مشتوى استخدام اسرتاتيجيات ختزيو املعلومات اخلاصة حبفظ القرآى الكريم لدى طلبة املدارس القرآنية مبديهة
باتهة باجلزائر
*خملويف اسعيد

 اجلزائر،جامعة باتهة
_________________________________________

2016/8/30 :قبل بتاريخ

2015/12/8 :استلم بتاريخ

____________________________________________

١ طًب٣ِ يـٜ عؿغ ايكلإٓ ايهل١َُات اـاًٛٔ املعٜات ؽنٝذٝ اهتؼـاّ اهرتات٣ٛ ايتعلف إىل َوت١ ايـكاهٙ ٖـؾت ٖق:ًَّؼ
هلقاٚ ،ُٞؿٛ اتبع ايبشح املٓٗر اي١ل أٖـاف ايـكاهٝيتشكٚ ،ٔايوٚ ،ٞ ايـكاه٣ٛاملوتٚ ، اؾٓى: َتػريات٤ٛٓ  يف١ْٝاملـاكي ايكلآ
40 َِٗٓ ،١طايبٚ  طايبا82 َٔ ١ْٛ َه١ٓٝ ع٢ً ي٘ ع١َٜرتٛهّٝ ايو٥ُ٘ بعـ ايتأنـ َٔ اـِاُِٝإ َٔ تٝايػلض طبل ايباسح اهتب
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Abstract: This study aimed to identify the level of using Information storage strategies for
memorizing the Qur'an by the koranic school students in light of the variables: Gender, academic level,
and age. To achieve the objectives of the study, the researcher used descriptive approach. The researcher
applied a questionnaire of his design after confirming its psychometric properties on a sample of 82
students, including 40 males and 42 females within koranic schools in the city of Batna Algeria, for the
academic year 2014/2015. The results showed the koranic school students use regulatory, cognitive, and
emotional strategies respectively to save the koran and that the level of using of these strategies was
74,3%. The results also showed a statistically significant differences in the level of using these strategies
due to gender. Cognitive and organizational strategies came in favor of females while emotional strategy
came in favor of males. The results showed also statistically significant differences in the level of using
these strategies in favor of the school level (secondary, and university) within cognitive and
organizational strategies. No statistically significant differences was found among the sample in regard
to age.
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تعـ ايقانل َٔ ٠أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثل يف مجٝع

ػرباتٓا املآٚ ،١ٝإمنا ٖ ٛعًُ ١ٝتٓع ِٝإبـاع ،١ٝؾٓشٔ

أًهاٍ ايوًٛى اٱْواْ ،ٞؾُٔ ػ٬ي٘ حيتؿغ ا٭ؾلاؿ

سُٓٝا ْتقنل ً٦ٝا َا ؾإْٓا ْك ّٛبإعاؿ ٠تٓعَٔ ُ٘ٝ

ظُٝع ػرباتِٗ ٚػاكبِٗ ايوابك ١اييت َلٚا بٗا َٔ ػٍ٬

دـٜـ َوتعٓٝني يف فيو بهٌ َا يـٜٓا َٔ ػرباتٓا

َلاسٌ سٝاتِٗ املؼتًؿ ،١ؾٗ ٞتُهٔ اٱْوإ َٔ إؿػاٍ

ايوابك.)Baddeley, 2004( ١

ايتذاكب ٚاـرباتٚ ،تلَٝنٖاَٚ ،عاؾتٗا ٚا٫ستؿاظ
بٗاٚ ،اهرتداعٗا ٚقت اؿادٚ .١تًعب ايقانل ٠ؿٚكا ٖاَا
يف مجٝع فا٫ت ايوًٛى اٱْواْ ،ٞنايتؿاعٌ َع
اٯػلٚ ،ٜٔايهتابٚ ،١ايكلاٚ ،٠٤ا٫هتُاعٚ ،ا٭ٌْط١
ٚاملٗاكات املؼتًؿ ،١سٝح أبـ ٣عًِ ايٓؿى املعليف اٖتُاَا
مبٛٓٛع ايقانل ٠باعتباكْٛ ٙعا َٔ ايعًُٝات ايعكً ١ٝفات
ايع٬ق ١بايعـٜـ َٔ ا٭ٌْط ١ايتعً ٫ٚ ،١ُٝٝتكتِل
أُٖٝتٗا يف اؾاْب ايتعً ُٞٝؾشوب ،بٌ إْٗا ٚه١ًٝ
يكٝاي هًٛى اٱْوإ ،سٝح  ٫ميهٔ ايتعًِ ٚايتعلف
إىل سذِ ايتػري يف هًٛى اٱْوإ ؿ ٕٚايقانل( ٠ايعت،ّٛ
.)2010
ٚتعٛؿ بـاٜات اٖ٫تُاّ بـكاه ١ايقانل ٠إىل أنجل َٔ
( )100عاّٚ ،تٓاٚهلا عًُا ٤ايٓؿى يف اػاٖني كتًؿني;
ا٫ػا ٙا٭ٚ :ٍٚتُجٌ بـكاهات إبٓذٗاٚي

()Ebbinghaus

ايقٜ ٟل ٣إٔ ايقانل ٠ميهٔ إٔ تبشح مبٛٓٛعَٔ ١ٝ
ػ ٍ٬تبوٝط َُٗ ١ايتقنلٚ ،فيو بإعاؿ ٠تهلاك
ه٬هٌ َٔ ايهًُات غري املأيٛؾٚ ،١املكاطع عـمي١
املعٓ ٢بٌهٌ هلٜع ،سٝح ناْت تعلض عً ٢املؿشْٛ
فُٛعات َٔ املكاطع تتأيـ نٌ َٓٗا َٔ (َ )16كطعا،

ٖٓٚاى ايعـٜـ َٔ ايتعلٜؿات ملؿٗ ّٛايقانل ،٠سٝح
ٜعلؾٗا ؾٝذٛتوه )Vygotsky, 2007( ٞعهِ طبٝعتٗا
ٌْٚاطٗا بأْٗا" :اهتؼـاّ اـربات ايوابكٌَٚ ١اكنتٗا
يف ايوًٛى اؿايٖ َٔٚ ،ٞقا املٓطًل تُجٌ ايقانل– ٠
هٛا ٤يف ؿع ١كؿ ايؿعٌ ايجابت أ ٚيف ؿع ١ايتقنل -
ايٌٓاط باملعٓ ٢ايـقٝل هلق ٙايهًُ."١
نُا علف ٖريَإ ( )Hermann, 2009ايقانل٠
بطلٜكتني; ا٭ٚىل بأْٗاَ" :ؿٗ ّٛثابت ْوبٝاٚ ،كنٕ
يًتذاكب املآ ،١ٝأ ٟإٔ ايقنلٜات نٝاْات ثابت١
ًهًت يف املآ ،ٞقابً ١يًٓوٝإ"ٜٚ .لتبط املؿٗ ّٛايجاْٞ
"مبؿٗ ّٛايقانل ٠ايجكاؾ ،١ٝاييت تٓتر ايقنلٜات َٔ
ايتؿاعٌ ايـٜٓاَٝه ٞبني املآٚ ٞاؿآلٜٚ ،تِ بٓاٖ٩ا
ٚاهتػ٬هلا بٌهٌ َوتُلٚ ،ؾكا ٫ستٝادات اؿآل،
ٚتتُٝن مبل ١ْٚايتؿهري".
ٜٚعلف باؿي )Baddeley, 2004( ٞايكـك ٠عً ٢ايتقنل
"بأْٗا ايعًُ ١ٝاييت ٜوتعٝـ ؾٗٝا ايؿلؿ املعًَٛات اييت
استؿغ بٗاْ ٖٞٚ ،تٝذ ١يتؿاعٌ عًُٝيت تلَٝن املعًَٛات
ٚؽنٜٗٓا يف ايقانل."٠

ٜٚتأيـ املكطع ايٛاسـ َٓٗا َٔ ( )3أسلف ،تٌهٌ

أَا أْـكه )Anderson, 2005( ٕٛؾٝعلف ايكـك ٠عً٢

نًُ ١غري َأيٛؾ ١يًُؿشٚ ،ْٛفيو يتذٓب اْتكاٍ أثل

ايتقنل بأْٗا" :قـك ٠ايؿلؿ عً ٢ايتعلف عً ٢سـخ َا

ايتعًِ ايوابل عً ٢ا٭ؿا ٤يف ا٫نتواب ٚا٫هتـعا،٤

ٚاهرتداع٘ هبل يًؿلؿ إٔ تعًُ٘ ب٘ يف فانلت٘".

ٚنإ إبٓذٗاٚي ٜكٝى اينَٔ ايق ٟحيتاد٘ املؿش ْٛيف

ٜٚعلف َايٚ ،ِٝبريَ

انتواب ٖق ٙاملكاطع ٚسؿعٗاٚ ،بعـ َلٚك ؾرتَٔ ٠
اينَٔ ٜطًب َٓ٘ إعاؿ ٠سؿغ ٖق ٙاملكاطع َل ٠أػل٣

()Malim & Birch, 1988

اهرتاتٝذٝات تٌؿري املعًَٛات يف ايقانل ٠عً ٢أْٗا
"ايكلاكات ايعكً ١ٝاييت ٜتؼقٖا ايؿلؿ ملٛادٗ ١املعًَٛات

بٗـف ؼـٜـ اينَٔ ايق ٟحيتاد٘ ؿؿعٗا ،ؾٛدـ إٔ

املكـَ."١

اينَٔ اي٬مّ ؿؿعٗا يف املل ٠ا٭ٚىل ،أَا ا٫ػا ٙايجاْ:ٞ

ٜٚعلؾٗا ( )Ashman & Conway, 1997بأْٗا" ايطلم اييت

اينَٔ اي٬مّ ؿؿغ املكاطع يف املل ٠ايجاْ ١ٝنإ أقٌ َٔ
ؾكـ ؿعا إي ٘ٝدايتٚ ،)Galton( ٕٛطٛك ٙباكتًٝت

((Bartett

يف ٚقت ٫سلٚ ،ؾٜ ٘ٝطًب َٔ ا٭ؾلاؿ إٔ ٜتقنلٚا
ؾكلات ْجل َعكـ ،٠غايبا َا تٓط ٟٛعًَٛ ٢اؿ غري
َأيٛؾٚ ،١قـ بني باكتًٝت إٔ ايتقنل يٝى فلؿ اهتـعا٤

ميهٔ إٔ توتؼـّ يف تٓع ِٝاملعًَٛات ٚإسـاخ ايتهاٌَ
بٗٓٝا ٚبني املعًَٛات ايوابكٚ ١املٛدٛؿ ٠ؾع ٬يف ايقانل٠
بػلض تٝوري ا٫هتؼـاّ اي٬سل هلا".

اْط٬قا َٔ ايتعاكٜـ ايوابكٜ ١علف ايباسح ايقانل:٠

ايتعلف إيٗٝا ٚقٝاهٗا َٔ ػ( ٍ٬اؾلاغٚ ،أب ٛساَـ،

عً ٢أْٗا ايعًُ ١ٝايعكً ١ٝاييت ٜٓتر عٓٗا ؽنٚ ٜٔا٫ستؿاظ

:)2015

باملعًَٛات امللاؿ تجبٝتٗا ،ؿني اهرتداعٗا ؾُٝا بعـ.

ا٫هتـعا :٤خيتّ بتقنل ا٭سـاخ ٚاـربات اييت مت

ٚتعلف اهرتاتٝذ ١ٝؽن ٜٔاملعًَٛات عً ٢أْٗا "فُٛع١

تعًُٗا يف املآ ٞؿٚ ٕٚدٛؿ يًُجريات أ ٚاملٛاقـ اييت أؿت

اٯيٝات ٚاملٗاكات املتعًُٚ ١اييت تٓط ٟٛعً ٢تٛظٝـ

ؿـٚخ ايتعًِ.

ا٭ٌْط ١ايعكً ١ٝأ ٚاملعلؾ ١ٝاملتٓٛعٚ ١ايعًُٝات ايتٓع١ُٝٝ

ايتعلف ٖٛ :أسـ أًهاٍ ايقانل ٖٛٚ ،٠أهٌٗ َٔ

اييت ؼـخ بني عًُٝيت اهتكباٍ املعًَٛات ٚاهتعاؿتٗا
أ ٚتقنلٖا أ ٚبني َـػ٬ت ايقانلٚ ٠كلداتٗا
ٚتعٌُ عً ٢توًٗٗٝا ٚػعًٗا ٌَٛق( "١كمم.)2004 ،
ٜٚعلف هٛيو )Solso, 1995( ٛاهرتاتٝذٝات ؽنٜٔ
املعًَٛات "بأْٗا املعٓٝات اييت ٜوتؼـَٗا ايؿلؿ ينٜاؿ٠
نؿا ٠٤ايتؼنٚ ٜٔا٫هرتداع".
ٚمما هبل اتٔض يًباسح عـّ ا٫تؿام عًٓٚ ٢ع تعلٜـ
قـؿ ٫هرتاتٝذٝات تٌؿري ٚؽن ٜٔاملعًَٛات يف
ايقانلٚ ،٠يهٔ أنـت تًو ايتعاكٜـ ؾُٝا بٗٓٝا عً٢
إٔ ايوًٛى ا٫هرتاتٝذٜ ٞتُٔٔ املؿآً ١بني ايطلم
ٚا٭هايٝب املُهٓ ،١بٗـف اي ٍُٛٛإىل أنجلٖا ؾاعً١ٝ
يف ا٭ؿا ،٤ؾاهتؼـاّ ايؿلؿ ٫هرتاتٝذَٓ ١ٝاهب١
يًُعًَٛات املعلٜ ١ٓٚواعـ عً ٢ا٫ستؿاظ باملعًَٛات

ا٫هتـعا ٤٭ْ٘ ٜعتُـ عًٚ ٢دٛؿ املجري ايق ٟمت تعًُ٘ يف
املآ.ٞ
ا٫ستؿاظٌٜٚ :ري بإٔ املعًَٛات اييت تعًُٗا ايؿلؿ قـ
تٓو ٢بعـ ؾرت َٔ ٠اينَٔ ػُِٛا عٓـ غٝاب ايتـكٜب.
ٌٜٚري آك )Ari, 2006( ٟيف (اؾلاغٚ ،أب ٛساَـ)2015 ،
إىل بعض ايعٛاٌَ اييت ت٪ثل أٜٔا يف عًُ ١ٝايتقنل َٓٗا:
عًُ ١ٝتلَٝن ايبٝاْات يف ايقانل ٠ط ١ًٜٛاملـ ،٣سٝح ٫
ميهٔ تقنل املعًَٛات إ ٫إفا مت تلَٝنٖا عً ٢مٛ
ؾعاٍ .سٝح إٕ تقنل املٗاكات ايٓؿى سلن ١ٝأهٌٗ َٔ
تقنل ايبٝاْات اجمللؿٚ .٠عاٌَ ايهـ ايكبًٚ ٞايبعـ،ٟ
سٝح ٌٜري ايهـ ايكبً ٞإىل تأثل املعًَٛات املتعًُ١
سـٜجا يـ ٣ايؿلؿٚ ،حيـخ بُٗٓٝا تـاػٌ ٚتؿاعٌ ٪ٜؿٟ
إىل ُعٛب ١تقنل ايِعٛبات اؾـٜـ ،٠أ ٟإٔ املعًَٛات

٭نرب ؾرت ٠ممهٓٚ ١هٗٛي ١اهرتداعٗا بعـ فيو.

ايكـمي ١تعٝل املعًَٛات اؾـٜـٚ .٠حيـخ ايهـ ايبعـٟ

ٚمتل ايقانل ٠بعـَ ٠لاسٌ; َٖ ٞلسً ١ايرتَٝن :سٝح

عٓـَا ت٪ثل املعًَٛات املهتوب ١يف ٚقت هابل يـ ٣ايؿلؿ

ٜتِ ؾٗٝا توذ ٌٝاملعًَٛات ٚإؿػاهلا إىل ايقانل،٠

(اؾلاغٚ ،أب ٛساَـ.)2015 ،

ٚؽتّ بإعطاَ ٤عاْ ٞيًُجريات اؿو ١ٝاؾـٜـَٔ ٠

ٜٚعـ اؿؿغ أسـ ايطلم اييت هاعـت عً ٢منٚ ٛاهتُلاك

ػ ٍ٬عًُٝات ايتوُٝع ٚايتهلاك ٚايتٓعٚ ِٝايتًؼ.ّٝ
َٚلسً ١ايتؼنَ ٖٞٚ :ٜٔلسً ١اؿؿاظ عً ٢املعًَٛات عً٢
َل اينَٔٚ ،توِ ٖق ٙامللسً ١إىل ْعاَني َٔ ايتؼن;ٜٔ
ا٭ْ ٍٚعاّ ايتؼن ٜٔامل٪قت يف ايقانل ٠قِري ٠املـ.٣
ٚايجاْْ ٞعاّ ػٗٝن املعًَٛات ٚتٓعُٗٝا يف ايقانل٠
ط ١ًٜٛاملـَٚ .٣لسً ١ايتقنل ٚا٫هرتداعَ ٖٞٚ :لسً١
اٱتِاٍ باملعًَٛات ٚاـربات ايوابك ١اييت تلَٝنٖا
ٚؽنٜٗٓا يف ايقانل ٠ايـاٚ .١ُ٥ا٫هرتداع ٖ ٛعح عٔ
املعًَٛات يف ػناْات ايقانلٚ ٠اهتعاؿتٗا عًً ٢هٌ
اهتذاب ١ظاٖل.)Baddeley, 2004( ١ٜ

ٚاعتُاؿا عً ٢ؿكاهات ايعًُاٚ ٤املؼتِني يف فاٍ
ايقانل ٠مت ؼـٜـ أًهاٍ ث٬ث ١يًقانلٚ ،٠ميهٔ

املعلؾ ١اٱْواْٚ ،١ٝنٌ ؾلؿ حيتاز إىل ػًؿ ١ٝهابك ١تُٓٛ
ٚتتطٛك ٚتتشكل يف مجٝع ً ٕٚ٪اؿٝا ،٠نُا ؿعا إي" ٘ٝ
ؿ "ٟٜٛسٝح قاٍ "حيتاز ايتَٝ٬ق ؿاُ٥ا إىل تقنل َا
تعًَُٚ ،ٙٛا قـ ٜهْٛٛا سؿع ٙٛعٔ ظٗل قًب ،ؾُٔ أدٌ
ته ٜٔٛؾلض عًُ ٞأ ٚسٌ يًٌُهً ١ته ٕٛاؿاد ١إىل
اهتـعا ٤قت ٣ٛحيتٌُ إٔ ٜه ٕٛقـ مت سؿع٘ يف
ايقانلَ ٠وبكا" (أَني إبلاٖ.)2009 ،ِٝ
ٚقـ ًٗـت ؾرت ٠ايتوعٓٝات َٔ ايكلٕ ايعٌلَٚ ٜٔا بعـٖا
اٖتُاَا ٚآشا بـكاه ١ايكلإٓ ايهلٚ ِٜسؿع٘ ٚع٬قت٘
ببعض املتػريات املؼتًؿ َٔ ،١ػ ٍ٬ايعـٜـ َٔ ايـكاهات
ٚايبشٛخ اييت تًُٛت يف فًُٗا إٔ ايتًُٝق (اؿاؾغ
يبعض هٛك ايكلإٓ ايهلٜ )ِٜتُٝن عٔ غري ٙبايؿِٗ
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ايًػٚ ،ٟٛقـكت٘ عً ٢ايتقنلٚ ،ايط٬ق ١ايًؿعٚ ١ٝإؿكاى

يف عًُ ١ٝا٫هرتداع ٜعهى َ ٌٝاملؿش ْٛايقاتٞ

ايع٬قات ايًػٚ ،١ٜٛايِٝاغ ١ايوً ١ُٝيًذٌُ ،باٱٓاؾ١

يًُؼلدات ٚقـ اهتؼـّ ايباسح عَ ١ٓٝكـاكٖا

إىل ؼؤ َوتٛا ٙيف ايكٛاعـ ٚاهلذا َٔٚ ،٤ثِ اكتؿاع

( )186طايبا َٔ أعُاك مََٓٚ ١ٝوتٜٛات ؿكاه١ٝ

َوت ٣ٛايُٓ ٛايًػ ٟٛيـ.ٜ٘

كتًؿ ،١سٝح قاّ ايباسح بتُِ ِٝقاَ ١ُ٥هَٔ ١ْٛ

ٚملا يًُوًِ َٔ ا٭دل ٚايجٛاب ايق ٟأعـ ي٘  ّٜٛايكٝاَ١

ث٬ثني نًُٚ ،١ؾكا ٭هى قـؿَ ٠جٌ اًرتاط عـؿ

عٓـ قلاٚ ٠٤سؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜسٝح ٜك ٍٛايلهٍٛ
(ْ) َٔ« :قلأ سلؾا َٔ نتاب اهلل ؾً٘ ب٘ سوٓ١
ٚاؿوٓ ١بعٌل أَجاهلا ٫ ،أق ٍٛأمل سلف ٚإمنا أيـ
سلف  ّ٫ٚسلف  َِٝٚسلف» (ا٭يباَْٚ .)1998 ،ٞناٜا
ا٫هتعٗاك ٚاؿؿغ يٝوت يف ايٓٛاس ٞايعِب ١ٝؾكط،
ٚإمنا ؾٛا٥ـ ٙيًكًب ٚايقانلٚ ٠ايعكٌ أٜٔا ،سٝح ٪ٜؿٟ
اؿؿغ إىل تُٓ ١ٝػٜ٬ا املؽ بطلٜك ٫ ١ميهٔ يٌ ٤ٞآػل
إٔ ٜؿعًٗا َٔ ،ػ ٍ٬عٌُ ٬ُٚت بني اـٜ٬ا ايعِب١ٝ
ٜٓتر عٓٗا ًبه ١اتِا٫ت عِبٖ ،١ٝق ٙايٌبهٖٞ ١
اييت تبين أهاهٝات ايقناٚ ،٤إفا مل ٜهٔ سؿغ املٛاؿ
ٚاهتعٗاكٖا قٜٛا أ ٚمل ٜعنم باْتعاّ ؾإْ٘ هٝؿكـٚ ،تبـأ
اي٬ُٛت ايعِب ١ٝيف ا٫مواك

(.)Pudewa, 2005

سلٚف ايهًُات املوتؼـَٚ ١عـّ اكتباط ايهًُات
مبشت ٣ٛؿكاه ٞهابل ٚحيت ٟٛبعٔٗا عً ٢منط ع٥٬كٞ
ٜه ْ٘ٛاملؿشٚ ،ْٛاهتؼـاّ ايباسح اػتباك "ت"

(test-

ٚ )Tؼً ٌٝايتبا ٜٔأساؿ ٟا٫ػاَٚ ٙعاٌَ ا٫كتباط
بريه ٕٛيًتشكل َٔ ايؿلٓٝاتٚ ،ت ٌُٛايباسح إىل إٔ
طلٜكَ ١عاؾ ١ايٌؼّ يًُاؿ ٠املوتعًُٚ ١نٝؿ١ٝ
اهتكباي٘ ٚػٗٝنٚ ٙؽن ٜ٘ٓيًُعًَٛات تٌهٌ أُٖ١ٝ
نبري ٠يف ؼـٜـ َعـٍ ايتقنل اي٬سل يًُعًَٛات،
ٚاكتؿاع َعـٍ اهرتداع ايؿكلات اييت تكع يف بـا١ٜ
ْٗٚا ١ٜايهًُات ٚإٔ تلتٝب علض املاؿ ٠املتعًُ٪ٜ ١ثل
تأثريا َتبآٜا عًَ ٢عـٍ اهرتداع ايؿلؿ هلا.
ٚأدل ٣ايعاُِ ( )1999ؿكاهٖ ١ـؾت إىل تكِٜٛ

ٜٚوتطٝع اٱْوإ عٔ طلٜل ايتُلٜٓات املوتُل ٠يًُؽ إٔ

طلم تـكٜى ايكلإٓ ايهل ِٜيف َـاكي ؼؿٝغ

حياؾغ عًٖ ٢ق ٙا٫تِا٫ت ايعِب ،١ٝؾإفا سؿغ اٱْوإ

ايكلإٓ ايهل ِٜباملًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿٚ ،١ٜقـ

هٛك َٔ ٠ايكلإٓ ايهلٚ ِٜؿا ّٚعًَ ٢لادعتٗا باهتُلاك،

اهتؼـّ ايباسح اٱهتباْ ١نأؿا ٠يبشج٘ٚ ،اًتًُت

ؾإٕ فيو ٜكَ ّٛواكات ايقانل ٠اـاُ ١بٗا ؾٝهَٔ ٕٛ

عً ٢هت ١عٌلَٗ ٠اكٚٚ ٠معت عًٌَ )26( ٢لؾا

ايِعب ْوٝاْٗا (ًت.)2003 ،ٟٛٝ

يًتٛع ١ٝاٱه َٔٚ ١َٝ٬أِٖ ْتا٥ذ٘ :إٔ ْوب ١نبري٠

ٚؽن ٜٔاملعًَٛات يف ػٜ٬ا ايـَاؽ ٜتِ ٚؾل ْعاّ

َٔ َعًُ ٞايكلإٓ ايهلٜ ِٜكتِل ٕٚعً ٢اهتؼـاّ

تلانَُ ٞتواكع ،ؾايِؿش ١ا٭ٚىل ؼتاز مَٓا ط،٬ٜٛ
ٚايِؿش ١ايجاْ ١ٝؼتاز مَٓا أقٌ ٖٚهقا ست ٢تٌِ إىل
َلسًٜ ١ه ٕٛؾٗٝا اؿؿغ عًُ ١ٝممتع ١دـا ٚهًٗ ١دـا.
ٚيقيو ٜك ٍٛتعاىلٚ ﴿:يكـ ٜولْا ايكلإٓ يًقنل ؾٌٗ َٔ
َـنل ﴾ طايكُل17 :ص.
ٚيف ٖقا ايِـؿ أٓٚشت ؿكاه ١اينٜات ( )1986اييت
ٖـؾت إىل ايهٌـ عٔ أثل ايتهلاك بأثل َوت٣ٛ
َعاؾٚ ١ػٗٝن املعًَٛات عً٢
ٚايتقنل
(ا٫هرتداع)

ٚايتعلف

عً٢

َـ٣

عًُٝيت

اؿؿغ

َعـٍ

ايتقنل

مبوتٜٛات ػٗٝن املعًَٛات ظاَع١

املِٓٛك ٠مبِل ،نُا ٖـؾت ايـكاه ١إىل ايتعلف
عً ٢بعض ايعٛاٌَ اييت ت٪ثل عًَ ٢عـٍ اؿؿغ
ٚايتقنل ٚايتعلف عًَ ٢ا إفا نإ ٖٓاى اتوام

طلٜكٚ ١اسـ ٠يًتـكٜىٚ ،قًْٚ ١ـك ٠ايٛهاٌ٥
ايتعً ١ُٝٝاييت ؽـّ ايكلإٓٚ ،إٔ َوت ٣ٛتأٌٖٝ
َعًُ ٞايكلإٓ ايهل ِٜقِٛك ٠بني (،)%9ٚ %14
 َٔٚأِٖ َا أُٚت ب٘ ايـكاه :١تهجٝـ ايـٚكات
ايتـكٜب١ٝ

ملعًُٞ

بايٛهاٌ٥

ايتعً١ُٝٝ

ايكلإٓ
يف

ايهل،ِٜ
تـكٜى

اٖ٫تُاّ

ايكلإٓ ايهلِٜ

ٓٚلٚكٚ ٠دٛؿ َعٌُ يًت ٠ٚ٬يف َـاكي ؼؿٝغ
ايكلإٓ.
ٚقاّ ايعكٝـ )2000( ٟبـكاهٖ ١ـؾت إىل ايتعلف
عًٚ ٢اقع سؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜيـ ٣ط٬ب
امللسً ١ايجاْ ١ٜٛمبـاكي ؼؿٝغ ايكلإٓ ايهل،ِٜ
ٚايتعلف عً ٢أهباب بكا ٤أ ٚعـّ بكا ٤سؿغ
ايكلإٓ ايهل ِٜيـ ٣ط٬ب امللسً ١ايجاْ ١ٜٛمبـاكي

ؼؿٝغ ايكلإٓ ايهلٚ .ِٜاهتؼـَت ايـكاه ١املٓٗر

ْتا٥ر ايـكاه ١إىل عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم يف اهرتاتٝذٝات

ايُٛؿ ٞيتشكٝل أٖـاف ايـكاه ٚ ١تهْٛت ع١ٓٝ

تٌؿري املعًَٛات يف ايقانل ٠يـ ٣أؾلاؿ ع ١ٓٝايبشح

ايـكاهَ )22( َٔ ١عًُا ملكلك ايكلإٓ ايهلٚ ِٜ

(تَٝ٬ق امللسً ١اٱعـاؿ – ١ٜتَٝ٬ق امللسً ١ايجاْ)١ٜٛ

ايعً ّٛايٌلع )85(ٚ ،١ٝطايبا َٔ ط٬ب ايِـ

ػ٬ف ْٛع املُٗٚ ،١اؾٓىْٛٚ ،ع ا٫هرتاتٝذ١ٝ

ايجايح

بامللسً١

ايجاْ١ٜٛ

مبـ١ٜٓ

ايلٜاض

ٚبٓٝت

ايٓتا٥ر تـَْ ٞوت ٣ٛاؿؿغ يـ ٣ط٬ب ايِـ
ايجايح ايجاْ ٟٛمبـاكي ؼؿٝغ ايكلإٓ ايهلِٜ
مبٓطك ١ايلٜاض ،نُا أظٗلت ايٓتا٥ر َٔ أِٖ
أهباب عـّ بكا ٤سؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜيـ ٣ط٬ب
امللسً ١ايجاْ ١ٜٛمبـاكي ؼؿٝغ ايكلإٓ ايهلَٔ ِٜ
ٚدْٗ ١عل ايط٬ب ٚاملعًُني عـّ تؿوري  ٚتٝٓٛض
اٯٜات املكلك ٠يًشؿغٚ ،عـّ اهتؼـاّ طلم
تـكٜى ؾعاي ١ؿؿغ اٯٜات املكلك.٠
أَا ؿكاه ١ناكْٚ ٞيٝؿٔ

املوتؼـَ.١
ٖٚـؾت ؿكاه ١نٌ َٔ اينغٚ ٍٛاينغ )2003( ٍٛإىل
ايهٌـ عٔ ا٫هرتاتٝذٝات اييت ٜوتؼـَٗا طًب ١داَع١
َ٪ت ١يف تعنٜن قـكتِٗ عً ٢ا٫ستؿاظ باملعًَٛات يتوٌٗٝ
تقنلٖا ٚع٬ق ١فيو بعـؿ َٔ املتػريات ،تهْٛت ع١ٓٝ
ايـكاه )300( َٔ ١طايب ٚطايب ١مت اػتٝاكِٖ عٌٛاٝ٥ا
َٔ ؽِِات َٚوتٜٛات كتًؿ ١يف اؾاَعٚ .١قـ أًاكت
ايٓتا٥ر إىل إٔ َععِ ا٫هرتاتٝذٝات اييت ٜوتؼـَٗا طًب١
داَع٪َ ١ت ١يف تعنٜن ا٫ستؿاظ يـ ِٜٗتلنن عً ٢ايتعاٌَ

()Carney & Levin, 2000

َع املعًَٛات عً ٢م ٛدنٜٛ ٫ٚ ،ٞ٥دـ تبا ٜٔيف َوت٣ٛ

ٖـؾت إىل املكاكْ ١بني إهرتاتٝذ ١ٝايهًُ ١املؿتاس١ٝ

اهتؼـاَٗا تبعا ملتػريات اؾٓى ٚايتؼِّ َٚوت٣ٛ

ٚإهرتاتٝذ ١ٝايتؼ ٌٝيف ايتأثري عً ٢ايتقنل قِري ٚطٌٜٛ

ايـكاه ،١ؾُٝا بٓٝت ايٓتا٥ر ٚدٛؿ تبا ٜٔيف اهتؼـاّ

املـ .٣تهْٛت ع ١ٓٝايـكاه )53( َٔ ١تًُٝقا قوُت

ا٫هرتاتٝذٝات تبعا ملتػري امل ٌٖ٪ايعًُٚ ٞفيو يِاحل

عٌٛاٝ٥ا يف ث٬خ فُٛعات ا٭ٚىل توتؼـّ إهرتاتٝذ١ٝ

طًب ١ؿبً ّٛايرتبٚ .١ٝؾُٝا ٜتعًل بتشـٜـ أِٖ

ايهًُ ١املؿتاسٚ ١ٝايجاْ ١ٝتوتؼـّ إهرتاتٝذ ١ٝايتؼٌٝ

ا٫هرتاتٝذٝات اهتؼـاَا َٔ قبٌ ايطًب ١ؾكـ متجًت يف

ٚايجايج ١اعتربت نُذُٛعٓ ١ابط ١تٌري هلا ايتعًُٝات

ٓٚع ػطٛط ؼت ا٭دنا ٤املُٗ ١يف املاؿٚ ،٠ايتوُٝع

بٔلٚك ٠سؿغ املعًَٛات املكـَ ١بـ ٕٚإٔ حيـؿ هلا أٟ

ايقاتٚ ٞؼـٜـ ا٭ؾهاك ايلٝ٥وٓٚٚ ١ٝعٗا يف مجٌ،

إهرتاتٝذ ١ٝي٬هتؼـاّٚ .متجًت املُٗ ١يف تعًِ ا٫كتباط

ٚكبط ا٭ؾهاك َع بعٔٗا ايبعضٚ ،تؿوري املعًَٛات

بني ( )28مٚز َٔ أمٚاز ايهًُات (ايِٛكٚ ٠اهِ ُاسب

ٚاهتؼ ْ٬املعٓ .٢بُٓٝا متجًت ا٫هرتاتٝذٝات ا٭قٌ

ايِٛكٚ )٠أًاكت ْتا٥ر ايـكاه ١إىل تؿٛم اجملُٛع ١ا٭ٚىل

أُٖ ١ٝيف ٓٚع املاؿ ٠يف كططات تٓعٚ ،١ُٝٝاهتؼـاّ

ٚايجاْ ١ٝيف ايتقنل قِري ٚط ٌٜٛا٭َـ عً ٢اجملُٛع١

بعض ايٛها ٌ٥ايتعً ١ُٝٝيتوٗ ٌٝاؿؿغٚ ،كبط أدنا٤

ايجايج ،١نُا بٓٝت ايٓتا٥ر عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي ١يف تأثري

املاؿ ٠ببعض املٗاكات اؿلنٓٚٚ ،١ٝع أه ١ً٦عً ٢املاؿ٠

إهرتاتٝذ ١ٝايهًُ ١املؿتاسٚ ١ٝإهرتاتٝذ ١ٝايتؼ ٌٝعً٢

ٚاٱداب ١عٓٗاَٚ ،كاكْ ١املاؿَ ٠ع َٛاؿ أػل.٣

ايتقنل قِري ٚط ٌٜٛا٭َـ.

أَا ؿكاه ١كمم ( )2004ؾٗـؾت ايتعلف إىل إعـاؿ

ٚقاّ كًٛإ ( )2003بـكاهٖ ١ـؾت ايتعلف عً ٢ايؿلٚم

بلْاَر ا٫هرتاتٝذٝات ػٗٝن ٚتٓع ِٝاملعًَٛات

يف اهرتاتٝذٝات تٌؿري املعًَٛات يف ايقانلٚ ٠تأثري ٙعً٢

ٚا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا يف ٓ ٤ٛأسـخ ايٓعلٜات اييت

ا٭ؿا ٤يف املٗاّ ايًؿعٚ ١ٝايٌهً ١ٝتبعا ملتػري اؾٓى

تٓاٚيت َٗاكات ايتعًِ ٚا٫هتقناك بايتٓعٚ ِٝايتٓعري

(فنٛك ،إْاخ) ٚامللسً ١ا٭هاه( ١ٝإعـاؿ ،ٟثاْ)ٟٛ

ٚايهٌـ عٔ ؾاعً ١ٝبلْاَر ا٫هرتاتٝذٝات ػٗٝن

مبٓطك ١ايٛاؿٚ ،ٟنقيو ايؿلٚم بني اهرتاتٝذٝات تٌؿري

ٚتٓع ِٝاملعًَٛات يـ ٣فُٛعات ايط٬ب ٚايطايبات

املعًَٛات يف ايقانل ٠يـ ٣ط٬ب ع ١ٓٝايبشح تبعا

يف َٗاكات ايتعًِ ٚا٫هتقناكٚ ،تهْٛت ع١ٓٝ

٫ػت٬ف ْٛع املَُٗ( ١كاطع يؿع ١ٝعـمي ١املعٓ١َُٗٚ ،٢

ايـكاه )194( َٔ ١طايبا ٚطايب َٔ ١نً ١ٝايرتب١ٝ

ا٭يؿاظ اجمللؿ ،٠ا٭يؿاظ ايعٝاْٚ ،١ٝا٭ًهاٍ)ٚ .أًاكت

مبِل ٚاهتؼـّ ايباسح بلْاَر اهرتاتٝذٝات
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ػٗٝن املعًَٛات َٔ إعـاؿ ايباسحَٚ ،كٝاي َٗاكات

ٚدٛؿ ؾلٚم يف اهتؼـاّ ٖق ٙا٫هرتاتٝذٝات تبعا ملتػريات

ايتعًِ ٚا٫هتقناك إعـاؿ ايباسح َٚكٝاي ا٫ػاٙ

اؾٓى ٚايعُل ٚايتؼِّ ْٛٚع املٗٓ.١

م ٛايعً ّٛايرتب ١ٜٛإعـاؿ ايباسحَٚ ،كٝاي اٱلام

أَا ؿكاه ١املػاَو )2005( ٞؾكـ ٖـؾت ايتعلف إىل أثل

ا٭ناؿمي َٔ ٞإعـاؿ ايباسح ٚقٝاي ايوع ١ايعكً١ٝ
َٔ إعـاؿ ايعامل ايهٓـ ٟدإ باههً ،ْٞٛٝسٝح
ْكً٘ إىل ايعلب ١ٝإهعاؿ ايبٓا ٚمحـ ٟايبٓا()1990
ٚقاّ ايباسح باهتؼـاّ أهًٛب املكاكْ ١ايطلؾ١ٝ
َٚعاٌَ أيؿا نلْٚباؾ ٚاػتباكات ٚأهًٛب ؼًٌٝ
ايتبا ٜٔايجٓا ٞ٥ا٫ػاٚ 2×2 ٙأهًٛب ؼً ٌٝايتبأٜ
ايعاًَٚ 2×3ٞت ٌُٛايباسح إىل عـّ ٚدٛؿ تأثري
يهٌ َٔ اؾٓى ْٛٚع ١ٝاجملُٛع ١يف ايتبأٜ
ايهً ٞيـكدات املكٝاي َٗاكات ايتعًِ ٚا٫هتقناك
ٚا٫ػا ٙيًُٛاؿ ايرتبٚ ١ٜٛا٫ػا ٙا٭ناؿميٚٚ ،ٞدٛؿ
تأثري ؿاٍ يهٌ َٔ اؾٓى ْٛٚع ١ٝاجملُٛع ١يف
ايتبا ٜٔايهً ٞيـكدات َكاٜٝى َٗاكات ايتعًِ
ٚا٫هتقناك ٚا٫ػا ٙم ٛاملٛاؿ ايرتبٚ ١ٜٛاٱلام
ا٭ناؿميٚٚ ،ٞدٛؿ تأثري ؿاٍ يًتؿاعٌ بني اؾٓى
ْٛٚع١ٝ

اجملُٛع١

يف

ايتبأٜ

ايهًٞ

يـكدات

ا٫ػتباك ٚمجٝع َكاٜٝى َتػريات ايـكاهٚٚ ١دٛؿ
ؾلٚم بني ؿكدات فُٛعات ايتطبٝل ايكبًٞ
ٚايبعـ ٟيًُذُٛعات ائابط ١يـ ٣نٌ َٔ ايط٬ب
ٚايطايبات يف نٌ َتػريات ايـكاهٚ ١نقيو
ت ٌُٛايباسح إىل ؾعاي ١ٝايربْاَر بايٓوب ١يًطايبات
أنجل َٔ ايط٬بٚٚ ،دٛؿ تأثري ؿاٍ يًتؿاعٌ بني
اؾٓى ٚايوع ١ايعكً ١ٝيف ايتبا ٜٔايهً ٞيـكدات
مجٝع املكاٜٝى َتػريات ايـكاه.١
ٖٚـؾت ؿكاه ١بَٚ ٌٝافك

()Bell, & Mather, 2005

ايتعلف إىل ايتك ِٝٝايتكًٝـ ٟيًقانلٚ ٠ايكـك ٠عً٢
ا٫ستؿاظ باملعًَٛات ٚتقنلٖا .تهْٛت ع ١ٓٝايـكاه١
َٔ ( )422ؾلؿا َٔ ؾ٦ات عُل ١ٜكتًؿٚ ،١أظٗلت ايٓتا٥ر
إٔ أِٖ ا٫هرتاتٝذٝات املوتؼـَ ١يتٌٓٝط ايقانل ٠يـ٣
أؾلاؿ ايـكاه ١أهًٛب ايتًؼٚ ّٝايتـٚ ،ٜٔٚاهتؼْ٬
ا٭ؾهاك ٚاملؿاٖٚ ،ِٝإبلام أؾهاك أهاه ١ٝبٓٛع
ػطٛطٓٚٚ ،ع إًاكات ٚكتِلاتٚ ،كبط ا٭دناَ ٤ع
بعٔٗا ايبعض َٔٚ ،دٗ ١أػل ٣أظٗلت ايٓتا٥ر عـّ

سؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜعً ٢ايتشِ ٌٝايـكاه ٞبامللسً١
اؾاَعٚ .١ٝتهْٛت ايع )40( َٔ ١ٓٝطايبا ٜـكه ٕٛيف
نً ١ٝايـعٚ ٠ٛأُ ٍٛايـ ٜٔباؾاَع ١اٱه ١َٝ٬باملـ١ٜٓ
املٓٛكِْ ،٠ؿِٗ حيؿع ٕٛايكلإٓ ناَٚ ،٬ايِٓـ اٯػل
غري ساؾعنيٚ ،بعـ تؿلٜؼ ايٓتا٥ر ايبشح ٚؼًًٗٝٝا تبني
إٔ َتٛهط ؿكدات ايط٬ب اؿاؾعني أعًَ َٔ ٢تٛهط
ؿكدات ايط٬ب غري اؿاؾعنيٚ ،يهٔ يٝوت ؿاي١
إسِاٝ٥اٚٚ .دٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥يف املعـٍ
ايرتانُ( ٞايتشِ ٌٝايـكاه )ٞيِاحل ايط٬ب
اؿاؾعني يًكلإٓ ايهل.ِٜ
ٖٚـؾت ؿكاه ١ايكـٜل )2007( ٟايتعلف إىل ؾعاي١ٝ
اهتؼـاّ ايربف ١ٝاؿاهٛب ١ٝيف سؿغ ايكلإٓ
ايهلٚ ِٜا٫ستؿاظ بايتعًِ يـ ٣تَٝ٬ق ايِـ
ايواؿي ا٫بتـاٚ ،ٞ٥قـ اهتؼـّ ايباسح املٓٗر
ايتذلٜيب ٱدلا ٤ايبشحٚ ،تهْٛت ع ١ٓٝايبشح
َٔ ( )50طايبا َٔ ط٬ب ايِـ ايواؿي ا٫بتـاٞ٥
ٚاييت اػتريت بطلٜك ١عٌٛا،١ٝ٥سٝح قوُت ايع١ٓٝ
بايتوا ٟٚإىل فُٛعتني ٓابط ١تـكي احملت٣ٛ
بايطلٜك ١ايتكًٝـٚ ١ٜأػل ٣ػلٜب ١ٝتـكي احملت ٣ٛفات٘
عٔ طلٜل ايربفٝات اؿاهٛبٚ ١ٝقـ أدل ٟايبشح يف
َـكه ١دبٌ ايلمح ١ا٫بتـا ١ٝ٥ايلا٥ـ ٠بايلٜاضٚ .قـ
بٓٝت ْتا٥ر ايبشح إىل عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي١
إسِا ١ٝ٥بني َتٛهط ؿكدات ط٬ب اجملُٛع ١ايتذلٜب١ٝ
َٚتٛهط ؿكدات ط٬ب اجملُٛع ١ائابط ١يف ا٫ػتباك
ايبعـ ٟيف َٗاكات اؿؿغ ا٭كبع إمجاٚ ٫تؿِ٬ٝ
(ايًشٔ ،ايتذٜٛـ ،ايرتت ،ٌٝاْ٫ط٬م) .نُا بٓٝت ْتا٥ر
ايبشح عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بني
َتٛهط ؿكدات ط٬ب اجملُٛع ١ايتذلٜبَٚ ١ٝتٛهط
ؿكدات ط٬ب اجملُٛع ١ائابط ١يف ا٫ػتباك ايبعـٟ
امل٪دٌ يف َٗاكات اؿؿغ ا٭كبع (ايًشٔ ،ايتذٜٛـ،
ايرتت ،ٌٝاْ٫ط٬م) ٫ػتباك ا٫ستؿاظ بايتعًِ.

ٚأدل ٣بلنات ( )2010ؿكاهٖ ١ـؾت ايهٌـ عٔ أِٖ

ٚائابطٚ ،١يتشً ٌٝايٓتا٥ر مت اهتؼـاّ املتٛهطات

اهرتاتٝذٝات تٌٓٝط ايقانل ٠اييت ٜوتؼـَٗا طًب١

اؿوابٚ ١ٝا٫ملاؾات املعٝاكٚ ١ٜاػتباك (ت) ٚاػتباك

داَع ١ايكـي املؿتٛسَٓ- ١طك ١طٛيهلّ ايتعً- ١ُٝٝ

يٝؿٝرت َٚعاؿي ١نٛؿك ،سٝح بٓٝت ايٓتا٥ر أْ٘ تٛدـ ؾلٚم

يتعنٜن قـكتِٗ عً ٢ا٫ستؿاظ باملعًَٛات يتوٗ ٌٝعًُ١ٝ

فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بني اجملُٛعتني ائابطٚ ١ايتذلٜب١ٝ

تقنلٖا ٫سكاٚ ،ع٬ق ١فيو مبتػريات اؾٓى

يف ايتطبٝل ايبعـ ٟيًُ٬سع ١عٓـ نٌ َٗاكَٗ َٔ ٠اكات

ٚايتؼِّ َٚوت ٣ٛايتشِ ٌٝا٭ناؿمي .ٞتهْٛت ع١ٓٝ

سؿغ ايكلإٓ ايهل( ِٜا٫هتٝعاب ،ايرتت ،ٌٝايتناّ آؿاب

ايـكاه )232( َٔ ١طايبا ٚطايب ١مت اػتٝاكِٖ بطلق١

ت ٠ٚ٬ايكلإٓ ،ايتذٜٛـ) ٚعٓـ ايـكد ١ايهً ١ٝهلقٙ

ايع ١ٓٝايطبك ١ٝايعٌٛا ١ٝ٥تبعا ملتػري ٟاؾٓى ٚايتؼِّ،

املٗاكات ،نُا بٓٝت ايٓتا٥ر أْ٘  ٫تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي١

أظٗلت ْتا٥ر ايـكاه ١بعـ ؼً ٌٝاهتذابات أؾلاؿٖا عً٢

إسِا ١ٝ٥بني َتٛهط ؿكدات تًُٝقات اجملُٛع١

ؾكلات ا٭ؿا ٠املعـ ٠هلقا ايػلض ٚامله )25( َٔ ١ْٛؾكل،٠

ايتذلٜب ١ٝيف ايتطبٝل ايبعـ ٟا٭َٚ ،ٍٚتٛهط ؿكدات

اييت متجٌ نٌ َٓٗا إهرتاتٝذ َٔ ١ٝاهرتاتٝذٝات تٌٓٝط

تًُٝقات اجملُٛع ١ايتذلٜب ١ٝيف ايتطبٝل ايبعـ ٟايجاْٞ

ايقانلٚ ٠تبني إٔ َوت ٣ٛاهتؼـاّ ايطًب٫ ١هرتاتٝذٝات

عٓـ نٌ َٗاكَٗ َٔ ٠اكات سؿغ ايكلإٓ ايهلِٜ

تٌٓٝط ايقانل ٠نإ َتٛهطاٚ ،إٔ ا٫هرتاتٝذٝات

(ا٫هتٝعاب ،ايرتت ،ٌٝايتناّ آؿاب ت ٠ٚ٬ايكلإٓ،

اـُى ا٭نجل ًٛٝعا ٚاهتؼـاَا يـ ٣ايطًب ١نإ عً٢

ايتذٜٛـ)ٚ ،يًـكد ١ايهً ١ٝهلق ٙاملٗاكات فتُع.١

ايرتتٝبٓٚ :ع ػطٛط ؼت ا٭دنا ٤املُٗ ١يف املاؿ،٠

ٖٚـؾت ؿكاه ١هًُإ ( )2013ايتعلف عًَ ٢هْٛات َا

ٓٚٚع أ ٚكتِلات عً ٢ا٭دنا ٤امللاؿ سؿعٗا،
ٚايـكاه ١املٛمع ١عً ٢ؾرتات ٜتؼًًٗا كاس ١قِريٚ ،٠ؾِٗ
ا٭ؾهاك ا٭هاه ١ٝبـٍ سؿعٗا ُُاٚ ،كبط أدنا ٤املاؿ٠
َع بعٔٗا ايبعض َٔٚ .دٗ ١أػل ٣بٓٝت ايٓتا٥ر عـّ
ٚدٛؿ ؾلٚم دٖٛل ١ٜيف َوت ٣ٛاهتؼـاّ ٖقٙ
ا٫هرتاتٝذٝات تعن ٣ملتػريات اؾٓى ٚايتؼِّ
ٚايتشِ ٌٝا٭ناؿميٚ .ٞيف ٖٓ ٤ٛق ٙايٓتا٥ر َٓٚاقٌتٗا
مت اقرتاغ بعض ايتُٝٛات نإ أُٖٗا َطايبٚ ١ماك٠
ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايعاي ٞايعٌُ عً ٢تٛؾري ؾلْ ايتـكٜب
يًُعًُني يف َلسًَ ١ا قبٌ ايتعً ِٝاؾاَع٫ ٞنتواب
َٗاكات ػاُ ١تواعـِٖ يف تـكٜب ايطًب ١عًَٗ ٢اك٠

ٚكا ٤ايقانلٚ ٠ع٬قتٗا باهرتاتٝذٝات ايتقنل عٓـ
ايطًب ١يف َـاكي املتُٝنٚ ٜٔغريِٖ ظاَع ١بػـاؿ،
ٚيتشكٝل ٖـف ايـكاه ١ؾكـ تبٓت ايباسجَ ١كٝاي
َهْٛات َا ٚكا ٤ايقانل ٠يعع (ٖريتنٚز ٚؿٜهوٕٛ
 )Hertzog, Dixon ٚ1988ته ٕٛاملكٝاي َٔ هبع١
َهْٛات (اٱهرتاتٝذ ،١ٝاملُٗ ،١ايوع ١أ ٚايكـك،٠
ايتػري ،ايكًل ،اٱلام ،امللنن)  108( ٚؾكلٚ ،)٠قاَت
ايباسج ١ببٓاَ ٤كٝاي اهرتاتٝذٝات ايتقنل ٜٚتهَٔ ٕٛ
أكبع ١أْٛاع َٔ ا٫هرتاتٝذٝات (ايتوُٝع ،ايتٓع،ِٝ
ايتؼ ،ٌٝايتٝٓٛض ايًؿع 40(ٚ )ٞؾكل )٠مت تطبٝل املكاٜٝى
عً ٢ع َٔ ١ٓٝط٬ب ايِـ اـاَى ايعًُ َٔ ٞايطًب١

ا٫هتقناك ٚأهايٝب٘.

املتُٝنٚ ٜٔايعاؿٜني تأيؿت َٔ ( 400طايبا ٚطايب )١بٛاقع

قاَت ايػاَـ )2012( ٟبـكاهٖ ١ـؾت ايتعلف إىل َـ٣

( َٔ )177ايطًب ١املتُٝن َٔ )223(ٚ ،ٜٔايطًب ١ايعاؿٜني

ؾاعً ١ٝإهرتاتٝذ ١ٝتـكٜى ا٭قلإ يف تَُٓٗ ١ٝاكات سؿغ

مت اػتٝاكِٖ بايطلٜك ١ايعٌٛا ١ٝ٥املتعـؿ ٠امللاسٌ ،سٝح

ايكلإٓ ايهلٚ ِٜبكا ٤أثلٖا يـ ٣تًُٝقات ايِـ اـاَى

بٓٝت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ ا٭ؾلاؿ املتُٝنًٜ ٜٔذأ ٕٚإىل

ا٫بتـا ٞ٥مبـاكي ؼؿٝغ ايكلإٓ ايهل ،ِٜمبـَ ١ٜٓه١

تٛظٝـ اهرتاتٝذٝات ايتقنل (ايتوُٝع ،ايتٓع،ِٝ

املهلَ .١بًػت ع ١ٓٝايـكاه )38( ١تًُٝق)19( َِٗٓ ،٠

ايتؼ ،ٌٝايتٝٓٛض ايًؿع )ٞيف سني بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ

تًُٝق ٠يًُذُٛع ١ايتذلٜب )19(ٚ ١ٝتًُٝق ٠يًُذُٛع١

ا٭ؾلاؿ ايعاؿٜني نجريا َا ًٜذأ ٕٚإىل َهْٛات َا ٚكا٤

ائابطٚ ،١يتشكٝل أٖـاف ايـكاه ١قاَت ايباسج ١بإعـاؿ

ايقانل ( ٠املُٗ ،١ايتػري ،ايكًل ،اٱلام.)...

بطاق٬َ ١سع ١عً ٢اجملُٛعتني ايتذلٜبٚ ١ٝائابط١

ٚهعت ؿكاه ١سؤ ( )2014إىل ايتعلف عً ٢ؿ٫ي ١ايؿلٚم

تطبٝكا قبًٝا ٚبعـٜاٚ ،مت اهتؼـاّ املٓٗر ايتذلٜيب ايكاِ٥
عً ٢ايتُِ( ِٝايكبً /ٞايبعـ )ٟيًُذُٛعتني ايتذلٜب١ٝ

يف املوت ٣ٛايعاّ ٫هرتاتٝذٝات ا٫هتقناك يـ ٣طًب١
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داَع ١ؿٜايٚ ،ٞعوب اؾٓى (فنٛك ،إْاخ)ٚ .يًتشكل

ايقانل ٠بٌهٌ عاّ ،نُا تٓٛعت ع ١ٓٝايـكاهَ ١ا بني

َٔ أٖـاف ايبشح قاّ ايباسح ببٓاَ ٤كٝاي

ٌَلؾني تلبٜٛنيَ ،عًُنيٚ ،طًب ١اؾاَعٚ ،١تَٝ٬ق

٫هرتاتٝذٝات ا٫هتقناكٚ ،مت اهتؼلاز اـِاّ٥

(ابتـا ،ٞ٥إعـاؿ ،ٟثاْٚ ،)ٟٛاػت٬ف املتػريات :املوت٣ٛ

ايوٝهَٛرت ١ٜيٮؿا َٔ ٠ػ ٍ٬سواب نٌ َٔ ايِـم

ايـكاه ،ٞاؾٓىٚ ،ايتؼِّٚ ،ػرب ٠ايتـكٜى،

ٚايجبات ٚايك ٠ٛايتُٝنٚ ١ٜبعـ إٔ أُبشت ا٭ؿا ٠داٖن٠

ٚاملُاكهات اٱًلاؾٚ ،١ٝامل ٌٖ٪ايعًَُٚ ،ٞهإ

يًتطبٝل قاّ ايباسح بتطبٝل ا٭ؿا ٠عً ٢ع ١ٓٝعٌٛا ١ٝ٥بًؼ

ايـكاهٚ ،١إتباع َععُٗا املٓٗر ايُٛؿٚ ،ٞيكـ اهتؿاؿ

عـؿٖا ( )400طايب ٚطايبَٛ ،١معني عً ٢أكبع نًٝات (

ايبشح اؿاي َٔ ٞتًو ايـكاهات يف إتباع املٓٗر ايُٛؿٞ

نً ١ٝايرتب ١ٝيًعً ّٛاٱْواْ ،١ٝنً ١ٝايعً ،ّٛنً١ٝ

ٚتٓاَ ٍٚتػريات ػاُ ١بايبشح ٖ :ٞدٓى ايطايب،

اهلٓـه ،١نً ١ٝايرتب ١ٝا٭هاهٚ )١ٝبعـ اهتؼـاّ ايٛهاٌ٥

ٚامل ٌٖ٪ايعًُ ،ٞايؤ .نُا ٜعٗل أْٗا أدلٜت يف بًـإ

اٱسِا ١ٝ٥تبني إٔ ايطًب ١ميتًه ٕٛاهرتاتٝذٝات

كتًؿ ١نايوعٛؿَِٚ ١ٜل ٚا٭كؿٕ ٚؾًوطنيٚ ،يف سـٚؿ

ا٫هتقناك ٚبـكد ١ؾٛم املتٛهط ايؿلٓ ٞيًُكٝاي،

عًِ ايباسح ؾإٕ ٖق ٙايـكاه ١تعترب ا٭ٚىل َٔ ْٛعٗا عً٢

نُا بٓٝت ايٓتا٥ر عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫يَ ١عٓ ١ٜٛبني

َوت ٣ٛاؾنا٥ل.

َتٛهط اهتذابات ايطًب ١عً ٢اهرتاتٝذٝات ا٫هتقناك

ٌَهً ١ايـكاه١

ٚؾكا ملتػري اؾٓى (فنٛك  -إْاخ )ٚ .قـّ ايباسح عـؿ
َٔ ايتُٝٛات.
ٚأدل ٣ايكٛابع )2014( ١ؿكاهٖ ١ـؾت ايتعلف إىل بٝإ
أثل إهرتاتٝذ ١ٝايتـبل عً ٢سؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜيف
ايتشِ ٌٝايؿٛكٚ ،ٟايتشِ ٌٝامل٪دٌ يـ ٣عَٔ ١ٓٝ
طايبات ايِـ ايتاهع ا٭هاه ٞيف قاؾع ١ايطؿ١ًٝٝ
ٚتهْٛت ع ١ٓٝايـكاه )56( َٔ ١طايب َٔ ١املـاكي
ايتابع ١ملـٜل ١ٜايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف قاؾع ١ايطؿ.١ًٝٝ
ٚيتشكٝل أٖـاف ايـكاه ١قاّ ايباسح هٛك ٠اجملاؿي١
يتٓؿٝق إهرتاتٝذ ١ٝايتـبل عً ٢سؿغ ايكلإٓ ايهل،ِٜ
سٝح ؿكهت اجملُٛع ١ائابطٚ ١ؾل ا٭هًٛب ا٫عتٝاؿ،ٟ
ٚؿكهت اجملُٛع ١ايتذلٜبٚ ١ٝؾل قٛاعـ تـبل ايكلإٓ
ايهل ،ِٜاييت ٚكؿت يف عح َكـّ يًُ٪متل ايعامل ٞا٭ٍٚ
يتـبل ايكلإٓ ايهل / ِٜحملُـ قُٛؿ نايٚ ،ٛمت اػتٝاك
ايطايبات ؾٛك اْ٫تٗا َٔ ٤ايتذلبٚ ،١بعـ ث٬ث ١أهابٝع
أعٝـ ا٫ػتباك ْؿو٘ يًُذُٛعتنيٚ ،أظٗلت ْتا٥ر ايـكاه١

إٕ سؿغ ايكلإٓ ايهلٚ ِٜتـبل آٜات٘ َٖ ٛا ميٝن املوًِ
عٔ غري ،ٙؾكـ ٚكؿ إٔ ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ قاٍ:
(إفا ناْٛا ث٬ثْ ١ؿل ؾً َِٗ٪ٝأسـِٖٚ ،أسكِٗ باٱَاَ١
أقل )ِٖ٩طكٚاَ ٙوًِ804 ،صٚ ،سؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜمما
ٜلؾع ُاسب٘ يف ايـْٝا ٚاٯػلٚ ،٠مما ٜػبط٘ ايٓاي عً٘ٝ
ؾعٔ ابٔ عُل كٓ ٞاهلل عٓ٘ أْ٘ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ قاٍ
( ٫سوـ إ ٫يف اثٓني كدٌ آتا ٙاهلل ايهتاب ٚقاّ ب٘ آْا٤
ايًٚ ،ٌٝكدٌ أعطا ٙاهلل َا ٫ؾٜٗ ٛتِـم ب٘ آْا ٤ايًٌٝ
ٚأْا ٤ايٓٗاك) طكٚا ٙايبؼاك5025 ،ٟص.
 َٔٚايلنا٥ن ا٭هاه ١ٝيًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝايقانل ،٠سٝح
تلَٝ ٣اؿ ٠أْ٘ " ٫ميهٔ إٔ حيـخ ايتعًِ أ ٚإٔ ٜهٕٛ
ٖٓاى فنا ٤ساؿ بـ ٕٚايقانل ،٠إٕ ايقنا ٖٛ ٤ايكـك٠
عً ٢ايتعًِٚ ،ايتعًِ ٖ ٛايكـك ٠عً ٢انتواب املعًَٛات
ٚاملعاكف اؾـٜـ ،٠أَا ايقانل ٠ؾٗ ٞايكـك ٠عً٢
ا٫ستؿاظ بتًو املعًَٛات ٚاملعاكف" (َٝاؿ.)2014 ،٠

ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥يف ايتشِ ٌٝايؿٛك،ٟ

ٚايقانل ٠ظاٖلٚ ٠ظٝؿ ١ٝعًٝا َعكـ ٠ايرتنٝب

ٚامل٪دٌ ( ا٫ستؿاظ بايتعًِ) بني ايطايبات ايًٛات ٞؿكهٔ

ٚايته َٔ ٖٞٚ ،ٜٔٛأػطل ايعٛاٖل ايٓؿوٚ ١ٝايعٛاٖل

سؿغ هٛك ٠اجملاؿيٚ ١ؾل إهرتاتٝذ ١ٝايتـبل ٚبني ايًٛاتٞ

ايعِب ١ٝاييت ميتًهٗا اٱْوإ ( ،)Baddeley, 2004ؾٗٞ

ؿكهٔ هٛك ٠اجملاؿي ١بايطلٜك ١ا٫عتٝاؿ ١ٜيِاحل اجملُٛع١

احمللى اـؿ ٞيًـَاؽ ٖٞٚ ،اييت ٜـكى اٱْوإ َٔ

ايتذلٜب ١ٝاييت ؿكهت ٚؾل إهرتاتٝذ ١ٝايتـبل.

ػ٬هلا أْ٘ نا ٔ٥سَٛ ٞدٛؿ ٜؿهل ٜٚتشلى ٜٚبين

َٔ ػ ٍ٬اهتعلاض ايـكاهات ايوابك ;١ؾإْ٘ ٜتبني َا
ٜأت :ٞتلنٝنٖا ٚتٓاٚهلا طلم ؽن ٜٔاملعًَٛات ايعاَ ١يف

ع٬قات٘ َع أؾلاؿ أهلت٘ َٚع أبٓا ٤اجملتُع ايقٜٓ ٟتُٞ
إي ،٘ٝنُا إٔ دٗام ايقانل ٖٛ ٠ؿي ٌٝع٬قات اٱْوإ

ٜتعلف َٔ ػ٬ي٘ عً ١ٜٖٛ ٢أب ،٘ٝأَ٘ ًٚكٝكات٘ ٚأعُاَ٘

فيو ؾإٕ ٖق ٙاملواعـات يٝوعت َع٪طل ٠يف ٚثعا٥ل َٓٗذٝع١

ٚأػٛاي٘ أ ٚمٚدت٘ ٚأ٫ٚؿ ،ٙؾايقانلَ ٖٞ ٠هتب١

ٜـكهٗا أٜ ٚتباؿهلا َعًُ ٛايتشؿٝغ ٚط٬بِٗ.

املعًَٛات ٚكبإ ايـَاؽ (َٝاؿ.)2014 ،٠

 َٔ ٚاٖ٫تُاَات ايلٝ٥و ١ٝيًُـاكي ايكلآْ ١ٝباؾنا٥ل

ٚقععععـ تُٛععععٌ عًُععععا ٤ايععععٓؿى َععععٔ ػعععع ٍ٬ؿكاهععععتِٗ ٭ؿا٤

ؼؿٝغ ايكلإٓ ايهل ٚ ِٜبعض ا٭ؿع ٚ ١ٝاٯؿاب ٚ

ايععقانل ٠إىل ايعـٜععـ َععٔ املبععاؿ ٨املتعًكعع ١بععايتعًٚ ِٝايععتعًِ

ٜه ٕٛؼؿٝغ ايكلإٓ ايهل ِٜعرب َلاسٌ حيـؿٖا

ٚاؿؿغ ٚا٫هتقناك أػقت طلٜكٗا إىل اجملاٍ ايتطبٝكٞ

املعًِ ايكلآْٚ ٞؾل َـ ٣ط ٍٛايوٛك ٠أ ٚعـؿ آٜاتٗاٚ ،

يف املٝـإ ايرتبَٚ .ٟٛع ايتوً ِٝبإٔ اهلل تعاىل ٖٚعب بععض

قـك ٠ايطًب ١عً ٢سؿغ َا ٜكـّ هلِ ،ؾكـ ٜ ٫وتػلم

ايٓاي فانل ٠قٚ ،١ٜٛإٔ يهعٌ ؾعلؿ َوعتَ ٣ٛعٔ ايتعقنل

سؿغ هٛك ٠ايٓاي أ ٚهٛك ٠ايهٛثل َٜٛني أ ٚث٬ث ١أٜاّ

ٜتكلك يف ٓ ٤ٛسكٝكع ١عًُٝع ١تتُجعٌ يف ٚدعٛؿ ؾعلٚم ؾلؿٜع١

بُٓٝا تتعـ ٣ا٭هبٛع أ ٚا٭هبٛعني يف ايوٛك ط١ًٜٛ

يف أؿا ٤ايقانلٚ ٠تٓٛع يف فيو ا٭ؿاَ ،٤ع فيو ؾإٕ تـكٜب

اٯٜات نايبٚ ١ٓٝايعًلٚ ،تعتُـ طلٜك ١ايتشؿٝغ عً٢

ايععقانلَٚ ٠لاعععا ٠عععـؿ َععٔ ايعٛاَععٌ يف ايتعًععٚ ِٝايععتعًِ

ػن ١٥ايوٛك ٠ٯٜات َتوا ٚ ١ٜٚنتاب ١اؾن ٤امللغٛب

ٚاؿؿععغ ،حيوععٔ َععٔ أؿا ٤ايععقانلٜٚ ٠لؾععع َوععت ٣ٛقععـك٠

ؼؿٝع٘ يًطًب ١عً ٢ايوبٛك ،٠بعـٖا ٜك ّٛاملعًِ بكلا٠٤

املعععتعًُني عًععع ٢اهعععرتداع املعًَٛعععات ٚاهعععتـعاٗ٥ا( .عبعععـ

املهتٛب إَا بتٚ٬ت٘ أ ٚقلا٤ت٘ قلا ٠٤دٗلٜ ١ٜتأنـ َٔ

اهللٚ .)2003،ؾُٝا ٜتعًل باؿؿغ ايِٓ ٞنُا ٖ ٛاؿعاٍ

ػ٬هلا إٔ نٌ ايطًبٜ ١تابعٚ ،ْ٘ٛتوتُل ايعًَُ ١ٝع

يف ايكععلإٓ ايهعععلٜ ،ِٜعععربم ؿٚك بعععض ايعععلٚابط ٚتهعععٜٔٛ

تهلاك ايطًب ١يكلا ٠٤املعًِ ،ثِ ٜٓتكٌ املعًِ إىل َلسً١

ايع٬قات بني ايّٓ احملؿٛظ نُواعـات يًتقنل.

أػريٜ ٠ه ٕٛػ٬هلا ايطًب ١قاؿك ٜٔعً ٢اهرتداع َا

ٚايكععلإٓ ايهععلَ ِٜععٓٗر كبععاْٜ ٞتطًععب ايؿٗععِ ٚا٫هععتٝعاب

سؿع ٙٛبتًكا ١ٝ٥ؿَ ٕٚواعـ ٠املعًِ ايكلآْٜٓ ٫ٚ ،ٞتكٌ

ٚايتـبل  ٫ُٛٚإىل ايتطبٝعل ٚايعُعٌٚ ،يعقيو أْعنٍ ،نُعا
ٜتطًععب اؿؿععغ ايِٓعع ٞاؿععليفٜٚ ،تطًععع َععععِ املوععًُني

املعًِ ايكلآْ ٞإىل ؼؿٝغ ايطًب ١اٯٜات املٛاي ١ٝإ ٫بعـ
ايتأنـ َٔ سؿغ اٯٜات ايوابك( ١ايعاٜب.)2005 ،

٭ٕ حيؿععع ٙٛأ ٚحيؿعععٛا أنععرب قععـك َٓعع٘ٚ ،يهععٔ املكبععٌ

اْط٬قا مما هبل ؼاٖ ٍٚق ٙايـكاه ١ايهٌـ عٔ أِٖ

عًعع ٢سؿععع٘ ٜتعععلض إىل عٛاَععٌ عايٝعع ١ايتععأثري يف َٓشٓعع٢

طلا٥ل ايتـكٜى املتبع ١يف املـاكي ايكلآَْٚ ١ٝـ ٣لاعتٗا

ايٓوعععٝإ ٚايتً٬ععع ٞايوعععًيب يًتعععقنل يف َكعععـَتٗا عاَعععٌ

يف عًُ ١ٝايتشؿٝغ ايكلآْ ،ٞهٛا ٤عً ٢املوت ٣ٛايؿلؿ ٟأٚ

ايتـاػٌ ايٓاً ٧عٔ نجل ٠اٯٜات املتٌعابٗٚ .١إٕ أ ٟتعلاؾ

اؾُاع ٞإىل داْب إٔ ا٭هل ٠اؾنا٥ل ١ٜيف نجري َٔ

يف َلاد ععععع ١احملؿععععٛظ ،أَ ٚععععا ٜعععععرب عٓعععع٘ عًُععععا ٤ايععععٓؿى

َٓاطل ايٛطٔ ؼلْ عً ٢تٌذٝع أبٓاٗ٥ا عً ٢سؿغ

باٱُٖاٍ أ ٚايرتىٜٔ ،ععـ سؿعغ ايعّٓ ايكلآْع ٞيف ؾعرت٠

ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايتٓاؾى عً ٢فيو َٔ ػ ٍ٬تهلميِٗ

ٚدٝععنَُٗ ٠ععا ناْععت سععـ ٠ايععقانل ٠عٓععـ اؿععاؾغ ستعع٢

يف عـَٓ ٠اهبات ؿ ١ٜٝٓباعتباكٖا عًُ ١ٝأهاه ١ٝيف تٌٓ١٦

ِٜعععٌ مبعععلٚك ايٛقعععت إىل ايٓوعععٝإٚ .يعععقا ًٜتعععنّ اؿؿعععاظ

ايطؿٌ ادتُاعٝا ٚأػ٬قٝا مما  ًٖ٘٪ٜعً ٢ايتؿٛم ايـكاهٞ

بامللادع ١ايٜٚ ،١َٝٛٝوُ ٕٛفيو (ايٛكؿ ايٝع .)َٞٛنُعا إٔ

ٚؼوني َوتٛا ٙايتعبريٚ ٟإثلا ٘٥ـنٜٓت٘ ايًػ ،١ٜٛؾٔ٬

ايرتنٝعععن عٓعععـ اؿؿعععغٓٚٚ ،عععع املععععامل ايقٖٓٝععع ١يًعععّٓ

عً ٢أْٗا تعـ َهْٛا أهاهٝا َٔ َهْٛات اهل ١ٜٛايجكاؾ١ٝ

َتطًبات َُٗ ١يًٓذاغ يف اؿؿغ ٚا٫هتُلاك ؾٜٚ ،٘ٝؿٌٌ

ايٛطٓ.١ٝ

ايهععجري ممععٔ ٜكبًعع ٕٛعًعع ٢اؿؿععغ إفا مل ٜٓذشععٛا يف تًععو

أه ١ً٦ايـكاه١

املُٗ َٔٚ ،١امل٪نـ إٔ تـكٜب املتعًُني عً ٢فيعو ٚتكعـِٜ
املوععاعـ ٠هلععِ ٜوععاعـ ايهععجري َععِٓٗ عًعع ٢ػععاٚم عكبععات
ايؿٌٌٚ ،كؾع َوعت ٣ٛإتكعإ سؿعٗعِٚ ،ايتكًٝعٌ َعٔ ْوعب
إػؿام ايبعض ٚتولبِٗ َٔ اؿًكات ايكلآَْٚ ،١ٝع أُٖٝع١

َٔ ٖٓا تتشـؿ ٌَهً ١ايبشح يف ُٝاغ ١ايو٪اٍ ايلٝ٥ى
اٯت:ٞ
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َا َوت ٣ٛاهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات

 ايهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿلٚم اٱسِا ١ٝ٥يف َوت٣ٛ

اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜيـ ٣طًب ١املـاكي

اهتؼـاّ أؾلاؿ ع ١ٓٝايبشح ٫هرتاتٝذٝات

ايكلآْ ١ٝمبـ ١ٜٓباتٓ ١باؾنا٥ل؟

ؽن ٜٔاملعًَٛات (َٓٛع ايـكاه )١تعن ٣ملتػري

ٖقا ايو٪اٍ ٜتؿلع إىل ا٭ه ١ً٦اٯت:١ٝ

ايؤ.

َ ا ايرتتٝب ايٓويب ٫هتؼـاّ اهرتاتٝذٝات
ؽن ٜٔاملعًَٛات يـ ٣طًب ١املـاكي ايكلآْ١ٝ
مبـ ١ٜٓباتٓ ١باؾنا٥ل؟
 ٌٖ تٛدـ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا يف َوت٣ٛ
اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات يـ٣
طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري اؾٓى؟
 ٌٖ تٛدـ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا يف َوت٣ٛ
اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات يـ٣
طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري املوت٣ٛ
ايـكاهٞ؟
 ٌٖ تٛدـ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا يف َوت٣ٛ
اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات يـ٣
طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري ايؤ؟
أٖـاف ايـكاه١
ٜٗـف ٖقا ايبشح إىل َا :ًٜٞ
 ايتعلف إىل َوت ٣ٛاهتؼـاّ أؾلاؿ ع ١ٓٝايبشح

أُٖ ١ٝايـكاه١
تهُٔ أُٖ ١ٝايـكاه ١اؿاي َٔ ١ٝػ:ٍ٬
ٓٚ ع أكًُٓ ١ٝب ١يبٓاَ ٤كٝاي ػاْ
باهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ
ايكلإٓ ايهل.ِٜ
 توتُـ ٖق ٙايـكاهع ١أُٖٝتٗعا َعٔ َٓٛعٛعٗا،
ٖٚع ٛايكعلإٓ ايهعل ،ِٜؾع ٬دعلّ إٔ نعٌ َعا
خيعـّ ايكعلإٓ ايهعل ِٜف ٚأُٖٝع ١بايػع٫ٚ ،١
هُٝا إٕ نإ ميى اجملاٍ ايعًُٚ ٞايرتب.ٟٛ
 نُا توتُـ أُٖٝتٗا َٔ غاٜتٗا ٖٞٚ ،تٛدٝع٘
أهعايٝب تعـكٜى ايكعلإٓ ايهعلٚ ِٜؾعل املعٓٗر
ايوـٜـٚ ،ايوع ٞإىل إُ٬سٗا ،سٝح إٕ ساي١
ائعـ يف سؿغ ايكلإٓ ايهلٚ ِٜتٚ٬ت٘ متجٌ
ظاٖل ٠غري َلٓ ،١ٝست ٢عًَ ٢وتَ ٣ٛـاكي
ؼؿعٝغ ايكعلإٓ ايهعلٚ ِٜإٕ ناْعت بٓوعب
َتؿاٚتٚ ،١فيو ٜوعتًنّ ايكٝعاّ بتكع ِٜٛأهعايٝب

٫هرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ

ايتععععـكٜى املتبععععع ١يف ؼؿععععٝغ ايكععععلإٓ ايهععععلِٜ

ايكلإٓ ايهلَٓٛ( ِٜع ايـكاه.)١

يًٓاًٚ ١٦نٌ املًتشكني بٗا ،إف ً ٫عو إٔ مثع١

 ايهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿلٚم اٱسِا ١ٝ٥يف َوت٣ٛ

ػً ٬أؿ ٣إىل ٖقا ائعـ.

اهتؼـاّ أؾلاؿ ع ١ٓٝايبشح ٫هرتاتٝذٝات

ٚ هلعقا أنعـت بععض ايـكاهعات عًعٓ ٢علٚك٠

ؽن ٜٔاملعًَٛات (َٓٛع ايـكاه )١تعن ٣ملتػري

إدعلا ٤ؿكاهعات َٝـاْٝع ١أػعل ٣يتكع ِٜٛطعلم

اؾٓى.

تعـكٜى ايكعلإٓ ايهعل ِٜيف نعٌ َلسًعَ ١عٔ

 ايهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿلٚم اٱسِا ١ٝ٥يف َوت٣ٛ
اهتؼـاّ أؾلاؿ ع ١ٓٝايبشح ٫هرتاتٝذٝات
ؽن ٜٔاملعًَٛات (َٓٛع ايـكاه )١تعن ٣ملتػري
املوت ٣ٛايـكاه.ٞ

َلاسععععٌ

َععععـاكي ؼؿععععٝغ ايكععععلإٓ ايهععععلِٜ

(ايـٚهل.)2003 ،ٟ
ٖٓ َٔٚ ا ٚدب ا٭ػق با٭هايٝب اييت تعاجل
ٖقا ائعـ ٫ٚ ،كٜب إٔ ايـاكه ١إفا اْبجكت

َٔ املٝـإ ناْت أقـك عً ٢ايتٌؼٚ ّٝألع

ٚتؿوريٖا" ،سٝح قاّ ايباسح بُٛـ ٚاقع اهتؼـاّ

يف ايع٬ز.

اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات املتعًك ١عؿغ ايكلإٓ
ايهل ِٜنُا ٜلا ٙطًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝايقٌٜ ٜٔهًٕٛ

سـٚؿ ايـكاه١

ع ١ٓٝايـكاهٚ ،١ايتعلف إىل اػاٖاتِٗ م.ٙٛ

أدلٜت ايـكاه ١ػ ٍ٬ايج٬ث ٞا٭ػري َٔ ايوٓ ١ايـكاه١ٝ
 ،2015/2014مبـ ١ٜٓباتٓ ١ايٛاقعً ١لم ايعاُُ١
اؾنا٥ل ،١ٜعً ٢ع َٔ ١ٓٝطًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝمبـ١ٜٓ
باتٓٚ ،١املُجً ١بععع 82 :طايبا ٚطايب 40( ١فنٛك 42 ,إْاخ).
َِطًشات ايـكاه١

فتُع ايـكاه١
ته ٕٛفتُع ايـكاه َٔ ١ايطًبٚ ١طايبات املـاكي
ايكلآْ ١ٝمبـ ١ٜٓباتٓٚ ،١عـؿِٖ  263طايبا ٚطايبٜ ١تابعٕٛ
َـاكهٚ ١سؿغ ايكلإٓ ايهل ،ِٜيف أكبعَ )03( ١ـاكي
قلآْ ١ٝكمس ١ٝتابع ١يٛماك ٠ايٌ ٕٚ٪ايـ ١ٜٝٓؼت إًلاف

ايكلإٓ ايهل ٖٛ :ِٜن ّ٬اهلل تعاىل ايكـٜل املٓنٍ عً٢

َـٜل ١ٜايٌ ٕٚ٪ايـ ١ٜٝٓب ١ٜ٫ٛباتٓ ،١نُا ؿيت عً٘ٝ

هٝـْا قُـ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ املٓك ٍٛإيٓٝا بايتٛاتل،

ايبٝاْات يف بـا ١ٜايعاّ ايـكاه( .2015/2014 ٞسوب

املتعبـ بتٚ٬ت٘ ،املتشـ ٟبأقِل هٛك( َ٘ٓ ٠عبـ اهلل،

إسِاٝ٥ات َـٜل ١ٜايٌ ٕٚ٪ايـ ١ٜٝٓي ١ٜ٫ٛباتٓ ،١اؾنا٥ل).

.)2005

ع ١ٓٝايـكاه١

املـكه ١ايكلآْ :١ٝظٗلت بك ٠ٛيف ايوٓٛات ايكً١ًٝ
املآ ١ٝنؿٔاَٗ ٤تِ بؿ ١٦أطؿاٍ ؿ ٕٚهٔ ايتُـكي
ٚيهٌ املتُـكهنيٜٚ ،تُجٌ ٖقا ايُٓٛفز يف أقواّ تابع١
يًُوادـ تٌٓأ ٚتوٝلٖا ايٛماك ٠املهًؿ ١بايٌٕٚ٪
ايـ( ١ٜٝٓايعاٜبٚ )2005 ،ميهٔ تعلٜؿٗا إدلاٝ٥ا :بأْٗا
َ٪هوات تعًَ ١ُٝٝتٛامَ ١ٜع َ٪هوات ايتعً ِٝايعاّ ،إ٫
أْٗا تٛي ٞايكلإٓ ايهلٚ ِٜعً َ٘ٛعٓا ١ٜػاُ ٫ ١تؼٌ
باملٓاٖر ا٭ػل.٣

مت اػتٝاك ع ١ٓٝطبك ١ٝعٌٛا ١ٝ٥بٓوبَٔ %31.17 ١
اجملتُع بعـ تِٓٝـ أؾلاؿ ٙعوب َوتٜٛات َتػريٟ
اؾٓى ٚاؾٗ ١املٌلؾ ،١بًؼ َكـاكٖا ( )82ؾلؿاَِٗٓ ،
( َٔ )40ايقنٛك ٌٜهً َٔ %48.78 ٕٛايع)42( ٚ ،١ٓٝ
َٔ اٱْاخ تٌهًٔ  َٔ %51.22ايعٚ ،١ٓٝيعٌ ايوبب ٚكا٤
بعض ايتؿاٚت ايٛآض يف أعـاؿ ايقنٛك ٚاٱْاخ ٖ ٛتؿلؽ
ا٭ْج ٢بعـ ْٗا ١ٜايـكاه ١عٓـ َوتَ ٣ٛعني ،أ ٚبعـ ْٗا١ٜ
ايـكاه ١اؾاَعٚ ١ٝست ٢بعـ هٔ ايتكاعـ ،يًتٛد٘ إىل

اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات :تعلف عً ٢أْٗا سٌٝ

املـاكي ايكلآْ ١ٝملـاكهٚ ١سؿغ ايكلإٓ ايهلَ ،ِٜكاكْ١

ًعٛك ١ٜمياكهٗا ايؿلؿ يهٜ ٞنٜـ َٔ قـك ٠ايقانل٠

بع ١ٓٝايقنٛك اييت تلبطٗا ايتناَات اؿٝاٚ ،٠ايبشح عٔ

يـٚ ،ٜ٘تتِـ ٖق ٙا٫هرتاتٝذٝات بأْٗا فلؿ سٌٝ

ٚظا٥ـ أػل ٣أدنٍ كاتبا.

ايػلض َٓٗا َواعـ ٠ايقانل ٖٞٚ ،٠مبجاب ١عهام
 Cruchيًقانلَ .٠عربا عٓٗا إدلاٝ٥ا بايـكد ١اييت حيٌِ
عًٗٝا املؿش ْٛبعـ اٱداب ١عً ٢ا٫هتبٝإ املعـ يقيو،
سٝح ترتاٚغ ؿكد ١املكٝاي بني ( )63- 31ؿكد.١

إدلا٤ات ايـكاه١
إدلا٤ات ايـكاه ١املٝـاْ١ٝ
َٓٗر ايـكاه١

أَا عـؿ أؾلاؿ ايع َٔ ١ٓٝسٝح تؿاٚتِٗ يف املوت٣ٛ
ايـكاه ;ٞؾُجٌ املوت ٣ٛا٫بتـا )14( ٞ٥ؾلؿا ٌٜهًٕٛ
(07ظ َٔ )17ايعَٚ ،١ٓٝوت ٣ٛايتعً ِٝاملتٛهط ( )23ؾلؿا
ٌٜهً05( ٕٛظ َٔ )28ايعَٚ ،١ٓٝوت ٣ٛايتعً ِٝايجاْٟٛ
( )27ؾلؿا ٌٜهً93( ٕٛظ َٔ )32ايعٚ ،١ٓٝاملوت٣ٛ
اؾاَعٌٜ )18( ٞهً95( ٕٛظ َٔ )21ايع ;١ٓٝأَا َٔ سٝح
َتػري ايؤ ؾتِ تكو ِٝع ١ٓٝايبشح إىل ؾ٦تني ،ا٭ٚىل
( )37ؾلؿا ترتاٚغ أعُاكِٖ َا بني (25- 15هٓ)١
أَا ايجاْ )45( ١ٝؾلؿا

تٓتُٖ ٞق ٙايـكاه ١إىل ؾ ١٦ايـكاهات ايُٛؿٜٚ ١ٝقنل

ٌٜهً َٔ %45.12 ٕٛايع،١ٓٝ

(ايعواف )2010،إٔ املٓٗر ايُٛؿ " :ٖٛ ٞايقٜ ٟك ّٛؾ٘ٝ

ترتاٚغ أعُاكِٖ َا بني (60- 26هٌٜٓ )١هً%54.88 ٕٛ

ايباسح بـكاه ١ظاٖلَ ٠عاُل ٠بكِـ ُٚؿٗا

َٔ ايع.١ٓٝ
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إدلا٤ات ايـكاه ١ا٫هتط٬ع١ٝ

ُـم ا٭ؿا :٠مت اهتؼلاز ؿ٫ي ١ايِـم املٓطك ٞباهتؼـاّ

ٖـؾت ٖق ٙايـكاه ١إىل تُِ ِٝاهتباْ ١يكٝاي اػاٙ

ايتشه ،ِٝسٝح علٓت ا٭ؿا ٠يف ُٛكتٗا ا٭ٚي ١ٝعً٢

طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝم ٛاهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽنٜٔ
املعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜقـ مت ؾٗٝا
َا :ًٜٞ
ُٝاغ ١بٓٛؿ اٱهتباْٚ ١ؼهُٗٝا :قاّ ايباسح اعتُاؿا
عً ٢بعض ايـكاهات ايوابكٚ ،١مما دا ٤ؾٗٝا َٔ
َعًَٛات س ٍٛأؿبٝات املٛٓٛعٚ ،أؿٚات قٝاي اهتؼـاّ
اهرتاتٝذٝات ػاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜبتُِِٝ
اهتباْ ١تٗـف إىل قٝاي َوت ٣ٛاهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات
ؽن ٜٔاملعًَٛات ،تهْٛت ُٛكتٗا ا٭ٚي )40( َٔ ١ٝبٓـا،
َِٓؿ ١إىل ث٬ث ١أبعاؿ أهاه ١ٝمتجٌ فيو; ٚنٌ بٓـ ث٬ث١
بـاْ( :ٌ٥اؿكا ،أسٝاْا ،نجريا) َٔٚ .أدٌ ايتعلف عً٢
ايِـم ايعاٖلُٚ ،ٟـم قت ٣ٛاٱهتباْ ١علٓت
ُٛكتٗا املبـ ١ٝ٥عً ٢فُٛع َٔ ١احملهُني َٔ أهاتق٠
عًِ ايٓؿى ٚعً ّٛايرتب ١ٝظاَعيت باتٓٚ ،١أّ ايبٛاقٞ
باؾنا٥لٚ ،بعـ إدلا ٤ايتعـ٬ٜت عًٗٝا ٚؾكا ٯكا ِٗ٥دا٤
قتٛاٖا ممج ٬بع )31( :بٓـاَٛ ،مع ١عً ٢ث٬ث ١أبعاؿ:
جدول 1

توزيع عبارات استبيان استراتيجيات تخزين المعمومات وفق األبعاد
الثالثة
البعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
االستراتيجيات
المعرفية

رقم العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
,16 ,12 ,12 ,25
32

االستراتيجيات
التنظيمية

14 ,13 ,26

الوجدانية

األبعـ ـ ـ ــاد معا

22

31,13

26

13,62

َٔ محً ١ايـنتٛك ٚ ٠ف ٟٚا٫ػتِاْ يف ايرتبٚ ١ٝاـرب٠
يف ؼؿٝغ ايكلإٓ ايهل ِٜٱبـا ٤ايلأ ٟيف ُ٬سٝتٗا ٚ
ََ٤٬تٗا ٭غلاض ايـكاهٚ ،١بٓا ٤عً ٢املعٝاك ايق ٟسـؿٙ
ايباسح باعتُاؿ ايبٓـ ايقٜ ٟكل ٙمخو ١قهُني عً٢
ا٭قٌ ،ؾكـ اعتُـت مجٝع ايبٓٛؿ احملـؿ ،٠سٝح أًاكت
َ٬سعات احملهُني بِ٬سٝتٗا ُ٥٬َٚتٗا يكٝاي
أٖـاف ايـكاهٚ ١فيو بعـ إدلا ٤تعـ ٌٜيػ ٟٛبوٝط يف
بعض نًُات ث٬ث ١بٓٛؿ يف ايكوِ ايجايح املؼِّ
يكٝاي ا٫ػا ٙم ٛاهتؼـاّ ا٫هرتاتٝذٝات ايٛدـاْ،١ٝ
سٝح بك ٞعـؿ بٓٛؿ 31 ٙبٓـا.
ثبات ا٭ؿاٚ :٠مت ايتشكل َٔ ثبات ا٭ؿا َٔ ٠ػٍ٬
اهتؼـاّ طلٜك ١ا٫توام ايـاػً ٞباهتؼلاز َعاَ٬ت
(نلْٚباؾ أيؿا)ٚ ،طلٜك ١ايتذن ١٥ايِٓؿ٫ ،١ٝهتذابات
أؾلاؿ ع ١ٓٝاهتط٬عَ ١ٝكـاكٖا  30طايبا ٚطايب ١ػاكز
ع ١ٓٝايـكاه ١مت اػتٝاكِٖ َٔ ث٬خ َـاكي قلآْ١ٝ
سهٚ ١َٝٛػاُٜٚ .١بني دـ 2ٍٚفيو ،سٝح بًؼ َعاٌَ
ايجبات ايهً ٖٛٚ 0.38 ٞثبات َٜ ِ٥٬ؿ ٞبأغلاض
ايـكاه.١
جدول 2

,24 ,21 ,7 ,5 ,3

,23 ,22 ,6 ,2 ,2

االستراتيجيات

المجموع

%

هبع ١أعٔا ١٦ٖٝ ٤تـكٜى يف داَع ١اؿاز ـٔل بباتٓ١

,23 ,22 ,4 ,3 ,1
,11 ,12 ,27 ,22
32 ,17 ,15 ,13
32 - 2

23
32

22,73
222

*ثم تم التأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس.

سواب اـِا ّ٥ايوٝهَٛرت ١ٜي٬هتباْ َٔ :١أدٌ
سواب اـِا ّ٥ايوٝهَٛرت ١ٜي٬هتباْ ،١مت
تطبٝكٗا عً ٢ع ١ٓٝاهتط٬ع ١ٝقـكت بع 30 :طايبا

معامالت الثبات (كرونباخ ألفا ،والتجزئة النصفية)
عدد

قيمة

الرقم

المجال

2

االستراتيجيات المعرفية

22

1

االستراتيجيات التنظيمية

26

2,62

32

2,63

3

االستراتيجيات الوجدانية

الدرجة الكمية

التجزئة

الفقرات

(ألفا)

النصفية

2,66

2,53
2,53
2,53

23

2,56

2,46

إدلا٤ات تطبٝل ايـكاه١
مت تطبٝل ايـكاهٚ ١ؾكا يًؼطٛات اٯت:١ٝ
 .1سِل فتُع ايـكاهٚ ١ؾكا يًبٝاْات املتٛؾل ٠يـ٣
َـٜل ١ٜايٌ ٕٚ٪ايـ ١ٜٝٓمبـ ١ٜٓباتٓ ،١اييت مت

ٚطايب ،١اػتريٚا بطلٜك ١عٌٛا َٔ ١ٝ٥املـكه ١ايكلآْ١ٝ

اؿِ ٍٛعًٗٝا َٔ ػ ٍ٬اٱتِاٍ املباًل

أْٛ ٍٚؾُرب باتٓ ١اؾنا٥ل

باملـٜل ،١ٜثِ تِٓٝـ أؾلاؿ ٙطبكٝا عوب اؾٓى
ٚاملـكه ١ايكلآْ ١ٝايتابع هلا.

 .2إعـاؿ أؿا ٠ايـكاهٚ ١ايتشكل َٔ ُـقٗا ٚثباتٗا
ٚؾكا ملا ٚكؿ آْؿا.
 .3تٛمٜع أؿا ٠ايـكاه ١عً ٢أؾلاؿ ايع ١ٓٝسٝح قاّ
ايباسح ًؼِٝا بنٜاك ٠املـاكي ايكلآْٚ ١ٝتنٜٚـ
أؾلاؿ ايع ١ٓٝبٓوؼ َٔ ١اٱهتباْٚ ١عٔٛك

ؾٝه ٕٛاملعٝاك ٖ :ٛأقٌ َٔ (67ظَ )1وتَٓ ٣ٛؼؿض
٫هتؼـاّ اٱهرتاتٝذٜٚ ;١ٝه ٕٛا٫ػاَ ٙتٛهطا ،إفا
نإ املتٛهط اؿوابٜ ٞرتاٚغ َا بني (67ظ34 –1ظ;)2
ٜٚه ٕٛا٫ػاَ ٙلتؿعا ،إفا نإ املتٛهط اؿوابٞ
أنجل َٔ (34ظ.)2

ايٓتا٥ر َٓٚاقٌتٗا

املـكهني ٚاملـكهات باملـاكي ايكلآْٚ ،١ٝبعـ
اْتٗا ٤ؾرت ٠ايتٛمٜع اييت اهتػلقت أهبٛعا قاّ
ايباسح ظُع ا٫هتبٝاْات َٔ ػ ٍ٬مٜاك ٠أػل٣
يًُـاكي.
 .4ؼً ٌٝاٱهتباْات ٚاهتؼلاز ايٓتا٥ر ٚتٓعُٗٝا
ٚعلٓٗا َٓٚاقٌتٗا.

بعـ مجع ا٫هتباْات امللهً ١إىل ع ١ٓٝايـكاه ،١مت ؾلم
ايِاؿَٗٓ ١ا ؾبًػت  82اهتباْ ١تٌهٌ  %82مما مت
تٛمٜع٘ ،سٝح مت ؼًًٗٝا باهتؼـاّ بلْاَر ايلمّ
اٱسِا ١ٝ٥يًعً ّٛا٫دتُاع (SPSS) ١ٝايٓوؼ،)20( ١
ٚؾُٝا ٜأت ٞعلض يًٓتا٥ر املوتؼًِ َٔ ١ا٫هتباْات اييت
مت ؼًًٗٝا (أ 82 ٟاهتباْ ١ؾكط) َلتب ١سوب أه١ً٦

املعاؾ ١اٱسِا١ٝ٥

ايـكاه.١

َٔ أدٌ تؿوري ايٓتا٥ر اـاّ املتشٌِ عًٗٝا َٔ ايـكاه،١

ايٓتا٥ر املتعًك ١بايو٪اٍ ا٭َ :ٍٚا ايرتتٝب ايٓويب

ٚيٲداب ١عً ٢أه ١ً٦ايبشح ،مت إؿػاٍ ايبٝاْات إىل
اؿاهب اٯي َٔ ٞقبٌ ايباسح باهتؼـاّ بلْاَر ايتشًٌٝ
اٱسِاٚ ،)SPSS Version 20( ٞ٥قـ مت ؼً ٌٝايبٝاْات
باهتؼـاّ ا٭هايٝب اٱسِا ١ٝ٥املٓاهبٖٚ ١ق ٙا٭هايٝب
ٖ:ٞ
مت استواب ايتهلاكات ٚايٓوب امل٫ ١ٜٛ٦هتذابات
املبشٛثني يٲداب ١عٔ ايو٪ايني ا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞاملتعًك ١بع ع
أ :٫ٚبتهلاك اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات،
ٚثاْٝا :با٫ػت٬ف يف ا٫هتؼـاّ عوب اؾٓى ٚاملٌٖ٪
ايعًُ .ٞنُا مت استواب املتٛهطات اؿواب١ٝ
ٚا٫ملاؾات املعٝاك٫ ١ٜهتذابات املؿشُٛني يٲداب ١عٔ
ايو٪اٍ ايجايحٚ ،اهتؼـاّ اػتباك (ت) ٚؼً ٌٝايتبأٜ
ا٭ساؿ ٟيٲداب ١عٔ ايو٪اٍ ايلابعٚ ،اهتؼـاّ اػتباك
(ًٝؿ )٘ٝيؿشّ ايؿلٚم ايبعـ ١ٜسٝجُا ٚدـت.
تِشٝض ا٫هتذابات :مت اعتُاؿ املعاؿي ١املب ١ٓٝيف تِشٝض
ا٫هتذابات عً ٢ايكوِ ايجاْ َٔ ٞا٭ؿاٚ ٠اـاْ
با٫ػاٖات م ٛاهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات.
باعتُاؿ َعٝاك ايكٝاي  :ٖٛٚاؿـ ا٭عً – ٢اؿـ
ا٭ؿْ3/٢
أ:ٟ

٫هتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات يـ ٣طًب١
املـاكي ايكلآْ ١ٝمبـ ١ٜٓباتٓ ١باؾنا٥ل؟ ٚيٲداب ١عٔ
ايو٪اٍ اهتؼـَت املتٛهطات اؿوابٚ ١ٝايٓوب امل١ٜٛ٦
يتهلاكات اهتذابات طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيهٌ ؾكل٠
يف نٌ فاٍ َٔ فا٫ت ا٫هتبٝإ (املعلؾ،١ٝ
ايٛدـاْ ،١ٝايتٓع )١ُٝٝاملعـ هلقا ايػلض ٚاملب ١ٓٝيف
دـاٜ . 3 ٍٚبني دـ 3 ٍٚأ تكـٜلات طًب ١املـاكي ايكلآْ١ٝ
٫هرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ
ايهل.ِٜ
ٜتٔض َٔ دـ 3 ٍٚأ إٔ اهرتاتٝذٝات طًب ١املـاكي
ايكلآْ ١ٝيف اجملاٍ املعليف يتؼن ٜٔاملعًَٛات اـاُ١
عؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜناْت َلتؿع ١عً ٢ايؿكلات
( )30,12عً ٢ايرتتٝب; سٝح بًػت ايٓوب ١امل ١ٜٛ٦هلا
%96.3

 %89.6ٚعً ٢ايرتتٝب ،يف سني ناْت

اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات املعلؾ ١ٝاـاُ ١عؿغ
ايكلإٓ ايهلَ ِٜتٛهط ١عً ٢ايؿكلات (,17 ,16 ,9 ,20
 )24 ,7 ,3عً ٢ايرتتٝب; سٝح تلاٚست ايٓوب ١امل١ٜٛ٦
ي٬هتذاب ١عًٗٝا َا بني ( ،)%58 - %72بُٓٝا ناْت
ٖق ٙا٫هرتاتٝذٝات املعلؾَٓ ١ٝؼؿٔ ١عً ٢ايؿكل)20( ٠
سٝح بًػت ايٓوب ١امل ١ٜٛ٦ي٬هتذاب ١هلا  ،%54.3أَا ؾُٝا

= 67ظ0

ٜتعًل با٫ػاٙ
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مشتوى استخدام اسرتاتيجيات ختزيو املعلومات اخلاصة حبفظ القرآى الكريم لدى طلب ة املدارس القرآنية
خملويف اسعيد
جدول3

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم لالستراتيجيات أ) المعرفية ،و ب) التنظيمية ،و ج) الوجدانية لطمبة المدارس القرآنية
في تخزين المعمومات الخاصة بحفظ القرآن الكريم

الرقم

الرقم

أ)

االستراتيجيات المع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفية

المتوسط

%

المعيار

1.67

74.3

مرتفعة

51

52.3

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الترتيبي

التسمسمي

2

32

ألتزم في الحفظ عمى طبعة واحدة لممصحف الشريف.

3

12

أربط اآليات بمشاهد كونية أو إنسانية ليسهل عيا تخزينها.

1.24

3

24

أعمد إلى ربط السورة بالواقع حتى يسهل عمي حفظها.

1.26

47.3

5

3

أضع لنفسي رمو از معينة لحفظ أصعب اآليات.

2.71

42

1
2
4

21
7

25

1.47

أقوم بتكرار السورة المراد حفظها عدة مرات.
أربط السور واآليات التي أحفظها بمعناها.

1.22

أستخدم بعض الكممات كمفاتيح عند حفظي لآليات والسور.

2.75

67.4

43.4

مرتفعة

متوسطة

6

12

5

أتوقع حفظ اآلية أو السورة قبل الشروع فيها.

أتذكر ترتيب اآليات تصاعديا وتنازليا.

2.65

41.3

متوسطة

22

16

أقوم بحفظ ترتيب الحروف الهجائية لمتميز بين اآليات المتشابهة.

2.43

32.3

منخفضة

7

2.52

المجال الكمي والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم لالستراتيجيات المعرفية

1.22

36
52

متوسطة
متوسطة

ايهً٫ ٞهرتاتٝذٝات طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيف اجملاٍ

ٜتٔض َٔ دـ 3 ٍٚب إٔ اهرتاتٝذٝات طًب ١املـاكي

املعليف يتؼن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهلِٜ

ايكلآْ ١ٝيف اجملاٍ ايتٓع ُٞٝيتؼن ٜٔاملعًَٛات اـاُ١

ناْت ؿكد ١ا٫هتؼـاّ َتٛهط ١سٝح بًػت ايٓوب١

عؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜناْت َلتؿع ١عً ٢ايؿكلات (،18

امل ١ٜٛ٦هلقا اجملاٍ .%70

 )1 ،4 ،23 ،8 ،15 ،11عً ٢ايرتتٝب; سٝح بًػت

أَا ؾُٝا ٜتعًل بتكـٜلات طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيف اجملاٍ
ايتٓع ُٞٝيتؼن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ
ايهلٜ ِٜبٗٓٝا دـ 3 ٍٚب.

ايٓوب ١امل ١ٜٛ٦هلا ( )%79( ٚ )%94عً ٢ايرتتٝب ،بُٓٝا
ناْت ٖق ٙا٫هرتاتٝذٝات ايتٓعَٓ ١ُٝٝؼؿٔ ١عً٢
ايؿكل )26( ٠سٝح بًػت ايٓوب ١امل ١ٜٛ٦ي٬هتذاب ١هلا

 ،%53.3أَا ؾُٝا ٜتعًل با٫ػا ٙايهً٫ ٞهرتاتٝذٝات

ٖٚقا كادع إىل إٔ نجريا َٔ املعًَٛات اييت ؽنٕ يف

طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيف اجملاٍ ايتٓع ُٞٝيتؼنٜٔ

ايقانل ٠ايعاًَ ١ؽنٕ يف ًهٌ مسعٚ ،ٞغاُ ١إفا

املعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜناْت ؿكد١

ناْت املعًَٛات ايٛاكؿَ ٠عًَٛات يػ١ٜٛ

ا٫هتؼـاّ َتٛهط ١سٝح بًػت ايٓوب ١امل ١ٜٛ٦هلقا اجملاٍ

ٚ ،)2004عًٜ ٘ٝؿول ايباسح تكـّ ا٫هرتاتٝذٝات

.%83.3

ايتٓع ١ُٝٝعً ٢ا٫هرتاتٝذٝات املعلؾٚ ١ٝا٫هرتاتٝذٝات

أَا ؾُٝا ٜتعًل بتكـٜلات طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيف اجملاٍ

ايٛدـاْ ١ٝإٔ مجٝع َا ٜتِ سؿع٘ َٔ آٜات قلآْٜ ١ٝتِ يف

ايٛدـاْ ٞيتؼن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ
ايهلٜ ِٜبٗٓٝا دـ 3 ٍٚز ; إف ٜتٔض إٔ اهرتاتٝذٝات
طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيف اجملاٍ ايٛدـاْ ٞيتؼنٜٔ

( Baddeley,

ًهٌ بِلَ ٟجٌ ا٫عتُاؿ عً ٢طبعٚ ١اسـ ٠يًُِشـ
ايٌلف أَ ٚهاْٚ ٞهط املـكه ١ايكلآْٚ ١ٝيف دٛ
ايتٓاؾى بني ايطًبٚ ١ايتؿٛم.

املعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜناْت َلتؿع١

ٚتٜ٪ـ ا٭ؿي ١املوتُـ َٔ ٠ايتذاكب اييت أدلٜت عً٢

عً ٢ايؿكل )19 , 2 , 5( ٠سٝح تلاٚست ايٓوب ١امل١ٜٛ٦

اؾٗام ايعِيب ،فيو إٔ املُٗات اييت اًتًُت عً٢

ي٬هتذاب ١عًٗٝا َا بني ( ،)%80 - %92يف سني

َعاؾ ١املعًَٛات ايًؿعٚ ١ٝايوُع ١ٝتٌٓط أدنا َٔ ٤املؽ

ناْت اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات ايٛدـاْ ١ٝاـاُ١

ؽتًـ عٔ َعاؾ ١املعًَٛات ايًؿعٚ ١ٝاملهاْ١ٝ

عؿغ ايكلإٓ ايهلَ ِٜتٛهط ١عً ٢ايؿكلات (،13 ،27

(أبٛع.)2012 ،ّ٬

 )21 ٚ ،14 ،22 ،31 ،29 ،6 ،25عً ٢ايرتتٝب; سٝح

ٚيـَ ٣كاكْٖ ١ق ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر ايـكاهات ايوابك١

تلاٚست ايٓوب ١امل ١ٜٛ٦ي٬هتذاب ١عًٗٝا َا بني
(6ظ ،)%57 - %74بُٓٝا ناْت ٖق ٙا٫هرتاتٝذٝات
ايتٓعَٓ ١ُٝٝؼؿٔ ١عً ٢ايؿكل )10( ٠سٝح بًػت ايٓوب١

ٜتبني بأْٗا تتؿل دنٝ٥ا أ ٚنًٝا َع ؿكاهات نٌ َٔ
ؿكاه١

اينٜات

(،)1986

ٚؿكاه١

اينغ،ٍٛ

ٚاينغٚ ،)2003(ٍٛؿكاه ١بلنات (ٚ ،)2010ؿكاه ١بٌٝ

امل ١ٜٛ٦ي٬هتذاب ١هلا ( ،)%45أَا ؾُٝا ٜتعًل با٫ػاٙ

َٚافك ( ،)Bell, & Mather, 2005اييت بٓٝت يف فًُٗا

ايهً٫ ٞهرتاتٝذٝات طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيف اجملاٍ

ٚدٛؿ تبا ٜٔأثٓا ٤اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات.

ايٛدـاْ ٞيتؼن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ
ايهل ِٜناْت ؿكد ١ا٫هتؼـاّ َتٛهط ١سٝح بًػت
ايٓوب ١امل ١ٜٛ٦هلقا اجملاٍ َ َٔ .%69.6عطٝات دـٍٚ
3أ 3-ز ميهٔ تلتٝب اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات
يطًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝاملوتؼـَ ١يف سؿغ ايكلإٓ
ايهل.ِٜ
ناْت ا٫هرتاتٝذٝات ايتٓع ٖٞ ١ُٝٝا٭نجل اهتؼـاَا
يف ؽن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهلًٜٞ ،ِٜ
فيو ا٫هرتاتٝذٝات املعلؾٚ ،١ٝأػريا ا٫هرتاتٝذٝات
ايٛدـاْ ٖٞٚ ١ٝا٭قٌ اهتؼـاَا يـ ٣طًب ١املـاكي
ايكلآْ ١ٝأثٓا ٤سؿغ ايكلإٓ ايهل ;ِٜعًُا بإ ؾ ٤ٛطايب
املـاكي ايكلآْ ١ٝإىل اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽنٜٔ
املعًَٛات بٌهٌ عاّ يف سؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜناْت
َتٛهط ١سٝح بًػت ْوبتٗا ايهً3( ١ٝظ.)%74

ايٓتا٥ر املتعًك ١بايو٪اٍ ايجاْ ٌٖ :ٞتٛدـ ؾلٚم ؿاي١
إسِاٝ٥ا يف َوت ٣ٛاهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽنٜٔ
املعًَٛات يـ ٣طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري اؾٓى؟
يٲداب ١عٔ ٖقا ايو٪اٍ سوبت املتٛهطات اؿواب١ٝ
ٚا٫ملاؾات املعٝاك ١ٜيـكد ١اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات
ؽن ٜٔاملعًَٛات يـ ٣طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري
اؾٓى ،نُا اهتؼـّ اػتباك (ت) يًعٓٝات املوتكً١
يًهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿلٚم بني ٖق ٙاملتٛهطات.
ٜتٔض َٔ ايٓتا٥ر املٌاك إيٗٝا يف دـ 4 ٍٚعـّ ٚدٛؿ ؾلٚم
ؿاي ١إسِاٝ٥ا بني ؿكدات َتٛهطات ا٫هرتاتٝذٝات
املعلؾٚ ١ٝايٛدـاْٚ ١ٝنقا يف ايـكد ١ايهً ١ٝاييت
ٜوتؼـَٗا طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيتؼن ٜٔاملعًَٛات
اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜتبعا ملتػري ْٛع اؾٓى
فنٛك أ ٚإْاخٖٚ ،قا ٜعين إٔ طًب ١املـاكي ايكلآْ٫ ١ٝ
ٜتبا ٕٜٛٓؾُٝا ب ِٗٓٝعٓـ اهرتاتٝذٝات سؿغ ايكلإٓ

مجلد  11عدد  1يناير2017 ،

مشتوى استخدام اسرتاتيجيات ختزيو املعلومات اخلاصة حبفظ القرآى الكريم لدى طلب ة املدارس القرآنية
خملويف اسعيد
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات تخزين المعمومات الخاصة بحفظ القرآن الكريم لدى طمبة
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االستراتيجية
المع ـ ـ ـ ـ ـرفية

الذكور (ن=)22
المتوسط

اإلناث (ن=)21

االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

12.13

1.532

12.231

3.423

2.325-

التنظي ـ ـ ـ ــمية

26.42

3.237

12.444

2.647

*3.252-

الوج ـ ـ ـ ـ ــدانية

15.33

3.232

15.227

3.625

2.221

الكمية

44.22

5.222

47.12

5.642

2.351-

* دال عند مستوى 2,22

ايهلٚ ،ِٜقـ ٜلدع فيو إىل تٌاب٘ ايعلٚف ا٫دتُاع١ٝ

ٚ ،)2005ؿكاه ١بلنات (ٚ ،)2010ؿكاه ١هًُإ

ٚطبٝع ١املـاكي ايكلآْ ١ٝاييت ًٜتشك ٕٛبٗاٚ ،ست٢

(ٚ ،)2013ؿكاه ١سؤ ( ،)2014اييت بٓٝت يف فٌُ

طلم.تًكني ٚؼؿٝغ ايكلإٓ ايهل َٔ ِٜطلف َعًُٞ

ْتا٥ذٗا تكاكب ايٓتا٥ر بني اؾٓوني ؾُٝا ٜتعًل

املـاكي تهً ٕٛب٘ َتٌابٗ.١

باهرتاتٝذٝات ؽنٚ ٜٔسؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜيف املـاكي

ٜٚل ٣ايباسح إٔ ٖق ٙايٓتٝذَٓ ١طكٚ ١ٝطبٝع ١ٝتٓوذِ َع

ايكلآْ ،١ٝأ ٚيف املعاٖـ اؾاَع.١ٝ

ايٓول ٚايُٓط ايجكايف ايـٜين يًُـاكي ايكلآْٚ ،١ٝإٔ

ايٓتا٥ر املتعًك ١بايو٪اٍ ايجايح ٌٖ :تٛدـ ؾلٚم ؿاي١

طايب املـكه ١ايكلآْ َٔ ١ٝايقنٛك ٚاٱْاخ ٜتأثل مبا

إسِاٝ٥ا يف َوت ٣ٛاهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽنٜٔ

ٜتًكاَ َٔ ٙـكه٘ َٔ َجٌ ٓبط هري اؿًك ١هٛا ٤نإ

املعًَٛات يـ ٣طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري املوت٣ٛ

فيو عًً ٢هٌ سًك ١أُ ٚؿٛف َتتاي ١ٝأ ٚفُٛعات

ايـكاهٞ؟ ٚيٲداب ١عٔ ٖقا ايو٪اٍ مت اهتؼـاّ ؼًٌٝ

ُػريٚ ،٠إٔ نٌ سؿع ١املـاكي ايكلآْ ١ٝؼت عني

ايتبا ٜٔا٭ساؿٜٚ ٟعلض دـٍ ْ 5تاز ٖقا ايتشً.ٌٝ

املـكي َٓعا يًؿ.٢ٓٛ

ٜتٔض َٔ ايٓتا٥ر املٌاك إيٗٝا يف دـ 4 ٍٚعـّ ٚدٛؿ ؾلٚم

ٚتٌري دـ 4 ٍٚإىل ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا بني ؿكدات

ؿاي ١إسِاٝ٥ا بني ؿكدات َتٛهطات ا٫هرتاتٝذٝات

َتٛهطات ا٫هرتاتٝذٝات ايتٓع ١ُٝٝاييت ٜوتؼـَٗا طًب١

املعلؾٚ ١ٝايٛدـاْٚ ١ٝنقا يف ايـكد ١ايهً ١ٝاييت

املـاكي ايكلآْ ١ٝيف ؽن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ

ٜوتؼـَٗا طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيتؼن ٜٔاملعًَٛات

ايكلإٓ ايهل ِٜتبعا ملتػري اؾٓى (فنٛك ،إْاخ)ٚ ،فيو

اـاُ ١عؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜتبعا ملتػري ْٛع اؾٓى

يِاحل اٱْاخ ،مبعٓ ٢إٔ اٱْاخ يف املـاكي ايكلآْ١ٝ

فنٛك أ ٚإْاخٖٚ ،قا ٜعين إٔ طًب ١املـاكي ايكلآْ٫ ١ٝ

ٜوتؼـَٖ ٕٛق ٙا٫هرتاتٝذٝات يف ؽن ٜٔاملعًَٛات

ٜتبا ٕٜٛٓؾُٝا ب ِٗٓٝعٓـ اهرتاتٝذٝات سؿغ ايكلإٓ

أنجل َٔ ايقنٛك يف املـاكي ايكلآْٚ .١ٝقـ ٜعن ٣تؿٛم

ايهلٚ ،ِٜقـ ٜلدع فيو إىل تٌاب٘ ايعلٚف ا٫دتُاع١ٝ

اٱْاخ إىل إٔ اٱْاخ ٜوتؼـَٔ ايِٓـ ا٭ٜول َٔ ايـَاؽ

ٚطبٝع ١املـاكي ايكلآْ ١ٝاييت ًٜتشك ٕٛبٗاٚ ،ست ٢طلم

املو ٍٚ٪عٔ ايكـكات ايًػ ١ٜٛايعًٝا ٚعًُٝات بٓا ٤اـرب،٠

تًكني ٚؼؿٝغ ايكلإٓ ايهل َٔ ِٜطلف َعًُ ٞاملـاكي

ٚايط٬ق ١ايًػٚ ١ٜٛؾِٗ املؿلؿاتٚ ،إٔ اٱْاخ ٜتؿٛقٔ يف

تهً ٕٛب٘ َتٌابٗ.١

ا٭عُاٍ اييت تتطًب ايـقٚ ١إجياؿ ايتؿاُٚ ٌٝؾل َا ٜلاٙ

ٜٚل ٣ايباسح إٔ ٖق ٙايٓتٝذَٓ ١طكٚ ١ٝطبٝع ١ٝتٓوذِ َع

هًٝؿلَإ (.)Silverman, 2007

ايٓول ٚايُٓط ايجكايف ايـٜين يًُـاكي ايكلآْٚ ،١ٝإٔ

ٚيـَ ٣كاكْٖ ١ق ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر ايـكاهات ايوابك١

طايب املـكه ١ايكلآْ َٔ ١ٝايقنٛك ٚاٱْاخ ٜتأثل مبا

ٜتبني بأْٗا تتؿل دنٝ٥ا َع ؿكاهات نٌ َٔ ؿكاه ١كًٛإ

ٜتًكاَ َٔ ٙـكه٘ َٔ َجٌ ٓبط هري اؿًك ١هٛا ٤نإ

( ،)2003اييت بٓٝت عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم يف اهرتاتٝذٝات

فيو عًً ٢هٌ سًك ١أُ ٚؿٛف َتتاي ١ٝأ ٚفُٛعات

تٌؿري املعًَٛات يف ايقانلٚ ٠ؾكا ملتػري اؾٓىٚ ،ؿكاه١

ُػريٚ ،٠إٔ نٌ سؿع ١املـاكي ايكلآْ ١ٝؼت عني

كمم (ٚ ،)2004ؿكاه ١بَٚ ٌٝافك

( Bell & Mather,

املـكي َٓعا يًؿ.٢ٓٛ

ٚتٌري دـ 4 ٍٚإىل ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا بني ؿكدات

ايٓتا٥ر املتعًك ١بايو٪اٍ ايجايح ٌٖ :تٛدـ ؾلٚم ؿاي١

َتٛهطات ا٫هرتاتٝذٝات ايتٓع ١ُٝٝاييت ٜوتؼـَٗا طًب١

إسِاٝ٥ا يف َوت ٣ٛاهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽنٜٔ

املـاكي ايكلآْ ١ٝيف ؽن ٜٔاملعًَٛات اـاُ ١عؿغ

املعًَٛات يـ ٣طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري املوت٣ٛ

ايكلإٓ ايهل ِٜتبعا ملتػري اؾٓى (فنٛك ،إْاخ)ٚ ،فيو

ايـكاهٞ؟ ٚيٲداب ١عٔ ٖقا ايو٪اٍ مت اهتؼـاّ ؼًٌٝ

يِاحل اٱْاخ ،مبعٓ ٢إٔ اٱْاخ يف املـاكي ايكلآْ١ٝ

ايتبا ٜٔا٭ساؿٜٚ ٟعلض دـٍ ْ 5تاز ٖقا ايتشً.ٌٝ

ٜوتؼـَٖ ٕٛق ٙا٫هرتاتٝذٝات يف ؽن ٜٔاملعًَٛات

ٜتٔض َٔ دـ 5 ٍٚأْ٘ تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بني

أنجل َٔ ايقنٛك يف املـاكي ايكلآْٚ .١ٝقـ ٜعن ٣تؿٛم

ا٫هرتاتٝذٝات املعلؾٚ ١ٝايتٓع ١ُٝٝاييت ٜوتؼـَٗا طًب١

اٱْاخ إىل إٔ اٱْاخ ٜوتؼـَٔ ايِٓـ ا٭ٜول َٔ ايـَاؽ

املـاكي ايكلآْ ١ٝؿؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜيف َـاكهِٗ

املو ٍٚ٪عٔ ايكـكات ايًػ ١ٜٛايعًٝا ٚعًُٝات بٓا ٤اـرب،٠

تعن ٣ملتػري املوت ٣ٛايـكاه ٞيًطايب ،مبعٓ ٢إٔ

ٚايط٬ق ١ايًػٚ ١ٜٛؾِٗ املؿلؿاتٚ ،إٔ اٱْاخ ٜتؿٛقٔ يف

اهرتاتٝذٝات طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝؿؿغ ايكلإٓ

ا٭عُاٍ اييت تتطًب ايـقٚ ١إجياؿ ايتؿاُٚ ٌٝؾل َا ٜلاٙ
هًٝؿلَإ

ايهل ِٜؽتًـ باػت٬ف املوت ٣ٛايـكاهٖٚ ،ٞقا

(.)Silverman, 2007

ا٫ػت٬ف ٜتٔض أنجل َٔ ػْ ٍ٬تا٥ر َتٛهطات اؾـٍٚ

ٚيـَ ٣كاكْٖ ١ق ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر ايـكاهات ايوابك١

( )08سٝح ٜبني إٔ ا٫هرتاتٝذٝات املعلؾ ٚ ١ٝايتٓع١ُٝٝ

ٜتبني بأْٗا تتؿل دنٝ٥ا َع ؿكاهات نٌ َٔ ؿكاه ١كًٛإ

املٛظؿ َٔ ١طلف ايطًب ١ف ٚاملوت ٣ٛاملتكـّ يف ايـكاه١

( ،)2003اييت بٓٝت عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم يف اهرتاتٝذٝات

(ثاْٚ ،ٟٛداَع )ٞأنجل ؾعاي َٔ ١ٝا٫هرتاتٝذٝات

تٌؿري املعًَٛات يف ايقانلٚ ٠ؾكا ملتػري اؾٓىٚ ،ؿكاه١

املوتؼـَ َٔ ١طلف ايطًب ١ف ٚا٭قٌ َوت ٣ٛايـكاهٞ

( Bell & Mather,

(ابتـاَ ،ٞ٥تٛهط)ٖٚ .ق ٙايٓتٝذَٓ ١طك ١ٝإىل سـ بعٝـ،

ٚ ،)2005ؿكاه ١بلنات (ٚ ،)2010ؿكاه ١هًُإ

٭ٕ ايطايب نًُا اكتؿع َوتٛا ٙايـكاه ٞنًُا ؿٍ عً٢

(ٚ ،)2013ؿكاه ١سؤ ( ،)2014اييت بٓٝت يف فٌُ

ْوب ١فناَ ٤لتؿع ،١مما ٜعين تٛظٝـ ٫هرتاتٝذٝات

ْتا٥ذٗا تكاكب ايٓتا٥ر بني اؾٓوني ؾُٝا ٜتعًل

ايهل.ِٜ

كمم (ٚ ،)2004ؿكاه ١بَٚ ٌٝافك

أنجل

ؾعاي١ٝ

يف

سؿغ

ايكلإٓ

باهرتاتٝذٝات ؽنٚ ٜٔسؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜيف املـاكي
ايكلآْ ،١ٝأ ٚيف املعاٖـ اؾاَع.١ٝ
جدول 5

نتائج تحميل التباين األحادي ( )ANOVAلتحديد الفروق في أبعاد االستراتيجيات المستخدمة
تبعا لمتغير المستوى الدراسي
االستراتيجيات

المع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفية

التنظيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية

الوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدانية

الك ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

72.56

3

32.371

داخل المجموعات

423.75

65

22.412

بين المجموعات

45.772

3

11.442

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

525.52

62

داخل المجموعات

336.227

65

4.253

بين المجموعات

13.233

3

5.626

داخل المجموعات

532.224

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

241.222

553.652

26
56

62

بين المجموعات

225.352

داخل المجموعات

3255.752

56

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

3363.326

62

* دال عند مستوى الداللة ()2,23

3

21.736

قيمة " ف"

1.662

3.415

2.4222

مستوى الداللة

*2.222

*2.225

2.423

233.636
32.573

1.257

2.252

مجلد  11عدد  1يناير2017 ،

مشتوى استخدام اسرتاتيجيات ختزيو املعلومات اخلاصة حبفظ القرآى الكريم لدى طلبة املدارس القرآنية
خملويف اسعيد

ٚقـ تعنٖ ٣ق ٙايٓتٝذ ١إىل اْتبا ٙايطايب إىل بعض
اؾنٝ٥ات اييت ٜتِ َٔ ػ٬هلا ؽن ٜٔاملعًَٛات بٌهٌ
هلٜع ٚأؾٌٔ ٖ َٔٚق ٙا٫هرتاتٝذٝات اهتعُاٍ أؿٚات
ايلبطٚ ،ايتهلاك ايهجري يٰٜات ايكلآْ ١ٝامللاؿ سؿعٗا،
ٚا٫يتناّ باؿؿغ َٔ طبعٚ ١اسـٚ ،٠كبط يوٛك امللاؿ
سؿعٗا مبعٓاٖاٚ ،ا٫يتناّ عؿغ ايوٛك َتتايٖٚ ،١ٝقا َا
تؿتكـ ٙايؿ ١٦اييت َوتٛاٖا ايـكاه ٞقـؿ عٓـ َوتٜٛات
ا٫بتـاٚ ٞ٥املتٛهط .نُا تبني ْتا٥ر دـ 5 ٍٚأْ٘  ٫تٛدـ
ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥يف ا٫هرتاتٝذٝات ايٛدـاْ١ٝ
يـ ٣أؾلاؿ ع ١ٓٝايبشح.

جدول 6

نتائج اختبار(ت) لفحص الفروق بين متوسطات استراتيجيات
تخزين المعمومات الخاصة بحفظ القرآن الكريم تبعا لمتغير السن.
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــن
– 23

 13سنة
– 14

 42سنة

العدد
35
23

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

5.76

46.24

5.23

46.32

قيمة "ت"

*2,26-

* قيمة ت غير دالة إحصائيا عند مستوى 2,23

ٜتبني َٔ دـ 6 ٍٚأْ٘  ٫تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي١
إسِا ١ٝ٥بني َتٛهطات اػاٖات طًب ١املـاكي

ٚيـَ ٣كاكْٖ ١ق ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر ايـكاهات ايوابك١

ايكلآْ ١ٝتعن ٣يًؤ ،سٝح بًػت "ت" احملوٛب175_ ١

ٜتبني بأْٗا تتؿل دنٝ٥ا أ ٚنًٝا َع ؿكاهات نٌ َٔ

 ٖٞٚؿاي ١إسِاٝ٥ا عٓـ َوت٣ٛ

)ٚ .يعٌ

ؿكاه ١اينغ ٚ ٍٛاينغٚ ،)2003( ٍٛؿكاه ١كمم (،)2004

ايوبب يف فيو إٔ طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝيف نٌ

ٚؿكاه ١بَٚ ٌٝافك (ٚ ،)Bell, & Mather, 2005ؿكاه١

امللاسٌ خئع ٕٛيٓؿى ايٓعاّ املـا ١َٚاـاُ١

ايكـٜلٚ ،)2007( ٟؿكاه ١بلنات (ٚ ،)2010ؿكاه١

عؿغ ايكلإٓ ايهل.ِٜ

هًُإ ( ،)2013اييت بٓٝت يف فًُٗا إٔ ٖٓاى ًب٘
اتؿام عً ٢تٛظٝـ اهرتاتٝذٝات ؽن ٜٔاملعًَٛات بٌهٌ
عاّ ٚسؿغ ايكلإٓ ايهل ِٜبٌهٌ ػاْ خيتًـ تبعا
٫ػت٬ف املوت ٣ٛايـكاه ٞيًُتعًِ أ ٚاؿاؾغ يهتاب
اهللٚ .يهٓٗا ؽتًـ عٔ ايٓتٝذ ١اييت تًُٛت إيٗٝا ؿكاه١
ايعكـ ،)2000( ٟاييت بٓٝت تـَْ ٞوت ٣ٛاؿؿغ يـ٣
طًب ١املـاكي ايجاْ ،١ٜٛبوب عـّ اهتؼـاّ طلم تـكٜى
ؾعاي ١ؿؿغ اٯٜات املكلكٚ ،٠عٔ ايٓتٝذ ١اييت تًُٛت
إيٗٝا ؿكاه ١كًٛإ ( ،)2003اييت بٓٝت عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم
يف اهرتاتٝذٝات تٌؿري املعًَٛات بني تَٝ٬ق َلسً١
اٱعـاؿٚ ٟتَٝ٬ق امللسً ١ايجاْ.١ٜٛ

(

ً ٫ٚو إٔ ايتعًِ ايقاتٚ ٞاٖ٫تُاّ باؿؿغ ايَٞٛٝ
يًطايب ،جيـؿ ٌْاط٘ ،سٝح إٔ ٖقا ايتعًِ غري
َـؾٛعْ ،اتر عٔ قاٚي ١تطٜٛل َٗاكات ؽنٜٔ
املعًَٛات بأهلع ٚقت ممهٔ (ايوبع،)2000 ،ٞ
ػاُٚ ١إٔ ن ٬اؾٓوني ٜك ّٛمبـاكه ١ايكلإٓ
ايهلٚ ِٜسؿع٘ ُٓٔ فُٛعات َتذاْوٜ ١وٗل عً٢
إؿاكتٗا َعًَُٚ ٕٛعًُات ايكلإٓ ايهلَٛ ِٜظؿني
بِؿ ١كمس ،١ٝسٝح ؾأت ٚماك ٠ايٌ ٕٚ٪ايـ ١ٜٝٓعً٢
دٛؿ ٠أؿا ٤٫٪ٖ ٤املـكهني ،إمياْا َٓٗا بإٔ إتكإ ت٠ٚ٬
ٚسؿغ ايكلإٓ ايهلٜ ِٜتطًب َعًُا سافقا فٝـ
يًت ،٠ٚ٬سٝح ًٜذأ ٕٚإىل ٓبط قٛا ِ٥اؿٔٛك

ايٓتا٥ر املتعًك ١بايو٪اٍ ايلابع ٌٖ :تٛدـ ؾلٚم ؿاي١

ايٚ ١َٝٛٝاٱًلاف عً ٢اَتشاْات نٌ ث٬ث ٞيًٍُٛٛ

إسِاٝ٥ا يف َوت ٣ٛاهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات ؽنٜٔ

إىل ايتك ِٜٛايٓٗا ٞ٥يف ْٗا ١ٜايوٓ ،١يتشـٜـ سِ١

املعًَٛات يـ ٣طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري ايؤ؟

سؿغ ايطايب املتعًِ َٔ آٜات ايكلإٓ ايهل.ِٜ

ٚيٲداب ١عٔ ٖقا ايو٪اٍ سوبت املتٛهطات اؿواب١ٝ
ٚا٫ملاؾات املعٝاك ١ٜيـكد ١اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات
ؽن ٜٔاملعًَٛات يـ ٣طًب ١املـاكي ايكلآْ ١ٝتبعا ملتػري
ايؤ ،نُا اهتؼـّ اػتباك (ت) يًعٓٝات املوتكً١
يًهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿلٚم بني ٖق ٙاملتٛهطات ٚاملب١ٓٝ
ْتا٥ذ٘ يف دـ.6 ٍٚ

ؾايطايب املتعًِ ايقٜ ٟتُٝن عؤ ا٭ؿاٜ ،٤بـٟ
اػاٖات أنجل إجياب ١ٝم ٛا٭ؿاٚ ٤ايتٚ ٠ٚ٬اؿؿغ،
ؾٝهتوبٗا َٓ٘ غري ،ٙؾاؿؿغ يف ايِػل نايٓكٍ
عً ٢اؿذل (ايػٛثاْ ،)1998 ،ٞؾاهلُ ١ايعاي ١ٝيطًب١
ٚطايبات املـاكي ايكلآْ ١ٝػاُٚ ١إٔ بعٔٗٔ ػاٚم
هٔ ايتكاعـ ،دعًتِٗ حيـؿ ٕٚ٭ْؿوِٗ أٖـاؾا عًٝا
بؿعٌ ٌْاطِٗ ٚق ٠ٛايـاؾع ١ٝايـاػً ١ٝيـ ،ِٜٗاييت ٖٞ

فُٛع َٔ ١ايك ٣ٛاييت ؼلى هًٛى اٱْوإ ٚتٛدٗ٘

امللادع

مٖ ٛـف َٔ ا٭ٖـاف; ٖ َٔٚق ٙايـٚاؾع ايجٛاب
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بايلهععععٛب ٚايؿٌعععععٌ يف سؿععععغ ايكعععععلإٓ ايهعععععلِٜ
باملـاكي ايكلآْ.١ٝ

يتعنٜن

قـكتِٗ

عً٢

ا٫ستؿاظ

باملعًَٛات

ٚتقنلٖا .فً ١داَع ١ايٓذاغ يٮعاخ (ايعًّٛ
اٱْواْ.2558 – 2526 ،)09(24 ،)١ٝ
اؾلاغ ،عبـ ايٓاُل; ٚأب ٛساَـَٝ ،وا .)2015( ٤أثل
طلٜك ١تكـ ِٜاملعًَٛات ْٛٚعٗا ٚؾرتات ا٫ستؿاظ
يف ايكـك ٠عً ٢ايتعلف يـ ٣طًب ١داَع ١ايريَٛى.
اجملً ١ا٭كؿْ ١ٝيف ايعً ّٛايرتب- 45 ،)01(11 ،١ٜٛ
.60
سؤ،

عباي

نلدٞ

(.)2014

اهرتاتٝذٝات

ا٫هتقناك يـ ٣طًب ١اؾاَع .١فً ١ؿٜايٞ
ايرتب.41- 01 ،62 ،١ٜٛ
ايـٚهل ،ٟإبلاٖ ِٝبٔ هعـ ( .)2003ا٭هايٝب املتبع ١يف
تـكٜى َاؿ ٠ايكلإٓ ايهل ِٜيف َـاكي ؼؿٝغ
ايكلإٓ ايهل ِٜايجاْ ،١ٜٛؿكاهَٝ ١ـاْ ١ٝتكٛمي،١ٝ
داَع ١اٱَاّ قُـ بٔ هعٛؿ اٱهٖ ٌٖ.١َٝ٬قٙ
ؿكاه ١اّ نتاب
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مشتوى استخدام اسرتاتيجيات ختزيو املعلومات اخلاصة حبفظ القرآى الكريم لدى طلبة املدارس القرآنية
خملويف اسعيد

كمم ،قُـ عبـ ايوُٝع ( .)2004ؾعاي ١ٝبلْاَر

ايعاُِ ،هعٛؿ بٔ عبـ ايعنٜن( .)1999تكِٜٛ

٫هرتاتٝذٝات ػٗٝن املعًَٛات يف تعـٌٜ

طلم تـكٜى ايكلإٓ ايهل ِٜيف َـاكي

ا٫ػا ٙم ٛاملٛاؿ ايرتبٚ ١ٜٛمٜاؿَٗ ٠اكات

ؼؿٝغ

يٛماك٠

ا٫هتقناك ٚاٱلام ا٭ناؿمي ٞيف ٓ٤ٛ

املعاكفْ .ـ ٠ٚعٓا ١ٜاملًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ١ٜ

ايوع ١ايعكً ،١ٝفً ١نً ١ٝايرتب ١ٝباملِٓٛك،٠

بايكلإٓ ايهلٚ ِٜعً .َ٘ٛيف ايؿرت- 3( ٠

.127- 91 ،56

 ،)1999/7/6فُع املًو ؾٗـ يطباع ١املِشـ

كًٛإ ،كبٝع عبـ ٙأمحـ ( .)2003اهرتاتٝذٝات تٌؿري
املعًَٛات يف ايقانلٚ ٠تأثريٖا عًَ ٢وت ٣ٛا٭ؿا٤

ايكلإٓ

ايهلِٜ

ايتابع١

ايٌلٜـٚ ،ماك ٠ايٌ ٕٛ٦اٱهٚ ١َٝ٬ا٭ٚقاف
ٚايـعٚ ٠ٛاٱكًاؿ :املـ ١ٜٓاملٓٛك.٠

يف بعض املٗاّ ايًؿعٚ ١ٝايٌهً ١ٝيـ ٣طًب١

ايعاٜبٖٝٚ ،ب .)2005( ١ايرتب ١ٝايتشٔري ١ٜيف املـكه١

امللسًتني اٱعـاؿٚ ١ٜايجاْ( ١ٜٛكهايَ ١ادوتري غري

ايكلآْٚ ١ٝتأثريٖا عًَٗ ٢اكت ٞايكلاٚ ٠٤ايهتاب١

ٌَٓٛك .)٠داَع ١دٓٛب ايٛاؿ ،ٟمجٗٛكَِ ١ٜل

(كهايَ ١ادوتري غري ٌَٓٛك .)٠داَعٜٛ ١هـ بٔ

ايعلب.١ٝ

ػـ ،٠نً ١ٝاٯؿاب ٚايًػات ،اؾنا٥ل.

اينغ ،ٍٛعُاؿ; ٚاينغ ،ٍٛكاؾع ( .)2003ا٫هرتاتٝذٝات
اييت ٜوتؼـَٗا طًب ١اؾاَع ١يف تعنٜن قـكتِٗ
عً ٢ا٫ستؿاظ باملعًَٛات ٚتقنلٖا .فً ١نً١ٝ
ايرتب ١ٝبأهٛإ.21- 1 ،17 ،
اينٜات ،ؾتشَِ ٞطؿ .)1986( ٢أثل ايتهلاك
َٚوتٜٛات َعاؾٚ ١ػٗٝن املعًَٛات عً٢
اؿؿغ ٚايتقنل ،كهاي ١اـًٝر ايعلب،18 ،ٞ
.133- 85
ايوبع ،ٞعبـ اهلل ( .)2000اهتؼـاّ ايكلإٓ يف تُٓ١ٝ
َٗاكات ايتٚ ٠ٚ٬ا٫ستؿاظ بايتعًِ يـ ٣ط٬ب
ايِـ ايواؿي ا٫بتـا ٞ٥مبـاكي ؼؿٝغ ايكلإٓ
ايهل ِٜمبـ ١ٜٓايلٜاض (كهايَ ١ادوتري غري
ٌَٓٛك .)٠ا ٜٔاهِ امل٪هو ١ايعًُ،١ٝاملًُه١
ايعلب ١ٝايوعٛؿ.١ٜ
هًُإً ،لٚم ناظِ (َ .)2013هْٛات َا ٚكا٤
ايقانلٚ ٠ع٬قتٗا باهرتاتٝذٝات ايتقنل عٓـ
ايطًب ١يف َـاكي املتُٝنٚ ٜٔغريِٖ( كهاي١
َادوتري غري ٌَٓٛك .)٠داَع ١بػـاؿ ،ايعلام.
ًتَ ،ٟٛٝوعـ ( .)2003املؽ ٚايقانلٚ ،٠ها ٌ٥طبٝع١ٝ
ٚغقا ١ٝ٥يتشوني عٌُ ايقانلٚٚ ٠قا ١ٜاملؽ َٔ
أَلاض ايٌٝؼٛػ ،١فً ١أهٛٝط يًـكاهات
ايب.168- 133 ،25 ،١ٝ٦ٝ

عبـ اهلل ،قُـ قاهِ ( .)2003هٝهٛيٛد ١ٝايقانل.٠
هًوً ١عامل املعلؾ ،١كقِ ( )290ايهٜٛت.
عبـ اهلل ،قُـ أمحـ ( .)2005نٝـ تكلأ ٚؼؿغ
ٚػٛؿ ايكلإٓ ايهل .ِٜاملِٓٛكَِ :٠ل .ؿاك ايػـ
اؾـٜـ.
ايعت ،ّٛعـْإ .)2010( .عًِ ايٓؿى املعليف ،ايٓعل١ٜ
ٚايتطبٝل( ،ط .)2عُإ :ؿاك املوري ٠يًٌٓل
ٚايتٛمٜع ٚايطباع.١
ايعوافُ ،احل ( .)2010املـػٌ إىل ايبشح يف ايعًّٛ
ايوًٛن .١ٝايلٜاض :ؿاك اينٖلا.٤
ايعكٝـ ،ٟهعٛؿ بٔ عً ٞبٔ هًُٝإ (.)2000
ٚاقع

سؿغ

ايكلإ

يـ٣

ط٬ب

امللسً١

ايجاْ ١ٜٛمبـاكي ؼؿٝغ ايكلإ ايهلِٜ
(كهايَ ١ادوتري غري ٌَٓٛك .)٠داَع ١املًو
هعٛؿ ،ايلٜاض.
ايػاَـ ،ٟآَاٍ ( .)2012ؾاعً ١ٝإهرتاتٝذ ١ٝتـكٜى
ا٭قلإ يف تَُٓٗ ١ٝاكات سؿغ ايكلإٓ ايهلِٜ
ٚبكا ٤أثلٖا يـ ٣تًُٝقات ايِـ اـاَى
ا٫بتـا ٞ٥مبـاكي ؼؿٝغ ايكلإٓ ايهل،ِٜ
مبـَ ١ٜٓه ١املهلَ( ١كهايَ ١ادوتري غري
ٌَٓٛك .)٠داَع ١أّ ايكل ،٣املًُه ١ايعلب١ٝ
ايوعٛؿ.١ٜ

Anderson, J. (2005). Cognitive Psychology
and Its Implications: 6thed.New York:
Worth Publishing.
Ashman, F. & Conway,R.(1997) : An
Introduction to Cognitive Education :
Theory and Applications. New York,
Routledge.
Baddeley, A. D. (2004). The Psychology of
Memory. The Essential Handbook of
Memory Désordres for cliniciens.
Bell, L. & Mather, M. (2005): Traditionnel
évaluation the memory and the power
on the recollection. Journal of Memory
and language.57 (2). 163-176.

ـ ؼؿغٝ ن.)1998(  بٔ عبـ ايلمامٞ حي،ْٞثاٛايػ
،١ًُٝطلم عٚ ١ٝاعـ أهاهِٛ قٜايكلإٓ ايهل
كْٛ  ؿاك:١ٜؿٛ ايوع١ٝ ايعلب١ املًُه.)2(ط
املهتبات
ّ اهتؼـا١ٝ ؾعاي.)2007(  قُـ بٔ هعـ،ٟلٜايكـ
ٕايكلآ

سؿغ

يف

١ٝبٛاؿاه

١ٝايربف

قَٝ٬ ت٣ستؿاظ بايتعًِ يـ٫اٚ ِٜايهل
 َادوتري غري١ (كهايٞ٥بتـا٫ايِـ ايواؿي ا
١ٝ ايعلب١ املًُه،ؿٛ املًو هع١ داَع.)٠كٌَٛٓ
.١ٜؿٛايوع

Carney, R. & Levin, J. (2000): Fading
mnemonic memories: Hères looking a
new Again. Contemporary Educational
Psychology, 25(4), 499-508.

 ايتـبل١ٝذٝ أثل إهرتات.)2014(  بواّ هامل،١ابعٛايك

Hermann, P. (2009). Concepts of memory
and approaches to the past in Medieval
Icelandic
Literature.
Scandinavian
Studies, 81(3), 287-308.

١ً اجمل.١ًٝٝ ايطؿ١ يف قاؾعٞايتاهع ا٭هاه

Malim,T. & Birch, A. (1998). Introductory
Psychology. London, Macmillan press
LTD.
Pudewa, A. (2005). Linguistic development
through
poetry
memorization,
published by institute for excellence in
writing , Inc. (first Ed)
Silverman, B. (2007). Density Estimation
and Data Analysis.Champan & Hall,
New York.
Solso, R. (1995). Cognitive psychology . (4th
ed.), London, Allan & Bacon.
Vygotsky, L. (2007). In memory of L. S.
Vygotsky (1926-1934). Journal of Russian
and East European psychology, 45(2), 1560.

،ٟكٌٛ ايؿِِٝ يف ايتشٜ سؿغ ايكلإٓ ايهل٢ًع
 َٔ طايبات ايِـ١ٓٝ ع٣دٌ يـ٪ٌ املِٝايتشٚ
.142 –130 ،)08(3 ،١ِِ املتؼ١ٜٛ ايرتب١ٝيٚايـ
.ًِض َوٝ ُش.)1997( ٟكٛوابٝٓ بٔ اؿذاز اي،ًَِو
.١ٝيٚت ا٭ؾهاك ايـٝ ب:اضٜايل
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