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تحقق التجرييب من تأثري استخدام اسرتاتيجية التنشـيط الـذاتي للـذاكرة بطـريقيت مسـاعدات التـذكر وقادحـات الـذاكرة يف            هدفت الدراسة احلالية إىل ال     : ملخص الدراسة 
 طالبـاً  )87( إحـدامها جتريبيـة وعـددها    : طالبـاً وطالبـة مقسـمني إىل جممـوعتني     ) 189( التحصيل األكـادميي لـدى الطـالب اجلـامعيني، اسـتخدمت هلـذا الغـرض عينـة بلغـت            

 طالباً وطالبة، وقد أظهرت النتائج وجود تأثري موجب ودال إحصائيا الستخدام اسرتاتيجية التنشيط الذاتي للذاكرة بطريقة )102( طالبة، واألخرى ضابطة وعددها و
ثري موجب ودال إحصائيا السرتاتيجية تنشيط قادحات الذاكرة يف التحصيل الدراسي ملصلحة جمموعة الطالب الذين استخدموا هذه القادحات، كما أشارت النتائج وجود تأ

الذاكرة بطريقة مساعدات التذكر يف التحصيل الدراسي ملصلحة جمموعة الطالب الذين استخدموا طريقة الدراسة القائمـة علـى الفهـم واالسـتيعاب، بينمـا مل تظهـر النتـائج           
 .الذاكرة يف التحصيل الدراسي وجود أثر جوهري للتفاعل املشرتك بني طريقيت مساعدات التذكر وقادحات 

 
Summary :  Effect of Promoting Memory Strategy On University Students Academic Achievement  
                    Experimental Study In Used Mnemonics And Memory Triggers Methods 
 

This study aims at investigating the effectiveness of using the self promoting memory strategy by mnemonics 
memory and memory triggers methods in academic achievement of university students. For achieving the aims of 
this study the researcher used the experimental method on sample consisted of (189) student, distributed on two 
groups of experimental (87 student) and control (102 student). The results showed a positive effect on student's 
academic achievement with a statistical significance for using promoting memory strategy by memory triggers. 
Also, findings indicate a positive effect on students' academic achievement with a statistical significance for using 
promoting memory strategy by mnemonic memory in favor of the students who used understanding and 
comprehension reading method . While, results didn't show any statistical significance for interaction effect 
between methods of memory triggers and mnemonic memory in academic achievement.  

 
قد أصبحت مشكلة الذاكرة في النصف الثاني من القرن العشرين ل    

المنصرم من أكثر مشكالت علم النفس العلمية التي حظيت بالدراسة 
المعمقة، واالهتمام الشامل، وقد حققت الدراسات بهذا الخصوص تطوراً 
عظيماً، حيث تم دراستها في فروع ومجاالت علمية عديدة بما في ذلك تلك 

تي تبدو وكأنها بعيدة عن علم النفس مثل تكنولوجيا المعلومات، العلوم ال
والحاسوب، والبيولوجيا، والفسيولوجيا، وعلم االجتماع، والطب، باستخدام 
مداخل وأساليب متنوعة، وقد تمخضت هذه الدراسات عن حجم هائل من 
األدبيات يقدر بثلث ما كتب وأنجز في ميادين علم النفس كلها، وقد 

ذه الدراسات نتائج وفيرة مشوقة وممتعة ومثيرة للنقاش والجدل أظهرت ه
 ؛Hacker , 2004؛ Lockl &Fenandes , 2004؛ Miller,2000(  العلمي
2004Livingston , (.  ولقد ساهمت نظرية المعلومات    )Information 

Theory(   في دفع عملية تقدم العملية التربوية والتعليمية إلى األمام، كما
كعملية ذات  )Excoding(اعدت هذه النظرية على بلورة معنى الترميز س

تأثير جيد لالنتباه لألشياء والمعارف المتعلمة، والتركيز عليها بشكل فعال 
وهذا يوفر استراتيجيات الفهم واالستيعاب لهذه األشياء والمعارف، وبناءاً 

ات من على معطيات هذه النظرية التي ظهرت ألول مرة في الخمسيني
القرن الماضي والتي أصبحت ذات التأثير الكبير في سيكولوجية التعلم 
والتعليم، حيث القت اهتماماً عظيماً لدى المعلمين في تعزيز تعلم التالميذ، 
وبذلك تطورت النظرة إلى اإلنسان بصفته يمتلك نظام ترميزي لمعالجة 

 المهم وأن النظام ،Symbol-manipulating System)( المعلومات 
 حيث يتم االحتفاظ  )Memory Stores( والرئيس فيه هو مخازن الذاكرة 
 والتي تقوم بترميز  ) Processes( فيها بالمعلومات على شكل عمليات

تقف الذاكرة وراء إنجازات اإلنسان العديدة على المستوى  : مقدمة     
اكرة الفرد الفردي والجماعي وفي مجاالت الحياة المختلفة، فكلما زادت ذ

استطاع أن يصل إلى طموحاته ويستغل ما لديه من قدرات بفعالية واقتدار، 
فالذاكرة هي ظاهرة ووظيفة عقلية عليا أعقد وأهم مما قد يتصوره أي 
باحث وهي أخطر الظواهر النفسية والعصبية، وهي تستلزم ميكانيزمات 

يقة بالدماغ، مختلفة ومعقدة ومتعددة الجوانب واألنساق ولها عالقات وث
والمعطيات الفيزيوكهربائية، والعصبكميائية، والعصبتشريحية، من هذا 

 الخاصية األكثر أهمية وعمومية  )Memory( المنطلق يمكن اعتبار الذاكرة 
للجهاز النفسي لدى اإلنسان التي تمكنه من تلقي التأثيرات الخارجية 

ها وترميزها والحصول على المعلومات، وتجعله قادراً على معالجت
واالحتفاظ بها، واستخدامها في سلوكه المقبل عند اللزوم، وكلما دعت 
الحاجة إلى ذلك، كما تتضمن الذاكرة وحدة وكلية الشخصية، وفي ضوء ما 

الدائم به يتحقق  .تقدم يمكن القول بأن التعقد التدريجي للسلوك واالرتقاء
ى االحتفاظ بهما، ال بل أن بفضل تراكم الخبرة الفردية والنوعية والقدرة عل

تكون الخبرة أمراً غير ممكن فيما لو تالشت صور العالم الخارجي 
وإشارته التي تنشأ في الدماغ بدون أن تترك أثراً فيه، ونظراً ألن سلوك 
اإلنسان في كل لحظة من اللحظات وفي أي موقف من المواقف التي 

اعها المختلفة، ومستوياتها يواجهها تحدده الخبرة السابقة أي الذاكرة بأنو
المتعددة، من خالل تآزرها مع التفكير واستخدامها لطرائقه وعملياته فإنها 
تحتل مكانة عظيمة في حياة اإلنسان، وهي العامل الحاسم في تقدمه 

 وتطوره، ومن استمرار وديمومة هذا التقدم، ألن اإلنسان بدون الذاكرة
 . لحظة وال توجد لديه خبرة سابقةيبدو لو أنه يوجد من جديد في كل    
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ويقوم عن طريق تقسيم المادة :   )Organization ( التنظيم -1.2
الدراسية إلى أجزاء صغيرة يعاد وصفها ووضعها في شكل ذي 

 .معنى، وصياغتها من جديد في عالقتها مع المعلومات األخرى
وهي عملية تخزين  :  )Mental Visualization(  التصور الذهني -1.3

الجانب األيمن من ( المعلومات في الذاكرة على هيئة صور وأشكال
، )الجانب األيسر من الدماغ(، وعلى هيئة كلمات وأفكار )الدماغ

وبذلك يمكن بهذه االستراتيجية استثمار الدماغ بشكل كامل إذا استطاع 
عملية توظيف نصفي الطالب تنظيم المعلومات واألفكار بأساليب تسهل 

 .الدماغ بشكل متكامل
عملية تعلمية يقوم خاللها : ) Revision (المراجعة المنظمة -1.4

الطالب بإعادة كل ما درسه للتأكد من مستوى قدرته على استيعابه 
وتذكره للمادة الدراسية بشكل مترابط وفعال، إذ تعتبر عملية المراجعة 

: جعة نوعان أو شكالن هما من العمليات التي تقاوم النسيان، وللمرا
 وتكون بعد انتهاء  )Immediate review(المراجعة الفورية     

 Later( الطالب من عملية الدراسة مباشرة، والمراجعة الالحقة 
review(   وتتم على فترات متفاوتة) ،يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر
 .بعد دراسة المادة وفهما) شهرين

وهي محاولة ) Mental rehearsing (التسميع الذاتي الذهني -1.5
الطالب استذكار ما درسه جهراً وبشكل متكرر دون النظر إلى المادة 

مما يؤدي ذلك إلى ترسيخ األفكار المهمة وتحويلها ) غيباً(الدراسية 
 .من الذاكرة قريبة المدى إلى الذاكرة بعيدة المدى

يقة وتقوم هذه الطر : )Mnemonic(  التذآر) معينات(مساعدات  -1.6
على أساس ربط المادة التعليمية أو الجزء الجديد منها مع المعلومات 

 والتدوين ،)Summarizing( المعروفة جداً، باستخدام آليات التلخيص 
)Taking notes( ًوقد اصبح استخدام مساعدات التذكر معروفاً وشائعا ،

لدى الطلبة وطالب الجامعة بشكل خاص، وتعتبر هذه اآللية من فنون 
الدراسة القائمة على الفهم واالستيعاب ذات فائدة عظيمة لمساعدة 
الطالب على استرجاع المعلومات وقت االمتحان، وقد بدأ 
السيكولوجيون والتربويون يعطون أهمية لهذه االستراتيجية من حيث 
أنها تعتبر نقلة مهمة في تحسين عملية التعلم، وقد اقترحت أساليب 

Woolfolk , 1993( تخدامها كمساعدات للتذكر وتقنيات عديدة يمكن اس
 : أهمها   )Oren , 2000 ؛ Berliner , 1998؛ 

 )Pog – words method( أسلوب ربط الكلمات  -1
 )Chunking method(  أسلوب التجميع -2
 )Loci method( أسلوب تحديد الموقع أو المكان  -3
  ) Chain type method(أسلوب السلسلة  -4
Key word method(يلية أو المفتاحية أسلوب الكلمات الدل -5
( 
  ) Taking notes(أسلوب التدوين  -6
  )Summarizing(  التلخيص -7

 

حيث تستخدم هذه األساليب من أجل مساعدة الطالب على الدراسة 
وتخزين المعلومات في فترة ما قبل االمتحان، أي في فترة االستعداد 

 .لالمتحان أثناء الفصل الدراسي 
 

  )Memory Triggers(  آرةقادحات الذا -1.7
 حيث االمتحان قبل اإلجابة مباشرة على أسئلة وتتم هذه الطريقة عادة

 ال يتجاوز في العادة خمس يمنح الطالب جزء من وقت اإلمتحان
عشرة دقيقة للقيام بهذه المهمة، والتي تقوم على أساس قراءة أسئلة 

 أفكار أو االختبار قراءة سريعة قبل اإلجابة عنها، وتدوين أية
 مالحظات أو معادالت أو معلومات مفتاحية أو رمزية ذات عالقة 

   )Excoding(   هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها) 
Retrieval(  عند اللزوم  )Bihler & Snowman , 1990 ؛ Woolfolk , 

وقد ترجع أهمية هذا االتجاه إلى كونه قد ركز على طبيعة .  )1993
علم، إذ يرى هذا االتجاه أن المتعلم فرد نشيط، وحيوي، وفعال، المت

وإيجابي، ويمكنه القيام بعمليات التفسير والمعالجة للمنبهات والمثيرات 
المتعلمة، كما عنيت هذه النظرية بدراسة التعلم من وجهة نظر موسعة 

بيئة بين المتعلم وال )  Interaction(ومعقدة من خالل التركيز على التفاعل 
 . Selective attention والقدرة على االنتباه االنتقائي

 
 م ـــرة والتعلــالذاآ -1

 

إن مفهوم الذاكرة يشير إلى الدوام النسبي آلثار الخبرة ومثل هذا الدوام     
ال بل شرط ال بد منه الستمرار   )Learning(  دليل على حدوث التعلم  

اكرة والتعلم يتطلب كل منها وجود عملية التعلم وإتقانها، ولهذا فإن الذ
اآلخر، فبدون تراكم الخبرة المتعلمة ومعالجتها واالحتفاظ بها ال يمكن أن 
يكون هناك تعلم، وبدون التعلم يتوقف تدفق المعلومات عبر قنوات االتصال 

 , Miller(  المختلفة وتتحول الذاكرة عندئذ إلى ذاكرة اجترارية مرضية
علم يشير إلى حدوث تغيرات أو تعديالت تطرأ على ، فإذا كان الت) 2000

السلوك من جراء تأثير الخبرة السابقة المتعلمة والمكتسبة، فإن الذاكرة هي 
عملية تثبيت هذه التغيرات والتعديالت وحفظها وابقائها جاهزة لالستخدام 

، وهكذا تجمع العديد من  )Dunning , 1999 & Kruger( عند اللزوم 
؛Andersen ,etall , 2004(  لبحوث المعاصرة للذاكرة والتعلمالدراسات وا

Singhal , 2001 ؛ Dennis , 2002(    على أن العوامل التي تؤثر في
التذكر واالحتفاظ واالسترجاع هي نفسها التي تؤثر في التحصيل 
واالكتساب، كما أن الشروط التي تسهل التعلم هي نفسها التي تيسر 

يات التذكر واالسترجاع هي نفسها مستويات التعلم من االحتفاظ، وأن مستو
وجهة النظر المعرفية، ويرى الباحثون أن نظام معالجة المعلومات لدى 
اإلنسان يمكن أن يستخدم استراتيجيتين مختلفتين لإلفادة في مجال التعلم 

 ، ) Serial – Processing( استراتيجية المعالجة المتسلسلة : والذاكرة وهما 
 يقوم الفرد بمعالجة مثير تعليمي محدد ومرغوب فيه في كل لحظة حيث

من لحظات المعالجة، ويتجاهل المثيرات األخرى غير الهدفية، واستراتيجية 
 وتشير إلى ترميز المثيرات ، )Parallel–Processing (المعالجة المتوازية

ال المتزامنة جميعها في وقت واحد، ثم االحتفاظ بالمثير الهدفي وإهم
 .  )Woolfolk , 1993( المثيرات األخرى

 
من هنا، يتبين أن التعلم والذاكرة هما مصطلحان متداخالن وفي كثير      

من األحيان متطابقان، وان كل منهما يستخدم ليعبر عن اآلخر ويقاس 
بواستطه ويدلل عليه، ولهذا أصبحا مترادفين تقريباً، فحين يضع المعلم 

ل طلبته في موضوع ما فإن ما يعمله في حقيقة األمر اختباراً لقياس تحصي
هو قياس عملية التذكر واالسترجاع عند هؤالء الطلبة في نفس الوقت، وإن 
الدرجة التي يحصل عليها الطالب على هذا االختبار ليست فقط مؤشراً 
على تحصيله في هذا الموضوع، وإنما مؤشر أيضاً على قدرته على تذكر 

 .استطاع االحتفاظ بها في ذاكرته والمتعلقة بهذا الموضوع المعلومات التي 
 أن معرفة الطالب لما يسمى المعرفة )Woolfolk,1993( يرى وولفولك 

 ( يساعده في تنظيم ذاكرته الفوقية  )Metacognitive( الفوقية 
Metamemory(  وتنشيطها )Promoting memory (  أيضا، وهذا يسهل 

دراسة وذلك باستخدام طرق وأساليب معرفية تطبيقية عليه عملية التخطيط لل
مهمة تساعد على تخزين المعلومات واسترجاعها عند اللزوم، وهذه الطرق 

 :واألساليب عديدة ومتنوعة منها 
ويتطلب ذلك عادة من الطالب جهد ووقت كبيرين  : الحفظ -1.1

ونادراً ما يكون سهل االستخدام في العديد من المواضيع المتعلمة 
 .خاصة لدى طلبة الجامعةوب
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أساس أن ذلك يوفر  كوحدات مستقلة تربطها شبكة من المعلومات على
 في معالجة  )Cognitive economy( نوع من االقتصاد المعرفي 
 . )Berliner , 1998( البيانات وتخزينها في الذاكرة 

 صاحب هذه النظرية هو :  )Set Theoretic( نظرية المجموعة  -2.3
 حيث تفترض هذه النظرية أن الفئات تمثل في  )Meyer , 1970( ماير 

 من المعلومات، وقد أنشئ هذا االتجاه )Setes( الذاكرة كمجموعات 
ليفسر الطريقة التي يحكم بها األفراد على ما إذا كانت الجمل المتصلة 

ثاث صحيحة أم لفئات مشتركة من األشياء كالنبات والحيوان أو األ
(المثبت العام : خاطئة، باستخدام نوعين من العالقات أسمها ماير 

Affirmative  Universal( ، والمثبت الخاص  ) Particular 
Affirmative( ، وبناءاً على ذلك فقد ميز ماير نوعين من فئات 

المجموعات في العالقات تقوم على أساس العالقة بين المسند إليه 
Suoerset(  والفئة الرئيسة ، )Subset( الفئة الفرعية : وهما والمسند 

 علماً بأن لكل منهما بعض العناصر التي ال تنتمي ألي منهما ،)
، في حين بعض الفئات لم يكن  )Overlap( وتسمى بعالقة التداخل 

 ومن ، )Disjoint ( بينها أي عناصر مشتركة وتسمى عالقة االنفصال
يانات والقدرة على االحتفاظ بها لفترة من الزمن هنا، فأن تخزين الب

واسترجاعها عند اللزوم يعتمد تبعاً لهذه النظرية على الطريقة التي 
يمكن اتباعها لبناء عالقات في مجموعات من البيانات الفرعية 
(والرئيسية على أساس خصائص معينة للمسند إليه والمسند 

Schoenfeld , 1988( . 
 :  )Penfield , 1959(  سيولوجية للذاآرة لبنفيلدالنظرية الكهروف -2.4

توصلت تجارب صاحب هذه النظرية العديدة إلى أن اآلثار الكهربائية 
ألجزاء معينة من مخ اإلنسان تنتج كمية كبيرة من االستجابات 
الذاكرية ذات عالقة بالخبرات المتعلمة في مراحل سابقة، وقد بينت 

 من المخ في  )Parietal Lobe( ي هذه التجارب أهمية الفص الصدغ
 عن عملية تذكر مسئولعملية التذكر، فهو باإلضافة إلى أنه 

 عن فقدان الذاكرة، وقد ثبت ذلك مسئولواسترجاع المعلومات أيضاً 
(تجريبياً عند إثارة المنطقة الخلفية منه، كما لوحظ أن المخ المتوسط 

Midbrain( لهيبوثالموس  وبخاصة الجزء المعروف منه باسم ا)
Hypo – thalamus(  ذو تأثير في عملية التذكر وفقدان الذاكرة القريبة 

 )Wolfenden , 1995( . 
 

( الكيمياوية لعملية التذآر للعالم ماآنال النظرية الجزئية -2.5
Makonal(  :  لقد اتضح من التجارب والدراسات على الذاكرة أن

 تغيرات جزئية في األحداث والخبرات تختزن في المخ على صورة
بروتينات الخاليا العصبية، عن طريق الحامض النووي المعروف 

 يالو راثفقد بينت التجارب تحطيم هذا الحامض  )  D.N.A(بحامض 
في الخاليا يؤدي إلى فقدان القدرة على االحتفاظ واالسترجاع، 
باإلضافة إلى أهمية الحامض النووي فإن هناك دراسات قد أشارت 

ة المادة الكيميائية المعروفة باسم االستيل كولين الموصلة بين إلى أهمي
األعصاب في القشرة الدماغية حيث كشفت التجارب على أن هذه 
المادة تزداد نسبتها بعد التعلم مباشرة مما يدل لما هذه المادة من 

  . )Corlett , 2001( خصائص نوعية لعملية التذكر 
 

 ةـــــدراسـة الـــلـكـشـم .3
حاول الباحث التحقق تجريبياً من مدى فعالية وتأثير استراتيجية     

التنشيط الذاتي للذاكرة باستخدام طريقة قدح الذاكرة قبل االمتحان مباشرة 
 في مقرر علم النفس التربوي لدى طلبة برنامج األكاديميفي التحصيل 

، كما التربية الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة منطقة طولكرم التعليمية
  للتحقق من فعالية طريقتي الدراسةأخرىسعت هذه الدراسة من جهة 

  االستعداد لالمتحان علىأثناء) الفهم واالستيعاب/ الحفظ (الخاصة 

بالسؤال بصورة موجزة، أو طرح أي استفسار عن أي من األسئلة،  
يجد الطالب صعوبة في فهمه، وذلك لتكون هذه المالحظات المدونة أو 

ارات إضاءات لإلجابة عن األسئلة وتوفر الوقت والجهد لكل االستفس
من الطالب والمعلم أثناء تقديم االختبار، وتخفف من مستوى التوتر 
والقلق والمفاجأة أثناء اإلجابة عن أسئلة االختبار، وهي بذلك تعمل 
على قدح ذاكرة الطالب مما يفضي إلى مساعدته في االقتراب من 

 .اإلجابة الصحيحة
 

هدف الدراسة الحالية للتحقق تجريبياً من فعالية التنشيط الذاتي للذاكرة ت
قبل االمتحان لدى طلبة الجامعة في تأثيره على تحصيلهم األكاديمي في 

  .مقرر علم النفس التربوي
 

  رةـــر دوام الذاآـــات تفسيــنظري -2
 

 – Levels – of(  نظرية مستويات التجهيز أو المعالجة في الذاآرة
Processing(  : ورائدا هذه النظرية هما كريك و لوكهارت  )Craik & 

Lockhart , 1972(  حيث ذهبت هذه النظرية إلى أن البيانات المقدمة 
كدليل على وجود منظومات معدة للتخزين يمكن تفسيرها بنفس الدرجة 
من الجودة في ضوء مستويات المعالجة أو  التجهيز، وتعتمد على 

 االنتشار والتقبل وهو أن اإلدراك يتضمن التحليل السريع مفهوم واسع
حيث يتم : للمثيرات عند عدد من المستويات أو المراحل من المعالجة 

في المرحلة األولى تحليل المثيرات إلى سمات حسية كالخطوط 
والزوايا والترددات والسعات، ثم يلي ذلك العمل على المزاوجة بين 

التمثيالت أو الصور المخزنة مسبقاً وهو ما هذه المثيرات في مقابل 
 الستخراج  )Pattern recognition( يعرف بالتعرف على النمط 

المعاني من بين هذه العالقات المتزاوجة، وفيما بعد في المرحلة 
األخيرة يتم التعمق في تجهيز العالقات من خالل إطالق العنان 

على الخبرة السابقة للفرد، للترابطات أو التداعيات أو الصور المعتمدة 
وذهب كريك ولوكهارت في تفسيرهما لبقاء المثيرات في الذاكرة بناء 
على نتائج هذه التحليالت اإلدراكية العميقة ومدى بقائها في الذاكرة، 
فالمستويات األعمق من العالقات تنتج آثاراً أكثر دواماً من تلك 

األساسي لطول فترة المستويات األقل عمقاً، وبذلك، فإن المحدد 
االحتفاظ بالمعلومات تبعاً لهذه النظرية هو العمق الذي تم تجهيز 
ومعالجة هذه المعلومات عنده، وكلما ازداد عمق التجهيز والمعالجة 

 , Wolfenden( المطلوب للمعلومة كلما طالت فترة تذكر هذه المعلومة 
1995(  

 
 Episodic and Semantic(  نظرية الذاآرة الذاتية والسيمانتية

Memory Theory(  :  يرى كويليان )Quillian , 1975(  صاحب هذه 
النظرية أن الذاكرة الذاتية تشير إلى المعلومات التي يتم تذكرها منسوبة 
إلى الذات الشخصية للفرد، فهي ذاكرة المعلومات المرتبطة بالسيرة 

أما الذاكرة السيمانتية الذاتية أو الشخصية ويتم ترميزها مكانياً وزمانياً، 
فهي على العكس من ذلك تمثل مخزن المعلومات المنظمة التي يتم 
تجهيزها ومعالجتها وتدور حول اللغة والعالم من حولنا والخبرات 
العامة التعليمية والتربوية، وتخزن المعلومات السيمانتية وتنظم على 

بطة بأحد من المسارات أو العالقات المرت ) Network( شكل شبكة 
أنواع الشبكات عديدة ومتنوعة التنظيم، وأحد هذه الشبكات المهمة التي 
(حظيت باهتمام الباحثين هي الشبكة الهرمية أو الهيراركية 

Hierachial Network (، وفكرة هذه الشبكة أن المعلومات تنظم في 
قد الذاكرة تنظيماً هرمياً تبعاً للفترة الزمنية البعيدة أو القريبة، و

اعتماداً  استخدمت هذه النظرية مؤخراً لبرمجة الحاسب اإللكتروني
 على االفتراض النظري أن النظائر المفهوماتية للكلمات يتم تمثيلها
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 .المجال 
 

 ةــــات اإلجرائيــــالتعريف .7
استراتيجية  : )Promoting memory( تنشيط الذاآرة -7.1
ية عليا يصل إليها الطالب من خالل قيامه بإجراءات ادراكية معرف

معينة في الدراسة في فترة ما قبل االمتحان مباشرة أو في فترة 
االستعداد لالمتحان من مثل تنظيم المادة وترتيبها واالستذكار 

       .ذلكوالمراجعة المنتظمة وغير 
عملية فكرية  : Reading القراءة أو الدراسة الخاصة -7.2

يستخدمها الطالب لبناء عالقة تبادلية مع المعلومات الرمزية شخصية 
وهي الجانب البصري لعملية التعلم وفي هذه الدراسة استخدم طريقتين 
للدراسة الخاصة من أجل تنشيط الذاكرة هما طريقة الحفظ 

 .واالستيعابواالستظهار الصمي وطريقة الفهم 
مجموعة من الطرق  : Mnemonic مساعدات التذآر -7.3

واألساليب التي يستخدمها الطالب في فترة االستعداد لالمتحان من مثل 
التدوين والتلخيص والتسميع واالستذكار والمراجعة والحفظ والتي 

 .سليمتؤدي إلى فهم المادة الدراسية واستيعابها بشكل 
 طريقة يتبعها : Memory Triggers الذاآرةقادحات  -7.4

ن أسئلة االمتحان مباشرة وتتم الطالب لتنشيط ذاكرته قبل اإلجابة ع
بأن يقوم الطالب بقراءة األسئلة جميعها ووضع بعض اإلشارات 
والمالحظات على كل سؤال حيث تصبح هذه المالحظات مفاتيح 

 .الحقاًلإلجابة تضيء له اإلجابة الصحيحة 
 

 ةــــات السابقـــالدراس .8
 

الدراسات التي تناولت العالقة بين تنشيط الذاآرة -8.1
 :األآاديمي صيل والتح

 

بهدف التعرف على   )Otero, etall 1992(  دراسة اوترو وأخرون     
طبيعة العالقة بين تنشيط الذاكرة والتحصيل األكاديمي لدى طلبة المرحلة 

 طالباً وطالبة من الصف )102 (  بلغت عينة الدراسةأسبانيا،الثانوية في 
 وقد بينت نتائج العاشر،  طالباً وطالبة من الصف)116(  وعشر،الثاني 

التحليل اإلحصائي للبيانات عدم وجود عالقة ارتباطية جوهرية بين 
   .للطالباستراتيجية تنشيط الذاكرة ومستوى التحصيل الدراسي العام 

 بهدف التحقق من تأثير تنشيط )Swicegood, 1994(  دراسة سويسجود     
، األسبانيةلقراءة باللغة الذاكرة من خالل برنامج خاص في إتقان أداء ا

طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الجامعة  )118( وتكونت عينة الدراسة من 
، وقد أشارت النتائج إلى عدم وجود ارتباط دال األسبانيةيدرسون اللغة 

  .األسبانيةإحصائيا بين الذاكرة المحفزة وإتقان أداء القراءة باللغة 
بهدف التحقق من تأثير برنامج  )Kasper, 1997(  دراسة آاسبير     

خاص لتحفيز الذاكرة المعرفية على القدرة على مهارة الكتابة التعبيرية 
باللغة اإلنجليزية لدى طلبة الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين 

 طالباً، )50( إحداهما مجموعة تجريبية خضعت لهذا البرنامج وعددها : 
 طالباً، وقد توصلت النتائج إلى )58( دها واألخرى مجموعة ضابطة وعد

وجود فرق جوهري في إتقان مهارة الكتابة نتيجة استخدام برنامج التحفيز 
 .الذاكري للطالب

 بهدف معرفة تأثير تنشيط الذاكرة في  )Yeap, 1998(  دراسة يوب     
حل المشكالت الرياضية لدى طلبة المرحلة الثانوية، تكونت عينة الدراسة 

 متطوعاً من الطالب اخضعوا لبرنامج خاص بتحفيز الذاكرة، )40 ( من
 كما استخدم اختبار خاص لقياس القدرة على حل المشكالت الرياضية، وقد

أظهرت النتائج أن النجاح والفشل في حل المشكالت الرياضية يتأثر 
 .جوهرياً بمستوى تنشيط الذاكرة 

ثم التعرف على تأثير التفاعل  في هذا المقرر ذاته، األكاديميالتحصيل  
المشترك بين استراتيجية تنشيط الذاكرة بطريقة القدح وطرقتي الدراسة 

 .األكاديميالخاصة في التحصيل 
 

  ةـــــدف الدراســــه .4
انبثقت هذه الدراسة لالجابة عن ثالثة تساؤالت رئيسية دارت في ذهن     

 :الباحث مؤداها االتي
خدام الطالب الجامعي استراتيجية هل يوجد تأثير موجب الست -4.1

 قبل االمتحان مباشرة في تحصيله )=α 0.5(التنشيط الذاتي للذاكرة 
  في مقرر علم النفس التربوي ؟األكاديمي

هل يوجد تأثير الستخدام الطالب الجامعي إلحدى طريقتي  -4.2
أثناء االستعداد ) الفهم واالستيعاب/ الحفظ والبصم (الدراسة الخاصة 

 في تحصيله األكاديمي في مقرر علم النفس التربوي ؟لالمتحان 
هل يوجد تأثير للتفاعل المشترك بين استراتيجية التنشيط الذاتي  -4.3

الحفظ (للذاكرة قبل االمتحان مباشرة وطريقتي الدراسة الخاصة 
أثناء الدراسة الخاصة في التحصيل ) والفهم واالستيعاب/ والبصم 

 تربوي ؟األكاديمي في مقرر علم النفس ال
 

 ة ــــات الدراســــفرضي .5
 :اآلتيةمن أهداف الدراسة تم فحص الفرضيات الصفرية  للتحقق    

 تحصيل  في) α =05 .0( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -5.1
الطالب في مقرر علم النفس التربوي تعزى إلى استخدامهم أو عدم 

  .القدحاستخدامهم استراتيجية التنشيط الذاتي للذاكرة بطريقة 
في تحصيل  ) α =05 .0( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -5.2

الطالب في مقرر علم النفس التربوي تعزى إلى استخدامهم استراتيجية 
/ الحفظ والبصم ( التنشيط الذاتي للذاكرة بطريقتي الدراسة الخاصة 

 .)الفهم واالستيعاب
يل في تحص ) α =05 .0( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -5.3

الطالب في علم النفس التربوي تعزى ألثر التفاعل المشترك بين 
استراتيجية التنشيط الذاتي للذاكرة بطريقة القدح وطريقة الدراسة 

  .الخاصة
 

 ةـــــة الدراســــأهمي .6
يستقبل اإلنسان عبر حواسه المختلفة مئات بل اآلالف من المعلومات     

 ومنها ما غير التعليمية،المواد على مدار الساعة منها ما هو مقصود ك
 وهذه والنوم،مقصود كالمعلومات التي يتلقها أثناء النهار والليل في اليقظة 

المعلومات تتلون حسب مصدر استالمها بصرية إن كانت أو سمعية أو 
ذوقية أو حسية وتخزن هذه المعلومات في الذاكرة حتى يمكن استرجاعها 

األحيان وبخاصة في حالة استرجاع  ويلزم في كثير من اللزوم،عند 
(المعلومات وقت االمتحان استخدام تنشيط لهذه المعلومات المخزونة 

Spread of activation( لجعلها متقدة وجاهزة لالستخدام )Bihler & 
Snowman, 1990(، حيث تعتبر آفة النسيان من أخطر الظواهر الخاصة 

لذي يضطر في هذا العصر إلى بمعالجة المعلومات والتي تواجه اإلنسان ا
 لذا مختلفة،اكتساب وتخزين حجم كبير جداً من المعلومات ومن مصادر 

كان ال بد من استخدام أساليب وطرق عديدة لتنشيط الذاكرة وتنظيم 
  علماً بأن الدراسات في هذااللزوم،المعلومات حتى يسهل استرجاعها عند 

دأ في الضعف في منتصف  إلى أن ذاكرة اإلنسان تبقد توصلتالمجال 
عملية   وان تنشيط الذاكرة يمكن أن يفيد في إبطاءالعمر،العشرينات من 
 Saunders , 2002 ؛ Nuissl , 2001 ؛ Cromley , 2000( ضعف الذاكرة 

، من هنا فإن أهمية هذه الدراسة تنبثق من األهمية النظرية والتطبيقية لهذا )
 والبحث،  مجاالً خصباً للدراسةالموضوع الشيق والجذاب، الذي مازال

 في هذا والبحوث حيث هناك الكثير يمكن أن تتكشف عنه الدراسات
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بهدف  )Lockl & Fernandez , 2004( دراسة لوآل وفيرناندز     
التعرف على العالقة بين الكفاية اإلدراكية وتحفيز الذاكرة والقدرة على 

 طالباً )183( للغوية لدى طلبة الجامعة، تكونت عينة الدراسة من الكفاية ا
 من الطالب الجامعيين األلمان، وقد  )طالبة 91 طالباً و 92(  وطالبة

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود ارتباط جوهري بين الكفاية اإلدراكية 
 .أو الذاكرة الفوقية وبين الكفاية اللغوية

 
ي تناولت العالقة بين طريقةالدراسات السابقة الت -8.2

 :األآاديمي الدراسة الخاصة والتحصيل 
 

بهدف التعرف  )Capricornia( دراسة قام بها معهد آابريكورنيا         
 وقد أجريت الدراسة الجامعيين،على أساليب الدراسة الفعالة لدى الطالب 

  حيث أظهرت النتائج أنوطالبة، طالباً )240(على عينة مكونة من 
الطالب الذين ينسحبون أو يرسبون في المقررات المختلفة يركزون في 

 ويكون هدفهم األساسي فقط،دراستهم على حفظ المعلومات والمفاهيم 
 وأن الطالب الذين واستيعابها،استظهار الحقائق وحفظها أكثر من فهمها 

 والتركيز على المعلومات،ينجحون بهذه المقررات يركزون على فهم 
 .)Harper, etal 1988(   الدراسية بصورتها الكلية والشاملةالمادة

بهدف التعرف على بعض  )Sweller, 1998( دراسة سويلير        
اإلجراءات واألساليب التي تدعم وتعزز تعلم الطالب على حل المشكالت 

 طالب جامعي وقد أظهرت )44(الرياضية، تكونت عينة الدراسة من 
لروتينية واإلجراءات الذهنية الصفية تؤثر في النتائج أن المهارات ا

التحصيل الصفي وتؤدي إلى تحفيز عملية التعلم وحل المشكالت 
 .الرياضية

التي قامت بهدف التعرف على أثر  )Smith, 1999(  دراسة سميث       
برنامج مقترح لتطوير الفهم والسرعة في القراءة لدى طالب شعبتين من 

 طالباً وطالبة كمجموعة )30(األولى وعددها : ة  طلبة اللغة اإلنجليزي
 )32( تجريبية طبق عليهم البرنامج المقترح، واألخرى ضابطة وعددها

طالباً وطالبة، وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 
 .المجموعتين

بهدف التعرف على استراتيجيات التعلم  )Miller, 2000( دراسة ميلير       
 )162(  الطالب الذين يدرسون عن بعد، وقد تكونت عينة الدراسة من لدى

طالباً وطالبة، حيث أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل 
الطالب الجامعيين الذين يدرسون عن بعد تعزى إلى طريقة وأسلوب 
الدراسة المستخدم لديهم، وذلك لمصلحة الطريقة التي تقوم على الفهم 

 . يق والترتيب وتنظيم المعلوماتوالتطب
والتي هدفت إلى  )Ritchie & Volk , 2000( دراسة ريتشي و فولكي         

معرفة تأثير استراتيجيتين في الدراسة الخاصة هما الطريقة اإلدراكية، 
والطريقة القائمة على الحفظ، واستخدمت لذلك عينة مقسمة إلى مجموعتين 

(طالباً وطالبة، والثانية ضابطة وعددها  )40(  األولى التجريبية وعددها: 
 طالباً وطالبة، وقد أظهرت النتائج أن هناك تأثير إيجابي دال إحصائيا )48

الستخدام الطالب طريقة الفهم واإلدراك في اكتساب المفاهيم والمهارات 
  .العلمية
والتي هدفت للتعرف على مدى تأثير  )Welsh, 2000 (دراسة ويلش       

استخدام الطالب للمهارات الدراسية الفعالة في تحصيله الدراسي، أجريت 
طالباً وطالبة،  )43(إحداهما تجريبية وبلغت : الدراسة على عينتين 

 طالباً وطالبة من الطالب الجامعين )41(واألخرى ضابطة وبلغت 
الملتحقين في إحدى المقررات اللغوية، وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط 

  .ب ودال إحصائيا بين المهارات الفعالة والتحصيل الدراسيموج
 والتي هدفت للتحقق من العالقة بين )Corlett, 2001( دراسة آورليت       

 المهارات الدراسية واتجاهات الطلبة نحوها من الجنسين والتحصيل
  طالباً وطالبة نصفهم من الذكور)98( الدراسي، لدى عينة مكونة من 

بهدف  )Bruce & Robinson , 1999(  سة بروس وروبينسوندرا      
التعرف على تأثير الذاكرة القوية المنشطة في تعلم المفاهيم ومهارة القراءة 

 مديراً من مد راء الدوائر الجدد، )18( للنصوص األدبية لدى عينة بلغت 
ولدى استخدام برنامج متطور لتنشيط الذاكرة أظهرت نتائج الدراسة تحسن 

وهري في مستوى تعلم المفاهيم وإتقان قراءة النصوص األدبية لدى أفراد ج
 .الدراسة

بهدف التحقق ) Kruger & Dunning, 1999( دراسة آروآير و دانينغ     
 األكاديمي لدى طلبة المرحلة واإلنجازمن العالقة بين القدرة على االحتفاظ 

 وطالبة لتطبيق طالبا) 80 (الثانوية، لهذا الغرض تم اختيار عينة مكونة من 
إجراءات الدراسة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية 

 .اسي الدرواإلنجازموجبة بين القدرة على االحتفاظ 
التي هدفت لبحث العالقة بين  )Singhal, 2001( دراسة سينكهال     

 الفعالة،مستوى الذاكرة المحفزة لدى الطالب وبين قدرتهم على القراءة 
 طالباً وطالبة ممن يدرسون )67( أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

 وجود  وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدمثانية،اللغة اإلنجليزية كلغة 
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين استراتيجية تنشيط الذاكرة والقدرة على 

 .الفعالةالقراءة اإلنجليزية 
 بهدف التعرف على تأثير تنشيط الذاكرة )Gama, 2002(  دراسة جاما     

في اكتساب طرق حل المشكالت وتعلم بعض المفاهيم العلمية، وتكونت 
باً وطالبة من الطالب الجامعيين، وقد أظهرت  طال)110( عينة الدراسة من 

النتائج وجود ارتباط موجب وجوهري لمستوى تنشيط الذاكرة في 
 .استراتيجية حل المشكالت وتعلم المفاهيم العلمية

بهدف  )Rasekh & Ranjbary , 2003(  دراسة راسيكه و رانجباري     
تعلم إحدى المقررات التحقق من تأثير برنامج تدريبي لتحسين الذاكرة على 

(اإلنجليزية لدى الطالبات الجامعيات اإليرانيات، تكونت عينة الدراسة من 
 طالبة من معهد اللغة اإلنجليزية في جامعة طهران تراوحت أعمارهن )53

، وأظهرت النتائج وجود تأثير موجب للبرنامج  سنة )25 – 19( بين 
 .التدريبي في تعلم المقرر بإتقان

بهدف التحقق التجريبي من  )Michalsky, 2003( ة ميكالسكيدراس     
تأثير برنامج تحفيزي للذاكرة في القدرة على التفكير العلمي وحل 

 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، )407(المشكالت لدى عينة مكونة من 
وتوصلت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين تنشيط الذاكرة 

 .على التفكير العلمي وحل المشكالتوالقدرة 
بهدف التحقق  )Wright & Jacobs , 2003( دراسة رايت و جاآوبس     

من تأثير برنامج تدريبي لتنشيط الذاكرة على حل المشكالت االجتماعية 
: والحياتية لدى طالب الجامعة، تكونت عينة الدراسة من مجموعتين 

 واألخرى ،)65(لبرنامج وعددها إحداهما تجريبية اخضع أفرادها لهذا ا
 وقد أشارت النتائج إلى ، )25(ضابطة لم تخضع للبرنامج وعدد أفرادها 

وجود تأثير موجب جوهري لبرنامج تنشيط الذاكرة في حل المشكالت 
 .الحياتية لمصلحة المجموعة التجريبية

بهدف التعرف  )Andersen, etall, 2004( دراسة أندرسين وأخرون    
ثير مهارات تحسين الذاكرة في تعلم المفاهيم البيئية لدى طلبة على تأ

 طالباً وطالبة، وقد )260( المرحلة الثانوية، تكونت عينة الدراسة من
 أشارت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين المهارات التي

 .استخدمها الطالب لتحسين الذاكرة وقدرتهم على تعلم المفاهيم البيئية
التي  )White & Frederiksen, 2004( دراسة وايت و فريدريكسون      

هدفت للتعرف على تأثير تنشيط الذاكرة في تعلم بعض المفاهيم العلمية في 
 طالباً من طلبة )46( الحاسوب، أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

 المرحلة الثانوية اخضعوا لبرنامج تعليمي لتنشيط الذاكرة، وقد أظهرت
الدراسة  وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تنشيط الذاكرة وتعلم المفاهيم 

 .الحاسوبية
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 خطوات الدراسة -9.4
قبل انعقاد االمتحان قسم الباحث الطالب إلى قسمين  -9.4.1

طالباً  )87( ويمثل المجموعة التجريبية وقوامها األول القسم :عشوائياً
ب من أفرادها عند استالمهم أوراق االمتحان قراءة  حيث طلوطالبة،

 أو إشارات ووضع أي مالحظات أو عنها، اإلجابةاألسئلة جميعها قبل 
 وهذا الحقاً، عند اإلجابةرموز على األسئلة بحيث تساعدهم في تذكر 

 األساسيةما يعرف بأسلوب قادحات الذاكرة كأحد االستراتيجيات 
 بينما يمثل القسم الثاني من الطلبة .ناالمتحالتنشيط الذاكرة قبل 

 طالباً وطالبة استخدمت لمقارنة )102( المجموعة الضابطة وقوامها 
تحصيل المجموعة التجريبية بتحصيل أفرادها ولم تخضع ألي 

 .الذاكرة لتنشيط إجراءات
 

كما تم استطالع رأي الطالب في كال المجموعتين التجريبية  -9.4.2
 عنه في مكان اإلجابةهم وطلب منهم والضابطة حول سؤال طرح علي

 ما هي طريقة الدراسة الخاصة التي :وهو اإلجابةبارز في كراسة 
استخدمتها بشكل أكبر أثناء االستعداد لهذا االمتحان ؟ هل هي طريقة 
الحفظ القائمة على بصم المعلومات ؟ أم طريقة الفهم واالستيعاب 

 فيها ؟ األساسية األفكارالقائمة على تدوين وتلخيص المعلومات وحفظ 
 على إلجاباتهموبذلك تكون لدى الباحث مجموعتين من الطالب تبعاً 

مجموعة من الطالب استخدموا طريقة الحفظ : هذا السؤال وهما 
طالباً وطالبة، ومجموعة من الطالب استخدموا  )97(والبصم وقوامها 

 .  طالباً وطالبة )92( طريقة الفهم واالستيعاب وقوامها 
 

  االمتحان ونتيجة لإلجراءات التجريبيةأوراقبعد تصحيح  -9.4.3
 : السابقة فقد توفر لدى الباحث المجموعات التالية

 استراتيجية التنشيط الذاتيأفرادها  استخدم  :األولىالمجموعة 
 .وطالبة طالباً )87(للذاكرة قبل االمتحان وعددهم 

 تنشيط الذاكرة  استراتيجيةأفرادها لم يستخدم  :الثانيةالمجموعة 
 .وطالبة طالباً )102(وعددهم 

 استخدم أفرادها أثناء االستعداد لالمتحان  :الثالثةالمجموعة 
 )97( وعددهم الحفظ والبصمعلى طريقة الدراسة الخاصة القائمة 

 .وطالبةطالباً 
 استخدم أفرادها أثناء االستعداد لالمتحان  :الرابعةالمجموعة 

(وعددهم  الفهم واالستيعابلقائمة على طريقة الدراسة الخاصة ا
  .وطالبةطالباً  )92

 
للتحقق من مصدر التفاعل المشترك بين استراتيجية تنشيط  -9.4.4

الذاكرة وطريقتي الدراسة الخاصة المستخدمة في تحصيل الطلبة فقد 
 : اآلتية األربعتم تكوين مجموعات المعالجة 

 التنشيط الذاتي  استخدم أفرادها استراتيجية :األولىالمجموعة 
للذاكرة قبل االمتحان واستخدموا بنفس الوقت طريقة الفهم 
(واالستيعاب في الدراسة الخاصة لالستعداد لالمتحان وعددهم 

  .وطالبةطالباً  )47
 لم يستخدم أفرادها استراتيجية تنشيط الذاكرة  :الثانيةالمجموعة 

( سة وعددهمولكنهم استخدموا طريقة الفهم واالستيعاب في الدرا
 .وطالبةطالباً  )45

 استخدم أفرادها استراتيجية تنشيط الذاكرة قبل  :الثالثةالمجموعة 
االمتحان واستخدموا بنفس الوقت طريقة الحفظ والبصم في 

 طالباً )40(  االستعداد لالمتحان وعددهم أثناءالدراسة الخاصة 
 .وطالبة

تيجية تنشيط الذاكرة  لم يستخدم أفرادها استرا :الرابعةالمجموعة 

والنصف اآلخر من اإلناث، وقد أظهرت النتائج عدم وجود عالقة جوهرية  
بين كل من طريقة الدراسة واالتجاه نحوها والتحصيل الدراسي لدى كال 

 .الجنسين 
 

والتي أجريت بهدف التعرف على مدى  )Clay, 2003(  دراسة آلي
لدراسة لالستعداد لالمتحان في تأثير العادات التي يستخدمها الطالب في ا

 حيث وطالبة، طالباً )422(  على عينة بلغت التحصيل،النجاح والفشل في 
من أسباب النجاح يعود إلى استخدام %) 23(أظهرت النتائج أن ما نسبته 

 من أسباب الفشل يعود إلى عدم %)25( وان ما نسبته الحسنة،العادات 
( كما أشارت النتائج إلى ما نسبته لة،الفعااستخدام الطالب لهذه العادات 

من أسباب النجاح يعزى إلى االهتمام والرغبة باستخدام إجراءات  %)25
 من أسباب الفشل يعزى إلى عدم توفر هذه %)33( وان ما نسبته فعالة،
  .الرغبة

 

وهدفت إلى  )Lin & Makeachie, 2003( دراسة لين و ماآيجاي
الدراسة واتجاهات نحوها بالتحصيل التحقق من العالقة بين عادات 

الدراسي في ضوء بعض المتغيرات، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة 
 طالباً وطالبة، كما أظهرت نتائجها وجود فروق جوهرية بين )211(من 

الجنسين في عادرات االستذكار، وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة جوهرية 
خدمة في الدراسة واالتجاهات نحوها  بين العادات المست)0, 29 ( قدرها

 .والتحصيل الدراسي
 

 راءاتــــة واإلجـــالطريق .10
 

  منهج الدراسة -10.4
للتحقق من هدف الدراسة الحالية استخدم المنهج التجريبي المقارن     

وذلك لمقارنة تحصيل المجموعة التجريبية بأداء المجموعة الضابطة تبعاً 
رة الذاتي قبل االمتحان مباشرة أو لطريقة الستخدام استراتيجية تنشيط الذاك

 االستعداد لالمتحان لمقرر علم النفس أثناءالدراسة الذاتية المستخدمة 
 .التربوي

 

  عينة الدراسة -10.5
 طالباً وطالبة وهم يمثلون جميع )189(  تكونت عينة الدراسة من    

  وهم ملتحقينالتربوي،الطالب المتقدمين لالمتحان لمقرر علم النفس 
للدراسة ببرنامج التربية في جامعة القدس المفتوحة منطقة طولكرم 
التعليمية، علماً بأن الباحث قام بتدريس هذا المقرر حيث أمكنه تقسيم أفراد 

 وهي تمثل المجموعة التجريبية األولى: الدراسة إلى مجموعتين هما 
ل عشر  طالباً وطالبة طلب منهم قبل االمتحان مباشرة وخال)87( وقوامها 

دقائق قراءة أسئلة االختبار جميعها ووضع المالحظات الالزمة عليها وهذا 
ما يعرف باستراتيجية قادحات الذاكرة لتنشيط الذاكرة، وطرح أي 
استفسارات عن األسئلة بحضور الباحث، والثانية تمثل المجموعة الضابطة 

استخدمت  السابقة ولإلجراءات طالباً وطالبة لم تخضع )102( وقوامها 
 .لمقارنة تحصيل المجموعة التجريبية بتحصيلها 

 
 أداة الدراسة -10.6

لقياس تحصيل الطالب في مقرر علم النفس التربوي قام الباحث وهو     
  بالجامعة، اختبار حسب التعليمات الخاصةبإعدادمدرس المقرر بنفس الوقت 

  مجموعة األسئلة:األسئلةحيث اشتمل االختبار على مجموعتين من 
 والمزاوجة، والخطأ، والصح متعدد، االختيار من األربعةالموضوعية بأشكالها 

 الفقرات، حيث تكون كل سؤال منها من مجموعة من الفراغات،وتكميل 
اإلجابة القصيرة  ومجوعة األسئلة المقالية وتتكون من عدد من األسئلة ذات

ا الموضوعية  تغطي أسئلة االختبار بشكليهأنوالطويلة، وقد حرص الباحث 
 المقرر، كما حرص على تنوع الفقرات لتغطي وأجزاءوالمقالية جميع وحدات 

 .لضمان صدق هذا االختبار  المعرفية المختلفة، وذلكاألهدافمستويات 
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 التجريبية والضابطة تبعاً لمدى استخدامهم :المجموعتينالتربوي في 
في االستعداد ) البصم والحفظ/ الفهم واالستيعاب (اصة طريقة الدراسة الخ

 كما استخدم االختبار التائي للتعرف على داللة الفروق بين هذه لالمتحان،
 :االختبار يبين نتائج هذا اآلتي والجدول المتوسطات،

  ) 2(  الجدول رقم
لداللة الفروق بـين المتوسـطات الحسـابية        " ت  " يبين نتائج اختبار        
جات الطالب على االختبار التحصيلي تبعاً الستخدام طريقة الدراسـة          لدر

 ) 189= ن  ( الخاصة
 

.مستوى د.م" ت ".ق . م.ا. ح.م العدد طريقة الدراسة
 *0. 004 2.89 63.7714.44 97 طريقة الفهم

   57.2616.55 92 طريقة البصم
 

 المتوسط الحسابي. :  ح.م
 االنحراف المعياري. : م. ا
 المحسوبة" ت " قيمة . : م" ت ".ق

 مستوى الداللة. : مستوى د
 المجموعة التجريبية. :  ت.م
 المجموعة الضابطة. :  ض.م

 

 )187( ودرجات الحرية   )α =01 .0( دال عند مستوى الداللة * 
يشير الجدول السابق إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات 

يلية بحيث تعزى إلى استخدامهم طريقة الحسابية لدرجات الطالب التحص
 والحفظ،الدراسة الخاصة القائمة على الفهم واالستيعاب أو طريقة البصم 

 .واالستيعابوذلك لمصلحة طريقة الفهم 
 

 =α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :  الفرضية الثالثة -10.3
 في تحصيل الطالب في علم النفس التربوي تعزى ألثر التفاعل )0. 05

المشترك بين استراتيجية التنشيط الذاتي للذاآرة بطريقة القدح
 ).الفهم / البصم ( وطريقة الدراسة الخاصة 

 

 هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات     للتحقق من
 استراتيجية التنشيط :الدراسةالمعيارية لدرجات الطالب تبعاً لمتغيري 

 :اآلتي الدراسة الخاصة كما هو مبين في الجدول الذاتي للذاكرة وطريقة
 )3(  جدول رقم

 

ن(  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب          
  تبعاً الستراتيجية التنشيط الذاتي للذاكرة وطريقة الدراسة الخاصة)189= 

 

 . م.ا . ح.م العدد المجموعات
ا اسـتراتيجية قـدحمجموعة االفراد الذين اسـتخدمو    

 الذاآرة وطريقة الفهم
40 73.3212.38 

مجموعة االفراد الذين استخدموا استراتيجية القدم
 وطريقة البصم

47 64.5314.13 

مجموعة االفـراد الـذين لـم يسـتخدموا اسـتراتيجية
 القدح وطريقة الفهم

57 57.0711.83 

مجموعة االفراد الذين لم يستخدموا استراتيجية 
 دح وطريقة البصمالق

45 49.6715.57 

 

 المتوسط الحسابي. :  ح.م
 االنحراف المعياري. : م. ا
 

 Two – way Analysis of(  التباين الثنائي كما استخدم تحليل    
Variance ( ثنائي التصميم  )Factorial Design 2 ×2(   للتحقق من هذا

 :اآلتيالسؤال كما هو مبين نتائجه في الجدول 
 

  )4 ( ول رقمجد
 

 يبين نتائج تحليل التباين الثنائي للمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات             
لمعيارية لدرجات الطالب تبعاً السـتراتيجية التنشـيط الـذاتي للـذاكرة            ا

 )189= ن ( الدراسة الخاصة وطريقة

قبل االمتحان واستخدموا بنفس الوقت طريقة الحفظ والبصم في  
.وطالبة طالباً )57(  االستعداد لالمتحان وعددهم أثناءالدراسة الخاصة 

 الخاصة بدرجات الطالب التحصيلية تبعاً جدولة البيانات -9.4.5
 للحاسوب لمعالجتها إلدخالهالمجموعات المعالجة السابقة تمهيداً 

 .إحصائيا
 

تم إدخال البيانات على الحاسوب وتم معالجتها إحصائيا  -9.4.6
دام برنامج الرزم اإلحصائية للتحقق من أهداف الدراسة وذلك باستخ

 كما استخدمت اإلجراءات اإلحصائية ،)SPSS(في العلوم االجتماعية 
 واختبار المعيارية، واالنحرافات الحسابية،  المتوسطات:وهيالمناسبة 

 Two- way Analysis  (الثنائي واختبار تحليل التباين ،)T-test( " ت"
Variance (، واختبار شيفه ) Scheffe test ( البعديةللمقارنات. 

 

 ةـــــج الدراســــنتائ .10
 

  = α (  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية:األولى الفرضية  -10.1
 تحصيل الطالب في مقرر علم النفس التربوي ُتعزى إلى  في) 0. 05

استخدامهم أو عدم استخدامهم استراتيجية التنشيط الذاتي للذاآرة 
 .القدحبطريقة 

لسؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات للتحقق من هذا ا    
المعيارية لدرجات الطالب على االختبار التحصيلي في مقرر علم النفس 

 التجريبية والضابطة تبعاً لمدى استخدامهم :المجموعتين التربوي في 
 كما مباشرة،استراتيجية التنشيط الذاتي للذاكرة بطريقة القدح قبل االمتحان 

 المتوسطات،الختبار التائي للتعرف على داللة الفروق بين هذه استخدم ا
 :االختبار والجدول اآلتي يبين نتائج هذا 

 

  )1( الجدول رقم 
لداللة الفروق بـين المتوسـطات الحسـابية        " ت  " يبين نتائج اختبار        

لدرجات الطالب على االختبار التحصيلي تبعاً الستخدام استراتيجية التنشيط         
 )189= ن ( ي للذاكرة الذات

 
.مستوى د.م" ت ".ق . م.ا . ح.مالعدد 

 *0. 000 7. 22 13. 99 68. 57 87 . ت.م

   14. 03 53. 8 102 . ض.م
 

 المتوسط الحسابي. :  ح.م
 االنحراف المعياري. : م. ا
 المحسوبة" ت " قيمة . : م" ت ".ق

 مستوى الداللة. : مستوى د
 بيةالمجموعة التجري. :  ت.م
 المجموعة الضابطة. :  ض.م

 

 )187(  ودرجات الحرية  )α = 01 .0( دال عند مستوى الداللة * 
 

يشير الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط     
تعزى إلى  ) α =01 .0( درجات الطالب التحصيلية عند مستوى الداللة 

 التجريبية،رة لمصلحة المجموعة استخدام استراتيجية التنشيط الذاتي للذاك
بمعنى أن استخدام الطالب الستراتيجية قدح الذاكرة لتنشيطها قبل االمتحان 

 .األكاديميمباشرة يؤثر ايجابياً في تحصيله 
 

 = α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :  الفرضية الثانية -10.2
 في تحصيل الطالب في مقرر علم النفس التربوي ُتعزى  )0. 05
ستخدامهم استراتيجية التنشيط الذاتي للذاآرة بطريقتي الدراسة ال

 ).الفهم واالستيعاب/ الحفظ والبصم (الخاصة 
 

للتحقق من هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات     
 المعيارية لدرجات الطالب على االختبار التحصيلي في مقرر علم النفس
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كطريقة   )Mnemonic(  وعصبياً فإن مساعدات التذكر و بجيولوجيا     
لتنشيط الذاكرة تعتبر من العمليات المعرفية الراقية التي تتميز بالدقة 

 والتي يمكن توظيفها للمساعدة على االحتفاظ بالخبراتوالنوعية،
باستخدام  ،)Long Term Memory(المكتسبة في الذاكرة طويلة األمد 

 والتصنيف ،)Organizing(عمليات معرفية متخصصة كالتنظيم 
)Classification(، والترتيب ) ِArrangement( والتسلسل ، )Chaining( ، 

Loci( ووصفها في فئات عامة وخاصة، كما تتضمن عملية تحديد الموقع 
(ميز ، وغيرها من عمليات التر)Chunking( ، وعملية التجميع والربط )

Coding ( التي تتضمن وضع الخبرة في صورة رموز لفظية أو مكتوبة
 ومصطلحات ومعادالت، أو في صورة رقمية وأسماءعلى شكل مفاهيم 

  .)Andersen,et.all , 2004(حتى يتم حفظها واسترجاعها عند اللزوم 
توصلت نتائج الدراسة كذلك إلى وجود فروق دالة إحصائيا في     

 يعزى إلى طريقة الدراسة الخاصة األكاديمي الطالب درجات تحصيل
 مجموعة أن بمعنى .واالستيعابالمستخدمة لمصلحة طريقة الدراسة للفهم 

 واستيعابها األفكارالطالب الذين استخدموا طريقة الدراسة القائمة على فهم 
 قد أظهروا الدراسية،من خالل تدوين المالحظات وتلخيصها وتنظيم المادة 

 أفضل من التحصيل مقارنة بمجموعة الطالب الذين استخدموا مستوى
 وقد اتفقت هذه .صماً وحفظها األفكارالطريقة القائمة على استظهار 

 ؛)Harper , etall, 1988  :السابقةالنتيجة مع العديد من نتائج الدراسات 
Sweller, 1998؛  Miller, 2000 ؛ Ritchie & Volk, 2000؛ Welsh, 

 نتائجها أشارت، والتي Lin & Makeachie, 2003 ؛  Clay, 2003 ؛ 2000
إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة وجوهرية بين طريقة الدراسة الخاصة 

كما تعارضت مع بعض نتائج . التي يستخدمها الطالب وتحصيله الدراسي
 والتي اشارت نتائجها ،Corlett, 2001 ؛Smith ,1999 :األخرى الدراسات 

ود عالقة ارتباطية موجبة بين طريقة الدراسة التي يستخدمها إلى عدم وج
 .الدراسيالطالب وتحصيله 

يتباين الطالب عادة في جملة ما يتباينون به في أسلوب دراستهم     
 والطرق غير األساليب وأن كثيراً من هذه لالمتحانات،وطريقة استعدادهم 

االستيعاب لما مجد وغير موصل لتحقيق أي مستوى مناسب من الفهم و
أن بعض الطالب يحاولون :  الخاطئة في الدراسة األساليب ومن يقرؤنه،

تجزئة المادة الدراسية ويقرؤنها على شكل أفكار متناثرة دون محاولة 
الربط بين أجزائها، ومنهم من يكرر مرات عديدة كل عبارة أو جملة يمر 

واألفكار عن ظهر عليها بهدف التأكد من حفظها واستظهار كافة الحقائق 
قلب دون أن يعطي لها أي داللة أو معنى، ومنهم من يقرأ المادة التعليمية 

 األساسية دون النظر إلى األفكار )Speed Reading (قراءة سريعة مسحية
والمفاهيم الهامة فيها، ومنهم من يقرأ كل ما هو مكتوب كمسلمات بديهية 

ظر فيها، ومنهم من يقرأ المادة  النإمعانأو حقائق مطلقة دون التفكير أو 
 للحصول على المعنى )Skimming Reading( التعليمية قراءة تصفحية

 والتعمق فيها، اإلمعان دون )Main Ideas (العام وبحثاً عن األفكار العامة
 أنها الدراسية الخاطئة على جانب كبير من الخطورة، كما األساليب هذه أن

 ).Howe, 1988( ى القراءة المنتجة والفعالة  غير مجدية وال تؤدي إلأساليب

بينما تشير الدراسات النظرية في هذا المجال إلى أن الدراسة للفهم     
 وتحتاج إلى ،وفاعلةقراءة أآاديمية متأنية واالستيعاب تتطلب من الطالب 

 كما تتطلب قراءة جادة وهادفة الدراسية،التفاعل النشط مع محتوى المادة 
 الدراسية، حتى يستطيع الطالب فهم المادة التروير من تتطلب الكثي

 وهذا يتطلب فيها، مناسبة لتطبيق المفاهيم الواردة أساليبويستطيع تطوير 
والمفاهيم في الفقرة  لكافة األفكار) Scanning Reading( قراءة متفحصة

منتظمة ومستمرة للمادة ) Review( مراجعة و)Recite(راستذآاالواحدة و
 وقدرة ،المناسبة التدوين والتلخيص أساليباستخدام  وقدرة على ية،الدراس
 ).Saunders, 2002 ؛Harper, etall 1988(  القراءة التحليلية الناقدةعلى 
  كثيرة، للطالب األكاديمي كانت المتغيرات المؤثرة في التحصيل فإذا    

  

.مستوى د.م" ف ".ق.متوسط م. ح.د.مجموع م مصدر التباين

 *0. 000 61. 83 11255. 57 1 11255. 57 القدح

 *0. 000 16. 75 3048. 83 1 3048. 83 الطريقة

 0. 73 0. 12 22. 44 1 22. 44 التفاعل

   182. 03 185 33676. 2 الخطأ
 

 متوسط المربعات. : متوسط م
 االنحراف المعياري. : م. ا
 المحسوبة" ت " قيمة . : م" ف ".ق

 وى الداللةمست. : مستوى د
 درجات الحرية. :  ح.د

 مجموع المربعات. : مجموع م
 

 )189 ،1(  ودرجات حرية  )α = 01 .0(  دال عند مستوى الداللة *
يوضح الجدول السابق عدم وجود أثر للتفاعل المشترك الستراتيجية     

 .األكاديميالتنشيط الذاتي للذاكرة وطريقة الدراسة الخاصة في التحصيل 
 

 : النتائــجة ــمناقش .11
توصلت نتائج الدراسة أوالً إلى وجود فروق جوهرية في تحصيل     

الطالب الجامعيين تعزى إلى استراتيجية التنشيط الذاتي للذاكرة قبل 
 وذلك لمصلحة مجموعة الطالب الذين استخدموا مباشرة،االمتحان 

ي يقرأ أسئلة  بمعنى أنه كلما اتيح للطالب فرصة لكالذاكرة،استراتيجية قدح 
 وكلما حاول الطالب تدوين بعض المالحظات عنها، اإلجابةاالمتحان قبل 

 كلما كان لذلك عنها، اإلجابة أثناءعلى هذه األسئلة من أجل تنشيط ذاكرته 
 وقد اتفقت هذه النتيجة مع بعض .األكاديمياثر ايجابي في مستوى تحصيله 

؛Yeap, 1998 ؛Kasper, 1997(المجال نتائج الدراسات السابقة في هذا 
Bruce & Robinson, 1999؛ Kruger & Dunning, 1999 ؛Gama, 2002؛

Michalsky, 2003؛ Rasekh & Ranjbary, 2003؛ Wright & Jacobs, 
والتي  ،)White & Frederiksen, 2004 ؛Andersen, etall 2004 ؛2003
تخدام استراتيجية  إلى وجود تأثير وعالقة ايجابية دالة إحصائيا السأشارت

 بينما .للطالب األكاديميتنشيط الذاكرة بطريقة قدح الذاكرة في التحصيل 
 ,Otero( مع بعض الدراسات األخرىأخرىتعارضت هذه النتيجة من جهة 

etall 1992؛ Swicegood, 1994؛ Singhal, 2001؛ Lockl & Fernandez, 
 جوهري الستراتيجية  إلى عدم وجود ارتباط أو تأثيرأشارت والتي ،)2004

 .األكاديميتنشيط الذاكرة والتحصيل 
 

و تدعم هذه النتيجة اتجاهات نظرية عديدة في هذا المجال حيث تبين     
 والرموز والمصطلحات الموجزة على ورقة األفكارأن تدوين بعض 

 عن األسئلة اإلجابة سبيل إضاءة ويفيد في الطالب،األسئلة ينشط ذاكرة 
 كما يساعد ذلك في تجميع ،)Vanzile, 2003 ؛Sinkavich, 1991(الحقاً 
 اإلجابة وفي ربطها وتنظيمها بدالً من ضياعها أثناء االنشغال في األفكار

(عن األسئلة نتيجة لما يرافق ذلك عادة من توتر وقلق أثناء االمتحان 
Biehler&  Snowman,  1990( هذا فضالً عن أن هذه الطريقة تختصر ،
 اإلجابة، وتفضي إلى مساعدة الطالب في االقتراب من بةاإلجاوقت 

  .)Keene ,1997(الصحيحة والنموذجية 

   

رفيوتشير الدراسات التي تعتمد نظرية معالجة المعلومات كنموذج مع    
)Information Proccessing Theory(  إلى اعتبار استراتيجية استخدام

 وتساعد على التعلم الذاكرة،يط مساعدة التذكر طريقة دقيقة ومالئمة لتنش
 حيث تبين أن طويلة،وتخزين المعلومات المهمة في ذاكرة المتعلم لمدة 
 يسهم )Note – taking( تدريب الطالب على استراتيجية تدوين المالحظات 

  كما أن لهذه الطريقة دوراً مهماً في زيادةوخبراتهم،في تطويرهم لمعارفهم 
قف حياتية مختلفة وهذا ما يعرفه علماء النفس  من التعلم في موااإلفادة

.)Ritchie & Volk, 2001(  التعليمي والتربوي بانتقال أثر التعلم أو التدريب
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 .التدريب
 لدى الطالب الناتج عن حب واإلبداعتنمية روح البحث العلمي  .6

 .التحليليةاالستطالع وعملية القراءة الناقدة 
تمكن الطالب من الرجوع إلى المادة التعليمية المخزنة في ذاكرته  .7

 .لالمتحاناتبسرعة في المستقبل واستخدامها في االستعداد 
 

وبشكل عام ونتيجة لهذه الفوائد المهمة يمكن استخالص أن الدراسة     
للفهم واالستيعاب تحقق فائدة أساسية تكمن في أنها تزيد من التحصيل 

 المرجوة األهداف وتساعد في الوصول إلى تحقيق للطالب، األكاديمي
 .أفضلبسرعة أكبر وبنوعية 

 
 اتـــــيــالتوص .12

 :اآلتيةفي ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات 
يوصي الباحث الطالب الجامعيين قضاء وقت قصير قبل  .1

 جميعها، عن أسئلة االمتحان لقراءة األسئلة اإلجابةالدخول في 
 النسيان أسبابضع بعض المالحظات البسيطة عليها لتجنبه وو

 .اإلجابةوالتشتت في 
يوصي الباحث المدرسين الجامعيين توجيه طلبتهم  .2

 والتي ال تستغرق أكثر من ربع ساعة األولىالستثمار الفترة 
 .االضاءاتفي قراءة األسئلة والتعليق عليها ببعض 

 مماثلة  دراساتإجراءيوصي الباحث الباحثين إلى  .3
 وبيئات وعينات مختلفة للتحقق من أخرىباستخدام متغيرات 

 .وتعميقهاهذه النتائج 
 

--------------------------- 
 

 األردن ـ األردنيةعلم اجتماع ـ الجامعة / بكالوريوس علم نفس * 
 األردنماجستير علم نفس تربوي ـ جامعة اليرموك ـ 

 مس ـ مصردآتوراة علم نفس تربوي ـ جامعة عين ش
حتى  و1993 مساعد في جامعة القدس المفتوحة منذ عام أستاذ
 تاريخه
 عدد من الدراسات المنشورة وغير المنشورة في مجاالتإعداد

 .تربوية مختلفة وبخاصة في مجال التعلم والتعليم والشخصية
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اء استخدام الطالب لطريقة  جراآلتيةمن هنا يمكن استخالص الفوائد     
 واالستيعاب مقابل طريقة االستظهار والحفظ الدراسة القائمة على الفهم

 :وهي
العمل على استمرارية وديمومة المعلومات والمعارف ألطول  .1

 .الطالبفترة ممكنة مما يعزز ذلك قوة التذكر واالستدعاء لدى 
مساعدة الطالب على فهم العالقات والروابط المنطقية في المادة  .2

 .الدراسية
ويؤدي ذلك إلى تجنب الشعور استثارة دافعية الطالب للدراسة  .3

 .بالملل
مساعدة الطالب في الوقوف على مستوى تقدمه ويؤدي ذلك إلى  .4

 .الذاتياستخدام آليات التقويم 
 والمهمة في األساسيةتسهم في التعرف على المفاهيم واألفكار  .5

  .الدراسيةالمادة 
  توظيف المبادئ والمعلومات المكتسبة وتطبيقها في إمكانية .6

 ف الحياتية الواقعية وهذا ما يعرف بانتقال أثر التعلم أوالمواق
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