دورة التدريب التربوي وإعداد املعلمين -محاضرة البرفسور بنعيس ى زغبوش  /مختبر العلوم املعرفيت فاس

بطاقة تقنية حول :اختبارات تقييم الوظائف المعرفية الخاصة
اختبار ذاكرة العمل  -اختبار التعمم واالستحضار

البرفسور بنعيس ى زغبوش  /جامعت سيدي محمد بن عبد هللا
مختبر العلوم املعرفيت  -فاس  -املغرب
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الذاكرة القصيرة المدى
¼

Ø

-




ذاكرة العمل

ب

بصرية  -مكانية

اقترح  )ٜٔٛٙ( Baddeleyالمكونات التالية لذاكرة العمل:

إن ذاكرة العمل جياز ذاكروي ،يحتوي عمى قواعد اشتغالو الخاصة ،التي تؤمنيا شبكات عصبية دماغية
خاصة .يمكن أن يصاب ىذا الجياز بمفرده في سياق اإلصابات الدماغية أو في بعض األمراض الوظيفية
من مثل االكتئاب ،أو أن يكون جزءا من تجمع من قصورات أخرى ،خصوصا في اإلصابات الدماغية.
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إن تقييم ذاكرة العمل ضروري جدا عندما يوجد برنامج إعادة التربية أو التنبيو الخاص  .بالفعل ،يسمح
التقييم لممتخصص في إعادة التربية من تحديد النشاطات المعرفية التي يجب االشتغال عمييا في جمسات
وخصوص معرفة نقط قوة وضعف المصاب ،من اجل وضع استرتيجية محتممة لمتعويض.
ا
إعادة التربية،
 .1قدرات ذاكرة العمل
إن نموذج ذاكرة العمل لو قيمة تفسيرية كبرى إذا أخذنا بعين االعتبار القدرات التالية:
 .1.1قدرات التخزين (بضع ثوان) :الحمقة التمفظية  -الم ذكرة البصرية-المكانية.
 .2.1قدرات "التخزين+المعالجة" :المراقب المركزي.
 .2االختبارات
إن االختبارات المستعممة ىي اختبارات

السعة  ،empanأي م ا تستوعبو الذاكرة في لحظة واحدة،

وتسمح السعة بمعرفة ما إذا كان االحتفاظ القصير المدى بمادة مسموعة

أو بصرية تدخل ضمن المعايير

العادية.
 .1.2تقييم سالمة الحمقة التمفظية
 مهمة السعة المباشرة لألرقام  :يطمب الفاحص من المفحوص أن يكرر الئحة من األرقام حسبالترتيب المباشر ،ويعمل عمى الرفع التدريجي من عدد األرقام.
 .2.2تقييم سالمة المذكرة البصرية-المكانية
 مهمة السعة البصرية المكانية  :يممس الفاحص بالتتابع مكعبات ،ويجب عمى المفحوص أن يممسالمكعبات في نفس الترتيب ،يرتفع عدد المكعبات الواجب لمسيا بالتدريج.
مالحظة :يجب أن ال تحتوي المكعبات عمى عالمات يمكن أن تساعد عمى التخزين الفونولوجي
لممعمومات ،من مثل األلوان أو رسوم أو أرقام أو كممات أو صور...
 .3تقييم سالمة المراقب المركزي
3

www.jilrc.com - formations@jilrc.com - +961 7105326

دورة التدريب التربوي وإعداد املعلمين -محاضرة البرفسور بنعيس ى زغبوش  /مختبر العلوم املعرفيت فاس

إن المراقب المركزي جياز لممراقبة الواعية  ،الذي تكمن وظيفتو في انتقاء عمميات المعالجة وتنسيق ىا
ومراقبتيا أثناء إنجاز عدد مختمف من الميام المعرفية  .يكون تقييم المراقب المركزي باستعمال ميام تتطمب
"تخزينا" إضافة إلى "معالجة" لمدة زمنية قصيرة.
 .1.3االختبا ارت المستعممة لتقييم المظهر الكمي
 مهمة سعة األرقام المعكوسة  :يعطي الفاحص الئحة من األرقام وعمى المفحوص تكرارىا عكسيا،ويرتفع عدد األرقام بالتدريج.
 مهمة السعة البصرية لمتوالية معكوسة :يممس الفاحص مكعبات ثابتة وعمى المفحوص لمسيابالترتيب المعكوس ،يرتفع عدد المكعبات الممموسة بالتدريج.
 .2.3االختبارات المستعممة لتقييم المظاهر الكيفية
إنيا ميمة تتطمب تنسيق المعمومات القادمة من مختمف األجيزة الفرعية ،الميمة المزدوجة لبادلي ،تركب
بين ميمة تتطمب من المفحوص أن يضع عال مة ( )Xعمى مربعات حسب مسار معين ،ويفترض من هذه
الميمة تشبيع الذاكرة البصرية-المكانية من جية ؛ وبين ميمة سعة األرقام ،التي من المفترض أنيا تتطلب
تدخل الحمقة التمفظية ،من جية أخرى.
قبل تطبيق اختبار الميمة المزدوجة ،يفحص الفاحص كل ميمة بشكل معزول  .عندما يتم تحديد سعة
المفحوص (ميمة سعة األرقام الكالسيكي ) ،يطمب الفاحص من المفحوص في مرحمة أولى أن يكرر لوائح
من األرقام حسب السعة (التي تم تحديدىا سابقا) خالل دقيقتين ،ثم يطمب من المفحوص في مرحمة ثانية أن
يضع عالمات ( )Xعمى مسار لمدة دقيقتين  .تكمن المرحمة الثالثة إذن في القيام بيذين النشاطين في الوقت
نفسو ،ومالحظة ما إذا كان المفحوص قاد ار عمى ذلك  ،أو أن ىذا الشرط من الميمة المزدوجة يضعو أمام
صعوبات ،وىو ما يعتبر مؤشرات عمى حالة مرضية.
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مهمة لمتسمية
إتباع مسار تحدده السيام ،مع وضع عالمة ( )Xفي كل خانة تم المرور عمييا.
المدة الزمنية لمهمة التسمية هي :دقيقتين (.)2
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اختبار ذاكرة األرقام
الترتيب العادي

قاعدة توقيف االختبار :بعد اإلخفاق في محاولتين لنفس العنصر ،يجب تمرير المحاولتين معا لكل
عنصر ولو أخفق في المحاولة األولى.
تسجيل األجوبة :تسجيل كل األجوبة التي يقدميا الفرد
قاعدة التنقيط ٓ :أو ٔ نقطة بالنسبة لكل محاولة
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العناصر  /المحاوالت
محاولة
1

1
محاولة
2
محاولة

2

1
محاولة
2
محاولة

3

1
محاولة
2
محاولة

4

1
محاولة
2

5

محاولة
1

الجواب

النقطة
( 0أو )1

7-1

3-6

2–8–5

4–9–6

9–3–4–6

6–8–2–7

1–3–7-2–4

6–3–8–5–7

3 – 7- 4 – 9 – 1 – 6
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محاولة
2
محاولة
6

1
محاولة
2
محاولة

7

1
محاولة
2

8

7–8–4–2–9–3

8–2–4–7–1–9–5

6 - 8 – 3 – 9 – 7 – 1- 4

7–4–6–2–9–1–8–5

4–7–1–5–9–2–8–3

محاولة

8–5–2–6–8–5–7–2

1

–4

محاولة

6–5–2–4–9–3–1–7

2

8مجموع نقط الترتيب العادي( :أقصى نقطة = )16
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اختبار ذاكرة األرقام
الترتيب المعكوس

قاعدة توقيف االختبار :بعد اإلخفاق في محاولتين لنفس العنصر ،يجب تمرير المحاولتين معا لكل
عنصر ولو أخفق في المحاولة األولى.
تسجيل األجوبة :تسجيل كل األجوبة التي يقدميا الفرد
قاعدة التنقيط ٓ :أو ٔ نقطة بالنسبة لكل محاولة
العناصر  /المحاوالت

ٔ

ٕ

ٖ

ٗ
٘

الجواب

النقطة
(ٓ أو ٔ)

محاولة ٔ ٕ)ٕ-ٗ( ٗ-
محاولة ٕ ٘)٘-ٚ( ٚ-
محاولة ٔ )ٙ-ٕ-ٜ( ٜ-ٕ-ٙ
محاولة ٕ ٗ)ٗ-ٔ-٘( ٘-ٔ-
محاولة ٔ ٖ)ٖ-ٕ-ٚ-ٜ( ٜ-ٚ-ٕ-
محاولة ٕ ٗ)ٗ-ٜ-ٙ-ٛ( ٛ-ٙ-ٜ-
محاولة ٔ ٔ)ٔ-٘-ٕ-ٛ-ٙ( ٙ-ٛ-ٕ-٘-
محاولة ٕ )ٙ-ٔ-ٛ-ٗ-ٖ( ٖ-ٗ-ٛ-ٔ-ٙ
محاولة ٔ ٘)٘-ٖ-ٜ-ٗ-ٔ-ٛ( ٛ-ٔ-ٗ-ٜ-ٖ -
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محاولة ٕ )ٚ-ٕ-ٗ-ٛ-٘-ٙ( ٙ-٘-ٛ-ٗ-ٕ-ٚ
ٙ

محاولة ٔ )ٛ-ٔ-ٕ-ٜ-ٖ-ٙ-٘( ٘-ٙ-ٖ-ٜ-ٕ-ٔ-ٛ
محاولة ٕ ٗ)ٗ-ٚ-ٖ-ٜ-ٔ-ٕ-ٛ( ٛ-ٕ-ٔ-ٜ-ٖ-ٚ-
محاولة ٔ

ٚ
محاولة ٕ

-ٖ-ٚ-ٙ-ٕ-٘-ٛ( ٛ-٘-ٕ-ٙ-ٚ-ٖ-ٗ-ٜ
ٗ)ٜ-
-ٛ-ٔ-ٜ-ٙ-٘-ٖ( ٖ-٘-ٙ-ٜ-ٔ-ٛ-ٕ-ٚ
ٕ)ٚ-
مجموع نقط الترتيب العادي( :أقصى نقطة = )14
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 .1وصف األداة والهدف منها
 إن اختبار الكممات الخمس اختبار سيل وسريع التطبيق  :دقيقتان لتطبيقو ،إضافة إلى ما بين ٖ و٘يتاوح ما بين ٘ و ٚدقائق.
دقائق لتحويل االنتباه ،أي أن الزمن الكمي لالختبار ر
 -يكمن االختبار في تقديم الئحة من

٘ كممات ،ودراسة تذكر أو استحضار ىذه الالئحة لدى

المفحوص.
 يجرى اختبار الكممات الخمس عمى ثالث مراحل:المرحمة األولى :تكمن في دراسة تعمم الالئحة ،ويتعمق األ مر بالتأكد من المعمومات (أي الئحة الكممات
الخمس) قد تم تخزينوا فعميا في ذاكرة المفحوص (مرحمة التسنين أو الترميز).
 المرحمة الثانية  :القيام بنشاط آخر يكون اليدف منو تحول انتباه المفحوص لوقت كاف  :نقل رسم،تموين ...لمدة تتراوح بين ٖ و٘ دقائق.
 المرحمة الثالثة  :مرحمة التذكر المؤجل  :ويكمن في دراسة التخزين الفعمي بالذاك رة ،ويجب أن يساويعادة ٘ (تذكر حر  +تذكر مؤ ّشر).
 .2المبدأ والتنقيط
 إن قيمة النتيجة الكلية تساوي مجموع نتيجة التعمم عمى ٘ ،زائد مجموع نتيجة التذكر المؤجل عمى٘) ،وقد حدد المجموع في ٓٔ نقاط.
 إن نتيجة أقل من ٓٔ لدى المسنين تسمح بالكشف عن ٔ %ٜمن األشخاص ا لمصابين بمرضالزىايمر.
 إن نتيجة أقل من ٓٔ لدى األ طفال والمراىقين تدل عمى وجود صعوبات في تخزين المعمومات أواالحتفاظ بيا أو تذكرىا.
 -عموما ،في حالة كانت النتيجة أقل من

ٓٔ ،يجب توجيو المفحوص إلى مختص في عمم النفس

العصبي لتعميق البحث بالتقنيات المالئمة لذلك ،لمكشف عن مختمف المكونات المعرفية.
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اختبار الكممات الخمس

إرشادات
 .1تقديم الالئحة لممفحوص
يطمب من المفحوص قراءة الالئحة  " :اق أر ىذه الالئحة من الكممات بصوت مرتفع ،وحاول أن تحتفظ
بيا ،سأطمب منك استحضارىا الحقا".
 َم ْس ِج ٌد قَ ْي َوةٌوت
 َع ْن َكُب ٌص ْح ٌن
 ََّارةٌ
َ -سي َ

 .2مساءلة المفحوص
"ىل يمكنك أن تقول لي وأنت تنظر إلى الالئحة ،ما ىو اسم الحشرة؟"
"ىل يمكنك أن تقول لي وأنت تنظر إلى الالئحة ،ما ىو اسم آنية المطبخ؟"
"ىل يمكنك أن تقول لي وأنت تنظر إلى الالئحة ،ما ىو اسم البناية؟"
"ىل يمكنك أن تقول لي وأنت تنظر إلى الالئحة ،ما ىو اسم وسيمة النقل؟"
"ىل يمكنك أن تقول لي وأنت تنظر إلى الالئحة ،ما ىو اسم المشروب؟"
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يقمب المفحوص الالئحة

 .3مساءلة المفحوص من جديد
"ىل يمكنك أن تعطيني الكممات التي قرأتيا؟"

 .4بالنسبة لمكممات التي لم يتذكرها ،وفقط بالنسبة لهذه الكمماتُ ،يطمب من المفحوص ما يمي:
"ماذا كان اسم  "....واعطاء المؤشر المالئم لمكممة التي لم يتذكرىا (مثال :لم يتذكر كممة "قيوة" ،نطرح
سؤال "ماذا كان اسم المشروب؟")

 .5احسب عدد األجوبة الصحيحة = نتيجة التعمم
إذا كانت النتيجة تساوي ٘ :معناىا أن تسجيل المعمومات كان فعميا؛ وعميو نمر المرور إلى المرحمة
(.)ٙ
إذا كانت النتيجة أقل من ٘ :تشير باإلصبع إلى الكممات التي لم يتذكرىا ،ثم نقمب الالئحة ،ونطمب من
المفحوص الكممات التي لم يتذكرىا أثناء جوابو عمى مؤشراتيا  .اليدف م ن ىذه العممية ىو التأكد من أن
المفحوص قد سجل كل الكممات بشكل جيد.

 .6متابعة االختبار من خالل القيام بأنشطة أخرى
اليدف من ىذه العممية ىو تحويل انتباه المفحوص لمدة زمنية تتراوح بين ٖ و٘ دقائق .مثال ،من خالل
القيام بأنشطة أخرى من مثل :نقل رسم ،ترتيب مكعبات ،تموين صورة أو شكل...
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 .7مساءلة المفحوص من جديد
"ىل يمكنك أن تعطيني الكممات الخمس؟"
بالنسبة لمكممات التي لم يتذكرىا ،وفقط بالنسبة لياتو الكممات ،نطمب منو:
"ماذا كان اسم  "....واعطاء المؤشر المالئم لمكممة التي لم يتذكرىا

(مثال :لم يتذكر كممة "سيارة"،

نطرح سؤال "ماذا كان اسم وسيمة النقل؟")

 .8احسب عدد الجوبة الصحيحة = نتيجة الذاكرة

 .9المجموع الكمي لمنقط = نتيجة التعمم  +نتيجة التذكر المؤجل
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دورة التدريب التربوي وإعداد املعلمين -محاضرة البرفسور بنعيس ى زغبوش  /مختبر العلوم املعرفيت فاس

اختبار الكممات الخمس
التاريخ:
االسم الشخصي:
االسم العائمي:
السن:

....................

....... ................

.........................

...............................

المستوى الدراسي:

......................

ضع عالمة ( )Xلإلشارة إلى األجوبة الصحيحة التي تم تذكرىا بعفوية أو من خالل مؤشر التذكر.

التعمم

الذاكرة

(تذكر لحظي)

(تذكر مؤجل)





بناية:

س ِج ٌد
َم ْ
مشروب:
قَ ْه َوةٌ

حشرة:
وت
َع ْن َك ُب ٌ
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النتيجة5 / 

آنية المطبخ:



ص ْح ٌن
َ
وسيمة النقل:
س َّي َارةٌ
َ


النتيجة5 / 

النتيجة العامة (مجموع النتيجتين)

10 /

انقل الرسم أدناه
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مهمة لمتسمية
القيام بعمميات حسابية (الجمع والطرح) .االنطالق من العدد ٓ.
من اليمين إلى اليسارٔ+ :
من اليسار إلى اليمينٔ- :
من فوق إلى تحتٕ+ :
من تحت إلى فوقٕ- :
وضع ناتج العممية في المربع المالئم التجاه السيم ،ثم إتمام العممية بيذه الطريقة.
دقيقتن (.)2
ا
المدة الزمنية لمهمة التسمية هي:
ٓ
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