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 ـٖٕٔٓ             ىػٖٗٗٔ



 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

 ُيؤِتي اْلِحْكَمَة َمف َيَشاُء َكَمػف ُيػْؤَت
َََقػػػْد ُأكِتػػػَي   َكَمػػػا َخْيػػػران َكِريػػػران اْلِحْكَمػػػَة 
 َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْكُلكْا اأَلْلَببِ 

  

 صذق هللا العظُن

 

 (ٜٕٙسكرة البقرة: اآلية ) 

 

 

 

 

 



 
 إقرار المشرؼ

أشيد أف إعداد ىذه الرسالة المكسكمة بػ)اإلدراؾ المغكم كعالقتو         
بالػػذاكرة العاممػػة لػػدل تالميػػذ المرحمػػة االبتداديػػة( كالمقدمػػة مػػف طالبػػة 

بد الغني شعباف ميدم( قد جرت تحت إشراَي َػي الماجستير )نبراس ع
كمية التربية/الجامعة المستنصرية، كىي جػزء مػف متطمبػات نيػؿ شػيادة 

 الماجستير َي التربية/عمـ النفس التربكم.

 

 التكقيع 
 األستاذ المساعد الدكتكرة 

 ماجدة ىميؿ العمي 
 ـٖٕٔٓ/    /  

 
ءن عمػػػى التكصػػػيات تكجيػػػو ردػػػيس قسػػػـ العمػػػـك التربكيػػػة كالنفسػػػية بنػػػا

 المتكاَرة أرشح ىذه الرسالة لممناقشة.

 

 التكقيع 
 األستاذ المساعد الدكتكر 

 محمد سعكد الشمرم 
 ـٖٕٔٓ/    /  

 -ج-



 

 

 إقرار الخبير المغكم

أشػػػيد أنػػػي اطمعػػػت عمػػػى الرسػػػالة المكسػػػكمة بػػػػ)اإلدراؾ المغػػػكم      
ديػة( كالمقدمػة مػف كعالقتو بالػذاكرة العاممػة لػدل تالميػذ المرحمػة االبتدا

قبػػؿ طالبػػة الماجسػػتير )نبػػراس عبػػد الغنػػي شػػعباف ميػػدم( إلػػى كميػػة 
التربية/الجامعػػػة المستنصػػػرية، كىػػػي جػػػزء مػػػف متطمبػػػات نيػػػؿ شػػػيادة 
الماجسػػتير َػػي التربيػػة/عمـ الػػنفس التربػػكم، كقػػد كجػػدتيا صػػالحة مػػف 

 الناحية المغكية.

 

 

 التكقيع: 

 المقب العممي: 

 االسـ: 

 ـٖٕٔٓالتاريخ:   /    /                                            

 

 

 -د -                                    

 



 

 

 قرار الخبير العمميإ

 

أشيد أف ىذه الرسالة المكسكمة بػ)اإلدراؾ المغكم كعالقتو بالذاكرة      
ير طالبػة الماجسػت كالتػي قػدمتياالعاممة لدل تالميذ المرحمة االبتداديػة( 

 قد جرل تقكيميا عمميان بإشراَي.)نبراس عبد الغني شعباف ميدم( 

  

 

 التكقيع: 

 المقب العممي: 

 االسـ: 

 ـٖٕٔٓالتاريخ:   /    /                                             

 

 

 

 

 -ه-



 إقرار لجنة المناقشة

نشيد نحف أعضاء لجنة المناقشة إننا اطمعنا عمى الرسالة      
كسكمة بػ)اإلدراؾ المغكم كعالقتو بالذاكرة العاممة لدل تالميذ الم

يما لو عالقة  المرحمة االبتدادية( كقد ناقشنا الطالبة َي محتكياتيا َك
عمـ  –بيا، ككجدنا إنيا جديرة بالقبكؿ لنيؿ شيادة ماجستير/تربية 

 النفس التربكم بتقدير )      (.

 التكقيع:       التكقيع:

  د سناء صاحب محمدٓـٓااالسـ:  اسماعيؿ ابراىيـ عمي  دٓـٓااالسـ:

 )عضكان( )عضكان(

 التكقيع: التكقيع:

 د كحيدة حسف عمي ٓـٓااالسـ:  د ماجدة ىميؿ شغيدؿٓـٓااالسـ:

ان(  )رديسان( )عضكان كمشَر

 -صدقت الرسالة مف مجمس كمية التربية  

 

 الجامعة المستنصرية 

  

 األستاذ المساعد الدكتكر 

 احمد شياؿ غضيب                                            
 الجامعة المستنصرية –عميد كمية التربية  

 ـٖٕٔٓالتاريخ:    /    / 
 -ك -

 



 ءدااإلى
 
 

إلى مف كاف كبيران َي عطادِو... بميغان َي صمتِو... إلى ينبكع  -
 الحب كالخير... المرحـك كالدم.

 لساني...إلى مف ينادييا قمبي قبؿ  -

 إلى عنكاف الحب كالحناف... -

 إلى رمز الصبر كالتضحية... -

 إلى مف أعشؽ عمرم ألجميا... أمي الحبيبة. -

الى اغمى كاعز انساف َي الكجكد... الحاضر الغادب اخي  -
 الشييد البطؿ... الحاج نبيؿ .

إلى براءة الحياة كخمكدىا... كشمس الربيع كدَديا... إلى  -
 كمرىا... إخكتي كأختي. مف شارككني حمك الحياة

إلى مف كرَّست حياتي ألجميـ كألجؿ أرضاديـ... كجعميـ  -
 َخكريف بي... زكجي كأكالدم.

 
 

            -ز -                           



افشكر                           كعَر
الحمػػػد هلل الػػػذم عمَّػػػـ بػػػالقمـ، عمَّػػػـ اإلنسػػػاف مػػػا لػػػـ يعمػػػـ، 

نبيػِو األكػـر محمػد صػمى اهلل عميػو كسػمـ كالصالة كالسػالـ عمػى 
 كعمى إلِو كصحبِو الطيبيف الطاىريف.

ني أف أقػػدشـ خػػالد شػػكرم كتقػػديرم إلػػى  َػػي البػػدء... يشػػَر
أسػػتاذتي الػػدكتكرة ماجػػدة ىميػػؿ العمػػي لمػػا أبدتػػُو لػػي مػػف عػػكف 
كتكجيو مستمر، َقد كػاف لمالحظاتيػا العمميػة كتكجيياتيػا األرػر 

الرسػػالة، دعػػادي ليػػا بالصػػحة كالسػػالمة الكبيػػر َػػي إنجػػاز ىػػذه 
قية خدمةن لمعمـ ككؿ طمبتِو.  كالمَك

ػػو بالشػػكر ألعضػػاء لجنػػة السػػمنار،  كيسػػّر الباحرػػة أف تتكجَّ
صػنعاء يعقػكب  الػدكتكرةاالسػتاذة ك  ،قبيػؿ كػكدمالدكتكر االستاذ 

دكتكرة الػاالسػتاذة ك  ،حيػدر كػريـ سػكر االستاذ الدكتكرالتميمي، ك 
لمػػا أبػػدكه لػػي  ،رنػػا عبػػد المػػنعـ الػػدكتكرةتاذة االسػػك  ،بشػػرل كػػاظـ

 ككػذلؾمف رأم عممي كاف لػو األرػر َػي بمػكرة َكػرة ىػذا البحػث. 
سحر ىاشػـ الغريػرم لتكجيياتيػا السػديدة َيمػا  الدكتكرةاالستاذة 

 .يتعمؽ بأحصاءات البحث
كختامػػان تقػػدشـ الباحرػػة شػػكرىا كتقػػديرىا إلػػى كػػؿ مػػف أعانيػػا 

 لرسالة. كآزرىا َي إعداد ىذه ا
يؽ..  كمف اهلل التَك

 نبراس 
 -ح-



 
 اإلدراؾ المغكم كعالقتو بالذاكرة العاممة

 لدل تالميذ المرحمة االبتدادية

 
 مستخمد رسالة مقدمة

 تنصريةسإلى مجمس كمية التربية / الجامعة الم

 كىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير

 َي التربية / عمـ النفس التربكم

 مف

 التكريتيميدم  الغني شعبافنبراس عبد 

 

 إشراؼ

 األستاذ المساعد الدكتكرة 

 ماجدة ىميؿ العمي

 

 
 



 مستخمد البحث

اإلدراؾ المغػػكم لػػدل تالميػػذ المرحمػػة االبتداديػػة مػػف المشػػكالت يعػػد ضػػعؼ 
يرجػع ذلػؾ إلػى خمػؿ بسػيط َػي . كقػد تالميػذ ىػذه المرحمػة االتي يعاني منيا كرير 

 أخرل بيدية كتعميمية. أداء الدماغ لكظيفتِو، كعكامؿ

يعاني الكرير مف التالميذ صعكبات َي التذكر َقد يفشؿ بعضيـ َػي  ك كما      
تذكر معمكمة ميمة مما يضعو َي مكقؼ حرج يعكد سببو إلى الفشػؿ َػي ترميػز 

 المعمكمات أك َقداف الدقة َي تخزينيا كبالتالي يحدث النسياف لدييـ.

بالتساؤؿ األساسي اآلتػي: مػا العالقػة  كيمكف تحديد مشكمة البحث الحالي
 بيف اإلدراؾ المغكم كالذاكرة العاممة؟

ُيعد اإلدراؾ المغكم مف أكرر مكضكعات عمـ النفس التربكم أىمية، كقػد حصػؿ 
عمى اىتماـ منقطع النظير َي المؤسسة التربكية لما لُو مف أىداؼ كاسػعة َػي تنميػة 

لدراسػػية كاسػػتخداـ مػػا تعممػػكه َػػي المسػػتقبؿ قػػدرات التالميػػذ كمػػدل اسػػتيعابيـ لممػػادة ا
كيتطػػػػكر اإلدراؾ المغػػػػكم كممػػػػا ازداد المػػػػتعمـ َػػػػي العمػػػػر كالنضػػػػ  إذ إف المتعممػػػػيف 
يتطكركف بتطكر األَكار كالمناى  كالطرادػؽ المسػتخدمة َػي التػدريس. كبمػا إف المغػة 

سػعة ليػا ىي األساس َي عمميػة الػتعمـ كالتعمػيـ، َقػد أكلػت الشػعكب كاأُلمػـ أىميػة كا
كلكيفيػػػة تقػػػديميا لممتعممػػػيف بشػػػكؿ يسػػػمح ليػػػـ مػػػف االسػػػتفادة منيػػػا كتكظيفيػػػا َػػػي 

 حياتيـ.

كلإلدراؾ المغكم عالقة بالذاكرة لػدل المػتعمـ َيػي تسػاعد عمػى تحسػيف عمميػة 
تذكر المعمكمػات كضػبطيا، كركػزت الدراسػات عمػى تحسػيف قػدرة التالميػذ عمػى التػذكر 

إدراؾ الخبػرات التػي يكاجيكنيػا كمػف رػـ تكظيػؼ ي َػمف خالؿ العمؿ عمى مسػاعدتيـ 
 اإلستراتيجيات التي مف شأنيا تطكير التذكر لدييـ.

      .          تعرؼ اإلدراؾ المغكم لدل تالميذ المرحمة االبتدادية- ٔ-ىدؼ البحث الحالي إلى:

 -م –



 تعرؼ الذاكرة العاممة لدل تالميذ المرحمة االبتدادية.-ٕ

 إناث(. –)ذككر النكع َي اإلدراؾ المغكم عمى كَؽ متغير تعرؼ الفركؽ -ٖ

 إناث(. –)ذككر  النكع تعرؼ الفركؽ َي الذاكرة العاممة عمى كَؽ متغير-ٗ

تعػػػرؼ العالقػػػة بػػػيف اإلدراؾ المغػػػكم كالػػػذاكرة العاممػػػة لػػػدل تالميػػػذ المرحمػػػة -٘
 االبتدادية.

لعاممػػة لػػدل تالميػػذ تعػػرؼ الفػػرؽ َػػي العالقػػة بػػيف اإلدراؾ المغػػكم كالػػذاكرة ا-ٙ
 إناث(. –)ذككر النكع المرحمة االبتدادية عمى كَؽ متغير 

  كبطريقػة التكزيػع المتسػاكم  كلقد تـ اختيػار عيشنػة البحػث بشػكؿ عشػكادي
( مػػػدارس ابتداديػػػة كبكاقػػػع ٘مميػػػذة مػػػف )كت( تمميػػػذ ٓٓٗكطّبػػػؽ البحػػػث عمػػػى )

 ( إناث.ٕٓٓ( ذككر ك)ٕٓٓ)

مػػت الباحرػػة بتبنشػػي اختبػػار اإلدراؾ المغػػكم تحقيقػػان ليػػدؼ البحػػث الحػػالي قا
(. كقػػد أجػػرت ٕٔٔٓ –( كاختبػػار الػػذاكرة العاممػػة )لمطػػادي ٕٙٓٓ-امرادي)لمسػػ

 عمى االختباريف معامالت الصدؽ كالربات الالزميف.

تػػػـ تحميػػػؿ البيانػػػات كمعالجتيػػػا إحصػػػاديان باسػػػتخداـ الحقيبػػػة اإلحصػػػادية 
(SPSS) كبة، كمعادلػة التمييػز، كمعامػؿ االرتبػاط كاستخداـ معادلة معامؿ الصع

الرنادي بكينت بايسيريؿ، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كتحميؿ التبايف الرنادي بتفاعػؿ 
االختبار التادي لعيشنتيف مستقمتيف، كمعادلػة ىكيػت كمعادلػة كيػكدر ريتشاردسػكف 

 -تكصؿ البحث إلى النتاد  اآلتية:ك  ( كاالختبار الزاديٕٓ)

 اإلدراؾ المغكم لدل التالميذ عيشنة البحث. ارتفاع مستكل -ٔ

 ارتفاع مستكل الذاكرة العاممة لدل التالميذ عيشنة البحث. -ٕ

 ارتفاع مستكل اإلناث عمى الذككر َي اإلدراؾ المغكم. -ٖ

 -ؾ  -                                      



 ارتفاع مستكل اإلناث عمى الذككر َي الذاكرة العاممة. -ٗ

 كجبة دالة إحصاديان بيف اإلدراؾ المغكم كالذاكرة العاممة.كجكد عالقة م -٘

العاممػة  ةكم كالذاكر ال تكجد َركؽ دالة إحصاديان َي العالقة بيف اإلدراؾ المغ -ٙ
 إناث(. –)ذككر عمى كَؽ متغير النكع  

 -َي ضكء نتاد  البحث أكصت الباحرة بما يأتي:

الممكنػة التػي تحتػكم أف يستخدـ المعمـ عند تعميـ مكضػكع جديػد البطاقػات  -ٔ
عمى أشكاؿ مختمفة حكؿ مكضكع الػدرس لكػي يسػيؿ عمػى التالميػذ تػذكرىا 

 كعدـ نسيانيا.

 بتعاد عف استخداـ بعض األلفاظ الغريبة كالمعقدة عند تعميـ األطفاؿ.اال -ٕ

عرض بعض الصكر كاألَالـ القريبة مف حياة التمميذ لسيكلة تذكرىا -ٖ
 كاسترجاعيا.

كية مستمرة لمعممي الصفكؼ االكلى لمكاكبة التطكرات اقامة دكرات ترب -ٗ
الحاصمة َي المناى  التربكية كتدريبيـ عمى استخداـ الطرادؽ الحديرة َي 

 .التعميـ 

 0 تجييز المدارس بالكسادؿ الحديرة َي التعميـ كاغناء الصفكؼ بيا-٘

 -اقترحت الباحرة عددان مف البحكث منيا إجراء :

 كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لمكالديف. دراسة لإلدراؾ المغكم -ٔ

ية. -ٕ  دراسة لإلدراؾ المغكم كعالقتو بإستراتيجيات ما بعد المعَر

يػة َػي الػذاكرة طكيمػة  -ٖ ة أرر إستراتيجيات ما بعػد المعَر دراسة تستيدؼ معَر
 األمد.

 – ؿ  -                                       



 ربت المحتكيات
 الصفحة المكضكع ت

 أ فالعنكا ٔ

 ب اآلية الكريمة  ٕ

 ج إقرار المشرؼ ٖ

 د إقرار الخبير المغكم ٗ

 ق اقرار الخبير العممي  ٘

 ك إقرار لجنة المناقشة ٙ

 ز اإلىداء ٚ

اف ٛ  ح الشكر كالعَر

 ؿ  -ط   الة  مستخمد الرس ٜ

 ؼ -ـ   ربت المحتكيات ٓٔ

 ؽ –ؼ  الجداكؿ ربت  ٔٔ

 ؽ المالحؽ ربت  ٕٔ

 ر –ؽ  شكاؿ كالمخططات االربت  ٖٔ

 ٛٔ-ٕ التعريؼ بالبحث -الفصؿ االكؿ : ٗٔ

  -ـ  -                         



 ٗ -ٕ          مشكمة البحث ٘ٔ

 ٘ٔ-ٗ أىمية البحث ٙٔ

 ٙٔ البحث أىداؼ ٚٔ

 ٙٔ حدكد البحث ٛٔ

 ٛٔ-ٙٔ تحديد المصطمحات ٜٔ

 ٛٗ-ٕٓ االطار النظرم -:الفصؿ الراني ٕٓ

 ٖٓ- ٕٓ دراؾ المغكم الا ٕٔ

 ٕٖ- ٖٔ نظرية السمكؾ المفظي - ٕٕ

ية نظرية ال- ٖٕ  ٖٗ- ٖٖ المعَر

 ٖ٘ -ٖٗ الذاكرة العاممة  ٕٗ

 ٖ٘ -:النظريات الفسيكلكجية  ٕ٘

 ٖٙ- ٖ٘ النظرية التشريحية - ٕٙ

 ٖٚ-ٖٙ نظرية الدارات العصبية - ٕٚ

 ٖٚ النظرية الكيمياكية - ٕٛ

 ٖٛ-ٖٚ عصبية نظرية الكصالت ال- ٜٕ

 ٖٛ -:النظريات النفسية  ٖٓ

 ٜٖ-ٖٛ كجية النظر السمككية - ٖٔ

        -ف –                   



 ٓٗ-ٜٖ كجية النظر الجشطالتية - ٕٖ

ية - ٖٖ  ٓٗ   كجية النظر المعَر

 ٔٗ  أنمكذج ككؼ كنكرماف  - ٖٗ

 ٕٗ-ٔٗ  أنمكذج اتكنسكف كشيفرف - ٖ٘

 ٖٗ  أنمكذج بركدنبت - ٖٙ

 ٗٗ-ٖٗ  أنمكذج تكلفن  - ٖٚ

 ٙٗ-ٗٗ  أنمكذج بادلي الرالري االبعاد لمذاكرة العاممة - ٖٛ

 ٛٗ-ٙٗ  كظادؼ الذاكرة  ٜٖ

 ٖٛ-ٓ٘ الفصؿ الرالث :اجراءات البحث   ٓٗ

 ٔ٘- ٓ٘ مجتمع البحث  ٔٗ

 ٕ٘-ٔ٘ عينة البحث  ٕٗ

 ٖ٘- ٕ٘ االدراؾ المغكم -أكال ::أداتا البحث  ٖٗ

ادد السيككمترية لفقرات اختبار االدراؾ الخص ٗٗ
 المغكم

٘ٗ  

 ٛ٘- ٗ٘ صدؽ الفقرات ٘ٗ

 ٜ٘-ٛ٘ معامؿ صعكبة الفقرات  ٙٗ

 ٔٙ-ٜ٘ القكة التمييزية لمفقرات  ٚٗ

 ٔٙ الخصادد السيككمترية الختبار االدراؾ المغكم  ٛٗ

  -س   -                   



 ٔٙ - الصدؽ : ٜٗ

 ٕٙ الصدؽ المنطقي -ا ٓ٘

 ٙٙ-ٕٙ    صدؽ البناء -ب ٔ٘

 ٜٙ- ٙٙ  الربات  ٕ٘

 ٓٚ -ٜٙ الذاكرة العاممة -رانيا : ٖ٘

 ٔٚ-ٓٚ صدؽ الفقرات  ٗ٘

 ٔٚ   الخصادد السيككمترية لفقرات الذاكرة العاممة  ٘٘

 ٔٚ معامؿ صعكبة الفقرات  ٙ٘

 ٘ٚ-ٕٚ  القكة التمييزية لمفقرات  ٚ٘

 ٘ٚ  ر الذاكرة العاممة الخصادد السيككمترية الختبا ٛ٘

 ٘ٚ -الصدؽ : ٜ٘

 ٘ٚ الصدؽ المنطقي -ا ٓٙ

 ٓٛ– ٘ٚ  صدؽ البناء-ب ٔٙ

 ٕٛ – ٓٛ الربات ٕٙ

 ٖٛ الكسادؿ االحصادية  ٖٙ

 ٘ٛ عرض النتاد  كمناقشتيا -الفصؿ الرابع : ٗٙ

 ٜٛ-٘ٛ عرض النتاد   ٘ٙ

      -ع -                  



 ٕٜ- ٜٛ تفسير النتاد   ٙٙ

  ٕٜ االستنتاجات ٚٙ

 ٖٜ  التكصيات  ٛٙ

 ٖٜ             المقترحات  ٜٙ

 ٓٔٔ-ٜ٘ المصادر  ٓٚ

 ٓٙٔ-ٕٔٔ المالحؽ  ٔٚ

 A-C ممخد الرسالة بالمغة االنكميزية  ٕٚ

   

   ثبج الجذاول                            

 الصفحة المحتكل   ت

دارس مجتمع البحث مكزع عمى كَؽ االقضية كالم -ٔ
 ٓالنكعك 

٘ٔ 

نكع العمى كَؽ متغير  اسـ المدرسة كالعينة -ٕ
 ٓاناث(–)ذككر 

ٕ٘ 

يبيف النسب المدكية التي حصمت عمييا الفقرات  -ٖ
بحسب االتفاؽ عمى صالحياتيا كالفقرات التي تـ 

 ٓحذَيا اك تعديميا

٘٘ 

تكزيع عينة التجربة االستطالعية عمى كَؽ  -ٗ
 ٓالمدرسة كالنكع 

                  -ؼ  -                      

٘ٙ 



 كَؽ عمى الحصاديتكزيع عينة التحميؿ ا -٘
 ٓكالنكع المدرسة 

٘ٚ-٘ٛ 

معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات اختبار االدراؾ  -ٙ
                                            ٓالمغكم 

ٙٓ -ٙٔ 

لفرعي عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار ا -ٚ
 ٓكالدرجة الكمية الختبار االدراؾ المغكم 

ٙٗ -ٙ٘ 

عالقة المجاؿ بالمجاالت االخرل كبالدرجة الكمية  -ٛ
 ٓاالدراؾ المغكم  الختبار

ٙ٘-ٙٙ 

 (ٕٓمعامالت الربات بطريقة كيكدرريتشاردسكف ) -ٜ
 ٓلكؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار كلالختبار ككؿ 

ٙٚ-ٙٛ 

ستخداـ  ة تحميؿ التبايف بأمعامالت الربات بطريق -ٓٔ
معادلة ىكيت لكؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار 

 ٓاالدراؾ المغكم كلالختبار ككؿ 

ٙٛ-ٜٙ 

معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات اختبار الذاكرة  -ٔٔ
 ٓالعاممة 

ٕٚ -ٚ٘ 

عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار الفرعي  -ٕٔ
 ٓة كالدرجة الكمية الختبار الذاكرة العامم

ٚٚ-ٛٓ 

رعية مع بعضيا كمع الدرجة عالقة االختبارات الف -ٖٔ
 ٓالكمية

ٛٓ 

 –د -       

 

 



معامالت الربات بطريقة تحميؿ التبايف باستخداـ  -ٗٔ
اختبار  ماتمعادلة ىكيت لكؿ ميمة مف مي
 ٓالذاكرة العاممة كلالختبار ككؿ 

ٛٔ 

معامالت الربات باستخداـ معادلة كيكدر  -51
اختبار  ماتف ميم( لكؿ ميمة ٕٓردسكف )ريتشا

                             ٓككؿ  رالذاكرة العاممة كلالختبا

ٛٔ -ٕٛ 

 85 0بت ضون الفئبث الثالثت ونسبهن لعذد الط -66

 86 0عذد الطلبت ضون الفئبث الثالثت ونسبهن  -61

االخخببر الخبئٍ لعُنخُن هسخملخُن للفزوق فٍ  -68

 0النىع وفك هخغُز  علً غىٌاالدران الل

81 

ملخُن للفزوق فٍ االخخببر الخبئٍ لعُنخُن هسخ -61

 0هخغُز النىع وفك الذاكزة العبهلت علً 

88 

الفزوق فٍ العاللت بُن االدران اللغىٌ والذاكزة  -00

 0نىع الوفك هخغُز علً هلت بالع

81 

  

 ثبج الوالحك

 الصفحت الوىضىع ث

ن اسخعبنج بهن الببحثت فٍ     أسوبء الخبزاء الذَ -6

 0اخخببر االدران اللغىٌ

660 

اخخببر االدران اللغىٌ بصُغخه األولُت والومذم  -0

 0للخبزاء 

663-600 

أداة البحث )االدران اللغىٌ ( بعذ عزضهب علً  -3

 0والوطبمت علً عُنت الخوُُز الخبزاء 

606-604 

  -ق   -                                



حهب النهبئُت الوطبمت علً عُنت أداة البحث بصىر -4

     0البحث 

605-608 

 اخخببر الذاكزة العبهلت بصُغخه األولُت والومذم  -5

 0 للخبزاء

601-636 

اختبار الذاكرة العاممة المطبؽ عمى عينتي التمييز  -ٙ
 ٓكاالساسية لمبحث

ٖٕٔ-ٖٖٔ 

 ٜ٘ٔ-ٖٗٔ ٓالعاممة  بطاقات اختبار االدراؾ المغكم كالذاكرة -ٚ

 ٓٙٔ ٓكتاب تسييؿ الميمة -ٛ

  

  االشكبل والوخططبثثبج                       
 

 الصفحة العنكاف ت

أنمكذج رالري االبعاد لبنية الذاكرة العاممة اعتمادا عمى  -ٔ
 ٓدكرة انسياب المعمكمات كمعالجتيا 

ٕٗ 

 ٖٗ ٓمخطط يكضح مدخالت الذاكرة كمخرجاتيا  -ٕ

 

 

 
 -ر -


