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  ملخص

ذّكر تراتيجيات الت ة الصف ،  ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر عدد من اس دى طلب ل

نس ا ي ضوء ج ي ف ع األساس تعلّمالتاس تھم لل توى دافعي ة ومس ن . لطلب ة م ة الدراس ت عين تكون

ة السلط) ٢٥٧( دارس مدين نھم ،  األردن/ طالباً وطالبةً من طلبة الصف التاسع األساسي من م م

اً و ) ١٣٠( ة) ١٢٧(طالب وائياً من ،  طالب روا عش دارس) ٧(اختي ا ،  م ذكور ) ٤(منھ دارس لل م

اث) ٣(و دارس لإلن ة ا. م راد عين نف أف ع ص ى أرب تعلم إل ة لل اس الدافعي ى مقي اء عل ة بن لدراس

ات ذّكر،  مجموع تراتيجيات الت دى اس ى إح ة عل ل مجموع دربت ك ي،  ت ع: وھ ة ،  الموق والقص

ل . والوعي،  والكلمة المفتاحية،  والتخيل ع قب كما طُبق مقياس التذّكر على مجموعات الدراسة األرب

اين الثالثي المصاحب عن وجود . التدريب على إستراتيجيات التذّكر وبعده ل التب ائج تحلي كشفت نت

ة  ة ذوي الدافعي ع ولصالح الطلب فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التذّكر بين المجموعات األرب

ل"فقد تفوقت المجموعتان اللتان تدربتا على استراتيجيتي .  المرتفعة للتعلم الكلمة "و" القصة والتخي

وعي على المجموعتين" المفتاحية ع وال دربتا على استراتيجيتي الموق في حين أظھر كل .  اللتين ت

اث ،  من الذكور واإلناث مستوًى متقارباً في التذّكر ذكور واالن حيث بلغ المتوسط الحسابي ألداء  ال

  .على التوالي) ٤٦,٨٥(و) ٤٧,٧٥(
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Abstract 

This study aimed to assessing the effect of some mnemonics on ninthgrade- 

students recall of information in light of student gender and learning motivation. 

Subjects of the study were 257 students (130 males and 127 females) chosen 

randomly from seven different schools in Salt city/Jordan. A learning 

motivation scale was applied on the students who were accordingly divided into 

4 groups.  Students of each group were trained on one of the remembering 

strategies: loci, narrative, key word and awareness.  A remembering test 

developed by the researcher was applied before and after the training sessions. 

Results of three - way covariance revealed significant differences among 

students of the 4 groups in the remembering level.  Students of high motivation 

performed better than other groups.  Students who were trained on both the 

narrative and the key word strategies were superior to those trained on the loci 

and awareness strategies.  On the other hand, no differences were found due to 

students’ gender.   

  خلفية الدراسة

نفس م ال ر من التساؤالت،  يعد التذّكر من الموضوعات المھمة في عل ه كثي ر حول د أثي ،  وق
ة لما اة المختلف ذي .  له من آثار واضحة في كثير من ميادين الحي ورة المعلومات ال وفي عصر ث

م اصبح اإلنسان بحاجة ما،  يضع أعباء ثقيلة ومتطلبات دائمة على الذاكرة االنسانية ى تعلّ سة إل
ر .  الوسائل التي تمكنه من استخدام ذاكرته بكفاءة عالية ام كثي ومع أن موضوع التذّكر احتل اھتم

اوس،  من العلماء القدماء ه ،  لكنه لم يُبحث بصورة علمية إالّ عندما جاء العالم ابنجھ ذي تناول وال
ل ير والتحلي م واالدراك،  بالبحث والتفس د الفھ ى تحدي ا سعى ال ذكر عنم رة بالت ا المباش  لعالقتھم

Johns, 1998) (.  

ته نفس بدراس اء ال تم علم د اھ تعلّم فق ي ال ذّكر ف ة الت راً ألھمي وث ،  ونظ دأت البح ث ب حي
ام  رة ع ر ألول م ذي نُش اوس ال ث ابنجھ ذاكرة ببح ي ال يكولوجية ف ر ) ١٨٨٥(الس ذي اعتب وال

د تمثلت إسھام.  نموذجاً ھاماً للجھود في ھذا الميدان ة في وق ة المنھجي اوس من الوجھ ات ابنجھ
ق  ا يتعل ة فيم ات كمي ى بيان أنھا قدمت طريقة مقننة ومضبوطة يمكن استخدامھا في الحصول عل

يان دار النس أت،  بمق الي ھي ة  وبالت ة المنظم ول المعالج د ح ا بع ة فيم ات العلمي ة للدراس الفرص
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  .(Parkin, 1996)للمعلومات في الذاكرة 
اةالتذّكر عملي يعتبر ر من جوانب الحي ة ،  ة مھمة في التعلّم المدرسي وفي كثي ذه العملي وھ

رايس  ا ب ي عّرفھ رد  (Price, 1982)الت ا الف بق وأن تعلّمھ ادة س تدعاء م ى اس درة عل ا الق بأنھ
إذ أن التعلّم يعني في بعض معانيه احتفاظ المتعلّم .  وأحتفظ بھا في ذاكرته لھا عالقة بعملية التعلّم

الخبرات  ةب ة ممكن رة زمني ول فت ه ألط بھا خالل تعلّم ي اكتس اظ ،  الت ن االحتف تمكن م م ي إذا ل ف
م يحدث تعلّم ل ى .  بالمعلومات دّل ذلك على أن ال ذّكر مؤشراً داالً عل ر الت ة أخرى يعتب ومن جھ

تعلّم ك،  حدوث ال تعلّم بش ة للم ادة التعليمي ديم الم د تق تعلّم عن ذّكر وال ين الت ة ب ا تتضح العالق ل كم
  .  مفصل ومفھوم وذلك عن طريق الربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات المخزنة مسبقاً لديه

ر .  إن الباحث في التذّكر ال يستطيع أن يغفل عالقته بالنسيان د بتل د أك ) Butler, 1989(فق
ا والذي عرفه بأنه عجز الفرد في استرجاع ،  أن من الصعب دراسة التذّكر بمعزل عن النسيان م

ات،  سبق له أن احتفظ به تعادة المعلوم في .  ويعود ھذا إلى فشل االستراتيجية المستخدمة في اس
يس وھنت  رى إل ى ) Ellis & Hunt, 1993(حين ي دة إل اً عائ إن مشكالت النسيان ليست دائم

  .الفشل في استرجاع المعلومات وإنما تعود في معظمھا إلى الفشل في تخزينھا

علماء النفس المعرفي للتقليل من مشكلة النسيان والذي يرتبط بالعوامل  وفي إطار محاوالت
ل ،  السابقة ولتحسين التذّكر انھا المساعدة في تقلي اتجه اھتمامھم إلى استخدام مبادئ عامة من ش

تراتيجيات  ة تعرف باسم اس ى أقصى الحدود الممكن اثر عوامل النسيان واالستفادة من الذاكرة إل
ذّكر  ذاكرة .  )Baddeley, 1990(الت راض أن ال ى افت ذّكر عل تراتيجيات الت رة اس وم فك وتق

ارف رات ومع ن خب ا م دم لھ ا يق اختالف م اظ ب توى االحتف ي مس رية تختلف ف تم .  البش ى ي وحت
ى تخزين المعلومات واسترجاعھا ه عل ،  االحتفاظ بھا بشكل يثري خبرات الفرد ويعزز من قدرت

ى فإنه يستخدم لذلك أساليب معي وم عل ذّكر وتق تراتيجيات الت رف باس نة تحقق له ھذا الغرض وتُع
ترجاع ربط واالس ز وال ات الترمي د من الدراسات .  عملي نوات الماضية أجري العدي وخالل الس

ذّكر؛  والبحوث حول فاعلية استراتيجيات معينة في مساعدة الطلبة الذين يواجھون صعوبة في الت
ذّكر في إذ وجه الباحثون األنظار إلى ال تراتيجيات الت ة بعض اس د أھمي ة لتحدي دراسات التجريبي

ة ة المفتاحي تراتيجية الكلم ل اس تعلّم مث ات  ،  ال ترجاع المعلوم ى اس درة عل ادة الق الي زي وبالت
 .(Mastropieri, Scruggs, & Fulk, 1990)وتذّكرھا

ل  ويس ووي رف ج د ع ذّكر بأن ( Joyce and Weill, 1986)وق تراتيجيات الت ا اس ھ
ياء بشكل افضل ذّكر األش ى ت ي تساعد عل رة والمدروسة الت وھي .  مجموعة من األحداث المثي

دماغ ا لل د إدخالھ من  ( Cherri, 2002)و أشار شيري .  تبين ما يمكن أن يحدث للمعلومات عن
المعھد الدولي للصحة العقلية إلى استراتيجيات داخلية وأخرى خارجية يمكن استخدامھا لتحسين 

ة،  ذّكرالت ورات عقلي وين تص مل تك ة فتش ا الداخلي رار ،  أم تماع والتك ارات االس ين مھ وتحس
ديم المعلومات .  والترميز واالستدعاء ياء وتق وائم لألش ذكرة ق اظ بم ة االحتف ا تشمل الخارجي فيم

أنھا أن .  للفرد بشكل منظم كما أشار بعض علماء النفس المعرفي إلى استراتيجيات أخرى من ش
 : ومنھا االستراتيجيات التالية،  على زيادة التذّكرتعمل 
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  استراتيجية الحروف األولى .١

ذكرھا  راد ت وتتمثل في اخذ الحرف األول من كل كلمة في قائمة من المفردات أو الجمل الم
فمثال لو كان لديك .  ومحاولة بناء كلمة أو جملة لھا معنى أو داللة لدى الفرد من الحروف األولى

دودر،  صالح: مالء في مجموعة النشاط الصفي وكانت أسماؤھمأربعة ز ،  وقاسم،  ويوسف،  ي
ذكر .  )صديق(فإن الحروف األولى من اسمائھم تشكل الكلمة  ذي ترغب بت ان الشخص ال و ك ول

ذكرت الحرف األول  امال إذا ت ذكر االسم ك د تت اسمه الكامل ھو قاسم احمد سالمة يوسف فانك ق
  .  )٢٠٠٤،  العتوم(" قاسي"فتكون كلمة 

  استراتيجية تسجيل المالحظات .٢

ة  د من الطلب د العدي ذاكرة استخداماً عن ة لل ات الخارجي تعتبر ھذه االستراتيجية من اكثر المعين
حيث أن تنظيم الدفاتر وإعدادھا وصياغتھا بلغة الطالب وأسلوبه ،  خالل المذاكرة أو المحاضرات

را رك اث ه تت ة ب ات الخاص اتملم والمالحظ ذه المعلوم ق لھ ذكره الالح ترجاعه وت ى اس ا عل  وس
Cherri, 2002).(  

  استراتيجية الكلمة المفتاحية  .٣

ر عدة  ة تثي رة طويل املة لفك تقوم ھذه االستراتيجية على أساس انتقاء المتعلّم لكلمة واحدة ش
ر ،  كلمات أو أفكار في ذھنه دد كبي اح لع من الجمل كما أن الكلمة الواحدة المختصرة تشكل المفت

اح  ك بوضع مفت ة وذل ة أجنبي والكلمات وقد تكون ھذه االستراتيجية مفيدة في تعلم مفردات من لغ
ط  ا أو رب دلل عليھ ظ وت ي اللف بھھا ف ة تش ة أو اإلنجليزي ة العربي ن اللغ ة أخرى م ن خالل كلم م

 (Amigo) فإذا أردت تذكر كلمة.  الكلمتين معا بشكل ذھني في صورة مضحكة أو مثيرة للتذكر
ة  ة اإلنجليزي ألن الصديق  (Go)من اإلسبانية والتي تعني الصديق فانك تستطيع ربطھا مع الكلم

ة ،  يذھب ويأتي معك دائما ل كلم ة مث ذه الكلم ك يشبه اسمه ھ ا باسم صديق ل " امجد"أو تربطھ
  .  )٢٠٠٤،  العتوم(

  استراتيجية القصة  .٤

ي ربط ب ى توليف قصص ت تراتيجية عل ذه االس وم ھ ا وتق راد حفظھ ات الم ن مجموعة الكلم
ى بعض قصة ذات معن ع بعضھا ال ات م ذه الكلم ث تؤلف ھ ذكرھا بحي تراتيجية ،  وت د اس وتعتم

ا ي يواجھھ دة الت رات الجدي ة للخب ورة ذھني وين ص ى تك رد عل درة الف ة بق رتبط ،  القص ا ت كم
ورة متخيلة للخبرات استراتيجية القصة كثيرا باستراتيجية التصور العقلي وفيھا يتم استحضار ص

ة ة خيالي ور قص الل تص ن خ ا م راد تعلمھ ات الم ط ،  والمعلوم اد رواب ا بإيج تعلم فيھ وم الم يق
دة حيث  رات جدي ه من معلومات وخب د تعلم ا يري ه من مخزون وم ا لدي ين م وتصور عالقات ب

معية أو بصرية  ا بصورة س رات وترتيبھ ات والخب يم المعلوم ا بھدف تنظ دا ذھني تخدم جھ أو يس
ة مناسبة وبوقت أسرع  ايف(بأكثر من صورة على شكل قصة حتى يسھل استرجاعھا بطريق ،  ن

١٩٩٥(  .  
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  استراتيجية ما وراء الذاكرة  .٥

ي ه الموقف التعليم ا يتطلب ه لم رد ووعي ة الف ذاكرة معرف ا وراء ال ذه .  ويقصد بم دور ھ وت
ذكر ونق ي الت ه ف رد وقدرت ذاكرة الف ر ب تراتيجية حول التفكي ااالس وة فيھ ذا .  اط الضعف والق وھ

ع  د التعامل م تخدامھا عن ه اس ي يجب علي تراتيجية الت وع اإلس ى ن رد التعرف عل يتطلب من الف
ذاكرة .  الخبرات التعليمية المختلفة رد في الم ذي يجب أن يستغرقه الف وم(وتحديد الوقت ال ،  العت

٢٠٠٤.(  

  استراتيجية الموقع  .٦

ل ،  أساليب التذكر وھي من الطرق البسيطة تعتبر ھذه االستراتيجية من اقدم تلخص بتخي وت
ل ى العم ق إل ل البيت أو الطري ألوف مث ان م ل،  مك ه مث ارزة في اط ب ار نق تم اختي ا ي اب ،  وفيھ ب

ات زل و صندوق نفاي اء ،  ومن ود كھرب خ...وعم تم .  ال ي ي ات الت ار أو الكلم ط األفك تم رب م ي ث
اط ذه النق ا بھ ذه اال.  حفظھ وم ھ ا تق ا كم ذّكرھا وربطھ راد ت ادة الم ز الم ى ترمي تراتيجية عل س

  ).١٩٩٥،  نايف(بدالالت مألوفة و أماكن محسوسة في ذاكرة الفرد 

  استراتيجية الوعي  .٧

كما أن الوعي شرط لحدوث اإلدراك .  يعد الوعي عملية معرفية وشرطا أساسيا للتعلم الجيد
اه   .الفعال للخبرات التعليمية وفي القدرة على التذكر ي االنتب ا بعمليت ا وثيق وعي ارتباط ويرتبط ال

ذلك نحو ،  واإلدراك وذلك من خالل التركيز على المثيرات التي تساھم في زيادة فعالية التعلم وك
ذاكرة ة ال ادة فعالي ى زي نعكس عل ا سوف ي ة اإلدراك مم ي تخدم عملي ويطلب من .  المثيرات الت

ك من  الفرد في ھذه االستراتيجية أن يقوم بعزل تعلم واإلدراك وذل المثيرات التي تعيق عمليات ال
ط ة اإلدراك فق دم عملي ي تخ رات الت ه الحواس نحو المثي ى ،  خالل توجي اعد عل ذي يس ر ال األم

ا د الحاجة إليھ ا واسترجاعھا عن اظ بھ الي سھولة االحتف ة وبالت  سھولة استقبال الخبرات التعليمي
  ).١٩٩٥،  البوريني(

ة تكمن Woolfolk, 1990) (ك وقد أوضحت وولفول ة تربوي ذّكر أھمي أن الستراتيجيات الت
ة،  في فاعليتھا في زيادة القدرة على التذّكر األمر ،  فھي تساعد في تنظيم المعارف بطرق مختلف

ا اظ بھ ات واالحتف زين المعلوم ھولة تخ ى س ل عل أنه أن يعم ن ش ذي م ى ،  ال درة عل الي الق وبالت
د  ترجاعھا عن ذّكرھا واس ات ة إليھ وك.  الحاج كروجز وفل تروبير وس ار ماس د أش  وق

(Mastropieri et.  al., 1990)  إلى أن استراتيجيات التذّكر تعمل على تقوية ذاكرة الطالب في
  .تذّكر معاني المفردات والموضوعات الدراسية المتنوعة

ا  ظ مم بق يالح تخس ى اس وم عل ب أن تق ة يج ي عملي وم ھ ي العم ذّكر ف ين الت دام أن تحس
ا ذاكرة وفاعليتھ اءة ال أثير على كف ا ت ا .  استراتيجيات متعددة تتناول كل العوامل التي قد يكون لھ كم

ذّكر  ادة الت أن التدريب المستمر على استراتيجيات تنشيط الذاكرة يسھم إسھاماً فعاالً وملموساً في زي
ذّكر يصبح من الموض). ١٩٩٥،  الزيات( إن موضوع تحسين الت الي ف ي وبالت ة الت وعات المھم

ذّكر ،  تستدعي تدريب الطلبة على ھذه االستراتيجيات والتي من شأنھا تحسين قدرة الطلبة على الت
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ة في المواقف  ا الطلب ي يتعرض لھ رات الت ى استرجاع المعلومات والخب اً عل مما ينعكس إيجابي
  .  التعليمية المختلفة

  
 الدافعية للتعلّم

ذي تشكل الدافعية للتعلّم مفھوم ام ال دور الھ وي نظراً لل نفس الترب م ال اً أساسياً من مفاھيم عل
ة  (Prophy, 1988)ويرى بروفي .  تلعبه في التعلّم واألداء ل الطلب أن دافعية التعلّم تتمثل في مي

ى ام وذات معن ديرة باالھتم ة ج اطات أكاديمي وا نش ى أن يمارس ى ،  إل ة الوصول إل ى محاول وإل
وھم يسعون بذلك نحو تحقيق مكافأة داخلية أو تعلّم يُشبع حاجة ،  مية لديھمإشباع الحاجات األكادي

ا  (Woolfolk, 1990)لفولك  بينما رأت وو.  داخلية عندھم أن الدافعية للتعلّم تتضمن في معناھ
  .والفھم والتحّسن في مجال الخبرة،  العمل على تحقيق أھداف التعلّم

تعلم من العوام ة لل د الدافعي ذا وتع ا ھ ق منھ ا يتعل تعلّم الصفي وخاصة فيم ي ال ؤثرة ف ل الم
ذّكر ي الت ة ف ل المھم ن العوام ر م ي تعتب اه واإلدراك والت رود.  باالنتب ارت اورم د أش  فق

(Ormrod, 1995)  ون ذين يكون ة ال رى أن الطلب اه وت ة االنتب تعلّم في عملي ة ال ة دافعي إلى أھمي
باه للموقف التعليمي مما يسمح لھم بمعالجة المعلومات مدفوعين للتعلم لديھم قدرة عالية على االنت

دى ة الم ذاكرة طويل ال في ال ا بشكل فع ى تخزينھ ة ،  بطرق تشجع عل ذي يسمح بإمكاني األمر ال
  .تذّكرھا واسترجاعھا عند الحاجة إليھا

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتھا

ذّكر المعلومات واسترج دارس من صعوبة في ت ات .  اعھايعاني بعض الطلبة في الم ذا ب ل
ترجاع  ي اس ة ف اعدة الطلب ى مس ل عل انھا أن تعم ن ش ائل م ن وس ث ع روري البح ن الض م

تراتيجيات .  المعلومات ر عدد من االس ى أث لذلك فقد أتت ھذه الدراسة كمحاولة إللقاء الضوء عل
وعي،  والموقع،  والقصة والتخيل،  الكلمة المفتاحية( اتفي استرجاع المعل) واستراتيجية ال ،  وم

  .  ومستوى دافعيتھم للتعلّم،  في ضوء جنس الطلبة

  : ومن ھذا المنطلق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي

د مستوى  ة إحصائية عن روق ذات دالل ة تعزى ) ٠.٠٥ = ( ھل ھناك ف ذّكر الطلب في ت
  .  أو التفاعل بينھا ؟،  أو مستوى دافعيته للتعلم،  أو جنس الطالب،  لنوع استراتيجية التذّكر

  
  التعريفات اإلجرائية

ي : االسترجاع - ة ف رات المخزن ات والخب ذّكر المعلوم ى ت درة عل ر عن الق ة تعب ة عقلي عملي
الطالبة على مقياس القدرة / ويقاس بالعالمة التي يحصل عليھا الطالب،  الذاكرة عند الحاجة

  .  على التذّكر المستخدم في ھذه الدراسة

ق النجاح،  الرغبة في األداء الجيد: تعلمالدافعية لل - ي تنشط وتوجه ،  وتحقي وھي ھدف ذات
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لوك اح المدرسي،  الس ة للنج ات الھام ن المكون ر م ي يحصل ،  وتعتب ة الت دد بالدرج و تتح
 .الطالبة على أدائه على مقياس الدافعية للتعلم المستخدم في ھذه الدراسة/ عليھا الطالب

الطالبة على تنظيم المعلومات بھدف تحسين /أساليب تساعد الطالبھي  :استراتيجيات التذّكر - 
ي  تراتيجيات ھ أربع اس ة ب ذه الدراس ي ھ دد ف ات وتح ترجاع المعلوم ى اس ه عل ة (قدرت الكلم

  ).القصة والتخيل والموقع والوعيو المفتاحية
  

  الدراسات السابقة

ا في ت ذّكر وأثرھ تراتيجيات الت ة استرجاع أجريت دراسات عدة حول فاعلية اس نشيط عملي
ات بلر وانجن . المعلوم ام كرول وش د ق بدراسة ) Kroll, Schepler and Angin, 1986(فق

ات تكونت .  ھدفت إلى بحث تأثيرات استراتيجية التخيل والقصة على تذكر عدد من أزواج الكلم
نفس في) ٣٢(عينة الدراسة من  م ال ى عل ة المسجلين في مساق مدخل إل ة  طالباً من الطلب جامع

ى) ٤٨(واستخدمت قائمة مكونة من .  كاليفورنيا ل أسماء ذات معن دلت .  زوجاً من الكلمات تمث
ا  ي تعلّمھ دما استخدم الطالب ف ان أفضل عن ة ك ذه القائم ات ھ ذّكر كلم ى أن ت ائج الدراسة عل نت

  .استراتيجية التخيل والقصة

 وفي جامعة كندا أجرت دسروشرز وجيلنس ووبالند

)Desrochers, and Gelinas and Wieland, 1989(  دراسة لفحص أثر استخدام استراتيجية
ردات اني المف ذّكر مع ى ت درة عل ة الق ة في تقوي ة الدراسة من .  الكلمة المفتاحي ) ٧٤(وتكونت عين

ا مجموعة من ،  طالبة) ٢٢(طالباً و ة مجموعة من الكلمات الروسية يقابلھ راد العين د أعطي أف وق
ات األلم ةالكلم ات مفتاحي ا بكلم ة دون ربطھ ات ،  اني ن الكلم ة م س المجموع ة نف ي الطلب م أعط ث

ة ات مفتاحي ة بكلم ي ربطت .  مرتبط ردات الت اني المف ترجاع مع ى أن اس ة عل ائج الدراس ت نت دل
  .بكلمات مفتاحية كان أفضل

ام  ورك ق رنس"و" اندريسن"وفي نيوي  (Andreassen and Waters, 1989) " ووت
ذاكرةبدراسة استخ ا وراء ال تراتيجيات م ا اس وعي،  دما فيھ ا استراتيجية ال دفا من .  ومنھ د ھ وق

اظ اني األلف ه لمع رد وانتباھ ين وعي الف ة ب ى فحص العالق ا إل ذه ،  خاللھ ذّكر ھ ى ت درة عل والق
قسم األطفال إلى .  سنوات) ١٠(طفالً متوسط أعمارھم ) ٤٨(تكونت عينة الدراسة من .  المعاني

وعتين  اويتينمجم نھم ،  متس ب م ا دون أن يطل اظ ومعانيھ ى األلف ة األول ى المجموع عرض عل
ة ،  التركيز عليھا بشكل معمق ى القائم داً عل زوا جي ة أن يرك في حين طلب من المجموعة الثاني

اظ .  عندما تعرض عليھم ى األلف دلت نتائج الدراسة على أن األطفال الذين طُلب منھم التركيز عل
نھم  تذّكروھا بشكل ة دون أن يطلب م يھم القائم ذين ُعرضت عل ى ال أفضل من المجموعة األول
  .التركيز عليھا

ذّكر  (Dunn, 1993)" دن"قامت  بدراسة ھدفت إلى بحث فاعلية استخدام استراتيجيات الت
يقية  لدى مجموعة من طالب الموسيقى في المدارس الحكومية المتوسطة في تذّكر المقاطع الموس
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اظ ب الجنسواالحتف ك ب ة ذل ا وعالق ن .  ھ ة م ة الدراس ت عين ة) ٩٧(تألف ا وطالب دمت .  طالب وق
وقد أظھرت النتائج أن تذّكر ھذه المقاطع .  الموضوعات الموسيقية باستخدام استراتيجيات التذّكر

ذّكر تراتيجيات الت ا اس روق .  كان افضل عندما استخدمت في تعلّمھ ائج وجود ف ا أظھرت النت كم
ذه في التذّكر  ذّكر ھ ات أداء افضل من أداء الطالب في ت اث إذ أظھرت الطالب ذكور واإلن بين ال
  .المقاطع

ام  ة بريجھ ا دراس تراتيجيات ) Brigham, 1993(أم ر ا اس ي أث تھدفت البحث ف ي اس الت
ا ) ٧٢(فقد تكونت عينة الدراسة من .  التذّكر في استرجاع المواقع واألحداث على الخارطة طالب

ع .  رحلة اإلعداديةمن طالب الم ارك والمواق ا أسماء المع وقد عرض على الطالب خريطة عليھ
ع ،  أثناء الثورة األمريكية وزودت الخريطة بكلمات مفتاحية وشروحات للمعلومات مرتبطة بموق

دث الموقع .  الح ا ب م ربطھ دما ت وى عن ان أق داث ك ذّكر األح ى أن ت ة إل ائج الدراس ارت نت أش
  .لمفتاحية المرتبطة بالموقع كعوامل مساعدة على التذكروباستخدام الكلمات ا

كا"قامت  ي  (Ganska, 2001)" جانس تراتيجية القصة ف ر اس اس أث ى قي دفت إل بدراسة ھ
الجنس،  التذكر دور فعرض ،  وعالقة ذلك ب ة ت ة مجموعة من القصص المختلف راد العين ى أف عل

ا دار وبعد عرض ھذه القصص طلب من أفرا.  حول أحداث متنوعة ذّكر م د العينة من الجنسين ت
ة .  في ھذه القصص من أحداث ومواضيع روق ذات دالل كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود ف

د استطاع كل ،  بين الذكور واإلناث في القدرة على تذّكر ما دار في ھذه القصص من أحداث فق
  .  ةمن الذكور واإلناث إعادة رواية ھذه القصص بنفس الدرجة من الكفاء

ل  اب وداني ا ون ا ديون ام بھ اك دراسة ق  (Duana, Knabb and Daniel, 2002)وھن
ياء اكن وجود األش أجريت الدراسة .  وھدفت إلى فحص أثر الجنس والعمر والكفاءة في تذّكر أم

ة من  ة مكون ردا ) ١٦٣(على عين اث) ١٢٠(ذكور و) ١٤٣(ف ذّكر .  إن طلب من المفحوصين ت
ة في عدد من القبعات والمف ة) ١٢(اتيح موزعة في أماكن مختلف ي .  غرف ائج الدراسة الت دلت نت

ى  ر عل درة أكب ديھم ق ذكور ل ة من ال راد العين ى أن أف ة عل ات المتحدة األمريكي أجريت في الوالي
  .  تذّكر أماكن وجود ھذه األشياء من اإلناث

ذّكر ال: دراسة بعنوان (Galver, 2003)" جالفر"أجرى  رامجأثر الجنس في ت ة  ب التلفزيوني
رامج .  ذات الطابع التربوي ذّكر الب وقد ھدف من خاللھا التعرف على اثر الجنس في القدرة على ت

ة من الجنسين .  التي تحوي معلومات ذات طابع تربوي تخص الجنسين راد العين عرض على أف
ة استرج،  برامج ذات طابع ذكري وأخرى ذات طابع أنثوي راد العين م طلب من أف اع مواضيع ث

ذه .  ھذه البرامج ذّكر ھ ين الجنسين في ت ة ب روق ذات دالل ذه الدراسة عن وجود ف كشفت نتائج ھ
ذّكره  ن ت ر م ه اكث تص بجنس ي تخ يع الت ذّكر المواض نس أن يت ل ج تطاع ك د اس يع فق المواض

  .المواضيع التي تختص بالجنس اآلخر

س  ام راي ا ق رف عل (Rice, 2003)كم ى التع دفت إل ة ھ زن بدراس ل الح ر عوام ى اث
ة ادة التعليمي ال للم ذّكر األطف ة في ت ا وتكونت .  واالنفعاالت المختلف أجريت الدراسة في أمريكي

ديھم مشاعر من .  طفل) ٢٠٠٠(عينة الدراسة من  ذين ل ال ال ى أن األطف ائج الدراسة عل دلت نت
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ذّكر ا ى ت درتھم عل ي ق تعلّم زاد ف تھم لل تثارة دافعي م اس ذين ت م الحزن وال دما ت ة عن ادة التعليمي لم
  .  تدريبھم على بعض استراتيجيات التذّكر

ان  ر شعور (Frieaman, 2003) وأجرى فريم ة أث ى معرف ا ھدفت إل دراسة في أمريكي
ة ة المختلف ة المواقف التعليمي ي مواجھ ه ف تثارة دافعيت ة واس ه الذاتي رد بكفاءت ائج .  الف ارت نت أش

ة الدراسة إلى أن شعور الفرد بكفاء ة المختلف ة المواقف التعليمي ى مواجھ ه عل ته الذاتية في مقدرت
ة مع  رة مقارن ذّكر واسترجاع المعلومات بدرجة كبي ى الت ه عل واستثارة دافعيته قد زاد من قدرت

فقد اظھر ،  األفراد اآلخرين الذين لم تستثر دافعيتھم للتعلّم في مواجھة مثل ھذه المواقف التعليمية
  .ي استرجاع مثل ھذه المعلومات إضافة إلى انخفاض مستوى دافعيتھم للتعلّمھؤالء درجة اقل ف

ث وع البح ة بموض ات ذات العالق ن الدراس ه م بق عرض ا س ول أن ،  مم ن الق يمك
ا ؤثر ايجابي ذكر ت تراتيجيات الت درة" اس ي تحسين الق ذكر  ف ي ت ؤثر ف ا ت ذكر وأنھ ى الت واد عل الم

ل .  واءاألكاديمية وغير األكاديمية على حد س ى أن استخدام مث ذه الدراسات عل ائج ھ وقد دلت نت
ات،  ھذه االستراتيجيات يزيد من فاعلية أداء الذاكرة ا .  ويساعد على سھولة استرجاع المعلوم أم

ة  ين الدافعي ذكر وب تراتيجيات الت ين اس ا ربطت ب ابقاتھا بأنھ زت عن س د تمي ة فق ة الحالي الدراس
  .  للتعلم

  
  الطريقة 

  
  دراسةمجتمع ال

الملتحقين في المدارس الحكومية ،  تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف التاسع األساسي
اء،  في مدينة السلط يم لمحافظة البلق ة والتعل ة التربي ة لمديري الفصل الدراسي األول من  / التابع
اً ) ١٢٨٧(وقد بلغت أعدادھم حسب اإلحصاءات الرسمية .  م٢٠٠٣/٢٠٠٤العام الدراسي  طالب

ة نھم ،  وطالب ً ) ٦٢٦(م ا ة) ٦٦١(و،  طالب ي .  طالب ة ف وزع الطلب د ت ا ) ٣٧(وق عبة صفية منھ ش
ة) ١٧(وھم يدرسون في .  شعبة لإلناث) ١٩(و،  شعبة للذكور) ١٨( ا ،  مدرسة حكومي ) ٨(منھ

  .  مدارس لإلناث) ٩(و،  مدارس للذكور
  

  عينة الدراسة

موزعين ،  من طلبة الصف التاسع األساسي طالباً وطالبة) ٢٥٧(تكونت عينة الدراسة من 
دارس )٧(شعب في ) ٨(على  نھم ،  م وراً ) ١٣٠(م ا) ١٢٧(و،  ذك ار الشعب .  إناث م اختي د ت وق

ة ة العنقودي ذكورة عشوائياً بالطريق ة ،  الم ة التربي ة لمديري دارس التابع ع الم يم جمي م تقس حيث ت
دارس ذكور وم دارس لل ى م لط إل ة الس ي مدين يم ف اث والتعل دة ،  لإلن ة وح رت المدرس واعتب

ار ار .  االختي م اختي وائية ت ة العش ي ) ٤(وبالطريق ذكور ھ دارس لل افع: (م ن ن ة ب ني ،  عقب حس
املة،  سكينة بنت الحسين: (مدارس لإلناث ھي ) ٣(و) السيفية ،  جمال الدين،  فريز ،  البلقاء الش

ارث ت الح ة بن ذكور ع.  ) ميمون دارس ال دد م د اختلف ع دد شعب وق اث ألن ع دارس اإلن ن م
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ذه  د ضمت ھ اث وق دارس اإلن ي م ا ف ر منھ ذكور اكث دارس ال ي م ي ف ع األساس الصف التاس
دارس  ا ) ٤(الم دد طالبھ ور وع عب ذك ً ) ١٣٠(ش ا ا ) ٤(و ،  طالب دد طالباتھ اث وع عب لإلن ش

ة) ١٢٧( م .  طالب تراتيجية الت ١ويوضح الجدول رق ة الدراسة حسب اس راد عين ع أف ،  ذّكرتوزي
  .ومستوى الدافعية للتعلّم،  والشعبة ومتغير الجنس

دول  عبة ):١(ج ب الش ذّكر حس تراتيجيات الت ى اس ة عل ة الدراس راد عين ع أف نس ،  توزي والج
  ومستوى الدافعية للتعلّم

 المجموع
 مستوى الدافعية للتعلّم

 الشعبة االستراتيجية الجنس
 مرتفعة منخفضة

 ذكور ٢١ ١٢ ٣٣
 األولى الموقع

  إناث  ٢٥ ١٤ ٣٩

 ذكور ١٨ ١١ ٢٩
 الثانية القصة والتخيل

  إناث  ١٦ ١٢ ٢٨

 ذكور ١٩ ١٣ ٣٢
 الثالثة الكلمة المفتاحية

  إناث ٢١ ٩ ٣٠

 ذكور ٢٣ ١٣ ٣٦
 الرابعة الوعي

  إناث ٢٠ ١٠ ٣٠

  المجموع ذكور وإناث ١٦٣ ٩٤ ٢٥٧
  

  أدوات الدراسة

تعلّم لقياس فاعلية عدد من استراتيجي تھم لل ة ومستوى دافعي ات التذّكر في ضوء جنس الطلب
  :استخدمت األدوات التالية

  
  مقياس الدافعية للتعلم: أوالً 

اس  ة  (Kozeki and Entwistle, 1984)تم استخدام مقي تعلم بصورته المعّرب ة لل الدافعي
  .)١٩٨٩( والذي قام بتعريبه وتقنينه سليمان ،  والمطورة في البيئة األردنية
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  )صورته األصلية( المقياس في 

ا) Kozeki & Entwistle, 1984(طور كوزكي وانتوستل  ى " مقياس وي عل ) ٦٠(يحت
ة وھي) العاطفي والمعرفي والخلقي(فقرة بھدف قياس مجاالت الدافعية الثالثة  ا المختلف : بأبعادھ

اءة و( اعي والكف دفء االجتم ل وال ؤوليةالمي ة والمس ي ذل) الطاع دين ف ابالت معتم ى المق ك عل
اس معظم السلوكيات واالتجاھات .  الفردية مع اآلباء والمعلمين والطلبة رات المقي وقد شملت فق

ة المدرسية ية،  ذات العالقة بخبرات الطلب دوافع المدرس ر عن ال اس .  والتي تعب ق المقي د طب وق
ين  ا ب رات وص) ٢٠-٨(على فئات عمرية تراوحت م د من مناسبة الفق اس سنة للتأك الحيتھا لقي

  .ووجد أنھا مناسبة لقياس دافعية الطالب نحو التعلم،  دافعية التعلّم المدرسي
  

  ورة المعّربة من المقياسصدق الص

ليمان  ق س ي) ١٩٨٩(تحق دق المنطق ة الص اس بطريق دق المقي ن ص رض ،  م ك بع وذل
ددھا  رات وع ي ك) ٦٠(الفق دريس ف ة الت ن أعضاء ھيئ ين م ة محكم ى ثماني رة عل ة فق ة التربي لي

بة د األخذ .  بالجامعة األردنية من حملة درجة الدكتوراه في علم النفس لتحديد الفقرات المناس وبع
 ً ة ) ٢٤(تم حذف ،  بآراء المحكمين جميعا يس مستوى دافعي ا ال تق اس ألنھ رات المقي رة من فق فق

  .  لمقياس األصليفقرة في ا) ٦٠(فقرة من أصل ) ٣٦(وبالتالي تم استبقاء ،  الطالب للتعلّم

ة وعددھا ،  وللتحقق من صدق المقياس في الدراسة الحالية عرضت فقرات المقياس المعرب
اس) ٣٦( ى صدق المقي ة من ،  فقرة على لجنة من المختصين للحكم عل ة من أربع وتألفت اللجن

د استع.  المختصين في علم النفس في جامعة اليرموك إلبداء الرأي في فقرات المقياس راض وبع
اس رات المقي ى فق ديالت الضرورية عل ت التع ين أجري ذ .  آراء المحكم ذي اتخ ار ال ان المعي وك

رة ول صالحية الفق ين ح ن المحكم ر م ة أو أكث اع ثالث و إجم رة ھ ول الفق أن قب ع .  بش د أجم وق
وى ق صدق المحت ذا تحق اس وبھ رات المقي ة فق ى صدق كاف ون عل رات .  المحكم دد فق غ ع وبل

  .فقرة تقيس مستوى دافعية الطالب للتعلّم) ٣٦(رته المعدلة المقياس في صو
  

  ثبات الصورة األصلية للمقياس

ة  ة المطبق ا للعين اخ ألف ة كرونب داخلي باستخدام معادل ات االتساق ال امالت ثب استخرجت مع
ى  اري و) ٨٠٠(عل ن اصل ھنج ب م اني) ٣٦٥(طال ن اصل بريط ث بلغت متوسطات ،  م حي

اد  ٠.٦٦الثبات  ةلألبع ة الستة مجتمع ت،  الدافعي ات بالنسبة لبعدي  إذ كان امالت الثب دفء (مع ال
ة دي ،  ٠.٦٦) واالجتماعي ت لبع ا كان ل(بينم اءة والمي امالت ،  ٠.٦٠)الكف د أن مع ين وج ي ح ف

  .الجنسين كليھمافي كال البلدين وعند  ٠.٧٣) المسؤولية والطاعة(الثبات لألبعاد الدافعية 
  

  للمقياس ثبات الصورة المعّربة

ليمان  ام س ة من ) ١٩٨٩(ق ة مؤلف ى عين اس عل ذا المقي ق ھ ات بتطبي باستخراج معامل الثب
ان) ٨٠( ة عم .  طالباً وطالبة من الصفين الثالث اإلعدادي والثالث الثانوي سابقاً في مدارس منطق
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اط ،  وقد أعيد تطبيق المقياس بعد فاصل زمني مقداره عشرة أيام غ وتم حساب معامل االرتب و بل
)٠.٧٢.(  

ة ادة ،  وللتحقق من ثبات المقياس في الدراسة الحالي ة إع ات بطريق م استخراج معامل الثب ت
ار  تقرار(االختب ة من ) االس ة مكون ى عين ة الصف التاسع األساسي من ) ٣٠(عل اً من طلب طالب

ان الفاصل،  تم اختيارھم عشوائيا،  في مدارس مدينة السلط) غير عينة الدراسة( د ك ي  وق الزمن
ه  ي ) ١٢(بين تقديم االختبار وإعادت ين درجات المفحوصين في مرت ات ب غ معامل الثب ا وبل يوم

  ).٠.٧٦(التطبيق للمقياس 
  

  تصحيح المقياس

) ١٨٠(فقرة يحصل المفحوص من خاللھا على ) ٣٦(بلغ عدد فقرات مقياس الدافعية للتعلّم 
تفاع درجة المفحوص فيه يشير إلى ارتفاع كما أن ار.  درجة كحد أدنى) ٣٦(درجة كحد أعلى و 

والعالمة القصوى على كل .  ونقص درجته فيه يشير إلى انخفاض دافعيته للتعلّم ،  دافعيته للتعلّم
) ٣٠(تكون ) المسؤولية ،  الطاعة،  الميل،  الكفاءة،  االجتماعية،  الدفء(بعد من االبعاد الستة 

  .لدافعي متوفر عند الفرد بشكل تاموھي تشير إلى ان ذلك البعد ا،  عالمة

ام  رات ذات األرق ذكر أن الفق دير بال ،  ١٩،   ١٥،  ١٢،  ٩،  ٨،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣،  ١(وج
ة) ٣٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٣١،  ٣٠،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٤،  ٢٣ ٢٢،  ٢١،  ٢٠ رات موجب ي فق .  ھ

الي  درجات أوافق) ٥(أوافق بشدة :وعليه توزع الدرجات على تدريجات كل منھا على النحو الت
ات) ٤( ردد ،  درج ات) ٣(مت ق ،  درج ة) ٢(ال أواف دة ،  درج ق بش ة )١(ال أواف ا ،  درج أم

ام  رات ذات األرق ،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٥،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٤،  ١٣،  ١١،  ١٠،  ٦،  ٢(الفق
ي.  فھي فقرات سالبة) ٣٣،  ٣٢ ى النحو اآلت : وعليه توزع الدرجات على تدريجات كل منھا عل

دة  ق بش ة) ١(أواف ق ،  درج ة) ٢(أواف ردد ،  درج ات) ٣(مت ق ،  درج ات) ٤(ال أواف ال ،  درج
  .درجات) ٥(أوافق بشدة 

  
  مقياس التذّكر: ثانيا ً

ّون ،  )١٩٩٥(تم استخدام مقياس القدرة على التذّكر المعدل والذي قامت ببنائه نايف  وقد تك
دد  -الصورة"التذّكر  اختبار: ھذا المقياس من ثمانية اختبارات فرعية ذّكر"الع ار الت ة " اختب الكلم

ر –االسم األول "اختبار التذّكر ،  "العدد  - ذّكر ،  "األخي ار الت ام"اختب ار "،  السمعي لألرق اختب
ذّكر  روف"الت معي للح ذّكر ،  "الس ار الت نوات"اختب ذّكر ،  "البصري للس ار الت البصري "اختب
  ".ي للفقراتالسمع"اختبار التذّكر ،  "للفقرات

  
  صدق المقياس

ة  ى خمس ة عل ة الثماني ه الفرعي ق عرض اختبارات اس عن طري ق من صدق المقي م التحق ت
ة اليرموك،  محكمين وي بجامع نفس الترب م ال دريس في قسم عل ،  ثالثة منھم من أعضاء ھيئة الت
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ة ة األردني ة ترب،  وعضو ھيئة تدريس واحد من الجامع اد في مديري يس قسم اإلرش د ورئ ة ارب ي
ى اس ، األول رات المقي ي فق رأي ف داء ال ة،  إلب ارات الفرعي دى وضوح االختب ع .  وم د أجم وق

  .المحكمون على صدق فقرات المقياس وقدرته على قياس التذّكر

وللتحقق من صدق المقياس في الدراسة الحالية تم عرضه على خمسة محكمين من أعضاء 
و نفس الترب م ال م عل ي قس دريس ف ة الت وكھيئ ة اليرم ي جامع اس  ،  ي ف بته لقي دى مناس ان م لبي

دى  ير الم ذّكر قص ة (STM)الت ارات الفرعي وح االختب دى وض ات .  وم وء المالحظ ي ض وف
ذّكر،  والمقترحات التي قدمھا أعضاء لجنة التحكيم اس الت ى قي ،  ومن أجل زيادة قدرة المقياس عل

ار الفرعي األول  رات االختب وير فق م تط د ت ا(فق ذّكراختب دد -الصورة -ر الت ي ) الع ووضعھا ف
ا،  مجموعات متجانسة د .  وتم حذف فقرات االختبار وإضافة فقرات جديدة بدال منھ م توحي ا ت كم

وحذف االختبار ،  جميع األرقام الموجودة تحت كل صورة في االختبار لتصبح أرقاماً من خانتين
) اختبار التذّكر البصري للسنوات(لسادس واالختبار ا) اختبار التذّكر السمعي للحروف(الخامس 

  .  لعدم وضوح فقراتھما

و  اس وھ د للمقي ار جدي افة اختب ت إض ل تم ي المقاب ة(وف ذّكر البصري للكلم ار الت ،  )اختب
ذّكر قصير  ى الت فاشتمل المقياس في صورته الحالية على سبعة اختبارات فرعية تقيس القدرة عل

دى  ون عل (STM)الم ع المحكم د اجم ذّكروق اس الت ى قي ه عل اس وقدرت رات المقي .  ى صدق فق
ين ذلك .وكان المعيار الذي اتخذه الباحث بشأن قبول الفقرة ھو إجماع ثالثة أو اكثر من المحكم وب

اس ة للمقي ة المكون ارات الفرعي ذّكر   :تكون  االختب ار ت دد –الصورة "اختب ذّكر ،  "الع ار ت اختب
ة " دد –الكلم ذّكر ،  "الع ار ت م األول "اختب ر  –االس ذّكر "األخي ار الت ة"اختب ،  "البصري للكلم

ذّكر  ام"اختبار الت ذّكر ،  "السمعي لألرق ار الت رة"اختب ذّكر ،  "السمعي للفق ار الت البصري "اختب
 .  "للفقرة

  
  ثبات المقياس

ة ) ١٩٩٥(قامت نايف  ى العين ق عل ادة التطبي باستخراج ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإع
تط ن االس ة م ة) ٣٢(العية المكون داره ،  طالب ق مق ي التطبي ين مرت ي ب ارق زمن ام) ١٠(وبف ،  أي

  ).٠.٧٥(وبلغت قيمة معامل الثبات بطريقة اإلعادة 

ة اس في الدراسة الحالي ات المقي ق من ثب م التحق ة ،  ت ى عين ار عل ادة االختب ق إع عن طري
ة الصف التاسع األساسي ) ٣٠(مكونة من  ة الدراسة من(طالباً من طلب ر عين دارس ) غي من م

وائيا ارھم عش م اختي لط ت ة الس ه .  مدين ار وإعادت ديم االختب ين تق ي ب ان الفاصل الزمن ) ١٣(و ك
  ).٠.٧٣(وبلغ معامل الثبات بين درجات المفحوصين في مرتي تطبيق المقياس ،  يوما

  
  تصحيح المقياس

ذّكر  ى الت درة عل اس الق رات مقي دد فق غ ع رة) ٧٠(بل بعة و.  فق ن س اس م ون المقي د تك ق
ة رات،  اختبارات فرعي ار فرعي تكون من عشر فق ا ،  وكل اختب درجة في ) ٧٠(خصص لھ
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ى) صفر(و،  حدھا األعلى درة .  في حدھا األدن ادة الق ى زي اع درجة المفحوصين إل ويشير ارتف
  .ونقص الدرجة يشير إلى انخفاض القدرة على التذّكر،  على التذّكر

  
  ريب على استراتيجيات التذّكرالتد: ثالثاً 

اص  ى األدب الخ الع عل د اإلط تراتيجيات بع ى االس دريب عل ات الت داد جلس م إع ت
ذّكر تراتيجيات الت ايف ،  باس ة ن ل دراس ة مث ات ذات العالق وريني ،  )١٩٩٥(وبعض الدراس الب

راد ا،  )١٩٩٥( ي يدرسھا أف ة الت ةمع األخذ بعين االعتبار المباحث الدراسية المختلف د .  لعين وق
على استراتيجيات التذّكر  جلسة موزعة) ١٢(بلغ عدد جلسات التدريب على استراتيجيات التذّكر 

ة ع  :اآلتي تراتيجية الموق ل،  اس ة والتخي تراتيجية القص ة،  اس ة المفتاحي تراتيجية الكلم ،  اس
 .جلسات لكل استراتيجية) ٣(أي بمعدل ،  استراتيجية الوعي

نھم وتم اختيار ھذه اال ة تمك د الطلب درات خاصة عن ستراتيجيات ألن استخدامھا ال يتطلب ق
ة،  من التدرب عليھا ة للطلب ة والمعرفي ا يساعد ،  وال يعتمد استخدامھا على المستويات العلمي مم

  .  على سھولة استخدامھا من قبل طالب الصف التاسع األساسي

ترات تخدام اس ى اس الب عل دريب الط ى ت ات إل دفت الجلس ث وھ ي المباح ذّكر ف يجيات الت
ة.  الدراسية المختلفة ة العربي ة في اللغ ات تربوي ا،  وقد احتوت على تطبيق وم،  والجغرافي ،  والعل

  .والتربية اإلسالمية،  والحاسب

ررة  دريب المق وتم عرض استراتيجيات التذّكر وشرحھا بشكل مبسط ودقيق ضمن جلسات الت
تراتيجيات الت ن اس تراتيجية م ل اس علك ن .  ذّكر األرب تراتيجية م ل اس ات لك الث جلس خصصت ث

ابقة ذّكر الس تراتيجيات الت ع ،  اس دة) ٤٥(وبواق ة الواح ة للجلس ن ) ١٥(و خصصت ،  دقيق ة م دقيق
دريب ،  الجلسة األولى لتقديم فكرة حول استخدام االستراتيجية فيما خصص ما تبقى من الجلسات للت

  .ية في المباحث الدراسية المختلفةعلى التطبيقات التربوية لالستراتيج

ة ،  وللتحقق من صدق الجلسات ة من خمسة أعضاء ھيئ يم مؤلف ة تحك ى لجن عرضت عل
وي نفس الترب م ال ي عل دكتوراة ف ة ال ة درج ن حمل وك م ة اليرم ي جامع دريس ف نھم ،  ت ب م طُل

دريب ى جلسات الت ق األھداف ا،  االطالع عل بتھا لتحقي رأي حول مدى مناس داء ال .  لمرجوةوإب
  .  وقد تم األخذ بالمالحظات التي أبداھا المحكمون حول ھذه الجلسات

  
  األجراءات

اعي في  بعد أن ة في مدارسھم بشكل جم راد العين ى أف تعلّم عل ة لل اس الدافعي ق مقي تم تطبي
م رتبت ،  فرغت استجابات كل شعبة على مقياس الدافعية للتعلّم وصححت،  غرفة الصف ومن ث
ً درجات الطل  :فتمايزت فئتان من الطلبة،  بةتصاعديا

بمتوسط حسابي ،  أو اكثر) ١٣٠(حصل أفرادھا على درجة ، فئة ذات دافعية مرتفعة للتعلّم -
  .طالبة) ٨٢(طالباً و) ٨١(وبلغ عددھا ،  للطالبات) ١٤٤.٤٣(للطالب و) ١٤٧.٩(قدره 
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بمتوسط حسابي ، درجة) ١٣٠(حصل أفرادھا على أقل من ، فئة ذات دافعية منخفضة للتعلّم -
  .طالبة) ٤٥(طالباً و) ٤٩(وبلغ عددھا ، للطالبات) ٩٨.٠٤(للطالب و) ١٠٢.٧٥(قدره 

 :حسب مستوى الدافعية للتعلّم على الصورة اآلتية،  تم توزيع الشعب المختارة -

ً ) ١٣٠(أربع شعب ذكور مجموع طلبتھا  - ة من الطالب مرتفعي ، طالبا ضمت كل شعبة فئ
ً ) ٨١(عدد أفرادھا  الدافعية للتعلم ا ، طالبا تعلّم وعدد أفرادھ ة لل ة منخفضة الدافعي ) ٤٩(وفئ

 ً   .طالبا

ددھن  - اث وع ن اإلن ع شعب م ة) ١٢٧(أرب ات ،  طالب ن الطالب ة م عبة فئ ل ش د ضمت ك وق
ا  دد أفرادھ تعلّم ع ة لل ات الدافعي ة) ٨٢(مرتفع ة ،  طالب ات الدافعي ات منخفض ة الطالب وفئ

 .طالبة) ٤٥( وعدد أفرادھا،  للتعلّم

ة ( وبعد ذلك تم توزيع أفراد عينة الدراسة على استراتيجيات التذّكر األربعة  الكلمة المفتاحي
  .بشكل عشوائي) والقصة والتخيل والموقع والوعي

.  للتذّكر للتعرف على امكانية تكافؤ المجموعات تم تطبيق اختبار،  وقبل البدء بتنفيذ الدراسة
دريب ن ت اء م د االنتھ ع وبع ذّكر األرب تراتيجيات الت ى اس ة عل ات الدراس راد مجموع ق ،  أف طب

ى كل مجموعة ذّكر عل اس الت د .  مقي ة الصفية وق ي الغرف راد المجموعة ف ى أف ق عل م التطبي وت
اس  رات المقي ى فق ة عل ة اإلجاب تغرقت عملي ة) ٢٨(اس زمن ،  دقيق ن ) ٤(ب ار م ائق لكل اختب دق

 .  االختبارات الفرعية السبع
  
  ئج الدراسة نتا
  

  النتائج المتعلقة باالختبار القبلي: أوالً 

د ذكر للتأك ار الت ق اختب ذّكر طب تراتيجيات الت ى اس ة عل افؤ ،  قبل البدء بتدريب الطلب من تك
ة ،  مجموعات الدراسة حيث تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلب

  .  ٢فكانت كما في الجدول رقم ،  القبلي في كل مجموعة على اختبار التذّكر

دول  ابية  ):٢(ج طات الحس ات ،  المتوس ي مجموع ة ف درجات الطلب ة ل ات المعياري واالنحراف
  .الدراسة األربع على اختبار التذّكر القبلي

  االستراتيجية/المجموعة  العدد  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري

  الكلمة المفتاحية  ٧٢  ٣٨.٠  ٥.٨
  القصة والتخيل   ٥٧  ٣٩.٧  ٦.٠
  الموقع  ٦٢  ٤٠.١  ٥.٤
  الوعي  ٦٦  ٣٩.٣  ٦.٤
  كلي  ٢٥٧  ٣٩.٢  ٥.٩
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درجات  ٢يالحظ من الجدول رقم  ابية ل ين المتوسطات الحس روق ظاھرة بسيطة ب وجود ف
ولمعرفة فيما إذا كانت ھذه الفروق داللة إحصائية عند مستوى .  الطلبة على اختبار التذّكر القبلي

)  =ين متوسطات أداء المجموعات في التذّكر فقد تم حساب )  ٠.٠٥ اين األحادي ب ل التب تحلي
  .٣كما ھو موضح في الجدول رقم ،  األربعة على االختبار القبلي

تحليل التباين األحادي لمتوسطات الطلبة في مجموعات الدراسة األربع على اختبار   :)٣(جدول 
  .التذّكر القبلي

مستوى 
  الداللة

قيمة 
  )ف(

متوسط مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

مصدر 
  التباين

١٩٧.٣٢٨  ٣  ٦٥.٧٧٦  ١.٨٩٧  ٠.٣١  
بين 

  المجموعات

    ٨٧٧٢.١٩٧  ٢٥٣  ٣٤.٦٧٣  
داخل 

  المجموعات

  كلي  ٨٩٦٩.٥٢٩  ٢٥٦  

م  دول رق ن الج ى  ٣يالحظ م ة عل ذّكر الطلب ي ت ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال يوج ان
ار الق عاالختب ات األرب طات المجموع ين متوس اين ب زى للتب ي تُع اوي ،  بل ى تس ير إل ا يش مم

  .  المجموعات األربعة في القدرة على التذكر
  

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة : ثانياً 

ي ا يل ى م د مستوى : "نص سؤال الدراسة عل ة إحصائية عن روق ذات دالل اك ف = (ھل ھن
تعلّم أو في تذّكر الطلب) ٠.٠٥ ه لل ذّكر أو جنس الطالب أو مستوى دافعيت ة تُعزى لنوع استراتيجية الت

 "التفاعل بينھا ؟ 

ة لعالمات  ات المعياري م إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحراف لإلجابة عن سؤال الدراسة ت
 .٤رقم  كما يظھر في الجدول النتائجفكانت ، الطلبة على اختبار التذكر لمجموعات الدراسة األربع
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ة،  المتوسطات الحسابية :)٤(جدول  ذّكر ،  واالنحرافات المعياري ار الت ة على اختب درجات الطلب ل
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ط  وس
  كلي

ع / مرتف
 منخفض

المتوسط 
الوعي الكلـي

الكلمة 
 المفتاحية

القصة 
قعالمو والتخيل

مستوي 
الدافعية 
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س
جن

٤٧.٧٥  
ـط  مرتفعة ٤٧.٦ ٥١.٠ ٥٣.١ ٤٥.٣  ٤٩.٢ الوس

 الحسابي

ور
ذك

 

 منخفضة ٤٥.٢ ٤٨.٠ ٤٥.٥ ٤٦.٣  ٤٦.٣

٧.٩٣ 
االنحراف  مرتفعة ٧.٦٧ ٦.٦٩ ٥.٣ ٨.٦  ٨.٠٦

 منخفضة ٨.١٦ ٧.٠١ ٨.٩٢ ٧.١٤  ٧.٨٠ المعياري

٤٦.٨٥ 
ط  مرتفعة ٤٦.٦ ٥١.٥ ٥٣.٨ ٤٤.٥  ٤٩.١ الوس

 الحسابي

ث
نـا
إ

 

 منخفضة ٤٣.٨ ٤٥.٥ ٤٦.٣ ٤٣.٣  ٤٤.٦

٦.٨٧ 
االنحراف  مرتفعة ٧.٩٣ ٥.٢٥ ٤.٤٢ ٦.١٦  ٥.٩

 منخفضة ٥.٢٦ ٦.٦١ ٧.٤٨ ٧.٩  ٦.٨ المعياري

 ------  

٥٣.٤ ٤٤.٩  ٤٩.١ 
٥١.٢

٥ 
 مرتفعة ٤٧.١

ـط  الوس
 الحسابي

ث
إنا
 و
ور
ذك

 

٤٥.٩ ٤٤.٨ ٤٥.٤ 
٤٦.٧

٩ 
 منخفضة ٤٤.٥

 كلي ٤٥.٨ ٤٩.٠ ٤٩.٦ ٤٤.٨ ٤٧.٣  ------ 

 ------  
 مرتفعة ٧.٨٠ ٥.٩٧ ٤.٨٦ ٧.٣٨  ٦.٩٨

االنحراف 
 منخفضة ٦.٧١ ٦.٨١ ٨.٢٠ ٧.٥٢ ٧.٣٠ المعياري

 كلـي ٧.٢٦ ٦.٣٩ ٨.٩٦ ٧.٤٥ ٧.١٤  ------ 

م  دول رق ن الج ظ م ب  ٤يالح نس الطال زى لج ة تُع ذّكر الطلب ي ت اھرة ف روق ظ ود ف وج
فقد كان المتوسط الحسابي الكلي لعالمات مجموعة .  واستراتيجية التذّكر ومستوى الدافعية للتعلّم

ى من المتوسط ) ٥٣.٤(الكلمة المفتاحية لفئة الدافعية المرتفعة من كال الجنسين  وھو ظاھرياً أعل
ة القصة يليه المتوسط الحسابي الكلي لعالمات مجموع،  الحسابي لعالمات المجموعات األخرى

ين ال الجنس ن ك ة م ة المرتفع ة الدافعي ل لفئ غ ،  والتخي ث بل ن ) ٥١.٢(حي ى م اً أعل و ظاھري وھ
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وعي ع ومجموعة ال ان متوسطھما ،  المتوسط الحسابي لعالمات مجموعة الموق و ) ٤٧.١(إذ ك
  .على التوالي) ٤٤.٩(

م اس ع ت ات األرب راد المجموع د أف ذّكر عن ي الت روق ف ة الف ل وللكشف عن دالل تخدام تحلي
  .٥حيث اعتبر االختبار القبلي متغيرا مصاحباً كما يشير الجدول رقم ،  التباين الثالثي المصاحب

دول  تراتيجية   ):٥(ج ب اس دي حس ذّكر البع ار الت ى اختب ي المصاحب عل اين الثالث ل التب تحلي
  .ومستوى دافعيته للتعلّم،  وجنس الطالب،  التذّكر

وسط مت  قيمة ف   مستوى الداللة
 المربعات

درجة 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

مصدر 
  التباين

  ٠.٠٨٧٨  ٠.٠٢٤  ١.١٤٣  ١  ١.١٤٣  قبلي

  ٠.٠٠١  ٦.٦٥٨  ٣٢٦.٥٤  ٣  ٩٦٤.٥١٣  االستراتيجية

  ٠.٣٣٢  ٠.٩٤٤  ٤٥.٥٧٥  ١  ٤٥.٥٧٥  الجنس

  ٠.٠٠١  ١٦.٨٩٣  ٨١٥.٧٩٠  ١  ٨١٥.٧٩٠  مستوى الدافعية للتعلّم

  ٠.٧٤٦  ٠.٤٠٩  ١٩.٧٧٤  ٣  ٥٩.٣٢١  الجنس× االستراتيجية 

  ٠.٠٤٠  * ٢.٨٥  ١٣٥.٤٨٤  ٣  ٤٠٦.٨٧٨  الدافعية للتعلّم× االستراتيجية 

  ٠.٤٣٢  ٠.٦١٩  ٢٩.٨٧٨  ١  ٢٩.٨٧٨  الدافعية للتعلّم× الجنس 

تراتيجية نس×االس ة ×الج الدافعي
  للتعلّم

٠.٩١٦  ٠.١٧١  ٨.٢٦٨  ٣  ٢٤.٨٠٤  

      ٤٨.٢٦٨  ٢٤٠  ١١٥٩.٠٣٩  الخطأ

        ٢٥٦  ١٤٣٨٣.٨٣٧  الكلي

  ٠.٠٥ α دالة بمستوى ) ف ( قيمة   *

أن ھناك فروقاً دالة إحصائياً في التذّكر تُعزى الستراتيجية التذّكر  ٥يتضح من الجدول رقم 

لكن النتائج أشارت إلى عدم .  وللتفاعل بين االستراتيجية والدافعية للتعلّم،  ولدافعية الطالب للتعلّم

تراتيجية والجنس  ،وجود فروق في مستوى تذّكر الطلبة تُعزى للجنس ين االس أو ،  أو للتفاعل ب

  .  أو الجنس والدافعية للتعلّم،  للتفاعل بين االستراتيجية والدافعية للتعلّم والجنس
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ائج ،  ولتحديد اتجاه الفروق في التذّكر تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية فكانت النت
  .٦كما يظھر في الجدول رقم 

ذكر البعدي نتائ  :)٦(جدول  ار الت ى اختب ة عل درجات الطلب ة ل ات البعدي يفيه للمقارن ار ش ج اختب
  .حسب نوع استراتيجية التذّكر

الكلمة 
 المفتاحية

القصة والتخيل  االستراتيجيات الوعي الموقع

 ٤٤.٨٥= الوعي                س     

 ٤٥.٨٧= الموقع                س     

 ٤٩.٠٠= س   القصة والتخيل      * *  

 ٤٩.٦٥= الكلمة المفتاحية      س  * *  

ة   * تراتيجية المقابل ين متوسط درجات المجموعة االس وجود فروقاً في الدالالت االحصائية ب
  .لھا في كل من العمودين االفقي والرأسي

م  دول رق ن الج ح م ة  ٦يتض ات مجموع ط درج ين متوس ائياً ب اً داالً إحص اك فرق أن ھن
وأن ھناك فرقاً ،  القصة والتخيل لصالح مجموعة القصة والتخيل الوعي واستراتيجية استراتيجية

داالً إحصائياً بين متوسط درجات مجموعة استراتيجية الوعي والكلمة المفتاحية لصالح مجموعة 
ة ة المفتاحي تراتيجية .  الكلم ة اس ات مجموع ط درج ين متوس ائياً ب اً داالً إحص اك فرق ا أن ھن كم

ذلك٧ويتضح من الجدول .  والكلمة المفتاحية لصالح مجموعة الكلمة المفتاحيةالموقع  اك  ك أن ھن
فروقاً دالة إحصائياً بين درجات مجموعة استراتيجية الموقع واستراتيجية القصة والتخيل لصالح 

  .ا مجموعة القصة والتخيل

ة إحصائية ع ٥كذلك فقد أظھرت بيانات الجدول رقم  روق ذات دالل د مستوى وجود ف  α(ن
والشكل .  في تذّكر الطلبة تُعزى إلى التفاعل بين مستويات الدافعية واستراتيجية التذّكر) ٠.٠٥= 
  .  يظھر التفاعل بين المتغيرين السابقين ١
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الكلمة المفتاحية القصة الموقع الوعي

دافع منخفض

دافع مرتفع

  

  

ت:  )١(شكل  ة الطالب لل ذّكر ومستوى دافعي ين استراتيجية الت ى رسم توضيحي للتفاعل ب علّم عل
  اختبار التذّكر البعدي 

م  كل رق ن الش ذّكر ١يتضح م تراتيجية الت ة واس تويات الدافعي ين مس ر للتفاعل ب ود أث ،  وج
حيث تبين أن األفراد ذوي الدافعية المرتفعة للتعلّم كان أداؤھم على اختبار التذّكر أفضل من أداء 

تعلّم ة المنخفضة لل راد ذوي الدافعي تراتيجياتبالنسبة لكا،  األف ة االس راد ذوي .  ف إال أن أداء األف
ة ة المفتاحي ة استراتيجية الكلم ا يمكن في حال ان أقصى م تعلّم ك ة لل ا ،  الدافعية المرتفع وأدنى م

وعي تراتيجية ال ة اس ي حال تعلّم.  يمكن ف ة لل ة المرتفع ع الدافعي ة م راد ذوي ،  وبالمقارن إن األف ف
داؤھم على اختبار التذّكر أفضل ما يمكن في استراتيجية القصة كان أ،  الدافعية المنخفضة للتعلّم

ا ھو (ولكن أدنى أداء لھم كان في استراتيجية الموقع ،  والتخيل وعي كم وليس في استراتيجية ال
  ).في الدافعية المرتفعة للتعلّم

د تفوق،  من خالل استعراض النتائج السابقة تعلّم ق ة لل ة المرتفع ة الدافعي ت في يالحظ أن فئ
ة ذوي ،  التذّكر على فئة الطلبة المنخفضة الدافعية للتعلّم درجات الطلب فقد بلغ المتوسط الحسابي ل

ة ،  )٤٩.١(الدافعية المرتفعة للتعلّم  ة ذوي الدافعي درجات الطلب غ المتوسط الحسابي ل في حين بل
  ).٤٥.٤(المنخفضة للتعلّم 

تراتي ى اس دربت عل ي ت ات الت ا يتضح أن المجموع تراتيجية كم ة واس ة المفتاحي جية الكلم
ع  تراتيجية الموق ى اس دربتا عل ين ت وعتين اللت ى المجم ذّكر عل ي الت ت ف ل تفوق ة والتخي القص

وعي ة ،  وال تراتيجية الكلم ى اس دربوا عل ذين ت ة ال درجات الطلب ابي ل ط الحس غ المتوس د بل فق
  .  )٤٩(واستراتيجية القصة والتخيل ) ٤٩.٦(المفتاحية 
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  التذكر تاستراتيجيا
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روا مستوى  كما يتضح د اظھ اث ق ذكور واإلن ابقة أن كالً من ال ائج الس من استعراض النت
  ).٤٦.٨(و لإلناث ،  )٤٧.٧(فقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الذكور ،  متقارباً في التذّكر

  
  مناقشة النتائج 

ذّكر  تراتيجيات الت ود إلس ة تع ذّكر الطلب أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك تحسناً في مستوى ت
تراتيجيات ذه االس ى ھ دّرب عل ل الت ذّكرھم قب توى ت ع مس ة م ك مقارن ذه .  وذل ير ھ ن تفس ويمك

ديھم استراتيجية  د اصبح ل ذّكر ق تراتيجيات الت النتيجة على أساس أن الطلبة الذين تدربوا على اس
  .ومن ثم استرجاعھا عند الحاجة إليھا،  تسھيلية تستخدم في حفظ وخزن األفكار

ذّكر ھي (Mastropieri et al., 1990) بير واخرون فقد أكد ماسترو تراتيجيات الت أن اس
رات ،  بمثابة أدوات يتم من خاللھا تحويل المعرفة والمعلومات من مواد خام غير معالجة ى خب إل

رد ،  ومواد قابلة لالستيعاب واالسترجاع درة الف ادة ق ى زي تراتيجيات عل ذه االس وبھذا قد تعمل ھ
ترجاع المعل ى اس اعل ات الحق ة .  وم ه دراس لت إلي ا توص ة م ذه الدراس ائج ھ ززت نت د ع وق

تراتيجيات ) Dunn, 1993(دن ى استخدام اس دريب الطالب عل ى أن ت ا عل ي أشارت نتائجھ الت
ردات والموضوعات الدراسية المتنوعة  اني المف ى حفظ مع درتھم عل التذّكر المختلفة يزيد من ق

  .واسترجاعھا

م افضل كما دلت نتائج ھذه الدر ان أداؤھ تعلّم ك اسة على أن الطلبة ذوي الدافعية المرتفعة لل
ى .  على اختبار التذّكر من الطلبة ذوي الدافعية المنخفضة للتعلّم ذه النتيجة إل ويمكن أن تعزى ھ

تعلّم ة لل ة المرتفع ة ذوي الدافعي رود ،  خصائص الطلب دت اورم د أك أن  (Ormrod, 1995)فق
دھم ،  المعلومات بطرق تساعد على تحزينھا بشكل فعال في الذاكرةھؤالء الطالب يعالجون  وعن

ة ة المختلف نھم من استخدامھا في المواقف التعليمي ي تمك رة الت ا من ،  المعلومات الكثي م دائم وھ
  .  ذوي األداء المتميز

ا، (Rice, 2003)وقد اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي قام بھا رايس    نوفريم
(Frieaman, 2003)  . ة ة مرتفع ديھم دافعي ذين ل ة ال تين أن الطلب اتين الدراس ائج ھ دت نت د أك فق

  .للتعلّم يكونون أقدر على تذّكر المعلومات من ذوي الدافعية المنخفضة

د  ى اختالف جنس الطالب فق زى إل ة تُع د الطلب ذّكر عن روق في مستوى الت ا عدم وجود ف أم
 ,Duana & Knabb, & Daniel) التي قام بھا ديونا وناب ودانيلتعارضت مع نتائج الدراسة 

ويمكن أن يعزى سبب .  والتي أشارت إلى أن الذكور كان تذّكرھم أعلى من تذّكر اإلناث (2002
ى  ة عل دريب الطلب ي ت د ف ذي اعتم لوب ال تالف األس ى اخ ة إل ة الحالي ة الدراس تالف نتيج اخ

  .الف األدوات المستخدمة في كل منھماوكذلك إلى اخت،  استراتيجيات التذّكر

ة  ين مستويات الدافعي ى التفاعل ب زى إل ة تُع ودلت النتائج أيضاً على وجود فروق ذات دالل
ان .  للتعلّم واستراتيجية التذّكر وقد تبين من ھذا التفاعل أن األفراد ذوي الدافعية المرتفعة للتعلّم ك

ة ا تراتيجية الكلم تخدام اس م افضل باس تخدام أداؤھ ة اس ي حال ن ف ا يمك ى م ان أدن ة وك لمفتاحي
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ة افضل .  استراتيجية الوعي ة تناسب ھؤالء الطلب ة المفتاحي وھذا يدل على أن استراتيجية الكلم
تراتيجية وخصائص الطالب ة االس ى طبيع ك إل د يعزى ذل وعي وق تراتيجية ال ة ،  من اس ي فئ ف

ل د جويس ووي د أك تعلّم فق ة لل ة المرتفع أن استراتيجية (Goyce and Weill, 1986)  الدافعي
ة تصورية،  الكلمة المفتاحية تحتاج إلى معلومات كثيرة اء عالق ى بن ة ،  وتقوم عل أو صور ذھني

،  وتستند على انتقاء كلمة أو كلمات تعتبر بمثابة مفاتيح وروابط،  بين الكلمات والخبرات المختلفة
ذه وم بتنظيم ھ رد أن يق ة وبالتالي تتطلب من الف رات في وحدات منطقي ة،  الخب اء ،  ومرتب وانتق

ي تساعده ،  وتحديدھا،  الكلمات باإلضافة إلى أن الطالب في ھذه الفئة لديه المعلومات الكثيرة الت
  .  وتمكنه بالتالي من استخدام ھذه االستراتيجية بشكل فعال،  على تحديد مفاتيح الكلمات

ى ومقارنة مع استراتيجية الكلمة المفتاحي درة عل رد ق ة فإن استراتيجية الوعي تتطلب من الف
ة ،  االنتباه والتركيز بشكٍل جيد ة المختلف ه مع المواقف التعليمي اء تفاعل باإلضافة إلى أن الفرد أثن

ه ى تشتيت انتباھ ي تعمل عل رات الت ى ،  يتعرض إلى كثير من المثي ه عل الي اضعاف قدرت وبالت
ز ب.  التركي ذا أحد األس د يكون ھ ذه وق ى ھ ذه المجموعة عل راد ھ دني أداء أف ى ت ي أدت إل اب الت

بة،  االستراتيجية ر مناس د تكون غي ذّكر ق ار الت ا اختب م ،  كما أن الظروف التي طبق أثناءھ د ت فق
وم المدرسي ة الي ا ھو معروف.  تطبيق االختبار في نھاي اه ،  وكم ى االنتب درة الطالب عل إن ق ف

د ،  مقارنة مع بدايته،  لمدرسيوالتركيز تقل في نھاية اليوم ا ذه الظروف ق وبالتالي ربما تكون ھ
  .  لعبت دوراً في تدني أداء أفراد ھذه المجموعة

ة المنخفضة  ة ذوي الدافعي إن أداء الطلب وبالمقارنة مع الطلبة ذوي الدافعية المرتفعة للتعلّم ف
ا يمكن في استراتيجية القصة ى أدا،  للتعلّم كان افضل م ان أدن ع وك م في استراتيجية الموق ء لھ

تعلّم(،  وليس استراتيجية الوعي ة لل ة المرتفع د ذوي الدافعي ا ھو الحال عن ك ،  )كم ا دل ذل وربم
تراتيجية  ن اس ر م تعلّم اكث ة لل ة المرتفع ة ذوي الدافعي ب الطلب ة تناس تراتيجية القص ى أن اس عل

ه استراتيجي.  الموقع از ب ا تمت ى م ذه النتيجة إل ز بعوامل الجذب ويمكن رد ھ ة القصة فھي تتمي
ى ،  والتشويق ومنح الشعور بالبھجة والسرور ي أدت إل ان أحد األسباب الت ا ك ذي ربم األمر ال

ة استراتيجية القصة ة مع استراتيجية القصة.  ارتفاع أداء أفراد ھذه المجموعة في حال ،  ومقارن
دالالت ،  لمادة المراد تعلّمھافإن استراتيجية الموقع تتطلب من الفرد قدرة على ترميز ا ا ب وربطھ

ة .  ومن ثم اشتقاق صور تخيلية تمثل الخبرات المراد تعلّمھا،  مألوفة في ذاكرته وعليه فإن الطلب
ى استخدام  ي تساعدھم عل ارات الت ذه المھ ل ھ ذوي الدافعية المنخفضة للتعلّم ربما ال يمتلكون مث

ال تراتيجية بشكل فّع ذه االس ا أدى ب،  ھ ة مم ي حال ة ف ذه المجموع راد ھ دني أداء أف ى ت الي إل الت
  .  استراتيجية الموقع
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