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2س  

ذات طبٌعة احادٌة ام ذات طبٌعة  ظهر جدل كبٌر حول مفهوم الذاكرة العامله  وهل هى

تعددٌة  وضح فى ضوء  ما سبق  اهمٌة الذاكرة العاملة ،التقنٌات المعٌنة على 

*الذاكرة العاملة  الذاكرة ،   مكونات  

 

  *لسؤال الثالثا
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صرىالتكٌف للتشوٌة الب-2  
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العصف الذهنى -4  

تمنٌاتى بالنجاح والتوفٌق                                    

استاذ المادة  د محمد  مرسى                                        

 



 

1ساجابة   

ومع تزاٌد االهتمام بعلم النفس المعرفى  احد المفاهٌم الهامة فى التراث السٌكولوجى االنتباهٌمثل  

ومجاالته وعملٌاته اصبح موضوع االنتباه محورا اساسٌا فى التناول المعرفى للنشاط العقلى المعرفى  

اهمٌة  تأكدتالسرٌع لمجال الحاسبات االلٌة   رج  تجهٌز ومعالجة المعلومات والتطوومع ظهور نماذ

 االنتباه

نتباه حدث قدم عدد من الباحثٌن عده تعرٌفات االنتباه  كما اقترح كل من هذا وقد تعددت  تعرٌفات اال

   االنتباهاالنتباه هو تركٌز شعور الفرد حول موضوع -1بوسنر وبوٌس  تعرٌفات لالنتباه منها   

تجاه الموضوع المهم  انتقائًاالنتباه هو تهٌؤ عقلى معرفى  -2  

حداث العقلٌة او الحسٌة االنتباه هو تركٌز الجهد العقلى فى اال -3  

 

 نظرٌة المرشح

 

ٌكاد ٌكون عالم النفس البرٌطانى برودبنت الذى الف كتابا بعنوان االدراك واالتصال  اكثر العلماء 

 والتى تعد من اولى النظرٌات فى هذا ماما بموضوع االنتباه  ففى نظرٌتة  حول االنتباة المحدثٌن اهت

من االف االحاسٌس التى الٌمكن معالجتها معا فى منظومة االدراك  ٌتألفٌرى ان العالم المحٌط  الشأن

الى بعضها واهمال البعض االخر ولذلك اقترح برودبنت  االنتباه توجٌهالمعرفٌة  االمر الذى ٌدفعنا الى 

 باالنتباهالذى ٌعمل كحاجز اثناء مراحل معالجة المعلومات بحٌث ٌسمح لبعض المعلومات  فكرة المرشح

وٌقوم هذا النموذج على االفتراضات التالٌة . ا واهمال البعض االخر له  

تتحدد فاعلٌة تجهٌز ومعالجة المعلومات كما وكٌفا بسعة التدفق-1  

تختلف الرسائل الحسٌة التى تتدفق عبر اعصاب معٌنة باختالف حساسٌة الٌاف االعصاب التى تتدفق   -2

.من خاللها   

جة ومحدودٌة سعة التدفق من ناحٌة  ٌعتمد المخ على تكوٌن فرضى ٌسمى بسبب محدودٌة سعة المعال -3

 المرشح

ان لدٌنا سعة محدودة لتجهٌز  توضحوٌرى سولسو ان نموذج او نظرٌة المرشح تبدو منطقٌة حٌث 

ة  الذبذبات او ومعالجة المعلومات   ولكى نعى او ندرك بعض المعانى لما نسمع او نرى  ٌنتقى المخ فئ

التى تتمٌز بخصائص فٌزٌقٌة معٌنة  النبضات  



 نموذج التوهٌن 

سبق وان اوضحنا ان نموذج برود بنت ٌقوم على افتراض اننا النستطٌع ان نقوم بتجهٌز ومعالجة 

المعلومات التى نستقبلها عبر حواسنا او قنواتنا الحسٌة مرة واحدة وفى نفس الوقت  ومن ثم نقوم 

مناسب  ا حجزها حتى ٌمكن معالجة باقى المدخالت على نحوبانتقاء بعضها او ترشٌحها او ربم  

وٌقوم نموذج التوهٌن على افتراض اننا ال نحجب بعض المثٌرات او المدخالت كما ٌفترض نموذج  

للمثٌرات او المدخالت الحسٌة  فبٌنما ٌحدث تركٌز على  االنتباهالمرشح  وانما ٌحدث تباٌن فى تركٌز 

 هذهلتالى تجهٌزها ومعالجتها فان بعض نت تشل اهمٌة بالنسبة للفرد  وبابعض هذه المدخالت اذا كا

بمعنى انها  المدخالت التى تشكل اهمٌة اقل للفرد ٌحدث لها توهٌن او اضعاف او اضعاف او تهمٌش 

   تتراءى على هامش الذاكرة او المعالجة 

  االنتباهمحددات  

الى اكثر من مثٌرٌن  من نفس النوع كمثٌرٌن  االنتباهاٌضا صعوبة  االنتباهٌندرج تحت خصائص  

 سمعٌٌن او مثٌرٌن مرئٌٌن     وخاصة عندما تكون المثٌرات  متزامنة الحدوث 

محددات حسٌة عصبٌة  ومحددات عقلٌة معرفٌة  ومحددات انفعالٌة دافعٌة  لالنتباهوعلى ذلك نجد ان 

فٌما ٌلى  نتناولها  

ثر فاعلٌة الحس والجهاز العصبى المركزى للفرد على سعة تؤلمحددات الحسٌة العصبٌة ا

تجربة تناولت تزامن عرض مثٌرات   وفاعلٌتها لدٌة  ولقد اجرى برودبنت االنتباهعملٌات 

مختلفة عن طرٌق االذن الٌمنى واالذن الٌسرى باستخدام سماعتٌن كل منهما تنقل مثٌرات 

على مختلفة مرة بالتزامن ومرة بالتعاقب اشارت النتائج  ان الجهاز العصبى له قدرة محدودة 

وٌة للمثٌرات التى تمثل اولوٌه االنتباه للمثٌرات ونقلها ومعالجتها  ولذا فان الفرد ٌعطى اول

 بالنسبه له

ٌؤثر ذكاء الفرد وبناؤه المعرفى وفاعلٌة نظام تجهٌز المعلومات المحددات العقلٌة المعرفٌة   -2

االكثر ذكاء تكون حساسٌة استقبالهم للمثٌرات  وسعته وفاعلٌته فاألفراد انتباههلدٌه على نمط 

اكثر دقة   انتباههماكبر وٌكون   

  

تستقطب اهتمامات الفرد ومٌوله الموضوعات التى تشبع هذه الدافعٌة   االنفعالٌةالمحددات   -3 -1

االهتمامات حٌث انها تعد بمثابه موجهات لهذا االنتباه كما تعد حاجات الفرد ونسقة القٌمى 

 واتجاهاته محددات موجهه االنتقاء المثٌرات التى ٌنتبه الٌها 

 

 

 



 

 اجابة السؤال  الثانى

  

 

الذاكرة العاملة بشكلها التقلٌدى  هى السعة التى تقوم بتلبٌة المطالب الراهنة للتخزٌن والمعالجة 

للتمثٌالت  النشطة فى الذاكرة  وبهذا فان الذاكرة العاملة تلعب دورا اساسٌا فى النماذج الرئٌسٌة 

واالسترجاع من  للوظائف المعرفٌة  ذات المستوى االعلى مثل الفهم القرائى والذكاء العام 

الذاكرة   فعلى سبٌل المثال فى عملٌة الفهم القرائى   ٌقوم القارئ بتخزٌن  المعلومات العملٌة 

ومعلومات داللٌة ومعلومات نحوٌة من نص سابق واستخدامها فى تفسٌر وتحلٌل وتكامل نص 

منها ان تكون  لذلك فان المعلومات تكون  جزءا من الذاكرة العاملة من خالل عده طرق. الحق  

قد تم ترمٌزها من خالل النص او تكون قد تم تنشٌطها بشكل كاف وتم استرجاعها من الذاكرة 

عملٌة فالمنسق المركزى اثناء القراءة  ٌقوم ب  طوٌلة االمد او ربما تكون نتجت من عملٌة الفهم  

بٌنما تقوم االنظمة    استرجاع المعلومات الخاصة بعلم النحو ومعانى الكلمات والقواعد الصوتٌة 

المساعدة المسئولة عن التخزٌن بحفظ الكلمات  او العبارات  او الجمل حٌث تكون عملٌة 

. بدأتالمعالجة قد   

 

 

 

وترتبط  واثبتت الدراسات ان الذاكرة العاملة ترتبط الى حد كبٌر بمهارة حل المسائل الرٌاضٌة 

حٌث  .بشكل خاص بزٌادة سرعة استرجاع الحقائق  واالداء فى العملٌات الحسابٌة التى بها بواق 

 ٌعتقد ان اجراء عملٌة البواقى ٌتحكم بها من خالل الذاكرة العاملة 

 

   مكونات الذاكرة العاملة 

فظ اللفظى او لقد اقترح بادللى  نظاما للذاكرة العاملة ٌتكون من  عدة مكونات  حاجز الح

المنسق االجرائى المركزى  -مسودة تخطٌط التجهٌز البصرى المكانى     -الفونولوجى     

ابسط المكونات الثالثة حٌث انه مسؤل عن  ٌعتبر دورة الحفظ اللفظى  منالحفظ الفونولوجى      -1

ى  اذا لم ٌتم ثوان 3-2تخزٌن المعلومات الكالمٌة او السمعٌة بشكل مؤقت  حٌث تضمحل فى خالل 

تحدٌثها بواسطة التسمٌع  لذلك ٌتكون من جزاٌن  االول مخزن فونولوجى ٌختزن المعلومات اللفظٌة  

 والثانى هو المسؤل عن عملٌات التحكم فى المعلومات المسموعة والمنتجة للحدٌث الباطنى  

نظرٌة بادللى   وهى مخصصة  وهو المكون الثانى  فىمسودة تخطٌط التجهٌز البصرى المكانى       -2

لمعالجة وحفظ التمثٌالت البصرٌة او المكانٌة  حٌث انه من المعروف من زمن بعٌد ان الذاكرة اللفظٌة 

ومثل هذا الترمٌز البصرى ٌقوى الذاكراة  ولكى نحافظ على   تقوى عن طرٌق استخدام التخٌل البصرى 

انتقالها الى  مخزن الذاكرة طوٌة المدى نستخدم  المعلومات التى توجد فى الذاكرة العاملة ومن ثم



كبٌدٌل الستراتٌجٌة التسمٌع  التى تناسب المعلومات اللفظٌة  حٌث ٌرى هاٌس انه   استراتجٌة التفصٌل

افة  للمعلومات لكى نثبت المعلومات فى الذاكرة  طوٌلة المدى  ٌجب ان نفصلها  ان التفصٌل هو اض

ت اثناء الٌوم تى تحدث بشكل ثابالهدف  وال  

وهو المكون الثالث فى نموذج بادللى   وهو ٌقوم بوظائف الضبط  فى حٌن المنسق االجرائى المركزى 

اللفظٌة والبصرٌة المكانٌة وعلى هذا فان المنسق  تقوم االنظم المساعد     االخرى بتخزٌن المعلومات

ظى ومسودة التخطٌط البصرى المكانى  المركزى ٌعمل على تكامل المعلومات من كل من حاجز الحفظ اللف

.والذاكرة طوٌلة المدى  كما ٌلغً دورا فى االنتباة والتخطٌط وضبط السلوك  

 

 التقنٌات المعٌنة للذاكرة

 الكلمة المفتاحٌة

م مفردات اللغة الثانٌة او حفظ اسماء الدول اغراض التعلم اللفظى بكثرة كتعل تستخدم هذه الطرٌقة فى

 وعواصمها او مساعدة المرضى فى حفظ االسماء 

المفتاحٌة ٌمكن وصفها كسلسلة لرابطتٌن تربط الكلمة االجنبٌة بترجمتها فى اللغة  ةن الكلماوعلى ذلك ف

 االم 

 الكلمة الوتدٌة 

ر المرتبطة وفى هذا االجراء ٌتلقى الفرد تعلٌمات تم اقتراح هذه التقنٌة لتساعد فى تعلم قوائم المفردات غً

 لتخٌل صلة بٌن عدد من المفردات المراد تذكرها مع نفس العدد من الكلم الوتدٌة 

 طرٌقة المواضع

مواقف االستدعاء وهى مفٌد  عن طرٌق التنظٌم الجٌد فى تأثٌرهاوهى تقنً قٌاسٌة معٌنة للذاكرة لها 

لتذكر تتابع منظم من الفقرات ولكى ٌستخدم الفرد طرٌقة المواضع علٌه ان ٌتخٌل مسارا ثابتا خالل منطق 

.له بها بعض المواقع الثابتة طول المسار  مألوفة  

 

 

 

  

 



.ثالثالاجابة السؤال   

 العوامل المؤثرة على االدراك

 النضج

العماق ٌظهر مباشرة بعد  المٌالد  وقبل ان تتاح للطفل  الوقت ان ٌتعلم ان ادراك االشكال البصري وا

ومن الواضح اذن  الوراثة  وهى التى تشكل االجهزة الحسٌة والعصبٌة تؤثر فى بعض جوانب االدراك 

 البصرى 

اى الخبرات البصري النمطٌة التى تؤدى بكل خلٌة عصبً ان تستجٌب انتقائٌا للمثٌر المفضل لدٌها   -2

الشكل او النمط الذى راته كثٌرا اثناء الطفولة المبكرة  وهذا النظام ٌسمح للكائنات بان تنشى لنفسها 

اجهزة بصرٌة  تتمشى من ناحٌة الرؤٌة  مع عواملها البصرٌة  وتبٌن الدراسات التى اجرٌت على اطفال 

.لمخ البشرى لهم مشاكل بصرٌة مختلفة  ان الخبرة ٌمكنها ان تغٌر من طبٌعة خالٌا ا  

الحركة النشطة  ان الحركة حول المكان بطرٌقة نشطة فعالة ضرورٌة لنمو المهارات الحركٌة البصرٌة -3

وٌبدو ان بعض انواع الخبرات قد ٌكون ضرورٌا للحصول على الضبط الصحٌح لهذا الجهاز ومساعدته  

  على النمو

  الحرمان الحسى بعد فترة الطفولة

لحسى ٌرى المعزول حسٌا خٌاالت بسٌط مثل ومضات من الضوء وبقعا واشكال بعد اٌام من العزل ا

.هندسٌة ثم خٌاالت ومناظر اكثر تعقٌدا     

وٌذكر بغض االفراد فى تجربة الحرمان الحسى عد تشوهات ادراكٌة حتى ٌخرجوا من العزل الحسى  

نحنت عندهم اطراف االشٌاء وبدت الحجرة فى حركة ذاتٌة بالنسب لبعض المشتركٌن وفى حاالت اخرى ا

.وبعد ان كانت راسٌة او افقٌة   

 المتغٌرات الشخصٌة 

تؤثر الدوافع الشخصً واالنفعاالت والقٌم واالهداف والمٌول والتوقعات وحاالات عقلٌة اخرى على ادراك 

ما نمٌل ان الناس   وتدل االبحاث ان الحالة العقلً تؤثر على ادراكنا لهذه االحداث اٌضا فحٌن نعتز بشئ 

اكبر من حجمة نراه  

 الثقافة

 الذٌنتؤثر الخبرات فى ثقافة معٌنة على طرٌقة التعامل مع المعلومات  فتصور مثال اقزام البامبوطى 

قدم من اعلى  100لمناظر البعٌد ٌعٌشون فى الغابات االستوائً الكثٌف فى الكونجو حٌث ٌندر وجود ا

.رة على االرضشج  

 



 

البصرى ةالتكٌف للتشوي  

سترثون االستاذ  جورجهو عالم النفس   اإلدراكًكان اول من اجرى مالحظات منهجٌة على التكٌف 

عدسات ومراٌا تجعل العالم مقلوبا وتجعل  بجامع كالٌفورنٌا        وضع ستراثون نظارات تحتوى على 

امسك باله تصوٌر فى وضع  راهاالشٌاء تبدو معكوسة من الٌسار الى الٌمٌن ولكى تتكون عنده فكرة عما 

اٌام   فى اول ٌوم بدت االشٌاء  8النظارات احد عشر ساع ٌومٌا لمدة  هذهوكان ٌضع   مرأةامام  مقلوب

وتدرٌجٌا بعد اٌام بدا فى التوافق مع الوضع  الجدٌد مع عالمة   مقلوب غٌر مستقرة ومر بوقت عصٌب 

.المقلوب   

 نظرٌة تشومسكى فى اللغة 

الفطرٌة التى تفسر ارتقاء اللغة  ظرٌاتتوحٌدى  وهى تنتمى الى مجموعة النظرٌة النحو الوتعرف باسم ن

.من خالل العوامل الجٌنٌة الوراثٌة   

 هواهتم تشومسكى بالكٌفٌة التى من خاللها ٌكتسب االطفال لغتهم االم بسهولة وٌفترض تشومسكى عد

انها تخصصٌة بشرٌة ٌولد االطفال وهم  أيهى استعداد فطرى داخلى   ةافتراضات اساسٌة ان اللغ

.وانتاجها بالشكل الذى ٌتحدثون فٌه  ةمزودون باالستعداد القبلى الكتساب اللغ  

 وهذا االستعداد هو بمثابة خرٌطة تساعد الفرد    على السٌطرة على الرموز واالشارات الصوتٌة 

لى اكتساب اللغة على نحو الى ٌؤكد تشومسكى ان االستعداد البٌولوجى لٌس بالضرورة ان ٌؤدى ا

من ذوى االعمار المتقارب فى المجتمعات  أفرادوٌؤكد اٌضا ان التطور اللغوى عند جمٌع .   اوتوماتٌكى 

.المختلفة ٌحدث بالتسلسل ذاته  

 

 

 العصف الذهنى 

فكٌر للت كأسلوباستراتٌجً العصف الذهنى واحده من اسالٌب تحفٌز التفكٌر واالبداع الكثٌرة وٌستخدم 

 الجماعى او الفردى فى حل كثٌر من المشكالت العملٌة والحٌاتٌة المختلفة  بقصد زٌادة القدرات الذهنٌة

وٌعن اٌضا استخدام العقل فى التصدى النشط للمشكلة وتهدف جلسات العصف الذهنى الى تحقٌق حل 

لمتدربٌن وابداع ا تفكٌرالمشكالت حال ابداعٌا  واٌجاد مشارع جدٌدة لتحفٌز وتدرٌب   

 تأجٌلعلى هذا االسلوب على اهمٌة  ديالتأكوٌعتمد اٌضا على تاجٌل الحكم على قٌمة االفكار حتى ٌتم 

االفكار المنبثقة من اعضاء جلسة العصف الذهنى    علىالحكم   



االفكار  العامل الثانى ان ثراء وكم االفكار ٌرفع وٌزٌد من جودتها   وان اكثر االفكار احتماال للظهور هى

.العادٌة   

 استاذ  المادة د محمد مرسى

  

ٌعتبر هذا النموذج نموذج استرشادي وعلى الطالب  االضطالع على المزٌد من خالل  المراجع الموجودة 

 فى نهاٌة الكتاب  

 

 

 

 


