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 هدفت الدراسة إلى توفير أداة لقياس الذاكرة العاملة لدى طلبة الحلقة الثانية من التعليم األساسي:ًَدف
 باإلضافة، كما هدفت إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار، للصفوف الخامس والسادس والسابع
 طالباً وطالبة من300  وقد بلغت عينة الدراسة.إلى إعداد جدول المعايير لتفسير درجات الطلبة باالختبار
 وقد تم،طلبة الحلقة الثانية من التعليم األساسي بالصفوف الخامس والسادس والسابع في محافظة مسقط
التحقق من صدق اختبار الذاكرة العاملة من خالل الصدق الظاهري والصدق البنائي والصدق التنبؤي والصدق
 كما أسفرت نتائج التحليل العاملي، وقد دلت النتائج على تمتع االختبار بمؤشرات صدق مقبولة.التالزمي
 باإلضافة إلى قدرة،التوكيدي عن تطابق البنية العاملية المتعددة المكونات للذاكرة العاملة وبيانات الدراسة
 كما تم التحقق من ثبات.االختبار على التنبؤ بالتحصيل الدراسي للطلبة في المواد الدراسية المختلفة
االختبار بطريقة االتساق الداخلي بحساب معامل ألفا كرونباخ للدرجات الخام وقد تراوحت معامالت ألفا بين
 كما تم حساب الثبات ب طريقة إعادة التطبيق بحساب معامل االستقرار والتي. للصفوف الثالثة0.86  و0.62
 كما تم إعداد جدول المعايير باستخدام الدرجات المعيارية والرتب المئينية.0.75  و0.35 تراوحت بين
.لتفسير درجات الطلبة على كل اختبار فرعي وعلى االختبار ككل
. الخصائص السيكومترية، نموذج بادلي، الذاكرة العاملة:١ٝنًُات َفتاس
_____________________________________________

Psychometric Properties of Working Memory Test for Cycle Two (Grades 5-7) of
Basic Education in Muscat Governorate in Oman
Faiza G. Albalushi*, Rashid S. Almehirzi, & Abdulqawi S. Al Zubaidi
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
____________________________________________

Abstract: The study aimed to develop a test to measure working memory for students in grades
5-7 in Basic Education and examine its psychometric properties. The study aimed also to develop
the required norm scores for score interpretation. The sample consisted of 300 male and female
students from grades 5, 6 and 7 in Muscat governorate. The validity of the working memory test
was examined through face validity, construct validity, predictive validity and concurrent
validity. The results supported the validity of the test. Confirmatory factor analysis showed the
fit of data to the factorial structure of the working memory. In addition, the test showed high
predictive validity of student achievement for several subjects. The reliability of the test was
examined using Cronbach alpha reliability and test-retest reliability. Cronbach Alpha reliability
ranged between 0.62 and 0.86 for the three grades. Similarly, test-retest reliability was between
0.35 and 0.75. The norm scores were computed using standardized scores and percentile ranks for
each of the three subtests within each grade.
Keywords: Working memory, Baddeley model, psychometric properties.
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ٜعذ َفٗ ّٛايزانش ٠ايعاًَ َٔ ١املفاٖ ِٝاملُٗ ١يف

املعًَٛات ايظابل ؽضٜٗٓا أ ٚاالستفاظ بٗا إللاص

فاٍ املعشفٚ ،١ايزٜ ٟكذّ تفظريا يًعذٜذ َٔ

املَُٗٛ ١كٛع املعاؾ ١بهفا ،٠٤يف سني متجٌ

املعاؾات املعشف ١ٝاملدتًف ،١فٗ ٞتًو ايعًُ١ٝ

ايزانش ٠قـري ٠املذَ ٣هْٛا را طع ١قذٚد٠

املظؤٚي ١عٔ ؽضَٚ ،ٜٔعاؾ ١املعًَٛات ،نُا أْٗا

يتذُٝع ٚمحٌ املعًَٛات ايلشٚس ١ٜاييت ٜظتكبًٗا

املظؤٚي ١عٔ تٓؼٝط املعًَٛات ايكذميٚ ،١ؼذٜجٗا

ايفشد أثٓا ٤اؿذٜح أ ٚايكشا َٔ ٠٤أدٌ االطتُشاس

يتعٌُ َع املٛاقف اؾذٜذ( ٠أْذسط;2007 ،ٕٛ

ٚاملتابع.١

ٜٚ .)Alloway, 2007عشف باديٞ

(Baddeley,

) 1992ايزانش ٠ايعاًَ ١بأْٗا "كضٕ َؤقت يهُ١ٝ
قذٚد َٔ ٠املعًَٛات َع إَهاْ ١ٝؼًٜٗٛا
ٚاطتدذاَٗا يف إْتاز أ ٚإؿذاس اطتذابات دذٜذ٠
ٚريو َٔ خالٍ ٚدٛد َهْٛات كتًف ١تكّٛ
بٛظٝفيت ايتدضٚ ٜٔاملعاؾَ ١عا" (ق ٜٚ .)557ش٣
ايضٜات ( )1998إٔ ايزانش ٠ايعاًَ ١متجٌ ْعاَا
دٜٓاَهٝا ْؼطا ٜ Dynamic Active Systemعٌُ
َٔ خالٍ ايرتنٝض ايتضاَين عً ٢نٌ َٔ َتطًبات
ايتذٗٝض ٚايتدض َٔٚ ،ٜٔثِ فايزانش ٠ايعاًَٖٞ ١
َه ٕٛػٗٝضْ ٟؼط ٜٓكٌ أ ٚو ٍٛإىل ايزانش٠
ط ١ًٜٛاملذٜٓٚ ٣كٌ أ ٚوَٗٓ ٍٛاٚ .تكاغ فاعً١ٝ
ايزانش ٠ايعاًَ َٔ ١خالٍ قذستٗا عً ٢محٌ نُ١ٝ
ؿػري َٔ ٠املعًَٛات سُٓٝا ٜتِ ػٗٝض َٚعاؾ١
َعًَٛات أخش ٣إكاف ١ٝيتتهاٌَ َع األٚىل َه١ْٛ
َا تكتلَ ٘ٝتطًبات املٛقف ،بُٓٝا تشنض ايزانش٠

ٜزنش بادي ٞإٔ ايزانش ٠ايعاًَْ ١عاّ ثالثٞ
ايتكظٜ ِٝؼٌُ املٓفز

املشنضCentral Executiveٟ

 ٖٛٚمبجابْ ١عاّ سٝ٥ظٜ ٞظٝطش سقابٝا عً ٢عًُٝات
ايتذٗٝض ٜٚك ّٛبظًظً َٔ ١املعاؾات ٖذفٗا ايٛؿٍٛ
إىل االطتذاب ١ايـشٝشٜ ،١عاْ ْ٘ٚعاَإ تابعإ،
ىـف األ ٍٚيتذٗٝض املعًَٛات ايًػ ١ٜٛأ ٚايًفع١ٝ
ٜٚظُ٢

املهٕٛ

ايًفعٞ

أٚ

دا٥ش٠

املًفٛظٚ ،Phonological Loopىـف ايٓعاّ
ايجاْ ٞيتذٗٝض ايـٛس ٚاملعًَٛات ايبـشٚ ١ٜاملهاْ،١ٝ
ٚإدساى ايعالقات املهاْٜٚ ١ٝظُ ٢املدطط ايبـشٟ
املهاْٚ .Visuospatial Sketchpad ٞتعٌُ ٖزٙ
املهْٛات يف إٓ ٚاسذ يف تهاٌَ ٚاْظذاّ تاَني
(ابشاٖٚ .)2010 ،ِٝيف عاّ  ،2000قاّ باديٞ
بإكافَ ١ه ٕٛسابع دذٜذ إىل املهْٛات ايجالث١
ايظابكٜ ١ظُ ٢اؿادض االطتطشادٟ

Episodic

ٜٚ ،Bufferكٖ ّٛزا امله ٕٛبعًُ ١ٝايشبط بني

قـري ٠املذ ٣عً ٢ؽض ٜٔاملعًَٛات.

ايٓعاَني ايتابعني يًُٓفز املشنض( ٟاملدطط

ٜٚعترب منٛرز ايزانش ٠ايعاًَ ١ايز ٟقذَ٘ "باديٞ

ايبـش ٟاملهاْٚ ٞامله ٕٛايًفعٚ )ٞبني ايزانش٠

ٖٝٚتؽ" ( )Baddeley & Hitch, 1974مبجاب ١سٌ

ط ١ًٜٛاملذ ،٣ستٜ ٢تِ ايتٓظٝل ٚايتهاٌَ بني

يًتٓاقض ايز ٟداّ يفرتات ط ١ًٜٛبني ايباسجني يف

املعًَٛات اؾذٜذٚ ٠املعًَٛات ايكذمي.١

فاٍ ايزانش ٠س ٍٛن ٕٛايزانش ٠ايعاًَٖٞ ١

ٚيف ظٌ غٝاب أدٚات ايكٝاغ احملً ١ٝفال َفش َٔ

ْفظٗا ايزانش ٠قـري ٠املذ ٣أّ َهَ ٕٛظتكٌ عٔ
ايزانش ٠قـري ٠املذٚ ،٣قذ أثبتت ايذساطات
ٚايبشٛخ اييت أدشاٖا باديٞ

( Baddeley, 1992,

 )2002إٔ ايزانش ٠ايعاًَْ ١عاّ َظتكٌ عٔ
ايزانش ٠قـري ٠املذ ٣سٝح ال تظتطٝع ايزانش٠
قـري ٠املذ َٔ ٣ايكٝاّ باألدٚاس اييت تك ّٛبٗا
ايزانش ٠ايعاًَ ;١سٝح تٗتِ ايزانش ٠ايعاًَ ١بتشًٌٝ
ٚتفظري ٚتهاٌَ ٚتشابط املعًَٛات اؿايَ ١ٝع

االطتفاد َٔ ٠األدٚات ايبشج ١ٝاييت ؿُُٗا ايعًُا٤
ٚايباسجٚ ،ٕٛاييت تتلُٔ االختباسات ٚاملكاٜٝع
ايٓفظٚ ١ٝايرتب .١ٜٛإٕ قل ١ٝتطٜٛش االختباسات
ايٓفظ ١ٝؼتٌ َهاَْ ١تُٝض ٠يف فاٍ عًِ ايٓفع
عاَٚ ،١ايكٝاغ ايٓفظ ٞخاؿ ;١سٝح إٔ تكذّ أٟ
عًِ إمنا ٜكاغ مبذ ٣قذسٖ ٠زا ايعًِ عً ٢تكذِٜ
أدٚات ايكٝاغ ٚابتهاسٖا ،يزيو طع ٢عًِ ايٓفع
باطتُشاس إىل اطتشذاخ األطايٝب ٚايٛطا ٌ٥اييت
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ميهٔ االعتُاد عًٗٝا يف قٝاغ ٚتكٓني ايهجري َٔ

أَا عً ٢ايـعٝذ ايعشب ٞفكذ قاّ طًُٝإ ()2010

َعاٖش ايظًٛى املدتًفٜٚ ;١شدع ريو يهٕٛ

بتعشٜبٚ ،تكٓني ايبطاس ١ٜاؿاطٛب ١ٝيف ايزانش٠

االختباسات ايٓفظ َٔ ٖٞ ١ٝأِٖ ايٛطا ٌ٥املظتدذَ١

ايعاًَ َٔ ١إعذاد أيٛا (Alloway, 2007) ٟعً٢

يف فاٍ ايتك ،ِٜٛاألَش ايزٜ ٟتطًب تكٓني أ ٚإعذاد

ايب ١٦ٝاملـش ،١ٜنُا قاّ فاكٌ ( )2006بإعذاد

ٚبٓا ٤اختباسات ْفظَٛ ١ٝثٛقاً يف نفا٤تٗا تظتدذّ

اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ١ملشك ٢ايفـاّٚ ،اييت

يف فاالت كتًف( ١صنش.)2009 ،ٟ

تلُٓت اختباسات يًزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع١ٝ

ٚقذ اٖتِ ايباسج ٕٛيف ٖزا اجملاٍ بايبشح ٚايتكـٞ

ٚايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش ١ٜاملهاْٖٚ ،١ٝزٙ

عٔ األدٚات اييت تظاعذِٖ يف قٝاغ َهْٛات
ايزانش ٠ايعاًَ ;١سٝح تٗذف اختباسات ايزانش٠
ايعاًَ ١إىل قٝاغ ايكذسات املعشف ١ٝاألطاط ١ٝيألفشاد
بٓا ٤عً ٢قٝاغ َذَ ٣عاؾَ ١عًَٛات بظٝط١
(ايؼشٜذٚ ٠ايٛطبإٚ .)2012 ،تعترب اختباسات
ايزانش ٠ايعاًَ ١أقٌ امٝاصا يًبٚ ١٦ٝايجكاف ١بظبب
طبٝع ١ايبٓ ١ٝايبظٝط ١هلز ٙاالختباسات ٖٚزا هعًٗا
أقٌ اعتُادا عً ٢ثكاف ١ايفشدٖ َٔ .ز ٙاالختباسات
بطاسَٗ ١ٜاّ ايزانش ٠ايعاًَ ١يألطفاٍ
Children

for

Battery

Test

Working
Memory

) َٔ (WMTB-Cإعذاد بٝهشٜٓر ٚداثشنٍٛ
) .(Pickerin & Gathercole, 2001تتلُٔ ٖزٙ
ايبطاس ١ٜثالث ١اختباسات يكٝاغ املٓفز املشنضٟ
(االطتذعا٤

ايظُع،ٞ

االطتذعا٤

اؿظاب،ٞ

االطتذعا ٤ايعهظ ٞيألسقاّ)ٚ ،أسبع ١اختباسات
يكٝاغ امله ٕٛايًفع( ٞاإلطتذعا ٤ايشقُ،ٞ
اطتذعا ٤قا ١ُ٥ايهًُات ،اطتذعا ٤قا ١ُ٥ايهًُات
عذمي١

املعٓ،٢

قا١ُ٥

ايهًُات

املرتابط،)١

ٚاختباس ٜٔيكٝاغ امله ٕٛايبـش- ٟاملهاْٞ
(اطتذعا ٤اؿٛادضٚ ،املتاٖات) َٔٚ ،االختباسات
األخش ٣بطاس ١ٜايزانش ٠ايعاًَ ١اؿاطٛب١ٝ
Automated Working Memory Assessment

) َٔ (AWMAإعذاد أيٛاَٚ (Alloway, 2007) ٟا
ميٝضٖا أْٗا بطاس ١ٜاختباس ساطٛب ١ٝتتلُٔ
اختباسات يكٝاغ َهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ١
ايًفعٚ ،١ٝايبـش- ١ٜاملهاْٚ ،١ٝاملٓفز املشنض،ٟ
ٖٚز ٙاالختباسات ٖ( ٞاالطتذعا ٤ايظُع ،ٞايعذ،
اطتذعا ٤األسقاّ بايعهع ،ايؼهٌ املدتًف١َُٗ ،
ايشدٌ  ،Xاملذ ٣املهاْ.)ٞ

االختباسات ٖ( ٞاختباس َذ ٣اؾٌُ ،اختباس األسشف
ٚاألسقاَّ ،هعبات نشط ،ٞاختباس ايتعشف عً٢
ايٛد .)ٙٛنُا قاّ أب ٛايذٜاس ( )2012مبشنض تكِٜٛ
ٚتعً ِٝايطفٌ بايهٜٛت بتطٜٛش اختباسات ايزانش٠
ايعاًََ ١كٓٓ ١يألطفاٍٚ ،ايزٜ ٟته َٔ ٕٛطت١
اختباسات

فشع١ٝ

تكٝع
ٖٚزٙ

ٚايبـش- ٟاملهاْ،ٞ

املهْٛني

ايًفعٞ

االختباسات

ٖٞ

(ايزانش ٠املهاْ ١ٝايتظًظً ،١ٝايزانش ٠املهاْ١ٝ
ايعهظ ،١ٝايزانش ٠ايشقُ ١ٝايتظًظً ،١ٝايزانش٠
ايشقُ ١ٝايعهظ ،١ٝإعاد ٠اؾٌُ ،اطتذعا٤
املظُٛع).
ٚقذ اٖتُت ايعذٜذ َٔ ايذساطات بانتؼاف ايبٓ١ٝ
ايعاًَ ١ٝيًزانش ٠ايعاًَٚ ١بٓا ٤اختباسات يكٝاطٗا
يذ ٣ف٦ات كتًف َٔ ١ايعٓٝات َع فشف خـا٥ـٗا
ايظٝهَٛرت.١ٜ

فُجال،

قاّ

أيٛا،ٟ

ٚآخشٕٚ

) (Alloway et al., 2004باطتهؼاف بٓ ١ٝايتٓعِٝ
ايٛظٝف ٞايزٜ ٟشبط ايزانش ٠ايعاًَ ١ببعض
ايكذسات املعشف( ١ٝايٛع ٞايـٛت ،ٞايكذسات غري
ايًفع )١ٝيذ ٣االطفاٍ; سٝح مشًت ع ١ٓٝايذساط١
( )633طفال تشاٚست أعُاسِٖ بني (4

)6 -

طٓٛاتٚ .قاّ ايباسج ٕٛبإدشا ٤عذ ٠اختباسات عً٢
االطفاٍ َٓٗا اختباسات َذ ٣ايزانشٚ ٠اييت تلُٓت
(اختباس إعاد ٠األسقاّ بايعهع ،اختباس ايعذ) َٔ
بطاس١ٜ

ايزانش٠

ايعاًَ١

يألطفاٍ

إعذاد

) ،(Pickeoing & Gathercole, 2001باالكاف١
الختباس (إنُاٍ اؾٌُٚ ،اطتذعا ٤ايهًُات
األخري )٠سٝح ٜظتُع ايطفٌ ؾًُ ١ؼتاز إلنُاٍ
ٚعً ٢ايطفٌ إنُاٍ نٌ مجً ١مبا ٜٓاطبٗا َٔ
نًُات َٔٚ ،ثِ اطتذعاٖ ٤ز ٙايهًُات بٓفع

تشتٝب عشض اؾٌُ عً ،٘ٝأَا بايٓظب ١الختباسات

ايعاًَ ١يذ ٣األطفاٍ ٚاملشاٖكني َٔ ر ٟٚاإلعاقات

قٝاغ ايزانش ٠ايًفع ١ٝقـري ٠املذ ٣فكذ طبل

اؿظ ١ٝاملتٛطط ،١سٝح مشًت ايذساط)115( ١

ايباسج ٕٛاالختباسات ايتاي( :١ٝاختباس اطتذعا٤

طفالَ ،تٛطط أعُاسِٖ ( )10طٓٛات)98(ٚ ،

األسقاّٚ ،اختباس اطتذعا ٤ايهًُات) ٚاملتلُٓ ١يف

َشاٖكا َتٛطط أعُاسِٖ ( )15طٓ . ١طبكت

إعذاد

فُٛع ١اختباسات يًزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜ

)ٚ .(Pickeoing & Gathercole, 2001قذ قاّ

املهاْٚ ،١ٝاختباسات أخش ٣يًزانش ٠قـري ٠املذ،٣

ايباسج ٕٛبإدشاٚ ٤تـُ ِٝعذ ٠تـاَ ِٝملطابك١

ٚبإدشا ٤ايتشً ٌٝايعاًَ ٞايتٛنٝذ ٟأػاست ايٓتا٥ر

ايبٝاْات َع ايُٓٛرز املٓاطب يًزانش ٠ايعاًَ،١

إىل إٔ منٛرز باديٖٝٚ ٞتؽ يًزانش ٠ايعاًَ ١ال

ٚدساطَ ١ؤػشات سظٔ َطابك ١ايبٝاْات يًُٓٛرز،

ٜتطابل َع ايبٝاْات املظتُذ ٠يًف٦ات ايعُش10( َٔ ١ٜ

فهاْت ْتا٥ر ايُٓٛرز األْظب تًو اييت بٓٝت عً٢

 )15 -طٓ ،١سٝح مل ؼكل َؤػشات املال١ُ٥

منٛرز بادي ٞيًزانش ٠ايعاًََ ١تعذد املهْٛات

سظٔ املطابك ١يًُٓٛرز ،نُا تبني َٔ ؼًٌٝ

(.)Baddeley, 2000

املهْٛات ايشٝ٥ظٚ ١دٛد ْظل نأَ أػاست اىل

بطاس١ٜ

ايزانش٠

ايعاًَ١

نُا قاّ أيٛاٚ ،ٟآخشٕٚ

يألطفاٍ

)(Alloway et al., 2006

بإدشا ٤دساط ١بٗذف دساط ١ايبٓ ١ٝايعاًَ ١ٝيًزانش٠
ايعاًَ ١ايًفعٚ ١ٝايبـش- ١ٜاملهاْ ١ٝيذ ٣األطفاٍ
بأعُاس ترتاٚح بني ( )11–4طٓ ،١سٝح مشًت ايع١ٓٝ

ٚدٛد عاٌَ ٚاسذ عاّ يًزانش ٠ايعاًَ.١
ٖٚذفت دساط ١طًُٝإ ( )2010إىل اطتهؼاف
ايفشٚم بني ايزنٛس ٚاإلْاخ يف األدا ٤عً ٢اختباسات
ايزانش ٠ايعاًَ ،١نُا ٖذفت الطتهؼاف َذ٣

عً 709 ٢طفال ٚطفً َٔ ١املذاسغ اإلبتذا.١ٝ٥

أُٖ ١ٝاألدا ٤يف اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ١يًتٓبؤ

(Alloway,

بايتشـ ٌٝايذساطٚ ،ٞعالق ١ايعُش باألدا ٤عً٢

اطتدذَت بطاس ١ٜاملٗاّ اآلي َٔ ١ٝإعذاد

)ٚ ،2004اييت اػتًُت عً ٢طت ١اختباسات يكٝاغ
َهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفعٚ ١ٝايبـش- ١ٜ
املهاْٚ ،١ٝطت ١اختباسات أخش ٣يكٝاغ طع ١ؽضٜٔ
ايزانش ٠قـري ٠املذ ٣ايًفعٚ ١ٝايبـش ١ٜاملهاْ.١ٝ
مت ايتشكل َٔ ثبات املكٝاغ باطتدذاّ طشٜك ١إعاد٠
ايتطبٝلٚ ،ايز ٟدٍ عً ٢عذّ ٚدٛد اختالف داٍ يف
ايٓتا٥ر بني ايتطبٝكني بايٓظب ١يًعُش ،نُا مت
ايتشكل َٔ ايـذم ايعاًَ ٞيًُكٝاغٚ .قذ أطفشت
ْتا٥ر ايذساط ١إٔ َه ٕٛاملعاؾ ١املتلُٔ يف
اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ١نإ َذعَٛا بعاٌَ عاّ
َٔ َٛاسد ايزانش ٠ايعاًَ ،١بُٓٝا دٛاْب ايتدضٜٔ
تعتُذ عًَ ٢ـادس يفعٚ ١ٝبـش١ٜ

َ -هاْ١ٝ

قذٚد ٠اجملاٍٚ ،إٔ ٖزا ايُٓٛرز َتظل بذسد١
نبري ٠خالٍ َشسً ١ايطفٛي ،١نُا ديت ايٓتا٥ر
عً ٢ظٗٛس ؼظٔ ًَشٛظ يف أدا ٤األطفاٍ عًَٗ ٢اّ
ايزانش ٠ايعاًَ ١عرب ايف٦ات ايعُشٚ ،١ٜمل تعٗش

اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ،١سٝح مت تطبٝل ايذساط١
عً ٢ع ١ٓٝمشًت ( )286طايبا ٚطايبَ ١تٛطط
أعُاسِٖ  8.97طٓ .١اطتدذّ ايباسح ايبطاس ١ٜاآلي١ٝ
يًزانش ٠ايعاًَ ١إعذاد )ٚ (Alloway, 2007اييت
تؼٌُ عً ٢اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع:ٖٞٚ ١ٝ
(اختباس ايتزنش ايظُع ،ٞاختباس ايعذ ،اختباس
تزنش األسقاّ بايعهع) ،باإلكاف ١الختباسات
ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜاملهاْٚ ١ٝاييت تتلُٔ
االختباسات ايتاي( : ١ٝاختباس اطتذعا ٤ايؼهٌ
املدتًف ،اختباس  ،Mr.Xاختباس املذ ٣املهاْ،)ٞ
ٚقذ ؼكل ايباسح َٔ اــا٥ف ايظٝهَٛرت١ٜ
هلز ٙاالختباسات عً ٢ع ١ٓٝايذساط ١سٝح اطتدذّ
ايباسح ايـذم ايتالصَٚ ٞريو عظاب َعاٌَ
االستباط بني اختباسات ايزانش ٠ايعاًَٚ ،١اختباسات
ايزانش ٠قـري ٠املذ ٣املتلُٓ ١يف ْفع ايبطاس،١ٜ
ٚقذ تشاٚست قَ ١ُٝعاَالت االستباط بني االختباسات

اختالف بايٓظب ١يًذٓع.

ايًفع )0.76- 0.59( ١ٝأَا يالختباسات ايبـش- ١ٜ

قاّ فإ دٜشَٛئ ( ،)Molen, 2010بإدشا ٤دساط١

املهاْ ١ٝفكذ تشاٚست بني ( ،)0.75- 0.49أَا

ٖذفت اختباس ؿش ١منٛرز باديٖٝٚ ٞتؽ يًزانش٠

ايجبات فكذ سظبٗا ايباسح بطشٜك ١ايتذض ١٥ايٓـف١ٝ
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عٔ طشٜل سظاب َعاَالت طبريَإ بشاٚ ٕٚقذ

اطتدذَت طشٜك ١االتظام ايذاخً ٞعٔ طشٜل سظاب

تشاٚست بني ( )0.83- 0.72الختباسات ايزانش٠

َعاٌَ أيفا نشْٚباخٚ ،تشاٚست ايك ِٝبني (- 0.83

ايعاًَ ١ايًفعٚ ١ٝتشاٚست بني ()0.90- 0.77

ٚ ،)0.96تؤنذ ايٓتا٥ر ايظابك ١عً ٢متتع ايبطاس١ٜ

الختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش– ١ٜاملهاْ.١ٝ

غـا٥ف طٝهَٛرتَ ١ٜكبٛي ،١نُا أػاست ْتا٥ر

تٛؿًت ايذساط ١إىل ٚدٛد فشٚم بني ايزنٛس

ايذساط ١عًٚ ٢دٛد فشٚم داي ١إسـاٝ٥ا بني ايف٦ات

ٚاإلْاخ يف األدا ٤عً ٢اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ١

ايعُش ١ٜاألسبع يف دسداتِٗ يف مجٝع اختباسات

يـاحل اإلْاخ يف املهْٛني ،نُا ديت ايٓتا٥ر عً٢

ايزانش ٠ايعاًَٚ ،١إٔ ايفشٚم دا٤ت يف اػاٙ

إٔ األدا ٤يف اختباسات ايزانش ٠ايعاًَٜ ١شتبط

ايعٓٝات األعً ٢يف ايف ١٦ايعُش ،١ٜمما ٜؤنذ عً٢

استباطا َٛدبا بايعُشٚ ،إٔ األدا ُٜٛٓ ٤بٛؿف٘ داي١

ايطبٝع ١ايُٓا ١ٝ٥يًزانش ٠ايعاًَ.١

يًعُش ،نُا إٔ األدا ٤يف اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ١

ٖٚذفت دساط ١نال َٔ دٝفٛس َٚايريال ٚنٛسْٛيذٟ

ٜعذ َٓبأ دٝذ يًتشـ ٌٝايذساط ٞيًطًب ;١فكذ
تٛؿًت ايذساط ١إىل ٚدٛد استباط داٍ ٚإهاب ٞبني
اختباسات ايزانش ٠ايعاًَٚ ١ايتشـ ٌٝايذساط ٞيف

) (Giofre, Mammarella & Cornoldi, 2013إىل
اطتهؼاف بٓ ١ٝايزانش ٠ايعاًَٚ ١عالقتٗا
بايزنا ٤يذ ٣األطفاٍ; سٝح مشًت ع ١ٓٝايذساط١

ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝاؿظاب ٚتشاٚست بني (.)0.55- 0.21

( )176طايبا ٚطايب َٔ ١طًب ١ايـفني ايشابع

ٚقذ أدش ٣األْـاسٚ ٟطًُٝإ (2013أ) دساط١

ٚاـاَع يف املذساغ اؿهَ ١َٝٛتٛطط أعُاسِٖ

ٖذفت الطتهؼاف طبٝع ١أدا ٤األطفاٍ ايهٜٛتني

( .)9.27اطتدذّ ايباسجإ عذ ٠اختباسات يكٝاغ

َٔ ايزنٛس ٚاإلْاخ عرب ف٦ات عُش ١ٜترتاٚح بني

ايزانش ٠ايعاًَ ١ناختباسات (َذ ٣املكاطع

( )12- 4طٓ ،١يف نٌ َٔ ايزانش ٠ايعاًَ١

ايًفعَٚ ،١ٝذ ٣األسقاّ)ٚ ،اييت اطتدذَت طابكا يف

ايًفعٚ ١ٝايبـش- ١ٜاملهاْ ،١ٝباطتدذاّ بطاس١ٜ

دساط ١طٛاْظ ٕٛعاّ  1993باإلكاف ١الختباسات

اختباس ساطٛب ١ٝأعذت بٓا ٤عً ٢منٛرز بادي ٞاملتعذد

أخش( ٖٞٚ ٣اختباس االطتُاع يًهًُاتٚ ،اختباس

املهْٛات يًزانش ٠ايعاًَ ١عً ٢ع ١ٓٝقٛاَٗا 1023

َذ ٣تـٓٝف ايهًُاتٚ ،اختباس األمناط ايبـش،١ٜ

طفال ٚطفً َٔ ١ايهٜٛتنيٚ ،قاّ ايباسجإ عظاب

ٚاختباس َذ ٣املـفٛفات) ،بايٓظب ١الختباس َذ٣

اــا٥ف ايظٝهَٛرت ١ٜيألدا ٠املظتدذَ ١عً٢

املـفٛفات ٜعشض عً ٢ايطايب بؼهٌ قٛطب

ع ١ٓٝقٛاَٗا ( .)500بايٓظب ١يًـذم مت ايتشكل َٔ

ٚعً ٘ٝاطتذعاَٛ ٤اقع املـفٛفات ايضسقا ٤بٓفع

ايعاًَٞ

تشتٝب عشكٗا عًٚ ،٘ٝقذ اطتدذّ ايباسجإ ايتشًٌٝ

ايتٛنٝذ ،ٟسٝح أػاست ايتشًٝالت إىل دٛد٠

ايعاًَ ٞايتٛنٝذ ٟيذساط ١بٓ ١ٝايزانش ٠ايعاًَ١

َال ١َ٤ايبٝاْات يًُٓٛرز املكرتح ر ٟايعاًَني ،نُا

ٚيًشـ ٍٛعًَ ٢ؤػشات سظٔ املطابكَٓ ١اطب١

مت ايتشكل َٔ ايـذم ايتكاسب ٞيًبطاس ١ٜعٔ طشٜل

ٚتتٛافل َع ايُٓٛرز املكرتح يباديٖٚ ٞتؽ

سظاب َعاٌَ االستباط عًَٗ ٢اّ ايزانش ٠ايعاًَ١

) (Baddeley & Hitch, 1997املتعذد املهْٛات

ايًفعَٗٚ ١ٝاّ ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜاملهاْ١ٝ

يًزانش ٠ايعاًَٚ ،١قذ أنذت مجٝع ايٓتا٥ر عً٢

ٚبني عذد َٔ املٗاّ املعشٚف ١يًزانش ٠ايعاًَ١

َطابك ١ايبٝاْات يُٓٛرز باديَ ٞتعذد املهْٛات.

(رانش ٠اؾٌُ /املذ ٣ايبـش ٟيألسقاّ١َُٗ /

نُا تٛؿًت ايذساط ١اىل إ ايزانش ٠ايعاًَ ١تفظش

طرتٚب)ٚ ،ديت ايٓتا٥ر عًٚ ٢دٛد استباطات إهاب.١ٝ

( َٔ )%66ايتبا ٜٔيف ايزنا ٤مما ٜؤنذ عً٢

يًتشكل َٔ ثبات املٗاّ املتلُٓ ١يف ايبطاس ،١ٜمت

ايعالق ١بني ايزانش ٠ايعاًَٚ ١ايزنا.٤

ؿذم

املفّٗٛ

باطتدذاّ

ايتشًٌٝ

سظاب ايجبات بطشٜك ١إعاد ٠ايتطبٝلٚ ،تشاٚست
َعاَالت

ايجبات

بني

(.)0.98- 0.77

نُا

أَا دساط ١االْـاسٚ ٟطًُٝإ (2013ب) فكذ ٖذفت
الختباس َال ١ُ٥ايُٓٛرز ايجالث ٞاملهْٛات يًزانش٠

ايعاًَ ١يًبٝاْات املظتُذ َٔ ٠تطبٝل اختباس ايزانش٠

ايعاًَ ١ىفك ٕٛعاد ٠يف َٛادَٗ ١تطًبات أدا٤

ايعاًَ ١عً ٢أطفاٍ نٜٛتني ،سٝح مشًت ع١ٓٝ

َٛاقف ايتعًِ ايعشكٚ ،ٞبزيو تتعطٌ ايعًُ١ٝ

ايذساط َٔ )891( ١األطفاٍ تشاٚست أعُاسِٖ بني

املتضاٜذ ٠املرتانُ ١النتظاب املعشف ١عرب طٓٛات

( Alloway,

ايذساط .١فايطايب ايز ٟيذ ٜ٘قـٛس يف َٗاسات

 )2007يكٝاغ َهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع١ٝ

ايزانش ٠ايعاًَٜ ،١فؼٌ يف اطتٝعاب ايتعًُٝات اييت

ٚايبـش- ١ٜاملهاْٚ ١ٝاملٓفز املشنض ،ٟسٝح تكذّ

ٜطًبٗا َٓ٘ املعًِ َٔٚ ،ثِ ٜتدًف عٔ باق ٞصَال.٘٥

ٖز ٙاالختباسات بؼهٌ قٛطبٚ ،باطتدذاّ

فايكـٛس يف َٗاسات ايزانش ٠ايعاًَٜ ١ؤد ٟبال ػو

ايتشً ٌٝايعاًَ ٞايتٛنٝذ ٟتٛؿًت ايذساط ١إىل أدي١

إىل قـٛس يف ايتشـ ٌٝايذساط ،ٞخاؿ ١فُٝا ٜتعًل

تذعِ ايبٓ ١ٝايجالث ١ٝيًزانش ٠ايعاًَ ١سٝح ناْت

بايشٜاكٝاتٚ ،ايًػات األدٓبٚ ،١ٝايًػ ١األّ،

َؤػشات املال ١ُ٥عٓذ دسد ١ايكطع املطًٛبٚ .١بٓا٤

ٚايكشاٚ ،٠٤ايهتاب.١

عًٖ ٢زا ايتشً ٌٝقذّ ايباسجإ أدي ١عً ٢ؿذم

 َٔٚخالٍ َشادع ١ايذساطات ٚأدبٝات ايبشح ايعًُٞ

( )12- 4طٓ .١طبل ايباسج ٕٛاختباس

ايته ٜٔٛايفشك ٞيالختباس ،نُا مت ايتشكل َٔ
ايجبات بطشٜك ١إعاد ٠ايتطبٝل ٚقذ تشاٚست املعاَالت
بني ( ،)0.92- 0.77أَا َعاٌَ االتظام ايذاخًٞ
فكذ مت سظاب أيفا نشْٚباخ يالختباس نهٌ
ٚناْت َظا ١ٜٚيـ( )0.95مما ٜؼري بتُتع االختباس
مبعاٌَ ثبات َشتفعٚ ،قذ تٛؿًت ْتا٥ر ايذساط ١إىل
أدي ١تذعِ تهافؤ ايبٓ ١ٝايعاًَ ١ٝايجالث ١ٝاملهْٛات
عرب اجملُٛعات ايعُش ١ٜاالسبع ( )12- 4طٖٓٛٚ ،١
َا ٜؼري إىل ثبات ايبٓ ١ٝايعاًَ ١ٝايجالث ١ٝملهْٛات

رات ايعالق ١باملٛكٛع يف ايبشٛخ ايعشب ١ٝالسغ
ايباسجٚ ٕٛدٛد عذد َٔ ايذساطات اييت تٓاٚيت
َٛكٛع ايزانش ٠ايعاًَٚ ١عالقتٗا بعذد َٔ املتػريات
نايتشـ ٌٝايذساط( ٞقُذ ٚايؼاٜب ٚؿباح،
 ;2009عبذايػين ٖٚاػِ ٚبذٚ ٟٚسظاْني2012 ،أ;
2012ب)َٚ ،تػري ايفِٗ ايكشا ٞ٥يف دساط ١نٌ َٔ
(اؿظاْ ;2011 ،ٞايعاصَٚ .)2012 ،ٞاختًفت ٖزٙ
ايذساطات يف االختباسات اييت ٚكعت يكٝاغ
ايزانش ٠ايعاًَ ١باختالف اهلذف َٔ ايذساط ١فاٖتِ

ايزانش ٠ايعاًَ.١

ايبعض بكٝاغ امله ٕٛايًفع ٞفكط (اؿظاْ،ٞ

َؼهً ١ايذساطٚ ،١أطً٦تٗا

 ;2011ايعاصَٚ ،)2012 ،ٞاٖتِ ايبعض اآلخش

تًعب ايزانش ٠ايعاًَ ١دٚسا نبريا يف عًُٝات تعًِ

بكٝاغ امله ٕٛايبـش ٟاملهاْ( ٞقُذ ٚآخش،ٕٚ

ايطًب ١يف كتًف املشاسٌ ايتعًٚ .١ُٝٝتؼري
داثشن (Gathercole, 2004) ٍٛإٔ ايزانش٠
ايعاًَ ١تعذ َـذسا يتهاٌَ املعشف ١أ ٚاملعًَٛات َٔ

ٚ ،)2009اطتدذَت دساطات قً ١ًٝاختباسا ػاَال
يكٝاغ َهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ( ١األْـاسٟ
ٚطًُٝإ2013 ،أ; عبذ ايفتاح.)2013 ،

ايزانش ٠ط ١ًٜٛاملذَ ٣ع املعًَٛات يف املدضٕ ايٛقيت

ٚقذ السغ ايباسج َٔ ٕٛخالٍ اـرب ٠املٝذاْ ١ٝيف

يًزانش ٠ايعاًَٚ ،١يزا فإٕ ايفشد ايز ٟميتًو طع١

اؿكٌ ايرتب ٟٛإٔ ايطًبٜ ١عاْ ٕٛيف َكاعذ ايذساط١

قذٚد ٠أ ٚكعٝف ١يًزانش ٠ايعاًَ ١تـبح قذست٘

َٔ كعف يف عًُ ١ٝؽض ٜٔاملعًَٛات َٚعاؾتٗا،

عً ٢تٓفٝز تًو ايعًُ ١ٝقذٚد ٠يف مجٝع األْؼط١

ٚخاؿ ١يذ ٣ايطًب ١يف ايـفٛف األٚىل َٔ اؿًك١

داخٌ ايفـٌ ايذساط ،ٞنُا تؼري إىل إٔ كعف

ايجاْ َٔ ١ٝايتعً ِٝاألطاط( ٞايـف اـاَع إىل

َٗاسات ايزانش ٠ايعاًَٜ ١تظبب يف كعف عًُ١ٝ

ايـف ايعاػش)ٜٚ ،عٗش ريو أثٓا ٤تٓفٝز األْؼط١

ايتعًِ أ ٚيف ؿعٛبات ًَشٛظ ١يف ايتعًِ; ألٕ ٖزٙ

املعشف ١ٝاملعكذَ ٠جٌ :ايفِٗٚ ،ايتدطٝطٚ ،سٌ

املٓع ١َٛاملعشف ١ٝتعذ أطاط ١ٝيتعًِ ايعذٜذ َٔ

املؼهالتٚ ،سٌ املظا ٌ٥اؿظابٚ ،١ٝاؽار

األْؼط ١املطًٛب ١يتشظني انتظاب املعشف ،١نُا

ايكشاساتٚ ،قذ تظتُش ٖز ٙاملؼهالت يذ ٣بعض

ٚدذ طًُٝإ ( )2010إٔ األفشاد َٓدفل ٞايزانش٠

ايطًب ١خالٍ َشاسٌ دساطتِٗ املدتًفٚ .١يكذ تضاٜذ
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االٖتُاّ اي َٔ ّٛٝقبٌ عًُا ٤ايٓفع ٚايباسجني بتكٓني

.1

َا َؤػشات ؿذم اختباس ايزانش ٠ايعاًَ١

ٚاطتدذاّ االختباسات ايٓفظٚ ١ٝتطٜٛشٖا يف ايعامل

يطًب ١اؿًك ١ايجاْ َٔ ١ٝايتعً ِٝاألطاطٞ

عاَٚ ;١ريو ملا تًعب٘ َٔ دٚس فعاٍ يف االْتكا،٤

(ايـفٛف  )7ٚ 6 ٚ 5يف طًطٓ ١عُإ؟

ٚايتـٓٝفٚ ،ايتكٚ ،ِٜٛايتؼدٝفٚ ،اإلسػاد،
ٚايتٛدٚ ،٘ٝايبشح ايعًُ ،ٞيف ػت ٢اجملاالت

.2

يطًب ١اؿًك ١ايجاْ َٔ ١ٝايتعً ِٝاألطاطٞ

ايتعًٚ ،١ُٝٝايـٓاعٚ ،١ٝايعظهشٚ .١ٜقذ تبًٛس ٖزا

(ايـفٛف  )7ٚ 6 ٚ 5يف طًطٓ ١عُإ؟

االٖتُاّ يف ؿٛس ٠تطٜٛش ٚتكٓني اختباسات ْفظ١ٝ
(ساػذ .)2004 ،يزا ٖٓاى ساد ١يتٛفري اختباسات

َا َؤػشات ثبات اختباس ايزانش ٠ايعاًَ١

.3

َا َعاٜري تفظري دسدات اختباس ايزانش٠

َكٓٓ ١عً ٢ايب ١٦ٝايعُاْ ١ٝيف ظٌ غٝاب أدٚات ايكٝاغ

ايعاًَ ١يطًب ١اؿًك ١ايجاْ َٔ ١ٝايتعًِٝ

احملً ;١ٝنُا ٖٓاى اؿاد ١يإلطتفاد َٔ ٠األدٚات

األطاط( ٞايـفٛف  )7ٚ 6 ٚ 5يف طًطٓ١

ايبشج ١ٝاييت ؿُُٗا ايعًُاٚ ٤ايباسجني ٚاطتدشاز

عُإ؟

َعاٜري دذٜذ ٠تتٓاطب َع ايب ١٦ٝايعُاْٚ ١ٝتظاعذ يف

أُٖ ١ٝايذساط١

ايهؼف عٔ َظت ٣ٛايطًب ١يف املهْٛات املدتًف١
يًزانش ٠ايعاًَ ،١مما ٜظاعذ املعًِ يف اإلعذاد،
ٚايتدطٝط يألْؼطٚ ،١االطرتاتٝذٝاتٚ ،ايرباَر
ايتذسٜب ١ٝاملٓاطبٚ ;١تتبٖٓ ٢ز ٙاالختباسات منٛرز
ايزانش ٠ايعاًََ ١تعذد املهْٛات ٚفكا يُٓٛرز باديٞ
) ،(Baddeley, 2000سٝح ٜعترب منٛرز بادئَ ٞ
أنجش ايُٓارز قبٛال َٔ قبٌ ايباسجني يف فاٍ
ايزانش ٠ايعاًَ ،١فكذ أدشٜت عً ٘ٝايعذٜذ َٔ
ايذساطات يًتشكل َٔ ؿذم ايُٓٛرز عً ٢عٓٝات
كتًف ،١فُجال ــت دساط ١أيٛاٟ

(Alloway,

) ،2007دساطتني مت تطبٝل ايُٓٛرز فٗٝا عً٢
ايشاػذ َٔ ٜٔايطًب.١

(Gathercole & Baddeley,

) .1993 ;Baddeley, 1996نُا طبل نٌ َٔ
أيٛاٚ ٟداثشنٚ ٍٛبٝهشٜٓر
)& Pickering, 2006
ٚداثشنًٜٚٚ ٍٛض ٚأداَض

;(Alloway

ٚ ،Gathercoleأيٛاٟ

;(Alloway; Gathercole

)ٚ ،Willis & Adams, 2004األْـاسٚ ٟطًُٝإ

تظتُذ ٖز ٙايذساط ١أُٖٝتٗا َٔ كشٚس ٠تٛافش أدا٠
تتُتع باــا٥ف ايظٝهَٛرت ١ٜاؾٝذٚ ٠تظِٗ يف
صٜاد ٠ايذق ١يف ؼذٜذ َظت ٣ٛايزانش ٠ايعاًَ١
مبهْٛاتٗا املدتًف ١يذ ٣طًب ١اؿًك ١ايجأَْ ١ٝ
ايتعً ِٝاألطاط ،)7- 5( ٞنُا تعذ ٖز ٙايذساط١
إكاف ١يًذساطات ٚايبشٛخ يف َكاٜٝع ايزانش٠
ايعاًَٚ ،١تٛفش اختباسا ميهٔ إٔ ٜظتدذَ٘
ايباسج ٕٛيف عٛثِٗ ٚدساطاتِٗ املشتبط ١بايزانش٠
ايعاًَٚ ،١تهُٔ أُٖ ١ٝايذساط َٔ ١ايٓاس١ٝ
ايتطبٝك ١ٝيف متهني ايكاُ٥ني عً ٢ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
َٔ تؼدٝف َهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ ١املدتًف١
يذ ٣ايطًبٚ ،١ايتدطٝط إلعذاد ايتذسٜبات ٚاألْؼط١
ايتعً ١ُٝٝاملٓاطب ١يتَُٓ ١ٝهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ.١
سذٚد ايذساط١
اقتـشت ٖز ٙايذساط ١عً ٢بٓا ٤اختباس ايزانش٠
ايعاًََ ١ه َٔ ٕٛثالث ١اختباسات فشع ١ٝخاؿ١

(2013ب) ايُٓٛرز عً ٢عٓٝات َٔ األطفاٍ.

مبهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ ١ايجالث( ٖٞٚ ١املهٕٛ

يف كَ ٤ٛا تكذّ فإٕ اهلذف ايشٝ٥ظ َٔ ٞايذساط١

ايًفعٚ ،ٞامله ٕٛايبـش – ٟاملهاْٚ ،ٞاملٓفز

ٜتُجٌ يف دساط ١اــا٥ف ايظٝهَٛرت ١ٜالختباس
ايزانش ٠ايعاًَٚ ،١تكٓٗٓٝا عً ٢ع َٔ ١ٓٝطًب١
ايـفٛف اـاَع ٚايظادغ ٚايظابع َٔ اؿًك١
ايجاْ َٔ ١ٝايتعً ِٝاألطاطٚ .ٞطتتِ اإلداب ١عٔ أط١ً٦
ايذساط ١اآلت:١ٝ

املشنض .)ٟنُا اقتـش تطبٝل ٖز ٙايذساط ١عً٢
ع َٔ ١ٓٝطًب ١ايـفٛف اـاَع ٚايظادغ ٚايظابع
املكٝذ ٜٔيف َذاسغ اؿًك ١ايجاْ َٔ ١ٝايتعًِٝ
األطاط ٞايتابع ١حملافعَ ١ظكط يف طًطٓ ١عُإ
خالٍ ايعاّ ايذساطٖ َٔٚ ،ّ 2016/2015 ٞزا

املٓطًل فإٕ إَهاْ ١ٝتعُ ِٝايٓتا٥ر تشتبط باؿذٚد
ايظابك.١

جدول 1
خصائص عينة الدراسة وفقا لمنوع
والصف الدراسي

ايطشٜكٚ ١اإلدشا٤ات

الصفوف

َٓٗر ايذساط١
اعتُذت ايذساط ١عً ٢املٓٗر ايٛؿفْ ،ٞعشا ملالَ٤ت٘
يطبٝع ١ايذساطٚ ١أٖذافٗا; سٝح ٜؤدٖ ٟزا املٓٗر إىل
ٚؿف اؿايٚ ،١تؼدٝـٗاٚ ،ؼًًٗٝاٚ ،تفظريٖا
بٗذف انتؼاف ايعالقات بني عٓاؿشٖا أ ٚبٗٓٝا
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أدٚات ايذساط١

ٚبني ايعٛاٖش األخشٚ ،٣ريو َٔ خالٍ املعًَٛات

يتشكٝل أٖذاف ايذساط ١مت اطتدذاّ األدٚات اآلت:١ٝ

اييت ػُع عٔ ايعاٖش.٠

اختباس ايزانش ٠ايعاًَ :١مت إعذاد ٖزا االختباس َٔ

فتُع ايذساطٚ ١عٓٝتٗا

قبٌ ايباسجنيٜٚ ،كٝع االختباس َهْٛات ايزانش٠

مشٌ فتُع ايذساط ١مجٝع طًب ١اؿًك ١ايجأَْ ١ٝ
ايتعً ِٝاألطاط ٞيف ايـفٛف اـاَع ٚايظادغ
ٚايظابع يف املذاسغ اؿه ١َٝٛايتابع ١يًُذٜش١ٜ
ايعاَ ١يًرتبٚ ١ٝايتعً ِٝمبشافعَ ١ظكطٚ ،ايبايؼ
عذدِٖ ( )24759طايبا ٚطايبٚ ١فل آخش إسـا١ٝ٥
ؿادس ٠عٔ املذٜش ١ٜايعاَ ١يًرتبٚ ١ٝايتعً ِٝباحملافع،١
ٚقذ مت اختٝاس ع ١ٓٝايذساطٚ ١قٛاَٗا  300طايب
ٚطايب ١بايطشٜك ١ايعؼٛاَ ١ٝ٥تعذد ٠املشاسٌ

Multi-

 ،)stage) samplingسٝح مت اختٝاس ٚالٚ ١ٜاسذ٠
َٔ ٚالٜات قافعَ ١ظكط نْٗٛا تؼٌُ أنرب
ْظب َٔ ١ايطًب ،١ثِ مت اختٝاس أسبع َذاسغ بطشٜك١
عؼٛاَ ،١ٝ٥ذسطتني يإلْاخَٚ ،ذسطتني يًزنٛس،
 َٔٚثِ اختٝاس ػعبٚ ١اسذ ٠يهٌ ؿف َٔ ايـفٛف
(اـاَع ٚايظادغ ٚايظابع) بؼهٌ عؼٛا ٞ٥يف
نٌ َذسط َٔ ١املذاسغ اييت ٚقع عًٗٝا االختٝاس،
ٚريو عظب ظشٚف نٌ َذسطٚ ١عذد ايؼعب
املتٛفشٚ ،٠مبا إٔ عذد ايطًب ١املكٝذ ٜٔبايؼعب١
ايٛاسذٜ ٠رتاٚح بني  30ٚ 25طايبا ،مت اختٝاس 25
طايبا َٔ نٌ ؿف بطشٜك ١عؼٛاٚ ،١ٝ٥قذ تهْٛت
ع ١ٓٝايذساط َٔ ١ايطًب ١ايعُاْٝني ايز ٜٔترتاٚح
أعُاسِٖ بني ( )13- 10طٓٚ ،١املكٝذ ٜٔبايـفٛف
خاَعٚ ،طادغٚ ،طابع َٔ املذاسغ املؼُٛي ١يف
ايذساطٜٛٚ ،١كح اؾذ )1( ٍٚخـا٥ف ع١ٓٝ
ايذساطٚ ١فكا يًٓٛع ٚايـف.

ايعاًَ ١يذ ٣ايطًب َٔ ١عُش ( )13- 10طٓٚ ١فكا
يُٓٛرز باديٜٚ ٞته َٔ ٕٛثالث ١اختباسات فشع،١ٝ
 :ٖٞٚاختباس امله ٕٛايًفع ٞيًزانش ٠ايعاًَ،١
ٚاختباس امله ٕٛايبـش - ٟاملهاْ ٞيًزانش٠
ايعاًَٚ ،١اختباس َه ٕٛاملٓفز املشنض ٟيًزانش٠
ايعاًَٚ ،١فُٝا ٚ ًٜٞؿف يهٌ اختباس.
اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع( ١ٝاختباس االطتذعا٤
ايظُعٜ :)Listening Recall Test ٞتهٕٛ
اإلختباس َٔ أسبعَ ١ظتٜٛاتٚ ،يف نٌ َظت ٣ٛأسبع
فُٛعات َٔ اؾٌُ بإمجاي )16( ٞفُٛعَٔ ١
اؾٌُ نٌ َٓٗا ميجٌ طؤاالٚ .ػذس اإلػاس ٠إىل إٔ
عذد اؾٌُ ٜضداد عرب املظتٜٛات األسبعٜ .١تطًب َٔ
ايطايب االطتُاع دٝذا يًذٌُٚ ،ايتفهري أٚال يف
اؾٌُ َٔ سٝح َعٓاٖا إرا ناْت ؿشٝش ١أّ
خاط ،١٦ثِ ٜزنش ثاْٝا آخش نًُ ١رنشت يف نٌ
مجً ١بٓفع ايرتتٝب ايز ٟأعطٝت ي٘ اؾٌُٜ .شؿذ
املعًِ يًطايب دسدتني :دسد ١عً ٢قذست٘ عً ٢ايفِٗ
ٚاؿهِ بـش ١اؾًُ ١اييت اطتُع إيٗٝا (ايػشض
َٔ ريو ايٛثٛم َٔ فِٗ ايطايب ٚقذست٘ عً ٢إنُاٍ
االختباس)ٚ ،دسد ١عً ٢قذس ٠ايطايب عً ٢اطتذعا٤
ايهًُات األخري ٠يف اؾًُٜ( ١عط ٢ايذسد ١يف ساي١
اطتذعا ٤ايهًُات األخري ٠بٓفع ايرتتٝب املعط٢
فكط)ٚ ،تذخٌ ايذسد ١ايجاْٚ ١ٝاييت متجٌ قذس٠
ايطايب عً ٢اطتذعا ٤ايهًُ ١األخري ٠يف سظاب
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َظت ٣ٛامله ٕٛايًفعٜٚ ،ٞتِ سظاب فُٛع ٖزٙ

( .)2010اطتدذَت ٖز ٙايبطاس ١ٜيًشهِ عً٢

ايذسدات ٚاييت ترتاٚح بني  16- 0دسد.١

ايـذم ايتالصَ ٞالختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١املعذ يف

اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش - ١ٜاملهاْ١ٝ

ايذساطٚ ،١تؼٌُ ايبطاس ١ٜاختباسات ايزانش٠

(اختباس ايؼهٌ املدتًف :) Odd- One- Out Test

ٜته ٕٛاالختباس َٔ طتَ ١ظتٜٛاتٚ ،بهٌ َظت٣ٛ
أسبع فُٛعات َٔ األػهاٍ بإمجاي)24( ٞ
فُٛع َٔ ١األػهاٍ نٌ َٓٗا ميجٌ طؤاال،
ٚهذس رنش ٙإٔ عذد األػهاٍ بهٌ فُٛع١
ٜضداد عرب املظتٜٛات ايظتٜ .١طًب َٔ ايطايب
ايتعشف عً ٢ايؼهٌ املدتًفٚ ،يف ْفع ايٛقت
عً ٘ٝؼذٜذ َٛقع٘ عٓذَا تعشض عً ٘ٝدذاٍٚ
فاسغٜ .١شؿذ املعًِ يًطايب دسدتني :دسد ١عً٢
قذست٘ عً ٢ايتعشف عً ٢اطتذعا ٤ايؼهٌ املدتًف
(بػشض ايٛثٛم َٔ فِٗ ايطايب ٚقذست٘ عً ٢إنُاٍ
االختباس)ٚ ،دسد ١عٓذ اطتذعاَٛ ٘٥اقع األػهاٍ
املدتًف ١اييت عشكت عًٜٚ .)٘ٝتِ سظاب فُٛع
دسدات اطتذعاَٛ ٤اقع األػهاٍ املدتًفٚ ١اييت
ترتاٚح بني  24- 0دسد.١
اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا (اختباس يٕٛ
اؿرب ٜ :)Ink Colour Recall Testته ٕٛاالختباس
َٔ طتَ ١ظتٜٛات ،بهٌ َظت ٣ٛأسبع فُٛعات
َٔ ايهًُات ًَ ١ْٛبأيٛإ كتًف ،١بإمجاي)24( ٞ
فُٛع َٔ ١ايهًُات متجٌ نٌ َٓٗا طؤاال،
ٜعشض عً ٢ايطايب نًُات ًَ ١ْٛبً ٕٛسرب َعني
(األمحش ،األصسم ،األخلش)ٜٚ ،طًب َٓ٘ إٔ ٜكشأ
ايهًُات يف نٌ فُٛع َٔٚ ،١ثِ اطتذعا ٤يٕٛ
سرب ايهًُات اييت قشأٖا بعذ اخفاٖ٤ا عٜٓ٘ .شؿذ
املعًِ دسد ١يًطايب عٓذ قٝاَ٘ باطتذعا ٤أيٛإ سرب
ايهًُات اييت عشكت عً ٘ٝبٓفع تظًظٌ ايعشض،

ايعاًَ ١ايًفع( ٖٞٚ ١ٝايتزنش ايظُع ،ٞايعذ،
تزنش األسقاّ بايعهع)ٚ ،اختباسات ايزانش٠
ايعاًَ ١ايبـش - ١ٜاملهاْ( ٖٞٚ ١ٝاطتذعا٤
ايؼهٌ املدتًف ،Mr.X ،املذ ٣املهاْ .)ٞتتُتع
ايبطاس ١ٜمبؤػشات دٝذ ٠يًـذم ٚايجباتٚ ،قذ
اطتدذّ طًُٝإ ( )2010ؿذم احملو ايتالصَ،ٞ
سٝح طبل طت ١اختباسات أخش ٣تكٝع ايزانش٠
قـري ٠املذٖٚ ،٣ز ٙاالختباسات َتلُٓ ١يف ْفع
ايبطاس ٖٞٚ ١ٜاختباسات ايزانش ٠قـري ٠املذ٣
ايًفع( ١ٝتزنش األسقاّ ،ايتزنش اؿظاب ،ٞتزنش
ايهًُات) ،باإلكاف ١الختباسات ايزانش ٠قـري٠
املذ ٣ايبـش- ١ٜاملهاْ( ١ٝاملتاٖاتَ ،ـفٛف١
ايٓكاط ،تزنش ايهًُات املبُٗٚ .)١دا٤ت ايٓتا٥ر
يتؼري إىل متتع ايبطاس ١ٜبذسد ١دٝذ َٔ ٠ايـذم
سٝح تشاٚح َعاٌَ االستباط الختباسات ايزانش٠
ايعاًَ ١ايًفع ١ٝبني (ٚ ،)0.79 - 0.59تشاٚست
يذسدات اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜ
املهاْ ١ٝبني ( .)0.75 - 0.49بايٓظب ١يجبات
االختباسات املتلُٓ ١بايبطاس ،١ٜفكذ اطتدذَت
طشٜك ١ايتذض ١٥ايٓـف ١ٝؿظاب ايجبات عٔ طشٜل
سظاب َعاَالت طبريَإ بشاٚ ،ٕٚقذ تشاٚست بني
( )0.83 - 0.72الختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع١ٝ
ٚتشاٚست بني ( )0.90 - 0.77الختباسات ايزانش٠
ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜاملهاْ ،١ٝمما ٜؼري إىل متتع
ايبطاس ١ٜبذسد ١عاي َٔ ١ٝايجبات.

إدشا٤ات ايذساط١

ٜٚعذ فُٛع ٖز ٙايذسدات دسدات االطتذعاٚ ٤اييت

أٚال :إدشا٤ات بٓا ٤أدا ٠ايذساطٚ :١فُٝا ٚ ًٜٞؿف

ترتاٚح بني  24- 0دسدٜ .١السغ أْ٘ عٓذ ايتكذّ يف

ألِٖ اإلدشا٤ات يبٓا ٤أدا ٠ايذساط:١

املظتٜٛات تضداد عذد ايهًُات اييت ٜطًب َٔ
ايطايب إٔ ٜتعشف عً ٢ي ٕٛاؿرب اييت نتبت ب٘،
ٜٚظتذعٗٝا بٓفع تظًظٌ عشكٗا عً.٘ٝ

َ .1شادع ١األدب ايٓعشٚ ،ٟايذساطات ايظابك١
اييت تٓاٚيت َٛكٛع ايزانش ٠ايعاًَٚ ١فكا
يُٓٛرز باديٚ ،ٞؼً ٌٝاالختباسات ايٛاسد ٠يف

بطاس ١ٜايزانش ٠ايعاًَ ١اآلي ١ٝيألطفاٍ إعذاد أيٟٚٛ

ايذساطات ايظابك ١بٗذف ؼذٜذ االختباسات

)ٚ ،(Alloway, 2007قاّ بتعشٜب٘ ٚتكٓ ٘ٓٝطًُٝإ

ايفشع ١ٝاملٓاطب ١يكٝاغ نٌ َهَٔ ٕٛ

ايزانش٠

َهْٛات
االطرتاتٝذ١ٝ

املٓاطب١

ايعاًَ،١

ٚؼذٜذ

َتٛطط ايضَٔ املظتػشم يتطبٝل االختباس

يبٓا٤

ٚتـُِٝ

نهٌ يهٌ ؿف َٔ ايـفٛف ايجالث،١
سٝح نإ َتٛطط صَٔ ايتطبٝل يًـف

االختباسات.

اـاَع  19دقٝكَٚ ،١تٛطط صَٔ

 .2ايبذ ٤بهتابٚ ١ؿٝاغ ١أط ١ً٦االختباس تبعا

ايتطبٝل يًـف ايظادغ ٚيًـف ايظابع

ملهْٛات ايُٓٛرزٚ ،ؼذٜذ عذد األط،١ً٦

 20دقٝكٜٚ ،١شدع طبب صٜاد ٠صَٔ تطبٝل

ٚعذد ايتذسٜبات يف نٌ اختباس َٔ

االختباسات يًـفٛف ايظادغ ٚايظابع

االختباسات ايفشع.١ٝ

ن ٕٛإٔ ايطًبٜ ١تكذَ ٕٛملظتٜٛات

 .3بعذ إعذاد ايٓظد ١األٚي َٔ ١ٝاالختباسات ،مت

َتكذَ ١أنجش َٔ ايـف اـاَع ايزٜٔ

عشكٗا عً ٢احملهُني املدتـني يف فاٍ

ٜتٛقف تطبٝل االختباسات يذ ِٜٗيف

ايكٝاغ ٚايتك ِٜٛايٓفظٚ ،ٞعًِ ايٓفع
ايرتبٚ ،ٟٛيف فاٍ ايرتب ١ٝاـاؿٚ ،١ريو
يًتأنذ َٔ ٚكٛح تعًُٝات نٌ اختباس،

املظتٜٛات األٚىل.


األٚي ١ٝيألداٚ ;٠ريو بػشض ايتأنذ

َٚالَ ١ُ٥فشدات االختباسات َٔ سٝح

ٚايٛثٛم َٔ إٔ االختباس دٝذ ٚقابٌ

ٚكٛسٗا ٚطالَتٗا ايًػٚ ،١ٜٛاستباط نٌ

يًتطبٝل ،سٝح مت سظاب َعاٌَ ايجبات

َفشد ٠بامله ٕٛايزٜ ٟكٝظ٘ٚ .قذ مت تعذٌٜ

باطتدذاّ َعادي ١أيفا نشْٚباخ نُؤػش

ايٓظد ١األٚيٚ ١ٝفكا يتٛؿٝات احملهُني،

عً ٢االتظام ايذاخً ٞيالختباسات املطبك١

سٝح مت سزف ٚتػٝري مجٌ يف اختباس

عً ٢ايع ١ٓٝاالطتطالع ١ٝفكذ تشاٚست قِٝ

ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفعٚ ،١ٝتعذ ٌٜبعض
اؾٌُ

باالختباس

بٓا٤

عً٢

َعاَالت ايجبات بني ()0.70 ٚ 0.64

َكرتسات

بايٓظب ١يالختباسات ايفشع ،١ٝأَا يالختباس

احملهُني ٚاييت مت األخز بٗا مجٝعا ،نُا

نهٌ فكذ ناْت قَ ١ُٝعاٌَ ايجبات

مت تػٝري بعض األػهاٍ باختباس ايزانش٠

( ٖٞٚ ،)0.82ق ِٝدٝذٚ ٠تؼري يتُتع

ايعاًَ ١ايبـش - ١ٜاملهاْ.١ٝ
 .4طباع ١ايٓظد ١املعذي َٔ ١االختباسٚ ،تطبٝل
ايٓظد ١املعذي َٔ ١االختباسات عً ٢ع١ٓٝ
اطتطالعَ ١ٝه )30( َٔ ١ْٛطايبا ٚطايب ١مت
اختٝاسِٖ بطشٜك ١عؼٛاَ َٔ ١ٝ٥ذسطتني
أسذُٖا َذسط ١إْاخ ٚاألخشَ ٣ذسط١
رنٛسٚ ،ريو بػشض:


ايتأنذ َٔ ٚكٛح تعًُٝات االختباس
ٚاألطٚ ،١ً٦قذ أػاست ايٓتا٥ر إىل ٚكٛح
تعًُٝات االختباسٚ ،متهٔ ايطًب َٔ ١فِٗ
املطًٛب َِٓٗ يهٌ اختباس َٔ االختباسات
ايجالث.١



ايتأنذ َٔ املؤػشات ايظٝهَٛرت١ٜ

ايبطاس ١ٜبك ِٝثبات َٓاطب.١


سظاب َعاٌَ ؿعٛب ١األط ،١ً٦سٝح
ترتاٚح قَ ١ُٝعاٌَ ايـعٛب ١بني (،)1- 0
ٚقذ مت تكذٜشٖا بٓظب ١عذد ايز ٜٔأدابٛا
عٔ ايظؤاٍ إداب ١ؿشٝشٚ ،١قذ ناْت
قَ ِٝعاَالت ايـعٛب ١يف اختباس ايزانش٠
ايعاًَ ١ايًفع ١ٝتشٚاست بني (ٚ ،)1ٚ 0يف
اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش١ٜ

-

املهاْ ١ٝتشاٚست بني (ٚ ،)1 ٚ 0.07يف
اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا
تشاٚست بني (ٚ ،)1ٚ 0ميهٔ ايك ٍٛإٔ
األط ١ً٦دا٤ت َتذسد َٔ ١ايظٌٗ يًـعب،

ؼذٜذ ايضَٔ املظتػشم يًتطبٝل يهٌ

ٖٚزا َا ٖذف إي ٘ٝعٓذ بٓا ٤االختباسات،

ؿف َٔ ايـفٛف ايجالث :١مت سظاب

سٝح أْ٘ يف املظتٜٛات األٚىل ته ٕٛعذد
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املفشدات املطًٛب اطتذعاؤٖا قًٜٚ ٌٝضداد
بضٜاد ٠ايتذسز يف املظتٜٛات ٚبايتايٜ ٞـعب
عً ٢ايطايب اطتذعاٖ٤ا.
 .5سظاب َعاٌَ متٝٝض األطٚ ،١ً٦قذ مت تكذٜش
َعاٌَ ايتُٝٝض بايفشم بني ْظب ١عذد اإلدابات
ايـشٝش ١عٔ ايظؤاٍ يف اجملُٛع ١ايعًٝا
ْٚظب ١عذد اإلدابات ايـشٝش ١يف اجملُٛع١
ايذْٝاٚ ،قذ ناْت مجٝع َعاَالت ايتُٝٝض
يفكشات االختباس يف االختباسات ايفشع١ٝ
ايجالثَٛ ١دب ١فُٝا عذا ايظؤاٍ ايعاػش
باختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا إر
ناْت ايك ١ُٝطايب.)0.13- ( ١


إدشا ٤ايتعذٜالت ايالصَ ١عً ٢االختباس يف
كْ ٤ٛتا٥ر ايذساط ١االطتطالعٚ ،١ٝقذ مت
تعذ ٌٜايظؤاٍ ايعاػش باختباس ايزانش٠
ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا ٚريو ألٕ َعاٌَ
متٝٝض ٙدا ٤طايبا ،نُا مت سزف األط١ً٦
()24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
باختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع ،١ٝسٝح
ته 24 َٔ ٕٛطؤاال يف ْظدت٘ األٚىل
ٚناْت ٖز ٙاألط ١ً٦متجٌ املظتٜٛني
األخري( ٜٔاـاَع ٚايظادغ) باختباس

 .3إدشا ٤تعذٜالت عً ٢االختباس ٚفكا يٓتا٥ر
ايذساط ١االطتطالع.١ٝ
 .4تذسٜب َعًُ ٞؿعٛبات ايتعًِ باملذاسغ اييت
ٚقع عًٗٝا االختٝاس عً ٢أدا ٠ايذساطٚ ،١ريو
يًُظاعذ ٠يف تطبٝل اإلختباسات ،سٝح إٕ
اإلختباسات فشدٜٚ ١ٜظتػشم تطبٝكٗا صَٓا
يهٌ طايبٚ ،مت ايتأنٝذ عً ِٗٝبلشٚس٠
ايتكٝذ بتعًُٝات نٌ اختباس عٓذ ايتطبٝل.
 .5تطبٝل االختباسات بـٛستٗا ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢ع١ٓٝ
ايذساط ١األطاطٚ ١ٝامله 300 َٔ ١ْٛطايب
ٚطايب َٔ ١ايـفٛف اـاَع ٚايظادغ
ٚايظابع خالٍ ايفـٌ ايذساط ٞاأل َٔ ٍٚايعاّ
ايذساط.ّ2016/2015 ٞ
 .6تطبٝل بطاس ١ٜايزانش ٠ايعاًَ ١يظًُٝإ
( )2010نُشو خاسد ٞعً ٢ع ١ٓٝعؼٛا١ٝ٥
َٔ ايع ١ٓٝاألطاط ،١ٝتهْٛت َٔ ( )40طايبا
ٚطايبَ َٔ ١ذاسغ كتًف ،١يف ْفع ّٜٛ
تطبٝل أدا ٠ايذساط ١بفاؿٌ صَين قذسْ ٙـف
طاعٚ ،١ريو بػشض سظاب ايـذم ايتالصَ.ٞ
 .7ؼً ٌٝايبٝاْات اجملُع ١يإلداب ١عٔ أط١ً٦
ايذساط.١

ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفعٚ .١ٝمت سزف ٖزٙ
األط ١ً٦بظبب عذّ متهٔ مجٝع ايطًب١
َٔ اإلداب ١ايـشٝش ١عًٗٝاٚ .بايتايٞ
أؿبح اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع١ٝ
ٜته َٔ ٕٛأسبعَ ١ظتٜٛات فكط ٜٚؼٌُ
( )16طؤاال.


طباع ١ايٓظد ١ايٓٗا َٔ ١ٝ٥اإلختباس،
ٚتعًُٝات ايتطبٝلٚ ،إعذاد َفتاح تـشٝح
يًُعًِ ،يشؿذ ايذسدات بؼهٌ َباػش
أثٓا ٤تطبٝل االختباسات.

ثاْٝا :إدشا٤ات تطبٝل أدا ٠ايذساط١
 .1بٓا ٤اختباسات ايزانش ٠ايعاًَ.١
 .2إدشا ٤ايذساط ١االطتطالع ١ٝاملزنٛس ٠طابكا.

ْتا٥ر ايذساط١
ْتا٥ر ايظؤاٍ األَ /ٍٚا َؤػشات ؿذم اختباس
ايزانش ٠ايعاًَ ١يذ ٣طًب ١اؿًك ١ايجاْ َٔ ١ٝايتعًِٝ
األطاط )7- 5( ٞبظًطٓ ١عُإ؟ ٚقذ مت تٛظٝف
أسبعَ ١ؤػشات يـذم اختباس ايزانش ٠ايعاًَٖٞٚ ١
ايـذم ايعاٖشٚ ،ٟايـذم ايبٓاٚ ،ٞ٥ايـذم
املشتبط باحملو (ايـذم ايتالصَٚ ،)ٞايـذم
ايتٓبؤ.ٟ
ايـذم ايعاٖش:(Face Validity) ٟ

مت ايتشكل َٔ ٖزا ايٓٛع َٔ ايـذم َٔ خالٍ عشض
االختباسات عً ٢فُٛع َٔ ١املدتـني يف فاٍ
عًِ ايٓفع ايرتبٚ ،ٟٛايكٝاغ ٚايتك ِٜٛايٓفظٚ ،ٞيف
فاٍ ايرتب ١ٝاـاؿ ١ظاَع ١ايظًطإ قابٛغ

ٚداَعْ ١ضٚ ،٣ٚريو الطتطالع آسا ِٗ٥سَ ٍٛذ٣

ايتشً ٌٝايعاًَ ٞايتٛنٝذٟ

ٚكٛح تعًُٝات نٌ اختباسٚ ،استباط نٌ َفشد٠

) Factor Analysis (CFAباطتدذاّ بشْاَر أَٛغ

بامله ٕٛايزٜ ٟكٝظَ٘ٚ ،الَ ١ُ٥فشدات االختباسات

)(22

ايععُ٢

َٔ سٝح ٚكٛسٗا ٚطالَتٗا ايًػٚ ،١ٜٛقذ اتفل

 ،Maximum Likelihoodسٝح ميهٓٓا ٖزا

احملهُ ٕٛعًٚ ٢كٛح تعًُٝات االختباسات،

ايتشً َٔ ٌٝايتأنذ َٔ َذَ ٣طابك ١ايبٓ ١ٝايعاًَ١ٝ

َٓٚاطب ١االختباسات ايفشع ١ٝايجالث ١يف قٝاغ

يالختباس يف ك ٤ٛاإلطاس املفاٖ ُٞٝيُٓٛرز باديٞ

َهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ .١فكذ تشاٚست ْظب ١اتفام

َتعذد املهْٛات َع بٝاْات ايذساط .١مت تـُِٝ

احملهُني بني ( )%100- %75عً ٢ؿٝاغ ١اؾٌُ

منٛرز ايتشً ٌٝايعاًَ ٞايتٛنٝذ ٟعٝح ٜتهٕٛ

باملظتٜٛات األسبع ١يف اختباس ايزانش ٠ايعاًَ١

َٔ ثالث ١أبعادٚ ،اييت متجٌ االختباسات ايجالث١

ايًفعَ ،١ٝع اقرتاح بعض ايتعذٜالتٚ ،اييت مت

يًزانش ٠ايعاًَ( ١ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع،١ٝ

األخز بٗا .نُا تشاٚست ْظب اتفام احملهُني يف

ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش - ١ٜاملهاْ ،١ٝايزانش٠

اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش - ١ٜاملهاْ ١ٝبني

ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا)ٚ .عٓذ تـُٖ ِٝزا ايُٓٛرز

 )%100-عًَ ٢ذَٓ ٣اطب ١األػهاٍ

سٚع ٞإٔ ؼتفغ ٖز ٙاألبعاد باالستباطات فُٝا

املتلُٓ ١باإلختباسٚ .تشاٚست ْظب اتفاقِٗ يف

بٗٓٝاٚ ،عٝح تعٌُ ٖز ٙاألبعاد ايجالث ١نُتػريات

اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا بني (%88

َه ١ْٛملتػري نأَ ٖ ٛايزانش ٠ايعاًَْٚ .١عشا

 )%100-عًَٓ ٢اطب ١ايهًُات املعشٚك،١

ألٕ أط ١ً٦االختباس ثٓا ١ٝ٥ايتـشٝح (ؿفش ٚٚاسذ)،

ٚاأليٛإ املظتدذَٚ ،١قذ مت األخز بإقرتاسات

مت اطتدذاّ دسدات ايطًب ١يف َظتٜٛات نٌ

احملهُني باطتدذاّ ثالث ١أيٛإ (األمحش  -األصسم

َه ٕٛنُتػريات َؼاٖذ ٠يف ايتشً ٌٝايعاًَٞ

 -األخلش) ٚعذّ اطتدذاّ ايً ٕٛاألؿفش سٝح

ايتٛنٝذ ٟيتتش ٍٛايذسدات إىل َتػريات َتـً١

(%75

AMOS

بطشٜك١

Confirmatory

األسدش١ٝ

ٜـعب عً ٢ايطًب ١قشا ٠٤ايهًُات بٗزا ايً.ٕٛ

َٚتعذد ٠ايذسدات .اػتٌُ ايبعذ األ ٍٚعً ٢أسبع١

ايـذم ايبٓا:ٞ٥

َظتٜٛات ألط ١ً٦ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفعٚ ،١ٝاػتٌُ
ايبعذ ايجاْ ٞعً ٢طتَ ١ظتٜٛات ألط ١ً٦ايزانش٠

ؿذم ايبٓا ٤ايعاًَ:(Factor Analysis) ٞ

ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜاملهاْٚ ،١ٝاػتٌُ ايبعذ ايجايح

مت ايتشكل َٔ ايبٓ ١ٝايعاًَ ١ٝالختباس ايزانش٠

عً ٢طتَ ١ظتٜٛات ألط ١ً٦ايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفز٠

ايعاًَ ١يف ايذساط ١اؿاي ١ٝباطتدذاّ أطًٛب

َشنضٜا.
جدول 2

نتائج مؤشرات حسن مطابقة النموذج التوكيدي الختبار الذاكرة العاممة والقيم الحرجة المناظرة لها.
المؤشر

م
0

اختبار مربع كاي النسبي

قيمة المؤشر
5100

القيمة الحرجة
أقل من 0

Chi-Square/ df

2
0
0

الجذر التربيعي لمتوسطات مربعات خطأ التقارب
Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA
الجذر التربيعي لمتوسطات مربعات الخطأ التقاربي
)(Standatdized RMR

مؤشر المطابقة المقارن

5150

أقل من أو يساوي 5150

51500

قيمة قريبة من 5

5100

أكبر من أو يساوي 5105

)Comparative Fit Index (CFI

0

مؤشر المطابقة المعياري

51.0

أكبر من أو يساوي 5105

)Normed Fit Index (NFI

6

مؤشر المالئمة اإلضافي
)Incremental Fit Index (IFI

51.0

أكبر من أو يساوي 5105
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الخصائص السيكومترية الختبار الذاكرة العاملة لطلبة الحلقة الثانية من التعليم األساسي
فايزة البلوشية وآخرون

ٜعشض دذْ 2 ٍٚتا٥ر َؤػشات سظٔ َطابك١

ايظابع

ايُٓٛرز ايتٛنٝذ ٟملهْٛات اختباس ايزانش٠

املتٛططات اؿظاب ١ٝملهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ ١يف

ايعاًَٚ ١ايك ِٝاؿشد ١املٓاظش ٠يًشهِ عً ٢سظٔ

نٌ َٔ ع ١ٓٝايزنٛس ٚع ١ٓٝاالْاخ استفاعا تذسهٝا

َطابك ١ايُٓٛرزٚ .أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ ق ِٝمجٝع

َع االْتكاٍ يألعً ٢يف ايـفٛف ايذساطٚ .١ٝتكذّ ٖزٙ

َؤػشات سظٔ املطابك ١يًُٓٛرز تكع يف ْطام ايكِٝ

ايٓتا٥ر َؤػشا عً ٢ايـذم ايبٓا ٞ٥الختباسات ايزانش٠

املكبٛي .١فهاْت قَ ١ُٝشبع نا ٟايٓظيب تظاٟٚ

ايعاًَ ١يف عالقتٗا بايـفٛف ايذساط.١ٝ

(ٚ )0.14تعذ ٖز ٙايك ١ُٝؿػري ٠دذا ٚأقٌ َٔ ،5
مما ٜؼري إىل دٛد ٠عاي ١ٝملال ١َ٤ايُٓٛرز َع ايبٝاْات
سظب َا رنش ٙتٝػض .)2012( ٠نُا أظٗشت ايٓتا٥ر
إٔ ق ِٝاملؤػشات اإلسـا ١ٝ٥يًُٓٛرز تكع يف َذ٣

يف االختباسات ايفشع ١ٝايجالثٚ .١تعٗش

جدول 3

قيم التشبعات المعيارية لمستويات كل اختبار فرعي
باختبار الذاكرة العاممة
البعد

ايك ِٝاملكبٛي ١سظب َا رنش يف احملشصٚ )2014( ٟ

الذاكرة العاممة

) .(Sun, 2005فكذ ناْت ق ١ُٝاؾزس ايرتبٝعٞ

المفظية

ملتٛططات َشبعات اـطأ ايتكاسبٞ

)(RMSEA

َظا ١ٜٚيـ ٚ ،0.01ق ١ُٝاؾزس ايرتبٝع ٞملتٛططات
َشبعات اـطأ ايتكاسبٞ

)(Standatdized RMR

رقم المستوى

التشبعات المعيارية

األول

* 510.

الثاني

* 510.

الثالث

* 5160

الرابع

* 51.0

األول

*51.0

الثاني

*5165

الثالث

*51.5

الرابع

*5100

)َ (NFIظا ١ٜٚيـ َٚ ،0.79ؤػش املال ١ُ٥اإلكايف

الخامس

*5100

السادس

*5100

)َ (IFIظا ١ٜٚيـ ٚ .0.75تؼري ٖز ٙاملؤػشات إىل دعِ

األول

*5100

بٝاْات االختباس يًبٓ ١ٝايعاًَ ١ٝاييت بين عًٗٝا املكٝاغ

الثاني

*5106

الثالث

* 5102

الرابع

*51.5

الخامس

*5100

السادس

*5100

َظا ١ٜٚيـ ٚ ،0.018قَ ١ُٝؤػش املطابك ١املكاسٕ
)َ (CFIظا ١ٜٚيـ َٚ ،0.99ؤػش املطابك ١املعٝاسٟ

ٚفكا يُٓٛرز بادي ٞيًزانش ٠ايعاًَ.١
نُا مت سظاب تؼبع ايفكشات عًَ ٢هْٛات

الذاكرة العاممة

البصرية-المكانية

الذاكرة العاممة

المنفذة مركزيا

ايزانش ٠ايعاًَ َٔ ١خالٍ ق ِٝايتؼبعات املعٝاس،١ٜ
ٚدا٤ت نًٗا عايٚ ١ٝداي ١إسـاٝ٥ا نُا ٜعٗش يف
دذ .3 ٍٚسظاب اإلسـا٤ات ايٛؿفٚ ١ٝاملتُجً ١يف

*دال عند قيمة احتمالية أقل من أو تساوي 5150

ايـعٛبٚ ١ايتُٝٝض ألط١ً٦

املتٛططات اؿظابٚ ١ٝاالمشافات املعٝاس ١ٜيذسدات

سظاب َعاَالت

ايطًب ١يف نٌ اختباس فشع َٔ ٞاختباس ايزانش٠

االختباسات ايجالث ١املتلُٓ ١باختباس ايزانش٠

ايعاًَٜٛٚ ،١كح دذ 4 ٍٚاملتٛططات اؿظاب١ٝ

ايعاًَٚ ،١قذ يٛسغ إٔ َعاَالت ايـعٛب ١تشاٚست

ٚاالمشافات املعٝاس ١ٜيالختباسات ايفشع ١ٝايجالث١

يف اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفع ١ٝبني ؿفش

سظب َتػري ايٓٛع ٚايـف ايذساط .ٞتعٗش ايٓتا٥ر إٔ

ٚٚاسذٚ ،يف اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜ

َتٛططات دسدات ايطًب ١باالختباسات ايفشع ١ٝايجالث١

املهاْ ١ٝتشاٚست بني ٚ ،0.98 ٚ 0.03يف اختباس

ؽتًف باختالف ايـف ايذساط ،ٞسٝح نإ أقٌ

ايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا تشاٚست بني

َتٛطط سظاب ٞيطًب ١ايـف اـاَعٚ ،اصداد

(ٚ ،1ٚ0.03ميهٔ ايك ٍٛإٔ األط ١ً٦دا٤ت َتذسد١

َتٛطط دسدات ايطًب ١بايتكذّ بايـف ايذساطٞ

َٔ ايظٌٗ إىل ايـعبٖٚ ،زا َا ٖذفت إي٘ٝ

يٝه ٕٛأعًَ ٢تٛطط سظاب ٞيذسدات طًب ١ايـف

ايذساط ١عٓذ بٓا ٤االختباسات.

جدول 4
المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لالختبارات الفرعية الثالثة حسب متغيري النوع والصف الدراسي
مكونات الذاكرة العاممة
الذاكرة العاممة المفظية
( 06-5درجة)

الصفوف

الجنس

خامس

سادس

سابع

ذكور

)0100( 61.5

)0102( .102

)0165( 0156

)0166( .106

اناث

)2102( .12.

)0100( .106

)2152( 0102

)0100( .102

)21.0( .152

)010.( 0106

)0150( 0106

)0155( 0100

الذاكرة العاممة

اجمالي

ذكور

)2152( 6100

البصرية-المكانية

اناث

( 20-5درجة)

)0100( .120

)2100( 0162

)0160( 0106

)0100( 05102
)2106( 02106

)21.0( 0010.

)0100( 00100

)0150( 02100

الذاكرة العاممة المنفذة

اجمالي

ذكور

)0150( 00102

)2100( 02150

مركزيا

اناث

)0100( 02122

)2100( 02102

اجمالي

)0102( 0150

)01.0( .100
)010.( 012.

)21.0( .102

( 20-5درجة)

االجمالي

)0100( 0016.

)0100( 0100

)2100( 02100

)0100( 0100

)0150( 00125

)0100( 0106

)2105( 02100

* تحتوي األقواس عمى االنحرافات المعيارية1

بايٓظب ١ملعاَالت متٝٝض األط ،١ً٦أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ

بًؼ عذدِٖ ( )40طايبا ٚطايب ١مت اختٝاسِٖ بطشٜك١

َعاَالت متٝٝض األط ١ً٦يف اختباس ايزانش ٠ايعاًَ١

عؼٛا َٔ ١ٝ٥ايع ١ٓٝاألطاط َٔ 20 َِٗٓ ،١ٝايطًب١

ايًفع ١ٝتشاٚست بني (ٚ )0.63- 0أغًبٗا يف املظت٣ٛ

ايزنٛس  َٔ 20ٚايطًب ١اإلْاخ َٔ َذاسغ كتًف،١

املكب ٍٛيتُٝٝض األط ،١ً٦فاألط ١ً٦اييت سـًت عً٢

ٚمت سظاب ايعالق ١اإلستباط ١ٝبني دسدات االختباسٜٔ

َعاٌَ متٝٝض ؿفش ناْت ايظؤاٍ األ ٍٚيف االختباس

يٓفع اجملُٛع َٔ ١ايطًب ١باطتدذاّ َعاٌَ استباط

(مجٝع ايطًب ١أدابٛا عً ٘ٝإداب ١ؿشٝشٚ )١األط١ً٦

بريطٚ ،ٕٛناْت قَ ١ُٝعاٌَ ايـذم ايتالصَٞ

ايجالث ١األخري ٠يف االختباس ( )20 ،19 ،18إر ناْت

(ٚ )0.70داي ١عٓذ َظت ٣ٛداليٜٚ ،0.01 ١عطٓٝا ٖزا

إدابات مجٝع ايطًب ١عًٖ ٢ز ٙاألط ١ً٦خطأ.

َؤػشا عً ٢متتع اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١يف ٖزٙ

نُا تشاٚست َعاَالت متٝٝض األط ١ً٦يف اختباس

ايذساط ١بـذم ْتا٥ذ٘.

ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش١ٜ

 -املهاْ ١ٝبني

(ٚ ،)0.89 - 0.02نإ َععُٗا ٜضٜذ عٔ َعاٌَ
متٝٝض  ،0.4مما ٜؼري إىل َٓاطب ١املفشدات
باالختباس ،نُا تشاٚست َعاَالت ايتُٝٝض يألط١ً٦
باختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا بني (- 0
 ،)0.80سٝح ناْت األط )4 ،3 ،2( ١ً٦متٝٝضٖا
ٜظا ٟٚؿفشا ن ٕٛإٔ ٖز ٙاألط ١ً٦ناْت يف
املظت ٣ٛاأل ٍٚفأداب عٓٗا مجٝع ايطًب ،١بُٓٝا
ناْت َعاٌَ ايتُٝٝض يبك ١ٝاألط ١ً٦عاي ;ٞمما ٜؼري
إىل َٓاطب ١املفشدات باالختباس.
ايـذم ايتالصَ(Concurrent Validity) :ٞ

ٚيًتشل َٔ ايـذم ايتالصَ ٞيالختباس فكذ مت
بتطبٝل بطاس ١ٜايزانش ٠ايعاًَ ١يظًُٝإ ()2010
املعشب ١نُشو ،سٝح مت تطبٝل االختباس اؾذٜذ،
ٚاالختباس احملو بايتضأَ يزات ايع َٔ ١ٓٝايطًبٚ ١قذ

ايـذم ايتٓبؤ(Predictive Validity) ٟ

ٚيًتشل َٔ ايـذم ايتٓبؤ ٟالختباس ايزانش ٠ايعاًَ١
مت دساط ١ايعالق ١بني دسدات٘ ٚدسدات ايتشـٌٝ
ايذساط ٞيًطًب ١يف املٛاد ايتاي( :١ٝايرتب ١ٝاإلطالَ،١ٝ
ايًػ ١ايعشب ،١ٝايشٜاكٝات ،ايعً ،ّٛايذساطات
االدتُاعٚ .)١ٝقذ مت اختٝاس ٖز ٙاملٛاد ألُٖٝتٗا،
سٝح تعط ٢ايٓـٝب األنرب َٔ عذد اؿـف اييت
تذسغ يًطًب ١يف دذ ٍٚاملذسط ٚ .١مت دساط ١ايعالق١
االستباط ١ٝبني دسدات االختباس ٚدسدات احملو عً٢
ايع ١ٓٝاألطاط ١ٝباطتدذاّ َعاٌَ استباط بريط،ٕٛ
ٚأظٗشت ايٓتا٥ر متتع االختباس بـذم تٓبؤَ ٟتٛطط
َع نٌ َٔ ايتشـ ٌٝايذساط ٞيف ايرتب ١ٝاإلطالَ١ٝ
(ٚ ،)0.37ايًػ ١ايعشبٚ ،)0.42( ١ٝايشٜاكٝات
(ٚ ،)0.43ايعًٚ ،)0.46( ّٛايذساطات االدتُاع١ٝ
(ٚ .)0.43ناْت مجٝع َعاَالت االستباط داي ١عٓذ
َظت ٣ٛدالي.0.01 ١
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ْتا٥ر ايظؤاٍ ايجاَْ :ٞا َؤػشات ثبات اختباس

ْتا٥ر ايظؤاٍ ايجايح:

ايزانش ٠ايعاًَ ١يذ ٣طًب ١اؿًك ١ايجاْ َٔ ١ٝايتعًِٝ

اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١يطًب ١اؿًك ١ايجأَْ ١ٝ

األطاط )7- 5( ٞبظًطٓ ١عُإ؟ ٚقذ مت ايتشكل

ايتعً ِٝاألطاط)7- 5( ٞ

بظًطٓ ١عُإ؟ قبٌ

َٔ ثبات اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١باطتدذاّ

اػتكام َعاٜري تفظري ايذسدات اـاّ يف اختباسات

طشٜكتني :طشٜك ١االتظام ايذاخً ٞعظاب َعاٌَ

ايزانش ٠ايعاًَ ،١مت إدشا ٤اختباس "ت" ٚؼًٌٝ

أيفا نشْٚباخٚ ،طشٜك ١إعاد ٠ايتطبٝل عظاب

ايتبا ٜٔاألساد ٟيتشذٜذ اؿاد ١إىل اؿـ ٍٛعً٢

َعاٌَ االطتكشاس.

ايذسدات املعٝاس ١ٜيهٌ ْٛع ادتُاعٚ ٞيهٌ ؿف

طشٜك ١االتظام ايذاخًَ( ٞعاٌَ أيفا يهشْٚباخ):

دساط ٞعً ٢سذ َٔ ٙخالٍ اختباس فشكٝات ٚدٛد
فشٚم رات دالي ١إسـا ١ٝ٥يف االختباسات ايفشع١ٝ

مت اطتدشاز َعاٌَ ايجبات باطتدذاّ َعادي ١أيفا
يهشْٚباخ

ايجالث ١بإختالف ايٓٛع االدتُاعٚ ٞاختالف ايـف

نُؤػش عً ٢االتظام ايذاخًٞ

ايذساط.ٞ

يالختباس ،باطتدذاّ بٝاْات ايع ١ٓٝايشٝ٥ظ ١ٝنُا

مل ٜعٗش اختباس "ت" جملُٛعتني َظتكًتني ٚدٛد

ٜعٗش يف دذٚ ،5 ٍٚتشاٚست َعاَالت ثبات أيفا

فشٚم داي ١إسـاٝ٥ا يف دسدات االختباسات ايفشع١ٝ

بني ( )0.75 - 0.62يالختباسات ايجالث ١ايفشع١ٝ

يًزانش ٠ايعاًَ ١سظب ايٓٛع االدتُاع ٞيًطًب.١

ؾُٝع أفشاد ايعٚ ،١ٓٝتشاٚست بني ()0.86- 0.53

بُٓٝا أظٗش ؼً ٌٝايتبا( ٜٔدذٚ )6 ٍٚدٛد فشٚم

عًَ ٢ظت ٣ٛايـفٛف ايذساطٚ .١ٝتذٍ ايٓتا٥ر عً٢

رات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني َتٛططات دسدات ايطًب ١يف

متتع االختباس بجبات اتظام داخً ٞدٝذ.
طشٜك ١إعاد ٠تطبٝل االختباس:

َا َعاٜري تفظري دسدات

االختباسات ايفشع ١ٝايجالث ١باختالف ايـف

(Test-Retest

ايذساط.ٞ

)Method

ٚملعشف ١اػا ٙايفشٚم ،مت اطتدذاّ اختباس

ٚيًتشل َٔ ثبات االطتكشاس يذسدات ايطًب ١باختباس

يًُكاسْات ايبعذٜٛٚ ،١ٜكح دذْ 7 ٍٚتا٥ر ٖزٙ

ايزانش ٠ايعاًَ ،١مت تطبٝل االختباس عً ٢ايطًب١

املكاسْاتٚ .قذ بٓٝت ايٓتا٥ر يف دذ 7 ٍٚإٔ ٖٓاى

َشتني ٚبفاؿٌ صَين تشاٚح بني أطبٛعني إىل ثالث١

فشٚقا رات دالي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي0.05 ١

أطابٝع عً ٢ع ١ٓٝمشًت ( )30طايبا ٚطايب ١مت

بني َتٛططات دسدات ايطًب ١تبعا ملتػري ايـف

اختٝاسِٖ بطشٜك ١عؼٛا َٔ ١ٝ٥ايع ١ٓٝاألطاط.١ٝ

ايذساطٚ ،ٞإٔ ٖز ٙايفشٚم يـاحل ايـفٛف األعً.٢

ٜٚعٗش دذ 5 ٍٚقَ ِٝعاَالت االطتكشاس يالختباسات

ٚبٓا ٤عً ٢ايٓتا٥ر ايظابك ،١مت اػتكام َعاٜري ؿف١ٝ

ايفشعٚ ١ٝيالختباس نهٌٚ .تشاٚست َعاٌَ

يًطًبٚ ،١ريو باطتدذاّ ايذسدات املعٝاس ١ٜايتا١ٝ٥

االطتكشاس بني ( )0.75- 0.35يالختباسات ايفشع١ٝ

ٚايشتب امل ١ٝٓٝ٦يًذسدات اـاّ باالختباسات ايفشع١ٝ

بُٓٝا ناْت قُٝت٘  0.73يالختباسات فتُع ،١مما

ايجالثٚ ١يًذسدات اـاّ باختباس ايزانش ٠ايعاًَ١

ٜؼري أٜلا إىل متتع االختباس مبعاٌَ اطتكشاس َكبٍٛ

يهٌ ؿف َٔ ايـفٛف ايذساط.١ٝ

ٚدٝذ.
جدول 5

قيم معامالت االتساق الداخمي وقيم معامالت االستقرار الختبارات الذاكرة العاممة حسب الصفوف الثالثة
االختبار
الذاكرة العاممة المفظية

الذاكرة العاممة البصرية-المكانية
الذاكرة العاممة المنفذة مركزيا

عدد

معامل االستقرار

األسئمة

لمصفوف ككل

معامل ألفا كرونباخ

الصفوف

الصف

الخامس

السادس

السابع

06

5100

5162

5160

5100

20

5100

51.0

51.0

5166

51.0

51.0

ككل

الصف

الصف
5162

20

)(LSD

51.0

51.6

51.6

5105

جدول 6
تحميل التباين األحادي الختبارات الذاكرة العاممة وفقا لمتغير الصف الدراسي
االختبار

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

00100

2

20106

داخل المجموعات

000152

20.

0122

مصدر التباين

الذاكرة العاممة المفظية

.1.6

51550

الذاكرة العاممة البصرية-

داخل المجموعات

بين المجموعات

0000106

20.

005150
00100

.102

51550

الذاكرة العاممة المنفذة

بين المجموعات

00.150

2

00102

61.6

51550

المكانية
مركزيا

داخل المجموعات

225150

20.2165

2

قيمة (ف)

القيمة
االحتمالية

20.

0166

جدول 7
نتائج اختبار ) (LSDلممقارنات البعدية بين متوسطات درجات الطمبة عمى االختبارات الفرعية الثالثة في الصفوف
المختمفة

االختبار
االستدعاء السمعي

الشكل المختمف

لون الحبر

المقارنات الثنائية

الفروق في

المتوسطات

الصف الخامس

الصف السادس

5150

الصف السادس

صف السابع

*5100

الصف الخامس

صف السادس

الصف السابع

الصف السابع

اتجاه الفروق
لصالح الصف السادس

*5100

لصالح الصف السابع

*010

لصالح الصف السادس

لصالح الصف السابع

الصف السادس

الصف السابع

*2152

لصالح الصف السابع

الصف الخامس

الصف السادس

51.6

لصالح الصف السادس

الصف السادس

الصف السابع

51..

الصف السابع

5102

*0100

لصالح الصف السابع
لصالح الصف السابع
لصالح الصف السابع

* دال عند مستوى داللة 5150

َٓاقؼ ١ايٓتا٥ر
طعت ايذساط ١إىل تٛفري اختباس يكٝاغ ثالث١
َهْٛات يًزانش ٠ايعاًَ ١سظب منٛرز باديٞ
ٚتكٓٗٓٝا عً ٢طًب ١ايـفٛف اـاَع ٚايظادغ
ٚايظابع يف طًطٓ ١عُإٜٚ ،عذ قٝاغ ايزانش٠

مت اطتدذاّ اختباس االطتذعا ٤ايظُع ٞيكٝاغ
ايزانش ٠ايعاًَ ١ايًفعٚ ١ٝاختباس ايؼهٌ املدتًف
يكٝاغ ايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜاملهاْ،١ٝ
ٚاختباس ي ٕٛاؿرب يكٝاغ ايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفز٠
َشنضٜا.

ايعاًَ ١يًطًب ١يف ٖز ٙاملشسً ١ايعُشٚ ١ٜايذساط١ٝ

ٚأظٗشت ْتا٥ر ايذساط ١ؿالس ١ٝاختباسات ايزانش٠

َُٗا ٚريو يًذٚس ايهبري ايز ٟتًعب٘ ايزانش٠

ايعاًَ َٔ ١سٝح ؿذقٗا ٚثباتٗا; فكذ مت ايتشكل َٔ

ايعاًَ ١يف تٓؼٝط عًُٝات ايتعًِ يذ ٣ايطًب ١يف

أسبعَ ١ؤػشات يـذم اختباس ايزانش ٠ايعاًَ:ٖٞٚ ١

كتًف املٛاد ايذساطٚ ،١ٝتؼٌُ املهْٛات ايجالث١

ايـذم ايعاٖش( ٟؿذم احملهُني) ،ايـذم

يًزانش ٠ايعاًَ ١سظب منٛرز بادي( ٞايزانش٠

ايبٓاٚ ،ٞ٥ايـذم ايتالصَٚ ٞايـذم ايتٓبؤ،ٟ

ايعاًَ ١ايًفع ،١ٝايزانش ٠ايعاًَ ١ايبـش- ١ٜ

ٚأظٗشت ْظب اتفام احملهُني عً ٢االختباسات

املهاْ ،١ٝايزانش ٠ايعاًَ ١املٓفزَ ٠شنضٜا)

املتلُٓ ١املشتفعَ ١ؤػشا عً ٢ايـذم ايعاٖشٟ

عًُٝات ايتعًِ ايشٝ٥ظ ١ٝايالصَ ١النتظاب املعاسف

يالختباساتٚ ،اتفكت ٖز ٙايٓتا٥ر َع نٌ َٔ دساط١

ٚاملٗاسات يف املٛاد ايذساطٚ ١ٝاييت تعتُذ يف تذسٜظٗا

ايعاصَٚ ،)2012( ٞدساط ١عبذ ايفتاح ( .)2013نُا

عً ٢ايًػ ١ايًفعٚ ١ٝايًػ ١ايبـشٚ ١ٜايًػ ١ايفشاغ١ٝ

أظٗش ايتشً ٌٝايتٛنٝذ ٟايعاًَ ٞؿذم ايبٓا٤

املهاْٚ ١ٝايكذس ٠عً ٢ايشبط بُٗٓٝا َشنضٜاٚ .قذ

ايعاًَ ٞيالختباس ٚقذس ٠االختباسات عً ٢ايتُٝٝض بني
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املهْٛات ايجالث ١يًزانش ٠ايعاًَ ١سظب منٛرز

اؿايٚ ١ٝاييت ناْت قُٝتٗا ( )0.35يتعذد َـادس

باديٚ .ٞقذ اتفكت ْتا٥ر ايذساطَ ١ع نٌ َٔ

أخطا ٤ايكٝاغ يف تطبٝل االختباس ٚاييت تؤثش عً٢

األْـاسٚ ٟطًُٝإ (2013ب)ٚ ،دساط ١عبذ ايفتاح

قَ ١ُٝعاٌَ ايجبات نإختالف ايفاسـني يف َشات

(Alloway

ايتطبٝل ،سٝح إٔ االختباس ٜكذّ بؼهٌ مسعٞ

)ٚ ،et. al, 2006دساط،(Alloway et. al ,2004) ١

فٝك ّٛايفاسف بكشا ٠٤اؾٌُ يًطًب َٔٚ ،١ثِ ٜكّٛ

ٚدساط ١دٛٝفٛس ٚآخش.(Giofre et. al ,2013) ٕٚ

ايطايب باطتذعا ٤ايهًُات األخريٚ ٠بايتايٞ

( )2013باإلكاف ١يذساط ١أيٛاٚ ٟآخشٕٚ

نُا أظٗشت ْتا٥ر ايـذم ايتالصَ ٞقذس ٠اختباس
ايزانش ٠ايعاًَ ١عً ٢ايتُٝٝض بني َظتٜٛات

اختالف ايفاسـني أ ٚطشعتِٗ يف قشا ٠٤اؾٌُ يف
ايتطبٝل ايجاْ ٞقذ ٜه ٕٛأثش يف ايٓتا٥ر.

ايزانش ٠ايعاًَ ١يذ ٣ايطًب ١مبكادٜش َؼابٗ١

اختتُت ايذساط ١عظاب ايذسدات املعٝاس ١ٜايتا١ٝ٥

الختباسات ايزانش ٠ايعاًَ ١املعشب ١يظًُٝإ

ٚايشتب امل َٔ ١ٝٓٝ٦خالٍ َٓشٗا َعٓ ً٢يًذسدات

( َٔ ،)2010خالٍ َعاٌَ االستباط املشتفع بني

اـاّٚ ،إتاستٗا ايفشؿ ١يتفظري ايذسد ١اييت وـٌ

دسدات نٌ َُٓٗا (َعاٌَ استباط=ٚ .)0.70أظٗشت

عًٗٝا ايطايب ،فتكذّ َٝضاْا وذد َظت ٣ٛأدا٤

ايٓتا٥ر قذس ٠اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١عً ٢ايتٓبؤ

فُٛع َٔ ١ايطًب ١يف اَتشإ َاٚ ،تظتعٌُ

بايتشـ ٌٝايذساط ٞيًطًب ١يف عذد َٔ املٛاد

يًشهِ عًَ ٢ظت ٣ٛأدا ٤أ ٟطايب بايٓظب ١ألدا٤

ايذساط( ١ٝايرتب ١ٝاإلطالَ ،١ٝايًػ ١ايعشب،١ٝ

اجملُٛع ١اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝاٚ .تعذ ايشتب املَٔ ١ٝٓٝ٦

ايشٜاكٝات ،ايعً ،ّٛايذساطات االدتُاعَٔ )١ٝ

أنجش املعاٜري اطتدذاَا سٝح أْٗا تكذّ ؿٛس٠

خالٍ ٚدٛد عالق ١استباط ١ٝطشدَ ١ٜتٛططْ ١ظبٝا

ٚاكشٚ ١طًٗ ١يف ؼذٜذ َهإ ايفشد ايٓظيب بني

بني اختباس ايزانش ٠ايعاًَٚ ١ايذسدات ايتشـ١ًٝٝ

أقشاْ٘ َٔ خالٍ ايٓظب ١امل ١ٜٛ٦يًطًب ١ايزٜ ٜٔكٌ

يف ٖز ٙاملٛاد ايذساطٚ .١ٝتتفل ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع َا

َظتٛاِٖ عٔ ايطايبٚ ،قذ مت اػتكام ايذسدات

تٛؿًت ي٘ دساطٚ ،(Iguchi, 2008) ١دساط ١عبذ

املعٝاس ١ٜيهٌ ؿف دساط ٞعً ٢سذ ٙبٓا ٤عً٢

ايفتاح (ٚ ،)2013دساط ١طًُٝإ ( )2010إىل ٚدٛد

ايفشٚم ايذاي ١إسـاٝ٥ا يذسدات ايطًب ١يف

استباط إهابٚ ٞداٍ بني دسدات ايطًب ١باختباسات

االختباسات ايفشع ١ٝيًزانش ٠ايعاًَ ١بني ايـفٛف

ايزانش ٠ايعاًَٚ ١ؼـً ِٗٝيف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايذساط ١ٝايجالثٚ ،١تذعِ ٖز ٙايٓتٝذَ ١ا ٜعشف عٔ

ٚايشٜاكٝات.

ايزانش ٠ايعاًَ ١يف أْٗا عًُ ١ٝمنا ١ٝ٥تتطٛس َع

بايٓظب ١يجبات اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ،١أظٗشت

ايتكذّ يف ايعُش سظب َا أظٗشت٘ دساطات عذٜذ٠

ايٓتا٥ر متتع االختباسات ايفشع ١ٝمبعاَالت اتظام
داخً ٞعاي ١ٝعظاب قَ ِٝعاٌَ ثبات أيفا نشْٚباخ
(تشاٚست بني  . )0.86 –0.62نُا أظٗشت دسدات
االختباس ق ١ُٝعاي ١ٝملعاٌَ االطتكشاس يإلختباس
نهٌ سٝح دا٤ت َظاٚ ،)0.73(ٍ ١ٜٚتتفل ٖزٙ
ايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر ثبات اختباسات أخش ٣يًزانش٠
ايعاًََ ١جٌ دساط ١ايعاصَٚ )2012( ٞدساط١
األْـاسٚ ٟطًُٝإ (2013ب) .نُا تشاٚست قِٝ

َٓٗا دساط ١األْـاسٚ ٟطًُٝإ (2013أ)ٚ ،دساط١
)ٚ ،(Alloway et al, 2006دساط١

(Alloway et

) .al, 2004بُٓٝا مل تعٗش ايٓتا٥ر ٚدٛد اختالف بني
اؾٓظني يف َظت ٣ٛايزانش ٠ايعاًَ ١سٝح ٜتًك٢
اؾٓظإ ْفع املٓاٖر ايذساط ١ٝيف طًطٓ ١عُإ َع
تؼاب٘ َذساغ اؾٓظني يف األدٗضٚ ٠األدٚات
ٚطشا٥ل إعذاد املعًُني ٚاطتدذاَِٗ الطرتاتٝذٝات
تذسٜظَ ١ٝتكاسب.١

َعاٌَ االطتكشاس يالختباسات ايفشع ١ٝايجالث ١بني

ايتٛؿٝات ٚاملكرتسات

(ٜٚ ،)0.75- 0.35شدع طبب انفاض قَ ١ُٝعاٌَ

يف ك ٤ٛايٓتا٥ر اييت مت ايتٛؿٌ إيٗٝا ،تٛؿٞ

االطتكشاس باختباس االطتذعا ٤ايظُع ٞيف ايذساط١

ايذساط ١مبا ٜأت:ٞ

 .1اطتدذاّ اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١املعذ يف

ايعاًَ ١يذ ٣األطفاٍ ايهٜٛتٝني َٔ  ٚ 4ست12 ٢

ايذساط ١اؿاي َٔ ١ٝقبٌ املدتـني يف

طٓ .١فً ١ايعً ّٛايرتبٚ ١ٜٛايٓفظ،)4( 14 ،١ٝ

املذٜشٜات ايرتب ١ٜٛايعاَ ١ايتابع ١يٛصاس ٠ايرتب١ٝ

.138 - 103

ٚايتعًٚ ،ِٝاملعًُني مبذاسغ اؿًك ١ايجأَْ ١ٝ
ايتعً ِٝاألطاط ٞيف تؼدٝف َهْٛات
ايزانش ٠ايعاًَ ١املدتًف ١يطًب ١ايـفٛف
( )7- 5يف اؿًك ١ايجاْ َٔ ١ٝايتعًِٝ
األطاط.ٞ

األْـاس ،ٟبذس قُذ; ٚطًُٝإ ،عبذسب٘ َػاصٟ
(2013ب) .ايفشٚم ايفشد ١ٜيف ايزانش ٠ايعاًَ١
يذ ٣األطفاٍ ايهٜٛتٝني َٔ عُش ٚ 4ست12 ٢
طٓ .١سٛيٝات اآلداب ٚايعً ّٛاالدتُاع،34 ،١ٝ
.102- 7

 .2اطتدذاّ اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١يف تؼدٝف
َهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ ١يذ ٣عٓٝات كتًف١
َٔ ايطًب.١
 .3عكذ بشاَر تذسٜب ١ٝيتذسٜب املدتـني يف
املذٜشٜات ايعاَٚ ،١املعًُني عً ٢تؼدٝف
َهْٛات ايزانش ٠ايعاًَ ١يذ ٣ايطًب١
باطتدذاّ اختباس ايزانش ٠ايعاًَ.١
 .4تطٜٛش اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١يٝؼٌُ
َهْٛات أخش ٣دذٜذ ٠يًزانش ٠ايعاًَ.١

تٝػض،٠

أمحذ

االطتهؼايف

(.)2012

ايتشًٌٝ

ٚايتٛنٝذٟ

ايعاًَٞ
َفاُُٖٗٝا

َٗٓٚذٝتُٗا بتٛظٝف سضَٚ SPSS ١يٝضسٍ.
عُإ :داس املظري ٠يًٓؼش ٚايتٛصٜع.
اؿظاْ ،ٞطاَش ( .)2011أثش بشْاَر تذسٜيب
ملٗاسات ايزانش ٠ايعاًَ ١يف تطٜٛش َظت٣ٛ
االطتٝعاب ايكشا ٞ٥يذ ٣ايطًب ١رَ ٟٚؼهالت
ايكشا .٠٤فً ١نً ١ٝايرتب ١ٝبايضقاصٜل،71 ،
.256- 191

 .5االطتفاد َٔ ٠اختباس ايزانش ٠ايعاًَ ١يف

ساػذ ،عذْإ غا٥ب ( .)2004االكطشابات

إدشا ٤دساطات السك ١يًهؼف عٔ َظت٣ٛ

االْفعاي ١ٝعٓذ األطفاٍ .فً ١ايطفٛيٚ ١ايتُٓ،١ٝ

ايزانش ٠ايعاًَ ١يذ ٣ايطًبٚ ،١دٚس املٓاٖر

.194- 187 ،)15( 4

ايذساط ١ٝيف تطٜٛشٖا.

صنش ،ٟعً ٞقُذ عبذاهلل ( .)2009اــا٥ف

املشادع

ايظٝهَٛرت ١ٜالختباس أٚتٝع  -ي ٕٛٓٝيًكذس٠
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