
 م2017يناير  (1)العدد  -(1) المجلد مجلة المنتدى األكاديمي                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
71 

 العالقة بين االنتباه االنتقائي والذاكرة العاملة ودورهما في الذكاء
 علمية في الدراسات التي تناولت الموضوع ةقراء

 

 

 1أ. صالح مفتاح اليسير

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 جامعة املرقب. -كلية الرتبية  - 1

 الملخـص:  

الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي وعالقتهما بالذكاء العام واملرن، ستتناول هذه الورقة العالقة بني 
فالغموض مازال يسود العالقة بني هذه املتغريات الثالثة، فلم يتضح بعد من خالل نتائج الدراسات السابقة اليت 

 أن الذاكرة العاملة تناولت املتغريات الثالثة أيهما  يسبق اآلخر و يؤثر عليه، فرغم أن معظم الدراسات تشري إىل
هي من يوجه االنتباه االنتقائي، وأن الذكاء يتوقف أساسا على كفاءة الذاكرة العاملة إال أن هذه النتيجة اليزال 
يكتنفها الكثري من الغموض حسب نتائج الدراسات اليت تناولت املوضوع، ولذلك كان هدف هذه الورقة عرض 

 رضيات قد تساعد الباحثني يف إجراء دراسات حول هذا املوضوع.تلك الدراسات ومناقشتها بغرض صياغة ف

 الكلمات املفتاحية: الذاكرة العاملة، االنتباه االنتقائي، الذكاء العام، الذكاء املرن
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ت واخلربات من املعلومافاظ بالذاكرة هي اجلزء املوجود يف عقل اإلنسان، املسؤول عن عمليات التخزين واالحت
فـي  سـاين، وخاصــةلوك اإلنالسـ أجل استحضارها عند احلاجة إليها، فهي من أبرز العوامل املؤثرة يف كافة جمـاالت

ـي: شـرية ثالثـة مكونـات رئيسـة وهن للـذاكرة البأـي علـى ــــــالــتعلم، ويتفـــــــق معظـــــــم علمـــــــاء الـــــــنفس املعرفعمليـات 
 مــد.الـذاكرة احلسـية، والـذاكرة العاملـة )قصـرية األمـد(، والـذاكرة طويلــة األ

لـذاكرة العاملـة اقل لتخـزن فـي ، ثـم تنـدودةالـذاكرة احلســية لفرتات حم فاملعلومات يــتم اســتقباهلا عرب احلـواس فـي 
لدائمة(، واليت ختـزن املدى )الذاكرة اة طويلة لذاكر )قصيــرة املدى(، فتعــاجل ملــدة قصــرية نســبياً؛ لتصــل بعــد ذلــك إىل ا

 ــني احلاجـــة.فيهـا املعلومـات لفتـرات غيـــر حمـــدودة واســـتدعاؤها حـ

وتتعـــرض املعلومـــات املستقبلة إىل عمليات فقدان وتشويه من خـالل احلـواس أثنـاء انتقاهلـا مـن الـذاكرة احلسـية إىل  
الذاكرة العاملة، أو من الذاكرة العاملـة إىل الـذاكرة طويلـة املدى، ولذلك ليس كل ما نتذكره يشـكل صورة حقيقية 

 & Freedheim).أو الرتشـيح  (filtering)اليت حدثت فعال، وهذا ما يسـمى بـالفلرتة  لألحداث الفعلية
Weiner, 2003). 

كرة العاملة قة بالذا ملتعلض يف هذه الورقة بعض الدراسات التجريبية اليت تناولت األسئلة األساسية اسأعر 
(Working Memory ،)  ( واالنتباه االنتقائيSelective Attention )العالقة بينهما؟ مثل:  ما طبيعة 

نفصالن عن مم أهنما ي(؟ أأو جزئوهل ينتميان إىل نفس البنية املعرفية لإلنسان بطريقة أو بأخرى )بشكل كلي 
ذاكرة االنتباه و ال فاعل بنية التبعضهما البعض؟  و إن كانا منفصلني؛ فما الذي مييز كاًل منهما؟  و كيف تتم عملي

ذا ت حمتملة حول هت لدراسافرضيا وكيف يؤثر كل منهما يف الذكاء العام والذكاء املرن؟ وصوال إىل صياغة العاملة؟ 
 .املوضوع

الذاكرة العاملة من أكثـر مكونـات الـذاكرة التـي حظيـت باهتمـام البـاحثني فـي هـذا اجملـال، ملـا هلـا مـن دور  تعد
 أساســـي فـــي عمليـــة معاجلـــة املعلومـــات. ويســـتخدم مصـــطلح الــذاكرة العاملــة بــدياًل للمصــطلح التقليــدي أال وهو

دى، و اليت تعرب عن القـــدرة علـــى تنســـيق العمليــات الذهنيــة،  واملعلومــات املخزنــة لفتــرة قصــرية أثنــاء الــذاكرة قصــرية امل
كذلك القيــام بالوظائف املعرفيـة،  فهي  نظـــام ثنـــائي البعـــد يشـــتمل علـــى عمليـــة متثيـــل وختـــزين مؤقـــت للمعلومات، و 

وتتكـــــون من ثالثـة مكونـات رئيسـية هي : املنفـذ املركـزي، دائـرة التسـميع اللفظـي،  ه وتنفيذ آللية االنتباه،عملية توجي
(،  يف حني يشري مصطلح االنتباه االنتقائي إىل معاجلة أو 2005البصرية املكانية كمـــــا حـــــددها بـــــاديل وهيـــــتش )
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و هو يعمل على  ،(Pashler & Sutherland, 1998)ساب معلومات أخرىاختيار بعض املعلومات على ح
ومة املعرفية من خالل عملية انتقاء للمعلومات ذات الصلة باملوقف، وإمهال أو كبح ختفيف احلمل الواقع على املنظ

املعلومات اليت ليس هلا عالقة باملوقف، فالقدرة على كبح املعلومات اليت ليس هلا صلة باملوقف، أو القدرة على 
 السيطرة على االنتباه تعترب عامال حامسا يف كفاءة الذاكرة العاملة للفرد. 

 ,Baddeley)لذاكرة العاملة هي جانب وظيفي مهم يوازن مابني اإلدراك، و ،االنتباه و الذاكرة، و األداءو ا
بأن الذاكرة العاملة هي من تسيطر على االنتباه و حتدد  2002(  Engle، يرى انغل ). فعلى سبيل املثال(1996

جنبًا إىل حنب مع االنتباه االنتقائي ، فهما يعمالن على تصفية املعلومات الواردة من جماله و تقيده، كما أهنا تعمل 
البيئة اخلارجية حبيث ال يسمحان إال للمعلومات املتعلقة باملوقف بالوصول إىل خمزن الذاكرة ملعاجلتها، فكليهما معين 

 ,Downing)علومات اليت ميكنه معاجلتهابالسيطرة على املعلومات رغم أن لكل منهما حدود فيما يتعلق بكمية امل
2000; Mayer et al., 2007).  و قد ذكر العديد من املهتمني باملوضوع بأن االنتباه و الذاكرة العاملة

 ;Gazzaley et al., 2007)قد مت دراستهما من قبل املهتمني  منفصلتني متشاهبان من الناحية النظرية، رغم أنه
Postle, Awh, Jonides, Smith, & D'Esposito, 2004). 

لفردية إسهامًا كبريًا يف القدرة على التحكم بأليات االنتباه و بالتايل يف سعة الذاكرة العاملة. و تسهم الفروق ا
فاالنتباه هو بوابة التعلم و الذاكرة معا، فنحن عادة ما نتعلم و تنذكر من البيئة اليت ننتبه إليها أكثر بكثري من البيئة 

ب دورًا حامسًا يف ما سوف نوجه له انتباهنا من املثريات العديدة يف اليت نتجاهلها، كما أن آليات التعلم و التذكر تلع
 ;Desimone, 1996; Kane, Hambrick, & Conway, 2005)البيئة املعقدة

Ungerleider & G, 2000) و رغم أن االنتباه االنتقائي هو بوابة املعلومات للذاكرة العاملة، إال .  ومع ذلك
فقد أثبتت العديد من  ، (Oberauer, 2003)أن الذاكرة العاملة تلعب دورًا حامسًا يف توجيهه و السيطرة عليه

( 1998دراسة دنكان، )(؛ و 1995(؛ و دراسة ديسيمون و دنكان، )1996الدراسات مثل دراسة ديسيمون، )
وجود عالقة هامة بني الذاكرة العاملة و االنتباه االنتقائي ، فمحتويات الذاكرة العاملة ميكن أن تؤثر بالفعل على 

 ;Desimone, 1996; Desimone & Duncan, 1995)ختصيص، و توجيه االنتباه االنتقائي
Duncan, 1998)( ال2000. كما دعمت هذا الرأي دراسة داونينج ) يت اثبتت أن الذاكرة العاملة البصرية ترسم

 .(Downing, 2000)مسارا مرشحا لتوجيه االنتباه أيضا

يدعي بعض الباحثني أن الذاكرة العاملة تلعب دورا خاصا يف السيطرة على االنتباه االنتقائي. بيد أن اآلراء و 
ن الذاكرة العاملة هو نظام متكامل للذاكرة ( أ1995بشأن هذه املسألة متنوعة. على سبيل املثال، يرى كوان )

واالنتباه معا، وتتألف من الذاكرة طويلة املدى اليت متثل احملفزات، واألهداف، و الوظائف املعرفية التنفيذية، أو خطط 
( 1999العمل، واملهارات اإلجرائية و ترميز املعلومات، والتحفيز، وعمليات االنتباه التنفيذية. كما يرى مياك وشاه )

أن فهم دور االنتباه يف الذاكرة العاملة يتطلب وضع خريطة منهجية لفهم العالقة بني خمتلف جوانب الذاكرة العاملة 
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( أن تفاعل االنتباه و الذاكرة العاملة يعتمد املرحلة اليت حصل فيها االنتباه 2006واالنتباه. و افرتض أووه وزمالؤه )
 .(Awh, Vogel, & Oh, 2006)الحتفاظ هبا يف الذاكرة العاملة وكذلك نوع املعلومات اليت سيتم ا

، للذاكرة ( يف حماولة مباشرة لقياس العالقة بني الذاكرة العاملة والوظائف التنفيذية2006وقد قام ونر وآخرون. )
فوجد عالقة دالة إحصائيا بني مهام الذاكرة العاملة الثالث )اإلشراف على الوظائف املعرفية التنفيذية، والتخزين يف 

اليت و ( 2004بني استمرار االنتباه، ودعمت هذه النتائج، دراسة أوبريور و لينغ و إنغل )و سياق املعاجلة،  والتنسيق( 
)كتقديرات الوظائف التنفيذية( وتدابري معقدة من الذاكرة العاملة مثل )جمال  أثبتت وجود عالقة بني املهام املزدوجة

 ,Buehner)القراءة، والذاكرة الرقمية، والذاكرة املكانية والتنسيق املكاين( واليت تؤثر بدورها على الذكاء العام 
Krumm, Ziegler, & Pluecken, 2006; Oberauer, Lange, & Engle, 2004) . 

لعامة اليت تكمن وراء األداء الفردي على جمموعة واسعة من املهام املعرفية، وهو أمر بالغ األمهية والذكاء هو القدرة ا
مت تعريفه بناء على عدة تدابري متنوعة مبنية على القدرة على التفكري، فمقاييس الذكاء العام يف الواقع و قد للتعلم، 

 ;Gray & Thompson, 2004) ، والقدرة على التعلمتقدم مؤشرات ممتازة لكل من األداء على املهام املعرفية
Jaeggi, Buschkuehl, Jonides, & Perrig, 2008) . والذكاء العام يتكون من نوعني: األول ذكاء

والثاين الذكاء  حمدد تبلور بشكل عام ويشري إىل املعرفة و املهارات املكتسبة ويعتمد على اخللفية التعليمية والثقافية ،
فكري الذي تبلور بشكل مستقل عن املعرفة املكتسبة سابقا وما يطلق عليه بالذكاء املرن ، ويظهر يف القدرة على الت

 .(Engle, 2002; Konig, Buhner, & Murling, 2005)وحل املشاكل

وذجًا نظريًا أثبت من ( من2005و لتفسري العالقة بني الذاكرة العاملة، والذكاء العام اقرتح أونسورث وإينغل )
خالله بأن السلطة التنفيذية املركزية )أو االنتباه املوجه( كمكون من مكونات نظام الذاكرة العاملة، له عالقة بالذكاء 

(Colom, Flores-Mendoza, & Rebollo, 2003) كما مت العثور أيضًا على أن للذاكرة العاملة .
 ,Miyake & Shah)ارتباطا مع الذكاء املرن أو القدرة على التفكري بشكل جمرد والتكيف مع احلاالت املعقدة 

1999). 

( بأن الفروق الفردية يف أداء املهام املعقدة  يعود أساسا إىل 1999وأثبتت الدراسات اليت قام هبا إنغل وآخرون )
ة،  وقد تأكد هذا التفكري من خالل االختالل يف الوظائف املعرفية التنفيذية يف املكون التنفيذي املركزي للذاكرة العامل

حتليل منوذج املعادلة اهليكلية اليت أظهرت أن املتغري الكامن املستمد من املهمة املعقدة يتنبأ بأداء الذكاء العام املرن معا، 
النتباه يف حني ال ميكن التنبؤ به من خالل املتغري الكامن املستمد من املهام اليت تتطلب فرتة بسيطة من العمل، أو ا

(Engel, Fries, König, Brecht, & Singer, 1999) وقد أثبتت دراسة كونواي وآخرون .
كما أسفرت جتربتهم   بني ثالث مهام للذاكرة العاملة )القراءة، التشغيل، العد( و اختبارين للذكاء،( العالقة 2002)

عن نتيجتني هامتني أوالمها ارتباط املهام الثالث للذاكرة العاملة باستمرار ببعضهما البعض، وثانيهما وجود عالقة 
 ,Conway, Cowan)(r = .98وصل إىل )ارتباط قوية جدا بني الذاكرة العاملة والذكاء املرن العام 
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Bunting, Therriault, & Minkoff, 2002) كما أكدت هذه النتيجة دراسة كيلونن وكريستال .
وباعتباره جانبا أساسيا من الذكاء املرن، والعام،  ،( واليت تناولت مسألة العالقات بني تدابري الذاكرة العاملة1990)

ذاكرة العاملة،  والعامل الكامن الذي يستدل به على فوجدت الدراسة ارتباطا قويا بني العامل الكامن الذي يقيس ال
 ,.Engel et al) .قدرة التفكري، وعليه هم اعتربوا بأن الذاكرة العاملة، وقدرة التفكري يعربان عن نفس الشي

استهدفت توضيح  واليت (2005. وهذا ما خلصت إليه على ذلك، دراسة كولوم، آباد، ريبولو، وشيه )(1999
، أي أهنما أبنية 0.89العالقة املتزامنة بني الذاكرة العاملة والذكاء العام فتوصلت إىل أن العالقة بينهما وصلت إىل 

 . (Colom, Abad, Rebollo, & Shih, 2005)متماثلة 

 10( نتائج خمتلفة عند استخدامهم لـ 2005على النقيض من ذلك وجد كل من أكرمان وبيري وبويل )و 
الذكاء من خالل القدرة على التفكري، فأظهرت نتائج دراستهم اختبار لتقييم  12اختبارات لقياس الذاكرة العاملة و 

، وأن عالقتها  بالتفكري العددي، أي الذاكرة العاملة  0.64أن العالقة بني الذاكرة العاملة والذكاء وصلت إىل 
ن نفس البنية ،  وخلصوا إىل أن العالقة بني الذاكرة العاملة والذكاء املرن،  أو الذكاء العام ال ميثال630.وصلت إىل

. كما قدموا منظورا إضافيا للوظائف املعرفية التنفيذية من (Ackerman, Beier, & Boyle, 2005)العقلية
خالل دراسة العالقة بني الذاكرة العاملة والقدرات الفكرية عن طريق دراسة عالقتها بسرعة معاجلة املعلومات، فوجدا  

( إىل اإلجابة عن 2006) أهنا ترتبط هبا ارتباطا وثيقا. كما هدفت كذلك دراسة لكل من بوريال وكارييت وماماريال
تساؤل مفاده هل ميكن التنبؤ مبعدل الذكاء املرن من خالل الذاكرة العاملة؟، فقارنوا جمموعات من املشاركني من 
خمتلف األعمار، وأظهروا أن قياس الذاكرة العاملة التقليدي )الوظائف املعرفية التنفيذية( يوفر مؤشرًا على الذكاء، 

 ,Borella)ارتباطات كبرية بني اخطأ تسلل الذاكرة العاملة و نتائج مصفوفة الذكاء لكنهم مل يتحصلوا على
Carretti, & Mammarella, 2006). 

( اليت استهدفت قياس الذاكرة العاملة من خالل قياس )فرتة 1999وأظهرت نتائج دراسة قام هبا إنغل وآخرون )
التشغيل، فرتة القراءة، وفرتة العد(، إضافة إىل قياس الذكاء املرن مع االستدالل التشخيصي واملكاين اجلديد لدى 

. وباملثل، (Engel et al., 1999)ميكن توقع الذكاء املرن من خالل الذاكرة العاملةمشاركا جامعيا، أنه   135
بصري  للذاكرة العاملة اليت مشلت )التناوب العقلي و اجملال ( العالقة بني اجملال ال2008درس كل من كيتاال و ليتو )

البصري  للذاكرة العاملة( و الذكاء املرن، الذي مت تقييمه بواسطة اختبار الذكاء لوارفني، فأظهرت النتائج وجود عالقة 
ود ارتباط كبري بني بني اختبار الذكاء التدرجيي من ناحية، و التناوب العقلي من ناحية أخرى. يف حني مل يتبني وج

 ,Kyttälä & Lehto)الذاكرة العاملة البصرية واختبار الذكاء العام حسب مصفوفة الوظائف املعرفية التنفيذية 
2008). 

( مت تقييم الذاكرة العاملة اللفظية من خالل فرتة القراءة، و تقييم غري اللفظية من خالل 1995يف دراسة جلوردن )
فرتة احلساب، فوجد عالقات كبرية بني الذاكرة العاملة اللفظية واختبارات الذكاء اللفظي، كما وجد عالقة كبرية كذلك 

. كما توصلت دراسة ميلري وفرينون (Jurden, 1995)ة والذكاء غري اللفظي بني الذاكرة العاملة غري اللفظي
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( إىل نتائج مماثلة ، فأظهرت أن مجيع االرتباطات بني اختبارات زمن التذكر والدرجات اخلام للذكاء كانت 1996)
 ذات داللة إحصائية.

ستخدما املرن. م ملة، والذكاء( البحث يف سرعة املعاجلة للمعلومات يف الذاكرة العا1996وتناول فري و هيل ) 
ة السببية بني إىل أن العالق ة، فتوصللعاملااملصفوفات التقدمية القياسية لقياس الذكاء املرن،  وأربع مهام لتقييم الذاكرة 

%  39لعاملة تتنبأ ب ا، أي أن الذاكرة (Fry & Hale, 1996) 0.39الذاكرة العاملة و الذكاء املرن كانت 
( اليت ركزت على دور 2005bمن التغري احلاصل يف الذكاء املرن. ودعمت هذه النتائج، دراسة أونسورث وإجنل )

 .(Unsworth & Engle, 2005)ة التشغيل( والذكاء املرن الفروق الفردية يف الذاكرة العاملة )فرت 

شرتكان يف نفس يء العام الذكاو ومع ذلك كله ، و على الرغم من أن بعض الباحثني أكد فكرة أن الذاكرة العاملة 
 مع تداخل عامل آلن خاصةاإىل  املكونات ، إال أن العوامل الكامنة وراء عالقتهم ال تزال غري معروفة بشكل دقيق

 حديثة نسبياً كاء العام تعتربائي والذ النتقوجود عالقة بني االنتباه ااالنتباه االنتقائي بينهما، مع أن الفرضية القائلة ب
(de Jong & Das-Smaal, 1995). 

خالل  ( عالقة بني الذكاء و ثالثة من جوانب االنتباه و ذلك2009فقد وجد برينز، ونتلبيك، ومكفريسون ) 
شخصا  147حماولتهم فهم الكيفية اليت تبين هبا الفروق الفردية يف اختبارات االنتباه املتعلقة بالقدرات املعرفية لدى 

اختبار للقدرات املعرفية، وتوصلوا إىل وجود عامل  مشبعًا واحدًا جلميع  14اختبارا لالنتباه و  17بالغا بعد إجراء 
عوامل متشبعة لالنتباه واليت مت حتميل مجيع متغريات االنتباه فيها، و يف املقابل مل  وثالثة ،14اختبارات الذكاء الـ 

( إىل وجود عالقات كبرية بني ثالثة من اختبارات الذكاء )الذكاء اللفظي، الذكاء 2006يتوصل بوينر وآخرون )
( ارتباط كبري بني الذكاء 2006العددي، والذكاء الصوري( وبني استمرار االنتباه. يف حني وجد كولوم وآخرون. )

 & ,Buehner et al., 2006; Colom, Rubio, Shih)العام والوظائف املعرفية التنفيدية 
Santacreu, 2006; Gregory, Nettelbeck, & Wilson, 2009) فالذاكرة العاملة و الوظائف .

ردية بني الذاكرة العاملة والقدرة على املعرفية التنفيدية تسهم بشكل كبري يف الذكاء البشري ومع ذلك، فإن الفرق الف
. وقد دعمت العديد من (Unsworth & Engle, 2006)التفكري حيددها إىل حد كبري التحكم يف االنتباه 

 الدراسات تلك النتيجة .

( أن وظائف الذاكرة العاملة تعكس جمموعة من العمليات 2006ين وآخرون )فقد أثبتت نتائج دراسة  كا
والقدرات املعرفية، كما أن االنتباه هو املسؤول عن العالقة بني الذاكرة العاملة والذكاء، وأن وظائف الذاكرة العاملة 

 ,Kane, Poole, Tuholski, & Engle)تتنبأ بالفروق الفردية يف الذكاء العام من الناحية العملية
2006). 

( الفكرة القائلة بأن الذاكرة العاملة تعترب عنصرا مهما من الذكاء املرن العام الذي ميثل 2002واستعرض إنغل )
 جماال غري حمدد يف القدرة على التحكم يف االنتباه. وأنه ميكننا التنبؤ بالتفاوت الفريد يف الذكاء العام من خالل قياس



 م2017يناير  (1)العدد  -(1) المجلد مجلة المنتدى األكاديمي                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
77 

الذاكرة العاملة باعتبار أن الوظائف التنفيذية األكرب ملهام الذاكرة العاملة هي اليت ترتبط بالذكاء بشكل مباشر، كما 
 ( أمهية دراسة االنتباه كوسيط حمتمل بني الذاكرة العاملة والذكاء املرن2005bوإنغل ) أكد أونسورث

(Schoechlin & Engel, 2005) فالذاكرة العاملة هي جانب هام من جوانب القدرة اإلدراكية ،
 . (Kane, Conway, Miura, & Colflesh, 2007)العامة

عالقة وراء ال ء التنفيذي يكمن( أن األدلة الداعمة للرأي القائل بأن األدا2006ون )ومع ذلك، يرى كولوم وآخر 
. كما أن عدد قليل نسبياً (Colom et al., 2006)بني الذاكرة العاملة والذكاء مل تصل إىل مستوى احلقائق بعد

ألخرى، عام من اجلهة الذكاء ال، وا قات بني الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي من جهةمن الدراسات حبثت يف العال
راسة العالقة بني جمموعة من د( و قد كان هدفها 2003وواحدة من هذه الدراسات القليلة قام هبا سالثوس وآخرون )

ات إىل أن العالق ، وتوصلتملرنلذكاء االوظائف املعرفية متثلت يف  ثالث وظائف لقياس الذاكرة ومخس مهام لقياس ا
بعض الوظائف  برية بنيسية كبني وظائف الذاكرة والذكاء مل تكن قوية كفاية، إضافة إىل أهنم وجدوا عالقات عك

 . (Salthouse, Atkinson, & Berish, 2003)املعرفية من جهة، والذكاء املرن والذاكرة من جهة أخرى

النتباه الذاكرة العاملة و ا( إىل وجود عالقات دالة إحصائيا بني 2006كما توصلت  دراسة فريدمان وآخرون. )
دراسة برة اليت أهتمت لة النادالقلي من ناحية، والذكاء املرن و العام ، من ناحية أخرى، و هي من الدراساتاالنتقائي 

خالل ثالث  بلور(، وذلك منالذكاء تو ملرن العالقات بني الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي والذكاء العام )أي الذكاء ا
ردات م من خالل املفكاء العام الذ مة، التذكر املكاين(، واختبار تقييمهام من مهام الذاكرة العاملة هي )تتبع امله

 . (Friedman et al., 2006)واملعلومات لدى جمموعة من البالغني 

(، واليت حبثت يف العالقة بني الذكاء من خالل قياس القدرة 2006وأكدت هذه النتائج دراسة كولوم وآخرون. )
التحليلية للفرد، وبني الذاكرة العاملة من خالل اختبار الوظائف املعرفية التنفيذية، وتوصلت إىل وجود عالقة عكسية 

من ناحية أخرى، يف حني أثبتت نفس الدراسة بأن  القدرة التحليليةبني الوظائف املعرفية التنفيذية من ناحية، و 
 ,.Colom et al)الوظائف املعرفية التنفيذية للذاكرة العاملة ترتبط ارتباطا إجيابيا واضحا باختبار الذكاء العام

2006). 

( اليت هدفت إىل قياس 2007ميورا وآخرون. )كني وكونواي و   ودعمت هذه النتائج دراسة قام هبا كل من
باك( وبني الذكاء -Nالعالقات بني املهام اللفظية )باستخدام فرتة العملية(، والتحكم يف االنتباه )باستخدام مهمة 

ن من املصفوفات املتقدمة(، فأظهرت النتائج عالقة بني السيطرة )باستخدام الورقة و قلم الرصاص لقياس الذكاء املر 
( اليت هدفت إىل قياس 2009غ وآخرون )، وكذلك دراسة نيبري (Konig et al., 2005)على االنتباه و الذكاء 

فأجريت خالهلا جتربتني هلذا الغرض قامت فيهما قياس السيطرة  ة العاملة، والذكاء املرن العام،التفاعل بني الذاكر 
املثبطة، ومهمة االمتداد إىل األمام واخللف والذاكرة اللفظية، واختبار املصفوفات القياسية لرافني والذكاء املرن لدى 

فيذية ائف املعرفية التنفتوصلت إىل أن الوظ ا يف التجربة الثانية،طالب 80( طالبا جامعيا يف التجربة األوىل، و122)
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 ,Nyberg, Brocki, Tillman, & Bohlin)بالذكاء املرن ارتباطا كبرياارتبطت بالذاكرة العاملة و 
2009). 

(  بعض الدراسات السابقة اليت حققت يف العالقات بني الذاكرة العاملة، واالنتباه 2006يلخص كومل وآخرون )
االنتقائي، والذكاء يف القول بأن النتائج ال تزال غري حامسة، فعلى سبيل املثال، وجد بعض الباحثني صالت قوية بني 

العام وادعى أن الذاكرة العاملة هو جانب أساسي من قدرات الذكاء العام، كما وجدوا رن و الذاكرة العاملة والذكاء امل
 جتد دراسات أخرى نتائج أن االنتباه االنتقائي يلعب دورا أساسيا يف الذاكرة العاملة و بالتايل يف الذكاء، يف حني مل

 & ,Colom, Rubio, Shih, & Santacreu, 2006; Gregory, Nettelbeck)مماثلة 
Wilson, 2009.) 

كاء )كما يف والذ  ذيةلتنفيبني الوظائف املعرفية ا وخالصة القول أن بعض الدراسات وجدت ارتباطات إجيابية
الوظائف  اطات سلبية بنيمثال(. وعلى النقيض من ذلك، وجدت دراسات أخرى ارتب 1990دراسة كاربنرت وآخرون، 

مثال (. وهدفت هذه  2006، ؛ كولوم وآخرون2006، بوينر وآخرون، اسةلتنفيذية  والذكاء )كما يف در املعرفية ا
ملهتمني هبذا اد تساعد قغموض الورقة إىل توضيح النتائج الغامضة للدراسات السابقة و صياغة فرضيات حول هذا ال

النتباه  لأي تأثري هناك اجملال يف التحقق من صحتها مستقبال من خالل حماولة اإلجابة عن تساؤل مفاده: هل
آلخر او أيهما يسبق  ع اآلخر؟هما ماالنتقائي على الذاكرة العاملة و من مت على الذكاء العام؟، و كيف يتفاعل كل من

 يف الواقع و يتحكم فيه؟.
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