
 216-235 ص ص، (2020) 02 العـــدد:/  02 املجلد
 بويت والصحت الىفطيتر املجلت العلميت للعلوم الت

2865-2682 ISSN: 

4248-2682:  ISSN The Online 
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The effect of working memory disorder on the oral language of people with 

Alzheimer's disease 
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ٌّخبر مشك الضهاًمش مً ألامشاك الخىىعُت التي جٍهش في الىفف الثاوي               

مً الّمش. ًإدي الى جلف الخالًا الّفبُت ِلى معخىي الذمآ، وبالخالي الى جذهىس في 

ا الخزهش.  ُف الّذًذ مً الّملُاث اإلاّشفُت...والترهيز والاهدباه، وخفـى  جٌى

ملُت الخزهش بأهىاِها، ِملُت مّلذة حعخذعي جفُّل ؼبىت مً اإلاعاساث ئن ِ

دُت هدفان البدش  الّفبُت في الذمآ، حؽمل الّذًذ مً البنى الدؽٍش

(Hypocampe) .ت الجبهُت  ، والباخاث اللؽٍش

ؽير الّذًذ مً الباخثين مً بُنهم                 ئال أن الىشاب الزاهشة الّاملت Gilَو

ابت باإلاشك، فاإلافاب بهزا الذاء  جٍهش لذي مٍّم الخاالث هأٌو ِشك ٌؽير ئلى ؤلـا

ىشس هفغ الجمل والّباساث أزىاء الىالم  ًبذأ بيعُان ألاخذار الُىمُت واإلاىاُِذ ٍو

خّشك لفلذان اإلاّالم  دون أن ًذسن رلً، ومْ مشوس الىكذ جضداد خذة اإلاشك ٍو

 الضماهُت واإلاياهُت.

جأزير الىشاب الزاهشة الّاملت ِلى اللٕت دساظت ا هزه مً خالٌ دساظدىفعىداٌو 

 .الضهاًمشالؽفهُت ِىذ اإلافابين بمشك 

ت ؛مشك الضهاًمش:الكلماث املفخاحيت  الالىشاباث اإلاّشفُت. ؛اللٕت الؽفٍى
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Alzheimer's is a degenerative disease that appears in the second half 

of life. It leads to damage to neurons at the level of the brain, and thus to a 

deterioration in the employment of many cognitive processes ... such as 

focus and attention, especially remembering. 

The process of remembrance of all kinds, a complex process that calls for 

the activation of a network of nerve pathways in the brain, includes many 

anatomical structures such as the sea horse (Hypocampe), and frontal 

cortical patios. 

Many researchers, including “Gil”, point out that working memory disorder 

appears in most cases as the first symptom indicating infection, so the 

person with this disease begins to forget daily events and appointments 

and repeats the same sentences and phrases during speech without 

realizing this, and with the passage of time the severity of the disease 

increases and is subject to loss Temporal and spatial parameters. 

Alzheimer's disease includes several cognitive disorders, especially 

memory, communication disorders that appear in the oral language, 

behavioral disorders, and temporal and spatial orientation disorder that 

develop gradually for the injured in various forms. Sponsoring this disease 

requires general, complete and comprehensive intervention of the injured, 

especially the psychological and repetitive guarantee, and solutions must 

be found to know how Contributing in the future to sponsoring this 

segment from a psychological, cognitive and social point of view 

In this study, we will try to study the effect of working memory disorder on 

the oral language of people with Alzheimer's disease. 

Key words: Alzheimer's disease, oral language, cognitive disorders. 
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 مقدمت:

ٌّذ مشك الضهاًمش مً أهم اإلاىالُْ التي جدٍى باالهخمام في مُذان ِلم 

الىفغ الّفبي، خاـت أهه معإوٌ ًِ الىشاباث مّشفُت جىجم ًِ ئـابت مىاوم 

لزي ٌّخبر ِمى مهم في الزاهشة، ، اHippocampe، ِذًذة في الذمآ، وباألخق الخفين

الزي ًفاب في بذاًت اإلاشك ِىذ مٍّم الخاالث، وحؽير الذساظاث ئلى أن مشك 

ائف اإلاّشفُت  جي للزاهشة مْ الىشاباث أخذ الٌى الضهاًمش ًخميز بالخذهىس الخذٍس

ؽير  ش الذماغي، َو م الخفٍى دُت ًِ وٍش ت، وهزا ما دِمخه اإلاّىُاث الدؽٍش واللٍٕى

ئال أن الىشاب الزاهشة الّاملت جٍهش لذي مٍّم Gilالباخثين مً بُنهم الّذًذ مً

ابت باإلاشك، فاإلافاب بهزا الذاء ًبذأ بيعُان  الخاالث هأٌو ِشك ٌؽير ئلى ؤلـا

ىشس هفغ الجمل والّباساث أزىاء الىالم دون أن ًذسن  ألاخذار الُىمُت واإلاىاُِذ ٍو

خّش   ك لفلذان اإلاّالم الضماهُت واإلاياهُت.رلً، ومْ مشوس الىكذ جضداد خذة اإلاشك ٍو

ت  وجفل خذة اإلاشك ئلى ِذم الخّشف ِلى الىحىه اإلاألىفت، والىشاباث لٍٕى

لت جىاـله مْ الٕير، خُث ٌّخبر الاجفاٌ الؽفىي مً وظائل الاجفاٌ  ٌاهشة في وٍش

 ألاظاظُت في خُاة الفشد واإلاجخمْ. وهي جلّب دوسا مهما في خُاة ؤلاوعان، خُث جميزه

ًِ ظائش اليائىاث الخُت ألاخشي، لزا كذ خٍُذ بالّىاًت مً وشف ِلماء مخّذدي 

 الاخخفاـاث.

ٌؽمل مشك الضهاًمش ِذة الىشاباث مّشفُت خاـت الزاهشة والىشاباث 

ت والىشاباث ظلىهُت والىشاب الخىحه الضماوي واإلاياوي  جىاـلُت جٍهش في اللٕت الؽفٍى

جُت لذي اإلا فاب بأؼياٌ مخخلفت، فالخىفل بهزا اإلاشك ًخىلب التي جخىىس بففت جذٍس

جذخال ِاما، وامال وؼامال للمفاب، خاـت الىفالت الىفعُت وألاسوىفىهُت، ووىهىا ولبت 

في هزا الخخفق، دفّىا الفمٌى ئلى مّشفت هُفُت اإلاعاهمت معخلبال في الخىفل بهزه 

دت مً هاخُت هفعُت، مّشفُت واحخماُِت.  الؽٍش
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 اضت:إشكاليت الدر 

ت اولى وظائل جىاـل اليائً البؽشي بالّالم اإلادُي به،  حّذ اللٕت الؽفٍى

فمال أنها ألاهثر اظخخذاما في ِملُاث الخىاـل، فهي وظُلت اجفاٌ بين ألافشاد التي جميز 

ؤلاوعان ًِ ٔيره مً اليائىاث الخُت، وهي هٍام الشمىص الافترالُت جم الاجفاق ِليها مً 

ت هي سمىص كبل أِماء اإلاجخمْ  ً فاللٕت الؽفٍى الثلافي، هأدواث للخىاـل مْ آلاخٍش

اِخباوُت ٌعخخذمها ألافشاد لُمثلىا ألافياس في ولماث وحمل،ليي ًخىاـلىا مْ بّمهم 

 البّن.

ت مً الشمىص الفىجُت اإلاىىىكت راث داللت اإلاخّاسف ِليها بين  وهي مجمِى

ت مً الىاط، والتي ًخم مً خالٌ الخىاـل الب  ؽشي. مجمِى

وبهزا فهي ٌاهشة حذ مّلذة هٍشا للّىاـش اإلايىهت لها، فارا واهذ اللٕت 

الؽفهُت ٌاهشة ئوعاهُت بمبذئها ؤلاهخاجي )ئـذاس الىالم( والاظخلبالي )فهم هالم 

ت لفاخبها، وهي  ً(. فهي ٌاهشة مّشفُت وىنها حّىغ اللذساث وؤلامياهُاث الفىٍش آلاخٍش

ت  أًما ٌاهشة احخماُِت وزلافُت، ألنها حعخّمل هأداة للخفاِل وجبادٌ آلاساء بين مجمِى

فه للٕت ِلى أنها لشوسة ؤلاؼاسة ئلى اللىاِذ .مً ألافشاد شي هىام حؽى معيي في حٍّش ٍو

ت، والترهُباث اللىاِذًت، وأن اإلاىىىق أو اإلالفًى به ال ٌؽتره أن ًيىن له  الىدٍى

ت  مّنى، خُث ًمىً لإلوعان هىم ولماث لِغ لها مّنى، ولىً اللىاِذ الىدٍى

)إبزاهيم محمد والترهُباث اللىاِذًت ججّل الجمل اإلاىىىق بها راث مّنى ومممىن. 

ومً مُياهيزماث اللٕت هجذ الزاهشة، خُث أن الخزهش هى (،821 .، ص6002صالح، 

كذسة الفشد ِلى اظخذِاء أو ئِادة ما ظبم حّلمه، أو الاخخفاً به في راهشجه، وهي 

 لُت التي ًخم بها حسجُل، خفَ واظترحاُ الخبرة اإلاالُت. الّملُت الّل

بذ الخلُم العُذ الخزهش أًما أهه جلً الّملُت اإلاّشفُت  ّشف أبى خىب ِو َو

ً واظترحاُ ما جم اهدعابه لفترة مً الخىكف.  )أبو حطب وعبد اإلاعإولت ًِ جخٍض

 (00، ص. 8810الحليم، 
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بما مش به الفشد مً خبراث، وكذ  وجىلم ولمت راهشة ِلى اللذسة ِلى الاخخفاً

ًيىن الاخخفاً بالخبراث اإلاخّلمت ئلى هىاحي اإلاّاسف واإلاهاساث اإلاشاد الاخخفاً بها، 

عمى هزا الىُى مً الخزهش بالخفَ.   (.585. ، ص8898)رمشيت، َو

ت مً اإلايىهاث البىائُت اإلاخمثلت في الزاهشة الخعُت،  وجدخىي الزاهشة ِلى مجمِى

لت اإلاذي.خُث حّخبر الزاهشة الّاملت واخذة مً الّملُاث والزاهشة الّ املت والىٍى

ً اإلاّلىماث أزىاء اللُام بالّملُاث  الّللُت اإلاّلذة ِىذ ؤلاوعان، وحّخبر سجل لخخٍض

اإلاّشفُت اإلاّلذة في فترة كفيرة، فهي ِباسة ًِ حهاص للخفَ اإلاإكذ للمّلىماث، وهى 

شف "ًلىم بمّالجتها أزىاء أي ِمل ًلىم ب الزاهشة الّاملت بأنها "هُيؾ"  و بادلي" ه، ِو

ً اإلاّلىماث اللفٍُت، وحعمى هزه ألاهٍمت )اإلايىن  ُفتها جخٍض يُت خاـت، ٌو أهٍمت جخٍض

اللفٍي(، باإللافت ئلى أهٍمت أخشي خاـت باإلاّالجت، ما حعمى )اإلاىفز اإلاشهضي(، خُث 

ٌى ئلى الاظخجابت الص  ،P، 080)خُدت خُث حعمذ جخم فُه ظلعلت مً اإلاّالجاث للـى

1994،Bqddeley& Hitch)أًما بدفَ اإلاّلىماث وجيؽُي اإلاّاسف واإلاُياهيزماث 

شي مش ال ت، وجلّب دوسا هاما في فهم اللٕت وخل اإلاؽىالث واإلاهماث الفّبت، ٍو وٍس

أن الزاهشة الّاملت حّذ الجضء اليؽي أو الفّاٌ باظخمشاس مً الزاهشة كفيرة "لىجي" 

ًِ أن الزاهشة كفيرة اإلاذي، فمال ًِ أنها حّالج جلً اإلاّلىماث  اإلاذي، فمال 

لت اإلاذي وئليها  ها، وجيؽي وجىلل مً الزاهشة وٍى ، 8881)الشياث، وجفىفها وفلا لخىِى

 (.010 .ص

ت، أو في  كذ ًفاب هزا الىٍام الزاهشي بففت فشدًت في خالت ئـاباث ِمٍى

ُفُت، هما الانهُاس الّ ت مً بّن الالىشاباث الٌى فبي، أو ًيىن مفاخبا إلاجمِى

 Laالالىشاباث ألاخشي، هما هى الخاٌ في ألامشاك الّفبُت الاهداللُت همشك الضهاًمش 

Maladie D’Alzheimer ّخبر هزا ألاخير مً بين ألامشاك الىاججت ًِ ئـابت ، َو

 دمأُت، جفِب الجضء اإلاعإوٌ ًِ الخفىير، الزاهشة  واللٕت، وهى خالت مشلُت جفِب

الخالًا الّفبُت في اإلاخ، جإدي ئلى ئجالفها، ومً زم اهىماػ حجم اإلاخ، فُفىف لمً 

وكذ اهدؽف مً وشف  (Rousseau, 1996, P. 12 )ألامشاك الاهداللُت الذمأُت، 

 .Alois Alzheimerالّالم ألاإلااوي 
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جُا، فُإدي ئلى جذهىس مّشك، ومً زم  خىىس جذٍس فُبذأ بّشك اليعُان ٍو

فْ وعبت اإلافابين به مْ الخلذم في العً، خُث جىدفش وعبت التردد لهزا الخىف وجشج

% بّذ 06، و06% كبل ظً 10% ئلى 10اإلاشك في الّالم خعب الذساظاث اللائمت بين 

 06مً اليعاء مابين  1,0ملابل % 0,1هزا العً، هما ًفِب فئت الشحاٌ بيعبت %

 (Kacha, 2002, P. 21)% ألهثر.46% ملابل 4,01ظىت، و 11ظىت ئلى 

ائف اإلاّشفُت  ًخميز هزا اإلاشك بأِشاك مخخلفت منها ما ًخق الٌى

شاك الشئِعُت له، واللٕت بجمُْ حىاهبها، الخّبير  والىشاباث الزاهشة التي حّخبر مً ألِا

والفهم، باإللافت ئلى لّف الاهدباه والترهيز والىشاباث ِلى معخىي الىحه الضماوي 

 واإلاياوي.

ِشاك بذسحاث مخفاوجت مً مٍشن آلخش، وخعب جىىس اإلاشك، وجٍهش هزه ألا 

وفي هزا الفذد جم جدذًذ زالر مشخل لخىىس اإلاشك، جخمثل في الىىس البذائي مشخلت 

بذاًت اإلاشك، الىىس الثاوي مشخلت اظخلشاس اإلاشك، الىىس الثالث مشخلت نهاًت اإلاشك 

(Eustache, 1995, P.20 بما أن الاجفاٌ الؽفىي هى أهثر )  ما ًميز ؤلاوعان في اجفاله

ت ِىذ اإلافاب بمشك الضهاًمش والىشاباث الزاهشة  مْ الٕير، فالىشاباث اللٕت الؽفٍى

ين واها  شاك الشئِعُت وألاولُت لدصخُق هزا اإلاشك، هزًً اإلاىلِى لذيهم هي ألِا

م، 0326ظىت  Hieretalمدىس الّذًذ مً الذساظاث، والتي هزهش مً بُنها دساظاث 

 .8888ضىت  Cardbat&alودساظاث

مً هفغ العىت، خُث جىشكذ للّذًذ مً  Ripich& alوهزلً دساظاث 

شاك  ت، وسٔم اخخالف أوحه الىٍش في ِذم اوسجام ألِا مجاالث اللٕت الؽفٍى

ت  ف الىشاباث اللٕت الؽفٍى ؤلاولُيُىُت مً مفاب آلخش، ئال أن حلها اججهذ ئلى ـو

تراح زالر مشاخل خعب أوىاس جىىس اإلاشك ِىذ اإلافاب بمشك الضهاًمش مً خالٌ اك

(Eustache, F.,1999, P.20) 

لُه فارا وان الضهاًمش ئـابت ِفبُت بالذسحت ألاولى، وأن اللٕت هما ظبم لىا  ِو

الزهش هاجج جىاظم ِذة أهٍمت دمأُت مشهبت، منها الزاهشة ًدبادس ئلى أرهاهىا وشح 

 الدعاٌؤ الخالي:
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 جأثير على اللغت الشفويت عىد املصاب بالشهاًمز. هل الططزاب الذاكزة العاملت

  فزطيت الدراضت :

ت ِىذ اإلافاب بالضهاًمش.  ًإزش الىشاب الزاهشة الّاملت ِلى اللٕت الؽفٍى

 أهميت الدراضت:

لت مّالجتها لهزه - جىمً أهمُت هزه الذساظت في أهمُت اإلاخٕيراث التي هدىاولها في وٍش

لُه فان لها  اإلاخٕيراث اإلاخمثلت في الزاهشة الّاملت، اللٕت الؽفهُت ومشك الضهاًمش، ِو

ملُت.  أهمُت ِلمُت ِو

 جىمً في وىنها حّخبر حىهشة حذًذة في هُان اإلاىخبت الّلمُت الجذًذة.ألاهمُت الّلمُت: -

فخىمً أهمُتها في وىنها مىلُى ًمىً الاظخفادة مىه في الىظي ألاهمُت الّملُت: -

 ىفىهُا، ِلم الىفغ الّفبي، التربُت الخاـت، اللعاهُاث.ؤلاولُيُيي في مُذان ألاسو

 أًما جىضح للفشد وحّىي له هٍشة ًِ خُاجه في اإلاشاخالإلاخّذدة مً ِمشه.-

 أهداف الدراضت:

 جدعِغ اإلاخخفين في ألاسوىفىهُا بما ًخق الدصخُق اإلابىش إلاشك الضهاًمش.  -

ُذ الىٍشي خٌى ول مً ال - لٕت الؽفهُت، الزاهشة الّاملت ئزشاء اإلاّشفت وصٍادة الـش

 ومشك الضهاًمش.

الىؽف ًِ ما ئرا وان هىان جأزير الىشاب الزاهشة الّاملت ِلى معخىي اللٕت  -

الؽفهُت لذي اإلافابين بالضهاًمش، ورلً مً خالٌ جىبُم بّن الشواد، واإلاخمثلت في 

ت،  اإلاىُف خذًثا ِلى البِئت (MAT2002)سائذ راهشة الخّشف البفشي وسائذ  الجضائٍش

 وهزا اخخباس وهعش للزاهشة الّاملت.

 



ثير اططزاب الذاكزة العاملت على اللغت الشفهيت عىد املصابين بمزض الشهاًمزجأ  
 

223 

 

 جحدًد مفاهيم الدراضت:

 الشهاًمز:-8

 الخعزيف الاصطالحي:-

ٌّشف ِلم الىفغ الّفبي مشك الضهاًمش ِلى أهه مشك اهداللي ًمغ الجهاص الّفبي 

ت  اإلاشهضي، وهى هُى مً أهىاُ الخشف وأهثرها اهدؽاسا ًٍهش هدُجت لخٕيراث ِفبُت بيٍُى

ُمُائُت جفِب اللؽشة الجذًذة، الخفين، اللىصة، وجدذ اإلاهاد، مْ هُمىت لممىس وه

ت. ت الّمٍى  كؽشي ِلى معخىي اإلاىاوم الجذاٍس

 الخعزيف إلاحزائي:-

مشك الضهاًمش هى مشك ِفبي اهداللي كائم بزاجه ولِغ حضءا مً فترة الؽُخىخت 

اللٕت وؤلادسان والاهدباه الىبُُّت، ئر ًيخج ِىه كفىس مّشفي مخّذد ٌؽمل الزاهش و 

يرها مً اللذساث اإلاّشفُت، وهزا اإلاهاساث الاحخماُِت بما ًإدي ئلى كفىس ِام وحُٕير  ٔو

 ؼامل في ألاوؽىت الُىمُت.

 الذاكزة العاملت:-6

 الخعزيف الاصطالحي:-

الزاهشة الّاملت ِلى أنها اإلاعخىدُ الزي جخضن فُه اإلاّلىماث "هُيؾ" و بادلي" ٌّشف "

ً وحّال ج في وكذ واخذ، وهي حّخمذ ِلى الخفاِل بين ميىهيها وهما: اللذسة ِلى الخخٍض

 .(16، ص.6006)قاضم، واللذسة ِلى اإلاّالجت. 

 الخعزيف إلاحزائي:-

ًمىً اللٌى ئن الزاهشة الّاملت اإلاّشفي الّملُاحي ألاهثر جأزيرا في جيؽُي اإلاّلىماث 

 لُام بالّذًذ مً الاظخخذاماث اإلاّلىماجُت.داخل الزاهشة ؤلاوعاهُت، والاخخفاً بها لل
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 اللغت الشفويت: -0

 الخعزيف الاصطالحي:-

ت مفىلخاث روي الاخخُاحاث الخاـت أنها: ملىت. الاكخذاس ِلى  حّشف خعب مىظِى

الىىم واللفَ، وهي أـىاث ٌّبر بها ول كىم ًِ أٔشالهم، أو ٌّبر ول حُل ًِ 

لله وحذاهه، أو حّبر بها ول أمت ًِ ِلىم بين بها ول شخق ِما ًشاود هفعه ِو ها، ٍو

 (625، ص. 6000، ًوضف )العخومووحذاهه. 
 الخعزيف إلاحزائي:-

ىالخُت والتي حعخخذم في الاجفاٌ  ىاث اللفٍُت الـا اللٕت الؽفهُت هي هٍام مً ألـا

ت  اإلاخبادٌ بين حماِت مً الىاط، وهزا الىٍام جدىمه حملت مً اللىاِذ ـشفُت، هدٍى

ملُت اظخلبالها وداللُ ىاث مً كبل اإلاخيلم ِو ت لفٍُت جشجبي بّملُاث ئهخاج ألـا

 وجشحمتها ئلى دالالث ومّاوي مً كبل العامْ.

 إلاحزاءاث املىهجيت للدراضت:-5

 املىهج املطخخدم في الدراضت: - أ

في، ورلً في ئواس دساظت خاالث التي حّخمذ  اإلاىهج اإلاّخمذ في بدثىا هزا هى اإلاىهج الـى

ِلى دكت اإلاالخٍت، وجىبُم الاخخباساث الّلمُت كفذ الخلُُم اإلاىلىعي، ِلما أظاظا 

 أن ئمياهُت الخّمُم باظخّماٌ هزه اإلاىهجُت معخدُلت.

 حّخمذ هزه اإلاىهجُت ِلى ئحشاء الاخخباس واإلاالخٍت اإلاباؼشة لعلىن الفدىؿ.

 :عيىت الدراضت وخصائصها - ب

، خُث واهذ الجضائش الخابع لكاريخاص داس ؤلاهشام"للذ جم ئحشاء بدثىا في مشهض " 

ظىت، وعاء وسحاٌ، ِامل  85-62ُِىدىا جخيىن مً ظخت خاالث جتراوح أِماسهم بين 

خباس.  الجيغ لم ًإخز بّين الِا

أفشاد ُِىدىا ٌّاهىن ولهم مً مشك الضهاًمش، الزي ًذخل في ئواس خشف ِمىي بذئي 

 إلانهي للصخق اإلافاب.مخذهىس، خُث ٌُّم اليؽاه الاحخماعي، الّائلي وا
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اإلاعخىي الثلافي للخاالث ِالي، خُث واهىا ولهم ئواساث ظامُت روو معإولُت ِالُت في 

خباس.  ؼشواث ووىُت وؼشواث أحىبُت، ولىً لم ًإخز رلً بّين الِا

لىا ئليها مً خالٌ دساظدىا جلترح أن هلذم  وكبل البذء بّشك جدلُل الىخائج التي جـى

ي كفذ الخّشف ِليها بففت أِمم، وهزا باظخخذام اإلايزاهُت ملفا ليل خالت ِلى خذ

 الىفغ ِفبُت.

 أدواث الدراضت:  -ج

 :املقابلت العيادًت 

اإلالابلت هي ِباسة ًِ جبادٌ لفٍي وحها لىحه بين شخق أو أهثر، فالصخق ألاٌو هى 

ألاخفائي اللائم باإلالابلت زم الصخق أو ألاشخاؿ الزًً ًخىكّىن اإلاعاِذة وبىاء 

الكت هاجخت حى هفس ي أمً حعىده الثلت اإلاخبادلت بين الىشفين وهي جشمي ئلى حمْ ِ

 اإلاّلىماث أو جىبُم الاخخباساث.

 :امليزاهيت الىفظ عصبيت 

أٌو أداة اظخّملىاها في بدثىا هي اإلايزاهُت الىفعُت الّفبُت وهي مفممت مً وشف 

Xavier Seronًاإلاّلىماث وبالخالي  خُث ظمدذ لىا بالخفٌى ِلى أهبر كذس ممىً م

الخأهذ مً الدصخُق الىبي وحؽمل هزه اإلايزاهُت ِلى هلاه ِذًذة أهمها: جلذًم 

خ الالىشاباث اإلاّشفُت،  خ اإلاشك، الفدق الىبي، جاٍس الخالت، دوافْ الفدق، جاٍس

 وهخائج الاخخباساث الىفعُت الّفبُت.

 :الاخخباراث 

ت اخخباساث  جلِغ هٍا مي الزاهشة الّاملت )اإلافىشة الفمائُت ٌؽمل هزا اإلاخىاٌو مجمِى

ت واخخباساث الخللت الفىهىلىحُت( واإلافممت مً وشف  جم والتي  Baddeleyالبفٍش

وباإللافت ئلى (6008)الباحثت قاضمي، جىُُفها ِلى الىاكْ الجضائشي مً وشف 

ت اإلافممت مً وشف  والتي جم جىُُفها ِلى  Chevrie Mullerاخخباساث اللٕت الؽفٍى

 من طزف الباحثت هوري.اكْ الجضائشي الى 



 د/ هوريت لعزيبي ط د/ صوهيا حاًل  ط د/ ليليا مقزاوي
 

226 

 

 اخخبار الذاكزة العاملت: - أ

 اخخبار املفكزة البصزيت الفظائيت البصزيت: -ب

 حعزيف الاخخبار:-أوال :

ًدخىي هزا الاخخباس ِلى  0322ظىت  Baddeley&Gathercoleاخخباس ـمم مً وشف 

، خمغ ظالظل مً الجذاٌو ابخذاء مً ظلعت راث حذولين ئلى ٔاًت خمغ ح ذاٌو

 .ؼبىت 12حذٌو ًدخىي  21زالر مداوالث ليل ظلعلت هىان 

 كيفيت جطبيق الاخخبار:-ثاهيا

 جطبيق هذا الاخخبار وفقا للشزوط الخاليت:-

 :الخعليميت 

ِلًُ أن حؽير بأـبًّ ئلى الخاهت التي جىضح فيها الىلىت الثالثت ليي حؽيل اإلاعخلُم، 

لًُ جزهش ميان ولىن اإلاعخلُم وأُِذ حؽى ُلُت بىاظىت الؽشائي اإلالىهت ِلى الؽبىت ِو

ت.    الفأس

 :الوضيلت 

خاهاث وول حذٌو في ـفدت هلىخان وافُخان لخٍّشف  4حذاٌو جدخىي  4وعخّمل 

الخٍّشف اإلاعخلُم الىاخذ باإللافت لأللىان اإلاخخلفت، اللىن ألاخمش للؽبىت ألاولى 

فش للؽبىت واللىن ألاصسق للؽبىت الثاهُت واللىن ألاخمش للؽبىت ا لثالثت واللىن ألـا

 الشابّت والبرجلالي للخامعت.

 طزيقت الخطبيق: -ثالثا:

ً ًخيىن مً ظلعلت حذولين ًلذمها الفاخق للىفل ًدخىي ول  وعتهل الاخخباس بخمٍش

لى الىفل أن ٌؽير بأـبّه ئلى مىكْ الىلىت  حذٌو ِلى هلىخين مً لىن واخذ ِو

خخباس هىلب مً الىفل أن ًشي ولُّت الثالثت حؽىُل اإلاعخلُم. ِىذ بذء الا 

، ًدخفَ بها وفي النهاًت ٌُّذ جشجُبها في حذٌو زالث  اإلاعخلُماث في ظلعلت الجذاٌو

ير ملىهت للىفل ٌّادٌ لىنها  ًلذم فآس للىفل وألحل رلً جلذم ألاؼشوت ٔير مشجبت ٔو
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لُه ولْ ألاؼشوت ِل ذدها اإلاعخلُماث العابلت التي ٌهشث في العلعلت ِو ى ِو

 الجذاٌو باخترام الىلُّت الخاـت بها وجشجُبها خعب اللىن.

 جصحيح وجىقيط الاخخبار:  -رابًعا :

ًشاعي الفاخق في الخصخُذ لىن وولُّت اإلاعخلُم فخّىي هلىت واخذة ليل معخلُم 

 مؽيل بىفغ الىلُّت العابلت وهفغ اللىن.

  -جقدًم اخخباراث الحلقت الفوهولوحيت: -8

 اث الحلقت الفوهولوحيت:حملجقدًم اخخبار  -6

 حعزيف الاخخبار:-خامًطا :

 ,A.Iووبمم ممً ومشف  0323ظمىت Siegel R. S &Rayan ـممم همزا الاخخبماس ممً ومشف 

Seigneurie   0332ظىت، 

ًدخىي هزا ألاخير ِلى خمعت ظالظل مً الجمل ابخذاء مً حملخين ئلى ٔاًت ظلعت مً 

 خمغ حمل، زالر مداوالث ليل ظلعلت.

 كيفيت جطبيق الاخخبار:ضادضا 

 ًطبق الاخخبار وفقا للشزوط الخاليت:-

 :الخعليميت 

ت مً الجمل ول حملت حؽمل ولمت هاكفت ِلًُ أن ججذها  ظىف أكذم لً مجمِى

 حملت جمم ولماث مّشوفت ومخذاولت. 12وجخلفَ بها، بفىث مشجفْ زم جدخفَ 

 :طزيقت الخطبيق 

ً ًخيىن مً ظلعلخين خُث ًخم جلذًم الجمل الىاخذة جلى ألاخشي وهذُ  جبذأ بخمٍش

الىفل لُىمل اليلمت ألاخيرة مىيل حملت بفىث مشجفْ، فارا جمىً الىفل مً الىجاح 

لى خالت أن ًدخفَ  لت، ِو ً، هلىم بخلذًم العالظل الجملُت بىفغ الىٍش في الخمٍش

 نهاًت العلعلت. اليلماث اإلاخلفٍت لُُّذ اظترحاِها في
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 :الخصحيح والخىقيط 

 هلىت ليلمت معترحّت ومشجبت.

 جلذًم اخخباساث الخللت الفىهىلىحُت: ولماث.

 حعزيف الاخخبار: - أ

 Seigneric A.I, 1998ووبم مً وشف Siegel R.S &Rayanهزا الاخخباس ـمم مً وشف 

خين مً ًدخىي هزا الاخخباس ِلى أسبْ ظالظل مً اإلاجمُى ابخذاء مً ظلعلت مً  مجمِى

ت جدخىي ِلى أسبْ ولماث خُث زالر  اث وول مجمِى اليلماث ئلى ٔاًت خمغ مجمِى

منها لها هفغ الذاللت، أما الشابّت فهي ولمت دخُلت أي لها هفغ الذاللت مْ اليلماث 

 ألاخشي.

 كيفيت جطبيق الاخخبار: - ب

 ًىبم الاخخباس وفلا للؽشوه الخالُت:

 :الخعليميت 

لًُ أن ججذ اليلمت الذخُلت مً بين ظىف أِشك ِلًُ مجمِى ت مً اليلماث ِو

اليلماث ألاخشي التي جشبىها أي ِالكت مْ اليلماث ألاخشي وجدخفَ بها في راهشجً وفي 

 نهاًت ول ظلعلت ِلًُ جزهش اليلمت الذخُلت بالترجِب.

 :الوضيلت 

ت مْ ولماث مخذاولت لها هفغ اإلاّنى أو الذاللت وولماث أخشي دخُلت لِغ لها دالل

 اليلماث العابلت.

 :طزيقت الخطبيق 

خين بمداولت واخذة، خُث هلذم له  ب الىفل ِلى ظلعلت مً مجمِى هبذأ الاخخباس بخذٍس

ت مً اليلماث وهىلب مىه الخّشف ِلى اليلمت الذخُلت التي ال جشبىها ِالكت  مجمِى
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لُه أن ًدخفَ باليلماث الذ خُلت داللُت مْ ألاخشي، والخلفَ بها بفىث مشجفْ ِو

 وجزهشها وبالترجِب في نهاًت ول ظلعلت.

 جقدًم اخخباراث الحلقت الفوهولوحيت أرقام:-

 حعزيف الاخخبار:-أ

ت مً ألاسكام  12ًدخىي ِلى بٌى وؼشوائه اظخّمل هزا الاخخباس مً وشف  مجمِى

خين ئلى ٔاًت خمغ  ملذمت ئلى ظالظل مخخلفت الىٌى ابخذاء مً ظلعلت مجمِى

اث، زالر مدا  والث ليل ظلعلت.مجمِى

 جطبيق الاخخبار:-ب

 :الخعليمت 

ت وجدخفَ بها  ذاد ألاخيرة مً مجمِى لًُ باأِل ذاد ِو ت مً ألِا ظىف أكذم لً مجمِى

 وي جخزهشها ِىذ نهاًت العلعلت.

 :الخصحيح والخىقيط 

 حّىى هلىت واخذة ليل سكم صخُذ معترحْ.

 اخخبار اللغت الشفويت: -

 حعزيف الاخخبار:-

 :الفوهولوحيا-

 وحؽمل حعمُت الفىس، جشدًذ اليلماث العهلت وجشدًذ اليلماث الفّبت والىىم.

 اللطاهياث:-

وحؽمل الخّبير، اإلافشداث والدعمُت، ظشد كفت مً خالٌ خياًت وظشد كفت مً خالٌ 

 ـىسة.
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 الفهم:-

ؽمل الخي، ألالىان، اللٍشفاث، الاخخالف، الدؽابه، الفهم اللفٍي وحُّين الفىس.  َو

 حاع:الاضتر -

ؽمل ِلى جشدًذ ألاسكام، جشدًذ الجمل، لعاهُاث الاظترحاُ، ئِادة ئهخاج ؤلاًلاُ،  َو

 لعاهُاث الفهم وحُّين الفىس.

 كيفيت جطبيق الاخخبار: -

ً بشوفُل أهٍش اإلالخم سكم  والزي ٌعاهم  2الخىبُم الىلي لالخخباس مهم ألهه ٌعمذ بخيٍى

اث، ولىً مً اإلامىً جىبُم  في جدذًذ دسحت الخجاوغ والخىاظم بين مخخلف اإلاعخٍى

بّن الاخخباساث دون ألاخشي، ألن ول اخخباس ًمخلً جىلُىا خاـا معخلل ًِ 

 الاخخباساث ألاخشي.

لت الخىلُي:  لت جىلُي خاـت به ورلً مىضح في وسكت وٍش ول اخخباس لذًه وٍش

ىذ خع ت، ِو اب الىلاه الخىلُي، باإللافت للخىلُذ اإلاىحىد في الذلُل الخاؿ بالبىاٍس

ت جشافم ظً مّين مىضح في الجذاٌو  لها ئلى وعبت مئٍى الخاـت بيل اخخباس ًخم جدٍى

ت.  الخاـت بيل فئت ِمٍش

 طزيقت احزاء الاخخبار: -

ذ أن وّشف مذي جأزير الىشاب الزاهشة الّاملت ِلى اللٕت  بما أهىا في بدثىا هزا هٍش

ين  الفىهىلىجي والاظترحاُ الخخباس اللٕت الؽفهُت ِىذ اإلافابين بالضهاًمش اخخبرها معخٍى

ت لخلُُم معخىي الخّبير والخزهش كمىا بخىبُم الاخخباس بؽيل فشدي أي ول خالت  الؽفٍى

 ِلى خذي وهزا وي ال ًإزش جفاِل الخاالث فُما بُنها ِلى ظالمت الىخائج ودكتها.

ـباخا، ختى  11 ئلى 9هما أهىا كمىا بخىبُم الاخخباس في الفترة الفباخُت اإلامخذة مً 

ىذ مالخٍت بذاًت  جيىن الخالت في أوج وؽاوها وجشهيزها مْ أخز فتراث اظتراخت وحيزة ِو

الؽّىس باإلالل أو هلق الاهدباه، هلىم باالهخلاٌ ئلى وؽاواث جشفيهُت وخىاساث في مخخلف 

 اإلاىالُْ خاـت اإلاخّللت باإلاهً التي واهىا ًماسظىنها مً كبل، خاسج بىىد الاخخباس. 
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 عزض هخائج الدراضت ومىاقشتها في طل الدراضاث الطابقت:-2

 عزض لىخائج اخخبار وكطلز لكل الحاالث:-2-8

 الحاالث الخاص بكل اخخبار وكطلز ًبين هخائج(8)جدول ال    
 

 
 لكل الحاالث: اللغت الشفويتعزض لىخائج اخخبار -2-6

 االثالح اللغت الشفويتالخاص بكلاخخبار  ًبين هخائج( 6)جدول ال

 



 د/ هوريت لعزيبي ط د/ صوهيا حاًل  ط د/ ليليا مقزاوي
 

232 

 

ىخائج اإلاخدفل ِليها في اخخباساث الخللت الفىهىلىحُت الًمثل الجذٌو أِاله 

للخاالث ًخطح أنها لم حعخىْ ؤلاحابت ِلى مٍّم أظئلت البىىد اإلاىحهت لهم، وهزا ما 

فهم والاخخفاً ِلى الخّلُماث اإلاىحهت لهم واظترحاِها ِىذ الٌؽير ئلى ِذم اللذسة ِلى 

 هذ ئحابتهم مثال: الىلب منهم رلً، ووا

في بىذ اليلماث أًً ولبىا منهم جدذًذ اليلمت الذخُلت في العلعلت والاخخفاً 

ادتها في ألاخير بالىالم ٔير مفهىم لِغ له ِالكت بمىلُى الخّلُمت، أما فُما  بها إِل

لت ِؽىائُت ذاد واهذ ئحابتهم بىٍش أما في اخخباس اإلافىشة  ،ًخق بىذي ألاسكام وألِا

ت ا لفمائُت لم ٌعخىْ اخذهم ئًجاد الىلُّت الصخُدت في حؽىُل اإلاعخلُم البفٍش

باللىن اإلاىاظب فياهذ ئحاباتهم ِؽىائُت خاسج ئواس حذاٌو الاخخباس وهزا ما ًذٌ ِلى 

 وحىد الىشاب في الزاهشة الّاملت. 

 :مىاقشت الىخائج-

ت وم اهىالكا ً خالٌ الخدلُل مً هخائج اخخباس الزاهشة الّاملت واخخباس اللٕت الؽفٍى

ت الخاـت بالىشاباث الزاهشة  والىشاباث  الىمي والىُفي واإلالاسهت مْ اإلاّىُاث الىٍٍش

لىا ئلى الاظخيخاحاث آلاجُت:  اللٕت إلاشض ى الضهاًمش جـى

فُما ًخق ئحاباث الخاالث ِلى مٍّم أظئلت البىىد اإلاىحهت ئليهم، وحذث ـّىباث 

ت( هبيرة خاـت في بىىد اخخباس الزاهشة ال ّاملت )الخللت الفىهىلىحُت، اإلافىشة البفٍش

 وواهذ ِلى الىدى الخالي:

% والخالت الثاهُت ِلى 1.22فّلى ظبُل اإلاثاٌ، فلذ جدفلذ الخالت ألاولى ِلى  

% هزا ما ٌؽير ئلى وحىد ـّىبت في الاخخفاً واظترحاُ اليلماث ألاخيرة في بىذ 6.11

 -ولماث–ُلت في بىذ الخللت الفىهىلىحُت واليلماث الذخ -حمل–الخللت الفىهىلىحُت 

هزا ما ًذٌ ِلى وحىد الىشاب الزاهشة الّاملت آلاهُت في خالت اإلاّالجت للمّلىماث 

ذاد  ت، وهزلً فؽلذ الخاالث ِلى ؤلاحابت في بىىد جىشاس ألاسكام، ألِا العمُّت والبفٍش

ما باليعبت الخخباس والجمل ئر لم جخمىً مً ئِىاء ؤلاحاباث الصخُدت اإلاىلىبت منهم، أ

اللٕت ِامت وفي بىذ جىشاس اليلماث العهلت والفّبت، وفي بىذ الدعمُت خاـت جمىىذ 

ّىبت فهم الخّلُمت مْ ِذة  م البيء الىبير ـو الخاالث مً ئِىاء بّن ؤلاحاباث ٔس

 الىشاباث هىلُت ؼفهُت.
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لخاد في وبالخالي فّلى لىء هزه الىخائج اإلاخدفل ِليها ًخطح جأزير الخذهىس ا 

معخىي اللذسة اإلاّشفُت أال وهي الزاهشة الّاملت اإلاعإولت ِلى مّالجت اإلاّلىمت وألاداء 

اللٕىي الؽفهي ِىذ مشض ى الضهاًمش الزي ًٍهش ِلى ؼيل هلق اليلمت، 

لى لىء الىخائج اإلاخدفل ِليها ًخطح الخأزير  "الزطاهت"و "بزافاسيافوهيميت" وبالخالي ِو

شفي وخاـت الزاهشة الّاملت اإلاعإولت ِلى مّالجت اإلاّلىمت ِلى معخىي ألاداء اإلاّ

ت ِلى معخىي  الفىجُت العمُّت ِلى معخىي الخللت الفىهىلىحُت واإلاّلىمت البفٍش

ت إلاشض ى الضهاًمش، وهزا ًخجلى في ِذم كذستهم ِلى  ت ِلى اللٕت الؽفٍى اإلافىشة البفٍش

ذاد والبُاهاث جىشاس، حعمُت وئِادة هىم اإلالاوْ، اليلماث، الجمل،  ألاسكام، ألِا

ؤلاًلاُِت اإلاىحهت ئليهم، خُث واهذ ئحاباتهم ِلى أؼياٌ الىشاباث اللٕت الؽفهُت، 

فالعلىن اللٕىي الؽفهي للخاالث ًإدي ٔشله البرأماحي الاجفالي، والزي ًشحْ 

ت مً الىاخُت الذاللُت والترهُبُت.  أظاظا لعالمت اللٕت الؽفٍى

لُه ومً خالٌ هزه ال ذساظت، وعخيخج أهه ًىحذ جأزير الىشاب الزاهشة الّاملت ِلى ِو

جي للٕت الؽفهُت ِىذ اإلافابين بمشك الضهاًمش.  الخذهىس الخذٍس

 بهزا هيىن كذ أحبىا ِلى فشلُت الّمل التي جلٌى أن: 

ت ِىذ اإلافابين بمشك الضهاًمش.ًإزش الىشاب الزاهشة الّاملت   ِلى اللٕت الؽفٍى

 خاجمت:

ظت الخالُت في ئواس البدىر الّلمُت التي تهخم بمشك الضهاًمش حسجل الذسا 

ت  الزي ٌّذ مدىس الىثير مً الذساظاث الىفعُت الّفبُت، ال ظُما خالٌ الّؽٍش

هىسه ِىذ الفئت ألاهثر مً  لُه  01ألاخيرة، و هزا هٍشا لىثرة اهدؽاس اإلاشك ٌو ظىت، ِو

ذ ف ي هزا اإلاجاٌ وئن واهذ كلُلت، فلذ حاءث هزه الذساظت هخىملت للبدىر التي أحٍش

فمً خاللها خاولىا الىؽف ًِ جأزير الىشاب الزاهشة الّاملت ِلى اللٕت الؽفهُت 

ت والالىشاباث اإلاّشفُت مً أهم  إلاشض ى الضهاًمش، خُث حّخبر الالىشاباث اللٍٕى

شاك التي جٍهش ِلى اإلاشض ى، وسٔم ول  اثكذمخه الذساظت الخالُت ومخخلف الذساظما ألِا

ف هز في الالىشاب ومّشفت أظبابها،  امُذان الىب الّفبي مً هخائج وجفعيراث لـى

 ئال أنها جبلى في الىكذ الخالي كُذ الىلاػ.

ىلىحُت التي ًخلفها هزا اإلاشك ِلى اإلاعخىي اللٕىي ُهٍشا للمٍاهش العم و  

 والعلىوي والىفغ ِفبي، فان رلً ًخىلب جىفال وامال وؼامال.



 د/ هوريت لعزيبي ط د/ صوهيا حاًل  ط د/ ليليا مقزاوي
 

234 

 

همُت الخذخل اإلابىش في هزا اإلاشك، إلاا له مً أهمُت في جدعين ومً هىا وؽير ئلى أ

م جفادي أو جأخير بشوص الىشاب ظلىوي  اإلاّاػ الىفس ي والاحخماعي للمفاب ًِ وٍش

ً في خين بخُث ظُبرص للمفاب  خأزش باآلخٍش الضهاًمش دوسه ومياهخه هفشد مخىاـل ًإزش ٍو

مً اإلاشك ظِعمذ بالخالش ي  ئياأن ُٔاب مثل هزا الخذخل وخاـت في الىىس البذ

ير اإلاعخّملت، أو  ْ واإلاخىاـل لإلمياهُاث والىفاءاث الاجفالُت الخاـت باإلاشك ٔو العَش

بمّنى آخش مدفضة، وخاـت وأن ألابدار والجهىد اإلابزولت في خلل الّالج الىبي 

 الىُمُائي الصالذ بُّذة ًِ جدلُم اإلابخغى اإلاشحى منها في ِالج هزا اإلاشك.

خش ًمىً اللٌى أن مُذان البدث الّلمي ًبلى دوما في خاحت ماظت ئلى وفي آلا  

ن جخلم بشامج فّالت ومميزة جدخمً الىثير مً أدساظاث وأبدار حذًذة باميانها 

الفئاث اإلادخاحت لُذ اإلاعاِذة هفئت اإلافابين بالضهاًمش التي ال جضاٌ هي أًما ًلضمها 

كذ إلاعذ ولى حاهبا مً خلُلت اإلاؽيل الىثير، ولهزا هشحى أن جيىن هزه الذساظت 

 اإلاىشوح، ختى جيىن مشحّا ٌّىد ئلُه مً ًلُىا مً الىلبت الباخثين.

بّذ اللُام بهزه الخجشبت البدثُت الشائّت واإلافُذة، جمىىا مً مّشفت خلائم حذًذة 

خٌى اإلافابين بالضهاًمش، لىً في هفغ الىكذ فان هزا البدث الّلمي مىىىا مً 

ن الىلائق اإلاىحىدة والتي مً بُنها، كلت الذساظاث اإلاخّللت بذساظت الىؽف ًِ بّ

"جأزير الىشاب الزاهشة ِلى اللٕت ِىذ اإلافاب بالضهاًمش في الىظي الّشبي وخاـت 

الجضائشي، وهزا ال ٌعّىا ئال خخم دساظدىا ببّن الاكتراخاث، والتي مً ؼأنها أن 

 حعاهم في فخذ آفاق حذًذة للبدث الّلمي:

.جىظ-  ُْ هىاق البدث بين مخخلف الاخخفاـاث الّلمُت التي لها ـلت باإلاىلُى

جىاٌو هزا البدث مً هىاحي أخشي، وخبزا أن جيىن ًِ الخىفل الىفس ي ألاسوىفىوي -

ل ئلى بشامج هفالت ؼاملت ومخ  ىسة جفل باإلافاب ئلى هخائج حُذة.ىبُٕت الخـى

ىاًت واإلاخابّت، مْ جىفير مشاهض خاـت الاهخمام أهثر بهزه الفئت، ألنها خلا حعخدم الّ-

 بزلً، واظخّماٌ أدواث وجلىُاث حذًذة. 
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