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 ملخص البحث

أكدت المالحظات الخاصة بمكونات الذاكرة العاملة، أن لهاا ظااا ت ثمتلات تاز ثخاليع المعلوماات 
هاا أنظماة لاصاة غتلاالم المعلوماات أفنااا تهمهاا لاوياا ظاساتدعاا ا بلاكم تز نفاس لظظاة ولولهاا، ظب

ل مباشار  ظلقااد ساعت الد اسااة الظالياة يلااو ثقادوم ثوماايع حاو  يثمااال عملياة الفهاام اللااو  المن قااز لمهااا
الظارظ  ماع حلاال عالاتهااا بكام ماع مااد  الاذاكرة العاملاة ظمساتويات ثنلااي ها، ظألريات الد اساة علااو 

ثالملااذ ال اات الخااامس ايغتااادا ز غدظلااة الكوياات، ظاساامت يلااو م مااوعتلع يحااادا ما  ( ثلملااذا مااع99)
( ثلملاااذا لاااذظ  الماااد  القللااام، ظاسااامت  ااام م موعاااة 44( ثلملااذا لاااذظ  الماااد  الكخلااار، ظاأللااار  )50)

عااادل التنلاااي  (  –المااانخف   –منهماااا يلاااو فاااال  م موعاااات ألااار   اااز )م موعاااة التنلاااي  المرثفااا  
ساامةية ظب اارية ماا  مهااال الظاارظ  غر ناات علااو أن الفهاام اللاااو  المن قااز لمهااال ظبإسااتخدال ثكنيكااات 

ال  الظرظ  ثأفر بمد  الاذاكرة العاملاة ل االع م موعاة الماد  القللام ثاأفرا، ماةيفا، ظثاأفر أو اا  باالت
رظ  مساااتويات ثنلاااي  الاااذاكرة العاملاااة ثاااأفرا،  خلااارا، غلنماااا لااام قتاااأفر الفهااام اللااااو  المن قاااز لمهاااال الظااا

 اإلطااا  النظاار  لتفاعاام غاالع مااد  الااذاكرة العاملااة ظمسااتويات ثنلااي ها، ظثاام ثفساالر النتااا   تااز مااوا با
  ظالد اسات السابقة
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 مستويات تنشيطهادراسة تجريبية ألثر مدى الذاكرة العاملة و

 *لتالميذ المرحلة االبتدائية لدولة الكويت المنطقيفي الفهم اللغوي 

 دكتور/ ناصر شباب المويزري

 ألستاذ المساعد بقسم علم النفسا
 الكويت -كلية التربية األساسية 

 دكتور / موسى محمد األنصاري

 األستاذ المساعد بقسم علم النفس
 لكويتا -كلية التربية األساسية 

 دكتورة / فوزية عبدهللا التركيت 

 األستاذ المساعد بقسم علم النفس
 لكويتا -كلية التربية األساسية 

 مقدمة :

تاااارن النظريااااات المعرنيااااة أن  نااااال غنيااااة من  يااااة عقليااااة ملااااتر ة ثقاااات ظ اا أواا األتااااراو تااااز ثف
تااز يلااو أن القواعاد ال  Bruner, J. (1999)الم االلع الخاصالع باللاااة ظالتفكلار  ظلقااد أشاا   غرظناار  

 ثسااتخدل تاااز اللااااة  ااز نفاااس القواعاااد التااز ثساااتخدل نيماااا بعااد تاااز عملياااات التمتلاام الرمااال  النامااا ة،
تالتفكلر المن قز  ما قر   غرظنر  وظاد  بلاكم لفظاز ظماع فام ثكاون لا  ل اا   ملاتر ة ما  اللااة 

ااااة   ظالل Transformalityظالقاغلياااة للتظويااام  Flexibilityظالمرظناااة  Productivityتاااز اإلنتالياااة 
م قاادلم ال فاالو ريااة بالنساابة ي ثقاااا التفكلاار، ظثسااتخدل اللاااة تااز التفكلاار مااع لااال  التااراكم، ظعناادما 

 ( سنوات تإن  وست ي  استخدال التفكلر الرمل   7-5المرحلة اإللرا ية تز عمر مع )
 ظيست ي  ال فم ماع لاال  اواعاد التلا ي  الخلئاز أن و خاا القواعاد األساساية للااة علاو الوااا   ماا

ع ظبااااظ  وقاااو   غرظنااار   ظثنماااو عملياااات التمتلااام العقلياااة  ماااا أظ و  ااام ماااع  غياليااا  ظبلرنااال ظ وساااالق
 ظلوونو  ظالتز ثتمتم تز أن:

 نم  التمتلم العقلز الداللز السا د الذ  وستفلد من  ال فم قتالر بظد العمر   -1
شاكا  األشكا  المتألرة مع عمليات التمتلم العقلية لاال  العملياة اي ثقا ياة ثكاون أكتار ااوة ماع األ -2

 المبكرة منها  

ثقااول  يااة ي ثقاول باسااتبعاو األشاكا  المبكاارة عنهاا، تإنهااااألشاكا  المتااألرة ماع عمليااات التمتلام العقل -3
 (  Kosslyn, S. 1980بالتقللم مع أ ملتها )

ظالمالحاام مااع لااال  اسااتقراا نتااا   الد اسااات السااابقة، و ااد أن الد اسااات التااز حاظلاات استكلااا   
لمراحام  از و اساات طخيعة العالاة غلع مكونات التمتلم العقلز المختلفة تز مرحلة ا ثقا ية ظعخر  اذ  ا

الللة، ظأن الد اسات النفسية التز حاظلت التأكد مع  ذا الارن العال السااغا ااد اامات بالفعام باالتر لل 
علو شاكم ظاحاد تقا  ماع أشاكا  عملياات التمتلام العقلاز  اللااة تقا  ن ااد لااات نتا  هاا  لار متساقة 
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 يلو حد  خلر  
ااااة غااالع ماااد  الاااذاكرة العاملاااة اللفظياااة ظمساااتويات ظثظاااظ  الد اساااة الظالياااة استكلاااا  طخيعاااة العال

 ثنلي ها تز الفهم اللاو  المن قز لتالملذ المرحلة ايغتدا ية  
ن ظ نال فالفاة نمااذن نظرياة لفهام ظلد اساة ا ثقااا الفهام اللااو  المن قاز لاد  األطفاا   از: النماوذ

ات فام النظريا E. Kantويم  انات  ظالنظرية العقلية لد   يومان D. Humeاألمخريقز لد   ووفلد  لول  
 السااااااااايكولولية المعاصااااااااارة حاااااااااو  الساااااااااخخية  ماااااااااا ثمتلااااااااات بلاااااااااكم لاااااااااا  لاااااااااد   لاااااااااان غياليااااااااا  

G. Piaget  ظحاو  عالااة الساخخية بالق ادوة  ماا ثمتلات بلاكم لاا  لاد    اا ت ،Hart  ظ او ن  ،
Horn   ظسلر  ،Searle (Bloom, L. and Capactides, J., 1987  ) 
د اساااات تاااز  اااذا الم اااا  معتمااادة علاااو ا ثقااااا الساااخخية علاااو أساااا  يحاااد   ااااثلع ظلقاااد ثقااادمت ال 

 الولهتلع السابقتلع  لهلول ظ انت   
ظلكع لعم أغرز متا  علو  ذا الت و ،  و الت و  الاذ  ادما   غياليا   ما ادا  بلاكم لاا  نيا   

  اام ناب اإلمخريقاز منهاا، ظ علاو ال ااب  الف ار  العقالناز الخلولاولز للمعرتاة،  اذا   ام عادل ينكاا   لل ا
 ثأكلد  علو التناا  الوامع تز التظدقد الف ر  للتفكلر السخخز للراشدقع  

ظلقاد أشااا   غياليا   يلااو أن األطفااا  اخام سااع الساابعة أظ التامنااة ي وكونااوا اااو يع علااو ايسااتدي   
ل ياال اإللرا از القااو  علاو الذ  قتعلا باحتمايت  تلرة تز نفس الوات، أ  أنهم وفتقدظن ااوة التفكلار ا

  التز وظتالونها لاللتيا  ماع غالع يمكاناات عدقادة لترثلاب األماو  Reversalبعمليات التفكلر العكسز 
ة، أظ األحادا  أظ ثنظيمهاا تاز نفااس الواات، غلنماا قااتمكع طفام التامناة ماع أن وسااتخدل  اذ  القاوة العقلياا

ون ال اااب  المملاال للتفكلاار لااد  ال فاام ال ااالر ظيكاا –ظمااع فاام وقااول غتكااويع النظااال الظ يقااز ل حاادا  
)اخاام ساااع السااابعة( أظ )التامناااة(  اااو متابعااة مساااا  النلااااع نفساا  مااامع شااارظع الواااا  المظااادوة، أماااا 
التفكلاار العكسااز تلت اامع ايغتعاااو عااع متاام  ااذا النلاااع المباشاار، ظمااع فاام التكااويع اإللرا ااز العقلااز 

 ال الظدظ   الداللز لمفهول التتاب  أظ الترثلب أظ نظ
وقااول باكتسااات التفكلاار السااخخز عخاار الاالمع علااو أسااا  نلاااطاث  ظنلاااطات ا لااريع التااز ظال فاام  

ثظد  التالر ظمع لال  مالحظات ال فم لمظا ر اينتظال ظاي ثباع تاز العاالم الاذ  ثظاد  نيا   اذ  
مليااات الخاصااة باكتسااات التالاارات، باإلماااتة يلااو العمليااات المختلفااة للن اا  ظالااتعلم ظالخخاارة، تااإن الع

اللاة ظالتفااعالت اللاوياة التاز ثظاد  غالع ال فام ظا لاريع لهاا وظ  اا الهاال تاز ثظساع مهاا ات التفكلار 
المن قز لد  األطفا ، ظمع لال  الخ ات اللااو  الاذ  وساتم  يليا  ال فام  تماع الممكاع أن قتعارن 

 عاااااااااالظ السااااااااااخخز ااااااااااذا ال فاااااااااام لاااااااااابع  الكلمااااااااااات التااااااااااز ثاااااااااااو  باااااااااا  يلااااااااااو اكتلااااااااااا  ااعاااااااااادة ال
Causal attribution  تااز الوااا   ال خيةيااة، ظمااتال  عنادما وساام  ال فاام أحاد األشااخا  ظ ااو و لااب

مناا  أي قلقااز بااالكوت الللااالز بعلاادا  ألناا  سلنكساار،  نااا ثكااون اللاااة أحااد الم اااو  األساسااية للااتعلم 
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 الخا  بالرظاب  السخخية غلع الواا    
ظو  ثتلاقاد ماع ألام و اساة المراحام اي ثقا ياة المختلفاة الخاصاة ظلال  السنوات األللرة، غدأت الب 

باكتساات ال فاام للتفكلاار الساخخز، ظاااد وا ت لالتااات عدقاادة حاو  العماار الااذ  قاتمكع عنااد  ال فاام مااع 
ظلاد أن أطفاا   Piaget, L. (1979)ال ياال غهاذا التفكلار بلاكم  افا  ظتاز و اساات مبكارة  لخياليا   

كملاون ال الا النااا  ماع و( سانوات ااد 7-2)ماع  Preoperationalلعملياات مرحلة التفكلر ما اخام ا
 ز  المهال الخاصة بإكما  ال مم بةبا ة ثد  علو النتي ة  ما لو  انت  ذ  النتي ة  ز السخب المن ق

ظاد أشا ت و اسات عدقدة أن بع  القاد ات المعرنياة التاز ثلاتمم علاو الترثلاب ظالتفكلار العكساز  
ة ثمتاام اااد ات يزمااة ظأساسااية بالنساابة للمهااا ات اللاويااة التااز ثقاات ظ اا ال ماام الملااتملظالت اانيف اااد 

ز ظلالصاة النتاا   التاز ثوصام يللهاا البااحتون  از أن اسات ابات األطفاا  ثت ااظ  –علاو  ألن  أظ  يذا  
سنوات،  اذل   اان  10سنوات، ظتز مهال التعر  عع سع  8مستو  ال دتة تز مهال الفهم عع سع 

 % مااع التباااقع الخاااا  بالااد لات اللاوياااة، ظ ااان الاااتمكع28واا المعرتااز ااااو ا  علاااو التنخااا غنسااابة األ
مااا أناا  ظأن تهاام  ألن  ظ  يذا  قرثقااز ثااد ي يا    –المعرتااز مالزمااا  تااز حدظفاا  أظ سااابقا  للااتمكع اللاااو  

 اثسااا  م   غيالي   با ثقاا بع  القواعد اإللرا ية أظ العملياثية  –قرثب  
( Emerson, H. and Gekoski, W. 1980) 

ظثلاالر لمياا  الد اسااات التااز ألرياات حااو  التفكلاار السااخخز لااد  األطفااا  أنهااا ثتفااا ماا  مااا طرحاا   
( ساانوات  ااز 8-6 غيالياا   منااذ ظااات مبكاار، ظبلااكم عااال ثلاالر  ااذ  الد اسااات يلااو أن المرحلااة مااع )

م ال فام ال ااالر ماع مسااتو  ثفكلار مااا مرحلاة حاسامة تااز ا ثقااا ال فاام، تهاز مرحلااة قتظارل تلهاا عقاا
اخاام العمليااات يلااو مسااتو  ثفكلاار العمليااات المظسوسااة، ظيتعلااا  ااذا المسااتو  أساسااا   بعمليااات ثظوياام 
الواااا  مااع لااال  نلاااطات والليااة قااتم ث ميعهااا تااز أنظمااة متماسااكة ااغلااة للعكااس، ظياااو  ثلاقااد تهاام 

ع، ظثنااا  التمر ال حاو  الاذات يلاو حادظ  عمليات العكس، ظثظسع عمليات ثفهم ظلهة نظر ا لري
تهم لدقد للواا ، ظثلاقد تز المن  ية ظالموموعية، ظحدظ  ثالرات ملظواة تز اد ات الت انيف ظتاز 

 (Hetherington, E. and Parke, R. 1990)تهم المفاهيم 

ة عنااد ظماا  ذلاا  ثظاام  نااال بعاا  ال ااعوبات التااز قوالههااا األطفااا  عنااد ال يااال بالعمليااات العقلياا 
غيات الموموعات ظالواا   ظالخ ا   مع أمامهم، تار م أن ال فام ومكنا  التعامام ما  الموماوعات 
 والليا ، يي أن النلاطات ظالموموعات و اب أن وكاون لهاا ظلوو اا الاوااعز، أن عملياات ثفكلار ال فام

عز تإناا  ز العااالم الااوااثتعلااا أكتاار بااالواا  ال خيعااز الةيااانز، أمااا أألشااياا التااز ي ثكااون ممتلااة مبكاارا  تاا
غياليا   و عب التعامم معها عقليا ، أن ذل  قتم تز المرحلة الرابعاة ظاألللارة ماع اي ثقااا العقلاز لاد   

  Formal Operations (Wright, D. 1978)ظ ز مرحلة العمليات اللكلية أظ ال و ية 
للمعلومااات أناا  ثولااد قت ااع مااع لااال  نتااا   بعاا  الد اسااات تااز م ااا  الفهاام اللاااو  المن قااز  
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عوامم  تلرة ثرثب  ظثافر ني ، لعم مع أ مها ظاد ند  ثماما  تز الد اسات السابقة ماد  الاذاكرة العاملاة 
اللفظية، ظعندما ثم ثناظلها تز بع  الد اساات ن اد أنهاا ااد أ ملات ل اا   ال مام أظ الكلماات التاز 

 لااة الامااون ظالتااز  ااز تااز حالااة يلااو اسااتخدمت تااز ثظدقااد ا مااع حلااال و لااة اللاالود ظالتعقلااد أظ و
التأقلد الت ريخز، ظمع العوامم األلر  مساتويات ثنلاي  الاذاكرة العاملاة اللفظياة، ظااد أ مام  اذا العامام 
تز لمي  الد اسات السابقة، ظ ذا العامم لام ثافلا  بعا  النمااذن التاز ثناظلات الاذاكرة العاملاة اللفظياة، 

لبظااال الظااالز علااو المفظوصاالع ساامةيا  ظب ااريا  تااز  ن ظاحااد، ظاااد ثاام التيااا  عاارن المعلومااات تااز ا
حلال وستمعون للمهمة أظي  فم وقوماون غتسا للها تاز ظ ااة لاصاة ثعاد لاذل ، حلاال ين التمتلام السامعز 
ظالب ر  للمعلومات وعتخران مكونان ترعيان للمكون التنفلذ  المر ال  للاذاكرة العاملاة  ظتاز  اذا ولالر 

( يلو أن مكون الظالل اللفظز تز الذاكرة العاملة قتكون مع مكوناات Baddeley, A.1990 باولز  )
حفام ساامةية ظب اارية مكانيااة، ظمكاون مااب  أظ ثظكاام مر اال  ظلميعهااا ثقاول غاادظ    يسااز أفناااا الفهاام 
اللاو  المن قز للمعلومات، تمكون الظفم السمعز وظتفم بالمعلومات لفترة زمنية بساي ة ظيقاول بعملياة 

ساامعز للمتلاارات المختلفااة ظعااع طريااا التفاعاام الظاااو  غاالع عمليااة اإلو ال الساامعز للمتلاارات اإلو ال ال
ظثكرا  المعلومات، تإن  ذ  المعلومات ثخالن تاز  اذا المكاون ظيساتدعو بعاد ذلا  حالع الظالاة يللهاا، 

ل اب  كما وقول مكون الظفام الب ار  المكاانز بايحتفاال بالمعلوماات التاز انتقلات يليا ، ظيقاول مكاون ا
أظ الاااتظكم المر ااال  غااادظ  المنلااا  لتلااا  المعلوماااات أفنااااا ايحتفاااال غهاااا تاااز  ااام ماااع مكاااونز الظفااام 

 السمعز ظالب ر  ظذل  عندما قتلقو المتلرات المختلفة سواا انتقلت يلي  سمةيا  أل ب ريا   
املة ( أن مظتو  الذاكرة العJust, M. and Carpenter, P. 1992ظ نا قر   لاست ظ ا بنتر  ) 

 اااو معلوماااات نلااا ة وا ماااا ، ظبالتاااالز و اااب العمااام علاااو زيااااوة نلااااطها باساااتمرا  عاااع طرياااا عملياااة 
التنلااي  بااارن ثاادعيم ظاااا ت التخااليع أظ الت هلاال أظ  للهمااا معااا ، ظ اام عن اار قاادلم يلااو الااذاكرة 

ة أل ال ملاالعاملة ل  مستو  معلع ظي قتوات ثنلي   علو ما يذا  ان  ذا المساتو   او مساتو  الكلماة 
 أل المومود  

ومكااع أن نسااتخل  أن الااذاكرة العاملااة ث ماا  غاالع نظاااملع  مااا التخااليع ظالت هلاال معااا ،  –يلماااي   
ظ مااا ا ااالران المااد ، ظ اااز ثلااتمم علاااو نظاااال مر اال  ثنفلاااذ  لاا  نظااااملع تاارعللع  لاااريع، أحاااد ما 

حرظتاا   انية ساواا أكانات أعاداوا  أظلمعال ة المعلومات اللفظية ظا لر لمعال ة المعلومات الب رية المك
ظثخلينهااا لظاالع الظالااة يللهااا أفناااا عمليااة الفهاام اللاااو  المن قااز، ظيظكاام  اام نظااال ترعااز مخاالن نلاا  
 أساس  التلفم ظالتب ر، ظثنلا   ام المكوناات الفرعياة ظتقاا  لمرظناة عملياة ث هلال المعلوماات تاز ماوا

هاا تاز حالاة يلاو ملياد ماع التأقلاد الت ريخاز وساعو مت لبات المهمة المعرظمة  ظ ذ  الت او ات لميع
 البظال الظالز يلي   

 اإلطار النظري للبحث : 



 

 
(378) 

 دراسة تجريبية ألثر مدى الذاكرة العاملة ومستويات تنشيطها في الفهم اللغوي المنطقي

 

 9200 أكتوبر –عشر  اسعالتالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

لقااااد عرتاااات الااااذاكرة العاملااااة بالااااذاكرة ا اااالرة المااااد  لااااال  تتاااارة الساااابعلنات ظالتااااز ثقااااول غتخااااليع  
ثلاا  المعلومااات بااارن اسااترلاعها بعااد تتاارة ا االرة حلااال لاام وكااع مفهااول الااذاكرة العاملااة اااد غاارز تااز 

 الفترة  
( يلو الذاكرة ا الرة الماد  علاو أنهاا مانظم مااات للمعلوماات 1991تلقد أشا   كانتو  ظ لرظن  ) 

ة ومكع ايحتفال تلها بمقدا  مظدظو مع المعلومات، ظلكاع ثظتاو  الاذاكرة العاملاة علاو سالو يات مر با
رة العاملااة ثقااول غتخااليع متاام ايسااتدي  ظحاام المسااكالت  ظلكااع ثاار  ظلهااات النظاار الظدقتااة أن الااذاك

المعلوماااات ظالنتاااا   ال ل ياااة التاااز قاااتم التوصااام يللهاااا لاااال  سلسااالة ماااع العملياااات المااتاااة باساااتخدال 
 استراثي يات أكتر ثنظيما   

( يلو الاذاكرة العاملاة علاو أنهاا نظاال وقناامز نلا  وعمام 380:  1998تلقد أشا   تتظز الليات  ) 
 مع مت لبات الت هلل ظالتخليع معا ، ظمع فم تهز مكاون ث هلال  نلا مع لال  التر لل التلامنز لكم 

و قنقم أظ وظو  يلو الاذاكرة طويلاة الماد  ظينقام أظ وظاو  منهاا، ظثقاا  تاعللتهاا ماع لاال  ااد ثها علا
حماام  ميااة صااالرة مااع المعلومااات حلتمااا قااتم ث هلاال ظمعال ااة معلومااات ألاار  يمااانية لتتكاماام ماا  

   مت لباات المواات، ظ از ثهاتم غتفسالر ظثكامام ظثاراب  المعلوماات الظالياة ما األظلاو مكوناة ماا ثقت اي
 المعلومات الساغا ثخلينها أظ ايحتفال غها  

الاذاكرة العاملاة  مكاون ماع مكوناات النماوذن ( يلاو Klement. D. 1996 : 81ظينظر  كلمنات  ) 
ل ظحاااام الملااااكالت ظاشااااتقا  المعرتااااز العااااال لت هلاااال ظمعال ااااة المعلومااااات ظثااااافر علااااو عمليااااة اإلو ا

معلومااات لدقاادة، ظ ااز ثقااول بمعال ااة ظثعاادقم المتلاارات الخلئيااة التااز قتعاارن لهااا الفاارو، ظ ااز ثخاات  
ئاز غتظللم ظمقا نة ما  و مخلظن تز الذاكرة طويلة المد  ظذل  عنادما ثقاول غتظدقاد صافات المتلار الخل

 ايستدعاا المباشر للمعلومات   للفرو، ظ ز ثقول بالت هلل اإل او  للمعلومات ظالمتمتم تز
( يلااو ماا ثناظلاا   كلمنات  يلااو أن الاذاكرة ا االرة Norman, DF. 1993 : 13)ظي ايف  نو ماان  

عال ااة المااد  ثعتخاار مكونااا  أساساايا  للااذاكرة العاملااة، ظمااع ظاااا ت الااذاكرة العاملااة أنهااا ثقااول غت هلاال ظم
معلوماات ال دقدة التز ثرو للفرو، ظثقول باساتدعاا الالمعلومات ظثظويلها، ظ ز بمتابة مخلنا  للمعلومات 

لفاارو ماع الاذاكرة طويلااة الماد ، فام ثقااول بإوماان  اذ  المعلومااات ما  المعلوماات ال دقاادة التاز وساتقخلها ا
ظثنت  معلومات ألر  لدقدة ثتناساب ظطخيعاة المواات الاذ  قتعارن لا  الفارو  ظماع  اذا المن لاا قار  

  اشر للمعلومات قتم مع لال  الذاكرة العاملة ظالذاكرة طويلة المد   نو مان  أن ايستدعاا المب
نموذلاا  للاذاكرة العاملاة وساتخدل  (Baddeley, A. and Hitch, G. 1995)ظاادل  بااولز ظ لات    -

تااز الفهاام ظتااز عمليااة ايسااتدعاا المباشاار للمعلومااات، ظثقااول تكرثاا  علااو أن الااذاكرة العاملااة  نظااال 
غتخليع ظمعال ة  مية صالرة مع المعلومات مع ألم ين از المهاال، ظيادظ   اذا ا لر المد  ثقول 

النمااااوذن حااااو  فااااال  مكونااااات أساسااااية للااااذاكرة العاملااااة ثااااتظكم تااااز نظااااال نقاااام ظثلااااالم ظثمتلاااام 
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  -المعلومات، ظثتظدو  ذ  المكونات تز :
  The central executiveالمكون التنفييذ المركزي  -1

 م ااد  المر اال  للمعلومااات األساسااية التااز قااتم ثمتللهااا ظثلاافلر ا تااز الااذاكرة،ومتاام  ااذا المكااون ال 
هااو كمااا أناا  ومتاام الااذاكرة المااتااة للااذاكرة العاملااة ظيقااول غتخااليع المعلومااات تااز نفااس لظظااة ولولهااا، ت

 المدلم األساساز المتواا  للمعلوماات،  ماا أنا  المسائو  عاع اإلنتاان الفاو   للمعلوماات، ظيتظادو عمام
نساا المكون تز التالز: ثنسلا ظثرثلب األنل ة اينتباهية الالزمة للتظكم تاز مساا  المعلوماات )م ذا 

،  ماا أنا  قنساا أواا  ام مااع مكاونز الظاالل اللفظاز ظمسااووة strategic coordinatorاساتراثي ز( 
لااا نيمااا قتعالااتظكم تااز ثنظاايم العمليااات األساسااية المر ليااة ظاثخاااذ القاارا   –الت هلاال الب اار  المكااانز 

 ثنظاااايم التفكلاااار ظالتعخلاااار اللاااااو  أفناااااا ايسااااتدعاا المباشاااار –غتظدقااااد المعلومااااات المااااراو اسااااتدعاا ا 
ع نقم المعلومات مع الذاكرة ا لرة المد  يلاو حاوالل التخاليع بالاذاكرة طويلاة الماد  عا –للمعلومات 

 ( يلاو المكاون Morris, N. 1999طريا التمتلام المتتاالز ظالمتتااب  للمعلوماات  ظلقاد أشاا   ماو يس  )
ن أالتنفلااذ  المر اال  علااو أناا  المساااحة المتب يااة  لاار المعرظتااة مااع الااذاكرة العاملااة ظذلاا  عناادما ظلااد 

 اسااتدعاا بعاا  مهااال األعااداو ي قتااأفر بالتاادالم اللفظااز أظ غتاادالم أوااة مهمااة فانويااة ملاااغهة  ظيلاالر
مكاون التنفلاذ   او أساا  الاذاكرة العاملاة، ( يلاو أن الLinder, M. et al. 1994 لناد  ظ لارظن  )

 attentional control systemظ  ام أن ساعت  ثكاون مظادظوة يي أنا  ولاب  منظوماة ماب  انتباا ز 
مسائولة عااع مااب  ظثرثلاب العمليااات المت اامنة تاز التخااليع ظالت هلاال ا الر المااد  للمعلومااات، ظلقااد 

ياة المعلوماات عناد حادظ  ثلاتت للمت لباات اينتباهيحظوا أن استدعاا الفرو للمعلومات قتأفر غتادالم 
 للمكون التنفلذ  المر ل   

( أن الاذاكرة العاملاة ماع حلاال Just, M. and Carpenter, P. 1992ظيار   لاسات ظ اا بنتر  ) 
املاة و ما  عالاتها بفهم التراكلب اللاوية ثقاغم المكاون التنفلاذ  المر ال ، ظلقاد اادما ث او ا  للاذاكرة الع

  -ل ا   التخليع ظالت هلل معا  ظيت ع مع لال  ما قلز:غلع 
  أن مظتاااو  الاااذاكرة العاملاااة  اااو معلوماااات نلااا ة بلاااكم مساااتمر، ظبالتاااالز يغاااد ماااع العمااام علاااو 

 
ماااع ألااام وعااام أ  ماااع  activation processesزيااااوة نلااااطها عاااع طرياااا عملياااات التنلاااي  

 ظاا ت التخليع أظ الت هلل  
  ماااات الداللاااة علاااو مساااتوا ا ماااع حلاااال  ونهاااا  لماااة أظ حااار  أظ عااادو أظ ي قتواااات ثنلاااي  المعلو

لملة، ظينتلر  ذا التنلي  ماع عن ار  لار والام نظاال ينتاان المعلوماات ظذلا  تاز شاكم وا ار  
 ثتابعز، تقد وظد  ذل  التنلي  مع لهة، فم قتكر  مرة ألر  مع لهة ألر  

   انات  اذ  العملياات ثلياد علاو ساعة الت هلال تاز ثنلي   م العمليات الالزمة إلثماال المهماة، تاإذا
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الاذاكرة العاملاة تاإن مظاااظيت ثنلاي   اذ  العمليااات ساو  وختللهاا حتاو ث اام لمساتو  و ابع نياا  
التنلااي  الكلااز والاام حاادظو الااذاكرة العاملااة التااز ثساامع باا  وظن أن وكااون ذلاا  علااو حسااات سااعة 

العالاة التز ثنلاأ غالع التخاليع ظالت هلال تاز  التخليع المالزمة إلثمال المهمة أو ا ، ظعلو  ذا تإن
الاذاكرة العاملاة ثاتم ظتقاا  لخ اة ثوزيا  ظيظهار  اذا التوزيا  بلاكم أكتار عنادما ث ام عملياة التنلااي  

 يلو حد ا األا و  

  عندما ثكون المهمة صةبة تإن م الب الت هلل ستكون ب لئة ظاد وظد  تقدان لبع اها، ظالعكاس
كاااون المهماااة ساااهلة تاااإن م الاااب ث هلل اااا ثكاااون ساااريعة ظثقااام  ناااا صاااظيع  بمعناااو أنااا  عنااادما ث
 احتمايت النسيان أظ الفقدان  

  The articulatory Loopمكون الحاجز اللفظي  -2
وقول  ذا المكون غتخليع عدو مظدظو مع المعلومات اللفظية ظالتعخلرات اللاوية عاع طرياا ثروقاد ا  

مااات الساامةية الظساااية التااز وكتسااخها الفااارو مااع لااال  حاساااة أظ ثسااميعها، ظيقااول أو ااا  غتخاااليع المعلو 
السااام ، تعنااادما ثلااافر المعلوماااات تإنهاااا ثنتقااام مباشااارة يلاااو الظاااالل اللفظاااز، ظ ذا لااام وكااار  الفااارو  اااذ  
المعلومات تإنها ثتعرن للنسيان ماع  اذا الظاالل، ظيقاول غتنلاي  ثلميظاات م ااو  العملياات التنفلذواة 

 اناات المهااال اللاويااة ظاللفظيااة المعرظمااة ثكااون صااةبة  ظلقااد أشااا   باااولز المر ليااة تااز حالااة مااا يذا 
 Phonemicظ لاات   يلااو أن  ااذا المكااون قتكااون غاادظ   مااع مكااونلع تاارعللع  مااا: المخاالن الفااونيمز 

store  ظ ااو مخاالن لااا  بالوحاادات ال ااوثية اللاويااة ظانتقالهااا ظ و اكهااا، ظيقااول  ااذا المخاالن غتخااليع
( فانياااااة  ظلقاااااد أشاااااا  20تاااااز ثرثلاااااب متسلسااااام ظلااااا  ساااااعة مظااااادظوة ي ثت ااااااظز )المعلوماااااات اللفظياااااة 

( يلو أن  ذا المخلن الفاونيمز ي ومكاع ثوايفا ، أظ أن وقاول Richardson, J. 1994  يتلا وسون  )
بعمل  يي بعد أن ثتلاب  ساعة الت هلال للمكاون التنفلاذ  المر ال ،  ماا أنا  لامام أظ  لار نلا  ظثارثب  

لفترة التاااز وق ااالها الفااارو تاااز ثكااارا  المعلوماااات التاااز قتعااارن لهاااا بلاااكم مااامنز )أ  ساااعة ثخلينااا  باااا
ثكرا  ااا ساامةيا (  ظلقااد نلااأت تكاارة  ااذا المخاالن الفااونيمز مااع ثظللاام غيانااات أزمنااة الرلاا  للمعلومااات 
المن واة ظذل  عندما يحم  باولز ظ لت   أن  ذ  األزمنة ثعتماد بلاكم أساساز علاو طخيعاة اسات ابة 

وصلع ظعلو عدو المقاط  الم لاوت مانهم الاتلفم غهاا  ظالمكاون الفرعاز التاانز  او عملياة ال اب  المفظ
ظ ز العملية التز ثاتظكم تاز المعلوماات اللفظياة التاز ثادلم  articulator control processاللفظية 

   ظلقاد أكاد مكون الظالل اللفظز ظثت مع استخدال أللاا الكالل  وسللة للتلظو بالمعلومات اللفظية نيا
( علاو أ مياة وظ  العالااة التفاعلياة غالع اإلو ال Gupta, P. and Brain. M. 2003 لوبتا ظبريع  )

الساامعز للمتلاارات ظمكااون الظااالل اللفظااز التااز ثاااو  يلااو ثمتلاام ظثلاافلر ظثخااليع الماادلالت اللاويااة 
يسااتدعاا المباشاار الساامةية فاام يعاااوة ثنلااي ها ماارة ألاار  تااز صااو ة مخرلااات صااوثية لفظيااة أفناااا ا

للمعلوماات، يذ أن ثمتلام المعلوماات قخادظ تاز الخداوااة مرثب اا  غنلااع العملياات السامةية اإلو اكياة، ظتااز 
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النهاوة غنلاع مكون الظالل اللفظز للمعلوماات، ظيا اد  لوبتاا ظباريع  علاو أ مياة وظ  التكارا  اللفظاز 
 ,Klappاا المباشر لها  ظلقد أشا   كالت  )للمعلومات تز ثنلي  المعلومات ظ لرالها أفناا ايستدع

S. 1991 يلو وظ ة أطلا عللها بالدظ ة اللفظية للمعلومات ظذلا  عنادما يحام انخفاماا  تاز اساتدعاا )
المفظوصاالع المباشااار ظالفااو   للمعلوماااات عناادما طلاااب ماانهم التظاااد  أظ الااتلفم بأشاااياا  لاار مرثب اااة 

ب ااااريا ، ظلقااااد أشااااا  يلااااو حاااادظ  ثلااااتت للمعلومااااات  بمهمااااة ايسااااتدعاا أفناااااا عاااارن المهااااال علاااالهم
 المستدعاة مع لال  مكون الظالل اللفظز  

ظعلو ما قخدظ أن ثلفم األتراو أفناا استدعاا معلومات بع  المهال ولتت ولاو  معلوماات المهاال  
قلاااز  ( عنادما أشاا ا يلااو أن يلاراا الاتلفم1995يلاو المخالن الفاونيمز، ظ ااذا ماا أكاد   باااولز ظ لات   )

أفر  م مع التلاب  الفونيمز غلع المعلومات ظطو   لمات  ذ  المعلوماات أفنااا ايساتدعاا الفاو   تاز 
 ,Hitchحالة عارن المعلوماات ب اريا  تقا   ظلقاد غار ع  تلار ماع البااحتلع أمتاا    لات  ظ لارظن  )

G. et al. 1996(  االفو و ظ لارظن   ،)Halford, G. et al. 1994ظ ة اللفظياة ( علاو ظلاوو الاد
 للمعلومات  أحد المكونات األساسية للذاكرة العاملة  

  A visuo spatial scratch padصري المكاني مسودة التجهيز الب -3
ثتعاماام ماا  مهااال الت ااو  العقلااز ألنهااا ثقااول غتخااليع المعلومااات الب اارية أظ المر يااة أظ المكانيااة،  

لل اللفظاز، ظ از ثتكاون ماع مكاونلع تارعللع  ماا: كما أنهاا ذات ساعة مظادظوة ظ از مساتقلة عاع الظاا
ظ او المسائو  عاع ال اب  المعرتاز  Active visual temporary storeمكون ب ر  ماات ظنل  

و ل عمااا  التااز وقااول غهااا المفظااو  أفناااا أواا المهمااة الب اارية المكانيااة  ظالمكااون الفرعااز التااانز  اا
علوماات الب ارية ظ او مسائو  عاع ايحتفاال ظ او مخالن للم Passiveمكون ب ر  ماات  لار نلا  

 الواتز للخوا  الب رية للمعلومات  
( ث او ا  قارثب  غتمتلام الوما  المكاانز Toms, M. et al. 1994ظلقاد طارت ثاومس ظ لارظن  ) 

ظالمظهاار الخااا لز للمعلومااات الب اارية المكانيااة والاام نظاااملع مسااتقللع ظايبيااا ، تااالخوا  الب اارية 
ز النظااال الب اار ، تااز حاالع ثختاالن الخااوا  المكانيااة تااز النظااال المكااانز، ظاااد للمعلومااات ثختاالن تاا

أشاااا ظا يلاااو أن  اااذ  المساااووة ثعتماااد علاااو التلااافلر المكاااانز أكتااار ماااع التلااافلر الب ااار  يذ ظلااادظا أن 
اسااتدعاا المعلومااات منهاااا قتلااتت بمهماااة مكانيااة،  ماااا أنهااا ثقاااظل نساااخيا  ثلااتت المهاااال الب اارية التاااز 

 بااااااااااااااااااااااااات للت هلاااااااااااااااااااااااال المكااااااااااااااااااااااااانز  يذا ثوصاااااااااااااااااااااااام  كااااااااااااااااااااااااا بنتر ظ وساااااااااااااااااااااااانخرن ثظتااااااااااااااااااااااااان مت ل
 (Carpenter, P. and Eisenberg, P. 1998 يلاو أن الوما  المكاانز للمعلوماات قتر ال تاز )

،  مااا أن بعاا  المكفااوتلع ثمكنااوا مااع ثظدقااد موماا  األشااياا   اام optic tectumالع ااب الب اار  
( يلااو أن ثااأفلر Logie, R. er al. 1994ظن  )أنهام ي قااد  ونها شااعو يا   ظلقااد أشاا   لااولز ظ لاار 

التااادالم الب ااار  للمعلوماااات وكاااون ظاماااظا  عنااادما ثكاااون المهماااة األساساااية الم لاااوت أواا اااا ب ااارية 
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ظليساات مكانياااة، ظثااام ثفسااالر ثلااا  النتي اااة تاااز ماااوا أن التااادالم الب ااار  وظاااد  ثلقا ياااا  والااام مخااالن 
 لفونيمز تز الدظ ة اللفظية للمعلومات  ب ر  لامم متلما وظد  ثدالم ثلقا ز تز المخلن ا

 مشكلة البحث : 

قت اع ممااا ثاام عرماا ، ظتااز مااوا نتااا   الد اسااات السااابقة تااز م ااا  الااذاكرة العاملااة ظايسااتدعاا  
 المباشاار للمعلومااات، أناا  ثولااد عواماام  تلاارة ثاارثب  ظثااافر تااز ايسااتدعاا المباشاار للمعلومااات ظتهمهااا

 ااذ   تااز الد اسااات السااابقة سااعة الااذاكرة العاملااة ظعناادما ثاام ثناظلهااا تااز لاويااا  لعاام مااع أ مهااا : اااد نااد 
الد اسااات ن ااد أنهااا اااد أ ملاات ل ااا   ال ماام أظ الكلمااات التااز اسااتخدمت تااز ثظدقااد ا مااع حلااال 
و لاااة اللااالود ظالتعقلاااد أظ و لاااة الاماااون ظالتاااز  اااز تاااز حالاااة يلاااو التأقلاااد الت ريخاااز  ظماااع العوامااام 

ويات ثنلاااي  الاااذاكرة العاملاااة، ظااااد أ مااام  اااذا العامااام تاااز لميااا  الد اساااات األلااار  ذات األ مياااة مسااات
ناظلات السابقة باستتناا و اسة ظاحدة تق   از التاز ثناظلتا ، ظ اذا العامام لام ثافلا  بعا  النمااذن التاز ث

 الذاكرة العاملة  ظاد ثم التياا  عارن المعلوماات تاز البظاال الظاالز علاو المفظوصالع سامةيا  ظب اريا  
ظاحد، حلال وستمعون للمهماة أظي  فام وقوماون غتسا للها تاز ظ ااة لاصاة أعادت لاذل ، حلاال أن تز  ن 

عاملاة، التمتلم السمعز ظالب ر  للمعلومات وعتخران مكونان ترعيان للمكون التنفلذ  المر ل  للاذاكرة ال
لاذاكرة ( يلاو أن مكاون الظاالل )الظفام( اللفظاز تاز اBaddeley, A. 1990ظتز  اذا ولالر  بااولز  )

العاملة قتكون مع مكونات حفم سمةية ظب رية مكانياة ظمكاون ماب  أظ ثظكام مر ال  ظلميعهاا ثقاول 
غاااادظ    اااايس أفناااااا ايسااااتدعاا المباشاااار للمعلومااااات ظتهمهااااا لاويااااا ، تمكااااون الظفاااام الساااامعز وظااااتفم 

عاام طريااا التفابالمعلوماات لفتاارة زمنيااة بسااي ة ظيقاول بعمليااة اإلو ال الساامعز للمتلاارات المختلفاة، ظعااع 
الظاااو  غاالع عمليااة اإلو ال الساامعز للمتلاارات ظثكاارا  المعلومااات تااإن  ااذ  المعلومااات ثخاالن تااز  ااذا 
المكااون ظيسااتدعو بعااد ذلاا  حاالع الظالااة يللهااا،  مااا وقااول مكااون الظفاام الب اار  المكااانز بايحتفااال 

ت المنلاا  لتلاا  المعلومااابالمعلوماات التااز انتقلاات يلياا ، ظيقااول مكااون ال ااب  أظ الااتظكم المر اال  غاادظ  
ة أفناا ايحتفال غها تز  م مع مكاونز الظفام السامعز ظالب ار ، ظذلا  عنادما قتلقاو المتلارات المختلفا

 سواا انتقلت يلي  سمةيا  أل ب ريا   
( أن مظتو  الذاكرة العاملة  و معلومات نل ة وا ما  ظبالتاالز 1992ظ نا قر   لاست ظ ا بنتر  ) 

وة نلاطها باستمرا  عع طريا عملياة التنلاي  باارن ثادعيم ظااا ت التخاليع أظ و ب العمم علو زيا
الت هلاال أظ  للهمااا معااا ، ظ اام عن اار قاادلم يلااو الااذاكرة العاملااة لاا  مسااتو  معاالع ظي قتوااات ثنلااي   

 علو ما يذا  ان  ذا المستو   و مستو  الكلمة أل ال ملة أل المومود  
اكرة العاملااة ث ماا  غاالع نظاااملع  مااا التخااليع ظالت هلاال معااا  ومكااع أن نسااتخل  أن الااذ –يلماااي   

ظ ماااا ا ااالران الماااد ، ظ اااز ثلاااتمم علاااو نظاااال مر ااال  ثنفلاااذ  لااا  نظااااملع تااارعللع  لاااريع أحاااد ما 
لمعال ة المعلومات اللفظية ظا لر لمعال ة المعلوماات الب ارية المكانياة ساواا  انات أعاداوا  أظ حرظتاا  
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هاااا أفنااااا ايساااتدعاا المباشااار لهاااا، ظيظكااام  ااام نظاااال ترعاااز عملياااة ث هلااال ظثخلينهاااا لظااالع الظالاااة يلل
 المعلومات تز موا مت لبات المهمة المعرظمة  

 ظلذل  نر  أن  ذ  الت و ات تز حالة يلو مليد مع التأقلد الت ريخز وسعو البظال الظالز يلي   
 ال الظالز تز التساؤيت التالية:ظمع  نا ومكع ثظدقد ملكلة البظ 

 م وختلت الفهم اللاو  المن قز لبع  مهال الظرظ  بالتال  مد  الذاكرة العاملة؟   -1
 م وختلت الفهم اللاو  المن قز لابع  مهاال الظارظ  باالتال  مساتويات ثنلاي  الاذاكرة العاملاة  -2

 ؟ 

 م وختلت الفهم اللاو  المن قز لبع  مهال الظرظ  بالتال  التفاعم غالع ماد  الاذاكرة العاملاة  -3
 يات ثنلي ها ؟ ظمستو 

 أهداف البحث : 

ثنبا  أ ادا  البظااال ماع أ ميااة الم اا  الاذ  قتعاارن لا ، ظ ااو م اا  علام الاانفس اللااو  المعرتااز،  
ظ اااذل  ماااع حلاااال أ مياااة الموماااود الاااذ  قااانه  غد اسااات  ظ اااو أفااار ماااد  الاااذاكرة العاملاااة ظمساااتويات 

لمعرنيااة الللاااة بلااكم عااال تاااز ظ اااذ  المومااوعات ا –ثنلااي ها تااز الفهاام اللااااو  المن قااز للمعلومااات 
،  Gordon, D. (1991)التااارا  التربااااو   ظتااااز  ااااذا ولاااالر بعاااا  الباااااحتلع أمتااااا   لاااو وظن  

يلااو ظلااوو نظاااملع تااز الااذاكرة العاملااة أحااد ما لااا   Drewnowski, A. (1980) و ظنوسااكز  
لار لاا  غترثلاب بالمعلومات المقدمة للفرو مع حلال نوعلتها ظو لة  موماها ظثلااغهها ظثراب هاا، ظ 

المعلومااات تااز اا مااة العاارن، ظ ااذان النظامااان وقومااان غتلااالم المعلومااات أفناااا تهمهااا،  مااا أنهمااا 
لر يللهاا  ماا ولا –مسئوين عع األل اا التز وق  تلها الفرو أفناا عملية الفهم اللاو ، تالاذاكرة العاملاة 

 تفكلاار ظحاام الملااكلة ظتااز الفهاام اللاااو  ثلعااب وظ ا    يسااا  تااز ال –كتلاار مااع علماااا الاانفس المعرتلااون 
 يات المن قز للمعلومات ظالذ  ومتم  دتا  مع أ دا  التعليم، يذ قترثب علو عملياة الفهام معرتاة السالو 

ع المختلفة،  ما أنها ثمتم المادلم األساساز لعملياات حام الملاكلة ألنهاا عملياة ذ نياة معرنياة ثعلاع عا
أن عملياة الفهام ال اظيظة  ااز  Kendler, H. (2003)ر  الوصاو  يلاو الظام الساليم، يذ قار   كنادل

ال ريا السليم لظم ملكلة ما ألنها ثدلم ممع يو ال ظتهام مت لباات الملاكلة، ظلهاذا ساو  قاتم حلهاا 
 سريعا   

ظمع  ذا تقد وساهم البظاال الظاالز تاز ثقادوم ثومايع حاو  ميكانيكياة عملياة الفهام اللااو  المن قاز  
ع  ال مااام ماااع حلاااال عالاتهاااا بكااام ماااع ماااد  الاااذاكرة العاملاااة ظمساااتويات كماااا ثناظلهاااا  غياحيااا   لاااب

 ثنلي ها  
 الدراسات السابقة : 

 ناال و اساات  تلارة ألريات تاز سايا  عملياة الفهام اللااو  ظايساتدعاا المباشار للمعلوماات، ظلكاع  
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ا اااا وا  معظمهاااا حاااو  ثظدقاااد م موعاااة العوامااام التاااز ثاااافر نيااا  ظثمتلااات تاااز ثرثلاااب المعلوماااات ظطر 
التعخلر عنها، ظاد   لت أ لخية  ذ  الد اسات علو األنل ة الم احبة أفناا عرن المعلوماات، ظلكاع 
ي ثولاد و اساة ظاحادة علاو األاام ثناظلات الفهام اللااو  المن قاز للمعلوماات ماع حلاال عالاتهاا بالاذاكرة 

نلاي ها  ظنيماا قلاز عرماا  العاملة المسئولة عنها ظلاصة نيما قرثب  بسعة الذاكرة العاملة ظمستويات ث
 لتل  الد اسات  

( يلاو أن ثلااب  المفاروات المقدماة ظالتاز Gordon, D. et al. 2000أشاا   لاو وظن ظ لارظن  ) 
 ثعخر عع معلومات ملاغهة ثافر سالبا  علاو ايساتدعاا المباشار لترثلاب المفاروات، حلاال قااو  التلااب 

تااز اسااترلاد ثرثلااب المفااروات ظيظااد  اسااتخدا  سااواا تااز الن ااا أل تااز المعنااو يلااو حاادظ  اماا رات 
تار لها، حلال ين أكتر المفاروات التاز ومكاع أن ثساخد  أفنااا ايساتدعاا المباشار لهاا  از المفاروات األك

 ثلاغها  م  المفروات المستهدتة  
( حلاال ثام ثقادوم Ellis, A. 1999ظاثفقات  اذ  النتاا   ما  ماا ثوصالت يليا  نتاا   و اساة  يلايس  ) 

ثظتاو  علااو لمساة مفااروات للمفظوصالع غلنهااا و لاات ثلاااب ، ظطلاب مااع المفظوصالع اسااتدعاا ااوا م 
مفاااروات  اااذ  القاااوا م غااانفس ثرثلاااب عرماااها  ظأظماااظت النتاااا   أنااا   لماااا زاوت مظاااا ر التلااااب  غااالع 
المفااااروات التااااز ثعخاااار عااااع معلومااااات مظاااادوة  لمااااا زاوت احتماليااااة اإلغاااادا  غاااالع ثلاااا  المفااااروات أفناااااا 

 سواا  ان  ذا التلاب  لفظيا  أظ تز المعنو اللاو  لها   استرلاعها
( أكد تلهاا أن طاو  المفاروات التاز ثعخار عاع Baddeley, A. 1990ظتز ث ربة اال غها  باولز  ) 

هااا، المعلومااات ثااافر ساالبا  علااو ثلااالم ظثكاارا  الكلمااات تااز الظلقااة اللاويااة أفناااا ايسااتدعاا المباشاار ل
 ا  زاو طو  الكلمات أظ المفروات التز ثعخر عع المعلومات المراو استرلاعهحلال قتد و  األواا  لما 

( لمعرتة أفر التكارا  Hanley, R. and Broadbent, C. 2003ظتز و اسة   انلز ظبرظوغنت  ) 
ذا اللفظز للمعلومات المتراب ة ظ لر المتراب ة علو ايستدعاا المباشر للمعلومات، ثوصالت يلاو أن  ا

و علومااات  لاار المتراب ااة قااافر ساالبا  علااو التلااالم اللفظااز للمعلومااات  مااا قااافر ساالبا  علااالتكاارا  للم
 ايستدعاا المباشر لها علو عكس ثأفلر المعلومات المتراب ة  

( غد اساة لمعرتاة أفار زيااوة ح ام المعلوماات )عادو الخناوو Lianeras, R. 2002ظااال  لياانلرا   ) 
م ثظتااو  علااو مفااروات أساابانية للمتظاادفلع باللاااة اإلن للليااة( علااو المااراو ثعلمهااا ظ ااز عبااا ة عااع اااوا 

( مع المتظدفلع باللاة اإلن لللية  لاة أظلو، حلاال ثام 67ايستدعاا المباشر، ظاد اشترل تز الد اسة )
عااارن ااااوا م ثظتاااو  علاااو المفاااروات األسااابانية باساااتخدال الظاساااب ا لاااز ماااع لاااال  غرناااام  م ااامم 

انية للمتظدفلع باللاة اإلن لللية باستخدال نموذن الاتعلم بااألزظان المتراب اة  ظااد لتد يس المفروات األسب
ثام ثقلاايم  ام مااع الاتعلم ظالقااد ة علاو ايسااتدعاا المباشار باسااتخدال التباا ات يعاااوة التعار  ظايسااتدعاا 

اا التاد يب ظذل  بعد ثلقو التد يبات مباشرة  ظاد أظماظت النتاا   أن زياا ة ح ام القاوا م المعرظماة أفنا
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و ااااحب  انخفاااان تاااز مساااتويات أواا المفظوصااالع مقا ناااة بعااادل ثنظااايم الخناااوو حتاااو تاااز القاااوا م التاااز 
 ثظتو  علو عدو أام للخنوو  

( غد اساة لمعرتاة أفار أ بعاة متالارات مساتقلة ظ از الخخارة Zerhouni. B. 1996ظااال  زير اونز  ) 
نياة علاو لان ، ظمساتو  الكفاااة تاز اللااة األلنخياة التاالمعرنية، الخناا العال للن ، الخناا ايتترامز ل

ايسااتدعاا الظاار المباشاار لمعلومااات أ بعااة ن ااو  لكاام منهااا غناااا اتترامااز مختلاات ظثنتمااز للعلااول 
م اإلنسانية ظللعلول ال خيةية، ظثكونت علنة الد اسة مع فال  م موعات ماع طاالت ال امعاة، ظثام ثقادو

ة سااانية، ال خيةيااة( لهاام، ظثوصاالت الد اسااة يلااو أن الخلبيااة المعرنيااكااال النااوعلع مااع المومااوعات )اإلن
ا يا ثعتخر عامال   اما  تز تهم ظاستدعاا المعلومات بالنسبة للمفظوصلع،  ما ي ثولد ترظ  والاة اح ا

 غالع الم موعااات التالفاة تااز اساتدعاا المعلومااات ثرلاا  يلاو الخناااا العاال للاان  غالع المفظوصاالع الااذقع
الخنااااا العاااال ب اااو ة صاااظيظة ظالمفظوصااالع الاااذقع لااام قتعرتاااوا علاااو الخنااااا العاااال ب اااو ة ثعرتاااوا علاااو 

صظيظة للن ، م  ظلوو تارظ  والاة اح اا يا  غالع المفظوصالع تاز الم موعاات التالفاة تاز اساتدعاا 
 المعلومات ثرل  يلاو الاتال  الخنااا ايتتراماز للان ،  ماا لام ثظهار النتاا   أ  تارظ  والاة يح اا يا  

 الم موعات التالفة تز بع  ماشرات األواا الدالة علو بع  ماشرات الكفااة اللاوية  غلع 
( و اساة لمعرتاة أفاار Mandler, G. and Wilkes, D. 2001ظلقاد ألار   مانادلر ظظيلكال  ) 

ثكارا  المعلومااات علااو ايساتدعاا المباشاار لهااا لعلنااة ماع التالملااذ اااد ثعرمات لنااوعلع مااع المعلومااات 
اا لر مألوتة(  ظثوصلت النتا   يلو أن ثكرا  المعلومات بلكم مرثف  وسهم عملية ايساتدع)مألوتة،  

 بلكم أت م مع التكرا  المنخف  لهاا ساواا  انات المعلوماات مألوتاة أل  لار مألوتاة،  ماا أن التكارا 
ماااة المرثفااا  للقا ماااة  لااار المألوتاااة وساااهم عملياااة ايساااتدعاا بلاااكم أت ااام ماااع التكااارا  المااانخف  للقا 

 المألوتة  
( ث ربااة لمعرتااة Baddeley. A. and Hitch, G. 1998 : 315ظألار   باااولز ظ لاات   ) 

ايستدعاا الظار المتسلسام لمتتابعاات أ ااال عدوواة ماع لاال  اا ماة ماع الكلماات )ااد أشاهر لكام  لماة 
أللار  بعدو أظ غرام معلع( لم موعتلع مع ال الت ثعرمت يحدا ا للقا مة بلكم سامعز، ظثعرمات ا

ع ماللقا مة بلكم ب ر ، ظتز نهاوة الت رباة اادما للم ماوعتلع التباا ا  تاز ايساتدعاا الظار المتسلسام 
لااال   تابااة الكلمااات ظعلااو المفظااو  أن و اا  الاارام أظ العاادو الااذ  وقاغاام  اام  لمااة تااز القا مااة مااع 

  المتمتلااة بلااكم ب اار  ذاكرثاا   ظأشااا ت النتااا   يلااو أن ايسااتدعاا الظاار لمتتابعااات الكلمااات ظاألعااداو
 أت م مع ايستدعاا الظر لمتتابعات الكلمات المتمتلة بلكم سمعز  

( يلااو McDougll, S. and Velmans, M. 1999ظ اادتت و اسااة  ماكاادظلم ظتللمااانس  ) 
التعاار  علااو ايسااتدعاا المباشاار مااع لااال  اسااتخدال اسااتراثي ية التلاافلر اللفظااز ظاسااتراثي ية التلاافلر 

يم المعلومااات لم مااوعتلع مااع ال ااالت ثعرماات احاادا ما لقا مااة مااع أزظان الكلمااات ثاام الب اار  لتنظاا
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ثلافلر ا لفظيااا  )كلماات متراب ااة(، ظثعرماات األلار  لاانفس القا ماة بعااد أن ثاام ثلافلر ا ب ااريا  )كلمااات 
مرثب اة ب او  لهاا( ظأفناااا ذلا  يذا أ و المفظاو  أن قار  القا مااة أكتار ماع مارة تإناا  وسامع لا  غااذل ، 

تااز  اام ماارة وظسااب لاا  و لتاا  تااز اسااتدعاا المعلومااات الم لوبااة مناا  ظيظسااب عاادو المظاااظيت التااز ظ 
عاادو ماارات اسااتخدال ايسااتراثي ية الخاصااة باا (  ظلقااد أشااا ت النتااا   يلااو أن نماا  ايسااتدعاا (ألااذ ا 

ر الااذ  المباشاار للمعلومااات وعكااس مااد  ثكاارا  اسااتخدال ايسااتراثي ية المناساابة، ظأن ايسااتدعاا المباشاا
وعكاااس اساااتخدال اساااتراثي ية الت اااو  الب ااار  أت ااام ماااع ايساااتدعاا المباشااار الاااذ  وعكاااس اساااتخدال 

 ايستراثي ية اللفظية  
( غت ربااة ل يااا  متالاار  زمااع الرلاا  ظواااة ايسااتدعاا Mathews, R. 1999ظاااال  مااافلو   ) 

ة، ظثام عارن اا ماة المباشر للمعلومات، ظث امنت ث رباة البظاال فاال  م موعاات ماع طاالت ال امعا
مع المعلومات المتراب ة بلكم ااو  ماع لاال  لهااز للعارن علاو الم موعاة األظلاو،  ماا ثام عارن 
اا مة الر  مع المعلومات المتراب اة بلاكم متوسا  ماع لاال  لهااز للعارن علاو الم موعاة التانياة، 

رن علاو الم موعااة ظأللارا  ثام عارن اا ماة فالتااة ماع المعلوماات  لار المتراب اة مااع لاال  لهااز للعا
التالتااة، ظتااو  اينتهاااا مااع العاارن )زمااع فاغاات( طلااب مااع  اام مفظااو  تااز م موعتاا  أن وسااتدعو 

وعاة معلومات اا مت   ظلقد أشا ت النتا   يلو ظلوو ترظ  والة يح ا يا  تاز وااة ايساتدعاا غالع الم م
التالتاة ع الم ماوعتلع التانياة ظ األظلو ظالتانية ل الع األظلاو، غلنماا لام ث ام النتاا   يلاو ظلاوو تارظ  غال

الزل م  ظلوو ترظ  والة يح ا يا  غلع الم موعة األظلو ظالتالتة ل الع األظلو، ظ ان متوس  الالمع الا
للظ او  علاو ايساتدعاا المباشار للمعلوماات )زماع الرلا ( بالنسابة للم موعاة األظ  أاام ماع متوسا  

 اللمع بالنسبة للم موعتلع التانية ظالتالتة   اللمع للم موعتلع األلريتلع، غلنما ثساظ  متوس 
( ث ربااة لمعرتااة Macdonald. Et al. 2003ظتااز  ااذا الساايا  ألاار   ماكدظنالااد ظ لاارظن  ) 

العالاااة غاالع سااعة الااذاكرة العاملااة مقاسااة ب ماام معقاادة لاويااا  ظتهاام بعاا  الن ااو  الاام ااة ظ لاار 
، ظاسااامت يلاااو فاااال  م موعاااات، يحااادا ا ( طالباااا  لامةياااا  40الاام اااة، ظألريااات علاااو علناااة غلاااات )

(   لماة 3.5 لمات(، ظالتالتة مرثفعة الساعة ) 3 لمة(، ظالتانية متوس ة السعة ) 2.5منخف ة السعة )
ظثوصالت النتاا   يلااو أنا  اااد ا ثفا  زمااع ث هلال ال مام الاام ااة عنا  تااز حالاة ال ماام  لار الاام ااة 

المرثفعاة زمناا  أكتار تاز ث هلال ال مام الاام اة  لد  الم موعات التال   ظلكع ألذت م موعة السعة
مااع الم مااوعتلع األلااريتلع ظ اناات أل اااا م موعااة السااعة المرثفعااة أكتاار أو ااا  تااز حالااة تهاام ال ماام 

 الاام ة مع م موعة السعة المنخف ة  
 تعليق عام على الدراسات السابقة : 

 :ما قلز عها اث ثيسر للباحال لمع بعد استعران نتا   الد اسات السابقة التز 
   لوحم أن مد  الذاكرة ثوافت علو الوحدات التز استخدمت تاز يياساها، تالماد  المقاا  باالظرظ
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وختلااات عاااع الماااد  المقاااا  بالكلماااات أظ بال مااام  ظاامااات بعااا  الد اساااات غتظدقاااد ماااد  الاااذاكرة 
ان ذلا   او أحاد العاملة بال مم ظلم ثقم أ  و اسة سابقة غتظدقد مد  الذاكرة العاملة بالظرظ ، ظ ا

الادظات  الهامااة إللااراا الد اساة الظاليااة تااز مظاظلاة لسااد  ااذ  التاارة تااز ثظدقااد ماد  الااذاكرة العاملااة 
اعتمااااوا  علاااو الظااارظ  التالفياااة تاااز ماااوا عااادو ماااع القواعاااد  ظماااع المالحااام أو اااا  أن ال مااام أظ 

ز حالااة و اسااة الكلمااات ثلااام حلاالا  تااز الااذاكرة أكتاار مااع الظاارظ  ظ ااذا وعتخاار أصااد  ظلاصااة تاا
عالاااة  ااذا المااد  بفهاام الن ااو  مااع يياسااها بااالظرظ  أظ باألعااداو  مااا تعلاات لمياا  الد اسااات 
السابقة، ظلكع ما قالذ علو  اذ  الد اساات أنهاا لام ثخالع الكتلار ماع ل اا    لماات ال مام التاز 

لااال اساتخدمت تااز ييااا  ماد  الااذاكرة العاملااة سااواا ماع حلااال و لااة شاالود  اذ  الكلمااات أظ مااع ح
 و لة ثعقلد ا  

  ااماات و اسااات  تلاارة بااالتعر  علااو العالاااة غاالع مااد  الااذاكرة العاملااة ظالفهاام، ظاااد أكاادت لميعهااا
يو اغيااة  ااذ  العالاااة ظلكااع التلفاات الفاارظ  تااز واااة الفهاام ظذلاا  بااالتال  و لااة ثعقلااد ظ ماااون 

 الن  المعرظن  

   السااابقة أن  نااال عالاااة غاالع مااد  لقااد أظمااع اإلطااا  النظاار  للبظااال ظنتااا   الد اسااات  –ظأللاارا
قاول الذاكرة العاملاة ظمساتويات ثنلاي ها ظايساتدعاا المباشار للمعلوماات، حلاال أن الاذاكرة العاملاة ث

ا بعمللتز حفم ظثرثلب المعلومات المسئولتان عع ثلاالم المعلوماات تاز الاذاكرة العاملاة،  ماا أنهما
 ماا  أفنااا يياما  بايساتدعاا المباشار للمعلوماات،التز وق  تلها الفارو  مسئولتان أو ا  عع األل اا

 أشااااااااا ت األتكااااااااا  التااااااااز ظ وت تااااااااز ساااااااايا  اإلطااااااااا  النظاااااااار  يلااااااااو ظلااااااااوو أنظمااااااااة أساساااااااااية 
 

د ظترعيااة للااذاكرة العاملااة ثكااون مساائولة عااع اسااتدعاا المعلومااات،  مااا أن أواا الااذاكرة العاملااة وعاا
 ات المعرنية األلر  منخئا  للدا  لفهم المقرظا ظ بما منخئا  لبع  المتالر 

 فروض البحث : 

 وختلت الفهم اللاو  المن قز لبع  مهال الظرظ  بالتال  مد  الذاكرة العاملة   -1
 وختلت الفهم اللاو  المن قز لبع  مهال الظرظ  بالتال  مستويات ثنلي  الذاكرة العاملة   -2

مااد  الااذاكرة العاملااة وختلاات الفهاام اللاااو  المن قااز لاابع  مهااال الظاارظ  بااالتال  التفاعاام غاالع  -3
 ظمستويات ثنلي ها 

 مصطلحات البحث : 

  working memory Scopeمدى الذاكرة العاملة  -1
 ااز عااادو  لماااات نهاواااات م موعااة ماااع الظااارظ  المتراب اااة التااز ومكاااع للمفظاااو  أن وساااترلعها 

 عقب عرمها علي  مباشرة  
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  ظلتظدقاااااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااااااد  الاااااااااااااااااااااذاكرة العاملاااااااااااااااااااااة،  ماااااااااااااااااااااا أشاااااااااااااااااااااا   وانيماااااااااااااااااااااان ظ اااااااااااااااااااااا بنتر
 Daneman, M. and Carpenter, P. (2001)  تإنها ثعتمد علو م ااو  ا تاز التخاليع ظالت هلال

معا ، ظمع  نا قت لب  ذا التظدقد أن وسم  المفظوصلع م موعة مع الظرظ  التز ثارثب  ما  بع اها 
ظادو ا ثباطا  ذظ معنو مع لال  اواعاد ظثرثلباات معلناة ظعرماها علالهم بلاكم متتاا ، ظ اذا األسالوت و

الظااد األا ااو ماااع م موعااات الظااارظ  التااز وساات ي  المفظاااو  أن وسااترل  مكوناثهاااا، ظلااذل  سااالتم 
 اااذا الماااد  علاااو علناااة البظاااال  لهاااا، نيسااام  المفظوصاااون تاااز الخداواااة ثعليماااات  عااارن مهماااة يياااا 

المهمة، فم م موعة الظرظ  التز ثرثب  نيما غلنها بقواعد معلنة بلكم سري  ظمارة ألار  بلاكم متاأن، 
فام و لااب ماانهم  تابااة  ااذ  الم موعاات ماارة فانيااة تااو  اينتهاااا ماع سااماعها تااز ظ اااة يلابااة ثخ اا  

ظبنااا  –لهذا الارن، فم قاتم ث اظيع أظ ا  يلاباات المفظوصالع لمعرتاة ماد  الاذاكرة العاملاة اللفظياة 
ماااد ، علاااو ذلااا  ساااو  قاااتم ثقسااايم علناااة البظاااال ظتقاااا  لهاااذا الماااد  يلاااو م ماااوعتلع، يحااادا ما  خلااارة ال

 ظاأللر  الللة المد   
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 ااز ثلظياااد المفظوصااالع غخااداوات بعااا  م موعاااات الظاارظ ، ظذلااا  بعاااد سااماعهم ظثسااا للهم لهاااا 
 حلال قتم ثلظيد م غخداوات أ ب  م موعات ماع الظارظ  تاز حالاة التنلاي  المرثفا ، ظبخاداقتز –مباشرة 

ع الظااارظ  تاااز حالاااة التنلاااي  الماااانخف ، ظعااادل ظلاااوو ثنلاااي  لم موعاااة فالتاااة ظذلاااا  م ماااوعتلع مااا
ظبخااداقتز م مااوعتلع مااع الظاارظ  تااز حالااة التنلااي  المرثفاا ، ظبخداوااة  –للم موعااة ذات المااد  الكخلاار 

م موعااة ظاحاادة مااع الظاارظ  تااز حالااة التنلااي  الماانخف ، ظعاادل ظلااوو ثنلااي  لم موعااة فالتااة ظذلاا  
 مد  القللم  للم موعة ذات ال

 ظلقااااااااااااد أشاااااااااااااا  يلاااااااااااااو  ااااااااااااذا اإللاااااااااااااراا التنلاااااااااااااي ز للااااااااااااذاكرة العاملاااااااااااااة  لاسااااااااااااات ظ لااااااااااااارظن 
Just, M. et al. (1991)  ماع حلاال أن الكلماات أظ األعاداو أظ الظارظ  األظلاو تاز أ  سلسالة ماع

لع المعلومات ثظدو ظثول  معنا ا، ألن  ذ  الخداوات ثكون  لر مالقة ثماما ، تهز ثتلر لاد  المفظوصا
ت قااا  ث علهاام وا مااا  مناادتعلع نظااو األمااال مظاااظللع ي ااال   ااذ  ال ماام ممااا قنلاا  عنااد م ب يااة معلوماااال

 السلسلة  
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لمااوة ام موعة العمليات المعرنية التز وقول غها ال فم عند است بال  للمعلومات، ظالتاز ثخادأ باإو ال 
رظاة أظ المسموعة أظ الملا دة، فام ثفسالر ا تاز ماوا ماا  او مخالظن بالاذاكرة ظذلا  للوصاو  يلاو المق

صيا ة لدقدة ثمكن  مع ثوايف  ذا التفسلر تز أ اران مختلفاة، ظيقاا  الفهام اللااو  بعادو الظارظ  
 التز قتم استرلاعها بلكم صظيع تز مهال الظرظ    
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، ظاإلثمااااااال Inversion ااااااز م موعااااااة مااااااع القواعااااااد اللفظيااااااة ثاااااارثب  بكاااااام مااااااع مهمااااااة العكااااااس  
Complement ظالتاااااااوالز ،Next  التاااااااز وساااااااتخدمها المفظاااااااو  أفنااااااااا ايسااااااات ابة علاااااااو الموااااااااات

 (   Riess, M. and Zamostny, K. 1975ايلتبا ية  )
كااس الظاارظ  والاام سلساالة مهمااة العكااس للظاارظ  : ثتمتاام تااز مقااد ة المفظااو  علااو الااب أظ ع ●

 (  Inالظرظ ، ظيرمل لها بالرمل )
مهمااة اإلثمااال للظاارظ  : ثتمتاام تااز مقااد ة المفظااو  علااو يثمااال أظ يكمااا  الظاارظ  والاام سلساالة  ●

الظرظ ، بظلال أن وكون ااو ا  علو ثاللر  م حر  تز السلسلة يلو الظار  المكمام لا  تاز نهاواة 
 (  Cبالرمل )الظرظ  اله ا ية، ظالعكس ظيرمل لها 

مهمة التوالز للظرظ  : ثتمتم تاز مقاد ة المفظاو  علاو زيااوة  ام حار  تاز سلسالة الظارظ  يلاو  ●
 الظر  الذ  قلي  مباشرة أظ يلو الظر  األام من  مباشرة والم سلسلة الظارظ   ظيرمال لا  باالرمل

(N  ) 
 إجراءات البحث : 

 أواًل : عينة البحث : 
( ثلملااذا  مااع ثالملااذ ال اات الخااامس اإلغتاادا ز مااع الااذ و  99مااع ) ثكوناات علنااة البظااال النها يااة 

يلاااو  8/10غدظلاااة الكويااات، ظ اااان ايشاااترال تاااز ث رباااة البظاااال التيا ياااا ، ظااااد ألريااات تاااز الفتااارة ماااع 
 ل  3/11/2008

 ثانيًا : أدوات البحث : 
 ث لب البظال استخدال األلهلة ظاألوظات ظالمهال التالية:  

   الترثلبات الت ريخية ظثعليماثها  لهاز ثس لم مس م علي -1
 كراسة يلابة ث منت م فوتات لالية ظأماكع لإللابة علو مفروات المهال الت ريخية  -2

 المهال الت ريخية:  -3

( التاز ثساتخدل علاو ن اا  ظاسا  تاز و اساات Brooks, L. 1976ثام اساتخدال مهماة  غارظ س  )
لز  ز ث وير للتعدقم الاذ  ادما   بااولز ظللخرماان  الذاكرة العاملة، ظالمهمة المستخدمة تز البظال الظا

(Baddeley, A. and Liebreman, K. 1980  تفاز الفهام اللااو  المن قاز لمهاال الظارظ  تإنا  )
و لب مع المفظو  أن قت او  سالسام مهاال الظارظ  تاز ماوا عادو ماع القواعاد التاز ثعار  عللهاا 

العالاااااات الخلنيااااة المكانيااااة غاااالع  ااااذ   ( مربعااااات، ظثسااااتخدل3×4، 4×5مااااع اخاااام والاااام م اااافوتات )
السالسام  تلميظاات لفهاام ظاساتدعاا الوماا  األصالز لهااا،  ماا و اابع ثر لال المفظااو  علاو اسااتخدال 
استراثي ية التكرا  ظالتفكلر يساتدعاا الوما  األصالز للمعلوماات المعرظماة التاز سا لت تاز شارا  ، 

للمفظاو  اساتدعاا  اذ  المهاال باأ  ثرثلاب قاارا   ظبالتاالز تهاذ  األزمناة فاغتاة لكام المفظوصالع  ظيمكااع
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بلاارع أن ثكااون تااز موامااعها ال ااظيظة  يذن و اابع عاادو المهااال الكليااة التااز ثاام يعااداو ا نيمااا قاارثب  
 ( مهمة  40بالظرظ  )

 ((1الفهم اللغوي المنطقي لمهام الحروف )ملحق )
  )كاام حسااب مااد  وسااتم  المفظوصااون )غواساا ة لهاااز ثساا لم( لعاادو مااع سالساام مهااال الظاارظ  

( 4×5الاااذاكرة العاملاااة(، نبالنسااابة لم موعاااة البظاااال األظلاااو )ذات الماااد  الكخلااار( ثساااتخدل م ااافوتة )
( مربعاااات، ث ااات 3×4مربعاااات، ظلم موعاااة البظاااال التانياااة )ذات الماااد  القللااام( ثساااتخدل م ااافوتة )

مااوو األظ  مااع مواماا  معلنااة لهااا تااز لالوااا الم اافوتة  ظيعتخاار المرباا  األظ  مااع ال اات األظ  ظالع
  وملع الم فوتة  و نق اة الخداواة، ظثخادأ المهماة وا ماا  غوما  فالفاة حارظ  تاز مربا  الخداواة فام قوما

مربا   بعد ا الرمل الدا  علو القاعدة المستخدمة غلع مرب  الخداوة ظالمرب  الذ  قليا ، ظ كاذا حتاو  لار
 تز الم فوتة، ظيتم التعامم م  مربعلع متتالللع تق   

ذ ر المرب  سو  مارة ظاحادة تقا  لاال  مساا  سالسام الظارظ   ماا  او موماع تاز اللاكللع ظي ق 
 ( لم فوتة مهال الظرظ   2(، )1)

 

     الخداوة
     
     
 النهاوة    

 ( يوضح مصفوفة مهام الحروف لذوى المدى الكبير1شكل )
 
 

    الخداوة
    
 النهاوة   

 
 وف لذوى المدى القليل( يوضح مصفوفة مهام الحر 2شكل )

 مثـال : 
قاتم أظي  ثاد يب المفظوصالع علاو اساتخدال اواعاد مهاال الظارظ ، ظبعاد أن قاد  وا ذلا ، و لاب مااع  

كاام مفظااو  )حسااب م موعتاا ( أن قتباا  مااا قلااز لااال  لهاااز ثساا لم )أن وسااتم  ظيساا م( تااز ظ اااة 
 ز: (  التال1الم فوتة  م مهمة مع مهال الظرظ   ما  و مومع تز شكم )
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 (N) الرمل ث د بعد  )أ ت ت(   تز مرب  الخداوة الظرظ م -1
 C الرمل ث د بعد  )ت ت  (   تز المرب  التالز الظرظ م -2
 (In) الرمل ث د بعد  )ظ  ا ن(   تز المرب  التالز الظرظ م -3
 (N) الرمل ث د بعد  )ن  ا ظ(   تز المرب  التالز الظرظ م -4
 C الرمل ث د بعد  ) ا ظ  ( الز الظرظ تز المرب  الت م  -5
 (In) الرمل ث د بعد  )ت ت أ(   تز المرب  التالز الظرظ م -6
 (N) الرمل ث د بعد  )أ ت ت(   تز المرب  التالز الظرظ م -7
  النهاوة مرب  ومتم )  ت ت(   تز المرب  التالز الظرظ  م -8
لم موعااة الظاارظ  تااز أماكنهااا ال ااظيظة بعااد ظثتر اال مهمااة المفظااو  علااو ايسااتدعاا الفااو    

ثقدوم  لر م موعة مع الظرظ  تز  م مهمة ظذل  بكتاباة م موعاات الظارظ  تاز م افوتات تا  اة 
ة ( مهماة ماع  اذا الناود عباا  20غها  موز القواعد اد أعدت لهذا الارن تاز  راساة يلاباة  ظثام يعاداو )

و تخدمة ما  م موعاة الماد  الكخلار، ظأو اا  ثام يعادا( مهال لكم ااعدة ماع القواعاد الساابقة المسا5عع )
( مهاااال لكااام ااعاادة ماااع القواعااد الساااابقة المساااتخدمة ماا  م موعاااة الماااد  5( مهمااة، عباااا ة عااع )20)

(، ظيولاد 1القللم، ظاد صنفت  ذ  المهال ب ريقة علوا ية علو ال لسات  ما  او موماع تاز لادظ  )
مكاع للمفظاو  اساتدعاا الظارظ  باأ  ثرثلاب قارا  بلارع الد علو أزمنة العرن ظأزمنة ايساتدعاا  ظي

أن ثكااون تااز موامااعها ال ااظيظة  يذن و اابع عاادو المهااال الكليااة التااز ثاام يعااداو ا نيمااا قاارثب  بمهااال 
 ( مهمة لفظية  40الظرظ  )

 ثالثًا : الترتيبات التجريبية : 
كويااااات ظثااااام التياااااا  بالعاصااااامة غدظلاااااة ال ايغتااااادا زألريااااات الد اساااااة تاااااز يحاااااد  مااااادا   التعلااااايم  

المفظوصلع بلكم لماعز تز مواعلد مظدوة، ظألريت الت ربة تز فماانز للساات حلاال ظزعات المهاال 
(، ظلقااد ثاام ثسا لم مهااال الظارظ  لكاام للسااة 1ظاللارظع الت ريخيااة عللهاا  مااا  ااو موماع تااز لادظ  )

دأت ال لساااة ماااع ال لساااات التمانياااة علاااو شاااري  مساااتقم ظ اااذل  ثعليماااات التاااد يب ظالت خلاااا، حلاااال غااا
( ثلملاذا  )ذظ  50األظلو باست با  المفظوصلع تز ظات مظادو ظ ام ثالملاذ الم موعاة األظلاو ظعادو ا )

المد  الكخلر(، فم ألقلت عللهم ثعليمات عامة وا ت حو   يبية يلراا الت ربة مع حلاال ثقادوم سالسام 
ايلتالال غالمع ساماد  مع مهال الظرظ ، ثتكون  م سلسلة مع فماانز لاناات ماع الظارظ ، ظماع حلاال

ظبعد ذل  اسمت  ذ  الم موعة يلاو فاال  م موعاات، األظلاو  –المعلومات مع لال  شري  التس لم 
( ثالملذ، ظ ز الم موعة التاز زظوت غخاداوات أ با  لاناات ماع 15)م موعة التنلي  المرثف  ظعدو ا )

( 4×5ات مقاااا  )الظااارظ  عقاااب ساااماعها لكااام مهماااة ماااع لاااال   راساااة لإللاباااة أعاااد غهاااا م ااافوت
( ثالملاااذ، ظ اااز الم موعاااة التاااز زظوت 17مربعاااات، ظالتانياااة )م موعاااة التنلاااي  المااانخف  ظعااادو ا )
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غخااداقتز لااانتلع مااع الظاارظ  عقااب سااماعها لكاام مهمااة مااع لااال   راسااة لإللابااة أعااد غهااا م اافوتات 
 موعاة التاز لام ( ثالملذ، ظ از الم18( مربعات، ظالتالتة )م موعة عدل التنلي  ظعدو ا )4×5مقا  )

ثااالظو بأواااة غاااداوات ثنلاااي ية للظااارظ  عقاااب ساااماعها لكااام مهماااة ماااع لاااال   راساااة لإللاباااة أعاااد غهاااا 
( مربعات  ظادل بعد ذل  لكم مفظو   راسة لإللابة لاصاة بمهاال الظارظ  4×5م فوتات مقا  )

ت ث خلااا للقاعاادة األظلااو، ظطلااب مااع  اام مفظااو  ماا  الخيانااات الخاصااة باا ، بعااد ا ثاام ثقاادوم ثعليمااا
مهال ال لسة ثباعا ، ظثم ثقدقر تترات للتد يب أظي  علو المهال المخ  ة لذل ، ظبعد أن ثام التأكاد ماع 
أن المفظوصلع ااد أو  اوا ماا  او م لاوت مانهم، ثام ثقادوم المهاال الت خي ياة ظاحادة ثلاو األلار  )بمعناو 

فام ثسااظب مناا  بعاد ذلاا   ااذ  أن وسام  المفظااو  المهماة، فاام وقااول غتسا للها  تابااة تااز ظ ااة لاصااة( 
الو اااااة، فاااام و لااااب مناااا  أن وسااااتدعلها ظتقااااا  لمت لباثهااااا، ظيقااااول المفظااااو  غتاااادظيع الظاااام تااااز المكااااان 

 المخ   بكراسة اإللابة، ظ كذا حتو نهاوة مهال الظرظ  الخاصة بالقاعدة األظلو  
ثلملاااذا  )ذظ   (49ظثكااار ت نفاااس اإللااارااات تاااز ال لساااة التانياااة مااا  الم موعاااة التانياااة ظعااادو ا )

المد  القللم( حلال ادل لهم سالسم مع مهال الظرظ ، ظلكاع ثكونات  ام سلسالة ماع سات لاناات ماع 
( مربعاااات، ظاسااامت  اااذ  الم موعاااة أو اااا  يلاااو فاااال  3×4الظااارظ  ماااع لاااال  م ااافوتات مقاااا  )

( ثالملااذ، ظ ااز الم موعااة التااز زظوت غخااداقتز 16م موعااات، م موعااة ذات ثنلااي  مرثفاا  ظعاادو ا )
لااانتلع مااع الظاارظ  عقااب سااماعها لكاام مهمااة مااع لااال   راسااة لإللابااة أعااد غهااا م اافوتات مقااا  

( ثالملااذ، ظ ااز الم موعااة التااز زظوت 16( مربعااات، ظم موعااة ذات ثنلااي  ماانخف  ظعاادو ا )3×4)
غخداوااة لاناااة ظاحاادة تقااا  مااع الظااارظ  عقااب ساااماعها لكااام مهمااة ماااع لااال   راساااة لإللابااة أعاااد غهاااا 

( ثالملذ، ظ ز الم موعاة 17( مربعات، ظم موعة فالتة غدظن ثنلي  ظعدو ا )3×4)م فوتات مقا  
 التز لم ثلظو بأوة غداوات ثنلي ية للظرظ  عقب سماعها لكم مهمة مع لال   راسة لإللاباة أعاد غهاا

( مربعات  ظثكار  نفاس اإللارااات حتاو نهاواة ال لساة التامناة  ظلقاد لاوحم أن 3×4م فوتات مقا  )
 زماع  ام× لواحدة اد استارات ساعتلع، ظعلو  ذا تإن اللمع الكلز للت ربة = عدو ال لسات ال لسة ا
 ساعة علو مدا  شهر ظاحد   16=  2×8للسة = 

 ظثظسب و لة  م مفظو   التالز: 
 عة األولى )ذات المدى الكبير( المجمو  -1

يااة مااع الظاارظ ، ( مربعااات ظبهااا فمااان لانااات لكاام م موعااة فالف4×5ثتكااون  اام م اافوتة مااع ) 
ظيقدل لم موعة التنلي  المرثف  أ ب  غداوات ثنلي ية ظيتبقو مع الم افوتة أ با  لاناات وسات لب تلهاا 

لاناات  4(، يذن ث ابع الد لاة الكلياة لكام مهماة = 0.125المفظو ، ظثألذ  م لانة و لة ثعاو  )
مهماااة، يذن  20و لاااة، ظبماااا أن عااادو المهاااال التاااز قتعااارن لهاااا  ااام مفظاااو  =  0.5=  0.125× 

و لاااات  10=  0.5×  20و لاااة =  0.5× الد لاااة الكلياااة لكااام مفظاااو  علاااو مهاااال = عااادو المهاااال 



 

 

(393) 

 محمد األنصاري & د/ فوزية عبدهللا التركيت ناصر شباب المويزري & د/ موسىد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 و لة   12.5( حتو ث بع الد لة الكلية مع 1.5ظب ربها تز )
ظيقدل لم موعاة التنلاي  المانخف  غاداقتلع ثنلاي تلع ظيتبقاو ماع الم افوتة سات لاناات وسات لب  

و لاااة، يذن  0.75=  0.125× لاناااات  6 لاااة الكلياااة لكااام مهماااة = تلهاااا المفظاااو ، يذن ث ااابع الد
( حتاااو 0.83و لاااة ظب اااربها تاااز ) 15=  0.75×  20الد لاااة الكلياااة لكااام مفظاااو  علاااو مهاااال = 

 و لة   12.5ث بع الد لة الكلية مع 
ظي وقاادل للم موعااة التالتااة أوااة غااداوات ثنلااي ية، ظيساات لب المفظااو   نااا علااو لانااات الم اافوتة  
= و لاااة ظاحااادة، يذن الد لاااة  0.125× لاناااات  8انياااة، يذن ث ااابع الد لاااة الكلياااة لكااام مهماااة = التم

( حتو ث بع 0.625و لة ظب ربها تز ) 20=  1×  20الكلية لكم مفظو  علو مهال الظرظ  = 
 و لة   12.5الد لة الكلية مع 

 عة الثاني )ذات المدى القليل( المجمو  -2
ربعااات ظبهااا ساات لانااات لكاام م موعااة فالفيااة مااع الظاارظ ، ( م3×4ثتكااون  اام م اافوتة مااع ) 

ظيقاادل لم موعااة التنلااي  المرثفاا  غااداقتلع ثنلااي تلع ظيتبقااو مااع الم اافوتة أ باا  لانااات وساات لب تلهااا 
و لااة، يذن الد لااة  0.5=  0.125× لانااات  4المفظااو ، يذن ث اابع الد لااة الكليااة لكاام مهمااة = 

( حتاااو 1.5و لاااات ظب اااربها تاااز ) 10=  0.5×  20الكلياااة لكااام مفظاااو  علاااو مهاااال الظااارظ  = 
 و لة   12.5ث بع الد لة الكلية مع 

ظيقااادل لم موعاااة التنلاااي  المااانخف  غداواااة ثنلاااي ية ظاحااادة ظيتبقاااو ماااع الم ااافوتة لماااس لاناااات  
 0.625=  0.125× لاناااات  5وسااات لب تلهاااا المفظاااو ، يذن ث ااابع الد لاااة الكلياااة لكااام مهماااة = 

 و لة  12.5=  0.625×20لكم مفظو  علو مهال =  و لة، يذن الد لة الكلية
ظي وقاادل للم موعااة التالتااة أوااة غااداوات ثنسااي ية، ظيساات لب المفظااو   نااا علااو لانااات الم اافوتة  

و لاة، يذن الد لاة الكلياة  0.75=  0.125× لانات  6الستة، يذن ث بع الد لة الكلية لكم مهمة = 
( حتاو ث ابع الد لاة الكلياة 0.83ظب اربها تاز ) و لة 15=  0.75×20لكم مفظو  علو مهال = 

 و لة   12.5مع 
 ( يوضح عدد الجلسات والمهام والمدى ومستويات1جدول )

 التنشيط وعدد المهام التدريبية والتطبيقية التي شملتها التجربة
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 الت خي ية التد يخية     الت خي ية التد يخية    
د ن  كخلر الظرظ  األظلو

 ن
 
لكاااااااااااااااااااام  2

 مستو  

 
)القاعاااااااااااااااااااااااااادة  5

 األظلو(

  د ن ن كخلر الظرظ  الخامسة
-- 

 
)القاعاااااااااااااااااااااااااادة  5

 التالتة(
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   اللم الظرظ  التانية
لكاااااااااااااااااااام  2

 مستو  

 
)القاعاااااااااااااااااااااااااادة  5

 األظلو(

   اللم الظرظ  الساوسة
-- 

 
دة )القاعاااااااااااااااااااااااااا 5

 التالتة(
    كخلر الظرظ  التالتة

)القاعاااااااااااااااااااااااااادة  5
 التانية(

   كخلر الظرظ  السابعة
-- 

 
)القاعاااااااااااااااااااااااااادة  5

 الرابعة(
    اللم الظرظ  الرابعة

)القاعاااااااااااااااااااااااااادة  5
 التانية(

   اللم الظرظ  التامنة
-- 

 
)القاعاااااااااااااااااااااااااادة  5

 الرابعة(

 عبا ة عع ست لانات والم الم فوتة  * المد  القللم * المد  الكخلر عبا ة عع فمان لانات والم الم فوتة
   * د = مستو  التنلي  المرثف  )التلظيد بأ ب  غداوات لذظ  المد  الكخلر، ظبخداقتلع لذظ  المد  القللم(

  * ن = مستو  التنلي  المنخف  )التلظيد غخداقتلع لذظ  المد  الكخلر، ظبخداوة ظاحدة لذظ  المد  القللم(
 لتلظيد بأوة غداوات لذظ  المد  الكخلر أظ القللم(* ن = غدظن ثنلي  )عدل ا

 ( مهمة لاصة بالظرظ  40)     * عدو المهال الت خي ية 
 مناقشتها وتفسيرها  –نتائج البحث 

 أواًل : نتائج البحث 
ثعاارن النتااا   التااز ثاام التوصاام يللهااا مااع لااال  األساااللب اإلح ااا ية للخيانااات التااز اشااتقت مااع  

البظال مع ألم التظقا ماع صاظة تارظن البظاال، ظمظاظلاة لتفسالر النتاا   التاز است ابات م موعات 
 ثم التوصم يللها تز موا اإلطا  التنظر  ظالد اسات السابقة  

 أواًل : النتائج الخاصة بالفرض األول 
مااد   بااالتال قاان   ااذا الفاارن علااو أناا   وختلاات الفهاام اللاااو  المن قااز لاابع  مهااال الظاارظ   

 ة  ظللتظقاااا ماااع صاااظة  اااذا الفااارن ثااام اساااتخدال أسااالوت ثظللااام التبااااقع للنظاااال العااااملز الاااذاكرة العاملااا
 
( للاااد لات التاااز ح ااام عللهاااا م موعاااات البظاااال علاااو م ياااا  الفهااام اللااااو  المن قاااز لمهاااال 3×2)

 الظرظ ، ظ صدت نتا   ذل  تز ال دظ  التالز: 
 (3×2( نتائج استخدام تحليل التباين للنظام العاملي )2جدول )

 على مقياس الفهم اللغوي المنطقي لمهام الحروف

م مود  م د  التباقع
 المربعات

و لات 
 الظرية

متوس  
 المربعات

مستو    
 الديلة

 * 0.01 17.94 17.4 1 17.4 مد  الذاكرة العاملة )أ(
مساااااتويات ثنلاااااي  الاااااذاكرة 

 ** 0.01 77.19 74.87 2 149.73 العاملة )ت(

 ت(×ثفاعم )أ 
 لر والة  2.11 2.05 2 4.09

*** 
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   0.97 93 90.53 والم الم موعات )الخ (
    98 261.15 الكلز

(   *1 ،93 ،0.01 = )6.90  (   **2 ،93 ،0.01 = )4.82  
(   ***2 ،93 ،0.05 = )3.09  

( تااز الفهاام اللااااو  0.01قت ااع مااع ال اادظ  الساااغا ظلااوو تاارظ  والاااة يح ااا يا    عنااد مسااتو  ) 
ال الظارظ  ثرلاا  يلاو الاتال  مااد  الاذاكرة العاملااة  ظعلاو  اذا ثظقااا صاظة  ااذا المن قاز لابع  مهاا

الفاارن، ظمااع  نااا تاااإن الفهاام اللاااو  المن قاااز لاابع  مهااال الظاارظ  وختلااات بااالتال  مااد  الاااذاكرة 
  الماد –العاملة  ظالسااا  الاذ  ن رحا  ا ن: أ  ماع ماد  الاذاكرة العاملاة المساتخدمة )الماد  الكخلار 

م ثااأفلرا  تااز الفهاام اللاااو  المن قااز لاابع  مهااال الظاارظ ن ظلإللابااة علااو  ااذا التساااؤ  ثاا القللاام( أكتاار
اسااتخدال التبااا   ت  لتظدقااد الفاارظ  غاالع التالملااذ تااز الفهاام اللاااو  المن قااز لاابع  مهااال الظاارظ ، 

 ظ صدت نتا   ذل  تز ال دظ  التالز: 
 ممتوسطات وداللتها في الفه( نتائج استخدام اختبار "ت" لتحديد الفروق بين ال3جدول )

 اللغوي المنطقي لبعض مهام الحروف نتيجة اختالف مدى الذاكرة العاملة.
 W2 مستوى الداللة ت ع م ن المجموعة
  1.48 4.08 50 المد  الكخلر

2.63 
 

0.01 * 
 

 1.7 4.92 49 المد  القللم 0.06

   2.63( = 0.01، 97* ت )
( تاااز الفهااام اللااااو  0.01رظ  والاااة يح اااا يا  عناااد مساااتو  )قت اااع ماااع ال ااادظ  السااااغا ظلاااوو تااا 

المن قاز لاابع  مهاال الظاارظ  غاالع متوسا ز و لااات م موعاة المااد  الكخلاار ظم موعاة المااد  القللاام 
( ظ ااذا قااد  علااو أن اااوة 0.06( ظلااد أنهااا ثساااظ  )W2ل ااالع م موعااة المااد  القللاام ظبإو اااو ييمااة )

 اللاو  المن قز لبع  مهال الظرظ  مةيفة  ثأفلر سعة الذاكرة العاملة علو الفهم 
 ثانيًا : النتائج الخاصة بالفرض الثاني 

قاااان   ااااذا الفاااارن علااااو أناااا   وختلاااات الفهاااام اللاااااو  المن قااااز لاااابع  مهااااال الظاااارظ  بااااالتال   
( قت اع 2مستويات ثنلي  الذاكرة العاملة  ظللتظقاا ماع صاظة  اذا الفارن  ماا  او مخالع تاز لادظ  )

( تز الفهام اللااو  المن قاز لابع  مهاال الظارظ  ثرلا  0.01ح ا يا  عند مستو  )ظلوو ترظ  والة ي
يلو التال  مستويات ثنلي  الذاكرة العاملة  ظعلو  ذا ثظقا صظة  ذا الفارن، ظماع  ناا تاإن الفهام 
اللاو  المن قز لبع  مهال الظرظ  وختلت بالتال  مستويات ثنلاي  الاذاكرة العاملاة  ظالسااا  الاذ  

عاادل ثنلااي ( أكتاار ثااأفلرا   –ماانخف   –ا ن: أ  مااع مسااتويات ثنلااي  الااذاكرة العاملااة )مرثفاا  ن رحاا  
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تز الفهم اللاو  المن قز لبع  مهال الظرظ ن ظلإللابة علو  ذا التساؤ  ثام اساتخدال أسالوت ثظللام 
لفهاام اللاااو  التباااقع أحاااو  ايث ااا  ثظساابا  يسااتخدال طريقااة  شاايبي   لتظدقااد الفاارظ  غاالع التالملااذ تااز ا

 المن قز لبع  مهال الظرظ ، ظ صدت نتا   ذل  تز ال دظللع التالللع: 
 ( نتائج استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه للفروق بين مستويات4جدول )

 تنشيط الذاكرة العاملة في الفهم اللغوي المنطقي لبعض مهام الحروف

م موعة  م د  التباقع
 المربعات

و لات 
 الظرية

  متوس
 المربعات

مستو    
 الديلة

W2 

  74.87 2 149.73 غالع الم موعااااات
63.99 

 
0.01 * 

 
 1.17 96 112.02 والم الم موعات )الخ أ( 0.56

     98 261.75 الكلز

 4.82( = 0.01، 96، 2* ت )
( تاااز الفهااام اللااااو  0.01قت اااع ماااع ال ااادظ  السااااغا ظلاااوو تااارظ  والاااة يح اااا يا  عناااد مساااتو  ) 

( W2لمن قز لبع  مهال الظرظ  ثرل  يلو التال  مستويات ثنلي  الذاكرة العاملاة ظبإو ااو ييماة )ا
( ظ اااذا قااد  علااو أن ااااوة ثااأفلر مسااتويات ثنلااي  الاااذاكرة العاملااة علااو الفهااام 0.56ظلااد أنهااا ثساااظ  )

 اللاو  المن قز لبع  مهال الظرظ   خلرة 
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 ديد الفروق بين المتوسطات وداللتها في الفهم( نتائج استخدام طريقة "شيفيه" لتح5جدول )
 ف مستويات تنشيط الذاكرة العاملةاللغوي المنطقي لبعض مهام الحروف نتيجة اختال

 الثالثة الثانية األولى المجموعة
 * 63 * 30 - ( ثنلي  مرثف 6.23األظلاااو : ل )
 * 6.07 - - ( ثنلي  منخف 4.18التانلاااة : ل )

    عدل ثنلي   ( 3.26ل )التالتاااة : 

(   *2 ،96 ،0.01 = )4.82 
 قت ع مع ال دظ  الساغا ما قلز: 

( تاز الفهاام اللااو  المن قااز لابع  مهااال الظاارظ  0.01ظلاوو تاارظ  والاة يح ااا يا  عناد مسااتو  ) -1
 غلع م موعتز التنلي  المرثف  ظالتنلي  المنخف  ل الع م موعة التنلي  المرثف   

( تاز الفهاام اللااو  المن قااز لابع  مهااال الظاارظ  0.01 ااا يا  عناد مسااتو  )ظلاوو تاارظ  والاة يح -2
 غلع م موعتز التنلي  المرثف  ظعدل التنلي  ل الع م موعة التنلي  المرثف   

( تاز الفهاام اللااو  المن قااز لابع  مهااال الظاارظ  0.01ظلاوو تاارظ  والاة يح ااا يا  عناد مسااتو  ) -3
 لي  ل الع م موعة التنلي  المنخف   غلع م موعتز التنلي  المنخف  ظعدل التن

ظاد اال الباحال بظساات الفارظ  غالع م موعاات البظاال باساتخدال التباا   ت  ظ صادت نتاا   ذلا  
 تز ال دظ  التالز: 
 لمتوسطات وداللتها( نتائج استخدام اختبار "ت" لتحديد الفروق بين ا6جدول )

 عات البحث الستم الحروف بين مجمو في الفهم اللغوي المنطقي لبعض مها

مستوى  ت التجانس ع م ن المجموعات
 الداللة

ر مااا  التنلاااي  الماااد  الكخلااا -1
 المرثفا  

لماااد  الكخلااار مااا  التنلاااي  ا -2
 المنخف 

15  
 

17 

5.67  
 

3.59 

0.79  
 

1.14 

 
 مت انستان

 
5.62 

 
0.01 

ر مااا  التنلاااي  الماااد  الكخلااا -1
 المرثفا  

لمااااااد  الكخلااااااار ماااااا  عااااااادل ا -3
 التنلي  

15  
 

18 

5.67  
 

3.22 

0.79  
 

1.13 

 
 مت انستان

 
6.62 

 
0.01 
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 ت التجانس ع م ن المجموعات
مستوى 
 الداللة

لماااد  الكخلااار مااا  التنلاااي  ا -2
 المنخف 

لمااااااد  الكخلااااااار ماااااا  عااااااادل ا -3
 التنلي  

17  
 

18 

3.59  
 

3.22 

1.14  
 

1.13 

 
 مت انستان

 
0.93 

 
  لر والة

ر مااا  التنلاااي  الماااد  الكخلااا -1
 المرثفا  

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -4
 المرثف 

15  
 

16 

5.67  
 

6.75  

0.79  
 

0.75 

 
 مت انستان

 
3.86 

 
0.01 

ر مااا  التنلاااي  الماااد  الكخلااا -1
 المرثفا  

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -5
 المنخف 

15  
 

16 

5.67  
 

4.81 

0.79  
 

0.73 

 
 مت انستان

 
3.31 

 
0.01 

ر مااا  التنلاااي  الماااد  الكخلااا -1
 المرثفا  

لماااااااد  القللااااااام مااااااا  عااااااادل ا -6
 التنلي  

15  
 

17 

5.67  
 

3.29 

0.79  
 

1.23 

 
 مت انستان

 
11.9 

 
0.01 

لماااد  الكخلااار مااا  التنلاااي  ا -2
 المنخف  

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -4
 المرثف 

17  
 

16 

3.59  
 

6.75 

1.14  
 

0.75 

 
 مت انستان

 
9.03 

 
0.01 

لماااد  الكخلااار مااا  التنلاااي  ا -2
 المنخف  

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -5
 المنخف 

17  
 

16 

3.59  
 

4.82 

1.14  
 

0.73 

 
 مت انستان

 
3.70 

 
0.01 

لماااد  الكخلااار مااا  التنلاااي  ا -2
 المنخف  

لماااااااد  القللااااااام مااااااا  عااااااادل ا -6
 التنلي  

17  
 

17 

3.59  
 

3.29 

1.14  
 

1.23 

 
 مت انستان

 
0.71 

 
  لر والة
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مستوى  ت التجانس ع م ن المجموعات
 الداللة

لمااااااد  الكخلااااااار ماااااا  عااااااادل ا -3
 التنلي  

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -4
 المرثف 

18  
 

16 

3.22  
 

6.75 

1.13  
 

0.75 

 
 مت انستان

 
10.09 

 
0.01 

لمااااااد  الكخلااااااار ماااااا  عااااااادل ا -2
 التنلي  

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -5
 المنخف 

18  
 

16 

3.22  
 

4.81 

1.13  
 

0.73 

 
 مت انستان

 
4.54 

 
0.01 

لمااااااد  الكخلااااااار ماااااا  عااااااادل ا -3
 التنلي  

لماااااااد  القللااااااام مااااااا  عاااااااادل ا -6
 التنلي  

18  
 

17 

3.22  
 

3.29 

1.13  
 

1.23 

 
 مت انستان

 
0.17 

 
  لر والة

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -4
 المرثفا 

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -5
 المنخف 

16  
 

16 

6.75  
 

4.81 

0.75  
 

0.73 

 
 مت انستان

 
7.19 

 
0.01 

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -4
 المرثفا 

لماااااااد  القللااااااام مااااااا  عااااااادل ا -6
 التنلي  

16 
 

17 

6.75 
 

3.29 

0.75 
 

1.23 

 
 مت انستان

 
9.61 

 
0.01 

لمااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  ا -5
 المنخف 

لماااااااد  القللااااااام مااااااا  عااااااادل ا -6
 التنلي  

16 
 

17 

4.81 
 

3.29 

0.73 
 

1.23 

 
 مت انستان

 
4.22 

 
0.01 

 قت ع مع ال دظ  الساغا ما قلز: 
ظاارظ  ( تاز الفهاام اللااو  المن قااز لابع  مهااال ال0.01ظلاوو تاارظ  والاة يح ااا يا  عناد مسااتو  ) -1

ل اااالع م موعاااة الماااد  الكخلااار مااا  التنلاااي  المرثفااا  بالمقا ناااة مااا  م موعاااة الماااد  الكخلااار مااا  
التنلي  المنخف ، ظم موعة المد  الكخلر م  عدل التنلي ، ظم موعة الماد  القللام ما  التنلاي  
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 المنخف ، ظم موعة المد  القللم م  عدل التنلي   
( تاز الفهاام اللااو  المن قااز لابع  مهااال الظاارظ  0.01ظلاوو تاارظ  والاة يح ااا يا  عناد مسااتو  ) -2

  ل الع م موعة المد  القللم م  التنلي  المرثف  بالمقا نة م  م موعة المد  الكخلار ما  التنلاي
المرثفاااا ، ظم موعااااة المااااد  الكخلاااار ماااا  التنلااااي  الماااانخف ، ظم موعااااة المااااد  الكخلاااار ماااا  عاااادل 

نخف ، ظم موعااااة المااااد  القللاااام ماااا  عاااادل التنلااااي ، ظم موعااااة المااااد  القللاااام ماااا  التنلااااي  الماااا
 التنلي   

( تاز الفهاام اللااو  المن قااز لابع  مهااال الظاارظ  0.01ظلاوو تاارظ  والاة يح ااا يا  عناد مسااتو  ) -3
ل ااالع م موعااة الماااد  القللاام ماا  التنلاااي  الماانخف  بالمقا ناااة ماا  م موعااة الماااد  الكخلاار مااا  

لااي ، ظم موعااة المااد  القللاام ماا  عاادل التنلااي  الماانخف ، ظم موعااة المااد  الكخلاار ماا  عاادل التن
 التنلي   

عاادل ظلااوو تاارظ  والااة يح ااا يا  تااز الفهاام اللاااو  المن قااز لاابع  مهااال الظاارظ  غاالع م مااوعتز  -4
المااد  القللاام ماا  عاادل التنلااي  ظالمااد  الكخلاار ماا  التنلااي  الماانخف   ماا  عاادل ظلااوو تاارظ  والااة 

لمااد  القللاام ماا  عاادل التنلااي   ماا  عاادل أو ااا  غاالع م مااوعتز المااد  الكخلاار ماا  عاادل التنلااي  ظا
ظلوو ترظ  والة أو ا  غلع م موعتز المد  الكخلر م  التنلي  المنخف  ظالماد  الكخلار ما  عادل 

 التنلي   

 ثالثًا : النتائج الخاصة بالفرض الثالث 
قن   ذا الفرن علو أن   وختلت الفهام اللااو  المن قاز لابع  مهاال الظارظ  باالتال  التفاعام  

ع مد  الذاكرة العاملة ظمستويات ثنلي ها  ظللتظقا مع صظة  ذا الفارن  ماا  او مخالع تاز لادظ  غل
( قت ع عدل ظلوو ترظ  والة يح ا يا  تز الفهام اللااو  المن قاز لابع  مهاال الظارظ  ثرلا  يلاو 2)

بنااا التفاعم غلع مد  الاذاكرة العاملاة ظمساتويات ثنلاي ها  ظعلاو  اذا لام قتظقاا صاظة  اذا الفارن، ظ 
علي  ثم اخو  الفارن الخادقم ظ او أن الفهام اللااو  المن قاز لابع  مهاال الظارظ  ي وختلات باإلتال  

قم عاع التفاعم غلع مد  الذاكرة العاملة ظمستويات ثنلي ها، ظبالتاالز تتاأفلر ماد  الاذاكرة العاملاة مسات
 ظرظ   ثأفلر مستويات ثنلي  الذاكرة العاملة تز الفهم اللاو  المن قز لمهال ال

 ثانياً : مناقشة نتائج البحث وتفسيرها :

أشااا ت النتااا   الخاصااة بااالفرن األظ  يلااو ثااأفلر مااد  الااذاكرة العاملااة تااز الفهاام اللاااو  المن قااز  
لمهال الظرظ  ظيت اع ذلا  ماع ظلاوو تارظ  والاة غالع م ماوعتز الماد  الكخلار ظالماد  القللام ل االع 

( التاااز غلاااات W2التاااأفلر ماااةيفا   ماااا عخااارت عنااا  ييماااة ) م موعاااة الماااد  القللااام أو اااا ، ظ اااان ذلااا 
(0.06  ) 

( 2003ظثتفااا  ااذ  النتي ااة ماا  مااا ثوصاالت يلياا  نتااا   الت ربااة التااز ألرا ااا  ماكدظنالااد ظ لاارظن  ) 
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التااز ثاام ييااا  ايسااتدعاا تلهاااا ب ماام  ام ااة، حلااال ثوصاالت يلاااو أن م موعااة السااعة المرثفعااة ااااد 
ال مام،  ماا  انات أل ااا  اذ  الم موعاة  تلارة أو اا  تاز حالاة تهام  ألذت زمنا  أطو  تز ث هلل  ذ 

 ال مم الاام ة مع م موعة السعة المنخف ة  
( ماع ظلاوو تارظ  والاة غالع 1999ظلكع التلفت  ذ  النتي ة م  ما ثوصام يليا   ونماان ظملر ام  ) 

عاة، لكنناا و اب أن مرثفعاة الساعة ظمنخف از الساعة تاز اساتدعاا المعلوماات ل االع ذظ  الساعة المرثف
نالحااام  ناااا أن  اااذ  الد اساااة اعتمااادت تاااز يياااا  ايساااتدعاا علاااو ثمكاااع المفظوصااالع ماااع اساااتدعاا 
د الكلمات األللرة مع ال مم اللاوية التز  انت ثعرن عللهم، ظالتلفت أو ا  ما  ماا ثوصام يليا   أحما

 هم الن و   ( مع عدل ظلوو ترظ  والة غلع مرثفعز السعة ظمنخف ز السعة تز ت1995ط   )
ظالذ  و ب أن نالحظ  أو ا  أن الد اسات التز اعتمدت تز يياا  ايساتدعاا علاو الالمع ظلايس علاو 
الداة تمع المظتمام أن وظ ام تلهاا مرثفا  الساعة علاو زماع أطاو  تاز ث هلال المعلوماات ألنا  وظااظ  

ة لاااد  مااانخف  أن قواااات المعلوماااات المختلناااة ألنهاااا ب خيعاااة الظاااا  أكتااار ماااع المعلوماااات المختلنااا
الساااعة  أماااا تاااز الد اسااااة الظالياااة تاااإن ييااااا  ايساااتدعاا وعتماااد علاااو واااااة ايسااات ابة،   ااام أن زمااااع 

 ايستدعاا فاغت لكم التالملذ  
ظيفسااار البظاااال الظاااالز ظلاااوو تااارظ  غااالع ماااد  الاااذاكرة العاملاااة الكخلااار ظالقللااام تاااز الفهااام اللااااو   

وا المااد  الكلااز للااذاكرة العاملااة للفاارو ظأن حاادظو المن قااز لمهااال الظاارظ  ل ااالع المااد  القللاام تااز ماا
الماد  قاافر علاو األواا تقا  عنادما ثكاون م الاب التخاليع للمهماة ثلياد عاع الماد  المتاات تاز الااذاكرة 
ظبالتااالز تربمااا أن م الااب التخااليع الالزمااة يسااتدعاا مهااال الظاارظ  اااد زاوت عااع المااد  المتااات لااد  

مع لانب  لار تاز ماوا مكوناات الاذاكرة العاملاة للفارو  ماا أشاا  ذظ  المد  الكخلر  ذا مع لانب، ظ 
( مع أن للذاكرة العاملة فال  مكونات أساسية ظلكم مكون ظايفة ثخادظ أساساية 1995 باولز ظ لت   )

تاز ثخاليع ظث هلال المعلوماات، ظعلاو ماا قخادظ أن  ااذ  المكوناات اامات غادظ  ا تاز ماوا ماا أثايع لهااا 
ماد  القللاام بلاكم أت ام ماع التالملاذ ذظ  المااد  الكخلار، حلاال وقاول المكااون لاد  التالملاذ ماع ذظ  ال

التنفلذ المر ال  غتخاليع المعلوماات تاز نفاس لظظاة ولولهاا يليا ، ظيقاول مكاون الظاالل اللفظاز غتخاليع 
المعلومااات اللفظيااة ظالساامةية ظالااذ  قت لااب أن وساام  المفظااو  المعلومااات فاام وقااول بكتاغتهااا، ظيقااول 

لل الب ر  المكانز غتخليع المعلومات الب رية المكانية ظالاذ  قت لاب أن قار  المفظاو  مكون الت ه
المعلومااات فااام وقااول بكتاغتهاااا ظ اااذا مااا اامااات عليااا  ث ربااة البظاااال الظااالز  ظعليااا  تإنااا  تااز ماااوا  اااذا 
التفسلر ستفتع الد اساة الظالياة الم اا  لد اساات ألار   تلارة بظلاال ثراعاو تاز مواما   منهاا أن ثكاون 
 م الااااااااااااااااب التخااااااااااااااااليع تااااااااااااااااز حاااااااااااااااادظو مااااااااااااااااا  ااااااااااااااااو متااااااااااااااااات مااااااااااااااااع مااااااااااااااااد  للااااااااااااااااذاكرة، ظتااااااااااااااااز 

 
مواماا  ألااار  أي ثكااون م الاااب التخاااليع تااز حااادظو مااا  اااو متاااات غاام ثلياااد أظ ثاانق  بعااا  اللااازا 
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 ظلمعرتة أفر ذل  تز ايستدعاا المباشر الفو   ظالمالم للمعلومات تز سيااات  تلرة  
لااو  فلر مستويات ثنلي  الذاكرة العاملة تاز الفهام الظأشا ت النتا   الخاصة بالفرن التانز يلو ثأ

اات المن قز لمهال الظرظ ، حلال  انت اوة التأفلر بالنسبة للفهم اللاو  لمهاال الظارظ   خلارة حلاال غل
(، ظيت اااع ذلااا  ماااع ظلاااوو تااارظ  والاااة تاااز الفهااام اللااااو  لمهاااال الظااارظ  غااالع W2( = )0.56ييماااة )

اناات  نااال تاارظ  والااة غاالع التنلااي  المرثفاا  ظالماانخف  تااز تهاام مسااتويات ثنلااي  الااذاكرة العاملااة  ظ 
م مهال الظرظ  ل الع التنلاي  المرثفا ، ظ ناال تارظ  والاة غالع التنلاي  المرثفا  ظعادل التنلاي  تاز تها

مهاال الظاارظ  ل االع التنلااي  المرثفا ، ظ نااال تارظ  والااة غالع التنلااي  المانخف  ظعاادل التنلاي  تقاا  
لع التنلااي  المانخف ، ظثتفاا  اذ  النتي اة ماا  ماا ثوصام يليا   أحماد طاا   تاز تهام مهاال الظارظ  ل اا

( ماع أن مسااتو  التنلاي  قااافر علااو الفهام ثااأفلرا  واي  مااع لاال  ظلااوو تاارظ  والاة غاالع مسااتو  1995)
 التنلي  المرثف  ظالمنخف  تز تهم المفظوصلع ل الع المستو  المرثف   

ز تويات ثنلاي  الاذاكرة العاملاة تاز الفهام اللااو  المن قاظيفسر البظال الظالز ظلوو الفرظ  غلع مسا
لمهاااال الظااارظ  ل اااالع التنلاااي  المرثفااا  بالمقا ناااة مااا  التنلاااي  المااانخف  ظعااادل التنلاااي  تاااز ماااوا 

غاد ماع مظتو  الذاكرة العاملة النل  ظأن مظتو  الذاكرة العاملة  و وا ما  عبا ة عع معلومات نل ة ظي
طريا عملية التنلاي  ماع ألام ثقوياة ظااا ت أ  ماع عمللتاز التخاليع أظ  زياوة ثنلي ها باستمرا  عع

هام الت هلل أظ  ما معا ، ظعلو  ذا  ان ثلظيد المفظوصالع بأ بعاة غاداوات ماع الظارظ  أفنااا عملياة الف
تإناا  وعماام علااو ثقويااة ظايفتااز التخااليع ظالت هلاال ظالااذ  وعتخاار أت اام مااع ثلظيااد م غخااداقتلع أظ عاادل 

ال الظرظ   ذا مع لانب، ظمع لانب  لر تز ماوا مقادا  التنلاي  يلاو أنا  يذا  اان ثلظيد م مع مه
مقاادا  التنلاااي  أااام ماااع المقااادا  الااالزل إلثماااال المهمااة تاااإن المفظاااو  ساالتعرن لنسااايانها أظ لنسااايان 

أظ  أللاا منها، ظبالتالز تإن ثلظيد المفظوصلع غخداقتلع )ثنلي  منخف ( تز حالة مهال الماد  الكخلار
داوة ظاحدة )ثنلاي  مانخف ( تاز حالاة مهاال الماد  القللام  اان أاام ماع المقادا  الم لاوت يساتدعاا غخ

لااة  اذ  المهااال بالمقا نااة بالمفظوصالع التااز ثاام ثلظيااد م بأ بعاة غااداوات ثنلااي ية )ثنلاي  مرثفاا ( تااز حا
 مهال المد  الكخلر أظ غخداقتلع )ثنلي  مرثف ( تز حالة مهال المد  القللم  

و ااب أن نالحظاا  أن النتي ااة الخاصااة بمسااتويات ثنلااي  الااذاكرة العاملااة ظالتفساالر الااذ  ااادل  ظالاذ 
( ماااع أن المكاااون التنفلاااذ  المر ااال  )نظاااال 1992قتناا اااان مااا  ماااا أشاااا  يليااا   لاسااات ظ اااا بنتر  )

اإلنتان( والم الذاكرة العاملة قت مع عن ار الم اد  ظ او نلا  وا ماا ، حلاال قنتقام التنلاي  ماع  اذا 
لم ااد  يلااو عن اار  لاار تعااا ، ظ كااذا تااز شااكم وا اار  متتاااب  حتااو وظااد  انتلااا  للتنلااي  والاام ا

الذاكرة العاملةن ظبناا علاو ذلا   اان وكفاز أن قالظو المفظاو  تاز لميا  األحاوا  بعن ار ظاحاد نلا  
ثسااظ   لكز ثنل  ب ية العناصر الفعالة والم نظال الذاكرة العاملة، ظمع  نا تالنتي ة الظتمية لهاذا  او

مقادا  ايساتدعاا المباشار لم موعاات التنلااي  المختلفاة، ظ اذا لام وظاد  تااز نتاا   البظاال الظاالز ممااا 
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قااو  يلاو  تا  تارن نماوذن  لاسات ظ اا بنتر  الخاا  بانتلاا  التنلاي  علاو الار م ماع ثاواتر  ااذا 
د والام المهاال(  العن ر تز اواعد مهال الظرظ  المستخدمة تز البظال الظالز )ظ و ثراب   ذ  القواعا

ظعليااا  تإنااا  تاااز ماااوا النتاااا   الخاصاااة بمساااتويات التنلاااي  نالحااام أن نماااوذن  لاسااات ظ اااا بنتر  تاااز 
حالااة يلااو يلااراا العدقااد مااع الد اسااات حتااو ثتختاا  أظ ثدح اا   ظتااز مااوا مااا سااخا ومكااع القااو  بااأن 

يا  معلناة  ماا أشاا   لاسات العالاة غلع عملية التخليع ظالت هلل تز الذاكرة العاملة ثتم ظتقاا  لخ اة ثوز 
ظ اا بنتر ، ظماع  ناا وقتارت البظاال الظاالز أن ثاأفلر مساتويات التنلاي  تاز الفهام اللااو  ااد وعااوو أو ااا  
يلاااو ثوزيااا  ماااد  الاااذاكرة العاملاااة غااالع التخاااليع ظالت هلااال ظالاااذ  لااااا ل اااالع الت هلااال أكتااار، أ  أن 

خااليع، ظ ااذا الااذ  أو  يلااو ظلااوو ثااأفلر المفظوصاالع اااد ظتاارظا مساااحة  خلاارة للت هلاال علااو حسااات الت
لمد  الذاكرة العاملة، ظلاا  ذا علو حسات مساحة التخليع تز الذاكرة العاملاة، ظ ماا  او مساتنت  أن 
 نال التال  تز مد  الاذاكرة العاملاة غالع الم موعاات، تاإن المسااحة المتب ياة للتخاليع ساتكون أو اا  

ثنلاااي  الاااذاكرة العاملاااة، ظعلاااو  اااذا ااااد وعمااات ظااااا ت  مختلفاااة مماااا أو  يلاااو ظلاااوو ثاااأفلر لمساااتويات
الت هلااال تاااز الاااذاكرة العاملاااة علاااو حساااات ظااااا ت التخاااليع، مماااا وفاااتع ذلااا  الم اااا  إللاااراا و اساااات 

 ألر   
ظأشاااا ت النتاااا   الخاصاااة باااالفرن التالاااال عاااع عااادل ظلاااوو ثفاعااام وا  غااالع ماااد  الاااذاكرة العاملاااة 

عاع  من قز لمهال الظرظ ، ظبالتالز تتاأفلر الماد  مساتقم ثماماا  ظمستويات ثنل لها تز الفهم اللاو  ال
ثأفلر مستويات التنلي  تز تهم مهال الظرظ   ذا مع لانب، ظمع لانب  لر تاإن عادل ظلاوو ثفاعام 

وماظة وعنز أن لمد  الذاكرة العاملة  فاا ا  متنااارة علاو مساتويات التنلاي ، ظ اذا ماا أكدثا  الفارظ  الم
و ب أن نللر يلو أن سماد المفظوصلع مع لال  أشرطة التسا لم تاز البظاال (  ظلكع 2تز لدظ  )

 الظالز للمهال وعتخر ساماعا  ساريعا  ظ بماا وكاون ذلا   او الاذ  أو  يلاو عادل اهاو  التفاعام غالع ماد 
ل الاذاكرة العاملااة ظمسااتويات ثنلااي ها تاز الفهاام اللاااو  المن قااز لمهاال الظاارظ ، يي أن المفظااو  وقااو 

للمهمة بكتاغتها تز ظ اة لاصاة أماما  ظ اذا ماع شاأن  أن و عام الساماد ظالتسا لم للمهماة بعد سماع  
 ا    متأنيا   ظبناا علي  لو ثمت عملية السماد ظالتس لم للمهال ثظت ثظكم المفظو  لربما ثالرت النت
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Research Summary 

Experimental study to the effect of working memory scope and its 

activation levels in the logical linguistical comprehension for primary 

stage students in State of Kuwait. 

Dr. Nasser Elmouzery 

Dr. Moussa Elansary        Dr. Fawzia Elterkeet 

Special observation ensured of working memory components has been 

functions in information storage, and also ensured the existence of special 

systems with use this information during its linguistic comprehension and its 

immediate recall.  The current study has aspired to introduce clarification 

about completion of the operation of logical linguistical comprehension for 

some letters tasks according to its relation with working memory scope and 

activation levels.  The study was conducted on (99) students in primary stage 

(5th Grade), has splited into two groups, one group has (50) students for big 

scope, and another group has (44) students for little scope, and splited all one 

from the two groups into three another groups (High-Low-Non) activation 

and by using audio and visual techniques with letters tasks.  This study has 

proved of the logical linguistical comprehension for letters tasks were 

effected by working memory scope in favour of little scope group, and thus 

effect is weakness, and letters tasks also effected by working memory 

activation levels, and thus effect is big and the logical linguistical 

comprehension for letters has no effected with interaction between working 

memory scope and activation levels.  The result is explained due to the 

theoretical part and the previous studies. 

 


