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الذاكرة العاملت كمؤشر لكفاءة التفكري التجريدي لدى
طالباث الكلياث النظريت يف مقابل العمليت التطبيقيت
جبامعت اجلوف
الممخص_ ىدفت الدراسة الراىنة إلى تقييـ كفاءة الذاكرة العاممة

 %62-%09كالقدرة عمى التفكير التجريدم لدل طالبات جامعة

كالتفكير التجريدم لدل طالبات الكميات النظرية مقارنة بالكميات

الجكؼ ،كأشارت أيضان نتائج " اختبار ت" لداللة الفركؽ بيف

العممية التطبيقية ،كما ىدفت إلى معرفة حجـ العالقة االرتباطية

مجمكعتي الدراسة إلى ظيكر فركؽ دالة إحصائيان بيف طالبات الكميات

ككجيتيا بيف كؿ مف الذاكرة العاممة كالتفكير التجريدم لدل مجمكعتي

النظرية في مقابؿ طالبات الكميات العممية التطبيقية ،في اتجاه ارتفاع

الدراسة ،ىذا باإلضافة إلى الكشؼ عف مدل إسياـ كؿ مككف مف

كفاءة الذاكرة العاممة ،كالقدرة عمى التفكير التجريدم لدل طالبات

مككنات الذاكرة العاممة في التنبؤ بالقدرة عمى التفكير التجريدم لدل

الكميات العممية .كقد تمت مناقشة النتائج كفقان لمدالالت النظرية

مجمكعتي الدراسة .كتـ تطبيؽ بطارية لمذاكرة العاممة تقيس مككناتيا

كالتطبيقية لمدراسات السابقة في ىذا الميداف.

األربعة (الصكتي -المفظي ،كالبصرم  -المكاني ،كالتنفيذم المركزم،

الكممات المفتاحية :الذاكرة العاممة ،التفكير التجريدم ،الكميات

كالركابط الداللية المؤقتة) ،كاختبار المتشابيات مف مقياس ككسمر

النظرية ،الكميات العممية التطبيقية.

بمفيك لمراشديف لتقدير التفكير التجريدم ،كذلؾ عمى عينة مف طالبات

 .1المقدمة

غالبان ما يكاجو األفراد في حياتيـ اليكمية مف المشكالت

جامعة الجكؼ بسكاكا مف سف  66 -01سنة ،قكاميا  26طالبة مف
طالبات الكميات النظرية (العمكـ اإلدارية كاالنسانية ،ككمية التربية) في

تتركح مف المشكالت البسيطة التي
كالتحديات المختمفة كالتي ا

مقابؿ  01مف طالبات الكميات العممية التطبيقية (كتمثمت في كمية

تتطمب عمميات معرفية بسيطة التي تتطمب عمميات معرفية مثؿ

العمكـ الطبية التطبيقية ،ككمية الصيدلة) .كاعتمدت الدراسة المنيج

التخزيف المؤقت لمعمكمات معينة إلى المشكالت المعقدة التي

الكصفي االرتباطي المقارف ،كتـ استخداـ خطة لتحميؿ بيانات الدراسة

تتطمب عدة عمميات معرفية معقدة .كعند مكاجية الفرد

إحصائيان كتضمنت :حساب معامالت االرتباط البسيط (بيرسكف) بيف

لمشكالت معقدة يككف بحاجة إلى كرشة عمؿWORK ShOP

درجات اختبارات مككنات الذاكرة العاممة كدرجات اختبار التفكير

لتقكـ بأكثر مف مجرد تخزيف مؤقت لممعمكمات بكاسطة الذاكرة

التجريدم ،كحساب تحميؿ االنحدار المتعدد (التدريجي) لمتعرؼ عمى

قصيرة المدل أك االسترجاع المباشر مف الذاكرة طكيمة المدل،

مدل إسياـ الذاكرة العاممة (المتغير التنبؤم) في التنبؤ بالمتغير

بؿ يتـ مف خالليا القياـ بالتفاعؿ كالتنسيؽ بيف معطيات المكقؼ

المحكي (التفكير التجريدم) ،كاختبار "ت" لداللة الفركؽ بيف

أك المدخالت المشفرة بكاسطة الذاكرة قصيرة المدل كبيف

مجمكعتي الدراسة "طالبات الكميات النظرية في مقابؿ طالبات الكميات

مكجكد بالذاكرة طكيمة المدل ثـ التنشيط المؤقت لممعمكمات أك

العممية التطبيقية " .ككشفت نتائج الدراسة عف ظيكر ارتباطات ذات
مستكيات داللة إيجابية مرتفعة بيف التفكير التجريدم ،كالذاكرة العاممة

تنشيط القكاعد ذات الصمة ،كانتقاء المثيرات ذات الصمة مف

بشكؿ عاـ ،كبالمككف الصكتي -المفظي ،كالتنفيذم المركزم ،كالركابط

المكقؼ ،كعزؿ المثيرات غير ذات الصمة حتى يتـ المعالجة

الداللية المؤقتة .كغابت مستكيات الداللة بيف التفكير التجريدم

النشطة لممعمكمات كىي ما أطمؽ عمييا "Baddeley and

كالمككف البصرم – المكاني لمذاكرة العاممة .كما أشارت نتائج تحميؿ

" Hitchالذاكرة العاممة ،كالتي تعد قمب العديد مف العمميات

االنحدار إلى ظيكر اإلسياـ التنبؤم لمذاكرة العاممة بنسبة تراكحت بيف

المعرفية [.[0
2

"

 .2كاالحتفاظ باألحداث المنتقاة ،كدمجيا مف الخبرات السابقة

تُعد الذاكرة مف أكثر العمميات المعرفية التي حظيت بعديد
مف الدراسات منذ زمف طكيؿ ،كيرجع ىذا االىتماـ المتزايد إلى

في الذاكرة طكيمة المدل.

أىميتيا القصكل باعتبارىا مركز العمميات المعرفية كمحكرىا

 .3كاحداث أفعاؿ كمقاصد ضركرية لمعالجة معمكمات األنماط

الذم يؤثر عمى كؿ ما ىك معرفي ،كنمط التعرؼ كاالنتباه

األخرل مف الذاكرة.

كاإلدراؾ كالتعمـ كالتحصيؿ كالتفكير؛ كعمى ضكء مخزكنيا

 .4دكرىا في الفيـ كالمغة كاالستنتاج.

المعرفي يمكف اشتقاؽ الخطط المعرفية القصدية التي تستخدـ

 .5معالجة المعمكمات كتحميميا مف خالؿ عمميات التخزيف

في التعمـ كالتفكير كحؿ المشكالت كاتخاذ الق اررات ،كأية أنشطة

كالتكرار [.[6

عقمية معرفية أيا كانت طبيعتيا ،لذا فيي تؤدم دك ار فعاال في

كقد استخدـ مصطمح الذاكرة العاممة ألكؿ مرة في تاريخ

تكيؼ اإلنساف كحؿ مشكالتو ،كىي تمثؿ حجر الزاكية لمنمك

العمـ إلى (ميممر كجالنتر كبريبراـ عاـ  )0921كذلؾ في كتابيـ

النفسي [.[6,0

" تخطيط كتركيب السمكؾ " [ .]9ثـ استخدامو بعد ذلؾ نكيؿ

كيشير مفيكـ الذاكرة العاممة – في عمـ النفس المعرفي -

كسيمكف "  " Simon & Newellعاـ  0966في مدخميـ

إلى نظاـ أك نسؽ مسئكؿ عف التخزيف المؤقت لممعمكمات

لمنمذجة الحاسكبية ،كما استخدـ مصطمح الذاكرة العاممة في

كمعالجتيا ،أثناء أداء المياـ المعرفية المعقدة كالفيـ،

دراسات التعمـ الحيكاني لدل "أكلتكف " عاـ  ،0969ثـ استخداـ

كاالستيعاب ،كالتعمـ ،كاالستدالؿ ،كغيرىا [ ]2ذا سعة محددة كما

أخير في مجاؿ عمـ النفس المعرفي ليعبر عف النظـ المستخدمة
ا

صكرىا نمكذج أتكنسكف كشيفريف [.[5

في التخزيف المؤقت لممعمكمات كمعالجتيا كما ىي الحاؿ لدل "
"أتكنسكف كشيفريف" عاـ  ،0962ليعبر عف كحدة متكاممة تسمى

كما يشير مصطمح الذاكرة العاممة إلى القدرة عمى تخزيف

بالذاكرة قصير المدل [.[01

كمعالجة المعمكمات لفترات قصيرة مف الزمف ،كيشمؿ كذلؾ
مساحة العمؿ العقمية التي يستخدميا األفراد خالؿ األنشطة

كمف أفضؿ النماذج المصاغة حكؿ الذاكرة العاممة كالذم

اليامة في الحياة اليكمية [ ]2كيرل "بادلي "" "Baddeleyأف

تتبناه الدراسة الحالية ىك نمكذج " بادلي كىيتش & "Hitch

الذاكرة العاممة يجب النظر إلييا باعتبارىا جيا اَز متعدد المككنات

"  Baddeleyالذم ظير عاـ  ،0962كقد اطمؽ عميو " الذاكرة

كليس مجرد مخزف كحدكم ،كيتسع ىذا الجياز ليشمؿ أربعة

العاممة متعددة المككنات " ،كيتككف ىذا النمكذج مف ثالثة

مككنات ىي )0( :المنفذ المركزم ،كىك مككف ذك سعة محدكدة

مككنات :المككف المفظي ،كالمككف البصرم – المكاني ،كالمككف

يتحكـ في االنتباه كيعاكنو جيازاف فرعييف ىما )6( :المككف

التنفيذم ،كحديثا أضاؼ بادلي مككنا رابعا كىك ذاكره األحداث

الصكتي – المفظي :كيعني بالمعمكمات الصكتية المفظية)0( ،

لمكقائع الشخصية ،أك الرابط الداللي [.[00

كالمككف البصرم – المكاني :كىك يعنى بالمعمكمات البصرية

كقد حاكؿ كؿ مف" بادلي كىيتش " في ىذا النمكذج

كالمكانية )2( ،كمككف الركابط الداللية المؤقتة :كىك نظاـ

التخمص مف مشكالت النماذج السابقة ،كاالمتداد مف فكرة

محدكد السعة يقكـ بدكر الكسيط بيف تمؾ األجيزة الفرعية ،فيقكـ

التخزيف المؤقت إلى التخزيف متعدد المراحؿ ،كمقدميف عديدا مف

بالربط بيف المعمكمات الكاردة منيا في بناء أحادم ،كىك في

أكجو النقد لنمكذج " أتكنسكف كشيفريف " كمكضحيف الدكر الميـ

الكقت نفسو يقكـ بعممية التخزيف المؤقت لممعمكمات [.[6,1

الذم تقكـ بو الذاكرة العاممة في عمميات التفكير كمعالجة

كتتمثؿ كظائؼ الذاكرة العاممة في اآلتي:

المعمكمات كضبط السمكؾ [.[01
عمى الرغـ مف التطكر الذم حدث في نظريات الذاكرة العاممة

 .1التركيز عمى االنتباه االنتقائي لألحداث الحالية.
3

5
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كنظرياتيا ليست كسيمة لشرح كتفسير أداء كظائؼ دماغ االنساف
فحسب؛ كلكنو أيضا يساىـ في جمب االستبصار الكافي حكؿ

الذاكرة العاممة ،فإف كثي ار مف العمماء كالباحثيف مازالكا ينظركف
إلييا عمى أنيا الذاكرة قصيرة المدل بعينيا ألنيا تقكـ بكظائؼ

التفكير االستداللي [ .]61فقد تبيف أف التفكير االستداللي

متعدد كاتخاذ الق اررات كمعالجة المعمكمات كالتحكـ في تدفقيا

المجرد بكجو عاـ يقع في المناطؽ دماغية ترتبط بالذاكرة العاممة

[ .]6ككجية النظر ىذه لـ تسد في العالـ العربي فحسب ،كانما

كالعقد القاعدية ،كالتي تؤدم دك ار ميما في العمميات المعرفية

في العالـ الغربي أيضان ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،ينظر "

كعممية التعمـ ،كىذه المنطقة عمى اتصاؿ بالقشرة األمامية.

مكريس كديالىنتي " [ ]06لمذاكرة العاممة عمى أنيا مككف مف

كبالتالي فإف مساىمة أنظمة الذاكرة العالمة كما ىك متكقع في

مككنات الذاكرة قصيرة المدل ،بينما يعتبر " كركدر" أف الذاكرة

حالة التجريد ىك الجمع كالربط بيف المعمكمات [.[60

العاممة مصطمح بديؿ لمذاكرة قصير المدل [.[00

عالقة الذاكرة العاممة بالتفكير التجريدم:
تمثؿ الذاكرة العاممة أىـ مككنات عممية التفكير فالمثيرات

إال أف اعتبار الذاكرة قصيرة المدل ذاكرة عاممة ُيعد خطأ

عمميان جسيمان؛ فالذاكرة قصيرة المدل تختمؼ عف الذاكرة العاممة

البيئية تخضع ألنماط مف المعالجة كالتعديؿ حيث تتحكؿ مف

مف حيث ككف كظيفتيا تتمثؿ في التخزيف المؤقت لممعمكمات،

صياغتيا الخاـ إلى صياغة التجييز كالمعالجة ،كما أنيا ال

كذات سعة محدكدة تتراكح بيف  9-5كحدات ،كتبقى المعمكمات

تظؿ في الذاكرة طكيمة المدل بالصكرة التي تـ تخزينيا بيا،

فييا لمدة قصيره قد تبمغ  05ثانية ،كما أنيا تستقبؿ المعمكمات

فالذاكرة االنسانية تتمثؿ بيا مثيرات العالـ الخارجي رمزيا ،كقد

مف المكاد الشفكية عف طريؽ الصكرة أك الشكؿ أك المعنى،

يحدث تغير في ىذه الرمكز كعمى ىذا فاف الذاكرة العاممة

كبطريقة الممارسة بالنسبة لممكاد األخرل ،كال تتطمب كمية كبيرة

تختص بعمميات التحميؿ كالمقارنة لما ىك مختزف في الذاكرة

مف االنتباه (Mayer, 1981, 24; Hamilton & Howadd,

طكيمة المدل مف خالؿ عممية التعرؼ ،كعمى ذلؾ فاف الذاكرة

 1983, 20 & Ghatala, 1994, 102مف خالؿ أبك ىاشـ،

العاممة تعد مناط التذكر كالتفكير كحؿ المشكالت كخمؽ

.)0991

معمكمات جديدة أك صياغتيا أك تكليفيا [.[6

بينما تتمثؿ كظيفة الذاكرة العاممة في تخزيف المعمكمات

 .2مشكمة الدراسة
يمكف تحديد مشكالت الدراسة الراىنة في محاكلة اإلجابة

لمدة  01ثانية أك أكثر كمعالجتيا ،كىي سعة كبيرة تختمؼ كفقان
لسيكلة أك صعكبة المياـ ،كما أنيا تستقبؿ المعمكمات ،كتقكـ

عف األسئمة اآلتية:

بمعالجتيا بطريقة مختمفة بكاسطة ما لدييا مف مككنات

 -1ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف الدرجات عمى كؿ مككف مف

متخصصة سكاء أكانت لفظية أك بصرية أك مكانية ،كتتطمب

مككنات الذاكرة العاممة ،كالدرجات عمى اختبار التفكير

كمية كبيرة مف االنتباه & (Mayer, 1981, 24; Hamilton

التجريدم ،لدل طالبات الكميات النظرية ،كالكميات العممية

 Howadd, 1983, 20 & Ghatala, 1994, 102مف خالؿ

التطبيقية بجامعة الجكؼ؟

أبك ىاشـ .)0991 ،

 -2ىؿ تتبايف القدرة التنبؤية لمتفكير التجريدم ،بتبايف كفاءة

ىذا كقد تبيف أف مياـ الذاكرة العاممة تككف ُمنبئة باألداء

الذاكرة العاممة لدل طالبات جامعة الجكؼ؟
 -3ىؿ ىناؾ فركؽ بيف أداء طالبات الكميات النظرية ،في

في كثير مف المجاالت األكاديمية مثؿ القراءة كاالنصات [،]06
كاالستدالؿ ،كما ارتبطت بدرجة كبيرة مع اختبارات الذكاء العاـ

مقابؿ طالبات الكميات العممية التطبيقية عمى اختبارات الذاكرة

غير المفظية [ .]01,09كبالتالي فإف تطكر بناء الذاكرة العاممة

العاممة ،كالتفكير التجريدم؟
4

"

الكميات النظرية ،في مقابؿ متكسطات درجات طالبات الكميات

ب .أهداف الدراسة

العممية عمى جميع مككنات الذاكرة العاممة ،كالتفكير التجريدم؟

تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
 .0معرفة العالقة بيف مككنات الذاكرة العاممة كؿ مككف عمى

ه .مصطمحات الدراسة

حدة كبيف ميارات التفكير التجريدم لدل طالبات الكميات

أكال :الذاكرة العاممة
يعرؼ لكجي الذاكرة العاممة بأنيا " الجزء النشط أك الفعاؿ

النظرية كالكميات العممية.
 .6معرفة حجـ العالقة االرتباطية ككجيتيا بيف كؿ مف الذاكرة

مف الذاكرة قصيرة المدل ،فيي تحتفظ بالمعمكمات لفترة أطكؿ

العاممة كالتفكير التجريدم لدل طالبات الكميات النظرية كالكميات

مف الزمف مف الذاكرة قصيرة المدل ،فضال عف أنيا تقكـ

العممية.

بمعالجة تمؾ المعمكمات ،كتصنيفيا كفقا لنكعيا "[ .]66أما "لي

 .0الكشؼ عف مدل مساىمة كؿ مككف مف مككنات الذاكرة

كبارؾ" [ ]60فيعرفانيا بأنيا " نظاـ يقكـ بحفظ المعمكمات،

العاممة في التنبؤ بالقدرة عمى التفكير التجريدم لدل طالبات
الكميات النظرية كالكميات العممية.

كتمثيميا ،كتفعيميا ،كمعالجتيا" .كقد ُعرفت الذاكرة العاممة في

مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي بأنيا " نظاـ ذك مككنات

 .2الكشؼ عف داللة الفركؽ في األداء عمى جميع مككنات

متعددة لفيـ الطريقة التي تخزف بيا المعمكمات كتعالج،

الذاكرة العاممة ،كالتفكير التجريدم بيف طالبات الكميات النظرية،

الستخداميا في أداء مختمؼ األنشطة المعرفية المعقدة " [.[1
كيعرؼ "بادلي" الذاكرة العاممة " بأنيا مجمكعة معقدة مف

كطالبات الكميات العممية التطبيقية.
ج .أهمية الدراسة

العمميات كاألنظمة الجزئية المتفاعمة لتخزيف المعمكمات

 .0معرفة العالقة بيف كؿ مككف مف مككنات الذاكرة العاممة

كاسترجاعيا ،كبأنيا مفيكـ يستخدـ لإلشارة إلى اآللية الداخمية

عمى حدة كميارات التفكير التجريدم لدل طالبات االقساـ

التي تنتقي الذكريات مف الذاكرة قصيرة المدل ،كتحافظ عمييا

النظرية كاالقساـ العممية.

في حالة نشطو ،كترتكز عمييا معظـ الكظائؼ النفسية [ ]2ثـ

 .6تعتبر ىذه الدراسة المحاكلة االكلى في حدكد عمـ الباحثة

يعرفيا بأنيا “نظاـ محدكد السعة يقكـ بحفظ المعمكمات

التي تناكلت مقياس التفكير التجريدم كعالقتو بالذاكرة العاممة

كمعالجتيا بشكؿ مؤقت ،كيدعـ عمميات التفكير عف طريؽ

لدل طالبات الكميات النظرية كالكميات العممية في جامعة

إحداث التداخؿ بيف اإلدراؾ ،كالذاكرة طكيمة المدل ،كاإلرجاع أك

الجكؼ.

التصرفات [ .]6كيمكف تصكر الذاكرة العاممة بأنيا نظاـ يتضمف

د .فروض الدراسة

مككنات مترابطة ،،تقع في أجزاء مختمفة مف الدماغ .كسكؼ
تتبنى الدراسة الراىنة ىذا التعريؼ.

يمكف صياغة فركض الدراسة الراىنة عمى النحك التالي:
 -1تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف الدرجات عمى كؿ

التعريؼ االجرائي :ىك الدرجة التي تحصؿ عمييا كؿ طالبة مف

مككف مف مككنات الذاكرة العاممة ،كالدرجات عمى اختبار

طالبات الكميات النظرية كالكميات العممية عمى كؿ مككف مف

التفكير التجريدم ،لدل طالبات الكميات النظرية ،كالكميات

مككنات البطارية ((الذاكرة العاممة((.
كيفترض "بادلي" أف الذاكرة العاممة تتككف مف أربعة

العممية التطبيقية بجامعة الجكؼ.
 -2كتتبايف القدرة التنبؤية لمتفكير التجريدم ،بتبايف كفاءة الذاكرة

مككنات نعرضيا فيما يمي:

العاممة لدل طالبات جامعة الجكؼ.

 -0المككف الصكتي – المفظي:
يعرفو بادلي بأنو نظاـ فرعي يقكـ بحفظ المعمكم ػات المفظيػة

 -3تكج ػد فػ ػركؽ دالػ ػة إحصائي ػان بي ػف مت ػكسطات درجات طالبات
5
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كلو مككناف ،أحدىما يختص بترميز المعمكمات بشكؿ صكتي

النشاط (كممة كككا ككال) عدة مرات ،ثـ مقارنة أدائيـ بأداء

كحفظيا ،كاآلخر يختص بالتكرار كالتدريب [.[62

المجمكعة الضابطة التي قامت بأداء النشاط نفسو كلكف مف
دكف استخداـ الكؼ المفظي ،كبالتالي تـ التعرؼ عمى دكر

كىك عبارة عف مخزف صكتي يتكلى تخزيف كؿ ما يتصؿ
باألصكات كالمغة المنطكقة مثؿ" :األرقاـ – الكممات – الجمؿ"

المككف المفظي في الذاكرة العاممة مف خالؿ ىذه األنكاع مف

لمدة ثانية كنصؼ الثانية ،كىك يعد ضابطا لأللفاظ ،كيمكف أف

التجارب [.[62
كيؤدم المككف المفظي دك انر ميمان في عممية االستدالؿ

كيدعـ ىذا المككف مف قبؿ
ينشط مف خالؿ التكرار المفظي [ُ .]1

بناءات مكجكدة في جزء مف الجانب األيسر لمدماغ .كقد أثبت

لحساب مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر عمى سعة الذاكرة ،كما

ذلؾ اعتمادا عمى نتائج الدراسات التي أظيرت أف األشخاص

أف ىناؾ بعض األدلة التي تشير إلى أنو يساىـ في فيـ المغة

الذيف تعرضكا إلصابات في ذلؾ الجزء مف الدماغ ،قد فقدكا

كاكتساب المفاىيـ كتعمـ كيفية القراءة [.[65

القدرة عمى تذكر المكاد المنطكقة لفترات قصيرة مف الزمف ،كما

 -6المككف البصرم – المكاني :كيعد مككنان مف مككنات الذاكرة

لكحظ زيادة في تدفؽ الدـ إلى ذلؾ الجزء مف الدماغ عند محاكلة

العاممة تـ النظر إليو عمى أنو مخزف مؤقت لمذاكرة يقكـ بحفظ

األشخاص تذكر المكاد المنطكقة [ ]2فالمككف الصكتي –

الصكر البصرية أك البيانية كمعالجتيا لفترة زمنية محدكدة [.[66

المفظي لمذاكرة العاممة مسئكؿ عف معالجة المعمكمات ذات

كيعرفو "بادلي" بأنو المككف الذم يتكلى معالجة الصكر

األساس المفظي ،كينظر إليو عمى أنو يتألؼ مف مككنيف فرعييف

البصرية المكانية ،كادراؾ العالقات المكانية الصحيحة ،كيمثؿ

ىما:

ىذا المككف نظاما مستقال متخصصا في حفظ المعمكمات

 -0المخزف الصكتي :كيقكـ بحفظ آثار الذاكرة لمدة  0.5إلى 6

البصرية – المكانية بشكؿ مؤقت ،كيستخدـ الترميز البصرم –

ثانية قبؿ أف تزكؿ كتتالشى.

المكاني (كالصكر الذىنية) أكثر مف الترميز الصكتي – المفظي.
كيتألؼ ىذا المككف مف نظاميف فرعييف :األكؿ :ييتـ بحفظ

عممية التدريب أك التسميع المفظي الذاتي:
كتسمح بتجديد أثار الذاكرة السمعية بالمخزف كتحفيزىا عف

المعمكمات البصرية كمعالجتيا (كالتي تتعمؽ بمعالـ كصفات

طريؽ التكرار الصامت لمكممة عدة مرات ،مما يؤدم إلى بقائيا

المكضكعات ،كالمكف كالشكؿ) .كاآلخر ييتـ بحفظ كمعالجة

مدة أطكؿ [ ]65كما تسمح عمميات الضبط المفظي بتحكيؿ

المعمكمات المكانية كمكاقع األشياء [ ،]61كمف خصائص ىذا

المغة المكتكبة إلى رمكز صكتية لتخزينيا في المخزف الصكتي،

النظاـ أنو يحتفظ بالصكر كالمعمكمات عف األشياء كمكاقعيا في

باإلضافة إلى تسجيؿ البنكد المقدمة بصريا في المخزف الصكتي

صكرة ذىنية ،فيقكـ الشخص باستدعاء تمؾ الصكرة بما تتضمنو

بكاسطة المعنى المفظي ليا [.[00

مف مكاقع األشياء كخصائصيا الفيزيائية ،عندما يطمب منو

كقد تـ اكتشاؼ دكر المككف المفظي بشكؿ أساسي عف

تذكرىا في كقت الحؽ ،كيقع ىذا الجزء مف الذاكرة العاممة في

طريؽ استخداـ فنية أك أسمكب الكؼ المفظي كالتي تفترض أنو

النصؼ األيمف مف الدماغ كىك نظاـ مختمؼ تماما عف الذاكرة

يستخدـ كيستفيد مف بعض اآلليات الداخمية المسئكلة عف تكليد

الصكتية – المفظية ،كيعني ذلؾ أف الشخص ذك القدرة العالية

كانتاج الكالـ [.[62

عمى تخزيف المكاد الصكتية – المفظية ،لف يككف بالضركرة ذك
قدرة مرتفعة عمى تخزيف المكاد البصرية – المكانية ،كالعكس

كمف إحدل التجارب التي استخدمت أسمكب الكؼ المفظي،

صحيح [.[2

ىي التجربة التي طمب فييا مف المشاركيف أف يقكمكا بتأدية

المك ػكف التنفي ػذم المرك ػزم :كيعتب ػر المكػ ػكف الث ػالػ ػث لم ػذاك ػرة

نشاط ذىني مع ترديد كممات عديمة المعنى ال عالقة ليا بذلؾ
6

"

العاممة ىك المشرؼ أك الضابط الذم يكجو جميع األنشطة

التعريؼ اإلجرائي:

المعرفية كاالستجابات االنفعالية كالسمكؾ المالحظ ،كما يتضمف

 -الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبات اختبار المتشابيات

عمميات المراقبة كالتخطيط كاستخداـ األغذية الراجعة ،كاالحتفاظ

لتقدير التفكير التجريدم.

بالمعمكمات القديمة في الكقت الذم تتـ فيو معالجة المعمكمات

حدود الدراسة:

الحديثة ،كىك قادر تماما عمى منع التضارب بيف المعمكمات

 -الحدكد المكانية :جامعة الجكؼ – كمية التربية ،ككمية العمكـ

[ ،]69إف المككف التنفيذم المركزم ىك المككف األكثر عمكمية،

اإلدارية كاالنسانية ،ككمية العمكـ الطبية التطبيقية ،ككمية

فيك يتحكـ في االنتباه كيشارؾ في العمميات العقمية العميا ،كىك

الصيدلة.

المسئكؿ عف جميع األنشطة الذىنية التي تتضمف التنسيؽ بيف

 -الحدكد البشرية :طالبات قسـ رياض األطفاؿ ،كالتربية

عمميتي التخزيف كالمعالجة الذىنية لممعمكمات (مثؿ العمميات

الخاصة بكمية التربية ،كطالبات اقساـ :المغة العربية ،كالدراسات

الحسابية العقمية) حيث تعتمد تمؾ األنشطة الذىنية عمى كؿ مف

االسالمية ،كالمغة اإلنجميزية بكمية العمكـ اإلدارية كاالنسانية،

السمطة التنفيذية المركزية – كأحد أك كال – المككنيف اآلخريف

كطالبات قسـ التمريض بكمية العمكـ الطبية التطبيقية ،كطالبات

لمذاكرة كفقا لطبيعة النشاط الذىني ،كخالفا عف المككنيف

كمية الصيدلة بجامعة الجكؼ بكؿ مف المستكم الرابع،

اآلخريف لمذاكرة العاممة (الصكتي – المفظي ،كالبصرم –

كالخامس ،كالسادس ،كالسابع ،كالثامف

المكاني) يقع المككف التنفيذم المركزم في المنطقتيف األماميتيف

 -الحدكد الزمانية :الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي

مف كال النصفيف األيمف كاأليسر لمدماغ [.[2

0202ق 0206 -ق.

الرابط الداللي بيف مككنات الذاكرة العاممة :كىك نظاـ لمتحزيف

 .3اإلطار النظري

المؤقت يتكلى االحتفاظ كالربط بيف معمكمات المككنيف المفظي،

تتبني الدراسة الراىنة نمكذج بادلي لمذاكرة العاممة ،كفيما

كالبصرم – المكاني كالذاكرة طكيمة المدل ،كما يتـ التحكـ فييا

يمي عرض مكجز ليذا النمكذج:

بكاسطة المنفذ المركزم [.[01

نمكذج بادلي لمذاكرة العاممة متعددة المككنات:

التفكير التجريدم:

تزامف ظيكر مكضكع الذاكرة العاممة مع ازدىار الثكرة

يعرؼ الرافعي التفكير التجريدم [ ]00بأنو تفكير افتراضي

المعرفية في ستينات القرف العشريف ،حيث كانت قكاعد البيانات

قياسي حيث يقكـ المقياس عمى قضايا تكجد في صكرة مقدمات

كاتجاه معالجة المعمكمات محط اىتماـ عمـ النفس المعرفي في

يسمـ بصدقيا ،ثـ نحاكؿ استنتاج النتائج المنطقية المترتبة عمى

تمؾ الفترة زغمكؿ كعبد الرحيـ[34] ،؛ حيث يختمؼ نمكذج

ىذه المقدمات .كىذه النتائج تتمثؿ في عدد االستجابات

معالجة المعمكمات عف النظريات المعرفية القديمة مف حيث أنو

الصحيحة التي يحققيا المفحكص عمى االختبار المستخدـ في

لـ يكتؼ بكصؼ العمميات المعرفية التي تحدث داخؿ االنساف

ىذه الدراسة ،كيتحدد ىذا العدد في ضكء مستكل معيف مف

فحسب؛ كانما حاكؿ تفسير آلية حدكث ىذه العمميات كدكرىا في

االداء ىك .60-0

معالجة المعمكمات كانتاج السمكؾ [ .]02كما ينظر ىذا النمكذج

كيعرفو بياجيو "بأنو القدرة عمى التنظير حكؿ احتماالت

لمسمكؾ عمى أنو ليس مجرد مجمكعة استجابات ترتبط عمى نحك

كمكاقؼ افتراضية كالتداخؿ فيما بينيا ،كاالحتفاظ بالمعنى

إلى بمنبيات تحدثيا كما ىي الحاؿ عند المدرسة االرتباطية،

كالعالقات المتداخمة لفركض عدة بدكف االعتماد عمى أشياء

كانما ىك بمثابة نتاج لسمسة مف العمميات المعرفية التي تتكسط

محسكسة" [.[06

بيف استقباؿ المعمكمات كانتاج االستجابة المناسبة ليا ،كمثؿ ىذه
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العمميات تستغرؽ زمنا مف الفرد لتنفيذىا [ .]02كيفترض بادلي

في عاـ  ،6116ىي أنو نظاـ محدكد السعو يقكـ بالربط بيف

بأف الذاكرة العاممة تتككف مف أربعة مككنات:

المعمكمات مف مصادر متعددة في بناء أحادم معقد .كتمثؿ

أكال :المككف الصكتي – المفظي.

الذاكرة الكقتية لمكقائع الشخصية دكر الكسيط بيف األنظمة
الفرعية (المككف المفظي كالمككف البصرم – المكاني) ،كتستخدـ

ظير مصطمح المككف المفظي بداية كمصطمح في الكعي

رمك از مختمفة تندمج في تمثيؿ أحادم متعدد األبعاد [.[01

كذلؾ مف خالؿ تطكر البحكث في مجاؿ المغة ،كيشير إلى
الكعي بالكممات المنطكقة ،كيشتمؿ عمى كحدات الصكت

كقد افترض بادلي ىذا المككف الرابع نظ ار لككف المككنيف

البشرية ،ككحدات الصكت األخرل التي يمكنو معالجتيا ][35

المفظي ،كالبصرم – المكاني يقكماف بميمة تخزيف كمعالجة

 Stone et alمف خالؿ أبك العطا.[05[ ،

أنكاع معينة مف المعمكمات ،في حيف يقكـ المنفذ المركزم بعممية

ثانيا :المككف البصرم – المكاني.

معالجة عامة كال يمتمؾ القدرة عمى التخزيف .كلذلؾ البد مف

كيمثؿ ىذا المككف نظاما مستقال متخصصا في حفظ

كجكد مخزف عاـ بحيث يككف قاد ار عمى الربط بيف المعمكمات

المعمكمات البصرية – المكانية بشكؿ مؤقت ،كيستخدـ الترميز

المختمفة في النكع ،كقد قامت الذاكرة الكقتية لمكقائع الشخصية

البصرم – المكاني كالصكر الذىنية أكثر مف الترميز المفظي،

بمؿء ىذه الفجكة [.[01
كقد لخص بادلي األكجو الرئيسة لنمكذجو في الذاكرة

كيتألؼ ىذا المككف مف نظاميف فرعييف :االكؿ ييتـ بحفظ
كمعالجة المعمكمات بصريا (كالتي تتعمؽ بمعالـ كصفات

العاممة كاآلتي:

المكضكعات كالمكف كالشكؿ) ،كاآلخر ييتـ بحفظ كمعالجة

 .1تتككف الذاكرة العاممة مف عدة مككنات معرفية متخصصة،

المعمكمات المكانية كمكاقع االشياء [.[61

تتيح لألفراد فرصة فيـ بيئتيـ الحالية كتمثميا عقميان ،كاالحتفاظ

ثالثا :المككف التنفيذم لمذاكرة العاممة.

بالمعمكمات حكؿ خبراتيـ المباشرة السابقة ،لتعزيز اكتساب
المعرفة الجديدة كحؿ المشكالت ،باإلضافة إلى تشكيؿ كربط

كىك قمب الذاكرة العاممة ،كالمسئكؿ عف تنسيؽ مصادر
االنتباه ،كالمشرؼ عمى النظاميف الفرعييف :المككف المفظي

األىداؼ الحالية كالتصرؼ بناء عمييا.

كالمككف البصرم – المكاني [ .]65كقد اعتبره بادلي في نمكذجو

 .2تشمؿ ىذه المككنات المتخصصة نظاـ مراقبة (المنفذ

االصمي بأنو قدرة عامة عمى المعالجة في المياـ التي ليس ليا

المركزم) كأنظمة ذاكرة مؤقتة متخصصة ،كتشمؿ (المككف

عالقة بالنظاميف الفرعييف ،كجاءت أكلى محاكالتو لتطكير ىذا

المفظي) ،كىك يتضمف المخبأ الصكتي الذم يتـ فيو التخزيف

المفيكـ مف خالؿ تعديؿ نمكذج "نكرماف كشاليس" الخاص

المؤقت لممدخالت المفظية كالتسميع الصكتي ،كيتـ فيو تكرار

بضبط االنتباه ؛ حيث تـ تقسيـ عممية الضبط إلى نكعيف مف

المدخالت المفظية كمعالجتيا ،أما (المككف البصرم – المكاني)

العمميات:

فيشمؿ المخبأ البصرم ،كالذم يتـ فيو التخزيف المؤقت

 -األكلى :عممية ضبط السمكؾ كاألنشطة كالتحكـ فييا بكاسطة

لممدخالت البصرية كالمكانية كالكاتب الداخمي ،كالذم يقكـ

المخططات كأنماط العادات المتعممة.

بمعالجة المدخالت نفسيا ،كقد أشار "بادلي" إلى أف (مككف

 -كالثانية :تمثؿ نظاما محدكدا لضبط االنتباه ،يتدخؿ عندما

الركابط الداللية المؤقتة) يقكـ بالتنسيؽ بيف المككنيف (الصكتي

يككف الضبط غير كاؼ.

– المفظي؛ كالبصرم – المكاني) كالذاكرة طكيمة المدل.

رابعا :الذاكرة الكقتية لمكقائع الشخصية أك الرابط الداللي:

 .3يستخدـ نظاـ الذاكرة المؤقتة المتخصصة مف أجؿ االحتفاظ
بمجاالت الذاكرة في حالة نشطة ،كالتي تتدخؿ مع المسارات

إف المعالـ الرئيسة ليذا المككف كفقنا لدراسة بادلي ككيمسكف
8
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المشتركة في اإلدراؾ ،عف طريؽ آليات التسميع الذاتي مف أجؿ

 -4يتطكر الكعي تدريجيا بالذات.

إصدار أصكات لممككف المفظي كاحداث الصكرة لممككف المفظي،

 -5تتطكر فكرة بقاء أك ثبات المادة.

كاحداث الصكرة لممككف البصرم – المكاني.

 -2تبدأ عممية اكتساب المغة [.[06

 .4يشترؾ المككف التنفيذم المركزم في تنظيـ عمؿ الذاكرة

ثانيان مرحمة ما قبؿ العمميات : Preoperational Stage

العاممة كالتحكـ فيو حينما تقكـ بعدة كظائؼ تنفيذية ،مثؿ

كتغطي ىذه المرحمة الفترة بيف نياية السنة الثانية كالسنة

التنسيؽ بيف النظاميف التابعيف ،كتركيز كتغيير االنتباه ،كتنشيط

السابعة ،كيعتبرىا بياجيو مرحمة انتقالية غير مفيكمة عمى نحك

التمثيؿ في الذاكرة طكيمة المدل ،كلكنو ال يشترؾ في التخزيف

كاضح ،ألنيا ال تتسـ بمستكل ثابت كاضح مف حيث النمك

المؤقت [.[02

المعرفي ،كمف أىـ خصائص ىذه المرحمة ظيكر النمك المغكم.

نظرية بياجيو عف مراحؿ النمك المعرفي كالتفكير التجريدم:

كقد قسـ بياجيو ىذه المرحمة إلى طكريف ىما:

يميز بياجيو بيف مراحؿ عدة يمر بيا النمك العقمي أك

أ -طكر ما قبؿ المفاىيـ :مف سنتيف إلى أربع سنكات حيث

المعرفي لمفرد كىذه المراحؿ تتميز بعده خصائص كما أكضحيا

يستطيع الطفؿ في ىذا الطكر القياـ بعمميات التصنيؼ حسب

بياجيو كمف أىـ خصائصيا:

مظير كاحد ،كما أف التناقضات الكاضحة ال تزعج الطفؿ.

 .1أف التغيرات التي تحدث في األبنية العقمية ليست تغيرات

ب -الطكر الحدسي :مف أربع إلى سبع سنكات كيقكـ الطفؿ في

كمية فحسب ،كانما ىي في االساس تغيرات كيفية بمعنى أف

ىذا الطكر ببعض التصنيفات األكثر صعكبة حدسا – أم بدكف

ىذه المراحؿ متداخمة.

قاعدة يعرفيا – كفي ىذه المرحمة يبدأ الكعي التدريجي بثبات

 .2ىذه المراحؿ ثابتو في نظاـ تتابع المراحؿ لدل كؿ طفؿ كفي

الخصائص أك ما يسمى باالحتفاظ ،ىذا كيمكف ايجاز خصائص

كؿ ثقافة.

النمك المعرفي في ىذه المرحمة في النقاط التالية:

 .3مراحؿ النمك المعرفي لدل الفرد متصمة ،بحيث ال نستطيع

 -1ازدياد النمك المغكم كاستخداـ الرمكز المغكية بشكؿ أكبر.

أف نضع حدا فاصال يفصؿ بيف كؿ مرحمة كالسابقة عمييا كتمؾ

سيادة حالة التمركز حكؿ الذات.

التي تتمكىا .كبمعنى آخر تتصؿ ىذه المراحؿ ببعضيا البعض

 -2البدء بتككيف المفاىيـ كتصنيؼ االشياء .الفشؿ في التفكير

ككأنيا بناء متدرج يبدأ مف القاعة كينتيي بالقمة.

في اكثر مف بعد أك طريقو كاحدة.

كفي ضكء ىذه الخصائص نعرض بإيجاز لممراحؿ ،حيث يميز

 -3يتقدـ االدراؾ البصرم عمى التفكير المنطقي [.[01
ثالثا :مرحمة العمميات الماديةConcrete Operational :

بياجيو بيف أربعة مراحؿ لمنمك المعرفي ىي:
أكال :المرحمة الحس حركية Sensory-motor Stage

Stage

كتغطي ىذه المرحمة عمر الطفؿ منذ لحظة الميالد كحتى

كتغطي ىذه المرحمة الفترة ـ ابيف سبع إلى إحدل عشرة

نياية السنة الثانية ،كيحدث التعمـ كالنمك المعرفي بشكؿ رئيس

سنة كيستطيع الطفؿ في مرحمة العمميات المادية أف يمارس

في ىذه المرحمة مف خالؿ الحكاس كالنشاطات الحركية ،كيمكف

العمميات التي تدؿ عمى حدكث التفكير المنطقي ،إال أنيا

تخميص أىـ خصائص ىذه المرحمة عمى النحك التالي:

مرتبطة عمى نحك كثيؽ باألفعاؿ المادية المممكسة .كأىـ

 -1يحدث التفكير بصكرة رئيسة عبر األفعاؿ.

خصائص مرحمة العمميات المادية:

 -2تتحسف عممية التآزر الحس الحركي.

 -0االنتقاؿ مف المغة المتمركزة حكؿ الذات إلى المغة ذات

 -3يتحسف تناسؽ االستجابات الحركية.

الطابع االجتماعي.
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 -6يحدث تفكير االطفاؿ مف خالؿ استخداـ االشياء

أحدىا لفحصو ،كقادر عمى فيـ التناسب كادراؾ االمكر

كالمكضكعات المادية المممكسة.

اليندسية.

 -0يتطكر مفيكـ البقاء كاالحتفاظ كتمة ككزننا كحجمان.

 -1االنتقاؿ مف التمركز حكؿ الذات ،إلى التفكير بالعالقات
االجتماعية المتبادلة ،كىك يدرؾ االشياء مف حيث عالقتيا

 -2يتطكر مفيكـ المقمكبية (المعككسة).

بنظاـ قيـ اإلنساف [.[01

 -5فشؿ التفكير في االحتماالت المستقبمية دكف خبة مباشرة
بالمكضكعات المادية [.[01

 .4الدراسات السابقة
أكالن :الدراسات التي تناكلت الذاكرة العاممة:

رابعان :مرحمة التفكير المجرد:Formal Operational- :

أجرل كؿ مف عكاشة كعمارة [ ]09دراسة استيدفت تنمية

Stage
كتغطي ىذه المرحمة الفترة العمرية التي تزيد عف  06سنو

ميارات ما كراء الذاكرة لدل عينة مف طالب كمية التربية عف

إلى بداية المراىقة ،كيظير في ىذه المرحمة المجرد كالرمزم ،في

خصيصا لكؿ مف :حؿ
طريؽ تدريبيـ عمى برنامج تدريبي ُمعد
ن

ىذه المرحمة يستطيع معظـ االطفاؿ كضع الفرضيات كاختبارىا،

المشكالت ،كزيادة قدرة الذاكرة العاممة عمى القياـ بالمياـ الثنائية

كيستطيع كذلؾ أف يتعامؿ مع المشكالت كيطكر استراتيجيات

(التخزيف كالمعالجة) في نفس الكقت عند التعامؿ مع

لحميا ،كيفكر المراىؽ في ىذه المرحمة عمى نحك مجرد ،كيصؿ

المشكالت .ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ظيكر فركؽ ذات داللة

إلى النتائج المنطقية دكف الرجكع إلى االشياء المادية أك الخبرات

إحصائية بيف متكسطات درجات طالب عينة الدراسة في

المباشرة ،ىذا كتعتبر قدرة المراىقيف عمى ممارسة العمميات

القياسيف القبميف ثـ فؽ كالبعدم عمى اختبار مدل الذاكرة العاممة

المجردة ،كالتفكير في االمكانيات المستقبمية كالتنبؤ بيا ،كمف

اإلجرائي عند مستكل ،,,1 0كذلؾ لصالح القياس البعدم ككاف

أبرز خصائص ىذه المرحمة بما يمي:

تفعا .كظيكر فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
حجـ التأثير مر ن

 -0يدرؾ الفرد اف الطرؽ كالكسائؿ المرحمة السابقة غير كافية

مرتفعي كمنخفضي أداء الذاكرة العاممة أثناء حؿ المشكمة في

لحؿ مشاكمو فيقؿ اعتماده عمييا بمعالجة االشياء المادية.

جميع ميارات ما كراء الذاكرة ما عدا ميارة أحكاـ سيكلة التعمـ

 -6تتكازف عمميتا التمثيؿ كالمكاءمة كيصؿ الفرد إلى درجة

لصالح مرتفعي األداء.

عالية مف التكازف.

كما أجرل األنصارم كسميماف [ ]21دراسة بعنكاف "النمذجة

 -0كجكد التفكير االستداللي الفرضي محؾ رئيس لمداللة عمى

البنائية لمككنات الذاكرة العاممة لدل األطفاؿ الككيتييف مف 2

الكصكؿ إلى التفكير المجرد.

كحتي  06سنة " ،كتبنت الدراسة نمكذج "بادلي كىبيتش" الثالثي

 -2تطكر القدرة عمى تخيؿ االحتماالت قبؿ تقديـ الحمكؿ

المككنات لمذاكرة العاممة ( )0962كالمبني عمى أدلة مشتقة مف

العممية ليذا المكقؼ.

بيانات عمى عينات راشديف أسكياء ،كمرضي تمؼ المخ.

 -5يفكر فيما كراء الحاضر ،كيركز عمى العالقات اكثر مف

كافترضت الدراسة عدـ كجكد نفس الييكؿ التنظيمي لممككنات

المحتكل ،كيؿ اعتماده عمى الحقائؽ كاالشياء المادية.

الثالثة الذاكرة العاممة عند األطفاؿ مف سف مبكرة .باإلضافة إلى

 -2القدرة عمى كضع الفرضيات كفحصيا كمالحظة النتائج

افتقار التراث النفسي العربي لدراسات تختبر صدؽ النماذج

ككصفيا بأشكاؿ منطقية.

النظرية عمى عينات عربية .فتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمدراسة في

 -6القدرة عمى التعامؿ مع االشياء عف طريؽ العمميات

اختبار مالءمة النمكذج الثالثي المككنات لمبيانات المستمدة مف

المنطقية التركيبية ،فيك قادر عمى تثبيت كؿ العكامؿ كتغيير

األطفاؿ الككيتييف؛ بكاقع ( )190طفالن كطفمة ،تت اركح أعمارىـ
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مف  06-2سنة ،منيـ  220مف اإلناث ك 251مف الذككر.

كأشارت نتائج دراسة ديكماف [ ]20حكؿ كفاءة الذاكرة

كتـ تطبيؽ بطارية  AWMAلقياس مككنات الذاكرة العاممة

العاممة المفظية كالمكانية عند الذككر كاإلناث كعالقتيما ببعض

الثالثة .كتـ تحميؿ البيانات عف طريؽ التحميؿ العاممي

المتغيرات ،التي شارؾ فييا ( 05مف الذككر ،ك 01مف اإلناث)

التككيدم .كقد أشارت النتائج إلى أدلة تدعـ البنية الثالثية

مف المتأخريف عقميا تأخ ار بسيطا تتراكح أعمارىـ بيف (– 00

لمذاكرة العاممة (مككف لفظي ،منفذ مركزم -كمككف بصرم) كما

 )02عاما إلى أف أداء الذككر كاف أفضؿ مف أداء اإلناث،

تكصمت النتائج إلى أدلة تدعـ تكافؤ البنية العاممية لدل

كخاصة عند قراءة النص كاعطاء معمكمات عنو كعف الرسكـ

المجمكعات العمرية األربع .في كؿ مف :الشكؿ ،كتشبعات

المكجكدة بو ،كأيضا عند االستدعاء كاإلجابة عف األسئمة ،كما

العكامؿ ،كأخطاء القياس ،كتباينات العكامؿ الثالثة كالعالقات

أشارت النتائج أيضا إلى كجكد عالقة بيف الكفاءة الذاكرة العاممة

بينيا .كمف ثـ فقد تحققت أعمي درجات تكافؤ القياس عبر

كالقدرة عمى التفكير التصكرم.
كذلؾ أجرل  [6] Allowayدراسة استطالعية بيدؼ

المجمكعات العمرية األربع مف سف  06-2سنة .كىك ما يشير

التحقؽ مف الكفاءة السيككمترية لبطارية اختبارات الذاكرة

إلى ثبات البنية العاممية الثالثية المككنات لمذاكرة العاممة.
كىدفت دراسة برام كآخركف [ ]20إلى معرفة كفاءة الذاكرة

العاممة ،كالتي أجريت عمى عينة تككنت مف ( )0629مشاركان،

العاممة المفظية كالمكانية البصرية كدكرىا في حؿ المشكالت،

تراكحت أعمارىـ بيف ( )66-2عامان ،كقد أسفرت نتائج الدراسة

كتككنت عينة الدراسة مف  21مشاركا ،قسمت إلى مجمكعتيف

عف كجكد عالقات ارتباطية جكىرية بيف اختبارات الذاكرة العاممة

طالبا ،تتراكح أعمارىـ بيف  02-06سنو،
األكلى تتككف مف  01ن

كىي (المككف الصكتي  -المفظي ،كالمككف البصرم -
المكاني).

كالثانية تتككف مف  21مف البالغيف تتراكح أعمارىـ بيف 02-06

سنة ،كقد أشارت النتائج إلى أف كفاءة الذاكرة العاممة ليا دكر

كفي دراسة Zheng, Swanson & Marcoulides

في زيادة قدرة الفرد عمى حؿ المشكالت ،كأف ىذه القدرة تزداد

] [44تمثؿ فرضيا الرئيس في قدرة مككنات الذاكرة العاممة

بزيادة العمر الزمني إلى حد معيف ثـ يبدأ األداء في االنخفاض

(المككف الصكتي -المفظي ،كالمككف البصرم  -المكاني،

عند األفراد المتقدميف في العمر ،كقد اتضح ذلؾ مف خالؿ

كالمككف التنفيذم المركزم) عمى التنبؤ بكفاءة أداء الطمبة في

األداء عمى مقاييس الذاكرة العاممة.

حؿ المسائؿ الرياضية ،كأجريت ىذه الدراسة عمى عينة تككنت

كما أجرل سميث كجكندس [ ]26دراسة عمى عينة تككنت

مف ( )001طالبان .أظيرت النتائج كجكد عالقات ارتباطية بيف

مف  09طالبان ممف يعانكف مف االضطرابات السمككية ،كقد

الثالثة مككنات لمذاكرة العاممة ،كأف تمؾ المككنات تؤدم دك انر

أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد ارتباط مكجب داؿ بيف المككف

جكىريان في التنبؤ بكفاءة أداء الطمبة عمى حؿ المسائؿ

المفظي – السمعي في الذاكرة العاممة كبيف التفكير المنطقي

الرياضية.

التصكرم كالتجريدم ،كأف القدرة عمى القياـ بالمياـ التي تتطمب

الدراسات التي تناكلت التفكير التجريدم:

التفكير المنطقي التصكرم كالتجريدم ،تتأثر بالقدرة عمى

أظيرت دراسة ابراىيـ [ ]1إلى أف التفكير التجريدم ال

االستدعاء المباشر لبعض الحركؼ كاألعداد ،فيما لـ يكجد

يظير بشكؿ كاضح إال في مرحمة المراىقة ،حيث أف ارتقاء

ارتباط داؿ بيف االضطرابات السمككية عمى كؿ مف المككف

عممية التفكير يبدأ بالمرحمة الحسية التي تعتمد عمى التككينات

المفظي – السمعي في الذاكرة العاممة كالتفكير المنطقي

الحيكية العضكية ،كينتيي بالعمميات التجريدية في مرحمة

التصكرم التجريدم.

المراىقة كفقا لنظرية بياجيو في ىذا المجاؿ .كما كشفت دراسة
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عثماف كأبك حطب [ ]25عف أف التفكير التجريدم يككف أكثر

قدرة األفراد عمى االستدعاء كالتفكير التجريدم كالمنطقي كالقدرة

كضكحا في مرحمة المراىقة كالرشد.

عمى االستنتاج.

كما تكصمت نتائج دراسة ديالس [ ]22إلى أف خطط

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

التفكير التي يستخدميا كؿ مف الطالب كالطالبات في مرحمة

مما سبؽ عرضو مف الدراسات العربية كاألجنبية نالحظ أف

التعميـ المتكسط ىي أنماط مف التفكير المتكسط ما بيف التفكير

ىناؾ ندرة شديدة بيا ،لذلؾ تتضح الحاجة إلى أىمية إجراء

التجريدم كالتفكير العياني (التفكير شبة المجرد) ،كما كشفت

البحث الراىف ،كما تمثؿ الثغرة في الدراسات العربية كاألجنبية–

النتائج عف كجكد فركؽ بيف الطالب كالطالبات في عالقة

في حدكد عمـ الباحثتيف – التي اىتمت بالكشؼ عف العالقة بيف

التفكير التجريدم بالسمكؾ االجتماعي ،حيث أظيرت الطالبات

كفاءة الذاكرة العاممة بمككناتيا الفرعية كالتفكير التجريدم لدل

االناث مستكل أعمى في عالقة التفكير التجريدم بالسمكؾ

طالبات الجامعة ،المحكر الثاني الذم يعطي أىمية إلجراء

االجتماعي مقارنة بالطالب الذككر ،ككانت نتائج األسكياء تفكؽ

الدراسة الحالية.

المضطربيف سمككيا في عالقة التفكير التجريدم بالسمكؾ.

 .5الطريقة واإلجراءات

كما تبيف مف دراسة الطكاب [ ]26كالتي استيدفت معرفة

أ .منهج الدراسة

مدل عمكمية التفكير التصكرم بيف طالب الجامعات المصرية

اعتمدت الدراسة الراىنة عمى المنيج الكصفي االرتباطي

مقارنة بما تكصمت اليو الجامعات االجنبية ،كاستيدفت أيضان

المقارف ،كليس المنيج التجريبي التحكمي ،ألننا ال نستطيع

الكشؼ عف أثر التخصص في الدراسة عمى ىذا النكع المتقدـ

التدخؿ العمدم في معالجة المتغيرات المستقمة ،كانما نصفيا

مف التفكير .كاشتممت عينو الدراسة عمى  651طالبا كطالبة

كنصنفيا كنرصد العالقات االرتباطية فيما بينيا كفقان ألداء

بكمية التربية جامعة االسكندرية بالفرقة الرابعة .كقد تكصمت

مجمكعات الدراسة عمى اختبارات بعينيا [.[29

الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة عند مستكل  1,10بيف الطالب ذك

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

التخصصات المختمفة (تاريخ ،عربي ،فمسفة ،رياضيات).

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات جامعة الجكؼ

كما أجرل لكرم كسكنر [ ]21دراسة لمتعرؼ عمى دكر

بسكاكا ،في حيف تككنت عينة الدراسة الراىنة مف 96طالبة مف

ككفاءة مككنات الذاكرة العاممة في القدرة عمى التفكير المنطقي

طالبات جامعة الجكؼ بسكاكا 26 ،طالبة مف طالبات الكميات

كالتجريدم كاالستنتاج ،كتككنت عينة الدراسة مف  22طالبان

النظرية (كمية التربية ،ككمية العمكـ اإلنسانية كاإلدارية) ،ك01

تراكحت أعمارىـ بيف  02 – 06سنة ،حيث كمؼ الطالب بأداء

طالبة مف طالبات الكميات العممية التطبيقية (كمية العمكـ الطبية

مجمكعة مف المياـ لقياس القدرة المكانية ،كاستدعاء الكممات،

التطبيقية ،ككمية الصيدلة) ،ممف تتراكح أعمارىف بيف (-01

كالحركؼ ،كالجمؿ ،كنفذت ىذه المياـ باستخداـ الكمبيكتر ،كقد

 )66سنة .كتـ إحداث التكافؤ بيف أفراد العينة في ٍ
عدد مف

أشارت نتائج الدراسة إلى أنو كمما زادت سعة الذاكرة العاممة تزيد

المتغيرات الديمكجرافية .كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدول 1

نتائج حساب التكافؤ بين أفراد العينة
االختبارات الفرعية لبطارية الذاكرة العاممة

معامل ثبات ألفا كرونباخ

القسمة النصفية

اختبار االستدالؿ الحسابي (المككف الصكتي -المفظي)

1,55

1,20

اختبار أماكف األشياء (المككف البصرم – المكاني)

1,61

1,62

اختبار سالسؿ الصكر (المككف البصرم – المكاني)

1,61

1,62

اختبار سالسؿ الكممات (المككف الصكتي -المفظي)

1,29

1,29
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اختبار القصص (الركابط الداللية المؤقتة)

1,60

1,61

اختبار التداخؿ بيف المكف كالكممة (المككف التنفيذم المركزم)

1,62

1,66

الدرجة الكمية لمذاكرة العاممة

1,66

1,62

اختبار المتشابيات

-

1,62

يشير الجدكؿ السابؽ إلى أف معامالت الثبات بطريقة ألفا

 .6النتائج

كركنباخ لجميع االختبارات الفرعية كلمدرجة الكمية لمذاكرة العاممة

أكالن :نتائج الفرض األكؿ

قد جاءت تتسـ بمعامالت ثبات مقبكلة كمرتفعة لدل العينة

تـ التحقؽ مف صحة الفرض األكؿ لمدراسة كالقائؿ بكجكد

المستيدفة ،مما يدؿ عمى أف احتماالت الخطأ في القياس تُعد

عالقات ارتباطية دالة إحصائيان بيف الدرجات عمى كؿ مككف مف

ضعيفة جدان ،كمف ثَـ يمكننا أف نثؽ في قيمة النتائج المترتبة

مككنات الذاكرة العاممة ،كالدرجات عمى اختبار التفكير التجريدم

عمى جمع البيانات باستخداـ ىذه البطارية ،كما يشير الجدكؿ

كؿ منيا عمى حدة ،لدل طالبات الكميات النظرية ،كالكميات

إلى استخداـ معامؿ الثبات بطريقة القسمة النصفية المعدؿ

العممية التطبيقية بجامعة الجكؼ .تـ استخداـ معامؿ ارتباط

باستخداـ معادلة سبيرماف براكف الختبار المتشابيات في ككسمر

بيرسكف البسيط ،كيعرض الجدكؿ التالي لنتائج ىذا األسمكب

ال
بمفيك ،كقد بمغت ( )62,1كىك معامؿ ثبات يعتبر مقبك ن

اإلحصائي لمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ لمدراسة:

ألغراض الدراسة الحالية.
جدول 2

معامالت االرتباط بين التفكير التجريدي والذاكرة العاممة بمكوناتها الفرعية لدى طالبات الجوف (ن = )77

التفكير المجرد

التفكير

الدرجة

اختبار

اختبار

اختبار

اختبار

اختبار

اختبار

المجرد

الكمية

لمذاكرة

االستدالل
الحسابي

أماكن

األشياء

سالسل
الصور

سالسل

الكممات

القصص
(الروابط

التداخل بين المون

العاممة

(المكون

(المكون

(المكون

(المكون

الداللية

التنفيذي)

الصوتي-

البصري-

البصري-

الصوتي-

المفظي)

المكاني)

المكاني)

المفظي)

المؤقتة)

الكممة(المكون

0

**,26

**,20

,09

,09

**,00

*,60

**,66

الدرجة الكمية لمذاكرة العاممة

**,26

0

**,96

**,20

**,20

**,26

**,02

**,01

اختبار االستدالؿ الحسابي

**,20

**,96

0

**,22

**,22

**,22

*,62

**,66

اختبار أماكف األشياء

,09

**,61

**,22

0

**,0

**,02

,16

,01

اختبار سالسؿ الصكر

,09

**,61

**,22

**,0

0

**,02

,16

,01

اختبار سالسؿ الكممات

**,00

**,29

**,22

**,02

**,02

0

*,60

,61

اختبار القصص

*,60

**,02

*,62

,16

,16

*,60

0

**,25

اختبار التداخؿ بيف المكف كالكممة

**,66

**,02

**,66

,01

,01

,09

**,25

0

التجريدم ككؿ مف :الدرجة الكمية لمقاييس الذاكرة العاممة ،ككؿ

* دالة فيما كراء  ** 15,1دالة فيما كراء 10,1
كبالنظر لمجدكؿ السابؽ يتضح لنا بشكؿ عاـ كجكد

مف مقياسي االستدالؿ الحسابي ،كسالسؿ الكممات كيمثالف

معامالت ارتباط ذات مستكم داللة مرتفع بيف التفكير التجريدم،

(المككف الصكتي – المفظي) ،كاختبار التداخؿ بيف المكف كالكممة

كالذاكرة العاممة سكاء مع الدرجة الكمية ،أك مع مككناتيا الفرعية

كيمثؿ (المككف التنفيذم المركزم) بمستكم داللة 10,1
كظيكر ارتباطات دالة بيف التفكير التجريدم كمقياس

فقد تراكحت مستكيات الداللة بيف  10,1ك.15,1

القص ػص كيمث ػؿ (مكػ ػكف الركابػط الداللية المؤقتة لمذاكرة العاممة)

كمػ ػا أشػ ػار الجػ ػدكؿ إل ػى ظي ػكر ارتب ػاطػات دالة بيف التفكير
13

5

6102

9

بمستكل داللة ك15,1

كتشير النتائج السابقة لمفرض األكؿ لمدراسة إلى تحققو كقبكلو،

 -كغابت مستكيات الداللة بيف التفكير التجريدم ك(المككف

مما يؤكد ارتباط التفكير التجريدم لدل طالبات جامعة الجكؼ

البصرم  -المكاني) لمذاكرة العاممة كالذم تمثؿ في اختبارم:

بكفاءة الذاكرة العاممة لدييف بكؿ مككناتيا الفرعية.

أماكف األشياء ،كسالسؿ الصكر ،فمـ تكشؼ النتائج عف أم

ثانيان :نتائج الفرض الثاني
لمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني لمدراسة الحالية كالمعني

مستكم مف مستكيات الداللة.
 -أما عف ارتباط المقاييس الفرعية لمذاكرة العاممة بالدرجة الكمية

بتبايف القدرة التنبؤية لمتفكير التجريدم ،بتبايف كفاءة الذاكرة

لممقياس فكانت دالة مع جميع المقاييس الفرعية عند مستكم

العاممة لدل طالبات جامعة الجكؼ ،تـ استخداـ أسمكب تحميؿ

داللة مرتفع بمغ 10,1

االنحدار التدريجي ،كنعرض لنتائجو في الجداكؿ التالية:
جدول 3

المنبئ وهو الذاكرة العاممة بشكل عام بالمتغير التابع المحكي وهو التفكير
نتائج تحميل االنحدار المتعدد الخاصة بارتباط المتغير المستقل ُ
التجريدي لدى طالبات جامعة الجوف (ن = )77
المتغيرات المنبئة

إناث

العينات
6

الذاكرة العاممة

ر

ر

الدرجة الكمية

1,22

1,09

*** دالة فيما كراء 110,1

ؼ

ت

***66,06

***2,66

مؤداىا أف تقييـ طالبات جامعة الجكؼ لمدم استخداميف

كتكشؼ بيانات الجدكؿ السابؽ عف نتيجة أساسية ،مفادىا

لمتفكير التجريدم يرتبط بشكؿ داؿ بجميع المقاييس الفرعية

أف ىناؾ إمكانية لمتنبؤ بدرجات طالبات جامعة الجكؼ عمى

لمذاكرة العاممة ،مما ُيشير إلى داللة نفسية ميمة مؤداىا أف

العاممة بشكؿ عاـ ،كذلؾ بنسبة إسياـ تنبؤم بمغت .%09

المقاـ األكؿ جكىريان بضعؼ كفاءة الذاكرة العاممة لدييف.

التفكير التجريدم ،مف خالؿ درجاتيف عمى مقياس الذاكرة

امتالؾ طالبات الجامعة لمتفكير التجريدم الضعيؼ ،يرتبط في

كما تكشؼ بيانات الجدكؿ نفسو عف نتيجة أساسية أخرل،

جدول 4
المنبئ وهو الذاكرة العاممة ومكوناته الفرعية بالمتغير التابع المحكي وهو التفكير
نتائج تحميل االنحدار المتعدد الخاصة بارتباط المتغير المستقل ُ
التجريدي لدى طالبات جامعة الجوف (ن = )77
العينات
المنبئي
المتغير ُ

إناث
6

المقاييس الفرعية لمذاكرة العاممة

ر

ر

مقياس االستدالؿ الحسابي

1,21

1,62

ؼ

ت

***5,00

6,90

اختبار سالسؿ الصكر

,66-

اختبار سالسؿ الكممات

0,60

اختبار القصص

1,59

اختبار التداخؿ بيف المكف كالكممة

0,62

** دالة فيما كراء  *** 10,1دالة فيما كراء 110,1

مما ُيشير إلى إمكانية التنبؤ بأداء طالبات جامعة الجكؼ

بفحص ما عرضو الجدكؿ السابؽ مف بيانات يمكف

عمى مقياس التفكير التجريدم ،مف خالؿ أدائيف عمى المقياس

المنبئة
االستدالؿ إلى ترتيب المقاييس الفرعية لمذاكرة العاممة ُ

الفرعية لمذاكرة العاممة .كذلؾ بنسبة إسياـ تنبؤم بمغت %62

عمى حسب قكة تأثيرىا التنبؤم عمى التفكير التجريدم ،لدل

لدل اإلناث .كما نستدؿ مف الجدكؿ نفسو عمى أف مقياس

طالبات الجامعة.
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االستدالؿ الحسابي قد مثؿ أعمي المقاييس المفسرة لكجكد

طالبات الكميات العممية التطبيقية عمى جميع مككنات الذاكرة

العالقة بيف التفكير التجريدم كالذاكرة العاممة.

العاممة ،كالتفكير التجريدم فقد تـ استخداـ اختبار (ت) لداللة

ثالثان :نتائج الفرض الثالث:

الفركؽ بيف المجمكعتيف لمتحقؽ مف صحتو .كيعرض الجدكؿ
التالي لنتائج ىذا األسمكب:

أما عف الفرض الثالث لمدراسة الحالية كالمتعمؽ بكجكد
فركؽ دالة إحصائيان بيف طالبات الكميات النظرية في مقابؿ

جدول 5

قيم (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات اإلناث بالكميات النظرية في مقابل درجات اإلناث بالكميات العممية التطبيقية عمى كل من الدرجة
الكمية والمكونات الفرعية لمذاكرة العاممة والتفكير التجريدي
العينات

المتغيرات التابعة

طالبات الكميات العممية التطبيقية (ن =

طالبات الكميات النظرية (ن =

)33

)65

م

ع

م

ع

قيمة (ت)

داللتها

أ .التفكير التجريدم:

01,11

6,25

61,26

0,25

2,22-

1,110

ب .الذاكرة العاممة:

051,22

61,16

612,01

60,62

00,61-

1,110

 االستدالؿ الحسابي -اختبار أماكف األشياء

96,20

01,16

001,20

1,55

2,66-

1,110

 -اختبار سالسؿ الصكر

96,20

01,16

001,20

1,55

2,66-

1,110

 -اختبار سالسؿ الكممات

069,20

02,56

056,26

6,00

9,52-

1,110

 -اختبار القصص

29,51

6,92

52,26

6,56

6,11-

1,112

 -اختبار التداخؿ بيف المكف كالكممة

2,20

0,19

6,00

0,29

6,00-

1,10

 -الدرجة الكمية

592,11

26,60

669,11

21,95

00,00-

1,110

يعرض الجدكؿ ( )5لنتائج قيـ (ت) الخاصة بالفرض

أشارت نتائج الفرض األكؿ لمدراسة إلى ظيكر ارتباطات

الثالث لمدراسة لتبيف الفركؽ بيف طالبات الكميات النظرية في

ذات مستكيات داللة مرتفعة إيجابية بيف التفكير التجريدم

مقابؿ طالبات الكميات العممية التطبيقية عمى جميع مككنات

كاألداء عمى الدرجة الكمية لمذاكرة العاممة ،كعمي جميع المككنات

الذاكرة العاممة ،كالتفكير التجريدم .كقد أظيرت النتائج

الفرعية ليا؛ فيما عدا المككف (البصرم – المكاني) فقد غابت

المكضحة بالجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة بيف متكسطات

مستكيات الداللة بينو كبيف التفكير التجريدم.

طالبات الكميات النظرية مقارنة بمتكسطات طالبات الكميات

كيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء عدد مف اآلراء،

العممية التطبيقية عمى جميع مككنات الذاكرة العاممة ،كالتفكير

كالنماذج النظرية ،كالدراسات السابقة .حيث يرل الصبكة []50

التجريدم ،مما يشير إلى تحقؽ الفرض الثالث لمدراسة ،كيعني
أف كفاءة مككنات الذاكرة العاممة كالتي ترتبط بالتفكير التجريدم

أنو يمكف تصكر كظيفة تككيف المفاىيـ المجردة عمى شكؿ ُبعد

ذم تدريج متصؿ ،يبدأ بالعيانية كالتخصيص كينتيي بالتجريد

لدل طالبات جامعة الجكؼ تتكقؼ عمى نكعية الدراسة كطبيعتيا

كالتعميـ كيقع عمى امتداده مستكم االستيعاب المفرط كمستكم

(نظرية ،في مقابؿ عممية تطبيقية) ،كيعني أيضان تفكؽ طالبات

االستيعاب الضيؽ ،فكمما اقترب الفرد مف التجريد كالتعميـ ،كاف

الكميات العممية التطبيقية عمى طالبات الكميات النظرية في

ذلؾ مؤشر عمى سالمة االستيعاب لديو .كمف ثـ يمكف أف

كفاءة مككنات الذاكرة العاممة ،كالتفكير التجريدم لدييف.

نستنتج أف كفاءة الذاكرة العاممة يرتبط بسالمة التفكير المجرد،
كىذا ما أكدتو نتائج الفرض األكؿ لمدراسة بظيكر االرتباطات

 .7مناقشة النتائج

الدالة اإليجابية بيف الدرجة الكمية لمذاكرة العاممة ،كبيف كؿ مف

أكالن :مناقشة نتائج الفرض األكؿ:
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"المككف الصكتي  -المفظي ،كالمككف التنفيذم المركزم ،كمككف

الداللة بيف التفكير التجريدم كالمككف البصرم – المكاني لمذاكرة

الركابط الداللية المؤقتة" كالتفكير التجريدم لدل طالبات الكميات

العاممة.
بناء عمى نتائج عدد مف
كيمكف تفسير ىذه النتيجة
ن

النظرية ،كالكميات العممية بجامعة الجكؼ.
كما يمكف تفسير نتائج الفرض األكؿ كفقان لمنظرية

الدراسات السابقة ؛ كالتي أشارت إلى أف كجكد اضطراب بسيط

االرتباطية كالتي ترم أف التفكير التجريدم ىك عممية تشكيؿ

في عكامؿ معينة كاالنتباه المكاني ،كالترميز ،كعمميات التحديث

ارتباطات بيف مثيرات بيئية كاستجابات معينة .فمف خالؿ كضع

قد تسيـ في غياب أك داللة المككف البصرم  -المكاني لمذاكرة

الفرد في مكقؼ حؿ المشكمة ،كترتيب أفكاره ،كاختيار االستجابة

العاممة؛ بينما أكضح " جكدنج ،كتالنت " أف عدـ كفاءة المككف

الصحيحة كتسجيؿ ىذ السمكؾ في صكرة رمزية بالذاكرة العاممة،

البصرم -المكاني قد يرتبط بكجكد اضطراب بسيط في بعض

تظير العالقة بيف التفكير التجريدم كالذاكرة العاممة [.[56

الكظائؼ التنفيذية لمذاكرة العاممة ،فيما يتعمؽ بكصفات األشياء،
أك المكاقع المكانية لممنبيات [.[51

أما عف نتائج الدراسات السابقة المطركحة في اإلنتاج
الفكرم النفسي كالمتعمؽ بعالقة الذاكرة العاممة بالتفكير

كما ذىب بارؾ إلى القكؿ بأف مياـ الذاكرة العاممة

التجريدم ،فقد اتفقت نتائج الفرض األكؿ لمدراسة الحالية مع

المكانية تتطمب حفظ التمثيالت المكانية لممعمكمات ،ككذلؾ

عدد مف ىذه الدراسات ،فقد تكصمت دراسة "مكرس كسكيت" إلى

القدرة عمى تحكيؿ االنتباه إلى المكاقع المكانية ،كالقدرة عمى كؼ

نتيجة مفادىا أنو كمما زادت كفاءة الذاكرة لدل الفرد كاف مستكم

المنبيات التي ليس ليا عالقة [.[59
أما عف نتيجة ارتباط المككنات الفرعية لمذاكرة العاممة

تجريد المفاىيـ األصمية لديو أكثر ابداعان [.[50
كما كشفت دراسة " بمفكر كزمالؤه " عمى عينة مف ذكم

بالدرجة الكمية لالختبار كالتي جاءت دالة مع جميع االختبارات

صعكبات التعمـ كاألسكياء عف كجكد ارتباط مكجب داؿ بيف

الفرعية لجميع المككنات .فيي نتيجة متكقعة كيمكف تفسيرىا في

التفكير التجريدم كاالنتباه كالذاكرة العاممة المفظية كالتنفيذية

ضكء نمكذج " بادلي " لمذاكرة العاممة متعددة المككنات كىك

[.[52

المفسرة لمذاكرة العاممة .حيث يرم بادلي أف
أحدث النماذج ُ

كما انتيت دراسة كرك [ ]55إلى أنو تكجد عالقة ارتباطية

الذاكرة العاممة ىي عبارة عف نظاـ متكامؿ ،يتضمف أربعة

مكجبة دالة بيف الذاكرة العاممة كنمط التفكير التجريدم لدل

مككنات مترابطة تقع في أجزاء مختمفة مف الدماغ ،كيختمؼ ىذا

األسكياء .كتكصمت نتائج دراسة " ىارفي" إلى النتائج نفسيا لدل

النمكذج عف غيره مف النماذج السابقة في ككنو يركز االىتماـ

األسكياء ،حيث أظيرت النتائج كجكد االرتباطات الدالة بيف

عمى عمميات الدمج بيف المعمكمات ،عكضان عف عزؿ األنظمة

انحراؼ التفكير التجريدم ككفاءة األداء عمى اختبارات الذاكرة

الفرعية لمذاكرة العاممة [.[2
إذف فمف خالؿ االستناد كالرجكع إلى ىذا النمكذج نجد أف

العاممة [.[52
أما عف غياب مستكيات الداللة بيف التفكير التجريدم

الذاكرة العاممة تتضمف عدة مككنات ،تعمؿ فيما بينيا بشكؿ

ك(المككف البصرم  -المكاني) لمذاكرة العاممة كالذم تمثؿ في

مترابط ؛ كمف ثـ كاف ظيكر العالقات االرتباطية المكجبة الدالة

اختبارم :أماكف األشياء ،كسالسؿ الصكر.

بيف مككناتيا نتيجة متكقعة الحدكث.

كما أشارت أيضان نتائج دراسة "ككنكام ،ككاف ،كانجؿ إلى

كما تـ تأييد ىذه النتيجة الفرعية لمفرض األكؿ لمدراسة

ارتباط التفكير التجريدم بشكؿ داؿ بالذاكرة المكانية [ ]56كىذا

الحالية مع عدد مف الدراسات السابقة في االنتاج الفكرم

ما اختمفت معو نتائج الدراسة الحالية حيث غابت مستكيات

النفسي ،مف مثؿ :الدراسة التي تـ إجراؤىا بيدؼ التحقؽ مف
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بنية الذاكرة العاممة كتطكرىا خالؿ سنكات الطفكلة ،كفقان لنمكذج

المشكالت ،كجمع المعمكمات كتنسيقيا كضبط تزامنيا أك تعاقبيا

"بادلي كىيتش" .كقد أُجريت الدراسة عمى عينة مف األطفاؿ

مف مختمؼ المصادر الخارجية الممكنة ،كالداخمية المتمثمة في

تراكحت أعمارىـ ما بيف ( )05-2سنة ،كأكدت نتائجيا كجكد

الذاكرة طكيمة المدم كالكعي بالمعرفة ،كتركيب كتكليؼ

عالقات ارتباطية مكجبة دالة بيف جميع مككنات الذاكرة العاممة،

المعمكمات مف المككنيف المساعديف اآلخريف المتمثميف في حاجز

كأف البنية األساسية لمككنات الذاكرة العاممة تتشكؿ منذ عمر

الحفظ الصكتي -كالمككف البصرم [ .]6كفي الكقت نفسو ُيعد

( )2سنكات ،كربما قبؿ ذلؾ [.[21

المككف التنفيذم ىك المسئكؿ عف اإلشراؼ عمى المككنيف

ثانيان :مناقشة نتائج الفرض الثاني:

الفرعييف :المككف المفظي كالمككف البصرم  -المكاني لمذاكرة

أشارت نتائج الفرض الثاني لمدراسة إلى ظيكر القدرة

العاممة .كقد كجدنا في نتائج الدراسات السابقة ما أشار إلى أف

التنبؤية لمككنات الذاكرة العاممة بمستكم ككفاءة التفكير

الخمؿ في المككف التنفيذم يمتد ليؤثر عمى المككنيف الفرعييف

التجريدم لدل طالبات الكميات النظرية كالعممية التطبيقية

لككنيما يتطمباف تحكما كاشرافا مف المككف التنفيذم لمذاكرة

بجامعة الجكؼ ،كقد تراكحت نسبة اإلسياـ التنبؤم بيف -%09

العاممة [.[22
كبالتالي كعمى الرغـ مف مساىمة المككف الصكتي -المفظي

إلى  ،%62مما ُيشير إلى تحقؽ الفرض الثاني لمدراسة الحالية.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء نتائج الدراسات السابقة

لمذاكرة العاممة في التنبؤ بكجكد التفكير التجريدم ،إال أف المككف

المطركحة في اإلنتاج النفسي الفكرم عمى النحك التالي :فقد أيد

البصرم – المكاني قد كاف إسيامو غائب أك محدكد ،ككفقان

نتائج ىذا الفرض دراسات كؿ مف [ ]26,20فقد أشارت نتائج

لنظرية بادلي ،يرل أف كال المككنيف تقتصر كظيفتيما عمى

ىذه المجمكعة مف الدراسات إلى كجكد االرتباطات الدالة بيف

تخزيف كحفظ المعمكمات سكاء المفظية أك البصرية .كبالتالي

الذاكرة العاممة ،كالتفكير التجريدم.

فظيكر اإلسياـ االرتباطي لممككف الصكتي يرجع لكفاءة المككف
التنفيذم لمذاكرة العاممة.

كما يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء االسس النظرية
المطركحة في ىذا المجاؿ؛ فقد تبيف أف التفكير التجريدم ينطكم

كاستنادان لألسس النظرية سالفة الذكر يمكننا االعتماد عمييا

عمى عمميات معرفية عقمية عميا كحؿ المشكالت ،كالتخطيط،

في تفسير ظيكر القدرة التنبؤية لمذاكرة العاممة بالتفكير التجريدم

كالتمييز ،كاالستيعاب ،كبالتالي يجب لمعالجة المفاىيـ المجردة

لدل طالبات جامعة الجكؼ.

تمثيؿ ىذه المفاىيـ مف الذاكرة طكيمة المدم ،كتنشيط القكاعد

ثالثان :مناقشة نتائج الفرض الثالث:

المكجكدة فييا ،كحفظ النتائج بشكؿ مؤقت في الذاكرة العاممة مما

أشارت نتائج الفرض الثالث لمدراسة إلى كجكد فركؽ دالة

يؤدم إلى تحديث محتكيات الذاكرة طكيمة المدم ،كبالتالي ال

إحصائيان بيف متكسطات درجات طالبات الكميات النظرية مقارنة

يمكف أف تتـ عممية التحديث ىذه في ظؿ غياب الذاكرة العاممة

بمتكسطات درجات طالبات الكميات العممية التطبيقية عمى جميع

[.[20

مككنات الذاكرة العاممة ،كالتفكير التجريدم ،مما يشير إلى تحقؽ

كما يمكف تفسير ىذه النتيجة أيضان عمى ضكء نظرية بادلي

الفرض الثالث لمدراسة ،كيعني أف كفاءة مككنات الذاكرة العاممة

في الذاكرة العاممة المتعددة المككنات ،حيث ينظر بادلي لممككف

كالتي ترتبط بالتفكير التجريدم لدل طالبات جامعة الجكؼ

التنفيذم لمذاكرة العاممة بأنو جكىر الذاكرة العاممة ،كالمسئكؿ عف

تتكقؼ عمى نكعية الدراسة كطبيعتيا (نظرية ،في مقابؿ عممية

كثير مف العمميات المعرفية العقمية العميا كتنسيؽ كجدكلة كضبط

تطبيقية).
كيمكف مناقشة ىذه النتيجة في ضكء استطالع االنتاج الفكرم

إيقاع تدفؽ المعمكمات ،كاختيار االستراتيجيات المالئمة لحؿ
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النفسي عند معالجتو لمعني الفركؽ الفردية كعالقتو بكفاءة

الذاكرة ،رؤل كتطبيقات في مجاؿ االعاقة الفكرية ،عماف –

الذاكرة العاممة ،كالتفكير التجريدم .فقد أعطي ىذا االنتاج دك انر

دار أسامة لمنشر كالتكزيع.

بار انز لمفركؽ الفردية عمى التفكير التجريدم ،ككفاءة الذاكرة

] [9الشيخ ،رانيا محمد ( .)6116اضطراب الذاكرة العاممة

العاممة بجميع مككناتيا الفرعية .كاعتمد عمى مبدأ الفركؽ

السمعية كالبصرية كعالقتو باضطراب المغة كالتفكير لدل

الفردية كالسعة المحددة لنظاـ التخزيف قصير المدم لمذاكرة

الفصامييف .رسالة ماجستير :جامعة طنطا ،كمية اآلداب.

العاممة كدكره في معالجة المعمكمات؛ كما لمذاكرة العاممة مف

] [31الرافعي ،يحيى عبداهلل ( .)6110أثر بعض المقررات

دك انر أساسيان في أداء النشاطات المعقدة مف مثؿ :الفيـ ،كالتعمـ،

المقدمة لمطالب الجدد بكمية المعمميف بالدماـ في نمك

كالتفكير [.[25

مرحمة التفكير التجريدم كمرفؽ نظرية بياجيو ،رسالة

كفي نفس اإلطار أشارت نتائج عدد مف الدراسات إلى

ماجستير ،جامعة أـ القرل.

ارتباط الفركؽ الفردية في القدرة عمى التفكير التجريدم ارتباطان
إيجابيان كثيقان باألداء عمى مككنات الذاكرة العاممة .فسعة الذاكرة

] [32المقكشي ،عبداهلل عبدالرحمف ( .)0991قياس التفكير

العاممة تتحدد بالقدرة عمى التجريد كالتي تختمؼ مف فرد آلخر

التجريدم حسب نظرية بياجيو كعالقتو ببعض المتغيرات

كفقان لعمر الفرد []22؛ كما أشارت نتائج دركيش ،كعطا []26

لدل الطمبة الجدد الممتحقيف بجامعة الممؾ سعكد ،مجمة

إلى كجكد تفاكت كفركؽ بيف األسكياء في نمط التفكير في كؿ

جامعة الممؾ سعكد ،مجمد  2الجزء .60-0:0

مرحمة عمرية ،مف خالؿ الكشؼ عف مستكيات النمك المعرفي

] [34رافع زغمكؿ؛ عماد الزغمكؿ ( .)6110عمـ النفس المعرفي،

طبقان لنظرية جاف بياجيو .كذلؾ افترض " ككليف ككريستؿ

عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  -ركبرت سكلسك

 "Kyllonen & Christil, 1995أف سعة الذاكرة العاممة

( .)6111عمـ النفس المعرفي (ط ( )6ترجمة) :محمد

تتحدد بالقدرة عمى التجريد كالتي تختمؼ كفقان لعمر الفرد [.]22

نجيب الصبكة كمصطفى كامؿ كمحمد الحسانيف الدؽ،

كما خمصت نتائج دراسة ىكيت كىاميؿ [ ]21إلى كجكد أثر ميـ

القاىرة :مكتبة االنجمك المصرية.

لمتغيرم ،النكع كالتخصص في مختمؼ أساليب التفكير .مما
ُيفسر لنا اختالؼ كفاءة الذاكرة العاممة ،كالتفكير التجريدم مف

] [35أبك العطا ،محمد ( .)6112مدم الذاكرة العاممة كتنشيطيا

طالبات الكميات النظرية مقارنة بالعممية في اتجاه تفكؽ طالبات

عمي االتصاؿ المغكم لدل األطفاؿ التكحدييف ،رسالة

الكميات العممية التطبيقية بالجكؼ.

ماجستير ،جامعة طنطا ،كمية اآلداب.

المراجع

] [36سميماف ،عبد ربو مغازم ( .)6101دكر الذاكرة العاممة

أ .المراجع العربية

المفظية كالبصرية – المكانية في التحصيؿ الدراسي لدل

] [2الزيات فتحي (.)0991األسس البيكلكجية كالنفسية لمنشاط

تالميذ التعميـ األساسي ،مجمة العمكـ االجتماعية:)2(01 ،

العقمي المعرفي – القاىرة – دار النشر لمجامعات.

.60-22

] [3عبدالفتاح ،فكقيو ( .)6115عمـ النفس المعرفي بيف النظرية

] [37نشكاتي ،عبد المجيد ( .)0912عمـ النفس التربكم،

كالتطبيؽ ،القاىرة :دار الفكر العربي.

األردف :دار الفرقاف.

] [8إب ػراىيػ ػـ سميم ػ ػاف عب ػد ال ػكاح ػ ػد ( .)6100الػ ػذاكػ ػرة كمػ ػا كراء
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] [38أبػ ػك جادك ،صالح محم ػد ( .)0991عم ػ ػـ النفس التربكم،

ب .المراجع االجنبية

عماف :دار الميسرة.
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN
WORKING MEMORY AND ABSTRACT
THINKING AMONG ALJOUF STUDENTS
HOSSAH G. ALBEGEDI
Department of Methods of Science
GEHAN A. HAMZA
Department of Psychology
Aljouf University
ABSTRACT_ The current research aims to investigate the size of Correlational Coefficients and
its directions between working memory and Conceptual Thinking among students in Colleges
theory and Colleges of applied process in Aljouf University (Female).In addition to identify the
predictive value of working memory components on Abstract Thinking. The research will
depended on correlation Method, The research sample covers(97) Students in Aljouf University,
67 from, Colleges theory and 30 from Colleges of applied process, the age ranges from (18- 22)
years. A battery of psychological tools which include A Working Memory battery, and The
Similarities, sub-Test of W.B to Abstract Thinking test, in addition to basic information list are
applied in the research sample. The researcher will applies multiple analysis to verify the
hypothesis, such as: simple correlation method, multiple regression analysis(Stepwise
Regressions), and "T test ". The research results have revealed that: Positive significant
correlations between most compound of Working Memory battery, and Abstract Thinking,) all
component of Working Memory can predict the student Abstract Thinking and this prediction is
with a ratio of 19% - 24% for females. There was a significant difference between the two groups
of student " Colleges theory and Colleges of applied process" in all component of Working
Memory and Abstract Thinking. The results discussed according to theoretical and applied
indications of previous studies in the same field.
KEYWORDS: Working Memory, Abstract Thinking, Colleges theory, Colleges of applied process.
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