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Abstract: 
The study aimed to reveal the effect of the level and type of processing on the performance and speed of the two 

memories (semantic and event). To achieve the objectives of the study, four tests consisting of (128) paragraphs were 

prepared, divided as follows: 

• )64(Paragraph before camouflage; which are divided into four parts, each with (16) paragraphs. 

• )64(Paragraph after camouflage; which are divided into four parts, each with (16) paragraphs. 

The aim was to measure the students' performance in recall and recognition tests in the two memories (semantic and 

eventual). The study sample consisted of (120) students; divided equally into four classroom divisions; Where their 

schools were chosen in the most feasible way. 

The study showed that: 

• There were no statistically significant differences between the arithmetic circles for the performance of eighth-

grade students with regard to semantic memory recall, specifically with regard to {treatment level, and (treatment 

level x type of treatment)}, 

• There was a statistically significant difference between the two statistical means for the performance of eighth-

grade students related to semantic memory, and this is due to (gender and type of treatment) , 

• The presence of statistically significant differences between the two statistical means for the performance of eighth-

grade students with regard to semantic memory, due to (level and type of treatment, and (level of treatment × type of 

treatment) and person's gender) . 

The results of the study also showed that: 

• There were no statistically significant differences between the arithmetic circles for the performance of eighth-

grade students with regard to recalling the memory of events; specifically with regard to {(Type of treatment × gender) 

and (Type of treatment × level of treatment)}, 

• There are statistically significant differences between the arithmetic circles for the performance of eighth grade 

students with regard to recalling events memory; specifically with regard to {level of treatment, (level of treatment x 

gender) and gender}. 

• The absence of statistically significant differences between the arithmetic circles for the performance of eighth-

grade students with regard to the recognition of the memory of events; specifically with regard to {(treatment level x 

gender) and gender}, 

• The presence of statistically significant differences between the arithmetic circles for the performance of eighth-

grade students with regard to the recognition of the memory of events; specifically with regard to {level of treatment, 

(level of treatment x gender) and (type of treatment x level of treatment)}.  
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أثر مستوى معالجة المعلومات ونوعها في أداء الذاكرة الداللية وذاكرة 
 األحداث لدى عينة من طالب الصف الثامن في محافظة الزرقاء

 حظية بنت حسين إيمان يوسف المغربي

 التربيةكلية  التربيةكلية 
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 :الملخص
(. حداثاأل)الداللية، و  :الذاكرتين)استدعاء وتعرف(  :ونوع المعالجة في أداءمعالجة المعلومات الكشف عن أثر مستوى  إلىالحالية  هدفت الد ِّراسة

( 16) داث. بواقعحواختبار استدعاء وتعرف لذاكرة األاختبار استدعاء وتعرف للذاكرة الداللية،  :هيولتحقيق أهداف الدراسة، تمَّ بناء أربعة اختبارات؛ 
راسة من )تكونت وقد (. واألحداث)الداللية،  :الذاكرتينفقرًة لُِّكل ٍّ منها؛ لقياس أداء الطلبة في اختبارات استدعاء وتعرُّف  من طالب  ( طالًبا120عينة الد ِّ

رة. إلى أربع؛ ُموزَّعين بالتساوي الصف الثامن  ُشعبٍّ صفيَّةٍّ؛ حيث تم  اختيار مدارسهم بالطريقة الُمَتيس ِّ
عزى ت الليةاكرة الدفي استدعاء الذ ف الثامنالحسابية ألداء طلبة الصوساط إحصائًيا بين األدالة عدم وجود فروق  إلى هم نتائج الدراسةوقد أشارت أ 

 ،(α = 0.05) عند مستوى الداللة اإحصائيً دال فرق  جودو  نوع المعالجة، فيما كشفت النتائجوالتفاعل بين مستوى المعالجة و ، مستوى المعالجة إلى
فِّ الثَّامِّن في تعرف وساط صائًيا بين األووجود فروق دالة إح]الجنس، ونوع الُمَعالجةِّ[.  إلىالذاكرة الداللية ُيعزى  بين الوسطين الحسابيين ألداء طلبة الصَّ

فِّ الثَّامِّن في تعرف الذاكرة الداللية ُتعزى ، (α=0.05) عند مستوى الداللة الحسابية ين مستوى ، والتفاعل باهاومستو  الُمَعالجة نوع إلىألداء طلبة الصَّ
وساط الحسابيَّة ألداء ين األب ،(α=0.05)  عند مستوى الداللة عدم وجود فروق دالة إحصائًياإلى شارت النتائج أ. كما المعالجة والجنسالمعالجة ونوع 

 لىإالتفاعل بين نوع المعالجة والجنس والتفاعل بين مستوى المعالجة ونوع المعالجة، و  إلىحداث التي تعزى صف الثامن في استدعاء ذاكِّرةِّ األطلبة ال
فِّ الثَّامِّنوجود فروق دالة إحصائًيا بين األ  إلىحداث ُتعزى دعاء ذاكِّرةِّ األفي است ،(α=0.05)  عند مستوى الداللة وساط الحسابية ألداء طلبة الصَّ

فِّ الثَّامِّن  (α=0.05) وساط الحسابيةوجود فروق دالة إحصائًيا بين األ الجة والجنس، وعدمكل من الجنس والتفاعل بين مستوى المع ألداء طلبة الصَّ
فِّ الثَّامِّن في تعرف ذاووجود فروق دالة إحصائًيا بين األمستوى المعالجة والجنس،  إلىفي ذاكِّرةِّ األحداثِّ ُتعزى  كرة وساط الحسابية ألداء طلبة الصَّ

 ها.التفاعل بين مستوى المعالجة ونوع، و التفاعل بين نوع المعالجة والجنسمستوى المعالجة، و  إلى األحداث ُتعزى 

 .األحداث، مستوى معالجة المعلوماتالذاكرة الداللية، ذاكرة  الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
الددذاكرة إحدددى قدددرات العقددل التي تمخندد  من توزين المعلومددات تعددد 

ة عند الحاجة إليها، فالذاكر  هاواسدددددددددددددترجاع ،والوبرات التي تعلمها الفرد
خر آاليومية، والتي تتأثر بشددددددددخل أو ب جانب مهم من جوانب حياة الفرد

بما يملك  من قدرات، وخبرات، ومعرفة تتعلق بالماضددي، ولكون الذاكرة 
لعمليات العقلية في حياة الفرد، والتي تؤثر في جميع أشددددددددددخال من أهم ا
 ،ل عاما في الحياة بشدددخا ومهم  البشدددري، فانها تعد مطلًبا رئيسدددً  السدددلوك
 ن جملة الحقائق والمعارفإلعملية التعليمية بشددددخل خاي، حيث وفي ا

والمفدددا يم التي لتعلمهدددا الطدددالدددب ال فدددائددددة منهدددا دون تحقيق التدددذكر 
 والتعميم على مواقف جدلدة وموتلفة. ،سترجاعوالتعرف واال

وينظر للذاكرة على أنها القدرة على توزين المعلومات الحسية، خاصة 
السمعية والبصرية، لفترات قد تطول أو تقصر حسب أهميتها، ونوعها، 

، (4) وطريقة معالجتها وتوزينها، بهدف استدعائها بعد فترة من الزم
 عملية التذكر عملية استرجاع للوبرات الماضية التي سبق  د  بالتالي تع

 
 

أن تعلمها الفرد، وتتضمن ثالث مراحل: ترميز المعلومات، وتوزين 
  .(18)المعلومات، واالستدعاء"

 (Endel Tulving)ومنذ ما يقرب من نصف قرن اقترح اندل تولفينج 
نوع لتعلق  :موتلفيننوعين  إلىتقسيم نظام الذاكرة البشرية طويلة المدى 

 :بذاكرة األحداث التي تحتوي على ذكريات مرتبطة بوقت ومخان معينين
)على سبيل المثال، المخان الذي أوقفت في  دراجتك هذا الصباح(، ونوع 
لتعلق بالذاكرة الداللية التي تحتوي على مزيد من المعرفة العامة حول 

امها(. أو كيف لتم استود )على سبيل المثال، كيف تبدو الدراجة، :العالم
حيث تم تبني اقتراح تولفينج على نطاق واسع، واآلن يعتبر العدلد من 
علماء النفس، وعلماء األعصاب اإلدراكيين أن ذاكرة األحداث، والذاكرة 
الداللية هي مخونات الذاكرة الصريحة لنظام الذاكرة طويلة المدى. وعلى 

حول كيفية ركوب الدراجة  النقيض من ذلك، توصف المعرفة الحركية
فعلًيا بأنها مهارة إجرائية، وتعد جزًءا من الذاكرة طويلة المدى، أي نظام 
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أو ما يطلق علي  الذاكرة الضمنية، حيث يشمل  ،الذاكرة غير الصريحة
ها مع ولكن ،إليها رفة التي ليس لدى الفرد وصول واعٍّ هذا النظام المع

 .(37)ذلك تؤثر على سلوك 
موقًفا توفيقًيا ( (Yuille and Catchpoleلويلي وكاتشبول  كما طور

من  بي نا (Piaget andInhelder) وإنهيلدرقائًما على أعمال بياجي  
بأن المعرفة موزنة بشخل مجرد )ولكن ليس بالضرورة شفهًيا(.  خالل 

ر الصور، ومن الصو  إلىحيث تشير القدرة على االنتقال من الكلمات 
وجود تمثيل في الذاكرة يشمل كليهما. بمجرد تنشيط  إلى ،الكلمات إلى

، البنية هبنية المعرفة، يمخن إنشاء الصور من المعلومات الواردة في هذ
ي التي تعلمها الفرد ف للمعلومات على هيئة تذكر االسترجاعويخون 
 :نوعين إلى االسترجاعويقسم  ،حدوث التعلم إلىوأدت  ،السابق

حرية تامة في تذكر المعلومات   ن الفرد لديبمعنى أ :الحر االسترجاع
المعلومات ترجاع ويخون اس (4)المطلوب تذكرها دون االلتزام بترتيب معين

عندما لرتبط   (Verbatim Memory)من الذاكرة في صورة لفظية 
بصورة حرفية بالمعلومات المقدمة للمفحوي، أو في صورة معاني 

(Gist Memory) لى تعتمد عللمعلومات لدة بصياغة جد رتبطعندما ل
 .(28)فهم المفحوي للمعنى بعد تجريده من أية معلومات سياقية

 :(Semantic Memory)الذاكرة الداللية 
حول طبيعة التمثيالت في الذاكرة طويلة عدلدة نظر وجهات  تبرز 

الذي لرى أن الذاكرة طويلة  (36)تولفنجالمدى، من أبرزها وجهة نظر 
هما:  ،لمعالجة المعلومات منظومتين أو نسقينالمدى تعمل وفق 

، ومنظومة (Semantic Memory Systemالذاكرة الداللية )منظومة 
الذي ُنشر ألول مرة بواسطة  ،(Memory of Eventsذاكرة األحداث )

ولكن معظم علماء النفس ربطوا ظهوره بفصل في كتاب  .(2)"كولين"
 لىإوتشير الذاكرة الداللية ( عن تنظيم الذاكرة البشرية. 1972تولفنج )

رها والتي يمخن تذك ،كل المعلومات العامة والمهارات الموزنة في الذاكرة
ويتم في  ،(1)مستقلة عن الظروف أو الطريقة التي تم التعلم في ظلها

اللية توزين المعارف والحقائق حول هذا العالم، والمعاني الذاكرة الد
ا وتسمى أحيانً  ،(47()20)المرتبطة ب . وتعد  موسوعة عقلية لتلك المعلومات

كما تسمى ذاكرة المعاني وهي أقل ُعرضة لالنتقال  الذاكرة العالئقية،
 .(48)(1)والنسيان من الذاكرتين الحسية والعاملة

 الذاكرة الداللية أصبحت مادة ألبحاث ودراسات كثيرة،ويمخن القول بأن 
نسًقا  ابوصفهولها نصيب وافر من اهتمامات الباحثين في هذا العلم. 

من أنساق الذاكرة طويلة المدى، والتي يحتفظ فيها بخل ما نحتاج  من 
بمعنى أن الذاكرة الداللية تحتوي على جميع الحقائق  ،(11)أجل الكالم

 ،(8)بأوقات معينة أو أمخنة معينة، وإنما تمثل حقائق مجردةالتي ال ترتبط 
وتمثل الذاكرة الداللية أحد أهم الموضوعات الرئيسة في علم النفس 

هي المسؤولة عن توزين أسماء الناس والمعارف والكائنات ف ،المعرفي
الحية واسترجاعها، وتوزن الذاكرة الداللية شبخات من المعاني بشخل 

بمعنى أن مرجعية هذه الذاكرة تظهر من خالل المعرفة لغوي ورمزي. 
شابهات والمت ،والعالقات ،والمفا يم ،والحقائق ،التي ترتبط باألفكار

كما وتشمل الصور الذهنية، التي تجسد الوصائص . (7)بشخل مجرد
الفيزيائية لألشياء الموجودة في العالم الوارجي، التي يستودمها الفرد في 

العمليات المعرفية: كالمحاكمات، وعمل االستدالالت،  تنفيذ العدلد من
كما تشمل الموططات العقلية . (19)وإعطاء األوامر، وعمل المقارنات

بنى معرفية تعمل على تنظيم المعرفة حول عدد من المفا يم باعتبارها 
والمواقف، وتعتمد العالقات بينها على أسس موتلفة كدرجة التشاب ، أو 

 .(2)ة ارتباطات أخرى االختالف، أو أي
أنها نوع من أنواع الذاكرة الطويلة المدى بالذاكرة الداللية  (17)ويعرف

الواصة بالحقائق والمعلومات عن العالم، باستثناء الوبرات الشوصية 
لحياة الفرد. من مثل معرفة تاريخ الحرب العالمية الثانية. وهي توتص 

و ومات غير المرتبطة بمخان أبالمعرفة العامة للحقائق والمفا يم والمعل
زمان، بل باإلطار المعرفي الذي يعخس معرفتنا المنظمة عن العالم من 

 حولنا.
 ،واالحتفاظ بها ،دراسة عمليات استقبال المعلومات أنهاب (15)ويعرفها

كل ل ومستودعواستدعائها عند الحاجة، وهي جزء من العقل البشري، 
 كتسبها اإلنسان عن طريق تفاعل  مع العالمااالنطباعات والتجارب التي 

وهي انطباعات توجد على شخل صور  ،، وعن طريق الحواسالوارجي
 .ة لإلنسانسار  ة أو غير ذهنية، وترتبط معها أحاسيس ومشاعر سار  

وتبدو العالقة بين الذاكرة الداللية والمعرفة أشب  ما تكون بالعالقة بين 
ة والكيفي الكميةرفة وخصائصها مدخالت التعلم ومورجات ، فالمع

ة التي ، تشخل الوحدات المعرفيونظرياتهاومفا يمها وحقائقها وقوانينها 
 .(46)(35()25)تك ون ذاكرة المعاني أو الذاكرة الداللية

 :(Episodic memory)ذاكرة األحداث 
بدأت دراسة ذاكرة األحداث مع الثورة المعرفية في علم النفس، حيث 

س نسبًيا في ميادلن علم النف احدلثً  اذاكرة األحداث مفهومً ُيعد مفهوم 
حداث ذاكرة األ إلىالمعرفي، وكان تولفنج أول من تطرق بشخل مفصل 

، وهي ما نتذكره في سياق محدد كذكرياتنا حول عطلة (1983) عام
ما، أو عن آخر غداء تناولناه مثاًل. كما تتكون من حقائق معزولة عن 

هم وتفيدنا في ف ،مها حسب سياق أو حدث محددبعضها لم لتم تنظي
 .(26)الوصائص العامة للعالم فيها

شمل ت ألنهاحداث باستدعاء األحداث الحياتية الواصة، تهتم ذاكرة األ
جميع الوبرات التي مر  بها الفرد خالل مراحل الحياة الموتلفة. وتحدلًدا 

أو  ،انمخ أو ،تلك الوبرات ذات الطابع الشوصي التي ترتبط بزمان
فالذكريات عن الوبرات الشوصية . (Gardiner, 2001) حدث معين

 ،أو أول لوم في الجامعة ،مثل زيارة أحد المتاحف أو إحدى القالع
ة ما لتم توزين هذه األحداث ادتعد  من أحداث الوبرات الشوصية. وع

على شخل أشب  ما يخون بموطوطة أصلية. وتسمى هذه بالذاكرة 
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ل الوبرات فيها لتم توزينها وفق ترتيب زمني متسلس ألن ؛التسلسلية
يشب  الفيلم السينمائي. وذاكرة األحداث الشوصية عرضة للتغيير 

داث التي األح إلىحد كبير، ولكنها مهمة كأساس التَّعرُّف  إلىوالفقدان 
ويمخن وصف ذاكرة األحداث بأنها الوظيفة ، (41)مررنا بها فيما مضى
ة باستقبال المعلومات المرتبطة بما يقع أمام الفرد المعرفية المتوصص

من أحداث واقعية ومعالجتها وتوزينها، سواء أكانت أحداًثا عامة، أم 
أحداًثا شوصية؛ تمثل بالنسبة ل  فيما بعد ذكريات خاصة، أو سلسلة 

 .(49)(21)من األحداث الماضية تتوذ شخل السيرة الذاتية
بأنها الذاكرة التي توتزن المعلومات عن األحداث ذاكرة  (36) فعر  تُ و 

والعالقات بين هذه األحداث  ،أو األحداث المؤقتة أو العارضة ،الوقائع
 وبين األماكن التي تحدث فيها، والمعلومات عن األحداث المتصلة بها

عي بأنها الذاكرة الذاتية التي تحتوي على و  ُتعر فواالحتفاظ فيها. كما 
حداث السابقة الناتجة عن وعي بالماضي عقلي، وتذ كر ذاتي لأل

 المرتبط بمشاعر وأفكار محددة.
بأنها منظومة عقلية دماغية، متمالزة عن بقية منظومات  (26)اكما عرفه

 الذاكرة التي تمخن اإلنسان من تذكر أحداث وتجارب ماضية.
، ت ديمومو  في زيادة التعلمحداث وذاكرة األونظًرا ألهمية الذاكرة الداللية 

فاننا نستطيع تطبيقها في المجاالت التربوية، من خالل توجي  اهتمام 
ومعالجتها عند المستوى األعمق  ،استقبال المادة المتعلمة إلىالطالب 

 .(25)لمعالجة المعلومات
 :مستوى معالجة المعلومات

(Levels of processing of Information) 

ات ألربعينل عام منذ ابدأ االهتمام بنظرية معالجة المعلومات بشخ
ن كفاءة الفرد في استقبال معلومة معينة ال إمن القرن الماضي، حيث 

 ،هافسن تعتمد فحسب على المعلومة أو المثير المقدم ل  في اللحظة
ا على جميع البدائل الواصة بهذا المثير، والتي ال ولكن  يعتمد أيًض 

 كما ويعد أتكنسون وشيفرن  الراهنة،  تكون مقدمة للفرد في اللحظة
(Atkinson and Shiffrin)  ساهموامن أوائل علماء النفس الذلن 

، حيث قاما بوضع  صقلو  نموذج معالجة المعلوماتأصياغة في 
نموذج أنموذج معالجة المعلومات من خالل اقتراح أنموذج لمخونات أ

معلومات الثالثي األبعاد للذاكرة البشرية، مبرزين في  مراحل تناول 
 .(46)ومعالجتها

 ن نمدوذج أتكنسون وشيفر أوعلدى الدرغم مدن النجداح الكبيدر الدذي حققد  
(Atkinson and Shiffrin) ، إال أندد  واجدد  انتقددادات موتلفددة كددان

 ,Craik and Lockhart) أبرزهددا ذلددك الموجد  مدن كريك ولوكهارت

ة المادة المتعلمة ضمن مستويات ذلن أكدا على كيفية معالجلال (1972
معالجة موتلفة، فعندما بحثا في الذاكرة البشرية، تبين لهما عدم وجود 
اختالف واضح بين ما اعتبره آخرون موازن ذاكرة منفصلة، والتركيز 
على العمق الذي تمت معالجة المعلومات ب  في الذهن، بداًل من 

فة رحا وجود مستويات موتلموازن موتلفة من الذاكرة، فاقت إلىاإلشارة 
 من معالجة المعلومات.

ُيعد مفهوم مستوى المعالجة شائع االستودام في دراسات الذاكرة، ووفًقا 
 levels of) فان مستوى معالجة المعلومات( (Tulving لتولفنج

processing of Information) هو إطار عمل وليس نظرية؛  حيث
ويمخن أن يخون أكثر غموًضا من  ،يخون إطار العمل أوسع بخثير

المقالة التي قدمت مصطلح مستويات المعالجة، والتي  وُتعد  النظرية، 
( 1972) في عام  (Craik and Lockhart) نشرها كريك ولوكهارت

من أكثر مقاالت علم النفس المعرفي التي لتم االستشهاد بها على 
لية أهمية عم إلىنطاق واسع في األدبيات، وقد أشار كريك ولوكهارت 

من أجل استرجاع المعلومات من الذاكرة بشخل  ؛الترميز الصحيح
 :هي ،لذاكرة تتكون من ثالث مراحل رئيسةصحيح، وقد افترضا بأن ا

، )صيانة المعلومات( :)الحصول على المعلومات(، والتوزين :الترميز
 .(26))استودام المعلومات الموزنة( :واالسترجاع

 :(Type of Processing)نوع المعالجة 
كانت األسئلة المتعلقة بمعالجة الكلمات المختوبة بداًل من المثيرات 

هي الدافع وراء أبحاث حيوية ألكثر من قرن، حيث كشفت  ،التصويرية
النتائج المستمدة من هذه المساعي عن اختالفات جوهرية في معالجة 

ام معالجة هم نظهذلن النوعين من المثيرات، وأصبحت أساًسا لتحسين ف
المعلومات البشرية، وهو الفهم الذي تم تصوره في النماذج النظرية 
 المتطورة بشخل متزالد، وأحد هذه النماذج هو نظرية الترميز الثنائي

(Dual-Code Memory Models)  لبيفيو(Paivio)،  والتي
تفترض أن  لمعالجة الصور، والكلمات المختوبة يقوم األفراد بترميزها 

طريقتين موتلفتين تماًما، أحدهما متوافق مع ميزات صورهم، واآلخر ب
 .(43)متوافق لوصائصهم اللفظية

وي ها المفحالمعالجة )الكلمات، والصور( التي يستودمويقصد بنوع 
يز نموذج الترمأوالتي لتم تفسيرها من خالل  ،أثناء مرحلة المعالجة

 Dual-Code Versus)نموذج الترميز الثنائي أاألحادي مقابل 
Single-Code Memory Models) حيث يفترض بيفيو؛ 

(Paivio)  ،أن نظام الترميز األحادي لتكون من نظام رمزي واحد
 Two)بينما نظام الترميز الثنائي لتكون من نظامين رمزيين 

Symbolic System)  هما: النظام اللفظي وتتمثل وظيفت  في
والنظام غير اللفظي وتتمثل  ،ينهاالجة المعلومات اللغوية وتوز مع

. هاتوزينو  وظيفت  في معالجة المعلومات القائمة على التصور العقلي
ندما وجود تواصل بينهما، فع إلىباإلضافة  ،ولكل نظام وظائف مستقلة

الصورة يمخن أن يستودم عملية التلفظ الوفي أو  إلىلنظر المفحوي 
السم الصورة المعروضة  (Covert Verbalization)الكالم السري  

أمام ، ويمخن للمفحوي الذي يشاهد الكلمة أن يقوم بعملية تصور 
معالجة المعلومات المقدمة )كلمات،  تعقلي لصورة الكلمة، وإذا ما تم  
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فانها ستتفوق على  ،في نظام الذاكرة المزدوج هاوتوزينوصور( 
 .)4)األحاديالمعلومات التي تم توزينها في نظام الذاكرة 

 وسؤاالها: مشكلة الدراسة
انبثقت مشخلة الدراسة الحالية من نتائج العدلد من الدراسات 

والتي أظهرت نتائجها تأثر الذاكرة الداللية وذاكرة  )42)(41()40)السابقة
نوع العملية الواصة بالمعالجة، األحداث بمستوى معالجة المعلومات، وب

أثر المتغيرات ت إلىبية تعزى ن الفروق في النتائج عبارة عن فروق تجريأو 
الفروق  إلى، كما تعزى الدراسةو المستقلة في أثناء مرحلة أالتجريبية 

 ،جة لهذه االختالفات في النتائجيفراد العينة، ونتأفي العمر بين 
دمة من نسيان المعلومات المق الطلبةخثره شخوى ب والمالحظات المتعل قة

نتيجة عدم حصولهم على عالمات مرتفعة في  ؛في الحصص إليهم
 -تيناحثفي حدود علم الب-ردنية والفتقار البيئة األ ،االختبارات المدرسية

اسة الدر  ُمشخلة، تبرز المدارس طلبة ُمطب قة علىدراسات حدلثة  إلى
فانها  ،فكون المعالجة التي يستودمها الطالب سطحية أو عميقة الحالية.

، (43)وعلى أداء الذاكرة الداللية وذاكرة األحداث ،تؤثر على دقة التعرف
ن التطور التكنولوجي السريع والمتالحق في النمو المعرفي في إحيث 

معرفية ى الحصرها ضمن الرؤ  يصعب ةمعقد ةمسأل أصبح ،وقتنا الراهن
طبيعة تؤثر بن  نوع العملية الواصة بمعالجة الكلمات والصور إ .القديمة

وذاكرة األحداث المرتبطة بعمليتي  االسترجاع  ،استجابة الذاكرة الداللية
يجعالن  ،والترميز السطحي والعميق ،والتعرف، فاالنتباه الموزع والمركز

من عمليتي  االسترجاع والتعرف إما صحيحة أو خاطئة. ويمخن القول 
هداف أهم أ  ، هيطلبةبأن عملية إنشاء معرفة راسوة وطويلة األمد لدى ال

أداء  تسهيل التعلم وتحقيق أهداف ، وألن رفع إلىعملية التعلم التي تؤدي 
فال بد  من دراسة  ،الذاكرة الداللية وذاكرة األحداث يحقق هذا الهدف

ي وقت أن  فالمتغيرات التي تساعد على ذلك، وقد أشارت أبحاث الذاكرة 
ها، تمثيالت عرضية بطبيعتيخون لدى الطلبة  ،مبخر من عملية التعلم

وتجارب حول األحداث التي مرت في حياتهم، ومع استمرار التعلم فمن 
 تمثيالت المعرفة الداللية، فيعتمد الطالب الطلبةالمرجح أن تهيمن على 

د من المعرفة فقط، وُتحي   إلىتبًعا لذلك على عملية عقلية محددة تقوده 
تذكر لداء الذاكرة وقدرتها على افيتأثر بذلك أ ،عملية التذكر وتقييدها

جاءت هذه الدراسة لتحدد أثر مستوى  ،واالسترجاع والتعرف. وعلي 
معالجة المعلومات ونوعها في أداء الذاكرة الداللية وذاكرة األحداث، 

ما أثر مستوى  وذلك من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس وهو:
؟ ة الداللية وذاكرة األحداثمعالجة المعلومات ونوعها في أداء الذاكر 

 :اآلتيةويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية 
 ( هل توجد فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللةα=0.05)، 

فِّ الثَّامِّن على الذَّاكِّرة  بين األوساط الحسابية ألداء طلبة الصَّ
]ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ )سطحي، وعميق(، ونوع  :إلىتعزى  ،الدالليَّة

 الُمَعالجةِّ )كلمات، وصور(، والجنس )ذكر، وأنثى([؟

 ( هل توجد فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللةα=0.05)، 
فِّ الثَّامِّن على ذاكرة  بين األوساط الحسابية ألداء طلبة الصَّ

ي، وعميق(، ونوع ]ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ )سطح :إلىاألحداثِّ ُتعزى 
 الُمَعالجةِّ )كلمات، وصور(، والجنس )ذكر، وأنثى([؟"

 :أهداف الدراسة
التحق ق تجريبًيا من أثر مستوى معالجة  إلىهدفت هذه الدراسة 
الذاكرة الداللية وذاكرة األحداث، وذلك من  أداءالمعلومات ونوعها في 

 جل:أإعداد بطارية اختبارات من خالل 
 )سطحي، وعميق(. :مستويات معالجة المعلومات إلىالتعرف  -
 )كلمات، وصور(. :أنواع معالجة المعلومات إلىالتعرف  -
 .إليها فتعرُّ الو  استدعاء الذاكرة الداللية إلىالتعرف  -

تودم ستراتيجيات التي تسالطرق واإل أفضلوال نغفل عن أهمية اختيار 
كمحاولة للتغلب على الشخوى  ،في تذكر المعلومات من ذاكرة التلميذ

كثار إلعدم ا إلىالمتكررة الناجمة عن كثرة النيسان، وهذا يقود المعلم 
يمة تعلي من ق ،ن كثرة المعلومات في الحصةمن الكالم أثناء الشرح؛ أل

الل وذلك من خ ة؛التلميذ مهارات المعالجة العميق قوى لدىتالنسيان، ل
 ،قارنةهم مهارات التشاب  والمللد حول الموضوع تنمي أكثرجمع تفاصيل 

حدوث تعلم فعال قائم على  إلىوالتي تعبتر مهارات متعلمة تؤدي 
قوي ت التياهج قائمة على المعالجة العميقة نباإلضافة لبناء م ،المعنى

 التفكير الموتلفة. ستراتيجياتإلدى التالميذ 

 .أهمية الدراسة
 األهمية النظرية:

الحقل المعرفي نوًعا جدلًدا من الدراساتِّ  إلى. تضيُف هذهِّ الدراسُة 1
، حيُث هاونوع وعالقتها بمستوى معالجة المعلومات ،المتعلقةِّ بالذاكرة

هذه الدراسُة من الدراساتِّ الفرديةِّ التي ربطت بين هذه المتغيراتِّ  د  تع
.  التعلمِّ األردني ِّ

 في بيئةِّ
ة جامعات العربي. تزوُد هذه الدراسُة طلبَة الدراسات العليا في ال2

بمجموعة من االختبارات واألدوات التي تقيس الذاكرة الداللية وذاكرة 
 ؛األحداث لدى مرحلة عمرية معينة، ووضعها في متناول ألدلهم

 الستودامها ضمن بيئات موتلفة، ومحاولة تطويرها.
تناوُل ، بحيُث تالمزيدِّ من الدراساتِّ المشابهة . تفتُح المجاَل إلجراءِّ 3

كرة الداللية وذاكرة األحداث وعالقتها بأساليب التعلم، أو األنماط الذا
 المعرفية الموتلفة.

 األهمية التطبيقية:
تزود هذه الدراسة القائمين على عملية التعلم بأساليب تحسين الذاكرة  .1

من خالل معرفتهم بمستويات  ؛الداللية وذاكرة األحداث لدى الطلبة
وبالتالي تطوير طرق تدريس متوافقة مع معالجة المعلومات ونوعها، 

 ،المحتوى  وتنويع ،هذه األساليب، وأيًضا تكييف الوبرات التدريسية
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 وأساليب التقييم. ،والتقنيات ،والوسائل
رفع مستوى إدراك الطلبة للمعلومات، ومستوى معالجتها، وتنظيمها  .2

 وتوزينها. 
 ،يمية الموتلفةمساعدة صانعي القرار ومسؤولي المؤسسات األكاد .3

على تطوير البيئة التعليمية بخل ما تحتوي  من عناصر وأبعاد تودم 
 عملية التعلم.

 :حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة الحالي ة على اآلتي:

 اقتصرت الدراسة على عينة من طالب وطالبات الحدود البشرية :
الصف الثامن األساسي في مدرسة أم شريك األنصارية للبنات، 

 ومدرسة الشهيد راشد الثانوية للبنين.
 تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من الحدود الزمانية :

 .(م2019/2020) العام الدراسي
 ة يك األنصاريالدراسة في مدرسة أم شر  ُطب ِّقت :الحدود المكانية

التابعتين  ،ومدرسة الشهيد راشد الثانوية للبنين الثَّانوية للبنات،
لمدلرية التربية والتعليم في محافظة الزرقاء، في المملكة األردنية 

 الهاشمية.
 اقتصرت الدراسة على البحث في أثر مستوى الحدود الموضوعية :

 معالجة المعلومات ونوعها في أداء الذاكرة الداللية.
كرة للذامن االختبارات  الدراسة الحالية على أربعةكما اقتصرت 

 الداللية، وأربعة من االختبارات لذاكرة األحداث.

 :مفاهيميةالتعريفات ال
: هو عبارة عن الدرجة التي يحصل عليها أداء الذاكرة الداللية

الطالب/الطالبة في اختبارات استدعاء وتعرف الذاكرة الداللية التي 
 أعدتها الباحثة.

ليها هو عبارة عن الدرجة التي يحصل ع أداء ذاكرة األحداث:
الطالب/الطالبة في اختبارات استدعاء وتعرُّف ذاكرة األحداث التي 

 أعدتها الباحثة.
بة عند الطل ايقوم به التيمستوى معالجة المعلومات  مستوى المعالجة:

 )سطحي، وعميق(. :مستويين ضم  يتعرضهم لمعلومات جدلدة، و 
 )كلمات، وصور(. :نوعين ضم  ينوع المعالجة: و 

 :منهج الدراسة
المنهج شب  التجريبي؛ للكشف عن أثر مستوى المعالجة، ونوع  اسُتودم

عرُّف تالو  المعالجة، والجنس في استدعاء الذاكرتين الداللية واألحداث
 لدى طلبة الصف ِّ الثَّامن األساسي. إليهما،
 

 :الدراسات السابقة
 واالحتفاظ ،معرفة عمق مستوى المعالجة إلىدراسة هدفت  (41)أجرى 

طالًبا ( 24تكونت عينة الدراسة من )و بالكلمات في ذاكرة األحداث. 
اء عاستودمت الدراسة اختبارات استد . وقدوطالبة جامعيين في أمريخا

من خالل عرض مجموعة من األسئلة صمم كل منها  ،للمفحوصين
 المفحوصون طي عأُ من المعالجة. ومن ثم  امستوى موتلفً  ليستحث  

دعاء أن است إلىتوصلت نتائج الدراسة و اختبارات استدعاء للكلمات، 
الكلمات المستهدفة التي كانت مصحوبة بأسئلة تتطلب مستويات معالجة 
عميقة، كان أفضل من استدعاء الكلمات التي كانت مصحوبة بأسئلة 

جود و  كشفت الدراسة عنتتطلب مستويات سطحية من المعالجة، كما 
 زداد بزيادة مستويات االستدعاء.ت التي ،ناثفروق لصالح اإل

وطريقة تقديمها  ،الكشف عن أثر نوع المعلومات إلى (12)دراسة هدفت
اسة ونت عينة الدر تك . وقدالذاكرة الداللية وذاكرة األحداثفي كفاءة أداء 

وطالبة من طلبة جامعة الكويت. واستودمت الباحثة  ( طالب400من )
بطارية اختبارات الذاكرة الداللية، وبطارية اختبارات ذاكرة األحداث، 

لمعلومات ا ةوأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق أداء الذاكرة الداللية في حال
الشخلية. كما ازدادت كفاءة أداء ذاكرة األحداث تحت شرط تقديم 

وازدادت كفاءة أداء الذاكرة الداللية  ،ية بصورة بصريةالمعلومات الشخل
في حالة المعلومات اللفظية والمعلومات الشخلية. وتقاسم الجنسان التفوق 

ومات المعل ةحيث تفوق الذكور في حال ،في متغيرات الذاكرة الداللية
 المعلومات الشخلية. ةبينما تفوقت اإلناث في حال ،اللفظية عموًما

أثر مستوى معالجة المعلومات على  إلىدراسة للتعرف  (10)أجرت كما
 ؛الذاكرة الداللية. حيث اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي لتحقيق أهدافها

وطالبة في  ا( طالبً 120من خالل تطبيقها على عينة مخونة من )
المدارس التابعة لوكالة الغوث في غزة، واستودمت الباحثة قائمة الكلمات 

 عميق، واختبار الذاكرةالسطحي و اللقياس مستوى المعالجة األساسية 
فروق دالة إحصائًيا بين عدم وجود  إلىالداللية، وتوصلت الدراسة 

األوساط الحسابية ألداء طلبة اختبار الذاكرة الدالليَّة ُتعزى الختالف 
 مستويات المعالجة سطحي وعميق.

ومات في الذاكرة معالجة المعل نوع إلىدراسة للتعرف  (9)أجرى  كما
وعالقتها ببعض العمليات المعرفية. وشملت عينة الدراسة الحالية 

( طالبة من طالبات كلية التربية بجامعة األقصى بمحافظة خان 171)
 إلى( سنة. وتوصلت الدراسة 22-20تراوحت أعمارهن بين )و لونس، 

وجود فروق دالة إحصائًيا في مستويات معالجة المعلومات تبًعا 
ليها ت ثمجموعات، وذلك لصالح مجموعة المعالجة السطحية، للم

عالوة على مجموعة المعالجة العميقة، ثم مجموعة المعالجة المتوسطة، 
أن التنبؤ بأداء الطالبات على مهام معالجة المعلومات داخل كل مستوى 

تلف من يو ،من مستويات المعالجة من خالل عمليتي االنتباه والتوطيط
 .خرآلمستوى 
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 :التعقيب على الدراسات السابقة
أن نتائج الدراسات في مجال  إلىبناًء على ما سبق؛ يمخن اإلشارة 

الذاكرة الداللية وذاكرة األحداث شهدت تفاوًتا في النتائج؛ ففي حين 
أظهرت نتائج بعض الدراسات أفضلية المعالجة العميقة في الذاكرة 

 ينتالدراس هاتينأكدت نتائج حيث  (16)، ودراسة(44)الداللية مثل دراسة
 أثر المعالجة العميقة على االستدعاء والتعر ف في أداء الذاكرة.

حيث أظهرت نتائجها  ،النقيض من ذلك إلى (9)بينما اتجهت نتائج دراسة
طت والتي أع ،وجود فروق في األداء للذاكرة لصالح المعالجة السطحية

ظهر فروق دالة لمتغير تأفضل في أداء الذاكرة، بينما لم فاعلية 
وفيما لتعلق بالفروق  ،(10))العميق أو السطحي( في دراسة :المعالجة

 ،الذاكرة الداللية وذاكرة األحداث)الذكور واإلناث( في أداء  :بين الجنسين
كفاءة الطالبات على حساب الطالب في الذاكرة  (44)فقد أظهرت دراسة

ق الذكور في حال المعلومات تفو  إلى (12)الداللية، بينما أشارت دراسة
 إلىو  بينما تفوقت اإلناث في حال المعلومات الشخلية. ،اللفظية عموًما

تفوق أداء الذاكرة الداللية في حال المعلومات الشخلية. وازدادت كفاءة 
 ،أداء ذاكرة األحداث تحت شرط تقديم المعلومات الشخلية بصورة بصرية

ية في حالة المعلومات اللفظية وازدادت كفاءة أداء الذاكرة الدالل
 والمعلومات الشخلية.

والبحث  لدراسةالمزيد من  تينلتبالن في النتائج دافًعا للباحثوقد كان هذا ا
من حيث النوع ومستوى المعالجة فيما  ،حول موضوع معالجة المعلومات

لتسليط الضوء على مجال  ؛الذاكرة الداللية وذاكرة األحداثلتعلق ب
الذاكرة الداللية وذاكرة األحداث بشخل أكبر خصوًصا مع ندرة الدراسات 

حول موضوع الذاكرة الداللية وذاكرة  -الباحثتينحسب علم - العربية
نوع المعالجة ومستوى المعالجة؛ حيث لنتظر  وأثر ،اماألحداث وكفاءته

داللية دة فاعلية الذاكرة المن نتائج تلك الدراسة تقديم توصيات حول زيا
 ثحي ،واألحداث مًعا. كما قدمت الدراسات السابقة إطاًرا مرجعًيا جيًدا

ة العلمية وتحدلد المنهجي ،في بناء اإلطار النظري  تاناستندت إلي  الباحث
أهداف  بهدف تحقيق ؛وتحدلد أدوات الدراسة ،والجزء التطبيقي ،المناسبة
 الدراسة.

 :أفراد الدراسة
( طالًبا وطالبًة من طلبة 120اختيار أفراد الدراسة؛ البالغ عددهم )تم 

رة؛ ممن تراوحت أعمارهم بين  الصف الثَّامِّن األساسي بالطريقة الُمتيس ِّ
( طالبًة من مدرسة ُأم ِّ شريك 60( سنًة؛ موزعين على )13-14)

( طالبًة في 30اللواتي لتوزعن بدورهن على ) ،األنصاريَّةِّ الثانوية للبنات
( طالًبا من مدرسة 60( طالبًة في شعبة ثانية، و)30شعبة أولى، و)

( طالًبا في 30الشهيد راشد الثانوية للبنين الذلن لتوزعون بدورهم على )
م ( طالًبا في شعبةٍّ ثانية؛ تتبعان لمدلرية التربية والتعلي30شعبة أولى، و)
ل للعام الدراسيفي محافظة الز   .(2020/2019) رقاء، في الفصل األوَّ

 

 :أداتا الدراسة
ر سئلة للتعبيعداد مجموعة من األإ سة، تم من أجل تحقيق أهداف الدرا

عدت قائمة من الكلمات والصور، وتم عرضها على أ حيث  ،عن الذاكرة
كانت شائعة ومألوفة أو غير ما إذا  لمعرفةمجموعة من المحخمين 

 :وكل كلمة وصورة متبوعة بسؤال لتعلق بمستوى المعالجةمألوفة. 
لى مثل لعرضها عطريقة األوال ،نسبهاأ)سطحي، عميق(، وذلك الختيار 

المشاركين. وتم توضيح فكرة الدراسة وموضوعها في صدر خطاب 
 لىإوتحدلد المطلوب منهم. حيث تم التوصل  ،التحخيم للسادة المحخمين

 األدوات اآلتية: 
 .اختبارات الذاكرة الداللية -
 .اختبارات ذاكرة األحداث -

 :أواًل: اختبارات الذاكرة الداللية وذاكرة االحداث
االطالع على عدد من الدراسات التي اهتمت بقياس أداء الذاكرة  تم

 تانعلى هذه الدراسات، قامت الباحث ، وبناء(13)(8()16)الداللية كدراسة
؛ منها ا( اختبارً 32بتطوير اختبارات الذاكرة الداللية بحيث يحتوي على )

 :( اختبار تعرف16الصور(، و) )الكلمات/ :( اختبار استدعاء16)
)سطحي،  :)الكلمات/الصور(، واختبار مستوى معالجة معلومات

 وعميق(.
( كلمة 16) في اختبار استدعاء الكلمات للذاكرة الداللية تم عرض -

شاشة الحاسوب عن طريق برنامج للعرض المنظم على 
، ثوانٍّ  ((5 عرض كل كلمة لمدة ، بعد (Power Point)اذاتي  

عن سؤال متعلق المفحوي اإلجابة  اختفت الكلمة وطلب من
كتابة إجابة السؤال على كراسة و  ،/ العميقةبالمعالجة السطحية

حتى سها نفت اإلجراءابجابة، ثم تم االنتقال للكلمة التي تليها اإل
، بعد عرض جميع الكلمات تم تعريض انتهت قائمة الكلمات

في  عنهاجابة اإل ت، وتم  ثوانٍّ  (5)المفحوي لمهمة تموي  لمدة 
كراسة االجابة، ثم طلب من  استدعاء أكبر عدد من الكلمات التي 

 شاهدها وكتابتها في مخانها المناسب في كراسة اإلجابة.
للذاكرة الداللية وذاكرة األحداث، تم في اختبار استدعاء الصور  -

في حياتنا اليومية على شاشة  ةوف( صورة ألشياء مأل16) عرض
واحدة، للصورة ال ثوانٍّ  (5)بمعدل  (Power point)الحاسب االلي 

ت الصورة وطلب من يخفأُ ، ثم ةبحيث ظهرت كل صورة على حد
 قة،العمي/ عن سؤال متعلق بالمعالجة السطحيةالمفحوي اإلجابة 

ة ثم تم االنتقال للصور  ،جابةكتابة إجابة السؤال على كراسة اإلو 
ض حتى انتهت قائمة الصور، بعد عر نفسها اإلجراءات بالتي تليها 

 ،ثوانٍّ  (5)جميع الصور تم تعريض المفحوي لمهمة تموي  لمدة 
 ب من المفحويجابة، ثم طلفي كراسة اإل عنهاوطلب من  اإلجابة 

 مع كتابة اسم الصورة في ةمنها على حد الصور، كل  استدعاء 
 .المخان الموصص في كراسة اإلجابة
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الكلمات للذاكرة الداللية وذاكرة األحداث،  إلىفي اختبار التعرف  -
( كلمة ألشياء متعددة على شاشة الحاسوب بمعدل 16تم عرض )

طلب من المفحوي كلمة الواحدة، ثم اختفت الكلمة و لل ثوانٍّ  (5)
/ العميقة في كراسة عن سؤال متعلق بالمعالجة السطحيةاإلجابة 

حتى سها نفاإلجراءات بللكلمة التي تليها  االنتقالتم  اإلجابة، ثم 
انتهت قائمة الكلمات، بعد عرض جميع الكلمات تم تعريض 

 عنهاوطلب من  اإلجابة  ،ثوانٍّ  (5)المفحوي لمهمة تموي  لمدة 
مة كل كل إلىجابة، ثم طلب من المفحوي التعرف إلفي كراسة ا

واحدة  ،من خالل عرضها في مجموعات تتكون من ثالث كلمات
لمة ين لم لرهما من قبل، وكتابة اسم الكتواثن ،منها سبق ل  رؤيتها

 في المخان الموصص بخراسة االجابة.
( 16الصور للذاكرة الداللية تم عرض ) لىإفي اختبار التعرف  -

 ثوانٍّ  (5)بمعدل  ،صورة ألشياء متعددة على شاشة الحاسوب
م ، ثةحيث لتم عرض كل صورة منها على حدللصورة الواحدة، ب

عن سؤال متعلق ت الصورة وطلب من المفحوي اإلجابة يخفأُ 
ليها للصورة التي ت تم  االنتقال/ العميقة، ثم بالمعالجة السطحية

حتى انتهت قائمة الصور، بعد عرض جميع  نفسها اإلجراءاتب
وطلب  ثوانٍّ  (5)الصور تم تعريض المفحوي لمهمة تموي  لمدة 

من  اإلجابة عليها في كراسة االجابة، ثم طلب من المفحوي 
كل صورة من خالل عرضها في مجموعات تتكون  إلىالتعرف 

ين واثنت ،حدة منها سبق ل  رؤيتهاوا ،كل مجموعة من ثالث صور
ة صورة في المخان الموصص بخراسوكتابة اسم ال ،لم لرهما من قبل

 جابةاإل
حيث تم  ،تم تطبيق اختبار استدعاء الكلمات لذاكرة األحداث -

( كلمة على شاشة الحاسوب عن طريق برنامج 16عرض )
للكلمة، ثم اختفت الكلمة  ثوانٍّ ( 5)لمدة  ( (Power Pointعرض

عن سؤال متعلق بالمعالجة وطلب من المفحوي اإلجابة 
 إلجراءاتابل للكلمة التي تليها انتقتم  اال/ العميقة، ثم السطحية

حتى انتهت قائمة الكلمات، بعد عرض جميع الكلمات تم  نفسها
وطلب من  اإلجابة  ثوانٍّ ( 5)تعريض المفحوي لمهمة تموي  لمدة 

جابة، ثم طلب من  استدعاء أكبر عدد من في كراسة اإل عنها
 الكلمات التي شاهدها وكتابتها في مخانها الموصص.

( 16حداث تم عرض )الصور لذاكرة األ إلىفي اختبار التعرف   -
 للصورة الواحدة، ثوانٍّ  (5)بمعدل  ،صورة على شاشة الحاسوب

طلب و ، ثم اختفت الصورة ةحيث تم عرض كل صورة منها على حد
جة السطحية/ من المفحوي اإلجابة عن سؤال متعلق بالمعال

ا ل للصورة التي تليهانتقتم  االجابة، ثم العميقة في كراسة اإل
حتى انتهت قائمة الصور، بعد عرض جميع نفسها اإلجراءات ب

وطلب  ،ثوانٍّ ( 5)الصور تم تعريض المفحوي لمهمة تموي  لمدة 
ابة، ثم طلب من المفحوي جفي كراسة اإل عنهامن  اإلجابة 

اسم الصورة بعد عرضها مرة ُأخرى في مجموعات  إلىالتعرف 
ن لم واثنتي ،تتكون من ثالث صور، واحدة منها سبق ل  رؤيتها

وكتابة اسم الصورة بالمخان الموصص في كراسة  ،لرهما من قبل
 اإلجابة.

 :صدق اختبارات الذاكرة الداللية
بعرضها  نتات الباحثقامَ  ،الذاكرة الدالليةللت أكد من صدق اختبارات  -

مين من ذوي  االختصاي  في صورتها األولي ة على عدد من المحخ 
والوبرة، في علم النفس التربوي، والقياس والتقويم من أعضاء هيئة 

؛ إلبداء محخمين (9التدريس في الجامعات األردني ة، بلغ عددهم )
مين ، وتدوين مالحظاتهم. وتم  ااالرأي فيه ألخذ بمالحظات المحخ 

(، وإجراء ما للزم من تعدلالت، %80التي تم االتفاق عليها بنس  )
 ، صورت  األولي ة قبل إجراء الثبات علي إلىوبذلك َخُلص االختبار 

 وبهذا يخون قد تحق ق الصدق الظاهري  والعيني  لالختبار.

 :ثبات اختبارات الذاكرة الداللية
بتطبيقها  انتداللية قامت الباحثات الذاكرة الللتحق ق من ثبات اختبار  -

على عي نة استطالعي ة من ُطالب الصف الثامن األساسي من 
نت من ) ( طالًبا وطالبة. ثم  أعيد 30خارج أفراد الد راسة، تكو 

ألول، بعد أسبوعين من التطبيق انفسها تطبيقها على أفراد العينة 
االتساق الداخلي حسب َتم  استوراج معامل الثبات بطريقة ثم  

 (.0.95معادلة كرونباخ ألفا، إذ بلغ )
أم ا فيما لتعل ق بمدة االختبار، فقد تم  حساب  من خالل حساب  -

ب أكملوا االختبار من  ل خمسة طال  ط الزمن الذي استغرق  أو  متوس 
ط الزمن الذي 24أفراد العي نة االستطالعي ة إذ بلغ ) ( دقيقة، ومتوس 

ب أكملوا االختبار إذ بلغ )استغرق  آخر خمس ( دقيقة، 36ة طال 
ط الوقتين ) ( دقيقة، وهو الزمن الذي تم  اعتماده 30فكان متوس 

 لالختبارات. 

 :تصحيح اختبار الذاكرة الداللية
تم  تصحيح إجابات الطلبة على فقرات االختبار وفق مفتاح اإلجابة 

ت درجة واحدة نموذجي ة الذي أعدتها الباحثة لهذا الغرض، وُرصداأل
لإلجابة الصحيحة عن كل  فقرة، ودرجة صفر لإلجابة غير الصحيحة 

أكثر بأو الناقصة أو المتروكة. كما تم  استبعاد الفقرة التي أجيب عنها 
وبذلك تكون قد تراوحت إجابات الطلبة  ،من إجابة واحدة من التصحيح

 ( درجة.32( و)0على االختبار بين درجة )

 :ذاكرة االحداث ا: اختباراتثانيً 
قاست أداء ذاكرة تم االطالع على عدد من الدراسات التي 

لباحثة بتطوير قامت االدراسات على هذه  . وبناء(13)(8()16)األحداث
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( فقرة، هما: اختبار 32حتوي على )تالتي حداث اختبارات ذاكرة األ
 :، واختبار التعرفا( اختبارً 16واشتمل على ) الكلمات/الصور :استدعاء

مستوى  إلى، والتعرف ا( اختبارً 16واشتمل على ) الكلمات/الصور
 سطحي، وعميق. :معالجةال

 :حداثاختبارات ذاكرة األ صدق
ها في بعرض تانحداث قاَمت الباحثلت أكد من صدق اختبارات ذاكرة األل

مين من ذوي  االختصاي والوبرة،  صورتها األولي ة على عدد من المحخ 
في علم النفس التربوي، والقياس والتقويم من أعضاء هيئة التدريس في 

، وتدوين ا؛ إلبداء الرأي فيه( محخمين9ألردني ة، بلغ عددهم )الجامعات ا
مين التي تم ا ا بنس  التفاق عليهمالحظاتهم. وتم  األخذ بمالحظات المحخ 

 إلى(، وإجراء ما للزم من تعدلالت، وبذلك َخُلص االختبار 80%)
صورت  األولي ة قبل إجراء الثبات علي ، وبهذا يخون قد تحق ق الصدق 

 الظاهري  والعيني  لالختبار.

  :حداثثبات اختبارات ذاكرة األ
تطبيقها ب تانقامت الباحث ،حداثتحق ق من ثبات اختبارات ذاكرة األلل

على عي نة استطالعي ة من طلبة الصف الثامن األساسي من خارج أفراد 
نت من ) راسة، تكو  ( طالًبا وطالبة. ثم  أعيد تطبيقها على أفراد 30الد 

امل َتم  استوراج معبعد أسبوعين من التطبيق األول، و نفسها العينة 
لغ ، إذ بالثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا

 (. واعتبرت هذه القيمة مالئمة لغايات الدراسة الحالية. 0.95)

  :إجراءات الدراسة
 في تنفيذ الدراسة الحالية الوطوات اآلتية: تانات بعت الباحث

مواطبة الجهات الرسمية في جامعة اليرموك للحصول على  -
على طالبات وطالب الصف الثامن  الموافقة على إجراء الدراسة

 األساسي في مدلرية التربية في محافظة الزرقاء.
 ،تم وضع جدول زمني بمشاركة مدلري المدارس للقاء المجموعات -

 واالجتماع ،وتوصيص حصة مدرسية لكل لقاء مع كل مجموعة
حسب مدرستة في موتبر  ل  بمجموعات الدراسة بشخل جماعي ك

  .الحاسوب
من  كدأوالت ،ةتمت تهيئة موتبر الحاسوب في المدارس الموتار  -

  .جاهزيتها لتطبيق االختبار
 ا( طالبً 30مجموعات بواقع ) (4) إلىفراد عينة الدراسة أتم تقسيم  -

 في كل مجموعة.

 وتعريف ،دقائق من الوقت الستقبال الطالب (10)تم توصيص  -
فراد كل أتم ترتيب  .ا وبالغرض من اللقاءمهيبنفس تينالباحث

ب ن كل طالأكيد على أوالت ،الحاسوبجهزة أمام أا مجموعة عشوائي  
 .سيعمل لوحده بشخل فردي لضمان دقة النتائج

تابة وك ،ليهم بقراءة تعليمات االختبار قراءة صامتةإتم الطلب  -
 جابة عناإل تكما تم   ،واسم المدرسة ،البيانات الواصة بالجنس

  .كد من فهمهم لما هو مطلوبأساؤالت الطلبة واستفساراتهم والتت
يث سيظهر ح أ،ابد ةيقونأاالختبار بالنقر على  ءليهم ببدإتم الطلب  -

ار، سئلة االختبأ أوعند االنتهاء من ذلك تبد ،لهم مثال للتدريب
ولذا لرجى العمل بالدقة والسرعة  ،ويوصص لكل سؤال وقت معين

 الممخنة. 
جابة من الطالب اء من االختبار تم جمع كراسات اإلبعد االنه -

 ا.حها لدوي  لغايات تصحي
 .المعالجات اإلحصائية -
تمَّت المعالجات اإلحصائية لبيانات سؤالي هذه الدراسة باستودام  -

(؛ SPSS v26برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
وذلك عن طريق حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ألداء طلبة الصف الثامن على اختباري استدعاء وتعرُّف

وفًقا لمستوى المعالجة ولنوع  ،)الداللية، واألحداث( :الذاكرتين
المعالجة وللجنس، ثم تمَّ إجراء تحليل التبالن الثالثي المتعدد 

 Way-3)للقياسات الُمتكررة ذات تصميم ُموصص ثنائي االتجاه 

ANOVA within 2-Way Repeated Measures)  بين
ء ثامن على اختباري استدعااألوساط الحسابية ألداء طلبة الصف ال

)الداللية، واألحداث( وفًقا لمستوى المعالجة  :وتعرف الذاكرتين
 ولنوع المعالجة وللجنس.

 :نتائج الدراسة
( بين α=0.05"هل توجد فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة )

فِّ الثَّامِّن على الذَّاكِّرة الدالليَّة عزى ت األوساط الحسابية ألداء طلبة الصَّ
ت، )كلما :)سطحي، عميق(، ونوع الُمَعالجةِّ  :]ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  :إلى

 )ذكر، أنثى(؟" :صور(، والجنس
ل؛ َتمَّ حساب األوساط الحسابية  لإلجابة عن سؤال الدراسة األوَّ
فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ  واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصَّ

الليَّةالذَّاكِّرة  ا هو وفًقا لُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ولنوع الُمَعالجةِّ وللجنس، كم ،الدَّ
 (.(1 ذي الرقم جدولالُمبيَّن في 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (1) ذو الرقم جدول ال  األوساط الحسابية واالنحر

للذاكرة الدالليَّة الُمعَالجة   ُمْستَوى ونوع  
 الجنس

 
 الكلي

 ذكر
 

 أُنثى
 ع س ع س ع س

 استدعاء

 سطحي 
 1.25 6.30  1.48 6.47  0.97 6.13 كلمات 
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 1.45 5.27  1.16 5.67  1.61 4.87 صور 

 1.35 5.79  1.32 6.07  1.29 5.50 الكلي

 عميق

 

 1.27 5.93  1.22 6.40  1.17 5.47 كلمات

 1.50 5.30  1.60 5.73  1.28 4.87 صور 

 1.39 5.62  1.41 6.07  1.22 5.17 الكلي

 1.26 6.12  1.35 6.44  1.07 5.80 الكلي للكلمات

 1.47 5.29  1.38 5.70  1.45 4.87 الكلي للصور 

 1.37 5.70  1.36 6.07  1.26 5.34 الكلي

 تعرف

 

 سطحي

 
 1.00 5.47  0.61 5.67  1.26 5.27 كلمات

 0.97 7.27  0.63 7.53  1.17 7.00 صور 

 0.99 6.37  0.62 6.60  1.22 6.14 الكلي

 عميق

 

 0.56 6.60  0.62 6.60  0.50 6.60 كلمات

 1.16 7.43  0.69 7.73  1.43 7.13 صور 

 0.86 7.02  0.66 7.17  0.97 6.87 الكلي

 0.78 6.04  0.61 6.14  0.88 5.94 الكلي للكلمات

 1.06 7.35  0.66 7.63  1.30 7.07 الكلي للصور 

 0.92 6.69  0.64 6.88  1.09 6.50 الكلي

 ع: االنحراف املعياري. س: الوسط الحسابي.

         ووفًقا لُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ولنوع الُمَعالجةِّ وللجنس؛ لتحدلد أنسب تحليل             ( وجود فروق ظاهرة بين األوساط1ُلالحظ من الجدول ذي الرقم )
فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ  الحسابية ألداء طلبة الصَّ
الليَّة ناتجة عن اختالف مستويات ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ونوع الُمَعالجةِّ  ،الدَّ

َعالجةِّ، )ُمْسَتوى المُ  :من بين مستويي ُكل   والجنس؛ ونظًرا لوجود عالقة
للكروية لقيم  (Bartlett)ونوع الُمَعالجةِّ(؛ فقد تمَّ إجراء اختبار بارتليط 

فِّ الثَّ  دعاء امِّن في استمعامالت االرتباط البينيَّة ألداء طلبة الصَّ
الليَّة  .وَتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ الدَّ

ية ]تحليل تبالن ثالثي ُمتعدد للقياسات المتكررة ثنائ :لتوجب استودام 
الليَّة،  فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ الدَّ االتجاه ألداء طلبة الصَّ
أم تحليل تبالن ثالثي للقياسات المتكررة ثنائية االتجاه ألداء طلبة 

فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ ال الليَّةالصَّ هدف التحقق من ؛ ب[دَّ
 ي الرقمذ جوهرية الفروق الظاهرة سالفة الذكر، كما هو ُمبيَّن في جدول

2)). 
افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة( 2ذو الرقم ) جدول ال  األوساط الحسابية واالنحر

 العالقة وفق
 الجنس ونوع

 اهاوُمْستَو الُمعَالجة  
 سطحي استدعاء

 كلمات

 استدعاء
 عميق
 كلمات

 استدعاء
 سطحي
 صور

 استدعاء
 عميق
 صور

ف  تَعَرُّ
 سطحي
 كلمات

ف  تَعَرُّ
 عميق
 كلمات

ف  تَعَرُّ
 سطحي
 صور

       *0.44 استدعاء عميق كلمات
      0.02- *-0.26 استدعاء سطحي صور

     *-0.15 *0.17 *0.48 استدعاء عميق صور
ف سطحي كلمات     *0.15 0.05 *0.50 *0.16 تَعَرُّ

ف عميق كلمات    *0.35 *0.15 0.10 *0.16 0.07- تَعَرُّ
ف سطحي صور   0.01 *0.21 *0.13 *-0.24 0.09 *0.18 تَعَرُّ

ف عميق صور  *0.56 0.04- 0.04 *0.22 0.11 0.04 *0.24 تَعَرُّ
 اختبار بارتليط للكرويَّة

 احتمالية الخطأ درجة الحرية التقريبية 2χ األُثر

 داخل األفراد

 

 نوع الُمعَالجة  
 25.68* 2 0.00 

 ُمسْتَوى الُمعَالجة  

 11.26* 2 0.00 
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 نوع الُمعَالجة  ×ُمسْتَوى الُمعَالجة  
 34.57* 2 0.00 

 بين األفراد
 10.85* 2 0.00 

 (.0.05α=دال إحصائيًا ) *
فِّ الثَّامِّن في استدعاء          ( وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا2لتبيَّن من الجدول ذي الرقم )        للقياسات المتكررة ثنائية االتجاه ألداء طلبة الصَّ

فِّ الثَّامِّن في  ،(α=0.05عند ُمْسَتوى الداللة ) بين أداء طلبة الصَّ
الليَّةا الجةِّ ونوع ُمْسَتوى الُمعَ  إلىُتعزى  ،ستدعاء وَتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ الدَّ

الُمَعالجةِّ والجنس؛ بما ُيفيد وجوب إجراء تحليل التبالن الثُّالثِّي ِّ المتعدد 

الليَّة مجتمعين وفًقا لُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ولنوع الُمَعالج ةِّ وَتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ الدَّ
 .(3) ذي الرقم جدولالا هو ُمبيَّن في وللجنس، كم

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة( 3ذو الرقم ) جدول ال  األوساط الحسابية واالنحر

 اختبارات
 األثر

 تحليل التباين الثالثي المتعدد
 للقياسات المتكررة ثنائية االتجاه

F 

 الُكل  يَّة  

 احتمالية درجة حرية
 الخطأ

 حجم
 األثر

 الخطأ الفرضية قيمته نوعه

 داخل األفراد

 

 ُمْستَوى الُمعَالجة  
Hotelling's Trace 0.83 23.70* 2 57 0.00 0.4540 

 الجنس×ُمْستَوى الُمعَالجة  
Wilks' Lambda 0.97 0.92 2 57 0.40 0.0313 

 ق نوع الُمعَالجة  

Hotelling's Trace 2.03 57.72* 2 57 0.00 0.6694 

 الجنس×نوع الُمعَالجة  
Wilks' Lambda 0.97 1.04 2 57 0.36 0.0352 

 نوع الُمَعالجة  ×ُمْستَوى الُمعَالجة  
Wilks' Lambda 0.63 17.06* 2 57 0.00 0.3745 

 الجنس×نوع الُمَعالجة  ×ُمْستَوى الُمعَالجة  
Wilks' Lambda 0.96 1.16 2 57 0.32 0.0392 

 بين األفراد

 
 الجنس

Hotelling's Trace 0.28 7.84* 2 57 0.00 0.2158 

 (.0.05α=دال إحصائيًا ) *
                  جاه ألداءالثُّالثِّي ِّ للقياسات المتكررة ثنائية االتَتمَّ إجراء تحليل التبالن          ( وجود أثر دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى 3لتبيَّن من الجدول ذي الرقم )

]ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ، ونوع الُمَعالجةِّ،  :لُكل ٍّ من (α=0.05) الداللة
نوع الُمَعالجةِّ(، والجنس[ في األوساط الحسابية ×و)ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ 

فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّ   ليَّةالفِّ الذَّاكِّرةِّ الدَّ ألداء طلبة الصَّ
فِّ الثَّامِّن في استدعاء  مجتمعين؛ ولتحدلد في أي ٍّ من أداء طلبة الصَّ

الليَّة وَتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ  ةِّ، ونوع ]ُمْسَتوى الُمَعالج :كان أثر ُكل ٍّ من ،الدَّ

فقد نا من هنوع الُمَعالجةِّ(، والجنس[؛ ×الُمَعالجةِّ، و)ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ 
فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ الذَّاكِّ  طلبة ، ة كل ٍّ على حدةرةِّ الدَّالليَّ الصَّ

وفًقا لُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ولنوع الُمَعالجةِّ وللجنس، كما هو ُمبيَّن في 
 .(4ذي الرقم ) جدولال
 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسةاألوساط الحسابية ( 4ذو الرقم ) جدول ال  واالنحر

 اختبارات
 مصدر التباين
 للذاكرة الدالليَّة

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 وسط
 مجموع
 المربعات

F احتمالية 
 الخطأ

 حجم
 األثر

 داخل األفراد+

 

 ُمْستَوى الُمعَالجة  

 
 0.0259 0.22 1.54 1.67 1 1.67 االستدعاء

ف  0.4520 0.00 *47.84 25.35 1 25.35 التَعَرُّ

 الجنس×ُمْستَوى الُمَعالجة  

 
 0.0259 0.22 1.54 1.67 1 1.67 االستدعاء

ف  0.0134 0.38 0.79 0.42 1 0.42 التَعَرُّ

  مُمْستَوى الُمعَالجة  خطأ القياس ل

 
    1.08 58 62.67 االستدعاء

ف     0.53 58 30.73 التَعَرُّ

 نوع الُمَعالجة  

 0.3077 0.00 *25.78 41.67 1 41.67 االستدعاء 
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ف  0.6101 0.00 *90.77 104.02 1 104.02 التَعَرُّ

 الجنس×نوع الُمَعالجة  

 
 0.0064 0.55 0.37 0.60 1 0.60 االستدعاء

ف  0.0294 0.19 1.76 2.02 1 2.02 التَعَرُّ

 الُمعَالجة   منوع خطأ القياس ل

 
    1.62 58 93.73 االستدعاء

ف     1.15 58 66.47 التَعَرُّ

 نوع الُمَعالجة  ×ُمْستَوى الُمَعالجة  

 
 0.0195 0.29 1.16 2.40 1 2.40 االستدعاء

ف  0.3720 0.00 *34.35 14.02 1 14.02 التَعَرُّ

 الجنس×نوع الُمَعالجة  ×ُمْستَوى الُمَعالجة  

 
 0.0088 0.48 0.51 1.07 1 1.07 االستدعاء

ف  0.0334 0.16 2.00 0.82 1 0.82 التَعَرُّ

 نوع الُمَعالجة  ×مُمْستَوى الُمعَالجة   خطأ القياس ل

 
    2.08 58 120.53 االستدعاء

ف     0.41 58 23.67 التَعَرُّ

 بين األفراد

 

 الجنس

 
 0.1963 0.00 *14.16 32.27 1 32.27 االستدعاء

ف  0.1006 0.01 *6.48 8.82 1 8.82 التَعَرُّ

 الخطأ

 
    2.28 58 132.13 االستدعاء

ف     1.36 58 78.87 التَعَرُّ

 (.0.05α=دال إحصائيًا ) *
 لم يطرأ تعديل على درجات الحرية؛ لكون الكرويَّة مفترضة. +

 

بين  ،(α=0.05وجود فرق دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) عدم .أ
فِّ الثَّامِّن في استدعاء الذَّاكِّرة  الوسطين الحسابيين ألداء طلبة الصَّ

الليَّةِّ ُيعزى   ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ. إلىالدَّ
بين  ،(α=0.05فرق دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) وجود .ب

فِّ الثَّامِّن في َتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ  الوسطين الحسابيين ألداء طلبة الصَّ
الليَّةِّ ُيعزى  فِّ  إلىالدَّ ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ؛ حيث جاء أداء طلبة الصَّ

سابي ٍّ مقداره  :الثَّامِّن على ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ العميق بَِّوَسطٍّ حِّ
فِّ الثَّ  (،7.02) ةِّ امِّن على ُمْسَتوى الُمَعالجأعلى من أداء طلبة الصَّ

سابي ٍّ مقداره ) ي ِّ بَِّوَسطٍّ حِّ ْطحِّ . وبالنظر في قيمة حجم (6.37السَّ
فِّ الثَّامِّن  األثر؛ لتبين أنَّ  في حال االنتقال من أداء طلبة الصَّ

ي ِّ  ْطحِّ فِّ الثَّ  إلى ،على ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ السَّ امِّن على أداء طلبة الصَّ
الليَّةِّ العميق؛ فانَّ  يطرأ تحسن في َتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ ا ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  لدَّ

 (.%45.20بمقدار )
( بين α=0.05وجود فرق دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .ج

فِّ الثَّامِّن في استدعاء الذَّاكِّرة  الوسطين الحسابيين ألداء طلبة الصَّ
الليَّةِّ ُيعزى  فِّ  إلىالدَّ نوع الُمَعالجةِّ؛ حيث جاء أداء طلبة الصَّ

سابي ٍّ مقداره ) الثَّامِّن على نوع معالجة الكلمات ( 6.12بَِّوَسطٍّ حِّ
فِّ الثَّامِّن على نوع معالجة الصور بَِّوَسطٍّ  أعلى من أداء طلبة الصَّ

سابي ٍّ مقداره ) (. وبالنظر في قيمة حجم األثر؛ لتبين أنَّ  5.29حِّ
فِّ الثَّامِّن على نوع معالجة  في حال االنتقال من أداء طلبة الصَّ

فِّ الثَّامِّن على نوع معالجة الكلمات؛  إلىالصور  أداء طلبة الصَّ
الليَّة بمقدار )فانَّ  يطرأ تحسن في استدعاء الذَّاكِّ   (.%30.77رةِّ الدَّ

( بين α=0.05وجود فرق دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .د
فِّ الثَّامِّن في َتَعرُّفِّ الذَّاالوسطين الحسابيين ألداء  كِّرةِّ طلبة الصَّ

الليَّةِّ ُيعزى  فِّ  إلىالدَّ نوع الُمَعالجةِّ؛ حيث جاء أداء طلبة الصَّ
: 7.35الثَّامِّن على نوع معالجة الصور بَِّوَسطٍّ حِّسابي ٍّ مقداره )

فِّ الثَّامِّن على نوع معالجة 10جدول  ( أعلى من أداء طلبة الصَّ
سابي ٍّ مقداره ) (. وبالنظر في قيمة حجم 6.04الكلمات بَِّوَسطٍّ حِّ

فِّ الثَّامِّن  األثر؛ لتبين أنَّ  في حال االنتقال من أداء طلبة الصَّ
فِّ الثَّامِّن على نوع  إلىعلى نوع معالجة الكلمات  أداء طلبة الصَّ

الليَّة بمق معالجة الصور؛ دار فانَّ  يطرأ تحسن في َتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ الدَّ
(61.01%.) 

( α=0.05عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .ه
فِّ الثَّامِّن في استدعاء  بين األوساط الحسابيَّة ألداء طلبة الصَّ

الليَّةِّ ُتعزى   لُمَعالجةِّ(.ا نوع × )ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  إلىالذَّاكِّرة الدَّ
( بين α=0.05وجود فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .و

فِّ الثَّامِّن في َتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ  األوساط الحسابية ألداء طلبة الصَّ
الليَّةِّ ُتعزى  ْظهِّر تُ ث نوع الُمَعالجةِّ(؛ حي × )ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  إلىالدَّ
فِّ ال نتائج الدراسة فِّها وفًقا لأداء طلبة الصَّ  )ُمْسَتوى ثَّامِّن في َتَعرُّ

 نوع الُمَعالجةِّ(. × الُمَعالجةِّ 
( بين α=0.05وجود فرق دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .ز

فِّ الثَّامِّن في استدعاء الذَّاكِّرة  الوسطين الحسابيين ألداء طلبة الصَّ
الليَّةِّ ُيعزى  الثَّامِّن  فِّ الجنس؛ حيث جاء أداء طالبات الصَّ  إلىالدَّ

سابي ٍّ مقد فِّ الثَّامِّن6.07اره )بَِّوَسطٍّ حِّ  ( أعلى من أداء طالب الصَّ
سابي ٍّ مقداره ) (. وبالنظر في قيمة حجم األثر؛ لتبين 5.34بَِّوَسطٍّ حِّ
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فِّ الثَّامِّن  أداء  إلىأنَّ  في حال االنتقال من أداء طالب الصَّ
فِّ الثَّامِّن؛ فانَّ  يطرأ تحسن في استدعاء الذاكرة  طالبات الصَّ

الليَّة بمقدار )ا  (.%19.63لدَّ
( بين α=0.05وجود فرق دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .ح

فِّ الثَّامِّن في َتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ  الوسطين الحسابيين ألداء طلبة الصَّ
الليَّةِّ ُيعزى  فِّ الثَّامِّن الجنس؛ إلىالدَّ  حيث جاء أداء طالبات الصَّ

سابي ٍّ مقد فِّ الثَّامِّن6.88اره )بَِّوَسطٍّ حِّ  ( أعلى من أداء طالب الصَّ
سابي ٍّ مقداره ) (. وبالنظر في قيمة حجم األثر؛ لتبين 6.50بَِّوَسطٍّ حِّ

فِّ الثَّامِّن  أداء  إلىأنَّ  في حال االنتقال من أداء طالب الصَّ
فِّ الثَّا الليَّةِّ مِّن؛ فانَّ  يطرأ تحسن في َتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ الطالبات الصَّ دَّ

 (.%10.06بمقدار )

ل توجد ه. النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: "ثاِنًيا
( بين α=0.05فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة )

ِف الثَّاِمن على ذاكرة األحد ِث ااألوساط الحسابية ألداء طلبة الصَّ
]ُمْسَتوى الُمَعالجِة )سطحي، عميق(، ونوع الُمَعالجِة  إلىُتعزى 

 ")كلمات، صور(، والجنس )ذكر، أنثى([؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثَّانِّي؛ َتمَّ حساب األوساط الحسابية 
فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ  واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصَّ

وفًقا لُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ولنوع الُمَعالجةِّ وللجنس، كما هو  ،ذاكرة األحداثِّ 
 .(5ذي الرقم ) جدولالُمبيَّن في 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (5) ذو الرقم جدولال

 ُمْستَوى ونوع
 الُمعَالجة  
 األحداث  لذاكرة 

 الجنس

 

 الكلي
 ذكر

 

 أُنثى
 ع س ع س ع س

 استدعاء

 

 سطحي

 
 1.76 4.47  1.74 4.53  1.81 4.40 كلمات

 1.40 3.73  1.47 3.67  1.35 3.80 صور

 1.58 4.10  1.60 4.10  1.58 4.10 الكلي

 عميق

 
 2.04 3.37  2.12 4.07  1.73 2.67 كلمات

 1.32 3.23  1.42 3.67  1.06 2.80 صور

 1.68 3.30  1.77 3.87  1.40 2.74 الكلي

 1.90 3.92  1.93 4.30  1.77 3.54 الكلي للكلمات

 1.36 3.48  1.45 3.67  1.21 3.30 الكلي للصور

    1.69 3.99  1.49 3.42 الكلي

 تعرف

 

 سطحي

 
 1.93 4.27  2.05 3.93  1.77 4.60 كلمات

 2.01 3.40  2.03 3.53  2.02 3.27 صور

 1.97 3.84  2.04 3.73  1.89 3.94 الكلي

 عميق

 
 1.83 4.30  2.06 3.67  1.31 4.93 كلمات

 1.54 4.17  1.57 4.53  1.45 3.80 صور

 1.68 4.24  1.81 4.10  1.38 4.37 الكلي

 1.88 4.29  2.05 3.80  1.54 4.77 الكلي للكلمات

 1.78 3.79  1.80 4.03  1.73 3.54 للصورالكلي 

    1.93 3.92  1.64 4.15 الكلي

 : الوسط الحسابي.س
 : االنحراف المعياري.ع

 

وجود فروق ظاهرة بين األوساط ( 5ذي الرقم )ُلالحظ من جدول 
فِّ الثَّامِّن في استدعاء  الحسابية ألداء رة وَتَعرُّفِّ ذاكطلبة الصَّ

ناتجة عن اختالف مستويات ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ونوع الُمَعالجةِّ  ،األحداثِّ 
والجنس؛ ونظًرا لوجود عالقة بين مستويي ُكل ٍّ من )ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ، 

للكروية لقيم  (Bartlett)ونوع الُمَعالجةِّ(؛ فقد تمَّ إجراء اختبار بارتليط 
فِّ الثَّامِّن في استدعاء معامالت االرتباط البينيَّ  ة ألداء طلبة الصَّ

وَتَعرُّفِّ ذاكرة األحداثِّ لتوجب استودام  ]تحليل تبالن ثالثي ُمتعدد 

 وفًقا لُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ولنوع الُمَعالجةِّ  للقياسات المتكررة ثنائية
فِّ الثَّامِّن ف  وللجنس؛ لتحدلد أنسب تحليل ي االتجاه ألداء طلبة الصَّ

، أم تحليل تبالن ثالثي للقياسات استدعاء  وَتَعرُّفِّ ذاكرة األحداثِّ
فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ  المتكررة ثنائية االتجاه ألداء طلبة الصَّ

؛ بهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرة سالفة [ذاكرة األحداثِّ 
 .(6ذي الرقم ) جدولالالذكر، كما هو ُمبيَّن في 

\ 
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افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة( 6ذو الرقم ) جدول ال  األوساط الحسابية واالنحر

 العالقة وفق
 الجنس ونوع

 وُمْستَوى الُمعَالجة  

 استدعاء
 سطحي
 كلمات

 استدعاء
 عميق
 كلمات

 استدعاء
 سطحي
 صور

 استدعاء
 عميق
 صور

فس  طحي تَعَرُّ
 كلمات

ف  كلمات عميق تَعَرُّ
ف   سطحي تَعَرُّ
 صور

       *0.24 استدعاء عميق كلمات

      0.03 *0.15 استدعاء سطحي صور

     *0.48 0.10- *0.14 استدعاء عميق صور

ف سطحي كلمات     *0.31 *0.16- *0.64 *0.35 تَعَرُّ

ف عميق كلمات    *0.70 *0.22 0.03- *0.60 *0.40 تَعَرُّ

ف سطحي صور   *0.14- *0.19- *0.41 *0.36 *0.15 *0.26 تَعَرُّ

ف عميق صور  *0.74 *0.15- *0.16- *0.38 *0.34 0.01 *0.19 تَعَرُّ
 اختبار بارتليط للكرويَّة

 احتمالية الخطأ درجة الحرية التقريبية χ2 األُثر

 داخل األفراد

 

 نوع الُمعَالجة  
 33.75* 2 0.00 

 الُمعَالجة  ُمْستَوى 
 11.24* 2 0.00 

 نوع الُمعَالجة  ×ُمْستَوى الُمعَالجة  
 6.08* 2 0.05 

 بين األفراد
 20.69* 2 0.00 

 (.α=0.05* دال إحصائيًا )
                          األحداثِّ مجتمعين، وفًقا لُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ولنوع الُمَعالجةِّ ذاكرة             لتبيَّن من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا عند

فِّ الثَّامِّن في استدعاء  ،(α=0.05الداللة ) ُمْسَتوى  بين أداء طلبة الصَّ
 ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ونوع الُمَعالجةِّ  إلىُتعزى  ،وَتَعرُّفِّ ذاكرة األحداثِّ 

اسات ب إجراء تحليل التبالن الثُّالثِّي ِّ المتعدد للقيُيفيد وجو  والجنس؛ بما

فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ  المتكررة ثنائية االتجاه ألداء طلبة الصَّ
 .(7ذي الرقم ) جدولالوللجنس، كما هو ُمبيَّن في 

 
افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسةاألوساط الحسابية    ( 7الجدول ذو الرقم )  واالنحر

 اختبارات

 األثر

 تحليل التباين الثالثي المتعدد

 للقياسات المتكررة ثنائية االتجاه

F 

 الُكل  يَّة  

 احتمالية درجة حرية

 الخطأ

 األثر حجم

 

 الخطأ الفرضية قيمته نوعه
  داخل األفراد

 ُمْستَوى الُمعَالجة  
Hotelling's Trace 0.48 13.56* 2 57 0.00 0.3223 

 الجنس×ُمْستَوى الُمعَالجة  
Wilks' Lambda 0.82 6.32* 2 57 0.00 0.1816 

 نوع الُمعَالجة  
Hotelling's Trace 0.06 1.58 2 57 0.22 0.0524 

 الجنس×نوع الُمعَالجة  
Wilks' Lambda 0.82 6.40* 2 57 0.00 0.1834 

 نوع الُمعَالجة  ×ُمْستَوى الُمعَالجة  
Wilks' Lambda 0.86 4.63* 2 57 0.01 0.1397 

 الجنس×نوع الُمعَالجة  ×ُمْستَوى الُمعَالجة  
Wilks' Lambda 0.93 2.15 2 57 0.13 0.0701 

  بين األفراد
 الجنس

Hotelling's Trace 0.22 6.37* 2 57 0.00 0.1826 

 (.α=0.05* دال إحصائيًا )

          الجنس[؛ فقدالجنس(، و ×الجنس(، و)نوع الُمَعالجةِّ ×و)ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ            (، لُكل ٍّ من: ]ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ، و)ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ α=0.05الداللة )
 × نس(، و)نوع الُمَعالجةِّ الج × نوع الُمَعالجةِّ(، و)ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  ×

فِّ الثَّامِّ   نالجنس(، والجنس[ في األوساط الحسابية ألداء طلبة الصَّ
في استدعاء وَتَعرُّفِّ ذاكرة األحداثِّ مجتمعين؛ ولتحدلد في أي ٍّ من 
فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّفِّ ذاكرة األحداثِّ كان أثر  أداء طلبة الصَّ
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جةِّ(، َتمَّ نوع الُمَعال × جةِّ، و)ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ]ُمْسَتوى الُمَعال :ُكل ٍّ من
إجراء تحليل التبالن الثُّالثِّي ِّ للقياسات المتكررة ثنائية االتجاه ألداء 

فِّ الثَّامِّن في استدعاء وَتَعرُّ   ،ى حدةفِّ ذاكرة األحداثِّ كل ٍّ علطلبة الصَّ

يَّن في ا هو ُمبوفًقا لُمْسَتوى الُمَعالجةِّ ولنوع الُمَعالجةِّ وللجنس، كم
  .(8ذي الرقم ) جدولال

  (8ذو الرقم ) جدول ال

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  األوساط الحسابية واالنحر

 اختبارات مصدر

 التباين لذاكرة األحداث  

 مجموع

 املربعات

 درجة 

 الحرية

 وسط مجموع

 املربعات
F األثر  حجم الخطأ احتمالية 

 داخل األفراد+

 

 ُمْستَوى الُمَعالجة  

 0.1726 0.00 *24.12 38.40 1 38.40 االستدعاء 

ف  0.0013 0.00 *11.06 9.60 1 9.60 التَعَرُّ

 الجنس×ُمْستَوى الُمَعالجة  

 0.0451 0.00 *12.10 19.27 1 19.27 االستدعاء 

ف  0.1157 0.78 0.08 0.07 1 0.07 التَعَرُّ

  مُمْستَوى الُمعَالجة  خطأ القياس ل

    1.59 58 92.33 االستدعاء 

ف     0.87 58 50.33 التَعَرُّ

 نوع الُمَعالجة  

 0.0478 0.09 2.91 11.27 1 11.27 االستدعاء 

ف  0.0377 0.14 2.27 15.00 1 15.00 التَعَرُّ

 الجنس×نوع الُمَعالجة  

 0.2937 0.43 0.62 2.40 1 2.40 االستدعاء 

ف  0.1602 0.03 *4.89 32.27 1 32.27 التَعَرُّ

  منوع الُمعَالجة  خطأ القياس ل

    3.87 58 224.33 االستدعاء 

ف     6.60 58 382.73 التَعَرُّ

 نوع الُمَعالجة  ×ُمْستَوى الُمَعالجة  

 0.0451 0.10 2.74 5.40 1 5.40 االستدعاء 

ف  0.1157 0.01 *7.59 8.07 1 8.07 التَعَرُّ

 الجنس×نوع الُمَعالجة  ×ُمْستَوى الُمَعالجة  

 0.0023 0.71 0.14 0.27 1 0.27 االستدعاء 

ف  0.0647 0.0498 #4.01 4.27 1 4.27 التَعَرُّ

 نوع الُمَعالجة  ×مُمْستَوى الُمعَالجة   خطأ القياس ل

    1.97 58 114.33 االستدعاء 

ف     1.06 58 61.67 التَعَرُّ

 بين األفراد

 

 الجنس

 0.0991 0.01 *6.38 19.27 1 19.27 االستدعاء 

ف  0.0124 0.40 0.73 3.27 1 3.27 التَعَرُّ

 الخطأ

    3.02 58 175.13 االستدعاء 

ف     4.49 58 260.47 التَعَرُّ

ة مفترضة. + (.0.05α=دال إحصائًيا ) *  لم يطرأ تعديل على درجات الحرية؛ لكون الكرويَّ
الثي في جدول # 

ُّ
ا للتفاعل الث ل؛ لعدم وجود أثر دال إحصائيًّ  .24خطأ من النوع األوَّ

                 مناقشة النتائج، والتي هدفت التعرف إلى أثر مستوى تضمن هذا الفصل                 ( أنَّ النتائج الواصة ب ؛ كان8)لتضح من الجدول ذي الرقم 
 على النحو اآلتي:

( بين الوسطين α=0.05وجود فرق دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .أ
فِّ الثَّامِّن في استدعاء ذاكِّرةِّ األحداثِّ ُيعزى  الحسابيين ألداء طلبة الصَّ

فِّ الثَّامِّن على ُمْسَتو ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ؛ حيث جاء أدا إلى ى ء طلبة الصَّ
ي ِّ بَِّوَسطٍّ حِّسابي ٍّ مقداره ) ْطحِّ أعلى من أداء طلبة  ،(4.10الُمَعالجةِّ السَّ

 العميق بَِّوَسطٍّ حِّسابي ٍّ مقداره 
فِّ الثَّامِّن على ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ الصَّ

(. وبالنظر في قيمة حجم األثر؛ لتبين أنَّ  في حال االنتقال من 3.30)

فِّ الثَّامِّن على ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ العميق أ داء طلبة أ إلىداء طلبة الصَّ
؛ فانَّ  يطرأ تحسن في  ي ِّ ْطحِّ فِّ الثَّامِّن على ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ السَّ الصَّ

 (.%17.26استدعاء ذاكِّرةِّ األحداثِّ بمقدار )
( بين α=0.05وجود فرق دال إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .ب

فِّ الثَّامِّن في َتَعرُّفِّ ذاكِّرةِّ  الوسطين الحسابيين ألداء طلبة الصَّ
فِّ  إلىاألحداثِّ ُيعزى  ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ؛ حيث جاء أداء طلبة الصَّ

سابي ٍّ مقداره  الثَّامِّن على ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ العميق بَِّوَسطٍّ حِّ
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فِّ الثَّامِّن على  ،(4.24) الجةِّ ُمْسَتوى الُمعَ أعلى من أداء طلبة الصَّ
ي ِّ بَِّوَسطٍّ حِّسابي ٍّ مقداره ) ْطحِّ (. وبالنظر في قيمة حجم 3.84السَّ

فِّ الثَّامِّن  األثر؛ لتبين أنَّ  في حال االنتقال من أداء طلبة الصَّ
ي ِّ  ْطحِّ فِّ الثَّامِّ  إلىعلى ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ السَّ ن على أداء طلبة الصَّ

ألحداثِّ فانَّ  يطرأ تحسن في َتَعرُّفِّ ذاكِّرةِّ اُمْسَتوى الُمَعالجةِّ العميق؛ 
 (.%00.13بمقدار )

( بين α=0.05وجود فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة ) .ج
فِّ الثَّامِّن في استدعاء ذاكِّرةِّ  األوساط الحسابيَّةِّ ألداء طلبة الصَّ

ْظهِّر تُ حيث  الجنس(؛ × )ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  :إلىاألحداثِّ ُتعزى 
فِّ الثَّامِّن في استدعائها وفًقا ل ائج الدراسةنت  )ُمْسَتوى أداء طلبة الصَّ

 الجنس(. × الُمَعالجةِّ 

 :مناقشة النتائج
معالجة المعلومات ونوعها في أداء الذاكرة الداللية، وذاكرة األحداث. 

 هذا وقد تمت مناقشة نتائج الدراسة وفًقا ألسئلتها.
ل توجد هالمتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: ". مناقشة النتائج أوَّاًل 

( بين األوساط α=0.05فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة )
ِف الثَّاِمن على الذَّاِكرة الدالليَّة تعزى   لىإالحسابية ألداء طلبة الصَّ

]ُمْسَتوى الُمَعالجِة )سطحي، عميق(، ونوع الُمَعالجِة )كلمات، صور(، 
 "ذكر، أنثى([؟والجنس )

فِّ الثَّامِّن  أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا ألداء طلبة الصَّ
ظهرت  بينما ،مستوى المعالجة إلىعزى تُ  ،الداللية الذاكرةفي استدعاء 

ستوى م) إلىعزى تُ  الذاكرة الداللية في تعرف فروق ذات داللة إحصائية
(؛ فقد كان أداء الطلبة أفضل في تعر ف الذاكرة الداللية لصالح المعالجة

 ن قومو أن  الطلبة ي إلىمستوى المعالجة العميق، ويمخن عزو تلك النتائج 
في سبيل الحصول على  بنحوٍّ كبيرٍّ وعميقبحجم معالجة معلومات 

الكلمات المطلوبة أو المهام المطلوبة في عملية التعر ف؛ فعملية التعر ف 
علومات ن  بعض المأل ؛مد على قيام الفرد بمجهود أكبر من االستدعاءتعت

قد ال تكون متوفرة لدي . وهنا يخون الفرد باتجاه استودام عملية معالجة 
عميقة للمعلومات في سبيل تحقيق المهمة المطلوبة من . فعمق المعالجة 

اظ احتف إلىبينما تؤدي المعالجة في المستوى السطحي  ،يقلل النسيان
وهذا ال يساعد الفرد في االختبارات والمهام  ،قصير المدى بالمعلومات

التي تطلب من ، فهو عندما يخون في موقف اختبار يسعى ألكبر قدر 
من االحتفاظ، وذلك يحتاج من  مستوى أعمق في المعالجة للمعلومات؛ 

 ارنةمقؤكد أهمية المعالجة العميقة للمعلومات في عملية التذكر مما ل
المعالجة السطحية. فالمعلومات التي ترتبط باالستدعاء تتطلب االعتماد ب

بيًرا ال تحتاج جهًدا ك لذا فهي قد ،على المعلومات المصن فة داخل الذاكرة
على أن عملية استرجاع المعلومات المصنفة أسهل وأكثر ، (51)حيث أك د

لتعر ف . وفي اإليهادقة من استرجاع المعلومات غير المصن فة والتعر ف 

ل التومين وذلك على العخس من اختبارات االستدعاء،  ،لرتفع معد 
عدم تأثر أداء المفحوصين في اختبارات التعرف بالكلمات  إلىباإلضافة 

الشائعة؛ مما لتطلب مستوى معالجة عميق للحصول على المعلومة أو 
 .(52)تنفيذ المهمة العقلية المطلوبة

وجود أثر  إلى اأشارت اللتين (45)ودراسة (46)اسة وتلك النتيجة تتفق مع در 
ختلفت بينما ا في مستوى أداء الذاكرة ولصالح مستوى المعالجة العميق.

ح لصالفقد ظهرت الفروق  ،لدراسة الحاليةامع نتيجة  (9)نتائج دراسة
 مستوى المعالجة السطحي.

فقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  ،في مجال االستدعاء أم ا
 ،حيث ظهر أثر لمستوى المعالجة في عملية االستدعاء ،(44)(1)كريك وتولفينج

والتي أكد ت  (35)دراسة العميقة. وكذلك اتجهت نتائج وذلك لصالح مستوى المعالجة 
توى مسعلى أن االستدعاء ظهر في مستوى أفضل في الذاكرة عندما استودم 

أشارت  والتي ،معالجة عميق، وتلك النتيجة ال تتفق مع نتائج الدراسة الحالية
عدم وجود فروق في عملية االستدعاء تعزى لمستوى المعالجة. بينما أشارت  إلى

فروق ألداء طلبة اختبار الذاكرة الدالليَّة ُتعزى الختالف عدم وجود  إلى (10)دراسة
 مستويات المعالجة.

كما أظهرت النتائج وجود أثر لنوع المعالجة )الصور، الكلمات( على 
الليَّةِّ؛ فقد جاء أداء طلبة  فِّ الثَّامِّن في استدعاء الذَّاكِّرة الدَّ أداء طلبة الصَّ
فِّ الثَّامِّن على نوع معالجة الكلمات أعلى من أداء الطلبة على نوع  الصَّ

ردات بالمف الدالليةاكرة ارتباط الذ إلىمعالجة الصور. ويمخن عزو ذلك 
والكلمات وسهولة االستدعاء من الذاكرة الداللية في حال ارتبطت العملية 

الذاكرة الداللية هي المسؤولة عن توزين بالكلمات والمفا يم المجردة؛ ف
األسماء والمعارف والمعلومات المجردة واسترجاعها، فهي تقوم بتوزين 

كما أن عملية  ،(47)ن استودامهاحي إلىكثير من الحقائق والموضوعات 
جل إعادة أمن  ؛تتطلب التحقق من المعلومات وفحصها االستدعاء

تفسيرها والتحقق من خصائصها. وتعد  كذلك الذاكرة الداللية موسوعة 
كما تسمى ذاكرة  ا الذاكرة العالئقية،عقلية لتلك المعلومات، وتسمى أحيانً 

 .(21)وهي أقل ُعرضة لالنتقال والنسيان ،المعاني
فقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا  ،في مجال التعر ف أم ا

فِّ الثَّامِّن  الليَّةِّ  في تعرُّفألداء طلبة الصَّ نوع  إلىزى عتُ الذَّاكِّرةِّ الدَّ
 الصور، فالتعر ف يعتمد بشخل رئيسالُمَعالجةِّ؛ ولصالح نوع معالجة 

مع  الفرد بشخل مباشر لحواس ، فالمعلومات التي تقدم  لتعاملعلى ما 
تعر ف يقوم ن  الأل ؛عن طريق المشاهدة تكون أكثر فاعلية بالنسبة لألفراد

على المعلومات غير المسجل ة في ذاكرة الفرد، بل عما لتعامل مع  الفرد 
في اللحظة نفسها، لذا فقد كان نوع المعالجة )الصور( أكثر فاعلية 

ر. اتأثيرً و   في مستوى التذك 
تا على ياللت (49)ودراسة (48)وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة ن أكد 

وجود أثر لمتغير نوع المعالجة لصالح معالجة الصور في مستوى أداء 
على تفوق أداء الذاكرة الداللية في  (1)الذاكرة الداللية. كما أكدت دراسة

حال استودام المعلومات الشخلية )الصور(. بينما اختلفت النتائج مع 
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عدم وجود فروق دالة إحصائًيا ألداء  إلىالتي أشارت  ،(11)نتيجة دراسة
 الطلبة على اختبار التذكر ُتعزى الختالف نوع المعالجة.

ستوى )م :صائًيا فيكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إح
الصف الثامن  في استدعاء الذاكرة ( ألداء طلبة المعالجة ونوع المعالجة 

فِّ  ت، بينما كانالداللية  هناك فروق دالة إحصائًيا ألداء طلبة الصَّ
وع ستوى المعالجة ون)م :إلىُتعزى عرف الذاكرة الداللية الثَّامِّن في ت
ى الذاكرة الداللية على ُمْسَتو (؛ فأداء الطلبة يخون أفضل في المعالجة 

نوع  × عندما يخون هناك تفاعل بين )المستوى العميق ،الُمَعالجةِّ العميق
ة ارتباط الذاكرة الداللي إلىمعالجة الكلمات(، ويمخن عزو تلك النتيجة 

خصوًصا في حال البيانات  ،بمستوى عميق من التحليل واالستعادة
في متغير التفاعل بين المستوى  المجردة والكلمات، لذا فقد ظهر أثر

العميق والمعالجة باستودام الكلمات، فهما مقترنان ببعضهما خصوًصا 
أن  الذاكرة الداللية تشمل الصور  خاصةداخل الذاكرة الداللية تحدلًدا، 

تودمها الفرد التي يس ،الذهنية والتي تجسد الوصائص الفيزيائية لألشياء
عدم وجود فروق  إلىأشارت النتائج  ، حيث(50)في تنفيذ عمليات  المعرفية

ْطحِّي ِّ والعميق في َتَعرُّفِّ الذَّاكِّرةِّ  في أداء الطلبة مستويي الُمَعالجةِّ السَّ
الليَّةِّ   نوع المعالجة )نوع معالجة الصور(. ُتعزى إلىالدَّ

أظهرت النتائج وجود أثر لمتغير )الجنس( في أداء طلبة وأخيًرا فقد 
فِّ الثَّامِّن  ،الليَّةِّ ر ف في الذَّاكِّرة الدَّ في عمليتي االستدعاء والتع الصَّ

ولصالح الطالبات. ويمخن عزو تفوق الطالبات على الطلبة في اختبارات 
 ،على أن  الطالبات بذلن جهًدا أكبر في االختبارات ؛الذاكرة الداللية

باإلضافة لمهارة اإلناث في المعلومات المجردة والبيانات العامة 
فردية بين  اهناك فروقً  على أن   (2)رف النظرية، حيث يشيروالمعا

ى والتي قد تكون لد ،ستراتيجيات معالجتهم للمعلوماتإ األشواي في
هر من خالل البنية المعرفية، التي تظ ،الطالبات أثناء االختبار

ستراتيجية، ومستوى الجدي ة خالل قيامهم في عملية معالجة واإل
 المعلومات. 

التي أظهرت وجود فروق لصالح  (44)النتيجة تتفق مع دراسةوتلك 
أشارت   فسنزداد بزيادة مستويات االستدعاء. وفي االتجاه ت التي ،اإلناث

ق وتفو   ،تفوق الذكور في حال المعلومات اللفظية إلى (3)نتائج دراسة
 اإلناث في حال المعلومات الشخلية.

ل توجد هالدراسة الذي نصَّ على: " . مناقشة النتائج المتعلقة بسؤالثاِنًيا
( بين األوساط α=0.05فروق دالة إحصائًيا عند ُمْسَتوى الداللة )

ِف الثَّاِمن على ذاكرة األحداِث ُتعزى   لىإالحسابية ألداء طلبة الصَّ
]ُمْسَتوى الُمَعالجِة )سطحي، عميق(، ونوع الُمَعالجِة )كلمات، صور(، 

 "والجنس )ذكر، أنثى([؟
فروق دالة إحصائًيا في استدعاء ذاكِّرةِّ األحداثِّ  وجودالنتائج أظهرت 
ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ؛ ولصالح المعالجة السطحية. بينما ظهرت  إلىتعزى 

؛ ويمخن  الفروق لصالح المعالجة العميقة في عملية َتَعرُّفِّ ذاكِّرةِّ األحداثِّ
داث األحأن  الفرد في عملية االستدعاء لذاكرة  إلىعزو تلك النتيجة 

 (11)ارحيث أش ،تكون أسهللدي  فالمهمة إلى مجهود ذهني  أقل، يحتاج 
 أن أداء المفحوصين في إلى أن التجارب والنتائج العملية أشارت إلى

أسهل من أدائهم في اختبارات التعر ف في  ،اختبارات االستدعاء
المعلومات المجردة والبيانات، فاالستدعاء يقوم على الموزون في 

 اومستوى معالجة سطحي   ،الذاكرة، والذي لبذل الفرد في  جهًدا أقل
 فهي ال لتم نسيانها بسهولة، ،خصوًصا بالذاكرة المرتبطة باألحداث

ها وبدرجة ؤ أن هذه الذكريات يسهل استدعاا، و فالوبرات الموزن ة أكثر ثباتً 
في  كما ،(3)عالية كلما قل  الزمن الذي يفصل بينها وبين استدعائها

ر.  تية األحداث الحيافذاكرة األحداث تتعلق باستدعاء اختبارات التذك 
الواصة، باعتبارها تشمل جميع الوبرات التي مر  بها الفرد خالل مراحل 

نقيض من عملية االستدعاء فالفرد يحتاج الحياة الموتلفة. وعلى ال
مستوى عميق عند عملية التعر ف ومعالجة المعلومات هنا يحتاج مستوى 
ر في ذاكرة األحداث؛  أعمق كون الفرد سيقوم بعملية عقلية أكبر للتذك 

ر، ولكنها حد كبي إلىفذاكرة األحداث الشوصية عرضة للتغيير والفقدان 
 .(44)(38)داث التي مررنا بها فيما مضىاألح إلىمهمة كأساس التعرف 
وجود  إلى رنَ الالتي أش (45)(2)ودراسة ،(46)دراسةوتلك النتيجة تتفق مع 

ينما ب أثر في مستوى أداء الذاكرة ولصالح مستوى المعالجة العميق.
للدراسة الحالية فقد ظهرت الفروق  نتائجمع  (9)(2)اختلفت نتائج دراسة

 السطحي.لصالح مستوى المعالجة 
بينما في مجال االستدعاء فقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج 

حيث ظهر أثر لمستوى المعالجة في عملية االستدعاء  ،(44)(3)دراسة
 (35)وذلك لصالح مستوى المعالجة العميقة. وكذلك اتجهت نتائج دراسة 

 والتي أكد ت على أن االستدعاء ظهر في مستوى أفضل في الذاكرة
عندما استودم مستوى معالجة عميق، وتلك النتيجة ال تتفق مع نتائج 

عدم وجود فروق في عملية االستدعاء  إلىوالتي أشارت  ،الدراسة الحالية
وجود فروق دالة إحصائًيا ألداء  ، عالوة علىتعزى لمستوى المعالجة

فِّ الثَّامِّن في استدعاء ذاكِّرةِّ األحداثِّ ُتعزى  ُمْسَتوى ) :إلىطلبة الصَّ
الجنس(؛ لصالح الطالب والسطحي. وعدم وجود فرق دال  × الُمَعالجةِّ 

ْطحِّي ِّ  فِّ الثَّامِّن على مستويي الُمَعالجةِّ السَّ إحصائًيا ألداء طالبات الصَّ
ْطحِّي ِّ  والعميق في استدعاء ذاكِّرةِّ األحداثِّ ضمن مستويي الُمَعالجةِّ السَّ

ر على مستويي تحس   إلىوالعميق. حيث أشارت النتائج  ن أداء التذك 
ي ِّ والعميق لدى الطالبات بشخل أفضل من الطالب  ْطحِّ الُمَعالجةِّ السَّ

 الذكور.
 ويينالمستأل دت النتائج تفوق اإلناث في عملية االستدعاء في  وقد

 معالجةالالسطحي والعميق، وتفوق الذكور في االستدعاء ضمن مستوى 
فِّ الثَّامِّن في َتَعرُّ البسيط. بينما لم تظهر فروق ألداء  فِّ ذاكِّرةِّ طلبة الصَّ

ق وقد يعزى تفو   الجنس(. × )ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  :إلىاألحداثِّ ُتعزى 
الطالبات لمستوى الجهد األكبر الذي بذلت  الطالبات في االختبار لذاكرة 

ن إيث ؛ حااألحداث، بينما استودم الطلبة الذكور مستوى معالجة بسيطً 
اط الجنس فيما لتعلق بارتب اتبالن في نتائجهتالدراسات واألدب السابق 
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وجد لفال  ،)الداللية واألحداث( :باألداء في اختبارات الذاكرة بنوعيها
ذكور أو تمي ز ال ،تأكيد علمي على تفوق اإلناث في الكلمات أو الصور

رجاع  مخن إبأحد أنواع الذاكرة؛ لذا فالنتيجة الحالية من تفوق اإلناث ي
وقدرات ومهارات وجهد أكبر من الطالبات خالل فترة  ،لفروق فردية
والتي أعطت الطالبات التفوق في االختبارات للتذكر بشخل  ،االختبارات

 عام.
قد أشارت فالجنس(.  × )نوع الُمَعالجةِّ  لتعلق بمتغير التفاعل بين وفيما

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في استدعاء ذاكِّرةِّ األحداثِّ  إلىالنتائج 
الح هناك فروق لص تالجنس(. بينما كان × )نوع الُمَعالجةِّ  :إلىُتعزى 

 × الجةِّ )نوع الُمعَ  :إلىالطلبة الذكور في َتَعرُّفِّ ذاكِّرةِّ األحداثِّ ُتعزى 
 ةدال عدم وجود فرق الجنس(؛ والتفاعل بين الذكور ونوع معالجة الصور. و

فِّ الثَّامِّن على نوعي معالجة الكلمات والصور في  إحصائًيا ألداء طالبات الصَّ
. إال  أن  أداء َتَعرُّفِّ ذاكِّرةِّ األحداثِّ ضمن تقاطع معالجة الكلمات والصور

الطالبات على نوعي معالجة الكلمات والصور أفضل من أداء الطالب 
 الذكور على نوعي معالجة الكلمات والصور.

والتي أشارت ألثر نوع المعالجة  (8)وكذلك توافقت معها نتائج دراسة
ولصالح المعلومات الشخلية المقدمة بشخل صور. بينما اختلفت النتيجة 

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا  إلىأشارت  والتي (3)مع نتائج دراسة
 ألداء الطلبة على اختبار التذكر ُتعزى الختالف نوع المعالجة.

فِّ الثَّامِّن  كما أشارت النتائج لوجود فروق دالة إحصائًيا ألداء طلبة الصَّ
وع الُمَعالجةِّ(؛ ن × )ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  :إلىفي َتَعرُّفِّ ذاكِّرةِّ األحداثِّ ُتعزى 

ْطحِّي ِّ والعميق عندما يخون نوع معالجة  لصالح مستويي الُمَعالجةِّ السَّ
الة في استدعاء ذاكِّرةِّ األحداثِّ الصور. وعدم وجود فروق د إلىمستند 
 نوع الُمَعالجةِّ(. × )ُمْسَتوى الُمَعالجةِّ  :إلىُتعزى 

وأخيًرا فيما لتعلق بمتغير )الجنس( فقد وجدت فروق دالة إحصائًيا ألداء 
فِّ الثَّامِّ  جنس لصالح ال إلىعزى تُ ن في استدعاء ذاكِّرةِّ األحداثِّ طلبة الصَّ

داثِّ األح تعر ف ذاكرةألداء الطلبة في أداء الطالبات، وعدم وجود فروق 
الجنس. ويمخن أن تؤكد تلك النتيجة التف وق العام للطالبات  إلىعزى تُ 

قً  فبما أن  على الطالب في اختبارات الذاكرة،  اكرة في الذ اهناك تفو 
من   سنففقد اتجهت النتائج في ذاكرة األحداث في االت جاه  ،الداللية

ن األداء بشخل  مية وبما أن الدراسات العل أكبر لدى الطالبات،حيث تحس 
ألداء في افيما لتعلق بارتباط الجنس ب ابالن في نتائجهتواألدب السابق ت

 نتيجة علمية واضحة تؤكد ارتباطتوجد ال   ن  إاختبارات الذاكرة، حيث 
ق الطالبات  ر بجنس المستجيب، فيمخن إرجاع تفو   لىإالقدرة على التذك 

ية التي باإلضافة للظروف البيئية والتعليم ،ردية والقدراتفالبعض الفروق 
ق الطالبات، نا يك عن الجهد المبذول الذي ظهر  قد تكون دعمت تفو 

البات والتي أعطت الط ،بشخل أكبر لدى الطالبات خالل فترة االختبارات
 التفوق في االختبارات للتذكر بشخل عام.
ية معظم النتائج في الذاكرة الداللوتالحظ الباحثة من خالل النتائج بأن  

ونتائج متشابهة للطلبة في ذاكرة األحداث، من خالل تفوق  اأعطت قي مً 

نوع و  ،الطالبات، واالتجاه لمستوى المعالجة العميق في االختبارات
ونوع الكلمات في الذاكرة الداللية،  ،معالجة الصور في ذاكرة األحداث

لية وذاكرة األحداث تتقاطعان مع بعضهما على أن  الذاكرة الدال وهذا لؤكد
نهما تشخالن كاًل متصاًل. لذا فالتفوق في األداء ألدرجة  ،في األداء

للذاكرة الداللية انعخس على أداء الطلبة في ذاكرة األحداث. والتفوق 
 لصالح الطالبات ظهر في نوعي الذاكرة الداللية واألحداث.

 :التوصيات
 رامجالبات االنتباه والتصنيف خالل زيادة الجهود بتحسين مهار 

ر ؛التعليمية ية وتحسين مستوى أداء الذاكرة الدالل ،لرفع مستوى التذك 
 .واألحداث؛ لما لها من تأثير على مستوى أداء الطلبة التعليمي
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