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امللخص:
هدفت الدراسة إلى بناء مقياس لتميز الطلبة املتفوقين ،في الذاكرة البصرية العاملة في املراحل العمرية املختلفة باململكة العربية
السعودية ،ولتحقيق ذلك تم استخدام املكونات البصرية املكانية ،في بناء مقياس الذاكرة البصرية العاملة )، (VWMTواملكون من ()40
فقرة ،وقد تم التأكد من خصائصه السيكومترية عن طريق عرضه على مجموعة من املحكمين املختصين ،وباستخراج معامالت صدق البناء
للمقياس ،حيث جاءت معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية داله عند (.)α≤0.05
ً
والستخراج معامالت الثبات للمقياس ،تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية قوامها ( )56مفحوصا ،وإعادة تطبيقه بفارق زمنى
مدته أربعة أسابيع بين التطبيقين ،وكانت درجة الثبات للمقياس ( ،)0.79كما بلغ معامل الفا كرومباخ ( ،)0.893وبلغ معامل الثبات الكلي
بطريقة التجزئة النصفية ( .)0.855مما يبرهن على صحة املقياس وموثوقيته ،كما تم تحديد الدرجات املناسبة للحكم على الذاكرة للفئات
ً
العمرية املختلفة وعددها خمس فئات ،وللوقوف على الفروق في الذاكرة العاملة ،تبعا للفئات العمرية تم تطبيق املقياس على عينة مكونة
ً
من ( )540فردا ،تراوحت أعمارهم بين ( 6إلى  ،)30وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ،)α≤0.05في الذاكرة العاملة
تعزى لصالح الفئة العمرية األعلى .وقد أوصت الدراسة بتطبيق املقياس على عينات مختلفة للحد من التحديات التي تواجه التعليم،
وبإجراء مزيد من الدراسات في هذا املجال.
الكلمات املفتاحية :الذاكرة العاملة؛ مقياس الذاكرة؛ الخصائص السيكومترية.

املقدمة:
الذاكرة هبة عظيمه من هللا حيث أن لها أهمية كبيرة في حياة االنسان ،وهي عبارة عن انشطه عقلية يتم من خاللها حفظ املعلومات ومعالجتها،
والقدرة على استرجاعها ،فالذاكرة ركيزة أساسية مميزة للنشاط النفس ي اإلنساني ،والفضل للذاكرة في إثراء الحياة العقلية للتصورات املتعددة ،في
إدراك الفرد لألشياء والظواهر التي مرت به في مواقف سابقة ،فمع انعدام الذاكرة يصبح التفكير اإلنساني محدودا للغاية ،وذلك الرتباطه فقط بعملية
اإلدراك الحس ي العياني املباشر.
وتعرف الذاكرة بأنها :دراسة عمليات استقبال املعلومات واالحتفاظ بها واستدعائها عند الحاجة ( .)Anderson & Spellman 1995كما عرفها
الزيات بأنها :نظام دينامي نشط يعمل من خالل التركيز التزامني لكل من متطلبات التخزين والتجهيز وهي مكون تجهيزي نشط يحول وينقل املعلومات من
الذاكرة طويلة املدى (الزيات.)1995 ،
وقد أجريت العديد من الدراسات حول الذاكرة لتبين مميزاتها وخصائصها ودورها في حياة الفرد العقلية والنفسية ،وتوصلت هذه الدراسات إلى
التفريق بين عدة أنواع من الذاكرة وأنظمتها ،فهناك الذاكرة الحسية ،والذاكرة قصيرة املدى ،والذاكرة طويلة املدى ،إلى جانب الذاكرة العاملة .كما أن
هناك أنواع من الذاكرة ،حسب املثيرات التي يتعرض لها الفرد ،فهناك الذاكرة البصرية ،والذاكرة السمعية ،وذاكرة األرقام ،وذاكرة األحداث ،وذاكرة
الوجوه ،وذاكرة األماكن ،وغير ذلك ،وفي هذه الدراسة سيتم التركيز على الذاكرة البصرية العاملة.
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وعلى مدى الثالثين سنة املاضية ،توسعت الدراسات في مجال الذاكرة العاملة فأصل مفهوم الذاكرة العاملة يأتي من علم النفس املعرفي ثم تمت
دراسة هذا املفهوم بطرق متزايدة وعلى نطاق واسع ،فتعددت مجاالت استخدامه للعلوم األخرى وتطبيقاتها مثل :علم األعصاب ،وعلم االنسان ،وفي
مجال التعليم والطب النفس ي)Baddeley, 2010( .
وتعد الذاكرة العاملة من أكثر القدرات املعرفية أهمية حيث تكمن أهميتها في أنشطة الفرد اليومية مثل :مواصلة االنتباه ،وإتباع التعليمات،
وتنفيذ التعليمات ذات الخطوات املتعددة ،وتذكر املعلومات للحظات ،والتفكير املنطقي ،كما تظهر أهميتها في األدوار املختلفة التي يقوم بها الفرد
وتعتبر الجزء األهم في معالجة املعلومات؛ حيث أنها مركز الوعي واالدراك والفهمأ ولها الدور الرئيس ي في دعم العملية التعلمية للصغار والكبار على حد
سواء ،كما ال تخفى أهمية ارتباطها بالعملية التعليمية وصعوبات التعلم)Swanson, 2001( .
ومن هنا فإن بناء مقياس للذاكرة العاملة يعد أداة مهمة لقياس عمليات الذاكرة البصرية ويوضح ما إذا كانت هناك بعض املشكالت التي يوجهها
ً
الفرد ويمكن تالفيها مبكرا ودعم الفرد ببرامج خاصة ،تساهم في تطوير مهاراته وابداعه وعالج ضعف الذاكرة لديه ،إضافة إلى أنه يمكن تمييز األطفال
ً
املتميزين في الذاكرة العاملة ودعمهم أيضا ببرامج تدعم تفوقهم فيها.
مشكلة الدراسة:
تعد الذاكرة منظومه تقوم بعمليات التشفير والتخزين للمعلومات ،ثم استرجاع هذه الخبرات التي تم تعلمها وبهذا فهي من أهم العمليات
العقلية العليا في حياة اإلنسان ،والتي تكمن وراء استقبال وتمثيل واسترجاع املعلومات ،والتي يقوم عليها عدد من العمليات االخرى ،مثل :التعلم
ً
ً ً
والتفكير وحل املشكالت ،وبشكل عام ما يقوم به الفرد يعتمد اعتمادا كليا على الذاكرة وخاصة الذاكرة العاملة .ونظرا لقلة املقاييس الخاصة بالذاكرة
العاملة وندرتها مثل اختبار براون و بيترسون ( )Brown 1958, Coates & Laforce 2003أو ارتباطها بمقياس آخر مثل مقاييس الذكاء العام ،ومقياس
ستانفورد -بينيه للذكاء (  ،) IntelligenceScale Stanford-Binetأو مقياس وكسلر لذكاء األطفالWechsler Intelligence Scale for Children ( ،
 ،)WISCوهذه االختبارات خاصة بالذكاء وليس بالذاكرة ،والذاكرة جزء ال يتجزأ منها.
وحيث أن معظم االختبارات الخاصة بالذاكرة ،تقيس وتركز على الذاكرة قصيرة املدى وتتكون إما من قائمة كلمات ،أو أرقام ،أو أرقام وحروف،
ً
يتم استعادتها فورا ،فهذا يقيس الذاكرة الفورية أو قصيرة املدى وهذا ال يدل على قوة الذاكرة العاملة التي تكون مرتبطة بالعديد من العمليات املعرفية
األخرى ،مثل االنتباه ومعالجة املعلومات .وهناك بعض املقاييس التي تم اعتمادها مثل اختبارات الذاكرة العاملة (فاضل )2006،والذي يحتوي على
اختبار مدى الجمل ،واختبار األحرف واألرقام ،وهو اختبار غير منشور ،وتم استخدامه في رسالة دكتوراه .بطارية مهام الذاكرة العاملة (سليمان)2010،
ً
وفيها يقوم الحاسب بتقديم منبهات وتصحيح الدرجات آليا ،وتشتمل على مهام الذاكرة العاملة اللفظية ،مثل :مهمة التذكر السمعي ،العد ،تذكر
األرقام بشكل عكس ي .مهام الذاكرة العاملة البصرية املكانية ممثلة في مهمة استدعاء الشكل املختلف ،مهمة األراجوز ،مهمة املدى املكاني .كذلك اختبار
الذاكرة العاملة املقنن لألطفال (أبو الديار )2012 ،حيث يتكون من ست اختبارات فرعية ،من ضمنها اختبار الذاكرة املكانية املتسلسلة ،اختبار
الذاكرة املكانية العكسية ،اختبار إعادة الجمل ،اختبار الذاكرة الرقمية العكسية ،واختبار االستدعاء املسموع.
يتضح من العرض السابق عدم وجود مقياس خاص بالذاكرة البصرية العاملة ،وإنما  -إن وجد -فهو جزء بسيط من مقياس اشمل ومن هذا تبرز
مشكلة الدراسة الحالية في بناء وتطبيق اختبار يقيس مدى الذاكرة البصرية العاملة ،بحيث يعطى عمليات تنبؤية أكبر ملدى سعة الذاكرة العاملة
وتمت تسميته اختبار الذاكرة البصرية العاملة ) The Visual Working Memory Test (VWMTحيث طلبت شركة دروب البركة القائمة بمسابقة
ً
ً
(ذاكرتي حديد) ،وهي مسابقة من ضمن عدة مسابقات تطلقها الشركة لألطفال واملراهقين سنويا من الباحثة ،باعتبارها مستشارا ملركز البصيرة لتنمية
املهارات املعرفية ،إعداد مقياس لقياس الذاكرة البصرية العاملة ،لتميز ال طلبة املوهوبين في الذاكرة ،في مسابقة املوهبة واالبداع (ذاكرتي حديد) لعام
ً
(،)2015 , 1436و قد تم بذل جهود كبيرة من أجل بناء مقياس يناسب الفئات العمرية املختلفة ،ويكون مبنيا على أساس علمي صحيح ليتم تطبيق هذا
املقياس من الصف األول االبتدائي الى الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي.
أسئلة الدراسة:
ومن هنا ،فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما مقياس الذاكرة البصري املناسب لتميز الطلبة املتفوقين في املراحل العمرية املختلفة باململكة العربية السعودية؟
 .2هل توجد فروق بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس الذاكرة البصرية العاملة تعزى للفئات العمرية للطلبة باململكة العربية السعودية؟
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فرض الدراسة:
تختبر الدراسة الفرض التالي :
توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس الذاكرة البصرية العاملة تعزى للفئات العمرية للطلبة.
أهداف الدراسة:
ً
نظرا لصعوبة بناء املقاييس النفسية الصادقة وندرة الخبراء في هذا املجال وصعوبة الحصول على معايير صادقة فقد هدفت الدراسة إلى:
 .1بناء مقياس علمي لقياس الذاكرة البصرية العاملة.
 .2التأكد من صدق وثبات املقياس وذلك باستخراج الخصائص السيكومترية له.
ً
 .3تطبيق املقياس على املراحل العمرية املختلفة ،والتعرف على الفروق بين متوسطات درجات الطلبة ،تبعا لتلك الفئات واستخراج املعايير الخاصة
بكل مرحلة .كما يمكن استخدام هذا املقياس على مختلف األعمار من سن ) (6سنوات إلى سن ) (90سنه.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة الحالية في:
 .1الكشف عن الفروق في الذاكرة العاملة في األعمار املختلفة واستخراج املعايير الخاصة بكل مرحلة .
 .2يمكن لهذا املقياس تمييز املتفوقين في الذاكرة العاملة من الطلبة والطالبات في املراحل الدراسية املختلفة.
 .3ندرة الدراسات في مجال الذاكرة العاملة بشكل عام ،وندرة املقاييس الخاصة بها بشكل خاص ،وبالتالي تظهر أهمية الدراسة في توفير أداة
تشخيصية ،من شأنها إثراء التراث السيكولوجي مع التأكد من صدقها وثباتها.
 .4توجيه اهتمام الباحثين املختصين نحو أهمية الذاكرة البصرية العاملة.
ً
ً
 .5تشكل هذه الدراسة أهمية في دور الذاكرة العاملة ،في عملية الربط الذي يمتد من مهام بسيطة إلى مشكالت أكثر تعقيدا نسبيا ،وذلك بتحليل
ً
بعض إجابات املفحوصين الحقا لفهم اآلليات التي يتم من خاللها الحفاظ على املنبهات البصرية لوقت أكبر.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :يقع البحث الحالي ضمن نطاق علم النفس املعرفي وعلم النفس التربوي ويتناول بناء مقياس لتميز الطلبة املتفوقين في الذاكرة
البصرية العاملة.
الحدود البشرية :تتحدد الدراسة بعينة املفحوصين من طلبة املدارس والجامعة من عمر ) (6الى) (30سنة.
الحدود املكانية :تم التطبيق بمدينة جدة باململكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية :تم التطبيق على مدى ثالثة فصول دراسية ،في )2019-2018م( في املراحل الدراسية املختلفة.
مصطلحات الدراسة:
يتضمن البحث الحالي املصطلحات اآلتية:
الذاكرة العاملة :عرفها بادلي " النظام أو األنظمة التي يفترض أنها ضرورية من أجل أداء املهام املعقدة ،مثل التفكير والفهم والتعلم وحل املشكالت"
( ،)Baddeley, 2010وتعرفها الباحثة بأنها( :تلك الوحدة البنائية املترابطة ،التي يتم فيها استقبال املعلومات ومعالجتها واالحتفاظ بها واسترجاعها عند
الحاجة ،وهي وظيفة عقلية معرفية عليا ،تقوم بعمليات الترميز والتخزين واسترجاع املعلومات او الخبرات).
الذاكرة البصرية العاملة :هي مجموعة من العمليات املعرفية ،التي تقوم بالتخزين املؤقت ومعالجة املعلومات البصرية مثل :الصور واألشكال الرسوم
الثابتة واملتحركة ( .( Weijer-Bergsma, Kroesbergen and Luit,2015 Alloway,2006وتقاس بالدرجة ،التي يحصل عليها الطالب على اختبار
الذاكرة البصرية العاملة -إعداد /الباحثة .وتعرف الذاكرة البصرية العاملة اجرائيا  :بمجموع الدرجات التي يحصل عليها املفحوص في اختبار الذاكرة
البصرية العاملة.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ا
أول :اإلطارالنظري:
تم استخدام مفهوم الذاكرة العاملة على نطاق واسع وبشكل متزايد في اآلونة األخيرة حيث يعود أصلها إلى علم النفس املعرفي وامتد بعد ذلك إلى
العديد من مجاالت العلوم املعرفية ،وعلم األعصاب والتعليم .وهناك دراسات أشارت الى الفرق بين الذاكرة العاملة والذاكرة قصيرة املدى " Short-
)، " term memory (STMفالذاكرة قصيرة املدى مخزن مؤقت يحتفظ بعدد محدود أو كمية معلومات قليلة ( )Baddeley, 2010فاملعلومة فيها تفقد
ً
سريعا إن لم تحول الى الذاكرة طويلة املدى ،حيث أن املعلومات الجديدة تزيل املعلومات التي لم يتم استخدامها وتقاس عادة بعرض سلسلة من
األعداد أو الحروف بمعدل عدد واحد في كل ثانية ويطلب من الفرد التذكر الفوري.
أما الذاكرة العاملة ،فقد عرفها بادلي ":بأنها مصدر للمعالجة ،محدودة السعة يتضمن االحتفاظ باملعلومات في الوقت الذي تعالج فيه معلومات
ً
ارتباطا ً
وثيقا باملهارات املعرفية كما عرفها أبو
أخرى .أي مواصلة لبعض املعلومات في أثناء معالجة معلومة أخرى" (أبو الدیار .(20 :2012،كما وأن لها
ً
ً
ً
الديار وأخرون (" : )109 :2012بأنها القدرة على التحكم في محتوى الذاكرة قصيرة املدى .وتعمل الذاكرة العاملة ،عمال دیناميا نشطا من خالل التركيز
التزامني على متطلبات عمليات التجهيز والتخزين ،حيث تعمل على تحويل املعلومات من الذاكرة قصيرة املدى إلى الذاكرة طويلة املدى" .وقد أشار بادلي
ً
ً
وهيتش ،إلى أنها تقوم بتخزين وحفظ ومعالجة املعلومات بشكل موقت ،وتعتمد اعتمادا كبيرا على التفاعل بين مكوناتها األساسية ( & Baddeley
 .)Baddeley , 1992 , Hithc,1974ومما يؤكد الفرق بين الذاكرة العاملة والذاكرة قصيرة املدى ،دراسات علم النفس املعرفي العصبي ،فهناك حاالت
مثل حالة ، H.Mالذى أجريت له عملية بهدف تخفيف الصرع ،وأصبح فاقد القدرة على تكوين ذكريات مستمرة ومع ذلك يمكنه أداء مهام الذاكرة
قصيرة املدى ،مثل تذكر رقم هاتف وتكراره ).(Milner, 1966
أما الذاكرة طويلة املدى (  ، Long-term memory (LTMف وظيفتها تذكر األشياء واملعلومات التي تعرض على الفرد بعد وقت طويل من تقـديمها.
وتتميز بقدرتها على التخزين الطويل للمعلومات والخبرات التي اكتسبها الفرد خالل حياته ،وتميل الى مقاومة عملية اإلنطفاء (الزغلول والزغول.)2003 ،
وقد أشار الزيات ( ،)1998إلى أن سعة الذاكرة طويلة املدى غير محدودة ومن املمكن ان تحتفظ باملعلومات ألكثر من نصف قرن .وهذا النوع من
الذاكرة أقل عرضه للتأثر للمعلومات الجديدة ،وبالتالي ،فهي أقل عرضة للنسيان ،ومن أهم عملياتها تنظيم وتهذيب وتطوير املعلومات املرمزة.
والذاكرة العاملة ،هي ذاكرة معالجة املعلومات ،فهي أكبر سعة من الذاكرة قصيرة املدى ،إال أنها أقل من حيث السعة وكمية املعلومات من
ً
الذاكرة طويلة املدى ،وهي تعتبر الذاكرة اآلنية ،فمثال إذا صادف الفرد مشكلة ما ،فإنه يستعين بالذاكرة طويلة املدى في جلب املعلومات والخبرات
السابقة التي مر بها ودمجها مع املعطيات من الذاكرة الحسية ،والذاكرة قصيرة املدى ،ليتم التفاعل في الذاكرة العاملة لحل املشكلة (Saifaddin,
).2017
وتعد الذاكرة البصرية ،من أهم ـنواع الذاكرة التي يعتمد عليها في الحفظ وإدراك العالقات ،كما لها أهمية خاصة في النشاط االبتكاري واإلبداع،
وتعتمد على مدى تنظيم ما يقدم للفرد من معلومات بصرية ،بحيث يتم استقبالها وترتيبها بطريقة منظمه ،وبنفس التسلسل التي قدمت فيه .كما
ً
تتضح أهمية الذاكرة البصرية أيضا ،في تحويل كثير من املواد الدراسية إلى جداول ،أو أشكال إسكتشيه ،تساعد في تنظيم الذاكرة التي تساعد في
تنظيم عملية االسترجاع.
والذاكرة العاملة هي املفتاح الوظيفي املعرفي املستخدم في حياتنا اليومية ،التي تسمح لألفراد باالحتفاظ باملعلومات جاهزة لفترة من الوقت
ً
الستكمال مهمة ما ،فالذاكرة العاملة تتحكم في االنتباه في مواجهة التشتت ،ولذلك ،توجد مجموعة من األساسيات تكسب دراسة الذاكرة العاملة قدرا
أكبر من األهمية ،وهي:
ً
 .1الذاكرة العاملة تتطور وتنمو أثناء الطفولة والبلوغ ،وتصل إلى أقص ى قدرة لها في عمر الثالثين .ثم تضعف تدريجيا مع تقدم السن.
 .2التخزين املؤقت للمعلومات باإلضافة إلى القدرة على تخزين أنواع مختلفة من املعلومات نتيجة لوجود مكونات عديدة.
 .3يمكنها االحتفاظ بالتنظيم الزماني واملكاني للمعلومات بنفس الصورة املوجودة عليه (صافيناز إبراهيم.)117 ،2009 ،
 .4يمكن شرح حوالي  %50من التغير في الذكاء العام بين األفراد من خالل الفروق في قدرة الذاكرة العاملة.
 .5تكتسب الذاكرة العاملة أهميتها ،كونها تعطي مساحة للعمل الذهني ،التي يحتفظ فيها باملعلومات بينما ينشغل ذهنيا بأنشطة أخرى ذات صلة.
 .6يمكن بقاء املعلومات فيها عن طريق التكرار والتسميع ،أو إحالتها إلى الذاكرة طويلة املدى (نانيس الزعويلي.)2008 ،
 .7تؤثر سعة الذاكرة العاملة في فك التشفير ،حيث أن فك تشفير الكلمات يمكن رؤيته بشكل أساس ي في تفاعله مع سعة الذاكرة العاملة لدى القراء
األكفاء ،اكثر من القراء االضعفHamilton et al (2013, 2016).
 .8ضعف الذاكرة العاملة موجودة لدى من يعانون نقص االنتباه وفرط النشاط ) (ADHDوصعوبات التعلم  ،واضطرابات معالجة اللغة ،والسكتة
الدماغية ،وضحايا اإلصابات الصادمة للدماغ.
600

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص614- 597 :

بناء مقياس لتميز الطلبة املتفوقين في الذاكرة البصرية العاملة في املراحل العمرية املختلفة .....

هدى سيف الدين

ً
واليزال الغموض يكتنف كثيرا من العمليات التي تقوم بها الذاكرة في كيفيه استرجاع املعلومات واستخدامها ،إال أن ذلك يعطي مجاالت أوسع
لدراسة الذاكرة ،فهي من نعم هللا علينا ،ألن عملية التذكر تعتبر من العمليات الهامه في حياة اإلنسان.
تتعدد العمليات التي تقوم بها الذاكرة العاملة ،فقد اشارت سيف الدين إلى أن الذاكرة العاملة تبدأ بتحليل املثير في الذاكرة الحسية وتقوم
ً
ً
ً
بعملية الترميز حسب املعلومة إذا كانت صوتية فيكون الترميز سمعيا ،وإذا كانت املعلومة بصرية فيكون الترميز بصريا مكانيا ،ويختص الترميز الصوتين
بترميز املعلومات اللفظية ،مثل ألرقام ،والحروف ،والكلمات واالحتفاظ بها نشطة من خالل التسميع أو التكرار .كما أن الترميز البصري يركز على
االحتفاظ بالبنود البصرية في صور سمعية ومن املمكن تسميعها وتكرارها إذا كانت قليلة العدد ،أو يتم الترميز في صور بصرية مكانية ،إذا كان عددها
ً
كبيرا ومن الصعب تسميعها.
وقد اشارت سيف الدين إلى أن عمليات تجميع البنود ومقارنتها ،وإدراك العالقات التي بينها تتم في الذاكرة العاملة )،. (Saifaddin 2011, 2017
ثم تأتي مرحلة التخزين وهي الطريقة التي يتم بها تمثل املعلومات حسب سعة التخزين في الذاكرة العاملة وبالرغم من أن الباحثين أشاروا إلى أن سعة
الذاكرة العاملة تصل في املتوسط إلى ( )7بنود ،وبحد أدنى ( )5بنود ،وكحد أقص ى ( )9بنود (أبو الديار،2012،ص )29إال أن االختبار يوضح أن
باستطاعة الفرد االحتفاظ باملعلومات إذا كانت أكثر من ( )9بنود وتم ترتيبها بطريقة مجموعات ،أو تم ربطها بطرق جيدة .وبعد ذلك مرحلة التعرف أو
االسترجاع ،وتمثل القدرة على استحضار املعلومات بنجاح من الذاكرة (خفاجي ،2005 ،ص ،)79أو التعرف وهو تمييز األشياء التي سبق للفرد أن رآها
أو تعلمها من التي لم يسبق له التعرف عليها ورؤيتها.
نموذج بادلي:
يعد نموذج بادلي وهيتش ،من أهم النماذج التي تطرقت إلى الذاكرة العاملة ،حيث أشارا إلى ثالثة نظم أو مكونات رئيسة ،هي املكون التنفيذي
املركزي ،واملكون الصوتي ،واملكون البصري املكاني )Baddeley,1992( ،وهي تمكن األفراد من الفهم والتمثيل العقلي للبيئة والتفاعل معها وهذه
املكونات هي:
 .1املنفذ املركزي  ،Central executiveهو نظام التحكم التنفيذي وهو النظام املسؤول عن الذاكرة العاملة ووظيفته التنسيق بين مكوناتها،
وبالتالي ،فهو املسؤول عن عملية التركيز واملراقبة أثناء معالجة املعلومات( .)Baddeley, 2003كما أنه مسؤول عن عمليات االنتباه الالزمة
لتنظيم املعلومات ،حيث يعتبر املصدر الرئيس ي للمعلومات فهو الذي يقوم بتخزين املعلومات فور دخولها ،وتوزيع االنتباه على املثيرات املختلفة
في نفس الوقت ،ويقوم بإرشاد وتوجيه كل من املكون الصوتي واملكون البصري .وهو ذو سعة تخزين محدودة .وقد أشار كوليت و آخرون
) ،(Collette& Linden 2002إلى أن املنفذ املركزي يلعب دور املنسق في املهام اإلدراكية املختلفة.
 .2مكون الحلقة الصوتية : phonological loop :وهو نظام لتخزين ومعالجة املعلومات الصوتية ،واأللفاظ ،ويتكون من املخزون الصوتي ومنظومة
التسميع الصوتي .ويهتم بالتسميع لإلبقاء بغية االسترجاع الفوري للمعلومات ويتولى هذا املكون العمليات اللفظية.
 .3مكون الوحدة البصرية املكانية  ، Visual spatialوهو الوحدة املسؤولة عن التخزين واالحتفاظ ومعالجة املواد أو املعلومات البصرية املكانية،
ويتكون من مخزن بصري مؤقت حيث تطبع عليها املعلومات البصرية املكانية والثاني ميكانزم التسميع البصري املكاني ويعرف بالناسخ وله دور
ً
هام في معالجة وتجهيز األشكال البصرية ،أو الجمل التي تتضمن أشكاال من املعاني والتوجهات الفراغية (الكيال.)196 -195 ،2008 ،
واملكون البصري املكاني ،يهتم باملحافظة على املعلومات البصرية واملعلومات املكانية في الذاكرة العاملة ،كما يتولى عمليات التخيل والبحث
البصري املكاني.
ً
ً
 .4مصد األحداث :في عام ، 2000أضاف  Baddeleyمكونا ر ً
ابعا إلى النموذج األساس ي شكل ( )1وهذا املكون أيضا محدود السعة ،ويرتبط بالذاكرة
طويلة املدى ويعتبر مخصص لربط املعلومات عبر املجاالت املختلفة لتشكيل وحدة متكاملة من املعلومات املرئية واملكانية واللفظية مع التسلسل
الزمني ويعتمد على املنفذ املركزي ( ) Baddeley 2000, 2012مثل ذاكرة القصة أو حل مشكلة رياضية.
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شكل ( :)1نموذج بادلي

وتؤثر سعة التخزين للذاكرة العاملة بشكل كبير على املهارات املعرفية ،في العديد من املجاالت ولكن هناك اختالف كبير في تحديد طبيعة السعة،
فقد تم اقتراح أن الذاكرة العاملة تخزن مجموعة محدودة من املكونات املنفصلة ذات الدقة الثابتة في حين اقترح آخرون ،أن الذاكرة النشيطة يمكن
أن تخصص بمرونة لتوفير عدد صغير من تمثيالت عالية الدقة أو عدد كبير من التمثيالت منخفضة الدقة.
ا
ثانيا :الدراسات السابقة:
ً
ً
ً
ترتبط الذاكرة العاملة ارتباطا كبيرا بالتحصيل الدراس ي ،أو العمل والقدرة على التعلم والصعوبات التي تواجهها الذاكرة قد ينتج عنها أعراضا
ً
ً
مختلفة بالنسبة للعمليات املختلفة ،وتعتبر الذاكرة العاملة من أهم املهارات املعرفية التي لها أثرا حاسما في مواصلة االنتباه ،واتباع التعليمات
وتنفيذها ،ومقاومه التشتت .وهناك اختالف في محدودية الذاكرة العاملة ويميل بعض الباحثين إلى قياس الذاكرة قصيرة املدى على أساس أنها الذاكرة
العاملة مع أن الذاكرة العاملة تحمل املعلومات لفترات أطول بكثير من الذاكرة قصيرة املدى.
ا
• فمثال دراسة املغربي ( )2006ركزت على أثر سعة الذاكرة العاملة و مستويات تنشيطها في االستدعاء املباشر لبعض مهام الحروف واألعداد،
ً
وتكونت عينة الدراسة ،من ( )99طالبا تمثلت املهام املعطاة لهم في سالسل أعداد وحروف يستمع إليها املفحوص من خالل جهاز تسجيل ويقوم
أفراد العينة باستدعائها بنفس الترتيب وقد أشارت نتائج الدراسة ،إلى أن سعة الذاكرة العاملة تؤثر على استعادة األعداد والحروف (السـطيحة
.)2008
• أما آلين وآخرون ( )Allen et al, 2006فقد قاموا بمقارنة مقياس تيرسمان وويلر  Wheelerو  )2002( Treismanللربط مع مقاييس أكثر ً
تركيزا
على الشكل وذاكرة األ لوان ،وقد تم الحفاظ على األلوان ثابتة عند اختبار ذاكرة االشكال ،وتم االحتفاظ باألشكال ثابتة عند اختبار ذاكرة
األلوان .وفي املقابل تم تقديم عناصر مختلفة في كل من اللون والشكل في حالة اختبار الشكل واللون مع وجود ذاكرة لالرتباطات املحددة التي
ً
ً
وأخيرا ،تم تضمين حالة "الشكل أو اللون" التي استخدمها  Wheelerو  )2002( Treismanأيضا من أجل
تعتبر حيوية لذاكرة التعرف الدقيقة.
ً
تكرار تصميمها العام وفي هذه الحالة تم تقديم أشكال ملونة مختلفة ولم يعرف املفحوصون أي بعد كان مناسبا حتى يتم عرض االختبار (2006
.)Allen et al
• هدفت دارسة بزراوي ( )2015إلى التعرف على العالقة املوجودة بين سعة الذاكرة العاملة وصعوبات تعلم القراءة ،من خالل الكشف عن درجة
ً
التأثير والتأثر بينهما ،إضافة إلى الكشف عن إمكانية وجود فروق دالة إحصائيا بين األطفال العاديين ،واألطفال ذوي صعوبات القراءة ،في سعة
الذاكرة لدى عينة من تالميذ السنة الرابعة ابتدائي ،بثالث مدارس ابتدائية بتلمسان.
ً
• كما هدفت دراسة بن يحي ( )2015إلى تصميم وتقنين اختبار لتقييم مستوى الذاكرة العاملة لعينة قوامها ( )90تلميذا وتلميذة من الصف
ً
ً
الثاني والثالث ابتدائي .وقد تكون االختبار من ( )51بندا موزعا على أربعة أبعاد (املكون اللفظي ،الحلقة البصرية املكانية ،املنفذ املركزي ومصد
األحداث) حسب نموذج بادلي املعدل في الذاكرة العاملة .وقد أظهرت نتائج التقنين مؤشرات مقبولة ودالة على صالحية االختبار لقياس ما وضع
ألجله.
• وهدفت دراسة زغلول قالي & جنات )2019( .إلى تبيان أثر فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير
الكتابة .وقد تم طرح التساؤل التالي :هل يؤثر فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير الكتابة؟ حيث تم
التركيز على عدة فرضيات :الفرضية العامة :يؤثر فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير الكتابة.
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الفرضيات الجزئية :يؤثر فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على املفكرة الفضائية البصرية على الطفل عسير الكتابة .يؤثر فرط الحركة
املصحوب بتشتت االنتباه على الحلقة الفونولوجية لدى الطفل عسير الكتابة .وقد تم استخدام املنهج االكلينيكي على عينة مكونة من أربعة ()4
حاالت من تالميذ املرحلة االبتدائية ،تبلغ أعمارهم من ( )10-8سنوات ،وتم استخدام مجموعة من األدوات واالختبارات املتمثلة في املالحظة،
املقابلة الوالدية ،استبيان فرط الحركة الخاص باملعلم والخاص بالوالدين ،اختبار "ستروب" لالنتباه ،اختبار بادلي للذاكرة العاملة ،اختبار
"صليحة بوزيد" لعسر الكتابة .وكانت نتيجة البحث أن فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه ،يؤثر على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير
الكتابة.
• كما هدفت دراسة سوانسون ) Swanson (1994إلى التعرف على الفروق في الذاكرة العاملة بين األطفال العاديين وذوى صعوبات التعلم،
ً
وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيا في الذاكرة العاملة لصالح األطفال العاديين.
• استكشفت دراسة سوانسون وهول( (Swanson & Howell )2001مساهمة نظامي الذاكرة العاملة (( )WMالحلقة الصوتية والتنفيذية
املركزية) في أداء القراءة لدى األطفال األصغر ً
سنا ( 9سنوات) وكبار السن (ً 14
عاما) .أظهرت النتائج أنه تم الحفاظ على فروق ذات صلة بالعمر
في أداء الذاكرة العاملة اللفظية والبصرية املكانية ،وظهرت الفروق املتعلقة بالعمر في الذاكرة العاملة بشكل مستقل عن مساهمة الذاكرة قصيرة
املدى في التعرف على الكلمات والفهم .فسرت نتائج البحث على أنها دعم للفكرة القائلة ،بأن كال النظامين الصوتي والتنفيذي ،هما منبئات مهمة
للتغيرات املرتبطة بالعمر في القراءة ،ولكن هذه العمليات تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض في التنبؤ بالقراءة بطالقة.
• كما تمثلت أهداف دراسة مكي ( Mikky )2020في الكشف عن الفروق في الذاكرة العاملة البصرية املكانية وأنماط التحميل اإلدراكي لدى
ً
التالميذ العاديين واملتفوقين عقليا ذوي صعوبات تعلم الحساب في املرحلة اإلبتدائية .وقد تكونت عينة البحث من ( )20تلميذ وتلميذة ،من
ً
املتفوقين عقليا ذوي صعوبات تعلم الحساب ،وفق محكات االنتقاء و( )40من العاديين بالصف السادس االبتدائي ،بإدارة شمال الهرم
ً
ً
التعليمية ،وتم استخدام املنهج الوصفي وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين التالميذ العاديين واملتفوقين عقليا ذوي صعوبات
تعلم الحساب في الذاكرة البصرية املكانية العاملة.
• أما كيفالي لشفيلي وآخرون ( (Kvavilashvili, et al, 2001فقد قاموا بدراسة تأثير العمر وانقطاع املهام على  PMفي( )3تجارب ،حيث طلب من
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (  4و  5و ،) 7سنوات تسمية الصور في مجموعات من البطاقات (املهمة املستمرة) ،وتذكر القيام بش يء ما عند
رؤية صورة مستهدفة (مهمة  .)PMوكان من النتائج أنه تم تحديد فروق كبيرة في العمر لكن العمر لم يفسر سوى قدر ضئيل من التباين.

الطريقة والجراءات:
منهج الدراسة:
قامت هذه الدراسة على اعتماد املنهج الوصفي ،الذي يزود الباحثة باملعلومات والحقائق عن الوضع الراهن لسعة الذاكرة البصرية العاملة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من طلبة وطالبات املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية والجامعات والخريجين باململكة العربية السعودية.
عينة الدراسة:
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )540طالبا وطالبة ،امتدت أعمارهم ما بين ( .)30-6وتم وضعهم في مجموعات حسب العمر الزمني واملرحلة الدراسية
وكانت املجموعات كالتالي:
• املجموعة األولى :من طلبة وطالبات املرحلة االبتدائية الدنيا للصفوف من األول االبتدائي إلى الثالث االبتدائي بمدينة جدة ،حيث بلغ عددهم
( )91طالب وطالبة ،وبنسبة ( )%17من عدد أفراد العينة وقد امتدت أعمارهم ما بين ( )8-6بمتوسط عام قدره ( )7.23وانحراف معياري (.)1.73
• املجموعة الثانية :من طلبة وطالبات املرحلة االبتدائية العليا ،للصفوف من الرابع االبتدائي إلى السادس االبتدائي بمدينة جدة ،حيث بلغ
عددهم ( )162طالبة ،بنسبة ( )%30من عدد أفراد العينة وامتدت أعمارهم ما بين ( )11-9سنة بمتوسط عام قدره ( )10.58وانحراف معياري
(.)1.24
• املجموعة الثالثة :من طلبة وطالبات املرحلة املتوسطة للصفوف من األول املتوسط إلى الثالث املتوسط بمدينة جدة ،حيث بلغ عددهم ()91
طالبة ،بنسبة ( )%17من أفراد العينة ،وقد امتدت أعمارهم ما بين ( )14 -12سنة بمتوسط عام قدره ( )13.76وانحراف معياري (.)1.45
• املجموعة الرابعة :من طالبات املرحلة الثانوية بمدينة جدة ،حيث بلغ عددهم ( )135طالبة بنسبة ( )%25من مجموع افراد العينة ،وامتدت
أعمارهم ما بين ( )18-15سنة بمتوسط عام قدره ( )16,68وانحراف معياري (.)1.73
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• املجموعة الخامسة :تكونت من طالبات الجامعة ،حيث بلغ عددهم ( )61طالبة أو خريجة بنسبة ( )%11من عدد أفراد العينة ،وقد امتدت
أعمارهم ما بين ( ،) 30-19بمتوسط قدره ( )21.47وانحراف معياري وقدره( .)1.74وجدول ( )1يوضح متوسط العمر واالنحراف املعياري ملختلف
الفئات.
جدول ( :)1يوضح اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة
العمر

االنحراف
املعياري

النسبة املئوية

متوسط العمر

املرحلة

العدد

7.23

1.73

10.58

1.24

6_8

االبتدائي

91

16.85

9_11

االبتدائي

162

30.00

1.45

12_14

املتوسط

91

16.85

13.76

15_18

الثانوي

135

25.00

16.68

1.73

أكبر من 18

جامعة

61

11.30

21.47

1.74

أداة الدراسة:
تم تصمي م مقياس الذاكرة العاملة لتطبيقه على املراحل العمرية املختلفة ،حيث أنه صالح للتطبيق من سن ( )6سنوات إلى ( )90سنه ،إال أن
املعايير قد وضعت لألعمار من ( )6الى ( )30سنة ،ويوص ى باستخدام املقياس للتعرف على مدى سعة الذاكرة البصرية العاملة.
وقد تم بناء موقع لالختبار شكل ( ،)2حيث يسمح للمفحوصين باختبار قدراتهم ومهاراتهم في تذكر األنماط املرئية ،ويتيح تسجيل وتخزين البيانات
لألفراد .ويمكن أن يستخدم للصغار والكبار بهدف قياس الذاكرة البصرية العاملة ،بحيث يتعرف املفحوص على درجته بالنسبة ألقرانه في العمر
)ِ.(Aljojo et. Al, 2015

شكل ( )2موقع االختبار

مكونات املقياس:
ً
ً
تكون املقياس في صورته األولية من ) (60سؤاال ،يطبق في حوالي ( )16دقيقة ،وبعد التعديالت ،أصبح املقياس ( )40سؤاال في صورته النهائية،
يعرض في شرائح بصريه تبدأ الشرائح األولى بمكونين في كل شريحة ،ثم تتدرج إلى أن تصبح (  5أو  ) 6مكونات ،جميعها أشكال بسيطة باللونين األبيض
ً
ً
واألسود .ويمكن تطبيق االختبار فرديا أو جماعيا ،وفي حالة تطبيق املقياس بطريقه فردية ،فمن املمكن عرض املقياس على جهاز كمبيوتر أو جهاز
محمول ،أما في حالة املجموعات فال بد أن يتم العرض من خالل جهاز العرض ويتم التحقق من رؤية األشكال بطريقة واضحة لجميع املفحوصين.
وتتضمن حقيبة الذاكرة البصرية العاملة على:
• نموذج تسجيل اإلجابة
•  CDأو  USBوتحتوى على:
• ملف التعليمات
• ملف املقياس بوربوينت

604

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص614- 597 :

بناء مقياس لتميز الطلبة املتفوقين في الذاكرة البصرية العاملة في املراحل العمرية املختلفة .....

هدى سيف الدين

إجراءات التطبيق:
ً
ينبغي على من يقوم بتطبيق املقياس أن يطبق االختبار على نفسه أوال ،وعليه أن يتبع التعليمات الواردة في ملف التعليمات ،ومن املمكن أن يعيد
التعليمات أكثر من مرة وبالذات للفئات العمرية الصغيرة حتى يتم التأكد من فهمهم للمطلوب من املقياس.
ً
ظروف تطبيق املقياس :من املمكن تطبيق املقياس فرديا و جماعيا ،ويفضل اال يتجاوز عدد أفراد املجموعة ( )15فردا.
الزمن الالزم :يتم عرض التعليمات مرة أو أكثر بدون أي حساب للوقت ولكن عند بدء االختبار ،ينتهى مع الوقت املحدد له بالشرائح وهو حوالي ()9
دقائق.
وتم التطبيق كالتالي:
• تم توزيع أوراق اإلجابة مع أقالم أو مراسم ،وتم التأكد من تعبئة املفحوص للبيانات األولية ،وهي االسم ،تاريخ امليالد ،وتاريخ اليوم ،الصف
الدراس ي.
• تم عرض الفايل الخاص بالتعليمات مرتين ،للتأكد من فهم املفحوصين ،وبالنسبة لصغار السن ،فيمكن عرض التعليمات مرة ثالثة ،إذا احتاج
األمر.
• تم إبداء بعض املالحظات ،مثل إذا فات املفحوص أحد األسئلة ،فيجب عليه االنتباه لرقم السؤال التالي املراد اإلجابة عليه ،ووضع اإلجابة عند
ً
رقم ذلك السؤال فلو فرضنا أن املفحوص لم ينتبه للسؤال رقم ( ،)23ولم يتم اإلجابة عليه ،فيترك املكان فارغا ،أو يضع إجابه عشوائية ،ويضع
اإلجابة لسؤال ( )24عند الرقم ( )24في ورقة اإلجابة.
تعليمات الستجابة للمقياس:
يعرض الفايل الخاص بالتعليمات على املفحوصين ومن ضمن هذه التعليمات ما يلي:
يتكون هذا االختبار من مجموعة شرائح ،بها بعض الصور ،تتبعها شرائح فيها نفس ترتيب الصور ،اضافة إلى صور أخرى ،قد تكون مغايرة في
الترتيب أو االتجاه (الرجاء االهتمام بما ترى).
•

ركز واحتفظ باملعلومات كما ظهرت

• عليك تحدي الصور التي تمت رؤيتها.
في هذا النشاط سوف ترى مجموعة من الصور
سيكون لديك ( )5-4ثوان لتجيب على كل سؤال يطلب منك ,لتحديد الصورة بالترتيب الذي رأيته ،يجب عليك أن تنظر بعناية .لنأخذ املثال التالي:
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تصحيح الختبار:
ً
تم تقدير درجة واحدة على كل إجابة صحيحة ،بحيث تكون اعلى درجة ( )40وأقل درجة (صفر)  ،الن االختبار يتكون من ( )40سؤاال ،وكلما
اقتربت الدرجة من ( ،)40كانت سعة الذاكرة أقوى ،ويتم الرجوع للمعايير  ،ملعرفة مدى سعة الذاكرة العاملة عند املفحوص حسب عمره.
الخصائص السيكومترية للمقياس:
ً
تم استخراج الصدق والثبات عن طريق معامالت االرتباط الخاصة بها ،كما تم استخراج املينيات كمعايير للذاكرة العاملة وأخيرا  ،تم استخدام
تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق بين املجموعات للدرجة الكلية باستخدام برنامج (  SPSSاإلصدار رقم  .)20وأهم النتائج التي تم التوصل اليها:
صدق املحكمين:
تم اختيار ( )5محكمين من قسم علم النفس ،وواحد من قسم الكمبيوتر ،بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،لتقييم االختبار من حيث مدى
مصداقيته لقياس الذاكرة العاملة ،وتقييم التعليمات ،وتقييم الوقت املناسب لكل سؤال وعدد األسئلة .وكانت النتيجة أنه تم وضع بعض التعديالت
على ملف التعليمات وأصبح أفضل في صورته النهائية والسيما أن التعليمات األولى لم يكن فيها التوضيح الكافي عن سبب اختيار هذه اإلجابة ،وليست
األخرى بينما التعليمات الجديدة وضحت بالتفصيل السبب في االختيار .وتم تمديد وقت التعليمات حسب رأي املحكمين وإعادتها إلي ثالث مرات في
حالة عدم فهمها ،أو لصغار السن ،كما تم االتفاق بنسبة ( ،)%95أنه يجب حذف عدد من األسئلة ملالحظة التعب على أفراد العينة االستطالعية،
ً
ً
وعدم قدرتهم على التركيز في األسئلة األخيرة خاصة ،بحيث ال يتجاوز االختبار ( )45سؤاال ،بعد أن كان ( )60سؤاال ،كما تم االتفاق باإلجماع على أن
مدة العرض ال تكون أقل من ( )4ثوان لكل شريحة ،فقد كانت في السابق ( )3ثوان للشرائح ذات املكونين البصرية ،وقد تم أخذ جميع التعديالت في
االعتبار ثم عرضه عليهم بعد ذلك ،وتم االتفاق بعد تطبيقه على عينة عشوائية أخرى ملعرفة مدى مالئمته للتطبيق الجماعي ،كما تم حذف(  ) 5أسئلة
ً
ً
أيضا ،وأصبح االختبار في حالته النهائية ( )40سؤاال يتم حلها في ( )10دقائق تقريبا.
تم تحديد الزمن بتوقيت عرض كل شريحة من شرائح األسئلة ،ثم شريحة التنبيه لإلجابة ثم شريحة اختيار اإلجابة الصحيحة ووقت إدراج
اإلجابة في ورقة اإلجابة ،واملثال التالي يوضح ذلك.

صدق البناء:
ً
الصدق إحصائيا هو نسبة التباين الحقيقي املرتبط أو املنسوب للسمة املقاسة إلى التباين الكلي ،ويشار إلى هذه النسبة بمعامل الصدق (مجد
ً
 .)40 ,2010وقد تم حساب ارتباط درجة كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية ،وجاءت النتائج أن جميع األسئلة دالة احصائيا عند مستوى
الداللة ( ،)0.01وقد تراوحت معامالت االرتباط ما بين ( ) 0.166و ( )0.524مما يدل على تميز األسئلة باالتساق الداخلي مع الدرجة الكلية Kكما هو
موضح في الجدول التالي:
Constructed Validity

جدول ( :)2معامالت الرتباط البينية بين كل سؤال والدرجة الكلية
معامل
الرتباط

رقم السؤال

معامل
الرتباط

رقم السؤال

معامل
الرتباط

رقم السؤال

معامل
الرتباط

رقم السؤال

**.166

q31

**.240

q21

**.292

q11

**.280

q1

**.193

q32

**.479

q22

**.524

q12

**.394

q2

**.248

q33

**.282

q23

**.424

q13

**.290

q3

**.171

q34

**.364

q24

**.410

q14

**.395

q4

**.292

q35

**.344

q25

**.446

q15

**.318

q5
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**.264

q36

**.177

q26

**.510

q16

**.375

q6

**.252

q37

**.431

q27

**.381

q17

**.344

q7

**.176

q38

**.322

q28

**.282

q18

**.415

q8

**.191

q39

**.332

q29

**.406

q19

**.499

q9

**.219

q40

**.258

q30

**.322

q20

**.437

q10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).

الثباتReliability :
ً
ً
لحساب معامل الثبات ،تم حساب الثبات أوال بطريقة (ألفا كرومباخ) وكانت قيمة ألفا ( )0.893ملجموع االسئلة ( )40سؤاال ،كما تم حساب
الثبات بطريقة إعادة االختبار حيث طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )56طالبة ،ثم أعيد تطبيق االختبار على نفس العينة بفارق زمني
( )4أسابيع ،وكانت درجة الثبات ( ) 0.79وهذه الدرجة دالة عند (. )0.01
كما تم قياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،وكانت قيمة ألفا كرومباخ للنصف األول ( )0.716بينما للنصف الثاني ( )0.712وبتصحيح
سبيرمان وجتمان أصبح معامل الثبات الكلي (.)0.855
املعايير الخاصة للحكم على الذاكرة البصرية العاملة:
توضح الجداول التالية املعايير الخاصة بالدرجة الكلية الختبار الذاكرة العاملة على املراحل العمرية املختلفة ،وتم حساب املئينيات ،بحيث يمكن
اختيار النقطة املناسبة لتحديد الدرجات العليا في الذاكرة ،مثل أعلى من امليئني ال ( )85أو ال ( ،)90والتي تحتمل وجود أفراد لديهم قوة تذكر عالية.

جدول ( :)3الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ()8-6سنوات
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

61.5

18

1.1

6

70.3

19

3.3

7

78.0

20

4.4

8

79.1

21

14.3

9

83.5

22

20.9

10

91.2

23

27.5

11

93.4

24

30.8

12

94.5

25

33.0

13

95.0

26

39.6

14

99

28

42.9

15

99.5

30

48.4

16

100.0

32

56.0

17

جدول ( :)4الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ( )11-9سنة
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

55.6

19

1.2

7

63.0

20

1.9

9

67.9

21

3.1

10

74.1

22

3.7

11

80.2

23

6.2

12

85.0

24

13.6

13

93.8

25

20.4

14

96.3

26

23.5

15

96.9

27

33.3

16

99.4

30

42.6

17

100.0

32

46.9

18
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جدول ( :)5الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ( )14-12سنة
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

74.1

22

1.2

7

80.2

23

1.9

9

85.0

24

3.1

10

87.0

25

3.7

11

89.0

26

6.2

12

90.0

27

13.6

13

92.0

28

20.4

14

95.0

30

23.5

15

97.7

31

33.3

16

98.7

32

42.6

17

99.0

33

46.9

18

99.2

34

55.6

19

100

35

63.0

20

67.9

21

جدول ( :)6الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ( )18-15سنة
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

65.9

24

1.5

10

70.4

25

3.0

11

73.3

26

5.2

12

78.5

27

7.4

13

81.5

28

12.6

14

88.1

29

16.3

15

91.1

30

24.4

16

91.9

31

28.9

17

94.8

32

34.1

18

95.6

33

43.7

19

97.0

34

47.4

20

97.8

35

51.1

21

98.5

36

57.8

22

99.3

37

62.2

23

100

38

جدول ( :)7الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ( 18سنة فما فوق)
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

50.0

24

5.5

10

55.0

26

9.9

12

60.0

27

14.3

15

68.1

28

18.0

16

73.0

29

20.0

17

75.0

30

24.2

18

82.0

32

29.7

19

90.1

34

42.0

20

94.0

36

45.0

21

98.9

38

46.0

22

100.0

39

48.0

23
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصه "ما مقياس الذاكرة البصرية املناسب لتميز الطلبة املتفوقين في املراحل العمرية املختلفة باململكة العربية
السعودية؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم بناء "اختبار الذاكرة البصرية العاملة ) "(VWMTواملكون من ( )40فقرة ،باستخدام املكونات البصرية ،وقد تم
التأكد من خصائصه السيكومترية بعرضه على مجموعة من املحكمين املختصين ،واستخراج معامالت صدق البناء للمقياس ،كما تم التأكد من ثبات
املقياس من خالل إعادة االختبار وبطريقة ألفا كرومباخ ،وكذلك تم تحديد الدرجات املناسبة للحكم على الذاكرة للفئات العمرية املختلفة وعددها
خمس فئات وقد تم تناول ذلك بالتفصيل في خطوات سابقة من الدراسة.
ً
ً
تم تطبيق االختبار على ( )540مفحوصا ،تتراوح أعمارهم من ) (6إلى ( )30عاما ،وتراوحت متوسطات الدرجات حسب االعمار من ()16.26
و(ع= )5.4لفئة االعمار من ( )8-6سنوات إلى (م= )26و (ع= )5.4لفئة الراشدين وجدول رقم( )8يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملختلف
الفئات في مقياس الذاكرة العاملة.
جدول( :)8يوضح اإلحصاء الوصفي للفئات املختلفة
العمر

املتوسط

النحراف املعياري

أقل درجة

أعلى درجة

6_8

16.26

5.428

6

28

9_11

18.90

4.654

7

32

12_14

19.86

5.517

10

35

15_18

21.43

6.522

6

37

أكبر من 18

26

5.4

13

38

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن املقياس الحالي ركز على عملية التعرف ،وأستخدم عدة طرق الرتباط املكونات ،والتي من املمكن أن يستخدمها
املفحوصين وتساعدهم على التعرف على املكونات وترتيبها ،كما تم تقديمها في االختبار.
ً
وقد قامت الباحثة بتسجيل صوتي للتفكير بصوت مرتفع لبعض الحاالت التي تم اختبارهم فرديا أثناء تقنين االختبار ،والتي حصلت على درجات عالية
جدا أو منخفضة في املقياس ،وأسفرت النتائج على أن املتميزين في الذاكرة ،استخدموا بعض الطرق لتسهل عليهم عملية التعرف أو االسترجاع ،وقد
استخدم املفحوصين هذه الطرق التي تودي إلى التعرف:
• فهناك بعض املفحوصين الذين أقاموا عالقات وظيفية بين العناصر املعروضة وبنود األسئلة ،فهناك بعض العناصر يكون بينها عالقة وظيفية،
مثل وسائل املواصالت أو الطعام فمن املمكن أن يتم ترتيبها حسب تسلسل العناصر ووضعها في مجموعات صغيرة ليسهل التعرف عليها .
• األسلوب الثاني هو االرتباط عن طريق عالقات التشابه أو االختالف ،حيث تم تجميع العناصر أو املكونات املتشابهة ،وربطها بأحداث أو مواقف
معينة ليسهل تذكرها.
• بناء قصة أو موقف خيالي يساعد على عملية االسترجاع ،وتساعد في ربط البنود ببناء عالقات منطقية ،أو خيالية تساعد في عملية التعرف.
ً
• أيضا تم استخدام الطريقة العكسية ،أو االرتباط بالتضاد حيث يربط العنصر أو املكون وضده ،أو املخالف له في املجموعة الواحدة ،مثل
ً
ً
شريحة األسهم ،فمثال مجموعه األسهم التي تشير إلى اليمين ،في املقابل التي تشير إلى اليسار مثال ،أو األسهم التي تشير إلى فوق في مقابل األسهم
التي تشير إلى األسفل .وبعض األسئلة كانت العالقات متضادة حيث ممكن تذكر الش ي ونقيضه ،مثل قصير وطويل ،أو االتجاه يمين وعكسه
يسار ،أو فوق وتحت.
• كما قام بعض املفحوصين ببناء ارتباطات بين العنصر األوسط ،وبقية العناصر عن يمينه ويساره ،مما ساعد على التعرف على املعلومات
الصحيحة.
• وهناك طرق أخرى ،من املمكن أن يكون تم االرتباط بها ،مثل تكبير العنصر الوسيط وربط ما جاء عن يمينه أو يساره.
• وقد وجد أنه كلما أوجد املفحوص طريقة للربط بين عناصر املوقف ،كلما ساعد ذلك في عملية التعرف ،وساعد في اتساع مدى الذاكرة.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والفرض الخاص به ونصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية ) (α=0.05بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس
الذاكرة البصرية العاملة تعزى للفئات العمرية للطلبة ".لفحص الفرض السابق تم استخدام تحليل التباين األحادي .وكانت النتائج كما في جدول (.)9
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ا
جدول ( :)9نتائج التحليل التباين لدرجات الطلبة على مقياس الذاكرة البصرية العاملة تبعا للفئة العمرية
البيان
مقياس الذاكرة

مصدر
التباين
بين املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

البصرية العاملة
تبعا للفئة العمرية

مجموع
املربعات

درجة الحرية

متوسط
املربعات

قيمة )(F

مستوى
الدللة

2894.625

4

723.656

22.298

0.000

17394.935

536

32.453

20289.560

540

يتبين من جدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (α=0.01بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس الذاكرة البصرية العاملة تعزى
للفئات العمرية للطلبة وقد تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،للكشف عن مواقع الفروق .وجدول ( )10يبين ذلك.
ا
جدول ( :)10نتائج اختبارشيفيه لكشف مواقع الفروق في الذاكرة البصرية العاملة تبعا الفئات العمرية
أكبر من 18

15-18

12_14

9_11

6_8

الفئات العمرية
6_8

*4.225

0.368

9_11

1.435

1.802

12_14

1.478

*2.912

*3.280

15-18

*5.703

*7.137

*7.505

أكبر من 18

*دال عند 0.05

يتضح من الجداول ( )8و ( )9و ( )10أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفئات العمرية املختلفة ،وذلك لصالح فئة (أكبر من  )18ثم الفئة
العمرية ( )18-15وجاءت النتائج على الشكل التالي:
• تفوقت فئة (أكبر من  )18على بقية الفئات في الذاكرة العاملة وكانت الفروق دالة عند (.)0.05
ً
• تفوقت الفئة العمرية ( )18-15على الفئات العمرية ( )8-6و ( )11-9وكانت الفروق دالة أيضا عند مستوى الداللة (.)0.05
ً
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة سوانسون و هول )( (Swanson & Howell )2001حيث أظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة إحصائيا ،متعلقة
ً
بمتغير العمر ،كما اتفقت أيضا مع دراسة كيفالي الشفيلي وآخرون (، (Kvavilashvili, et al 2001حيث أكدت على أن هناك فروق كبيرة في النتائج
تعود غلى الفروق في العمر.
التوصيات و املقترحات:
• الحد من التحديات التي تواجه التعليم ،وذلك بتطبيق مقاييس خاصة بالذاكرة العاملة ،ملواجهة املشكالت الخاصة بصعوبات التعلم.
• تهيئة برامج خاصة ،بتقوية مدى وسعة الذاكرة بالنسبة للطلبة املتفوقين ،أو الذين يعانون من ضعف في الذاكرة.
• تفعيل برامج تقوية املهارات املعرفية ،والتي تشمل الذاكرة واالنتباه وغيرها.
هناك بعض االقتراحات التي قد تفيد الباحثين في هذا املجال ،وتدعم البحث العلمي في املحاور التالية:
• لم تتطرق الدراسة للفئات العمرية األكبر من ال  ، 30مما يتيح الفرصة لباحثين آخرين ،بمقارنة الفئات العمرية الكبيرة ،في مقابل املستويات
التي تمت دراستها في هذه الدراسة.
• أثر الذاكرة العاملة على صعوبات التعلم.
• الذاكرة العاملة وعالقتها ببعض املتغيرات مثل حفظ القران الكريم .
• دراسة فاعلية البرامج التعليمية لتقوية الذاكرة العاملة .
• إعداد برامج تدريبية لرفع مستوى نشاط الذاكرة العاملة.
• اجراء دراسات تتعلق بمستويات تجهيز املعلومات في الذاكرة العاملة.
• الذاكرة العاملة وعالقتها بالتفكير االبداعي.
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املراجع:

ا
أول :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،صافيناز ( .)2009الفروق في الذاكرة العاملة (اللفظية وغير اللفظية) بين ذوي صعوبات التعلم واضطرابات االنتباه والعاديين من تالميذ
املرحلة االبتدائية باملدينة املنورة ،رسالة ماجستير ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.
 .2بزراوي ،نور الهدى ( .)2015سعة الذاكرة العاملة عند ذوي صعوبات تعلم القراءة .مجلة البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة حمه لخضر-
الوادي 14/13 ،ديسمبر.278-270 ،
 .3أبو الديار ،مسعد ( ).2012الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم (ط ).1الكويت :مركز التقويم وتعليم الطفل.
 .4الزعويلي ،نانيس ( .)2008دراسة مقارنة بين مكونات الذاكرة العاملة لدى مرض ى االكتئاب أحادي وثنائي القطب عند مرض ى االكتئاب .رسالة
ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة طنطا ،مصر.
 .5الزغول ،رافع ،والزغول ،عماد ( .)2003علم النفس املعرفي .دار الشرق :عمان األردن.
 .6الزغول ،عماد ( .)2003نظريات التعلم .دار الشروق :عمان ،األردن.
 .7زغلول ،قالي & جنات .)2019( .تأثير فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير الكتابة.
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Abstract: The aim of this study was to construct a visual working memory scale that suits different age
groups and differentiate the talented students in the Kingdom of Saudi Arabia. The visual-spatial
components were used in constructing The Visual Working Memory Test (VWMT) which contains 40
questions. Its psychometric properties were verified. The scale was presented to a group of specialized
arbitrators to examine the items validity. Testing the construct validity identified a significant (α ≤ 0.05)
correlation coefficients between the items and the overall score.
Pilot study was conducted on a sample of (56) individuals from different age groups and re-applied four
weeks later to evaluate test- retest reliability, the degree of stability of the scale was (0.79), and the
coefficient of Cronbach Alpha was (0.893), the overall stability coefficient by the half-segmentation method
reached (0.855). This proves the validity and reliability of the scale. The (VWMT) revealed good acceptance,
reliability, and validity and shows excellent psychometric properties.
The scale also was applied to a sample of (540) individuals whose ages ranged between (6) to (30) to
distinguish the talented in working memory from the normal ones. The results revealed that there were
statistically significant differences (α ≤ 0.05) in working memory for the benefit of the higher age group, and
the study recommended applying the scale to different samples to reduce the challenges facing education,
and also recommended conducting more studies in this field.

Keywords: Working Memory; Memory Test; Psychometric Properties.
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