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  :مPQص

ع علــــم الــــنفس املعر�ــــ� ، و�ــــ� �ــــتم باألســــاليب  ونظر*ــــة تج&%ــــ$ املعلومــــات أحــــد فــــر

ــــــة  ـــــ$ه ملعا.-ــ ــــــ� للمــــــــتعلم، وتج&%ـــ ــــو*ن العق1ــــــــ� واملعر�ــ ـــــا آليــــــــات الت4ــــ ــــــوم عل6�ـــ ــــــة ال9ــــــــ8 تقــ املعرفيـ

ـــــالي ـــــادات =ســـــــتذ;ار، وأســـ ــــــة ال@?بيــــــــة، وعـــ ــــ� تحــــــــسن عمليـ ـــــات، و�ــــ ب التفك%ــــــــ? وحــــــــل املعلومــ

Eــــ ـــــث تجعـــــــل املـــــــتعلم ذا معFـــ ــــــة، . املـــــــشكالت، وحيــ البحـــــــث ا.PـــــــاN �Oـــــــستعرض دالالت النظر*ــ

اســ@?اتيجيات : وأTيمS�ــا، واف@?اضــا�ا، ومراحــل واســ@?اتيجيات نظر*ــة تج&%ــ$ املعلومــات و�ــ�

ة الف&م، والZ-ع، والتفاصيل، والتصو العق�1، وتمثيل املعEF، والتمثيل  رالتنظيم، واس\ثا ر

ات العقليــــة الل رفظــــي، وال\ــــسميع، واملواضــــع امل4انيــــة، والتج&%ــــ$ امل@ــــ$امن، و;ل&ــــا يرا[ــــ� القــــد

للمــتعلم، و*حقــق dعلمــا أفــضل وأNــسر وأســرع لــصناعة مــتعلم جديــد b-تــع جديــد يتفــق مــع 

  .متطلبات مس%?ة تطو*ر التعليم ، ومتطلبات ا.Pياة

ـــــة ــــة تج&%ــــــ$ املعلومــــــات، علــــــم الــــــنفس ا:الSلمــــــات املفتاحيـ ملعر�ــــــ�، التعلــــــيم والــــــتعلم،  نظر*ــ

  .fساليب املعرفية
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The Theory of Data Preparation 

The Absent Duty in Learning and Education 

Hassan sayed shehata 

Methodology and Teaching Methods, Faculty of Education, Ain 
Shams University. 

Email: Shehata.hassan@yahoo.com 

Abstract: 

     The theory of data preparation is one branch of cognitive 

psychology; it is interested in the cognitive styles on which the mind 

formation and intellectual learning of the student is based.      In order 

to prepare him to process the information as  it enhances the process of 

education; the methods of studying as well as thinking methods; 

enriching the problem solving skills  ,while making  learning 

meaningful.     The current study discusses the theoretical significance 

and its importance; hypothesis, the stages and strategies of the theory 
of data preparation i.e.: the organization strategies; invoking 

understanding; alliteration; details; the intellectual vision; the meaning 
presented; the verbal presentation; rehearsing the locations; the 

synchronization of items.     All this; while bearing in mind the 
intellectual abilities of the learner; in order to achieve better; easier 

and faster education; to form a new learner for a new society that 
agrees with the requirements of the progress of education and the 

requirements of life. 

Keywords: Keywords: information processing theory, cognitive 

psychology, teaching and learning, cognitive methods. 
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  :مقدمة

س fســس وfســاليب  ع علــم الــنفس املعر�ــ�، وTــو يــد رنظر*ــة تج&%ــ$ املعلومــات أحــد فــر و
لفـــرد، وتج&%ـــ$ه ومعا.-تـــھ للمعلومـــات، املعرفيـــة ال9ـــ8 تقـــوم عل6�ـــا آليـــات الت4ـــو*ن العق1ـــ� واملعر�ـــ� ل

نعلـــم ت4ـــو*ن املعلومـــات وتناول&ـــا لـــدى lmـــسان، وغالبـــا مـــا ت4ـــو : حيـــث إن علـــم الـــنفس املعر�ـــ� Tـــو
ع علــــم الــــنفس، حيـــث تك\ــــسب Tــــذه املعرفــــة مــــن  واملعرفـــة �ــــ� موضــــوع اTتمــــام Tــــذا النـــوع مــــن فــــر

بطر*قــــة اك\ــــساب Tــــذه املعلومــــات املواقــــف ال9ــــ8 تمــــر o�ــــا �ــــ� ا.Pيــــاة، وتتعلــــق بالعمليــــات املرتبطــــة 
اسة علم النفس املعر�� توصلنا إtO ف&م  رو=حتفاظ o�ا �� الذاكرة وإعادة استخدام&ا ال سيما أن د
سھ يوميا من أlشطة متعددة مستمرة، dش@?ك ف6�ا كث%? من العمليات املعرفية مثل =ن\باه،  ملا تما

ً
ر

اك، والتذكر، وحل املشكالت، والـتعلم وغ %?Tـا مـن =سـ@?اتيجيات وfسـاليب املعرفيـة، وأدى روmد
ئyسان غ نظر*ة : لالس}ب fو Tو: رإtO نظر*ة تج&%$ املعلومات س}بان  و=تجاTات النفسية قبل بز

تأث%? �عض : اتجاه ا.��?ة العقلية، و=تجاه التجر*�8، أما الس}ب الثاlي ف&و: تج&%$ املعلومات وم��ا
علم الكمبيوتر، وTندسة =تصاالت، وعلم اللغة ، : ج&%$ املعلومات وم��اىالعلوم fخر �� نظر*ة ت

  ).161، 2010(مراد ع8��y وآخر*ن 

ـــار أنــــــو  ـــ� ظ&ـــــو نظر*ــــــة املعلومـــــات علــــــوم اللغــــــة، كمـــــا أشـــ ـــ8 أســــــ&مت �ـــ ـــوم ال9ــ رومـــــن العلـــ ر
اسة علم اللغة، والظواTر املعقدة ال89 تتطلب تفس%?ات نفسية ) 53-52، 2003(يالشرقاو  ربأن د

تباطية عن تفس%? تلك الطواTر اللغو*ة ال89 اس&مت �� إبراز التج&%$  سة = رجديدة، مع �-ز املد ر
للمعلومـــات، وإنـــھ البـــد بنـــاء نظر*ـــة مغـــايرة أو جديـــدة لتفـــس%? العمليـــات املعقـــدة، وإيجـــاد م�ـــ?رات 

ات أTم&ـــا يتمتـــع o�ــــا ال9ـــ8 : اللغــــة lmـــسانية: روتفـــس%? مقنـــع لتلـــك العمليـــات العقليــــة، وذلـــك العتبـــا
 tة فائقــة ع1ــ *ـة اللغــة dعطــي lmـسان قــد *ــة، وابت4ا رالفـرد، وتتم%ــ$ بخاصــية فر*ـدة، أال و�ــ� =بت4ا ر ر
ــا أو قــــرأ ع��ــــا وســــمع&ا خــــالل ف@ــــ?ات ا.Pيــــاة  التحــــدث والتعب%ــــ? عــــن املواقــــف وfحــــداث ال9ــــ8 مــــر o�ــ

?ات املرتبطــــة را�bتلفـــة، وكـــذلك Nــــستطيع lmـــسان أن يــــصو و*ف&ـــم عـــددا غ%ــــ? محـــدود مــــن التعب%ـــ
ياتجاTـا إلقامــة بنـاء نظـر �ـ� اللغــة " dشومـس4ي"بوقـا�ع املواقـف ا�bتلفـة ال9ـ8 يتعــرض ل&ـا، و*مثـل 

تبــاطي، وقــد أطلــق عليــھ النظر*ــة التحو*ليــة، وقــد أثــار Tــذا =تجــاه علمــاء الــنفس  ربـدل التفــس%? =
كـــز Tـــذا = ، و رلقوتـــھ وحديتـــھ، و;ـــان ذلـــك بدايـــة لظ&ـــو علـــم الـــنفس اللغـــو ي تجـــاه ع1ـــt =م4انـــات ر

ـــا  *ــ أ محو ه ال£ـــــشط والفعــــال والـــــذي تـــــؤدي فيــــھ اللغـــــة دو ـــة املوجـــــودة لــــدى lmـــــسان، ودو ًاللغو*ـ ر ًر ر
ئyسا و
ً

  .ر

و�ــتم نظر*ــة معا.-ــة املعلومـــات ببحــث وتوضــيح ا.�طــوات ال9ـــN 8ــسلك&ا fفــراد �ــ� ف&ـــم 
@?جاع&ا، وكيفيـة توظيف&ـا املعرفة lmـسانية، وكيفيـة اك\ـساب املعلومـات، وترم%$Tـا، وتخز*��ـا، واسـ

*ــــاش  ، أو ف&ـــم مـــا يحـــدث داخــــل )178، 2007(ر�ـــ� عمليـــات التفك%ـــ? وحــــل املـــشكالت ، حـــس%ن أبـــو 
منظومــة التج&%ــ$ املعر�ــ� لــدى الفــرد أثنــاء التعامــل مــع �عــض امل&ــام أو املــشكالت املعرفيــة كتعــرف 

املعلومــات، عـــصام الطيـــب، لا.�طــوات املبدئيـــة ال9ــ8 يقـــوم o�ـــا الفــرد أثنـــاء إجــراءات تـــدو*ن وتنـــاو 
شــوان  ©يــع  رو ع1ـــt أن )  2011 ،2157 (Cam, Fatma، و*ؤكــد ;ـــل مــن كــيم، وفاطمـــة )20، 2006(ر

 وسلوكيات – واملواف التعليمية –حواس الطالب : (نظر*ة تج&%$ املعلومات تقوم عt1 ثالثة مبادئ
ا حاسـما وفعــاال �ـ� ;ـل جديـد ي) تحف%ـ$ ا.Pـواس وTنـا تــؤدي الـذاكرة دو

ً ً توصــل إليـھ الفـرد، وحلولــھ ًر
ـــن نفــــسھ، و*خـــــدم مــــن خالل&ــــا نفـــــسھ  ة ال9ــــ8 ير²ــــ�o 8�ـــــا الفــــرد عـ رللمــــشكالت ال9ــــ8 تواج&ــــھ بالـــــصو

  .و³خر*ن �� اb-تمع
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ه؛ ألنـھ  رإن مف&وم تج&%$ املعلومات من أكµ? املفاTيم ال89 شغلت بال الباحث%ن منذ ظ&ـو
ق الفردية ب%ن fفراد �� ال£شا ويفسر كث%?ا من الفر ً قط العق�1 �� عصر تختلف فيھ طر fفراد �� ُ

�ـا، وتنوع&ـا، وتالحق&ـا، وTـذا املف&ـوم ال º�ـتم ب£تـائج التفك%ـ? بقـدر ?µالتعامل مع املعلومـات نظـرا لك
ً

  .لما º�تم بما يحدث �� العقل للوصو إT tOذه الن\يجة

ـــو الـــــشرقاو  يوعرف&ــــا أنــ ـــراءات أو العمليـــــا: بأ«�ـــــا) 67، 2003(ر ت ال9ـــــ8 مجموعــــة مـــــن mجــ
 tـل عمليـة عقليـة ع1ـ; tـOظ&ـو =سـتجابة، ف&ـو ينظـر إ E9عرض الفرد للمث%? العق�1 حd رتحدث منذ
أ«�ا إجراء نا½�¼ عن املعلومات ال89 يتم التوصل إل6�ا سواء من mجراءات السابقة ا.Pـدوث داخـل 

طر*قــة : &ــا بأ«�ــافقــد عرف) 394، 2004(إطــار Tــذه العمليــة أو مــن املث%ــ?ات ذا�ــا، أمــا فت¾ــ� الز*ــات 
ىالفـرد املم%ــ$ة، ومــستو اسـتقبالھ، ومعا.-تــھ للمــادة املتعلمــة، وكيفيـة dعميمــھ، وتحو*لــھ، وتخز*نــھ 
ل&ــا، وكميــة وكيفيــة ال@?ابطــات ال9ــN 8ــستحدÁ�ا، أو Nــشتق&ا أو ي£تج&ــا مــن بــ%ن املعلومــات ا.-ديــدة، 

اسة مصعب ع مجموعة : بأ«�ا) 14، 2008(لوان رواملعلومات القائمة �� البناء املعر�� لھ، وعرفS�ا د
ات معرفيـــة منظمـــة تحـــدث أثنـــاء اســـتقبال الـــ�Ãص للمعلومـــات، وتحليل&ـــا، وتفـــس%?Tا داخـــل  رم&ـــا
ز مــش4لة مـا تحتـاج إOــt حـل مــن  وعقلـھ، واسـتعاد�ا، وتــذكرTا حينمـا تتطلــب ذلـك، وخاصـة عنــد بـر

ء و والـــ�Ãص نفـــسھ أو �ـــ� خطـــة dـــساعد القـــار �ـــ� بنـــاء املعFـــE للـــنص املقـــر اســـ\يعاب معلوماتـــھ، ئ
ة Kondo, et al.,(2003, 37)وÆعـرف ;ـولÅ$ وآخـر*ن ر بأ«�ـا �ـ� مجموعـة مـن fفعـال القـصدية ا�bتـا

  .ئال89 تمكن اللقار من إنجاز م&ام القراءة ا�bتلفة

  :وا]Pالصة أن Wذه التعر�فات

املعلومـــــات أو الوســـــيلة أو الوســـــيطة الك\ـــــساب : و�ـــــ�) مـــــدخالت(اتفقـــــت ع1ـــــt أن Tنـــــاك  •
ـــة ضـــــمن عـــــدة وســـــائل أخـــــر ســـــة الفعليـــــة، وا.Pكـــــم : ىاملعرفــ ر;ـــــا.-£س، والتخمـــــ%ن، واملما

التج&%ـ$ يـتم ف6�ـا مـن خـالل تـص£يف تلـك ) العمليات العقليـة(بالسليقة، ثم مجموعة من 
، أو قـد dعت�ـ? )خ�ـ?ة املـتعلم(املدخالت ومعرفة مدى اتفاق&ا مع قاعدة املعرفة لدى الفرد 

ـــــتخدام  ـــــــدة، واســــــ ــــات جديــــ ــــــ ــــــتجابة معلومـ ـــــــدث =ســـــ ـــــــــم تحــــ ــــــــبة ، ثــ ــــــــ@?اتيجيات املناســـ =ســـ
ن، ومـــن خـــالل Tـــذه mجـــراءات يك\ـــسب املـــتعلم ا.��ـــ?ات ال9ـــ8 تخـــز �ـــ� البFــــE )ا�bرجـــات(

 .املعرفية لديھ

©ــط املعرفــة الــسابقة لــدى املــتعلم باملعلومــات  •  tرتج&%ــ$ املعلومــات عمليــة عقليــة تقــوم ع1ــ
ة ا ــ8 تــــم dعلم&ــــا، وdعتمــــد ع1ــــt إثــــا ن\بــــاه املــــتعلم، وdــــساعد املــــتعلم ع1ــــt حــــل را.-ديــــدة ال9ــ

املشكالت ال9ـ8 تواج&&ـا، وdعتمـد ع1ـt النظـام ا.Pـ��8 للمـتعلم، وتقـديم املعرفـة مـن خـالل 
 .ا.Pواس ا�bتلفة لھ

اك لــــدى املــــتعلم،  • ر�ــــدف عمليــــة تج&%ــــ$ املعلومــــات إOــــt تحــــس%ن الــــذاكرة، و=ن\بــــاه، وmد
©ط&ا با.�� مو و  tOربحيث يحو املعلومات إ ز ر   .?ة السابقة لھ واستدعاÍ�ال
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  :تبدو `Wمية ال23بو�ة لنظر�ة تج��
 املعلومات من خالل [\ي

ة أكµ? دقة عما يحدث العقل أثناء مواج&ة الفرد ملش4لة ما، و©التـاd �Oـس&م �ـش4ل  • رتقدم صو
ـــدءا مـــــن مرحلـــــة إدخـــــال  ًمـــــا �ـــــ� ت4ـــــو*ن نمـــــاذج توقعـــــة للمراحـــــل ال9ـــــ8 تخـــــضع ل&ـــــا املعلومـــــات بــ

ن ح9ــــE ت4ــــو =ســــتجابات، وTــــو مــــا يمكــــن اســــ\تخدامھ �ــــ� dعــــديل نمــــاذج الــــسلوك املعلومــــات
*بـــھ ع1ـــt ا.�طـــوات الـــPÎيحة و=ســـ@?اتيجيات الفعالـــة .Pـــل مـــا  راملعرفيـــة ا�bتلفـــة لفـــرد بتد
ات الفــــــرد =جتماعيــــــة  ــــة م&ــــــا ه �ــــــ� تطــــــو*ر وتنميــ ــــدو رNع@?ضــــــھ مــــــن مــــــشكالت والــــــذي Nــــــس&م بــ ر

ـــــوان )7، 2007(لباســــــط و=نفعاليــــــة وf;اديميــــــة، لطفــــــي عبــــــد ا شـ ــــع  ©يــ ر، عــــــصام الطيــــــب، و ر
)2006 ،21.( 

ق الفرديــــة بــــ%ن fفــــراد مــــن كــــشف أوجــــھ القــــوة والــــضعف �ــــ� العمليــــات  • اســــة الفــــر و�ــــتم بد ر
العقلية ال9ـ8 يمـر o�ـا lmـسان إذا dعـرض ملوقـف مـا، ومعرفـة مـدى نجاحـھ أو فـشلھ مـن خـالل 

اسة تج&%$ املعلومات خطوة بخطوة �� أثناء قيام ھ �عملية انتقائھ للمعلومات املقدمة إليھ رد
ـــt تحــــس%ن  فــــضھ ملعلومــــات أخــــر مــــن خــــالل عمليــــة التج&%ــــ$ املعر�ــــ�، ومــــن ثــــم ال@?ك%ــــ$ ع1ـ ىو ر

 ).88، 2006(العمليات لتعمل بكفاءة،  وليد خليفة 

ىتفــسر ال£ــشاط املعر�ـــ� مــن خــالل =تجاTـــات fخــر مثـــل تطبيقــات نظر*ــة =تـــصال �ــ� علـــم  •
اك، وÏعض التحلـيالت النظر*ـة النفس وخاصة ما  ريرتبط بنظام =تصال ب%ن mحساس وmد

*ة، كما  اسة الر ؤال89 تقوم عل6�ا Tذه النظر*ة، وكذلك نماذج ا.Pاسبات الd 89ستخدمت �� د ر
ة أكµـــ?  اكيـــة بـــصو اســـة كيفيـــة تج&%ـــ$ املعلومـــات ت\ـــيح لنـــا ف&ـــم العمليـــات ا.Pـــسية mد رأن د ر ر

يإجرائية، أنو الشرقاو   ).73، 2003(ر

dسtÑ نظر*ة تج&%$ املعلومات إtO تحس%ن عملية ال@?بية، وعادات =ستذ;ار وأساليب التفك%?  •
جـة مــن  روحـل املـشكالت ال9ــ8 نتعـرض ل&ــا �ـ� حياتنــا اليوميـة، و©ـصفة عامــة lـستفيد بأقــE�Ò د

تنا املعرفية  .رإم4اناتنا أو قد

بق حN E9س&ل dعلم&ا واس@?جاع تنظيم املادة التعليمية �ش4ل جيد وفق أسلوب مع%ن، مما س •
ة بFــــE معرفيــــة مناســــبة �ــــش4ل متتــــا�ع ومتــــدرج،  رمعلوما�ــــا، وكــــذلك تركيــــب ا.��ــــ?ة ع1ــــt صــــو
وأيـــضا وجـــود عناصـــر مـــش@?كة بـــ%ن املوقـــف القـــديم واملوقـــف ا.-ديـــد Nـــساعد ع1ـــt ف&ـــم Tـــذه 

ً

 .املعلومات و=ستفادة م��ا

وابـــط بــ%ن ا.��ـــ? • *ب التالميـــذ ع1ـــt إقامــة عالقـــات و رتــد ات القديمـــة وا.Pديثــة، ممـــا Nـــس&م �ـــ� ر
 .تقو*ة التعليم، و©قاء أثر التعلم

*}ية • *ب التالميذ عd t1شف%? املعلومة، من أجل توظيف&ا �� بناء خ�?ات dعليمية وتد رتد  .ر

اجعــــــة تــــــPÎيحية لت4ــــــو املعرفـــــــة  • ســــــات التعليميــــــة بطر*قــــــة dـــــــسمح بتغذيــــــة  نتنظــــــيم املمما ر ر
 .مع ب8F املتعلم املعرفيةا.-ديدة فاعلة �� تمثيل&ا وتكييف&ا 

ق الفرديـة بـ%ن املتعلمــ%ن، حيـث يختلـف الطــالب،  • و�ـتم نظر*ـة تج&%ــ$ املعلومـات بمراعـاة الفــر
�م عt1 تنظيم املعلومات  .رفيما بي��م من ناحية قد
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ـــا، وذلــــك مــــن خــــالل =ن\بــــاه ل��Óـــــ?ات  • ـــذ املعــــاق عقليـ تجعــــل التعلــــيم ذا معFــــE بال£ــــسبة للتلميـ
ً

©ط&ا با.��?ات السابقة لديھ وتخز*��ا �� ذاكراتھ ثم اس@?جاع&ا، ومن ثم ا.-ديدة وترم%$T&ا  رو
  .يقدم التعليم �� ش4ل يمثل معEF بال£سبة لھ

يثم ذكر أنو الشرقاو dfي    ) :17، 2003(ر

ا;ي عامل م&م �� التفس%? الدقيق لعملية التفك%? -  .رتوضيح أن السلوك mد

اك ذا�ا والت - ة عامةرال يمكن ف&م عملية mد رعرف دو ف&م ال£شاط املعر�� بصو  .ن

تفس%? ال£شاط املعر�� يتصل �علم النفس، وخاصة ما يرتبط بنظام =تصاالت ب%ن  -
ــــــ8 تقــــــــوم عل&ـــــــا نظر*ــــــــة تج&%ــــــــ$  ـــــة ال9ـ اك وÏعــــــــض التحلـــــــيالت النظر*ـــ ـــــساس وmد رإلحــ

 .املعلومات

ة أكµ? إجرائية - اكية بصو اسة تناو وتج&%$ املعلومات ا.Pسية mد رد ر  .لر

تباطــات ال9ــ8 تــتم بــ%ن م4ونــات املث%ــ? وم4ونــات ي - رحــاو Tــذا =تجــاه الكــشف عــن = ل
ة �ـــ� املوقـــف  ة عـــن الفـــرد �عـــد بـــدء عمليـــة =ســـ\ثا ر=ســـتجابة أو =ســـتجابة الـــصاد ر

 .السلو;ي

ري\ــــيح Tــــذا =تجــــاه الفرصــــة لتــــصو ا.�ــــصائص املرتبطــــة بتــــدفق املعلومــــات �ــــ� أي  -
  .لية الت4و*ن وتج&%$ املعلوماتمرحلة من املراحل ال89 تمر o�ا عم

ة أكµـ? دقـة بمـا يحـدث داخـل العقـل ال}ـشر أثنـاء مواج&تـھ  ييقدم تج&%$ املعلومات صـو ر
ات واÔـــPة للمراحـــل ال9ـــ8 تمـــر o�ـــا معا.-ـــة  ة فعالـــة �ـــ� ت4ـــو*ن تـــصو رمــش4لة مـــا، كمـــا Nـــس&م بـــصو ر

كـن اسـتخدامھ �ــ� راملعلومـات بـدءا مـن مرحلــة إدخـال املعلومـات ح9ــE صـدو =سـتجابة، وTـو مــا يم
*بــھ ع1ـــt ا.�طـــوات الـــPÎيحة و=ســـ@?اتيجيات الفعالـــة  رdعــديل نمـــاذج الـــسلوك املعر�ـــ� للفـــرد وتد
ات الفــــرد =جتماعيــــة، و=نفعاليـــــة،  ـــ� تطــــو*ر وتنميــــة م&ــــا ه �ــ ـــل مــــشكالتھ، والــــذي Nــــس&م بــــدو ر.Pـ ر

  .نوf;اديمية، وخاصة ما Nعانو من اضطرابات معرفية أو صعو©ات �� التعلم

ـــوم ــــاحث%ن تقــــــ ـــــت البـــــ ـــــ8 مكنــــ ــــــدد مـــــــــن الفرضـــــــــيات ال9ــــ ــــــt عـــ ـــ$ املعلومـــــــــات ع1ـــ ـــة تج&%ــــــ  نظر*ــــــ
واملتخصــــص%ن مــــن تحقيــــق التناســــق بــــ%ن الــــشواTد النظر*ــــة والعلميــــة �ــــ� Tــــذا اb-ــــال مــــن ناحيــــة، 
©يـع  ع العلـوم fخـر ;ـالعلوم العـص}ية مـن ناحيـة أخـر عـصام الطيـب، و روالت4امل مع �عض فـر ى ى و

  :ت ال89 تقوم عل6�ا نظر*ة تج&%$ املعلوما، وأTم الفرضيا)22، 2006(رشوان 

•  8ÕـــسN يقـــوم "نمخـــز"نالـــذاكرة نظـــام يت4ـــو مـــن أجـــزاء ذات عالقـــات متبادلـــة، ;ـــل جـــزء ف6�ـــا ،
 tــOنبتج&%ــ$ أنمــاط معينــة مــن الــشفرات املعرفيــة، وتلــك الــشفرات يمك��ــا أن تن\ثــل مــن مخــز إ

 ).234، 2004( حل8Õ امللي�Ö نآخر، وتختلف تلك ا�bاز �� سعS�ا، و�� مم%$ا�ا mجرائية،

ـــة العلميــــة بوســـــائل تمكــــن مــــن تحديـــــد  • اسـ ـــات العقليـــــة ا�bتلفــــة للد رإم4انيــــة اخــــضاع العمليـ
ـــن مراحل&ـــــا، وعنـــــد أي مـــــستو لÓ-&ـــــاز  ـــ� أي مرحلـــــة مــ ة �ــ ـــ\ثا ـــة =ســ ىامل4ونــــات ا�bتلفـــــة لعمليــ ر

 .العص�8
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ي للمث%ـــ?، وإنمـــا تمـــر �عـــدة  • ايكـــة لyـــست مجـــرد نتـــاج فـــو ر=ســـتجابات mد مراحـــل أو عمليـــات ر
منية معينة، إما �� التنظيم، وإما �� التحو*ل إtO عملية أخر ىجزئية dستغر ف@?ة   .زق

ــو املث%ــــ? الــــذي يتعــــرض لــــھ الفــــرد،  • ىعمليــــة تج&%ــــ$ املعلومــــات تحكم&ــــا قنــــوات التج&%ــــ$، ومحتــ
 .وا.��?ات املوجوده لديھ، وحالتھ النفسية أثناء وجود املث%?

ـــل تج&%ــــ$ املعلومـــــات، وال9ــــ8 ي\بلـــــو ع��ــــا عـــــدة مجموعــــة مــــن mجـــــراءات العق • رليــــة dـــــسEÕ مراحـ
ــــ? ح9ـــــE صـــــدو =ســـــتجابة، أنـــــو  ــــ� البنـــــاء املعر�ـــــ� مـــــن تقـــــديم املث%ـ رعمليـــــات تحـــــدث مرحليـــــا �ـ ر

 ).166، 2012(يالشرقاو 

لlmسان ;ائن lشط وفعال أثناء عملية التعلم، حيث ال ي£تظر وصو املعلومات إليھ، عنـدما  •
Æللبحـــث ع��ـــا، و tÑـــسN ـــا واســـتخالص املناســـب م��ـــا �عـــد إجـــراء العديـــد مـــن�S-.معا tعمـــل ع1ـــ

املعا.-ــات املعرفيــة عل6�ــا، مــستفيدا مــن ذلــك بخ�?اتــھ الــسابقة، fمــر الــذي يمكنــھ مــن إنتــاج 
افـــع  ا ،  رتمثــيالت معرفيـــة معينـــة تحـــدد أنمــاط ســـلوكھ حيـــال املوقـــف أو املث%ــ?ات ال9ـــ8 يواج&&ـــ

لالزغو ، وعماد الزغو    ).48، 2011(ل

̀ســس ال23بو�ــة �ــ� ضــوء Aف23اضــات الــسابقة لنظر�ــة  ومــن ثــم يمكــن اشــتقاق eعــض 
�gاملعلومات و 
  :تج��

م الستصدار =ستجابة •  .زاعطاء املتعلم الوقت الال

ى=ختيـار املناسـب للمحتــو املقـدم للمــتعلم، بحيـث يتـوافر فيــھ عنـصر ا.-ــذب وال\ـشو*ق بمــا  •
مة لھ ة الال زيحقق mثا  .ر

 . من ا.��?ات السابقة لدى املتعلم والبناء عل6�ا=نطالق •

ف املالئمة لذلك •  .ومراعاة حالة املتعلم النفسية، و�يئة الظر

ىالتج&%ــ$ واملعا.-ــة القائمــة ع1ــt املعFــE وعنــد مــستو أعملــق يؤديــان إOــd tعلــم واحتفــاظ أكµـــ?  •
8�Ùىديمومة وفاعلية من التج&%$ واملعا.-ة عند املستو السط¾� أو ال&ام. 

• N إيجـــاد أو اســت£تاج أنمــاط مـــن العالقــات بــ%ن م4ونـــات tعمـــق للمعلومــات ع1ــf $عمــل التج&%ــ
ــــ?ابط  ـــاء املعر�ـــــ� الـــــسابق للفـــــرد واملعلومـــــات ا.-ديـــــدة مثـــــل عالقـــــة الت4امـــــل وال@ـ ىمحتـــــو البنــ

 .والتوافق

Nُعد نموذج تج&%$ املعلومات من النماذج املعرفية ال89 تقدم تفس%?ات جديدة للـتعلم املعر�ـ�  •
ــــt الــــــدو الـــــذي تلعبــــــھ العمليــــــات املعرفيــــــة و ـــھ، وTــــــذه التفــــــس%?ات املعرفيـــــة تقــــــوم ع1ــ رمحدداتــ

ىالداخلية ال89 تحكم عمل&ا مـن ناحيـة وع1ـt اPbتـو املعر�ـ� الـذي dعا.-ـھ Tـذه العمليـات مـن 
 .ىناحية أخر

نS�ا بالعمليات واملراحل ال89 يتم • ة أكµ? وضوحا بمقا رالعمليات املعرفية يمكن ف&م&ا بصو
ً

 من ر
 ).36، 2004(طر*ق&ا تج&%$ املعلومات �� ا.Pاسب �O³، فت¾� الز*ات 

اســـة العلميـــة الدقيقـــة بوســـائل تمكـــن مـــن  • رإم4انيـــة إخـــضاع العمليـــات املعرفيـــة ا�bتلفـــة للد
ة �ــــ� أي مرحلــــة م��ـــا وعنــــد أي مــــستو �ــــ�  ىتحديـــد اختيــــار امل4ونــــات ا�bتلفــــة لعمليـــة =ســــ\ثا ر
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ل توضــيح كيفيــة ت4ــو*ن وتنــاو املعلمــات بال£ــسبة ل&ــذه املث%ــ?ات ا.-&ــاز العــص�8 ممــا Nــساعد �ــ�
 ، يحE9 ظ&و =ستجابة، أنو الشرقاو ر  )96، 2003(ر

•  tـل م��ـا ع1ـ; tـOسلسلة من املراحـل ال9ـ8 يمكـن النظـر إل6�ـا وإ tOيمكن تحليل السلوك املعر�� إ
*ـدة �ـ� نوع&ــا أ«�ـا مجـرد فـرض مـستقل تحـدث �ـ� طياتــھ مجموعـة مـن العمليـات mجرائيـة الفر

ا  نوال9ـ8 تـؤثر ع1ــt املـدخالت املعلوماتيـة املــشتقة مـن املث%ــ?ات، و;ـل خطـوة أو مرحلــة تت4ـو ف6�ــ
�عـــض املعلومـــات ال9ـــ8 ت£تقـــل إOـــt ا.�طـــوة أو املرحلـــة التاليـــة، وTكـــذا ح9ـــE تـــصدر =ســـتجابة 

د مــن ال��ائيــة ال9ــ8 مــا �ــ� إال محــصلة لتلــك املراحــل والعمليــاتن حيــث Nعــد اف@ــ?اض وجــود عــد
ـــــم  ــــن أTــ ــــا مــ ناملراحــــــل والعمليــــــات واملـــــــستو*ات ال9ــــــ8 ت4ــــــو الـــــــسلوك lmــــــساlي ن\يجــــــة لتفاعل&ـــ

  .=ق@?اضات ال89 قدم&ا اتجاه تج&%$ املعلومات

ـــة العلميــــة بوســـــائل تمكــــن مــــن تحديـــــد  • اسـ ـــات العقليـــــة ا�bتلفــــة للد رام4انيــــة إخــــضاع العمليـ
ـــن مر ـــ� أي مرحلـــــة مــ ة �ــ ـــ\ثا ـــة =ســ ـــاز رامل4ونـــــات ا�bتلفـــــة لعمليــ ىاحل&ـــــا، وعنـــــد مـــــستو �ـــــ� ا.-&ــ

 .العص�8

ي للمث%ـــ?، وإمــــا تمـــر �عــــدة مراحـــل أو عمليــــات  • اكيــــة لyـــست مجــــرد نتـــاج فــــو ر=ســـتجابات =د ر
منية معينة، إما �� التعليم، وإما �� التحو*ل إtO عملية أخر ىجزئية dستغر ف@?ة   .زق

 يتعــــرض لــــھ الفــــرد، ىعمليــــة تج&%ــــ$ املعلومــــات تحكم&ــــا قنــــوات التج&%ــــ$، ومحتــــو املث%ــــ? الــــذي •
 .وا.��?ات املوجودة لديھ، وحالتھ النفسية أثناء وجود املث%?

رTناك مجموعة من mجراءات العقلية dسEÕ مراحل تج&%$ املعلومات، وال9ـ8 ي\بلـو ع��ـا عـدة  •
 .رعمليات تحدث مرحليا �� البناء املعر�� منذ تقديم املث%? حE9 صدو =ستجابة

، يقـــوم "نمخـــز"زاء ذات عالقـــات متبادلـــة، ;ـــل جـــزء ف6�ـــا NـــسEÕ نالـــذاكرة نظـــام يت4ـــو مـــن أجـــ •
 tــOنبتج&%ـ$ أنمــاط معينــة مـن الــشفرات املعرفيــة، وتلـك الــشفرات يمك��ــا أن ت£تقـل مــن مخــز إ

  .نآخر، وتختلف تلك ا�bاز �� سعS�ا، و�� مم%$ا�ا mجرائية

و عمليــــات و�ــــ� واعت�ـــ? علمــــاء الــــنفس املعر�ــــ� أن تج&%ــــ$ املعلومـــات يمــــر بــــثالث مراحــــل أ
  :و��) 150، 2002(تحدث �ش4ل م\سلسل، عدنان العتوم 

hiجيـة عـن : املرحلة `و رمرحلة ظ&و املث%? أو الكشف ا.8��P، حيث تأdي املث%ـ?ات مـن البyئـة ا.�ا ر
  .طر*ق ا.Pواس، وف6�ا dستخدم ا.Pواس �� التعرف عل6�ا وتحديدTا

ا يــــتم التعـــرف ع1ــــt املث%ـــ?ات: املرحلـــة الثانيــــة  ا.Pــــسية عـــن طر*ــــق تحليل&ـــا وتمي%$Tــــا وتفــــس%?Tا وف6�ـــ
  .واختيار =ستجابة املناسبة

وfخ%ـ?ة يـتم ف6�ـا اختيـار fسـلوب املناسـب، وذلـك مـن خـالل املـرحلت%ن الـسابقت%ن : املرحلـة الثالثـة
©ط&مــا بخ�ــ?ات الفــرد الــسابقة، ثــم ي£ــتج عــن ذلــك اســتجابة مف&ومــة ســواء ظاTر*ــة أو  رو

  .ضمنية
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اك أو حـل ومعEF ذلك أن ر الفرد عندما Nستخدم إحدى حواسھ سـواء �ـ� التفك%ـ? أو mد
س اسـتقبال املعلومــات والتعــرف عل6�ـا واســ@?جاع&ا ضــمن ... املـشكالت أو الكــالم رإ.ــÚ، ي4ـو قــج مــا ن

ة =ستجابة   .وdسلسل من الدقة حE9 يصل الفرد إtO ذر

يوحددWا أنو الشرقاو    :�� ثالث مراحل �g) 77، 2003(ر

املث%? �� Tذه املرحلة يك\سب معEF معينـا لـدى املـتعلم ": أك\شاف املث%?" mحساس –ة `و�iاملرحل
  .�عد الرجوع إtO ما يوجد �� الذاكرة من معرفة

وف6�ا يتعرف املتعلم خواص املث%? ومعنـاه، وdعFـ8 أن يك\ـسب mحـساس :  التعرف–املرحلة الثانية 
  .اb-رد معEF معينا

نوقـــد ت4ـــو عمليــة اختيـــار =ســـتجابة أمـــرا صـــعبا، أو قـــد تـــتم : ختيـــار =ســـتجابة ا–املرحلــة الثالثـــة
  .ن�س&ولة بناء عt1 ا.��?ات السابقة ال89 قد ت4و لدى الفرد

ة بمراحـــل التخـــز*ن الثالثـــة الـــذاكرة : ورمعFـــE ذلـــك أن تج&%ـــ$ املعلومـــات ال يـــرتبط بالـــضر
، وذلـــك مــا يؤكـــد وجــود مجموعـــة غ%ـــ?  والــذاكرة طو*لـــة املــدى– والـــذاكرة قــص%?ة املـــدى –ا.Pــسية 

محددة من مراحل تج&%$ ومعا.-ة املعلومات، إذ يوجد �� ;ـل مرحلـة متقدمـة مـن مراحـل التج&%ـ$ 
واملعا.-ـــة عـــدد مـــن اPbطـــات تتم%ـــ$ بالتعقيـــد املعر�ـــ� وتـــرتبط بز*ـــادة احتماليـــة تـــذكر املعلومـــة مـــع 

تقاء بمستو التج&%$ أو املعا.-ة تفاع أو = ى*ادة = ر ر أن عمليـة ) 304، 2006(، وذكر فت¾� الز*ات ز
  :تج&%$ املعلومات تمر باملراحل ³تية

نوف6�ـا ت£تقـل املعلومـات ع�ـ? املـZ-الت ا.Pـسية، وت4ـو �ـ� صـبغة مـن : مرحلة اسـتقبال املعلومـات
اك ا.�ام وت@?اوح ف@ـ?ة اسـتقبال&ا بـ%ن  وخـالل Tـذه الف@ـ?ة =نتقاليـة : ثانيـة) 1 – 0.5(رmد

جة =ستفادة مـن املعلومـات لتتحو �ع رض املفاTيم إtO الذاكرة قص%?ة املدى وتتوقف د
  .عt1 كمية املعلومات ال89 يمكن تحو*ل&ا للذاكرة قص%?ة املدى

ر بمراحـل التج&%ـ$، : مرحلة التج��ـ
 أو املعا]vـة ووdـش%? إOـt الوقـت الـذي dـستغرقھ املعلومـات للمـر
�Oبالتا EÕسN و قابل للقياس من خالل ماTعـرض و EـFامل\سارع �ـ� عـرض املعلومـات، بمع 

املث%? لف@?ة قص%?ة جدا 
ً

اك " النمط الPÓظي" رثم ي\بع بمث%? آخر بحيث يحدث طمس إلد
، و*قطع تج&%ـ$ه أو معا.-تـھ، و©\نوÆـع طـو ف@ـ?ة اللقطـات مـا بـ%ن عـرض املث%ـ?  لاملث%? fو ل

لد لتج&%ـ$ املث%ـ? fو لfو وعرض املث%? الطامس يمكن تقـدير الـزمن الـذي يحتاجـھ الفـر
  .أو معا.-تھ

ة ع1ـt ال@?ك%ـ$ ع1ـt املعلومـات ذات العالقـة واسـ\بعاد غ%?Tـا مــن : مرحلـة Aنxبـاه Aنتقـاwي ر�ـ� القـد
ياملعلومات، و©رغم أن املعلومات املتوفرة عن =ن\باه =نتقا�ي أو =ختيار لدى fطفال 

الت محدودة، إال أن Tناك �عض fدلة عt1 أ ة ع1ـt الـتحكم �ـ� عمليـات زما  ر«�م أقـل قـد
Æع ان\باT&م عt1 املعلومات املتعلقة وغ%? املتعلقة نة �� تو ز=ن\باه، وأ«�م مر   .و

و�� العملية الd 89عتمدTا الذاكرة لتحو*ل ونقل املعلومات من الذاكرة : مرحلة ال23م�
 أو الxشف�2
�ا تحل �� الذاكرة العاملـة أم ا.Pسية إtO الذاكرة العاملة، فعقب Zd-يل املعلومات فإ«

ىقـص%?ة املــدى، وأحيانـا �ــ� الــذاكرة �عيـدة املــدى ال9ـd 8ــستخدم مباشــرة �ـ� عمليــات أخــر 
 tــOب@?م%ــ$ املعلومـات، فعنـدما ننظـر إ EÕـسN مـا tـOحيـث تخـضع املعلومـات خـالل انتقال&ــا إ

Tــــذه ًأحــــد املث%ــــ?ات فإننــــا نركــــز عليــــھ، ثــــم lــــستظ&ر عــــددا مــــن ا.�ــــصائص ال9ــــ8 تم%ــــ$ه، و
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العمليــة يطلــق عل6�ــا ال@?م%ــ$ ألننــا ال lــستطيع =حتفــاظ ب£ــ�Zة حرفيــة مــن املث%ــ?، وعليــھ 
ف إtO نقط   .وفإننا نرمز لھ عt1 نحو ما يتم �� ال@?م%$ ال�?�Ý مثل تحو*ل ا.Pر

t1من خالل العرض السابق ملراحل تج&%$ املعلومات أ«�ا اتفقت ع Þßو*ت:  

اســات إOــt ثــالث وجــود مراحــل لتج&%ــ$ املعلومــات مــع  • ت معظــم الد راخــتالف املــسميات، وأشــا ر
 .مرحلة املدخالت ومرحلة املعا.-ة ومرحلة ا�bرجات: مراحل ��

 .أTمية Tذه العمليات الثالث �� تج&%$ املعلومات لتتم بطر*قة Pàيحة وسرÆعة •

تباط الوثيق ب%ن Tذه املراحل حيث إن الفرد ال Nـستطيع تخـز*ن املعلومـات �ـش4ل جيـد  • إال ر=
ـــذاكرة، كمــــا أن عمليـــــة  ـــا �ــــ� الـ إذا اســــتطاع تحو*ــــل Tــــذه املعلومــــات إOــــt أشــــ4ال Nــــس&ل تخز*��ـ
=س@?جاع للمعلومات لن تتم إال إذا تم =حتفـاظ o�ـذه املعلومـات بطر*قـة àـPيحة مـن أجـل 
اســتعاد�ا عنـــد ا.Pاجـــة إل6�ـــا، وكــذلك فـــإن عمليـــة اســـ@?جاع املعلومــات تمثـــل أTميـــة �ـــ� عمـــل 

ث يــتم مــن خالل&ــا اســتعادة املعلومــات إلصــدار =ســتجابة املطلو©ــة أو اســـتعادة الــذاكرة، حيــ
 .املعلومات من أجل املساTمة �� إنتاج أعمال جديدة من خالل ال\شف%? والتخز*ن

ر o�ـذه املراحـل  • واملراحل مكملة لبعـض&ا الـبعض وال يمكـن أن يـتم تج&%ـ$ أيـة معلومـة دو املـر ن
  .الثالث

̀سس ال23بو�ة و�gوخالصة ما سبق يمكن ا   :شتقاق eعض 

 .اس\ثمار ا.�لفية املعرفية السابقة لدى الطالب �� التعليم •

ة ان\بـــاه الطـــالب تـــتم مـــن خـــالل  • ر=عتمـــاد ع1ـــt حـــواس الطـــالب �ـــ� عمليـــة الـــتعلم حيـــث أن إثـــا
 .ىا.Pواس من ناحية، ومن ناحية أخر البد من اس\ثمار ا.Pواس ا�bتلفة �� التعلم

 ). ا.Pركة–ن اللو –الصوت (ن طر*ق املث%?ات ا�bتلفة تقديم املعرفة ع •

ات اللغو*ــــــة  • ــــم، مــــــن خــــــالل تنميــــــة امل&ــــــا ــــة o�ــ ـــــالب بالبyئــــــة اPbيطــ ف املقدمــــــة للطـ ـــــا ر©ــــــط املعـ ر ر
  .الوظيفية

ــــة ;ــــــل مــــــن جمــــــال دمحم ، مختــــــار الكيــــــال  اســ ـــد اتفقــــــت د ـــا )61، 2001(روقـــ ، وحمــــــدي البنـــ
  :إtO أن مستو*ات تج&%$ املعلومات ��) 22، 2011(

ــــستو  • ـــايز �ــــــ� عـــــدة مــــــستو*ات و�ــــــ� املــــــستو الــــــسط¾� واملــ ــــرد للمعلومــــــات يتمـــ ــــ$ الفــ ىإن تج&%ـ ى
املتوسط واملستو العميق واملستو fكµ? عمقا
ً

ى  .ى

ىإن تج&%ـ$ املعلومــات عنـد املــستو fعمــق القـائم ع1ــt املعFـE يــؤدي إOــt احتفـاظ أكµــ? ديمومــة  •
ة تفــو تج&%ــ$ املعلومــات عنــد املــ قل&ــذه املعلومــات، بــصو ىستو الــسط¾� القــائم ع1ــt التج&%ــ$ ر

ا.Pاâــ�8 للمعلومــات، و;لمــا مــال الفــرد عنــد تج&%ــ$ه للمعلومــات إOــt اشــتقاق املعــاlي والــدالالت 
وال@?ابطات ب%ن م4ونات املادة موضوع التج&%$، ;لما ;ان تج&%$ه ل&ا أعمق، ومـن ثـم احتفاظـھ 

 .o�ا أدوم واس@?اجاعھ ل&ا أNسر
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ف ال4لمـــــات أو عنــــدما ينـــــصب اTتمـــــام الفــــرد ع • و1ـــــt شـــــ4ل املــــادة موضـــــوع الـــــتعلم، كعــــدد حـــــر
ىإيقاع&ا أو ã-ع&ا، ي4و تج&%$ه للمعلومات عند املستو السط¾�  .ن

ىي4ـو تج&%ـ$ه للمعلومـات عنـد املـستو العميـق، عنــدما ينـصب اTتمـام الفـرد ع1ـt معFـE املــادة  • ن
 .موضوع التعلم ودالال«�ا وترابطا�ا والعالقات القائمة ب%ن م4ونا�ا

ىي4ـو تج&%ـ$ املعلومـات عنـد املـستو العمـق عنــدما يقـوم الفـرد بإيجـاد نـوع مـن العالقـات بــ%ن  • ن
8�Ò�Ãال �Ñه املرج   .رعناصر أو م4ونات املادة موضوع التعلم وإطا

ــا �ـــ� ثالثــــة  اكيــ ت أن fفـــراد يمكـــ��م تج&%ــــ$ املعلومـــات ومعا.-S�ـــا إد رو*ـــر كر*ـــك ولوك&ــــا ر ى
، جمـال فرغـل )172، 2003(ه املـستو*ات ، مختـار الكيـال مستو*ات تختلف �� عمق التج&%ـ$، وTـذ

)2015 ،475 (��:  

• �zالـــسط 
وفيـــھ dعـــا.ä املعلومـــات وفقـــا .�صائـــص&ا الف%$يقيـــة ا.Pـــسية، أو : ىمـــستو التج��ـــ
ف الå-ائية وحسب صفا�ا الش4لية فقط، مثل الصو البصر*ة لPÓر  .ر

الـذاكرة �ـ� ضـوء وحـدا�ا الـصوتية Tو مرحلة يتم ف6�ـا تحليـل املث%ـ?ات �ـ� : ىاملستو املتوسط •
Phonemic �Ñأو ايقاع&ــا الــسم Acoustic ع-Zف أو الــ ابط الــصوتية �bــارج ا.Pــر و مثــل الــر و

Rhythm ـذا املـستو �ـ� تـذكر املث%ـ?ات مـعT ى الذي ي£شأ �� «�اية ال4لمات، و*تمثل التعب%? عن
�Ñا من إيقاع سم�o ما يرتبط. 

ف : )��ىاملــــستو الفــــوني(, ىاملــــستو العميــــق أ • ووفيـــــھ dعــــا.ä املعلومــــات وفقــــا ألصــــوات ا.Pـــــر
ىوال4لمـات �عــد التعـرف عل6�ــا وتـص£يف&ا، مثــل وحــدات الكـالم ال9ــ8 تم%ـ$ نطــق لفظـة مــن أخــر 

ىمن لغة ما أو لå-ة ما، وTذا املستو أكµ? عمقا من املستو السط¾� السابق  .ى

̀عمـــــق أو  • وفقـــــا ملعناTـــــا وإحـــــداث وفيـــــھ dعـــــا.ä املعلومــــات : )ىاملـــــستو الــــسيمان��(ىاملــــستو 
ال@?ابطـات بـ%ن املعـاlي املـشتقة وغ%?Tـا ممـا Tـو مائـل �ـ� الب£يـة املعرفيـة للفـرد، حيـث يمكــن أن 
ليحدث التم%$ ب%ن عدة مـستو*ات مـن تنـاو املعلومـات ;ـل م��ـا يختلـف �ـش4ل فعـال �ـ� إجـراء 

ىlـــى مـــستو مــــن انتقـــاء املعلومـــات مـــن الـــذاكرة قـــص%?ة fجـــل إOــــt الـــذاكرة طو*لـــة تاألجـــل، وأد
©ما ي£شأ عنھ طر*ق ما من  رالتناو Tو مجرد وجود عنصر املعلومات �� الذاكرة قص%?ة fجل  ل
ا ي@?تـــــب عليـــــھ أن ي4ـــــو مـــــستو =نتقــــــال  ــــال املعلومـــــات =نتقـــــال إOـــــt =ن\بــــــاه ممـــــ ىطـــــر انتقـ ن ق
ــــصر  ـــــطة تكــــــرار حفــــــظ عنـــ ـــــاو بواســ ـــــن التنـ ـــــضا، و*تحقــــــق املــــــستو fعمـــــــق وfع1ــــــt مـ لمنخفـ ى

جــة عاليــة مــن =ن\بــاه ل&ــذا العنــصر وتكــرار عنــصر املعلومــات، املعلومــا رت املقــدم للفــرد مــع د
يأنو الشرقاو    ).162، 2006(ر

واZl-اما مع ما سبق وتأكيدا ألTمية مستو*ات تج&%$ املعلومات، حيث أن الع�?ة لyست 
ً

  :كن التوصل إd³ tOيفقط باملعلومة أو املث%? بالطر*قة ال89 يتم o�ا ترم%$ املعلومات واملث%?ات يم

•  tـــساعد ع1ـــN ـــ� للمـــادة املتعلمــة الO³ أن التكــرار tفكــرة مـــستو*ات تج&%ـــ$ املعلومــات تقـــوم ع1ـــ
*ـــادة فاعليـــة ا.Pفـــظ  زتـــذكرTا، وإنمـــا ي£بñـــ� معا.-S�ـــا ع1ـــt مـــستو أعمـــق إذا ;ـــان املـــسS�دف  ى

 .والتذكر و�� =حتفاظ باملادة موضوع التعلم
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ىت عنـــد املــتعلم بـــ%ن املــستو الـــسط¾�، واملتوســط، والعمـــق، تبــاين مــستو*ات تج&%ـــ$ املعلومــا •
وfكµ? عمقا
ً

. 

جة التذكر أو =ستدعاء الالحق ل&ا • روجود عالقة ب%ن مستو تج&%$ املتعلم للمعلومات ود   .ى

  :ومن ثم يمكن اشتقاق �عض fسس ال@?بو*ة �� ضوء مستو*ات تج&%$ املعلومات و��

مـن مـستو*ات تج&%ـ$ املعلومـات، ) � واملتوسـط والعميـقىاملـستو الـسط¾(ال@?ك%$ ع1ـt ;ـل مـن  •
 .وذلك ما يتما½�E مع طبيعة الطالب

تقديم املعرفة من خالل الر©ط ب%ن fشـياء وÏعـض&ا، والـر©ط بـ%ن الـشياء و©yئـة املـتعلم والـذي  •
فع مستو تج&%$ ومعا.-ة املعلومات ىمن شأنھ   .ر

ثــم اســ@?جاع&ا، ;ــان تقــدم مــن خــالل تقــديم املعرفــة �ــش4ل Nــس&ل ع1ــt املــتعلم حفظ&ــا، ومــن  •
  .نصوص أدبية مyسرة

ق  ) 95، 2004(زوdعــددت وتنوعــت دالالت اســ@?اتجيات تج&%ــ$ املعلومــات، وÆعرف&ــا دمحم ر
ات املتعلمـة، وال9ـ8 تنطـو ع1ـt توظيـف lfـشطة العقليـة أو املعرفيـة  يبأ«�ا مجموعة ³ليات وامل&ـا ر

ب%ن عملي9ـ8 اسـتقبال املعلومـات واسـتعاد�ا أو تـذكرTا، املتنوعة والعمليات التنظيمية ال89 تحدث 
أو بــ%ن مـــدخالت الــذاكرة، ومخرجا�ـــا، وdعمــل ع1ـــd tــس&يل&ا وجعل&ـــا مــشوقة، وتؤكـــد �ــاlي شـــعبان 

ع1ــــt أن اســــ@?اتيجيات تج&%ــــ$ املعلومــــات dعــــد مــــن أTــــم =ســــ@?اتيجيات املتعلمــــة لــــدى ) 21، 2014(
ات  اتــھ رlmـسان وأقواTــا املتمثلــة �ــ� امل&ـا راملتعلمــة، وال9ــ8 يــتعلم مــن خالل&ـا الفــرد كيــف يوظــف قد

اتـھ املعرفيـة والعقليـة �ـ� مواقـف ا.Pيـاة ا�bتلفـة، وكيـف يقـوم �عمليـات اسـتقبال املعلومــات  روم&ا
  .وآلية ف&م&ا، وتخز*��ا ومعا.-S�ا �� الداخل وكيف يقوم باستخراج&ا وتوظيف&ا �� ا.Pياة اليومية

ـــات وfدبيــــات إOــــt مجموعــــة مــــن اســــ@?اتيجيات تج&%ــــ$ وقــــد توصــــلت العديــــد مــــن ال اسـ رد
اسة وفاء مصطفى ) 2002(املعلومات م��ا عدنان العوم  اسة ) 2004(وفت¾� الز*ات ) 2003(رود رود

اسـة فـايزة أحمـد وصـفاء دمحم ) 2005(عبد العاطي دمحم  اسـة ) 2007(ولطفـي إبـراTيم ) 2006(رود رود
اســـة Tبـــة ســـرحان ) 2007(مـــصطفى Tر*ـــدي  Tـــذه �عـــض =ســـ@?اتيجيات �ـــش4ل مـــوجز ) 2009(رود

  :و��

  : اس23اتيجية التنظيم–1

بأ«�ــــا محاولــــة إيجــــاد أو اشــــتقاق تنظــــيم أو ترتyــــب ) N)2005 ،40عرف&ــــا عبــــد العــــاطي دمحم 
للمـادة اللمتعلمـة، ;ـأن يـتم إيجـاد أسـس مـش@?كة للوحـدات الـصغ%?ة �ـ� املـادة تحـت مظلـة وحـدات 

تــب أ رك�ــ?، أي محاولــة تنظــيم وحــدات املــادة fقــل عموميــة داخــل وحــدات أكµــ? عموميــة، أو ذات 
ىأع1ــt، ومــن fســاليب الفعالــة fخــر تنظــيم املــادة املتعلمــة �ــ� ت4ــو*ن Tــؤمي، والت4ــو*ن ال&رمــي Tــو 
نتنظـــيم يـــتم ترتyـــب الفقـــرات مـــن خاللـــھ �ـــ� شـــ4ل سلـــسلة مـــن الفئـــات، حيـــث ت4ـــو الفئـــات fكµـــ? 

  .ية �� القمة ثم الفئات fقل عمومية ثم الفئات النوعيةعموم

ـــا يقـــــوم ب\نظـــــيم  ـــادة ا.Pفـــــظ والتنظـــــيم للمـــــتعلم، وف6�ــ ـــذه =ســـــ@?اتيجية لز*ــ وdـــــستخدم Tــ
ال4لمات ذات املعEF �� مجموعة لyس&ل استدعاؤTا من خالل عملية التنظيم، حيث dستخدم Tذه 
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ـــات أو ل ــــ@?جاع ا.Pـــــــر للمعلومـــ ـــ� =ســ ــــات عـــــــن طر*ــــــق التنظــــــيم الـــــــذاdي =ســــــ@?اتيجية �ـــ قــــــوائم ال4لمــ
إOــــt أن اســــ@?اتيجية ) 114، 2007(للمعلومــــات وتختلــــف مــــن فــــرد إOــــt آخــــر، وÆــــش%? لطفــــي إبــــراTيم 

ة  رتنظـــيم املعلومــــات ال تقتـــصر ع1ــــt املعلومـــات اللغو*ــــة فحـــسب، بــــل تمتـــد إOــــt املعلومـــات �ــــ� صــــو
ن عt1 استخد ، فاألفراد القادر وأش4ال بصر*ة م4انية أو صو ام اس@?اتيجية تجميع أو تنظيم Tذه ر
  .رالصو املنفصلة dساعدTم Tذه =س@?اتيجية عt1 استدعا�ا

 8Fعــــددا مـــن خــــصائص اســـ@?اتيجية التنظــــيم و�ــــ�) 23، 2009(وقـــد ذكــــر مـــسلم املعــــش :
dعتمد عt1 مدى قابلية املتعلمة للتنظيم �� فئات أو مجموعات، وdعتمد كفاءة =س@?جاع عt1 دقة 

  .ىو*مكن استخدام أكµ? من طر*قة واحدة لتنظيم محتو املادة املتعلمةالتنظيم، 

ة الف�م– 2   :ر اس23اتيجية اسxثا

 EFعرف&ا مسلم املعشN)2009 ،24 ( ب "بأ«�ا رمجموعة من ا.�طوات وmجراءات ال89 يتد
*ـــادة و[ـــ�  زعل6�ـــا املـــشار;و بمـــساعدة اb-ـــرب، وdعتمـــد ع1ـــt وضـــع ت£بـــؤات حـــو مـــا يـــتم قراءتـــھ، و ل ن
ب  ه املتــــد ©ـــط مـــا يقـــر ، و ب بمـــا يقـــرأ، وdعـــديل معـــدل القـــراءة حـــسب مـــستو ف&ـــم القـــار راملتـــد ؤر ر ئ ى
ىبمعلومـات مخ@$نــھ لديــھ �ــ� الــذاكرة، مــع تقــو*م القــار ملــستو ف&مــھ، وذلــك o�ــدف تyــس%? معا.-ــة  ئ

  .ىوتج&%$ معلومات متضمنھ �� محتو مع%ن

اســــة ;ــــل مــــن جمــــال فرغ1ــــ�  إOــــ2009 ،25 ( t(8F ومــــسلم املعــــش) 53، 2001(روتوصــــلت د
dغي%? أو مواءمة القـراءة بمـا ي\ناسـب مـع .dعتمد عt1 : مجموعة من خصائص Tذه =س@?اتيجية ��

جـــة القابليـــة لف&ـــم النـــصر، و*ـــتم ف6�ـــا تأجيـــل ا.Pكـــم ح9ـــE تت4امـــل أر;ـــان ف&ـــم النـــصر، و*ـــتم ف6�ـــا  رد
ــا إعـــادة قــــراءة الف ــا غــــامض، و*مكـــن أن يــــتم ف6�ــ قــــرات الغامــــضة، لت4ـــو*ن اقتاضــــات حــــو مـــا Tــــو مــ

ة أســـئلة dـــسS�دف إحــــداث نـــوع ممـــن الت4امــــل بـــ%ن عناصـــر املعلومــــات، و*ـــتم ف6�ــــا  روdعتمـــد ع1ـــt إثــــا
معا.-ـة املعلومـات عنـد مـستو*ات أعمـق مـن التحليــل وال@?كيـب والتقـو*م، وتظ&ـر ف6�ـا ا.-وانـب مــا 

اء املعرفية، و*تم تقو*م الف&م بطر*قة ذاتية من القار نفسھ ئو   .ر

: مجموعـة مـن ا.�طـوات ل&ـذه =سـ@?اتيجيات �ـ�) 535، 2004( الز*ادت وقد حدد فت¾�
 E9النص ح t1كم عP.جة القابلية للف&م، وتأجيل ا رdغي%? أو مواءمة معدل القراءة بما يتالءم مع د
لتت4امل أر;ان ف&م النص، وت4و*ن اف@?اضات حو ما Tو غامض، وإعادة قراءة الفقرات أو املقاطع 

ة أ   .سئلة dسS�دف إحداث نوع من الت4امل ب%ن عناصر املعلوماترالغامضة، وإثا

  : اس23اتيجية ال�vع– 3

dعد Tذه =س@?اتيجية من =س@?اتيجيات القديمة، وقد اسـتخدمت �ـ� أشـعار العـرب �ـ� 
ا.-اTلية، وحE9 وقتنا ا.Pاضر، حيث إ«�ا dستخدم املقاطع املوسيقية والتوافق �� القافية لyس&ل 

املقــاطع، فòـd 8ــساعد ع1ـd tعلــم ال4لمـات العر©يــة والـصعبة وال9ــ8 يجمع&ـا إيقــاع أو تـذكر ال4لمـات و
شــوان  ©يــع  رن�ــ?ة صــوتية أو .Pنيــة معينــة خــع �عــض&ا الــبعض، عــصام الطيــب و ، ومــن )69، 2006(ر

ب  رfمثلـة الــشا�عة �ـ� لغتنــا مــا يركـز عليــھ الطـالب �ــ� حفــظ جـداو الــضرب و*قومـو بــر©ط الــضا ن ل
ب مع حاصل  الضرب بنوع من الPÓن املوحد، و*تÞß أن Tذه =س@?اتيجية dعتمد أو تركز وواملضر

ات م\شاo�ة وتأخذ .Pنا واحـدا أو إيقاعـا معينـا،  ًعt1 الPÓن وmيقاع، و;لما ;انت ال4لمات أو العبا ر
اده التالميذ أو أي فرد م&ما ;ان   .رفإنھ Nس&ل ا.Pفظ و=ستدعاء �� أي وقت أ
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  :ل اس23اتيجية التفاصي– 4

و�� dعمل عt1 مساعدة fفراد عt1 تفس%? املعلومـات ا.-ديـدة غ%ـ? املكتملـة باالسـتعانة 
لبمعـرفS�م الـسابقة حـو املوضـوع ا.-ديـد، فيـتم dغي%ـ? املوضـوعات وتحو*رTـا لت\ناسـب مـع املعرفـة 

ـــــــاض  *ـ ـــــو  ــــس%ن أبـــ ــــراد ترم%ــــــــ$ه ، حــــ ـــــــو املوضــــــــوع املــــ ـــــــراد حـ رلــــــــدى fفـ ـــــذه )187، 2007(ل ، و�ــــــــدف Tــــ
Tا =ســ@?اتيج رية إOــt تحليــل املعلومــات املــراد =حتفــاظ o�ــا إOــt أك�ــ? قــدر مــن التفاصــيل، وال9ــ8 بــدو

، وقـسم فت¾ـ� الز*ـات  ، 2004(لdساعد �� ت£شيط وتقو*ة الذاكرة و=حتفـاظ باملعلومـات مـدة أطـو
  :Tذه =س@?اتيجية إtO اس@?اتيجيت%ن نوعيت%ن Tما) 528

ات العقلية أ •   :و البصر�ةراس23اتيجية استخدام التصو

تباطــــات بــــ%ن املعلومــــات  روdعتمــــد Tــــذه =ســــ@?اتيجية ع1ــــt ت4ــــو*ن أو اشــــتقاق عالقــــات وا
*ـــادة  ات البـــصر*ة لألóــ�اص أو fمـــاكن وfشـــ4ال وت4ـــو ســالمة �ـــ� تحـــس%ن و زا.-ديــدة والتـــصو ن ر
فاعليـــة اســـ@?جاع fســـماء أو fحـــداث، وتقـــوم ع1ـــt تقـــديم املعلومـــات للمـــتعلم، ومحاولـــة اشـــتقاق 

ات البـــــــصر*ة العقليـــــــة لألمـــــــاكن أو عال ــــض التـــــــصو ـــــات، وÏعـــ ـــات بـــــــ%ن تلـــــــك املعلومــ تباطــــ ــــات أو ا رقـــ ر
لتمكــ%ن املــتعلم مـن تــذكر أنــواع : ófـ�اص، أو fحــداث ممـا Nــش4ل نوعــا مـن التفاعــل ال¾ــ� فمـثال

 tا تمثـــل الغابــــات، أو تحديـــد موقــــع الغابـــات ع1ــــ 6�م صــــو الغابـــات يجـــب ع1ــــt املعلـــم أن Nعــــرض علـــ
ً
ر

  ).195، 2006(يزة السيد، وصفاء ع�1 ا.�ر*طة، فا

ف `وhi للSلمات أو املفاWيم •   :واس23اتيجية تراكيب ا]!ر

لوdستخدم اس@?اتيجية ا.Pرف fو لل4لمات أو املفاTيم لت4و*ن ;لمة مألوفة مركبة، أو 
ة أو بyــــت شــــعر ذي معFـــE، مثــــل ف mظ&ــــار ا.Pلقـــي �ــــ� تجو*ــــد القــــرآن الكــــر*م، : رجملـــة أو عبــــا وحــــر

ل �ــ� أخــر ا.Pــرف fو مــن ;ــل ;لمــة �ـ� قائمــة مــن املفــردات أو ا.-مــل املــاد تــذكرTا ومحاولــة وتتمثـل
مـالء �ـ�  Ïعـة  ف fوOـt، فلـو ;ـان لـديك أ زبناء ;لمة أو جملة ل&ا معEF أو داللـة لـدى الفـرد مـن ا.Pـر ر و

ف fوOــt : مجموعـة ال£ــشاط الــصفي و;انــت أســماؤTم *ـد، و*وســف، وقاســم، فــإن ا.Pــر وصــا.Þ، ود ر
Ïعة dش4ل ;لمة من f سماءf و"صديق"رT ص الذي ترغب بتذكر اسمھ بال4امل�Ãولو ;ان ال ، :

، "قاس"لقاسم أحمد سالمة يوسف فإنك قد تتذكر =سم إذا تذكرت ا.Pرف fو من اسم لتقرأ 
  ).154، 2012(عدنان العتوم 

  :ر اس23اتيجية التصو العق��– 5

ة) 18، 2008(ييـــذكر محمـــود بـــدو  ة عقليـــة واÔـــPة ربـــأن قـــد ر الطالـــب ع1ـــt ت4ـــو*ن صـــو
ف وال4لمــات �ــ� حالــة غيـــاب : للمــدر;ات ا.Pــسية املتمثلــة �ــ� وأصـــوات وحر;ــات أشــ4ال كتابــة ا.Pـــر

ـــذه املــــدر;ات، و*ـــــذكر عــــدنان العتـــــوم  رأن اســــ@?اتيجية التــــصو العق1ـــــ� تقــــوم ع1ـــــT)2012 ،154 ( tـ
©ط ;لمت%ن تز*دTما ب4لمة ثالثة جديدة أو فكرة أو Tيئ ة عt1 رأساس  رة تر©ط&ما معا لي4و ل&ا القد ن

  .توجيھ تذكر ال4لمت%ن fصليت%ن �� املستقبل

، عمـــاد الزغـــو  افـــع الزغـــو لو*ؤكـــد ;ـــل مـــن  ل رإن التـــصو العق1ـــ� يمكـــن أن ) 199، 2003(ر
لNس&م �� تخز*ن املعلومات بالذاكرة و=حتفاظ o�ا لف@?ة أطو وتذكر املعلومات واس@?جاع&ا �ش4ل 

©ــط املع اســة دمحم الـديب وآخــر*ن رأسـرع و ت د رلومـات معــا بالـذاكرة، كمــا أشـا إOــt أن ) 390، 2011(ر
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*ادة ال@?ك%$ عf t1داء الك�1 بصفة عامة وعt1 أجزائھ بصفة  زاس@?اتيجية التصو العقd �1س&م ��  ر
�ــــ� املواقــــف التنافــــسية وســــ&ولة تخــــز*ن املعلومــــات  ـــادة الثقــــة بــــالنفس خاصــــة  *ـ زخاصــــة، وكــــذلك 

  .ع&اوسرعة اس@?جا

روWنــــاك مجموعــــة مــــن Aســــ23اتيجيات النوعيــــة ال�ــــ� تنــــدرج مــــن اســــ23اتيجية التــــصو 
�g العق��:  

اســة دمحم الـديب وآخـر*ن : راسـ23اتيجية التـصو التفـاع�� • ت د رأشـا إOـt أ«�ــا ) 397، 2011(ر
ة ذTنيـة متفاعلـة عـن املكتـوب، و�ـ�  ة عن اس@?اتيجية dعليمية �دف إtO ت4ـو*ن صـو رعبا ر

ـــة شـــــبھ إد ـــن رعمليـ ـــا إعــــادة تركيـــــب أو dـــــشكيل ا.��ــــ?ات ا.Pـــــسية مــ اكيـــــة، يــــتم مـــــن خالل&ــ
ف أو ال4لمات ا�bزنة �� الذاكرة حال غياب Tذه املدر;ات من خـالل بنـاء عـدد مـن  وا.Pر

  .العالقات البي£ية سواء امل4انية أو غ%?Tا ب%ن عناصر ا.��?ة

لب عن وجود عالقات يبحث الطا: ول&ذه =س@?اتيجية مجموعة من املم%$ات تتمثل �� أن
ف �ـــ� ;ـــل ;لمـــة أو بــ%ن ال4لمـــات �ـــ� ;ـــل جملــة، و*تخـــذ التـــصو التفـــاع�1  رمنطقيــة تجمـــع بـــ%ن ا.Pــر و

ف أو ب%ن ال4لمات �� الكتابة   .ومنå-ا �� الكشف عن العالقات ب%ن ا.Pر

اج ال4لمــات، ومـن ثـم فـإن حفظ&ـا عـن طر*ــق  ابطـة مـش@?كة بـ%ن از وو*الحـظ عـدم وجـود  ر
ر صـعبا، وTــذا يكمـن دو التــصو التفـاع�1 �ـ� إيجــاد نـوع مــن التفاعـل أو العالقــة ًال\ـسميع Nعـد أمــرا ر

ً

اج، مـثال ج مـن تلـك fز والتفاعلية ب%ن ;ـل ز ريمكـن تـصو سـمكة تلعـب الكـرة بفم&ـا، وقطـة تقفـز : و
نــــب ينظــــر إOـــــt نفــــسھ �ــــ� املــــرأة، وTكــــذا، و*قـــــوم  ة، وأ ـــز فـــــو ميــــاه النــــافو ـــأر يقفـ رمــــن النافــــذة، وفـ ر ق

املفحــوص أوال
ً

 بمحاولــة حفــظ القائمــة عــن طر*ــق ال\ــسميع، ثــم Nــس@?جع أك�ــ? عــدد Nــستطيعھ مــن 
اح، و*قــار بــ%ن =ســ@?جاع �ــ� ا.Pــالت%ن لتحديــد الفاعليــة ال£ــس}ية الســ@?اتيجية التـــصو  رTــذه fر نو

  .العق�1

ان Tــــذه =ســــ@?اتيجية ) 46، 2005(ذكــــر عبــــد العــــاطي دمحم  :راســــ23اتيجة التــــصو املنفــــصل •
= tO8 اس\ندت إFعÆج، و وف@?اض القائل بأن تأث%? الصو يرجع إtO عملية تمايز مفرداdي الز ر

ج �� أكµ? تمايزا، وأقل ترابطا وتداخال،  اكية امل4ونة ;استجابة لعرض الز وأن الوحدة mد ر
وعT t1ذا فإن ال4لمة الثانيـة �ـ� القائمـة املتعلمـة �ـ� حالـة الـتعلم ال@?ابطـي، وال9ـ8 تـم ال@?مـز 

*ا ل&ا تصو
ً

 �� الذTن فإن ال4لمة الثانية �� القائمة املتعلمة �� حالة التعلم ال@?ابطي، وال89 ر
*ا �ــ� الــذTن ت4ــو أكµــ? انفــصاال عــن غ%?Tــا، وكــذلك عنــد dعلــم القطــع  تــم ال@?م%ــ$ ل&ــا تــصو

ً ن
ً

ر
ءة منفصلة عن ا.-ملة ال89 تل6�ا ��  ة ذTنية ل4ل جملة �� القطعة املقر ءة ت4و صو واملقر ر نو

  .القطعة

اســــــة فاطمــــــة فيــــــاض وأ ت د رشــــــا ا ) 32، 2006(ر رإOــــــt اســــــ@?اتيجية التــــــصو املنفــــــصل بأ«�ــــــ
اكنــــا الــــذاdي، و*ـــتم مــــن خالل&ــــا إعــــادة تركيــــب، أو " اكيــــة، أو شــــبھ حـــسية lع6�ــــا بإد رعمليـــة شــــبھ إد ر

ة  رdشكيل ا.��?ات ا.Pسية من املعلومات ا�bزنة �� الذاكرة حال غياب Tذه املدر;ات، وذلك بصو
أكµــ? انفــرادا،

ً
ن  اســة دمحم الــديب وآخـــر و وعزلـــة، وأقــل تــداخال، أمـــا د ف\ــش%? إOــt أ«�ـــا ) 395، 2011(ر

اكيــــة، يــــتم مــــن خالل&ـــا إعــــادة تركيــــب أو dـــشكيل ا.��ــــ?ات ا.Pــــسية مــــن  ة عــــن عمليــــة شـــبھ إد رعبـــا ر
ة ذTنية ل4ل حرف  راملعلومات ا�bزنة �� الذاكرة حيال غياب Tذه املدر;ات، و�دف إtO ت4و*ن صو

لو ;ـل ;لمــة �ـ� ا.-ملـة، وذلــك بتحو*ـل ال4لمـة إOــt عـدة صـو منفــصلة �ـ� عقـو التالميــذ �ـ� ال4لمـة أ ر
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ف( ف أو ال4لمـات عنــد =حتيــاج إOــt ) وحـر وأو تحو*ــل ا.-ملــة إOــt ;لمـات، وÆستحــضر التلميــذ ا.Pــر
Tا التلميذ �� عقلھ   .ركتابة ;ل ;لمة أو جملة ح%ن يتصو

ـــ23اتيجية التــــــــصو التSــــــــام�� • ــــ: راســـــ اســــــــة فاطمــــ ت د ــــــا رأشــ إOــــــــt أن ) 30، 2006(ة فيــــــــاض ر
راس@?اتيجية التصو الت4ام�1 من =س@?اتيجيات الفعالة �� تنمية الف&م القرا�ي، والتذكر 
ة، حيــث يــتم إعطــاء  س =بتدائيــة، وdــستخدم �ــ� تــصو ا.-مــل املــصو رلــدى أطفــال املــدا ر ر

ت منفــصلة، و*ــتم تقــديم ا.-مــل املمثلــة للــصو أثنــاء ا.-لــسة ة مطبوعــة ع1ــt كــر رصــو و ، ر
ة، وتتمثــل خطــوات  روÏعـد dعلــم Tـذه الــصو يطلــب مـن fطفــال تـذكر Tــذه ا.-مــل املـصو ر
رتنفيـــذ اســـ@?اتيجية التـــصو الت4ـــام�1 �ـــ� أن يتعامـــل مـــع الـــسالسل أو املتتا�عـــات ع1ـــt أ«�ـــا 
ا عقلية لPÓدث املذ;و �� ا.-ملة ح9ـN Eـس&ل تـذكرTا، واقـرأ  رجمل ;املة، وأن ي4و صو ر

ً
ن

ة عt1 أ«�ـا جمـةل و اÔـPة واضـعا fدوات ومـستخدما الـصيغ الـPÎيحة لألفعـال، رالصو
ً

أسك ملا dش%? إليھ ا.-مل ة عقلية ��  روانظر إf tOلعاب ال89 تمثل&ا ا.-مل، و;و صو ر  .ن

: وقـد أطلـب ع1ـT tـذه =سـ@?اتيجية عـدد مـن املـسميات م��ـا: اس23اتيجية الSلمة الوتديـة •
/ اكن، مـن العـدد إOـt الـصوت، العـددا.Pـرف الـس/ ال4لمة الوتد أسلوب ا.�طـاف، العـدد

  .ا.Pرف الå-ا�ي/ ا.Pرف الå-ا�ي الش4ل/ ا.Pرف الå-ا�ي، الرقم

و�ـ� dعتمـد ع1ــt الـZ-ع، وdــستخدم عنـدما يـراد تــذكر معلومـات مرتبــة أو مرقمـة، وتقــوم 
نع1ــd tعلــم املــتعلم مجموعــة مــن ال4لمــات ت4ــو بمثابــة أوتــاد تتلعــق o�ــا املفــردات ال9ــ8 يــراد تــذكرTا، 

Ïعــد أن يـــتقن التلميـــذ القائمـــة الوتديـــة عليـــھ أن يــر©ط أو يث}ـــت مجموعـــة املفـــردات املـــراد حفظ&ـــا و
ة عقليــة بــصر*ة تـر©ط ;ــل مفــردة مطلـوب اســتدعاؤTا مــع  روتـذكرTا o�ــذه fوتـاد، و©ــذلك ي4ــو صـو ن

  .ال4لمة الوتدية

ل مــن روعنــد =ســتدعاء dــس@?جع fغنيــة ذات القافيــة، وÆــس\ث%? الPÓــن الــصو ال9ــd 8ــس&
  .اس@?جاع الفرد للمفردة

ـــد الكـــــــر*م  ــــــد العـــــــاطي عبــــ اســـــــة عبـ ــــد توصـــــــلت د ـــن ) 56-52، 2005(روقـــ ــــة مـــــ ــــt مجموعـــ إOـــ
قامنـا  را.�ـصائص ل&ـذه =سـ@?اتيجية �ـ� dعتمـد اسـ@?اتيجية ال4لمـة الوتـد ع1ـt الرمـو سـواء ;انـت أ ز

فا، وdعتمد عt1 الZ-ع أو mيقاع الصوdي ب%ن ا.Pرف، أو الرقم من ج&ة و© %ن ال4لمة الوتد وأو حر
ف، وال تتطلــب ال4لمــة الوتـــد  قــام أو ا.Pـــر f ــبyترت tعتمـــد =ســ@?جاع ف6�ــا ع1ـــÆو ، ومــن ج&ــة أخــر ر ى

مز*ـــة )بخـــالف ال4لمـــة املفتـــاخ(ا.-مـــع بـــ%ن اللغـــة fوOـــt واللغـــة الثانيـــة  ة  ر، وال\ـــشف%? ي4ـــو �ـــ� صـــو ر ن
مز*ة لفظية، وال ترتبط بما لدى الفرد من ب£ية م عرفية �ش4ل أسا8�â، و*مكـن رولفظية، أو بصر*ة 

مـــن خـــالل ت4ـــو*ن ) مثـــل قائمـــة مـــش@?يات(اســـتخدام ;لمـــات وتديـــة �ـــ� حفـــظ قائمـــة ألشـــياء معينـــة 
ة تر©ط ب%ن ال4لمة الوتد والبند املوجود بالقائمة   .رصو

اســة ;ـل مــن فاطمـة قيــاض : اسـ23اتيجية الSلمــة املفتاحيـة • اســة دمحم ) 28، 2006(رdــش%? د رود
ن  إOــــt أن اســــ@?اتيجية ال4لمــــة املفتاحيــــة dعتمــــد ع1ــــt الــــر©ط بــــ%ن ) 391، 2011(والــــديب وآخــــر

ة  رال4لمات غ%? املألوفة املراد dعلم&ا و©%ن ال4لمات املألوفة السابق dعلم&ا من خالل عمل صو
ات  رعقلية تر©ط ب%ن ال4لمت%ن، حيث يتم كتابS�ما معا بصوة عقلية، كما أ«�ا dستخدم التصو

�ـ� تـذكر fسـماء ومعـاlي املفـردات أو ال4لمـات غ%ـ? املألوفـة، وتؤكـد العقلية ملساعدة التالميذ 
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 EÕاسـة ;ـل مـن ;لي��كـسل، وسـ ع1ـt أن اســ@?اتيجية Kleinheksel & Summy(40 ,2003)رد
ال4لمــة املفتــاح أكµــ? اســ@?اتيجيات الــذاكرة فاعليــة وقابليــة للتكيــف، وتــأdي فاعليS�ــا مــن ;و«�ــا 

معلومات ال89 يـتم اك\ـساo�ا حـديثا، وأ«�ـا تـر©ط املعلومـات dعطي مز*دا من ا.Pسية، واملعEF لل
  .ا.-ديدة باملعرفة السابقة

اســــــة عبــــــد العــــــاطي دمحم  ـــــذه ) 53-52، 2005(روdــــــش%? د ـــة مــــــن ا.�ــــــصائص ل&ـ إOــــــt مجموعـــ
dعــــد اســـ@?اتيجية املفتــــاح مـــن أشــــ&ر اســـ@?اتيجيات الــــذاكرة وأكT?µـــا اســــتخداما، : =ســـ@?اتيجية �ـــ�

أو املعلــم بتقــديم ال4لمــة املفتاحيــة أو يطلــب مــن التالميــذ توليــد ال4لمــات و*مكــن أن يقــوم اb-ــرب 
بأنفـــس&م، وا.Pالـــة fوOـــt أفـــضل مـــن الثانيـــة، وتـــصT ÞÓـــذه =ســـ@?اتيجية لالســـتخدام مـــع fلفـــاظ 
، وتقوم Tذه =س@?اتيجية ع1ـt أسـاس ال\ـشابھ الـصوdي بـن ال4لمـة  ، أو fلفاظ بدو صو روالصو نر

ة املفتاحيــة، وال4لمـــ رة املــراد dعلم&ـــا، وTـــذا ال\ــشابھ قـــد ي4ـــو ;ليــا أو جزئيـــا، و*ـــتم ف6�ــا ت4ـــو*ن صـــو ن
ة التفاعليــة قــد  رتفاعليــة بــ%ن ال4لمــة املفتاحيــة، واملعFــE املقابــل لل4لمــة املــراد dعلم&ــا، وTــذه الــصو

ة التفاعليــة Visualنت4ـو بــصر*ة  ر وقــد ت4ــو متخيلــة، وÆعتمــد =سـ@?جاع ف6�ــا ع1ــt اســتدعاء الــصو ن
ة التفاعليـة غر*بـة أو بـ%ن ر ال4لمـة املفتاحيـة واملعFـE املقابـل لل4لمـة املـراد dعلم&ـا، و;لمـا ;انـت الـصو

  .غ%? مألوفة ;لما ساعد ذلك عt1 تyس%? =حتفاظ بال4لمات املراد dعلم&ا

  :اس23اتيجية تمثيل املع�� - 6

8Õـط التعب%ـ? ا.-ديــد بالـشعو ا.-ــس© رو*قـصد o�ـا تمثيــل املعFـE ا.-ديــد أو   الفع1ـ� ل&ــذا ر
د  ©ي4ـــا أكــــسفو رالتعب%ـــ?  وتت4امـــل Tــــذه =ســـ@?اتيجية مــــع الـــسابقت%ن حيــــث يقـــوم ف6�ــــا ) 50، 2001(ر

التلميذ بأداء ما يتعلمھ من مفاTيم مجردة إtO أداءات حسية، فمثال عندما Nسمع جملة 
ً

) tOب إTأذ
مجـرد، كمـا لـو dعـرف ثم يقوم التلميذ بأداء Tذا التوجيھ ف&و بذلك قام �ـ8�Ùء محـسوس ال ) الباب

ك املفـــاTيم اb-ـــردة ألنـــھ قـــام  رأيـــضا ع1ـــt مف&ـــوم الـــ�Zونة ثـــم جئنـــا لـــھ �ـــ8�Ùء دا�ـــü فلمـــسھ Tنـــا يـــد
ً

EFبتمثيل املع.  

ــــــليمان دمحم  ــــــة ســــــ اســـــ ـــــــددت د ـــ ــــــــد حـ ـــــذه ) 113، 2014(روقـــ ـــــراءات ل&ـــــــ ــــــن mجــــــ ــــة مـــــ مجموعـــــــ
ــــض ا.-مـــــل و*ك: =ســـــ@?اتيجية �ـــــ� ـــذ لقـــــصة مـــــا، وÆـــــستخرج م��ـــــا املعلـــــم �عـ تý�ـــــا ع1ـــــN tـــــستمع التلميــ

ة، و*طلب املعلم من التلميذ تنفيذ تلك ا.Pر;ات   .رالسبو

  :اس23اتيجية التمثيل اللفظي - 7

ا م&ما جدا �� =تصال، فd 8òعت�? لغة التفاTم والتخاطب �� السلوك  ًتؤدي fلفاظ دو ً ًر
lmــــساlي، حيـــــث Nــــستخدم fفـــــراد fلفــــاظ �ـــــ� أحــــاديþ�م واتـــــصاال�م، و�ــــ� مـــــن أفــــضل الوســـــائل 

مالحظـــة قائمـــة : الفعالــة ال9ـــ8 يتعامــل fفـــراد o�ـــا بــصفة عامـــة، و*مكــن إعطـــاء مثـــال ل&ــا مـــن خــالل
ـــو  ـــرد ت4ـــ ــــة، فـــــإذا اســـــتدعاTا الفــ ضـ ــــات القائمـــــة املعر ــــردات تحتـــــو ع1ـــــt مجموعـــــة مـــــن ال4لمــ نمقـ وي

  .=ستجابة قو*ة

  : اس23اتيجية الxسميع–8

ال9ــ8 تــدعم مباشــرة عمليـــات dعــد مــن أTــم اســ@?اتيجيات dعلــم اللغــة التذكر*ــة املعرفيــة، 
الــــذاكرة بنوع6�ــــا الطو*لــــة املــــدى والقــــص%?ة املــــدى، كمــــا أنــــھ يمكــــن تطبيق&ــــا عنــــد dعلــــم املعلومــــات 
ياللفظيــة، واملفــردات اللغو*ــة، حيـــث dــساعد ذو =حتياجــات العقليــة ا.�اصـــة ع1ــt حفظــز اللغـــة 

ا مـع اســ@?اتيجيات dعتمــد الـشف&ية واســ@?جاع&ا، وتـزداد Tــذه =ســ@?اتيجية فاعليـة عنــد اســتخدام&
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بأ«�ـا العمليـة ال9ـ8 يـردد ) 113، 2007(ىعt1 ا.Pواس fخر كجلسة البصر، وÆعرف&ا لطفي إبـراTيم 
o�ا املتعلم املعلومات ترديدا لفظيا أو بصر*ا، ;ي يتم تحو*ل املعلومة إtO تمثيل ما بالذاكرة العاملة 

ً

ـــذاكرة طو*لـــــة  �ـــــ� محاولـــــة قــــص%?ة fمـــــد تم&يــــدا النتقال&ـــــا إOـــــt الـ fمــــد، وتتمثـــــل Tـــــذه =ســــ@?اتيجية 
املفحـــوص �ـــ� ترديـــد أو dـــسميع املـــادة موضـــوع ا.Pفـــظ عـــدة مـــرات إOـــt أن يـــتم حفظ&ـــا، وdعـــد Tـــذه 
 tفـــظ والتـــذكر، وخاصـــة إذا اقتـــصرت ع1ـــP.ســـ@?اتيجية أقـــل أنمـــاط =ســـ@?اتيجيات فاعليـــة �ـــ� ا=

©ط&ا بالبناء املعر�� الدائم للفرد، فت¾�  را.Pفز دو    ).89، 2001(الز*ات ن

تان لل\ــــسميع إمـــا لفظيــــا وTـــو مـــا يناســــب املعلومـــات اللفظيــــة ســـواء ;انــــت : روTنـــاك صـــو
قــــام، وإمـــــام بــــصر*ا ف أو ;لمــــات أو أ رحــــر روTــــو يناســــب املعلومـــــات امل4انيــــة والــــصو واb-ـــــسمات : و

ــــراTيم  ـــي إبـــ ـــــليمان حمـــــــودة )113، 2005(وأشــــــ4ال&ا ، لطفـــ اســـــــة سـ ـــــد حــــــددت د ) 114، 2014(ر، وقـ
Nـــستمع التلميــــذ .-ملـــة مـــا أو أغنيــــة مـــا أو ينطــــق : عـــة مـــن mجــــراءات ل&ـــذه =ســـ@?اتيجية �ــــ�مجمو

بجملـة مـا، يطلـب املعلــم مـن التلميـذ تكـرار مــا سـمعھ بـصوت مـنخفض أو مــا تحـدث بـھ عـدة مــراتن 
وÆسأل املعلـم التلميـذ مـا الـذي سـمعھ؟ ومـا الـذي تحـدث بـھ؟ و*طلـب منـھ املعلـم أن يفعـل ذلـك مـع 

  .الN 89سمع&ا ;ل مرةال4لمات 

  :اس23اتيجية املواضع املSانية - 9

dعـد اســ@?اتيجية املواضــع امل4انيــة فعاليــة لتــذكر املعلومــات، و*مكــن أن dــستخدم لتــذكر 
قـــوائم مـــن املفـــردات، أو الســـ@?جاع النقـــاط امل&مـــة �ـــ� موضـــوع مـــا، أو قـــوائم fســـماء وfشـــياء ال9ـــ8 

ة للتــذكر �ــ� التــذكر عــن طر*ــق fمــاكن املألوفــة بال£ــسبة ي£بñــ� القيــام o�ــا، وأن أفــضل اســ@?اتيجي
للتلميـذ، أي أن يـر©ط التلميـذ بـ%ن الـ8�Ùء الـذي NـسtÑ لتـذكره وامل4ـان الـذي Nعرفـھ جيـدا، و�ـ� Tــذه 

  .ا.Pالة سوف Nعمل امل4ان بوصفھ مفتاحا للذاكرة

�g انيةSم خطوات اس23اتيجية املوضاع املWعرفـھ جيـدا مثـل: وأd فكر �ـ� م4ـان
ً

 مÅ$لـك :
ة بــــصر*ة : ا.�ــــاص، وتخيــــل �-ــــرة معينــــة مثــــل ر�-ــــرة ا.-لــــوس أو النــــوم أو املكتــــب، واشــــتق صــــو

ة املمثلة للمعلومات املراد تذكرTا مع أشياء با.�-رة، ولتذكر  ©ط الصو رلل4لمات املراد تذكرTا، وا ر
فة، والصو راملعلومات �س&ولة يتم عمل جو حو الغرفة �� ذTنك وتخيل fشياء املعر و ل  املرتبطة ل

  ).o)2011 ،392�ا، دمحم الديب وآخر*ن 

  ):امل3
امن(ج��
 املتآ?ي ية التجاس23اتي - 10

اسة وليد خليفة  اك جميـع املث%ـ?ات �ـ� أن ) 50، 2005(رdعرف&ا د ة الفرد ع1ـt إد ربأ«�ا قد ر
ت �ـ� واحد أثناء فيامھ بتج&%$ املعلومات، لـذلك يتطلـب مـن الفـرد دمـج أك�ـ? عـدد ممكـن مـن املث%ـ?ا

بأ«�ـــا تجمـــع املث%ـــ?ات ) 40، 2010(، وÆعرف&ــا جـــودة شـــاT%ن )ك1ـــ�(.Pظــة التج&%ـــ$ �ـــ� شـــ4ل جـــشطل89
  .وعرض&ا معا عرضا بصر*ا بما ي\يح للمتعلم عمل مÞZ شامل ل4ل املث%?اات �� آن واحد

 tـOعـرض املث%ـ?ات أو تركيـب املعلومـات املنفـصلة إ tـOي إlآ و�ـدف اسـ@?اتيجية التج&%ـ$ املتـ
ا متآنيـــة، حيــــث إن العامـــل fساâــــ�8 �ـــ� Tــــذا مجموعـــات  أو وحـــدات تأخــــذ �ـــ� أغلــــب fحيـــان صــــو

ً
ر

نالنظام Nعتمد عt1 مÞZ شامل يقـوم بـھ الـرد �ـ� ا.Pـال للمث%ـ?ات املقدمـة دو اعتبـار ملوضـع ا.-ـزء 
لبال£سبة لل4ل �� عمليات ت4و*ن وتناو املعلومات، ألن الفرد º�دف �� املقام fو إZd tO-يل أك�?  ل

يد ممكن من وحدات املعلومات الd 89عرض عليھ ، أنو الشرقاو عد   ).179-178، 2003(ر
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تواجـــد ;ـــل املث%ـــ?ات معـــا ىفـــي إطـــار واحـــد : وأWـــم خـــصائص اســـ23اتيجية التج��ـــ
 املتـــآ?ي
، واســتمرار تواجــد ;ــل املث%ــ?ات خــالل الــزمن ا�bــصص للعــرض، وإم4انيــة املـــÞZ )شاشــة العــرض(

  ).41، 2010(ن الزمن، وال ي4و إال بصر*ا، جودة شاT%ن الشامل ل4ل املث%?ات �� نفس

اك fشـــــ4ال ال4ليـــــة للم&مـــــة دو النظـــــر �ـــــ�  نوتركـــــز اســـــ@?اتيجية التج&%ـــــ$ املتـــــآlي ع1ـــــt إد ر
ة ;ليـــة لألشـــ4ال بحيـــث تـــرتبط ف6�ـــا fجـــزاء �ـــش4ل مت4امـــل، واســـ@?اتيجية  رالتفاصـــيل، وعمـــل صـــو

اك fشـــــياء �ــــ� صـــــو آlي dعتمـــــد ع1ــــt إد ـــ ـــزاء رالتج&%ــــ$ املتـ ـــل أجــ ن ;ليــــة دو النظـــــر إOــــf tجـــــزاء أو عمـ ر
ة عt1 الر©ط ب%ن fش4ال وال4لمات أفضل من غ%?Tا   .رتفصيلية لألش4ال أو املقاطع ولدº�ا القد

  ):املتتا�i(اس23اتيجية التج��
 املتتاeع   - 11

ة الفـرد ع1ـt "اسـ@?اتيجية التج&%ـ$ املتتاليـة تتمثـل �ـ� ) N)2005 ،48عرف وليـد خليفـة  رقـد
اك املث%ــ?ات �ـــش4ل dسلـــس�1 بحيـــث ال يمكـــن عمـــل مـــÞZ شـــامل ل&ـــذه املث%ـــ?ات �ـــ� آن واحـــد كمـــا إ رد

 tO8 تحتاج إòي بل خطوة بخطوة أثناء تج&%$ة للمعلومات، لذا فlيحدث �� اس@?اتيجية التج&%$ املـتآ
بأ«�ـــــا عـــــرض ) 40، 2010(، وÆعرف&ـــــا جـــــودة شـــــاT%ن "لوقـــــت أطـــــو مـــــن اســـــ@?اتيجية التج&%ـــــ$ املتـــــآlي

ث%ـــ?ات عرضــــا بــــصر*ا �ــــ� ترتyـــب dسلــــس�1، بحيــــث Nعــــرض ;ــــل مث%ـــ? منفــــصال ومــــستقال مــــا ال ي\ــــيح امل
للمتعلم عمل مÞZ شامل ل4ل املث%?ات، وأTم خصائص اس@?اتيجية التج&%$ املتتا�O ترتyب املث%?ات 

�ش4ل dسلس�1، وÆعرض ;ل مث%? منفصال ومستقال عن بـا�Ý املث%ـ?ات، واختفـاء املث%ـ? عقـب =نS�ـا
ً ً

ء 
، و*مكـن أن ي4ـو سـمعيا أو  من عرضھ، وÆعرض املث%ـ? التـا�O مباشـرة عقـب اختفـاء املث%ـ? fو من 

ً
ن ل ز

  .بصر*ا
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  :املراجع

  : املراجع العر�ية:والأ

*�8 قائم ع1ـt تج&%ـ$ املعلومـات لتنميـة الـو[� اللفظـي ). 2014(يص�? كمال شعبان �اlي  ربرنامج تد
ات القـراءة ذو صـعو©ات ال يوmخراج الصوdي وأثـره �ـ� تحـس%ن م&ـا تعلـيم با.Pلقـة fوOـt ر

ـــات والبحـــــوث ال@?بو*ـــــة، جامعـــــة  اســ اه، مع&ــــد الد ســـــالة دكتـــــو رمــــن التعلـــــيم fساâـــــ�8،  رر
 .القاTرة

 �OــــــاموP.رة، دار الــــــسالم ). 2006(طلعــــــت اTـــا ــــ$ املعلومــــــات، القـــ ــــات تج&%ــ ات العقليــــــة وعمليــ ــــد رالقــ
 .للطباعة

ات العقل). 2003(لطفــــي عبــــد الباســــط إبــــراTيم  ق الفرديــــة والقــــد رالفــــر ـــ%ن القيــــاس النفــــ��8 و ـــة بـ يـ
 .وتج&%$ املعلومات، القاTرة، مكتبة =نجلو املصر*ة

غـــــار  يدمحم أحمـــــد  ــــ� أدب ). 2018(ز ـــة تج&%ـــــ$ املعلومـــــات �ـ فاعليـــــة برنـــــامج إلك@?وlـــــي قـــــائم ع1ـــــt نظر*ــ
ســالة  س ال@?بيــة الفكر*ــة،  ات اللغو*ــة الوظيفيــة لــدى تالميــذ مــدا رfطفــال لتنميــة امل&ــا ر ر

اه، ;لية ال@?ب *ق–ية ردكتو  .ز جامعة الزقا

غـــــار  يدمحم أحمـــــد  ــــ� أدب ). 2018(ز ـــة تج&%ـــــ$ املعلومـــــات �ـ فاعليـــــة برنـــــامج إلك@?وlـــــي قـــــائم ع1ـــــt نظر*ــ
ســالة  س ال@?بيــة الفكر*ــة،  ات اللغو*ــة الوظيفيــة لــدى تالميــذ مــدا رfطفــال لتنميــة امل&ــا ر ر

اه، ;لية ال@?بية  *ق–ردكتو  .ز جامعة الزقا

ق  عالية برنامج الس@?اتيجيات تج&%$ املعلومات �� dعديل =تجاه نحو ف). 2004(زدمحم عبد السميع ر
ات =ســـتذ;ار وmنجــــاز f;ـــادي8Õ �ـــ� ضــــوء الـــسعة العقليــــة،  *ــــادة م&ـــا راملـــواد ال@?بو*ـــة و ز

ة، العدد   ).56(رمجلة ;لية ال@?بية، جامعة املنصو

ـــــذ;اء املوضـــــــو[� والـــــــذ;اء ). 2003(مختـــــــار أحمـــــــد الكيـــــــال  ــــــة النفـــــــسية للــ =جتمـــــــا[� والـــــــذ;اء الب£يـ
 ،8Õـادي;f 8 وعالقتھ بمستو*ات تج&%$ املعلومات �� ضوء ا.-£س والتخـصص�Ò�Ãال

 .مجلة ;لية ال@?بية، جامعة ع%ن شمس

ة عفـــت عبـــد املــنعم  ات ). 2018(ومــر ربرنـــامج قـــائم ع1ــt اســـ@?اتيجيات تج&%ـــ$ املعلومــات لتنميـــة م&ـــا
اسة والو[� o�ا لدى طالب املرحلة ال سالة ماجست%?، ;لية ال@?بية رالقراءة للد  –رثانو*ة، 

 .جامعة ع%ن شمس

ة عفـــت عبـــد املــنعم  ات ). 2018(ومــر ربرنـــامج قـــائم ع1ــt اســـ@?اتيجيات تج&%ـــ$ املعلومــات لتنميـــة م&ـــا
سالة ماجست%?، ;لية ال@?بية  اسة والو[� o�ا لدى طالب املرحلة الثانو*ة،  رالقراءة للد  –ر

 .جامعة ع%ن شمس

ة ع1ـــt حـــل املـــشكالت لـــدى ). 2008(وان مـــصعب دمحم شـــعبان علـــ رتج&%ـــ$ املعلومـــات وعالقS�ـــا بالقـــد
سالة ماجست%?، ;لية ال@?بية �غزة، ا.-امعة mسالمية  .رطالب املرحلة الثانو*ة، 
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أفـــــت مـــــصطفى  ــــات �ـــــ� التحــــــصيل ). 2003(روفـــــاء  *ب ع1ـــــt اســـــ@?اتيجيات تج&%ــــــ$ املعلومـ رأثــــــر التـــــد
ـــال ا.Pلقـــــ ـــ�8 وتحمـــــل الغمـــــوض لـــــدى أطفــ اâــ ـــالة رالد ســ رة fوOـــــt مـــــن التعلـــــيم fساâـــــ�8، 

اسات والبحوث ال@?بو*ة، جامعة القاTرة  .رماجست%?، مع&د الد

ـــد الـــــسيد أحمـــــد خليفـــــة  ـــات �ـــــ� ). 2006(وليـ فاعليـــــة برنـــــامج باســـــتخدام الكمبيـــــوتر لتج&%ـــــ$ املعلومــ
ســالة  رتحــس%ن عملي9ــ8 ا.-مــع، والطــرح لــدى fطفــال املتخلفــ%ن عقليــا القــابل%ن للــتعلم، 

*ق–راه، ;لية ال@?بية دكتو  .ز جامعة الزقا
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