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  في االستيعاب القرائي والنوع االجتماعي دور سعة الذاكرة العاملة
  

  *آمنة خصاونةو فراس الحموري
  
  

 28/4/2011 تاريخ قبوله     9/1/2011 تاريخ تسلم البحث

ــة      :ملخــــص ــذاكرة العاملــ ــعة الــ ــي دور ســ ــة تقّصــ ــة الحاليــ ــدفت الدراســ ــوع هــ والنــ
ــاعي  ــن    االجتمـ ــًة مـ ــة مكونـ ــدى عينـ ــي لـ ــتيعاب القرائـ ــي االسـ ــًة  ) 230( فـ ــًا وطالبـ طالبـ

ولتحقيــــق . مــــن طلبــــة المرحلــــة الثانويــــة اختيــــروا بالطريقــــة العشــــوائية العنقوديــــة 
ــة  ــتخدمأهـــــداف الدِّراســـ ــتماع " اســـ ــرة االســـ ــار فتـــ ــذاكرة  " اختبـــ ــعة الـــ لقيـــــاس ســـ

ــتيعاب القرائـــــي   ــر لقيـــــاس االســـ ــار آخـــ ــة، واختبـــ ــرت  .العاملـــ ــة أظهـــ ــائج الدراســـ نتـــ
توســــطات أداء الطلبــــة علــــى اختبــــار    وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين م    

ــر      ــي تعــــــزى لمتغّيــــ ــتيعاب القرائــــ ــار االســــ ــة واختبــــ ــذاكرة العاملــــ ــعة الــــ ــوع ســــ النــــ
ــاعي ، وكشــــفت النتــــائج أيضــــًا تــــأثر االســــتيعاب القرائــــي      ولصــــالح اإلنــــاث  االجتمــ

فـــي بســـعة الـــذاكرة العاملـــة، وتفـــوق اإلنـــاث علـــى الـــذكور فـــي االســـتيعاب القرائـــي،   
وجــــود أثــــر للتفاعــــل بـــين متغيــــري ســــعة الــــذاكرة   حـــين لــــم تكشــــف النتــــائج عـــن  

: الكلمـــــات المفتاحيـــــة( .فـــــي االســـــتيعاب القرائـــــيوالنـــــوع االجتمـــــاعي العاملـــــة 
  ).مرحلة ثانويةطلبة ذاكرة عاملة، استيعاب قرائي، فترة االستماع ، 

 
  

تعد الذاكرة من أبرز العوامل المؤثرة في كافة مجـاالت   :مقدمة
ــتعلم، فهــي المكــان الــذي    الســلوك اإلنســاني، وخاصــة فــ   ي عمليــات ال

يحتفظ فيه األفـراد بكـل مـا يمـر بهـم مـن خبـرات سـابقة، حيـث تعمـل           
بشــكل مســتمر علــى معالجــة المعلومــات التــي نســتقبلها بشــكل ســريع   

  . وتخزنها ومن ثم استرجاعها وقت الحاجة إليها

ــا عمليــة التخــزين واالحتفــاظ        ــذاكرة بشــكل عــام بأنه ــّرف ال وتع
ــات  ــق      بالمعلومـ ــت الحـ ــي وقـ ــتخدام فـ ــتدعاء أو االسـ ــل االسـ ــن أجـ مـ

)Groome,2005( .  ويتفــــــــق معظــــــــم علمــــــــاء الــــــــنفس المعرفــــــــي
)Ormrod, 1995(   علــى أن للــذاكرة البشــرية ثالثــة مكونــات رئيســة

، والــذاكرة )قصــيرة األمــد(الــذاكرة الحســية، والــذاكرة العاملــة  : وهــي
قبال أنـــه يـــتم اســـت  )Leahey, 2003(ويـــرى ليهـــي . طويلـــة األمـــد

المعلـومات عبر الحـواس فـي الـذاكرة الحســية للحظـات محـدودة، ثـم        
، حيــث )قصيـــرة األمــد (تنتقــل بعــد ذلــك لتخــزن فــي الــذاكرة العاملــة    

تعــالج المعلومـــات فيهـــا لمـــدة قصـــيرة نســـبيًا، لتصـــل بعـــد ذلـــك إلـــى  
، والتي تخـزن فيهـا المعلومـات لفتـرات     )الدائمة(الذاكرة طويلة األمد 

وتتعــــرض المعلومــــات . اســــتدعاؤها حــــين الحاجــــةغيــــر محــــدودة و
المستقبلة من خـالل الحـواس أثنـاء انتقالهـا مـن الـذاكرة الحسـية إلـى         
الذاكرة العاملة، أو من الذاكرة العاملـة إلـى الـذاكرة طويلـة األمـد إلـى       
عمليات فقدان وتشويه، وبالتالي فإن مـا يـتم تـذكره نـادرًا مـا يشـكل       

ة، وهذا ما يسـمى بـالفلترة أو الترشـيح    صورة حقيقية لألحداث الفعلي
)filtering(.  
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The Role of Working Memory Capacity and Gender in 
reading Comprehension 
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Abstract: This study aimed at investigating the role of working 
memory in reading comprehension among a cluster sample of 230 
male and female secondary level students in light of students’ working 
memory capacity and gender. The results of the study indicated 
statistical significant differences between males and females in 
working memory capacity and reading comprehension, in favor of 
females. Results of the study also revealed that reading 
comprehension is affected by working memory capacity, and females 
were better in reading comprehension than males, while there was no 
statistical significant interaction between students’ working memory 
capacity and gender on their reading comprehension ability. 
(Keywords: working memory, reading comprehension, listening span, 
secondary level students). 

  
  

 Atkinson(ولعــل النمــوذج المقــدم مــن أتكنســون وشــيفيرن   

and Shiffrin(   يمثل أفضل الصور لعمليات الذاكرة التي تخضع لهـا
المعلومات؛ إذ يعتقد بأن المعلومات التي تنتقـل مـن الـذاكرة الحسـية     
إلــى الــذاكرة العاملــة تخضــع لعمليــة االنتبــاه االنتقــائي بحيــث يــتم منــع    

الوصـــول إلـــى الـــذاكرة العاملـــة، كمـــا أن   بعـــض هـــذه المعلومـــات مـــن
المعلومــات التــي تصــل إلــى الــذاكرة العاملــة قــد ال تخــزن فــي الــذاكرة  
طويلة األمد بل يقتصـر ذلـك علـى صـدور االسـتجابة، ويمثـل الشـكل        

  .)Leahey, 2003(أبرز مراحل الذاكرة التي تحدث للمثيرات ) 1(
  

  
  )Leahey, 2003, 127(مراحل الذاكرة : 1الشكل 

وعلــى الــرغم مــن النجــاح الكبيــر الــذي حققــه النمــوذج الســابق    
ــا ذلــك          ــان أبرزه ــادات مختلفــة ك ــدين إال أنــه واجــه انتق ــر مــن عق ألكث

مـن   )Criak and Lockhart(الموجـه مـن قبـل كريـاك ولـوك هـارت       
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 إذ يعتقــد أن. مــن جهــة أخــرى  ) Tulving(جهــة وكريــاك وتــولفينج   
حسـية، عاملـة   ( يرتبط بنوع الذاكرة تذكر المعلومات حول مثير ما ال

وفـي هـذا   . بقـدر مـا هـو مـرتبط بمسـتوى المعالجـة      ) أو طويلة األمـد 
الصدد فقـد أجريـت تجـارب عـدة حـول تـذكر مجموعـة مـن الكلمـات،          
وكانــت النتيجــة أن هنــاك أربعــة مســتويات لمعالجــة المثيــرات متدرجــة   

: ترتيــبمــن حيــث تأثيرهــا فــي تــذكر الكلمــات المقدمــة، وهــي علــى ال    
شـــكل الكلمـــة، صـــوت الكلمـــة، معنـــى الكلمـــة، والمعنـــى المطـــور أو        

 . )Rutherford, 2005(الموسع للكلمة 

أنــه مهمــا كــان النمــوذج    )Stirling, 2005(ويؤكــد ســتيرلنج  
الذي نتبناه في الحديث عن الذاكرة فإن هناك ثالث عمليـات أساسـية   

مـات إلـى الـذاكرة    عمليـة إدخـال المعلو  : ال يمكن االستغناء عنها وهـي 
، )تخـزين (، الحفاظ علـى المعلومـات فـي الـذاكرة     )ترميز أو مدخالت(

ويشـــير ). اســـتدعاء أو مخرجـــات(وتـــذكر المعلومـــات عنـــد الحاجـــة 
في هذا الصدد إلـى أنـه عنـدما نعجـز عـن       )Groome, 2005(جروم 

تعلـم خـاطئ   (تذكر معلومة ما فإن الخلل يكمن في مرحلة المدخالت 
ــتدعاء أو    ، أو)أو نـــاقص ــة االسـ ــزين، أو فـــي مرحلـ ــة التخـ فـــي مرحلـ
 .االسترجاع

من أكثـر مكونـات    )working memory(وتعد الذاكرة العاملة 
الــذاكرة التــي حظيــت باهتمــام البــاحثين فــي هــذا المجــال لمــا لهــا مــن  

ويســـتخدم مصـــطلح  . دور أساســـي فـــي عمليـــة معالجـــة المعلومـــات    
دي الــذاكرة قصــيرة األمــد،   الــذاكرة العاملــة بــديًال للمصــطلح التقليــ    

أول مــن أكــد  )Baddeley and Hitch(حيــث كــان بــادلي وهيــتش  
علـــى ضـــرورة اســـتبدال المصـــطلح بســـبب القصـــور فـــي المصـــطلح        

ــدي  ــتش  . )Eysenck and Keane, 2005(التقليـ ــرف هيـ ويعـ
)Hitch, 2005( المقــــدرة علــــى تنســــيق : الــــذاكرة العاملــــة بأنهــــا

لمخزنـــة لفتـــرة قصـــيرة أثنـــاء القيـــام  العمليـــات الذهنيـــة والمعلومـــات ا
بأنهــا  )Engle, 2010(بالمهمــات المعرفيــة، فــي حــين يعّرفهــا إنجــل  

ــة تمثيــــل وتخــــزين مؤقــــت     ــائي البعــــد يشــــتمل علــــى عمليــ ــام ثنــ نظــ
  . للمعلومات وكذلك عملية توجيه وتنفيذ آللية االنتباه

وتتكــــــون الــــــذاكرة العاملــــــة كمــــــا يحــــــددها بــــــادلي وهيــــــتش  
)Baddeley and Hitch(   المشــار إليهمــا فــي)Eysenck and 

Keane, 2005( المنفــذ المركــزي : مــن ثالثــة مكونــات رئيســية وهــي
)central executive(    ودائـرة التسـميع اللفظـي ،)phonological 

loop( المكانيـة   -، واللبادة البصرية)visuo-spatial sketchpad( .
بأنهــا وحــدة الــذاكرة العاملــة  )Feldman, 2007(ويعــرف فيلــدمان 

تخـــزين مؤقتـــة تعمـــل علـــى معالجـــة المعلومـــات واســـترجاعها بشـــكل  
عملــي وســريع، وبــأن المنفــذ المركــزي يشــكل أهــم العناصــر فــي هــذا   
النــــوع مــــن الــــذاكرة، حيــــث يعمــــل علــــى تنســــيق ثالثــــة أنــــواع مــــن  

مــن هنــا يمكــن القــول بــأن   . المعلومــات اللفظيــة والبصــرية واألحــداث 
ــى   ــل علـ ــة تعمـ ــذاكرة العاملـ ــة    الـ ــن البيئـ ــة مـ ــات القادمـ ــيم المعلومـ تنظـ

المحيطــة مـــن خــالل الحـــواس والمعلومـــات المســترجعة مـــن الـــذاكرة    
 . طويلة األمد من أجل عملية اتخاذ القرار وحل المشكالت

 ,Baddeley(ويعـد المنفـذ المركـزي المقتـرح مـن قبـل بـادلي        

1992, 1996a, 2000(     من أهم مكونات الذاكرة العاملـة حيـث يعمـل
ضبط االنتبـاه، وتنسـيق مهمـات دائـرة التسـميع اللفظـي والمعنيـة         على

المكانيـــة  -بمعالجـــة المعلومـــات اللغويـــة اللفظيـــة، واللبـــادة البصـــرية  
وتلعـــب مكونـــات الـــذاكرة . والمعنيـــة بالمعلومـــات البصـــرية والمكانيـــة 

العاملة السابقة دورًا في كـل العمليـات المعرفيـة التـي يقـوم بهـا الفـرد        
نـــت تلـــك المتعلقـــة بالعمليـــات األساســـية فـــي حياتنـــا اليـــوم  ســـواًء أكا

ــالتعلم، أو       كــالتعرف علــى األشــخاص أو األشــياء، أو تلــك المعقــدة ك
حل المشكالت، أو التفكيـر بمختلـف أنواعـه، أو اللغـة وبالتحديـد فـي       

  .عمليات فهم واستيعاب اللغة المنطوقة والمقروءة

ــذاكرة العاملــة باهتمــام كبيــر لــ     دى البــاحثين مــن  لقــد حظيــت ال
الـذي يعـرف    حيث دورها في اللغة وخصوصًا في االسـتيعاب القرائـي،  

بشكل عام على أنه القدرة على استخدام المعلومات المكتسـبة سـابقًا   
 Lipson(ويشـير كـل مـن ليبسـون وويكسـون      . لبناء معنـى لـنص مـا   

and Wixson, 2009(     ــي يأخــذ شــكلين ــى أن االســتيعاب القرائ إل
المتعلقـة بقـدرات القـارئ علـى      القراءة من أجـل الفهـم   :أساسيين هما

التعليـــل خـــالل قـــراءة الـــنص عـــن طريـــق تكميـــل المعرفـــة الموجـــودة  
ــإن      ــالي فـ ــا، وبالتـ ــيات واختبارهـ ــع الفرضـ ــدة ووضـ ــات الجديـ بالمعلومـ
الهدف من االستيعاب هو بناء تمثيل متكامـل مـن المعلومـات الـواردة     

، أما الشكل اآلخـر لالسـتيعاب   في النص والمناسبة للهدف من القراءة
القرائــي فيكــون مــن أجــل التــذكر والــتعلم، والــذي يشــار إليــه عــادة          

 . بالدراسة أو المذاكرة

ــل      ــن العوامـ ــدد مـ ــراد بعـ ــدى األفـ ــي لـ ــتيعاب القرائـ ــأثر االسـ ويتـ
أبرزهــا الهــدف مــن القــراءة، واهتمامــات القــارئ، وخبراتــه الســابقة،        

ه الملقـى مـن القـارئ علـى الـنص،      ونظامه القيمي، واتجاهاته، واالنتبـا 
ــا    ــوم بقراءته ــاهيم التــي يق  ,Lakshmi and Rao( وصــعوبة المف

 ,Garrison(ويشــير كــل مــن جاريســون ولونــغ وداواليبــي  . )2006

Long and Dowaliby, 1997 ( ما بين سعة الذاكرةأن العالقة إلى 
ة وال تعتمـد علـى طبيعـ   عالقة مباشرة هي واالستيعاب القرائي  العاملة

ــة   وأن هــذه الســعة   المهمــة؛ ــة للــذاكرة العامل ــز   التخزيني هــي التــي تمي
  . القراء جيدي االستيعاب من القراء ذوي االستيعاب المتدني

ومن أبرز النماذج التي حاولت ربط االستيعاب القرائي بالـذاكرة  
ــر وإنجــل       Turner and(العاملــة النمــوذج المقتــرح مــن قبــل تيرن

Engle, 1989 (  ــة فــي     الــذي يشــير ــذاكرة العامل ــة ســعة ال ــى أهمي إل
معالجة كافة المهمات المعرفية المعقـدة بمـا فيهـا االسـتيعاب القرائـي،      

 Daneman(وكــذلك النمــوذج المقتــرح مــن قبــل دانيمــان وكــاربنتر  

and Carpenter, 1980(    ــراد ذوي ــى أن األفــ ــير إلــ الــــذي يشــ
ســعة االســتيعاب الجيــد وذوي االســتيعاب المتــدني ال يختلفــون فــي      

الذاكرة العاملة لـديهم بـل فـي فاعليـة معـالجتهم للمعلومـات خصوصـًا        
  .من حيث ضبط االنتباه ومقاومة التشتت

وعنـــد مراجعـــة األدب الســـابق حـــول دور الـــذاكرة العاملـــة فـــي   
االســتيعاب القرائــي نجــد أن معظــم الدراســات تركــزت بشــكل أساســي   

ــل      ــول العوامـ ــام، وحـ ــكل عـ ــة بشـ ــذاكرة العاملـ ــعة الـ ــول سـ ــرى حـ األخـ
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ــة        ــذاكرة العامل ــى ســعة ال ــي باإلضــافة إل المــؤثرة فــي االســتيعاب القرائ
ــة         ــى مقاوم ــراد عل ــدرة األف ــاه ومق ــة بكــف االنتب خصوصــًا تلــك المتعلق

  . تشتت االنتباه أثناء معالجة النصوص اللغوية

 ,Conway and Engle)انجــل كونــوي وقــام كــل مــن فقــد 

فـي  المهمـة المعرفيـة   أثـر صـعوبة    هـدفت التعـرف إلـى    دراسةب (1996
طالبــًا ) 48(لــدى عينــة مكونــة   االســتيعاب فــي الــذاكرة العاملــة   دور

 وطالبــة فــي جامعــة جنــوب كارولينــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة،  
ومــن أجــل ذلــك قــام أفــراد عينــة الدراســة بتنفيــذ ثــالث مهمــات لغويــة   

فــي  أظهـرت نتـائج الدراسـة أن هنالـك أثـرًا لصـعوبة المهمـة       . ورياضـية 
الوقت المستغرق إلنجازها ولكن ليس فـي فاعليـة الـذاكرة العاملـة مـن      
حيث المقدرة على استرجاع الكلمات وتذكرها، وخلص الباحثـان إلـى   

مـــا هـــي إال مصـــدر معرفـــي عـــام يلعـــب دورًا فـــي  العاملـــة أن الـــذاكرة 
  . مختلف المهمات المعرفية

وتـرز  وكـل مـن كـابالن    ات قـام بهـا   دراسمراجعة لمجموعة في و
)Caplan and Waters, 1999 (   حـــول دور الـــذاكرة العاملـــة

أن إلــى  وعناصــرها المختلفــة فــي االســتيعاب اللغــوي، خلــص الباحثــان
اســتخدام المصــادر المعرفيــة فــي فهــم الجمــل ومعانيهــا مســتقل عــن      
ســعة الــذاكرة العاملــة مــن الناحيــة اللغويــة لــدى الفــرد، وبالتــالي فــإن     

لـــى مجموعـــة نظـــم لغويـــة متخصصـــة فـــي  الـــذاكرة العاملـــة تحتـــوي ع
معالجة بعض الجوانب اللغوية وأن هناك تخصصـية ألحـد هـذه الـنظم     

  .في الفهم واالستيعاب الكلي للجمل والنصوص اللغوية

 ويـول  هـل وأوك تشكل من سيجنورك وايـرلي  اهاأجروفي دراسة 
)Seigneuric, Ehrlich, Oakhill and Yuill, 2000 ( هــدفت

مـن   االسـتيعاب القرائـي  ة بين سعة الذاكرة العاملـة و الكشف عن العالق
جهــة، ومعرفــة طبيعــة مصــادر الــذاكرة العاملــة فــي االســتيعاب القرائــي   

) 48(مــن حيــث كونهــا عامــة أو خاصــة، وذلــك لــدى عينــة مكونــة مــن  
أظهــرت النتــائج أن طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الصــف الرابــع فــي فرنســا،  

 مـن خـالل مهمـات لغويـة وحسـابية     عنـدما تقـاس    سعة الذاكرة العاملة
وذلك عند ضبط المتغيـرات  االستيعاب القرائي  في مباشرًا متنبئًاكانت 

ــالترميز   ــة بـ ــًا أن مصـــادر    والمفـــرداتالمتعلقـ ــرت النتـــائج أيضـ ، وأظهـ
الذاكرة العاملة المسئولة عن االستيعاب القرائي هي نفسها المسـؤولة  

 بـاحثون إلـى أن نظـام   ومن هنـا خلـص ال  . عن معالجة اللغة بشكل عام
هــو نظــام يعتمــد علــى الرمــوز بشــكل عــام فــي عمليــة  الــذاكرة العاملــة 

  .المعالجة وخصوصًا تلك الرموز اللغوية

 ,Carretti( النــدينواقــام كــاريتي وكورنولــدي ودي بينــي وب و

Cornoldi, De Beni and Pallandino, 2004(    بدراسـة اشـتملت
ق الفرديـة بـين األفـراد حـول     البحث فـي الفـرو   تهدفعلى أربع تجارب 
 الذاكرة العاملة غير المتصلة بالمهمة فيالمعلومات كيفية التعامل مع 

التجربــة (لــدى أربــع عينــات مــن طــالب وطالبــات الجامعــة فــي إيطاليــا    
ــى ــتيعاب و  12: األولـ ــعيفي االسـ ــة   15ضـ ــتيعاب، التجربـ ــدي االسـ جيـ
ــة ــتيعاب و  18: الثانيـ ــعيفي االسـ ــتيعاب، ال  19ضـ ــدي االسـ ــة جيـ تجربـ
أظهــرت أبــرز  ). متطوعــًا 37: متطوعــًا، التجربــة الرابعــة  44: الثالثــة
فـي  الطلبة الـذين لـديهم مشـكالت    أن التجارب األربع بشكل عام نتائج 

الـذاكرة  مهمـات  فـي  أيضـًا لـديهم مشـكالت    االسـتيعاب القرائـي   مهمات 
وأن العالقـــة بـــين الـــذاكرة العاملـــة واالســـتيعاب  ، بشـــكل عـــام العاملـــة

ئي ليست بالضـرورة عالقـة سـببية، كمـا أظهـرت النتـائج أيضـًا أن        القرا
ــة    ــة ذوي األداء المــــنخفض فــــي مهمــــات الــــذاكرة العاملــ لــــدى الطلبــ
مشكالت فـي عـزل واسـتبعاد المعلومـات غيـر المتصـلة بالمهمـة، علـى         
الرغم من تأكيـد نتـائج الدراسـة علـى أن هـذه المعلومـات لـم تسـتبعد         

ــة   ــذاكرة العاملـ ــن الـ ــًا مـ ــى    نهائيـ ــع علـ ــة ذوي األداء المرتفـ لـــدى الطلبـ
مهمات الذاكرة العاملة ولكـنهم كـانوا قـادرين علـى منعهـا مـن التـدخل        

  . في أدائهم للمهمات

 Goff, Pratt and(فـي دراسـة أجراهـا جـوف وبـرات وأونـج       و

Ong, 2005 (        هـدفت الكشـف عـن عوامـل التنبـؤ الرئيسـة لالسـتيعاب
متغيــرات الوى قــراءة الكلمــات، مــن خــالل متغيــرات القــدرة علــالقرائــي 

طالبــًا وطالبــة  180، لــدى عينــة مكونــة مــن اللغــة والــذاكرةالمرتبطـة ب 
. فــي أســتراليا) الثالــث حتــى الخــامس (مــن طلبــة الصــفوف األساســية  

عنــد ضـبط متغيــرات العمـر والــذكاء فــإن    هأنــالدراسـة  نتــائج  وأظهـرت 
ام كانـت تتنبـأ   القدرة على قراءة الكلمات والمتغيرات اللغوية بشكل عـ 

ــتيعاب القرائــــي بشــــكل أقــــوى  ــة  باالســ مــــن تلــــك المتغيــــرات المتعلقــ
بالذاكرة، وخلص الباحثون إلى أن المهمـات التـي تقـيس التفاعـل بـين      
الذاكرة طويلة األمد والذاكرة قصيرة األمد التي يتم من خاللها دمـج  
ــؤ       ــر للتنبـ ــلح أكثـ ــابقًا تصـ ــة سـ ــك المخزنـ ــع تلـ ــدة مـ ــات الجديـ المعلومـ

تيعاب القرائي مـن تلـك المهمـات التـي تعتمـد فقـط علـى الـذاكرة         باالس
  . العاملة

 Holsgrove and(في دراسة أجراها هولسجروف وجـارتون  و

Garton, 2006 (  والنحويـة ودور الـذاكرة    صـوتية بعنـوان المعالجـة ال
طالبًا وطالبة من طلبة الصـف   60العاملة في االستيعاب القرائي لدى 

ــتراليا  ــي أسـ ــامن فـ ــائج ، أظهـــرت الثـ ــة  نتـ ــدار أن المعالجـ تحليـــل االنحـ
الصوتية والمعالجة النحوية كانـت مـن أهـم عوامـل التنبـؤ باالسـتيعاب       
القرائي لدى أفراد عينة الدراسة، وأن دائرة التسميع اللفظي كـان لهـا   
دور أثنــاء عمليــة المعالجــة لمهمــات االســتيعاب القرائــي فــي حــين أن     

   .هذا الدور المنفذ المركزي لم يكن له مثل

 ,Burton and Daneman(بيرتـون ودانيمـان   وقـام كـل مـن    

ــة ) 2007 ــتيمولوجية  هـــدفت التعـــرف بدراسـ ــة االبسـ إلـــى دور المعرفـ
طالبًا وطالبة  30في االستيعاب القرائي لدى ) المعرفة حول المعرفة(

 .مــن جامعــة تورينتــو فــي كنــدا لــذاكرة العاملــةذوي الســعة المتدنيــة ل
الدراسة قام الباحثان بتسجيل حركات العينـين أثنـاء   ولتحقيق أهداف 

ــألوف       ــر م ــألوف واآلخــر غي ــراءة نصــين أحــدهما م ــة ق أظهــرت . عملي
ــة      ــذاكرة العاملـ ــدودة للـ ــعة المحـ ــة ذوي السـ ــة أن الطلبـ ــائج الدراسـ نتـ

) المجموعـــة األولـــى(والمســـتوى العـــالي مـــن المعرفـــة حـــول المعرفـــة 
ــديهم المقــدرة علــى فهــم النصــوص بشــكل أفضــل     ــة ذوي   ل مــن الطلب

الســعة المحــدودة للــذاكرة العاملــة والمســتوى المتــدني مــن المعرفــة      
، وأظهــرت النتــائج أيضــًا أن أفــراد  )المجموعــة الثانيــة(حــول المعرفــة 

المجموعـــة األولـــى كـــانوا يعـــودون بـــالنظر إلـــى الخلـــف أثنـــاء عمليـــة  
القــراءة بشـــكل أكبـــر مـــن أفـــراد المجموعـــة الثانيـــة، وفســـرت النتـــائج  
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ابقة على أن سـعة الـذاكرة العاملـة ليسـت العامـل الوحيـد الحاسـم        الس
في عملية االستيعاب القرائي؛ فالطلبة ذوو السـعة المحـدودة للـذاكرة    
العاملة كانوا يعّوضون هذا العجز من خالل عملية العودة إلـى الـوراء   

  .أثناء عملية القراءة

 Jincho, Namiki and) جينكو وناميكي ومازوكاكل من قام و

Mazuka, 2008) ســعة الــذاكرة   دور هــدف البحــث فــي بدراســتين ب
 العاملــة اللفظيــة والمعرفــة اللغويــة التراكميــة فــي االســتيعاب القرائــي       

ــيدا      ــة واسـ ــة جامعـ ــن طلبـ ــين مـ ــدى عينتـ ــان،   )Waseda(لـ ــي اليابـ فـ
طالبــًا  62التــي تكونــت عينتهــا مــن  -وأظهــرت نتــائج الدراســة األولــى 

ــة  ــتقاللية متغ -وطالبـ ــر     اسـ ــن متغيـ ــة عـ ــة التراكميـ ــة اللغويـ ــر المعرفـ يـ
ــا فـــي االســـتيعاب القرائـــي    ــة اللفظيـــة ودور كـــل منهمـ . الـــذاكرة العاملـ

ــًا  50التــي تكونــت عينتهــا مــن    -وأكــدت نتــائج الدراســة الثانيــة    طالب
الدراسـة  (وطالبة من غير الطلبة الذين شـاركوا فـي الدراسـة السـابقة     

لك اسـتقاللية متغيـر المعرفـة    ما جاء في تلك الدراسـة وكـذ   –) األولى
  . اللغوية التراكمية عن كافة القدرات المرتبطة بالذاكرة قصيرة األمد

وفيما يتعلق بـالفروق بـين الـذكور واإلنـاث فـي الـذاكرة العاملـة        
والعمليــات المعرفيــة بشــكل عــام نجــد أن الدراســات فــي هــذا المجــال  

را وفــــي هــــذا الصــــدد، تلخــــص كيمــــو. شــــحيحة إن لــــم تكــــن نــــادرة
)Kimura(    ــا فــــي كولــــب وويشــــاو  Kolb and(المشــــار إليهــ

Whishaw, 2003 (        أبـرز الفـروق بـين الـذكور واإلنـاث فـي العمليـات
دراســة فــي هــذا المجــال،    14المعرفيــة المختلفــة مــن خــالل مراجعــة   

حيــث تشــير إلــى تفــوق الــذكور علــى اإلنــاث فــي المهمــات المتعلقــة          
والمعرفة الجغرافيـة، واالسـتدالل    بالتدوير العقلي، والمالحة المكانية،

الرياضي؛ وتفوق اإلناث علـى الـذكور فـي المهمـات المتعلقـة بالـذاكرة       
المكانية، والرياضـيات، وسـرعة اإلدراك، والتعـرف البصـري، والطالقـة      

  .والذاكرة اللفظية

يالحظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن العديد من هـذه  
رة العاملــة ومكوناتهــا المختلفــة فــي  الدراســات أكــدت دور ســعة الــذاك 

عملية االستيعاب القرائي علـى اعتبـار أن هـذه المكونـات هـي أساسـية       
 Conway and Engle, 1996; Seigneuric(في أي عملية معرفية 

et al., 2000; Holsgrove and Garton, 2006; ( فــي حــين ،
ي ال أشارت بعض الدراسـات األخـرى إلـى أن عمليـة االسـتيعاب القرائـ      

تقتصر على سعة الذاكرة العاملة فقط بل حاولت تسليط الضـوء علـى   
عوامـــل أخـــرى مرتبطـــة بالمهمـــات المعرفيـــة مثـــل قـــدرة الفـــرد علـــى    
اســتخدام المصــادر المعرفيــة وتوظيفهــا بشــكل عــام فــي فهــم الجمــل      

، وعمليـة عـزل المعلومـات    )Caplan and Waters, 1999(ومعانيها 
 Carretti et(غوية أثناء عملية االستيعاب غير المتصلة بالمهمات الل

al., 2004(     والقدرة على قراءة الكلمـات والمتغيـرات اللغويـة بشـكل ،
، وكـذلك معرفـة   )Goff et al., 2005; Jincho et al., 2008(عـام  

مــن هنــا . )Burton and Daneman, 2007(الفـرد حــول المعرفــة  
ثــر ســعة الــذاكرة   يمكــن مالحظــة أن نتــائج الدراســات التــي تناولــت أ     

العاملة فـي االسـتيعاب القرائـي لـم تكـن متسـقة نوعـًا مـا، حيـث أكـدت           
ــة الـــدور األهـــم فـــي      ــذاكرة العاملـ بعـــض هـــذه الدراســـات أن لســـعة الـ

االستيعاب القرائـي، فـي حـين لـم يعـط الـبعض اآلخـر مثـل هـذا الـدور           
لسعة الذاكرة العاملـة فـي االسـتيعاب القرائـي، وبـدًال مـن ذلـك حاولـت         

. تركيز على متغيرات أخرى خصوصًا تلك المتعلقة بالمعرفة اللغويـة ال
ويالحظ من خالل مراجعة األدب السابق في مجال العمليات المعرفيـة  
ــة العظمــى مــن        ــة بشــكل خــاص أن الغالبي ــذاكرة العامل بشــكل عــام وال
الدراســات قامــت بضــبط متغيــر النــوع االجتمــاعي عنــد اختيــار عينــات  

م تــدخل هــذا المتغيــر أثنــاء عمليــة التحليــل    هــذه الدراســات ولكــن لــ  
مـــن هنـــا تـــأتي الدراســـة الحاليـــة إلثـــراء األدب العربــــي       . اإلحصـــائي 

والعالمي في مجال الذاكرة والعمليـات المعرفيـة بشـكل عـام خصوصـًا      
لندرة الدراسات العربية التي تناولت موضوع سعة الـذاكرة العاملـة أو   

خــالل محاولــة الكشــف عــن   أثرهــا فــي االســتيعاب القرائــي، وذلــك مــن  
مســتوى ســعة الــذاكرة العاملــة لــدى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة  
وأثــر هــذا المســتوى فــي االســتيعاب القرائــي فــي ضــوء متغيــر النــوع     

  . االجتماعي

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

فــي  )Baddeley and Hitch(منــذ أن طــرح بــادلي وهيــتش  
لذاكرة العاملة بديًال للمصـطلح  السبعينيات من القرن الماضي مفهوم ا

 )Eysenck and Keane, 2005(" الذاكرة قصيرة األمـد "التقليدي 
تعــددت الدراســات التــي حاولــت اختبــار مــدى صــحة النمــوذج المقــدم  
مــن قبــل بــادلي وهيــتش والتــي كانــت نتيجتهــا مراجعــة وتعــديل هــذا      

ل ومــع ذلــك فمــا زالــت الدراســات تحــاو . النمــوذج لعــدة مــرات متتاليــة
اختبــار صــحة هــذا النمــوذج وقابليتــه للتطبيــق فــي مختلــف الجوانــب     
المعرفية؛ كـون الـذاكرة العاملـة تمثـل وحـدة المعالجـة المركزيـة لـدى         

ــة بجهــاز الحاســوب   ــا نالحــظ نوعــًا مــن عــدم    . اإلنســان مقارن ومــا زلن
االتفاق واالتساق في نتائج بعض الدراسـات مـن حيـث أهميـة الـذاكرة      

. ب المعرفية خصوصًا فيما يتعلق بالمهمات اللغويةالعاملة في الجوان
فمــن جهــة نجــد العديــد مــن الدراســات التــي أكــدت علــى دور الــذاكرة 

 Conway and(العاملـة وسـعتها التخزينيـة فـي االسـتيعاب اللغـوي       

Engle, 1996; Seigneuric et al., 2000; Holsgrove and 
Garton, 2006(د من الدراسات ، ومن جهة أخرى نجد هنالك العدي

)Goff et al., 2005; Burton and Daneman, 2007; Jincho et 

al., 2008(      التي رفضت اقتصار عمليـة االسـتيعاب اللغـوي علـى دور
الذاكرة العاملة وسعتها التخزينية ومحاولة إيجاد عوامل أخرى تلعـب  

لــذلك . دورًا أساسـيًا فـي عمليــة االسـتيعاب والفهـم للنصــوص اللغويـة     
ــأت ــة    تــ ــذاكرة العاملــ ــعة الــ ــار دور ســ ــة اختبــ ــة لمحاولــ ــذه الدراســ ي هــ

باإلضـــافة إلـــى الفـــروق بـــين الـــذكور واإلنـــاث فـــي عمليـــة االســـتيعاب    
. اللغــوي لــدى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة إربــد         

  :وبشكل أكثر تحديدًا تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة  مــا مســتوى ســعة الــذاكرة العاملــة .1
 في مديرية إربد الثانية؟

ما مستوى االستيعاب القرائي لدى طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي      .2
 مديرية إربد الثانية؟
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ــة     .3 ــائية عنـــد مســـتوى الداللـ ــة إحصـ ــاك فـــروق ذات داللـ هـــل هنـ
)05.0 (    في متوسطات أداء طلبة المرحلـة الثانويـة فـي

ــذاكرة العاملــة تعــزى     مديريــة إربــد   الثانيــة علــى اختبــار ســعة ال
 لمتغير النوع االجتماعي؟

ــة     .4 ــائية عنـــد مســـتوى الداللـ ــة إحصـ ــاك فـــروق ذات داللـ هـــل هنـ
)05.0 (    في متوسطات أداء طلبة المرحلـة الثانويـة فـي

مديرية إربد الثانية على اختبار االستيعاب القرائي الكلـي وعلـى   
ين القصصـي والتفسـيري تعـزى لمتغيـري مسـتوى      بعديه الفـرعي 

 سعة الذاكرة العاملة والنوع االجتماعي، أو التفاعل بينهما؟ 

  :أهمية الدراسة

ــة       ــات المعرفيـ ــي العمليـ ــيًا فـ ــة دورًا أساسـ ــذاكرة العاملـ ــب الـ تلعـ
المختلفة بالذات لكونها تعـد مركـز معالجـة المعلومـات المسـتقبلة مـن       

ــة والمعلومــات المســترجع   ــد، وتحــاول     البيئ ــة األم ــذاكرة طويل ة مــن ال
ــذاكرة العاملــة فــي        الدراســة الحاليــة تقــديم دليــل علــى أهميــة ســعة ال
االستيعاب القرائي لدى عينة مـن طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة       

ويتوقع أن تسـاعد النتـائج التـي ستسـفر عنهـا الدراسـة الحاليـة        . إربد
ــة للم   ــة، فــــي اقتــــراح عــــدد مــــن التضــــمينات التربويــ علمــــين، وللطلبــ

وللتربويين بشكل عـام، ووضـع عـدد مـن المقترحـات التـي مـن شـأنها         
أن تساعد في تحسين االستيعاب القرائـي لـدى الطلبـة خصوصـًا وأن     
معظم المشكالت التربوية واألكاديميـة التـي يعـاني منهـا الطلبـة ناتجـة       
عـــن عـــدم مقـــدرة الـــبعض علـــى اســـتيعاب المـــادة المقـــروءة بالشـــكل   

باإلضافة إلى ذلك يتوقع أن تسهم نتـائج الدراسـة الحاليـة فـي      .األمثل
تقديم المزيد مـن الدراسـات التـي تحـاول تأكيـد أهميـة سـعة الـذاكرة         
العاملــة فــي االســتيعاب القرائــي، وأخيــرًا نالحــظ أن معظــم الدراســات    
األجنبية في مجال العمليـات المعرفيـة بشـكل عـام وفـي مجـال الـذاكرة        

ــه ا  لخصــــوص لــــم تأخــــذ بعــــين االعتبــــار الفــــروق   العاملــــة علــــى وجــ
الموجودة بين الذكور واإلناث في هذا المجال بل حاولت معظم هـذه  
الدراسات ضبط هذا المتغير دون الكشـف عـن النتـائج التـي يمكـن أن      

  . يسفر عنها

  : مصطلحات الدراسة

ــذاكرة العاملــة  هــي جهــاز لمعالجــة المعلومــات اليوميــة وهــي     :ال
ذاكرة الحسِّـــية والـــذاكرة طويلـــة األمـــد اللتـــين حلقـــة الوصـــل بـــين الـــ

يمــدانها بالمعلومــات إمــا مــن البيئــة الخارجيــة عــن طريــق الحــواس أو 
من خالل الخبرات السابقة المخزنة في الذاكرة طويلة األمـد، وتعـّرف   
ــا المفحــــوص علــــى المقيــــاس    ــًا بالدرجــــة التــــي يحصــــل عليهــ إجرائيــ

ــة،    ــذه الدراسـ ــي هـ ــتخدم فـ ــرة "المسـ ــار فتـ ــتماع اختبـ ــّرب " االسـ المعـ
لقياس سعة الذاكرة العاملة، والمعد من قبـل بازاجليـا وبالدينـو ودي    

 .) Pazzaglia, Palladino and De Beni, 2000(بيني 

هو قدرة الفرد على إدراك المعاني وترجمة  :االستيعاب القرائي
األفكار مـن صـورة إلـى أخـرى فـي ضـوء مـا لديـه مـن معرفـة، ويعـرف            

درجة التي يحصل عليها المفحوص علـى المقيـاس المعـرب    إجرائيًا بال

 Borella, Carretti and De)لكل من بوريال، وكاريتي، ودي بيني، 

Beni, 2007)      ــذه ــي هـ ــتخدم فـ ــي والمسـ ــتيعاب القرائـ ــاس االسـ لقيـ
 .الدراسة

  :محددات الدراسة

ــائج الدراســة        ــد تعمــيم نت ــاران يمكــن مالحظتهمــا عن ــاك اعتب هن
  :الحالية وهما

تتحـدد نتـائج الدراسـة الحاليـة بعينتهـا حيـث تـم         :ة الدراسةعين
اختيارهــا بطريقــة عشــوائية عنقوديــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي     
مديريــة إربــد الثانيــة المّكونــة مــن الــذكور واإلنــاث مــن طلبــة المرحلــة  

الـذين هـم علـى مقاعـد      -الصف األول الثانوي علمي، أدبـي  -الثانوية 
م، لـذلك يتحـدد تعمـيم النتـائج     2010 -2009اسي الدراسة للعام الدر

 .على عينات مماثلة لعينة الدراسة

وتتمثـــل باالختبـــارات المســـتخدمة التـــي تـــم      :أدوات الدراســـة
تعريبهـــــا، وبالتـــــالي فـــــإن هـــــذه الدراســـــة محكومـــــة بصـــــدق وثبـــــات 

 .االختبارات المستخدمة

  :الطريقة واإلجراءات

طلبـــة المرحلـــة  تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن : مجتمـــع الدراســـة
الثانويـــة فـــي المـــدارس الحكوميـــة األردنيـــة التابعـــة لمدريـــة التربيـــة        

 2009/2010والتعلــيم الثانيــة لمنطقــة إربــد الثانيــة للعــام الدراســي    
طالبـًا  ) 1178(في مسـاري التعلـيم األدبـي والعلمـي، والبـالغ عـددهم       

حسب السـجالت الرسـمية لمديريـة    ) إناث 654ذكور،  524(وطالبة 
  . ربية والتعليم لمنطقة إربد الثانيةالت

طالبـًا وطالبـة   ) 230(تكونت عينـة الدراسـة مـن    : عينة الدراسة
الثانــــوي فــي مديريــة التربيــة والتعلــيم الثانيــة   لمــن طلبــة الصــف األو

ــارهم بالطريقــة العشــوائية العنقوديــة        ــة إربــد الثانيــة، تــم اختي . لمنطق
ارس لإلنـاث، وبعـدها   حيث اختيـرت ثـالث مـدارس للـذكور وثـالث مـد      

تم اختيار أربع شـعب مـن مـدارس الـذكور وأربـع مـن مـدارس بطريقـة         
ــائي مـــن    ــة بشـــكلها النهـ ــة مكونـ ــًا) 111(عشـــوائية لتصـــبح العينـ  طالبـ

  . طالبة) 119(و

  : أدوات الدراسة

  اختبار سعة الذاكرة العاملة: أوًال

ــة باســــتخدام    ــذاكرة العاملــ ــرة "تــــم تقيــــيم ســــعة الــ ــار فتــ اختبــ
ــت ــاربرتنر    " ماعاالسـ ــان وكـ ــالي األصـــل والمعـــد مـــن قبـــل دانيمـ اإليطـ

)Daneman and Carpenter, 1980(   والمعــدل الحقــًا مــن قبــل
ويتكون االختبـار مـن   . )Pazzaglia et al., 2000(بازاجليا وآخرون 

جزأين، كل واحد منهمـا يحتـوي علـى خمسـة مسـتويات، ابتـداًء مـن        
وى الثالـث وفيـه ثـالث جمـل     المستوى الثاني وفيه جملتان ثـم المسـت  

حتــى الوصــول إلــى المســتوى الســادس وفيــه ســت جمــل، حيــث كــان      
ــوع  ــة، ) 40(المجمـ ــحيحة، ) 20(جملـ ــة صـ ــر  ) 20(و جملـ ــة غيـ جملـ
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وتقـــدر الفتـــرة الزمنيـــة بـــين كـــل جملـــة وأخـــرى بثـــانيتين،   . صـــحيحة
 . دقائق) 7(وكانت مدة تطبيق االختبار ككل 

المســتجيب مــع الطلــب  ويــتم تقــديم جمــل المقيــاس ســمعيًا إلــى
إليه بضرورة تذكر الكلمة األخيرة من كـل جملـة، وكـذلك الحكـم علـى      
صحة هذه الجملة، من خالل قيام الطالب بتـدوين اإلجابـة علـى ورقـة     
ــتماع إلـــى كـــل مســـتوى مـــن      ــة االسـ ــاء عمليـ ــذا الغـــرض أثنـ معـــدة لهـ

وبعد ذلـك يطلـب مـن المسـتجيب تـذكر وتـدوين       . مستويات المقياس
من كل جملة ضمن المسـتوى نفسـه وذلـك حسـب الترتيـب      آخر كلمة 

ويــتم حســاب درجــة الطالــب علــى المقيــاس مــن خــالل     . لهــذه الجمــل 
جمع عدد الكلمات التي تم تـذكرها وبالترتيـب الصـحيح، حيـث تعطـى      
كـــل كلمـــة تـــم تـــذكرها بشـــكل صـــحيح درجـــة واحـــدة، وبالتـــالي فـــإن  

يــه هنــا أن  وال بــد مــن التنو ). 40(الدرجــة القصــوى للمقيــاس هــي    
حكــم الطالــب علــى صــحة الجمــل ال يــدخل فــي المعالجــة اإلحصــائية؛    
ألن الهـدف منـه هــو ضـمان اســتماع المسـتجيب للجملــة كاملـة ولــيس      
للكلمة األخيرة فقط، وبالتالي فقد تـم اسـتبعاد أي طالـب حصـل علـى      

  .في عملية الحكم على صحة العبارات% 90درجة أقل من 

  :صدق األداة

صـــدق أداة ســـعة الـــذاكرة العاملـــة وصـــياغتها  تـــم التحقـــق مـــن 
عضو هيئة تـدريس  ) 13(بعرضها على عينة من المحكمين مكونة من 

فــي كليــة التربيــة فــي جامعــة اليرمــوك، وطلــب إلــيهم إبــداء الــرأي فــي    
األداة مـــا إذا كانـــت فعـــًال تعكـــس الغـــرض منهـــا ومـــدى دقـــة وســـالمة 

يرونـه مناســبًا،  المحتـوى لغويـًا ووضـوح المعنـى وتعــديلها حسـب مـا       
ــياغة بعـــض        ــديل صـ ــول تعـ ــين حـ ــات المحكمـ ــم مالحظـ ــاءت معظـ وجـ

) 10(الجمل، حيث تم تعديل صياغة تلك الفقـرات التـي أجمـع عليهـا     
  . محكمين فأكثر

  :ثبات األداة

تــم حســاب ثبــات األداة بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار علــى   
طالبًا وطالبة من مجتمع الدراسـة تـم اختيـارهم    ) 43(عينة مكونة من 

) 14(عشوائيــًا، وبفاصل زمنــي بين تقـديم االختبـار وإعادتـه مقـداره     
يومًا، وقـد تـم حسـاب معـامالت الثبـات الختبـار سـعة الـذاكرة العاملـة          

ــار    )بيرســون(باســتخدام معامــل   ــغ معامــل االســتقرار لالختب ، حيــث بل
 . ة مقبولة ألغراض البحث، واعتبرت هذه النتيج)0.81(

   مقياس االستيعاب القرائي: ثانيًا

: تـــم قيـــاس االســـتيعاب القرائـــي عـــن طريـــق نصـــين أحـــدهما       
قصصي واآلخر تفسيري، وكالهمـا تـم أخـذهما مـن دراسـات إيطاليـة       

وهذان النّصـان مختلفـان   . )Borella et al., 2007(لـبوريال وآخرين 
ــاويان مـــن    ــة  مـــن حيـــث النـــوع األدبـــي، ومتسـ حيـــث الصـــعوبة النحويـ

والمفــردات، باإلضــافة لــذلك يعرضــان مواضــيع عامــة للحــد مــن تــآلف    
  .الفرد في مجال معين

يصــف موقــف خــالف " الصــمم"وجــاء الــنص القصصــي بعنــوان 
بين أحد البالغين مع والديـه، فـي حـين جـاء الـنص التفسـيري بعنـوان        

ة أجريـت  ويـدور حـول تجربـ   " اليابان قادة أفـالم الكرتـون فـي العـالم    "
فـــي اليابـــان لفهـــم درجـــة االعتمـــاد علـــى التلفـــاز لـــدى عائلـــة يابانيـــة    

ســــؤاًال اســــتنتاجيًا متعــــدد ) 15(متوســـطة الحجــــم، ويتبــــع النصــــين  
ــي، و   ــنص القصصـــ ــارات للـــ ــنص   ) 10(االختيـــ ــتنتاجية للـــ ــئلة اســـ أســـ

  . التفسيري

  :صدق األداة

للتحقــق مــن صــدق أداة االســتيعاب القرائــي بعــد ترجمتهــا مــن     
اإليطاليــة إلــى اللغــة العربيــة وصــياغتها بصــورتها النهائيــة، تــم        اللغــة 

عضــو هيئــة تــدريس فــي كليــة التربيــة فــي جامعــة   ) 13(عرضــها علــى 
ــداء آرائهــم فــي        ــُب مــنهم إب اليرمــوك مــن ذوي االختصــاص، حيــث طل
األداة مــا إذا كانــت مناســبة للغــرض الــذي وضــعت مــن أجلــه، ومــدى    

وبنـاًء  . ها حسب ما يرونه مناسبًاسالمة ودقة المحتوى لغويًا وتعديل
تـم تعـديل األداة باسـتبعاد سـؤالين     ) محكمين فـأكثر  10(على آرائهم 

من النص القصصـي وذلـك ألنهمـا تكـرار فـي المعنـى مـع أسـئلة أخـرى          
في النص، بحيث أصبح بصورته النهائية مكونًا من ثالثـة عشـر سـؤاًال    

  .أسئلةللنص القصصي، في حين بقي النص التفسيري بعشرة 

  :ثبات األداة

اســـتخرج ثبـــات األداة بطريقـــة االختبـــار وإعـــادة االختبـــار علـــى 
ــة مؤلفــة مــن   ــة، اختيــرت عشــوائيًا مــن مجتمــع    ) 43(عين ــًا وطالب طالب

ــين التطبيقــين مقــداره      ــي ب ــًا، ) 14(الدراســة نفســه، وبفاصــل زمن يوم
وقد تم حساب معامالت الثبات لكل مـن الـنص القصصـي والتفسـيري     

، وقـد بلـغ معامـل االسـتقرار علـى      )بيرسون(م معامل ارتباط باستخدا
، أمـــا للـــنص   )0.77(اختبـــار االســـتيعاب القرائـــي للـــنص القصصـــي     

، وقــد اعتبــرت هــذه    )0.74(التفســيري فقــد بلــغ معامــل االســتقرار      
  .النتيجة مقبولة ألغراض البحث

  :المعالجة اإلحصائية

المتوسـطات  لإلجابة عن سؤالي الدراسـة األول والثـاني حسـبت    
الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ألداء الطلبـــة علـــى اختبـــاري ســـعة  

 .الذاكرة العاملة واالستيعاب القرائي

لإلجابة عـن سـؤال الدراسـة الثالـث اسـتخدم اختبـار ت للعينـات        
ــى          ــاث عل ــذكور واإلن ــين ال ــروق ب المســتقلة مــن أجــل الكشــف عــن الف

 . اختبار االستيعاب القرائي

ال الدراســة الرابــع صــنف متغيــر ســعة الــذاكرة   لإلجابــة عــن ســؤ 
العاملة إلى ثالثة مستويات بنـاًء علـى المتوسـط الحسـابي واالنحـراف      

ــة، حيــــث    ــة الدراســ ــراد عينــ ــابي  المعيــــاري ألفــ ــغ المتوســــط الحســ بلــ
، وبنــاًء عليــه فقــد تــم  )7.04(وبــانحراف معيــاري مقــداره ) 20.82(

بي لتمثــل فئــة أخــذ انحــراف معيــاري واحــد دون هــذا الوســط الحســا  
سعة الـذاكرة العاملـة المتدنيـة، وانحـراف معيـاري واحـد فوقـه لتمثـل         

 : فئة سعة الذاكرة العاملة العالية، وذلك على النحو اآلتي
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 .13.78 -0: متدن

 27.86 – 13.79: متوسط

 .40 – 27.87: عال

بعد ذلك حسـبت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة      
اختبــــار االســــتيعاب القرائــــي ككــــل وعلــــى بعديــــه ألداء الطلبــــة علــــى 

ــوع االجتمــاعي،        ــة والن ــذاكرة العامل ــري ســعة ال ــرعيين حســب متغي الف
للكشــــف عــــن  )2way-Anova(واســــتخدم تحليــــل التبــــاين الثنــــائي 

ــاين      ــل التبـ ــل، وتحليـ ــي ككـ ــتيعاب القرائـ ــي متوســـطات االسـ ــروق فـ الفـ
ــدد   ــائي المتعـــ ــي    )2way-Manova(الثنـــ ــروق فـــ ــن الفـــ للكشـــــف عـــ

توسطات البعدين الفرعيين لالختبار، وذلك حسـب متغيـري مسـتوى    م
 . سعة الذاكرة العاملة والنوع االجتماعي

  :النتائج

ــؤال األول   ــة بالسـ ــائج المتعلقـ ــذاكرة   "النتـ ــعة الـ ــتوى سـ ــا مسـ مـ
  " ؟العاملة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية إربد الثانية

ــؤال     ــذا الســ ــن هــ ــة عــ ــبتلإلجابــ ــطات ال حســ ــابية المتوســ حســ
واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على مقياس سـعة الـذاكرة   
العاملة، حيث تراوحت درجات أفراد عينة الدراسـة علـى مقيـاس سـعة     

درجـــة، وبلـــغ هـــذا ) 35(درجـــات إلـــى ) 3(الـــذاكرة العاملـــة مـــا بـــين 
ــداره   ) 20.82(المتوســط الحســابي   ــاري مق ــانحراف معي ، )7.04(وب

االعتبـار أن الــدرجات علـى هـذا المقيـاس تتـراوح مــا      مـع األخـذ بعـين    
   ).40(بين صفر إلى 

ما مستوى االستيعاب القرائـي  " الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
  "لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية إربد الثانية؟

ــؤال     ــذا الســ ــن هــ ــة عــ ــبتلإلجابــ ــابية   حســ ــطات الحســ المتوســ
االســتيعاب الدراســة علــى مقيــاس واالنحرافــات المعياريــة ألفــراد عينــة 

القرائي الكلي وكذلك على بعديه الفرعيين القصصي والتفسيري، كمـا  
  ).1(هو مبين في الجدول 

  
ــدول ال ــة ألداء   : )1(جـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ

  االستيعاب القرائي اختبارعلى الطلبة 
المتوسط  *المقياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 أدنى درجةدرجةأعلى 

  0  12  2.11  7.34  النص القصصي

  0  9  1.79  5.67  النص التفسيري

  4  19  3.50 13.00االستيعاب القرائي الكلي 
  ، 10: ، وللنص التفسيري13: الدرجة العظمى للنص القصصي* 

  .23: ولالستيعاب القرائي الكلي

ــراد عينــة    ) 1(يالحــظ مــن الجــدول    أن المتوســط الحســابي ألف
) 7.34(سة على مقياس االستيعاب القرائي للنص القصصي بلـغ  الدرا

للــنص التفســيري، فــي حــين ) 10(مــن ) 5.67(، وأنــه بلــغ )13(مــن 
كمــا ). 23(مــن ) 13(بلــغ المتوســط الحســابي علــى المقيــاس الكلــي  

يالحــــظ أن المتوســــطات الحســــابية الســــابقة كانــــت جميعهــــا فــــوق       
  . الوسيط

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة  " ثالثالــالنتــائج المتعلقــة بالســؤال  
فــي متوســطات أداء  ) 05.0(إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة   

طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مديريــة إربــد الثانيــة علــى اختبــار ســعة          
  "؟النوع االجتماعيالذاكرة العاملة تعزى لمتغير 

للعينــــات  ) ت(اســــتخدم اختبــــار   هــــذا الســــؤال    نلإلجابــــة عــــ 
للكشـف عـن الفــروق    )Independent Samples T-test( المسـتقلة 

ســـعة الـــذاكرة  اختبـــارعلـــى الطلبـــة المتوســـطات الحســـابية ألداء  فـــي
 الجــدولالنــوع االجتمــاعي كمــا هــو مبــين فــي      متغيــرحســب العاملــة 

)2(.  
  

للكشــــف عــــن الفــــروق فــــي ) ت(نتــــائج اختبــــار : )2(جــــدول ال
ــة أل  ــابية واالنحرافــــات المعياريــ ــة داء المتوســــطات الحســ علــــى الطلبــ

  النوع االجتماعيمتغير حسب سعة الذاكرة العاملة  اختبار
النـــــــــــــــــــــــــــوع

  االجتماعي
المتوسط  العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوى )ت(قيمة 
  الداللة

  6.96  18.30  111 ذكر
  6.28  23.18  119 أنثى  0.000 -5.592

 ذات داللــــة إحصــــائية فــــيوجــــود فــــروق ) 2(الجــــدول يظهــــر 
متغيـر  حسـب  سعة الذاكرة العاملـة   اختبار علىالطلبة طات أداء متوس

فقـد بلـغ المتوسـط الحسـابي لـدى      ، النوع االجتمـاعي ولصـالح اإلنـاث   
، وبلغـت قيمـة   )18.30(في حين كان لدى الـذكور  ) 23.18(اإلناث 

 = α(وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -5.592) (ت(

0.05( .  

ــع  النتــائج المتعلقــة   ــة   "بالســؤال الراب هــل هنــاك فــروق ذات دالل
فــي متوســطات أداء  ) 05.0(إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة   

طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مديريـــة التربيـــة والتعلـــيم لمنطقـــة إربـــد  
الثانيــة علــى اختبــار االســتيعاب القرائــي الكلــي وعلــى بعديــه الفــرعيين   

غيــري مســتوى ســعة الــذاكرة العاملــة  القصصــي والتفســيري تعــزى لمت
  "والنوع االجتماعي، أو التفاعل بينهما؟

ــة عــــ  ــؤال   نلإلجابــ ــذا الســ ــبتهــ ــابية   حســ ــطات الحســ المتوســ
 علــى اختبــار االســتيعاب القرائــي  الطلبــة واالنحرافــات المعياريــة ألداء  

ــرعيين     ــه الف ــي وكــذلك حســب بعدي حســب  القصصــي والتفســيري  الكل
كمــا هــو ، العاملــة والنــوع االجتمــاعي مســتوى ســعة الــذاكرة   يمتغيــر

   ).3( الجدولمبين في 
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سـعة الـذاكرة    يحسـب متغيـر  بعـدي اختبـار االسـتيعاب القرائـي     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة علـى  : )3(جدول ال
  العاملة والنوع االجتماعي

  البعد
مستوى 
الذاكرة 
 العاملة

 النوع االجتماعي
 الكلي

 أنثى ذكر

 ع س ن ع س ن ع س ن

االستيعاب القصصي

 1.68 5.25 36 1.51 4.50 8 1.69 5.46 28 متدن
 1.88 7.44 144 1.93 7.77 74 1.76 7.10 70 متوسط
  1.95  8.54  50  2.06  8.76 37 1.50 7.92 13  عال
 2.11 7.34 230 2.18 7.86 119 1.89 6.78 111 الكلي

االســــــــــــــــــــــــــــــتيعاب
  التفسيري

 1.80 3.75 36 1.41 4.50 8 1.86 3.54 28 تدنم
 1.51 5.65 144 1.45 6.01 74 1.49 5.26 70 متوسط
  1.11  7.10  50  1.08  7.30 37 1.05 6.53 13  عال
 1.79 5.67 230 1.53 6.31 119 1.80 4.97 111 الكلي

ــة ــة الكليــــــــ الدرجــــــــ
 لالستيعاب

 2.71 9.00 36 2.82 9.00 8 2.72 9.00 28 متدن
 3.01 13.09 144 2.97 13.78 74 2.90 12.36 70 متوسط
 2.61 15.64  50 2.66 16.05 37 2.15 14.46 13  عال
 3.50 13.00 230 3.33 14.17 119 3.26 11.76 111 الكلي

 االنحراف المعياري:المتوسط الحسابي، ع: العدد، س:ن

وجـود فـروق ظاهريـة بـين متوسـطات       )3( مـن الجـدول  يالحظ 
اختبــار االســتيعاب القرائــي الكلــي وذلــك علــى بعديــه  ء الطلبــة علــى أدا

والنــــوع  ي مســــتوى ســــعة الــــذاكرة العاملــــةحســــب متغيــــرالفــــرعيين 
حيث تشير هذه الفروق الظاهرية إلى أنه بزيـادة مسـتوى    االجتماعي،

ســعة الــذاكرة العاملــة يــزداد االســتيعاب القرائــي الكلــي وكــذلك ببعديــه 
أن ) 3(كمـــا يالحـــظ مـــن الجـــدول . فســـيريالفـــرعيين القصصـــي والت

معظــم المتوســطات الحســابية لإلنــاث كانــت أعلــى منهــا للــذكور ســواًء 

ــتيعاب القرائـــي أم علـــى بعـــدي     ــة لالسـ ــة الكليـ أكـــان ذلـــك علـــى الدرجـ
  . المقياس القصصي والتفسيري

ــة  ــت  ولمعرفـ ــا إذا كانـ ــي المتوســـطات    الفـــروقفيمـ ــة فـ الظاهريـ
السـتيعاب القرائـي دالـة إحصـائيًا تبعـًا      الحسابية على المقيـاس الكلـي ل  

لمتغيـري مسـتوى سـعة الـذاكرة العاملـة والنـوع االجتمـاعي، اسـتخدم         
  ).4(تحليل التباين الثنائي كما هو مبين في الجدول 

فـي   ع االجتمـاعي مسـتوى سـعة الـذاكرة العاملـة والنـو      يمتغيـر التفاعل بـين  نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي للكشف عن أثر : )4(جدول ال
  المقياس الكلي لالستيعاب القرائيعلى  الطلبةدرجات 

مستوى الداللة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات مصدر التباين
  0.000  37.28  297.53 2 595.06  مستوى سعة الذاكرة العاملة

  0.049  3.91  31.17 1 31.17  النوع االجتماعي
ــذاكرة العا  ــعة الــــ ــتوى ســــ ــة مســــ ــوع Xملــــ النــــ

  0.475  0.75  5.95  2  11.91  االجتماعي

      7.98 224 1787.74  الخطأ
       230 41707.00  المجموع الكلي

  

عنـــد مســــتوى  وجـــود أثـــر دال إحصـــائيًا    ) 4(يبـــين الجـــدول   
لمتغيــــري ســــعة الــــذاكرة العاملــــة والنــــوع       )05.0(الداللــــة  

ى أفراد عينة الدراسـة، فـي حـين    االجتماعي في االستيعاب القرائي لد
لم تظهر النتائج وجود أثر للتفاعل بين متغيري سـعة الـذاكرة العاملـة    

وعنـد الرجـوع إلـى    . والنوع االجتماعي للطالب في االستيعاب القرائي
يتبين أن الفـروق فـي المتوسـطات الحسـابية لالسـتيعاب      ) 3(الجدول 

ح اإلنـاث، أمـا فيمـا    القرائي حسب مغيـر النـوع االجتمـاعي كانـت لصـال     
يتعلق بمتغير سعة الذاكرة العاملـة فقـد تـم إجـراء المقارنـات البعديـة       

حيــــث أظهــــرت أن الفــــروق فــــي     )Scheffe(حســــب طريقــــة شــــفيه   

المتوســطات الحســابية لالســتيعاب القرائــي الكلــي حســب متغيــر ســعة     
عنــد مســتوى الداللــة   الــذاكرة العاملــة كانــت جميعهــا دالــة إحصــائيًا      

)05.0(  كما هو مبين في الجدول)5.(  
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نتــــائج المقارنــــات البعديــــة للكشــــف عــــن داللــــة ): 5(الجــــدول 
الفروق في المتوسطات الحسـابية لالسـتيعاب القرائـي حسـب مسـتوى      

  سعة الذاكرة العاملة
 متوسطمنخفض المتوسط الحسابي مستوى سعة الذاكرة العاملة

   9.00 منخفض
  * 13.09 متوسط
 * * 15.64 مرتفع

  )05.0(عند مستوى الداللة دال إحصائيًا *

ــدول   ــن الجـ ــتيعاب  ) 5(يالحـــظ مـ ــابي لالسـ ــط الحسـ أن المتوسـ
القرائي لدى الطلبـة ذوي مسـتوى سـعة الـذاكرة العاملـة المرتفـع كـان        
أعلــى مــن المتوســط الحســابي لالســتيعاب القرائــي لــدى الطلبــة ذوي     

ــتوى  ــن جهـــة والطلبـــة ذوي       مسـ ــذاكرة العالمـــة المتوســـط مـ ســـعة الـ

مستوى سعة الذاكرة العاملة المنخفض مـن جهـة أخـرى، كمـا يالحـظ      
أن المتوسط الحسابي لالسـتيعاب القرائـي لـدى الطلبـة ذوي مسـتوى      
ســعة الــذاكرة العاملــة المتوســط كــان أعلــى مــن المتوســط الحســابي         

ســعة الــذاكرة العاملــة   لالســتيعاب القرائــي لــدى الطلبــة ذوي مســتوى  
  .المنخفض

وفيمـا يتعلــق بـأثر التفاعــل بـين متغيــري مسـتوى ســعة الــذاكرة     
ــي القصصــي        ــوع االجتمــاعي فــي بعــدي االســتيعاب القرائ ــة والن العامل

ــد   ــيري فقــــ ــاين  والتفســــ ــل التبــــ ــتخدم تحليــــ ــدد  اســــ ــائي المتعــــ  الثنــــ
)MANOVA( ، الجدولكما هو مبين في )6(.  

  

مســتوى ســعة  يحســب متغيــربعــدي اختبــار االســتيعاب القرائــي  لمتوســطات أداء الطلبــة علــى  المتعــددالتبــاين نتــائج تحليــل : )6(جــدول ال
   الذاكرة العاملة والنوع االجتماعي

الداللة اإلحصائية  فقيمة متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتبعد االستيعاب  مصدر التباين
  مستوى سعة الذاكرة العاملة

  0.273= يكس المبدا قيمة ويل
  *0.000= الداللة اإلحصائية 

 177.94  القصصي

2 

88.97 26.22 0.000* 

 *0.000 30.62 64.01 128.01 التفسيري

  النوع االجتماعي
  0.050= قيمة هوتلنج 

 *0.004= الداللة اإلحصائية 

 1.00 القصصي
1 

1.00 0.29 0.589 

 *0.002 10.06 21.02 21.02 التفسيري

النـــــــوع×ســـــــعة الـــــــذاكرة العاملـــــــة مســــــتوى
  االجتماعي

   0.970= قيمة ويليكس المبدا 
 0.152= الداللة اإلحصائية 

 15.45 القصصي

2 

7.73 2.28 0.105 

 0.945 0.06 0.12 0.24 التفسيري

 الخطأ
 760.09 القصصي

224 
3.39   

   2.09 468.28 التفسيري

 الكلي
 13408.00 القصصي

230 
   

    8117.00 التفسيري

  )α= 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية  إحصائيةداللة  وذ* 

فــي  إحصــائيةداللــة  اتق ذووجــود فــر) 6(يتبــين مــن الجــدول 
ُبعــــدي اختبــــار االســــتيعاب القرائــــي    الطلبــــة علــــى  متوســــطات أداء 

ــة،    عــزى لمتغيــر القصصــي والتفســيري ت  ــذاكرة العامل مســتوى ســعة ال
لمتغير النوع االجتمـاعي فـي    إحصائيةلة دال اتق ذووجود فروكذلك 

ُبعد اختبار االسـتيعاب القرائـي التفسـيري    الطلبة على متوسطات أداء 
ولصــالح اإلنــاث، فــي حــين لــم تكــن بــاقي الفــروق ذات داللــة إحصــائية  
ســواًء أكانــت تلــك المتعلقــة بــأثر التفاعــل بــين متغيــري مســتوى ســعة  

ــي ب    ــاعي فـ ــوع االجتمـ ــة والنـ ــذاكرة العاملـ ــتيعاب   الـ ــار االسـ ــدي اختبـ عـ
ــوع       ــر النــ ــزى ألثــ ــي تعــ ــك التــ ــي، أم تلــ ــيري والقصصــ ــي التفســ القرائــ

  . االجتماعي في ُبعد اختبار االستيعاب القرائي القصصي

ومن أجل التحقق مـن داللـة الفـروق فـي المتوسـطات الحسـابية       
لبعدي اختبار االستيعاب القرائي القصصي والتفسيري تبعـًا لمسـتوى   

املـــة أجريـــت المقارنـــات البعديـــة باســـتخدام طريقـــة  ســـعة الـــذاكرة الع
  ).7(كما هو مبين في الجدول  )Scheffe(شفيه 

نتــــائج المقارنــــات البعديــــة للكشــــف عــــن داللــــة ): 7(الجــــدول 
الفــروق فــي المتوســطات الحســابية لبعــدي اختبــار االســتيعاب القرائــي 

  القصصي والتفسيري حسب مستوى سعة الذاكرة العاملة
 ذاكرة العاملةمستوى سعة ال

 متوسطمنخفضالمتوسط الحسابي
 النص القصص

    5.25 منخفض
    * 7.44 متوسط
  *  *  8.54 مرتفع

       النص التفسيري
     3.75 منخفض
    * 5.65 متوسط
  *  *  7.10 مرتفع

  )05.0(عند مستوى الداللة دال إحصائيًا *
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ــدول   ــن الجــ ــين مــ ــ) 7(يتبــ ــدي  أن المتوســ ــابية لبعــ طات الحســ
االســتيعاب القرائــي لــدى الطلبــة ذوي مســتوى ســعة الــذاكرة العاملــة     
المرتفــع كــان أعلــى مــن المتوســط الحســابي لالســتيعاب القرائــي لــدى    
الطلبة ذوي مستوى سعة الذاكرة العاملة المتوسط مـن جهـة والطلبـة    

كمــا . ذوي مســتوى ســعة الــذاكرة العاملــة المــنخفض مــن جهــة أخــرى
أن المتوســط الحســابي لالســتيعاب القرائــي لــدى الطلبــة ذوي   يالحــظ

مســـتوى ســـعة الـــذاكرة العاملـــة المتوســـط كـــان أعلـــى مـــن المتوســـط  
الحسابي لالستيعاب القرائي لـدى الطلبـة ذوي مسـتوى سـعة الـذاكرة      

  .العاملة المنخفض
 

 المناقشة واالستنتاجات

رة هــدفت الدراســة الحاليــة البحــث عــن دور متغيــري ســعة الــذاك 
العاملة والنوع االجتماعي في االستيعاب القرائي لـدى عينـة مـن طلبـة     
المرحلة الثانوية في محافظـة إربـد، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن سـعة       
الذاكرة العاملة تؤثر بشكل واضح فـي االسـتيعاب القرائـي لـدى أفـراد      

فقــد أشــارت النتــائج إلــى أنــه بزيــادة الســعة التخزينيــة  . عينــة الدراســة
كرة العاملة يزداد االستيعاب القرائي للطلبة سواًء أكان ذلـك علـى   للذا

االختبار الكلـي لالسـتيعاب القرائـي أم علـى بعديـه الفـرعيين القصصـي        
  . والتفسيري

وعلى الرغم من أن النتيجة الحالية تتفق مع ما أشار إليه بـادلي  
)Baddeley, 1996b(    مــن حيــث أن مهمــات الــذاكرة العاملــة عبــارة

ــزامن، وأن ضــعف      عــن م همــات تتطلــب المعالجــة والتخــزين بشــكل مت
االستيعاب ناتج عن خلل في السعة التخزينية للمنفـذ المركـزي الـذي    
يشكل العنصر األساسي في الذاكرة العاملة، إال أنـه مـن الخطـأ حصـر     
عملية االستيعاب بالسعة التخزينية للـذاكرة العاملـة كمـا يشـير جسـت      

  . )Just and Carpenter, 2002(وكاربنتر 

ضـعف االسـتيعاب    )Cain, 2006(وفي هذا الصدد تفسر كـين  
القرائــي بأنـــه نـــاتج عــن ضـــعف فـــي عمليـــات الكــف الـــذي يشـــير إلـــى    
سلســلة مــن العمليــات التلقائيــة والمنظمــة التــي يقــوم بهــا الفــرد علــى    

فالشــخص ذو المهــارات المتدنيــة فــي  . المجــالين الســلوكي والمعرفــي
حـــتفظ بالمعلومـــات غيـــر المتصـــلة بالمهمـــة فـــي الكـــف المعرفـــي قـــد ي

الــذاكرة العاملــة أو يســمح للمعلومــات غيــر المتصــلة بحجــز حيــز فــي   
الـــذاكرة العاملـــة، وبالتـــالي فـــإن هـــذه المعلومـــات قـــد تتـــداخل مـــع         
المعلومات الرئيسية المتعلقة بمهمة االستيعاب ممـا يجعلهـا قـد تـؤثر     

ــة مــن حيــث الم     ــذاكرة العامل ســاحة المتاحــة لتنفيــذ   ســلبًا فــي ســعة ال
المهمــات، أو قــد تــؤثر فــي كيفيــة تمثيــل هــذه المعلومــات المتعلقــة         

  . بالمهمة االستيعابية وبالتالي عدم تنفيذها بكفاءة وفاعلية

ــارات      ــا يجــب مالحظــة أن تصــميم الدراســة الحاليــة واالختب وهن
النموذج المقترح من قبـل تيرنـر وإنجـل    المستخدمة ال تسمح بتأكيد 

)Turner and Engle, 1989 (      الذي يشـير إلـى أهميـة سـعة الـذاكرة
المقتـرح  أو ذلـك   ،العاملة في معالجة كافة المهمـات المعرفيـة المعقـدة   

 )Daneman and Carpenter, 1980(بنتر مـن قبـل دانيمـان وكـار    

الذي يشير إلى أن األفـراد ذوي االسـتيعاب الجيـد وذوي االسـتيعاب     
ذاكرة العاملــة لــديهم بــل فــي فاعليــة المتــدني ال يختلفــون فــي ســعة الــ

ــة     ــاه ومقاومـ ــبط االنتبـ ــًا مـــن حيـــث ضـ ــالجتهم للمعلومـــات خصوصـ معـ
التشتت، وهذا ما يؤكد الحاجة لدراسات مسـتقبلية تسـتخدم مهمـات    
وتصــاميم تســاعد فــي تفســير الفشــل فــي إنجــاز المهمــات المعرفيــة         
 بشكل عام ومهمـات االسـتيعاب القرائـي علـى وجـه التحديـد وتوضـيح       

مـــا إذا كـــان هـــذا الفشـــل ناتجـــًا عـــن ضـــعف فـــي الســـعة االســـتيعابية   
ــاه وكـــف      ــه االنتبـ ــات توجيـ ــي عمليـ ــرد أم فـ ــدى الفـ ــة لـ ــذاكرة العاملـ للـ

  . المعلومات غير المتصلة بالمهمة

وعلــى الــرغم مــن ذلــك ال بــد مــن أخــذ النتيجــة الحاليــة بعــين          
االعتبــــار عنــــد تصــــميم المهمــــات التعليميــــة خصوصــــًا للطلبــــة ذوي 

وبات االستيعاب؛ إذ يجب تصميم مهمـات الـتعلم بطـرق تمنـع مـن      صع
ــة مثــل الحــد مــن معالجــة         ــذاكرة العامل ــادة العــبء المعرفــي علــى ال زي
المهمــات الصــعبة التــي بحاجــة إلــى معالجــة وتخــزين فــي الوقــت ذاتــه،   
وتشـــجيع اســـتخدام مـــا يســـمى بمعينـــات الـــذاكرة الخارجيـــة كتـــدوين  

م الرســومات واألشــكال التوضــيحية المالحظــات واللجــوء إلــى اســتخدا
علــى ســبيل المثــال ممــا يحســن مــن تحصــيل الطلبــة خصوصــًا ذوي      
القــدرات االســتيعابية المتدنيــة، خصوصــًا وأن نتــائج الدراســة الحاليــة  
أظهــــرت أن المتوســــطات الحســــابية علــــى مقياســــي الــــذاكرة العاملــــة 
واالســتيعاب القرائــي لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب؛ إذ جــاءت هــذه        
المتوسـطات الحســابية بدرجــة متوســطة ممــا يؤكــد ضــرورة تحســينها  

  .لدى الطلبة

ومــن أبــرز النتــائج التــي كشــفت عنهــا الدراســة الحاليــة أن ســعة    
الذاكرة العاملة واالستيعاب القرائي لدى اإلناث كانـت أعلـى منـه لـدى     

وعلـى الـرغم مـن عـدم تنـاول الدراسـات السـابقة بشـكل عـام          . الذكور
ة الــذاكرة العاملــة حســب متغيــر النــوع االجتمــاعي إال  للفــروق فــي ســع

أنه يمكن تفسير هـذه النتيجـة فـي ضـوء العديـد مـن نتـائج الدراسـات         
ــاث        ــوعين االجتمــاعيين؛ فاإلن ــين الن ــى وجــود فــروق ب التــي أشــارت إل
يتفــوقن علــى الــذكور فــي أداء المهمــات التــي تتطلــب ســرعة إدراكيــة،   

، فـي حـين يتفـوق الـذكور علـى      وكذلك تلك التي تتطلـب طالقـة لفظيـة   
اإلنــاث فــي أداء المهمــات التــي تتطلــب عالقــات مكانيــة، وتلــك التــي         

أنـه  ) Bjorklund, 1995(ويعتقـد بجوركلنـد   . تتطلب منطقًا رياضيًا
على الرغم من وجود تلك الفروق فـي القـدرات العقليـة بـين النـوعين؛      

هذه القـدرات؛  إال أن هذه الفروق عادة ما تكون مرتبطة بكيفية قياس 
فقد أظهرت بعـض الدراسـات المتعلقـة بمهمـات العالقـات المكانيـة أن       
الــذكور يتفوقــون علــى اإلنــاث فــي مهمــات التــدوير العقلــي مــثًال ولكــن 
عنــدما تتطلــب تلــك المهمــات مــن الفــرد تــذكر العالقــات المكانيــة فقــد  

وبالمقابـل فقـد أظهـرت نتـائج     . كان أداء الذكور أقـل مـن أداء اإلنـاث   
العديد مـن الدراسـات تفـوق الـذكور علـى اإلنـاث فـي معظـم المهمـات          
التــي تتطلــب منطقــًا رياضــيًا بــالرغم مــن حصــول اإلنــاث علــى درجــات  

 .أفضل في مواد الرياضيات

إلـى   )Kolb and Whishaw, 2003(ويـذهب كولـب وويشـاو    
تفسير هذه الفروق بين الـذكور واإلنـاث ضـمن خمسـة أسـباب رئيسـة       
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الهرمونــات علــى وظــائف الــدماغ، واالختالفــات الجينيــة،    متعلقــة بــأثر  
ومعدل النضج، والعوامـل البيئيـة، واألسـاليب المعرفيـة المفضـلة لـدى       

 ,Kimura(وفي هذا الصدد، تقول كيمـورا  . كل من الذكور واإلناث

إن تنظــيم المهمــات المعرفيــة فــي الجانــب األيســر مــن الــدماغ ) 1992
ــزاء  يختلــــف لــــدى النــــوعين االجتمــــاعيي  ن؛ فاإلنــــاث يســــتعملن األجــ

األمامية من فص الـدماغ األيسـر، فـي حـين يسـتعمل الـذكور األجـزاء        
الخلفية منه، وهذا قد يعطي اإلناث تفوقًا في مجال المهمـات اللغويـة   
كــون األجــزاء األماميــة مــن الفــص األيســر تســاهم أكثــر مــن األجــزاء      

  . الخلفية في المهمات اللغوية

ى الــرغم مــن أن نتــائج الدراســة الحاليــة  وخالصــة القــول أنــه علــ 
جــاءت متوافقــة مــع نتــائج العديــد مــن الدراســات األجنبيــة التــي تــدعم  

 Conway and(دور ســعة الــذاكرة العاملــة فــي االســتيعاب القرائــي 

Engle, 1996; Seigneuric et al., 2000; Holsgrove and 
Garton, 2006(   لدراسـات  ، إال أن هنالك حاجة إلجـراء المزيـد مـن ا

ــة الكشــف عــن العوامــل         ــل محاول ــي هــذا الموضــوع، مث المســتقبلية ف
المرتبطــة بســعة الــذاكرة العاملــة، وتصــميم الدراســات التجريبيــة التــي  
ــذاكرة العاملــة وكــذلك        مــن شــأنها الكشــف عــن إمكانيــة زيــادة ســعة ال
ــر         ــأثير المعلومــات غي ــاه وضــبط ت ــة ضــبط عوامــل تشــتت االنتب إمكاني

 .المراد تنفيذهاالمتصلة بالمهمة 
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