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٘ذف اٌجؾش اٌؾبٌ ٟثٕبء ِم١بط اٌزاوشح اٌذالٌ١خ ٌذ ٜغٍجخ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ٌ ،زٌه فمذ ػّذد اٌجبؽضزبْ ٌزؾم١ك
٘زا اٌٙذف أرجبع اٌخطٛاد اٌؼٍّ١خ ا٢ر١خ:
أٚال.األغالع ػٍ ٝاٌذساعبد اٌغبثمخ ٚاألخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ اٌّؼذح ٌم١بط اٌّف. َٛٙ
صبٔ١ب .رؾذ٠ذ اٌّفٌ : َٛٙمذ ؽذدد اٌجبؽضخ ِف َٛٙاٌزاوشح اٌذالٌ١خ  ،أٔظش رؾذ٠ذ اٌّصطٍؾبد.
صبٌضب.عّؼذ اٌّبدح األعبع١خ ٌفمشاد األخزجبس ثبألعزٕبد اٌ ٝا٢رِ( ٟشاعؼخ اٌّؼغُ اٌٛع١ض رعُ أعّبء ٚأفؼبال
 ،عّغ صٛس ٌّشب٘١ش اٌفٓ ٚاٌغ١بعخ ٚاٌش٠بظخ ،األعزؼبٔخ ثّغّٛػخ ِٓ ٚعبئػ اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرؾزٞٛ
أخزجبساد اٌزاوشح ).
ساثؼب.اػذاد فمشاد األخزجبس ٚعؼٍٙب ِزٕعّخ وً ِب ٚسد ف ٟاٌّبدح األعبع١خ فعال ػٓ اٌزؾذ٠ذ اٌذل١ك  ،فٍمذ
أػذد اٌجبؽضخ ( )23وٍّخ ٌززوش اٌىٍّبد  )23(ٚصٚط ِٓ اٌىٍّبد اٌّزشاثطخ  )23(ٚصٚط ِٓ اٌىٍّبد
ِٚؼبٔٙ١ب  )23(ٚصٚط ِٓ األؽذاس اٌؼبِخ ٚرٛاس٠خ ؽذٚصٙب  )23(ٚصٛسح ٚاٌىٍّبد اٌذاٌخ ػٍٙ١ب فعال ػٓ
صٛسح ٚأسثؼخ أعئٍخ ٌزذي ػٍ ٝرزوش األِبوٓ ٚصٛسح أخشٚ ٜأسثؼخ أعئٍخ ٌزذي ػٍ ٝرزوش اٌّٛالغ ٚ ،ثزٌه
أصجؼ األخزجبس ٠زى )76( ِٓ ْٛفمشح .
خبِغب ٌ .مذ أػذد اٌجبؽضزبْ رؼٍّ١بد رٛظ١ؾ١خ ٌألخزجبس ّ٠ىٓ ِٓ خالٌٙب عؼً اٌّغزغ١ت ِؼشفخ غش٠مخ
ػشض األعئٍخ ٚو١ف١خ األعبثخ ػٕٙب ثغٌٛٙخ.
عبدعب  .ؽٛي األخزجبس ِٓ اٌص١غخ اٌٛسلخ اٌ ٝاٌص١غخ األٌىزش١ٔٚخ ثبألعزٕبد اٌ ٝثشٔبِظ اٌجٛسثٕ٠ٛذ Power
 Point Programفّٓ خالي رصّ ُ١فمشاد األخزجبس ٚغش٠مخ رمذّٙ٠ب ػٍ ٝاٌؾبعت ا. ٌٟ٢
عبثؼب  .اٌزؾٍ ً١إٌّطمٌ ٟفمشاد االخزجبسٌ :زٌه ػشظذ اٌجبؽضخ أخزجبس اٌزاوشح اٌذالٌ١خ ػٍِ ٝغّٛػخ ِٓ
اٌخجشاء ٚاٌّزخصص ٓ١ف ٟاٌؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ثؼذ ِشاعؼز ُٙعّ١غ فمشاد االخزجبس ٚ ،ارفمٛا ثٕغجخ
( )%211ػٍِ ٝالئّخ عّ١غ فمشاد االخزجبس ٚصالؽ١زٙب ف ٟل١بط ِب ٚظؼذ العً ل١بعٗ.
صبِٕب ٚ .ظٛػ رؼٍّ١بد فمشاد اإلخزجبس ٌ :غشض اٌزؾمك ِٓ ٚظٛػ رؼٍّ١بد االخزجبساد ٚ،ف ُٙاٌّغزغ١جٓ١
ٌٙبٚ ،اٌىشف ػٓ اٌفمشاد غ١ش ٚاظؾخٚ ،ؽغبة اٌٛلذ اٌّغزغشق ٌالعبثخ ػٍ ٝوً اخزجبس ثصٛسح ِٕفشدح
ٌٚغّ١غ االخزجبساد.
ربعؼب  .اٌزؾٍ ً١االؽصبئٌٍ ٟف مشاد  :اْ اٌٙذف ِٓ رغشثخ اٌزؾٍ ً١االؽصبئٌ ٟفمشاد اخزجبس اٌزاوشح اٌذالٌ١خ
٘ ٛؽغبة (ِؼبِالد اٌصؼٛثخِ ،ؼبِالد اٌزّ١١ضِ ،ؼبِالد فؼبٌ١خ اٌجذائً اٌخبغئخ) ٌٍفمشادٚ .رج ٓ١إْ ِذٜ
اٌصؼٛثخ ٌفمشاد اخزجبس اٌزاوشح اٌذالٌ١خ ٠زشاٚػ ث )1.73 – 1.44( ٓ١ثّزٛعػ صؼٛثخ ِمذاسٖ (٘ٚ ،)1.56زا
٠ش١ش إٌ ٝاْ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٘ ٟظّٓ اٌّذ ٜاٌّمجٛي ٌّؼبًِ اٌصؼٛثخ اٌز٠ ٞزشاٚػ ث– 1.31( ٓ١
 ،)1.61أِب ِؼبِالد اٌزّ١١ض ٌفمشاد االخزجبس فمذ ٠زشاٚػ ث )1.73 – 1.42( ٓ١ثّزٛعػ رّ١١ض ِمذاسٖ
(٘ٚ )1.57زا ٠ذي ػٍ ٝأْ رّ١١ض اٌفمشاد ظّٓ اٌّغز ٜٛاٌّؾذد ِٓ إ٠جً.
ط-وّب ؽغجذ اٌجبؽضخ فؼبٌ١خ اٌجذائً اٌخبغئخ ٌٍفمشاد اٌضّبْ األخ١شح ٚ ،ثؼذ ؽغبة ػذد اإلعبثبد ٌٚىً ثذً٠
ِٓ اٌّغّٛػز ٓ١اٌؼٍ١ب ٚاٌذٔ١ب ٚفؾصٙب ِٓ لجً اٌجبؽضخ ٚعذد إْ عّ١ؼٙب فؼبٌخ .
د -رؾٍ ً١االرغبق اٌذاخٍٚ (Internal Consistency) ٟلبِذ اٌجبؽضزبْ ثؾغبة ِؼبًِ اسرجبغ ث١شعْٛ
) (Pearsonث ٓ١دسعخ اٌفمشح ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ػٍ ٝاألخزجبسٚ ،ػٕذ ِمبسٔخ لِ ُ١ؼبِالد االسرجبغ اٌّؾغٛثخ
ث ٓ١دسعخ اٌفمشح ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌالخزجبس ثبٌمّ١خ اٌؾشعخ ٌّؼبِالد االسرجبغ اٌجبٌغخ ( )1.224ػٕذ ِغزٜٛ
دالٌخ (ٚ ، )1.16دسعخ ؽش٠خ ( )396رج ٓ١عّ١غ اٌفمشاد راد ػاللخ داٌخ إؽصبئ١ب ً ثبٌّىٚ ْٛثبٌذسعخ اٌىٍ١خ
ٌالخزجبس ٟ٘ٚ .دالٌخ ػٍ ٝإْ فمشاد االخزجبس رزغك فّ١ب ثٕٙ١ب ف ٟل١بط اٌزاوشح اٌذالٌ١خ.
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ػبششا -اٌخصبئص اٌغ١ىِٛزش٠خ ألخزجبس اٌزاوشح اٌذالٌ١خ ٌ :مذ ارغٙذ عٛٙد اٌّٙزّ ٓ١ثبٌم١بط إٌفغ ٟإٌٝ
ص٠بدح دلخ اٌّمب١٠ظ إٌفغ١خ ،ثزؾذ٠ذ اٌخصبئص اٌم١بع١خ (اٌغ١ىِٛزش٠خ) ٌٍّمب١٠ظ ٚفمشارٙب ،اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رىْٛ
ِؤششاد ػٍ ٝدلزٙب ف ٟل١بط ِب ٚظؼذ ٌم١بعٗ ٚإعشاء ػٍّ١خ اٌم١بط ثألً ِب ّ٠ىٓ ِٓ أخطبء.
أ.اٌصذق اٌظب٘شٚ )Face Validity( ٞلذ رؾممذ اٌجبؽضخ ِٓ اٌصذق اٌظب٘ش ٞألخزجبس اٌزاوشح اٌذالٌ١خ
ٚرٌه ثؼشظٗ ػٍِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء اٌّزخصص ٓ١ف ٟاٌؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌزمذ٠ش صالؽ١زٙب ف ٟل١بط
اٌزاوشح اٌذالٌ١خ ٚلذ ارفمٛا ثٕغجخ ( )%211ػٍ ٝصالؽ١خ اٌفمشاد ف ٟل١بط ِب أػذ ألعً ل١بعٗ ٚأعش٠ذ
ثؼط اٌزؼذ٠الد ثّب ٠زالءَ ِغ اٌج١ئخ اٌؼشال١خ.
ة.صذق اٌجٕبء )ٕ٘ : )Construct Validityبن افزشاظبد ػذح ألخزجبس اٌزاوشح اٌذالٌ١خ ِٕٙب و ٗٔٛلبدس
ػٍ ٝاٌزّ١١ض ث ٓ١اٌّغّٛػز ٓ١اٌّزطشف ٓ١ف ٟاٌذسعخ اٌىٍ١خٚ ،أْ فمشاد وً اخزجبس ٠م١ظ دسعخ وٍ١خ ٚاؽذح
ٌىً فشدٌّٚ ،ب وبٔذ اٌجبؽضخ لذ رؾممذ ِٓ صؼٛثخ فمشاد االخزجبسادٚ ،وزٌه لذسرٙب ػٍ ٝاٌزّ١١ض ث ٓ١األفشاد
اٌز٠ ٓ٠ؾٍّ ْٛؽذاً أػٍ ِٓ ٝاٌخبص١خ ٚاألفشاد اٌز٠ ٓ٠ؾٍّ ْٛؽذاً أدٔ ِٓ ٝاٌخبص١خٚ ،ؽغت أرغبق اٌفمشاد
فّ١ب ثٕٙ١ب ف ٟل١بط اٌزاوشح اٌذالٌ١خ.
 -3اٌضجبد (ٌٚ : )Reliabilityؾغبة اٌضجبد اخز١شد ػٕ١خ ػشٛائ١خ ِىٔٛخ ( )211فشد اخز١شٚا ِٓ ػٕ١خ
اٌجؾش ٚارجؼذ اٌجبؽضخ غش٠مخ "وٛدس س٠زشبسدعٚ ) Kuder Richardson 20 ("31 ْٛرّزبص ٘زٖ اٌطش٠مخ
ثزٕبعمٙب ٚإِىبٔ١خ اٌٛصٛق ثٕزبئغٙب ػٍ ٝؽغبة اٌج١بٔبد ث ٓ١دسعبد عّ١غ فمشاد االخزجبساد ػٍ ٝاػزجبس أْ
اٌفمشح ػجبسح ػٓ ِم١بط لبئُ ثزارٗ٠ٚ ،ؤشش ِؼبًِ اٌضجبد ارغبق أداء اٌفشد أ ٞاٌزغبٔظ ث ٓ١فمشاد االخزجبس،
ٚوبٔذ لّ١خ ِؼبًِ اٌضجبد ٌألخزجبس (ِ ٛ٘ٚ )1.66ؼبًِ صجبد ع١ذ ثّمبسٔزٗ ثبٌذساعبد اٌغبثمخ.
 اشرماق الوعاٗ٘زٌ :زا لبِذ اٌجبؽضزبْ ثبشزمبق اٌشرت اٌّئٕ١خ الخزجبس اٌزاوشح اٌذالٌ١خ ثؼذ رطج١مٙب ػٍ ٝػٕ١خاٌجؾش ٚ ،ػٍٚ ٝفك اٌخطٛاد االر١خ:
الوعالجاخ االدصائ٘ح للورغ٘زاخ الوزذثطح تالوعاٗ٘ز :لجً اٌجذء ثؼٍّ١خ اشزمبق اٌّؼب١٠شٚ ،عذ ِٓ إٌّبعت
ِؼشفخ اٌذالٌخ االؽصبئ١خ ٌٍفشٚق ف ٟاٌّزغ١شاد اٌّشرجطخ ثؼٍّ١خ اشزمبق اٌّؼب٠ش ٘( ٟاٌزخصص ٚاٌغٕظ
ٚاٌصف) ٌىً اخزجبس ِٓ االخزجبساد ػٍ ٝؽذح.
ّلد ذْصلد الثادثراى الٔ هجوْعح هي األصرٌراجاخ ّالرْص٘اخ ّالومرزداخ.

مشكمة البحث:

تعتمد جميع المعرفة المكتسبة أو معظميا عمى الخبرة السابقة التي أكتسبيا الفرد في

الحياة سواء كان ىذا األكتساب ناتجا عن المجال الدراسي األكاديمي (العممية المقصودة في
أكتساب وتغيير سموكيات الفرد) ،أو في مجال البيئة الخارجة عن نطاق المجال األكاديمي
(التعمم) وبذلك فأن الفرد يمارس نشاطو باألعتماد عمى أستراتيجيات الخبرة السابقة  ،فأن
حدث خمل في عممية االدخال أو التشفير أو األسترجاع  ،فستجد ان حياة الفرد تكون

مضطربة يغمب عمييا التمكؤ والتعثر مما يجعمو في حالة غير طبيعية وغير متوازنة (الطائي ،

 ،)5 : 5002وان أي قصور في الذاكرة سيجعل التفكير االنساني محدودا لمغاية  ،ألنو
سيرتبط بعمميات االدراك الحسي اآلني فقط ولن يدرك الفرد أي احساس يتكرر  ،فكأنما يدركو

لممرة األولى ومن ثم ال يحدث التعمم (سميم  ، )151 : 5002 ،ويخزن النظام المعرفي
الذكريات عن المعمومات حديثة التشفير في نظام الذاكرة الذاتية وىي المعمومات والخبرات
15

العدد ()24

هجلح العلْم الٌفض٘ح

الخاصة بالفرد والتي حدثت في زمان ومكان معينين والتي تخزن وفقا لزمان ومكان أكتسابيا ،
ثم تتحول ىذه الذكريات بمرور الوقت لمذاكرة الداللية حيث تصبح أكثر تحر ار من مكان
وزمان أكتسابيا

). (Deutsh & Deutsh , 1975 : 22

وتشير الدراسات مثل (كالسيكا واخرون  ، Kalska , etal , 1999رورك واخرون

 ، Rourke , etal , 1999مولين واخرون  ، Moulin , etal , 2000ريجوي وسول
)Ridgway & Saul , 2000الى وجود عوامل سمبية تؤثر في دقة المراقبة الذاتية منيا:
التعمم السمبي في ادخال المعمومات في الذاكرة واألضطرابات في أداء الميمات واألضطرابات
في مجال األنتباه وسرعة معالجة المعمومات والتعمم الفاعل والميارات النفسية الحركية ،فقد

لوحظ أن الطمبة الذين يمتمكون التنظيم الذاتي المعرفي يتسمون بالقدرة عمى أتخاذ الق اررات
الصائبة ،ولدييم مسؤولية تجاه عمميم  ،والقابمية عمى التشعب في التفكير ورؤية واضحة لرسم
المستقبل ،عمى العكس من الطمبة الذين ال يمتمكون ىذه العممية  ،اذ يعتمدون عمى اآلخرين

في أتخاذ الق اررات وتقويم العمل ).(Singh & Port ,1995 : 22

لذلك اصبحت مشكمة الذاكرة في النصف الثاني من القرن العشرين من أكثر مشكالت عمم

النفس العممية التي حظيت بالدراسة المعمقة واألىتمام الشامل  ،وقد حققت الدراسات بيذا
الخصوص تطو ار عظيما  ،حيث تم دراستيا في فروع ومجاالت عممية عديدة بما في ذلك تمك

العموم التي تبدو وكأنيا بعيدة عن عمم النفس مثل تكنولوجيا المعمومات والحاسوب ،
والبيولوجيا  ،والفسيولوجيا  ،وعمم األجتماع  ،والطب بأستعمال مداخل وأساليب متنوعة  ،وقد

تمخضت ىذه الدراسات عن حجم ىائل من األدبيات يقدر بثمث ما كتب وأنجز في ميادين

عمم النفس كميا.

وتشمل معرفة الفرد العامة عن العالم باالضافة الى المعرفة المتعمقة بالمفردات والمفاىيم

واألفكار والقواعد الممغوية (الذاكرة الداللية) وتنتظم ىذه المعمومات كشجرة في الذاكرة  ،اذ ان

العقد تمثل المفاىيم

والعقد المتصمة ببعضيا البعض بواسطة األغصان  ،فعندما نريد

أستدع اء موضوع معين  ،فأننا ال نستخدم كل معموماتنا فبعض العقد تنشط في التفتيش عن

الجواب وفيي التي تمكن األستدالل البالغ الترتيب وتعطي معان جديدة (سميم : 5005 ،

.)11
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أىمية البحث :

ان الذاكرة الداللية تمثل ذاكرة المواد ذات المعنى والمخزن المنظم الذي يمتمكو الفرد عن

المغة وأستخداماتيا ) ، (Tulving , 1976 : 62كما تمثل المعجم الداخل لمعرفة الفرد
ويمكن أن يساعد كأساس لتجييز المعمومات في شتى ميام الذاكرة  ،بل يمكن وصفو

كأنموذج لمعالم داخل رأس الفرد ) ، (McClosly & Santee , 1981 : 66وتحتل لمذاكرة

الداللية مكانة ميمة لدى االنسان وىي المسؤولة عن تخزين كل ما يتعممو من معارف

ومعمومات وأسماء البشر والحيوانات والنباتات والجمادات  ،وىي المسؤولة عن معالجتيا
وتخزينيا بشكل ييسر عمينا أستعادىا وأسترجعيا في أي وقت يشاء  ،وىي أيضا قاعدة بيانات

لدى األنسان يوظفيا لمصمحتو في ما يشاء  ،وىي أحدى أبنية الذاكرة التي تعالج المفاىيم

والقواعد العممية ومواقف المعمومات عن العالم الخاجي والبيئة المحيطة بو (الحويمة 5005 ،

 ، )21 :وتشمل الذاكرة الداللية المعمومات غير المرتبطة بزمن محدد والحقائق واألفكار
والمفاىيم واألفتراضات والقوواعد والمخططات والمفردات والمعرفة العامة حول العالم وتخزن

المعمومات فييا وفقا لتنظيم مفاىيمي ال يرتبط بالزمن  ،ويتمثل مصدر معمومات الذاكرة

الداللية في عمميات االدراك والفيم التي تجري عمى المعمومات وتعمل عمى تسجيل معمومات

وفقا ألليات لغوية ). (Lefran , 1997 : 160

ولغرض تطوير نظرية تعالج كيفية تنظيم المعمومات المعقدة بطريقة ذات معنى بالذاكرة

البشرية والعمميات التي تمجأ الييا ألستعادة المعمومات  ،فقد ظيرت دراسات عدة منيا دراسة

روش  )5543( Roschالتي ركزت عمى أن الناس يستعممون تمك األصناف لتساعدىم عمى
معالجة المعمومات بشكل كفوء  ،كما طرح كل من برونر وأوستين Bruner & Watseen
فكرة أن األنسان يبدأ بتذكر بما يبدوا متناقضا ألول وىمة  ،ألن خبرة أي أنسان عادي تتألف

من طيف واسع لمغاية من األشياء المختمفة واألحداث المتباينة والناس واألنطباعات وىي
جميعا تتمايز عن بعضيا البعض  ،ولو أستعممنا قدراتنا بكامميا لتسجيل األختالفات في

األشياء ولو أستجبنا لجميع األحداث التي نجابييا بوصفيا أحداث جديدة ومنفردة  ،فأن الكون

سوف يطغى عمينا لتعقيد البيئة التي نعيش فييا ).(Underwood, 1972 : 345

وقد تمكن الباحثون من الوصول الى كيفية تنظيم المعمومات عن العالم في الذاكرة من

خالل أبحاثيم المستفيضة وسميت بنماذج الذاكرة الداللية
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) Memoryألنيا تحاول تمثيل الكيفية التي تخزن بيا المعمومات ذات المعنى  ،وكيفية
أستعماليا فيما بعد )(Rips et al , 1974 : 124

ولزيادة ديمومة التعمم ينبغي األىتمام بالذاكرة الداللية ألنو يمكن تطبيقيا بالمجاالت

التربوية  ،وذلك بتوجيو ألىتمام الطمبة الى أستقبال المادة المستممة وتجييزىا ومعالجتيا الى
المستوى األعمق من مستويات تجييز ومعالجة المعمومات وىو المستوى الذي أستخدم أكبر

مساحة ممكنة من شبكة ترابطات المعاني داخل الذاكرة ويجب النظر الى التعمم بوصفو بناء
تراكيب أو أبنية معرفية  ،فعندما يتم تعمم معمومات جديدة فأنيا تكون اضافة لمبنية المعرفية

السابقة (عيسوي .)552 : 5551 ،

ونستطيع تطبيق الذاكرة الداللية في المجاالت التربوية ،وذلك بتوجيو أىتمام الطمبة الى

أستقبال المادة المتعممة ومعالجتيا عند المستوى األعمق من مستويات المعمومات ومعالجتيا ،
وىو المستوى الذي يستخدم أكبر مساحة ممكنة من شبكة ترابطات المعاني داخل الذاكرة ،

ويجب النظر الى التعمم بوصفو بناء تراكيب أو أبنية معرفية  ،فعندما يتم تعمم معمومات

جديدة فانيا تكون اضافة الى البنية المعرفية السابق وجودىا في الذاكرة (فاطمة : 5001 ،
.)52

ومما تقدم فان أىمية الدراسة الحالية تتضح فيما يأتي :
 . 5التركيز عمى دور الذاكرة في تخزين المعمومات فييا وفقا لتنظيم مفاىيمي ال يرتبط

بالزمن  ،بل يقوم عمى عممية األدراك والفيم التي تجرى عمى المعمومات ةتعمل عمى تسجيل

المعمومات وفقا ألليات لغوية.

 .5حداثة مفيوم الذاكرة الداللية تبرر الحاجة إلى إجراء العديد من الدراسات حول عالقتو

بمتغيرات أخرى .

 .2أبراز الدور اليام لمذاكرة الداللية في المعرفة العامة حول العالم  ،باألضافة الى

المعرفة المتعمقة بالمفردات والمفاىيم واألفكار  ،ودورىا في معالجة المعمومات وقدرتيا عمى

أسترجاع المعمومة بشكل يسير في أي وقت نشاء  ،وبوصفيا قاعدة بيانات الدماغ لدى

األنسان يوظفيا لمصمحتو وتعالج المفاىيم والقواعد العممية عن العالم الخارجي والبيئة

المحيطة باالنسان.
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 .5من متطمبات الدراسة الحالية بناء مقياس (الذاكرة الداللية) وبذلك تكون الدراسة قد
ساىمت في إغناء مجال أدوات القياس النفسي في الجانب المعرفي .

أىداف البحث :

ييدف البحث الحالي الى بناء أختبار الذاكرة الداللية لدى طمبة

الدراسات العميا في جامعة بغداد.

حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بطمبة الدراسات العميا في كميات جامعة بغداد

لمتخصصين (العممي واألنساني) ولمرحمتي (الماجستير والدكتوراه) لمعام الدراسي / 5051
.5052

تحديد المصطمحات :

الذاكرة الداللية  :لقد تعددت تعريفات الذاكرة الداللية وتداخمت فبعضيا ينقصيا الدقة
والوضوح  ،لكن خالل العقدين اآلخيرين من القرن العشرين أصبحت أكثر وضوحا وتوافقا
خاصة التميز بين الذاكرة الداللية وذاكرة األحداث الواقعية  ،وستعرض الباحثة التعريفات

اآلتيو:

لوفتس ولوفنس  : )6976( Loftus & Loftusتحتوي عمى المعمومات غير الذاتية
وعمى المعرفة المنظمة التي تتضمنيا من الكممات والرموز المفظية االخرى ومعانييا والعالقات
بينيا والقواعد التي تعالجيا ).(Loftus &Loftus , 1976 : 120

تولفنك  : )6985( Tulvingالموسوعة العقمية التي تحتوي عمى المعرفة المنظمة التي
يمتمكيا الفرد من الكممات والرموز المفظية ومعانييا ومرجعيات عن العالقات بينيا وبين

القواعد والصيغ والنظم الحسابية المستخدمة في معالجة ىذه الرموز والمفاىيم والعالقات
) (Tulving , 1985 :139
كولبوس وىولكومب  : )6991( Kounios & Holombتمك البنيات المعرفية والعمميات
التي تتعمق أساسا بتخزين وتجييز المعرفة عن العالم  ،والضرورية لمفيم المغوي من حيث اثارة

المعاني المالئمة لمكممات والجمل الكتوبة والمنطوقة  ،والتي تتميز عن المعرفة الذاتية

واالجرائية ). (Kounios & Holcomb , 1992 : 459

الزيات ( : )6995ذاكرة الكممات والقواعد واألفكار المجردة وما ىو ضروري ألستخدام

المغة  ،وال تي تعد موسوعة عقمية تمثل التنظيم المعرفي لمفرد بالنسبة لمكممات والرموز المفظية
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معناىا وبنائيا  ،والعالقة بين ىذه الرموز بعضيا ببعض  ،والقواعد والصيغ والنظم العددية
بمعالجة الرموز والعالقات البينية (الزيات .)553 : 5551 ،

عبد اهلل ( : )6996تيتم بالمعارف التي يمتمكيا الفرد عن العالم والمغة  ،فكثي ار ما نسترجع
في حياتنا اليومية معمومات من ذاكرة المعاني ألستخداميا في الحوار وحل المشكالت (عبد
اهلل .)21 : 5552 ،

ىودجس وبيترسون  : )6997( Peterson & Hodgesالمعرفة المخزنة التي تحيط الفرد
من حقائق ومعان وكممات ومصطمحات ميمة في حياة كل فرد  ،فيي تقوم بتخزين معمومات
ميمة تفيد في عممية التحصيل الدراسي وبشكل عام فيي قاعدة البيانات الدماغية  ،وىذا

النظام ال يرتبط بمكان و الوقت عند حفظ أي معمومة (Peterson & Hodges , 1997 :

).7

بادلي  : )6999( Baddeleyالنظام المسؤول عن تخزين معموماتنا عن العالم  ،وأنيا ال
تشمل معاني الكممات فقط  ،ولكنيا تشمل كذلك قد ار كبي ار من المعمومات غير المفظية ،

كالمعمومات البصرية والشمية والممسية وأسترجاع المعمومات الداللية الصحيحة في الوقت

المناسب ) (baddeley , 1999 :

سولسو  : )1222( Solosoما يتم بو تذكر الكممات والمفاىيم والقواعد واألفكار المجردة ،
وأنيا لذلك ضرورية ألستخدام المغة  ،فكثي ار ما نسترجع في حياتنا اليومية معمومات من الذاكرة
الداللية لنستخدميا في الحوار أو في حل المشكالت أو في مطالعة كتاب  ،وتعزى قدرتنا

عمى معالجة معمومات متنوعة في تتابع سريع الى عممية األستدعاء عاليو الفعالية والى

المعمومات ذات التنظيم الجيد ).)553 : 5000 , Soloso

ىيرناش  : )1228( Hernashكل ما يتعمق بمعمومات الفرد من وقائع وحقائق عن العالم

المحيط بو  ،والتي تتمثل بالتعرف عمى األشياء واألجسام والمناطق  ،والبد من توافر ميارة
كبيرة لدى الفرد في ادراك تمك المفاىيم والحقائق وتنخفض القدرة عمى التذكر الداللي بالتقدم

بالعمر(سميم .)25 : 5005 ،

الحويمو ( : )1229الوظيفة المعرفية التي يتم بيا أسترجاع الفرد لمرموز والكممات والمفاىيم
والمبادىء واألفكار المجردة والمغة  ،بيدف حل المشكالت التي تواجيو وتحقيق التوافق في
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حياتو بصفة عامة  ،وال تختص بما ىو شخصي لمفرد فقط بل بالعالم من حولو كذلك
(الحويمة .)52 : 5005 ،
من خالل أستعراض الباحثتان لمتعريفات السابقة لمفيوم الذاكرة الداللية  ،أستنتج اآلتي:
 -5أنيا الوظيفة المعرفية التي يتم بيا أسترجاع الفرد لمرموز والكممات والقواعد والمبادىء
واألفكار المجردة والمغة.

 -5تساعد الفرد عمى حل مختمف المشكالت التي تواجيو وتحقيق التوافق في حياتو
بصورة عامة .

 -2أن ىذه الذاكرة التختص بما ىو شخصي لمفرد فقط بل بالعالم من حولو كذلك.
ولم تجد الباحثتان تعريفا شامال عاما يستطيع الجمع بين التوجيات المتباينة  ،لذلك وضعت
التعريف النظري لمذاكرة الداللية اآلتي :

( نظام تخرين الكممات والمفاىيم والقواعد واألفكار المجردة والضرورية ألستخدام المغة ،

يساعد الفرد عمى أكتساب المعمومات عن العالم الذي يعيش فيو  ،وال يقتصر بما ىو شخصي
لمفرد فقط أنما يشمل العالم من حولو).

وتعرف أجرائيا بأنيا ( الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب من خالل أجابتو عمى

فقرات أختبار الذاكرة الداللية المعد في البحث الحالي).

اطار نظري ودراسات سابقة :
الذاكرة الداللية (السمانتية) :

خصائص الذاكرة الداللية :

تتميز الذاكرة الداللية بأن المرجعية واألستفيامات والمصداقية تتعمق بالمعرفة العامة وال تشفر
المعمومات بيا زمنيا واألحداث معمومة من قبل  ،ويمكن تحديد خصائص الذاكرة الداللية

باآلتي :

أ.ىناك مصدرين لممدخالت بالنسبة لنظام الذاكرة الداللية ىما األدراك  Perceptionوالتفكير
 Thinkingفعندما تكون المدخالت اداركية  ،فان الخصائص األدراكية لألحداث المثيرة
14
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تصبح ذات أىمية في المدى الذي تتجو لمتحديد المطمق والتام لممرجعيات السيمانتية ليذه
األحداث  ،حيث أن ىذه الخصائص ذاتيا ال تسجل في الذاكرة السيمانتية  ،كما ينتج من

بعض ىذه األحداث تغييرات في النظام السيمانتي في حالة وجود محتوى اخر مالئم أو
تعميمات لمنظام الذاتي ).(Mckoon etal , 1986 : 296

ب.ان ما نعممو عن لغة المدخل السيمانتي المولدة بواسطة التفكير قميل جدا  ،وأنو من المفيد

التركيز عمى التتابع الزمني لعناصر التفكير كمحددات لمتغيرات الناتجة في نظام الذاكرة
السيمانتية )(Tulving , 1972 : 386

ج.تسجل الذاكرة الداللية المرجعيات المعرفية لممدخالت فقط  ،ويتطمب ذلك أن يكون

المحتوى مفيوما ذو عالقة بالمعرفة المتاحة  ،وأن يكون ذا معنى  ،وبالتالي تعد المعمومات

ذات المعنى المدخمة الى الذاكرة الداللية ىي الوحدات التي يتألف منيا المحتوى السيمانتي ،
وبذلك تختمف عن الذاكرة الذاتية في أنيا ال ترجع الى المواقف الشخصية أو الخبرة الذاتية

وانما lتمثل تراجما لغوية لممعمومات الخاصة بالمفاىيم العامة والعالقات بينيا (Healy etal ,

).2000 : 148

د .ان المعم ومات المختزنة بالذاكرة الداللية تمثل األشياء عامة وخاصة  ،حية وميتة  ،في
الماضي أو الحاضر  ،بسيطة أو معقدة – مفاىيم أو عالقات أو كميات أو أحداث أو حقائق
أو قضايا مستقمة عن المرجعية الذاتية  ،واذا أمتمك فرد معمومات بيا  ،فمن الواضح أنو قد

تعمميا (مباشرة أو غير مباشرة) في زمن مبكر  ،وبالرغم من أن المعمومات تختزن بصورة
مباشرة في مخزن الذاكرة الذاتية  ،فأنيا يمكن أن تختزن بصورة مباشرة أو غير مباشرة في

الذاكرة السيمانتية ).(Tulving , 1972 : 389

ه.ان العالقات بين المفردات في الذاكرة الداللية عمى قدر كبير لمغاية من التنوع والتباين
وبعض ىذه العالقات بين المفاىيم داخميا مكانية وزمنية  ،كما في الذاكرة الذاتية ولكن يعد

ىذا أستثناء فمعظم العالقات ليست كذلك ). (Henly etal , 2000 : 148

النماذج النظرية المفسرة لمذاكرة الداللية :

لقد تزايدت البحوث النفسية المعرفية المعاصرة التي تيدف الى دراسة الذاكرة وتركيبيا

بصفة عامة  ،وتنظيم المعمومات داخميا بصفة خاصة  ،وسيتركز العرض عمى التصورات
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والنماذج النظرية التي تفسر عمل الذاكرة الداللية وتنظيميا وتركيبيا وتركيب المعمومات
وتنظيميا داخميا من جية أخرى  ،وقد تتباين معاني ومدلوالت ىذه النماذج من دراسة الى

أخرى مما قد يبرر البحث عن أوجو الشبو وأوجو األختالف في تفسيرىا لنظام عمل الذاكرة
الداللية.

وتتوافر مجموعة من النماذج النظرية التي حاولت تفسير العمميات التنظيمية لمذاكرة

الداللية وكيفية أدئيا لمياميا  ،وسنوضح بالتفصيل كل نموذج من ىذه النماذج النظرية
وكاآلتي:

.5نموذج المقارنة بين المالمح المميزة لممفاىيم
Comparion Models

The Feature

يعد واحدا من األساليب النطقية المفترضة لتنظيم الذاكرة الداللية  ،وذلك من خالل

قوائم مالمح األشياء والمفاىيم ووفقا ليذا األنموذج يتم تخزين المفاىيم في الذاكرة عمى أساس
مالمحيا المميزة المرتبطة بيا ).(Lambon , et al , 1997 : 1251

ويمكن وصف عممية أتخاذ القرار كونيا عممية مطموبة عندما يتعين عمى الناس أن يسألوا

مثال  :ىل القطة حيوان ؟ ففي المرحمة األولى من عممية أتخاذ القرار يقارن الناس جميع
المالمح المميزة لمفيوم القطة ثم يقررون أنيا حيوان )  ، (Smith , 1988 : 152والشكل
(يوضح تخطيطا لذا األنموذج .
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هزدلح ( ) همارًح جو٘ هالهخ الوفِْم ّالرٌث
تالوصطلذاخ لرذدٗد الوالهخ الوروا لح

تما ل فوري

خط

ًوْ الومارًح
ال ارج٘ح للذاكزج
الدالل٘ح

هزدلح ( )2همارًح الوالهخ
الوذددج للرٌث تِا لدٓ الوشارن

خط
متفق

غير متفق

الشكل ( )5مراحل عممية تقرير المفيوم (حويمة )54 : 5050 ،

ففي المرحة ( )5ىناك ثالث ق اررات ممكنة ىي  :مقارنة مصطمح المفيوم والمصطمح

التن بأ بو من خالل مالمحو  ،فاذا كان يبدو أقل تماثال فعندئذ يجيب الفرد بسرعة عن السؤال
ىل القطة حيوان ؟ فمثال السؤال  :ىل البمبل قمم رصاص ؟ (البمبل ىذا طائر) ىذا السؤال

ينطوي عمى تماثل ضئيل بين المفيومين البمبل وقل الرصاص ولذلك ستكون اجابتك فو ار (ال

خطأ) بينما في الموقف األول المفيوم والمفيوم المتنبأ بو يبدو أنيما أكثر تماثال مما يجعمك
تجيب عمى الفور عن السؤال ىل القط حيوان نعم  ،ومن ثم تصبح مرحمة المقارنة الثانية

مطموبة اذا كان ىناك تماثل فوري مدرك بين المفيوم والمفيوم المتنبأ بو  ،حيث تأخذ ىذه
الق اررات زمنا أطول (الزيات .)515 : 5554 ،

وتشير دراسة كاتز  )5545( Katzالى أن األستجابة لمفقرات المميزة في التصنيف كان

أسرع بفارق ثالث ثوان عن تمك األقل وضوحا في أنتمائيا الى التصنيف (Katz , 1981 :
) ، 97ويمكن لنموذج المقارنة بين مالمح المفيوم أن يشرح ىذه النتائج  ،ولذلك تكون
األستجابة عن السؤال أسرع حيث يتطمب في المرحمة ( )5فقط من النموذج  ،بينما يحتاج الى
زمن أطول حيث يتطمب قرار االجابة عن السؤال في المرحمة ( )5من النموذج اضافة الى

المرحمة ( )5ويمكن أن يندرج ىذا تحت ما يسمى بأثر حجم الفئة

Category Dize

( effectالزيات  ، )515 : 5554 ،كما يؤكد أيزنك وكينا )5550( Eysenck & Keane
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عمى أن ىذا النموذج لم يقدم تميي از واضحا وموضوعيا بيم المالمح المحددة لممفيوم والمالمح
المفسرة  Characteristic Attributeلو  ،ومن ذلك أيضا يمكننا أن نقرر دون المرور
بالمرحمتين األولى والثانية من النموذج  ،وفضال عن ذلك فمم يقدم لنا النموذج المقارنة بين

مالمح العالقة بين الفقرات التي تمثل أعضاء في التصنيف وىو ما تميزت بو نماذج الشبكة
) ( Eysenck & Keane , 1990 : 167

-1نماذج الشبكة ال اممة :

ويقصد بنموذج الشبكة العاممة التوزيع األنتشاري لمفيوم معين وعدد من المفاىيم

المرتبطة بو بحيث يشكل بنية أو تركيبا قائما عمى الوصالت أو الترابطات المكونة ليذه البنية

) (Timothy & Mcnamarar , 2005 : 11ويعد نموذج الشبكة العاممة لمذاكرة الداللية
تنظيم ترابطي يربط بين المفاىيم في الذاكرة عبر عدد من الوصالت ، Connections

فمعنى مفيوم معين يعتمد عمى المفاىيم ذات الصمة أو المرتبطة بو عبر نقاط أنتقاء في

الشبكة العاممة (الزيات .)514 : 5554 ،

فالكممات التي يتم تخزينيا في ذاكرة المعاني الداللية في ضوء التصورات الشبكية ،

ترتبط بعضيا ببعض عن طريق روابط أو أفتراضات في نظام شبكي معقد  ،ففي شكميا
األساسي تكون العالقة بين متغيرين  ،كذلك يرتبط تخزين المعمومات بشبكة معقدة من

العالقات يتم تخزينيا وفقا لما بينيما من عالقة (فاطمة .)55: 5001 ،

-3نموذج مستويات التصنيف :

ويمثل ىذا النموذج البعد الرئيس الثاني في نظرية روش  Roschحيث يفسر ىذا البعد

مختمف مستويات بنية الفئات الداللية

Levels of Structures of Semantic

 Categoriesوتسمى بعض مستويات التصنيف  :مستوى التصنيف األعمى أو األكثر
عمومية  Super Ordinate Level Categoriesوالتي تعني مستوى أعمى أو أكثر
عمومية  ،ومن أمثمة ىذا المستوى  :الحيوانات والنباتات والمعادن والفيتامينات واألثاث

والحشرات )(Cohen , 1989 : 450

ويسمى بعضيا اآلخر فئات المستوى األساسي وىي مستويات أكثر تحديدا أو نوعية  ،وأخي ار

مستويات التصنيف تحت النوعية  Subordinate – Level Categoriesوىي مستويات
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أقل عمومية وأكثر نوعية ويالحظ أن مستويات التصنيف األساسية تنطوي عمى خصائص
محددة (الزيات ،)522 : 5554 ،

-4نموذج ال نقدة :

يتم حمل المفاىيم الممثمة بالكممات وفقا لنموذج العنقدة  Bob Modelفي الذاكرة ىي صيغة

منظمة تمثل تجميعا أو عنقودا لمفقرات المتشابية أو المترابطة  ،فعمى سبيل المثال يتم

األحتفاظ بالمفردات التي تتشابو مع بعضيا معا فتختزن )(Shanker et al , 2001 : 55
وتشير الدراسات المبكرة المتعمقة بتنظيم الذاكرة الى تأكيد أن المفاىيم تتجمع وفقا ألنماط من

العالقات التي تحكم عممية التجمع أو العنقدة داخل الذاكرة أعتمادا عمى ما بين ىذه المفاىيم

أو العناصر من خصائص مشتركة  ،تتحدد من خالل صيغ االدراك المرتبطة بالبناء المعرفي

ومحتواه لدى الفرد (فاطمة .)51 : 5001 ،

-5نموذج التنظيم الذاتي لمم مومات :

ويقصد بنموذج التنظيم الذاتي لممعمومات Subjective Arrangement Model for

 Informationقيام الشخص بشكل عمدي وأعتمادا عمى نزعتو التصنيفية بتظيم المعمومات
التي تعرض عميو سواء أكانت مجموعة من الكممات أم غيرىا تنظيما ذاتيا يبدو من خالل
تذكره لكممات معينو بقدر من األتساق  ،وذلك عمى الرغم من عرضيا بطريقة عشوائية

والتنظيم الذاتي يمثل أتساق فقرات معينة عمى الرغم من عشوائية عرضيا  ،ومن خالل عممية
األسترجاع تترك لمشخص حرية أستخدام استراتيجية التنظيم التي يفضميا  ،حيث تعكس

االستراتيجية النزعة الذاتية لو في تنظيمو لممعمومات (Timothy & Mcnamara , 2005 :
)12

وتتتباين االستراتيجيات من شخض الخر  ،فبعضيم يستخدم بناء صور بصرية

لممثيرات  ،وقد يؤلف بعضيم منيا قصة ويربط بعضيم الثالث بين الفقرات التي بينيا تشابو
في المنطوق أو في التركيب  ،وقد يستخدم اخرون استراتيجية منفردة أو متميزة ذات طبيعة

ذاتية )(Dalrymple & Marmurek , 1999 :250

وقد القى أسموب التنظيم الذاتي قبوال لدى كثير من الباحثين  ،فعد ىذا األسموب يقوم عمى

أفتراض حدوث أنتقال ألثر التدريب  ،فأذا أستقبل الشخص قائمة أولى من الكممات وقام
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بتظيميا عمى نحو معين  ،فأن ىذا التنظيم ربما يسيل أو يعيق تعمم قائمة ثانية من الكممات
وىذا بالطبع يتوقف عمى العالقة األرتباطية بين القائمتين (فاطمة .)52 : 5001 ،

-6نموذج التنظيم المتقدم لمذاكرة الداللية :

يعتقد الكثير من الباحثين الذين تناولوا الذاكرة المعجمية أو معجم الذاكرة أن الكممات

تختزن في تراكيب أو أبنية تأخذ طابعا أو شكال ىرميا أو شكل مصفوفة  ،وقد تمت المقارنة

بين ثالث أساليب لعرض قائمة من الكممات عمى النحو اآلتي (عرض كممات القائمة في
شكل ىرمي "متدرج"  ،عرض كممات بشكل عشوائي  ،عرض كمممات في شكل مصفوفة)
وطمب من المشتركين أستدعاء أكبر عدد ممكن من الكممات التي يمكنيم أسترجاعيا  ،وتبين

أن معدل أسترجاع الكممات التي قدمت في شكل ىرمي أكبر من معدل أسترجاع ذات
الكممات التي قدمت في شكل مصفوفة  ،وكان الفرق بين المعدلين دال أحصائيا كماأتضح

تفوق لمعدلي أسترجاع الكممات التي قدمت بطريقة ىرمية أو في شكل مصففة عمى الكممات

التي قدمت بطريقة عشوائية ودون تنظيم وكانت الفروق بينيما ذات داللة احصائية (الزيات ،

.)221 : 5554
قياس الذاكرة :

قدرتنا عمى التعرف وتذكر االحداث دليل واضح عمى عمل الذاكرة وتجري البحوث في مجال
الذاكرة من خالل تقديم بعض المواد تحت مجموعة معينة من الشروط التجريبية وجعل

المبحوث يتعمم المواد ومن ثم اختبار استبقاء المواد في وقت الحق ،وىناك طرائق أساس
تُقاس بموجبيا قياس الذاكرة :
-6االستدعاء : RECALL
وىو عممية استرجاع ما استبقاه الفرد من ذاكرتو من انطباعات وصور واثار اي استعادة الفرد
لالستجابات المتعممة تحت ظروف االستثارة المالئمة في المواقف الالحقة  .ويقدم لمفرد عند

محاولة االختبارات مثيرات ويحاول تذكراالستجابات المناسبة واحيانا يزود الفرد بالتمميحات او

االشارات  Cued recallوىي الفقرات التي تعمل كمثير وىناك نوعين من االستدعاء وىما :
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أ -االستدعاء المتسمسل  Serial Recallوفيو يجب تذكر المادة في الترتيب نفسو الذي قمت
فيو .

ب -االستدعاء الحر  Free Recallيطمب من الفرد استرجاع المعمومات في أي ترتيب
يرغب فيو .

 -1اعادة الت مم : RE- LEARNING :
تتألف ىذه الطريقة في تحديد كيف يتمكن الفرد عمى الفور من إعادة تعمم مواد تعمميا توا .

ولنفترض ان الفرد يتعمم زوج من االرتباطات المزدوجة لدينا عشرة أزواج وىو يتعمم ان لمقائمة
محاولة واحدة غير خاطئة ولنفترض ان الفرد يستغرق عشرة

محاوالت لموصول إلى ىذا

المحك ،وعندما يستغرق الفرد سبع محاوالت إلعادة التعمم من القائمة  ،لذا فثمة محاوالت ولو
حسبنا ذلك التعمم االصمي واعادة التعمم وتدعى ىذه الطريقة بالمذخرات بالنسبة المئوية
وينبغي ان نالحظ ان االستيفاء الحفظ بيذه الطريقة يستدل عمى من حقيقة موادىا انو يجب

االحتفاظ بنسبة ما في التعمم األصمي؛ الن ذلك يستغرق وقت اقل العادة تعمم القائمة من
استغراق التعمم األصمي ()Jame, 1982: 152
 -3إعادة البناء : RECONSTRUCTION
يست خدم عندما تكون المواد المراد تعمميا عبارة عن صور أو إشكال ادراكية أو قصص أو ما
شابو ذلك وتشابو ىذه الطريقة طريقة االستدعاء تماما فالفرد يطمب منو في األصل ان يعاود

أوالً تركيب او بناء شكل تعرض عميو أو يعاود صياغة وبناء قصة قدمت اليو ما قد ورد
بارتميت  Bartlletسمسمة من التجارب عام ( )5525قصة مؤلفة من عدد قميل من الصور
وطمب من المبحوثين في وقت الحق إعادة سرد القصة وباالمكان تسمية ىذه الطريقة

باالستدعاء ولكن ألسباب عممية ونظرية فان الطريقة تدعى إعادة البناء او التركيب الن

المصطمح يضع تأكيداً عمى فكرة فحواىا ان الفرد ال يستدعي قصة بطريقة لفظية بل يقوم
بدال عن ذلك بإعادة تركيب القصة من اية معمومات يكون قاد ار عمى احتفاظيا وعمى نحو

فانو قد يعرض عمى االفراد صور ويطمب منيم في وقت الحق رسم أو إعادة تركيب الصورة

)Jame,1982: 145 (.
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 -4الت رف : RECONGNITION
يتطمب إجراء التعرف تعمم مجموعة من المواد يتبعيا اختبار الحق لتحديد ما إذا يمكن تحديد
المادة المتعممة ام ال وتستخدم عندما تعرض عمى الفرد مثيرات معينة كان تكون قائمة من

المعمومات تعرض عميو ومن ثم إدخال معمومات إضافية والطمب منو اإلجابة بنعم او العن
المعمومات التي عرضت في القائمة وبال شك ان اختبار االختيار من متعدد ىي طريقة
مألوفة جدا  ،وىذا يتوجب عمى الفرد ان يتعرف عمى البديل الصحيح من بين عدد من البدائل

 ،ويعد التعرف أسيل من االستدعاء النو من السيولة ان تكون عمى صواب عمى اختبار
االختيار من متعدد بشكل اكبر من استدعاء حقيقة او مبدأ معين ( .غباشنة : 5552 ،

 ( ) 553توق وعدس .) 514 :5554 ،

ولعل قياس الذاكرة الداللية التختمف ما ورد سابقا  ،فيرى بعض الباحثين أن قياس الذاكرة

الداللية  Semantic Memory Measurementيعتمد عمى وظيفتي معالجة المعاني
والدالالت وتخزينيا معا  ،وضرورة قياس مختمف مكونات الذاكرة  ،ويتطمب ىذا وجود ميام

متنوعة لفظية أم غير لفظية ) (Baddeley , 1999 : 164ومن أمثمة المعمومات المفظية
الكممات أو الجمل أو الحروف  ،أما المعمومات غير المفظية فمن أمثمتيا الصور والرسوم

المتشابيو بصريا أو لفظيا  ،ومن أمثمة أختبارات الذاكرة الداللية (أختبارات تقيس المكون
الممفظي السمعي مثل  :أختبار الكممات المتشابيو وفقا لاليقاع الصوتي  ،أختبار أستدعاء

القصة  ،أختبار الترابط المفظي  ،أختبارات األعداد السمعية) ( ،أختبارات تقيس المكون
المفظي البصري مثل  :أختبارات التسمسل غير المفظي  ،أختبارات الخرائط المعرفية

واألتجاىات المكانية  ،أختبارات الصور المتشابيو بصريا  ،أختبارات الصور المتشابيو لفظيا،
أختبارات الصور غير المتشابيو بصريا أو لفظيا  ،أختبارات التنظيم المكاني) والبد أن تحتوي

ىذه المعمومات عمى فقرات لفظية وأخرى غير لفظية مثل الصور والرسوم واألشكال  ،حيث

يتم قياس الذاكرة الداللية لفظيا بأستخدام الكممات واأللفاظ والحروف ونقدم سمعيا ويتم قياسيا

بأستخدام الصور وتقدم بصريا ).(Rogers & Lambon , 2002 : 211

تعقيب :

أستخدم مصطمح الذاكرة الداللية ليشير الى ثالث وجيات نظر حول المعنى والذاكرة  ،تباينت
عن بعضيا في مدى شموليا  ،فعمى السبيل الواسع  :يفترض أن الذاكرة الداللية ىي مخزوننا
22

العدد ()24

هجلح العلْم الٌفض٘ح

من المواد ذات المعنى  ،بمعنى أنيا المعرفة الدائمة حول معاني الكممات  ،أما المستوى
الثاني فيو أكثر تحديدا  ،حيث يعد الذاكرة الداللية فئة فرعية لممستوى السابق  ،ويميز فييا
بين نوعين من الذاكرة (الداللية والذاتية) فعدت األولى ذاكرة المعرفة بالمغة والحقائق األساسية
عن العالم  ،بينما الثانية تحتوي عمى كل شيء ماعدا ذلك ،أما المستوى الثالث فيو أكثر

تعقيدا ألنو يعد الذاكرة الداللية تحتوي عمى المعرفة المغوية فقط  ،وخاصة معاني الكممات

والقواعد الالزمة لمعالجتيا .

وبالرغم من ميزة المستوى الثالث كونو أكثر تحديدا فيو يتيح الفرصة لتركيز األىتمام عمى

متغير محدد بصورة جيدة  ،كما يسمح بالربط بين الدراسات النفسية في الذاكرة الداللية مع
المدخالت الفمسفية والمغوية لعمم دالالت األلفاظ وتطورىا  ،األ أن ىناك مشكمتين تواجو تبنيو،

األولى  :أننا لو قصرنا أنتباىنا عمى المادة النفسية التي تنتمي صراحة الى بحوث الذاكرة

الداللية فقد تواجو بدراسات تتعامل مع معرفة أخرى غير مع معرفة أخرى  ،والثانية  :أنو

سوف يستمزم أن نضع في األعتبار قضية امبريقية لم تحل بعد .

واذا تبنت الباحثة المستوى الثاني لتعريف الذاكرة الداللية  ،الذي عد الذاكرة الداللية نظاما

يحتوي معاني الكممات والقواعد التي تعالجيا  ،أي مكونا لمفيم المغوي  ،باألضافة الى أحتمال

أحتوائيا عمى بعض المعرفة العالمية العامة  ،بحيث يسمح بتغطية محددة ومقصورة عمى
المعنى والذاكرة وفي نفس الوقت يعامل التمايز بين المعرفة المغوية والمعرفة العالمية كسؤال

مفتوح.

دراسات الذاكرة الداللية :

لقد حاولت الباحثتان األطالع عمى الدراسات السابقة التي تتعمق بالذاكرة الداللية ،

فقد وجدت أن الباحثون تناولوا الذاكرة الداللية ومدى تأثر كفاءة األداء بيا  ،وكما وجدت
دراسات تناولت عالقتيا ببعض المتغيرات التجريبية التي كانت تمثل مركز أىتمام القائمين

بيذه الدراسات.

كما تبين أن معظم الدراسات السابقة أجريت عمى عينات مرضية  ،لفحص العالقة بين

التدىور في مناطق الدماغ والمعمومات المستدعاة من الذاكرة الداللية  ،وأن معظم الدراسات
أتبعت المنيج التجريبي مما ليذا المنيج من الدقة العالية في ضبط المتغي ار الدخيمة  .لذلك فقد
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تباينت أىداف الدراسات فمنيا تركزت عمى الية عمل الذاكرة الداللية وتأثيرىا بكفاءة األداء
كدراسة ( بدوي  )5002ودراسة (عبد الفتاح  )5005ودراسة ( كونواس ،)5552 Kounios
وىدفت دراسات أخرى دراسة الذاكرة الداللية وعالقتيا ببعض المتغيرات كدراسة (ىودجيس

وباترسون  )5551 Hodges & Patersonودراسة (الزاروس واخرون Lazarus et al

 )5553ودراسة ىاتيجان )5000( Hannigan

في حين تناولت دراسة أخرى أثر الذاكرة الداللية في التذكر ولفئات عمرية وتعميمية متباينة

كدراسة (سميم  )5005ودراسة (بدوي  )5002ودراسة (جبار  )5055ودراسة (ىميمان
.)5002 Helman

وأتبعت معظم الدراسات السابقة في مجال الذاكرة الداللية منيجا تجريبيا أو شبو تجريبي

لكون ىذا المنيج يتي ح لمباحث مستوى أعمى من السيطرة عمى المتغيرات والوصول الى نتائج
عالية الدقة وخالية تقريبا من تأثير المتغيرات الدخيمة  ،ودراسات أخرى أعتمدت منيج البحث

الوصفي بمسح الظاىرة موضوع الدراسة وتعرف الفروق في الذاكرة الداللية لدى عينات

مختمفة والعالقة بينيا وبين متغيرات أخرى أعتقد الباحثون أىمية تأثيرىا فييا.

ومسح الباحثة لمدراسات التي تناولت الذاكرة الداللية تبين أن معظميا أجريت عمى عينات

مرضية من خالل الفحص بين التدىور في بعض مناطق الدماغ والمعمومات المستدعاة من
الذاكرة الداللية وأن عينات الدراسات السابقة تراوحت بين ( )125 – 24فردا  ،وتباين أعمار

المشتركين بالدراسات في حين أن الدراسة الحالية أختيرت فييا عينة طبقية عشوائية بمغ

عددىا ( )200طالب وطالبة من طمبة الدراسات العميا في جامعة بغداد  ،وعند المراجعة
الدقيقة المتعمقة بالذاكرة الداللية وعمى الرغم من أن بعض الباحثين أشاروا الى األدوات

المستعممة في قياس الذاكرة الداللية  ،لكن معظم ىذه الدراسات لم تبين طبيعة األدوات
المستعممة أو الخصائص السيكومترية المستخدمة فييا  ،وقد عمدت الباحثة بعد مراجعتيا

لممقاييس السابقة والتدقيق بيا أنيا التالئم عينة البحث الحالي لذلك بنت أختبار لمذاكرة
الداللية باألستناد عمى اآلطار النظري واألستفادة مما ورد في الدراسات السابقة وستستخرج

الخصائص السيكومترية لمفقرات وكذلك الخصائص الجيدة لألختبار ،وأستعممت الوسائل
األحصائية وىي (معامل بيرسون  ،األختبار التائي لعينتين مستقمتين  ،تحميل التباين اآلحادي

 ،تحميل التباين الثنائي بتفاعل).
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وكانت أبرز النتائج لمدراسات السابقة ىي:
 -اثر برنامج تعميمي – تعممي مستند إلى نظرية العبء المعرفي في تنمية ميارات التفكير

الناقد لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

 ،فيناك فرق بين المجموعة الضابطة والمجموعة

التجريبية التي تعرضت لمبرنامج والمجموعة الضابطة التي لم تتعرض لمبرنامج ولصالح

المجموعة التجريبية.

 أن التالميذ العاديين أعمى من ذوي صعوبات تعمم القراءة عمى مقياس مستويات الترميز فيالمستوى الفونولوجي والمستوى الداللي  ،كما ظير وجود أختالف بين مستويات الترميز

بأختالف استراتيجية الترميز المستخدمة (الفونولوجي والمستوى الداللي).

 التوجد فروق دالة أحصائيا في مستوى الذاكرة الداللية تبعا لمتغير الجنس وتوجد فروق دالةأحصائيا في مستوى الذاكرة الداللية تبعا لمتغير التخصص ولصالح التخصص العممي  ،كما

أظيرت النتائج وجو عالقة أرتباطية بين الذاكرة الداللية واألستدالل الحدسي.

 أن كم األستدعاء في المجموعة الثانية (عرضت عمييا الصور وفق تسمسل صحيح) كانأكبر وأسرع وأدق من المجموعة األولى (عرضت عمييا الصور وفقا لتسمسل معين) فيما
يتعمق بالذاكرة الداللية  ،كما تبين أن ىناك فروقا بين الجنسين تمثل تفوق االناث في سرعة

األستدعاء وتفوق الذكور في كم األستدعاء.

 أن سرعة األستجابة ودقتيا كانتا أفضل لدى المجموعة الثانية (تعرض عمييا تعمم قواعدالمغة بوجود مشتتات) بالمقارنة بالمجموعة األولى (تعرض عمييا تعمم قواعد المغة بدون

مشتتات).

منيجية البحث :

يعد من يج البحث الوصفي أحد أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم لوصغ ظاىرة أو

مشكمة محددة وتصويرىا كميا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة عنيا وتصنيفيا
وأخضاعيا لمدراسة الدقيقة (ممحم  ،)21 : 5005 ،ويأخذ المنيج الوصفي أنماطا وأشكاال

متعددة منيا الدراسات األرتباطية التي تيدف الى معرفة حجم ونوع العالقة بين متغيرات
البحث  ،أي الى أي حد ترتبط المتغيرات بعضيا بالبعض األخر  ،ومن ثم تقدير العالقة بين

متغيرين أو أكثر من جية  ،ومعرفة مدى اسيام المتغيرات فيما بينيا  ،لذلك فالمنيج الوصفي
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ييتم بالشروط والتصنيفات والعالقات بين األشياء  ،فيو اليقف عند وصف الظواىر أو
وصف الواقع كما ىو وتطويره وذلك بتجميع البيانات والعمومات التي تزيد في توضيح

الظروف المحيطة بمشكمة البحث (فان دالين .)544 : 5002 ،

مجتمع البحث :

يتكون مجتمع البحث الحالي من طمبة الدراسات العميا لمرحمتي الماجستير والدكتوراه في

كميات جامعة بغداد ولمتخصصين العممي واألنساني لمعام الدراسي  5052 / 5051البالغ

عددىم ( )2341طالب وطالبة  ،موزعين بحسب متغير الجنس بواقع ( )2552طالب بنسبة
( )%54و ( )2125بنسبة ( ، )%15وبحسب متغير المرحمة بواقع ( )5255طالب وطالبة
لمرحمة الماجستير بنسبة ( )%25و( )5535طالب وطالبة لمرحمة الدكتوراه بنسبة (، )%22

وبحسب التخصص بواقع ( )2555طالب وطالبة لمتخصص العممي بنسبة ()%54

و( )2125طالب وطالبة لمتخصص األنساني بنسبة (. )%15

عينة البحث :

أن تحديد حجم العينة الالزمة لتحقيق أىداف البحث من أكثر المشاكل التي تواجو

الباحثين  ،فيي جزء من المجتمع الذي يجرى عميو البحث  ،ويتم أختيارىا وفقا لقواعد خاصة
لكي تمثل المجتمع تمثيال صحيحا  ،وىناك أراء عدة وأتجاىات في أختيار العينة والحجم

المناسب فقد تؤثر العقبات العممية واألقتصادية عمى عممية األختيار (البياتي وأثناسيوس ،
.)521 : 5533

ولكون المجتمع البحث الحالي مقسم وفقا لمتغيرات  :الجنس (ذكور  ،أناث) والمرحمة

(ماجستير  ،دكتوراه) والتخصص (عممي  ،أنساني)  ،لذا فقد أختارت الباحثة عينة طبقية

عشوائية بمغ عددىا ( )200طالب وطالبو بنسبة ( )%5.5موزعين بحسب الجنس بواقع

( )555طالب و( )512طالبة  ،وبحسب المرحمة بواقع ( )555طالب وطالبة لمرحمة
الماجستير و( )504طالب وطالبة لمرحمة الدكتوراه  ،وبحسب التخصص بواقع ( )555طالب

وطالبة لمتخصص العممي و( )512طالب وطالبة لمتخصص األنساني  ،والجدول ( )5يوضح

ذلك.
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الجدول ()5
عينة طمبة الدراسات العميا موزعين بحسب الجنس والمرحمة والتخصص
الكمية

الماجستير

المجموع

الدكتوراه

ذكور

أناث

مجموع

ذكور

أناث

مجموع

ذكور

أناث

مجموع

اليندسة

11

14

46

61

64

16

34

38

71

ال موم

11

14

46

63

63

16

35

37

71

المجموع

44

48

91

15

17

51

69

75

644

اآلداب

14

16

52

63

65

18

37

46

78

التربية أبن رشد

14

16

52

64

64

18

38

42

78

المجموع

48

51

622

17

19

56

75

86

656

المجموع الكمي

91

622

691

51

56

628

644

656

322

أداة الذاكرة الداللية :

لقياس الذاكرة الداللية لدى طمبة الدراسات العميا تطمب توافر أداة تقيس المفيوم  ،لذلك

فقد عمدت الباحثة لتحقيق ىذا اليدف أتباع الخطوات العممية اآلتية:

أوال.األطالع عمى الدراسات السابقة واألختبارات والمقاييس المعدة لقياس المفيوم .

لقد جرت محاوالت كثيرة في الدراسات السابقة لقياس الذاكرة الداللية  ،ركزت عمى قياس

الذاكرة الداللية باألعتماد عمى وظيفتي معالجة المعاني والدالالت وتخزينيا معا وضرورة قياس
مختمف مكونات الذاكرة  ،ويتطمب وجود ميام متنوعة سواء لفظية أم غير لفظية .

ثانيا .تحديد المفيوم  :لقد حددت الباحثة مفيوم الذاكرة الداللية  ،أنظر تحديد المصطمحات

(ص ).

ولكون الذاكرة الداللية تتضمن الوظائف اآلتيو )تعنى الذاكرة الداللية بالمعرفة والتذكر معا ،
وتأخذ شكل التفكير فيما ىو موجود في الوقت الحاضر  ،أو ما كان موجودا في الوقت

الماضي أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل ويكون مصحوبا بنوع اخر من الوعي المعرفي ،

وال تعتمد عمى الوصول الى الخبرة أو الحدث الشخصي الذي وقع منذ مدة وجيزة.
ثالثا.جمعت المادة األساسية لفقرات األختبار باألستناد الى اآلتي:
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 .5مراجعة المعجم الوجيز تضم أسماء وأفعاال  ،وذلك لتحديد أكبر مساحة ممكنة من
التنوع في الكممات  ،باألستعانة باراء المتخصصين في القياس النفسي

5

 .5جمع صور لمشاىير الفن والسياسة والرياضة مع مراعاة كونيا صور محمية وعربية
وعالمية .

 .2األستعانة بمجموعة من وسائط المعمومات التي تحتوي أختبارات الذاكرة ألنتقاء بعض
الصور والكممات لتضمينيا بأختبار الذاكرة الداللية.

رابعا.اعداد فقرات األختبار وجعميا متنضمة كل ما ورد في المادة األساسية فضال عن التحديد

الدقيق  ،فمقد أعدت الباحثة ( )55كممة لتذكر الكممات و( )55زوج من الكممات المترابطة
و( )55زوج من الكممات ومعانييا و( )55زوج من األحداث العامة وتواريخ حدوثيا و()55
صورة والكممات الدالة عمييا فضال عن صورة وأربعة أسئمة لتدل عمى تذكر األماكن وصورة

أخرى وأربعة أسئمة لتدل عمى تذكر المواقع  ،وبذلك أصبح األختبار يتكون من ( )24فقرة .

خامسا  .لقد أعدت الباحثة تعميمات توضيحية لألختبار يمكن من خالليا جعل المستجيب

معرفة طريقة عرض األسئمة وكيفية األجابة عنيا بسيولة ويسر واليجعل المستجيبين يواجيون
صعوبات في كيفية األجابة عن األسئمة.

سادسا  .حول األختبار من الصيغة الورقة الى الصيغة األلكترونية باألستناد الى برنامج

البوربوينت  Power Point Programفمن خالل تصميم فقرات األختبار وطريقة تقديميا
عمى الحاسب اآللي بحيث تحدد فيو مدة عرض الفقرات وكان التطبيق يتم جمعيا من خالل

األدارة الدقيقة لجمسة التطبيق وتوفير أكبر قدر ممكن من الموضوعية.

سابعا  .التحميل المنطقي لفقرات االختبار :يعد التحميل المنطقي ضروريا في بدايات استعمال

االختبارات ألنو يؤشر تمثيل الفقرات لمخاصية المراد قياسيا ،من خالل انتقاء الفقرات الجيدة
في صياغتيا بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لبيان راييم حول صالحيتيا
ومنطقيتيا ،ويشير (عالم  )5000،ان المحكم الذي لديو خبرة كبيرة سابقة باالخطاء التي

* 2األعزبر اٌزوزٛس صفبء غبسق ؽج١ت وٍ١خ اٌزشث١خ أثٓ سشذ ٌٍؼٍ َٛاألٔغبٔ١خ  /عبِؼخ ثغذاد
*األعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛسح ثٍم١ظ ؽّٛد وبظُ وٍ١خ اٌزشث١خ أثٓ سشذ ٌٍؼٍ َٛاألٔغبٔ١خ  /عبِؼخ ثغذاد
*األعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس فالػ ؽغٓ عجش وٍ١خ اٌزشث١خ األعبع١خ  /اٌغبِؼخ اٌّغزٕصش٠خ
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شابت االختبارات السابقة يمكنو ان يكشف جوانب الضعف في اداة القياس الجددة (عالم،
 ،5000ص.)553

لذلك عرضت الباحثة أختبار الذاكرة الداللية عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في

العموم التربوية والنفسية بعد مراجعتيم جميع فقرات االختبار  ،واتفقوا بنسبة ( )%500عمى

مالئمة جميع فقرات االختبار وصالحيتيا في قياس ما وضعت الجل قياسو ،عدا اجراء بعض

التعديالت الالزمة عمييا حيث استبدلت الكممات غير المفيومة وغير المألوفة بأخرى اكثر
وضوحا وبما يالئم البيئة العراقية (الممحق

).

ثامنا  .وضوح تعميمات فقرات اإلختبار  :لغرض التحقق من وضوح تعميمات االختبارات

،وفيم المستجيبين ليا ،والكشف عن الفقرات غير واضحة ،وحساب الوقت المستغرق لالجابة
عمى كل اختبار بصورة منفردة ولجميع االختبارات  ،وتعرف الصعوبات التي يمكن ان تحدث

في اثناء تطبيق اإلختبارات  ،وفيما اذا كان المستجيبون سيشعرون بالممل او التعب ،طُبقت

االختبارات عمى عينة عدد افرادىا ( )50اختيروا بطريقة طبقية عشوائيو ،بواقع ( )50افراد

لكل من كميتي العموم واآلداب.

وقد اتبعت الباحثة نظام معين في تطبيق ىذه التجربة حيث كانت تييء مكاناً مناسبا

لتطبيق اإلختبار وتحضير جياز الداتاشو  Data Showوجياز الحاسوب لعرض األختبار ،
واإللتقاء بافراد العينة كل عمى انفراد ،وخمق جوا من األلفة والمودة معيم  ،ثم شرح نبذه
مختصرة عن اىداف اإلختبار وكيفية االجابة عنو،وبعد االنتياء من تطبيق كل اختبار تقوم

الباحثة بتسجيل الزمن المستغرق لإلستجابة في بداية ونياية كل اختبار ،ولكل فرد عمى
اإلستمارة المخصصة لإلجابة ،فضال عن تسجيل المالحظات واالجابة عن كافة استفسارات

المفحوصين .

وتبين نتيجة ىذه التجربة ان االختبار (تعميماتو ،فقراتو  ،طريقة االجابة) كانت واضحة

ومفيومة لدى جميع افراد العينة  ،وقد كان الزمن الذي استغرق في االجابة عن اإلختبارات

المفظية ( )54 -50دقيقة بمتوسط قدره ( )52دقيقة.

تاسعا  .التحميل االحصائي لمفقرات  :ييتم القائمين ببناء المقاييس واالختبارات بكثير من
الشروط في تكوين فقرات االختبار وصياغتيا والتحقق باالساليب المنطقية واحكام الخبراء من

صالحية لكل فقرة عمى حدة واالختبار الكل ،وعمى الرغم من دقة ىذه االساليب واالحكام،
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فأنيا ال تغني عن التجريب الميداني ليذه االختبارات ،وتحميل درجات فقراتيا باستخدام
االساليب االحصائية (عالم.)523: ،5000 ،

ولمتثبت من صالحية كل فقرة وتحسين نوعيتيا من خالل اكتشاف الفقرات الصعبة جدا او

غير المميزة واستبعاد غير الصالح منيا ( )Scannell, 1975:112واصدار بعض االحكام

التي قد تحتاجيا الجراء التعديالت المناسبة من خالل التقديرات الكمية لمعامالت الصعوبة
والتمييز لجعل االختبارات تتضمن الفقرات االكثر صدقا وثباتا (.)Anastasi, 1982:192

ان اليدف من تجربة التحميل االحصائي لفقرات اختبار الذاكرة الداللية ىو حساب (معامالت

الصعوبة ،معامالت التمييز ،معامالت فعالية البدائل الخاطئة) لمفقرات.

وبعد اتمام تصحيح إستمارات االجابة لعينة التحميل االحصائي ،فضال عن تصحيح

االجابات وفقا لمدرجات المعطاة لكل فقرة من فقرات االختبارات ،حيث كانت الدرجات القصوى
التي يمكن ان يحصل عمييا افراد العينة متباينة ،الن فقرات االختبارات غير متساوية.

أ-صعوبة الفقرات :ان اليدف من استخراج معامل صعوبة الفقرات في االختبار ىو تحديد
الفقرة الجيدة التي يسعى واضع االختبار االبقاء عمييا تكون ذات الصعوبة المناسبة وحذف
الفقرات السيمة جدا والصعبة جدا ،فمن غير المقبول االبقاء عمى الفقرات التي لم يفشل فييا
احد ،أو التي لم يستطع أحد االجابة عنيا ،النيا تجعل درجات االختبار تميل ألن تكون أقل

ثباتا ( ،)Gronlund, 1979, P120في حين يرى "داوني  ،وبموم وآخرون"( Dawni,
 ، )1967; Bloom et al, 1971ان افضل مدى لمعامالت الصعوبة يتراوح مابين

( ، )Bloom etal,. 1971: 305( ،)Downi, 1967: 215( )0.40-0.50وبالرجوع الى
أدلة بطارية اختبارات ستانفورد – بينية (الصورة الخامسة) والدراسات السابقة التي أستعممت

ىذه البطارية ،ان المدى المناسب لمعامل صعوبة الفقرات المقبولة لكل اختبار يتطابق مع

رأي "داوني وبموم"  ،وبعد تصحيح إجابات افراد العينة أتبعت الباحثة الخطوات اآلتية بالنسبة

لالختبارات التي تكون اجاباتيا ثنائية (:)5،0

*رتبت الدرجات الكمية لكل اختبار والتي حصل عمييا أفراد العينة تنازليا من أعمى درجة الى

أوطا درجة.
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*اختيرت نسبة  %53من اإلستمارات التي حصمت عمى الدرجات العالية  ،ونسبة %53
من اإلستمارات التي حصمت عمى أوطأ الدرجات لتمثل المجموعتين المتطرفتين ،بحيث بمغ

عدد افراد كل مجموعة ( )55فرد (. )Anastasi,1976: 208

*حسبت عدد االجابات الصحيحة لكل فقرة من فقرات االختبارات من المجموعتين العميا

والدنيا.

*اضيفت عدد االجابات الصحيحة لكل من المجموعتين العميا والدنيا لكل فقرة من الفقرات ،ثم
قسمت عمى العدد الكمي ألفراد المجموعتين .والجداول ( ) توضح ذلك.

ب-تمييز الفقرات  :تعد القوة التمييزية لمفقرة من الخصائص القياسية الميمة لفقرات

االختبارات والمقاييس النفسية المرجعية المعيار لكونيا تكشف عن قدره الفقرات عمى قياس
الظروف الفردية في الخصيصة التي يقوم عمى اساسيا ىذا النمط من القياس ويشير ايبل

( (1972, Ebelان معامل التمييز المناسب يساوي (.)Ebel 1978,P399( )0.20

وعادة ما يعبر عن القيمة الناتجة بشكل عشري ،وتنحصر قيمتيا بين ( 5-الى ،)5+

والفقرة تتمتع بتمييز ايجابي اذا كان الفرق موجبا ،واذا كان العكس يعني ان الفرق سالبا،
ويكون التمييز صف ار اذا كان الفرق صف ار (لييرمان وميرنز .)555 :5002 ،

ويحسب التمييز باتباع نفس الخطوات المتبعة في حساب معامالت الصعوبة ،واالختالف

يكمن في حساب الفرق بين عدد االجابات الصحيحة في المجموعتين العميا والدنيا ويقسم عمى

عدد افراد احدى المجموعتين ،والجدول (  ) 5توضح ذلك.
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الجدول ()5
معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات أختبار الذاكرة الداللية
خ
الفمزج

هعاهل
الصعْتح
9..0

هعاهل
الرو٘٘ز
9..0

خ
الفمزج
24

هعاهل
الصعْتح
9..0

هعاهل
الرو٘٘ز
9..2

خ
الفمزج
44

هعاهل
الصعْتح
9.44

هعاهل
الرو٘٘ز
9.4.

2

9..0

9.4.

2.

9.42

9..

40

9...

9.4.

.

9.4.

9...

2.

9..

9...

40

9..2

9.4

4

9..9

9..2

24

9.4.

9..

.9

9.44

9..0

.

9.44

9..4

20

9..0

9.44

.

9..0

9...

.

9.49

9.49

20

9..2

9.44

.2

9.49

9...

4

9.4.

9..0

.9

9.4.

9...

..

9..0

9..0

0

9..

9.44

.

9.42

9..

.4

9...

9...

0

9..0

9.4

.2

9.4

9..4

..

9.42

9...

9

9..2

9.4.

..

9..0

9.42

..

9.44

9..4

9.4

9..4

.4

9.4.

9.4.

.4

9.4

9..

2

9..0

9..2

..

9.4

9.4

.0

9..4

9.40

.

9..2

9.42

..

9...

9...

.0

9.4

9.40

4

9..

9.4

.4

9..0

9..2

.9

9..0

9.44

.

9..0

9.40

.0

9.44

9..

.

9..4

9.42

.

9.4

9...

.0

9.40

9..0

.2

9.44

9...

4

9.4.

9..

49

9..2

9..2

..

9.4.

9..4

0

9.4.

9...

4

9.4.

9..4

.4

9..0

9..

0

9..

9.42

42

9..

9.40

..

9.4

9..9

29

9...

9..0

4.

9...

9.40

..

9...

9.40

2

9..

9...

44

9..4

9.44

.4

9...

9.40

22

9...

9.42

4.

9..4

9..0

.0

9.44

9.4.

2.

9.4.

9.49

4.

9.4.

9..

32

العدد ()24

هجلح العلْم الٌفض٘ح

يظير من الجدول ( )5إن مدى الصعوبة لفقرات اختبار الذاكرة الداللية يتراوح بين (– 0.22
 )0.25بمتوسط صعوبة مقداره ( ،)0.51وىذا يشير إلى ان معامالت الصعوبة ىي ضمن

المدى المقبول لمعامل الصعوبة الذي يتراوح بين ( ،)0.40 – 0.50أما معامالت التمييز
لفقرات االختبار فقد يتراوح بين ( )0.25 – 0.25بمتوسط تمييز مقداره ( )0.52وىذا يدل

عمى أن تمييز الفقرات ضمن المستوى المحدد من إيبل.

ج-كما حسبت الباحثة فعالية البدائل الخاطئة لمفقرات الثمان األخيرة  ،فالبدائل التي نختارىا
صفات ينبغي معالجتيا منطقياً واحصائياً ،والتي من المفروض أن تكون ىذه البدائل فعالة بما
فيو الكفاية ،ألنيا خطأ بعض المختبرين بيا وليس الجميع فال فائدة من بديل خاطئ يجيب

عنو الجميع (اإلمام وآخرون ،)552: 5550 ،لذا يكون البديل الخاطئ فعاال اذا كانت عدد

اإلجابات الخاطئة اكثر في المجموعة الدنيا من المجموعة العميا (عدس.)505:5554 ،

ويكون إجراء تحميل البدائل الخاطئة في فقرة اختبار االختيار من متعدد ،والتي يطمق عمييا

المشتقات  Distractorsوذلك باستعمال نفس اإلجراء المستعمل في حساب معامالت التمييز
ولكن لكل بديل خاطئ ،ويعد البديل الخاطئ فعاال اذا كانت قيمتو سالبة فيذا يعني انو جذب

عدد أفراد من المجموعة الدنيا اكثر من أفراد المجموعة العميا (عالم.)555 : 5000 ،وبعد

حساب عدد اإلجابات ولكل بديل من المجموعتين العميا والدنيا وفحصيا من قبل الباحثة
وجدت إن جميعيا فعالة .

د -تحميل االتساق الداخمي ) (Internal Consistencyبيدف تحديد ما اذا كانت كل فقرة
ترتبط بدرجات المفحوص الكمية ،أي ما اذا كانت كل الفقرات تقيس الذاكرة الداللية  ،لتعطي

تحديداَ دقيقاً لمدى تجانس الفقرات(عبد الخالق .)45 :5000 ،وىذا المؤشر عمى االتساق

الداخمي بين فقرات المقياس ،يدل عمى انتماء الفقرات لبعضيا البعض ومن ثم انتمائيا جميعاً

لمخاصية او السمة المقاسة (الطريري.)555 :5553 ،

وقامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون ) (Pearsonبين درجة الفقرة والدرجة الكمية

عمى األختبار  ،وكانت النتائج كما مبينة في جدول (.)2
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الجدول ()2
معامالت أرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية (معامالت صدق الفقرات) ألختبار الذاكرة
الداللية
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وعند مقارنة قيم معامالت االرتباط المحسوبة بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لالختبار
بالقيمة الحرجة لمعامالت االرتباط البالغة ( )0.552عند مستوى داللة ( ، )0.01ودرجة

حرية ( )554تبين جميع الفقرات ذات عالقة دالة إحصائياً بالمكون وبالدرجة الكمية لالختبار.
وىي داللة عمى إن فقرات االختبار تتسق فيما بينيا في قياس الذاكرة الداللية.

عاش ار -الخصائص السيكومترية ألختبار الذاكرة الداللية  :لقد اتجيت جيود الميتمين بالقياس
النفسي إلى زيادة دقة المقاييس النفسية ،بتحديد الخصائص القياسية (السيكومترية) لممقاييس

وفقراتيا ،التي يمكن أن تكون مؤشرات عمى دقتيا في قياس ما وضعت لقياسو واجراء عممية
القياس بأقل ما يمكن من أخطاء.

ومن أىم الخصائص السيكومترية لممقياس التي أكدىا المختصون في القياس النفسي

ىما خاصيتا الصدق والثبات ،أذ تعتمد عمييما دقة البيانات أو الدرجات التي يحصل عمييا
من المقاييس النفسية (عبد الرحمن ،5554 ،ص.)553

-5الصدق ( : )Validityيعد الصدق أىم الخصائص السيكو مترية التي يجب أن تتوفر في
المقاييس النفسية ،ألنو مؤشر عمى قدرة المقاييس في قياس ما أعد لقياسو

( )Harrison,1983,P11ومن خاللو يتحقق من مدى قدرة المقياس عمى تحقيق الغرض
الذي أعد من أجمو (عودة،5554 ،ص.)221

ويشير المعنيون في القياس النفسي إلى تعدد أساليب وطرائق حساب الصدق ،فنحصل

في بعض الحاالت عمى معامل كمي لمصدق ،وفي حاالت أخرى نحصل عمى تقدير كيفي لو
(فرج ،5554،ص ،)220وقد حققت الباحثة نوعان من الصدق ،وفيما يأتي توضح كيفية
الحصول عمى كل نوع منيا :

أ-الصدق الظاىري ( -)Face Validityيؤشر الصدق الظاىري إلى ما يظيره االختبار في
صورتو الظاىرية (السطحية) وليس إلى ما يقيسو فعال

(Anastasi & Urbina,

) ،1997:118ويؤكد ىذا المعنى إيبل ) (Ebel ,1972إذ يشير إلى أن االختيار يعد صادقا
ظاىريا اذا ظير لمخبراء ان فقراتو تقيس الخاصية التي أعدت لقياسيا (.)Ebel, 1972:555

وقد تحققت الباحثة من الصدق الظاىري ألختبار الذاكرة الداللية وذلك بعرضو عمى

مجموعة من الخبراء المتخصصين في العموم التربوية والنفسية لتقدير صالحيتيا في قياس
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الذاكرة الداللية وقد اتفقوا بنسبة ( )%500عمى صالحية الفقرات في قياس ما أعد ألجل
قياسو وأجريت بعض التعديالت بما يتالءم مع البيئة العراقية.

.5صدق البناء ) : )Construct Validityيطمق عمى ىذا النوع من الصدق اسم صدق
المفيوم أو صدق التكوين الفرضي ،ويعني قدرة االختبار عمى قياس سمة محددة أو مفيوماً
نفسياً محدوداً  ،وقياس المفيوم النفسي أو التكوين اإلفتراضي ،يتحقق من خالل البناء النظري
المرتبط بالسمة المراد قياسيا (أبو حطب وآخرون ،5543 ،ص.)514

ويؤكد "كرونباخ" و"ميسيك") ،)Cronbach, 1980; Messick,1989أن كل أدلة الصدق

ىي أدلة صدق بنائي ،عمى أساس إن صدق البناء يتركز عمى تكامل أي دليل لو عالقة
بتفسير أو معنى درجات االختبارات (لييمان وميزيز.)5002:214 ،

وىناك افتراضات عدة ألختبار الذاكرة الداللية منيا كونو قادر عمى التمييز بين المجموعتين
المتطرفين في الدرجة الكمية ،وأن فقرات كل اختبار يقيس درجة كمية واحدة لكل فرد ،ولما

كانت الباحثة قد تحققت من صعوبة فقرات االختبارات ،وكذلك قدرتيا عمى التمييز بين األفراد

الذين يحممون حداً أعمى من الخاصية واألفراد الذين يحممون حداً أدنى من الخاصية ،وحسب
أتساق الفقرات فيما بينيا في قياس الذاكرة الداللية.

 -5الثبات ( : )Reliabilityيعد الثبات خاصية سيكومترية يكون التحقق منيا لبيان

صالحية االختبارات فضال عن الصدق مما يجعميا اكثر قوة ومتانة (،)Moss,1994 :5
فالثبات أحد مؤشرات التحقق من دقة االختبار واتساق فقراتو في قياس ما يجب قياسو ،كما

يشير إلى درجة استقرار االختبار واالتساق بين أجزائو ،واليدف من حساب الثبات ىو تقدير

أخطاء المقياس واقتراح طرائق لمتقميل من ىذه األخطاء (.)Murphy,1988:63

ويمكن التحقق من ثبات المقاييس واالختبارات النفسية بطرائق عدة منيا ما يتعين االتساق

الخارجي والذي يسمى بمعامل االستقرار عبر الزمن ،ومنيا ما يقيس االتساق الداخمي والذي
يستند إلى حساب االتساق بين مكونات االختيار أو المقياس (.)Ebel, 1972:412

ولحساب الثبات اختيرت عينة عشوائية مكونة ( )500فرد اختيروا من عينة البحث واتبعت

الباحثة طريقة "كودر ريتشاردسون  ) Kuder Richardson 20 ("50وتمتاز ىذه الطريقة

بتناسقيا وامكانية الوثوق بنتائجيا عمى حساب البيانات بين درجات جميع فقرات االختبارات
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عمى اعتبار أن الفقرة عبارة عن مقياس قائم بذاتو ،ويؤشر معامل الثبات اتساق أداء الفرد أي
التجانس بين فقرات االختبار (عودة )215 : 5000 ،والستخراج الثبات بيذه الطريقة ،طبقت

المعادلة عمى درجات أفراد العينة ،وكانت قيمة معامل الثبات لألختبار ( )0.41وىو معامل
ثبات جيد بمقارنتو بالدراسات السابقة.
 -اشتقاق الم ايير:

تعد عممية اشتقاق المعايير لممقاييس النفسية اخر خطوة في اعداىا او تقنيتيا عمى بيئة
اخرى ،من خالل تطبيقيا عمى عينة ممثمة لممجتمع الذي يعد لو االختبار (احمد،
 )205:5545وتعد من المميزات االساسية لالختبارات والمقاييس النفسية الحديثة ،اذ بدونيا
ال يصبح االختبار ،النقياس مقياسا صحيحا،وال يمكن ان نحدد مستوى الفرد بالنسبة القرانو

(السيد ، )525 :5542 ،فالدرجة اليام ىي الوصف الكمي المباشر الداء المفحوص ،لذا ال

معنى ليا اذا لم نفسر في ضوء معيار معين مستمد من اداء المجموعة التي قنن عمييا

االختبار ،وعن طريق مقارنة درجة الفرد بيذا المعيار نستطيع ان نحدد مستواه عمى وجو الدقة

(.)Anastasi &Urbina,1997:48

لذلك يمجأ الباحثون الى استخدام قوانين رياضية وطرائق احصائية تمكنيم من اجراء المقارنات

سواء بين درجات الفرد وزمالئو ام بين درجات الفرد نفسو عمى اختبارات مختمفة (سمارة

واخرون.)515 ،5545،

وىناك انواعا متعددة من المعايير (نسب الذكاء العمر ومعايير الفرق الدراسية والمعايير
المئينية ومعاير الدرجة المعيارية) ولكل منيا مميزاتو وعيوبو ،فكثي ار ما استخدم معايير بنسب

الذكاء ومعايير العمر مع اختبارات الذكاء والقدرات العقمية،اما المعايير المئينية فيي تستخدم

في معظم المجاالت

(احمد.)251 :5545 ،

والمينئات  Percentilsتمثل النقطة او الدرجة التي تقع دونيا نسبة معينة من الدرجات
،فيي تقسم درجات الطمبة عمى اجزاء مئوية (اسعد )552 :5544،فكل جزء منيا عبارة عن

مئين يحتوي عمى  500/5من الدرجات ،وتحديد المئين الذي يقع منو الفرد معناه تحديد عدد

االفراد الذين حصموا عمى درجات اعمى منو والذين حصموا عمى درجات اقل منو

(عيسوي.)555 :5541،
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لذا قامت الباحثتان باشتقاق الرتب المئينة الختبار الذاكرة الداللية بعد تطبيقيا عمى عينة
البحث  ،وعمى وفق الخطوات االتية:

الم الجات االحصائية لممتغيرات المرتبطة بالم ايير :قبل البدء بعممية اشتقاق المعايير،
وجد من المناسب معرفة الداللة االحصائية لمفروق في المتغيرات المرتبطة بعممية اشتقاق
المعاير ىي (التخصص والجنس والصف) لكل اختبار من االختبارات عمى حدة ،وذلك

بيدف جمع التك اررات لممتغيرات غير الدالة في توزيع تكراري واحد ،لتوفير الوقت والجيد

والعطاء مؤشر لمباحثين مستخدمي االختبارات عن التشابو واالختالف في الدرجات عمى

وفق المتغيرات المعتمدة.

 .6متغير التخصص

استخدم االختبار التائي لعينتين مستقمتين Two independent Samples test
الختبار داللة الفروق في متغير التخصص (عممي ،انساني) لدرجات عينة اشتقاق

المعايير عمى اختبار الذاكرة الداللية.

واظيرت نتيجة التحميل االحصائي أنو يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى ال يقل عن

( )0.01في اختبار الذاكرة الداللية ،وبذلك فان درجات الطمبة لمتخصصين العممي
واالنساني سوف تستخرج معايير لمطمبة من التخصص العممي ومعايير لمطمبة في

التخصص االنساني في االختبار عند اشتقاق المعايير والجدول ( )5يتضمن نتائج
االختبار التائي لالختبارات في متغير التخصص
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الجدول ()4

نتائج االختبار التائي لمتغير التخصص الختبار الذاكرة الداللية
االختبار
الذاكرة
الداللية

التخصص

عدد
االفراد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

علمي

477

791499

917.6

489

761706

.1069

انساني

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية
51048

مستوى الداللة
االحصائية

4199

 0108دالة

.1متغير الجنس:

استخدم االختبار الثاني لعنينتين مستقميتين ايضا الختبار داللة الفروق في متغير

الجنس (ذكور/اناث) لدرجات عينة اشتقاق المعايير عمى اختبار الذاكرة الداللية.

وظيرت نتيجة التحميل االحصاائي أنو ال يوجد فرق دال احصائيا في األختبار،لذلك

فان درجات الطالب والطالبات وبذلك فان درجات الطمبة لمتخصصين العممي واالنساني

سوف تجمع مع بعضيا في االختبار عند اشتقاق المعايير ،والجدول ( )1يتضمن نتائج
االختبار التائي لالختبار بحسب متغير الجنس.
الجدول ()5

نتائج االختبار التائي لمتغير الجنس الختبارالذاكرة الداللية
االختبار الجنس عدد االفراد الوسط الحسابي االنحراف الم ياري

الذاكزج
الدالل٘ح

ذكور

555

54.254

3.451

اناث

512

54.140

1.553

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية
0.524-

5.52

.3متغير المرحمة:

Two independent Samples testاستخدم االختبار التائي لعينتين مستقمتين

الختبار داللة الفروق في متغير المرحمة (ماجستير ،دكتوراه) لدرجات عينة اشتقاق

المعايير عمى اختبار الذاكرة الداللية.
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واظيرت نتيجة التحميل االحصائي أنو ال يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى ال يقل عن
( )0.01في اختبار الذاكرة الداللية ،وبذلك فان درجات الطمبة لمتخصصين العممي

واالنساني سوف تجمع مع بعضيا في االختبار عند اشتقاق المعايير والجدول ()2
يتضمن نتائج االختبار التائي لالختبارات في متغير المرحمة.
الجدول ()6

نتائج االختبار التائي لمتغير المرحمة الختبار الذاكرة الداللية
عدد
االفراد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري
71568
9187.

االختبار

المرحلة

الذاكرة
الداللية

ماجستير 495

791440

406

761040

دكتوراه

القيمة التائية
مستوى الداللة
المحسوبة الجدولية االحصائية
41506

4199
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ومن الجداول (  )2المتعمقة بالمعالجات االحصائية لممتغيرات المرتبطة باشتقاق

المعايير ،يتضح بان متغير التخصص فيو سبعة اختبارات دالة احصائيا وان متغير
الجنس لم يظير فيو فرق دال احصائيا في اي اختبار ،وما متغير الصف ففيو اربعة

اختبارات دالة احصائيا.

وعميو فان المعالجات االحصائية التي اجريت افادت في تقميص الجيد المبذول عند

اشتقاق المعايير لالختبارات  ،حيث ان جمع درجات الطمبة في المتغيرات غير الدالة،
احصائيا مع بعضيا ادى الى تحديد واحد واربعون توزيع تكراري نحتاج الى اشتقاق

معايير ليا  ،والجدول ( )3يتضمن مقارنة بين نتائج التحميل االحصائي لممتغيرات الثالثة
وعدد التوزيعات التي ستشق ليا معايير الخنبار الذاكرة الداللية.
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الجدول ()7
الدرجات الخام ومقابالتيا من الميئنات لمتخصصين ال ممي واالنساني لالختبار الذاكرة الداللية
االنساني
ال ممي
الدرجة
الدرجة
المئينات
المئينات
الدرجة الخام
المئينات
المئينات
الدرجة الخام
الخام
الخام
46
15
6
6
36
15
6
6
49
16
6
1
38
16
6
1
58
17
6
3
41
18
1
3
64
19
1
4
46
19
1
4
69
36
1
5
48
32
3
5
76
33
3
6
54
36
4
6
75
34
3
7
55
31
4
7
78
36
4
9-8
56
33
5
8
86
38
4
62
62
34
6
9
84
39
8
66
61
37
8
62
88
42
9
61
67
38
9
66
92
46
62
63
76
39
63
61
96
41
66
64
74
42
65
63
93
44
61
65
78
46
66
64
94
46
65
66
86
41
69
65
96
47
67
67
86
44
11
66
2
97
48
68
68
96
46 1
67
98
49
16
69
96
48
15
68
99
52
17
12
97
49
17
69
99
56
18
16
99
51
18
12
99
51
19
11
99
54
19
16
13
11
99
53
32
99
55
36
14
14

األستنتاجات  :في ضوء النتائج التي توصمت الييا الباحثتان تقدم األستنتاجات اآلتية :
 .5ان طمبة الدراسات العميا لدييم عالقات بين المفردات في الذاكرة الداللية عمى قدر

كبير من التنوع والتباين وبعض ىذه العالقات بين المفاىيم داخميا مكانية وزمنية  ،وىذا

ما أشره توافر الذاكرة الداللية لدىم.

 .5ان كمية المثيرات المعروضة عمى المتعمم في زمن المشاىدة تؤثر عمى سرعة

أسترجاعيا.

 .2لم يظير فرق دال احصائيا في العالقة بين الذاكرة الداللية والعبء المعرفي وفقا
لمتغير الجنس (ذكور  ،اناث) والمرحمة (ماجستير  ،دكتوراه)
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التوصيات  :توصي الباحثتان باآلتي:

.5حث القائمين عمى مؤسسات التعميم العالي عمى وضع برامج لتحسين خزن المعمومات
والتذكر األستداللي  ،وبخاصة لدى طمبة الدراسات العميا لكونيا المرحمة األعمى في نظام

التعميم ومن خاللو يعد الطمبة لمعمل في الجامعات.

.5تبصير الييئات التدريسية في الجامعات بأىمية عرض المثيرات الداللية في البرامج
التربوية والتعميمية والثقافية داخل المؤسسات التعميمية أو خارجيا.

.2اعادة بناء المناىج التعميمية عمى أساس مفاىيمي (داللي) وذلك لكون الحقائق
والمعارف المتسمسمة منطقيا ذا معنى يأتي بنتائج مثمرة.

.5أعتماد الذاكرة الداللية كأفضل استراتيجية تستخدم لضمان حفظ وأسترجاع المعمومات
في الذاكرة بعيدة المدى.

المقترحات :

.5اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى عينات عمرية أخرى ومراحل دراسية أخرى
(الثانوية  ،الجامعية) لمقارنة نتائجيا بنتائج الدراسة الحالية.

.5أجراء دراسات أخرى عمى مجموعات متفاوتة بمستواىا األجتماعي أو األقتصادي أو
العمري وذلك من أجل أمكانية تعميم النتائج بأطمئنان.
المصادر:
 االِبَِ ،صطفِ ٝؾّٛدٚ ،اخش :)2991( ْٚالرمْٗن ّالم٘اس ،وٍ١خ اٌزشث١خ ،عبِؼخ
ثغذاد.
 أث ٛؽطت  ،فؤاد ٚع١ذ  ،ػضّبْ ( )2995ػٍُ إٌفظ اٌزشث ، ٞٛاٌمب٘شح ِ ،ىزجخ األٔغٍٛ
اٌّصش٠خ.
 ثشوبد ِ ،طبع ( :)3115العْدج هي هجاُل الملك ه ْفِن أعوك للوشكالخ الٌفض٘ح،
(اٌزؼش٠ت) ،رأٌ١ف أذس٠خ سٚغ١ِٛش ،اٌؼٍُ ٚاٌغالَ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ،دِشك.
 اٌخزبٕ٠خ  ،عبِ )3121( ٟهثادئ علن الٌفش  ،ػّبْ  ،داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.
 اٌضػجِ ،ٟؾّذ ٛ٠عف :)3123(،العةء الوعزفٖ ت٘ي الٌظزٗح ّالرطث٘ك ،غ، 2داس
اٌ١بصٚسٌٍٕ ٞشش ،ػّبْ ،األسدْ .
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ػىبشخِ ،ؾّٛد فزؾٚ ،ٟػّبسح ِٟٕ ،عّ :)3124( ً١فؼبٌ١خ ثشٔبِظ رذس٠جٌ ٟزّٕ١خ
ِٙبساد ِب ٚساء اٌزاوشح ػٍ ٝأداء اٌزاوشح اٌؼبٍِخ أصٕبء ؽً اٌّشىٍخ ٌذ ٜػٕ١خ ِٓ غالة
وٍ١خ اٌزشث١خ ،الوجلح العزت٘ح لرطْٗز الرفْق ،اٌؼذد اٌغبدط .
ػجذ هللا ِ ،ؾّذ لبعُ( : )2997ص٘كْلْج٘ح الذاكزج ،ػبٌُ اٌّؼشفخ  ،اٌى٠ٛذ.
اٌّصشِ ،ٞؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ( .)2999( .أ ز اذجاٍ الفمزج ّأصلْب ص٘اغرِا فٖ
ال صائص الض٘كْهرزٗح لوماٗ٘ش الش ص٘ح ّدضة هضرْٓ الصذح الٌفض٘ح للوج٘ة) .
(أغشٚؽخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح) ،عبِؼخ ثغذاد ،وٍ١خ اٌزشث١خ – اثٓ سشذ.
اٌصجٛح ِ ،ؾّذ ٔغ١ت ( )3111أظطشاثبد اٌزاوشح ٌذ ٜاألغفبي ِشاعؼخ ٔمذ٠خ  ،هجلح
دراصاخ ًفض٘ح  ،اٌمب٘شح  ،اٌّغٍذ  ، 9اٌؼذد . 2
عثدالزدوي  ،عؼذ ( : )2964( ،الم٘اس الٌفضٖ)  ،اٌطجؼخ األِ ، ٌٝٚىزجخ اٌفالػ ،
اٌى٠ٛذ
عْدج  ،اؽّذ عٍّ١بْ ( .)2996( ،الم٘اس ّالرمْٗن فٖ العول٘ح الردرٗض٘ح)  ،داس االًِ
ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ  ،االسدْ .
ػٛدح  ،أؽّذ ( : )3111الم٘اس ّالرمْٗن فٖ العول٘ح الردرٗض٘ح ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ،
عبِؼخ اٌ١شِٛن ،داس األًِ ٌٍٕشش ٚاٌطجبػخ ،ػذد ( ،)6األسدْ.
ػٛدح  ،أؽّذ ٚخٍ ً١اٌخٍ : )3111( ٍٟ١اإلدصاء للثادث فٖ الرزت٘ح ّالعلْم اإلًضاً٘ح،
غ ،3داس اٌفىش ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،ػّبْ.
اٌؼ١غ ، ٞٛػجذ اٌشؽّٓ ( :)2996اذجاُاخ جدٗدج فٖ علن الٌفش الذدٗث ،غ،4
ث١شٚد ،داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ.
ٌّٙ١بْ  ،أ٠شفٓ ِٙٚشٔض  )3114( ُ١ٌٚ ،الم٘اس ّالرمْٗن فٖ الرزت٘ح ّعلن الٌفش
رشعّخ ِب٘ش أث٘ ٛبٌخ  ،ث١شٚد  ،داس اٌىزبة اٌغبِؼ.ٟ
ػالَ  ،صالػ اٌذ )3111( ٓ٠الم٘اس ّالرمْٗن الرزتْٕ ّالٌفضٖ  ،أعبع١برٗ ٚرٛعٙبرٗ
اٌّؼبصشح  ،اٌمب٘شح  ،داس اٌفىش اٌؼشث. ٟ
ػجذ اٌشؽّٓ ،عؼذ ( )2996الم٘اس الٌفضٖ  ،اٌى٠ٛذ ِ ،ىزجخ اٌفالػ.
ػجذ اٌخبٌك  ،أؽّذ ( )3111أصر ثاراخ الش ص٘ح  ،األعىٕذس٠خ  ،داس اٌّؼشفخ
اٌغبِؼ١خ.
عٍِ ، ُ١ش )3119( ُ٠علن الٌفش الوعزفٖ  ،ث١شٚد  ،داس إٌٙعخ.
فشط  ،صفٛد ( : )2961الم٘اس الٌفضٖ ،داس اٌفىش اٌؼشث ،ٟاٌمب٘شح.
فشط ،صفٛد ( :)2996األصال٘ة الوعزف٘ح للعال اٌغٍٛو ٟػٕذ َِٛ١١ٍ١
http//www.cbtarabia.com/index.php?action=showmaqal&id=1
04
كندرسمي  ،دور لنسخ ( :)5003تحقيق أداء الذاكرة ،مكتبة لبنان ناشرون ،ط ،5لبنان.
الطزٗزٕ  ،ػجذاٌشؽّٓ عٍّ١بْ ( : )2991( .الم٘اس الٌفضٖ ّالرزتْٕ ً :ظزٗرَ ،
أصضَ  ،ذطث٘ماذَ)ِ .ىزجخ اٌششذ  ،اٌش٠بض – اٌغؼٛد٠خ .
أدود ِ ،ؾّذ ػجذاٌغالَ (( . )2962الم٘اس الٌفضٖ ّالرزتْٕ) .اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ  ،اٌّغٍذ
األٚي ِ ،ىزجخ إٌٙعخ اٌّصش٠خ  ،اٌمب٘شح – ِصش .
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