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 ممخص   
التعرف عمى أثر استخدام بعض إستراتيجيات التذكر في تحسين  ىدفت الدراسة إلى

تكونت عينة الدراسة من ، و التحصيل بجامعة نجران اتطالبات منخفضالمستوى التحصيل لدى 
استطالع  واشتممت أدوات الدراسة عمى، من طالبات المستوى الثالث بكمية التربية طالبة ( 45)

البرنامج ، االختبار التحصيمي رأي الطالبات حول موضوعات مقرر عمم النفس التربوي ،
توسطات واالنحرافات ،وتم معالجة البيانات باستخدام المالتعميمي المتضمن الستراتيجيات التذكر 

المعيارية واختبار مان وتني لممجموعات المستقمة واختبار ويمكوكسون لممجموعات المرتبطة ، 
وجود فروق دالة إحصائيًا لدى طالبات المجموعتين في القياس البعدي وأسفرت النتائج عن 

ريبية في القياس وجود فروق دالة إحصائيًا لدى الطالبات في المجموعة التج، الختبار التحصيل 
 ، تتباين الفروق في االستراتيجيات في تحسين التحصيل. القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي

استراتيجية  –استراتيجية خرائط المفاىيم  – SQ3Rاستراتيجية   -التدريب الكممات المفتاحية : 
 التحصيل. -التسميع الذاتي
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Abstract 

The present study aimed to identify the effectiveness of training on 

some Mnemonics Strategies in improving achievement level among 

female low-achievers in College of Education, Najran University, where 

the study sample consisted of (45) 3rd level students, and the tools 

utilized in this study are a questionnaire for surveying opinions about the 

topics of Educational Psychology Course, the pre and post achievement 

test in the course of Educational Psychology, the educational program 

including Mnemonics Strategies. Data was processed and analyzed using 

means, standard deviations, Mann-Whitney test and Nonparametric 

Wilcoxon. The study resulted that there were no statistically significant 

differences between the students of the experimental group and those of 

the control group in the post achievement test, there were statistically 

significant differences among the students in the experimental group in 

the pre and post achievement test in favor of the post one. and 

Differences in strategies differ in improving achievement in favor of the 

concept mapping strategy 

Keywords: Training,SQ3R Strategy, Concept Mapping, Self-

Rehearsal, Achievement.  

 

 

 

 

 



         د / عفاف عبد الاله عثمان            بعض إستراتيجيات التذكر  التدريب عمىأثر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 7102مرب ديس –جزء ثاني  –العذد العاشز   -  33 جمللذ ا      431

 

 مقدمة : 
المعرفة واالنفتاح الثقافي والمعرفي في ظل االىتمام بالميارات اإلنسانية المعقدة وثورة 

ت الحاجة ماسة وممحة إلى التطورات في فيم المغة أصبحمن خالل شبكات التواصل وفي ظل 
البحوث المعرفية التي تتناول تجييز المعمومات ومعالجتيا وكيفية تخزينيا في الذاكرة واسترجاعيا 

حد المحاور الرئيسية لمجال عمم أوقت الحاجة ، وما زال البحث في موضوع الذاكرة باعتبارىا 
ساعد الفرد عمى التذكر أو النفس المعرفي بيدف التعرف عمى العوامل التي من شأنيا أن ت

تسبب لو النسيان ، لما في ذلك من أىمية كبيرة في تعمم األفراد باعتبار الذاكرة تمعب دورا حيويا 
وىاما في عممية التعمم وباعتبارىا الركيزة األساسية لمعقل ومركزا لجميع العمميات واالتشطة 

 المعرفية لمفرد .

لذاكرة واالحتفاظ بالمعمومات وذلك من خالل ولمعقل البشري قدرة عمى تحسين أداء ا
مياراتو المعرفية في ممارسة مختمف االستراتيجيات لتحسين قدرة الذاكرة عمى الحفظ والتخزين 
واالسترجاع ، ولما كان النسيان مشكمة قائمة البد من التعامل معيا فقد لجأ عمماء النفس 

عمى التذكر واالحتفاظ بالمعمومات والقدرة عمى المعرفيين إلى تطوير استراتيجيات تساعد األفراد 
استدعائيا وقت الحاجة ، تعتمد جميع تمك االستراتيجيات عمى تشفير المعمومات والربط والتخيل 
ومن شأنيا أن تعمل عمى زيادة قدرة الفرد عمى التذكر ومساعدتو عمى االحتفاظ بالمعمومات 

 .( Kathleen, M. R.2009,2-19 أطول فترة ممكنة  )

أن الذاكرة ترتبط بعممية التعمم ارتباطا وثيقا  إلى (75-35،  2005غانم ) لذا فقد أشار
واالحتفاظ             فكالىما يتطمب وجود اآلخر وانو بدون تراكم الخبرة المتعممة ومعالجتيا 
-77,) ومنيم        بيا ال يمكن أن يكون ىناك تعمم ، عالوة عمى اتفاق العديد من الباحثين 

93 Anderson,G. 2004)  واالحتفاظ            عمى أن العوامل التي تؤثر في التذكر
 . Woolfolk , Aكده )أوىذا ما  ،واالسترجاع ىي نفسيا التي تؤثر في التحصيل واالكتساب 

أن عممية التذكر ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعمم حيث أن التعمم في بعض ( من 2007,309-312
انو إذا لم يتمكن المتعمم و ني احتفاظ المتعمم بالخبرات التي اكتسبيا في عممية التعمم معانيو يع

من االحتفاظ بالمعارف والخبرات التي اكتسبيا في عممية التعمم فان ذلك يدل بشكل كبير عمى 
 .عدم حدوث عممية التعمم 
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سعة استيعاب ومن ىنا جاءت الحاجة ممحة إلى تحسين قدرة الطالب عمى التذكر وزيادة 
الذاكرة لدييم كأحد األىداف الضرورية لمعممية التعميمية ولما ليا من تأثير كبير في رفع مستوى 

 تحصيميم وتحسين أدائيم األكاديمي والدراسي.       

 مشكمة الدراسة :
الحظت الباحثة من خالل تدريسيا لمقرر عمم النفس التربوي لفصول دراسية متكررة 

ي تحصيل الطالبات في مقرر عمم النفس بوجو خاص حيث أن متوسط التدني الواضح ف
( وىي %64.7يد في معظم الفصول الدراسية عن )درجاتين في مقرر عمم النفس التربوي لم يتزا

تم )            نسبة متدنية مقارنة بمتوسط درجاتين في كل المقررات التربوية التي يدرسونيا 
، نوي عمى مدار أربعة فصول دراسية(تقارير المقرر السالحصول عمى متوسط الدرجات من 

وىذا ما حفز الباحثة لمبحث عن إمكانية استخدام أساليب جديدة تسيم في رفع مستوى تحصيل 
 الطالبات منخفضات التحصيل، وتيسير عممية التعمم والتذكر األسرع لممعمومات ، وتعزز

العديد من الدراسات تشير إلى أن استخدام األكاديمي، ولما كانت نتائج  لممحتوى االستدعاء
الذاكرة يعزز النجاح وخاصة مع الطالب الذين يعانون من ضعف في مستوى  تقوية استراتيجيات

التحصيل والفشل في تذكر المواد الدراسية وذلك من خالل تحسين ذاكرتيم لممحتوى الدراسي 
(Mastropieri, M.A., & Scruggs, T.E., 2009 , 81-97 )،  وىذا ما سبق وأكدتو

-Scruggs, T.E., & Mastropieri, M.A.  ,1995, 219) نتائج دراسة نفس الباحثين
 نتج ، االجتماعية الدراسات مادة تعمم في التذكر الستراتيجيات الطالب استخدام من أن(  229
ائج دراسة المادة ، وكذلك نت بتمك المتضمنة والمفاىيم ، الدراسي المحتوى فيم في تفوقيم عنو
(Finn, B. ,  Metcalf, J.2007,238-244 والتي أوضحت أن استراتيجيات التذكر يصمح )

استخداميا مع مختمف التخصصات الدراسية ، كما أنيا تعالج الفشل التعميمي الذي يعاني منو 
بعض الطالب في تعمم بعض المواد الدراسية وخاصة مع الذين يعانون من مشكالت في تذكر 

 لمادة العممية .وفيم ا

 تساؤالت الدراسة:
أثارت الدراسة السؤال التالي: ىل يسيم التدريب عمي استراتجيات التذكر في تحسين 
التحصيل الدراسي لدى الطالبات منخفضات التحصيل في مقرر عمم النفس التربوية ، ويتفرع من 

 :  السؤال الرئيسي األسئمة التالية
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اختبار التحصيل  األداء البعدي لممجموعة التجريبية عمىبين األداء القبمي و ما الفروق  -1
 التربوي؟ النفس عمم لمادة

 المجموعة بين التربوي النفس عمم اختبار التحصيل لمادة في األداء عمىما الفروق  -2
 ؟    بعد التدريب التجريبية والمجموعة الضابطة

ي تحسين مستوى التحصيل ىل تتباين الفروق في استراتيجيات التذكر الثالثة المستخدمة ف -3
 لدى الطالبات منخفضات التحصيل ؟

 ىدف الدراسة :
مستوى التحصيل لدى طالبات كمية التربية بجامعة تحسين تيدف الدراسة الحالية إلى 

الطالبات منخفضات التحصيل من خالل التدريب عمي بعض التحصيل. اتنجران منخفض
 التسميع(  –خرائط المفاىيم  – SQ3R) استراتيجيات التذكر

 أىمية الدراسة :
 تتمخص أىمية الدراسة في النقاط التالية :

استراتيجيات التذكر وىو  تتطرق الدراسة ألحد المفاىيم التي تيتم بالطالب الجامعيين -1
 ومستوى التحصيل لدييم .

توجيو نظر المسئولين بالجامعات إلى ضرورة تبني مفيوم استراتيجيات التذكر بصفة عامة  -2
، إستراتيجية خرائط المفاىيم والتسميع بصفة خاصة وتفعيل تمك  SQ3Rتيجيات واسترا

االستراتيجيات بشكل اكبر واالستفادة منيا في رفع مستوى تحصيل الطالبات بشكل عام 
 التحصيل بوجو خاص . اتوالطالبات منخفض

م تعد ىذه الدراسة مؤشرا إلجراء دراسات أخرى فيما يتعمق بالكشف عن اثر استخدا -3
 اتاستراتيجيات التذكر المشار إلييا بالدراسة في تحصيل الطالبات بشكل عام ومنخفض

 التحصيل بشكل خاص.
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 مصطمحات الدراسة :
الفنيات كالحوار والمناقشة والعمل في من  مجموعةتشير الدراسة إليو عمى أنو  : التدريب

 وجميعيا تيدفمتنوعة. أخرى وأنشطة مجموعات وأوراق العمل المتعمقة بموضوعات التدريب 
في مادة عمم  التحصيل اتبجامعة نجران منخفض التربية كمية إلى رفع مستوى تحصيل طالبات

 .النفس التربوي

(عمى أنيا تمك االستراتيجيات 271-225، 2003يعرفيا إبراىيم )استراتيجيات التذكر : 
معالجة إلى معمومات  التي من شأنيا أن تعمل عمى تحويل المعمومات من مجرد معمومات غير

قابمة لمفيم واالستيعاب إضافة إلى تعزيز االحتفاظ بتمك المعارف والمعمومات ، ويبرز دورىا 
وتعرف ، بشكل اكبر لدى الطالب منخفضي التحصيل والذين يعانون من صعوبات في التعمم 

نشيط الذاكرة عمى أنيا الطرق واألساليب التي تستخدميا الطالبة منخفضة التحصيل لت إجرائيا
 واكتساب القدرة عمى استرجاع المعمومات. 

وىي إستراتيجية تساعد الطالب عمى التفكير في النص الذي  : SQ3Rإستراتيجية 
من االستراتيجيات التي يستفيد منيا الطالب وتعد يقرؤونو وتصنف عمى أنيا إستراتيجية لمدراسة 

وىي عبارة عن اختصارات لخمس خطوات  في تنشيط ذاكرتيم ومراجعة ما يقرؤونو واستيعابو
 ،  التسميع Recite،  القراءة  Reading،  اسأل Question،  ابحث Surveyىي 

ReviewالمراجعةReijners, P. B. G., Kester, L., Wetzels, S. A. J., 
&Kirschner, P. A.2012 )) . 

ات في صورة التسميع وتشير إلى ممارسة الفرد لممعمومات عدة مر  إستراتيجية التسميع :
التكرار          الذىني أو الصريح من خالل تكرار تمك المعمومات بصورتيا األصمية سواء 

الشفوي أو الكتابي ثم تحويميا إلى مستوى أعمق من التجييز يعتمد عمى الفيم مما يزيد من 
 2005غانم )  ( ، ويعرفيا 159،  2012فرصة االحتفاظ بيا في الذاكرة .) فرغمي ؛ عثمان 

عمى أنيا محاولة الطالب استذكار ما درسو جيرًا وبشكل متكرر دون النظر إلى المادة  (35،
الدراسية )غيبًا( مما يؤدي إلى ترسيخ األفكار الميمة وتحويميا من الذاكرة قريبة المدى إلى 

اكرتيا عمى أنيا طريقة تستخدميا الطالبة لتنشيط ذ وتعرف إجرائيا، الذاكرة بعيدة المدى 
 ومساعدتيا عمى التسميع واالستذكار وبالتالي فيم المادة الدراسية واستيعابيا.
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عبارة عن رسوم تخطيطية ثنائية البعد، توضح العالقات إستراتيجية خرائط المفاىيم : 
الفرع ويتم تنظيم  المتسمسمة بين مفاىيم فرع من فروع المعرفة والمستمدة من البناء اليرمي ليذا 

)األكثر عمومية وشمولية(  مفاىيم بطريقة متسمسمة ىرمية، بحيث يوضع المفيوم الرئيسي ىذه ال
في أعمى الخريطة ثم تندرج تحتو المفاىيم الفرعية )األقل عمومية( في المستويات التالية مع 

 .Rotter, K. M( ، ويعرفيا )17،  2011وجود روابط توضح العالقات بينيا)العمري، 
نوع من الرسوم البيانية المنظمة التي تيدف إلى تسميط الضوء عمى العالقات ( عمى أنيا 2009

وتعرف ، بين المعمومات وربط المفاىيم ببعضيا عن طريق الكممات التي تصف العالقة بينيا
في ىذه الدراسة عمى أنيا مجموعة اإلجراءات التي استخدمتيا الباحثة في تدريس بعض  إجرائيا

دة في البرنامج حيث تم تنظيم المفاىيم بطريقة متسمسمة ىرمية مع موضوعات المقرر المحد
 .وجود روابط توضح العالقات بينيا

يشير إلى مستوى من الميارة والحذق والكفاءة في الميدان األكاديمي سواء  التحصيل:
( عمى انو مجموعة 117، 2013يعرفو )المحاسنة ، و بصفة عامة أو في ميارة بعينيا ، 

والميارات المكتسبة من قبل المتعممين كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة دراسية محددة المعمومات 
عمى االختبار  ةالطالب عمى أنو الدرجة التي تحصل عمييافي الدراسة الحالية   ويعرف إجرائيا، 

 التحصيمي المعد في الدراسة .

 حدود الدراسة :
 بالحدود التالية :تتحدد الدراسة الحالية 

 مادةن يدرسالالتي  التجريبية والمجموعة ابطةضال المجموعةوىي طالبات  : شريةحدود ب -
 نجران. بجامعة التربية يةمك في التربوي النفس ممع

 ىـ 1437/1438الجامعي عامتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لم:حدود زمانية -

 :يىو الدراسة  في ايدامخاستم ت التيالدراسة باألدوات  نتائج تتحدد:  حدود موضوعية -
 .) واالختبار التحصيمي المقترح التدريبي البرنامج
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 اإلطار النظري:
يتساءل الكثيرون لماذا يختمف الناس بعضيم عن بعض في تذكر المعمومات أو  ربما

نسيانيا ؟ وىل بإمكاننا تحسين أداء الذاكرة ؟ ولعل تمك التساؤالت وغيرىا ىي ما جعل االىتمام 
بدراسة الذاكرة اإلنسانية باعتبارىا مخزن معرفتنا بالعالم من حولنا بما فيو من حقائق اكبر 

 )  (152 ,2013 ( ، والذاكرة كما يشير34، 2012أبو لطيفة ،)ومعمومات ومعتقدات وغيرىا 
Mustafa, K.Murset. A., كعممية  تعني حفظ الفرد لألشياء التي تعمميا من فترة وىي في

حدى عمميات التفكير من حيث تذكر الحقائق والتمكن منيا واكتساب معمومات رأي جيمفورد إ
عمى أنيا العممية العقمية التي يتم بيا  (2000،54قطامي ؛ قطامي  )كما يشير إلييا ، مميزة 

، تسجيل وتخزين واسترجاع الخبرات الماضية التي مرت بالفرد في أي مرحمة من مراحل حياتو 
تفق عمى أن الذاكرة يلباحثين لموضوع الذاكرة إال إننا نجد أن معظميم ورغم اختالف تناول ا

عممية عقمية تتمثل وظيفتيا األساسية في استقبال المعمومات وتخزينيا واالحتفاظ بيا ثم 
 ؛.Nicole, Mاسترجاعيا في صورة استجابات ، وأشار العديد من الباحثين فيدراساتيم )

Kathleen, M. R.2009  ؛Karger, AG., Basel 2006  2005 ؛غانم2003؛ إبراىيم 
 الفرد عمى التذكر أشكال متعددة ىي :  ( أن لقياس قدرة

 Recall( االستدعاء : 1)

ىو تذكر لممعمومات والخبرات السابقة ولكنو غير محدود بوقت وقوعو كأن يطمب من 
زمن ، ويتم استدعاء تمك المتعمم أن يعيد ذكر أو أداء ما تعممو واحتفظ بو بعد مرور فترة من ال

االستجابات التي تعمميا الفرد في السابق دون الحاجة إلى وجود المثيرات األصمية أو المواقف 
 التي أدت إلى تعمم تمك االستجابات وتخزينيا .

 Recognition( التعرف : 0)

ويتمثل في قدرة الفرد عمى فصل المعمومات التي سبق لو التعرض إلييا من وسط  
ة من المعمومات المتنوعة ،ويعتبر التعرف أيسر بطبيعتو من االستدعاء فقد يعجز الفرد مجموع

 عن استدعاء اسم أو مكان أو قصيدة ولكنو يستطيع التعرف عمى تمك األشياء.
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 ( االحتفاظ )إعادة التعمم( : 3)

م ويشير إلى احتفاظ الفرد بجزء من المعمومات التي تعمميا لفترة زمنية معينة ، ويت
اختبار مدى تأثير إعادة التعمم عندما يطمب من الشخص تعمم ميمة معينة أو شيئًا معينًا وبعد 
مرور فترة زمنية بسيطة تسمى فترة راحة ثم يطمب من الفرد إعادة ما سبق حفظو من قبل وتعممو 

دد فإذا وجد أن عممية التعمم في المرة الثانية استغرقت وقت أقل من المرة األولى ، وأن ع
ن قل عدد المحاوالت التي احتاجيا  األخطاء التي حدثت في المرة الثانية أقل من المرة األولى وا 
الفرد في المرة الثانية إلتمام عممية التعمم ، فان ىذا النقص في الوقت المطموب لحفظ الميمة 

ومؤشر قوي وتعمميا والنقص في عدد األخطاء وعدد المحاوالت الالزمة لمحفظ والتعمم يعد دليل 
 عمى استمرار االحتفاظ.

 Discriminationز   التميي( 4)

وفيو يحدد المتعمم االستجابات أو المعمومات األكثر صحة من حيث ارتباطيا بالمادة 
المطموب استرجاعيا )و سـبق عرضيا عميو في موقف التعمم( وذلك من بين استجابتين أو أكثر 

 الخصائص.تتشابو مع االستجابة الصحيحة في بعض 

كما اتفق معظم عمماء النفس المعرفي عمى أن الذاكرة ترتبط في دراستيا بثالث 
 عمميات رئيسية ىي : 

 Encoding( التشفير ) الترميز ( : 1)

 2005وىي عممية ذات تأثير جيد لالنتباه لألشياء والمعارف المتعممة كما يرى غانم ، )
استراتيجيات الفيم واالستيعاب لتمك المعارف وىي ( والتركيز عمييا بشكل فعال مما يوفر 42، 

تعد أولى العمميات التي يمارسيا الفرد بعد عممية إدراك عناصر المعمومات التي يتعرض ليا في 
المواقف المتنوعة بعد استقبال المنبيات الحسية المرتبطة بالعالم الخارجي من خالل المستقبالت 

الت وتغيير شكميا ومعالجتيا إلى مجموعة من الصور أو الحسية المختمفة ثم تحويل تمك المدخ
الرموز وتحويميا إلى شفرات ليا مدلوالت خاصة بتمك المعمومات ، ويجب لفت االنتباه إلى أن 
المعمومات التي ال يتم ترميزىا أو تشفيرىا ال تدخل في المعالجة المعرفية التي تقوم بيا الذاكرة 

 .  العاممة وال تعد جزء من خبرتنا
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 Storage( التخزين : 0)

وتشير تمك العممية إلى االحتفاظ بالمعمومات بالذاكرة بطريقة تجعل المعمومات منظمة 
 وجاىزة لالستخدام وقت الحاجة إلييا وذلك بعد معالجتيا وتحويميا إلى تمثيالت عقمية معينة .

 Retrieval( االسترجاع : 3)

السابقة التي تم ترميزىا وتخزينيا في الذاكرة  ويقصد بيا استدعاء أو استرجاع المعمومات
الدائمة عند الحاجة إلييا لالستفادة منيا في التعامل مع المواقف والمثيرات المختمفة ، وتتوقف 
عممية استرجاع المعمومات من الذاكرة طويمة المدى عمى مدى قوة آثار الذاكرة وعمى مستوى 

 لمناسبة ليا .تنشيط المعمومات فييا وتوافر المثيرات ا

 Nicole, M. 2013؛ 2012؛ فرغمي ؛ عثمان Kathleen, M. R.2009؛  2005) غانم ، 
 (. 2015؛ رمضان ؛ الشحات ، 

ويعد نموذج التجييز أو معالجة المعمومات من أىم النماذج المعرفية التي تناولت تفسير 
تيا تسيم بشكل واضح ( أن تجييز المعمومات ومعالج43، 2005الذاكرة ، حيث يرى )غانم ، 

في تيسير عممية التعمم  وتذكر المعمومات بشكل أسرع ، مما يجعل عممية التعمم ذات معنى ، 
( أن طريقة معالجة الشخص لممادة العممية وكيفية (Landsberger , J 2006كما يضيف 

لممعمومات ،  استقباليا وتجييزىا وتخزينيا ليا أىمية كبيرة في تحديد معدل التذكر أو االسترجاع
ويعنى نموذج معالجة المعمومات في بحث وتوضيح الخطوات التي يسمكيا األفراد في جمع 

 . (127،  2009رىا )المولد، المعمومات وتنظيميا وتذك

ويركز  Fergus Craik & Robert Lockوينسب ىذا النموذج إلى "كريك، لوك" 
ون االقتصار عمى أبنية الذاكرة نفسيا بصفة أساسية عمى أسموب تجييز المعمومات بالذاكرة د

سواء قصيرة أو طويمة المدى وأشار الباحثان في ىذا النموذج إلى ثالثة مستويات لمعالجة 
 المعمومات ىي : 

والذي يتم فيو فقط تحميل خصائص المثير المادية والحسية  المستوى الحسي السطحي : -1
 وى بصعوبة .ويتذكر الفرد المعمومات التي عولجت في ىذا المست

عطائيا مسميات معينة تتفق مع  المستوى المتوسط : -2 ويتم فيو التعرف عمى المثيرات وا 
 خصائصيا .
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والتي تعالج عنده المعمومات تبعًا لمعانييا وداللتيا ، والمفردات  المستوى العميق : -3
يان والمعمومات التي يتم تذكرىا بصورة أفضل وأسيل وتكون أقل احتمااًل ألن تتعرض لمنس

بالمقارنة بتمك التي تعالج عند مستوى سطحي ، وتعتمد معالجة المعمومات في أي مستوى 
 كل مستوى .  من المستويات الثالثة عمى طبيعة المعمومات والوقت المتاح لممعالجة في

أننا كمعممين محاصرين في ميمة التدريس   Rotter, K. M. (2009,2-16ويرى )      
ة األساسية ليست ىي مجرد توفير المعمومات والميارات والمفاىيم بقدر ما وربما ننسى أن القضي

تكون كيفية اختيار طرق تعزيز الذاكرة والتذكر الفعال واستخدام استراتيجيات تحسين وتقوية 
الذاكرة والتي من شأنيا أن تعزز نجاح الطالب في العممية التعميمية وخاصة الذين يعانون من 

الدراسية واالحتفاظ بيا في الذاكرة ، وىذا ما أثبتتو نتائج العديد من الدراسات  صعوبة تذكر المواد
( من أن استخدام 2005؛ غانم ، Yates, G. 2005 ؛   Kathleen, M. R.2009منيا)

استراتيجيات التذكر وما تشممو من تنظيم لممعمومات إلى مجموعات ذات معنى يسيم في تدريب 
نظيم والمراقبة والتخطيط إضافة إلى تعزيز االستدعاء لممحتوى المتعممين عمى ميارات الت

 األكاديمي وتدعيم اتجاىات المتعممين نحو المواد الدراسية . 

( أن استراتيجيات التذكر من شأنيا أن تعمل عمى 225، 2003 ،ويضيف )إبراىيم
ستيعاب إضافة تحويل المعمومات من مجرد معمومات غير معالجة إلى معمومات قابمة لمفيم واال

إلى تعزيز االحتفاظ بتمك المعارف والمعمومات ، ويبرز دورىا بشكل اكبر لدى الطالب 
 منخفضي التحصيل والذين يعانون من صعوبات في التعمم.  

           وقد تعددت استراتيجيات التذكر وتنوعت طبقا لمفيوم كل منيا وفاعميتيا 
من الدراسات تمك االستراتيجيات عمى مختمف أنواعيا وأسموب تنفيذىا ، وقد تناولت العديد 

،  2012 فرغمي ، عثمان؛ 2011؛ حوراني ،  2003؛ إبراىيم ،  2015)رمضان ؛ الشحات 
( ومن ابرز تمك االستراتيجيات عمى سبيل المثال ال 2014؛ البتال ،  2014المقداد ؛كناعنة، 

 الحصر :
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، استراتيجية المكان ، الحروف األولى ، الخرائط )استراتيجية الحروف المصورة كمساعدة تذكر
العقمي ،          المفاىيمية، استراتيجيات ما وراء الذاكرة ، استراتيجية التأمل أو التصور 

إستراتيجية التصور الحسي ، إستراتيجية التشفير المفظي ، استراتيجية القافية ، استراتيجية اإلبدال 
الكممة               ، استراتيجية الخرائط الذىنية ، استراتيجية ، استراتيجية الكممة الوتدية 

 المفتاحية ، ..(

وقد ركزت الباحثة في البحث الحالي عمى دراسة بعض ىذه االستراتيجيات والتي من 
وجية نظر الباحثة من ابرز االستراتيجيات التي تستخدم المستويات المعرفية العميا في التعمم  

لفيم والتفكير وتكرار المعمومات بصورتيا األصمية ثم تحويميا إلى مستوى حيث تعتمد عمى ا
أعمق من التجييز يعتمد عمى الفيم مما يضمن بالفعل انتقال تمك المعمومات إلى الذاكرة طويمة 

 المدى ، مما يتناسب مع طبيعة المرحمة الجامعية وتتمخص تمك االستراتيجيات في :

 :  SQ3Rإستراتيجية 
تراتيجية تجعل التعمم أكثر فعالية من خالل تكرار األفكار الرئيسية لمحصول وىي اس 

عمى فيم أعمق وىي نظام لمقراءة و التعمم ، ينصح باستخدام تمك اإلستراتيجية لزيادة تذكر 
المعمومات واألىداف وىي تزيد من سرعة استيعاب الطالب وتنمية ميميم لمدراسة ، وىي من 

ة عمى القراءة الفعالة التي تتميز بالتركيز والتفكير العميق في المادة المقروءة االستراتيجيات القائم
(Fisher, D., Frey, N, 2004 ؛Landsberger , J .  2006  ؛  Kathleen, M. 

R.2009 وىي من االستراتيجيات التي يستفيد منيا الطالب في 2012عثمان  و؛ فرغمي )
 ,McDaniel, M.Aاستيعابو وىي غالبا كما يشير )تنشيط ذاكرتيم ومراجعة ما يقرؤونو و 

Howard, D.C, Einstein, G.O. 2009, 516-522 )  تصنف عمى أنيا إستراتيجية
لمدراسة تساعد الطالب عمى كيفية القراءة والتفكير ، وتتطمب تمك اإلستراتيجية من المعمم أن 

، تى يصبحوا قارئين جيدينمسة ليا حيوضح لطالبو ضرورة أن يقوموا بممارسة الخطوات الخ
إضافة إلى أنيا تتطمب من المعمم أن يحسن اختيار النص الذي يمكن لمطالب أن يقرأه ويستوعبو 
باستخدامو لمخطوات الخمس ، كما ينبغي عمى المعمم أن يساعد طالبو عمى كيفية التطبيق 

مك ( ، وتتضمن ت Fisher, D., Frey, N, 2004,416-433الجيد لإلستراتيجية )
 ,McDaniel؛ 2012عثمان  و ؛ فرغمي Lisa ,B. 2010اإلستراتيجية خمس خطوات ىي )

M.A. 2009   ؛Landsberger , J . 2006:) 
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(S   )Survey : أي قم بجمع المعمومات الالزمة واقرأ المقدمة والممخص إن وجد وركز  ابحث
 عمى مالحظة أىم النقاط المذكورة.

 (Q  )Question : ويل العناوين المكتوبة بالخط العريض إلى أسئمة ، ووضع أي تح اسأل
 أسئمة تتعمق بالمعمومات الواردة في الدرس والفقرات والمصطمحات الرئيسية. 

 (R  )Reading  : قم بقراءة كل جزء من المعمومات بعناية عمى حدة من وضع  القراءة
اسبة ليا مع االىتمام بفيم األسئمة التي تم طرحيا في الحسبان والبحث عن اإلجابات المن

 النص والتأكيد عمى استرجاع المعمومات اليامة . 

 (R  )Recite : أي جعل ذىنك يركز عمى الحفظ والتعمم كمما قرأت وقم بتسميع  التسميع
إجابات األسئمة التي تم طرحيا سابقا بصوت عال لضمان الفيم، وراجع ما قرأتو وحفظتو 

 د أن تجيب وتتذكر ىذا الجزء أواًل .وال تنتقل إلى اآلخر إال بع

 (R  )Review : راجع األسئمة واإلجابات بعد االنتياء من كل وحدة ورتب تنظيمك  المراجعة
الذىني وابدأ في ربط ما تعممتو بأشياء مألوفة بالنسبة لك وتثير اىتمامك حيث من شأن 

 والتعمم .  المراجعة التأكيد عمى المعارف التي اكتسبتيا من خالل الدراسة

 2012عثمان ،  فرغميو؛  Reijners,et.al 2012بما يمي  ) االستراتيجيةوتتسم ىذه 
 (   :Landsberger , J . 2006؛  

 إستراتيجية لمقراءة المعتمدة عمى الميارات . -

تستخدم بنجاح في تدريس المواد الدراسية المعتمدة عمى النصوص والممتمئة بالمفاىيم  -
 يفات .والمعمومات والتعر 

 تتسم بالمرونة حيث يمكن توظيف خطواتيا حسب الوقت الذي ستجرى فيو . -

 تنمي قدرة الطالب عمى التنبؤ والتفكير اإلبداعي وتشجع لديو ميارة حل المشكالت . -

 تعزز التواصل العممي والحوار والمناقشة بين الطالب والمعمم . -

 يكون الطالب فييا محور التعميم والتعمم . -

 لمستمر لممتعمم ومتابعتو خطوة بخطوة .التقويم ا -
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وقد اشتق الباحثين في مجال الذاكرة والعمميات المعرفية  من تمك اإلستراتيجية بعض 
 SQ4Rاالستراتيجيات األخرى التي تساعد عمى التذكر وتحسين مستوى الذاكرة مثال استراتيجية 

)       حدة يطمق عمييا بإضافة خطوة وا SQ3Rالتي تتشابو في خطواتيا مع استراتيجية 
Reflect  أي ربط النص بالمعرفة السابقة وىي تشير إلى التركيز واالنتباه لما تم قراءتو وتعممو )

ستراتيجية وىي إحدى االستراتيجيات المشتقة أيضا  PSQ5Rوربط محتواه بالمعرفة السابقة ، وا 
لمخطوات التي يتبعيا  وىي تعد أكثر تطورًا وتتضمن توضيح أكثر   SQ3Rمن إستراتيجية 

 – Reduce( ، ")اليدف Projectخطوتين وىما  بإضافةالطالب في التذكر أو التعمم 
Record . ) التسجيل الموجز لإلجابات(" 

  Rehearsal Strategyإستراتيجية التسميع الذاتي  : 
لصريح من وتشير إلى ممارسة الفرد لممعمومات عدة مرات في صورة التسميع الذىني أو ا      

خالل تكرار تمك المعمومات بصورتيا األصمية سواء التكرار الشفوي أو الكتابي ثم تحويميا إلى 
في الذاكرة         مستوى أعمق من التجييز يعتمد عمى الفيم مما يزيد من فرصة االحتفاظ بيا 

. 

ات (" التسميع العمني أو الصريح لممعموم194-187،  2003وُيقصد بيا النشواتي ) 
المراد االحتفاظ بيا. ويساعد ىذا التسميع عمى تنظيم المادة المتعممة، ويجعميا أكثر وضوًحا، 
ويضفي عمييا معنى، األمر الذي ييسر من عممية استرجاعيا عند الحاجة إلييا. وىذه 
اإلستراتيجية سيمة التعمم وقابمة لمتطبيق عمى مدى واسع من األشخاص، فعمى سبيل المثال 

 تخداميا مع التالميذ العاديين وكذلك المتأخرين دراسيا، وأيًضا ذوي صعوبات التعمم.يسيل اس

( أنيا محاولة الطالب استذكار ما درسو جيرًا  57-35،  2005ويضيف غانم ) 
وبشكل متكرر دون النظر إلى المادة الدراسية أي بطريقة غيبية دون الرجوع إلى النص أو 

ألفكار الميمة وتحويميا من الذاكرة قريبة المدى إلى الذاكرة بعيدة المصدر مما يؤدي إلى ترسيخ ا
 المدى ،وبما يضمن االنتباه الفعال بدال من مجرد التمقي السمبي .
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إن استخدام تمك اإلستراتيجية يتطمب   Kathleen, M. R. ( 2009,2-19ويرى )
ت عديدة ، والقدرة عمى تركيز توافر ميارات معينة لدى الطالب ومنيا القدرة عمى قراءة النص مرا

االنتباه ، إضافة إلى القدرة عمى استدعاء المعمومات دون رؤيتيا من خالل شاشة العرض أو 
جياز الكمبيوتر كماأن ميارة طرح األسئمة عمى ما تم قراءتو ، وتسميع ما تم قراءتو بطريقة 

 في التعمم .     جيرية تعد أيضا من الميارات اليامة إلستراتيجية التسميع الذاتي

 إستراتيجية خرائط المفاىيم :
وىي إحدى االستراتيجيات التي تمعب دورا ميما في تنظيم وضبط عممية التعمم من خالل 
الربط التسمسمي بين المفاىيم المرتبطة بالمادة الدراسية مما يسيل استيعاب المادة الدراسية 

معرفة السابقة لدى الطالب عن موضوع ما وتحقيق التعمم ذو المعنى ، وىي تستخدم لتقييم ال
 (.350-2012،332)طالفحو،وتقويم معرفتيم وفيميم لممفاىيم الجديدة 

ويمكن لممتعمم من خالل تمك اإلستراتيجية تحويل أي نص يراد تذكره إلى خارطة  
مفاىيمية تربط بين مفاىيم النص وفق عالقات منظمة وذات داللو واضحة، وىي بدورىا تفيد في 
وضع المتعمم في أعمى درجات التركيز من خالل تحويل المادة المكتوبة إلى تنظيم يسيل 

 ( .,Buzan, T.; Buzan, B. 2006استيعابو ومن ثم تذكره )

 ,Odom (635-615 ,2001 )( ؛350 -2012،332)  طالفحويصف كل من و  
A.  K. في  متضمن ني مفيوممعا من مجموعة لتمثيل مخططة أداة" بأنيا المفاىيمية الخريطة 

 التي الرئيسية األفكار من القميل العدد الطالب والمدرسين من لكل لتوضح القضايا من إطار
 التي الطريق البصرية خريطةيي ف معينو، تعميمية ميمة أية أجل من يركز عمييا أن يجب

 وىي ياالقضا في المفاىيمي معان ربط أجل فييا من نسير أن يمكن التي الممرات بعض توضح
 الجديدة بتصنيف المفاىيم يقوم المعنى ذا التعمم أن وبما تعممو، تم لما بتمخيص تخطيطي تمدنا
 أن بمعنى الشكل، ىرمية تكون أن ينبغي الخريطة المفاىيمية فإن وأشمل أوسع مفاىيم تحت

 راألكث تحتيا المفاىيم وتندرج الخريطة، قمة في تكون أن ينبغي ألشملاو  المفاىيم األعم
 شمولية.  واألقل خصوصية
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 Phillip, J., Laurel.P., and Jeffrey D. K. ((2015,1049-1061ويوضح 
تمك االستراتيجيو واستخداميا عمى نطاق واسع في الدراسات النظرية  إال أنيا  شيوعانو رغم 

المفاىيم  كانت قميمة لمغاية في الدراسات التجريبية وأشار إلى المراحل التي يتطمبيا بناء خريطة
وىي: تحديد الموضوع والتركيز عميو، التعرف عمى المفاىيم العامة وأىميتيا ، ترتيب المفاىيم 
ىرميا من المفاىيم العامة إلى األكثر تحديدا، إضافة روابط أو وصالت لتشكيل خريطة أولية ، 

يم ببعضيا إضافة عبارات تمثل روابط تصف العالقات المتنوعة ، البحث عن روابط تصل المفاى
 في النطاقات الفرعية المختمفة. 

فائدة خرائط المفاىيم لكل من  Amparo, B. P.,  et. al,(2011,81-102ويمخص )
الطالب والمعمم في أنيا بالنسبة لمطالب فيي تمكنيم من إدراك المفاىيم والعالقات فيما بينيا ، 

دىم في ربط المعرفة الجديدة مع القديمة وتنظيم والتمييز بين المفاىيم من خالل أىميتيا ، كما تفي
، وتقييم عممية التعمم وتوسيع معارفيم إضافة إلى تطوير ميارات االتصال من خالل عرض 
الخرائط المفاىيمية ومناقشتيا ، أما بالنسبة لممعممين فيي ال تقل أىمية حيث أنيا تمكنيم من 

المعقدة وتبسيطيا لمطالب ، كما تساعدىم تعميم الطالب كيفية التعمم بالفيم ، وتحميل األفكار 
 .عمى تشجيع األنشطة الطالبية وتنظيم المواد التعميمية

 الدراسات السابقة : 
إلى التحقق التجريبي من تأثير استخدام إستراتيجية التنشيط ( 0222دراسة غانم )ىدفت 

كاديمي لدى الطالب الذاتي لمذاكرة بطريقتي مساعدات التذكر وقادحات الذاكرة في التحصيل األ
( طالًبا وطالبة ، وقد أظيرت النتائج 189غت ) الجامعيين ، استخدمت ليذا الغرض عينة بم

وجود تأثير موجب ودال إحصائيا الستخدام إستراتيجية التنشيط الذاتي لمذاكرة بطريقة قادحات 
ادحات ، كما مجموعة الطالب الذين استخدموا ىذه الق صالحالذاكرة في التحصيل الدراسي ل

أشارت النتائج وجود تأثير موجب ودال إحصائيا إلستراتيجية تنشيط الذاكرة بطريقة مساعدات 
مجموعة الطالب الذين استخدموا طريقة الدراسة القائمة  لصالحالتذكر في التحصيل الدراسي 

 .عمى الفيم واالستيعاب 
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لية الممتدة الستخدام الفعا McDaniel, M.A, et.al. (2009:)دراسة تناولت بينما 
فعالية  الدراسةنتائج  ، وأثبتت)القراءة والتسميع والمراجعة ( في التعمم والتحصيل  3Rاستراتيجية 
في زيادة قوة الذاكرة والقدرة عمى استرجاع و ( في التحصيل الفوري والمؤجل 3Rاستراتيجية )

 المعمومات .  

)البحث         بخطواتيا الستة SQ4Rإستراتيجية  :Lisa, B.  (2010)وتناولت دراسة
وتوضيح الغرض منيا ووصف أىمية  (المراجعة –التسجيل  –التسميع  –القراءة  –السؤال  –

كل خطوة في اإلستراتيجية ودور اإلستراتيجية في تعمم الطالب وفيميم لما يتم قراءتو وتعممو 
م تطبيق اإلستراتيجية عمى ومدى االستفادة من تمك اإلستراتيجية في مراجعة االختبارات وت

( طالب ، وأوضحت النتائج أن استخدام 109مجموعة من طالب المرحمة الثانوية بمغ عددىم )
الطالب لتمك الخطوات باستمرار يمكنيم بالفعل من الحفاظ عمى المعمومات الموجودة بالعقل ، 

دماج المعارف والميارات والخبرات مع ما ىو موجود بالفعل في  بنيتيم المعرفية             وا 

ىدفت إلى تطوير تعمم المفردات في Kristina, C. D.  ( 2010)دراسة كما نجد أن 
المغة االنجميزية من خالل استخدام استراتيجية الكممة المفتاحية لتعزيز التذكر لعينة من الطالب 

ثانوية وكشفت ( طالب في المرحمة ال103المعوقين وغير المعوقين وتكونت عينة الدراسة من )
النتائج أن أداء الطالب الذين استخدموا استراتيجية تعزيز التذكر في كافة الصفوف كانوا أفضل 

 في األداء مقارنة بزمالئيم الذين تعمموا بالطريقة التقميدية .  

إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية الخرائط الذىنية في (  0211(دراسة حوراني وىدفت
التاسع في مادة العموم وفي اتجاىاتيم نحو العموم في المدارس الحكومية  تحصيل طمبة الصف

طالب وطالبة. أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  (117)تكونت عينة الدراسة من 
لمتوسطات عالمات الطمبة تعزى لطريقة التدريس، كما وجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمجنس 

 ناث.بين متوسطات عالمات الذكور واإل
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إلى التعرف عمى التأثير المثالي Reijners, P. B. G.,et.al. (2012 )دراسةوىدفت 
( في التعمم من النصوص التعميمية وتكونت عينة الدراسة من SQ3Rالستخدام استراتيجية )

،وتم تصميم ثالث مجموعات بطريقة عشوائية لمقارنة ( طالب من طالب المدرسة الثانوية 60)
( ولدييا معرفة 3Rجيات لمتعمم تتمثل في )مجموعة تتعمم باستخدام استراتيجية)ثالثة استراتي

(، ومجموعة ضابطة تستخدم استراتيجية 3Rسابقة ، مجموعة تتعمم باستخدام استراتيجية )
وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن المشاركين الذين يمارسون القراءة (  –القراءة  –"القراءة 

عمومات معروفة لدييم من قبل سوف يتفوقون في االحتفاظ ( مع مSQ3Rاستراتيجية )
 بالمعمومات عن أولئك الذين يمارسونيا في ظل شروط أخرى 

ىدفت ىذه الدراسة  إلى تقييم مدى فاعمية برنامج فقد  (0210(لطيفة دراسة أبوأما 
بة كمية تدريبي مقترح لتنمية القدرة عمى التذكر في مادة عمم النفس التربوي عمى تحصيل طم

( طالبا ، تم 58التربية بجامعة الباحة في المممكة العربية السعودية ، وبمغ عدد أفراد العينة )
تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ولتحقيق ىدف البحث قام الباحث ببناء برنامج تدريبي 

ات داللة وأظيرت النتائج وجود فروق ذ،يستند إلى النظرية المعرفية استغرق تطبيقو شيرين
إحصائية بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية والضابطة عمى االختبار التحصيمي لصالح 
المجموعة التجريبية ، مما يدل عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح لتنمية القدرة عمى التذكر 

 وأثره االيجابي عمى تحصيل الطمبة .

ثر استخدام إستراتيجية خرائط  إلى الكشف عن أ (0210 (طالفحو دراسةوىدفت  
المفاىيم في التحصيل المباشر والمؤجل لطالب الصف السادس األساسي في مبحث الجغرافيا. 

ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد مادة تعميمية وفق إستراتيجية ، ( طالباً  66تكونت العينة من ) 
طالب في وحدة )البيئة( في مبحث خرائط المفاىيم، واختبار لقياس التحصيل المباشر والمؤجل لم
وأظيرت النتائج وجود فروق دالة ، الجغرافيا ، وقد تمتعت األداتان بدالالت صدق وثبات مقبولة

إحصائيا في التحصيل المباشر والمؤجل بمستويات )التذكر، الفيم، التطبيق( والتحصيل المباشر 
لمتدريس باستخدام إستراتيجية  والمؤجل بشكل عام، ولصالح المجموعة التجريبية التي خضعت

 خرائط المفاىيم. 
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اثر إستراتيجية التساؤل الذاتي ( : 0213دراسة نيابة )
طُـبق البحث عمى و في تنمية بعض ميارات الفيم القرائي لدى طالب الصف الثاني المتوسط ، 

توصمت نتائج و في محافظة بابل.  ( طالًبا من الصف الثاني المتوسط60عينة بمغ حجميا )
( في التحصيل البعدي في 0٠05الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ميارات الفيم ، بعد ضبط التحصيل القبمي لصالح طالب المجموعة التجريبية. ووفًقا لتمك 
ت الفيم القرائي لدى النتائج يمكن القول أن إستراتيجية التساؤل الذاتي أثرت في تنمية ميارا

ثارة انتباىيم لمدر  سالطمبة مقارنة بالطريقة التقميدية مما زاد من دافعتييم وا 

إلى تقييم فاعمية استخدام إستراتيجية الكممة المفتاحية  (0212البتال ) دراسةكما ىدفت 
ونت في تدريس الكممات االنجميزية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم في المرحمة المتوسطة. وتك

تمميذًا، وتبين من النتائج أن متوسط درجات التالميذ في المجموعة  (20)عينة الدراسة من 
التجريبية أعمى من متوسط درجات التالميذ في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي 
واالختبارين الفوريين )األول والثاني(، وأن الفرق بين متوسطات المجموعتين في ىذه االختبارات 

أيضا أشارت النتائج إلى أنو ال يوجد فرق دال إحصائيا بين المجموعتين  ،داللة إحصائية  ذو
في االختبار المؤجل.كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات 

 الفورية لمكممات ذات الداللة المحسوسة لصالح المجموعة التجريبية.

 فاعمية استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفتالتي  (0212كناعنة )و المقداد  دراسةوفي 
 الطمبة لدى المتشابية العربية المغة حروف تعمم في تذكر المصورة كمساعدة الحروف إستراتيجية

 وقد أشارت النتائج، وطالبة طالباً (  60) من الدراسة تكونتو  األردن، في صعوبات التعمم ذوي
 الحرف طريقة لصالح وكانت التدريس لطريقة تعزى إحصائية داللة فروق ذات وجود إلى

 .المجرد الحرف إلى جانب المحّور
إلى التعرف عمى أثر التدريب عمى استراتيجية  (0212) وآخرونأحمد  دراسةوىدفت 

التنشيط الذاتي لمذاكرة( في التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو -الممارسة-ات الذاكرة)التسميعمعين
وتكونت مجموعات البحث النحو،الطائف ذوى صعوبات تعمم  المادة لدى طالبات جامعة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 7102ديسمرب  –جزء ثاني  –العذد العاشز   -  33 جمللذ ا      413

 
 

 

طالبة، وتوصمت النتائج إلى تفوق أداء مجموعة استراتيجية الممارسة عمى مجموعة  (24من)
استراتيجية التسميع ومجموعة استراتيجية التنشيط الذاتي لمذاكرة في اختبار القواعد النحوية ، 

التسميع ومجموعة استراتيجية التنشيط الذاتي لمذاكرة في بينما تساوي أداء مجموعة استراتيجية 
اختبار القواعد النحوية ، كما تساوى أداء مجموعة استراتيجية التسميع ومجموعة استراتيجية 
الممارسة ومجموعة استراتيجية التنشيط الذاتي لمذاكرة في مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في 

أداء مجموعة استراتيجية الممارسة عمى مجموعة استراتيجية التنشيط القياس البعدى ، بينما تفوق 
 يةالذاتي لمذاكرة في مقياس االتجاه نحو القواعد النحو 

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أكثر والتي  (0212الشحات ) ورمضان  دراسةوكذلك 
ة عمى التذكر، استراتيجيات التذكر استخدامًا لدى كل من فئتي الطالب مرتفعي ومنخفضي القدر 

وكذلك الكشف عن فاعمية التدريب عمى بعض استراتيجيات التشفير في تحسين عممية 
االستدعاء، باإلضافة إلى المقارنة بين استراتيجيات الذاكرة المختمفة والتعرف عمى أكثر 

 ( طالبة145االستراتيجيات فاعمية في عممية االستدعاء المفظي. وقد بمغ العدد الكمي لمعينة )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الطالب مرتفعي • وطالبة، أوضحت النتائج: 

ومنخفضي القدرة عمى التذكر في استخداميم إلستراتيجية التسميع، لصالح مجموعة الطالب 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الطالب مرتفعي • منخفضي القدرة عمى التذكر. 

عمى التذكر في استخداميم إلستراتيجية المواضع المكانيـة، لصالح مجموعة  ومنخفضي القدرة
 الطالب مرتفعي القدرة عمى التذكر. 

 تعميق عمى الدراسات السابقة: 
بالنظر إلى ما سبق عرضو من الدراسات نالحظ أن الدراسات تناولت استراتيجيات 

ومنيا من ىدف إلى الكشف عن أكثر  مختمفة لمتذكر منيا من تناول تقييم لتمك االستراتيجيات
االستراتيجيات تأثيرا في تحصيل الطالب وربما تشابيت تمك الدراسات مع الدراسة الحالية من 
حيث اليدف وكونيا تركز عمى برنامج تدريبي إال أن معظم الدراسات تناولت استراتيجية واحدة 

اتيجيات متنوعة لتحسين مستوى فقط لمتذكر بينما تميزت الدراسة الحالية باستخداميا استر 
 الطالبات منخفضات التحصيل .    

 فروض الدراسة :
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 بين األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى إحصائية داللة ذات يوجد فروق -1
 التربوي لصالح األداء البعدي. النفس عمم اختبار التحصيل لمادة

 التربوي النفس عمم اختبار التحصيل لمادة عمىفي األداء  إحصائية داللة ذات توجد فروق -2
 لصالح المجموعة التجريبية. ةالتجريبية والمجموعة الضابط المجموعة بين

تتباين الفروق في استراتيجيات التذكر الثالثة المستخدمة في تحسين مستوى التحصيل لدى  -3
 الطالبات منخفضات التحصيل .

 منيج الدراسة :
ج التجريبي نظرا لطبيعة البحث التي تستخدم برنامج تدريبي تعتمد الدراسة عمى المني

واعتمدت الدراسة عمى التصميم التجريبي ذي المجموعتين المتجانستين، إحداىما تجريبية، 
، وتم التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي في الموضوعات المحددة ثم تنفيذ واألخرى ضابطة

ثالثة وتم استخدام االستراتيجيات حسب طبيعة كل التدريس باستخدام استراتيجيات التذكر ال
موضوع وما يتناسب معو من االستراتيجيات الثالثة ، وبعد االنتياء من التدريس باستخدام 

 . االستراتيجيات يعاد تطبيق االختبار التحصيمي )البعدي(
  مجتمع الدراسة :

بجامعة نجران والبالغ  يتكون مجتمع الدراسة من طالبات المستوى الثالث لكمية التربية
 ( طالبة .127عددىم )

   عينة الدراسة : 
طالبات المستوى الثالث في كمية التربية جامعة نجران في تم اختيار عينة البحث من 

ىـ من كافة التخصصات بالكمية ، والالتي 1437/1438الجامعي عامالفصل الدراسي الثاني لم
ق االختبار التحصيمي المبدئي عمى الطالبات والذي يدرسن مقرر عمم النفس التربوي ،وتم تطبي

يتضمن مفاىيم ومبادئ مختمفة ومتنوعة من نفس المقرر وتم دراستيا من قبل وترتبط 
بالموضوعات المحددة في البرنامج التدريبي ، وىدفت الباحثة من تطبيقو إلى تحديد الطالبات 

اعي األدنى والذي يمثل الطالبات منخفضات التحصيل ، وتم تصحيح االختبار وتحديد االرب
منخفضات التحصيل ، وبعد التوصل إلى الطالبات المنخفضات في التحصيل والتي تم تحديدىم 
بناء عمى درجاتيم في االختبار ، تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية ومجموعة ضابطة والجدول 

 التالي يوضح توزيع العينة ومواصفاتيا .

 بية والضابطة :مواصفات العينة التجري
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 يوضح الجدول التالي مواصفات العينة التجريبية والضابطة:
 ( 1جدول رقم )

 تحديد مواصفات العينة التجريبية والضابطة
 العينة الضابطة العينة التجريبية المواصفات

 02 11 العدد

 (02ىـ )أقل من  التقدير
 درجة( 72د ) أقل من 

 (122الى  72ج وما فوقيا) من 

 300 300 ةالشعب

 طالبات( 12اقتصاد منزلي ) التخصص
 طالبات( 2ورياض أطفال )
 طالبات( 3وتربية خاصة ) 

 طالبات( 2اقتصاد منزلي )
 طالبات( 9ورياض أطفال )
 طالبات( 11وتربية خاصة ) 

ولمتحقق من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى التحصيل تم تطبيق 
ى المجموعتين قبل بداية التدريب،وبحساب الفروق بين متوسط رتب االختبار التحصيمي عم

في القياس القبمي ، ويوضح الجدول التالي  التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعةدرجات 
 : نتائج الفروق وداللتيا اإلحصائية

 (  0جدول )

بار التحصيل رتب درجات التجريبية والضابطة في درجات القياس القبمي عمى اختالفروق بين 
 باستخدام اختبار مان وتني

 القيم اإلحصائية         
 
 نوع المجموعة

 عدد أفراد العينة
N 

 متوسـط
 الرتـب 

 مجمـوع
 الرتـب 

 قيمة ز
Z 

 مستوى
الداللة 
 اإلحصائية

 565.00 23.54 24 الضابطة
 غير دال 0.298-

 272.22 00.31 01 التجريبية
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لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  (Z) أن قيمة (1)يتضح من جدول 
في اختبار التحصيل  غير دال إحصائيا مما يشير إلى عدم وجود فروق بين المجموعتين 

وىذا يؤكد التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  التجريبية والضابطة في القياس القبمي
 قبل تطبيق البرنامج .

 مستخدمة: األساليب اإلحصائية ال

المتوسطات واالنحرافات في المعالجات اإلحصائية وتفسير النتائج  ةاستخدمت الباحث
 .( لداللة الفروق بين المتوسطات ويمكوكسون ، مانوتنياختبار )و 

 أدوات الدراسة :
االختبار التحصيمي في   -استطالع رأي نحو أىم موضوعات المقرر لمتناول بالبرنامج 

 البرنامج التدريبي - تربويمقرر عمم النفس ال

 التصميم التجريبي المستخدم في البحث:
 استخدمت الباحثة التصميم التجريبي بحيث يتم في ثالثة مراحل أساسية كالتالي :

تبدأ بعد مرور ستة أسابيع عمى األقل من بدء الدراسة حيث يتم عمل  المرحمة األولى : -
 ديد عينة الدراسة .اختبار تحصيمي فيما تم دراستو بالفعل لتح

وبعد تصحيح االختبار يتم تحديد المنخفضات في التحصيل ويتم تقسيميم إلى مجموعتين  -
 المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية.

يتم عمل اختبار تحصيمي لممجموعتين التجريبية والضابطة في الموضوعات  المرحمة الثانية : -
تدريبي بحيث تدرس المجموعة التجريبية باستخدام المحدد دراستيا باستخدام البرنامج ال

االستراتيجيات المحددة في البرنامج التدريبي ، وتدرس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة 
 العادية في التدريس.

يتم تطبيق نفس االختبار التحصيمي القبمي ) تطبيق بعدي ( عمى كال  المرحمة الثالثة : -
ار وتحميل البيانات واستخالص النتائج.والشكل التالي يوضح ىذا المجموعتين وتصحيح االختب

 التصميم التجريبي لخطة البحث :.
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 :أدوات الدراسة 
 : أوال : استطالع رأي الطالبات نحو أىم موضوعات المقرر لمتناول بالبرنامج

مقرر عمم النفس  وىدف إلى التعرف عمى رأى الطالبات الالتي سبق ودرسن موضوعات
التربويمن حيث درجة أىمية تمك الموضوعات بالنسبة لين وقد ركزت الباحثة عمى المفاىيم 
والمبادئ والنظريات التي كانت تثير العديد من التساؤالت لدى الطالبات أثناء عممية التعمم، 

ت ( موضوعات رئيسية يندرج تحت كل موضوع رئيسي مجموعة من الموضوعا8وتكونت من )
الفرعيةوأمام كل موضوع  ثالثة اختيارات تحدد مستوى أىمية كل موضوع، وتم تطبيقو قبل البدء 

( طالبة من كافة التخصصات 35في إعداد جمسات البرنامج عمى عينة من الطالبات قواميا )
%( عمى أىمية تمك 89.3بالمستويين الرابع والخامس وأسفرت نتائج التطبيق عن نسبة موافقة )

ضوعات وصعوبتيا بالنسبة لين حيث كانت تمثل معوقا لدراستين ولم يصمن فييا إلى حد المو 
اإلتقان التام ، مما أدى بالباحثة إلى اختيار تمك الموضوعات لتمثل محتوى البرنامج التعميمي 

 المعد.

 : المبدئي : االختبار التحصيمي ثانيا
طالبات معمومات ومعارف كافية صمم ىذا االختبار لمعرفة إلى أي مدى يتوافر لدى ال

عن مفاىيم ومبادئ ونظريات عمم النفس التربوي ، وتم تصميمو في بعض المعمومات التي تم 
دراستيا بالفعل من قبل في نفس المقرر ونفس الفترة الزمنية المحددة ، وقصدت الباحثة بتطبيقو 

 إلى تحديد الطالبات منخفضات التحصيل . 

 :الفعمي صيمي: االختبار التح ثالثا
ىدف االختبار إلى قياس تحصيل الطالبات ومدى قدرتيم عمى اليدف من االختبار : 

، ) الموضوعات المحددة في البرنامج( ما تم تدريسيم في مقرر عمم النفس التربويوفيم تذكر 
 .التعرف عمى ما أحدثو البرنامج من تأثير عمى معارف ومعمومات الطالباتو 
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تم صياغة مفردات االختبار من أسئمة موضوعية من نوع  ختبار :صياغة مفردات اال  
االختيار من متعدد ، بحيث يتضمن أصل السؤال عبارة ناقصة ، يتبعو أربعة بدائل تختار 
، الطالبة من بينيا البديل الصحيح وقد راعت الباحثة دقة ووضوح األسئمة وخموىا من الغموض

، وقد اشتمل االختبار في  ويات التذكر والفيم والتطبيقكما تم مراعاة أن يتضمن االختبار مست
مدى يتوافر لدى الطالبات  معمومات وتم تطبيقو لمعرفة إلى أي ، مفردة 32صورتو األولية عمى 

الموضوعات المحددة )         ومعارف كافية عن مفاىيم ومعارف ومبادئ عمم النفس التربوي 
ت المسبقة بمحتوى تمك الموضوعات فكان من المتوقع ،ومع عدم معرفة الطالبا في البرنامج(

نما قصدت  أنيم سوف يجيبون عمى االختبار بطريقة عشوائية ال تتيح لمباحثة نتائج حقيقية وا 
الباحثة بتطبيقو إلى التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى التحصيل 

 تطبيق البرنامج.        بل الدراسي في الموضوعات المحددة في البرنامج ق

بعد إعداد االختبار في صورتو األولية تم عرضو عمى التحقق من صدق االختبار: 
 مجموعة من المحكمين المختصين وذلك إلبداء الرأي والمالحظات حول النقاط التالية: 

 شمولية االختبار لممفاىيم والمعارف والمعمومات التي يتضمنيا. -
 إبداء المالحظات العامة عمى االختبار -ية لمفقرات.الصحة العممية والمغو  -

وفي ضوء آراء السادة المحكمين تم تعديل الصياغات المغوية لبعض المفردات وكذلك          
( مفردات لعدم مناسبتيا لممستوى المعرفي 2بعض البدائل مع بعض التعديالت وتم حذف عدد)

 ( مفردة 30ة مكون من )الذي تقيسو وأصبح االختبار في صورتو النيائي

إعداد جدول المواصفات ، صدق المحتوى من خالل الباحثة  استخدمتولمتحقق من الصدق 
وفي ضوئو تم بناء االختبار وتحديد األسئمة التي يتضمنيا االختبار والمستويات المعرفية التي 

 تقيسيا األسئمة .

 اعداد جدول المواصفات : 
 الوزن إعطاء مع التحصيمي االختبار في التوازن تحقيقىدف جدول المواصفات الى       

      تبعا لألىمية وتم اعداده  البرنامج في المحددة الموضوعات من موضوع لكل الحقيقي
      الثالثة  النسبية لموضوعات المحتوى التعميمي ، وحساب األىمية النسبية لألىداف المعرفية

 ات التالية:) التذكر والفيم والتطبيق(، وفق الخطو 
 . البرنامج في المحددة الموضوعات تحديد -
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 . موضوع لكل النسبي الوزن تحديد -
 .المعرفية لألىداف النسبي الوزن تحديد -
 لإلجابة المتاح الزمن ضوء في االختبار ألسئمة الكمي العدد تحديد -

 (   3جدول رقم ) 
 المختمفةعمى األىداف المعرفية  يوضح توزيع مفردات االختبار التحصيمي لمحتوى البرنامج

 األىداف                            
 المحتوى 

 النسبي الوزن
 التركيز أو نسبة

 عدد األسئمة تطبيق فيم تذكر
22% 32% 32% 

 3 1 1 1 %12 الدوافع 
 3 1 1 1 %12 التعزيز

 3 1 1 1 %12 نموذج االشتراط الكالسيكي البسيط 
 3 1 1 1 %12 اولة والخطأ نموذج التعمم بالمح

 0 0 0 0 %02 نموذج االشتراط اإلجرائي
 3 1 1 1 %12 نموذج التعمم باالقتران

 0 0 0 0 %02 نموذج التعمم باالستبصار
 3 1 1 1 %12 تجييز المعموماتنموذج 

 32 12 12 12 %122 المجموع الكمى 

 التحقق من ثبات االختبار: 
( من الطالبات 34من خالل تطبيق االختبار عمى عدد ) تم التأكد من ثبات االختبار

التجزئة   ممن درسن مقرر عمم النفس التربوي في كمية التربية بجامعة نجران واستخدام طريقة 
 .النصفية

 (2جدول ) 
 (32)ن= التجزئة النصفية لالختبار التحصيميمعامل الثبات بطريقة 

 المقياس                              
 (32=  األسئمةالمقياس ككل  )عدد  مالت الثباتمعا

 2.70 لالختبارالدرجة الكمية 

 ( وىو معامل مقبول لثبات االختبار. 0.76معامل الثبات )  ت قيمةوبمغ
 تطبيق االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 7102ديسمرب  –جزء ثاني  –العذد العاشز   -  33 جمللذ ا      414

 
 

 

 تم تطبيق االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة قواميا
مكانية 34) ( طالبة من شعب أخرى تدرس المقرر وذلك لمتحقق من زمن االختبار المناسب وا 

 حساب معامل الصعوبة والتمييز لألسئمة.
 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيمي : 

ويعبر عن . ويساوي النسبة المئوية لمن أجابوا عمى السؤال إجابة خاطئة :معامل الصعوبة
 :مل الصعوبة بالمعادلة اآلتيةمعا
 
 

 
قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار التحصيمي  وقد تراوحت 

،ويعتبر معامل الصعوبة مقبول تربويا ( %71–%78)معامالت الصعوبة لفقرات االختبار بين 
 (22%- 20)  إذا تراوحت قيمتو بين

 ن المجموعة العميا والدنيا من المتعممين،ويعبر عنقدرة السؤال عمى التمييز بي :معامل التمييز
 :معامل التمييز بالمعادلة اآلتية

 
 
 

قامت الباحثة بحساب معامل التمييز لفقرات االختبار التحصيمي بعد تطبيقو عمى العينة 
( طالبة وقد تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار بين 34االستطالعية المكونة من)

 فأعمى%  30 ويعتبر معامل التمييز مقبول تربويا إذا بمغت قيمتو %( ،75 -37%)
 ( .2007الكبيسي،)

 البرنامج التدريبي المقترح : رابعاً 
زيادة التحصيل الدراسي لمطالبات باستخدام استراتيجيات التذكر من  ىدف البرنامج إلى
 خالل الممارسة الفعمية .
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التدريبية لمبرنامج في ضوء االطالع عمى تم إعداد الجمسات  فمسفة إعداد البرنامج :
الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع المدروس ، وكذلك االطالع عمى بعض البرامج 
التدريبية واالستراتيجيات التعميمية التي تسيم بدورىا في التدريب عمى اكتساب ميارات التذكر 

( مدة كل جمسة ثالث جمسات 8دة )ستراتيجيات التذكر لمبصورة أفضل ، وتم التدريب وفقا إل
 أسبوعيا(.مقسمة إلى جمستين فرعيتين  ساعات

تم عرض البرنامج عمى مجموعة من صالحية البرنامج لمتطبيق)تحكيم البرنامج ( : 
المختصين إلبداء الرأي حول مدى مناسبة البرنامج لميدف المقاس، وكذلك مدى مناسبة محتوى 

،وبعد التعرف عمى نتائج تحكيم البرنامج أجرت الباحثة  ة الجمساتومد البرنامج لمعينة المختارة،
التعديالت الخاصة بآراء المحكمين حتى تطمئن إلى سالمة البرنامج من الناحية العممية 

 والموضوعية.

 :نتائج الدراسة 
 اإلحصاء الوصفي لنتائج الدراسة:قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية أوال :

يوضح          لممجموعتين التجريبية والضابطة قبل التدريب وبعد التدريب والجدول التالي
 النتائج: 

  (2جدول ) 
المجموعة متوسط درجات التجريبية و  المجموعةمتوسط درجات الفروق بين  يوضح

 .قبل التدريباختبار التحصيل  عمىة الضابط

 التجريبيةالمجموعة  ةالضابط المجموعة

 بعد التدريب قبل التدريب بعد التدريب لتدريبقبل ا

االنحراف  المتوسط

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

9.12 0.92 19.20 3.32 9.92 0.20 00.09 3.10 
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 ثانيا : تفسير الفروض:
بين األداء القبمي واألداء البعدي  إحصائية داللة ذات وجد فروقت : ولالفرض األ  -1

،  التربوي لصالح األداء البعدي النفس عمم اختبار التحصيل لمادة لممجموعة التجريبية عمى
ولمتحقق من صحة الفرض األول قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات 

كسون ، ويوضح من خالل اختبار ويمكو  األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية
 : الجدول التالي نتائج الفروق وداللتيا اإلحصائية

 النتيجة :
متوسطات درجات القياس القبمي ( لنتيجة الفروق بين 0نعرض في الجدول )

 ( 01باستخدام اختبار ويمكوكسون )ن =..والبعدي عمى اختبار التحصيل لممجموعة التجريبية

متوسط  ن الرتب القياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

القبمي / 
 البعدى 

 221,2 -219,2 2 2 2 الرتب السالبة
الرتب 
 الموجبة

01 22,11 22,031   

     2 التساوي
     01 المجموع

( لمعرفة الفروق بين القياسين القبمي والبعدى  Zإن قيمة )  (6)يتضح من جدول 
( مما يشير إلى 001,0ئيا عند مستوى )اختبار التحصيل  دالة إحصا لممجموعة التجريبية في

وجود فروق بين القياسين لصالح القياس البعدى حيث بمغ متوسط الرتب الموجبة اكبر من 
 صحةبالنظر إلى النتائج التي أسفر عنيا التحميل اإلحصائي نالحظ متوسط الرتب السالبة ، 

بما تضمنو من ميارات ، وترجع الباحثة ىذه الفروق ألثر البرنامج المعد  ولالفرض األ
واستراتيجيات متنوعة وما اتسم بو من تنظيم وتنويع في استراتيجيات التذكر المستخدمة  ، والتي 
أدت إلى زيادة إقبال الطالبات عمى عممية التعمم واىتماميم بيا كما ازدادت قدرتيم عمى البحث 

عادة ترتيبيا وتقييميا ، إضافة إلى حرص البرنا مج عمى ربط ما يتم تعممو عن المعمومات وا 
تمك        تفقتبحياتيم الواقعية مما جعل عممية التعمم أكثر أثرا وبقاًء في ذاكرة المتعمم  ، و 
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( ؛ )أحمد 2015مع ما سبق وأشارت إليو نتائج دراسات كل من ) رمضان ؛ الشحات  النتيجة
 Lisa,  B. 2010) ؛(  Reijners.et.al. 2012)  ؛( 2013) نيابة ،  ؛( 2014  وآخرون

أثرت في تنمية ميارات الفيم لدى الطمبة مقارنة بالطريقة ( من أن استخدام استراتيجيات التذكر 
ثارة انتباىيم وتشويقيم لمتعمم ، ومن ثم فإن استخدام الطالب  التقميدية مما زاد من دافعتييم وا 

ومات الموجودة بالعقل ، لتمك االستراتيجيات باستمرار يمكنيم بالفعل من الحفاظ عمى المعم
دماج المعارف والميارات والخبرات مع ما ىو موجود بالفعل في بنيتيم المعرفية ، وىذه النتيجة  وا 

تشير إلى فاعمية البرنامج في تنمية القدرة لدى الطالبات عمى التذكر وزيادة قدرتيم عمى الفيم 
 .واستيعاب المعمومات واكتساب القدرة عمى استرجاعيا 

 اختبار التحصيل البعدي في األداء عمى إحصائية داللة ذات توجد فروق : نيض الثاالفر  -2
، ولمتحقق من صحة التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة بين التربوي النفس عمم لمادة

التجريبية  المجموعةالفرض الثاني قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات 
ياس البعدي من خالل اختبار مان وتني ، ويوضح الجدول في الق والمجموعة الضابطة

 التالي نتائج الفروق وداللتيا اإلحصائية:

 النتيجة :
 (  7جدول ) 

الفروق بين رتب درجات التجريبية والضابطة في درجات القياس البعدي عمى اختبار التحصيل  
 باستخدام اختبار مان ويتني

القيم 
 اإلحصائية
 المتغيرات

نوع 
 وعةالمجم

عدد أفراد 
 العينة

N 

 متوسـط 
 الرتـب

 مجمـوع
 الرتـب 

 قيمة ز
Z 

 مستوى
الداللة 
 اإلحصائية

 
 322.22 12.21 02 الضابطة

-2.021 221,2 
 012.22 30.00 01 التجريبية
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لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  (Zأن قيمة) (7) يتضح من جدول  
إحصائيا مما يشير إلى وجود فروق بين المجموعتين التجريبية  ةفي اختبار التحصيل دال

بالنظر إلى النتائج التي أسفر عنيا التحميل اإلحصائي نالحظ والضابطة في القياس البعدي،
 اتويعد ىذا مؤشر قوي لتأثير البرنامج االيجابي عمى الطالبات منخفض نيتحقق الفرض الثا

وتعزو الباحثة تمك النتيجة إلى فعالية البرنامج في االرتقاء التحصيل لكونيم حققوا نتائج مرتفعة 
بمستوى الطالبات التحصيمي وذلك من خالل تنمية قدرتيم عمى التذكر في مقرر عمم النفس 
باستخدام االستراتيجيات المتضمنة في البرنامج فاستخدام الباحثة إلستراتيجية خرائط المفاىيم 

في أذىان الطالبات ، كما أن استخدام الباحثة إلستراتيجية ساعد عمى تركيز المادة العممية 
التسميع الذاتي أتاح فرصة لمطالبات لتنشيط ذاكرتيم في التعمم حيث أتاح ليم التسميع المستمر 
سواء الضمني أو الصريح إلى تحويل المعمومات من مجرد التذكر إلى مستوى أعمق وىو الفيم 

في  SQ3Rوكذلك ال نغفل دور استراتيجية ، تحصيميم مما كان لو اثر ايجابي في مستوى 
الحفاظ عمى المادة العممية في عقل الطالبات والتفكير بشكل منتظم وتوسيع المعرفة التي تعممتيا 
الطالبة وتكرار المعارف والمعمومات مما ساعد الطالبات عمى التذكر الجيد واالسترجاع الفعال 

كما ترجع الباحثة تمك النتيجة دور فعال في زيادة قوة الذاكرة، لما تم تعممو من قبل، لما ليا من 
إلى ما تميز بو البرنامج من استخدام استراتيجيات تدريسية جديدة تبعد الطالبات عن الممل 
المصاحب لمطرق التقميدية في التعمم وتتفق تمك النتيجة مع نتائج دراسة كل من أحمد 

 .McDaniel , Howard )        ( ، 2011اني )(،حور  2012(، أبولطيفة )2014)وآخرون
et.al.(2009 ( ،Bullock 2010   والتي أشارت جميعيا إلى أىمية استخدام استراتيجيات )

 التذكر في زيادة تحصيل الطالب وتنمية قدرتيم عمى التذكر واسترجاع المعمومات .
تتباين الفروق في استراتيجيات التذكر الثالثة المستخدمة في تحسين  : لثالفرض الثا -3

      صيل ، ولمتحقق من صحة الفرض مستوى التحصيل لدى الطالبات منخفضات التح
الثالث قامت الباحثة باستخدام تحميل التباين األحادي االتجاه لالستراتيجيات الثالثة 
المستخدمة في الدراسة ، واعتبرت الباحثة أن درجة الطالبات في االختبار التحصيمي 

يجية ، ىي درجة تمك االسترات SQ3Rلمموضوعات التي درست باستخدام استراتيجية 
وبالمثل في استراتيجية خرائط المفاىيم والتسميع الذاتي ويوضح الجدول التالي نتائج الفروق 

 وداللتيا اإلحصائية:

http://pss.sagepub.com/search?author1=Mark+A.+McDaniel&sortspec=date&submit=Submit
http://pss.sagepub.com/search?author1=Daniel+C.+Howard&sortspec=date&submit=Submit
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 النتيجة :
  (1جدول )

 الثالثة التذكر استراتيجيات فيالفروق إليجاد  نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه

 
 درجات الحرية مجموع المربعات

df 
متوسط 

 Fقيمة  عاتالمرب
مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 21,2 033,0 222,77 0 222,122 بين المجموعات
   233,10 07 722,332 داخل المجموعات

    09 722,292 المجموع

االستراتيجيات عمى التحصيل ( لمعرفة الفروق بين  Fأن قيمة )  (8)يتضح من جدول          
 االستراتيجيات عمى ائيا مما يشير إلى وجود فروق بينإحص ةفي اختبار التحصيل دال الدراسي

، ولمعرفة اتجاه الفروق استخدمت الباحثة اختبار شيفيو وكانت النتائج كما  الدراسي التحصيل
 ىي موضحة بالجدول :

 (9جدول ) 

 عمى التحصيل الدراسي التذكر استراتيجيات فيالفروق اتجاه  نتائج اختبار شيفيو لمعرفة

 المتوسط العدد الداللة الخطأ المعياري متوسط الفروق ياتاالستراتيج

SQ3R 102,0 12 227,2 27090,1 -2222,2 خرائط المفاىيم 

 221,2 27090,1 -2222,0 التسميع الذاتي

خرائط 
 المفاىيم

SQ3R 2222,2 27090,1 227,2 12 222,1 

 122,2 27090,1 2222,3 التسميع الذاتي

التسميع 
 الذاتي

SQ3R 2222,0 27090,1 221,2 12 122,7 

 122,2 27090,1 -2222,3 خرائط المفاىيم
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 الدراسي التحصيل عمى االستراتيجيات فروق بين ( أن ىناك9، ) (8)يتضح من جدول     
، خرائط المفاىيم وذلك ألن الداللة  SQ3Rحيث وجد فرق معنوي بين متوسطي استراتيجية 

، ولمتعرف عمى حجم تأثير   الداللة  ( وىي أقل من مستوى007,0)
( وبذلك يمكننا القول 316,0وقد بمغت قيمة مربع ايتا )(η2) االستراتيجيات تم حساب مربع ايتا 

% من التباين في التحصيل يرجع الستخدام اإلستراتيجيات ، وأوضحت نتائج اختبار 31أن 
تي استخدموا في تعمميا استراتيجية خرائط شيفيو أن درجات تحصيل الطالب في األسئمة ال

 المفاىيم أفضل من درجات تحصيل الطالب في األسئمة التي استخدموا في تعمميا استراتيجية
SQ3R  كما يشير الجدول أن الفروق  (5٠5000)، وذلك ألن الفروق بين وسطييما موجبة

ائط المفاىيم كان ليا أكبر لصالح المتوسط األعمى في التحصيل الدراسي أي أن استراتيجية خر 
( وتمييا استراتيجية 540,8األثر في تحصيل الطالبات حيث بمغ متوسط تحصيل الطالبات )

،  وتتفق تمك  (6٠860) بمتوسط SQ3R (، ثم استراتيجية 100,7التسميع الذاتي بمتوسط )
يا لمتوسطات وجود فروق دالة إحصائالتي أشارت إلى (  2011حوراني) النتيجة مع نتائج دراسة
طالفحو  الستخداميم طريقة  الخرائط في التدريس ، ونتائج دراسة عالمات الطمبة تعزى

 والمؤجل المباشر التحصيل في إحصائيا دالة فروق وجود نتائجيا والتي أظيرت( 2012)
 المجموعة ولصالح عام، بشكل والمؤجل المباشر والتحصيل( التطبيق الفيم، التذكر،) بمستويات

المفاىيم ، وربما يرجع ذلك إلى  خرائط إستراتيجية باستخدام لمتدريس خضعت التي ريبيةالتج
إحدى االستراتيجيات التي تمعب دورا ميما في تنظيم وضبط عممية التعمم من خالل الربط كونيا 

التسمسمي بين المفاىيم المرتبطة بالمادة الدراسية مما يسيل استيعاب المادة الدراسية وتحقيق 
شارة إلى اثر استراتيجية التسميع الذاتي نجد اتفاق مع نتائج تعمم ذو المعنىال  و رمضان دراسة وا 

 الطالب مجموعتي بين إحصائية داللة ذات فروق والتي أشارت إلى وجود( 2015) الشحات
 لصالح التسميع الذاتي، إلستراتيجية استخداميم في التذكر عمى القدرة ومنخفضي مرتفعي
 التذكر. عمى القدرة منخفضي البالط مجموعة

 أوجو اإلفادة من الدراسة : 
توجيو الطالب إلى ممارسة التعمم عن طريق البحث واالكتشاف وعدم االعتماد عمى طرق  -1

 التمقين في تقديم المعمومات والتنويع في طرق توصيل المعمومة لمطالب.
داد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة توجيو نظر القائمين عمى العممية التعميمية بالجامعة إلى إع -2

 التدريس حول أساليب تنمية قدرة الطالب عمى التذكر واسترجاع المعمومات .
بإستراتيجية الخرائط المفاىيمية لما ليا من دور في القائمون عمى العممية التعميمية اىتمام  -3

 لبعض .مساعدة الطالب عمى تحميل المعمومات وتوضيح العالقات التي تربطيا ببعضيا ا
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