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 ملخص

أثر الكفاءة في اللغة الثانية على الذاكرة العاملة الكشف عن  الى هدفت الدراسة

. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير نائيي اللغة في مدينة عكاث  والمرونة المعرفية لدى الطلبة 

نة . تكونت عيوالكفاءة في اللغة الثانية لمعرفيةاوالمرونة  لعاملةاالذاكرة سعة للكشف عن  أدوات

كل من الذاكرة أن مستوى  نتائج الدراسةأظهرت و .اللغة ينائيث   ( طالباً وطالبةً 274الدراسة من )

ً إحصائي دالةووجود فروق  ،مرتفعهالعاملة والمرونة المعرفية جاءا بدرجة  في كل من الذاكرة  ا

في الذاكرة العاملة دالة إحصائياً ووجود فروق  ،ألجنستعزى ألثر المرونة المعرفية و العاملة

ً لمتغير الفرع  ً وعدم وجود فروق  ،ألدراسيتبعا تعزى ألثر المرونة المعرفية في دالة إحصائيا

 تبعاً المرونة المعرفية والذاكرة العاملة كل من في دالة إحصائياً ووجود فروق  ،ألدراسيالفرع 

إجراء  التوصيات أبرزهاوخلصت الدراسة إلى العديد من  .مستوى الكفاءة في اللغة الثانيةل

نائية اللغة في ضوء متغيرات أ خرى، وخاصةً في ضوء ندرة ث  المزيد من الدراسات حول 

 الدراسات العربية حول هذا الجانب.

، نائيي اللغةث  ، ألمعرفيةالمرونة  ،ألعاملةالذاكرة  ،ألثانيةالكفاءة في اللغة : الكلمات المفتاحية

 .   مدينة عكا
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Abstract 

This study aimed to reveal the effect of competency in the second 

language on working memory and cognitive flexibility among bilingual 

students in Akko city. To achieve the objectives of the study, tools were 

developed to detect the level of working memory capacity, cognitive 

flexibility, and competency in the second language. The study sample 

consisted of (274) bilingual secondary school students. Results of the 

study showed that both of working memory capacity and cognitive 

flexibility levels among bilingual students came with a high degree, and 

there were significant statistical differences in working memory and 

cognitive flexibility due to the effect of gender variable, there were 

significant statistical differences in working memory rank due to the 

effect of academic major variable, and there were no significant 

statistical differences in the cognitive flexibility due to the effect of the 

academic major variable, and there were significant statistical differences 

in the working memory and the cognitive flexibility in the competency in 

a second language.  

Keywords: Competency in the Second Language, Working Memory, 

Cognitive Flexibility, Bilingual Students, Akko City. 

 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمــة 

وفي ضوء جملة التغيرات والتطورات  ألراهنبدي علم النفس المعرفي في الوقت ي  

والتدفق واالنفتاح  ألمجتمعاتوالسباق المتسارع بين  ألمتالحقةالتكنولوجية والعلمية والمعرفية 

ً متزايداً بدراسة تأثير اللغة في العمليات المعرفية المختلفة كالتفكير،  الثقافي فيما بينها، اهتماما

والمرونة المعرفية لدى  ألعاملةإلى دراسة مواضيع مثل الذاكرة  والذاكرة، واالنفعاالت، إضافةً 

وذلك لمكانتها وأهميتها ودورها في القضايا األفراد ثنائيي اللغة وتأثيرها في بعضها البعض، 

تدريجياً خالل هذه العمليات الهامة اإلنسان ويكتسب  والنفسية، واالجتماعية، والتربوية، ألمعرفية

ً  لفة.مراحل حياته المخت  ألطالبفي تحديد معالم شخصية كما تلعب هذه العمليات دوراً حيويا

والمواقف األكاديمية بشكل خاص من خالل  عامومساعدته على مواجهة المواقف الحياتية بشكل 

إكسابه مستوى من الوعي يمّكنه من مراقبة تفكيره والتحكم به، وتوجيه سلوكه، وضبط 

باإلضافة إلى  ألمواقفكانياته، وكيفية تعامله وأدائه وتكيّفه في تلك انفعاالته، وإظهار قدراته وإم

إكسابه بعض الكفاءات والمهارات المختلفة، وتمّكنه منها كالمهارات واألنظمة اللغوية الالزمة 
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والتعامل مع البيئة  أآلخرينالتي تساعده على التواصل ونقل أفكاره ومشاعره وخبراته من وإلى 

 المحيطة به.

إلى أن اللغة تلعب دوراً  (Piaget)حيث أشار بيجيه  ألمعرفةعد اللغة أداة من أدوات وت  

ً في عملية النمو المعرفي، كما تم توّظيف ً ها أساسيا ً بوصفها عامالً مساهما في تحقيق العديد  مهما

تعتبر اللغة مظهر من مظاهر تطور ورقي وتقدم و للفردمن جوانب التنمية االجتماعية والعاطفية 

إحدى السمات الدالة على شخصية األمة وحضارتها ألنها وسيلة االتصال وهي  ألمجتمعات

والنافذة التي يطلّع من خاللها الفرد على تجارب اآلخرين وخبراتهم  أألجيالالرئيسة بين مختلف 

 (.2007مجاالت )الزغول والزغول، الفي مختلف 

 ب كل فرد طبيعي من الناحية الفسيولوجية والعقلية في طفولته القدرة على استخدامويكتس

 ألكلماتنظام االتصال الذي يضم مجموعة محددة من الرموز  فهي كمرسل ومتلقياللغة 

يستطيع الفرد  ألرموزوبواسطة هذه  ،واإلشارات، واألصوات واإليماءات، أو األحرف المكتوبة

ره، والتأثير على أنشطة للتعبير عن مشاعره وعواطفه وأفكا ألمفاهيم نقل المعلومات وتكوين

 (.Berko-Gleason, 2001)اآلخرين 

 اللغة

 ألرئيسيةالذي يشمل بشكل وصفي وتاريخي االشتقاقات  باللغوياتي عرف علم اللغة 

والقواعد )بما في ذلك النحو والصرف(، والدالالت، والبراغماتية، التي تتناول  والصوتيات

وقد حدد  ،بالتفصيل هذه الجوانب المختلفة للغة، والضوابط التي تنظم العالقة بين أجزاءها

 وهي: ألمختلفةاللغويون خمسة عناصر أساسية وجدت عبر اللغات 

( داخل Phoneticsأصوات الكالم )يشير إلى دراسة  (:Phonologyعلم الصوتيات ) .1

اللغة وتحليلها، ويتضمن أنماط وحدات الكالم األساسية والقواعد المقبولة من اللفظ 

ويطلق على أصغر وحدة من وحدات الصوت التي تشكل اللغة الفونيمات  ،والتعبير

(phonemes .) 

ات ذات المعنى (: تشير إلى دراسة البناءMorphologyعلم الصرف )الوحدات البنائية( ) .2

ويطلق على أصغر وحدة من المعنى مقطع أو مورفيم  أللغويةالتي تتشكل منها المفردات 

(morpheme وتشمل المقاطع .)مثل: "قبعة"، أو "حب"، وكذلك  أألساسيةالكلمات  على

 .(، مثل: "ون"، "ات". وقد يشكل المورفيم الواحد كلمة بحد ذاتهاaffixesالالحقات )

(: يشير إلى كيفية تركيب وتجميع الكلمات ومعظم الوحدات األساسية Syntaxعلم النحو ) .3

 مجتمع.الذات المعنى لتكوين جمل وفقاً لضوابط ومعايير تحددها قواعد اللغة التي تسود 

يشير إلى الطرق التي تنقل فيها اللغة المعنى  (:(Semanticsعلم المعاني والدالالت  .4

لجمل والتعابير اللغوية في طرق محددة تعبيراً عن األشياء والدالالت باستخدام الكلمات وا
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قد يعتمد المعنى على و للكلماتعلم على ما وراء المعنى الحرفي هذا الويعتمد  والعالقات،

 .السائدة في المجتمع الثقافة

تشير إلى طرق كالم أعضاء المجتمع لتحقيق أهدافهم  (:Pragmaticsالبراغماتية ) .5

الطريقة التي يتحدث فيها الفرد إلى والديه ليست هي نفس  ألمثالباستخدام اللغة. على سبيل 

 & Martin؛ 2007)الزغول والرغول،  الطريقة التي يتفاعل بها مع أخوانه أو أصدقائه

Miller, 2003). 

أو اللغة المستخدمة من  أألملغته األولى أو لغته  :ألبدايةويكتسب الفرد عادةً لغة واحدة في 

والحقاً يتم تعلم لغات ثانية بدرجات  ألطفولةقبل والديه أو من قبل أولئك الذين يقيم معهم منذ 

ويحدث اكتساب اللغة عندما يتعلم الفرد كيف  مختلفة من الكفاءة في ظل وجود ظروف مختلفة.

ومتى تستخدم اللغة في مختلف البيئات، وعندما يصبح كفؤاً في استخدام مكونات وأشكال اللغة 

 ,Ortega) الحقيقةبكفاءة، والذي ال يمكن أن يتحقق إال مع الممارسة والتعرض لسياقات الحياة 

2009.) 

 ثنائية اللغة

نائية اللغة بطرق مختلفة من قبل العلماء واألفراد على حد سواء. وقد قد استخدم مفهوم ث  ل

وسمة من سمات األفراد الذين يملكون أو  ألفرديينظر إليه على أنه مفهوم عقلي على المستوى 

 ,Van Heuven, Scheriefers, Dijkstra, & Hagoort)الذين يستخدمون نظامين لغويين 

2008). 

نائية اللغة كمتغير ثنائي ومنها تعريف ث   أللغةعريف ثنائيي وهناك عدة طرق مختلفة لت

 ،والكفاءة ،حادية اللغة( دون األخذ بعين االعتبار مستويات االحترافنائية اللغة مقابل أ  التفرع )ث  

 (. Morton & Harper, 2007والبراعة في كل لغة )

ً على أنها مفهوم نفسي وقد تم اإلشارة إلى ث   وسمة من سمات  اجتماعينائية اللغة أيضا

والمواقف االجتماعية  ،والحاالت ،األفراد الذين ينظمون العالم االجتماعي من حيث الفئات

 (.Bialystok, 2001المرتبطة مع اثنتين من اللغات التي تتفاعل حسب الموقف )

نائية اللغة بوصفها مفهوم مجتمعي لوصف التفاعالت بين الفئات كما تم استخدام ث  

والذي يتوافق فيه حدود الجماعة  ألجماعاتوكذلك بين  ألمجتمعيةاعية والمؤسسات االجتم

 (.Dijkstra & Van Heuven, 2002والحدود المؤسسية مع الحدود اللغوية )

ً ألنواع ث  1990( في عام )D'Aciernoولقد اقترح داسيرنو ) ً نظريا نائية اللغة، ( تصنيفا

 (:Grosjean, 2008وهي على النحو اآلتي )

   يتعلم لغتين في وقت واحد، وفي نفس البيئة  الذيالفرد حالة تشير إلى  :ألمركبةنائية اللغة ث

وبذلك فإن الفرد ثنائي اللغة المركبة لديه مجموعة واحدة من وحدات المعنى مع  ألسياقأو 

 .اثنتين من طرق التعبير
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   د لغتين على التوالي في بيئتين أو تشير إلى الحالة عندما يتعلم الفر :ألمنسقةنائية اللغة ث

سياقين مختلفين، ومثل هذا الفرد ثنائي اللغة لديه نظامين منفصلين ومستقلين لكل لغة، أو 

 واثنتين من طرق التعبير. ألمعنىمجموعتين من وحدات 

   وتحدث عندما يستخدم الفرد  واحدةتشير إلى فرض هيمنة لغة  :لمنسقةانائية اللغة غير ث

في سياقات أخرى يكون في لغة ولكن التواصل  ألمدرسةأو في  ،نفس اللغة في المنزل

ونوعين  ألسائدةيستخدم الفرد وحدات المعاني التي تنتمي إلى اللغة  ألحالةوفي هذه  ،أخرى

 من طرق التعبير.

مدى معالجة التمثيل بعلق نائية اللغة تتهناك قضية مركزية في مجال البحوث ث  كما أن 

 أللغةنائية وهناك عدد من النماذج لمعالجة ث   ألبعضاللغوي في اللغتين بشكل مستقل عن بعضهما 

 ويمكن أن تصنف على أنها إما لغة انتقائية أو لغة غير انتقائية، على النحو اآلتي:

ً لرأي أصحاب هذا  :أالنتقائينائية اللغة نموذج ث   .1 كفاءة في اللغة الثانية فإن ال ألنموذجوفقا

وما يرتبط بها من  ألثانيةتظهر من خالل القدرة على معالجة التمثيالت المعجمية للغة 

 .(Costa, Albareda, & Santesteban, 2008)تمثيالت مفاهيمية أو داللية 

فإن االستقالل التام في معالجة  ألنموذجوفقاً ألصحاب هذا  :أالنتقائيغير  نائية اللغةنموذج ث   .2

تمثيالت اللغة الثانية غير وارد، وال سيما في حالة تشابه كلمات من اللغة الثانية في الشكل 

 ,Kroll, Bobb, Misra, & Guo)( مع كلمات في اللغة األولى الصوت أو )أي الهجاء

2008). 

الوصول إلى درجة التمكن واإلتقان و ألثانيةأن يمتلك الكفاءة في اللغة  يسعى الفرد إلىلذا 

، والبيئة المحيطة به أآلخرينمن المهارات والمعرفة اللغوية الالزمة لتواصله وتعامله مع 

 .والقدرة على استخدام رموز اللغة

فإن سعيه يصبح أكبر وذلك لزيادة وتعزيز المهارات والمعرفة  ألثانيةوبعد اكتسابه للغة 

وخصائص مكوناتها من  أللغةوالتي تساعده على فهم طبيعة تلك  ألثانيةاللغوية المتعلقة باللغة 

والقواعد التي تضبطها، ومدى تشكيلها للخبرات المعرفية والسلوكية  وأصوات وتراكيب مفاهيم

 .(Celce- Murcia, 2007)التي يمتلكها 

ة أن يكون ويجب األخذ بعين االعتبار أن الفرد الذي يستخدم لغتين بانتظام، ليس بالضرور

كما ليس لديه  ألتفاعليةلديه نفس المقدار من البراعة والكفاءة في كل منهما في جميع السياقات 

الكفاءة في اللغة الثانية قد  حيث أن سواءالقدرة على استخدامهما بسهولة وبشكل جيد على حد 

والكفاءة في اللغة  ألتعلمودافعيته، وأسلوب  ألفردتتأثر بالعديد من العوامل المعرفية والبيئية كعمر 

  .(Cummins, 2000) األصلية

يمتلك األفراد ثنائيي اللغة القدرات والمهارات في استخدام كل من اللغتين التي تعكس و

ميولهم واحتياجاتهم في سياقات اجتماعية متعددة األوجه في تفاعلهم مع اآلخرين. وبسبب 
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فإن األفراد ثنائيي اللغة يجب أن يكونوا قادرين  لتفاعالتااالختالف في مطالب وأهداف هذه 

 ,Kousaie, Phillips) على التحول واالنتقال من لغة إلى أخرى باستمرار وكفاءة وبراعة

2012.) 

ً على الوظائف برزت فكرة أن تجربة ث   لذلك حيث تقوم  ألمعرفيةنائية اللغة قد تؤثر أيضا

نائية اللغة بتعزيز الوظائف التنفيذية للدماغ كتوجيه عمليات التحكم واالنتباه المستخدمة في حل ث  

 .والمرونة المعرفية ألعاملةاكرة والذ والتخطيط ألذهنيةوأداء مختلف المهام  ألمشكالت

  الذاكرة العاملة

حتاج اكتساب لغة ثانية يإذ  ألعاملةنائية اللغة أيضاً في الذاكرة تم توسيع البحث عن تأثير ث  

عملية التمثيل إلى تخزين التمثيالت بشكل منفصل في مخزنين منفصلين ويطلق على هذه ال

، ويتم استدعاء المعلومات باللغتين بالتساوي، ويطلق يكون هناك تمثيل واحدبينما قد  ألمنفصل

التي تقوم بترميزها  ويتم تخزين تلك التمثيالت في الذاكرة على هذه العملية بالتمثيل المشترك.

وتمثيلها بشكل  المعالجة النشطة للمعلوماتبتقوم  التي العاملة الذاكرة، وخاصةً واسترجاعها

 & ,Bajo, Padilla) وتكاملها المعلومات وتحديث الفهم على القدرة وزيادة ألترتيبمتسلسل 

Padilla, 2000.) 

ً رئيسياً من مكونات و وهي أحدى أهم مكونات  لذاكرةات عد الذاكرة العاملة عنصراً ومكونا

 وذلك ألهمية الدور المركزي الذي تلعبه في ألمعلومات معالجة عملية النموذج المعرفي في

 ،وألفهم ،اإلدراكوتطويرها ك لدى الفرد المعقدةأداء المهام المعرفية التأثير بشكل حيوي على 

والمهارات األكاديمية كالقراءة وحل المشكالت،  ،لقراراواتخاذ والتفكير، والتخطيط  ،نتباهواال

فضالً عن السلوك الموجه  لجديدةاواشتقاق وابتكار المعلومات والكتابة، واألداء األكاديمي، 

 . (Hambrick & Engle, 2001)الهادف 

ولقد نال موضوع الذاكرة العاملة اهتمام الباحثين والتربويين في علم النفس التربوي 

حيث ت عد الذاكرة العاملة أكثر مكونات الذاكرة التي تلعب دوراً أساسياً في عملية  والمعرفي

تجهيزها ك والعالم الخارجي بألفردتخزين ومعالجة المعلومات واألفكار حول البيئة المحيطة 

، كما تعمل على استخدام المعلومات في إنتاج وتحويلها من أو إلى الذاكرة طويلة المدى ونقلها

. باإلضافة إلى أن الذاكرة العاملة تعتبر المخزن الذي يحتفظ فيه الفرد بعض االستجابات الحركية

 (. 2012ومن ثم إسترجاعها عند الضرورة )أبو الديار،  ألسابقةبالخبرات 

 تأثيراً هو نموذج باديلي وهيتش الذاكرة العاملة فيأكثر النماذج  ليس هناك شك أن منو

(Baddeley & Hitch( الذي تم وضعه في عام )و1974 ،) الذي يمثل محاولة لمعالجة دور

كما سلّط الضوء على دور المكونات اللفظية  الذاكرة العاملة في أداء المهام المعرفية،

 ألتنفيذيةوالبصرية المكانية خالل المهام المعرفية التي تتطلب مستويات مختلفة من المعالجة 

المنفذ المركزي وهو المكون الرئيسي للذاكرة  ووفقاً لهذا النموذج فإن الذاكرة العاملة تتكون من

 وهو الحلقة الصوتية أو المكون اللفظيسية بالمعلومات، والعاملة الذي ينفذ عمليات التحكم األسا
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مكون من مكونات الذاكرة العاملة التي تشارك في تذكر وتجهيز ومعالجة المواد الشفهية 

الذي يحتفظ ويخزن و المكانية ألبصريةواللبادة  أليهاة واسترجاعها عند الحاجة )اللفظية( والسمعي

بصرية، وإدراك العالقات الصور المكانية وال معالجةأو يعالج المعلومات غير اللفظية ك

تمت إضافة هذا المكون من الذاكرة العاملة إلى النموذج في حيث الحاجز العرضي و ،المكانية

 ألمدى( للربط بين المنفذ المركزي والذاكرة طويلة Baddeleyوقت الحق من قبل بادلي )

وتية، والمكانية من مكونات الذاكرة العاملة والص ألبصريةويجمع ويدمج هذا العنصر المعلومات 

والذاكرة طويلة المدى إلى أشكال وتمثيالت وحلقات أو حزم بشكل متماسك باستخدام رموز 

 .(Baddeley, 2007) متعددة األبعاد لتكوين نموذج موحد للمهمة ومن ثم معالجتها

( أن هذه المكونات تعمل في آٍن واحد بشكل متكامل ومتناسق Baddeleyوبين بادلي )

 لتوفير مساحة عمل شاملة للنشاط المعرفي.

فكل فرد لديه  معينهكما إن سعة الذاكرة العاملة تختلف من فرد إلى آخر في إنجاز مهمة 

 ً ل جيد قد قد ينجز الفرد نشاط معين بشك لذلك ،قد تكون أكبر أو أقل من اآلخرين سعة ثابتة نسبيا

 ألعاملةوذلك بسبب وجود العديد من العوامل التي تؤثر في سعة الذاكرة  آلخريناتفوق سعة 

قدرتهم على تنظيم المعلومات التي تعلموها  : الخلفية المعرفية للفرد، واختالف األفراد فيومنها

(Kyllonen, 2002). 

فإن المرونة المعرفية ال تقل أهمية في مكانتها في مجال علم  ألعاملةوكما هو حال الذاكرة 

وسمة  ألبشريحيث ت عد المرونة المعرفية عنصراً أساسياً في السلوك  والمعرفيالنفس التربوي 

من القدرة على التكيف بمرونة مع مطالب البيئات  يتجزأوجزء ال  أإلنسانيةمن سمات الشخصية 

 لسلوكار المفاهيمي في اكتساب أنماط وإستراتيجيات جديدة من المتغيرة من خالل تقبل التغي

ً أو تعديلها )  & Millerوالتخلي عن أنماط وإستراتيجيات أخرى قديمة تم تجربتها مسبقا

Cohen, 2001.) 

 المرونة المعرفية

ت شير المرونة المعرفية إلى القدرة على تغيير تصور الفرد لتصنيف البيانات والمحفزات 

ً ل لخصائص المختلفة، إليجاد عالقات جديدة بين العناصر ككل، وتفسير الواقع نفسه بطرق وفقا

ً القدرة على إعادة تجميع عناصر  أو إعادة ترتيب أهمية العناصر  ألتمثيلمختلفة، بل هي أيضا

يستطيع الفرد إعادة بناء معرفته تلقائياً، في  ألمعرفيةفي سياقات مختلفة. ومن خالل المرونة 

 Canas, Fajardo, Antoli) كثيرة، رداً على التكيف لتغير المطالب الظرفية الجوهرية نواحٍ 

& Salmeron,  2005). 

إلى أن المرونة  (Hodgkinson & Sparrow, 2002)ويشير هودجكنسون وسبارو 

شاكل الجديدة التي تختلف المعرفية هي قدرة الفرد على تطبيق أي مهارة أو إستراتيجية على الم

فإن المستويات المرتفعة من المرونة تمّكن الفرد من التبديل  وبالتاليكالت السابقة. المش عن
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 إستراتيجيهواالستفادة من إيجابيات كل  أخربسرعة من إستراتيجية أو أسلوب معالجة إلى 

 وتجنب نقاط الضعف المصاحبة لكل إستراتيجية.

إلى أن المرونة المعرفية  (Dennis & Vander Wal, 2010)وأشار دينيس وفاندروال 

هي القدرة على تبديل أو تحويل المجموعات المعرفية  للتكيف مع تغير المؤثرات والمحفزات 

البيئية أو عند مواجهة أحداث الحياة الضاغطة. كما أشارا إلى أن المرونة المعرفية تتكون من 

 ب عدين هما:

 كن التحكم فيها.الميل إلى إدراك أن المواقف الصعبة يم :لتحكما .1

يشير إلى القدرة على إدراك التفسيرات البديلة المتعددة ألحداث الحياة والسلوك  :لبدائلا .2

 البشري، والقدرة على إيجاد حلول بديلة متعددة للمواقف الصعبة. 

وقد يكون األفراد الذين لديهم هذان الب عدان أكثر عرضة للرد أو االستجابة بشكل أكثر 

ً لمواجهة تجارب الحياة فاعلية أو تكيف ً الذين  ألصعبةا في حين أن األفراد غير المرنين معرفيا

يفتقرون إلى هذه المهارات قد يكونون أكثر عرضة لردود الفعل المرضية كاستجابة على هذه 

 التجارب.

( المرونة المعرفية بأنها قدرة الدماغ على االستجابة Siegel, 2001ووصف سيجل )

ئة الداخلية أو الخارجية بمرونة مع مجموعة االستجابات السلوكية أو المعرفية للتغيرات في البي

التكيفية في وقت مبكر من الحياة للتواصل مع غيرهم من األفراد. وهذا يدل على أن الدماغ 

ً للمعلومات الواردة بطريقة مرنة، وذلك من  البشري لديه القدرة الفطرية على االستجابة معرفيا

 المرن مع البيئة. خالل التفاعل

حيث يمتلك األطفال المرونة المعرفية عندما  لطفولةاوتبدأ المرونة المعرفية من مرحلة 

نه يمتلك مجموعة متنوعة من ردود إف ألرضيععندما يولد  ألواقعيأتون إلى العالم بالفعل. ففي 

وفي  ورد الفعل على الضوضاء. لرضاعةاالقدرة على  :ألمثالالفعل الفطرية، على سبيل 

غضون فترة زمنية قصيرة، يبدأ الطفل بتعديل ردود الفعل هذه للتكيف مع البيئة الجديدة المحيطة 

به، وتبدأ قدرته على إظهار المرونة المعرفية بالنمو والتطور تدريجياً خالل مراحل حياته 

(Driscoll, 2000.) 

 لرشدالة المراهقة حتى الوصول إلى مرحلة وتواصل المرونة المعرفية تطورها في مرح

ر من المرونة ( وما فوق يظهرون قدراً أكب25ويعتقد أن األفراد البالغين الذين تبدأ أعمارهم من )

ومع ذلك ال يصل  لعشرينياتابالكامل خالل منتصف يتطور الدماغ البشري  وذلك ألن ألمعرفية

ويمكن  ،لعشرينياتاوة نمو الدماغ في منتصف وتكون ذر ألكاملةاإلنسان إلى قدرته المعرفية 

وفي المرحلة االنتقالية بين مرحلة البلوغ  تعزيز المرونة المعرفية لفترة أطول من الزمن،

فيميل كبار السن إلى إظهار  ألعصبيوالكهولة يحدث تراجع في اإلدراك ومجموعات التنكيس 

 ,Mortonمستويات منخفضة بشكل كبير من المرونة المعرفية مقارنة مع البالغين األصغر سناً )

Bosma & Ansari, 2009.) 
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 ً ً معرفيا ثر انتباهاً، وإدركاً، وأكثر أك أنهمحيث  :وهناك بعض الفوائد لكون الفرد مرنا

قادرون على خلق المزيد من الفرضيات حول الكيفية  استجابةً للتفاعالت االجتماعية حيث إنهم

وهذا يجعل من المرونة المعرفية عنصراً فعاالً من  أالجتماعيةالتي ينبغي أن تقدم فيها التفاعالت 

 .(Malachowski, Martin & Vallade, 2013)عناصر التواصل االجتماعي 

مواجهة المواقف حيث أنهم  كما أن األفراد ثنائيي اللغة في األغلب لديهم القدرة على

كما تتكون لديهم القدرة على اإلحاطة  ألمتضاربةيكتسبون خبرة إضافية في  التمثيالت العقلية 

ً في القدرة على حل المهام التي  بألفردالمستمرة بالتغيرات البيئية المحيطة  وبأنهم أكثر تكيفا

 ً  ,Costa, Hernandez, Costa-Faidella & Sebastian-Galles)تتطلب جهداً ذهنيا

2009) . 

كما تساعد المرونة المعرفية على جعل الفرد قادراً على تحويل تفكيره بسرعة بين المفاهيم 

فإن المرونة  لمستمراوتغيير وجهة نظره الستيعاب المعلومات الجديدة. ومع التطور الثقافي 

كالتكيف مع المثيرات  المعرفية تساعد الفرد على تحديث نظام المعتقدات القديم الخاص به

 . (Hodgkinson & Sparrow, 2002) والمتغيرات الجديدة

إال أن ذلك لم  لمفاهيماوقد تطرق كثير من العلماء والباحثين إلى بحث العالقات بين هذه 

التمثيالت اللغوية أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات التي تبحث في يكن كافياً، كما 

حاديي اللغة وثنائيي اللغة المستمرة بين أ   الفروقار اآلليات التي تؤدي إلى واالختالفات في اختي

 في أداء المهام والعمليات المعرفية. 

 الدراسات السابقة

بدراسة في كندا هدفت  (Namazi, Thordardottir, 2010)قام نامازي وثورداردوتير 

وثنائيي  يحاديالبصري لدى األطفال أ  العالقة بين الذاكرة العاملة واالنتباه المسيطر إلى بحث 

والذاكرة  اللغة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس الذاكرة قصيرة المدى البصري،

ومهام انتباه السيطرة البصري. تكونت عينة الدراسة  ألبصريةوالذاكرة العاملة  أللفظيةالعاملة 

( طفالً من األطفال ثنائيي اللغة 15رنسية(، و )حاديي اللغة )اللغة الف( طفالً من األطفال أ  15من )

واللغة اإلنجليزية(. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين  ،ألفرنسية)اللغة 

ين في ي اللغة متساواللغة واألطفال ثنائي يحاديحيث كان األطفال أ   أللغةنائية األطفال تعزى إلى ث  

ونتائجها، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه بين الذاكرة  ألعاملةأداء مهام الذاكرة 

 العاملة البصرية واالنتباه المسيطر البصري.

 (Morales, Calvo & Bialystok, 2012)كما قام موراليس وكالفو وبياليستوك 

اللغة  يائيحاديي اللغة واألطفال ثنمقارنة أداء األطفال أ   بدراستين في كندا واسبانيا هدفتا إلى

تكونت عينة  أألولىعلى المهام التي تتطلب مستويات مختلفة من الذاكرة العاملة. في الدراسة 

( طفالً كان أدائهم على مهمة سيمون. أظهرت نتائج الدراسة األولى استجابة 56الدراسة من )

 يكان ثنائي كما لشروطااللغة على جميع  يحادياللغة بشكل أسرع من األطفال أ   ياألطفال ثنائي
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ميزتهم في جوانب  مؤكداً  ألتعارضحاديي اللغة في االستجابة لمحاكمات اللغة أكثر دقة من أ  

( طفالً كان أداؤهم على 125تكونت عينة الدراسة من ) ألثانيةاألداء التنفيذي. وفي الدراسة 

ل عرض مهمة بصرية مكانية ممتدة تتضارب مع غيرها من مكونات الوظيفة التنفيذية من خال

في وقت واحد أو متسلسل من الفقرات. أظهرت نتائج الدراسة أن ثنائيي اللغة تفوقوا على 

ً ميزة لألطفال ثنائيي اللغة في الذاكرة أ   حاديي اللغة عموماً. وبشكل عام، تظهر الدراستان معا

 العاملة.

الفروق ( دراسة في الكويت هدفت إلى تحديد طبيعة 2013وأجرى سليمان واألنصاري )

والبصرية/ المكانية  أللفظية)حاديي وثنائيي اللغة في قدرات الذاكرة العاملة بين األطفال أ  

والتنفيذية(. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مجموعة من المهام المعرفية لقياس قدرات 

ي اللغة. ( من ثنائي198حاديي اللغة، و)( من أ  198الذاكرة العاملة. تكونت عينة الدراسة من )

أظهرت نتائج الدراسة انخفاض أداء األطفال ثنائيي اللغة في قدرات الذاكرة العاملة ككل عن 

وتتباين أحجام  ألعمرحاديي اللغة، واتضحت الفروق بشكل كبير مع النمو في أقرانهم أ  

اديات حاالختالفات وأنواعها باختالف الفئات العمرية. كما أظهرت نتائج الدراسة تفوق اإلناث أ  

في حين تفوق الذكور أحاديّو اللغة  للفظيةاحاديي اللغة في الذاكرة العاملة اللغة على الذكور أ  

 في المكون اللفظي للذاكرة العاملة.  10-9على اإلناث ثنائيات اللغة في الفئة العمرية من 

 (Al-Yamani, Al-Srour & AlAli, 2013)كما أجرى اليماني والسرور والعاللي 

مستوى سعة الذاكرة العاملة بين طلبة المرحلة الثانوية ة في األردن هدفت إلى الكشف عن دراس

ست خِدَم مقياس إحتفاظ بالمعلومات. ولتحقيق أهداف الدراسة إلاي عمان وعالقته مع قدرتهم على ف

واختبار قدرة االحتفاظ بالمعلومات. تكونت عينة الدراسة من  ألسماعيسعة الذاكرة العاملة 

ً وطالبةً. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى سعة الذاكرة العاملة لدى الطلبة كان 293) ( طالبا

مرتفعاً، وكانت قدرتهم على االحتفاظ منخفضة، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات 

 داللة إحصائية إيجابية بين سعة الذاكرة العاملة ومستوى القدرة على االحتفاظ بالمعلومات. 

( التي أ جريت في األردن إلى الكشف عّما وراء الذاكرة 2013ت دراسة بقيعي )هدف

والمرونة المعرفية والعالقة بينهما لدى طلبة السنة الجامعية األولى. ولتحقيق أهداف الدراسة 

( 224ست خِدَم مقياس ما وراء الذاكرة ومقياس المرونة المعرفية. تكونت عينة الدراسة من )إ

ً وطالب ( طالبةً من طلبة السنة الجامعية األولى. أظهرت نتائج 203( طالباً، و)21ةً، منهم )طالبا

 لطلبةاالدراسة أن مستوى ما وراء الذاكرة ومستوى المرونة المعرفية جاءا بدرجة متوسطة لدى 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين مقياس ما وراء الذاكرة الكلي 

 لمرونة المعرفية.وا

  (Luo, Craik, Moreno, Bialystok, 2013)وكريك ومورينو وبيالستوك  ليووقام 

نائية اللغة مع مهام الذاكرة العاملة لدى المراهقين الكشف عن مدى تفاعل ث  بدراسة هدفت إلى 

الذاكرة العاملة. تكونت عينة الدراسة من  دام اختبارولتحقيق أهداف الدراسة تم استخوالراشدين. 

ً ومشتركةً 157) حاديي اللغة. أظهرت نتائج ( من أ  58و) للغةانائيي ( من ث  99، منهم )( مشتركا



 1519ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد صفية، ورافع زغول

 2017(، 9)31ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألمراهقينالدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الذاكرة العاملة واللغة والعمر لصالح 

حاديي اللغة على مهام الذاكرة نظرائهم الراشدين أ  قوا على نائيي اللغة تفوحيث أن المراهقين ث  

حاديي اللغة على مهام الذاكرة العاملة اللفظية بغض بينما اظهرت نتائج الدراسة تفوق أ   ألمكانية

 النظر عن أعمارهم.

 ,Blom, Kuntay, Messer)وقام بلوم وكونتاي وميسر وفيرهاجين وليزيمان 

Verhagen & Leseman, 2014)   بدراسة في هولندا هدفت إلى معرفة ما إذا كان األطفال

 -والبصرية للفظيةا)ختبارات الذاكرة العاملة اللغة في إ حاديياللغة يتفوقون على األطفال أ   ينائيث  

ختبارات الذاكرة العاملة. تكونت عينة الدراسة اتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المكانية(. ول

( 52الهولندية(، و) -نائيي اللغة )التركية( من األطفال من ث  68ةً، منهم )( طفالً وطفل120من )

نائيي اللغة أظهروا مزايا حاديي اللغة )الهولندية(. أظهرت نتائج الدراسة أن األطفال ث  من الطلبة أ  

 حاديي اللغة.معرفية في جميع مجاالت الذاكرة العاملة أكثر من األطفال أ  

ة في األردن هدفت إلى معرفة مستوى سعة الذاكرة العاملة ( دراس2015وأجرت عنبر )

والدافعية وعالقتها بفاعلية حل المشكالت لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك. ولتحقيق أهداف 

ومقياس فاعلية حل المشكالت.  لدافعيةاومقياس  ألعاملةمقياس سعة الذاكرة ست خِدَم إالدراسة 

ً وطالبةً، منهم )( طال919تكونت عينة الدراسة من ) ( طالبةً في مرحلة 530( طالباً، و)389با

البكالوريوس. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى سعة الذاكرة العاملة لدى أفراد عينة الدراسة 

وجاء  إلناثاكان مرتفعاً، وجاء مستوى سعة الذاكرة العاملة لدى الطالب الذكور أعلى منه لدى 

كما أظهرت النتائج أن مستوى  أإلنسانيةمنه لدى طلبة الكليات  لدى طلبة الكليات العلمية أعلى

 الدافعية وفاعلية حل المشكالت كان متوسطاً.

 ,Kerrigan, Thomas, Bright) يوتوماس وبرايت وفيليب كاريجانوهدفت دراسة 

Filippi, 2016)  اللغة في مجال  حادييوأ  نائيي اللغة ث   فرادلألالى الكشف عن دالئل ومميزات

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اختبارات الذاكرة العاملة البصرية. البصرية.  العاملة الذاكرة

( من 30و) للغةانائيي ( من ث  30منهم )، ومشتركةً ( مشتركاً 60تكونت عينة الدراسة من )

 حادييوأ  نائيي اللغة حصائية بين ث  وجود فروق ذات داللة إحاديي اللغة. أظهرت نتائج الدراسة أ  

نائيي اللغة سرعة أكبر حيث أظهر االفراد ث   للغةانائيي اللغة على مهام الذاكرة البصرية لصالح ث  

 في تمييز المثيرات على مهام الذاكرة البصرية.

ً في امن خالل  ً في  ألهدافاستعراض الدراسات السابقة نجد أن هناك تباينا  ألعينةوتباينا

ً في النتائج التي توصلت إليها الدراسات. وفيما يتعلق بالدراسة الحالية واختالفها عن  وتباينا

الدراسات السابقة يمكن للباحثين أن يشيرا إلى أن الدراسة الحالية تناولت أثر الكفاءة في اللغة 

 للغةانائيي نوية ث  الثانية على الذاكرة العاملة والمرونة المعرفية لدى عينة من طلبة المرحلة الثا

وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات األخرى ويتوقع أن يعطيها موقعاً بين هذه الدراسات 

 كونها جمعت متغيرات على درجة من األهمية في حياة الطالب. 
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برغم  ألحاليةكما يمكن القول إن الدراسات السابقة كان لها دور مهم في تعزيز الدراسة 

وإن لتنوع الدراسات  لنتائجاأو  ألساليباأو  ألدواتاأو  ألهدافاختالفات في وجود بعض اال

السابقة وتناولها جوانب كثيرة تتعلق بالدراسة الحالية أكسبت الباحثين سعة االطالع حول الكفاءة 

 في اللغة الثانية والذاكرة العاملة والمرونة المعرفية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

على الرغم من اهتمام كثير من العلماء والباحثين في مجال علم النفس التربوي بالتغيرات 

والعالقات الكامنة بين هذه العمليات إال أنه وفي الوقت  ألمعرفيةوالعمليات  ألمعرفيةوالتطورات 

نفسه ما تزال هناك وجهات نظر علمية وتربوية محاطة بسوء الفهم وعدم الوضوح في كيفية 

ير الكفاءة في اللغة الثانية إيجابياً أو سلبياً في أداء المهام والعمليات المعرفية كالذاكرة العاملة تأث

نائيي اللغة في وسط بيئة تجتمع فيها العديد من القوميات واللغات والمرونة المعرفية لدى األفراد ث  

(Bialystok & Martin, 2004; Marzecova, et al., 2013; Emmorey, Luk, 

Pyers  & Bialystok, 2008) كما أنها لم تنل االهتمام الكافي من حيث تناولها نظرياً ضمن ،

وجد  ،في المرحلة الثانوية. ومن خالل مراجعة األبحاث والدراسات ةيمالتعلالعملية التعليمية 

لثانية على الباحثان أن الدراسات سواء كانت عربية أم أجنبية لم تتطرق إلى أثر الكفاءة في اللغة ا

األمر الذي  للغةانائيي مستوى الذاكرة العاملة والمرونة المعرفية لدى طلبة المرحلة الثانوية ث  

أثار انتباه الباحثين وأَْوَجدَ الدافع لديهما في البحث عن هذه المتغيرات المعرفية التي ترتبط 

كما تلعب دوراً هاماً ومحورياً في الكثير من المتغيرات  ،لتعليميةابشخصية الطالب خالل العملية 

والمجال  عامالنفسية واالجتماعية التي تسهم في نجاحه في شتى مجاالت الحياة المختلفة بشكل 

وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تكمن في وجوب االهتمام بهذه المفاهيم  األكاديمي بشكل خاص.

والعمل على مراعاتها، وأخذها بعين  لطلبةاوعي وسلوك  وإبراز دورها وتأثيرها في ألمعرفية

العملية التعليمية التعلمية وإعطائها المزيد من األهمية ضمن  لتعليمااالعتبار من خالل طرق 

بشكل خاص. وبالتحديد فإن مشكلة الدراسة تكمن في اإلجابة عن  والمرحلة الثانويةبشكل عام، 

 التساؤالت اآلتية:

  نائيي اللغة في مدينة عكا؟الذاكرة العاملة لدى عينة من الطلبة ث  ما مستوى سعة 

   نائيي اللغة في مدينة عكا؟ما مستوى المرونة المعرفية لدى عينة من الطلبة ث 

  نائيي اللغة في مدينة عكا تبعاً لدى عينة من الطلبة ث  هل يختلف مستوى الذاكرة العاملة

 ومستوى الكفاءة في اللغة الثانية؟ ،ألدراسيوالفرع  ،لجنسالمتغيرات 

   نائيي اللغة في مدينة عكا تبعاً هل يختلف مستوى المرونة المعرفية لدى عينة من الطلبة ث

 ومستوى الكفاءة في اللغة الثانية؟ ،ألدراسيوالفرع  ،لجنسالمتغيرات 

 أهمية الدراسة

 تبرز أهمية الدراسة من منظورين، وهما:
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 أوالً: األهمية النظرية

تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل تسليطها الضوء على أثر الكفاءة في اللغة الثانية على 

لباحثون والتي يمكن أن يستفيد منه ا للغةانائيي مستوى الذاكرة العاملة والمرونة المعرفية لدى ث  

ً  شّكل هذه الدراسةكما قد ت  ، والمهتمون في هذا المجال اللغة حول فهم نائيي للطلبة ث   دعماً معرفيا

كما يؤمل أن تسهم هذه الدراسة  هذه المتغيرات واستثمارها في العملية التعليمية بشكل إيجابي.

حيث ت عدّ هذه الدراسة األولى في البيئة في فتح المجال للمزيد من الدراسات في هذا المجال، 

انية على الذاكرة العاملة التي تناولت أثر الكفاءة في اللغة الث –حسب اطالع الباحثين  –العربية 

عكا، وبناًء على ما سبق يتوقع أن  مدينة نائيي اللغة فيوالمرونة المعرفية لدى عينة من الطلبة ث  

والنتائج التي توصلت إليها، بشكل  ألنظريتقدم هذه الدراسة معلومات وبيانات من خالل اإلطار 

 .ين هذه الدراساتويعطيها موقعاً متقدماً ب ألدراساتيميزها عن غيرها من 

 : األهمية التطبيقيةثانياً 

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج إذا ما تم األخذ بها، فإنه قد ت ساعد دراسة أثر 

نائيي اللغة في فهم الكفاءة في اللغة الثانية على الذاكرة العاملة والمرونة المعرفية لدى الطلبة ث  

مراقبة تفكيرهم والتحكم به، وتوجيه سلوكهم، وضبط وتفسيره مما يساعدهم في  أدائهم

في مواقف التعلم المختلفة. كما يمكن االستفادة من نتائجها انفعاالتهم، وكيفية تعاملهم وتكيفهم 

ستراتيجيات التعزيزية، وتصميم وإعداد التعليمية التعلمية من خالل وضع اضمن العملية ال

اب المعرفي التي يمكن أن تساعد الطلبة على تحسين االكتس البرامج التدريبية التربوية التعليمية

فضالً عن أن الدراسة الحالية  وبتطويرها، وتنمية هذه المفاهيم المعرفية واالهتمام بها لديهم

ودرجة الكفاءة في اللغة  ألمعرفيةوالمرونة  ألعاملةوفرت أدوات لقياس مستوى سعة الذاكرة 

 يكومترية من صدق وثبات يمكن اإلفادة منهما من قبل الباحثين.الثانية تتوفر فيها الخصائص الس

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية

، وخصائصها، والقواعد قانه للغة الثانيةهي درجة فهم الفرد وإت لثانية:االكفاءة في اللغة 

ً في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على التي تضبطها. وت   عّرف إجرائيا

 ستخدامه في هذه الدراسة.االذي تم  ألثانيةاختبار الكفاءة في اللغة 

بأنها: "القدرة على معالجة وتعديل  (Hitch, 2005: 308)هيتش عرفها  لعاملة:االذاكرة 

عّرف وت   ة أثناء القيام بالمهمات المعرفية"العمليات الذهنية والمعلومات المخزنة لفترة قصير

ً في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على اختبارات الذاكرة   لعاملةاإجرائيا

 ستخدامها في هذه الدراسة.اتم  التي

 ,Cartwright)عرفها كارترايت ومارشال وداندي وإيساك المرونة المعرفية: 

Marshall, Dandy & Isaac, 2010: 62)  بأنها: "قدرة الفرد على تحويل المجموعات

ً في هذه الدراسة بالدرجة التي وت   ألمتغيرة"المعرفية وتكييفها وتهيئتها مع البيئة  عّرف إجرائيا

 ستخدامه في هذه الدراسة.االذي تم  ألمعرفيةيحصل عليها المفحوص على مقياس المرونة 
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القادرون على استعمال نظامين لغويين والتحول من لغة إلى هم الطلبة  للغة:انائيّو الطلبة ث  

 خرى والسيطرة على االستجابة مع ما يالئم الموقف.أ  

 حدود الدراسة

)الطلبة الذين  نائيي اللغةطلبة ث  ال: اقتصرت عينة الدراسة على الحدود البشرية والمكانية .1

 في مدينة عكا.  يتقنون كتابة وقراءة وتحدث اللغتين العربية والعبرية(

 الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي .2

2015/2016. 

تتحدد نتائج الدراسة باألدوات المستخدمة في هذه الدراسة والتي قام  اإلجرائية:الحدود  .3

 ودالالت صدقها وثباتها. ألدراسةبتطويرها بما يتناسب وعينة وأهداف  انالباحث

تتحدد نتائج الدراسة بإختبار الكفاءة في اللغة الثانية المستخدم في هذه الدراسة، حيث لم يتم  .4

 قياس االستماع والمحادثة.

 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع الدراسة

( طالباً 4592، والبالغ عددهم )نائيي اللغةطلبة المرحلة الثانوية ث  تكّون مجتمع الدراسة من 

 .( طالبةً 2534طالباً، و)( 2058وطالبةً، منهم )

 عينة الدراسة

، منهم نائي اللغةث   ( طالباً وطالبةً من طلبة المرحلة الثانوية274تكونت عينة الدراسة من )

مع  ،الكلي ( من مجتمع الدراسة%6بما نسبته ) الطبقيةبالطريقة  ( طالبةً 149( طالباً، و)125)

 ألدراسيوالفرع  ،لجنسااألخذ بعين االعتبار تمثيل هذه العينة لمتغيري الدراسة من حيث 

 والفرع الدراسي. ،لجنسا( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري 2وجدول )

 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والفرع الدراسي: (2جدول )

 الفرع الدراسي

 الجنس
 المجموع أدبي علمي

 125 66 59 ذكور

 149 80 69 إناث

 274 146 128 المجموع
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 أدوات الدراسة

 الذاكرة العاملة  اختبار أوالً:

الدراسات على اختبار الذاكرة العاملة وذلك بعد االطالع تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير ل

 & Karpicke وبيسونيي ع الدراسة الحالي، كدراسة كاربيكالسابقة ذات العالقة بموضو

Pisoni, 2001) نامازي وثورداردوتير ، ودراسة 2013سليمان واألنصاري ، ودراسة

Namazi & Thordardottir, 2010  كمقياس  ألدراسةوالمقاييس التي تناولت موضوع

(، والتي تهدف إلى 2015والقضاة  ،Pickering & Cathercole, 2001بيكيرنج وكاثيركول 

( فقرة موزعة على 75الختبار الكلي من )ان تكوّ فة من الذاكرة العاملة، وقياس جوانب مختل

 للفظيةاو ألسمعيةخمسة اختبارات فرعية لمكونات الذاكرة العاملة، وهي: اختبار الذاكرة العاملة 

( فقرة، 14وهما: اختبار االستدعاء السمعي الذي تكون من )فقد تم قياسها من خالل اختبارين، 

واختبار الكلمات المترابطة الذي  ،ة الصحيحة، وصفر لإلجابة الخاطئةواحدة لإلجاببواقع عالمة 

وبذلك يكون  ألخاطئة( فقرة بواقع عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفر لإلجابة 14تكون من )

 -0وتراوحت العالمة ما بين ) ( فقرة،28مجموع فقرات اختبارات الذاكرة العاملة اللفظية )

اختبار العد أما بالنسبة للذاكرة العاملة البصرية فقد تم قياسها من خالل اختبارين، وهما:  ،(28

 ألخاطئةوصفر لإلجابة  ألصحيحة( فقرات، بواقع عالمة واحدة لإلجابة 10الذي تكون من )

( فقرة، بواقع عالمة واحدة لكل إجابة 12والذي تكون من ) ألمختلفستدعاء الشكل ا واختبار

وبذلك يكون مجموع فقرات اختبارات الذاكرة العاملة وصفر لإلجابة الخاطئة، صحيحة، 

أما اختبار مهام ستروب، والذي  (،22 - 0وحت عالمة االختبار بين )، وترا( فقرة22البصرية )

( فقرة، بواقع عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة، 25استخدم لقياس المنفذ المركزي فتكون من )

وبذلك تراوحت الدرجة الكلية (، 25 -0ئة حيث تراوحت عالمة االختبار )وصفر لإلجابة الخاط

 (.75 -0لالختبار ككل من )

الختبار على عدد اختبار الذاكرة العاملة تم عرض اوللتحقق من مؤشرات صدق محتوى 

محكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم النفس اإلرشادي والتربوي في المن 

وطلب إليهم إبداء الرأي حول مدى مناسبة الفقرات لالختبار،  ألهاشميةجامعة اليرموك والجامعة 

ومدى انتمائها إلى المهمة وإلى االختبار الذي تنتمي إليه، باإلضافة إلى سالمة الصياغة اللغوية 

وتم األخذ بمالحظاتهم بما  ،وأي مالحظات وتعديالت يرونها مناسبة ألمعنىحها من حيث ووضو

كما تم التحقق من صدق االختبار من خالل حساب دالالت  .يسهم في تحقيق أهداف الدراسة

صدق البناء للمقياس من خالل حساب ارتباط الدرجة على الفقرة بالدرجة الكلية على المقياس 

 مالت االرتباط بين فقرات المقياس مع الدرجة الكلية تراوحت بين حيث أن قيم معا

ً قيم دالة إحصائياً، 0.84 - 35.0) تم اعتماد معيار لقبول الفقرة بأن ال يقل  كما( وهي جميعا

 .(0.25)ككل عن  المقياسمعامل ارتباطها مع المجال و

ة االختبار وإعادة االختبار طريق باستخدامكما تم التحقق من ثبات اختبار الذاكرة العاملة 

(test- re- test method) ( طالباً 40ستطالعية مكونة من )ا، من خالل تطبيقه على عينة
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وطالبةً من خارج عينة الدراسة، وأ عيد تطبيقه بعد فاصل زمني مدته أ سبوعان من التطبيق 

مل ارتباط بيرسون وتم حساب قيم معامالت ثبات االستقرار للمقياس ككل باستخدام معا أألول

)ثبات اإلعادة(، كما تم استخراج قيم االتساق الداخلي باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا(. وتراوحت 

(، كما بلغت قيمة ألفا للدرجة الكلية 0.77 -0.75قيم معامل كرونباخ ألفا لجميع المجاالت بين )

(، في حين بلغ معامل 0.81 -0.79(. بينما قيمة معامل ارتباط بيرسون تراوحت بين )0.78)

(. ويرى الباحثان أن هذه القيم تعد مؤشراً على ثبات المقياس 0.81ارتباط بيرسون لألداة ككل )

 بما يسمح باستخدامه ألغراض الدراسة الحالية.

 ثانياً: مقياس المرونة المعرفية 

 وال -خدم في هذه الدراسة مقياس المرونة المعرفية الذي أعده دينيس وفاندرت  إس

 (Dennis & Vander Wal, 2010)( فقرة، موزعة على مجالين، وهما: 20، والمكون من )

حيث قام الباحث  ،( فقرات7ويتكون من ) ألتحكم( فقرة، ومجال 13ويتكون من ) لبدائلامجال 

ثم عرضه على متخصصين في مجالي الترجمة وعلم النفس  بترجمة المقياس إلى اللغة العربية

كما تم ين يجيدون اللغة اإلنجليزية لمطابقة ترجمة الفقرات مع المقياس األصلي، التربوي والذ

من العربية إلى  - تقنون اللغتين العربية واإلنجليزيةمن قبل مختصين ي  المقياس إعادة ترجمة 

، وقد تم األخذ بجميع مالحظاتهم التي تركزت على تهذيب اإلنجليزية للتحقق من صدق الترجمة

أمام )√( بوضع إشارة  وتتم اإلجابة على فقرات المقياس بحيث ال تكون ترجمة حرفية.الترجمة 

كل فقرة، حسب قناعة المستجيب بمضمون هذه الفقرة، ومدى انطباقها عليه، وذلك وفقاً لتدريج 

( 4وافق، وتعطى )( درجات، أ  5وتعطى ) بشدهوافق ( الخماسي، وهي: أ  Likertليكرت )

، وتعطى وافق بشدة( درجة، ال أ  2، وتعطى )وافق( درجات، ال أ  3طى )حايد، وتعدرجات، م  

وقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى المرونة المعرفية على النحو ( درجة، 1)

 .( مرتفع5 – 3.67( متوسط، )3.66 -2.34( منخفض، )من 2.33 -1) اآلتي:

دالالت ثبات  (Dennis & Vander Wal, 2010)وال  -أوجد دينيس وفاندر ولقد

( طالباً وطالبةً من 196المقياس بصورته األصلية من خالل تطبيقه على عينة مكونة من )

وبتقدير معامل ثبات االتساق الداخلي، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغ معامل  ،الجامعيين

(. وبلغ 0.90المجالين )(، ولكال 0.86(، ولمجال التحكم )0.91االتساق الداخلي لمجال البدائل )

 معامل )الثبات( معامل ارتباط بيرسون باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار

 (Test- Retest) (.0.91، ولكال المجالين )(0.84(، ولمجال التحكم )0.91البدائل )، لمجال 

وللتأكد من صدق محتوى مقياس المرونة المعرفية تم عرضه بصورته األولية على عدد 

محكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم النفس اإلرشادي والتربوي في المن 

وطلب إليهم إبداء الرأي حول فقرات المقياس من حيث  ألهاشميةجامعة اليرموك والجامعة 

نتماء او ألمعنىومدى وضوح الفقرة من حيث  لترجمةالفقرات، ودقة سالمة الصياغة اللغوية ل

وأي مالحظات وتعديالت يرونها مناسبة، وتم األخذ بمالحظاتهم بما يسهم في  لمجالاالفقرة إلى 

كما تم التحقق من صدق االختبار من خالل حساب دالالت صدق البناء  ألدراسةتحقيق أهداف 
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الدرجة على الفقرة بالدرجة الكلية على المقياس حيث إن قيم للمقياس من خالل حساب ارتباط 

( وهي 0.66 - 39.0معامالت االرتباط بين فقرات المقياس مع الدرجة الكلية تراوحت بين )

تم اعتماد معيار لقبول الفقرة بأن ال يقل معامل ارتباطها مع المجال  كماجميعاً قيم دالة إحصائياً، 

 .(0.25)ككل عن  المقياسو

طريقة االختبار وإعادة ستخدام امن خالل كما تم التحقق من ثبات مقياس المرونة المعرفية 

ً وطالبةً من خارج عينة 40وتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )االختبار   ألدراسة( طالبا

وتم حساب قيم  أألولوأ عيد تطبيق المقياس بعد فاصل زمني مدته أ سبوعان من التطبيق 

والمقياس ككل باستخدام معامل  ألمعرفيةثبات االستقرار لمجاالت مقياس المرونة معامالت 

 ارتباط بيرسون، كما تم استخراج قيم االتساق الداخلي باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا(.

(، كما بلغت قيمة ألفا 0.91 -0.86وتراوحت قيم معامل كرونباخ ألفا لجميع المجاالت بين )

(، في حين 0.93 -0.87(. بينما تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين )0.89للدرجة الكلية )

راً على (. ويرى الباحثان أن هذه القيم تعد مؤش0.90رتباط بيرسون لألداة ككل )ابلغ معامل 

 ستخدامه ألغراض الدراسة الحالية.اثبات المقياس بما يسمح ب

 الثانية اختبار الكفاءة في اللغةثالثاً: 

داد عاتم ستوى الكفاءة في اللغة الثانية، م  ولتحديد  ألحاليةمن أجل تحقيق أهداف الدراسة 

تقانها وكفاءتها، وتكون االختبار من ثالثة أجزاء: بي في اللغة العبرية لقياس درجة إاختبار كتا

ة األول والثاني والخامس من نوع اإلجابة بقطع لسؤال( أسئلة، ا5ويتكون من ) ألمقروءفهم 

 ألثاني:أما الجزء  االختيار من متعدد بأربعة بدائل، من نوعنصية ما، والسؤاالن الثالث والرابع 

اإلجابة على األسئلة المتعلقة بقطعة نصية ما، ( أسئلة من نوع 3ويتكون من ) لعبريااألدب 

( حيث يطلب من الطالب كتابة موضوع 1ويتكون من سؤال ) واإلنشاءالتعبير  أألخيروالجزء 

ة، وخصص لهذا يوتّكون االختبار من تسعة أسئلة رئيستعبير أو إنشاء حول قضية أو أمر ما. 

( 10و) ألثاني( درجة للجزء 40و) ألولا( درجة للجزء 50( درجة بواقع )100االختبار )

 درجات للجزء الثالث.

ع رض على متخصصين الكفاءة في اللغة الثانية ختبار الوللتحقق من صدق المحتوى 

 ألسئلةايجيدون اللغة العربية والعبرية. وط لب إليهم إبداء الرأي في االختبار من حيث صياغة 

وأي ملحوظات  أللغويةوشموليتها وتنوعها، وسالمة الصياغة  لطلبةاومدى مناسبتها لمستوى 

حظات وتعديالت المتخصصين بما يسهم في تحقيق وتعديالت يرونها مناسبة. وتم األخذ بمال

 .أهداف الدراسة

كما تراوحت قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار المطبق على العينة االستطالعية بين 

االختبار مقبولة، حيث إنها وبناًء على ذلك فإن جميع مؤشرات صعوبة فقرات  ،(0.74 -0.35)

كما ي الحظ أّن قيم معامالت التمييز لفقرات (. 0.73-0.40إحصائياً مميزة إذا تراوحت بين ) ت عدّ 

وبناًء على ذلك فأن جميع قيم معامالت التمييز لفقرات  ،(0.73 - 0.34المقياس تراوحت بين )

 االختبار مرتفعة.
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يقة االختبار وإعادة ستخدام طراتبار الكفاءة في اللغة الثانية بخالالثبات كما تم التحقق من 

ً وطالبةً من خارج عينة 40من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ) الختبارا ( طالبا

وتم حساب قيم  أألولوأ عيد تطبيقه بعد فاصل زمني مدته أ سبوعان من التطبيق  ألدراسة

م يرسون، كما تمعامالت ثبات االستقرار للمجاالت، والمقياس الكلي باستخدام معامل ارتباط ب

قيم معامل كرونباخ ستخدام معادلة )كرونباخ ألفا(. وتراوحت ااستخراج قيم االتساق الداخلي ب

(. بينما 0.78(. كما بلغت قيمة ألفا للدرجة الكلية )0.82 -0.79ألفا لجميع المجاالت بين )

ط بيرسون (، في حين بلغ معامل إرتبا0.83 -0.80تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين )

 (.0.80لالختبار ككل )

استجابات أفراد عينة الدراسة  أ خذت التعبير واإلنشاءللتأكد من ثبات التحليل لمجال و

ً وطالبةً من خارج عينة 40ستطالعية التي تم تطبيق االختبار عليها، والمكونة من )الا ( طالبا

وذلك لحساب معامل الثبات للتقديرات فيما بين المصححين في ضوء ما اشتمل عليه  ألدراسة

 ألباحثينمجال التعبير واإلنشاء. وبعد تطبيق االختبار تم تحليله وتصحيحه بشكل مستقل مرة من 

خرى من معلم المادة نفسها )يحمل شهادة الماجستير في مناهج وأساليب تدريس اللغة ومرة أ  

ستخراج المتوسط الحسابي لدرجات كل طالب، ومن اتدريبه على هذه العملية(، وتم م العبرية ت

ثم جرى التحقق من ثبات معامل االتفاق بين الباحثين ومعلم المادة من خالل استعمال معادلة 

وأفضت النتائج إلى نسبة اتفاق  لتصحيحاهولستي لتحديد درجة الثبات في معامل االتفاق في 

 ختبار العينة االستطالعية.اعند تصحيح  (0.86وصلت إلى )

 إجراءات تنفيذ الدراسة

 تم تنفيذ إجراءات وخطوات الدراسة وفقاً لما يلي:

  وذلك بعد التأكد من دالالت صدقها  التطبيقإعداد أدوات الدراسة بصورتها النهائية لغايات

يقها على عينة باإلضافة إلى تطب ألمحكمينوثباتها، وذلك من خالل عرضها على لجنة من 

 قيم معامالت الصدق والثبات.  الستخراج استطالعية

  وتم توضيح اإلرشادات الضرورية  ألدراسةتم التوضيح ألفراد عينة الدراسة الهدف من

وطريقة  أألولىوالالزمة لتعبئة أدوات الدراسة من حيث المعلومات العامة في الصفحة 

 اإلجابة على فقرات أدوات الدراسة.

  وتدقيقها وإعدادها لغايات  ألدراسةوالتأكد من استجابات أفراد عينة  ألدراسةجمع أدوات

 واإلجابة على جميع الفقرات. لمعلوماتاوبعد التأكد من  أإلحصائيالتحليل 

 متغيرات الدراسة

 أوالً: المتغيرات المستقلة

 الكفاءة في اللغة الثانية. -
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 وله فئتان: )ذكور، إناث(. الجنس -

 وله فئتان: )علمي، أدبي(. ألدراسيالفرع  -

 ثانياً: المتغيرات التابعة

 الذاكرة العاملة.  -

 المرونة المعرفية. -

 المعالجات اإلحصائية

المتوسطات الحسابية  استخرجتأسئلتها  واإلجابة عن ألدراسةلغايات تحقيق أهداف 

 ألعاملةكما استخدم تحليل التباين المتعدد لدراسة الفروق في الذاكرة  لمعياريةاواالنحرافات 

ً لمتغيرات  توى الكفاءة في اللغة الثانية، ومس ألدراسيوالفرع  الجنسوالمرونة المعرفية تبعا

 المقارنات البعدية بطريقة شفيه. واستخدام

 الدراسة ومناقشتها نتائج

"ما مستوى سعة الذاكرة العاملة لدى والذي ينص على:  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  :أوالً 

 في مدينة عكا؟". نائيي اللغةث  طلبة ال منعينة 

المعيارية لمستوى  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  استخراججابة على هذا السؤال تم لإل

 (.1الجدول )نائيي اللغة في مدينة عكا، كما هو مبين في طلبة ث  الالذاكرة العاملة لدى عينة من 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الذاكرة العاملة لدى عينة من  :(1) جدول

 .نائيي اللغة في مدينة عكا مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةطلبة ث  ال

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت رتبة م

 مرتفع 3.95 20.14 المنفذ المركزي 2 1

 مرتفع 5.00 19.92 اللفظية العاملة الذاكرة 3 2

 مرتفع 4.17 18.41 الذاكرة العاملة البصرية 1 3

 مرتفع 8.57 58.47 ككل العاملة الذاكرة

لمستوى الذاكرة العاملة تراوحت بين المتوسطات الحسابية ( أن 1جدول )يظهر من 

متوسط حسابي بأعلى في المرتبة األولى،  المركزيالمنفذ مجال  حيث جاء، (20.14 -18.41)

بمتوسط  أللفظيةالذاكرة العاملة ، وبمستوى مرتفع، تاله في المرتبة الثانية مجال (20.14بلغ )

(، 18.41بمتوسط حسابي بلغ ) ،البصرية العاملة مجال الذاكرة، بينما جاء (19.9حسابي بلغ )

(، وبمستوى 58.47) ككل توى الذاكرة العاملةلمس، وبلغ المتوسط الحسابي وبمستوى مرتفع

 مرتفع.
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( المشار إليه في زهران Piagetفترضه بياجيه )ما إويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء 

فهي ، عتبر من أهم المراحل للفردهذه المرحلة العمرية ت   بأن( في نظرية النمو المعرفي 2005)

وذلك بفعل التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية التي مرحلة مهمة للنمو العقلي لدى معظم الطلبة 

يتميز بها األفراد إذ  ألمجردةويطلق عليها مرحلة العمليات تحدث للدماغ خالل هذه المرحلة، 

 واإلدراك ،والتفكير ،وتطور التخيلزيادة العمليات المعرفية والعقلية مثل التذكر، بقدرتهم على 

كما تسهم هذه ، والتعامل مع األشياء المجردة، جردمن المستوى الحسي إلى المستوى الم

وبالتالي يستطيع أن يخزن  ألمعالجةالتغيرات بتحسين دور الذاكرة العاملة وزيادة كفاءة عملية 

 عند الحاجة إليها. استرجاعهاكبيراً من المعلومات التي يمكن  الفرد في ذهنه قدراً 

ضمن عمليات كما يمكن عزو هذه النتيجة إلى الخبرات والمعلومات التي يكتسبها الطالب 

وتوسع  ألمعرفيةتساعده على تنمية قدراته والتي  ألدراسيةخالل مراحله  وحل المشكالت التعلم

 .والمثيرات السابقة التي تعرض لها وتعلمها تذكر المعلومات على وتنمية قدرتهمداركه، 

التي تعمل الذاكرة  السابقة والمعلومات الخبراتجراء إن مستوى الذاكرة العاملة يتأثر ف وبالتالي

 . على تخزينها وتعديلها وإبقائها جاهزة لالستخدام

والذي ينص على: "ما مستوى المرونة المعرفية، لدى  الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  :ثانياً 

 عكا؟".في مدينة نائيي اللغة ث  طلبة ال منعينة 

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى  لإلجابة على هذا السؤال تم

 (.2نائيي اللغة في مدينة عكا، كما هو مبين في الجدول )طلبة ث  الالمرونة المعرفية لدى عينة من 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المرونة المعرفية لدى عينة  :(2جدول )

 .نائيي اللغة في مدينة عكا مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةطلبة ث  المن 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرتبة الرقم

 مرتفع 0.46 4.01 البدائل 1 1

 متوسط 0.67 3.38 التحكم 2 2

 مرتفع 0.44 3.70 المرونة المعرفية ككل

لمستوى المرونة المتوسطات الحسابية ( أن 2يتبين من البيانات الواردة في جدول )

 المرونة المعرفيةبلغ المتوسط الحسابي لمستوى حيث ، (4.01-3.38المعرفية تراوحت بين )

 (، وبمستوى مرتفع.3.70) ككل

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الممارسات التربوية المتبعة في المدارس في مدينة 

وتفتح لهم  ألتعليميةعكا، ومن قبل المعلمين التي تهتم بمشاركة الطلبة بشكل فاعل في العملية 

وتناول المواضيع بالصورة التي يريدونها،  بحرية وجهة نظرهم الشخصيةالمجال في إبداء 

في األنشطة الصفية والالصفية التي يرغبون بها في ظل توفير التوجيه المناسب من والمشاركة 

قبل المعلمين والمرشدين، فضالً عن تزويدهم بالخبرات التعليمية التي تساعد على توليد الشعور 
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الجديدة مع تقييم القديم منها، بالثقة بالنفس والمسؤولية لديهم، وتعزيز نقل المعرفة إلى المواقف 

من قبل المعلم بهدف إثارة المعرفة السابقة لدى الطلبة كل ذلك قد  األسئلةسلوب طرح أ   واستخدام

المواقف والظروف التي يتعرضون لها، وساعد  اتجاهكس بشكل إيجابي على نظرة الطلبة انع

 بشكل كبير في تنمية مستوى المرونة المعرفية لديهم.

فهم مع المهام والمواقف يتبعها الطلبة في تكيالطرق التي ويمكن عزو هذه النتيجة إلى 

غوب فيها المختلفة الطارئة أو غير المتوقعة التي يواجهونها أو الظروف والتغيرات غير المر

المعرفية التي  االستراتيجياتحيث تسهم هذه الطرق في تغيير وتعديل  ،التي يتعرضون لها دوماً 

وتساعدهم على تقبل التغير المفاهيمي الحاصل في  المواقفيستخدمها الطلبة في مواجهة هذه 

البيئة المحيطة بهم، والتأقلم مع كل ما هو جديد، وتغيير أفكارهم النظرية المجردة والمحددة، 

 االستجابةرى قديمة من أجل خوالقدرة على اكتساب أنماط جديدة من السلوك والتخلي عن أ  

افة إلى معرفة الخيارات والقدرة على توليد البدائل باإلض الحياةبفاعلية ألي موقف يواجهونه في 

 الخاصة بمتطلبات كل موقف يواجهونه.

 ً لدى  مستوى الذاكرة العاملةيختلف هل  :والذي ينص على الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  :ثالثا

ً لمتغيرات  في مدينة عكانائيي اللغة ث  طلبة المن عينة   ألدراسيوالفرع  الجنستبعا

 ".؟الكفاءة في اللغة الثانيةومستوى 

لمستوى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم 

ً لمتغيرات نائيي اللغة في مدينة عكاطلبة ث  الالذاكرة العاملة لدى عينة من  والفرع  الجنس تبعا

 (.3كما هو مبين في جدول ) ألثانيةمستوى الكفاءة في اللغة و لدراسيا

أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الذاكرة العاملة لدى  :(3جدول )

 .الفرع الدراسي، ومستوى الكفاءة في اللغة الثانيةوتبعاً لمتغيرات الجنس،  الدراسة

  المتغير

 الذاكرة العاملة

 العاملة الذاكرة

 اللفظية

 العاملة الذاكرة

 البصرية

 المنفذ

 المركزي

 الذاكرة

 ككل العاملة

 الجنس

 ذكر
 55.80 19.66 17.31 18.82 س

 9.04 4.60 4.85 5.53 ع

 انثى
 60.72 20.54 19.34 20.84 س

 7.47 3.26 3.24 4.31 ع

الفرع 

 الدراسي

 علمي
 59.13 21.16 18.91 19.06 س

 9.06 4.06 3.81 5.29 ع

 أدبي
 57.90 19.25 17.97 20.67 س

 8.10 3.63 4.43 4.62 ع
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 (3... تابع جدول رقم )

  المتغير

 الذاكرة العاملة

 العاملة الذاكرة

 اللفظية

 العاملة الذاكرة

 البصرية

 المنفذ

 المركزي

 الذاكرة

 ككل العاملة

مستوى 

الكفاءة في 

 اللغة الثانية

 منخفض
 43.79 16.16 14.40 12.20 س

 6.10 4.82 2.19 3.83 ع

 متوسط
 45.40 18.80 15.00 12.63 س

 0.55 5.67 2.40 3.67 ع

 مرتفع
 59.85 20.47 18.75 20.63 س

 7.48 3.68 4.15 4.52 ع

 س= المتوسط الحسابي    ع= االنحراف المعياري

في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ظاهري ن( وجود تباي3يتضح من جدول )

ومستوى  ألدراسيوالفرع  ألطالبفئات متغيرات جنس الذاكرة العاملة تبعاً الختالف مستوى ل

. ولبيان داللة ، واالختبار ككلمجاالت اختبار الذاكرة العاملةفي كل من  الكفاءة في اللغة الثانية

ت مجاالالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين المتعدد على 

كما هو  ألثانيةوالكفاءة في اللغة  ألدراسيوالفرع  الجنسمتغيرات تبعاً ل، الذاكرة العاملة اختبار

 (.4مبين في جدول )

ومستوى الكفاءة في اللغة الثانية  ألدراسيتحليل التباين المتعدد ألثر الجنس والفرع  :(4جدول )

 .نائيي اللغة في مدينة عكاث  طلبة ال عينة من الذاكرة العاملة لدى اختبار على مجاالت

 المجال المستوى المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس
 الذاكرة
 العاملة

 الذاكرة
 العاملة
 اللفظية

188.76 1 188.76 10.06 0.00 

 الذاكرة
 العاملة

 البصرية
216.97 1 216.97 14.10 0.00 

 المنفذ
 المركزي

44.20 1 44.20 3.26 0.01 

الفرع 
 الدراسي

 الذاكرة
 العاملة

 الذاكرة
 العاملة
 اللفظية

131.46 1 131.46 7.01 0.01 

 الذاكرة
 العاملة

 البصرية
78.43 1 78.43 5.10 0.02 
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 (4... تابع جدول رقم )

 المجال المستوى المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

  
 المنفذ

 المركزي
235.50 1 235.50 17.36 0.00 

مستوى 
الكفاءة 
باللغة 
 الثانية

 الذاكرة
 العاملة

 الذاكرة
 العاملة
 اللفظية

1335.86 2 667.93 35.60 0.00 

 الذاكرة
 العاملة

 البصرية
338.84 2 169.42 11.01 0.00 

 المنفذ
 المركزي

366.55 2 183.27 13.51 0.00 

 الخطأ
 الذاكرة
 العاملة

 الذاكرة
 العاملة
 اللفظية

5047.10 269 18.76   

 الذاكرة
 العاملة

 البصرية
4138.45 269 15.38   

 المنفذ
 المركزي

3648.25 269 13.56   

 الكلي
 الذاكرة
 العاملة

 الذاكرة
 العاملة
 اللفظية

6822.23 273    

 الذاكرة
 العاملة

 البصرية
4748.40 273    

 المنفذ
 المركزي

4253.45 273    

 ما يلي: (4ح من جدول )يتض

( بين المتوسطات α  ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

تبعاً لمتغير  الذاكرة العاملة اختبارمجاالت  جميع في أفراد عينة الدراسةالحسابية لدرجات 

 .لصالح اإلناث الجنس

( بين المتوسطات α  ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

ً لمتغير  الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في مجال الذاكرة العاملة الفرع اللفظية تبعا

 .طلبة األدبيلصالح  ألدراسي



 "...... ثر الكفاءة في اللغة الثانية على الذاكرة العاملة واـــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1532

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017(، 9)31مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

( بين المتوسطات α  ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

 والمنفذ المركزي ألبصريةالعاملة  الذاكرةمجالي الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في 

 لصالح طلبة الصف العلمي. ألدراسيتبعاً لمتغير الفرع 

( بين المتوسطات α  ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

تبعاً لمتغير  ألعاملةجميع مجاالت اختبار الذاكرة الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في 

لرد هذه الفروق حيث كانت جميع قيم )ف( دالة إحصائياً، و ألثانيةمستوى الكفاءة في اللغة 

 المجاالته على هذ للمقارنات البعدية (Scheffe) تم استخدام اختبار شيفيه إلى مصادرها

 (.6جدول )كما هو مبين في 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على اختبار 

تم  ألثانيةالذاكرة العاملة ككل، تبعاً لمتغيرات الجنس والفرع الدراسي ومستوى الكفاءة في اللغة 

 يوضح ذلك.( 5جدول )و ألمتعدداستخدام تحليل التباين 

الدراسي، ومستوى الكفاءة في اللغة الثانية  والفرع الجنستحليل التباين المتعدد ألثر  :(5جدول )

 .نائيي اللغة في مدينة عكاطلبة ث  الككل لدى عينة من الذاكرة العاملة  على اختبار

 المستوى المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس

 الذاكرة
 العاملة

1233.19 1.00 1233.19 25.01 0.00 

المرونة 
 المعرفية

0.90 1.00 0.90 5.85 0.02 

الفرع 
 الدراسي

 الذاكرة
 العاملة

162.21 1.00 162.21 3.29 0.04 

المرونة 
 المعرفية

0.07 1.00 0.07 0.45 0.50 

مستوى 
الكفاءة باللغة 

 الثانية

 الذاكرة
 العاملة

5384.11 2.00 2692.06 54.60 0.00 

المرونة 
 المعرفية

9.35 2.00 4.68 30.58 0.00 

 الخطأ

 الذاكرة
 العاملة

13263.72 269.00 49.31   

المرونة 
 المعرفية

41.15 269.00 0.15   

 المجموع

 الذاكرة
 العاملة

20032.32 273    

المرونة 
 المعرفية

51.75 273    



 1533ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد صفية، ورافع زغول

 2017(، 9)31ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اآلتي:5الجدول )يتبين من 

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα  ≤0.05 في مستوى كل من )

 لصالح اإلناث. الجنس)الذاكرة العاملة، والمرونة المعرفية( ككل تعزى ألثر 

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα  ≤0.05 في مستوى الذاكرة )

 لصالح طلبة العلمي. ألدراسيالفرع العاملة ككل تعزى ألثر 

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα  ≤0.05 في مستوى المرونة )

 الفرع الدراسي.المعرفية ككل تعزى ألثر 

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα  ≤0.05 في مستوى كل من )

لرد ومستوى الكفاءة في اللغة الثانية، )الذاكرة العاملة، والمرونة المعرفية( ككل تعزى ألثر 

للمقارنات البعدية على  (Scheffe) اختبار شيفيه استخدامتم  هذه الفروق إلى مصادرها

 ( يوضح ذلك.6هذه المجاالت. وجدول )

المتوسطات الحسابية لمتغير مستوى  البعدية بين للمقارنات شيفيه اختبارتحليل  :(6جدول )

 ألمعرفيةومجاالت المرونة  واالختبار ككل، الكفاءة في اللغة الثانية على مجاالت الذاكرة العاملة

 .والمقياس ككل

 المجال المقياس

مستوى 

الكفاءة في 

 اللغة الثانية

المتوسط 

 الحسابي
 مرتفع متوسط منحفض

الذاكرة 

 العاملة

 العاملة الذاكرة

 اللفظية

 *8.43 0.43  12.20 منخفض

 *8.00   12.63 متوسط 

    20.63 مرتفع 

 العاملة الذاكرة

 البصرية

 *4.35 0.60  14.40 منخفض

 *3.75   15.00 متوسط 

    18.75 مرتفع 

 4.31* 2.64  16.16 منخفض المركزي المنفذ

الذاكرة العاملة 

 ككل

 14.45* 1.61  43.79 منخفض

 16.06*   45.40 متوسط 

    59.85 مرتفع 

 ( 0.05 * توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( α  ≤0.05) ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة6يتبين من الجدول )

، خرى)متوسط( من جهة أ   الكفاءة في اللغة الثانية )مرتفع( من جهة ومستوى بين مستوى
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 واالختبار ألعاملةالذاكرة  اختبارجميع مجاالت  المستوى المرتفع فيوجاءت الفروق لصالح 

 .ككل

ميع مجاالت بمطالعة النتائج التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ج

في يمكن تفسير هذه النتيجة ف اإلناثلصالح  الجنسككل تعزى إلى أثر  ارواالختبالذاكرة العاملة، 

طبيعة  أبرزها واإلناثضوء العديد من العوامل التي قد تسهم في إيجاد هذه الفروق بين الذكور 

والتي  الصغرالبيئة االجتماعية وأساليب التنشئة األسرية التي تحدد الدور االجتماعي لإلناث منذ 

وإلزام  بالتشددحيث تتسم هذه األساليب  ألعربيتميل إلى تمييز الذكور عن اإلناث في المجتمع 

اإلناث البقاء في المنزل بعد العودة من المدرسة مما يفرض بقاءهّن فيه مدة أطول من الزمن 

والقصص  تبالكإلى قضاء أوقاتهن في قراءة ومطالعة  اإلناثارنةً بالذكور، األمر الذي يدفع مق

أو متابعة برامج التلفاز  أإللكترونيةأو ممارسة هوايات كلعب الشطرنج، واأللعاب  والروايات

أو  مرهأو قد يشغلن وقت فراغهن في إتمام دروسهن وتسميعها ومراجعتها أكثر من  ألمختلفة

ً ومثابرة فالقيام بدراسة متعمقة للمناهج الدراسية وذلك ألنهن بطبيعتهن  ي الحصول أكثر بحثا

ودقة انتقاء  ألمالحظةودقة  االنتباهها، كل ذلك يؤدي إلى زيادة في على المعلومة وحفظ

المعلومات وتخزينها ومعالجتها وتجهيزها عند الحاجة إليها األمر الذي يؤدي إلى زيادة سعة 

 الذاكرة العاملة لدى اإلناث.

مجال الذاكرة أما فيما يتعلق بالنتيجة التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

فروق ذات داللة إحصائية ووجود  أألدبيلصالح طلبة  ألدراسيالعاملة اللفظية تبعاً لمتغير الفرع 

ً لمتغير ا الذاكرة العاملة ككلو ألمركزيوالمنفذ  ألبصريةمجال الذاكرة العاملة في  لفرع تبعا

 ألعلميفيمكن عزو هذه النتيجة إلى طبيعة الفرع الدراسي  ألعلميلصالح طلبة  ألدراسي

ومتطلباته، وما يتضمنه من مواد دراسية تتطلب قدرات ومهارات تفرض على الطالب أن 

حيث يتسم طلبة الفرع الدراسي العلمي بامتالكهم  والمعارفيمتلكها بسبب كثرة المعلومات 

الفرع العلمي وما يحتويه من وذلك أن  ،واالستيعاب وألفهم والتركيز التفكيرن مستويات عليا م

واستخدام  واألشكالوالتعامل مع الصور  واالستقصاءمواد دراسية تركز وتهتم بالبحث والتفسير 

باإلضافة إلى كثرة الرموز واألرقام والمعادالت  ،ألحسيةاألدوات واألشياء والنماذج المادية 

. األمر الذي أسهم في وجود فروق في مجالي الذاكرة القضايا العلمية أكثر من غيرهاو ألحسابية

والذاكرة العاملة ككل لصالح طلبة الفرع الدراسي العلمي  ألمركزيوالمنفذ  ألبصريةالعاملة 

 مقارنةً بطلبة الفرع الدراسي األدبي.

من مواد ومتطلباته، وما يتضمنه  أألدبيفإن طبيعة الفرع الدراسي  ألعلميوبعكس الفرع 

وذلك أن الفرع األدبي وما  والتذكر الحفظقدرات ومهارات  امتالكدراسية تتطلب من الطالب 

يحتويه من مواد دراسية وموضوعات كاألخالق، والقيم، واألدب، واللغة، والتربية والنظم 

كثرة المعلومات وزخمها  والتاريخ المعاصر تركز وتعتمد على التلقين وذلك بسبب أالجتماعية

األمر الذي يؤدي إلى جعل الطالب في حالة تكرار وتسميع مستمر للمادة أو الموضوع بهدف 

وهذا يفسر وجود الفروق في مجال  ،ألحاجهاالحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول واستدعائها عند 

 الذاكرة العاملة اللفظية لصالح طلبة الفرع الدراسي األدبي.
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علق بالنتيجة التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى أما فيما يت

المستوى الكفاءة في اللغة الثانية )مرتفع( من جهة ومستوى )متوسط( من جهة أخرى، لصالح 

فيمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء واالختبار ككل.  ألعاملةالمرتفع في جميع مجاالت الذاكرة 

الثانية لديهم إذ أشارت إلى أن األفراد ذوو الكفاءة المرتفعة في اللغة  تألدراسانتائج العديد من 

نظام مفاهيمي متطور يعزز الوظائف التنفيذية للدماغ كتوجيه عمليات التحكم واالنتباه 

األمر  والذاكرة العاملة، والتخطيط ألذهنيةوأداء مختلف المهام  ألمشكالتالمستخدمة في حل 

حول البيئة ومعالجة المعلومات  وتخزين تنظيمعلى مهام تتطلب  الذي ينعكس على أدائهم

 بدرجة مرتفعة. المحيطة بهم، والعالم الخارجي

 ,Morales)نتيجة الدراسة الحالية عن نتيجة دراسة موراليس وكالفو وبياليستوك  اتفقت

Calvo & Bialystok, 2012) أداء نائيي اللغة في ميزة لألطفال ث  ، التي أشارت إلى وجود

، التي (Blom, et al., 2014)بلوم وآخرين . كما اتفقت مع نتيجة دراسة مهام الذاكرة العاملة

ذاكرة العاملة أكثر من نائيي اللغة أظهروا مزايا معرفية في مجاالت الأشارت إلى أن األطفال ث  

 اللغة. يحادياألطفال أ  

 & Namazi)ورداردوتير نامازي وثاختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

Thordardottir, 2010)  نائية اللغة في أداء مهام الذاكرة ، التي أشارت إلى عدم وجود ميزة لث

(، التي 2013سليمان واألنصاري )نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  اختلفتكما  العاملة.

العاملة بمختلف مجاالتها عن نائيي اللغة في قدرات الذاكرة أشارت إلى انخفاض أداء األطفال ث  

 حاديي اللغة.أقرانهم أ  

هل يختلف مستوى المرونة المعرفية  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على: رابعاً:

ً لمتغيرات لدى عينة من الطلبة ث    ألدراسيوالفرع  الجنسنائيي اللغة في مدينة عكا تبعا

 ألثانية؟"ومستوى الكفاءة في اللغة 

لمستوى لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ً لمتغيرات نائيي اللغة في مدينة عكاالمرونة المعرفية لدى عينة من الطلبة ث   والفرع  الجنس تبعا

 (.7كما هو مبين في جدول ) ألثانيةومستوى الكفاءة في اللغة  ألدراسي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المرونة المعرفية لدى أفراد  :(7جدول )

 .ومستوى الكفاءة في اللغة الثانية ألدراسيوالفرع  الجنسعينة الدراسة تبعاً لمتغيرات 

  المتغير
 المرونة المعرفية

 التحكم البدائل
المرونة المعرفية 

 ككل

 الجنس
 ذكر

 3.62 2.99 3.90 س
 0.43 0.68 0.47 ع

 انثى
 3.78 3.27 4.11 س
 0.42 0.65 0.43 ع
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 (7... تابع جدول رقم )

  المتغير
 المرونة المعرفية

 التحكم البدائل
المرونة المعرفية 

 ككل

 الفرع الدراسي
 علمي

 3.69 3.12 3.96 س
 0.44 0.68 0.47 ع

 أدبي
 3.73 3.17 4.06 س
 0.43 0.67 0.44 ع

الكفاءة في مستوى 
 اللغة الثانية

 منخفض
 2.71 2.20 2.82 س
 0.18 0.22 0.48 ع

 متوسط
 3.26 2.40 3.46 س
 0.34 0.49 0.35 ع

 مرتفع
 3.76 3.22 4.08 س
 0.40 0.64 0.40 ع

 س= المتوسط الحسابي    ع= االنحراف المعياري

( وجود تباين ظاهري في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7يتضح من جدول )

ومستوى  ألدراسيوالفرع  ألطالبفئات متغيرات جنس المرونة المعرفية تبعاً الختالف لمستوى 

، واالختبار ككل. ولبيان مجاالت اختبار المرونة المعرفيةالكفاءة في اللغة الثانية في كل من 

خدم تحليل التباين المتعدد على مجاالت ست  إة بين المتوسطات الحسابية داللة الفروق اإلحصائي

كما هو  ألثانيةوالكفاءة في اللغة  ألدراسيوالفرع  الجنسمتغيرات تبعاً ل، المرونة المعرفية اختبار

 (.8مبين في جدول )

ى الكفاءة في اللغة الثانية تحليل التباين المتعدد ألثر الجنس والفرع الدراسي، ومستو :(8جدول )

 .نائيي اللغة في مدينة عكاالمرونة المعرفية لدى عينة من الطلبة ث   اختبارمجاالت على 

 المجال المستوى المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس
المرونة 
 المعرفية

 0.00 11.53 1.75 1 1.75 البدائل
 0.00 7.03 2.73 1 2.73 التحكم

الفرع 
 الدراسي

المرونة 
 المعرفية

 0.01 2.37 0.36 1 0.36 البدائل
 0.02 0.32 0.12 1 0.12 التحكم

مستوى 
الكفاءة باللغة 

 الثانية

المرونة 
 المعرفية

 0.00 44.80 6.78 2 13.56 البدائل

 0.00 20.25 7.88 2 15.76 التحكم

 الخطأ
المرونة 
 المعرفية

   0.15 269 40.71 البدائل
   0.39 269 104.70 التحكم

 الكلي
المرونة 
 المعرفية

    273 57.02 البدائل
    273 124.02 التحكم
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 ( ما يلي:8يتضح من جدول )

( بين المتوسطات الحسابية α ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

 الجنسالمرونة المعرفية تبعاً لمتغير  اختباراد عينة الدراسة في جميع مجاالت لدرجات أفر

 لصالح اإلناث.

( بين المتوسطات α ≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في جميع مجاالت مقياس المرونة المعرفية تبعاً 

 .دراسيلمتغير الفرع ال

( بين المتوسطات الحسابية α ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

ً لمتغير مستوى  ألمعرفيةلدرجات أفراد عينة الدراسة في جميع مجاالت المرونة  تبعا

لرد هذه الفروق إلى حيث كانت جميع قيم )ف( دالة إحصائياً، و ،ألثانيةالكفاءة في اللغة 

كما هو  المجاالتللمقارنات البعدية على هذه  (Scheffeاستخدم اختبار شيفيه ) مصادرها

 (.9مبين في جدول )

المتوسطات الحسابية لمتغير مستوى  للمقارنات البعدية بينشيفيه  اختبارتحليل  :(9جدول )

 .والمقياس ككل ألمعرفيةالكفاءة في اللغة الثانية على مجاالت المرونة 

المرونة 

 المعرفية

 البدائل 

 *1.26 *0.64-  2.82 منخفض

 0.62*   3.46 متوسط 

    4.08 مرتفع 

 التحكم

 *1.02 0.20-  2.20 منخفض

 *0.82   2.40 متوسط 

    3.22 مرتفع 

المرونة المعرفية 

 ككل

 *1.05 *0.55-  2.71 منخفض

 *0.50   3.26 متوسط 

    3.76 مرتفع 

 ( 0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* توجد 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين مستوى 9يتبين من الجدول )

خرى، وجاءت الفروق الكفاءة في اللغة الثانية )مرتفع( من جهة ومستوى )متوسط( من جهة أ  

 والمقياس ككل.  ألمعرفية المرونةى المرتفع في جميع مجاالت مقياس المستولصالح 

ت داللة إحصائية في جميع مجاالت بمطالعة النتائج التي أشارت إلى وجود فروق ذا

 فيمكن تفسير هذه النتيجة ،لصالح اإلناث الجنسوالمقياس ككل تعزى إلى أثر  ألمعرفية المرونة

الخصائص الشخصية بين الذكور واإلناث بشكل عام التي قد تسهم في إيجاد  اختالففي ضوء 
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 أالجتماعيةبالقدرة على االستجابة في األوساط حيث يتميزن  واإلناثهذه الفروق بين الذكور 

والقدرة على خلق المزيد من الفرضيات حول  أالجتماعيةوالتكيف بسهولة أكبر مع بيئاتهن 

تسعى اإلناث مقارنةً مع الذكور، كما  قدم فيها التفاعالت االجتماعيةالكيفية التي ينبغي أن ت  

ومحاولتهن الموازنة بين ضغوط الحياة وما يلبي رغباتهن، وتحقيق  بطبيعتهن إلى تأكيد ذواتهن،

ورفع  ألدراسةومتابعة  لتزاموذلك من خالل اال ،أهدافهن، وطموحاتهن ورفع ثقتهن بأنفسهن

ً  ألمهماتء درجة المثابرة على أدا ً لذلك تجدهن أكثر انتباها في تفسير األحداث والمواقف وفهما

، وأكثر قدرة على التحكم بها من خالل وضع تفسيرات بديلة غير المتوقعة وإدراكها وتنظيمها

متعددة والتمييز فيما بينها، وإيجاد حلول بديلة أو تقبل الخيارات التي يوجدها الموقف لالستجابة 

 علية أو تكيفاً في مواجهة هذه األحداث والمواقف.بشكل أكثر فا

 ألمعرفيةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت المرونة 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى تشابه الظروف  الفرع الدراسي.والمقياس ككل تعزى إلى أثر 

تقاربة، األمر الذي يشير إلى وما تشتمله من مقومات وعناصر م   ألتعليميةالبيئة  والمؤثرات في

كما أن  ألدراسيوالتي يتعرض لها الطلبة على اختالف فرعهم  متشابهةتأثيرات تكاد تكون أيضاً 

 ألتعلمجميع طلبة الفرع العلمي والفرع األدبي يخضعون الهتمام متساٍو من حيث نوعية 

صفية حيث يشجع المعلمين داخل القاعات ال ،والتربويةنفسية واالهتمام األكاديمي بحاجاتهم ال

فرصة النقاش وفتح باب الحوار ومنحهم  ألجديدةالمعرفة  استكشافالطلبة من كال الفرعين على 

واقتراح الحلول وكيفية وتنظيم وجهات النظر المختلفة، والتعبير عن وجهات نظرهم الشخصية، 

األدوات المنهجية التي تسمح بالتعامل مع هذه الحلول أو البدائل  وتوفيروالبدائل الممكنة،  تقبلها،

وقد يكون ذلك من خالل تنفيذ أنشطة مختلفة في سياقات مختلفة لجميع الطلبة بغض النظر عن 

 الفرع الدراسي لهم.

في مستوى المرونة المعرفية ال يحدده الفرع الدراسي للطالب  االختالفويرى الباحث أن 

وكيفية استجاباتهم وردود أفعالهم في المواقف غير  الطلبةالفروق الفردية بين بل يرجع إلى 

ً لطبيعة شخصياتهم، وأوضاعهم، وأهدافهم، وقدراتهم على  المتوقعة أو المرغوب بها وذلك تبعا

عات بكفاءة وفاعلية، ومدى قدرتهم على مواجهة الظروف المحيطة احل المشكالت والنز

واألحداث التي يتعرضون لها، والكيفية التي ي كيفون بها أنفسهم للتعامل مع هذه المواقف 

ومدى االستعداد الذاتي لمواجهتها، ومدى القدرة على عدم التأثر بها أو التصرف وفقاً  والضغوط

 لها.

ة التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى أما فيما يتعلق بالنتيج

المستوى خرى، لصالح الكفاءة في اللغة الثانية )مرتفع( من جهة ومستوى )متوسط( من جهة أ  

 والمقياس ككل. ألمعرفيةالمرتفع في جميع مجاالت المرونة 

ثانية تعزز لديه عناصر ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن الكفاءة المرتفعة للطالب في اللغة ال

حيث إنه يكتسب خبرة إضافية من قدرته على التبديل واالنتقال  ،واالنتباه والتحكمالسيطرة 

والقدرة على  المواقفخرى األمر الذي ينعكس على قدرته على مواجهة أ  المستمر من لغة إلى 
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ً في القدرة على حل المهام  اإلحاطة المستمرة بالتغيرات البيئية المحيطة به، ويصبح أكثر تكيفا

المعالجة  استراتيجياتوتغيير أو تبديل  التي تتطلب جهداً ذهنياً، وأكثر قدرة على التعلم والتمييز

 المعرفية التي يستخدمها لمواجهة الظروف غير المتوقعة.

 التوصيـات

 بما يلي:  يوصيانفي ضوء ما توصلت إليه الدارسة من نتائج أن  انيمكن للباحث

 وأنشطة تطوير القدرات والمهارات العقلية العليا،  ألتعليميةلى تضمين األنشطة العمل ع

 واألنشطة التدريبية لكيفية التعامل مع المهام اإلدراكية وكيفية معالجتها في المناهج الدراسية

والمرونة المعرفية لدى  ألعاملةبهدف الحفاظ على المستوى المرتفع من سعة الذاكرة 

 .الطلبة

  تعزز لديهم عناصر السيطرة والتحكمكتساب أكثر من لغة كونها إتشجيع الطالب على ،

 وتزيد من قدراتهم الذهنية. 

   والعكس في ضوء  ألعاملةنائية اللغة في الذاكرة إجراء المزيد من الدراسات حول دور ث

البيئة متغيرات أ خرى من أجل تأكيد أو دحض نتائجها في البيئة الفلسطينية بشكل خاص و

 العربية بشكل عام، وخاصةً في ضوء ندرة الدراسات حول هذا الجانب.

  ألعاملةالعمل على توفير أدوات قياس تتناسب والبيئة العربية للكشف عن سعة الذاكرة 

 ومستوى المرونة المعرفية في ضوء ندرة المقاييس العربية في هذا المجال. 

 المزيد من  وإجراء، إضافيةة تدريس الطالب لغات لفت انتباه المسئولين التربويين الى أهمي

 في مراحل دراسية مبكرة.إضافية لغات  الدراسات حول فاعلية تعليم الطالب

 وكيفية توظيفه في العملية التربويةمفهوم الذاكرة العاملة المعلمين ل انتباهى لفت العمل عل 

 .في العملية التعليمية ألهميتهنظراً 
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