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 أساليب المذاكرة الخاطئة والصحيحة الشائعة لدى طمبة كمية التربية األساسية /جامعة بابل
 أ.م.د. عبد السالم جودت

 لتربية األساسية/ جامعة بابلكمية ا
 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث  -أوال

اف تحدبد مشكمة البحث تعتبر الخطوة األساسية ألي بحث عممي فاذا ما استقاـ استقاـ البحث كمػ،  واذا اعػوا اعػوا 
ع البحػث ومػدت تحديػدا واختيػارا البحث كم، واف تحديد مشكمة البحث بشكؿ اجرائػي يعتبػر الخطػوة ا اػـ المعبػرة عػف مو ػو 

 وفؽ المنهج العممي.
ويعتبػػر مو ػػوع الػػذاكرا مػػف ااػػـ مو ػػوعا، عمػػـ الػػنكس   ونػػد اايػػر الكايػػر مػػف التسػػا  ، كمػػا و ػػع، ا فترا ػػا، 

ااػػـ المتعمقػػة بطبيعػػة الػػذاكرة وعممهػػا واليتهػػا   لمػػا لهػػذا مػػف ااارونتػػائج فػػي الكايػػر مػػف الميػػاديف .وتعػػد عمميػػة ا سػػتذكار مػػف 
العمميا، التى يتـ بها ا داء ا كاديمي بجوانبػ، المختمكػ، ابتػدان مػف التح ػير اليػومي الػى ا داء فػي ا متحانػا، . ومػ  ذلػؾ 
نجػػد ابمػػط الطمبػػ، تنقكػػهـ الككػػاءة فػػي ا سػػتذكارالجيد  ويتبنػػوف عػػادا، وطػػرؽ اسػػتذكار خاطئػػ، ويػػنقص الكايػػر مػػف الطمبػػة 

وس ونراءة كتاط لكػي يحكظػة ألف الطريقػة التػي يتبعهػا فػي دراسػت، مجهػدة وم ػيعة لمونػ، المعرفة باف ا ستذكار ليس الجم
اف اامية دراسة أساليط المذاكرة عند شريحة مف الجامعييف تقدـ لنا اساسان نظريان لمعرفة تأاير  0ولف تعطي النتائج المرجوة 

 الحالي في ا سئمة ا جرائية التالية :األساليط والخاطئة عمى مدت التحكيؿ الدراسي وتتحدد مشكمة البحث 
 مااي أكار أساليط المذاكرة الكحيحة شيوعان لدت عينة البحث ؟ -1
 مااي أكار أساليط المذاكرة الخاطئة شيوعأ لدت عينة البحث ؟  -2

 اؿ اناؾ فروؽ بيف الطمبة الذكور وا ناث في أساليط المذاكرة ؟  -3

 رة بيف طمبة التخككا، العممية وطمبة التخككا، ا نسانية ؟اؿ اناؾ فروؽ في أساليط المذاك -4

 -اىمية البحث والحاجة اليو : -ثانياً  
تعد ظاارة المذاكرة مف أكار الموا ي  شيوعان خاكة في ون، ا متحانػا، لكونهػا تػ ار عمػى حيػاة الكػرد مػف الناحيػة 

عد الطالػػط عمػػى اتبػػاع طػػرؽ سػػميمة تكيػػدا وتقكػػر عميػػ، التحكػػيمية  واف اكتسػػاط الطالػػط ألسػػاليط المػػذاكرة والدراسػػية تسػػا
الجهد  ولذلؾ فاف معرفة اذا األساليط تعتبر مف ااـ المو وعا، التي يتوجط دراستها ومعرفة أساليبها  نها يترتػط عميهػا 

لػدرجا، مكير الطالط في ا متحانا،   فاذا كاف اذا الطالط يذاكر ويدرس بكورة كحيحة فسػوؼ ينػاؿ اعمػى المراتػط وا
العمميػػة  وتتجمػػى ااميػػة اػػذا البحػػث فػػي تسػػميط ال ػػوء عم األسػػاليط الكػػحيحة والخاطئػػة لممػػذاكرة فػػي الوسػػط الجػػامعي ممػػا 

 -يعطي لمبحث شرعية دراسة اذا األساليط في البيئة التعميمية   وتتماؿ اذا ا امية فيما يمي :
 0تبكير الطالط بأساليط المذاكرة الكحيحة  - 1
 0الطالط بأساليط المذاكرة الكحيحة ارشاد  - 2

  0ا اتماـ بالبحوث والدراسا، ذا، العالنة بأساليط المذاكرة  - 3
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 أىداف البحث : -ثالثاً 
 ييدف البحث الحالي الى :       

 0التعرؼ عمى أساليط المذاكرة الكحيحة الشائعة لدت طالط كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ   -1
 عمى أساليط المذاكرة الخاطئة   الشائعة لدت طالط كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ التعرؼ  - 2

 التعرؼ عمى الكروؽ فيما بيف الذكور وا ناث في أساليط المذاكرا . -3

  التعرؼ عمى الكروؽ ما بيف التخككا، العممي، واإلنسانية في أساليط المذاكرة . -4

 رابعًا : حدود البحث :ـ       
يقتكػػر البحػػث الحػػالي عمػػى طمبػػة كميػػة التربيػػة األساسػػية فػػي جامعػػة بابػػؿ ولالنسػػاـ العمميػػة وا نسػػانية ولمدراسػػة            

  0 2008\ 2008الكباحية ولمعاـ الدراسي 
   -تحديد المصطمحات: –خامسًا 

   Memoryالذكرة : 
  -( : 5891تعريف ) راجح 

 (  286  ص  1985اف تعممناا واحتكظناب، )راجح    التذكر بمعناا العاـ او استحياء ماسبؽ
 ( : 5881تعريف ) االلوسي 

التذكرعمميػػة مػػف عمميػػا، العقػػؿ العميػػا تتعمػػؽ بالما ػػي   اي تتعمػػؽ بخبػػرة عاشػػها الكػػرد فػػي الما ػػي   سػػواء كانػػ، 
  0(  242  ص  1990الخبرة عقمية أـ انكعالية أـ حركية ) ا لوسي   

 :  Taylor   3112تعريف 

 ,2003) 0الذاكرة اي ندرة عقمية تتماؿ بقابمية الكرد عمى اكتساط وحكظ واسترجاع المعموما، التي تـ تعممهػا سػابقان 

P.114 Taylor  ) 

 -المذاكرة: 

اي تمؾ الطرؽ واألساليط التي يستخدمها الطالط في تح ير دروسة وواجبات، المدرسية وفي ا ستعداد لالمتحانػا، 
مػػف الػػتعمـ المقكػػود ادفػػ، ادراؾ وفهػػـ المػػادة الدراسػػية اػػـ حكظهػػا عمػػى وجػػ، مػػف الوجػػوا اػػـ اسػػترجاعها المدرسػػية واػػي نػػوع 

 0( 141  ص 19988بككاءة عالية )دافيدوؼ   
  -التعريف االجرائي لممذاكرة : 

  0اي الدرجة التي يحكؿ عميها احد افراد عينة البحث عمى مقياس أساليط المذاكرة الكحيحة والخاطئة
 -ة التربية األساسية :كمي

اي احدت الكميا، العممية والتي تهدؼ الى اعداد معمميف جامعييف لمتدريس في مرحمة التعميـ ا بتدائي بعد تخرجهـ 
  0واتمامهـ مدة الدراسة البالغة أربعة سنوا،  بعد المرحمة اإلعدادية 

  -:  طمبة الجامعة
والػػػذيف  يزالػػػػوف يدرسػػػوف فػػػي مرحمػػػػة التعمػػػيـ الجػػػامعي بكروعػػػػ، يقكػػػد بهػػػـ األشػػػػخاص سػػػواء كػػػانوا ذكػػػػور او انااػػػان 

  0المختمكة

 
 
 



 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             3/ العدد
    

 135 

 الفصــل الثـانـي
 أديبــات البحــث 

  -اإلطار النظري : –أو  
بالبػػان مايشػػار الػػى الػػذاكرة بانهػػا القػػدرة عمػػى التمايػػؿ ا نتقػػائي فػػي واحػػدة أو أكاػػر منظومػػة الػػذاكرة   وا حتكػػاظ بتمػػؾ 

منظمة الذاكرة واعادة كؿ اذا المعموما، في زمف معيف بالمستقبؿ وذلػؾ تحػ، ظػروؼ او شػروط محػددة المعموما، بطريقة 
 ( 17  ص 2003)عبد اهلل   

اي بمعنااا الشامؿ تجريد عاـ يشير الى انواع متباينػة مػف ا نشػطة العقميػة العامػة ناحيػة اانيػة  فهػي تعبيػر مػبهـ فػي 
 (. 9  ص 2003عقمي يتجمى معنااا بمد لو ، عديدة وراء التعبير. )عبد اهلل   معظـ الحا ، ند ترمي الى او ج، نشاط

  -:  انواع الذاكرة
  -حأوؿ العمماء دراسة ظاارة الحكظ والتذكر وتبيف لهـ اف اناؾ أكار مف نوع مف الذاكرة يمكف ترتيبها فيما يمي :     

 Sensory Memory -الذاكرة الحسية: 

الحدياػػػة عمػػػى اف مونػػػ  الػػػذاكرة الحسػػػية فػػػي الجسػػػـ نػػػد تكػػػوف شػػػبكة العػػػيف   واػػػي مرتبطػػػة بمختمػػػؼ تػػػدؿ األبحػػػاث         
الحواس ووظيكتها ا حتكاظ بالمعموما، في الذاكرة لمػدة نكػيرة جػدان   تككػي لمعالجػة أكاػر لممعمومػا،   وانػاؾ ذاكػرة حسػية 

 (.141  ص1988ة نكسها )دافيدوؼ  منككمة لكؿ مف الحواس الخمس   ولكف يبدو اف جميعها تعمؿ بالطريق
ويمكػػف القػػوؿ اف عمميػػة حكػػظ المعمومػػا، واسػػتدعائها تشػػب، كايػػران عمميػػة معالجػػة البيانػػا، بالحاسػػط ا لػػي   وتسػػمح لنػػا    

  1800ونػد تنبػ، عممػاء الػنكس التربػوييف الػى الػذاكرة الحسػية منػذعاـ  0الذكرة الحسػية السػمعية اباسػتدعاء ا فػوري  ومحػدد 
الدراسة المنهجية لـ تبدا ا حدياان   وحتى ا ف فاف الذاكرة الحسية البكرية والذاكرة الحسية السمعية اما المتاف حظيتا ولكف 

  0بأكبر ااتماـ مف جانط عمماء السموؾ 
 0ويمكف تمييز االث مراحؿ  دراؾ الميارا، واستقبالها في العقؿ البشري    
  0اذا تشب، مرحمة ادخاؿ البيانا، الى ذاكرة المعالجة في الحاسط اآللي استقباؿ مايرا، العالـ الخارجي و -1
معالجػػة المعمومػػا، الداخميػػة عػػف طريػػؽ عمميػػا، رمزيػػة   واػػذا تشػػب، عمميػػة معالجػػة البيانػػا، بواسػػطة ذاكػػرة الحاسػػط   -2

 0ا لي  واي أشب، بالذاكرة ذا، المدت القكير في ا نساف 

معموما،  ستدعائها عند الحاجة في الذاكرة ذا، المدت الطويؿ وأوؿ مكاف  سػتقباؿ مايػرا، ا حتكاظ بال ؾيتـ بعد ذل -3 
العالـ الخارجي او الذاكرة الحسية   و تدـو سوت لحظػا، نكػيرة ويكػوف مكػير المعمومػا، الػواردة الػى الػذاكرة الحسػية امػا 

  0ذا، المدت القكير  الى الزواؿ أو ا نتقاؿ الى النوع الااني مف الذاكرة أي الذاكرة
 Memory    term   -   Short    -الذاكرة ذات المدى القصير: -3

يمكف ا حتكاظ بالمعموما، والبيانا، في الذاكرة لكترة أطوؿ   ا  انها مازال، نكيرة جدا وكايران ما تقػؿ و  تسػتغرؽ ا       
  0دنائؽ معدودة عف ذلؾ 

را، اطػػػوؿ  بػػػد مػػػف تكػػػرار المعمومػػػا، عػػػدة مػػػرا،   وفػػػي اػػػذا الحالػػػة يمكػػػف ولكػػػي يمكػػػف ا حتكػػػاظ بالمعمومػػػا، فتػػػ
( اف الػػػذاكرة  114 – 112  ص  2005)بػػػراـ    0ا حتكػػػاظ بالمعمومػػػا، فػػػي الػػػذاكرة ذا، المػػػدت القكػػػير عػػػدة دنػػػائؽ 

لمدة نكيرة  واابت،  القكيرة المدت توجد عمى انها جهاز لمعالجة ظروؼ الحياة اليومية التي  تتطمط ا حتكاظ بالمعموما،
  1990بعػػػض التجػػػارط الكسػػػيولوجية اف الػػػذاكرة القكػػػيرة تعػػػالج المعمومػػػا، لمػػػدة تػػػدـو نكػػػؼ سػػػاعة تقريبػػػان )ا زيرجػػػاوي  

 (.97ص
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والذاكرة القكيرة المدت تحتػوي عمػى كػؿ ا فكػار والمعمومػا، والخبػرا، التػي مػر، بػالكرد فػي اي ونػ، مػف ا ونػا،  
 اسيتيف اما : لهذا الذاكرة وظيكتيف اس

التخػػزيف الم نػػ، لممعمومػػا، وا دارة الشػػاممة لي مػػف خػػالؿ التخػػزيف ويعنػػي اختيػػار المػػادة تبقػػى م نتػػان فػػي المخػػزف 
  1الخاص بالذاكرة  ونقؿ الخبرا، الى الذاكرة ذا، المدت الطويؿ لتسجيمها وسحط المعموما، مف اجهزة الذاكرة المختمكة

كرة نكػػيرة المػػدت  تنتقػػؿ بشػػكؿ الػػي مػػف جهػػاز الػػذاكرة القكػػيرة الػػى جهػػاز الػػذاكرة لف المعمومػػا، التػػي ت ػػمنها الػػذا
البعيدة المدت  بؿ يقـو جهاز الػذاكرة القكػيرة بشػكؿ رئػيس بكػرز المعمومػا، بيػر المكيػدة والػتخمص منهػا ويقػـو اػذا الجهػاز 

 (. 98  ص1990عمـ ) األزيرجاوي  بوظائؼ مهمة كايرة معالجة المعموما، المطموبة لون، نكير فقط لكن، ب رة الت
   Long-Term Memoryالذاكرة ذات المدى الطويل  -2

يمكػف جهػاز الػذاكرة طويمػة المػدت ا فػراد مػف اسػتدعاء كػػـ  ػخـ مػف المعمومػا، لمػدت اطػوؿ نػد يسػتغرؽ اسػػابي      
معاني والمكػاايـ فيهػا بكػورا مماامػ، ويتـ خزف الحقائؽ والمعموما، وال 0وشهوران  واعواـ   وفي بعض الحا ، بككة دائمة 

لممػػػادة الحقيقيػػػ، او بشػػػكؿ مكػػػغر لهػػػا  وكايػػػر مػػػا يمجػػػا ا نسػػػاف الػػػى وسػػػائؿ متعػػػددة لالحتكػػػاظ بالمعػػػاني والمكػػػاايـ وسػػػهولة 
( اف الذاكرا طويمة ا مد  اي نظاـ ياب، معرفة المتعمـ اي الكرد بالعالـ الذي حول، اذ انػ، 80 ص 205استرجاعها )براـ  

اـ م اػؿ لتخػزيف كميػة اائمػة مػف المعمومػا، والحقػائؽ والمعػاني بشػكؿ يمهػد لنػا الحيػاة باوسػ  معانيهػا وعيػا وادراكػان. )ابػو نظ
 0(161  ص1984حطط  

وتبػيف األبحػاث المعمميػػة اف المػادة الشػػكوية يتمامهػا الكػرد بمعنااػػا ولػيس بػػالنطؽ او بالشػكؿ   وانػاؾ مرونػػة فػي اسػػتقباؿ     
 (.155 ص 1989لى الذاكرة طويمة المدت )دافيدوؼ المعموما،  ا

 العوامل التي تساعد عمى الحفظ الجيد : -
تتونػػؼ نػػدرة الطػػالط عمػػى الحكػػظ وتػػذكر مػػا يتعممونػػ، عمػػى المنػػااج الدراسػػية وعمػػى طبيعػػة عمميػػة التػػدريس  وعمػػى          

خػػرت  وسػػوؼ ننػػانش فيمػػا يمػػي ااػػـ العوامػػؿ التػػي درجػػة اتقػػاف مػػاتعمموا وعمػػى الكػػروؽ الكرديػػة بيػػنهـ فػػي الميػػوؿ والػػدواف  ا 
 تساعد عمى الحكظ الجيد .

 وضوح المعنى لدى المتعمم :ـ -5
يػػػ دي و ػػػو  معنػػػى المحتػػػوت الػػػذي يتعممػػػ، الطالػػػط الػػػى تسػػػهيؿ الحكػػػظ والػػػى تسػػػهيؿ عمميػػػة التػػػذكر  ولػػػوحظ اف          

ة أسػهؿ فػي حكظهػا مػف التكاكػيؿ الجزئيػة بيػر المكهومػة  المكاايـ وا حة المعنى وبخاكة تمؾ التي ترتبط بالمبػاد  العامػ
والتي يحأوؿ الطالط استظهاراا .ولقد اكد، اذا الحقيقة الكاير مف الدراسا، التى اجري، عمى طمبة المدرسة  اذ تبػيف انػ، 

وف محتوااا مف حقائؽ مف السهؿ تذكر المادة الدراسية لذا كاف معنااا مكهومان ووا حان  عمى عكس المواد الدراسية التى يتك
 (.120 ص 1979او تكاكيؿ منعزل، عف بع ها البعض فاف نسيانها يكوف سريعا )تريكرز 

 ـ التنظيم :ـ3
يسػػاعد التنظػػيـ السػػميـ  عمػػى حكػػظ ا ؼ الحقػػائؽ والمكػػاايـ والمهػػارا، فػػي المغػػة والعمػػـو وا جتماعيػػا، وبيراػػا مػػف المػػواد   

اف ا اتمػاـ W. James عمػى اخػتالؼ انواعهػا   وي كػد العػالـ النكسػي ولػيـ جػيمس  الدراسػية التػي يتعممهػا طػالط المػدارس
 0(Atkinson, 1977,P86اكتسابها ) بتنظيـ المادة يحقؽ ربطان مابيف المعموما، الجديدة والمعارؼ التي تـ

استخدـ الطالط طرؽ تنظيـ  وي دي تعمـ نواعد التنظيـ الى التأاير بشكؿ ايجابي عمى كمية ونوعية الحكظ وكؿ  وكمما     
  0المادة الدراسية في استذكاراـ لها كمما ساعد ذلؾ عمى استدعائها بسهولة 

وألجػػؿ تيسػػير حكػػظ المكػػاايـ والمعػػاني  بػػد مػػف اتبػػاع كػػيم متعػػددة مػػف التنظػػيـ تتكػػؽ ومسػػتوت المػػادة وطبيعتهػػا  جػػؿ     
ا،. ويسػػهـ المػػدرس بتعريػػؼ الطمبػػة بػػنهج التنظػػيـ الجيػػد مػػف التػػدرا فيهػػا مػػف السػػهؿ الػػى الكػػعط ومػػف الجزئيػػا، الػػى الكميػػ

مػف خػالؿ ااتمػاـ المػدرس بػدفتر المالحظػا، الػذي مػف ال ػروري  Tulvingالموجز السبوري او يتحقؽ حسط رات تولكنؾ 
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  ويشػػير فيشػػرواا رتػػز   0اف يعتنػػي بػػ، كػػؿ مػػتعمـ   وو ػػ  عالمػػا، اإلاابػػة والتشػػجي  فػػي ا عػػداد والتنظػػيـ الجيػػد لػػ، 

Fisher& Harts للػػى لف دفتػػر المالحظػػا، يشػػكؿ عالمػػا، وااػػارا، يسػػتطي  اف يهتػػدي بهػػا المػػتعمـ لتحقيػػؽ اسػػتعادة جيػػدة
  Bowerتمهيػػدان  نتقػػاؿ ااػػر تعمػػـ فعػػاؿ لمحيػػاة الوانعيػػة   ومػػف اشػػهر الدراسػػا، التػػي ااتمػػ، بػػدور التنظػػيـ دراسػػة بػػاور 

  0( 108  ص  1990ي   ) األزيرجاو  1966  ودراسة اوزبؿ ورينسوف 1969
 -اإلتقان :-3

مػػف السػػهؿ نسػػياف المكػػاايـ والمهػػارا، التػػي   نحكظهػػا جيػػدان  فالمػػادة الدراسػػية التػػي نريػػد حكظهػػا وتػػذكراا فػػال بػػد مػػف       
ي الػى دراستها مرا، متعددة حتى نتقنها   اذ ي دي التدريط المتواكؿ عمى مهارة مف المهارا، الى اتقاف اذا المهارة وبالتػال

اسػػتمرار تػػذكراا   ذلػػؾ اف زيػػادة الػػتعمـ واسػػتمرارا فػػي مو ػػوع معػػيف يػػ دي الػػى اتقػػاف اػػذا المو ػػوع ويسػػاعد عمػػى الحكػػظ   
ويت ػح ااػػر ذلػػؾ فيمػا نجيػػد مػػف مهػػارا، حركيػة ماػػؿ السػػباحة او ركػوط الدراجػػة والتػػي لػػيس مػف السػػهؿ نسػػيانها   فالتػػدريط 

 (.123  ص2005دنيقان )براـ   الزائد يساعد عمى اتقاف المادة اتقانان 
  -المراجعة :-4

مراجعة المادة او المواد المتعمقة التي نستذكراا مراجعة منتظمة وعمى فترا، يساعد عمػى تقميػؿ نسػبة النسػياف  وترجػ        
ا فيمػا نػتقف مػف اامية المراجعة الى انها تساعد عمى تابي، المادة المتعممة ذلؾ اف عوامػؿ زيػادة النسػياف ا خػرت تكعػؿ فعمهػ

مكاايـ ومهارا، ما لـ نراجعها  وت دي المراجعة الى استقرار وابو، المادة الدراسية   وأوؿ مراجعة لممادة الدراسية يجػط اف 
تتـ في نكس يـو دراستها في المدرسػة    ف تػرؾ مراجعػة المػادة الدراسػية بشػكؿ مباشػر يػ دي الػى حػدوث فانػد كبيػر فيهػا   

اذا الكاند يحسف مراجعة ودراسة المادة الدراسية أو ن بأوؿ    ننا اذا تركنااا الى نهايػة العػاـ الدراسػي او  ولكي نقمؿ مف اار
نهاية الككؿ الدراسي فسوؼ تحكؿ كعوبة في استرجاعها   ذلؾ اف عوامؿ النسياف تتدخؿ في اذا الحالة ويظهر تأايراا 

 (.74 ص2003د اهلل بشكؿ وا ح ومباشر عمى كمية المادة المتعممة.)عب
  -التكامل: -1

يمكػػف تحسػػيف الحكػػظ عػػف طريػػؽ العمػػؿ عمػػى تكامػػؿ المو ػػوعا، التػػي يدرسػػها الطػػالط فػػي تتػػاب  مسػػتمر اي اف          
يدرس الطالط مجموعة متتالية مف المو وعا، كما في العمـو او المواد ا جدتماعية او المغة العربية واف يػدرس المو ػوع 

بالمو وع القديـ   او يدرس كأستمرار طبيعي لممو وع القديـ .  وماؿ اػذا التكامػؿ فػي دراسػة المو ػوعا،  الجديد مرتبطان 
المتتابعة يقمؿ مف اار عوامؿ الكؼ  وي دي تكامؿ المكػاايـ الجديػدة مػ  مػا سػبؽ دراسػت،   الػى و ػ  كػؿ مكهػـو فػي مكانػ، 

معنػػى اكبػػر واعمػػؽ ويجعػػؿ حكظهػػا اف ػػؿ ونسػػيانها انػػؿ ) ابػػو مػػف الوحػػدا، المماامػػة التػػي يدرسػػها الطػػالط   ممػػا يعطيهػػا 
 (.83 ص 1984حطط   

  -العوامل الدينامية المساعدة عمى الحفظ : -6
العوامؿ الدينامية التي تساعد عمى الحكظ وتذكر المكاايـ والمهارا، عديدة منها الميوؿ وتهي  الطالط العقمي  فعندما        

حو العمـو او الكنوف او ا داط وبيراا مف انشطة المنهج الدراسي تكبح محاور دينمية لمتنظيـ ينمي الطالط ميو ن خاكة ن
 والتوس  والبحث مف معموما، ومهارا، مرتبطة بمو وع الميؿ .
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  -العوامل التي تؤثر في التعمم والتذكر :
ومعرفتهػا تسػاعدنا فػي دراسػتها   ومػف اػذا العوامػؿ  اناؾ عدد مف العوامؿ التي ت ارفى التعمـ والتذكر ايجابان او سمبان       

  -مايمي : 
  -معدل التعمم األصمي : -5

ا عتقاد السائد لدت الكايريف  اػو أف مػا يجػري تعممػ، وحكظػ، بسػرعة ينسػى بسػرعة  اف نتػائج الدراسػا، أظهػر، عكػس     
والعكػس   بػالعكس  وكممػػا كانػ، دافعيػة المػتعمـ الػػى ذلػؾ  فقػد تبػيف انػ، حػػيف يكػوف الػتعمـ سػريعان  فػاف النسػػياف يكػوف بطيئػان 

التعمـ والتحكيؿ عالية  كاف التػذكر أف ػؿ لف المتعممػيف الػذيف يتعممػوف بسػرعة يحتكظػوف بسػرعة بمسػتوت اكبػر المعمومػا، 
أكاػر حكظػان مما يحػتكظ بػ، المتعمػوف ا بطػان مػنهـ  وانػاؾ عوامػؿ عػدة حػوؿ عالنػة الػتعمـ با حتكػاظ   فكممػا كػاف المتعممػوف 

 0(Ausubel, 1969, p.180ومهارة وخبرة   فإنهـ يتعمموف بسرعة ويحتكظوف بمستوت اكبر. )
  -مستوى التعمم االصمي : – 3

مف اجؿ  ماف ا حتكاظ الجيد بعد مرور زمف عمى التعمـ ا كمي   اناؾ حاجة الى اف يكوف اػذا النػوع مػف الػتعمـ       
والموزع ولبموغ ذلؾ يجط عند ا نتهاء مف المحا رة معاودة تعممهػا فػي فتػرا، زمنيػة متباعػدة مرتبط م  مبدأ التعمـ المكاؼ 

وند اجري، دراسا، متعػددة بينػ، أف اعمػى درجػة مػف  0  بحيث يكوف التدريط والتعمـ بشكؿ موزع وليس عمى شكؿ مكاؼ 
ة   ونػػد تراوحػػ، معػػد ، ا حتكػػاظ فيهػػا بػػيف ا حتكػػاظ تحػػدث فػػي الموا ػػي  التػػي تتنػػأوؿ المبػػاتء العامػػة والحقػػائؽ العمميػػ

 (.113  ص2003)عبد اهلل   0% ويعود السبط في ذلؾ الى وجود المعنى في اذا المبادتء والمكاايـ 80%و 25
  -: ـ درجة المعنى في المادة المتعممة2

الى اف الشعر اسهؿ حكظان وتذكران اشرنا  دكمما كان، المادة المتعممة منظمة وذا، معنى   زاد حكظها  واسترجاعها ون      
مػػف الناػػر   واػػذا األخيراسػػهؿ تػػذكران مػػف الكممػػا، التػػي  معنػػى لهػػا   ويػػدؿ ذلػػؾ عمػػى اف المػػواد التػػي يسػػهؿ تػػذكراا تتكػػؼ 

  0بوجود روابط داخمية بينها  وتنظيـ   اذا الروابط والتنظيـ  روريا، جدان  لمحكظ والتذكر 
  -الفروق الفردية : -4

ف المتعمميف ذوو المستوت العقمي الجيد وا سػتاارة الدافعيػة الكعالػة   اػـ أكاػر حكظػان مػف الطمبػة الػذيف اػـ دوف ذلػؾ  ا      
يعػػػدوف أكاػػػر تػػػذكران وحكظػػػان مػػػف المتعممػػػيف ذوو الػػػتعمـ البطػػػيء  Gilletteفػػػالمتعمموف ذوو الػػػتعمـ السػػػري  حسػػػط رأي جميػػػ، 

 (  107  ص 1990)ا زيرجاوي   
  -لفرد لنفسو :اختبار ا -1

يعتبػػر التسػػمي  مػػف العوامػػؿ المهمػػة جػػدان فػػي ا حتكػػاظ   ونػػد ابػػ، لف بقػػاء المتعممػػة فػػي جهػػاز الػػذاكرة الطويمػػة األجػػؿ       
 -يتطمط لعادة وتسميعان حتى  تنسى ويعود وذلؾ الى االاة أسباط :

  0وجود العـز والقكد لدت المتعمـ  –أ 
  0القياـ ب، عند ا نتهاء مف التعمـ  التدريط عمى الشيء الذي يراد -ط
  0 ف التسمي  والتكرار يساعداف في لدخالها للى الذاكرة طويمة األمد  -ا

مػػف انػػا يعتبػػر ا ختبػػار  ػػروريان جػػدان   فػػالمتعمـ يبقػػى أكاػػر نشػػاطان وتػػدريبان وعزمػػان حتػػى يجػػرت اختبػػاران   بينمػػا القػػراءة 
وا ختبػػار مػػف جهػػة اانيػػة يسػػاعد عمػػى  0   تػػ دي الػػى  حػػدوث الػػتعمـ الجيػػد  المتكػػررة مػػف دوف تسػػمي  ومػػف دوف اختبػػار

ا حتكػػاظ طويػػؿ األمػػد   خكوكػػان اف الشػػخص يبقػػى فػػي يقظػػة واسػػتعداد نتيجػػة درجػػة ا اػػارة والتنبيػػ، التػػي يمػػر بهػػا   اػػذا 
 0( 65؛ص 2003هلل   الدرجة مف التنبي، وا اارة مكيدة جدان وتساعد عمى المذاكرة والتعمـ الجيديف ) عبد ا

  -مراحل القراءة : -
 أوال : القراءة 
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انػػػ،  يككػػػي تعريػػػؼ واحػػػد بسػػػيط لمقػػػراءة لكاػػػرة اػػػذا التعػػػاريؼ         سػػػباؾ ن يعتبػػػر بعػػػض العممػػػاء المشػػػتغميف بػػػالقراءة مػػػنهـ ن
قػراءة كتنميػة لممهػارة ولهذا يعرفوف القراءة ويككونها تح، عنػاويف مختمكػة ماػؿ ال 0وتشابكها وتعدد مراحؿ نمواا المتالحقة 

وكعممية بكرية وسمعية وكعممية تككير وفي ارتباطها بالخمكية الاقافية وتعرؼ القراءة عمى النحو التالي: القراءة اػي عمميػة 
 ,Braceتعػػرؼ عمػػى الرمػػوز المكتوبػػة  او المطموبػػة لمحكػػظ وتتطمػػط مهػػارا، تكونػػ، مػػف خػػالؿ الخبػػرة السػػابقة لمقػػار  ) 

1986,P0191)0 
سهاـ القارتءنكس، فػي فهػـ وتماػؿ اػذا       اف عممية القراءة تت مف كالن مف الوكوؿ الى المعاني التي يقكداا الكاتط وا 

المعاني وتقػديمها وانعكاسػاتها  والقػراءة مهػارة مكتسػبة   واػي مكتػا  الػتعمـ والتعمػيـ والسػبيؿ الػى النمػو الشػامؿ  واػي  زمػة 
اف العادي   وا نساف الماقؼ   لمعامؿ اليدوي ولمػدير المكػن   والنمػو الػذي يحكػؿ لممرء في جمي  مراحؿ الحياة   لالنس

عمي، نتيجة القراءة  روري جدان لكؿ مف يريد اف يساير تطور الزمف   كما اف ا نساف مػف بيػر مهػارة القػراءة    يسػتطي  
 0(22  ص2003اف يحظى بنكيب، مف تراث العالـ الاقافي )مرسي  لسماعيؿ أبو الكرايـ 

  -المفيوم الحديث لمقراءة : -

القراءة مهارة معقدة جدان   واي كال رط عمى ا لة الكاتبة وركوط الدراجة   واي   تػورث وتنتقػؿ مػف جيػؿ الػى اخػر      
بتمييػػز الرمػػوز المكتوبػػة ))الحػػروؼ والكممػػا، والجمػػؿ(( ومعرفػػة  –جهريػػة أو كػػامتة  –بػػؿ اػػي مهػػارة مكتسػػبة وتػػتـ القػػراءة 

الع ػػو ا ساسػي فػػي عمميػة القػػراءة   والدراسػػا، الكايػرة التػػى اجريػ، لمعرفػػة ااػػر ،  انيهػا أوأل بحاسػػة البكػر )) العػػيف ((مع
حاسة ا بكار ااناء القراءة بين، أف العيف تتحرؾ فوؽ الككحة باتجاا السطر عمى كورة نكزا،  يككؿ ما بينهػا ونكػا،   

 (.228  ص1981الكمما، بمد لو  تها ) موسى  واف القاريء يدرؾ الكمما، مف خالؿ ربط 
 أىداف تعميم القراءة : 

لف ات برنامج جيد لمقراءة يرمى الى أكار مف مجرد تنمية القدرا، والمهارا، األساسية والخاكة بػالقراءة باعتباراػا أكاػر     
اػي مهػػارا، وأسػػاليط فكريػػة   لقراءةمػف كونهػػا القػػدرة عمػى تعػػرؼ الكممػػا، وتجميعهػا فػػي وحػػدا، فكريػػة ومعرفػة التكاكػػيؿ فػػا

ويجػػط اف يقػػدـ برنػػامج القػػراءة لكػػؿ طكػػؿ عػػددان مػػف ا اػػداؼ المحػػددة التػػي تسػػاعدا فػػي توجيػػ، طريقػػ، لمػػا يقػػرأ  وكيػػؼ يكهػػـ 
مايقرأ  ويجط مالحظة اف الهدؼ العاـ لتعميـ القراءة اػو مسػاعدة كػؿ تمميػذ عمػى أف يكػبح نارئػان مقتػدران متنوعػان فػي نراءاتػ، 

 0(200 ص1985ما ي دي الى استغالؿ ندرات، والخدما، المتاحة لمبرنامج التعميمي)عيد ب
  -ثانيًا: المراجعة :

مراجعػػة المػػادة او المػػواد التعميميػػة التػػي نسػػتذكراا مراجعػػة منتظمػػة وعمػػى فتػػرا، يسػػاعد عمػػى تقميػػؿ وانقػػاص نسػػبة         
تابي، المادة المتعممة   ذلؾ أف عوامػؿ الكػؼ واسػباط النسػياف ا خػرت النسياف وترج  اامية المراجعة الى انها تساعد عمى 

سوؼ تزداد فتكيط مانتقف مف مكاايـ ومهارا، مالـ نراجعها باستمرار   وت دي المراجعة الى اسػتعادة المكقػود  ومػف المػادة 
مدرسػة   ذلػؾ اف الكانػد عقػط التعمػيـ الدراسية   لذلؾ فاف المراجعة لممادة الدراسية يجط اف تتـ فػي نكػس يػـو دراسػتها فػي ال

سيكوف كبير جػدان   ولكػي نقمػؿ مػف ااػر اػذا الكانػد يحسػف مراجعػة ودراسػة المػادة الدراسػية التػي نتعممهػا أو ن بػأوؿ واف يكػوف 
رورة ذلػؾ سػموكان يوميػػان لمطالػط ومنػذ اليػػـو األوؿ لبدايػة العػاـ الدراسػػي وحتػى نهايتػ،   ومػػف  انػا كانػ، النكػػيحة لمطمبػة ب ػػ

( وبمعنػػػى أخػػػر يجػػػط اف تكػػػوف 78  ص2001الدراسػػػة والمراجعػػػة أو ن بػػػأوؿ لبدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي وحتػػػى نهايتػػػ،  )جمػػػاؿ 
الكترا، الزمنية بيف كؿ مراجعة والتى تميها بشكؿ يتناسط م  معدؿ وكمية النسػياف  فمكػي نمنػ  النسػياف السػري  الػذي يعقػط 

قػػة عقػػط الػػتعمـ األولػػي اي  ػػرورة اجػػراء مراجعػػا، شػػاممة ولكػػف فػػي وحػػدا، كػػغيرة الػػتعمـ المػػدئي يجػػط القيػػاـ بمراجعػػة دني
عمػػى فتػػرا، زمنيػػة بحيػػث يزيػػد طػػوؿ الكتػػرة بػػيف كػػؿ واحػػدة واتػػي تميهػػا  وتعتبػػر ا ختبػػارا، وسػػيمة فعالػػة مػػف وسػػئؿ المراجعػػة 

ـ اخػػذاا   واػػذا يسػػاعد عمػػى ولػػذلؾ يجػػط اف يعطػػي الطػػالط الكركػػة لمتعػػرؼ عمػػى لجابػػاتهـ فػػي ا متحانػػا، التػػي سػػبؽ لهػػ
  0(  81   2001تزويداـ بتغذية راجعة لمستوااـ في المادة الدراسية   كما يساعد عمى تحكيمهـ ) جماؿ   
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 -ثالثًا : التذكر : 
يعنػػي التػػذكر القػػدرة عمػػى اسػػترجاع الخبػػرا، السػػابقة   اي اننػػا نسػػتطي  اف نظهػػر فػػي اسػػتجاباتنا الحاليػػة بعػػض الػػد ئؿ     
ولذلؾ فاف التعمـ يعتمد عمى مانسػتطي  تػذكرة فػي الونػ، الحا ػر   كمػا اف  0ما تعممناا سابقان مف خبرا، واستجابا، عمى 

التعمـ والتذكرعمميتاف ي دت كؿ منهما الى ا خر   فنحف   نستطي  اف نػتعمـ شػيئان دوف اسػتعادة مػايرتبط بػالمونؼ التعميمػي 
كتسػط معنػاا اذا لػـ نكػف نػادريف عمػى تػذكر ماتعمممنػاا لنسػتخدم، فػي موافػؽ مقبمػة مف خبرا، ما ية ومعموما، ومكػاايـ  ي

 ( واناؾ عدة وسائؿ نسترج  بها خبراتنا السابقة ومف اامها ا ستدعاء والتعرؼ: 83  ص2001)جماؿ 
  -االستدعاء :

ا فػػى السػػابؽ ماػػؿ اسػػترجاع واػػو عمميػػة اسػػترجاع ا سػػتجابا، الما ػػية دوف وجػػود المايػػر ا كػػمي الػػذي اسػػتدعاا       
نكػػيدة مػػف الشػػعر تعممنااػػا فػػي الما ػػي او اسػػترجاع بعػػض المعمومػػا، التػػي درسػػنااا فيمػػا م ػػى   ونػػد يكػػوف ا سػػتدعاء 
مباشر أو بير مباشر   وا سترجاع المباشر يتـ دوف وسيط و  يشترط اف يكوف سريعان  . اما ا ستدعاء بير المباشػر فهػو 

يػر معػيف  ماػاؿ ذلػؾ تػذكرنا لشػيء  بد لػة شػيء اخػر  عمػى انػ، يكػعط التكريػؽ بػيف اػذيف النػوعيف الذي يتـ عف طريؽ ما
 اذ كايػػران مػػا يػػ دي كػػؿ منهمػػا الػػى ا خػػر    فػػنحف نتػػذكر شػػيئان معينػػان وسػػرعاف مايسػػتدعي اػػذا الشيءشػػيئا او كػػورة اخػػرت 

   0(   Good, 19970126واكذا ) 
  -التـعرف :

فاننا نعني بذلؾ اف اذا الشيء مالوؼ لدينا والتعرؼ ظاارة شائعة في حياتنا اليوميػة   فقػد تقابػؿ عندما نتعرؼ عمى شيء  
زميالن نديمان لؾ لـ ترا منذ ون، طويؿ وتقوؿ ل، ))انني متانكد اننا تقابمنا مػف نبػؿ ربػـ اننػي  اعػرؼ ايػف ومتػى كػاف ذلػؾ((  

السػػابقة ا  أف كػػال منهمػػا يختمػػؼ عػػف األخػػر   فسػػ اؿ ا متحػػاف  وربػػـ اف كالنمػػف ا سػػتدعاء والتعػػرؼ يعتمػػد عمػػى الخبػػرة
يستدعي معموماتؾ عف المادة التي سبؽ لؾ اسػتذكاراا   اي اننػا ا سػتدعاء نتعػرؼ عمػى الكػورة الذابيػة ونحػاوؿ الوكػوؿ 

  0اليها 
قيقػػػة ا مػػػر نسػػػتذكر امػػػا فػػػي التعػػػرؼ فػػػاف المو ػػػوع المتعػػػرؼ عميػػػ، يايػػػر ذكريػػػا، عػػػف نكػػػس المو ػػػوع اي اننػػػا فػػػي ح    

 0(  90ص  2001المو وع المتعرؼ عمي، في العالـ الخارجي ) جماؿ   
 -ميارات القراءة الجيدة : 

  -إذا أردنا تحميل ىذه االىداف راينا انيا تتالف من الميارات والعادات التالية :      
  1والحركات  حروؼالقدرة عمى تمييز الكمما، والجمؿ   واى تت مف القدرة عمى تمييز ال -1
  0القدرة عمى القراءة الكمية : أي عمى استيعاط عدة كمما، دفعة واحدة  -2

القدرة عمى تحريؾ العينيف مف اليميف الى اليسار مػف أوؿ السػطر الػى اخػرا مػف دوف ونكػا،  ػمف السػطر      الواحػد  -3
 بير رجعا، .  فوم

وؿ السػطر التػالي بػال خطػأ فػال تعػود العينػاف الػى اخػر السػطر اوتقكػز القدرة عمى تحريؾ العينيف مف اخر السػطر الػى أ -4
 الى السطر التالي وتستقر في أوؿ السطر الذي يمي، . 

 مراعاة عالما، الونؼ   تسكيف اواخر الكمما، حيف يونؼ عميها في القراءة الجهرية .  -5

 تغيير الكو، برفع، وخك ، وتموين، بحسط المعاني بطريقة م ارة . -6

 القدرة عمى تمييز ا فكار الرئيسة والكرعية وفهمها وتمخيكها .  -7

 فهـ الكمما، الكعبة مف السياؽ او ا شتقاؽ او باستشارة المعجـ .  -8

  0القدرة عمى تككح الكتط ومراجعة المكادر والبحث عف المعموما، وا ستكادة مف الكهارس والمحتويا، -9

 ا الى اتقاف ا لؼ باء ومعرفة ارجاع الكمما، الى اكولها . أستعماؿ المعجـ ويحتاا اذ – 10
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 القدرة عمى القراءة الكامتة السريعة م  الكهـ .  -11
 تذوؽ النكوص المقروءة ونقداا   والتنب، الى ما ند يكوف فيها مف دعاية سيئة او توجي، فكري سيء .  -12
عػػػة   واعتيػػػاد اسػػػتعارة الكتػػػط مػػػف مكتبػػػة المدرسػػػة او مػػػف الحػػػرص عمػػػى انتنػػػاء الكتػػػط وتػػػاليؼ مكتبػػػة خاكػػػة لممطال -13

 المكتبا، العامة وتبادؿ كتط المطالعة م  الزمالء . 
معرفة اكوؿ ا ستعارة مف المكتبة   واكتساط فكرة وا ح، عند تكنيؼ الكتػط فػي المكتبػة وكػذلؾ المحافظػة الكتػط  -14

 وسالمتها . 
 اان عف معموما، بعينها او  خذ فكرة سريعة عف النكوص المكتوبة . القدرةعمى القراءة السطحية السريعة بح-15
القدرة عمى ا ستماع الى ما يقر ا ا خروف بدرجة كافية مف ا نتباا ولمدة كافية م  ا اتماـ والتكميـ عمى تذكػر ما  -16
 .   سم
 اكتساط اروة لغوية كافية لقراءة كتاط م لؼ بمغة متوسطة الكعوبة .  -17
 -راحل معالجة المعمومات في الذاكرة:ـ م

متميػزة  وفقان لنماذا معالجػة المعمومػا، فػي الػذاكرة ينظػر للػى معالجػة المعمومػا، فػي الػذاكرة مػف خػالؿ االاػة مراحػؿ       
  -اي:
 مرحمة الترميز او ا كتساط .  -1
 مرحمة التخزيف او ا حتكاظ .  -2
 مرحمة ا سترجاع .  -3

اليزابيػػث لػػوفتسن بكتابهػػا عػػف العوامػػؿ المختمكػػة المػػ ارة فػػي دنػػة الػػذاكرة واكتمالهػػا وفيمػػا يمػػي شػػر  اػػذا وتعػػرؼ العالمػػ      ة ن
 0المراحؿ

  Acquisition stageمرحمة االكتساب 
 –شػمية  –بكػرية  –خالؿ مرحمة ا كتساط   يجري ترميػز المعمومػا، الداخمػة   أو نعمػى شػكؿ ااػار حسػية ) سػمعية      

تعالج بدرجة اعمى مف ذلؾ   حيف تتحوؿ ااار عمى مستوت الذاكرة نكيرة المدت   ومػف الممكػف اف تعػالج عمػى الخ( حيث 
مستوت الذاكرة طويمة المدت   واناؾ العديد مف العوامؿ التي ت ار في ترميز المعموما، في انواع الذاكرة الاالث  اما أذا لـ 

محالؿ وليس، جمي  انواع المعموما، يمكف اف تكوف كمايػرا،   لهػا الدرجػة فانها تتعرض الى الذبوؿ والتالشي وا   ترمز
                                                        0نكسها مف حيث نابميتها لمترميز    وبالتالي التذكر وا سترجاع 

لمظػػاار المركزيػػة األساسػػية والمظػػاار اف البحػػوث التػػي اجريػػ، لدراسػػة تػػذكر ا حػػداث المعقػػدة   نػػد ميػػز، بػػيف تػػذكر ا   
فعنػػد مشػػاادة لحػػداث وونػػائ  مركبػػة   تعتبػػر التككػػيال، البػػارزة مػػف العوامػػؿ المهمػػة التػػي تػػ ار فيمػػا  0الاانويػػة او الهامشػػية

يعرؼ بعممية ا دراؾ المعرفي  اي اف بعض مظاار المونؼ ند تجذط انتباا الشخص  في حيف أف البعض ا خر  تجذط 
  اي أف بعػض المعمومػا، تمتمػؾ امكانيػة عاليػة لمترميػز   فػي حػيف اف الػبعض ا خػر مػف المعمومػا،  تمتمػؾ ماػؿ  انتباا،

 Good,1997اذا المستوت مف الترميز اي اف التكاكيؿ الكػغيرة او بيػر المناسػبة  تتعػرض لهػذا المسػتوت مػف الترميػز )

,p.16o.) 
 Retention  stageمرحمة االحتفاظ  -3

ا حتكاظ أو كما يسمى اعادة التعمـ ا و درجة الوفر يشير الػى أف  المعمومػا، التػي تعممهػا الكػرد فػي الما ػي تكػبح       
وم  ذلػؾ فػاف اػذا ا نخكػاض فػي الػذاكرة  يعنػي  0نابمة لمنسياف بعد فترة مف الزمف وخكوكان م  بياط التدريط والتعزيز 

وذلػػؾ فػػاف  0امػػؿ مػػف الػػذاكرة حتػػى واف عجػػز الكػػرد عػػف تػػذكراا او التعػػرؼ عميهػػا اف المعمومػػا، نػػدتـ نسػػيانها او فقػػداا بالك
اعػػادة الػػتعمـ بعػػد فتػػرة مػػف الػػزمف تسػػتغرؽ ونتػػان وجهػػدان  انػػؿ ممػػا اسػػتغرن، فػػي المػػرة األولػػى لمػػتعمـ ممػػا يشػػير الػػى وفػػر الػػتعمـ 
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ويمكػػف نيػػاس عالمػػة الػػوفر )ا حتكػػاظ( مػػف  والػػذاكرة يتونػػ  اف يػػنعكس بانخكػػاض كميػػة الجهػػد والونػػ، الػػالـز لمػػتعمـ ا حػػؽ  
 -خالؿ المعادلة التالية :

 100×     الزمف الالـز لمتعمـ الااني   –= الزمف الالـز لمتعمـ األوؿ  عالمة الوفر
 الزمف الالـز لمتعمـ األوؿ       
بعػد فتػرة مػف الػزمف وتمكػف مػف ( سػاعا، لممػرة األولػى ونػاـ باعػادة الػتعمـ 6وبذلؾ لذا حكػظ طالػط نكػيدة شػعر فػي )      

 3سػاعا، لمػتعمـ األوؿ نػانص 6%  50( ساعا، فقط  فاف عالمة الػوفر كم شػر عمػى حجػـ الػذاكرة تسػاوي 3حكظها في )
 0(121 ص2004)العتـو  100ساعا، لمتعمـ األوؿ والحاكؿ م ػروبان في  6ساعا، لمتعمـ الااني مقسومان عمى 

 Recall -مرحمة االسترجاع : 
ويتماػػؿ ا سػػترجاع فػػي تػػذكر ا حػػداث والخبػػرا، التػػي تعممهػػاالكرد فػػي السػػابؽ حيػػث يػػتـ ذلػػؾ دوف الحاجػػة الػػى وجػػود      

وا سػػترجاع اػػو بحػػث عػػف المعمومػػا، فػػي خزانػػا، الػػذاكرة  0المايػػرا، او الموانػػؼ التػػي اد، الػػى حػػدوث الػػتعمـ والتخػػزيف 
عف المعموما، فػي الػذاكرة الحسػية او القكػيرة ) الكاعمػة ( بالبػان  لذلؾ فاف البحث 0واستعادتها عمى شكؿ استجابة ظاارية 

امػػا فػػي  0مػػايكوف اسػػهؿ مػػف الػػذاكرة الطويمػػة ألف المعمومػػا، مػػف النػػوع األوؿ تكػػوف انػػؿ عػػددان وتخػػزف لكتػػرة زمنيػػة محػػددة 
بػػر فػػي ا سػػػتدعاء ألف فػػػاف المعمومػػا، كايػػرة وتبقػػػى الػػى أمػػد بيػػر محػػػدد ممػػا يعنػػي كػػػعوبة اك 0الػػذاكرة الطويمػػة الدائمػػة 

ا سترجاع يتطمط التحقؽ مف كـ اائؿ مف المعموما، والتاكد مف وجود المعمومػا، أو ن اػـ فحػص المعمومػا، المسػتوفرة مػف 
وا سترجاع عادة ما ينطػوي عمػى  0اجؿ اعادة تكسيراا والتحقؽ مف خكائكها مف حيث المحتوت والزماف والمكاف والحجـ 

ظ وا رنػػػاـ وا سػػػماء والتػػػواريخ والقػػػوانيف وا كػػػوا، وبيراػػػا مػػػػػف لشػػػكاؿ المعرفػػػة المختمكػػػة ) العتػػػـو اسػػػتعادة الكػػػور وا لكػػػا
  0(  120 ص  2004 

  -عادات الدراسة الخاطئة :
الدراسة كمكهـو عاـ تعني استخداـ الوظائؼ العقمية في تحكيؿ المعرفة   حيث تػدرس وتكحػص وتحمػؿ   كمػا تراجػ        

بػػاا   وتقػػرأ المػػادة وبقكػػد الػػتعمـ والتػػذكر وعنػػدما يػػتـ تحقيػػؽ تعمػػـ بيػػر فعػػاؿ او بيػػر ككػػوء باسػػتمرار  نقػػوؿ اف التكاكػػيؿ بانت
  0لدت الطكؿ عادا، خاطئة في الدراسة 

وأكار اشكاؿ الدراسة تكراران او الواجط البيتػي   حيػث يعطػي الطالػط واجبػان عميػ، اف يكممػ،   ويعتبػر الواجػط البيتػي        
بة لمكاير مف ا سر واحدان مف اكبػر مكػادر الكػداـ مػ  أبنػائهـ مػ  اننػا يجػط اف نعتبػرا مكافئػان لعمػؿ الراشػديف  حيػث بالنس

والمهػػـ اػػو القيػػاـ بالعمػػؿ باسػػتقاللية وينبغػػي تعمػػيـ   0تتكػػؽ مهػػارا، الػػتعمـ وعػػادا، العمػػؿ لػػديهـ فػػي تأديػػة المهمػػا، المختمكػػة
في المرحمة الاانوية حيث يتون  مػف الطمبػة لف يتحممػوا الجػزء األكبػر مػف  فشد ما يمكاألطكاؿ عادا، الدراسة الجيدة تكوف ا

الجهػد والتسػػا ؿ عػػف تطػوير تحكػػيمهـ الدراسػػي وعػف واجبػػاتهـ البيتيػػة   ا  انهػـ نػػد تنقكػػهـ الدافعيػة لمػػتعمـ والمعرفػػة لكيكيػػة 
، اػػي مسػػ ولية الطالػػط نبػػؿ كػػؿ شػػي   اذ يمكػػف اف الدراسػػة والواجبػػا، الدراسػػية التػػي تعطػػى فػػي لمبيػػ0الدراسػػة الكػػحيحة 

لتدخؿ األبويف الزائد في ذلؾ لف ي دي الى لعانة تطور مهارا، دراسية مستقمة لدت الطكؿ   كما اف ا بويف المذيف يحػأو ف 
ف حكر دراسة الطكؿ في البي، ند يمنعاف دوف نكد منهما تطور عػادا، دراسػة جيػدة لػدت طكمهمػا   ولػذلؾ ينبغػي اف يكػو 

مو ػػوع الواجبػػا، البيتيػػة مسػػألة بػػيف المعمػػـ والطكػػؿ   وا اتمػػاـ الزائػػد والتػػدخؿ المبػػالم بػػ، مػػف نبػػؿ األبػػويف نػػد ينطػػوي عمػػى 
تقميػػؿ نػػدرة الطكػػؿ عمػػى اف يعمػػؿ باسػػتقالؿ   كمػػا اف للحػػا  األبػػويف نػػد يػػ دي الػػى لدراؾ  الطكػػؿ بػػأف  ا شػػراؼ مػػف نػػبمهـ 

 0(60 ص2002 روري لمدراسة ) العميرة  
 -مظاىر عادات الدراسة الخاطئة: -

 -اف عادا، الدراسة الخاطئة ت دي في معظـ األحياف الى مايمي:
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 عؼ التحكيؿ حيث اف اداء الطمبة ذوي ال عؼ ألتحكيمي ادنى مف أدائهـ المتنبأ ب، سواء كاف ذلػؾ فػي اختبػارا،  -1
تبر  ػعيكا تحكػيميا اذا كػاف ادائػ، انػؿ مػف اداء الطمبػة فػي الذكاء او القدرا،   والقاعدة المتعارؼ عميها اي اف الطالط يع

 كك، وتكوف تونعات، متدنية.
 يتشت، انتبااهـ بسهولة. -2

   يكمموف واجباتهـ و يسممونها في مواعيداا. -3

 مهاراتهـ في القراءة  عيكة. -4

 -األسباب المحتممة لممشكمة:-
 عدم معرفة كيفية الدراسة: -1

األطكاؿ   يعرفوف كيؼ يدرسوف  ربما ألنهـ لـ يتعمموا مهارا، الدراسة مف نبؿ   او  ف عادا، الدراسػة لف كايرا مف      
(. أو 262 ص2002الخاطئة ند تكون، نتيجػة  سػتخدامهـ طرنػا تعممواػا مػف مكػادر متعػددة حػولهـ دوف عنايػة )العميػرة 

سػة الكػحيحة   ولكػنهـ لػـ يكهمواػا او لػـ يجػدوا لػديهـ الدافعيػة ند يكوف ا  ء الطمبة ند تعممػوا جػزءا يسػيرا مػف عػادا، الدرا
اػػػ  ء الطمبػػػة نػػػد تعممػػػوا اسػػػتخداـ المكتبػػػة او القػػػاموس أو كيكيػػػة نػػػراءة خارطػػػة أو رسػػػما  فالكافيػػػة لتطبيقهػػػا   او نػػػد   يكػػػو 

 تو يحيا أو جدو .
 :صعوبات التعمم -3

 -مي:مف األسباط التي ت دي للى كعوبا، في التعمـ ماي     
التخمػػػؼ العقمػػػي: حيػػػث يعتبػػػر لي شػػػكؿ مػػػف لشػػػكاؿ التخمػػػؼ العقمػػػي مػػػف األسػػػباط األساسػػػية لمشػػػكال، الدراسػػػة والػػػتعمـ  -

 الكحيحيف.
نقص القدرة عمى التعمـ: حيث أف كايرا مف المشكال، الكعمية التي تواج، التالميذ دوف أف يالحظ ذلػؾ اآلبػاء اػو  ػعؼ  -

نى عدـ نػدرة التمميػذ عمػى تنظػيـ المػدركا، او تكامػؿ اإلمكانػا، والػذي يمكػف اف يكػوف سػببا التالميذ في عممية القراءة   بمع
 مباشرا في مشكال، الدراسة التي تتطمط القراءة   وبالتالي التخمؼ في التحكيؿ الدراسي .

يجمسػوف دوف ينتج مف مشكال، ال بط السػموكي ا ػطرابا، فػي الػتعمـ   فا طكػاؿ الػذيف  -مشكال، ال بط السموكي : -
حراؾ و  يتجنبوف المشتتا، او الذيف يتكػرفوف بحػدة وعكػبية   يسػتطيعوف الدراسػة بكػرض اف مشػكال، ال ػبط السػموكي 
اػػػي مشػػػكال، ذا، اسػػػاس عكػػػبي  وبػػػذا يكػػػوف سػػػبط العػػػادا، الدراسػػػية الخاطئػػػة اػػػو خمػػػؿ فػػػي وظيكػػػة الجهػػػاز العكػػػبي 

ا يحػػدد سػػموكا، ال ػػبط السػػموكي ال ػػرورية لتحكػػيؿ المعمومػػا،)  المركػػزي  فالػػدماغ اػػو الػػذي يحػػدد وي ػػبط الػػتعمـ   كمػػ
Deese,1999,P.16 )0 

 -المشكالت النفسية: -3
 مف المشكال، النكسية التي يمكف اف ت دي الى كعوبا، في الدراسة اي :     

يػز وبالتػالي القػدرة عمػى التوتر الناتج مف الخالفا، ا سرية او الخالفا، م  الزمالء   ويػ دي ذلػؾ الػى كػعوبة فػي الترك -
 التعمـ.

 القمؽ والحزف وا  طراط. -

 أحالـ اليقظة والتعط واإلرااؽ. -

الخوؼ مف الكشؿ وا عتمادية والشعور بعدـ الككاءة   جمي  ذلؾ ي دي الى فقداف الرببػة فػي الدراسػة فتكػوف دراسػة بيػر  -
 فعالة.

 اتماـ الواجبا، بشكؿ تاـ.النزعة للى الكماؿ ت دي الى الميؿ لمتأجيؿ او عدـ  -
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الدراسػػػة السػػػيئة والواجػػػط البيتػػػي السػػػيء   نػػػد يسػػػتخدـ مػػػف نبػػػؿ التمميػػػذ كسػػػال   نػػػالؽ اآلبػػػاء عػػػف طريػػػؽ كاػػػرة ا سػػػئمة  -
 وا ستكسارا، التي يوجهها التمميذ ألسرت، بشأف الواجط ألبيتي.

العقػػػانير وخاكػػػة تمػػػؾ التػػػي ت خػػػذ مػػػف دوف الخمػػػوؿ والكسػػػؿ النػػػاتج عػػػف تعػػػاطي بعػػػض التالميػػػذ لػػػبعض انػػػواع ا دويػػػة و  -
 استشارة الطبيط المختص.

  -ثانيًا : دراسات سابقة :
  -دراسا، عربية : 

 (  1990دراسة ) الشناوي   عبد المنعـ وعبد اهلل سميماف 
الط ( طالبػػان تػػـ اختيػاراـ بطريقػػة عشػوائية مػػف طػػ 120حيػث اجريػػ، الدراسػة عمػػى عينػة مػػف طػػالط الجامعػة بمػػم عػدداـ ) 

   الكرنة الرابعة بكمية التربية جامعة المنكورة   وباستخداـ مقياس عادا، ا ستذكار وا تجااا، نحو الدراسة الذي كمم، 

Hoitzman  , Brown    ونػاـ بتعريبػػ، جػابر عبػػد الحميػد جػػابر وسػميماف الخ ػػري الشػيخ وبعػػد اف تػـ ا عتمػػاد عمػػى
م، الدراسػة الػى وجػود فػروؽ ذا، د لػة فػي عػادا، الطػالط فػي ا سػتذكار الدرجا، التحكيمية في بعض المقررا،   توك

 0(  1990) الشناوي   ي 0واتجاااتهـ نحو الدراسة ودرجاتهـ في التحكيؿ الدراسي 
  -دراسات اجنبية :  –ب 
 ( :   Ryan   1967دراسة ) رياف  -5

امػا بالنسػبة لمطػالط فقػد تػـ اسػتخداـ نيػاس  0الجػامعي حأوؿ الباحث نياس فعالية اإلسناد النكسػي فػي ناعػا، السػكف       
تانايرا، ا رشاد التعزيزي عمى سموكياتهـ وعاداتهـ المرتبطة بالنجا  الدراسي وا نجاز ا كاديمي   اي أف المتغيرا، التابعػة 

 0جػاز فػي تحكػيؿ المنػااج في اذا الدراسة ند تمام، بأساليط الدراسة الكعالة   واتجااػا، النجػا  الدراسػي والجػامعي وا ن
وتـ نياس المهارا، الدراسية بطريقة القياس القبمي والقياس البعػدي   و نػد تبػيف مػف نتػائج الدراسػة أف الطػالط فػي مجموعػة 
ا رشاد النكسػي نػد حكػمواعمى درجػا، مرتكعػة فػي نقػاط ا ختبػارا، أكاػر مػف الطػالط فػي المجموعػة ال ػابطة   ونػد تبػيف 

أف التاايرا، الهامة لمعالا لـ تتميز باختالؼ الجنس او بالمجػاؿ الرئيسػي لمطػالط او بػاختالؼ المرشػديف مف خالؿ النتائج 
  0في استخداـ تقنيا، ا رشاد أو تطبيقات، 

 (  Farmer  1975دراسة   ) فارمر   -3
 ػوان مرشػديف   وكػاف كػؿ ع 16أجرت فارمرن دراسة حوؿ ا رشاد المتخكص   ولقد تـ اختيار عينة عشوائية حجمهػا      

طالبػان نسػموا عمػى شػكؿ مجموعػا، اػي : مجموعػة  536اما عينة الطالط فقد بمم حجمهػا  0مرشد مرتبطان باربعة متعمميف 
 ابطة   ومجموعة كاف اتكالها بالمرشد عف طريؽ البريد   ومجموعة كاف ارتباطهـ بمعممهـ وكانوا يتكموف بالمرشد عػف 

ة كان، مرتبطة بالمعمـ والمرشد معػان   ونػد طبػؽ عمػى عينػة الدراسػة مقيػاس العػادا، وا تجااػا، طريؽ المعمميف   ومجموع
الدراسػية بطريقػػة القيػػاس القبمػػي والقيػػاس البعػػدي ونػػد اشػػارا، نتػائج الدراسػػة الػػى أف عػػادا، الدراسػػة يمكػػف اف تتغيػػر بواسػػطة 

المباشر  ؿشاد المتخكص في تغيير عادا، الدراسة با تكاا رشاد المتخكص ونتائج اذا الدراسة ت كد الدور الكعاؿ اإلر 
بالطمبة وعف طريؽ معمميهـ   كما أنها ت كدعمى أف تقديـ خدمة اإلرشاد   يقتكر عمى الطالط فقط ولكف يشمؿ المعممػيف 

 اي ان ويتعدت ذلؾ ليشمؿ ا سرة اي ان.
 ( Whyte2000دراسة ) وايت  -2
اػػػو التعػػػرؼ عمػػػى عػػػادا، الدراسػػػة لػػػدت اطكػػػاؿ الجاليػػػة الهنديػػػة ا مػػػريكييف )كتطبيقػػػا، كػػػاف الهػػػدؼ مػػػف اػػػذا الدراسػػػة    

طالبان   وند اشار، نتائج الدراسة الى اف الطالط البالغيف خكوكان الذكور منهـ  160لممرشديف النكسييف( بمم حجـ العينة 
وعادا، ا ستذكار لديهـ  ػعيكة ومتوا ػعة     وكذلؾ كان، مهارا، الدراسة لديهـ اتجااا، سمبية نحو مدارسهـ ومدرسيهـ
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ولذلؾ فاف المرشديف يمكنهـ اف يمعبوا دوران فعا ن وسبانان في تحسيف مهارا، وعادا، الدراسة لديهـ مف خػالؿ عمميػة ا رشػاد 
  0الكردي   وكذلؾ تحسيف اتجاااتهـ نحو الدراسة والمعمميف 

 Anna c0nstanina  2003دراسة أنًا كونستا نتينًا 

اار أساليط الدراسة وبرنامج مكهـو الذا، لػدت مجموعػة مػف طػالط جامعػة جنػوط كاليكورنيػا عمػى مهػارا، ا سػتذكاران       
ادف، اذا الدراسة الػى التعػرؼ عمػى بعػض العػادا، القرائيػة لػدت مجموعػة مػف الطػالط الجػامعيف عمػى تحكػيمهـ الدراسػي 

للػػى مجمػػوعتيف  المجموعػػة  ( طالبػػان تػػـ اختيػػاراـ عشػػوائيان  و  تقسػػيمهـ80) ومهػػارا، ا سػػتذكار عنػػداـ   وبمػػم حجػػـ العينػػة
األولػػى   تمقػػ، برنامجػػان يت ػػمف مهػػارا، ا سػػتذكار وبرنػػامج مكهػػـو الػػذا،   ونػػد اشػػتمؿ برنػػامج ا سػػتذكار لهػػذة المجموعػػة 

والقراءة الناندة  واشتمؿ برنامج مكهػـو عمى كيكية تنظيـ ون، ا ستذكار واعداد خطط الدراسة والتدريط عمى القراءة السريعة 
الػػذا، عمػػى نػػوة الشخكػػية والقػػدرة عمػػى التخطػػيط وا نجػػازا،   أمػػا المجموعػػة الاانيػػة فقػػد تػػـ تػػدريبها عمػػى برنػػامج مهػػارا، 
ا سػػتذكار   ونػػد أظهػػر، النتػػائج تكػػوؽ أفػػراد المجموعػػة األولػػى فػػي التحكػػيؿ الدراسػػي والمهػػارا، الدراسػػية األخػػرت   حيػػث 

 عط، نتائج أف ؿ مف افراد المجموعة الاانية الذيف تـ تعميمهـ مهارا، ا ستذكار فقط. أ

  -مناقشة الدراسات السابقة :
ذابػػ، جميػػ  الدراسػػا، السػػابقة المتعمقػػػة بمو ػػوع البحػػث الػػى اف عمميػػة المػػػذاكرة او ا سػػتذكار اػػي جػػوار العمميػػػة       

تػػائج مهمػػة مػػف الناحيػػة العالجيػػة ونػػد اسػػتكاد الباحػػث مػػف تمػػؾ الدراسػػا، فػػي التعميميػػة والتحكػػيؿ الدراسػػي   وتوكػػم، الػػى ن
 تعميؽ ر يت، النظرية والعممية في كيابة مشكمة الدراسة الحالية   وكذلؾ في كيابة ااداف، وتكسير نتائج، . 

 -األىداف : -1
في دراستها لمو وع أساليط المذاكرة تباين، أاداؼ الدراسا، السابقة التي عر ، مف حيث ا سموط الذي اعتمدت،       

( الػى التعػرؼ عمػى عػادا، الطػالط فػي ا سػتذكار واتجااػاتهـ نحػو الدراسػة 1990حيث ادف، دراسة ) الشناوي   سميماف 
( الى نياس فعالية اإلرشاد النكسي   Ryan 1967وعالنة ذلؾ بدرجاتهـ في التحكيؿ الدراسي   بينما ادف، دراسة ) رياف 

السػػكف الجػػامعي فػػي التػػااير عمػػى التحكػػيؿ الدراسػػي لمطػػالط   وكػػذلؾ نيػػاس تػػاايرا، ا رشػػاد التعزيػػزي عمػػى فػػي ناعػػا، 
( الػػى  Farmer 1975سػػموكياتهـ وعاداتػػ، المرتبطػػة بالنجػػا  الدراسػػي وا نجػػاز ا كػػاديمي  بينمػػا اػػدف، دراسػػة ) فػػارمر 

ف يتمقوف برامج ا رشاد المتخكص   في حيف اػدف، دراسػة التعرؼ عمى تااير المرشد عمى مهارا، الدراسة لدت طمبة الذي
( الػى التعػرؼ عمػى عػادا، الدراسػة لػدت اطكػاؿ الجاليػة الهنديػة ا مػريكييف ) كتطبيقػا، لممرشػديف  Whyte 2000) وايػ، 

ا، ( الػػى التعػػرؼ عمػػى ااػػر بعػػض العػػادAnna Constantina 2003النكسػػييف (   بينمػػا اػػدف، دراسػػة ) انػػا كونسػػتانتينا 
القرائية لدت مجموعة مف الطالط الجامعييف عمى تحكيمهـ الدراسي ومهارا، ا ستذكار   بينما ادف، الدراسػة الحاليػة الػى 
التعرؼ عمػى أسػاليط المػذاكرة الكػحيحة والخاطئػة الشػائعة لػدت طػالط كميػة التربيػة األساسػية وكػذلؾ التعػرؼ عمػى الكػروؽ 

 ا بيف التخككا، العممية وا نسانية في أساليط المذاكرة .فيما بيف الذكور ةا ناث   والكروؽ م
 

 -العينــــــــــة:

اف عدد افراد العينة وحجمها وجنسها يتحدد في  وء ااداؼ البحث وطبيعػة المجتمػ  المبحػوث والمتغيػرا، الخا ػعة       
( طالبػػان كمػػا فػػي دراسػػة ) انػػا  80يف ) لمبحػػث  وب ػػوء ذلػػؾ فػػاف أفػػراد العينػػة فػػي الدراسػػا، السػػابقة تراوحػػ، اعػػداداـ مػػا بػػ

( 100( بينمػػا بمػم عػدد افػػراد الدراسػة الحاليػة عمػػى )  Farmer 1975( طالبػان كمػا فػي دراسػػة ) فػارمر  536( و) 2003
( .اما عػدد افػراد العينػة 1975( مرشدان تربويان في دراسة ) فارمر  16طالط  وطالبة   كذلؾ تـ اختيار عينة عشوائية مف ) 

 ( طالط وطالبة مف كمية التربية األساسية .200الدراسة الحالية فهو )في 
  -األدوات:
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لقد تباين، الدراسا، السابقة في استخدامها لالدوا، التي جمع، مف خاللها البيانا،   فقد استخدم، دراسة )الشناوي       
اـ بتعريبػػةجابر عبػػد الحميػػد جػػابر وسػػميماف ( مقيػػاس عػػادا، ا سػػتذكار وا تجااػػا، نحػػو الدراسػػة الػػذي نػػ 1990  سػػميماف 

( تـ استخداـ القياسا، القبمية والبعدية لتحديد المهػارا، الدراسػية  فػراد  Ryan1967الخ ري الشيخ   وفي دراسة   )رياف 
 ( طبػؽ مقيػاس العػادا، وا تجااػا، الدراسػية بطريقػة القيػاس القبمػي  Farmer 1975عينػة البحػث   وفػي دراسػة ) فػارمر 
( نػػػوع ا داة المسػػػتخدمة فػػػي البحػػػث فػػػي حػػػيف اعتمػػػد، دراسػػػة  ) انػػػا  Whyte 2000والبعػػػدي   ولػػػـ تذكردراسػػػة) وايػػػ، 

( عمػػى تطبيػػؽ برنػػامجيف تػػػدريبييف عمػػى افػػراد عينػػة البحػػث احػػداما لمهػػػارا، Anna Constantina 2003كونسػػتانتينا 
حالية فقد اعتمد، عمى استخداـ ا ستبياف كػاداة لمحكػوؿ عمػى ا ستذكار  وا خر او برنامج مكهـو الذا،   اما الدراسة ال

 البيانا، مف افراد عينة البحث . 
  -: الوسائل اإلحصائية -4

أاػداؼ البحػث اػذة الدراسػا،   لقد تباين، الدراسا، السابقة في استخدامها لموسػائؿ اإلحكػائية وذلػؾ نتيجػة  خػتالؼ      
( نػػد اسػػتخدم، مربػػ  كػػاي لمحكػػوؿ عمػػى النتػػائج   واسػػتخدم، دراسػػة )ريػػاف  1990فػػنالحظ اف دراسػػة )الشػػناوي  سػػميماف 

Ryan1967  ( ا ختبػار التػائي كوسػيمة لحكػائية لمحكػوؿ عمػى البيانػا،   واسػتخدم، دراسػة ) فػارمرFarmer 1975  )
( Whyte 2000وايػػ،  كػػذلؾ ا ختبػػار التػػائي لعينتػػيف مسػػتقمتيف كوسػػيمة فػػي الحكػػوؿ عمػػى البيانػػا،   ولػػـ تػػذكر دراسػػة )

( Anna Constantine 2003( نػػوع الوسػػيمة المسػػتخدمة  واسػػتخدم،  دراسػػة ) انػػا كونسػػتانتينا Whyte 2000)وايػػ، 
 ا ختبار التائي  يجاد الكروؽ بيف متوسطا، افراد عينة البحث .

  
 الفصل الثالث

 منيجية البحث واجراءتو 
  -أواًل : منيج البحث :

المنهج الوككي في الدراسة الحالية   اذ يعد مف أكار منااج البحث العمميػة شػيوعان وانتشػاران فػي البحػوث اتب  الباحث       
التربوية والنكسية  ألن، يقـو بالتشخيص العممي لظاارة مأولمتبكير بها كميان برموز لغوية وريا ية . ) داود  عبػد الػرحمف   

 يعة البحث الحالي . ( وكذلؾ لتناسط اذا المنهج م  طب159  ص  1990
  -ثانيًا : اجراءات البحث :  
 Population of researchمجتمع البحث   -5

يقكػػػد بمجتمػػػ  البحػػػث جميػػػ  ا فػػػراد او ا شػػػخاص أو ا شػػػياء الػػػذيف يشػػػكموف مو ػػػوع مشػػػكمة البحػػػث )عيػػػداف و خػػػروف     
 (.2009/ 2008ي جامعة بابؿ لمعاـ الدراسي ( ويتحدد مجتم  البحث الحالي بطمبة كمية التربية األساسية ف76  ص1996

 The Sample of the researchعينة البحث  -3 

يقكػد بعينػػةالبحث مجموعػة جزئيػػة مػف المجتمػػ  الػذي تجػػري عميػ، الدراسػػة يختاراػا الباحػػث  جػراء دراسػػت، عميهػا وفػػؽ      
 . (  83 – 82 ص  1989نواعد خاكة وتكوف ممامة لذلؾ المجتم  ) ابو عالـ  

ناـ الباحث باختيار عينة عشوائية مف المجتم  الكمي لطمبة كمية التربيػة األساسػية فػي نسػمي التػاريخ والعمػـو العامػة اذ      
( طالػػط وطالبػػة فػػي نسػػـ 50( طالػػط وطالبػػة فػػي نسػػـ التػػاريخ و)50( طالػػط وطالبػػة بوانػػ  )100بمػػم مجمػػوع اػػذا العينػػة )
 (1العمـو العامة   والجدوؿ )

 ( عينة البحث األساسية موزعة بالتساوي عمى الجنس والقسـ 1لؾ الجدوؿ )يو ح ذ 
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 المجموع العدد الكمي  الجنس القسـ
 اناث ذكور

 511 11 31 31 التاريخ
 511 11 3 1 31 العموم العامة

 
   Research toolاداة البحث 

  -ا ستبياف ا ستطالعي : -أ

( طالبػػان 50سػػتبياف اسػػتطالعي ( لمجموعػػة مػػف الطمبػػة فػػي كػػال القسػػميف بمػػم عػػدداـ )نػػاـ الباحػػث بتوجيػػ، سػػ اؿ مكتػػو ) ا  
( طالبػػػانفي كػػػؿ نسػػػـ واػػػـ خػػػارا عينػػػة البحػػػث األساسػػػية   وذلػػػؾ لمعرفػػػة ااػػػـ أسػػػاليط المػػػذاكرة الخاطئػػػة 25وطالبػػػة بوانػػػ  )

 (.1والكحيحة الشائعة لدت طمبة كمية التربية األساسية   انظر الممحؽ )
 -ان المغمق :االستبي  -ب
بعػػػد اسػػػترجاع الباحػػػث إلجابػػػا، الطمبػػػة حػػػوؿ السػػػ اؿ ا سػػػتطالعي المكتػػػو    نػػػاـ الباحػػػث بجمػػػ  اإلجابػػػا، ) أسػػػاليط      

المذاكرة ( وتوحيداا وكيابتها عمى شكؿ فقرا، وبعد ا طػالع عمػى التػراكـ المعرفػي فػي مجػاؿ مو ػوع البحػث وا سػتعانة 
( فقػػرة 40نػػة وبعػػد اسػػتكماؿ جمػػ  الكقػػرا، بمػػم مجمػػوع الكقػػرا، ) أسػػاليط المػػذاكرة ( ) بػػبعض المكػػادر والمراجػػ  ذا، العال

 يجيػػػػط عنهػػػػا أفػػػػراد العينػػػػة بكتابػػػػة مايعتقدونػػػػ، انػػػػ، ينطبػػػػؽ عمػػػػيهـ فيمػػػػا يتبعونػػػػ، مػػػػف أسػػػػاليط أانػػػػاء مػػػػذاكرتهـ لدروسػػػػهـ )ا 
 0( 2نظرممحؽ

  -صدق االستبيان : -ج
  1985قػػػدوراا اف تقػػػيس الجانػػػط الػػػذي و ػػػع، مػػػف اجػػػؿ نياسػػػ، )عيسػػػوي  تكػػػوف اداة البحػػػث كػػػادنة   اذا كػػػاف بم     
( مػػف خػػالؿ عػػرض ا سػػتبياف عمػػى مجموعػػة مػػف   face validity( لػػذلؾ اسػػتخدـ الباحػػث الكػػدؽ الظػػااري ) 45ص

المحكمػػيف والخبػػراء فػػي مجػػاؿ التربيػػة وعمػػـ الػػنكس لمتأكػػد مػػف مػػدت كػػالحية الكقػػرا، مػػف حيػػث الكػػيابة والو ػػو  ومػػدت 
حيتها لقيػػاس ماو ػػع، لقياسػػ،   اذ أف اف ػػؿ طريقػػة لمتاكػػد مػػف الكػػدؽ الظػػااري اػػو اف يقػػـو عػػدد مػػف المختكػػيف كػػال

 ( Adams, 1964 P556بتقريرمدت تمايؿ الكقرا، لما يراد نياس، )
قرا، التي %( فأكار مف ارئهـ   واستبعاد الك80وابدت المختكوف  را اـ   وتـ تابي، الكقرا، التي حكم، عمى نسبة )    

%( لػذلؾ 80حكم، عمى ادنى مف ذلؾ   وفي  وء ذلؾ وجد الباحث أف جمي  الكقرا، ند حكم، عمى أكار مػف نسػبة )
  0( 3( فقرة بكيغتها النهائية ) انظر الممحؽ 40فاف اذا الكقرا، بقي، كما اي وعدداا )

 
  -ثبات االستبيان : -د

( عمػى مجموعػة مػف   Test- retestالبحػث عمػى طريقػة اعػادة ا ختبػار ) اعتمد الباحػث فػي ايجػاد معامػؿ ابػا، اداة      
( طالبانوطالبػػة مػػف نسػػـ العمػػػـو 20( طالبػػان وطالبػػة مػػف نسػػـ التػػاريخ   و)20( طالبػػان وطالبػػة وبوانػػ  )40الطمبػػة  وعػػدداـ )

( Adams 1964اذ تشػير ادمػز  ) العامة  وند كان، المدة بيف التطبيؽ األوؿ لػالداة   والتطبيػؽ الاػاني لهػا ) اسػبوعاف (  
الػػػػى اف الكتػػػػرة الزمنيػػػػة بػػػػيف التطبيػػػػؽ األوؿ لػػػػالداة   والتطبيػػػػؽ الاػػػػاني لهػػػػا يجػػػػط اف  تتجػػػػاوز اسػػػػبوعيف او االاػػػػة اسػػػػابي   

(Adams 1964, P85 )  بعداا ناـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسػوف   يجػاد العالنػة بػيف درجػا، التطبيػؽ األوؿ  
اػاني   اذ أف اػػذا المعامػؿ اػو أكاػػر معػامال، ا رتبػػاط دنػة وشػيوعان   ونػػد بمػم معامػؿ ا رتبػػاط لابػا، ا سػػتبياف والتطبيػؽ ال

 ( ويعد اذا المعامؿ مقبوؿ عند مقارنتة بمعايير معامال، الابا، في األديبا، والدراسا، السابقة.0و 85او )
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  -التطبيق النيائي : -4
( طالػط وطالبػة فػي نسػمي التػاريخ والعمػـو العامػة 100ى عينػة البحػث األساسػية البالغػة ) وزع الباحث ا ستبياف عمػ       

في كمية الترية األساسية   وبعد استرجاع ا ستمارا، بأكممها   ناـ الباحث بتحميؿ ا ستجابا، مػف خػالؿ اسػتعماؿ الوسػائؿ 
 . حيحة الشائعة لدت طمبة كمية التربية األساسيةاإلحكائية المناسبة وذلؾ لمتعرؼ عمى أساليط المذاكرة الخاطئة والك

 لمعالجة البيانات إحصائيًا استخدم الباحث الوسائل اآلتية :11الوسائل اإلحصائية  - 1
  0النسبة المئوية  ستخراا الكدؽ الظااري  -1
  0معامؿ ارتباط  بيرسوف إليجاد معامؿ الابا، بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الااني  -2
  0رب  كاي لمتعرؼ عمى معنوية الكروؽ في تكرار أساليط المذاكرة م -3
 

 الفصل الرابع 
 عرض النتائج وتفسيرىا 

  -أواًل عرض وتحميل النتائج :
  -بعد جم  البيانا، وتكريغها وتحميمها لحكائيا تـ التوكؿ للى النتائج التالية :     

 اليدف األول
  -الشائعة وفقًا لما يمي :أساليب المذاكرة  -أ

 (3جدول رقم )
 يبين أساليب المذاكرة االيجابية الشائعة لدى عينة البحث ونسبيا المئوية

 النسبة المئوية األسموب ت
 %1..9  1يفضمون المذاكرة في جو ىادي 5
 %94.4  1يتفحصون المادة قبل مذاكرتيا  3
 %..95  1يجيدون التركيز في المحاضرة  2
 %91.5 1ذون فترات راحة في أوقات الدراسة يأخ 4
 %91.5 يستحضرون إلقاء المعمم ومعموماتو إثناء المذاكرة  1
 %...6   1ال يسألون المدرسين بعد االمتحان .
 %...6  1يذاكرون عمى انفراد  6
 %...6  1يستعينون بأسئمة سابقة في بداية المذاكرة  9
 %..65 و يجيزون المكان الذي يذاكرون في 8

 %6...   1يقرؤون كتب أخرى غير المنيج 51
 %1... يقومون بوضع ممخصات لبعض المحاضرات بأسموب خاص  55
 %2.9.  1يعتمدون عمى االستماع بالتدوين  53
 %19.8  1الوضع الذي يذاكرون فيو جالسين 52
 %6..1  1يبدؤون بالمواد المعتمدة عمى الفيم  54
 %12.3  1عالية  يدرسون في إضاءة 51
 %49.3  1استيعابيم سريع لما يقومون بقراءتو  .5
 %9..4 1أوقات المذاكرة المفضمة لدييم صباحًا  56
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 %44.6  1اليسألون اآلخرين بعد االمتحان  59
 %44.6  1اليسيرون إثناء المذاكرة  58
 %44.1 1اليشعرون بالممل عند إقباليم عمى المذاكرة  31
 %42.2  1لمادة المقررة كميا يدرسون ا 35
 %42.2  1اليزداد تنأوليم لممنبيات إثناء المذاكرة  33
 %45.5  1اليسألون الطمبة بعد االمتحان  32
 %45.5  1اليرجعون األسئمة بعد الخروج من االمتحان   34
 %28   1يدرسون في غرفة مستقمة  31
 %8..2  1يذاكرون المحاضرات األولى  .3
 %3..2  1نعون جدول أسبوعي يص  36
 %24 1التسيطر عمييم أحالم اليقظة أثناء المذاكرة  39
 %25.8  1يفضمون المواد التي تحتاج الى مجيود اكبر  38
 %36.6  1اليغمب عمييم النوم أثناء المذاكرة  21
 %36.6  1يذاكرون دروسيم بطريقة أخرى  25
 %3..3 1يقومون بوضع اسئمة أثناء المذاكرة  23
 %34.9  1اليفكرون في حياتيم العائمية أثناء المذاكرة    22
 %34.9 1تظل شييتيم لالكل عمى وضعيا المعتاد أثناء المذاكرة  24
 %58.8  1يضعون جدول يومي  21
 %2..5  1التؤثر عالقة المدرس بمذاكرة مادتيم  .2
 %54.8  1اليقومون بمراجعة سريعة قبل دخول االمتحان   26
 %8.8  1اليستخدمون طريقة التخمين في المذاكرة  29
 %8.3  1يعتمدون عمى تكرار المعمومات اثناء المذاكرة  28
 %1.6  1يستغرقون ساعتين في دراسة المادة الواحدة  41
 %3.9  1يستغرقون وقت الراحة ساعة واحدة  45
 %3.5 يستغرقون ساعة واحدة في دراسة المادة الواحدة  43

 
 

 -اليدف الثاني:  -ب   
  -أساليب المذاكرة السمبية الشائعة وفقًا لما يمي:       

 النسبة المئوية األسموب                  ت
 %91.5 1بمراجعة قبل دخوليم إلى االمتحان  نيقيمو 5
 %92.6  1تؤثر فييم عالقة المدرس في مذاكرة مادتيم  3
 %69.5  1اليضعون جدول يومي  2
 %61.3  1يفكرون في حياتيم العائمية إثناء المذاكرة  4
 %62.9  1اليقومون بوضع أسئمة إثناء المذاكرة   1
 %63.2 يغمب عمييم النوم إثناء المذاكرة  .
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 %9.5. 1يعتمدون عمى المواد السيمة   6
 %6.4.  1اليضعون جدول زمني منظم لما سيتم مذاكرتو  9
 %1... 1قظة إثناء المذاكرة تسيطر عمييم أحالم الي 8

 %441.   1تزيد شييتيم لألكل إثناء المذاكرة  51
 %2.9. 1اليضعون جدول أسبوعي  55
 %2.5. 1اليذكرون من المحاضرات األولى  53
 %5.6.  1يستخدمون طريقة التخمين أحيانا في المذاكرة  52
 .%5. 1يدرسون في اليواء الطمق  54
 %19.8 1متحان بعد خروجيم من االمتحان يراجعون أسئمة اال 51
 %19.8  1يسألون الطمبة بعد االمتحان  .5
 %6..1  1يزداد تنأوليم لممنبيات إثناء المذاكرة  56

 %1..1  1يشعرون بالممل عند إقباليم عمى المذاكرة   59
 %12.2 1يسيرون كثيرا إثناء المذاكرة  58
 %12.3  1يسألون اآلخرين بعد االمتحان  31
 %49.8  1يدرسون مايسمح بو الوقت لممادة المقررة  35
 %45.5 1يبدؤون بالمواد المعتمدة عمى الحفظ  33
 %28.6  1استيعابيم بطيء لما يقومون بقراءتو  32
 %24.9   1يذاكرون دروسيم صمتاً  34
 %2942 1يذاكرون دروسيم جيدًا  31
 %  24  1يعتمدون عمى االستماع  .3
 %22.2 1يقومون بوضع ممخصات لبعض المحاضرات بأسموبيم الخاصال 36
 %25.8 1الييتمون باإلضاءة عند المذاكرة 39
 %25.3 1أوقات المذاكرة المفضمة لدييم ليالً  38
 %39.4 1اليقرؤون كتب أخرى غير المنيج 21
 %39.4 1اليجيزون المكان الذي يذاكرون فيو 25

 %39.4 1في المذاكرة يستخدمون طريقة التخمين  23
 %32.4 1يستعينون بأسئمة سابقة في بداية المذاكرة  22
 %32.4 1يذاكرون مع الزمالء  24
 %..31 1أوقات المذاكرة المفضمة لدييم ظيراً  21
 %58.8 1اليستحضرون إلقاء المعمم ومعموماتو إثناء المذاكرة  .2
 %58.8 1يسألون المدرس بعد االمتحان  26
 %58.5 1مون المذاكرة بجانب الراديو أو المسجل يفض 29
 %59.4 1يستمرون حتى ينتيون من الدروس  28
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 %..51 1اليحسنون التركيز في المحاضرة  41
 %54.3 1يفضمون المذاكرة بجانب التمفزيون 45
 %52.1 1الوضع الذي يذاكر فيو متكيء 43
 %52.1 1اليتفحصون المادة قبل مذاكرتيم  42
ًً ال 44  %53.9 1وضع الذي يذاكر فيو واقفًا
 %53.5 1يفضمون الجو الدراسي المفعم بالحركة أثناء المذاكرة 41
 %55.2 1يدرسون في إضاءة خفيفة .4
 %55.2 1يستغرقون ثالث ساعات في دراسة المادة الواحدة 46
 %8.8 1الوضع الذي يذاكر فيو مستمقياً  49
 %8.3 1إثناء المذاكرة اليعتمدون عمى تكرار المعمومات 48
 %6.9 1يدرسون جزء من المادة المقررة 11
 %2.4 1يستغرقون أربع ساعات في دراسة المادة الواحدة 15
 %4.2 1يستغرقون أربع ساعات في دراسة المادة الواحدة 13
 %2.4 1يستغرقون خمس ساعات في دراسة المادة الواحدة  12
 %3.5 1مادة الواحدة يستغرقون ست ساعات في دراسة ال 14
 %5.4 1يستغرقون ثماني ساعات في دراسة المادة الواحدة  11
 %1.6 يستغرقون سبع ساعات في دراسة المادة الواحدة . .1
 %1.6 1يستغرق وقت الواحدة ثالث ساعات  16

 
 -اليدف الثالث :

 -: التعرف عمى الفروق فيما بين الذكور واالناث في أساليب المذاكرة      

 (   2جدول رقم )   
 يوضح الفرق بين الذكور واالناث في اعتمادىم في أسموب القراءة

 المجموع ال نعم 
 %511 %93 %59 ذكور
 %511 %5. %28 إناث

 %511 %4. %.2 المجموع
 1.115مستوى = ددالة عن 5درجة الحرية=  1..2= 3  كا
 

(  بدرجػة حريػػة واحػػدة   ممػػا يػػدؿ 0.001واػػي دالػػة عنػػد مسػػتوت ) 10.16= 2يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف نيمػة ؾ      
% مف الذكور 64عمى وجود فروؽ دالة لحكائيا في استخدـ أسموط المذاكرة   وبمالحظة نسط الذكور وا ناث نالحظ أف 

كمػي نالحػظ % مف اإلناث يعتمدف عمى ا ستماع بالتدويف ومف خاليا المجموع ال71يعتمدوف عمى ا ستماع   في حيف أف 
 0% مف لفراد العينة يدعموف استماع الدروس حيث ان، األسموط الشائ  في المذاكرة 66اف 
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  -الخالصة:
الذكور أكار اعتمادان عمى ا ستماع   في حيف لف اإلنػاث أكاػر اعتمػادان عمػى التػدويف بجانػط ا سػتماع   فػي حػيف لف      

  0ستماعاإلناث أكار اعتمادان عمى التدويف بجانط ا 
 (  4جدول رقم )  

 يوضح الفروق بين الذكور واإلناث في وضع جدول زمني منظم لما سيتم مذاكرتو
 المجموع ال نعم 

 %511 %.9 %54 ذكور 
 %511 %4. %.2 إناث

 %511 %6. %22 المجموع
 

 1.12وى :دالة عند مست                              5درجة الحرية =            4.36= 3كا
 

مما يـدل عمـى وجـود فـروق بـين الـذكور  1.12وىي دالة عند مستوى  4.36=  3يتبين من الجدول السابق إن قيمة كا
% مـن اإلنـاث 4.% مـن الـذكور    و .9واالناث في وضع جدول زمني منظم لممذاكرة ، ومن خـالل النسـب نالحـظ أن 

  1ة اليصنعون جدول زمني لممذاكرة %من أفراد العين6.يصنعون جدول زمني لممذاكرة ، وان 
  1اإلناث يضعن جدول لممذاكرة أكثر من الذكور   -الخالصة :

 ( 1جدول رقم ) 
 يوضح الفرق بين الذكور واالناث في وضع جدول أسبوعي لممذاكرة

 المجموع  ال  نعم  
 %511 %93 %59 ذكور
 %511 %5. %28 إناث

 %511 %4. %.2 المجموع 
 1.11دالة عند مستوى :                        5درجة الحرية =                           3كا 

سػػما يػػدؿ عمػػى أف انػػاؾ 1بدرجػػة حريػػة =  0.05واػػي دالػػة عنػػد مسػػتوت  3.65=  2يبػػيف الجػػدوؿ السػػابؽ أف نيمػػة كػػا    
ث ي عف جػدوؿ أسػبوعي   %مف اإلنا39فروؽ بيف الذكور وا ناث في و   جدوؿ أسبوعي لكالح اإلناث   فنالحظ أف 

% فقػػط مػػف الػػذكور جػػدوؿ أسػػبوعي   وبػػالنظر للػػى النسػػبة العامػػة نالحػػظ أف الغالبيػػة يكػػنعوف جػػدوؿ 18فػػي حػػيف ي ػػ  
 0%64أسبوعي لممذاكرة وبمغ، نسبتهـ 

  0اإلناث متقدما، عمى الذكور في و   جدوؿ أسبوعي لممذاكرة       -الخالصة:
 (  .جدول رقم ) 

 زمن المذاكرة بين الذكور واالناثيوضح الفرق في 
 المجموع طويؿ نكير 

 %100 %59 %41 ذكور 
 %100 %84 %16 لناث

 %100 %80 %20 المجموع 
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 0.00درجة عند مستوت =               1درجة الحرية =                    2كا 
 0.00واي دالة عند مستوت  7.25=  2يبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نيمة كا

مما يدؿ عمى وجػود فػروؽ ذا، د لػة لحكػائية بػيف الػذكور وا نػاث فػي الػزمف الػذي تسػتغرن، المػذاكرة   وبػالنظر للػى      
% مف اإلناث يستغرنف ونتان طويالن في 84% مف الذكور يستغرنوف ونتان طويالن   في حيف أف 59النسط المقابمة نالحظ أف 

  0تان أطوؿ في المذاكرة المذاكرة مما يدؿ عمى أف اإلناث يستغرؽ ون
  0% مف أفراد العينة يستغرنوف ونتا طويالن في المذاكرة 80وبالنظر للى النسبة العامة نالحظ أف      

  0اإلناث يستغرنف زمنا أطوؿ في المذاكرة مف الذكور  -الخالصة :
 ( 6جدول رقم )  

 1يوضح الفرق بين الذكور واالناث في تفضيل نوع المذاكرة 
 المجموع ااد  بالحركة مكعـ 

 %100 %100 ككر % ذكور 
 %100 %86 %14 لناث

 %100 %88 %12 المجموع 
 0.05دالة عند مستوت                       2درجة الحرية =           3.57= 2كا 
 2ة فقد كان، نيمة كايتبيف مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة لحكائيا بيف الذكور وا ناث في تككيؿ جو الدراس        

% 86( فنالحظ أف جمي  الذكور يك موف المذاكرة فػي جػو اػاد  و0.05( عند مستوت د لة ) 2وبدرجة حرية ) 3.57= 
 % يك موف الجو الهادي88% منهف يك مف الجو المكعـ بالحركة   و 14مف اإلناث يك مف المذاكرة في اذا الجو   و 

 -:الخالصة
  0الن لمجو الهاد  لاناء المذاكرة مف اإلناث الذكور أكار تك ي      

 0الذكور أكار اعتمادان عمى ا ستماع مف اإلناث  -5
 اإلناث أكار اعتمادان عمى أسموط تدويف المعموما، بجانط ا ستماع مف الذكور  -2
  0نسبة اإلناث الالتي ي عف جدوؿ لممذاكرة أعمى مف نسبة الذكور  -3
  0أطوؿ في المذاكرة مف الذكور  اإلناث يستغرنف زمنان  -4
 0جمي  الذكور يك موف المذاكرة في جو ااد  في حيف أف بالبية اإلناث يك مف ذلؾ  -5
 

  -اليدف الرابع:
 )) التعرؼ عمى الكروؽ مابيف التخككا، العممية واإلنسانية ((

فػي أسػاليط المػذاكرة نػاـ الباحػث بإتبػاع  لتحقيؽ الهدؼ الخاص بمعرفة الكروؽ مػابيف التخككػا، العمميػة واإلنسػانية      
واسػػتخداـ نكػػس الوسػػائؿ والخطػػوا، التػػي تػػـ لتباعهػػا عنػػد اسػػتخراا الكػػروؽ مػػابيف الػػذكور واإلنػػاث  والجػػدوؿ التػػالي تو ػػح 

  0ذلؾ
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 ( 9جدول رقم ) 
 يو ح الكرؽ بيف طمبة التخككا، العممية واإلنسانية في تك يؿ المواد

                                                                                                                                     
 المجموع مواد سيمة مواد تحتاج لمجيود اكبر 

 %511 %66 %32 أنساني
 %511 %.1 %45 عممي

 %511 %9. %23 المجموع
 1.13داللة عند مستوى :           5=  درجة الحرية                 1.34=  3كا 

 
( ممػا ي كػد عمػى وجػود 1بدرجػة حريػة ) 0.02واي دالة عند مستوت  5.24=  2يتبيف مف الجدوؿ السابؽ لف نيمة كا     

% مػػف التخككػػا، 23فػػروؽ مػػابيف التخككػػا، اإلنسػػانية والعمميػػة فػػي تك ػػيؿ المػػواد   وبػػالنظر للػػى النسػػط نالحػػظ لف 
% مػػف التخككػػا، العمميػػة يك ػػموف اػػذا المػػواد 41وف المػػواد التػػي تحتػػاا للػػى مجهػػود كبيػػر فػػي حػػيف لف اإلنسػػانية يك ػػم

  0وبالنظر للى النسط العممية نالحظ أف بالبية لفراد العينة تك ؿ المواد السهمة 
 0التخككا، اإلنسانية أكار تك يالن لممواد السهمة مف التخككا، العممية  -الخالصة :

 (  8 جدول الفرق )
 يوضح الفرق بين التخصصات اإلنسانية والعممية في السير إثناء المذاكرة

 المجموع ال نعم 
 %511 %12 %46 أنساني
 %511 %26 %2. عممي

 %511 %41 %11 المجموع 
 1.11دالة عند مستوى :            5درجة الحرية =               .2.6= 3كا 
مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذا، د لػة  0.05واي دالة عند مستوت  3.76=  2ف نيمة كايتبيف مف الجدوؿ السابؽ أ       

لحكائية مابيف التخككػا، اإلنسػانية والعمميػة فػي السػهر لانػاء المػذاكرة   ومػف خػالؿ مالحظػة النسػط المئويػة نالحػظ أف 
%   47إلنسػػانية والتػػي بمغػػ، % مػػف عينػػة الدراسػػة العمميػػة تسػػهر أانػػاء المػػذاكرة واػػي أكاػػر مػػف نسػػبة التخككػػا، ا63

 %55ونالحظ أف النسبة العامة لمسهر لاناء المذاكرة ند بمغ، 
  -الخالكة :

 0التخككا، العممية تسهر لاناء المذاكرة أكار مف التخككا، اإلنسانية    
 ( 51جدول رقم )  

 يوضح الفرق بين التخصصات اإلنسانية والتطبيقية في وضع جدول لممذاكرة
 لمجموعا   نعـ 

 %100 %87 %13 أنساني
 %100 %73 %27 عممي

 %100 %80 %20 المجموع 
  0.03دالة عند مستوت :                        1درجة الحرية =          4.28= 2كا 
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ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ ذا، د لػة  0.03واي دالة عند مستوت  4.28= 2يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نيمة كا       
% مػػػػف 27يف التخككػػػػا، اإلنسػػػػانية  والعمميػػػػة فػػػػي و ػػػػ  جػػػػدوؿ زمنػػػػي لممػػػػذاكرة   ونالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ النسػػػػط أف بػػػػ

% مف التخككػا، اإلنسػانية فقػط ي ػعوف جػدو ن زمنيػان 13التخككا، العممية ت   جدوؿ زمني لممذاكرة   في حيف أف 
  0رة % فقط مف العينة ي عوف جدو ن لممذاك20ويتبيف مف النسط العامة أف 

 0التخككا، العممية ي عوف جدو ن زمنيان أكار مف التخككا، اإلنسانية   -الخالصة :
 

 (55جدول رقم ) 
 يوضح الفرق بين التخصصات اإلنسانية والتطبيقية في تفضيل المواد

 المجموع الحكظ الكهـ 
 %100 %53 %47 أنساني
 %100 %30 %70 عممي

 %100 %41 %59 المجموع
 0.00دالة عند مستوت :                          1درجة الحرية =                     6.88= 3كا

ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ مػابيف  0.00واػي  دالػة عنػد  مسػتوت  7.88=  2يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نيمػة كػا       
البيػػة طمبػػة التخككػػا، اإلنسػػانية التخككػػا، اإلنسػػانية والتطبيقيػػة فػػي تك ػػيؿ المػػواد   ومػػف خػػالؿ النسػػط نالحػػظ لف ب

%   فػػي حػيف أف بالبيػػة طمبػػة التخككػػا، العمميػػة يك ػػموف المػػواد التػػي 53يك ػموف المػػواد المعتمػػدة عمػػى الحكػػظ وبنسػػبة 
 0% 59%   والغالبية العامة تك ؿ مواد الكهـ وبنسبة 70تعتمد عمى الكهـ وبنسبة 

  0طمبة التخككا، اإلنسانية يك موف مواد الحكظ  0د الكهـ طمبة التخككا، العممية يك موف موا -الخالصة :    
 

 (53جدول رقم ) 
 يوضح الفرق بين التخصصات اإلنسانية والعممية في تجييز المكان لممذاكرة

 المجموع   نعـ 
 %511 %26 %2. أنساني
 %511 %31 %91 عممي

 %511 %39 %63 المجموع 
 0.02 دالة عند مستوت :           1رية =درجة الح                   5.26= 2كا 

( ممػا يػدؿ عمػى 0.02( واي دالة عند مستوت ) 5.26المحسوبة ند  بمغ، )  2لف نيمة كا ؽيتبيف مف الجدوؿ الساب      
وجود فروؽ بيف التخككا، اإلنسانية والتطبيقية في تهيئة المكاف لمدراسة ومف خالؿ النسط نالحظ أف نسبة التخككا، 

% واػي أكاػر مػف نسػبة التخككػا، اإلنسػانية التػي تجهػز مكػاف لمدراسػة 80يقيػة التػي تجهػز مكػاف لمدراسػة نػد بمغػ، التطب
 0% 72%   كما نالحظ أف النسبة العامة لمطمبة التي تجهز مكاف لمدراسة ندبمغ، 63والتي بمغ، 
  0التخككا، التطبيقية يجهزوف مكاف لممذاكرة أكار مف اإلنسانية   -الخالصة :
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 ( 52جدول رقم ) 
 يوضح الفرق بين التخصصات اإلنسانية والعممية في سؤال المدرسين بعد االمتحان

 المجموع ال نعم 
 %511 %96 %52 أنساني
 %511 %62 %36 عممي

 %511 %91 %31 المجموع
  0.03مستوت  ددالة عن                          1درجة الحرية =                4.22= 2كا

(  ممػا يػدؿ عمػى وجػود 0.03واػى دالػة عنػد مسػتوت ) 4.22المحسػوبة نػد بمغػ،  2يتبيف مف الجدوؿ السػابؽ لف كػا       
% مػف طمبػة 27فروؽ ذا، د لة بيف التخككا، اإلنسػانية والعمميػة فػي سػ اؿ المػدرس   وبػالنظر للػى النسػط نالحػظ لف 

%  مف طمبػة التخككػا، اإلنسػانية يقومػوف  20س اؿ المدرس بعد ا متحاف   في حيف أف التخككا، العممية يقوموف ب
بس اؿ المدرس   والنسبة العامة لمطمبة الذيف يقومػوف بسػ اؿ المػدرس   والنسػبة العامػة لمطمبػة الػذيف يقومػوف بسػ اؿ المػدرس 

 % فقط 20
 0ة التخككا، اإلنسانية  طمبة التخككا، العممية يسألوف المدرس أكار مف طمب -الخالصة:

 
  -ممخص النتائج :

 0طمبة التخككا، اإلنسانية أكار تك يالن لممواد السهمة مف طمبة التخككا، العممية -1
 0طمبة التخككا، العممية أكار سهران لاناء المذاكرة مف طمبة الدراسا، اإلنسانية  -2

 0كرة أكار مػف نسبة طمبة التخككػا، اإلنسانية نسبة طمبة التخككا، العممية الذيف ي عوف جدو ن لممذا -3

طمبة التخككا، العممية يك موف المػواد التػي تعتمػد عمػى الكهػـ   فػي حػيف أف طمبػة التخككػا، اإلنسػانية يك ػموف  -4
  0المواد التي تعتمد عمى الحكظ

 0كا، اإلنسانية نسبة طمبة التخككا، العممية الذيف يجهزوف مكاف لمدراسة أكارمف نسبة طمبة التخك -5

 0نسبة طمبة التخككا، العممية الذيف يسألوف المدرسيف بعد ا متحاف أكار مف نسبة طمبة التخككا، اإلنسانية  -6

  -التوصيات :
  0ا اتماـ بإنامة الندوا، العممية والاقافية واإلرشادية لتوعية الطمبة بأساليط المذاكرة الكحيحة  -1
  1 المذاكرة لمطمبة وتوعيتهـ عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ المختمكة التأكيد عمى أامية   - 2 
  0حث الطمبة عمى نراءة كتط أخرت بير الكتط المنهجية  -2 
 1 لعطاء محا را، توعية لمطالط في أساليط المذاكرة الكحيحة -4

 -:المقترحات
 0كة مف األعمار لجراء دراسة أساليط المذاكرة الخاطئة والكحيحة الشائعة عمى فئا، مختم -1 
لنػػاث ( فػػي مراحػػؿ دراسػػية  -لجػػراء بحػػث ممااػػؿ لمبحػػث الحػػالي لمعرفػػة أسػػاليط المػػذاكرة الشػػائعة لػػدت الطمبػػة ) ذكػػور -2

  0أخرت بير التعميـ الجامعي 
 0لجراء دراسة لمعرفة اسباط شيوع أساليط المذاكرة الخاطئة لدت الطمبة -3
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