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  أمثال هادى الحويلة  اســم الباحـث
نوع ومحتوى المعلومات وطريقة تقديمها فى كفاءة أثر   عـنـوان البحث

دراسة : أداء الذاكرة الداللية، وذاكرة األحداث الواقعية
  .تجريبية على عينة من طالب وطالبات جامعة الكويت

  القاهرة  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  علم النفس  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

هدفت الدراسة الكشف عن أثر نوع المعلومات، وطريقة تقديمها، است
. وطبيعة مضمونها؛ فى كفاءة أداء الذاكرة الداللية، وذاكرة األحداث الواقعية

 ٢٠٠(ن طلبة جامعة الكويت  م٤٠٠وأجريت الدراسة على عينة قوامها 
، تم اختيارها عشوائيا من مختلف التخصصات بكلية ) إناث٢٠٠/ ذكور

العلوم االجتماعية، وتم تعريض كل منهم، بصورة فردية، لمختلف المتغيرات 
التجريبية موضع الدراسة، خالل الجلسات التى عقدت فى مختبر علم النفس 

  .التجريبى بالكلية
  منهج الدراسة

 هذه الدراسة بقواعد وضوابط المنهج التجريبى، سواء فى إعداد أجريت
وسائل القياس، أو فى تعريض المشاركين لمتغيرات الدراسةن فى مختلف 

  .الجلسات التجريبية
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أعدت ألغراض هذه الدراسة مجموعتان متناظرتان من االختبارات؛ 
كفاءة تشمل كل منهما ثمانية اختبارات، خصصت المجموعة األولى لقياس 

أداء الذاكرة الدالليةن وخصصت المجموعة الثانية لقياس كفاءة أداء ذاكرة 
األحداث الواقعية، كما استخدمت مجموعة ثالثة من االختبارات لضبط آثار 

  .بعض المتغيرات الدخيلة
  استنتاجات الدراسة

تفوق أداء الذاكرة الداللية فى المتغيرات الشكلية عموما، والعكس  -١
ة ذاكرة األحداث الواقعية، حيث ينعقد تفوق األداء صحيح فى حال

  .فيها للمتغيرات ذات الطبيعة اللفظية عموما
أن كفاءة أداء الذاكرة الداللية تكون أعلى فى حالة المعلومات  -٢

الشكلية، والعكس صحيح بالنسبة لذاكرة األحداث الواقعية، حيث 
 .يعة اللفظيةتكون كفاءة األداء أعلى فى حالة المعلومات ذات الطب

تزداد كفاءة أداء الذاكرة الداللية فى حالة المعلومات اللفظية سمعيا،  -٣
عنها فى حالة تقديمها بصريا، واألمر نفسه هو ما نجده فى حالة 
ذاكرة األحداث الواقعية، حيث تزداد كفاءة أداء هذه الذاكرة أيضا، 

مقدمة تحت شرط المعلومات اللفظية المقدمة سمعيا، عن نظيرتها ال
 .فى صورة بصرية

تزداد كفاءة أداء الذاكرة الداللية، فى حالة المعلومات الشكلية المقدمة  -٤
 .سمعيا، عنها فى حالة تقديمها فى صورة بصرية

تزداد كفاءة أداء ذاكرة األحداث الواقعية تحت شرط تقديم المعلومات  -٥
 .الشكلية بصورة بصرية، عنها فى حالة تقديمها سمعيا
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ة أداء الذاكرة الداللية فى حالة المعلومات اللفظية ذات تزداد كفاء -٦
المضمون المؤثر وجدانيا، فى حين تزداد كفاءة أداء ذاكرة األحداث 
الواقعية فى حالة المعلومات اللفظية المحايدة، أو غير المؤثرة 

 .وجدانيا

تزداد كفاءة أداء الذاكرة الداللية فى حالة المعلومات الشكلية ذات  -٧
 المؤثر وجدانيا؛ كما تزداد كفاءة أداء ذاكرة األحداث المضمون

الواقعية فى حالة المعلومات الشكلية المحايدة، أو غير المؤثرة 
 .وجدانيا

يتقاسم الجنسان التفوق فى متغيرات الذاكرة الداللية؛ فيتفوق الذكور  -٨
فى حالة المعلومات اللفظية عموما، بينما تتفوق اإلناث، فى نفس 

والنتيجة مغايرة لما سبق، . ى حالة المعلومات الشكليةالذاكرة، ف
بالنسبة لذاكرة األحداث الواقعية، حيث تبين تفوق اإلناث على 

من متغيرات هذه الذاكرة، سواء اللفظية أم % ٧٠الذكور، فى 
 .الشكلية، والفروق غير ذات داللة بين الجنسين فيما عدا ذلك

صلت إليه الدراسات السابقة فى وقد نوقشت هذه النتائج؛ فى ضوء ما تو
نفس الموضوع، كما قدمت التفسيرات الممكنة لما كشفت عنه الدراسة 

  .من نتائج غير مسبوقة فى هذا المجال
  
  
  
  

  


