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الفصل الثالث
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دة.حسيبة الطايفي البرنو�سي، ود. بنعي�سى زغبوش، ود. مصطفى بوعناني
مختبر العلوم املعرفية

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا - فاس 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز  

1. تقديم

نبتغي من بسط مضامين هذا الفصل، توصيف النظام املعرفي للذاكرة بصفة عامة، ثم ذاكرة العمل 
وعالقتهما باللغة من خالل تتبع أهم املحطات التي استطاعت أن تحقق حولها طفرات  بصفة خاصة، 
نوعية في مجال البحث العلمي، وقد رصدنا لذلك ثالث مراحل أساسية: اعتمد البحث حول الذاكرة، في 
نحو إرساء  في مرحلة ثانية،  ثم توجه،  مؤشرات سلوكية لوضع نماذج ذات طابع تفسيري؛  مرحلة أولى، 
طرق جديدة للتحقق من صحة النماذج املعرفية املقدمة، في أفق تتميمها أو تعديل بعض نماذجها، وذلك 
اشتغاله بمهام  باعتماد تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي، حيث أصبح من املمكن معاينة الدماغ أثناء 
من طبيعة مختلفة. وبعيدا عن وساطة النماذج الصورية، وفي ظل تراكم أسئلة جديدة للبحث، والتطور 
التقني املتسارع، وبموازاة مع تقدم البحث العلمي في حقول علمية جعلت االشتغال املعرفي موضوعا لها، 
شهدت املرحلة الثالثة تناسل نماذج »االقترانات بين-مناطقية« التي توّصف االشتغال قصير املدى في شكل 
شبكات دماغية منشطة، تنبثق بالضرورة عن خصوصيات املهام التي ُفّعلت من أجلها، وذلك على خلفية 
املعاينة املباشرة للسيرورات الدماغية. وبذلك، تكون أهم املفاهيم التي ستساعدنا على مناقشة مضامين 
هذا الفصل، متمحورة حول الذاكرة عموما وذاكرة العمل بوجه مخصوص، والتجريب والتصوير الدماغي، 

ثم مقتضيات اللغة ومتغيراتها األساس.

من خالل رصد التوجهات السالفة، ننطلق في تحليل موضوعنا من كون االنتقال من النظام األحادي 
باعتبارها نظاما متعدد  الذاكرة  حيث توصف  الحديثة،  النماذج  إلى  الكالسيكية،  النماذج  في  للذاكرة 
الوحدات ومتمايزة التخصصات، قد تم على خلفية معطيات البحث العلمي وتطور بروتوكوالت التجريب 
ضمنه؛ إذ نجد أن السيكولوجيين قد استعملوا منهجا من مرحلتين متكاملتين في دراستهم للذاكرة: مرحلة 
التعلم، ويتم خاللها عرض املادة التجريبية على املفحوص )قائمة من الكلمات، أرقام، صور...(، ومرحلة 
التذكر، حيث يطالب خاللها املفحوص بتذكر املادة السابق عرضها، إما بترتيب: وهو ما يعرف في األدبيات 
السيكولوجية بمهمة التذكر التسلسلي؛ وإما بدون ترتيب: ويتعلق األمر بمهمة التذكر الحر. كما قد يقتصر 
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اإلجراء التجريبي في هذه املرحلة على مطالبة املفحوص بالتعرف على العناصر السابق عرضها وقد أضيفت 
ويكون التذكر فوريا حينما يباشر املفحوص عملية التذكر أو  )مهمة التعرف(،  إليها عناصر أخرى غيرها 
)قد  ويكون التذكر مؤجال حينما تفصل مدة زمنية  التعرف بعد عرض املادة املراد استرجاعها مباشرة، 
تقتصر على بضع ثوان وقد تمتد أليام( يحددها املجرب بين مرحلة التعلم ومرحلة التذكر، كما قد يقرن 
)راجع تفاصيل أوفى  )مهمة التذكر املؤشر له(  عملية االسترجاع  التذكر بمؤشرات يقدمها الفاحص أثناء 

.)2012 ،Léger :ضمن

لقد ساهمت البيولوجيا العصبية بدورها في إزاحة بعض الغموض الذي يشوب ظواهر التذكر، 
وذلك في محاولة فهمها تعقد الوظائف الدماغية بما توّفر لها من حاالت اإلصابات الدماغية خاصة لدى 
األفراد الذين يعانون من فقدان الذاكرة الّنوعي. واستطاعت األبحاث حول الذاكرة أيضا، االستفادة مّما 
وفره التطور التكنولوجي من تقنيات للتصوير الدماغي الوظيفي، ذات اإلمكانات الهائلة التي تتيح النفاذ إلى 
محركات االشتغال املعرفي في أبعد أغواره، وبروز الحاجة إلى استدماج هذه التقنيات في وضع بروتوكوالت 
التجريب حول الذاكرة. إنه األمر الذي سنحاول رصد أهم محطاته، وإجراءاته املنهجية، وخلفياته النظرية 

في النقاط املوالية.

2. من التجريب على الدماغ إلى تصوير نشاطه 

 Fiori-Duharcourt 2013؛ ،Delplanqueو Hot :إن استحضار تقنيات التصوير الدماغي )راجع مثال
وIsel، 2012؛ لومير، 2011(، يدفعنا إلى تأكيد واقعة أن معاينة الدماغ ألول مرة، والتجريب عليه مباشرة، 
قد تم على يد الجراح األملاني Wilder Penfiel؛ إذ استطاع التعرف على أغلب املناطق الدماغية، من بينها 
الفّص الصدغي بالذاكرة؛ وذلك عن طريق استثارته ملواضع مختلفة من القشرة الدماغية ملا يزيد عن ألف 
إجرائه لعمليات جراحية بغية استئصال النسيج الدماغي املسبب للنوبات  في أثناء  حالة ملر�سى الصرع، 
املريض في حالة وعي تام، فيكون  التي كانت تصيبهم. فقد كان يستعمل مخدرا موضعيا أمكن معه إبقاء 
 ،Kandel :باستطاعته اإلجابة عن أسئلة الجراح، ومشاطرته اإلحساسات التي تنتابه جراء االستثارة )راجع
)حاالت اإلصابات الدماغية،  لم ُيتح استعمال تقنية من هذا النوع إال في إطار الحاالت املرضية   .)2007
ومر�سى الصرع...(، وهي ظروف تضع البحث في البيولوجيا العصبية عند مستوى معين ال يمكن أن يتجاوزه، 
بالنظر إلى حدوده التجريبية وقيوده األخالقية، فكان لزاما تطوير تقنيات أخرى ملعاينة اشتغال الدماغ في 

الحاالت الطبيعية.

بموازاة مع هذا التطور، تصاعدت االنتقادات بخصوص الطابع التفسيري والحد�سي للنماذج املنبثقة 
عن البروتوكوالت التجريبية التي وضعها السيكولوجيون املعرفيون، إذ يشير Kandel )2007: 304( مثال، 
إلى »أن مجموع ما استنبطه السيكولوجيون املعرفيون من تمثالت داخلية ال يعدو كونه حدسا متطورا، ال 
يمكن أن يدرس بطريقة مباشرة، وال أن يحلل موضوعيا. إذ كان لزاما أن ينضم السيكولوجيون املعرفيون 
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إلى علماء األحياء لرؤية عالم التمثالت الداخلي، والنفاذ إلى داخل العلبة السوداء«.

الستدماج  امللحة  الحاجة  استشعار  معرض  في   ،)8 :1998(  Olivier Houdé لهودي  سبق  ولقد 
إلى  أن أشار  تقنيات التصوير الدماغي في التأسيس للبروتوكوالت التجريبية حول السيرورات الذهنية، 
»السيكولوجيا والسيكولوجيا العصبية قد تبنتا منهجين تقليديين في دراستهما لالشتغال الذهني في  أن 
االشتغال الذهني   وقياس زمن االستجابة أثناء  دراسة حاالت اإلصابات الدماغية،  عالقاته بالدماغ: 
 chronométrie mentale، وذلك قبل ظهور تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي. اعتمدت السيكولوجيا 
التجريبية املنهج األول لتحديد الخوارزمات الذهنية عند اإلنسان، عن طريق قياس زمن معالجته ملهام 
معينة، وعدد األخطاء املرتكبة أثناء هذه املعالجة. كما سمحت دراسة حاالت اإلصابات الدماغية بتحديد 
البنيات التي تؤمن املعالجة املعرفية في الحاالت الطبيعية. إال أن هذين املنهجين قد ارتبطا بمشاكل ذات 
طبيعة تفسيرية، كونهما ال يالمسان موضوع الدراسة بطريقة مباشرة، برغم إسهامهما في تقدم الدراسات 
حول ميكانيزمات االشتغال املعرفي واستمرار استعمالهما إلى اآلن. إذ كان لزاما انتظار ظهور تقنيات التصوير 
الدماغي الوظيفي حتى تتمكن السيكولوجيا، ألول مرة في تاريخها، من املعاينة املباشرة للدماغ أثناء اشتغال 
تخيل مشهد، حل مشكالت رياضية.  قراءة كلمة،  التيهئ الحركي،  فرد سليم على مهام معرفية من قبيل: 
بطريقة تمكنهم من  فالسيكولوجيون مدعوون لإلحاطة باملبادئ الكبرى ملثل هذه التقنيات،  عليه،  وبناء 
وعلم النفس  )علم األعصاب املعرفي،  في إطار متعدد التخصصات  إعداد بروتوكوالت تجريبية مالئمة، 
املعرفي، وفلسفة الذهن، والذكاء االصطناعي...(. لقد كانت أولى محاوالت بسط األسس املنهجية والنظرية 
لهذه املقاربة الجديدة من خالل مؤلف جماعي بعنوان »الدماغ يشتغل: التصوير الدماغي الوظيفي في حقل 
Stanislas Dehaene. وإن كنا ال نعرف ما إذا كان تاريخ العلم سيذكر  السيكولوجيا«، نشر تحت إشراف 
»تقنية التصوير الوظيفي« باعتبارها »ميكروسكوب السيكولوجيا«، فإن ما يمكن تأكيده، أنه لن يكون من 
املتاح -خالل السنوات املقبلة- ألي مختبر االشتغال بالسيكولوجيا املعرفية ما لم تتوفر لديه هذه التقنية. 
)اختبار النماذج  طرق جديدة للتحقق من صحة النماذج املعرفية املقدمة  وآنذاك فقط سيتم إرساء 

املعرفية باعتماد تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي(«.

بناء على خلفية هذه الوضعية اإلبستيمية الجديدة، تم تطوير تقنيات البحث حول معرفيتنا، وتجاوز 
حدود ما هو متوفر، وذلك بسلك طريقين اثنين: استعمال تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي أوال، والبحث 
ثانيا في األساس الجزيئي Moléculaire للسيرورات الدماغية التي تكفل بعض السيرورات الذهنية من قبيل 
التعلم والذاكرة عند الحيوانات، وتعميم نتائجها بالنسبة لباقي الكائنات الحية بما فيها اإلنسان. فما طبيعة 

هذه التقنيات؟

3. تقنيات تصوير الدماغ أثناء اشتغاله

معرفتنا  تعمق  أن  الذات،  قائم  تخص�سي  مجال  هي  بما  الدماغي،  التصوير  تقنيات  استطاعت 
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واالستدالل،  )الفهم،  مختلفة  طبيعة  من  بمهام  الذهني  االشتغال  تؤمن  التي  الدماغية  بالسيرورات 
والحساب، والتذكر...(، وذلك باعتماد مؤشرات ذات طبيعة فيزيولوجية عصبية: إذ يرصد كل من التصوير 
بإصدار البوزيترونات )TEP( )الصورة 1- أ(، والتصوير بالصدى املغناطي�سي الوظيفي )IRMf( )الصورة2- أ( 

النشاط الكيميائي للدماغ، بغية التحديد الدقيق للمناطق الدماغية املنشطة أثناء إنجاز مهام معرفية.

 )TEP( رونا ي و دار ال وير  ا ال  :) ور )1 ال
) در:  )الم

النشطة  للمناطق  من وضع خرائط   )TEP( البوزيترونات  بإصدار  الدماغي  التصوير  تقنية  مكنت 
بالدماغ أثناء إنجاز مهام مختلفة؛ وذلك عن طريق حقن املفحوص بجزيئات املاء املشعة، التي تنقل عبر 
إذ يؤدي  )الطاقة واألوكسيجين(،  الدم إلى املناطق املنشطة بالدماغ لتأمين عملية االستقالب الخلوي 
تحلل األوكسيجين املشع إلى إصدار بوزيترونات تلتحم عند انتقالها في بيئة الخاليا العصبية بإليكترونات، 
 ،)TEP( يستطيع جهاز .Gamma ينتج عن الترابط »بوزيترون- إليكترون« انبعاث فوطونات من نوع جاما 
بواسطة كاميرا كاشفة للفوطونات عند حلقة الجهاز، أن يحدد املناطق التي تصدر عنها جزيئات الطاقة هاته 

في شكل مقاطع محورية للدماغ )الصورة 1-ب(. 
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 )TEP( ا عما  ا دما  ور ل ق م  :) ور )1 ال
) در:  )الم

يتم تجميع املقاطع املحورية ثنائية األبعاد في صورة ثالثية األبعاد لدماغ مكتمل، مع تعيين املنطقة 
)أو املناطق( العصبية املسؤولة عن إنجاز املهمة املعرفية )الصورة 1-ج(.

 )TEP( ا عما  ا د مقا لدما ي  مع م  ور م  :) ور )1 ال
) در:  )الم

الدموي  الصبيب  مناطق  بين  املغناطيسية  الطبيعة  تباين  معاينة  تتم   )IRMf( جهاز  وباستعمال 
وذلك باعتماد الحساسية العالية للمجال  واملناطق ذات الصبيب العادي،  املرتفع الغنية باألوكسيجين، 

املغناطي�سي داخل جهاز )IRMf( ملثل هذا التباين. 
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 ) في ) سي الو نا د الم ال وير  (: ال ور )2 ال
) در:   )الم

والتصوير بالصدى املغناطي�سي الوظيفي   ،)TEP( وقد عرفت تقنيتا التصوير بإصدار البوزيترونات 
)IRMf( بدقتهما في تحديد املناطق الدماغية النشطة، لكنهما تظالن مع ذلك أقل نجاعة فيما يتعلق بضبط 
الجدولة الزمنية التي تنّفذ وفقا لها مختلف إجراءات املهمة التي يتم اختبارها. ولذلك، يستعمل الباحثون 
 ،)EEG( تقنيات أخرى لإلحاطة باملدى الزمني لالشتغال املعرفي، أشهرها تقنيتا التخطيط الكهربائي للدماغ
لتعيين املدد الزمنية التي يستغرقها إنجاز كل عملية من   )MEG( والتخطيط الكهرومغناطي�سي للدماغ 
العمليات التي تم توظيفها إلنجاز املهمة ككل. إذ تمكن تقنية )EEG( من معاينة النشاط الكهربائي لعدد من 
الخاليا العصبية عند املشابك، عن طريق تثبيت عدة أقطاب كهربائية ذات حساسية عالية على فروة رأس 

املفحوص أثناء االشتغال بمهام معرفية )الصورة 3- أ(. 
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 )EEG) ا وا  رو الر  ند  ك الع  ا ي الم ي  ا ر ا ال س الن  :) ور )3  ال
) در:  )الم

يلتقط جهاز )EEG( اإلشارات الصادرة عن الدماغ على شكل موجات قصيرة، ومتباينة من حيث التردد 
)وحدته هي الهيرتز(، واملدى )وحدته هي امليكروفولط( )الصورة 3- ب(. 

 )EEG) ا وا  دما مس  ي ل ا ر ا ال (:  الن ور )3 ال
) در:  )الم

تخضع التسجيالت في شكلها الخام إلى معالجة خاصة؛ إذ ال يتم االحتفاظ، من بين مجموع املوجات 
املسجلة، إال بما هو مناسب للدراسة، وذلك بواسطة برنامج معلومياتي يعمل على التخلص من العناصر 
حيث تعكس  أو تحريك األسالك...(،  أو نشاط عضلي،  )املوجات الصادرة عن حركات العين،  املشوشة 
املعطيات في شكلها املعالج، التتابع الزمني لظهور مختلف املوجات الدماغية، عاكسة بذلك أنواع املعالجة 
التي تخضع لها املعلومات على امتداد حيز زمني قد يصل إلى )ms 1000( بعد تقديم املثير. وباملثل، تعكف 
تقنية التخطيط الكهرومغناطي�سي للدماغ )MEG( على التقاط الحقول املغناطيسية، املتولدة عن التيارات 
الكهربائية بعد-املشبكية نفسها املسجلة بواسطة جهاز )EEG(، بواسطة أجهزة لالستقبال يتراوح عددها 

بين 100 و300 جهاز )الصورة 3-ج(.
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 )MEG( دما سي ل نا روم ا ال ال  :) ور )3 ال
) در:  )الم

إن الجمع بين تقنيتين أمر مرغوب فيه منهجيا، وذلك ملا يسمح به هذا التضايف من تحديد دقيق 
لألحياز العصبية املنشطة، وفق تراتب زمني عالي الدقة يقدر بجزء األلف من الثانية بعد ظهور املثير، كما 
أن استعمال هذه التقنية أو تلك ال يكون إال مندمجا في البرتوكوالت التجريبية التي بلورها السيكولوجيون 
املعرفيون، ومكمال لها، ملعاينة الدماغ وهو يشتغل في الزمن الفعلي، بدال من اعتماد مؤشرات سلوكية )عدد 

األخطاء، زمن االستجابة، البروتوكوالت اللفظية...(.

4. الذاكرة: بين التجريب والتصوير الدماغي

أصبح ممكنا اليوم بفضل هذا التطور التقني، تحديد شبكات املناطق العصبية املفعلة أثناء مهام 
سنتناول فيما  وعليه،  ومعالجة اللغة...  وحل املشكالت،  والحساب الذهني،  التذكر،  معرفية من قبيل: 
سيأتي من فقرات، رصد الكيفية التي تطور بها البحث حول الذاكرة وفق سيرورة متمايزة األطياف؛ توسلت 
واستطاعت في مراحلها املتقدمة ضبط  في بداياتها األولى بمؤشرات سلوكية لبلورة نماذجها الصورية، 
التفاعالت بين-املناطقية لالشتغال الفعلي أثناء مهام التذكر. إنه األمر الذي سنحاول توضيحه باستحضار 

دراسات تركزت أبحاثها حول الذاكرة عموما، وذاكرة العمل بوجه أخص.

1.4. تحديدات الذاكرة

»هي آثار متميزة وفريدة  أن الذاكرة   ،Richard Semon ريتشارد سيمون  يرى صاحب نظرية األثر، 
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وتصبح هذه البصمات  يكون نسخة حقيقية عن الحدث أو املثير الفعلي،  على شكل بصمة أو انطباع، 
واالنطباعات مخزنة على شكل سجل بيولوجي ثابت لكل مثير وحدث من األحداث الحقيقية » )محمد قاسم 
عبد هللا. 2003: 21(. مع سنوات الخمسينات وما رافقها من ثورة تقنية في مجال اإلعالميات، لم تعد الذاكرة 
فعرفت  أي نظاما طبيعيا ملعالجة املعلومات،  ولكن بمثابة حاسوب،  اإلنسانية مجرد خزان للذكريات، 
لذلك بكونها: »قدرة جهاز للمعالجة الطبيعية أو االصطناعية على ترميز املعلومات املستقاة من املحيط، 
وتخزينها بشكل مالئم في أحياز معينة، ثم استرجاعها واستعمالها في نشاطات وعمليات الحقة« )زغبوش. 
2008: 29(، وهي أيضا: »القدرة على تخزين املعلومات أو االحتفاظ بها بشكل يجعلها متاحة لالسترجاع، أو 
تذكرها بالصورة نفسها التي خزنت بها وفي ارتباط مع املثيرات نفسها التي ارتبطت بها عند تعلمها« )شحاتة. 

وآخرون. 2003: 177(. 

 تتفق جل التعريفات التي أفردت للذاكرة بأنها إحدى العمليات العقلية العليا عند اإلنسان، وظيفتها 
األساسية التسجيل االنتقائي للمعلومات في أثناء تفاعل الفرد مع العالم املحيط به، ثم ترميزها، واالحتفاظ 
بها في أحياز خاصة من أجل االستدعاء متى برزت الحاجة إليها، وذلك في سياق شروط معرفية ونفسية 

معينة.

2.4.الذاكرة: من نظام أحادي إلى نظام متعدد الوحدات

 Hermann Ebbinghaus كان أول تناول علمي تجريبي للذاكرة على يد العالم األملاني هيرمان إبنجهاوس
-مستعمال مقاطع لغوية ال معنى لها- على وضع منحنى  إذ عمل من خالل تجاربه حول الذاكرة   ،)1885(
مؤسسا بذلك لعهد جديد للبحث في  ورصد مختلف العوامل واملتغيرات املؤثرة فيه،  للتذكر والنسيان، 

الذاكرة، بعيدا عن التأمالت الفلسفية )راجع: بلحاج، 2009(. 

بعدها حدد وينر Wiener )1948( نظامين متمايزين للذاكرة على شاكلة النظام الحاسوبي ملعالجة 
في مقابل ذاكرة بعيدة  ذاكرة قصيرة املدى تحتفظ باملعلومات ملدة قصيرة وبكمية محدودة؛  املعلومات: 
 ،Wiener :املدى بسعة هائلة وقدرة على االحتفاظ باملعلومات والخبرات لفترات زمنية غير محدودة )راجع
1948(. كما وضع Murdock )1962( منحنى للتذكر باستعمال طريقة االسترجاع الحر، ليظهر أثر وضعية 
  Effet de primautéوتأثير األولوية Effet de récence الترتيب في عملية التذكر، أو ما يعرف بتأثير الراهنية

)الشكل رقم 1(؛ حيث تسترجع الكلمات األولى واألخيرة من القائمة بدرجة أكبر من الكلمات في وسطها.
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ر م ال ي  ار  ي لماد ا س س ر ال ر ال ال رقم )1(: 

باستحضار الشكل رقم 1، يمكننا أن نستخلص أن نسب التذكر بداللة ترتيب الكلمات ضمن قائمة 
االختبار، تقيم الدليل على وجود نظامين متمايزين للذاكرة: نظام للتخزين طويل املدى يفسر نسب التذكر 
ونظام للتخزين قصير املدى يخص كلمات مؤخرة القائمة التي يتم  املرتفعة للكلمات األولى من القائمة، 
والسيكولوجيا  املعرفية  السيكولوجيا  مجال  في  األولى  الدراسات  العمل. ستدعم  ذاكرة  في  استرجاعها 
يختلف وظيفيا عن األجهزة األخرى للذاكرة من جهة، وعن  العصبية، وجود جهاز للتخزين قصير املدى، 
مكانيزمات معالجة اللغة من جهة أخرى. كما أظهرت اإلصابات الدماغية لدى بعض األفراد على مستوى 
الحصين والتلفيف الحصيني، صعوبة حصول تعلمات جديدة لديهم، دون أن تتأذى مع ذلك قدراتهم على 

.)1957 ، Scoville & Milner( االحتفاظ القصير املدى

املدى  الذاكرة قصيرة  إلى كون   )1977(  Shallice & Butterworth من  أشار كل  أخرى،  من جهة 
غيَرت نظام معالجة اللغة؛ من حيث أن اإلصابة على مستوى الذاكرة قصيرة املدى ال ترافق بأي نوع من 

االضطرابات اللغوية، إال ما كان من تأثير لضعف سعة االحتفاظ باملعلومات على املعالجة.

املعلومياتي،  التقييس  متوسلة منهج  الدراسات وغيرها،  هو أن هذه  التنبيه عليه،  لكن ما يجب 
قد ساهمت  ومستلهمة ما استطاعت أن توفره دراسة حاالت اإلصابات الدماغية من نماذج تفسيرية، 
في بلورة معظم نماذج الهندسة العامة للذاكرة في شكل نظام معرفي متعدد الوحدات، وتوصيف آليات 
اشتغاله. أشهر هذه النماذج ما اقترحه كل من Shifrin & Atkinson )1968( لتمثيل هندسة الذاكرة وكيفية 

انتقال املعلومات عبرها، نوضحه من خالل الشكل رقم 2 اآلتي:
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ا  وما  قا المع ر وان ا ند ال فري )1968( ل نسون وش ال رقم )2(: نمو 

إن كانت هذه الهندسة ترتكز على بنيات ذاكرية مستقلة، فقد اعتمدتها الدراسات املوالية إلثبات 
أن االسترجاع الفوري التسلسلي الخاص بالذاكرة قصيرة املدى، يتأثر بمتغيرات ال أثر لها في الذاكرة بعيدة 
 .)1966  ،Baddeley( واملماثلة الفونولوجية   ،)1974  ،Baddeley & Hitch( كطول كلمات اللغة  املدى، 

ونوضح هذه املسألة، باعتماد هندسة أتكنسون وشيفرين )1968( كالتالي:

يتم وفقا لهذا النموذج استقبال املعلومات على مستوى السجل الح�سي، حيث ينتقل جزء منها فقط 
إلى الذاكرة قصيرة املدى لتركيز االنتباه عليه دون غيره، في حين يتم التغا�سي عن معلومات أخرى غير مالئمة 
حاضرة في الوقت نفسه؛ إذ تسقط كثير من املدخالت عند مصفاة االنتباه االنتقائي، وال تصل إلى الذاكرة 
قصيرة املدى، كما ال تخزن جل املعلومات التي وجدت طريقها إلى الذاكرة قصيرة املدى بشكل دائم؛ فقد 
 Leahey )2003( الذي وضعه )يقتصر األمر فقط على إصدار استجابات بشأنها، وهو ما يوضحه الشكل )3
مستوحيا نموذج أتكنسون وشيفرين) Atkinson & Shifrin )1968 لهندسة الذاكرة، بغية تفسير مختلف 

الظروف املحيطة بعملية انتقال املعلومات من بنية ذاكرية إلى أخرى.
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ر ا ي ال وما  قا المع ن ال رقم )3(: نمو  (2003( 

لذلك كان االحتياج ملحا آللية التكرار الذهني  فقط،  إن االحتفاظ قصير املدى يمتد لبضع ثواٍن 
حتى يتم ترميزها وتعميق معالجتها ثم نقلها إلى  لتنشيط املعلومات على مستوى الذاكرة قصيرة املدى، 
يقوم نشاط الذاكرة على أساس  الذاكرة بعيدة املدى التي تضمن لها نوعا من الثبات واالمتداد زمنيا. 
تدفق ثنائي االتجاه للمعلومات من بنية إلى أخرى، فكما يتم نقل املعلومات وتخزينها بالذاكرة وفقا لعدد 
يتم استرجاعها أيضا بواسطة آليات معرفية خاصة، تسمح بالنفاذ إلى  من العمليات املعرفية املتفاعلة، 
املعطيات في الذاكرة بعيدة املدى واستحضارها بكيفية انتقائية بهدف معالجة الوضعيات املستقاة من 

املحيط على مستوى الذاكرة قصيرة املدى )راجع: زغبوش، 2008: 46-57(.

Shi- & Atkinson  ققد ُعّد كل مكون من املكونات الثالثة للذاكرة اإلنسانية، إلى حدود نموذج كل من
frin )1968(، نظاما وحيدا، ولم تنشأ التفريعات داخل كل جهاز ذاكري بالشكل الذي تتداوله الدراسات 
إذ اتجهت الدراسات بعد  ما حققه البحث العلمي من تراكم للمعطيات التجريبية،  حديثا إال على ضوء 
وكذا طبيعة أنظمتها،  إلى استكشاف خصوصيات أجهزة الذاكرة،  هذا التأسيس األولي لبنيات الذاكرة، 
 )1993( Wright وأنظمتها الفرعية، وحدود االشتغال املعرفي بها، ثم وصف العالقات بينها؛ إذ يعد نموذج
أحد أهم النماذج الصورية، التي توّصف الذاكرة في شكل نسق متفاعل من األنظمة الفرعية املتخصصة 

كما يوضحه الشكل )4(
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و الديار 2012: 32(.  : ند  (1993( )نق  ر  ا ال رقم )4(: نمو ال

إذ بالرغم من اختالف هذه البنيات على مستوى هندستها وكذا آليات اشتغالها، إال أنها تترابط فيما 
بينها بشكل وثيق، فهي على املستوى الوظيفي تشتغل ككل متكامل، بحيث تتناسق أدوارها وتتكامل فيما 

بينها، وكل خلل يصيب إحدى هذه البنيات، إال ويؤثر سلبا على وظائف الباقي.

بلورة عدة نماذج تأخذ بعين االعتبار االستقالل  تلت الثورة املعرفية لسنوات الستينات،  ومن ثم، 
البنيوي والوظيفي ألنظمة الذاكرة، إذ حظيت الذاكرة قصيرة املدى فيها بحصة األسد من بين جل هاته 
والفهم، وحل املشكالت...  الدراسات، كما كان للنظر في عالقتها باألنشطة املعرفية من قبيل االستدالل، 
دورا في تعدد نماذجها: نجد من بينها نموذج ذاكرة العمل )Hitch & Baddeley، 1974(، الذي استوعب 

الخصوصيات البنيوية والوظيفية ملعالجة املعلومات اللفظية والبصرية.

3.4. ذاكرة العمل

يعرف Bordin )1994: 587( ذاكرة العمل بكونها »نظاما متعدد الوحدات، يؤمن االحتفاظ باملعلومات 
ومعالجتها أثناء إنجاز مهام معرفية معقدة«، وُتعرف أيضا بكونها »مجموعة نشيطة من القوالب ملعالجة 
 :2008 التي يتم االحتفاظ بها -في حدود معينة- خالل الزمن الضروري الستعمالها« )زغبوش.  املعلومات، 
39(، ويرى Robert )2004: 160( أن ذاكرة العمل »وظيفة ذهنية أساسية، تنبثق عن نشاط أنظمة الفص 
الجبهي، بحسب دراسات حاالت إصابات هذا الحيز من الدماغ، والتي قد تترافق باضطرابات لغوية أيضا«. 
والفهم القرائي،  وحل املشكالت،  وهذا يعني أن النشاطات املعرفية للفرد من قبيل االستدالل املنطقي، 
وغيرها من الوظائف العليا للدماغ، تستلزم استحضار املعلومات بكيفية آنية من مصدرين اثنين: معلومات 
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والحفاظ عليها منشطة قصد إخضاعها  وأخرى مخزنة في الذاكرة بعيدة املدى،  من السجالت الحسية، 
للمعالجة، وصوال إلى استجابات مناسبة ملقتضيات املهمة، وذلك بفضل مجموعة من السيرورات الدماغية 

النوعية للفص الجبهي. فكيف تم االنتقال من ذاكرة قصيرة املدى إلى ذاكرة العمل؟

1.3.4. من الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة العمل

عّرف السيكولوجيون التجريبيون الذاكرة قصيرة املدى خالل سنوات الستينيات باعتبارها »جهازا 
معرفيا يتجلى دوره األساس في االحتفاظ املؤقت -في حدود ثالثين ثانية أو أقل من ذلك- بكمية محدودة من 
كما دعمت الدراسات األولى في مجال السيكولوجيا املعرفية   .)Atkinson & Shiffrin, 1968( املعلومات« 
والسيكولوجيا العصبية وجود جهاز للتخزين قصير املدى، يختلف وظيفيا عن األجهزة األخرى للذاكرة من 
جهة، وعن مكانيزمات معالجة اللغة من جهة أخرى؛ فالذاكرة قصيرة املدى ليست هي نظام معالجة اللغة 
من حيث أن اإلصابة على مستوى الذاكرة قصيرة املدى ال يرافقها أي نوع من االضطرابات اللغوية، إال ما 

.)1977 ،Shallice & Butterworth( كان من تأثير ضعف سعة االحتفاظ باملعلومات على املعالجة

وقد درجت األبحاث حول الذاكرة قصيرة املدى على تبني الرقم السحري )2±7(، فطاقتها االستيعابية 
محدودة بين خمسة وتسعة عناصر، بغض النظر عما إذا كانت هذه العناصر أرقاما أو حروفا أو كلمات أو أية 
وحدات أخرى )Miller, 1956(، في حين تعمل األبحاث الحديثة )عمر هارون خليفة وآخرون، 2009(، على 
تجاوز هذه القيمة من خالل التدريب املكثف على تقنيات تحسين الذاكرة عن طريق برنامج اليوسيماس. إن 
التدريب املتكرر على هذا البرنامج يعمل على طبع صورته في نصف الدماغ األيمن للمتدرب فيكون بذلك غير 
محتاج لليوسيماس الفعلي، إذ يعتمد فقط الصورة املنطبعة في الدماغ إلجراء العمليات الحسابية بسرعة 
فائقة. أظهرت نتائج الدراسات السابقة فروقا دالة إحصائيا تتعلق بسرعة أداء املجموعة املدربة، باملقارنة 
مع املجموعة الضابطة في حل املسائل الحسابية، واختبارات التحصيل في الرياضيات، واختبارات الذكاء، 
 )7±2( إذ تم تعويض نظرية الذاكرة الكالسيكية التي ارتبطت بسعة قدرها  والقدرة على حل املشكالت، 
بذاكرة مدربة تبلغ سعتها )2±12(. تضع هذه املعطيات التجريبية سياق التعلم في الواجهة، ملا له من دور في 
الرفع من الطاقة االستيعابية للذاكرة قصيرة املدى، بما أظهرته من دور فاعل لعملية التدريب في امتالك 

املعارف، والسرعة والدقة في األداء، وكذا تمايز أساليب املعالجة. 

ثم تال ذلك إنشاء عدة نماذج تأخذ بعين االعتبار االستقالل الوظيفي للذاكرة قصيرة املدى، نجد من 
بينها نموذج الحلقة الفونولوجية لذاكرة العمل )Baddeley & Hitch، 1974(، الذي استوعب جهاز الذاكرة 
قصيرة املدى باعتباره نظاما فرعيا ملعالجة املعلومات اللفظية. فما مكونات ذاكرة العمل، وما وظائف هذه 

املكونات؟
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4.2.3.هندسة ذاكرة العمل

ِد  1986( أكثر نماذج َتَعدًّ  ،Baddeley 1974؛   ،Baddeley & Hitch( يعّد نموذج بادلي لذاكرة العمل
أجهزة الذاكرة تكامال، كما شّكل النموذج املثالي الذي انطلقت منه األبحاث في األسس العصبية لذاكرة 

العمل باستعمال تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي.

نتائج  أنظمة فرعية، مما راكمته األبحاث من  في شكل جهاز من عدة  العمل  وينبع تصور ذاكرة 
تجريبية، وعدم قدرة نموذج الذاكرة قصيرة املدى ذي البنية الوحيدة على تفسير كثير من املالحظات 
النفسية العصبية. ومن هذا املنطلق اقترح  Baddeley & Hitch )1974( نموذجا أساسا، تم تعديله فيما 
بعد )Baddeley، 2000؛ 2002(، تقوم فيه كل من الحلقة الفونولوجية، واملذكرة البصرية-املكانية بمهمة 
معالجة معلومات من طبيعة مختلفة، تحت إمرة مراقب مركزي، في إطار بنية قالبية، وهرمية، ومتناسقة، 
ومحدودة السعة، تحكم مختلف األنشطة املعرفية. أما على مستوى اشتغال ذاكرة العمل وفق نظام قالبي، 
فتحكمه سيرورات مستقلة ومتخصصة ملعالجة املعلومات، فهي بنية من نظم فرعية متعددة تستخدم 
للمهام املختلفة. في حين يتكون النموذج األساس من ثالثة قوالب: املراقب املركزي، والحلقة الفونولوجية، 

واملذكرة البصرية املكانية.

ر العم ل م  و (1974( ا ال رقم )5(: نمو 

 1.2.3.4. المراقب المركزي ووظائفه

يعد املراقب املركزي نظاما غير متخصص، يسمح بتدبير عمليات الذاكرة وإجراءاتها املتمثلة في تحويل 
املعلومات ومعالجتها ونقلها وتنسيقها )بلحاج. 2009: 92(، إذ يعتبر املسؤول عن توزيع املوارد املعرفية بين 
معالجة املعلومات وتخزينها )زغبوش. 40:2008 (. ويلخص )الخليفة وآخرون.012 2: 34( وظائف املراقب 

املركزي على النحو اآلتي:

يراقب االنتباه أثناء عمليات معالجة املعلومات.• 



á¨∏dG á÷É©e äGÒ¨àeh »æ≤àdG Qƒ£àdG äÉeÉ¡°SEG ÚH :IôcGòdG 120

140 -105-¢U.¢U ,äGAÉØµdGh IôcGòdGh á¨∏dG

يضبط إيقاع تدفق املعلومات.• 
ينتقي االستراتيجيات املعرفية املالئمة لحل املشكالت.• 
ويضبط •  وينسقها،  يجمع املعلومات القادمة من الجهازين املساعدين والذاكرة بعيدة املدى، 

تزامنها أو تعاقبها.
الحلقة  من  لكل  االستيعابية  الطاقة  يدعم  النظام  هذا  أن   )1986( بادلي  يرى  أخرى،  جهة  من 
الفونولوجية واملذكرة البصرية-املكانية، إذ يخصص جزء من قدرة االحتفاظ املحدودة لديه، للزيادة من 
كمية املعلومات في النظامين التابعين، هذا إضافة إلى كونه ينسق اشتغالهما ويراقبه. وبذلك تخلى بادلي 
)1996( عن مركزية النظام الواحد، متبنيا تصورا قالبيا للنظام املركزي، في شكل مجموعة من األنظمة 
اإلجرائية واملتخصصة، والتي يكفل كل منها إحدى العمليات التنفيذية املسندة للمراقب املركزي من قبيل: 
أو تنشيط املعلومات املناسبة لسياق املهمة على مستوى  التنسيق بين مهمتين تنجزان في اآلن نفسه، 
الذاكرة طويلة املدى، أو تدبير املوارد االنتباهية، وكذا تعديل االستراتيجيات املفعلة السترجاع املعلومات 

من الذاكرة  بعيدة املدى.

Letho )1996(، باستعمال  دّعمت عدة دراسات املهام التنفيذية املوكولة للمراقب املركزي؛ إذ أكد 
كما يتم تفعيل  وتباينها،  والتخطيط(، على تعدد هاته املهام،  )املراقبة،  اختبارات تستدعي مهام تنفيذية 
كل منها بشكل مستقل نسبيا. وربطت الدراسات اإلكلنيكية تعطل املهام التنفيذية بإصابات على مستوى 
الفص الجبهي أساسا؛ حيث عاين كل من Miotto  وMorris )1998( لدى أصحاب اإلصابات، اضطرابات 
 Van der Linden, Coyette, & Seron )1992( في برمجة األنشطة، وتنظيمها، ومراقبتها. وفي دراسة كل من
التي تعاني من إصابة دماغية على مستوى املنطقة القاعدية، والبطينات الدماغية للفص   ،)AM( لحالة 
الجبهي األيسر، فقد أكدوا فرضية دعم املراقب املركزي للقدرة على االحتفاظ باملعلومات وتحيينها، نظرا 
وتدني تأثير الراهنية، وذلك نتيجة انخفاض املوارد  ملا أظهرته هذه الحالة من انخفاض في سعة التذكر، 
 ،D’Esposito, Detre, Alsop, Shin, Atlas, & Grossman )1995( الصادرة عن املراقب املركزي. أما في دراسة
باستعمال تقنية التصوير بالصدى املغناطي�سي الوظيفي )IRMf( املعتمدة على املقارنة بين املناطق املنشطة 
أثناء إنجاز مهمة مزدوجة، وبين املناطق املنشطة أثناء إنجاز مهمة بسيطة، حددوا القواعد العصبية التي 
cor- حيث تنسق القشرة الظهرية الجانبية للفص الجبهي  ؤؤمن العمليات التنفيذية للمراقب املركزي؛ 

 noyau األنشطة املختلفة لذاكرة العمل، وتشرف النواة الحزامية األمامية tex préfrontal dorsolatéral
 Jonides, على توزيع االنتباه بين األنشطة الجارية بذاكرة العمل. كما الحظ كل من cingulaire antérieur
باستعمال تقنية التصوير   ،Schumancher, Smith, Lauber, Awh, Minoshima & Koeppe )1997(
الدماغي بإصدار البوزيترونات )TEP( أثناء إنجاز مهام لتخزين معلومات لفظية ومعالجتها، أنه -وإضافة إلى 
القشرة الجدارية الخلفية املسؤولة عن تخزين املعلومات اللفظية، والقشرة قبل-الحركية لتحيين املادة 
اللفظية عن طريق سيرورة التكرار الذهني الذاتي- تم تنشيط القشرة الظهرية الجانبية من الفص الجبهي 
والقشرة الجدارية ملوارد االنتباه، وذلك أثناء مراقبة عمليات حفظ املعلومات وتخزينها  الخاصة بالكبح، 
بذاكرة العمل. إذ تشير هذه النتائج إلى أن املعالج املركزي متعدد النظم، يتم تنشيطه وفقا ملتطلبات املهمة 
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املعرفية. كما أيد Wickelgren )1997( من خالل دراسته لشبكة املناطق الدماغية املشاركة في العمليات 
التنفيذية الفكرة نفسها، حينما الحظ أن املهام التنفيذية املختلفة تنشط قواعد عصبية مختلفة أيضا 

)الشكل رقم 6(.

 

معال المر ي ل نف ا ال نا العم ال رقم )6(: المنا ال المن 

تدعم الدراسات السالفة نتائج البنية القالبية للنظام التنفيذي لذاكرة العمل، الذي تؤمن اشتغاله 
مجموعة من املناطق العصبية بالفص الجبهي، ذي القدرة العالية على إقامة شبكة من الترابطات مع كل 
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من الفص الصدغي، وكامل املنطقة الوسطى من الدماغ، ليشرف بواسطتها على السيرورات الجارية بكل من 
الحلقة الفونولوجية واملذكرة البصرية املكانية وينسق بينها.

2.2.3.4. الحلقة الفونولوجية

تختص الحلقة الفونولوجية بمعالجة املعلومات اللسانية ذات الطبيعة اللفظية )Baddeley، 1986؛ 
Baddeley & Hitch، 1974(، وقد عني بادلي بهذا الجزء خصيصا، ملا له من أهمية في عملية االحتفاظ 
اللفظي املؤقت )في حدود ثانيتين( في غياب سيرورة تحيين للمادة املستقبلة، وإال ما أمكن االحتفاظ بها طوال 
مدة املعالجة أو إنجاز مهمة معرفية )الخليفة وآخرون.012 2: 34(. تتكون الحلقة الفونولوجية من نظامين 
فرعيين: »السجل الفونولوجي« لالحتفاظ باملعلومات اللغوية املقروءة واملسموعة ومعالجتها بشكل آني؛ 
و«نظام التكرار الذهني الذاتي« أو »جهاز مراقبة النطق« الذي يضمن تنشيطا مستمرا للمعلومات الداخلة 

إلى السجل الفونولوجي طيلة مدة املعالجة.

ترتبط هذه البنية باملعالج املركزي الذي يعمل أيضا على تحويل املعلومات البصرية إلى معلومات 
فونولوجية حتى يمكن تخزينها، في مرحلة موالية، على مستوى وحدة السجل الفونولوجي )النواني. 2012: 
إذ تجد املادة املسموعة طريقها مباشرة إلى السجل الفونولوجي، ويخضع ما كان ذا طبيعة بصرية  65(؛ 
لعملية تحويل على مستوى جهاز مراقبة النطق قبل أن يتم تخزينه. إنه األمر الذي يوضحه الشكل رقم )7( 

رفقته.

و 2013(  : ر العم ) 1986 1993( )نق  ا ي  ي  وي  المسموع والمر ال رقم )7(: ال
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اقترح Baddeley )2002( في نموذجه املعدل لذاكرة العمل، بناء على ما راكمته الدراسات حول وجود 
تأثير ملختلف التمثالت اللغوية )الفونولوجية، واملعجمية، والداللية( على التذكر الفوري التسلسلي، وجود 
عالقة ثنائية االتجاه بين الحلقة الفونولوجية وميكانيزمات معالجة اللغة؛ يفترض هذا األمر وجود تأثير 
للمعارف اللغوية على التذكر اللفظي قصير املدى، انطالقا من كون املعارف اللغوية جزءًا من مجموعة 
من األنظمة املعرفية املدمجة على مستوى الذاكرة بعيدة املدى. تدعم األبحاث باعتماد تقنيات التصوير 
الفرعية األخرى لذاكرة  اللفظية، وتميزه عن األنظمة  املعلومات  الدماغي وجود نظام مستقل ملعالجة 
العمل؛ إذ استطاع Smith وآخرون )1995- 1997(، باستخدام التصوير بإصدار البوزيترونات )TEP( خالل 
2011(، من تحديد املناطق العصبية التي   ،Lemaire 2012؛  ،Laurent إنجاز مهمة للتعرف )راجع أيضا: 
تؤمن معالجة املعلومات الّلفظية في الفص األيسر من الدماغ؛ إذ تحتفظ املناطق الخلفية اليسرى باملادة 
املعروضة )التلفيف فوق هام�سي gyrus supramarginal(، وتتم عملية التكرار الذهني عند املناطق األمامية 

)التلفيف الجبهي السفلي، والقشرة ما قبل حركية، والباحة الحركية اإلضافية(.

3.2.3.4. المذكرة البصرية–المكانية

مسؤوال عن  »نظاما فرعيا للذاكرة،  املذكرة البصرية-املكانية باعتبارها   )1990(  Baddeley عرف 
تدعم افتراض وجود مذكرة بصرية-مكانية مستقلة  االحتفاظ باملعلومات البصرية-املكانية ومعالجتها«. 
عن الحلقة الفونولوجية كثير من املعطيات التجريبية حول ذاكرة العمل، وكذا نتائج األبحاث النفسية–
العصبية خاصة ما تعلق منها بحاالت اإلصابات الدماغية. وتممت بعض تفاصيله دراسات تصوير النشاط 

الدماغي.

1.3.2.3.4. النموذج التجريبي للمذكرة البصرية-المكانية

استعمال فيها تقنية االختبارات   )1980(  Baddely & Lieberman في دراسة لكل من بادلي وليبرمان 
يطلب من  على عملية حفظ أزواج متقابلة من األرقام والكلمات،  املتداخلة لرصد أثر تتبع بقعة ضوء 
املفحوصين أثناء عرض املثير، إما القيام بعملية تكرار ذهني لألزواج املعروضة، أو استعمال تقنية للتذكر 
ويكون على املفحوص  تعرض فقط األرقام غير مرتبة،  عملية التذكر،  أثناء  تقوم على أساس تصويري. 
استرجاع الكلمات املقترنة بها. لقد أظهرت النتائج أن تتبع بقعة الضوء يقلل من األداء حينما تقوم التقنية 
الذاكروية املعتمدة على أساس تصويري )كأن يربط املفحوص، وفق ترتيب معين، الكلمات املراد حفظها 
بأماكن محددة على طول مسار رحلة قام بها سابقا(، في حين ال يكون لها أي أثر في حالة التكرار الذهني. كما 
اختبر )Farmer, Berman & Fletcher )1986 أثر مهمة دخيلة لفظية -إذ يطلب من املفحوص أثناء عرض 
األولى  في عمليتي استدالل:  4-3-2-1 بسرعة وبدون خطأ-  النطق بأرقام متسلسلة  املادة وتقديم اإلجابة، 
ذات طبيعة لفظية والثانية ذات طبيعة مكانية، إذ الحظوا أن املهمة الدخيلة تعرقل االستدالل اللفظي 

ويتمثل في ارتفاع زمن اإلجابة ونسبة الخطأ، في حين تبقى دون تأثير في عملية االستدالل املكاني.
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2.3.2.3.4. دراسات حاالت اإلصابات الدماغية

ربط كل من Nichelli & De Renzi )1975( اضطراب السعة اللفظية )أو سعة األرقام( بإصابات على 
ويرجع اضطراب السعة املكانية إلصابة خارجية في أحد نصفي الدماغ.  مستوى نصف الدماغ األيسر، 
كما وصف كل من Vallar & Baddeley )1984( سلوك )V.P( التي تعاني من اضطراب السجل الفونولوجي 
للحلقة التلفظية على إثر إصابة على مستوى نصف الدماغ األيسر، دون أن يظهر مع ذلك أي اضطراب على 
 Hanley, Young & Pearson مستوى الذاكرة البصرية املكانية قصيرة املدى. وعلى العكس من ذلك، درس
)A.L.D( ال تعاني من أي اضطراب على مستوى الحلقة الفونولوجية، وتجد صعوبة كبيرة  )1991( حالة 
 ،Matrices de Brooks )اختبار مصفوفة بروكس  إنجاز اختبارات تخص املذكرة البصرية-املكانية  أثناء 
اختبار مكعبات كور�سي Corsi Blocks، اختبار تذكر وجوه غير مألوفة، اختبار التدوير الذهني...إلخ(. في حين 
فاألمر يتعلق بإصابة انتقائية  تبقى إنجازاتها قريبة من املألوف في اختبار املقارنة الذهنية بين األحجام، 
للمذكرة البصرية–املكانية؛ إذ احتفظت بقدرتها على استرجاع معلومات بصرية على مستوى الذاكرة بعيدة 
املدى، دون القدرة على تخزين معلومات جديدة. أما فيما يتعلق باختبارات الذاكرة قصيرة املدى البصرية، 
فأفضت إلى أن الحالة )A.L.D( ال تستطيع تكوين تمثالت تصويرية جديدة، وال االحتفاظ باملعلومات املراد 

استرجاعها.

مكانية مستقلة عن الحلقة الفونولوجية،  تدعم هذه النتائج وغيرها، تصور وجود مذكرة بصرية- 
Bad-  تتعضد إلى حد ما الهندسة ذات املكونات الثالثة لذاكرة العمل بالشكل الذي صاغها به بادلي. ويرى
dely )1983، 1986( وLogie )1989(، انسجاما مع بنية الحلقة الفونولوجية، أن املذكرة البصرية-املكانية 
تتكون من نظامين فرعيين: سجل لالحتفاظ باملعلومات ذات الطبيعة البصرية-املكانية املدركة أو القادمة 
من الذاكرة بعيدة املدى، وسيرورة لتحيين الصور الذهنية. إذ تجد املعلومات البصرية املكانية طريقها إلى 
 .)1986 ،Logie( سجل التخزين مباشرة، سواء أكانت هذه املعلومات مما تستدعيه املهمة أو ال تستدعيه
وتجمع األبحاث حول الذاكرة البصرية-املكانية على كونها محدودة السعة، وهي سعة يتم تحديدها من أحد 
 Christie &( طريقين؛ إما بإحصاء العناصر املسترجعة على إثر عملية عرض متسلسل أو متزامن للمثير 
Phillips، 1977( أو وفقا لدرجة تعقيد املثيرات املستعملة، املمثلة بعدد الوحدات املكونة لها، واملعروضة 

.)Wilson, Scott & Power, 1987( بشكل متزامن

3.3.2.3.4.  المذكرة البصرية-المكانية والتصوير الدماغي الوظيفي

زكت تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي بدورها نموذج بادلي وتممته، إذ سمحت الدراسات، املتوسلة 
تقترن  بهذه التقنيات، من وضع خريطة السيرورات الذهنية-الدماغية في شكل تضايف زمكاني–وظيفي؛ 
وباملدى  فيه كل عملية من العمليات التي تستدعيها املهام الذكروية باملناطق الدماغية التي تصدر عنها، 
الزمني الذي تشغله ضمن السيرورة املعرفية ككل. ونورد فيما تعلق منها باملذكرة البصرية-املكانية، بعض 
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االقترانات التي استطاعت أن تلقي الضوء في العمق على هذا النظام الفرعي لذاكرة العمل.

 Schubotzوآخرون )1997( و Barcelo فباستخدام تقنية التخطيط الكهربائي للدماغ )EEG(، ربط 
»املوجات البطيئة السلبية«  التسنين املكاني للمذكرة البصرية–املكانية بانبعاث   )1997(  & Friederici
عن الفص الجداري املركزي، أو عن الفصين األيمنين معا: الجداري والقذالي. ووفق التقييس الذي أقامه 
السيكولوجيون املعرفيون في توصيفهم للمذكرة البصرية-املكانية، باستدعاء النظامين الفرعيين للحلقة 
السيرورات املعرفية باملذكرة   )1996( )1988( وGevins وآخرين   McCallum الفونولوجية، نسب كل من 
البصرية-املكانية للفصين: الجبهي والصدغي، مصدر انبعاث املوجات البطيئة السالبة. في السياق نفسه، 
أظهرت األبحاث التي قام بها كل من Ruchkin وآخرين )1997( وMülle & Mecklinge )b1996 ( اختالف 
حيث يترافق التسنين واالحتفاظ البصريان بانبعاث  املناطق العصبية التي تؤمن معالجة املوضوعات؛ 
cor- والقشرة الدماغية قبل-املركزية ،pôle frontal  ململوجات البطيئة السالبة عن كل من القطب الجبهي
cor- tex précentral، والقشرة الجانبية الخلفية cortex latéral postérieur، والقشرة الجانبية األمامية 
1999(، وعن مناطق التسنين واالحتفاظ املكانيين للمذكرة   ،Nielsen & Knight( tex latéral antérieur
والقشرة   ،pôle frontal تصدر املوجات البطيئة السالبة عن كل من القطب الجبهي  املكانية،  البصرية- 
 cortex postérieur supérieur والقشرة الخلفية العليا للفص األيمن ،cortex latéral الدماغية الجانبية
1999(، األمر الذي وجب معه إعادة النظر في نموذج النظام األحادي للمذكرة  )Makeig وآخرون،   droit
البصرية–املكانية كما صاغه النموذج التجريبي لبادلي، لصالح بنية تتكون من نظامين فرعيين متمايزين: 

نظام ملعالجة املعلومات املكانية، ونظام ملعالجة املعلومات البصرية غير املكانية )معالجة املوضوعات(.

3.3.4. تطور دراسة ذاكرة العمل

 1990a, 1990b,( وآخرين Ruchkin بخصوص استعمال املوجات لدراسة عمل ذاكرة العمل، نجد 
1992( يعرضون أنواع املوجات املستقطبة بواسطة التصوير الكهرمغناطي�سي للدماغ )MEG( في عالقتها 
بالعمليات املعرفية على مستوى ذاكرة العمل. كما تشير نتائج عديد من الدراسات، مستعملة التخطيط 
لعمليات  مؤشٌر  السلبية منها واإليجابية،  إلى أن املوجات الدماغية البطيئة،   ،)EEG( الكهربائي للدماغ 
معرفية متباينة لذاكرة العمل، وذلك بحسب املناطق الدماغية التي تصدر عنها؛ إذ تعكس »املوجات البطيئة 
وتؤشر  الصادرة عن الفصين القذالي والصدغي عملية التسنين الفونولوجي للمادة اللفظية،  السالبة« 
الناشئة بالفص الجداري األيسر لعملية تخزين املادة اللفظية املعروضة،  »املوجات البطيئة املوجبة« 
ويعبر الّتضام بين »املوجات البطيئة السالبة« من مركز الفص الجداري، و«املوجات البطيئة املوجبة« من 
الفص الجبهي األيسر، عن عملية التكرار الذهني الذاتي للحلقة الفونولوجية. إذ تجمع الدراسات على كون 
والقشرة الظهرية الجانبية قبل-الجبهية هي املناطق التي تنشط  األخدود داخل الفص الجداري األيسر، 
عادة خالل مهام التذكر اللفظي قصير املدى، وهي املناطق نفسها التي يتم تفعيلها أثناء املعالجة اللغوية 

)منطقة بروكا، ومنطقة فيرنيكي(.
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معال ال ا  ا الع ال ا ق الفونولو ال ن ال ال رقم )8(: 

لقد تم تفسير معطيات التصوير الدماغي هذه بطريقتين مختلفتين تماما: تشير األولى إلى وجود نظام 
مستقل للمعالجة اللفظية، نظير النموذج التجريبي للحلقة الفونولوجية عند بادلي، تؤمن اشتغاله املناطق 
اللغوية  املعارف  الثانية بتأثير  الطريقة  ل أصحاب  َتَعلَّ في حين  الدماغ؛  األيسر من  بالجانب  العصبية 
الفونولوجية، واملعجمية، والداللية على التذكر اللفظي قصير املدى، وبكون املناطق املنشطة أثناء مهام 
لغوية هي نفسها املشاركة في إنجاز مهام التذكر، ليجعلوا من تنشيط أنظمة الذاكرة بعيدة املدى أول 
مرحلة ضمن سيرورة التذكر اللفظي قصير املدى، في استبعاد تام للنموذج السيكولوجي املعرفي الذي أنشأه 
بادلي ومعاونوه على امتداد ثالثين سنة. وعليه، تستخدم أنظمة الذاكرة بعيدة املدى في املعالجة اآلنية 
 )2010( Majerus وعلى هذا األساس، صاغ .)وآخرون، 2010 Majerus :للمعلومات اللفظية )راجع مثال
نموذجا للذاكرة قصيرة املدى، تنشأ من تزامن التنشيط على مستوى القواعد العصبية لكل من: أنظمة 

املعارف اللغوية، ونظام معالجة الترتيب التسلسلي، والقدرات االنتباهية )الشكل رقم 9(.
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ي  وير الدما ا ال و مع ر المد   ر ق ا ال رقم )9(: نمو  (2010( ل
في الو

يضعنا هذا النموذج في سياق التطور التقني الحديث، حيث تبنين النماذج على خلفية ما يتم من 
اقترانات بين-منطقية على مستوى الدماغ، والتي تبقى خاضعة في تباينها لخصوصيات املهام املعرفية التي 
أثارتها. لعل األمر يتعلق بمرحلة جديدة، مخالفة ملا انصرف إليه البحث في العلوم املعرفية قبال؛ إذ أصبح 

متاحا وضع نماذج تفسيرية على خلفية املعاينة املباشرة لدماغ يشتغل.

5. ذاكرة العمل والخصوصيات اللغوية

أثيرت العالقة بين ذاكرة العمل واللغة على أكثر من مستوى؛ جاءت أولى طالئعها في شكل محاوالت 
وطول الكلمات،  التشابه الفونولوجي،  للنظر في جودة التذكر بداللة متغيرات لغوية مختلفة من قبيل: 
إنه األمر الذي سنعمل على  كما ارتبطت بتطور اللغة وبإنجازها وباضطراباتها.  وغيرها؛  وسرعة النطق، 

توضيحه في النقاط املوالية.

1.5. تأثير اللغة على سعة ذاكرة العمل

أظهرت نتائج عدة أبحاث تأثيرا لخصوصية اللغة: الفونولوجية، واملعجمية، والداللية، على سعة 
 ،)1980( Hennelly & Ellis ذاكرة العمل، وعلى طريقة اشتغالها، ومعالجتها للمعطيات. فقد أثبت كل من
معا،  )لغة بالد الغال(  يتحدثون اإلنجليزية والويلزية  اثني عشر فردا ثنائيي اللغة،  عن طريق مقارنة أداء 
يتوازى مع اختالف على مستوى سعة األرقام التي  أن االختالفات بين اللغتين على مستوى طول كلماتها، 
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تقاس في هاتين اللغتين، فسعة الذاكرة بالنسبة للكلمات القصيرة أكبر من سعتها بالنسبة للكلمات الطويلة، 
بعد أن الحظا أنه يمكن نطق أسماء األرقام اإلنجليزية بشكل أسرع من نظيرتها الويلزية، وأن سعة الذاكرة 
املقيسة في اللغة الويلزية هي حتما أقل منها في اللغة اإلنجليزية. قادتهما هذه املالحظة إلى استنتاج مفاده أن 
أية عملية تنطوي على تذكر لألرقام )من الحساب الذهني إلى تذكر أرقام الهاتف( ستكون صعبة األداء باللغة 

الويلزية منها باللغة اإلنجليزية.

كما توصل زغبوش وطرواديك )2013(، في دراسة لهما حول عالقة سرعة نطق األرقام بسعة ذاكرة 
إلى أن  العمل، وفق خصوصيات البنية اللسانية للغة العربية والدارجة املغربية، وخصوصيات نطقهما، 
ذاكرة العمل تحتفظ بعناصر أكثر عند استعمال الدارجة املغربية مقارنة باللغة العربية. عّلل الباحثان هذه 
النتيجة على خلفية نتائج دراسة استطالعية سابقة، الحظا من خاللها: أوال، أن نطق نفس التراكيب اللغوية 
)أرقام( يكون أسرع في الدارجة املغربية مقارنة باللغة العربية. ثانيا، وجود اختالف في الكمية اللغوية )ممثلة 
إذ تطلب تحقيق  ثم باللغة العربية،  لتبليغ املضمون نفسه بالدارجة املغربية،  بعدد األصوات املنطوقة( 

املتواليات اللسانية باللغة العربية وحدات صوتية أكثر وزمنا أكثر.

جدير بالذكر في هذا السياق، أن العالقة بين طول كلمات اللغة وسرعة نطقها من جهة، وسعة التذكر 
 Hulme, Maughan & من جهة أخرى، ليست اطرادية وثابتة في كل األحوال والسياقات؛ إذ أشار كل من 
)Brown )1991 في دراسة أجروها باستعمال قائمتين مختلفتين من الكلمات؛ حيث تضم القائمة األولى 
كلمات من اللغة األم، وتنتمي كلمات القائمة الثانية للغة أجنبية لم يسبق للمفحوصين أن تعرفوا عليها، 
إلى أن سعة تذكر الكلمات املألوفة أكبر من سعة الكلمات غير املألوفة. وعليه، فالعالقة بين سرعة النطق 
وال  مهام التذكر،  عالقة متغيرة وفقا لخصوصيات املثيرات اللغوية املستعملة أثناء  وسعة الذاكرة تعّد 

تمتثل ملسلمة التناسب االضطرادي باملطلق.

هذه، إذن، بعض األمثلة من بين دراسات أخرى عديدة عنيت بدراسة خصوصيات لغوية محددة في 
عالقتها بالتذكر قصير املدى من قبيل: ارتباط سرعة نطق اللغة، والظواهر التطريزية، وشكل تمفصل اللغة 
بسعة التذكر، مشيرة إلى كون الخصوصية اللغوية عامال محددا لخلفية اشتغالنا املعرفي؛ تجعله ناجعا أو 
أقل نجاعة أثناء أداء مهام معرفية )راجع معطيات أوفى ضمن: زغبوش وطرواديك، 2013؛ زغبوش، 2013(.

2.5. الذاكرة وتطور اللغة

كما اتخذت العالقة بين الذاكرة واللغة، في إطار دراسات التطور اللغوي، طابعا سببيا باألساس، وذلك 
من خالل النظر في مدى تطور الرصيد املعجمي، أو درجة تعقيد امللفوظات، في عالقتهما بقدرات التذكر 
)Gathercole & Baddeley )1990 من خالل دراسة لهما مع  إذ الحظ كل من  الفونولوجي قصير املدى؛ 
مجموعتين من األطفال في سن الخامسة، تم تكوينهما وفقا ملستوى األداء في مهمة تذكر أشباه الكلمات؛ أن 
أطفال املجموعة األولى حصلوا على درجات عالية في مهمة التذكر، في حين حصل أصحاب املجموعة الثانية 
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على درجات متدنية في املهمة نفسها. وبذلك، خلصوا إلى أن سرعة تعلم مفردات جديدة رهين بمستوى أداء 
بالنظر إلى ما أظهره مفحوصو املجموعة األولى من سرعة في تعلم أسماء حيوانات  الحلقة الفونولوجية؛ 
ثنائية املقطع وغير مألوفة، مقارنة بأفراد املجموعة األولى. ثم أكد بعد ذلك Gathercole ومعاونوه )1992( 
أن الحلقة الفونولوجية خالل الفترة املمتدة بين أربع وخمس سنوات من عمر الطفل، تلعب دور الوسيط 
في عملية التعلم املعجمي، عن طريق االحتفاظ املؤقت بالشكل الفونولوجي للوحدات املعجمية الجديدة، في 

انتظار إرسائها في شكل تمثالت دائمة على مستوى الذاكرة بعيدة املدى.

 Cheung )1996(و  Service )1992(دعمت الدراسات حول تعلم لغة ثانية النتيجة نفسها؛ إذ يذكر
أن قدرة األطفال على تعلم لغة أجنبية وثيق الصلة لديهم بجودة األداء في مهام التذكر. كما توصلت دراسات 
 )Jarrold &  Baddeley،1997؛Comblain ، 1996b؛Rondal، 1995 ؛Vallar Papagno &، 1993( أخرى
إلى أن ضعف الذاكرة اللفظية االنتقائي ُيعّلل إلى حد كبير مظاهر التأخر اللغوي، بما فيها اإلمكانات املعجمية 

.  Trisomiques 21 املحدودة، لدى مر�سى التثلت الصبغي

 Majerus 1999؛  وآخرون،   Gathercole )راجع:  تؤكد جل الدراسات  على النماذج السالفة،  بناء 
الصلة القوية التي تربط الذاكرة الفونولوجية قصيرة   )Leclercq & Majerus ، 20102006؛ وآخرون، 
املدى بعملية تعلم وحدات معجمية جديدة. أما عن عالقة وحدة التخزين واملعالجة الفونولوجية لذاكرة 
العمل بالقدرات التركيبية، فقد خلصت دراسة كل من)Adams & Gathercole )1996 إلى أن تطور البنيات 
التركيبية لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات وثيق الصلة بسعة التذكر الفونولوجي لديهم؛ حيث 
ينجز األطفال ذوو القدرة العالية على االحتفاظ بالنماذج التركيبية املقدمة، عددا أكبر من املركبات اللغوية 
متفاوتة التعقيد، مقارنة بأصحاب سعات التخزين املتدنية. وعلى خلفية دراسات من هذا النوع، التي ترى 
أن الحلقة الفونولوجية مكون أساس في عملية التعلم اللغوي )املفردات املعجمية، وبناء الجمل(، أسندت 
األبحاث املوالية للحلقة الفونولوجية دورا محوريا في كافة سيرورات املعالجة اللغوية، باعتبارها الوحدة 

التي تؤمن مجموع إجراءات سيرورتي اإلنجاز واإلدراك اللغويين.

3.5. الذاكرة واإلدراك اللغوي

أو  واملكتوب،  املقروء  بفهم  العمل  الحديث عن عالقة ذاكرة  في سياق  إليه  إن ما تجدر اإلشارة 
-في مجموع  أنه لم يكن من السهل إيجاد خيط ناظم ملا تشتت  ما يصطلح عليه عامة باإلدراك اللغوي، 
الدراسات التي وقعت بين أيدينا في هذا الباب- من نتائج، إذ أن ما يطبعها أساسا هو عدم االنسجام الذي 
يصل في مرات كثيرة حد التناقض؛ فبين مؤيد للدور الذي تلعبه ذاكرة العمل في مختلف عمليات اإلدراك 
اللغوي، وداحض ملثل هذا االقتران الوظيفي، َتمُثل ذاكرة العمل باعتبارها عامال فقط من بين عوامل أخرى 
تحكم سيرورة اإلدراك اللغوي، من قبيل القدرة على الكبح املعرفي للتخلص من فائض املعلومات بذاكرة 
العمل والتي ال تتطلبها املهمة قيد املعالجة، ومدى معرفة الفرد باللغة، وتدبير املوارد االنتباهية بين عمليتي 

االحتفاظ املؤقت باملعلومات ومعالجتها، وكذا حاالت امليتامعرفية، ومتغيرات أخرى غيرها. 
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كان b1996( Baddeley(، من خالل مؤلف له تحت عنوان »تجزيء ذاكرة العمل«، أول من أشار إلى دور 
السعة التخزينية الضعيفة لذاكرة العمل في تدني مستويات الفهم، وذلك في إطار توصيفه للدور الوظيفي 
لهذا املكون املعرفي في مختلف إجراءات املعالجة، من قبيل العمليات املنطقية، والتعلم، والفهم. كما نجد 
في أعمال Mazeau ومعاونيه )2005(، حول االضطرابات العصبية عند األطفال )حاالت الصرع، واإلصابات 
الدماغية، واالضطرابات النوعية للنمو اللغوي(، إشارة إلى أن تدهور القدرة على فهم امللفوظات والنصوص 
3 عناصر(؛ إذ  الطويلة نسبيا، مرده إلى العجز الحاد على مستوى الذاكرة اللفظية قصيرة املدى )سعة ± 
تتأذى باألساس إحدى أهم العمليات الوسيطة املؤسسة للفهم، ويتعلق األمر باالحتفاظ املؤقت باألشكال 
أو باألشكال الغرافية )عند القارئ املتمرس(،  أو عند القارئ غير املتمرس(،  )لفهم امللفوظ،  الفونولوجية 
وذلك في انتظار استخالص املعاني املوافقة لها، عن طريق تنشيط متزامن للوحدات الداللية على مستوى 

الذاكرة بعيدة املدى كما يوضحه الشكل رقم )10(.

ري 2001(. :  و م المقرو ) ي  ر العم  ا ال رقم )10(: دور 

كما سبق لكل من McCarthy & Warrington )1987( أن أشارا إلى أن املصابين باضطراب الذاكرة 
قصيرة املدى يصعب عليهم إسناد التفسيرات املناسبة في اختبار الجمل امللتبسة، كون العملية تستدعي 
ويعّلل  لتحديد املبهم فيه ورفعه.  مراجعة ما سبق التلفظ به على مستوى وحدة االحتفاظ الفونولوجي، 
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)Miyake, Carpenter & Just )1994 هذا األمر بكون القدرة العالية على االحتفاظ بكل البدائل املتاحة، 
هي رافعة للمرحلة املوالية من املعالجة؛ حتى يتيح االختيار من متعدد رفع االلتباس عن املتواليات اللغوية 
تحقيقا للفهم. ولذلك ال نستغرب الكم الهائل من األبحاث التي تقرن صعوبات التعلم بمستوى كفاءة ذاكرة 
العمل )راجع: Swanson، 1999؛ Van Luit & Kroesbergen، 2003؛(، كما اعتبرت معدالت اإلنجاز في مهام 
التذكر قصير املدى مؤشرا لألداء في مهمات التعلم؛ إذ اكتست بذلك صبغة تنبؤية بخصوص املسار التكويني 

للمفحوص، كما اعُتمدت أيضا لتمييز املتعلمين العاديين عن ذوي صعوبات التعلم.

لكن، برغم الحجج التجريبية التي تمدنا بها، بين الفينة واألخرى، أدبيات الدراسات حول دور الحلقة 
فإن حدود تنشيط هذه الوحدة  الفونولوجية في تأمين املعالجة اللغوية أثناء سيرورات اإلدراك اللغوي، 
تبقى مع ذلك غير واضحة املعالم؛ إذ تطلعنا أبحاث أخرى ال ينقصها مثل هذه الحجج العلمية أيضا، أن 
تفعيل هذه الوحدة لفهم امللفوظ أو املقروء يخص أساسا املراحل املبكرة من التعلم اللغوي، والتراكيب 

األكثر تعقيدا في اللغة.

4.5. الذاكرة واإلنجاز اللغوي

أما فيما يتعلق بسيرورات اإلنجاز اللغوي، يعتبر نموذج Kellogg )1996( أحد أهم النماذج التفسيرية 
ملا تضمنه من عرض دقيق للعالقة التفاعلية بين النظم الفرعية  لإلنجازات الكتابية املعتمدة حاليا؛ 
إذ  )11(؛  ومجمل اإلجراءات التي تؤمن سيرورة اإلنجاز الكتابي كما يوضحه الشكل رقم  لذاكرة العمل، 
ثم اختيار الوحدات املعجمية  يتم في مرحلة الصياغة بلورة الفكرة املراد التعبير عنها في شكلها املجرد، 
ثم أشكال االنتظام  وتحديد الغرافيمات املوافقة لها،  املوافقة لها وموضعتها في سياق تركيبي مناسب، 
اإلمالئية )التشكل اللساني(. وتكفل بعدها اإلجراءات التنفيذية إخراج النص في شكله املكتوب عن طريق 
برمجة الحركات الكتابية، ومراقبتها أثناء التنفيذ. في حين يسمح نظام املراقبة بقراءة النص قيد التحرير 
وتصحيح ما تم رصده من أخطاء إذا لزم األمر. يشرف املراقب املركزي على تنسيق مختلف إجراءات إنتاج 
نص مكتوب، وتخصيص املوارد املعرفية الالزمة لذلك، خاصة أثناء سيرورتي الصياغة واملراقبة. وتستدعي 
عملية التخطيط الحلقة الفونولوجية كما املذكرة البصرية–املكانية  على حد سواء، في حين تتولى الحلقة 

الفونولوجية ترجمة النص، وقراءته، وتحريره.
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ا  ا ن م  ن ر العم م ق  ا م الفر ل دا الن ال رقم )11(: ا
.)1996  : نف ومراق ) رير و ال

ال يعد نموذج Kellogg )1996( النموذج الوحيد الذي يمنح ذاكرة العمل مثل هذه القوة اإلجرائية؛ إذ 
تناسلت عن النموذج األساس لكل من Hayes & Fowler )1980( وLevelt )1986( نماذج متعددة أسندت 
 Hayes لذاكرة العمل دورا محوريا في عملية املعالجة اللغوية، نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر نموذج

.Butterfield, Hacker & Albertson )1996( ونموذج )1996(

6. خالصة عامة

ما دام البحث في معرفيتنا، في السنين األخيرة، ال يمكنه أن يتغا�سى عن الخلفيات العصبية في وضعه 
لنماذج تفسيرية للنشاط املعرفي اإلنساني، فإن استعمال تقنيات التصوير الحديثة ال يعني مع ذلك التخلي 
عن البرتوكوالت التجريبية واملهام التي وضعها السيكولوجيون املعرفيون، بل تندمج معها ألجل فهم جيد 
للطريقة التي نفكر بها، إذ الزال البحث حول الذاكرة يستدعي املهام نفسها، وذلك وفقا للبعد املراد استثارته 
من بين أنظمة الذاكرة اإلنسانية، بغية تحديد املناطق العصبية التي تؤمن اشتغالها باملعلومات. سيسمح 
هذا االندماج أيضا باختبار النماذج املعرفية للذاكرة والتحقق من صحتها، ورسم حدود التقاطع بين أنظمتها 
الفرعية وحتى التباين بينها. ومع تناسل أسئلة جديدة حول البحث، والتطور التقني املتسارع، وما تحققه 
نتائج األبحاث من تراكم للمعطيات حول الطريقة التي تشتغل بها معرفيتنا؛ ال ندري فعال ما إذا كان البحث 
باستخدام تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي سيحتفظ دائما بالنماذج عينها في أفق تعديلها أو تطويرها 
على أق�سى تقدير، أو ما إذا كان مستقبل البحث العلمي سيعلن عن نمذجات جديدة على خلفية املعاينة 

املباشرة للدماغ وهو يشتغل في الزمن الفعلي.
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والقدرات الذاكروية من جهة  بعيدا عن عالقة التأثير والتأثر بين الخصوصيات اللغوية من جهة، 
أخرى، التي تصدرت واجهات املقاالت العلمية لفترة ليست بقصيرة، نجد أن الدراسات الحديثة التي انصبت 
على عالقة ذاكرة العمل باللغة، قد خّطت لنفسها آفاقا جديدة للبحث، تسند فيه للذاكرة الفونولوجية 
قصيرة املدى دورا محوريا في مختلف سيرورات املعالجة اللغوية، وذلك في خضم دراستها للمهام املعرفية 
تعتبر الحلقة الفونولوجية  إذ إضافة إلى وظيفة االحتفاظ املؤقت باملعلومات اللفظية وتحيينها،  املركبة؛ 
مقر العمليات الحوسبية التي تتطلبها معالجة املعلومات ذات الطبيعة اللسانية، إذ تتقاسم كلتا الوظيفتين 

ما هو متاح من موارد توصف بكونها محدودة، وتتأثر حتما بخصوصيات لغوية متعددة متغيراتها.
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