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أ

كلمة شكر
قبل كل شيء أشكر هللا تعالى عّزوجل على منحنا أّوال و

.الصبر والقوة إلتمام ھذا العمل

في البّدایة نتوّجھ بالشكر والعرفان إلى األستاذ المشرف 
على كل التوجیھات "  طیفللإزمران عبد االّدكتور "

.والنّصائح التي قدمھا لنا طوال انجازنا لھذا العمل 

بالشكر إلى مدیر المدرسة االبتدائیة ونتوجھ أیضا

.الذي سمح لنا القیام بتربصنا"میمون موح أرزقي"

نتوجھ كذلك بالشكر إلى كل الزمالء واألحباب وكل من  

من قدم لنا ید المساعدة في انجاز ھذا العمل المتواضع

.بعید قریب أو



ب

اإلھـــــــــــــــداء

أغلى الناس على قلبيإلىأھدي ثمرة جھدي 

غایة رحیلھا من ھذه الدنیا إلىتحملتني إلى من حملتني و

.األعلىیرزقھا الفردوسیرحمھا هللا و"أمي الغالیة"

.لى زوجتھإأطال هللا في عمره و" أبي" إلى منبع العطف والحنان 

زوجھا و" أمال"،"أعمر"خطیبھا و" لمیاء"إلى إخوتي األعزاء 

لى قرة عیني إو"مستان"، " حسان"،"یاسمین"لى إ،"محند"

"  .شناز"الكتكوتة الصغیرة 

خص بالذكر األعز أكل من جمعتني بھم دروب الصداقة والمحبة وإلى 

"سیلیا"لى إو"لعزیز سامیة"و "دریش سامیة"األقرب لقلبي و

" .سمیرة"شریكتي في العمل لى إو"خلوجة"،"زینب"

.إلى كل من ساندني ولو بكلمة طیبة

.أھدي ھذا العمل المتواضع،كلكموالى كل من أحب إلیكم

نورة



ب

اإلھـــــــــــــــداء

قبل كّل شيء إلى والدّي العزیزین أھدي ھذا العمل المتواضع أّوال و

هللا في ا وصلت إلى ما ھو أنا علیھ الیوم، أطالماللّذان بفضلھ

.عمرھما

زوجھا صافیة و،جمال،نوزوجتھ وابنھ أمیإلى كل إخوتي مقران،

.فریدةسیھام و،ئھما یانیس وماسیلیا وأختي رزیقةوأبنا

.إلى جّدتي الغالیة رحمھا هللا وأن یحفظھا في جنتھ الفردوس

.بالخصوص إلى صدیقتي نادیةوإلى كّل صدیقاتي و

.ینساھم قلبيلم وإلى كل من نسیھم قلمي و

.إلى من تشاركت معھا ھذا العمل صدیقتي نورة و

.للجمیع أھدي ثمرة عملي

سمیرة
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:مقــــــدمــة

عدتھ على اإلحساس بمختلف ساتبمجموعة من األنظمة واألجھزة الحسیةخلق اإلنسان

، كما تساعده على ھوما یدور من حولفھم ما یحیط بھالمثیرات التي تمكنھ من إدراك و

.أحداث اجتماعیةوقائع و،بما تتضمنھ من مّكونات مادیةالتكیّف مع البیئة التي یعیش فیھا 

السیاق ما یّسمى إذ یندرج في ھذا ،التكیفالقصور في ھذه الحواس إلى عرقلة یؤدي 

الفردیتعرض لھ حیث یمكن أنالذي یعتبر من أشد أنواع الفقدان الحسي بالقصور السمعي 

عوامل جینیة أو عوامل مكتسبة : و تكون نتیجة لعوامل عدة منھا . ما یؤدي إلى عرقلة نموه

.أو ما بعد الوالدة سواء كانت خلقیة 

ه الفئة في إیجاد حلول لمساعدة ذعلماء بمجھودات  كبیرة حول ھقد قام عدة باحثین ول

ذلك  من خالل التجھیز السمعیة أحسن استغالل واألطفال الصم من أجل استغالل بقایاھم 

.تمكن الفرد من السماعتلعب دور المضخمات الصوتیةتجھیزات،السمعي باستعمال آالت

نھ كأن یكون للطفل بقایا سمعیة ستفادة مإلغیر أّّن التجھیز یتطلب شروط معیّنة من أجل ا

ھذا ما أدى بالباحثین إلى التفكیر في وھو الشرط األساسي وأن ال تكون اإلصابة عمیقة و

االستفادة من حاسة السمع مثل بقیة الحواس لقوقعي كأفضل وسیلة لھذه الفئة وجھاز الزرع ا

.األخرى 

حیث قاموا بعّدة دراسات حول الذاكرة ،ذه الفئة عدیدةفكانت اھتمامات الباحثین حول ھ

1974سنة "بادلي "التي تناولھا مثلتحدید نظامھا معمھّمتھا عند الطفل األصم والعاملة

فھي تقوم ،سمح لألفراد بتمثیل بیئتھم عقلیاالمكّونات الوظیفیة للمعرفة اإلنسانیة التي تتتضمن 

مھام المعرفیة في المعالجة الّنشطة للمعلومات أثناء أداء العدید من اللى آلیات اإلحتفاظ وع

المعالجة النّشطة للمعلومات إلحتفاظ وتنظیما لعملیة اتعتبر األكثر توجیھا وإذ،حیاتنا الیومیة

لذا أصبحت .توجیھ األھدافتنظیم و،واكتساب المعرفةدف إتخاذ القرار أو حّل المشكالت بھ

. مفھوما محوریا في دراسة العقل البشريعاملةالذاكرة ال
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تمثل في الذي یقمنا باختیار موضوع بحثنا عاملةنظرا ألھمیة موضوع  الذاكرة ال

لتحقیق ھدف البحث تّم و". ألصم الحامل  للّزرع القوقعيل اعند الطفعاملةدراسة الذاكرة ال"

.ي وجانب تطبیقيجانب نظر: ھماإلى جانبینتقسیمھ

بحیث ،فصل یحتوي على عناصركلّ فصول وثالثةإلى فقد تّم تقسیم الجانب النظري

مفاھیم األساسیة الخاصة بموضوع الصمم والزرع ألقوقعي وتناولنا بالتفصیل بعض المفاھیم

قد اعتمدنا على ذلك بمراجع اللّغة خاصة وعاملةة عامة وبالذاكرة الخاصة أیضا بالذاكر

.العربیة و اللّغة الفرنسیة 

:ینقسم الجانب النظري إلى ثالث فصول 

معیة، تشریح األذن، التصنیفات، مختلف مفاھیم اإلعاقة الستناولنا في الفصل الثاني ل

.الّدالة على وجود تلك اإلعاقة و كیفیة الوقایة منھااألسباب، المؤشرات

ي حیث عرضنا فیھ لمحة تاریخیة حولموضوع الزرع القوقعنا أّما الفصل الثالث تناول

الفحوصات و االختبارات و العلمیة ،المكّونات ،األنواع ،، بعض التعاریف الزرع القوقعي

. الجراحیة 

:          الفصل الّرابع نجده مقسم إلى مبحثین 

،مراحل عملھالھا ،مختلف تعریف الباحثین للذاكرة موضوع اتناولنا:ففي المبحث األول

.أنواعھا و كیفیة قیاسھا 

،موقعھا ،لذاكرة العاملة من مفاھیم خاصة لھا ناولنا موضوع ات:أّما المبحث الثاني

.مكّوناتھا و طرق قیاسھا ،كیفیة ترمیز المعلومات فیھا ،ممیزاتھا 

:الجانب التطبیقي نجد فیھ فصلین 

كان و زمان إجراء البحث م،الفصل الخامس بعنوان منھجیة البحث و فیھ منھج الّدراسة 

.و األّداة المستعملة
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و أخیرا تطّرقنا في الفصل السادس إلى عرض و تحلیل النتائج المتحّصلة علیھا إظافة 

.إلى اإلستنتاج العام ، مناقشة النتائج و خاتمة موضوع بحثنا



األولالفصل
العام لإلشكالیةاإلطار

البحثإشكالیة.1

البحثیةفرض.2

البحثأسباب اختیار .3

البحثأھداف.4
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:اإلشكالیة1.

استقبال األصوات من الوظائف الحیویة، فھي مھّمة أساسیة من وظیفة الّسمع وتبرتع

تتمثّل حیث . بالكائن الحيّ المتعلقةالوظائف األخرىعالقتھا التّكاملیة مع الحواس وحیث

الّسمع في انتقال المثیر الّسمعي من األذن الخارجیّة إلى األذن الّداخلیة الذي یقوم عملیة

بإیصال المثیر في الجھاز العصبي المركزي عن طریق العصب الّسمعي من خالل تفسیر 

) .8، ص1996، فاروق الروسان(المثیرات الّسمعیة 

معینات سمعیة تساعد الفرد عّدة دراسات إلى اختراع أجھزة وفقد توّصل الباحثین في

أحدث ما توصلوا إلیھ ھو الّزرع القوقعي وى التخلّص من اإلصابة بالّصممالّصم عل

)L’implant Cochléaire(ذي ظھر سنة لا)في فرنسا على یدّ ) 1957(Djournou &

Eyries)التّفاعل مع از ینتج إمكانیّة سماع األصوات ویحّسن قدرة اإلتصال وفھو جھ

عبارة عن ھوإلى الحاد وتتراوح درجتھ من العمیقإذ اص المصابین بفقدان الّسمع، شخاأل

الّصوتیة لنقل المعلومات)électrodes(نوات یستخدم عددا من اإللكتروداتجھاز متعّدد الق

بأسترالیا حیث حازت زراعة القوقعة ) مالبورن(قد تّم تطویره بجامعة إلى األذن الّداخلیة و

بأنّھ إجراء طبّي مصادق علیھ لمعالجة الّصمم العمیقعلى اعتراف 

Dumont,1996 ,p26)Annie.(

(attention)كاالنتباهفإصابة ھذه الوظیفة تمس القدرات العقلیة للفرد 

الّذاكرة،(intelligence)الّذكاء،(mémorisation)التّذكر،(concentration)التّركیز

(mémoire)عّدة دراسات من طرف العدید من العلماء حول و في ھذا السیاق أجریت

أّول عالم نجح عام ) Hermann Ebbinghaus)1850-1903الّذاكرة من بینھم نجد

كّمي بر حتّى یدرسھا على نحو موضوعي وفي إحضار دراسة الّذاكرة إلى المخ) 1880(

حیث أراد أن یستخدم بنود اختبار متجانس و مغیّر بحیث یستطیع أن یطلب من أفراد التجربة 

أن یتذّكرونھا و لھذا الغرض ابتدع نموذج جدید من المقاطع اللّفظیة لھذه الطّریقة استطاع 
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اللّذان اعتبرا افتتاح بدأین من مبادئ تخزین الّذاكرة وأن یكتشف م) Ebbinghaus(العالم 

:ھام في ھذا المیدان وھما

بعضھا تعیش حیاة طویلة تستمّر بعضھا لھا حیاة قصیرة وللّذكریات أمام الحیاة المختلفة-1

.أیّام و شھور

ار شكما أ) 35ص،2003سامر عرار،(التّكرار یجعل الّذكریات تدوم لمّدة أطول -2

اضر على صور من واقعنا بأّن الّذاكرة ھي وظیفة عقلیة تطلعنا في الح) Lalan(الفیلسوف 

: وتعمل وفق ثالث مبادئ أساسیة وھيالماضي مع تعّرف الّذات علیھا من حیث ھي كذلك

الملمس ما سوف یربطھا باللّون، المذاق ومعناه أنّھ عندما یسّجل المخ كلمة وتداعي المعاني 

ي الّدماغ مع ترسیخھا فوورة الّذھنیة أین یقوم بتشكیلھاأو عامة المحسوس، ثّم تأتي الصّ 

یربطھا بالمكان الّذي وبھاأخیرا الموقع المتمثّل في تكوین مدلول خاص وداللتھا في الواقع

).49بدون سنة، ص،Tony Buzan(یعتبر عمود للتّذكر 

:نظرا ألھمیّتھا فقد توّصل الباحثین إلى تصنیفھا إلى نوعین یتمثالن في

 ذاكرة قصیرة المدىMémoire à Court Terme MCT.

ذاكرة طّویلة المدىMémoire à Long Terme MLT.

)Baddley(یرتكز اھتمامنا في بحثنا ھذا على الّذاكرة العاملة الّتي ظھرت على یدّ 

افترض إذ) 1974(حیث أقیمت دراسات لتحدید مھّمة الّذاكرة العاملة من طرف بادلي سنة 

:ھيمعالجة المعلومة بثالثة أنظمة ونموذجا یتمثل في

سّجل فضائّي بصري)calepin visuo-spatial(یستقبل المعلومات البصریة.

الحلقة الفونولوجیة)boucle phonologique( من الملتقطة یحتفظ بالمعلومات

.البصریةمن القناة الّسمعیة و

 المركزياإلداريسّجل)Administrateur Central( ّبین الّسجل ذي ینسقال

.بین الحلقة الفونولوجیةري والفضائي البص
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النّظام البصري الفضائي مع لعالقة بین الحلقة الفونولوجیة واكتشفت ا) 1966(في سنة 

Libermann(مان ولیبرمانقام ) 1989(ّما في سنة مستوى اللّغة، أ et Mann (ّدة بع

التي تعتبر أنّھا عاملةذلك على الّذاكرة الالفرنسیّة اعتمادا في دراسات للّغتین اإلنجلیزیة و

كذلك معالجة المعلومة أثناء القیام بعملیّات محدودة تقوم باإلحتفاظ الّزمني ونظام ذو قدرات 

.اإلستداللیة كالفھم، التّعلّم، التّفكیر ومعرف

ام استنادا على الخلفیة النظریة للبحث نتوّصل إلى أّن ھناك تأثیر على نظومّما سبق و

لھذا تّم طرح تساؤل البحث ل األصم الحامل للزرع القوقعي ولدى الطّفعمل الّذاكرة العاملة 

:على النحو التالي

إسترجاع لقوقعي من إضطراب معالجة والطفل األصم الحامل للزرع ایعاني ھل 

.المعلومة على مستوى الذاكرة العاملة؟
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:ةتحدید الفرضی.2

:ل المطروح في اإلشكالیة تّم صیاغة الفرضیة التالیةلإلجابة عن التساؤ

إسترجاع المعلومة لقوقعي من إضطراب معالجة والطفل األصم الحامل للزرع ایعاني 

.)MDT(على مستوى الذاكرة العاملة

:أسباب اختیار الموضوع.3

بالّزرع إلھتماملاألسباب الّتي دفعتنا بینإّن طبیعة تخّصصنا في األرطوفونیا ھو من

إذ ،الحامل للّزرع القوقعياألصملقد اخترنا دراسة الّذاكرة العاملة عند الطّفلو. القوقعي

.تعتبر الّذاكرة العاملة واحدة من القدرات المعرفیة العلیا

المعلومات الّرغبة الّشدیدة في مساعدة ھذه الّشریحة على تطویر قدرة االحتفاظ بكما تعد 

.من بین األسباب التي دفعتنا إلى إختیار ھذا الموضوعمالتعلّ وتحسین عملیة السمع و

:أھداف البحث.4

 الكشف عن وجود خلل على مستوى الّذاكرة العاملة  لدى األّصم الحامل للّزرع

.القوقعي

 إبراز تأثیر اإلعاقة الّسمعیة على نظام عمل الّذاكرة العاملة.

معرفة الّزمن المناسب للخضوع لعملّیة الّزرع القوقعي.

 في خوض میادین البحث العلمياألرطوفونیاطلبة تشجیع.



رالنظرياإلطا
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:تمھید
یلعب الجھاز الّسمعي دورا ھاّما في ظھور وتطویر اللّغة فھو یقوم بوظیفة أساسیة تتمثّل 

فإصابة ھذا .في تحویل اإلشارات المرسلة من المصادر البیئیة إلى أصوات مدركة ومفھومة

الجھاز قد یؤّدي إلى غیاب جزئي أو كلّي للّغة، حیث رتّب بطریقة دقیقة تساعدنا على تحویل 

ما تلتقطھ األذن من إشارات في البیئة المحیطة بنا إلى أصوات مفھومة ذات معاني 

.ومدلوالت معیّنة
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:(La Surdité)تعریف الّصمم.1

:لغة1.1
اشتق من فعل صّم بمعنى شّد، ویقال صّم القارورة أي شّدھا، شّد الجرح أي :الصمم

صّمت األذن ویقال)Sourd(أصمّ ثقل وذھب سمعھ فھو أي صمما أي انسدت آّذانھ ،ضّمھ

). 334، ص1987،والكالمالمنجد في اللّغة (أي انسّدت 

:اصطالحا1.2

:رطوفونيوتعریف المعجم األ-
الضعف السمعي مھما كان سببھ أو درجتھ، یمكن أن یصاب بھ الفرد فجأة "ھو الصمم

وتكون نتائجھ خاصة على مستوى اللّغة التي تأثر على . ویشفى منھ أو یدوم لمدة طویلة

). 36ص، 2002،خلیل إبراھیم البیاني(التفاعل اإلجتماعي 

):2003(تعریف أحمد محمد زغبي -
Leكلیاالطفل األصم Sourdالطفل الذي فقد قدرتھ السمعیة في السنوات الثالث "ھو

األولى من عمره كنتیجة لذلك فإنّھ یفقد القدرة على اكتساب اللغة ویطلق على ھذا الطفل فئة 

یة، أّما الطفل األصم جزئیا فھو الذي یملك قدرة سمع)Les Sourds-muets(الصم البكم

). 122-121ص،2003،أحمد محمد الزغبي" (عند درجة معینة

:(OMS)تعریف المنظمة العالمیة للصحة -
الذي لدیھ نقص في القدرة السمعیة التي تسمح لھ بتعلّم اللغة ذلك الفرد "الطفل الصم ھو

)"من متابعة تعلیمھ العادياالستفادةوالمشاركة في النشاطات العادیة لسنّھ مع  Mazet. P.

et Houzel, 1987, p150).

:تعریف معجم اإلعاقة السمعیة-
الوسیلة األساسیة التي ، فھيحالة فقدان أو غیاب جزئي أو كلي لحاسة السمع"ھوالّصمم

قصیرة بدرجة مفرطة حیث كما تكون فیھا حاسة السمع مفقودة أو. یتّم فیھا تعلّم الكالم واللغة

الوراثة ویرجع ذلك إلىتعیق األداء السمعي العادي لدى الفرد،وقد ترجع ھذه اإلعاقة إلى
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الفرد في مرحلة من مراحل ھاإصابة أو مرض تعرض إلیدعیب جیني أو تكون مكتسبة عن

Dictionnaire) .عمره d’orthophonie, 2004, p238)

:تشریح األذن. 2
یجب أّوال توضیح تركیب األذن للتّمكن إّن لفھم األسباب التّي تقف وراء فقدان الّسمع،

األذن عبارة عن جھاز استقبال صوتي یقوم فما،ر یصیبھا قصومن معرفة المناطق التي 

معي إلى الّدماغ فیتم تحلیلھا ثم نقلھا عن طریق العصب السّ باستقبال اإلشارات الّصوتیة،

الخارجیة،األذن الوسطى األذن : ھين األذن من ثالثة أجزاء رئیسیة وتتكوّ وتفسیرھا حیث

.األذن الّداخلیةو

:) L’oreille externe(األذن الخارجیة2.1
conduit)قناة األذن الخارجیة و) Le Pavillon(تتكّون األذن الخارجیة من الصوان

auditif externe)طبلة األذن و)Tympan(.

بالجلد ووظیفتھ ھو ھیكل غضروفي مغطّى وان ھو الجزء الظّاھر من األذن والص

أّما قناة األذن .إدخالھا إلى قناة األذن الخارجیةقط على تجمیع الموجات الّصوتیة وتقتصر ف

صغیرة تقوم بحمایة طبلة األذن كما تعمل على تكبیر الموجات الخارجیة فھي عبارة عن قناة

(Cerumen)الغدد الّصمغیة التّي تفرز الماّدة الّصمغیة الّصوتیة، كما تحتوي على

في ، نجد األذن من دخول األجسام الغریبة واألتربة إلى طبلة األذنووظیفتھا حمایة طبلة 

الموجات الّصوتیة التّي تطرق ذلك و. طبلة األذن التّي یغلقھا تمامانھایة تلك القناة غشاء 

ادت الطّبلة غلظة نتیجةإذا ز، أّما الغشاء تحدث ذبذبات یدركھا المخ في النّھایة أصوات

االلتھابات المتكّررین أو تعّرضت للتّلف ضعفت حاسة الّسمع ضعفا شدیدا العدوى و

)Pappas, 2000, p5-8(.

:l’oreille moyenne)(األذن الوسطى2.2
ھذا الجھاز مليء بالھواء و تجویف یقع بین األذن الخارجیة واألذن الّداخلیة، فعبارة عن

ھذا التّوازن یحقّق وعلى طبلة األذن من الجانبینذلك من أجل الحفاظ على توازن الضغط 
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التّي یمكن وصفھا بأنّھا قناة تھویة تربط ) la trompe d’eustache(بفعل قناة أوستاكیوس 

.األذن الوسطى بالحلق

كما یوجد في ھذا التّجویف ثالث عظیمات ضئال الحجم تكون سلسلة متّصلة لنقل 

fenêtre("النّافذة البیضاویة"الذبذبات إلى  ovale (،الواقعة بین األذن الوسطى والّداخلیة

وتھتز) étrier(الركاب ، ) enclume(السندان ، )marteau(المطرقة إذ تشمل كل من

تلك العظمیات تحت تأثیر الموجات الّصوتیة التّي تتدافع عن طریق طبلة األذن لتنقلھا في 

).7-5ص،1990،عماد عبد الحلیم(النّھایة عظمة الركاب إلى نافذة األذن الّداخلیّة 

:(L’oreille interne)األذن الّداخلیة2.3
:تتكّون منحیثعبارة عن تجویف عظمي بداخل عظمة الّصخرة 

القوقعةLa Cochlée)( :
لھ جدران صلبة ،نصف مّرةمّرتان وملفوفة حول محور أفقي،عبارة عن دھلیز مغلق و

وھي ماّدة لزجة ووظیفة القوقعة )Perilymphe(ومملوءة بسائل یسّمى البلغمي المحیطي

كھربائیة یتّم نقلھا إلى ھي تحویل الذبذبات الّصوتیة القادمة من األذن الوسطى إلى إشارات 

.المخ بواسطة العصب الّسمعي

القناة القوقعیة(Le Canal Cochléaire ):
وھي ذات أطراف عصبیة تتكّون من عّدة قنوات صغیرة تحتوي على سائل خاص،

تعمل بمثابة مستقبالت سمعیة تتّصل بالعصب الّسمعي لیة الحساسیة للموجات الّصوتیة وعا

.الجھاز العصبي الّسمعي المركزي بالمخالذي یقضي إلى 

 الّدھلیز)Le Vestibule(:
بھا دھلیزیھیتكّون من ثالث قنوات ؤول عن االتزان في جسم اإلنسان وو الجزء المسھ

.)Endolymphe(سائل یسّمى

أعضاء كورتي)Les Organes de Corti( :
تتّصل بالعصب الّصوتیة ویدة الحساسیة للموجات ھي عبارة عن أطراف عصبیة شد

.الّسمعي
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القنوات شبھ الھاللیة)Les Canaux Semi-Circulaires( :
القناة العرضیة و) Postérieure(القناة العمودیةو)  Supérieure(ھي القناة العلویة 

)Latérale ( مئات اآلالف من الخالیا تمتلئ تلك القنوات بسائل نسیجي یوجد بھحیث

یتمیّز الّسائل المحیط  و)Clarion(الّسمعیّة الدقیقة المعروفة باسم الخالیا الّشعریة 

)Périlymphe( بالحساسیة العالیة لما یصل إلیھ من ذبذبات الموجات الّصوتیة فیحّرك

ائیة تلتقطھا أطراف الخالیا الشعریة الّدقیقة التّي تحّول الحركة المیكانیكیة إلى نبضات كھرب

منھ إلى مراكز الّسمع في المخ فتترجمھا إلى وخ ي الملتصق بالقوقعة إلى المخیالعصب الّسمع

Moore(رموز مسموعة ذات معنى , 1997 , p45(.

مّما یبرز أھّمیتھ كجھاز استقبال أّن األذن جھاز دقیق التّركیب،لنا مّما سبقیتّضح

معي إلى الّدماغ الّصوتیة،ثم ینقلھا عن طریق العصب السّ صوتي یقوم باستقبال اإلشارات

كان ال بّد من التّعّرف على تلك األجزاء الّدقیقة لتركیب األذن تفسیرھا ھناك وفیتم تحلیلھا و

. حتّى یمكن فھم األسباب التّي تكمن وراء فقدان الّسمع

یمثل تشریح األذن:)1(الشكل رقم 

www.roshdypharmacies.com
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:تصنیفات الّصمم.3
:ھناك عّدة تصنیفات لإلعاقة السمعیة وتتمثل في

:التصنیف حسب العمر1.3
یتمثل في حدوث اإلعاقة السمعیة في عمر مبكر قبل أن :صمم ما قبل تعلّم اللغة

وفي ھذا النوع من . یكتسب الطفل اللّغة وذلك سواء كانت اإلعاقة مند الوالدة أو مكتسبة

فبتالي یحتاج الطفل في ھذه الحالة إلى .اللّغة وتقلید كالم اآلخریناكتسابالّصمم ال یستطیع 

على ااستخدام لغة اإلشارة ألّن ھذه الفئة فقدت قدرتھتعلّم اللغة عن طریق حاسة البصر أو 

.الكالم ولم تستطع أن تسمع لتتعلم ما نسمیھا بفئة الصم البكم

التصنیف على الذین فقدوا یطلق على ھذا النوع من:صمم ما بعد اكتساب اللغة

الكالم لكونھا السمعیة كلیا أو بعضھا بعد اكتساب اللّغة وتتمیز ھذه الفئة بقدرتھا علىمقدرتھ

). 87ص ،1999، مصطفى نوري القمش(سمعت وتعلمت اللغة ویطلق علیھم فئة الصم 

:التصنیف حسب موقع اإلصابة 2.3
یقوم ھذا التصنیف على تحدید الجزء المصاب من الجھاز الّسمعي لألذن، حیث لھ عالقة 

:تصنیفات وھيوینقسم في ھذا النوع إلى أربعة. مباشرة بفیزیولوجیة  الّسمع

صمم توصیلي إرساليsurdité de transmission ینتج عن خلل في األذن ): (

حیث التصل الموجات الصوتیة بشكل طبیعي إلى األذن الّداخلیة رغم الخارجیة أو الوسطى،

لذلك ال یتجاوز سالمتھا وعلیھ یجد المصاب صعوبة أقّل في سماع األصوات المرتفعة،

دیسیبل، في ھذه الحالة ال تكون المشكلة في تفسیر األصوات ) 60(ناتج الفقدان السمعي ال

وتحلیلھا، بل في إیصالھا إلى األذن الّداخلیة ومناطق الّسمع العلیا أین یتّم تحلیل وتفسیر 

).436ص،2002عزیز إبراھیم مجدي (األصوات 

إدراكيصمم حسي عصبيsurdité de perception) :( یشیر مصطلح الّصمم

اضطراب في األذن الّداخلیة الحّسي العصبي إلى حاالت الّضعف الّسمعي النّاتج عن أّي 

النوع من اإلعاقة إّما أن یكون ناتجا عن خلل في القوقعة أو خلل في الجزء الّسمعي من وھذا

اإلھتزازت قادرة على التقاط حیث أّن األذن الّداخلیة تكون غیرالعصب القحفي الثامن ب
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یحدث عادة في كلتا األذنین ومن ھنا یكون فقدان الّسمع دائم حیث .وإرسالھا إلى الّدماغ

وأكثر حّدة من النوع األّول بالتالي فإّن ھذا النوع ال یؤثر في تخفیض مستوى الصوت أو في 

الّسمع بشكلیؤثر في القدرة على فھم الكالم والقدرة على سماع األصوات الضعیفة لكن 

). 16ص2003عصام حمدي الّصفدي، (واضح 

ط صمم مختل(surdité mixte) : نقول أّن اإلعاقة السمعیة مرّكبة إذا كان الشخص

في آن ) صمم إدراكي(وإعاقة حّسیة عصبیة ) صمم إرسالي(یعاني من إعاقة توصیلیة 

العظمي واحد، في ھذه الحالة تكون ھناك فجوة كبیرة بین التوصیل الھوائي التوصیل

.للموجات الصوتیة وقد تكون السّماعات مفیدة في ھذه الحالة

صمم مركزي(surdité centrale) : ینتج الّصمم المركزي عن أي اضطراب بین

غالبا ما یعاني األفراد الذین لدیھم ھذا النّوع من اإلعاقة إذ الممّرات الّسمعیة في الّدماغ،

غى على الّضعف الّسمعي وفي ھذا النوع تكون الّسمعیة من اضطرابات عصبیة خطیرة تط

). 32ص،بدون سنة،الّسید عبید ماجدة(المعینات الّسمعیة ذات فائدة محدودة 

:التصنیف حسب شدة الفقدان الّسمعي3.3

یتّم تحدید درجة فقدان الّسمع عن طریق مدى استقبال الفرد للّصوت مقدارا بوحدات 

:وتقّسم اإلعاقة الّسمعیة حسب البعد إلى أربعة  أقسام وھي قیاس اسمھا الدیسیبل

اإلعاقة السمعیة البسیطة)Simple(: تتراوح شّدتھا ما بین)دیسیبل، ) 40(و)27

.حیث یكون الفرد قادرا على سماع الّصوت الخافت وقادرا على تمییز بعض األصوات

اإلعاقة السمعیة المعتدلة)Modérée(: شّدتھا ما بین تتراوح)55(و )41(

)5(إلى ) 3(دیسیبل، حیث یكون الفرد في ھذه الحالة یفھم الكالم أثناء المحادثة على بعد 

.أمتار وجھا لوجھ

اإلعاقة السمعیة المتوسطة)Moyenne(: تتراوح شّدتھا ما بین)69(إلى)56(

.العالیة وجھا لوجھ الحالة یفھم كالم المحادثة في ھذهحیث یكون الفرددیسیبل
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اإلعاقة السمعیة الشدیدة)Sévère(: تتراوح شّدتھا ما بین)دیسیبل، )90(و ) 70

كما أنّھ یعاني من حیث یكون الفرد في ھذه الحالة غیر قادر على سماع األصوات العالیة،

.اضطرابات بالغة في اللّغة 

اإلعاقة السمعیة الشدیدة جدا)Profonde(: تزید قیمة الخسارة الّسمعیة لدى ھذه

دیسیبل وما فوق، حیث یعتمد أفراد ھذه الفئة على حاّسة البصر أكثر من ) 92(الفئة عن 

.)435، ص2002عزیز إبراھیم مجدي،(حاّسة الّسمع كما أّن لغتھم تكون ضعیفة جدا 

:أسباب اإلعاقة السمعیة.4

ت منذ الوالدة و حاالت أخرى مكتسبة قد تتنّوع اإلعاقة الّسمعیة وتتباین فئة حاال

عصام نمر (تحدث فجأة، في حین ھناك حاالت ضعف سمعي ال یعرف لھا سبب معین 

).27ص،2007،یوسف

:وتنقسم أسباب اإلعاقة السمعیة إلى أسباب رئیسیة تتمثل فیما یلي

:)Prénatale(أسباب قبل الوالدة1.4

إلى %) 50(الرئیسي لكثیر من الحاالت وقد تصل تعتبر الوراثة الّسبب :الوراثة

.من حاالت الصمم%) 60(

إصابة األم بالحصبة األلمانیة(La Rubeole): تسبب الحصبة األلمانیة ما یقارب

من حاالت الّصمم ومن أعراضھ الطّفح الجلدي، انتفاخ الغدد اللمفاویة، الحّمى %) 10(

ن الحمل أشّد خطرا لإلصابة بالّصمم أو إعاقات تعتبر فترة الشھور األولى م، إذ الخفیفة

.أخرى

42، ص2007عصام نمر یوسف، (تعرض األم لألشعة أو الصدمات.(

:)Per-natale(أسباب أثناء الوالدة2.4

حاالت الوالدة قبل األوان)Prématuré(: تشیر الّدراسات إلى أّن)من %) 17

.األوانأطفال صّم تعود إصابتھم لحاالت الوالدة قبل
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نقص األوكسجین)Anoxie(: یسبّب تلفا في الّدماغ، قد یكون لھ تأثیرا على اإلصابة

.بالّصمم إضافة إلى احتماالت اإلصابة بإعاقات أخرى

مضاعفات العامل الّریزوسي)Incompatibilité Rhésus(: عندما تكون األم

لغریبة لألم وتدخل المشیمة إلى سالب العامل والجنین موجب فتتكّون مواد مضادة لألجسام ا

.یؤدي بدوره إلى الوفاةمجرى الّدم متلفة في ذلك الكریات الحمراء وتؤدي إلى یرقان حاد

من بین األطفال الذین یبقون على قید الحیاة بمشیئة هللا فإن كثیر منھم قد یصاب بالّصمم أو 

).   43،ص2007عصام نمر یوسف،. (إعاقات أخرى

تظھر ھذه األسباب بإصابة الطّفل :)Post-natale(الوالدةأسباب بعد 3.4

:ببعض األمراض وھي

وھو الغشاء المغلّف للمخ والحبل الّشوكياإللتھاب الّسحائي.

األمراض وااللتھابات خاصة التي یصاحبھا ارتفاع في درجة الحرارة.

التي تصیب العصب الّسمعي بااللتھابات والضمورإصابة الطّفل بالحمى الّشوكیة.

إصابة الطفل لضربة شدیدة أو لحادث یؤدي إلى إصابة مراكز الّسمع في المخ.

سوء تغذیة الطّفل التي تؤدي إلى شكل من أشكال اإلعاقة.

 الحوادث والضجیج حیث تؤدي إلى إصابة بعض أجزاء الجھاز الّسمعي بالضرر

،أحمد محمد الزغبي(ذن،التعّرض للسقوط من األماكن المرتفعة كحوادث النزیف في األ

).134ص،2003
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:المؤشرات الّدالة على وجود إعاقة سمعیة.5

ھناك مجموعة من المؤشرات التّي یمكن أن تظھر أو تكشف للفرد بأّن لدیھ إعاقة 

:ھيأو بدایات إصابتھ بفقدان الّسمع وسمعیة في سن مبّكر 

 أشھر) 8(إلى ) 4(لألصوات العالیة من االستجابةعدم.

أشھر) 8(إلى ) 4(من ال یدیر رأسھ إلى مصدر الّصوت أو عند مناداتھ باسمھ.

 أشھر) 8(إلى ) 4(ال یتمتع باأللعاب المجھورة من.

 أشھر) 12(إلى ) 8(ال یثرثر مع اآلخرین حین محاولة الكالم معھ من.

 أشھر) 12(إلى ) 8(اھتماما لألشخاص المتحدثین معھ من ال ینتبھ و ال یعتبر.

یعطي أجوبة خاطئة لألسئلة البسیطة.

معاناة من مشاكل سلوكیة.

وغیر مفھوم في معظم الحاالتح كالمھ غیر واض.

یمكنھ أن یسمع ولكنھ ال یفھم ما یسمعھ.

یعاني من صعوبة في فھم اآلخر إذ لم یقابلھ وجھا لوجھ.

 ما یتطلب من األشخاص تكرار الكالمكثیرا.

 والعائلیة االجتماعیةتجنب التواجد في الجماعات والمناسبات.

المعاناة من مشاكل التأخر الدراسي.

والسلوك العدوانيالمیل إلى االنطواء.

ر المعلومات نظرا لعدم استیعابھاضعف الذاكرة لدیھ بحیث یجد صعوبة في تذك

).338-327ص،بدون سنة،أسامة أحمد البطانیة وآخرون(
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:الوقایة من اإلعاقة السمعیة.6

لإلعاقة الّسمعیة،ضروریین لمعرفة األسباب المؤدیّةإن التشخیص والتدّخل المبكرین 

ھذا ما یؤدي إلى الحصول على النتائج الجیّدة لكن األفضل من ذلك ھو الوقایة التي تتمثل في 

:حیث یمكن الحّد منھا من خالل ما یليتجنب حدوث اإلعاقة الّسمعیة،

الوراثي بتجنب زواج األقارب حتى ال یتم التركیز للّصفات الوقایة من الصمم

، 2000،ماجدة السید عبید(مع إجراء فحوصات ما قبل الزواج المسبّبة لضعف الّسمع

).53ص

تناول األم لألدویة خصوصا في األشھر األولى الثالثة من الحمل دون استشارة عدم

.الطبیب

تجنب الحوادث المنزلیة التي یمكن أن تصیب األذن أي عدم إدخال أشیاء فیھا.

 تقدیم التطعیمات الّالزمة لألطفال ضد األمراض الفیروسیة

).33ص،2009، خالدة النسیان(

 اإلجراءات الحدیثة لمعالجة تنافر فصیلة الدماتخاذ.

بالوالدة العسیرة وإتباع الطرق الصحیحة لتجنب كل ما یعّرض الموالید للشّدة العنایة

.عند محاولة إنقاذ األماالختناقوأ

معالجة أمراض األذن التي لھا أثر سیئ على الّسمع في وقت مبّكر قبل تطّورھا.

الّصاخبة والضوضاءتجنب التعّرض لألصوات.

 ماجدة (توعیة اآلباء وتوجیھ المعلمین حول كیفیة اكتشاف حاالت ضعف الّسمع

).53، ص 2000، السید عبید
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:خالصة

حیث یصبح الفرد عاجزا عن الّسمع إذ یعتبر الّصمم من بین اإلعاقات األكثر إصابة

تمّس عّدة جوانب من حیاة حیث، یعتبر كإعاقة عضویة لھا أسبابھا التّي نجدھا متعّددة

.اإلنسان فتأثّر على حیاتھ
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:تمھید

من أحدث التّقنیات الطّبیة (l’implant cochléaire)یعّد جھاز الّزرع القوقعي

تصال وسماع إلالكلّي، حیث أنّھ یحّسن قدرة المعالجة الّصمم العمیق، الحاد والعصریة

.اإلیقاعات على جانب أنماط النّطقواألصوات المحیطة بھ
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:لمحة تاریخیة عن الّزرع القوقعي.1

)journou & Eyries(في فرنسا على ید) 1957(بدأ تاریخ الّزرع القوقعي عام 

اكتشفوا بأّن المریض تمّكن من الّسمع إذ ب كھربائي على عصب الّسمع مباشرةبوضع قط

.قطب(22)ومن ثّم انتشرت عبر بلدان العالم حتّى توّصلت إلى 

حیث تزرع أقطاب القوقعي مصّممة إلثارة العصب الّسمعي مباشرة،فآلیة الّزرع 

القطب الكھربائي الّذي یكون ملحقا أو مربوطا مع دورة كھربائیّة كھربائیّة في القوقعة،

رات الّصوتیّة تستقبل من طرف میكروفون ملحقإلثامزروعة في العظم الّصدغي، فا

بالتّالي إثارة رات كھربائیّة للقوقعة ویرسل إشامربوط مع مضّخم التّعقید، المضّخم عندئذ أو

.العصب الّسمعي

تھدف زراعة القوقعة إلى استعادة الّشخص على فھم الكالم، بحیث تعمل القوقعة 

من خالل األقطاب واإلصطناعیة على تضخیم المعلومات الّصوتیة المضّخمة في الكالم

تعمل على إثارتھ والمختلفة للغشاء القاعديالكھربائیّة فإّن ھذه المعلومات تصل إلى المواقع 

وھكذا یستطیع الّشخص إدراك األصوات المختلفة ویحلّل معالج اإلثارة الّصوتیّة في الجھاز 

الخارجي للقوقعة اإلصطناعیة األصوات الملتقطة ویرسل إشارات منفصلة إلى األجزاء 

ھدف إلى إعادة استعمال المھارات فإّن تأھیل زراعة القوقعة تمنھالمناسبة للغشاء القاعدي، 

التّواصلیة، أّما عند الّصغار فھي تھدف إلى تطویر مھارات تواصلیّة وجیّدة والوعي 

باألحداث المختلفة من خالل زرع القوقعة وتحقیق أفضل فھم ممكن إلنتاج الكالم والّصوت 

من نفس الجنس والعمر،انوتطویر اللّغة االستقبالیة والتّعبیریّة وبما یوازي أو ینافس األقر

أحمد (ّصة بزراعة القوقعة لدى الطّفل واآلباء واآلخرینالمحّددات الخافھم وقبول القدرات و

).128ص،2008،یحي خولة
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:ف الّزرع القوقعيیتعر.2

بدأ ھو نوع من التّجھیزات الّسمعیة"الزرع القوقعيحسب القاموس األرطوفوني-

). 1978(في فرنسا سنة إستعمالھ

حیث وّجھ لألشخاص المصابین بصمم عمیق من ضمن الّذین ال یستطیعون اإلستفادة من 

التّجھیز العادي الكالسیكي، فالّزرع القوقعي یصیب مباشرة العصب الّسمعي بعّدة إلكترودات 

.مزروعة داخل قناة القوقعة  (Dictionnaire d’orthophonie , 2004 , p33)

:(Le bulletin d’audiophonologie)تعریف -

آلیة متطّورة في العشریة األخیرة من القرن تسمح بتحویل اإلشعاع "ھي الزرع القوقعي

الّصوتي إلى إشعاع كھربائي من أجل تعویض إعاقة القوقعة عند الّصمم الحّسي العصبي 

Dumont-Annie("العمیق , 1996 , p11-13(.

M ) :تعریف- Deriaz)

عبارة عن جھاز یستعمل للبالغین و األطفال منذ الّسن الّذي "ھو جھاز الّزرع القوقعي

من ) %46(تبدأ فیھ نمو اللّغة فكلّما كان الّسن مبّكرا كلّما كانت النّتائج أحسن و حالیا 

Deriaz)األشخاص الّذین أجروا عملیّة الّزرع القوقعي ھم أطفال صم , 2001, p12).

La fosse et)(تعریف- Chalier:

جھاز متعّدد اإللكترودات یستخدم لنقل المعلومات الّصوتیة إلى "ھو الزرع القوقعي

د على سماع األصوات لكنّھ یحّسن قدرة الفرفھو ال یعید الّسمع الطّبیعي واألذن الّداخلیة

"القراءة على الّشفاهأنماط النّطق كما یحّسن عملیة المحیطة بھ وسماع إیقاعات و

.(P.la fosse et G, 1991, p 62)
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:أنواع الّزرع القوقعي3.
:تقّسم أجھزة الّزرع القوقعي بشكل عام إلى ما یلي

:Spectra cochléaireجھاز الّزرع األسترالي 1.3.

الّذي ) 1986(منذ استعمالیعتبر األّول القدیم واالسمحسب ) Nuclus(یسّمى غالبا بـ 

حزمة ) 12(إلكترود مع ) 12(عرف مبیعات كبیرة في العالم، حیث یحتوي ھذا الجھاز على 

.اھتزازیة

)Spectra cochléaire(یبین جھاز الزرع القوقعي األسترالي ):2(شكل رقم 

www.cochlear.com

:Digisonic de MXMجھاز الّزرع الفرنسي . 2.3

ھو جھاز رقمي واألكثر حداثة، عرض في فرنسا وفي العدید من البلدان األوروبیة منذ 

.سنوات كما یعتبر جھاز ذات إلكترود واحد، حیث یعطینا مجموعة من المعلومات) 5(

)Digisonic de MXM(یبین جھاز الزع القوقعي الفرنسي):3(شكل رقم 

www.mxmlab.com
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:Clarion de Minimedجھاز الّزرع األمریكي .3.3

و ھو أیضا جھاز ) Richard &Sybion(ھذا الجھاز من طرف العالمین اخترع

عددي یشبھ الجھاز الفرنسي بشكل كبیر من حیث المكّونات، لكنّھ معروض بنسبة قلیلة في 

معلومات كاملةیعطيإلكترود و) 15(إذ یحتوي على سافرن

Anatorme. p, Hopitalist, p7-15)(.

)Clarion de Minimed(یبین جھاز الزرع القوقعي األمریكي ):4(شكل رقم 

www.bionicear- europe.com /cgi

.1.3.3Implant Nucleus24 contours:

ھو الجھاز الوحید المستعمل في الوالیات المتّحدة األمریكیة لألطفال البالغین من العمر 

ّسیة یسمح بتنبیھ األلیاف الححیثإلكترود،(22)یحتوي ھذا الجھاز على شھرا،(12)

.یسمح بالحصول على أقصى درجة للّسمعللعصب الّسمعي بصفة دقیقة و

.2.3.3Nucleus 24 K:

إلكترود بالّرغم من حجمھ الّصغیر (22)یعتبر ھذا الجھاز األكثر حداثة یحتوي على 

جّدا،ھو األكثر إستعماال عند األطفال ألنّھ مصنوع من مادة بالستیكیة تتمّدد مع كبر حجم 

.الّرأس



الفصل الثالث                                                                          الّزرع القوقعي

29

.3.3.3Nucleus 24 double Array:

ھذا الجھاز وضع خّصیصا لألشخاص الّذین لدیھم عظم أو نمو عظمي في القوقعة 

.قناة للتّنبیھ(22)یحتوي الجھاز على صنفین من اإللكتودات لكّل صنف یحتوي على 

(Deriaz.M, 2001, p12)

:MED-EL:جھاز الّزرع الھولندي4.3.

لھ سرعة تفّوق ألف (1994)ھو أّول زرع قوقعي متعّدد اإللكترودات أستعمل سنة 

اك أیضا جھاز زرع قوقعي نمساوي ھننبضة في الثّانیة لكّل قناة و(1500)خمسة مئة و

Annie. Dumont).بلجیكيو , 1996 , p15)

)Med-El(یبین جھاز الزرع الھولندي ):5(شكل رقم 

www.tbeeb.com

:یتكّون ھذا الجھاز مّما یلي:مكّونات الّزرع القوقعي.4

:المكّونات الخارجیة.1.4

معالج كذلك واإلشاراتبالتقاطیحتوي على میكروفون یوضع خلف األذن الّذي یقوم 

صوتي الّذي یحّول المعلومات الّصوتیة إلى نبضات كھربائیة فتنبعث األصوات على شكل 

une Antenneإشارة إلى القوقعة عن طریق الجلد بواسطة الّسلك

Nigarabédian.E & Autres, 2002, p 45)(.
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:المكّونات الّداخلیة.2.4

حامل وھو الجزء المزروع الّذي یتكّون من مستقبل مزروع داخل الجلد وراء الّصیوان

ھذا األخیر یوضع في المسار الطّبليوإلكترود) 22و16(اإللكترودات الّذي یحتوي على 

م بإجمال الموجات قرب النّافذة البیضاویة الموصولة بنھایات عصبیة سمعیة الّذي یقو

الّدماغ الّذي یترجمھا إلى أصواتالكھربائیة إلى

(Rous. Y, 1998, p63) .

:و الفحوصات المطبّقة قبل عملیّة الّزرع القوقعياالختبارات.5
:الفحص الطّبي.1.5

من الّزرع الستفادتھملك األشخاص ذبھؤالءالفحص الطّبي أمر ضروري قبل التّكفّل 

العمیق فالفحص التّحضیري مھم جّدا حیث نقوم بتطبیقھ فبالنّسبة للّصمم الّكلي و،القوقعي

المختص المكلّف بھذه التّحضیرات ھو المختص في وأّكد من فعالیة الّزرع القوقعيحتّى نت

:و الّذي یقوم ب" ORL"الحنجرة األنف وأمراض األذن،

 إختبار التّنبیھ الكھربائي)Potentiel Evoqué Auditif PEA:(

ذلك حتّى ، بواسطة حقنة تخّدر جلد األذن وھو إختبار بسیط یجري في بضع دقائق

إیجابیة اإلختبار یقولھا لنا واإلحساس الّسمعي وود المنبّھ في المكان المناسبیوضع اإللكتر

.المریض

الفحص اإلشعاعي:

یسمح لنا بمعرفة أّي تشوھات موجودة في األذن أو تعدیالت العملیّة الجراحیّة عند 

(Scanner et IRM)على الّشخص أن یقوم ل في القناة القوقعیة أو غیرھا وإكتشاف أّي خل

ع الجھاز كونھ یسمح لنا بالتّعّرف على حالة األذن و أیضا یسمح للجّراح بالتّعّرف على نو

.الّذي یجب أن یزرع

فحص التّوازن:

و الّدھلیز  یقوم بالكشف عن وجود أّي إصابة على مستوى الجھة الخلفیة لألذن الّداخلیة

یتم الفحص عن طریق وضع كمیة من الماء في األذن لفحص وظیفة المسؤول عن التّوازن،
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معرفة مختلف واألذن التّي تجرى لھا عملیة الزرع القوقعيباختبارحیث یسمح الّدھلیز،

.التّي قد تظھر عند عملیّة الّزرعالتّوازن اضطرابات

:انيفسنفحص .2.5

ھو جّد مھم لكن دوره معقّد حیث یجب إعالم المفحوص بكّل الخطوات التّي سیمّر بھا

خاّصة غیر مرغوب فیھافوجود جسم غریب في جسم األصم یعطینا في بعض األحیان نتائج 

إذ یسمح ھذا فھذا الجسم الغریب قد یكون مقبوال أو مرفوضاإذا كان الّشخص طفل صغیر،

ع برنامج الكفالة تتبّ جاھزا لتحّمل ھذا الجسم الغریب واإلختبار بمعرفة ما إذا كان الّشخص 

.ة الكفالةفائدح للّشخص فائدة الّزرع القوقعي وعلى المختص أن یشركما األرطوفونیة 

:الفحص األرطوفوني3.5

:یھدف ھذا الفحص قبل عملیّة الّزرع القوقعي إلى

 االتصالیةتحلیل األسالیب أو الطّرق.

دراسة األسالیب التّعویضیة.

تحلیل الّصوتتقییم اللّغة الّشفویة و.

 الّصوتياالستعمالمراقبة غیاب أو(Annie. Dumont, 1995, p99).

:الجراحیةالعملیّة.6
المخاطر المرتبطة وساعات(4)تستغرق عملیّة الّزرع القوقعي عادة ساعتین إلى 

بجراحة الّزرع القوقعي ھّي مخاطر ضئیلة مقارنة بالجراحات األخرى التّي تجرى لألذن تتم 

:العملیّة الجراحیة تبعا للخطوات التّالیة

تخدیر عام للمفحوص ثم یتم حلق الّشعر حول مكان الّشق ألسباب تعقیمیة إجراء

.الخلف لكشف الجمجمةباتجاهبعدھا یشّق الجلد و یرفع مع األنسجة 

أّما المرحلة الموالیة فتتمثّل في تشریح أذني في الجھة الّصدغیة و في الجناح العلوي

الخلفي لألذن، بعدھا فتح التّجویف الھوائي و متابعة العملیة تحت المجھر، ثم فتح الیزوس و

.الغشاء القوقعي للتّعّرض للفتحة الّدائریة المؤّدیة للقوقعةواجد بین العصب المقابل والمت
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 یحیط جھاز المستقبل في الجھة الخلفیة العظم الّصدغي للّسماح بمرور اإللكترود

أخیرا یعاد ربط الجلد از المستقبل في الجھة العظمیة وثم تثبیت جھالقوقعة،المزروع في 

.وخیاطة الجرحواألنسجة  (Laton.GeanClaude, 1987, p512)

نات لآلالم إذا كان ذلك فتعطى لھ مسكّ االنزعاجحیث یصحو المریض عادة ببعض 

تنزع الخیوط بعد مرور واعة س(24)یحتفظ بالمضادات لمّدة أربعة و عشرین الزما و

یوضع تحت والنّدبة یجب أن تكون بعیدة عن جھاز المستقبل الّذيالعملیّةعنأسبوعین

ذلك لتھیئتھ للقیام أیام و) 10(لمّدة الزم المستشفىیأنالمریضإذ یجب على الجلد،

,Cristina.Espagneبالمحاوالت الّسمعیة األولى 2001, 28)(.

یرتبط مدى نجاح العملیة الجراحیة بعمر الّشخص المتقّدم لھا، فالعمر یلعب دورا ھاما 

في ذلك، فمعرفة عمر الصمم أي عمر اإلصابة بالّصمم یؤثر في النّتائج التي تتحّصل علیھا 

.بعد العملیّة
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:خالصة

والمعینات السمعیة الزرع القوقعي أحدث ما توصلت إلیھ التكنولوجیا في مجال السمع 

حالیا ،فھو تقنیة فعالة تقوم بتعدیل الوظیفة السمعیة ألشخاص الصم من الدرجة العمیقة 

فبفضلھ یستطیع المفحوص على والدین ال یمكنھم االستفادة من المعینات السمعیة الكالسیكیة،

.مواجھة عالم األصوات 
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:تمھید

إحدى قدرات الّدماغ التّي تعمل على تخزین )La Mémoire(تعتبر الذاكرة 

المعلومات واسترجاعھا فھي بمثابة محور العملیات المعرفیة أو العمود الفقري الذي تدور 

ال یقوم إالّ على الذاكرة وكذلك )(Perceptionه العملیات في بنیة العقل فاإلدراكذحولھ ھ

فھي ) la pensée(التفكیر)l’apprentissage(التعلّم) l’attention(اإلحساس، االنتباه

بمثابة مركز نظام تكوین وتناول المعلومات لدى الفرد الذي یؤثر على كافة أنشطتھ 

.ا عن قربة كبرى تقتضي التعمق في دراستھا والتعرف علیھیالمعرفیة،كما یمثل أھم

في ھذا الفصل سنتحدث عن الذاكرة ونخّص بالّذكر دراسة نوع من أنواعھا وھي 

التي تعتبر مركز معالجة وتفسیر "Mémoire de travail("MDT(الّذاكرة العاملة

Mémoire à long terme)المعلومات وتحویلھا إلى الّذاكرة طویلة المدى )"MLT."
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:الذاكرةتعریف.1

:تعریف القاموس الطبي-

سیرورة معقدة تتضمن ثالثة أطوار ھي التعلم والتخزین للمعلومة ثم "ھي الذاكرة

االستحضار والتعّرف، حیث أّن الحالة الوجدانیة للذات لھا تأثیر مبین على سیرورات 

."الذاكرة (Larousse médical, 1997)

:تعریف القاموس السیكولوجي-

استمرار الماضي حیث تتخذ المعطیات كمرجعیة لھا سیر واكتساب "ھي الذاكرة

المعارف العامة، غیر أنّھا لیست وفیة تماما إذ تتعرض إلى تحوالت نتیجة إلعادة البناء 

.(Dictionnaire psychologique, 1994, p150 )"الخاضع

إلى الوقت الحاضر كما تعرف على أنھا تلك العملیة التي تسمح بدوام واستمرار الماضي

وھي التي تضمن للفرد استمرار عالمھ، تاریخھ وشخصیتھ والتي تسمح أیضا نقلھ إلى 

وترا بطاتھاألحداث الماضیة، تحدیدھا وإرجاعھا إلى استعراضاتھ الزمنیة 

.Michel)الداخلیة Mazaux, 2005, p 4).

):2001(تعریف سھیر محمد سالمة شاش -

واسترجاعھا الكائن الحّي خبراتھ في مخیّلتھمخزن یحتفظ فیھ"على أنّھا تعّرف الذاكرة

أثناء الحاجة سواء كانت صورا أو أحداثا وذلك على مستوى الذاكرة القصیرة أو البعیدة 

المدى، حیث أّن الصم ال یتذكرون ما تعلّموه إّال بعد جھد كبیر وھذا ما یجعلھم في حاجة 

ر ما تعلموه من جدید ومن ثّم فإن في ذاكرتھم خبرات ومعلومات ماسة ومستمّرة إلعادة تذكّ 

تكون بسیطة تشبھ إلى حّد كبیر ما یحتفظ بھ األطفال الّصغار في ذاكرتھم 

).142ص، 2001سھیر محمد سالمة شاش،(
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): 1994(تعریف حمدي محروس أحمد -

ما تعلمھ الفرد لحین بواالحتفاظالعملیة العقلیة التي ینتج عنھا التخزین "تمثّل الذاكرة 

".استرجاعھ

بأنھا المنظومة التي تحدث عملیات التشفیر والتخزین للمعلومات ) "فؤاد خطب(عرفھا 

واالستفادة بھده المعلومات المخزنة بصورتھا األصلیة وال یتّم ذلك إالّ بعد إتمام عملیة 

".االكتساب

فقط القدرة على االسترجاع بأنھا لیست "Myers 1998)(عرفھا میرسكما 

فإنّھا تعني إشارة لنجاح الفرد في التي تعلمھا ولكن أكثر من ذلك،الشعوري للخبرات السابقة

).      29ص،2006عصام علي الطیب،ربیع عبده رشوان، " (االحتفاظ بما سبق تعلمھ

ومات دراسة عملیات استقبال المعل"ھي الذاكرة )Anderson1995(عرفھا أندرسون

".واستدعائھا عند الحاجةبھاواالحتفاظ

أّن الذاكرة ھي العملیة التي یتّم من ") Sternberg)2003ستنبرغكما یعّرف أیضا

"خاللھا استدعاء معلومات الماضي واستخدامھا في الحاضر

).118ص، 2004،عدنان یوسف العقوم (
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.یمثل تركیب مخ اإلنسان ) 6(رقم شكل 

:مراحل عمل الذاكرة.2

،یھتم علماء النفس الذین یدرسون الذاكرة بدراسة عملیاتھا األساسیة المتمثلة في الترمیز

الذاكرة مجموعة ھذه العملیات الثالثة، فالفرد یرمز تمثل إذاالسترجاعالتخزین و

فالترمیز الجید یؤدي إلى التخزین وبالتالي إلى استرجاع . المعلومات التي تّم استقبالھا

المعلومات تعتمد على مدى النشاط الذھني للفرد عن ترمیز المادة والتي سنتناولھا بالتفصیل 

: فیما یلي

:)Encodage(الترمیز.1.2

عملیة تحویل المعلومات إلى شكل یمكن أن یعالجھ ویخزنھ العقل  "ھي عملیة الترمیز

).61ص ،2006أحمد یحي الّزق، (
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:وتتنوع عملیة الترمیز بتنوع الحواس المستقبلة المتمثلة فیما یلي

الترمیز البصري)visuel(: یتّم من خاللھ تشكیل آثار ذات مدلول معین لخصائص

. المداخالت الحّسیة كاللّون والّشكل والحجم والموقع وإلى غیر ذلك

الترمیز السمعي)auditif(: یتّم من خاللھ تمثیل المعلومات على نحو سمعي من

.والترّددخالل تشكیل آثار األصوات المسموعة وفقا للخصائص الصوتیة كاإلیقاع، الشّدة 

الترمیز اللمسي)tactile( : یتّم من خاللھا تشكیل آثار المالمس، األشیاء كالنعومة

.والخشونة والحرارة

الترمیز الداللي)sémantique(: یتمثّل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة

.المعنى الذي یدل علیھ

الترمیز الحركي)moteur( : تتابعھا وكیفیة یتمثل في األفعال الحركیة من حیث

).   62ص،2003رافع نصر الزغول، (تنفیذھا

:)Stockage(التخزین.2.2

عملیة احتفاظ الذاكرة بالمعلومات التي تحّول إلیھا من المرحلة "التخزین عبارة عن 

، 2006عصام علي الطیب، (السابقة وتبقى ھذه المعلومات في الذاكرة إلى حین استخدامھا 

التخزین باختالف الذاكرة ومستوى التنشیط الذي یحدث فیھا، بحیث یتّم یختلف ).48ص

وتحّول ھذه المعلومات  إلى التخزین لفترة قصیرة ال تتجاوز ثانیة واحدة في الذاكرة الحسیة

) 15(الذاكرة العاملة بأشكال أخرى من التمثیالت العقلیة وذلك بعد تحلیلھا وتفسیرھا لمدة 

.   ثانیة ) 20(إلى 

: )Récupération(االسترجاع.3.2

ات یعرف اإلسترجاع بأنّھ العملیة التي یتذّكر من خاللھا الفرد ما تّم تخزینھ من معلوم

:عواملویتّم االسترجاع بتفاعل ثالث
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إستراتیجیة تشفیر المثیرات.

تشفیرھا في إشارات أو تلمیحات االسترجاع التي تعد تضمین المعلومات التي یتم

.  المعلوماتالستدعاءبمثابة مثیرات 

 االستدعاءالّسیاق الذي یحدث فیھ.

 نجدومن العوامل المؤثرة في اإلسترجاع:

المستخدمة حیث یشیر علماء النفس إلى نوعین من االستدعاءنوع إستراتیجیة

والتعّرف) rappel(االستدعاء)récupération(استراتیجیات اإلسترجاع

)reconnaissance (إّما أن یكون حرا أو ذاتي أو مّوجھ بإشارات أو تلمیحات فاالستدعاء

.أو أسئلة، أّما التعّرف فتعرض على الفرد المعلومات األصلیة المراد استرجاعھا 

سیاق الذاكرة.

 63، ص2005عبد الفتاح، فوقیة(الشعورحالة الوعي أو.(

:أنواع الذاكرة.3

Atkinson)شیفرنو اعتبر أتكنسون & Shiffrin, 1971) أّن األنماط الثالثة في

الذاكرة مكونات منفصلة ومستقلّة عن بعضھا البعض،حیث تدخل المعلومات الحواس ثم 

الذاكرة قصیرة المدىتخزن للمرة األولى في الذاكرة الحسیة ألقّل من ثانیة ثم تنتقل إلى

وتتم المعالجة المعرفیة للمعلومات لمدة قصیرة، ثم تصل المعلومات إلى الذاكرة طویلة .

:كما ھو موّضح في الشكل التالي.المدى لتخزینھا لوقت الحاجة
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لومات في الّذاكرةعالثالثة لنظم تخزین الماألنماطیمثل ): 7(شكل رقم 

).135، ص2001محمد أحمد شلبي، : المصدر(

,Anderson 1995, sternberg, 2003)تحدث علماء النفس  Shamsks, 1997)

.عن ثالثة أنماط الذاكرة تمثل ثالثة نظم في تخزین المعلومات

وھي الذاكرة الحّسیة، الذاكرة قصیرة المدى، مھمة في الذاكرةجدھناك ثالثة أنماط

.الذاكرة طویلة المدى

:)Mémoire Sensorielle(الّذاكرة الحّسیة.1

فھي تقوم بتنظیم )Registre Sensoriel(تعرف بالمخزن أو المسجل الحّسي

) 5(إلى ) 4(وتمریر المعلومات بین الحواس والذاكرة قصیرة المدى، حیث تسمح حوالي 

أو صورة جملة،وحدات معرفیة نفس الوقت علما بأّن الوحدة المعرفیة قد تكون كلمة، حرفا،

بعد زوال المثیر،إذ تقوم وكذلك تخزین المثیرات لمدة قصیرة من الزمن ال تتجاوز الثانیة 

ھناك أنواع ، بدرجة من الّدقة عن طریق ترمیمھابنقل صور حقیقیة عن العالم الخارجي 

إذ یھتم علماء النفس بالذاكرة السمعیة والذاكرة البصریة ،یرة من الذكریات الحّسیة الملقاةكث

الّسمعیة والبصریّةاللّتان تعتبرا من مكونات الّذاكرة الحسیة خاصة ما یتعلّق بالّذاكرة

).136ص،2001محّمد أحمد شلبي،(

الذاكرة قصیرة المدى 

MDT

لذاكرة طویلة المدى ا

MLT
الذاكرة 

MSالحسیة  

MS

النسیان       

Oublie

Oublier
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Mémoire Iconique(الّذاكرة البصریة.1.1 ou Visuelle(:

حسب العالم نیسر        )Image(تعني صورة أو)Icon(تسمى بالذاكرة األیقونیة 

)1997Neisser (وتشمل صورا لكل ما نراه وقد ظل علماء النفس لسنوات كثیرة یعتقدون

أّن الذاكرة البصریة تحتفظ بمعلومات محدودة للغایة، حیث یبنى ھذا االفتراض على دلیل من 

البحوث التي تقیس مقدرة التخزین البصریة عندما یستخدم إجراء التقریر الكلي فإّن أغلب 

.بنود فقط ) 5(إلى ) 4(الناس یتذكرون 

Mémoire(الّذاكرة الّسمعیة.2.1 échoïque ou Auditive( :

االحتفاظ بالمعلومات للحظات لكي إّن وظیفتھا مماثلة لوظیفة الّذاكرة البصریّة وھي

.معالجتھا في الّذاكرة قصیرة المدىیتمكن من

Mémoire Haptiqueالّذاكرة اللمسیة.3.1 ou tactille).(

.)Mémoire Olfactive(الّذاكرة الشمیة.4.1

Mémoire(الّذاكرة الذوقیة.5.1 Gustative.(

):Mémoire à Court Terme MCT(الذاكرة قصیرة المدى.2

سمیّت الذاكرة قصیرة المدى بھذا االسم ألنھا تحتفظ بالمعلومات لفترة قصیرة ال تتجاوز 

فھي الوحیدة التي تقوم بمعالجات معرفیة ثمانیة عشر ثانیة قبل استبدالھا بمعلومات أخرى،

وتحلیل وتفسیر حتى تصبح المعلومات بقالب یسمح بتخزینھا في بصورة مستمرة من ترمیز 

الذاكرة طویلة المدى أو االستجابة الفوریة لھا، إذ تحتل مكانة متوسطة بین أنماط الذاكرة 

الحسیة وطویلة المدى وتستقبل معلوماتھا إما من الذاكرة الحّسیة أو من خالل الذاكرة طویلة 

).  136،ص2001محمد أحمد شلبي،(المدى

أنواع الّذاكرة قصیرة المدى :

اتفق العلماء والباحثین أن الّذاكرة قصیرة المدى تتكون وتتضّمن من الّذاكرة الفوریة 

.والّذاكرة العاملة
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الّذاكرة الفوریة)Mémoire Immédiate(:

) 30(تعمل الّذاكرة في ھامش الالشعور، أو الشعور وتحتفظ بالمعلومات لمدة تزید عن

تلك إذا كانتفد أھمیة ھذه المعلوماتثانیة والخبرات السابقة أو الماضیة لدى الفرد تحد

مثال لوحة المعلومات ذات أھمیة قلیلة أو لیست ذات أھمیة في ھذا الزمن فسیتم فقدانھا،

بأرقام لالحتفاظترقیم السیارة فمثال الشرطي عندما یقوم بعملھ ففي ذلك الوقت الذي یحتاجھ 

.ة فسوف یحتفظ بھا خالل ھذه الفترة ولكن بعد مرور وقت احتیاجھ لھا فسوف ینساھا اللوح

الّذاكرة العاملة)Mémoire de Travail MDT(:

تعتبر الّذاكرة العاملة الجزء الثاني من الّذاكرة قصیرة المدى والتي تحدث بھا العملیات 

الشعوریة فھي تظھر كمنضدة عمل في نموذج تكوین وتناول المعلومات، یتم فیھا بناء 

وإعادة بناء األفكار التي یتم تخزینھا النھائي في مكان آخر وھي ذات سعة محدودة عندما 

الّذاكرة العاملة فإنھ یجلب تركیزنا وانتباھنا یوجد شيء ما في

).135ص، 2004،عدنان یوسف العتوم(

:)Mémoire à Long Terme MLT(طویلة المدىالّذاكرة.3

عبارة عن خّزان یّضم كّما ھائال من المعلومات والخبرات التي اكتسبھا الفرد عبر 

بكّم معین من المعلومات حیث ال یعقل أن مراحل حیاتھ المختلفة فھي ذات سعة غیر محّددة 

یصل الفرد إلى مرحلة ما من حیاتھ أین  تصبح الّذاكرة طویلة المدى ممتلئة وال یستطیع 

فھي غیر محّددة بزمن معین في التخزین حیث تبقى المعلومات مخّزنة فیھا استقبال المزید،

).140-136ص،2001محمد أحمد شلبي،(ما دام اإلنسان على قید الحیاة

أنواع الّذاكرة طویلة المدى:

.تنقسم إلى نوعین وھما الّذاّكرة الضمنیة والّذاكرة الصریحة
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الّذاكرة الضمنیة)Mémoire Implicite(:

توجد الّذاكرة الضمنیة على أشكال مختلفة ومتعددة وتتكّون من الّذاكرة اإلجرائیة 

.والذاكرة للمھارات الحركیة

 اإلجرائیةالّذاكرة)Mémoire Déclarative(:

قیادة السیارة وبتكرار الفرد ، تشیر إلى تذّكر أداء عمل ما مثل لعب كرة، مشط الشعر

لھذه األعمال بصورة مستمرة تزداد تذكره لھا وبالتالي ھذا النوع من الّذاكرة اإلجرائیة تؤدي 

ثم وضع أعطیت اھتماما للّسرعة،قیادة الدراجة ألول مرة ستجد أنك وظیفتھا بجھد أقل مثل

قدمیك على الدواسة ومالحظة حالة الطریق وكیفیة التصّرف عند المشي وھذا بعد تكرار 

العملیة وممارستھا یومیا فإن ھذه األعمال أو المھارات یتم تخزینھا في الّذاكرة اإلجرائیة و 

.بطریقة آلیة

ّذاكرة المھارات الحركیة)Mémoire Procédurale( :

،الفرد في حیاتھ الیومیة یؤدي أعمال ومعظمھا في صورة المھارات مثال قراءة الّصحف

التعامل مع الناس اآلخرین وتبادل السالم، فنقوم بھذه الّذھاب إلى العمل أو الدراسة،

عوري ویعتمد أدائھا على المھارات دون أن نعي أننا نستخدم ذاكرتنا وأدائھا یكون ال ش

.یة الضمنالّذاكرة

الّذاكرة الصریحة)Mémoire Implicite(:

تطلق على الّذاكرة الصریحة بعض األسماء أحیانا مثل الّذاكرة الشعوریة أو الّذاكرة 

فعندما ) نوع البنایةمكان العیش،(الحقائق األشیاء،الظاھرة وھي تخص بتذكر األسماء،

ستتداعي لنا كل الّذكریات )أعمالھ ھیأتھ،صورتھ،(نحاول تذكر بعض المواقف لصدیق 

فعمل الّذاكرة عموما ال یتطلب المرتبطة بھذا الصدیق نظرا الحتفاظنا للمواقف بھذا السیاق،

.مجھود فھو عبارة عن استدعاء شعوري



الذاكرة: الفصل الرابع                                                              المبحث األول

45

وذاكرة ) Mémoire épisodique(تنقسم الّذاكرة الصریحة لنوعین و ھما ذاكرة األحداث

Mémoire)المعاني Sémantique):

).188، ص2005عبد المنعم أحمد الدردیر،جابر محمد عبد ّهللا،(

ذاكرة األحداث)Mémoire épisodique(:

تخّزن فیھا المعلومات المتعلقة باألحداث من حیث زمن وقوعھا و العالقات القائمة بینھا 

وھي المعلومات التي ترتبط بخبرات الفرد أي أنھا تتضمن مرجعیات السیر الذاتیة بحیث 

.یجرى فیھا مقارنة بین األحداث الحالیة وما ھو موجود بالّذاكرة 

). 66ص،2006عصام علي الطیب، (

الّداللیة(رة المعاني ذاكMémoire Sémantique(:

تتضمن المعرفة المنظمة بالمفاھیم والحقائق والكلمات والقواعد والقوانین باختصار ما 

كما تشمل أیضا الكثیر من العاني التي نعرفھا ال یمكن أن نشیر یشیر إلیھ مفھوم المعاني ،

).67ص،2006، محمد صالحإبراھیم (إلیھا بالكلمات 
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یمثل نموذج تخطیطي للعالقات بین أنواع الذاكرة ):8(شكل رقم 

.)134، ص2001، أحمد شلبيمحمد : المصدر(

تنسى 
المعلومات 
نتیجة لفشل 
الفرد في 
إسترجاع 
المداخل 
منھا  
وأیضا 

حتمال ا
التالشي

الذاكرة الحسیة إنطباعات موجزة عن أجھزة الحس المختلفة 
البصریة والسمعیة و الحسیة

اإلنتباه

الذاكرة قصیرة المدى ترمیز 
سماعي وبصري  داللي

التقریریةلمدى ترمیز الذكریات اإلجرائیة والذاكرة طویلة ا

MLT

m

عنالنسیان

طریق

التالشي

المعلومات التي ال 
رر كترمز وال ت

تنسى

المعلومات الواردة عن طریق الوارد الحسي
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:قیاس الّذاكرة.4

طرق أساسیة كثیرة االستعمال وھي ةلقیاس الّذاكرة بأنواعھا انتھج الباحثون ثالث

.التعلم، التعرف، إعادة)اإلعادة(االسترجاع أو : كالتّالي

االسترجاع أو اإلعادة)Rappel(:

من الشخص تذكر ما سبق أن تعلمھ حیث یطلب ھو من أسھل الطرق استعماال وتطبیقا،

وھنا نسبة أو مارسھ، و یتعلم قائمة من األرقام أو الكلمات ثم یطلب منھ  ذكر ما تعلمھ،

االسترجاع تقاس بعدد البنود الصحیحة المتذكرة وكذلك یمكن لھده الطریقة أن تعتمد على 

منھ إعادة ما حفظھ ثّم نعطي للفرد نص ما ونحّدد لھ مدة زمنیة ونطلب :العامل الزمني مثال

.نقیس مدى التذكر لدیھ 

التعّرف)Reconnaissance(                                                                                        :

دور الشخص ھنا ھو التعّرف على المثیرات التي سبق لھ أن تعلمھا أو رآھا من بین 

.المختلطةمجموعة من المثیرات 

).       288ص،1983، عبد السالم عبد الغفار(

إعادة التعلم)Réapprentissage( :

ھذه الطریقة تبیّن أن األشیاء المعروفة سابقا یمكن تعلمھا بأكثر سرعة من األشیاء الغیر 

.المعروفة وإعادة التعلم

بما واالحتفاظفي طلب من الشخص أن یتعلم شیئا معینا ونعطي لھ فرصة للتمثیل تتمثل

تعلمھ وبعد نلك نطلب منھ إعادة ما تعلمھ، فبتكرار ھذه العملیة نالحظ أن زمن التعلم 

).   74، ص1974،بول فریس(ینقص بعد كل محاولةواالستیعاب
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:خالصة

في حیاة الفرد والكائن الحي عامة فبفضلھا یتمكن الّذاكرة عملیة معرفیة بالغة األھمیة 

بنتائج خبراتھ وتجاربھ وكذا تنمیة قدراتھ في شتى المیادین واالحتفاظاإلنسان في التخزین 

التعلیمیة،العلمیة والحیاتیة الیومیة، فبفضل الّذاكرة یتمكن الشخص من تحدید استجاباتھ 

فعالیة الّذاكرة عند اإلنسان فھي ملكة ال فبھذا یظھر مدى في مواقف مختلفة،وسلوكا تھ

.یمكن لإلنسان تصور حیاتھ بدونھ 
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:)MDT(مفھوم الّذاكرة العاملة .1

العاملة المفاھیم األساسیة للّذاكرة(MDT):

:مفھوم الّذاكرة العاملة في موسوعة علم النّفس و التّحلیل النّفسي-

اكرة العاملة بأنّھا نظام ذو مكونات متعّددة لفھم الطّریقة التّي تخّزن بھاذّ تعّرف ال

.أداء مختلف األنشطة المعرفیة المعقّدةتعالج الستخدامھا في المعلومات و

)Bordin.E, 1994, p25(.

في موسوعتھ بأنّھا القدرة على التّحّكم في ) 34ص،2012آخرون،أبو الّدیار و(عّرفھا 

ھي ذات أھمیة لألنشطة المعرفیة ذات فتغییره،وMCTمحتوى الّذاكرة قصیرة المدى

.االستدالل الّریاضي والتفكیر النّاقد واشتقاق المعانيالمستوى األعلى مثل الفھم القرائي،

:لدى اختصاصي علم النّفس(MDT)مفھوم الّذاكرة العاملة-

,Baddley& Hitch(ھیتش یشیر بادلي و 1974, p25 ( إلى أّن الّذاكرة العاملة تمثّل

التّفاعل بین وھي تعتمد على المستودع الّذي تخّزن فیھ المعلومات و تعالج في وقت واحد

.القدرة على المعالجةالقدرة على التّخزین ونیھا و ھمامكو

,Andreas, 2002(أندر یسعّرفھا  p26 ( الّشخص من أّن الّذاكرة العاملة عملیّة تمّكن

ومات خاّصة بالفھم أو التّعلیم سواء كانت ھذه المعلھي حال نشطة،اإلحتفاظ بالمعلومات و

.حّل المشكالتو

Delweilerعّرفھا & Schneider, بأنّھا نظام االحتفاظ المؤقت والتّحكم ) (1987

.المتدّخل في تنفیذ مجموعة من المھام المعرفیة المعقّدة

"ھي المكان الّذي تتحقّق فیھ العملیات الفكریّة )"Mayer,1991(كما عّرفھا 

".طویلة المدىأنّھا الجزء النّشط من الّذاكرة :"عّرفھا) Dempster, 1985(أّما 
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:موقع الّذاكرة العاملة.2
أجرى المعھد القومي للّصحة النّفسیة بأمریكا دراسة ھدفت إلى بحث عمل الّذاكرة 

من خالل إظھار نشاط الّدماغ لحظة بلحظة) IRMf(العاملة باستخدام الّرنین المغناطیسي

.اعمل الّذاكرة العاملة منذ استقبال المعلومة حتّى استدعائھو

التّحّكم أشارت نتائج ھذه الّدراسة إلى أّن الفصوص األمامیة للّدماغ ھي أماكن لمراكز

العاملةأّن اللّحاء األمامي للّدماغ یشتمل على أكثر مناطق الّذاكرة في الّذاكرة العاملة و

)Asher, 1997(.

الذین یعانون إّن إصابة ھذا الجزء من نصفي الكرة الدماغیة فمثال یبدي المرضى 

واضطرابات التفكیر وعدم الترابط في السلوك االنتباهي تلفا في الفص الّدماغي نقصا شدیدا ف

التفكك عند محاولة أداء مھام تتطلب معلومات رمزیة أو لفظیة وھي مھام من صمیم عمل و

).26ص،1990،عبد القوي(الذاكرة العاملة 

.یمثل موقع الذاكرة العاملة في الدماغ):9(شكل رقم 
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:سعة الّذاكرة العاملة.3
الذاكرة العاملة مع عدد قلیل من المفردات في آٍن واحد وتتغیر السعة الوظیفیة تعمل

للذاكرة العاملة بتغیر العمر الزمني إّن سعة الذاكرة العاملة لدى الفرد تتزاید بزیادة عمره 

.المعرفيالزمني وزیادة نموه 

قبل المدرسة نتعامل مع مفردتین في آن واحد بینما الذاكرة العاملة لدى أطفال ما

نتعامل في مرحلة ما قبل المراھقة مع سبع مفردات في آن واحد بمتوسط خمس مفردات، أما 

مفردات  )9إلى 5(تزداد سعة الذاكرة بمدى حلة المراھقة یحدث توسیع معرفي وفي مر

.ثابتا لدى معظم األفراد على مدى الحیاة ) 7(مفردات ویظل الرقم بمتوسط سبع 

" وحدة حفظ األرقام"من دراسة حول ) Miller 1956(بھ میلر لي ما قام استناداھذا 

ال یتطلب جھد كبیر كما بین أن ھذه األخیرة ) MDT(المعلومات من استدعاءأین وضح أن 

معلومة و لو حملت أكثر ستفقد محتواھا و یفقد صاحبھا التحكم ) 2-7(أو)2+7(تتسع ل

).152ص،2005،عبد المنعم أحمد(في شفراتھا و تمحي أثارھا 

:ممیزات الذاكرة العاملة.4
:ثالث ممیزات للذاكرة العاملة و ھي )J.F Richard(ردریشا ذكر ج ف 

التخزین أو سرعة الترمیزقدرة:

)Baddley(وبادلي ) Thomson(وطومسون )Buchanan(وجد الباحثون بیشانون 

بینما ، بأن ھناك عالقة وثیقة بین وحدة الحفظ و سرعة قراءة وحدات بصریة،)1975(عام 

الحظ أن وحدة الحفظ تتماشى مع السّن لكنھا تبقى ثابتة ) 1982(عام )Nicolson(نیكلسون 

بالنسبة للّسن یعود إلى ) Empan(یعتقد بأن اختالف وحدة الحفظ بالنسبة إلیقاع القراءة، لذا

سرعة ترمیز الوحدات تحت شكلھا اللفظي، فوحدة الحفظ تزید كلما استغرقت المثیرات وقتا 

.طویال للتعرف علیھا

العاملة لیس تحدید القدرة أي تحدید أماكن وحدات التخزین وإنما الذاكرةزیمیإذن ما 

.سرعة ترمیز المعلومة
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 مرونة المعلومات في الذاكرة العاملة:

ال یتغیر زوال المثیرات حسب الشخص وإنما ما یتغیر ھو قدرة استراتیجیات مراجعة 

لتّرمیز الذي قد تم المعلومة عن طریق التّكرار الذھني من جھة و من جھة أخرى طبیعة ا

.خالل فترة تقدیم المثیرات

استرجاع المعلومات من الّذاكرة العاملة:

قائمة من األرقام تختلف في طولھا یمدقبت)1996(عام ) Sternberg(قام سترنبارغ 

.)6(إلى )1(من 

Chiffre(تتبع القائمة برقم اختباري  -Texte (بسرعة إن علیھو على الحالة التّعّرف

.كان ذلك الّرقم من بین أرقام الّسلسلة المعطاة لھ أم ال

:الوقت الالّزم لذلك فوجد أنّ قاس

أضیف رقم زادت فترة التّرّدد ، كلّمااإلجابة دالة خطّیة مع عدد الوحدات في القائمةوقت

).الثّانیة/میلي 38(

فإّن الوقت الالزم لإلجابة یبقى نفسھ،)أو إیجابیةسلبیة(مھما كانت نوعیة اإلجابة 

ھ ذاكرة العمل للمقارنة داخلیا، وجد بأنّھ نفس الزمن تستغرق)ثانیة/میلي38(ھذا الّزمن و

,pp37-3Richard J.F(ھو ذو دور فّعال في الفعالیات المعرفیة و 1990,(.

:ترمیز المعلومات في الّذاكرة العاملة. 5

:بثالث طرق و ھيعاملةالمعلومات في الّذاكرة الیتم ترمیز 

:)Encodage Phonétique(التّرمیز الّصوتي.1.5

یحتفظ بھا بصورة صوتیة و یبدو ذلك عاملةمعظم المعلومات الموجودة في الّذاكرة ال

، 2001محمد أحمد شبلي،(حقیقیا حتّى و لو كانت المعلومات الواردة ھي معلومات مرئیة 

).26ص

فمعظمنا یتذّكر الطّیور أو الحیوانات بأصواتھا،ال بل یلجأ الكثیر من معلّمي المرحلة 

.التّعلیمیة األولى إلى تعلیم األطفال الحیوانات و غیرھا من األصوات
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، إذا كان األمر كذلك فلن یستطیع الّصم عاملةلیست كل ترمیزاتھا صوتیة في الّذاكرة ال

إذ یبدوا أّن المعّوقین سمعیا یعتمدون على النّوع الثّاني رتھم،أن یخّزنوا أّي معلومة في ذاك

).34ص،2004عدنان یوسف العتوم،(من التّرمیز

Encodage(التّرمیز البصري.2.5 Visuelle(:

األشكال أو ،الكلمات،حیث یتّم التّعّرف و تخزین المعلومات في صورة مرئیة للحروف

.الخ....األرقام

mémoire)ھذا النّوع من التّرمیز یفّسر ما عرف بالّذاكرة الفوتوغرافیة  eidétique)

المالحظة كرجال األمن و العلماء ابھ باإلضافة إلى المعّوقین سمعیا، النّاس دقیقوحیث یتمیّز

الّذین لدیھم قدرة عالیة على وصف التّفاصیل بغایة الّدقة عندما یتعّرضون لمثل ھذه الصورة 

.بصریةال

: )Encodage Sémantique(ترمیز المعاني.3.5

و ترمیز یتم ترمیز جمیع أنواع المثیرات حسب معانیھا و لیس بالضرورة صورتھا

المعنى یختصر الوقت و الجھد إال أنّھ یتأثّر بالّذكاء و القدرات العامة و الخاّصة ذات العالقة 

المثال تصنیف المثیرات إلى فئات وفق أبعاد بالفرد و من طرق ترمیز المعنى على سبیل 

.معیّنة كأن تصنّف الحیوانات إلى فقاریة و ال فقاریة

في ضوء الحجم و الّشكل و اللّون یعتمد المعاقون سمعیا على ترمیز المعنى أكثر من 

محّمد عودة الریماوي،(ترمیز الّصور لوحدھا في غیاب الّصوت غیر كافیة لتحقیق الفھم 

).35ص،2004

:مكّونات الّذاكرة العاملة حسب نماذجھا.6
و كیف نتعامل مع المعلومات و ما نوع ھناك نظریّات متعّددة حول الّذاكرة العاملة

یزخر علم النّفس المعرفي بالعدید من النّماذج التّي وضعھا من خالل إذالمعلومات المخّزنة؟ 

و من بین نماذج الّذاكرة العدید من النّظریّات و ذلك لوصف الّذاكرة العاملة و مكّوناتھا

:العاملة نجدھا مرتّبة من األقدم إلى األحدث كما یلي
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Atkinsonنموذج أتكنسون و شیفرین. 1 & Shiffrin 1968)(:

یعّد من أكثر النّماذج نجاحا في تفسیر نظامي الّذاكرة طویلة المدى و الّذاكرة قصیرة 

.المدى

Atkinson& Shiffrin, 1971), ( Malmberg, Zeelenberg & Shiffrin, 2004)

(.

) 1960(في تراث علم النّفس المعرفي عام "الّذاكرة العاملة "إّن أّول من قّدم مصطلح 

,Millerمیللر و جالنتر و بریبرامتقریبا ھو  Galanter & Pribman, حیث ) (1960

قّدموا تعریفا تنبأ بالمكّونات اإلجرائیة للّذاكرة و الموّجھة نحو ھدف محّدد و كان تعریفھم 

كیف أّن الّذاكرة یمكن أن تتجّزأ إلى وحدات منفصلة على عكس ما "و الجدل مثیر للغرابة

.؟"الّسابقكان یعتقد في 

) MDT(إلى الّذاكرة العاملة ) MS(یعتقد بأّن المعلومات تنتقل من الّذاكرة الحّسیة

إذ تمنع بعض ھذه المعلومات Attention Sélectiveحیث تخضع لعملیّة االنتباه االنتقائي

ما یؤّدي إلى عدم تخزین ھذه المعلومات في الّذاكرة من الوصول إلى الّذاكرة العاملة،

.االستجابةبل یقتصر على صدور )MLT(األمد طویلة

rappel et répétitionاإلعادة و التّكرار

التّرمیزاإلنتباهمدخالت حّسیة

اإلسترجاع

اضمحالل                                 اإلستجابة

) .Leahey,2003(مراحل الّذاكرةأبرزیمثّل:)10(شكل رقم 

Baddeleyنموذج بادلي و ھیتش األّول.2 & Hitch 1974)(:

Baddeley(قّدم بادلي و ھیتش  & Hitch ( النّموذج األصلي للّذاكرة العاملة على أنّھا

:تتألّف من 

الّذاكرة طویلة المدىالّذاكرة العاملة   الّذاكرة الحّسیة    
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المكّون التّنفیذي المركزي)Administrateur Central( :

:من النّظم الفرعیة و ھمااثنینوحدة تحّكم في الّذاكرة العاملة مع یعتبر

مكّون بصري مكاني)Calepin Visuo-Spatiale(.

مكّون لفظي)boucle Phonologique(Wright & Shisler, 2005).(

المنّفذ المركزي

ینّظم المعلومات یخّزنھا و یعالجھا،و یتحّكم في اإلنتباه و اتخاذ القرارات كما یقوم بنقل المعلومات إلى 

. الّذاكرة طویلة المدى بواسطة الّتسمیع و إعادة الّترمیز و ھو ذو سعة محّددة

المكّون البصري المكاني

Calepin Visuo-spatiale

یخّزن المعلومات البصرّیة و المكانیة و 

". عین داخلیة"یمكن عّده 

المكّون الّلفظي للحلقة الفونولوجیة  

Boucle phonologique

ھو جھاز الّتحّكم في الّنطق یحتفظ بالمعلومات عن 

". صوت داخلي"طریق نطقھا داخلیا و یمكن عّده 

الجھاز اللفظي للحلقة الّنطقیة

Boucle Articulatoire

یحفظ المعلومات الّتي تعتمد على الكالم و 

تتالشى فیھ المعلومات بعد ثانیتین و یمكن عّده 

". صوت داخلي"

.)Baddeley 1990(یمّثل مكّونات الّذاكرة العاملة نقال عن بادلي :)11(الّشكل رقم 
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Daneman(نموذج دانیمان و كاربنتر.3 & Carpenter 1980(:

اھتم بمدى و) 1974(استند ھذا النّموذج على ما قّدمھ بادلي في نموذجھ األّول عام 

إّن "و یستند ھذا المفھوم على النّظریّة القائلة الّذاكرة العاملة و ذلك الختبار الّّذاكرة العاملة

قد وضع فیجب أن ینقسم دورھا بین المعالجة و التّخزین إذمحّدد ،الّذاكرة العاملة ھي مورد 

و تذّكر الكلمة النّھائیة ھذا النّموذج من خالل وجود مشاركین في قراءة الجمل بصوت مرتفع

.و كلّما تقّدمت المھّمة زاد طول الجملة و حجمھافي كّل جملة

سع في الّدراسات التّي تتناول مستخدما على نطاق وااالختباراتمازال ھذا النّوع من 

قد عّدلت إلدراج نوع أخر من الطّرائق على سبیل المثال استخدام ھذا فالّذاكرة العاملة، 

المفھوم لھذا النّوع من تقییم المھّمة في المھام الّخاصة بالّذاكرة العاملة و المھام اللّفظیة 

.المستندة إلى التتّبع بالعین

Hasherنموذج ھاشر و زاك.4 & Zack 1988)(:

أشار ھذا النّموذج إلى أّن للّذاكرة العاملة قدرة محدودة و ذلك بسبب وجود المنافسة بین 

المعلومات غیر ذات الّصلة و ذات الّصلة، فالمعلومات غیر ذات الّصلة ھي التّي تتناول ما 

ات ذات الّصلة و یعرف بالمساحة المحدودة فتترك قدرا أقّل من الموارد لمعالجة المعلوم

.تخزینھا

أشارت و ذاكرة كبار الّسننجد فحصت الّدراسات التّي استمّرت بناءا على ھذه النّظریّة 

النّتائج إلى أّن كبار الّسن كان أداؤھم أسوأ في المھام المتعلّقة بالّذاكرة عند البالغین األصغر 

لعاملة و لكن لتناقص القدرة على سنّا و قد أرجع الباحثین ھذا لیس لقلّة مساحة الّذاكرة ا

Wrightالتّخلّص من المعلومات غیر ذات الّصلة  & Shisler, 2005). (

:)Schneider 1993(نموذج شنایدر.5

Schneiderرقّدم شناید و مقترحا لمجموعة من مكّونات الّذاكرة العاملة) (1993

یرى أّن ھذه المكّونات تعمل عمال متشابھا لعمل مكّونات الحاسوب اآللي حیث تجري سلسلة 

كما أّن ھذه المخرجات یمكن من المعالجات على المدخالت للوصول إلى النّاتج النّھائي،

و ھذه المكّونات تشبھ المخازن المتعّددة لكّل منھا وظیفة خاّصة تخزینھا فترة طویلة المدى



الذاكرة العاملة: الفصل الرابع                                                       المبحث الثاني

57

المخزن البصري ،المخزن الّسمعي و المخزن لطبیعة المعلومة المقّدمة من حیثوفقا 

.الحركي

.)Schneider 1993(یمثّل مكّونات الّذاكرة العاملة عند شنایدر :)12(شكل رقم 

Wright(نموذج رایت.6 1993(:

مكّونات الّذاكرة العاملة مع نموذجا لیبّرر من خاللھ عمل ) Wright 1993(قّدم رایت 

حیث تنتقل المعلومات من المخزن الحّسي كّل من الّذاكرة الحّسیة و الّذاكرة طویلة المدى،

إلى المخزن قصیر المدى أین توجد عالقة تبادلیة بین المخزن قصیر المدى للّذاكرة العاملة و 

قل المعلومات من المخزن قصیر كّل من المكّون اللّفظي و المكّون الغیر اللّفظي، من ثم تنت

المدى للّذاكرة العاملة إلى كّل من ذاكرة المعاني و الّذاكرة اإلجرائیة كإحدى مكّونات الّذاكرة 

.طویلة المدى

مقاطع لفظیة-أصوات 
Phonèmes syllabes

المخزن الّسمعي
Stockvisuel

لكلمات ا
mots

المخزن البصري
Stock auditif

s

مفردات لغویة
Léxemes

L

المثیرات البیئیة
Stimulus

externe

حركات
mouvement

أشكال
formes

الّذاكرة العاملة 

MDT
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یوضح مكونات الذاكرة العاملة في تفاعلھا مع األنواع األخرى من الذاكرة):13(شكل رقم 

.)Wright 1993(تصوره ذلك كما

Malimنموذج مالیم7. 1994)(:

حیث یرى أّن نموذجا لیوّضح بھ مكّونات الّذاكرة العاملة،) Malim 1994(اقترح مالیم 

الل التّفاعل مع المكّونات المعالج المركزي ھو الّذي یستقبل المدخالت و یعمل من خ

فمن خالل المخزن الّسمعي الذي یحتفظ بالمعلومات الّسمعیة أو غیر لفظیة تنتقي ، ىاألخر

و كذلك من خالل المكّونین اللّفظي و غیر اللّفظي معاالمعلومات وتصنّف من خالل عمل 

.العالقة التّبادلیة بینھا و بین المنفّذ المركزي

الّذاكرة العاملة

المخزن

الحّسي 

المكّون اللّفظي  

المخزن قصیر 

المدى        

الّذاكرة طویلة  

المدى 

العرضیة     

المعاني      

اإلجرائیة            المكّون البصري      
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Malim(یمثّل مكّونات الّذاكرة العاملة عند مالیم:)14(شكل رقم  1994(.

إلى وجود مجموعة من البحوث و الّدراسات ) Haberlandt 1997(یشیر ھابیرالندت 

أشارت نتائجھا إلى وجود مصادر أخرى تأتي منھا المعلومات ، أجریت بشأن الّذاكرة العاملة 

تتمثل في و ھذه المصادر"المكونات الثالثة"لي للذاكرة العاملة غیر المصادر التّي حّددھا باد

و المعرفة الّداللیة المجّردة)Procedural Knowledge(المعرفة اإلجرائیة 

)Semantic Abstract Information(كما أشار ھابیرالندت)Haberlandt( إلى

.مصادر أخرى لم تبحث بحثا واسعا مثل الّذاكرة الحركیة و الّذاكرة الّسمعیة

Caplan(وترز نموذج كابالن و .8 & Waters 1999(:

& Caplan(ناقش كابالن و وترز  waters 1999 (ن الّذاكرة مي نظریة أخرى ف

المعرفة المحّددة الالزمة لمعالجة االعتبارالنّظریات المفّسرة التّي تأخذ في عین ، العاملة

أّن ھناك نوعین من العاملة لمعالجة اللّغة،ّذاكرة ویزعمون أن ھناك موارد متمیّزة في الاللّغة

العملیات الفرعیة المنفصلة داخل ھذا النّظام الممیّز فالعملیة األولى ھي الفھم غیر الشعوري 

.للمعنى األول من الكالم أّما الثّانیة فھي فعل واع یسیطر علیھ الفرد

مھمة لدراسة مھام الّذاكرة نظریات الّذاكرة العاملة التّي تحدد كیفیة معالجة اللّغة تعدّ 

.ما تستلزم ھذه المھام فھم الجملةالعاملة المتطّورة السیما عند

المدخالت          

المكّون اللّفظي 

المكّون الغیر   

اللّفظي       

المخزن الّسمعي       المنفّذ المركزي  
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النموذج العصبي المعرفي للّذاكرة العاملة البصریة المكانیة لشنایدر.9

(Schneider 1999):

إسھاما مھما في البحث في ) Shneider 1999(اإلطار العام الذي قّدمھ شنایدریعد

الّذاكرة البشریة قصیرة المدى الذي أشار فیھ إلى كیفیة ارتباط الذاكرة العاملة البصریة مجال 

.المكانیة مع االنتباه

نسخة معّدلة لمفھوم المعالجة البصریة المكانیة عن )Schneider 1999(طّور شنایدر 

ذات الّصلة و البیانات العصبیة المعرفیة االعتبارأخذ بعین ) 1993(نسختھ الّسابقة في عام 

:شنایدر المعرفي العصبي من مرحلتین و ھمایتكّون نموذج

تقسم فیھا المعلومات إلى وحدات بصریّة مكانیة التّي یتم استقبالھا عن :المرحلة األولى

.طریق شبكیة العین مثل اللّون، الملمس و الخطوط الخارجیة

المكانیة ذات المستوى األعلى و التّي تختار تضم المعلومات البصریة :المرحلة الثّانیة

وحدة من بین الوحدات البصریة التّي قّدمتھا المرحلة األولى و یعتمد اختبار ھذه الوحدة على 

.قدرة تنشیطھا

أشار شنایدر إلى أّن الّصفات البصریة عالیة المستوى توضع في األجزاء الخلفیة 

غ و الموجودة في منطقة اللّحاء كما وّضح بوجود الّصدغیة أو األمامیة الجانبیة من الّدما

:وظیفتین للّذاكرة العاملة البصریة المكانیة أال وھما

.التّنظیم النّشط وتعدیل المعلومات الّخاصة بالعملیات التّصوریّة الّذھنیة:أّوال

.االحتفاظ یكون قصیر المدى للمعلومات ذات الّصلة:ثانیا

)Milner & Goodale, 1995, Zeki, 1993(.
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صریة المكانیةیمثّل النّظریة المعّدلة ذات المرحلتین للمعالجة الب):15(رقم شكل

).Schneider 1999(لشنایدر

:)Baddeley(نموذج بادلي المتطّور للّذاكرة العاملة .10

طّور ھذا المصطلح حسب تطّور التّجارب التّي حاولت تفریقھ عن المصطلحات 

كمصطلح الّذاكرة قصیرة المدى األّولیة حیث اقترحت تسمیة الّذاكرة العاملة عام األخرى

رغم وجود علماء لم یتّفقوا معھم على فكرة وجود ھذا "بادلي و ھیتش"طرف من) 1974(

المخزن كوحدة خاّصة مختلفة عن الّسجل قصیر المدى،إذ یرى بادلي أّن الّذاكرة العاملة 

زمات خاّصة بھ واقترح نموذجا الذي أصبح مرجعا للّدراسة في ھذا جھاز ذو آلیات و میكانی

:المجال النموذج یقّسم فیھ الّذاكرة العاملة إلى ثالثة أقسام و ھي

 المنظّم المركزي)L’administrateur Centrale(و لھ جھازین تابعین:

 الحلقة الفونولوجیة)Boucle Phonologique(.

مفكرة المجال البصر وفضائي)Calepin Viso-Spatial(.

(A.De. Ribaupierre, 1990, p161-163).

المرحلة 

األولى

الحسابات 

المكانیة الحركیة 

وضع الشيء 

في ملف 

الّتعّرف على 

الشيء    

المرحلة 

الّثانیة    

إختباراإلنتباه في وحدة واحدة كّل مرة               

الوحدات البصریة المكانیة                      
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:)L’administrateur Centrale(المنظّم المركزي .1

فھو یعّرف كنظام یعتبر أھم مكّون في ھذا النّموذج ألنّھ یتدّخل في كّل المھام المعرفیة،

طبیعتھا و اإلشراف یسمح بمعالجة المعلومات مھما كانت انتباھي مرن ذو قدرة محدودة،

.)Eustache F.et Al, 1996, p257(على العملیات المعرفیة و مراقبة تنفیذھا

یسمح ھذا النّظام بالتّنسیق بین عملیات األنظمة الخدمیة وبتسییر مرور المعلومات بین 

,Rossi.j.p )ھذه األنظمة و الّذاكرة طویلة المدى كما أنّھ مسؤؤل عن تحدیث ھذه األخیرة

2006, p21) و یطلق على ھذا النّظام كذلك باسم النّظام التّنفیذي)System Exécutif(،

یعمل على توزیع االنتباه على األنشطة التّحتیة بغرض تحدید االستراتیجیات المناسبة ھألنّ 

لتخطیط و تنفیذ مھمة معرفیة كاالستدالل،حّل المشكالت أو فھم خطاب معیّن

)Godfroid.j, 2008, p367(.

بناءا على ذلك اقترح بادلي بتشكیل المنظم المركزي على أساس نموذج الّرقابة اإلنتباھیة 

Schallice(للفعل باالستناد إلى نموذج  & Norman 1980 ( یرجع المنظم المركزي

.رة العاملة الذي یسیر كل المواردللّذاك) Composante Attentionnelle(كوحدة االنتباه 

)Enrlich.M.Delafoy.M, 1990, p409(.

(Daniel Pascal, 2000, pp58-59).

Baddeley(یمثّل نموذج الّذاكرة العاملة لبادلي :)16(شكل رقم  1986(.

C.V.S B.PH

CalepinVisuo- Boucle

Spatial Phonologique

A.C

Administrateur Centrale
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الحلقة الفونولوجیة)Boucle Phonologique(:

)ثانیة و نصف(تعتبر الحلقة الفونولوجیة بمثابة شریط المذیاع ووقتھا غالبا قصیر جدا 

كما تطلعنا على أثرا لتقارب الفونولوجي الذي یؤثّر على االحتفاظ و االسترجاع و أثر طول 

الكلمات الطّویلةالكلمات فالكلمات قصیرة أسھل للمتذّكر من 

)Enrlich.j .f.Delafoy.M, 1990, p1407(.

نظام الحلقة الفونولوجیة یسمح باألخذ بعین االعتبار عّدة ظواھر من شأنھا التّأثیر على 

:و ھيةمدى الّذاكر

أثر التّشابھ الفونولوجي:

مقارنة بتذّكر التّذكر التّسلسلي الفوري للعناصر الفونولوجیة المتقاربة یكون صعبا 

فعندما تكون العناصر متقاربة فونولوجیا مھما كان نمط العناصر المختلفة فونولوجیا،

.یصعب التّمییز بین أثارھا مّما یعرقل عملیة المراجعة) سمعي أو بصري(المدخالت 

أثر الطّول:

مقارنة التّذكر التّسلسلي الفوري للكلمات التّي تكون مّدة لفظھا طویلة یكون منخفض 

.بالتّذكر التّسلسلي للكلمات التّي تكون مّدة لفظھا قصیرة

أثر الحذف اللّفظي:

تكرار عنصر معیّن دون معنى خالل مھمة التّذكر التّسلسلي الفوري یؤثّر على 

، المدخالت فالحذف اللّفظي یستبعد عملیّة التّكرار الّذاتي تحت الّصوتياألداء،مھما كان نمط 

.إلى صعوبة في إنعاش عناصر المخزون الفونولوجي مّما یؤدي 

أثر الّسمع غیر المنتبھ:

عندما یتم إرفاق اختبار معیّن للتّذكر التّسلسلي الفوري برسالة كالمیة التّي یطلب من 

ألنّھ یوجد منفذ مباشر للّرسالة غیر المسموعة في وحدة المفحوص تجاھلھا ینخفض األداء،
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ما یؤدي إلى تدّخل مع المعلومات الموجودة مسبقا مّما یستدعي التّخزین الفونولوجي 

.Borel.Maisonny(انخفاض في األداء الّذاكري  S, 2004, p37-38.(

وحدة التّخزین الفونولوجي:

,Baddeley(ثانیة)2(تخزینھا لمّدة قصیرة وظیفتھا معالجة المعلومات اللّغویة و 

1993(.

 الّصوتينظام تكرار الّذات تحت:

یسّمى أیضا وحدة المراجعة اللّفظیة للمعلومات التّي دخلت في وحدة التّخزین 

.الفونولوجي وترمیزھا فونولوجیا

یعود إلى تنشیط ووضع التّخطیط اللّفظي:اللّفظيالتّحكم.

یعود إلى الّصور الفونولوجیة المخزونة في الّذاكرة النّشطة عند :التّخزین الفونولوجي

.)J.P.Rossi, 2005, p27(ع و فھم للغة المتكلّمسما
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دخول سمعيدخول بصري 

6

.یمثّل البنیة الوظیفیة لجھاز الحلقة الفونولوجیة:)17(شكل رقم 

الفضائیة-المفكرة البصریة:

على االحتفاظ بالمعلومات البصریة الفضائیة ،و على تمثّل النّظام الخدمي المسؤول

تكوین و معالجة الصور الذھنیة و على مستوى ھذا النّظام تتم جمیع العملیات الّذھنیة و 

.)Lemaire.P, 1999, p95(التّنسیق فیما بینھا عند القیام بمھام التّصویر الّذھني 

مكّونات مفّكرة المجال البصري فضائي:

Baddeley(قام  & Liberman,1980 ( ببحوث حول اآللیات المعرفیة العقلیة و

توّصلوا إلى التّمثیالت التّي تتدّخل في النّشاطات الذھنیة فھي تمثیالت مكانیة و لیست 

الّرمز      

البصري

إعادة الترمیز    

الفونولوجي   

الّتحلیل      

الفونولوجي    

التخزین

الفونولوجي قصیر 

المدى 

الفونولوجي قصیر 

حلقة الّتذكر       المدى       

الفونولوجي        
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مثال حول األعمى خلقیا إذ بینت التّجارب أنّھ تنمو و )Kerr 1983(كما أعطى ،بصریة

البصریة ،ألّن األعمى خلقیا إذ نجح في تمارین الصور تتطّور لدیھ الّذاكرة المكانیة و لیست 

.الذھنیة ھذا یعني تدّخل للتّمثیل المكاني

Zimler(وتجارب أخرى من  & Keenan 1983 ( نفس التّجارب طبّقت على األعمى

،و شخص عادي في نفس الوقت و النّتائج بیّنت أّن كالھما استعمال نفس التّمثیالت الّذھنیة

.ل البصري لیس بالعنصر الھام في التّصور الّذھنيبذلك التّمثی

أّن إذ.كّل ھذه التّجارب أنجزت لدراسة المجال البصر وفضائي و للتّعّرف على مكّوناتھ

كوحدة مكّونة من جانب بصري و ) C.V.S(المعطیات النّفسیة العصبیة تبیّن وجود جھاز 

,Baddeley, 1992(,)Daniel.G.Pascal.L(جانب مكاني  2000, p76(.

(Logie et Marchetti, 1991).

یمثّل نموذج الّذاكرة العاملة المقترح من طرف بادلي و رفقاؤه:)18(رقم شكل

)1974 -1990.(

:طرق قیاس الّذاكرة العاملة.7

قیاس الّذاكرة بصفة عامة والّذاكرة العاملة بصفة خاصة تنوعا كبیرا منذ االستخدام شھد

المبكر لمھام مدى الّذاكرة البسیطة في اختبارات الّذكاء إلى ما ظھر مؤخرا من مھام الّذاكرة 

.الثّنائیة و التّي القت شیوعا كبیرا و استخدمت في العدید من األبحاث

الحلقة الفونولوجیة     

" الّتكرار الّذاتي الذھني"

المدیر المركزي       

الّتحكم في اآللیات      "

"المعرفیة و أخذ القرار

المجال البصري الفضائي 

المعرفة المكانیة      "

"           البصریة 
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 مدى الّذاكرة مھام بسیطة لقیاس)Simple Memory SpanTasks(:

یقّدم خالل مھام الّذاكرة البسیطة سلسلة من المثیرات عادة حروف، كلمات، أرقام، 

من أمثلة ھذه و.أشكال أو أماكن و یطلب من المفحوص استدعاء المثیر نفسھ كما قّدم لھ

ملة من خالل تقدیم تسعة لقیاس الّذاكرة العا) (Masson &Miller, 1983المھام ما قام بھ 

حرف ساكن و بعد تقدیم كّل )1004(سالسل من الحروف الّساكنة تحتوي كّل سلسلة من 

,In.Yuan et Al, 2006(سلسلة یطلب من المفحوص كتابة الحروف بنفس التّرتیب 

p86(.

,Turner & Engle(معظم الباحثین و منھم  1989(,)Yuan et Al, 2006, p91(

إلى أّن ھذه المھام ال تقیس إّال المكّونات األّولیة للّذاكرة العاملة ولیس الوظیفة أشارو

فھناك باحثین اعتقدوا أّن لھذه المھام إمكانیة االستدعاء من الخلف لألمام أن التّحّكمیة لھا،

.تقیس الوظیفة التّحّكمیة للذاكرة العاملة أكثر من االستدعاء من األمام للخلف

Daneman(كما أوضح  & carpenter, 1980, Turner & Engle, أّن ) 1989

.مھام الّذاكرة البسیطة ال تعبّر إالّ عن المكّون التّخزیني للّذاكرة العاملة 

(The Stockage Component Of Working Memory).

.و لیس عن سعتھا أي قدرتھا على التّخزین و المعالجة في نفس الوقت

 الثّنائیة المھام)Dual Tasks(:

Baddeley(مع ظھور نموذج  & Hitch 1974( و تعریفھا للذاكرة العاملة و الذي

Daneman and)یشمل قدرتھا على معالجة المثیرات و تخزین المعلومات، طّور 

Carpenter, 1980)( وDaneman & Tardif, 1987) ( سلسلة من المھام الثنائیة

من أمثلة ھذه المھام لدینا مھام المعالجة الثّنائیة المرتبطة بالمدى العاملة،لقیاس الّذاكرة 

.القرائي
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)The processing Task For Reading, Span Dual, Tasks(.

بعد تطبیق االختبار سلسلة من الجمل و ذلك باستدعاء أخر كلمة من كّل جملة بنفس 

إذ یعّد بمثابة تسجیال لسعة الّذاكرة العاملة،التّرتیب و المستوى الّذي ینجح فیھ المشارك 

تتشابھ مھام المدى الحسابي و المدى المكاني مع مھام المدى القرائي فیما عدا محتوى 

االختبار حیث یكون محتوى اختبار المدى الحسابي أعداد و اختبار المدى المكاني مجموعة 

.أشكال

 المھام الثّنائیة المعّدلة)Dual- Task Modifications(:

أّدى التّطّور المستمر في نماذج الّذاكرة العاملة و طرق قیاسھا و اكتشاف مكّوناتھا و 

دورھا في أداء العملیّات المعرفیة العلیا إلى تطویر لمھام الّذاكرة الثّنائیة و قد شمل التّعدیل،

للّذاكرة العاملة التّركیز على األنواع المختلفة من المعلومات لقیاس االستخدام الّشامل

)Turner And Engle, 1989 (.

-Operation(الكلمة -من ھذه المھام مھّمة العملیّة  Word Task(مھمة العملیة ،

-Operation(الّرقم - Digit Task (الّرقم -،مھمة الجملة)Sentence- Digit Task( ،

-Sentence(الكلمة -مھمة الجملة  Word Task ( الّذاكرة العاملةفھي مھام لقیاس.

أعداد و أرقام و شملت كلمات،یجب على المفحوص االستدعاء التسلسلي سواء جمل،

و قد أداء الّذاكرة العاملة على مستوى أداء مھام المعالجة و مھام التّذّكر و التّنسیق فیما بینھم

م وجدوا أنّھا تلعب قام الباحثون باستخدام ھذه المھام لیس فقط لقیاس الّذاكرة العاملة بل أنّھ

Yuan(دورا ھاما في تنمیة أداء الّذاكرة العاملة  & al, 2006, p89.(
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:خالصة

ة ووظیفة لقد تبیّن لنا من خالل المعطیات التّي قّدمناھا أّن الذاكرة ھي في الواقع ظاھر

النّفسیة إالّ عن و بالتّالي ال یمكن اإلحاطة بكّل مكّونات الحیویة و ا علیا أعقد مّما نتصّورھ

حیث لم تعد الّذاكرة تلك ،دة الجوانب و األنساق و الّسجالتطریق اعتبارھا ظاھرة متعدّ 

لكن رغم التّقّدم الحاصل في العلوم المستعصیة أو الوظیفیة العقلیة المستحیلة المنال،

یقة و التّعّرف على الّدوالیب الّدق،توّصلوا بعد إلى حّل كّل الّرموزالمعرفیة فإّن الباحثین لم ی

.األنساق المتشابكة و المعقّدة للّذاكرة و التّعلّم

من یدري فربّما تكون ھناك دراسات حدیثة في مجال علم النّفس المعرفي خاّصة بالّذاكرة و

. تكشف لنا عن وجود أنواع أخرى جدیدة للّذاكرة
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:تمھید

دقیقة فنحن في بحثنا ھذا كان یحتاج لدراستھ منھجیة جیدة وإن أي بحث علمي مھما 

المسمى بمنھجیة البحث إلى كل ا الفصلتناولنا في ھذفإلى منھجیة تخدم موضوعناتطرقنا

التذكیر بالفرضیة، الدراسة االستطالعیة، منھج البحث، عینة البحث، مكان وزمان من

.الصعوبات التي وجدت في البحثأداة البحث وإجراء البحث، 
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:التذكیر بالفرضیة .1

إسترجاع یعاني من إضطراب معالجة والحامل للزرع القوقعيإّن الطفل األصم

.(MDT)المعلومة على مستوى الّذاكرة العاملة

:الدراسة االستطالعیة.2

وسائل جمع المعلومات أي وسیلة من مھّمة، جدتعتبر الدراسة االستطالعیة أو المیدانیة

فھي خطوة من خطوات البحث ،من واقعیة الظواھر في علم النفسوالمعطیات والتقرب

لك نظرا الرتباطھا بالمیدان فھي تھدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من وذالعلمي

.المعلومات المتعلقة بمختلف جوانب البحث

،دار مسحیة استكشافیة"ة االستطالعیة على أنھا الدراس" مصطفى العشوي"یعرف 

وضوعیة في وھي مرحلة ھامة في البحث العلمي الرتباطھا المباشر بالمیدان مما یضفي الم

).153ص ، 1994العشوي،" (البحث 

میمون موح أرزقي "قد تم القیام بالّدراسة االستطالعیة في المدرسة االبتدائیة  المسّماة ل

أین تمكننا من إیجاد العینة المناسبة لبحثنا و ھذا في قسم خاص ،وزويتیزالواقعة بوالیة " 

ة حاالت أي ما یعادل للزرع القوقعي والذي یبلغ عددھا  ست)آللة(باألطفال الصم الحاملین

.العاملةثالث ذكور بحیث طبقنا علیھم اختبار الذاكرة ثالث إناث و

:منھج البحث.3

الذي یستھدف وصف تقریر )دراسة حالة(بحثنا اعتمدنا على المنھج الوصفيفي 

حوث الوصفیة أسھل تعتبر طبیعة البأي وصف العوامل الظاھرة ومعین ،خصائص موقف

ئل استیعابھا وكذا الحصول على المعلومات إلى جانب مختلف الوسامن حیث فھمھا و

الفئات العامة التي قد تصنف تحتھا الدراسات ھا ونالتعبیر عالمستخدمة في جمیع البیانات و

.فھو یقدم عرض مختصر في إطار عام للمعلومات 
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:عیّنة البحث.4

مصابین ) ة حاالت ذكورأربع(و) ثالث حاالت إناث(عینة البحث سبعة حاالت شملت

:في الجدول التالينةكما ھي مبیّ الزرع القوقعي جھاز)بآلة(مجھزین بصم عمیق و

یمثّل أفراد عیّنة البحث):1(رقم جدول

الّرتبة في 

العائلة
نسب اإلعاقة اللغة تاریخ المیالد الجنس سمإلا

األولى صمم عمیق العربیة
29/10/2004

)سنوات11(
ذكر )ر(

الثّالثة صمم عمیق العربیة
11/08/2005

)سنوات10(
ذكر )ر(

األولى صمم عمیق العربیة
27/08/2005

)سنوات10(
ذكر )س(

األولى صمم عمیق العربیة
22/05/2007

)سنوات9(
أنثى )م(

الثّالثة صمم عمیق العربیة
01/11/2004

)سنوات11(
أنثى )ل(

الخامسة صمم عمیق العربیة
22/09/2007

)سنوات9(
أنثى )ل(

األولى صمم عمیق العربیة
06/05/2005

)سنوات10(
ذكر )ر(
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:مكان وزمان إجراء البحث.5

" میمون موح أرزقي"في المدرسة االبتدائیة العاملةتطبیق اختبار الذاكرةتمّ لقد 

ص وذلك من شھر جانفي حتى شھر أین تمكننا أیضا من متابعة حصص التربّ بتیزي وزو،

.  فكان في شھر ماي ختبارإلأما تطبیق ا،ماي

:أدوات البحث.6

) الحلقة الفونولوجیة (العاملةالذاكرة اختبار مكون من مكونات.1.6

:-أرقام -

وطبقھ سینیوري)1989(استعمل ھذا االختبار من طرف یول وشركائھ عام 

(Seignouri) وكان التطبیق دون تكییف.

كل سلسلة مقسمة إلى مجموعاتسالسل ومن أعداد موزعة على خمسة یتكون االختبار 

كل وحدة تضم ثالث أعداد، في لى كل مجموعة تحتوي على وحدتین ووفي السلسلة األو

.السلسلة الثانیة كل مجموعة تحتوي على ثالث وحدات

یحتفظ بالرقم األخیر المشكلة من ثالثة أرقام منفصلة وعلى الطفل أن یقرأ المجموعات 

. من كل مجموعة

في نھایة كل سلسلة على الطفل أن یتذكر األرقام ،المجموعات تقدم على شكل سالسل

المختبر یقدم الواحدة بعد من الطفل قراءة مجموعة األرقام واألخیرة بالترتیب ونطلب 

إذ ،أي المجموعة تقدم مباشرة بعد قراءة الطفل الرقم األخیر من المجموعة السابقة،األخرى

.س الطریقة التي جرت بھا االختبارات األخرى یجرى االختبار بنف
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ھدف اإلختبار:

طریق التذكر فھو نآلیات معرفیة تسمح للفرد أن یعید إنتاج ما سمعھ لفظیا عاستخدام

ھل یحافظون على ترتیب تفاظ الطفل بالمعلومات المقدمة ویھدف إلى اختبار مدى اح

.األھداف

:في سلسلة من مجموعتین لدینا :مثال 

3-0-2

8-5-7

 7- 2: التذكر بالترتیب

األداة المستعملة  :

.أرقام) 9(و ) 1(ھا تتراوح بین األرقام األخیرة التي یجب على الطفل تذكرّ 

التعلیمة:

في كل وسمعھ األرقام و علیھ إعادة تخزین آخر رقم یمن مجموعة سأقرأ على الطفل

.مرة إعادة كل األرقام بنفس الترتیب

التنقیط:

.على اإلجابة الخاطئة )0(صفر على اإلجابة الصحیحة و)1(واحدة حیث نعطي نقطة

:-أعداد -العاملةاختبار الذاكرة .2.6

Will,1989(خرون آاالختبار من طرف ویل واستعمل ھذا et All(في الدراسات و

و ذلك بقیاس وحدات العاملةلقیاس حدود الذاكرة ) , 1989Seignouri(الحدیثة استعملھ  

.التخزین 
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الشروط التي تكییفھ وفقا للمعاییر وتمّ االختبار على أطفال جزائریین وحیث كیّف ھذا

" .درقیني "تناسب المجتمع الجزائري من قبل األستاذة 

إیجاد أكبر عدد ممكن من ثالث أعداد تتراوح تكمن فيفي ھذا االختبار مھمة الطفل نجد

.یحتفظ بھ في ذاكرتھعلیھ أن یتلفظ بالعدد األكبر وو)99(إلى) 10(بین 

مجموعة األعداد تقدم على شكل سالسل و في نھایة كل سلسلة على الطفل أن یتذكر 

.األعداد بالترتیب في كل سلسلة

مجموعة على حدا و كلما انتھى من تقدیم المخبر یقرأ األعداد للطفل و ذلك بتقدیمھ كل 

على ، بھ في ذاكرتھ ریثما ینتھي العرضبالعدد األكبر ویحتفظظمجموعة على الطفل أن یتلف

مجرى سیر اإلختبار ھو نفسھ كما في الطفل أن یذكر و یتلفظ باألعداد مع احترامھ للترتیب ،

.االختبارات األخرى 

األداة المستعملة :

مقطع لكل حالة حیث ال یوجد )85(تذكر الطفل عدد المقاطع المتراوحة بین تتمثل في

وضعیة العدد األكبر كانت فأعداد متقاربة فونولوجیا بھدف تفادي التداخل أثناء عملیة التذكر

).42(مختلفة داخل كل سلسلة المجموعات 

:مجموعتین منةلفي سلس: مثال 

31-60 -46

52-14 -20

ھدف اإلختبار:

التمییز بین األعداد و استخراج العدد األكبر في كل سلسلة من یكمن الھدف في

.المجموعات باإلضافة إلى التذكر بالترتیب
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l’empan Inverse des)وحدة الحفظ العكسیة لألرقامإختبار .3.6

chiffres):

) (WISC.IVكالذي یستعمل في بطاریةھو إختبار كالسیكي لوحدة الحفظ ،

سنة ) 13(و ) 2(النّتیجة المتحّصل علیھا في ھذا اإلختبار تتزاید بطریقة مستمّرة ما بین و

.موازاة مع التّطّور المعرفي للطّفل

وحدات ألرقام عشوائیة ) 9(إلى )2(ھذه التّجربة تتمثّل في تقدیم سالسل متزایدة من 

إنطالقا من أخر رقم إلى أّول رقمنطلب من المفحوص أن یعیدھا بالترتیب العكسي أي و

و                             عندما تخطيء تلك الحالة في ثالث محاوالت لنفس سلسلة األرقام تعتبر تعّدت مّدة حفظھاو

تمثّل عدد أرقام أخر سلسلة، ھذه التجربة یمكن )ن(بحیث ) 1-ن ( تعطى لھا العالمة 

اعتبارھا أنّھا تقیس قدرة ذاكرة العمل باعتبار أنّھ كلّما كانت سلسلة احتمالیة اإلحتفاظ 

) .كبیر(باألرقام في ذاكرة العمل و التّعّرف على الّرقم األخیر من الّسلسلة غیر المذكور

الھدف:

یتطّلب إلى جانب التّخزین معالجة اإلختبار أكثر تعقیدا،قیاس وحدة الحفظ عندما یكون 

.قبل إسترجاعھا ترتیب سالسل األرقامفوریة إلعادة

التّعلیمة:

عندما أخفیھا أطلب منھ إعادتھا ، أسمح لھ بالنّظر إلیھا جیّدا وسأقّدم للحالة سلسلة أرقام"

.ح سأزید لھ سالسل أخرىكلّما نجسي أي من أخر رقم إلى أّول رقم وبالترتیب العك
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:طریقة إجراء االختبار. 7

ختبار وإأعداد ،الحلقة الفونولوجیة أرقام(العاملةأّما فیما یخص إجراء اختبارات الذاكرة 

لقد واجھتنا صعوبات في و)فردیة(ابلة كل حالة على حدا فقد قمنا بمق) وحدة الحفظ العكسیة

بسبب قدراتھم العقلیة التعلیمة بسرعة وذلك ال تعیدتطبیقھ ألّن الحاالت في بعض المّرات

.نقص التركیزالمحدودة و
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: خالصة

حیث تطرقنا إلى اإلجراءات ، ارة عن نظرة شاملة لمنھجیة البحثیعتبر ھذا الفصل عب

.علیھا خالل دراستنا المیدانیةالمعتمدةالمنھجیة 



سادسالفصل ال
عرض و تحلیل النتائج

عرض النتائج الكمیة.1

تحلیل النتائج. 2

مناقشة النتائج. 3

استنتاج عام.4

خاتمة
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:عــــرض الــــنــتـــائـــج1.

ةـــیــــكمـــج الـــائـــتـــنــــرض الــــع:

:أعداد-أرقام-إلختبار الحلقة الفونولوجیة عرض النتائج الكمیة. 1.1

ووحدة الحفظ العددیة على العیّنات ) أرقام(اختبار الحلقة الفونولوجیة كل من بعد إجراء 

:النّتائج التالیةالسبعة تحّصلنا على 

)اإلسترجاع(-أرقام - القیّم الكّمیة الختبار الذاكرة العاملة نتائجیمثل:)2(رقم جدول

للحاالت

ةالمئویبالنّسبة النتیجة النتیجة عدد اإلجابات الّصحیحة الحاالت

%52 0,52 22 )ر(الحالة األولى 

%42 0,42 18 )ر(الحالة الثانیة  

%21 0,21 09 )س(الحالة الثالثة 

%35 0,35 15 )م(الحالة الرابعة 

%30 0,30 13 )ل(الخامسة الحالة 

%26 0,26 11 )ل(الحالة السادسة 

%23 0,23 10 )ر(الحالة الّسابعة 

اختبار المتحّصل علیھا بعد تطبیق) اإلسترجاع(القیّم الكّمیة ) 2(یبیّن لنا الجدول رقم 

ھا على قّسمنابحساب مجموع اإلجابات الّصحیحة وقمنا كما ،)أرقام(الذاكرة العاملة 
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اختبار الذاكرة العاملة بھذه العملیّة تحصلنا على نتائج ، )42(المجموع الكلّي لألرقام وھو 

.)أرقام(

)اإلسترجاع(-أعداد - یمثل نتائج القیّم الكمیّة الختبار الذاكرة العاملة :)3(رقم جدول

للحاالت

النّتیجة بالنّسبة المئویة النتیجة الّصحیحةعدد اإلجابات  الحاالت

%48 0,48 13 )ر(الحالة األولى 

%11 0,40 11 )ر(الحالة الثّانیة 

%14 0,14 04 )س(الحالة الثّالثة 

%29 0,29 08 )م(الحالة الّرابعة 

%25 0,25 07 )ل(الحالة الخامسة 

%22 0,22 06 )ل(الحالة الّسادسة 

%18 0,18 05 )ر(الحالة الّسابعة 

اختبار المتحّصل علیھا بعد تطبیق) اإلسترجاع(القیّم الكمیّة ) 3(یبیّن لنا الجدول رقم 

حة على المجموع حیث قمنا بحساب مجموع اإلجابات الّصحی،)أعداد(الذاكرة العاملة 

).أعداد(ج إختبار الذاكرة العاملة العملیّة تحّصلنا على نتائبھذه ، )27(الكلّي لألعداد وھو 
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للحاالت)أرقام و أعداد (یمثل النتائج الكمیّة لإلسترجاع ):4(رقم جدول 

المئویةةالنتیجة بالنّسب النتیجة اإلجابات الصحیحة الكلیةعدد الحاالت

%50 0,5 35 )ر( الحالة األولى 

41% 0,41 29 )ر( الثانیة الحالة 

17% 0,17 13 )س( الحالة الثالثة 

32% 0,32 23 )م( الحالة الّرابعة 

27% 0,27 20 )ل( الحالة الخامسة 

24% 0,24 17 )ل( الحالة الّسادسة 

20% 0,20 15 )ر( الحالة الّسابعة

المتحّصل علیھا من خالل ) لإلسترجاع(القیّم الكمیّة الكلیّة ) 4(یبیّن لنا الجدول رقم 

كّل اإلجابات الّصحیحة لكل حالةتّم جمع ، حیث ) 3(و الجدول رقم ) 2(الجدول رقم 

وبھذا ) 2(و قّسمناھا على ) أرقام و أعداد(فیما یخص قیم النّتیجة قمنا بجمعھا كل من و

.حالةھكذا تحّصلنا على نسب مئویة لكّل و) 100( نا على قیم و نضربھا في تحّصل
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)التّرتیب(-أرقام- یمثّل نتائج القیم الكمیّة إلختبار الذاكرة العاملة ):5(رقم جدول 

المئویةالنّتیجة بالنّسبة  النّتیجة عدد اإلجابات الّصحیحة الحاالت

42% 0,42 18 )ر(الحالة األولى 

30% 0,30 13 )ر(الحالة الثّانیة 

%19 0,19 08 )س(الثّالثة الحالة

%28 0,28 12 )م(الحالة الّرابعة 

%21 0,21 09 )ل(الحالة الخامسة 

16% 0,16 07 )ل(الحالة الّسادسة 

%14 0,14 06 )ر(الحالة الّسابعة 

و ذلك بعد تطبیق ) بالتّرتیب(القیم الكمیة المتحّصلة علیھا ) 5(یبّین لنا الجدول رقم 

قّسمناھا بحساب مجموع اإلجابات الّصحیحة وحیث قمنا ) أرقام(الذاكرة العاملة إختبار

.على المجموع الكلّي لألرقام و بھذه العملیة تحّصلنا على نتائج إختبار الذاكرة العاملة
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)بالترتیب(-أعداد - القیّم الكمیّة الختبار الذاكرة العاملة نتائجیمثل):6(رقم جدول 

للحاالت

مئویةالنّتیجة بالنّسبة ال النّتیجة عدد اإلجابات الّصحیحة الحاالت

37% 0,37 10 )ر(الحالة األولى 

25% 0,25 07 )ر(الحالة الثّانیة 

11% 0,11 03 )س(الحالة الثّالثة 

22% 0,22 06 )م(الحالة الّرابعة 

18% 0,18 05 )ل(الحالة الخامسة 

14% 0,14 04 )ل(الّسادسة الحالة

11% 0,11 03 )ر(الحالة الّسابعة 

وذلك بعد تطبیق ) بالترتیب(علیھا القیّم الكّمیة المتحّصلة) 6(یبیّن لنا الجدول رقم 

، حیث قمنا بحساب مجموع اإلجابات الّصحیحة وقسمناھا ) أعداد(اختبار وحدة الحفظ 

.على المجموع الكلّي لألعداد ، بھذه العملیة تحّصلنا على نتائج اختبار الذاكرة العاملة
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للحاالت)أعداد-أرقام(للترتیب یمثّل النتائج الكمیة ):7(رقم جدول 

المئویةبالنّسبةالنتیجة النتیجة عدد اإلجابات الصحیحة الكلیة الحاالت

39% 0,39 28 )ر( الحالة األولى 

27% 0,27 20 )ر( الحالة الثانیة

15% 0,15 11 )س( الحالة الثالثة 

25% 0,25 18 )م( الحالة الّرابعة

19% 0,19 14 )ل( الحالة الخامسة

15% 0,15 11 )ل( الحالة الّسادسة

12% 0,12 09 )ر( الحالة الّسابعة

المتحّصل علیھا من خالل ) للتّرتیب(القیّم الكمیّة الكلیّة ) 7(یبیّن لنا الجدول رقم 

حالة جمع كّل اإلجابات الّصحیحة لكلتّم ، حیث) 6(و الجدول رقم ) 5(الجدول رقم 

بھذا و) 2(و قّسمناھا على ) م و أعدادأرقا(بجمعھا كل من فیما یخص قیم النّتیجة قمنا و

.و ھكذا تحّصلنا على نسب مئویة لكّل حالة) 100( تحّصلنا على قیم و نضربھا في 
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:عرض النتائج الكمیة إلختبار وحدة الحفظ العكسیة.2.1

:إجراء اختبار وحدة الحفظ العكسیة، على العیّنات السبعة تحّصلنا على النّتائج التالیةبعد

عرض نتائج الحالة األولى الختبار وحدة الحفظ العكسیة:)8(جدول رقم 

المعّدل النّسبة المئویة التّرتیب المعّدل النسبة المئویة اإلسترجاع الّسلسلة

%100 %100
2/2

%100 %100
2/2 1

12/2 2/2 2
2/2 2/2 3

%100 %100
3/3

%100 %100
3/3 1

23/3 3/3 2
3/3 3/3 3

%50 %50
2/4

%66 ,66 %75
4/3 1

32/4 4/3 2
2/4 %50 2/4 3

%20 %20
1/5

%40 %40
2/5 1

41/5 2/5 2
1/5 2/5 3

%16,66 %16,66
1/6

%33,33 %33,33
2/6 1

51/6 2/6 2
1/6 2/6 3

%14,28 %14,28
1/7

%28,57 %28,57
2/7 1

61/7 2/7 2
1/7 2/7 3

%12,50 %12,50
1/8

%25 %25
2/8 1

71/8 2/8 2
1/8 2/8 3

%11,11 %11,11
1/9

%11,11 %11,11
1/9 1

81/9 1/9 2
1/9 1/9 3

نسبة التّرتیب
%40,56

نسبة اإلسترجاع
%50,58
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عرض نتائج الحالة الثانیة إلختبار وحدة الحفظ العكسیة:)9(جدول رقم 

المعّدل النّسبة المئویة التّرتیب المعّدل النسبة المئویة اإلسترجاع الّسلسلة

%100 %100
2/2

%100 %100
2/2 1

12/2 2/2 2
2/2 2/2 3

%100 %100
3/3

%100 %100
3/3 1

23/3 3/3 2
3/3 3/3 3

%33,33
%50 2/4

%41,66
%50

2/4 1
3

%25
1/4 2/4 2
1/4 %25 4/1 3

%20 %20
1/5

%26 ,66
%40 2/5 1

41/5 %20 1/5 2
1/5 1/5 3

%16,66 %16,66
1/6

%16,66 %16,66
1/6 1

51/6 1/6 2
1/6 1/6 3

%14,28 %14,28
1/7

%14,28 %14,28
1/7 1

61/7 1/7 2
1/7 1/7 3

%12,50 %12,50
1/8

%12,50 %12 ,50
1/8 1

71/8 1/8 2
1/8 1/8 3

%11,11 %11,11
1/9

%11,11 %11,11
1/9 1

81/9 1/9 2
1/9 1/9 3

نسبة التّرتیب
%38,48

نسبة اإلسترجاع
%41,40
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وحدة الحفظ العكسیةعرض نتائج الحالة الثالثة إلختبار:)10(جدول رقم 

المعّدل النّسبة المئویة التّرتیب المعّدل النسبة المئویة اإلسترجاع الّسلسلة

%100 100% 2/2 %100 %100 2/2 1
12/2 2/2 2

2/2 2/2 3
%  0 %0 0/3 %33,33 %33,33 3/1 1

20/3 1/3 2
0/3 1/3 3

%0 %0
0/4

%25 %25
4/1 1

30/4 4/1 2
0/4 4/1 3

%0 %0
1/5

%0 %0
0/5 1

41/5 0/5 2
1/5 0/5 3

%0 %0

1/6

%0 %0

0/6 1
51/6 0/6 2

1/6 0/6 3
%0 %0 0/7 %0 %0 0/7 1

60/7 0/7 2
0/7 0/7 3

%0 %0 1/8 %0 %0 0/8 1
71/8 0/8 2

1/8 0/8 3
%0 %0 0/9 %0 %0 0/9 1

80/9 0/9 2
0/9 0/9 3

نسبة التّرتیب
%12,50

نسبة اإلسترجاع
%19,79
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وحدة الحفظ العكسیةالختبارعرض نتائج الحالة الرابعة :)11(جدول رقم 

المعّدل النّسبة المئویة التّرتیب المعّدل النسبة المئویة اإلسترجاع الّسلسلة

%100 %100 2/2
%100

%100 2/2 1
12/2 2/2 2

2/2 2/2 3
%66,66 %66,66 2/3 %100 %100 3/3 1

22/3 3/3 2
2/3 3/3 3

%25 %25 1/4 %25 %25 4/1 1
31/4 4/1 2

1/4 4/1 3
%20 %20 1/5 %20 %20 1/5 1

41/5 1/5 2
1/5 1/5 3

%0 %0 0/6 %0
%0

0/6 1
50/6 0/6 2

0/6 0/6 3
%0 %0 0/7 %0

%0
0/7 1

60/7 0/7 2
0/7 0/7 3

%0 %0 0/8 %0
%0

0/8 1
70/8 0/8 2

0/8 0/8 3
%0 %0 0/9 %0

%0
0/9 1

80/9 0/9 2
0/9 0/9 3

نسبة التّرتیب
%26,45

نسبة اإلسترجاع
%30,62
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وحدة الحفظ العكسیةالختبارعرض نتائج الحالة الخامسة :)12(جدول رقم 

المعّدل النّسبة المئویة التّرتیب المعّدل النسبة المئویة اإلسترجاع الّسلسلة

%100 %100 2/2 %100 %100 2/2 1
12/2 2/2 2

2/2 2/2 3
%33,33 %33,33 1/3 %44,77 %44,77 3/3 1

21/3 2/3 2
1/3 2/3 3

%25 %25 1/4 %33,33 %50 2/4 1
31/4 %25 1/4 2

1/4 1/4 3
%20 %20 1/5 %26,66 %40 2/5 1

41/5 %20 1/5 2
1/5 1/5 3

%0 %0 0/6 %0 %0 0/6 1
50/6 0/6 2

0/6 0/6 3
%0 %0 0/7 %0 %0 0/7 1

60/7 0/7 2
0/7 0/7 3

%0 %0 0/8 %0 %0 0/8 1
70/8 0/8 2

0/8 0/8 3
%0 %0 0/9 %0 %0 0/9 1

80/9 0/9 2
0/9 0/9 3

نسبة التّرتیب
%22,29

نسبة اإلسترجاع
%25,59
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وحدة الحفظ العكسیةالختبارسة داسعرض نتائج الحالة ال:)13(جدول رقم 

المعّدل النّسبة المئویة التّرتیب المعّدل النسبة المئویة اإلسترجاع الّسلسلة

%100 %100 2/2 %100 %100 2/2 1
12/2 2/2 2

2/2 2/2 3
%33,33 %33,33 1/3 %44,44 %66,66 2/3 1

21/3 %33 ,33 1/3 2
1/3 1/3 3

%25 %25 1/4 %25 %25 4/1 1
31/4 4/1 2

1/4 4/1 3
%0 %0 0/5 %20 %20 1/5 1

40/5 1/5 2
0/5 1/5 3

%0 %0 0/6 %0 %0 0/6 1
50/6 0/6 2

0/6 0/6 3
%0 %0 0/7 %0 %0 0/7 1

60/7 0/7 2
0/7 0/7 3

%0 %0 0/8 %0 %0 0/8 1
70/8 0/8 2

0/8 0/8 3
%0 %0 0/9 %0 %0 0/9 1

80/9 0/9 2
0/9 0/9 3

نسبة التّرتیب
%19,79

نسبة اإلسترجاع
%23,68
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وحدة الحفظ العكسیةالختبارسابعةالحالة العرض نتائج :)14(جدول رقم 

المعّدل النّسبة المئویة التّرتیب المعّدل النسبة المئویة اإلسترجاع الّسلسلة

%100 %100 2/2 %100 %100 2/2 1
12/2 2/2 2

2/2 2/2 3
%0 %0 3/0 %0 %0 3/0 1

23/0 3/0 2
3/0 3/0 3

%0
%0

4/0 %0 %0 4/0 1
34/0 4/0 2

4/0 4/0 3
%0

%0
5/0 %0 %0 5/0 1

45/0 5/0 2
5/0 5/0 3

%0
%0

6/0 %0 %0 6/0 1
56/0 6/0 2

6/0 6/0 3
%0

%0
7/0 %0 %0 7/0 1

67/0 7/0 2
7/0 7/0 3

%0
%0

8/0 %0 %0 8/0 1
78/0 8/0 2

8/0 8/0 3
%0

%0
9/0 %0 %0 9/0 1

89/0 9/0 2
9/0 9/0 3

نسبة التّرتیب
%12,50

نسبة اإلسترجاع
%12,50
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:جــــائــــتـــنـــــل الــــیـــلـــحــــت. 2

التــحـــــــلیـــل الـــــكیـــــــــــفــي:

:أعداد ووحدة الحفظ العكسیة- أرقام- الحلقة الفونولوجیةاختبارتحلیل نتائج .1.2

الحالة األولى:

 قیمةتحّصلت الحالة على )رقامأ(الحلقة الفونولوجیةاختبارمن خالل تطبیق

و (42%)نسبةإلى اإلسترجاع بالتّرتیبفي حین تنخفض قیمة لإلسترجاع ) %52(

و تنخفظ تدریجیا في اإلسترجاع بالترتیب إلى ) 48%(بنسبة ) أعداد(قیمة اإلسترجاع

)%50(بنسبة ) أعداد+ أرقام(و قدرت نسبة النجاح الكلیة  لإلسترجاع ) %37(نسبة 

.)%39(في حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع بالترتیب إلى نسبة 

 وحدة الحفظ العكسیةختبارإأما في)WISC.IV  ( تحصلت على)%50 في ) 58,

و ھذا یعني أّن )40,56%(في حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع بالترتیب إلى إلسترجاع ا

.بالترتیبخلل على مستوى وحدة الحفظ و اإلسترجاعتعاني من الحالةھذه

الحالة الثّانیة :

 قیمة تحّصلت الحالة على )أرقام(الحلقة الفونولوجیةختبارإمن خالل تطبیق

و (30%)إلى نسبةاإلسترجاع بالتّرتیبقیمة تنخفض في حین لإلسترجاع (%42)

إلى في اإلسترجاع بالتّرتیب تنخفظ تدریجیا و(40%)بنسبة ) أعداد(قیمة اإلسترجاع 

(41%)بنسبة )أعداد+أرقام(لإلسترجاعالنّجاح الكلیةقدرت نسبة و (25%)نسبة 

.(27%)اإلسترجاع بالترتیبفي حین تنخفظ قیمة 

 وحدة الحفظ العكسیة إختبار فيأما)WISC.IV ( في (41,40%)تحّصلت على

و ھذا یعني (38,48%)إلى اإلسترجاع بالتّرتیب حین تنخفظ في قیمةسترجاع فياإل

.خلل على مستوى وحدة الحفظ و اإلسترجاع بالترتیبالحالة تعاني من ھذهأن
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الحالة الثّالثة:

 على قیمة تحصلت الحالة)أرقام(الفونولوجیةالحلقةمن خالل تطبیق إختبار

و (19%)إلى نسبةاإلسترجاع بالتّرتیبفي حین تنخفظ قیمة لإلسترجاع (%21)

إلى إلسترجاع بالترتیب افيو تنخفظ تدریجیا(14%)بنسبة ) أعداد(قیمة اإلسترجاع 

(17%)بنسبة ) أعداد+أرقام (لإلسترجاعالكلیةنسبة النجاح و قدرت (11%)نسبة 

.(15%)إلى نسبةاإلسترجاع بالترتیبقیمةفي حین تنخفظ 

أما في إختبار وحدة الحفظ العكسیة)WISC.IV( في (19,79%)تحصلت على

و ھذا یعني أن (12,50%)إلى اإلسترجاع بالترتیبفي حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع 

.الحفظ و اإلسترجاع بالترتیب تعاني من خلل على مستوى وحدة الحالة 

الحالة الرابعة:

 الحالة على قیمة تحصلت ) أرقام(تطبیق إختبار الحلقة الفونولوجیة من خالل

و ) %28(لإلسترجاع في حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع بالترتیب إلى نسبة )35%(

إلى نسبةإلسترجاع بالترتیبافي تدریجیا و تنخفظ(29%)) أعداد(قیمة اإلسترجاع 

في حین (32%)بنسبة ) أعداد+أرقام(الكلیة لإلسترجاع و قدرت نسبة النجاح(%18)

.(25%)إلى نسبةالترتیببتنخفظ قیمة اإلسترجاع

 أما في إختبار وحدة الحفظ العكسیة)WISC.IV (في (30,62%)تحصلت على

و ھذا یعني أن ھذه(25%)اإلسترجاع بالترتیب إلىاإلسترجاع في حین تنخفظ قیمة 

.الحفظ و اإلسترجاع بالترتیبخلل على مستوى وحدةالحالة تعاني من 

الحالة الخامسة:

 قیمة تحصلت الحالة على )أرقام(الحلقة الفونولوجیةختبارإخالل تطبیق من

)21%(نسبةإلى اإلسترجاع بالترتیبلإلسترجاع في حین تنخفظ قیمة (%30)

تنخفظ تدریجیا في اإلسترجاع بالترتیب و ) 25%(بنسبة)أعداد(وقیمة اإلسترجاع 

بنسبة) أرقام و أعداد(و قدرت نسبة النجاح الكلیة لإلسترجاع ) 18%(إلى نسبة

) .19%(في حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع بالترتیب إلى نسبة ) %27(
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 ختبار وحدة الحفظ العكسیةإأّما في)WISC.IV( في (59 ,25%)تحّصلت على

و ھذا یعني أن (92 ,22%)إلىالتّرتیب حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع بفي اإلسترجاع 

.ھذه الحالة تعاني من خلل على مستوى وحدة الحفظ و اإلسترجاع بالترتیب

 الحالة السادسة:

 قیمة تحّصلت الحالة على )أرقام(الحلقة الفونولوجیةختبار إمن خالل تطبیق

و (16%)إلى نسبةلترتیببااإلسترجاعتنخفض قیمةلإلسترجاع في حین (%26)

تنخفظ تدریجیا في اإلسترجاع بالترتیب إلى و(22%)بنسبة)أعداد(قیمة اإلسترجاع 

(24%)بنسبة) أرقام و أعداد(لالسترجاع و قدرت نسبة النجاح الكلیة (14%)نسبة

.(16%)تنخفظ قیمة اإلسترجاع بالترتیب إلى نسبةفي حین 

 ختبار وحدة الحفظ العكسیة إفي أّما)WISC.IV ( 23%)على تحصلت, في (68

لكن نجّدھا تنخفض في الترتیباإلسترجاع في حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع بالترتیب إلى

)%19 و ھذا یعني أن ھذه الحالة تعاني من خلل على مستوى وحدة الحفظ و )79,

.اإلسترجاع بالترتیب

الحالة الّسابعة:

 قیمةعلىتحصلت الحالة)أرقام(الحلقة الفونولوجیةختبارإمن خالل تطبیق

و (14%)في حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع بالترتیب إلى نسبةلإلسترجاع (%23)

و تنخفظ تدریجیا في اإلسترجاع بالترتیب إلى (18%)بنسبة ) أعداد(قیمة اإلسترجاع

(20%)بنسبة ) أرقام+أعداد(الكلیة لإلسترجاع و قدرت نسبة النجاح (11%)نسبة

.(12%)في حین تنخفظ قیمة اإلسترجاع بالترتیب إلى نسبة

 أما في إختبار وحدة الحفظ العكسیة)WISC.IV ( في (12,50%)تحصلت على

اإلسترجاع في حین تبقى قیمة اإلسترجاع بالترتیب نفسھا و ھذا یعني أن ھذه الحالة 

.الترتیبتعاني من خلل على مستوى وحدة الحفظ و اإلسترجاع ب
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:مناقشة النتائج. 3

من خالل ما تم عرضھ في التحلیل الكمي و الكیفي لنتائج اإلختبارات المتعلّقة 

و إختبار الذاكرة العاملة  )أرقام(إختبار الحلقة الفونولوجیة بالذاكرة العاملة بدأ من 

فإن النتائج تبین أن )WISC.IV(و أخیرا إختبار وحدة الحفظ العكسیة لألرقام )أعداد(

.عینة البحث لم تستطیع إلى حد كبیر تحقیق نتائج جیدة في كل اإلختبارات المطبقةأفراد 

الزرع القوقعي یعاني من إضطراب ) ة آلل(فالطفل المصاب بالصمم و الحامل 

.)MDT(مستوى الذاكرة العاملة معالجة واسترجاع المعلومة على

على الترتیب في كل إذ نجد نسبة اإلسترجاع أعلى من نسبة اإلسترجاع بالمحافظة 

فعادة ما تكون األرقام و األعداد األولى و األخیرة أحسن ، من اإلختبارات المطبقة

.رقام و األعداد الوسطى و ھذا ما یدعى بتأیر األولیة و الحداثةاسترجاعا من األ

واستنادا على النتائج المتحصلة علیھا نتوصل إلى أنھ ھناك عالقة بین اإلنتباه 

)Attenion (إذ یعتبر اإلنتباه من إحدى و معالجة المعلومة على مستوى الذاكرة العاملة

العلیا و بالتالي إن كان ھناك إضطراب في اإلنتباه  فذلك یؤثر على عمل العملیات العقلیا

الذاكرة العاملة ما یعني أن إضطراب على مستوى اإلنتباه یصاحبھ إضطراب على 

.مستوى إستقبال و إسترجاع المعلومة في الذاكرة العاملة

من أجل جعل إن اإلحتفاظ و المعالجة الجیدة للمعلومة یتدخل فیھا اإلنتباه الجید

.)MLT(المعلومة راسخة في الذاكرة طویلة المدى 
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:امــــعاســـتـــنـــتـــاج.4

أن الطفل األصم الحامل للزرع  القوقعي "و المتمثلة في بعدما تم طرح إشكالیة البحث 

عامة و تطرقنا في بحثنا (MDT)یعاني من إظطراب على مستوى الذاكرة العاملة 

.المتواضع إلى بعض مكونات ھذه الذاكرة خاصة الحلقة الفونولوجیة

ومن خالل الدراسة التطبیقیة التي قمنا بھا و ذلك من خالل تطبیقنا إلختبار الذاكرة 

وإختبار وحدة الحفظ العكسیة على عینة بحثنا و المتكونة من ) أرقام وأعداد(العاملة 

-7(و التي تتراوح أعمارھا ما بین ) ثالث إیناث(و ) أربعة ذكور(ھا سبعة حاالت من

والتي تعاني من إعاقة سمعیة وحاملة للزرع القوقعي، وبعد دراسة وتحلیل ) سنة11

:النتائج المتحصلة علیھا توصلنا إلى ما یلي

وحدة الحفظ لدى األصم باإلضافة إلى أن وحدة حفظ تتناسب عكسیا مع عدد تقلیص

.المھام الموكلة لھا

 أن الطفل األصم یعاني من مشاكل في تخزین المعلومات زیادة على ذلك یعاني من

.االسترجاعمعالجة غیر كافیة للمعلومات مما یؤثر سلبا على عملیة 

 في مكونات الذاكرة العاملة الحلقة الفونولوجیة أن الطفل األصم یعاني من اضطراب

و ربما المكونات األخرى التي لم نتطرق لھا في بحثنا ھذا أي المفكرة البصریة 

. الفضائیة و اإلداري المركزي

ومن خالل النتائج المذكورة في ھذا الفصل نتوصل إلى تحقیق فرضیتنا المطروحة و 

معالجة زرع القوقعي یعاني من اضطرابأن الطفل األصم الحامل لل"المتمثلة 

.)"MDT(على مستوى الذاكرة العاملة واسترجاع المعلومة
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)1(ق رقــــم ـــمـــــلـــح

:اختبار الحلقة الفونولوجیة.1

:تدریب

302/  أ

857

563/ب

422

:اإلختبار

:سلسلة من مجموعتین

834/  أ

257

173/ب

048

746/ ج

391

:سلسة من ثالث مجموعات

548/  أ

434

984
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612/ ب

028

795

548/ ج

969

824

:سلسلة من أربع مجوعات 

406/ أ

758

431

924

069/ب

801

027

902

964/ج

023

586

679
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:سلسلة من خمس مجموعات

861/ أ

469

687

474

542

246/ب

182

468

283

616

835/ ج

598

271

923

737

:أعداد عاملةاختبار الّذاكرة ال. 2
:تدریب

316046/ أ

521420

967115/ب

172435
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:مجموعتین من األعداد منسلسلة 

238264/  أ

697520

362449/ب

847933

533247/ج

214215

:سلسلة من ثالث مجموعات من األعداد 

198837/ أ

726516

807042

406118/ب

577822

113644

561522/ج

183983

263771
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:سلسلة من أربع مجموعات من األعداد 

132792/ أ

662835

211018

311529

335112/ب

141823

259620

636470

267192/ ج

641337

905015

796370

)2(م ـــق رقـــحـــلــــــم

سالسل األرقام إلختبار وحدة الحفظ العكسیة لألرقام
:1السلسلة 

1-1:5-11

1-2:2 -9

1-3:7-12
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:2السلسلة 

2-1:4 -9-13

2-2:3 -7-10

2-3:1 -5-9

:3السلسلة 

3-1:6 -10 -12 -17

3-2:2 -5-9-12

3-3:4 -7-10-11

:4السلسلة 

4-1:2 -5-8-11-15

4-2:5 -7-10-15-18

4-3:3-5 -9-11-16

:5السلسلة 

5-1:1-4 -7-9-11 -16

5-2:4 -6-7-10-14-17

5-3:5 -6-9-11-13-16

:6السلسلة 

6-1:2 -3-810-13-15-19

6-2:2 -4-7-11-13-17-20

6-3:5 -710 -14 -16-19-20

:7السلسلة 

7-1:3 -7-9-10-14-16-19-23

7-2:2 -3-6-9 -11-15-18 -21

7-3:1 -5-7-12-10-13-18-21
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:8السلسلة 

8-1:1 -4-5-8 -10-11-15 -18 -21

8-2:3 -5-6-9 -13-16-18 -23

8-3:2 -4-9-11-13-16-19-20-24
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