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ملخص الذراسٕ :
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى فاعمية

تدريب الذاكرة العاممة والضبط

ا النتباىي وأثره عمي الذكاء السائؿ لدي المعمميف بعد الخدمة وطبلب كمية التربية  ،وتكونت
عينة الدراسة مف( )131فرد ( 41مف المعمميف بعد الخدمة  ،و 41طالب مف طبلب كمية
التربية) تـ تقسيـ كؿ مجموعو إلي ثبلث مجموعات متكافئة مجموعة تجريبية أولي وعددىـ
( )81فرد تـ تدريبيـ عف طريؽ مياـ الذاكرة العاممة  ،مجموعة تجريبية ثانية وعددىـ ()81
فرد تـ تدريبييـ عف طريؽ مياـ الضبط االنتباىي ومجموعة ضابطة وعددىـ ( )81فرد دوف
تدخؿ  ،واستمر التدريب  83جمسة لمدة  4أسابيع  ،وتـ إجراء قياس قبمي وبعدي لمذكاء
السائؿ  ،وتشير النتائج إلي أف تدريب الذاكرة العاممة  ،والتدريب عمي الضبط االنتباىي أدي
إلي تحسيف العمميات المع رفية األساسية  ،وىذا يؤدي إلي تحسف الذكاء السائؿ  ،وكذلؾ فاف
التدريب عمي العمميات المعرفية األساسية يعتمد عمي نوع الميمة  ،والعمر  ،والتفاعؿ بينيما،
وتدريب الذاكرة العاممة مناسب لكؿ األعمار  ،والتدريب عمي الضبط االنتباىي مفيد أكثر
بالنسبة لممعمميف بعد الخدمة  ،فقد توصمت الدراسة الي أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية
عند مستوي داللة () 1011

بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية األولي والضابطة في

التطبيؽ البعدي لمياـ الذاكرة العاممة لصالح المجموعة التجريبية األولي  ،كما أف ىناؾ فروقا
ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )1011بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية الثانية
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمياـ الضبط االنتباىي لصالح المجموعة التجريبية الثانية ،
كما أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات المجموعة التجريبية األولي والتجريبية
الثانية والضابطة في الذكاء السائؿ لصالح المجموعتيف التجريبيتيف األولي والثانية  ،و يمكف
أف نستنتج فاعمية تدريب الوظائؼ المعرفية وأىميتو في نقؿ الخبرات في ظؿ ظروؼ تتعمؽ
بنوع المياـ

الكممات المفتاحية  :الذاكرة العاممة؛ الضبط االنتباىي؛ الذكاء السائؿ
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The effectiveness of working memory training and attention control
and its effect on fluid intelligence among after-service teachers and
students of the College of Education
Dr.Hamouda AbdAlwahed Hamouda
Faculty of Education
New Valley University

Abstract:
The aim of the current research is to identify the effectiveness of
training working memory and attention control and its impact on the fluid
intelligence of teachers after service and students of the College of Education,
and the study sample consisted of (180) individuals (90 teachers after service,
and 90 students from students of the College of Education) each group was
divided To three equal groups, a first experimental group and their number (30)
individuals were trained by working memory tasks, a second experimental
group and their number (30) individuals were trained through attention-control
tasks and a control group, and their number (30) individuals without
interference, and the training lasted 28 sessions for 4 weeks, A pre- and postmeasurement of fluid intelligence was performed, indicating the net It was
found that training of working memory and training for attention control led to
the improvement of basic cognitive processes, and this leads to improving
fluid intelligence, as well as training on basic cognitive processes depends on
the type of task, age, and interaction between them, and working memory
training is appropriate for all ages, and training I have to focus my attention
more usefully on teachers after service, The study concluded that there are
statistically significant differences at the level of significance (0.01) between
the mean of the first experimental groups and control in the post application of
the working memory tasks in favor of the first experimental group, and that
there are statistically significant differences at the level of significance (0.01)
between the mean of the two experimental groups The second and the control
in the post application of the attention control tasks in favor of the second
experimental group, and there are statistically significant differences between
the averages of the first and the experimental group and the second in the fluid
intelligence in favor of the first and second experimental groups, and we can
conclude the effectiveness of training cognitive jobs and its importance in
transferring experiences under conditions related to the type of assignments
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مكذمٕ الذراسٕ
أىتـ عمـ النفس منذ فترة طويمة بإمكانية تحسيف الوظائؼ المعرفية  ،مف خبلؿ
التدريب عمي العمميات المعرفية األساسية  ،ويكتسب أىمية خاصة عند تطبيقو عمي طبلب
الجامعة الذيف يسيموف بشكؿ أفضؿ في بناء المستقبؿ  ،وكذلؾ عند تطبيقو عمي الكبار ،
والذيف بدأت وظائفيـ المعرفية في الضعؼ  ،وبالتالي يحتاجوف إلي إعادة تأىيؿ معرفي و
عمي الرغـ مف تحس ف األداء في المياـ التي يدربوف عمييا ليس ىو اليدؼ الوحيد لمتدريب
عمي العمميات المعرفية األساسية ،ولكف يتعدي ذلؾ إلي نقؿ الكثير مف الخبرات المختمفة ،
وتعتبر ىذه الوظائؼ مف المياـ الحاسمة لمنجاح في المدرسة والحياة  ،وتري ( نشوة حسيف
 )8112 ،أف ا لوظائؼ المعرفية التنفيذية تحقؽ الضبط العاـ وتعتبر جياز تنظيمي مسئوؿ
عف التحكـ المعرفي  ،وتنظيـ السموؾ واألفكار وتسمح بمقارنة األىداؼ والحصوؿ عمي نتائج
وذلؾ مف خبلؿ أساليب المراقبة الذاتية  ،ويسمح بالتعامؿ مع المياـ الجديدة التي تتطمب منا
تشكيؿ اليدؼ والتخطيط واالختيار مف بدائؿ مختمفة لسمسمة مف السموؾ لموصوؿ إلي
اليدؼ0
ويري (أحمد ىبلؿ ،شيداف إبراىيـ  )8118 ،أف القصور في الوظائؼ التنفيذية
يؤدي إلي عدـ قدرة الفرد عمي مواجية المشكبلت في حياتو  ،وقصور الجوانب المفظية
لمذاكرة  ،ويؤدي أيضا إلي خمؿ في الميارات الحركية والميارات االجتماعية لدي الفرد0
وبزيادة االىتماـ أدي إلي زيادة الدراسات وخاصة في العقديف الماضييف 0التحميؿ
البعدي ليذه الدراسات أظير عدة دراسات منشورة عمي سبيؿ المثاؿ & Melby-Lervag
)Hulme, 2013; Au et al., 2015; Karbach & Verheaghen, 2014
واىتمت العديد مف الدراسات بالتعرؼ عمي فاعمية تدريب الوظائؼ المعرفية األساسية
(التدريب القائـ عمي العمميات) عمي سبيؿ المثاؿ (Jaeggi, Buschkuehl, Jonides,
& Perrig, 2008;Jaeggi, Buschkuehl, Jonides, & Shah 2011; Jaušovec
& Jaušovec, 2012; von Bastian & Oberauer 2014; Schubert,
)Strobach, & Karbach, 2014
وىذا النوع مف التدريب يكوف أكثر فاعمية مف استراتجيات التدريب التقميدية (Stine-
Morrow & Basak, 2011; Karbach & Verhaeghen, 2014; Schubert et
)al., 2014
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الف في استراتيجيات التدريب التق ميدية ال يقوـ المدرب بتعميـ المشاركيف قواعد أو
استراتيجيات معينة وال يوسع نظاـ معرفتيـ  ،بعكس التدريب عمي العمميات المعرفية الذي
يتطمب بدقة تعريؼ العمميات المعرفية (Lustig, Shah, Seidler, & Reuter-
) 0 Lorenz, 2009وذلؾ ألف التدريب القائـ عمى العممية يقوـ عمى افتراض أف الوظائؼ
المعرفية يمكف تحسينيا مف خبلؿ التكرار والممارسة لآلليات األساسية الكامنة(Stine-
Morrow & Basak, 2011; Zając-Lamparska, Trempała, & Mrowka,
)2013
وتركز الدراسات التي تتناوؿ التدريب المعرفي عمي تحسيف الوظائؼ المعرفية وىذا
يؤدي بدوره الي تحسيف الذكاء السائؿ ومف ىذه الدراسات ;(Jaeggi et al., 2008
)Sternberg, 2008; Shipstead, Redick, & Engle, 2012; Au et al., 2015
وىناؾ العديد مف الدراسات التي تركز عمي تدريب الذاكرة العاممة working
) memory (WMوذلؾ باستخداـ برنامج  ، n-backوالذاكرة العاممة عبارة عف أنظمة
خاصة وظيفتيا تخزيف المعمومات المفظية ،وتسمى ىذه األنظمة المكوف المفظي ،باإلضافة إلى
أنظمة أخرى خاصة بمعالجة المعمومات تسمى المنفذ المركزي ،حيث تتـ فيو سمسمة مف
المعالجات لموصوؿ لبلستجابة الصحيحة ) ، (Baddeley,2002وقد قامت العديد مف
الدراسات بيف الذاكرة العاممة والعديد مف المتغيرات مثؿ (االنتباه  ،اكتساب المفردات  ،الفيـ
القرائي  ،حؿ المشكبلت  ،والذكاء) ومف ىذه الدراسات & (Feldman Barett, Tugade,
).Engle, 2004; Unsworth, Fukuda, Awh, & Vogel, 2014
ولقد أىتـ الباحثوف في السنوات األخيرة بدراسة العبلقة بيف الذاكرة العاممة و الذكاء
السائؿ  ،ولكف لـ يتوصموا إلي اتفاؽ عمي العبلقة الدقيقة بينيما  ،ويؤكد البعض أف الذاكرة
العاممة ترتبط بالذكاء السائؿ حتى يمكف اعتبارىما متشابياف في الشكؿ  ،ويري آخروف أنيـ
ال يرتبطاف ببعضيما  ،ويري معظميـ أنيما يرتبطاف ارتباطا وثيقا لكنيما ليس متطابقيف
(دليؿ جامعة كامبردج لمذكاء ) 328-328، 8112 ،
وفقا لنظرية كاتؿ فاف الذكاء نوعاف ذكاء سائؿ  Fluid intelligenceوذكاء
متبمور  ، "Crystallized intelligence،الذكاء السائؿ يعكس القدرة عمى االستنتاج،
والقدرة عمي التذكر ،والقدرة عمى معالجة المعمومات ،مثؿ إيجاد التشابو الوظيفي والتناظر بيف
سمسمة مف الحروؼ مف خبلؿ بعض المحكات ،أو تذكر مجموعة مف األرقاـ
) .(Feldmen,1996, 299وىذا الذكاء وفؽ ما يرى كاتؿ غير مرتبط بالثقافة ،ويمكف قياسو
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باختبارات اإلدراؾ والتقدير والفيـ واالستدالؿ والتي ترتبط بالخبرات المخزونة بالذاكرة ارتباطاً

ضعيفاً ،وتمثؿ انعكاساً لقانوني إدراؾ العبلقات والمتعمقات عند سبيرماف .(Cliffs , 1981 ,

) 351والنوع الثاني ىو الذكاء المتبمور الذي يتحدد باالختبارات التي تفترض أنيا تقيس آثار

يتعمميا الناس مف خبلؿ
يمثؿ المعمومات والميارات واالستراتيجيات التي ّ
ّ
التعمـ والثقافة ،فيو ّ
الخبرة ،ويمكف تطبيقيا في حاالت ح ّؿ المش ّكمة ) .(Feldmen,1996 299

وبتحميؿ العديد مف الدراسات التي تناولت العبلقة بيف الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ

تراوحت العبلقة بيف ( ، (Salthouse, 2014) )1032 ، 1028وترجع ىذه الدراسات طبيعة
ىذه العبلقة إلي (أ) التبايف المشترؾ بيف الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ مثؿ سعة الذاكرة
العاممة ;(Sub, Oberauer, Wittman, Wilhelm, & Schulze, 2002
& Oberauer, Sus, Wilhelm, & Sander, 2007; Fukuda, Vogel, Mayr,
) ، Awh, 2010أو سرعة تجييز المعمومات (السرعة العقمية) (Sheppard & Vernon,
)2008
(ب) نتائج التصوير الطبقي لممخ  ،وتشير نتائج ىذه الدراسات الي أف كبل مف الذاكرة العاممة
والذكاء السائؿ تنشط مناطؽ متشابية مف الدماغ مف أىميا القشرة المخية تحت أو قبؿ
الجبيية ) ، dorso lateral pre frontal cortex (DLPFCوالمنطقة الجدارية
(Miyake et al., 2000; Kane & Engle, 2002; Gray, Chabris, & Braver,
 ، 2003; Burgess, Gray, Conway, & Braver, 2011).وتوصمت دراسة (يس ار
شعباف ،إحساف شكري )8112 ،إلي أنو توجد عبلقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا بيف
الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ وأنو يمكف التنبؤ بدرجات الذاكرة العاممة مف الذكاء السائؿ0
ويمكف تحسيف الذكاء السائؿ

عف طريؽ التدريب المعرفي ويركز التدريب عمي

الوظائؼ التنفيذية والتي تعرؼ بأنيا مدي واسع مف الميارات المعرفية  ،ونوع مف النشاط
المعرفي الذي يقوـ بو الفرد أثناء حؿ المشكمة مف خبلؿ قيامو بمجموعة مف العمميات
المعرفية  Cognitive Processesمثؿ التخطيط  ،والمبادأة  ،وتنظيـ األدوات  ،والضبط
االنفعالي  ،والذاكرة العاممة  ،والكؼ  ،والتحوؿ  ،والمراقبة وذلؾ لتنفيذ ىدؼ مستقبمي مف
خبلؿ قيادة وتنظيـ التفكير وتفعيؿ السموؾ مما يؤثر بشكؿ مباشر عمي األداء والسموؾ
األكاديمي(أسماء عبد العزيز 0)8111،ويطمؽ عمي الوظائؼ التنفيذية مصطمحات  :الضبط
التنفيذي  ،Executive controlاالنتباه التنفيذي  ،executive attentionالضبط
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االنتباىي  ،attention controlالمكوف التنفيذي المركزي لمذاكرة العاممة central
(Engle, 2002; Kane & Engle, executive component of the WM system
2002; Colom, Rubio, Shih, & Santacreu, 2006; Unsworth, Spillers,
;Kane, Engle, & Schmiedek, 2009; Karbach & Verhaeghen, 2014
Schubert et al., 2014; Unsworth et al., 2014).
ويعتبر المكوف التنفيذي المركزي جزء ىاـ مف أجزاء الذاكرة العاممة وفؽ نموذج
بادلي وىيتش لمذاكرة العاممة والتي تتكوف تبعا ليذا النموذج مف المكوف التنفيذي المركزي مع
اثنيف مف األنظمة الفرعية ،والجياز التنفيذي المركزي يعد وحدة تحكـ في الذاكرة العاممة وميمتو
األساسي معالجة المعمومات وتخزينيا ،وىو الذي يحدد أىمية المعمومات الواردة ويحدد
أولوياتيا ،باإلضافة إلى أنو يقرر تقسيـ الموارد اإلضافية لمعالجة ىذه المعمومات الواردة0
)(Baddeley, 1986, 2002
ويعتبر المكوف التنفيذي المركزي جياز لمتحكـ في االنتباه يراقب عمؿ العناصر األخرى
و ينسقيا ،ىو أىـ عناصر نموذج الذاكرة العاممة ،ألنو يتدخؿ في العمميات المعرفية كميا ،وقد
أطمؽ عميو اسـ المعالج المركزي ألنو يخصص االنتباه لممدخبلت ويوجو بقية العناصر.
)(Nęcka, Orzechowski, & Szymura, 2006; Jodzio, 2008
ويري كبل مف ) (Engle & Kane, 2004; Unsworth et al., 2014أيضا أف المكوف
التنفيذي المركزي مف أىـ مكونات الذاكرة العاممة حيث يستخدـ في فيـ الفروؽ الفردية في
كفاءة الذاكرة العاممة وعبلقتيا بالعمميات المعرفية األخرى ومنيا الذكاء السائؿ  ،ويمعب
الضبط التنفيذي دور الوسيط في ىذا المدخؿ () Engle & Kane, 2004وعمي الرغـ مف
ذلؾ فقد أظيرت الدراسات أف ذلؾ يفسر فقط جزءا مف التبايف المشترؾ بيف الذاكرة العاممة
والذكاء السائؿ ( ;Unsworth et al., 2009; Unsworth & Spillers, 2010
)Unsworth et al., 2014
وبالنظر الي الدراسات التي استخدمت التدريب المعرفي في تحسيف الذكاء السائؿ نجد اختبلؼ
نتائجيا فتوصمت دراسة ) (Jaeggi et al., 2008الي فاعمية تدريب الذاكرة العاممة ببرنامج
 n-backفي تحسيف الذكاء السائؿ ولكف ىذا التأثير لـ يستمر في المحاوالت البلحقة عند
تكرار التجربة (Chooi & Thompson, 2012; Colom et al., 2013; Redick et
 ، al., 2013; Thompson et al., 2013).وتوصمت دراسة ) Preece (2011إلي أف
تدريب الذاكرة العاممة ببرنامج  n-backأدي إلي تحسف الذاكرة العاممة ولـ يكف لو أثر عمي
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الذكاء السائؿ ،في حيف توصمت دراسة عائشة رؼ اهلل ( )8114إلي فاعمية تدريب الذاكرة
العاممة باستخداـ برنامج  N-Backفي تحسيف الذكاء السائؿ لدى طبلب الجامعة
وفي دراسة ؿ ) (Au et al., 2015والتي قامت بالتحميؿ البعدي لنتائج ( )81دراسة
استخدمت برنامج  n-backلتدريب الذاكرة العاممة في تحسيف الذكاء السائؿ لفئات تتراوح
أعمارىـ ما بيف ( ) 21-13سنة كاف أثر التدريب ايجابيا لكنو ضعيؼ  ،وقاـ كبل مف
) (Melby-Lervag & Hume, 2013بمراجعة نتائج ( )88دراسة استخدمت برامج
مختمفة لتدريب الذاكرة العاممة عمي عينات مف األطفاؿ والبالغيف وكذلؾ دراسات إكمينيكية
وتوصمت إلي أف ىناؾ أثر ايجابي لتدريب الذاكرة العاممة ولكف ىذا األثر ال يستمر عمي
المدى البعيد0
مما سبؽ يتضح أف التدريب عمي الذاكرة العاممة يمكف أف يحسف الذكاء السائؿ،
حيث أوضحت نتائج الدراسات السابقة أف الذكاء السائؿ ىو نظاـ عصبي أيمف يشارؾ في
الركائز التشريحية المشتركة مع آليات عمؿ الذاكرة العاممة )، (Barbey et al., 2013, 6
والناس األكثر نجاحا في أداء مياـ الذاكرة العاممة ىـ أيضا األفضؿ أداء في مياـ الذكاء
السائؿ ،إال أنو ال يوجد إجماع عف ما ىو المسئوؿ عف ىذا االرتباط وىذه العبلقة بيف الذاكرة
العاممة والذكاء السائؿ)(Salthouse, 2014, 1
باإلضافة إلي ذلؾ فاف أثر متغير العمر في عممية التدريب المعرفي غير واضح
بالرغـ مف أف كثير مف الباحثيف أشار إلي أىمية ىذا المتغير (Borella, Carretti,
 ، Riboldi, & De Beni, 2010; Zinke et al., 2014).وترجع أىمية التدخبلت
المعرفية في تحسيف الوظائؼ المعرفية لدي األفراد في أواخر مرحمة البموغ وذلؾ بسبب ضعؼ
كثير مف الوظائؼ المعرفية  ،واالنتباه ،والذكاء السائؿ & (Salthouse, 1994; Dennis
 ، Cabeza, 2008; Hofer & Alwin, 2008).ويؤدي ذلؾ إلي العديد مف المشكبلت
التي تواجو البالغيف والتي تؤثر بدورىا عمي جودة الحياة المدركة لكبار السف
) ، (Gamrowska & Steuden, 2014ولذلؾ فاف إعادة التأىيؿ المعرفي الناجح مع
كبار السف ال يمكف التأكد مف فاعميتو بما فيو الكفاية  ،فنتائج البحوث التي تناولت أثر
التدريب المعرفي لمذاكرة العاممة ببرنامج  n-backأثبتت فاعميتو بصورة أكبر لدي الشباب
عن و لدي كبار السف  ،وترجع ىذه االنخفاضات لخصائص النمو في مرحمة الشيخوخة
)(Stine-Morrow & Basak, 2011; Karbach & Verhaeghen, 2014
- 884 -

فاعلية تدريب الذاكرة العاملة والضبط االنتباهي ....................................................................

وأيضا باستخداـ برامج تدريب مختمفة لمذاكرة العاممة توصمت العديد مف الدراسات الي
فاعمية ىذه البرامج لمشباب أكبر مف كبار السف & (Brehmer, Westerberg,
Backman, 2012; Dahlin, Nyberg, Backman, & Neely, 2008; Dorbath,
& Hasselhorn, & Titz, 2011; Schmiedek, Bauer, Lovden, Brose,
Lindenberger, 2010; Zinke et al., 2014).
وكانت ىذه النتائج تفسر أحيانا في سياؽ ما يسمي بتأثير ماثيو Matthew
 effectوالذي يشير إلي أف التدريب المعرفي يؤدي إلي زيادة أكبر في الميارات التي تتزايد
في مرحمة النمو ذاتيا ( ففي مرحمة الشباب يتزايد النمو المعرفي  ،بينما في مرحمة
الشيخوخة يتدىور النمو المعرفي) )(von Bastian & Oberauer, 2014
وبالرغـ مف ذلؾ ىناؾ العديد مف الدراسات التي توصمت إلي فاعمية التدريب المعرفي لمذاكرة
العاممة في تحسيف الوظائؼ التنفيذية لكبار السف (Li et al., 2008; von Bastian et
) ،al., 2013وكذلؾ توصمت الدراسات التي استخدمت التدريب عمي الضبط االنتباىي فاعمية
أكبر بيف كبار السف عنو لدي الشباب (Bherer et al., 2008; Karbach & Kray,
2009).
ويمكف تفسير فاعمية التدريب المعرفي في مرحمة البموغ بما يسمي بالتدريب
التعويضي  (von Bastian & Oberauer, 2014).أي أف العمميات المعرفية التي
تحسنت عف طريؽ التدريب المعرفي وصمت إلي أعمي مستوياتيا في مرحمة الشباب ،بينما
تتحسف فقط لدي كبار السف نتيجة التدريب المعرفي (Karbach & Verhaeghen,
)2014

مشهلٕ الذراسٕ
تُعد الذاكرة العاممة مف العوامؿ الميمة التي تساعد الطالب عمى اكتساب الخبرات
والمعارؼ وتحقيؽ النجاح ،والتفوؽ في مختمؼ المجاالت ،و تؤدي دو ار ميماً في عمميات التعميـ

و التعمـ  ،واكتساب الخبرات التعميمية ،لذا البد مف السعي إلى تطويرىا وتنميتيا مف خبلؿ البرامج

التدريبية المستندة إلى مختمؼ االستراتجيات  ،وىذا يؤدي إلي تحسيف الكثير مف العمميات
المعرفية ومنيا الذكاء السائؿ  ،فقد تعددت الدراسات التي حاولت دراسة سعة الذاكرة العاممة
مقاسو ب (مدي العممية ،ومدي القراءة ،والتشابيات ،ومدي العد عمي سبيؿ المثاؿ ال
الحصر) في قدرتيا عمي األداء عمي مقاييس الذكاء ،وعمي وجو التحديد الذكاء السائؿ ومف
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ىذه الدراسات ;(Ackerman, Beier, & Boyle, 2005; Conway et al., 2002
;Engle, Tuholski, Laughlin, & Conway, 1999; Kane et al., 2004
)Kyllonen & Christal, 1990
ومع ذلؾ كمو  ،و عمى الرغـ مف أف بعض الباحثيف أكد فكرة أف سعة الذاكرة
العاممة )WMC( Working memory capacityوالذكاء السائؿ general fluid
 )gF( intelligenceيشتركاف في نفس المكونات  ،إال أف العوامؿ الكامنة وراء عبلقتيـ ال
تزاؿ غير معروفة بشكؿ دقيؽ إلى اآلف خاصة مع تداخؿ عامؿ االنتباه بينيما ،مع أف
الفرضية القائمة بوجود عبلقة بيف االنتباه والذكاء العاـ تعتبر حديثة نسبياً 0مما أدي إلي
ظيور عدة اتجاىات لتفسير تمؾ العبلقة الجوىرية  ،منيا وجية النظر التي تري أىمية

الضبط االنتباىي في تمؾ العبلقة ) ، (Engle & Kane, 2004ومنيا مف يدافع عف أىمية
مجاؿ االنتباه ) ، (Cowan et al., 2005ومنيا مف يدافع عف أىمية التكامؿ العبلقي
)  ، (Oberauer et al., 2007والبعض اآلخر يدافع عف أىمية التفاعؿ بيف الضبط
االنتباىي  ،والسيطرة عمي االسترجاع مف الذاكرة ) ، (Unsworth & Engle, 2007ويري
كبل مف ) (Engle & Kane, 2004; Unsworth et al., 2014أيضا أف المكوف
التنفيذي المركزي مف أىـ مكونات الذاكرة العاممة حيث يستخدـ في فيـ الفروؽ الفردية في
كفاءة الذاكرة العاممة وعبلقتيا بالعمميات المعرفية األخرى ومنيا الذكاء السائؿ  ،ويمعب
الضبط اال نتباىي دور الوسيط في ىذا المدخؿ () Engle & Kane, 2004وعمي الرغـ مف
ذلؾ فقد أظيرت الدراسات أف ذلؾ يفسر فقط جزءا مف التبايف المشترؾ بيف الذاكرة العاممة
والذكاء السائؿ ( ;Unsworth et al., 2009; Unsworth & Spillers, 2010
)Unsworth et al., 2014
وعف فاعمية تدريب الذاكرة العاممة في تحسيف الذكاء السائؿ فقد توصمت دراسة
) (Jaeggi et al., 2008إلي فاعمية تدريب الذاكرة العاممة ببرنامج  n-backفي تحسيف
الذكاء السائؿ ولكف ىذا التأثير لـ يستمر في المحاوالت البلحقة عند تكرار التجربة (Chooi
;& Thompson, 2012; Colom et al., 2013; Redick et al., 2013
 ، Thompson et al., 2013).وتوصمت دراسة ) Preece (2011إلي أف تدريب الذاكرة
العاممة ببرنامج  n-backأدي إلي تحسف الذاكرة العاممة ولـ يكف لو أثر عمي الذكاء السائؿ،
في حيف توصمت دراسة عائشة رؼ اهلل ( )8114إلي فاعمية تدريب الذاكرة العاممة باستخداـ
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برنامج  N-Backفي تحسيف الذكاء السائؿ لدى طبلب الجامعة  ،كذلؾ فاف أثر متغير العمر
في عممية التدريب المعرفي غير واضح بالرغـ مف أف كثير مف الباحثيف أشار إلي أىمية ىذا
المتغير
ومف خبلؿ ما سبؽ تحاوؿ الدراسة الحالية اإلجابة عمي األسئمة اآلتية:
 01ىؿ تدريب الذاكرة العاممة ببرنامج  n-backيؤدي إلي تحسف األداء عمي مياـ الذاكرة
العاممة وينتقؿ ىذا األثر إلي تحسف الذكاء السائؿ؟
 08ىؿ التدريب عمي الضبط االنتباىي يؤدي إلي تحسف األداء عمي مقياس الضبط االنتباىي
وينتقؿ ىذا األثر إلي تحسف الذكاء السائؿ؟
 -8ىؿ آثار التدريب تعتمد عمى نوع المياـ (التدريب عمي مياـ الذاكرة العاممة مقابؿ
التدريب عمي الضبط االنتباىي)  ،وعمر المشاركيف (المعمميف بعد الخدمة  ،الطبلب)

اهلذف مو الذراسٕ
تيدؼ الدراسة الحالية إلي التعرؼ عمي فاعمية التدريب المعرفي (التدريب القائـ عمي
العممية) في تحسيف الوظائؼ المعرفية لدي المعمميف بعد الخدمة  ،و طبلب كمية التربية
وأثره عمي الذكاء السائؿ لدييـ وذلؾ باستخداـ أسموبيف مختمفيف ( تدريب الذاكرة العاممة
باستخداـ برنامج  ، n-back tasksوالتدريب عمي مياـ الضبط االنتباىي)

أيمّٕ الذراسٕ
ترجع أىمية الدراسة الىتمامو بتوجيو وتدريب فئتيف ىما فئة المعمميف خارج الخدمة
وىـ أولي بالرعاية حيث أف وظائفيـ المعرفية قد بدأت باالنخفاض  ،وذلؾ مف أجؿ مساعدتيـ
عمي التكيؼ مع الحياة  ،والقدرة عمي التعامؿ مع مشكبلتيـ الحياتية في ظؿ واقع معقد مميء
بالتحديات  ،وطبلب كمية التربية حيث أنيـ معمميف المستقبؿ  ،كما ترجع أىميتو الستخداـ
نوعيف مف التدريب ىما الذاكرة العاممة والضبط االنتباىي والتي مف شأنيا أف تحسف الوظائؼ
المعرفية وينتقؿ ىذا األثر الي الذكاء السائؿ
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التعزِف اإلجزائْ ملصطلحات الذراسٕ:
الذانزٔ العاملٕ  : working memoryنموذج متعدد المكونات لمذاكرة قصيرة األمد ،
يحتوي عمي الدائرة الصوتية  ،أو المفظية  ،والموحة البصرية المكانية لبلحتفاظ بالمعمومات
البصرية  ،والمنفذ المركزي الذي يقوـ بتوزيع االنتباه بينيما ) ، (Baddeley ,2002وتقاس
بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمي مياـ أداء الذاكرة العاممة (مياـ المثير السابؽ)
التذرِب املعزيف  : Cognitive Trainingيعرؼ بأنو التدخبلت التي تيدؼ الي التأثير
االيجابي عمي واحدة أو أكثر مف العمميات المعرفية )(Ramsay, 2015

الضبط االنتبايْ

: attention controlىو ذلؾ المكوف مف نظاـ الذاكرة العاممة

والمسئوؿ عف عمميتي التحكـ والتنظيـ  ،ويقدـ مجموعة مف الوظائؼ التنفيذية اإلشرافية مثؿ
تنسيؽ نشاط المكونات األخرى في الذاكرة العاممة  ،وتركيز وتبديؿ واستمرار االنتباه  ،وتنشيط
الكيانات  representationمف الذاكرة طويمة األمد وتجييز المعمومات ( Baddeley
 ),2002ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمي مقياس الضبط االنتباىي
الذناء السائل  " : fluid intelligenceالميارات المعرفية لحؿ المشكبلت الجديدة
واالستدالؿ  ،واالستقراء  ،والتبصر في العبلقات المعقدة  ،ويتجمى في قدرة الفرد عمي
استعماؿ العمميات الذىنية البلزمة لحؿ المشكبلت غير المألوفة والتي ال ترتبط بالتعميـ
المدرسي" )(Mcrgrew, 2009 , 5
وفي البحث الحالي ما يقيسو اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري" "SPM plus
الذي وضعو جوف رافف "  "John Ravenنسخة  1998 .ممثبلً بالدرجات التي يحصؿ عمييا
المفحوصوف عمى ىذا المقياس.
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اإلطار الهظزٓ
الذانزٔ العاملٕ:
تعد الذاكرة إحدى العمميات المعرفية األساسية واليامة في النشاط المعرفي ،ومع تزايد
االىتماـ بعمـ النفس المعرفي ومجاالتو وعممياتو ،أصبح موضوع الذاكرة محو ار أساسيا في
التناوؿ المعرفي لمنشاط العقمي وعممياتو ( .فتحي الزيات )841 ، 1443،
ومف ناحية أخرى فإف أكثر العوامؿ المقترحة إلحداث الفروؽ الفردية في الذكاء البشري سرعة
المعالجة والذاكرة العاممة ) ، (Conway et al. , 2002فيذه العوامؿ افترضت كمحددات
لؤلداء المعرفي في الذكاء ،بغض النظر عف العمميات المحددة التي تؤدي إلى حؿ الميمة.

و الذاكرة العاممة مفيوـ حديث نسبيًّا في ميداف عمـ َّ
النفس ،وقد طرح العمماء ىذا

المصطمح بوصفو مفيوـ بديؿ ألداء الذاكرة القصيرة المدى ،في محاولة لتفسير الدليؿ
تضمف مخزف ذاكرة قصير
التجريبي الذي لـ يكف متطاب ًقا مع نموذج الذاكرة المشروط الذي
َّ

المدى لتفسير الذاكرة القصيرة المدى ،وقد بدت القياسات األصمية لسعة الذاكرة العاممة؛ مثؿ
أيضا بميمات المدى المعقد ،بأنيا ترتبط بقوة بالمعرفة
مدى القراءة ومدى العممية التي تُ َّ
عرؼ ً
المعقدة ،بما في ذلؾ اختبارات ذكاء ،أكثر مف ميمات المدى البسيطة ،مثؿ مدى األرقاـ
ومدى الكممات(.دليؿ جامعة كمبردج لمذكاء)8112 ،
إف االختبلفات حوؿ مفيوـ الذاكرة العاممة يعكس مدي تعقد ىذا النظاـ ،ولكف باستعراض
النماذج المعاصرة لمذاكرة العاممة نجد أنيا تعرؼ الذاكرة العاممة مف زوايا مختمفة مثؿ محتوى
المعمومات في الذاكرة العاممة  Contentوبنية الذاكرة العاممة  ،structureووظيفة الذاكرة
العاممة  ، Functionويشير ) (Oberauer et al., 2007الي الذاكرة العاممة عمي أنيا
ذلؾ النظاـ محدود السعة الذي يتضمف كؿ العمميات والميكانيزمات المتمثمة في التخزيف
المؤقت لممعمومات المتعمقة بالميمة واالحتفاظ بيا في صورة نشطة بما في ذلؾ معمومات
الذاكرة طويمة المدى المتعمقة بالميمة ،وتنسيؽ  Coordinationوتنظيـ ىذه العمميات،
وتمثيؿ المعمومات في صيغ مختمفة حتى تتـ معالجتيا مف خبلؿ التفاعبلت بيف أنظمة فرعية
مختمفة ،وتتوقؼ سعة ىذا النظاـ عمى عوامؿ متعددة.
ولكف البد لنا أف نفرؽ ببف الذاكرة العاممة وقدرة الذاكرة العاممة ،حيث تشير الذاكرة
العاممة إلى النظاـ المعرفي المطموب إلبقاء الوصوؿ إلى المعمومات مع صعوبة المعالجة
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المتزامنة لممعمومات و /أو التشتت (يشمؿ ذلؾ اآلليات المتضمنة في عرض المثير،
واالحتفاظ ،واالستغبلؿ ،واسترجاع المعمومات) ،بينما تشير قدرة الذاكرة العاممة إلى الكمية
القصوى مف المعمومات التي يستبقييا الفرد عند أدائو ميمة معينة مصممة لقياس بعض
جوانب الذاكرة العاممة ،وقد سبَّب ھذا التعريؼ بعض االرتباؾ؛ ألف الباحثوف المختمفوف
عرفوف الذاكرة العاممة إجرائنا بتعريفات مختمفة ،وھذا ما ينعكس عمى فيـ العبلقة بيف الذاكرة
ُي ِّ
مثبل قد يشترؾ باحثاف في التعريؼ نفسو لمذاكرة العاممة ،لكنيما قد
العاممة والذكاء؛ ً
يستخدمانو بطريقة مختمفة ،ما قد يؤدي إلى وجود رؤى مختمفة لسعة الذاكرة العاممة
وارتباطاتيا(.دليؿ جامعة كمبردج لمذكاء . )8112 ،وفي ىذه الدراسة نركز عمي قدرة الذاكرة
العاممة
وىناؾ العديد مف النماذج التي حاولت تفسير الذاكرة العاممة ومف ىذه النماذج نموذج
بادلي وىيتش  ،ونموذج كيف وانجؿ  ،ونموذج كواف  ،ونموذج ابراور وسوؼ تركز الدراسة
الحالية عمي نموذج كواف لمذاكرة العاممة أكثر مف نموذج باديمي وذلؾ لؤلسباب اآلتية:
 -1نموذج كواف يبدو أكثر طواعية لمنتائج المعاصرة لدراسات تصوير األعصاب الخاصة
بالذاكرة العاممة ) ) Jonides et al., 2008; Postle et al. , 2006
 -8استخداـ أساليب النمذجة الحاسبة عند تناوؿ الذاكرة العاممة؛ ألف نموذج كواف -عمى
تحديدا -يطرح مدى أوسع مف الظواىر ،مف ضمنيا االرتباط بيف
الرغـ مف أف آليتو أقؿ
ً
سعة الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ.

يفترض نموذج كواف أف الذاكرة العاممة تتكوف مف تمثيبلت الذاكرة طويمة المدى
النشطة ووظيفة تنفيذية مركزية مسؤولة عف التحكـ المعرفي يوجد داخؿ ھذه المجموعة
النشطة مف التمثيبلت أو مخزف الذاكرة القصيرة المدى ،تركيز لبلنتباه الذي يستطيع االحتفاظ
بأربعة عناصر في حالة يسيؿ الوصوؿ إلييا بمعنى أنو يمكننا أف نفكر في أربعة تمثيبلت
تقريبا في وقت واحد ( . (Cowan, 2010
عقمية
ً
وتـ إجراء ثبلث تعديبلت عمي ىذا النموذج كما يمي:
أوال  -تفضؿ نماذج المخزف الواحد لمذاكرة أكثر مف نماذج المخازف المتعددة؛ لذلؾ

َّ
المنشط مخزًنا ،ويرجع السبب في ھذا التمييز إلى عدـ
ال ي ُعد جزء الذاكرة الطويمة المدى
وجود دليؿ كبير مف عمـ األعصاب يدعـ الفكرة القائمة بأنو توجد ذاكرة عصبية (عازلة(
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منفصمة مسؤولة عف المخزف القصير المدى لممعمومات ) . (Postle et al., 2006ومع
وجود ظواىر ذاكرة تختمؼ مف حيث وظيفة طوؿ مدة االحتفاظ ،إال أف ھذه التأثيرات ال
تستدعي افتراض وجود مخزف قصير المدى.
ثانيا ،لقد أظيرت البحوث الحالية أف تركيز االنتباه قد يقتصر فقط عمى فقرة واحدة،
اعتمادا عمى متطمبات الميمة؛ لذلؾ ،فأف ھناك ثبلث طبقات مف التمثيؿ في الذاكرة العاممة:
ً
 تركيز االنتباه المقتصر عمى فقرة واحدة. منطقة الوصوؿ المباشر ،المقتصرة عمى أربع فقرات. تمثيبلت نشطة أعمى مف خط األساس ،لكنيا ال تقع في مدى الوصوؿالمباشر).(Oberauer et al.,2003
لتجنب الغموض وااللتباس في مصطمحات كواف وأُوبراور ،سوؼ نستخدـ عبارة
(نطاؽ االنتباه)؛ لئلشارة إلى العدد المحدد مف الفقرات التي يمكف الوصوؿ إلييا بسيولة ،مع
اإلقرار في الوقت ذاتو أف فقرة واحدة قد تتميز بأفضمية الوصوؿ (. (Postle et al., 2006
ثالثًا :وجية نظر كواف حوؿ سعة الذاكرة العاممة ضيقة جدًّا لتفسير األنشطة المعرفية

المعقدة ،مثؿ االستدالؿ ،واف السموؾ المعرفي المعقد يتطمب ،مثؿ االستدالؿ والقراءة وحؿ
المشكبلت ،وجود وصوؿ سريع ألكثر مف أربع فقرات في وقت واحد؛ لذلؾ ،يجب أف تتكوف

الذاكرة العاممة مف آلية استرجاع تسمح باالسترجاع السريع لممعمومات مف الذاكرة طويمة
المدى ،وقد أشار العمماء إلى ھذه الفكرة عمى أنيا الذاكرة العاممة طويمة المدى.
لذلؾ ،فأف الذاكرة العاممة تتألؼ مف ثبلثة مكونات رئيسة:
غالبا ما تتحكـ فييا القشرة الجدارية والقشرة
 -1آليات تحكـ معرفية(أو التنفيذ الرئيس) التي ً
الع َقد القاعدية والمياد.
الحزامية األمامية ،وبنية تحت القشرة التي تشمؿ ُ
 -8مف واحد إلى أربع تمثيبلت في نطاؽ االنتباه ،التي ُيحتفظ بيا في الشبكة الجبيية
الجدارية.

 -8آلية استرجاع سريعة مسؤولة عف االسترجاع السريع لممعمومات مف الذاكرة طويمة
المدى .تحدث ھذه العممية في االتصاالت الجبيية مف قشرة الفص الجبيي إلى الفص
الصدغي األوسط ،وتشمؿ الحصيف.
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فقد الحظ ) (Jonides et al., 2008أف ثبلث مناطؽ رئيسة في الدماغ ال يمكف
االستغناء عنيا في عممية المعالجة ،وھي :قشرة الفص الجبيي ،والفص الجبيي ،والذاكرة
طويمة المدى .يتسؽ ھذا اإلطار مع بحوث الفروؽ الفردية الحديثة في الذاكرة العاممة ما
جزئيا ،إلى االحتفاظ النشط بالمعمومات الناتج
يشير إلى أف التنوع في الذاكرة العاممة يرجع،
ً
عبر الروابط العصبية لمفص الجبيي الجداري ،كما يمكف التحكـ في استرجاع المعمومات مف
خبلؿ روابط الفص الجبيي والفص الصدغي)  ، ( Unsworth & Engle, 2007وليذا
فأف قياس قدرة الذاكرة العاممة تُحدَّد جزئيا مف خبلؿ آليات التحكـ المعرفي مثؿ ضبط التداخؿ0

قّاس الذانزٔ العاملٕ
كبير منذ
تنوعا ًا
شيد قياس الذاكرة بصفة عامة والذاكرة العاممة بصفة خاصة
ً
مؤخر مف
ًا
االستخداـ المبكر لمياـ مدى الذاكرة البسيطة في اختبارات الذكاء إلى ما ظير
كبير واستخدمت في العديد مف األبحاث.
شيوعا ًا
مياـ الذاكرة الثنائية والتي القت
ً

مًام الذانزٔ البسّطٕ (المدي البسيط)  : Simple Memory Span Tasksيقدـ
خبلؿ مياـ بسيطة لقياس مدى الذاكرة سمسمة مف المثيرات ،عادة حروؼ  ،أو كممات ،أو

أرقاـ ،أو أشكاؿ ،أو أماكف ،ويطمب مف المفحوصيف استدعاء المثير نفسو كما قدـ ليـ .
ومف أمثمة` ذلؾ  -مياـ المدى البسيط مع عرض سريع لمفقرات ،وھى تعرؼ بالمدى
الراكض.
 مياـ المدى البسيط مع وجود مثير مكاني ،المعروفة بمياـ المدى المكاني البسيط. مياـ المدى البسيط مع وجود قوائـ فقرات طويمة ،المعروفة بمياـ المدى البسيط بالقائمةالطويمة ). (Yuan et al., 2006 , 86
وعمى الرغـ مف أف مياـ الذاكرة البسيطة مازالت تستخدـ في دراسات الذاكرة العاممة إلى
اآلف فإف معظـ الباحثيف ومنيـ )(Yuan et al., 2006

أشاروا إلى أنيا ال تقيس إال

المكونات األولية لمذاكرة العاممة وليس الوظيفة التحكمية ليا وقد اعتقد بعض الباحثيف أنو
يمكف لمياـ الذاكرة التي يطمب فييا االستدعاء مف الخمؼ لؤلماـ أف تقيس الوظيفة التحكمية
لمذاكرة العاممة أكثر مف االستدعاء مف األماـ لمخمؼ.
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مياـ الذاكرة البسيطة  The Storage Component of Working Memoryال
تعبر إال عف المكوف التخزيني لمذاكرة العاممة وليس عف سعة الذاكرة العاممة أي قدرة الذاكرة
العاممة عمى التخزيف والمعالجة في نفس الوقت0
وعف العبلقة بيف مياـ المدي البسيط والذكاء السائؿ  ،فاف مياـ المدى البسيط مع
المثير المكاني تؤدي إلي إظيار ارتباطات قوية مع قياسات َّ
الذكاء السائؿ (Kane et al.,
مؤشر قويا عمى َّ
الذكاء
 ، 2004; Miyake et al., 2001).و تُعد مياـ المدى البسيط
ًا ً
السائؿ عندما تقتصر التجارب عمى القوائـ الطويمة فقط  .فقد أثبت (Unsworth& Engle,
)  2006أف االرتباط بيف المدى البسيط و َّ
الذكاء السائؿ يزداد كمما ازداد عدد الفقرات في
الميمة المطموب تذكرىا

. ٢املًام الثهائّٕ (مًام املذٓ املعكذ) :Dual-Tasks,
مع ظهور نموذج  1424 Baddeley and Hitchوتعريفيما لمذاكرة العاممة
والذي ٌشمل قدرتها على معالجة المثٌرات وتخزٌن المعلومات ،طور العديد مف الباحثيف
سمسمة مف المياـ الثنائية لقياس الذاكرة العاممة .ومف أمثمة ىذه المياـ مياـ المعالجة
الثنائية المرتبطة بالمدى القرائيThe Processing Task for Reading-Span Dual-
Tasksوتتضمف ىذه المياـ  21جممة غير مترابطة مقسمة إلى ثبلث مجموعات وتقسـ
المجموعة إلى ستة مستويات ويبدأ المستوى األوؿ بجممتيف وتزداد بمعدؿ جممة واحدة مع
المحاوالت المتتابعة في كؿ مستوى الحؽ وتحوي كؿ جممة مف  12 -18وبعد أف يق أر
المشارؾ الجمؿ الموجودة في كؿ مستوى يطمب منو استدعاء أخر كممة مف كؿ جممة بنفس
الترتيب .ويقؼ االختبار عند المستوى الذي يفشؿ فيو المشارؾ في الثبلث مجموعات .أما
المستوى الذي ينجح فيو المشارؾ فيعد ىذا بمثابة تسجيبل لسعة الذاكرة العاممة ليذا
المشارؾ .وتتشابو مياـ المدى الحسابي والمدى المكاني مع مياـ المدى القرائي فيما عدا
محتوى االختبار حيث يكوف محتوى اختبار المدى الحسابي أعداد ومحتوى اختبار المدى
المكاني مجموعة مف األشكاؿ(Kane, et al., 2004 ( .
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املًام الثهائّٕ املعذلٕ :Dual-Task Modifications.
أدى التطور المستمر في نماذج الذاكرة العاممة وطرؽ قياسيا واكتشاؼ مكوناتيا
ودورىا في أداء العمميات المعرفية العميا إلى تطوير لمياـ الذاكرة الثنائية وقد شمؿ التعديؿ
التركيز عمى األنواع المختمفة مف المعمومات لقياس االستخداـ الشامؿ لمذاكرة العاممة .ومف
ىذه المياـ ميمة العممية -الكممة Operation-Word Task،ميمة الجممة – الكممة ،
Sentence-Word Taskميمة العممية -الرقـ  Operation-Digit Taskميمة
الجممة – الرقـ  Sentence-Digit Taskلقياس الذاكرة العاممة .
وتتطمب ميمة العممية -الكممة مف المفحوص القياـ بعمميات حسابية ،ثـ يتـ عرض
الناتج والحكـ بصحتو أـ عدـ صحتو ثـ يتـ عرض كممة ثـ يطمب منو تذكر سمسمة الكممات
رقما بدال
بنفس الترتيب .وتتشابو مع ذلؾ ميمة العممية-الرقـ فيما عدا أف المفحوص يتذكر ً
مف الكممات .وتتطمب ميمة الجممة–الرقـ مف المفحوص قراءة الجممة بصوت مرتفع والحكـ
إذا كانت الجممة ذات معنى أـ ال ثـ يتـ تقديـ رقـ يطمب منيـ استدعاءه بنفس التسمسؿ .
ونجد أف ميمة الجممة–الكممة ليا نفس الخصائص ولكف يتذكر المفحوص الكممة بدال مف
الرقـ بعد قراءة الجممة  ،وتختمؼ ىذه المياـ عف المياـ الثنائية البسيطة بخبلؼ محتوى
المياـ وزيادة صعوبة مياـ المعالجة في أف المياـ الثنائية المطورة أضافت متطمبات جديدة
صحيحا أـ
مف المتعمـ كالحكـ عمى ما إذا كانت الجممة تحمؿ معنى مثبل أو أف إجابة المسألة
ً
ال .كما أنيا شممت أداء الذاكرة العاممة عمى مستوى أداء مياـ المعالجة ومياـ التذكر
والتنسيؽ فيما بينيـ .وقد قاـ الباحثوف__ باستخداـ ىذه المياـ ليس فقط لقياس الذاكرة
ىاما في تنمية أداء الذاكرة العاممة (Yuan et al.,
العاممة بؿ أنيـ وجدوا أنيا تمعب ًا
دور ً
)2006
وعف العبلقة بيف مياـ المدى المعقد والذكاء السائؿ ،فقد طبؽ (Kane, et al.,
) 2004كثي ار مف المياـ المفظية ومياـ المدى المكاني المعقد؛ وتراوح مدى االرتباطات بيف
كؿ ھذه المياـ مف ( ، )1021 – 1084إضافة إلى ذلؾ كاف االرتباط بيف المتغيرات الكامنة
التي تمثؿ مياـ المدى المكاني المعقدة والمياـ المفظية المعقدة ( ، )1034واالرتباط بيف
متغبر كامف يمثؿ كؿ مياـ المدى المعقد والذكاء السائؿ ( 0)1022ھذه النتائج تشير إلى أف
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مياـ المدى المعقد تستغؿ اآلليات مفتوحة المجاؿ بشكؿ كبير؛ ما يجعميا وسائؿ جيدة

الستكشاؼ العبلقة بيف قدرة الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ.
مًام نطام االنتباٍ :
ُتعد ميمة مقارنة المصفوفات البصرية متعددة الجوانب ((Luck et al., 1997
وسيمة قياس أفضؿ لنطاؽ االنتباه .توجد العديد مف أشكاؿ ميمة مقارنة المصفوفات البصرية
متعددة الجوانب ،لكف في النسخة المثالية ،تُعرض لممشاركيف مصفوفة بفقرات عدة تختمؼ
في الشكؿ والموف (مثؿ  100جزء مف األلؼ في الثانية (.بعد ذلؾُ ،يعرض عمييـ في مراحؿ
ويطمب منيـ تحديد إذا ما كانت المصفوفتاف
االستبقاء) مثؿ ثانية واحدة( مصفوفة أخرىُ ،
متطابقتاف أـ مختمفتاف .في نصؼ التجارب ،كانت المصفوفتاف متطابقتاف ،أما في النصؼ

الثاني ،كانت فقرة واحدة في المصفوفة الثانية مختمفة؛ لذلؾ ،إذا تـ استبقاء الفقرات جمعييا
في المصفوفة األولية ،فسوؼ يكوف بمقدور المشاركيف تحديد التغير .يحرز معظـ المشاركيف
درجة دقة تصؿ إلى  100 %في ھذه المهمة عندما يكوف عدد الفقرات أقؿ مف أربعة،
ولكف ينخفض األداء -ومف ثـ دقة المشاركيف -عندما يزيد عدد الفقرات عف أربعة.
ومع ذلؾ ،لـ تستخدـ الميمات المصممة لقياس نطاؽ االنتباه ،مثؿ ميمات مقارنة
المصفوفات البصرية متعددة الجوانب ،في دراسة الذاكرة العاممة و َّ
الذكاء السائؿ كما يحدث
غالبا في مياـ المدى البسيط والمعقد ،لكف تظير البحوث الحالية أف مياـ نطاؽ االنتباه
ً
توضح أكبر قدر مف التبايف في القدرات المعرفية كما تفعؿ مياـ المدى المعقد

مًام التهسّل َالتحُِل

تتطمب كؿ المياـ الَّتي تحدثنا عنيا سابقًا مف المشاركيف استرجاع أو تعرؼ

المعمومات التي قُدمت بصورة واضحة .وفي بعض مياـ الذاكرة العاممة التي نسمييا مياـ

ويطمب منيـ استخداـ ھذه
التنسيؽ والتحويؿ تعرض عمى المشاركيف بعض المعمومات ُ
المعمومات و /أو تحولييا لموصوؿ إلى االستجابة المناسبة .ونحف نضمف ھذه الفئة المدى

العكسي ،وتسمسؿ الحروؼ -األرقاـ ،وتسجيؿ الحروؼ ،وكذلؾ بعض المياـ المعقدة التي
استخدميا ) (Kyllonen& Christal, 1990تشبو مهام المدى العكسي مياـ المدى
البسيط ،فيما عدا أنو يطمب إلى المشارؾ أف يتذكر العناصر بترتيب معكوس؛ لذلؾ ،يجب
تحويؿ التمثيؿ الداخمي لمقائمة لمحصوؿ عمى أداء ناجح .وفي تسمسؿ األرقاـ -الحروؼ،
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ويطمب إليو أف يتذكر الحروؼ أوًال بترتيب
ُيعرض عمى المشارؾ تسمسؿ مف األرقاـ والحروؼُ ،
أبجدي ،وأف يتذكر األرقاـ بترتيب زمني .في تجربة تسجيؿ الحروؼ ،يطمب إلى المشارؾ أف

مثبل ،ج = - 2أ ،حيث ُيعرض عميو مسألة
يقوـ بعمميات الجمع والطرح باستخداـ الحروؼ ً .
ويطمب منو استنتاج الحؿ  ،وتُعالج الصعوبات في مثؿ ھذه العمميات مف خبلؿ تغيير أرقاـ
ُ

الحروؼ الموجودة ،مثؿ ج د =-2أ ب .وقد توصؿ ) (Kyllonen &Christal, 1990إلى

وجود عبلقة قوية بيف سعة الذاكرة العاممة والقدرة عمى االستدالؿ ،مف خبلؿ استخداـ
مجموعة مف مياـ الذاكرة العاممة التي يمكف أف تُصنؼ ضمف فئة مياـ التنسيؽ والتحويؿ
(بيف  ، )1041 ، 1024كما أثبت ) (Oberauer et al., 2007أف االرتباط بيف قدرة
الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ ال يعتمد عمى إذا ما كانت الذاكرة العاممة تقاس باستخداـ مياـ
المدى المعقد أو ىذه األنواع مف ـھمات التحويؿ ،ما يعني أف مياـ التنسيؽ والتحوؿ تستغؿ
اآلليات نفسيا مثؿ مياـ المدى المعقد .والميـ في األمر أف ھذا يشير إلى أف الطبيعة
المزدوجة لمياـ المدى المعقد (أي ،المعالجة والتخزيف) ليست ضرورية لجعؿ ميمة الذاكرة
العاممة تتنبأ َّ
بالذكاء السائؿ

مًام املثري السابل N-Back Tasks
عمى المشارؾ في ھذه الميمة أف يتذكر عدد المرات التي يظير فييا المثير الصوتي
أو المكاني السابؽ .في ھذه المهام ُ ،يعرض عمى المشارؾ سمسمة مف المثيرات ،واحد في كؿ
مرة ،وعادة ما ُيعرض المثير كؿ ثانيتيف أو ثبلثة ،وعميو أف يحدد إذا ما كاف المثير الحالي
لفظيا مثؿ الحروؼ والكممات ،وقد يكوف أشياء
مطابقًا لمسابؽ أـ ال .قد يكوف ھذا المثير
ً
بصرية ،أو مواقع بكثرة في تجارب  N-Backمكانية .استخدـ العمماء مياـ التصوير

المغناطيسي الوظيفي ،وھي تُستخدـ في الوقت الحالي في تجارب تدريب الذاكرة العاممة .وقد
قويا
أثبت ) (Gray, Chabris& Braver 2003أف ميمة المفظية  N-Backكانت
ً
متنبئا ً
لميمة االستدالؿ المكاني (مصفوفات رايفف التتابعية) ،ما جعمنا نصنفيا مف فئة مياـ الذاكرة
العاممة عند بحث العبلقة بيف سعة الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ.
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الذناء السائل
وفقا لنظرية كاتؿ فاف الذكاء نوعاف ذكاء سائؿ  Fluid intelligenceوذكاء
متبمور  ، Crystallized intelligence،الذكاء السائؿ يعكس القدرة عمى االستنتاج،
والقدرة التذكر ،والقدرة عمى معالجة المعمومات ،مثؿ إيجاد التشابو الوظيفي والتناظر بيف سمسمة
مف الحروؼ مف خبلؿ بعض المحكات ،أو تذكر مجموعة مف األرقاـ .(Feldmen,1996,
)299
وىذا الذكاء وفؽ ما يرى كاتؿ غير مرتبط بالثقافة ،ويمكف قياسو باختبارات اإلدراؾ
والتقدير والفيـ واالستدالؿ والتي ترتبط بالخبرات المخزونة بالذاكرة ارتباطاً ضعيفاً ،وتمثؿ انعكاساً

لقانوني إدراؾ العبلقات والمتعمقات عند سبيرماف) .(Cliffs , 1981 , 351والنوع الثاني ىو

يمثؿ
الذكاء المتبمور الذي يتحدد باالختبارات التي تفترض أنيا تقيس آثار ّ
التعمـ والثقافة ،فيو ّ
يتعمميا الناس مف خبلؿ الخبرة ،ويمكف تطبيقيا في
المعمومات والميارات واالستراتيجيات التي ّ
حاالت ح ّؿ المش ّكمة) .(Feldmen,1996 299

ويمكف توضيح العبلقة بيف الذكاء السائؿ والذكاء المتبمور ،بأف الذكاء السائؿ يتضمف

المعرفة الخاصة التي تكتسب نتيجة استغبلؿ الذكاء السائؿ ،أي أف الناس الذيف يكوف ذكاؤىـ
السائؿ أكبر ىـ أكثر قدرة ألف يكتسبوا المزيد مف الذكاء المتبمور ،نظ ارً الرتباط الذكاء السائؿ
بالذكاء المتبمور ارتباطاً إيجابياً).(Bernstein , 1994 , 385 –386

والذكاء السائؿ يتزايد حتي مرحمة المراىقة ثـ ينخفض ببطء  ،ولكنو بالبحث والدراسة

توصمت نتائج االبحاث التجريبية بأنو يمكف تحسيف الذكاء السائؿ عند الكبار وذلؾ مف خبلؿ
التدريب عمي مياـ الذاكرة العاممة ، (Feiyue al et,2009).وىناؾ اىتماـ كبير بإمكانية
تحسيف الذكاء السائؿ  ،فالبرغـ مف أف البعض ينظر الي الذكاء السائؿ بأنو قدرة ثابتو نسبيا
لدي األفراد  ،اال أف معظـ نتائج البحوث أوضحت أف التدريب عمي مياـ الذاكرة العاممة
ينعكس بصورة ايجابية عمي األداء عمي اختبارات الذكاء السائؿ )(Preece, 2012

قّاس الذناء السائل:
مف المقاييس المستخدمة في قياس الذكاء السائؿ اختبار المصفوفات المتتابعة
""Standard Progressive Matrices
"SPM plus

لرافف) (Ravenالمعروؼ اختصا ارً ب
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التفسريات الهظزِٕ للعالقٕ بني الذانزٔ العاملٕ َبني الذَّناء السائل
ىناؾ العديد مف التفسيرات النظرية التي حاولت توضيح العبلقة القوية بيف الذاكرة
العاممة والذكاء السائؿ  .وسوؼ نقوـ ىنا بتناوؿ تمؾ التفسيرات ودور كؿ منيا في تفسير تمؾ
العبلقة0

االنتباٍ التهفّذٓ
نظريا
تفسير
ًا
قدـ كبل مف ()Kane& Engle, 2002; Engle & Kane, 2004
ً
حوؿ العبلقة بيف قدرة الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ ،عف طريؽ ما أسموه بنظرية االنتباه
الموجو ، executive attention or controlled attentionووفما نهذا انتفسيز  ،فإف
األفراد ذوي آليات التحكـ المعرفي الكبيرة ،مثؿ (استبقاء اليدؼ  ،واالنتباه االنتقائي ،وضبط
التداخؿ )التشويش( الكؼ /الحجب )…….،سوؼ يؤدوف بشكؿ أفضؿ في المياـ المختمفة
الَّتي تشمؿ قياسات سعة الذاكرة العاممة واختبارات َّ
الذكاء السائؿ .تتمتع ھذه النظرية بكثير
مف الدعـ. ،أوًالُ ،ربط األداء في العديد مف مياـ الذاكرة العاممة بآليات التحكـ المعرفي مثؿ
مثبل ،نجد أف األفراد الذيف يؤدوف بطريقة أفضؿ في مياـ المدى المعقد يفعموف ذلؾ
الكؼ ً .
جزئيا؛ أل نيـ يكونوف أفضؿ في ضبط التداخؿ االستباقي مف المحاوالت السابقة (Bunting,
ً
) ، 2006;Unsworth & Engle, 2007وبالمثؿ فإف األفراد الذيف يؤدوف بشكؿ أفضؿ

أيضا ،وتتنبأ
في مياـ المدى المعقد أكثر دقة في تجارب االستدراج في ميمة ً n- back
تجارب االستدراج َّ
بالذكاء السائؿ بشكؿ أفضؿ مف التجارب غير االستدراجية (Gray et al.,
) ، 2003; Kane et al., 2007; Burgess et al., 2011كذلؾ ،تتنبأ المياـ التي تضع
كثير مف المتطمبات عمى التحكـ المعرفي والقميؿ عمى الذاكرةَّ ،
بالذكاء السائؿ (Dempster
ًا
)& Corkill, 1999
أيضا
ومع أف نظرية االنتباه التنفيذي حظيت بدعـ كبير ،إال أنيا تعرضت النتقادات ً

لكوف الدليؿ التَّ
جريبي يعتمد بشكؿ كبير عمى الدراسات الَّتي تستخدـ مياـ المدى المعقد  ،فقد
ِّ
يؤدي شخص فوؽ المتوسط في مياـ المدى المعقد؛ ألنو ينفذ إستراتيجية فاعمة ،وليس ألنو
يمتمؾ سعة ذاكرة عاممة كبيرة.
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نطام االنتباٍ َالتحهم فٌّ
أثبتت بحوث حديثة وجود ارتباطات بيف مياـ نطاؽ االنتباه والذكاء السائؿ ،والتي
عادة ما تكوف قوية مثؿ االرتباطات المبلحظة بيف مياـ المدى المعقد والذكاء السائؿ
) ، (Cowan et al., 2006; Barton, Ester, & Awh 2009لكننا بحاجة إلى إجراء
مزيد مف البحوث حوؿ العبلقة بيف مياـ نطاؽ االنتباه ،ومياـ المدى المعقد ،والذكاء السائؿ.

االحتفاظ الهشط َاالسرتجاع املُجٌ
يري كبل مف ) (Unsworth & Engle, 2007أف ھناك آليتيف منفصمتيف خاصتيف
بالمجاؿ العاـ تؤثراف في سعة الذاكرة العاممة ،وھما:
-

مكوف انتباه حركي مسؤوؿ عف االحتفاظ بالمعمومات في صورة يسيؿ الوصوؿ إلييا

-

مكوف بحث احتمالي معتمد عمى اإلشارات ،مسؤوؿ عف البحث عف المعمومات التي
فُقدت مف بؤرة تركيز االنتباه.

مثبل ،عندما يؤدي ُمشارؾ ميمة مدى معقد ،فإف مكوف االنتباه الحركي يكوف ضروريًّا
ً
لربط المعالجة ومتطمبات تخزيف المعمومات لمميمة واإلبقاء عمى العناصر الواجب تذكرىا في
حالة يسيؿ الوصوؿ إلييا .يكوف مكوف البحث ضروري عند إشارة استرجاع العناصر التي
يجب تذكرىا والتي قد تختفي مف بؤرة تركيز االنتباه بسبب متطمبات مكوف المعالجة في
الميمة.
عصبيا
نموذجا
وعمى الرغـ مف أف ) (Unsworth & Engle, 2007ال يقدماف
ً
ً
لنظريتيما ،إال أف عمميات االنتباه الحركي المتضمنة في تفسيرھما جاءت متسقة مع النماذج
الحسابية الحالية لمذاكرة العاممة التي تتضمف قشرة الفص الجبيي  ،والقشرة الحزامية
األمامية ،والفص الجداري باعتبارىا مناطؽ تشارؾ في االحتفاظ النشط ،والتحديث ،ومراقبة
المعمومات في الذاكرة العاممة .وفي الحقيقة فإف دراسات التصوير العقمي لمياـ المدى المعقد
تظير أف قشرة الفص الجبيي ،والقشرة الحزامية األمامية ،والمناطؽ الجدارية تشارؾ بقوة
أفضؿ في مياـ المدى المعقد أكثر مما تكوف عميو في أثناء مياـ المدى البسيط .كما توقع
أيضا ألداء
) (Unsworth & Engle, 2007فكرة أف الفصوص الصدغية الوسطى ميمة ً
نسبيا ،وقد قاؿ الباحثاف ،بصفة خاصة ،إف عممية البحث
الذاكرة العاممة ،وھذا توقع جديد
ً
المعتمدة عمى اإلشارات المستخدمة في أثناء االسترجاع تعتمد عمى نشاط منسؽ بيف قشرة
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أيضا مع
الفص الجبيي والفص الصدغي األوسط؛ لذلؾ ،فإف وجية النظر ھذه متسقة ً
النماذج الحسابية التي تستكشؼ التفاعؿ بيف قشرة الفص الجبيي والفص الصدغي األوسط

في عدة صور مف مياـ الذاكرة  ،وفي الواقع فإف إحدى دراسات التصوير بالرنيف المغناطيسي
الحصيني في أثناء
الوظيفي الحديثة أشارت إلى زيادة نشاط قشرة الفص الجبيي والنشاط ُ
عممية االسترجاع في مياـ المدى المعقد أكثر مف االسترجاع في مياـ المدى البسيط
)(Chein et al., 2010

مهظُر اآللّٕ املتعذدٔ
وفقا لوجية نظر

) (Unsworth & Engle, 2007فأف ھناؾ آليات معرفية

متعددة خاصة بالمجاؿ العاـ تؤسس العبلقة بيف قدرة الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ .فالنماذج
أيضا تقسـ الذاكرة العاممة إلى آليات يسيؿ الفصؿ بينيا .
الحسابية وبيانات التصوير الدماغي ً
ومف أھـ تمؾ اآلليات نطاؽ االنتباه وضبطو ،التحديث ومراقبة التناقض ،وضبط التداخؿ،
وضبط االسترجاع .لقد ُربطت ھذه اآلليات باألنشطة العصبية في مناطؽ معينة مف الدماغ،
مثؿ :وصبلت قشرة الفص الجبيي -الجدارية الخاصة بنطاؽ االنتباه وضبطو؛ شبكة قشرة
الفص الجبيي – القشرة الحزامية األمامية -النواة القاعدية -المياد لتحديث التشابؾ
الحصيف
ومراقبتو؛ والفص الجبيي العموي لضبط التداخؿ؛ ووصبلت قشرة الفص الجبھي ُ -

لضبط االسترجاع ;(Blumenfeld & Ranganath, 2006; Jonides et al., 2008
)Chein, et al., 2010

االجتاٍ احلالْ :

تدريب الذاكرة العاممة لتعزيز َّ
الذكاء أحد التفسيرات التي توضح العبلقة بيف سعة

الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ ھً أف سعة الذاكرة العاممة تعيؽ السموؾ الذكي .ووفقًا ليذا

المنظور ،إذا كاف الناس قادريف عمى زيادة سعة الذاكرة العاممة ،فإنيـ سوؼ يستطيعوف
زيادة ذكائيـ  ،فقد توصمت دراسة (Jaeggi, Buschkuehl, Jonides, & Perrig,
) 2008بأف التدريب عمي مياـ المثير السابؽ  n-backأدي إلي زيادة سعة الذاكرة العاممة ،
وبالتالي أنعكس عمي األداء في اختبارات الذكاء السائؿ

- 841 -

فاعلية تدريب الذاكرة العاملة والضبط االنتباهي ....................................................................

مف خبلؿ ما سبؽ فاف الذاكرة العاممة كبنية مفيدة جدًّا في ميداف عمـ َّ
النفس،
وأظيرت قياسات سعة الذاكرة العاممة وجود اقتراف قوي بينيا وبيف قياسات َّ
الذكاء؛ ما يفسر
عمى األقؿ نصؼ التبايف في َّ
الذكاء السائؿ ؛ ألف اختبارات سعة الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ
تستغؿ آليات معرفية متعددة متعمقة بالمجاؿ العاـ المطموبة لئلبقاء النشط وسرعة التحكـ في
استرجاع المعمومات كما تشير البحوث المعاصرة إلى أف تدريب الذاكرة العاممة ،أو جوانب
معينة منيا ،يزيد َّ
الذكاء السائؿ .مع ذلؾ ،فإننا نحتاج إلى مزيد مف البحوث لكشؼ تحقؽ
ثبات ھذه النتائج واستمرارھا.
وتأتي الدراسة الحالية في محاولة لبياف أثر تدريب الذاكرة العاممة  ،والتدريب عمي الضبط
االنتباىي وأثر ذلؾ عمي الذكاء السائؿ

فزَض الذراسٕ:
 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية األولي
والضابطة عمي مقياس مياـ الذاكرة العاممة ببرنامج  N Backلصالح التجريبية األولي
 -8توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية الثانية
والضابطة عمي مقياس مياـ الضبط االنتباىي لصالح التجريبية الثانية
 -8توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعات الثبلث التجريبية
األولي  ،والتجريبية الثانية  ،والضابطة عمي مقياس الذكاء السائؿ

إجزاءات الذراسٕ
- 1مهًج الذراسٕ:
لئلجابة عف تساؤالت الدراسة ،اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي ،وذلؾ لئلجابة عف
تساؤالت محدده سمفا  ،وبعد تدخؿ مف الباحث في مجرياتيا ويستطيع الباحث أف يتفاعؿ
معيا بشكؿ عممي وموضوعي 0واستخداـ المقارنة وذلؾ لموقوؼ عمي أىـ الفروؽ  ،كما
واتبعت تصميـ قبمي – بعدي لثبلث مجموعات مجموعتاف تجريبيتاف  ،والثالثة ضابطة ؛
والشكؿ رقـ ( )1التالي يوضح التصميـ التجريبي الذي جرى تطبيقو بالدراسة:
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المجموعة التجريبية

المجموعة التجريبية الثانية

المجموعة الضابطة

األولي
القياس القبمي ؿ  :الذاكرة العاممة  ،الضبط االنتباىي  ،الذكاء السائؿ

التدريب باستخداـ مياـ

التدريب باستخداـ مياـ الضبط

لـ تتمؽ أي

الذاكرة العاممة لمدة أربع

االنتباىي لمدة أربع أسابيع (83

تدريب

أسابيع ( 83جمسة)

ا
جمسة)

القياس البعدي ؿ  :الذاكرة العاممة  ،الضبط االنتباىي  ،الذكاء السائؿ
شكم ( )1انتصًيى انتجزيبي نهذراست

عّهٕ الذراسٕ:
بمغت عينة الدراسة ( )131فرد تـ تقسيمييـ الي عينتيف األولي ( )41مف المعمميف
بعد الخدمة  ،تراوحت أعمارىـ مف ( )21 -21سنة تـ اختيارىـ عف طريؽ عينة كرة الثمج
(Snowball Sampleفييا يتعرؼ الباحث عمى فرد مف المجتمع األصمي  ،يقوده لفرد آخر
وىكذا يتسع نطاؽ معرقة الباحث بيذا المجتمع  ،وتسمى أيضا بالعينة المتضاعفة)  ،و تـ
تقسيمييـ إلي ثبلث مجموعات (المجموعة األولي تجريبية وعددىـ  81فرد تـ تطبيؽ مياـ
الذاكرة العاممة عمييـ  ،المجموعة الثانية تجريبية وعددىـ  81فرد وتـ استخداـ مياـ الضبط
االنتباىي  ،والمجموعة الثالثة ضابطة وبمغ عددىـ  81فرد)  ،والعينة الثانية ( )41مف
طبلب كمية التربية بالوادي الجديد تراوحت أعمارىـ مف ( )88-81سنة تـ اختيارىـ مف
طبلب الفرؽ الثالثة وتـ تقسيميـ عشوائيا إلي ثبلث مجموعات أيضا (المجموعة األولي
تجريبية وعددىـ  81طالب تـ تطبيؽ مياـ الذاكرة العاممة عمييـ  ،المجموعة الثانية تجريبية
وعددىـ  81طالب وتـ استخداـ مياـ الضبط االنتباىي  ،والمجموعة الثالثة ضابطة وبمغ
عددىـ  81طالب)
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وعند اختيار أفراد العينة تـ استبعاد كبل مما يمي  :أصحاب األمراض النفسية
والجسدية التي تؤثر عمي الوظائؼ المعرفية  ،واألفراد الذيف يتناولوف أدوية تؤثر عمي
الوظائؼ المعرفية  ،واألفراد الذيف ال يجدوف استعماؿ الحاسب اآللي  ،واألفراد الذيف لدييـ
ضعؼ في البصر أو السمع  ،وذلؾ بمقابمة منظمة بيف الباحث وأفراد العينة  ،وتـ التكافؤ
بيف المجموعات الثبلث في العمر  ،والذكاء السائؿ وذلؾ باستخداـ تحميؿ التبايف األحادي
 One way ANOVAوالذي جاءت نتائجو كما يوضحيا الجداوؿ رقـ ()4 ، 8، 8 ، 1
التالية:
جذول()1
انًتىسطاث واالَحزافاث انًعياريت نًتغيزي انعًز وانذكاء انسائم نعيُت انًعهًيٍ بعذ انخذيت
االَحزاف انًعياري
انًتىسظ
انعذد
انًجًىعت
انًتغيز
2.54
63.97
30
انضابطت
انعًز
2.43
63.43
30
انتجزيبيت األوني
2.51
63.83
30
انتجزيبيت انخاَيت
2.26
3.83
30
انضابطت
انذكاء
انسائم
2.11
4.13
30
انتجزيبيت األوني
2.11
3.43
30
انتجزيبيت انخاَيت
جذول()2
َتائج تحهيم انتبايٍ نهفزوق بيٍ انًجًىعاث انخالث في انعًز وانذكاء انسائم نعيُت انًعهًيٍ بعذ
انخذيت
يستىي
ليًت
يتىسظ
درجاث
يجًىع
انًتغيز يصذر انتبايٍ
انذالنت
ف
انًزبعاث
انحزيت
انًزبعاث
.690
.372
2.311
2
4.622
بيٍ
انعًز
غيز دانت
انًجًىعاث
6.213
87
540.500
داخم
انًجًىعاث
89
545.122
انًجًىع
.457
.791
3.700
2
7.400
بيٍ
انذكاء
غيز دانت
انًجًىعاث
انسائم
4.678
87
407.000
داخم
انًجًىعاث
89
414.400
انًجًىع

يتضح مف الجدوالف ( )8 ، 1السابقاف أف قيمة "ؼ" غير دالة إحصائيا والفروؽ بيف
المتوسطات فروؽ ظاىرية ليست ليا داللة إحصائية مما يدؿ عمي تكافؤ المجموعات الثبلث
في العمر والذكاء السائؿ قبؿ تطبيؽ التجربة
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جذول()3
انًتىسطاث واالَحزافاث انًعياريت نًتغيزي انعًز وانذكاء انسائم نعيُت طالب كهيت انتزبيت
االَحزاف انًعياري
انًتىسظ
انعذد
انًجًىعت
انًتغيز
.6611
20.550
30
انضابطت
انعًز
.8339
20.667
30
انتجزيبيت األوني
.5979
20.433
30
انتجزيبيت انخاَيت
6.383
42.23
30
انضابطت
انذكاء
انسائم
6.745
41.57
30
انتجزيبيت األوني
6.903
42.73
30
انتجزيبيت انخاَيت
جذول()4
َتائج تحهيم انتبايٍ نهفزوق بيٍ انًجًىعاث انخالث في انعًز وانذكاء انسائم نعيُت طالب كهيت انتزبيت
ليًت يستىي
درجاث يتىسظ
يجًىع
يصذر انتبايٍ
انًتغيز
انذالنت
ف
انحزيت انًزبعاث
انًزبعاث
انعًز بيٍ انًجًىعاث
.443
.822
.408
2
.817
غيز دانت
داخم
.497
87
43.208
انًجًىعاث
انًجًىع
89
44.025
انذكاء بيٍ انًجًىعاث
.795
.230 10.278
2
20.556
انسائم
غيز دانت
داخم
44.628
87
3882.600
انًجًىعاث
انًجًىع
89
3903.156

يتضح مف الجدوالف ( )4 ، 8السابقاف أف قيمة "ؼ" غير دالة إحصائيا والفروؽ بيف
المتوسطات فروؽ ظاىرية ليست ليا داللة إحصائية مما يدؿ عمي تكافؤ المجموعات الثبلث
في العمر والذكاء السائؿ قبؿ تطبيؽ التجربة

أداوت الدراسة

مًام الذانزٔ العاملٕ  :N- Back Taskتـ استخداـ ىذه المياـ في التدريب وفي قياس
سعة الذاكرة العاممة أيضا  ،وتـ تنزيؿ  Demoعمي جياز حاسب آلي محموؿ مف خبلؿ
معمؿ عمـ النفس  Psycholabeالمتوفر عمي موقع  Psytoolkitوموقع Millisecond
وباستخداـ برنامج  Inquisit 5الذي تـ تحميمو عمي نفس جياز الحاسب اآللي المحموؿ،
ويطمؽ عمييا مياـ المثير السابؽ وعمى المشارؾ في ىذه الميمة أف يتذكر عدد المرات التي
يظير فييا المثير الصوتي أو المكاني السابؽ .في ىذه المياـ ُ ،يعرض عمى المشارؾ سمسمة
مف المثيرات ،واحد في كؿ مرة ،وعادة ما ُيعرض المثير كؿ ثانيتيف أو ثبلثة ،وعميو أف يحدد إذا

لفظيا مثؿ الحروؼ والكممات ،وقد
ما كاف المثير الحالي مطابقًا لمسابؽ أـ ال .قد يكوف ھذا المثير ً
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يكوف أشياء بصرية ،أو مواقع مكانية  ،واستخدمت في ىذه الدراسة مياـ مزدوجة بحيث يتـ
عرض أصوا ت الحروؼ وموقع ظيور تمؾ الحروؼ عمي شاشة الكمبيوتر (استخدمت ميمة
تذكر مكاف أو صوت الحرؼ مره واحدة  1-backلمخمؼ وكذلؾ ميمة تذكر مكاف أو صوت
الحرؼ مرتيف لمخمؼ  2-backأو ميمة تذكر مكاف و صوت الحرؼ ثبلث مرات لمخمؼ 3-
 ) backفاذا كاف الصوت مطابؽ يضغط المفحوص الحرؼ  Lعمي يميف الشاشة  ،واذا كاف
المكاف مطابؽ يضغط المفحوص الحرؼ  Aعمي يسار الشاشة  ،في كؿ جمسة تـ عرض 81
محاولة مع اختبلؼ قيمة  Nوعمي المفحوص أف يستجيب ؿ  14محاولة استجابة صحيحة
وتستغرؽ كؿ محاولة  211ممي ثانية والفاصؿ الزمني  8211ممي ثانية وعميو الوقت الكمي
لمتجربة  8111ممي ثانية  ،وتـ قياس الذاكرة العاممة عف طريؽ مجموع اإلجابات الصحيحة ،
(تذكر مكاف أو صوت الحرؼ مرتيف لمخمؼ  ) 2-backويهاو انذاكزة انعايهت يىجىدة عهي
انًىلع االنكتزوَي http://brainworkshop.sourceforge.net/download.html
وفي الدراسة الحالية تـ حساب الثبات لميمة المثير السابؽ بالتطبيؽ عمي عينة استطبلعية
بمغ عددىا  21طالب عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباؾ فبمغ معامؿ الثبات 1.32لعدد اإلجابات
الصحيحة  1.31 ،لمتوسط زمف رد الفعؿ لئلجابات الصحيحة

مًام الضبط االنتبايْ :
يشير الضبط التنفيذي المركزي إلي الناحية التوجييية أو التحضيرية لبلنتباه والتي
تجعؿ الفرد يستمر في مواجية التشتت واألفكار غير ذات الصمة بالميمة مثؿ أنواع مختمفة
مف القمؽ واالنشغاالت بالجوانب التقويمية لفشميـ ،والذي يشغؿ سعة الذاكرة العاممة.وقد
أظيرت الدراسات أف الفروؽ الفردية في سعة الذاكرة العاممة تنعكس مف خبلؿ األداء عمي
ميمة ستروب  ، Stroop Tasksوالتي تمعب دو ارً كبي ارً في الحاالت التي يقود فييا التداخؿ

إلي استعادة االستجابات التي تتصارع بدورىا مع الميمة الحالية ( .)Baddeley ,2002وقد
قاـ أبرامز  Abrams,2002بإعداد مقياس ستروب ضمف مجموعة مف البرامج النفسية
المبرمجة المعروؼ ( ( )psycholabeأمؿ محمود السيد  ) 8118 ،ومياـ Abram
المحوسبة لقياس ظاىرة ستروب تتفؽ مع ما استخدـ في دراسات (أمؿ محمود السيد ،
8118؛ منير جماؿ  ،السيد كامؿ الشربيني  8114 ،؛ محمود السيد 8112 ،؛ محمد عمي
مصطفي 8114،؛ محمد الراجي  8111،؛ أمؿ محمود السيد 8112 ،؛ محمد عبد الرءوؼ
. ) 8112

واستخدمت ميمة ستروب في قياس مكوف الضبط األ نتباىي العتمادىا عمي
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تأثير كؿ مف األلواف وأسماء األلواف واأللواف المستخدمة في كتابة أسماء تمؾ األلواف  .وذلؾ
مف خبلؿ الضغط عمي المفاتيح الصحيحة .وتمثؿ الحالة السابقة نوعاً مف التداخؿ  ،عندما

تقود معامبلت معينو ذات صمو أو ناشئة عف ميمة محددة إلي إيقاؼ أو تعطيؿ تجييز
معمومة أخري مرتبطة بميمة ثانية  ،وىكذا يشير أثر ستروب إلي السعة التجييزية المحدودة
لدي اإلنساف التي تخضع لآللية التنفيذية اإلشرافية بالذاكرة العاممة وبمكوف الضبط التنفيذي
المركزي وىناؾ ثبلث حاالت تظير عمييا األلواف وىي:
احلالٕ األَلْ  :احلالٕ احملاِذٔ  Neutral Condition :وفييا يتـ عرض حرؼ Xمموف
بالموف األحمر أو األخضر أو األزرؽ أو األصفر وىذه الحروؼ ليس ليا معني.
احلالٕ الثانّٕ :احلالٕ املتُافقة  Consistent Condition :وفييا يتـ عرض كممات
أحمر ،أخضر ،أزرؽ  ،أصفر .ويكوف لوف الحبر مطابؽ لمعني الكممة وىنا تصبح االستجابة
عمى ىذه الميمة سريعة أي يقؿ زمف رد الفعؿ)Reaction Time (RT
احلالٕ الثالثٕ :احلالٕ غري املتُافكٕ  Inconsistent Condition :ويتـ فييا عرض
الكممات أحمر ،أخضر ،أزرؽ  ،أصفر ،ويكوف لوف الحبر مخالفاً لمعني الكممة وىنا تصبح
االستجابة عمى ىذه الميمة بطيئة أي يزداد زمف رد الفعؿ. RT

مًمٕ سرتَب املستخذمٕ للتذرِب يف الذراسٕ احلالّٕ:
وذلؾ لمتدريب عمي الضبط االنتباىي  ،وتـ تنزيؿ  Demoعمي جياز حاسب آلي
محموؿ مف خبلؿ معمؿ عمـ النفس  Psycholabeالمتوفر عمي موقع  Psytoolkitوموقع
 Millisecondوباستخداـ برنامج  Inquisit 5الذي تـ تحميمو عمي نفس جياز الحاسب
اآللي المحموؿ وميمة ستروب ىي عبارة عف نسخة حاسوبية عمي غرار ميمة ستروب
األصمية ويطمب مف المفحوص األداء عمي تمؾ الميمة  ،وتتضمف تمؾ الميمة أربع كممات
بالمغة االنجميزية ىي  Red - Green – Blue- Yellowتظير فرادي في مركز شاشة
الحاسب دائما بحيث يكوف لوف تمؾ الشاشة أسود باستمرار عدا لوف الكممة الذي قد يظير
بموف مطابؽ لمعناىا  ،كأف تظير كممة  Redبموف أحمر مثبل فتسمي تمؾ الحالة مطابقة
 ، Congruentأو تظير بموف أخضر مثبل فتكوف تمؾ الحالة غير متطابقة
 ، Incongruentوتضمف تمؾ الميمة أربعيف محاولة يستجيب ليا المفحوص في الغالب
في زمف ما دقيقتيف الي خمس دقائؽ  ،بحيث يطمب منو أف يستجيب فقط لموف الكممة وليس
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لمنطوقيا  ،وذلؾ مف خبلؿ الضغط عمي مفتاح مف أربعة مفاتيح عمي لوحة المفاتيح ىي
الضغط عمي مفتاح( ) Rعندما يري لوف الكممة أحمر أو الضغط عمي مفتاح (  ) Gاذا كاف
لوف الكممة أخضر أو مفتاح ( ) Bاذا كاف لوف الكممة أخضر أو مفتاح (  ) Yاذا كاف لوف
الكممة أصفر0
وتبدأ التجربة بأف ينبو الفاحص عمي المفحوص أال ييتـ بقراءة الكممات وأف ييتـ
فقط بألوانيا ،ثـ يطمب منو الضغط عمي مفتاح  Spaceليبدأ البرنامج في تسجيؿ استجابات
المفحوص فو ار  ،مع مبلحظة أف البرنامج يعطي المفحوص تغذية راجعو بعد كؿ محاولة ،
فاف كانت استجابتو صحيحة تظير لو كممة  Correctواذا كانت استجابتو غير صحيحة
تظير لو كممة  ، Wrongوفي الحالتيف تظير المحاولة التالية بعد التغذية الراجعة مباشرة ،
وبعد انتياء االربعيف محاولة يظير عمي الشاشة السوداء تقرير بالنتائج مسجؿ فيو زمف
استجابة المفحوص عمي الحاالت المطابقة بالممي ثانية  ،وكذلؾ الحاالت غير المطابقة ،
وكذلؾ الفارؽ الزمني بينيما  ،ثـ يقوـ الفاحص بالضغط عمي مفتاح  Spaceإلنياء التجربة
ليذا المفحوص فيظير أسفؿ الشاشة السوداء زر يضغط عميو إلظيار النتائج ونسخيا
وتتضمف النتائج عدد االستجابات الصحيحة  ،ثـ تعاد التجربة بنفس الكيفية لمفحوص آخر
وىكذا  ،في كؿ جمسة تـ عرض  81محاولة يستجيب المفحوص ؿ  14محاولة استجابات
صحيحة حتي نياية المحاولة  ،وتـ التنوع في مياـ ستروب (لتشمؿ حروؼ  ،وكممات ،
وأشكاؿ)0
وتـ قياس الضبط االنتباىي في الدراسة الحالية بأعداد مياـ عمي غرار مياـ ستروب
تتضمف ست مراحؿ مع اختبلؼ زمف العرض في كؿ مرحمة عف المرحمة األخرى فيكوف
العرض بطئ في المرحمة األولي ثـ يسرع بالتدريج حتي يكوف سريع جدا في المرحمة
السادسة  ،وتتضمف الميمة  2كممات بالمغة العربية ( أزرؽ  ،أصفر ،أ خضر  ،وردي ،
أحمر  ،رمادي  ،بني) تظير فرادي في مركز شاشة الحاسب دائما بحيث يكوف لوف تمؾ
الشاشة أسود باستمرار عدا لوف الكممة الذي قد يظير بموف مطابؽ لمعناىا  ،كأف تظير
كممة  Redبموف أحمر مثبل فتسمي تمؾ الحالة مطابقة  ، Congruentأو تظير بموف
أخضر مثبل فتكوف تمؾ الحالة غير متطابقة  ، Incongruentوتضمف تمؾ الميمة خمسيف
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محاولة يستجيب ليا المفحوص في الغالب في زمف ما بيف دقيقتيف الي خمس دقائؽ ،
بحيث يطمب منو أف يستجيب فقط لموف الكممة وليس لمنطوقيا0
وقد أجريت العديد مف الدراسات لمتحقؽ مف صدؽ وثبات ميمة ستروب مثؿ دراسة
(محمود السيد  ) 8112 ،حيث تـ حساب الثبات لميمة ستروب عف طريؽ معامؿ ألفا
كرونباؾ لعينة الطبلب وبمغ معامؿ الثبات(  ) 1038وبمغت قيمة الصدؽ التمييزي بحساب
قيمة النسبة الحرجة (  (12.41وتساوى قيمة ت (  ) 8.84وىى دالة عند مستوى 1011
ودراسة( منير حسف جماؿ  ) 8112 ،حيث جاءت نتائج ثبات المقياس بإعادة بمعادلة ألفا
كرونباؾ(  )1.42بينما جاءت نتائج الصدؽ المرتبط بالمحؾ  ..33وفي الدراسة الحالية تـ
حساب الثبات لميمة ستروب بالتطبيؽ عمي عينة استطبلعية بمغ عددىا  21طالب عف
طريؽ معامؿ ألفا كرونباؾ فبمغ معامؿ الثبات(  )1.32لعدد االستجابات الصحيحة (،
 ) 1.32لزمف رد الفعؿ  ،وتـ قياس الضبط االنتباىي عف طريؽ مجموع االجابات الصحيحة

اختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية (SPM) Standard progressive
)8991( Matrixes
َصف االختبار :
يتألَّؼ االختبار الذي أعده رافف " "John Ravenمف  60بنداً موزعة عمى خمس

مجموعات متدرجة في صعوبتيا ،يبدأ االختبار ببنود واضحة بذاتيا عمى نحو كبير ،ثـ تأخذ
كؿ مصفوفة ش ّكبلً معيناً نزع
ىذه البنود تدريجياً في التزايد في مستوى صعوبتيا .ىذا وتحوي ّ
منو جزء معيف ،ويجب عمى المفحوص اختيار ىذا الجزء الناقص مف البدائؿ الستة أو
الثمانية الموجودة أسفؿ المربع.
ىذا وقد قّنف االختبار في العديد مف دوؿ العالـ منيا بريطانيا بمد المنشأ والواليات المتحدة

األمريكية وألمانيا واستراليا ،وذلؾ بتطبيقيو عمى عينات واسعة ،وفي ىذه البمداف جميعيا
استخرجت لبلختبار معايير ميئنية .وفي البيئة العربية تـ تقنينو ( مصر  ،السعودية ،
الكويت ،عماف  ،ليبيا  ،الخرطوـ  ،العراؽ  ،و سوريا)
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تعلّمات االختبار :
تضمنت تعميمات االختبار  ،طريقة االجابة عف فقراتو باستخداـ ورقة اجابة منفصمة
مرفقو مع االختبار ويوجد تحت كؿ فقرة ستة بدائؿ بالنسبة لممجموعات الثبلثة مف االختبار
(أ  ،ب  ،ج) أما المجموعتيف (د ،ىػػػ) فأماـ كؿ فقرة ثمانية بدائؿ  ،واحد منيا فقط ىو
الجواب الصحيح وبقية االختيارات جميعيا خاطئة  ،وطمب منيـ اختيار البديؿ الذي يرونو
صحيحا  ،مع االجابة عمي جميع الفقرات  ،وال تترؾ أي فقرة بدوف اجابة  ،وعدـ اختيار أكثر
مف اجابة عمي الفقرة الواحدة0

التجزبٕ االستطالعّٕ :
تـ تطبيؽ االختبار عمي عينة استطبلعية بمغت  21طالب وطالبة بيدؼ التأكد مف
وضوح التعميمات وتحديد الزمف الذي تستغرقو االجابة عف االختبار  ،والكشؼ عف الفقرات
التي تتطمب أي توضيح  ،وكذلؾ التأكد مف ثبات االختبار وقد تبيف ما يمي :
 تعميمات االختبار كانت واضحة مف قبؿ الطبلب المدي الزمني لئلجابة ( )41 – 81دقيقة بمتوسط قدره  82دقيقة -جميع الفقرات واضحة ومفيومة مف قبؿ جميع أفراد العينة

التهاسل الذاخلْ لالختبار:
لمتحقؽ مف االتساؽ الداخمي تـ حساب معامؿ ارتباط (بيرسوف) بيف كؿ فقرة مف فقرات
االختبار والدرجة الكمية لبلختبار ،وذلؾ لمعرفو مدى ارتباط واتساؽ فقرات االختبار  ،والجدوؿ
رقـ (  )2التالي يوضح ىذه النتائج:
جذول ( ) 5يعايالث االرتباط بيٍ انفمزاث وانذرجت انكهيت نالختبار
انعبارة

يعايم
االرتباط

انعبارة

يعايم
االرتباط

انعبارة

يعايم
االرتباط

انعبارة

يعايم
االرتباط

انعبارة

يعايم
االرتباط

انعبارة

يعايم
االرتباط

1
2
3

**.893
**.827
**.834

11
12
13

**.723
**.820
**.802

21
22
23

**.852
**.750
**.748

31
32
33

**.753
**.832
**.840

41
42
43

**.775
**.755
**.746

51
52
53

**.834
**.746
**.749

4
5

**.889
**.784

14
15

**.849
**.891

24
25

**.766
**.731

34
35

**.755
**.774

44
45

**.809
**.816

54
55

**.733
**.800

6
7
8
9

**.891
**.737
**.824
**.778

16
17
18
19

**.881
**.891
**.888
**.731

26
27
28
29

**.859
**.728
**.853
**.740

36
37
38
39

**.809
**.746
**.728
**.721

46
47
48
49

**.802
**.761
**.767
**.762

56
57
58
59

**.873
**.744
**.726
**.836

11

**.751

21

**.731

31

**.730

41

**.825

51

**.764

61

**.892

** دال عُذ ()1.11
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يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ بػػػاف فقػػػرات االختبػػػار تتمتػػػع بمعػػػامبلت ارتبػػػاط قويػػػو ودالػػػو
إحصائياً عند مستوي ( )1011مع الدرجة الكمية لبلختبار وىػذا يػدؿ عمػي أف االختبػار بعباراتػو
يتمتع باتساؽ داخمي عالي 0

 -الثبات بطزِكٌ ألفا  -نزَنباخ :Alpha

تـ حساب قيمو معامؿ ألفا لبلختبار ككؿ وبمغ ) (0.854وىذا دليؿ كافي عمى أف االختبار

يتمتع بمعامؿ ثبات عالي  ،وداؿ إحصائيا عند مستوي داللة ( ، )0.01وبذلؾ يكوف صالحاً
لبلستخداـ

تصحّح االختبار :
تـ تصحيح االختبار عمي أساس إعطاء درجة واحدة لئلجابة الصحيحة عف كؿ فقرة
اختبارية  ،وصفر لئلجابة الخاطئة  ،أما الفقرات المتروكة أو المجاب عنيا بأكثر مف اجابة
تعتبر مف الفقرات الخاطئة  ،وبالتالي تكوف درجة المفحوص مساوية لمجموع االجابات
الصحيحة  ،وعميو تكوف الدرجة أقؿ درجة صفر وأعمي درجة 0 21

حذَد البحث:
يتحدد البحث الحالي بحدود مكانية وبشرية وزمانية إذ يقتصر ىذا البحث عمى طبلب
كمية التربية  ،و المعمميف بعد الخدمة مف التخصصات المختمفة في العاـ الدراسي 8113
 8114/ـ .

نتائج الذراسٕ َمهاقشتًا :
لمتحقؽ مف الفرض األوؿ والذي ينص عمي " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية األولي والضابطة عمي مقياس مياـ الذاكرة العاممة
ببرنامج  N Backنصانح انًجًىعت انتجزيبيت األوني" استخدـ الباحث اختبار "ت" لعينتيف
مستقمتيف والذي جاءت نتائجو كما يوضحيا الجدوالف رقـ ( )2 ، 2التالياف:
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جذول(َ )6تائج اختبار "ث" نعيُتيٍ يستمهتيٍ نهفزوق بيٍ يتىسطي انًجًىعت انتجزيبيت األوني
وانًجًىعت انضابطت في انتطبيميٍ انمبهي و انبعذي نًهاو انذاكزة انعايهت (يجًىع اإلجاباث
انصحيحت نعيُت انًعهًيٍ بعذ انخذيت)
حجى
يزبع
يستىي
ليًت ث
االَحزاف
انًتىسظ
انًجًىعت
انتطبيك
انتأحيز
ايتا
انذالنت
انًعياري
1.264
1.18
انضابطت
انمبهي
.664
18.20
غيز دانت
انتجزيبيت
1.112
17.93
األوني
.000
10.16
انضابطت
انبعذي
2.67
.583
18.27
0.64
يزتفع
دانت عُذ
انتجزيبيت
1.155
20.67
1.11
األوني
جذول(َ )7تائج اختبار "ث" نعيُتيٍ يستمهتيٍ نهفزوق بيٍ يتىسطي انًجًىعت انتجزيبيت األوني
وانًجًىعت انضابطت في انتطبيميٍ انمبهي و انبعذي نًهاو انذاكزة انعايهت (يجًىع اإلجاباث
انصحيحت نعيُت طالب كهيت انتزبيت)
حجى
يزبع
يستىي
ليًت ث
االَحزاف
انًتىسظ
انًجًىعت
انتطبيك
انتأحيز
ايتا
انذالنت
انًعياري
1.188
1.331
1.343
17.70
انضابطت
انمبهي
غيز دانت
1.172
17.27
انتجزيبيت
األوني
2.44
0.60
.000
9.284
1.382
17.77
انضابطت
انبعذي
يزتفع
دانت عُذ
2.033
21.93
انتجزيبيت
1.11
األوني

يتضح مف جدولي ( )2 ،4السابقيف أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوي
داللة ( )1011بيف متوسطي المجموعتي ف التجريبية األولي والضابطة في التطبيؽ البعدي
لمياـ الذاكرة العاممة لصالح المجموعة التجريبية األولي  ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة ( )1011بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية األولي والضابطة
في التطبيؽ القبمي لمياـ الذاكرة العاممة مما يدؿ عمي فاعمية تدريب الذاكرة العاممة ببرنامج
 N Backعمي األداء عمي مياـ الذاكرة العاممة  ،ويتضح أيضا أف حجـ األثر كبير حيث
بمغ عمي الترتيب (  )1024 ، 1021والشكبلف رقـ ( )8 ، 8التالياف يوضحاف ىذه النتائج
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25

25

20

20
15

الضابطة

10

التجريبية
األولي

15
الضابطة
10

التجريبية األولي

5

5

0

0
القبلي

0

البعدي

شكم ( )2انًتىسطاث انحسابيت نهمياسيٍ انمبهي
وانبعذي نهًجًىعتيٍ انضابطت وانتجزيبيت
األوني نًمياس انضبظ االَفعاني (يجًىع
اإلجاباث انصحيحت نعيُت انًعهًيٍ)

0.5

1

1.5

2

شكم ( )3انًتىسطاث انحسابيت نهمياسيٍ انمبهي
وانبعذي نهًجًىعتيٍ انضابطت وانتجزيبيت األوني
نًمياس انضبظ االَفعاني (يجًىع اإلجاباث انصحيحت
نعيُت انطالب)

لمتحقؽ مف الفرض الثاني والذي ينص عمي " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية الثانية والضابطة عمي مقياس مياـ الضبط االنتباىي
نصانح انًجًىعت انتجزيبيت انخاَيت استخذو انباحج اختبار "ث" نعيُتيٍ يستمهتيٍ وانذي
جاءث َتائجه كًا يىضحها انجذوالٌ رلى ( )9 ، 8انتانياٌ:
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جذول()8
َتائج اختبار "ث" نعيُتيٍ يستمهتيٍ نهفزوق بيٍ يتىسطي انًجًىعت انتجزيبيت األوني وانًجًىعت
انضابطت في انتطبيميٍ انمبهي و انبعذي نًهاو انضبظ االَتباھي (يجًىع االجاباث انصحيحت نعيُت
انًعهًيٍ بعذ انخذيت)
انتطبيك

انًجًىعت

انًتىسظ

انمبهي

انضابطت
انتجزيبيت انخاَيت
انضابطت
انتجزيبيت انخاَيت

18.00
17.83
18.20
34.87

انبعذي

االَحزاف
انًعياري
3.040
3.425
2.905
3.972

ليًت ث
0.199
18.55

يستىي
انذالنت
1.834
غيز دانت
.000
دانت عُذ
1.11

يزبع
ايتا

0.
86

حجى
انتأحيز

4.88
يزتفع

جذول()9
َتائج اختبار "ث" نعيُتيٍ يستمهتيٍ نهفزوق بيٍ يتىسطي انًجًىعت انتجزيبيت األوني وانًجًىعت
انضابطت في انتطبيميٍ انمبهي و انبعذي نًهاو انضبظ االَتباھي (يجًىع االجاباث انصحيحت نعيُت
طالب كهيت انتزبيت)
حجى
يزبع
يستىي
ليًت ث
االَحزاف
انًتىسظ
انًجًىعت
انتطبيك
انتأحيز
ايتا
انذالنت
انًعياري
1.454
0.755
انضابطت
انمبهي
3.718
26.03
غيز دانت
انتجزيبيت
3.463
26.73
انخاَيت
.000
18.96
انضابطت
انبعذي
5.00
3.671
26.20
0.86
يزتفع
دانت عُذ
انتجزيبيت
2.793
42.17
1.11
انخاَيت

يتضح مف جدولي ( )4 ،3السابقيف أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوي
داللة ( )1011بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية الثانية والضابطة في التطبيؽ البعدي
لمياـ الضبط االنتباىي لصالح المجموعة التجريبية الثانية  ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة ( )1011بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية األولي والضابطة
في التطبيؽ القبمي لمياـ الذاكرة العاممة مما يدؿ عمي فاعمية التدريب عمي الضبط االنتباىي
عمي األداء عمي مياـ الضبط االنتباىي  ،ويتضح أيضا أف حجـ األثر كبير حيث بمغ عمي
الترتيب (  )1042 ، 1032والشكبلف رقـ ( )2 ،4التالياف يوضحاف ىذه النتائج
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40

45

35

40
35

30

30

25

الضابطة

25

الضابطة

20
20

التجريبية
الثانية

15

التجريبية الثانية

15

10

10

5

5

0

0
القبلي

القبلي

البعدي

شكم ( )4انًتىسطاث انحسابيت نهمياسيٍ انمبهي
وانبعذي نهًجًىعتيٍ انضابطت وانتجزيبيت انخاَيت
نًمياس انضبظ االَتباھي (يجًىع االجاباث
انصحيحت نهًعهًيٍ)

البعدي

شكم ( )5انًتىسطاث انحسابيت نهمياسيٍ انمبهي
وانبعذي نهًجًىعتيٍ انضابطت وانتجزيبيت انخاَيت
نًمياس انضبظ االَتباھي (يجًىع االجاباث
انصحيحت نهطالب)

لمتحقؽ مف الفرض الثالث والذي ينص عمي " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات درجات المجموعات الثبلث التجريبية األولي  ،والتجريبية الثانية  ،والضابطة عمي
مقياس الذكاء السائؿ استخذو انباحج اختبار تحميؿ التبايف األحادي One way ANOVA
والذي جاءت نتائجو كما توضحيا الجداوؿ رقـ ( )12 ، 14 ، 18 ، 18 ،11 ، 11التالية:
جذول()11
انًتىسطاث واالَحزافاث انًعياريت نهذكاء انسائم (انمياس انبعذي نهًعهًيٍ)
االَحزاف انًعياري
انًتىسظ
انعذد
انًجًىعت
انًتغيز
2.227
3.93
30
انضابطت
انذكاء
انسائم
1.993
12.60
30
انتجزيبيت األوني
1.446
15.33
30
انتجزيبيت انخاَيت

- 824 -

فاعلية تدريب الذاكرة العاملة والضبط االنتباهي ....................................................................
جذول()11
َتائج تحهيم انتبايٍ نهفزوق بيٍ انًجًىعاث انخالث في انذكاء انسائم (انمياس انبعذي نهًعهًيٍ)
حجى
يستىي
ليًت ف
يتىسظ
درجاث
يجًىع
يصذر
انًتغيز
انذالنت األحز"ايتا"
انًزبعاث
انحزيت
انًزبعاث
انتبايٍ
0.87
.000
289.166 1062.711
2
2125.422
بيٍ
انذكاء
انسائم انًجًىعاث
يزتفع
دانت
3.675
87
319.733
داخم
عُذ
انًجًىعاث
1.11
89
2445.156
انًجًىع

يتضح مف الجدوليف ( ) 4 ، 3السابقيف أف قيمة (ؼ) دالة أحصائيا عند مستوي
داللة ( ) 1011مما يدؿ عمي وجود فروؽ دالة أحصائيا بيف متوسطات درجات المجموعات
الثبلثو في التطبيؽ البعدي لمقياس الذكاء السائؿ ولتحديد مصدر ىذه الفروؽ استخدـ
الباحث اختبار شيفيو لممقارنات البعدية والذي جاءت نتائجو كما يوضحيا الجدوؿ رقـ ()4
التالي:
جذول ()12
َتائج اختبار شيفيت نهًمارَاث انبعذيت نتحذيذ يصذر انفزق نهًعهًيٍ
انذالنت
انخطأ
يتىسظ انفزق
انًجًىعاث
يجًىعت
انًمارَت
.000
.495
*8.667
انضابطت
انتجزيبيت األوني
.000
.495
*-2.733
انتجزيبيت
انخاَيت
.000
.495
*11.400
انضابطت
انتجزيبيت انخاَيت
.000
.495
*2.733
انتجزيبيت
األوني

يتضح مف الجدوؿ ( ) 18السابؽ أنو  :توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوي داللة
( ) 1011بيف متوسطي المجموعة التجريبية األولي والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس
الذكاء السائؿ لصالح المجموعة التجريبية األولي  ،كما توجد فروؽ دالة احصائيا عند
مستوي داللة ( )1011بيف متوسطي المجموعة التجريبية الثانية والضابطة في التطبيؽ
البعدي لمقياس الذكاء السائؿ لصالح المجموعة التجريبية الثانية  ،كما توجد فروؽ دالة
احصائيا عند مستوي داللة ( ) 1011بيف متوسطي المجموعة التجريبية األولي والمجموعة
التجريب ية الثانية البعدي لمقياس الذكاء السائؿ لصالح المجموعة التجريبية الثانية  ،وىذا يدؿ
عمي أثر تدريب الذاكرة العاممة والضبط االنتباىي عمي تحسيف الذكاء السائؿ لممعمميف  ،وأف
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التدريب عمي مياـ الضبط االنتباىي أكثر فاعمية بالنسبة لمكبار حيث بمغ حجـ األثر
( )1032ويعد ىذا التأثير مرتفعا  ،والشكؿ رقـ ( )2التالي يوضح ىذه النتائج
جذول()13
انًتىسطاث واالَحزافاث انًعياريت نهذكاء انسائم (انمياس انبعذي نهطالب)
االَحزاف انًعياري
انًتىسظ
انعذد
انًجًىعت
انًتغيز
30
انضابطت
انذكاء
5.823
42.57
انسائم
30
انتجزيبيت األوني
5.679
46.60
30
انتجزيبيت انخاَيت
6.069
47.30
جذول()14
َتائج تحهيم انتبايٍ نهفزوق بيٍ انًجًىعاث انخالث في انذكاء انسائم (انمياس انبعذي نهطالب)
حجى
ليًت يستىي
درجاث يتىسظ
يجًىع
يصذر
انًتغيز
انذالنت األحز"ايتا"2
ف
انًزبعاث انحزيت انًزبعاث
انتبايٍ
0.12
.005 5.703 195.811
2
391.622
بيٍ
انذكاء
انسائم انًجًىعاث
يتىسظ
دال عُذ
34.332
87
2986.867
داخم
1.11
انًجًىعاث
89
انًجًىع 3378.489

يتضح مف الجدوليف ( ) 14، 18السابقيف أف قيمة (ؼ) دالة أحصائيا عند مستوي
داللة ( )1011مما يدؿ عمي وجود فروؽ دالة أحصائيا بيف متوسطات درجات المجموعات
الثبلثو في التطبيؽ البعدي لمقياس الذكاء السائؿ ولتحديد مصدر ىذه الفروؽ استخدـ
الباحث اختبار شيفيو لممقارنات البعدية والذي جاءت نتائجو كما يوضحيا الجدوؿ رقـ ()12
التالي:
يجًىعت
انًمارَت
انتجزيبيت
األوني
انتجزيبيت
انخاَيت

جذول ()15
َتائج اختبار شيفيت نهًمارَاث انبعذيت نتحذيذ يصذر انفزق نهطالب
انذالنت
انخطأ
يتىسظ
انًجًىعاث
انفزق
انضابطت
دال عُذ 1.15
.033
1.513
*4.033
انتجزيبيت انخاَيت
غيز دال
.899
1.513
-.700
انضابطت
دال عُذ 1.11
.010
1.513
*4.733
انتجزيبيت األوني
غيز دال
.899
1.513
.700

يتضح مف الجدوؿ ( ) 12السابؽ أنو  :توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوي داللة
( )1012بيف متوسطي المجموعة التجريبية األولي والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس
الذكاء السائؿ لصالح المجموعة التجريبية األولي  ،كما توجد فروؽ دالة احصائيا عند
مستوي داللة ( )1011بيف متوسطي المجموعة التجريبية الثانية والضابطة في التطبيؽ
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البعدي لمقياس الذكاء السائؿ لصالح المجموعة التجريبية الثانية  ،كما ال توجد فروؽ دالة
احصائيا بيف متوسطي المجموعة التجريبية األولي والمجموعة التجريبية الثانية البعدي
لمقياس الذكاء السائؿ لصالح المجموعة التجريبية الثانية  ،وىذا يدؿ عمي أثر تدريب الذاكرة
العاممة والضبط االنتباىي عمي تحسيف الذكاء السائؿ لمطبلب حيث بمغ حجـ األثر ()1018
ويعد ىذا التأثير متوسطا ،والشكؿ رقـ ( )2التالي يوضح ىذه النتائج
18

48

16

47

14

46
45

12

44

10
8
6

القبلي

43

القبلي

البعدي

42

البعدي

41

4

40

2

39
38

0
الضابطة

التجريبية
األولي

الضابطة

التجريبية
الثانية

شكم ( ) 6انًتىسطاث انحسابيت نهمياسيٍ انمبهي وانبعذي نهًجًىعاث انخالث
نًمياس انذكاء انسائم (انذرجاث انخاو نهًعهًيٍ)

التجريبية التجريبية
الثانية
األولي

شكم ( )7انًتىسطاث انحسابيت نهمياسيٍ انمبهي وانبعذي نهًجًىعاث
انخالث نًمياس انذكاء انسائم (انذرجاث انخاو نهطالب)
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مهاقشٕ َتفسري الهتائج:
ىدفت الدراسة الحالية لمعرفة فاعمية التدريب عمى العمميات المعرفية األساسية
(الذاكرة العاممة  ،والضبط االنتباىي) عمى أداء مياـ (  n-backلقياس الذاكرة العاممة و
ومياـ ستروب لقياس الضبط االنتباىي) وأثره عمي الذكاء السائؿ لدي المعمميف بعد الخدمة
وطبلب كمية التربية
فمف مف وجية نظر أسئمة البحث ،النتائج السابقة تؤدي إلى ثبلثة استنتاجات ميمة0
 -1ىناؾ فاعمية لمتدريب عمي العمميات المعرفية األساسية (الذاكرة العاممة  ،والضبط
االنتباىي) لدي لدي كبل مف المعمميف بعد الخدمة وطبلب كمية التربية  ،ويؤدي ذلؾ الي
الدقة في انجاز المياـ التي تـ التدريب عمييا مع سرعة االنتياء مف ىذه المياـ وقمة
عدد األخطاء
 -8التدريب المعرفي يؤدي إلي التحسف في األداء عمي مياـ الذاكرة والضبط االنتباىي
وينتقؿ ىذا التحسف الي تحسف في الذكاء السائؿ لدي لدي كبل مف المعمميف بعد الخدمة
وطبلب كمية التربية
 -8يعتمد التدريب عمى نوع مياـ التدريب  ،و عمر المشاركيف  ،وكذلؾ التفاعبلت بيف
ىذيف العامميف 0وىي:
أ) مف حيث تحسف األداء عمي مياـ التدريب :ىناؾ فاعمية لمتدريب عمي مياـ الذاكرة العاممة
 WMلكبل مف المعمميف والطبلب  ،في حيف أف التدريب عمي مياـ الضبط االنتباىي AC
أكثر فاعمية في الفئة العمرية األكبر سنا0
ب) مف حيث انتقاؿ األثر الي الذكاء السائؿ  :Gfتدريب  WMذا أثر متساو في كمتا الفئتيف
العمريتيف  ،في حيف أف التدريب عمي مياـ الضبط االنتباىي  ACأكثر فاعمية في الفئة
العمرية األكبر سنا ، 0حيث كاف أنو كاف أكثر فاعمية مف التدريب عمي مياـ الذاكرة
العاممة WM
وىذه النتائج تتفؽ مع نتائج الدراسات السابقة والتي تـ عرضيا في مقدمة الدراسة
مثؿ دراسة ) (Melby- Lervag & Hulme, 2013والتي تؤكد عمي أىمية التدريب
المعرفي  ،ومع نتائج دراسة ) (Au et al., 2015أف التدريب المعرفي يؤدي إلي تحسف في
الذكاء السائؿ  0وتتفؽ مع وجية النظر التي تري أف الذكاء السائؿ يتزايد حتي مرحمة
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المراىقة ثـ ينخفض ببطء  ،وأنو يمكف تحسيف الذكاء السائؿ عند الكبار وذلؾ مف خبلؿ
التدريب عمي مياـ الذاكرة العاممة ، (Feiyue al et,2009).وأف معظـ نتائج البحوث
أوضحت أف التدريب عمي مياـ الذاكرة العاممة ينعكس بصورة ايجابية عمي األداء عمي
اختبارات الذكاء السائؿ )(Preece, 2012
وتتفؽ النتائج أيضا مع نتائج دراسة ) (Jaeggi et al., 2008التي توصمت الي
فاعمية تدريب الذاكرة العاممة ببرنامج  n-backفي تحسيف الذكاء السائؿ ولكف ىذا التأثير لـ
يستمر في المحاوالت البلحقة عند تكرار التجربة  ،و دراسة عائشة رؼ اهلل ( )8114التي
توصمت إلي فاعمية تدريب الذاكرة العاممة باستخداـ برنامج  N-Backفي تحسيف الذكاء
السائؿ لدى طبلب الجامعة  ،كذلؾ فاف أثر متغير العمر في عممية التدريب المعرفي غير
واضح بالرغـ مف أف كثير مف الباحثيف أشار إلي أىمية ىذا المتغير
وكذلؾ توضح النتائج كما يري

(Engle & Kane, 2004; Unsworth et al.,

) 2014أف المكوف التنفيذي المركزي مف أىـ مكونات الذاكرة العاممة حيث يستخدـ في فيـ
الفروؽ الفردية في كفاءة الذاكرة العاممة وعبلقتيا بالعمميات المعرفية األخرى ومنيا الذكاء
السائؿ  ،ويمعب الضبط االنتباىي دور الوسيط في ىذا المدخؿ ()Engle & Kane, 2004
وعمي الرغـ مف ذ لؾ فقد أظيرت الدراسات أف ذلؾ يفسر فقط جزءا مف التبايف المشترؾ بيف
الذاكرة العاممة والذكاء السائؿ ( Unsworth et al., 2009; Unsworth & Spillers,
)2010; Unsworth et al., 2014
أظيرت النتائج أيضا أنو نتيجة التدريب المعرفي ( مياـ الذاكرة العاممة  ،والضبط
االنتباى ي ) قد أدي إلي زيادة اإلجابات الصحيحة  ،وقمة عدد األخطاء  ،مع زيادة في سرعة
االستجابات  ،كما أف استخداـ برامج الكمبيوتر أدي إلي تركيز اىتماـ المشاركيف عمي دقة
أداء المياـ التي تـ التدريب عمييا  ،كما أظيرت النتائج أيضا الي فاعمية التدريب المعرفي
في مرحمة الشيخوخة عمي الرغـ مف انخفاض القدرات المعرفية  ،وىنا يظير أثر التدريب
التعويضي كما يري  ، (von Bastian & Oberauer, 2014).ومف ىنا تتضح أىمية
التدريب المعرفي وخاصة التدريب عمي الضبط االنتباىي بالنسبة لممسنيف الذيف بدأت قدراتيـ
المعرفية في الضعؼ لتحسيف جودة الحياة المدركة لدييـ 0
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االستهتاجات:
مف خبلؿ النتائج التي تـ التوصؿ الييا يمكف لمباحث أف يستنتج ما يمي:
 فاعمية التدريب المعرفي في تنمية الوظائؼ المعرفية وأثر ذلؾ عمي تحسف الذكاء السائؿ يمكف استخداـ التدريب المعرفي في تحسيف الوظائؼ المعرفية لممسنيف واعادة تأىمييـوذلؾ ألف التدريب يكوف لو أثر تعويضي
 يتفاعؿ العمر مع نوع الميمة التي يتـ التدريب عمييا ويؤثر ذلؾ في نقؿ أثر التدريب اليتحسف الذكاء السائؿ

التُصّات َاملكرتحات :
في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ الييا يمكف لمباحث أف يوصي بما يمي:
 أىمية وضع برامج لتنمية الذكاء السائؿ لدي طمبة المرحمة الجامعية  ،ألف ىذه المرحمةتييأ الطمبة لمراحؿ الحياة
 أىمية وضع برامج لمتأىيؿ المعرفي لممسنيف وذلؾ لتحسيف جودة الحياة لدييـ توجيو القائميف عمي العممية التعميمية الي أىمية تنمية الذكاء السائؿ لدي طبلب الجامعولما لو مف دور كبير في تنمية التفكير االبداعي
 توجيو القائميف عمي برامج رعاية المسنيف ألىمية التدريب المعرفي وأثره في تحسيفالوظائؼ المعرفية لممسنيف والتي بدأت في االنخفاض
ويقترح الباحث اجراء مزيد مف الدراسات التي تتناوؿ تدريب الذاكرة العاممة والضبط االنتباىي
لتحسيف الوظائؼ المعرفية لدي الطبلب في مختمؼ المراحؿ الدراسة ،وكذلؾ التأىيؿ المعرفي
لكبار السف
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