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:ممخص الدراسة

تناولت الدراسة الحالية دور عممية القمع الصوتي لمتحميؿ عمى المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة في
،استراتيجيات حؿ مشكالت الجمع البسيط لدى عينة مشتقة مف طالبات األقساـ األدبية بكمية التربية
وتوصمت الدراسة إلى أف التزامف بيف التحميؿ عمى المكوف الصوتي وحؿ مسائؿ الجمع البسيط نتج عنو
 كما أثر عمى كفاءة االستراتيجيات،ارتفاع معدؿ استخداـ الطالبات الستراتيجية االسترجاع لحؿ المسائؿ
 وتباطأت المفحوصات في حؿ المسائؿ مع،الحسابية حيث ت ناقصت دقة تنفيذ استراتيجية العد لدييف
اإللتزاـ باستخداـ استراتيجية التحويؿ
 استراتيجيات حؿ، القمع الصوتي، المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة، التحميؿ: الكممات المفتاحية

.المشكالت الحسابية

Abstract
1. The current study investigated the contribution of Phonological Loop
to arithmetic strategy choice and arithmetic strategy efficiency.
Participants were (20) students enrolled in the Arabic and the History
Sections of the college of Education, There are statistically significant
differences in the frequency of using the "retrieval strategy" between
the phonological loading group and no-loading group in favor of the
phonological loading group. There are statistically significant
differences in the accuracy of using the "counting strategy" between
the phonological loading group, and no-loading in favor of no-loading
group. The no loading group time of using the ""transformation
strategy" was statistically more than the time of the phonological
loading groups.
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مقدمة الدراسة ومشكمتها:

البناء في شتى العموـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة حتى
الفعاؿ و ّ
عمـ الحساب لو الدور ّ
أصبح حؿ المشكالت الحسابية مف أىـ معايير قياس ذكاء األفراد في جميع المراحؿ العمرية وتحديد

ذوى صعوبات التعمـ؛ حيث أنيا تتيح تعممًا جديدًا يساعد الفرد في استخداـ المعمومات المتاحة بصورة
متكاممة وتطبيقيا في مواقؼ جديدة؛ لذلؾ أصبح قدرة الفرد عمى حؿ المشكالت الحسابية بصفة عامة

وأداء الحساب الذىني بصفة خاصة مف أىـ مجاالت التحصيؿ األكاديمي التي توجو التالميذ لموصوؿ
إلى مستويات متقدمة مف المعرفة الرياضية المطموبة لمعديد مف المجاالت األكاديمية ،بؿ والمطموبة في
التعامالت اليومية.
اف حؿ المشكالت الحسابية الذىنية التي تقوـ عمى قدرة العقؿ البشري عمى معالجة المعمومات

الحسابية بشكؿ منظـ ومرتب وبسرعة لموصوؿ إلى الحؿ الصحيح بدوف استخداـ وسائؿ خارجية معينة
في الحؿ كالورقة والقمـ أو اآلالت الحاسبة أو الحاسوب تساعد الفرد عمى فيـ كيفية عمؿ األعداد،
وكيؼ لو أف يأخذ قرار حوؿ اإلجراءات الرياضية وكيؼ ينشئ استراتيجيات مختمفة لحؿ المشكالت
الحسابية؛ والتي تُعد ميارة يومية ميمة لكثير مف األطفاؿ والراشديف تنطوي عمى الوصوؿ إلجراءات
يتعمميا الفرد جيدًا ويستخدميا في جوانب عديدة مف تعامالتو اليومية ومنيا البيع والشراء وتغيير العممة

ومعرفة الوقت والتاريخ مما يؤثر في قدرتو عمى اتخاذ القرار والثقة بالنفس؛ لذلؾ اتجو الباحثوف في

العقود األخيرة الكتشاؼ العوامؿ المؤثرة فى أداء الحساب الذىني
وقد كشفت األبحاث حتى اآلف عف محدديف رئيسيف ألداء الحساب الذىني أوليما تنظيـ
الحقائؽ الحسابية البسيطة في الذاكرة طويمة المدى الذى اجتذب العديد مف الباحثيف عمى نطاؽ واسع
مثؿ دراسة ) Anderson(1983التي انتيت إلى أف الحقائؽ الحسابية البسيطة يتـ تشفيرىا وتنظيميا
داخؿ وحدات معرفية تُشكؿ شبكة مترابطة بالذاكرة طويمة المدى وتزداد قوتيا مع الممارسة ،ويتـ
استرجاع الحقائؽ الحسابية المختزنة مف خالؿ تنشيط وحدات ىذه الشبكة .وثانييما معالجة وتجييز

المعمومات في الذاكرة العاممة والذي لـ يحظ إال باىتماـ أقؿ مف سابقو بكثير.
وفي ضوء نموذج الذاكرة العاممة ل ػػبادلي وىيتش ) Baddeley and Hitch (1974اىتـ
ىيتش

) Hitch(1978بدراسة اسياـ الذاكرة العاممة في أداء الحساب الذىنى واستنتج أف الذاكرة

العاممة تسيـ بدور حاسـ في الحساب الذىني ولكنو لـ يوضح أي مكونات الذاكرة العاممة ينطوي عمييا

ىذا الدور .واكماالً لما توصؿ إليو  Hitchاقترح كؿ مف "اشكرفت ،دونمى ،ىالز ،وفاكالي"

) Ashcraft, Donley, Halas, & Vakali, (1992أف حؿ المشكالت الحسابية البسيطة نسبيًا
والوصوؿ إلى الحقائؽ الحسابية ومعاجتيا ليست تمقائية تمامًا؛ وانما تعتمد عمى مصادر الذاكرة العاممة.

ووفقاً لنموذج الذاكرة العاممة؛ فإف المكوف الصوتي ىو المسئوؿ عف معالجة المعمومات المفظية ،وبالتالي
فإف مياـ الحساب الذىني ربما تتـ في ىذا المكوف.

لكف تباينت الدراسات حوؿ تحديد دور المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة في اختيار االستراتيجية
الحسابية ومعدؿ استخداميا وكفاءة تنفيذىا؛ أشارت دراسة "ىيشت" ) Hecht(2002إلى أف المكوف
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الصوتي ليس لو دور داؿ في الحساب الذىني حيث أف التحميؿ عمى المكوف الصوتي لـ يؤثر في
اختيار االستراتيجيات الحسابية واف كاف قد أثر في كفاءة تنفيذ االستراتيجية الحسابية مقاسة بالدقة لدى
طالب الجامعة؛ حيث تباطأت استراتيجية العد فقط عند التحميؿ عمى المكوف الصوتي .وجاءت ىذه
النتائج متسقة مع نتائج دراسة كؿ مف "امبو وفاندريندينؾ" )Imbo and Vadierendonck(2007a

.بينما اختمفت معيما دراسة "واو وميري وميديا" ) Wu, Merey and Maeda(2008التي توصمت
إلى أف اختالؼ األفراد في اختيار االستراتيجيات الحسابية يرجع لمفروؽ الفردية بينيما في الذاكرة العاممة
ولكنيا لـ تحدد أي مكونات الذاكرة العاممة المنوطة بذلؾ.
ويتضح مما سبق تباين نتائج الدراسات حول دور المكون الصوتي في حل مشكالت الحساب
الذهني ،كما لم تبين الدراسات – في حدود اطالع الباحثة -أثر التحميل عمى المكون الصوتي لمذاكرة
العاممة من خالل مهمة القمع الصوتي في استراتيجيات حل المشكالت الحسابية ذهنياً

ال مؤداه ماأثر المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة في حؿ المشكالت
وىذا االختالؼ يثير سؤ ً

الحسابية كما يتمثؿ في متغيري اختيار االستراتيجية المناسبة مف استراتيجيات حؿ مشكالت الحساب

الذىني وكفاءة تنفيذ ىذه االستراتيجيات مقاسة بالدقة والزمف لدى طالب الجامعة؟

في ضوء ذلك تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي :ما أثر التحميل عمى المكون
الصوتي لمذاكرة العاممة في استراتيجيات حل المشكالت الحسابية ذهنياً

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 - 2ما أثر التحميؿ عمى المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة في معدؿ استخداـ استراتيجيات حؿ
المشكالت الحسابية ذىنياً ؟

 - 1ما أثر التحميؿ عمى المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة في كفاءة تنفيذ استراتيجيات حؿ
المشكالت الحسابية ذىنياً؟

أهداف الدراسة:

يتمخص الهدف الرئيس لمبحث في الكشف عن دور المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة مف خالؿ

التحميؿ عميو بميمة القمع الصوتي في اختيار االستراتيجية الحسابية وكفاءة تنفيذىا
أهمية الدراسة:
أوالً األهمية النظرية:

 -1تنبع أىمية البحث الحالي مف أىمية الموضوع؛ حيث أف عمـ الحساب عام ًة والحساب

الذىني خاص ًة لو أىمية كبيرة في جوانب متعددة مف حياة الفرد ومنيا حساب الوقت والتاريخ
والحسابات اليومية والبيع والشراء وغيرىا.

 -2يمثؿ البحث اتجاه حديث في دراسة دور بعض مكونات الذاكرة العاممة في اختيار
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االستراتيجيات الحسابية المناسبة وتنفيذىا بدقة وسرعة.

بالرغـ مف كثرة البحوث التي أجريت حوؿ دور الذاكرة العاممة في المياـ المعرفية مثؿ القراءة

واالستدالؿ وغيرىا ،ولكف ىناؾ عدد قميؿ نسبيًا مف الدراسات التي تحدد تفاصيؿ دور المكوف
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الصوتي لمذاكرة العاممة في مجاؿ استراتيجيات الحساب الذىني البسيط لدى معمـ الغد ،كما
أف كثي اًر منيا تبدو متناقضة وغير متسقة مما يجعؿ البحث يثري مجاؿ عمـ النفس المعرفي،
مما قد يجعؿ ىذه الدراسة خطوة إللقاء بعض الضوء في ىذا المجاؿ.

ثانياً األهمية التطبيقية:

 -1تصميـ مياـ كمبيوترية لدراسة دور المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة في إجراء الحسابات
الذىنية البسيطة.
 -2نتائج الدراسة تتيح الفرصة لعمؿ برامج إرشادية لطالب كمية التربية الذيف يعانوف مف
اضطرابات بالمكوف الصوتي لمذاكرة العاممة.
تعريف مصطلحاث الذساست إجشائيا ً :
 )1التحميل على المكىن الصىتي :
تعرفو الباحثة بأنو " شغؿ الحمقة الصوتية مف خالؿ كرار كممة عديمة المعنى"
 )2المشكلت الحسابيت الزهىيت البسيطت :Simple Mental Arithmetic Problem
تعرفيا الباحثة بأنو " موقؼ كمي يوضع في صورة عددية وال يتجاوز ناتجيا"  ،"25وال
تتضمف عممية حمؿ رقـ مف األحاد إلى العشرات أثناء إجراء عممية الجمع ،أو ال تتضمف

ال يتطمب
عممية اقتراض رقـ مف العشرات لألحاد أثناء إجراء عممية الطرح ،وينطوي عمى سؤا ً

االجابة عنو بدوف أي مساعدة خارجية (مثؿ آلة حاسبة أو ورقة وقمـ أو االصابع) في
إجرائيا أو في التوصؿ لمحؿ وتقاس كفاءة األداء عمى ىذه المشكالت بعدد االستجابات
الصحيحة ثسسعخ".
 )3استراتيجيات حل المشكالت الحسابية الذهني:
تعرفيا الباحثة بأنو "تكويف فرضي ومتغير وسيط مستنتج مف الطريقة التي يتعامؿ بيا الفرد مع

المعمومات الحسابية المقدمة لو ذىنيًا بدوف استخداـ أي أداة معينة بدءًا مف ظيور المثير وحتى

يصؿ إلى حؿ المشكمة  ،ويتـ التعرؼ عمييا مف خالؿ تحميؿ البروتوكوالت الشفيية لكؿ مفحوص

والتوصؿ لكيفية الحؿ.
اإلطار النظري:

سيتضمف اإلطار النظري عرض لنموذج الذاكرة العاممػة وحػؿ المشػكالت الحسػابية ،والعالقػة بػيف
المكوف الصوتي وحؿ المشكالت الحسابية
أوالً الذاكرة العاممة:

ويشير " Baddeleyبادلي" إلى ا لذاكرة العاممة بأنيا "مخزف مؤقت لكمية محدودة مف المعمومات مع
إمكانية تحويميا واستخداميا في إصدار وانتاج استجابات جديدة" وذلؾ مف خالؿ المكونات المختمفة التي
تقوـ بوظيفتي التخزيف والمعالجة معًا)ٚ . (Baddeley, 1992, 557أضبف ) Baddeley (2007أف
الذاكرة العاممة "نظاـ يقوـ بالتخزيف المؤقت لممعمومات باإلضافة لمسيطرة االنتباىية مما يدعـ القدرة عمى

التفكير المعقد" ) ، (Baddeley, 2007,1ويتفؽ معو عديد مف الباحثيف أف الذاكرة العاممة تقوـ
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بالتخزيف المؤقت لممعمومات ومعالجتيا خالؿ األنشطة المعرفية المعقدة(Geary, Hoard, Byrd-
Carven& Desoto, 2004, 129; Gattercole, Brown & Pickering, 2003, 110,
) Baddeley, Allen & Hitch, 2011, 1393ويعرفيا "أحمد طو" ( " )2007بأنيا نظاـ لتخزيف
ومعالجة المعمومات معاً ،يقوـ باالحتفاظ بتمثيؿ عقمي لبعض المعمومات في الوقت الذي يكوف فيو

ال بأداء عقمي أخر".
الفرد منشغ ً

وتخمص الباحثة مف خالؿ التعريفات السابقة إلى أف الذاكرة العاممة عمى الرغـ مف كونيا مخزف مؤقت
لكمية محددة مف المعمومات إال أف مكوناتيا تسمح ليا إلى جانب التخزيف القياـ بمعالجة المعمومات
ولدييا القدرة عمى السيطرة االنتباىية مما يتيح ليا معالجة األنشطة المعرفية واالحتفاظ بتمثيؿ عقمي

لبعض المعمومات أثناء قياـ الفرد بأداء عقمي آخر.
 ومىرج بادلي للزاكشة العاملت Baddeley model of Working Memory
وصؼ "بادلي وىيتش" ) Baddeley and Hitch (1974الذاكرة العاممة مف حيث تكوينيا كنظاـ منفذ
رئيس محدود السعة ٠عًّ وٛحدح رحىُ ٚضجظ ٠م َٛثبٌس١طسح االٔزجب٘١خ اٌشبٍِخ ٌٍراوسح اٌعبٍِخٕ٠ ،سك
ث ٓ١عًّ ِىٔٛبرٙب اٌفسع١خ ،وّب أٔٗ ِسئٛي عٓ رٕظ ُ١األٔشطخ داخً إٌظبَ اٌّعسف(Raghubar, ٟ
) Barnes& Hecht, 2010, 111ومراقبة وتنظيـ العمميات المعرفية والتحكـ في تدفؽ المعمومات إلى
الذاكرة العاممة ،يتفاعؿ معو نظاميف يقوماف بالتخزيف المؤقت ألنواع مختمفة مف المعمومات كالمعمومات
المفظية والمعمومات البصرية –المكانية ) ، (Baddeley &Hitch, 1974, 47وأضاؼ " بادلي "
) Baddeley (2000مكوف رابع أسماه "الجسر المرحمي" يعمؿ كحمقة وصؿ تربط بيف األنظمة
الخادمة لمذاكرة العاممة ،والذاكرة طويمة المدى ،والمنفذ الرئيس ،كما يسمح لألنظمة الفرعية المختمفة أف

تتفاعؿ معًا ،عمى الرغـ مف أف كؿ منيا لو أكواد مختمفة عف بعضيا ،باإلضافة إلى قيامو بوظيفة رئيسة

وىي ربط المعمومات المختمفة معًا لتشكؿ أجزاء متكاممة.

وتناولت الدراسة الحالية المكون الصوتي : Phonological loop

ُيعد المكوف الصوتي نظاـ فرعي قصير األمد مسئوؿ عف التخزيف المؤقت لكميات قميمة مف
المعمومات المفظية والصوتية المسموعة والمفردات القائمة عمى الكالـ في ترتيب متسمسؿ ،ويتـ االحتفاظ
بيا في المخزف الصوتي لمدة محدودة حوالي ثانيتيف ،ويتـ معالجة المعمومات داخؿ ىذا المكوف مف

خالؿ عممية التمفظ "  .(Raghubar, Barnes& Hecht , 2010, 109 ) " articulationفيو
نظاـ خادـ ألنو غير قادر عمى السيطرة االنتباىية أو اتخاذ القرار ;(Baddeley,1992, 557
) Repvos& Baddeley, 2006, 7وتتكوف الحمقة الصوتية مف نظاميف فرعييف وىما:
األول  :المخزن الصوتي : The Phonolgical Store
ىو مخزف خامؿ يتـ فيو االحتفاظ بالمعمومات المفظية (المسموعة) ويوصؼ بأنو سمبي حيث
تتالشى منو المعمومات بسرعة .فالتمثيالت القائمة فيو مؤقتو بمعنى أنو التوجد بو معالجة
)(Baddeley& Logie, 1992, 181 ; Baddeley, 1992, 558
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الثاني  :ميكاينزم التكرار المفظي (البروفة المفظية)
: mechanism

The articulatory rehearsal

وىو العنصر النشط يقوـ بتكرار المعمومات المختزنو في المخزف الصوتي لمنع االضمحالؿ السريع

ليا ويعيد إدخاليا إلي المخزف الصوتي حيث يبدأ عمى الفور اضمحالليا مرة أخرى .وتمنع عممية
التسميع  Recitationاضمحالؿ المعمومات وتالشييا عف طريؽ التجديد (التحديث) المستمر
)(Baddeley& Logie, 1992, 181
 التحميل عمى المكون الصوتي Loading on Phonological Loop

وقد دعـ "بادلمي ولويس وفالمر" ) Baddeley, Lewis & Vallar (1984دور الحمقة الصوتية مف
خالؿ القمع الصوتي  articulatory suppressionوهي طريقة إلعاقة استخداـ ميكانيزـ التكرار
المفظي مف القياـ بميامو بأف يقوـ الفرد بتكرار صوت ال عالقة لو بعممية التعمـ –صوت غير ذى

معنى -أثناء تعممو وأداءه لمياـ معرفية بسيطة أو معقدة؛ حيث يصعب معو الترميز الصوتي لممدخالت

البصرية مما يحوؿ دوف وصوليا إلى المخزف الصوتي ،كما يصعب معو القياـ بالتكرار المفظي (البروفة

المفظية) verbal rehearsal

لمحتويات المخزف الصوتي؛ مما يتسبب في تالشي واضمحالؿ

المعمومات المفظية المختزنة بالمخزف الصوتي والالزمة ألداء الميمة & . (Baddeley, Lewis
)Vallar, 1984, 233-252; Repovs & Baddeley, 2006, 8
يرى "موراي" ( Murray (1967أف القمع الصوتي يتـ عف طريؽ تكرار صوت زائد (غير
مرتبط) ) (Irrelevant soundأو كممة بالتزامف مع ميمات تذكر (عمي سبيؿ المثاؿ تكرار The The
).(in: Thompson, 2005, 7; Baddeley, 1992, 558
ال بميمة زائدة
وتستند ألية عمؿ القمع الصوتي إلى أف العنصر النشط لممكوف الصوتي يصبح مشغو ً

تتطمب الحد األدنى مف االنتباه والمصادر الصوتية التي تستيمؾ العنصر النشط فتمنعو مف الترميز
الصوتي أو التكرار المفظي النشغالو بتكرار لفظي صوتي لكممات غير مرتبطة ،مما ينتج عنو أف

المدخالت البصرية ال تصؿ إلي المخزف الصوتي ،كما أف المعمومات المفظية القائمة بالمخزف الصوتي
ال يمكف تكرارىا مما ينتج عنو اضمحالليا وتالشييا )(Henery, on line, 2011
وأكد "بادلي ولويس وفالمر" ) Baddeley, Lewis& Vallar (1984مف خالؿ دراستيـ أف
القمع المفظي باستخداـ تكرار كممات ال صمة ليا بالموضوع  irrelevantبصوت عاؿ مثؿ " The The
 "Theيعوؽ قياـ الذاكرة المفظية المؤقتة بتسمسؿ البنود المفظية كاألرقاـ أو الكممات كما أوضحوا أف
القمع المفظي يقمؿ أثر التشابو الصوتي لممعمومات المعروضة بصريًا ،وىذا يدؿ أف العنصر النشط
لممكوف الصوتي يقوـ بترجمة المعمومات المفظية المعروضة بصرياً إلي أكواد صٛر١خ (Baddeley,

) .Lewis & Vallar, 1984, 233-252وأكد "لوجي وجيميولي وويف" &Logie, Gilhooly
) Wynn (1994دور القمع الصوتي مف خالؿ سمسمة مف الكممات التي ال صمة ليا بالموضوع قد
يضعؼ قدرة المكوف الصوتي عمى استدعاء المعمومات المفظية المعروضة بصريًا ،وىذا الضعؼ يكوف

أكثر وضوحًا إذا كانت الكممات متشابية صوتيًا مع المعمومات الالزـ استدعاؤىا

مما يدعـ أف

المعمومات المفظية (ومنيا األرقاـ) سواء عرضت صوتياً أو بصرياً يتـ تخزينيا في شكؿ لفظي
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،وأوضحت ىذه الدراسة أىمية المكوف الصوتي -مف خالؿ التحميؿ عميو -في أداء بعض المياـ
المعرفية مثؿ حؿ المشكالت الحسابية ٚذٌه عٕدِب أجريت عمى مجموعة مكونة مف( )24فرد يتراوح
عمرىـ مف ( 45 – 18سنة) أف الدور األساسي لممكوف الصوتي يتمثؿ في الحفاظ عمى دقة الحساب
وتتبع تنفيذ عممية الجمع ) . (Logie, Gilhooly& Wynn, 1994, 397- 398واتفقت معيا دراسة

) Kalaman& LeFevre (2007بينما وضحت نتائج دزاسخ "شبٔٙبْ" ) Shanahan (2009اٌزٟ
اجس٠ذ عٍ ٝعٕ١خ ِٓ طالة اٌجبِعخ ثّزٛسظ عّس(21سٕخ) أْ دٚز اٌّى ْٛاٌصٛر٠ ٟزٛلف عٍ ٝعدد
عٍّ١بد اٌحًّ ٚاالسزالف ٚصعٛثخ اٌّشىٍخ اٌحسبث١خ )(Shanahan, 2009,88
ٚف ٟذاد اٌس١بق ٚضحذ رجبزة "فٛزسذ ١٘ٚزش" ) Furst& Hitch( 2000أْ اٌزحًّ١
عٍ ٝاٌّى ْٛاٌصٛر٠ ٟعٛق دٚز ِ ُٙف ٟاألداء اٌحسبثٟ؛  ٛ٘ٚاالحزفبظ ثّعٍِٛبد اٌّشىٍخ اٌحسبث١خ
أثٕبء اٌم١بَ ثبٌحً ذٕ٘١ب ً حزِ ٝع عسض اٌّشىالد اٌحسبث١خ ثصس٠ب ً ثشىً ِسزّس إٌ ٝأْ ٠ج١ت اٌفسد
)ٚ .(Furst& Hitch, 2000,774- 775أضبفذ دزاسخ "ٌِٛب٠س ٚأثدٚ ٞفبٛ٠ي" Lemaire , Abdi
) , Fayol (1996أْ اٌّى ْٛاٌصٛر٠ ٟشبزن ف ٟاٌزحمك ِٓ صحخ أ ٚخطأ حً اٌّشىالد اٌحسبث١خ
) (Heathcote, 1994, 230; Lemaire , Abdi , Fayol, 1996, 73-100
ثانياً حل المشكالت الحسابية :

يتميز اإلنساف عف بقية المخموقات بما وىبو اهلل مف عقؿ يساعده عمى حؿ المشكالت التي تواجيو

أف نسبة كبيرة مف تقدـ البشرية تعود إلى ىذه القدرة المتفردة لإلنساف عمى حؿ المشكالت ،فيو يمثؿ

نشاطاً ميماً في تقدـ اإلنساف وفي استم اررية الحياة فكثير مف أنشطة وقت الفراغ مثؿ األلعاب
والمباريات والمسابقات ىي في واقع األمر اختبارات ممتعة لمقدرة عمى حؿ المشكالت" والتقؿ حؿ

المشكالت الحسابية أىمية في حياة الفرد.
ويشير"فريسش وستيرنبرج" ) Fresch and Sternberg (1991لحل المشكلت الحسابية بأنو "موقؼ

في الحساب ينظر إليو الشخص الذي يقوـ بالحؿ عمى أنو مشكمة تعوقو مف الوصوؿ ليدفو" ،في
حيف يرى أخروف أنو "إجراء العمميات الحسابية عمى األرقاـ بميارة مف أجؿ الوصوؿ ليدؼ ىو

الحؿ أو الناتج الصحيح" (Lee and Kang, 2002, 63; Fresch and Sternberg, 1991,
)4
وتعرفها الباحثة بأنها "العمميات التي يقوـ بيا الفرد إزاء موقؼ كمى موضوع في صورة عددية مستعيناً

بالمعمومات الحسابية والميارات المناسبة التي سبؽ أف تعمميا أو اكتسبيا لمتغمب عمى صعوبة الموقؼ،

ويظير حؿ المشكمة الحسابية في صورة عددية".

استراتيجيات حل المشكالت الحسابية البسطة ذهنياً

أ شارت نتائج الدراسات التي تناولت استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية إلى العديد مف

االستراتيجيات التي يمكف تصنيفيا في الفئات التالية:
 - 2استراتيجية االستشجاع :Retrieval Strategy

تشير ىذه الفئة إلى حؿ الفرد لممشكمة الحسابية عف طريؽ استرجاع الحؿ مباشرةً مف الذاكرة
) ،(Imbo, Vandierendonck , 2007b, 915وأضاؼ "امبو وفاندريندينؾ" & Imbo
) Vandierendonck (2008بأنيا يتـ تحديدىا إجرائياً إذا قاؿ الفرد أف اإلجابة "برزت في رأسو
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فقط" يتـ ترميز ىذه االستراتيجية كاستراتيجية استرجاع (Imbo & Vandierendonck, 2008,
).528
جوى ر االسترجاع أف يعتمد الفرد عمى استدعاء بعض المعمومات واإلجابات الجزئية أو
العالقات البسيطة مف الذاكرة بعد تمثيميا عقميًا؛ حيث توجد روابط تربط األعداد بعضيا مع بعض

مختزنة في الذاكرة طويمة المدى ،واسترجاع ىذه الروابط يتـ بشكؿ تمقائي مف الذاكرة طويمة المدى

(أحمد طو.)13 ،2007 ،

وتعرف الباحثة استراتيجية االسترجاع بأنها" حؿ المشكمة الحسابية عف طريؽ تذكر اإلجابة مباشرًة
دوف اتخاذ أي إجراءات أو خطوات وسيطة"
 - 1استراتيجية العد :Count Strategy
تشير ىذه الفئة إلى حؿ المشكمة الحسابية بواسطة العد مف رقـ إلي االَخر حتى يحصؿ عمى اإلجابة

()7 ، 6 ، 5 ، 4 = 4+3



)(Imbo, Vandierendonck , 2007a, 290

ويتفؽ "امبو

وفاندريندينؾ" ) Imbo & Vandierendonck (2008مع "ىيشت" ) Hecht (2002بأنو العد
خطوة بخطوة لمحصوؿ عمى اإلجابة وىذا يعني أف العد واحد يمو األخر (مثاؿ ،6 ،5 ،4 = 4+3

 ،)7وال يميز بيف العد عمى األصابع ،والعد الكمي  ،Counting allوالعد مف المعامؿ الكبير (Imbo
)& Vandierendonck , 2008b, 331; Hecht, 2002, 447
 - 1استراتيجية التحويل Transformation Strategy

يقصد بيا أف يحؿ الفرد المشكمة الحسابية عف طريؽ إسنادىا إلي عمميات مرتبطة بيا أو مف خالؿ
اشتقاؽ اإلجابة مف الحقائؽ المعروفة )  .(Imbo, Vandierendonck , 2007a, 289واتفؽ معيـ

"امبو وفاندريندينؾ" ) (Imbo & Vandierendonck (2008aوأضاؼ أف يحؿ الفرد المشكمة مف
خالؿ عمؿ خطوة وسيطة لمعدد ( 10مثاؿ  ،)3+2+8=5+8أو استخداـ معامالت متشابية لحؿ
المشكمة الحسابية ذات المعامالت الغير متشابية (مثاؿ )1+6+6=7+6

وتعرفها الباحثة بأنيا " استخداـ الفرد لحقائؽ ومعمومات األعداد وتطبيؽ قواعد التحميؿ العددي

واالستنتاجات واالشتقاقات".

 األداء االستراتيجي : Strategic Peformance
يتشكؿ األداء االستراتيجي لألفراد مف اختيار االستراتيجية المناسبة وكفاءة تنفيذىا
 - 1اختيار االستراتيجية  Strategy Selectionوالعىامل المؤثشة فيها:
يشير اختيار االستراتيجية إلي األسموب أو الطريقة أو التكتيؾ الذي يختاره األفراد مف أجؿ حؿ
المشكالت الحسابية المطروحة أمامو )  ( Imbo& Vandierendonck, 2007a, 189وكذلؾ تُعرؼ
بأنيا "انتقاء أسموب أو طريقة أو تكنيؾ محدد ومناسب مف بيف مجموعة مف البدائؿ المتاحة لتحسيف

 ا شبزد اٌجبحثخ إٌ ٝأِثٍخ رزضّٓ عٍّ١خ اٌجّع ألْ اٌّّٙخ اٌز ٟلبِذ ثزصّّٙ١ب شٍّذ ِسبئً جّع فمظ
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األداء ولحؿ المشكمة الحسابية ) (Duverne,Lemair &Vandierendonck, 2008, 28؛ في حيف
يشير إلييا " بيسانز ولوفايفر" " Bisanz& Le Fevreبالعمميات التي تتـ قبؿ تنفيذ اإلجراء اٌعٍّٟ
).(Bisanz& Le Fevre, 1990, 10
وقد بينت الدراسات أف بعض العوامؿ المؤثرة في اختيار االستراتيجية ىي العمر واكتساب
الخبرة في حل المشكالت الحسابية؛ ولكف تباينت نتائج ىذه الدراسات حيث توصمت بعضيا إلى أف

األفراد الراشديف ذوي الخبرة الواسعة في حؿ المشكالت الحسابية يعتمدوف بشكؿ كبير عمى استراتيجية
االسترجاع (Ashcraft, Donley, Halas&Vakali, 1992, 301-329; Kirk& Ashcraft,
)2001, 157-175
بينما أوضحت بعض الدراسات أف طالب الجامعة قد يستخدموا االستراتيجيات اإلجرائية لحؿ
المشكالت الحسابية منيا دراسة "ىيشت" ) Hecht (1999, 2002التي توصمت إلى أف طالب الجامعة

استخدموا استراتجية العد مرة واحدة عمى األقؿ لحؿ مسائؿ الجمع البسيط ،وكذلؾ دراسة "جيري وويمي"
) Geary& Wiley (1991التي توصمت نتائجيا إلى أف الشباب استخدموا استراتيجيات إجرائية لحؿ

مساائؿ الجمع مثؿ استراتيجية العد والتحويؿ (Hecht, 1999, 1097- 1107; Hecht, 2002,
)  447-455وقد انتيت دراسة "امبو وفاندريندينؾ" ) Imbo& Vandierendonck (2007bاٌزٟ
اجريت عمى عينة قواميا( )45مف طالب الجامعة بمتوسط عمر( 20سنة) أف استراتيجية االسترجاع

ىي األكثر استخداماً لدى طالب الجامعة ولكنيـ يستخدموا أيضاً االستراتيجيات اإلجرائية لحؿ

المشكالت الحسابية البسيطة ،ولكف بنسبة استخداـ أقؿ مف االسترجاع كما بينت الدراسة أْ نوعية
العمميات الحسابية ليا تأثير في اختيار االستراتيجية الحسابية لدى الصغار والكبار؛ حيث توصمت

النتائج أف االستراتيجيات اإلجرائية أكثر استخداماً وكفاءة في عممية الجمع بينما استراتيجية االسترجاع
أكثر استخدامًا مع عممية الضرب )، (Imbo& Vandierendonck , 2007b, 910-933وبينت

دراسة "سيمير وكيرؾ و اشكرفت" ) Seyler, Kirk, Ashcraft(2003أف عند حؿ طالب الجامعة

لمشكالت الطرح يتكرر استخدامميـ لالستراتيجيات اإلجرائية أكثر مف استراتيجية االسترجاع (Seyler,
)ٚ Kirk, Ashcraft, 2003, 1339-1352رس ٜاٌجبحثخ أْ ٘رٖ إٌز١جخ لد رسجع إٌ ٝطس٠مخ رعٍُ١
اٌعٍّ١بد اٌحسبث١خ ف ٟاٌصغس.
 -2كفاءة االستشاتيجيت : Strategy Efficiency
يشير كؿ مف "المير وسيجمر" ) Lemaire & Siegler (1995إلييا بدقة تنفيذ االستراتيجية ،واعتب ار
االستراتيجية كؼء لحؿ المشكمة الحسابية إذا أدت لمحؿ الصحيح في تمؾ المشكمة & (Lemaire
) Siegler, 1995, 90؛ في حيف يشير إلييا بعض الباحثيف بقدرة الفرد عمى حؿ المشكالت بسرعة
)(Hopkins & Lawson , 2002, 122
ويجمع الطرؼ الثالث بيف السرعة والدقة لإلشارة إلى كفاءة االستراتيجية بأنيا "قدرة الفرد عمى تنفيذ

االستراتيجية بسرعة ودقة ،ويعرفيا كؿ مف "امبو وفاندريندونؾ"

Imbo& Vandierendonck

) (2008bبأنيا الطريقة أو العممية التي تؤدي إلى التوصؿ لحؿ المشكمة بسرعة ودقة ،وكما عرفيا
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"امبو وفاندريندونؾ"

) Imbo& vandierendonck ( 2007aفي دراستيما بسرعة وصحة تنفيذ

الوصوؿ لمحؿ الصحيح .وتوضح نتائج الدراستيف أف استراتيجية االسترجاع أكثر كفاءة مف استراتيجية
التحويؿ التي مازالت بدورىا ىي األكثر كفاءة مف استراتيجية العد (Imbo& Vandierendonck,
)2007a, 301; 2008b, 331
ووفقًا لالتجاىات الثالثة ترى الباحثة إمكانية الحصوؿ عمى معمومات عف كفاءة االستراتيجية مف خالؿ

دقة االستجابة (عدد االستجابات الصحيحة) يمييا كموف االستجابة (زمف رد الفعؿ) الذي اليمكف األخذ

بو منفرداُ خاصةً إذا كانت اإلجابة خاطئة.

مف المثير لألىتماـ وجود فروؽ ثقافية في كفاءة االستراتيجيات الالزمة لحؿ المشكالت الحسابية

البسيطة فتوصمت دراسة "امبو ولوفيفر" ) Imbo& Le Fevre (2009أف األسيوييف يحموا مشكالت
حسابية (مثؿ  )7+5أسرع وأكثر دقة مف األفراد في امريكا الشمالية وأف ىذه الفروؽ ترجع جزء منيا إلي

فروؽ (اختالفات) في اختيار االسترايجية ) (Imbo& Le Fevre, 2009, 1465

وتستخمص الباحثة أىمية دراسة كفاءة االستراتيجيات الحسابية لدى طالب الجامعة في البيئة
العربية مف حيث السرعة والدقة التي قد تختمؼ عف نتائج الد ارسات األخرى.


أثر التحميل عمى المكون الصوتي ل مذاكرة العاممة في اختيار االستراتيجية الحسابية :
يس ػػتخداـ األفػ ػراد اس ػػتراتيجيات متع ػػددة لح ػػؿ المش ػػكالت الحس ػػابية البس ػػيطة؛ وم ػػع ذل ػػؾ ل ػػـ تح ػػظ

د ارسػة أثػػر المكػوف الصػػوتي لمػذاكره العاممػػة فػي اختيػػار الفػرد لالسػػتراتيجيات الحسػابية المختمفػػة باالىتمػػاـ
ال ػػالزـ .وي ػػرى الب ػػاحثوف أف الف ػػرد يمي ػػؿ إل ػػى اس ػػتخداـ مكون ػػات ال ػػذاكرة العامم ػػة ف ػػي بداي ػػة تعم ػػـ المي ػػارات

الحسػػابية أثنػػاء حػػؿ المشػػكالت الحسػػابية مسػػتخدماً االسػػتراتيجيات اإلجرائيػػة مثػػؿ العػػد والتحويػػؿ ثػػـ يقػػؿ

استخداميـ ليا فيما بعد مػع التقػدـ فػي العمػر ،ويقػؿ احتيػاج األفػراد إلػى الػذاكرة العاممػة عنػدما يتعػامموا مػع
الحقائؽ الحسابية الممثمة في الذكرة طويمة المدى؛ حيث أف اسػترجاع اإلجابػة مػف الػذاكرة طويمػة المػدى ال

يضع مطالػب وأعبػاء كثيػرة عمػى الػذاكرة العاممػة ألف االسػتراتيجية أصػبحت تػتـ بطريقػة آليػة ( أوتوماتيكيػة
) (Adams& Hitch, 1997, 23; Imbo, Vandierendonck, 2007a, 294; Hecht, 2002,
)450; seyler, Kirk, Ashcraft, 2003, 1342
ونظ ًار ألف اختيار الفرد الستراتيجية االسترجاع المباشر مف الذاكرة طويمة المدى لحؿ المشكمة
الحسابية يحتاج لمصادر الذاكرة العاممة بشكؿ أقؿ منو عند استخداـ االستراتيجيات اإلجرائية وبذلؾ
فعندما يختار الفرد استراتيجية االسترجاع بالتزامف مع وجود مشتت ثانوي (التحميؿ عمى الذاكرة)؛ فإف
ىذه االستراتيجية تقمؿ متطمبات الميمة الحسابية تاركة مصادر الذاكرة العاممة لمتعامؿ مع الميمة

الثانوية (Lemaire, Barrett, Fayol, Abdi, 1994, 248, Lemaire, Fayol, Abdi,
)1991, 597
ويضػيؼ "امبػو وفاندرينػدينؾ" ) Imbo& Vandierendonck (2007aأف أثػر تحميػؿ الػذاكرة
العاممة فػي اختيػار االسػتراتيجية يتالشػى إذا كػاف الفػرد يسػتطيع تنفيػذ االسػتراتيجية بكفػاءة عاليػة ،وأوضػحا
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أف االسػػترجاع ىػػي االسػػتراتيجية األسػػرع لح ػؿ المشػػكالت الحسػػابية مػػف الػػذاكرة طويمػػة األمػػد يقػػؿ احتيػػاج
الفرد لمصارد الذاكرة العاممة
بينما يختمؼ مع ىذا الرأي كؿ مف )Geary, Hoard, Byrd-Craven & DeSoto (2004

حيث توصموا مف خالؿ دراساتيـ إلى أف الذاكرة العاممة ترتبط باختيار استراتيجية االسترجاع (Geary,
). Hoard, Byrd-Craven & DeSoto, 2004, 121- 151
ومف ناحية أخرى تبيف دراسة "واو ومير وميدا"

) Wu, meyer & Maeda (2008أف استخداـ

استراتيجية العد واالسترجاع ال يرتبطاف بالمكوف الصوتي لمذاكرة العاممة (Wu, meyer & Maeda,
) 2008, 365- 366واتفقت معيـ دراسة ) Hecht (2002التي استخدمت نموذج الميمة المزدوجة
لبحث أثر التحميؿ عمى ا لمكوف الصوتي في اختيار استراتيجية العد عف طريؽ التحقؽ مف معادالت

جمع بسيطة مثؿ ( 8=4+3صحيحة أـ خاطئة) لدى طالب الجامعة ،وتوصمت نتائج الدراسة أف
المصادر الصوتية لمذاكرة العاممة ال تؤثر في اختيار الفرد الستراتيجية العد عند حؿ المشكمة الحسابية
ذىنياً ) ،(Hecht, 2002, 447وعممت دراسة " امبو وفاندريندينؾ" Imbo and vandierendonck
) (2007bىذه النتيجة عمى كؿ استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية.

وبػ ػػذلؾ فقػ ػػد تباين ػ ػت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػات حػ ػػوؿ دور المكػ ػػوف الصػ ػػوتي لمػ ػػذاكرة العاممػ ػػة فػ ػػي اختيػ ػػار

االستراتيجية الحسابية.


أثر التحميل عمى مكونات الذاكرة العاممة في كفاءة االستراتيجيات الحسابية:

تعتمد معالجة حقائؽ الطرح والجمع البسيط بشكؿ كبير عمى الذاكرة العاممة؛ حيث تنخفض
كفاءة استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية مع التحميؿ عمى الذاكرة العاممة باستخداـ نموذج الميمة
الثنائية خاص ًة لدى األفراد ذوي المدى المنخفض لمذاكرة العاممة (Seyler, Kirk & Ashcraft,
).2003, 1348; Hecht, 2002, 450
افترضت دزاسخ ) Logie, Gilhooly & Wynn (1994أف دور الحمقة الصوتية لمذاكرة
العاممة ىو االحتفاظ بال معمومات المفظية التي قد تكوف ميمة لمحفاظ عمى دقة الحساب ،واستخداـ ميمة
القمع المفظي لمتحميؿ عمى المكوف الصوتي تخترؽ سعة تخزيف المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة ،فتمنع
التدريب عمى اإللقاء الصوتي وربما يؤدي إلى اضمحالؿ المعمومات المختزنة في الحمقة الصوتية فتعوؽ
تنفيذ االستراتيجية المستخدمة بكفاءة )(Logie, Gilhooly & Wynn, 1994, 397- 398
وتناقضت اآلراء حوؿ دور المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة في حؿ المشكالت الحسابية

البسيطة باختالؼ االستراتيجية المستخدمة لمحؿ؛ فأ وضحت دراسة كؿ مف "سيمر وكيرؾ
وأشكرفت")ٚ Seyler, Kirk, Ashcraft (2003دزاسخ "امبو وفاندريندينؾ"

Imbo,

) Vandierendonck (2007bأف التحميؿ عمى المكوف الصوتي يضعؼ أداء األفراد عمى حؿ
مشكالت الطرح البسيط وىذا يتضح عند استخداـ استراتيجية العد التنازلي  Count downأو
1352; Imbo,
استراتيجية التحويؿ
)Vandierendonck, 2007b, 925- 926

2003,1339-
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Ashcraft,

Kirk,

(Seyler,

واقترحت بعض الدراسات أف المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة ربما يشترؾ في حؿ المشكالت
الحسابية البسيطة بكفاءة عندما يستخدـ طالب الجامعة استراتيجية العد فقط لموصوؿ لمحؿ (Hecht,
)2002, 451; Seyler, Kirk & Ashcraft, 2003, 1350
أكدت دراسة ) Imbo, Vandiendonck (2007bأف طالب الجامعة ربما يعتمدوا عمى
األكواد الصوتية لتخزيف الحقائؽ الحسابية والوصوؿ إلييا؛ ويمكف تفسير ذلؾ بسبب بنية لغة العدد التي

ترجع إلى عوامؿ التعميـ المتعمقة بكيفية تمقي األفراد لحقائؽ الجمع –(Le Fevre, Lei, Smith
).Chant& Mulins, 2001, 277- 284
وضح ) Salame& Baddeley (1982أف التحميؿ عمى العنصر النشط لممكوف الصوتي مف خالؿ
القمع المفظي بخمس كممات أثناء استخداـ األفراد الستراتيجية العد ينتج عنو زيادة في عدد األخطاء

ولكف األخطاء تميؿ لتكوف أقرب عدديًا مف المجموع الصحيح مما يشير إلى أف األداء لـ يتعطؿ تمامًا
بواسطة القمع المفظي ،بينما كاف أثر تحميؿ العنصر الخامؿ لممكوف الصوتي صغير جداً في دقة

استخداـ استراتيجية العد مف خالؿ عرض صوتي لكممات ليس ليا معنى ولكنيا متشابية صوتيًا مع

األعداد مثؿ (Salame& Baddeley, 1982, 150- tun & woo & tee & sore & thrive

) 164وىذا يتفؽ مع رأي بعض الدراسات التي ترى أف العنصر النشط مف المكوف الصوتي لمذاكرة
العاممة الذي يقوـ بعممية التكرار (البروفة) المفظي يمعب دور مركزي أثناء العد أكثر مف العنصر الخامؿ
لممكوف الصوتي &(Widaman, Geary,Cormier& Little, 1989, 898-900; Nairne
). Healy, 1983, 37- 40; Logie& Baddeley, 1987, 310-326
وانطالقاً مف أىمية العنصر النشط لممكوف الصوتي توصمت دراسة " امبو وفاندريندينؾ"

) Imbo& Vndierendonck (2007bأف التحميؿ عمى العنصر النشط لممكوف الصوتي أثر في

اس تراتيجية االسترجاع واالستراتيجيات اإلجرائية أثناء حؿ مشكالت الجمع البسيط ،في حيف لـ يؤثر عند
حؿ مشكالت الطرح البسيط ) (Imbo& Vndierendonck, 2007b, 925ويمكف تفسير ذلؾ أف

المكوف الصوتي يقوـ بأدوار عديدة مثؿ تتبع إجراء عممية الجمع ،والتخزيف المؤقت لمنتائج الجزئية أو
الوسيطة )(Ashcraft, 1995, 7-10 ; Seitz& Schuman- Hengsteler, 2002, 275- 302
ولمزيد مف التحديد عند إجراء عممية الجمع يعتبر دور العنصر النشط لممكوف الصوتي أكثر
أىمية مع استخداـ استراتيجية العد أكثر مف استخداـ استراتيجية التحويؿ ،ويتضح ىذا مف نتائج دراسة
"كاموس وباروليت" ) Camos and Barroullet (2004التى أظيرت أف عمميات العد تستغرؽ وقتاً

أطوؿ عند التحميؿ الصوتي لمذاكرة العاممة (مف خالؿ االحتفاظ بخمس بنود في الذاكرة) وقد اتفقت ىذه

أثر عند التحميؿ
النتائج مع نتائج دراسة ) Imbo& Vndierendonck (2007bإال أنيما لـ يجدا اً
بثالث بنود فقط(Camos and Barroullet, 2004, 19- 30).

وعمى الجانب األخر توصمت دراسة ) Imbo& Vndierendonck (2007bإٌ ٝاحتياج

الفرد لممخزف الصوتي الخامؿ عند الحؿ باستخداـ استراتيجية العد التنازلي فقط؛ لالحتفاظ بالمجموع
الذي نحصؿ عميو مف خطوات العد المتتالية (  ،)...،7 ،8 ،9أما عند استخداـ استراتيجية العد
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التصاعدي فيقؿ الحاجة إليو؛ وقد يرجع ذلؾ إلى أف العد التصاعدي يحدث تمقائيًا كما سبؽ تعممو ،بينما
عند استخداـ العد التنازلي يحتاج الفرد لالحتفاظ بكؿ عدد حتى الينسى العدد الحالي في تسمسؿ العد.

فروض الدراسة

 .1يختمؼ معدؿ استخداـ استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية لدى طالبات الجامعة باختالؼ
حالة المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة (تحميؿ – ال تحميؿ)

 .1تختمؼ درجة كفاءة استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية لدى طالبات الجامعة مقاسة بالدقة
باختالؼ حالة المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة (تحميؿ – ال تحميؿ)
 .1تختمؼ درجة كفاءة استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية لدى طالبات الجامعة مقاسة بالزمف
باختالؼ حالة المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة (تحميؿ – ال تحميؿ)
إجراءات الدراسة:

أوالً العينة:

أ) عينة الدراسة االستطالعية :تكونت مف 173طالب ًة مف طالب الجامعة ممف تطوعف لممشاركة
في البحث ويتراوح العمر مف .1882سنة إلى 23سنة ،بمتوسط  ،2084وانحراؼ معياري،0893
وذلؾ بيدؼ التأكد مف الخصائص السيكومترية لألدوات ومناسبتيا ألفراد عينة البحث.
ب) عينة الدراسة األساسية :تكونت عينة الدراسة األساسية مف  20طالبة مف األقساـ األدبية
(تخصص لغة عربية ،وتاريخ) بالفرقة الثانية ،بكمية التربية ،يتراوح عمرىف مف 19سنة إلى2083

سنة ،بمتوسط  ،19857وانحراؼ معياري  0834وتـ تقسيميف إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية
واألخرى ضابطة ممف رغبف في االشتراؾ في البحث وكانت تنطبؽ عمييف الشروط ،وطبقت
الباحثة عمييف مياـ الدراسة
جدول ()2
األعداد النهائية لمعينة األساسية وخصائصها العمرية
العدد وفقاً لمتخصص
مجموعات الدراسة

لغة

تاريخ

العمر

8

1

2996

0910

7

1

2997

0910

عربية
التحميل عمى المكون الصوتي

(المجموعة التجريبية) ن = 20
المجموعة الضابطة ن = 20

متوسط

االنحراف
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المعياري



تكافؤ أفراد العينة األساسية (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة) :راعت الباحثة أف

يكوف أفراد المجموعتيف متكافت ئيف مف حيث العمر الزمني والطالقة الحسابية واستخداـ األلة الحاسبة في
الحسابات اليومية الحتماؿ تأثير ىذه المتغيرات في متغيرات البحث
أدوات الدراسة:
استخدمت الباحثة األدوات التي تتفق وأهداف الدراسة واشممت عمى :
أوالً مهمة الحساب الذهني البسيط  Simple Mental Arithmetic Taskإعداد الباحثة
إعداد المهمة الحسابية وشروطها:

تـ اختيار مشكالت حسابية بسيطة يمكف لمفرد حميا ،فيي مألوفة ويستخدميا األفراد العادييف في
تعامالتيـ اليومية وال تحتاج إلى عمميات معقدة لحميا.

 -1عرضت أرقاـ المشكالت الحسابية في شكؿ أرقاـ ىندية يتراوح مداىا مف (.)10 : 2
 -2تـ استبعاد المشكالت الحسابية التي تضمنت الصفر أو الواحد كأحد معاممي المشكمة الحسابية؛
ألنيا ال يمكف حميا إال مف خالؿ االسترجاع (وفقاً لقاعدة) ،والتي تضمنت معامميف متشابييف؛
لتجنب أثر التشابو البصري (مثاؿ )3+3

 -3اعتبرت الباحثة انو بتبديؿ معاممي المشكمة الحسابية تصبح كؿ منيما مشكمة حسابية مستقمة.
 -4أصبحت الميمة الحسابية تتكوف مف اثنيف وسبعيف ( )72مشكمة جمع بسيط يتراوح مداىا مف
 3+2إلى  ، 10 +9ويتراوح مدى الناتج مف  5إلى .19
 -5تـ تقسيـ المشكالت الحسابية إلى مجموعتيف (أ ،ب) تحتوى كؿ منيما عمى  36مشكمة حسابية؛
بحيث إذا احتوت المجموعة " أ" عمى المشكمة (  ) 3+2لحميا بطريقة حرية اختيار االستراتيجية

 choice methodتحتوي المجموعة " ب" عمى المشكمة ( )2+3لحميا بطريقة إلزاـ المفحوص
باختيار استراتيجية معينة  no choice methodوتـ التحقؽ مف ذلؾ بأسئمة متعمقة مف الباحثة
لممفحوص.
 - 6عرضت المشكالت الحسابية أفقيًا عمى الصورة (أ  +ب= ؟)

إجراءات تطبيق مهمة الحساب ال ذهني البسط في حالة حرية اختيار االستراتيجية المناسبة choice
:method
 )2تـ عرض المشكالت الحسابية الممثمة في المجموعة " أ "بترتيب عشوائي وتبدأ بإصدار التعميمات
لممفحوصين



 )1بعد حؿ كؿ مشكمة حسابية عمى المفحوص أف يقرر كيؼ حميا عف طريؽ مناقشة الباحثة لو وصوالً

إلى تحديد االستراتيجية التي اختارىا واستخدميا لمحؿ ،وتسجؿ الباحثة إجابات المفحوص في استمارة
خاصة بو (البروتوكوؿ الشفيي).

ِ الحك اٌدزاسخٍِ ،حك ()
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إجراءات تطبيق مهمة الحساب الذهني البسيطة في حالة "إلزام المفحوص باختيار استراتيجية معينة "
:no choice method

 - 2تـ عرض المشكالت الحسابية الممثمة في المجموعة " ب "بترتيب عشوائي مقسمة إلى ()12
مشكمة حسابية لكؿ استراتيجية حؿ وتبدأ بإصدار التعميمات باستخداـ استراتيجية معينة

 -2بعد حؿ المفحوص لممشكمة الحسابية عميو أف يختار نعم إذا حؿ المشكمة الحسابية بالطريقة
المحددة لؾ  ،ويختار ال إذا قاـ بغير ذلؾ ثم تتعمؽ الباحثة في األسئمة لمتأكد مف ألتزاـ
المفحوص باستخداـ االستراتيجية المطموبة.

 -3تـ حذؼ المشكالت الحسابية التي لـ يمتزـ المفحوص باالستراتيجية المحدده لو ليعاد عرضيا
في نياية التجربة.

 -4لـ تقدـ الباحثة تغذية راجعة لممفحوص حوؿ صحة اإلجابة أو مناقشة مدى فاعمية
االستراتيجية.
 -5قامت الباحثة بشرح االستراتيجية المطموبة قبؿ البدء بحؿ كؿ مجموعة مف المسائؿ فبدءت
باستراتيجية االسترجاع وبعد حؿ ( ) 12مشكمة حسابية بيذه االستراتيجية قامت الباحثة بشرح
استراتيجية التحويل وبعد حؿ ( )12مشكمة حسابية أخرى بيذه االستراتيجية قامت الباحثة
بشرح استراتيجية العد وعمى المفحوص أف يحؿ بيذه االستراتيجية ( )12مشكمة حسابية

أخرى).

طريقة حساب الدرجات لمهمة الحساب الذهني البسيط
في حالة اختيار المفحوص االستراتيجية التي يراها مناسبة : choice method

أ) تـ تقدير عدد مرات اختيار المفحوص لنفس االستراتيجية في حؿ المشكالت الحسابية؛ أى
معدؿ استخداـ المفحوص لالستراتيجية التي استخدميا في الحؿ.

في حالة إلزام المفحوص باختيار استراتيجية معينة  : no choice methodتـ في ىذه

الطريقة حساب كفاءة االستراتيجية عف طريؽ الزمف والدقة :

أ) لحساب الزمن :تـ حساب الزمف مف بداية عرض المشكمة الحسابية وحتى الضغط عمى ""Enter

في لوحة المفاتيح وتـ تسجيمو عف طريؽ الكمبيوتر لكؿ مفحوص ،ويدؿ نقص الزمف عمى كفاءة

تنفيذ االستراتيجية .
ب) لحساب الدقة :تـ حساب الدقة مف خالؿ عدد المشكالت الحسابية التي تـ اإلجابة عنيا بشكؿ
صحيح مع كؿ استراتيجية وتـ تسجيميا عف طريؽ الكمبيوتر لكؿ مفحوص ،وتتحدد أعمى درجة لكؿ

استراتيجية بالدرجة ( )12وأقؿ درجة(صفر) ،وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى كفاءة األداء الحسابي.
ثانياً مهمة التحميل عمى المكون الصوتي لمذاكرة العاممة (القمع الصوتي) :
وصف مهمة القمع الصوتي:
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تتكوف ميمة ا لقمع الصوتي لمتحميؿ عمى المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة مف كممة عديمة المعنى وعمى
الفرد أف يكررىا بمعدؿ مرة في الثانية ،ويتـ تصميميا عمى مرحمتيف:
المرحمة األولى :تقديم المهمة الثانوية منفردة:

في ىذه المرحمة ُيطمب مف المفحوص أف يكرر كممة عديمة المعنى بمعدؿ مرة في الثانية،
ويستمر في تكرارىا لمدة دقيقتيف؛ بيدؼ مقارنة أداء الفرد لمميمة الثانوية منفردة بأدائو عمييا عند تزامنيا

مع الميمة المعرفية (األساسية).
المرحمة الثانية  :تقديم المهمة الثانوية بالتزامن مع المهمة األساسية(الحسابية)

ُيطمب مف المفحوص أف يكرر كممة عديمة المعنى بمعدؿ مرة في الثانية ،وذلؾ بالتزامف مع
المتضمنة في ميمة الحساب الذىني (ليقوـ المفحوص بحميا بسرعة ودقة
عرض المشكالت الحسابية ُ

كمما أمكف) ،وتيدؼ ىذه المرحمة الكتشاؼ دور المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة -مف خالؿ تعطيمو-

أثناء أداء الفرد لممياـ المعرفية (ميمة الحساب الذىني البسيط) .

طريقة حساب الدرجات لمهمة القمع الصوتي :يأخذ الفرد درجة كمما يكرر كممة "نوش" مرة كؿ

ثانية وخالؼ ذلؾ يأخذ صفر  ،باإلضافة إلى ذلؾ في المرحمة الثانية تـ حساب درجات ميمة
الحساب الذىني البسيط كما سبؽ توضيحيا
التحقق من الخصائص السيكومترية لمهام الدراسة :
 )2صدق المحكمين :لمتحقؽ مف صدؽ المياـ تـ عرض الصورة األولية وطريقة التصحيح الخاصة بيا
عمى عدد مف السادة المحكميف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس التربوي ،وطرؽ تدريس

الرياضيات وعددىـ ( ،)10وذلؾ بغرض دراستيا في ضوء اليدؼ مف الميمة ،ووضوح التعميمات
مع التوضيح أف اليدؼ مف الميمة الحسابية ىو التعرؼ عمى األداء الحسسابي واستراتيجيات حؿ

المشكالت الحسابية البسيطة لدى طالب الجامعة وليس قياس درجة التحصيؿ في الحساب لدييـ.
وقد وافؽ الجميع عمى مناسبة المياـ لميدؼ منيا ووضوح تعميماتيا.
 )1الثبـــــــات :تـ التحقؽ مف ثبات المياـ عف طريؽ حساب " معامؿ ألفا كرونباخ" لكؿ ميمة وكانت

قيمتو ( )0874لميمة الحساب الذىني البسيط ،و ( )0882لميمة القمع الصوتي وبالتالي ىذه المياـ
ذو ثبات مرتفع وفقاً لممعايير القياسية؛ حيث تعتبر الميمة ثابتاً إذا تراوحت قيـ ألفا بيف ()1 _087
(رجاء محمود أبو عالـ.) 448 ،2004،

ثالثا اختبار الطالقة الحسابية:

تـ بناء ىذا االختبار بمثابة اختبار قبمي لمطالقة الحسابيةبالورقة والقمـ (تحريري) لمتكافؤ بيف

مجموعات الدراسة ل قياس قدرة طالب الجامعة عمى حؿ أكبر عدد مف المسائؿ الحسابية في زمف محدد،
ٌ١زضّٓ اختباسيه فشعييه ،أحدّ٘ب ٠زىِ ) 36( ِٓ ْٛشىٍخ جّع ثس١ظ ٠زطٍت حٍٙب ف ٟشِٓ (69
ثبٔ١خ)ٚ ،األخس ٠زضّٓ (ِ )36شىٍخ طسح ثس١ظ ٠زطٍت حٍٙب ف ٟشِٓ ( 91ثبٔ١خ)

 رُعسف اٌطاللخ اٌحسبث١خ ثأٔٙب لدزح اٌفسد عٍ ٝحً اٌّشىالد اٌحسبث١خ ثسسعخ ٚدلخ )(Korn, 2011, 2
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طريقة تصحيح االختبار :في كؿ اختبار فرعي :إذا أجاب المفحوص عف المشكمة الحسابية إجابة

صحيحة يأخذ درجة واحدة ،وغير ذلؾ يأخذ صفر.
التأكذ مه الخصائص السيكىمتشيت لالختباس

 )1صدق المحكمين :لتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرض الصورة األولية وطريقة التصحيح الخاصة
بو عمى عدد مف السادة المحكميف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس التربوي ،وطرؽ تدريس

الرياضيات ،والرياضيات وعددىـ ( ،)10وقد أشار المحكموف إلى ما يمي:

أ) إعادة ترتيب المسائؿ الحسابية مف رقـ  +رقـ ثـ رقـ  +رقميف ثـ رقميف  +رقميف.
ب) تنوع المسائؿ بحيث تحتوي عمى معامميف مكونيف مف رقـ واحد  ،وأخرى تحتوي عمى معامميف
مكونيف مف رقميف ،ومسائؿ تحتوي عمى معامؿ مكوف مف رقـ ومعامؿ مكوف مف رقميف.
 ثبات االختبار :تـ حساب ثبات االختبار بتطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة مف ( )197طالب
وطالبة باألقساـ األدبية بكمية التربية جامعة الفيوـ ،وبحساب "معامؿ ألفا" بمغ معامؿ الثبات

لالختبار ( )08819مما يشير إلى أف االختبار ذو ثبات عاؿ.
نتائج الدراسة وتفسيرها:

 .2الختبار الفرض الذي ينص عمى اختالف معدل استخدام استراتيجيات حل المشكالت الحسابية
(االسترجاع ،والتحويل ،والعد) باختالف حالة المكون الصوتي لمذاكرة العاممة (القمع الصوتي-

الال تحميل)

قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار ماف ويتني بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة وذلؾ لبياف تأثير القمع
الصوتي في معدؿ استخداـ استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية ألفراد العينة ،وجدوؿ ( )2يوضح

ذلؾ
جدول ()1
نتائج اختبار " مان ويتني " لداللة الفروق في متغير " معدل استخدام استراتيجيات حل المشكالت
الحسابية " بين المجموعة التجريبية والضابطة
استراتيجيات حؿ
المشكالت

مجموعات الدراسة

الحسابية
استراتيجية

المجموعة التجريبية
(مجموعة القمع

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب

14855

14585
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U

985

Z

-

الداللة

08001

االسترجاع

38073

الصوتي)
المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

6845

6485

تحميؿ)
المجموعة التجريبية
(مجموعة القمع
استراتيجية

الصوتي)

التحويل

المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

784

74
19

1386

-

0801

28359

136

تحميؿ)
المجموعة التجريبية
(مجموعة القمع
استراتيجية العد

9805

9085

الصوتي)

3585

المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

11895

18287

08198

11985

تحميؿ)
يتضح من جدول ( )1ما يمي
اختمف معدل تكرار استخدام استراتيجية االسترجاع والتحويل لدى طالبات الجامعة بين المجموعتين
التجريبية والضابطة ،حيث ارتفع معدؿ استخداـ استراتيجية االسترجاع بالتحميؿ عمى المكوف الصوتي

بمتوسط في رتب الدرجات " "14855بينما متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة "مجموعة الال
ال لصالح المجموعة التجريبية ،وكانت قيمة " "Uتساوي 985وىي
تحميؿ" يساوي " ."6845وكاف الفرؽ د ً
قيمة دالة عند مستوى  ، 0801أما معدل استخدام استراتيجية التحويل انخفض بالتحميؿ عمى المكوف
الصوتي حيث بمغ متوسط رتب الدرجات " "784و" "1386لممجموعتيف التجريبية والضابطة عمى التوالي

 ،وكانت قيمة " "Uتساوي  19وىي قيمة دالة عند مستوى 0801
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بينما لم يختمف معدل استخدام استراتيجية العد لدى طالبات الجامعة بين المجموعتين التجريبية
والضابطةُ ،يعني أف التوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في معدؿ
استخداـ استراتيجية العد؛ حيث أف قيمة " "Uتساوي " "3585وىي قيمة غير دالة إحصائيًا
يتضح مف ذلؾ أف المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة يؤثر في اختيار استراتيجيات حؿ المشكالت

الحسابية ومعدؿ استخداميا وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )Ashcraft, Donley, Halas (1992
ٚدزاسخ )ٚ Siegler& Shipley (1995دزاسخ )ٚ Kirk& Ashcraft (2001دزاسخ &Imbo
) Vandierendonck (2007bالتي تناولت استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية لدى طالب
الجامعة.
يمكف تفسير زيادة معدؿ استخداـ الطالبات الستراتيجية االسترجاع في ضوء نموذج االرتباطات لسيجمر

وشيراجر ( )1984الذي أشار إلى أف استرجاع اإلجابة مف الذاكرة طويمة المدى يكوف أيسر إذا ما تعود
الفرد عمى استخداـ ىذه االستراتيجية لحؿ المشكمة الحسابية بسرعة ودقة ونظ اًر لبساطة المشكالت

الحسابية بالنسبة لطالبات الجامعة واستخداميف ليذه االستراتيجية في الحياة اليومية في الشراء بشكؿ
صحيح في الماضي لجأت الطالبات إلى اختيار استرتيجية االسترجاع وتكرار استخداميا بكثرة لحؿ
المشكالت الحسابية البسيطة .باإلضافة لقوة ارتباط المشكمة الحسابية البسيطة بإجابة واحدة فقط في

ذاكرة الفرد فإف ىذه اإلجابة تتمقى أعمى تنشيط؛ حيث يتـ استخداـ ىذه االستراتيجية بسرعة

باإلضافة إلى أف استراتيجية االسترجاع ىي االستراتيجية األسيؿ واألكثر استخدامًا لدى

طالبات الجامعة عند حؿ المشكالت الحسابية البسيطة؛ فمع التحميؿ عمى المكوف الصوتي زاد معدؿ

استخداـ األفراد ليذه االستراتيجية عف حالة ا لال تحميؿ ألف ىذه االستراتيجية تقمؿ متطمبات الميمة

الحسابية تاركة المصدر الصوتي لمذاكرة العاممة لمتعامؿ مع الميمة الثانوية (Lemaire, Barrett,
) Fayol, Abdi, 1994, 248, Lemaire, Fayol, Abdi, 1991, 597
وتتفؽ ىذه النتيجة جزئيا مع نموذج "سيجمر وشيبمي" ) Siegler and shiply(1995الذي تناوؿ
كيفية اختيار الفرد لالستراتيجية الحسابية لحؿ المشكمة الحسابية وانتيى أف الفرد عندما تواجيو
مشكمة حسابية بسيطة فإنو يختار االستراتيجية التي يكوف لديو القدرة عمي تنفيذىا بكفاءة (أي
األسرع واألكثر دقة) مف بيف االستراتيجيات المتاحة؛ لذا فعند التحميؿ عمى المكوف الصوتي
وانشغالو بأداء ميمة القمع الصوتي يضعؼ ىذا المكوف لدييـ فيعتمدوا عمى استراتيجية االسترجاع

(األسرع واألكثر دقة) والتي تدربوا عمييا منذ الصغر بنسبة قد تصؿ إلى . %83ومع ارتفاع معدؿ
استخداـ استراتيجية االسترجاع فقد تأث ر بذلؾ استخداـ الطالبات لباقي االستراتيجيات وتتفؽ ىذه
النتيجة مع ما أشار إليو نموذج ) (ASCMفالفرد عندما تواجيو مشكمة حسابية بسيطة فإنو يختار
االستراتيجية التي يكوف لديو القدرة عمي تنفيذىا بكفاءة (أي األسرع واألكثر دقة) مف بيف
االستراتيجيات المتاحة ومع انشغاؿ المكوف الصوتي أو البصري -المكاني بالميمة الثانوية يصبح
مف الصعب عمى المفحوص اختيار ىذه االستراتيجية .
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ونظ ًار ألف استراتيجية التحويؿ تتضمف بعض الخطوات الوسيطة التي يصعب القياـ بيا مع وجود
التحميؿ عمى المكوف الصوتي ف يقؿ معدؿ استخداـ ىذه االستراتيجية مع التحميؿ الصوتي لمذاكرة

العاممة وىذا يوضح أف اختيار استراتيجية التحويؿ ومعدؿ استخداميا يعتمد عمى المكوف الصوتي
لمذاكرة العاممة.

أما عدـ تأثير التحميؿ عمى المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة في معدؿ استخداـ استراتيجية العد تتفؽ
ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ) Hecht (2002وتتعارض مع دراسة ) Adams& Hitch (1997وذلؾ
قد يكوف بسبب أف استخداـ طالبات الجامعة الستراتيجية العد عند حؿ المشكالت الحسابية البسيطة

أصبح ال يمثؿ عبء ليف وبالتالي ال يتطمب مصادر الذاكرة العاممة الصوتية لتركيز االنتباه ومراقبة
العدد الذي يقولو الفرد وال عدد التالي لو ،وكؼ األعداد األخرى .وتتفؽ في ذلؾ مع دراسة &Imbo
) Vandierendonck (2007aالتي وضحت أف أثر التحميؿ عمى الذاكرة العاممة في اختيار
االستراتيجية يتالشى إذا كاف الفرد يستطيع تنفيذ االستراتيجية بكفاءة عالية ،ويمكف تفسير ىذه النتيجة

في ضوء نموذج ) (SCADSالذي يبيف أف الفرد يختزف معمومات عف سرعة ودقة تنفيذ استراتيجية العد
منذ الصغر ،وتُشكؿ ىذه المعمومات قوة االستراتيجية التي يتوقؼ عمييا اختيارىا فيما بعد لحؿ المشكمة
الحسابية؛ ونظ ًار ألف عينة البحث مف طالبات الجامعة فقد يكوف قوة االستراتيجية لدييف أعمى ما يمكف
لذلؾ يمكنيف استخداميا حتى مع التحميؿ عمى المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة وانشغاليا.

الختبار الفرض الثاني والثالث الخاص بكفاءة االستراتيجيات الحسابية قامت الباحثة بتحميل البيانات
الناتجة عن "حالة إلزام الفرد باستخدام استراتيجية محددة " no choice method

 .2الختبار الفرض الذي ينص عمى اختالف درجة كفاءة استراتيجية (االسترجاع ،والتحويل ،والعد)
مقاسة بالدقة باختالف حالة المكون الصوتي لمذاكرة العاممة (القمع الصوتي  -الال تحميل)

قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار ماف ويتني بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة وذلؾ لبياف تأثير
القمع الصوتي في دقة تنفيذ استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية ألفراد العينة ،وجدوؿ ( )3يوضح
ذلؾ
جدول ()1
نتائج اختبار " مان ويتني " لداللة الفروق في متغير " دقة تنفيذ استراتيجيات
حل المشكالت الحسابية " بين المجموعة التجريبية والضابطة
استراتيجيات حؿ
المشكالت
الحسابية

مجموعات الدراسة

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب

21

U

Z

الداللة

المجموعة التجريبية
(مجموعة القمع
استراتيجية

الصوتي)

االسترجاع

المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

10895

10985
4585

10805

08421

0867

100850

تحميؿ)
المجموعة التجريبية
(مجموعة القمع
استراتيجية

الصوتي)

التحويل

المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

12805

12085
3485
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0812 1855-
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تحميؿ)
المجموعة التجريبية
(مجموعة القمع
استراتيجية العد
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77

الصوتي)
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المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

1383

28359

0801
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تحميؿ)
يتضح من جدول ( )1ما يمي:
 - 2التوجد فروق دالة إحصائياً بين المجوعة التجريبية والمجموعة الضابطة في كفاءة تنفيذ

استراتيجية االسترجاع والتحويل مقاسة بالدقة حيث أف قيمة " "Uتساوي " "4585و" "3485عمى

التوالي وىي قيمة غير دالة إحصائيًا

 - 1ظهرت فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في كفاءة تنفيذ

استراتيجية العد مقاسة بالدقة؛ حيث أف قيمة " "Uتساوي " "22وىي قيمة دالة إحصائياً عند
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كما يتبيف أف دقة تنفيذ استراتيجية العد نقصت بالتحميؿ عمى المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة مف
خالؿ القمع الصوتي بمتوسط رتب الدرجات" "787مقارنةً بالمجموعة الضابطة حيث كاف متوسط

رتب درجاتيا تساوي""1383

ويمكف لمباحثة أف تفسر الفروؽ في درجة كفاءة استراتيجية العد مقاسة بالدقة بيف مجموعة التحميؿ عمى
المكوف الصوتي والمجموعة الضابطة ؛ حيث تقؿ كفاءة استراتيجية العد مقاسة بالدقة (النسبة المئوية
لعدد االسبجابات الصحيحة) مع انشغاؿ المكوف الصوتي لمذاكرة العاممة مقارنةً بمجموعة الال تحميؿ

وتتفؽ ىذه النتيجة جزئياً ِع دزاسخ ) Logie, Gilhooly& Wynn (1994التي بينت أف الدور
األساسي لممكوف الصوتي يتمثؿ في الحفاظ عمى دقة الحساب وتتبع تنفيذ الجمع لذلؾ تأثرت دقة تنفيذ
استراتيجية العد بالتحميؿ عمى المكوف الصوتي مف خالؿ ميمة القمع الصوتي التي يقؿ معيا انتباه
الفرد لممياـ اآلخرى ويصعب معيا الترميز الصوتي لممدخالت البصرية (معاممي المشكمة الحسابية) مما
يحوؿ دوف وصوليا إلى المخزف الصوتي ،كما اتفقت مع دراسة Baddeley, Lewis& Vallar

) (1984التي ترى أف ميمة القمع الصوتي تعوؽ قياـ المكوف الصوتي بتسمسؿ البنود المفظية وبالتالي
يصعب معيا القياـ بعممية التكرار المفظي لألعداد المحتفظ بيا في المخزف الصوتي واالحتفاظ باألعداد
الوسيطة أثناء عممية العد؛ فيحدث عندىـ ما يشبو الخمط مما قد يتسبب في حدوث أخطاء في عممية
العد ويصبح تنفيذىا غير دقيؽ .وتتسؽ نتائج ىذا الفرض مع الفرض السابؽ حيث زاد اختيار
المفحوصات الستراتيجية االسترجاع مع التحميؿ الصوتي ألنيا االستراتيجية األسيؿ لدييف ويتمكنف مف

حؿ المشكالت الحسابية بواسطتيا بسيولة وبالتالي اليؤثر التحميؿ في دقة تنفيذىا.

 .3اختبار الفرض الذي ينص عمى "اختالف درجة كفاءة استراتيجية (االسترجاع ،والتحويل ،والعد)
مقاسة بالزمن باختالف حالة المكون الصوتي لمذاكرة العاممة (القمع الصوتي -الال تحميل)

قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار ماف ويتني بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة وذلؾ لبياف تأثير
القمع الصوتي في دقة تنفيذ استراتيجيات حؿ المشكالت الحسابية ألفراد العينة ،وجدوؿ ()4
يوضح ذلؾ
جدول ()4
نتائج اختبار " مان ويتني " لداللة الفروق في متغير " زمن تنفيذ استراتيجيات
حل المشكالت الحسابية " بين المجموعة التجريبية والضابطة
استراتيجيات حؿ
المشكالت

مجموعات الدراسة

الحسابية
استراتيجية

المجموعة التجريبية

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب
81

881

23

U

26

Z

188-

الداللة

0807

االسترجاع

(مجموعة القمع
الصوتي)
المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

1289

129

تحميؿ)
المجموعة التجريبية
(مجموعة القمع
استراتيجية

الصوتي)

التحويل

المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

585

55
22

1585

387-

0.00

155

تحميؿ)
المجموعة التجريبية
(مجموعة القمع
استراتيجية العد

986

96

الصوتي)

41

المجموعة الضابطة
(مجموعة الال

1184

0868-

084

114

تحميؿ)
يتضح من جدول ( )4ما يمي:
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والمجمموعة الضابطة في كفاءة تنفيذ

استراتيجية االسترجاع والعد مقاسة بالزمن؛ حيث أف قيمة " "Uتساوي" " 26و" "41الستراتيجيتي

االسترجاع والعد عمى التوالي وىي قيمة غيردالة إحصائيًا

ظهرت توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والمجمموعة الضابطة في كفاءة تنفيذ
استراتيجية التحويل مقاسة بالزمن؛ حيث أف قيمة " "Uتساوي  22وىي قيمة دالة إحصائيًا عند
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كما يتضحً أف متوسط رتب درجات زمف تنفيذ استراتيجية التحويؿ لممجموعة الضابطة "مجموعة الال
تحميل " يساوي ( )1585وىي قيمة أعمى مف متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية "مجموعة
التحميل عمى المكون الصوتي لمذاكرة العاممة" التي تساوي ( )585بمعنى أف المجموعة التجريبية كانت

أسرع المجموعتيف وأكثرىما كفاءة في حؿ المشكالت الحسابية مع األلتزاـ بتنفيذ استراتيجية التحويؿ.

ويمكف لمباحثة تفسير الفروؽ في درجة الكفاءة بيف طالبات المجموعة الضابطة "الالتحميؿ" وبيف
طالبات المجموعة التجريبية "التحميؿ عمى المكوف الصوتي " مف خالؿ القمع الصوتي حيث قؿ زمف

تنفيذ استراتيجية التحويؿ (أي زادت درجة الكفاءة) مع التحميؿ عمى المكوف الصوتي ،وىذا قد يشير إلى
أف المكوف الصوتي ليس لو دور في سرعة تنفيذ استراتيجية التحويؿ حيث أف انشغالو بالمياـ الثانوية لـ
يزد مف زمف تنفيذ االستراتيجية ،وقد يرجع نقص الزمف مع األلتزاـ بيذه االستراتيجية بالتزامف مع تحميؿ
المكوف بالقمع الصوتي إلى رغبة الفرد في إنجاز الميمة الحسابية البسيطة بسرعة حتى ال ينسى
معمومات الميمة الثانوية المحتفظ بيا .وقد يرجع ذلؾ إلى أسموب االستذكار لدى طالبات الجامعة

الالتي اعتدف التحدث واالستماع إلى الموسيقى واألغاني أوالقرآف أثناء قياميف بذلؾ وبالتالي فإف شغؿ

المكوف الصوتي مف خالؿ تزامف ميمة القمع الصوتي مع أداء ميمة الحساب الذىني البسيط أصبح ال
يمثؿ عبئاً عمى المكوف الصوتي وكاف ذلؾ سبباً في حؿ المشكالت الحسابية ذىنياً مع األلتزاـ

باالستراتيجية المحددة ليف بسرعة.
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