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  ملخص

ة               هدفت هذه الدراسة الكشف عن أهم استراتيجيات تنشيط الذاآرة التي يستخدمها طلبة جامع
سهيل           – منطقة طولكرم التعليمية     –القدس المفتوحة    اظ بالمعلومات لت ى االحتف  لتعزيز قدرتهم عل

اديمي       ؛عملية تذآرها الحقاً   رات الجنس والتخصص ومستوى التحصيل األآ .  وعالقة ذلك بمتغي
ًا       ) ٢٣٢(تكونت عينة الدراسة من      ة العشوائية تبع ة الطبيق طالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة العين

ائج الدراسة      . س والتخصص لمتغيري الجن  ل استجابات أفراد      أظهرت نت د تحلي ا بع رات  ه ى فق   عل
دةداة األ رض والمع ذا الغ ة له ن المكون رة) ٢٥( م لفق ل آ ي تمث ن ؛ الت تراتيجية م ا اس  منه

ذاآرة  شيط ال تراتيجيات تن ان اس ذاآرة آ شيط ال تراتيجيات تن ة الس تخدام الطلب ستوى اس أن م
ة آانت          الخمساالستراتيجيات  متوسطًا، وأن    دى الطلب ى الترتيب     األآثر شيوعًا واستخدامًا ل :  عل

زاء   ى األج صرات عل ارات أو مخت ادة، ووضع إش ي الم ة ف زاء المهم وضع خطوط تحت األج
دل               المراد حفظها، والدراسة الموزعة على فترات يتخللها راحة قصيرة، وفهم األفكار األساسية ب

ائج عدم وجود             . ضها البعض حفظها صمًا، وربط أجزاء المادة مع بع       ة أخرى بينت النت ومن جه
رات الجنس والتخصص   تراتيجيات ُتعزى لمتغي ذه االس تخدام ه ستوى اس ي م ة ف روق جوهري ف

شتها     . والتحصيل األآاديمي  ا             وفي ضوء هذه النتائج ومناق ان أهمه راح بعض التوصيات آ م اقت  ت
ل  الي العم يم الع يم والتعل ة والتعل ة وزارة التربي دريب مطالب وفير فرص الت ى ت ي ل عل ين ف لمعلم

ارة                    ى مه ة عل دريب الطلب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي الآتساب مهارات خاصة تساعدهم في ت
  .االستذآار وأساليبه
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the strategies that are 
used by the Al- Quds Open University Students to enhance the 
maintaince of information so that enable them easily remembering it 
later. To achieve this purpose, the researcher randomly selected a 
stratified sample consisted at (232) students, (100 male, and 132 female) 
from Al-Quds Open University in Tulkarm; whom respond to a 25-item 
instrument which was designed for the purpose of this study. The results 
reveled that the students focus in using the strategies in medial level, the 
results also showed that the most five effective strategies in enhancing 
mantaing and remembering information in arrangement were: Anderline 
the important partes in the text, put markes and signs on the important 
partes, using the distriputed study, understanding instead of memorizing, 
and joining partes of the material with each other. In other hand results 
indicated that there were no significant differences in using these 
strategies among students due to sex, specialization, and academic 
achievement variables. Fainaly, according to these results and discussion 
the researcher suggested some recommendations, in light of these results 
has been proposed and discussed some of the recommendations was the 
most important claim of the Ministry of Education and Higher Education 
work to provide training opportunities for teachers in pre-university 
education to help them acquire special skills in the training of students on 
the skill of recalling and methods. 

  
  خلفية الدراسة

  المقدمة

ساعة                         دار ال ى م ل اآلالف من المعلومات عل ات ب ة مئ ر حواسه المختلف سان عب يستقبل اإلن
اء                           ا أثن ي يتلقه ر مقصود آالمعلومات الت ا هو غي ا م ة، ومنه المواد التعليمي منها ما هو مقصود آ

ا بصرية إن آانت   النهار والليل في اليقظة والنوم، وهذه المعلومات تتلون حسب مصدر استالمه       
د      ترجاعها عن ن اس ى يمك ذاآرة حت ي ال ات ف ذه المعلوم زن ه سية وتخ ة أو ح معية أو ذوقي أو س
ان       ت االمتح ات وق ترجاع المعلوم ة اس ي حال ان وبخاصة ف ن األحي ر م ي آثي زم ف زوم، ويل الل

ة       ذه المعلومات المخزون شيط له دة وجاهزة    ) Spread of activation(استخدام تن ا متق لجعله
تخدام  سيان من أخطر الظواهر )Bihler & Snowman, 1990(لالس ة الن ر آف ، حيث تعتب

ساب    ى اآت ذا العصر إل ي ه ضطر ف ذي ي سان ال ه اإلن ي تواج ات والت ة المعلوم الخاصة بمعالج
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اليب                    د من استخدام أس ان ال ب ذا آ ة، ل وتخزين حجم آبير جدًا من المعلومات ومن مصادر مختلف
زوم         وطرق عديدة لتنشيط ا    د الل ؤدي    . لذاآرة وتنظيم المعلومات حتى يسهل استرجاعها عن ذا ي وه

ائج الدراسات                إلى األهمية األخرى لدراسة تنشيط الذاآرة وهي الناحية التطبيقية حيث توصلت نت
ر، وان                         دأ في الضعف في منتصف العشرينات من العم في هذا المجال إلى أن ذاآرة اإلنسان تب

ذاآرة       تنشيط الذاآرة يمكن أن  ة ضعف ال د في إبطاء عملي  ,Nuissl ؛ Cromley, 2000( يفي
اظ         )Saunders, 2002 ؛ 2001 ذاآرة من أجل االحتف شيط ال تراتيجيات تن ، وتعتبر ظاهرة اس

ا                         ات ورغم أّنه ة وبخاصة في وقت االمتحان دى الطلب ر المواضيع شيوعًا ل واالسترجاع من أآث
ساعد الطالب       أساليب تؤثر على حياة الفرد من الناحي         اليب ت ذه األس ساب ه ة التحصيلية، وأن اآت

ذه      ام به ان االهتم ا آ ن هن د، وم ت والجه ه الوق ّصر علي ده وتق ور صحيحة تفي ذّآر ألم ى الت عل
وجيههم نحو               ة وت االستراتيجيات والتعرف عليها وتحديدها  أمرًا ضروريًا من أجل مساعدة الطلب

  . ات من تفعيل عملية التعلم لديهماالستخدام الصحيح لهذه المنشطات والمقوي

ولى عز                ه الم د خلق يبدأ اإلنسان منذ اللحظة األولى لوالدته في التعلم واآتساب الخبرات، وق
د أشكالها ومواصفاتها                        ياء وتحدي ى األش النظر إل ه ب ا حول دأ اإلحاطة بم ضاء فيب . وجل صفحة بي

رور ويختزن آل هذه المعلومات في  ويبدأ اإلحساس باأللم والجوع والشبع والراحة والحزن والس       
سارة                . ذاآرته رات ال ات والخب ات والمحادث ائق والعالق وبمرور السنوات تزداد حصيلتنا من الحق

اذ              . والحزينة ستطيع اتخ ذاآرة ن ا هو مخزن في ال وعن طريق المقارنة بين ما يحدث لنا اآلن وم
  . القرار السليم

دونها ال يوجد    ى       فالذاآرة هي أساس الحياة وب ذهاب إل ستطيع ال اة وال ن ى الحي  إحساس بمعن
داء المالبس                      ل ارت دًا مث سيطة ج ياء الب ى األش سيارة، حت العمل والتعرف على األصدقاء وقيادة ال
بالشكل الالئق أو وضع األشياء مثل المفاتيح، والمحفظة، والنظارات في مواضعها الصحيحة أو               

ام، أو ح        ل         تشغيل األجهزة المنزلية وتحضير الطع دودة قب وان مع ذاآرة لث ون في ال م التليف فظ رق
ا     . آل هذه العمليات ال نستطيع أدائها بدون الذاآرة       . إجراء المكالمة الهاتفية   باختصار فإن المخ وم

ات                اقي المخلوق زه عن ب سان ويمي حوى هو الشيء الذي أراد به الخالق عز وجل أن يكرم به اإلن
  ).٢٠٠٦فودي، (

من أهم العمليات العقلية العليا في حياة اإلنسان، ويعتمد عليها عدد           ) memory(تعد الذاآرة   
ة              من العمليات األخرى مثل اإلدراك والوعي والتعلم والتفكير وحّل المشكالت والتحّدث، والحقيق
ق                       ى آخر عن طري ل إل ل من جي ل إّن الحضارة تنتق ذاآرة، ب أّن آل ما نفعله تقريبًا يعتمد على ال

ذاآرة ذاآرة. ال رات        ال ضار الخب ى استح ة عل شطة والفعال ة الن سان المعرفي درة اإلن ي ق  ه
د تطول أو تقصر               ة ق رة زمني ا لفت ا وتخزينه ه تعلمه ا   ، ووالمعلومات التي سبق ل استحضارها إم

ة االسترجاع وفق                   محددة   أهداف بطريقة االستدعاء الحر أو المقيد أو بطريقة التعرف أو بطريق
ه  لفًا ل امي، (س ة آبول). ١٩٩٨قط ذآر أهمي ة الت ا وظيف ي عملن ة وف ا اليومي ي حياتن رة ف ي ي ، وف

درة        ا ق تى، وأهمه ب ش ي جوان ة ف ذه األهمي ر ه ستقبل، وتظه ا للم ذآره  تخطيطن ى ت رء عل الم
ة  لخبراته السابقة  ، وما تعلمه في الماضي يحدد إلى درجة آبيرة مقدار آفاءته في حياته االجتماعي
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ى وج ه عل دار توافق ة، ومق ة والعملي ة المعاش رة االجتماعي سان للخب تيعاب اإلن رتبط اس ام وي ه ع
  ).٢٠٠٥الظفيري، (وللواقع الثقافي بنشاط الذاآرة 

وذاآرة اإلنسان مستودع هائل لخزن الذآريات واألحداث فهي في اّتساعها آدائرة المعارف             
ا من               ائق إذ تستطيع في األحوال الضيقة أن تختزن مقدارًا قد يبلغ خمسة عشر تريليون وة  .  الحق وق

ى                درتهم عل رتهم وق وة ذاآ ى ق رانهم عل اس يحسدهم أق اك أن سان وآخر فهن الذاآرة تختلف بين إن
ذاآرة                   ا ال ذاآرة هم اك نوعان من ال إن هن تذآر األرقام واألسماء والحوادث، وآما هو معروف ف

) لمدى المتوسط  فنيًا هناك نوع ثالث هو ذاآرة ا      (المدى الطويل   ذات المدى القصير والذاآرة ذات      
التي تقع في وضع متوسط بين الذاآرتين السابقتين، وحيث تعمل ذاآرة المدى القصير آمخزون                 
الفرد وصغيرة                     از، وهي خاصة ب د إغالق الجه مثل الذاآرة الخاصة بالكمبيوتر والتي تضيع عن

رة      دما   (للغاية يمكن لها أن تتعامل مع آمية صغيرة من العناصر، حوالي سبعة عناصر آل م فعن
ه      تدخل شيئًا ما إلى هذه الذاآر      يئًا آخر ليحل محل دفع ش ر      ). ة فإنه ي ل تعتب رة المدى الطوي ا ذاآ أم

ر محدودة                    ا غي م آل األغراض واألهداف وإمكانياته ًا، فهي تالئ ان    . عملية مختلفة تمام فهي مك
ل  آاف لكل شيء قد ترغب في االحتفاظ به، أي أن إدخال شيء في ذاآرة المدى الطويل       ليس بمث

ود     ب مجه ل يتطل دى الطوي رة الم ي ذاآ يء ف ال ش ا إدخ صير، أم دى الق رة الم هولة ذاآ ر س أآب
  ). ٢٠٠٦جامعة القدس المفتوحة، (

ة           رامج التدريبي اء عدد من الب ونتيجة ألهمية الذاآرة في مجال التعلم والتعليم فقد طور العلم
زوم،    لها من أجل تنشيطها وتقويتها لتسهيل عملي االحتفاظ ب      د الل ذآرها عن المعلومات المتعلمة وت

اظ                  ى االحتف ذاآرة عل وفيما يلي بعض هذه الطرق واألساليب التي تضمنها هذه البرامج لتدريب ال
  ):١٩٩٥؛ شريف، ١٩٨٢جاد اهللا، ( والتذّآر 

ثًال       : االنتباه .١ يجب أن نعطي الموقف المرغوب تذّآره االهتمام آله، فإذا قدم إليك شخص ما م
راره، ويجب أن                       اجعل ه  ه تك ّرة فاطلب من سمعه أول م م ت إذا ل ّمك الوثيق أن تتذّآر اسمه، ف

 .تسمعه بوضوح لكي تتذّآره

إذا            : االرتباط .٢ اع ف ذلك االنطب سجيل ل في عملية الذاآرة هناك انطباع تحدثه تجربة ما وهناك ت
إ                 ة، ف ان معين ًال بمع ذّآرها فع د ت ي يري ياء الت ربط األش اط   استطاع اإلنسان أن ي ذا االرتب ّن ه

 .يساعد على االحتفاظ بالمعلومات على أرشيف الذاآرة

ز .٣ ى       : الترآي ه عل سان أن قوت ان اإلن ذآرى، وبإمك اظ بال ي الزم لالحتف صر أساس ذا عن وه
اط                 دوين النق الترآيز تدريجيًا بقراءة موضوع قصير في الصحيفة بينه وبين نفسه، ثم يقوم بت

ا،   البارزة التي قرأها على الصفحة،    ي تجاوزه ثم يعيد قراءة الموضوع نفسه ليرى النقاط الت
ذا   سابق وبه ن ال ة فليجّرب موضوعًا أطول م دوين آل الموضوعات الهاّم ي ت إذا نجح ف ف

 .ينجح في تحقيق زيادة تدريجية في القدرة على الترآيز
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سم              : اإلعادة .٤ ان الت و آ سميع ول ادة الت ذاآرة آإع اظ بال ستطيع االحتف ه  أنه ما من شيء ي يع بين
ا                        . وبين نفسه  دة إذا م واّد معق سان حفظ م ى اإلن ه من األسهل عل ى أن وقد دّلت الدراسات عل

 .حشد الجهد على امتداد عدة أيام بدًال من حشدها في الدماغ خالل يوم واحد

ه في                    : الحافز .٥ ا  يظن ر مم لقد دّلت الدراسات أيضًا على أّن ذاآرة اإلنسان العادي أفضل بكثي
 .حتاج إليه من أجل تطوير ذاآرته هو إيجاد الحافزنفسه، وما ي

في ظّل هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات فإن اإلنسان يتعرض في آثير من الحاالت            
ًا، أو أن                   دت جزئي ا فق ذاآرة وإنم ًا من ال د محيت نهائي إلى النسيان، وهذا ال يعني أن المعلومات ق

يت بعض األشياء إّال أنها تعود تطل برأسها خالل ساعات      الطرق التي تسلكها غير فّعالة وقد نس      
دت   ا فق و أّنه ا حدث ه ذاآرة، وأّن م ح من ال م تم ات ل ة يتضح أن المعلوم ذه الحال ي ه ة، وف قليل

ات          . لبعض الوقت  الكثير من المعلومات والبيان اظ ب ى االحتف سان عل دى اإلن ذاآرة ل نظرًا لدور ال
  ).١٩٩٥شريف، (اعها التي تساعد الشخص على إعادة استرج

 مجال من    أي ة التي ال غنى عنها للطالب في      همم من عمليات التعلم ال    وتعد عملية االستذآار  
ر                         مجاالت العلوم المختلفة   ا من أث ا له ه، لم ى نهايت ه إل ة تعلم ذ بداي تعلم من ة للم ، حيث أنها مالزم

ذا عل           ة واألسلوب   آبير على مستوى تحصيله الدراسي واآتسابه المعلومات، ويتوقف ه ى الطريق
ى        ة باإلضافة إل ذه العملي ع في ه ان ا  ).Oleson, 2000(تنظيم الوقت   المتب ة   وإذا آ ذّآر عملي لت

ًا اس جميع ة للن امهّم ب، فم ة للطال ر أهمي ه أآث ى اآلن  ، فإّن دم وحت ذ الق ات من زال نظم االمتحان ت
 أن ينسوا اإلجابة    ةبن الطل ويحدث لكثير م  . من معلومات الطالب   تعتمد على قياس آمية ما يتذآره     

ه    نقاط معينة أثناء االمتحان و    عن نقطة، أو     اء من ا     يتذّآرها بدّقة بعد االنته ه مهم ة أّن ، ولكن الحقيق
ذاآرة ـ      ه ال ات تختزن ن المعلوم ددًا م ًا متع اك آّم إّن هن ان ف ي بعض األحي سيان ف ّدة الن بلغت ش

ستوعب الراشد         از العصبي، إذ ي ا ـ داخل الجه ة م تهم،     بطريق ردات لغ اني اآلالف من مف ون مع
ر ك الكثي ر ذل ية وغي ائق األساس ر من الحق ي . وآثي ل ف ه أّن المعجزة ال تتمث ذا آّل ويتضح من ه

  ).١٩٩٥محمد، (، ولكن في آم األشياء التي نتذآرها مقدار ما ننساه

دى ت   رة بم ة آبي ى درج اس إل ة يق ة التعليمي اح العملي اديمي ونج دم األآ ان التق ا آ ق ولم حقي
ا      صيلية، فإنن ارات التح الل االختب ن خ ادة م ا ع رف عليه تم التع ي ي تعلم والت داف ال تعلم أله الم
نالحظ أهتمام المعلمين والمتعلمين بموضوع التحصيل؛ حيث يبذلون قصارى جهدهم في تحسين             
د من الوسائل                       ا من خالل استخدام العدي اظ به ارف واالحتف قدرتهم على تحصيل الخبرات والمع

ذه                    وا ا تصبح ه ذا الغرض، وسرعان م ق ه إلجراءات واالستراتيجيات وتوظيفها في سبيل تحقي
اظ             ة االحتف االستراتيجيات عادات دراسية مكتسبة يستخدمها الطلبة على نحو متكرر لتعزيز عملي

  ).٢٠٠٣الزغول والزغول، (بالمعلومات والخبرات وتسهيل عملية استرجاعها عند اللزوم 

ك   رى وولفول ة     ) Woolfolk, 1995(وي ة الفوقي سمى بالمعرف ا ي ب لم ة الطال أن معرف
)Metacognitive (     ة ه الفوقي يم ذاآرت ي تنظ ساعده ف شيطها ) Metamemory(ي وتن
)Promoting memory (  تخدام ك باس ة وذل ة التخطيط للدراس ه عملي سهل علي ذا ي ضًا، وه أي

ى تخزين المعل       ساعد عل ة ت ة مهم زوم،     طرق وأساليب معرفية تطبيقي د الل ومات واسترجاعها عن
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دة ومتنوعة    اليب عدي  ,Oren ؛ Berliner, 1998؛  Woolfolk, 1995(  وهذه الطرق واألس
  :منها)  ب٢٠٠٥؛ برآات، Bell & Mather, 2005 ؛ 2000

ا يكون سهل االستخدام                    : الحفظ .١ ادرًا م رين ون ويتطلب ذلك عادة من الطالب جهد ووقت آبي
  .لمتعلمة وبخاصة لدى طلبة الجامعةفي العديد من المواضيع ا

اد           ): Organization(التنظيم   .٢ ويقوم عن طريق تقسيم المادة الدراسية إلى أجزاء صغيرة يع
ات        ع المعلوم ا م ي عالقته د ف ن جدي ياغتها م ى، وص كل ذي معن ي ش عها ف فها ووض وص

 .األخرى

ة تخزين المعلومات     ): Mental Visualization(التصور الذهني  .٣ ذاآرة   وهي عملي في ال
دماغ     (على هيئة صور وأشكال      ار          )الجانب األيمن من ال ة آلمات وأفك ى هيئ الجانب  (، وعل

شكل آامل إذا استطاع              )األيسر من الدماغ   ، وبذلك يمكن بهذه االستراتيجية استثمار الدماغ ب
شكل         دماغ ب صفي ال ف ن ة توظي سهل عملي اليب ت ار بأس ات واألفك يم المعلوم ب تنظ الطال

 .متكامل

ة ا .٤ ة المنظم ا درسه ): Revision(لمراجع ادة آل م ا الطالب بإع وم خالله ة يق ة تعلمي عملي
ال، إذ    رابط وفع شكل مت ية ب ادة الدراس ذآره للم تيعابه وت ى اس ه عل ستوى قدرت ن م د م للتأآ

ا                   ة نوعان أو شكالن هم سيان، وللمراجع اوم الن : تعتبر عملية المراجعة من العمليات التي تق
ة الدراسة        ) Immediate review(ة المراجعة الفوري اء الطالب من عملي د انته وتكون بع

ة    ) Later review(مباشرة، والمراجعة الالحقة  رات متفاوت ى فت ومين، أسبوع،   (وتتم عل ي
 .بعد دراسة المادة وفهما) أسبوعين، شهر، شهرين

ذهني   .٥ تذآار م     ): Mental rehearsing(التسميع الذاتي ال ة الطالب اس ا درسه  وهي محاول
ية   ادة الدراس ى الم رر دون النظر إل شكل متك رًا وب ًا(جه يخ  ) غيب ى ترس ك إل ؤدي ذل ا ي مم

 .األفكار المهمة وتحويلها من الذاآرة قريبة المدى إلى الذاآرة بعيدة المدى

ساعدات  .٦ ات(م ذآر ) معين ادة ): Mnemonic(الت ط الم ى أساس رب ة عل ذه الطريق وم ه وتق
زء الجدي ة أو الج ات التلخيص  التعليمي تخدام آلي دًا، باس ة ج ات المعروف ع المعلوم ا م دة منه

)Summarizing( دوين ذآر )Taking notes(، والت ساعدات الت تخدام م د أصبح اس ، وق
ون      ن فن ة م ذه اآللي ر ه اص، وتعتب شكل خ ة ب ة وطالب الجامع دى الطلب ائعًا ل ًا وش معروف

دة ع          تيعاب ذات فائ م واالس ى الفه ة عل ى استرجاع      الدراسة القائم ساعدة الطالب عل ة لم ظيم
ذه         ة له ون أهمي ون يعط سيكولوجيون والتربوي دأ ال د ب ان، وق ت االمتح ات وق المعلوم
اليب                      د اقترحت أس تعلم، وق ة ال االستراتيجية من حيث أنها تعتبر نقلة مهمة في تحسين عملي

ا   ذآر أهمه ط الكلمات   : وتقنيات عديدة يمكن استخدامها آمساعدات للت  – Pog(  أسلوب رب
words method(   ع ع    )Chunking method(، وأسلوب التجمي د الموق ، وأسلوب تحدي

)Locime method(   سلة ات  )Chain type method(، وأسلوب السل ، وأسلوب الكلم
ة  ة أو المفتاحي ع )Key word method(الدليلي ان أو الموق لوب المك  Loce(، وأس
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 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

method( دوين لوب الت ث )Summarizing( والتلخيص ،)Taking notes(، وأس ، حي
ا      تستخدم هذه األساليب من أجل مساعدة الطالب على الدراسة وتخزين المعلومات في فترة م

  .قبل االمتحان، أي في فترة االستعداد لالمتحان أثناء الفصل الدراسي

وتتم هذه الطريقة عادة قبل اإلجابة مباشرة حيث  ): Memory Triggers(قادحات الذاآرة  .٧
ذه                           يم ام به ة للقي ادة خمس عشرة دقيق نح الطالب جزء من وقت االمتحان ال يتجاوز في الع

ا،        ة عنه ل اإلجاب ريعة قب راءة س ار ق ئلة االختب راءة أس اس ق ى أس وم عل ي تق ة، والت المهم
ة        ة ذات عالق ة أو رمزي ات مفتاحي ادالت أو معلوم ات أو مع ار أو مالحظ ة أفك دوين أي وت

 طرح أي استفسار عن أي من األسئلة، يجد الطالب صعوبة في            بالسؤال بصورة موجزة، أو   
ئلة           ة عن األس سارات إضاءات لإلجاب ة أو االستف فهمه، وذلك لتكون هذه المالحظات المدون
ستوى    ن م ار، وتخفف م ديم االختب اء تق م أثن ب والمعل ن الطال ل م د لك وفر الوقت والجه وت

رة             التوتر والقلق والمفاجئة أثناء اإلجابة عن أسئ       دح ذاآ ى ق ذلك تعمل عل لة االختبار، وهي ب
  .الطالب مما يفضي إلى مساعدته في االقتراب من اإلجابة الصحيحة

ا        وتشير الدالئل العلمية إلى أن تحسين الذاآرة يؤدي إلى تحسين العمل واألداء التعليمي فكلم
ى استدعاء المعلوم        درة عل ي   آانت سرعة التذآر آبيرة آلما آان الطالب أآثر ق رات الت ات والخب
تعلم والتحصيل العلمي             الزغول والزغول،   (اآتسبها، وهذا يصبح مؤشرًا إيجابيًا على مستوى ال

ي                   ).  أ ٢٠٠٥؛ برآات،   ٢٠٠٣ تراتيجيات الت م االس د أه ى تحدي سعى إل ذه الدراسة ت إن ه وعليه ف
ز  لتنشيط الذاآ) منطقة طولكرم التعليمية(يستخدمها طلبة جامعة القدس المفتوحة    رة من أجل تعزي

تراتيجيات في ضوء                 ذه االس اين استخدام ه ذّآرها ومدى تب قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات وت
  . بعض المتغيرات المتعلقة بالطالب

  
  مشكلة الدراسة

ى حدوث                        ل عل دوام دلي ذا ال ل ه رة ومث ار الخب إن مفهوم الذاآرة يشير إلى الدوام النسبي آلث
تعلم ل ش) Learning (ال تعلم ال ب ة ال تمرار عملي ه الس د من ارط ال ب ذاآرة وإتقانه إن ال ذا ف ، وله

ا ال                   اظ به ا واالحتف ة ومعالجته رة المتعلم راآم الخب دون ت والتعلم يتطلب آل منها وجود األخر، فب
ة                       وات االتصال المختلف ر قن دفق المعلومات عب تعلم يتوقف ت يمكن أن يكون هناك تعلم، وبدون ال

ى  )Miller, 2000(ذ إلى ذاآرة اجترارية مرضية وتتحول الذاآرة عندئ ، فإذا آان التعلم يشير إل
ة      سابقة المتعلم رة ال أثير الخب راء ت ن ج سلوك م ى ال رأ عل ديالت تط رات أو تع دوث تغي ح

ا     ديالت وحفظه رات والتع ذه التغي ت ه ة تثبي ي عملي ذاآرة ه إن ال سبة، ف اوالمكت اهزة وإبقائه  ج
زوم  د الل تخدام عن ن الدراسات )Dunning, 1999 & Kruger(لالس د م ع العدي ذا تجم ، وهك

تعلم   ذاآرة وال وث المعاصرة لل  ؛ Singhal, 2001؛  Andersen, et al, 2004( والبح
Dennis, 2002 ( التي على أن العوامل التي تؤثر في التذآر واالحتفاظ واالسترجاع هي نفسها 

اظ،   ، آما أن الشروط التي   تؤثر في التحصيل واالآتساب    سر االحتف تسهل التعلم هي نفسها التي تي
ة     وأن مستويات التذآر واالسترجاع هي نفسها مستويا       ة النظر المعرفي تعلم من وجه رى  ت ال ، وي

دى     ات ل ة المعلوم ام معالج احثون أن نظ سانالب ين   اإلن تراتيجيتين مختلفت ستخدم اس ن أن ي  يمك
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ادة ا  لإلف ذاآرة وهم تعلم وال ال ال ي مج تراتيجية :  ف سلةاس ة المتسل –Serial( المعالج
Processing(                        ه في آل لحظة من ر تعليمي محدد ومرغوب في ، حيث يقوم الفرد بمعالجة مثي

ر ال    لحظات المعالجة، ويتجاهل المثيرات      ست األخرى غي ة      هدفةم ، واستراتيجية المعالجة المتوازي
)Parallel – Processing( م     ترميز المثيرات المتزامنة جميعهإلى، وتشير ا في وقت واحد، ث

  ).Woolfolk, 1995 (األخرى المثيرات وإهمالاالحتفاظ بالمثير الهدفي 

ان   ن األحي ر م ي آثي داخالن وف صطلحان مت ا م ذاآرة هم تعلم وال ين أن ال ا، يتب ن هن م
ذا أصبحا                  ه، وله دلل علي اس بواستطه وي ر عن األخر ويق ستخدم ليعب متطابقان، وان آل منهما ي

ه                      مترادفين تقريباً  ا يعمل إن م ا ف ه في موضوع م ، فحين يضع المعلم اختبارًا لقياس تحصيل طلبت
ت، وان          ي نفس الوق ة ف د هؤالء الطلب ذآر واالسترجاع عن ة الت اس عملي ة األمر هو قي في حقيق
ذا                            ى تحصيله في ه رًا عل ار ليست فقط مؤش ذا االختب ى ه الدرجة التي يحصل عليها الطالب عل

ا          الموضوع، وإنما مؤشر أيض    اظ به ى االحتف ي استطاع عل ًا على قدرته على تذآر المعلومات الت
ذا الموضوع   ة به ه والمتعلق ي ذاآرت ات، (ف صعوبات   ). أ٢٠٠٥برآ م ال ن أه ه إن م ي تواج الت

الطلبة عمومًا وطلبة الجامعات على وجه الخصوص هو إما وجود ضعف في مهارات االستذآار          
ا        يم الجامعي                أو فقدانها لهم وذلك على خلفية عملي ل التعل ا قب ة م ضعيفة في مرحل ة ال . تهم التعليمي

ه هو              ة عن ذه الدراسة اإلجاب ة     : وبالتالي فإن السؤال الرئيس الذي تحاول ه ة الجامع دى طلب هل ل
م                 ذآرها؟ ومن ث استراتيجيات لتنشيط الذاآرة وذلك لتعزيز قدراتهم على االحتفاظ بالمعلومات وت

  :اإلجابة عن األسئلة التالية

ز     .١ ة لتعزي دس المفتوح ة الق ة جامع دى طلب يوعًا ل ر ش ذاآرة األآث شيط ال تراتيجيات تن ا اس م
 قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها؟

ى                   .٢ ذاآرة عل شيط ال تراتيجيات تن هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى استخدام اس
 ُتعزى لمتغير الجنس؟االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة 

ى                 .٣ ذاآرة عل شيط ال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى استخدام استراتيجيات تن
 االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ُتعزى إلى التخصص؟

ى                 .٤ ذاآرة عل شيط ال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى استخدام استراتيجيات تن
  حتفاظ بالمعلومات وتذآرها لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ُتعزى لمتغير المعدل؟اال

  
  أهمية الدراسة

  : النواحي اآلتيةمن وذلك  النظرية والتطبيقية هذه الدراسة من الناحيتينتتضح أهمية

شيطها    الدراسة من أهمية    أهمية تنبع .١  موضوعها الذي يتمحور حول الذاآرة واستراتيجيات تن
  .يترك ذلك من أثر في عملية حفظ المعلومات المتعلمة وتذآرهاوما 
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ة ل .٢ ذه األهمي ر ه ا وتظه ي حي ذاآرة ف ردل دما ة الف ة عن و  ي اليومي ا وه ر له ه اآلخ ه الوج واج
ه مواقف محرجة                  النسيان،   د تواجه ًا، وق دًا مهّم فقد يتعّرض لمشاآل جّمة جّراء نسيانه موع

ة أو اسم قريب          طهالمدرسة آانت ترب  في  له   على تذّآر اسم زميل      آعدم قدرته   به عالقة وثيق
ا            ةب ليشكو الط إذ   .ه منذ زمن  اريلم   ذآر م ادة من عدم ت رؤوه  ع شعرون    ق  وقت االمتحان وي

سبب      ون ال د يك رأون، وق ا يق ذآرون م م ال يت راءة ألنه ن الق دوى م دم الج رى بع ًا أخ أحيان
د يكون            راءة المناسب، وق ى أسباب أخرى           واضحًا لعدم اختيارهم أسلوب الق ًال إل ًا فع  راجع

ار                       ات، أو نتيجة لآلث ار والمعلوم داخل في األفك اه، أو نتيجة للت تتعلق بالنسيان آفقدان االنتب
ارة،   شوق واإلث دان الت ة، أو فق سية المحبط افي النف ر الك سميع غي رار والت وء  أو التك ، أو س

تخ ةاس ستمرة والمنتظم ة الم ت دام المراجع يم الوق دم تنظ ة ، أو لع ان الدراس  ,Oren(ومك
ديم خدمات        ).  Singhal, 2001 ؛ 2000 ا تق ررت بعض الجامعات في أمريكي لهذا، فقد ق

ى      ساعدتهم عل درات الطالب وم ة ق ي تنمي ة موضوعها األساس ررات تعليمي ادية ومق إرش
وا                  ة أي دمت جامع د ق ال، فق تعلم الفع راءة وال اليب خاصة في الق ديم أس ق تق النجاح عن طري

)Iowa University ( ارفرد ة ه رامج  ) Harvard University( وجامع ذه الب ل ه مث
ذه                 والمقررات العالجية لتطوير مهارات وعادات الدراسة الصحيحة، حيث تنفق من أجل ه
ز  اديمي المتمي ة األداء األآ سين طريق ل تح ن أج ك م ل ذل دوالرات آ ين ال رامج مالي الب

)Berliner, 1998     .( 

ذآرها من            وتأتي أهمية استخدا   .٣ م استراتيجيات معينة لتنشيط الذاآرة لالحتفاظ بالمعلومات وت
يئًا من                            ذّآر ش م نت إذا ل رة، ف م يتضّمن ذاآ تعّلم، فكل تعّل ذاآرة وال أّن هناك صلة وثيقة بين ال

يء   م أي ش ستطيع تعّل ن ن سابقة فل ا ال ون . خبراتن ذآر أندرس أّن ) Anderson, 1995(وي
دون  ّنفس يعتق اء ال م علم ذه   معظ خ، وأّن ه ي الم ة ف ة بنائي رات ترتيبّي دث تغيي ّتعلم يح  أّن ال

زمن      ن ال ددة م رة مح ل لفت ى األق ى عل خ أو تبق ا الم تفظ به رات يح  ,Baddeley( التغيي
سلك       )1999 ى أن ي الفرد إل ؤدي ب أن ت د، ب ا بع سها فيم ن نف رات ع ذه التغيي شف ه م تك ، ث

تع  ل ال سلكها قب ان ي ي آ ك الت ايرة عن تل ة مغ ارة بطريق ي عب ذاآرة ف ّصة ال ذه هي ق ّلم، وه
موجزة حيث يتوقف تذآر المعلومات ـ في جانب آبير منه ـ على طريقة اختزانها الصحيح،    
اليب   تخدام أس د باس ّتعلم الجّي ة ال ا طريق دى إتباعه ى م ذّآرها عل د ت ات أخرى، يعتم أو بكلم

ى     درة عل ادة الق ل زي ن أج ا م ذاآرة وتفعيله ز ال تراتيجيات تحفي ات  واس ترجاع المعلوم  اس
  ).Nuissl, 2001(الضرورية عند اللزوم 

  
  أهداف الدراسة

ذه الدراسة     شيط             هدفت ه ة لتن ة الجامع ستخدمها طلب ي ي تراتيجيات الت م االس  الكشف عن أه
زوم،  د الل ترجاعها عن سهيل اس ة لت ات المتعلم اظ بالمعلوم ة االحتف ز عملي ذاآرة لتعزي الي ال وبالت

  :هداف اآلتيةتحقيق األفهي معنية ب

التعرف إلى أهم استراتيجيات الذاآرة وأآثرها شيوعًا لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة من       .١
  .أجل تعزيز قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها
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ى            في  اإلحصائية  التحقق من داللة الفروق      .٢ ذاآرة عل شيط ال تراتيجيات تن مستوى استخدام اس
رات     االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها لد    الجنس،  : ى طلبة جامعة القدس المفتوحة ُتعزى لمتغي
 .والتخصص، والمعدل التراآمي

  
  مصطلحات ومفاهيم الدراسة

تراتيجية اليب    :)Strategies (االس شطة واألس راءات واألن ادئ واإلج ن المب ة م  مجموع
 ).٢٠٠٨آات، بر(لتحقيق األهداف التربوية المادة الدراسية  في التعامل مع الطلبةالتي يقوم بها 

ذاآرة   شيط ال ا     ):Promoting memory(تن صل إليه ا ي ة علي ة معرفي ة ادراآي  عملي
الطالب من خالل قيامه بإجراءات معينة في الدراسة في فترة ما قبل االمتحان مباشرة أو في فترة  

ر ذل                     ة وغي ة المنتظم ا واالستذآار والمراجع ادة وترتيبه ل تنظيم الم ك االستعداد لالمتحان من مث
 ).٢٠٠٨برآات، (

ذاآرة رات    :)Memory (ال ى استحضار الخب ة عل شطة الفعال ة الن سان المعرفي درة اإلن  ق
ة االستدعاء            التي سبق والمعلومات   ا بطريق  له تعلمها وتخزينها لفترة زمنية قد تطول أو تقصر إم

ائ  ثهي القدرة على التم   و .)١٩٩٥محمد،  ( فعالالحر أو طريقة االستدعاء ال     ي للمعلومات   يل االنتق
ة،                      ذاآرة الحالي ة ال ة في بني ك المعلومات منظم التي تتميز بشكل فريد وخبرة معينة، االحتفاظ بتل
ك تحت ظروف أو     ستقبل، وذل ين بالم ن مع ي زم ات ف ذه المعلوم ل ه اج بعض أو آ ادة إنت وإع

ة من األ                          واع متباين ى أن شير إل ام ي د ع شامل هي تجري ا ال ذاآرة بمعناه شطة  شروط محددة، وال ن
  ).٢٠٠٣،  وعبد اللطيفعبد اهللا( الفعلية العامة والخاصة

ات ال      :)Remembering (التذآر درة الشخص            قع عملية من العملي ل في ق ا، تتمث ة العلي لي
تعادته للمعلومات               على استحضار أو استرجاع أي نوع من الخبرات الماضية التي مرت به أو اس

 .)٢٠٠٨برآات، (والمعارف التي سبق أن تعلمها 

ل          : )Recognition (التعرف د أق سبب   وهي عملية أسهل من االسترجاع وتحتاج إلى جه  ب
آما هو الحال في أسئلة االختيار من متعدد األشياء االستعانة بما يعرض عليه أثناء التعرف عليها  

 ).١٩٩٩برآات، (

ى اآلن            :)Recall( االستدعاء شير   طريقة من طرق قياس التذآر منذ القدم وال زالت حت  وت
اء               ذاآرة دون عن ه      إلى قدرة الشخص على استرجاع المعلومات من مخزون ال  ودون وجود المنب

 ).٢٠٠٧السعيد، (األصلي لها أو وجود أي مساعدات خارجية مباشرة السترجاعها 

ا             :)Recite( االستذآار م حفظه  نوع من التعلم المقصود هدفه إدراك وفهم المادة الدراسية ث
، وذلك من خالل استخدام نوع من        استرجاعها بكفاءة عالية   من أجل لدقة  عة وا على وجه من السر   

دد من المرات              ًا لع ا لفظي المراجعة الفورية بعد االنتهاء من آل جزء من المادة الدراسية بتكراره
 ).٢٠٠٣، انسعف( حتى يسهل ترسيخها في الذاآرة بعيدة المدى
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راد الدراسة           هذا، ويمكن تعريف استراتيجيات تنشيط الذاآرة      درها أف ي يق لمدى   بالدرجة الت
ى  ك عل ذآرها وذل ات وت اظ بالمعلوم ساعدتهم لالحتف تراتيجيات من أجل م ذه االس تخدامهم له اس

   .األداة المعدة لهذا الغرض
  

  الدراسات السابقة

التعرف إلى أهم االستراتيجيات الصناعية لتقوية      ) ١٩٩٠(هدفت دراسة أبو جابر والزغول      
ائج أن     . طالبًا وطالبة ) ٢٣٣(دى طلبة الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من        الذاآرة ل  وأظهرت النت

ى                            وم عل ك تق ديهم هي تل ذاآرة ل ة ال ى تقوي ة وتعمل عل ستخدمها الطلب ي ي تراتيجيات الت أهم االس
ة         تراتيجيات اآلتي ي االس ل ف رى وتتمث ط أخ ع رواب ا م ي عالقته ات ف ل المعلوم ة : التخي طريق

ع، وطر ةالمواق ة الكلم ات  يق ة الكلم ين، وطريق سل مع ق تسل ار وف ط األفك ة رب ة، وطريق  المألوف
  .المفتاحية، وطريقة المختصرات

ي من مستوى      ) Pame & Engle, 1995(ل وهدفت دراسة بام وإنج  ى التحقق التجريب إل
المتوقين طالبًا وطالبة من الطلبة     ) ١٦٠(تنشيط الذاآرة لدى الطلبة المتفوقين، وتكونت العينة من         

ي  ة ف ين للدراس المتو) ٢٠(والملتحق ة خاصة ب ة  . قينفمدرس تخدام تقني د اس ائج بع رت النت وأظه
ذاآرة، وأن                  ز ال سين في تحفي تحفيز الذاآرة من خالل برامج الفيديو أنه ال فرق جوهري بين الجن

ة الواقعي                   بعض األمثل ا ب ار، وربطه م األفك ة هي فه ي استخدمها الطلب اليب الت ة  أهم األس ة، وآتاب
ا            األفكار بطريقة مخت   شابهة له اني الم  .صرة، واستخدام األمثلة، وطريقة ربط األفكار ببعض المع

ة،        ط ذهني وين رواب ية، وتك ادة الدراس ب الم صنيف وتبوي ت ت ة فكان ل أهمي اليب األق ا األس بينم
    .طرح األسئلةواستخدام الوسائط، و

ى بهدف التعرف   ) Miller, 2000(دراسة ميلير  دى الطل   إل تعلم ل تراتيجيات ال ذين  ةب  اس  ال
د، ة الدراسة من  يدرسون عن بع د تكونت عين ائج ) ١٦٢(وق ة، حيث أظهرت النت ًا وطالب طالب

 الجامعيين الذين يدرسون عن بعد ُتعزى إلى طريقة   ةبفروق دالة إحصائيا في تحصيل الطل     وجود  
ة الت       صلحة الطريق ك لم ديهم، وذل ستخدم ل ة الم لوب الدراس ق    وأس م والتطبي ى الفه وم عل ي تق

تراتيجيات،               .والترتيب وتنظيم المعلومات   ذه االس  وأنه ال توجد فروق بين الجنسين في استخدام ه
صالح            اديمي ل صيل األآ صص والتح ر التخ ًا لمتغي تخدامها تبع ي اس روق ف د ف ا توج بينم

   .التخصصات العلمية وفئة الطلبة ذوي التحصيل المرتفع

ستروب ة م دفت دراس م ) Mastropieri, et al, 2002(يري وأخرون وه د أه ى تحدي إل
ن       ة م ة الدراس ت عين ذآرها، وتكون ات وت ظ المعلوم ة لحف ستخدمها الطلب ي ي تراتجيات الت االس

ات                   ) ١٤٦( ة فئ ائج عن ثالث ة، حيث آشفت النت طالبًا وطالبة من طلبة إحدى الجامعات األمريكي
ة،           وى  الفئة األول : رئيسية من االستراتيجيات هي    تمثلت في وضع خطوط تحت المعلومات المهم

ل،         سة ووضعها في جم اهيم الرئي وتجزئة المادة إلى عناصر صغير، وتحديد المصطلحات والمف
ة              ة فتمثلت        . وربط األفكار بعضها مع بعض، وربط أجزاء المادة مع أحداث مألوف ة الثاني ا الفئ أم

ين أجزاء ال            ة ب ة توضح            في استراتيجيات تكوين روابط داخلي ل وضع مخططات تنظيمي ادة مث م
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ا            شاف طبيعته في حين    . الهيكل التنظيمي للمادة، وتصنيف وتبويب المعلومات، وتأمل المادة الآت
ع      ادة بواق ط الم ل رب ن مث ادة م ة للم ط خارجي وين رواب تراتيجيات تك ي اس ة ف ة الثالث ت الفئ تمثل

ت مشابهة تم تعلمها سابقًا، والتطبيق العملي       الحياة، واستخدام األمثلة الواقعية، وربط المادة بخبرا      
تراتيجيات                و. لألفكار ة الس من جهة أخرى آشفت النتائج عن عدم وجود فروق في استخدام الطلب

سنة      ي وال ستوى التعليم صص والم نس والتخ رات الج ًا لمتغي ذآرها تبع ات وت ظ المعلوم حف
   .الدراسية

ي     التحقق من ) Hobert, 2002(وهدفت دراسة هوبرت  ذاآرة الت شيط ال اليب تن طرق وأس
ن     ة م ين الدراس ت ع د تكون ة، وق ة مختلف ستويات عمري ن م راد م ستخدمها األف رد ) ٧٠٠٠(ي ف

ا أن              ) ٩٦ – ١٨(تتراوح أعمارهم ما بين      ان من بينه ائج آ سنة، وأظهرت الدراسة جملة من النت
ذاآ زات ال ستمر لمحف تخدام الم ستمرة هو االس صورة م ذاآرة ب شط ال ا ين ة م التعلم والمطالع رة آ

صات    اظ بالملخ دوينها، واالحتف ار وت يص األفك تذآار، وتلخ ة واالس ستمرة، والمراجع الم
ي،      ع العمل ل     ومطالعتها بين فترة وأخرى، وممارسة األفكار في الواق زات األق ا تمثلت المحف  بينم

ة               ة، وإعطاء األمثل ات المتطورة، والدراسة المكثف ائج أن        آ .أهمية في استخدام التقني ا بينت النت م
    .العمر أو المهنة أو التخصصالجنس وتحفيز الذاآرة ال يتأثر بمتغيرات 

ول   ول والزغ ن الزغ ل م ة آ دفت دراس ي  ) ٢٠٠٣(ه تراتيجيات الت ن االس شف ع ى الك إل
ة               يستخدمها طلبة جامعة مؤتة في تعزيز قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات لتسهيل تذآرها وعالق

ة الدراسة من       ذلك بعدد من     ارهم عشوائيًا      ) ٣٠٠(المتغيرات، تكونت عين م اختي ة ت طالب وطالب
تراتيجيات        . من تخصصات ومستويات مختلفة في الجامعة      ى أن معظم االس ائج إل وقد أشارت النت

ى التعامل مع المعلومات                         ديهم ترآز عل اظ ل ز االحتف ة في تعزي التي يستخدمها طلبة جامعة مؤت
ي، وال   و جزئ ى نح نس والتخصص    عل رات الج ًا لمتغي تخدامها تبع ستوى اس ي م اين ف د تب يوج

ر المؤهل           ًا لمتغي تراتيجيات تبع ومستوى الدراسة، فيما بينت النتائج وجود تباين في استخدام االس
ل   . العلمي وذلك لصالح طلبة دبلوم التربية    وفيما يتعلق بتحديد أهم االستراتيجيات استخدامًا من ِقب

د                       الطلبة فقد تمث   ذاتي، وتحدي سميع ال ادة، والت ة في الم لت في وضع خطوط تحت األجزاء المهم
ات      سير المعلوم بعض، وتف ضها ال ع بع ار م ط األفك ل، ورب ي جم سية ووضعها ف ار الرئي األفك

ى تخالص المعن ات   . واس ي مخطط ادة ف ي وضع الم ة ف ل أهمي تراتيجيات األق ت االس ا تمثل بينم
ارات      تنظيمية، واستخدام بعض الوسائل      بعض المه ادة ب التعليمية لتسهيل الحفظ، وربط أجزاء الم

  .  ع مواد أخرىالحرآية، ووضع أسئلة على المادة واإلجابة عنها، ومقارنة المادة م

ين و ماآيجاي     ى وهدفت  ) Lin & Makeachie, 2003(دراسة ل ة   التحقق من ا  إل لعالق
د أجريت    نحوها بالتحصيل الدراسي فبين عادات الدراسة واالتجاه    ي ضوء بعض المتغيرات، وق

أظهرت نتائجها وجود فروق جوهرية بين      وطالبًا وطالبة،   ) ٢١١( الدراسة على عينة مكونة من      
درها             لصالح اإلناث   االستذآار عاداتالجنسين في    ة ق ة جوهري ة موجب ، وأن هناك عالقة ارتباطي

ا بينت     . والتحصيل الدراسي  بين العادات المستخدمة في الدراسة واالتجاهات نحوها      ) ٠, ٢٩(  آم
ة،              ار المهم ت األفك وط تح ع خط ي وض ة ه دى الطلب يوعًا ل ادات ش ذه الع ر ه ائج أن أآث النت

سابقة               ئلة ال ة األس دًال من صمها، مراجع  .والمراجعة الموزعة، وتلخيص األفكار، وفهم األفكار ب
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ى ا     : بينما آانت العادات الدراسية األقل استخدامًا هي         ئلة عل ائط،    وضع أس ادة، واستخدام الوس لم
  .والدراسة المكثفة لمدة طويلة

دز     ة     ) Lockl & Fernandez, 2004(دراسة لوآل وفيرنان ى العالق بهدف التعرف عل
بين الكفاية االدراآية وتحفيز الذاآرة والقدرة على الكفاية اللغوية لدى طلبة الجامعة، تكونت عينة            

ن  ة م ة ) ١٨٣(الدراس ًا وطالب ًا و ط٩٢(طالب ة٩١الب د  )  طالب ان، وق امعيين األلم ة الج ن الطلب م
ين    تنشيطواط جوهري بين الكفاية االدراآية      أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود ارتب        الذاآرة وب

ذاآرة من                     . اللغوية القدرة ز ال تراتيجيات تحفي ة إحصائيًا في اس روق دال  آما بينت النتائج وجود ف
ة التخصصات                أجل الكفاية اللغوية تبعًا لمت     اث وطلب صالح اإلن ك ل ري الجنس والتخصص وذل غي

ز                       ة لتحفي دى الطلب ر استخدامًا ل تراتيجيات األآث ائج أن االس ب، وأظهرت النت ى الترتي العلمية عل
ا   بعض، بينم ع بعضها ال ادة م ط الم ار، ورب صرات، وتلخيص األفك تخدام المخت ذاآرة هي اس ال

ل استخدامًا ه        ائط، ووضع             آانت االستراتيجيات األق ات والوس ئلة، واستخدام التقني ي طرح األس
  . األمثلة

شيط           ) ٢٠٠٥(هدفت دراسة برآات     إلى التحقق التجريبي من تأثير استخدام استراتيجية التن
دى الطلب                   اديمي ل ذاآرة في التحصيل األآ  ةالذاتي للذاآرة بطريقتي مساعدات التذآر وقادحات ال

ذا الغرض عي        ة بلغت     الجامعيين، استخدمت له وعتين         ) ١٨٩(ن ى مجم سمين إل ة مق ًا وطالب : طالب
ة،    ) ١٠٢(طالبًا وطالبة، واألخرى ضابطة وعددها        ) ٨٧(أحداهما تجريبية وعددها     ًا وطالب طالب

ذاتي       شيط ال تراتيجية التن تخدام اس صائيًا الس ب ودال إح أثير موج ود ت ائج وج رت النت د أظه وق
ذين استخدموا    ةب جموعة الطل ل الدراسي لمصلحة م   للذاآرة بطريقة قادحات الذاآرة في التحصي       ال

ا    هذه القادحات  دوين وتلخيص بعض المعلومات        ل باستخدام أس ة       ،يب ت  ووضع مختصرات وأمثل
شيط                 .على المادة الدراسية   أثير موجب ودال إحصائيًا الستراتيجية تن  آما أشارت النتائج وجود ت

صيل الدرا  ي التح ذآر ف ساعدات الت ة م ذاآرة بطريق ة الطلب ال صلحة مجموع ي لم ذين ةس  ال
تيعاب    م واالس ى الفه ة عل ة القائم ة الدراس تخدموا طريق يص ووضع  اس اليب التخل تخدام أس  باس

ة الخاصة          ر             .خطوط تحت المفاهيم المهمة وصياغة األفكار باللغ ائج وجود أث م تظهر النت ا ل  بينم
ذ ات ال ذآر وقادح ساعدات الت ي م ين طريقت شترك ب ل الم وهري للتفاع صيل ج ي التح اآرة ف

  .الدراسي

ذاآرة   التقليدي لتقييمال التعرف إلى) Bell & Mather, 2005( ماذر و  دراسة بيلهدفت ل
ذآرها  االحتفاظ بالمعل والقدرة على    ة الدراسة من          .ومات وت ردًا من      )٤٢٢(وتكونت عين ات ف  فئ

شيط  ستخدمة لتن تراتيجيات الم م االس ائج أن أه ة، وأظهرت النت ة مختلف راد عمري دى أف ذاآرة ل ال
ية   ار األساس راز األفك اهيم، وإب ار والمف دوين، واستخالص األفك لوب التلخيص والت ة أس الدراس

بعض        ط األجزاء مع بعضها ال ة  . بوضع خطوط، ووضع إشارات ومختصرات، ورب ومن جه
رات                ًا لمتغي تراتيجيات تبع ذه االس   الجنس أخرى أظهرت النتائج عدم وجود فروق في استخدام ه

  .ونوع المهنةالعمر والتخصص و
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ابير    ر وس ة آيتل دفت دراس ة  ) Ketler & Sapir, 2006(ه ى معرف ذاآرة  إل أثير ال ت
) ١٢٠٠(باللغة اإلنجليزية، وتكونت عينة الدراسة من         لبعض المقاطع    تذآر الطفل    وتنشيطها في 

دن   ي لن ال ف اض األطف ن ري دد م ين بع ًال ملتحق دة أ . طف ائج ع ة نت رت الدراس د أظه ا أن ههموق
ذآر    ى الت ساعده عل ذلك ت ل ل دى الطف ذاآرة ل شيط ال ي تن ؤثر ف م ت شفوية للمعل دخالت ال  وان ،الت
وب           ذآر الحرف المطل ى ت رًا عل ل آثي ساعد الطف ا  . طريقة استدعاء آلمة عن طريق اإليحاء ي آم

ة       أن بينت النتائج أيضًا    اطع اللغوي رة السترجاع المق تراتيجيات آثي ستخدمون اس ا  األطفال ي أهمه
ة،          اطع بمعلومات مألوف ط المق اطع، ورب شابهة ومتناقضة للمق طريقة المواقع، وتشكيل روابط مت

آما بينت النتائج وجود فروق في استخدام . وطريقة التخيل ألجزاء المقطع، وطريقة المختصرات   
رات           ًا لمتغي ا تبع روق بينه ود ف دم وج اث، وع صالح اإلن سين ل ين الجن تراتيجيات ب ذه االس ه

  .لتحصيل والصفا
  

  تعقيب على الدراسات السابقة

ستخدمها                 ي ي تراتيجيات الت م االس ا أن أه أظهرت الدراسات السابقة التي أمكن الوصول إليه
ي    ذآرها ه ات وت ظ المعوم ذاآرة لحف شيط ال ة لتن ة،   : الطلب ار المهم وط تحت األفك وضع الخط

دوينها،      و ادة وت اهيم وصي       وتلخيص الم ار والمف د،      استخالص األفك ى    واغتها من جدي ز عل الترآي
ة              المفاهيم والمصطلحات     ة، وأمثل سميع، والكلمات المفتاحي ة والت ا، واالستذآار والمراجع وفهمه

ا أظهرت بعض الدراسات        . الواقعية، وتجزئة المادة، وربط أجزاء المادة مع بعضها البعض         بينم
ي   ذاآرة ه شيط ال ي تن يوعًا ف ة وش ل أهمي تراتيجيات األق ة،  : أن االس ات تنظيمي تخدام مخطط اس

ادة         واستخدام الوسائط والوسائل والتقنيات، ووضع       ة، وتبويب الم أسئلة، والدراسة المكثفة الطويل
ذه     المتغيرات موضع البحث    ب أما بخصوص عالقة استراتيجيات تنشيط الذاآرة        .وتصنيفها  في ه

ائج      الدراسة وهي الجنس والتخصص والتحصيل الدراسي         د أظهرت نت ذه  بعض  فق الدراسات   ه
عدم وجود فروق جوهرية في استخدام       وجود فروق دالة إحصائيًا، بينما أظهرت دراسات أخرى         

ًا  ذاآرة تبع شيط ال تراتيجيات تن راتاس ذه المتغي ائج المتعارضة للدراسات . له ذه النت ي ظل ه وف
ة            ة   السابقة على ندرتها وبخاصة في الثقافة العربية فقد جاءت فكرة الدراسة الحالي الستجالء أهمي

  . استراتيجية تنشيط الذاآرة من أجل االحتفاظ والتذآر لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة
  

  الطريقة و اإلجراءات

  مجتمع الدراسة :أوًال

ة القدس ال              ة جامع ع طلب ة     / مفتوحة   يتكون مجتمع الدراسة من جمي ة طولكرم التعليمي  منطق
سجيل ب  حسب إحصائيات قسم ال   ب لبةطالبًا وطا ) ٤٦٤٤( هملغ عدد ابوال ة للفصل      ت ة التعليمي المنطق

ر        )٢٠٠٩/ ٢٠٠٨(الدراسي األول من العام الدراسي       ، والموزعين تبعًا للبرنامج الدراسي ومتغي
  :الجنس آما هو مبين في الجدول اآلتي
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  .توزيع مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيري البرنامج الدراسي والجنس  :)١(جدول 
 الجنس

  امجالبرن
  المجموع  اإلناث  الذآور

  ٢٣٨١  ١٧٢٧  ٦٥٧  التربية
  ١١٦٧  ٤٤٥  ٧٢٢  اإلدارة
  ٥٧٩  ٢٨١  ٢٩٨  الخدمة 
  ٥١٤  ١٩٦  ٣١٨  الحاسوب
  ٤٦٤٤  ٢٦٤٩  ١٩٩٥  المجموع

  عينة الدراسة :ثانيًا

ة ي العشوائية الطبق طريقة العينة   ب هم وطالبة تم اختيار   ًاطالب) ٢٣٢(تكونت عينة الدراسة من     
ا             .ري البرنامج الدراسي والجنس   تبعًا لمتغي  ًا لمجتمعه ة الدراسة تبع  ،%)٥(حيث بلغت نسبة عين

ة           ة الجامعي ام الطلب ًا ألرق سيطة تبع ام العشوائية الب ي   .وذلك باستخدام جداول األرق  والجدول اآلت
  : تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقلة العينةيبين توزيع هذه

  .توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة:  )٢(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغيرات

  الجنس  ٤٣. ١  ١٠٠  الذآور
  ٥٦. ٩  ١٣٢  اإلناث
  ٥١. ٣  ١١٩  التربية
  ٢٥. ٠  ٥٨  اإلدارة

  ١٢. ٥  ٢٩  الحاسوب

  التخصص

  ١١. ٢  ٢٦  الخدمة
  ٢٢. ٤  ٥٢   فأقل٦٥  

٤٠. ١  ٩٣  ٧٥ -٦٥. ١  
٢٩. ٧  ٦٩  ٨٥ – ٧٥. ١  

  المعدل التراآمي

  ٧. ٨  ١٨   فأآثر٨٥. ١
  %١٠٠  ٢٣٢  المجموع

  أداة البحث :ثالثًا

ذآر بالمعلومات  االحتفاظ و تنشيط الذاآرة   استراتيجيات استبانه لقياس    بناءقام الباحث ب    هاوت
ة طولكرم التعليم    / من وجهة نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة           ة منطق تبان  وتكونت    ،ي ة من   االس

د  ) ٢٥( تخدامها عن ل اس ة المحتم تراتيجيات المهم ن االس تراتيجية م ا اس ٍل منه ل آ رة تمث فق
ة   ة اليومي ضير للدراس تعدادالتح تأنس     لالأو االس ث اس امعي؛ حي ب الج ل الطال ن ِقب ات م متحان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث حالنجا جامعة مجلة

ذا المجال           سابقة في ه بعض الدراسات ال ذه األداة ب اء ه د بن  ,Mastropieri, et al(الباحث عن
ة ليكرت         ) أ ٢٠٠٥؛ برآات،   ٢٠٠٣؛ الزغول والزغول،    2002 اد طريق م اعتم ) Likert ( وقد ت

اً  ، نادراً ، آثيراً ،دائمًا(داة الدراسة   األ  هذه  على  المفحوص  لتحديد مدى استجابة   الخماسي  ال  ، أحيان
ين                ؛)استخدمها ا ب راوح م ذه االستجابة درجة تت نح ه ة اإل       خمس    بحيث تم ة  درجات في حال جاب

ين     .أستخدمهاإلجابة ال   ، ودرجة في حالة ا    بدائمًا ا ب  وبذلك تتراوح الدرجة الكلية على هذه األداة م
ة          ومن أ  ).١٢٥ – ٢٥( دى الطلب ذاآرة ل شيط ال تراتيجيات تن ة اس ة مستوى أهمي د جل معرف   اعتم

  :التالي لمئوي اي النسبالمعيار

                                          ٥٠ أقلقليلة جدًا%   

  ٥٩.٩-%٥٠قليلة                                             من%  

  ٦٩.٩-%٦٠متوسط                                          من%  

  ٧٩.٩-%٧٠آبيرة                                           من%  

 فأعلى% ٨٠آبيرة جدًا                                       من  
  

  اة وثباتهاصدق األد

ين     ة صدق المحكم د من صدق األداة بطريق م التأآ من خالل ) Construct Validity(ت
ين؛ حيث   ) ٨(عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص بلغ عددهم      محكم

د صياغة األداة                          ار عن ين االعتب م أخذها بع رات ت ى بعض الفق أشاروا إلى بعض المالحظات عل
، آما أشاروا إلى صالحية      الكلمات أو إضافة بعضها اآلخر    ة سواء بحذف بعض     بصورتها النهائي 

اظ      ذآر واالحتف ة للت تراتيجيات مهم ا آاس رى ومالءمته رات األخ ات أداة   . الفق ن ثب ق م وللتحق
داخلي        ساق ال ة االت ة اعتمدت طريق ك باستخدام   ) Internal Consistency(الدراسة الحالي وذل

ا  اخ ألف ة آرونب اس )Alpha Cronbach(معادل ام للمقي ات الع ل الثب ة معام ت قيم د بلغ ، وق
  . ، وقد اعتبر الباحث ذلك مناسبًا ألغراض الدراسة الحالية)٠.٧٧(

  خطوات الدراسة :ًابعرا

  :لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  بصورتها النهائيةإعداد أداة الدراسة.  

 نةتحديد مجتمع الدراسة واختيار أفراد العي.  

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩(توزيع المقياس خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي.(  

         صائيًا ا إح وب ومعالجته ى الحاس ا إل ا وإدخاله ة وترميزه راد العين ات أف غ إجاب تفري
 ).SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها. 
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  منهج الدراسة: خامسًا

ذه الدراسة              لتحقيق غرض هذه     ة ه بته طبيع ي لمناس الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليل
استبيانًا تم إعداده للكشف عن أهم االستراتيجيات وأآثرها شيوعًا لدى طلبة الجامعة في             باستخدام  

تعزيز قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها في ضوء متغيرات الجنس والبرنامج الدراسي            
  .يراآموالمعدل الت

  
  المعالجات اإلحصائية

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية الوصفية والتحليلية اآلتية

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية .١

  ).Independent t samples test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  .٢

 ).One Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  .٣

  ).Person Correlation(معامل االرتباط بيرسون  .٤
  

  نتائج الدراسة

  وهوالنتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوال

تراتيجيات ا اس ذاآرةم شيط ال يوعًا  تن ر ش ز   األآث ة لتعزي دس المفتوح ة الق ة جامع دى طلب ل
  على االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها ؟قدرتهم 

ن   ة ع ذا لإلجاب سؤاله سب ال سابية ح طات الح ة ت المتوس ات المعياري سب  واالنحراف  والن
رة   ل فق ة لك رات   المئوي ن فق ة  ة واأداة الدراسم ة الكلي الدرج سبي   له ار الن تخدم المعي ا اس ، آم

   :والمبينة في الجدول اآلتي االستراتيجياتلتقييم أهمية هذه ) المذآور سابقًا في أداة الدراسة(

دول سا:  )٣( ج طات الح ات المعبيةالمتوس ةي واالنحراف ة اري سب المئوي سبي  والن يم الن والتقي
  . تنشيط الذاآرةالستراتيجيات

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
باالستبانة

 المتوسطات  اتــاالستراتيجي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقييم

وضع خطوط تحت األجزاء   ٣ ١
 المهمة في المادة

آبيرة  ٨٧.٥٠ ١.٢٥ ٤.٣٨
 جدا

وضع إشارات أو مختصرات  ١٧ ٢
 على األجزاء المراد حفظها

آبيرة  ٨٣.٩٠ ١.٣٥ ٤.٢٠
  جدا

الدراسة الموزعة على فترات  ١٣ ٣
 ها فترات راحة قصيرةليتخل

 آبيرة ٧٨.٤٠ ٠.٩٣ ٣.٩٢
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 )٣(تابع جدول رقم .. .
الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 باالستبانة

 المتوسطات  اتــاالستراتيجي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقييم

فهم األفكار األساسية بدل  ٢٣ ٤
 حفظها صمًا

 آبيرة ٦٧.٩٠ ١.٠٩ ٣.٨٥

ربط أجزاء المادة مع بعضها  ٥ ٥
 البعض

 آبيرة ٧٥.٩٠ ١.٠٠ ٣.٨٠

 آبيرة ٧٥.٢٠ ١.٠٢ ٣.٧٦ التسميع الذهني للمعلومات ١ ٦
القراءة التصفحية السريعة  ١٢ ٧

للمادة أوًال ثم العودة مرة 
 أخرى لدراستها بعمق 

 آبيرة ٧٥.١٠ ٠.٩٧ ٣.٧٦

آتابة األفكار المهمة في  ٤ ٨
 الهامش بلغتي الخاصة

 آبيرة ٧٤.٧٠ ١.٠١ ٣.٧٤

ص العناصر الرئيسية استخال ٢٤ ٩
للمادة ووضعها في جمل 

 قصيرة

 آبيرة ٧٤.٣٠ ١.٢٥ ٣.٧٢

الكتابة والتلخيص أثناء  ١٦ ١٠
 القراءة

 آبيرة ٧٣.٨٠ ١.٣٥ ٣.٦٩

 آبيرة ٧٠.٤٠ ١.١١ ٣.٥٢ التسميع الجهري للمعلومات ٢ ١١
مراجعة األسئلة السابقة حول  ٢٠ ١٢

 الموضوع
 آبيرة ٧٠.٣٠ ١.١٥ ٣.٥٢

 األفكار ببعض الحرآات ربط ١٨ ١٣
والمألوفة أو الكلمات المعتادة 

 لدي

 آبيرة ٧٠.٢٠ ١.٢٦ ٣.٥١

ربط الموضوع الجديد  ١٠ ١٤
 بالموضوعات المتعلقة سابقًا

 متوسطة ٦٨.٢٠ ١.٢٥ ٣.٤١

 متوسطة ٦٧.٦٠ ١.٣٥ ٣.٣٨ تصنيف وتبويب المعلومات ١١ ١٥
تكوين روابط ذهنية بين المادة  ٢٥ ١٦

ة أو يالمادوبعض األشياء 
 المعنوية

 متوسطة ٦٦.٧٠ ٠.٩٣ ٣.٣٤

وضع أسئلة مقترحة حول  ١٩ ١٧
 المادة

 متوسطة ٦٦.٣٠ ٠.٨٩ ٣.٣٢

ربط األفكار بنقائضها أو بما  ١٥ ١٨
 يشابهها

 متوسطة ٦٦.٣٠ ١.٠٠ ٣.٣٢
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 )٣(تابع جدول رقم .. .
الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 باالستبانة

 المتوسطات  اتــاالستراتيجي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقييم

تحليل المادة إلى عناصر  ٩ ١٩
ام أو قجزئية وإعطاءها أر

 رموز معينة

 متوسطة ٦٤.٧٠ ١.٠٢ ٣.٢٤

إعادة تنظيم المادة وترتيبها  ٦ ٢٠
 من جديد

 متوسطة ٦٣.٧٠ ١.٠٢ ٣.١٩

 قليلة ٥٨.٠٠ ١.٠١ ٢.٩٠ الدراسة المكثفة الطويلة ١٤ ٢١
تطبيق المهارات المدروسة  ٢١ ٢٢

  عمليًا
 قليلة ٥٧.٧٠ ١.١٥ ٢.٨٩

 قليلة ٥٧.٣٠ ١.٩١ ٢.٨٧ مقارنة المادة بالمواد األخرى ٢٢ ٢٣
وضع أمثلة على  ٧ ٢٤

 لموضوعاتا
 قليلة ٥٦.٩٠ ١.٢١ ٢.٨٥

استخدام تقنيات ووسائط  ٨ ٢٥
  تعليمية لتسهيل حفظ المادة

 قليلة ٥٣.٧٠ ١.١٠ ٢.٦٩

متوسطة٦٩.٣٤ ٠.٨٥  ٣.٤٧  الدرجة الكلية  

ة              أن   السابقيتضح من خالل الجدول      دى الطلب ر شيوعًا ل ذاآرة األآث شيط ال استراتيجيات تن
أعلى % ٨٠(يث وصلت النسبة المئوية     ح) ١٧ ،٣(الفقرات  تمثلت في    درجة   في حين آانت        ،)ف

رة دير آبي رات التق ى الفق حيث تراوحت  )١٨ ،٢٠ ،٢ ،١٦ ،٢٤ ،٤ ،١٢ ،١ ،٥ ،٢٣ ،١٣( عل
دير رجة    د  وآانت ،%)٧٨.٤-%٧٠. ٢(النسبة المئوية ما بين      رات      التق ى الفق  ،١٠( متوسطة عل

ين   ث تراوحت النسبة المئ   حي) ٦ ،٩ ،١٥ ،١٩ ،٢٥ ،١١  و آانت   ،%)٦٨.٢-%٦٣. ٧( وية ما ب
دير   درجة   رات       التق ى الفق ة عل ين    حيث تراوحت     ) ٨ ،٧ ،٢٢ ،٢١ ،١٤(قليل ا ب ة م سبة المئوي  الن

دير بمستوى      آانت درجة    أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد     %).٥٨.٠-%٥٣. ٧( متوسطة حيث    التق
  %). ٦٩. ٣٤(بلغت النسبة المئوية 

  وهو السؤال الثانيبالنتائج المتعلقة : ثانيا

تراتيجيات   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى        ى        استخدام اس ذاآرة عل شيط ال  تن
 االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ُتعزى لمتغير الجنس؟

سؤال      ذا ال م    لإلجابة عن ه درجات             ت ة ل ات المعياري حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
ر الجنس،     أفرا د الدراسة في مستوى تنشيط الذاآرة على االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها تبعًا لمتغي
روق    )Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين) ت(استخدام اختبار آما  ة الف ة دالل  لمعرف

  :آلتياجدول ال في هبين هذه المتوسطات والمبينة نتائج
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دول ار :  )٤( ج ائج اختب ة ال) ت(نت سابية لم لدالل طات الح ين متوس روق ب تخدام  وىستف اس
  . لمتغير الجنستبعًاتنشيط الذاآرة على االحتفاظ والتذآر استراتيجيات 

متغير 
  الجنس

  العدد
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

 ٠.٨٨  ٣.٦٦  ١٠٠  الذآور
 ٠.٧٩  ٣.٥٨  ١٣٢  اإلناث

٠.٩٩ ٠.٧٠٢ 

  .)٠. ٠٥= (ند مستوى الداللة دال ع  *

روق       ه أن  يتضح من الجدول السابق    ين المتوسطات الحسابية لمستوى          ال توجد ف ة ب  جوهري
ة          تنشيط الذاآرة على االحتفاظ والتذآر     استخدام استراتيجيات  من وجهة نظر عينة من طلبة جامع

سين     أن  أي  . رم التعليمية تعزى لمتغير الجنس    منطقة طولك / القدس المفتوحة    الطلبة ومن آال الجن
اظ بالمعلومات           االسترتيجيات الذآور واإلناث يتفقون على استخدام        ى االحتف درتهم عل  لتحسين ق

   .لتسهيل مهمة تذآرها الحقًا

  وهو لثالثابالسؤال النتائج المتعلقة   :ثالثا

تراتيجيات    مستوى فيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية        ذاآرة عل       استخدام اس شيط ال ى  تن
 االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ُتعزى إلى التخصص؟

درجات                     ة ل ات المعياري م حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف سؤال ت ذا ال لإلجابة عن ه
ستوى    ي م ة ف راد الدراس تراتيجيات أف تخدام اس ات      اس اظ بالمعلوم ى االحتف ذاآرة عل شيط ال  تن

ًا لمتغي ذآرها تبع ة،  وت ب للدراس ه الطال ذي يلتحق ب امج الدراسي ال ل بالبرن ر التخصص المتمث
  : في الجدول اآلتيهوالمبينة نتائج

راد الدراسة           :  )٥(جدول   درجات أف ة ل ات المعياري عدد الطلبة والمتوسطات الحسابية واالنحراف
ًا لمت                ذآر تبع اظ والت ى االحتف ذاآرة عل ر التخصص    في مستوى استخدام استراتيجيات تنشيط ال غي

  الدراسي
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص

  ٠. ٨٩  ٣. ٤٧  ١١٩  برنامج التربية
  ١. ١١  ٣. ٥٠  ٥٨  برنامج اإلدارة

  ٠. ٩٥  ٣. ٣٢  ٢٩  برنامج الحاسوب
  ٠. ٧٧  ٣. ٥٣  ٢٦ برنامج الخدمة االجتماعية

 ٠. ٨٥ ٣. ٤٧  ٢٣٢    المجموع الكلي

سابق إل       روق    يشير الجدول ال سيطة  ى وجود ف راد الدراسة في         ب ين متوسطات درجات أف  ب
ة               ر التخصص، ولمعرف مستوى استخدام استراتيجيات تنشيط الذاآرة لالحتفاظ والتذآر تبعًا لمتغي



 ٢٥٤٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرآاتزياد 

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه المتوسطات استخدم        ين ه روق ب ة الف اين األحادي   ب اختدالل ل التب  ANOVA One (ار تحلي
Way -( يوالمبينة نتائجه في الجدول اآلت :  

دول  ادي ل   :  )٦(ج اين األح ل التب ائج تحلي ات    نت طات درج ين متوس روق ب ة الف تخدام لدالل   اس
ة القدس        استراتيجيات   ة جامع  تنشيط الذاآرة على االحتفاظ والتذآر من وجهة نظر عينة من طلب

  .المفتوحة تعزى لمتغير التخصص

 مصدر التباين
  مجموع

 مربع االنحرافات
  درجات
  الحرية

  متوسط
 النحرافا

ف 
 المحسوبة

مستوى 
*الداللة

  ٠.٢٥٧ ٣ ٠.٧٧ بين المجموعات
 ٠.١٩٩  ٢٢٨ ٤٥.٥١ داخل المجموعات
   ٢٣١ ٤٦.٢٨ المجموع العام

٠.٣٤ ١.٢٩١  

  .)٠. ٠٥= (دال عند مستوى الداللة   *

سابق   يتضح من الجدول     روق        ال ه ال توجد ف ة إحصائية    ان ين متوسطات     ذات دالل مستوى   ب
ة       لذاآرة على االحتفاظ والتذآر من       تنشيط ا  استراتيجيات استخدام وجهة نظر عينة من طلبة جامع

ة   دس المفتوح صص     / الق ر التخ زى لمتغي ة  تع ولكرم التعليمي ة ط اين   منطق ه ال تتب ى أن ؛ بمعن
ذآرها                      اظ بالمعلومات وت ذاآرة من أجل االحتف شيط ال تراتيجيات تن ة الستخدام اس تقديرات الطلب

  .ص الدراسي لديهمبتباين التخص

  وهو بالسؤال الرابعالنتائج المتعلقة : رابعا

تراتيجيات    مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ى        استخدام اس ذاآرة عل شيط ال  تن
  االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ُتعزى لمتغير المعدل التراآمي؟

م حساب            سؤال ت ذا ال درجات          لإلجابة عن ه ة ل ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
ستوى    ي م ة ف راد الدراس تراتيجيات أف تخدام اس ات      اس اظ بالمعلوم ى االحتف ذاآرة عل شيط ال  تن

ة                      ب، والمبين دل التراآمي للطال ل بالمع اديمي المتمث ر مستوى التحصيل األآ ًا لمتغي وتذآرها تبع
  : في الجدول اآلتيهنتائج



 ......"استراتيجيات تنشيط الذاآرة التي يستخدمها طلبة  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٤٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث حالنجا جامعة مجلة

راد الدراسة          عدد ا :  )٧(جدول   درجات أف ة ل ات المعياري لطلبة والمتوسطات الحسابية واالنحراف
اً   ذآر تبع اظ والت ى االحتف ذاآرة عل شيط ال تراتيجيات تن تخدام اس ستوى اس ي م ستوى ف ر م  لمتغي

  .المعدل التراآمي
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مستوى التحصيل األآاديمي 

  ١. ٠٢  ٣. ٥٤  ٥٢   فأقل٦٥
٠. ٩٩  ٣. ٤٥  ٩٣  ٧٥ – ٦٥. ١  
٠. ٧٦  ٣. ٤٦  ٦٩  ٨٥ – ٧٥. ١  
  ٠. ٩٣  ٣. ٦٥  ٨١   فأآثر٨٥. ١

 ٠. ٨٥ ٣. ٤٧  ٢٣٢  المجموع

روق           ى وجود ف سابق إل سيطة  يشير الجدول ال راد الدراسة في         ب ين متوسطات درجات أف  ب
ر  ًا لمتغي ذآر تبع اظ والت ذاآرة لالحتف شيط ال تراتيجيات تن تخدام اس ستوى اس سم توى التحصيل م

ذه المتوسطات استخدم              األآاديمي ين ه روق ب ة الف ة دالل اين األحادي         ، ولمعرف ل التب ار تحلي  اختي
)ANOVA One Way -( والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي :  

تراتيجيات                   :  )٨(جدول   ين متوسطات درجات اس روق ب ة الف اين األحادي للدالل ل التب نتائج تحلي
ى االح ذاآرة عل شيط ال ة  تن دس المفتوح ة الق ة جامع ن طلب ة م ة نظر عين ن وجه ذآر م اظ والت تف

  .مستوى التحصيل األآاديميتعزى لمتغير 

 مصدر التباين
  مجموع

 مربع االنحرافات
  درجات
 الحرية

  متوسط
 االنحراف

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 *الداللة

 ٠.٠٩ ٣ ٠.٢٧ بين المجموعات
 ٠.٢٠٢  ٢٢٨ ٤٦.٠١ داخل المجموعات
  ٢٣١ ٤٦.٢٨ المجموع العام

٠.٨٨ ٠.٤٤٦ 

  .)٠. ٠٥= (دال عند مستوى الداللة   *

روق   د ف ه ال توج سابق ان دول ال ن خالل الج ضح م ة إحصائيةيت ين متوسطات ذات دالل  ب
ة          مستوى استخدام  درجات  استراتيجيات تنشيط الذاآرة على االحتفاظ والتذآر من وجهة نظر عين

ة   دس المفتوح ة الق ة جامع ن طلب ر  م/ م زى لمتغي ة تع ولكرم التعليمي ة ط ستوى التحصيل نطق م
ذاآرة من أجل                      األآاديمي شيط ال تراتيجيات تن ة الستخدام اس ديرات الطلب اين تق ؛ بمعنى أنه ال تتب

  . لديهممستوى التحصيل األآاديمياالحتفاظ بالمعلومات وتذآرها بتباين 

ة  زولمعرف ي تعزي ة ف ة وفعالي ر أهمي تراتيجيات األآث ا االس اظ م ى االحتف ب عل درة الطال  ق
والتذآر والمتمثلة في القدرة على التحصيل األآاديمي تم حساب معامالت االرتباط بين استجابات        

  :والمعدل التراآمي للطالب والمبينة نتائجه في الجدول اآلتيأفراد الدراسة على فقرات األداة 

  



 ٢٥٤٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرآاتزياد 

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  راد الدرا :  )٩(ج تجابات أف ين اس اط ب امالت االرتب دل  مع رات األداة والمع ى فق ة عل س
  .التراآمي

  الرقم
 الترتيبي

  الرقم
معامل   االستراتيجيات باالستبانة

 االرتباط
 *٠.٣٧  وضع خطوط تحت األجزاء المهمة في المادة ٣  ١
 *٠.٣٣ ربط أجزاء المادة مع بعضها البعض ٥ ٢
 *٠.٢٦ الدراسة الموزعة على فترات يتخللها فترات راحة قصيرة ١٣ ٣
 *٠.٢٤ آتابة األفكار المهمة في الهامش بلغتي الخاصة ٤ ٤
 *٠.٢٠ التسميع الذهني للمعلومات ١ ٥
 *٠.١٩ التسميع الجهري للمعلومات ٢ ٦
 *٠.١٨ مراجعة األسئلة السابقة حول الموضوع ٢٠ ٧
رة أخرى          ١٢ ٨ ودة م م الع ادة أوًال ث سريعة للم القراءة التصفحية ال

 لدراستها بعمق 
٠.١٦* 

 ٠.١٦ فهم األفكار األساسية بدل حفظها صمًا ٢٣  ٩
 ٠.١٥ وضع إشارات أو مختصرات على األجزاء المراد حفظها ١٧ ١٠
 ٠.١٤ ربط الموضوع الجديد بالموضوعات المتعلقة سابقًا ١٠ ١١
 ٠.١١ إعادة تنظيم المادة وترتيبها من جديد ٦ ١٢
ادة ربط األفكار ببعض الحرآات أو الكلمات ال         ١٨ ١٣ ة  معت   والمألوف

 لدي
٠.١١ 

 ٠.١١ تصنيف وتبويب المعلومات ١١ ١٤
ل    ٢٤ ١٥ ي جم عها ف ادة ووض سية للم ر الرئي تخالص العناص اس

 قصيرة
٠.١٠ 

ياء الماد    ٢٥ ١٦ ادة وبعض األش ين الم ة ب ط ذهني وين رواب ة أو يتك
 المعنوية

٠.٠٩ 

 ٠.٠٨ الكتابة والتلخيص أثناء القراءة ١٦ ١٧
ا أر          تحليل ال  ٩ ١٨ ة وإعطاءه ى عناصر جزئي ادة إل ام أو رموز    ق م

 معينة
٠.٠٨ 

 ٠.٠٧ وضع أمثلة على الموضوعات ٧ ١٩
 ٠.٠٦ الدراسة المكثفة الطويلة ١٤ ٢٠
 ٠.٠٥ وضع أسئلة مقترحة حول المادة ١٩ ٢١
 ٠. ٠٥ ربط األفكار بنقائضها أو بما يشابهها ١٥ ٢٢
 ٠. ٠٤  تطبيق المهارات المدروسة عمليًا ٢١ ٢٣
 ٠. ٠٣ مقارنة المادة بالمواد األخرى ٢٢ ٢٤
 ٠. ٠١  استخدام تقنيات ووسائط تعليمية لتسهيل حفظ المادة ٨ ٢٥

  .)٠. ٠٥= (دال عند مستوى الداللة   *
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث حالنجا جامعة مجلة

رتبط               يشير الجدول السابق إلى أن جميع استراتيجيات تنشيط الذاآرة التي يستخدمها الطلبة ت
ر دال إحصائيًا،              على نحٍو موجب بالمعدل التراآ     ا غي الرغم من أن أغلبيته ديهم ب اديمي ل مي األآ

ات أ   ين المعطي ا تب ات        وبينم اظ بالمعلوم ز االحتف ي تعزي ة ف تراتيجيات فعالي ذه االس ر ه ن أآث
دل التراآمي هي                 ا دال إحصائيًا بالمع ان معامل ارتباطه وضع خطوط تحت      : وتذآرها والتي آ

ط أجز  ادة، ورب ي الم ة ف زاء المهم ى  األج ة عل ة الموزع بعض، والدراس ضها ال ع بع ادة م اء الم
ه      فترات يتخللها فترات راحة قصيرة، وآتابة األفكار       امش بلغت سميع     المهمة في اله  الخاصة، والت

  .الذهني للمعلومات، والتسميع الجهري للمعلومات، ومراجعة األسئلة السابقة حول الموضوع

اط عدد من          ضًا ارتب ٍو      ويظهر الجدول السابق أي ى نح دل التراآمي عل تراتيجيات بالمع االس
ة                     تراتيجيات متوسطة الفعالي ذلك اس موجب ومرتفع نوعًا ما إال أنها غير دالة إحصائيًا، وتكون ب

تها بعمق،            : وهي ار   والقراءة التصفحية السريعة للمادة أوًال ثم العودة مرة أخرى لدراس م األفك فه
ط         وضع إشارات أ  واألساسية بدل حفظها صمًا،      ا، ورب راد حفظه ى األجزاء الم و مختصرات عل

  .الموضوع الجديد بالموضوعات المتعلقة سابقًا

اظ بالمعلومات وت            األأما االستراتيجيات التي آانت      ة االحتف ز عملي ذآرها قل فعالية في تعزي
د آانت      والتي آان معامل ارتباطها      دًا فق ضًا ج ات ووسائط    : بالمعدل التراآمي منخف استخدام تقني

ًا،            ت عليمية لتسهيل حفظ المادة، ومقارنة المادة بالمواد األخرى، وتطبيق المهارات المدروسة عملي
  .وربط األفكار بنقائضها أو بما يشابهها، ووضع أسئلة مقترحة حول المادة

  
  مناقشة النتائج 

ة                  ة جامع دى طلب آان الهدف األول لهذه الدراسة الكشف عن االستراتيجيات األآثر شيوعًا ل
ة     –القدس المفتوحة     ة طولكرم التعليمي اظ        – منطق ة االحتف سهيل عملي ذاآرة لت شيط ال  من أجل تن

تراتيجيات                ائج أن االس بالمعلومات وتعزيز قدرتهم على استرجاعها عند اللزوم، وقد أظهرت النت
اظ بالمعل        اللدى  لالستخدام  األآثر أهمية واألآثر شيوعًا      ذاآرة لالحتف ومات  طلبة من أجل تنشيط ال
ادة، ووضع إشارات أو             : وتذآرها آانت على الترتيب    وضع خطوط تحت األجزاء المهمة في الم

رات راحة              ا فت رات يتخلله ى فت ا، والدراسة الموزعة عل راد حفظه مختصرات على األجزاء الم
بعض،     ضها ال ع بع ادة م زاء الم ط اج ا صمًا، و رب دل حفظه ية ب ار األساس م األفك صيرة، وفه ق

سريعة، و         والتسميع ال  راءة التصفحية ال ات، والق امش،        ذهني للمعلوم ة في اله ار المهم ة األفك آتاب
ادة، و      ات،            الواستخالص العناصر الرئيسية للم سميع الجهري للمعلوم راءة، والت اء الق تلخيص أثن

دير                    غ تق ة، والتي بل ومراجعة األسئلة السابقة، وربط األفكار ببعض الحرآات أو الكلمات المألوف
 األقل أهمية وأقل شيوعًا     بينما االستراتيجيات . ها من قبل الطلبة بمستوى آبير جدًا وآبير       استخدام

ات   : )من األقل األهمية(لالستخدام من قبل الطلبة في هذا الشأن فكانت على الترتيب     استخدام تقني
الموا                       ادة ب ة الم ى الموضوعات، ومقارن ة عل ادة، ووضع أمثل سهيل حفظ الم ة لت د ووسائط تعليمي

ة       األخرى، وتطبيق المهارات المدروسة عمليًا، والدراسة المكثفة الطويلة        دير الطلب ، والتي آان تق
  .ألهمية استخدامها بمستوى قليل
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ا اتفقت                       ين أنه ابقًا يتب ي عرضها س سابقة الت ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات ال
ه  ى وج سابقة وعل ب الدراسات ال ع أغل ًا م ًا أو جزئي ع آلي شكل أساسي م  الخصوص تقاطعت ب

 ,Lin & Makeachie؛ ٢٠٠٣؛ الزغول والزغول،   Mastropieri et al, 2002(دراسات  
  ).٢٠٠٥؛ وبرآات، Lockl & Fernandez, 2004؛ 2003

ذاآرة من أجل            في   نتيجة ال تنسجم هذه و شيط ال تعلم استخدام استراتيجيات تن ال  ال ا     الفع  مع م
ات ال   ه بعض الدراس ارت إلي ار     أش ث أش دريس؛ حي صميم الت ي ت صة ف رة والمخت ة المبك نظري

إلى أن المتعلمين يستخدمون عادة ثالثة أساليب للدراسة الخاصة  ) Entwistle, 1981(انتوستل 
األسلوب العميق المتمثل في التفاعل النشط للمتعلم مع المادة الدراسة ويظهر ذلك باستخدام             : وهي

بعض ور          سابقة، واألسلوب              ربط المعلومات مع بعضها ال ار ال ديثًا باألفك ة ح ار المتعلم بط األفك
صمي    ظ ال ل الحف ن مث تراتيجيات م تعلم الس تخدام الم ل باس ذي يتمث سطحي ال نال ات ع  للمعلوم

رًا    م أخي ة، ث ر المترابط ى العناصر غي ز عل ري المكثف والترآي سميع الجه رار والت ق التك طري
سابقة              األسلوب االستراتيجي والذي يرآز على األنش      ئلة ال ة عن األس ل اإلجاب طة الدراسية من مث

ا  ة ومكانه ت الدراس ادة ووق يم الم ذه   . وتنظ ن أن ه ة م اء التربي ض علم ده بع ا يؤآ ذا م وه
املي     و تك ى نح دة عل ار الجدي ات واألفك سابقة بالمعلوم رات ال ج الخب زز دم تراتيجيات تع ( االس

Gange, 1977 ؛Ausubel, 1978 ؛Mayer, 1988.( ة     وُتعزى ى إن الطلب ذه النتيجة إل  ه
يستخدمون طرق وأساليب مختلفة لتنشيط الذاآرة من مثل وضع خطوط تحت األجزاء المهمة في       

ا             راد حفظه ى األجزاء الم ة     ،المادة، ووضع إشارات أو مختصرات عل ة هؤالء الطلب ى محاول  إل
ى          يسهت دوره إل ؤدي ب  استخالص العناصر   ل عملية فهم األفكار األساسية بدل حفظها صمًا؛ مما ي

ذا يحسن مستوى اال        ذآرها    الرئيسية للمادة ووضعها في جمل قصيرة، وه اظ بالمعلومات وت حتف
ديهم  ًا   ). Singhal, 2001 (ل ة علمي ة وموثوق تراتيجيات مهم ذه االس ل ه ن أن مث الرغم م وب

ز  وثبتت إلى حٍد ما فعاليتها وشيوع اس      د  تخدامها لدى الطلبة من أجل تعزي ذاآرة ل ا   ال يهم وتحفيزه
تعلم، إال أن ال          ان ال     للعمل واألداء من أجل تسهيل عملية ال ر من األحي ين وفي الكثي  يلجأون  متعلم

ديهم                  اظ بالمعلومات ل ة االحتف دعيم عملي إلى استراتيجيات وأساليب أخرى يعتبرونها أقل أهمية لت
ل وضع أمثل                      ذا المجال من مث ا اإليجابي في ه ا وتأثيره ى الموضوعات     بالرغم من أهميته ة عل

المواد األخرى،                 ادة ب وآذلك عدم استخدام تقنيات ووسائط تعليمية لتسهيل حفظ المادة ومقارنة الم
  .وتطبيق المهارات المدروسة عمليًا

ة   تهم وطريق لوب دراس ي أس ه ف اينون ب ا يتب ة م ي جمل ادة ف اينون ع ة يتب إن الطلب ذلك، ف وب
ذه          رًا من ه ات، وأن آثي ق             استعدادهم لالمتحان ر موصل لتحقي ر مجد وغي اليب والطرق غي  األس

ة في الدراسة                اليب الخاطئ أن بعض   : مستوى مناسب من الفهم واالستيعاب لما يقرأنه، ومن األس
ين     ةالطلب  يحاولون تجزئة المادة الدراسية ويقرأونها على شكل أفكار متناثرة دون محاولة الربط ب

ا            دة آل عب ا               أجزائها، ومنهم من يكرر مرات عدي د من حفظه ا بهدف التأآ ة يمر عليه رة أو جمل
نهم من                    واستظهار آافة الحقائق واألفكار عن ظهر قلب دون أن يعطي لها أي داللة أو معنى، وم

دون النظر إلى األفكار األساسية ) Speed Reading(يقرأ المادة التعليمية قراءة سريعة مسحية 
ا         ة دون           والمفاهيم الهامة فيها، ومنهم من يقرأ آل م ائق مطلق ة أو حق سلمات بديهي وب آم  هو مكت
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صفحية   راءة ت ة ق ادة التعليمي رأ الم ن يق نهم م ا، وم ان النظر فيه ر أو إمع  Skimming(التفكي
Reading ( للحصول على المعنى العام وبحثًا عن األفكار العامة)Main Ideas (  ان دون اإلمع

 على جانب آبير من الخطورة، آما أنها أساليب         والتعمق فيها، إن هذه األساليب الدراسية الخاطئة      
  ).Howe, 1988(غير مجدية وال تؤدي إلى القراءة المنتجة والفعالة 

ى             وم عل ي تق ك الت أما بخصوص االستراتيجيات األآثر فعالية وارتباطًا بالتحصيل فكانت تل
ادة                      ط أجزاء الم ادة الدراسية، ورب ة في الم ار المهم ى األفك  مع بعضها     أساس وضع خطوط عل

ذه                    ذهني والجهري، وه سميع ال ة والت ار، والمراجع البعض، والدراسة الموزعة، وتلخيص األفك
ة                        ذآر، وهي تعكس أهمي تعلم والت ز ال تراتيجيات في تعزي ذه االس النتيجة تؤآد على فعالية مثل ه

ة في مج                  ا الدراسات النظري صميم   تكوين الروابط المتعلقة بالمادة الدراسية التي أشارت إليه ال ت
ذي      )Woolfolk, 1995(عملية التعلم والتعليم  تعلم وال ق في ال ، وهي تنسجم مع األسلوب العمي

اير  ) Entwistle, 1981( أشار إليه آل من انتوستل    ة    ). Mayer, 1988(وم إن عملي ذلك ف وب
ذه                             م ه ى فه تعلم عل درة الم ى ق دة هي مؤشر عل ى مواقف جدي ا إل ل أثره توظيف المعلومات ونق

ذه ). ٢٠٠٣الزغول والزغول،   (ها لومات واإلحاطة بجميع جوانب  المع سيرها   وه   النتيجة يمكن تف
ة الجشتالتية      أيضًا ادئ النظري ى مب الرجوع إل تعلم     ) Gestalt Theory( ب ى أن ال شير إل والتي ت

ة في الموقف التعلمي واستبصار                رات المختلف م وإدراك المثي ى فه القائم على تنمية الموقف وعل
ا ل    العالق تعلم وح ي ال ي ف داعي والعلم ر اإلب ة التفكي ى تنمي ؤدي إل ا ي ة بينه روابط المنطقي ت وال

ين   دى المتعلم ي     )Towntree, 2002( المشكالت ل سيرًا ف وًال وتف ضًا قب ذه النتيجة أي ، وتلقى ه
شرطية  ات ال ادئ النظري دايك ) Conditioning Theory(مب ة ثورن ة نظري وبخاص

)Thorndike (يتي ربطوالت ا  ب دة أهمه رات عدي ين متغي ال وب ر الفع تعلم المثم دريب : ن ال الت
ة          اء عملي تعلم أثن ه الم وم ب ذي يق والممارسة الواعية القائمة على الفهم والتنشيط الذاتي االيجابي ال

  ).Ritchie & Volk, 2000(التعلم 

والرموز  اتجاهات نظرية عديدة حيث تبين أن تدوين بعض األفكار            أيضاً وتدعم هذه النتيجة  
ًا         ئلة الحق ة عن األس د في إضاءة اإلجاب  ,Vanzile ؛ Sinkavich, 1991( والمصطلحات يفي

ن ضياعها  )2003 دًال م ا ب ا وتنظيمه ي ربطه ار وف ع األفك ي تجمي ك ف ساعد ذل ا ي شير . ، آم وت
ي       وذج معرف ات آنم ة المعلوم ة معالج د نظري ي تعتم ات الت  Information(الدراس

Proccessing Theory (   ة ة ومالئم إلى اعتبار استراتيجية استخدام مساعدة التذآر طريقة دقيق
ة،                     دة طويل تعلم لم رة الم ة في ذاآ تعلم وتخزين المعلومات المهم ى ال لتنشيط الذاآرة، وتساعد عل

دوين المالحظات    سهم في   ) Note – taking(حيث تبين أن تدريب الطالب على استراتيجية ت ي
 آما أن لهذه الطريقة دورًا مهمًا في زيادة اإلفادة من التعلم في مواقف              معارفهم وخبراتهم،  تطوير

دريب     تعلم أو الت ر ال ال أث وي بانتق ي والترب نفس التعليم اء ال ه علم ا يعرف ذا م ة وه ة مختلف حياتي
)Ritchie & Volk, 2000.(  

ة و ذه النتيج دعم ه ا ي اك م صبيًا أن هن ًا وع ث أبيولوجي ذآر حي ساعدات الت ن م
)Mnemonic (              ة ز بالدق ي تتمي ة الت ة الراقي ات المعرفي ر من العملي آطريقة لتنشيط الذاآرة تعتب

ة                 ذاآرة طويل سبة في ال الخبرات المكت اظ ب ى االحتف ساعدة عل ا للم والنوعية، والتي يمكن توظيفه
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د  التنظيم   )Long Term Memory(األم صة آ ة متخص ات معرفي تخدام عملي ، باس
)Organizing( صنيف ب )Classification(، والت سل)Arrangementِ (، والترتي  ، والتسل
)Chaining(  ع د الموق ة تحدي ضمن عملي ا تت ة وخاصة، آم ات عام ي فئ ، )Loci(، ووصفها ف

ز       )Chunking(وعملية التجميع والربط     ي تتضمن    ) Coding(، وغيرها من عمليات الترمي الت
كل مف          ى ش ة عل ة أو مكتوب وز لفظي ورة رم ي ص رة ف ع الخب صطلحات  وض ماء وم اهيم وأس

ًا       ترجاعها الحق ا واس تم حفظه ى ي ة حت ورة رقمي ي ص ادالت، أو ف ومع
)Andersen,et.all,2004.(  

تيعاب تتطلب من         م واالس بينما تشير الدراسات النظرية في هذا المجال إلى أن الدراسة للفه
ى المادة الدراسية، آما    الطالب قراءة أآاديمية متأنية وفاعلة، وتحتاج إلى التفاعل النشط مع محتو          

ادة الدراسية،           م الم ستطيع الطالب فه ى ي روي حت تتطلب قراءة جادة وهادفة تتطلب الكثير من الت
صة       راءة متفح ب ق ذا يتطل ا، وه واردة فيه اهيم ال ق المف بة لتطبي اليب مناس وير أس ستطيع تط وي

)Scnning Reading (   تذ دة واس رة الواح ي الفق اهيم ف ار والمف ة األفك ) Recite(آار لكاف
ى استخدام أ             ) Review(ومراجعة   درة عل ادة الدراسية، وق ستمرة للم دوين    منتظمة وم اليب الت س

بة دة والتلخيص المناس ة الناق راءة التحليلي ى الق درة عل  ,Saunders ؛ Hobert, 2002( ، وق
   ). أ٢٠٠٥؛ برآات، 2002

دى          ن م شف ع ي الك ة ف ة المتمثل داف الدراس ة أه ق ببقي ا يتعل تخدام   وفيم ي اس اين ف  التب
رات            ًا لمتغي ذآرها تبع اظ بالمعلومات وت ى االحتف درة عل ز الق ذاآرة لتعزي شيط ال تراتيجيات تن اس
ي     ة ف روق جوهري ود ف دم وج ائج ع رت النت د أظه ي، فق الجنس والتخصص والتحصيل الدراس

رات         ذه المتغي سين و         استخدام هذه االستراتيجيات تعزى لمثل ه ة من آال الجن في مختلف    ؛ فالطلب
تخدامها         ى اس ون عل صيلية يتفق ستويات التح ف الم ن مختل سانية وم ة واإلن التخصصات العلمي

  .لتحسين قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات لتسهيل عملية استرجاعها الحقًا

ا تتفق مع دراسات       Pame( ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنه
& Engle, 1995 ؛Miller, 2000 ؛Mastropieri et al, 2002 ؛Hobert, 2002 ؛
ي أظهرت ) Bell & Mather, 2005؛ ٢٠٠٣الزغول والزغول،  دموالت ا ع ود نتائجه  وج

ر الجنس             ًا متغي ا تعارضت مع      . فروق جوهرية في استخدام استراتيجيات تنشيط الذاآرة تبع بينم
 & Ketler؛ Lock & Fernandez, 2004؛ Lin & Makeachie, 2003(نتائج دراسات  
Sapir, 2006 (    ذه والتي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في استخدام ه

اث صالح اإلن ك ل تراتيجيات وذل ا .االس ائج دراسات آم ع نت  ,Mastropieri et al( اتفقت م
ول، Hobert, 2002؛ 2002 ول والزغ ي ) Bell & Mather, 2005؛ ٢٠٠٣؛ الزغ والت
ر                  أظه ًا لمتغي ذاآرة تبع شيط ال تراتيجيات لتن ذه االس رت عدم وجود فروق جوهرية في استخدام ه

ي، ع بعض ال  بينالتخصص الدراس ا تعارضت م ات م  & Lockl؛ Miller, 2000( دراس
Fernandez, 2004 (  رت ي أظه ة      والت تخدام الطلب ين اس صائيًا ب ة إح روق دال ود ف وج

ًا ل      ة           الستراتيجيات تنشيط الذاآرة تبع صالح التخصصات العلمي ر التخصص الدراسي ل ا  . متغي أم
ائج د    بخصوص متغير المستوى األآاديمي للطالب فقد    ة مع نت  راسات  اتفقت نتائج الدراسة الحالي
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)Mastropeiri et al, 2002 ،ول ول والزغ ؛ Bell & Mather, 2005؛ ٢٠٠٣؛ الزغ
Ketler & Saper, 2006 (     روق جوهري ا     والتي أظهرت عدم وجود ف ذا المجال، بينم ة في ه

ا    ) Meller, 2000 (تعارضت مع دراسة ة إحصائيًا في      والتي أظهرت نتائجه روق دال وجود ف
ة  تخدام الطلب تراتيجياتاس ة ذوي    الس ة الطلب صالح فئ صيل ل ستوى التح ًا لم ذاآرة تبع شيط ال  تن
   .التحصيل المرتفع

شك         ي ت دى هؤالء   يسلوك الدراس ال ل وتفسير مثل هذه النتائج تعود إلى تشابه الظروف الت  ل
الرغم من أن لكل     تخصص  والالطلبة بغض النظر عن التباين في الجنس   ومستوى التحصيل، وب

تخصصات له طرق خاصة في الدراسة ولكن آل طالب مع اختالف تخصصه               تخصص من ال  
ال         ي مج ع ف ي تق ادة الت ى الم درس عل دما ي ذآر عن ي الت بة ف ة المناس تخدام الطريق ستطيع اس ي

ذآر حيث               فإنه لذلك   .التخصص ذاآرة للت  ال اختالف بين التخصصات في استخدام طرق تنشيط ال
   .أن آل طالب يستطيع استخدام الطريقة التي تناسب تخصصه

  
  مقترحات وتوصيات

  :في ضوء نتائج هذه الدراسة ومناقشتها يمكن تقديم المقترحات والتوصيات اآلتية

ذاآر  .١ شيط ال ة موضوع تن ة ألهمي ة   نتيج ى العملي ائمين عل ن الق ب م ه يتطل ة فإن دى الطلب ة ل
دريب         وفير فرص الت ى ت الي العمل عل التربوية وبالتحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الع

يم  ل التعل ا قب ة م ي مرحل ين ف دى المعلم امعيل ي الج ساعدهم ف ارات خاصة ت ساب مه  الآت
اليبه  تذآار وأس ارة االس ى مه ة عل دريب الطلب ذات ة  وه ادات الدراس ى ع ًا عل نعكس إيجابي  ي

  .واالستذآار في ما بعد في مرحلة الجامعة

ذه                           .٢ شتمل ه ى أن ت ة العمل عل ذلك من واضعي الخطط الدراسية في الجامع يتطلب األمر آ
 .الخطط ما يمكن ان يساهم في تنمية وجود استراتيجيات الذاآرة

ى            .٣ لوبه في       ويوصي الباحث زمالئه المدرسين في الجامعات العمل عل ه وأس  تضمين طريقت
ة             تدريس وعرض المقررات التي يشرف على تدريسها بعض المهارات الضرورية والالزم

 . إلآساب الطلبة عادات استخدام استراتيجيات مناسبة لالحتفاظ والتذآر

ذا          إ  الباحث أيضاً  يوصي .٤ جراء المزيد من الدراسات والبحوث ألنه ما زال هناك الكثير في ه
ضًا إجراء دراسات           المجال يحت  د من الدراسة والتوضيح، ويوصي الباحث أي ى المزي اج إل

ة باستخدام                 تجريبية   دريب مجموعات مختلف للكشف عن أثر هذه االستراتيجيات من خالل ت
ذه            بة ه دى مناس ن م ضًا ع ث أي ا، والبح ا بينه ة م تراتيجيات والمقارن ذه االس ن ه دد م ع

ات المختل واد الدراس تراتيجيات للم ن  االس ة م ية المختلف ل الدراس ات والمراح ة، أو للفئ ف
   .األفراد
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  واألجنبيةالمراجع العربية 

 ابر و ج د،أب ول. ماج اد، والزغ تر ). "١٩٩٠( . عم ة لالس ة تحليلي صناعية دراس اتيجيات ال
 .١٠١-٨٣ .)٢ (.مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات. "لتقوية الذاآرة

 ات اد،برآ ات الط). "١٩٩٩( . زي ة  اتجاه ئلة الموضوعية والمقالي و األس امعيين نح ة الج لب
 .١٥٠-١٣٨ .)٥١(١٣ .مجلة علم النفس. "وعالقة ذلك بتحصيلهم الدراسي

 ات اد،برآ ي  ). " أ٢٠٠٥( . زي ى التحصيل العلم ذاآرة عل ذاتي لل شيط ال أثير التن ة .ت  دراس
ذاآرة              ذآر وقادحات ال ة شبكة    ". تجريبية لدى الطلبة الجامعيين باستخدام مساعدات الت مجل

 .٤٤-٣٥ .٥ .العلوم النفسية العربية

 ات اد،برآ د       ). " ب ٢٠٠٥( . زي ستخدمون الي ذين ي ة ال دى الطلب تعلم ل ر وال اط التفكي أنم
مجلة الزرقاء للبحوث    ". اليسرى في الكتابة وعالقة ذلك ببعض السمات النفسية والشخصية        

    .١٣٩-١٠٩ .)٢(٧ .والدراسات

 ات اد،برآ صيرة ). "٢٠٠٨( . زي ذاآرة ق ي ال ا ف ساطية والعصابية وتأثيره الشخصية االنب
ر   ". المدى والذاآرة طويلة المدى لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في طولكرم            دراسة غي

  .منشورة

  ال         . ")١٩٨٢( . فضل  ،جاد اهللا د األطف ذاآرة عن شيط ال ات تن ة طبيبك    ".عملي  .)٢٨٩ (.مجل
 .١٢-١١ .دار البالد

 دس المفت ة الق ةجامع ام). ٢٠٠٦( .وح نفس الع م ال ة . عل دس المفتوح ة الق شورات جامع  .من
 .عمان

 ة          ). "٢٠٠٣( . رافع ، والزغول . عماد ،الزغول ة الجامع ستخدمها طلب ي ي تراتيجيات الت االس
ة بأسوان       ". في تعزيز قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات وتذآرها       ة التربي ة آلي  .)١٧( .مجل

٢١-١. 

  سعيد ى،ال دارس    "). ٢٠٠٧( . يحي الب الم شعة لط ا الب ة بوقائعه ذاآرة الجماعي شيط ال تن
  . ٣٤-٣٣ .)٣٧٩(٣٢ .مجلة البلسم ".العربية في إسرائيل

 عفان راهيم،س د إب تذآار). ٢٠٠٣( . أحم اد لتحسين االس ل اإلرش ديث.  دلي اب الح  .دار الكت
 .عمان

 ذاآرة      ). "١٩٩٥( . محمد نعيم  ،شريف سية   د ".دراسة لمدى ارتباط بين القلق وال  .راسات نف
١٥٣-١٤١ .)١(٥. 
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 تعلم             ). "٢٠٠٥( . نواف ،الظفيري الفروق بين تالميذ الصف الخامس من ذوي صعوبات ال
دى صيرة الم ذاآرة ق ي أداء ال اديين ف ي الرياضيات والع ة دمشق". ف ة جامع  .)٢٠(٢ .مجل

١٨٣-١٥٧  . 

 داهللا م،عب د قاس داللطيفو . محم ضال،عب ذاآرة). ٢٠٠٣( . ن يكولوجية ال ابع .آويت. س  مط
 .سياسية
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