قناتين سمعيتين منفصلتين ،ويطلب من المفحوص التركيز مع
الرسائل المقدمة ألحدي األذنيين وتجاهل الرسائل المقدمة لألذن األخرى ،وبعد االنتهاء من سماع
الرسالتين المتزامنتين في عرضهما يقوم المفحوص بالتعرف على الرسالة المستهدفة ،وقد تم قياس االنتباه
االنتقائي السمعي بالدراسة الحالية عن طريق:
*عدد االستجابات الصوتية الصحيحة :وهو عدد الكلمات الصحيحة التي يتعرف عليها المفحوص بعد
سماعها عبر القناة السمعية لألذن اليمني وبعد تجاهله للكلمات الدخيلة المنطوقة عب ــر قناة األذن اليسرى
ويستدل منها على الدقة.
*زمن االستجابة  RTويعبر عن الس ــرعة في التعرف على الكلمات المستهدفة بالضغط أمامها على شاشة
الكمبيوتر ويقاس بالملي ثانية.
(ب) مهمة المشتتات البصرية Flanker Task
هي طريقة لقياس االنتباه االنتقائي البصري باستخدام أسلوب المربعات الملونة حيث يتم عرض ثالث
مربعات في وسط شاشة الكمبيوتر متساوية في المساحة ولكنها مختلفة في األلوان ويطلب من المفحوص
التركيز مع المربع الذي يقع بالمنتصف وتجاهل المربعات الملونة األخرى التي تقع علي األطراف (يمينا
ويسار) وذلك خالل فترة عرض المثير والتي تقدر ب( )600مللي ثانية ،وبعد االنتهاء من عرض
ا
المثيرات يتعرف عليه المفحوص بالضغط علي مفاتيح محددة في لوحة المفاتيح بالكمبيوتر ،وقد تم قياس
ذلك االنتباه االنتقائي البصري بالدراسة الحالية عن طريق:
*عدد االستجابات البصرية الصحيحة :وهو عدد المربعات الملونة الصحيحة التي تعرف عليها المفحوص
بعد رؤيتها على شاشة الكمبيوتر في وسط مجموعة من المربعات الملونة الدخيلة التي تم تجاهلها ويستدل
منها على الدقة.
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*زمن االستجابة  RTويعبر عن الس ـ ــرعة في التعرف على لـ ـ ــون المـ ـ ـربع المستهدف بالضغط علي س ـ ــهم
للمربعات الحمراء والخضراء وسهم

للمربعات الزرقاء الصفراء

خطوات الدراسة:
لقد مر إعداد الدراسة الحالية بالخطوات األتية:
 -1إعداد خطة أولية للدراسة.
 -2عمل مسح للدراسات والبحوث السابقة ،واألدبيات التي تناولت متغيرات الدراسة.
 -3إعداد اإلطار النظري للدراسة.
 -4إعداد أدوات الدراسة ،وقد تم ذلك على مرحلتين هما:
أ -اعداد المقاييس والبرنامج بشكل ورقي
ب -برمجة كل المقاييس والبرنامج
 -5التأكد من صدق وثبات األدوات المستخدمة وذلك عبر المراحل األتية:
أ -الصدق التحكيمي
ب -الدراسة االستطالعية لحساب األزمنة المعيارية لعرض المثيرات والمهام ،ومدي مالئمة
المهام للعينة المستهدفة.
ت -إعادة البرمجة اعتمادا على نتائج الدراسة االستطالعية بتعديل بعض المهام وتحديد أزمنة
عرض المثيرات والمهام.
ث -تقنين األدوات بحساب الصدق والثبات بشكل إحصائي.
 -6الدراسة األساسية ،وذلك بتطبيق أدوات الدراسة على أفراد العينة عبر المراحل األتية:
أ -تشخيص عينة صعوبات التعلم ،واختيار عينة العاديين.
ب -القياس القبلي لعينة الدراسة (عاديين وصعوبات) على مقاييس كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه
االنتقائي.
ت -مرحلة التدخل ،وذلك عبر تطبيق برنامج Dual-N-Backعلى عينة الدراسة.
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ث -القياس البعدي لعينة الدراسة (عاديين وصعوبات) على مقاييس كفاءة الذاكرة العاملة
واالنتباه اإلنتقائي.
ج -القياس التتبعي لعينة الدراسة (عاديين وصعوبات) على مقاييس كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه
اإلنتقائي.
 -7تدوين بيانات الدراسة ،وجدولتها وفقا لمتغيرات الدراسة.
 -8المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.
 -9استخالص وعرض النتائج ،ومناقشتها وتفسيرها.
-10تقديم توصيات الدراسة ،ومقترحات لدراسات وبحوث قادمة.
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الفصل الثاني
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الهيكل البنائي للفصل الثاني
 مفهوم الذاكرة العاملة العالقة بين الذاكرة العاملة والذاكرة قصيرة المدي المنظور النيوروسيكولجي للذاكرة العاملة نماذج الذاكرة العاملة*النموذج األول :نظرية انجل للتحكم التثبيطي
*النموذج الثاني :الذاكرة العاملة طويلة المدي
*النموذج الثالث :نظرية كوان للعمليات الضمنية
*النموذج الرابع :نموذج بادلي وهيتش (نموذج المكونات المتعددة)
 بنية الذاكرة العاملة*أوال :الحلقة الصوتية
*ثانيا :المسودة البصرية المكانية
*ثالثا :المنفذ المركزي
*رابعا :الحاجز العرضي (حاجز األحداث)
 كفاءة الذاكرة العاملة*تعريف كفاءة الذاكرة العاملة
*كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه
*كفاءة الذاكرة العاملة والعمليات المعرفية األخرى
 قياس كفاءة الذاكرة العاملة* مهام المدي المعقد المبرمجة
* أوال :مهمة مدي العملية المبرمجة
* ثانيا :مهمة مدي القراءة المبرمجة
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* ثالثا :مهمة مدي التطابق المبرمجة
 تدريب الذاكرة العاملة*البرنامج التدريبي Dual-N-Back
 االنتباه أنواع العمليات االنتباهية* االنتباه الموزع
* االنتباه االنتقائي
-1تعريفات االنتباه االنتقائي
-2العالقة بين االنتباه االنتقائي والعمليات المعرفية األخرى
 نماذج االنتباه* أوال :نموذج بودبانت
* ثانيا :نموذج تريزمان
* ثالثا :نموذج دويتش ودويتش للترشيح المتأخر
* رابعا :نموذج أوليراك نيسر
* خامسا :نموذج بوسنر ورفقائه
 مهام ووظائف االنتباه المنظور النيوروسيكولجي لالنتباه قياس االنتباه االنتقائي* قياس االنتباه االنتقائي السمعي
* قياس االنتباه االنتقائي البصري
 صعوبات التعلم -تعريف صعوبات التعلم
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* التعريف الفيدرالي األمريكي لصعوبات التعلم النوعية 2004
*تعريف الدليل التشخيصي اإلحصائي DSM –V))2013
*تعريف الجمعية الكندية لصعوبات التعلم 2015
 تشخيص صعوبات التعلم خطوات عملية التشخيص لصعوبات التعلم* أوال :تشخيص صعوبات التعلم وفقا للقوانين الفيدرالية
* ثانيا :تشخيص صعوبات التعلم وفقا للدليل التشخيصي اإلحصائي DSM-V
* ثالثا نموذج االستجابة للتدخل كوسيلة لتشخيص صعوبات التعلم
 األسباب النيوروبيولوجية لصعوبات التعلم صعوبات التعلم ونقص االنتباه وفرط الحركة ADHD صعوبات التعلم وبطء التعلم صعوبات التعلم النمائية*صعوبات الذاكرة العاملة
*صعوبات االنتباه
 صعوبات تعلم الحساب -صعوبات تعلم القراءة
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أوال :الذاكرة العاملة Working Memory
تُعتبرُالذاكرةُالعاملةُبناءُُConstructعلىُدرجةُكبيرةُمنُاألهميةُبالنسبةُللنشاطُالعقليُالمعرفيُ
بشكلُعامُ،باإلضافةُإلىُأهميتهاُالخاصةُبالنسبةُلعلمُالنفسُالمعرفيُالتطبيقيُ Applied Cognitive
ُ،والذاكرةُالعاملةُمفهومُذوُجوانبُنظريةُوتطبيقيةُ،حيثُيرتبطُبالعديدُمنُالجوانبُالمعرفيةُ
ُ Psychology
األخرىُكالفهمُالقرائيُُReading ComprehensionوتعلمُالمهاراتُُSkill Learningوحلُالمشكالتُ
المعقدة(Schmiedek, Hildebrandt, Lovden, Wilhelm & Lindenberger, 2009, 1089).
وعادةُماُيستخدمُعلماءُالنفسُالمعرفيينُمصطلحُالذاكرةُالعاملةُُWorking Memoryلوصفُ
الذاكرةُالعاملةُهيُ
عمليات ُاالحتفاظ ُوالمعالجةُالعقليةُللمعلوماتُخاللُفتراتُزمنيةُقصيرةُ،ويُعتقدُبأن ُ ُ
مجالُالعملُالعقليُُMental Workspaceالتيُيمكنُاستخدامهاُفيُتخزينُالمعلوماتُالمهمةُمنُأجلُ
معالجةُأنشطتناُالعقليةُ (Gathercole & Alloway, 2007, 4)ُ.
ولقدُثبتُأن ُالذاكرةُالعاملةُمكون ُهامُداخلُالنظامُالمعرفيُُ Cognitive Systemيوفرُالقدرةُ
عليُاالحتفاظُوالمعالجةُللمعلوماتُويهدفُلتوجيهُوتنفيذُالمهامُالمعرفيةُالمركبة in The Process of
ُ،Guiding and Executing Complex Cognitive Tasksويمكنُتقسيم ُالذاكرةُالعاملةُإلي ُعددُ
منُاألنظمةُالفرعيةُالمستقلةُوالعملياتُوالميكانزماتُ ,ومنُاألدقُوصفهاُبالنظامُالمتعددُالمكوناتُالذىُ
يتمُتوجيههُبمكون ُتنفيذي ُُ ُ Executive Componentويتكون ُمنُعددُمنُالعملياتُالتيُتوفرُضبطُ
انتباهُلباقيُالمكوناتُاألخرىُُ،وكذلكُالحالُبالنسبةُللقدراتُالمعرفيةُاألخرىُ،أماُالمكوناتُالفرعيةُاألخرىُ
فتوفرُسعةُتخزينيةُمحدودةُتُمكنُمنُاالحتفاظُبالمعرفةُوتمثيلهاُ،واثنانُمنُهذهُالمكوناتُالفرعيةُيوفرانُ
السعةُالخاصةُباالحتفاظ ُبالمعلوماتُالفونولوجية(الصوتية)ُُ Phonological Informationوالمعلوماتُ
البصريةُالحركيةُُvisuo-spatial Informationوذلكُفيُمكونينُتخزينينُمنفصلينُوهماُالحلقةُالص ُوتيةُ
الا ُبينُالمعلوماتُفيُنماذجُتمثيليةُ
والمسودةُالبصريةُالمكانيةُ ،أما ُالمكونُ ُالفرعي ُالثالثُفيُحدثُتكام ُ
معقدة ُومتعددة ُُ Complex Multi-Modal Representationsبربط ُالذاكرة ُالعاملة ُبالذاكرة ُطويلةُ
المدىُ (Repovs & Baddeley, 2006, 17).
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مفهوم الذاكرة العاملة
*يعرفها ُكلُمنُ(ُ (Unsworth, Redick, Heitz, Broadway & Engle, 2009, 635بأنهاُنظامُ
محددُالسعةُمسئول ُعنُاالحتفاظ ُاإليجابي(النشط)ُُ Active MaintainceوالمعالجةُُManipulation
ُواالسترجاعُُReterivalللمعلوماتُالمرتبطةُبالمهمةُوذلكُخدمةُللمعرفةُالحاليةُ(األنية)ُ .
*ويعرفهاُكالُمنُ)ُ(Baddeley, Allen & Hitch, 2011, 1393بأنهاُإطارُواسعُ Broad Frame
ُWorkلمجموعةُمنُالعملياتُالمتفاعلةُوالتيُتتضمنُالتخزينُالمؤقتُُ ُTemporary Storageومعالجةُ
المعلومات ُُ Manipulation of Informationوذلك ُإلنجاز ُاألنشطة ُالمعرفية ُالمعقدة ُ Complex
ُ .Cognitive Activities
*ويعرفها)ُ (Srikoon, Bunterm, Wattanan & Wantang, 2012, 1645بأنها ُالمقدرة ُعلىُ
االحتفاظ ُبالمعلوماتُومعالجتهاُ،والوصولُإلى ُالتمثيالتُالعقليةُالضروريةُلدعمُالمعرفة ُالعلياُ(المعقدة)ُ
ُ .Complex Cognition
* ُويعرفُ)ُ(Swanson & Zheng, 2013, 215الذاكرةُالعاملةُعلىُأنهاُمكونُمعالجةُمحدودُالسعةُ
لالحتفاظُبالمعلوماتُبشكلُمتزامنُمعُمعالجةُنفسُالمعلوماتُالمُحتُفظُبهاُأوُمعالجةُغيرهاُ ُ.
*ويعرفهاُ)ُ (Yeh, Tsai, Hsu & Lin, 2014, 153بأنهاُعمليةُمعرفيةُتزامنية ُيكتسبُمنُخاللهاُ
المتعلمُالمعرفةُالجديدةُويعالجهاُلحلُالمشكالتُالتيُيواجههاُ .
تعليق الباحث ُ
اُمنُالتشابهُ،واُنُدلُذلكُفإنماُيدلُعليُ
ُ
يريُُالباحثُأنُالتعريفاتُالسابقةُللذاكرةُالعاملةُتعكسُقدراُكبير
يدُ،وأنُ
أنُالذاكرةُالعاملةُمنُالمكوناتُالمعرفيةُالتيُتمُدراستهاُبعنايةُوحُددتُمكوناتهاُوعملياتهاُبشكلُج ُ
التعريفاتُالسابقةُتعكسُاتفاقاُفيماُبينهاُعليُأنُعمليتيُالتخزينُالمؤقتُوالمعالجةُهماُالعمليتانُاألبرزُ
داخلُالذاكرةُالعاملةُ،وقدُنصتُبعضُالتعريفاتُعليُتزامنيةُحدوثُتلكُالعمليتانُمعاُولعلُتلكُالخاصيةُ
هيُنقطُاالختالف ُاألبرزُبينُمفهومُالذاكرةُالعاملةُوالذاكرةُقصيرةُالمديُ،كماُنصتُمعظمُالتعريفاتُ
عليُأنُالذاكرةُالعاملةُمسئولةُعنُدعمُالعملياتُالمعرفيةُالعلياُ .
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العالقة بين الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة
يرىُ)ُ (Baddeley, 2012, 4أن ُمصطلحُالذاكرةُالعاملةُقدُتمُاشتقاقهُمنُالمصطلحُاألسبقُ
فيُالظهورُ(الذاكرةُقصيرةُالمدى)ُومازالُالبعضُحتىُاألنُيستخدمُكالُالمصطلحينُأحيانُاُبشكلُتبادليُ

ُ Used Interchangeablyويرى ُبادلى ُأن ُالذاكرة ُقصيرة ُاألمد ُتشير ُإلى ُالتخزين ُالبسيط ُوالمؤقتُ

للمعلوماتُوذلكُعلىُالنقيضُمنُالذاكرةُالعاملةُوالتيُتتطلبُمشاركةُكلُمنُالتخزينُوالمعالجةُ
وتبعُا ُلوجهةُنظرُُ Baddeleyفإن أ ُولُمنُافترض ُفكرةُأن ُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُُ STMتخدمُ

كذاكرةُعاملةُهماُاتيكنسون ُوشيفرن ُ1968مُوهماُمنُابتكراُنموذجُا ُلمعالجةُالمعلوماتُنالُقسطُاُكبي ُارُ
منُالشهرةُوالدراسةُ،ولذاُاتفقا ُعلي ُتسميتهُبالنموذجُالنموذجُأو ُ(النموذجُاألصل)ُُ Modal Model

ويفترضُهذاُالنموذجُأنُالمعلوماتُتُستقبلُمنُالبيئةُويتمُتجهيزهاُومعالجتهاُابتداءُاُبواسطةُمجموعةُمنُ

أنظمةُالذاكرةُالحسيةُوذلكُبصورةُمتوازيةُ،Parallelكعملياتُالذاكرةُالسمعيةُوالبصريةُوبعدُذلكُتتدفقُ
المعلوماتُوتنتقلُللمخزنُقصيرُالمدىُُShort Term Storeوالذىُيعدُجزءُاُهامُاُليسُفقطُألنهُيقومُ
المعلوماتُمنُواليُالمخزنُطويلُالمدىُُLong Term Storeولكنُألنهُأيضُاُيعملُكذاكرةُعاملةُ
ُ
بنقلُ

مسئولة ُعن ُتوظيف ُاالستراتيجيات ُمن ُأجل ُإعادة ُالتسميع ُ(التكرار) ُُ Rehearsalوبشكل ُعام ُيخدمُ
كمساحةُعملُشاملةُ ُ.
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
مدخالت

المخزن قصير المدى

المسجالت الحاسية

الذاكرة العاملة المؤقتة

بصرية

المخزن طويل المدى

التنبيه
إعادة التسميع-التشفير
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُمخزن الذاكرة الدائم
سمعية

ُُ

القرارات – استراتيجيات
اإلستدعاء

لمسية .....الخ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاالستجابة ُ
شكلُ(ُ)1تدفقُالمعلوماتُعبرُوحداتُالذاكرةُتبعاُلنموذجُاتكنسونُشيفرنُ ُ
)ُ (Baddeley, 2009, 41-42
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ُوفيُبدايةُعقدُالتسعينياتُفحصُكلُمنُبادلىُوجرهامُهيتشُ Alan Baddeley & Graham
ُ Hitchالعديدُمنُاألبحاث ُالتيُتنا ُولت ُالذاكرةُقصيرةُالمدىُوتوصالُالستنتاجُمفادهُأن ُمعظمُالباحثينُ
الاُعلىُدرجةُكبيرةُمنُاألهميةُوهوُ...كيفُتُنجزُالذاكرةُقصيرةُالمدىُعملياتناُالمعرفية؟ُوقدُ
تجاهلواُسؤا ُ
أقرُكالُمنُالباحثينُبأنُالوظيفةُاألساسيةُلهاُهوُاالحتفاظُبعددُمنُالوحداتُالمعرفيةُالمترابطةُمعُاُ ُوفيُ
ُا

نفسُالوقتُ(بصورةُتزامنية)ُ،ولذاُفإنُتلكُالوحداتُقدُتتفاعلُمعُبعضهاُالبعضُفعليُسبيلُالمثالُ:إذاُ

اردتُفهمُجملةُتقومُبقراءتهاُيجبُعليكُاالحتفاظُببدايةُالكلماتُفيُذهنكُحتىُتنتهيُمنُإكمالُقراءةُ
الجملةُ ،وقدُأدركُكالُمنُبادلىُوهيتشُأن ُهذاُمنُمهامُالذاكرةُالعاملةُوالتيُتلعبُدوراُهاما ُفيُأداءُ
الحسابُالذهنيُ،واالستداللُوحلُالمشكالتُ .
ُ
العديدُمنُالمهامُالمعرفيةُكفهمُاللغةُ،و
)ُ (Maltin, 2005, 109-110
ُوقد ُالحظ ُبادلى ُُ Baddeleyأن ُالنموذج ُالكالسيكي ُللذاكرة ُالعاملة ُيتعامل ُمع ُالذاكرة ُقصيرةُ
الاُوهـ ـ ــذاُماُدفـ ــعُبادلىُللبحثُعنُنم ـ ــاذجُبـ ـ ـ ـ ــديل ــةُ،باإلض ـ ـافةُإلىُمالحظتهُ
المـ ــدىُباعتبارهاُمكونُاُخام ُ

أنُالنم ـ ـ ـ ـوذجُالكالسيكيُلمُيتمكنُمنُتفسيرُكيفُتتمُمعالجةُمثيرينُمعاُبشكلُتزامنيُ Carryout Two
ُTasks Simultaneouslyوحسبُالنم ـ ـوذجُالكالسيكيُالُيمكنُالتعاملُإالُمعُمهمةُواحدةُفقط.
)ُ (Goldestin, 2011, 131

ُويرىُ)ُ (Jaaskelainen, 2012, 123أن ُالفارق ُاألكثر ُوضوحُا ُبينُكل ُمنُالذاكرةُالقصيرةُ

المدى ُوالذاكرة ُالعاملة ُهو ُأن ُنموذج ُالذاكرة ُالعاملة ُيفترض ُأنها ُتقوم ُبمعالجة ُنشطة ُ Active

ُ Manipulationلكل ُمنُالمعلوماتُالحسيةُُ Sensory Informationوالمعلوماتُالتيُيتمُاستدعائهاُ
منُالذاكرةُطويلةُالمدىُبينماُتتوليُالذاكرةُالقصيرةُالمديُاالحتفاظُبالمعلوماتُبدونُمعالجةُ .
ُوتقومُالذاكرةُالعاملةُوبصورةُمغايرةُللذاكرةُقصيرةُالمدي ُبتقديمُالدعمُوالمعالجةُالفوريةُللمهامُ
المعرفيةُاألنيةُُ،Current cognitive demandsبمعنىُأخرُتقومُبدعمُالعديدُمنُميكانزماتُالتخزينُ
المؤقتُ:عليُسبيلُالمثالُالمقدرةُعليُانجازُالعديدُمنُالمهامُالمعرفيةُالمعقدةُكفهمُالكالمُ،حيثُيجبُ
ىُ
لثوانيُ،فيُحينُيقومُالشخصُفيُنفسُالوقتُبفهمُكلماتُأخر ُ
عليُالشخصُاالحتفاظُببعضُالكلماتُ ُ

20

جديدةُتتدفقُباستمرارُعبرُالوقتُ ،ثمُيُدمجُويُكاملُأجزاءُأخرىُمختلفةُمنُالجملُمعُبعضهاُالبعضُ
لتكوينُرسالةُمتسقةُاألجزاءُ ُ(Quinlan & Dyson, 2008, 375).
ُوفي ُنفسُالسياقُيرىُكل ُمنُ)ُ (Baddeley & Hitch, 2010, 1أن ُالذاكرةُالعاملةُهيُجزءُ
محدد ُالسعة ُمن ُنظام ُالذاكرة ُالبشرية ُوالتي ُتختص ُبالتخزين ُوالمعالجة ُالمؤقتة ُللمعلوماتُ ،أما ُالذاكرةُ
قصيرةُاألمدُفتشيرُإليُتخزينُالمعرفةُولكنُبدونُمعالجة؛ُولذاُفإنهُيرىُأنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُجزءُمنُ
مكوناتُالذاكرةُالعاملةُ،وتختلفُالذاكرةُالعاملةُعنُالذاكرةُطويلةُالمدىُ Long Term Memoryوالتيُ
هيُجزءُمستقلُمنُالذاكرةُذوُسعةُتخزينيةُهائلةُُ Vast Storage Capacityيُمسكُبالمعرفةُبشكلُ
ثابتُنسبيُاُ .

ُوتُعتبرُالذاكرةُالعاملةُمكونُا ُأكثر ُتعقيداُمقارنة ُبالذاكرةُقصيرةُالمدىُويمكنُتعريفهاُعلى ُأنهاُ

مكون ُالذاكرة ُالنشط ُوليس ُهناك ُمجاال ُللشك ُفي ُأن ُالذاكرة ُالعاملة ُتعتمد ُعلى ُالمعلومات ُالنشطةُ
ُ Activated Informationباإلضافة ُإلى ُالعمليات ُالتنفيذية ُالمركزية ُ Central Executive
كوان ُُ Cowanوجهةُنظرهُتجاهُالذاكرةُالعاملةُبأنهاُتتكون ُمنُالذاكرةُالقصيرةُ
ُ Processesويلخصُ ُ
المدىُباإلض ـ ـافةُإلىُنظـ ـ ـامُضبطُاالنتباهُُControlled Attentionومكـ ـ ـونُضب ـ ـطُاالنتباهُيقابلُالمنفذ ُ
ُالمركزيُُCentral Executiveلدىُبادلىُ ُ (Cowan, 1995, 100).
تترُاوح ُأعمارهمُماُ
ُُ ُوفي ُدراسةُلكل ُمنُ)ُ (Kail & Hail, 2001أُجريتُعلي ُعدد(ُ)287تلميذُ ُ
بينُُ 13-9عامُدُرستُخاللهاُمعامالتُاالرتباط ُبينُمهامُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُكمهامُالمدىُالبسيطُ
ُ Simple Span Tasksحيثُيتذكرُالتالميذُاألرقامُُ Digitsوالحروفُُ Lettersوالكلماتُُ،Words
وبينُمهامُالذاكرةُالعاملةُمنُخاللُمهامُالمدىُالمعقدُُ Complex Span Tasksكمهامُمدىُالقراءة
ُ Reading Span Tasksومهام ُمدى ُاالستماع ُُ Listening Span Tasksومهام ُمدى ُاألرقامُ
ُ،Number Span Tasksكذلكُتمُدراسةُمعامالتُاالرتباطُبينُسرعةُتجهيزُالمعلوماتُ Processing
ُ Speedومهامُالذاكرةُقصيرةُالمدىُومهامُالذاكرةُالعاملةُ،وكذلكُأيضُا ُمعامالتُاالرتباط ُبينُمهاراتُ

فكُشفرةُالكلمةُُWord Decoding Skillومهامُالذاكرةُقصيرةُالمدىُوالذاكرةُالعاملةُوقدُخلُصتُالدراسةُ
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إلي ُأنهُأصبحُمنُالواضحُأن ُالذاكرة ُقصيرةُالمدىُيمكنُتمييزهاُعنُالذاكرةُالعاملةُبدءُا ُمنُسنواتُ

المدرسةُاالبتدائية ُElementary School Yearsحيثُأنُمعامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُمهامُالذاكرةُ

قصيرةُالمدىُومهامُالذاكرةُالعاملةُلمُتزدُخاللُالدراسةُالحاليةُعنُُ .0.3
ويُعرفُمدىُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُُShort Term Memory Spanبأنهُعددُالمفاهيمُ(البنود)ُ
التيُيتمُاالحتفاظُبهاُفيُحالةُعدمُوجودُمعالجةُمتزامنةُمعُعمليةُاالحتفاظُ،بينماُمدىُالذاكرةُالعاملةُ
هوُعددُالبنودُُ Itemsالتيُيتمُاستدعائهاُبعدُمعالجةُلنفسُالمعلوماتُأو ُلغيرهاُ،وبالتاليُفإن ُأنشطةُ
المدىُيمكنُتصنيفهاُإليُ:المدىُالبسيطُُ Simple Spanوالمدىُالمعقد ُ Complex Spanويستخدمُ
المدىُالبسيطُلقياسُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُبينماُالمدىُالمعقدُيعتبرُقياساُللذاكرةُالعاملةُ،وتتطلبُمقاييسُ
المدىُالبسيطُاالحتفاظُالسلبىُفقطُبالمعلوماتُومنُأمثلةُتلكُالمهامُاالستدعاءُالمتسلسلُللحروفُولألرقامُ
ُDigitsوالكلماتُُWordsوالكلماتُالزائفة ُNon Wordsبينماُتتطلبُمهامُالمدىُالمعقدُمعالجةُجادةُ
للمعلوماتُبينماُيتمُاالحتفاظُبقائمةُمنُالبنودُلفترةُاحتفاظُقصيرة(Dehn, 2008, 132) .
ُوفي ُنفس ُالسياق ُي ـ ـرى ُ & (Schmiedek, Hilldebrant, Lovden, Wilhlem
)ُ Lindenberger, 2009, 1089أن ُمقاييسُكفاءة ُالذاك ـ ـ ـرةُالعاملة ُتعتبرُجيدةُالتصميمُمقارنةُبمهامُ
المدىُالبسيطُوالتيُيُطلبُفيهاُمنُالمشاركينُاستدعاءُمجموعةُمنُالمثيراتُبعدُفترةُاحتفاظُبسيطةُ،أماُ
مهامُالمدىُالمعقدُفتتطلبُمهمةُإضافيةُ(مهمةُثانوية)ُكتقييمُمعادلةُ،وهذاُالدمجُماُبينُالتخزينُقصيرُ
المدىُومتطلباتُالمعالجةُيحققُالتعريفُاألساسيُللذاكرةُالعاملةُباعتبارهاُمسئولةُعنُالتخزينُوالمعالجةُ
التزامنية ُ
ُوهناكُوفرةُفيُالدراساتُالتجريبيةُُAmple Empirical Workالتيُاثبتتُأهميةُمكونُالمعالجةُ
ُProcessing Componentفيُمهامُالذاكرةُالعاملةُوذلكُعلىُالنقيضُمنُالقيمةُالتنبؤيةُلمهامُمدىُ
الذاكرةُقصيرةُالمدىُوالتيُتهدفُفقطُإلى ُاستدعاءُالبنودُُ Itemsبدون ُايةُمعالجةُإضافيةُ ،وباختصارُ
اساتُواألبحاثُأنُمهامُمدىُالذاكرةُالعاملةُتمثلُتنبؤاُقوياُبالقدرةُالعقليةُالعامةُ General
ُ
فلقدُأظهرتُالدر
ُIntellectual Abilityبشكلُأقوىُمنُمهامُمدىُالذاكرةُقصيرةُالمدىُ،فيُحينُلمُيثبتُتباينُدالُتشارك ُ

22

ُ بهُمهامُمدىُالذاكرةُقصيرةُالمدىُفيُالقدرةُالمعرفيةُالعامةُوذلكُبعدُاحتسابُالتباينُالمرتبطُبسعةُ
الذاكرةُالعاملة(Conway, Kane, Buting, Hambrick, Wilhlem & Engle, 2005, 778).
ُوقدُجمعُكالُمنُ)ُ (Aben, Steven & Blokland, 2012, 2تقريباُكلُاإلحتماالتُلعالقةُ
الذاكرةُالعاملةُبالذاكرةُقصيرةُالمدىُكالتاليُ :
AُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُBُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُCُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُD
ُ
ُ
ُ

الذاكرة قصيرة
المدى

الذاكرة العاملة

الذاكرة
العاملة

الذاكرة
قصيرة
المدى

ُ

الذاكرة العاملة /
الذاكرة قصيرة
المدى

الذاكرة قصيرة
المدى

الذاكرة العاملة

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُذاكرةُعاملةُُُُُُُُُُُُُُُُE
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُF
G
العمليات
الذاكرة قصيرة
ُ
ُ
ُ

المدى
الذاكرة
العاملة

التنفيذية

الذاكرة قصيرة المدى

الذاكرة قصيرة
المدى
الذاكرة العاملة

ُُُُُُُُُُُُشكلُ(ُ)2النماذجُالمحتملةُللعالقةُبينُالذاكرةُالعاملةُوالقصيرةُالمدى ُ
(ُ)1االحتمالُاألول)ُ(Aيعتبرُكلُمنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُوالذاكرةُالعاملةُمكونانُمنفصالنُ .
(ُ)2االحتمالُالثاني)ُ(Bيعتبرُكلُمنُالمكونينُمتطابقينُُ Identical
(ُ)3االحتمال ُالثالثُ)ُ (C,Dحيثُيتمُاعتبارُأنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُهيُجزءُمنُالذاكرةُالعاملةُأوُ
العكسُبأنُالذاكرةُالعاملةُهيُجزءُمنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُ .
(ُ)4اإلحتمالُالرابعُ)ُ(Eيفترضُأنهُالُيحدثُأيةُانتقالُأليةُمعلوماتُماُبينُالذاكرةُقصيرةُالمدىُوالذاكرةُ
العاملةُأوُالعكسُصحيحُ .
(ُ)5االحتمال ُالخامس) ُ (Fيفترضُأنُالذاكرةُالعاملةُهيُعبارةُعنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُباإلضافةُإلىُ
بعضُالعملياتُاإلضافيةُويتفقُهذاُاالحتمالُمعُنموذجُبادلىُُBaddeleyونموذجُكوانُُ .Cowan
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(ُ)6االحتمالُالسادسُ)ُ(Gيعتبرُكالُمنُالذاكرةُالعاملةُوالذاكرةُقصيرةُالمدىُمكونينُمنفصلينُولكنهماُ ُ
شديداُاالرتباط ُوالتفاعلُحيثُتنتقلُالمعلوماتُمنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُإلى ُالذاكرةُالعاملةُحيثُيحدثُ
لهاُمعالجةُلتُعادُمرةُأخرىُإلىُالذاكرةُقصيرةُالمدى
تعليق الباحث علي الفروق بين الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة العاملة
نستطيعُأنُنخلصُمنُالعرضُالسابقُبالنقاطُاألتيةُ -ُ:
(ُ)1تختصُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُباالحتفاظُبالمعلوماتُبشكلُخاملُومؤقتُدونُأنُيحدثُلهاُايةُمعالجة ُ
(ُ)2أماُالذاكرةُالعاملةُفتقومُباإلضافةُلمهمةُاالحتفاظُالمؤقتُ،بإحداثُمعالجةُنشطةُللمعلومات ُ
(ُ)3تنشطُالذاكرةُالعاملةُبشكلُشعوريُإراديُبعكسُالذاكرةُقصيرةُالمدىُالُإراديةُالمعالجةُ .
(ُ)4تُعتبرُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُمكوناُأحاديُالتركيبُُ Unitary Componentبعكسُالذاكرةُالعاملةُ
التيُتتكونُمنُمجموعةُمنُالمكوناتُالمتعددةُُ Multiple Components
(ُ)5تهتمُالذاك ـ ـرةُالعاملـ ـةُوترك ـ ـ ـزُعملهاُعلىُالعملياتُالمع ـ ـرفيةُالعلياُوالمعقـ ـ ـ ـدةُكالتخطيطُوفهـ ـ ـ ـمُاللغة ُ
ُُواالستداللُال ـخُبينماُترك ـزُالذاك ـرةُالقصيرةُالمـدىُفيُمحا ُولةُاستبقاءُالمعرفةُعنُطريقُإعادةُالتسميع ُ
ُ(ُ)6تستخدمُمهامُالمدىُالبسيطُُSimple Span Tasksلقياسُعملياتُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُ،بينما ُ
ُتستخدمُمهامُالمدىُالمعقدُُComplex Span Tasksكأحدُاهمُأدواتُقياسُالذاكرةُالعاملةُ ُ
ُ(ُ)7مماُالُشكُفيهُأنُطبيعةُالعالقةُماُبينُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُوالذاكرةُالعاملةُبحاجةُإليُالمزيدُمنُ
األبحاثُلحسـ ــمُتلكُالجدليةُ،والُشكُأنُالدراساتُالنيوروسيكولوجيةُقدُتسـ ــهمُبشـ ــكلُكبيرُفيُحسـ ــمُذلكُ
الجدلُالدائرُ،حيثُأنُ تتبعُمناطقُالنشاطُفيُالقشرةُالمخيةُالتيُتستثارُخاللُأداءُمهامُالذاكرةُالعاملةُ
أو ُخاللُأداءُمهامُالذاكرةُقصيرةُالمدىُقدُيقودناُإلي ُتحديدُماُإذاُكانتُتلكُالمناطقُمتطابقةُوبالتاليُ
فإنُكالُالنوعينُمنُالذاكرةُهماُوجهانُلعملةُواحدةُ،أوُقدُتكونُتلكُالمناطقُمتمايزةُومنفصلةُوهذاُيصبُ
فيُجانبُتباينُكالُالمكونينُ .
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المنظور النيوروسيكولوجي للذاكرة العاملة Neuropsychology of Working Memory
أظهرتُبعضُالدراس ـ ـ ـاتُالحديثةُالتيُاعتم ـ ـ ـدتُعليُتقنيةُإط ـ ـ ـ ـالقُالبوزيترونُُPositron
جوانبُ
ُ Emission Tomographyأدلةُعلي ُوجودُانفصال ُبينُالمناطقُالمخيةُالمشاركةُفيُشتىُ ُ
الذاكرةُالعاملةُفالحلقةُالصوتية(الفونولوجية)ُُ،Phonological loopوالتيُتختصُباإلبقاءُعليُالمعلوماتُ
المرتبطةُبالكالمُ،والتيُعندُنشاطهاُيظهرُأثرُذلكُفيُالجانبُاأليسرُللمخُُLeft Hemisphereوتحديداُ
فيُالفصُالجبهيُالجانبيُُLateral Frontal LobeوالفصُالجداريُالسفلىُُInferior Parietal Lobe
وكذلك ُالفص ُالصدغي ُُ .Temporal Lobeأما ُالمسودة ُالبصرية ُالمكانية ُ Visuo-Spatial
ُ sketchpadفإنهُمنُالمثيرُأنهاُتستثيرُوتنشطُأماكنُمختلفةُبالمخُويتوقفُذلكُعلي ُبعض ُالعواملُ
كصعوبةُالمهمةُُTask Difficultyوطولُفترةُاستبقاءُالمثيرُ،فمثالُفتراتُاالستبقاءُاألقصرُتنشطُمناطقُ
الفصُالقفويُ ُ Occipital Lobeوأيضا ُاألجزاءُاليسرىُمنُالفصُالجبهيُُ ،Left Frontal Lobeأماُ
فيُفتراتُاستبقاءُوحجزُالمعلوماتُلفتراتُأطولُيتمُتنشيطُمناطقُالفصُالجداريُ ُParietal lobe
واألجزاءُاليسرىُمنُالفصُالجبهيُُُ ،Left Frontal Lobeأما ُماُيخصُالمنفذُالمركزيُ Central
Executiveفإن ُالمعلوماتُعنهُمحدودةُنسبياُ ،ولكنُعلي ُماُيبدوُفإن ُوظائفهُتقومُبتنشيطُالفص ُوصُ
الجبهيةُُ.Frontal lobeوأخيراُفإنُحاجزُاألحداثُEpisodic Bufferيظهرُتنشيطاُمزدوجاُ(ثنائيا)ُلكلُ
منُالفصوصُالجبهيةُُ Frontal Lobesوأجزاءُمنُالفصوصُالصدغيةُ Portions of Temporal
ُLobesبماُفيُذلكُالجزءُالسفلىُمنُقرنُأمونُ )Sternberg, Sternberg & Mio, 2012, 205(ُ.
ولقدُدعمتُأيضا ُتقنياتُالتصويرُالعصبيُمزيداُمنُالفهمُلنيورسيكولجيةُالذاكرةُالعاملةُ.
فلقدُأظهرت ُالعديدُمن ُالدراسات ُأن ُمهامُالتخزين ُفقط ُتستدعى ُتنشيطاُفي ُالمناطق ُالمخيةُالمرتبطةُ
بالتذكرُمثلُمنطقةُبروكُُ Broca's Areaوذلكُللمعلوماتُاللفظيةُوكل ُمنُالنصفُاأليمنُمنُالمخُ
ُRight HemisphereوالقشرةُاألمامُحركيةُُPremotor Cortexللمعلوماتُالفراغيةُ(المكانية)ُ،Spatial
بينماُمهامُالتخزينُوالمعالجةُمعاُتستدعىُتنشيطاُخاصاُفيُبعضُالمناطقُاألخرىُمثلُالقشرةُالظهريةُ
الجانبية ُللفص ُالجبهي ُ)ُ Dorso Lateral Prefrontal Cortex(DLPFCوالتلفيف ُالحزمى ُاألماميُ
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)ُ Anterior Prefrontal Cingulate (ACCوتفترض ُمعظم ُالنظريات ُالحديثة ُوالنماذج ُالتي ُتعتنىُ
بالفصُالجبهيُاألماميُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُُواالنتباهُالتنفيذيُوالعاملُالعامُ)General Factor(GF
هيُمك ـ ـ ـوناتُوثيقةُاالرتباطُوكلهاُمعتم ـ ـدةُعلىُالقشرةُالظهريةُالجانبيةُللفصُاألمامي.
)(Conway, Kane & Engle, 2003, 550
ُوفي ُدراس ـ ـة ُحديثة ُقامت ُعلي ُاستخ ـ ـ ـدام ُتقنية ُالرنين ُالمغناطيسـ ـ ـ ـي ُالوظيفي ُ )ُ (FMRI
ُFunctional magnetic resonance imagingوذلكُأثناءُأداءُالفردُلمهامُالمدىُالمعقدُ(وهىُمهامُ
تستخدمُلقياسُكفاءةُالذاكرةُالعاملة)ُوذلكُبغرضُالتعرفُعليُالمناطقُالمخيةُُBrain Regionsالمشاركةُ
أثناءُاألداءُعلي ُمهامُالذاكرةُ،وجدُأنهُأثناءُاألداءُعليُكل ُمنُالمهامُاللفظيةُوالمهامُالفراغيةُقدُحدثُ
تنشيط ُفي ُالفص ُالجبهي ُالجانبي ُ ُ ُ Lateral Prefrontalوفي ُالتلفيف ُالحزمى ُاألمامي ُ Anterior
ُ ُCingulateوفيُالقشرةُالجدارية(الجانبية)ُParietal CorticesوذلكُأثناءُالترميزُُُEncodingواالحتفاظُ
(االستبقاء) ُ ُMaintainceوفيُالمرحلةُالتنسيقيةُألداءُالمهمةُ ُ،وفيُالوقتُنفسهُحدثُتنشيطُمزدوجُفيُ
منطقة ُالفص ُالجبهي ُاألمامي ُُ ُ Anterior Prefrontal Lobeوفي ُمنطقة ُالفص ُالصدغي ُالوسطىُ
ُ Medial Temporal Lobeوكان ُذلك ُمرتبطا ُباالستدعاء ُاللفظي ُوالفراغي ُفي ُالذاكرة ُالعاملةُ ،وقدُ
ساعدتُهذهُالنتائجُفيُالفصل(الحسم)ُفيُالعديدُمنُالقضاياُالمتنازعُعليهاُحولُالميكانُزماتُالتنفيذيةُ
للذاكرةُالعاملةُ ُوفيُالفصلُبينُالذاكرةُالعاملةُوالذاكرةُالقصيرةُالمدىُفيُالمجاالتُاللفظيةُوالفراغيةُ ُوفيُ
المشاركةُالنسبيةُُRelative Contributionلميكانزماتُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُوالطويلةُالمدىُفيُكفاءةُ
الذاكرةُالعاملةُ (Chein, Moore & Conway, 2011, 550) .
والشكلُالتاليُيوضحُمناطقُنشاطُالقشرةُالمخيةُالتيُنشطتُخاللُأداءُمهامُالمدىُالمعقدُكماُ
توضحهاُتقنيةُالرنينُالمغناطيسيُالوظيفيُُ ُFMRI
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُPrefrontal Cortex: PFCقشرةُالفصُالجبهيُاألمامي ُ
ُAnterior Cingulate Cortexُ:ACCقشرةُالتلفيفُالحزمىُاألمامي ُ
ُPosterior Parietal Cortexُ:PPCالقشرةُالجداريةُالجانبية ُ
 Left Posterior Parietal Cortex:LPPCالقشرةُالجداريةُالجانبيةُللنصفُاأليسر ُ
ُRight Posterior Parietal Cortexُ:RPPCالقشرةُالجداريةُالجانبيةُللنصفُاأليمن ُ
ُLeft Prefrontal Cortexُ:LPFCالقشرةُالجبهيةُاألماميةُللنصفُاأليسر ُ
ُRight Prefrontal Cortexُ:RPFCالقشرةُالجبهيةُاألماميةُللنصفُاأليمن ُ
شكل(ُ)3مناطقُنشاطُالقشرةُالمخيةُاثناءُالتشفيرُُواالحتفاظُوالتنسيقُللمهامُاللفظيةُوالمكانيةُكماُ
تظهرهاُتقنيةُالرنينُالمغناطيسيُالوظيفي ُ
)ُ (Chein, Moore & Conway, 2011, 555
نماذج الذاكرة العاملة ُ Working Memory Models
أديُالتطـ ـورُالك ـ ـبيرُفـ ـ ـ ـيُمج ـ ـالُعلـ ـ ـمُالنفسُالمعرفيُُCognitive Psychologyوعل ـ ـ ـمُالنفسُالترب ـ ـ ـويُ ُ
ُ ُوفيُمجالُعلمُالنفسُالعصبيُُ ُNeuropsychologyوفيُالمجاالتُاألخرىُالمرتبطةُإلىُانتشارُوشيوعُ
العديدُمنُنظرياتُالذاكرةُالعاملةُونماذجها)ُ. (Milton J. D, 2008, 11وسيعرضُالباحثُألهمُالنماذج ُ
الاُللنموذجُاألشهرُواألكثرُانتشا ُارُوهوُنموذجُبإدليُ-هيتشُ ُ
ُوالنظرياتُالتيُتنا ُولتُالذاكرةُالعاملةُوصوُ
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النموذج الول :نظرية أنجل للتحكم التثبيطى Engle's Inhibitory Control Theory
تعتبرُمجموعةُ"ُراندُأنجل"ُواحدةُمنُأكثرُالمجموعاتُفاعليةُوابتكاريةُفيُتوظيفُالفروقُالفرديةُ
لدراسةُالذاكرةُالعاملةُويُالحظُأن ُمعظمُاألبحاث ُُوالدراساتُالتيُاستخدمتُمقاييس ُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُ
أ ُولتُاهتمامُا ُمحدودُا ُلمالحظةُاالرتباط ُبينُمديُالذاكرةُالعاملة ُومختلفُالقدراتُالمعرفيةُ Various

ُ،Cognitive CapacitiesأماُأنجلُُEngleفركزُوبشكلُمستمرُعليُهدفُنظريُمحددُهوُفهمُماهيةُ
القدراتُوالعملياتُالتيُتدعمُتلكُاالرتباطات)ُ ُ (Baddeley, 2009, 61
وقدُقامُأنجلُُEngleورفاقهُبتصويرُالذاكرةُالعاملةُعليُأنهاُعمليةُانتباهُتنفيذيُ Executive
ُAttention Functionوهىُمستقلةُعنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُويرىُأنجلُورفاقهُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ

ُ Working Memory Capacityالُتتعلقُبالمديُالقصيرُاألجل ُُ Short Term Spanولكنُتتعلقُ
بالمقدرةُعلي ُالتحكمُوضبطُاالنتباه ُمنُأجل ُاستبقاءُالمعلوماتُبشكلُنشطُوفعالُوبصورةُأسرعُعندُ
االستدعاءُوقدُعرفواُاالنتباهُالتنفيذيُُExecutive Attentionوالذىُيطلقونُعليهُأيضاُالتحكمُاالنتباهيُ
ُ Controlled Attentionبأنهُالمقدرةُعلي ُاستبقاءُالمثيرُأو ُاألهدافُأو ُمعلوماتُالسياقُ Context
ُInformationبشكلُفعالُبحيثُيسهلُالوصولُاليهاُفيُمواجهةُالتشويشُُInterferenceبمعنىُتثبيطُ
وكبحُالمثيراتُغيرُالمرتبطةُبالهدفُ (Engle, Kane, Conway & Bleckley, 2001, 180).
ُواجماالاُفإنُأنجلُُEngleورفاقهُيفترضونُأنُالذاكرةُالعاملةُتتكونُمنُمكونُُعامُلضبطُاالنتباهُ

يهدفُإلى ُاالستدعاء ُُواالحتفاظ ُبمكوناتُالذاكرةُطويلةُالمدىُنشطةُ،والفروق ُالفرديةُفيُالذاكرةُالعاملةُ
تعكسُالدرجةُالتيُيتمكنُبهاُالفردُمنُكبحُوتثبيطُالمشتتاتُ ُوفيُنفسُالوقتُاستبقاءُالمعلوماتُالمهمةُ
(المرتبطة)ُنشطةُ ُوفيُبؤرةُاالهتمامُ،وتعتبرُنظريةُالقدرةُالتثبيطيةُهيُالمحددُالرئيسُلكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ
)ُ (Dehn, 2008, 29
النموذج الثاني :الذاكرة العاملة طويلة المدى Long Term Working Memory
ُافترضُاريكسونُوكنتشُُEricsson & Kintsch 1995نظريةُالذاكرةُالعاملةُطويلةُالمدى ُ
ُُLong Term Working Memoryوالتيُتشيرُإليُاستخدامُالذاكرةُطويلةُالمدىُفيُالمساعدةُفي ُ
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دورُللذاكرةُالطويلةُالمدىُفيُالمساعدةُ
ُالتخزينُالمؤقتُُ Temporary Storageويتضمنُذلكُأيضُا ُ ُُا

علي ُاالستدعاء ُالحر ُُ Prose Recallوقد ُتأثرت ُتلك ُالنظرية ُبصورة ُكبيرة ُباهتمام ُاريكسون ُبأداءُ

األشخاصُذويُالخبرةُالكبيرةُفيُاالستدعاءُ)ُ ُ(Baddeley, 2009, 63
وفيُالعديدُمنُاألبحاث ُالتيُتنا ُولت ُالذاكرةُالعاملةُلديُالخبراءُاتضحُأنهمُقادرينُعلي ُتخزينُ
عُوأكثرُدقةُمنُالمبتدئينُ،وقدُالحظُالباحثونُذلكُ
العديدُمنُالتمثيالتُالمرتبطةُبالمهمةُوذلكُبشكلُأسر ُ
مقدرتهمُعلىُ
معُالعبىُالشطرنجُوذلكُمنـ ـ ــذُفترةُطويلةُخاللُعشرينياتُالقـ ــرنُالماضيُ،باإلضافةُإلىُ ُ
تخـ ـزينُتمثيالتُأكثر ُوأكـ ــبرُحج ـ ـ ــماُفإنهم ُأيضا ُقادرينُعلى ُاالحتفاظ ُبهاُخاللُفتراتُانقطاع ُالنشاطُ
(توقفُالمعالجةُالمعرفية)ُ (Oulasvitra & Saariloma, 2006, 942).
ُويرىُكالُمنُُEricsson & Kintsch 1995أنُالفصلُالكالسيكيُ(التقليدي)ُبينُالذاكرةُالطويلةُ
المدىُوالذاكرةُالعاملةُالقصيرةُالمدىُ)ُShort Term Working Memoryُ)ُSTWMغيرُمالئمُلتفسيرُ
ذلكُالتقاربُالكبيرُفيُالمهاراتُالمعرفيةُالمعقدةُبينُاألفرادُ،ولذاُفقدُافترضواُبأنُاألفرادُذويُ ُالعملياتُ
المعرفيةُالمرتفعةُالمتعلقةُبمجالُمحددُيحتفظون ُبمعلوماتهمُفيُالذاكرةُالعاملةُطويلةُالمدىُُ،LTWM
ُ،وعليُالرغمُ
بينماُاألفرادُاألقلُمعرفةُفإنهمُمقيدونُبمحدوديةُسعةُالذاكرةُالعاملةُقصيرةُالمدىُُ STWM
منُمحدوديةُسعةُالذاكرةُالعاملةُقصيرةُالمدىُبالنسبةُلكلُمنُالخبراءُوغيرُالخبراءُوفقاُلهذاُالنموذجُإالُ

أن ُاالختالف ُعلي ُمهام ُمدى ُالذاكرة ُالعاملة ُوليكن ُمثال ُمهام ُمدى ُالقراءة ُيُعزى ُإلي ُأن ُالقُراء ُالمهرةُ
يستخدمونُأساليبُاسترجاعُواسعةُالمدىُتساعدهمُفيُالفهمُوالتذكرُ،وباختصارُفإنُكفاءةُُالذاكرةُالعاملةُ
تزدادُمنُخاللُاستخدامُالذاكرةُالعاملةُطويلةُالمديُ (Kellogg, 2001, 43).
ُويقترحُ ُ Ericsson & Kintschأن ُاألفرادُالمهرةُيستخدمون ُالمعلوماتُالتيُيتمُاالحتفاظ ُبهاُ
فيُالذاكرةُطويلةُالمدي ُاعتماداُعلي ُالخبرةُواستخدامُمساعداتُالذاكرةُُ Mnemonicsمماُيمكنهم ُمنُ
إستخدامُوتوظيفُالذاكرةُالطويلةُالمديُكامتداد ُكفءُوفعالُللذاكرةُالعاملةُوبتوظيفُاستراتيجياتُتنميةُ
الذاكرةُ،فإنُاألفرادُيمكنهمُوبسرعةُتشفيرُوترميزُالمعلوماتُالمستقبلةُإليُداخلُالذاكرةُطويلةُاألمدُبينماُ
يتمُاالحتفاظ ُبتلميحاتُاالستدعاءُُ Attaching Retrieval Cuesبحالةُفعالةُفيُالذاكرةُقصيرةُاألمدُ،
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وخاللُاالستدعاءُُRecallفإنُتلميحاتُاالستدعاءُتُنشطُالمعلوماتُذاتُالعالقةُالموجودةُبالذاكرةُطويلةُ
المدىُوالتيُعادةُماُيتم ُاالحتفاظُبهاُبشكلُتخطيطيُُ Schematic Formمماُيُظهرُالذاكرةُالعاملةُ
بسعةُكبيرة)ُ ُ (Dehn, 2008, 33
النموذج الثالث :نظرية كوان للعمليات الضمنية Cowan's Embedded Processes theory
كوانُالذاكـ ـ ـ ـرةُالعاملةُبأنهاُالعملياتُالمعرفيةُالتيُتحتفظُبالمعلوم ـ ـ ـ ــاتُفيُحالةُمُتاحةُيسهل ُ
وصفُ ُ
الوصولُاليهاُبشكلُغيرُاعتيادي)ُ (Cowan, 1999, 62
ُوبالنسبةُلكوان ُفإن ُالذاك ـ ـ ـ ـ ـ ـرةُالعاملةُهيُعبارةُعنُالجزءُالمُنشطُمنُالذاكرةُطويلةُالمديُ،وهذاُ
التنشيطُمؤقتُوقدُيتحللُإالُفيُحالتينُهماُ:أنُيحدثُللوحداتُالمُنشطةُتكرارُلفظيُأوُأنُيستمرُالمُنفذُ
المركزيُفيُتركيزُوتوجيهُاالنتباهُتجاهُتلكُالوحداتُالمُنشطةُداخلُالذاكرةُطويلةُالمديُ،ويريُكوانُأنُ
العقلُلهُالقدرةُعلىُاالحتفاظُبحواليُأربعُوحداتُمعُاُفيُوقتُواحد.ويوضـ ـ ــحُالشكـ ـ ـ ـ ــلُالتاليُنموذجُكوان ُ
ُ

ُ
ُ

الوحدات الفئوية والحسية المنشطة من الذاكرة طويلة المدى

المنفذ المركزي

ُ
ُ

تركيز االنتباه

ُ
الذاكرة طويلة المدى

ُ
ُ

ال

كوانُللذاكرةُالعاملةُ(نموذجُالعملياتُالمضمنة) ُ
شكلُ(ُ)4نموذجُ ُ
)ُ (Baddeley, 2009, 60-61
ُ ُويريُكوانُأنُالذاكرةُالعاملةُتتضمنُكالاُمنُالذاكرةُقصيرةُالمديُُSTMباإلضافةُإلىُعملياتُ
االنتباه ُ،وأنُالذاكرةُقصيرةُالمديُهيُعبارةُعنُالوحداتُالتيُحدثُلهاُاستثارةُتخطتُبهُعتبةُالتنشيطُ
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داخلُالذاكرةُطويلةُالمديُ،وأنُهذهُالوحداتُسرعانُماُتعودُلوضعُالخمولُإذاُلمُتُوضعُفيُبؤرةُعملياتُ
االنتباهُ (Kail & Hail, 2001, 1)ُ.
ويضعُكوان ُخمسُمبادئُأساسية ُلنموذجهُعن ُالذاكرةُالعاملة ُتعتمد ُكلها ُعلى ُالعالقة ُماُبين ُالذاكرةُ
ُواالنتباهُ :
(ُ )1تستمد ُالذاكرةُالعاملة ُالمعلوماتُمنُتجمعات ُهيراركية ُ(هرمية) ُمنظمة ُتتك ـ ـ ـ ـ ــون ُمن ُ(أ) ُالذاكـ ـ ـ ـرةُ
طويلةُالمدىُ(ب)ُمجموعةُفرعيةُُ The Subsetمنُالذاكرةُالطويلةُالمدي ُمنشطةُأنيةُ(حاليا)ُ(ج)ُ
مجموعةُفرعيةُ The SubsetمنُالذاكرةُالنشطةُُActivated memoryوالتيُهيُاألنُفيُمجالُاهتمامُ
وتركيزُاالنتباهُواإلدراك ُ
(ُ)2التجمعاتُالمختلفةُيتمُمعالجتهاُبطرق ُمختلفة Different Processing Limits to Different
ُFaculitiesوتركيزُاالنتباهُمحددُالسعةُ(أيُأنُعددُالوحداتُالتيُتوضعُفيُدائرةُاالنتباهُمحددة)ُ،بينماُ
التنشيط ُمحدد ُالوقت ُوهذه ُالتباينات ُفي ُالحدود ُمهمة ُتحت ُالظروف ُغير ُالمثالية ُ Non optimal
ُConditionsمثلُالتداخلُبينُالمفاهيمُالمتشابهةُفيُالخصائصُوالصفات.
(ُ)3تركيزُاالنتباه ُيتمُالتحكمُفيهُبشكلُتكاملي ُبينُالعملياتُاالراديةُ (Voluntary Processesنظامُ
المنفذُالمركزي)ُوالعملياتُالالإراديةُُInvoluntary Processesنظامُتوجيهُاالنتباهُ The Attentional
.Orienting System
(ُ)4المثيرُذوُالخصائصُالفيزيقيةُالثابتة ُنسبيُا ُبالُتغييرُعبرُالوقتُوليسُلهُأهميةُكبرىُللفردُيبقىُ
منشطُاُلبعضُالخصائصُفيُالذاكرةُولكنهُالُيستثيرُاإلدراكُ.

(ُ)5يؤثرُاإلدراك ُُ Awarenessعلى ُالمعالجةُحيثُتزدادُعددُالخصائصُالتيُيتمُترميزهاُعندماُيتمُ
إدراكُمدلوالتهاُالحسيةُوالمعرفيةُوبالنسبةُللذاكرةُيتمُالسماحُبتمثيالتُعرضيةُ(تمثيالتُلألحداث)ُجديدةُ
تكونُمتاحةُلالستدعاءُالصريحُُ (Cowan, 1999, 62).Explicit Recall
النموذج الرابع :نموذج بادلى وهيتش (متعدد المكونات) Baddeley & Hitch Model 1974
فيُعامُ 1974بدأُكالُمنُبادلىُوهيتشُ ُBaddeley & Hitchفيُاختبارُصحةُالفرضية ُ
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قصيرةُالمدىُتعملُأيضُاُكذاكرةُعاملةُُFunctioned as a Working Memory
ُالقائلةُبأنُالذاكرةُال ُ
وقد ُأنجزوا ُذلك ُبأن ُطلبوا ُمن ُالمشاركين ُفي ُاالختبارات ُالقيام ُبمهام ُاالستدالل ُُ Reasoningوالفهمُ

ُ Comprehensionومهامُالتعلمُُُ ُ Learning Tasksوفيُنفسُالوقتُوبشكلُمتزامنُيحتفظون ُفيُ
ذاكرتهمُقصيرةُالمدىُبعددُمنُاألرقامُمنُ(صفر)ُحتىُ(ُ)8منُأجلُاالستدعاءُالفوريُ for Immediate
ُ ُ،Recallوبفرضُأنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُتعملُكذاكرةُعاملةُفإن ُالتحميلُعلي ُالسعةُ Loading To
ُ Capacityسيؤدى ُإلي ُاضطراب ُهائل ُللمعالجة ُالمعرفية ُ Massive Disruption of Cognitive
ُ ُ ،Processingوفي ُالواقعُفإنهاُسببتُبعضُاالضطراب ُمعُاستمرارُأداءُمهامُاالستدالل ُحيثُيتزايدُ
التحميلُمعُالوقتُ،ولكنُهذاُالتأثيرُلمُيكنُكبيراُولمُيكنُهناكُتأثيرُعليُمعدالتُالخطأُولذاُنبذُبادلىُ
وهيتشُُ 1974النموذجُاألصلُ(الكالسيكي)ُُ Modal Modelوالذىُيعتبرُالذاكرةُقصيرةُالمدىُمكوناُ
الا ُمتعدد ُالمكونات ُمحتويُا ُعلي ُنظام ُللتحكم ُفيُ
تخزينياُأحادياُُُ Unitary Storeوافترضوا ُنموذجُا ُبدي ُ

االنتباهُوهوُالمنفذُالمركزيُيتكاملُمعهُأوُيساعدهُنظاميينُفرعيينُهماُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُVisuo-

ُSpatial sketchpadوالتيُتهتمُبالتخزينُالبصريُُوالمعالجةُالبصريةُومكافئُسمعيُ/لفظيُهوُالحاجزُ
الفونولوجيُُ )Baddeley & Hitch, 2010, 1-2(ُPhonological Loop
ُ ُوفيُمقالةُنشرهاُبادلىُوروبرتُلوجىُ)ُ(Baddeley & Logie, 1999وضعاُفيهاُالخصائصُ
الخمسُالرئيسةُلنموذجهماُعنُالذاكرةُالعاملةُوهيُ -ُ:
-1أن ُالذاكرةُالعاملةُنظام ُيتكون ُمنُعدةُمكوناتُفرعيةُمتخصصةُتسمحُللبشرُبفهمُومعالجةُبيئتهمُ
الحاليةُ(األنية)  Immediate Environmentواستبقاءُالمعلوماتُالمتعلقةُبخبرتهمُالفوريةُودعمُاكتساب ُ
فةُالجديدةُوحلُالمشكالتُوأيضاُصياغةُاألهدافُالحاليةُوالعملُعليهاُوربطهاُببعضهاُ .
ُ
ُالمعر
-2تتضمنُهذهُالمك ـ ـوناتُالمتخصصةُنظ ـامُاُاش ـ ـرافيُاُُSupervisory Systemه ـ ـ ـوُالمنفذُالمركزيُ ُ

ُُُCentral Executiveوأنظم ـ ـةُتخزينيةُم ـ ـؤقتةُتتضـ ـمنُالحلقـ ـ ـةُالص ـ ـ ـ ـوتية Phonological Loop
والمسودةُالبصريةُالمكانيةُُ .Visuo-Spatial Sketchpad

نُوالمتخصصانُيلعبانُدو ُارُفيُاستبقاءُقدرُضئيلُمنُالمعلوماتُالمخزنة ُ
-3نظامىُالتخزينُالمؤقتا ُ
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ُبالذاكرةُلكيُيحدثُلهاُتكاملُوتداخلُُOverlapمعُمعلوماتُأخرىُمشاركةُفيُاالدراكُ Involved in
ُ Perceptionويتمُهذاُاالستبقاءُعنُطريقُميكانزماتُإعادةُالتسميعُُ Rehearsalوالموظفةُفيُانتاجُ
الكالم ُمن ُخالل ُالحلقة ُالصوتية ُُ Phonological Loopأو ُعن ُطريق ُالتجهيز ُللفعل ُأو ُالنشاطُ
ُPreparation for ActionأوُإلنتاجُوتكوينُالصورُُImage Generationمنُخاللُالمسودةُالبصريةُ
المكانيةُُ .Visuo-Spatial Sketchpad
-4أماُالمنفذُالمركزيُُCentral Executiveفيُشاركُفيُتنظيمُنظامُالذاكرةُالعاملةُ،ويعتقدُأنهُيق ُومُبأداءُ
عيين)ُ،وأيضاُتركيزُ
ُ
العديدُمنُالوظائفُالتنفيذيةُعلىُسبيلُالمثالُتنسيقُعملُالنظامينُالمساعدين(الفر
وتحويلُاالنتباهُ ُ،وتنشيطُالتمثيالتُالمعرفيةُمعُالذاكرةُطويلةُالمديُ،ولكنهُالُيشاركُفيُالتخزينُالمؤقتُ،
اساتُواألبحاث ُالحاليةُللتأكيدُ
ُ
ُويُعتقدُأن ُالمنفذُالمركزيُليسُمكونُا ُأحاديُا ُوهذاُهوُهدفُللعديدُمنُالدر

منُصحةُذلكُمنُعدمهُ .

-5تمُاشتقاقُهذاُالنموذجُتجريبيُاُُEmpiricallyمنُالدراساتُالتيُأُجريتُعلىُالبالغينُواألطفالُاألصحاءُ

ُوأيضُاُعلى ُاألفرادُالذينُيعانونُ ُمنُإصاباتُمخيةُُ Brain-Damaged Individualsباستخدامُالعديدُ
منُالمداخلُواألساليبُالتجريبيةُ .

تعليق الباحث علي االفتراضات السابقة لبادلي
يالحظُمنُاالفتراضاتُالخمسةُالسابقةُوالتيُبنىُعليهاُُBaddeley&Hitchنموذجهماُعنُالذاكرةُ
العاملةُالذيُيتكونُ(أ)ُمكونُرئيسُMaster ComponentوهوُالمنفذُالمركزيُُCentral Executive
يلعبُدو ُار ُرئيسُا ُفيُالتحكمُوالتوجيهُللمكونينُالخادمينُُ Slave Componentsوهما ُالحلقةُالصوتيةُ
والمسودةُالبصريةُالمكانيةُكماُأنهُيلعبُدوراُفيُضبطُاالنتباهُوتنشيطُتمثيالتُالذاكرةُالطويلةُالمدىُ .

(ب)ُمكوناتُفرعيةُ Subcomponentsوحددهماُبادلىُكاالتي ُ(ُ)1الحلقةُالصوتيةُ Phonological
ُ)2(ُLoopالمسودةُالبصريةُالمكانيةُ ُVisuo-Spatial Sketchpad
عنوانُ The Episodic Buffer: A new Component
ولكنُبحلولُعامُُ2000نشرُبادلىُمقاالُتحتُ ُ
(ُof Working Memoryحاجزُاألحداثُ(الحاجزُالعرضي)ُ:مكونُجديدُللذاكرةُالعاملة)ُ،أضافُبه ُ

33

ُبادلىُمكونُاُرابعُاُللذاكرةُالعاملةُليصبحُنموذجهُكالتالي ُ
ُ

ُُُُُُ المنفذ المركزي

ُ
ُ

Central Executive

ُ
ُ
ُ
ُ

الحلقة الصوتية

Phonological
ُ
Loop

المسودة البصرية
المكانية
Visuo-Spatial
sketchpad

حاجز األحداث
Episodic Buffer

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ذاكرة األحداث طويلة المدى

اللغة
Language

Episodic LTM

ذاكرة المعاني البصرية
Visual Semantics

الذاكرة طويلة المدى Long term Memory LTM

ُ

ُُُُُُأنظمةُمتبلورةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُCrystallized Systemsأنظمةُسائلةُُ Fluid systems
ُ

ُشكل(ُ)5نموذجُبادلىُوهيتشُمتعددُالمكوناتُللذاكرةُالعاملة ُ
)ُ (Baddeley, 2000, 421), (Baddeley, Allen & Hitch, 2011, 1394

ُهذاُوقدُأُوردُكالُمنُ)ُ(Wright & Fergadiotis, 2012, 264مقارنةُبينُكالُمنُنموذجُبادلىُ
أوجهُالشبهُُواالختالف ُ
كوانُللعملياتُالمتضمنةُحددُفيهماُ ُ
–ُهيتشُمتعددُالمك ـ ـ ـوناتُونموذجُ ُ
ُبينُكالُالنموذجينُوذلكُباعتبارُأنهماُالنموذجينُاألشهر ُ
ُ
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ُُنموذجُبادلىُللذاكرةُالعاملةُُ 2000

كوانُللعملياتُالمتضمنةُُ 2005
ُُنموذجُ ُ

يتكونُالنموذجُمنُ(ُ)1نظامُالمُنفذُالمركزيُ ُ

مكوناتُفرعيةُمُتضمنةُفيُالذاكرةُالهرميةُالترتيبُ

والحلقةُالصوتية ُ

المدى ُكرد ُفعل(استجابة) ُلتلميحات ُداخليةُ

(ُ)3الحاجزُالعرضيُ(حاجزُاألحداث) ُ

وخارجيةُ(الذاكرةُالقصيرةُالمدى) ُ

(ُ)2مكونينُخادمينُهماُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُ وتتضمن ُ(ُ )1أجزاء ُمُنشطة ُمن ُالذاكرة ُالطويلةُ

(ُ)2جزءُفرعىُمنُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُوالذيُ
هوُبؤرةُاالنتباه ُ

يعملُالمنفذُالمركزيُُعلىُضبطُاالنتباهُويحفظُالتمثيالتُالمعرفيةُبشكلُسريعُيسهلُالوصولُإليهُمنُ

أجلُالمعالجةُالمعرفية ُ

يعتبر ُكال ُمن ُالمسودة ُالبصرية ُالمكانية ُوالحلقةُ توفر ُالذاكرة ُالعاملة ُهنا ُمجاال ُعاما ُإلحداثُ

الصوتيةُمكونينُخاملينُمتخصصينُفيُاالحتفاظُ التمثيالت ُالمعرفية ُبدال ُمن ُالمكونات ُ(المخازن)ُ
بالمعلوماتُاللفظيةُوالبصريةُوالحركيةُأماُالحاجزُ المتخصصةُ .

العرضي ُفيعمل ُكُ )1(ُ :وسيط ُبين ُالمكونينُ

الخادمينُوالذاكرةُالطويلةُالمدى ُ

(ُ )2يعمل ُكمساحة ُإلحداث ُدمج ُوتكامل ُبينُ
العناصرُالمُنشطةُحاليُا(أنيُا)ُ .

تعليق الباحث علي النماذج السابقة للذاكرة العاملة
كوان ُاهتمامُا ُكبي ُار ُبالمنفذُالمركزيُ ُ Central Executiveوالذىُيتحكمُفيُتركيزُ
ُتولىُنظريةُ ُ

االنتباهُُFocus of Attentionوترىُتلكُالنظريةُأنُعملياتُالذاكرةُالعاملةُتتمُعنُطريقُتنشيطُبعضُ
ةُطويلةُالمدىُ،وأن ُالذاكرةُالعاملةُهيُعبارةُعنُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُباإلضافةُإليُ
ُ
المفاهيمُفيُالذاكر
عمليةُضبطُاالنتباهُ،وقدُاعتبرُأنُالذاكرةُقصيرةُالمدىُهيُعبارةُعنُالمثيراتُالتيُتخطتُعتبةُالتنشيطُ
لذاكرةُطويلةُ
فيُالذاكرةُطويلةُالمدىُ،وبالتاليُفقدُتعاملُمعُالذاكرةُقصيرةُالمدىُعلىُأنهاُمكونُاُفرعيُاُل ُ

المدىُ ُولذاُلمُيخصصُهذاُالنموذجُمكوناتُفرعيةُللذاكرةُالعاملةُُوانماُتعاملُمعهاُكمجالُعامُإلحداثُ
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التمثيالتُالمعرفيةُعليُالرغمُمنُاختالفُالتمثيالتُالمعرفيةُفيُأسلوبُتشفيرهاُ.أماُنظريةُأنجلُُEngle
فتنظرُللذاكرةُالعاملةُباعتبارهاُعمليةُانتباهُتنفيذيُُ ُExecutive Attentionوترىُأنهاُمنفصلةُعنُالذاكرةُ
قصيرةُالمدىُُ STMوتتعاملُالنظريةُمعُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُليسُباعتبارهاُمخزن ُقصيرُاألمدُ ُ ،ولكنُ
استبقاءُالمعلوماتُبشكلُنشطُوأنُالفروقُالفرديةُفيُالذاكرةُالعاملةُ
ُ
باعتبارهاُنظامُاُلضبطُاالنتباهُمنُأجلُ
تعكسُنفسهاُفيُقدرةُالفردُعلي ُكبحُالمشتتات؛ُوبالتاليُيالحظُأن ُالنظريةُحصرتُالذاكرةُالعاملةُفيُ

حيزُاالنتباه ُالتنفيذيُأو ُضبطُاالنتباه ُوهوُمفهومُمرادفُلكفاءة ُالذاكرة ُالعاملةُولمُتتنا ُول ُالنظريةُأيةُ
مكوناتُفرعيةُللذاكرةُالعاملةُمتعلقةُبعملياتُالتخزينُسواءُالفونولوجيُأوُالبصريُالمكانيُوالتيُتختصُ
بهاُالذاكرةُالقصيرةُالمديُحسبُوجهةُنظرُانجلُ .
ُأما ُنظريةُالذاكرةُالعاملةُطويلةُالمدىُوالتيُافترضهاُاريكسون ُوكنتشُفإنهاُتولىُاهتمامُا ُكبي ُارُ

للفروق ُبينُالخبراءُوالمبتدئينُفيُاألداءُعلي ُالمهامُالمرتبطةُباالستدعاءُ ،حيثُترىُالنظرية ُأن ُمصدرُ
الفروق ُهوُأنُالخبراءُيميلون ُعندُاالستدعاء ُإلي ُالتركيزُوالتحميلُعلي ُالذاكرةُطويلةُالمدى؛ ُوبالتاليُ
االسترجاعُبينماُ
ُ
تكونُذاكرتهمُالعاملةُغيرُمحددةُالسعةُمماُيُكسبهاُسرعةُكبيرةُودقةُعاليةُفيُأداءُمهامُ

يميل ُالمبتدئونُ ُإلي ُالتركيز ُوالتحميل ُعلي ُالذاكرة ُالعاملةُقصيرة ُاألمد؛ ُولذا ُفإن ُسعة ُذاكرتهمُالعاملةُ
محدودةُالسعةُقصيرةُالمدىُ،ولمُتتنا ُولُالنظريةُكسابقاتهاُايةُمكوناتُفرعيةُللذاكرةُالعاملةُ،كماُلمُتقدمُ
الا ُتجريبيُا ُيُثبت ُويدعُم ُاألساس ُالذى ُبُنى ُعليه ُالتمييز ُبين ُالخبراء ُوالمبتدئين ُولم ُت ُوضحُ
دلي ُ
االستراتيجيات(الميكانزمات)ُالتيُتدفعُالخبراءُللتحميلُعلي ُالذاكرةُطويلةُالمديُفي ُحينُأن ُغيابُتلكُ
االستراتيجياتُإنُوجدتُتدفعُالمبتدئينُللتحميلُعليُالذاكرةُالقصيرةُالمديُ .
ويُالحظُأن ُكلُالنظرياتُالسابقةُالعرضُتتعارضُافتراضاتهاُمعُالدالئلُالنيوروسيكولوجيةُالتيُ
استمدتُمنُتتبعُمناطقُالتنشيطُفيُالقشرةُالمخيةُاثناءُأداءُمهامُالذاكرةُالعاملةُكمهامُمدىُالمعقدُوالتيُ
تلكُالمكوناتُوتعددهاُ،وأن ُكلُمهمةُتؤدىُلتنشيطُمنطقةُماُفيُالقشرة ُالمخيةُحسـ ـ ـبُ
ُ
اثبتتُانفصال ُ
طبيعةُتلكُالمهمةُ،وتقفُتلكُاألدلةُالنيوروسيكولجيةُداعمةُومؤيدةُلنظريةُبادلىُوهيتشُمتعددةُالمكوناتُ،
حيثُتمُتح ـ ـديدُاألماكـ ـ ـ ـنُالتيُتنشطُأثناءُأداءُمه ـ ـ ـامُالمعالجةُالفونول ـ ـوجيةُوالبصريةُالمكانيةُومهامُالمنفذ ُ
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ُالمركزيُوحاجزُاالحداثُووجدُبينهاُتباينُواختالفُوثبتُأنهاُمكوناتُمنفصلةُ .
بنية الذاكرة العاملة
أوال :الحلقة الصوتية Phonological Loop
ُتتولىُالحلقةُالصوتيةُاالحتفاظُبالمعلوماتُعلىُهيئةُشفرةُفونولوجيةُ(صوتية) Phonological
ُcodeوهيُمُعرضةُللفقدُوالتحللُبشكلُسريعُُ،Subject to Rapid Decayأماُعمليةُالتسميعُوالتكرارُ
فتقومُبإعادةُتشفيرُالمُدخالتُالغيرُالصوتيةُُ Non Phonologicalمثلُ(الصور-الكلمات ُالمطبوعة)ُ
وتحويلها ُإلي ُشكلُصوتيُليتم ُنقلها ُإلى ُالمخزن
ُالفونولوجيُوأيضُا ُتقومُبإعادةُتنشيطُُRefreshing
ُ

التمثيالتُالمُعرضةُللتحللُفيُالمخزن.

)ُ (GatherCole, Pickering, Ambridge & Wearing 2004, 177
ُويرىُبادلىُأنُالحلقةُالصوتيةُتحتفظُبقدرُضئيلُمنُالمعرفةُعلىُهيئةُتتابعاتُفيُالذاكرةُوالتيُ
تتحللُتلقائياُخاللُمنُُ3-2ثانيةُإذاُلمُيحدثُلهاُتنشيطُبواسطةُإعادةُالتسميعُُ،Rehearsalويُعتقدُأنُ
نظامُالتسميعُيتضمنُشكالُمنُأشكالُالنطقُالالصوتىُُSub Vocal Articulationوالذيُينعشُوينشطُ
تتابعاتُالذاكرةُُ Memory Tracesويترتبُعلى ُذلكُأنهُإذا ُزودتُالذاكرةُبقدرُكافُمنُالمعلوماتُ
المحدودةُالعددُفإنهاُيمكنُاستبقائهاُبواسطةُالتسميعُالمستمرُ )Baddeley, 1996, 134(ُ.
ُولقدُاثبتتُدراساتُالتصويرُالعصبيُُ Neuroimaging Studiesأن ُالحلقةُالصوتيةُيخدمهاُ
ُserved byدائرةُعصبيةُُNeural CircuitفيُالفصُاأليسرُمنُالدماغُُLeft Hemisphereتمتدُمنُ
المناطقُالجداريةُالسفليُللدماغُُ Inferior Parietal Areasوهي ُتخدمُالتخزينُالصوتيُ Serving
ُ Phonological Storageوالمناطقُالصدغيةُاألماميةُُ Anterior Temporal Areasوهي ُمرتبطةُ
بالتسميع ُ(الترديد) ُ Rehearsalومتضمنة ُلمنطقة ُبروك ُُ Broac's Areaوالقشرة ُاألمام ُحركيةُ
ُPremotorوالقشرةُالترابطيةُالحسُحركية Sensory Motor Association Cortex
)ُ )Henson, Burgess & Firth, 2000, 439
ُ ُويريُالباحثُأنُالنتائجُالسابقةُتتفقُمعُطبيعةُالحلقةُالصوتيةُوالتيُتختصُبالجانبُالصوتيُ ُ
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أوُاللغويُوالذيُاستقرُمنُمنذُزمنُعلىُأنُالفصُاأليسرُمنُالمخُهوُالمسئولُعنهُ .
وتتكون ُالحلقةُالصوتيةُمنُمكونينُفرعيينُهماُ(أ)ُالمخزن ُالصوتي ُُPhonological Store
والذي ُيختص ُباالحتفاظ ُبقدر ُضئيل ُمن ُتتابعات ُالذاكرة ُبشكل ُصوتي ُأو ُفونولوجي ُ Acoustic or
ثواني ُ(ب) ُأما ُالمكون ُالثاني ُفهو ُعملية ُالتكرار ُ(التسميع)ُ
ُ Phonologicalوالتي ُتتالشى ُخالل ُ ُ
اللفظيُArticulatory Rehearsalوهيُعمليةُمماثلةُللكالمُالالصوتيُ(تكرارُالكالمُبالُصوتُمسموع)ُ
أوُالكالمُالداخليُُ .Inner Speech
ُوقدُأصبحُمنُالمؤكدُاألنُأنُهناكُمجموعةُمنُالعواملُالتيُتؤثرُعلىُخصائصُالحلقةُالصوتيةُ
تشملُالعواملُاألتيةُ -ُ:
(ُ)1أثرُالتشابهُالفونولوجيُُ The Phonological Similarity Effect
(ُ)2أثرُالكلماتُغيرُذاتُالصلةُ(الدخيلة)ُُ The Irrelevant Speech(Sound)Effects
(ُ)3أثرُطولُالكلمةُُ ُThe Word Length Effect
(ُ)4أثرُتثبيطُالتلفظُ(اخمادُالنطق)ُ Articulation Suppression Effect
)(Quinlan & Dyson, 2008, 367
واألنُلنتنا ُولُكلُعاملُوأثرهُعلىُأداءُالحلقةُالصوتية ُ
( )1أثر التشابه الفونولوجي(الصوتي) The Phonological Similarity Effect
يرىُبادلى)ُ(Baddeley, 2007, 61أنُالمفاهيمُيتمُتخزينهاُعليُهيئةُسلسلةُمنُالخصائصُ
الصوتية)ُواُذاُكانُالفردُجاهلُبلغةُماُوطلبُمنهُعليُسبيلُالمثالُإعادةُتكرارُجملةُباللغةُ
ُ
الفونولوجيةُ(
التركيةُفإنُالخصائصُالفون ُولوجيةُ هيُالشيءُالوحيدُالذىُيساعدُفيُاستدعاءُالجملةُبشكلُببغائيُ in
ُ،Parrotingويظهرُأثرُالتشابهُالفونولوجيُعندُمقارنةُمح ُاوالتُاستدعاءُالمفاهيمُذاتُاألصواتُالمتشابهةُ
بالمفاهيمُذاتُاألصواتُغيرُمتشابهةُوالمحتفظُبهماُبشكلُمؤقت ُوحسبُنموذجُالذاكرةُالعاملةُفإنهُإذاُ
تمُاستبقاءُمفاهيمُمتشابهةُصوتيُا ُفيُالذاكرةُالعاملةُفإنهاُعرضةُللتحلل ُبشكلُكبيرُمماُيؤديُلخفضُ

درجةُالتمايزُبينهمُ ُوظهورُأخطاءُفيُاالستدعاءُ .
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ويجدُاألفرادُذويُقدرةُالمعالجةُالفونولوجيةُالمُعتادةُصعوبةُكبيرةُفيُاستدعاءُمجموعاتُالكلماتُ
المتشابهة ُفي ُالنطق ُمثل ُُ Man، Mat،Mapوتنتج ُهذه ُالظاهرة ُبشكل ُأكثر ُتك ار ُار ُنتيجة ُالتداخلُ

ُ Confusionالذي ُيحدث ُفي ُمخزن ُالمدخالت ُالفونولوجية ُونتيجة ُسوء ُالتحديد ُ(عدم ُالتعرف) ُخاللُ
التكرارُ ُRehearsalواالستدعاءُُ (Dehn, 2008, 18).Retrieval
ُويرىُكالُمنُ)ُ(Nimmo & Roodenrys, 2004, 245أنُأثرُالتشابهُالفونولوجيُواحدُمنُ
أكثرُالعواملُالتيُاثبتتُالعديدُمنُالدراساتُتأثيرهُعليُالذاكرةُاللفظيةُقصيرةُالمدىُ Verbal – short
ُTerm Memoryكدراساتُ (Baddeley 1966; Conrad, Baddeley & Hull 1966; Conrad
& Hull 1964; Gathercole, Pickering, Hall & Peaker 2001; Laughery & Pinkus
ُ،ُ 1966; Schweickert, Gutentert & Herberger 1996; Sperling & Speelman 1970.
وقدُتوصلتُتلكُالد ارسـ ــاتُإليُأنُاالستدعاءُالفـ ـ ـ ــوريُالتتابعيُ(المتسلسلُُImmediate Serial recall
يكون ُاسوءُإذاُكانتُالكلماتُالمطلوبُاستدعائهاُمتشابهةُصوتيُا ُُSound similar to each other
والعكسُصحيحُ .

( )2أثر طول الكلمة The Word Length Effect
ُإن ُالمقدرةُعلى ُاالحتفاظ ُبالمعلوماتُالفونولوجيةُُ Phonological Informationبشكلُقصيرُ
المدى ُهو ُأحد ُاألمور ُالهامة ُومن ُالخصائص ُالمثيرة ُلالهتمام ُفي ُالذاكرة ُالبشريةُ ،والفهم ُالجيـ ـ ـدُ
للميكـ ـ ـانزماتُالتيُتقفُخلـ ـ ـفُه ـ ـ ـ ـذهُالمهارةُيعتمدُعلـ ـيُمقدرتناُفيُتفسيرُظاهرةُأثرُطولُالكلمةُحيثُ
اثبتت ُالد ارسـ ــات ُأن ُاالستدعاء ُالف ـ ــوري ُيتمُبشكل ُأفضل ُلقوائم ُالكلمات ُالقصيرة ُمقارنةُبقوائمُالكلماتُ
الاُ (Campoy, 2008, 724).
األكثرُطوُ
أماُالتفسـ ـ ــيرُألثرُطـ ـ ـ ـ ــولُالكلـ ـ ـ ــمةُوالتعليلُلسـ ـ ـ ـ ــببُاالحتفاظُاألك ـ ــبرُبالكلماتُاألقص ـ ـ ـرُفيُقدمه
)(Dehn, 2008, 16حيث ُيقولُأن ُالعاملُاألكثر ُتأثي ُار ُوتفسي ُار ُلذلكُهوُالمدةُالتيُيستغرقها ُنطقُ

الكلمة ُُ Spoken Duration of Wordوليسُعددُمقاطعُالكلمةُ ،حيثُكلماُازداد ُوقتُالنطق ُغيرُ
اللفظيُُSub vocal Articulationلتتابعُماُمنُالكلماتُكلماُزادُمعدلُالخطأُومعدلُتحللُتلكُالكلماتُ
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ولذاُيرىُبأنُمدىُالذاكرةُاللفظيُُVerbal Memory Spanيجبُالتعبيرُعنهُوتعريفهُبأنهُعددُالكلماتُ
التيُيمكنُنطقهاُخاللُثانيتينُمنُالزمنُ .
( )3أثر الكلمات غير ذات الصلة The Irrelevant Speech(Sound) Effects
ويقص ـ ـ ـ ــدُبهاُضعفُأداءُالتذكـ ـ ــرُفيُحـ ـ ـ ــالةُوجودُمثيـ ـ ـ ـراتُسمعيةُغيرُذاتُصـ ـ ــلة ُ
)ُ ُ(Elliott, 2002, 478
ُإن ُالمقدرة ُعلى ُاالحتفاظ ُبالمواد ُاللفظيةُُ Verbal Materialلمدةُزمنية ُقصيرة ُتتقلص ُبشكلُ
ملحوظُفيُحالةُوجودُبعضُمنُاألصواتُغيرُذاتُالصلةُفيُالخلفيةُحتىُولوُلمُتكنُتلكُاألصواتُ
مرتبطةُبالمحتوىُالذيُتتناقلهُالذاكرةُ،وحتىُلوُطلبُمنُالمشاركينُتجاهلهاُ،ويشارُإلىُهذهُالظاهرةُباسمُ
أثرُاألصواتُالدخيلةُغيرُالمرتبطة(Schlittmeier, Weisz & Bertrland, 2011, 1669).
ُ ُوفي ُتجربةُحاسمةُفحصُكل ُمنُُ Salame and Baddeley 1982استدعاءُمجموعةُمنُ
األرقامُبشكلُتسلسليُتحتُمجموعةُمختلفةُمنُالظروفُ،فقدُقُدمتُاألرقامُبصريُاُمتسلسلةُفيُ ُوقتُواحدُ
ُPresented Visually Serially One at Timeوكانُاألداءُجيدُوأفضلُفيُحالةُسيطرةُالهدوءُحيثُ
تتمُعمليةُاالستدعاء ُالتسلسليُفيُعزلةُوكان ُاألداءُأسوءُعندماُعُرضتُمجموعةُمنُالكلم ـ ـ ـ ـاتُغيرُ
ذاتُالصلةُبشكلُمتزامنُمعُاألرقامُ ُوق ـدمتُأيضُاُبص ـ ـريُاُ(وهذاُهوُأساسُأثرُالكلماتُغيرُذاتُالصلة)ُ،
وهذاُدليلُيتماشىُمعُالفكرةُالقائلةُبأن ُالحلقةُالصوتيةُأثناءُتنا ُولها ُلألرقامُالتيُتقدمُبصريُاُيتمُتشفيرهاُ

علي ُ أساسُصوتيُ(فونولوجي)ُ،ثمُيتمُتخزينُالمفاهيمُبعدُذلكُحسبُالطريقةُالتيُنطقتُبهاُ Items

ُare Then Stored in Term of How They Soundوتشيرُاألدلةُإليُأنُالكلماتُغيرُذاتُالصلةُ
تتداخلُبشكلُماُمعُالتشفيرُالصوتي(ُالفونولوجي)ُلألرقامُالمقدمةُبصريُاُوتنشأُالمشكالتُفيُالمصطلحاتُ

امنُالعرضُبينُالكلماتُ
ُ
المقدمةُبصريُاُعندماُيتمُتشفيرُالمصطلحاتُالبصريةُبشكلُفونولوجيُبسببُتز
غيرُذاتُالصلةُوالرموزُالمماثلةُفيُكلتاُالحالتينُ )Quinlan & Dyson, 2008, 377(ُ.
( )4أثر تثبيط التلفظ Articulatory Suppression Effect
ُإنُإحدىُالطرقُالتيُيتمُبهاُدراسةُالحلقةُالفونولوجيةُُPhonological Loopهيُدراسةُماُ ُ
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الذىُيمكنُأن ُيحدثُإذاُتمُتعطيلُأو ُإعاقةُعملياتُالحلقةُالصوتيةُ،ويحدثُهذاُعندماُيُمنعُالشخصُ
منُإعادةُتسميعُوتكرارُالمفاهيمُالمطلوبُتذكرهاُوذلكُعنُطريقُتكرارُصوتُغيرُمرتبطُبتلكُالمفاهيمُ
مثالُكلمةُُThe,The,Theوهذاُالتكرارُلهذهُالكلمةُغيرُالمرتبطةُيُنتجُماُيمكنُتسميتهُباسمُتثبيطُالتلفظُ
التكرار.
ُArticulatory Suppressionوالذيُيُخفضُمنُقدرةُالذاكرةُوذلكُألنُالتحدثُيتداخلُمعُإعادةُ ُ
)ُ (Goldestin, 2011, 133
ثانيا :المسودة البصرية المكانية Visuo-Spatial Sketchpad
ُبينماُتختصُالحلقةُالصوتيةُباالحتفاظُبالمعلوماتُاللفظيةُفإنُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُتختصُ
باالحتفاظ ُوبمعالجةُالمعلوماتُالبصريةُوالمكانية ُ(الفراغية)ُُ Spatialوهي ُالعمليةُالحاسمةُ Crucial
ُ Processألداءُالعديدُمنُالمهامُالمعرفيةُ،وفيُالبدايةُركزتُمعظمُأبحاثُالذاكرةُعلى ُالمادةُاللفظيةُ
وبالتاليُعلىُالحلقةُالصوتيةُولكنُفيُالوقتُالحاليُهناكُالعديدُمنُالدراساتُالتيُقدمتُكمُاُضخمُاُمنُ

األبحاث ُالمتعلقة ُبتركيب ُوخصائص ُالذاكرة ُالعاملة ُالبصرية ُالمكانية ُ Visuo-Spatial Working
(Repovs & Baddeley, 2006, 8).Memory

ُوتبعُاُلنموذجُبادلىُللذاك ـ ـ ـرةُالعاملةُفإنُأحـ ـ ـ ـدُوظائفُالمسـ ـ ـودةُالبصـ ـ ـريةُالمكانيةُهيُالسـ ـ ـ ـماحُ ُ

بمعالجةُالصورُالذهنيةُُ (Bruyer & Scailquin, 1998, 17).Mental Image

ُويرىُُLogie1995أنُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُتتكونُمنُميكانزماتُللتكرارُاإليجابيُ Active
ُ Rehearsal Mechanismsأو ُالناسخ ُالداخلي ُُ Inner Scribeوالذي ُيختص ُبتخزين ُالمعلوماتُ
المتعلقةُبتتابعُالحركةُُMovement Sequencesوالمكونُالثانيُهوُمكونُسلبيُمنفصلُومتميزُوظيفيُاُ

نُالمعل ـ ـوماتُالبصرية ُ
عنُالمكـ ـ ـونُاأل ُولُ(ذاكرةُالتخزينُالبصريةُالمؤقتةُُ)Visual Cacheوالذيُيخُـ ـ ـز ُ

ُاعتمادُاُعلىُعاملينُهماُ:شكلُالمثيرُُFormولونهُ.Color

)ُ (Thompson, Hamilton, Gray & Quinn, 2006, 438

وتقومُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُأيضُاُبتخزينُالمعلوماتُالتيُيتمُتشفيرهاُمنُالمثيراتُاللفظية ُ

ُُVerbal Stimuliعليُسبيلُالمثالُعندماُيحكىُصديقُلكُقصةُماُ،فإنكُتجدُنفسكُتتخيلُالمشهدُ
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ُ ،visualizing the sceneويطلق ُعلي ُالمسودة ُالبصرية ُالمكانية ُمصطلحات ُأخرى ُمثل ُVisuo-
ُSpatial Working Memoryالذاكرةُالعاملةُالبصريةُالمكانيةُ ُ (Maltin, 2005, 114).
ُوفي ُنفس ُاالتجاهُيرىُ)ُ (Dehn, 2008, 19أن ُالمسودةُالبصرية ُالمكانية ُمثلها ُمثلُالحلقةُ
الصوتيةُتتكون ُمنُمخزن ُسلبيُ(خامل)ُمؤقتُُ Passive Temporary Storeوعمليةُتكرارُإيجابيةُ
ُ،Active Rehearsal Processوتحللُالمعلوماتُفيُالمخزنُالبصريُالمكانيُيشابهُالحلقةُالصوتيةُ
ثوانيُمحدودةُومعدلُالفقدُوالنسيانُيعتبرُدالةُلمدىُتعقدُالمثيرُ Stimulus
فيُسرعتهُحيثُيحدثُخاللُ ُ
ُُComplexityوالىُأيُمدىُيظلُالمثيرُمتابعاُ .How Long The Stimulus is Viewed
ومنُالغريبُأنُهناكُدو ُارُللمسودةُالبصريةُالمكانية ُفيُمجالُاللغةُوهذاُماُيقررهُبادلىُبقوله"ُأنُنظامُ

المسودةُيعتبرُجزءُاُمنُمهامُالقراءةُاليوميةُ،حيثُأنهاُتشاركُفيُاستبقاءُتمثيلُالصفحةُوتخطيطها(شكلها)ُ
وهذاُيجعلهاُثابتةُومستقرة؛ُمماُيُسهلُأداءُبعضُالمهامُكانتقالُالعينينُبدقةُمنُنهايةُسطرُلبدايةُاألخرُ،

بلُإنُالمسودةُلعبتُدو ُارُغيرُمتوقعُفيُالفهمُوهوُماُاثبتتهُدراسةُتنا ُولتُالكفاءةُالنحوية Grammatical

ُ Capacityلألفراد ُالمصابين ُ(بمتالزمة ُ ُوليامز ُُ *)Williams Syndromeحيث ُثبت ُأن ُالكفاءاتُ
المعرفيةُوالمقدرةُعليُاستبقاءُومعالجةُالمعلوماتُذاتُالطابعُالبصريُُالمكانيُيُحتملُأنُتلعبُدو ُارُهامُاُ

فيُفهمُاللغةُ (Baddeley, 2003, 200-201).

ُ*ومتالزمةُوليامزُهيُحالةُوراثيةُتتضحُعندُالوالدةُ،واألطفالُالمصابينُبهاُيتصفونُبوجودُالعديدُمنُالمشاكلُ
الطبيةُكأمراضُالقلبُواألوعيةُالدمويةُوتأخرُالنموُباإلضافةُلصعوباتُالتعلمُ،وغالباُماُتحدث ُمتالزمةُوليامز ُبالتزامنُ
مع ُالضعف ُالشديد ُفي ُالقدرات ُاللفظيةُ ،ويتصف ُافرادها ُبحبهم ُوانجذابهم ُالشديد ُللموسيقي ُوعلي ُعكس ُالكثير ُمنُ
االضطراباتُاألخرىُُفإنُأطفالُمتالزمةُوليامزُيتميزونُبمهاراتُاجتماعيةُمرتفعةُُ.
https://williams-syndrome.org/what-is-williams-syndrome

وقد ُاُثير ُمؤخ ُار ُتساؤل ُمفاده ُهلُهناك ُانفصال ُفي ُالمعالجةُالبصريةُعنُالمعالجة ُالمكانية ُمن ُحيثُ
مناطقُمعالجتهمُداخلُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُأمُأنُمنطقةُواحدةُهيُالمسئولةُعنُمعالجتهماُمعُا؟ ُ

ُولقد ُدعمت ُالدراسات ُالتشريحية ُالعصبية ُُ Neuroanatomical Studiesوالدراساتُ

نُ
النيوروسيكولجية ُاالنفصال ُفي ُالمعالجةُ،حيثُأثبتتُالدراساتُالتيُأُجريتُعلي ُالمرضيُالذينُيعانو ُ
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منُتلفُفيُالقشرةُالجداريةُالقذاليةُُParietal Occipital Lesionsأنهمُالُيستطيعونُُاستخدامُوتوظيفُ
الرؤيةُلتوجيهُتحركاتهمُوالتفسيرُالمقترح ُلذلك ُهوُُأن ُالتلفُُ Damageفي ُتلكُالمنطقةُمنُالمخُيُنتجُ
ُ،وعلي ُالعكسُمنُذلكُفإن ُالمرضيُذووُ
عجزاُ(ضعفا)ُفي ُالمعالجةُالفراغية ُ Spatial Processing
االصاباتُفيُمناطقُالقشرةُالصدغيةُالسفلية ُ Inferior Temporal Lesionsثبتُأنُلديهمُصعوباتُ
في ُتمييز ُالبنود ُُ Identifying Itemsنتيجة ُالعجز ُفي ُالمعالجة ُالبصريةُ ،وعالُوة ُعلي ُذلك ُفإنُ
تترُاوح ُأعمارهمُماُبين ُُ8-5
الا ُ ُ
)ُ (Pickering, Gathercole, Hall & Lioyd 2001قدُاختبرواُأطفا ُ
سنواتُعليُالعديدُمنُالمقاييسُالمعتادة  Conventional Measuresكمقاييسُالمديُالبصريُ Visual
ُ،Spanوالمدىُالفراغي ُ،Spatial SpanوالمدىُالرقميُُDigit Spanوالنتائجُعليُكلُمهمةُمنُتلكُ
الاُمنُالسعاتُالخاصةُبالجانبُالفونولوجيُُوالبصريُ
المهامُكانتُغيرُمرتبطةُباألخرىُ؛ُوذلكُيدعمُأنُك ُ
الفراغيُربماُتكونُمنفصلةُحتيُفيُمرحلةُالطفولةُالمبكرةُ (Pollock, 2009, 13).
ثالثا :المنفذ (المنسق) المركزي Central Executive
ُيُعتبرُالمنفذُالمركزيُأكثر ُمكوناتُالذاكرةُالعاملة ُأهميةُولكنهُأقلهاُمنُحيثُالدراسةُالتجريبيةُ
وبالتاليُأقلهاُفهمُا ُوالمامُا ُبهُوبخصائصهُ ُوفي ُبدايةُدراسةُهذاُالمكون ُكان ُيتمُالتعاملُمعهُ ُوتصويرهُ
باستخدامُمصطلحاتُغامضةُ)ُ (Repovs & Baddeley, 2006, 12

ُويُعتبر ُالمنفذ ُالمركزي ُنظامُا ُمرنُا ُُ Flexible Systemمسئول ُعن ُالتحكم ُوالتنظيم ُللعملياتُ

المعرفيةُمثلُالتنسيقُُCo-ordinationبينُالعديدُمنُالمهامُوالتنقلُبينُالمهامُ Shifting between
ُ tasksواستراتيجيات ُاالس ـ ـترجاعُُُ Retrieved Strategiesواالنتباه ُاالنتقائي Selective attention
واألدوارُالتنسيقيةُوالتثبيطيةُللمنفذُالمركزيُتتسقُمعُكونُالقشرةُالجانبيةُللفصُالجبهيُ Dorsolateral
ُprefrontal Cortexهيُالمسئولةُعنهُ (Collette & Linden, 2002, 123) .

ُويرىُكل ُمن)ُ (Baddeley & Logie, 1999, 28أن ُالمنفذُالمركزيُيقومُبالتحكمُفيُنظامُ
الذاكرةُالعاملةُويُعتقدُأنهُيؤدىُالعديدُمنُالوظائفُالتنفيذيةُكالتنسيقُبينُالمكونينُالفرعيينُالحلقةُالصوتيةُ
ن ُمعُالذاكرةُالطويلةُالمدىُ
والمسودةُالبصريةُالمكانيةُ،وتركيزُوتحويلُاالنتباه ُوتنشيطُالتمثيالتُبالتعا ُو ُ
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ولكنهُالُيحتويُعلى ُقدرةُتخزينيةُمؤقتةُ،ويُعتقدُبأن ُالمنفذُالمركزيُليسُمكونُا ُأحاديُا ُُوهذاُيعتبرُهدفُ

يجبُعلىُاألبحاثُالحديثةُالتركيزُعليهُ .

ُوعادةُماُيتمُدراسةُالمنفذُالمركزيُ)ُCentral Executiveُ(CEبالمقارنةُمعُالمكوناتُاالفتراضيةُ
جوانبُ
األخرى ُلنموذج ُبادلى ُوذلك ُألنه ُمن ُالصعب ُالفصل ُما ُبين ُعمليات ُالمنفذ ُالمركزي ُوما ُبين ُ ُ
الوظائفُاألخرىُللذاكرةُالعاملة)ُ . (Kiss, Pisio, Francois & Schopflocher, 1998, 235
ُوقدُاُفترضُكالُمنُبادلىُوهيتشُفيُنموذجهماُاألصليُأنُالمنفذُالمركزيُُCentral Executive
يعملُكنظامُللسيطرةُوضبطُاالنتباه ُُ Attentional Control Systemقادرُعلي ُاحداثُالتكاملُبينُ
النظاميينُالفرعيين(الخادمين)ُُُ Two slaves Systemsوعلى ُربطهمُبالمعلوماتُالموجودةُفيُالذاكرةُ
طويلةُالمدىُُLong Term Memoryومعالجةُوتنا ُولُالتمثيالتُالمعرفيةُالناتجةُ .
)ُ (Baddeley, 2002, 246
ويقومُالمنفذُالمرك ـ ـ ـ ـزيُبك ـ ـ ـ ـلُمنُالتنسيقُبينُأنش ـ ـ ـ ـطةُاالنتباهُُAttentional Activitiesوينظم ُ
االستجاباتُُGoverns Responsesويعتبرُالمنفذُالمركزيُمكوناُبالغُاألهميةُألنهُهوُاألليةُالتيُتقررُ
يدُمنُالمعالجةُوالطريقةُالتيُبهاُمعالجتهاُ ،كماُأنهُيقررُأيُمواردُالذاكـ ـ ـرةُيتمُ
ُ
أي ُالمفاهيمُتحتاجُلمز
تبطةُبهاُ،ويلعبُدورُفيُالمهـ ـ ــامُالعلياُكاالستدالل ُُوالفهم ُُوهوُمك ـ ــونُ
ُُا
تخصيصها ُوماُهيُالمه ـ ـ ـامُالمر

رئيسُللذكاءُالبشرىُ (Sternberg, Sternberg & Mio, 2012, 204).

ُويرىُكلُمنُ)ُ(Repovs & Baddeley, 2006, 14أنُالمهامُالتنفيذيةُللذاكرةُالعاملةُتتضحُ
وتظهرُكلماُتطلبُاألمرُمزيدُمنُالمعالجةُللمعلوماتُالمخزنةُ،وبالتاليُفإنُالتمثيالتُالبسيطةُ Simple
ُُRepresentationsواالحتفاظُربماُيكوناُمستقالنُُIndependentعنُالمنفذُالمركزيُإالُإذاُاحتاجتُ
تلكُالمعلوماتُإلي ُالربطُالمعقدُُ Complex Bindingأو ُالتكاملُبينُالمعلوماتُُ ُ Integrationوفيُ
مج ـ ـ ـال ُالقدرات ُالمعرفية ُالمـ ـركبة ُُ Complex Cognitive Abilitiesفإن ُالمنفذ ُالمركزي ُيكونُ ُأكثرُ
مشاركةُ ُوفاعليةُكمصدرُلضبطُاالنتباهُُ Attentional Control
ُويرىُ)ُ(Kane & Engle, 2002, 638أنُاالنتباهُالتنفيذيُوالذيُهوُأحدُالمهامُالرئيسةُللمنفذ ُ
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ُالمركزيُُيُقصدُبهُقدرةُاالنتباه ُعلي ُاستبقاءُتمثيالتُالذاكرةُُ Memory Representationفيُحالةُ
نشطة ُُ Active Stateفي ُمواجهة ُالتشويش ُوهذه ُالتمثيالت ُقد ُتعكس ُخطط ُعمل ُُ،Action Plans
وغايات ُُ Goalsأو ُمثير ُما ُفي ُالبيئة ُمرتبط ُبالمهمة ُ Task-Relevant Stimuli in The
ُُEnvironmentواذاُكانُاالحتفاظُالنشطُلبعضُالمعلوماتُهوُأمرُضروريُفيُكثيرُمنُالمواقفُفإنهُ
أكثرُأهميةُتحتُظروفُالتشويشُ،وذلكُألنهُفيُغيابُالتشويشُفإنُالمعرفةُالمرتبطةُبالهدفُأوُالغاياتُ
قدُيتمُاستدعائهاُبشكلُسهلُمنُالذاكرةُطويلةُالمدىُحسبُاالحتياجُ،ولكنُفيُظروفُالتشويشُالشديدُ
فإن ُالكثيرُمنُالمعلوماتُالخاطئةُمنُالمحتملُأن ُيتمُاستدعائهاُوهذاُيُوجُدُسياقُا ُيدفعُباتجاهُاالعتمادُ
عليُاالستبقاءُالنشطُللمعلومات(المعلوماتُالنشطةُالمحتفظُبها) ُ

ُوقدُأكتشفُك ـ ـل ُمنُُ Barrguillet & lepine 2005أن ُطـ ـ ـ ـالبُالصـ ـ ـفُالث ـ ـالثُوالـ ـرابعُمنُ
مرتفعيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُيميلونُالستخدامُاالستدعاءُالمباشرُُDirect Retrievalبشكلُأكثرُتك ار ُارُ ُ
منُنظرائهمُمنُمنخفضيُكفاءةُالمنفذُالمركزيُفيُحلُمشكالتُالجمعُالبسيطُمثلُُ،6+3وقدُافترضواُ

أن ُكفاءةُالمنفذُالمركزيُتُيسرُوتُسهلُمنُالمقدرةُعلى ُانشاءُوتكوينُارتباطاتُأصولُوجذورُالمسألةُ
ُ،Problem Stemsمثالُ 3+6واالجاباتُالتيُيتمُالوصولُاليهاُعنُطريقُالحسابُ(العد)ُُCounting
فيقالُُ،9وبمجردُأنُتتكونُنتيجةُالمعالجةُفيُالذاكرةُطويلةُالمدىُفإنُكفاءةُالمنفذُالمركزيُتؤثرُعلىُ
تنشيطُتلكُالمعالجةُ ُوفيُنفسُالوقتُتثبطُمنُتنشيطُالمعالجاتُغيرُالصحيحةُالمتعلقةُبالمسألة.
)(Geary, Hoard & Nugent, 2012, 51
ُوقدُوصفُبادلىُ)ُ(Baddeley,1986,1996,2003,2006العديدُمنُوظائفُالمنفذُالمركزيُ ُ
ُالرئيسة(المركزية)ُCore Central Executive Functionsكماُيليُ :
-1االنتباه ُاالنتقائي ُُ Selective Attentionوهو ُالمقدرة ُعلى ُالتنسيق ُ Coordinateبين ُالمعلوماتُ
المرتبطةُبالموضوعُُRelevant Informationبينماُيتمُتثبيطُالتأثيراتُالمشتتةُُ Disruptive Effects
ُللمعلوماتُغيرُالمرتبطةُ .
-2التنسيقُ(التحويل)ُُSwitchingوالذيُيعنىُالمقدرةُعلىُالتنسيق  Coordinateبينُالعديدُمنُاألنشطة ُ
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ُالمعرفية ُالمتزامنة ُ Multiple Concurrent Cognitive Activitiesكالمشاركة ُالتزامنية ُ Time
ُSharingخاللُالمهامُالثنائيةُُ .Dual Tasks
-3اختيارُوتنفيذُالخططُواالستراتيجياتُالمرنةُ(القابلةُللتعديل)ُ .
-4المقدرةُعلىُتخصيصُالموارد(المصادر)ُ Resourceللمكوناتُاألخرىُُبالذاكرةُالعاملةُ .
-5المقدرةُعلى ُاالستدعاء ُُ Retrieveوالمعالجةُالمعرفيةُللمعلوماتُالمنشطةُالمؤقتةُمنُالذاكرةُطويلةُ
المدىُ (Dehn, 2008, 23)ُ.
ُوالحقاُلخصُ)ُ(Baddeley, 2012, 13-14رؤيتهُللمنفذُالمركزيُُCentral Executiveبأنهُ
أكثرُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُتعقيدُاُلدرجةُأنهُيصفهُباإلنسانُالمُصغرُأوُحسبُتعبيرهُإنسانُصغيرُداخلُ

الرأسُُ Homunculus or A little Man in The Headوهوُقـ ـ ـ ـ ـ ـادرُعلي ُأداءُكلُالمهامُالتيُهيُ
خارجُمسئوليةُاألنظمةُالفرعيةُوتشملُالمهامُاألتيةُ :
-1تركيز ُاالنتباه ُُ Focus of Attentionوقد ُاستُنبطت ُهذه ُالوظيفة ُمن ُدراسة ُتأثير ُخفض ُاالنتباهُ
ُReducing Attentionعلىُالمهامُالمعقدةُكالشطرنجُ .

-2المقدرةُعلى ُتوزيع ُاالنتباه ُُ Capacity to divide attentionبينُمثيرينُهامينُوقدُتمُدراسةُتلكُ
الوظيفةُعلىُالمصابينُبمرضُاأللزهايمرُُAlzheimer's Diseaseومقارنتهمُبالعاديينُ .
-3أما ُالوظيفةُالتنفيذيةُالثالثةُفهيُالتبديل ُبينُالمهامُُ Switching between Tasksوقدُتمُدراستهاُ
عنُطريقُالتبديلُبينُمهامُالجمعُُAdditionومهامُالطرحُُ .Subtraction
-4والوظيفةُالتنفيذيةُالرابعةُفهيُالتفاعلُمعُالذاكرةُالطويلةُالمدىُ .
ُ ُوفيُحقلُالذاكرةُالعاملةُفإنُالعملياتُالتنفيذيةُتُشاركُكلماُكانتُالمعلوماتُالمخزنةُتحتاجُإلىُ
العملُ،ومنُالناحيةُاألخرىُفإن ُالتمثيالتُالبسيطةُواستبقاءُالمعرفةُبالُمعالجةُالُيتطلبُاشراك ُالمُنفذُ
المركزيُإالُإذاُكانتُتحتاجُإلىُتكاملُبينُالمعرفةُ ُ،وفيُحالةُالقدراتُالمعرفيةُالعلياُفإنُالمنفذُالمركزيُ
البدُوأن ُيكون ُمشاركُا ُكمصدرُلضبطُاالنتباه ُوتوزيعهُبينُالمهامُالتزامنيةُوكمكون ُفيُتنسيقُوتحويلُ
ُ

االنتباهُ (Repovs & Baddeley, 2006, 14-15).
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تعليق الباحث ُ
نالحظُمنُالعرضُالسابقُأنهُيمكنُتلخيصُخصائصُووظائفُالمنفذُالمركزيُفيُاالتيُ :
-1المنفذُالمركزيُهوُالمكونُالرئيسُُMaster Componentللذاكرةُالعاملةُ .
-2يقومُالمنفذُالمركزيُبدورُالتنسيقُبينُالمكوناتُالفرعيةُالثالثُللذاكرةُالعاملةُوهيُالحلقةُالصوتيةُ
والمسودةُالبصريةُالمكانيةُوالحاجزُالعرضيُ .
-3يمارسُالمنفذُالمركزيُدو ُارُهامُاُفيُأداءُالعديدُمنُالمهامُالمعرفيةُالعلياُكالتخطيطُوالمعالجةُالتتابعيةُ
والتزامنيةُُواالستداللُواختيارُاالستراتيجياتُومتابعةُتنفيذهاُ .

-4يلعبُالمنفذُالمركزيُدو ُار ُمهمُا ُفيُالمعالجة ُالعقلية ُللرياضيات ُوذلكُبربطُأساسُالمسألةُالرياضيةُ
وجذورهاُبطرقُحلهاُوبدعمُتنشيطُارتباطاتهاُمنُالذاكرةُطويلةُالمدىُ .

-5يرتبطُعملُالمنف ـ ـذُالمرك ـ ـ ـزيُبالذاك ـ ـ ـرةُطـ ـويلةُالمدىُ)ُLong Term Memory(LTMحيثُأنهُيقومُ ُ
بتنشيط ُالتمثيالت ُالمعرفية ُالتي ُيتم ُاستدعائها ُمن ُالذاكرة ُطويلة ُالمدى ُويحدث ُتثبيط ُفي ُنفس ُالوقتُ
للتمثيالتُالمعرفيةُاألخرىُغيرُالمرتبطةُبالمهمةُأوُالمرتبطةُبهاُولكنهاُغيرُصحيحةُ .
-6منُاألدوارُاألكثرُأهميةُللمنفذُالمركزيُهوُضبطُاالنتباهُُAttention Controlوذلكُإلحداثُاالنتباهُ
االنتقائي ُُ Selective Attentionفيدعم ُالمنفذ ُالمركزي ُتركيز ُاالنتباه ُُ Attention Focusingعلىُ
المعلومات ُ والمثيرات ُذات ُالعالقة ُبالمهمة ُبينما ُيحدث ُتثبيط ُواعاقة ُللمثيرات ُالدخيلة ُ Irrelevant
ُ،Stimulusكماُيلعبُدوراُمهمُاُفيُتوزيعُاالنتباهُبينُمثيرينُمتزامنينُكماُيلعبُدوراُفيُتحويلُاالنتباهُ
منُمثيرُألخرُ .

-7لمُينلُالمنفذُالمركزيُرغمُأهميتهُالكبرىُالدراسةُالكافيةُمقارنةُبالحلقةُالصوتيةُوالمسودةُالبصريةُ،
ولعلُالسببُوراءُذلكُيعودُإلىُتعددُالمهامُواألدوارُالتيُيؤديهاُذلكُالمكونُمقارنةُبالمكونينُالتخزينينُ
واللذينُيختصانُبالتخزينُالمؤقتُفقط؛ُويترتبُعلىُذلكُأنُتختلفُطبيعةُالمهامُالمستخدمةُفيُقياسُ ُ
المنفذُالمركزيُوالتيُتحتاجُلمزيدُمنُالجهدُوالدقةُالمنهجيةُفيُتصميمهاُوتطبيقهاُلتميزهاُبالتعقيدُ ُُُُ.
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رابعا :الحاجز العرضي (حاجز االحداث)Episodic Buffer
ُلقدُقيدُبادلىُُBaddeleyفيُنموذجهُعنُالذاكرةُالعاملةُالمنفذُالمركزيُبأنهُنظامُانتباهيُبدونُ
أوجدُذلكُمجموعةُمنُالتحدياتُأ ُولهاُيتعلقُبالسؤالُحولُكيفيةُاستخدامُاألنظمةُالفرعيةُ
سعةُتخزينية وقدُ ُ
للذاكرةُالعاملةُلشُفراتُمختلفةُُDifferent Codesإلحداثُتكاملُبينهاُبدونُتخزين؟ُ ُ
أماُالتحديُالثانيُالمتعلقُباالنتباهُالتنفيذيُوهوُمُستمدُمنُالعملُالدقيقُوالمجهدُفيُمجالُالفروقُ
الفرديةُللذاكرةُالعاملةُمنُخاللُماُأُطلقُعليهُمقاييسُمدىُالذاكرةُالعاملةُوالتيُتتطلبُمنُالمشاركينُ
قراءةُتتابعُماُمنُالجملُثمُيقومون ُباستدعاءُالكلماتُاألخيرةُمنُتلكُالجملُ،وتتطلبُتلكُاالختباراتُ
قدرةُهائلةُعلي ُالتنبؤُالجيدُباألداءُعليُ
الدمجُماُبينُالتخزينُالمؤقتُوالمُعالجةُوقدُاثبتتُتلكُالمهامُ ُ
الاُإليُاالستداللُالمعقدُُComplex Reasoning
العديدُمنُالمهامُالمعرفيةُاألخرىُابتداءُمنُالفهمُوصوُ
وقدُدعمتُتلكُاألدلةُالقيمةُالعمليةُللذاكرةُالعاملةُولكنهاُفيُنفسُالوقتُاربكتُُEmbarrassingنموذجُ
بادلىُعنُالذاكرةُالعاملةُالذىُلمُيُحددُمكونُا ُللتخزينُعداُالسعاتُالتخزينيةُالمحددةُلكل ُمنُالمسودةُ

البصرية ُالمكانية ُوالحلقة ُالصوتية؛ ُواستجابة ُلذلك ُفإن ُبادلى ُقرر ُإضافة ُالمكون ُالرابع ُوهو ُالحاجزُ
العرضي(ُحاجزُاألحداث)ُ)ُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(Baddeley, 2012, 14-15
ُ ُوفيُنفسُاالتجاهُيرىُ)ُ(Goldestin, 2011, 136أنُنموذجُبادلىُالثالثيُوهوُالنموذجُاألصليُ
اساتُواألبحاث ُفيماُبعدُأن ُهناكُبعضُاألشياء ُالتيُالُ
ُ
استطاعُتفسيرُبعضُالنتائجُولكنُاثبتتُالدر
يستطيعُالنموذجُتفسيرهاُ،وأحدُهذهُاألشياءُهو ُأن ُالذاكرةُالعاملةُتستطيعُاالحتفاظ ُبمعلوماتُأكثر ُمنُ
المتوقعُفيُكلُمنُالحلقةُالصوتيةُأوُالمسودةُالبصريةُالمكانية؛ُعليُسبيلُالمثالُيستطيعُاإلنسانُتذكرُ
جملةُمكونةُمنُُ20-15كلمةُوالقدرةُعليُفعلُذلكُمرتبطُبماُيعرفُباسمُ(التجميع)(تجميعُالكلماتُفيُ
وحداتُأكبرُبناءاُعليُالمعنى)ُChunkingوهوُأمرُأيضاُمتعلقُبالذاكرةُطويلةُالمدىُوهىُمعنيةُبتحديدُ
معانىُالكلماتُفيُالجملُ،ودمجُوربطُتلكُاألجزاءُلتكوينُالجملُ،وقدُقررُُBaddeleyأنهُمنُالضروريُ
افتراضُمكونُجديدُواضافيُللذاكرةُالعاملةُمتعلقُبتلكُالقدراتُوهذاُالمكونُالجديدُهوُحاجزُاألحداثُ .
وفقاُلبادليُ)ُ(Baddeley, 2000, 421فإنُحاجزُاألحداثُمُحددُالسعةُ ُولكنُيحدثُتكامل ُ
ُُو ا
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ُللمعلوماتُمنُمصادرُمختلفةُ ُ،ويتمُالتحكمُفيهُبواسطةُالمنفذُالمركزيُ ُويقومُباستدعاءُالمعلوماتُمنُ
المخزنُطويلُالمديُبصورةُإراديةُواعيةُعندُالضرورةُحيثُيحدُثُلهاُمعالجةُوتعديلُ Manipulating
ُand modifyingوهذاُالحاجزُ(المخزنُالمؤقت)ُيعتبرُعرضيُُEpisodicبمعنىُأنهُيحتفظُباألحداثُ
عليُهيئةُتتابعاتُُEpisodesحتىُتتكاملُالمعلوماتُوتتحدُ ُ،وفيُهذاُاالتجاهُفإنهُيُماثلُالمصطلحُالذىُ
ابتكره ُتولفنجُُ Tulvingوهو ُذاكرة ُاألحداث ُُ Episodic Memoryولكنه ُيختلفُفي ُأنه ُمخزن ُمؤقتُ
ويفترضُأنهُيلعبُدوراُمهمُاُفيُاستعادةُالمعلوماتُمنُذاكرةُاالحداثُطويلةُالمديُ .

ُويعتبر ُحاجز ُاالحداث ُمخزنا ُمؤقتا ُمتعدد ُاألبعادُTemporary Multidimensional Store

يشكلُوسيطُاُُInterfaceبينُاألنظمةُالفرعيةُللذاكرةُالعاملةُوالذاكرةُطويلةُالمدىُوالمنفذُالمركزيُ،وبماُ

أنهُحاجزُمتعددُاألبعادُفإنهُيتيحُمدىُلمختلفُاألنظمةُالفرعيةُللتفاعلُمعُبعضهاُالبعضُ،وبغضُالنظرُ
عنُاعتمادهُعلي ُشُفراتُمختلفة ُإالُأن ُمهمـ ـ ـتهُالرئيسةُُ Major Functionهيُدمـ ـ ـجُالمعـ ـلومـ ـ ـاتُمنُ
مختلفُالمصادرُمنُأجـ ـ ـلُصياغةُوحـ ـ ـداتُُمتكاملة ُIntegrated Chunksيُفترضُأنُسعتهاُمح ـ ـ ــدودةُ
مـ ـ ــنُحيثُع ـ ـ ــددُال ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــداتُُEpisodes or Chunksالتيُيُمكنُأنُتحتويهاُ .
)ُ (Baddeley, Allen & Hitch, 2011, 1393
ُوهناكُبعضُاالفتراضاتُُSome Suggestionsعلىُأنُالقشرةُالظهريةُالجانبيةُللفصُاألمامي ُ
ُ(الجبهي)ُ)ُDoors Lateral Prefrontal Cortex(DLPFCتلعبُدو ُارُمهمُاُفيُدعمُالحاجزُالعرضيُ،

ُوعلىُايةُحالُفإنُالتركيبُالتفصيليُُDetailed Structureللحاجزُالعرضيُوطريقةُقياسُسعتهُلمُيتمُ
استكشافهُبشكلُكاملُبعدُ ُ (Pollock, 2009, 15-16).
ويريُالباحثُأنُمكونُحاجزُاألحداثُُوهوُأخرُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُالتيُأضُيفتُإلىُنم ُوذج ُ
ُبادلى ُمتعدد ُالمكوناتُ ،لذا ُلم ُينل ُهذا ُالمكون ُالحد ُاألدنى ُمن ُالدراسة ُالكافية ُكذا ُلم ُتهتم ُالمقاييسُ
المختلفةُالتيُصُممتُلقياسُالذاكرةُالعاملةُبهذاُالمكونُ،لذاُفإنُكمُالمعلوماتُالمتاحةُعنُهذاُالمكونُ
الا ُخصبُا ُيحتاجُإلى ُالمزيدُ
محدودةُونادرةُ ُ،واعتقدُأن ُهذاُالمكون ُسيكون ُفيُالسنواتُالقليلةُالقادمةُمجا ُ

بينُالذاكرةُالعاملة ُ
ُ
منُاألبحاثُوالدراساتُلسبرُاغوارهُوالوقوفُعلىُدورهُواهميتهُخاصةُأنهُحلقةُوصلُ
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ُبشتىُمكوناتهاُوالذاكرةُطويلةُالمدىُ .
كفاءة الذاكرة العاملة ُ Working Memory Capacity
ُظهرُمفهومُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُخاللُالثالثينُعاماُاألخيرةُوهوُيعتبرُمؤشرُقوىُ Powerful
ُPredictorلألداءُوثبتُذلكُمنُخاللُالعديدُمنُالدراساتُ،حيثُتتنبأُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُباألداءُعلىُ
مهامُاالستماعُالثنائيُالموزعُُDichotic Listeningومهامُأثرُستروبُ(انتباهُانتقائي)ُومهامُالفهمُالقرائيُ
ومهاراتُماُوراءُالفهمُُMetacomprehension Skillsكماُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُيتنبأُأيضاُباالستداللُ
وحلُالمشكالتُواتخاذُالق ارراتُ )Sanchez et al, 2010, 488(ُ.
تعريف كفاءة الذاكرة العاملةُ ُ
*يشيرُمفه ـ ـ ـومُكفاءة ُالذاك ـ ـ ـ ـرةُالعاملةُإلى ُقـ ـ ـ ـ ـدرةُذاتُمجالُعامُُ Domain-General Abilityللـ ـربطُ
والتنسيقُبينُاالنتباهُوالذاكرةُالعاملةُمنُأجلُالسيطرةُوالتحكمُفيُالمعرفةُوالفعلُ ُ،وكفاءةُالذاكـ ـ ـرةُالعاملـ ـةُ
تختلف ُبنـ ـاءُا ُعلي ُتغير ُالح ـ ـ ـاالت ُال ـ ـ ـداخلية ُ Internal Statesواألحـ ـ ـ ــداث ُالخـ ـ ـارجية ُ External

ُCircumstancesكماُتختلفُبينُاألفـ ـ ـرادُمنُف ـ ـ ـردُألخ ـ ـ ـرُحسبُالس ـ ـ ـماتُالشخصيةُلكلُفرد.
)(Broadway & Engle, 2011, 115

*يريُ)ُ(Kyndte, Cascallar & Dochy, 2012, 286أنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُتمُتوصيفهاُبأنها ُ
قدرةُالفردُعلىُاالحتفاظُُMaintainبعبءُLoadالذاكرةُبينماُتقومُبأداءُمهمةُأخري.
*ويرىُ)ُ (Srikoon, Bunterm, Wattanan & Wantang, 2012, 1645أن ُمفهومُكفاءة ُالذاكرةُ
العاملة ُيشير ُإلى ُمقدرة ُالذاكرة ُالعاملة ُعلى ُاالحتفاظ ُوالمعالجة ُوالوصول ُللتمثيالت ُالعقلية ُ Mental
ُRepresentationsكتلكُالتيُتدعمُالمعرفةُالعلياُ .
ُ ُومنُالمالحظُأن ُكالُمنُمفهوميُالذاكرةُالعاملةُوكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُيتمُاستخدامهماُبمعانيُ
مختلفةُفيُالعديدُمنُالدراساتُ ،ولكنهماُيختلفان ُعنُبعضهماُالبعضُحيثُيشيرُمفهومُالذاكرةُالعاملةُ
ذلكُالنظامُالمعرفي ُاالفتراضي ُُ Hypothetical Cognitive Systemالمسئولُعنُتوفيرُإمكانيةُ
ُ
إلى ُ
قُ
الوصولُإلىُالمعلوماتُالمطلوبةُللعملياتُالمعرفيةُاألنيةُ،أماُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُفيشيرُإلىُالفرو ُ

50

ُالفرديةُفيُالمكونُ(البناء)ُُConstructالذيُيعكسُحدودُالكفاءةُفيُالذاكرةُالعاملةُللفرد.
)(Wilhlem, Hildebrant & Oberauer, 2013, 1
كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه ُ
ى)ُ (Schamder & Johns, 2003, 441أن ُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُ Working Memory
ير ُ
يُوالذيُيُشيرُإليُذلكُالجزءُمنُالذاكرةُالذىُ
ُCapacityهيُالنسخةُاألكثرُوضوحُاُلمفهومُالمنفذُالمركز ُ

يُستخدمُللتركيزُعليُالمعلوماتُالنشطةُالمؤقتةُالتيُتقعُفيُمجالُاالهتمامُ Temporarily Activated

ُ،Information of InterestبينماُيقومُبتثبيطُُInhibitingالمعلوماتُاألخرى(الدخيلة)ُغيرُذاتُالعالقةُ
بالمهمةُالتيُيتمُتنا ُولهاُ،ولذاُفإنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُتتضمنُكالُمنُمخزنُمؤقتُللمعلوماتُكماُتتضمنُ
أيضا ُالقدرةُعلي ُاالنتباه ُُ Attentional Capabilityولذاُفإن ُاألفرادُذويُ ُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُالمرتفعةُ
لديهمُمقدرةُأكبرُعليُتثبيطُالمعلوماتُالدخيلةُعليُالمهمةُ ُ.وتعكسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُُWMCالفروقُ
الفرديةُفيُالقدرةُعلىُالتحكمُفيُاالنتباهُُAbility to Control Attentionوالذيُلهُارتباطُبالمنفذُالمركزيُ
كماُيُعتقدُأنهاُتقفُخلفُالفروقُالفرديةُفيُاالنتباه-الموجهُالهدفُُGoal–Directed Attentionوالذيُ
مرتبطة ُأيضُا ُبتشريحُ
يلعبُدو ُارُفيُالتنشيطُُواالحتفاظ ُبالتمثيالتُالتيُتتمُفيُالذاكرةُأو ُتثبيطهاُ ،وهي ُ ُ
وطبيعةُالدوائرُالعصبيةُفيُقشرةُالفصُالجبهيُللمخُ)ُ Prefrontal Cortex(PFCوماُيرتبطُبهاُمنُ

مهامُوتراكيبُ .والفروق ُالفرديةُفيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُترتبطُبالعديدُمنُنواتجُالتجهيزُوالمعالجةُمثلُ
المقدرةُعلىُاالحتفاظُبهدفُماُأوُالتمثيالتُالمتعلقةُبأحدُالمهامُُTask-Related Representations
بشكلُمتزامنُوفعالُفيُالمخ؛ ُبحيثُتلعبُدو ُارُفيُالبحثُالمنضبطُأو ُالمخططُلهُجيدُا ُالذي ُيتمُفيُ

الذاكرةُخاللُعمليةُاالستدعاءُ (Engle, Barrett & Tugade, 2004, 563).

ُ ُويمثلُمفهومُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُُWMCالقدرةُعليُتوجيهُمصادرُاالنتباهُالمحددةُ،وقدُاثبتتُ
الدراسات ُالسابقة ُفي ُمجال ُالفروق ُالفردية ُلكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُأن ُالمفحوصين ُمرتفعي ُكفاءة ُالذاكرةُ
العاملةُُHigh-WMCلديهمُمقدرةُكبيرةُعلىُتثبيطُالمعلوماتُغيرُالمرتبطةُبالهدفُ – Inhibit Goal
ُ،Irrelevant Informationبينماُالمفحوصينُذويُُكفاءةُالذاكرةُالمنخفضةُلديهمُصعوباتُفيُتثبيطُتلك ُ
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ُالمعلومات)ُ (Minamoto, Osaka & Osaka, 2010, 63
وتفترضُنظريةُالذاكرةُالعاملةُلضبطُاالنتباهُ Controlled Attention Theory of Working
ُ Memoryأن ُاألفرادُذويُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُالمرتفعةُهمُاألكثر ُقدرةُعلى ُضبطُأو ُتركيزُانتباههمُ
ُControl or Focus Their Attentionعنُأقرانهمُمنُاالفرادُاألقلُفيُكفاءةُالذاكرةُالعاملة.
)(Colflesh & Conway, 2007, 699
ُوالعالقة ُبين ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة WMCوضبط ُاالنتباه ُعالقة ُموثقة ُبدقة ُ،(Engle 2002
ُ ) Hambrick & Engle 2007، Conway،Kaneحيثُأن ُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُتنبئُبالق ـ ـ ـدرةُعلىُ
تثبيطُواعاقةُالح ـ ـ ـركاتُالمنعكسةُُReflective Movementsوتركيزُاالنتباهُبسرعةُ Rapidly Focus
ُ
ُAttentionوتجنبُالتشتتُبواسطةُمثيرُقوىُُكسماعُالشخصُألسمهُ .
)ُ (Shipstead & Broadway, 2013, 191
ُ ُوفيُنفسُاالتجاهُيؤكدُ)ُ(Engle, 2002, 20أنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُهيُالطريقةُالتيُيتمُبهاُ
توظيفُواستخدامُاالنتباهُلإلبقاءُعلىُأوُتثبيطُالمعلوماتُ .
إن ُالعالقةُبينُالذاكرةُالعاملةُُواالنتباه ُاالنتقائيُُ Selective Attentionتمُدراستها ُعادةُبشكلُ
تقليديُفيُاتجاهُواحدُوهوُ:أنُاالنتباهُيتولىُترشيحُُFilteringالمعلوماتُالمستقبلةُويسمحُفقطُللمعلوماتُ
المرتبطةُ(ُالمستهدفةُذاتُالعالقة)ُُ Relevant Informationبالمرورُللمخزن ُقصيرُالمدىُمنُأجلُ
المعالجةُولكنُالعديدُمنُالدراساتُكدراساتُ)ُ(Desimone and Duncan, 1995, 1996, 1998
اثبتتُوجودُارتباطُفيُاالتجاهُالمعاكسُ،حيثُأنُمحتوياتُالذاكرةُالعاملةُتؤثرُعليُطريقةُتُوزيعُاالنتباهُ
االنتقائي ُ ُوفي ُالدراسةُالحاليةُطُلبُمنُالمشاركينُاالحتفاظ ُبموضوعُما(عينة)ُفيُذاكرتهمُالعاملةُ ُوفيُ
كلُمحا ُولةُيقدمُلهمُمثيرينُيعرضانُمعُاُبشكلُمتزامنُإحداهماُيشابهُالعينةُالتيُيحتفظونُبهاُفيُذاكرتهمُ
واألخرُمختلفُوتمُقياسُهذاُمنُخاللُمهمةُالتحققُُProbe Taskحيثُيُوجهُاالنتباهُللشيءُالمشابهُ
للعينةُاألصليةُوقدُتوصلتُالنتائجُوأثبتتُالفرضيةُالخاصةُبأنُلمحتوياتُالذاكرةُالعاملةُتأثيرُعليُتوجيهُ
االنتباه(Downing, 2000, 467).
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ُويرى ُ)ُ (Engle, 2002, 20في ُتوضيحه ُلمفهوم ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُأن ُمُصطلح ُالسعةُ
ُ Capacityوالذيُاستخدم ُقديماُفيُمجالُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُويقصدُبهُالمحدوديةُفي ُعددُالبنودُ
ُItemsالتيُيمكنُاالحتفاظُبهاُعليُهيئةُتجمعاتُُ،Chunksولكنُ ُEngleيرىُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ
الُيُقصدُبهُالفروقُالفرديةُفيُعددُالمصطلحاتُالتيُيتمُاالحتفاظُبهاُولكنُيُقصدُبهُالفروقُالفرديةُفيُ
القدرةُعلي ُضبطُاالنتباه ُُ Ability to Control Attentionمنُأجل ُاالحتفاظ ُبالمعلوماتُبشكلُفعالُ
ويسهُلُالوصولُإليهُ،بمعنىُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُكماُهيُمهمةُفيُاإلبقاءُعليُالتمثيلُالمعرفيُبشكلُ
فعالُكالتمثيلُالمعرفيُالخاصُبهدفُماُ ،فإنها ُعلي ُنفسُالدرجةُمنُاألهميةُفيُتحديدُعددُالتمثيالتُ
المعرفيةُالتيُيمكنُاالحتفاظُبهاُ،وبالتاليُفإنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُليستُمتعلقةُبشكلُمباشرُباالحتفاظُ
ولكنُبكيفيةُاستخدامُوتوظيفُاالنتباهُلالحتفاظُبُأوُتثبيطُالمعلوماتُ،وبالتاليُفإنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ
لهُعالقةُبالذاكرةُولكنُبطريقةُغيرُمباشرةُIndirectly؛ ُوبالتاليُفإن ُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُالمرتفعةُالُ
يُقصدُبهُعددُأكبرُمنُالمفاهيمُالمحتفظُبهاُبشكلُفعالُولكنه ُتعبيرُعنُقدرةُأكبرُعلي ُضبطُاالنتباهُ
ُوتوظيفُذلكُاالنتباهُفيُتفاديُالمشتتاتُ .
أظهرتُاألبحاثُعبرُالعقدينُاألخيرينُارتباطاُقوياُبينُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُWorking Memory
ُ Capacityوقدرات ُاالنتباه ُالتنفيذيُُ ،Executive Attention Capabilitiesوقد ُوجد ُأنه ُأثناء ُاداءُ
األفراد ُلمهام ُاالنتباه ُاالنتقائي ُالبصريُ ُُ Visual Selective Attentionأن ُاألفراد ُذويُ ُكفاءة ُالذاكرةُ
العاملة ُالمرتفعة ُُ High WMCأكثر ُقدرة ُعلي ُاالنتباه ُاالنتقائي ُللمُثيرات ُالمُرتبطة ُوقمع ُتأثير ُالمثيراتُ
غير ُالمرتبطة ُبالمقارنة ُمع ُأقرانهم ُمن ُاألفراد ُذويُ ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُالمنخفضة ُُ ،Low WMCوفيُ
مهامُأثرُستروبُُStroop Task Effectكانُاألفرادُذويُُكفاءةُالذاكرةُالمنخفضةُأكثرُعرضةُللتشويشُ
منُالمثيراتُغيرُالمرتبطةُبالمثيراتُمنُرفقائهمُمنُمرتفعيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ،وبشكلُمُشابهُفإنُأثرُ
التداخلُُInterference Effectللمشتتاتُالبصريةُُvisual distractorsكانُأكبرُوأوضحُلدىُمنخفضيُ
كفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُعند ُأدائهم ُعلي ُمهمة ُايركسن ُللمشتتات ُالبصرية ُ.Ericksen Flanker Task
()Ahmed & Defockert, 2012, 1
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ُوهذا ُما ُيؤكد ُعليه ُأيضا ُ (McCabe, Roediger, McDaniel, Balota & Hambrick,
ُ)2010, 222-223حيثُيرىُُأنُنظرياتُالضبطُالمعرفيُُCognitive Controlأجمعتُعليُوجودُ
نُتنفيذيُُExecutive Componentهوُالمسئولُعنُتنسيقُالسلوكُالموجهُالهدفُ Coordinating
مكو ُ
ُ Goal – Directed Behaviorوميكانزم ُالضبط ُالتنفيذي ُتم ُوصفه ُاصطالحيُا ُبطرقُ ُمتعددة ُفعلماءُ

النفسُالتجريبينُُExperimental Psychologistsعادةُماُيشيرونُُبهُإليُالذاكرةُالعاملةُومنُأمثلتهمُ
بادلى ُُ ،Baddeleyأما ُعلماء ُعلم ُالنفس ُالعصبي ُُ Neuropsychologistsفعادة ُما ُيتناولونه ُعبرُ
دراستهمُللفصُالجبهيُُFrontal Lobeأوُالوظائفُالتنفيذيةُُ .Executive Functions
ُوقد ُأجرىُ ُكل ُمن ُ(ُ)Unsworth & Spillers, 2010, 403دراسة ُخلصا ُفيها ُإلي ُأن ُقدراتُ
ضبطُاالنتباهُُAttentional Control Abilitiesهيُإحدىُالمكوناتُالهامةُلكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوذلكُ
اتساقُا ُوتماشيُا ُمع ُالعديد ُمن ُالدراسات ُالسابقة ُالتي ُافترضت ُذلك ُكدراسات ُ( Engle, Kane2004,

ُ)Unsworth & Engle 2007وبناءُاُعليُذلكُفإنُضبطُاالنتباهُمهمُمنُأجلُاالحتفاظُالنشطُبالتمثيالتُ

المرتبطة ُبالمهمة ُفي ُمواجهة ُالمشتتات ُولحماية ُاالنتباه ُمن ُالمعلومات ُغير ُالمرتبطة Irrelevant
ُ ُInformationومداومةُاالنتباهُُSustain Attentionعليُالمهمةُلتفاديُهفواتُاالنتباهُُ Lapses of
ُ ُAttentionودعمُتركيزُاالنتباهُعليُعناصرُالمهمةُالمستهدفةُ ُ.

وقد ُدعمت ُبعض ُالد ارســات ُالني ــوورمع ـ ـرفية ُُ Neurocognitive Studiesالتي ُاُج ـ ـريت ُبهـ ـ ــدفُ
المقارنةُبينُالعاديينُوذويُُفرطُالنشاطُالمصحوبُبنقصُاالنتباه Attention Deficit Hyperactivity
)ُDisorders(ADHDالعالقةُبينُالذاكرةُالعاملةُُواالنتباهُ .
القشرةُالجانبية ُ
"حيثُتوصلُالباحثونُُإلىُأنُالفروقُُفيُقدراتُالذاكرةُالعاملةُتقفُوراءُالتنشيطُفيُ ُ
ُالظهرية ُللفص ُاألمامي)ُ Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFCوهي ُالمنطقة ُالمسئولة ُعنُ
نظام ُاالنتباه ُالخاص ُباالحتفاظ ُبالمعلـ ـ ـ ــومات ُالمرتبطة ُبالمهمةُ ،وباإلض ـ ـ ـ ـ ــافة ُلذلك ُفإن ُقدرات ُالذاكرةُ
العاملة ُالمرتفعة ُترتبط ُبالتنشيط ُالمرتفع ُفي ُالمناطق ُالمخية ُالمرتبطة ُبتوجيه ُاالنتباه ُللمثيرات ُولعملياتُ
اختيارُاالستجابةُ )Burgress, Depue, Ruzic, Willcutt, Du & Banich, 2010, 635(ُ.
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وفيُدراسةُلكلُمنُ(ُ)Lavie, Hirst & Fockert, 2004, 352عنُالعالقةُبينُالذاكرةُالعاملةُ
ُواالنتباه ُاالنتقائي ُخلص ُالباحثان ُإلي ُأن ُالذاكرة ُالعاملة ُوعمليات ُالضبط ُالمعرفي ُالمشاركة ُفي ُتنسيقُ
المهامُالثنائية(المزدوجة)ُُDual – Task Coordinationيلعبانُدو ُارُهامُاُفيُتحديدُكفاءةُتثبيطُالمشتتاتُ

ُُ Efficiency of Distractors Rejectionخالل ُمهام ُاالنتباه ُاالنتقائي ُالبصريُ ،كما ُأن ُالعديد ُمنُ

الا ُمن ُتنسيق ُالمهام ُالثنائية ُواالحتفاظ ُالنشط ُفي ُالذاكرة ُالعاملة ُ Active
الدراسات ُالحديثة ُاثبتت ُأن ُك ُ
ُ Maintenance in Working Memoryينشطان ُنفس ُالمناطق ُفي ُالقشرة ُالظهرية ُالجانبية ُللفصُ
األماميُ)ُ .ُDorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC
وبالتاليُنلحظُأنُالدراساتُالنيوروسيكولوجيةُاتسقتُنتائجهاُفيُأنُالقشرةُالظهريةُالجانبيةُللفصُ
األمامي ُُ DLPFCهي ُالمسئولة ُبشكل ُرئيس ُعن ُمهام ُاالنتباه ُوقد ُوجد ُتنشيط ُلنفس ُالمنطقة ُاثناء ُاداءُ
مهام ُالذاكرة ُالعاملةُ ،ولذا ُلم ُتعد ُاألدلة ُعلى ُالعالقة ُالوثيقة ُبين ُالذاكرة ُالعاملة ُُواالنتباه ُمقتصرة ُعلى ُماُ
تقدمه ُالدراسات ُالمعرفية ُمن ُنتائج ُفقط ُمستقاة ُمن ُالمقاييس ُالمعرفية ُلكل ُالمتغيرين ُبل ُدعمتها ُورسختهاُ
الدراساتُالنيورورلوجيةُ .
كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه السمعي
ُفيُدراسةُأجراهاُكالُمنُ)ُ(Colflesh & Conway, 2007, 702عليُعددُُ118شخصُمنُ
طالبُالجامعةُ(ُ71ذكورُ–ُُ47أناث)ُتنا ُولتُأثرُالفروقُالفرديةُفيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُعليُاالنتباهُ
السمعيُالثنائيُالموزعُُ،Divided Attention in Dichotic Listeningوقدُقدمتُنتائجُالدراسةُدعمُاُ

فريدُا ُمنُنوعهُلنظريةُضبطُاالنتباه ُللذاكرةُالعاملةُ،حيثُاثبتتُالدراسةُأن ُاالفرادُمرتفعيُكفاءة ُالذاكرةُ
العاملةُلديهمُقدرةُاكبرُعليُتقسيمُوتوزيعُانتباههمُبشكلُيفوقُأقرانهمُمنُمنخفضيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ

كرتُمنُ
حيثُأن ُُ %66.7منُاألفرادُمرتفعيُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُاستطاعواُاالنتباه ُألسمائهمُعندماُذُ ُ
خاللُسماعةُاألذن ُالتيُيُنطقُمنُخاللهاُرسائلُيجبُتجاهلها(رسائلُدخيلة) ُفيُمقابلُُ %34.5منُ
األفراد ُمنخفضي ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُالذين ُاستطاعوا ُأيضا ُاالنتباه ُألسمائهم ُعندما ُنُطقت ُمن ُخاللُ
سماعةُاألذنُالتيُيجبُتجاهلُرسائلهاُ .
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كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه البصري
ُفيُدراسةُأجراهاُ)ُ(Bleckley, Durso, Crutchfield, Engle & Khanna, 2003طُلبُفيهاُ
منُالمشاركينُالتعرفُعلي ُالحرفُالذيُيظهرُعلي ُهيئةُوميض ُ(فالش)ُلفترةُزمنيةُقصيرةُفيُوسطُ
شاشةُالكمبيوترُكماُيجبُعليهمُتحديدُمكانُحرفُأخرُيظهرُفيُواحدُمنُاألشكالُالثالثُمتحدةُالمركزُ
ثمانيةُاألضالعُوبشكلُتجريبيُيظهرُالحرفُاأل ُولُفيُمركزُالشكلُوالحرفُالثانيُمتغيرُالموضعُحيثُ
يظهرُفيُواحدُمنُُ24موضعُمنُضمنُالثالثُأشكالُالثمانيةُاألضالعُالمتحدةُالمركزُ،وقدُتوصلتُ
الدراسة ُإلي ُأن ُاألفراد ُذويُ ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُالمرتفعة ُيختلفون ُعن ُأقرانهم ُمن ُذويُ ُكفاءة ُالذاكرةُ
المنخفضة ُفي ُطريقة ُتوزيع ُاالنتباه ُAllocate Attention؛ ُوبالتالي ُفإن ُالفرضية ُالمستمدة ُمن ُوجهةُ
النظرُللذاكرةُالعاملةُودورهاُفيُضبطُاالنتباهُتمُتأكيدهاُحيثُثبتُأنُاألفرادُذويُُكفاءةُالذاكرةُالمنخفضةُ
كانواُأقلُقدرةُومرونةُفيُتوزيعُوتقسيمُانتباههمُمنُاألفرادُمرتفعيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ .
تعليق الباحث
يري ُالباحث ُأن ُمفهوم ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُيرتبط ُبقدرة ُالفرد ُعلى ُضبط ُاالنتباه ُوتفادي ُالمشتتاتُباإلضافةُإلىُارتباطهُبالقدرةُالتخزينيةُالتيُتهدفُالستيعابُأكبرُعددُمنُالوحداتُ،لذاُيريُالباحثُأن ُ
ُمصطلحُُWorking Memory Capacityمنُاألدقُترجمتهُتحتُمسميُ(كفاءةُالذاكرةُالعاملة)ُبديالاُ
فةُوالتيُ
عنُسعةُالذاكرةُالعاملةُألنهُيدللُعليُكلُمنُضبطُاالنتباهُالمتزامنُمعُاالحتفاظُالنشطُبالمعر ُ
تخضعُفيُنفسُالوقتُللتمثيلُوالمعالجةُالمعرفيةُ ،وهيُعملياتُمعرفيةُاعقدُمنُأنُيستوعبهاُويفسرهاُ
مصطلحُالسعةُالذيُاريُانهُاكثرُمالئمةُللذاكرةُالقصيرةُالمديُالتيُتختصُباالحتفاظُالخاملُللمعرفةُ
دون ُحدوثُمعالجة؛ُولذاُتباينتُطبيعةُالمهامُالتيُاُستخدمتُفيُقياسُسعةُالذاكرةُقصيرةُالمديُعنُ
تلكُالمستخدمةُفيُقياسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ،ففيُحينُكانتُمهامُالمديُالبسيطُالتيُتقيسُسعةُالذاكرةُ
قصيرةُالمديُتركزُعليُاالسترجاع ُفقطُ،كانتُفيُالمقابلُمهامُالمديُالمعقدُالتيُتقيسُكفاءةُالذاكرةُ
العاملةُتقيسُالتخزينُالنشطُالمتزامنُمعُمعالجةُمعرفيةُلمعادالتُرياضيةُأوُفهمُجملُأوُالحكمُعلىُ
تطابقُاشكالُذاتُطابعُفراغي؛ُمماُيُنتجُقد ُارُكبي ُارُمنُالعبءُعليُالذاكرةُالعاملةُألنهُيجبُعليُالفردُ
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االحتفاظُببعضُالبنودُومواجهةُالتشويشُالناتجُعنُالمعالجةُالتزامنيةُلمهامُاخريُواليتمُذلكُإالُبتركيزُ
االنتباهُعليُالمثيراتُالمستهدفةُُ,وكذاُتحويلهُبكفاءةُمنُمهمةُألخريُُ ُ.
كانتُوجهةُالنظرُالتقليديةُلطبيعةُالع ـ ــالقةُبينُالذاك ـ ـ ـ ـرةُالعاملةُُواالنتباه ُوالمستمدةُمنُالنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرياتُالتقليديةُلتنا ُولُومعالجةُالمعلوماتُتُفيدُبأنُاالنتباهُيؤثرُعلىُالذاكرةُالعاملةُبحكمُأنهُيسبقهاُفيُنموذجُ
معالجة ُالمعلومات ُحيث ُيختص ُاالنتباه ُباستقبال ُالمعلومات ُمن ُالمسجالت ُالحاسية ُ Sensory
ُRegistersليسمحُلبعضهاُانتقائياُبالمرورُإلىُالمخزنُقصيرُاألمدُويمنعُاألخرىُ .

ولكنُالعديدُمنُالدراساتُالحديثةُالتيُأُجريتُفيُنهاياتُعقدُالتسعينياتُوبدايةُالقرن ُالحاليُأثبتتُوجهةُالنظرُاألخرىُوهيُأنُالذاكرةُالعاملةُتحتويُعليُأحدُالمكوناتُ(المنفذُالمركزي)ُالذيُلديهُالقدرةُ
عـ ـ ـليُتوجيهُُGuideاالنتباهُليتمُالتركـ ـ ـيزُُFocusعل ـ ـ ـيُبعضُالمثيراتُالمـ ـ ـ ـرتبطةُباله ـ ـ ـدفُ(المهـ ـ ـ ـمة)ُ

ُRelevant Stimuliفيُحينُيتمُتثبيطُاألخرىُُُوهكذاُيحدثُاالنتباهُاالنتقائي.
وهذاُالُيمنعُأنُاالنتباهُبعدُاستبعادهُللمثيراتُوالمعلوماتُغيرُالمرتبطةُيقللُمنُالتحميلُُLoadعلىُالذاكرةُالعاملةُوسعتهاُ .
وقد ُتوصلت ُالدراسات ُالتي ُأجريت ُفي ُهذا ُالصدد ُحول ُعالقة ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُبضبط ُاالنتباهُُAttention Controlأوُباالنتباهُالموزعُ(المقسم)ُُDivided Attentionأوُباالنتباهُاالنتقائيُ Selective
ُ Attentionأن ُذويُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُالمرتفعةُكانوا ُاألفضلُأداءاُ ُعلى ُمعظمُمهامُاالنتباه ُالتيُيتمُ
قياسهاُ .

ةُمنُاألهميةُوأن ُلهُعالقةُوثيقةُبالعديدُمنُ
ُ
ويالحظُأن ُمفهومُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُعلي ُدرجةُكبيرالمهامُالمعرفية(القدراتُالمعرفية)ُCognitive Abilitiesسواءُالبسيطةُأوُالمعقدةُولعلُأ ُوثقهاُصلةُبكفاءةُ
الذاكرةُالعاملةُهوُاالنتباه ُلدرجةُأن ُالبعضُمنُالباحثينُرغمُأنهمُقلةُيستخدمونُمصطلحُكفاءة ُالذاكرةُ
العاملة ُبصورة ُتبادلية ُمع ُمصطلح ُاالنتباه ُالتنفيذي ُُ Executive Attentionأو ُضبط ُاالنتباهُ
ُُ Controlled Attentionوأيضُا ُلهُدورُفيُالعديدُمنُالمهامُاألخرىُكاالستدالل ُوفهمُاللغةُواستخدامُ

ُوأيضا ُبالذكاء ُالفطري ُالسائل ُ(العام)ُ
ُواالستدعاء ُمن ُالذاكرة ُطويلة ُالمدى ُ
االستراتيجيات ُالمعرفية ُ
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الاُمثارُحاليُاُفيُالعديدُمنُالدراساتُاألجنبيةُ
)ُ،General Fluid Intelligence(GFبلُأنُهناكُتساؤُ
وهوُهلُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُُWMCهوُالوجهُاألخرُأوُالمرادفُللذكاءُالعامُُGF؟ ُ

كفاءة الذاكرة العاملة والعمليات المعرفية الخرى
يُنظرُلكفاءةُالذاكرةُالعاملةُبأنهاُمحددةُُLimitedولكنهاُحاسمةُُCrucialفيُمعالجةُالمعلوماتُ،
وهناكُدليلُعليُأنُفاعليةُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُتختلفُمنُفردُألخرُُوأنُهذاُاالختالفُيؤثرُعلىُمديُ
كبيرُمنُالمهامُالمعرفيةُمثلُاالستداللُواكتسابُمفرداتُجديدةُوالفهمُالقرائيُوحلُالمشكالت.
)ُ (Riding, Grimley, Dahraei & Banner, 2003, 151
الا ُمنبئُا ُقويُا ُلكل ُمنُالقدرات ُالعقليةُالعليا ُوالمنخفضةُ ،فعليُ
ُوتُعتبر ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُعام ُ

س ـ ـبيلُالمثالُفإنُكفاءةُالذاكـ ـ ـ ـرةُالعاملةُهيُالمسـ ــئولةُبشكلُكبيرُعنُالتباينُفيُقدراتُاالستداللُالمعقدةُ
والذكاءُالسائلُ(الفطريُ)ُالعام)ُ (Broadway & Engle, 2011, 115
ُُ

ُ ُوتشاركُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُلدىُالبشرُبحواليُُ%50منُتباينُالذكاءُالسائلُالعامُ General

الا ُمنبئُا ُبالعديدُمنُالمهامُاالستدالليةُوبالعديدُمنُمقاييس ُالقدراتُ
ُ Fluid Intelligenceويعتبرُعام ـ ـ ُ

المعرفيةُالعلياُ ُ (Little, Lewndowsky & Criag, 2014, 918).

وقدُنالتُالعالقةُبينُالذاكرةُالعاملةُوالذكاءُالمزيدُمنُاالهتمامُ،حيثُافترضتُاألبحاثُالمبكرةُفيُ
مجالُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوالقدرةُاالستدالليةُُReasoning Abilityأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُربماُتكونُ
هيُالعاملُالعامُ)ُ(gfطبقاُلسبيرمانُ،ولكنُفيُالوقتُالحاليُأُجريتُالعديدُمنُالدراساتُالتيُكشفتُ
عنُالعديدُمنُالعملياتُاألساسيةُالتيُتتمُداخلُالذاكرةُالعاملةُوذلكُباستخدامُمهامُالذاكرةُالعاملةُ
درجاتُ
وبمراجعةُتلكُاألبحاثُثبتُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوالعاملُالعامُهماُفيُالحقيقةُعليُأعليُ ُ
االرتباطُولكنهماُليساُمتطابقانُُHighly Related but no Identicalوعالوةُعليُذلكُفإنُمهامُمديُ
الذاكرةُالعاملةُتتضمنُميكانزمُ(ألية)ُالضبطُالتنفيذيُُExecutive Control Mechanismوهيُ
المسئولةُعنُمقاومةُالتشويشُوأنُهذهُالقدرةُيتحكمُفيهاُأجزاءُمنُالقشرةُالجبهيةُُPrefrontal Cortex
وهذاُهوُأساسُالعالقةُماُبينُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوالذكاءُحيثُأنُميكانزمُضبطُاالنتباهُالتنفيذيُهوُ ُ
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عاملُالربطُبينهماُوالمسئولُعنهُهيُالقشرةُالجبهيةُ (Conway, Kane & Engle, 2003, 547).
وفي ُمحا ُولتهم ُلتفسير ُالعالقة ُبين ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُوالعامل ُالعام ُ(الذكاء) ُفإن ُكال ُمنُ
)ُ (Unsworth, Spillers & Brewer, 2009, 391قد ُافترضوا ُنموذج ُثنائي ُالمكونات ُ Dual
ُComponent Frameworkلتفسيرُتلكُالعالقةُيرونُفيهُأنُجزءاُمنُالعالقةُبينُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ
والذكاء ُيعود ُإلي ُقدرات ُضبط ُاالنتباهُ ،مع ُمراعاة ُأن ُضبط ُاالنتباه ُليس ُهو ُالوسيط ُالكامل ُ Fully
الا ُأخرُيتشاركُمعُضبطُاالنتباه ُفيُجزءُمنُ
ُ Mediateللعالقةُماُبينهماُ،ولكنهماُأيضُا ُيقترحون ُعام ُ
التباينُمعُالعاملُالعامُوهوُاالسترجاع(االستدعاء)ُالمنضبطُُ Controlled Retrievalوالذيُخاللهُالُ

يمكن ُاالحتفاظ ُبالمعلوماتُفيُبؤرةُاالهتمامُُ Focus of Attentionبسبب ُالمشتتاتُُ Distractionأوُ
بسببُقيود(محدودية)ُالسعةُ .ُCapacity Constrains
ُالمعرفيةُ
ُ
ُوال ُتقتصرُعالقةُكفاءة ُالذاكرةُالعاملة ُبالذكاءُفقطُولكنها ُترتبط ُبالعديدُمن ُالجوانب
األخرىُ،حيثُيريُ)ُ(Unsworth, Redick, Heitz, Broadway & Engle, 2009, 635أنُالذاكرةُ
العاملةُمنغمسةُُInvolved inفيُالعديدُمنُالمهامُاليوميةُوالتيُتتضمنُاللغةُُLanguageوالفهمُالقرائيُ
ُُReading ComprehensionواالستداللُُReasoningوحلُالمشكالتُُ .Problem Solving
ويتفقُكل ُمنُ)ُ (Vazquez & Rey-Fernandez, 2008, 46معُذلكُبقولهماُإنُالذاكرةُ
العاملة ُواحدة ُمن ُمكونات ُالنظام ُالمعرفي ُوالتي ُأخذت ُأكبر ُاالهتمام ُفي ُمجال ُعلم ُالنفس ُالمعرفيُ
ُ Cognitive Psychologyوعلومُاألعصابُُ Neuroscienceوربماُيعودُالسببُوراءُذلكُإلى ُاألدلةُ
التجريبية ُالتي ُاثبتت ُدور ُالذاكرة ُالعاملة ُالفاعل ُفي ُالوظائف ُالمعرفية ُالعليا ُ Higher Cognitive
ائيُواالستداللُوالتعلمُ ُ.
ُFunctionsكالفهمُالقر ُ
وقدُاثبتتُالعديدُمنُالدراساتُأنُللذاكرةُالعاملةُدو ُارُمهمُاُللغايةُفيُمجالُالتحصيلُالدراسيُ ُوقدُ

دعم ُذلك ُمجموعة ُمن ُاألبحاث ُالتربوية ُالنيورولوجية ُ(العصبية) ُ Educational Neuroscience
ُResearchوالتيُأُجريتُفيُتايلندُوالتيُدرستُنواتجُالتعلمُفيُمجالُالعلومُ .
)(Srikoon, Bunterm, Wattanan & Wantang, 2012, 1645
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ُوتُشيرُنتائجُاألبحاثُإليُوجودُعالقةُبينُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوالقدرةُعليُحل ُالمشكالتُفقدُ
وجدُ)ُ (Song et al, 2011تأثي ُارُجوهريُاُُ Main Effectلمديُالذاكرةُالعاملةُاللفظيةُ Verbal WM

ُ Spanعلي ُالقدرة ُعلي ُحل ُالمشكالت ُاللغوية ُ(اللفظية) ُعالية ُالصعوبة ُ High-Level Difficulty
ُ،Word Problem Solving Abilityكماُأن ُ)ُ (De Dreu et al, 2012قد ُافترضوا ُأن ُالسيطرةُ
التنفيذيةُُExecutive Controlتلعبُدو ُارُهامُاُفيُانجازُالمشكالتُاإلبداعيةُوقدُوجدواُأنهُتحتُظروفُ

التحميلُالمعرفيُُCognitive Loadفإنُالمشاركينُقدُأدواُبشكلُسيئُعليُالمهامُاالبتكاريةُوقدُخلصُ
نُإليُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُضروريةُلالبتكارُوذلكُألنهاُتمكنُالفردُمنُاالحتفاظُبتُركيزُ
هؤالءُالمؤلفو ُ
انتباههُعليُالمهمةُوتحميُمنُالشرودُالذهنيُغيرُالمرغوبُبهُ .
)(Yeh, Tsai, Hsu & Lin, 2014, 153
ُُويالحظُأن ُكفاءة ُالذاك ـ ـ ـرةُالعاملةُتتغيرُمنُشخصُألخ ـ ـ ـ ـرُكماُأنهاُتتغيرُللف ـ ـ ـردُالواحدُمعُ
تغير ُعمرهُفهيُتبدأُبالزيادةُخاللُفترةُالطفولةُ،فالطفلُالصغيرُلديهُسعةُمحدودةُللغايةُتنموُوتزدادُ
تدريجيُا ُحتىُسنُالمراهقةُُ Teenage Yearsوعندماُيصلُلمرحلةُالبلوغُفإن ُسعةُالذاكرةُالعاملةُلديهُ
تكون ُتقريباُضعفُماُكانت ُعليهُعندُسنُُ 4سنواتُوالشكلُالتاليُيظهرُمنحنياتُزيادةُسعةُالذاكرةُ

العاملةُلفردينُاحداهماُمتوسط(عادى)ُالسعةُواألخرُمنخفض ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسعةُالذاكرةُالعاملة ُ
ُ
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ـ ـ ـ ـ ـ ــُطفلُعادىُالسعة ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ...طفلُمنخفضُالسعة ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ|ُُُُُُُُُُُُُ|ُُُُُُُُُُُُُُ| ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ15عامُُُُُُُ11عامُُُُُُُُُُ4اعوام ُ
شكلُ(ُ)6تغيرُسعةُالذاكرةُالعاملةُحسبُالعمر)ُ (Gathercole & Dalloway, 2007, 7-8
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قياس كفاءة الذاكرة العاملة باستخدام مهام المدي المعقد ُ
البدُللمهـ ـ ـامُالتيُتُستخدمُفيُقياسُالذاك ـ ـ ـرةُالعاملةُأن ُتقيسُقدرةُالفردُعلى ُاستبقاءُالمعلوماتُ
المرتبطةُبالمهمةُفي ُص ـ ـ ـ ـورةُنشطةُُ Active Stateوفيُنفسُالوقتُوبص ـ ـ ـورةُتزامنيةُيحدثُمعالجةُ
منظمةُ،على ُسبيل ُالمثالُفإن ُاألفرادُالذينُيؤدون ُمهامُالذاكرةُالعاملةُيجبُعليهمُتذكرُبعضُالبنودُ
وتجاهل ُأو ُقمع ُُ Inhibitبنود ُأخري ُبينما ُهم ُيكملون ُعمليات ُمرتبطة ُبالمهمة ُ Task-Relevant
ُOperationsوباإلض ـ ـ ـافةُإلىُذلكُفإنُمهامُالذاكـ ـ ـ ـ ـرةُالعاملةُتحتاجُإلىُالقيامُباالستداللُُ ُinference
والتحويلُ TransformationوالمراقبةُُMonitoringللمعلوماتُالمرتبطةُوغيرُالمرتبطةُبالمهمةُ .
)ُ (Swanson & Zheng, 2013, 215
ُ ُوفيُواحدةُمنُ ُأوائلُالمح ُاوالتُلقياسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُقامُ"دانيمانُوكاربنتر" &Daneman
ُCarpenter 1980بابتكارُمهمةُمدىُالقراءةُُ ُ،Reading Span Taskوفيُهذهُالمهمةُفإنُالمشاركينُ
يُطلبُمنهمُأنُيقرؤواُمجموعةُمنُالجملُ،ثمُيحا ُولونُُاستدعاءُالكلمةُاألخيرةُمنُكلُجملةُ،وقدُافترضُ
كالُمنُ"دانيمان ُوكاربنتر" ُأن ُهذهُالمهمةُتقدمُقياساُفعاالُلكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُوذلكُألنهاُتقيسُالقدرةُ
عليُتخزينُومعالجةُالمعلوماتُبشكلُتزامنيُ،وهذاُهوُمحورُمفهومُالذاكرةُالعاملةُ،وقدُخلصُكالُمنُ
"دانيمان ُوكاربنتر" ُإلي ُأن ُالقدرة ُعلي ُتزامنية ُالتخزين ُمع ُالمعالجة ُهي ُالعنصر ُالرئيس ُلنظام ُالذاكرةُ
العاملة؛ ُُوانطالقا ُمنُهذهُالفكرة(النظرية)ُفإن ُعددُا ُأخراُمنُمهامُالمدىُالمعقدُتمُتطويرهاُالحقاُلقياسُ
كفاءةُالذاكرةُالعاملةُوكلهاُتنطلقُمنُنفسُاألساسُوالمتطلباتُوهىُالتخزينُوالمعالجةُ،فعليُسبيلُالمثالُ
يتمُفيُكلُمهامُمديُالذاكرةُالعاملة ُتقديمُالمفاهيمُمصحوبةُبنوعُماُمنُالنشاطُالمعرفيُغيرُالمرتبطُ
بالمهامُالمقدمةُ ،وعالُوة ُعلي ُذلكُفإن ُالمشاركينُيقومون ُبعدُذلكُباستدعاءُالمفاهيمُالمزمعُاستدعائهاُ
حسب ُترتيب ُعرضها(تسلسل ُعرضها) ُوالتغير ُبين ُتلك ُالمهام ُيعتمد ُعلي ُطبيعة ُالنشاط ُالذى ُيطلبُ
معالجتهُوعلي ُطبيعةُالمفاهيمُالتيُيطلبُاستدعائها(Unswoth, Redick, Heitz, Broadway & .
ُ
)Engle, 2009, 636
إنُمهامُمدىُالذاكرةُالعاملةُتمُتصميمهاُانطالقاُمنُمنظورُُ ُBaddeley & Hitch 1974
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للذاكرةُالعاملةُوالذيُاكدُعليُاألهميةُالوظيفيةُُFunctional Importanceلنظامُالذاكرةُالمؤقتُ(الحالي)ُ
ُImmediateوالذىُباختصارُيتولىُاالحتفاظُبكميةُمحددةُمنُالمعلوماتُلتكونُفيُخدمةُالنشاطُالعقليُ
المتدفق ُ(األنى) ُوقد ُاُبتكرت ُمقاييس ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملةُليسُفقط ُلقياس ُالتخزين ُالمؤقت ُللمعلوماتُ
وللتكرارُ(االسترجاع)ُُ Rehearsalكماُهوُالحالُمعُقياسُسعةُالذاكرةُقصيرةُالمدةُ Short Term
)ُ Memory Capacity(STMCكمقياس ُمهام ُاألرقام ُ– ُمهام ُالكلمة ُولكن ُأيضُا ُمن ُأجل ُالمعالجةُ
التزامنية ُُ Simultaneous Processingلمعلومات ُإضافيةُ ،ومهام ُمدى ُالذاكرة ُالعاملة ُتلك ُيتم ُفيهاُ
استدعاءُمثيرُماُتمُتقديمهُكاألرقامُأوُالكلماتُوتمُذلكُمتزامناُمعُمعالجةُمهمةُثانويةُأخرىُكفهمُجملةُ
–ُحلُمعادلةُ–ُأوُأنُيعددُ(يحددُعدد)ُمجموعةُمنُاألسهمُُEnumerating an Array of Shapes
)ُ (Conway, Kane, Buting, Hambrick, Wilhlem & Engle, 2005, 771
ُوقدُتمُتطويرُالعديدُمنُمهامُالذاكرةُالعاملةُمنذُمهمةُمدىُالقراءةُوهيُالمهمةُالرائدةُالتيُابتكرها ُ
ُكالُمنُ"دانيمانُوكاربنتر"ُوتشتركُكلُالمهامُفيُوجودُمجموعةُمنُالبنودُُItemsيجبُتذكرهاُ،ويتخللُ
المهمة ُبعض ُاألنشطة ُالمشتتة ُُ Distracting Activityباإلضافة ُإلي ُأن ُكل ُتلك ُالمهام ُتتطلبُ
االسترجاع(االستدعاء)ُالتتابعيُللبنودُ،أماُماُيختلفُمنُمهمةُألخرىُفهيُطبيعةُالمشتتُباإلضافةُإليُ
هاُواالختالف ُفيُمهمةُالتشتيتُتتضمنُقراءةُجملُ(مهمةُمدىُالقراءة)ُ،أو ُحلُ
البنودُالتيُيجبُتذكُر ُ
بألوانُمختلفةُ(مهمةُمدىُالحساب(العد)ُ،أوُ
المسائلُالرياضيةُ(مهمةُمدىُالعملية)ُ،أوُعددُمنُالدوائرُ ُ
الحكمُعلي ُماُإذاُكانتُمجموعةُمنُالحروفُمعروضةُبشكلُطبيعيُأمُمعكوسةُ(وضعُالمرآة)(مهمةُ
)ُ،واالختالف ُفيُنوعيةُالمصطلحاتُالتيُيجبُتذكُرهاُتتضمنُاألرقامُُ Digitsوالحروفُ
المدىُالمكاني ُ
ُLettersوالكلمـ ـ ـاتُُWordsواألشك ـ ـالُُShapesواألماك ـ ـنُفيُالف ـ ـراغُُSpatial Locationsوكلُهذهُ ُ
األشياءُيجبُاستدعائهاُبنفسُترتيبُعرضها(Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, 2005, .
)ُ ُ498
ُومهامُالمدىُالبسيطُ)ُSimple Span Tasks(SSTوالتيُخاللهاُيجبُعلىُالمشاركينُاستدعاءُ
قائمةُبمجموعةُمنُالمثيراتُبعدُفترةُاستبقاءُ(فاصلُاحتفاظ)ُُ Retention Intervalأما ُمهامُالمدىُ
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المعقدُ)ُ Complex Span Tasks(CSTsفإنهاُتحتاجُإلى ُانجازُمهامُأخرىُإضافيةُ(مهامُثانوية)ُ
كتقييم ُبعض ُالمعادالت ُوهذا ُالدمج ُبين ُالتخزين ُقصير ُالمدى ُوالمعالجة ُيتماشى ُويتسق ُمع ُالتعريفُ
األساسيُللذاكرةُالعاملةُكمكونُتخزينُومعالجةُبشكلُمتزامن(Schmiedek, Hildebrant, Lovden, .
)ُ Wilhlem & Lindenberger, 2009, 1089
ُويرىُ)ُ (Engle, 2002, 21أن ُمقاييسُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُتعكسُكالُمنُعملياتُالذاكرةُ
ُُMemory ProcessesواالنتباهُالتنفيذيُُExecutive Attentionبينماُتعكسُمقاييسُالذاكرةُالقصيرةُ
المدى ُعمليات ُالذاكرة ُاأل ُولية ُُ Primary Memory Processesمثل ُال ُدمج Groupingوالتجميعُ
ُChunkingوالتسميعُُ،Rehearsalعلىُسبيلُالمثالُفيُمهمةُمدىُاألرقامُالتقليديةُيرىُالمشارك ُونُُأوُ
يقرونُقائمةُمنُاألرقامُثمُيُطلبُمنهمُاستدعائهاُبنفسُترتيبُعرضهاُ ُ.
ُأ
ُتقاس ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملة ُ)ُ Working Memory Capacity(WMCباستخدام ُمهام ُالمدىُ
المعقدُوالتيُتتكونُمنُمكونينُمتمايزينُُTwo Distinct Componentهماُ :
-1مكونُالمعالجةُُ ُProcessing Component
-2مكونُالتخزينُالتزامنيُConcurrent Storage Componentوالذىُمنُخاللهُيطلبُمنُالمشاركُ
أنُيتذكرُمعلوماتُغيرُمترابطةُحيثُأنُهذهُالمهامُتتطلبُمنُالمفحوصينُمعالجةُوتخزينُالمعلوماتُ
بشكلُتزامنيُ،وتعتبرُمهامُالمدىُالمعقدُمقاييسُتتنبأُأيضاُبالقدرةُالمعرفيةُبشكلُعامُوالذىُيعتقدُالبعضُ
أنهاُقدرةُهامةُلضبطُاالنتباهُ Control Attentionوقدرةُعلي ُتركيزُاالنتباهُُ to Focus Attentionأوُ
لمنعُالمثيراتُالدخيلةُ،وتختلفُمهامُالمدىُالمعقدُعنُمهامُالمدىُالبسيطُُSimple Span Tasksالتيُ
تتوقف ُعند ُحدود ُالذاكرة ُقصيرة ُالمدى ُأما ُمهام ُالمدى ُالمعقد ُفتتطلب ُتزامنية ُاالحتفاظُ
والمعالجةُ ُ(Sanchez et al, 2010, 488).
ُوتُعتبرُمهامُمدىُالذاكرةُالعاملةُمثلُمهامُمدىُالعدُ(الحساب)ُومهامُمدىُالعمليةُومهامُمدىُ
القراءةُمنُأكثرُأدواتُالقياسُانتشا ُارُواستخدامُاُفيُمجالُعلمُالنفسُالمعرفيُُCognitive Psychology
وشهرتهاُتلكُلمُتتأتىُفقطُمنُجدارتهاُالمنهجيةُالعلميةُ Methodological Meritولكن ُأيضُا ُبسببُ
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التقدم ُالنظري ُفي ُدراسة ُالسلوك ُالبشرىُ ُمنذ ُالثورةُالمعرفية ُوالتيُوضعت ُمفهوم ُالذاكرةُالعاملة ُُWM
كمفهومُمركزيُفيُعلمُالنفسُ،ومنهجيُاُفإنُمهامُمدىُالذاكرةُالعاملةُقدُثبتُصدقهاُوثباتها.

)ُ (Conway, Kane, Buting, Hambrick, Wilhlem & Engle, 2005, 769

وعـ ـ ـ ـادةُماُيتمُبناءُمهامُالمـ ـ ـدىُالمعقدُعليُنحوُيهدفُإليُتكرارُأداءُوظائفُالذاكرةُفيُالعالمُ
الحقيقيُ(الفعلي)ُُIntended to Replicate Real-World Memory Functionsكتلكُالتيُتحدُثُ
أثناءُالقراءةُلغرضُالفهم؛ ُولعلُهذاُيكون ُهوُالسببُوراءُارتفاعُمعامالتُاالرتباط ُماُبينُتلك ُالمهامُ
والتعلمُاألكاديميُُ Academic Learningوالمهامُالمعرفيةُالعلياُبشكلُأ ُوضحُوأكبرُمنُمهامُالمدىُ
البسيطُ،وليسُهناكُشكُبأنُمهامُالمدىُالمعقدُتضعُالذاكرةُالعاملةُالتنفيذيةُموضعُاالختبارُويقعُعليُ
عاتقُالذاكرةُالعاملةُالتنفيذيةُمسئوليةُمواجهةُالتحديُالمتمثلُفيُاالحتفاظ ُبالمعلوماتُمعُتقليلُتأثيرُ
الاُسريعُاُُRapid Switchبينُمعالجةُالتداخلُواعادةُ
التداخل(التشويش)ُ،واذاُلمُيتمُتثبيطُالتداخلُفإنُتحوُ
تسميعُوتكرارُالمعلوماتُيمكنُأن ُيحمىُ Preserveبعضاُمنُالمدىُ،ولذاُفإن ُالمدىُالذىُينتجُمنُ

ةُالعاملةُالتنفيذيةُ،والمدى ُ
ُ
أنشطةُمهامُالمدىُالمعقدُيسمحُلناُبالوص ـ ـولُالستنتاجاتُحولُفعاليةُالذاك ـ ـ ـر
ُالمركبُاألقلُمنُالمتوسطُهوُأحدُاألدلةُعلىُالعجزُفيُالذاكرةُالعاملةُالتنفيذيةُ.
)ُ (Dehn, 2008, 133
وتحتاجُمهامُمدىُالذاكرةُالعاملةُمثلُمهامُمدىُالقراءةُومهامُمدىُالعملياتُمنُاألفرادُأنُيعالجواُ
بعضُالمثيراتُويحتفظواُببعضُالمعلوماتُوذلكُبشكلُمتزامنُ،ففيُمهامُمدىُالقراءةُيقرأُالمشاركينُ
تترُاوحُماُبينُعددُُ5-2جملُثمُيستدعونُالكلمةُاألخيرةُالتيُتوجدُوراءُكلُجملةُ ُوفيُ
عدداُمنُالجملُ ُ
مهامُمدىُالعمليةُوبشكلُمشابهُفإنُالمشاركينُيدققونُويتأكدونُمنُحلُمعادالتُرياضيةُويحا ُولونُُتذكرُ
مجموعةُمنُالكلماتُالتيُتعرضُبعدُكلُمحا ُولةُ،وهذاُاألمرُالذىُيتطلبُالمعالجةُوالتخزينُللمعل ُوماتُ
معاُوبشكلُمتزامنُيُعتقدُأنهُاألقربُللمهامُالمعرفيةُاليوميةُبشكلُأكبرُمنُمهامُالتخزينُالبسيطة.
)ُ (Friedman & Miyake, 2004, 136
كبيرينُمنُالفاحصُُExperimenterسواءُفيُتوجيه ُ
تحتاجُمهامُمدىُالذاكرةُالعاملةُجهدُووقتُ ُ
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ُومتابعةُالمفحوصينُأوُفيُتسجيلُالدرجاتُ،عليُسبيلُالمثالُمهمةُمدىُالعمليةُ Operation Span
ُTaskالتيُأجراهاُُEngle 1989طلبُفيهاُمنُالمفحوصينُحلُمجموعةُمنُالمعادالتُالرياضيةُبينماُ
ن ُ تذكرُمجموعةُمنُالكلماتُغيرُالمترابطةُويتمُتقديمُ(عرض)ُسلسلةُالعملية-الكلمةُفيُوقتُ
يحا ُولو ُ
واحدُ ُوفيُكلُمحا ُولةُيقومُالمشاركينُبقراءةُالمعادلةُالرياضيةُبصوتُمرتفعُمعُمحا ُولةُحلهاُثمُيلىُذلكُ
قراءةُالكلمةُبصوتُمرتفعُويقومُالفاحص(مجريُُاالختبار)ُبالضغطُعليُزرُُKeyلالنتقالُلسلسلةُعملية-
كلمةُأخرىُ،وبعدُاستكمالُمجموعةُكاملةُيقومُالمشاركينُباستدعاءُالكلماتُبنفسُترتيبُعرضهاُعليُ
سبيلُالمثالُُُُُُ:

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهلُ(1ُ=ُ)1-2/8؟ُدب ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهلُ(8=2+ُ)1*6؟ُحفار ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهلُ(15=5-ُ)2*10؟ُوظيفة ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ؟؟؟ ُ
ويعدُظهورُعالماتُاالستفهامُوالتيُتعتبرُتلميحه(مفتاح)ُللمشاركينُبأنُيقومواُبكتابةُالكلماتُ ُ
بنفس ُترتيبُعرضهاُوظهورهاُوألن ُهذهُالمهمةُتعتمدُعلى ُالفاحصُبشكلُرئيسُلذاُتحتاجُتقريباُُ20
دقيقةُمنُالفاحصُإلجرائهاُلكلُمفحوصُوتسجيلُاالستجاباتُُوأكثرُمنُذلكُفإنُالمُشاركينُيُطلبُمنهمُ
قراءة ُسلسلة ُالعملية-الكلمة ُبصوت ُمرتفع ُوذلك ُلمنع ُالتسميع ُللمصطلحات ُالمُزمع ُاسترجاعها ُلذا ُمنُ
الصعب ُإجراء ُهذه ُالمهمةُللمشاركين ُبشكل ُجماعي(Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, .
)ُ 2005, 498-499
ُوتحتاجُالنسخةُالتقليديةُمنُمهامُمدىُالذاك ـ ـ ـرةُالعاملةُإلىُأنُيتحكمُالفاحصُفيُطريقةُعرض ُ
ُالمثيرُ،وهناُيظهرُنوعينُمنُالعوائقُفيُمجالُتطبيقُتلكُالنسخةُهماُ :
(ُ)1أنُوجودُالفاحصُبالق ـ ـربُمنُالمفحـ ـ ـ ـوصُربماُيؤثرُعلىُأداءُالمفحوصُمماُيؤدىُإلىُالتواء(انحياز)ُ
فيُالدرجاتُُ ُLeading to a bias in The Score
(ُ)2يُمثلُإجراءُالتطبيقُعبئاُمتزايداُعلىُالفاحصُمنُحيثُالوقتُوالحاجةُإلىُاالنتباهُالمستمر ُ
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ُللمفحوصينُمماُيجعلُتطبيقُتلكُالمهمةُبشكلُجماعيُمنُالصعوبةُبمكانُ ،ولذاُفإنهُدائماُماُيتمُ
التطبيقُبشكلُفردى؛ُولذاُكانتُالحاجةُإلى ُنسخةُجديدةُتتفادىُتلكُالعيوبُوخاصةُأن ُدراسة ُالفروقُ
الاُمنُ
الفرديةُيتطلبُاستخدامُعيناتُكبيرةُالعددُوسيتمُتوفيرُالكثيرُمنُالوقتُلوُطُبقتُبشكلُجماعيُبد ُ
الشكلُالفرديُوحديثُاُتمُتطويرُالنسخةُاأل ُوتوماتيكيةُُAutomatedوالتيُثبتُصدقهاُوثباتهاُ .
)ُ (Vazquez & Rey-Fernandez, 2008, 47

وي ـ ـ ـرىُ ) (Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, 2005, 499أيضُا ُأن ُالنسـ ـخةُ

األوتوماتيكيةُ(المـ ـ ـبرمجة)ُُAutomated Versionتمُتطويرهاُمنُأجلُتفادىُالعيوبُالسالفةُالذكرُوذلكُ
بتطوير ُمهام ُتتميز ُبثباتها ُوصدقها ُومبرمجةُ ،وبالتالي ُيسهل ُتطبيقها ُفي ُالحقل ُالتعليمي ُ ُوفي ُالعيادةُ
ُ ُClinicوفيُالمعملُُ،Laboratoryكماُيسهلُتطبيقهاُعليُمجموعاتُكبيرة؛ُلذاُتمُتطويرُالنسخةُالتيُ
يتمُتطبيقهاُباستخ ـ ـدامُالما ُوسُ(الفأرة)ُ Mouseوذلكُاعتمادُا ُعلي ُقـ ـ ـ ـدرةُكلُفردُعلي ُاستكمالُمهمتهُ
ويقومُالبرنامجُبشكلُآليُبتسجيلُالدرجاتُوحسابُالمعدالتُوزمنُاالستجابةُ .

مهام المدى المعقد الوتوماتيكية(المبرمجة) )ُ Automated Complex Span Tasks(ACST
يرى ُكال ُمن ُ)ُ (Chein, Moore & Conway, 2011,551أنه ُومن ُخالل ُالفحص ُالجيدُ
لألبحاثُوالدراساتُالمتعلقةُبالذاكرةُالعاملةُخاللُالثالثينُعامُاُاألخيرةُثبتُأنُأكثرُمقاييسُالذاكرةُالعاملةُ

مصداقيةُوثباتُاُهيُمقاييسُمهامُالمدىُالمعقدُللذاكرةُالعاملةُُComplex Working Memory Span
مثلُمهامُمدىُالقراءةُومهامُمدىُالعمليةُوخاللُتلكُالمهامُفإنُالمفحوصينُيتذكرونُقائمةُبمجموعةُمنُ

المثيراتُوبشكلُمتزامنُSimultaneouslyمعُذلكُيؤدونُمهمةُمعالجةُثانويةُ،وتختلفُمهامُمدىُالذاكرةُ
العاملةُالمُعقدةُعنُمهامُالذاكرةُالقصيرةُالمدىُالعاديةُكمهامُمدىُاألرقامُومدىُالكلمةُفيُأنُمهامُمدىُ
الذاكرة ُالعاملة ُتتطلب ُمن ُالمفحوص ُأن ُيُحول ُاالنتباه ُبعيدا ُُ Shift Attention awayعن ُالمثيراتُ
المتعاقبةُالتيُيجبُتذكرهاُوذلكُمنُأجلُإنجازُمهمةُأخرىُ .
ُومقارنةُبمهامُالمدىُالمعقدُالتقليدية  Traditional Complex Span Tasksفإنُمهامُالمدىُ
المعقدُاأل ُوتوماتيكية(المبرمجة)ُُAutomated Complex Span Tasksيسهُلُإدارتهاُومبرمجةُبالكاملُ
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(محوسبةُبالكامل)ُُ Completely Computerizedوتطبقُباستخدام ُالما ُوس ُُ Mouse Drivenوتقومُ
بتسجيلُالدرجاتُأ ُوتوماتيكياُ ُ Automatically Scoredباإلضافةُإلي ُذلكُفإن ُالنسخةُالمبرمجةُتقومُ
بإيجادُدمجُعشوائيُبينُعددُالمح ُاوالتُ ُTrials NumberوأطوالُالقوائمُُList Lengthsفيُكلُتطبيقُ،
والبنودُالمُزمعُاستدعائهاُمستقلةُعنُمهمةُالمعالجةُوتُقدمُالتغذيةُالمرتدةُبشكلُمباشرُعليُمدىُدقةُكالُ
منُالمعالجةُواالستدعاءُفيُنهايةُكلُمحا ُولة)Redick et al, 2012, 166(ُ.
ُ
ُومنُأمثلةُتلكُالمهامُمهمةُمدىُالعمليةُ ُoperation Span Taskوالتيُيتمُفيهاُتقديمُحرفُ
ُLetterباإلضافةُإليُحلُمعادلةُرياضيةُبسيطةُوبعدُعددُمنُتلكُاألزواجُ(ُPairingsمعادلةُ–ُحرف)ُ
فإنُالمفحوص ُيظهرُأمامهُشاشةُاالستدعاءُليقومُباإلشارةُإليُالحروفُالتيُقُدمتُبنفسُترتيبُعرضهاُ،
أما ُفي ُمهمة ُمدى ُالتطابق ُُ Symmetry Span Taskفيتم ُعرض ُمربع ُملون ُفي ُموضع ُما ُعليُ
مصفوفة ُباإلضافة ُإلي ُصورة ُيتم ُالحكم ُعليها ُما ُاذا ُكانت ُمتطابقة ُام ُال ُ Symmetrical or
ُAsymmetricalوبعدُعددُمنُتلكُاألزواجُفإنُالمفحوصُيستخدمُشاشةُاالستدعاءُليشيرُإليُأماكنُ
المربعات ُالتي ُظهرت ُله ُمسبقُاُ ،ويقوم ُباستدعائها ُبنفس ُترتيب ُعرضها(Shipstead, Lindsey, ُ .

)ُ ُMarshall & Engle, 2014, 118

ى) (Conway, Kane, Buting, Hambrick, Wilhlem & Engle, 2005, 769أنهُ
ُوير ُ
ُالذاكرةُ
ُ
اختبارات ُالذكاء ُفإن ُمهام ُمدى
وبخالف ُبعض ُاألدوات ُالقياسية ُ(المعيارية) ُاألخرى ُكبطاريات ُ ُ
العاملةُمثلُمهامُمدىُالحسابُ(العد)ُومهامُمدىُالعمليةُومهامُمدىُالقراءةُهيُمنُأكثرُأدواتُالقياسُ
ةُليسُبسببُجدارتهاُ
ُ
فيُمجالُعلمُالنفسُالمعرفيُاستخداماُ،وقدُوصلتُتلكُاألدواتُ(المهام)ُلهذهُالشهر
المنهجيةُُMethodological Meritفقطُولكنُأيضاُبسببُالتطورُالنظريُفيُدراسةُالسلوكُالبشرىُمنذُ
الثورةُالمعرفيةُوالتيُتحتلُفيهاُالذاكرةُالعاملةُمكاناُمركزياُوقدُثبتُمنهجياُصدقهاُوثباتهاُ ُُ.
أوال :مهمة مدى العملية المبرمجة )Automated Operation Span Task (AOspan
ُتتكونُمهمةُمدىُالعمليةُمنُمهمتينُمنفصلتينُُTwo Separate Tasksويتمُالتعاملُمعهماُ
بشكل ُتزامني ُConcurrentlyإحدى ُهذه ُالمهام ُهي ُمهمة ُالمعالجة ُُ Processing Taskوفيها ُيُقدمُ
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للمشاركينُمعادلةُرياضيةُعلى ُسبيلُالمثالُ1=5-3X2؟ُُوعلي ُالمفحوصُ(المشارك)ُأن ُيقررُماُإذاُ
كانتُاإلجابةُالمعروضةُأمامُالمعادلةُصحيحةُأمُالُ،أماُالمهمةُالثانيةُفهيُمهمةُمدىُالذاكرةُ Memory
ُSpan Taskوالتيُخاللهاُيجبُعليُالمشاركُتذكرُمجموعةُمنُالبنودُيتمُتقديمهاُبعدُكلُمعادلةُبمعدلُ
بندُواحدُ ،ولذلكُفإن ُالمشاركينُعلي ُسبيلُالمثالُقدُيُقدمُلهمُعددُُ 5معادالتُوعددُُ 5بنودُعلي ُهيئةُ
أزواجُوذلكُقبلُأن ُتظهرُالتلميح ُالتيُتتطلبُمنهمُاستدعاءُالبنودُالمقدمةُ ُ،وتُقدمُقدرةُالمشاركينُعليُ
االستدعاء ُالصحيحُدليالُعلي ُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُ Provide an Index to Working Memory
ُ Capacityحيث ُتعكس ُقدرة ُالمشاركين ُعلي ُمعالجة ُالمعلومات ُوفي ُنفس ُالوقت ُوبصورة ُتزامنيةُ
ُSimultaneouslyيحتفظونُبعددُمنُالبنودُفيُالعقل)Schmiedek & Johns, 2003, 441(ُ.
ُوفي ُمهمة ُمدى ُالعملية ُيتم ُتقديم ُمجموعة ُمن ُالبنود ُبغرض ُاالحتفاظ ُالمؤقت ُبها ُمن ُأجلُ
االستدعاء ُالالحق ُالمتتابعُولكنُيفصلُبينُهذهُالبنودُمجموعةُمنُالمعادالتُالرياضيةُ ،ويجب ُعلىُ
المشاركُأن ُيقومُبحلها ُوالتأكد ُمنُصحةُاإلجابةُالمعروضةُأمام ُتلكُالمعادالتُ،وتعتبرُمهامُالمدىُ
المعقدُكمهمةُمدىُالعملية ُواحدةُمنُالمقاييسُاألفضلُلقياس ُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُُ WMCوذلكُألنهاُ
تدمجُماُبينُمهمةُالتخزينُالبسيطُفيُالذاكرةُمعُمهمةُالمعالجةُوذلكُبشكلُتزامنيُ(متوازي)ُوهيُأحدُ
أهمُخصائصُالذاكرةُالعاملةُ (Little, Lewndowsky & Criag, 2014, 240).
ُ ُوفيُكلُمحا ُولةُعليُمهمةُمدىُالعمليةُاألليةُ(المبرمجة)ُيرىُُالمُشاركُمعادلةُرياضيةُثمُيقررُ
ماُإذاُكانتُاإلجابةُالمعروضةُأمامُالمعادلةُصحيحةُأمُالُ،وبعدُذلكُيرىُحرفُيجبُعليهُتخزينهُلكيُ
يستدعيهُفيماُبعدُ،وبعدُتقديمُمنُُ 7-3عروضُ(معالجةُ– ُتخزين)ُيتمُتقديمُشبكةُاستدعاءُ Recall
ُ Gridويقومُالمشارك ُبالضغطُعلي ُالحروفُالتي ُقام ُباالحتفاظ ُبها ُوبنفسُالترتيبُالتسلسليُلعرضهاُ،
الحقيقيةُوهمُ(أ)مهمةُ
ُ
ُوفيُكلُمهامُالمدىُالمعقدُاأل ُوتوماتيكيةُهناكُثالثُمهامُللتدريبُكمقدمةُللمح ُاوالتُ
التخزينُفقطُ (ُStorage Task Onlyب)ُمهمةُالمعالجةُفقطُ(ُProcessing Task Onlyج)ُمهمةُ
معالجةُوالتخزينُمعا(Redick et al, 2012, 166).
ُ
ال
فصل) (Unsworth, Redick, Heitz, Broadway & Engle, 2009, 641-642في ُ
ُويُ اُ
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ُشـ ـرحُمهمةُم ـ ـدىُالعمليةُالمبرمجةُحيثُ ُ:
*ُيقومُالمشاركونُبحلُمجموعةُمنُالمعادالتُالرياضيةُوفيُنفسُالوقتُبشكلُتزامنيُيحتفظونُُبمجموعةُ
منُالحروفُغيرُالمترابطةُوهيُُ .ُF,H,J,K,L,N,P,Q,R,S,T,Y
* ُقبل ُالبدء ُفي ُالمهام ُالحقيقية ُيقوم ُالمشاركون ُبإنجاز ُثالث ُجلسات ُتدريبية Three Practical
ُُ Sectionsوأ ُولُجلسة ُتدريبيةُهيُمدىُالحرفُالبسيطُُ Simple Letter Spanحيثُيظهرُالحرفُ
عليُالشاشةُثمُيُطلبُمنُالمشاركينُاستدعاءُالحروفُبنفسُطريقةُعرضهاُ ُوفيُكلُالظروفُوالمراحلُ
التجريبيةُيبقىُالحرفُعليُالشاشةُلمدةُُ1000ملليُثانيةُ،وعندُاالستدعاءُيرىُالمشاركونُمصفوفةُمنُ
األثنيُعشرةُحرفاُ(3عمود*4صف) ُثمُيقومون ُبالضغطُُ Clickفيُخانة ُفارغةُأمامُالحرفُالصحيحُُ
حسبُترتيبُعرضُالحروفُ،والُيُطلبُهناُأيةُاستجاباتُلفظيةُُNo Verbal Responses Required
ووقتُاالستدعاءُغيرُمحددُوبعدُانتهاءُاالستدعاءُيقومُالكمبيوترُبتقديمُالتغذيةُالمرتدةُحولُعددُالحروفُ
الصحيحةُالتيُتمُاستدعائهاُبالترتيبُالصحيحُ ُ.
*ُبعدُذلكُيقومُالمشاركينُبإنجازُالجزءُالخاصُبحلُالمعادالتُفقطُحيثُيرىُالمشاركونُ ُأوالُالمعادلةُ
الرياضيةُكالتاليُ(=1+ُ)2ُX1؟ُويوجهُالمشاركونُبأنُيقومواُبحلُالمعادلةُبسرعةُكلماُاستطاعواُوبعدُ
ذلكُيقومون ُبالضغطُعليُزرُالماوس ُ(الفأرة)ُمنُأجلُاالنتقال ُإليُالشاشةُالتاليةُوالتيُيظهرُفيهاُرقمُ
وليكنُمثالُُ3وهناُيطلبُمنُالمفحوصينُأنُيضغطواُعليُإحدىُالكلمتينُالظاهرتينُعليُالشاشةُُTrue
صح ُأو ُُ Falseخطأ ُلتوضيح ُما ُإذا ُكان ُالرقم ُالظاهر ُعلي ُالشاشة ُيمثل ُإجابة ُصحيحة ُأم ُخاطئةُ
للمعادلةُ ُ،وبعدُكلُمعادلةُيقدمُللمشاركينُتغذيةُمرتدةُدقيقةُ،ويهدفُجزءُتدريبُالمعادالتُإليُإيجادُنوعُ
الرياضيُللمهمةُالحقيقيةُكماُيهدفُإليُحسابُالوقتُالمستغرقُمنُ
منُاأللفةُماُبينُالمشاركينُوالجانبُ ُ
حلُالمعادالتُالرياضيةُوايجادُالفروقُالفرديةُبينُاألفرادُفيُالوقتُالمستغرقُفيُحلُالمعادالتُالرياضيةُ
وكانُالوقتُالمقدرُُ2,5ثانيةُوتمُاستخدامهُكوقتُمعياريُ(قياسي)ُفيُحلُالجانبُالرياضيُفيُالمهمةُ
الحقيقيةُبحيثُالُيتعداهُالمشاركُويكملُالمشاركينُفيُهذاُالجزءُالتدريبيُعددُ(ُ)15معادلةُ .
*ُأماُمهمةُالتدريبُاألخيـ ـ ـرةُففيهاُيق ـ ـ ـومُالمشاركينُبإنجازُمهمةُاست ـ ـ ـ ـ ـدعاءُالحرفُمعُحلُالمعادالت ُ
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ُالرياضيةُمعاُكماُسيفعلونُالحقاُأثناءُأداءُالمهامُالحقيقيةُ،وكماُحدثُسابقُاُيرىُالمشاركونُأوالُالمعادلةُ
الرياضيةُثمُيضغطونُعليُالزرُللتقدمُللشاشةُالتاليةُحيثُيحكمونُعليُالرقمُالمعروضُماُإذاُكانُيمثلُ

الاُصحيحُاُأوُخاطئُاُ،بعدُذلكُيظهرُالحرفُعليُالشاشةُواذاُاستغرقُالمشاركُوقتاُأكثرُمنُُ2,5ثانيةُ
حُ
فيُحلُالمعادلةُالرياضيةُفإنُالبرنامجُيقومُألياُباالنتقال ُللمهمةُالتاليةُويتمُحسابُتلكُالمحاولة ُخطأُ،

ويقومُالمشاركينُباستكمالُثالثُمحاوالتُتدريبيةُكلهمُمنُنفسُالحجم(2()2معادلةُرياضيةُ–ُُ2حرف)ُ،
وبعدُأنُيستكملُالمشاركينُكلُالجلساتُالتدريبيةُينتقلُالبرنامجُللمحاوالتُالحقيقيةُ .
وقدُتمُاستخدامُالحروفُفيُمهمةُالتخزينُبديالُعنُالكلماتُوذلكُألن ُاألبحاث ُالسابقةُأثبتتُ
بعضُاُمنُالتباينُالمشتركُبينُمهامُالمدىُالتيُتستخدمُالكلماتُوالتيُتقيسُالقدراتُالمعرفيةُالعلياُمثل ُ
مثل ُالفهم ُالقرائي ُوهذا ُيعود ُللمعرفة ُوالمألوفية ُبتلك ُالكلمات(Unsworth, Heitz, Schrock & .

)Engle, 2005, 499
ُ ُوفيُالمح ُاوالتُالحقيقيةُيطلبُمنُالمشاركينُحلُالمعادلةُالرياضيةُ،وبعدُحلهاُيقدمُحرفُلمدةُ
ثانيةُواحدةُومباشرةُبعدُتقديمُالحرفُفإنُالعمليةُالتاليةُيتمُتقديمهاُويتمُعرضُثالثُمح ُاوالتُلكلُحجمُ
ويترُاوح ُالحجمُمنُُ 7-3بإجماليُُ 75محا ُولة ُويتغيرُالترتيبُالذيُتعرضُبهُتلكُ
(عددُمعادلة-حرف)ُ ُ
المجموعاتُحسبُحجمهاُبشكلُعشوائيُُ،Varied Randomlyوعندُاالستدعاءُفإنُالحروفُللمجموعةُ
الحاليةُيتمُاستدعائهاُبنفسُترتيبُعرضهاُوذلكُبالضغطُعلىُالحرفُالمناسبُ .
)ُ (Spillers, Unsworth & Brewrer, 2009, 393
ُويرىُكالُمنُ)ُ(Engle & Unsworth, 2005, 71أنُتقديمُثالثُمح ُاوالتُمنُكلُمجموعةُ
ُوأنُتغيرُالحجمُبشكلُعشوائيُيُعيقُالمشاركينُمنُالتنبؤُبعددُالبنودُالتيُيتمُاستدعائهاُومنُأجلُالتأكدُ
منُأن ُالمشاركينُلمُيقايضواُُ Trading offأيُلمُيستبدلواُحلُالمعادالتُبتذكرُالكلماتُفلقدُتمُوضعُ
معيارُأداءُلكلُالمعادالتُبحيثُالُيقلُمعدلُالدقةُعنُُ ُ.%85
ُويتمُتشجيعُالمشاركينُأنُيُحافظواُدائماُعلىُنسبةُدقةُأعليُمنُُ%85وذلكُبإظهارُتلكُالنسبةُ
المئويةُباللونُاألحمرُفيُالركنُالعلويُاليمينُلشاشةُالكمبيوترُوهيُتُظهرُالنسبةُالمئويةُلعددُالمعادالت ُ
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ُالرياضيةُالتيُتمُحلهاُبشكلُصحيح)ُ (Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, 2005, 501
والشكلُالتاليُيوضحُصورةُمنُشاشةُالكمبيوترُلمهمةُمديُالعملية ُ

شكل(ُ)7مهمةُمدىُالعمليةُاأللية

ُ

)ُ (Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, 2005, 500
ُوفي ُكل ُمهام ُالمدى ُالمعقد ُاأللية ُُ Automated CSTsفإن ُالشاشة ُالنهائية ُللبرنامج ُتعرض ُخمسُ
معدالتُ(درجات)ُوهمُ :
معدلُالتخزينُالمطلقُُAbsolute Storage Scoreوهوُعبارةُعنُجمعُلكلُالمح ُاوالتُالتيُتمُخاللهاُاستدعاءُكلُالبنودُبشكلُصحيحُ ُوفيُترتيبُعرضهاُالصحيحُ .
معدلُالتخزينُالجزئيُُPartial Storage Scoreوهوُمجموعُعددُالبنودُالتيُتمُاستدعائهاُفيُترتيبها ُُالصحيحُبغضُالنظرُماُإذاُكانتُكلُالمحا ُولةُقدُتمُاستدعاءُكلُحروفهاُبشكلُصحيحُأمُالُ .
أخطاءُالسرعةُSpeed Errorsوهوُعددُالمعادالتُالتيُلمُيتمكنُالمفحوصُمنُحلهاُقبلُانتهاءُالوقتُالمحددُلذلكُ .
أخطاءُالدقةُُAccuracy Errorsوهوُمجموعُكلُالمعادالتُالتيُتمُحلهاُبشكلُغيرُدقيقةُ .-أخطاءُالمعالجةُُProcessing Errorsوهوُمجمـ ـ ـوعُكـ ـ ـ ـ ـلُاألخطاءُالتيُتمتُأثناءُالمعالجة؛ُأيُأنُ ُ
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أخطاءالمعالجةُ=ُأخطاءُالسرعةُُ+أخطاءُالدقةُ (Redick et al, 2012, 166).
ويوضحُ)ُ (Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, 2005, 501تلكُالمعدالتُبنوعُمنُ
التفصيلُحيثُيرىُأنهُوبنهايةُالمهامُيعرضُالبرنامجُخمسُمعدالتُللفاحصُوهمُمعدلُمدىُالعمليةُ
ُOspan ScoreوعددُاألرقامُالصحيحةُُTotal Number CorrectواألخطاءُالرياضيةُُMath Error
وأخطاءُالسرعةُُSpeed Errorsوأخطاءُالدقةُُ،Accuracy Errorsوبالنسبةُللمعدلُاأل ُولُ(معدلُمدىُ
العملية)ُُOspan ScoreيحسبُباستخدامُطريقةُالعدُالمطلقةُُTraditional Absolute Scoringوهىُ
جمعُلكلُالمجموعاتُالتيُتمُاستدعائهاُبشكلُصحيحُعلي ُسبيلُالمثالُإذاُاستدعىُفردُماُعددُ(ُ)3
حروفُمنُالمجموعةُالثالثية ُوُ(ُ)4حروفُمن ُالمجموعةُالرباعية ُوعددُ(ُ )3حروفُمنُالمجموعةُ
الخماسيةُفإنُمعدلُمدىُالعمليةُُOspan Scoreهوُ+4+3(ُ7صفر)ُ،أماُالمعدلُالثانيُ(عددُاألرقامُ
الصحيحة) ُفهوُعددُالحروفُالتيُتمُاستدعائهاُبالترتيبُالصحيح ُعليُسبيلُالمثالُ،إذا ُاستدعي ُالفردُ
عدد ُ(ُ )3حروف ُمن ُالمجموعة ُالثالثية ُوعدد ُ(ُ )4حروف ُمن ُالمجموعة ُالرباعية ُوعدد(ُ )3حرف ُمنُ
المجموعةُالخماسية؛ُفإنُمعدلُالتخزينُالنسبيُهوُ(ُ،10=)3+4+3يلىُذلكُثالثُأنواعُمنُاألخطاءُهمُ
الخطأُالرياضيُُMath Errorsوهوُمجموعُأخطاءُالسرعةُُ+ُSpeed Errorsأخطاءُالدقة Accuracy
ُ.Errorوخطأُالسرعةُهوُعددُالمراتُالتيُينفذُفيهاُالوقتُقبلُأن ُيتمكنُالمفحوصُمنُحلُالمعادلةُ
الرياضيةُأما ُخطأ ُالدقةُهوُعددُالمعادالتُالتيُيحلهاُالمشاركينُبشكلُخاطئُ ،وتستغرق ُالمهمةُكاملةُ
منُُ25-20دقيقةُ .
ثانيا :مهمة مدى القراءة الوتوماتيكية )Automated Reading Span Task(ARspan
ويرىُ)ُ(Sanchez et al, 2010, 489أنُمهمةُمدىُالقراءةُمطابقةُلمهمةُمدىُالعمليةُعـ ــداُ
أنُالمشاركينُيقـ ـ ــومونُبقـ ـ ـ ـراءةُمجم ـ ـ ــوعةُمنُالجملُويقدمونُأحكامُاُعنُمدىُمعقوليتهاُثمُيتذكرونُُبعدُ
ذلك ُمجموعة ُمن ُالح ـ ـ ــروف ُغير ُالمترابطةُ ،أما ُبالنسبة ُلطـ ـ ـريقة ُإدارة ُوتطبيـ ـ ـ ـ ــق ُتلك ُالمهمة ُوتسجيلُ

الدرجاتُهوُأمرُمُطابقُلمهمةُمدىُالعمليةُ .
ُوفيُمهمةُمدىُالقراءةُيتمُتقديمُالعديدُمنُالجملُعليُشاشةُالكمبيوترُوتحتُكلُجملةُحرف ُ
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ُمفردُيعرضُبشكلُتزامنيُمعُالجملةُويجبُعلىُالمشاركينُاالحتفاظُبالحروفُوباإلضافةُإلىُذلكُفإنهمُ
يحكمونُعلىُمعنىُالجملُ،علىُسبيلُالمثالُ:قامتُالش ـ ـ ـرطةُبإيقافُاندرياسُألنهُعبرُالسـ ـ ـ ـماءُواالشـ ـ ـ ـارةُ
حم ـ ـ ـ ـ ـراءُ.وبعدُأنُيص ـ ـ ـلُالمشـ ـ ـاركينُإليُأخرُالجملُفيُكلُمجموعةُيقومُالمشاركينُباستدعاءُالحروفُ
الخاصةُبتلكُالمجموعةُبنفسُترتيبُعرضهاُ )Wilhlem, Hildebrandt & Oberauer, 2013, 5(ُ.
ُونصفُالجملُالمعروضةُذاتُمعنىُمقبولُبينماُالنصفُاألخرُغيرُمقب ُولةُالمعنىُ،ويتمُتركيبُ
الجملُغيرُالمقبولةُالمعنىُبإحداثُتغييرُبسيطُهوُحذفُكلمةُواحدةُمنُجملةُمقبولةُالمعنىُواستبدالهاُ
بأخرىُفعليُسبيلُالمثالُ(فُقدُطبقُالمدعىُالعامُألنهُلمُيكنُمعتمداُعلىُالحقيقة)ُواألصلُ(فقدتُقضيةُ
المدعىُالعامُألنهاُلمُتكنُمعتمدةُعلىُالحقيقة)ُفقدُتمُاستبدالُكلمةُقضيةُبكلمةُطبقُُ،وعلىُالمشاركينُ
قراءةُالجملُواقرارُماُإذاُكانتُتقدمُمعنىُمقبولُأمُال؟ ُوبعدُأن ُيقدمواُاستجاباتهمُيُقدمُلهمُحرفُلمدةُ
ثانيةُواحدةُ،وعندُاالستدعاءُيتمُاسترجاعُالحروفُبنفسُترتيبُعرضهاُبالضغطُعلىُالحرُوفُالصحيحةُ،
ويترُاوح ُأطوالُكلُمجموعةُماُبينُ(ُ)7-3بإجماليُُ 75محا ُولة.
وهناكُثالثُمح ُاوالت ُلكلُمجموعةُ ُ
)ُ (Spillers, Unsworth & Brewer, 2009, 393
ُويشرحُ)ُ (Unsworth, Spillers & Brewer, 2009, 642تلكُالمهمةُبشيءُمنُالتفصيلُ
بقولهُ"أنهُوكماُهوُالحالُمعُمهمةُمدىُالعمليةُُ Ospanيُكملُالمشاركون ُثالثُجلساتُتدريبيةُأ ُولهاُ
مهمة ُالتدريب ُعلي ُالحرف ُفقط ُوهي ُمطابقة ُُ Identicalلمهمة ُمدى ُالعملية ُحيث ُيتم ُاستخدام ُنفسُ
الحروفُ ُ،وفيُالمهمةُالتدريبيةُالثانيةُوهيُمهمةُالمعالجةُفقطُُProcessing – aloneفإنهُيُطلبُمنُ
المشاركينُقراءةُجملةُثمُيقومون ُبتحديدُماُإذاُكانتُتلكُالجملةُذاتُمعنىُمعقولُأمُالُ،مثالThe ُ:
?ُProsecutor's Dish Was Lost Because it Wasn't Based on Factفقدُطبقُالمدعىُالعامُ
ألنهُلمُيكنُمعتمداُعلى ُالحقيقة؟ُوكماُهوُالحالُمعُمهمةُمدىُالعمليةُفإن ُالوقتُالالزمُلقراءةُالجملةُ
وتحديدُماُإذاُكانتُذاتُمعنىُمقبولُأمُالُيتمُحسابهُأيضُا ُخاللُهذهُالمهمةُالتدريبية ويُستخدمُكوقتُ

محدد(قياسي)ُللمهامُالحقيقيةُ،أما ُمهمةُالتدريبُالنهائيةُفتتكون ُمنُدمجُمهمةُمدىُالحرفُمعُمهمةُ
الجملةُكماُهوُالحالُمعُالمهامُالحقيقةُالحقُاُ ُوفيُالمهامُالحقيقيةُيُطلبُمنُالمشاركينُأنُيقرُؤواُالجملةُ
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يترُاوحُعددُالكلماتُمنُُ15-10كلمةُوبعدُ
ليحددواُماُإذاُكانتُمعقولةُالمعنىُأمُالُ ُ،وفيُالجملةُالواحدةُ ُ
أنُيقدمُالمشاركونُاستجاباتهمُفإنهُيتمُتقديمُالحرفُلمدةُُ1000ملليُثانيةُوعندُاالستدعاءُيقومُالمفحوصُ
باستدعاءُالحروفُبنفسُترتيبُعرضهاُبالضغطُعلي ُالحرفُالمناسبُويوجدُثالثُمح ُاوالت ُلكلُحجمُ
يترُاوحُحجمُكلُمجموعةُمنُُ7-3ونفسُالمعدالتُالمتبعةُفيُمهمةُمدىُالعمليةُهيُالمتبعةُهنا"ُ .
بحيثُ ُ
ثالثا مهمة مدى التطابق اللية)Automated Symmetry Span Task(ASymSapn
ُوفيها ُيقوم ُالمشاركون ُباستدعاء ُتتابعي ُلمجموعة ُمن ُالمربعات ُالحمراء ُاللون ُوالتي ُتظهر ُفيُ
أماكنُمختلفة ُخاللُمصفوفةُُ ،4*4بينماُيقومون ُبممارسةُمهمةُالحكمُعلي ُدرجةُالتطابقُ ُ ،وفي ُمهمةُ
اصدارُأحكامُالتطابقُفإنُالمشاركينُيرونُمصفوفةُمكونةُمنُ(ُ8صفُُ8ُxعمود)ُوبهاُبعضُالمربعاتُ
الملونةُباللونُاألسودُويقررُالمشاركونُماُإذاُكانُالشكلُمتطابقاُأمُالُعبرُالمحورُالرأسيُ(عليُجانبيُ
المحورُالرأسي)ُويكونُالشكلُمتطابقُفيُنصفُالمح ُاوالتُ،ومباشرةُبعدُتحديدُماُإذاُكانُالشكلُمتطابقُ
أمُالُفإنُالمشاركينُيرونُمصفوفةُمكونةُمنُ(ُُ4صفُُ4ُxعمود)ُبهاُخليةُواحدةُمملوءةُباللونُاألحمرُ
لمدةُُ 650ملليُثانيةُ،وعندُاالستدعاء ُفإن ُالمشاركينُيقومون ُباستدعاءُترتيبُظهورُالمربعاتُالحمراءُ
حسبُأماكنُعرضهاُبنفسُترتيبُظهورهاُوذلكُبالضغطُعليُالخالياُالفارغةُفيُالمصفوفةُالرباعيةُونفسُ
المعدالتُ(الدرجات)ُالمتبعةُفيُمهمةُمدىُالعمليةُهيُالمتبعةُهنا.
)(Brewer, Unsworth & Spillers, 2011, 1115
ُوكمهمةُمدىُالعمليةُومهمةُمدىُالقراءةُفإنُالتطبيقُالحقيقيُيتمُاستباقهُبجلساتُتدريبيةُ :
*ُالجلسةُالتدريبيةُاأل ُولىُهيُتدريبُعلىُالتخزينُفقطُوفيهُيرىُالمشاركونُمجموعةُمنُالمربعاتُالحم ارءُ
اللونُتظهرُمنُخاللُمصفوفةُويظهرُكلُمرةُمربعُواحدُيتغيرُمكانهُفيُالمرةُالتيُتليهُوعندُاالستدعاء ُ
ُيُطلبُمنُالمشاركينُالضغطُعلىُأماكنُظهورُالمربعاتُفيُمصفوفةُفارغةُبنفسُترتيبُظهورهمُ .
*ُأماُفيُمهمةُأحكامُالتطابقُفقطُفإنُالمشاركينُيرونُمصفوفةُمكونةُمنُ(ُ8صف 8xعمود)ُبهاُبعضُ
المربعاتُالممتلئةُباللونُاألسودُويقومُالمشاركونُُبالتقريرُماُإذاُكانُالشكلُمتطابقُُSymmetricalعبرُ
محورهُالرأسيُُVertical Axisأمُالُ،ويكونُنمطُالشكلُمتطابقاُفيُنصفُالمح ُاوالتُ،ويتمُاستخدامُنفس ُ
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ُالمعاييرُالمتبعةُفيُمهمةُمدىُالعمليةُومهمةُمدىُالقراءةُفيُجانبُالوقتُ .
نُ
* ُ ُوفي ُأخرُجلسةُتدريبيةُيتمُدمجُمصفوفةُاالستدعاء ُمعُمهمةُأحكامُالتطابقُ،وهناُيقومُالمشاركو ُ
بتقريرُماُإذاُكانتُتلكُالمصفوفةُمتطابقةُامُالُ،ثمُبعدُذلكُيعرضُمصفوفةُرباعيةُُ4x4بهاُخليةُواحدةُ
ممتلئة ُباللون ُاألحمر ُلمدة ُُ 650مللي ُثانيةُ ،وعند ُاالستدعاء ُيقوم ُالمشاركونُ ُباسترجاع ُأماكن ُظهورُ
المربعاتُالحمراءُبنفسُترتيبُعرضهاُوظهورهاُوذلكُبالضغطُعلىُالخالياُالفارغةُفيُالمصفوفةُ .
ويترُاوحُحجمُكلُمجموعةُمنُُ5-2ونفسُالمعدالتُالتيُتحسبُفيُ
*ُوهناكُثالثُمح ُاوالتُلكلُحجمُ ُ
مهمةُمدىُالعمليةُُOSpanومهمةُمدىُالقراءةُُRSpanهيُالمتبعةُهنا(Unsworth, Spillers & .
)ُ Brewer, 2009, 642

شكلُ(ُ)8مهامُالمدىُالمعقدُالثالث ُ

ُ

)ُ (Reddick et al, 2012, 165
تدريب الذاكرة العاملة Working Memory Training
ُتعتبرُالذاكرةُالعاملةُواحدةُمنُأكثر ُالتكوينات ُالنظريةُتأثيراُفي ُعلمُالنفسُالمعرفيُ One of
ُ The Most Influential Theoretical Constructs in Cognitive Psychologyويستمد ُهذاُ

75

التأثيرُقوتهُحتيُولوُجزئياُمنُاالرتباطات ُالقويةُبينُمقاييسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُومجموعةُكبيرةُمنُ
المهارات ُاليومية ُالفعليةُ ،فضال ُعن ُتطبيقاتها ُفي ُمجال ُالنمو ُالمعرفي ُُCognitive Development
ُواالضطرابات ُالنمائيةُالمعرفيةُُ Developmental Cognitive Disordersوقدُظهرت ُأخيراُدراساتُ
وبحوثُمتواترةُعنُإمكانيةُتدريبُالذاكرةُالعاملةُبسببُاالفتراضاتُالتيُتؤكدُعليُقابليةُالذاكرةُالعاملةُ
للتدريب(Lervag & Humle, 2013, 270).
ُولقدُاُفترض ُأنهُحتيُالتحسنُالبسيطُفيُفاعلية ُالذاكرةُالعاملةُمنُالممكنُأن ُيؤديُإليُتطورُ
ملحوظُفيُالمهامُالدراسيةُوبعضُالمهامُاليوميةُالمُعتادةُلديُاألطفالُ)ُ(Minear & Shah 2006كماُ
أثبتتُدراساتُتدريبُالذاكرةُالعاملةُحدوثُتحسنُلدي ُمختلفُالفئاتُبماُفيُذلكُكبار ُالسنُ (Craik
)ُ et al, 2007وثبت ُحدوث ُتحسن ُلدي ُاألفراد ُالمصابين ُبالشيزوفرانيا(انفصام ُالشخصية)ُ
ُُ Schizophreniaوأيضا ُلديُاألطفال ُعاديي ُالنمو ُولكنهم ُيعانونُ ُمن ُانخفاض ُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُ
ُ Typically Developing Children with Low Working Memory Capacityواألطفال ُذويُ
نقص ُاالنتباه ُالمصحوب ُبفرط ُالنشاط ُُ (Klinberg et al 2005)ُ ADHDواألطفال ُذوي ُاإلصاباتُ
الدماغية(المخية)(Vandermolen et al, 2010, 434) .
ُومنُالمعروفُأنُالذاكرةُالعاملةُتعكسُنظامُاُعامُاُلالنتباهُمحددُالمصادرُوهذاُيُنبيءُبأنُتدريبُ

الذاكرة ُالعاملة ُإن ُكان ُناجحُا ُفإنه ُيُظهر ُانتقال ُأثر ُتدريب ُلمهام ُأخري ُلم ُيتم ُتدريبها ُبشكل ُمباشرُ
العامُوهوُ
ُ
)ُ(Shipstead, Redick, Engle,2010وذلكُألنُالتدريبُسيؤديُلزيادةُكفاءةُمجالُاالنتباهُ

أمر ُضروريُ ُألداءُالعديدُمنُالمهامُالمتنوعةُ،وبصورةُأكثر ُتحديداُفإن ُتدريبُالذاكرةُالعاملةُسيُظهرُ
الا ُألثرُالتدريب ُعلي ُكل ُمنُالمستويين ُالقريبُوالبعيد)ُ ، (Barnett & Ceci 2002فانتقال ُأثرُ
انتقا ُ
التدريبُالقريبُسيُسببُعليُسبيلُالمثالُتحسنُفيُمهامُالذاكرةُالعاملةُاللفظيةُأماُاألثارُالبعيدةُالتيُقدُ
تظهرُلوُتمُالتدريبُبشكلُجيدُلكفاءةُالذاكرةُالعاملةُفهيُتحسنُفيُفكُشفرةُالكلمةُُ،Word Decoding
الحسابُ،ضبطُاالنتباهُ،التثبيطُالسلوكيُوالقدراتُاللغويةُ ُ.
)ُ (Lervag & Humle, 2013, 272
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تترُاوحُ
ُوفي ُدراسة ُأجراها ُكال ُمن ُ)ُ (Mezzacappa & Buckner, 2010على ُتسع ُتالميذ ُ ُ
أعمارهمُماُبينُُ10.5ُ–ُ8سنةُيعانونُُمنُمشاكلُفيُاالنتباهُوبعضهمُيعانيُمنُُADHDاستمرتُمدةُ
تدريبهمُ(ُ)5أسابيعُباستخدامُأحدُالبرامجُالتجاريةُُCommercial Programلتدريبُالذاكرةُالعاملةُوهوُ
برنامجُُ ،Cogmedقدُالحظُالباحثينُبناءاُعلى ُتقاريرُالمعلمينُأن ُسلوكُاألطفالُبعدُفترةُالتدريبُقدُ
حدثُلهُقدرُكبيرُمنُالتحسنُوخاصةُفيُمشاكلُاالنتباهُ .
ُوفيُمجالُتدريبُالذاكرةُالعاملةُتتنوعُأساليبُالتدريبُمنُحيثُأساليبُتطبيقهاُولكنُيبقيُتدريب ُ
ُالذاكرةُالعاملةُالمبرمجُهوُاألفضلُوهوُماُيؤكد ُعليه ُ)ُ (Klinberg et al, 2005, 178بالقول ُأنُ
تدريبُالذاكرةُالمبرمج(المحوسب)ُُComputerized Trainingيتميزُبقدرتهُعليُالتكيفُتلقائيُاُوبشكلُ

مستمرُمعُمستويُأداءُالطفلُفُيعدلُالبرنامجُتلقائيُاُفيُمستويُالصعوبة؛ُمماُيؤديُلتحسنُأثرُالتدريبُ،
ولقدُتمُدراسةُأثرُتدريبُالذاكرةُالعاملةُعليُنشاطُالمخُوتمُتقييمُذلكُباستخدامُتصويرُالرنينُالمغناطيسيُ

الوظيفيُ)ُFunctional Magnetic Resonance Imaging(FMRIفيُدراسةُأجراهاُ (Olesen et
)ُal, 2004اثبتتُأنُاألطفالُالصغارُالذينُتمُفحصهمُأثناءُأداءُالذاكرةُالعاملةُقبلُوبعدُتدريبُالذاكرةُ
ُالظهريةُ
ُ
العاملة ُقد ُأظهروا ُتحسنُا ُفي ُاداء ُالذاكرةُالعاملة ُوظهر ُذلكُفي ُازدياد ُنشاط ُالمخ ُفي ُالقشرة

الجانبية ُللفص ُالجبهي ُ)ُُ Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFCوأيضُا ُفي ُترابطات ُالقشرةُ

الجداريةُُParietal Association Corticesمماُيُظهرُالمرونةُالعصبيةُالتيُتقفُخلفُالذاكرةُالعاملةُ
ُ .ُPlasticity of The Neural systems Underlying Working Memory
ويري ُ)ُ (Klinberg, 2010, 322أن ُتدريب ُالذاك ـ ـ ـرة ُالعـ ـاملـ ـ ـة ُيمكن ُأن ُيُح ـ ـ ـ ـ ـدثُ
الذاكرةُالعاملةُ،
تحسيناتُInduce Improvementsفيُالمهامُالتيُلمُيتناولهاُالتدريبُولكنهاُتعتمدُعليُ ُ
ويتسقُانتقالُأثرُالتدريبُذلكُمعُالمرونةُالعصبيةُداخلُشبكةُالقشرةُالجبهيةُالجداريةُIntraparietal-
ُprefrontal networkوهيُالمسئولةُعنُالذاكرةُالعاملةُوضبطُاالنتباهُُcontrol of attentionكماُأنُ
التدريبُالتكيفيُُAdaptive Trainingالذيُيركزُعليُضبطُاالنتباهُأيضُاُيُنتجُأثا ُارُمشابهةُلذلكُ،كماُ

الاُوسيطُاُ
أنُنتائجُالتدريبُالمُالحظة(المُشاهدة)ُتقودناُالقتراحُمفادهُأنُتدريبُالذاكرةُالعاملةُقدُيُعتبرُتدخ ُ
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الاُ
ُRemediating Interventionلألفرادُالذيُيعانونُُمنُانخفاضُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ،والتيُتعتبرُعام ُ
محددُا ُُ Limiting Factorللتحصيلُاألكاديميُُ Academic Performanceوالمهامُاليوميةُالمعتادةُ
اُ
وهذاُالتدريبُيسببُتحسيناتُملحوظةُفي ُتذكرُالتعليماتُُ Remembering an Instructionأو ُحلُ
المسائلُالرياضيةُُ .Solving Mathematical Problems
الاُأخرُيفسرُسببُانتقالُأثرُالتدريبُلمناطقُأخريُمنُالذاكرةُالعاملةُباإلضافةُ
ُكماُأنُهناكُعام ُ
إلى ُالتنشيط ُفي ُالمناطق ُالمخية ُالمختلفة ُأال ُوهو ُالزيادة ُالملحوظة ُفي ُالناقالت ُالعصبيةُ
ُ،Neurotransmittersحيثُثبتُأنُتدريبُالذاكرةُالعاملةُالمكثفُلمدة(ُ)5أسابيعُقدُارتبطُبزيادةُفيُ
افرازُالدوبامينُالقشريُُ (McNab et al, 2009, 800)ُCortical Dopamine
البرنامج التدريبي Dual-N-Back
ُإن ُمهمةُُ Dual-N-Backمهمةُمعقدةُوتُنشطُالعديدُمنُالعملياتُالتنفيذيةُ،والسببُوراءُذلكُ
يعود ُإلي ُأنها ُتتكون ُمن ُمهمتينُ ،مهمة ُبصرية ُمكانية ُُ Visuospatial Taskومهمة ُصوتية-لفظيةُ
ُAuditory-VerbalوتتمُالمُهمتينُمعُاُوبشكلُمُتزامنُُSimultaneouslyوتحتاجُمهمةُُN-Backإليُ
العديدُمنُالعملياتُالتنفيذيةُمثلُتحديثُالذاكرةُالعاملةُُWorking Memory Updatingومراقبةُاألداءُ

الجاريُُ ُ Monitoring of Ongoing Performanceوتثبيط ُالمثيرات ُغير ُالمرتبطة ُ Inhibition of
ُ ،Irrelevant Itemsويؤدي ُتقديم(عرض) ُمهمتين ُمختلفتين ُفي ُالنمط ُُ Different Modalitiesإليُ
استدعاء ُالمزيد ُمن ُالعمليات ُمثل ُتوزيع ُمصادر ُاالنتباه ُُDividing of Attentional Resources
والمُكـ ـونُاألك ـثـ ـرُأهم ـ ـ ـيةُفيُمهم ـ ـ ـةُُDual-N-Backأنه ـ ـاُمُهمـ ـ ـةُتكي ـ ـفية  Adaptive Taskوذلكُألنُ
مستويُالصعوبةُيتمُضبطهُتلقائياُمعُمستويُأداءُكلُفردُ .
)ُ (Salminem, Strobach & Schubert, 2012, 2
وفيُاألسلوبُاألكثرُشيوعُاُفيُهذهُالمهمةُُN-Backفإنُالمفحوصُيُطلبُمنهُأنُيراقبُمجموعةُ

اتُوأنُيستجيبُكلماُتكررُظهورُنفسُالمثيرُبعدُعددُ)ُ(nمنُالمح ُاوالتُ،و)ُ(nهناُتشيرُلعددُ
منُالمثير ُ
المح ُاوالت ُالفاصلةُبينُالمثيرُعندُعرضهُأ ُولُمرةُوظهورهُمرةُأخريُوقدُتكون ُ)ُ 1(ُ (nأو ُُ 2أو ُ)3
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وتحتاجُالمهمةُإليُمراقبةُمستديمةُوتحديثُ(مواكبةُللمثيرات)ُومعالجةُللمعلوماتُالمطلوبُتذكرهاُ،ومنُ
المفترضُأن ُيؤديُذلكُكلهُإليُزيادةُالمتطلباتُُ Demandsعلي ُعددُمنُالعملياتُالرئيسية Key
ُProcessesفيُالذاكرةُالعاملةُوخاللُالعديدُمنُالدراساتُفإنُأنواعُمختلفةُمنُالمثيراتُتمُاستخدامهاُ
كمدخالتُ(بصرية-فراغية-سمعية-أوُحتيُشمية)ُمماُنتجُعنهُازديادُللعبءُعليُأنظمةُالمعالجةُوعادةُ
ماُيتغيرُالتحميلُحتيُيصلُإليُُ .ُDual-3-Back
)ُ ُ(Owen, Mcmillan, Laird & EdBullmore, 2005, 47
ُأماُعنُالكيفيةُالتيُتتمُبهاُهذهُالطريقةُبشكلُاجرائيُ(معملي)ُفإنهاُتتمُكالتاليُ ُ:

شكلُرقمُ(ُ)9صورةُمبرمجةُلمهمةُُ Dual-N-Back

ُ

حيث ُيُعرضُفيُهذهُالمهمةُمجموعتين ُمن ُالمثيرات ُوالتيُيتمُتقديمهما ُبشكل ُمتزامن ُبمعدلُ
ثوانيُ،والمحا ُولة ُالواحدة تتكونُ منُمثيرينُمتزامنينُاحداهماُح ــرف مفرد )واحد( ،بينما
محا ُولة ُكلُ(ُ ُ)3
تتكونُ األخرىُ من مثير بصرىُ مكاني يظهر فيُموضع ما علي الشاشة ،والمهمة المطلوبة هي تحديد ما
إذا كان المثير الحالي ) سواء سمعي أو بصرىُ ( يتطابقُمعُالمثير المعروض سابقا بفاصل عددي)ن(من
المثيرات األخرى ،وتتغير قيمة)ن) من مجموعة مح ُاوالت  block of trialsألخرى ،وذلك اعتماداُ علي
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أداء المتدرب حيثُتزدادُقيمة)ن(ُبمقدار واحد كلما تحسن أداء المفح ُوص؛ وبالتالي تتغير المهمة بشكل
مستمر ،وقد صُممت هذه المهمةُبشكل فردى وهى مُهمة تدريبية تتطلب نوعين من المهام المتزامنة حيث
تتشارك المهام التنفيذيةُُExecutive Processلكل مهمة ،ويؤدى التدريب لتشجيع وتحفيز االستراتيجيات
والعمليات المرتبطة بكل مهمة ُواشراك ُالعمليات بشكل ألي)تلقائي( ُبسبب التغير في قيمة )ن(  ،وبسبب
التعامل مع نوعين مختلفين منُالمثيرات(Jaeggi, Buschkuchl, Jonides & Perrig, 2008, .
)6830
ُويفصل ) (Lilienthal, Tamez, Shelton, Myerson & Hales, 2013, 136-137في
توضيح  dual n-back taskحيث يوضح بأن كل محا ُولة يقدم فيها للمتدربين مثيرات سمعية وبصرية
بشكل مُتزامن ،والمثيرُالبصريُ هو عبارة عن مستطيل به  8مواضع حول محيط شاشة around the
periphery of the screenويظهر صندوقُ في احد المواضع الثمانية ،أما المثير السمعي فهو واحد
ثواني كالتاليُ500
من ثمانية حروف يُنطق بشكل متزامن معُظهور الصندوق ،وتستمر كل محا ُولة ُ 3
ملى ثانية زمن عرض المثير يتبعه  2500ملى ثانيةُزمن فاصل بين كل مثير واخر ويقوم خالله المشاركين
بتقديم االستجابات ،ويطلب من المفحوصين تقديم االستجابةُباستخدام لوحة المفاتيح لتقرير ما إذا كان
المثير المعروض يتماشى مع المثير المستهدف  Target Stimuliوالمقدمُمن عدد ُ)ن( ُمن المح ُاوالت
السابقة ُ n trials backوالمثير المعروض قد يتماشى مع المثير البصريُ المستهدفُأو المثير السمعي
المستهدف أو كليهما معا .وتتكونُ كل جلسة  each sessionمن مجموعة من المح ُاوالت ُتس ُاوىُ 20
محا ُولة ُوفي التدريب الجيد التصميم يبدأ ب) ُن( تس ُاوىُ واحد وبعد انتهاء مجموعة المح ُاوالت )الجلسةُ
الواحدةُُ 20محا ُولة) يقوم البرنامج آليا بحساب عدد مرات الخطأ ُواُن كانت أقل من  3أخطاء سمعية
و3أخطاء بصرية يزيد مستوىُ التدريب من  n-backتس ُاوىُ)ُواحد( إلى  n-backتس ُاوىُ (ُ،)2أما إذا ا
ُازد عدد مراتُالخطأُعنُ( )5مرات لكل مثير سمعي وبصرىُ يتناقص  n-backبمقدار واحدُ .
فعل عمليات االنتباه ألنه يتطلب توزيع
ويُالحظ أن التدريب باستخدام برنامج  dual n-backيُ اُ
االنتباه بشكل مستمرُبين المفاهيم التي تتنا ُولها الذاكرة العاملة بالمعالجة األنية) ُالحالية(  ،وذلك ألنه
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عندما يتم تقديمُبند(مثير) جديد فإن ُاالنتباه يزيح ويتخلص من المثير القديم وهذه العملية تحتاج تحكم
كافي في االنتباه تحت تأثير ضغط الوقت)ُ . (Salminem, Strobach & Schubert, 2012, 4
ثانيا :االنتباه Attention
ُيشركُاإلنسانُثالثةُأنواعُمنُالعملياتُاالنتباهيةُاثناءُقراءةُنصُماُ،فقدُيحاولُالشخصُفيُ
لحظةُماُتفعيلُاالنتباه ُالموزعُُ Divided Attentionلُيركزُانتباههُمعُمُحادثةُماُبالقربُمنهُوفيُنفسُ
الوقتُيركزُمعُالكلماتُالتيُيقرأهاُفيُالنصُالذيُبينُيديهُ،وقدُيكتشفُانهُليسُمنُالسهولةُفعلُكالُ
األمرينُمع اُوبكفاءةُمرتفعة؛ُوكنتيجةُلذلكُفإنهُسيوظفُاالنتباهُاالنتقائيُبحيثُيركزُعليُفئةُواحدةُمنُ

المثيراتُكأنُيوجه ُانتباههُتجاهُالنصُالمقروءُويتجاهلُالمحادثةُالجانبيةُ،وبينماُيقومُالشخصُبقراءةُ

النصُفإنُنظامهُالبصريُسيُنتجُحركةُسريعةُلكالُالعينينُيميناُويسا ارُبشكلُممنهجُمنُاجلُالتقاطُكمُ
مناسبُمنُالمعلوماتُالجديدةُمنُالنصُالذيُأمامهُ(Maltin, 2005, 70).

ُإنُالدورُالنوعيُالذيُيلعبهُاالنتباهُفيُالحياةُالعقليةُمازالُمحلُنقاشُُUnder debateفبعضُ
الباحثينُينظرونُلالنتباهُعليُأنهُنظامُسيطرةُفوقيُشبهُمستقلُ Semi-Independent Supramodal
ةُوافترضُألياتُنوعية(متخصصة)ُبديالُ
ُControl Systemوالبعضُاألخرُاعترضُعلىُنموذجُالسيطر ُ
عنُذلكُُ Proposed Highly Modality Specific Mechanisms Insteadورغمُأن ُهناكُأدلةُ
متزايدةُلدعمُنموذجُالسيطرةُالفوقيُشبهُالمستقلُإالُأنُالنظامُالنوعيُ(التخصصي)ُالُيمكنُُاهمالهُولذاُ
فإنُهناكُمنُيقترحُالتناغمُ(الدمج)ُُCoexistenceماُبينُالنظاميينُ (Sterr, 2004, 126).
أنواع العميات االنتباهية
-1االنتباه الموزع(المجزئ)Divided Attention
ُإذاُأرادُانسانُتوزيعُانتباههُُDistribute Attentionعمداُبينُمجموعةُمنُالمهامُفقدُيبدواُذلكُ

صعباُ،كأنُيتخيلُنفسهُمُنصتاُلمحادثتينُمعا ُفيُوقتُواحدُ،ورغمُذلكُفإنُاالنتباه ُالمُوزعُيحدُثُفيُ

العديدُمنُالمواقفُحيثُيوزعُاالنسانُانتباههُبينُمهمتينُأوُأكثرُفعليُسبيلُالمثالُيستطيعُالبشرُالقيادةُ

والتحدثُواالستماعُللموسيقيُويتمُذلكُبشكلُمتزامن؛ُوبالتاليُيتضحُأنناُقادرونُعلىُتُوزيعُمهامُاالنتباه ُ
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ُاعتماداُعلىُعددُالمهامُوكفاءةُالتدريبُوالممارسةُومديُصعوبةُالمهمةُ .
)ُ(Goldestin, 2011, 91

ي)ُ (Esyneck & Keane, 2005, 155-156أنُ
ُوعنُتفسيرُكيفيةُحدوثُاالنتباهُالموزعُير ُ
القاعدةُاألساسيةُالمُستمدةُمنُدراساتُاالنتباهُالموزعُهيُأنُالتحسنُالكبيرُالذيُيقفُخلفُالقدرةُعلىُ
توزيعُاالنتباهُتنتجُمنُالتدريبُوطولُالممارسةُبحيثُتُصبحُأنشطةُالمعالجةُتلقائيةُُ،Automaticوهناكُ
إجماعُعلىُمعاييرُالمعالجةُالتلقائيةُوهيُ :
أ-سرعةُاالستجابة ُ
ب-أالُتقللُمنُكفاءةُاالنتباهُللمهامُاألخرىُ ُ
ج-تتمُبشكلُتلقائيُالشعوريُ ُ
د-تحدثُعندُظهورُالمثيرُالمناسبُحتىُوانُكانُذلكُالمثيرُخارجُمجالُاالهتمام.
-2االنتباه االنتقائي Selective Attention
ىُ
ُيحدثُاالنتباهُاالنتقائيُعندماُتُعطىُبعضُالمثيراتُاالهتمامُوالتفضيلُعليُحسابُمثيراتُاخر ُ
من ُأجل ُالمعالجة ُالالحقةُ ،أما ُالطريقة ُلحدوث ُذلك ُفقد ُظلت ُاالهتمام ُالرئيس ُللعديد ُمن ُاألبحاث ُعبرُ
السنوات ُالماضيةُ ،وأصبح ُاالنتباه ُاالنتقائي ُعنوانُا ُللعديد ُمن ُالدراسات ُاألساسية ُمنذ ُقترة ُاالنطالقةُ

ن ُالعشرينُ ،واألن ُيتم ُالنظر ُإليه ُباعتباره ُالعملية ُالتي ُيتم ُمنُ
المعرفية(الثورة ُالمعرفية)ُفي ُمنتصف ُالقر ُ
خاللها ُالتوجه ُللمثير(االهتمام ُبه) ُواختياره ُومتابعته ُوتخصيص ُالموارد ُله ُمن ُأجل ُالمعالجة ُالمعرفيةُ
الالحقةُ ،وقد ُيحدث ُاالنتباه ُاالنتقائي ُبشكل ُخفي ُُ Covertوبشكل ُتلقائي ُنسبياُ ،كحال ُاالستجابة ُإلشارةُ
صوتية ُفي ُالبيئة ُوقد ُاثبتت ُالعديد ُمن ُاألدلة ُالمستمدة ُمن ُكم ُهائل ُمن ُاألبحاث ُالمعرفية ُخالل ُعقدُ
الستيناتُأنُهذاُالنوعُمنُاالنتباهُيظهرُخاللُالمراحلُاألوليُللمعالجةُ،وقدُيظهرُبشكلُعلني(صريح)ُ
ُOvertمنُخاللُالتركيزُالفعالُوتوزيعُالمواردُالمعرفيةُُُCognitive Resourcesبطريقةُتتناسبُمع ُ
ُمتطلباتُالمهمةُ )Cohen, 2014, 266(ُ.

82

ويرىُ ُ(ُ)Elliot & Giesbrecht, 2014, 1أنه ُوبالنظر ُللديناميكيات ُالمعقدة ُللعالم ُالخارجي ُ Given
ُ the Complex Dynamics of the External Worldsفإن ُالعقل ُالبشرىُ ُبحاجة ُإلي ُالعديد ُمنُ
نُمنُالزمانُ
المكنزاتُالمرنةُالتيُتمكنهُمنُتمثيلُومعالجةُالمعلوماتُالمُستهدفةُبكفاءةُوفعاليةُ،وعبرُقر ُ
خرجت ُخالله ُالعديد ُمن ُاألبحاث ُالتي ُتالقت ُعلي ُفكرة(فرضية) ُأن ُاالنتباه ُاالنتقائي ُ Selective
ُ Attentionهو ُواحد ُمن ُالميكانزمات ُالمرنة ُوالمتعددة ُاألوجه ُ Flexible and Multifaceted
ُ ُ Mechanismsوالتي ُتعمل ُعبر ُمستويات ُمتعددة ُمن ُالمعالجة ُعلي ُالمعطيات ُالمعرفية ُواإلدراكيةُ
والحسيةُاعتماداُعليُالمهمةُاألنية(التيُيتمُمعالجتهاُحاليا)ُ .
وتتنوعُوتتعددُتعريفاتُاالنتباهُاالنتقائيُكالتاليُ :
*يعرفه ُ(ُ)Hopfinger, Woldroff, Fletcher & Mangun, 2001, 1277بأنه ُالمقدرة ُعلى ُتركيزُ
الوعيُُAwarenessعليُجزءُمنُالكمُالهائلُمنُالمثيراتُالمتدفقةُمنُالبيئةُويمكنُتوجيهُاالنتباهُطوعاُ
(إراديا)ُُُُVoluntarilyفيُاالتجاهُمنُأعليُ–ُألسفلُ .
*ويرىُُ(ُ)McDermott, Edgar, Fox, 2007, 62أنُاالنتباهُاالنتقائيُه ـ ـ ـ ــوُالمقدرةُعلىُتركيزُاالنتباهُ
على ُمثير ُمستهدف ُُ Target Stimulusبينما ُوبشكل ُمتزامن(متوازيُ)ُيحدث ُترشيح ُ(تصفية)ُ Filter
ُoutللمعلوماتُالمنافسةُمنُالمثيراتُغيرُالمرتبطةُ .
*ويعرفهُ(ُ)Gazzaly & Nobre, 2011, 129بأنهُتركيزُموجهُالهدفُعلىُخاصيةُواحدةُمنُالبيئةُ
بينماُيتمُتجاهلُباقيُالخصائصُ .
*ويشير ُ(ُ)Cohen, 2014, 5إلى ُأن ُمصطلح ُاالنتباه ُاالنتقائي ُهو ُأحد ُخصائص ُاالنتباه ُوالمرتبطةُ
بشكل ُكبير ُبالتركيز ُأما ُاالنتقاء ُأو ُاالختيار ُُ Selectionفهي ُالعملية ُالتي ُيتم ُبواسطتها ُاعطاء ُبعضُ
المكوناتُالمعلوماتيةُبعضُاألفضليةُ(األولوية)ُُPriorityعلىُحسابُاألخرىُُ .
الا ُمفاده ُلماذا ُيتمكن ُالبشر ُمن ُاالنتباهُ
ُومنذ ُنهاية ُالحرب ُالعالمية ُالثانية ُطُرح ُفي ُإنجلت ار ُسؤا ُ
االنتقائيُلبعضُخصائصُالبيئةُمماُيجعلُتلكُالخصائصُأكثرُعُرضةُللمعالجةُالمعرفيةُاألكثرُتفصيال ُ
ُبينماُيتمُتج ــاهلُخصائصُمكـ ــوناتُأخ ــرىُ،لذاُطـ ــورُعلماءُالنفسُمهامُمعمليةُمنُأجلُتحديدُاألطفال ُ
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ُذويُُالمهارةُالمرتفعةُعلىُاالنتباهُخاللُالبيئةُالمزدحمةُ .
()Conway, Cowan & Bunting, 2001, 331
ُإنُأداءُأكثرُمنُمهمةُفيُوقتُواحدُوبشكلُتزامنيُُُSimultaneouslyيؤدىُعادةُإليُإحداثُ
تراجعاتُفيُمعدالتُاألداءُوالسرعةُ،وقدُيعودُهذاُالتناقصُإليُأسلوبُعنقُالزجاجةُُُBottleneckفيُ
التنسيقُبينُالمهامُالتنفيذيةُُIn Executive Task Coordinationالمسئولةُعنُتنفيذُالمهامُالمتعددةُ،
وقدُينشأُتداخلُإضافيُُAdditional Interferenceاذاُتمُعرضُالمهامُبأساليبُحسيةُمختلفةُوبالتاليُ
تتنافس ُالقشرة ُالمخية ُالحسية ُالمسئولة ُعن ُتلك ُالمهام ُعلي ُموارد ُاالنتباهُ ،وقد ُيحدث ُهذا ُالتنافس ُأيضُاُ

خارج ُنطاق ُالقشرة ُالحسية ُوذلك ُفي ُالمناطق ُالمخية ُالمرتبطة ُبتنفيذ ُتلك ُالمهام ُفي ُحالة ُأن ُتتطلب ُتلكُ
المهامُنفسُالمعالجةُ(سواءُكانتُفونولوجيةُأوُفراغية)ُ .
)ُ (Moisala, Salmela, Salo, Carlson, Vuontela, Salonen & Alho, 2015, 1
ُوفيُهذاُالمجالُتمُطرحُالعديدُمنُاألسئلةُمنُقبيلُ"ُكيفُنستطيعُسماعُصوتُماُخاللُمشهدُ
مزدحمُباألصوات؟ُفإنهُوتبعاُللتوجهاتُالمعرفيةُالمعاصرةُفإنُاستخراجُصوتُماُيقعُفيُمجالُاهتمامناُ
منُخاللُمزيجُمنُاألصواتُيصبحُأيسرُبتوجيهُالفردُانتباههُتجاهُخاصيةُمعينةُمرتبطةُبهذاُالصوتُ
وهذاُيؤدىُإليُتعزيزُانتقائيةُتلكُالخاصيةُواليُحدوثُتنشيطُمؤقتُفيُالقشرةُالمخيةُالمرتبطةُبالصفاتُ
المتكاملةُوالمرتبطةُبتلكُالخاصيةُ،وميكانزمُالتحكمُذاكُوالذيُيسمىُالضبطُمنُأعليُلألسفلُاستُمدُمنُ
خالل ُالعديد ُمن ُدراسات ُالمخ ُوالتي ُأظهرت ُأن ُاالنتباه ُاالنتقائي ُلتردد ُنغمة ُما ُأو ُموقع ُصوت ُما ُيقومُ
بتنشيطُاالستجاباتُالعصبيةُللصوتُويحدثُتكاملُماُبينُترددُالنغمةُومصدرُالصوتُ .
()Riecke, Scharke, Valente & Gutschalk, 2014, 1
وظاهرة ُاالنتباه ُلبعض ُاألصوات ُوسط ُبيئة ُمكتظة ُباألصواتُ ،من ُالظواهر ُالتي ُنالت ُمزيد ُمنُ
االهتمامُلديُدارسيُاالنتباهُوقدُاتُفقُعليُتسميتهاُباسمُاثرُالحفالتُالمكتظةُُCocktail Party Effect
نُ
وهوُتعبيرُيشيرُإليُظاهرةُتحدثُعادةُفيُالحفالتُالمكتظةُأوُفيُأيُتجمعُُGatheringعندماُتكو ُ
محاطُا ُبالعديد ُمن ُالمحادثات ُالمتزامنة ُُ Simultaneous Conversationsوطبقا ُلهذه ُالظاهرة ُفإنهُ
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ىُ
الا ُقد ُتم ُنطقه ُفي ُمحادثة ُأخر ُ
عندما ُتكونُ ُموجهُا ُالنتباهك ُألحد ُالمتحدثين ُوفجأة ُتنتبه ُبأن ُاسمك ُمث ُ

قريبةُ ،وعن ُتفسير ُتلك ُالظاهرة ُففي ُدراسة ُلكل ُمن ُُ Conway Cowan, Bunting 2001ارادوا ُفيهاُ
اختبارُماُاذاُكانتُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُيمكنهاُأنُتقدمُتفسي ُارُلسببُسماعُبعضُاألشخاصُألسمائهمُفيُ
حينُالُينتبه ُاألخرونُ ُلذلكُ ،وقد ُأجروا ُتلك ُالدراسة ُباستخدام ُمهمة ُاالستماع ُالثنائي ُالموزعُ Dichotic

ُ،ُListeningفقدُوجدُالباحثانُأنُالطالبُذويُُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُالمرتفعةُالحظواُأسمائهمُعبرُاألذنُ
الثانية(ُالرسالةُغيرُالمرغوبُفيها)ُبنسبةُحواليُُ%20منُالمحاوالتُوعليُالنقيضُمنُذلكُفإنُالتالميذُ
ذويُُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُالمنخفضةُقدُالحظواُأسمائهمُبنسبةُتصلُإليُُ%65منُالمراتُوالسببُوراءُ
ذلكُيعودُألنُاألفرادُذويُُالكفاءةُالمنخفضةُيجدونُُصعوبةُفيُكبح ُُBlockingالمعلوماتُغيرُالمرتبطةُ
والمتعلقةُبأسمائهمُولذاُفإنهمُيتشتتُانتباههمُبسهولةُُ .
()Conway, Conwan, Bunting, 2001, 333
العالقة بين االنتباه االنتقائي والعمليات المعرفية الخرى
ُيرىُ ُالبعض ُأن ُالقدرة ُعلي ُتثبيط ُالمثيرات ُغير ُالمرتبطة ُيؤدى ُإلي ُمزيد ُمن ُالتناول ُاالنتقائيُ
للمعلومات ُُ Leads To More Selective Intake Of Informationوبالتالي ُيقود ُذلك ُإلي ُزيادةُ
السعةُالمتاحةُمنُأجلُعملياتُمعالجةُمعلوماتيةُأكثرُفعاليةُ،وعليُالنقيضُمنُذلكُيرىُُ Dempster
ُ 1993أن ُعمليات ُالتثبيط ُُ Inhibitionتنتج ُمن ُعمليات ُالنضج ُداخل ُالدماغ ُوخاصة ُفي ُالفصوصُ
األمامية ُُُ Frontal Lobesويالحظ ُأنه ُمن ُالصعب ُالتمييز ُبين ُتلك ُالنماذج ُالمتعارضة ُخاصة ُعندماُ
يحاولُالفردُتحديدُتعريفُإجرائيُمُخصصُلمفهومُالتثبيطُومفهومُالتداخلُ،وهناكُنظرياتُأخرىُُسلطتُ
ي ُشامل ُيُعتقد ُأنه ُالمسئول ُعن ُتوجيه ُعمليات ُالضبط ُوالتحكم ُفي ُميكانزماتُ
ن ُمركز ُ
الضوء ُعلي ُمكو ُ
االنتباه ُوتركز ُهذه ُالنماذج ُعلي ُالمكونات ُاإلشرافية ُ(التوجيهية) ُ ُ Supervisory Modelsوعملياتُ
المعالجة ُمن ُأعلي ُألسفل ُلمواجهة ُالتثبيطُ ،واتساقُا ُمع ُهذا ُالتوجه ُفقد ُثبت ُأن ُالدوائر ُالعصبية ُالمسئولةُ
عن ُتثبيط ُاالستجابات ُالمتنافسة ُموجودة ُفي ُالعقد ُالقاعدية ُُ Basal Gangliaوأن ُدور ُالقشرة ُال ــدماغيةُ

األمام ـ ـ ــيةُُFrontal Cortex Functionsه ـ ـ ــوُالمسئ ـ ــوليةُعنُاس ـ ـ ـتبقاءُالمعل ـ ــوماتُالم ـ ـ ـرتبطةُبالمهمةُ ُ

85

عبرُالوقتُ ُُ)McDermott, Edgar & Fox, 2007, 62-63(ُ.
ُويرىُُ(ُ)Cohen, 2014, 267أنُعملياتُتوجيهُاالنتباهُُOrienting of Attentionوعملياتُ
متابعة ُاإلهتمام ُُ engagementوعمليات ُتجاهل ُالمثيرات ُُ Stimuli Ignoringوعمليات ُتحويل ُاالنتباهُ
ُShifting Of Attentionيتمُتوجيههاُوادارتهاُبواسطةُعمليةُالمعالجةُمنُاألسفلُلألعلىُ – Bottom
ُُُ Upأو ُعمليات ُالمعالجة ُمن ُاألعلى ُلألسفل ُُ ،ُ Top – down processesوعمليات ُالمعالجة ُمنُ
األسفلُلألعلىُهيُنتاجُللتفاعلُماُبينُالعديدُمنُالشبكاتُالتعاونيةُ(التكاملية)ُ Multiple Associative
قوىُُبالعملياتُ
ُ Networksوالتي ُتعمل ُبشكل ُمتوازيُ ُوموزعُُ ،واالنتباه ُمن ُاألسفل ُلألعلى ُيرتبطُوبشكل ُ ُ
الحسيةُواإلدراكيةُالتيُتتضحُفيُالقشرةُالمخيةُالخلفيةُُ،Posterior Cortical Systemأماُاالنتباهُمنُ
أعلي ُلألسفل ُفإنه ُيعكس ُعمل ُمراكز ُالتحكم ُُُ Control Centersفي ُالمخ ُوالتي ُتمارس ُدو ار ُاشرافياُ
والنظامُاإلشرافيُُSupervisory SystemللقشرةُالمخيةُاألماميةُُFrontal Cortexهوُالذىُيمثلُهذاُ
النوعُمنُالتحكمُوباختصارُفإنُالكمُالمتعاظمُمنُاألبحاثُالمعرفيةُوالعصبيةُأوضحُوبشكلُجلىُالعملياتُ
والنظمُالعصبيةُالتيُتقفُخلفُاالنتباهُاالنتقائيُ .
ُويعتبرُُ)Awh, Belopolsky & Theeuwees, 2012, 437أن ُاالنتباه ُمن ُأعلي ُلألسفلُ
ُُ Top – Down Attentionواالنتباه ُمن ُأسفل ُلألعلى ُُ Bottom – up Attentionهما ُمصطلحينُ
فرعيينُلمصطلحُأخرُشهيرُفيُمجالُاالنتباهُوهوُمصطلحُضبطُ(تحكم)ُاالنتباهُُAttention Control
وأنهُيشارُأحياناُبمصطلحُالتحكمُالداخليُالمنشأُُEndogenous Controlلالنتباهُأعليُ–ُأسفلُوالتحكمُ
خارجيُالمنشأُُExogenous Controlلالنتباهُأسفلُ–ُأعليُ .
نماذج االنتباهُ
الطرفي ُ Peripheral Sensory Systemيتمُ
ُإن ُكلُالمعلوماتُالتي ُيحملهاُالجهازُالعصبي ُ ُ
معالجتهاُمبدئياُبشكلُمتزامن(متوازي)ُُProcessed in Parallelوبناءاُعلىُإجماليُخصائصهاُالفيزيقيةُ
وعندُنقطةُماُفيُالمعالجةُيتمُاختيارُقناةُمعلوماتُواحدةُُOne of Information Channelمنُبينُ
العديدُمنُالمدخ ـ ـالتُ،واختيارُتلكُالقناةُهوُأمـ ـ ـ ـ ـرُفعالُاذُيتمُعلىُأساسُالخواصُالحسيةُSensory

86

ُSensory PropertiesمثلُالموقعُفيُالفراغُُSpatial Locationأوُنوعيةُالصوتُُ.Voice Quality
)ُ (Cohen, 2014, 28
وقدُاكدتُنظرياتُاالنتباهُالمبكرةُُُEarly Theories of Attentionعليُمحدوديةُالمعلوماتُ
التيُيستطيعُالبشرُمعالجتهاُفيُايُوقتُ،وقدُاستخدمُتعبيرُمجازيُُُُMetaphor Expressionليعبرُ
عنُتلكُالنظرياتُيعرفُباسمُعنقُالزجاجةُُBottleneckوقدُبداُهذاُالتعبيرُالمجازيُُجذاباُAppealing؛ُ
وذلك ُألنه ُيتوافق ُمع ُاستبطاننا ُلالنتباه ُ(نظرتنا ُالداخلية ُلالنتباه) ُ Our Introspections About
ُ Attentionوتقوم ُعنق ُالزجاجة ُبالحد ُُ Restrictsمن ُالتدفق ُسواء ُلداخل ُأو ُلخارج ُالزجاجةُ ،وتفترضُ
نظريات ُعنق ُالزجاجة ُنفس ُالمسار ُالضيق ُفي ُالمعالجة ُالبشرية ُللمعرفة ُ in Human Information
ُ ،Processingوبمعنى ُأخر ُفإن ُعنق ُالزجاجةُيقوم ُبتحديد ُكم ُالمعلومات ُالتي ُيجب ُأن ُنهتم ُبها ُ(ندفعُ
اليهاُاهتمامنا)ُوبالتاليُتصبحُفيُبؤرةُاهتمامناُ)Maltin, 2005, 85(ُ.ومنُ ُأوائلُالنظرياتُالتيُتبنتُ
مفهومُعنقُالزجاجةُواهتمتُبتفسيرُعمليةُاالنتباهُكانُنموذجُبرودبانتُ .
نموذج برودبانت Broadbent 1958
في ُعامُُ 1958طورُبرودبانت ُنموذجُا ُلتفسيرُاالنتباه ُاالنتقائيُووفقُا ُلهذاُالنموذجُفإن ُالمثيراتُ

البيئيةُيتمُترشيحهاُومنعهاُمنُالوص ـ ـ ــولُلمستوىُاالدراكُإذاُتمُتصنيفهاُ(التعرفُعليها)ُكم ــثيراتُغيرُ
مرتبطةُباهتمامات ُالفردُالحاليةُ Irrelevant to the subject 's Current Concernsاعتمادُاُعلىُ
خصائصهاُالفيزيائيةُالظاهريةُُ .Superficial Physical Features

)ُ (Conway, Cowan & Bunting, 2001, 331
ُوتعتبر ُنظرية ُبرود ُبانت ُأ ُول ُنظرية ُمتكاملة ُلالنتباهُ ،وقد ُاصطلح ُعلي ُتسميتها ُباسم ُنموذجُ
المرشحُ ُ Filter Modelوهىُمرتبطةُأيضا ُبماُيعرفُباسمُنظريةُالقناةُالواحدةُ Single Channel
ُTheoryفهيُتعتمدُعليُفكرةُأنُتجهيزُالمعلوماتُيتمُتقييدهُُRestrictedتبعُاُلسعةُالقناةُ Channel

ُCapacityوقدُافترضُ ُBroadbentأنُالرسائلُالتيُتنتقلُعبرُالعصبُالخاصُبهاُيمكنُأنُتختلفُ
تبعاُلنوعُاألليافُالعصبيةُُ Nerve Fibersالقابلةُللتنشيطُأو ُتبعُا ُألعدادُالنبضاتُالعصبيةُ Nerve
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ُImpulsesالتيُتنتجهاُ،وقدُدعمتُاألدلةُالنيوروسيكولجيةُأنُاالشاراتُالمرتفعةُالترددُوالمنخفضةُالترددُ
يتمُحملهاُونقلهاُعبرُاليافُعصبيةُمختلفة؛ ُولذاُفإنهُعندماُيتمُاستثارةُالعديدُمنُاألليافُالعصبيةُفيُ
نفسُالوقتُفإن ُالعديدُمنُالرسائلُالحسيةُ ُ Several sensory Messagesربماُتصلُللدماغُمعُاُ

بشكلُمتزامن.

)ُ (Solso, Maclin & Maclin, 2008, 88-89

ُوفيُتصورُبرودبانتُفإنُالمعلوماتُتتدفقُمنُالحواسُعبرُالعديدُمنُقنواتُاإلدخالُالمتوازيةُ
ُ Parallel Input Channelsإلي ُمخزن ُالذاكرةُقصيرةُالمدىُُ Short Term Memoryوالذىُيحتفظُ
ثوانيُمعدودةُ،ولالنتقالُإليُنظمُاالستجابةُُTransmission to Response System
بالمعلوماتُلمدةُ ُ
فإنُهذاُاألمرُيتطلبُاالنتقالُإليُقناةُمحددةُالسعةُ ُ Limited Capacity Channelوهىُالقناةُذاتُ
السعةُاألقلُمنُمجموعُسعةُقنواتُاالدخالُالمتوازيةُولذاُفإن ُهناكُمرشحُانتقائي ُُSelective Filter
يعملُبينُالذاكرةُقصيرةُالمدىُوبينُالقناةُالمحدودةُالسعةُويعملُالمرشحُكمفتاحُلكلُشيء ُأو ُألشيءُ
ُThe Filter Acts as an All or None Switchحيثُيتمُاختيارُالمعلوماتُمنُواحدةُفقطُمنُقنواتُ
االدخالُالمتوازية ُ
ُ
ُ

نظام
اإلخراج

قناة محددة السعة

مرشح
انتقائي

الذاكرة قصيرة
المدي

الحواس

(االستجابة)

ُ

المخزن طويل المدى

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُشكلُ(ُ)10نموذجُالمرشحُلبرودبانتُ1958
)ُ (Broadbent, 1958, 11
ُ

ُويق ـ ـ ـدمُ)ُ(Goldestin, 2011, 85شـ ـ ـ ـرحُاُلنم ـ ـ ـوذجُبرودبانتُولخطـ ـ ـواتُالمعالجةُوالترشيح ُ
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ُكالتاليُ :
(ُ)1تستقبلُالذاكرةُالحسيةُُSensory Memoryالمعلوماتُالمُستقبلةُ Incoming Informationلجزءُ
منُالثانيةُوبعدُذلكُتنتقلُكلهاُإلىُالخطوةُالتاليةُ .
(ُ )2يقوم ُالمرشح ُُ Filterعلي ُنحو ُانتقائي ُبالتعرف ُعلى ُالرسالة ُالمستهدفة ُاعتمادا ُعلي ُخصائصهاُ
الفيزيقيةُُPhysical Characteristicsمنُقبيلُنغمةُصوتُالمتحدثُ Speaker's Tone of Voice
ونبرة ُصوتهُُ Pitchوسرعة ُالتحدثُُ Speed of Talkingولهجةُالتحدثُُ Accentويُسمحُفقط ُلهذهُ
الرسالةُبالمرورُعبرُالمستكشفُُDetectorفيُالمرحلةُالتاليةُوكلُالرسائلُيتمُترشيحهاُ ُFiltered outُ.
(ُ)3تتمُعملياتُاستكشافُالمعلوماتُلتحديدُالخصائصُذاتُاألهميةُالقصوىُللرسالةُ،علىُسبيلُالمثالُ:
معناهاُ(ُ it's Meaningالجانبُالمعرفي) ُوذلكُألن ُالمعلوماتُالمستهدفةُوالمهمة ُفقطُهي ُالتي ُيسمحُ
لهاُبالمرورُمنُالمرشحُويقومُالمرشحُبمعالجةُكلُالمعلوماتُالتيُتمرُعبرهُ .
(ُ)4تستقبلُالذاكرةُقصيرةُالمدىُُShort Term Memoryمخرجاتُالمرشحُوتمسكُالذاكرةُقصيرةُالمدىُ
تترُاوح ُماُبين ُُ 15-10ثانيةُ،ثمُيقومُبعدُذلكُبنقلهاُإلى ُالذاكرةُطويلةُالمدىُ Long
بالمعلوماتُلمدةُ ُ
ُTerm Memoryوالتيُيمكنُلهاُاالمساكُبالمعلوماتُلمددُالنهائيةُ .
ويرى ُ)ُ (Cohen, 2014,28-29أن ُالسبب ُوراء ُعملية ُالترشيح ُُ Filtering Processهيُ
عمليةُالتثبيطُاإليجابيُُActive Inhibitionلإلشارةُلمنعهاُمنُدخولُمجالُالمعالجةُالمرتفعُالدرجةُ،أوُ
قدُيعودُذلكُبشكلُابسطُلعدمُمقدرةُالمعالجُلتنا ُولُأكثرُمنُالقناةُالمستهدفةُ .
وقدُواجهُنموذجُُ Broadbent1958تحديات ُحقيقيةُبفعلُبعضُالظواهرُكالمعالجةُالسيمانتيةُ
ُ Semantic Processingلبعض ُالمعلومات ُغير ُالمرغوب ُفيها ُ(الغير ُمستهدفة) ُ Unattended
ُ،Informationفعليُسبيلُالمثالُوجدُ ُMorary 1958أنُبعضُالمشاركينُيستطيعونُاالنتباهُألسمائهمُ
حتىُعندُنطقهاُعبرُالقناةُالسمعيةُغيرُالمستهدفة ُُوعلي ُنقيضُاالعتقادُالسائدُلمُتتضحُتلكُالظاهرةُ
في ُكلُالطالبُوالتي ُتسمىُباسمُظاهرةُ(ُ Cocktail Party Effectأثرُالحفالتُالمختلطة(المكتظة)ُ
ولكنُفيُالحقيقةُوجدُمورارىُُMoraryأنُفقطُُ%33منُالمشاركينُأقرواُبسماعُأسمائهمُعندماُتمُنطقها ُ
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عبرُالرسالةُغيرُالمستهدفةُ )Conway, Cowan, Bunting, 2001, 331(ُ.
ُوالستيعابُتلكُالنتائجُافترضتُُTreisman 1964نموذجاُبديالُيعملُفيهُالمرشحُبشكلُمتدرجُ
الُكماُفيُنظريةُبرودبانتُوالتيُيعملُفيهُالمرشحُبمبدأُالكلُأوُالعدمُ .
)ُ (Bundesen & Habekost, 2012, 3
نموذج تريزمانTreisman 1964
ُافترضتُتريزمانُُAnne Treisman1964تعديالُلنظريةُبرودبانتُحيثُافترضتُأنُاالنتقاء ُ
ُُSelectionيظهرُعليُمرحلتينُوقامتُباستبدالُمرشحُبرودبانتُبواسطةُ(ُattenuatorمخفف)ُ،حيثُ ُ
يقوم ُالمخففُبتحليل ُالرسائل ُالمستقبلةُبناءُا ُعلى ُخصائصها ُالفيزيائيةُمثل(ُ)1كونها ُعالية ُالنغمة ُأمُ

منخفضةُ ،سريعة ُأم ُبطيئةُ )2(ُ .طبيعة ُلغة ُالرسالة ُالمستقبلة ُكطريقة ُتجميعها ُعلي ُهيئة ُمقاطعُ
ُSyllablesأوُكلماتُُ)3(ُWordsأيضُاُبناءاتُعليُمعانيهاُأيُكيفُيمكنُلتتابعُمنُالكلماتُصنعُ

معنى ُللجملُ ،ويجب ُمالحظة ُأن ُهذا ُمشابهُا ُلما ُافترضه ُبرودبانت ُُ ،Broadbentولكن ُفي ُنظريةُ

تخفيف(اضعاف)ُاالنتباهُلتريزمانُفإنُاللغةُوالمعنىُيمكنُاستخدامهماُأيضُاُلفصلُالرسائلُكماُأنُتريزمانُ

افترضتُأنُتحليلُالرسائلُيستمرُطالماُكانتُضروريةُللتعرفُعليُالرسالةُالمُستهدفةُ،عليُسبيلُالمثالُ
لوُأن ُهناكُرسالتينُاحداهماُبصوتُرجالي ُواألخرىُبصوتُنسائي ُفإن ُالتحليلُعلي ُالمستوىُالحسيُ
(الفيزيقي)ُكافُللفصلُبينُصوتُالرجلُمنخفضُالنغمةُُ Low Pitched Male Voiceوبينُصوتُ
المرأةُمرتفعُالنغمةُHigh Pitched Female Voiceحتىُلوُكانتُاألصواتُمتشابهةُ،ثمُبعدُذلكُيتمُ
استخدامُالمعنىُللفصلُبينُالرسالتينُوبمجردُأنُيتمُالتمييزُبينُالرسالةُالمُستهدفةُوغيرُالمستهدفةُفإنُ
الرسالةُالمستهدفةُمنُالرسالتينُيسمحُلهاُبالمرورُعبرُالمخففُ(المضعف)ُولكنها ُتخرجُبكاملُقوتهاُ،
أماُالرسالةُغيرُالمستهدفةُفيتمُاضعافهاُوبالتاليُفإنهاُماُزالتُمتواجدةُولكنهاُاضعفُُ،Weakerوبسببُ
أنُبعضُالرسائلُغيرُالمُستهدفةُيتمُمرورهاُعبرُالمضعفُ(المخفف)ُلذاُفإنُنموذجُتريزمانُتمُتسميتهُ
باسمُ(المرشحُالمسرب)ُ ُ Leaky Filterوالناتجُالنهائيُيتمُتحديدهُفي ُالمرحلةُالثانية ُعندماُيتمُتحليلُ
الرسالةُبواسطةُوحدةُالقاموسُُ dictionary unitوتحتوىُتلكُالوحدةُعلي ُالكلماتُالمُخزنةُولكلُكلمةُ
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عتبةُفارقةُ .وألن ُالكلماتُالمعتادةُأو ُاألكثر ُاهميةُكاسم ُالمستمعُلهاُعتبةُفارقةُمنخفضة؛ُلذاُفإن ُايةُ
اشارةُضعيفةُعبرُقناةُالرسالةُغيرُالمستهدفةُيحدثُلهاُتنشيطُا ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالرسالةُالمستهدفةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
المخفف
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالرسائل ُ

إلىُالذاكرة ُ

وحدة القاموس

المضعف

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالرسالةُغيرُالمستهدفة ُ
شكل(ُ)11نموذجُترزيمانُلالنتباهُاالنتقائي)ُ ُ (Goldestin, 2011, 85
ُويرى ُ)ُ (Cohen, 2014, 29أن ُتريزمان ُافترضت ُأن ُالقنوات ُالثانوية ُ Secondary
Channelsالُيتمُترشيحهاُبشكلُكاملُولكنهاُيتمُاضعافهاُ(تخفيفها)ُ Attenuatedوبعدُذلكُيتمُامرارهاُ
للمستوياتُالعلياُمنُالمعالجةُفيُحالةُواحدةُهيُأنُتتخطيُمستوىُالعتبةُالفارقةُ،وهذاُالمستوىُهوُالذيُ
يحددُاهميةُالكلماتُ(مثلُاسمُالشخصُأوُبعضُالكلماتُالتحذيريةُمثلُأنظر!)ُأوُكتلكُالمميزةُباحتماالتُ
سياقيةُ Contextual Probabilitiesأوُحديثةُاالستخدامُُ .Recent Use
تعليق الباحثُيالحظُأنهُفيُنموذجُبرودبانتُمرحلةُواحدةُللترشيحُتسبقُالعملياتُاالدراكيةُ Perceptual
ُ،processesوفيهاُيقومُالمرشحُباستبعادُالرسائلُالغيرُمرغوبُفيهاُاعتماداُعلىُخصائصهاُالفيزيائية؛ُ
وبالتاليُيتمُمنعهاُبشكلُكلىُمنُالمرورُوتبقىُالرسالةُالمستهدفةُُAttended Messageوالتيُتمرُبعدُ
ذلكُللذاكرةُقصيرةُالمدىُالتي ُقدُتصدرُاالستجابةُبشكلُمباشرُ،أو ُتمررُالرسالةُإلى ُالذاكرة ُالطويلةُ
المديُأماُللتخزينُالمستديمُأوُإلصدارُاالستجابةُ .
ُُأماُفـ ـ ـيُنم ـ ـوذجُتريزمـ ـ ـانُفإنُالترشيحُيحـ ـ ـ ـدثُللرسـ ـ ـائلُالمستقبلةُعل ـ ـيُمرحلتينُإحداهماُيسبق ُ
ُالعملياتُاالدراكيةُبواسطةُالمضعفُ(المخفف)ُ،Attenuation Controlحيثُيقومُبفصلُالرسائلُعنُ
بعضهاُاعتماداُعليُالخصائصُالفيزيائيةُوهوُفيُذلكُيتشابهُمعُنموذجُبرودبانتُ،ولكنُيختلفُعنهُفيُ
وجودُترشيحُأخرُعليُأساسُالمعنىُ،كماُأنُالرسائلُالتيُيتمُإضعافهاُأيُغيرُمهمةُ(غيرُمرتبطة)ُالُ
يحدثُلهاُترشيحُكاملُكماُهوُالحالُفيُبرودبانتُُوانماُتمرُولكنُبعدُأنُيحدثُلهاُاضعافُ،أماُالرسائلُ
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كالُالنوعينُمنُالرسائلُيمرنُللمستوياتُالعلياُمنُالمعالجةُ،
ُا
المرغوبُفيهاُفتمرُبكاملُقوتهاُ،وبالتاليُفإنُ
وقدُيحدثُفيُبعضُاألحيانُاالنتباهُللرسالةُالمضعفةُوذلكُفيُحالةُُأنُيكونُمستوىُتنشيطهاُأعليُمنُ
مستوىُعتبتهاُالفارقةُ،حيثُأنُمستوىُعتبتهاُالفارقةُمنخفضُبطبيعتهُكونهاُذاتُاهميةُللشخصُكأسمهُ
أوُبعضُكلماتُالتحذيرُ،ثمُتخرجُبعدُذلكُاالستجابةُ.وهذاُماُيلخصهُالشكلُالتاليُ

شكلُ(ُ)12مقارنةُلنموذجيُبرُودبانتُوتريزمانُلالنتباه ُ
)ُ (Sternberg, Sternberg & Mio, 2012, 150
ُفيُنظرياتُالمرشحُلكلُمنُُBroadbent & Treismanفإنُاالنتباهُاالنتقائيُيحدثُقبلُالتعرفُ
على ُالمثيراتُ(تمييزُالمثيرات)ُ Stimulus Recognitionوتسمىُتلكُالنظرياتُباسمُنظرياتُاالنتقاءُ
المبكرُُ Early Selection Theoriesأما ُفي ُنظرياتُاالنتقاء ُالمتأخرُُLate selection Theories
فإن ُاالنتباه ُاالنتقائي ُيحدثُفقطُبعدُمرحلةُالتعرفُعلى ُالمثيراتُ.after Stimulus Recognition
)(Bundesen & Habekost, 2012, 4
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ُ

نموذج دويتش ودويتش للترشيح المتأخر Deutsch & Deutsch For Late Selection
ُلقدُطورُدويتشُودويتشُنموذجاُلالنتباه ُُيتواجدُبهُالمرشحُُ Filterبشكلُمتأخرُعنُالنماذجُ
السالفةُالذكرُ،حيثُافترضاُأنُالمثيراتُيحدثُلهاُترشيحُبعدُأنُيتمُتحليلهاُسواءُعليُمستوىُخصائصهاُ
الفيزيائية ُأو ُمعانيهاُ ،وهذا ُالترشيح ُالمتأخر ُهو ُما ُيسمح ُللبشر ُبأن ُيتعرفوا ُعلي ُالمعلومات ُالتي ُيتمُ
استقبالها ُمن ُاألذن ُغير ُالمستهدفة ُ(كما ُهو ُالحال ُفي ُتجارب ُاالستماع ُالثنائي ُالموزع ُ (Dichotic
ُ،Listeningعليُسبيلُالمثالُقدُيسمحُذلكُلهمُبأنُيتعرفواُعليُاسمائهمُ،ويجبُمالحظةُأنهُسواءُفيُ
نماذجُالترشيحُالمبكرُأوُالمتأخرُيتواجدُماُأتفقُعليُتسميتهُبأليةُعنقُالزجاجةُ،والتيُتسمحُفقطُلمصدرُ
أحاديُمنُالمعلوماتُبالمرورُ،ولكنُيختلفُالنموذجانُالمبكرُوالمتأخرُفيُالمكانُالمفترضُلعنقُالزجاجةُ
حيثُيحدثُتقييدُللمعلوماتُالمتدفقة(Sternberg, Sternberg & Mio, 2012, 150) .
أماُ)ُ(Cohen, 2014, 29فيرىُأنهُووفقُاُلنموذجُدويتشُودويتشُ،فإنُكلُاالشاراتُالمستقبلةُ

ُوأن ُالرسائل ُاألكثر ُاهمية ُيتم ُاختيارها ُللمعالجة ُالالحقة ُ Further
يتم ُتحليلها ُبناءُا ُعلي ُأهميتها ُ

ُ Processingمثلُاالستجابات ُالحركيةُأو ُالتخزينُفي ُالذاكرةُ،والمُثيراتُالتي ُتخضعُللمعالجةُالالحقةُ
هي ُمنُتدخلُفي ُحيز ُاالدراك ُوالمعالجةُالمركزةُللرسائلُالمُستدخلةُقدُاليحدث ُأحيانا ُاذاُكان ُمستوىُ
يقظةُالفردُمنخفضُ،وخاصةُعندماُتكونُالرسالةُليستُعليُالقدرُالكافيُمنُاألهمية(عليُسبيلُالمثالُ:
عندما ُيغالبناُالنعاسُفإنناُنجدُصعوبةُفي ُ متابعةُحلُالمسائلُالرياضيةُالكالمية)ُ.وعموماُفإن ُهذاُ
يتمُذلكُللرسائلُاألكثرُ
ُ
النموذجُيفترضُأنه ُليست ُكلُالرسائلُالمستقبلةُتتلقىُالمعالجةُالالحقةُُ،وانما ُ
ُأهميةُفقطُفيُمرحلةُمتأخرةُ.والشكلُالتاليُيوضحُمراحلُالمعالجةُوفقاُلهذاُالنموذج ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمثيرُُ 1
التسجيل
ُ اختيار
التحليل
الحسى
االستجابة
اإلدراكي
والتخزين
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمثيرُ 2

)(Quinlan & Dyson, 2008, 286
شكلُ(ُ)13نموذجُدويتشُودويتشُلالنتباه ُ
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نموذج أوليرك نيسر لكل من الترشيح المبكر والمتأخر Ulric Neisser Model For Early And
Late Selection
تتوافرُاألدلــةُالتي ُتــدعمُكالُمنُنظريــاتُاالنتقــاء ُالمبكرُونظريــاتُاالنتقــاء ُالمتــأخرُوهــذاُدفعُأ ُوليركُ
نيسـ ـ ــرُUlric Neisser 1967بتقديمُنموذجُللترشـ ـ ــيحُالمبكرُوالمتأخرُمعاُ Early Filter and Late
ُ،وافترضُنيسرُأنُهناكُنوعانُمنُالعملياتُيتحكمانُفيُاالنتباهُهماُ -ُ:
ُ Filter
(ُ)1عملياتُماُقبلُاالنتباهُُPreattenative Processesوهيُعملياتُتلقائيةُوس ـ ـريعةُوتظهرُبشـ ــكلُ
متوازيُُ(متزامن)ُParallelوتلعبُدو ُارُفقطُفيُتمييزُومالحظةُالخصـ ـ ـ ــائصُالفيزيائيةُالحسـ ـ ـ ــيةُللرسـ ـ ـ ــالةُ

الغيرُمرغوبُفيهاُ(الغيرُمستهدفة)ُُUnattended Messageولكنهاُالُتشاركُفيُفهمُمعانيُالرسائلُ
أوُالعالقاتُبينهاُ .
(ُ)2عملياتُاالنتباهُُAttentive Processesوتظهرُهذهُالعملياتُالالحقةُ(متأخرا)ُوهيُتحدثُبشــكلُ
متواليُ(متعاقب)ُُExecuted Seriallyوتستهلكُوقتُومصادرُاالنتباهُ،مثلُالذاكرةُالعاملةُ Working
ُ
ُMemoryويمكنهــاُأنُتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركُفي ُمالحظــةُالعالقــاتُبينُخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائصُالرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــةُوهيُتعمــلُعلىُ
توليف(تجميع)ُSynthesizeاألجزاءُعلىُهيئةُتمثيالتُعقليةُ Mental Representations.
)ُ (Sternberg, Sternberg & Mio, 2012, 152
نموذج بوسنر وزمالئه Posner and Colleagues Model
ُتوفرتُاألدلةُالتيُتدعمُأنُاالنتباهُيمكنُأنُيحدثُفيُمراحلُالمعالجةُاإلدراكيةُالمبكرةُ،كماُأنُ
هناكُأدلةُمماثلةُتدعمُوبصورةُمغايرةُأنُاالنتباهُيمكنُأنُيحدثُفقطُفيُمراحلُالمعالجةُالمتأخرةُوبسببُ
الدعمُالقوىُلكلُمنُمراحلُاالنتقاءُالمبكرُوالمتأخرُفإنُذلكُقادُإليُالفرضيةُالقائلةُبأنُهناكُأكثرُمنُ
مرحلةُلالنتباهُاالنتقائيُوقدُوضعُبوسنرُورفقائهُ (Fan, McCandliss, Sommer, Raz & Posner
)ُBoies 1971, Posner & Peterson 1990نموذجُاُلتصنيفُعملياتُاالنتباهُ،ووفقاُللمفاهيمُاألخيرةُ

لهذاُالنموذجُفإن ُهناكُثالثُشبكاتُلالنتباه ُُ Attention Networksوالتي ُتؤديُثالثُأدوارُمتميزةُ
ُ Three Distinct Rolesوهىُاليقظةُُ Alertingوالتوجيهُُُ Orientingواالنتباه ُالتنفيذي ُ Executive
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ُ،Attentionأما ُشبكةُاليقظةُُ Alerting Networkفإنهاُتتحكمُفي ُالحالةُالعامةُلالستجابةُللمثيراتُ
الحسيةُ ،أما ُشبكة ُالتوجيه ُُ Orienting Networkفإنها ُتختار ُمجموعة ُفرعية ُمن ُالمعلومات ُالحسيةُ
للتجهيزُالمتميزُُSelects a Subset OF Sensory Informations For Privileged Processing
وشبكةُاالنتباهُالتنفيذيُُExecutive Attention NetworksتعملُعليُالتمثيالتُالبعدُحسيةُPost-
ُ Sensory Representationsويزدادُالحاجةُلهاُعندماُيكون ُهناكُتنافسُللوصولُللنظامُالمركزيُ
محددُالسعةُ (Fougine, 2008, 2-3).
تعليق الباحث علي نماذج االنتباه
ُيرىُالباحثُأنُنماذجُاالنتباهُذاتُالترشيحُالمبكرُأوُالترشيحُالمتأخرُفقطُ(أحاديةُالترشيح)ُالُ
تستطيع ُأن ُتقدمُتفسيراُمنطقياُلطبيعةُعملياتُاالنتباه ُالمعقدةُوالتيُيتمُمنُخاللهاُالتعاملُمعُكمُهائلُ
منُالمثيراتُالحسيةُالخارجيةُ،حيثُينتقىُالفردُبعضهاُبناءُاُعليُاهتماماتهُالحاليةُأوُبناءُاُعليُطبيعةُ

هُالبدُوأنُيكونُهناكُوسيطاُأخرُلديهُالقدرةُ
ُ
بنائهُالمعرفيُالدائمُالمخزنُفيُالذاكرةُطويلةُالمدى؛ُولذاُفإن
ُ

علي ُاستقبالُماُتعالجهُحواسناُويتمُادراكهُليحدثُلهُمعالجةُالحقةُأكثر ُعمقاُوتركي ُازُويتم ُخاللهاُأماُ

اصدارُاالستجابة ُتلقائيُا ُأوُاصدارهاُبعدُدمجُالمستدخلُماُهوُماثلُفي ُالذاكرةُطويلةُالمدىُ ُوفي ُنفسُ
الوقتُيقومُهذاُالوسيطُبتوجيهُاالنتباه ُوتوزيعُمصادرهُبينُالمثيراتُالمختلفةُبناءاُعلي ُاهميتها؛ُواليريُ

الباحث ُإال ُالذاكرة ُالعاملة ُُ Working Memoryكمكون ُرئيس ُقادر ُعلي ُاداء ُمهام ُاالنتباه ُالتنفيذيُ
ُExecutive Attentionمنُضبطُانتباهُوتوجيهُوتوزيعُمصادرُاالنتباه....الخُ .
ُويرىُالباحثُأنُالمثيراتُالحسيةُبعدُأنُتستقبلهاُحواسناُيتولىُاالنتباهُاحداثُترشيحُأ ُولىُمبكرُ
ُEarly Primary Filtrationلتلكُالمثيراتُبناءُاُعليُخصائصهاُالفيزيائيةُكشدةُالصوتُوطبيعةُالنغمةُ
وحدتهاُ ُوفي ُالمثيراتُالبصريةُبناءاُعلي ُلونهاُوشكلهاُوشدةُاالستضاءة...الخُ،ورغمُذلكُالُيحدث ُفيُ
هذهُالمرحلةُالمبكرةُترشيحُكاملُحيثُتمرُبعضُالرسائلُوالمثيراتُغيرُالمستهدفةُمعُالمثيراتُالمستهدفةُ
وذلكُبعدُأن ُيحدثُلكمُالمثيراتُالمستقبلة ُتخفيضُحتىُيتناسبُذلكُمعُسعةُالذاكرةُالعاملةُالمحددةُ
السعةُُ،Limited Capacityثمُتقوم ُالذاكرةُالعاملةُُ WMباستقبال ُتلكُالمثيراتُمعُا ُحيثُيحدثُلهاُ

95

ترشيحُاخيرُُ Late Filtrationبناءاُعلي ُتوجهاتُالفردُوالتي ُتتحددُفي ُضوءُنوعُالمهمةُالحاليةُللفردُ
ُوفيُضوءُطبيعةُذاكرتهُطويلةُالمديُذاتُالعالقةُالوثيقةُبالذاكرةُالعاملةُ،وبناءاُعليُهذاُالترشيحُالمتأخرُ
سيتمُتحديدُنوعيةُالمثيراتُالتي ُستبقىُلمزيدُمنُالمعالجةُاألكثرُعمقُاُلتُصدرُالذاكرةُالعاملةُاالستجابةُ

أو ُتمررُللتخزينُالدائمُفي ُالذاكرةُطويلةُالمدىُ،وباقي ُالمثيراتُيتمُتجاهلهاُبإيقاف ُمعالجتهاُُوبالتاليُ
يحدثُلها ُتحللُسريع ُوتفقدُمن ُالذاكرة ُالعاملةُ ،وربما ُيفسر ُهذا ُالسبب ُوراء ُأن ُبعض ُالمثيرات ُغيرُ
المستهدفةُتستطيعُالوصولُإليُمستوىُاالدراكُأوُالشعورُبلُويتمُمعالجتهاُعليُالمستوىُالسيمانتيُكأنُ
ينتبهُالفردُألسمهُوسطُحفلةُمزدحمةُعندماُينطقهُشخصُماُبعيدُعنُالفردُفيُحينُيكونُالفردُمنغمساُ
فيُحوارُمعُشخصُأخرُ،أوُكماُيحدثُفيُمهامُاالستماعُالثنائيُالموزعُُDichotic Listeningعندماُ
يطلبُمنُالمفحوصينُتجاهلُالرسائلُالصوتيةُالتيُتنطقُفيُاحدُاألذنيينُولتكنُمثالُاألذنُاليسرىُفيُ
حينُيركزواُانتباههمُمعُالرسائلُالمستهدفةُالتيُتنطقُباألذنُاليمنىُورغمُذلكُقدُينتبهواُلبعضُالرسائلُ
لديهمُكأسمائهمُ،والسببُ
ُ
غيرُالمرغوبُبهاُالمنطوقةُعبرُاألذنُاليسرىُوخاصةُاذاُتعلقتُبجانبُشخصيُ
في ُذكُأنهاُمرتُمعُالرسائلُالمستهدفةُفي ُمرحلةُالترشيحُاأل ُولىُالمبكرُوذلكُبسببُانخفاض ُعتبتهاُ
الفارقةُثمُاستقبلتها ُالذاكرةُالعاملةُوفيهاُتمُدفعُالمزيدُمنُاالنتباه ُلتلكُالرسائلُومعالجتهاُعلي ُمستوىُ
ُأعمقُعليُالمستوىُالسيمانتيُألنهاُذاتُأهميةُللشخصُ ُ.وفيُهذاُاإلطارُيعرضُالباحثُلتصورُشخصيُ
يوضحُالعالقةُماُبينُاالنتباهُوالذاكرةُالعاملةُوباقيُمراحلُالمعالجةُالمعرفيةُمنُخاللُالشكلُالتاليُ :
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ُشكل(ُ)14نموذجُمقترحُلتجهيزُومعالجةُالمعلوماتُيوضحُعالقةُاالنتباهُبمراحلُالذاكرةُالمختلفة ُ
مهام ووظائف االنتباه
ُاالنتباهُهوُمكونُمتعددُاألبعادُيشيرُإليُمجموعةُمتنوعةُمنُالعالقاتُبينُالمثيراتُالبيئيةُوالمهامُ
السلوكيةُواالستجاباتُ،ويتضمنُاالنتباه ُاالنتقائي ُالتركيزُعليُبعضُالنشاطُالعقليُعلي ُحسابُالباقيُ
ُوفي ُهذه ُالحالة ُفإن ُواحدُا ُأو ُأكثر ُمن ُالمثيرات ُيُنتج ُمعلومات ُذات ُصلة ُ produces relevant

ُinformationكماُهوُالحالُمعُالمهامُالتيُتتضمنُرسائلُمتنافسةُُ ُ،Competing Messagesوفيُ
هذاُالموقفُيُطلبُمنُالشخصُأن ُينصتُلبعضُالمعلوماتُويتجاهلُاألخرىُُ،أيُيركزُانتباهه ُعليُ
المثيراتُالمطلوبةُويكتشفُمعلومةُواحدةُمنهاُويلتقطهاُ،ويوظفُأيضاُاالنتباهُاالنتقائيُفيُمهامُالمدىُ
الموزع ُُ ،dichotic listening tasksوخالل ُمرحلة ُالتكامل ُبين ُاألذنيين During the Binaural
ُ Integration Stageعندما ُيُطلب ُمن ُالمفحوص ُأن ُيكتشف ُكال ُالمثيرينُُ ،واالنتباه ُاالنتقائي ُيُمُكُنُ
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ُ

اتُصوتيةُمعينةُحتيُوانُكانُاالنتباهُالرئيسيُُPrimary Attentionناشئُاُ
ُ
المفحوصينُمنُمراقبةُمثير

عنُادراكُأوُاتجاهُأخرُ،وهوُيمكنُاألفرادُأيضاُمنُالتعاملُمعُمثيرُصوتيُمعينُوتجاهلُضجيجُالخلفيةُ
ُ ُ(Garcia, Perpira & Fukuda, 2007, 405)ُBackground Noise
ُويلعبُاالنتباه ُدورُحارسُبوابةُالعقلُُ Mind's Gate Keeperوذلكُمنُخاللُتنظيمُوترتيبُ
المثيراتُمنُحيثُأ ُولوياتهاُوالتيُستخضعُللمعالجةُبواسطةُالجهازُالعصبيُالمركزيُ،وهوُأيضُاُضروريُ

لألداءُالمعرفيُوالذاكرةُوالسلوكُومنُالمعروفُأنُأيُاضطرابُأوُقصورُحتىُلوُطفيفُفيُاالنتباهُيؤثرُ
علي ُالتعلم ُوقد ُأ ُوضحت ُالدراسات ُالنيورولوجية ُأن ُاالنتباه ُيتكون ُمن ُمكونات ُفرعية ُمستقلةُ
ُIndependent Subcomponentsتعتمدُكالُمنهاُعليُمكوناتُعصبيةُمتباينةُوتؤديُوظائفُسلوكيةُ
مختلفةُ،وقدُتؤديُاالضطرابات ُفي ُوظائفُالمخُكتلكُالمُرتبطةُبصعوباتُالتعلمُإلي ُأنماطُمختلفةُفيُ
اداءُاالنتباه(Sterr, 2004, 125).
ُيرىُ)ُ(Sternberg, Sternberg & Mio, 2012, 138أنُلإلنتباهُأربعُوظائفُكماُفسرتهمُالنظرياتُ
المختلفةُهيُ -ُ:
(ُ)1تحرىُ(اكتشاف)ُاالشارةُُوعلىُسبيلُالمثالُ:فإنُالمراقبينُالجويينُيراقبونُوبشكلُمستمرُكلُالتحركاتُ
بالقربُمنُوأعليُالمطارُ .
ُ
(ُ )2البحث ُُ Searchكالمحا ُولة ُالكتشاف ُإشارة ُما ُأو ُمثير ُوسط ُمجموعة ُمن ُالمشتتات ُ Amidst
ُDistractorsفعليُسبيلُالمثالُ:عندُالبحثُعنُالهاتفُالمحمولُوسطُطريقُممتلئُبأُوراقُشجرُجافُ
فيُفصلُالخريف ُ
(ُ)3االنتباهُاالنتقائيُُSelective Attentionك ـأنُتختارُأنُتنتبهُلبعضُالمثيـ ـ ـراتُوتتجاهلُاألخـ ـ ـ ـرىُ ُ،
علىُسبيلُالمثالُ:عندماُتشاركُفيُمحادثةُماُفيُأحدُالحفالتُ .
(ُ)4االنتباهُالموزع(المقسم)ُDivided Attentionكأنُنقومُبتوزيعُمصادرُاالنتباهُلديناُبحكمةُألداءُأكثرُ
منُمهمةُفيُوقتُواحدُ:علىُسبيلُالمثالُكأنُنقومُبالطبخُ ُوفيُنفسُالوقتُننغمسُفيُمحادثةُتليفونيةُ .
ُويرىُ)ُ(Levinoff, Li, Murtha & Chertkow, 2004, 580أنُالنشاطُالعقليُالموصوف ُ
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ُبلفظُاالنتباهُُAttentionيصفُمجموعةُمنُالعملياتُوالظواهرُالمعرفيةُويمكنُتقسيمهُإليُمجموعةُمنُ
المكونات ُالفرعية ُمثل ُاالنتباه ُاالنتقائي ُُُ Selective Attentionواالنتباه ُالموزع(المقسم) Divided
ُُAttentionواالنتباهُالمعزز(المتواصل)ُُ،Sustained Attentionأماُاالنتباهُاالنتقائيُفهوُالمقدرةُعليُ
حجب(غربلة)ُُ The Ability to Screen outالمثيراتُالدخيلة(الغيرُمرتبطةُبالمهمة)ُبينماُيتمُاالنتباهُ
للمثيراتُالمهمةُ،وكماُأنُاالنتباهُاالنتقائيُهامُأيضاُلتركيزُالمصادر(الموارد)ُُTo Focus Resources
عليُقنواتُحسيةُمحددةُبينماُيتمُتجاهلُأوُتثبيطُمعالجةُمعلوماتُأخرىُ .
االنتباه من منظور نيوروسيكولوجي ُ Attention Neuropsychology
تفترضُمعظمُاألبحاثُأنُاالنتباهُيتمُتوجيههُمنُمنطقتينُمنُمناطقُالقشرةُالمخيةُُوهماُ ُ-ُ:

شكل(ُ)15مناطقُالتنشيطُفيُالقشرةُالمخيةُالمرتبطةُباالنتباه ُ

ُ

يُ
( )1شبكةُاالنتباهُالخلفيةُُThe Posterior Attention Networkوالتيُتتواج ـ ـدُفيُالفصُالج ـ ـ ـ ـدار ُ
ُُ،Parietal Lobeفعندماُننتبهُلمكان ُماُفي ُالفراغُفإن ُشبكةُاالنتباه ُالخلفيةُتنشطُوهىُالمسئولةُعنُ
االنتباه ُالذى ُيتطلب ُالبحث ُالبصريُ ُُ visual searchوالذى ُخالله ُيتناوب ُانتباهك ُ Shift your
ُAttentionبينُالعديدُمنُاألماكنُفيُالفراغ ُ
(ُ)2شبكةُاالنتباهُاألمامية The Anterior Attention Networkوهيُالمنطقةُالتيُتتواجدُفيُالفصُ ُ
الجبهيُُFrontal Lobeم ـ ـنُالقشرةُالمخيةُالمسئ ـ ـ ـولةُعنُمهامُاالنتباهُوالتيُترك ـ ـ ـ ـزُعلىُمعنىُالكلمةُ
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وقدُوجدُأن ُشبكةُاالنتباه ُاألماميةُتنشطُعندماُيحا ُول ُاإلنسان ُأداءُمهامُأثرُستروبُ  Stroopوذلكُ
عندما ُيتداخلُمعنى ُالكلمة ُمعُالتعرف ُعلى ُلون ُالكلمة ُوتنشطُهذه ُالشبكة ُعندما ُيطلب ُمن ُاإلنسانُ
قائمةُمنُاألسماءُوأنُيحددُاستخدامُكلُكلمةُكأنُينصتُلكلمةُإبرةُويجيبُخياطة.
ُ
اإلنصاتُإلىُ
)ُ (Maltin, 2005, 83-84
قياس االنتباه االنتقائي
ُ

ُينقسمُاالنتباهُاالنتقائيُمنُحيثُطبيعةُالمثيراتُالتيُيتمُقياسهاُإليُ :

(ُ)1انتباهُانتقائيُسمعيُُ Auditory Selective Attention
(ُ)2انتباهُانتقائيُبصريُُُ ُVisual Selective Attention
وقدُتمُتطويرُالعديدُمنُالتقنياتُوالمهامُخاللُالخمسُعقودُاألخيرةُلقياسُالنوعينُالسابقينُمنُاالنتباهُ
وهيُمهامُثبتُصدقهاُوثباتهاُومنهجيتهاُالعلميةُالرصينةُعبرُالعديدُمنُاألبحاثُوالدراساتُومنُأشهرُ
هذهُالمهامُ -ُ:
(أ) قياس االنتباه االنتقائي السمعي
لرسالةُأخرىُ
ُهلُأمسكتُيوماُبسماعةُالتليفونُعلىُأحدُأذنيكُبينماُتقومُأذنكُاألخرىُباالستماعُ ُ
منُجهازُمذياعُقريبُ.إذاُحدثُذلكُفإنكُتكونُقدُتعرضتُلموقفُيعرفُباسمُُDichotic Listening
االستماع ُالثنائي ُالموزعُ ،ويتم ُدراسته ُفي ُالمعمل ُبأن ُيُسأل ُالمفحوصين ُبأن ُيرتدوا ُسماعات ُأذنُ
ُEarphonesويتمُتقديمُرسائلُمختلفةُفيُكلُأذنُعنُاألخرىُ،ثمُيطلبُمنُالمشاركينُتعقبُ(ترديد)ُ
رسالةُواحدةُفيُأحدُاألذنيينُ ُShadow The Message in One Earوفيُأبحاثُاالنتباهُالكالسيكيةُ
فإنُالقليلُمنُالمفحوصينُمنُينتبهُللرسالةُغيرُالمرغوبُبهاُفعليُسبيلُالمثالُ:قدُالُيلحظُالمفحوصينُ
نُ
تغيرُلغةُالرسالةُفيُاألذنُالثانيةُغيرُالمستهدفةُمنُاللغةُاإلنجليزيةُإليُاللغةُاأللمانيةُ ُ،وقدُالُينتبهو ُ
أيضا ُلتغيرُصوتُالمتحدثُمنُرجلُإلي ُامرأةُولكنُفي ُبعضُتجاربُاالستماع ُالثنائيُالموزعُالحظُ
المشاركينُأحياناُُوانتبهواُألسمائهمُعندماُتمُنطقهاُعبرُاألذنُالثانية(الرسالةُغيرُالمستهدفة)
)ُ (Maltin, 2005, 72-73
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ويحدثُاالستماع ُالثنائيُالموزعُعندماُيتمُتقديمُالمثيراتُالصوتيةُالمتزامنةُوالمتنافسةُلكلُأذنُ
في ُنفسُالوقتُ،وهي ُمهارةُمعالجةُسمعيةُوقدُاستخدمهاُأل ُولُمرةُمنذُماُيقرب ُمنُنصفُقرن ُعالمُ
النفسُالشهيرُبرودبانتُُ Broadbent 1958ومنُوقتهاُاصبحتُتقنيةُاالستماع ُالثنائيُالموزعُحجرُ
أساسُُCornerstoneلدراساتُاالستماعُ ُ (Lau, 2014, 2) .
ُ ُوفيُتجربةُاالستماعُالثنائيُالموزعُُDichotic Listeningيتمُتقديمُمجموعةُمنُالرسائلُالمختلفةُ
لكل ُاألذنيينُويوجهُالمشاركينُلدفعُاالنتباه ُإلحدىُاألذنيينُوتركيزُاالنتباه ُللرسائلُالمقدمةُلتلكُاألذنُ
تفعُبمجردُسماعهاُوأن ُيتمُ
ُ
(الرسالةُالمستهدفةُُ)Attended Messageبحيثُيقومُبتكرارهاُبصوتُمر
تجاهلُاألذنُاألخرىُ(الرسالةُغيرُالمستهدفةُُ)Unattended Messageوعادةُماُيستطيعُالمشاركينُ
ثوانيُبينُسماعُالكلمةُوتكرارهاُويسمىُاجراءُتكرارُ
اكمالُالمهمةُبسهولةُوتكرارُالرسالةُبعدُمرورُعدةُ ُ
الرسالةُبصوتُمرتفعُباسمُالتعقبُُShadowingويستخدمُهذاُاإلجراءُللتأكدُمنُأنُالمشاركينُيركزونُ
انتباههمُعليُالرسالةُالمستهدفةُ (Goldestin, 2011, 84) .
(ب)قياس االنتباه االنتقائي البصري
ُتستخدمُمهمةُالمشتتاتُالبصريةُ(فالنكر)ُُFlanker Taskلقياسُاالنتباهُاالنتقائيُالبصريُُ ُ،وقدُ
صممُكالُمنُُB.A Eriksen & C.W Eriksen 1974تلكُالمهمةُ".وفيهاُيتمُتوجيهُالمشاركينُلتركيزُ
االنتباه ُلمثيرُمستهدفُيتمُتقديمهُبشكلُثابتُ(انتباه ُفراغي(مكاني) Spatial attentionوعادة ُماُيكونُ
المثيرُحرفُويطلبُمنُالمشاركينُوبأقصىُسرعةُبعملُتصنيفُثنائيُُBinary Classificationعلىُ
سبيلُالمثالُ:أنُيضغطُالمفحوصُعلىُزرُماُإذاُكأنتُالحروفُمثالُُKأوُُُTوأنُيضغطُعلىُحرفُ
أخرُإذاُكأنتُالحروفُ Cأو ُُ Sويتمُإحاطةُالمثيرُالمستهدفُمنُالجانبينُبحروفُغيرُمرتبطةُبهاُ
(مشتتات)ُ ُ (Bundesen & Habekost, 2012, 4) .
ُويعتبرُنموذجُاركسن ُُ Eriksenللمشتتاتُنموذجاُشهيراُفي ُمجالُاإلدراكُوالمعرفةُألنهُيُتيحُ
للباحثينُاستكشافُتأثيراتُالسياقُفيُالتعرفُوالتمييزُ.وخاللُتلكُالمهمةُيتمُتقديمُالحرفُالمُُزمعُالتعرفُ
عليهُفي ُالوسطُمحاطُا ُبمجموعةُمنُالمشتتاتُغيرُالمرتبطةُُُ Irrelevant Flankersوعلى ُالرغمُمنُ
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أنهُيطلبُمنُالمشاركينُتجاهلُتلكُالمشتتاتُفإنهاُتظلُتؤثرُعلىُاداءُالتمييزُ،واذاُكانُالهدفُوالمشتتُ
متماثالن ُفإن ُاالستجابة ُتكون ُأسرع ُمقارنة ُبالحاالت ُاألساسية ُالمعتادةُ ،أما ُإذا ُكان ُالمشتت ُوالهدفُ
يتطلبانُاستجاباتُمختلفةُفإنُاالستجابةُللهدفُتقلُنسبياُعنُالظروفُالمعتادة.
)ُ (Rouder & King, 2003, 287
وقدُتمُتطويرُنسخةُأخرىُمنُمهمةُالمشتتاتُالبصريةُ،وفيهاُيطلبُمنُالمشاركينُاعطاءُاستجابةُ
يدويةُسـ ـ ـريعةُفيُاتج ـ ـاهُاليمينُأوُاليس ـ ـ ـ ـارُوذلكُبالحكمُعليُسهمُيقعُفيُوسطُمجموعةُأخرُمنُاألسهم ُ
ُوذلكُبتحديدُاتجاههُبينماُيتمُتجاهلُباقيُاألسهمُوقدُتكونُمجموعةُاألسهمُمتماثلةُكالتاليُُُُ ُ

ُُُُُُُ

أو ُغيرُمتماثلةُكالتالي ُُُُُُُُُُُُُُُُ ُوكفاءةُالضبطُالمعرفيُخاللُهذهُالمهمةُيشارُاليهُباسم ُأثرُ
التطابقُُCongruency Effectويالحظُتراجعُاألداءُعليُالمهامُغيرُالمتطابقةُمقارنةُبالمهامُالمتطابقةُ
ويحدثُهذاُالتأثيرُمنُخاللُحقيقةُأنُالمثيراتُالمشتتةُرغمُأنهاُغيرُذاتُعالقةُإالُأنهاُتتلقىُقد ُارُكبي ُارُ

منُالمعالجةُلدرجةُأنهاُتصلُلمستوىُتحفيزُالقشرةُالحركيةُاأل ُوليةُُ Primary Motor Cortexمتسببُاُ

في ُحدوث ُتداخل ُوتعارض ُفي ُالمهام ُغير ُالمرتبطة(Nieuwenthuis, Stins, Posthuma, ُ .
)ُ Polderman, Boomsma & Geus, 2006, 1260
ثالثا :صعوبات التعلمLearning Disabilities

تنتجُصعوباتُالتعلمُمنُاضطراباتُعصبية ُ Neurological Disordersتؤثرُفيُقدرةُالفردُ
عليُاستقبالُوتخزينُومعالجةُوتذكرُالمعلوماتُ،وقدُتعودُتلكُاالضطراباتُإليُخللُفيُنموُوتطورُالمخُ
قبلُالوالدةُأوُبعدهاُبسببُالعديدُمنُالعواملُكمرضُاألمُأوُاإلصابةُنتيجةُالجراحةُأوُاألدويةُأوُتعاطيُ
الكحولُأثناءُفترةُالحملُ،وقدُتنتجُأيض اُمنُضعفُتغذيةُاألمُ،نقصُوزنُالمولودُ،نقصُاألكسجينُخاللُ
عمليةُالوالدةُ،وال ُتنتجُصعوباتُالتعلم ُمنُاضطراباتُاإلبصارُوالسمعُوالحركةُأوُاإلعاقةُالذهنيةُأوُ

االضطرابُالوجدانيُوالعواملُالثقافيةُوالبيئيةُواالجتماعيةُأوُالتدريسُغيرُالكفءُ،وصعوباتُالتعلمُدائمةُ
ولكنُالكثيرُمنُاألفرادُالُيكتشفونُُأنُصعوباتُالتعلمُهيُالمسئولةُعنُالكثيرُمنُالعقباتُالتيُتعترضهمُ
طوالُحياتهمُفيُبعضُالمجاالتُكالقراءةُوالحسابُوالتعبيرُالكتابيُوالفهمُالقرائيُ،وكثيرُمنُاألفرادُذويُ ُ
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ُصعـ ـ ـوباتُالتعـ ـ ـ ـلمُيعـ ـ ـانونُم ـ ـ ـ ـنُانحفاضُفيُتقديرُالذاتُُLow Self Esteemولذاُتنخفضُتوقعاتهمُ ُ
وطموحاتهمُالشخصيةُويعانونُمنُضعفُالتحصيل؛ُوبالتاليُتناقُصُفرصُالتوظيفُ.
)ُ (Cortiella & Horowitz, 2014, 3
وقدُأظهرتُاألبحاثُأنُذويُصعوباتُالتعلمُيشكلونُحواليُُ%51منُإجماليُمنُيتمُتصنيفهمُ
ضمن ُبرامج ُالتربية ُالخاصة ُكما ُانهم ُيشكلون ُحوالي ُُ %7.66من ُتعداد ُاألطفال ُالذين ُهم ُفي ُعمرُ
المدرسة(Dombrowski, 2015, 141) .
وترتبطُاضطراباتُالذاكرةُالعاملةُُWorking Memory Deficitsبشكلُوثيقُبصعوباتُالتعلمُ
وهوُأمرُتمُمناقشتهُوالتعرفُعليهُعليُنطاقُواسعُ،وقدُقدمتُاألبحاثُالعديدُمنُاألدلةُعليُأنُصعوباتُ
التعلمُالنوعيةُترتبطُبضعفُالذاكرةُالعاملةُفهناكُدليلُمؤكدُعليُأنُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالقراءةُ
يعانون ُضعفا ُفي ُالمعالجة ُوالتخزين ُالفونولوجي ُكدراسات ُ (Pickering 2006; Schuchardt,

)ُMaehler & Hasselhorn 2008; Swanson 2006; Vellutino et al 2004وهناكُدليلُأخرُ
يفترض ُأن ُذوي ُصعوبات ُتعلم ُالقراءة ُيعانون ُأيض ا ُضعف ا ُفي ُوظائف ُالمنفذ ُالمركزي ُكدراسات

)ُ (Brandenburg et al 2014, Landerl, Bevan & Butterwoth 2004وبالنسبةُلألطفالُذويُ

صعوباتُتعلمُالحسابُفإنُاألدلةُاألمبريقية(التجريبية)ُتفترضُأنُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُوالمنفذُالمركزيُ
يعانون ُضعف ا ُكدراسات (Passlunghi 2006; Schuchardt et al 2008; Vander Sluis,

)ُ )Maehler & Schuchardt, 2016, 342(.ُُVanderleij & De Jong 2005
تعريف صعوبات التعلم

ُإنُالخاصيةُالرئيسيةُفيُتعريفُالتالميذُذويُصعوباتُالتعلمُهيُالفروقُبينُالتحصيلُالمتوقعُ
والتحصيلُالفعليُفيُواحدةُأوُأكثرُمنُالمجاالتُاألكاديميةُ،وفيُعمليةُتشخيصُذويُصعوباتُالتعلمُ
فإنُالمتخصصينُيجبُعليهمُتوثيقُأنُسببُانخفاضُالتحصيلُلديهمُالُيعودُبشكلُأساسيُإلىُصعوباتُ
اإلبصارُ،السمعُ،اإلعاقةُالجسديةُ،اإلعاقةُالذهنيةُ،االضطراباتُالوجدانيةُأوُالحرمانُالبيئيُوالثقافي.
)(Algozzine, Perfeli, Wang, McColl & Audette, 2012, 19
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التعريف الفيدرالي المريكي لصعوبات التعلم النوعية2004
ُوقدُتمُصياغةُهذاُالتعريفُوفقاُللقانون ُُ ACT 2004وهوُقانون ُاألفرادُذويُصعوباتُالتعلمُ
ُ (Individuals with Disabilities Education ACT 2004) ُ ACT 2004وينصُالتعريفُعليُ
االتيُ"ُ)ُ(iأنُصعوبةُالتعلمُتعنيُاضطرابُُDisorderفيُواحدةُأوُأكثرُمنُالعملياتُالنفسيةُاألساسيةُ
المشاركةُفيُفهمُأوُاستخدامُاللغةُالمنطوقةُُSpokenأوُالمكتوبةُُWrittenوالتيُقدُتُظهرُنفسهاُعليُ
هيئةُقدرةُناقصة ُ(غيرُمكتملة)ُُ Imperfect abilityعلي ُاالستماع ُُ Listenوالتفكيرُُ Thinkوالتحدثُ
ُ Speakوالقراءة ُ ُ Readوالكتابة ُُ Writeوالتهجي ُ ُ Spellوالعمليات ُالحسابية ُ Mathematical
ُ،CalculationsمتضمنةُبعضُالحاالتُمثلُالصعوباتُاالدراكيةُُPerceptual Disabilitiesواصاباتُ
الدماغُُ Brain Injuryواالختالل ُالوظيفي ُالدماغي ُالبسيطُ ُ Minimal Brain Dysfunctionوعسرُ
القراءةُُDyslexiaوالحبسةُالكالميةُالنمائيةُُ .Developmental Aphasia
)ُ(iiوالُيتضمنُمفهومُصعوبةُالتعلمُمشكالتُالتعلمُالتيُتنتجُبشكلُأساسيُ(أ ُولي)ُمنُصع ُوباتُاإلبصارُ
والحركةُُواالستماعُأوُمنُاإلعاقةُالعقليةُأوُاالضطرابُالوجدانيُأوُالحرمانُالبيئيُوالثقافيُأوُاالقتصاديُ.
)(Horowitz, 2012, 24-25
تعريف الدليل التشخيصي اإلحصائي ( 2013النسخة الخامسة) DSM-V
)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Definition (5th Ed
"يتضحُاضطرابُالتعلمُالنوعيُُSpecific Learning Disorderكماُيظهرُمنُاسمهُفيُحالةُ
وجودُعجزُنوعيُُ Specific Deficitفيُقدرةُالفردُعليُاستقبالُومعالجةُالمعلوماتُبكفاءةُودقةُ،وهوُ
اضطراب ُعصبي ُالمنشأ ُيُظهر ُنفسه ُأوالا ُخالل ُُمراحل ُالدراسة ُالنظاميةُويتضح ُمن ُخاللُصعوباتُ
مستمرةُوجوانبُضعفُفيُمهاراتُالتعلمُاألكاديميةُاألساسيةُفيُالقراءةُ،الكتابةُوُأوُالحسابُ،وأداءُالفردُ
فيُالمهاراتُاألكاديميةُالمتأثرةُيكون ُأقلُمنُالمتوسطُبالنسبةُلعمرهُأوُمعدالتُاألداءُالمتعارفُعليهاُ
(المقبولة)ُُ Acceptable Performance Levelsوالتيُيتمُتحقيقهاُفقطُمنُخاللُجهدُفوق ُالمعتادُ
ُ ،Achieved only with Extraordinary Effortواضطراب ُالتعلم ُالنوعي ُقد ُيظهر ُلدي ُاألفرادُ

104

المصنفينُكموهوبين(متفوقين)ُعقلياُُIntellectually Giftedوتتضحُاضطراباتُالتعلمُلديهمُفقطُعندماُ
نُ
تمثلُالمتطلباتُالتعليميةُأوُإجراءاتُالقياسُ(كاالختباراتُالمؤقتةُُ)Timed Testsعوائقُالُيستطيعو ُ

تخطيها ُبواسطة ُالذكاء ُالفطري ُُ Innate Intelligenceأو ُاالستراتيجيات ُالمكافئة Compensatory
ُ Strategiesوبالنسبةُلكلُاألفرادُذويُاضطرابُالتعلمُالنوعيُفإنُهذاُاإلضط ـ ـرابُقـ ـ ـدُيُنتجُجـ ـ ـوانبُ
ضعفُتس ـ ـ ـتمرُمـ ـ ـ ـديُالحياةُُLife Long Impairmentsفيُاألنشـ ـ ـطةُالمعتمدةُعليُالمهاراتُاألكاديميةُ
األساسيةُ،بماُفيُذلكُاألداءُالمهني(الوظيفي)"ُ )DSM-V, 2013, 32(ُ.
تعريف الجمعية الكندية لصعوبات التعلم 2015
)Learning Disabilities Association of Canada (LDAC
ُ"تشيرُصعوباتُالتعلمُإليُعددُمنُاالضطراباتُالتيُمنُالمُحتملُأنُتؤثرُعليُاكتسابُوتنظيمُ
وتخزينُوفهمُأوُاستخدامُالمعلوماتُاللفظيةُوغيرُاللفظيةُ،وهذهُاالضطراباتُتؤثرُعليُالتعلمُلديُاألفرادُ
الذينُيمتلكون ُعليُالنقيضُمنُذلك ُقدراتُمتوسطةُأوُفوق ُمتوسطةُضروريةُللتفكيرُوُأوُاالستداللُ،
كماُأنُصعوباتُالتعلمُمستقلةُعنُاإلعاقةُالعقليةُبوجهُعامُ،وتنتجُصعوباتُالتعلمُمنُالعجزُفيُواحدةُ
أوُأكثرُمنُالعملياتُالمرتبطةُباإلدراكُوالتفكيرُوالتذكرُأوُالتعلمُ،وتشتملُتلكُالصعوبات ُعليُاالتيُ
ولكنها ُال ُتقتصر ُعليهُ :المعالجة ُاللغويةُ ,المعالجة ُالفونولوجية ُ(الصوتية)ُ ,المعالجة ُالبصرية ُالمكانيةُ,
ةُواالنتباهُ والوظائفُالتنفيذيةُ(مثلُالتخطيطُواتخاذُالقرار)ُ،وتتنوعُصعوباتُالتعلمُ
سرعةُالمعالجةُ,الذاكر ُ
ُ
فيُدرجةُشدتهاُوتؤثرُعليُاكتسابُواستخدامُواحدةُأوُأكثرُمنُاالتيُ :
اللغةُالشفهيةُ(مثلُاالستماعُ،التحدثُ،الفهم)ُ ُالقراءةُ(مثلُالتشفيرُ،المعرفةُالصوتيةُ،التعرفُعلىُالكلمةُ،الفهم) ُاللغةُالمكتوبةُ(مثلُالتهجيُ،التعبيرُالكتابي) ُالحسابُ(مثلُالعدُ،حلُالمشكالت) ُوقدُتشملُصعوباتُالتعلمُمشاكلُفيُالمهاراتُالتنظيميةُ،الحسُاالجتماعيُ،التفاعلُاالجتماعي ُ
ُوفيُتفهمُوجهاتُنظرُاألخرينُ،وصعوباتُالتعلمُمستديمةُولكنُالطريقةُالتيُتتضحُبهاُتختلفُعبر ُ
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عمريةُلإلنسان ُاعتمادا ُعليُالتفاعلُماُبينُمتطلباتُالبيئةُونقاطُالقوةُلديُالفردُواحتياجاتهُ،
ُالمراحلُال ُ
وتتضحُتلكُالصعوباتُمنُخاللُتدنيُغيرُمتوقعُفيُالتحصيلُاألكاديميُوالذيُيمكنُتحقيقهُفقطُفيُ

حالة ُبذل ُجهد ُ وتوفير ُدعم ُغير ُاعتياديينُ ،وتعود ُصعوبات ُالتعلم ُإلي ُعوامل ُجينية ُ(وراثية) ُأوُ
نيوروبيولوجيةُ(أحيائيةُعصبيةُالمنشأ)ُأوُإصابةُتُغيرُمنُأداءُالدماغُلوظائفهُبحيثُيؤثرُعليُواحدةُأوُ
أكثرُمنُالعملياتُالمرتبطةُبالتعلمُ،والتعودُتلكُاالضطرابات ُبشكلُأساسيُإليُمشاكلُفيُالسمعُأوُ
اإلبصارُأوُإليُالعواملُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالفروقُاللغويةُوالثقافيةُونقصُالدافعيةُأوُالتدريسُغيرُ
الكفءُ،عليُالرغمُمنُأنُتلكُالعواملُربماُتُعقدُمنُالعقباتُالتيُتواجهُاألفرادُذويُصعوباتُالتعلمُ،وقدُ
تتزامن ُتلك ُالصعوبات ُمع ُالعديد ُمن ُالظروف ُالمتنوعة ُكاضطرابات ُاالنتباه ُواالضطرابات ُالسلوكيةُ
والوجدانيةُوالعجزُالحسيُأوُأيةُظروفُطبيةُأخري"ُ .
)(Fiedorowicz, Graig, Philips, Price & Bullivomt, 2015, 3-7
التعليق على التعريفات السابقة ُ
ُ -قدم ُكالا ُمن ُتعريفي ُالجمعية ُالكندية ُلصعوبات ُالتعلم ُ)ُ (LDACوالتعريف ُالفيدرالي ُتميي از ُبين ُذويُ

صعوباتُالتعلمُواإلعاقةُالذهنية ُحيثُنصُتعريف LDACعلى ُذلكُبقولهُإنُ"صعوباتُالتعلمُمستقلةُ
عنُاإلعاقةُالعقلية"ُ،أماُالتعريفُالفيدراليُفقدُأشارُلذلكُبقولهُ"أنُصعوباتُالتعلمُالُتنتجُبشكلُأساسيُ

منُاإلعاقةُالذهنية"ُفيُحينُأنُتعريفُُDSM-Vتجنبُاإلشارةُإلىُتلكُالنقطةُ.ويريُالباحثُأنُلذلكُ
التمييزُجوانبُتطبيقيةُحيثُأنُذويُاإلعاقةُالذهنيةُيتصفونُبانخفاضُمعدالتُالذكاءُعلىُالنقيضُمنُ
ذلكُتباينُطرقُالتشخيصُ
ُ
ذويُصعوباتُالتعلمُالذينُيتصفونُبذكاءُمتوسطُأوُفوقُمتوسط؛ُيترتبُعلىُ
واجراءاتُالتدخلُلكل ُالفئتينُفماُيصلحُلصعوباتُالتعلمُليسُبالضرورةُأنُيكون ُمناسب ا ُلذويُاإلعاقةُ

الذهنيةُ .

ُقررُتعريفُُLDACصراحةُأنُاألفرادُذويُصعوباتُالتعلمُيمتلكونُقدراتُعقليةُمتوسطةُأوُأعليُمنُالمتوسطةُوهوُمالمُيقررهُتعريفُُDSM-Vأوُالتعريفُالفيدراليُ .
ُ-نصُتعريفُُLDACعليُأنُالصعوباتُالمعرفيةُمنُصعوباتُالتعلمُكالتاليُ"وتشتملُتلكُالصعوبات ُ
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ُعليُاالتيُولكنهاُالُتقتصرُعليهُ:المعالجةُاللغويةُ,المعالجةُالفونولوجيةُ(الصوتية)ُ,المعالجةُالبصريةُ
ةُواالنتباهُوالوظائفُالتنفيذيةُ(مثلُالتخطيطُواتخاذُالقرار)"ُ،وهوُماُاُتفقُ
المكانيةُ,سرعةُالمعالجةُ,الذاكر ُ
عليُتسميتهُفيُأدبياتُصعوباتُالتعلمُبالصعوباتُالنمائيةُوهىُالمُنشأُللصعوباتُاألكاديميةُ،أماُتعريفُ
ُDSM-Vفلمُيقمُبتضمينُجوانبُالضعفُفيُالعملياتُالمعرفيةُضمنُإجراءاتُالتعرفُوالتشخيصُلذويُ
صعوباتُالتعلمُولكنهُأرجعُصعوباتُالقراءةُوالكتابةُوالحسابُلتناقصُقدرةُالفردُعليُاستقبالُومعالجةُ
وتجهيزُومعالجةُالمعلوماتُبكفاءةُودقةُدون ُأنُيعتبرُاألخيرةُمنُصعوباتُالتعلمُ،وبالنسبةُللتعريفُ
الفيدراليُفقدُكانُوسط اُبينُالتعريفينُحيثُضمنُبعضُالجوانبُالمعرفيةُكالتفكيرُمعُالصعوباتُاألخرىُ
كاالستماع ُوالتحدث ُوالقراءة ُوالكتابة ُوالتهجي ُوالعمليات ُالحسابية ُوأعزي ُظهور ُتلك ُالصعوبات ُإليُ
اضطرابُفيُالعملياتُالنفسيةُالمسئولةُعنُفهمُواستخدامُاللغةُالمنطوقةُوالمكتوبةُ .
 ُيتفقُكالا ُمنُتعريفيُ LDACوالتعريفُالفيدراليُعلى ُاستبعادُاضطراباتُاإلبصارُوالحركةُواالستماعُواالضطرابُالوجدانيُوالحرمانُالبيئيُوالثقافيُواالقتصاديُكمسبباتُلصعوباتُالتعلمُ،ولكنُتفردُتعريفُ
ُ LDACبعواملُأخريُكنقصُالدافعيةُوالتدريسُغيرُالكفءُ،أماُتعريفُُ DSM-Vفلمُيتمُالتطرق ُإلىُ
تلكُالنقطةُعلىُاإلطالقُ ُ.
ُاتفقتُالتعريفاتُالثالثُُLDACوالفيدراليُوُُDSM-Vعليُأنُمنشأُصعوباتُالتعلمُعصبيُ،ولكنُاختلفتُالطريقةُالتيُعبرُبهاُكلُتعريفُعنُذلكُحيثُنصُتعريفُُُ LDACعليُأنُمنشأُصعوباتُ
التعلمُنيوربيولوجيُيؤثرُعليُكفاءةُالمخُفيُأداءُوظائفهُمماُينعكسُعليُالعملياتُالمرتبطةُبالتعلمُوزادُ
هذا ُالتعريف ُعلي ُذلك ُالعوامل ُالوراثيةُ ،أما ُتعريف ُُ DSM-Vفعبر ُعن ُذلك ُبقوله ُاضطراب ُعصبيُ
المنشأُ،أماُالتعريفُالفيدراليُفقررُأنُتلكُالصعوباتُتتضمنُإصاباتُدماغيةُواختاللُوظيفيُدماغيُ
بسيطُ ،وعن ُتفسير ُالمنشأ ُالعصبي ُلصعوبات ُالتعلم ُيطرح ُ(فتحي ُالزياتُ )351ُ ،2008ُ ،في ُرؤيتهُ
أنُالتغيراتُالتيُتحدثُفيُالبنيةُالعصبيةُالمواكبةُ
ُ
الخاصةُلدورُسيكوفسيولوجياُالمخُفيُميكانيزمُالتعلمُ"
للنموُالعقليُالمعرفيُتقفُبالضرورةُخلفُالتغيرُفيُالوظيفةُالمعرفيةُمنُناحيةُ،كماُأنُالوظيفةُالمعرفيةُ
المكتسبةُالناتجةُعنُالتفاعلُمعُالبيئةُمنُخاللُميكانيزمُالتعلمُ،تعودُفتؤثرُعليُالبنيةُالعصبيةُالمرتبطةُ

107

بهاُ،حيثُتطورُخصائصهاُالبنائيةُ،ومنُثمُيمكنُافتراضُأنُالبنيةُالعصبيةُلذويُصعوباتُالتعلمُتختلفُ
كمياُوكيفيُاُعنُأقرانهمُالعاديينُ،ماُينتجُعنهُتباينُالوظائفُالمعرفيةُالمرتبطةُلديُكلُالفئتين"ُ ُ.

 ُتفردُتعريفُُ LDACمقارنة ُبتعريفيُُ DSM-Vوالفيدراليُبتضمينُالصعوباتُاالجتماعيةُكصعوباتُالحسُاالجتماعيُوالتفاعلُاالجتماعيُوتفهمُوجهاتُنظرُاألخرينُضمنُصعوباتُالتعلمُ .
ُتفردُأيضاُتعريفُُLDACمقارنةُبتعريفيُُDSM-Vوالفيدراليُبالنصُعلىُإمكانيةُحدوثُتزامنيةُبينُصعوباتُالتعلمُوبعضُاالضطرابات ُاألخرىُكاضطراباتُاالنتباه ُفيُإشارةُإلى ُُ ADHDواالضطراباتُ

السلوكيةُوالوجدانيةُواإلعاقةُالحسيةُدونُأنُتعتبرُتلكُاالضطراباتُمنُصعوباتُالتعلمُ .
 ُاتف ـ ـقُك ـ ـالا ُمنُتعريفيُُ LDACوتعريفُُ DSM-Vعلى ُالتأكيدُعلى ُاستم ارريةُصعوباتُالتعلمُعلىُطولُالعمرُحيثُنصُتعريفُُ"ُLDACصعوباتُمستمرةُتتضحُعبرُمراحلُالعمرُالمختلفةُتختلفُحدتهاُ
باختالفُالمرحلةُالعمريةُوالتفاعلُبينُالمتطلباتُالبيئيةُونقاطُالقوةُلديُالفرد"ُأماُتعريفُُDSM-Vفنصُ
علىُأنهاُ"ُصعوباتُتستمرُمديُالحياةُنتيجةُضعفُفيُاألنشطةُالمعتمدةُعلىُالمهاراتُاألكاديميةُالتيُ
تؤثرُعلىُاألداءُالمهني"ُ،أماُالتعريفُالفيدراليُفلمُيتطرقُلنقطةُاستم ارريةُصعوباتُالتعلمُ .
تفرد ُتعريف ُُ DSM-Vبالنص ُبشكل ُصريح ُعلى ُأن ُصعوبات ُالتعلم ُأو ُحسب ُتعبير ُُDSM-V(اضطرابُالتعلمُالنوعي)ُقدُيظهرُأيضاُلديُاألفرادُالموهوبين(المتفوقين)ُعقلياُ،ولمُيتمُالتطرقُإلىُذلكُ

فيُالتعريفُالفيدراليُ،أماُتعريفُُLDACفقدُأشارُإلىُأنُذويُصعوباتُالتعلمُيتميزونُبمستويُمتوسطُ
أوُفوقُالمتوسطُمنُالذكاءُوهوُماُيعتبرُإشارةُغيرُمباشرةُإلىُفئةُالمتفوقينُعقلي اُالذينُيتميزونُُبارتفاعُ

معدالتُالذكاءُ .

ُتشخيص صعوبات التعلم ُ Learning disabilities Diagnosis
ُإنُالمكونُالمركزيُ(الرئيسي)ُ ُCentral Componentفيُمفهومُصعوباتُالتعلمُتاريخيُاُهيُ

فكرة ُالتحصيل ُغير ُالمتوقع ُُ Unexpected Underachievementوالتي ُيُعبر ُعنها ُبأن ُاألطفالُ
والبالغينُالذينُيفترضُبأنهمُقادرينُعلي ُالتعلمُلكنُرغم ُذلكُال ُيتماشى ُمستويُتحصيلهمُالفعليُمعُ
المتوقعُاعتمادُا ُعلي ُقدراتهمُالظاهرة؛ ُلذاُفإن ُاألطفالُذويُصعوباتُالتعلمُيتمُتشخيصهم ُُاعتمادُا ُعليُ
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وجودُتباعدُماُبينُالذكاءُالمقاسُ)ُMeasured Intelligenceُ(IQومستويُتحصيلهمُاألكاديميُ،وقدُ
ُوالتحصيل ُ Ability-achievement discrepancy
تم ُتسمية ُذلك ُالمبدأ ُباسم ُطريقة ُتباعد ُالقدرة ُ
ُmethodوتبعُاُلذلكُالمبدأُفإنُالفردُيُصنفُكذويُصعوباتُتعلمُاعتمادُاُعليُالفروقُبينُالقدرةُالمتوقعةُ

فيُالقراءةُوالتهجيُواألداءُالرياضي(الحسابي) ُperforming arithmeticوالتيُيتمُقياسهاُبواسطةُالذكاءُ
العامُُ IQوما ُبينُتحصيلهُاألكاديميُالحقيقيُكماُيتمُتوضيحهُبدرجاتُالفردُعلي ُمقاييسُمعياريةُفيُ
القراءةُولتهجيُوالرياضياتُ (Pollock, 2009, 28).
ُومنذُالقانون ُالفيدرالي ُُ Federal Law 2004فإن ُتعريفاتُصعوباتُالتعلمُظلتُثابتةُنسبياُ

بسبب ُالوصف ُالدقيقُلها ُفي ُذلكُالقانونُ ،وهذا ُيعني ُأن ُمحك ُاالستبعاد ُُExclusionary Criteria
والعملياتُالنفسيةُُPsychological Processesوالفشلُفيُاإلنجازُ ُFailure to achieveتبقيُأيضُاُ

عواملُهامةُفيُتحديدُماُإذاُكانُالطالبُيعانيُمنُصعوبةُتعلمُباإلضافةُإليُتحديدُماُإذاُكانُيُظهرُ
قد ُار ُمن ُالتباعد ُُ Discrepancyبين ُالتحصيل ُوالقدرة ُويتضمن ُمعيار ُاالستبعاد ُكال ُمنُ :الصعوباتُ

البصرية ُُ Visualوالسمعية ُ ُ Hearingوالحركية ُُ Motorواإلعاقة ُالذهنية ُُMental Retardation

ُواالضطراب ُالوجداني ُ ُ Emotional Disturbanceوالعوامل ُالثقافية ُالبيئية ُ Environmental
ُCulturalوالحرمانُاالقتصادي(Taylor, 2014, 20).
ُومعيارُاالستبـ ـ ـ ـعادُُExclusionary Criteriaقدُتمُتضمينهُأيض ـ ـ ـ ـاُفيُتعريفُاللجنةُالوطنية ُ
ُالمشتركةُلصعوباتُالتعلمُُNJCLDوفيُالدليلُاإلحصائيُالتشخيصيُلالضطراباتُالنفسيةُُ،DSM IV
ويالحظ ُأن ُمنظمة ُالصحة ُالعالمية ُُ WHOواالتحاد ُاألمريكي ُلألطباء ُالنفسيين ُُ APAفي ُمعاييرهمُ
لتشخيص ُصعوبات ُالتعلم ُلم ُيذك ار ُأسباب ُتلك ُالصعوبات ُتفصيال ُولكنهما ُاستبعدا ُالعديد ُمن ُالعواملُ
المسببةُلهاُ،ويمكنُجمعُُGroupتلكُالعواملُفيُظروفُاإلعاقةُُHandicapping Conditionsمثلُ
(اإلعاقاتُالعقليةُأو ُالعجزُفي ُالذكاءُالعامُُُ Impairment in General Intelligenceواالضطراباتُ
االجتماعيةُوالوجدانيةُوالعواملُالخارجيةُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ (Stock, Desote & Roeyers, 2006, 34).
أماُمعيارُالتباعدُُDiscrepancy Criteriaفيعتبرُالطفلُذوُصعوبةُتعلمُعندماُيتواجدُتباعدُا ُ
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ُواضحاُبينُدرجتهُالمعياريةُللذكاءُعنُدرجةُتحصيلهُالمعياريةُبعددُمنُالنقاطُالمعياريةُالمحددةُسلفُاُ
توقعُوجودُصعوباتُتعلمُلديهمُوالذينُ
ُ
ُPredeterminedومُعدلُالتباعدُيمثلُالنسبةُالمئويةُمنُالعينةُالمُ
تمُانتقائهمُفيماُبعدُوقدُيبدوُذلكُبسيطُاُولكنُكماُهوُالحالُمعُأيةُوسيلةُلتحديدُذويُصعوباتُالتعلمُ

فإنهُليسُهناكُمعيارُمتفقُعليهُلعددُاألفرادُالذينُينبغي ُالنظرُإليهم ُباعتبارهمُذويُصعوباتُتعلم.
)ُ (Taylor, 2014, 21

ُوقدُتمُاستخدامُالعديدُمنُالمعادالتُاإلحصائيةُُStatistical Methodsلقياسُمحكُالتباعدُبماُ
في ُذلكُمعادالت ُاالنحدار ُُ Regression Formulasومعادالت ُالتوقعُُExpectancy Formulas
والفرق ُفي ُالدرجات ُالمعياريةُ ،وبالنسبة ُلمعادلة ُالتوقع ُفإنها ُالنسبة ُبين ُالدرجات ُالحقيقية ُإلي ُدرجاتُ
المكافئُالصفيُالمتوقعُ،والشرطُلتطبيقُتلكُالمعادلةُأنُيكونُالتحصيلُالفعليُُActual Achievement
أقلُأو ُيساُويُُ %50منُالتحصيلُالمتوقعُ،أما ُمعادلةُاالنحدار ُُ Regression Formulaفهيُالفرقُ
بينُالتحصيلُالمتوقعُوالحقيقيُوالتيُتأخذُبعينُاالعتبارُاالنحدارُإليُالمتوسطُُRegression to Mean
يؤثرن ُعلي ُاالرتباط ُبينُالقدرةُُ Abilityوفروق ُالدرجاتُ
وخطأُالقياسُُ Measurement Errorواللذان ُ ُا
المعياريةُُ،Standard Score Differenceأماُمعام ـ ـلُتباعدُالدرجـ ـ ـ ـاتُالمعياريةُفإنهُاألك ـ ـثرُاستخدامُاُ
ويعتبرُطريقةُواضح ـ ـةُوسهلةُوهىُتتطلبُحس ـ ـ ـابُالف ـ ـ ـروقُفيُالدرجاتُالمعياريةُبينُالذكاءُوالتحصيلُ

معُمراعاةُأنُمعاملُالذكاءُدائمُاُهوُاألعلىُ (Meyer, 2000, 317-318).

وتجدُرُاإلشارةُإلىُأنُحسابُالتباعدُبينُالقدراتُالعقليةُوالتحصيلُبطريقةُالدرجاتُالمعياريةُيعدُ

الاُإذاُكانُاالنحرافُالمعياريُفيُحدودُ(ُ)1أوُ(ُ)1.5أوُ(ُ)2بمعنيُ(ُ)20-15-10نقطةُعلىُ
تباعدُاُدا ُ

الترتيبُ،فعلي ُسبيلُالمثالُإذا ُكان ُاالنحراف ُالمعياريُيساُويُُ 15نقطةُوكانتُنسبةُذكاءُالطفلُُ100
وحصلُعلى ُدرجةُمعياريةُُ 85أو ُأقلُعلى ُاختبار ُالتحصيلُفإن ُهذاُالطفلُيُعدُذوُصعوبةُتدل ُعلىُ
اعتبارُأنُالحدُالفاصلُُCutoffيُقدرُبانحرافُمعياريُقدرهُواحد.
)ُ (Alyward & Brown, 1992, 126
ُإنُمبررُاستخدامُمحكُالتباعدُلتشخيصُصعوباتُالتعلمُيعتمدُعلىُحقيقةُأنُهناكُف ُروقُاُجوهرية ُ
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ُبينُاألطفالُذويُصعوباتُالتعلمُولديهمُتباعدُمعُدرجةُذكائهمُمقارنةُبذويُصعوباتُالتعلمُالذينُالُ
يعانونُ ُتباعداُمعُمعاملُالذكاءُ،ولكنُالسؤالُالذيُيبقيُمطروحُا ُهوُ:هلُهاتان ُالفئتان ُبينهماُفروقُ
واضحةُفيُالقدراتُالمعرفية؟ُوقدُتمُاختبارُهذاُالتساؤلُعبرُثالثُدراساتُتمُخاللهاُاختبارُالعديدُمنُ
األطفالُذويُصعوباتُالتعلمُ(صعوباتُ
ُ
مهامُالذاكرةُالعاملةُتبعاُلنموذجُبادليُُBaddeleyحيثُتمُاختبارُ
في ُالقراءة ُ Dyslexiaوصعوباتُفي ُالحسابُُ Dyscalculiaوصعوباتُفي ُمختلفُالموادُالدراسية)ُ،
وكانُهؤالءُالطالبُذويُمعاملُذكاءُعادي ُNormal IQمقارنةُبأطفالُيعانونُمنُنفسُنوعيةُصعوباتُ
ُ،وأيضاُبمجموعةُضابطةُُControl Groupمنُاألطفالُذويُ
التعلمُولكنُبمعاملُذكاءُأقلُُ ُLower IQ
التحصيلُالدراسيُالمعتادُوالذكاءُالعاديُ،وقدُأ ُوضحتُالدراساتُوجودُنقصُُDeficitفيُالذاكرةُالعاملةُ
بينُمجموعةُصعوباتُالتعلمُمقارنةُبالمجموعةُالضابطةُ،ورغمُذلكُلمُيثبتُوجودُأيةُفروقُبينُالمجموعةُ
ذاتُصعوباتُالتعلمُعاديةُالذكاءُوالمجموعةُذاتُصعوباتُالتعلمُمنخفضيُالذكاءُوبالتاليُلمُتدعمُهذهُ
النتائجُوجودُفروقُمعرفيةُذاتُطابعُتباعديُترجعُإليُالفروقُفيُالذكاءُبينُالمجموعاتُوهذاُمماُيزيدُ
منُالشكُفيُمصداقيةُمحكُالتباعد)Maehler & Schunchardt, 2011, 5(ُ.
ُويتفقُ)ُ(Stanovich, 2005, 103معُالسابقُبقولهُإنُهناكُأربعةُعواملُإذاُتوفرتُستدفعناُ
لالقتناعُبأنُمحكُالتباعدُعاملُمحوريُُورئيسيُفيُتشخيصُصعوباتُالتعلمُوهيُ -ُ:
 -1أن ُيكون ُنمطُمهاراتُمعالجةُالمعلوماتُمختلفُا ُبينُذويُصعوباتُالتعلمُعاديوُالذكاءُوذويُصعوباتُ
التعلمُمنخفضيُالذكاء.

الجوانبُ
الجوانبُالتشريحيةُالعصبيةُُ Neuroanatomicalالتيُتقفُخلفُالضعفُفي ُ ُ
-2االختالف ُفي ُ ُ
المعرفيةُبينُالمجموعتينُسالفيُالذكرُ .
-3أنُتكونُأساليبُالتدخلُوالعالجُفيُكالُالمجموعتينُلخفضُصعوبةُالتعلمُمختلفةُ .
-4أنُتكونُالعواملُالوراثيةُالتيُتقفُخلفُالنوعينُمنُالصعوبةُمختلفة.
ُوعلىُالرغمُمنُنقدُالبعضُلمحكُالتباعدُإالُأنُُNaglieri & Reardon 1993قدُجادالُُ ُArgue
بأنُالتباعدُبينُالذكاءُوالتحصيلُ(القدراتُالدراسية)ُيعدُمقياسُاُمفيدُاُللكشفُعنُصعوباتُالتعلمُوقد ُ
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ُافترضوا ُأن ُالمشكلةُفي ُالجدلُ(النقاش)ُُ debateعلي ُمدي ُمالئمةُُ Relevanceالذكاءُمصدرهُهوُ
التساؤلُالذيُمفادهُهلُدرجةُالفردُعلى ُاختبار ُالذكاءُهيُتعبيرُحقيقي ُعن ُمعاملُذكاءهُبالفعل؟ ُولذاُ
فإنهُعندُاستخدامُبطاريةُمنُاالختباراتُتعتمدُعلىُنموذجُللعملياتُالمعرفيةُأكثرُشموالُفإنُالذكاءُ ُوفيُ
هذهُالحالةُسيكونُأكثرُارتباطاُبالتشخيصُوالتعرفُعلىُصعوباتُالتعلم.
)(Stock, Desoete & Roeyers, 2006, 34
ُويريُالباحثُأن ُمحكُالتباعدُيحتلُموقعُا ُمركزيُا ُفي ُعمليةُالتشخيصُوالتعرفُعلي ُصعوباتُ

التعلمُ،وهوُمالمُتستطعُالتعريفاتُالمتعددةُالتيُتنا ُولتُتلكُالظاهرةُتجاهلهُ،لذاُيريُالباحثُأنهُليسُمنُ
المنطقيُالغاءُمحكُالتباعدُكأحدُالمحكاتُالرئيسةُفيُعمليةُالتشخيصُولكنُيجبُتدعيمهُوذلكُبأنُالُ
التحصيلُهوُالمعيارُالوحيدُفقطُولكنُيمكنُاضافةُبعضُالجوانبُالمعرفيةُ
ُ
يكونُ ُالتباعدُبين ُالذكاءُو
ىُوأن ُالُيعتمد ُعلي ُالذكاءُوحدهُ ،حيثُيريُ(فتحيُالزياتُ )259ُ،2008ُ،أنهُمعُتحولُالنظرةُ
األخر ُ
إليُالنشاطُالمعرفيُمنُاألحاديةُالتيُتقومُعليُمفهوم ُالعاملُالعامُ،إليُالتعدديةُالتي ُتقومُعليُمفهومُ
اختباراتُالقدراتُأوُالعملياتُالمعرفيةُالمتعددةُ (Kaufman
العواملُأوُالقدراتُالعقليةُالمتعددةُ،ظهرتُ ُ
)ُ& Kaufman, 2001وقدُأديُهذاُإليُزيادةُمستويُفهمُوتفسيرُأنماطُالقصورُالتيُتقفُخلفُمختلفُ
العملياتُالمعرفيةُ،مماُأسهمُبصورةُغيرُمباشرةُفيُتقليصُأهميةُاالعتماد ُعليُالذكاءُالعامُأوُنسبةُ
الذكاءُفيُتحديدُذويُصعوباتُالتعلمُالنوعيةُ ُ.
ويريُالباحثُأن ُالذاكرةُالعاملةُبمكوناتهاُالمختلفةُ ُوفي ُالقلبُمنهاُالمنفذُالمركزيُهي ُالجانبُ
المعرفي ُاألكثر ُارتباطا ُبصعوباتُالتعلمُ ,وهو ُما ُيؤكد ُعليه ُكالُمن ُ (Maehler & Schuchardt,
ُ
)ُُ2016, 345بقولهماُ"ُيجبُاألخذُفيُاالعتبارُالدورُالهامُللذاكرةُالعاملةُفيُمجالُالتحصيلُالدراسيُ
ُSchool Achievementومشاكلُالتعلمُوهوُأمرُتمُالتأكدُمنهُعبرُالعديدُمنُالدراساتُ،حيثُاُفترضُ
أنُالذاكرةُالعاملةُربماُتمتلكُقدرةُتنبؤيهُبالتحصيلُالدراسيُبشكلُأفضلُمنُالذكاءُكماُأكدتُعليُذلكُ
دراساتُ)ُ ُ(Alloway & Alloway 2010; Prepler, Konen, Hasselhom & Krajewseki, 2014
وهذاُماُيؤكدُعليهُكالُمنُ)ُ(Alloway & Alloway, 2010, 20فيُدراستهماُوالتيُُأوضحوا ُ
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ُ خاللهاُأنُمهاراتُالذاكرةُالعاملةُلديُأطفالُسنُالخامسةُكانتُهيُالعاملُالمنبئُاألفضلُبمهاراتُ
القراءةُوالكتابةُوبالمهاراتُالحسابيةُ،وعليُالنقيضُمنُذلكُفإنُالذكاءُكانُمسئوالاُعنُجزءُمحدودُجداُ

منُالتباينُلتلكُالنواجُالتعليميةُ،وقدُأوضحتُتلكُالنتائجُتبعُاُللباحثينُأنُالذاكرةُالعاملةُليستُبديالاُعنُ
الذكاءُولكنهاُقدراتُمعرفيةُمنفصلةُذاتُارتباطُفريدُبالتحصيلُاألكاديميُ،وبشكلُأكثرُدقةُفقدُاثبتُ

الباحثينُانُالذاكرةُالعاملةُفيُبدايةُالتعليمُالنظاميُُ Formal Educationهيُالمنبئُاألقوىُ ُبالتعلمُ
الالحقُمقارنةُبالذكاءُ ُ.
وقدُ تمُقياسُاضطراباتُالذاكرةُالعاملةُعليُنطاقُواسعُكأحدُالعواملُالسببيةُالتيُتقفُخلفُ
صعوباتُالتعلمُ،حيثُثبتُأنُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالقراءةُالنوعيةُيعانونُعج ازُواضح اُفيُالحلقةُ

الصوتيةُُ Phonological Loopبينماُاألطفالُذوي ُصعوباتُتعلمُالحساب ُفقدُأظهرواُجوانبُعجزُ
مختلطةُفيُواحدُأوُأثنين ُأوُكلُالثالثُمكوناتُللذاكرةُالعاملةُوهمُ(الحلقةُالصوتيةُ،المسودةُالبصريةُ
المكانيةُ،المنفذُالمركزيُ)ُ،وعليُأيةُحالُفإنُالدراساتُاألحدثُأظهرتُعج ازُفيُالجوانبُالبصريةُ–ُ
المكانيةُلديُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحساب)Maehler & Schuchardt , 2011, 6-7(ُ.
خطوات عملية التشخيص لصعوبات التعلم
ناُنعرضُهناُلثالثُ
ُأماُعنُالخطواتُالمُتبعةُلعمليةُتشخيصُالفردُبأنهُيعانيُصعوبةُتعلمُماُ،فإن ُ
أمثلة ُيمثلونُ ُأهمُاالتجاهات ُالحاليةُفيُعمليةُالتشخيصُ،أ ُولها ُخطواتُالتشخيصُوفقُا ُللمعاييرُالتيُ
وضعتهاُالتعريفاتُالفيدراليةُلصعوباتُالتعلمُوثانيهاُخطواتُالتشخيصُوفقاُللدليلُالتشخيصيُواإلحصائيُ

لالضطراباتُالعقليةُالنسخةُالخامسةُ(اإلصدارُاألخير)  DSM-Vوثالثهاُنموذجُاالستجابةُللتدخلُكوسيلةُ
لتشخيصُصعوباتُالتعلم ُ
أوال تشخيص صعوبات التعلم وفقا للقوانين الفيدرالية:
يفاتُالفيدراليةُاألمريكيةُ
ُ
ُيتمُتشخيصُالطفلُبأنهُذوُصعوباتُتعلمُوفقُاُللمعاييرُالتيُوضعتهاُالتعر

لصعوباتُالتعلمُكالتاليُ :

-1أالُيحصلُالطفلُبشكلُيتناسبُمعُعمرهُومستوياتُقدراتهُفيُواحدةُأوُأكثرُمنُالمجاالتُاألتية ُ

113

ُمعُتوفرُالخبراتُالتدريسيةُالمالئمةُلعمرُالطفلُوقدراتهُوهيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:
ُُُ(أ)ُالتعبيرُالشفهيُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ب)ُالفهمُالسماعيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ج)ُالتعبيرُالكتابي
ُُُ(د)ُمهاراتُالقراءةُاألساسيةُُُُُُُُُُُ(ه)ُالفهمُالقرائيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(و)ُالحساباتُالرياضية ُ
ُُُ(ل)ُاالستداللُالرياضي ُ
-2أنُيجدُفريقُالتشخيصُأنُالطفلُلديهُتباعدُواضحُبينُالتحصيلُوالقدرةُالعقليةُفيُُواحدةُأوُأكثرُمنُ
المجاالتُالسبعُالسابقة ُ
ينُالقدرة ُ
ُ
-3اليقومُالفريقُبتشخيصُالطفلُبأنهُذويُصعوباتُتعلمُخاصةُفيُحالةُأنُيكونُالتباعدُب
ُوالتحصيلُيعودُبشكلُأساسيُإليُ :
 العجزُالبصريُأوُالحركي اإلعاقةُالذهنية االضطرابُالوجداني الحرمانُالبيئيُأوُالثقافيُأوُاالقتصادي)ُ ُ (Horowitz, 2012, 25-26ثانيا التشخيص وفقا للدليل التشخيصي واالحصائي DSM-V
ُفي ُالوقتُالحاليُوبانطالقُالدليلُالتشخيصيُاإلحصائيُلالضطرابات ُالعقليةُالنسخةُالخامسةُ
) ُ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th edأصبح ُالتشخيصُ
اإلكلينيكيُلماُاتفقُعليُتسميتهُباسمُاضطرابُالتعلمُالخاصُُSpecific Learning Disorderيتضمنُ
كالُمنُتاريخُالفردُُ Individual HistoryونتائجُالتقييمُالرسميةُُُFormal Assessments Results
واالستجابة ُللتدخلُُ Response To Interventionوباإلضافةُإليُذلكُوجودُاضطربُأو ُتناقضُفيُ
أداءُ(ُ)3مجاالتُأكاديميةُعليُاألقلُ ُ،وقدُأكدتُالمعاييرُالجديدةُالتيُتمُوضعهاُعليُوجودُصعوبةُفيُ
اكتسابُوتوظيفُالقراءةُوالكتابةُوالرياضياتُومهاراتُاالستداللُالرياضيُلمدةُتصلُإلي(ُ)6أشهرُعليُ
أوجهُللضعفُتشملُاالتيُُ:قراءةُالكلمةُوالفهمُالقرائيُ
الرغمُمنُالتدخلُلعالجُواحدةُعليُاألقلُمنُ(ُ ُ)6
لحسابُواالستدالل ُالرياضيُ،كماُيتطلبُالتشخيصُأنُ
ُ
والتهجي ُوالتعبيرُالكتابيُوالمفاهيمُالرياضيةُأو ُا
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ية(اقلُمنُاقرأنهُفيُنفسُالعمر)ُويصاحبُذلكُعجزُواضحُ
ُ
يؤديُالفردُبمستويُأقلُمنُالتوقعاتُالعمر
فيُاألداءُفيُالسنواتُاأل ُوليُمنُالتحاقهُبالمدرسة(Taylor, 2014, 6) .
العقليةُفيُنسختهُالخامسةُواألخيرةُ
ُ
وهذاُماُيفصلهُالدليلُالتشخيصيُاإلحصائيُلالضطراباتُ
بأنهُيتمُتشخيصُصعوبةُالتعلمُالنوعيةُفيُحالةُوجودُاألتيُ :
األقلُمنُاألعراضُ
ُ
 -1صعوباتُفيُتعلمُوتوظيفُالمهـ ـ ـاراتُاألكاديميةُوالتيُتتضحُبظهورُواحـ ـ ـ ـدةُعلىُ
األتيةُوالتيُتست ـ ـ ـديمُلفت ـ ـ ـ ـرةُالُتقلُعنُ(ُ)6أشهرُعلىُالرغمُمنُتوفرُالتدخلُالذيُيناسبُتلكُالصعوبةُ :
أ -قراءة ُغير ُدقيقة ُأو ُبطيئةُللكلمةُ ،على ُسبيل ُالمثال ُقراءةُالكلمات ُالمفردة ُبصوتُمرتفعُبطريقةُغيرُ
صحيحةُأوُببطيءُأوُبترددُ،وبشكلُمتكررُيقومُبتخمينُالكلماتُولديهُصعوبةُفيُفهمُالكلمات.
ب -لديهُصعوبةُفيُفهمُماُيتمُقراءتهُ،علىُسبيلُالمثالُ:ربماُيقومُبقراءةُنصُبطريقةُصحيحةُولكنهُالُيفهمُ
تعاقبُالجملُ–ُالعالقاتُالبينيةُ–ُاالستنتاجُ–ُأوُالمعنيُالبعيدُلماُيتمُقراءته.
ت -صعوباتُفيُالتهجيُعلىُسبيلُالمثالُ:ربماُيضيفُأوُيخذفُأوُيستبدلُالحروفُالساكنةُأوُالمتحركة.
ث -صعوباتُفيُالتعبيرُالكتابيُ،علىُسبيلُالمثالُيحدثُالعديدُمنُاألخطاءُالنحويةُأوُأخطاءُالترقيمُعندُ
كتابةُالجملُ،وينظمُالمقاطعُبشكلُسيئُويكتبُبطريقةُينقصهاُالوضوحُ(طريقةُغامضة).
ج -صعوباتُفيُفهمُاألرقامُوالحقائقُالرياضيةُوالعملياتُالحسابيةُ،علىُسبيلُالمثالُضعفُفيُفهمُاألرقامُ
ومقدارهاُُMagnitudeوالعالقاتُبينهاُ،ويقومُبالعدُعلىُاألصابعُإلضافةُاألرقامُالفرديةُبدالُمنُاستدعاءُ
ياضيةُكماُيفعلُأقرنهُويفقدُاالتجاهُاثناءُاجراءُالعملياتُالحسابيةُوربماُيغيرُاإلجراءاتُالمتبعة.
ُا
الحقائقُالر
ح -صعوباتُفي ُاالستدالل ُالرياضيُ،على ُسبيلُالمثالُلديهُصعوباتُحادةُفي ُتطبيقُالمفاهيمُالرياضيةُ
والحقائقُواإلجراءاتُلحلُالمسائلُالكمية.
-2المهاراتُاألكاديميةُالتيُتعانيُمنُالصعوبةُتكونُأقلُمماُيجبُعندُهذاُالمستويُالعمريُللفردُوتتسببُ
في ُإحداثُتداخلُواضحُومميزُمعُاألداءُاألكاديميُوالوظيفي ُأو ُمعُمهاراتُالحياةُاليوميةُكماُتقاسُ
اختباراتُالتحصيلُالفرديةُالمعياريةُوطرقُالقياسُاإلكلينيكيةُالمتكاملةُ،أماُاألفرادُذويُعمرُُ17عاما ُ
ب ُ
البدُوأنُيتمُتوثيقُتاريخُصعوباتُالتعلمُلديهمُأوُربماُيتمُاستبدالُتاريخُالصعوبةُبطرقُالقياس ُ
ُأوُأكثرُ ُ
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ُالمعيارية.
-3تبدأُصع ـ ـوباتُالتعلمُمعُسـ ـ ـنُالمدرسـ ـ ـةُولكنهاُقدُالُتتضـ ـ ـ ـ ـحُبشكلُكاملُحتىُتأتيُمرحلةُتزيدُفيها ُ
ُالمتطلباتُاألكاديميةُعلىُقدراتُالفردُالمحدودةُ،علىُسبيلُالمثالُكاالختباراتُالمؤقتةُ–ُقراءةُأوُكتابةُ
تقاريرُمطولةُفيُمهلةُقصيرةُ–ُاألعباءُاألكاديميةُبشكلُمفرط.
-4اليتمُاحتسابُصعوباتُالتعلمُعلى ُاإلعاقاتُالذهنية(العقلية)ُ Intellectual Disabilitiesوال ُيمكنُ
إرجاعهاُإلىُحاسةُاإلبصارُأوُالسمعُغيرُالكفءُ،أوُإالُأيةُاضطراباتُنفسيةُأوُعصبيةُأخريُأوُإلىُ
عدمُكفاءةُفيُلغةُالتدريسُاألكاديميةُأوُإلىُعدمُكفاءةُالجانبُالتربويُالتدريسي.
)ُ (APA DSM-V, 2013, 66-67
ثالثاً نموذج االستجابة للتدخل كوسيلة لتشخيص صعوبات التعلم

منح ُإعادة ُالتجديد(الترخيص) ُُ Reauthorizationللقانون ُُ IDEA,2004بالواليات ُالمتحدةُ

األمريكية ُ(قانون ُاألفرادُذويُصعوباتُالتعلمُ ُ)Individual with Disabilitiesالفرصةُللوالياتُبمزيدُ
منُالمبادئُالتوجيهيةُُGuidelinesلتفعيلُالتعريفُالفيدراليُلصعوباتُالتعلمُالذيُأتاحُللمناطقُالتعليميةُ
استخدامُاحديُالعملياتُالتيُتعتمدُعليُاستجابةُالتالميذُللتعلمُالجيدُالقائمُعليُالبحوثُكواحدُمنُطرقُ
التعرفُعليُفئةُصعوباتُالتعلمُوتشخيصهاُ،وقدُعرفتُهذهُالعمليةُعليُنطاقُواسعُباسمُمبدأُ(نموذج)ُ
االستجابة ُللتدخلُ)ُ Response to Intervention Approach (RTIوالذي ُيمكنُاستخدامهُكبديلُ
لمحكُالتباعدُ،ويعتبرُنموذجُاالستجابةُللتدخلُمبدأُلل ُوقايةُوالعالجُالتدريسيُ ُ.
ُولقدُظهرُمبدأُاالستجابةُللتدخلُكطريقةُناجعةُُViable Methodللوقايةُمنُالفشلُاألكاديميُ
والحدُمنُمعدالتُانتشارُصعوباتُالتعلمُوذلكُمنُخاللُ:الفحصُالشاملُ Universal Screening
للمعوقاتُالتحصيليةُومنُخاللُبرامجُالتدخلُالمبكرُُEarly Screeningوالمتابعةُالمستمرةُللنتائجُعبرُ
رصدُالتقدمُبشكلُمتكررُ ُ(Burns & Gibbons, 2008, 2)ُ.
ُأماُعنُمفهومُمبدأُاالستجابةُللتدخلُفيريُكلُمنُ)ُ(Burns & VanDerHeyden, 2006,3
أنُاالستجابةُللتدخلُهيُاالستخدامُالمنهجيُ(المنظم)ُُSystematic Useلنتائجُالقياسُبطريقةُفعالة ُ
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ُمنُأجلُتخصيصُالمواردُبغرضُتحسينُعمليةُالتعلمُلجميعُالطالبُ .
ويريُ)ُ(Gilkeson, 2010, 6انهُنظامُلرصدُوقياسُومتابعةُالتقدمُ،يعتمدُعلىُالتقييمُالمستمرُ
والتتابعيُوالمباشرُللتالميذُ،ويتمُابالغُالتالميذُواألباءُوالمدرسينُواالداريينُبنتائجُالتقييمُبشكلُمستمرُ .
أما ُعنُاستخدامُنموذجُاالستجابةُللتدخلُفيُتشخيصُصعوباتُالتعلمُفيريُكلُمنُ (Burns
)ُ& Gibbons, 2008, 13أنُحجرُالزاويةُُCornerstoneفيُأيُعمليةُتوظيفُناجحةُلهذاُالنموذجُ
هوُتوفرُنظامُقياسُقويُُ،Strong Measurementولذاُفإنهُبدون ُعمليةُقياسُمستمرةُلتقدمُالتلميذُ
فإنُالمربينُُEducatorsلنُيتمكنواُمنُتحديدُماُاذاُكانُكلُمنُالتدريسُأوُالتدخلُيعمالنُعليُتعزيزُ
النتائجُاإليجابيةُللتالميذُ،ولذاُفإنُالتطبيقُالناجحُلنموذجُاالستجابةُللتدخلُيتطلبُنظامُقياسُيمكنهُأنُ
يحققُهدفينُرئيسيينُ:أولهما ُالفحصُالشاملُلكلُالتالميذُبشكلُمنتظمُللوقوفُعليُمعوقاتُاإلنجازُ
وثانيهماُالمراقبةُالمستمرةُوالمتواترةُللتقدمُاألكاديميُللتالميذُالذينُينخفضُمستويُانجازهمُعنُالمستهدفُ
أوُالمعرضينُللخطرُat risk؛ُلمساعدةُالمعلمينُفيُتحديدُماُإذاُكانُالتدخلُاإلضافيُُلهمُأمرُمهمُ
وناجحُ .
أما ُمن ُيتم ُتشخيصهم ُكأفراد ُيحتاجون ُلمزيد ُمن ُالتدخل ُفيتم ُذلك ُعن ُطريق ُمقارنة ُمعدالتُ
تحصيلهمُبأقرانهمُمنُالعاديينُاعتماداُعلىُنتائجهمُالمستمدةُمنُاالختباراتُالمدرسيةُواختباراتُالمقاطعاتُ
ُDistrictوالوالياتُ Statesواالختباراتُالوطنيةُ)ُ (Barth et al, 2010, 297
ولكيُيتمُتطبيقُنموذجُاالستجابةُللتدخلُبشكلُفعالُيجبُمراعاةُمجموعةُمنُاألسسُحددهاُ
(فتحيُالزياتُ)285ُ،2008ُ،فيُاألتيُ :
-1مدخالتُتدريسيةُعاليةُالجودةُتقومُعلىُنتائجُبحثيةُوصفيةُ،وذاتُمصداقيةُ،معُالمعززاتُالسلوكيةُ
المالئمةُفيُظلُالتربيةُالعامةُالنظاميةُ ُ.
-2التدخالتُالعلميةُالقائمةُعلىُنتائجُالدراساتُوالبحوثُالتيُتركزُعلىُالصعوباتُالنوعيةُللتلميذُ،معُ
تكثيفُالجهودُحولُالتعاملُمعهاُ .
-3استخدامُالمدخلُالتعاونيُالقائمُعلىُالمشاركةُالكاملةُألعضاءُهيئةُالتدريسُبالمدارسُواألباءُواالداريين ُ
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ُلتحقيقُالنموُواستمرارُاستثارةُالدافعُلإلنجازُودعمُعمليةُالتدخلُ .
-4استخدامُالمعلوماتُوالبياناتُالوثائقيةُللتدخلُبماُيدعمُاستمرارُتقدمُأداءُالطالبُخاللُعملياتُومراحلُ
وألياتُالتدخلُ .
-5اتاحةُالفرصةُالكافيةُلتوثيقُمشاركةُاألباءُخاللُعلمياتُالتدخلُ .
-6توثيقُتوقيتاتُالتدخلُالتيُجاءتُبهاُالالئحةُالفيدراليةُمصحوبةُبموافقةُمكتوبةُوموقعةُمنُاألباءُ
وفريقُالتدخلُالمؤهلُمهنياُحسبماُجاءتُاللوائحُ .
-7تقويمُمستمرُوم ــوثقُيفيدُبأنُالتدخ ـ ــالتُالتيُاُستخ ـ ــدمتُانجـ ــزتُبدرجةُعاليةُمنُالمصداقيةُوالثقة ُ
ُواإلخالصُ ُ.
ُونموذجُاالستجابةُللتدخلُمتعددُالمستوياتُُ Multiliered Approachتقدمُمنُخاللهُالمدارسُ
خدماتُمكثفةُللتالميذُاعتمادا ُعليُاحتياجاتهمُ،وهناكُالعديدُمنُنماذجُاالستجابةُللتدخلُُ RTIإالُأنُ

النموذجُاألشهرُاألساسيُ(الرئيسي)ُهوُالنموذجُالثالثيُويتكونُمنُثالثُخطواتُكالتالي :الخطوة الوليُ
يتم ُفيها ُاجراء ُتقييم ُواسع ُالنطاق ُباستخدام ُأداة ُقياس ُمطورة ُمحلي ا ُاعتمادا ُعلي ُطبيعة ُالمناهجُ

المقدمة)،Locally Developed Curriculum-Based Measurement (CBMوذلكُلتحديدُمتوسطُ
مستويُالقراءةُوالنموُللفصلُككلُ،واذاُحققُمعظمُالتالميذُالمستويُالمحددُمسبقُا ُ Pre-specified

ُ Levelفإنهُفيُهذهُالحالةُيتمُاستبعادُأنُيكون ُالتدريسُغيرُالكفءُ ُ Poor Instructionهوُالسببُ
نُ
وراءُاإلنجازُالمنخفضُلديُبعضُالتالميذُ.الخطوة الثانيةُويتمُفيهاُتشخيصُالتالميذُالذينُالُيستجيبو ُ
للتدريسُالعامُاستناداُعلىُمقارنةُمعدالتُأدائهمُبأقرانهمُمنُالعاديين .الخطوة الثالثة يتلقىُخاللهاُالتالميذُ
الذينُسبقُتحديدهمُبناءاُعلىُانخفاضُمعدالتُأدائهمُتقييماتُمستمرةُتتماشيُمعُخدماتُالتربيةُالخاصةُ

إذاُلمُيحققواُمستوياتُمحددةُمنُالنموُ (Taylor, 2014, 101).
ُُ
ُ
ُ
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أماُعنُاإلجراءاتُالتنفيذيةُلهذاُالنموذجُالثالثيُعلىُأرضُالواقعُفيوضحهُالجدولُالتالي ُ
المستوي Level
المرحلة الولي
Tier / 1

توصيف طريقة التدريس

Description of Instruction

توصيف طريقة القياس

Description of Assessment

طرقُتدريسُتتميزُبالكفاءةُثبتُفعاليتهاُ فحصُشاملُلتحديدُالطالبُالمعرضينُ
بناءُا ُعلى ُدراساتُوأبحاثُسابقةُ،تفعلُ لخطرُالفشلُالدراسيُSchool Failure
بقدر ُكبير ُمن ُالدقة ُواإلخالص ُلجميعُ

الطالب ُ
المرحلة الثانية
Tier/2

التكميلية

التدريسُفيُمجموعاتُصغيرةُباستخدامُ رصد ُومراقبة ُالتقدم ُ Progress

طرق ُتدريس ُثبت ُكفاءتها ُوفعاليتهاُ
Instruction

Monitoringبشكل ُأسبوعي ُأو ُكلُ

 ُEvidence-Basedأسبوعين ُعلى ُاألكثرُ ،من ُأجل ُتحديدُ

 Supplementalلمدة ُمن(ُ )5-3أيام ُفي ُاألسبوع ُولفترةُ التالميذُالذينُيستجيبونُللتدخلُالمقدمُ .
تستمرُمن(ُ)10-8أسابيعُللطالبُالذينُ
سبقُتحديدهمُفيُالمرحلةُالسابقةُبأنهمُ

معرضينُللفشلُالدراسي ُ
المرحلة الثالثة
Tier /3
المكثفة

Intensive

تدخل

ُفردي

ُ  Individualizedرصدُومراقبةُالتقدمُبشكلُأسبوعيُلتحديدُ

ُInterventionsيتضمنُاألتيُولكنهُالُ التالميذ ُالذين ُيستجيبون ُللتدخل ُالمقدمُ
يتوقفُعليهُوهوُخدماتُالتربيةُالخاصةُ كما ُيتضمن ُأيضا ُقياس ُتشخيصيُ

والتيُتُقدمُبصورةُفرديةُأوُفيُمجموعاتُ

Diagnostic Assessmentلتحديدُ

قدُيصلُأعدادهاُإلي(ُ)3أفرادُفيُأقصيُ الطالب ُالذين ُيحتاجون ُلضبط ُالتدخلُ
الحاالتُوذلكُلمدة(ُ)5أيامُفيُاألسبوعُ حسبُمستواهمُ .
بزمن(ُ)90-45دقيقةُبشكلُيوميُ .
)ُ (Hosp, Huddle, Ford & Hensley, 2016, 47

ويريُالباحثُأنُنموذجُاالستجابةُللتدخلُيمثلُمدخالاُجيداُومتكامالاُلتشخيصُصعوباتُالتعلمُ،يتالشى ُ
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ُعيوبُالطرقُالكالسيكيةُالقائمةُعلىُمحكاتُالتباعدُ،ولكنهُفيُالوقتُذاتهُيتطلبُمجموعةُمنُالشروطُ
الواجبُتوافرهاُلكيُيتمُتفعيلُالنموذجُبطريقةُعلميةُومنهجيةُدقيقةُيمكنُايجازهاُفيُاألتيُ :
طرقُتدريسُكفءُمستمدةُمنُأبحاثُعلميةُمقننة ُمجموعةُمتنوعةُمنُأساليبُالقياسُالمستمرةُوالمستمدةُمنُطبيعةُالمناهجُالمقدمةُويتمُتطويرهاُبشكلُمحليُ ُ
فريقُعملُمؤسسيُمتكاملُيتعاونُفيهُالمعلمينُواالخصائيينُالنفسيينُواالداريينُومديريُالمدارسُمعُالتالميذُوأولياءُاألمورُلتوفيرُرصدُمستمرُلتقدمُالتالميذُوتوثيقُعملياتُالقياسُبشكلُمستمرُودوريُ .
وهوُاألمرُالذيُيجبُعلىُمؤسساتناُالتعليميةُوالبحثيةُذاتُالعالقةُاالنتباهُلهُوالعملُعلىُتدريبُوتأهيلُ
العاملينُفيُالحقلُالتعليميُللتكيفُمعهُ ُ.
السباب النيوروبيولوجية لصعوبات التعلم Neurobiology of Learning Disabilities
لتُتفسيرهاُعلى ُأنُ
ُ
اجمعتُكلُالتعريفاتُالتي ُتنا ُولتُصعوباتُالتعلمُوكذاُالنظرياتُالتي ُحا ُو
صعوباتُالتعلمُداخليةُالمنشأُتعودُلخللُفيُالجهازُالعصبيُالمركزيُ،إالُأنُاألسبابُالمنشأةُلذلكُالخللُ
تتنوعُماُبينُوراثيةُأوُبيئيةُكبعضُالموادُالسامةُأوُاألمراضُالمعديةُأوُبعضُالعواملُاالخرىُكارتجاجُ
المخُأوُمشاكلُفيُعمليةُالوالدةُ....الخُ .
وقدُقامُ)ُ (Riley, 2012, 32-33بحصر ُالعواملُالتيُتقفُبعضهاُأو ُكلهاُخلفُصعوباتُ
التعلمُكالتاليُ :
 -1األسباب ُالجينيةُ(الوراثية)ُ Genetic Factorحيث ُتلعبُاألسباب ُالوراثيةُدو ُارُفي ُذلكُففيُكثيرُمنُ
األحيانُتنتقلُتلكُاالضطراباتُمنُاآلباءُإلىُابنائهمُعبرُالكروموسوماتُ. Xy،XX

 -2المشاكلُالتيُتحدثُقبلُالوالدةُُPre-natalأوُأثنائهاُُPeri-natalأوُبعدهاُُPost-natalمثلُاصابةُ
األمُبالحصبةُأثناءُالحملُأوُحدوثُتلفُللدماغُُBrain damageنتيجةُاستخدامُخاطئُلملقطُالجراحُ
ُForcepsأوُحتىُاستخدامُبعضُالتركيباتُالمحتويةُعلىُكمياتُكبيرةُمنُزيتُالصوياُالذيُبهُكمية
الدةُوأيضاُبعضُالُتطعيماتُVaccinationsربماُتسببُأيضاُبعضُالمشاكل.
ُزائدةُمنُالمنجنيزُبعدُالو ُ
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 -3كثيرُمنُالمشكالتُالبنيويةُ(التركيبية)ُللمخُُBrain Structural Problemsالتيُتعودُإلىُتنا ُولُاألمُ
لبعضُالموادُالخطرةُاثناءُالحملُوالتيُتسببُض ارراُالحقاُللدماغُبعدُالوالدةُفعندماُيواجهُالجنينُجرعةُ
منُالكوكايينُتنا ُولتهاُأمهُسيسببُذلكُتلفاُالحقاُلدماغه.
 -4بعضُالموادُالسامةُلهاُتأثيرُخطيرُعلى ُوظائفُالدماغُوبشكلُأخصُالرصاصُُ Leadالذيُيخفضُ
معدالت ُذكاء ُاألطفال ُ ُويتواجد ُفي ُالبنزين ُوالطالء ُوكذلك ُالزئبق ُُ Mercuryوالكادميوم ُُCadmium
والمبيـداتُالحش ـ ـرية ُُPesticidesوالمنتج ـ ـاتُالبتـ ـ ـروكيم ـ ـا ُويةُُPetro-chemical productsلديهاُتأثير
ُمدمرُعلىُوظائفُالدماغ.
 -5بعضُاألمراضُالمعديةُمثلُااللتهابُالدماغيُُEncephalitisوااللتهابُالسحائيُُMeningitisوااللتهابُ
الرئ ـ ـويُُPneumoniaواألنفل ـ ـونزاُالحـ ـ ـادةُُSevere InfluenzaوالحصبةُُMeaslesوأمراضُالجه ـ ـ ـ ـازُ
المناعي.
 -6ارتجاجُالمخُُBrain Traumaوالذيُقدُيكونُنتيجةُاصابةُ(جرح)ُالدماغُُBrain Injuryوسوءُالتغذية
قدُيسببُللفردُحزنُ
ُ
ُُMalnutritionأوُالشعورُبالوحدةُواإلهمالُنتيجةُفقدُأحدُاألبوينُأوُالطالق؛ُمماُ
شديدُأوُاكتئابُفتبدوُوكأنهاُصعوباتُتعلمُولكنهاُتنتهيُبمرورُوقتُالحزن.
صعوبات التعلم وذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة)(ADHD
ُرأيُالباحثُأنُاإلطارُالنظريُلصعوباتُالتعلمُيجبُأنُيقدمُعرضاُلبعضُالفئاتُالتيُتتشبهُ
أوُتتداخلُفيُبعضُخصائصهاُمعُفئةُصعوباتُالتعلمُكاضطرابُنقصُاالنتباهُوفرطُالحركةُوكذاُفئةُ
بطيءُالتعلمُوذلكُبهدفُتحديدُالخصائصُالفارقةُبينُتلكُالفئاتُوفئةُصعوباتُالتعلمُ .
يُعتبر ُاضطراب ُنقص ُاالنتباه ُوفرط ُالحركة ُ Attention Deficit Hyperactivity
مرحلةُالطفولةُحيثُتترُوحُنسبةُانتشارهُبينُ
ُا
)ُ Disorder(ADHDواحدُاُمنُأكثر ُالمشكالتُشيوعُاُفي ُ

تالميذُالمدارسُماُبينُُ،%17-2أماُنسبةُانتشارهُبينُاألطفالُبشكلُعامُمقارنةُبإجماليُالمجتمعُتتُارُوحُ

ماُبين ُُ،%10-8وتبلغُنسبتهُفي ُالذكور ُثالثُأضعافُمعدلُانتشارهُلديُاإلناثُ،وتتضمنُأعراضهُ:
ضعف ُاالنتباه ُُ Inattentionوفرط ُالحركة ُُ Hyperactivityواالندفاعية ُُ Impulsivityوعدم ُالتنظيمُ
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(العشوائية) ُُُ Disorganizationوانخفاض ُالتحصيل ُاألكاديمي ُُAcademic underachievement
وصعوبات ُسلوكية ُُ Behavioral Difficultiesوقد ُيعاني ُاألفراد ُذوي ُُ ADHDمن ُبعض ُالمشاكلُ
ُأقرنه ُولديه ُانخفاض ُفي ُالثقةُ
الشخصية ُُ Interpersonal Relationshipsمع ُأعضاء ُعائلته ُومع ُا
بالنفسُُLow Self Esteemولديهُاضطرابُفيُالنواحيُالنيورولوجيةُتضعفُقمعُالمشتتاتُوصعوباتُ
فيُالوظائفُالتنفيذية(Brrok & Boaz, 2005, 187).
ُوقدُتمُتوثيقُالعالقةُماُبينُاضطرابُنقصُاالنتباهُوفرطُالحركةُُADHDوضعفُاألداءُاألكاديميُ
ُPoor Academic PerformanceعبرُالعقودُاألخيرةُحيثُظهرُأنُاألطفالُذويُُADHDيحصلونُ
علي ُدرجاتُأقلُويؤدون ُبشكلُسيئُعلي ُاالختبارات ُالمعيارية ُوعادةُماُيفشلونُ ُفي ُاالنتقال ُمنُصفُ
الي ُأخر ُ ُوفي ُنهاية ُالمطاف ُيتسربون ُمن ُالمدرسة ُوهذه ُاالتجاهات ُثابتة ُومستمرة ُخالل ُفترة ُالمراهقةُ
ُ Adolescenceومرحلة ُالبلوغ ُُ ،Adulthoodكما ُأن ُدراسات ُما ُوراء ُالتحليل ُ Meta-analysis
ُStudiesوالتيُتمتُعليُطالبُالجامعاتُذويُُADHDوجدتُأعراضُضعفُاالنتباهُقدُاستمرتُمعهم ُ
ُوارتبطتُبضعفُالتحصيلُاألكاديميُ (Gropper, 2013, 13).
ُويُعتبر ُاضطراب ُنقص ُاالنتباه ُالمصحوب ُبفـ ـ ـرط ُالح ـ ـركة ُاضط ـراب ُاكلينيكي ُ Clinical
ُ Disorderويتم ُتشخيصه ُاعتم ـ ـادا ُعلـ ـ ـي ُالدليـ ـ ـ ـل ُالتشخيصي ُاإلحص ـ ـ ـ ـائي ُلالضط ـ ـ ـ ـرابات ُالعقـ ـ ـليةُ
ُDiagnostic and Statistical Manual for Mental DisorderوتنقسمُالُُADHDاليُثالثةُأنواعُُ
هيُ :
 نقصُانتباهُوفرطُحركةُ/نمطُسيطرةُفرطُالحركةُ/االندفاعيةُ ADHD /Predominantly Hyperactive
ُ/ Impulsive Presentation
 نقصُانتباهُوفرطُحركةُُ/نمطُسيطرةُضعف(قصور)ُاالنتباه ADHD / Predominantly Inattentive
ُPresentation
 نقصُانتباهُوفرطُحركةُُ/النمطُالمشترك(المركب)  ADHD / Combined Presentationوغالباُفإنُ
النمطينُاألخيرينُيحتاجانُإلىُتشخيصُتفريقيُُDifferential Diagnosisللتمييزُبينهماُوبينُصعوباتُ
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التعلمُ ُ (Taylor, 2014, 187).
ُووفقاُللدليلُالتشخيصيُاالخصائيُفإنُمعاييرُتشخيصُُADHDكالتاليُ :
 -1ضعفُاالنتباهُُ:Inattentionفيُستةُأوُأكثرُمنُاألعراضُالتاليةُوتظهرُبشكلُمستديمُلمدةُالُتقلُعنُ
ستة ُأشهر ُبحيث ُتتعارض ُمع ُمعدل ُالنمو ُوبحيث ُت ُؤثر ُسلبا ُعلى ُالمهارات ُاالجتماعية ُواألكاديميةُ
والوظيفية.
*غالباُماُيفشلُالفردُفيُإعطاءُاالنتباهُالكافيُللتفاصيلُأوُيرتكبُأخطاءُعدمُاالهتمامُبالواجباتُالمدرسيةُ
سواءُفيُالعملُأوُخاللُاألنشطةُاألخرىُُ،علىُسبيلُالمثالُالغفلةُأوُفقدانُالتفاصيلُوالعملُبشكلُغيرُ
دقيق
*عادةُماُيعانيُمنُصعوبةُفيُاستم ارريةُاالنتباهُللمهامُأوُأداءُاألنشطةُ،علىُسبيلُالمثالُلديهُصعوبةُ
فيُاستم ارريةُالتركيزُأثناءُالمحاضراتُوالدروسُأوُالمحادثاتُأوُالقراءةُالمطولة.
*فيُكثيرُمـ ـ ـنُاألحيانُالُيبدوُمنصتاُعندُالحـ ـ ـديثُإليهُبشـ ـ ـكلُمباشرُ،علىُسبيلُالمثالُيبدوُعقلهُفي ُ
ُاتجاهُأخرُحتىُفيُحالةُعمُوجودُتشويش.
*غالباُماُيبدو ُغيرُمتبع ُللتعليماتُويفشلُفي ُانهاءُاألعمالُالمدرسيةُوالمنزليةُأو ُالتكاليف فيُمجالُ
العملُ،علىُسبيلُالمثالُيبدأُالمهمةُولكنُسرعانُماُيفتقدُالتركيزُوينحرفُعنُمسارُالعمل.
*لديهُعادةُصعـ ـ ـوبةُفيُتنظيمُالمه ـامُواألنشطةُ،علىُسبيلُالمثالُلـديهُصعوبةُفيُإدارةُالمهامُالمتعـ ـاقبةُ
وصعـوبةُفيُاالحتفاظُبالمـ ـوادُومتعلقاتهاُوفوضويُوغيرُمنظمُولديهُضعفُتنظيمُوقتهُوفشلُفيُالوفاءُ
بالمواعيدُالنهائية.
*غالباُماُيتجنبُأو ُال ُيحب ُاالنغماس ُفي ُالمهامُالتيُتتطلبُجهداُعقلياُمستمراُ،على ُسبيلُالمثالُ
األعمالُالمدرسيةُواألعمالُالمنزليةُوبالنسبةُللمراهقينُوالبالغينُاألكبرُسناُمثلُُإعدادُالتقاريرُواستكمالُ
النماذجُومراجعةُأبحاثُطويلة.
*غالبُاُماُيفقدُاألشياءُالمرتبطةُبالمهامُالتيُيؤديهاُ،علىُسبيلُالمثالُاألدواتُالمدرسيةُ–ُاألقالمُالرصاصُ ُ
–ُالكتبُ–ُالمحافظُُ–ُWalletsالمفاتيحُ–ُالنظاراتُ–ُالهواتفُالنقالة.
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*سريعُالتشتتُبفعلُالمثيراتُالخارجيةُوبالنسبةُللمراهقينُوالبالغينُاألكبرُسناُتظـ ـ ـهرُعلىُهيئةُاالنشغالُ
بأفكارُدخيلةُ .
سبيلُالمثالُأداءُاألعمالُالنظاميةُوانهاءُالمأمورياتُ
ُ
*فيُالغالبُسريعُالنسيان ُلألنشطةُاليوميةُ،على ُ
وبالنسبةُللمراهقينُوالبالغينُالردُعلىُالمكالماتُالفائتةُودفعُالفواتيرُوالحفاظُعلىُالمواعيدُ .
-2العديدُمنُأعراضُقصورُاالنتباهُُ/االندفاعيةُتتواجدُقبلُسنُالثانيةُعشرة
-3تتواجدُاعراضُضعفُاالنتباهُ/االندفاعيةُُ/فرطُالحركةُفيُاثنينُأوُأكثرُمنُاألماكنُاألتيةُ(المنزل-
ى)
المدرسةُ–ُأوُالعملُ–ُأوُمعُاألصدقاءُ–ُاألقاربُ–ُأوُفيُاألنشطةُاألخر ُ
-4لقدُأصبحُواضحاُأنُهذهُالوظائفُتعيقُأوُتقللُمنُجودةُاألداءُاالجتماعيُواألكاديميُوالمهني.
-5التحدثُهذهُاألعراضُبشكلُحصريُ بفعلُالفصامُأوُأيُاضطرابُذهانيُوالُيمكنُتفسيرهاُبواسطةُ
أي ُاضطراب ُعقلي ُأخر ُمثل ُ(اضطراب ُالمزاج ُُواضطراب ُالقلق ُُواالضطراب ُالفصامي ُُواضطراباتُ
الشخصيةُأوُالتسممُبمادةُماُأوُاعراضُاالنسحاب)(APA DSM-V, 2013, 59-60).
ُُوعادةُماُتتواجدُصعوباتُالتعلمُمتزامنةُمعُاضطرابُضعفُاالنتباهُوفرطُالحركةُ،حيثُاثبتتُ
الدراساتُأنُنسبةُُADHD / LDمعاُتصلُإلىُُ%3.7معُاحتماليةُظهورُأكبرُلديُالبنينُعنُالبناتُ
حدُالتفسيراتُ
ُ
العكسُصحيحُ،وأ
ُ
وقدُثبتُأنُالتالميذُذويُُADHDيكونونُأكثرُعرضةُلصعوباتُتعلمُو
لذلك ُهو ُأن ُُ ADHDوصعوبات ُتعلم ُالقراءة ُُ RDيتشاركان ُنفس ُالعوامل ُالوراثية ُولذا ُفإنه ُليس ُمنُ
المستغربُأن ُيكون ُُ ADHDوصعوباتُالقراءةُلديهمُنفسُالضعفُفي ُالنواحيُالنيوروسيكولوجيةُمثلُ
الذاكرةُالعاملةُوسرعةُالمعالجة(Gropper, 2013, 19).
ُوالتزامنيةُما ُبينُصعوباتُالتعلمُوالُ ADHDتؤكدُعليهُأيضاُ )(Taylor, 2013, 187حيثُ
تؤكدُأن ُ"ُُ %82.2منُاألطفالُذويُصعوباتُالتعلمُيعانون ُمنُُ،ADHDبينماُُ %69.8منُاألطفالُ
الذينُيعانونُمنُُADHDلديهمُصعوباتُتعلمُ .
وتعتبرُصعوبةُالتعلمُاضطرابُنيورولوجي(عصبي)المنشأُُ ُNeurologically Based Disorder
ُيؤثرُعليُالعملياتُالمعرفيةُالضروريةُلعمليةُالتعلمُ،أماُُADHDفإنهُأيضاُاضطرابُنيورولوجي ُ
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ُولكنهُيتسببُفيُحدوثُبعضُالسلوكياتُمثلُاالندفاعيةُوفرطُالحركةُوُأوُضعفُاالنتباهُوهذاُيُحتملُ
أنُيتسببُفيُإضعافُقدرةُالفردُعليُأنُيظلُجالسُاُلفترةُ،أوُأنُيركزُأوُيفكرُقبلُاإلجابةُوالسلوكياتُ
المرتبطةُبُُ ADHDيمكنُأيضا ُأن ُتنتجُمشكالتُوجدانيةُوعائليةُواجتماعيةُوهيُالُتؤثر ُعلي ُقدرةُ

الفردُعليُالتعلمُولكنهاُتؤثرُعليُإتاحةُظروفُالتعلم Don't affect a student's ability to learn
ُ،but rather can affect his or her availability to learnكماُأن ُنقصُاالنتباه وفرطُالحركةُ
ليسُنوعُا ُمنُصعوبةُالتعلمُولكنهُمستقلُعنهُولكنهُعادةُاضطراب ُمرتبطُبه Distinct and Often
)Hooper & Williams, 2005, 215-216(ُ.Associated Disorder

ُويريُالباحثُأنهُيتضحُمنُالعرضُالسابقُأنُُADHDليستُأحدُأنواعُصعوباتُالتعلمُولكنهاُ
اضطرابُمرتبطُاليُحداُماُبصعوباتُالتعلمُُ.وأنُتأثيرُصعوباتُالتعلمُعليُنقصُاالنتباهُ ُوفرطُالحركةُ
يفوق ُتأثيرُاألخيرةُعلي ُصعوباتُالتعلمُبمعنىُأن ُاألفرادُذويُصعوباتُالتعلمُُ LDلديهمُاحتماليةُأكبرُ
ألنُيكونواُعرضةُلنقصُاالنتباهُوفرطُالحركةُمنُاحتماليةُأنُتؤديُُADHDإليُصعوبةُتعلمُُ،وأنُكالُ
منُُADHDوصعوباتُالتعلمُُLDلهماُمنشئُعصبيُولكنهماُيختلفانُفيُتأثيرهماُعليُالتحصيلُ،فتأثيرُ
صعوباتُالتعلمُعليُالتحصيلُتأثيرُمباشرُُDirectيؤديُإليُتراجعُقدرةُالفردُعليُالتحصيلُبشكلُالفتُ
قرنهُفي ُنفسُالعمرُ،ولكنُُ ADHDيجوزُاعتبارُ
وبمعدلُال ُيتماشى ُمعُعمرهُأو ُمعُمعدالتُتحصيلُأ ُا
تأثيرها ُعلي ُالتعلمُتأثيرُغيرُمباشرُُ Indirectحيثُتؤثرُعلي ُبعضُالعواملُالنفسيةُكاالنتباه ُفتخفضُ
منُمداهُوتركيزهُوتؤثرُعليُالحركةُفتصبحُمفرطةُويتميزُالفردُباالندفاعيةُفتؤديُهذهُالعواملُعليُإعاقةُ
المناخُالمالئمُللتعلمُ .
ُواخيرُيالحظُأن ُكالُمنُصعوباتُالتعلمُوُ ADHDال ُينشأن ُمنُانخفاضُملحوظُفي ُمعاملُ
الذكاءُوبالتاليُالُيمكنُتصنيفهماُعلىُأنهماُمنُاإلعاقاتُالعقليةُ .
صعوبات التعلم وبطيء التعلم
ُمنُالمسلمُبهُأنُاألطفالُوالبالغينُيتعلمونُبمعدالتُمتباينةُ،ويفشلُبطيئوُالتعلمُفيُدراستهمُ ُ
بغضُالنظرُعنُالمستويُالتعليميُوذلكُبسببُانخفاضُقدرتهمُالعقليةُ ُLow Intellectual Abilities
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وتتنوعُخصائصهمُكالتاليُ :
 يتميزُبطيئوُالتعلمُوبشكلُمتكررُبعالقاتُغيرُناضجةُُImmature in their relations with othersوأدائهمُالدراسيُفقير.
 الُيستطيعونُُحلُمشكالتُمعقدةُ Complex Problemsويعملونُُببطيءُشديد. يفتقدونُاإلحساسُبالوقتُوالُيمكنهمُنقلُماُتعلموهُمنُمهمةُألخري. الُيتمكنونُُمنُاتقانُالمهاراتُاألكاديميةُبسهولةُمثلُإعدادُالجدا ُولُوقواعدُاإلمالء. السمةُاألكثرُإحباطُاُلديهمُهيُعدمُامتالكهمُألهدافُطويلةُالمديُ.Long term Goals مظهرهمُالجسمانيُُPhysical appearanceالُيختلفُعنُاألطفالُالعاديين. قادرينُعلىُالتعلمُفيُالمدارسُالعاديةُويحققونُمعدالتُأداءُمعتادة. يتقدمونُولكنُبمعدالتُبطيئةُللغاية. ليسواُقادرينُعلىُمواصلةُتعليمهمُالعاليُ.Higher Education لديهمُذاكرةُضعيفةُ (Haskvitz, 2011).ويمكنُإجمالُاألسبابُالتيُتؤديُلحدوثُبطءُالتعلمُإلىُأربعةُأسبابُهيُ :
أسبابُنفسية ُ
 -حرمان ثقافي

أسبابُصحية ُ

أسبابُدراسية ُ
 -تدريس متوسط

 -التغيب المتكرر من

 -معلمين غير مدربين

 -النمو الوجداني السيئ

 -العنف المدرسي

المدرسة

 -هيئة تدريس غير كفء

 -خلل في اإلبصار

 حالة صحية سيئة -العاهات البدنية

أسبابُعائلية ُ
 -أباء أميين

 -انشغال اآلباء

 خلفية ثقافية فقيرة -أسباب وراثية

 -مشكالت بالموارد

القرن
ا
 -التفاعل مع

 -بيئة فقيرة

 -حجم(عدد) السرة

أماُصعوباتُالتعلمُفيعودُأسبابهاُإليُ :
عواملُوراثيةُأوُإلىُنموُالمخُأوُالمؤثراتُالبيئية)ُ (Mouzakitis, 2012, 11
وبالتاليُيتضحُمنُالعرضُالسابقُأنُهناكُفروقاُجوهريةُبينُذويُصعوباتُالتعلمُوبطيءُالتعلمُيمكن ُ
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ُايجازهاُكالتاليُ :
 منُاألسبابُالجوهريةُلنشأةُصعوباتُالتعلمُهيُالخللُفيُالجهازُالعصبيُالمركزيُواجمعتُكلُتعريفاتُصعوباتُالتعلمُعلىُاستبعادُالضعفُالبصريُوالسمعيُواإلعاقاتُالجسميةُوالحسيةُكمسبباتُللصعوبةُ
الوراثية.
أماُبطيءُالتعلمُفأسبابهاُإماُإنُتعودُللصحةُالعامةُأوُالعاهاتُالبدنيةُأوُلألسبابُ ُ
 هناكُإجماعُعلىُاستبعادُالخلفيةُالثقافيةُوالحرمانُالبيئيُواالقتصاديُوطرقُالتدريسُغيرُالكفءُكمسبباتُلصعوباتُالتعلمُ،بينماُتتسببُتلكُالعواملُفيُنشأةُبطءُالتعلم.
 لعلُالنقطةُاألبرزُفيُالفروقُبينُتلكُالفئتانُهيُالقدراتُالعقليةُفالفردُذوُصعوباتُالتعلمُقدراتهُالعقليةُمتوسطةُوأعليُمنُالمتوسطةُولكنُتحصيلهُالُيتماشىُمعُقدراتهُالعقليةُ،أماُبطيءُالتعلمُفقدراتهُالعقلية
ُ
ُمنخفضة.
صعوبات التعلم النمائية Developmental Learning Disabilities
ُيعرفها ُ(فتحي ُالزباتُ )411ُ ,1998ُ ,بأنها ُالصعوبات ُالتي ُتتناول ُالعمليات ُما ُقبلُ
األكاديمية ُPreacademic Processوالتيُتتمثلُفيُالعملياتُالمعرفيةُالمتعلقةُباالنتباهُواإلدراكُوالذاكرةُ
والتفكيرُواللغةُ،والتيُيعتمدُعليهاُالتحصيلُاألكاديميُ،وتشكلُأهمُاألسسُالتيُيقومُعليهاُالنشاطُالعقليُ
المعرفيُللفرد؛ُومنُثمُفإنُأيُاضطرابُاوُخللُيصيبُواحدةُأوُأكثرُمنُهذهُالعملياتُيُفرزُبالضرورةُ
عديدُمنُالصعوباتُاألكاديمية؛ُولذاُيمكنُتقريرُانُالصعوبةُالنمائيةُهيُمُنشأُالصعوبةُاألكاديميةُالالحقةُ
وهيُالسببُالرئيسيُلهاُ .
صعوبات الذاكرة العاملة Working Memory Disabilities
ُعلى ُالرغم ُمن ُارتباط ُالذاكرة ُباألداء ُفي ُالعديدُمن ُالنواحيُاألكاديمية ُ(مثل ُالقراءة) ُوالنواحيُ
المعرفية ُ(مثل ُحل ُالمشكالت) ُإال ُأنها ُمنطقة ُحرجة ُُ Critical Areaيجب ُالتركيز ُعليها ُلدي ُذويُ
صعوباتُالتعلمُوذلكُلألسبابُالثالثُاألتيةُ :
 -1أنهاُتعكسُالمعرفةُالتطبيقيةُوذلكُألنُوظائفُالذاكرةُتؤثرُعلىُكلُخصائصُالتعلم.
 -2أنُالعديدُمنُالدراساتُتقترحُأنُمهاراتُالذاكرةُلدىُالتالميذُذويُصعوباتُالتعلمُالُتستفيدُمنُكامل

127

ُقدرتهمُولذاُفإنناُبحاجةُإلىُاستكشافُاإلجراءاتُالتدريسية(التعليمية)ُالتيُتُعظمُمنُامكانياتهمُوقدراتهم.
 -3أن ُفاعلية ُ برامجُالتدخلُالمعرفيةُالمتعددةُوالتيُتحسنُالمعرفةُلديُالفردُذوُصعوباتُالتعلمُبشكلُعامُ
تعتمدُعلىُمبادئُمستمدةُمنُأبحاثُالذاكرةُ ُ (Swanson & Zehang, 2013, 214).
إن ُاالرتباط ُبين ُالذاكرةُالعاملة ُوالتحصيل ُالدراسيُلديُاألطفال ُفي ُمجالُالرياضياتُوالق ارءةُ
ارتباطُقويُوقدُتمُاثباتهُعبرُالعديدُمنُالدراساتُمنُامثلتهاُ (Ashbaker & Swanson 1996, De
حيثُترُوحتُمعامالتُاالرتباطُماُبينُُ0.40وُُ0.49
ُا
)ُJonge & De Jonge1996; Sigel 1994
ةُالعاملةُاللفظيةُ(اإلصدارُالثالث)ُواختبارُالتحصيلُالواسعُالمديُ Wide Range
ُ
بينُكالُمنُمهامُالذاكر
)ُAchievement Test (WRAT-IIIوتعتبرُمعامالتُاالرتباطُتلكُمتوسطةُ،أماُفيُدراسةُ Bayliss,
ُ Baddeley, Gunn and Leigh 2005فقدُاثبتواُوجودُمعامالتُارتباطُقويةُماُبينُالقراءةُومديُ
ُ،وعليُالرغمُمنُ
الذاكرةُالعاملةُاللفظيةُيقدرُبُُ0.65وماُبينُالرياضياتُوالذاكرةُالعاملةُتقدرُبُُ 0.67
أنهُأصبحُمنُالثابتُفيُاألدبياتُأنُاألطفالُالذينُحصلواُعليُدرجاتُمرتفعةُفيُمهامُالذاكرةُالعاملةُ
يميلونُللحصولُعليُدرجاتُمرتفعةُفيُالقراءةُوالحسابُإالُأنُالعالقةُماُبينُالمكوناتُالتنفيذيةُللذاكرةُ
العاملةُواكتسابُالقراءةُوالكتابةُتحتاجُإليُمزيدُمنُاالستكشافُ .
)ُ ُ(Jerman, Reynolds & Swanson, 2012, 144
حتيُإنُلمُتكنُنواحيُالعجزُفيُالذاكرةُالعاملةُهيُالسببُالذيُيقفُخلفُصعوباتُالتعلمُ،إالُ
أنُوظائفُالذاكرةُالعاملةُتشاركُوبشكلُملحوظُفيُاألداءُالعامُعليُالمهامُالتعليميةُوالمعرفيةُومشاركةُ
ُ Involvementالذاكرة ُالعاملة ُفي ُالعديد ُمن ُالمهام ُالمعرفية ُوالتعليمية ُأمر ُواضح ُوجليُ ،فاألطفالُ
يعتمدونُعليُالذاكرةُالعاملةُعندماُيتعلمونُالكلماتُالجديدة)ُ(Snowling et al,1986وعندماُيفهمونُ
النصوص)ُ (Yuill, Oakhill & Parkin 1989وعندماُيحلون ُالمسائلُالحسابيةُ (Siegel & Ryan
)ُ 1989وعندماُينتجون ُالجمل)ُ (Adams & Gathercole 1996وعندماُيمارسون ُأحكاما ُاستدالليةُ
)ُ (Baddeley & Hitch, 1974وبالتاليُفإن ُاألفرادُذويُوظائفُالذاكرةُالعاملةُالضعيفةُيُعانون ُمنُ
صعوباتُفيُالقراءةُوالحسابُوفهمُاللغةُوتعلمُالكلماتُالجديدةُُ،وعليُالرغمُمنُأنُنظامُالذاكرةُالعاملةُ
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العجزُفيُأحدُجوانبُهذا ُالنظامُ
ُ
يبدوُوكأنهُمحدودُالسعةُإالُأنهُضروريُللعديدُمنُالمهامُالمعرفيةُ،و
يؤثرُبشكلُكبيرُعليُأداءُاألفرادُعليُمديُكبيرُمنُالمهامُاألكاديميةُالمرتبطة.
)ُ (Masoura, 2006, 37
أوجهُالقصورُتلكُفيُ ُ
ُوالقص ـ ـورُفيُكفاءةُالذاك ـ ـرةُالعاملةُيسببُصع ـ ـوباتُالتعلـ ـمُ،حيثُتتسببُ ُ
تعطيل ُبعض ُالعمليات ُالمعرفيةُ ،كالعمليات ُالمعرفية ُالتي ُتتضمن ُتنا ُول ُالمعلومات ُُManipulating
وتمثيلهاُُ Representingوتخزينهاُُ Storingأو ُتوزيعُمصادرُاالنتباه ُ Allocating of Attentional
ُ،Resourcesوعندماُيزدادُالعبءُعليُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُلديُذويُصعوباتُالتعلمُبفعلُتعددُمتطلباتُ
األداءُعلي ُالمهامُفإن ُنواحيُالقصورُالمتعلقةُبالوصولُإليُالمهامُالمرتبطةُبالكالم ُأو ُبمراقبة ُعملياتُ
االنتباه ُ تظهر ُوتتضحُ ،ونواحي ُالعجز ُتلك ُمرتبطة ُبمكونات ُالذاكرة ُالعاملة ُالتي ُاشار ُاليها ُبادلي ُفيُ
نموذجه ُوهي ُالحلقة ُالصوتية ُُ Phonological Loopوالنظام ُالتنفيذي ُُExecutive System
والعجز(الضعف)ُفي ُتلكُالعملياتُيؤثرُعلي ُاألداءُفي ُالنواحيُاألكاديميةُكالفهمُالقرائيُ Reading
ُComprehensionوالرياضياتُُMathematicsوالتيُتعتمدُبشكلُكبيرُعليُتلكُالعمليات.
)ُ (Swanson & Sigel, 2001, 107-108
إنُاألطف ـ ـالُذويُعجزُالذاكرةُالعاملةُعادةُماُيفشلونُفيُأداءُالمهامُالصفيةُوذلكُألنُالتحميل ُ
ُالناتجُعلىُالذاكرةُالعاملةُمنُكلُنشاطُيستنزفُجزءُكبيرُمنُسعتهاُ،فعندماُتفشلُأنظمةُالذاكرةُالعاملةُ
النتيجةُالنهائيةُلذلكُهيُالفقدُالمستمرُللفرصُ
ُ
فإنُالطفلُينسىُماُكانُيفعلهُويعودُإلىُالسلوكُالشاردُو
التعليميةُويترتبُعلىُذلكُانخفاضُمعدالتُالتقدمُالتعليميُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)Homles, 2012, 8(ُ.
ُيعانيُاألطفالُالضعافُفيُمهاراتُالذاكرةُالعاملةُصعوباتُفيُانجازُالمهامُالمعقدةُوالتيُتتطلب ُ
ُكالُمنُالتخزينُفيُالذاكرةُُMemory StorageوالمعالجةُالجادةُُEffortful Processingمثلُالكتابة ُ
ُوالحسابُوتذكرُالتعليماتُُRemembering Instructionsكماُيعانونُمنُصعوباتُفيُالكتابةُ،كماُ
تمُمالحظةُوجودُضعفُفيُذاكرةُاألحداثُEpisodic Memoryلدىُهؤالءُاألطفالُ ُ.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ )Gathercole, Lamont & Alloway, 2006, 219
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ُأماُ(ُ)Mahler & Schuchardt, 2009, 4فيرىُأنُالعديدُمنُاألبحاثُقدمتُأدلةُمتعددةُعليُ
الاُمعتب ُارُعليُأنُاألطفالُذويُ
ةُالعاملةُوأنُهناكُدلي ُ
ُ
أنُصعوباتُالتعلمُالخاصةُمرتبطةُبالعجزُفيُالذاكر
صعوباتُتعلمُالقراءةُلديهمُعجز ُفيُالمعالجةُالصوتيةُ ُوفي ُالتخزينُكماُأن ُهؤالءُاألطفالُلديهمُعجزُ
وضعفُفيُالوظائفُالتنفيذيةُ،ولكنُالعجزُفيُالذاكرةُالعاملةُالبصريةُالمكانيةُكانُأقلُوضوحُاُبالنسبةُ

لذويُ ُصعوباتُتعلمُالقراءةُ،وبالنسبةُللدراساتُالتيُأُجريتُعلي ُذويُ ُصعوباتُتعلمُالحسابُأظهرتُ
عج ُازُواضحُاُفيُالمنفذُالمركزيُوعج ُازُفيُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُولكنُعجزُالحلقةُالصوتيةُليسُمنُ

المحتملُأنُيكونُأحدُالخصائصُالمميزةُلذويُُصعوباتُتعلمُالحسابُ .

اسةُتفصيليةُلألطفالُذويُصعوباتُالتعلمُوجدُسوانسونُورفقائهُ Swanson and his
ُ
ُوفيُدر
ُColleagues 1990أنُاألطفالُمرتفعيُاألداءُعلىُمهامُالذاكرةُقصيرةُاألمدُأظهرواُأداءُاُمرتفعُاُفيُ

التحصيلُاألكاديميُوالسؤالُالذيُيُلحُهناُأيُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُهوُالذيُيعانيُعجزا؟ُ ُوفي ُهذهُ
المجموعةُمنُاألطفالُذويُُصعوباتُالتعلمُيبدوُأنُالمشكلةُلمُتنتجُمنُضعفُاالستدعاءُُ،Poor Recall
أوُمنُالقدراتُالبصريةُالحركيةُأوُبمعنىُأخرُفإنُكفاءةُالمكوناتُالفرعيةُوهىُالحلقةُالصوتيةُوالمسودةُ
البصريةُالمكانيةُكانتُإلي ُحدُكبيرُجيدةُولكنُنتجتُالصعوباتُمنُعملياتُمرتفعةُالرتبةُمثلُالمنفذُ
يُ
المركزيُ؛ُوبالتاليُفإنُالمجموعاتُالفرعيةُمنُاألطفالُذويُُكفاءةُالمنفذُالمركزيُالجيدُكانواُبالتاليُذو ُ
تحصيلُومعاملُذكاءُمرتفعينُوذلكُعلي ُالنقيضُمنُاألطفالُذويُ ُالضعفُفيُكفاءةُالمنفذُالمركزيُ،
وبالتاليُخلصُالمؤلفينُإليُأنُاألطفالُذويُُصعوباتُالتعلمُيمكنُتصنيفهمُحسبُنمطُاألداءُفيُالذاكرةُ ُ
ُوأنُالذاكرةُالعاملةُهيُالمكونُالمعرفيُالذيُيقفُخلفُالفروقُالفرديةُفيُصعوباتُالتعلمُ ُ.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ )Masoura, 2006, 31
ُولقدُاثبتتُبعضُاألبحاثُوالدراساتُالتيُتنا ُولتُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُُ Mathematics
ُLearning Disabilitiesودُرستُفيهاُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُبشكلُمُنفصلُأنُهناكُصعوباتُفيُالمنفذُ
المركزيُحيثُيتضمنُذلكُصُعوبةُفيُتثبيطُالمعلوماتُغيرُالمرتبطةُ .
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ ُ)Passolunghi & Siegel, 2001, 54
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ُأماُاألدل ـةُعلىُأنُالمس ـ ـودةُالبصـ ـ ـريةُالمكانيةُج ـ ـزءُاُمنُه ـ ـ ـذهُالصعـ ـوباتُخاصةُأنهاُتخض ـ ـع ُ

ُلسيطرةُالمُنفذُالمركزيُفإنُالدليلُعليهُمازالُضعيفُاُوأحدُاألسبابُالمنطقيةُلذلكُهيُأنُمعظمُالمهام ُ
ُالتيُأعُطيتُللمفحوصينُلمُتتضمنُمهامُبصريةُحركيةُ .

()Mabott & Bisanz, 2008, 16-17
ُأما ُ(ُ)Geary, 2004, 9فيرىُأنهُأصبحُمنُالواضحُأن ُذويُصعوباتُتعلمُالحساب ُلديهمُ
شكالُماُمنُأشكالُالضعفُفيُالذاكرةُالعاملةُويظهرُهذاُالضعفُفيُانخفاضُالقدرةُعلىُتمثيلُوتنا ُولُ
المعلومات ُمن ُخالل ُنظام ُاللغة ُويدعم ُهذا ُالنظام ُتمثيل ُونطق ُاألرقام ُكما ُيدعم ُترابط ُوتكاملُ
لالختصاصاتُاإلجرائيةُكالعددُوالحسابُ،وكماُهوُالحالُمعُكلُالمكوناتُالتيُتشاركُفيُالذاكرةُالعاملةُ
فإنُالضعفُفيُالمنفذُالمرك ـ ـ ـ ـزيُكضعفُالضبطُوالسيطـ ـ ـ ـرةُعلىُاالنتباهُيُعطـ ـ ـ ـلُويُعيقُتنفيذُاإلجراءاتُ
الرياضيةُ .
ُ ُوفيُدراسةُأجراهاُكالُمن)ُ (Cai, Li & Deng, 2013, 125عليُعددُُ111طالبُصيني(ُ48
منُالذكورُ63ُ-منُاإلناث)ُمتوسطُأعمارهمُُ11.63عامُدُرسُخاللهاُبعضُالخصائصُالمعرفيةُللتالميذُ
ذويُُصعوباتُتعلمُالحسابُوكانُمنُتلكُالخصائصُالذاكرةُالعاملةُوقدُتوصلتُالدراسةُإليُاألتيُ :
(ُ)1يعانيُالطالبُذويُ ُصعوباتُتعلمُالحساب ُمنُعجزُشديدُفيُالمنفذُالمركزيُوقدُفسرواُذلكُبأنُ
يُ
ةُالعاملةُ،وأن ُالتالميذُذو ُ
ُ
المنفذُالمركزيُيلعبُدو ُارُهامُا ُفيُمراقبةُوتنسيقُالعملُبينُمكوناتُالذاكر
صعوباتُتعلمُالحساب ُيعانون ُنقصُا ُفيُاالنتباه؛ ُوبالتاليُضعفُالقدرةُعلى ُتثبيط ُوقمعُالمثيراتُغيرُ

المرتبطةُبالمهمةُ،كماُيعانونُمنُعجزُفيُاختيارُاإلستراتيجيةُالمالئمةُ ُوفيُتوزيعُاالنتباهُالستكمال ُ
ُمتطلباتُالمهمةُ .

(ُ)2يجدُهؤالءُالتالميذُصعوبةُفيُاحداثُعمليةُالتزامنُبينُمهامُالتخزينُُ Storageومهامُمعالجةُ
المعلوماتُُInformation Processingويعودُذلكُإلىُالعجزُفيُالمنفذُالمركزيُ،كماُأنُلديهمُصعوبةُ
في ُمعالجة ُوتنا ُول ُالمعلومات ُالبصرية ُالمكانية ُُ Visuo-Spatial Informationنتيجة ُضعف ُفيُ
المس ـ ـودةُالبص ـ ـريةُالمكانيةُ،ومنُالمعلـ ـومُأنُتلكُالق ـ ـدرةُه ـ ـ ـ ـامةُفيُمج ـالُالرياضياتُالتيُتعتم ـ ـدُعلى ُ
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ُالتعاملُمعُاألرقامُواألشكالُالبيانيةُ .
(ُ)3توصلتُالدراسةُأيضُا ُإلى ُعجزُلديُهؤالءُاألطفالُفيُكالُمنُمدىُالجملةُُSentence Span
ومدىُاألرقامُُNumber Spanوبشكلُعامُلديهمُعجزُفيُمدىُالذاكرةُالعاملةُ Working Memory

ُ ُSpan
(ُ)4كماُاثبتتُالدراسةُأهميةُالحلقةُالصوتيةُبلُأن ُالباحثينُيرون ُأنهُرغمُالعجزُالعامُفيُكلُمك ُوناتُ
الذاكرةُالعاملةُلدىُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُإالُأنُالمكونينُاألكثرُتأثيراُفيُصعوباتُتعلمُالحسابُ
هماُالحلقةُالصوتيةُوالمنفذُالمركزيُُ .
ُوفي ُدراسةُأجراهاُكالُمنُ(ُ)Passolunghi & Mammarella, 2012, 345على ُعددُُ35
تلميذُمنُتالميذُالصفُالخامسُاالبتدائيُذويُُصعوباتُتعلمُالحسابُحيثُتمُاختبارُالمهاراتُالبصريةُ
المكانيةُللذاكرةُالعاملةُمقارنةُبنفسُالعددُُ 35تلميذُمنُأقرانهم ُمنُالعاديينُ ،وقدُأ ُوضحتُالدراسةُأنُ
التالميذُذويُ ُصعـ ـ ـوباتُتعلمُالحساب ُكان ُأدائهمُأقلُمنُأقرانهم ُمنُالعاديينُفيُالمهامُالمكانيةُللذاكرةُ
العاملةُسواءُذاتُمتطلباتُاالنتباهُالعلياُأوُالمنخفضةُولكنهمُلمُيفشلواُفيُالمهامُالبصريةُ .
ُويلخص ُكال ُمن ُ)ُُ (Maehler & Schuchard, 2009, 4أهم ُنواحي ُالضعف ُفي ُمكوناتُ
وعملياتُالذاكرةُالعاملةُلديُذويُصعوباتُتعلمُالقراءةُوالحسابُكالتاليُ":قدمتُالدراساتُالعديدُمنُ
األدلةُعليُأنُصعوباتُالتعلمُالنوعيةُُSpecific Learning Disabilitiesمرتبطةُبالضعفُفيُالذاكرةُ
الا ُمعتب ُارُ
العاملة)ُ ،(Alloway & Gathercole 2006; Pickering 2006حيث ُأن ُهناك ُدلي ُ
ُ Considerable Evidenceعلي ُأن ُاألطفال ُذويُصعوبات ُتعلم ُالقراءة ُلديهم ُضعف ُفي ُالمعالجةُ

الا ُأخر ُيقترح ُأن ُهؤالء ُاألطفال ُيعانون ُمن ُضعف ُفي ُالمنفذُ
الفونولوجية ُوالتحزين ُوهناك ُدلي ُ

المركزيُ)ُ (Lander et al 2004; Pickering 2006إالُأن ُالقليلُمنُالدراساتُالحظتُضعفُا ُفيُ
الذاكرةُالبصريةُالمكانيةُلدىُالتالميذُذويُصعوباتُتعلمُالقراءة (Kibby et al 2004; Pickering

)ُُ 2006وأما ُالنتائجُالتجريبيةُعلي ُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُفقدُأظهرتُأن ُالمنفذ ُالمركزيُ
لديهمُضعيفُ ( Geary et al 1999; Passolanghi & Sigel 2001; Swanson & Sachse-

132

)ُ،Lee 2001أما ُالنتائجُعلي ُالحلقةُالصوتيةُفكانتُغيرُمتسقةُ(ثابتة)ُ(Swanson & Sachse-
ُ،وعلي ُايةُحالُفإنُ
)ُ ُ Lee 2001 Vs Geary et al 1999, 2000, or Lander et al 2004
ضعف ُالحلقة ُالصوتية ُقد ُال ُيكون ُصفة ُمحددة ُلدي ُالتالميذ ُذوي ُصعوبات ُالحساب ُأما ُدراساتُ
)ُ(Vandersluis et al,2005; passolunghi 2006فق ـ ـ ـدُاثبتتُوج ـ ـ ـودُضعفُفيُالذاكـ ـ ـرةُالبصرية ُ
ُالمكانيةُلديُذويُصعوباتُتعلمُالحساب"ُ .
تعليق الباحث
يالحظُوجودُنُدرةُفي ُاألبحاث ُالتي ُتنا ُولت ُعالقةُالذاكرةُالعاملةُكمكوناتُمنفصلة ُأو ُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُبصعوباتُالتعلمُبشكلُعامُ .
كذلكُيالحظُأنُمعظمُالدراساتُالتيُأجريتُفيُهذاُالصددُركزتُاهتمامهاُعلىُصعوباتُتعلمُالحسابُ .يالحظُأنُمعظمُالدراساتُاتفقتُفيماُبينهاُعلىُأنُالمنفذُالمركزيُوالحلقةُالصوتيةُهيُاألكثرُوضوحاُمنُحيثُالضعفُلدىُذويُصعوباتُالتعلمُبينماُكانُهناكُتضاربُحولُالمسودةُالبصريةُالتيُاثبتتُ
بعضُالدراساتُضعفهاُفيُحينُاثبتتُغيرهاُالعكسُ .
هناكُحاجةُإلجراءُالمزيدُمنُالدراساتُعنُالدورُالتفصيليُللذاكرةُالعاملةُفيُصعوباتُالتعلمُبأنواعها ُُالمختلفةُ .
الاُإحدىُالمحقاتُالمستخدمةُفيُتشخيصُصعوباتُالتعلمُلماُلهاُمنُدورُ ُ
قدُتكونُالذاكرةُالعاملةُمستقب ُهامُومحوريُبالنسبةُللمعرفةُالبشريةُ .
صعوبات االنتباه Attention Disabilities
ُالشكُأنُاالنتباهُهوُالمدخلُلعمليةُالتعلمُ،فالموقفُالتعليميُمزدحمُبالعديدُمنُالمثيراتُبعضهاُ
مرتبطُبالمهمةُوُالباقيُدخيل(غيرُمرتبط)ُُ،واالنتباهُهوُالعمليةُالسيكولوجيةُالتيُتتيحُللفردُالتركيزُعليُ
المثيراتُالمرتبطةُبالمهمةُوتفاديُالمُشتتاتُعنُطريقُتثبيطهاُُ،Inhibitionوديمومةُاالنتباهُبالقدرةُعليُ
تركيزه ُللفترة ُالكافية؛ ُيسمح ُباستمرار ُتدفق ُالمعلومات ُوالمثيرات ُالهامةُللمعالجةُالالحقةُ،كما ُأن ُمدىُ
االنتباهُAttention Spanأمرُفاعلُفيُالموقفُالتعليميُحيثُيُتيحُللفردُالمعالجةُالتزامنيةُ،وكلماُكانُ
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المدىُمقيدُومحدود ُكلماُانحسر ُكمُالمثيراتُالمستدخلةُوفُقدتُالعديدُمنُالمثيراتُالهامةُاألخرىُ ُوكانُ
ذلكُسببُاُفيُظهورُصعوباتُالتعلمُُ .

نُ
ويري( ُ)Wang & Huang, 2012, 203أنُاالنتباهُعاملُمهمُلتعلمُاألطفالُوغالبُاُماُيكو ُ

سببُاُألنُينتابُاآلباءُوالمعلمينُقدراُمنُالقلقُتجاهُأطفالهمُالذينُيعانونُمشاكلُتعليميةُوسلوكيةُُ،واالنتباهُ
البصريُهوُالطريقةُالتيُعنُطريقهاُيركزُالفردُانتباههُعليُبعضُالمثيراتُفيُمواجهةُالمشتتاتُالمحيطةُ
بهُفيُالمشهدُالبصريُُVisual Sceneواألطفالُذويُصعوباتُالتعلمُيتوقعُأنُيكونُلديهمُمشكالتُفيُ
االنتباه ُالبصريُوالتيُتفاقمُُ Exacerbatedمنُتعاملهمُمعُالمثيراتُالبصريةُخاللُالتعلمُاألكاديميُ،
وعمليةُتشفيرُالموادُالمقروءة ُيتمُإعاقتهاُبفعلُالمعالجةُالبصريةُغيرُالكفءُوتُظهرُنتائج ُاألبحاث ُأنُ
منُسرعةُوكفاءةُ
ُ
األطفالُذويُصعوباتُالتعلمُمقارنةُبأقرانهمُمنُالعاديينُيُظهرونُعج ُازُواضحُاُفيُكلُ

المعالجةُالبصريةُللمعلوماتُويتضحُذلكُفيُبطءُزمنُاالستجابةُُSlower Response Timeوزيادةُ

فيُأخطاءُاالستجابةُ .
وتم ُإثبات ُأن ُالتعلم ُيتأثر ُسلبا ُحتى ُبالضعف ُالبسيط ُفي ُاالنتباه ُوقد ُأوضح ُ،(Johnson
)ُAltmaier & Richman 1999; Hooper & Willis 1989أنُصعوباتُالتعلمُيمكنُأنُتحدثُجنبُاُ

إلىُجنبُأوُتزدادُتعقيداُbe Complicatedبمشاكلُاالنتباهُوتماشياُمعُهذاُالطرحُفإنُدراساتُالتصويرُ
العصبيُالحديثةُُRecent Neuroimaging Studyوالتيُاجراهاُ (Hari, Renvall & Tanskanen,
)ُ2001اثبتتُأنُنقصُاالنتباهُاإلنتقائيُالوظيفيُُFunctional Selective Attention Deficitلدي ُ
ُاألفرادُذويُعسرُالقراءةُُDyslexiaقدُأبرزتُالدورُالهامُلالنتباهُفيُاألداءُالتعليميُوالمعرفي.
)ُ ُ(Sterr, 2004, 126
وقدُثبتُأنُاألطفالُذويُصعوباتُالتعلمُلديهمُماُيعرفُباضطرابُمديُاالنتباهُالبصريُ The
ُVisual Attention Span Disorderوهوُنقصُفيُعددُالعناصرُالبصريةُالمنفصلةُ Number of
ُDiscrete Visual Elementsالتيُيمكنُمعالجتهاُبالتوازيُفيُموقفُبصري.
)ُ ُ(Peyrin, 2012, 382
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ويتفق ُمع ُذلك ُ)ُ (Romani, Tsouknida, Dibetta & Olson, 2011, 716بقولهم ُأنُ
الضعفُلديُذويُعسرُالقراءةُُ dyslexiaفي ُمعالجةُالمثيراتُالبصريةُمرجعهُإليُاالنتباه ُبشكلُأكبرُ
الاُمنُاإلدراكُ،وذلكُألنهُثبتُأنُالمعالجةُالبصريةُالمكانيةُُVisuo-Spatial Processing
ُوأكثرُاحتما ُ
والذاكرةُالبصريةُالمكانيةُُ Visuo-Spatial Memoryلديهمُسليمةُإلي ُحداُكبيرُوذلكُألن ُذويُعسرُ
القراءةُُDyslexiaلديهمُقليلُمنُاالضطرابُفيُمعالجةُوتذكرُاألشكالُالبصريةُالمكانيةُكماُأثبتُذلكُ
كلُمنُ)ُ،(Tsouknida & Romani; Shovman & Ahissar, 2006ولكنُيعانيُذويُعسرُالقراءةُ
امنُوأن ُعسرُالقراءةُينطويُُ Entailsعلي ُتقييدُلعددُالعناصرُ
منُضعف ُفيُتوزيعُاالنتباه ُبشكلُمتز ُ
البصريةُالتيُيمكنُمعالجتهاُبالتوازيُ .
ُوالضعفُفي ُمديُاالنتباه ُالبصريُيمكنُأن ُيفسرُلناُالعجزُفي ُاكتسابُالقراءةُ Impaired
ُReading Acquisitionوذلكُبمنعُمعالجةُمجموعةُمنُالحروفُالمترابطةُالتيُتكونُالوحداتُاإلمالئيةُ
بشكل ُمتزامن Preventing Simultaneous Processing of The Constituent Letters of
ُRelevant Orthographic Unitsوأهميةُمديُاالنتباهُالبصريُللقراءةُقدُتمُتسليطُالضوءُعليهُسلوكيُاُ
منُخاللُالحقيقةُالقائلةُبأنُأداءُمديُاالنتباهُالبصريُيشكلُمؤش ُارُموثوقُاُبهُلألداءُالقرائيُ Reading

ُ Performanceبعيداُعنُالمعالجةُالفونولوجية ُُ Phonological Processingسواءُلديُالعاديينُأوُ
ذويُصعوباتُتعلمُالقراءةُ )Labier, Zoubrinetzky & valdois, 2012, 769،(ُ.
ُوبالنسبةُلصعوباتُتعلمُالحسابُفقدُوجدُأنُبعضُالوظائفُالتنفيذيةُُ ُExecutive Functions
ترتبطُبصعوباتُتعلمُالحساب ُلديُاألطفالُ،فالدراساتُالمحدودةُالتيُتنا ُولت ُهذهُالفئةُقررت ُأن ُهؤالءُ
األطفال ُيظهرون ُمشاكل ُفي ُالقدرة ُعلي ُتحويل ُاالنتباه ُوفي ُمختلف ُوظائف ُاالنتباه ُوقد ُاثبتُ
ُ Passolunghi and Colleaguesأن ُالضعف ُفي ُالضبط ُالتثبيطي ُ(ُ Inhibition Controlتثبيطُ
المثيراتُالدخيلة)ُربماُتكونُأهمُالمشاكلُالتنفيذيةُلديُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحساب.
)ُ ُ(Andersson & Ostergen, 2012, 702
يُ
ُوبالنسبةُلالنتباهُالسمعيُاالنتقائيُلديُذويُصعوباتُالتعلمُفقدُوجدُالباحثونُأنُاألطفالُذو ُ
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ُصعوباتُالتعلمُيُبدونُانتباهُسمعيُانتقائيُأكثرُضعفُاُمنُالعاديينُويظهرُذلكُبزيادةُفيُزمنُاالستجابةُ
معُنقصُفيُدقةُاألداءُعلىُالمهامُالسمعيةُ،وتُظهرُهذهُالنتائجُأنُاألطفالُذويُصعوباتُالتعلمُيظهرونُ

ضعفُاُفيُضبطُالتداخلُالسمعيُوذلكُعنُطريقُاستهالكُوقتُأطولُلالستجابةُعليُالمثيراتُالمتعارضةُ
مقارنةُبأقرانهمُمنُالعاديين)ُ (Thomas , Kaipa, Ganesh, 2015, 2080

بعدُهذاُالعرضُالسابقُلماُتوصلتُلهُاألبح ـ ـ ـ ـ ـاثُعنُخصائصُاالنتباهُلذويُصعوباتُالتعلم ُ
يوجزُالباحثُأهمُتلكُالخصائصُكماُيليُ :
 ضعفُفيُكفاءةُالمعالجةُالبصرية
 صعوبةُفيُتشفيرُالموادُالمقروءةُكنتيجةُللمعالجةُالبصريةُالغيرُكفء
 بطءُفيُزمنُاالستجابةُعلىُالمثيراتُالبصريةُوالسمعية
 عدمُدقةُاالستجابةُعلىُالمثيراتُالبصريةُوالسمعية
 نقصُمديُاالنتباهُالبصريُ
 صعوبةُفيُتحويلُاالنتباه
 ضعفُفيُاالنتباهُاالنتقائي
 صعوبةُفيُالضبطُالتثبيطي(قمعُالمثيراتُالغيرُمرغوبُبها)
صعوبات تعلم الحساب Mathematics Learning Disabilities
ُاثبتتُالدراساتُأنُاكتسابُالمهاراتُالرياضيةُأمرُمهمُليسُفقطُلمستقبلُالفردُاألكاديميُأوُ ُ
نجاحهُالمهنيُ ،ولكنُأيضُا ُمنُأجل ُإدارةُالعديدُمنُالمهامُالمعتادةُفي ُالحياةُاليوميةُمثلُدفعُالفواتيرُ

ووضعُالميزنيةُالشهريةُُ Developing a monthly budgetأو ُلشراءُمكان ُللسكنُ.
ُا
ُ Paying pills
وخالل ُاألداء ُالرياضي ُُ Mathematical Performanceفإن ُالذاكرة ُالعاملة ُُWorking Memory
والوظائف ُالتنفيذية ُُ Executive Functionsتوفر ُمساحة ُعمل ُعقلية ُُ Mental Workspaceتتسمُ
بالمرونةُوالكفاءةُقادرةُعلي ُالمعالجةُوتخزينُالمعلوماتُبشكلُتزامنيُوكذلكُتثبط ُُ Inhibitالمعلوماتُ
الدخيلة ُمن ُالوصول ُللذاكرة ُالعاملة ُوتبدل ُُ Shiftما ُبين ُاستراتيجية ُأو ُعملية ُوأخريُ ،كما ُأن ُالذاكرةُ
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السيمانتية(ذاكرة ُالمعاني)ُ Semantic Memoryطويلة ُالمدي ُمهمة ُأيضا ُللتعلم ُوتخزين ُالمفاهيمُ
واإلجراءاتُالرياضيةُوبالطبعُالتخزينُُواالسترجاعُللحقائقُالرياضيةُ،كلُذلكُدفعُالباحثينُلالفتراضُأنُ
األطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُيُحتملُأنُيكونُلديهمُعجزُفيُنظامهمُالمعرفيُوالذيُيعيقُأوُيمنعُ
تط ُويرُمهاراتُرياضيةُتتالءمُمعُأعمارهمُُ )Andersson & Ostergen, 2012, 701(ُ.
ويريُ)ُ(Geary, 2013, 240أنُنسبةُصعوباتُتعلمُالحسابُتتراوحُماُبينُُُ%14-4وأنهُفيُ
نفسُالوقتُوبناءاُعلىُأفضلُالتوقعاتُفإنُُ%7منُاألطفالُوالمراهقينُسيتمُتشخيصهمُكذويُصعوباتُ
تعلمُحسابُفيُمجالُواحدُعلىُاألقلُمنُمجاالتُالرياضياتُقبلُتخرجهمُمنُالمدارسُالعلياُ(الثانوية)ُ .
وقدُتمُاستخدامُالعديدُمنُالمصطلحاتُللتعبيرُعنُصعوباتُتعلمُالحساب ُولكنُيجبُاالنتباهُ
والتمييزُبينُنوعينُمنُالمصطلحاتُتمُاستخدامهماُفيُهذاُالسياقُوهماُ :
"تعذرُالحساب)ُ(Acalculiaوالتيُتعرفُعلىُأنهاُعاملُنيوروسيكولوجيُ(نفسُعصبي)ُمكتسبُ
وفيهُيكتسبُالمرضيُُPatientsعجزاُفيُالتعاملُمعُاألرقامُبعدُأنُكانتُقدراتهمُالحسابيةُعاديةُوذلكُ
نتيجةُلحدوثُاختاللُوظيفيُفيُالدماغُمكتسبُ ُُ( Denburg & Tranel, 2003, 162) .
وتنتجُ(ُ Acalculiaتعذر ُالحساب)ُمنُتلفُفي ُبعضُمناطقُالمخُفي ُكالُالنصفينُالكرويينُ،
ُوعلي ُالعكسُمنُتعذرُالحسابُالمكتسبُُ Acquired Acclculiaفإن ُالصعوباتُفي ُمجالُالرياضياتُ
والتي ُتحدثُمعُالعملياتُالنمائيةُُ Developmental Processيتمُوصفها ُفي ُغالبُاألحيان ُبعجزُ
الحسابُُ ،Dyscalculiaويؤكدُبعضُالمؤلفينُعلي ُالبعدُالنمائيُُ Developmental Aspectsلهذهُ
الفئةُ ،وذلك ُباستخدام ُمصطلح ُعجز ُالحساب ُالنمائي ُ(التطوري) ُُDevelopmental Disabilities
والبعض ُاألخر ُيفضل ُاستخدام ُمصطلح ُصعوبات ُتعلم ُالحساب ُُ ،Mathematical Disabilitiesأوُ
مصطلحُالصعوباتُالحسابيةُُArithmetic Disabilitiesأوُمصطلحُاضطراباتُالحسابُ Arithmetic
(Stock, Desoete & Roeyers, 2006, 35).Disorders
منشأ صعوبات تعلم الحساب
تختلفُوجهاتُالنظرُ ُوتتنوعُحسبُالنظرياتُالمفسرةُلنشأةُصعوباتُالتعلمُ،فتريُنظريةُالعجز ُ
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ُالمركزي(األساسي)ُُCore Deficit Theoryأنُصعوباتُتعلمُالحسابُهيُعجز ُفيُاالدراكُ(الشعور)
التقريبيُلألرقامُُ Approximate Number Senseبينماُتريُنظريةُالتشفيرُالرقميُ Numerosity
ُCoding Theoryأنُصعوباتُتعلمُالحسابُهيُنتيجةُعجزُفيُالقدرةُعليُتمثيلُالقيمُالعدديةُبطريقةُ
محددة ُوصحيحةُ ،وقد ُدعمت ُالعديد ُمن ُاألبحاث ُنظرية ُالعجز ُالمركزي ُكدراسات ُ (Mazzocco,
;Feigenson, Halberda 2001; Moeller, Neuburger, Kaufman, Landerl, Nuerk 2009
)ُ،Piazza etal,2010حيثُأظهرُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُُMDضعفُاُفيُالفطنةُالرقميةُ
ُ ،Poor Number Acuityوهيُالقدرةُعلي ُمقارنةُمجموعاتُمنُالمفرداتُاعتمادُا ُعلي ُقيمهاُالعدديةُ
مقارنةُبأقرانهمُفيُنفسُالعمرُ،وقدُدعمتُاألدلةُالمستمدةُمنُدراساتُالتصويرُالعصبيُالتركيبيُوالوظيفيُ
ُ
ُStructural and Functional Neuroimaging Stidiesنظريةُالعجزُالمركزيُفيُالمعالجةُالرقميةُ،
حيثُأظهرتُأن ُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحساب ُلديهمُنقصُفي ُالمادةُالرماديةُفي ُمنطقةُاخد ُودُ
الفصُالجداريُاأليمنُ)ُRight Intra-Parietal Suclus (IPSوهـ ـيُالمنطق ـ ـةُالمس ـ ـئولةُع ـ ـنُمعـ ـ ـالجةُ ُ
المعل ـ ـوماتُالرقم ـ ـية(العددية)ُالرمزيةُوغيرُالرمزيةُ .
)ُ (Berteletti, Prado & Booth, 2014, 144
ُوعماُإذاُكانتُللعواملُالوراثيةُدورُفي ُنشأةُصعوباتُتعلمُالحساب ُومديُقابليتهاُللتوارثُفقدُ
أُوردُ)"ُ (Geary, 2013, 240أن ُشيلفُورفقائهُ)ُ (Shelv et al, 2001قدُوجدواُأن ُاألطفالُالذينُ
ينحدرون ُمنُأسرُتنتشرُبهاُصعوباتُتعلمُالحساب ُكانواُأكثر ُعرضةُللتشخيصُكذويُصعوباتُتعلمُ
توائمُ
رياضياتُبمقدارُُ 10مراتُمقارنةُبعمومُاالطفالُمنُالسكان ُالعاديينُ،وكذاُفي ُدراسةُكبيرةُعلي ُ ُ
مدارسُالتعليمُاألساسيُقامُبهاُكالُمنُُُ Elementary School Age Twinsقامُبهاُ (Kovas et
)ُal, 2007وجدواُأنُهناكُعامالُجينياُمشتركاُبينُالتوائمُالمتطابقةُيقفُخلفُالفروقُالفرديةُفيُتحصيلُ
ُ،وأنهُبناءاُعليُدرجةُوطبيعةُاختبارُالرياضياتُالمستخدمُفإنُ
الرياضياتُوخلفُصعوباتُتعلمُالحساب ُ
منُثلثُإليُثلثيُالتباينُفي ُتحصيلُالرياضياتُيمكنُعزوهُإليُالتباين ُالوراثيُُGenetic Variation
والباقيُإليُخبراتُمشتركةُوفريدةُ(بعضُالعواملُالبيئية)ُ.ويريُُDavid C. Gearyأنُالثلثُالذيُيعزيُ
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إلى ُالتباينُالوراثيُال ُيقف ُالعاملُالعامُ(الذكاء)ُُ IQخلفهُوحدهُكماُفسرهُالبعضُولكنُيمكنُأن ُيرجعُ
أيضاُإلىُالذاكرةُالعاملةُوسرعةُالمعالجة...الخُ .
ُوهناكُعاملُأخرُقدُيكونُسبباُوراءُضعفُاألداءُفيُمادةُالرياضياتُوهوُمستوياتُالقلقُمنُ
مادة ُالرياضيات ُُ High Levels of Mathematical Anxietyويُعرف ُقلق ُالرياضيات ُبأنه ُالشعورُ
بالقلقُ(الترقب)ُُFeeling of ApprehensionوالخوفُأوُحتيُالفوبياُُPhobiaوالتيُتتداخلُمعُاألداءُ
في ُمادة ُالرياضياتُ ،وقد ُبدأت ُالدراسات ُالمتعمقة ُوالتي ُاهتمت ُبالعالقة ُما ُبين ُالقدرة ُالرياضيةُ
ُ Mathematical Abilityوالقلقُمنُالرياضياتُمنُمطلعُالتسعينياتُُ 1990sومنُالمحتملُأن ُيكونُ
الفردُالذيُيعانيُمنُتلكُالحالةُالمزاجية ُEmotional Stateليسُلديهُأنواعُأخريُمنُالقلقُفقدُيشعرُ
بالقلقُوالحزن ُفي ُأداءُتلكُالمهامُأو ُفي ُحضورُالدروس ُومواجهةُالمناهجُالتي ُتتواجدُبهاُالرياضياتُ،
والُيعانيُمنُقلقُتجاهُالموادُالدراسيةُاألخرىُُومنُالممكنُأنُتك ـ ـرارُسوءُاألداءُفيُالرياضياتُأوُالفشلُ
فيُفهمُالحقائ ـ ـقُالرياضيةُيؤديُإل ـ ـيُالمشاعرُالسلبيةُمثلُقلقُالرياضياتُوالذيُبدورهُيؤديُإليُتجنب ُ
ُالفعل(السلوك)ُ (Passolunghi, 2011, 64).
العمليات المعرفية التي تقف خلف صعوبات تعلم الحساب
ُلجعلُالعملياتُالحسابيةُالعقليةُتتمُبشكلُتلقائيُُto Automatize Mental Calculations
البشرُالبدُوأنُيحتفظوا ُبالمسألةُالحسابيةُفيُالذاكرةُالعاملةُاللفظيةُُVerbal Working Memory
ُ
فإنُ
بينماُيتمُحسابُالناتجُببناءُترابطاتُداخلُالذاكرةُالطويلةُالمديُ،باإلضافةُإليُذلكُفإنُالباحثينُيفترضونُ
أنُاألرقامُيتمُتشفيرهاُبشكلُفراغيُُSpatially Codedكماُيُعتقدُأنُمعالجةُاألرقامُتقومُالذاكرةُالعاملةُ
البصريةُالمكان يةُبدعمهاُ،وقدُدعمتُالعديدُمنُالدراساتُالتجريبيةُالتيُقارنتُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُلديُ
األطفالُالعاديينُوذويُصعوباتُتعلمُالحساب ُأن ُذويُصعوباتُتعلمُالحساب ُيعانون ُمنُضعف ُفيُ
الذاكرة ُالعاملة ُالفراغية ُالمكانية ُوال ُينطبق ُذلك ُعلي ُالذاكرة ُالعاملة ُاللفظية ُكدراسات & (D'Amico
Guarnera 2005; Mclean & Hitch 1999; Passolunghi & Mammarella 2010; Szues,
ىُوجدتُضعفاُفيُالذاكرةُالعاملةُ
)ُ،Devine et al 2013فيُحينُأنُهناكُالعديدُمنُالدراساتُاألخر ُ
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اللفظيةُلديُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحساب ُكدراسات (Anderson & Lyxell 2007; Geary,
& Hoard , Byrd-Craven, Nugent & Numtee 2007; Kyttala, Aunio & (Anderson
Lyxell 2007; Geary, Hoard , Byrd-Craven, Nugent & Numtee 2007; Kyttala,
)ُ ُAunio & Hautamak 2010; Rosselli, .Matute, Pinto & Ardila 2010
)ُ ُ(Bartelet , Ansuri, Vaessen & Blomert, 2014, 658
ُإن ُالضعف ُفي ُنظام ُالذاكرة ُالعاملة ُيُعتقد ُأنه ُذو ُتأثير ُجوهري ُعلي ُالصعوبات ُالنوعية ُلديُ
األطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُ،حيثُينتجُذلكُضعفاُفيُاجراءُالتمثيالتُالمعرفيةُلألرقامُوفيُ
تكوينُالمفاهيمُوالعملياتُالرياضيةُ،كماُيعانونُمنُعجزُفيُاستدعاءُالحقائقُالرياضيةُوقدُأُجريتُالعديدُ
منُالدراساتُالستكشافُدورُالذاكرةُالعاملةُفيُمجالُصعوباتُتعلمُالحسابُوأظهرتُتلكُالدراساتُأنُ
األطفال ُذوي ُصعوبات ُتعلم ُالحساب ُيؤدون ُبشكل ُأسوأ ُعلي ُالمهام ُالتي ُتتطلب ُاالحتفاظ ُالديناميكيُ
اختباراتُخاصةُ ُ
اختباراتُ(ُCrosi Block & Tapping Taskوهيُ ُ
للمعلوماتُالبص ـ ـريةُوكـ ـ ـذلكُعليُ ُ
بالذاكرةُقصيرةُالمدي)ُ،ولكنُرغمُذلكُفإنُالذاكرةُالعاملةُالصوتيةُلديُذويُصعوباتُتعلمُالُرياضياتُ
عاديةُعلىُالرغمُمنُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُإجماالاُلديهمُضعيفة.
)ُ (Rotzer, Loenneker, Kucian, Martin, KLaver & Aster, 2009, 2860
ُوفي ُدراسة ُأجراها ُكال ُمن & (Pieters, Desoete. Reyers, Vanderswalmen
تترُاوح ُأعمارهمُماُبينُُ 9-7سنواتُوجدواُ
)ُ Waelvelde, 2012, 503على ُعددُُ 37طالبُوطالبةُ ُ
االتيُ:أن ُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُُ MLDلديهمُعجزُ(ضعف)ُواضحُفيُاإلدراكُالبصريُ
ُVisual PerceptionوالمهاراتُالحركيةُُMotor Skillsوالتكاملُ(التآزر)ُالبصريُالحركيُ – Visual
يُ
ُMotor Integrationمقارنةُبأقرانهمُمنُنفسُالعمرُ،حيثُوجدُتأخرُمتوسطُفيُتطورُاإلدراكُالبصر ُ
–ُالتآزرُالبصريُالحركيُكماُوجدُتأخرُشديدُفيُتطورُالمهاراتُالحركيةُ .
وقدُقامُُ David C.Gearyفيُعام(ُ)2010بنشرُدراسةُفيُدورية ُ Journal of Learning
ُand Individual Differencesقامُفيهاُ Gearyبمراجعةُالمقاالتُوالدراساتُالتيُنُشرتُخاللُالعقد ُ
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ُبالجوانبُ
ُ
ُاألخير ُمن ُُ 2000إلى ُُ 2010والتي ُتتعلق ُبصعوبات ُتعلم ُالحساب ُوخاصة ُالمتعلق ُمنها
المعرفية ُوقد ُخلص ُلآلتي"ُ :هنالك ُدليل ُقوي ُعلي ُتأخر ُفي ُالنمو ُاإلجرائي ُ(التنفيذي) Procedural
ُDevelopmentلديُاألطفالُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُمقارنةُبأقرانهمُمنُالعاديينُ،ومازالتُمصادرُ
هذاُالتأخرُلمُيتمُتحديدهاُبالشكلُالكاملُ،ويشاركُضعفُالذاكرةُالعاملةُفيُحدوثُتلكُاألخطاءُاإلجرائيةُ
لديُهؤالءُاألطفالُولكنُالُيمكنُاختزالُاألمرُكلهُفيُالذاكرةُالعاملةُوحدهاُ،وقدُثبتُأيضاُأنُصعوباتُ
االستدعاءُُRetrieval Deficitتمُتأكيدهاُلديُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُولكنُالمصدرُالرئيسيُالذيُ
يقفُخلفُتلكُالصعوباتُمعقدُودقيقُلحدُكبيرُ،ومازالُالدعمُلوجودُعجزُفيُالجانبُالبصريُالمكانيُ
مختلطاُ(مشوشا)ُُMixedسواءُكانُالسببُوراءُذلكُهوُأنهُأقلُانتشا ارُوشيوعاُُLess Commonمنُ
باقيُنواحيُالعجزُاألخرىُُ،أوُألنُالمهامُالرياضيةُُMathematical Tasksالتيُتستخدمُلتقييمُصعوباتُ
تعلمُالحسابُوالعاديينُالُتحتاجُإليُتلكُالمكوناتُ،وقدُدعمتُالدراساتُوذلكُعليُعكسُتوقعُ David
ُ C. Gearyنفسهُأن ُالعجزُالمركزيُفي ُاإلحساسُباألرقامُلهُدورُرئيسيُفي ُحدوثُصعوباتُتعلمُ
الحساب(Geary, 2010, 132).
صعوبات القراءة Reading Disabilities
ُتُوصف ُصعوبات ُالقراءة ُبأنها ُاضطراب ُفي ُالنمو ُالعصبي ُللدماغ ُ Brain-Based
ُNeurodevelopmental Disorderمرتبطُبالفشلُفيُاكتسابُمهاراتُالقراءةُالجيدةُ،وهناكُالعديدُمنُ
األبحاثُالتيُأ ُوضحتُأنُقصورُاللغةُوخاصةُعلىُالمستويُالفونولوجي(الصوتي)ُهوُالذيُيقفُخلفُ
العديدُمنُصعوباتُالقراءةُ،ويُدعمُذلكُالدراساتُالنيوروبيولوجيةُالتيُأكدتُعلى ُالدورُالرئيسيُللفصُ
األيسرُمنُالدماغُفيُنموُمهاراتُالقراءةُبطالقة(Diehl, 2014, 653).
ُوتُعتبرُصعوباتُالقراءةُاضطرابُنيورولوجيُمعتادُيؤثرُعلىُحواليُُ%7منُأعدادُاألطفالُفيُ
سنُالمدرسة(Xia, Hoeft, Zehang & Shu, 2016, 68).
ُوتريُكالُمنُ)ُ(Sigel & Mazabel, 2013, 187أنُمصطلحُصعوباتُالقراءةُ Reading
ُ Disabilitiesومصطلحُعسرُالقراءةُُ Dyslexiaمترادفان ُُ Synonymousولكنُهناكُمجموعةُمنُ
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االعتبارات ُأدتُإليُتجنبُاستخدامُمصطلحُعسرُالقراءةُُ Dyslexiaعلي ُنطاقُواسعُفي ُالعديدُمنُ
مناطق ُالعالم ُوالسيما ُإن ُلم ُيكن ُعلي ُسبيل ُالحصر ُمن ُقبل ُالمجتمع ُالتعليمي ُ Educational
ُCommunityويريُالمؤلفانُأنهُوبقليلُمنُالتخمينُوالتكهنُفإنهُعادةُماُينظرُلعسرُالقراءةُُDyslexia
باعتبارهاُمرضاُُ Dyslexia is Often Taken to Imply an illnessمثلهُفي ُذلكُمثلُالحصبةُ،
ولكنهاُالُتعدوُكونهاُأكثرُمنُمشكلةُكالسمنةُُ،Obesityومنُالثابتُأنهُالُالفيروساتُوالُأفةُمحددةُفيُ
المخُأوُاضطرابُبي ُوكيميائيُكانتُأسبابُاُمؤديةُلحدوثُعسرُالقراءةُُDyslexiaولذاُفإنهاُليستُمرضاُ
منُوجهةُالنظرُالطبيةُوذلكُألن ُصعوبةُالقراءةُهيُمشكلةُتعليميةُوليستُطبيةُ،كماُأنهاُالُيمكنُ

عالجهاُبالوسائلُالطبيةُالمعتادة.
وكلمةُُDyslexiaكلمةُيونانيةُاألصلُُGreek Originتبدأُبمقطعُ(بادئة)ُُPrefixتعنيُضعفُ
(عجز)ُُImpairedوكلمتهاُاألساسيةُ ُIt's Base Wordتعنيُكلم اُةُ Word
)ُ (Berninger et al, 2008, 2

تعريف عسر القراءة Dyslexia
ُفيُعامُُ2003تقدمُاالتحادُالدوليُللديسلكسيا(عسرُالقراءة)ُ The International Dyslexia
ُُAssociationبالتعريفُالتاليُ :
"ُعسرُالقراءةُهيُصعوبةُتعلمُنوعيةُُSpecific Learning Disabilityنيوروبيولوجيةُالمنشأُ(ذاتُمنشأُ
عصبيُبيولوجي)ُ،وتتميزُبصعوباتُفيُدقةُوُأوُطالقةُالتعرفُعليُالكلمةُ،وتنتجُهذهُالصعوباتُمنُ
عجزُفي ُالمكون ُالفون ُولوجي ُالمسئولُعنُاللغةُ،وهذاُالعجزُعادةُغيرُمتوقعُمقارنةُبالقدراتُالمعرفيةُ
ى ُُوأيضا ُلتوفرُالتدريسُالفعالُداخلُالفصولُالدراسيةُ،ويمكنُأن ُيترتبُعلي ُهذهُالصعوبةُنتائجُ
األخر ُ
ثانويةُكمشاكلُفي ُالفهمُالقرائيُُ Reading Comprehensionكماُتؤديُإليُنقصُفي ُالخبرةُالقرائيةُ
ُReading ExperienceيمكنُأنُتعيقُُCan ImpedeنموُوتطورُالمفرداتُُVocabularyوالخلفيةُ
المعرفيةُ )Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003, 1(ُ.
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منشأ صعوبات القراءة والعمليات المعرفية التي تقف خلفها
ُاثبتتُدراساتُالتصويرُالعصبيُُNeuroimaging Studiesوجودُتنشيطُغيرُمعتادُ(أقلُمنُ
الطبيعي)ُُ Atypical ActivationفيُمنطقةُالشبكةُالجبهيةُالصدغيةُالجداريةFronto-Temporo-
ُParietal Networkلديُالبالغينُذويُصعوباتُالقراءةُمقارنةُبأقرانهمُمنُالعاديينُوتتكونُهذهُالشبكةُ
من ُثالث ُمناطق ُهيُ )1(ُ :التلفيف ُالجبهي ُالسفليُ Inferior Frontal Gyrusتحديدُا ُمنطقة ُبروكُ

ُ)2(ُ Broac's Areaالمنطقةُالقذاليةُالصدغيةُالسفليُ)3(ُ Inferior Occipital Temporal Area

المناطق ُالجدارية ُالصدغية ُُ ،Parietal Temporal Regionsوقد ُقام ُُ Temple 2002بمراجعةُ
الدراساتُالتيُاستخدمتُتقنيةُالتصويرُالمقطعيُبإطالقُالبوزيترون ُوتقنيةُالرنينُالمغناطيسيُال ُوظيفيُ
الختبار ُالمعالجةُالفونولـ ـ ـوجيةُل ـ ـ ـ ـديُاألفرادُذويُصعوباتُالقراءةُووجدُأن ُنفس ُالثالثُمناطقُالسالفةُ
الذكرُكانتُهيُالمشاركةُفيُالمعالجةُالفونولوجيةُ)(Peyrin, 2012, 382

شكل(ُ)16يوضحُمناطقُالتنشيطُالدماغيةُاثناءُاداءُبعضُالمهامُالفونولوجية ُ
)ُ ُ(Peyrin, 2012, 388
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 العاديينُاثناءُادائهمُعلىُالمهامُالفونولوجيةُA
 ذويُصعوباتُتعلمُالقراءةُوضعفُفونولوجيُb
 ذويُُصعوباتُتعلمُالقراءةُوضعفُانتباهُبصريُc
يُ
يالحظ ُأنه ُعند ُمقارنة ُالعاديين ُ ُوذويُ ُصعوبات ُتعلم ُالقراءة ُالمصحوبة ُبضعف ُاالنتباه ُالبصري ُبذو ُ
صعوباتُتعلمُالقراءةُالمصحوبةُبالضعفُالفونولوجيُفإنُذويُالضعفُالُيظهرونُُايُتنشيطُسواءُفيُ
التلفيفُالجبهيُالسفليُللفصُاأليسرُأوُفيُالتلفيفُاأليسرُالفوقُحافيُ .
ُونتيجة ُعقود ُمن ُالدراسات ُالمتعمقة ُفي ُمجال ُعلم ُالنفس ُالمعرفي ُالعصبي ُ Cognitive
ُNeuropsychologyوعلومُاألعصابُُNeuroscienceوعلمُالوراثة ُGeneticsقادُذلكُإلىُالوصولُ
لألسبابُالمحتملُوقوفهاُوراءُعسرُالقراءةُُDyslexiaوهيُ :
 العجزُالفونولوجيُُPhonological Deficitكأساسُمعرفيُيقفُخلفُصعوباتُالقراءةُ
 كماُأنُهذاُاالضطرابُُDisorderقدُيكونُنتيجةُثانويةُللعجزُاألساسيُفيُالمعالجةُالصوتيةُالمؤقتة.
 صعوباتُفيُإدراكُالكالمُُSpeech Perception Deficits
 اضطرابات ُفي ُمستوي ُالمعالجة ُالبصرية ُالناتجة ُعن ُخلل ُكبير ُفي ُالخاليا ُ Induced by
.Magnocellular dysfunction
 اضطراباتُاالنتباهُ،وعادةُفإنُاضطراباتُاالنتباهُُواضطراباتُالمعالجةُالبصريةُتميلُألنُتحدثُبصورةُ
مصاحبةُلالضطراباتُالفونولوجيةُمعُاقتراحُأنُتكونُاالضطراباتُالفونولوجيةُهيُالسببُاألكثرُاحتماليةُ
وراءُصعوباتُتعلمُالقراءة.
ترضُالبعضُأيضُاُأنُاضطراباتُالضبطُالحركيُُMotor Controlتؤثرُعلىُعمليةُنطقُالكالمُ
 كماُيف ُ
ُُSpeech ArticulationوعلىُعمليةُالتلقائيةُُAutomationوالتيُتؤديُإلىُضعفُالمهاراتُالفونولوجيةُ
وهوُماُيعرفُباسمُالعجزُالفونولوجيُوالذيُيؤديُبشكلُمباشرُإلىُاضطراباتُالقراءةُالمكتسبة.
)(Bosse, Tainturier & Valdois, 2007, 199
يالحظُأنهُمنُالمتفقُعليهُاألنُأنُصعوباتُالقراءةُهيُاضطرابُلغويُالمنشأُيتميزُبصع ـ ـ ـوبات ُ
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ُفيُالمعالجةُالفونولوجيةُوالتيُتعيقُاكتسابُالحروفُُ/األصواتُواحداثُالتكاملُبينهما.
)ُ ُ(Peyrin, 2012, 382
وفيُدراسةُاستخدمُفيهاُاسلوبُماُوراءُالتحليلُُMeta-analysisقامُكالُمنُ،Milagors F.K
ُ Cathy M.L & H. Lee Swansonبمراجعةُعددُُ 588دراسة تنا ُولتُصعوباتُتعلمُالقراءةُامتدتُ
أهمُجوانبُاالختالفُ
ُ
تلكُالدراساتُعلىُمديُزمنيُكبيرُمنذُعامُُ1957حتىُعامُُ2013للوقوفُعليُ
فيُالنواحيُالمعرفيةُواألكاديميةُبينُالعاديينُوذويُصعوباتُتعلمُالقراءةُ،وتوصلتُتلكُالدراسةُإلىُأنُ
المجاالتُاألكثرُتأثيراُفيُالفروقُالفرديةُماُبينُالعاديينُوذويُصعوباتُتعلمُالقراءةُهيُ :
 المجال ُالمعرفي ُُ Cognitionويتمثل ُفي ُسرعة ُالتسمية ُُ Naming Speedواإلدراك ُالفونولوجيُ
ُ Phonological Awarenessوالذاكرةُالعاملةُاللفظيةُُ Verbal Working Memoryوالذاكرةُقصيرةُ
المديُُShort Term MemoryوالمهاراتُالحركيةُاالدراكيةُُPerceptual Motor Skills
 المجال ُاألكاديمي ُ(التحصيل ُاألكاديمي) ُُ Academic Achievementمثل ُقراءة ُالكلمات ُالزائفةُ
ُ Pesudoword Readingوالرياضياتُُ Mathوالمفرداتُُ Vocabularyوالتهجيُُ Spellingوالكتابةُ
ُWritingوالمهارةُالسلوكيةُ.Behavioral Skills
)(Kudo, Lussier & Swanson, 2015, 58-59
يالحظ ُأن ُالعامل ُاألهم ُواألبرز ُالذي ُيقف ُخلف ُصعوبة ُتعلم ُالقراءة ُهو ُضعف ُالمعالجةُ
الفونولوجية ُ ُودعم ُذلك ُدراسات ُالتصوير ُالعصبي ُوالدراسات ُالمعرفية ُالتي ُقارنت ُبين ُالعاديين ُوذويُ
صعوباتُتعلمُالقراءة؛ُوبالتاليُتظلُالذاكرةُالعاملةُحتىُمعُصعوباتُالقراءةُهيُالعاملُالمعرفيُاألب ُرزُ
وراءُالصعوبةُولكنهاُليستُبالطبعُالوحيدةُفهناكُعواملُاخريُتتعلقُباالنتباهُواالد اركُوسرعةُالمعالجةُ....
الخُ .
كذاُالحظُالباحثُومنُخاللهُاطالعهُعلى ُبعضُاألدبياتُاالجنبيةُالتيُتنا ُولتُصعوباتُتعلمُ
القراءة ُأن ُمصطلح ُصعوبة ُالقراءة ُُ Reading Disabilityومصطلح ُعسر ُالقراءة ُُ Dyslexiaقد ُتمُ
استخدامهماُفيُالعديدُمنُتلكُاألدبياتُبشكلُمتبادلُللداللةُعلىُنفسُالمعنيُولوصفُنفسُالفئةُ .
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الدراسات ذات العالقة
ُيقدمُالباحثُفيُهذاُالجزءُمنُالفصلُالثالث ُعرضاُللدراساتُوالبحوثُالعربيةُواألجنبيةُذاتُ
ةُالعاملةُواالنتباه ُوصعوباتُالتعلمُ،يليُذلكُتعقيبُا ُيعكسُ
ُ
العالقةُبمتغيراتُالبحثُالحاليُوهيُ:الذاكر
تلخيصُاُألوجهُاستفادةُالبحثُالحاليُمنُتلكُالمحاورُ .

وقدُقسمُالباحثُالدراساتُوالبحوثُإلىُمحورينُهماُ :

(أ) دراسات ُوبحوث ُالعالقات ُوتختص ُبالتعرف ُعلى ُطبيعة ُالعالقات ُبين ُمتغيرات ُالبحث ُالثالثةُ
الذاكرةُالعاملةُ–ُاالنتباهُ–ُصعوباتُالتعلم.
(ب)دراساتُالتدخلُوتختصُبالتعرفُعليُأثرُعملياتُالتدريبُللذاكرةُالعاملةُلديُالعاديينُوذويُ
صعوباتُالتعلمُوأثرُذلكُعلىُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُواالنتباهُ .
أوالً :دراسات العالقات بين الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم واالنتباه

-1دراسةBleckley, Durso, Crutchfield, Engle, Khanna 2003
وقدُهدفتُالدراسةُالحاليةُالختبارُفرضيةُانُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُينظرُاليهاُباعتبارهاُنظامُلضبطُاالنتباهُ
ُ،Controlled attentionوتتوقعُالدراسةُبأنُاألفرادُذويُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُالمرتفعةُسيكونون ُأكثرُ
قدرةُعلىُتركيزُاالهتمامُبالمثيرات ُالبصرية ُالهامةُوالمرتبطةُبالمهمةُالتيُيؤدونهاُبينماُيتجاهلون ُباقيُ

المثيراتُغيرُذاتُالعالقةُوعلىُالعكسُمنُذلكُذويُُكفاءةُالذاكرةُالمنخفضةُ .
وقدُاُستخدمتُاألدواتُاألتيةُ :
-1مقياس ُكفاءة ُالذاكرةُالعاملة ُباستخدام ُ(مهمةُمدى ُالكلمة ُ– ُوالعملية (operation–word span
ُ،taskوفيهاُيقومُاألفرادُبأداءُمجموعةُمنُالعملياتُالحسابيةُبينماُيحاولونُتذكرُمجموعةُمنُالكلماتُ
غيرُالمرتبطة ُ
-2مقياس ُاالنتباه ُالبصريُالمقسمُوفيهُيطلبُمنُالمفحوصينُالتعرفُعلىُحرفُيظهرُفيُوسطُشكلُ
ثمانيُاألضالعُمكونُمنُثالثةُأشكالُمتدرجةُفيُالحجمُمنُاالكبرُحجمُاُللخارجُتجاهُاألصغرُللداخلُ

ولكنهاُجميعاُمتحدةُالمركزُ،ويظهرُالحرفُعلىُهيئةُومضةُُflashثمُيختفيُ،كماُيُطلبُمنُالمفحوصُ ُ
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أيضُاُتحديدُموقعُحرفُماُيظهرُفيُواحدُمنُالثالثةُأشكالُثمانيةُاألضالعُمتحدةُالمركزُ .
وقدُتوصلتُالدراسةُإلىُ :

بالنسبةُلتسميةُالحرفُالذيُيظهرُفيُوسطُالشكلُمعُبدايةُأولُتطبيقُكانتُهناكُفروقُواضحةُبينُمرتفعيُومنخفضيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوقدُتالشتُهذهُالفروقُمعُمراتُالتطبيقُالتاليةُ .
ُ-اماُبالنسبةُلتحديدُمواضعُالحروفُفلقدُاظهرُمرتفعيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُفروقُاُأكثرُفيُتحديدُأماكن ُ

ُتلكُالحروفُمنُذويُُكفاءةُالذاكرةُالمنخفضةُ ُ.
-2دراسة Mabott and Bisanz 2008

وتهدفُهذهُالدراسةُالىُدراسةُالمهاراتُالحسابيةُوالذاكرةُالعاملةُوالمعرفةُاإلدراكيةُلدىُاألطفالُ
ذوىُصـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوباتُتعلمُالحسـابُ،وقدُتمُاختبارُالمعرفةُوالمهارةُالالزمةُلعمليةُإجراءُالضـربُلدىُتالميذُ
الص ـ ـ ـ ـ ـ ــفُالنهائيُلمرحلةُالتعليمُاالبتدائيُذوىُص ـ ـ ـ ـ ـ ــعوباتُالتعلمُ،وأقرانهمُمنُالعاديينُالمماثلينُلهمُفيُ
العمرُ،وكــانــتُالعينــةُعبــارةُعنُُ 92طفــلُمنُخمسُمــدارسُ ُوقــدُتمُتقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمُالعينــةُإليُمجموعتينُُ-:
المجموعةُاألولىُهمُاألطفالُالذينُتمُتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفهمُكأطفالُذوىُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوباتُتعلمُ،والمجموعةُالثانيةُهمُ
األطفالُالعاديينُاللذينُلمُيتمُتصـ ــنيفهمُمطلقاُفيُالسـ ــابقُكذويُصـ ــعوباتُتعلمُ،وتمُتشـ ــخيصُالطالبُ
ذوىُصعوباتُتعلمُالحسابُ،علىُأساسُالتباعدُبينُمعاملُالذكاءُوالتحصيلُ ُ.
وتمُاختبارُالعينةُباستخدامُاألدواتُوالمقاييسُاألتيةُ :
-1القدراتُالحسابيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-2الذاكرةُالعاملةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-3المعرفةُاإلدراكيةُ ُ
وأثبتتُالد ارسـ ـ ــةُضـ ـ ــعفُفيُقدراتُإجراءُعملياتُالضـ ـ ــربُ،وفىُالطالقةُالحسـ ـ ــابيةُ،وفىُالذاكرةُالعاملةُ
يُصعوباتُالتعلمُعنُأقرانهمُمنُالعاديينُ .
بصورةُعامةُلدىُذو ُ
-3دراسة ُ ُNash Unsworth, Spillers & Brewer 2009
اسةُالحاليةُالىُفحصُواختبارُالعالقةُبينُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوضبطُاالنتباهُُوالذكاءُالعامُ
ُ
وتهدفُالدرُ General Factorُ gfحيثُتمُاختبار ُماُإذاُكانُضبطُاالنتباه ُمرتبطُبكل ُمنُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُ
والذكاءُالعامُ،اعتمادُاُعلىُانُضبطُاالنتباهُُattention controlيتوسطُالعالقةُماُبينُكفاءةُالذاكرةُ ُ
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العاملةُوالذكاءُالعامُ .
وقدُطُبقتُالدراسةُالحاليةُعلىُعددُُ155مشاركاُتمثلُاالناثُحواليُُ%60منُعددُالعينةُمنُطالبُجامعةُجورجياُويتراوحُمتوسطُأعمارهمُمنُُ35-18عاماُبمتوسطُعمريُُ18.79عاماُوانحرافُمعياريُ
ُ ُ1.21
وقدُطُبقتُاألدواتُاألتيةُ :
-1مهامُكفاءةُالذاك ـ ـ ـرةُالعاملةُُ،working memory capacityوالتيُتتضم ـ ـ ـنُمهمةُمـ ـ ـدىُالعمليةُ ُ
ا  operation spanومهمةُمدىُالقراءة ُ ُreading span
-2مهامُضبطُاالنتباهُُattentional control tasksوالتيُتتضمنُُ ُ
(أ)ُمهمةُثباتُحركةُالعينُُ antisaccade
والتيُيطلبُفيهاُمنُالمفحوصُالتحديقُُ stareفيُنقطةُثابتةُُ fixation pointمعروضةُعلىُشاشةُ
لفترةُمنُالزمنُتتراوحُماُبينُُ2200ُ–ُ200ملىُثانيةُ،يعقبُذلكُضوءُابيضُعلىُيمينُاوُيسارُالنقطةُ
بزاويةُُ11.33لمدةُ100ملىُثانيةُ،ثمُيعقبُذلكُالمثيرُالمستهدفُمنُالمهمةُوهىُحروفُ(ُRاوُُPأوُ
ُ)ُBمعروضُعلىُشاشةُلمدةُُ100ملىُثانيةُ،ثمُبعدُذلكُمثيرُمقنعُ ُMasking Stimuliوهوُحرفُ
ُ Hلمدةُُ 50ملىُثانيةُوكذلكُحرفُُُ 8الذىُيظلُعلىُالشاشةُحتىُيقومُالمفحوصُبتقديمُاالستجابةُ،
وتتمثلُمهمةُالمفحوصُفيُالتعرفُعلىُالحرفُالمستهدفُبالضغطُعلىُزرُُRاوُُPاوُBبأقصىُسرعةُ
ممكنةُ .
(ب)ُمهمةُأسهمُفالنكرزُُ ُarrow flankers
وفيهاُيقدمُللمفحوصينُنقطةُثابتةُلمدةُُ 400ملىُثانيةُيعقبُذلكُمباشرةُسهمُيعلوُالنقطةُالثابتةُلمدةُ
1700ملىُثانيةُ،وتتمثلُمهمةُالمفحوصينُفيُتحديدُاتجاهُالسهمُبالضغطُعلىُحرف)ُ (Fللسهمُالتيُ
تشيرُالىُاتجاهُالشمالُوحرف(ُ)Jلألسهمُالتيُتشيرُلليمينُبأقصىُسرعةُممكنةُ .
(ت)ُمهمةُتوخىُاليقظةُالنفسُحركية)ُ ُpsychomotor vigilance task (PVT
وفيهاُيقدمُللمفحوصينُصفُمنُاألصفارُُ(00.000)ُrow of zerosعلىُشاشةُتوضحُالثوانيُوالمليُ ُ
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ثانيةُ،وبعدُمضىُبعضُالوقتُتبدأُاألصفارُفيُالعدُبالمليُالثانيةُويطلبُمنُالمفحوصينُالضغطُعلى ُ
ُزرُالمسافةُُspace barبأقصىُسرعةُعندماُتبدأُاألرقامُبالبدءُفيُالتغييرُ .
-3مهامُالذكاءُالسائلُ(العاملُالعامُُ )gf
وذلكُباستخدامُمصفوفةُرافنُالتدريجيةُالمتقدمةُ Raven advanced Progressive Matrices.
وقدُتوصلتُالدراسةُالىُ :
أنُمعاملُاالرتباطُماُبينُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوالعاملُالعامُُ،0.66وماُبينُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوضبط ُُاالنتباهُُ،0.41وماُبينُضبطُاالنتباهُوالعاملُالعامُُ،0.70ُgfوهذاُيدعمُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوضبطُ
االنتباه ُ والعامل ُالعام ُيمكن ُاعتبارهم ُثالثة ُمكونات ُمنفصلة ُولكنها ُثالثة ُمكونات ُمرتبطة related
ُ ُconstructs
وقدُأظهرتُالنتائجُانُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُوضبطُاالنتباه ُيؤثرانُبشكلُمباشرُعلىُالعاملُالعامُوهوُماُظهرُمنُخاللُاالرتباطينُالدالينُاحصائياُ .
وعلىُالرغمُمنُانُض ـ ــبطُاالنتباهُيتنبأُبالعاملُالعامُإالُأنُض ـ ــبطُاالنتباهُالُيتوس ـ ــطُالعالقةُبينُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوالعاملُالعامُبش ـ ـ ــكلُكاملُ،باإلض ـ ـ ــافةُالىُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُلهُتأثيرُمباش ـ ـ ــرُعلىُ
العاملُالعامُمعُاألخذُفيُاالعتبارُتأثيرُضبطُاالنتباهُ .
 -4دراسة Wang & Huang 2012
وقدُهدفتُالد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةُإلىُمقارنةُأداءُالتالميذُالعاديينُوذويُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوباتُالتعلمُعلىُاالنتباهُاالنتقائيُباستخدامُبرنامجُقياسُمحوسبُComputerized Attention Assessment
وقدُتكونتُعينةُالد ارس ــةُمنُعددُُ36تلميذُمنُذويُص ــعوباتُالتعلمُ(ُ25منُاألوالدُوُ11منُالبنات)ُبمتوس ـ ــطُعمريُُ9.8عامُوانحـ ـ ـرافُمعياريُقدرهُُ1.10سنةُ،أماُعينةُالعاديينُفقدُتكونتُمنُُ42تلميذُ ُ
(ُ 28منُاألوالدُوُ 14منُالبنــات)ُ،وقــدُتمُالتــأكــدُمنُعــدمُمعــانــاةُأيُمنُأفرادُالمجموعتينُمنُاعــاقــاتُ
نيورولوجيةُأوُجسميةُأوُبصريةُوحركيةُ .
 -وقدُتمُتطبيقُمهمتينُمحوسبتينُلقياسُاالنتباهُاالنتقائيُباستخدامُبعضُالرموزُالصينيةُوعددهاُ(ُ ُ)52
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رمزُ،كماُتمُاس ـ ـ ـ ـ ــتخدامُعددُمنُالحروفُالص ـ ـ ـ ـ ــينيةُعددهاُ(ُ)26حرفُوقدُتمُاس ـ ـ ـ ـ ــتخدامُعددُكبيرُمنُ
المثيراتُاألخرىُكمش ـ ـ ـ ــتتاتُوعددهاُ(ُ،)374وتعرضُالمثيراتُاألس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــيةُالمرادُالتعرفُعليهاُوس ـ ـ ـ ــطُ
المشتتاتُعلىُأجهزةُلوحيةُُTabletذاتُشاشةُُ12*9بوصةُ .
-وقدُاثبتُتحليلُالبروفايلُوجودُفرُوقُدالةُاحص ـ ــائي اُلص ـ ــالحُالعاديينُفيُعددُاالس ـ ــتجاباتُالص ـ ــحيحةُ

اتُأقلُمنُذويُ
ُ
حيثُأنُ)ُ،(F=28.127 , P = 0.001كماُانهمُاستغرقواُوقتُاُللبحثُوالتعرفُعلىُالمثير
صعوباتُالتعلمُحيثُأنُ)ُ .(F=5.521, P= 0.021

-5دراسة Cai, Li & Deng, 2013
هدفتُالد ارس ـ ـ ــةُالحاليةُإلىُاختبارُالمعالجةُالمعرفيةُوخاص ـ ـ ــةُالذاكرةُالعاملةُلديُذويُص ـ ـ ــعوباتُتعلمُالحسابُُ .MLD
وقدُتكونتُعينةُالد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةُمنُعددُ(ُ)111تلميذُ(ُ48منُاألوالدُوُ63منُالبنات)ُبمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطُعمريُُ11.97عامُمنُطالبُالص ــفوفُالس ــادسُوالس ــابعُوالثامنُ،وقدُتمُتقس ــيمُالعينةُإلىُ(ُ)55تلميذُوتلميذةُ
منُذويُصــعوباتُتعلمُالحســابُ،أماُالباقيُوعددهمُ(ُ)56تلميذُوتلميذهُفهمُمنُالعاديينُوالذينُيتســقونُ
معُمجموعةُالصعوباتُفيُالمتوسطُالعمريُومعاملُالذكاءُ .
وقدُطُبقتُعلىُالمجموعتينُمهامُالذاكرةُالعاملةُالمتعلقةُبالحلقةُالص ـ ــوتيةُوالمس ـ ــودةُالبصـ ـ ـريةُالمكانيةُوالمنفذُالمركزيُ،كماُتمُاختبارهمُأيضاُعلىُمهامُسرعةُالمعالجةُ .
وقدُأظهرتُالد ارسـ ــةُأنُذويُصـ ــعوباتُتعلمُالحسـ ــابُلديهمُعجزُواضـ ــحُفيُالمنفذُالمركزيُوالمسـ ــودةُالبصـ ـ ـ ـريةُالمكانيةُوالحلقةُالص ـ ـ ــوتيةُ،ولمُيثبتُوجودُفروقُدالةُبينُالعاديينُوذويُص ـ ـ ــعوباتُالتعلمُفيُ
سرعةُالمعالجةُ .
ثانياً :دراسات التدخل والتدريب

-6دراسة أمل سليمان حافظ نجاتي 2009
هدفتُالدراسةُالحاليةُاليُتدريبُالتالميذُذويُصعوباتُالفهمُالقرائيُعلىُبعضُالمهامُاللفظيةُوغيرُ ُاللفظيةُللذاكرةُالعاملةُوالتعرفُعلىُفاعليةُهذهُالتدريباتُفيُخفضُحدةُصعوبةُالفهمُالقرائيُلديُذويُ ُ
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ُصعوباتُالتعلمُمنُتالميذُالصفُالخامسُاالبتدائيُ .
وقدُتكونتُعينةُالد ارسـةُمنُ(ُ)60تلميذُوتلميذةُبالصـفُالخامسُاالبتدائيُذويُصـعوباتُالفهمُالقرائيُمقسمينُاليُعدد(ُ)30كمجموعةُتجريبيةُ،وعدد(ُ)30كمجموعةُضابطةُ .
واستخدمتُاألدواتُاألتيةُ ُ:-1اختبارُالتعرفُفيُالقراءةُلتالميذُالصفُالخامسُاالبتدائيُ(اعدادُالباحثة) ُ
-2اختبارُالفهمُالقرائيُ(اعدادُالباحثة) ُ
-3اختبارُللذكاءُ(اعدادُفاروقُعبدُالفتاحُعليُموسيُ )2007ُ،
اختباراتُالذاكرةُالعاملةُاللفظيةُوغيرُاللفظية(ُ.اعدادُالباحثة) ُ
ُ -4
-5برنامجُتدريبيُعالجيُقائمُعلىُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُلعالجُذويُصعوباتُتعلمُالفهمُالقرائيُ(اعدادُ
الباحثة) ُ
واسفرتُنتائجُالدراسةُعنُ :
وجودُفروقُذاتُداللةُإحصـ ـ ــائيةُبينُمتوسـ ـ ــطيُدرجاتُالمجموعةُالتجريبيةُقبلُالمعالجةُومتوسـ ـ ــطاتُدرجاتهاُاثناءُالمعالجةُفيُكلُمنُاختبارايُالذاكرةُالعاملةُوالفهمُالقرائيُلص ـ ـ ـ ـ ــالحُمتوس ـ ـ ـ ـ ــطُأداءُالتطبيقُ
اثناءُالمعالجةُ،وكانتُجميعهاُدالةُعندُمستويُُ 0.001
وجودُفروقُدالةُاحصائياُبينُمتوسطاتُدرجاتُالمجموعةُالتجريبيةُاثناءُالمعالجةُومتوسطاتُدرجاتهاُبعدُالمعالجةُفيُكلُفيُكلُمنُاختباريُالذاكرةُالعاملةُوالفهمُالقرائيُلصـ ـ ــالحُمتوسـ ـ ــطُأداءُالتطبيقُبعدُ
المعالجةُ،وذلكُبالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبةُللذاكرةُالعاملةُغيرُاللفظيةُ،والدرجةُالكليةُللذاكرةُالعاملةُوادراكُمعنيُالجملةُ
والدرجةُالكليةُللفهمُالقرائيُوذلكُعندُمسـ ــتويُُ،0.001بينماُلمُتكنُدالةُبالنسـ ــبةُللذاكرةُالعاملةُاللفظيةُ،
وبالنسبةُإلدراكُمعنيُالكلمةُ،وادراكُمعنيُالفقرةُ،وأدراكُالعالقاتُ،وأدراكُالمتعلقاتُ .
-عدمُوجودُفروقُدالةُاحصـ ـ ــائيُاُبينُمتوسـ ـ ــطُأداءُالمجموعةُالتجريبيةُبعدُالمعالجةُومتوسـ ـ ــطُأدائهاُفيُ

القياسُالتبعيُبعدُالمعالجةُفيُكلُمنُالذاكرةُالعاملةُاللفظيةُوالفهمُالقرائيُفيُحينُوجدتُفروقُدالةُ
يُُ0.05ولصالحُ ُ
احصائياُلص ـ ـالحُالتطبيقُالتتبعيُفيُمهاراهُإد اركُالع ـ ـ ـالقاتُبالفهمُالق ـ ـ ـ ـ ـرائيُعندُمستو ُ
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التطبيقُالبعديُفيُاختبارُالذاكرةُالعاملةُغيرُاللفظيةُعندُمستويُُ .0.05
وجودُفروقُدالةُاحصــائيُاُبينُمتوســطاتُأداءُالمجموعةُالتجريبيةُومتوســطاتُأداءُالمجموعةُالضــابطةُبعدُالمعالجةُفيُكلُمنُالذاكرةُالعاملةُوالفهمُالقرائيُلصالحُالمجموعةُالتجريبيةُعندُمستويُُ .0.001

توجدُفروقُدالةُاحصائي اُبينُمت ُوسطاتُأداءُالمجموعةُالتجريبيةُوذلكُفيُكلُمنُالقياسُقبلُالمعالجةُوالقياسُاثناءُالمعالجةُوالقياسُبعدُالمعالجةُ،والقياسُالتتبعيُفيُكلُمنُالذاكرةُالعاملةُوالفهمُالقرائيُ .

-7دراسة ُ Mezzacappa & Bukner 2010
هدفتُالدراسةُلتجريبُبرنامجُكمبيوتريُ ُ(محوسب) ُلتدريبُاألطفالُالذينُيعانون ُمنُمشاكلُاالنتباهُىُ
وفرط ُالنشاط ُوالذين ُيرتادون ُالمدارس ُالعامة ُالتي ُتخدم ُاالحياء ُالحضرية ُالمحرومة ُاقتصادياُُ ،وأجر ُ
التدريبُاليوميُلمدةُُ5أسابيعُخاللُساعاتُالدوامُالمدرسيُ .
وقدُتمُتدريبُالتالميذُعبرُبرنامجُتدريبُمحوسبُيعرفُباسمُُRoboMemoوهوُبرنامجُتدريبيُ(عالمةُمسجلةُلنظامُكوجُميدُُCogmedالمعرفيُالطبيُبدولةُالسويد)ُ،وهوُبرنامجُمصممُلتدريبُاألطفالُالذينُ
تتراوحُأعمارهمُماُبينُ(ُ)12-7عامُ،ويتكون ُالبرنامجُالتدريبيُمنُ(ُ)11تمرينُ،خمسةُمنهمُلتدريبُ
الذاكرةُالعاملةُالبصريةُوالمكانيةُ،وخمسةُتمارينُلتدريبُالذاكرةُالعاملةُاللفظيةُ،وتمرينُواحدُلتدريبُكلُ
منُالمكونينُمعاُوتتدرجُتلكُالتدريباتُفيُدرجةُصعوبتهاُحيثُيتغيرُمستويُالبرنامجُبشكلُتلقائيُحسبُ

قدرةُالطفلُومستويُأدائهُ .

اختبارات ُموحدةُ
وقدم ُالمعلمونُ ُتقييما ُلسلوكيات ُاألطفال ُقبل ُوبعد ُالتدخل ُ(التدريب)ُ ،وأجريت ُأيضا ُ ُللذاكرةُالعاملةُاللفظيةُوالبصريةُالمكانيةُ،وقدُتمُقياسُالذاكرةُالعاملةُاللفظيةُباستخدامُمهمةُمديُاألرقامُ
ُDigit Spanوهوُمقياسُفرعيُلبطاريةُوكسلرُاإلصدارُالرابعُُ،WISC-IVأماُالذاكرةُالعاملةُالبصريةُ
المكانيةُفتمُقياسهاُباستخدامُمقياسُفرعيُيعرفُباسمُنوافذُاألصبعُُ Windows Fingerمنُبطاريةُ
القياسُواسعُالمديُللذاكرةُوالتعلمُ)ُ .Wide Range Assessment of Memory (WRAML
ُوبشكلُعامُلوحظُتحسنُفيُسلوكُاألطفالُفيُمهامُالذاكرةُالعاملةُبعدُالتدريبُ،وتشيرُنتائجُالدراسةُ ُالىُأنُتدريبُالذاكرةُالعاملةُقدُيكونُوسيلةُناجعةُلعالجُاألطفالُالذينُيعانونُمنُمشاكلُاالنتباهُوفرط ُ
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ُالنشاطُ .
-8دراسة ُ VanderMolen et al, 2010
هدفتُالدراسةُإلىُاختبارُفعاليةُبرنامجُتدريبُالذاكرةُالعاملةُالمحوسب(الكمبيوتري) علىُالمراهقينُذويُ
اإلعاقة ُالذهنية ُالطفيفة ُعلى ُكل ُمن ُالذاكرةُ ،تثبيط ُاالستجابة ُُ ،Response Inhibitionالذكاءُ
السائل(الفطري)ُ،القدراتُالتحصيليةُ .
وتكونتُعينةُالدراسةُمنُ(ُ)95مراهقُلديهمُإعاقةُذهنيةُطفيفةُوقدُتمُتقسيمهمُإلىُثالثُمجموعاتُهم ُ
ُمجموعةُتعرضتُلتدريبُتكيفيُ،ومجموعةُتدريبُغيرُتكيفيُوالثالثةُعينةُضابطةُلمُيتمُتدريبهاُ .
وقدُأوضحتُالنتائجُأنُالذاكرةُالقصيرةُالمديُاللفظيةُقدُسُجلتُتحسنُاُبشكلُملحوظُماُبينُالقياسُالقبليُ

والبعديُلديُالمجموعةُالتيُتلقتُتدريبُتكيفيُمقارنةُبالمجموعةُالضابطةُ،وقدُامتدُالتحسنُفيُالذاكرةُ

القصيرةُالمديُاللفظيةُخاللُالقياسُالتتابعيُ،وكالُمنُالتدريبُالتكيفيُوغيرُالتكيفيُحدثُتحسنُوسُجلتُ
درجاتُمرتفعةُفيُمرحلةُالقياسُالتتابعيُمقارنةُبالقياسُالبعديُعليُالذاكرةُالقصيرةُالمديُالبصريةُ،
ونفسُاألمرُبالنسبةُللتحصيلُفيُمجالُالرياضياتُمقارنةُبالمجموعة ُالضابطةُباإلضافةُإليُذلك ُفإنُ
المجموعةُالتجريبيةُغيرُالتكيفيةُقدُأظهرتُتحسنُفيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُالبصريةُ .
-9دراسة هند محمد أحمد محمد 2011
هدفت الدراسةُالحاليةُاليُالتعرفُعلى ُأثر ُبرنامجُتدريبيُلتنميةُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُلديُالتالميذُالصفُالرابعُاالبتدائيُذويُاضطرابُنقصُاالنتباهُالمصحوبُبفرطُالنشاط.
وقدُتكونت عينةُالدراسةُمنُ(ُ)60تلميذُوتلميذهُمنُتالميذُالصفُالرابعُاالبتدائيُذويُاضطرابُنقصُىُ
االنتباهُالمصحوبُبفرطُالنشاطُ،ثمُقسمتُالعينةُإلى ُمجموعتينُاحداهماُتجريبيةُعددهاُ(ُ)30واألخر ُ
ضابطةُعددهاُ(ُ)30وتمُتطبيقُالبرنامجُالتدريبيُعلىُالعينةُالتجريبيةُ .
وقدُتمُتطبيقُاألدواتُالتاليةُ ُ:-1اختبارُالذاكرةُالعاملةُ ُ
-2مقياسُتقديرُاعراضُالنشاطُالزائدُ ُ
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-3اختبارُتزاوجُاألشكالُالمألوفةُ ُ
-4اختبارُشرودُالذهنُ .
وقدُتوصلتُالدراسةُللنتائجُاألتيةُ :
وجودُفروقُدالةُاحصائياُبينُمتوسطاتُدرجاتُالمجموعةُالتجريبيةُقبلُالمعالجةُومتوسطاتُدرجاتهاُبعدُالمعالجةُفيُكلُمنُاختبارُالذاكرةُالعاملةُ،مقياسُتقديرُاعراضُالنشاطُالزائدُ،اختبارُتزاوجُاألشكالُ
المألوفةُ،اختبارُشرودُالذهنُلصالحُالمجموعةُالتجريبيةُبعدُالمعالجةُ .
وجود ُفروق ُدالة ُاحصائيا ُلصالح ُالتطبيق ُالبعدي ُفي ُكل ُمن ُالذاكرة ُالعاملة ُغير ُاللفظيةُ ،المعالجُالمركزيُ،الذاكرةُالعاملةُالكليةُ،مقياسُتقديرُاعراضُالنشاطُالزائدُ،اختبارُاالشكالُالمألوفةُواختبارُشرودُ
الذهنُ .
وجودُفروق ُدالةُاحصائياُلصالحُدرجاتُالمجموعةُالتجريبيةُوالمجموعةُالضابطةُبعدُاجراءُالمعالجةُفيُكلُمنُالذاكرةُالعاملةُ،مقياسُتقديرُاعراض ُالنشاطُالزائدُ،اختبارُتزاوجُاألشكالُالمألوفةُ،اختبارُ
شرودُالذهنُلصالحُالمجموعةُالتجريبيةُبعدُالمعالجةُ،مماُيشيرُاليُفاعليةُالبرنامجُالتدريبيُ .
-10دراسة Salminen, Strobach & Schubert, 2012
هدفتُالدراسةُالحاليةُإلىُمعرفةُأثرُتدريبُالذاكرةُالعاملةُبواسطةُبرنامجُُDual-N-Backعلىُالوظائفُ
التنفيذيةُ :
وتكونتُعينةُالدراسةُالحاليةُمنُُ 38طالبا ُجامعيا ُمنُطالبُقسمُعلمُالنفسُبجامعةُLudwing-ُMaximilian Universityوقدُتمُتقسيمهمُإلىُمجموعتينُمجموعةُتجريبيةُعددهاُ(ُ)20فردُتلقواُتدريبُاُ
ُDual-N-Backومجموعةُضابطةُعددهاُ(ُ)18لمُيتلقواُأيةُتدريباتُ،وقدُتمُتدريبُالطالبُلمدةُ(ُ)14
يومُاُعلىُالبرنامجُوقدُتمُإجراءُقياسُقبليُسبقُعمليةُالتدريبُثمُقياسُبعديُتليُعمليةُالتدريبُللوظائفُ

التنفيذيةُ .

وقدُأوضحتُالنتائجُتحسنُفيُالمهامُالتيُتمُالتدريبُعليهاُوقدُسجلُانتقالُأثرُالتدريبُعلىُكلُمن ُُمهامُالتحديثُفيُالذاكرةُالعاملةُُWorking Memory Updating Tasksوحدثُتحسنُعلىُمهام ُ
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ُالتبديلُُ Task Switchingوفيُعملياتُالمعالجةُاالنتباهيةُُ Attentional Processingولمُيحدثُ
انتقالُأثرُتدريبُلمهامُاالستداللُُ .Reasoning Abilities
-11دراسة Green et al 2012
تهدفُالدراسةُالحاليةُالختبارُماُإذاُكانُتدريبُالذاكرةُالعاملةُلدىُاألطفالُذوىُفرطُالنشاطُالمصحوبُ
بنقصُاالنتباهُُADHDس ـ ــيقللُمنُالس ـ ــلوكياتُالمختلةُالمرتبطةُباالض ـ ــطرابُكس ـ ــلوكُبعدُالمهمةُ(خارجُ
المهمة)ُُ،off-task behaviorوتمُمقارنةُتأثيرُبرنامجُتدريبيُمحوسـ ــبُتكيفيُتمُتطبيقهُعليُمجموعةُ
تجريبيةُفيُمقابلُمجموعةُض ـ ـ ــابطةُلمُتتلقيُايةُتدريبُ،وتمُاس ـ ـ ــتكمالُالتدريبُخالل(ُ)25جلس ـ ـ ــةُعلىُ
أطفالُتمتدُأعمارهمُماُبينُ ُ14-7عامُ،وقدُدعمتُالنتائجُأنُتدريبُالذاكرةُالعاملةُيمتدُاثرهُليقللُمنُ
بعضُالسلوكياتُالتيُتمثلُاضطرابُلدىُذوىُفرطُالنشاطُالمصحوبُبنقصُاالنتباهُ .
-12دراسة منى جميل محمد عمارة 2013
هدفتُالدراسةُالىُ :
تحديدُالدورُالذيُتعلبهُمهاراتُماُوراءُالذاكرةُباعتبارهاُأحدُالمعالجاتُالماوراءُمعرفيةُللمعلوماتُعلىُأداءُالذاكرةُالعاملةُعندُالتعاملُمعُالمشكالت
التحققُمنُنجاحُالبرنامجُالتدريبيُلتنميةُمهاراتُما ُوراء ُالذاكرةُعلىُأداءُالذاكرةُالعاملةُمنُخاللُمعرفةُالتمثيالتُالتيُتتمُفيُالذاكرةُالعاملةُلتوضيحُالعالقةُماُبينُالتمثيالتُالداخليةُ(النماذجُالعقلية)ُ
فيُالذاكرةُالعاملةُاثناءُحلُالمشكالتُومهاراتُماُوراءُالمعرفة
واستخدمتُاألدواتُاالتية ُ
(ُ)1اختبار ُمدىُالذاكرةُالعاملةُاإلجرائيُوالذيُبُنىُعلىُأساسُالمهامُالثنائيةُللذاكرةُالعاملةُ(التخزينُ
المعالجة)ُوقدمهُُTurner&Engle1989وقامتُالباحثةُبترجمته.
(ُ)2مقياسُماُوراءُالذاكرةُمنُاعدادُالباحثة
(ُ)3البرنامجُالتدريبيُلمهاراتُماُوراءُالذاكرةُمنُاعدادُالباحثة
وقدُتوصلتُالدراسةُالىُ :
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 ُوجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُبين ُمتوسطات ُدرجات ُطالب ُالعينة ُفي ُالتحليلين ُالقبلي ُوالبعديُلمهاراتُماُوراءُالذاكرةُلصالحُالتحليلُالبعدي ُ
ُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُدرجاتُطالبُالعينةُفيُالقياسُالقبليُوالبعديُلمهاراتُماُوراءُالذاكرةُلصالحُالقياسُالبعديُلكل ُمنُبعدىُالوعيُباالنتباهُوالوعيُبنقاطُالقوةُوالضعفُواحكامُ
سهولة ُالتعلم ُوالتخطيط ُوالتقويم ُوالدرجة ُالكلية ُبينما ُلم ُتكن ُالفروق ُدالة ُعلى ُابعاد ُالوعي ُبالمشاعرُ
واالنفعاالتُالمصاحبةُواحكامُالتعلمُواحكامُالثقة
ُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُلطالبُعينةُالدراسةُفيُمستوىُالقياسيينُالقبليُوالبعديُعلىُاختبار ُُمدىُالذاكرةُالعاملةُاإلجرائيُلصالحُالقياسُالبعدي
ُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمرتفعيُومنخفضيُأداءُالذاكرةُالعاملةُاثناءُحلُالمشكالتُفيُ ُمهاراتُماُوراءُالذاكرةُلصالحُمرتفعيُاألداء ُ
-13دراسة Lilienthal, Tamez, Shelton, Myerson & Hales, 2013
تهدفُالدراسةُالحاليةُالختبارُخمسةُميكانزماتُيمكنهاُالتأثرُنتيجةُتدريبُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُباستخدامُ
برنامج ُ ُ Dual-N-backومن ُبينها ُاالنتباه ُالتنفيذي ُُ ُ executive attentionوكفاءة ُتركيز ُاالنتباهُ
ُ،capacity of the focus of attentionوتكونتُعينةُالدراسةُمنُعددُُ 13طالبُجامعيُتعرضواُ
لبرنامجُتدريبيُتكيفيُوعددُُ 13لبرنامجُتدريبيُغيرُتكيفيُ،وعددُُ 26علىُهيئةُمجموعةُضابطةُ،وقدُ
أظهرتُالنتائجُانُمجموعةُالتدريبُالتكيفيُأظهرتُتحسناُكبيراُمقارنةُبمجموعةُالتدريبُغيرُالتكيفيُ
والمجموعة ُالضابطة ُوكذلك ُظهرت ُفروق ُدالة ُبين ُكال ُمن ُالتطبيقين ُالبعدي ُوالقبلي ُلصالح ُالتطبيقُ
البعديُ .
-14دراسة هبة صالح محمد فرغلي2015
وقد ُهدفت ُالدراسة ُالي ُالتعرف ُعلى ُفاعلية ُبرنامج ُقائم ُعلى ُاستخدام ُالعاب ُالكمبيوتر ُالمفضلةُ(االستراتيجية-الحسُحركية)ُفيُتنميةُاالنتباه البصريُُوسعةُالذاكرةُالعاملةُلديُاألطفالُ .
-تكونتُعينةُالدراسةُاألساسيةُمنُعددُ(ُ)30تلميذُوتلميذهُبالصفُالسادسُاالبتدائيُكعينةُتجريبية ُ
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ُوايضاُعددُ(ُ)30تلميذُوتلميذةُمنُنفسُالصفُكعينةُضابطةُ .
ُ-وقدُاستخدمتُاألدواتُاألتية ُ

-1اختباراتُالكترونيةُلقياسُمكوناتُاالنتباهُالبصريُ(اختبارُالتوجهُ-اختبار ُالتيقظُ– ُاختبارُالضبطُ
التنفيذي) ُ
-2اختباراتُسعةُالذاكرةُالعاملةُ(المكونُالبصريُالمكاني)ُوتتضمنُ(اختبارُالمصفوفاتُالبصرية-اختبارُ
تذكرُالوجوه) ُ
-3برنامجُلتنميةُسعةُالذاكرةُالعاملةُواالنتباهُالبصريُباستخدامُالعابُالكمبيوترُالمفضلةُ(االستراتيجية-
والحسُحركية) ُ
-4استبانةُلمعرفةُأنواعُالعابُالكمبيوترُالتيُيفضلهاُالطالب ُ
-5اختبارُرافنُللذكاء ُ
وقدُاسفرتُالنتائجُعنُ :
وجودُفروق ُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُدرجاتُافرادُالمجموعةُالتجريبيةُفيُاألداءُعلى ُمهامُاالنتباهُالبصريُ(التوجه-التيقظ-الضبطُالتنفيذي)ُفيُالقياسينُالقبليُوالبعديُفيُاتجاهُالقياسُالبعديُ .
وجودُفروق ُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُدرجاتُافرادُالمجموعةُالتجريبيةُوالضابطةُفيُاألداءُعلىُمهامُاالنتباهُالبصريُفيُاتجاهُالمجموعةُالتجريبيةُ .
عدم ُوجودُفروق ُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُدرجاتُافرادُالمجموعةُالتجريبيةُفيُاألداءُعليُمهامُاالنتباهُالبصريُفيُالقياسينُالبعديُوالتتبعيُ .
وجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُزمنُاالستجابةُفيُاختبارُالتيقظُواختبارُالضبطُالتنفيذيُفيُاتجاهُالقياسُالتتبعيُ .
وجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُدرجاتُافرادُالمجموعةُالتجريبيةُفيُاختباراتُسعةُالذاكرةُالعاملةُفيُالقياسينُالقبليُوالبعديُفيُاتجاهُالقياسُالبعديُ .
ادُالمجموعةُالتجريبيةُوالضابطةُفيُاختبارات ُ
ُ
-وجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُدرجاتُافر
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ُسعةُالذاكرةُالعاملةُفيُاتجاهُالمجموعةُالتجريبيةُ .
عدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُدرجاتُافرادُالمجموعةُالتجريبيةُفيُاختباراتُسعةُالذاكرةُالعاملةُفيُالقياسينُالبعديُوالتتبعيُ .
-15دراسة Minear et al ,2016
هدفتُالدراسةُالحاليةُإليُاختبارُنوعينُمنُبرامجُتدريبُالذاكرةُالعاملةُتدريبُُSpatial N-Backتدريبُ
ُ N-Backالفراغي(المكاني)ُواألخرُهوُتدريبُالمديُالمعقدُاللفظيُُ Verbal Complex Spanوقدُ
تكونتُعينةُالدراسةُمنُُ 132طالبُمنُطالبُالجامعةُتمُتقسيمهمُإليُأربعُمجاميعُهي ُ(ُ)34طالبُُ
شاركواُفيُتدريبُُN-Backالفراغي(المكاني)ُالتكيفيُُAdaptiveوالمجموعةُالثانيةُعددهاُ(ُ)35طالبُ
شاركواُفيُتدريبُالمديُالمعقدُاللفظيُوالمجموعةُالثالثةُكانُعددهمُ(ُ)33شاركواُفيُتدريبُالعابُفيديوُ،
والمجمـ ــوعةُالرابعةُع ـ ــددهمُ(ُ)30شاركواُفيُتدريبُُN-Backغيرُتكيفيُ،وكانت ُ
ُفترةُالتدريبُ(ُ)4أسابيعُ .
وقدُتمُقياسُالمهامُاألتيةُفيُكالُمنُالقياسُالقبليُوالبعدي:
-1سرعةُالمعالجة
-2مهامُالذاكرةُالقصيرةُالمدي
-3مهام ُالذاكرةُالعاملة ُوشملتُمهامُمدي ُالذاكرة ُالعاملةُاللفظيُ ،ومهامُمدي ُالذاكرةُالعاملةُالبصريةُ
المكانية.
-4الوظائفُالتنفيذية
-5االستدالل
هذاُوقدُسجلُحدوثُانتقالُألثرُتدريبُقريبُعلىُمهامُُN-Backسواءُالتكيفيةُأوُغيرُالتكيفيةُبشكلُ
أوضحُمنُباقيُالتدريباتُسواءُألعابُالفيديوُأوُمهامُالمديُالمعقدُاللفظي ُ
-16دراسة Bigorra, Garolera, Guijarros & Hervas, 2016
هدفتُالدراسةُالحاليةُإلىُتحليلُفاعليةُتدريبُكمبيوتري(محوسب)ُComputerized Working
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ُ Memory Trainingللذاكرة ُالعاملة ُعلي ُالوظائف ُالتنفيذية ُوالتعلم ُ(األداء ُالتحصيلي) ُواألعراضُ
اإلكلينيكيةُوجوانبُالضعفُلديُذويُنقصُاالنتباهُوفرطُالحركةُُ ُADHD
وتكونتُعينةُالدراسةُمنُ(ُ)66طفلُتتراوحُأعمارهمُماُبينُ(ُ)12-7سنةُوقسمتُالعينةُإلىُمجموعتينُ
إحداهماُتجريبيةُ(ُ)36واألخرىُُضابطةُعددها(ُ،)30وقدُاُجريُلهاُعدةُقياساتُهيُالقياسُالقبليُوقياسُ
أخرُبعدُأسبوعينُوثالثُبعدُستةُأشهرُبعدُانتهاءُالتدريبُ .
وقدُتمُتطبيقُاألدواتُاالتيةُ :
-1اختباراتُالتحصيلُالدراسيُ ُ
-2استبيانُمالحظةُاألعراضُاإلكلينيكيةُ ُ
-3استبيانُالعجزُالوظيفيُ .
وقدُأظهرُتحليلُاالنحدارُالمتعددُتحسنُملحوظُفيُتقييماتُاألباءُللوظائفُالتنفيذيةُماُبينُالقياسُالذيُ
تمُبعدُأسبوعينُوبعدُ(ُ)6أشهرُوكذلكُأيضُاُعلىُنسخةُتقييمُالمعلمينُللوظائفُالتنفيذيةُماُبينُالقياسُ
القبليُوالقياسُالذيُحدثُبعدُأسبوعينُوبعدُ(ُ)6أشهرُ،وقدُسجلُأيضُاُتحسنُعلى ُكل ُمنُالتحصيلُ

الدراسيُوعلىُأعراضُُADHDوذلكُبعدُمرورُفترةُطويلةُ(ُ)6شهورُمماُاثبتُانتقالُبعيدُاألثرُللتدريب.
التعليق على الدراسات ذات العالقة

تنوعتُالدراساتُالعربيةُالتيُتناولت ُالجانبُالتدريبيُللذاكرةُالعاملةُمنُحيثُالفئاتُالتيُاستهدفتهاُعمليةُالتدريبُ،فدراسةُاملُسليمانُحافظُ 2009هدفتُلتدريبُذويُصعوباتُالفهمُالقرائيُبينماُتناولتُ
دراسةُهندُمحمدُاحمدُُ 2011األطفالُذويُُ ADHDبالتدريبُ ،اماُكلُمنُدراستيُمنيُجميلُعمارةُ
ُ،2013وهبةُصالحُمحمدُفرغليُُ2015فتناولتُالعاديينُبالتدريبُ .
اختلفتُوتنوعتُأساليبُالتدريبُ،فمنهاُمنُاهتمُبالتدريبُالمباشرُللذاكرةُالعاملةُكدراسةُهندُمحمدُاحمدُُ ،2011ودراسة ُامل ُسليمان ُحافظ ُُ ،2009ودراسة ُهبة ُصالح ُمحمد ُفرغلي ُُ 2015التي ُاستخدمتُ
األلعابُالكمبيوتريةُكوسيلةُلتدريبُالذاكرةُالعاملةُواالنتباهُالبصريُمعاُ،ومنهاُمنُاهتمُبتدريبُالذاكرةُ

العاملةُبطريقةُغيرُمباشرةُكدراسةُمنيُجميلُمحمدُعمارةُُ،2013والتيُركزتُعلىُتدريبُالذاكرةُالعاملة ُ
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ُعبرُتدريبُوسيطُلمهاراتُماُوراءُالذاكرةُودراسةُأثرُذلكُعلىُالذاكرةُالعاملةُ .
ُلمُيستطعُالباحثُالوقوفُعلىُايةُدراسةُعربيةُتناولتُاعدادُبرامجُتدريبيةُلتنميةُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوأثرُتلكُالبرامجُعلىُاالنتباه ُ
ُالندرةُالشديدةُفيُالدراساتُالتيُتناولتُبرامجُالتدريبُالكمبيوترية(المحوسبة)ُوخاصةُالبرامجُالتكيفية ُُالتيُتتغيرُدرجةُصعوبتهاُتلقائيُاُتبعُاُلمستويُأداءُالمتدربُ .

-لمُيستطع ُالباحث ُالوقوف ُعلى ُاية ُمهام ُمبرمجة ُلقياس ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملةُ،كذا ُيُالحظُأن ُبعضُ

الدراساتُقدُخلطتُعندُقياسهاُللذاكرةُالعاملةُماُبينُمقاييسُالذاكرةُقصيرةُالمديُوالتيُينصبُاهتمامهاُ
علىُالتخزينُفقطُوالذيُيقاسُعبرُاالستدعاءُوالتعرفُوبينُقياسُالذاكرةُالعاملةُوالذيُيقاسُبتزامنيةُ
التخزينُوالمعالجةُفيماُيعرقُبالمهامُالثنائيةُومهامُالمديُالمعقدُ .
 ُتنوعتُالدراساتُاألجنبيةُفيُالجوانبُالمعرفيةُالتيُتمُدراسةُعالقتهاُبالذاكرةُالعاملةُماُبين ُاالنتباهُ(بصريُوسمعي)ُوالمهاراتُالحسابيةُوالمعرفيةُاإلدراكيةُوالتحصيلُالدراسيُوالذكاءُالفطري(السائل)ُوفرطُ
النشاطُونقصُاالنتباهُوالوظائفُالتنفيذيةُ .
 ُتوصلت ُمعظم ُالدراسات ُإلىُوجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُماُبينُمرتفعي ُكفاءة ُالذاكرة ُالعاملةُومنخفضيُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُفيُاألبعادُالتيُتناولتهاُ .
ُاثبتتُالدراساتُالتيُتناولتُالتعرفُعلىُخصائصُومكوناتُالذاكرةُالعاملةُلدىُذويُُصعوباتُالتعلمُتراجعُعامُفيُمعظمُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُ .
اءُفيُتأثيرهاُالمباشرُ
ُ
 ُاثبتتُالبرامجُالتدريبيةُالتيُاستخدمتُلتحسينُكفاءة ُالذاكرةُالعاملةُفعاليتهاُسوعلىُالذاكرةُالعاملةُاوُفيُانتقالُأثرُالتدريبُكخفضُاضطراباتُاالنتباهُوفرطُالنشاطُوزيادةُكفاءةُسرعةُ ُ
المعالجةُومهامُالذاكرةُالقصيرةُالمديُومهامُالذاكرةُالعاملةُوالقدرةُاالستدالليةُ .
كانُلبرنامجُُdual n-backتأثيرُإيجابيُفيُتحسينُكفاءةُالذاك ـ ـ ـرةُالعاملةُوال ـ ـ ـذيُامتدُتأثيرهُلتحسينُ ُالعديدُمنُالجوانبُالمعرفيةُكانُأبرزهاُاالنتباهُ .
ُ-اتضحُمنُالدراساتُالسابقةُأنُالبرامجُالمحوسبةُأكثرُفاعليةُعنُغيرهاُ،وأنُالبرامجُالمحوسبةُالتكيفية ُ
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ُُadaptiveوالتيُيتغيرُمعدلُصعوبتهاُتبعُاُلمعدالتُأداءُالمتدربينُهيُاألكثرُفاعليةُ .
اإلطار النظري الذي تبناه الباحث
فيُضوءُماُتقدمُمنُاإلطارُالنظريُوالدراساتُالسابقةُيتبنيُالباحثُاإلطارُالنظريُالتاليُ :
 ُتعتبرُالذاكرةُالعاملةُمركزُالمعرفةُالبشريةُُ Core of Human Cognitionألنهاُحلقةُالوصلُبينُالمثيراتُالمستدخلةُومابينُالمعرفةُالمخزنةُبشكلُدائمُأوُمستمرُفيُالذاكرةُطويلةُالمديُ .
 ُتتكون ُالذاكرةُالعاملةُمنُمكون ُرئيسيُُ Master ComponentهوُالمنفذُالمركزيُوالذيُيلعبُدوراُرئيسيُاُفيُالتحكمُوالتوجيهُللمكوناتُالخادمةُاألخرىُُSlave Componentوهمُالحلقةُالصوتيةُوالمسودةُ
البصريةُالمكانيةُوحاجزُاألحداثُ(الحاجز ُالعرضي)ُ،كماُأنُالمنفذُالمركزيُمسئولُعنُضبطُاالنتباهُ
فيةُالعلياُكالتخطيطُواالستداللُ
ُ
وتنشيطُتمثيالتُالذاكرةُطويلةُالمديُ،كماُيلعبُدو ُارُهامُاُفيُالمهامُالمعر

واختيارُاالستراتيجياتُ ُومتابعةُتنفيذهاُ .

 ُتتوليُالحلقةُالصوتيةُاالحتفاظ ُبالمعلوماتُذاتُالشفرةُ(الكود)ُالفونولوجي(الصوتي)ُ،كماُأنُعمليةُالتسميعُوالتكرارُتتوليُإعادةُتشفيرُالمدخالتُغيرُالصوتيةُكالصورُوالكلماتُالمطبوعةُوتحويلهاُلشكلُ
صوتيُليتمُتخزينهاُفيُالمخزنُالفونولوجيُ .
ُتختصُالمسودةُالبصريةُالمكانيةُباالحتفاظُالمؤقتُللمعلوماتُذاتُالطبيعةُالبصريةُوالمكانيةُ(الف ُارغية)ُواليتوقفُدورهاُعندُذلكُبلُانهاُتلعبُدو ُارُفيُتحويلُالشفراتُالصوتيةُلبعضُالموادُالمقروءةُأوُالمسموعةُ

إلىُشفراتُبصريةُكالذيُيحدثُعندُقراءةُقصةُأوُسماعهاُ .

 ُيختصُالحاجزُالعرضيُبتوفيرُمساحةُعملُيتمُفيهاُدمجُمختلفُالشفراتُسواءُكانتُفونولوجيةُأوُبصريةُمكـ ـ ـانيةُمعُبعضهاُوذلكُعلىُهيئةُحلقـ ـ ـاتُ(تتابعات)ُُEpisodesكماُأنهُيلع ـ ـ ـبُدوراُهاماُفي ُ
نفذُالمركزيُ .
ُ
ُاستدعاءُالمعلوماتُالمرتبطةُبهاُمنُالذاكرةُطويلةُالمديُويخضعُفيُعملهُلسيطرةُالم
ُيرتبطُمفهومُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُبكلُمنُقدرةُالفردُعلىُضبطُاالنتباهُوتفاديُالمشتتاتُكماُانهُيرتبط ُُبشكلُأقلُبالقدرةُالتخزينيةُالتيُتهدفُالستيعابُأكبرُعددُمنُالوحداتُ،لذيُيريُالباحثُأنُمصطلحُ
كفاءةُالذاكرةُالعاملةُأدقُمنُمصطلحُسعةُالذاكرةُالعاملةُ .
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ُكلماُازدادتُكف ـ ـ ـاءةُالذاكـ ـ ـ ـرةُالعاملةُكلماُازدادتُسعتهاُالتخزينية؛ُوذلكُألنُكفاءةُالذاكـ ـ ـرةُالعاملةُفيُتفاديُالمشتتاتُوضبطُاالنتباه ُتؤديُلزيادةُالسعةُالتخزينيةُوذلكُبكبحُالمثيراتُالدخيلةُوالتيُتستهلكُ
جزءُاُمنُالسعةُ .

ُ-لكفاءةُالذاكرةُالعاملةُارتباطُوثيقُبالعديدُمنُالمهامُالمعرفيةُاألخرىُوليسُاالنتباهُفقطُكاالستداللُوفهمُ

ُواالستدعاء ُمن ُالذاكرة ُطويلة ُالمدي ُبل ُأيضُا ُبالذكاء ُالفطريُ
اللغة ُواستخدام ُاالستراتيجيات ُالمعرفية ُ

الا ُمثار ُحاليا ُفي ُالعديد ُمنُ
السائل(العام))ُ General Fluid Intelligence (GFبل ُإن ُهناك ُتساؤُ
الدراساتُاألجنبيةُوهوُهلُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُُWMCهوُالوجهُاألخرُأوُالمرادفُللذكاءُالعامُُ .GF
ُالمدخلُاألبرزُلقياسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُيقومُعلىُتوفيرُمهامُتعتمدُعلىُتزامنيةُالمعالجةُمعُالتخزينُوفيُهذاُالمجالُتبدوُمهامُالمديُالمعقدُُComplex Span Tasksأحدُأهمُوأحدثُطرقُقياسُكفاءةُ
الذاكرةُالعاملةُ .
 ُتختلفُالذاكرةُالعاملةُعنُالذاكرةُالقصيرةُالمديُفيُاحتفاظُاألخيرةُبالمعلوماتُبشكلُخاملُ(دونُمعالجة)ُفيُحينُتختصُالذاكرةُالعاملةُبإحداثُمعالجةُوتخزينُبشكلُتزامنيُ،كماُأنُالذاكرةُالعاملةُ
العاملةُمتعددةُالمكوناتُبعكسُالقصيرةُالمديُفهيُأحاديةُالمكونُُ .
ُ-يؤديُتدريبُالذاكرةُالعاملةُإليُزيادةُكفاءتهاُ،ونظ ُارُالرتباطهاُبالعديدُمنُالمهامُالمعرفيةُاألخرىُُسواءُ

أكانتُبسيطةُأمُمعقدةُفإنُالتدريبُإنُكانُجيدُاُوتكيفيُاُفإنُأثرهُينتقلُللعديدُمنُتلكُالمهامُوفيُمقدمتهاُ
االنتباهُ .

 ُ أصبحُمنُالثابتُانفصالُالمناطقُالمخيةُالمشاركةُفيُشتيُجوانبُالذاكرةُالعاملةُ،فالحلقةُالصوتيةُتنشطُمناطقُالجانبُاأليسرُمنُالمخُتحديداُالفصُالجبهيُالجانبيُوالفصُالصدغيُ،أماُالمسودةُالبصريةُ
المكانيةُفتنشطُمناطقُالفصُالقفويُواألجزاءُاليسرىُُمنُالفصُالجبهيُ،أماُالمنفذُالمركزيُفينشطُالفصُ
الجبهيُوتح ـ ـديدُاُالقشرةُالظهريةُالجانبيةُللفصُالجبهيُُ،DLPFCأماُحاج ـ ـ ـزُاألح ـ ـ ـ ـداثُفيظهرُتنشيطا ُ
ُمزدوجُاُلكلُمنُالفصوصُالجبيهةُوأجزاءُمنُالفصوصُالصدغيةُ ُ.

ُ-أجمعتُالدراساتُعلىُأنُالمنفذُالمركزيُهوُأوضحُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُضعفُاُلديُذويُصعوبات ُ
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ُالتعلمُبوجهُعامُ،أماُالحلقةُالصوتيةُفالضعفُبهاُأكثرُوضوحاُلديُذويُصعوباتُتعلمُالقراءةُبينماُ
المسودةُالبصريةُأكثرُضعفُاُلديُذويُصعوباتُتعلمُالحسابُ .

ُ -يلعبُاالنتباه ُدو ُارُهامُا ُفيُظلُازدحامُمواقفُالحياةُاليوميةُبالعديدُمنُالمثيراتُ،حيثُيمارسُدو ُارُ

ترشيحيُاُوانتقائيُاُللمثيراتُ،حيثُيتمُتفاديُوتجاهلُالمثيراتُالدخيلةُ(الغيرُمرتبطةُبالمهمة)ُوالتركيزُعلىُ

المثيراتُالمرتبطةُبالمهمةُ .

ُيريُالباحثُأنُنماذجُترشيحُاالنتباهُالمبكرةُلوحدهاُأوُنماذجُترشيحُاالنتباهُالمتأخرةُلوحدهاُالُيصلحانُلتفسيرُسيكولوجيةُاالنتباهُ .
ُتختصُشبكةُاالنتباهُالخلفيةُالتيُيدعمهاُالفصُالجداريُبتناولُالمثيراتُالبصريةُوالفراغيةُ،فيماُتختصُشبكةُاالنتباهُاألماميةُالتيُتدعمهاُقشرةُالفصُالجبهيُبالتركيزُعلىُمعنيُالكلمةُ،وتدعمُمناطقُالقشرةُ
الظهريةُالجانبيةُللفصُاألماميُمهامُاالنتباهُاالنتقائيُواألخيرةُهيُنفسُالمنطقةُالتيُتدعمُالمنفذُالمركزيُ
وكفاءةُالذاكرةُالعاملةُمماُيدعمُاالرتباطُالوثيقُبينُكالُمنُاالنتباهُوالذاكرةُالعاملةُ .
ُيعانيُذويُصعوباتُالتعلمُمنُضعفُفيُكفاءةُالمعالجةُالبصريةُوتشفيرُالموادُالمقروءةُ،كماُيعانونُمنُبطءُفيُزمنُاالستجابة ُعلى ُالمثيراتُالبصريةُوالسمعيةُونقصُمديُاالنتباه ُالبصريُ،وضعفُفيُ
االنتباهُاالنتقائيُوصعوبةُفيُالضبطُالتثبيطيُ .
فروض الدراسة ُ
ُمنُدراسةُواستقراءُاإلطارُالنظريُوالدراساتُالسابقةُ،يالحظُاالنحسار ُالشديدُفيُكفاءة ُالذاكرةُ
العاملةُلديُذويُصعوباتُالتعلمُوينطبقُنفسُالشيء ُعلىُاالنتباه ُاالنتقائي ُسواءُالسمعيُأوُالبصريُ،
كماُيالحظُأنُبرامجُتدريبُالذاكرةُالعاملةُوفيُمقدمتهاُتدريبُُDual-N-Backوخاصةُالمحوسبةُوعليُ
وجهُاألخصُمنهاُالتكيفيُأدتُلحدوثُتحسنُفيُجوانبُالذاكرةُالعاملةُالمختلفةُوامتدُتأثيرهاُليشملُ
العديدُمنُالجوانبُالمعرفيةُاألخرىُفيُمقدمتهاُاالنتباهُ .
ويمكنُصياغةُالفروضُاألتيةُللدراسةُ :
الفرض الرئيسي الول :تؤثر صعوبات التعلم لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية على كل من كفاءة الذاكرة
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العاملة واالنتباه االنتقائي تأثي اًر سلبياًُ .

ُوللتحققُمنُصحةُهذاُالفرضُالرئيسيُيتعينُالتحققُمنُصحةُفرضيينُفرعيينُهماُ :
الفرضُالفرعيُاألولُ:يظهُرُتحليلُالبروفايلُتباين اُفيُمتوسطاتُدرجاتُالعاديينُ ُودرجاتُذويُصعوباتُ
التعلمُمنُتالميذُالمرحلةُاإلعداديةُعلى ُابعادُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُلصالحُالعاديينُفيُكلُمنُالقياسينُ

القبليُوالبعديُ .
درجاتُذويُصعوباتُ
الفرضُالفرعيُالثانيُ:يظهُرُتحليلُالبروفايلُتبايناُفيُمتوسطاتُدرجاتُالعاديينُ ُو ُ
التعلمُمنُتالميذُالمرحلةُاإلعداديةُعلىُابعادُكفاءةُاالنتباهُاالنتقائيُلصالحُالعاديينُفيُكلُمنُالقياسينُ

القبليُوالبعديُ .

الفرض الرئيسي الثاني :يؤدي التدخل القائم على استخدام برنامج  Dual-N-Backالمحوسب التكيفي
في رفع كفاءة كل من الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي لدي العاديين وذوي صعوبات التعلم من تالميذ
المرحلة االعداديةُ .
وللتحققُمنُصحةُهذاُالفرضُالرئيسيُيتعينُالتحققُمنُصحةُفرضيينُفرعيينُهما:
الفرضُالفرعيُالثالثُ:يظهُرُتحليلُالتباينُللقياساتُالمتكررةُتباين اُفيُمتوسطاتُدرجاتُالعاديينُوذويُُ ُ
صعوباتُالتعلمُمنُتالميذُالمرحلةُاإلعداديةُعلىُأبعادُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُلصالحُالقياسُالبعديُلدي ُ

ُكلُمجموعةُعلىُحداُ .

الفرضُالفرعيُالرابع-يظهر ُتحليلُالتباينُللقياساتُالمتكررةُتباينا ُفيُمتوسطاتُدرجات ُالعاديينُوذويُ

صعوباتُالتعلمُمنُتالميذُالمرحلةُاإلعداديةُعلىُأبعادُكفاءةُاالنتباهُاالنتقائيُلصالحُالقياسُالبعديُلديُ

كلُمجموعةُعلىُحداُ .

الفرض الرئيسي الثالث :تخضع العالقات بين الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي والذكاء السائل لنموذج
سببي يحكم العالقات بينها .ويتفرع منه الفروض التية
-1للذاكرةُالعاملةُتأثيرُسببيُدالُمباشرُعلىُالذكاءُالسائلُ .
-2للذاكرةُالعاملةُتأثيرُدالُتبادليُعلىُاالنتباهُ .
-3لالنتباهُتأثيرُسببيُدالُمباشرُعلىُالذكاءُالسائلُ .
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
ُ
ُ
ُ
ُ
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يتنا ُولُالباحثُفيُهذاُالفصلُعرضُاُلإلجراءاتُالتيُاتبعهاُللتحققُمنُفروضُالدراسةُ،بدءُاُمنُاختيارُ
عينةُالبحثُواعدادُأدواتُالدراسةُوحسابُالمحدداتُالسيكومتريةُلهاُوالخطواتُالمتبعةُفيُتطبيقُأدواتُ
البحثُوماُاعترضُالباحثُمنُعقباتُخاللُعمليةُالتطبيقُوكيفيةُتغلبُالباحثُعليهاُ .
أوال مجتمع الدراسة:
ُتكون ُمجتمعُالدراسةُمنُتالميذُالمرحلةُاإلعداديةُبإدارةُشربينُالتعليميةُالتابعةُلمديريةُالتربيةُ
والتعليمُبالدقهليةُ،وقدُسحبتُعينةُالدراسةُاألساسيةُمنُمدرستينُهماُمدرسةُالعوضيةُاإلعداديةُالمشتركةُ
ومدرسةُالشركةُللتعليمُاألساسيُحيثُتوفرتُفيُكلتاُالمدرستينُمعملينُللحاسبُاألليُبهماُعددُكافُ
منُاألجهزةُمناسبُلعمليةُالتدريبُوالقياساتُالمتكررةُ،حيثُانُغالبيةُأدواتُالدراسةُمبرمجةُالكترونياُ،
كماُانُالمدرستينُيعمالنُبنظامُالفتراتُحيثُانُمدرسةُالعوضيةُفترةُصباحيةُأماُمدرسةُالشركةُففترةُ
مسائيةُمماُأتاحُللباحثُالتطبيقُفيُكالُالمدرستينُمعاُبشكلُمتتاليُبصورةُيوميةُ .
ثانيا عينة الدراسةُ :
الختيار ُعينةُالدراسةُاألساسيةُقام ُالباحثُباالعتمادُعلى ُأربعةُمحكاتُمتكاملةُللحكمُعلى ُأنُالتلميذُ
يعانيُمنُصعوباتُتعلمُفيُالقراءةُأوُالحسابُكالتاليُ :
درجاتُالذكاءُحيثُتمُتطبيقُاختبارُرافنُللمصفوفاتُالمتتابعةُالعادي(القياسي)ُ
ُ
 -1المحكُاألولُتمثل ُفيُ
عل ـ ـيُالعينةُاألوليةُوبعدُالتطبيقُتمُاستبعادُالتالميذُالذينُتقلُمعامالتُذكائهمُعنُالمتوسطُ(درجةُمئينيهُ
ُ،25ودرجةُذكاءانحرافيةُُ)88وقدُبلغُعددُالمستبعدينُمنُالصفوفُالثالثُُ 53تلميذُوتلميذهُ،كماُبلغُ
متوسطُدرجاتُأفرادُالعينةُعلىُاختبارُالذكاءُ33.544درجةُمئينيهُبانحرافُمعياريُقدرهُ.11.102
 -2المحكُالثانيُفحصُالسجالتُالمدرسية ُلألخصائي ُالنفسيُواالجتماعيُوكذاُمقابلةُالباحثُألفرادُالعينةُ
حيثُتمُاستبعادُمنُيعانون ُمشكالتُأوُأمراضُصحيةُأوُعيوبُجسميةُأوُأمراضُنفسيةُوفيُهذهُ
المرحلةُتمُاستبعادُعددُ(ُ)7تالميذُيعانيُبعضهمُمنُالتهتهةُويعالجُبجلساتُتخاطبُوالبعضُيعانيُمن
ُضعفُحاسةُالسمعُويرتديُسماعاتُاذنُوبعضهمُيعانيُمنُمشكالتُفيُاالبصارُ ُوسبقُعالجهُبزراعة
قرنيةُللعينُ .
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 ُ -3المحكُالثالثُدرجات ُالتحصيلُالفعليةُوذلكُاعتماداُعليُدجةُالورقةُاالمتحانيةُألفرادُالعينةُفيُ
الفصلُالدراسيُاألولُللعامُُ2016/2015فيُكلُمنُالقراءةُوالحسابُبدونُإضافةُاعمالُالسنةُ(بالنسبةُ
للصفينُاألولُوالثاني)ُ،وذلكُحتيُتكونُالدرجةُمُعبرةُبقدرُالمستطاعُعنُالتحصيلُالحقيقيُللتلميذُفيُ
تلكُالمادتينُ،ويتمُفيُتلكُالمرحلةُحسابُالتباعدُبينُالدرجةُالمعياريةُللذكاءُوالدرجةُالمعياريةُلكلُمنُ
القراءةُوالحسابُ،ويتمُتشخيصُالتلميذُبأنهُيعانيُمنُصعوباتُتعلمُمبدئيةُفيُحالةُزيادةُالتباعدُبينُ
درجتيُالذكاءُوالتحصيلُالمعياريتينُعنُواحدُدرجةُمعياريةُ،هذاُوقدُبلغُمتوسطُدرجاتُأفرادُالعينةُعليُ
اختبارُالقراءةُُ34.690بانحرافُمعياريُقدرهُُ،13.847أماُالحسابُفقدُبلغُمتوسطُدرجاتُأفرادُالعينةُ
ُ33.544بانحرافُمعياريُقدرهُُ .12.849
-4المحكُالرابعُتطبيقُمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُلذويُصعوباتُالتعلمُ(اعدادُفتحيُالزياتُ)2007،فيُ
كلُمنُالقراءةُوالحسابُوذلكُلفصلُحاالتُالتفريط ُالتحصيلي ُالتيُتتداخلُمعُصعوباتُالتعلمُ،حيثُ
طلبُالباح ـثُمنُمعلميُاللغةُالعـ ـ ـ ـربيةُوالرياضياتُالذينُيتولونُالتدريسُلهؤالءُالطالبُالذينُتمُتشخيصهم ُ
ُبشكلُمبدئيُكذويُصعوباتُتعلمُاالستجابةُعلىُفقراتُالمقياسُبعدُأنُأ ُوضحُلهمُالباحثُالهدفُمنُ
ادتُدرجتهُعنُ(ُ)41
ُ
المقياسُوطريقةُاالستجابةُعليهُ،ويتمُتشخيصُالتلميذُكذويُصعوبةُتعلمُنوعيةُإنُز
وفقاُلتقديراتُالمعلمينُ،وقدُتمُفيُهذهُالمرحلةُاستبعادُعدد(ُ)10تلميذُوتلميذهُ .
-5بعدُذلكُتمُاختيارُالتالميذُالعاديينُبطريقةُعشوائيةُبحيثُيتساوىُُعددهمُمعُعددُمنُتمُتشخيصهمُ
كذويُصعوباتُتعلمُنوعيه.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُجدول(ُ)1العينةُاألساسيةُ(عاديينُوصعوبات) ُ
اسم المدرسة

الصف الول

الصف الثاني

الصف الثالث

االجمالي

صعوبات عاديين صعوبات عاديين صعوبات عاديين صعوبات عاديين

العوضية اإلعدادية المشتركة

18

18

-

-

13

13

31

31

الشركة للتعليم الساسي

15

15

12

12

-

-

27

27

مج

33

33

12

12

13

13

58

58
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وبالتاليُفإنُاجماليُالعينةُاألساسيةُالتيُستخضعُللقياسُالقبليُاوالاُثمُللتدخلُثانياُوأخي ارُالقياسُالبعديُ

والتتبعيُهيُ(ُ)116تلميذُوتلميذهُموزعينُعلىُمدرستينُوعلىُصفوفُالمرحلةُاإلعداديةُالثالثُبمتوسطُ
عمري(ُ)13.56عاماُوانحرافُمعياريُقدرهُُ ُ.0.872
ثالثا أدوات الدراسةُ :
ُفيُضوءُمشكلةُالدراسةُوأهدافهاُوالفروضُالتيُقامتُعليهاُاستخدمُالباحثُاألدواتُاألتيةُ :
اختبارينُفرعيينُهماُ :
اختباراتُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُالمبرمجةُ(منُإعدادُالباحث)ُوتتكونُمنُ ُ
-1بطاريةُ ُ
ُُُ-اختبارُمهمةُمدىُالعمليةُالمبرمجُُ ُُُُُOSpan
ُُُ-اختبارُمهمةُمديُالتطابقُالمبرمج ُSymSpan
اختبارينُفرعيينُهماُ ُُُ:
اختباراتُاالنتباهُاالنتقائيُالمبرمجةُ(منُإعدادُالباحث)ُوتتكونُمنُ ُ
-2بطاريةُ ُ
ُاختبارُاالنتباهُاالنتقائيُالبصريُالمبرمجُ(مهمةُالمربعاتُالملونة)ُ ُ CSTُ-اختبارُاالنتباهُاالنتقائيُالسمعيُالمبرمجُ(مهمةُاالستماعُالثنائيُالموزع)ُُ ُDLT

-3البرنامجُالمحوسبُالتكيفيُالتدريبيُُDual-N-Backلرفعُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوهوُمنُإعدادُالباحثُ .
-4اختبار ُرافنُللمصفوفاتُالمتتابعةُالقياسي(المعياري)ُُ SPMوهوُمنُإعدادُُ John C. Ravenومنُ
تعريبُفؤادُأبوُحطبُ .
اءةُواختبارُصعوباتُ ُ
-5بطاريةُمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُلصعوباتُالتعلمُ(اختبارُصعوباتُتعلمُالقر ُ
تعلمُالحساب)ُمنُإعدادُفتحيُالزياتُُ .2015
(أ)بطارية اختبارات كفاءة الذاكرة العاملة المبرمجة
( )1اختبار مهمة مدى العملية المبرمج)Automated Operation Span (AOSpan
خطوات إعداد المقياس (أوال) إعداد المقياس بالشكل الورقي
بعد ُقيام ُالباحث ُباالطالع ُعلى ُالعديد ُمن ُاألبحاث ُواألدبياتُاألجنبيةُالتيُتهتم ُبقياس ُكفاءةُ
الذاكرةُالعاملةُ،قامُالباحثُبتصميمُالمقياسُبصورتهُالورقية ُوقدُراعيُالباحثُالنقاطُاألتيةُفي ُعمليةُ
التصميمُ :
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يُالذيُيقفُخلفُالذاكرةُ
ُ
ُأنُفكرةُقياسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُتستمدُمنهجيتهاُالعلميةُمنُاألساسُالنظرالعاملةُوهوُأنُالذاكرةُالعاملةُهيُمجالُعامُللمعالجةُوالتخزينُالمؤقتُواللذانُيحدثانُمعُاُوبشكلُمتزامن؛ُ
لذاُعندُتصميمُالباحثُلفقراتُالمقياسُالحاليُراعيُالباحثُحدوثُتزامنيةُبينُالمعالجةُوالتيُتمثلتُفيُ

حلُبعضُالمعادالتُالرياضيةُوبينُالتخزينُالمتمثلُفيُاالحتفاظُببعضُالوحداتُبشكلُمؤقتُفيُالذاكرةُ
العاملةُوقدُراعيُالباحثُأن ُتكون ُطبيعةُوحداتُالتخزينُومهامُالمعالجةُأكثر ُارتباطُا ُبالمكون ُاللفظيُ

للذاكرةُالعاملةُأماُمكونُالمعالجةُالبصريةُالمكانيةُفيتولىُمقياسُمهمةُمدىُالتطابقُقياسهُ .

وقدُتمثلُالمكون ُالتخزينيُفي ُالمقياسُالحاليُبعددُُ 12حرفُمنُحروفُاللغةُالعربيةُوهيُحروفُ(ى-ل-س-ص-ط-د-ر-ج-ف-ب-م-و)ُوقدُوقعُاختيارُالباحثُعليُتلكُالحروفُألنهاُمنُالحروفُ
السهلةُالنطقُفالحروفُ(ف-ب-م-و)ُتنطقُجميعهاُمنُالشفتان ُأما ُباقيُالحروفُالثمانية ُفتنطقُمنُ
اللسانُوابتعدُالباحثُعنُالحروفُالتيُتنطقُمنُالحلقُأوُالجوفُأوُاألنفُ ُ.
وقدُراعيُالباحثُأيضاُالبعدُعنُتكرارُالحروفُالمتشابهةُفعليُسبيلُالمثالُمجموعةُالحروفُ(ج-ح-خ)ُلمُيخترُالباحثُمنهاُسويُحرفُ(ج)ُونفسُاالمرُمعُحرفُ(س)ُوحرف(ص)ُوحرف(ط)ُوحرف(د)ُ
وحرف(ر)ُ .
ُكماُتجنبُالباحثُاستخدامُالكلماتُكوحداتُتخزينيةُواستخدمُالحروفُبديالُعنهاُوذلكُألنُالكلمات ُُلهاُمعانيُومدلوالتُمماُقدُينشطُاالرتباطاتُالسيمانتيةُلتلكُالكلماتُفيُالذاكرةُالطويلةُالمديُ ُوبالتاليُ
يحدثُتداخلُماُبينُالذاكرةُالطويلةُالمديُمعُالذاكرةُالعاملةُ .
أما ُمكون ُالمعالجةُوالمتمثلُفي ُبعضُالمعادالتُالرياضيةُفيهدفُإليُتوفيرُظروفُمشابهةُلظروفُعمل ُالذاكرة ُالعاملة ُفي ُالمواقف ُالطبيعية ُوهي ُتزامنيةُالمعالجة ُمعُالتخزينُُواالحتفاظُ،كما ُأنه ُيعيقُ
المفحوصُمنُاستخدامُاستراتيجيات ُالترديدُوذلكُباستخدامُجزءُمنُسعةُالذاكرةُالعاملةُفي ُنشاطُأخرُ
وهوُالمعالجةُ،وقدُراعيُالباحثُأنُتكون ُالمعادالتُمتوسطةُفي ُطبيعتهاُالحسابيةُبحيثُالُتبدو ُسهلةُ
للغايةُفال ُيكترثُبهاُالمفحوصُفينصرفُاهتمامهُالكليُللتخزينُفقطُوتنعدمُالمعالجةُ ،أو ُتبدوُصعبةُ
للغايةُفينصرفُكلُاهتمامهُللمعالجةُفقطُوال ُيكترثُبالتخزينُ،وقدُتمُذلكُباستخدامُمعادلةُتتكون ُمنُ
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عمليتيُطرحُوجمعُألرقامُمفردةُمنُ(صفرُ)9-ويكونُناتجهاُدائماُرقمُمفردُأيضاُمنُ(ُصفرُ)9-كالمثالُ
التاليُُ4=2+3-5ويحكمُعليُصحتهاُأوُخطئهاُمنُعدمهُ .
كذلكُراعيُالباحثُأثناءُعمليةُاعدادُالمقياسُتوفيرُجزءُتدريبيُيسبقُالجزءُالمتعلقُبمهامُاالختبارُ،وينقسمُالجزءُالتدريبُلثالثةُمكوناتُهمُ :
-1مكونُالتخزينُفقطُوفيهُيحتفظُالمفحوصُبالوحداتُالتخزينيةُفقطُبدونُايةُمعالجةُ .
-2مكونُالمعالجةُفقطُوفيهُيقومُالمفحوصُبالمعالجةُفقطُدونُحدوثُاحتفاظُوتخزينُ .
-3مكونُالمعالجةُوالتخزينُمعاُوهوُيتشابهُفيُطبيعتهُمعُمهامُاالختبارُالتاليةُوفيهُتحدثُمعالجةُ ُوفيُ
نفسُالوقتُاحتفاظُ.وقدُهدفُالجزءُالتدريبيُعلى ُتعويدُالمفحوصينُعلى ُمهامُاالختبار ُبشكلُمتدرجُ
يضمنُفهمهمُالكاملُلفكرةُعملُالمقياسُبشكلُعمليُيخلوُمنُالتنظيرُغيرُالمفهومُوغيرُالواضحُ .
أيضاُراعيُالباحثُالعشوائيةُفيُعددُالوحداتُالمخزنةُُوالمستدعاهُبمعنيُأنُالمفحوصُقدُيحزنُعددُ ُمنُالحروفُيس ُاويُُ(ُ)2فيُإحدىُالمهامُوقدُتكونُالمهمةُالتاليةُعددُالوحداتُالتخزينيةُبهاُ(ُ)5مثالُ،
وذلكُحتىُنتجنبُتوقعُالمفحوصُلعددُالوحداتُالمستدعاه.
ثانيا صدق المحكمين
بعدُإعدادُالمقياسُفيُصورتهُاأل ُوليُالورقيةُقامُالباحثُبعرضُالمقياسُعلىُالسيمينارُالنوعي ُ
ُلعلمُالنفسُالمعرفيُبقسمُعلمُالنفسُالتربويُبكليةُالتربيةُ/جامعةُالمنصورةُبتاريخُ(ُ2015/ُ6ُ/ُ6وهوُ
سيمينارُدوريُيعقدُباألسبوع ُاأل ُولُمنُكلُشهرُيجتمعُبهُالسادةُاألساتذةُالمهتمينُبالجانب ُالمعرفيُ
جوانب ُمعرفيةُأيضا)ُحيث ُقامُالباحثُ
باإلضافةُإليُباحثيُالماجستيرُوالدكتوراه ُالذينُتتنا ُول ُأبحاثهمُ ُ
بتقديمُشرحُا ُتفصيليُا ُللمقياسُوطلبُمنُالسادةُالحضورُابداءُالرأيُالعلميُوفي ُضوءُعمليةُالتحكيمُ

وابداءُاآلراءُالعلميةُوماُصاحبُذلكُمنُنقاشاتُوتوضيحاتُ،تمُتوجيهُالباحثُلآلتي-:المقياسُبصورتهُ

تترُاوحُاعدادُمجموعاتُالحروفُالمستهدفُ
األ ُوليةُطويلُجدُاُحيثُكانتُجلساتُالتدريبُالتخزينيةُفقطُ ُ
تخزينهاُواسترجاعهاُبهاُمنُ(ُ)7-2وتمُاختزالهاُمنُ(ُ)5-2فقطُ،حيثُأنُاألعدادُ(ُ)7-6حروفُيصعبُ

عليُتالميذُالمرحلةُاإلعداديةُ(عينةُالدراسة)ُاالحتفاظُبهاُخاصةُمعُظروفُالمعالجة(حلُالمعادالت)ُ .
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كماُأن ُجلساتُتدريبُالمعالجةُفقطُقدُتمُاختصارُعددُالمعادالتُالمزمعُتدريبُالتالميذُعليهاُمنُ(ُ)15معادلةُإلىُ(ُ)5معادالتُحتىُالُيشعرُالتالميذُبالمللُ .
وجلساتُالمعالجةُوالتحزينُالتدريبيةُمعاُكان ُالمفترضُأن ُيؤديُكلُتلميذُعددُ(ُ)1محا ُولة ُلكلُحجمُيترُاوحُمنُ(ُ)7-2تمُاختزالهاُإلىُعددُ(ُ)1محا ُولةُلكلُحجمُتدريبيُمنُ(ُ )5-2
تدريبيُ ُ
جلساتُمهامُاالختبارُاختزلتُأيضاُُأعدادهاُمن(ُ)3مح ُاوالتُلكلُمجموعةُمنُ(ُ)7-2إلىُ(ُ)3مح ُاوالتُلكلُمجموعةُمنُ(ُ)5-2ثمُتمُحذفُالمجموعاتُالسداسيةُوالسباعيةُفأصبحُعددُمهامُاالختبارُالتيُيتمُ
قياسهاُُ42بدالُمنُ 75حتىُالُيشعرُالتلميذُبالمللُوتتناقصُدافعيتهُنتيجةُالطولُالمفرطُلالختبارُ .
تمُتغييرُمسميُمكون ُالمهامُالحقيقيةُإلى ُمهامُاالختبار ُوهوُالمكون ُالمختصُبالقياسُالفعليُألداءُالمفحوصينُويليُالمكونُالتدريبيُ .
ثالثا الدراسة االستطالعية
بعدُإجراءُالبرمجةُاإللكترونيةُاألوليةُللمقياسُوتحويلهُمنُصورةُورقيةُإليُنسخةُرقميةُ(إلكترونية)ُ
قامُالباحثُبتطبيقهُعليُعددُ(ُ)60تلميذُبمدرسةُكفرُالترعةُالجديدةُاإلعداديةُللبنينُمنُتالميذُالصفينُ
األ ُولُوالثانيُاإلعداديُخاللُالفصلُالدراسيُاأل ُولُللعامُالدراسيُ2016/2015مُوذلكُبهدفُالتأكدُمنُ
يةُالمستهدفُالتطبيقُعليهاُ،وأيضُا ُلحسابُمتوسطُ
ُ
مالئمةُعباراتُالمقياس(بنوده)ُلطبيعةُالمرحلةُالعمر
الشاشةُوأيضُا ُمتوسطُزمنُحلُالمعادلةُ،وقدُتمُحسابُمتوسطُزمنُعرضُ
ُ
زمنُعرضُالحرفُعلي ُ

يُ
الحرف ُحيث ُبلغ ُُ 1200ملي ُثانية ُمع ُالعلم ُبأن ُالمعدالت ُالعالمية ُكما ُتوضيحه ُفي ُاإلطار ُالنظر ُ
كان(ُ(800ملليُثانيةُفيُبعضُالدراساتُوفيُدراس ـ ـاتُأخريُكان(ُ)1000ملليُثانيةُ،وتمُأيضاُحسـ ـ ـ ـابُ
متوسط ُزم ـ ـ ـن ُحل ُالمعادلة ُ(ُ )3ثانية ُفي ُحين ُأن ُالمعدالت ُالعالمية ُكما ُتم ُتوضيحه ُباإلطارُ
النظريُ()2.5ثانية ُ
رابعا طريقة تطبيق المقياس
يتمُتطبيقُالمقياسُبشكلُمبرمجُباستخدامُاجهزةُالحاسبُويتمُاالستجابةُعليهُباستخدامُالما ُوسُ(الفأرة)ُ .ُ-راعيُالباحـ ـثُعندُتطبيـ ـ ـقُالمقياسُعلىُالعينةُاألساسـ ـ ـيةُللبحثُوك ـ ـ ـ ـذاُعندُمراحلُالتطبيقُاأل ُولي ُ
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ُ(استطالعيةُوتقنين)ُاستخدامُأجهزةُكمبيوترُلهاُنفسُالمواصفاتُفالمعالجُُProcessor 1.00 GHz
وذاكرةُوصولُعشوائيةُُ RAM 512MBوشاشةُُ 17بوصة ُوتمُضبطُنقاءُالشاشةُُ Resolutionعلىُ
ُ768*1024لكلُاألجهزةُودرجةُاستضاءةُُBrightness Levelعليُأعليُمعدلُوذلكُلوضوحُالرؤيةُ.
وكلُاجهزةُالحاسبُبهاُنسخةُُ.Windows XP SP2واإلعداداتُوالمواصفاتُالسابقةُهيُالمتاحـ ـةُفيُ
غالبيةُأجه ـ ـ ـ ـزةُالمدارسُفيُض ـ ـ ـوءُاإلمكانياتُالمتاحـ ـ ـ ـةُ،أماُالمقياسُفمعدُللعملُعلىُكافةُأجهزةُالكمبيوترُ
والالبُتوبُوعليُكافةُنسخُالويندوزُحتىُأخرُإصدارُُ .Windows 10
خامسا مكونات االختبار
يتكونُاالختبارُمنُجزئيينُرئيسيينُهماُ(أ)ُالمكونُالتدريبيُ(ب)ُمكونُمهامُاالختبار ُ
ُأوالُالمكونُالتدريبي ُ
ويهدف ُلتدريب ُوتعويد ُالطالب ُ(المفحوصين) ُعلى ُمهام ُالمقياس ُبشكل ُمتدرج ُويتكون ُالجزءُ
التدريبيُمنُثالثُجلساتُتدريبيةُفرعيةُهمُ :
ُ(ُ)1جلساتُالتخزينُفقطُُُُُُُُُُُُ(ُ)2جلساتُالمعالجةُفقطُُُُُُُُُ(ُ)3جلساتُالمعالجةُوالتخزين ُ
(ُ)1جلساتُالتدريبُالتخزينيةُفقطُُ Storage Session Only
نُ
ويختصُبتدريبُالمفحوصينُعلي ُاالحتفاظ ُبعددُمنُالحروفُوالتيُتعرضُعلي ُالشاشةُبلو ُ
أحمرُمميزُوقدُتمُاختيارُعدد(ُ)12حرفاُوهىُالحروفُاألسهلُنطقاُمنُبينُحروفُاللغةُالعربيةُوهمُ
(ى-ل-س-ص-ط-د-ر-ج-ف-ب-م-و)ُُ ُوفيُأ ُولُالمهامُالتدريبيةُيتمُعرضُحرفينُفقطُبشكلُمتواليُ
حيثُيعرضُكلُحرفُعلي ُالشاشةُلمدة ُ(ُ)1200ملليُثانية ُثمُيظهرُمجموعةُالحروفُاالثني ُعشرُ
ويقومُالمفحوصُبالضغط ُأمامُالحرفينُالسابقينُبنفسُترتيبُعرضهماُيلىُذلكُأن ُيقومُالبرنامجُبتقديمُ
تغذيةُمرتدةُعنُمدىُدقةُاستجابةُالمفحوصُوتكررُتلكُالمهمةُمرتينُ،ثمُيتدرجُحجمُكلُمهمةُتدريبيةُ
بالزيادةُحتىُرقمُ(ُ)5والتيُيتمُفيهاُاالحتفاظُبعددُ(ُ)5حروفُليتمُاستدعائهاُوالتعرفُعليهاُالحقاُ .
(ُ)2جلساتُتدريبُالمعالجةُفقطُُ ُProcessing Session only
ويهدفُهذاُالجزءُالتدريبيُعلىُتعويدُوتدريبُالمفحوصينُعلىُحلُالمعادالتُالرياضيةُحيث ُ
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ُيعرضُعلىُالمفحوصينُمجموعةُمنُالمعادالتُالرياضيةُالبسيطةُالتيُتجمعُبينُعمليتيُالجمعُوالطرحُ
وتعرضُالمعادلةُلمدة(ُ)3ثانيةُويطلبُمنُالمفحوصُحلهاُذهنياُدونُاللجوءُللورقةُوالقلمُأوُاأللةُالحاسبةُ
وتقريرُماُإذاُكانُالرقمُالمعروضُأمامُكلُمعادلةُيمثلُحالُصحيحاُلهاُأمُخاطئاُوبعدُكلُمعادلةُيقدمُ
البرنامجُتغذيةُمرتدةُعنُدقةُاستجابةُالمفحوصُويكملُالمفحوصُفيُهذاُالجزءُحلُعددُ(ُ)5معادلةُ.
ُ(ُ)3جلساتُالمعالجةُوالتخزينُالتدريبية ُ
وفيهاُيتمُتدريبُوتعويدُالمفحوصينُعليُالدمجُماُبينُمهامُالمعالجةُومهامُالتخزينُوهىُتماثلُ
المهامُالحقيقيةُويُكملُفيهاُالمفحوصُعدد(ُ)1محا ُولةُمنُالحجمُالثالثيُأيُحلُعددُ(ُ)3معادلةُُواالحتفاظُ
بعددُ(ُ)3حرفُ،حيثُتعرضُالمعادلةُلحلهاُلمدة(ُ)3ثُيليهاُعرضُالحرفُلمدةُ(ُ)1200مليُثانيةُثمُ
االنتقالُللمعادلةُالتاليةُوهكذاُوبعدُاالنتهاءُمنُالمهمةُيقومُالمفحوصُباستدعاءُالحروفُالمع ُرُوضةُبعدُ
المعادالت ُثم ُينتقل ُإلي ُإجراء ُعدد(ُ )1محا ُولة ُمن ُالحجم ُالرباعي ُأي ُحل ُعدد(ُ )4معادلة ُُواالحتفاظُ
بعدد(ُ)4حروفُوبعدُاالنتهاء ُواستدعاءُالحروفُينتقلُإلجراءُعدد(ُ)1محا ُولة ُمنُالحجمُالخماسيُأيُ
حلُعددُ(ُ)5معادلةُُواالحتفاظُبعددُ(ُ)5حروفُ .
(ب)ُمكونُمهامُاالختبار ُ
وهي ُمهامُمماثلةُتمامُا ُلمهامُالمعالجةُوالتخزينُالتدريبيةُالسالفةُالذكرُولكنُفيُمهامُاالختبارُ

تترُاوح ُماُبينُُ 5-2محا ُولة ُوتُعرضُبشكلُعشوائيُوليسُبالترتيبُحتىُالُيتنبأُ
تتنوعُاحجامهاُولكنهاُ ُ
المفحوصُبعددُالحروفُالتيُيتمُاستدعائهاُفيُنهايةُكلُمحا ُولةُ،وعندُُإعدادُالمعادالتُالمستخدمةُفيُ
مهام ُاالختبار ُلحلها ُيتم ُمراعاة ُأن ُتكون ُنصف ُعدد ُالمعادالت ُصحيحة ُونصفها ُعددها ُخاطئ ُبقدرُ
اإلمكانُوتكررُكلُمهمةُ(ُ)3مراتُليكونُالعددُالنهائيُلعددُالمح ُاوالتُ(ُ)42محا ُولةُكالتالي ُ
المهمةُالثنائيةُ=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ6=3X2المهمةُالثالثية=ُ 9ُ=3X3
المهمةُالرباعية=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ12=3X4المهمةُالخماسية=ُُ 15=3ُX5
ُ....ليكونُاإلجماليُُ42=15+12+9+6محا ُولة ُ
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سادسا طريقة تصحيح المقياس
وبعدُانتهاءُمهامُاالختبارُيقومُالبرنامجُوبشكلُأ ُوتوماتيكيُبحسابُثالثُمعدالتُوهي:
المعدلُاأل ُولُ(التخزينُالمطلق) Absolute Storageوهو ُجمعُلكـ ـلُالمجموعاتُالتيُتمُاست ـدعـ ـ ـ ـائهاُ
بشكلُصحيحُعلىُسبيلُالمثالُإذاُاستدعىُفردُماُعددُ(ُ)3حروفُمنُالمجموعةُالثالثيةُوُ(ُ)4ح ـ ـ ـروفُ
من ُالمجمـ ـ ـ ـ ـوعةُالرباعيةُوعددُ(ُ)3حروفُمنُالمجموعةُالخماسيةُفإن ُمعدلُالتخزينُالمطلق ُهو(ُ)7
حيثُ(+4+3صفر)ُ ُ.
المعدلُالثاني ُ(التخزينُالنسبي)ُ Partial Storageفهوُعددُالحروفُالتيُتمُاستدعائهاُبشكلُصحيحُ
بغضُالنظرُعنُاكتمالُمجموعةُاالستدعاءُبشكلُكاملُأمُالُ،فعليُسبيلُالمثالُإذاُاستدعىُفردُماُعددُ
(ُ)3حروفُمنُالمجموعةُالثالثيةُوُ(ُ)4حروفُمنُالمجموعةُالرباعيةُوعددُ(ُ)3حروفُمنُالمجموعة ُ
ُالخماسيةُفإنُمعدلُالتخزينُالنسبيُهو(ُ)10حيثُ(ُ،)3+4+3يليُذلكُمعدلُكفاءةُالمعالجة ُ
(المعدلُالثالث) (معدلُكفاءةُالمعالجةُلمديُالعملية)Processing Efficiency OSPAN
هوُجمعُلعددُالمعادالتُالرياضيةُالتيُيستطيعُالفردُاإلجابةُعليهاُفيُالوقتُالمحددُلكلُمعادلة ُ
حساب الثبات والصدق التجريبيين الختبار مهمة مدى العملية المبرمج
قامُالباحثُبحسابُالمحدداتُالسيك ُومتريةُألدواتُالدراسةُالحاليةُقبلُالتطبيقُبشكلُنهائيُعلىُ
عددُ(ُ)60تلميذُوتلميذةُمنُتالميذُمدرس ـ ـةُكف ـ ـ ـ ـرُالترعةُالجديدُللتعليمُاألساسيُبالصفين ُاأل ُولُوالثانيُ
اإلعداديُبالفصلُالدراسيُاأل ُولُللعامُالدراسيُ2016/2015مُوهذاُماُيوضحهُالجدولُالتاليُ .
جدول(ُ)2عينةُتقنينُاألدوات ُ
بنين

بنات

متوسط عمري

26

34

 13.21عاما

االتساق الداخلي ُ

قامُالباحثُبحسابُاالتساق ُالداخليُبحسابُمعامالتُاإلرتباط ُماُبين ُدرجاتُأفرادُالعينةُعلىُ
معدلُالتخزينُالنسبيُلمجموعاتُاالختبار ُالمختلفةُ(الثنائية ُ– ُالثالثيةُ– ُالرباعيةُ– ُالخماسية)ُوالدرجةُ
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النهائيةُالناتجةُمنُحاصلُجمعُدرجاتُالفردُعلىُمجموعاتُاالختبارُالمختلفةُ ُوكانتُمعامالتُاالرتباطُ
كالتالي ُ
جدول(ُ)3معامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُمجموعاتُمهمةُمديُالعمليةُوالدرجةُالنهائية ُ
معامل االرتباط

المجموعة الثنائية

المجموعة الثالثية

المجموعة الرباعية

المجموعة الخماسية

الدرجة النهائية

*0.831

*0.908

*0.953

*0.957

*دالةُعندُمستويُُُ0.01

أوال الصدق التجريبي
قامُالباحثُبحسابُالصدقُالتجريبيُلهذاُالمقياسُفقطُبطريقة ُهماُصدقُالمحكُوسيعرضُلهُ
األنُكماُقامُالباحثُبحسابُالصدقُالتجريبيُالعامليُلبطاريةُكفاءةُالذاكرةُالعامل ـ ـ ـةُككلُ(اختبارُمهمةُ
م ـدىُالعمليةُُ+اختبارُمهمةُمديُالتطابق)ُبط ـ ـريقةُالتحليلُالعامل ـ ـ ـيُوهـ ـ ـ ـوُماُسيعرضُلهُالباحثُبعدُ
االنتهاءُمنُعرضُالمحدداتُالسيك ُومتريةُلكلُالمقياسيينُكلُعلىُحدهُ .
صدق المحك
تـ ـ ـمُحسـ ـ ـابُص ـ ـ ـدقُالمحكُللمقياسُعنُطـ ـ ـ ـريقُحسابُمع ـ ـاملُاالرتباط ُبينُدرج ـ ـ ـاتُالتالميذُ
عل ـ ـ ـي ُالمقياس ُالحالي ُودرجاتهم ُعلى ُاختبار ُللذكـ ـ ـاء ُوهو ُاختبار ُراف ـ ـن ُللمصفوفات ُالمتتابعةُ
القياسي(المعياري)ُ ُRSPMوكانتُمعامالتُاالرتباطُكالتاليُ ُ
ُُُجدول(ُ)4معامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُمهمةُمديُالعمليةُودرجاتُاختبارُرافن
معامل االرتباط

التخزين النسبي

التخزين المطلق

المعالجة

رافن

*0.685

*0.664

*0.414

*دالةُعندُمستويُُ#ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ0.01معُمالحظةُأنُمعاملُالتخزينُالنسبيُالمعدلُاألهمُحسبُاألدبياتُالعلمية
ُثانيا ثبات اختبار مهمة مدي العملية المبرمج ُ

قامُالباحثُبحسابُثباتُاالختبارُبطريقتينُهماُاعادةُاالختبارُوطريقةُكودرُريتشاردسونُ ُ
-1الثبات بطريقة إعادة االختبار
تمُإيجادُمعاملُاالرتباطُبينُدرجاتُأفرادُالعينةُعلىُمعاملُالتخزينُالنسبيُوذلكُبتطبيقُاالختبار ُ
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ُعلى ُنفسُالتالميذُمرتينُبفاصلُزمنيُيقدرُبُُ 15يوماُبينُزمنُالتطبيقُاأل ُوليُوالثاني ُ ُوكانتُقيمةُ
معاملُاالرتباطُتقدرُبُ 0.889وهيُدالةُعندُمستويُُ ُ0.01
-2الثبات بطريقة كودر – ريشاردسون
تمُايجادُمعام ـ ـ ـ ـلُالثباتُباستخـ ـ ـ ـدامُمعادلةُك ـ ـ ـودر-ريتشاردسونُُ 21وهيُطريقةُالُيلزمهاُمعرفةُ
تباينُالفقراتُولكنُيكفيهاُمعرفةُتباينُاالختبارُككلُوعددُبنودهُوالمتوسطُ ُوكانتُمعامالتُاالرتباطُلألبعادُ
المختلفةُكالتاليُ :
نُ 21
جدول(ُ)5معامالتُاالرتباطُالختبارُمهمةُمديُالعمليةُالمبرمجُبطريقةُكودر-ريتشاردسو ُ
معاملُاالرتباط ُ

التخزينُالنسبي ُ

التخزينُالمطلق ُ

المعالجة ُ

كودر-ريتشاردسونُُ 21

ُ *0.925

ُ *0.790

ُ *0.890

*دالةُعندُمستويُُ ُُ0.01

( )2اختبار مهمة مدى التطابق المبرمج )ُ Automated Symmetrical Span (ASymSpan
خطوات اعداد المقياس أوال :إعداد المقياس بالشكل الورقي
بعد ُقيام ُالباحث ُباالطالع ُعلى ُالعديد ُمن ُاألبحاث ُواألدبيات ُاألجنبية ُالتي ُتهتم ُبقياس ُكفاءة ُالذاكرةُ
العاملةُ،قـ ـ ـامُالباحثُبتصميمُالمقياسُبص ـ ـورتهُالورقيةُوقدُراع ـ ـيُالباحثُالنقاطُاألتيةُفيُعمليةُالتصميم ُ
ُأنُفكرةُقياسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُتستمدُمنهجيتهاُالعلميةُمنُاألساسُالنظريُالذيُيقفُخلفُالذاكرةُالعاملةُوهوُأنُالذاكرةُالعاملةُهيُمجالُعامُللمعالجةُوالتخزينُالمؤقتُواللذانُيحدثانُمعاُوبشكلُمتزامن؛ُ
لذاُعندُتصميمُالباحثُلفقراتُالمقياسُالحاليُراعيُالباحثُحدوثُتزامنيةُبينُالمعالجةُوالتيُتمثلتُفيُ
الحكمُعلي ُمديُتطابقُشكلُماُوبينُالتخزينُالمتمثلُفي ُاالحتفاظ ُببعضُالوحداتُبشكلُمؤقتُفيُ
الذاكرةُالعاملةُوقدُراعيُالباحثُأن ُتكون ُطبيعةُوحداتُالتخزينُومهامُالمعالجةُأكثر ُارتباطاُبالمكونُ
البصريُالمكانيُللذاكرةُالعاملةُأماُمكونُالمعالجةُاللفظيةُفيتولىُمقياسُمهمةُمدىُالعمليةُقياسهُ .
أماُالمكونُالتخزينيُفيُالمقياسُالحاليُباالحتفاظ بمكانُأحدُالمربعاتُذوُاللونُاألحمرُوالذيُيعرضُضمنُمصفوفةُرباعيةُ(4أعمدةُُ4ُXصفوف)ُكلُمربعاتهاُفارغةُعداُمربعُواحدُممتلئُباللونُاألحمر ُ
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ُوهوُالمربعُالمزمعُاالحتفاظُبمكانهُويختلفُمكانُظهورُذلكُالمربعُمنُمهمةُألخرىُُكالمثالينُالتاليينُ ُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
شكلُ(ُ)17مثالينُعلىُالمكونُالتخزينيُلمهمةُمديُالتطابق ُ
أماُمكونُالمعالجةُوالمتمثلُفيُمهمةُأحكامُالتطابقُفإنُالمشاركينُيرونُمصفوفةُمكونةُمنُعددُ(ُ8صف*ُُ8عمود)ُوبهاُبعضُالمربعاتُالممتلئةُباللونُاألسودُوالبعضُاألخرُفارغُويقومُالمشاركينُبالحكمُ
ماُإذاُكانُالشكلُمتطابقُأمُالُُSymmetricalعبرُمحورهُالرأسيُُVertical Axisويكونُنمطُالشكلُ
متطابقاُفيُنصفُالمح ُاوالتُوغيرُمتطابقُفيُالنصفُاألخرُكالمثالينُاآلتيينُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُُُُُُُُُُمُ1شكلُغيرُمتطابق ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
مُ2شكلُمتطابقُُُُُُُُُشكلُ(ُ)18مثالينُعلىُمكونُالمعالجةُلمهمةُمديُالتطابق ُ
ُكذلكُراعيُالباحثُأثناءُعمليةُاع ـ ــدادُالمقياسُتوفيرُجزءُتدريبيُيسبقُالجزءُالمتعلقُبمهامُاالختبار ُوينقسمُالجزءُالتدريبيُلثالثةُمكوناتُهمُ :
-1مكونُالتخزينُفقطُوفيهُيحتفظُالمفحوصُبالوحداتُالتخزينيةُفقطُبدونُايةُمعالجةُ .
-2مكونُالمعالجةُفقطُوفيهُيقومُالمفحوصُبالمعالجةُفقطُدونُحد ُوثُاحتفاظُوتخزينُ .
-3مكونُالمعالجةُوالتخزينُمعُاُوهوُيتشابهُفيُطبيعتهُمعُمهامُاالختبارُالتاليةُوفيهُتحدثُمعالجةُ ُوفيُ
نفسُالوقتُاحتفاظُ.وقدُهدفُالجزءُالتدريبيُعلى ُتعويدُالمفحوصينُعلى ُمهامُاالختبار ُبشكلُمتدرجُ

يضمنُفهمهمُالكاملُلفكرةُعملُالمقياسُبشكلُعمليُيخلوُمنُالتنظيرُغيرُالمفهومُوغيرُالواضحُ .
-أيضُاُراعيُالباحثُالعشوائيةُفيُعددُالوحداتُالمخزنةُُوالمستدعاهُبمعنيُأنُالمفحوصُقدُيخزنُعددُ ُ

منُالمربعاتُيس ُاويُُ(ُ)2فيُإحدىُالمهامُوقدُتكونُالمهمةُالتاليةُعددُالوحداتُالتخزينيةُبهاُ(ُ)4مثالُ ُ،
وذلكُحتىُنتجنبُتوقعُالمفحوصُلعددُالوحداتُالمستدعاه.
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ثانيا صدق المحكمين
ُبعدُإعدادُالمقياسُفي ُصورتهُاأل ُوليُالورقيةُقامُالباحثُبعرضُالمقياسُعلي ُالسيمينارُالنوعيُ
لعلمُالنفسُالمعرفيُبقسمُعلمُالنفسُالتربويُبكليةُالتربيةُ/جامعةُالمنصورةُبتاريخُ(ُُُ2015ُ/ُ6ُ/6وهوُ
سيمينارُدوريُيعقدُباألسبوع ُاأل ُولُمنُكلُشهرُيجتمعُبهُالسادةُاألساتذةُالمهتمينُبالجانب ُالمعرفيُ
جوانب ُمعرفيةُأيضا)ُحيث ُقامُالباحثُ
باإلضافةُإليُباحثيُالماجستيرُوالدكتوراه ُالذينُتتنا ُول ُأبحاثهمُ ُ
بتقديمُشرحاُتفصيلياُللمقياسُوطلبُمنُالسادةُالحضورُابداءُالرأيُالعلميُ،وفيُضوءُعمليةُالتحكيمُ
وابداءُاآلراءُالعلميةُوماُصاحبُذلكُمنُنقاشاتُوتوضيحاتُ،تمُتوجيهُالباحثُلآلتي ُ
الا ُمن ُمهمة ُمدي ُالتشابه ُأصبح ُمهمة ُمدي ُالتطابق ُوذلك ُألن ُكلمةُ
عنوان ُالمقياس ُفبد ُ
 ُتم ُتغيير ُ ُُ Symmetryتعنيُالتناظرُأو ُالتطابقُ،كماُأن ُالمفحوصُيقومُبالحكمُعلى ُمديُتطابقُالشكل ُالمقسمُ
إلىُنصفينُوفيُحالةُوجودُاختالفُمهماُكانُبسيطاُيحكمُبعدمُتطابقهاُرغمُوجودُقدرُكبيرُمنُالتشابهُ .
تترُاوح ُاعدادُمجموعاتُ
المقياسُبصورتهُاأل ُوليةُطويلُجداُحيثُكانتُجلساتُالتدريبُالتخزينيةُفقطُ ُالمربعاتُالمستهدفُتخزينهاُواسترجاعهاُبهاُمنُ(ُ)7-2وتمُاختزالهاُمنُ(ُ)5-2فقطُ،حيثُأنُاألعدادُ
(ُ)7-6حروفُيصعبُعلى ُتالميذُالمرحلةُاإلعداديةُ(عينةُالدراسة)ُاالحتفاظ ُبهاُخاصةُمعُظروفُ
المعالجةُ(أحكامُالتطابق)ُ .
كماُأن ُجلساتُتدريبُالمعالجةُفقطُقدُتمُاختصارُعددُالمح ُاوالت ُالمزمعُتدريبُالتالميذُعليهاُمنُ(ُ)15محا ُولة ُإليُ(ُ)10مح ُاوالت ُحتيُالُيشعر ُالتالميذُبالمللُ،ويالحظُزيادةُعددُالمح ُاوالت ُالتدريبيةُ
للمعالجةُبالنسبةُلمقياسُمهمةُمديُالتطابقُعنُنظيرتهاُفي ُمقياسُمهمةُمديُالعمليةُوذلكُألن ُحلُ
المعادالتُالحسابيةُفيُمهمةُمديُالعمليةُأمرُمعتادُبالنسبةُللتلميذُحيثُيتمُتنا ُولهُفيُمناهجُالرياضياتُ
من ـ ـذُسن ـ ـواتُالدراس ـ ـةُاأل ُولـ ـيُ،أما ُالحك ـ ـ ـم ُعلي ُمـ ـ ـديُتطابقُاألشكالُذاتُالمربعاتُالسوداء ُوالفارغةُ
فيتميزُبقدرُمنُالجدةُالنسبيةُوبالتاليُاقلُاعتياداُبالنسبةُللتالميذُُُ .
-وجلساتُالمعالجةُوالتحزينُالتدريبيةُمعُا ُتمُاختزالهاُإلى ُعددُ(ُ)2محا ُولة ُمنُالنوعُالثنائيُ(ُ 2شكلُ

توفيرُللوقتُوحتىُالُيصابُالمفحوصُبالمللُ .
معالجةُُ2ُ+مربعُتخزين) بعدُأنُكانتُ(ُ)5مح ُاوالتُ ُُا
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-جلساتُمهامُاالختبارُاختزلتُأيضُاُاعدادهاُمن(ُ)3مح ُاوالتُلكلُمجموعةُمنُ(ُ)7-2إلىُ(ُ)3مح ُاوالتُ

لكلُمجموعةُمنُ(ُ)5-2ثمُحذفت ُالمجموعاتُالسداسيةُوالسباعيةُفأصبحُعددُمهامُاالختبار ُالتيُيتمُ
قياسها(ُ)42بدالُمن(ُ)75حتىُالُيشعرُالتلميذُبالمللُوتتناقصُدافعيتهُنتيجةُالطولُالمفرطُلالختبارُ .
تمُتغييرُمسميُمكون ُالمهامُالحقيقيةُإلى ُمهامُاالختبار ُوهوُالمكون ُالمختصُبالقياسُالفعليُألداءُالمفحوصينُويليُالمكونُالتدريبيُ .
ثالثا الدراسة االستطالعية

بعدُإجراءُالبرمجةُاإللكترونيةُاألوليةُللمقياسُوتحويلهُمنُصورةُورقيةُإليُنسخةُرقميةُ(إلكترونية)ُ
قامُالباحثُبتطبيقهُعليُعددُ(ُ)60تلميذُبمدرسةُكفرُالترعةُالجديدةُاإلعداديةُللبنينُمنُتالميذُالصفينُ
األ ُولُوالثانيُاإلعداديُخاللُالفصلُالدراسيُاأل ُولُللعامُالدراسيُ2016/2015مُوذلكُبهدفُالتأكدُمنُ
يةُالمستهدفُالتطبيقُعليهاُ،وأيضُا ُلحسابُمتوسطُ
ُ
مالئمةُعباراتُالمقياس(بنوده)ُلطبيعةُالمرحلةُالعمر
الشاشةُوأيضا ُمتوسطُزمنُحلُالمعادلةُ،وقدُتم ُحسابُمتوسطُزمنُعرضُ
ُ
زمنُعرضُالحرفُعلي ُ

المربعُفكان(ُ)1500مليُثانيةُمعُالعلمُبأنُالمعدالتُالعالميةُكماُتوضيحهُفيُاإلطارُالنظريُتتراوحُماُ
بين(ُ)800ملليُثانيةُفيُبعضُالدراساتُوفيُدراساتُأخريُكان(ُ)1000ملليُثانيةُ،وتمُأيضاُحسابُ
متوسطُزمنُالحكمُعليُتطابقُالشكل(ُ )3ثانية ُفي ُحينُأن ُالمعدالتُالعالميةُكماُتمُتوضيحه ُباإلطارُ
النظريُ(ُ)2.5ثانية ُ
رابعا طريقة تطبيق المقياس
يتمُتطبيقُالمقياسُبشكلُمبرمجُباستخدامُاجهزةُالحاسبُويتمُاالستجابةُعليهُباستخدامُالما ُوسُ(الفأرة)ُ . ُراعي ُالباحث ُعند ُتطبيق ُالمقياس ُعلى ُالعينة ُاألساسية ُللبحث ُوكذا ُعند ُمراحل ُالتطبيق ُاأل ُوليُ(استطالعيةُوتقنين)ُاستخدامُأجهزةُكمبيوترُلهاُنفسُالمواصفاتُفالمعالجُُProcessor 1.00 GHz
وذاكرةُوصولُعشوائيةُُ RAM 512MBوشاشةُُ 17بوصةُوتمُضبطُنقاءُالشاشةُُ Resolutionعلىُ
-768*1024لكلُاألجهزةُودرجةُاستضاءةُُBrightness Levelعليُأعليُمعدلُوذلكُلوضوحُالرؤيةُ.
وكلُاجهزةُالحاسبُبهاُنسخةُُ.Windows XP SP2واإلعداداتُوالمواصفاتُالسابقةُهيُالمتاحةُفيُ
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غالبيةُأجهزةُالمدارسُفيُضوءُاإلمكانياتُالمتاحةُ،أما ُالمقياسُفمعدُللعملُعلى ُكافةُأجهزةُالكمبيوترُ
والالبُتوبُوعليُكافةُنسخُالويندوزُحتىُأخرُإصدارُُ .Windows 10
خامسا مكونات االختبار
يتكونُاالختبارُمنُجزئيينُرئيسيينُهماُ(أ)ُالمكونُالتدريبيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ب)ُمكونُمهامُاالختبار ُ
ُأوالُالمكونُالتدريبي ُ
ويهدفُلتدريبُوتعويدُالطالبُ(المفحوصين)ُعلىُمهامُالمقياسُبشكلُمتدرجُويتكونُالجزءُالتدريبيُمنُ
ثالثُجلساتُتدريبيةُفرعيةُهمُ :
ُ(ُ)1جلساتُالتخزينُفقطُُُُُُُُُُُُ(ُ)2جلساتُالمعالجةُفقطُُُُُُُُُُُُ(ُ)3جلساتُالمعالجةُوالتخزين ُ
(ُ)1جلساتُالتدريبُالتخزينيةُفقطُStorage Session Only
وتختصُبتدريبُالمفحوصينُعلىُاالحتفاظُبمكانُأحدُالمربعاتُذوُاللونُاألحمرُوالذيُيعرضُ
ضمنُمصفوفةُرباعيةُ(ُ4أعمدةُُ4ُXصفوف)ُكلُمربعاتهاُفارغةُعداُمربعُواحدُممتلئُباللونُاألحمرُ
وهوُالمربعُالمزمعُاالحتفاظ ُبمكانهُويختلفُمكان ُظهورُذلكُالمربعُمنُمهمةُألخرىُ.وقدُقُسمت ُمهامُ
التخزينُالتدريبيةُتلكُإلى ُ(ُ)4مهامُتدريبيةُحسبُعددُالمربعاتُالمزمعُاستدعائهاُوالتيُتبدأُبالمهمةُ
الثنائيةُ،الثالثيةُ،الرباعيةُ،وأخيرُالخماسيةُوكلُمهمةُتكررُمرتينُمتتاليتينُ ُ،وفيُنهايةُكلُمهمةُتظهرُ
المصفوفة ُالرباعية ُولكن ُمربعاتها ُكلها ُفارغة ُبشكل ُتام ُويقوم ُالمفحوص ُبالضغط ُبزر ُالما ُوس ُعلىُ
المربع ـ ـ ـ ـاتُالفارغةُالتيُظهرُبهاُالمربعُذوُاللـ ـ ـ ـونُاألحم ـ ـ ـرُحسبُترتيبُظهـ ـ ـورهُوالزمنُالمفترضُلمدةُ ُ
عرضُالمربعُ1500مليُثانيةُ،ويقدمُالبرنامجُتغذيةُمرتدةُفوريةُعنُدقةُاستجابةُالمفحوص ُ
(ُ)2جلساتُتدريبُالمعالجةُفقطُُُProcessing Session only
وتهدفُتلكُالجلساتُإلى ُتدريبُوتعويدُالمفحوصينُعلى ُالحكمُعلي ُدرجةُتطابق ُشكلُمكونُ
منُمصفوفةُثمانيةُ(ُ8صفُ*ُُ8عمود)ُوذلكُبالحكمُعلىُدرجةُتماثلهاُعبرُمحورُرأسيُيقسمُالمصفوفةُ
رأسياُإلىُجزئيينُمتسا ُويينُفيُعددُالمربعاتُوالزمنُالمفترضُلمدةُعرضُالشكلُعلىُشاشةُالكمبيوترُ
ُ3ثانيةُ،ويتمُالمفحوصُفيُهذاُالجزءُالحكمُعلىُمديُتطابق(ُ)10أشكالُ .
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(ُ)3جلساتُالمعالجةُوالتخزينُالتدريبية ُ
وفيهاُيتمُتدريبُوتعويدُالمفحوصينُعليُالدمجُماُبينُمهامُالمعالجةُومهامُالتخزينُوهىُتماثلُ
الاُالمصفوفةُالثمانيةُوالتيُيحكمُعليُدرجةُ
المهامُالحقيقيةُوتتكونُمنُمهمتينُ(ُ،)2(،)1حيثُيُعرضُ ُأوُ
تطابقهاُعبرُمحورُرأسيُيقسمهاُرأسياُلجزئيينُمتسا ُويينُوالزمنُالمفترضُلعرضُتلكُالمصفوفة(ُ)3ثانيةُ
وبعدُأن ُيقدمُالمفحوصُاستجابتهُتظهرُالمصفوفةُالرباعيةُوالتيُبهاُمربعُواحدُممتلئُباللون ُاألحمرُ
ويجبُعليُالمفحوصُاالحتفاظُبمكانهُليتمُاستدعائهُفيماُبعدُويعرضُلمدةُتقدرُب(ُ)1500ملليُثانيةُ،
وتكررُتلكُالمهمةُمرتينُوبعدُاالنتهاءُيعرضُالبرنامجُمصفوفةُرباعيةُفارغةُبشكلُكاملُيقومُالمفحوصُ
باستدعاء ُترتيبُظهور ُالمربعين ُبالضغطُعلي ُالمربعاتُالفارغة ُالمناسبةُ،وبعدها ُيقدمُالبرنامج ُتغذيةُ
مرتدةُعنُمدىُدقةُاستجاباتُالمفحوصُعليُكلُمنُمهمةُالمعالجةُأوُمهمةُالتخزينُوبنفسُالطريقةُتتمُ
المهمةُالثانيةُلينتقلُالمفحوصُبعدُذلكُلمهامُاالختبارُ .
(ب)ُمكونُمهامُاالختبار ُ
وهيُمهامُمماثلةُتماماُلمهامُالمعالجةُوالتخزينُالتدريبيةُالسالفةُالذكرُولكنُفيُمهامُاالختبارُتتنوع ُ
تترُاوحُماُبينُُ5-2محا ُولةُوتعرضُبشكلُعشوائيُوليسُبالترتيبُحتىُالُيتنبأُالمفحوصُ
ُاحجامهاُولكنهاُ ُ
بعددُالمربعاتُالتيُيتمُاستدعائهاُفيُنهايةُكلُمحا ُولةُ،وعندُإعدادُاالشكالُالمستخدمةُفيُمهامُاالختبارُ
للحكمُعلى ُدرجةُتماثلهاُيتمُمراعاةُتس ُاوىُ ُعددُاالشكالُالمتماثلةُمعُعددُاألشكالُغيرُالمتماثلةُويتمُ
تكرارُكلُحجمُمنُُ5-2ثالثُمراتُليكونُعددُالمح ُاوالتُفيُنهايةُالمقياسُُ42محا ُولةُكالتاليُ :
المهمةُالثنائيةُ=ُُُُُُُُُُ6=3X2المهمةُالثالثية=ُُُُُُُُُُ9=3X3المهمةُالرباعية=ُ 12ُ=3X4
المهمةُالخماسية=ُُ.....ُ15=3X5ليصبحُاإلجماليُُ42=15+12+9+6محا ُولة ُ
سادسا طريقة تصحيح المقياس
وبعدُانتهاءُمهامُاالختبارُيقومُالبرنامجُوبشكلُأ ُوتوماتيكيُبحسابُخمسُمعدالتُوهيُ :
المعدلُاأل ُولُ(التخزينُالمطلق) Absolute Storageوهي ُجمعُلكلُالمجموعاتُالتيُتمُاستدعائهاُ
بشكلُصحيحُعلىُسبيلُالمثالُإذاُاستدعىُفردُماُعدد(ُ)3مربعاتُمنُالمجموعةُالثالثيةُو(ُ)4مربعاتُ
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منُالمجموعةُالرباعيةُوعدد(ُ)3مربعاتُمنُالمجموعةُالخماسيةُفإنُمعدلُالتخزينُالمطلقُهو(ُ)7حيثُ
(+4+3صفر)ُ ُ.
المعدلُالثانيُ(التخزينُالنسبي)ُ Partial Storageفهوُعددُالمربعاتُالتيُتمُاستدعائهاُبشكلُصحيحُ ُ
بغضُالنظرُعنُاكتمالُمجموعةُاالستدعاءُبشكلُكاملُأمُالُ،فعليُسبيلُالمثالُإذاُاستدعىُفردُماُعددُ
(ُ)3مربعاتُمنُالمجموعةُالثالثيةُوُ(ُ)4مربعاتُمنُالمجموعةُالرباعيةُوعددُ(ُ)3مربعاتُمنُالمجموعةُ
الخماسيةُفإنُمعدلُالتخزينُالنسبيُهوُُ10حيثُ(ُ،)3+4+3يليُذلكُمعدلُكفاءةُالمعالجة ُ
(المعدلُالثالث) معدلُكفاءةُالمعالجةُلمديُالتطابقProcessing Efficiency Symspan
هوُعددُالمصفوفاتُالتيُيستطيعُالفردُالحكمُعلىُدرجةُتطابقهاُخاللُالوقتُالمحددُلكلُمصفوفةُ .
حساب الثبات والصدق التجريبيين الختبار مهمة مدى التطابق المبرمج
قامُالباحثُبحسابُالمحدداتُالسيك ُومترية ُألدواتُالدراسةُالحاليةُقبلُالتطبيقُبشكلُنهائيُعلى ُعددُ
(ُ)60تلميذُوتلميذةُمنُتالميذُمدرسةُكفرُالترعةُالجديدُللتعليمُاألساسيُبالصفينُاأل ُولُُوالثانيُاإلعداديُ
بالفصلُالدراسيُاأل ُولُللعامُالدراسيُ2016/2015مُ .
االتساق الداخلي
ُُُ

ُُُقامُالباحثُبحسابُاالتساقُالداخليُبحسابُمعامالتُاالرتباطُماُبينُدرجاتُأفرادُالعينةُعلىُ

معدلُالتخزينُالنسبيُلمجموعاتُاالختبار ُالمختلفةُ(الثنائية ُ– ُالثالثيةُ– ُالرباعيةُ– ُالخماسية)ُوالدرجةُ
النهائيةُالناتجةُمنُجمعُدرجاتُالفردُعلىُمجموعاتُاالختبارُالمختلفةُ ُوكانتُمعامالتُاالرتباطُكالتالي ُ
ُُُُُُُُُُُجدول(ُ)6معامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُمجموعاتُمهمةُمديُالتطابقُوالدرجةُالنهائية ُ
معامل االرتباط

المجموعة الثنائية

المجموعة الثالثية

المجموعة الرباعية

المجموعة الخماسية

الدرجة النهائية

*0.729

*0.839

*0.837

*0.895

*دالةُعندُمستويُُُ0.01

أوال الصدق التجريبي
قامُالباحثُبحسابُالصدقُالتجريبيُلهذاُالمقياسُفقطُبطريقةُصدقُالمحكُوسيُعرضُلهُاألن ُ
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ُكماُقامُبحسابُالصدقُالتجريبيُالعامليُلبطاريةُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُككلُ(اختبارُمهمةُمدىُ
العمليةُُ+اختبارُمهمةُمديُالتطابق)ُبطريقةُالتحليلُالعامليُوهوُماُسيعرضُلهُالباحثُبعدُاالنتهاءُمنُ
عرضُالمحدداتُالسيك ُومتريةُلكلُالمقياسيينُكالُعلىُحدةُ .
صدق المحك
تمُحساب ُصدق ُالمحكُللمقياس ُعنُطريقُحساب ُمعامل ُاالرتباط ُبين ُدرجاتُالتالميذ ُعلىُ
للمصفوفاتُالمتتابعةُالقياسي(المعياري)ُRPM
ُ
المقياسُالحاليُودرجاتهمُعلىُاختبارُللذكاءُوهوُاحتارُرأفنُ
ُوكانتُمعامالتُاالرتباطُكالتالي ُ
ُُُجدول(ُ)7معامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُمهمةُمديُالتطابقُودرجاتُاختبارُرافن
معامل االرتباط

التخزين النسبي

التخزين المطلق

المعالجة

رافن

*0.554

*0.440

*0.543

*دالةُعندُمستويُُ#ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ0.01معُمالحظةُأنُمعاملُالتخزينُالنسبيُالمعدلُاألهمُحسبُاألدبياتُالعلمية

ثانيا ثبات اختبار مهمة مدي التطابق المبرمج
قامُالباحثُبحسابُثباتُاالختبارُبطريقتينُهماُاعادةُاالختبارُوطريقةُ–كودرُريتشاردسونُ ُ
-1الثبات بطريقة إعادة االختبار
تمُإيجادُمعاملُاالرتباطُبينُدرجاتُأفرادُالعينةُعلىُمعاملُالتخزينُالنسبيُوذلكُبتطبيقُاالختبارُ
علىُنفسُالتالميذُمرتينُبفاصلُزمنيُيقدرُبُ(ُ)15يوماُبينُزمنُالتطبيقُاأل ُوليُوالثانيُ ُوكانتُقيمةُ
معاملُاالرتباطُتقدرُبُ(ُ)0.794وهوُدالُعندُمستويُُ ُ0.01
-2الثبات بطريقة كودر – ريشاردسون
نُ 21وهيُطريقةُالُتحتاجُإلىُمعرفةُ
تمُايجادُمعاملُالثباتُباستخدامُمعادلةُكودر-ريتشاردسو ُ
تباينُالفقراتُولكنُيكفيهاُمعرفةُتباينُاالختبارُككلُوعددُبنودهُوالمتوسطُ ُوكانتُمعامالتُاالرتباطُلألبعاد ُ
ُالمختلفةُكالتاليُ :
ُُُُُ ُ
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ُجدول(ُ)8معامالتُاالرتباطُالختبارُمهمةُمديُالتطابقُالمبرمجُبطريقةُكودر-ريتشاردسونُُ 21
معامل االرتباط

التخزين النسبي

التخزين المطلق

المعالجة

كودر-ريتشاردسون21

*0.87

*0.58

*0.81

*دالةُعندُمستويُُُ0.01

الصدق العاملي لبطارية اختبارات كفاءة الذاكرة العاملة
اختباريُمهمةُمديُالعمليةُومهمةُمديُالتطابقُإليُقياسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ
يهدفُكالُمنُ ُ
في ُبعدي ُالمكون ُاللفظي(تخزين ُلفظي) ُوتفاعله ُمع ُالمكون ُالتنفيذي(معالجة) ُوبعد ُالمكون ُالبصريُ
لفظيُوالبصريُ
ُ
المكاني(تخزينُبصريُمكاني)ُوتفاعلهُمعُالمكونُالتنفيذيُويشكلُكلُمنُتلكُالمكوناتُ(ُال
المكاني ُُوالمكون ُالتنفيذي)ُالذاكرةُالعاملةُبالشكلُاألعم؛ ُلهذاُهدفُالباحثُاليُحسابُصدقُالبطاريةُ
ككلُرغمُحسابهُلصدقُمكوناتهاُالفرعيةُوذلكُمنُأجلُمزيدُمنُالدقةُالعلميةُوإلثباتُأنُمكوناتُالبطاريةُ
حيثُتهدفُالمقاييسُحتيُواُنُاختلفتُفيُطبيعةُمفرداتهاُإليُقياسُ
ُ
بينهاُقدرُكبيرُمنُالتباينُالمشتركُ
مكوناتُالذاكرةُالعاملةُ،لذاُلجأُالباحثُإليُحسابُالصدقُالعامليُألبعادُالمقياسينُوهمُ(ُتخزينُنسبيُ
لفظيُُ-تخزينُمطلقُلفظيُُ-معالجةُلفظيةُُ+تخزينُنسبيُبصريُُ-تخزينُمطلقُبصريُُ-معالجةُ
بصرية)ُإليجادُالعواملُالمشتركةُبينهمُسواءُالعامةُأوُالنوعيةُ .
وقدُقامُالباحثُبإيجادُالجذرُالكامن ُEigenvaluesلمصف ُوفةُالمعامالتُاالرتباطيةُلبنودُالبطاريةُ،ثمُتمُ
إجراءُالتحليلُالعامليُبطريقةُالمكوناتُاألساسيةُُPrinciple Componentsمعُتدويرُمتعامدُللمحاُورُ
بطريقةُُVarimaxوقدُتمُاستخ ـ ـدامُمحكُالج ـ ـذرُالكامـ ـ ـ ـنُواحدُصحيحُللعواملُالتيُتمُاستخراجهاُ،هذهُ
وقدُتمُاستخراجُعاملينُمنُالتحليلُالعامليُلبطاريةُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدول(ُ)9التحليلُالعامليُبطريقةُالمكوناتُاألساسيةُألبعادُبطاريةُكفاءةُالذاكرةُالعاملة ُ
الجذر الكامن Eigenvalues

مجموع مربعات التشبعات

مجموع مربعات التشبعات المعاد
تدويرها

مكونات
الكلي

التباين%

االشتراكيات%

الكلي

التباين%

االشتراكيات%

الكلي

التباين%

االشتراكيات%

1

3.249

54.142

54.142

54.142 3.249

54.142

48.991 2.939

48.991

2

1.324

22.067

76.209

22.067 1.324

76.209

27.219 1.633

76.209

3

0.775

12.911

89.120

4

0.490

8.164

97.285

5

0.119

1.984

99.269

6

0.0.44

0.731

100.00

كذلكُقامُالباحثُبرسمُالعالقةُبينُالمكوناتُوقيمةُالجذرُالكامنُلكلُمنهاُكالتاليُ :

شكلُ(ُ)19رسمُبيانيُللعالقةُماُبينُرقمُمكوناتُبطاريةُالذاكرةُالعاملةُوقيمةُجذرهُالكامن
ويتضحُمنُالسابقُوجودُعاملينُ ُويؤك ـ ـ ـدُذلكُمصفوفةُالمك ـ ـ ـ ـوناتُودرجةُتشبعُكـ ـ ـ ـلُبعدُبتلكُالع ـ ـ ـ ـوامل ُ
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ُُُُجدول(ُ)10مصفوفةُمكوناتُبطاريةُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُ(تحليلُعامليُبطريقةُالمكوناتُالرئيسية) ُ
المكون

األبعاد

ُ

*عاملينُتمُاستخراجهما ُ

1

2

التخزين النسبي اللفظي 0.886

0.011-

التخزين المطلق اللفظي 0.875

0.054-

المعالجة اللفظية 0.447

0.708

التخزين النسبي البصري 0.833

0.312-

التخزين المطلق البصري 0.786

0.408-

المعالجة البصرية 0.431

0.746

أصبحُمنُالمؤكدُاألن ُوجودُعاملينُأحداهماُيستقطبُأكبرُقدرُمنُالتباينُُُ %54.142وهوُ
العاملُ(ُ)1أوُاأل ُولُوسجلتُأكبرُقيمُلتشبعاتُذلكُالعاملُأمامُأبعادُ(التخزينُالنسبيُوالتخزينُالمطلق)ُ
لكال ُالمكونينُاللفظيُوالبصريُأما ُالعاملُالثاني ُفقدُاستقطبُُ %22.067منُالتباينُوهوُالعاملُ(ُ)2
وسُجلتُأكبرُقيمُلتشبعاتُذلكُالعاملُأمامُبعدُ(المعالجة)ُلكالُالمكونينُاللفظيُوالبصريُونتيجةُالتحليلُ
العامليُتلكُتتفقُمعُماُهوُثابتُفيُأدبياتُالذاكرةُالعاملةُومعُماُتمُتنا ُولهُبالتفصيلُفيُاإلطارُالنظريُ
وطرقُقياسُالذاكرةُالعاملةُمنُأنُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُيتشاركهاُعامالنُبشكلُرئيسيُهماُالتخزينُ ُويمثلهُ
العاملُاأل ُولُوالمعالجةُويمثلها ُالعاملُالثانيُ،ويالحظُأن ُعاملُالتخزينُقدُسجلُدرجةُتشبعُمتوسطةُ
موجبةُأمامُبعدُالمعالجةُبنوعيهُاللفظيُوالبصريُولمُيسجلُدرجةُتشبعُسالبةُوذلكُألنُالمعالجةُتتضمنُ
قدراُمنُالتخزينُفلكيُيستطيعُالمفحوصُحلُالمعادلةُالحسابيةُيجبُأنُيحتفظُبأرقامهاُفيُذاكرتهُالعاملةُ،
البدُوأنُيحتفظُبأماكنُتوزيعُالمربعاتُ
وبنفسُالطريقةُلكيُيستطيعُالحكمُعليُتطابقُالمصفوفةُالثمانيةُ ُ
السوداءُوالفارغةُحتيُتحدثُالمقارنةُ،وعليُالعكس ُمنُذلكُيالحظُأن ُعاملُالمعالجةُقدُسجلُدرجةُ
تشبعُسالبةُأمامُأبعادُالتخزينُالنسبيُوالمطلقُبنوعيهاُاللفظيُوالبصريُوذلكُألنُعمليةُالتخزينُمؤقتةُ
وسريعةُالُتتضمنُأيةُمعالجاتُوخاصةُأنُالوحداتُالمخزنةُذاتُطبيعةُمجردةُاماُحروفُأوُمربعات ُ
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ُوبالتاليُتخلوُمنُالمدلوالتُالتيُتستدعيُقدراُمنُالمعالجةُ.
(ب)بطارية اختبارات االنتباه االنتقائي المبرمجة
( )1اختبار االنتباه االنتقائي البصري (مهمة المربعات الملونة)Colored Square Task (CST
خطوات إعداد المقياس (أوال) إعداد المقياس بالشكل الورقي
بعدُقيامُالباحثُباالطالع ُعلى ُالعديدُمنُاألبحاث ُواألدبياتُاألجنبيةُالتيُتهتمُباالنتباه ُبشكلُ
عامُوباالنتباهُاالنتقائيُعليُوجهُاألخصُ،قامُالباحثُبتصميمُالمقياسُبصورتهُالورقيةُ ُوقدُراعيُالباحثُ
النقاطُاألتيةُفيُعمليةُالتصميمُ :
تقومُفكرةُالمقياسُعلي ُوجودُمثيرُمستهدفُيقعُفي ُمنتصفُعددُمنُالمثيراتُغيرُالمستهدفةُوالتيُتعرفُباسمُالمشتتاتُُDistractorsويُطلبُمنُالمشاركينُوبأقصىُسرعةُالحكمُعليُطبيعةُذلكُالمثيرُ
وذلكُبالضغطُعليُزرُمعينُفيُلوحةُالمفاتيحُفيُحالةُأنُيكونُللمثيرُصفهُماُيتميزُبهاُ،أوُالضغطُ
عليُزرُأخرُفي ُحالةُأن ُيكون ُالمثيرُقدُظهرُبصيغةُأخريُ ُوأن ُيتفادى ُ(يتجاهل)ُالمشتتاتُالبصريةُ
ُ Flankersالتيُتحيطُبالمثيرُالمستهدفُوهذاُاإلجراءُهوُمحورُعمليةُاالنتباه ُاالنتقائي ُوهي ُالتركيزُ
ُFocusingمعُالمثيراتُالمستهدفةُوتجاهلُالمشتتاتُ .
ي ُأفقيُ
وفيُالمقياسُالحاليُيظهرُأمامُالمفحوصُثالثةُمربعات ُمتسا ُوية ُالمساحةُوتصطفُفي ُمستو ُاأللوانُويطلبُمنُالمفحوصُالتركيزُمعُلونُالمربعُالموجودُبالمنتصفُ
واحدُولكنهاُقدُتكونُمختلفةُفيُ ُ
وتجاهلُالمربعاتُالملونةُالموجودةُعلىُالجانبيينُ .
فإذاُكانُلونُالمربعُالموجودُبالمنتصفُأحمرُأوُأخضرُفإنُالمفحوصُيضغطُعليُالسهمُاليمينُبلوحةُالمفاتيحُ

ُ

كالمثالينُالتتاليين ُ
ُ
مُ 1
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م2
ُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُ
شكلُ(ُ)20مثاليينُعلىُاالنتباهُاالنتقائيُالبصريُ
واذاُكانُلـ ـ ـونُالمربعُالذيُبالمنتصفُأزرقُأوُأخضرُفإنُالمفحوصُيضغطُعليُالسهمُاليسارُبلوحةُالمفاتيحُ

ُ

كالمثاليينُالتاليين:
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم1

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم2
ُ
شكلُ(ُ)21مثاليينُأخريينُعلىُاالنتباهُاالنتقائيُالبصريُ
ثانيا صدق المحكمين
بعدُإعدادُالمقياسُفي ُصورتهُاأل ُوليُالورقيةُقامُالباحثُبعرضُالمقياسُعلي ُالسيمينارُالنوعيُ
لعلمُالنفسُالمعرفيُبقسمُعلمُالنفسُالتربويُبكليةُالتربيةُ/جامعةُالمنصورةُبتاريخُُ(ُُ2015ُ/ُ7ُ/4وهوُ
سيمينارُدوريُيعقدُباألسبوع ُاأل ُولُمنُكلُشهرُيجتمعُبهُالسادةُاألساتذةُالمهتمينُبالجانب ُالمعرفيُ
جوانب ُمعرفيةُأيضا)ُحيث ُقامُالباحثُ
باإلضافةُإليُباحثيُالماجستيرُوالدكتوراه ُالذينُتتنا ُول ُأبحاثهمُ ُ
بتقديمُشرحُا ُتفصيليُا ُللمقياسُوطلبُمنُالسادةُالحضورُابداءُالرأيُالعلميُ،وفيُضوءُعمليةُالتحكيمُ
وابداءُاآلراءُالعلميةُوماُصاحبُذلكُمنُنقاشاتُوتوضيحاتُ،تمُتوجيهُالباحثُلآلتي:

190

تغييرُط ـ ـ ـريقةُاستج ـ ـ ـابةُالمفح ـ ـ ـ ـوصينُعلىُاالختبارُحيثُك ـ ـ ـ ـانُالمزمعُفيُالبدايةُأنُتكونُُاستجابة ُُالمفحوصينُعلىُظهورُالمربعاتُباستخدامُحروفُفيُلوحةُالمفاتيحُ،فالمفحوصُكانُمنُالمفترضُأنُ
يضغطُعلىُالحرفُ)ُ(Lفيُحالةُظهورُالمربعاتُالحمراءُوالخضراءُفيُالمنتصفُويضغطُعلىُالحرفُ
)ُ (Sفي ُحالةُظهورُالمربعاتُالزرقاءُوالصفراءُفي ُالمنتصفُ،وتمُاستبدالُذلكُبالضغطُعلى ُاألسهمُ
اليمينُواليسارُفيُلوحةُالمفاتيحُكماُتمُتوضيحهُمسبقاُوذلكُلسهولةُاستخدامُالسهمينُفيُلوحةُالمفاتيحُ
ولقربهماُمنُبعضُوكذاُلسهولةُالربطُذهنياُبينُطريقةُاالستجابةُوطبيعةُالمثيراتُالمعروضةُ .
ثوانيُبينُكلُمجموعةُمنُالمثيراتُ،حيثُكانُالمفترضُفيُ
تمُتوجيهُالباحثُلعملُاستراحةُلمدةُ(ُ ُ)10البدايةُأنُيستجيبُالمفحوصُعلىُعددُ(ُ)72محا ُولةُبشكلُمتتاليُولكنُتمُتقسيمهمُبناءاُعلىُتوجيهاتُ
ىُ
التحـ ـ ــكيمُإلىُثالثُمجم ـ ـ ــوعاتُتتكونُكلُمجم ـ ـ ــوعةُمنُ(ُ)24محا ُولةُويفصلُكلُمجموعةُعنُاألخر ُ
ثوانيُيعرضُبهاُعددُاالستجاباتُالصحيحةُومتوسطُزمنُاالستجابةُ .
استراحة(ُ ُ)10
ثالثا الدراسة االستطالعية
بعدُإجراءُالبرمجةُاإللكترونيةُاألوليةُللمقياسُوتحويلهُمنُصورةُورقيةُإلىُنسخةُرقميةُ(إلكترونية)ُ
قامُالباحثُبتطبيقهُعلىُعددُ(ُ)60تلميذُبمدرسةُكفرُالترعةُالجديدةُاإلعداديةُللبنينُمنُتالميذُالصفينُ
األ ُولُوالثانيُاإلعداديُخاللُالفصلُالدراسيُاأل ُولُللعامُالدراسيُ2016/2015مُوذلكُبهدفُالتأكدُمنُ
يةُالمستهدفُالتطبيقُعليهاُ،وأيضا ُلحسابُمتوسطُزمنُ
ُ
مالئمةُعباراتُالمقياس ُلطبيعةُالمرحلةُالعمر
عرضُالمربعاتُعلىُالشاشةُوكذلكُالزمنُالذيُيُسمحُخاللهُباالستجابةُ .
ُ -ومنُمراجعةُالباحـ ـ ـثُلألدبياتُالمتعلقةُبقـ ـياسُاالنتباه ُاالنتقائي ُالبص ـ ـ ـريُوتحديدُا ُقياسـ ـ ـهُباستخ ـ ـ ـدامُ

أسلـ ـ ـوبُالمشتتاتُالبصريةُُ Flankersالحظُأن ُاألزمنةُالتيُتُستخدم ُلعرضُالمربعـ ـ ـ ـاتُعلي ُالشاشةُ
تتنوعُماُبين ُ(200ملليُثانية ُ–ُُ 600ملليُثانيةُ–ُ1000ملليُثانية)ُكماُأن ُالزمنُالذيُيسمحُخاللهُ
يترُاوحُماُبينُ(ُُ600ملليُثانيةُ–ُ1000ملليُثانيةُ–ُُ1200ملليُثانية)ُلذاُقامُ
للمفحوصينُباالستجابةُ ُ
الباحثُببرمجةُثالثُنسخُتجريبيةُاتفقتُفيُطبيعةُالمثيراتُالمعروضةُواعدادهاُواختلفتُفيُزمنُعرضُ
المربعاتُ ُوفيُاألزمنةُالمسموحُاالستجابةُخاللهاُكالتاليُ :
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النسخةُاأل ُوليُ200ُ:ملليُثانيةُزمنُعرضُالمثيرُ–ُُ600ملليُثانيةُزمنُيسمـ ــحُخـ ـ ــاللهُباالستجابة ُ
النسخةُالثانيةُ600ُ:ملليُثانيةُزمنُعرضُالمثيرُ–ُ1000ملليُثانيةُزمنُيسمـ ـ ـ ــحُخاللهُباالستجابة ُ
النسخةُالثالثةُ1000ُ:ملليُثانيةُزمنُعرضُالمثيرُ–ُ1200ملليُثانيةُزمنُيسمحُخاللهُباالستجابة ُ
ُوزمنُ
وبالتطبيقُعلي ُعينة ُالدراسة ُاالستطالعية ُثبت ُأن ُالنسخةُاأل ُوليُاألقل ُفي ُزمن ُعرض ُالمثير ُ
اءُللدرجاتُوعلي ُالعكسُ
ُ
االستجابة ُتسببتُفي ُحصولُمعظمُالتالميذُعلي ُدرجاتُمنخفضةُوحدثُالتو
فإن ُالنسخةُاألعلى ُفيُزمنُالمثيرُوزمنُاالستجابة ُكانتُسهلةُبشكلُتسببُفيُحصولُمعظمُالتالميذُ
عليُدرجاتُمرتفعةُولذاُلمُيكنُلكل ُالنسختينُقدرةُعلي ُالتمييزُالجيدُبينُالمفحوصينُفي ُحينُأديُ
تطبيق ُالنسخة ُالثانية ُذات ُُ 600ملي ُثانية ُزمن ُعرض ُمثير ُوُ 1000مللي ُثانية ُزمن ُاستجابة ُاليُ
استجاباتُمتباينةُودرجاتُمتنوعةُلذاُتمُاعتبارهاُنسخةُمعياريةُ ُُُ.
ُوأثناءُالتطبيقُعليُالعينةُاالستطالعيةُظهرتُللباحثُمشكلةُتقنيةُوهيُأنهُكانُيعقبُالشاشةُاالفتتاحيةُالخاصةُباسمُالمقياسُوتعليماتُالتطبيقُعرضُالمثيراتُ(المربعاتُالملونة)ُبشكلُمباشرُوألنُزمنُعرضُ
المربعاتُمحدودُللغايةُ(ُ600مليُثانية)ُفتسببُذلكُفيُحدوثُقدرُكبيرُمنُاإلرباكُللمفحوصينُحيثُ
يفاجئون ُبعرضُالمثيرُواختفائهُوظهورُتعليماتُاالستجابةُقبل ُأن ُيستعدواُلذلك؛ُلذاُلجأُالباحثُإليُ
ادخالُتعديلُجديدُفيُالبرمجةُبإدخالُعدادُرقميُيقومُبالعدُالتنازليُمن(ُُ-10صفر)ُوبذلكُيكونُالتلميذُ
قدُاستعدُلظهورُالمثيراتُذهنياُونفسياُ .
رابعا طريقة تطبيق المقياس
يتمُتطبيقُالمقياسُبشكلُمبرمجُبصورةُكاملةُباستخدامُأجهزةُالحاسب ُويتمُاالستجابة ُعليهُباستخدامُالسهمينُاليمينُواليسارُبلوحةُالمفاتيحُ .
 ُراعي ُالباحث ُعند ُتطبيق ُالمقياس ُعلى ُالعينة ُاألساسية ُللبحث ُوكذا ُعند ُمراحل ُالتطبيق ُاأل ُوليُ(استطالعيةُوتقنين)ُاستخدامُأجهزةُكمبيوترُلهاُنفسُالمواصفاتُفالمعالجُُProcessor 1.00 GHz
وذاكرةُوصولُعشوائيةُُ RAM 512MBوشاشةُُ 17بوصةُوتمُضبطُنقاءُالشاشةُُ Resolutionعلىُ
ُ768*1024لكلُاألجهزةُودرجةُاستضاءةُُBrightness Levelعليُأعليُمعدلُوذلكُلوضوحُالرؤيةُ.
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وكلُاجهزةُالحاسبُبهاُنسخةُُ.Windows XP SP2واإلعداداتُوالمواصفاتُالسابقةُهيُالمتاحةُفيُ
غالبيةُأجهزةُالمدارسُفيُضوءُاإلمكانياتُالمتاحةُ،أما ُالمقياسُفمعدُللعملُعلى ُكافةُأجهزةُالكمبيوترُ
والالبُتوبُوعليُكافةُنسخُالويندوزُحتىُأخرُإصدارُُ .Windows 10
خامسا مكونات المقياس
يتكونُالمقياسُمنُجزئيينُ(ُ)1مكونُالمهامُالتدريبيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ)2مكونُمهامُاالختبار ُأماُمكونُالمهامُالتدريبيةُفيتكونُمن(ُ)12محا ُولةُ ُوينتهيُبشاشةُلعرضُعددُالمح ُاوالتُالتيُتمُاالستجابةُعليهاُبشكلُصحيحُوكذاُعددُاالستجاباتُالخاطئةُوأيضا ُعددُالمحاوالت ُالتيُلمُيتمُاالستجابةُعليهاُ،
ُ
ويعرضُأيضاُمتوسطُزمنُاالستجابةُ .RT
أما ُمكون ُمهامُاالختبار ُفيحتويُعلى ُ(ُ)3جلساتُتتكون ُالجلسةُالواحدةُمن(ُ)24محا ُولة ُيفصلُكلُثواني ُيظهرُبهاُشاشةُيعرضُعليهاُعددُاالستجاباتُالصحيحةُ
جلسةُعنُاألخرىُ ُاستراحةُلمدةُ(ُ ُ)10
والخاطئةُوعددُالمح ُاوالتُالتيُلمُيتمُاالستجابةُعليهاُومتوسطُزمنُاالستجابةُ .
بعدُانتهاء ُاالختبار ُتعرضُشاشةُنهائيةُثابتةُيقومُمجريُاالختبار ُبغلقهاُبعدُأن ُيستمد ُمنهاُالبياناتُالنهائيةُوالتيُيعرضُبهاُإجماليُعددُاالستجاباتُالصحيحةُواجماليُعددُاالستجاباتُالخاطئةُواُجماليُ
عددُالمح ُاوالتُالتيُلمُيتمُاالستجابةُعليهاُوالمتوسطُالكليُلزمنُاالستجابةُعلىُكلُالمح ُاوالتُ .
سادسا طريقة تصحيح االختبار
ُ

ُبعدُانتهاءُاالختبارُيقومُالبرنامجُوبشكلُتلقائيُبحسابُعددُاالستجاباتُالصحيحةُوالدرجةُالكليةُ

منُ(ُ،)72كماُيقومُبحسابُمتوسطُزمنُاالستجابةُبالمليُثانيةُ .
حساب الثبات والصدق التجريبيين الختبار االنتباه االنتقائي البصري (مهمة المربعات الملونة)
قامُالباحثُبحسـ ـ ـابُالمحـ ـ ـ ـ ـ ـدداتُالسيك ُومترية ُألدواتُالدراسةُالحاليةُقبلُالتطبيقُبشكلُنهائيُ
علىُعدد(ُ)60تلميذُوتلميذةُمنُتالميذُمدرسةُكفرُالترعةُالجديدُللتعليمُاألساسيُبالصفينُاأل ُولُوالثانيُ
اإلعداديُبالفصلُالدراسيُاأل ُولُللعامُالدراسيُ2016/2015مُ .
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االتساق الداخلي
قامُالباحثُبحسابُاالتساق ُالداخليُبحسابُمعامالتُاالرتباط ُماُبين ُدرجاتُأفرادُالعينةُفيُ
المجموعاتُالثالث ُلالختبار ُ(حيث ُأن ُاالختبار ُمقسم ُإلى ُثالث ُمجموعات ُتتكون ُكل ُواحدة ُمن ُُ24
محا ُولة)ُوبينُالدرجةُالكليةُلالختبارُ ُوكانتُمعامالتُاالرتباطُكالتالي ُ
جدول(ُ)11معامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُمجموعاتُاختبارُاالنتباهُاالنتقائيُالبصريُوالدرجةُالنهائية ُ
معامل االرتباط

المجموعة الولي

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

الدرجة النهائية

*0.842

*0.886

*0.875

*دالةُعندُمستويُُ ُُ0.01

أوال الصدق التجريبي
قامُالباحثُبحسابُالصدقُالتجريبيُلهذاُالمقياسُبطريقتينُهماُصدقُالمحكُوصدقُاالتساقُالداخليُ .
صدق المحك
تمُحساب ُصدق ُالمحكُللمقياس ُعنُطريقُحساب ُمعامل ُاالرتباط ُبين ُدرجاتُالتالميذ ُعلىُ
المقياس ُالحالي ُودرجاتهم ُعلى ُاختبار ُللذكاء ُوهو ُاختبار ُرافن ُللمصفوفات ُالمتتابعة ُالقياسيُ
(المعياري) RPMوكانُمعامالتُاالرتباطُُ0.518وهوُدالُعندُمستويُ0.01
ثانيا ثبات اختبار االنتباه االنتقائي البصري (مهمة المربعات الملونة)
قامُالباحثُبحسابُثباتُاالختبارُبطريقتينُهماُاعادةُاالختبارُوطريقةُ–ُكودرُريتشاردسونُ ُ
-1الثبات بطريقة إعادة االختبار
تم ُإيجاد ُمعامل ُاالرتباط ُبين ُدرجات ُأفراد ُالعينة ُعلى ُاختبار ُاالنتباه ُاالنتقائي ُالبصري ُوذلكُ
بتطبيقُاالختبارُعلىُنف ـ ـ ـسُالتالميذُمرتينُبفاصلُزمنيُيقدرُبُُ15يوماُبينُزمنُالتطبيقُاأل ُولُوالثانيُ ُ
ُوكانتُقيمةُمعاملُاالرتباطُتقدرُبُ 0.859وهوُدالُعندُمستويُُ ُ0.01
-2الثبات بطريقة كودر – ريشاردسون
ن 21وهيُطريقةُالُتحتاجُإلىُمعرفةُتباين ُ
تمُايجـ ـ ـ ــادُمعاملُالثباتُباستخدامُمعادلةُكـ ـ ــودر-ريتشاردسو ُ
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ُالفقـ ـ ـ ـ ـ ـراتُولكنُيكفيهاُمعرفةُتباينُاالختبارُككلُوعددُبنودهُوالمتوسطُ ُوكانتُقيمتهُ0.94وهوُدالُعندُ
مستويُُ 0.01
( )2اختبار االنتباه االنتقائي السمعي
(مهمة االستماع الثنائي الموزع )Dichotic Listening Task(DLT
خطوات إعداد المقياس (أوال) إعداد المقياس بالشكل الورقي
بعدُقيامُالباحثُباالطالع ُعلى ُالعديدُمنُاألبحاث ُواألدبياتُاألجنبيةُالتيُتهتمُباالنتباه ُبشكلُ
عامُوباالنتباهُاالنتقائيُعليُوجهُاألخصُ،قامُالباحثُبتصميمُالمقياسُبصورتهُالورقيةُ ُوقدُراعيُالباحثُ
النقاطُاألتيةُفيُعمليةُالتصميمُ :
تدورُفكرةُاالستماع ُالثنائيُالموزعُالتيُبنيُعليهاُالباحثُالمقياسُالحاليُحولُنطقُكلمتينُفي ُنفسُالوقتُإحداهما ُعبرُاألذن ُاليمنيُواألخرىُ ُعبر ُاألذن ُاليسرىُ ُويطلبُمنُالمفحوص ُاالنتباه ُالحداهماُ
وتجاهلُاألخرىُُوغالباُماُيطلبُاالنتباهُللكلمةُالمنطوقةُعبرُاألذنُاليمنيُوذلكُألنُمنطقةُالكالمُ(منطقةُ
بروك)ُُ Broac's Areaوهيُالمنطقةُالتيُتختصُبالمعالجةُالفونولوجيةُتتواجدُفي ُالفصُاأليسر ُمنُ
الدماغُومنُالمعروفُأن ُالكلماتُالتيُتستقبلهاُاألذن ُاليمنيُيتمُنقلهاُلمعالجتهاُبالفصُاأليسرُوالعكسُ
صحيحُوالشكلُالتاليُيوضحُطريقةُحدوثُاالستماعُالثنائيُالموزعُفيُالمقياسُالحاليُ .

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُشكلُ(ُ)22الكيفيةُالتيُيتمُبهاُاالستماعُالثنائيُالموزع ُ
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ُ

وقدُاجتهدُالباحثُفي ُتجميعُأكبرُعددُممكنُمنُمفرداتُاللغةُالعربيةُالتيُتتشابهُفي ُعددُحروفهاُوسجعهاُوالزمنُالنسبيُالمستغرقُاثناءُنطقهاُوذلكُحتىُيضمنُأكبرُقدرُمنُالتشابهُبينُازواجُالكلماتُ
المتناظرةُوالتيُتنطقُعبرُاألذنيينُ .
وبعدُنطقُالكلمتينُعبرُقناتينُسمعيتينُمختلفتينُتظهرُالكلمتانُمكتوبتانُعلىُشاشةُالكمبيوترُويطلبُمنُالمفحوصُالضغطُأمامُالكلمةُالتيُسمعهاُعبرُاألذنُاليمنيُبالما ُوسُ .
ثانيا صدق المحكمين
بعدُإعدادُالمقياسُفي ُصورتهُاأل ُوليُالورقيةُقامُالباحثُبعرضُالمقياسُعلي ُالسيمينارُالنوعيُ
لعلمُالنفسُالمعرفيُبقسمُعلمُالنفسُالتربويُبكليةُالتربيةُ/جامعةُالمنصورةُبتاريخُ(ُُُُ2015/ُ7ُ/ُ4وهوُ
سيمينارُدوريُيعقدُباألسبوع ُاأل ُولُمنُكلُشهرُيجتمعُبهُالسادةُاألساتذةُالمهتمينُبالجانب ُالمعرفيُ
جوانب ُمعرفيةُأيضا)ُحيث ُقامُالباحثُ
باإلضافةُإليُباحثيُالماجستيرُوالدكتوراه ُالذينُتتنا ُول ُأبحاثهمُ ُ
بتقديمُشرحُا ُتفصيلياُللمقياسُوطلبُمنُالسادةُالحضورُابداءُالرأيُالعلميُ،وفيُضوءُعمليةُالتحكيمُ

وابداءُاآلراءُالعلميةُوماُصاحبُذلكُمنُنقاشاتُوتوضيحاتُ،تمُتوجيهُالباحثُلعملُاستراحةُلمدةُ(ُ)10
ثواني ُبينُكلُمجموعةُمنُالمثيراتُ،حيثُكان ُالمفترضُفي ُالبدايةُأن ُيستجيبُالمفحوصُعلي ُعددُ
ُ

(ُ)72محا ُولةُبشكلُمتتاليُولكنُتمُتقسيمهمُبناءاُعليُتوجيهاتُالتحـ ـ ــكيمُإليُثالثُمجم ـ ـ ــوعاتُتتكونُ
ثوانيُيعرضُبهاُعددُ
كلُمجم ـ ـ ــوعةُمنُ(ُ)24محا ُولةُويفصلُكلُمجموعةُعنُاألخرىُُاستراحةُلمدةُُ ُ10
االستجاباتُالصحيحةُومتوسطُزمنُاالستجابة.
ثالثا الدراسة االستطالعية
اثناء ُالبرمجة ُاإللكترونية ُللمقياس ُوتحويله ُمن ُصورة ُورقية ُإلي ُنسخة ُرقمية ُ(إلكترونية) ُوقبلُ
تطبيقهُعلي ُعينةُالدراسةُاالستطالعية ُاعترضُالباحثُمشكلةُتقنيةُكادتُتعصفُبالمقياسُككلُوهيُ
عدمُقدرةُالمهندسُالمختصُبعمليةُالبرمجةُعلي ُفصلُالكلمتينُعبرُقناتينُسمعيتينُمستقلتينُبحيثُ
تستمعُاألذن ُاليمنيُلكلمةُتختلفُعنُالمسموعةُبواسطةُاألذن ُاليسرىُُ،وقدُاستغرقتُتلكُالمشكلةُ ُوقتاُ
وجهدُاُكبيرينُحتيُاستطاعُالباحثُبتوفيقُمنُهللاُالتغلبُعليُتلكُالمشكلةُبالبحثُعبرُمواقعُاألنترنتُ
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عنُبرنامجُلفصلُاألصواتُالمتزامنةُحتيُتوصلُالباحثُلبرنامجُُ Audacity version 2.1.2ثمُقامُ
الباحث ُبتحميله ُوتحميل ُدليل ُاإلستخدام ُُ Manualمن ُموقع ُالبرنامج ُالرسميُ
ُ http://www.audacityteam.orgوبتصفحُدليلُاالستخدام ُوبمساعدةُبعضُالمحاضراتُالمرئيةُ
منُعليُموقعُُYouTubeاستطاعُالباحثُدمجُالكلمتينُمعاُوضبطُبدايةُونهايةُنطقُكلُكلمةُلتحقيقُ
التزامنيةُبينهماُ،ثمُقامُبفصلُكلُكلمةُلتخرجُعبرُقناةُسمعيةُمختلفةُ.وأثناءُدمجُاألصواتُراعيُالباحثُ
أنُيكونُللكلماتُالمنطوقةُنفسُالترددُوهوُُ44100 HZودرجةُنقاءُُResolutionثابتةُوهيُ 32 Bit
ُFloatوقدُتمُتوحيدُتلكُالمعاييرُعلىُكلُالكلماتُالمنطوقةُعبرُالبرنامجُوهذهُصورةُ Print Screen
للبرنامجُاثناءُمعالجاتُالكلماتُلفصلهاُعبرُقناتينُسمعيتينُ ُ.
مرحلةُُ 1
ُ

ُ
ُ
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ُ

ُ

مرحلةُُ 2

ُ
مرحلةُُ 3

شكلُ(ُ)23خطواتُفصلُاألصواتُعبرُبرنامجُAudacity
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ُ

ثمُقامُالباحثُبتطبيقهُعلىُعددُ(ُ)60تلميذُبمدرسةُكفرُالترعةُالجديدةُاإلعداديةُللبنينُمنُتالميذُالصفينُ
األولُوالثانيُاإلعداديُخاللُالفصلُالدراسيُاأل ُولُللعامُالدراسيُ2016/2015مُوذلكُبهدفُالتأكدُمنُ
يةُالمستهدفُالتطبيقُعليهاُ،وأيضا ُلحسابُمتوسطُ
ُ
مالئمةُعباراتُالمقياس(بنوده)ُلطبيعةُالمرحلةُالعمر
زمنُعرضُالمربعاتُعلىُالشاشةُوكذلكُالزمنُالذيُيسمحُخاللهُباالستجابةُ .
واثناءُالتطبيقُعليُالعينةُاالستطالعيةُظهرتُللباحثُمشكلةُتقنيةُوهيُأنهُكانُيعقبُالشاشةُاالفتتاحيةُالخاصةُباسمُالمقياسُوتعليماتُالتطبيقُنطقُالكلماتُبشكلُمباشرُوألنُزمنُنطقُالكلماتُمحدودُللغايةُ
الُيتجاوز ُُ 2ثانية ُفي ُاقصيُالحاالتُ،تسببُذلكُفي ُحدوثُقدرُكبيرُمنُاإلرباكُللمفحوصينُحيثُ
يفاجئون ُبنطقُالكلماتُواختفائهاُوظهورُتعليماتُاالستجابةُقبلُأن ُيستعدواُلذلك؛ُلذاُلجأُالباحثُإليُ
ادخالُتعديلُجديدُفيُالبرمجةُبإدخالُعدادُرقميُيقومُبالعدُالتنازليُمنُُ-10صفرُوبذلكُيكونُالتلميذُ
قدُاستعدُلنطقُالكلماتُذهنياُونفسياُ .
رابعا طريقة تطبيق المقياس
يتمُتطبيقُالمقياسُبشكلُمبرمجُبصورةُكاملةُباستخدامُاجهزةُالحاسب ُويتمُاالستجابة ُعليهُالما ُوسُوذلكُبالضغطُُClickأمامُالكلمةُالصحيحةُحيثُتظهرُالكلمتانُاللتانُتمُنطقهماُمكتوبتانُعلىُالشاشةُ
بعدُانتهاءُاالستماعُاليهماُ .
كماُيحتاجُالمقياسُالحاليُإلىُسماعاتُأذنُُHeadphonesقامُالباحثُبتوفيرهاُبعددُاجهزةُالحاسبُفيُالمعملُحتىُالُيحدثُتشويشُللمفحوصينُوتداخلُأثناءُعمليةُالتطبيقُ ُوكانُالباحثُيتأكدُبنفسهُأنُ
السماعةُالمكتوبُعليهاُحرف(ُ)Rقدُوضعهاُالمفحوصُعلىُاألذنُاليمنيُوالعكسُمعُالسماعةُالمكتوبُ
عليهاُحرف(ُ)Lألنُالكلماتُالمنطوقةُتختلفُمنُأذنُألخريُ .
 ُراعي ُالباحث ُعند ُتطبيق ُالمقياس ُعلى ُالعينة ُاألساسية ُللبحث ُوكذا ُعند ُمراحل ُالتطبيق ُاأل ُوليُ(استطالعيةُوتقنين)ُاستخدامُأجهزةُكمبيوترُلهاُنفسُالمواصفاتُفالمعالجُُProcessor 1.00 GHz
وذاكرةُوصولُعشوائيةُُ RAM 512MBوشاشةُ-17بوصة ُوتمُضبطُنقاءُالشاشةُُ Resolutionعلىُ
ُ768*1024لكلُاألجهزةُودرجةُاستضاءةُُBrightness Levelعليُأعليُمعدلُوذلكُلوضوحُالرؤيةُ.
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وكلُاجهزةُالحاسبُبهاُنسخةُُ.Windows XP SP2واإلعداداتُوالمواصفاتُالسابقةُهيُالمتاحةُفيُ
غالبيةُأجهزةُالمدارسُفيُضوءُاإلمكانياتُالمتاحةُ،أما ُالمقياسُفمعدُللعملُعلى ُكافةُأجهزةُالكمبيوترُ
والالبُتوبُوعليُكافةُنسخُالويندوزُحتىُأخرُإصدارُُ .Windows 10
خامسا مكونات المقياس
يتكونُالمقياسُمنُجزئيينُ(ُ)1مكونُالمهامُالتدريبيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ)2مكونُمهامُاالختبار ُأماُمكونُُالمهامُالتدريبيةُفيتكونُمنُعددُ(ُ)6مح ُاوالتُيعرضُفيها(ُ)12كلمةُ(ُ)6أزواجُ،كلُزوجُمنُالكلماتُالمتناظرةُمتشابهةُفيُعددُالحروفُ ُوفيُالسجع(طريقةُالنطق)ُاحداهاُينطقُعبرُقناةُاألذنُاليمنيُ
واألخرىُُباألذنُاليسرىُُويطلبُمنُالمفحوصُالتركيزُمعُالكلمةُالمنطوقةُعبرُقناةُاألذنُاليمنيُوتجاهلُ
اليسرىُ ُوبعدُسماعُالكلمتينُيطلبُمنُالمفحوصُالضغطُأمام ُالكلمةُالتيُيُعتقدُسماعهاُباألذن ُاليمنيُ
وينتهيُالمكون ُالتدريبي ُبشاشةُلعرضُعددُالمح ُاوالت ُالتيُتمُاالستجابةُعليهاُبشكلُصحيحُوكذاُعددُ
ُوأيضا ُعدد ُالمح ُاوالت ُالتي ُلم ُيتم ُاالستجابة ُعليهاُ ،ويعرض ُأيضا ُمتوسط ُزمنُ
االستجابات ُالخاطئة ُ
االستجابة ُ .ُRT
أما ُمكون ُمهامُاالختبار ُفيحتويُعلى ُ(ُ)3جلساتُتتكون ُالجلسةُالواحدةُمن(ُ)24محا ُولة ُيفصلُكلُثواني ُيظهرُبهاُشاشةُيعرضُعليهاُعددُاالستجاباتُالصحيحةُ
جلسةُعنُاألخرىُ ُاستراحةُلمدةُ(ُ ُ)10
والخاطئةُوعددُالمح ُاوالتُالتيُلمُيتمُاالستجابةُعليهاُومتوسطُزمنُاالستجابةُ .
بعدُانتهاء ُاالختبار ُتعرضُشاشةُنهائيةُثابتةُيقومُمُجريُاالختبار ُبغلقهاُبعدُأن ُيستمدُمنهاُالبياناتُالنهائيةُوالتيُيعرضُبهاُإجماليُعددُاالستجاباتُالصحيحةُواجماليُعددُاالستجاباتُالخاطئةُواُجماليُ
عددُالمح ُاوالتُالتيُلمُيتمُاالستجابةُعليهاُوالمتوسطُالكليُلزمنُاالستجابةُعلىُكلُالمح ُاوالتُ .
سادسا طريقة تصحيح االختبار
ُبعدُانتهاءُاالختبارُيق ـ ـ ـ ـومُالبرنامجُوبشكلُتلقائيُبحسابُعددُاالستجاباتُالصحيحةُوالدرجةُالكليةُمنُ ُ
(ُ،)72كماُيقومُبحسابُمتوسطُزمنُاالستجابةُبالمليُثانيةُ .
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حساب الثبات والصدق التجريبيين الختبار االنتباه االنتقائي السمعي (مهمة االستماع الثنائي الموزع)
قامُالباحثُبحسابُالمحدداتُالسيك ُومتريةُألدواتُالدراسةُالحاليةُقبلُالتطبيقُبشكلُنهائيُعليُ
عددُ(ُ)60تلميذُوتلميذة ُمن ُتالميذُمدرسة ُكفرُالترعة ُالجديدُللتعليمُاألساسيُبالصفين ُاأل ُول ُوالثانيُ
اإلعداديُبالفصلُالدراسيُاأل ُولُللعامُالدراسيُ2016/2015مُ .
االتساق الداخلي
قامُالباحثُبحسابُاالتساق ُالداخليُبحسابُمعامالتُاالرتباط ُماُبين ُدرجاتُأفرادُالعينةُفيُ
المجموعاتُالثالث ُلالختبار ُ(حيث ُأن ُاالختبار ُمقسم ُإلى ُثالث ُمجموعات ُتتكون ُكل ُواحدة ُمن ُُ24
محا ُولة)ُوبينُالدرجةُالكليةُلالختبارُ ُوكانتُمعامالتُاالرتباطُكالتالي ُ
ُجدول(ُ)12معامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُمجموعاتُاختبارُاالنتباهُاالنتقائيُالسمعيُوالدرجةُالنهائية ُ
معامل االرتباط

المجموعة الولي

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

الدرجة النهائية

*0.617

*0.658

*0.714

*دالةُعندُمستويُُ ُُ0.01

أوال الصدق التجريبي
قامُالباحثُبحسابُالصدقُالتجريبيُلهذاُالمقياسُبطريقةُصدقُالمحكُ .
-1صدق المحك
تمُحسـ ـابُصـ ـ ـدقُالمحـ ـ ـ ـكُللمقياسُعنُطريقُحسابُمعاملُاالرتباطُبينُدرجاتُالتالميذُعلىُ
المقياس ُالحالي ُودرجاتهم ُعلى ُاختبار ُللذكاء ُوهو ُاختبار ُرافن ُللمصفوفات ُالمتتابعة ُالقياسيُ
(المعياري) RSPMوكانُمعاملُاالرتباطُُ0.623وهوُدالُعندُمستويُ0.01
ثانيا ثبات اختبار االنتباه االنتقائي السمعي (مهمة االستماع الثنائي الموزع)
قامُالباحثُبحسابُثباتُاالختبارُبطريقتينُهماُاعادةُاالختبارُوطريقةُ–ُكودرُريتشاردسونُ ُ
-1الثبات بطريقة إعادة االختبار
تمُإيجادُمعاملُاالرتباطُبينُدرجاتُأفرادُالعينةُعلىُاختبارُاالنتباهُاالنتقائيُالسمعيُوذلك ُ
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بتطبيقُاالختبارُعلىُنفسُالتالميذُمرتينُبفاصلُزمنيُيقدرُبُُ15يوماُبينُزمنُالتطبيقُاأل ُوليُوالثانيُ
ُوكانتُقيمةُمعاملُاالرتباطُتقدرُبُ 0.765وهوُدالُعندُمستويُُ ُ0.01
-2الثبات بطريقة كودر – ريشاردسون
تمُايجـ ـ ـ ــادُمعاملُالثباتُباستخدامُمعادلةُكـ ـ ــودر-ريتشاردسونُ 21وهيُطريقةُالُتحتاجُإلىُمعرفةُ
تباينُالفقـ ـ ـ ـ ـ ـراتُولكنُيكفيهاُمعرفةُتباينُاالختبارُككلُوعددُبنودهُوالمتوسطُ ُوكانتُقيمتهُ0.86وهوُدالُ
عندُمستويُُ 0.01
(ج) برنامج  Dual-N-Backلرفع كفاءة الذاكرة العاملة
الجوانبُ
قامُالباحثُبتصميمُبرنامجُتدريبيُيهدفُلرفعُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُبماُينعكسُعلىُمجموعةُمنُ ُ
المعرفيةُاألخرىُُالمرتبطةُبالذاكرةُالعاملةُوفيُمقدمتهاُاالنتباهُ .
وسيعرضُالباحثُللتخطيطُالعامُللبرنامجُمنُخاللُالنقاطُاألتيةُ :
-1الفئةُالمستهدفةُالتيُوضعُالبرنامجُمنُأجلها ُ
-2أهدافُالبرنامج ُ
-3اإلجراءاتُالعمليةُللبرنامجُوتحتويُعلىُالنقاطُاألتيةُ :
 محتويُالبرنامج الخطةُالزمنيةُللبرنامج الوسائلُالمستخدمةُفيُتنفيذُالبرنامج اجراءاتُتقويمُالبرنامجأوال الفئة المستهدفة التي وضع البرنامج من أجلها
ويقصدُبهاُالمجموعةُالتجريبيةُالتيُطبقُعليهاُالبرنامجُالتدريبيُويبلغُعددهمُ(ُ)116منُتالميذُ
المرحلةُاإلعداديةُمقسمينُإلىُ(ُ)58تلميذُوتلميذةُمنُذويُصعوباتُالتعلمُوعدد(ُ)58تلميذُوتلميذةُمنُ
أقرانهمُمنُالعاديينُ .
ُوكماُهوُثابتُمنُخاللُاإلطارُالنظريُللدراسةُفإنُبرنامجُُDual-N-Backيصلحُتطبيقه ُ
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ُلفئاتُمتعددةُمنهاُذويُنقصُاالنتباهُوفرطُالحركةُُADHDوبعضُاألفرادُذويُاضطراباتُالذاكرةُويصلحُ
تطبيقهُلفئاتُعمريةُمتنوعةُألن ُتصميمُالبرنامجُذوُطابعُتكييفيُ(بمعنيُتغيرُمستويُالصعوبةُداخلُ
البرنامجُتبعاُللفروقُالفرديةُللمتدربينُالمطبقُعليهمُالبرنامج)ُ .
ثانيا أهداف البرنامج
ُالهدفُالعامُوالرئيسيُللبرنامجُهوُرفعُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوينبثقُمنُالهدفُالرئيسيُعدةُأهدافُ
خاصةُوهيُكماُيليُ :
-1تدريبُالعينةُعلىُإحداثُمعالجةُبصريةُمكانيةُلمجموعةُمنُالصورُالمختلفةُفيُطبيعتهاُ ُوفيُمكانُ
عرضهاُفراغياُ .
-2تدريبُالعينةُعلى ُإحداثُمعالجةُسمعيةُلمجموعةُمنُاألرقامُالتيُتنطقُعبرُسماعاتُاألذن ُوذلكُ
منُخاللُالحكمُعليُدرجةُتشابهُتلكُاألرقامُالمتتابعة ُ
تدريبُالعينةُعلىُإحداثُمعالجةُتزامنيةُSimultaneousللمثيراتُالبصريةُالمكانيةُمقترنةُفيُنفسُ
ُ -3
الوقتُبالمثيراتُالصوتيةُبماُينتجُعنهُزيادةُفيُالتحميلُُLoadعلىُالذاكرةُالعاملةُ .
-4تدريبُالعينةُعلىُاالحتفاظُبالمثيراتُالسمعيةُأوُالبصريةُأوُاإلثنينُمعاُفيُالذاكرةُالعاملةُلمدةُمؤقتةُ
استراتيجياتُ
من ُالوقت ُحتى ُظهور ُالمثيرات ُالمتطابقة ُمعها ُبما ُيحفز ُالمتدرب ُعلى ُاستخدام ُوتفعيل ُ ُ
االحتفاظُوينعكسُذلكُأيضاُعليُزيادةُسعةُمكوناتُالذاكرةُالعاملةُذاتُالعالقةُكالحلقةُالصوتيةُوالمسودةُ
البصريةُالمكانيةُ .
-5تدريبُالعينةُعليُزيادةُكفاءةُ ُوفاعليةُاالنتباهُالبصريُاالنتقائيُُواالنتباهُالسمعيُاالنتقائيُوذلكُبالتركيزُ
علىُالمثيرُالمستهدفُلحينُظهورهُمرةُثانيةُفيُحالةُالمثيرُالبصريُأوُتكرارُسماعهُمرةُثانيةُفيُحالةُ
المثيرُالسمعيُوتجاهلُالمثيراتُالدخيلةُبماُيُزيدُمنُكفاءةُاالنتباهُاالنتقائيُُوأيضاُيفعلُويزيدُمنُكفاءةُ
المنفذُالمركزيُوالذيُلهُالدورُاألهمُفيُتوزيعُمصادرُاالنتباهُ .
ثالثا اإلجراءات العملية للبرنامج
 -1محتوي البرنامج

203

إنُالمحتويُاألصليُلبرنامجُُDual-N-Backوالذيُتمُتوضيحهُباإلطارُالنظريُللدراسةُوكماُيتضح ُ
ُأيضاُمنُمسميُالبرنامجُوكلمةُُDualيوضحُالتزامنيةُماُبينُعرضُالمثيراتُالبصريةُوالسمعيةُإالُأنُ
الباحثُوفيُأثناءُاعدادُالبرنامجُقدُادخلُعليهُالعديدُمنُالتعديالتُبما ُيراهُالباحثُمتالئماُمعُطبيعةُ
العينةُوالعمرُالزمنيُلهاُوبماُيزيدُمنُفاعليةُالبرنامجُويجعلهُبرنامجاُتكيفياُُadaptiveيتالءمُمعُالفروقُ
الفرديةُللعينةُمنُحيثُالقدراتُالمعرفيةُبل ُويتيحُالفرصةُلمنُيريدُتطبيقهُمستقبالُعلى ُفئاتُعمريةُ
مختلفةُ .
*فالبرنامجُاألصليُُ Dual-N-Backكماُتمُتوضيحه ُباإلطارُالنظريُوفقاُألحدثُاألدبياتُاألجنبيةُ
الموثوقُبهاُيبدأُبتزامنيةُفيُالعرضُُDual presentationماُبينُالمثيراتُالبصريةُالمكانيةُوالمثيراتُ
السمعيةُوقدُقامُالباحثُفيُالبرنامجُالحاليُبإدخالُمرحلةُجديدةُللبرنامجُتسبقُدمجُالمثيراتُاسماهاُ
الباحثُمرحلةُفصلُالمثيراتُ(ُالمرحلةُأحاديةُالمثيرات)ُُMono-N-Backوفيهاُيتمُتدريبُالعينةُعليُ
المثيرُالسمعيُفقطُالخاصُبالمكونُاللفظيُثمُيعقبُذلكُالتدريبُعليُالمثيراتُالبصريةُالمكانيةُوالخاصةُ
بالمكون ُالبصريُالمكاني ُوبعدُنجاحُالمفحوصُفيُأداءُتلكُالمرحلتينُبمعدلُأداءُالُيقل ُعنُُ %75
ينتقلُالبرنامجُأ ُوتوماتيكياُلمرحلةُدمجُالمثيراتُ .
فرعيةُمتدرجةُفيُ
*كماُأنُمرحلةُفصلُالمثيراتُوالتيُيعرضُفيهاُالمثيراتُمفردةُمقسمةُبالتاليُُلمراحلُ ُ
صعوبتهاُوفيُزمنُعرضُالمثير ُوعددُمراتُتكرارُالمثيرُ،ويختلفُأيض ا ُالبرنامجُالحاليُعنُالبرنامجُ

األصليُفيُأنُزمنُعرضُالمثيرُفيُالبرنامجُاألصليُثابتُالُيتغيرُعبرُمراحلُالبرنامجُالمختلفةُويقدرُ
ب(ُ)500ملليُثانيةُولكنُالباحثُقدُجعلُزمنُعرضُالمثيرُمتغيرُمعُاختالفُدرجةُصعوبةُالبرنامجُ
منُمرحلةُألخريُ،حيثُيتدرجُمنُ(ُ)1000ملليُثانية ُإليُ(ُ)800ملليُثانية ُوقدُثبتُمنُالدراسةُ
االستطالعية ُالتيُأجراهاُالباحثُقبلُالتطبيقُالفعليُللبرنامجُأنُزمنُ(ُ)500ملليُثانية ُالُيتناسب ُمعُ
الفئةُالعمريةُلعينةُالدراسةُوذلكُألنُالدراس ـ ـاتُاألجنبيةُالتيُتناولتُبرنامجُُDual-N-Backأجريتُفي ُ
ُغالبيتهاُعلىُافرادُبالغينُ،ويوضحُالمخططُالتاليُالمراحلُالمختلفةُللبرنامجُ ُ
ُ
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ُ
شكلُ(ُ)24مراحلُتنفيذُبرنامجُُ Dual-N-Back
ُوفيُبدايةُمرحلةُُMono-N-Backيطلبُمنُالمتدربُاالستجابةُبالضغطُعليُالسهمُاليمينُفيُلوحةُ
المفاتيحُإذاُتكررُسماعُنفسُالرقمُمرتينُمتتاليتينُكماُهوُموضحُفيُالشكلُالتالي ُ
ُ
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ُ
ُ

7

7

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ُُُُُُُُُُ
1000 music
ُ RT: 2.5 Sec

5

1000 m.sec

ُُُُُُُُُُُُُُُ

1000 m.sec

ُ

المثير المستهدف
شكلُ(ُ)25مثالُعليُمرحلةُُMono-1-Backالصوتية ُ

والضغطُعليُالسهمُاليسارُفيُلوحةُالمفاتيحُإذاُتكررُعرضُنفسُالصورةُفيُنفسُالمكانُفراغيُاُمرتينُ

متتاليتينُكماُهوُموضحُبالشكلُالتالي ُ
ُ
ُ
ُ.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ُُُُُُُُُُ
1000 m.sec
ُ RT: 2.5 Sec

1000 m.sec

ُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ 1000 m.sec

المثير المستهدف
شكلُ(ُ)26مثالُعليُمرحلةُُMono-1-Backالبصريةُالمكانية ُ

ُوتظهرُالمثيراتُالبصريةُمنُخ ـ ـ ـ ـ ـاللُشكلُمصفوفيُثالثيُمقسمُاليُ(3عمود*ُ3صف)ُويختلفُ
موضعُعرضُالصورُحيثُيتغيرُموضعهاُفيُاإلطارُالخارجيُللشكلُأماُالمربعُالذيُبوسطُالشكلُففيهُ
عالمة(ُ)+ثابتةُالُيتغيرُمكانهاُولذاُيجبُعلىُالمتدربُاالستجابةُبالضغطُعليُالسهمُاليسارُفيُحالةُ
ظهورُنفسُالصورةُفيُنفسُالمكانُوهيُنقطةُجديدةُأيضاُيختلفُفيهاُالبرنامجُالحاليُمعُماُهوُمتعارفُ
ارُولكنُالباحثُاستبدلُالمربعاتُ
ُ
عليهُ،حيثُفيُالبرنامجُالمعتادُتتواجدُمربعاتُيختلفُمكانها ُباستمر
بصورُأشياءُمعتادةُمنُالبيئةُ .
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شكلُ(ُ)27صورةُللبرنامجُخاللُمرحلةُُMono-1-Backالبصرية ُ
ُوبعدُنجاحُالمتدربُفيُاجتيازُالمُرحلتينُالفرعيتينُلفصلُالمثيراتُبمعدلُُ %75أو ُيزيدُينتقلُلمرحلةُ
دمجُالمثيراتُُ .Dual-Back
*وهيُأيضاُمرحلةُمتدرجةُحيثُتبدأُبُُDual-1-Backوهناُتعرضُالمثيراتُالبصريةُوالسمعيةُمتزامنةُ
معاُوفيُهذهُالمرحلةُإذاُتمُعرضُنفسُالمثيرُالبصريُمرتينُبشكلُمتتابعُفإن ُذلكُيستدعيُاستجابةُ
منُالمفحوصُواذاُتمُسماعُنفسُالمثيرُمرتينُمتتاليتينُفيُحالةُالمثيرُالسمعيُفإنُذلكُيستدعيُأيضاُ
استجابةُمنُالمفحوصُ،وقدُقامُالباحثُبجعلهاُمرحلةُمتدرجةُفيُكالُمنُزمنُعرضُالمثيرُحيثُيتغيرُ
من(ُ)1000ملليُثانيةُإلي(ُ)800ملليُثانيةُُوأيضاُفيُزمنُاالستجابةُُRTحيثُيتغيرُمن(ُ)3ثانيةُإليُ
(ُ)2.5ثانيةُوبعدُنجـ ـ ـاحُالمفحـ ـ ـ ـ ـوصُفيُأداءُتلكُالم ـ ـ ـ ـرحلةُبنسبةُالُتقلُعنُ %75ينتقلُللمرحلةُالتاليةُ ُ.
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يُ
*مرحلةُُDual-2-Backوهيُمرحلةُيجبُفيهاُعلىُالمتدربُاالستجابةُعندُظهورُنفسُالمثيرُالبصر ُ
مرتينُولكنُبشكلُغيرُمتتابعُأيُيفصلُبينهماُمثيرُبصريُأخرُغيرُمتشابهُ(دخيل)ُكالمثالُالتاليُ :
ُ
ُ
ُ
1000 m.sec

1000 m.sec

1000 m.sec

المثير البصري المستهدف

RT: 2.5 Sec

ُ

شكلُ(ُ)28مثالُعليُمرحلةُُMono-2-Backالبصريةُالمكانية ُ
أماُفيُحالةُظهورُنفسُالمثيرُمرتينُمتتاليتينُفيُهذهُالمرحلةُفإنُذلكُالُيستدعيُاستجابةُمنُالمتدربُ
وتطبقُنفسُالتعليماتُبالنسبةُللمثيرُالسمعيُفعندُتكرارُسماعهُمرتينُبفاصلُصوتُأخرُدخيلُيستجيبُ
المفحوصُأماُإذاُتكررُسماعُنفسُالمثيرُمرتينُمتتاليتينُبدونُفاصلُفإنُذلكُالُيستدعيُأيضاُاستجابةُ
منُالمتدربُ،ومرحلةُُ Dual-2-Backأيضا ُمرحلةُمتدرجةُحسبُزمنُعرضُالمثيرُالذيُيتغيرُمنُ
ُ1000ملليُثانيةُإليُُ800ملليُثانيةُوبعدُنجاحُالمفحوصُفيُأداءُمرحلةُ ُُDual-2-Backبنسبةُ
الُتقلُعنُُ%75ينتقلُالبرنامجُأ ُوتوماتيكياُإليُالمرحلةُاألخيرةُُ .
*مرحلةُُDual-3-Backوهيُأصعبُمراحلُالبرنامجُوأخرهاُوهيُأيضاُمقسمةُإلىُمرحلتينُبناءُعليُ ُ
زمنُعرضُالمثيرُوزمنُاالستجابةُحيثُيتغيرُزمنُعرضُالمثيرُمنُ1000ملليُثانيةُإلىُُ800ملليُ
ثانيةُوزمنُاالستجابةُيتغيرُمنُُ3ثانيةُإلىُُ2.5ثانيةُوفيهاُيجبُعلىُالمفحوصُاالستجابةُعندُظهورُ
نفسُالمثيرُالبصريُمرتينُولكنُبشكلُغيرُمتتابعُحيثُيفصلهماُمثيرينُأخريينُمختلفين(دخيلين) ُ
ُ
ُ
ُ 1000 m.sec
1000 m.sec
ُُُُ 1000 m.sec
1000 m.sec
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُRT: 3 Secالمثير البصري المستهدف ُ
شكلُ(ُ)29مثالُعليُمرحلةُُMono-3-Backالبصريةُالمكانية ُ
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وينطبقُنفسُاألمرُعلىُالمثيراتُالسمعيةُفعندُتكرارُسماعُنفسُالكلمتينُبفاصلُمثيرينُسمعيينُمختلفينُ
يستجيبُالمتدربُلذلكُ .
تحكيم البرنامج
بعدُإعدادُالبرنامجُفيُصورتهُاأل ُوليُالورقيةُقامُالباحثُبعرضُالمقياسُعليُالسيمينارُالنوعيُلعلمُالنفسُ
المعرفيُبقسمُعلمُالنفسُالتربويُبكليةُالتربيةُ/جامعةُالمنصورةُبتاريخُُ(ُ 2015/ُُ 8/1وهوُسيمينارُ
دوريُيعقدُباألسبوعُاأل ُولُمنُكلُشهرُيجتمعُبهُالسادةُاألساتذةُالمهتمينُبالجانبُالمعرفيُباإلضافةُإليُ
جوانب ُمعرفية ُأيضا) ُحيث ُقام ُالباحث ُبتقديم ُشرحُاُ
باحثي ُالماجستير ُوالدكتوراه ُالذين ُتتنا ُول ُأبحاثهم ُ ُ

تفصيليُا ُللمقياسُوطلبُمنُالسادةُالحضورُابداءُالرأيُالعلميُ،وفيُضوءُعمليةُالتحكيمُوابداءُاآلراءُ

العلميةُوماُصاحبُذلكُمنُنقاشاتُوتوضيحاتُ،تمُتوجيهُالباحثُلآلتي:

*تعديل ُطبيعة ُالمثير ُالبصري ُفبدال ُمن ُكونه ُمربع ُملون ُيتغير ُموضعه ُمن ُمكان ُألخر ُفي ُالمحيطُ
الخارجيُلمصفوفة ُثالثيةُ ،تمُاستخدام ُصورُلمكوناتُمعتادةُمنُالبيئةُالمحيطةُوذلكُألن ُالمربعاتُتمُ
اختباراتُقياسُكفاءةُالذاكرةُالعاملةُوقدُكانُلهذاُالتعديلُجانبُإيجابيُأخرُحيثُأضافُ
استخدامهاُفيُ ُ
درجةُمنُالصعوبةُللبرنامجُفلمُيعدُالمتدربُيُطلبُمنهُالحكمُعليُمكانُعرضُالمثيرُنفسهُفقطُكماُهوُ
الحالُمعُالمربعاتُولكنُبعدُالتعديلُأصبحُالمطلوبُمنهُالحكمُعليُمكانُعرضُنفسُالمثيرُبلُوالحكمُ
المثيراتُحالياُعبارةُعنُصورُمتغيرةُفيُطبيعتهاُومختلفةُفيُمواقعهاُومنُ
عليُطبيعةُالمثيرُذاتهُألنُ ُ
المتوقعُأنُيمثلُذلكُتحميالُوعبئاُإضافياُعليُالذاكرةُالعاملةُينعكسُاثارهُعليُكفاءتهاُ ُوسعتهاُ .
*كذلكُحدثُتغييرُفيُطبيعةُالمثيرُالسمعيُأيضاُفبدالُمنُكونهُحروفُتمُتغييرهُإلىُارقامُوذلكُألنُ
مهمةُمديُالعمليةُالمستخدمةُفيُقياسُالذاكرةُالعاملةُمستخدمُبهاُالحروفُفتمُاستخدامُالحروفُمنُ-1
ُ8والتيُتنطقُبشكلُعشوائيُبالُترتيبُ .
أنواع المعززات في البرنامج
(أ)معززات ذاتيةُحيثُيظهرُدائماُعلىُشاشةُالتدريبُنسبةُأداءُالمفحوصُعلىُكلُمرحلةُكماُأنُالباحثُ
يخبرُالمتدربينُوقبلُبدءُعمليةُالتدريبُأنُمنُيحققُنسبةُُ%75أوُأكثرُسينتقلُمنُمرحلةُألخريُويعدُ
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ذلكُنجاحُا ُفيُأداءُتلكُالمرحلةُأما ُمنُيفشلُفيُالوصولُلتلكُالنسبةُسيظلُيكررُنفسُالمرحلةُحتىُ
يحققُالنسبةُالمحددةُ،وهذاُيولدُلديُالمتدربينُوبشكلُمستمرُدافعيةُذاتيةُلتخطيُنسبةُالُُ%75لالنتفالُ

يُ .
منُمرحلةُإلىُأخر ُ
(ب)معززات اجتماعية ُحيثُيحرصُالباحثُعلي ُمتابعةُالمتدربينُويطلبُمنهمُأن ُيخبروهُإذاُتخطيُ
أحدهمُنسبةُالُ %75قبلُاالنتقالُللمرحةُالتاليةُويقابلُالباحثُذلكُبتوجيهُالمديحُواالبتسامُللمتدربُ .
(ج)معززات مادية حيثُقامُالباحثُبتوزيعُبعضُالهداياُعلىُالمتدربينُكاألقالمُوبعضُالقصصُُوالحلوىُُ .
 -2الخطة الزمنية للتدريب
قُ
استغرقُتطبيقُالبرنامجُالتدريبيُ(ُ)5أسابيعُبإجماليُ(ُ)20جلسةُبمعدلُ(ُ)4جلساتُأسبوعياُويستغر ُ
تطبيقُالجلسةُالواحدةُ(ُ)30دقيقةُوبالتاليُاجماليُوقتُالتدريبُ(ُ)600دقيقةُأيُ(ُ)10ساعاتُوقدُتمتُ
عمليةُالتدريبُخاللُالفصلُالدراسيُالثانيُللعامُالدراسيُ2016/2015مُ .
وقدُسبقُعمليةُالتدريبُتهيئةُمعملُالحاسبُاآلليُُوالقياسُالقبليُلكفاءةُالذاكرةُالعاملةُُواالنتباهُوتشخيصُ
لعينةُصعوباتُالتعلمُوقدُاستغرقُذلكُأسبوعينُوأعقبُالتدريبُالقياسُالبعديُللذاكرةُالعاملةُُواالنتباهُوقدُ
استغرقُذلكُأسبوعُ .
 -3الوسائل المستخدمة في تنفيذ البرنامج
*تمُاستخدامُمعمليُالحاسبُاألليُبمدرستيُالعوضيةُاإلعداديةُالمشتركةُومدرسةُالشركةُللتعليمُاألساسيُ
لتطبيقُالبرنامجُوقدُواجهُالباحثُمشكلةُتقنيةُقبلُعمليةُالتطبيقُهيُأنُمعظمُأجهزةُالمعاملُبهاُأعطالُ
لذاُلجأ ُالباحثُلفنيُمتخصصُوقامواُبإصالحُمعظمُاألجهزة ُوالتيُيعودُسببُتعطلهاُإليُ ُتراكمُاألتربةُ
علي ُالدوائرُاإللكترونيةُأوُبسببُغياب ُبرنامجُالتشغيلُُ Windowsباإلضافةُاليُأن ُكثيرُمنُاألجهزةُ
كانُينقصهاُُMouseأوُلوحاتُمفاتيحُفقامُالباحثُبتوفيرهاُُباإلضافةُلتوفيرُسماعاتُاألذنُ،أماُباقيُ
األجهزةُفأعطالهاُتعودُإليُمشاكلُفيُمكوناتُاألجهزةُالداخليةُُHardware'sكالتلفُفيُذاكرةُالوصولُ
العشوائيُُRAMأوُالمعالجُُProcessorوتلكُلمُيستطعُالباحثُاصالحهاُ .
*قبلُتثبيتُالبرنامجُعلىُاألجهزةُوكذاُأيضاُبرامجُالقياسُقامُالباحثُبتثبيتُبرنامجُُ ُNet Framework
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وهوُبرنامجُضروريُلتهيئةُاألجهزةُلكيُيعملُعليهاُبرنامجُالتدريب ُ
*كذاُتأكدُالباحثُمنُأنُجميعُأجهزةُالكمبيوترُلهاُنفسُالمواصفاتُفالمعالجُُProcessor 1.00 GHz
وذاكرةُوصولُعشوائيةُُ RAM 512MBوشاشةُ-17بوصة ُوتمُضبطُنقاءُالشاشةُُ Resolutionعلىُ
ُ768*1024لكلُاألجهزةُودرجةُاستضاءةُُBrightness Levelعليُأعليُمعدلُوذلكُلوضوحُالرؤيةُ.
وكلُاجهزةُالحاسبُبهاُنسخةُُ.Windows XP SP2واإلعداداتُوالمواصفاتُالسابقةُهيُالمتاحةُفيُ
غالبيةُأجهزةُالمدارسُفيُضوءُاإلمكانياتُالمتاحةُ،أما ُالبرنامج ُفمعدُللعملُعلى ُكافةُأجهزةُالكمبيوترُ
والالبُتوبُوعليُكافةُنسخُالويندوزُحتىُأخرُإصدارُُ .Windows 10
*وأيضاُتأكدُالباحثُمنُتوفرُمقعدُلكلُمتدربُفيُضوءُالمتاحُوفيُضوءُإمكانياتُالمدرسةُ .
ُ
*البرنامج ُالتدريبي ُمبرمج ُبشكل ُكامل ُفالمخرجات ُالبصرية ُالمكانية ُتُعرض ُمن ُخالل ُشاشة ُالحاسبُ
ُ
والمخرجاتُالسمعيةُمنُخاللُسماعاتُالرأسُ ُويستجيبُالمتدربُللمثيراتُمنُخاللُلوحةُالمفاتيحُوتحديدُاُ
سهم ُلوحة ُالمفاتيح ُاأليمن ُللمثيرات ُالصوتية ُالمتطابقة ُوسهم ُلوحة ُالمفاتيح ُاليسار ُللمثيرات ُالبصُريةُ

المتطابقةُوهذهُبعضُصورُاثناءُعمليةُالتدريبُ .

ُ
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صورتينُمنُإحدىُجلساتُالتدريبُعلىُبرنامجُDual-N-Back
شكلُ(ُ ُ)30
رابعا إجراءات تقويم البرنامج
يتمُتقويمُالبرنامجُمنُخاللُتطبيقُ :
-1بطارية ُكفاءةُالذاكرةُالعاملة ُ(مهمةُمديُالعمليةُومهمةُمديُالتطابق) ُعلى ُالعينةُسواءُالمجموعةُ
الضابطةُ(عاديين)ُأوُالتجريبية(صعوبات)ُوذلكُفيُالتطبيقُالقبليُوالبعديُوالتتبعيُ .
-2بطاريةُاالنتباهُاالنتقائيُ(االنتباهُاالنتقائيُالسمعيُوالبصري)ُعلىُعينةُالدراسةُسواءُمجموعةُضابطةُ
أوُتجريبيةُوذلكُفيُالتطبيقُالقبليُوالبعديُوالتبعيُ .
(د) اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة العادي
ختبارات ُالمصفوفات لجونُ ُ ارفن ُويتألف من ) (5أقسام
يعتبر هذا االختبار الصورة األساسية ال ُ
هي (:أُ،ب ،ج ،د ،ه) ،وكل منها يتكونُ من ) (12مفردة ،وتتألفُكل مفردة من رسم أو تصميم هندسي
أو نمط شكلي حُذفُجزء منه؛ ُوعلى المفحوص أن يختار الجزء الناقص من بين  6أو  8بدائل معطاة .
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وتتطلب كل مجموعة من المجموعات الخمس نمطُا مختلفُا من االستجابة ،وهذاُالترتيب بالمجموعات يتم

حسب مستويات صعوبة أو تعقد ُالعمليات العقلية المعرفية؛ فبينما تتطلب المجموعات األ ُولى ُواألكثر
سهولة الدقة في المقارنة ،والتمييز ،والتماثلُ،تتطلب المجم ـ ـوعـ ـ ـ ـات األخيرة ،واألكثر صعوبة القدرة علي
إدراكُالعالقات المنطقية(ُ.أبو حطبُ (1979،
ثبات وصدق المقياس
أوال صدق المقياس

قامُرافن ُُ 1977بالتأكدُمن ُصدق ُاالختبار ُباستخدامُصدق ُالمحك ُالتالزمي ُباستخدام ُاختبارُ
وكسلرُوبينيهُكمحكاتُفتراوح ُمعاملُالصدقُماُبين)ُ (0.50وُ)ُ (0.86كماُوجدُلالختبار ُصدقُمحكُ
تالزميُأيضُاُمعُمقاييسُالذكاءُاللفظيةُبلغتُكحدُأدنيُ)ُ(0.40وكحدُأعليُ)ُ(0.76ومعامالتُصدقُ
تالزميُمعُاالختباراتُغيرُاللفظيةُمثلُمقياسُكولومبياُللنضجُالعقليُومقياسُبنترُومتاهاتُبورتيورسُ

ُواختبارُشيكاغوُ ُويتراوحُمعاملُصدقُالمحكُماُبينُ()0.50-0.30
من ُناحبه ُأخري ُأظهرت ُنتائج ُالتحليل ُالعاملي ُأن ُاختبار ُالمصفوفات ُالمتتابعة ُهو ُأحد ُأكثرُ
المقاييسُالتيُتقيسُالعاملُالعام(ُ)Gحيثُأشارتُالنتائجُإليُتشبعُفقراتُاختبار ُالمصفوفاتُالمتتابعةُ
العاديُعلىُعاملُمشتركُفسرُماُنسبتهُُ%83منُتباينُأداءُالمفحوصينُعلىُاالختبارُ .
وعربيُاُقامُيحييُوابراهيمُوجاللُ(ُ)2007بحسابُصدقُاالختبارُمنُخاللُالصدقُالتالزميُبينُ

المصفوفاتُالمتتابعةُواختبارُالذكاءُاللغويُتراوحتُبينُ(ُ )0.56-0.27
ُ
اختبارُ

وقامتُالساحلي(ُ)2008بدراسةُللتأكدُمنُالخصائصُالسيك ُومتريةُالختبارُالمصفوفاتُالمتتابعةُ
لرافنُلذويُاالحتياجاتُالخاصةُوتكونتُالعينةُمن(ُ)1597طالبُوطالبةُراوحتُأعمارهمُماُبينُ(-10
ُ)14عاماُوأشارتُنتائجُالدراسةُإلىُاالتساقُالداخليُلالختبارُعنُطريقُارتباطُالبنودُمعُالدرجةُالكليةُ
لالختبارُبشكلُعامُيندرجُمنُاألسهلُإلىُاألصعبُلديُالعيناتُاألربعُ ُوكانتُأغلبُمعامالتُاالرتباطُ
أكثرهاُيزيدُعنُ(ُ )0.30
دالةُإحصائياُو ُ
ُ
وقامُالزغي ـ ـالتُ(ُ)2009بحسابُص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدقُاالختبارُعلىُعدد( )1066طالبُوطالبةُبالجامعةُ ُ
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األردنيةُباستخدامُالتحليلُالعامليُالتيُاشارتُإلىُوجودُمكونُرئيسيُواحدُيقيسهُاالختبارُفسرُماُنسبتهُ
(ُ)%56.50منُتباينُأداءُالمفحوصينُعلىُاالختبارُ .
وقامُكالُمنُ(أبوُغاليُوأبوُمصطفيُ )2014ُ،بتقنينُاالختبارُعليُعينةُتتراوحُاعمارهاُماُبينُ
(ُ )18-8سنة ُعددهم ُ(ُ )3495طالب ُوطالبة ُبقطاع ُغزة ُوخالل ُالدراسة ُتم ُحساب ُمعامالت ُالصدقُ
لالختبار ُقتمُحسابُصدقُالمحكُوذلكُبإيجادُمعامالتُاالرتباط ُماُبين ُدرجاتُافرادُعينةُالتقنينُعليُ
مجموعاتُاالختبار ُباإلضافةُللدرجةُالكليةُمعُدرجاتهمُعلي ُاختبار ُالذكاءُالمصورُألحمدُزكيُصالحُ
(ُ)1978وتراوحتُماُبينُ(ُ،)0.884-0.685كماُتمُحسابُالصدقُالبنائيُبإجراءُالتحليلُالعامليُحيثُ
وجدُعاملُعامُواحدُ(رئيسي)ُيفسرُ %66.5منُتباينُأداءُالمفحوصينُعليُاالختبارُ ُ
وفي الدراسة الحالية ُقامُالباحثُبحسابُصدقُاالتساق ُالداخليُوذلكُبتطبيقُالمقياسُعلىُعينةُتقنينُ
األدواتُوعددهمُ(ُ)60تلميذُوتلميذةُمنُتالميذُالصفينُاأل ُولُوالثانيُاإلعداديُبمدرسةُكفرُالترعةُالجديدُ
للتعليمُاألساسيُبالنصفُاأل ُولُمنُالعامُالدراسيُُ،2016/2015حيثُتمُإيجادُمعامالتُاالرتباط ُماُ
بينُدرجاتُافرادُالعينةُعلىُالمجموعاتُالخمسُلالختبارُوالدرجةُالكليةُ ُوكانتُكالتالي ُ
جدول(ُ)13معامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُمجموعاتُاختبارُالمصفوفاتُالمتتابعةُلرافنُوالدرجةُالنهائية ُ
معامل االرتباط

المجموعة (أ)

المجموعة (ب)

المجموعة (ج)

المجموعة (د)

المجموعة(ه)

الدرجة النهائية

*0.751

*0.891

*0.840

*0.874

*0.619

*دالةُعندُمستويُُ ُُ0.01
ثانيا ثبات المقياس

قامُُRaven 1977بتطبيقُبحسابُثباتُاالختبارُبطريقةُإعادةُاالختبارُعلىُفئاتُعمريةُمختلفةُ،ووجدُ
أنُمعاملُالثباتُيتراوحُماُبينُ(ُ .)0.93-0.83
وفيُدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـةُالمتوكلُوعطاُهللاُوحسيبُومحمدُوحسنُ 2007علىُعددُ(ُ)440طفلُأعمارهمُتتراوحُما ُ
ُبين ُُ 12-8عاما ُتمُحسابُثباتُاالختبار ُبحسابُمعاملُألفاُكرُونباخ ُكالُمنُعينةُالبنينُعلي ُحدةُ
والبناتُعلى ُحدةُوللمجموعةُالكليةُفتراوحت ُمعامالتُالثباتُماُبين ُ(ُ،)0.94-0.64وبطريقةُالتجزئةُ
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النسبيةُإليجادُثباتُالدرجةُالكليةُلالختبارُتبعاُلألعمارُالزمنيةُالمختلفةُلكلُمنُالتالميذُوالتلميذاتُبينتُ
النتائجُأنُقيمُمعامالتُالثباتُتتراوحُماُبينُ(ُ.)0.89-0.75وفيُدراسةُالساحلي(ُ)2008وجدُأنُمعاملُ
الفاُكرُونباخُقدُبلغُللعينةُالكليةُُ 0.884
وقامُكالُمنُ(أبوُغاليُوأبوُمصطفيُ)2014ُ،بحسابُثباتُاالختبارُعلىُعينةُالتقنينُالتيُبلغُ
قوامها(ُ )3495طالبُوطالبةُبثالث ُطرق ُهيُ :إعادةُالتطبيقُوبلغُمعاملُاالستقرار( )0.880وبطريقةُ
التجزئةُالنصفيةُتراوحت ُمعامالتُالثباتُللمجموعات ُالخمسُوالدرجةُالكليةُماُبين ُ(ُ)0.866-0.736
وبطريقة ُألفا ُكرُونباخ ُللمجموعات ُالخمس ُوالدرجة ُالكلية ُفتراوحت ُمعامالت ُالثبات ُما ُبين ُ(-0.648
ُ ُ)0.885
وفي الدراسة الحالية ُقامُالباحثُبحسابُثباتُاالختبار ُبطريقةُإعادةُاالختبار ُعلى ُعينةُتقنينُاألدواتُ
وعددهمُ(ُ)60تلميذُوتلميذةُمنُتالميذُالصفينُاأل ُولُوالثانيُاإلعداديُبمدرسةُكفرُالترعةُالجديدُللتعليمُ
األساسيُبالنصفُاأل ُولُمنُالعامُالدراسيُ 2016/2015وبلغتُقيمةُمعاملُالثبات( )0.898وهو ُدالُ
عندُمستويُُ 0.01
(ه)بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم (فتحي الزيات)2015 ،
ُُُ

ُُُُتمُُإعدادُبطاريةُمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُلصعوباتُالتعلمُ،والتيُتمثلُمجموعةُمنُالمقاييسُ

التيُتقومُعليُتقديرُالمعلمُأوُاألبُأوُاألمُلمدىُتواترُالخصائصُالسلوكيةُالمميزةُلذويُصعوباتُالتعلمُ
منُحيثُالحدةُوالتكرارُوالديمومةُ،منُخاللُالمالحظةُالمباشرةُالتيُتقومُعليُرصدُهذهُاألنماطُالسلوكيةُ
فيُالفصلُأوُالمدرسةُأوُالبيتُ،المتعلقةُبصعوباتُالتعلمُالنمائيةُالمتمثلةُفيُ:االنتباهُ،واإلدراكُالسمعيُ،
واإلدراكُالبصريُ،واإلدراكُالحركيُ،والذاكرةُ،وصعوباتُالتعلمُاألكاديميةُالمتمثلةُفيُ:القراءةُوالكتابةُ،
والرياضياتُ،وصعوباتُالسلوكُاالجتماعيُواالنفعاليُبأنماطهاُالثمانيةُ ُ.وكانُالمنطلقُاألساسيُالذيُاقامُ
عليهُالباحثُتوجهه ُفيُإعدادُهذهُالبطاريةُهوُالتوجهُالقائمُعلى ُالتشخيصُالفرديُبمعرفةُاألشخاصُ
الظروفُ،وهمُ
ُ
األكثر ُمعرفةُوقراباُومتابعةُواهتماما ُبسلوكُالتلميذُموضوعُالتقديرُعبرُمختلفُالمواقفُو
المعلمون ُواآلباءُ.وقدُتم ُاشتقاقُفقراتُمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُلصعوباتُالتعلمُموضوعُالتقديرُمنُ
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مسحُالعديدُمنُالدراساتُوالبحوثُالمتخصصةُالتيُتنا ُولتُالخصائصُالسلوكيةُ،المميزةُلذويُصعوباتُ
التعلمُ ُ.وكانُالمحكُتمُعلىُاساسهُاشتقاقُفقراتُهذهُالمقاييسُهوُاتفاقُثالثُدراساتُمحكيةُفيُاألقلُ
الخاصيةُالمميزةُ .
ُ
علىُ
اختبارينُفرعيينُمنُالبطاريةُهماُ ُ
هذاُوقدُاعتمدُالباحثُفيُالدراسةُالحاليةُعلىُ ُ
 مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعلم القراءة
 مقياسُالتقديرُالتشخيصيُلصعوباتُتعلمُالحساب
ثبات وصدق البطارية
قامُفتحيُالزياتُبحسابُثباتُوصدقُالبطاريةُعلى ُعددُ((5531من ُتالميذُالمرحلةُاالبتدائيةُ
بالصفوفُالثالثُوالرابعُوالخامسُمنُخاللُتوزيعُالبطاريةُعلىُعددُ(ُ)260معلمُومعلمةُموزعينُعلىُ
عددُ(ُ)9ادارتُتعليميةُبمحافظةُالدقهليةُوكانتُالنتائجُكالتاليُ :
ثبات البطارية
وقدُتمُحسابهُبالطرقُاألتيةُ :
طريقة االتساق الداخليInternal Consistency
لحسابُالثباتُبهذهُالطريقةُتمُاستخدامُمعادلةُألفاُكرونباخُالتيُتعتمدُعلىُتباينُمفرداتُمقاييسُ
التقديرُ،وهوُبذلكُيكشفُعنُثباتُاالتساقُالداخليُلبنودُالمقاييسُالفرعيةُلمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُ
لصعوباتُالتعلمُ،وقدُتمُإيجادُمعاملُألفاُعلىُدرجاتُأفرادُالعينةُموزعةُوفقاُلكلُمنُالعمرُالزمنيُ
والصفُالدراسيُ،وقدُتراوحتُقيمُمعامالتُالثباتُبالنسبةُلمقياسُالتقديرُالتشخيصيُلصعوبات تعلم
القراءة ُماُبين(ُ،)0.952-0.941أماُمقياسُالتقديرُالتشخيصيُلصعوباتُتعلمُالحسابُفتراوحتُقيمُ
معامالتُالثباتُالخاصةُبهُماُبينُ(ُ )0.946-0.925
معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ُ
لحسابُالثباتُبهذهُالطريقةُيتمُحسابُمعاملُاالرتباطُبينُجزئيُاالختبارُ(الفقراتُذاتُاألرقامُ
الفرديةُوعددهاُُ10مفرداتُ،والفق ـ ـ ـ ـراتُذاتُاألرقـ ـ ـ ـ ـ ـامُالزوجيةُوعددهاُُ10مفردات)ُ،ثمُتصحيحُمعامل ُ
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االرتباطُبين ُدرجاتُالجزئيينُلكلُمقياسُفرعىُمنُالمقاييسُالثمانيةُباستخدامُمعادلةُسبيرمان ُـُبراونُ.
وقدُتمُحسابُمعامالتُالثباتُبهذهُالطريقةُلدرجاتُالعينةُموزعة ُوفقاُللعمرُالزمنيُ/الصفُالدراسيُ،
وقدُتراوحتُقيمُمعامالتُالثباتُبالنسبةُلمقياسُالتقديرُالتشخيصيُلصعوبات تعلم القراءةُمابينُ(-0.919
ُ،)0.951أماُمقياسُالتقديرُالتشخيصيُلصعوباتُتعلمُالحسابُفتراوحتُقيمُمعامالتُالثباتُالخاصةُ
بهُمابينُ(ُ )0.937-0.920
صدق البطارية ُ
تمُالتحققُمنُصدقُمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُلصعوباتُالتعلمُبعدةُطرقُهيُ:صدقُالمحتوىُ،
وصدقُالتكوينُوالصدقُالعامليُ .
أوال :صدق المحتوى ُ
ُ

ُتمُاستخدامُمعامالتُارتباطُكلُفقرةُبمجموعُدرجاتُالمقياسُالفرعيُالذيُتنتميُإليهُألفرادُالعينةُ

الكليةُللدراسةُ،وقدُتراوحتُقيمُمعامالتُارتباطُالفقرات ُبالنسبةُلمقياسُالتقديرُالتشخيصيُلصعوبات
تعلم القراءة ُمابينُ(ُ،)0.767-0.623أماُمقياسُالتقديرُالتشخيصيُلصعوباتُتعلمُالحسابُفتراوحتُ
قيمُمعامالتُارتباطُالفقراتُبهُمابينُ(ُ )0.839-0.773
ثانياً :الصدق البنائي أو صدق التكوين:

للتحققُمنُالصدقُالبنائيُأوُصدقُالتكوينُتمُحسابُالعالقاتُاالرتباطيةُالبينيةُبينُدرجاتُ

المقاييسُالفرعية ،وقدُتراوحتُقيمُمعامالتُارتباطُمقياسُالتقديرُالتشخيصيُلصعوبات تعلم القراءةُبباقيُ
االختبارات ُالفرعية ُللبطارية ُمابين ُ(ُ ،)0.755-0.703أما ُمقياس ُالتقدير ُالتشخيصي ُلصعوبات ُتعلمُ
الحسابُفتراوحتُقيمُمعامالتُارتباطهُبباقيُاالختباراتُالفرعيةُللبطاريةُمابينُ(ُ )0.810-0.611
ثالثاًُ:الصدق العاملي

يقومُصدقُالتكوينُعلىُإجراءُتحليلُعامليُللمقاييسُالفرعيةُالثمانيةُلمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُ

لصعوباتُالتعلمُللكشفُعنُالبناءُالعامليُلهذهُالمقاييسُمنُحيثُمدىُأحاديةُأوُتعددُالعواملُالمكونةُ
لهاُ،ومدىُاتساقُهذاُالبناءُالعامليُمعُأشكالُالسلوكُالتيُتقيسهاُمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُلصعوباتُ ُ
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التعلمُ .وقدُتمُاستخالصُعاملُواحدُفقطُمنُالمقاييس الثمانيةُلمقاييسُالتقديرُالتشخيصيةُلصعوباتُ
التعلمُ،ويبلغُالجذرُالكامنُلهُُ،6.166ويسهمُهذاُالعاملُاألولُبماُنسبتهُُ%77.080منُالتباينُالكلىُ
لدرجات ُمقاييس ُالتقدير ُالتشخيصية ُلصعوبات ُالتعلمُ ،مما ُيشير ُإلى ُتشبع ُدرجات ُمقاييس ُالتقديرُ
التشخيصيةُبهذاُالعاملُاألحاديُوهوُصعوباتُالتعلم(ُ.فتحيُالزياتُ )2015ُ،
ُ
ُ
ُ
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة
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الفصل الخامس (نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها)
يتناول الباحث في هذا الفصل وصفا لما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج وذلك باختبار فروضها،
مع مناقشة هذه النتائج وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري للدراسة الحالية ونتائج الدراسات ذات العالقة.
هذا وقد استخدم الباحث العديد من األساليب اإلحصائية المالئمة للتحقق من فروض الدراسة ومن هذه
األساليب :تحليل البروفايل  Profile Analysisوتحليل التباين للقياسات المتكررة The Repeated
 Measures ANOVAوتحليل االنحدار الخطي  Linear Regressionوالمعادلة البنائية وتحليل
المسار  Path Analysisباستخدام برنامج .LISREL
الفرض الرئيسي األول :تؤثر صعوبات التعلم لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية على كل من كفاءة الذاكرة
العاملة واالنتباه االنتقائي تأثي اًر سلبياً.

وللتحقق من صحة هذا الفرض الرئيسي يتعين التحقق من صحة فرضيين فرعيين اولهما:

الفرض الفرعي األولُ :يظهر تحليل البروفايل تبايناً في متوسطات درجات العاديين ودرجات ذوي
صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة لصالح العاديين في كل
من القياسين القبلي والبعدي.
الختبار صحة الفرض الفرعي األول قام الباحث بإجراء تحليل البروفايل ،Profile analysis
باستخدام الحزمة اإلحصائية  SPSSويستخدم تحليل البروفايل لتحليل نمط أداء األفراد على مجموعة من
االختبارات الفرعية المكونة لبطارية ما ويصلح استخدامه بين المجموعات المختلفة وكذا لتوضيح أداء
الفرد (نفس الفرد) على اختبارات متعددة(MDSS, 2007, 106).
وقد قام الباحث باجراء تحليل البروفايل لمتوسطات درجات التالميذ العاديين وذوي صعوبات
التعلم في كل من القياس القبلي والبعدي على مقاييس بطارية كفاءة الذاكرة العاملة.
أوال القياس القبلي يوضح الجدول التالي األبعاد التي تم معالجتها باستخدام تحليل البروفايل
جدول ( )14أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة المقاسة عبر تحليل البروفايل (قياس قبلي)
العامل

المتغيرات التابعة

1

التخزين المطلق لمدي العملية

2

التخزين المطلق لمدي التطابق

3

التخزين النسبي لمدي العملية

4

التخزين النسبي لمدي التطابق

5

كفاءة المعالجة لمدي العملية

6

كفاءة المعالجة لمدي التطابق
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وقد قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية قبل إجراء عملية التحليل كما هو موضح بالجدول التالي
جدول( )15اإلحصاءات الوصفية للعاديين وذوي صعوبات التعلم على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة (قياس
قبلي)
األبعاد المقاسة

المجموعة

المتوسط

انحراف معياري

ن

تخزين مطلق مدي العملية

عاديين

7.8103

2.27463

58

صعوبات

6.3793

2.53279

58

مجموع

7.0948

2.50210

116

عاديين

5.9483

1.96837

58

صعوبات

3.9310

2.53302

58

مجموع

4.9397

2.47523

116

عاديين

32.1897

6.07975

58

صعوبات

27.2759

7.52724

58

مجموع

29.7328

7.24522

116

عاديين

28.3276

5.85314

58

صعوبات

21.3793

8.70335

58

مجموع

24.8534

8.16701

116

عاديين

32.3103

5.52531

58

صعوبات

25.3966

8.43539

58

مجموع

28.8534

7.97306

116

عاديين

23.1207

4.09997

58

صعوبات

19.7931

5.16316

58

مجموع

21.4569

4.93328

116

تخزين مطلق مدي التطابق

تخزين نسبي مدي العملية

تخزين نسبي مدي التطابق

كفاءة معالجة مدي العملية

كفاءة معالجة مدي التطابق

بعد ذلك تم اجراء اختبار  Box's Mكما يوضحه الجدول التالي

جدول( )16اختبار Box's Mلقياس تساوي مصفوفات التباين بين مجموعات القياس القبلي على ابعاد
كفاءة الذاكرة العاملة

Box's M

144.617

قيمة (ف)

6.499

درجات حرية (ف)1

21

درجات حرية(ف)2

4.780E4

مستوي الداللة

.000

ويتضح من الجدول ان قيمة  Box's Mكانت دالة عند مستوي من  0.001ولذا يتم رفض الفرض
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الصفري لثبات عدم تجانس المجموعات وقبول الفرض البديل ،بعد ذلك تم إجراء اختبار موكلي للكروية

 Muchly's Test of Sphericityوذلك للحكم علي كروية النتائج

جدول ( )17اختبار موكلي للكروية داخل مجموعات القياس القبلي على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة
 Epsilonaقيمة ابيسلون

Mauchly's W
التأثير داخل المجموعات قيمة موكلي للكروية
األبعاد المقاسة

.027

قبمة مربع كاي

درجات

التقريبية

الحرية

مستوي الداللة

403.790

14

.000

اختبار

اختبار

اختبار

Greenhouse-

Huynh-

Lower-

Geisser

Feldt

bound

.568

.589

.200

ويتضح من الجدول أن قيمة  Mauchly's Wدالة عند مستوي اقل من  0.001وبالتالي

اليتواجد كروية في البيانات ،لذا فإن تحليل التباين للقياسات المتكررة يمكن أن يستمر وذلك بتصحيح
قيمة ) )Fبخصم درجات حرية جديدة باجراء المزيد من اختبارات قياس أثر التفاعل والتي يوضحها مربع

 Epilsonوهي اختبارات  Green house-Geisserواختبار  Huynh-Feldtواختبار Lower-
 ،Boundوهذا ما يوضحه الجدول التالي

جدول( )18اختبار أثر التفاعل داخل مجموعات القياس القبلي على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة
مصدر التفاعل

درجات

متوسط

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

مستوي قيمة مربع ايتا
قيمة (ف) الداللة

الجزئي

األبعاد

اختبار الكروية المفترضة

68506.856

5

561.783 13701.371

.000

.831

المقاسة

اختبار Greenhouse-Geisser

68506.856

2.839

561.783 24129.765

.000

.831

اختبارHuynh-Feldt

68506.856

3.945

561.783 23264.439

.000

.831

اختبارLower-bound

68506.856

1.000

561.783 68506.856

.000

.831

األبعاد*

اختبار الكروية المفترضة

829.379

5

165.876

6.801

.000

.056

المجموعات

اختبار Greenhouse-Geisser

829.379

2.839

292.127

6.801

.000

.056

اختبارHuynh-Feldt

829.379

3.945

281.651

6.801

.000

.056

اختبار Lower-bound

829.379

1.000

829.379

6.801

.010

.056

اختبار الكروية المفترضة

13901.764

570

24.389

اختبارGreenhouse-Geisser

13901.764

323.658

42.952

اختبارHuynh-Feldt

13901.764

335.696

41.412

اختبارLower-bound

13901.764

114.000

121.945

خطأ(األبعاد)

يتضح من الجدول أن قيمة  Fالجدولية كانت دالة على كل اختبارات أثر التفاعل داخل المجموعات؛ مما

يثبت داللة التفاعل بين وجود صعوبة تعلم من عدمها وأبعاد كفاءة الذاكرة العاملة .بعد ذلك ينتقل تحليل

البروفايل لقياس إثر التفاعل بين المجموعات كما يوضحه الجدول التالي
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جدول ( ) 19اختبار أثر التفاعل بين المجموعات (عاديين وصعوبات) على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة

(قياس قبلي)

مصدر التفاعل
الثابت

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوي الداللة قيمة مربع ايتا الجزئي

264342.092

1

264342.092

4.098E3

.000

.973

المجموعات

3155.638

1

3155.638

48.916

.000

.300

الخطأ

7354.270

114

64.511

Constant

هذا وقد أظهر تحليل البروفايل أثر تباين بين المجموعات ذو داللة إحصائية وأن مجموعتي

(العاديين-الصعوبات) يختلفان في كل األبعاد المقاسة عند مستوي أقل من  ،0.001أما اتجاه ذلك
التباين فيوضحه تخطيط البروفايل التالي:

شكل ( )31تخطيط البروفايل لمتوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات التعلم على ابعاد كفاءة الذاكرة
العاملة (قياس قبلي)

وقد ظهر بوضوح أن مجموعة العاديين كانت أفضل أداءا من مجموعة ذوي صعوبات التعلم على كل

أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة في القياس القبلي.
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ثانيا القياس البعدي يوضح الجدول التالي األبعاد التي تم معالجتها باستخدام تحليل البروفايل
جدول ( )20أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة المقاسة عبر تحليل البروفايل (قياس بعدي)
العامل

المتغيرات التابعة

1

التخزين المطلق لمدي العملية

2

التخزين المطلق لمدي التطابق

3

التخزين النسبي لمدي العملية

4

التخزين النسبي لمدي التطابق

5

كفاءة المعالجة لمدي العملية

6

كفاءة المعالجة لمدي التطابق

وقد قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية قبل إجراء عملية التحليل كما هو موضح بالجدول التالي
جدول( )21اإلحصاءات الوصفية للعاديين وذوي صعوبات التعلم على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة (قياس
بعدي)
األبعاد المقاسة

المجموعة

المتوسط

االنحراف المعياري

ن

تخزين مطلق مدي

عاديين

10.2069

2.16640

58

العملية

صعوبات

8.6207

2.15070

58

مجموع

9.4138

2.29202

116

تخزين مطلق مدي

عاديين

6.2759

2.01567

58

التطابق

صعوبات

5.8448

2.89465

58

مجموع

6.0603

2.49273

116

تخزين نسبي مدي

عاديين

37.2414

6.67362

58

العملية

صعوبات

34.2241

6.57492

58

مجموع

35.7328

6.76739

116

تخزين نسبي مدي

عاديين

30.8276

6.09325

58

التطابق

صعوبات

26.1379

10.14880

58

مجموع

28.4828

8.66024

116

كفاءة معالجة مدي

عاديين

32.7759

6.69392

58

العملية

صعوبات

26.5862

6.92322

58

مجموع

29.6810

7.45841

116

كفاءة معالجة مدي

عاديين

32.9655

4.25901

58

التطابق

صعوبات

24.7069

4.63022

58

مجموع

28.8362

6.06765

116
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بعد ذلك تم اجراء اختبار  Box's Mكما يوضحه الجدول التالي

جدول( )22اختبار Box's Mلقياس تساوي مصفوفات التباين بين مجموعات القياس البعدي على ابعاد
كفاءة الذاكرة العاملة
Box's M

129.622

قيمة (ف)

5.826

درجات حرية (ف)1

21

درجات حرية(ف4.780E3 )2
مستوي الداللة

.000

ويتضح من الجدول ان قيمة  Box's Mكانت دالة عند مستوي اقل من  0.001ولذا يتم رفض

الفرض الصفري لثبات عدم تجانس المجموعات وقبول الفرض البديل ،بعد ذلك تم إجراء اختبار موكلي

للكروية  Muchly's Test of Sphericityوذلك للحكم على كروية النتائج

جدول ( )23اختبار موكلي للكروية داخل مجموعات القياس البعدي على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة
 Epsilonaقيمة ابيسلون
Mauchly's W
التأثير داخل

قيمة موكلي

قيمة مربع كاي

المجموعات

للكروية

التقريبية

factor1

.028

399.417

اختبار

درجات الحرية مستوي الداللة
14

.000

اختبار

Greenhouse-

Huynh-

Lower-اختبار

Geisser

Feldt

bound

.619

.643

.200

ويتضح من الجدول أن قيمة  Mauchly's Wدالة عند مستوي اقل من  0.001وبالتالي ال
يتواجد كروية في البيانات ،لذا فإن تحليل التباين للقياسات المتكررة يمكن أن يستمر وذلك بتصحيح قيمة

) )Fبخصم درجات حرية جديدة بإجراء المزيد من اختبارات قياس أثر التفاعل والتي يوضحها مربع
 Epilsonوهي اختبارات  Green house-Geisserواختبار  Huynh-Feldtواختبار Lower-
 ،Boundوهذا ما يوضحه الجدول التالي
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جدول( )24اختبار أثر التفاعل داخل مجموعات القياس البعدي على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة
مصدر التفاعل

درجات

متوسط

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

مستوي
قيمة (ف)

الداللة

قيمة مربع ايتا الجزئي

اختبار الكروية المفترضة

86119.690

5

657.623 17223.93

.000

.852

اختبارGreenhouse-Geisser

86119.690

3.093

657.623 27844.47

.000

.852

اختبارHuynh-Feldt

86119.690

3.217

657.623 26771.22

.000

.852

اختبار Lower-bound

86119.690

1.000

657.623 89119.69

.000

.852

األبعاد*

اختبار الكروية المفترضة

1244.994

5

248.999

9.507

.000

.077

المجموعات

اختبار Greenhouse-Geisser

1244.994

3.093

402.535

9.507

.000

.077

اختبارHuynh-Feldt

1244.994

3.217

387.020

9.507

.000

.077

اختبار Lower-bound

1244.994

1.000

1244.994

9.507

.000

.077

اختبار الكروية المفترضة

14928.983

570

26.191

اختبار Greenhouse-Geisser

14928.983

352.589

42.341

اختبارHuynh-Feldt

14928.983

366.724

40.709

اختبار Lower-bound

14928.983

130.956 114.000

األبعاد

المقاسة

خطأ(األبعاد)

يتضح من الجدول أن قيمة  Fالجدولية كانت دالة على كل اختبا ارت أثر التفاعل مما يثبت داللة التفاعل
ووجود اختالف ما بين وجود صعوبة التعلم أو عدمها مع األبعاد المقاسة ولكن حتى األن لم يحدد تحليل

البروفايل اتجاه تلك الفروق .ولذا تم تحليل أثر التفاعل بين المجموعات كما يوضحه الجدول التالي

جدول ( )25اختبار أثر التفاعل بين المجموعات (عاديين وصعوبات) على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة
(قياسي بعدي)
مصدر التفاعل

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوي الداللة قيمة مربع ايتا الجزئي

الثابت Constant

369288.828

1

369288.828

6.152E3

.000

.981

المجموعات

2824.144

1

2824.144

47.046

.000

.293

الخطأ

6843.362

114

60.029

هذا وقد أظهر تحليل البروفايل أثر تباين بين المجموعات ذو داللة إحصائية وأن مجموعتي

(العاديين-الصعوبات) يختلفان في كل األبعاد المقاسة في القياس البعدي عند مستوي أقل من ،0.001
أما اتجاه ذلك التباين فيوضحه تخطيط البروفايل التالي:
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شكل ( )32تخطيط البروفايل لمتوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات التعلم على ابعاد كفاءة الذاكرة
العاملة (قياس بعدي)

وقد ظهر بوضوح أن مجموعة العاديين كانت أفضل أداءا من مجموعة ذوي صعوبات التعلم

علي كل أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة في القياس البعدي ،ولكن الفروق بينها وبين ذوي صعوبات التعلم قد

قلت في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبلي وخاصة على ابعاد التخزين مقارنة بكفاءة المعالجة.

التفسير

قدمت العديد من األبحاث أدلة متعددة على أن صعوبات التعلم الخاصة Specific Learning

 Disabilitiesمرتبطة بالعجز في الذاكرة العاملة وأن هناك دليال معتب ار على أن األطفال ذوي صعوبات
تعلم القراءة لديهم ضعف في المعالجة الصوتية وفي التخزين كما أن هؤالء األطفال لديهم ضعف في

الوظائف التنفيذية ،أما الدراسات التي أجريت على ذوي صعوبات تعلم الحساب أظهرت عج از واضحا في

المنفذ المركزي وعج از في المسودة البصرية المكانية.

)(Mahler & Schundart, 2009, 4

وألن عينة صعوبات التعلم الحالية هي عينة يعاني بعض أفرادها من صعوبات تعلم قراءة

والبعض األخر من صعوبات تعلم الحساب وباقي أفرادها يعانون صعوبات مزدوجة لذا لم يكن من
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المستغرب وجود تلك الفروق الدالة إحصائيا علي كل أبعاد الذاكرة العاملة المقاسة بينهم وبين العاديين لذا
ظهرت وبوضوح فروق دالة في مكون المعالجة ،سواء في المعالجة الصوتية أو المعالجة البصرية

المكانية وهي العملية التي يدعمها بشكل رئيسي المنفذ المركزي الذى هو أحد أهم جوانب الضعف

(العجز) لدي ذوي صعوبات التعلم مقارنة بأقرانهم من العاديين ،كما أن مكون التخزين سواء اللفظي أو

عجز واضحا ويمكن عزو ذلك إلي ضعف أداء كال من المكونين الفرعيين
ا
البصري المكاني ظهر به
اللذان يختصان بالتخزين وهما الحلقة الصوتية والمسودة البصرية المكانية وقد دعمت العديد من األدبيات

تلك النتائج .حيث يري

(Narimoto, Matsura, Takezawat, Mitsuhashi & Hiratanim,

) 2013, 84أن الذاكرة العاملة البصرية المكانية )Visuo Spatial Working Memory (VSWM
لدي التالميذ ذوي صعوبات التعلم غير اللفظية  NLDتعاني من عجز في كل من التخزين البسيط

( Simple Storageالتخزين السلبي) وأيضا ضعفا في مهام المدي المعقد Complex Span Tasks

(التخزين اإليجابي) ويقصد بمهام التخزين البسيط االحتفاظ بالمعلومات التي لم يتم تعديلها بعد تشفيرها
بينما تحتاج مهام المدي المعقد إلي تحويل  transformationوتناول  Manipulationالمعلومات

المخزنة وقد أظهرت دراسات أخري عديدة أن األطفال ذوي صعوبات التعلم غير اللفظية أكثر عج از

(ضعفا) في أدائهم علي مهام المدي المعقد والتي تحتاج إلي تناوال إيجابيا للمعلومات المخزنة.

ويتصف األطفال ذوي صعوبات تعلم الحساب بأن المنفذ المركزي لديهم غير قادر علي تنشيط

كم المعلومات الكافي من الذاكرة طويلة المدي واحداث تكامل بين المخزنين السلبيين للذاكرة العاملة

(الحلقة الصوتية والمسودة البصرية المكانية)(Masoura, 2006, 34).

أما الذاكرة البصرية المكانية (المسودة البصرية المكانية) فإن السبب وراء ضعفها قد يكون هو

كفاءة الذاكرة العاملة .وهو ما يؤكد عليه ) (Swanson & Siegel, 2001, 107-108بقوله إن

القصور في كفاءة الذاكرة العاملة يسبب صعوبات التعلم حيث تتسبب أوجه القصور في ذلك إلى تعطيل
بعض العمليات المعرفية كالتي تتضمن تناول المعلومات وتمثيلها وتحزينها أو توزيع مصادر االنتباه

.Allocating of Attentional Resources

أما الحلقة الصوتية  Phonological Loopفإن العديد من الدراسات قد أكدت على أن األطفال

ذوي صعوبات تعلم القراءة لديهم ضعف في المعالجة الفونولوجية والتخزين بل إن هناك دليال يقترح أن
هؤالء األطفال يعانون من ضعفا في المنفذ المركزي.

)(Mahler & Schuchard, 2009, 4

ويتفق ) (Masoura, 2006, 34مع ذلك بقوله إن الدراسات التي أجريت على األطفال ذوي
صعوبات القراءة أوضحت أن ضعف األداء لديهم على الذاكرة الفونولوجية (الصوتية) ال يعود إلى مشاكل

مترتبة على ضعف القراءة ذاتها وانما يعود إلى عج از (ضعفا) خاصا  Specific Impairmentفي

الحلقة الصوتية.
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وفي دراسة أعدها كال من ) (Ricardo, Irene, Dorina & Cesare, 2014, 27خلصوا

فيها إلي أن األطفال ذوي صعوبات التعلم لديهم عجز في الذاكرة العاملة البصرية المكانية لدي كال من

مجموعتي صعوبات التعلم محل الدراسة وهما مجموعة ذوي صعوبات التعلم غير اللفظية (صعوبات

التعلم البصرية المكانية) ومجموعة صعوبات القراءة وذلك ألن لديهم صعوبات أكثر وضوحا من األطفال

العاديين في االستدعاء الفوري لألماكن واأللوان وتتفاوت هذه الصعوبات إلي حد ما بين كال المجموعتين
من صعوبات التعلم ومن الجدير تأكيده أنه بداية من عمر ( )11سنة وهو عمر العينة يحدث تحول في

استراتيجيات التشفير  Coding Strategiesوأن الفروق التي يتم مالحظتها ال ترتبط فقط بالذاكرة العاملة

البصرية المكانية وذلك ألن األطفال ذوي النمو الطبيعي(العاديين) في هذا السن ربما يستخدمون التشفير

اللفظي  Verbal Encodingللمثيرات واستراتيجيات الترديد اللفظية من أجل دعم الذاكرة البصرية أثناء
استدعاء األلوان على سبيل المثال .كما انهم أيضا يوظفون عمليات ضبط االنتباه لتنشيط أثار(بقايا)

الذاكرة  Refresh Memory Tracesأما األطفال ذوي صعوبات التعلم الغير اللفظية والذين لديهم
قدرات لفظية اعلى من القدرات البصرية المكانية ربما يستفيدون أيضا من مميزات االستراتيجيات اللفظية
في تعويض  Compensateعجزهم في الجانب البصري المكاني ،وعلى العكس من ذلك يظهر األطفال

ذوي عسر القراءة النمط المعاكس وهو االعتماد على العمليات البصرية المكانية لتعويض توظيف
واستخدام االستراتيجيات الفونولوجية (الصوتية).

ويري الباحث أن ذوي صعوبات التعلم بشكل عام يتصفون بضعف في كفاءة الذاكرة العاملة مما

يعيق قدرة الذاكرة العاملة علي مواجهة المشتتات وبالتالي يتم شغل جزء من سعة الذاكرة العاملة بالمثيرات
الدخيلة ولذا تقل كفاءة الذاكرة العاملة مما يؤدي إلي انخفاض في مدي الذاكرة العاملة وقدرتها علي
التخزين وذلك بعكس العاديين الذين يتميزون بكفاءة مرتفعة في الذاكرة العاملة وقدرة علي كبح المثيرات
وبالتالي زيادة سعة الذاكرة العاملة ويترتب عليه قدرة تخزينية أكبر ،كما أن العاديين يتميزون بقدر أكبر

علي تفعيل استراتيجيات االحتفاظ التي تمكنهم من االحتفاظ بالمفردات في ظل ظروف المعالجة ،كما أن

ذوي صعوبات التعلم يعانون ضعفا في استراتيجيات استدعاء المعلومات من الذاكرة طويلة المدي وربطها
بما هو ماثل في الذاكرة العاملة وذلك إلحداث المعالجة ،سواء كانت لفظية (مثل حل المعادالت
الرياضية) التي تحتاج في حلها إلي توظيف لقواعد ومسلمات عمليات الجمع والطرح وهي عمليات تم

ا كتسابها وتخزينها في الذاكرة طويلة المدي ويتم استدعائها وتنشيطها لحل المعادلة التي يتم االحتفاظ
بأرقامها بشكل مؤقت في الذاكرة العاملة ،أو كانت تلك المعالجة فراغية (بصرية مكانية) كالحكم علي

تطابق مصفوفة بها مربعات ملونه وأخري فارغة وهي عملية تحتاج إلي احتفاظ الفرد بالشكل الفراغي

للمربعات في الذاكرة العاملة وفي نفس الوقت يحدث تنشيط للعمليات المنطقية المخزنة بالذاكرة طويلة
المدي والتي تلزم للحكم علي مدي تطابق تلك المصفوفة وألن الذاكرة طويلة المدي ضعيفة بشكل عام
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لدي ذوي صعوبات التعلم كما أنهم يعانون ضعفا في إحداث التكامالت بين المثيرات مختلفة الشفرات فإن
ضعف المعالجة مقارنة بالعاديين يعتبر أمر منطقيا ومفهوما.

ويالحظ ان الفروق بين كال المجموعتين (العاديين والصعوبات) ظلت قائمة في القياس البعدي

ولكنها انحسرت مقارنة بالقياس القبلي وخاصة على ابعاد التخزين مقارنة بأبعاد كفاءة المعالجة ،وربما
يعود ذلك الى ان استفادة ذوي الصعوبات من التدريب في جانبه التخزيني كان اكبر من العاديين بسبب

الضعف الشديد في ذاكرتهم العاملة ابتداءا ولذا اتضح اثر التدريب عليهم بشكل أوضح وخاصة في جانب

التخزين وهو جانب يسهل تحسنه وزيادة كفاءته فقد دفع التدريب ذوي الصعوبات لتفعيل استراتيجيات

التسميع والتي هي مفعلة بالفعل لدي العاديين من قبل التدريب وكان مردود ذلك تحسن التخزين النسبي

والمطلق بشكل كبير قلل من الفوارق بينهم وبين العاديين ،اما أبعاد كفاءة المعالجة فقد تحسنت لدي ذوي

صعوبات التعلم ولكن ظلت الفروق بينهم وبين العاديين كبيرة وهذا يثبت ان استفادة العاديين من جانب
المعالجة في التدريب كان اكبر منه لدي ذوي الصعوبات وذلك ألن المعالجة عملية ال تتوقف على
الذاكرة العاملة وحدها وانما يتدخل فيها الذاكرة طويلة المدي التي تتولي امداد الذاكرة العاملة بالقواعد

الرياضية المتعلقة بعمليات الجمع والطرح أو بالقواعد المنطقية التي تتعلق بالحكم علي األجسام في الفراغ

وايجاد ما بينها من أوجه شبه واختالف ،ومن الثابت ان ذوي صعوبات التعلم يعانون من ضعف شديد

في ذاكرتهم الطويلة المدي.

الفرض الفرعي الثانيُ :يظهر تحليل البروفايل تبايناً في متوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات
التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية على ابعاد كفاءة االنتباه االنتقائي لصالح العاديين في كل من

القياسين القبلي والبعدي.

الختبار الفرض الفرعي الثاني قام الباحث بإجراء تحليل البروفايل  ،Profile analysisباستخدام

الحزمة اإلحصائية  SPSSلمتوسطات درجات التالميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم على مقاييس
بطارية االنتباه في كل من القياس القبلي والبعدي.

أوال القياس القبلي ويوضح الجدول التالي األبعاد التي تم معالجتها باستخدام تحليل البروفايل في القياس

القبلي.

جدول ( )26أبعاد االنتباه االنتقائي المقاسة عبر تحليل البروفايل (قياس قبلي)
العامل

المتغيرات التابعة

1

عدد االستجابات البصرية الصحيحة

2

عدد االستجابات السمعية الصحيحة

3

زمن االستجابة البصري

4

زمن االستجابة السمعي
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وقد قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية قبل إجراء عملية التحليل كما هو موضح بالجدول التالي
جدول( )27اإلحصاءات الوصفية للعاديين وصعوبات التعلم على ابعاد االنتباه االنتقائي (قياس قبلي)
األبعاد المقاسة

المجموعة

متوسط

انحراف معياري

ن

عدد االستجابات البصرية

عاديين

53.2759

13.87259

58

42.5690

14.24610

58

مجموع

47.9224

14.99632

116

عاديين

61.1724

5.58864

58

صعوبات

56.3276

10.08627

58

مجموع

58.7500

8.47490

116

عاديين

5.0171E2

162.31894

58

صعوبات

5.2948E2

133.98969

58

مجموع

5.1559E2

148.83641

116

عاديين

1.3546E3

231.91597

58

صعوبات

2.0200E3

579.76671

58

مجموع

1.6873E3

552.20463

116

صعوبات

عدد االستجابات السمعية

زمن استجابة بصري

زمن استجابة سمعي

بعد ذلك تم اجراء اختبار  Box's Mكما يوضحه الجدول التالي

جدول( )28اختبار Box's Mلقياس تساوي مصفوفات التباين بين مجموعات القياس القبلي على ابعاد
كفاءة االنتباه االنتقائي
Box's M

88.006

قيمة (ف)

8.467

درجات حرية (ف)1

10

درجات حرية(ف6.213E3 )2
مستوي الداللة

.000

ويتضح من الجدول ان قيمة  Box's Mكانت دالة عند مستوي اقل من  0.001ولذا يتم رفض

الفرض الصفري لثبات عدم تجانس المجموعات وقبول الفرض البديل ،بعد ذلك تم إجراء اختبار موكلي

للكروية  Muchly's Test of Sphericityوذلك للحكم على كروية النتائج
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جدول ( )29اختبار موكلي للكروية داخل مجموعات القياس القبلي على ابعاد االنتباه االنتقائي
 Epsilonaقيمة ابيسلون
Mauchly's W
التأثير داخل

قيمة موكلي

قيمة مربع كاي

المجموعات

للكروية

التقريبية

factor1

.001

773.751

اختبار

درجات الحرية مستوي الداللة
.000

5

اختبار

Greenhouse-

Huynh-

اختبار

Geisser

Feldt

Lower-bound

.399

.404

.333

ويتضح من الجدول أن قيمة  Mauchly's Wدالة عند مستوي اقل من  0.001وبالتالي ال
يتواجد كروية في البيانات ،لذا فإن تحليل التباين للقياسات المتكررة يمكن أن يستمر وذلك بتصحيح قيمة

) )Fبخصم درجات حرية جديدة بإجراء المزيد من اختبارات قياس أثر التفاعل والتي يوضحها مربع
 Epilsonوهي اختبارات  Green house-Geisserواختبار  Huynh-Feldtواختبار Lower-
 ، Boundوهذا ما يوضحه الجدول التالي

جدول( )30اختبار أثر التفاعل داخل المجموعات علي ابعاد االنتباه االنتقائي (قياس قبلي)
مستوي

قيمة مربع ايتا

مجموع المربعات

الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

الداللة

الجزئي

اختبار الكروية المفترضة

2.071E8

3

6.902E7

1.251E3

.000

.917

اختبار Greenhouse-Geisser

2.071E8

1.196

1.731E8

1.251E3

.000

.917

اختبارHuynh-Feldt

2.071E8

1.213

1.708E8

1.251E3

.000

.917

اختبار Lower-bound

2.071E8

1.000

2.071E8

1.251E3

.000

.917

اختبار الكروية المفترضة

3210252.910

3

1070084.303

57.649

.000

.336

اختبار Greenhouse-Geisser

3210252.910

1.204

2665348.843

57.649

.000

.336

اختبارHuynh-Feldt

3210252.910

1.261

2545513.634

57.649

.000

.336

اختبار Lower-bound

3210252.910

1.000

3210252.910

57.649

.000

.336

اختبار الكروية المفترضة

5850595.264

102

57358.777

اختبار Greenhouse-Geisser

5850595.264

40.951

142868.323

اختبارHuynh-Feldt

5850595.264

42.879

136444.903

اختبار Lower-bound

5850595.264

34.000

172076.331

درجات
مصدر التفاعل
األبعاد

المقاسة

األبعاد*

المجموعات

خطأ(األبعاد)

يتضح من الجدول أن قيمة) )Fالجدولية كانت دالة على كل اختبارات أثر التفاعل مما يثبت أن أثر
التفاعل بين وجود صعوبة تعلم أو عدم وجودها وأبعاد كفاءة الذاكرة العاملة المقاسة كان داال ،ولكن حتى

األن لم يحدد تحليل البروفايل اتجاه تلك الفروق.ولذا تم تحليل أثر التفاعل بين المجموعات (عاديين
وصعوبات)
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جدول ( )31اختبار أثر التفاعل بين المجموعات (عاديين وصعوبات) على أبعاد االنتباه االنتقائي (قياس
قبلي)

قيمة مربع ايتا
مصدر التفاعل

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوي الداللة

الجزئي

الثابت Constant

1.547E8

1

1.547E8

2.980E3

.000

.963

المجموعات

3329489.278

1

64.138

64.138

.000

.360

الخطأ

5917868.297

114

51911.125

هذا وقد أظهر تحليل البروفايل أثر تباين بين المجموعات ذو داللة إحصائية وأن مجموعتي

(العاديين-الصعوبات) يختلفان في كل األبعاد المقاسة عند مستوي أقل من  ،0.001أما اتجاه ذلك
التباين فيوضحه تخطيط البروفايل التالي

شكل ( )33تخطيط البروفايل لمتوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات التعلم على ابعاد االنتباه
االنتقائي (قياس قبلي)

وقد ظهر بوض ـ ــوح أن مجمـ ـ ـ ــوعة العاديين كانت أفضال أداءا من مجموعة ذوي صعوبات التعلم علي كل
أبعاد االنتباه االنتقائي المقاسة خالل القياس القبلي.

ثانيا القياس البعدي ويوضح الجدول التالي األبعاد التي تم معالجتها باستخدام تحليل البروفايل في
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القياس القبلي.

جدول ( )32أبعاد االنتباه االنتقائي المقاسة عبر تحليل البروفايل (قياس بعدي)
العامل

المتغيرات التابعة

1

عدد االستجابات البصرية الصحيحة

2

عدد االستجابات السمعية الصحيحة

3

زمن االستجابة البصري

4

زمن االستجابة السمعي

وقد قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية قبل إجراء عملية التحليل كما هو موضح بالجدول التالي
جدول( )33اإلحصاءات الوصفية للعاديين وصعوبات التعلم على ابعاد االنتباه االنتقائي (قياس بعدي)
األبعاد المقاسة

المجموعة

المتوسط

المعياري االنحراف

ن

بصرية استجابات

عاديين

65.5172

1.98451

58

صعوبات

55.1034

13.85981

58

المجموع

60.3103

11.15847

116

عاديين

63.8966

4.24136

58

صعوبات

62.4138

8.38762

58

المجموع

63.1552

6.65890

116

عاديين

4.3103E2

85.35101

58

صعوبات

4.8910E2

121.32726

58

المجموع

4.600E2

108.43846

116

عاديين

1.2872E3

281.17331

58

صعوبات

1.6995E3

576.18130

58

المجموع

1.4934E3

496.57798

116

سمعية استجابات

بصري استجابة زمن

سمعي استجابة زمن

بعد ذلك تم اجراء اختبار  Box's Mكما يوضحه الجدول التالي

جدول( )34اختبار Box's Mلقياس تساوي مصفوفات التباين بين مجموعات القياس البعدي على ابعاد
االنتباه االنتقائي
Box's M

221.581

F

21.319

df1

10

df2

6.213E4

Sig.

.000

ويتضح من الجدول ان قيمة  Box's Mكانت دالة عند مستوي اقل من  0.001ولذا يتم رفض
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الفرض الصفري لثبات عدم تجانس المجموعات وقبول الفرض البديل ،بعد ذلك تم إجراء اختبار موكلي
للكروية  Muchly's Test of Sphericityوذلك للحكم على كروية النتائج

جدول ( )35اختبار موكلي للكروية داخل مجموعات القياس البعدي على ابعاد االنتباه االنتقائي
 Epsilonaقيمة ابيسلون
Mauchly's W
التأثير داخل

قيمة موكلي

قيمة مربع كاي

المجموعات

للكروية

التقريبية

factor1

.000

940.184

درجات الحرية مستوي الداللة
5

.000

اختبار

اختبار

Greenhouse-

Huynh-

اختبار

Geisser

Feldt

Lower-bound

.365

.369

.333

ويتضح من الجدول أن قيمة  Mauchly's Wدالة عند مستوي اقل من  0.001وبالتالي ال
يتواجد كروية في البيانات ،لذا فإن تحليل التباين للقياسات المتكررة يمكن أن يستمر وذلك بتصحيح قيمة

) )Fبخصم درجات حرية جديدة بإجراء المزيد من اختبارات قياس أثر التفاعل والتي يوضحها مربع

 Epilsonوهي اختبارات  Green house-Geisserواختبار  Huynh-Feldtواختبار Lower-
 ،Boundوهذا ما يوضحه الجدول التالي

جدول( )36اختبار أثر التفاعل داخل المجموعات على ابعاد االنتباه االنتقائي (قياس بعدي)

مصدر التفاعل
األبعاد

المقاسة

األبعاد*

المجموعات

خطأ(األبعاد)

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوي الداللة قيمة مربع ايتا الجزئي

اختبار الكروية المفترضة

1.590E8

3

5.301E7

974.063

.000

.895

اختبار Greenhouse-Geisser

1.590E8

1.094

1.454E8

974.063

.000

.895

اختبارHuynh-Feldt

1.590E8

1.106

1.438E8

974.063

.000

.895

اختبار Lower-bound

1.590E8

1.000

1.590E8

974.063

.000

.895

اختبار الكروية المفترضة

3505804.310

3

1168601.437

21.472

.000

.158

اختبار Greenhouse-Geisser

3505804.310

1.094

3204533.057

21.472

.000

.158

اختبارHuynh-Feldt

3505804.310

1.106

3169002.700

21.472

.000

.158

اختبار Lower-bound

3505804.310

1.000

3505804.310

21.472

.000

.158

اختبار الكروية المفترضة

1.861E7

342

54425.374

اختبار Greenhouse-Geisser

1.861E7

124.739

149244.989

اختبارHuynh-Feldt

1.861E7

126.116

147590.231

اختبار Lower-bound

1.861E7

114.000

163276.121

يتضح من الجدول أن قيمة( )Fالجدولية كانت دالة على كل اختبارات أثر التفاعل؛ مما يثبت أن

أثر التفاعل بين وجود صعوبة تعلم أو عدم وجودها وأبعاد االنتباه المقاسة كان داال ،ولكن حتى األن لم

يحدد تحليل البروفايل اتجاه تلك الفروق.ولذا تم تحليل أثر التفاعل بين المجموعات (عاديين وصعوبات)

كما يوضحه الجدول التالي
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جدول ( )37اختبار أثر التفاعل بين المجموعات (عاديين وصعوبات) على أبعاد االنتباه االنتقائي (قياس
بعدي)

قيمة مربع ايتا

درجات
مصدر التفاعل

مجموع المربعات

الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوي الداللة

الجزئي

الثابت Constant

1.251E8

1

1.251E8

2.343E3

.000

.954

المجموعات

1523538.241

1

1523538.241

28.535

.000

.200

الخطأ

6086685.948

114

53391.982

هذا وقد أظهر تحليل البروفايل أثر تباين بين المجموعات ذو داللة إحصائية وأن مجموعتي (العاديين-

الصعوبات) يختلفان في كل األبعاد المقاسة عند مستوي أقل من  ،0.001أما اتجاه ذلك التباين فيوضحه
تخطيط البروفايل التالي:

شكل ( )34تخطيط البروفايل لمتوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات التعلم على ابعاد االنتباه
االنتقائي (قياس بعدي)

وقد ظهر بوض ـ ــوح أن مجمـ ـ ـ ــوعة العاديين كانت أفضال أداءا من مجموعة ذوي صعوبات التعلم على كل

أبعاد االنتباه االنتقائي المقاسة خالل القياس البعدي.
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التفسير

اثناء أداء األفراد لمهام االنتباه االنتقائي البصري فإن األفراد ذوي كفاءة الذاكرة العاملة المرتفعة

يكونون أكثر قدرة على االنتباه االنتقائي للمثيرات المرتبطة بالمهمة وقمع المثيرات غير المرتبطة مقارنة
بأقرانهم من األفراد ذوي كفاءة الذاكرة العاملة المنخفضة  ،Low WMCوفي مهام المشتتات البصرية كان
األفراد ذوي كفاءة الذاكرة المنخفضة أكثر عرضة للتشويش من المثيرات الغير مرتبطة بالمهمة بصورة
أكبر من رفقائهم مرتفعي كفاءة الذاكرة العاملة(Ahmed & Defockert, 2012, 1) .
ومن الثابت أن ذوي صعوبات التعلم يتصفون بإنخفاض كفاءة الذاكرة العاملة وهو ما دعمته
الدراسة الحالية عند مقارنتهم بأقرانهم من العاديين وهو األمر الذي يؤثر بالسلب علي كفاءة االنتباه
االنتقائي وذلك ألن الضعف في كفاءة الذاكرة العاملة مرجعه بشكل كبير إلي ضعف في المنفذ المركزي
الذي يتولى بشكل أساسي مهمة ضبط االنتباه وتوزيع مصادره ،ويتيح ذلك للمثيرات الدخيلة إحداث قدر
كبير من التشويش والتداخل مع المثيرات المرتبطة بالمهمة فيجد التلميذ ذو صعوبة التعلم قد ار أكبر من
الصعوبة مقارن ة بالعاديين من أقرانه في تفادي المشتتات والتركيز مع المثير المستهدف أي انتقائه من
وسط كم من المثيرات الدخيلة األخرى وقد اتضح ذلك جليا في النتائج الحالية ،حيث انخفضت قدرة
األفراد ذوي صعوبات التعلم في سرعة التعرف ودقة االنتباه للمربعات الملونة باللونين األخضر واألحمر
وسط مشتتات من مربعات ذات ألوان متباينة وتسببت المشتتات البصرية في صرف جزء كبير من انتباه
ذوي صعوبات التعلم عن المثيرات المستهدفة ،كما أنه في مهمة االستماع الثنائي الموزع تتسبب الكلمات
المشتتة التي نطقت عبر سماعة األذن اليسرى والتي تتشابه مع الكلمات المستهدفة في السجع وطريقة
النطق في احداث قدر كبير من التداخل الفونولوجي بين تلك الكلمات لدي ذوي صعوبات التعلم مقارنة
بأقرانهم من العاديين وذلك لضعف ميكانزمات ضبط االنتباه والتي تعود في األساس لضعف وانخفاض
في كفاءة الذاكرة العاملة ،كما اتصف ذوو صعوبات التعلم ببطء ملحوظ في زمن اإلستجابة علي المثيرات
السمعية والبصرية مقارنة بأقرانهم من العاديين ،وربما يعود السبب وراء ذلك إلي انهم يستهلكون وقتا
أطول في ضبط ومقاومة التداخل الذي تحدثه المثيرات المشتته ،وربما يعود ذلك إلي نقص مدي االنتباه
سواء السمعي أو البصري فتتزاحم المثي ارت وتتداخل مع بعضها البعض فيقضي التلميذ ذوو صعوبة التعلم
وقتا أطول في انتقاء المثير المستهدف من وسط المثيرات التي يزدحم بها الموقف ويتفق هذا مع العديد
من األدبيات الحديثة التي تناولت االنتباه لدي ذوي صعوبات التعلم.
حيث ي ـ ـ ـ ــري ) (Peyrin, 2012, 382أن األطفـ ــال ذوي صع ـ ـ ــوبات التعلـ ـ ــم لديهم ما يعرف

باضطراب(نقص) مدي االنتباه البصري  The Visual Attention Span Disorderوهو نقص
(محدودية) في عدد العناصر البصرية المنفصلة Number of Discrete Visual Elementsوالتي
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يمكن معالجتها بالتوازي في موقف بصري.

وبالنسبة لالنتباه السمعي االنتقائي لدي ذوي صعوبات التعلم فقد وجد الباحثون أن األطفال ذوي

صعوبات التعلم يبدون انتباه سمعي انتقائي أكثر ضعفا من العاديين ويظهر ذلك بزيادة في زمن

االستجابة ) Response Time(RTمع نقص في دقة األداء علي المهام السمعية ،وتظهر هذه النتائج

أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يظهرون عج از(نقصا) في ضبط التداخل السمعي

Auditory

 Interference Controlوذلك عن طريق استهالك وقت أطول لالستجابة علي المثيرات المتعارضة
مقارنة بأقرانهم من العاديين)(Thomas, Kaipa, Ganesh, 2015, 2080

ويالحظ أن الفروق بين كال المجموعتين (عاديين وصعوبات) ظلت قائمة في القياس البعدي

ولكنها ثبتت تقريبا على بعد عدد االستجابات البصرية الصحيحة ،وانخفضت على بعد عدد االستجابات

السمعية الصحيحة ،في حين زادت الفروق على بعد زمن االستجابة البصري ،وبعد زمن االستجابة
السمعي؛ وبذلك يتضح تحقق الفرض الرئيسي األول حيث اتضح تباين متوسطات العاديين درجات

العاديين وذوي صعوبات التعلم في كل من القياسين القبلي والبعدي في كل من كفاءة الذاكرة العاملة
واالنتباه االنتقائي لصالح العاديين.
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الفرض الرئيسي الثاني :يؤدي التدخل القائم على استخدام برنامج  Dual-N-Backالمحوسب
التكيفي في رفع كفاءة كل من الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي لدي العاديين وذوي صعوبات التعلم
من تالميذ المرحلة االعدادية.
وللتحقق من صحة هذا الفرض الرئيسي يتعين التحقق من صحة فرضيين فرعيين أولهما:
الفرض الفرعي الثالثُ :يظهر تحليل التباين للقياسات المتكررة تبايناً في متوسطات درجات العاديين
وذوي صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة لصالح القياس

البعدي لدي كل مجموعة على حدا.

الختبار الفرض الفرعي الثالث قام الباحث بإجراء تحليل التباين للقياسات المتكررة The Repeated

 Measures ANOVAباستخدام الحزمة اإلحصائية  SPSSوذلك لمقارنة أداء األفراد ذوي صعوبات
التعلم على أبعاد مقياس كفاءة الذاكرة العاملة وكذا لمقارنة أداء األفراد العاديين على أبعاد مقياس كفاءة

الذاكرة العاملة عبر ثالث فترات زمنية متباعدة ،ويوضح الجدول التالي األبعاد التي تم معالجتها
جدول ( )38مراحل القياس عبر تحليل التباين للقياسات المتكررة (صعوبات تعلم)
العامل

مراحل القياس

1

قياس قبلي

2

قياس بعدي

3

قياس تتبعي

جدول ( )39أبعاد الذاكرة العاملة المقاسة عبر تحليل التباين للقياسات المتكررة (صعوبات تعلم)
البـــــعد

ن

تخزين مطلق مدي العملية

58

تخزين مطلق مدي التطابق

58

تخزين نسبي مدي العملية

58

تخزين نسبي مدي التطابق

58

كفاءة معالجة مدي العملية

58

كفاءة معالجة مدي التطابق

58

وقد قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية قبل إجراء عملية التحليل كما هو موضح بالجدول التالي

239

جدول( )40اإلحصاءات الوصفية لذوي صعوبات التعلم على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة للقياسات
المتكررة

مراحل القياس

البعد

المتوسط

انحراف معياري

ن

قبلي

تخزين مطلق مدي العملية

6.3793

2.53279

58

تخزين مطلق مدي التطابق

3.9310

2.53302

58

تخزين نسبي مدي العملية

27.2759

7.52724

58

تخزين نسبي مدي التطابق

21.3793

8.70335

58

كفاءة معالجة مدي العملية

25.3966

8.43539

58

كفاءة معالجة مدي التطابق

19.7931

5.16316

58

المجموع

17.3592

11.00643

348

تخزين مطلق مدي العملية

8.6207

2.15070

58

تخزين مطلق مدي التطابق

5.8448

2.89465

58

تخزين نسبي مدي العملية

34.2241

6.57492

58

تخزين نسبي مدي التطابق

26.1379

10.14880

58

كفاءة معالجة مدي العملية

26.5862

6.92322

58

كفاءة معالجة مدي التطابق

24.7069

4.63022

58

المجموع

21.0201

11.94619

348

تخزين مطلق مدي العملية

8.0690

2.07628

58

تخزين مطلق مدي التطابق

5.3276

2.81218

58

تخزين نسبي مدي العملية

32.3621

5.86006

58

تخزين نسبي مدي التطابق

24.2069

10.57763

58

كفاءة معالجة مدي العملية

26.1897

6.66611

58

كفاءة معالجة مدي التطابق

21.7414

4.77038

58

المجموع

19.6494

11.49480

348

بعدي

تتبعي

بعد ذلك تم إجراء اختبار موكلي للكروية  Muchly's Test of Sphericityوذلك للحكم على
كروية النتائج ،والكروية هي قياس لبنية مصفوفات التغايرStructure of The Covariance Matrix

في التصميمات التجريبية ذات القياسات المتكررة ،وذلك ألن القياسات المتكررة تنتهك  Violateافتراضية

االستقالل بين قياسات التباين ،ومن أكثر أشكال الكروية صرامة هو التناظر المركب والذي يتضح في
حالة أن تكون التباينات تقريبا متساوية ويهدف اختبار موكلي لقياس ذلك ،وهذا ما يوضحه الجدول التالي
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جدول ( )41اختبار موكلي للكروية داخل مجموعات القياس المتكرر على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة
(صعوبات التعلم)

 Epsilonaقيمة ابيسلون
Mauchly's
 Wقيمة موكلي قيمة مربع كاي

التأثير داخل
المجموعات

للكروية

التقريبية

القياس المتكرر

.855

53.338

درجات الحرية مستوي الداللة
.000

2

اختبار

اختبار

اختبار

Greenhouse-

Huynh-

Lower-

.874

.890

.500

Geisser

Feldt

bound

ويتضح من الجدول أن قيمة  Mauchly's Wدالة عند مستوي اقل من  0.001وبالتالي اليتواجد كروية

في البيانات ،لذا فإن تحليل التباين للقياسات المتكررة يمكن أن يستمر وذلك بتصحيح قيمة ) )Fبخصم
درجات حرية جديدة باجراء المزيد من اختبارات قياس أثر التفاعل والتي يوضحها مربع  Epilsonوهي

اختبارات  Green house-Geisserواختبار  Huynh-Feldtواختبار  Lower-Boundوهذا ما
يوضحه الجدول التالي

جدول ( )42اختبار أثر التفاعل داخل مجموعات القياس المتكرر على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة لذوي
صعوبات التعلم

مستوي

قيمة مربع ايتا

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة (ف)

الداللة

الجزئي

اختبار الكروية المفترضة

2381.048

2

1190.524

83.023

.000

.195

اختبار Greenhouse-Geisser

2381.048

1.747

1362.909

83.023

.000

.195

اختبارHuynh-Feldt

2381.048

1.781

1336.967

83.023

.000

.195

اختبار Lower-bound

2381.048

1.000

2381.048

83.023

.000

.195

اختبار الكروية المفترضة

808.653

10

80.865

5.639

.000

.076

اختبار Greenhouse-Geisser

808.653

8.735

92.574

5.639

.000

.076

اختبارHuynh-Feldt

808.653

8.905

90.812

5.639

.000

.076

اختبار Lower-bound

808.653

5.000

161.731

5.639

.000

.076

اختبار الكروية المفترضة

9808.299

684

14.340

اختبار Greenhouse-Geisser

9808.299

597.485

16.416

اختبارHuynh-Feldt

9808.299

609.079

16.103

اختبار Lower-bound

9808.299

342.000

28.679

مصدر التفاعل
القياس
المتكرر

األبعاد*
القياس

المتكرر

خطأ(القياس
المتكرر)

يتضح من الجدول أن قيمة )(Fالجدولية كانت دالة على كل اختبارات أثر التفاعل مما يثبت داللة

التفاعل ووجود اختالف بين مراحل القياس المختلفة (القبلي – البعدي-التتبعي) علي كل األبعاد المقاسة،
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ولذا يرفض الفرض الصفري ويقبل الفرض البديل ولكن حتى األن لم يحدد تحليل التباين للقياسات

المتكررة اتجاه تلك الفروق أما اتجاه التباين فيوضحه تخطيط البروفايل للقياسات المتكررة التالي:

شكل ( )35تخطيط البروفايل لمتوسطات درجات ذوي صعوبات التعلم على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة
(قياسات متكررة)

يتضح من التحليل والعرض السابق أن أداء مجموعة صعوبات التعلم أفضل على كل من القياسيين

البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي .وقد تم حساب النسبة المئوية للزيادة (التحسن) في أداء الطالب

ذوي صعوبات التعلم على أبعاد مقياس كفاءة الذاكرة العاملة على كل من القياسين البعدي والتتبعي
مقارنة باألداء القبلي.

جدول( )43النسب المئوية للزيادة في أداء ذوي صعوبات التعلم على أبعاد مقياس كفاءة الذاكرة العاملة
في القياسين البعدي والتتبعي

األبعاد

قياس

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

كفاءة

كفاءة

كفاءة

كفاءة

مطلق

مطلق

مطلق

مطلق

نسبي

نسبي

نسبي

نسبي

معالجة

معالجة

معالجة

معالجة

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

العملية

العملية

التطابق

التطابق

العملية

العملية

التطابق

التطابق

عملية

عملية

تطابق

تطابق

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

%35.1

%26.5

%48.7

%35.5

%25.5

%18.7

%22.3

%13.2

%4.7

%3.1

%24.8

%9.8

قبلي

هذا وقد سجلت زيادة علي كل األبعاد المقاسة سواء في القياس البعدي أو التتبعي مقارنة بالقياس القبلي

وقد سجلت أكبر زيادة في القياس البعدي على بعد التخزين المطلق لمدي التطابق بنسبة  %48.7بينما
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سجلت أقل نسبة زيادة في القياس البعدي على بعد كفاءة المعالجة لمدي العملية وكانت  %4.7وسجلت

أكبر زيادة في القياس التتبعي على بعد التخزين المطلق لمدي التطابق بنسبة  %35.5وسجلت أقل زيادة
في القياس التتبعي على بعد كفاءة المعالجة لمدي العملية التتبعي وكانت  ،%3.1وكما يالحظ فإنه في
المجمل كانت معدالت التحسن (الزيادة) على كل األبعاد خالل القياس البعدي كانت أفضل منها في حالة

القياس التتبعي.

وبالنسبة للعاديين فقد قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية للعاديين كما هو موضح بالجدول التالي
جدول( )44اإلحصاءات الوصفية للعاديين على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة للقياسات المتكررة
مراحل القياس

البعد

المتوسط

انحراف معياري

ن

قبلي

تخزين مطلق مدي العملية

7.8103

2.27463

58

تخزين مطلق مدي التطابق

5.9483

1.96837

58

تخزين نسبي مدي العملية

32.1897

6.07975

58

تخزين نسبي مدي التطابق

28.3276

5.85314

58

كفاءة معالجة مدي العملية

32.3103

5.72531

58

كفاءة معالجة مدي التطابق 23.1207

4.09997

58

المجموع

21.6178

11.82926

348

تخزين مطلق مدي العملية

10.2069

2.16640

58

تخزين مطلق مدي التطابق

6.2759

2.01567

58

تخزين نسبي مدي العملية

37.2414

6.67362

58

تخزين نسبي مدي التطابق

30.8276

6.09325

58

كفاءة معالجة مدي العملية

32.7759

6.69392

58

كفاءة معالجة مدي التطابق 32.9655

4.25901

58

المجموع

25.0489

13.10742

348

تخزين مطلق مدي العملية

10.0345

2.07716

58

تخزين مطلق مدي التطابق

10.0345

2.07716

58

تخزين نسبي مدي العملية

36.6207

5.91705

58

تخزين نسبي مدي التطابق

28.5690

7.85418

58

كفاءة معالجة مدي العملية

34.9828

5.12473

58

كفاءة معالجة مدي التطابق 25.0000

4.43669

58

24.2069

11.85103

348

بعدي

تتبعي

المجموع

بعد ذلك تم إجراء اختبار موكلي للكروية  Muchly's Test of Sphericityوذلك للحكم على
كروية النتائج ،والكروية هي قياس لبنية مصفوفات التغايرStructure of The Covariance Matrix

243

في التصميمات التجريبية ذات القياسات المتكررة ،وذلك ألن القياسات المتكررة تنتهك  Violateافتراضية
اإلستق ـ ــالل بين قياس ـ ــات التغـ ــاير ،ومن أكثـ ــر أشكـ ـ ــال الك ـ ـ ــروية صـ ـ ـرامة هو التناظر (التطـ ـ ــابق) المركب
 Compound Symmetryوالذي يتضح (يظهر) في حالة أن تكون التباينات تقريبا متساوية ويهدف
اختبار موكلي لقياس ذلك وهذا ما يوضحه الجدول التالي.

جدول ( )45اختبار موكلي للكروية داخل مجموعات القياس المتكرر على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة
(عاديين)

 Epsilonaقيمة ابيسلون
التأثير داخل

Mauchly's W

قيمة مربع كاي

المجموعات

قيمة موكلي للكروية

التقريبية

القياس المتكرر

.950

17.392

درجات الحرية مستوي الداللة
.000

2

اختبار

اختبار

اختبار

Greenhouse-

Huynh-

Lower-

Geisser

Feldt

bound

.953

.972

.500

ويتضح من الجدول أن قيمة  Mauchly's Wدالة عند مستوي اقل من  0.001وبالتالي اليتواجد كروية
في البيانات ،ويستدل من ذلك أن القياسات (المالحظات) بين المجموعات غير متساوية ،لذا فإن تحليل
التباين للقياسات المتكررة يمكن أن يستمر وذلك بتصحيح قيمة ) )Fبخصم درجات حرية جديدة باجراء
المزيد من اختبارات قياس أثر التفاعل والتي يوضحها مربع  Epilsonوهي اختبارات Green house-
 Geisserواختبار  Huynh-Feldtواختبار  Lower-Boundوهذا ما يوضحه الجدول التالي
جدول( )46اختبار أثر التفاعل داخل مجموعات القياس المتكرر على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة للعاديين
قيمة مربع ايتا الجزئي مستوي الداللة قيمة (ف) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات

مصدر التفاعل

.217

.000

94.931

1112.685

2

2225.370

اختبار الكروية المفترضة

القياس

.217

.000

94.931

1168.013

1.905

2225.370

اختبارGreenhouse-Geisser

المتكرر

.217

.000

94.931

1144.934

1.944

2225.370

اختبارHuynh-Feldt

.217

.000

94.931

2225.370

1.000

2225.370

اختبار Lower-bound

.278

.000

26.330

308.610

10

3086.102

اختبار الكروية المفترضة

األبعاد*

.278

.000

26.330

323.956

9.526

3086.102

اختبار Greenhouse-Geisser

القياس

.278

.000

26.330

317.555

9.718

3086.102

اختبارHuynh-Feldt

.278

.000

26.330

617.220

5.000

3086.102

اختبار Lower-bound

11.721

684

8017.195

اختبار الكروية المفترضة

12.304

651.599

8017.195

اختبار Greenhouse-Geisser

12.061

664.734

8017.195

اختبارHuynh-Feldt

23.442

342.000

8017.195

اختبار Lower-bound

244

المتكرر

خطأ(القياس
المتكرر)

يتضح من الجدول أن قيمة  Fالجدولية كانت دالة على كل اختبارات أثر التفاعل مما يثبت داللة التفاعل

ووجود اختالف بين (القياس القبلي – البعدي-التتبعي) علي كل األبعاد المقاسة؛ ولذا يتم رفض الفرض

الصفري ويقبل الفرض البديل ولكن حتى األن لم يحدد تحليل التباين للقياسات المتكررة اتجاه تلك الفروق،

أما اتجاه التباين فيوضحه تخطيط البروفايل للقياسات المتكررة التالي:

شكل( )36تخطيط البروفايل لمتوسطات درجات العاديين على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة (قياسات
متكررة)
يتضح من التحليل والعرض السابق أن أداء مجموعة العاديين كان أفضل على كل من القياسيين البعدي

والتتبعي مقارنة باألداء القبلي.

وقد تم حساب النسبة المئوية للزيادة (التحسن) في أداء الطالب ذوي العاديين على أبعاد مقياس كفاءة

الذاكرة العاملة على كل من القياسين البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي.
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جدول( )47النسب المئوية للزيادة في أداء العاديين على أبعاد مقياس كفاءة الذاكرة العاملة في القياسين
البعدي والتتبعي

األبعاد

قياس قبلي

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

تخزين

كفاءة

كفاءة

كفاءة

كفاءة

مطلق

مطلق

مطلق

مطلق

نسبي

نسبي

نسبي

نسبي

معالجة

معالجة

معالجة

معالجة

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

مدي

العملية

العملية

التطابق

التطابق

العملية

العملية

التطابق

التطابق

عملية

عملية

تطابق

تطابق

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

%30.7

%28.5

%5.5

%68.7

%15.7

%13.8

%8.82

%0.9

%1.4

%8.3

%42.58

%8.12

هذا وقد سجلت زيادة علي كل األبعاد المقاسة سواء في القياس البعدي أو التتبعي مقارنة بالقياس القبلي

وقد سجلت أكبر زيادة في القياس البعدي علي بعد كفاءة المعالجة لمدي التطابق بنسبة  %42.58بينما
سجلت أقل نسبة زيادة في القياس البعدي علي بعد كفاءة المعالجة لمدي العملية وكانت  %1.4وسجلت
أكبر زيادة في القياس التتبعي علي بعد التخزين المطلق لمدي التطابق بنسبة  %68.7وسجلت أقل زيادة

في القياس التتبعي علي بعد التخزين النسبي لمدي التطابق وكانت  ،%0.9وكما يالحظ فإنه في المجمل
كان ت معدالت التحسن (الزيادة) علي كل األبعاد خالل القياس البعدي كانت أفضل منها في حالة القياس
التتبعي عدا بعدي التخزين المطلق لمدي التطابق وكفاءة المعالجة لمدي العملية ،أما بعد التخزين المطلق

لمدي التطابق فكانت نسبة التحسن به  %68.7علي القياس التتبعي في حين كانت علي نفس البعد في

القياس البعدي  ،%5.5أما نسبة التحسن في بعد كفاءة المعالجة لمدي العملية بلغت  %1.4في القياس

البعدي وبلغت  %8.3علي نفس البعد في القياس التتبعي.

التفسير

يالحظ ان التحسن في األداء علي كل األبعاد لدي ذوي صعوبات التعلم والعاديين في القياس التتبعي
استمر مقارنة بالقياس القبلي ولكن حدث انخفاض في القياس التتبعي مقارنة بالقياس البعدي علي كل
األبعاد عدا بعدي كفاءة معالجة مدي العملية والتخزين المطلق لمدي التطابق ،ويرجع االنخفاض في
معدالت التحسن على باقي األبعاد كلها إلي أن فترة التدريب التي امتدت ل( )5أسابيع قد انتجت تحسنا
كان من الممكن أن يستمر لفترة أطول لو زادت فترة التدريب إلي شهور كما أثبتت ذلك الدراسات األجنبية

كدراسة ) (Gropper, 2013, 101حيث أن مراجعة األدبيات  Review of Literatureالتي تناولت
تدريب الذاكرة العاملة يطرح سؤالين جوهريين هما  :السؤال األول هل تدريب الذاكرة العاملة يؤدي
لتحسينها بالفعل؟ والسؤال الثاني هل تدريب الذاكرة العاملة يؤدي إلي تحسن عام في النواحي المعرفية؟ إن
النتائج المستمدة من دراسات تدريب الذاكرة العاملة يقدم دليال قويا على انتقال قريب ألثر التدريب Near
 Transfer Effectsولكنها قدم ـ ـ ــت دليال ضعيفا النتقال بعيد األثـ ــر وربما يع ـ ــود ذلك إلى أن الوصـ ـ ـ ــول
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للتحسن البعيد المدي ربما يكون صعبا أو مستحيال من خالل برامج التدريب قصيرة المدي – Short
 ،Term Programsباإلضافة إلي ذلك فإنه قد يحتاج األمر من( )6شهور إلي سنة ليتم تدعيم التحسن
(النمو) في األثار بعيدة المدي ،ولم يثبت حتي األن أن دراسة ما قامت بقياس تتبعي وصل إلي عام
( )12شهر ،باإلضافة إلي ذلك فإن الذاكرة العاملة ليست إال خاصية (صفة) واحدة تشترك (تنغمس)
 Involved inفي العديد من العمليات المعقدة مثل (القراءة – الكتابة – االنتباه) والعديد من العوامل
األخرى والتي قد يبدو التحسن بها محدود رغم التحسن في الذاكرة العاملة.
أما تفسير التحسن في كفاءة الذاكرة العاملة بأبعادها المختلفة على كل من القياس البعدي والقياس التتبعي
لدي كال من العاديين وذوي صعوبات التعلم .فإن برنامج  Dual-N-Backيستثير العديد من العمليات
التنفيذية والتي تتضمن العمليات المشاركة في قمع (تثبيط) البنود غير المرتبطة بالمهمة والعمليات التي
تراقب أداء المهام األنية (الحالية) والعمليات التي توظف في انجاز مهمتين بشكل متزامن والعمليات التي
تقوم بتحديث وتنشيط التمثيالت في الذاكرة  Representations in Memoryكما أنها تقوم بإحداث
دمج بين المفاهيم (كالدمج بين الموضع الفراغي للمربعات ومنظومة الحروف أو األرقام).
)(Jaeggi, Buschkuchi, Jonides & Perrig, 2008, 3
وعبر فترة تدريبية تمتد من  5-4أسابيع يبدأ األفراد وعلى مستويات متعددة التحسن في األداء على المهام

التدريبية ،وال يقتصر ذلك علي زيادة في كفاءة الذاكرة العاملة فقط ولكن يمتد لنواحي أخري فقد وجد أن

أحد المتدربين والذي رمز له اختصا ار ب  S.Fوبعد عدة شهور من التدريب استطاع تذكر عدد ()80

رقم بشكل متسلسل وترتيب صحيح كما تم عرضها ،ويعود ذلك إلى أن المتدرب  S.Fقد طور
استراتيجيات لخرطنه (دمج األرقام في خريطة) قصيرة التسلسالت وربطها بالمعرفة السابقة.
)(Shipstead, Redick & Engle, 2012, 632

وفي نفس االتجاه يري ) (Klinberg, Forssberg & Westerberg, 2002, 788أن
التدريب المكثف والتكيفي  Intensive and adaptiveللذاكرة العاملة يزيد وبشكل تدريجي من كم
المعلومات التي يمكن االحتفاظ بها في الذاكرة العاملة ويظهر هذا التحسن في األداء عبر أسابيع من

التدريب وهو في ذلك مشابه لالكتساب البطيء  Slow Acquisitionللمهارات األكاديمية.

وتتفق التفسيرات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية فقد امتدت فترة التدريب لمدة ( )5أسابيع بواقع

( )4جلسات أسبوعيا واجمالي( )20جلسة امتدت الجلسة الواحدة لمدة ( )30دقيقة والتدريب مبرمج بشكل

كامل وتكيفي يتطور مستوي صعوبته حسب قدرات وأداء المتدرب وترتب على ذلك اكساب المتدربين
القدرة علي تطوير استراتيجيات االحتفاظ نتج عنه تحسن في كل أبعاد التخزين المقاسة كما أوضحت
النتائج ،كما أن التدريب علي المهام التزامنية أدي لحدوث تطور في قدرات المعالجة بإكساب الفرد مرونة
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اكبر في تفادي المشتتات وبالتالي ازدياد في السعة (المدي) لدي األفراد مكنهم من احداث ترابطات بين

البنود المختلفة التشفير.

هذا وقد اثبتت العديد من الدراسات السابقة ان تدريب الذاكرة العاملة يؤدي لتحسين (زيادة) كل

من المكونات السمعية اللفظية (الحلقة الصوتية) والمكونات البصرية المكانية (المسودة البصرية المكانية)
للذاكرة العاملة كم تم اثباته بالدراسات النيوروسيكولوجية وقد أظهرت تلك الدراسات مرونة عصبية

 Neuroplasticityلألفراد الذين تم تدريبهم وكانت أعمارهم متباينة(Gropper, 2013, 94).

وفي نفس االتجاه يري ) (Klinberg, 2010, 317أن كفاءة الذاكرة العاملة يتم تحسنها بواسطة

تدريب جيد ،وقد وجد أن هذا التدريب مرتبط بتغيرات في نشاط المخ وخاصة في القشرة المخية األمامية

والجانبية (الجدارية)  Frontal and Parietal Cortexوكذا في العقد القاعدية  Basal Gangliaكما

وجد أيضا تغي ار في كثافة مستقبالت الدوبامين  Dopamine Receptors Densityكذا ثبت أن انتقال
أثر التدريب إلي المهام التي لم يتم التدريب عليها يتسق (يتماشى)  Consistentمع المرونة في الشبكات

العصبية  Plasticity in Neural Networksللذاكرة العاملة.

وفي دراسة أجراها كال من ) (Lervag , Humle, 2013, 276وقاما فيها بإجراء ما وراء

التحليل  Meta-analysisلعدد  23دراسة تم فيها تدريب عينات متباينة من األفراد سواء كانوا أطفاال ام

بالغين خلص فيها الباحثين إلي أن إجراءات تدريب الذاكرة العاملة تنتج تحسن فوري Immediate

 Improvementوبشكل كبير علي مقاييس الذاكرة العاملة اللفظية ،كما اثبت ما وراء التحليل حدوت
تحسن متوسط علي مقاييس الذاكرة العاملة البصرية ،وقد اتضح ان تأثير تدريب الذاكرة العاملة كان له
تأثير إيجابي علي المهام قريبة الصلة بمجال التدريب وذلك علي المدي القريب بشكل أوضح من المدي

البعيد.

الفرض الفرعي الرابعُ-يظهر تحليل التباين للقياسات المتكررة تبايناً في متوسطات درجات العاديين
وذوي صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية على أبعاد كفاءة االنتباه االنتقائي لصالح القياس

البعدي لدي كل مجموعة على حدا.

الختبار الفرض الفرعي الرابع قام الباحث بإجراء تحليل التباين للقياسات المتكررة The Repeated

 Measures ANOVAباستخدام الحزمة اإلحصائية  SPSSوذلك لمقارنة أداء األفراد ذوي صعوبات
التعلم على أبعاد مقياس االنتباه االنتقائي وكذا لمقارنة أداء األفراد العاديين على أبعاد مقياس االنتباه
االنتقائي عبر ثالث فترات زمنية متباعدة ،ويوضح الجدول التالي األبعاد التي تم معالجتها
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جدول( )48أبعاد االنتباه االنتقائي المقاسة عبر تحليل التباين للقياسات المتكررة (صعوبات تعلم)
أبعاد االنتباه االنتقائي

ن

استجابات بصرية صحيحة

58

استجابات سمعية صحيحة

58

زمن استجابة بصري

58

زمن استجابة سمعي

58

وقد قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية قبل إجراء عملية التحليل كما هو موضح بالجدول التالي

جدول ( )49اإلحصاءات الوصفية لذوي صعوبات التعلم على أبعاد االنتباه االنتقائي للقياسات المتكررة
مراحل القياس

البعد

المتوسط

انحراف معياري

ن

قبلي

استجابات بصرية صحيحة

42.5690

14.24610

58

استجابات سمعية صحيحة

56.3276

10.08627

58

زمن استجابة بصري

5.2948E2

133.98969

58

زمن استجابة سمعي

2.0200E3

579.76671

58

مجموع

6.6210E2

862.18416

232

استجابات بصرية صحيحة

55.1034

13.85981

58

استجابات سمعية صحيحة

62.4138

8.38762

58

زمن استجابة بصري

4.8910E2

121.32726

58

زمن استجابة سمعي

1.6995E3

576.18130

58

مجموع

5.7653E2

734.02014

232

استجابات بصرية صحيحة

47.2069

16.10466

58

استجابات سمعية صحيحة

57.2759

10.63558

58

زمن استجابة بصري

5.0926E2

130.77281

58

زمن استجابة سمعي

1.8898E3

645.92947

58

مجموع

6.2589E2

822.83271

232

بعدي

تتبعي

بعد ذلك تم إجراء اختبار موكلي للكروية  Muchly's Test of Sphericityوذلك للحكم على

كروية النتائج ،والكروية هي قياس لبنية مصفوفات التغايرStructure of The Covariance Matrix

في التصميمات التجريبية ذات القياسات المتكررة ،وذلك ألن القياسات المتكررة تنتهك  Violateافتراضية
االستقالل بين قياسات التغاير ،ومن أكثر أشكال الك ـ ـروية صرامة هو التناظر(التطابق) المـ ـركب

 Compound Symmetryوالذي يتضح في حالة أن تكون التباينات تقريبا متساوية ويهدف اختبار

موكلي لقياس ذلك ،وهذا ما يوضحه الجدول التالي.
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جدول ( )50اختبار موكلي للكروية داخل مجموعات القياس المتكرر علي أبعاد االنتباه االنتقائي
(صعوبات التعلم)

 Epsilonaقيمة ابيسلون
التأثير داخل

Mauchly's W

قيمة مربع كاي

درجات

اختبار
Greenhouse-

المجموعات

قيمة موكلي للكروية

التقريبية

الحرية

مستوي الداللة

Geisser

القياس المتكرر

.655

96.039

2

.000

.744

اختبار

اختبار

HuynhFeldt

Lowerbound

.757

.500

ويتضح من الجدول أن قيمة  Mauchly's Wدالة عند مستوي اقل من  0.001وبالتالي ال يتواجد كروية

في البيانات ،ويستدل من ذلك أن القياسات بين المجموعات غير متساوية ولذا يتم رفض الفرض الصفري
ويقبل الفرض البديل ،لذا فإن تحليل التباين للقياسات المتكررة يمكن أن يستمر وذلك بتصحيح قيمة ))F
بخصم درجات حرية جديدة بإجراء المزيد من اختبارات قياس أثر التفاعل والتي يوضحها مربع Epilson
وهي اختبارات  Green house-Geisserواختبار  Huynh-Feldtواختبار Lower-Bound
جدول( )51اختبار أثر التفاعل داخل مجموعات القياس المتكرر على أبعاد االنتباه االنتقائي لذوي
صعوبات التعلم
مستوي

قيمة مربع ايتا

مجموع المربعات

درجات الحرية متوسط المربعات قيمة (ف)

الداللة

الجزئي

القياس

اختبار الكروية المفترضة

856220.296

2

9.996 428110.148

.000

.042

المتكرر

اختبار Greenhouse-Geisser

856220.296

1.487

9.996 575797.246

.000

.042

اختبارHuynh-Feldt

856220.296

1.514

9.996 565457.230

.000

.042

اختبار Lower-bound

856220.296

1.000

9.996 856220.296

.002

.042

اختبار الكروية المفترضة

2211775.761

6

8.604 368629.294

.000

.102

اختبار 2211775.761 Greenhouse-Geisser

4.461

8.604 495797.012

.000

.102

اختبارHuynh-Feldt

2211775.761

4.543

8.604 486893.619

.000

.102

اختبار Lower-bound

2211775.761

3.000

8.604 737258.587

.000

.102

خطأ(القياس

اختبار الكروية المفترضة

1.953E7

456

42828.554

المتكرر)

اختبار Greenhouse-Geisser

1.953E7

339.040

57603.314

اختبارHuynh-Feldt

1.953E7

345.240

56568.889

اختبار Lower-bound

1.953E7

228.000

85657.108

مصدر التفاعل

* األبعاد
القياس

المتكرر

يتضح من الجدول أن قيمة ) )Fالجدولية كانت دالة على كل اختبارات أثر التفاعل مما يثبت داللة
التفاعل ووجود اختالف ما بين (القياس القبلي – البعدي-التتبعي) علي كل األبعاد المقاسة ولكن حتى

األن لم يحـ ـدد تحليل التباين للقياس ـ ـ ـ ـ ـ ـات المتكررة اتج ـ ـاه تلك الفـ ـ ـ ـروق ،أما اتجاه التباين فيوضحه تخطيط
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البروفايل للقياسات المتكررة التالي:

شكل ( )37تخطيط البروفايل لمتوسطات درجات ذوي صعوبات التعلم على ابعاد االنتباه االنتقائي
(قياسات متكررة)

يتضح من التحليل والعرض السابق أن أداء مجموعة صعوبات التعلم أفضل على كل من القياسيين

البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي.

وقد تم حساب النسبة المئوية للزيادة (التحسن) في أداء الطالب ذوي صعوبات التعلم على أبعاد االنتباه

االنتقائي على كال من القياسين البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي.

جدول( )52النسب المئوية للزيادة في أداء ذوي صعوبات التعلم على أبعاد مقياس االنتباه االنتقائي في
القياسين البعدي والتتبعي

األبعاد

قياس قبلي

استجابات

استجابات

استجابات

استجابات

زمن

زمن

زمن

زمن

بصرية

بصرية

سمعية

سمعية

استجابة

استجابة

استجابة

استجابة

صحيحة

صحيحة

صحيحة

صحيحة

بصري

بصري

سمعي

سمعي

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

%29.4

%10.89

%10.8

%1.6

%7.6

%3.82

%15.86

%6.48

هذا وقد سجلت زيادة علي كل األبعاد المقاسة في كل من القياسين البعدي والتتبعي ،وقد سجلت أكبر
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زيادة في القياس البعدي على بعد عدد االستجابات البصرية الصحيحة بنسبة  %29.4بينما سجلت أقل

نسبة زيادة علي بعد زمن االستجابة البصري وكانت  %3.82وسجلت أكبر زيادة في القياس التتبعي
على بعد عدد االستجابات البصرية الصحيحة بنسبة  ،%10.89وسجلت اقل نسبة زيادة علي بعد عدد

االستجابات السمعية الصحيحة وتقدر ب  ،%1.6وكما يالحظ فإنه في المجمل كانت معدالت التحسن

(الزيادة) على كل األبعاد خالل القياس البعدي كانت أفضل منها في حالة القياس التتبعي
.وبالنسبة للعاديين فقد قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية للعاديين

جدول( )53اإلحصاءات الوصفية للعاديين على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة للقياسات المتكررة
مراحل القياس
قبلي

بعدي

تتبعي

انحراف معياري

ن

استجابات بصرية صحيحة 53.2759

13.87259

58

استجابات سمعية صحيحة 61.1724

5.58864

58

زمن استجابة بصري

5.0171E2

162.31894

58

زمن استجابة سمعي

1.3546E3

231.91597

58

مجموع

4.9269E2

549.18333

232

استجابات بصرية صحيحة 65.5172

1.98451

58

استجابات سمعية صحيحة 63.8966

4.24136

58

زمن استجابة بصري

4.3103E2

85.37101

58

زمن استجابة سمعي

1.2872E3

281.17331

58

مجموع

4.6192E2

521.35231

232

استجابات بصرية صحيحة 62.4483

6.73345

58

استجابات سمعية صحيحة 62.8966

7.98175

58

زمن استجابة بصري

4.9752E2

101.78878

58

زمن استجابة سمعي

1.2510E3

303.33902

58

مجموع

4.6847E2

511.81746

232

البعد

المتوسط

وقد تم إجراء اختبار موكلي وذلك للحكم على الكروية  Sphericityوالكروية هي قياس لبنية مصفوفات
التغاير  Structure of The Covariance Matrixفي التصميمات التجريبية ذات القياسات أشكال

الكروية صرامة هو التناظر(التطابق) المركب  Compound Symmetryوالذي يتضح في حالة أن

تكون التباينات تقريبا متساوية ويهدف اختبار موكلي لقياس ذلك ،وهذا ما يوضحه الجدول التالي
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جدول ( )54اختبار موكلي للكروية داخل مجموعات القياس المتكرر على أبعاد االنتباه االنتقائي(عاديين)
 Epsilonaقيمة ابيسلون
Mauchly's W

قيمة مربع

التأثير داخل المجموعات قيمة موكلي للكروية كاي التقريبية
القياس المتكرر

.958

9.694

اختبار

اختبار

اختبار

درجات

مستوي

Greenhouse-

Huynh-

Lower-

الحرية

الداللة

Geisser

Feldt

bound

2

.008

.960

.981

.500

ويتضح من الجدول أن قيمة  Mauchly's Wدالة عند مستوي اقل من  0.01وبالتالي ال يتواجد كروية
في البيانات ،ويستدل من ذلك أن القياسات (المالحظات) بين المجموعات غير متساوية ولذا يتم رفض
الفرض الصفري ويقبل الفرض البديل ،لذا فإن تحليل التباين للقياسات المتكررة يمكن أن يستمر وذلك
بتصحيح قيمة ) )Fبخصم درجات حرية جديدة بإجراء المزيد من اختبارات قياس أثر التفاعل والتي
يوضحها مربع  Epilsonوهي اختبارات  Green house-Geisserواختبار  Huynh-Feldtواختبار
 Lower-Boundوهذا ما يوضحه الجدول التالي
جدول( )55اختبار أثر التفاعل داخل مجموعات القياس المتكرر على أبعاد االنتباه االنتقائي (عاديين)
قيمة مربع ايتا

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوي الداللة

الجزئي

القياس

اختبار الكروية المفترضة

121836.003

2

60918.001

6.822

.001

.029

المتكرر

اختبار Greenhouse-Geisser

121836.003

1.920

63464.635

6.822

.001

.029

اختبارHuynh-Feldt

121836.003

1.961

62124.233

6.822

.001

.029

اختبار Lower-bound

121836.003

1.000

121836.003

6.822

.010

.029

* األبعاد

اختبار الكروية المفترضة

385782.353

6

64297.059

7.200

.000

.087

القياس

اختبار Greenhouse-Geisser

385782.353

5.759

66984.951

7.200

.000

.087

اختبارHuynh-Feldt

385782.353

5.884

65570.199

7.200

.000

.087

اختبار Lower-bound

385782.353

3.000

128594.118

7.200

.000

.087

خطأ

اختبار الكروية المفترضة

4072144.977

456

8930.142

(القياس

اختبار Greenhouse-Geisser

4072144.977

437.702

9303.461

اختبارHuynh-Feldt

4072144.977

447.146

9106.967

اختبار Lower-bound

4072144.977

228.000

17860.285

مصدر التفاعل

المتكرر

المتكرر)

يتضح من الجدول أن قيمة  Fالجدولية كانت دالة على كل اختبارات أثر التفاعل مما يثبت داللة التفاعل
ووجود اختالف ما بين (القياس القبلي – البعدي-التتبعي) علي كل األبعاد المقاسة ولكن حتى األن لم

يحدد تحليل التباين للقياسات المتكررة اتجاه تلك الفروق ،أما اتجاه التباين فيوضحه تخطيط البروفايل

للقياسات المتكررة التالي:
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شكل( )38تخطيط البروفايل لمتوسطات درجات العاديين على ابعاد االنتباه االنتقائي (قياسات متكررة

يتضح من التحليل والعرض السابق أن أداء مجموعة العاديين كان أفضل على كل من القياس البعدي

والتتبعي مقارنة باألداء القبلي.

وقد تم حساب النسبة المئوية للزيادة (التحسن) في أداء الطالب ذوي العاديين على أبعاد مقياس كفاءة

الذاكرة العاملة على كال من القياسين البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي.

جدول( )56النسب المئوية للزيادة في أداء العاديين على أبعاد مقياس االنتباه االنتقائي في
القياسين البعدي والتتبعي

األبعاد

قياس قبلي

استجابات

استجابات

استجابات

استجابات

زمن

زمن

زمن

زمن

بصرية

بصرية

سمعية

سمعية

استجابة

استجابة

استجابة

استجابة

صحيحة

صحيحة

صحيحة

صحيحة

بصري

بصري

سمعي

سمعي

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

(بعدي)

(تتبعي)

%22.97

%17.21

%4.45

%2.82

%14.08

%0.83

%4.97

%7.64

هذا وقد سجلت زيادة علي كل األبعاد المقاسة في كل من القياسين القبلي والبعدي ،وسجلت

الزيادة في القياس التتبعي علي كل األبعاد مقارنة بالقياس القبلي وقد سجلت أكبر زيادة في القياس البعدي
علي بعد عدد االستجابات البصرية بنسبة  %22.97بينما سجلت أقل نسبة زيادة في القياس البعدي علي
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بعد عدد االستجابات السمعية وكانت  %4.45وسجلت أكبر زيادة في القياس التتبعي علي بعد عدد

االستجابات البصرية بنسبة  %17.21وسجلت أقل زيادة في القياس التتبعي علي بعد زمن االستجابة

البصري التتبعي حيث حدث له زيادة بمعدل  ،%0.83وكما يالحظ فإنه في المجمل كانت معدالت
التحسن (الزيادة) علي كل األبعاد خالل القياس البعدي كانت أفضل منها في حالة القياس التتبعي عدا

بعد زمن االستجابة السمعي حيث كان معدل التحسن في القياس البعدي  ،%4.97بينما كان معدل
التحسن في القياس التتبعي .%7.64

التفسير يالحظ إجماال أن معدل التحسن في األداء لدي ذوي صعوبات التعلم كان أفضل مقارنة

بالعاديين وربما يعود ذلك إلى أن أداء ذوي صعوبات التعلم كان في األساس (على القياس القبلي) شديد

الضعف بسبب التراجع الشديد في كفاءة الذاكرة العاملة وجوانبها التنفيذية ،لذا فإنهم كانوا أكثر استفادة من

البرنامج التدريبي والذي سبب تحسن جيد في كل األبعاد المقاسة بل واستمر ذلك التحسن في القياس

التتبعي رغم انخفاضه مقارنة بالقياس البعدي.

أما العاديين فيالحظ أن معدالت األداء لديهم شهدت تحسنا علي كل األبعاد المقاسة خالل

القياسين البعدي والتتبعي مقارنة بالقياس القبلي ،ويعود السبب وراء التحسن في االنتباه االنتقائي إلي أن
"التدريب علي برنامج  Dual-N-Backيحفز االنتباه وذلك ألنه يتطلب وبشكل مستمر تبديل االنتباه
 Switching of Attentionبين البنود  Itemsفي الذاكرة العاملة بحيث إذا وجه الفرد انتباهه إلي بند

جديد فإن االنتباه يتحرر (ينفصل)  Detachedعن البند القديم وعن البنود الغير مرتبطة بالمهمة
 Irrelevant Itemsوهذه العملية تحتاج إلي ضبط انتباه كافي تحت تأثير محدودية الوقت.
)(Salminen, Strobach, Schubert, 2012, 3

كذلك يري ) (Klinberg, Forssberg & Westerberg, 2002, 789أن تحسن األداء على

مهام االنتباه االنتقائي ،يرجع إلى حقيقة ان كال من الذاكرة العاملة واالنتباه يتشاركان نفس المنطقة من
القشرة المخية وهي القشرة األمام جبهيه  Prefrontal Cortexوهي المنطقة التي تنشط خالل عمليات

التدريب المبرمجة علي مهام الذاكرة العاملة.

وفي دراسة احدث استفيض فيها في دراسة التأثيرات النيورسيكولوجية لتدريب الذاكرة العاملة

المبرمج يري ) (Torkel , 2010, 322أن تدريب الذاكرة العاملة يؤدي لتحسن علي بعض المهام التي
لم يتم التدريب عليها ( Non – Trained Tasksانتقال أثر التدريب) والتي تعتمد علي الذاكرة العاملة

أو ضبط االنتباه ،وانتقال أثر التدريب ذلك متسق  Consistentمع المناطق التي حدث لها تنشيط

ومرونة عصبية خالل عملية التدريب في شبكة الفص الجداري الجبهي Intraparietal Prefrontal

 Networkوهي المسئولة عن الذاكرة العاملة وضبط االنتباه .Control of Attention

وقد يكون السبب وراء التحسن في مهام االنتباه مرجعه إلي ان فترات التدريب المكثفة قد تؤدي

إلي زيادة قدرة الفرد علي ضبط االنتباه ومقاومة التشتت من المثيرات الدخيلة ،ويؤدي ذلك إلي تحسن في
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المنفذ المركزي ،فقد افترض  Engleوزمالئه أن األفراد ذوي ضعف (فقر) الذاكرة العاملة يظهرون تداخال
أكبر في جانب االنتباه خالل األداء علي المهام المزدوجة (الترابطية) Paired – associate tasks

مقارنة باألفراد ذوي مدي الذاكرة العاملة المرتفعة ،وهذه الفروق ربما تكون مرتبطة بضعف القدرة لدي
اإلفراد ذوي فقر الذاكرة العاملة علي استبقاء األهداف المرتبطة بالمهمة في مواجهة المثيرات المشتتة
ويقودهم ذلك إلي االعتماد علي االستجابات التلقائية  Automatic Responsesوالتي توجه السلوك،

أما التدريب علي المتطلبات االنتباهية من خالل مهام الذاكرة العاملة المحوسبة(الكمبيوترية) Computer
 – Based Working Memory Tasksفإنه يؤدي إلي تحسين قدرة هؤالء األطفال علي مقاومة

التشتت وزيادة االحتفاظ (االستبقاء) باألهداف المرتبطة بالمهمة ،ويؤدي ذلك لزيادة السيطرة اإلرادية علي

االنتباه  This May have Included Increased Volitional Control of Attentionكالذي

يحدث عندما يخلصون أدمغتهم (عقولهم) من األفكار المشتتة والجلوس بشكل هادئ وتركيز االنتباه علي
المعلومات التي يجب تذكرها ،او تطور في استراتيجيات الذاكرة العاملة لتعويض to Composate

الضعف في العمليات األساسية(Thompson & Homles, 2008, 19).

ويري الباحث أن طبيعة برنامج  Dual-N-Backالمحوسبة والتي تتيح عرض مثيرين معا بشكل

تزامني  Simultaneousاحداهما سمعي وأخر بصري ،فينتج عن ذلك تحميال زائدا علي المنفذ المركزي،
ومع تكرار عمليات التحميل بشكل متكرر ومتدرج حيث تزداد صعوبته بشكل مستمر مما يؤدي لزيادة في

المرونة العصبية  Neuroplasticityداخل المناطق الدماغية المسئولة عن المنفذ المركزي والذاكرة

العاملة ،ويستتبع ذلك بالضرورة تحسن في معدالت األداء علي المهام االنتباهية ،والتي هي أحد أهم

الوظائف التنفيذية المسئول عنها بشكل رئيسي المنفذ المركزي ،حيث تزداد قدرة الفرد علي مقاومة التشتت
وتجاهل المثيرات الدخيلة وتركيز انتباهه علي المثيرات المرتبطة؛ وبذلك يتضح تحقق الفرض الرئيسي

الثاني حيث اتضح تباين متوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات التعلم في القياسات المتكررة (القبلية
– البعدية – التتابعية) في كل من كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي لصالح القياس البعدي لدي كل

مجموعة علي حدا.
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الفرض الرئيسي الثالث :تخضع العالقات بين الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي والذكاء السائل لنموذج
سببي يحكم العالقات بينها .ويتفرع منه الفروض األتية
-1للذاكرة العاملة تأثير سببي دال مباشر على الذكاء السائل.
-2للذاكرة العاملة تأثير دال تبادلي على االنتباه.
-3لالنتباه تأثير سببي دال مباشر على الذكاء السائل.
استخدم الباحث أوال :تحليل االنحدار الخطي  Linear Regressionبطريقة  Enterلدراسة تأثير الذاكرة
العاملة على االنتباه وتأثير الذاكرة العاملة على الذكاء وأيضا تأثير االنتباه على الذكاء كل على حده
كالتالي:
 -1أثر الذاكرة العاملة على الذكاء
جدول ( )57تحليل االنحدار الخطي للذكاء من خالل درجات كفاءة الذاكرة العاملة (ن= )116
متغير مستقل

متغير تابع

كفاءة الذاكرة العاملة

الذكاء

قيمة

معامل

مربع معامل

الثابت

االرتباط

االرتباط

23.2

*0.510

0.260

قيمة بيتا
*0.836

قيمة ف

مستوي

اإلنحدارية

داللة(ف)

33.046

0.001

ويتضح من الجدول السابق أن الذكاء يمكن التنبؤ به من خالل كفاءة الذاكرة العاملة وأن معامل االرتباط
بينهما  0.51في حالة تحييد االنتباه ،وأن الذاكرة العاملة مسئولة عن  %26من تباين درجات الذكاء لدي
عينة البحث وأن المعادلة البنائية للعالقة بينهما كالتالي:
الذكاء =  *0.836+ 23.261كفاءة الذاكرة العاملة
وقد تم تمثيل االنحدار الخطي للذكاء من خالل مقياس كفاءة الذاكرة العاملة كالتالي:

شكل ( )39تمثيل االنحدار الخطي للذكاء من خالل قياس كفاءة الذاكرة العاملة
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 -2أثر الذاكرة العاملة على االنتباه االنتقائي
جدول ( )58تحليل االنحدار الخطي لالنتباه من خالل درجات كفاءة الذاكرة العاملة (ن= )116
متغير مستقل

متغير تابع

كفاءة الذاكرة العاملة

االنتباه

قيمة

معامل

مربع معامل

الثابت

االرتباط

االرتباط

25.42

*0.424

0.180

قيمة بيتا
*0.269

قيمة ف

مستوي

اإلنحدارية

داللة(ف)

20.467

0.001

ويتضح من الجدول السابق أن االنتباه االنتقائي يمكن التنبؤ به من خالل كفاءة الذاكرة العاملة
وأن معامل االرتباط بينهما  0.424في حالة تحييد الذكاء ،وأن الذاكرة العاملة مسئولة عن  %18من
تباين درجات االنتباه االنتقائي لدي عينة البحث وأن المعادلة البنائية للعالقة بينهما كالتالي:
االنتباه االنتقائي =  *0.269+ 25.426كفاءة الذاكرة العاملة
وقد تم تمثيل االنحدار الخطي للذكاء من خالل مقياس كفاءة الذاكرة العاملة كالتالي:

شكل ( )40تمثيل االنحدار الخطي لالنتباه االنتقائي من خالل قياس كفاءة الذاكرة العاملة

 -3أثر االنتباه االنتقائي على الذكاء

جدول ( )59تحليل االنحدار الخطي للذكاء من خالل درجات االنتباه االنتقائي (ن= )116
متغير مستقل

متغير تابع

االنتباه االنتقائي

الذكاء

قيمة

معامل

مربع معامل

الثابت

االرتباط

االرتباط

71.636

*0.325

0.106
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قيمة بيتا

*0.840

قيمة ف

مستوي

اإلنحدارية

داللة(ف)

11.120

0.001

وي تضح من الجدول السابق أن الذكاء يمكن التنبؤ به من خالل درجات االنتباه االنتقائي ألفراد العينة،
وأن معامل االرتباط بينهما  0.325في حالة تحييد كفاءة الذاكرة العاملة ،وأن االنتباه االنتقائي مسئول
عن  %10.6من تباين درجات الذكاء لدي عينة البحث وأن المعادلة البنائية للعالقة بينهما كالتالي:
الذكاء =  *0.840+ 71.636االنتباه االنتقائي
وقد تم تمثيل االنحدار الخطي للذكاء من خالل قياس كفاءة االنتباه االنتقائي كالتالي

شكل ( )41تمثيل االنحدار الخطي للذكاء من خالل قياس كفاءة االنتباه االنتقائي

ثانيا :تحليل االنحدار الخطي المتعدد  Multiple Linear Regressionبطريقة  Enterلدراسة تأثير
الذاكرة العاملة واالنتباه معا على الذكاء كالتالي

جدول ( )60تحليل االنحدار الخطي المتعدد للذكاء من خالل درجات كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه
االنتقائي (ن= )116
متغير مستقل

متغير تابع

الذاكرة العاملة

الذكاء

قيمة

معامل

مربع معامل

الثابت

االرتباط

االرتباط

المتعدد

المتعدد

*0.524

0.275

15.402

االنتباه االنتقائي

قيمة بيتا

*0.277

قيمة ف

مستوي

اإلنحدارية

داللة(ف)

17.597

0.001

0.051

ويتضح من الجدول أن كال من الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي معا يمكنهما التنبؤ بدرجات

الذكاء ألفراد العينة ،وأن معامل االرتباط المتعدد  0.524وأن الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي معا
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مسئوالن عن  %27.5من تباين درجات الذكاء لدي أفراد العينة وأن المعادلة االنحدارية البنائية التي
تحكم تلك العالقة هي :الذكاء=  *0.277 + 15.402ذاكرة عاملة  *0.051 +انتباه انتقائي

وقد تم تمثيل االنحدار الخطي المتعدد للذكاء من خالل قياس كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي
كالتالي

شكل ( )42تمثيل االنحدار الخطي للذكاء من خالل قياس كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقاءي
ويالحظ من المعادلة البنائية السابقة أنه عند دخول االنتباه االنتقائي مع الذاكرة العاملة كمتغيرات

مستقلة مسئولة عن التنبؤ بالذكاء أصبحت قيمة ( Bبيتا) الخاصة باالنتباه االنتقائي غير دالة عند أي

من مستويات الداللة المقبولة احصائيا ،وعلي العكس من ذلك كانت قيمة بيتا الخاصة بكفاءة الذاكرة
العاملة دالة احصائيا ،مع مراعاة أنه عندما ٌدرس االنتباه االنتقائي وحده كمنبئ بالذكاء وتم تحييد الذاكرة
العاملة كانت قيمة بيتا الخاصة باالنتباه االنتقائي  0.840وهي دالة عند مستوي  0.001ونستنتج من
ذلك أن عالقة االنتباه االنتقائي بالذكاء عالقة غير مباشرة تتم عبر الذاكرة العاملة.

وتأكيدا للنتائج السابقة قام الباحث باستخدام تحليل المسار  Path Analysisباستخدام برنامج

 LISRELوقد قام الباحث ببناء نموذج أولي افترض فيه أن كل من كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه
االنتقائي لهما تأثير مباشر على االنتباه ،والشكل التالي يوضح ذلك
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 G.Fالعامل العام (الذكاء)

 WMCكفاءة الذاكرة العاملة

 S.Aاالنتباه االنتقائي

شكل ( )43تحليل المسار للعالقة بين الذكاء واالنتباه والذاكرة العاملة نموذج أولي مقترح
ويالحظ من الشكل أن قيمة معامل المسار بين االنتباه االنتقائي والذكاء  0.13وهو غير دال عند أي من

مستويات الداللة المقبولة احصائيا؛ ولذا تم تعديل النموذج حيث اٌفترض أن الذاكرة العاملة تعتبر متغير

مستقل وكال من الذكاء واالنتباه متغيرات تابعة وبعد اجراء تحليل المسار للنموذج الجديد كان الناتج

كالتالي

 G.Fالعامل العام (الذكاء)

 WMCكفاءة الذاكرة العاملة

 S.Aاالنتباه االنتقائي

شكل ( )44تحليل المسار للعالقة بين الذكاء واالنتباه والذاكرة العاملة نموذج نهائي

وتتفق نتائج تحليل المسار تلك مع نتائج تحليل االنحدار بكال نوعيه العادي والمتعدد واللذان اثبتا
أنه عند دخول الذاكرة العاملة على خط العالقة بين الذكاء واالنتباه يتالشى تأثير االنتباه وقدرته على
التنبؤ بالذكاء ،ويالحظ انه اثناء تحليل المسار األخير قام البرنامج بحذف اية عالقة بين االنتباه والذكاء

ألن معامل المسار بينهما منخفض للغاية ،كما ثبت أن الذاكرة العاملة متغير مستقل يؤثر على كل من

الذكاء واالنتباه وأن عالقة كال من االنتباه والذكاء هي عالقة غير مباشرة تمر عبر الذاكرة العاملة.
وتتفق النتائج الحالية للبحث مع دراسة حديثة اجراها

& (Tourva, Spandoudis

) Demetriou, 2016, 136اختبروا خاللها العالقات بين الذكاء وكال من سرعة المعالجة واالنتباه

والذاكرة العاملة علي عدد  158تلميذ تتراوح أعمارهم من  18-7عام وقد استخدم الباحثون أيضا نموذج
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المعادلة البنائية لتحديد أيا من الوظائف المعرفية السابقة هي المنبئ األكبر بالذكاء ،وقد أوضحت النتائج

أن الذاكرة العاملة تتنبئ بالذكاء في حالة تحييد باقي المتغيرات المعرفية وقد دلت النتائج عي أن الذاكرة
العاملة هي الوظيفة المعرفية الوحيدة التي تقف خلف الذكاء لدي األطفال والمراهقين.

هذا وقد اثبتت الدراسات ابتداءا من دراسة ) (Kyllonen & Christal 1990وجود عالقة قوية

بين الفروق الفردية في الذاكرة العاملة والعامل العام حيث قدرت تلك الدراسة معامل ارتباط مقداره 0.45
بين اختبارات الذاكرة العاملة والذكاء ،وفي دراسات أحدث كدراسة Beier & Boyle ،(Ackerman

) 2005قدر معامل االرتباط ب ،0.72كما أنه في دراسة )(Kane, Hambrick & Conway 2005
قد ثبت أن الذاكرة العاملة والذكاء يتشاركان حوالي  %50من تباينهما.

)(Unsworth, Fukuda, Awh, Vogel, 2014, 2

أما عن األسباب التي تقف خلف تلك العالقة القوية بين الذاكرة العاملة والذكاء السائل فهناك

احتمالين تبعا ) ،(Salthouse, Pink, 2008, 364االحتمال األول :هو أن العامل الحاسم الذي يقف
خلف تلك العالقة هو كم المعلومات التي تستطيع الذاكرة العاملة االحتفاظ بها بينما تحدث وبشكل متزامن

المعالجة ،وانه كلما ازدادت كمية المعلومات التي يجب االحتفاظ بها ومعالجتها كلما ازدادت عدد
العمليات المشاركة في تبديل وتحويل االنتباه  ،Attention Shiftingوعمليات االحتفاظ بالمعلومات في

وجه المشتتات ،وعمليات مقاومة التشويش المسبق ،Resistance to Proactive Interference

وعمليات االستدعاء من الذاكرة الثانوية ،وبالتالي تبعا لتلك النظرية فإن العالقة بين الذاكرة العاملة والذكاء

تكون في ادني مستوياتها في حالة ان تكون المعلومات المحتفظ بها اقل ما يمكن وذلك ألن كل األفراد
تقريبا لديهم القدرة علي االحتفاظ بقدر بسيط من المعلومات.

االحتمال الثاني :هو ان العامل الحاسم الذي يقف خلف تلك العالقة هو جانب كيفي  Qualitativeأكثر
منه كمي  Quantitiesعلى سبيل المثال تعتمد تلك العالقة على قدرة الفرد على التنسيق Coordinate
بين المعالجة المتزامنة مع التخزين وعلى قدرة الفرد على استدعاء المعلومات من الذاكرة الثانوية (طويلة

المدي)؛ وبناءا على وجهة النظر تلك فإن االرتباط بين الذاكرة العاملة والذكاء يتوقع أن تظل ثابتة نسبيا
رغم تغير حجم المعلومات المحتفظ بها.

ويـ ــري الباحث ان ق ـ ـ ــدرة الذاك ـ ـ ـرة العاملة علي التنبؤ بالذكاء يقف خلفها عاملين مترابطين أولهما

نيورولوجي وثانيهما معرفي فقد ثبت من دراسات التصوير الدماغي تشارك كال من الذكاء والذاكرة العاملة

لمناطق التنشيط الدماغي وتحديدا منطقة القشرة الجبهية وهي أيضا المنطقة المسئولة عن ميكانيزم ضبط

االنتباه المسئول عنه بشكل أساسي المنفذ المركزي للذاكرة العاملة والذي يتولى التوجيه والتبديل بين المهام
ومقاومة التشويش ،كما أنه المسئول عن عمليات االستدالل وتنشيط تمثيالت الذاكرة الطويلة المدي وهي

عمليات ضرورية لألداء الجيد علي اختبارات الذكاء.
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أما بالنسبة لقدرة الذاكرة العاملة علي التنبؤ باالنتباه فقد أظهرت األبحاث عبر العقدين األخيرين
ارتباطا قويا بين كفاءة الذاكرة العاملة  Working Memory Capacityوقدرات االنتباه
التنفيذي  ،Executive Attention Capabilitiesوقد وجد أنه أثناء اداء األفراد لمهام االنتباه االنتقائي
البصري  Visual Selective Attentionأن األفراد ذوي كفاءة الذاكرة العاملة المرتفعة High WMC
أكثر قدرة علي االنتباه االنتقائي للمثيرات المرتبطة وتثبيط تأثير المثيرات غير المرتبطة بالمقارنة مع
أقرانهم من األفراد ذوي كفاءة الذاكرة العاملة المنخفضة  ،Low WMCوفي مهام أثر ستروب Stroop
 Task Effectكان األفراد ذوي كفاءة الذاكرة المنخفضة أكثر عرضة للتشويش من المثيرات غير
المرتبطة بالمثيرات من رفقائهم من مرتفعي كفاءة الذاكرة العاملة وبشكل مشابه فإن أثر التداخل
 Interference Effectللمشتتات البصرية  visual distractorsكان أكبر وأوضح لدى منخفضي
كفاءة الذاكرة العاملة عند أدائهم علي مهمة ايركسن للمشتتات البصرية . Ericksen Flanker Task
)(Ahmed & Defockert, 2012, 1
وهذا ما يؤكد عليه أيضا (McCabe, Roediger, McDaniel, Balota & Hambrick,
) 2010. 222-223حيث يرى أن نظريات الضبط المعرفي  Cognitive Controlأجمعت علي وجود
مكون تنفيذي

Executive Componentهو المسئول عن تنسيق السلوك الموجه الهدف

 Coordinating Goal – Directed Behaviorوميكانزم الضبط التنفيذي تم وصفه اصطالحيا بطرق
متعددة فعلماء النفس التجريبين  Experimental Psychologistsعادة ما يشيرون به إلي الذاكرة
العاملة ومن أمثلتهم بادلى  ،Baddeleyأما علماء علم النفس العصبي  Neuropsychologistsفعادة
ما يتناولونه عبر دراستهم للفص الجبهي

 Frontal Lobeأو الوظائف التنفيذية

Executive

.Functions
وقد أجرى كال من ) (Unsworh, Spillers, 2010, 403دراسة خلصا فيها إلي أن قدرات
ضبط االنتباه  Attentional Control Abilitiesهي إحدى المكونات الهامة لكفاءة الذاكرة العاملة وذلك
اتساقا وتماشيا مع العديد من الدراسات السابقة التي افترضت ذلك كدراسات (Engle, Kane2004,
) Unsworth & Engle 2007وبناءا علي ذلك فإن ضبط االنتباه مهم من أجل االحتفاظ النشط
بالتمثيالت المرتبطة بالمهمة في مواجهة المشتتات ولحماية االنتباه من المعلومات غير المرتبطة(الدخيلة)
 Irrelevant Informationوتدعيم االنتباه  Sustain Attentionعلي المهمة لتفادي هفوات (زالت)
االنتباه  Lapses of Attentionوتقييد Constrainتركيز االنتباه علي عناصر المهمة المستهدفة.
وبالتالي فإن الدراسات المعرفية قد أكدت على أن المنفذ المركزي هو المسئول عن ضبط االنتباه
وتوجيهه على المثيرات المرتبطة بالمهمة التي يعالجها الفرد معرفيا وتفادي المشتتات غير المرتبطة ولذا
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فإن كفاءة الذاكرة العاملة يعد عامال منبئا بكفاءة االنتباه كما أن

الدراس ـات النيـ ـوورمع ـ ـرفية

 Neurocognitive Studiesالتي اج ـ ـريت به ـ ـ ـدف المقارنة بين العاديين وذوي فرط النشاط المصحوب
بنقص االنتباه) Attention Deficit Hyperactivity Disorders(ADHDأكدت علي العالقة بين
الذاكرة العاملة واالنتباه".حيث توصل الباحثون إلي أن الفروق في قدرات الذاكرة العاملة تقف وراء التنشيط
في القشرة الجانبية الظهرية للفص األمامي) Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFCوهى
المنطقة المسئولة عن نظام االنتباه الخاص باإلحتفاظ بالمعل ـ ـ ـ ـومات المرتبطة بالمهمة ،وباإلضـ ـ ـ ـ ـ ـافة لذلك
فإن قدرات الذاكرة العاملة المرتفعة ترتبط بالتنشيط المرتفع في المناطق المخية المرتبطة بتوجيه االنتباه
للمثيرات ولعمليات اختيار االستجابة.
)(Burgress, Depue, Ruzic, Willcutt & Banich, 2010, 635
وفي دراسة لكل من ) (Lavie, Hirst & Fockert, 2004, 352عن العالقة بين الذاكرة
العاملة واالنتباه االنتقائي خلص الباحثان إلي أن الذاكرة العاملة وعمليات الضبط المعرفي المشاركة في
تنسيق المهام الثنائية(المزدوجة)  Dual – Task Coordinationيلعبان دو ار هاما في تحديد كفاءة
تثبيط المشتتات  Efficiency of Distractors Rejectionخالل مهام االنتباه االنتقائي البصري ،كما
أن العديد من الدراسات الحديثة اثبتت أن كال من تنسيق المهام الثنائية واإلحتفاظ النشط في الذاكرة
العاملة  Active Maintenance in Working Memoryينشطان نفس المناطق في القشرة الظهرية
الجانبية للفص األمامي )Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC
ويالحظ أن الدراسات النيوروسيكولوجية اتسقت نتائجها في أن القشرة الظهرية الجانبية للفص
األمامي  DLPFCهي المسئولة بشكل رئيس عن مهام االنتباه وقد وجد تنشيط لنفس المنطقة اثناء اداء
مهام الذاكرة العاملة ،ولذا لم تعد األدلة على العالقة الوثيقة بين الذاكرة العاملة واالنتباه مقتصرة على ما
تقدمه الدراس ـ ـات المع ـ ـرفية من نتـ ـ ـائج فقط مسـ ـ ــتقاة من المقاييس المع ـ ـرفية لك ـ ـ ـال المتغيرين بل دعمتـ ـها
ورسختها الدراسات النيورورلوجية.
وبناءا على النتائج السابقة للدراسة الحالية يمكن اشتقاق النموذج النظري التالي للعالقة بين
المتغيرات الثالث (كفاءة الذاكرة العاملة – االنتباه االنتقائي – الذكاء السائل)
 -1تعتبر كفاءة الذاكرة العاملة عامال مستقال يستطيع التنبؤ بكل من الذكاء السائل واالنتباه
االنتقائي.
 -2عالقة كفاءة الذاكرة العاملة بكل من االنتباه االنتقائي والذكاء السائل عالقة تأثير سببي
مباشر اليتوسطها أية متغيرات معرفية أخري.
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 -3في حالة تحييد الذاكرة العاملة فإن االنتباه االنتقائي يستطيع التنبؤ بالذكاء السائل ،أما في
حالة وجود الذاكرة العاملة علي خط العالقة بينهما يفقد االنتباه االنتقائي قدرته التنبؤية
بالذكاء؛ مما يثبت أن العالقة بين االنتباه االنتقائي والذكاء السائل عالقة غير مباشرة تمر
عبر الذاكرة العاملة.
 -4معامل ارتباط كفاءة الذاكرة العاملة بالذكاء السائل أكبر من معامل ارتباط كفاءة الذاكرة
العاملة باالنتباه االنتقائي؛ وبالتالي فإن اسهام الذاكرة العاملة في تباين الذكاء وكذا قدرتها
على التنبؤ به تفوق اسهام الذاكرة العاملة في تباين االنتباه االنتقائي وقدرتها على التنبؤ به.
توصيات الدراسة
اعتمادا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يوصي الباحث باآلتي:

 -1االعتماد على الذاكرة العاملة كأحد المؤشرات التي يرجع إليها عند تشخيص صعوبات التعلم،
حيث ترسخت قناعة مستمدة من الدراسات المعرفية لصعوبات التعلم مفادها أن كفاءة الذاكرة

العاملة تتباين بشكل واضح ما بين العاديين وذوي صعوبات التعلم.

 -2التوسع في االعتماد على البرامج المعرفية المحوسبة ذات الطابع التكيفي في عالج االضطرابات
المعرفية ،كضعف كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه؛ لما لها من أثار إيجابية بسبب جاذبيتها للمتدرب
ومالئمتها لقدراته المعرفية وتتغير درجة صعوبتها تبعا لمعدالت التحسن الذاتية للمتدرب.

 -3اجراء المزيد من الدراسات في مجال الذاكرة العاملة فما زال مجاال خصبا يحتاج للمزيد من البحث
الستكشاف عالقة الذاكرة العاملة بالعديد من المتغيرات المعرفية كاإلدراك والذاكرة الطويلة المدي
بأنواعها المختلفة (اإلجرائية والتقريرية) واالستراتيجيات المعرفية وتشفير المعلومات واالنتباه ،وكذا

عالقتها ببعض االضطرابات المعرفية األخرى كاأللزهايمر وفقدان الذاكرة  Dementiaوفرط

الحركة المصحوب بنقص االنتباه  ADHDوالتوحد وغيرها.

 -4ضرورة تلقي الباحثين والمشتغلين بعلم النفس المعرفي دراسات مكثفة في مجال علم

النيورولوجي(علوم األعصاب) وتقنياته وأساليب البحث به وطرق التصوير العصبي والدماغي
 ،Brain Neuroimagingوذلك ألن االعتماد علي الجوانب السلوكية فقط لم يعد كافيا في
الوقت الحالي في ظل التقدم الهائل في العلوم المعرفية خاصة مع تالشي الحواجز المصطنعة ما

بين العلوم المعرفية وغيرها من العلوم األخرى كعلوم األعصاب ،ولقد تبلور خالل السنوات
األخيرة واحدا من أهم وأكثر العلوم تطو ار وهو علم النفس المعرفي العصبي Neurocognitive

 Psychologyوالذي فرض نفسه وبقوة علي الساحة العلمية والبحثية؛ فأصبح من النادر وجود

بحث علمي أجنبي حديث أو تنظير رصين ألحد القضايا المعرفية دون االستناد علي األساس

النيورولوجي ،كما أن الجانب النيورولوجي يعطي تحديدا دقيقا وتفسي ار متعمقا وقاطعا يستند علي
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أدلة تجريبية مستمدة من التصوير الدماغي وتحديد مناطق القشرة الدماغية التي تنشط أثناء

المعالجة المعرفية؛ مما يسهم في إزالة الكثير من نقاط الخالف القائمة بين الدراسات السلوكية.
 -5ضرورة تبني مشروع قومي للكشف المبكر عن صعوبات التعلم في مراحل التعليم األولية.

 -6إعداد اخصائي صعوبات التعلم كتخصص مستقل من خالل كليات التربية أو كتخصص فرعي

من خالل أقسام علم النفس التربوي نظ ار للتطور المستمر في هذا المجال البحثي الخصب؛ وحتي
يكون داعما لنشر ثقافة صعوبات التعلم الغائبة عن معظم المعلمين بل ولدي الكثير من القيادات

التربوية.

بحوث ودراسات مقترحة
يقترح الباحث النقاط األتية لتتناولها الدراسات المستقبلية بمزيد من البحث:

 -1دور الذاكرة العاملة كأحد العوامل التشخيصية والمنبئة بصعوبات التعلم.

 -2دور البرامج المعرفية المحوسبة التكيفية في رفع كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه لدي ذوي فرط
النشاط ونقص االنتباه  ADHDوكذا األطفال المصابين بالتوحد.

 -3دراسة تحليلية ألبعاد ومكونات الذاكرة العاملة لدي األفراد المصابين باأللزهايمر وأثرها على باقي
المتغيرات المعرفية.

 -4أثر رفع كفاءة الذاكرة العاملة على الذاكرة الطويلة المدي بنوعيها (التقريرية واإلجرائية).
 -5العالقة بين الذاكرة العاملة والذكاء (تطابق أم ارتباط).
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المصادر
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مهيد محمد المتوكل ،وآخرون(" .)2007الخصائص القياسية الختبار المصفوفات المتتابعة العاديألطفال الفئة العمرية ( )12-8عاما ،بمدينة كوستي .مجلة جامعة جوبا لآلداب والعلوم.31-10 ،6 ،

268

 "تقنين أولي الختبار رافن للمصفوفات على عينات من ذوي االحتياجات.)2008(ندى الساحلي. جامعة دمشق، رسالة ماجستير،"الخاصة في الجمهورية العربية السورية
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المقدمة
ينظر للذاكرة العاملة باعتبارها نظام محدد السعة  Limited Capacity Systemمسئول عن
اإلحتفاظ النشط  Active Maintainceومعالجة واسترجاع المعلومات الضرورية للمعرفة األنيةOn-
 going Cognitionالمرتبطة بالمهمة ،ولذا فإن الذاكرة العاملة تشارك  Involved Inفي العديد من
المهام اليومية ،كاللغة  Languageوالفهم القرائي  Reading Comprehensionواإلستدالل
 Reasoningوحل المشكالت .Problem Solving
وتشارك كفاءة الذاكرة العاملة لدى البشر بحوالي  %50من تباين الذكاء السائل العام General
 Fluid Intelligenceوتعتبر عامال منبئا بالعديد من المهام اإلستداللية وبالعديد من مقاييس القدرات
المعرفية العليا.
والعالقة بين كفاءة الذاكرة العاملة  Working Memory Capacityوضبط االنتباه
 Controlled Attentionقد تم توثيقها عبر العديد من الدراسات حيث أن كفاءة الذاكرة العاملة WMC
تتنبأ بمقدرة الفرد علي تجاهل المشتتات والقدرة علي تركيز االنتباه .Rapidly Attention focus
وترتبط صعوبات التعلم النوعية بقصور الذاكرة العاملة Working Memory Impairments
حيث يتوافر دليال قويا  Considerable Evidenceعلي أن األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة النوعية
 Specific Reading Disabilitiesيعانون عج از في المعالجة الفونولوجية

Phonological

 Processingوفي التخزين  ،Storageوهناك أدلة أخري علي أنهم يعانون قصو ار في وظائف المنفذ
المركزي  ،Central Executive Functioningولقد دعمت العديد من األدلة العجز لدي ذوي
صعوبات تعلم القراءة في الذاكرة العاملة البصرية المكانية  ،Visuo-Spatial Working Memoryأما
ذوي صعوبات تعلم الحساب  Arithmetic Learning Disabilitiesفإن األدلة التجريبية قد أكدت علي
القصور لديهم في المكونات الثالثة للذاكرة العاملة (الحلقة الصوتية – المنفذ المركزي – المسودة البصرية
المكانية).
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لذا فإن البحث والدراسة في مجال كفاءة الذاكرة العاملة لدي ذوي صعوبات التعلم أمر من
األهمية بمكان ،واألكثر منه أهمية هو العمل علي رفع كفاءة الذاكرة العاملة لديهم؛ ألنه من المتوقع أن
يمتد أثر ذلك التحسن في كفاءة الذاكرة العاملة إلي العديد من العمليات المعرفية األخرى وفي مقدمتها
االنتباه وهو العملية المعرفية التي تخضع لسيطرة المكون التنفيذي للذاكرة العاملة ،وتتباين قدرات االنتباه
بشكل الفت من فرد ألخر تبعا لكفاءة الذاكرة العاملة لديه ،ومن الثابت أن ذوي صعوبات التعلم يعانون
تراجعا وضعفا في كفاءة االنتباه؛ لذا فإن زيادة كفاءة االنتباه سينعكس إيجابا علي عملية التعلم ألن
االنتباه هو مدخل عملية التعلم فعن طريقه يتم التركيز علي المثيرات الهامة المرتبطة بالموقف التعليمي
وتفادي المشتتات ،كما أن الذاكرة العاملة تتوسط عمليات التجهيز والمعالجة المعرفية فتستقبل ما يتم
االنتباه له وادراكه ثم تعالجه وتحتفظ به بشكل مؤقت حتي تنقله للذاكرة الطويلة المدي للتخزين المستديم
أوتعدله بتنشيط تمثيالت الذاكرة الطويلة المدي ودمجها مع المعرفية األنية لتشارك بتلك المعرفة المشتقة
في حل المشكالت واإلستدالل والفهم القرائي والحساب العقلي  ...وغيرها من العمليات المعرفية العليا.
مشكلة الدراسة:
من خالل اطالع الباحث على ادبيات علم النفس المعرفي الحظ اهتماما كبي ار من قبل الدراسات
والبحوث األجنبية الحديثة بمجال الذاكرة العاملة وأثرها على باقي المتغيرات المعرفية األخري ،كاالنتباه
والقدرة على حل المشكالت ،واالستدالل ،وفهم اللغة  ...الخ ،كما يالحظ تزايد اإلهتمام بتناول صعوبات
التعلم من منظور معرفي سواء في تفسير أسباب حدوث تلك الصعوبات ،أو فيما يترتب عليها ،فضال عن
البرامج المعرفية التي تسعى لتحسين ورفع كفاءة بعض القدرات النوعية لدى ذوي صعوبات التعلم ،وقد
ثبت أن الذاكرة العاملة وتحديدا المنفذ المركزي هو المسئول عن ضبط االنتباه وذلك بتركيز االنتباه علي
المثيرات المستهدفة وتجاهل المثيرات الدخيلة ،ويتميز ذوي صعوبات التعلم بوجه عام وذوي صعوبات
تعلم الرياضيات والقراءة علي وجه خاص من ضعف شديد في كفاءة المنفذ المركزي؛ لذا هدف الباحث
من الدراسة الحالية إلي رفع كفاءة المنفذ المركزي عن طريق التدريب التكيفي المبرمج باستخدام برنامج
 ،Dual-N-Backوهو أحد أحدث البرامج المستخدمة في رفع كفاءة الذاكرة العاملة ،ويتكون من مهمتين
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متزامنتين احداهما بصرية -مكانية واألخري صوتية – لفظية ،وينشط البرنامج العديد من مهام الذاكرة
العاملة التنفيذية كتوزيع مصادر االنتباه وتجاهل المثيرات الدخيلة ،وهو برنامج تكيفي تتغير درجة
صعوبته تبعا لمعدالت أداء المتدربين ،لذا من المتوقع أن يمتد أثر التدريب ليشمل المهام المعرفية التي
تخضع لسيطرة المنفذ المركزي وفي مقدمتها االنتباه ،وتتضح صعوبات التعلم بشكل كبير في المرحلة
اإلعدادية بسبب زيادة األعباء األكاديمية والتحصيلية كما عايشها الباحث من خالل عمله ،وذلك في وقت
تبدأ فيه كفاءة الذاكرة العاملة في الثبات مع وصول الفرد لمرحلة المراهقة حيث تبدأ كفاءة الذاكرة العاملة
بالزيادة ابتداءا من سن الرابعة وتزداد تدريجيا حتي سن المراهقة
ويمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤالت الثالثة التالية:
السؤال الرئيسي األول :هل يؤثر وجود صعوبة التعلم من عدمها لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية علي كل
من كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي؟
ويتفرع منه التساؤلين التاليين:
 :-1هل يظهر تحليل البروفايل تباينا في متوسطات درجات العاديين ودرجات ذوي صعوبات التعلم من
تالميذ المرحلة اإلعدادية علي ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة في كل من القياسين القبلي والبعدي؟ ولصالح
أي من المجموعتين؟
 :-2هل يظهر تحليل البروفايل تباينا في متوسطات درجات العاديين ودرجات ذوي صعوبات التعلم من
تالميذ المرحلة اإلعدادية علي ابعاد كفاءة االنتباه االنتقائي في كل من القياسين القبلي والبعدي؟ ولصالح
أي من المجموعتين؟
السؤال الرئيسي الثاني :هل يؤدي التدخل القائم علي استخدام برنامج  Dual-N-Backالمحوسب
التكيفي في رفع كفاءة كل من الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي لدي العاديين وذوي صعوبات التعلم
من تالميذ المرحلة االعدادية ؟
ويتفرع منه التساؤليين التاليين:
 :-3هل يظهر تحليل التباين للقياسات المتكررة تباينا في متوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات
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التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية علي أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة؟ وألي مرحلة من مراحل القياس؟

 :-4هل يظهر تحليل التباين للقياس ـ ـ ـات المتك ـ ـررة تباينا في متوسطات درجات العاديين وذوي صعـ ـ ـوبات
التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية علي أبعاد كفاءة االنتباه االنتقائي؟ وألي مرحلة من مراحل القياس؟
السؤال الرئيسي الثالث :هل يوجد نموذج نظري يحكم العالقات بين الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي
والذكاء السائل؟ ويتفرع منه األسئلة األتية
-1هل للذاكرة العاملة تأثير سببي مباشر علي الذكاء السائل أم تتبعي؟
 -2هل للذاكرة العاملة تأثير تبادلي علي االنتباه؟
-3ما نمط العالقات القائمة بين الذكاء السائل واالنتباه (مباشرة/غير مباشرة – سببية /تبادلية) ؟
أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحالي إلى:
-1التعرف علي كفاءة الذاكرة العاملة لدي ذوي صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية ومقارنتها
بأقرانهم من العاديين

-2التع ـ ـرف علي كفاءة االنتباه اإلنتقائي لدي ذوي صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية ومقارنتها
بأقرانهم من العاديين

-3فهم العالقة بين الذاكرة العاملة واالنتباه اإلنتقائي.
-4الوقوف علي مدي فاعلية برنامج  Dual-N-Backعلي كفاءة الذاكرة العاملة ،وهل يمتد أثر التدريب
لإلنتباه اإلنتقائي ،وذلك بمقارنة أثر البرنامج خالل القياسات المتكررة القبلية والبعدية والتتبعية.

-5فهم العالقات بين كفاءة الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي والذكاء السائل ،وبناء نموذج نظري يعبر عن
تلك العالقة بشكل عام ،وعن دور كفاءة الذاكرة العاملة في التنبؤ بقدرات االنتباه االنتقائي وبالذكاء السائل

فروض الدراسة

الفرض الرئيسي األول :تؤثر صعوبات التعلم لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية علي كل من كفاءة الذاكرة
العاملة واالنتباه االنتقائي تأثي اًر سلبياً.

وللتحقق من صحة هذا الفرض الرئيسي يتعين التحقق من صحة فرضيين فرعيين هما:
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الفرض الفرعي األول :يظهر تحليل البروفايل تباينا في متوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات التعلم
من تالميذ المرحلة اإلعدادية على ابعاد كفاءة الذاكرة العاملة لصالح العاديين في كل من القياسين القبلي
والبعدي.
الفرض الفرعي الثاني :يظهر تحليل البروفايل تباينا في متوسطات درجات العاديين وذوي صعوبات التعلم
من تالميذ المرحلة اإلعدادية على ابعاد كفاءة االنتباه االنتقائي لصالح العاديين في كل من القياسين

القبلي والبعدي.

الفرض الرئيسي الثاني :يؤدي التدخل القائم على استخدام برنامج  Dual-N-Backالمحوسب
التكيفي في رفع كفاءة كل من الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي لدي العاديين وذوي صعوبات التعلم
من تالميذ المرحلة االعدادية.
وللتحقق من صحة هذا الفرض الرئيسي يتعين التحقق من صحة فرضيين فرعيين هما:
الفرض الفرعي الثالث :يظهر تحليل التباين للقياسات المتكررة تباينا في متوسطات درجات العاديين وذوي
صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية على أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة لصالح القياس البعدي لدي
كل مجموعة على حدا.

الفرض الفرعي الرابع-يظهر تحليل التباين للقياسات المتكررة تباينا في متوسطات درجات العاديين وذوي
صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلعدادية على أبعاد كفاءة االنتباه االنتقائي لصالح القياس البعدي

لدي كل مجموعة على حدا.

الفرض الرئيسي الثالث :تخضع العالقات بين الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي والذكاء السائل لنموذج
سببي يحكم العالقات بينها .ويتفرع منه الفروض األتية
-1للذاكرة العاملة تأثير سببي دال مباشر على الذكاء السائل.
-2للذاكرة العاملة تأثير دال تبادلي على االنتباه.
-3لالنتباه تأثير سببي دال مباشر على الذكاء السائل.
إجراءات الدراسة
عينة الدراسة :الختيار عينة الدراسة األساسية قام الباحث باالعتماد على أربعة محكات متكاملة للحكم
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على أن التلميذ يعاني من صعوبات تعلم في القراءة أو الحساب كالتالي:
 -1المحك األول تمثل في درجات الذكاء حيث تم تطبيق اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة العادي (القياسي)
 RPSMعلـ ــي العينة األولية وبعد التطبيق تم استبعاد التالميذ الذين تقل معامالت ذكائهم عن المتوسط
(درجة ميئينية  ،25ودرجة ذكاء انحرافية  )88وقد بلغ عدد المستبعدين من الصفوف الثالث  53تلميذ
وتلميذه ،كما بلغ متوسط درجات أفراد العينة على اختبار الذكاء33.544بانحراف معياري قدره .11.102
 -2المحك الثاني فحص السجالت المدرسية لالخصائي النفسي واالجتماعي وكذا مقابلة الباحث ألفراد العينة
حيث تم استبعاد من يعانون مشكالت أو أمراض صحية أو عيوب جسمية أو أمراض نفسية وفي هذه
المرحلة تم استبعاد عدد ( )7تالميذ يعاني بعضهم من التهتهة ويعالج بجلسات تخاطب والبعض يعاني
من ضعف حاسة السمع ويرتدي سماعات اذن وبعضهم يعاني من مشكالت في االبصار وتم عالجه
بزراعة قرنية للعين.
 -3المحك الثالث درجات التحصيل الفعلية وذلك اعتمادا علي دجة الورقة االمتحانية ألفراد العينة في
الفصل الدراسي األول للعام  2017/2016في كل من القراءة والحساب بدون إضافة اعمال السنة
(بالنسبة للصفين األول والثاني) ،وذلك حتي تكون الدرجة معبرة بقدر المستطاع عن التحصيل الحقيقي
للتلميذ في تلك المادتين ،ويتم في تلك المرحلة حساب التباعد بين الدرجة المعيارية للذكاء والدرجة
المعيارية لكل من القراءة والحساب ،ويتم تشخيص التلميذ بأنه يعاني من صعوبات تعلم مبدئية في حالة
زيادة التباعد بين درجتي الذكاء والتحصيل المعياريتين عن واحد درجة معيارية) ،هذا وقد بلغ متوسط
درجات أفراد العينة علي اختبار القراءة  34.690بانحراف معياري قدره  ،13.847أما الحساب فقد بلغ
متوسط درجات أفراد العينة  33.544بانحراف معياري قدره .12.849
-4المحك الرابع تطبيق مقاييس التقدير التشخيصية لذوي صعوبات التعلم (اعداد فتحي الزيات)2015،
في كل من القراءة والحساب وذلك لفصل حاالت انخفاض التحصيل التي تتداخل مع صعوبات التعلم،
حيث طلب الباح ـث من معلمي اللغة العـ ـ ـ ـربية والرياضيات الذين يتولون التدريس لهؤالء الطالب الذين تم
تشخيصهم بشكل مبدئي كذوي صعوبات تعلم االستجابة علي فقرات المقياس بعد أن أوضح لهم الباحث
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الهدف من المقياس وطريقة االستجابة عليه ،ويتم تشخيص التلميذ كذوي صعوبة تعلم نوعية إن زادت
درجته عن ( )41وفقا لتقديرات المعلمين ،وقد تم في هذه المرحلة استبعاد عدد ( )10تلميذ وتلميذه.
-5بعد ذلك تم اختيار التالميذ العاديين بطريقة عشوائية بحيث يتساوي عددهم مع عدد من تم تشخيصهم
كذوي صعوبات تعلم نوعيه ،وقد بلغ اجمالي العينة األساسية التي ستخضع للقياس القبلي اوال ثم للتدخل
ثانيا وأخي ار القياس البعدي والتتبعي ( )116تلميذ وتلميذه موزعين على مدرستين وعلى صفوف المرحلة
اإلعدادية الثالث بمتوسط عمري( )13.36عاما وانحراف معياري قدره .0.872
األدوات المستخدمة:
في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها والفروض التي قامت عليها استخدم الباحث األدوات األتية:
-1بطارية اختبارات كفاءة الذاكرة العاملة المبرمجة (من إعداد الباحث) وتتكون من اختبارين فرعيين
هما:
 اختبار مهمة مدى العملية المبرمج OSpan اختبار مهمة مدي التطابق المبرمج SymSpan-2بطارية اختبارات االنتباه االنتقائي المبرمجة (من إعداد الباحث) وتتكون من اختبارين فرعيين هما:
 اختبار االنتباه االنتقائي البصري المبرمج (مهمة المربعات الملونة)CST اختبار االنتباه االنتقائي السمعي المبرمج (مهمة االستماع الثنائي الموزع) DLT-3البرنامج التدريبي  Dual-N-Backلرفع كفاءة الذاكرة العاملة وهو من إعداد الباحث.
-4اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة القياسي(المعياري)  SPMوهو من إعداد John C. Raven
ومن تعريب فؤاد أبو حطب.
-5بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم (اختبار صعوبات تعلم القراءة واختبار
صعوبات تعلم الحساب) من إعداد فتحي الزيات .2015
المعالجات اإلحصائية:
استخدم الباحث العديد من األساليب اإلحصائية ومن هذه األساليب :تحليل البروفايل Profile Analysis
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وتحليل التباين للقياسات المتكررة The Repeated Measures ANOVAوتحليل اإلنحدار الخطي
 Linear Regressionوالمعادلة البنائية وتحليل المسار  Path Analysisباستخدام برنامج LISREL
ومعادلة ك ـ ـ ـودر -ريتشاردسون 21ومعامالت االرتباط والمتوسطات واالنحراف المعياري.
نتائج الدراسة
-1دلت النتائج على أن مجموعة العاديين كانت أفضل أداءا من مجموعة ذوي صعوبات التعلم علي كل
أبعاد كفاءة الذاكرة العاملة في كل من القياسيين القبلي والبعدي ،ولكن الفروق بينها وبين مجموعة ذوي
صعوبات التعلم قد قلت في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبلي وخاصة على ابعاد التخزين مقارنة
بكفاءة المعالجة.
-2ظهر بوض ـ ــوح أن مجمـ ـ ـ ــوعة العاديين كانت أفضال أداءا من مجموعة ذوي صعوبات التعلم علي كل
أبعاد االنتباه االنتقائي المقاسة خالل القياسيين القبلي والبعدي.

 -3أوضحت النتائج أن أداء مجموعة صعوبات التعلم علي أبعاد مقياس كفاءة الذاكرة العاملة افضل
علي كل من القياسيين البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي ،هذا وقد سجلت زيادة علي كل األبعاد

المقاسة سواء في القياس البعدي أو التتبعي مقارنة بالقياس القبلي وقد سجلت أكبر زيادة في القياس
البعدي علي بعد التخزين المطلق لمدي التطابق بنسبة  %48.7بينما سجلت أقل نسبة زيادة في القياس

البعدي علي بعد كفاءة المعالجة لمدي العملية وكانت  %4.7وسجلت أكبر زيادة في القياس التتبعي علي
بعد التخزين المطلق لمدي التطابق بنسبة  %35.5وسجلت أقل زيادة في القياس التتبعي علي بعد كفاءة

المعالجة لمدي العملية التتبعي وكانت  ،%3.1وكما يالحظ فإنه في المجمل كانت معدالت التحسن

(الزيادة) علي كل األبعاد خالل القياس البعدي كانت أفضل منها في حالة القياس التتبعي.

 -4أوضحت النتائج أن أداء مجموعة العاديين علي أبعاد مقياس كفاءة الذاكرة العاملة افضل علي كل
من القياسيين البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي ،هذا وقد سجلت زيادة علي كل األبعاد المقاسة سواء
في القياس البعدي أو التتبعي مقارنة بالقياس القبلي وقد سجلت أكبر زيادة في القياس البعدي علي بعد

كفاءة المعالجة لمدي التطابق بنسبة  %42.58بينما سجلت أقل نسبة زيادة في القياس البعدي علي بعد

كفاءة المعالجة لمدي العملية وكانت  %1.4وسجلت أكبر زيادة في القياس التتبعي علي بعد التخزين
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المطلق لمدي التطابق بنسبة  %68.7وسجلت أقل زيادة في القياس التتبعي علي بعد التخزين النسبي
لمدي التطابق وكانت  ،%0.9وكما يالحظ فإنه في المجمل كانت معدالت التحسن (الزيادة) علي كل
األبعاد خالل القياس البعدي كانت أفضل منها في حالة القياس التتبعي عدا بعدي التخزين المطلق لمدي

التطابق وكفاءة المعالجة لمدي العملية ،أما بعد التخزين المطلق لمدي التطابق فكانت نسبة التحسن به
 %68.7علي القياس التتبعي في حين كانت علي نفس البعد في القياس البعدي  ،%5.5أما نسبة
التحسن في بعد كفاءة المعالجة لمدي العملية بلغت  %1.4في القياس البعدي وبلغت  %8.3علي نفس

البعد في القياس التتبعي.

 -5أوضحت النتائج أن أداء مجموعة صعوبات التعلم علي أبعاد االنتباه االنتقائي افضل علي كال من
القياسيين البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي ،هذا وقد سجلت زيادة علي كل األبعاد المقاسة في كل
من القياسين البعدي والتتبعي ،وقد سجلت أكبر زيادة في القياس البعدي علي بعد عدد اإلستجابات

البصرية الصحيحة بنسبة  %29.4بينما سجلت أقل نسبة زيادة علي بعد زمن االستجابة البصري وكانت
 %3.82وسجلت أكبر زيادة في القياس التتبعي علي بعد عدد اإلستجابات البصرية الصحيحة بنسبة

 ،%10.89وسجلت اقل نسبة زيادة علي بعد عدد االستجابات السمعية الصحيحة وتقدر ب ،%1.6
وكما يالحظ فإنه في المجمل كانت معدالت التحسن (الزيادة) علي كل األبعاد خالل القياس البعدي كانت

أفضل منها في حالة القياس التتبعي

-6أوضحت النتائج أن أداء مجموعة العاديين علي أبعاد االنتباه االنتقائي افضل علي كال من القياسيين
البعدي والتتبعي مقارنة باألداء القبلي ،هذا وقد سجلت زيادة علي كل األبعاد المقاسة في كل من القياسين

القبلي والبعدي ،وسجلت الزيادة في القياس التتبعي علي كل األبعاد مقارنة بالقياس القبلي وقد سجلت

أكبر زيادة في القياس البعدي علي بعد عدد اإلستجابات البصرية بنسبة  %22.97بينما سجلت أقل

نسبة زيادة في القياس البعدي علي بعد عدد اإلستجابات السمعية وكانت  %4.45وسجلت أكبر زيادة في

القياس التتبعي علي بعد عدد اإلستجابات البصرية بنسبة  %17.21وسجلت أقل زيادة في القياس
التتبعي علي بعد زمن اإلستجابة البصري التتبعي حيث حدث له زيادة بمعدل  ،%0.83وكما يالحظ فإنه
في المجمل كانت معدالت التحسن (الزيادة) علي كل األبعاد خالل القياس البعدي كانت أفضل منها في

297

حالة القياس التتبعي عدا بعد زمن اإلستجابة السمعي حيث كان معدل التحسن في القياس البعدي
 ،%4.97بينما كان معدل التحسن في القياس التتبعي .%7.64

-7تم اشتقاق نموذج نظري للعالقة بين المتغيرات الثالث التالية (كفاءة الذاكرة العاملة – االنتباه االنتقائي
– الذكاء السائل) كالتالي:
أ-تعتبر كفاءة الذاكرة العاملة عامال مستقال يستطيع التنبؤ بكل من الذكاء السائل واالنتباه االنتقائي.
ب-عالقة كفاءة الذاكرة العاملة بكل من االنتباه االنتقائي والذكاء السائل عالقة تأثير سببي مباشر
اليتوسطها أية متغيرات معرفية أخري.
ج-في حالة تحييد الذاكرة العاملة فإن االنتباه االنتقائي يستطيع التنبؤ بالذكاء السائل ،أما في حالة وجود
الذاكرة العاملة علي خط العالقة بينهما يفقد االنتباه االنتقائي قدرته التنبؤية بالذكاء؛ مما يثبت أن العالقة
بين االنتباه االنتقائي والذكاء السائل عالقة غير مباشرة تمر عبر الذاكرة العاملة.
د-معامل ارتباط كفاءة الذاكرة العاملة بالذكاء السائل أكبر من معامل ارتباط كفاءة الذاكرة العاملة باالنتباه
االنتقائي؛ وبالتالي فإن اسهام الذاكرة العاملة في تباين الذكاء وكذا قدرتها على التنبؤ به تفوق اسهام
الذاكرة العاملة في تباين االنتباه االنتقائي وقدرتها على التنبؤ به.
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Introduction
Working memory refers to a limited capacity system responsible for
active maintenance, manipulation, and retrieval of task-relevant information that
is needed for on-going cognition, As such, working memory is thought to be
involved in many tasks in which we engage on a daily basis, including language
and reading comprehension, novel reasoning, and problem solving.
Working memory capacity (WMC) shares around 50% of the variance
with general fluid intelligence and is also predictive of performance in numerous
reasoning tasks and other measures of higher cognitive ability.
The relationship between working memory capacity (WMC) and
controlled attention is well documented, WMC predicts the ability to suppress
reflexive movements, rapidly focus attention.
Specific learning disabilities are associated with working memory
impairments, there is considerable evidence that children with specific reading
disabilities have deficits in phonological processing and storage, further
evidence suggests that these children also experience deficits in central
executive functioning, However, relatively few reports exist with regard to
impairments of the visual–spatial working memory of children with reading
disabilities, Empirical findings on children with specific arithmetic learning
disabilities are also available for all three domains of working memory.
Therefore, research and study in the field of working memory efficiency
for people with learning disabilities is important, and the more important is to
increase the efficiency of working memory, because it is expected to extend the
impact of that improvement to many other cognitive processes, specifically to
attention which lay under the control of the executive component of working
memory, and the ability to draw attention varies significantly from one
individual to another according to the efficiency of working memory, and it is
determined that people with learning disabilities suffer from a decline in
attention efficiency; Therefore, increasing the efficiency of attention will
positively affect the learning process, Because attention is the entrance to the
process of learning through it focuses on the important stimuli associated with
the educational situation and avoid dispersions. The working memory also
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mediates the processes of information manipulation. Because it receives what is
being observed and realized, then process it and store it temporarily until it is
transferred to the long-term memory for the permanent storage. Or modify it by
activating the representations of long-term memory and integrating them with
the epistemological knowledge to share that derived knowledge in problem
solving, reasoning, reading comprehension, mental computation ... and other
higher cognitive processes.
Problem of the Study
Through the researcher's knowledge of the literature of cognitive
psychology, he noticed a great interest by modern foreign studies and research
in the area of working memory and its impact on the rest of the other cognitive
variables, such as attention and ability to solve problems, reasoning and
comprehension of language, There is also a growing interest in addressing
learning disabilities from a cognitive perspective, both in explaining the causes
of these disabilities, or in the consequences thereof, as well as in the cognitive
programs that seek to improve the efficiency of some specific abilities among
people with learning disabilities, it Had proven that working Memory,
specifically the central executive is responsible for adjusting attention by
focusing attention on the target stimuli and ignore the irrelevant stimuli, and is
characterized by weakness in people with learning disabilities in general and
people with learning disabilities in, math and reading particularly; therefore the
goal of the researcher in the current is to raise the central executive efficiency
through training with adaptive program using Dual-N-Back program, one of the
latest software used in raising the working memory efficiency and consists of
two tasks simultaneous, one visuo- spatial and other audio - verbal, the program
activates many Memory functions of the executive working as a distribution of
sources of attention and ignoring distractive stimuli, the adaptive program
changes the degree of difficulty depending on the rates of performance of the
trainees, so it is expected that the impact of training extends to the cognitive
functions that are controlled by the central executive and in the forefront of
attention.
The research problem can be summed up in the following three main questions:
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The first main question is: Does the presence of learning disability affect
both the efficiency of working memory and selective attention for students
in the preparatory stage?
The following questions stem from it:
1- Does the profile analysis show a variation in the average scores for both
normal and learning disabled students at the preparatory level on the dimensions
of the working memory efficiency in both pre and post measuring? And for
either group?
2- Does the profile analysis show a variation in the average scores for both
normal and learning disabled students at the preparatory level on the dimensions
of the selective attention efficiency in both pre and post measuring? And for
either group?
The second main question is: Does the intervention based on the use of
computerized-adaptive Dual-N-Back program increase the efficiency of
both working memory and selective attention for normal and learning
disabled students in the preparatory stage?
The following questions stem from it:
3-Does the repeated measure ANOVA show a variation in the average scores for
both normal and learning disabled students at preparatory stage on the
dimensions of the working memory efficiency? In addition, for which stage of
measurement?
4- Does the repeated measure ANOVA show a variation in the average scores
for both normal and learning disabled students at preparatory stage on the
dimensions of the selective attention efficiency? In addition, for which stage of
measurement ?
The third main question: Is there a theoretical model that governs the
relationships between working memory, selective attention and fluid
intelligence?
The following questions stem from it:
1-Does working memory have a direct causal or follow-up effect on fluid
intelligence?
2-Does working memory have a reciprocal effect on attention?
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3 - What is the pattern of relationships between liquid intelligence and attention
(direct / indirect - causal / reciprocal)?
Objectives of the study:
The current research aims to:
1- Identify the working memory efficiency for learning disabled students in the
preparatory stage and compare them with peers of normal students.
2- Identify the selective attention efficiency for learning disabled students in the
preparatory stage and compare them with peers of normal students
3-Understanding the relationship between working memory and selective
attention.
4-Stand on the effectiveness of the Dual-N-Back program on the efficiency of
working memory, and whether the impact of training transfer to selective
attention, and comparing the impact of the program during repeated measuring.
5-Understanding the relationships between the efficiency of working memory,
selective attention and fluid intelligence, and building a theoretical model that
reflects that relationship in general, and the role of working memory efficiency
in predicting the capabilities of selective attention and liquid intelligence
Study hypotheses
The first main hypothesis: learning disability affect negatively on both the
efficiency of working memory and selective attention for students in the
preparatory stage.
To verify the validity of this main requirement, two sub-hypotheses must be
validated:
Sub-Hypothesis I: profile analysis show a variation in the average scores for
both normal and learning disabled students at the preparatory level on the
dimensions of the working memory efficiency in both pre and post measuring in
favor of normal.
Sub-Hypothesis II: profile analysis show a variation in the average scores for
both normal and learning disabled students at the preparatory level on the
dimensions of the selective attention efficiency in both pre and post measuring
in favor of normal.
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The second main hypothesis: The intervention based on the use of
computerized-adaptive Dual-N-Back program due to increase the efficiency
of both working memory and selective attention for normal and learning
disabled students in the preparatory stage.
To verify the validity of this main requirement, two sub-hypotheses must be
validated:
Sub-Hypothesis III: the repeated measure ANOVA show a variation in the
average scores for both normal and learning disabled students at preparatory
stage on the dimensions of the working memory efficiency in favor of post
measuring for each group.
Sub-Hypothesis IV: the repeated measure ANOVA show a variation in the
average scores for both normal and learning disabled students at preparatory
stage on the dimensions of the selective attention efficiency in favor of post
measuring for each group.
The third main hypothesis: The relationships between working memory,
selective attention and fluid intelligence governs to a theoretical model.
To verify the validity of this main requirement, two sub-hypotheses must be
validated:
Sub-Hypothesis V: Working memory has a direct causal effect on fluid
intelligence.
Sub-Hypothesis VI: Working memory has a significant reciprocal effect on
attention.
Sub-Hypothesis VII: Attention has a significant direct effect on fluid
intelligence.
Study procedures
Study Sample: To select the sample of the basic study, the researcher relied on
four integrated Criteria to rule that the student has learning disabilities in reading
or math as follows:
1- The first Criteria is IQ scores, Raven progressive standard matrices (RPSM)
was applied on the sample, after the initial application was excluded pupils
below the average IQ of transactions (Grade 25, and degree of intelligence
deviation 88). The number of excluded students from the three grades was 53
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students and the average score of the sample on the IQ test was 33.544 with a
standard deviation of 11.102.
2- the second criteria was the examination of school records for the
psychologist and social worker and interview with with the sample in this step
we excluded those who suffering from health problems or physical defects or
psychological diseases and at this stage was excluded the number of (7)
students, some of whom are distracted and addressed speech sessions and some
suffer from weak sense of hearing and wearing ear headphones, some of them
suffering from problems in sight and was treated cultivation of the cornea of the
eye.
3- The third criteria is the actual achievement grades, depending on the test
paper of the sample members in the first semester of 2016/2017 in both reading
and math without adding the work of the year (for the first and second grades)
so that the degree is expressed as much as possible about the real achievement of
the student In those subjects, the distance between the standard score of
intelligence and the standard score for reading and math is calculated at that
stage. The student is diagnosed as having initial learning disabilities if the
difference between the IQ and the standard scores increases from one standard
degree.
4- The fourth criteria: Applying diagnostic measures for people with learning
disabilities (Fathi Al-Zayat, 2015) in both reading and math in order to separate
the cases of low achievement that interfere with the learning disabilities,
according to estimates of teachers, have been at this stage, the exclusion of (10)
students.
5-a number of normal students was randomly selected to be equal to the number
of those who were diagnosed with specific learning disabilities. The total sample
that will be subject to measuring and intervention, is 116 students and students
were divided into two schools, and on three preparatory stage. with an average
age of 13.36 years and a standard deviation of 0.872.
Study Tools
1-Computerized Working Memory Efficiency Battery (Prepared by the
researcher.
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2-Computerized Selective Attention Efficiency Battery (Prepared by the
researcher).
3-The adaptive computerized training program Dual-N-Back (Prepared by the
researcher).
4-Raven's Progressive Standard Matrices (RPSM) John C. Raven
5- Diagnostic Measures of learning Disabilities Battery prepared by Fathi AlZayat, 2015.
Statistical Processes:
The researcher used many statistical methods, including: Profile Analysis, The
Repeated Measures ANOVA, Linear Regression Analysis, Structural Equation
and Path Analysis using LISREL, Coder-Richardson 21 equations, correlation
coefficients, mean and standard deviation.
Results
1-The results indicated that normal group was the best performer with a group of
learning disabilities on all dimensions of working memory efficiency of the
workforce in both indices pre and post, but the differences between normal and a
group of learning disabilities had decreased in post measuring comparison to pre
measuring specifically in storage dimensions.
2-It was clear that the group of normal students were better performing than the
group of students with learning disabilities on all dimensions of selective
attention measured during pre and post-measuring.
3 The results showed that the performance of the learning disabilities group on
the dimensions of the working memory efficiency is better for both the post and
sequential standards compared to the pre- performance.
4-The results showed that the performance of the normal group on the
dimensions of the working memory efficiency measure is better for both the post
and sequential standards compared to the pre- performance.
5- The results showed that the performance of the learning disabilities group on
the dimensions of the selective attention efficiency measure is better for both the
post and sequential standards compared to the pre- performance.
6-The results showed that the performance of the normal group on the
dimensions of the selective attention efficiency measure is better for both the
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Post and sequential standards compared to the pre- performance
7-There's a relationships between working memory, selective attention and fluid
intelligence governs to a theoretical model.
A-Working memory has a direct causal effect on fluid intelligence.
B- Working memory has a significant reciprocal effect on attention.
C- Attention has a significant direct effect on fluid intelligence.
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