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هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن ا�سرتاتيجية التذكر املنت�سرة واأ�سلوب التعلم امل�ستخدم 

وعالقتهما بالتح�سيل الدرا�سي لدى طلبة كليات جامعة امللك خالد – فرع بي�سة.

تكونت عينة الدرا�سة من )449( طالبًا وطالبة منهم )127( طالبًا و)322( طالبة من طلبة 

كليات جامعة امللك خالد – فرع بي�سة. �سكلت هذه العينة ما ن�سبته )9%( من جمتمع الدرا�سة 

حيث اختريت بالطريقة الع�سوائية العنقودية.

معامالت  وا�ستخراج  التذكر  ل�سرتاتيجيات  مقيا�ص  تطوير  مت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 

Biggs. وطبق كل من  لبيجز  التعلم  اأ�سلوب  ا�ستخدام مقيا�ص  اإىل  اإ�سافة  له،  والثبات  ال�سدق 

املقيا�سني على عينة الدرا�سة. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ا�سرتاتيجية التاأمل هي ال�سرتاتيجية 

الأكرث انت�سارًا من بني ا�سرتاتيجيات التذكر. واأن اأ�سلوب التعلم العميق كان اأكرث ا�ستخدامًا من 

اأ�سلوب التعلم ال�سطحي. ومل تظهر نتائج الدرا�سة وجود اأثر ل�سرتاتيجيات التذكر يف التح�سيل 

التح�سيل  التعلم يف  لأ�ساليب  اأثر  النتائج وجود  التاأمل، ومل تظهر كذلك  ا�سرتاتيجية  با�ستثناء 

الدرا�سي.

ويف �سوء هذه النتائج خرج الباحث بعدد من التو�سيات مثل �سرورة مراعاة الفروق الفردية، 

قبل  من  املمار�سة  التدري�ص  اأ�ساليب  التنويع يف  للتعلم، من خالل  املف�سلة  الأ�ساليب  وا�ستخدام 

اأع�ساء هيئة التدري�ص، والهتمام بتنمية الذاكرة من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب تدري�ص فعالة تعتمد 

على التذكر. واأخريًا اأو�سى الباحث باإجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة بالذاكرة.

 

الكلمات املفتاحية: ا�سرتاتيجية التذكر، اأ�سلوب التعلم، التح�سيل الدرا�سي.
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��سرت�تيجية �لتذكر و�أ�سلوب �لتعلم وعالقتهما بالتح�سيل �لدر��سي 
لدى طلبة كليات جامعة �مللك خالد - فرع بي�سة

)�ململكة �لعربية �ل�سعودية(

د. نافذ نايف يعقوب
ق�سم الرتبية وعلم النف�ص

كلية الرتبية – جامعة امللك خالد



455

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
س  

�
ار

مــ
 1

د   
عد

 ال
 17

د  
جل

مل
ا

Mnemonics Strategies and Learning Style and their
Relationship with Students' Achievement at King

Khalid University - Bisha, KSA

Abstract

This study aimed at highliting current mnemonics strategy and learning 
style used and their relation to students' achievement at King Khalid 
University– Bisha.

The sample of this study consists of )449( male and female students, )127( 
were male students and )322( were female students.

This sample represented )9%( of the total population and it was chosen by 
the random cluster method. 

To achieve the aims of this study, mnemonics strategy scale was developed 
and validity and stability factors were found out. In addition, Biggs, learning 
style scale was used and both scales were applied. 

The findings of this study showed that meditation strategy was the most 
common among mnemonics strategies.  Moreover, the deep learning style 
was more recurrent than the surface learning style. The study hasn't shown 
any effect of the mnemonics strategies on the students' achievement except 
for meditation strategy. Also it hasn't shown any effect of learning style on 
students' achievement.

In the light of these findings, the researcher recommends the following: 
individual differences should be taken into consideration and appropriate 
learning styles should be used. This can be done through varying learning 
styles conducted by staff members. The instructors should also develop 
students' memory through using effective teaching strategies that depend on 
mnemonics. Finally, the researcher recommends further studies related to 
memory. 

Keywords: mnemonics strategies, learning styles, students achievement.

Dr. Nafith N. Yacob
Department of Psychology & Education 

King Khakid University - Bisha
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�ملقدمة:
من منطلق الهتمام بالعملية التعليمية والبحث عن العوامل املختلفة املوؤثرة فيها تو�سلت 

نتيجة جتربتي يف التعليم العام والتعليم اجلامعي اأن مرحلة اإعداد اأي فرد تبداأ من املراحل 

والإن�سان  العقل  احرتام  يعترب  ولهذا  املختلفة.  درا�سته  فرتات  خالل  بها  مير  التي  الدرا�سية 

اإل من خالل العقل املبدع. والذي يلعب دورًا  موؤ�سرًا لل�سعود يف تقدم املجتمع. ول يتم ذلك 

مهمًا يف هذا التقدم املذهل ول�سيما يف ثورتي الت�سالت واملعلومات، والتي بدورها األغت حدود 

الالزمة لهم  الفر�ص  لتوفري  بداأت املجتمعات تبحث عن متفوقيها  لكل ذلك  والزمان.  املكان 

قا�سدة اإبراز اإبداعاتهم م�ستفيدة من ذلك يف حماولة اللحاق بالتقدم العلمي والتقني والذي 

اأ�سبح ظاهرة وا�سحة تقّيم من خاللها الأمم.

ولهذا يرى معظم علماء النف�ص اأن التحدي احلقيقي الذي يواجهونه يتمثل يف مدى اإمكانية 

م�ساعفة الذاكرة الإن�سانية من حيث فاعليتها و�سعة ا�ستيعابها، ثم كفاءة نظم وعمليات جتهيز 

من  الطالب  ل�سكوى  ك�سرورة  املعرفية  ال�سرتاتيجيات  تفعيل  خالل  من  املعلومات  ومعاجلة 

مظاهر الن�سيان. )اأبو جادو، �سالح حممد، ونوفل، حممد بكر، 2007(.

ونظرًا لأهمية التذكر يف التعلم فقد اهتم علماء النف�ص بدرا�سته من خالل درا�سة القدرات 

على  موؤكدين  وتذكرها  واخلربات  املعلومات  ا�ستيعاب  على  وقدراته  الإن�ساين  للدماغ  الهائلة 

اأهمية درا�سة الذاكرة وحت�سينها، كونها خمزن معرفتنا للعامل من حولنا. وهذا ما اأكده براي�ص 

على احلفظ  املنا�سبة  القدرة  توجيه  واملهم يف  الفعال  النظام  باأنها   ).Price et. al( ورفاقه 

.)Parkin, 1996( .والتخزين وال�ستذكار والتوا�سل الجتماعي وت�سهيل الت�سال بالآخرين

اأن �سعف القدرة على التذكر لدى الفرد يعود يف معظمه اإىل  واأما غنامي )2007( فريى 

انتباه الفرد ب�سكل فعال  التذكر من خالل عدم  ف�سل ال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف ا�ستعادة 

ا�ستخدام  ثم عدم  لديه  املعلومات  معاجلة  نظام  وتخزينها يف  ترميزها  املراد  املعلومات  اإىل 

ال�سرتاتيجيات املنا�سبة ل�ستعادة هذه املعلومات املراد تذكرها وا�سرتجاعها من ذاكرته.

��سرت�تيجية �لتذكر و�أ�سلوب �لتعلم وعالقتهما بالتح�سيل �لدر��سي 
لدى طلبة كليات جامعة �مللك خالد - فرع بي�سة

)�ململكة �لعربية �ل�سعودية(
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الركائز  اإحدى  املقدمة لطالبنا هي  ال�سرتاتيجيات  التذكر من خالل  تنمية  تعترب  لذلك 

الأ�سا�سية يف توجيهات التطوير الرتبوي يف اأي نظام تربوي متطور. ومعتمدًا على تنمية التذكر 

باأهمية  الرتبويني  اإح�سا�ص  تنامى  املختلفة، وعلى �سوء ذلك  اأماكن درا�ستهم  الطلبة يف  لدى 

ا�سرتاتيجيات التذكر يف املجال الرتبوي واأولوه اهتمامًا خا�سًا على اأنه مهارة من املهارات التي 

يكت�سبها الطلبة خالل فرتة تعلمهم، وهذا ما جعلهم يفكرون يف تنمية هذه املهارة واإعطائها 

التدريب الالزم والذي ي�ستمل على كل واحدة من املهارات الأ�سا�سية املختلفة. )جابر، 2008(

واأما طاهر حممود، وحممد حممد )2006(، فريى اأن تعلم ال�سرتاتيجيات ميّكن املتعلمني 

تعلم  اإىل  التي تو�سلهم  املنا�سبة  والأ�ساليب  التدري�سية  الإجراءات  من ال�ستذكار عند تطبيق 

املادة واإتقانها ثم تذكرها عند احلاجة اإليها.

ولهذا يعترب اأ�سلوب التعلم اأحد املفاهيم الرئي�سة يف علم النف�ص مما جعله يحظى باهتمام 

العلماء واملفكرين ورجال الرتبية يف كل زمان ومكان م�ستماًل على ما يكت�سبه الفرد من معارف 

مت  �سواء  واأ�ساليب  وطرائق  وا�سرتاتيجيات  وقيم  وعادات  وعواطف  واجتاهات  واأفكار  ومعاٍن 

هذا الكت�ساب بطريقة متعمدة وخمططة اأم بطريقة عر�سية ع�سوائية. )ال�سهراين، حممد، 

.)2005

على  »القدرة  هو  التعلم  اأ�سلوب  اأن  اإىل  اأ�سار  والذي   )2005 )الدردير،  اأكده  ما  وهذا 

ال�ستجابة ب�سورة خمتلفة يف موقف ما. ومن خالل ا�ستجابة �سابقة لنف�ص املوقف، )وهذه( 

القدرة هي التي متيز الكائنات احلية التي وهبت الإدراك العام اأو احلكم ال�سليم«.

واأما ال�سرقاوي )2006( فريى »باأن توفر بيئة تعليمية تتيح للطلبة فر�سة التعلم من خالل 

اختيار ما يف�سلونه من اأ�ساليب لها تاأثري اإيجابي على حتفيزهم وحت�سن اأدائهم الدرا�سي«.

النف�سية  الدرا�سات  من  للكثري  املجال  فتح  فقد  التعلم  عمليات  يف  التذكر  لأهمية  ونظرًا 

والتي  ابنجهاو�ص.  بدرا�سة  ابتداأت  والتي  الذاكرة  بدرا�سة  لالهتمام  ال�سيكولوجية  والبحوث 

على  احل�سول  يف  ا�ستخدامها  ميكن  وم�سبوطة  مقننه  طرق  من  قدمه  وما  اإجنازاته  مثلت 

بيانات كمية فيما يتعلق مبقدار الن�سيان، وبالتايل هياأت الفر�سة للدرا�سات العلمية فيما بعد. 

اأي اأن م�سكلة الن�سيان لدى الأفراد تعود يف معظمها اإىل ف�سل يف التخزين لهذه املعرفة ولي�ص 

         )Ellis & Hunt, 1993( .اإىل ف�سل يف ا�سرتجاع املعرفة

داخلية  ا�سرتاتيجيات  اإىل  التذكر  ا�سرتاتيجيات  وق�سم   )Cherri, 2002( ثم جاء �سريي 

على  فت�ستمل  الداخلية  واأما  التذكر،  لتح�سني  ت�ستخدم  منها  اخلارجية  واأن  واأخرى خارجية، 

تكوين ت�سورات عقلية وحت�سني مهارات ال�ستماع والتكرار والرتميز وال�ستدعاء. 
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حيث اأ�سار )قطامي، وعد�ص، 2002( اإىل اأن عملية التذكر هي �سل�سلة ن�ساطات ومعاجلات 

املدى  طويلة  الذاكرة  اإىل  اإدخالها  م�ستهدفًا  املنبهات  اإدراك  حلظة  منذ  املتعلم  بها  يقوم 

والحتفاظ بها من اأجل ا�سرتجاعها. 

اخلربة  ا�سرتجاع  بها  يتم  التي  ”العملية  هو  التذكر  اأن  فريى   )2003( ال�سرقاوي  واأما 

لال�ستفادة منها يف املواقف اجلديدة، واأن اخلربات ت�سجل يف عقل الإن�سان على �سكل ت�سورات 

ومفاهيم ومناذج معرفية“ وملا كانت قدرة الإن�سان على الحتفاظ باملعلومات لفرتات زمنية 

متفاوتة فاإن العلماء اهتموا مب�ساألة التخزين للمعلومات واأ�ساروا اإىل وجود اأكرث من نوع للذاكرة 

املرمزة  باملعلومات  فيها  الحتفاظ  ميكن  التي  الزمنية  الفرتة  اأ�سا�ص  على  فيها  التميز  يتم 

.)Tulving, 1993( وطبيعتها وكميتها

واأ�سار عبد اهلل )2003( اإىل اأن معاجلة املعلومات يف الذاكرة تتم من خالل ثالث مراحل 

متميزة: هي مرحلة الرتميز، والكت�ساب، ومرحلة التخزين، ثم مرحلة ال�سرتجاع، مو�سحًا 

لها كما يلي:

 Acquisition stage مرحلة �لكت�ساب -

خالل هذه املرحلة، ُيجري الفرد ترميز املعلومات الدالية، على �سكل اآثار ح�سية، ثم يعاجلها 

الدماغ بدرجة اأعلى ويحولها اإىل اآثار على م�ستوى الذاكرة العاملة، ثم بعد ذلك يعاجلها الدماغ 

على م�ستوى الذاكرة طويلة املدى، واإذا مل ترمز هذه املعلومات فاإنها ت�سمحل حتى تتال�سى. 

علمًاً اأن هذه املعلومات تختلف يف درجة قابليتها للرتميز وبالتايل التذكر وال�سرتجاع. 

Retention stage مرحلة �لحتفاظ -

اأجزاء  جمع  واإعادة  احلدث  بني  تنق�سي  التي  الزمنية  الفرتة  باأنها  املرحلة  هذه  وتعّرف 

خا�سة من املعلومات املتعلقة بهذا احلدث وتعد هذه الفرتة الزمنية مهمة لأنه يف حال ترميز 

املثري واحلدث يبداأ العديد من العوامل تاأثريًا فيه.

   Retrieval stage مرحلة �ل�سرتجاع -

الفرد ما احتفظ به من معلومات، ولهذا  التي يتذكر فيها  العملية  باأنه  يعّرف ال�سرتجاع 

ميثل التفاعل لثالثة عوامل هي:

1. الطريقة اخلا�سة يف ترميز املثريات اأو املعلومات.

2. املعلومات التي جرى ترميزها مت�سمنة يف اإ�سارات ال�سرتجاع.

3. ال�سياق الذي يحدث فيه هذا ال�سرتجاع.
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مناذج �لذ�كرة:

هناك عدد من النماذج التي حتدثت عن الذاكرة والتي اأكدت يف جمموعها على اأن املعلومات 

ن يف اأماكن خمتلفة من الدماغ على �سكل �سبكة ات�سالت مرتابطة وغري قابلة للتجزئة.  ُتخزَّ

.)Atkinson – Shiffrin model( ويف هذه الدرا�سة �سُيكتفى بنموذج اأتكن�سون �سيفرن

والذي من خالله اقرتحا منوذجًا ثالثيًا للذاكرة الإن�سانية يتكون من ثالثة اأق�سام، و�سمياه 

 Ellis &( الإن�سانية.  للذاكرة  املرحلة  منوذج  اأو  للذاكرة،  املثايل  املعلومات  جتهيز  منوذج 

.)Hunt, 1993

 Memoryوخمزن الذاكرة Memory وكما اأنهما ميزا يف منوذجهما بني مفهوم الذاكرة

storage وا�ستخدما مفهوم الذاكرة للدللة على املعلومات والبيانات املخزنة يف حني ا�ستخدما 

مفهوم املخزن للدللة على املكون الرتكيبي اأو البنائي الذي يحتوي على هذه املعلومات.

وطبقًا لهذا النموذج فاإن اأورمرود )Ormrod, 1995( ترى اأن الذاكرة الإن�سانية تتكون من 

ثالثة اأق�سام هي:

 Sensor memory أوًل: �لذ�كرة �حل�سية�

طريق  عن  بالفرد  املحيطة  اخلارجية  البيئية  املعلومات  ا�ستقبال  على  الذاكرة  هذه  تعمل 

اأدخلت اإىل الذاكرة  احلوا�ص من خالل م�سجل ب�سري وم�سجل �سمعي. وهذه املعلومات التي 

احل�سية حتفظ على �سكل �سور يف خميلة الفرد، ولكنها ُتفقد يف اأقل من الثانية اإذا مل تنقل اإىل 

الذاكرة ق�سرية املدى من خالل امل�سجل احل�سي الذي يحتفظ باملعلومة امل�ستقبلة من البيئة 

ونقلها اإىل الذاكرة ق�سرية املدى. )اليتيم، �سريف اأحمد، 2006(.

   Short – Term Memory ثانيًا: �لذ�كرة ق�سرية �ملدى
والأفكار  املعلومات  بكل  حتتفظ  كونها  كربى  اأهمية  الذاكرة  لهذه  النموذج  هذا  يويل 

كبريًا  اأثرًا  لها  اأن  كما  مبا�سرة،  عليها  ال�سيطرة  ميكن  والتي  الفرد،  لدى  الواعية  واخلربات 

على عمليات التعلم والتذكر، ومن خاللها يتم انتقاء املثريات املرغوب فيها. منتقلة من خالل 

الذاكرة احل�سية اإىل الذاكرة ق�سرية املدى متحكمني فيها عن طريق النتباه. وهذا ما جعل 

من النتباه عملية انتقائية. فاإذا مل مُتيز املعلومات بالذاكرة ق�سرية املدى، فاإنها تخ�سع اإىل 

عمليات حتكم توؤدي وظائف متعددة يف الذاكرة من خالل عمليات الت�سميع، اأو التكرار ب�سوت 

م�سموع، ولعدد من املرات اإىل اأن يتم حفظها، وعلى �سوء ذلك فاإن الذاكرة ق�سرية املدى هي 

التي يتم التعامل بها داخل ال�سعب الدرا�سية، ولهذا يجب الهتمام بها خالل مواقف التعلم. 

التدري�ص،  عملية  اأثناء  املتعددة  الرتبوية  التطبيقات  يف  مهمًا  اأمرًا  طبيعتها  من  جعلت  والتي 

مما يرتتب عليه قيام املعلم بالعمل على جذب انتباه طالبه للموقف التعليمي ول�سيما عندما 
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يقدم املفاهيم اجلديدة، والتي يجب تقدميها ب�سكل تدريجي مت�سمنًا عددًا قلياًل من العمليات 

املعرفية يف كل مرة، لأن كرثة املعلومات يف نف�ص الوقت توؤثر يف مقدرة الطالب على التعلم. 

 Ormrod,( .كما اأن الحتفاظ بهذه املعلومات �سيكون لفرتة ق�سرية ول تزيد عن �ستني ثانية

 .)1995

  Long - – Term Memory ثالثًا: �لذ�كرة طويلة �ملدى

والتي  الإن�سانية،  الذاكرة  يف  املهم  اجلزء  ُت�سكل  الذاكرة  هذه  اأن   )1998( الزيات  يرى 

يتم من خاللها تخزين كم هائل من الأفكار واملعلومات واخلربات لفرتات زمنية طويلة جدًا. 

كما اأن املعلومات املوجودة فيها تكون مرتابطة مع بع�سها البع�ص، ويتم ترميزها اعتمادًا على 

كبرية  جمموعة  تنظيم  خالل  من  الن�سبي،  الدوام  بخا�سية  مت�سفة  ت�سبح  اأن  اإىل  معانيها 

من املعلومات عن طريق ا�ستخدام الأبنية املعرفية امل�سوؤولة عن تنظيم املعرفة حول عدد من 

اأو الختالف فيما بينها. م�سطفى،  اأوجه ال�سبه  اأ�سا�ص  اأو الأحداث على  اأو املواقف  الق�سايا 

�سالح )2004(.

�لعو�مل �ملوؤثرة يف �لتذكر:

الكثري من  التعلم ويف  وفاعلية يف عملية  اأ�سا�سية  ُتعد  التذكر  اأن عملية  العلماء على  اتفق 

جوانب احلياة املختلفة، وعلى الرغم من اأهميتها فقد برز عدد من العوامل التي قد توؤثر يف 

قدرة الفرد على التذكر، ون�سيان ما �سبق اأن تعلمه ممثلة بالتايل:

الزمني  وعمره  الفرد  لدى  بالن�سج  العوامل  هذه  وتتمثل  نف�سه:  بالفرد  تتعلق  عوامل   .1

وحالته  والعاطفية  النفعالية  وخ�سائ�سه  ال�سابقة،  وخرباته  وميوله،  وقدراته  وا�ستعداداته 

اأن  الدرا�سات  اأظهرت  حيث  به.  املحيطة  للمواقف  النتباه  على  وقدرته  والنف�سية،  ال�سحية 

الفرد يركز على اخلربات التي يرغب يف بقائها حمفوظة يف ذاكرته ليتمكن من ا�سرتجاعها 

عند احلاجة. )الربوريني، 1995(. 

اأثناء ا�ستقبال اخلربات فاإن ذلك يوؤدي اإىل ازدياد  ومن خالل اإ�سراك عدد من احلوا�ص 

توافرت  اإذا  ول�سيما  نحو هذه اخلربات،  اإيجابيًا  م�سكاًل اجتاهًا  الفرد  يتعلمه  الحتفاظ مبا 

درجة من الذكاء املنا�سب لها، مدعومًا مب�ستوى من الت�سجيع البيئي اأثناء مواقف التعلم، وهذا 

ما يوؤثر يف كمية ونوع املعلومات التي ميكن اأن يحتفظ بها الفرد يف ذاكرته. )نايف، 1995(.

لدى  التعلم  من  الهدف  و�سوح  درجة  يف  مت�سمنة  تعلمها:  املراد  باملعلومات  تتعلق  عوامل   .2

املتعلم، ودرجة و�سوح الرتباطات بني هذه اخلربات املق�سود تعلمها، والتي تتطلب تنظيمها 

يف وحدات منطقية متكن الربط فيما بينها، ومدى ارتباطها مبيول واجتاهات الفرد املتعلم، 
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اإ�سافة اإىل و�سوح املعنى يف املادة التعليمية، كل ذلك ي�ساعد يف زيادة القدرة على الحتفاظ 

.)Cherri, S. 2002( .باملعلومات، وبالتايل �سهولة ا�سرتجاعها عند احلاجة لها

3. عوامل خا�سة بطريقة واأ�سلوب التعلم: وهذه تت�سمن طبيعة التدريب على املادة التعليمية 

بنوعيها املوزع اأو املكثف، ومدى تاأثري ذلك يف عملية التذكر مالحظني ذلك يف طبيعة الأ�سئلة 

لكل مادة تعليمية �سواء الأ�سئلة املو�سوعية اأو املقالية. )املللي، �سعاد، 2010(. 

 )Butler, 1989( اإن الباحث يف التذكر ل ي�ستطيع اأن يغفل عالقته بالن�سيان. فقد اأكد بتلر

اأن من ال�سعب درا�سة التذكر مبعزل عن الن�سيان، والذي عرفه باأنه عجز الفرد عن ا�سرتجاع 

ما �سبق له اأن احتفظ به، ويعود هذا اإىل ف�سل ال�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف ا�ستعادة املعلومات، 

يف حني يرى اإلي�ص وهنت )Ellis & Hunt, 1993( اأن م�سكالت الن�سيان لي�ست دائمًا عائدة 

اإطار  الف�سل يف تخزينها.ويف  اإىل  تعود يف معظمها  واإمنا  املعلومات،  ا�سرتجاع  الف�سل يف  اإىل 

ال�سابقة  الثالثة  بالعوامل  يرتبط  والذي  الن�سيان  م�سكلة  من  للتقليل  النف�ص  علماء  حماولت 

يف  امل�ساعدة  �ساأنها  من  عامة  مبادئ  ا�ستخدام  اإىل  اهتمامهم  اجته  فقد  الذاكرة،  ولتح�سني 

خالل  من  املمكنة  احلدود  اأق�سى  اإىل  الذاكرة  من  وال�ستفادة  الن�سيان،  عوامل  اأثر  تقليل 

 Mastropieri, Scruggs, &( التذكر.  ا�سرتاتيجيات  م�سمى  حتت  املبادئ  هذه  ا�ستخدام 

.)Fulk, 1990

م�ستوى  يف  تختلف  الب�سرية  الذاكرة  اأن  افرتا�ص  على  التذكر  ا�سرتاتيجيات  فكرة  تقوم 

املعارف  بهذه  الحتفاظ  يتم  وحتى  ومعارف،  خربات  من  لها  يقدم  ما  باختالف  الحتفاظ 

با�ستخدام  يلزم  فاإنه  وا�سرتجاعها  تخزينها  على  قدراته  معززًا  الفرد  لدى  واملعلومات 

 Mnemonics التذكر  با�سرتاتيجيات  وتعرف  الغر�ص  له هذا  وا�سرتاتيجيات حتقق  اأ�ساليب 

 Relating والربط Recoding وتعمل هذه ال�سرتاتيجيات من خالل الرتميز ، Techniques

برتميز  تبداأ  التي  اخلطوات  هذه  على  التذكر  عملية  ت�ستمل  حيث   Retrieving وال�سرتجاع 

الكلمة  كانتقاء  التذكر  ا�سرتاتيجيات  با�ستخدام  الأ�سل  بالكلمة  ترتب  املاألوفة  غري  الكلمة 

)املفتاحية( اأو الكلمة الدليلية Keyword ورمبا باملعلومة املراد تذكرها من خالل ا�ستخدام 

للكلمة  الذهنية  ال�سور  م�ستخدمني  تذكرها  املراد  باملعلومة  مقبولة  بطريقة  الذهنية  ال�سور 

. )Hama chek, 1990( املفتاحية والتي تعمل على حت�سني الذاكرة

واأما املعرفيون فريون يف ا�سرتاتيجيات التذكر �سل�سلة من الن�ساطات واملعاجلات التي يقوم 

بها املتعلمون منذ حلظة اإدراكهم للمنبهات بهدف اإدخالها اإىل الذاكرة طويلة املدى والحتفاظ 

بها من اأجل ا�سرتجاعها من خالل عملية الرتميز التي يجرونها لكل خربة يريدون اكت�سابها 

من اأجل تخزينها والحتفاظ بها قا�سدين ا�سرتجاعها عند احلاجة اإليها. )العتوم، 2004(. 
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وبناًء على ما �سبق يرى الباحث اأنه من املهم اأن يتعرف الطلبة على هذه ال�سرتاتيجيات 

امل�سممة مل�ساعدتهم وزيادة قدراتهم على تذكر املعلومات اجلديدة، ويف هذه الدرا�سة �سنعر�ص 

ثمانية من هذه ال�سرتاتيجيات هي التايل:

 Loci method سرت�تيجية �ملوقع��

تعترب هذه من اأقدم اأ�ساليب التذكر، وتتلخ�ص بتخيل مكان ماألوف مثل البيت اأو الطريق 

اإىل العمل، وفيها يتم اختيار نقاط بارزة فيه مثل، باب، ومنزل، وعمود كهرباء،....الخ. ثم يتم 

ربط الأفكار اأو الكلمات التي يتم حفظها بهذه النقاط. كما تقوم هذه ال�سرتاتيجية على ترميز 

املادة املراد تذكرها وربطها بدللت ماألوفة، واأماكن حم�سو�سة يف ذاكرة الفرد. )عبد اهلل، 

طالب، 2004(.   

 Peg word Technique سرت�تيجية �لكلمات �لالقطة��

وتتم من خالل تعلم الطالب قائمة من الكلمات املفتاحية والتي يتم ربطها بعالمات مرجعية 

املاألوفة.  وغري  فيها  املبالغ  الب�سرية  والتخيالت  املتناغمة  ال�سجعية  الكلمات  م�ستخدمة  لها، 

.)Solso, 1988(

 First Letter Technique سرت�تيجية �حلرف �لأول��

وتقوم هذه ال�سرتاتيجية على اأخذ احلرف الأول من كل كلمة يف قائمة املفردات اأو اجلمل 

اأو دللة لدى الطالب من خالل احلرف  اأو جملة لها معنى  املراد تذكرها وحماولة بناء كلمة 

اأيامنا  يف  ا�ستخدامًا  الأكرث  ال�سرتاتيجية  هذه  وتعد  ا�سرتجاعها.  ت�سهيل  م�ستهدفًا  الأول 

احلالية، مو�سحة باملثال التايل: لو كان لديك �سديق ا�سمه الكامل حت�سني فالح اأحمد حبيب، 

ورغبت يف تذكر ا�سمه الكامل، فاإنك تتمكن من ذلك اإذا ما تذكرت احلرف الأول لكل ا�سم من 

جمموع هذه الأ�سماء، ثم تقوم باأخذ احلرف الأول من كل ا�سم م�سكاًل من هذه احلروف كلمة 

واحدة، وبهذا تكون كلمة ”تفاح“ هي الكلمة املنا�سبة لتذكر ال�سم كاماًل. )العتوم، 2004(.

Chucking Technique سرت�تيجية �لتجميع��

وحدات  يف  الرموز  اأو  الأرقام  اأو  الأحرف  من  عدد  جتميع  على  ال�سرتاتيجية  هذه  تقوم 

�سغرية ي�سهل تذكرها.حيث ي�سع الطالب املعلومات يف نظام ذي معنى ويف الغالب مييل الطالب 

اإىل تذكر الأ�سياء املنظمة واملتناغمة، وبدون هذه التنظيمات فاإنهم يفقدون الكثري من اأجزاء 

هذه  تطبيق  خالل  ومن  والدرا�سية،  اليومية  بحياتهم  واملتعلقة  لديهم  ال�سرورية  املعلومات 

ال�سرتاتيجية، فاإنهم ي�ستفيدون منها يف زيادة قدراتهم على حفظ الأرقام لهواتف اأ�سدقائهم، 

 Wool Folk,( .ثم التواريخ الهامة لديهم، اأو احلروف الهجائية، وغريها من املهام الأخرى

.)1998
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 Key word Technique سرت�تيجية �لكلمات �ملفتاحية��

مبثابة  واعتبارها  كلمة  اختيار  ثم  ما،  ن�ص  قراءة  خالل  من  ال�سرتاتيجية  هذه  وتتحقق 

الطلبة  تعلم  اأثناء  مفيدة  ال�سرتاتيجية  وتعد هذه  كاملة،  اأو اجلملة  الفقرة  على  يدلل  مفتاح 

املفردات من لغة اأجنبية، وذلك خالل ا�ستخدامهم املفتاح املكون من كلمة اأخرى باللغة العربية 

ب�سكل  معًا  الكلمتني  ربط  اأو من خالل  عليها.  وتدلل  اللفظ  ت�سبهها يف  بحيث  الإجنليزية،  اأو 

من   »Amiyo« كلمة  تذكر  اأردت  اإذا  ذلك  مثال  للتذكر،  مثرية  اأو  م�سحكة  �سورة  يف  ذهني 

الإ�سبانية والتي تعني ال�سديق، فاإنك ت�ستطيع ربطها مع الكلمة الإجنليزية »Go« لأن ال�سديق 

يذهب وياأتي معك ب�سكل دائم. اأو من خالل ربطها با�سم �سديق لك ي�سبه هذه الكلمة مثل كلمة 

.)2006 معن،  عواد،  )بني  ”اأجمد“. 
 Linking chain Technique سرت�تيجية �ل�سل�سلة �لر�بطة��

وتقوم هذه ال�سرتاتيجية على ا�ستخدام روابط ب�سرية من خالل ربط الفقرة الأوىل املراد 

الحتفاظ بها مع الفقرة الثانية. والفقرة الثانية مع الفقرة الثالثة، والفقرة الثالثة مع الفقرة 

التعليمية  للمفاهيم  معنى  ذات  روابط  اإيجاد  ي�سمن  مما  ال�سل�سلة،  الطريقة  وهكذا  الرابعة 

ولهذا  اجلديدة  املفاهيم  لهذه  الإتقان  درجة  اإىل  الو�سول  خاللها  من  حمققني  اجلديدة. 

ت�ستخدم كثريًا عند درا�سة وحفظ اآيات القراآن الكرمي، اأو عند حفظ بع�ٍص من ال�سعر اأو عند 

حفظ جداول ال�سرب. )قطامي، 1991(. 

 Meditation Technique سرت�تيجية �لتاأمل��

وتقوم على اأ�سا�ص ربط كلمتني نريد تذكرهما من خالل كلمة ثالثة جديدة، اأو فكرة تربطهما 

ال�سرتاتيجية  وهذه  امل�ستقبل.  الأ�سليتني يف  الكلمتني  تذكر  على  القدرة  لها  يكون  بحيث  معًا 

تتطلب من املتعلم التاأمل والتفكري وا�ستخدام اخليال العقلي قبل الو�سول اإىل الكلمة الرابطة 

ال�سخم وهو  تت�سور اجلمل  اأن  اأردت تذكر كلمتي )جمل و�سباك( عليك  فاإذا  للكلمتني معًا. 

يحاول بكل قواه الدخول من ال�سباك ال�سغري، وهذا ُيعد موقفًا م�سحكًا وطريفًا وغري معقول. 

.)Herrmann & Gutman, 1993( .ولكنه قد ي�ساعد املتعلم على التذكر لهذه املهام

 Narrative Technique سرت�تيجية �لق�سة��

وت�ستمل هذه ال�سرتاتيجية تاأليف ق�س�ص تربط بني جمموعة الكلمات املراد تذكرها بحيث 

ُت�سكل هذه الكلمات مع بع�سها البع�ص ق�سة ذات معنى، معتمدة يف حتققها على قدرة الطالب يف 

تكوين �سورة ذهنية للخربات اجلديدة التي يتعر�ص لها، ولهذا فهي اأي�سًا ترتبط با�سرتاتيجية 

الت�سور العقلي. والتي من خاللها يتم ا�ستح�سار ال�سورة بعد تخيلها لهذه اخلربات واملعلومات 
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املراد تعلمها على �سكل ق�سة خيالية، حيث يقوم الطالب باإيجاد روابط وت�سور عالقات بني ما 

لديه من خمزون، وما ُيريد تعلمه من معلومات وخربات جديدة ُم�ستخدمًا ُجهدًا ذهنيًا عند 

تنظيم تلك املعلومات واخلربات وترتيبها على �سكل �سور �سمعية اأو ب�سرية اأو على �سكل ق�سة 

ُم�ستهدفًا من ذلك �سهولة ا�سرتجاعها بطريقة منا�سبة وبوقت اأ�سرع. )نايف، 1995(.

Learning Styles أ�ساليب �لتعلم�

ُيعد التعلم من الظواهر الإن�سانية املهمة، والذي يكت�سب الإن�سان من خالله جممل خرباته 

الفردية وعن طريقه ينمو، ويتقدم معرفيًا وبف�سله ي�ستطيع اأن يواجه الأخطار، ويّقوم اأمناط 

والتجديد،  التغيري  اإىل  توؤدي  التي  الطاقة  هم  املتعلمون  اأ�سبح  حتى  اختالفها،  على  ال�سلوك 

ولهذا عرفه )غازادا واآخرون، 1986( باأنه: ”القدرة على ال�ستجابة ب�سورة خمتلفة يف مواقف 

ما ب�سبب ا�ستجابة �سابقة للمواقف. وهذه القدرة هي التي متيز تلك الكائنات احلية التي ُوهبت 

الإدراك العام اأو احلكم ال�سليم.“ 

ومن منطلق الهتمام بالعملية التعليمية والبحث عن العوامل املختلفة املوؤثرة فيها نلحظ 

اأن اأ�سلوب التعلم الذي يتم من خالله اإدراك املعلومات وا�ستيعابها ودجمها مع املخزون ال�سابق 

العتبار  بعني  اآخذه  الفرد  لدى  خا�سة  خربات  ت�سبح  بحيث  ت�سكيلها  اإعادة  ثم  املعرفة،  من 

وتفكريهم  وتخيلهم  وتذكرهم  اإدراكهم  عمليات  اأثناء  الب�سر  بني  املوجودة  الفردية  الفروق 

وطرق جمعهم للمعلومات ثم كيفية معاجلتها. الأ�سطل ، اإبراهيم، واخلالدي، فريال )2006(.

وقد اأكدت عزيزة باأن اأ�سلوب التعلم ي�سري اإىل الطرق والأ�ساليب التي ي�ستجيب فيها الفرد من 

خالل مدى وا�سع من املهام الإدراكية والعقلية )عزيزة، املانع، 2005(.

تناولها  املعريف، حيث  النف�ص  املفاهيم احلديثة يف علم  املعريف من  الأ�سلوب  وُيعد مفهوم 

اأنها تلك الأ�ساليب املعرفية التي من خاللها ميكن الك�سف عن الفروق  اإىل  بالدرا�سة م�سريًا 

والتفكري  التذكر  يليه  الإدراك  من  م�سكلة  ومعرفية  نف�سية  جمالت  يف  الأفراد  بني  الفردية 

اإىل الطرق الأكرث تف�سياًل لدى الأفراد يف  ثم القدرة على جمع املعلومات ومعاجلتها م�سريًا 

اأ�ساليب  تعريف  يف  الرتبويني  بني  الختالف  برز  ولهذا   ،)2001 )الأحمد،  ملثريات  اإدراكهم 

التعلم، اإل اأن معظم هذه التعريفات تاأخذ بعني العتبار الفروق الفردية والتي توؤثر يف التعلم 

خالل املواقف ال�سفية مو�سحني ذلك من خالل التعريفات التالية:

للطالب  تتيح  التي  التعليمية  البيئة  توفري  يعني  باأنه   )Chan, 2001( ت�سان  اأ�سار  حيث   -

فر�سة التعلم من خالل اختيار ما يف�سلونه من اأ�ساليب ذات تاأثري اإيجابي على حتفيز الطلبة 

و�سلوكاتهم و�سالمتهم النف�سية وامل�سار اإليها يف ال�سرقاوي )2003(.
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- واأما كيجان و�سيغل )Kiggan & Siggle( فقد عرفاه باأنه اأ�سلوب الأداء الثابت ن�سبيًا الذي 

يف�سله الفرد يف تنظيم مدركاته وت�سنيف املفاهيم البيئية اخلارجية، واعتربا هذه الأ�ساليب 

اعترباها  وكما  والتفكري،  والتذكر  الإدراك  عمليات  يف  الفردية  الفروق  عن  امل�سوؤولة  باأنها 

الطريقة املميزة لدى الفرد يف الفهم والإدراك ملا يتعر�ص له من مو�سوعات يف البيئة اخلارجية 

ثم كيفية التعامل مع هذه املو�سوعات.

- وعرفه الفقهاء )2003( باأنه اأ�سلوب التعلم املعريف الذي يتم به اإدراك املعلومات وا�ستيعابها 

ودجمها مع املخزون ال�سابق من املعرفة، ثم اإعادة ت�سكيلها بحيث حتدد خربات الفرد مت�سمنًا 

والتفكري يف طرق  والتخيل  والتذكر  الإدراك  الب�سر يف عمليات  بني  املوجودة  الفردية  الفروق 

جمع املعلومات ومعاجلتها.

- واأما فريمونت )Vermunt( امل�سار اإليه يف )Linda, 2004( فقد عرفه باأنه الطريقة التي 

يتعلم بها الطلبة عادًة اأ�ساليب التعلم باأنها نوع من ال�سرتاتيجيات العامة لدى الطالب ووا�سفًا 

لها مب�ستويني هما ال�سطحي والعميق.

وعلى �سوء ذلك ق�سم الباحثون اأ�ساليب التعلم لدى الطلبة بناًء على نتائج درا�سات هدفت 

)التعلم،  اأو  وال�سخ�سية(  )الإدراك،  من  وكل  املعرفية  الأ�ساليب  بني  العالقة  فح�ص  اإىل 

بينها  يوجد  واإمنا  واحد،  �سكل  ذات  لي�ست  العالقة  اأن  وجدوا  ولكنهم  التعليمية(.  والأن�سطة 

اختالفات وهذا ما ي�سكل فروقًا فردية بني الطلبة يف تف�سيلهم لالأ�ساليب املعرفية، فبع�سهم 

اأو املعرفة امل�ستقلة  العملية مقابل النظرية،  اأو املعرفة  الكلية،  التحليلية مقابل  يف�سل املعرفة 

مقابل العتمادية اأو اجلماعية مقابل الفردية، اأو احل�سية مقابل التفكريية اأو النفعالية، اأو قد 

.)Dunn & Milgram, 1993( يكون الأ�سلوب مركبًا من جمموعة من هذه الأ�ساليب

واأما نظرية بيجر لأ�ساليب التعلم )Bigg, S Theory of Appreaches to learning( وامل�سار 

اإليها يف غنامي )2007( فقد ف�سرت اأ�ساليب التعلم باأنها طرق للتعلم تو�سلت اإىل اأ�سلوبني من 

العميق  التعلم  واأ�سلوب   ،)Surface learning style( ال�سطحي  التعلم  اأ�سلوب  هما:  التعلم 

.)Deep learning style(

الف�سل،  من  واخلوف  اخلارجية  الدافعية  على  الأ�سلوب  يقوم هذا  �ل�سطحي:  �لأ�سلوب  �أوًل: 

فالطلبة من خالله يرون بالتعلم املدر�سي حتقيقًا لغايات اأخرى كالوظيفة. ولهذا فاإنهم ينجزون 

متطلبات املحتوى الدرا�سي من خالل احلفظ والتذكر وا�سرتجاع املعلومات التي يعتقدون اأنهم 

�سيوؤدون فيها الختبار. مركزين على الإ�سارات اأكرث من التعرف على املعنى من خالل الرتكيز 

على الأجزاء غري املرتبطة باملهمة معتمدين على احلفظ للمعلومات الب�سيطة من اأجل الختبار 

ولهذا يكون توكيدهم خارجيًا.



466

د. نافذ يعقوب ��سرت�تيجية �لتذكر و�أ�سلوب �لتعلم وعالقتهما بالتح�سيل �لدر��سي

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

ملا  احلقيقي  والفهم  الداخلية  الدافعية  على  الأ�سلوب  هذا  يعتمد  �لعميق:  �لأ�سلوب  ثانيًا: 

ولهذا  املهنية،  اأهميتها  مدركني  وا�ستيعابها  وفهمها  الدرا�سية  باملادة  مهتمني  الطلبة،  يتعلمه 

وباحثني  وتكاملها،  اخلربات  بني  الربط  حماولني  لهتماماتهم  مثرية  اأنها  بالدرا�سة  يرون 

مما  الدرا�سية.  املادة  لهذه  والغايات  بالدرا�سة  الق�سد  معرفة  اأجل  من  املعنى  اكت�ساف  عن 

يوم يح�سلون  النظرية بخربة كل  الأفكار  يربطون  لهذا  الدرا�سة،  اهتمامًا نحو  لديهم  ي�سكل 

وحتليل  تف�سري  على  القدرة  لديهم  في�سبح  الدرا�سية  املقررات  خمتلف  يف  املعرفة  على  فيها 

املعلومات و�سرحها والتعرف على الأفكار الرئي�سة، مميزين بينها وبني الأفكار الثانوية. وبهذا 

ي�ستطيعون ربط املعرفة ال�سابقة باملعرفة اجلديدة، مما ي�ساعدهم على بناء املحتوى وتنظيمه 

الرغم من  الطلبة(. وعلى  اأي )من داخل  توكيدهم داخليًا  اإطار متكامل وكل ذلك يجعل  يف 

هذا الت�سنيف اإل اأن الطلبة رمبا ي�ستخدمون كال الأ�سلوبني )ال�سطحي، والعميق(. يف اأوقات 

خمتلفة على الرغم من كونهم بنف�ص الوقت يف�سلون اأحدهما على الآخر. 

عالقة �لتذكر بالتعلم:

لدى  العقلي  بالن�ساط  ترتبط  اإن�سانية  خا�سية  لكونه  التعلم  يف  مهمة  عملية  التذكر  يعد 

الإن�سان، والذي من خالله ي�ستعيد املا�سي بكل ما فيه من خربات، ليواجه به احلا�سر بقدرة 

اأكرب ومهارة اأعظم. )ال�سهري، 2006(.

كما اأن التعلم يعني احتفاظ املتعلم باخلربات التي اكت�سبها خالل تعلمه ولأطول فرتة زمنية 

ممكنة. واإذا مل يتمكن من هذا الحتفاظ بهذه اخلربات فيعني اأن التعلم مل يحدث. ولهذا يعترب 

التذكر موؤ�سرًا داًل على حدوث التعلم كونه يعتمد عليه كثريًا. فتذكر الإن�سان لطريقة التغلب 

على م�سكلة معينة، و�سرعته يف اإدراك مواقفه ال�سابقة اإزاء هذه امل�سكلة ُي�ساعد يف التغلب على 

هذه املواقف نف�سها اأو على موقف اآخر م�سابهة لها وب�سهولة كبرية، مما يوؤدي اإىل اإنهاء امل�سكلة 

اإزاء هذا املوقف. وقد اأ�سارت الكثري من الدرا�سات اإىل اأن حدوث انتقال اأثر التعلم ل ميكن 

اأن يتم اإل مب�ساعدة الطلبة على كيفية تخزين املعلومات يف ذاكرتهم ب�سكل منظم، حتى ي�سهل 

ا�سرتجاعها. ولكي يتم انتقال التعلم يجب اأن تكون مواقف ا�سرتجاعها م�سابهًة ملواقف انتقالها 

نظرًا لأن متغريات املواقف الأوىل تلعب دورًا مهمًا يف ا�ستدعاء هذه املعلومات عند احتياجها. 

)اأبو ها�سم، وكمال، 2008(. 

ي�سهد الع�سر احلا�سر تغيريات �سريعة يف كافة املجالت احلياتية لدى الإن�سان، مما فر�ص 

عليه اأعباء كبرية يرغب يف تخزينها من خالل ذاكرته ولكرثة هذه التغريات ومطالبها ممثلة 

الطلبة  ت�ساعد  فّعالة  تعلم  اأ�ساليب  ا�ستخدام  ال�سرورة  من  اأ�سبح  فقد  التدري�ص  عمليات  يف 
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على حفظ املعلومات وا�سرتجاعها وقت احلاجة، لكي ت�سهم اإيجابًا يف حت�سني اأداءات الذاكرة 

لديهم ثم تزيد من م�ستوى التح�سيل عندهم. 

ومما �سبق اأ�سبح من ال�سرورة )البحث عن و�سائل من �ساأنها العمل على م�ساعدة الطلبة 

على ا�سرتجاع املعلومات لديهم، وذلك لوجود عدد منهم قد يعانون من �سعوبات يف قدرتهم 

على تذكر املعلومات وا�سرتجاعها. 

التذكر،  ا�سرتاتيجيات  اثر  على  ال�سوء  لإلقاء  حماولة  الدرا�سة  هذه  جاءت  �سبق  ما  لكل 

وعلى اأ�ساليب التعلم حماولة امل�ساهمة يف رفع م�ستوى التح�سيل الأكادميي لدى طلبة جمتمع 

الدرا�سة من خالل نظرية Biggs والتي اأخذ بها الباحث يف هذه الدرا�سة.

مما �سبق ا�ستنتج الباحث اأن مفهوم ا�سرتاتيجيات التذكر يعني الطرق التي ت�ساعد على 

التذكر من خالل اختزان املعلومات وا�ستدعائها عند احلاجة اإليها.

واأما التح�سيل الدرا�سي فريى الباحث اأنه كل اأداء يقوم به الطالب خالل درا�ساته املختلفة، 

بحيث يخ�سع هذا الأداء اإىل القيا�ص عن طريق درجات اختبار اأو تقديرات املعلمني اأو كليهما 

معًا. 

الأ�سلوب  الطلبة من خالل  بها  يتعلم  التي  الطريقة  اأنه  الباحث  التعلم فريى  اأ�سلوب  واأما 

با�ستق�ساء  الدرا�سة احلالية  اهتمت  ولهذا فقد  كليهما معًا.  اأو  العميق  الأ�سلوب  اأو  ال�سطحي 

اأثر ا�سرتاتيجية التذكر واأ�سلوب التعلم يف التح�سيل الأكادميي لدى طلبة كليات جامعة امللك 

وعي  زيادة  على  تعمل  برامج  اقرتاح  يف  ي�ساعد  ال�ستق�ساء  هذا  ومثل  بي�سة،  فرع   – خالد 

الطالب بعمليات الذاكرة مما ي�سهم يف ت�سهيل ال�ستخدام الق�سدي ل�سرتاتيجيات التذكر، 

مما ينتج فر�سة للنجاح عند تطبيقها من خالل تن�سيط هذه املعلومات التي مت تخزينها �سابقًا 

عملية  يجعل  تذكرها مما  الفرد يف  يرغب  والتي  املطروحة  باملعلومات  واملرتبطة  الذاكرة  يف 

الت�سفري الذهني اأكرث فعالية، وبالتايل يجعل م�ستوى الأداء اأكرث فعالية من خالل وعي الفرد 

بنواحي القوة وال�سعف يف قدرات ذاكرته، وهذا ما اأ�سارت له الكثري من الدرا�سات التي بحثت 

يف اأثر ا�سرتاتيجية التذكر واأ�سلوب التعلم يف التح�سيل لدى الطلبة – مثل درا�سة:

- )Desrochers, and Gelinas and Wieland, 1989( التي حاولت فح�ص اأثر ا�ستخدام 

ا�سرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف تقوية القدرة على تذكر معاين املفردات، وتكونت عينة الدرا�سة 

من )74( طالبًا و)22( طالبة، وقد اأعطي اأفراد العينة جمموعة من الكلمات الرو�سية يقابلها 

جمموعة من الكلمات الأملانية دون ربطها بكلمات مفتاحية، ثم اأعطي الطلبة نف�ص املجموعة 

من الكلمات مرتبطة بكلمات مفتاحية. حيث اأظهرت نتائج الدرا�سة اإىل اأن ا�سرتجاع معاين 

املفردات التي ربطت بكلمات مفتاحية كان اأف�سل.
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ا�ستخدام  فاعلية  بحث  اإىل  هدفت  درا�سة  اأجرت  فقد   )Dunn, 1993( ”دن“  واأما   -

املتو�سطة يف  املدار�ص احلكومية  املو�سيقى يف  التذكر لدى جمموعة من طالب  ا�سرتاتيجيات 

تذكر املقاطع املو�سيقية والحتفاظ بها وعالقة ذلك باجلن�ص. تكونت عينة الدرا�سة من )97( 

اأظهرت  وقد  التذكر.  ا�سرتاتيجيات  با�ستخدام  املو�سيقية  املو�سوعات  وقدمت  وطالبة.  طالبًا 

اأف�سل عندما ا�ستخدمت يف تعلمها ا�سرتاتيجيات التذكر.  اأن تذكر هذه املقاطع كان  النتائج 

كما اأظهرت النتائج وجود فروق يف التذكر بني الذكور والإناث اإذ اأظهرت الطالبات اأداء اأف�سل 

من اأداء الطالب يف تذكر هذه املقاطع.

- ويف درا�سة قام بها �سكروجز وم�سرتوبريري )Scruggs & Mastropireri, 1992( هدفت 

اإىل معرفة اأثر التدري�ص با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التذكر يف تعلم مادة العلوم على الكت�ساب 

واحلفظ والتعميم وقد تكونت عينة الدرا�سة من )19( من الطلبة الذين يعانون من �سعوبات 

يف التعلم والذين هم يف م�ستوى ال�سفوف )ال�ساد�ص – الثامن(. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 

اأف�سل مبرور  والتذكر ب�سورة  التعليم  نتج عنه حت�سن يف  التذكر قد  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 

الوقت مقارنة مع الإجراءات التقليدية يف التدري�ص، كما اأظهرت النتائج اأن الطالب يف�سلون 

ب�سكل كبري يف مادة العلوم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التذكر على الطريقة التقليدية.

- كما قام راي�ص )Rice, 2003( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف على اأثر عوامل احلزن والنفعالت 

الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  الأمريكية  املدار�ص  التعليمية يف  للمادة  الأطفال  تذكر  املختلفة يف 

من )2000( طفل. حيث اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الأطفال الذين لديهم م�ساعر من احلزن 

والذين مت ا�ستثارة دافعيتهم زادت قدرتهم على التذكر للمادة التعليمية عندما مت تدريبهم على 

بع�ص ا�سرتاتيجيات التذكر.

- وجاءت درا�سة الطوبا�سي )2004( حول فاعلية عدد من ا�سرتاتيجيات التذكر يف ا�سرتجاع 

وقد  التا�سع.  ال�سف  طلبة  لدى  للتعلم  الدافعية  وم�ستوى  اجلن�ص  متغريي  �سوء  يف  املعلومات 

تكونت عينة الدرا�سة من )257( طالبًا وطالبة. حيث اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة 

الكلمة  التخيل،  الق�سة،  )املوقع،  املختلفة  ال�سرتاتيجيات  بني  التذكر  م�ستوى  يف  اإح�سائيًا 

املفتاحية، والوعي(.

اجلن�ص  اأثر  قيا�ص  اإىل  هدفت  درا�سة   )1998( الف�سيل  وعبد  ح�سن  من  كل  اأجرى  كما   -

والتخ�س�ص الدرا�سي على اأ�ساليب التعلم املف�سلة لدى الطلبة يف املراحل الدرا�سية املختلفة، 

والتعرف على طبيعة تلك الأ�ساليب وعالقتها بالتح�سيل الدرا�سي. وقد تكونت عينة الدرا�سة 

من )1200( طالب وطالبة. اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دالة اإح�سائية يف اأ�ساليب 
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التعلم املف�سلة تعود ملتغري اجلن�ص، كما اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الطلبة يف 

اأ�ساليب التعلم تعود للتخ�س�ص )علمي، اأدبي(.

- ويف درا�سة اأجراها كتل )Kettle, 1998( بحثت يف اأ�ساليب التعلم املف�سلة لدى الطلبة من 

خالل معرفة مواقفهم جتاه اأن�سطتهم املدر�سية. اأجريت الدرا�سة على )978( تلميذًا موهوبًا 

معرفة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  البتدائية  املرحلة  يف 

لديهم،  الإيجابية  اجلوانب  حتديد  يف  فعاًل  عاماًل  كان  الطلبة  لدى  للتعلم  املف�سل  الأ�سلوب 

مثل معرفة قدراتهم واأمناط تعلمهم وتفكريهم واهتماماتهم واأ�ساليب تعبريهم عن اأنف�سهم، 

املعلمني  اإعداد  يف  اإيجابية  قيمة  ذات  معلومات  تعد  وهذه  تعليمية،  بيئة  من  يف�سلونه  وما 

با�سرتاتيجيات ناجحة لتطوير اأ�ساليب التعليم.

- وقام �سترينربج وزانغ )Sternberg & Zhang, 2000( بدرا�سة هدفت اإىل تناول طبيعة 

العالقات املتداخلة بني نظرية �سترينربج لأ�ساليب التفكري ونظرية بيجز )Biggs(  لأ�ساليب 

)Hong Kong( حيث  كونغ  طلبة جامعة هوجن  من  عينة  على  الدرا�سة  اأجريت  وقد  التعلم، 

تكونت عينة الدرا�سة من )854( طالبًا وطالبة، فيهم )362 طالبًا و492 طالبة( وعينة من 

جامعة )Nanjing( تكونت عينة الدرا�سة من )215( طالبًا وطالبة منهم )114 طالبًا و101 

طالبة( من املجتمع ال�سفي وا�ستخدم الباحثان قائمة اأ�ساليب التفكري، وا�ستبانة بيجز لقيا�ص 

ال�سابقة  التعلم  لأ�ساليب  فرعية  اأ�ساليب  اأربعة  �سوء  يف  العميق(  )ال�سطحي،  التعلم  اأ�ساليب 

)الدافعية ال�سطحية، ال�سرتاتيجية ال�سطحية، الدافعية العميقة، ال�سرتاتيجية العميقة(، وقد 

اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقات موجبة دالة اإح�سائيًا بني اأ�ساليب التفكري )التنفيذي، 

املحلي، املحافظ( واأ�سلوب التعلم ال�سطحي. كما اأظهرت وجود عالقات موجبة دالة اإح�سائيًا 

الفو�سوي(.  الهرمي،  املتحرر،  العاملي، احلكمي،  الداخلي،  التفكري )الت�سريعي،  اأ�ساليب  بني 

واأ�سلوب التعلم العميق، واأخريًا وجود عالقة موجبة دالة اإح�سائيًا بني اأ�سلوب التفكري امللكي 

وكل من اأ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق.  

- واأما غنامي )2007( فقد قام بدرا�سة حول اإدراكات الطلبة ملفهوم املوهبة العلمية وعالقته 

على  عمان  الثانوية يف  املدار�ص  طلبة  على  الدرا�سة  اأجريت  وقد  بيجز،  لدى  التعلم  باأ�ساليب 

مفهوم  اأثرًا يف  العميق  التعلم  لأ�سلوب  اأن  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت  وقد  وطالبة.  )600( طالب 

املوهبة العلمية لدى الطلبة.

يف  اإيجابًا  توؤثر  التذكر  ا�سرتاتيجيات  اأن  القول  ميكن  ال�سابقة  الدرا�سات  من  �سبق  مما 

حت�سني القدرة على التذكر واأنها توؤثر اإيجابًا يف تذكر املواد الدرا�سية، كونها تزيد من فاعلية 
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اأداء الذاكرة، وهذا بدوره ي�ساعد على �سهولة ال�سرتجاع لهذه املواد الدرا�سية. لفته نظرهم 

اإىل القدرة على تعلم وتذكر مقدار �سخم من املعلومات من خالل اأ�سلوب �سيق ي�سهل تعلمها 

حتى ت�سبح �سيقة ودافعة لدى الطالب الأقل اإجنازًا يف درا�ستهم.

م�سكلة �لدر��سة:
يعاين بع�ص الطلبة يف جامعاتنا من �سعوبة يف تذكر املعلومات وا�سرتجاعها، ولهذا اأ�سبح 

من ال�سروري البحث عن و�سائل واأ�ساليب من �ساأنها اأن ت�ساعد طلبتنا يف ا�سرتجاع املعلومات 

واخلربات التي تلقوها يف قاعات الدر�ص، قا�سدين من خاللها الو�سول اإىل حت�سيل درا�سي 

مرتفع، وا�ستخدام اأ�ساليب تعلم فعالة ت�ساعدهم يف حفظ هذه املعلومات وجتعلهم قادرين على 

ا�سرتجاعها وقت احلاجة اإليها.

وملا �سبق برزت اأهمية ا�سرتاتيجيات التذكر يف التعلم ال�سفي، مما دفع الباحث اإىل القيام 

بهذه الدرا�سة حماوًل اإلقاء ال�سوء على ا�سرتاتيجيات التذكر واأ�ساليب التعلم ودورهما يف رفع 

م�ستوى التح�سيل الأكادميي لدى طلبتنا يف جمتمع الدرا�سة من خالل نظرية Biggs املنا�سبة.

ولهذا ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة احلالية بالإجابة عن الأ�سئلة التالية:

1. ما ا�سرتاتيجية التذكر ال�سائعة لدى طلبة كليات جامعة امللك خالد – فرع بي�سة؟

2. ما اأ�سلوب التعلم امل�ستخدم لدى طلبة كليات جامعة امللك خالد – فرع بي�سة؟

اأ�سلوب  اأو  ال�سائدة  التذكر  ا�سرتاتيجية  باختالف  للطلبة  الأكادميي  التح�سيل  يختلف  3. هل 

التعلم؟ 

�أهد�ف �لدر��سة:
وعالقتهما  التعلم  واأ�سلوب  التذكر  ا�سرتاتيجيات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   -

بالتح�سيل لدى طلبة كليات جامعة امللك خالد – فرع بي�سة )اململكة العربية ال�سعودية(. 

ميكن  مما  نتائجها.  خالل  من  املعرفة  حقل  تطوير  يف  الإ�سهام  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   -

والأ�ساليب  ال�سرتاتيجيات  الطالب من هذه  يف�سله  ما  التدري�ص يف حتديد  اأع�ساء هيئة 

التعليمية. 

�أهمية �لدر��سة:
بني  الروابط  تعميق  على  تعمل  التذكر  ا�سرتاتيجيات  اأن  اإىل   )2010( الريحاوي  ي�سري 

املعلومات اجلديدة واخلربات ال�سابقة كذلك توفر الدلئل والإ�سارات التي ت�ساعد الفرد على 

الربط بني التعلم القدمي والتعلم اجلديد.
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يرى الباحث اأن م�سكلة الذاكرة قد برزت يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين وبدايات 

التي  العملية،  النف�ص  علم  م�سكالت  واأكرث  اأهم  من  اأ�سبحت  وقد  والع�سرين،  احلادي  القرن 

حظيت بالدرا�سة والهتمام يف جمالت علمية عديدة.

طلبة  لدى  ال�سائعة  التذكر  ا�سرتاتيجيات  عن  للك�سف  ت�سعى  فاإنها  احلالية  الدرا�سة  واأما 

�سوء  يف  التعلم،  واأ�ساليب  الأكادميي  بالتح�سيل  وعالقتها  بي�سة  فرع   – خالد  امللك  جامعة 

متغريي اجلن�ص والتخ�س�ص.

ولقلة الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال – يف حدود علم الباحث – فاإن هذه الدرا�سة ُتعطَى 

اأهمية بالغة على ال�سعيد املحلي.

وكما اأن هذه الدرا�سة �سعت اإىل الإ�سهام يف زيادة التوافق بني مكونات املجتمع اجلامعي، 

ورفع م�ستوى التعلم والتعليم من خالل رفع م�ستوى التح�سيل عن طريق تزويد طلبة جمتمع 

الدرا�سة باخلربات ال�سرورية، وم�ساعدة اأع�ساء هيئة التدري�ص على تطوير هذه ال�سرتاتيجيات 

واأ�ساليب التعلم و�سوًل بالعملية الرتبوية اإىل م�ستوى مرتفع من الإتقان مما يزيد يف التح�سيل 

الدرا�سي لدى طلبتهم.

حمدد�ت �لدر��سة:
اقت�سرت هذه الدرا�سة على طلبة جامعة امللك خالد فرع بي�سة ممن اأكملوا درا�سة الف�سل 

الأول فما فوق وخالل العام الدرا�سي )1434هـ - 1435هـ(. كما اقت�سرت اأي�سًا على الأدوات 

والبيانات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة وما يتوافر لها من دللت �سدق وثبات. لذا فهي �ساحلة 

للتعميم على املجتمع الإح�سائي لهذه الدرا�سة واملجتمعات املماثلة اإح�سائيًا.

�ملفاهيم �لإجر�ئية:
من  املعلومات  ا�سرتجاع  يف  الطالب  ي�ستخدمها  التي  الأ�ساليب  هي  �لتذكر:  ��سرت�تيجية   -

الذاكرة والتي تظهر باأعلى متو�سط على مقيا�ص ا�سرتاتيجيات التذكر، وتقا�ص اإجرائيًا بالدرجة 

التي يح�سل عليها الطالب يف مقيا�ص ا�سرتاتيجية التذكر امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة. 

- �أ�ساليب �لتعلم �مل�ستخدمة: هي الطرق ال�سخ�سية التي ي�ستخدمها الطلبة عند التعامل مع 

اإجرائيًا بالدرجة  اأ�ساليب التعلم، وتقا�ص  املعلومات، والتي تظهر باأعلى متو�سط على مقيا�ص 

التي يح�سل عليها الطالب يف مقيا�ص اأ�ساليب التعلم امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة. 

- �لتح�سيل �لأكادميي: القدرة املعرفية لدى الطالب واملقا�سة من خالل املعدل املئوي لدرجات 

الطالب جلميع موا�سيع الدرا�سة )املعدل العام(.
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منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها:
منهج �لدر��سة:

اتبعت هذه الدرا�سة املنهج امل�سحي الو�سفي. اإذ مت توزيع اأداة الدرا�سة على العينة بالطريقة 

الختبارات  با�ستخدام  حتليلها  ثم  ت�سحيحها  ومت  الإجابات  وجمعت  العنقودية،  الع�سوائية 

الإح�سائية املالئمة من جمتمع الدرا�سة.

جمتمع �لدر��سة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كليات جامعة امللك خالد يف مركز مدينة بي�سة املنتظمني يف 

مقاعد الدرا�سة للف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي )1434هـ/ 1435هـ( والبالغ عددهم 

وفقًا لإح�سائيات وكالة القبول والت�سجيل بالفرع )4991( طالبًا وطالبة منهم )1413( من 

الذكور �سكلوا ما ن�سبته )28.3%( من جمتمع الدرا�سة و)3578( من الإناث �سكلن ما ن�سبته 

)71.7%( من جمتمع الدرا�سة. وتكونت عينة الدرا�سة من )449( طالبًا وطالبة مت اختيارهم 

اختيار  مت  ذلك  وبعد  اأكادميية،  جمتمعات  يف  املجتمع  اأفراد  جتمع  على  بناًء  ع�سوائي  ب�سكل 

ال�سعب يف تلك الكليات ب�سكل ع�سوائي، وكانت وحدة الختيار يف هذه العينة هي ال�سعبة. وت�سكل 

هذه العينة ما ن�سبته )9%( من جمتمع الدرا�سة. 

�جلدول رقم )1(
توزيع �أفر�د جمتمع �لدر��سة ح�سب �جلن�س و�لتخ�س�س

        اجلن�س
املجموعامل�شتوىعدد االإناثعدد الذكورالتخ�ش�س

2321بكالوريو�ص2022119الآداب والإدارة

1170=3050865الرتبية الأدبية

397=880309العلوم الطبية

285=285ــــالرتبية العلمية

818=ـــــ818العلوم والآداب

4991بكالوريو�ص14133578املجموع

�جلدول رقم )2(
توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب متغري �جلن�س

        اجلن�س
املجموععدد اإناثعدد ذكورالتخ�ش�س

18190208الآداب والإدارة

2778105الرتبية الأدبية

82836العلوم الطبية
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        اجلن�س
املجموععدد اإناثعدد ذكورالتخ�ش�س

2626ــــالرتبية العلمية

74ـــ74العلوم والآداب

127322449املجموع

�أدو�ت �لدر��سة:
ولتحقيق اأهداف الدرا�سة فقد مت ا�ستخدام البيانات والأدوات التالية:

�أوًل: �ملعدلت �لرت�كمية لأفر�د عينة �لدر��سة:

امل�سجلون حتى نهاية الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي )1434هـ/ 1435هـ( وقد 

مت احل�سول عليها من وكالة القبول والت�سجيل بفرع الكلية يف بي�سة ذكورًا واإناثًا.

ثانيًا: مقيا�س ��سرت�تيجية �لتذكر:

من اأجل التعرف على ا�سرتاتيجيات التذكر امل�ستخدمة لدى طلبة كليات جامعة امللك خالد 

بي�سة، ثم تطوير اأداة لقيا�ص هذه ال�سرتاتيجية امل�ستخدمة وفق اخلطوات التالية: – فرع 
- الرجوع اإىل الأدب املتعلق مبو�سوع الذاكرة وا�سرتاتيجيات التذكر. 

النظري  الإطار  من  م�ستفيدًا  التذكر  ا�سرتاتيجيات  على  للتعرف  خا�سة  اأداة  ت�سميم   -

والدرا�سات ال�سابقة.

- تكون املقيا�ص من )39( فقرة موزعة على )8( اأبعاد.

- مت ح�ساب معامالت ال�سدق والثبات للمقيا�ص.

�سدق �لأد�ة:
مت عر�ص الأداة على )10( حمكمني من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة امللك خالد – 

فرع بي�سة واملخت�سني يف علم النف�ص الرتبوي، واملناهج، والتقنيات، واللغة العربية. وقد طلب 

منهم بيان اآرائهم يف فقرات الأداة فيما اإذا كانت تعك�ص فعاًل الغر�ص منها، ومدى دقة و�سالمة 

الفقرات لغويًا وتعديلها بح�سب ما يرونه مالئمًا. ويف �سوء تعديل ومالحظات املحكمني فقد مت 

اخلروج بال�سيغة النهائية لالأداة واملكونة من )39( فقرة. 

ثبات �لأد�ة:
قام الباحث بح�ساب معامل ثبات الإعادة )Test – Retest( بعد اأن طبق الأداة على عينة 

بفارق  اأخرى  مرة  عليهم  الأداة  تطبيق  واإعادة  وطالبة  طالبًا   )60( من  مكونة  ا�ستطالعية 

تابع �جلدول رقم )2(
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زمني اأ�سبوعني. وح�ساب معامل الرتباطني التطبيقيني وبلغ )0.81( وهو معامل ثبات مقبول 

لأغرا�ص تطبيق الدرا�سة. كما مت ح�ساب معادلة كرونباخ األفا على العينة الأ�سلية وكانت قيمة 

الثبات كما هو مبني يف اجلدول )3( 

�جلدول رقم )3(
معامالت �لثبات ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ل�سرت�تيجيات �لتذكر

معامل الثبات )كرونباخ األفا(ا�شرتاتيجية التذكر

0.81التجميع

0.78ال�سل�سلة الرابطة

0.83التاأمل

0.79الكلمة الالقطة

0.85اŸوقع

0.80احلرف الأول

ت�سحيح �لأد�ة:
 تكون املقيا�ص ب�سورته النهائية من )39( فقرة يتم الت�سحيح باإعطاء الأوزان )1،2،3،4( 

للدرجات املذكورة حيث اأعطي موافق جدًا )5( درجات، وموافق )4( درجات، وحمايد )3( 

درجات، ومعار�ص )درجتني( ومعار�ص جدًا )درجة واحدة(.

 Biggs :ثانيًا: مقيا�س �أ�سلوب �لتعلم لبيجز

اأ�ساليب التعلم )ال�سطحي والعميق(. ويتكون  اأعد بيجز هذا املقيا�ص لقيا�ص اأ�سلوبني من 

من )20( فقرة مبعدل )10( فقرات لكل اأ�سلوب يف التعلم.

يف  التعلم  يف  املف�سل  اأ�سلوبهم  عن  الأفراد  ي�ساأل  الذاتي  التقرير  نوع  من  املقيا�ص  وهذا 

�سوء مقيا�ص خما�سي ال�ستجابة بتدرج من )موافق جدًا، موافق، حمايد، معار�ص، معار�ص 

جدًا(. ويتميز هذا املقيا�ص مبعامالت �سدق وثبات مرتفعة يف البيئة العربية وقد قام الدردير 

امل�سار اإليه يف غنامي )2007( بتعريف وتقنني هذا املقيا�ص ليكون �ساحلًا لال�ستخدام يف البيئة 

العربية.

�سدق �لأد�ة:
اأن  بعد   )Face Validity( للمقيا�ص  الظاهري  ال�سدق  با�ستخراج   )2007( غنامي  قام 

الرتبوية يف اجلامعة  العلوم  كلية  التدري�سية يف  الهيئة  اأع�ساء  بعر�سه على جمموعة من  قام 

الأداء من  اأخرى يف  واأيَّة مالحظات  اللغوية  ال�سياغة  الها�سمية وطلب منهم مراجعة و�سوح 
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اأن  �سياغة وتعديل ويف �سوء ما مت تقريره من قبل املحكمني فقد تو�سل غنامي )2007( اإىل 

مقيا�ص اأ�سلوب التعلم لبيجز �ساحلًا للتطبيق.

ثبات �لأد�ة:
ن�سبة  بلغت  حيث  األفا(  )كرونباخ  معامل  با�ستخدام  املقيا�ص  ثبات  معامالت  ح�ساب  مت 

الت�ساق الداخلي عند الأ�سلوب العميق )0.78( وعند الأ�سلوب ال�سطحي )0.75( وبطريقة 

اإعادة الختبار بلغت ن�سبة الثبات )0.77( وقام الباحث يف الدرا�سة احلالية بالتحقق من �سدق 

املقيا�ص وثباته ليتنا�سب مع البيئة ال�سعودية واأخ�سعت ال�سورة الأ�سلية للمقيا�ص للعديد من 

الإجراءات بهدف التحقق من مدى مالئمة فقراته لبيئة العينة احلالية من خالل اخل�سائ�ص 

ال�سيكومرتية للمقيا�ص، وفيما يلي و�سف لتلك الإجراءات للتحقق.

�سدق �ملحتوى:
للتحقق من مدى مالءمة عبارات املقيا�ص لبيئة العينة املحلية متَّ عر�ص املقيا�ص على )12( 

العربية  اللغة  وق�سم  املناهج  وق�سم  النف�ص  وعلم  الرتبية  بق�سم  الخت�سا�ص  حمكمًا من ذوي 

يف كليتي الرتبية والعلوم والآداب يف جامعة امللك خالد – فرع بي�سة ليبني املحكمون راأيهم يف 

عبارات املقيا�ص من حيث:

- مدى و�سوح �سياغة عبارات املقيا�ص ومدى منا�سبتها للبيئة ال�سعودية. 

- مدى مالءمة كل عبارة لقيا�ص الُبعد الذي تنتمي اإليه تلك العبارة.

- اأي تعديل مقرتح اأو مالحظات اأخرى على كل ُبعد من الأبعاد.

وبناء على راأي املحكمني متَّ تعديل بع�ص العبارات التي ل تالئم بيئة الدرا�سة احلالية، ومت 

وانتمائها  و�سوحها ومدى مالءمتها  للموافقة على كل عبارة من حيث  املئوية  الن�سبة  ح�ساب 

لهذا الُبعد وللمقيا�ص ب�سكل عام، واختريت العبارات التي ح�سلت على ما ن�سبته )75%( فاأكرث، 

وقد اأ�سار بع�ص املحكمني اإىل اإجراء بع�ص التعديل على �سياغة بع�ص العبارات التي ظهر فيها 

اأنها بحاجة ل�سيء من التو�سيح. ومت التفاق على �سياغة منا�سبة دون  اأو  غمو�ص يف التعبري 

امل�سا�ص بجوهر العبارات املراد تعديلها، بحيث تكون اأقرب لفهم الطلبة، ول تفقد معناها اأو 

قدرتها على قيا�ص الأ�سلوب الذي اأُعدت له.

ثبات �ملقيا�س:
قام الباحث با�ستعمال طريقة اإعادة التطبيق وا�ستخراج معامل الرتباط بني درجات عينة 
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ا�ستطالعية )ن= 60( من طلبة كليات جامعة امللك خالد – فرع بي�سة )من غري عينة الدرا�سة( 

مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية العنقودية. وكان الفا�سل الزمني بني تقدمي الختبار واإعادته 

)14( يومًا. وطبق عليهم فقرات الختبار وكانت معامالت الثبات التي تو�سل اإليها يف مرتي 

تطبيق املقيا�ص كما يلي: يف املرة الأوىل )0.76( ويف املرة الثانية )0.75(.

ت�سحيح �ملقيا�س �أ�سلوب �لتعلم:

قام الباحث برتجمة �سلم رقمي ترتيبي حيث اأعطيت موافق جدًا )5( درجات، موافق )4( 

درجات، حمايد )3( درجات، معار�ص )2( درجات، ومعار�ص جدًا )درجة واحدة(. ويف �سوء 

طريقة الت�سحيح على اأ�سا�ص �سلم ال�ستجابة فاإن درجات فقرات املقيا�ص تنح�سر �سمن ل، 

لأدنى درجة و)5( لأعلى درجة لكل اأ�سلوب من اأ�ساليب التعلم )ال�سطحي والعميق(.

متغري�ت �لدر��سة:
الكلمات  ا�سرتاتيجية  املوقع،  ا�سرتاتيجية  م�ستويات:   )8( ولها  التذاكر  ا�سرتاتيجية  �أوًل: 

املفتاحية،  الكلمة  ا�سرتاتيجية  التجميع،  ا�سرتاتيجية  الأول،  احلرف  ا�سرتاتيجية  الالقطة، 

ا�سرتاتيجية ال�سل�سلة الرابطة، ا�سرتاتيجية التاأمل، وا�سرتاتيجية الق�سة.

ثانيًا: اأ�سلوب التعلم وله م�ستويان: الأ�سلوب العميق والأ�سلوب ال�سطحي.

ثالثًا: التح�سيل الأكادميي وي�سري اإىل حت�سيل الطلبة مقا�سًا باملعدل الرتاكمي.

�لأ�ساليب �لإح�سائية:
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة فقد قام الباحث بتفريغ البيانات واإدخالها احلا�سوب لتحليلها 

والنحرافات  املتو�سطات احل�سابية  ثم ح�ساب   )Spss( الإح�سائية  الرزم  برنامج  با�ستخدام 

املعيارية، لالإجابة عن ال�سوؤالني الأول والثاين. ثم ا�ستخدم حتليل النحدار املتعدد لالإجابة عن 

ال�سوؤال الثالث.

نتائج �لدر��سة:
اإليها اأعاله، واأ�سفرت هذه  مت اإجراء التحليالت الإح�سائية الو�سفية وال�ستدللية امل�سار 

التحليالت عن جملة من النتائج وت�سهياًل لعر�سها مت ت�سنيفها كما يلي:
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�أوًل: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول:

ال�سائدة لدى طلبة كليات جامعة امللك  التذكر  ال�سوؤال الأول على »ما ا�سرتاتيجيات  ن�ص 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  بي�سة؟  فرع  خالد 

املعيارية لدرجات اأفراد العينة على مقيا�ص ا�سرتاتيجية التذكر مبجالته الثمانية )التجميع، 

ال�سل�سلة املرتابطة، التاأمل، الكلمة املفتاحية، الق�سة، الكلمة الالقطة، املوقع، احلرف الأول(. 

واجلدول )4( يبني نتائج هذا التحليل.

�جلدول رقم )4(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات �أفر�د

�لدر��سة على مقيا�س ��سرت�تيجية �لتذكر

االنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيا�شرتاتيجية التذكر

4.060.607تاأمل

4.020.602ال�سل�سلة الرابطة

3.890.543الكلمة املفتاحية

3.870.544الكلمة الالقطة

3.720.765التجميع

3.690.1.108الق�سة

3.570.075احلرف الأول

3.390.806اŸوقع

3.810.507كلي ا�سرتاتيجيات التذكر 

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن املتو�سطات احل�سابية للمجالت الثمانية تراوحت بني )3.39 

بني )0.507 – 0.607( واأن ا�سرتاتيجية التاأمل هي  يقع  املعياري  انحرافها  واأن   )4.06 –
ا�سرتاتيجية التذكر الأكرث انت�سارًا لدى طلبة كليات جامعة امللك خالد - فرع بي�سة حيث بلغ 

ا�سرتاتيجية  ذلك جاءت  وبعد  املعياري )0.607(.  وانحرافها  احل�سابي )4.06(  متو�سطها 

املرتبة  يف  اأما   .)0.602( معياري  وانحراف   )4.02( ح�سابي  مبتو�سط  الرابطة  ال�سل�سلة 

الثالثة فقد جاءت ا�سرتاتيجية الكلمة املفتاحية  مبتو�سط ح�سابي )3.89( وانحراف معياري 

)0.543(. اأما من حيث ا�سرتاتيجيات التعلم الأقل انت�سارًا فقد جاءت ا�سرتاتيجية احلرف 

يف   .)0.075( معياري  وانحراف   )3.39( ح�سابي  مبتو�سط  الأخرية  قبل  املرتبة  يف  الأول 

اأن ا�سرتاتيجية املوقع فقد جاءت يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.39(  حني 

وبانحراف معياري مقداره )0.806(.
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ثانيًا: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين:

ن�ص ال�سوؤال الثاين على »ما اأ�سلوب التعلم امل�ستخدم لدى طلبة كلية جامعة امللك خالد - 

فرع بي�سة«؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال. مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

لدرجات اأفراد العينة على مقيا�ص اأ�سلوب التعلم مبجاليه )العميق وال�سطحي(، واجلدول )4( 

يبني نتائج هذا التحليل.

�جلدول رقم )5(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات �أفر�د عينة �لدر��سة على مقيا�س �أ�سلوب 

�لتعلم
االنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياأ�شلوب التعلم

3.8760.561عميق

3.6170.642�سطحي

مقداره  ح�سابي  متو�سط  على  ح�سل  العميق  التعلم  اأ�سلوب  اأن   )5( اجلدول  من  يت�سح 

لأ�سلوب  احل�سابي  املتو�سط  من  اأعلى  وهو   .)0.561( مقداره  معياري  وانحراف   )3.876(

التعلم ال�سطحي والذي بلغ )3.617( وانحراف معياري مقداره )0.642(.

ثالثًا: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثالث:

اأ�سلوب  اأو  التذكر  ا�سرتاتيجية  باختالف  التح�سيل  يختلف  »هل  الثالث على  ال�سوؤال  ن�ص 

 Multiple linear( املتعدد  النحدار  حتليل  تطبيق  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  التعلم«؟ 

Regression( ل�سرتاتيجيات التذكر واأ�سلوب التعلم وتاأثريها على التح�سيل الدرا�سي لدى 

طلبة كلية جامعة امللك خالد فرع بي�سة، واجلدول )6( يو�سح ذلك. 

جدول رقم )6(
حتليل �لنحد�ر �ملتعدد لدرجات �أفر�د عينة �لدر��سة على مقيا�س �أ�سلوب �لتعلم

الداللة االإح�شائيةقيمة تالتباين R2االرتباط املتعدد Rالعامل Bاملتغري امل�شتقل

0.743-0.3950.2790.0780.333جتميع

1.5881.7560.082�سل�سلة ترابط

3.1813.3140.003تاأمل

1.2860.0380.303كلمة مفتاحية

0.893-0.139-0.061ق�صة

0.2560.2790.782كلمة لقطة

0.0970.1450.887موقع

0.837-0.208-0.100احلرف الأول

0.055-1.923-1.817اأ�سلوب التعلم العميق

0.207-1.270-0.881اأ�سلوب التعلم ال�سطحي
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اإن نتائج تطبيق النحدار املتعدد ل�سرتاتيجيات التذكر واأ�سلوب  يت�سح من اجلدول )6( 

التح�سيل  يف  التذكر  ل�سرتاتيجيات  اأثر  يوجد  ل  اأنه  يالحظ  التح�سيل.  يف  وتاأثريها  التعلم 

الأكادميي با�ستثناء ا�سرتاتيجية التاأمل حيث بلغت قيمة T )3.114( وهي ذات دللة اإح�سائية 

عند م�ستوى الدللة )µ= 0.05( وي�سري ذلك اإىل اأن التح�سيل يتاأثر با�سرتاتيجية التاأمل كما 

ي�سري اجلدول اإىل اأنه ل يوجد اأثر لأ�ساليب التعلم يف التح�سيل الدرا�سي.

مناق�سة �لنتائج:
�أوًل: مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

ت�سري نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأبرز ا�سرتاتيجية تذكر ي�ستخدمها الطلبة يف كلية جامعة امللك 

خالد فرع بي�سة كانت ا�سرتاتيجية التاأمل والتي احتلت الرتتيب الأول باأعلى متو�سط ح�سابي 

مبتو�سط  الثاين  الرتتيب  املفتاحية  الكلمة  ا�سرتاتيجية  احتلت  حني  يف   ،)4.06( ومقداره 

الرابطة  ال�سل�سلة  ا�سرتاتيجية  احتلته  فقد  الثالث  الرتتيب  اأما   .)4.02( مقداره  ح�سابي 

مبتو�سط ح�سابي )3.89(، واحتلت ا�سرتاتيجية احلرف الأول الرتتيب قبل الأخري مبتو�سط 

ح�سابي مقداره )3.57(، اأما الرتتيب الأخري فقد كان ل�سرتاتيجية املوقع حيث ح�سلت على 

اأقل متو�سط ح�سابي ومقداره )3.39(.

يلحظ مما �سبق اأن جميع تلك املتو�سطات احل�سابية ل�سرتاتيجيات التذكر لدى طلبة كلية 

جامعة امللك خالد-  فرع بي�سة كانت اأعلى من املتو�سط حل�سابي الفر�سي لأداة الدرا�سة والبالغ 

)3(، وهذا ي�سري اإىل اأن اأفراد الدرا�سة ي�ستخدمون خمتلف ا�سرتاتيجيات التذكر لكن ب�سكل 

حيث  التذكر،  ا�سرتاتيجيات  خ�سائ�ص  على  اعتمادًا  تف�سريها  ميكن  النتيجة  وهذه  متباين 

تتميز كل ا�سرتاتيجية تذكر بخ�سائ�ص خمتلفة يف م�ستويات الرتميز والتخزين وال�سرتجاع.

وميكن تف�سري هذا الختالف يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التذكر بناًء على طبيعة العينة التي 

تعليمية متقدمة،  باأنها مرحلة  تتميز  املرحلة  املرحلة اجلامعية، وهذه  الدرا�سة وهي  تناولتها 

وكما اأنها تربز فيها الفروق الفردية بني اأفرادها حيث نلحظ اأن لكل طالب ا�سرتاتيجية تذكر 

�سائعة ال�ستخدام لديه اأكرث من غريها من ال�سرتاتيجيات، وهذا ما اأ�سارت اإليه النتائج حيث 

كانت الن�سبة الكربى من الطلبة متيل اإىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التاأمل وهذا امليل ل�ستخدام 

هذه ال�سرتاتيجية كان نتاج تفاعل هذه ال�سرتاتيجية مع ا�سرتاتيجيات التذكر مع خ�سائ�ص 

هذه العينة من الطلبة يف املرحلة اجلامعية الأوىل. وهذا يتفق مع »بياجيه«، حيث يرى اأن لكل 

مرحلة منائية اأبنية معرفية خمتلفة عن غريها من الأبنية يف مراحل عمرية اأخرى.
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العديد من  تتميز يف  والتي  املتقدمة  املرحلة  التاأمل يف هذه  ا�سرتاتيجية  اإن  القول  وميكن 

اخلربات واملعلومات واملواد التعليمية اجلديدة تتطلب منهم يف هذه املرحلة بذل جمهود ذهني 

هذه  طلبة  كون  واجتماعيًا  حياتيًا،  فعاله  وجعلها  اجلديدة  اخلربات  هذه  من  ي�ستفيدوا  لكي 

املرحلة هم الفئة املتميزة حت�سيليًا من خالل معدلت ميولتهم يف اجلامعة وكما اأنهم اأ�سبحوا 

منخرطني يف جمتمع الكبار ب�سكل وا�سح.

وقد اأ�سارت النتائج اإىل �سيوع ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ال�سل�سلة الرابط كونها تتميز با�ستخدام 

روابط ح�سية ب�سرية يتم من خاللها ربط اخلربات التعليمية مع بع�سها ولهذا فاإن الطلبة اأكرث 

مياًل اإىل ا�ستخدامها لكونها توجد روابط ذات معنى للمواد التعليمية اجلديدة، ول�سيما عند 

حفظ القراآن اأو ال�سعر، وحتديدًا يف التخ�س�سات الأدبية وبال�سنوات الدرا�سية الأوىل القريبة 

من املرحلة ال�سابقة.

الالقطة،  الكلمة  املفتاحية،  )الكلمة  التذكر  ا�سرتاتيجيات  انت�سار  تف�سري  وميكن  كما 

التجميع، احلرف الأول، الق�سة، واملوقع( حيث ح�سلت جميعها على متو�سطات ح�سابية عاليه، 

وميكن تف�سري انت�سار ا�سرتاتيجية الكلمة املفتاحية لدى الطلبة كونها املفتاح الذي يفتح الباب 

على الفكرة اأو املعلومة التي يرغب الطالب با�سرتجاعها وقد تثري لديهم عدد خربات خمزنة، 

ول�سيما يف املواد الأدبية التي تتطلب ا�سرتجاعًا للخربات التعليمية مثل التاريخ، اأو الأدب يف 

لدى  فتظهر  الالقطة  الكلمة  ا�سرتاتيجية  انت�سار  واأما  اجلامعية.  ال�سعب  بع�ص  تخ�س�سات 

الطلبة الذين يحتاجون اإىل اأكرث من كلمة مفتاحية حية عند التذكر ملو�سوع ما. وهنا يحتاجون 

اإىل ا�ستخدام عبارات اأو جمل مبثابة دللت م�ساعدة ل�سرتجاع املعلومات ونلحظ ذلك لدى 

الطلبة الذين ي�ستخدمونها عن طريق ا�ستخدام الأقالم امللونة للمو�سوعات الهامة لديهم والتي 

يرغبون تذكرها عند احلاجة اإليها. حيث يكتبونها بلون خمالف ملا يكتبون به قا�سدين الهتمام 

بها وتذكرها لحقًا.

ي�ستخدمون  املرحلة  هذه  يف  الطلبة  كون  التجميع  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  تف�سري  وميكن 

ال�سعب  يف  خ�سو�سًا  معنى  ذات  يجعلها  نظام  يف  وجتميعها  احلروف  اأو  الأرقام  اأو  الرموز 

العلمية كالفيزياء اأو الريا�سيات. كما ميكن تف�سري ا�سرتاتيجية احلرف الأول واملعتمدة على 

تذكر الأحرف الأوىل للكلمات اأو العبارات والتي اأظهرت حمدودية انت�سارها لدى الطلبة ويعود 

ذلك اإىل تعقد املواد التعليمية يف هذه املرحلة ول ميكن تذكرها مبجرد تذكر احلرف الأول، 

ولهذا ا�ستخدمت ولكن ب�سكل حمدود ويعود ذلك اإىل تعقد البنية املعرفية لدى طلبة املرحلة 

القدرة على  اأ�سبح لديهم  الطلبة  اأن  اجلامعية بفعل تراكم اخلربات وازدياد املعرفة، مبعنى 

التذكر وال�سرتجاع ولي�ص مبجرد تذكر احلرف الأول.
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وميكن تف�سري �سعف انت�سار ا�سرتاتيجية املوقع لدى اأفراد عينة الدرا�سة كونها ا�سرتاتيجية 

قدمية تربط املعلومات اأو الأفكار مبكان ما وهذا يتناق�ص مع طبيعة املواد الدرا�سية املتعددة يف 

هذه املرحلة، كما اأن اأفراد العينة هم يف مرحلة معرفية متقدمة، ولهذا حتدد ا�ستخدامها يف 

بع�ص املواد وال�سعب الأدبية يف تخ�س�سات اجلغرافيا والتاريخ.

هي  الدرا�سة  هذه  تناولتها  التي  التذكر  ا�سرتاتيجيات  اأن  �سبق  مما  ن�ستنتج  اأن  وميكن 

ا�سرتاتيجيات م�ستخدمة لدى الطلبة يف املرحلة اجلامعية يف جامعة امللك خالد - فرع بي�سة، 

وهذه ال�سرتاتيجيات مفيدة يف التعلم والحتفاظ باملواد التعليمية مما يوؤكد اأنها ا�سرتاتيجيات 

وم�سرتوبريري  �سكروجز  درا�سة  نتائج  مع  يتفق  وهذا  اجلامعية.  املرحلة  طلبة  لدى  فعالة 

)Scruggs & Mastrropieri, 1995( والتي اأ�سارت اإىل اأن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم 

درا�سة  مع  نتائجها  واتفقت  كما  والتعميم.  احلفظ  على  وت�ساعد  العلوم  مواد  تعلم  يف  تفيد 

اأظهرت فعالية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التذكر يف تذكر املقاطع  )Dunn, 1993( التي  ديون 

املو�سيقية والحتفاظ بها. كما واتفقت مع درا�سة الطوبا�سي )2004( والتي اأ�سارت اإىل وجود 

اأثر لبع�ص من ا�سرتاتيجيات التذكر يف ا�سرتجاع املعلومات.

ثانيًا: مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين:
ت�سري نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأ�سلوب التعلم العميق هو اأ�سلوب التعلم امل�ستخدم لأداء طلبة 

اأ�سلوبي  بني  من  الأعلى  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  بي�سة  فرع   - خالد  امللك  جامعة  كليات 

التعلم )العميق وال�سطحي( مبقدار )3.876(. اأما اأ�سلوب التعلم ال�سطحي فقد بلغ املتو�سط 

احل�سابي )3.617(.

نلحظ مما �سبق اأن املتو�سطني احل�سابيني لأ�ساليب التعلم لدى طلبة كلية جامعة امللك خالد 

 ،)3( قيمته  والبالغة  الدرا�سة  لأداة  الفر�سي  احل�سابي  املتو�سط  من  اأعلى  كانا  بي�سة  فرع   -

مبعنى اأن اأفراد الدرا�سة ي�ستخدمون اأ�سلوبي التعلم )العميق وال�سطحي( ب�سكل متباين.

التعليمية  لديهم اخلربة  اأن  اإذ  اجلامعية،  املرحلة  اإىل خ�سائ�ص طلبة  ذلك  وميكن عزو 

الكافية يف حتديد اأهمية املقررات التي يدر�سونها. ولهذا فاإن ا�ستخدامهم لأ�سلوب التعلم العميق 

الذي  امل�ستقبل  واإدراكهم  بها  واهتمامهم  الدرا�سية  لتخ�س�ساتهم  اإىل فهمهم احلقيقي  يعود 

ينتظرهم حيث تتميز فئة الدرا�سة بالوعي الكايف واخلربة لكونها على اأبواب التخرج واللتحاق 

اأنف�سهم بدافعية عالية  مبجالت العمل. ولهذا كونوا الأفكار حول هذه التخ�س�سات مزودين 

نحو التعلم، باحثني عن املعرفة التي تعزز قدراتهم امل�ستقبلية، كما ميكن عزو ذلك اإىل اأ�ساليب 

التدري�ص الفعالة امل�ستخدمة من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص تدفع الطلبة نحو البحث عن املعرفة 

وتكوين اجتاهات اإيجابية نحو العلم ونحو مهنة امل�ستقبل.
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واأما ا�ستخدام البع�ص لأ�سلوب التعلم ال�سطحي يف كليات جامعة امللك خالد - فرع بي�سة 

فيمكن تف�سري ذلك باأن ذوي اأ�سلوب التعلم ال�سطحي يتميزون مبحاولة جتنب الف�سل واحل�سول 

على املهنة باأقل جهد واأقل تكلفة واأقرب زمن. ولهذا كانوا هم الفئة الأقل عددًا.

ويتفق هذا مع نتائج درا�سة غنامي )2007( حيث كان اأ�سلوب التعلم العميق ذا اأثر يف تكوين 

مفهوم املوهبة العلمية، ودرا�سة �سترينربج وزانغ )Sternberg & Zhang, 2000( يف العني 

حيث تو�سلت اإىل اأن اأ�ساليب التفكري البتكارية )الت�سريعي، املتحرر، احلكمي( اأكرث ارتباطًا 

باأ�سلوب التعلم العميق.

ثالثًا: مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث:

ت�سري نتائج الدرا�سة اإىل اأن ا�سرتاتيجية التاأمل هي ا�سرتاتيجية التذكر الوحيدة التي لها 

عالقة بالتح�سيل الدرا�سي مبعنى اأن التح�سيل الدرا�سي يتاأثر على �سكل حت�سن عند ا�ستخدام 

تتعامل مع اخلربات  اأن هذه ال�سرتاتيجية  اإىل  الطلبة لهذه ال�سرتاتيجية، وميكن عزو ذلك 

الأكادميية  التخ�س�سات  لديهم  تتفرع  الأوىل  اجلامعية  املرحلة  طلبة  واأن  خا�سة  اجلديدة 

اأن هذه املقررات اجلامعية تتميز بتقدمها املعريف مما حتتاج جهدًا  واملعلومات املعرفية كما 

ذهنيًا كافيًا لال�ستفادة منها. لذلك ا�ستخدم هوؤلء الطلبة هذه ال�سرتاتيجية و�سيلة هامة من 

اأجل التعامل مع هذه اخلربات املتنوعة، كما اأن طلبة هذه املراحل قد يقومون بربط خربتني 

تعليمتني مع بع�سهما لتذكر معلومة اأو خربة جديدة، ولهذا فاإن هذه ال�سرتاتيجية من اأف�سل 

اأنواع ا�سرتاتيجيات التذكر، ول�سيما لدى طلبة التخ�س�سات العلمية.

كما يلحظ رغم �سيوع بع�ص ا�سرتاتيجيات التذكر الأخرى، اأن نتائج هذه الدرا�سة مل تظهر 

اإىل اخللط يف  وجود عالقة بني هذه ال�سرتاتيجيات والتح�سيل الدرا�سي، وميكن عزو ذلك 

موقف  يف  ال�سرتاتيجيات  اأحد  الطالب  ا�ستخدام  خالل  من  ال�سرتاتيجيات  هذه  ا�ستخدام 

ا�ستجابات  يف  ظهر  ما  وهذا  اآخر،  تعليمي  موقف  يف  ثانية  ا�سرتاتيجية  ي�ستخدم  ثم  تعليمي 

الطلبة على مقيا�ص ال�سرتاتيجيات التذكر.

طلبة  لدى  الدرا�سي  التح�سيل  يف  التذكر  ا�سرتاتيجيات  تاأثري  عدم  النتائج  اأظهرت  كما 

يوؤثر  التعلم ل  اأ�سلوب  اأن اختالف  النتائج  اأظهرت  بي�سة، كما  امللك خالد - فرع  كلية جامعة 

وم�سرتوبريري  �سكروجز  درا�سة  نتائج  مع  تعار�ست  النتيجة  وهذه  الدرا�سي.  التح�سيل  يف 

القدرة على  اأن املوهوبني لديهم  اإىل  اأ�سارت  والتي    )Scruggs & Mastrropieri, 1995(

الدرا�سة  قاعات  داخل  التدري�ص  اأ�ساليب  تنوع  اإىل  ذلك  ويعزى  التعلم.  اأ�ساليب  ا�ستخدام 

كي  للطلبة  الفر�سة  اإتاحة  وعدم  تقليدية،  لأ�ساليب  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  بع�ص  وا�ستخدام 
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ميار�سوا طرقهم اخلا�سة يف التعلم، وهذا يوؤدي اإىل �سعف ارتباط اأ�سلوب التعلم بالتح�سيل 

الدرا�سي حيث اأكدت نتائج هذه الدرا�سة.

�لتو�سيات:
- اإجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول ا�سرتاتيجيات التذكر غري التي وردت يف هذه الدرا�سة 

ملعرفة اأثرها يف رفع م�ستوى كفاءة العملية التعليمية وذلك يف �سوء متغريات اأخرى.

- القيام بدرا�سة مماثلة على مراحل التعليم العام املختلفة وذلك بهدف حتقيق ا�ستفادة من 

ا�سرتاتيجيات التعلم ب�سكل اأو�سع.

- �سرورة وعي اأع�ساء هيئة التدري�ص بتحديد ما يف�سله الطالب من اأ�ساليب التعلم واأن يعدوا 

درو�سهم طبقًا لها.

- على اأع�ساء هيئة التدري�ص اتباع منهجية التعدد يف اأ�ساليب التعلم خالل عر�سهم ملقرراتهم 

ل�سمان اإ�سباع جميع الحتياجات وامليول لدى الطالب من خالل تقدمي املحفزات التعليمية 

التي ت�ستثري اهتمامهم.

خطط  بناء  خالل  من  اجلدد  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  تاأهيل  ا�ستكمال  هدفها  دورات  عقد   -

وبرامج تعليمية واأ�ساليب تدري�ص ترفع من م�ستويات التح�سيل الدرا�سي لدى الطلبة.
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