
٤، العدد  ٣، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

١٤٦  

تالمیذ المرحلة اثر االسترجاع المتكرر في تنظیم الذاكرة لدى 
االبتدائیة

الدكتور علي سلیمان حسین الدكتور سمیر یونس محمود
التربیةكلیة /الموصل جامعة 

٦/٩/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٤/٤/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
الصــفوف االول والثالــث والخــامس مــن الجنســین اجریــت الدراســة علــى عینــة مــن تالمیــذ 

(ذكــور وانــاث) فــي المرحلــة االبتدائیــة فــي مركــز محافظــة نینــوى . وقــد هــدفت الدراســة الــى معرفــة 

لـدى التالمیـذ . Recallتأثیر كل من الصف الدراسي والجنس والمحاولـة علـى قابلیـة االسـترجاع 

) فقرة موزعة على فئات ، تضم كـل ٢٠ف من (قام الباحثان باعداد اختبار لقیاس االسترجاع مؤل

یــا وعلــى ظفئـة اربــع فقــرات ، تمثلــت مهمــة التالمیــذ باســترجاع هـذه الفقــرات بعــد عرضــها امــامهم لف

سـم مـدون  ١٠×  ٢٠نحو عشوائي ، وقد اقترن العـرض اللفظـي لكـل مفـردة بعـرض بطاقـة قیـاس 

ة للقیام بعملیة االسـترجاع مـن خـالل علیها اسم المفردة نفسها ، اعقب ذلك اعطاء كل تلمیذ فرص

محـــاوالت ثـــالث ، الهـــدف منهـــا لمعرفـــة مـــا اذا كـــان بامكانـــه رفـــع قابلیـــة التـــذكر لدیـــه عـــن طریـــق 

اســـــتخدام اســـــتراتیجیة التنظـــــیم التـــــي یعیـــــد بواســـــطتها ترتیـــــب الفقـــــرات ذهنیـــــا لكـــــي تســـــهل عملیـــــة 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجاعها . اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدم تحلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

(Three way ANOVA 3 * 2 .Lلتحلیـل البیانـات احصـائیا ومـن ثـم اختبـار (3* S. D.

للمقارنات البعدیة . اتضح من التحلیل وجود فروق تطوریـة فـي قابلیـة االسـترجاع ولصـالح تالمیـذ 

الصــف الخــامس الــذین تفوقــوا علــى اقــرانهم فــي الصــفین االول والثالــث فضــال عــن تفــوق تالمیــذ 

ف االول االبتدائي . الصف الثالث على اقرانهم في الص
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Abstract:

The present study has been carried out on sample of the first,

second and third grade primary school pupils in the center of Ninavah
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Government. The study aims at knowing the effect of pupils grade, sex

and the ability to recall. The researcher have prepared a test for measuring

recall consisting of 20 items divided in to five groups, each containing

four items. The pupils have been required to recall these items after

presenting them orally in a random way. The oral presentation of each

item has been accompanied by a 10 * 20 cm card showing the name of

the item itself. Then each pupil has been given an opportunity to conduct

a recall through out three attempts aiming at realizing whether or not it is

possible to raise the pupils ability to remember through adopting the

strategy of organization through which he / she mentally rearranges the

item so as to recall it easily.

The way Anova 3 * 2 * 3 has been used to analyze the data

statistically. This has been followed by L.S.D for post test comparisons.

The analysis has been shown the existence of developmental differences

in the ability to recall for the fifth grade pupils who have superpassed

their counterparts of the first and third grade. The study has also shown

that the third grade pupils superpassed their first year counterparts.

ث : مشكلة البح-
اســتحوذت دراســات الــذاكرة والنســیان والعملیــات المعرفیــة االخــرى علــى مكانــة مهمــة بــین 

الدراسـات النفســیة خــالل العقـود الخمســة المنصــرمة مـن القــرن الماضــي ، ومـا زالــت تســتحوذ علــى 

اهـم القضـایا التـي شـغلت مـنمزید من العنایة نظرا الهمیتها في النمو المعرفـي االنسـاني ، ولعـل

اء الــنفس التربـویین والمعــرفیین ، هــو امكانیـة جعــل اداء التــذكر لـدى االطفــال والمــراهقین اداء علمـ

,Brown)كفء  et al., 1983, 103).

ان التعــرض الــى المعرفــة ومحاولــة معالجتهــا عــن طریــق عملیــات االدراك والــتعلم والحفــظ 

المعرفة ومن ثم اسـترجاعها عنـد القدرة على تخزین هذه –طفال كان ام كبیرا –تقتضي من الفرد 

هذه العملیة  هالحاجة ، وال یتحقق هذا االسترجاع ما لم تكن هناك قدرة على التذكر ، ویمكن تشبی

ان یحفـظ مـا تعلمـه امـابالنشاط المعرفي "التعلم" الذي یقوم بـه التلمیـذ اعتمـادا علـى الحفـظ ، فهـو

ــــذ٣١،  ١٩٩٤نســــاه . (حســــین ، یاو  اكرة تعــــد مــــن وجهــــة النظــــر المعرفیــــة ) . مــــن هنــــا فــــان ال
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انها المرتكز االساس ذات االهمیـة الكبیـرة فـي عملیـة الـتعلم ، وان نتـائج أیـة خبـرة  على المعاصرة

تراكمیــة ، فضــال عــن خبــرة ان تكــون اذ یمكــن لهــذه ال،تعلیمیــة ال بــد مــن حفظهــا او االحتفــاظ بهــا

ـــب مـــن االفـــراد فهـــم الـــذاكرة  ـــك فـــان فهـــم الـــتعلم یتطل ـــك الن التـــذكر مطلـــب اســـاس للـــتعلم ذل ، ذل

) . ٢٧،  ١٩٨٤فبواسطته یحتفظ العقـل بـالخبرات السـابقة الضـروریة لحصـول الـتعلم (الحسـون ، 

فمــن غیــر الــذاكرة ال یســتطیع االنســان ان یحــتفظ بنـــواتج الــتعلم التــي تســتند الــى التمثیــل الـــذهني 

تخدم فـــي بنـــاء وتكـــوین تفاصـــیل لالشــیاء والمشـــكالت التعلیمیـــة فـــي شـــكل مخططـــات ومفــاهیم تســـ

.المشكالت التي یتعرض لها تنسجم مع االشیاء و 

(Boyed & Bee, 2002, 229)

واســتنادا الــى هــذا فــان الــذاكرة تعــد محــورا مركزیــا بالنســبة النــواع التفكیــر جمیعهــا مــرورا 

خدام المعرفة باالدراك الحسي واالنتباه والتطور المعرفي بعامة ، اذ ان السلوك العقلي یتضمن است

Knowledgeاالســاس المعرفــي علــى وفــق  Base ، الــذي یمتلكــه الفــرد عــن العــالم واالحــداث

، فیـة جدیـدة والذي یمكن ان یسهم في مساعدته على تذكر معلومات جدیدة او حـل مشـكالت معر 

.اشیاء جدیدة الى بنیته المعرفیة االمر الذي یجعله قادرا على اضافة 

(Wretsch, 1986, 419)

وهــو مــن الثقــاة فــي میــدان الدراســات المعرفیــة ان االســاس المعرفــي Flavellیـرى فلیفــل و 

االكثــر تنظیمــا یــؤثر علــى تفســیرات الفــرد للمعرفــة الجدیــدة التــي یتعــرض لهــا عــن طریــق الــذاكرة 

Workingالعاملـة  Memory المسـؤولة عـن تكـوین التمثـیالت الذهنیـة الجدیـدة التـي تسـتند الـى

وســـماعهم لالحـــداث ، فضـــال عـــن اضـــافتهم المســـتخدمة مـــن االســـاس المعرفـــي الـــذي مشـــاهداتهم

,Brendt)یمتلكونه  1999, Mental، ذلـك الن الحیـز العقلـي (357 Space للفـرد یمكـن عـّده

بمثابة الذاكرة العاملة لدیه ، أي الـذاكرة الموجـودة فعـال فـي العملیـات المعرفیـة االنیـة التـي تخـتص 

Bee)واالنتباه والتعامل مع المعرفة باالدراك الحسي & Boyed, 228).

,Mayer)امثـالویـذهب عـدد مـن علمـاء الـنفس 1992, 261; Tulving, 1986,

المهتمین بمعالجة المعلومات الى االعتقـاد بـان مهـارة معالجـة المعلومـات لـدى وسواهم من (308

الذاكرة بعیدة المدى وعلى حـد قـول فلیفـل االفراد تعتمد كلیا على كم ونوع المعلومات المختزنة في

.: "ان نقص الخبرة یجعل من الفرد اصم وابكم الى حد بعید"

(Boyed & Bee, 2002, 228)

,Brendt)اسـتخدم عـدد مـن البـاحثین  فقـد وبهـدف تقـویم ذاكـرة االطفـال 1999; Kail,

لمــات او االرقــام او اختبــارات مباشــرة معهــم كــان یعــرض علــیهم بــزمن محــدد عــدد مــن الك(1990

اشیاء اخرى ، وقد اتضح من النتائج وجود مؤشر تطوري مرتبط بمتغیر العمـر ، أي ان االطفـال 

االكبر سنا اكثـر تقـدما فـي سـعة وسـرعة المعالجـة عنـد القیـام بعملیـة االسـترجاع ، فـي حـین اشـار 
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تخدمون سـتراتیجیات براون واخرون الى ان الزیادة تحصل في سعة الخزن الن االطفال الكبار یسـ

(تكرار الكلمـات او Rehearsalفي التذكر ال یستخدمها االطفال الصغار مثل ستراتیجیة التكرار 

تســــهل عملیــــة االرقــــام بصــــوت مهمــــوس او عــــال) وســــتراتیجیة التنظــــیم (تنظــــیم المعلومــــات لكــــي 

,Brown)االسترجاع)  et al., 1983, pp. 86-87).

) ســنوات فمـــا دون ٥الــى ان اطفــال الریـــاض مــن عمـــر (امــا دراســة بریســـلي فقــد اشـــارت

یستخدمون التكرار بدرجة اقل بكثیر من اقـرانهم االكبـر سـنا ، فضـال عـن اسـتخدامهم سـتراتیجیات 

.اخرى بدیلة كاالصغاء بعنایة فائقة لقائمة المفردات التي تعرض علیهم

(Pressley ,et al, 1987,195)

ى امكانیــــة اســـــتخدام االطفــــال الصـــــغار مــــن عمـــــر والمحــــت دراســــة دیـــــالروش وتولــــد الـــــ

) ســنوات صــیغ بدائیــة مــن ســتراتیجیات التنظــیم ، فهــم ال یوزعــون المفــردات واالشــیاء فــي ٤ - ٣(

فئاتها على نحو عقلي ولكنهم بدال من ذلك یضعونها في مجموعـات لكـي یسـهل تـذكر خصـائص 

,Brendt)هذه االشیاء  1999, 356).

وكــول ســكرایبز ان التغیــرات المعرفیــة التــي تحصــل لــدى تالمیــذ واوضــحت دراســات بــاور

المدارس نتیجة للخبرة التي یحصلون علیها من التعلیم لها تأثیر ایجابي على ادائهم في اختبـارات 

).Mayer,1992,260التذكر بدرجة اعلى من التأثیر الناجم عن النضج لدیهم (

,Rogoff)تتفق هـذه النتیجـة مـع دراسـة روكـوف  الـى ان االطفـال اشـارت والتـي (1981

ممــن هــم خــارج المدرســة اقــل نجاحــا فــي االســتخدام التلقــائي لســتراتیجیة التنظــیم التــي تمــنحهم قــدرا 

اكبر من التنظیم للفقرات غیر المترابطة في اختبارات قیاس التذكر . 

یعتمـد الـى واشارت دراسة ایكرمـان وایمیـرج الـى ان االداء النـاجح فـي مهمـات االسـترجاع 

(القـــدرة علـــى الوصـــول الـــى Retrievalحـــد كبیـــر علـــى اســـتخدام اســـالیب التركیـــز واالســـتدعاء 

Ackerman)المعلومات في الذاكرة البعیدة المدى)  & Emmerich, 1978).

,Kearnis)واظهـــرت دراســـات عبـــر الثقافـــات مثـــل دراســـة  التـــي اجریـــت علـــى (1981

فـي سكان االصـلیین الـذي یعیشـون ضـمن ثقافـاتهم التقلیدیـة مجموعتین من االطفال احدهما من ال

االسترالیة واالخرى من اطفال المدن االسترالیة ، ان المجموعة االولى تستخدم اسلوب تثبیـت القارة

الصــور الذهنیــة لالشــیاء بــدال مــن اســتخدام ســتراتیجیة التكــرار والتنظــیم ، واظهــرت دراســة كاكــان 

Kagan)وكالیـن  & Klien, اداء التـذكر نتـائج مماثلـة لدراسـة كیرنـز التـي قـارن فیهـا(1988

لمجمــوعتین مــن اطفــال امریكــا وغواتیمــاال اذ تبــین ان االطفــال االمــریكیین یســتخدمون ســتراتیجیة 

التكـــرار فـــي اثنـــاء فتـــرة تنفیـــذ االختبـــار فـــي حـــین یســـتخدم اطفـــال غواتیمـــاال الســـتراتیجة البصـــریة 

المعتمدة على الصور الذهنیة . 
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ان هــاتین الدراســتین توضــحان تــأثیر الســیاقات الثقافیــة علــى الســتراتیجیات المعرفیــة التــي 

یستخدمها االطفال في مجال الذاكرة وال سیما الذاكرة البنائیة التي تحصـل علـى نحـو (اوتومـاتیكي 

ــــة عــــن المعلومــــات الجدیــــدة المســــتقبلیة ، فضــــال عــــن - ــــي) مــــن خــــالل تكــــوین توقعــــات عقلی ال

المضافة من االساس المعرفي الذي یمتلكه الفرد . ان احـدى المشـكالت التـي یواجههـا المعلومات

Productionاالطفــال التــاركین للدراســـة او اطفــال الثقافـــات البدائیــة تتمثـــل بــالعجز االنتـــاجي 

Deficiency ـــدما ال یســـتطیع االطفـــال اســـتخدام ســـتراتیجیات یمكـــن ان تحســـن الـــذي یظهـــر عن

قائي ، وان اسباب ذلك قـد تعـود الـى افتقـارهم للتخطـیط المعرفـي فـي الغالـب ، اداءهم على نحو تل

على تذكر قائمة المفـردات تعینهمفضال عن عدم تفكیرهم في استخدام ستراتیجیة معینة یمكن ان

ـــدیهم  ـــر ســـهولة ل ـــذكر اكث ـــة الت ـــى اســـتنباط خطـــة تجعـــل عملی او االشـــیاء وكـــذلك عـــدم قـــدرتهم عل

(Mayer, 1992, فقــد اشــار برنــدت الــى ان اطفــال الریــاض یتــذكرون قــوائم مفــردات ، (355

تتضمن اسماء موجودة فـي مواضـع منفـردة فـي حدیقـة الحیوانـات بدرجـة افضـل مـن تـذكرهم لقـوائم 

،  دتتضمن اسماء حیوانات موجودة في مواضع عدیدة ، فهم یتذكرون قـوائم تضـم : النمـر ، والقـر 

دوها في حدیقة الحیوانات او تمثلوها ذهنیا ، لذا فان تذكرها والدب ، والكلب ، النهم سبق ان شاه

كان اسهل كونها تشكل جزءًا من مخطط ذهني یضم هذه الحیوانات الموجودة في القائمة . 

وعلـــــى الــــــرغم مــــــن تنـــــاقص النتــــــائج فیمــــــا یتعلــــــق بقابلیـــــات االطفــــــال علــــــى االســــــترجاع 

ي هـــــــــــذا الموضــــــــــــوع الحـــــــــــر ســـــــــــواء اكـــــــــــانوا مـــــــــــن المـــــــــــدارس ام مـــــــــــن خارجهـــــــــــا فقـــــــــــد حظـــــــــــ

,Lange)على عنایة كبیرة من الدراسات واالدبیات السابقة  1978, 111; Kagan & Klein,

1988, 153, Paris, 1978a; 1978b) اذ ان تكـرار اسـترجاع قائمـة مـن المفـردات او اشـیاء ،

ت مهمــا اخـرى یعــد اسـلوبا مهمــا لتالفـي االخفاقــات التـي یواجههــا التلمیـذ فــي التعـرف الــى المـدخال

، فضــال عــن امكانیــة تشــخیص طبیعــة الســتراتیجیات التــي یســتخدمها مثــل ســتراتیجیة كــان نوعهــا

.التي تصیب الذاكرة للوهلة االولىحالة االرباك نتیجة الترمیز او التنظیم

(Lang, 1978, 111)

تزایــد العنایــة العالمیــة بدراســات التطــور تتضــح مــن خــالل تقــدم فــان اهمیــة البحــثوممــا 

Metaمعرفــي ، وال ســیما دراســات الــذاكرة بمختلــف انواعهــا ومــا وراء الــذاكرةال Memory بغیــة

هم لعملیتـي التـذكر والنسـیان باستقصاء فهم االطفال للعملیات العقلیة الوظیفیة التي تتعلـق باسـتیعا

من جهة ، وقلة دراسات الذاكرة في القطر العراقي من جهة اخرى . 

ـــتلخص مشـــكلة البحـــثباختصـــار فـــأن  بمســـألة االســـترجاع المتكـــرر ودوره فـــي تحســـین ت

اســتخدام التلمیــذ لســتراتیجیة التنظــیم العقلــي مــدى عملیــة التــذكر التــي تتوقــف الــى حــد كبیــر علــى 

للمفردات التي تـرد فـي اختبـار الـذاكرة علـى نحـو عشـوائي غیـر متسلسـل طبقـا للفئـات التـي تنتمـي 

تـــي یســـتنیرها البحـــث الحـــالي هـــي : هـــل بامكـــان تالمیـــذ الیهـــا مجـــامیع المفـــردات ، وان االســـئلة ال
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الصــف االول االبتــدائي اســتخدام ســتراتیجیة تنظــیم المفــردات فــي فئــات علــى نحــو ذهنــي ، بحیــث 

استرجاعها بیسر ؟ وماذا عن تالمیذ الصفین الثالث والخـامس االبتـدائیین االكبـر سـنا یتمكنوا من

تقـودهم الـى امكانیـة اعـادة تجمیـع المفـردات وربطهـا . هل یمتلكون ستراتیجیة تنظیم عقلي افضـل

نتیجـــة لتطـــور خبـــراتهم التعلیمیـــة ؟ وهـــل ان الـــذكور افضـــل فـــي االســـترجاع ام االنـــاث ؟ ان هـــذه 

االسئلة تلخص مشكلة البحث وتبرز االهمیة الموضوعیة للقیام بهذه الدراسة. 

ھدف البحث :-
المتكــرر فــي تنظــیم الــذاكرة لــدى تالمیــذ التعــرف علــى اثــر االســترجاعیهــدف البحــث الــى 

المرحلة االبتدائیة . ولتحقیق هذا الهدف تمت صیاغة الفرضیات االتیة : 

فروق ذات داللة إحصائیة بین التالمیذ في استرجاعهم المتكـرر للمفـردات مـن خـالل ال توجد .١

.االولى والثانیة والثالثة الثالث: المحاوالت 

فــــي بــــین التالمیــــذ للمفــــردات حصــــائیة فــــي االســــترجاع المتكــــرر فــــروق ذات داللــــة إال توجــــد .٢

.: االول والثالث والخامس االبتدائي الصف الدراسي لمتغیر استرجاعهم للمفردات تبعا 

فروق ذات داللة إحصائیة فـي االسـترجاع المتكـرر بـین التالمیـذ تبعـا لمتغیـر الجـنس ال توجد .٣

.إناث)  –(ذكور 

حدود البحث :-
بحــث بتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة مــن الجنســین ومــن الصــفوف الدراســیة : االول یتحــدد ال

  . ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤والثالث والخامس االبتدائي في مركز محافظة نینوى للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات :-
بأنـه قابلیـة الفـرد علـى خـزن واسـتدعاء المـواد "تعرفه هالونین واخـرون ،:Recallاالسترجاع -

,Halenen("المعلومات التي تعلمها سابقاأو  et al, 1996, 101. (

هو استرجاع التلمیذ ألكبـر عـدد ممكـن مـن فقـرات أما التعریف االجرائي لالسترجاع المتكرر : -

االختبار التي تضمنتها أداة البحث عبر ثالث محاوالت متكررة .

قـرات المنفـردة فـي وحـدات أكبـر اسـتنادا یعرفـه الـیس وهانـت ، "بأنـه عملیـة تجمیـع الفالتنظـیم : -

Ellisالـى عالقـات محـددة بـین هـذه الفقـرات" ( & Hunt, ) كمـا یعرفانـه بأنـه تلـك 1993,115

العملیــة التــي مــن خاللهــا توضــع المعلومــات المنفــردة فــي الــذاكرة علــى هیئــة مجــامیع ، أو یعــاد 

Ellisترتیبها في أسلوب جدید اكثر تفصیال لدى الفرد . ( & Hunt, 1993, 115. (
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ویعرفـــه الباحثـــان اجرائیـــا : بأنـــه قابلیـــة التلمیـــذ علـــى ترتیـــب فقـــرات اختبـــار البحـــث المقدمـــة لـــه -

لكي یسهل علیه عملیة استرجاعها .فئویة وعلى نحو ذهنيعشوائیا في صیغ

ترجاع تعرف الذاكرة "بأنها احدى خصائص الكائنـات الحیـة االنسـانیة التـي تتعلـق باسـالذاكرة :  -

)الســـترجاع والتعـــرف التجربـــة الســـابقة وتتـــألف مـــن جوانـــب اربعـــة هـــي : التعلـــیم والحفـــظ وا

Wolman, 1973 , 232).

طار النظري : اإل
ـــــــى عـــــــام  ـــــــذاكرة ال ـــــــى یـــــــد ابنجهـــــــاوس  ١٨٨٠ترجـــــــع بـــــــدایات الدراســـــــة العلمیـــــــة لل م عل

Ebbinghausصـــــــماء الــــــذي قـــــــام بتصـــــــمیم سلســــــلة مـــــــن التجـــــــارب ، اســــــتخدم فیهـــــــا مقـــــــاطع

(عدیمــة المعنــى) هــدف مــن خاللهـــا الــى اختبــار وقیــاس تــذكر تلـــك المقــاطع بعــد حصــول الـــتعلم 

) ســاعة مـــن ٢٤% مــن المــادة المتعلمــة یـــتم نســیانها بعــد (٧٥االصــلي ، اتضــح مــن النتـــائج ان 

Wood)تعلمها ثم یبطأ النسیان فیما بعد  et al., 1996, pp. 202-203).

لذاكرة في النصف االول من القـرن الماضـي متمـثال بظهـور حدث تطور اخر في بحوث ا

,McGeoch)نظریة التداخل التي طرحهـا مـاِك كـویش  والتـي اسـتندت الـى عـرض قـوائم (1932

ازواج ثابتة من المثیـرات (ارقـام ، كلمـات ، اشـیاء) علـى نحـو متقابـل ، تبـین مـن خالصـة النتـائج 

یؤدي الى التـداخل مـع قائمـة المـواد التـي جـرى تعلمهـا ان تعلم قائمة الحقة من االشیاء المترابطة

ســابقا ، وقــد تــم تفســیر النســیان علــى اســاس التشــابه بــین االزواج المترابطــة فضــال عــن التــداخل 

ــــــــــــي هــــــــــــذا الوضــــــــــــع ســــــــــــائدا ــــــــــــد بق ــــــــــــه الســــــــــــابق الالحــــــــــــق ، وق ــــــــــــة لمــــــــــــدة بنوعی ــــــــــــود ثالث عق

  ) . ٢٨ - ٢٥،  ٢٠٠٣الحقة(عبد اهللا ، 

من القرن السابق بدأ موضوع الذاكرة یستقطب اهتماما استثنائیا ومع بدایة النصف الثاني

، وظهرت العدید من النماذج واالطر النظریـة التـي حاولـت توضـیح الیـة عمـل الـذاكرة، وقـد عـدت 

هــذه الفتــرة بدایــة طیبــة تمخضــت عنهــا مالحظــات رائــدة وال ســیما النتــائج التــي اظهرتهــا دراســات 

Brownبراون وبیترسون  & Peterson اللذان درسا قابلیة الفرد علـى تـذكر مقـاطع مـن مفـردات

عدیمـــة المعنـــى ، یعقبهـــا مباشـــرة عـــرض مســـائل تصـــرف االنتبـــاه كالقیـــام بالعـــد المعكـــوس بحیـــث 

یصــعب متابعــة المســألة االولــى ، وقــد اتضــح ان قابلیــة الفــرد علــى تــذكر المفــردات تــنخفض الــى 

فا لـذلك عنـدما أعطـى لالفـراد انفسـهم فرصـة كافیـة ادنى مستویاتها في غضون ثواني قلیلة ، وخال

لالهتمام بمعالجة المفردات قبل اقحام المسائل المشـتتة لالنتبـاه اسـتطاعوا االحتفـاظ بهـذه المقـاطع 

في الذاكرة لفترة من الزمن . وقد فسر الفقدان السریع للمعلومات في الحالة االولى على انه نتیجة 

Ellis)للتــداخل وتأثیراتــه  & Hunt, 1993, وهكــذا ابــرزت الحاجــة الــى نــوع جدیــد مــن (80

التفسیرات او البحث عن نظریات اخرى وبالفعل ظهر نموذج اتكنسون وشیفرین الذي هیمن علـى 
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مجــال التنظیــر فــي الــذاكرة الكثــر مــن عقــدین ، اذ یشــیر هــذا النمــوذج الــى خطــین یجمعــان بــین 

علــى  -مــدى ، وان وحــدات المعلوامــت التــي یــراد تــذكرها الــذاكرة القصــیرة المــدى والــذاكرة البعیــدة ال

Limitedتخزن فـي سـعة محـدودة –وفق رأي هذین الباحثین  Capacity واذا مـا اریـد لهـا ان ،

تبقــى فــي حالــة نشــطة فانــه یمكــن ذلــك عــن طریــق القیــام باالســترجاع والتكــرار المســتمرین ، وفــي 

ى بدون ان تترك اثر ویحل محلها مدخالت اخرى غیاب العاملین االخرین فان المعلومات ستتالش

  ) . ١ینظر للمخطط (

  )١المخطط (

یوضح نموذج اتكنسون وشیفرین

(Wood, et al., 1996, pp. 207)

لقــد نجحــت هــذه النظریــة فــي تولیــد واكمــال النتــائج التــي توصــل الیهــا العدیــد مــن البــاحثین 

وســواهم اال ان تنـــوع وتعــدد النتـــائج المختبریــة التـــي Petersonوبیترســـون Brownمــنهم بــراون 

افترضتها هذه النظریة بدأ باثقال القدرة التفسیریة لآللیة التي وضعتها ، ذلك الن االبحاث الالحقة 

قــد افترضــت وجــود مخــازن اخــرى ، وعلیــه اصــبحت الحاجــة ماســة الــى اتجــاه جدیــد لتجدیــد التقــدم 

Ellis)باتجاه وضع نظریة تفسیریة جدیدة  & Hunt, 1993, 79).

نظریة تفسیر مستویات المعالجة : 
Graik ١٩٧٢طــور كریـــك ولوكهــارت فـــي عــام  & Lockhartt نظریــة تركـــز علـــى

، علــى الــرغم مــن موافقتهــا علــى نمــوذج اتكنســون وشــیفرین اال انهمــا قــد اشــارا لجــةمســتویات المعا

نحـــو كامـــل . فقـــد افترضـــا بـــان المنظومـــات الـــى ان الـــدالئل المتـــوفرة ال تـــدعم تلـــك النظریـــة علـــى 

الذاكرة الحسیة الذاكرة قصیرة المدى  الذاكرة بعیدة المدى 
المدخالت 

الحسیة

النسیان

التحویل 

الوصول الى المعلومات في 

الذاكرة بعیدة المدى 

فقدان المعلوماتالنسیان

التكرار 
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Sensory-Percepcualاالدراكیــــة –الحســــیة  Systems تقــــوم بترمیـــــز الفقــــرات والوحـــــدات

المعلوماتیــــة ومــــن ثــــم نقلهــــا مــــن مخــــزن ذاكــــرة الــــى مخــــزن أخــــر ، وافترضــــا كــــذلك بــــأن معالجــــة 

المعالجــة الكلــي المعلومــات یمكــن ان تكــون بمســتویین مختلفــین بنــاء علــى الــزمن المتــوفر وعــبء

وهما :

المستوى االول : یتعامل مع الوحدات المعلوماتیة في إطار خصائصها الحسیة .

المستوى الثاني : وهو االعلى الذي یتعامل مع الخصائص الداللیة (المعنى) .

ان كریــك ولوكهــارت یؤكــدان علــى ان االبقــاء علــى معلومــة مــا یــرتبط علــى نحــو مباشــر 

هــذا یعنــي وجــود تفســیر بــدیل للنســیان الســریع الــذي حــدث فــي تجــارب بــروان بدرجــة المعالجــة ، و 

وبیترسون یرتكز على ان الظروف التجریبیة لم تكن تسمح سوى بمعالجة في مسـتوى واطـئ علـى 

وفــــــق رأیهمــــــا ، ولكــــــن ســــــرعان مــــــا ســــــقط هــــــذا المــــــدخل تحــــــت مطرقــــــة النقــــــد بعــــــد فتــــــرة وجیــــــزة 

ق المعالجــة والتــذكر قــد بقیــت عالقــة وصــفیة ولیســت جــدا ، ذلــك الن العالقــة المفترضــة بــین عمــ

Weisتفسیریة ( berg, 1980, pp. 38-40. (

نظـــرا لعـــدم كفایـــة األدلـــة والتفســـیرات التـــي قـــدمتها المـــداخل الســـابقة ، فضـــال عـــن عـــدم و 

تتكـامل فیها المعلومات لـدى االفـراد ، او فـي كیفیـة تخطـیط تقدیمها توضیحات كافیة للكیفیة التي

یم المــواد الداخلــة الــى العقــل ، فقــد ظهــرت نمــاذج معالجــة معلومــات فعالــة ومختصــرة تعــالج وتقــو 

ــــى جانــــب المعرفــــة الواقعیــــة المعلومــــات القدیمــــة والج Factualدیــــدة ال knowledge  وكــــذلك

المعلومات المستندة على المهارة ، یضاف الى ذلك التركیز على الدور التنفیذي لهذه النمـاذج فـي 

ن المعلومات من نظام الى اخر . توجیه سریا

,Baddeley)ة التــي اقترحهــا عــدد مــن البــاحثین تركــز عمــل النمــاذج الجدیــد 1986;

Baddeley, et al., 1999; Bruer, علــى تطــویر نظــامي الــذاكرة الحســي والبعیــدة (1993

Workingالمدى ، فضال عن نظام جدید اطلق علیه اسم الذاكرة العاملـة  Memoryال یعـد بـدی

لنظــام الــذاكرة القصــیرة المــدى ، اذ یضــم مجموعــة مــن االنظمــة الفرعیــة الثانویــة التــي تــؤدي ادوارا 

Day-Toمختلفـة فـي انجـاز المهمـات الصـعبة المرتبطـة بـالتعلم الیـومي day Learning وفیمـا

یأتي شرح موجز النظمة الذاكرة الثالث : 

نظام الذاكرة الحسیة : 
جیل المعلومـات لفتـرة قصـیرة جـدا ویعـد هـذا التسـجیل المختصـر یسمح هذا النظـام فـي تسـ

ضروریًا جدا النه یسمح بتسـجیل المعلومـات التـي قـد تختفـي بسـرعة ، كمـا یمكـن الفـرد مـن ادراك 

هــذه المعلومــات واعطائهــا المعنــى الخــاص بهــا ، وتــتم هــذه العملیــة عــن طریــق دخــول المعلومــات 
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ددة الســعة فیمــا یمكــن ان تســتقبله ، ذلــك الن المعلومــات الــى المســتقبالت الحســیة التــي تكــون محــ

.تباهه تضمحل وتتآكل التي ال یكون لها حضور في رغبة الفرد وان

(Bruning, et al., 1999,131)

ان االساس المعرفي الـذي یمتلكـه الفـرد یسـهم فـي اعطـاء المعنـى للمعلومـات او المثیـرات 

ادراكها وتمییزها ، علما بـان االدراك وتحدیـد المعنـى یعتمـد الى االجهزة الحسیة بعد ان یتم دةالواف

على طبیعة المثیرات او المعلومات ، وكـذلك علـى المعرفـة التـي یمتلكهـا الفـرد عنهـا ، فضـال عـن 

,Brendt)السیاقات التي ادخلت من خاللها هذه المثیرات  1999, 356).

نظام الذاكرة العاملة : 
العاملــةواخــرون وبرویــر منــذ وقــت لــیس ببعیــد مصــطلح الــذاكرة لي داســتخدم البــاحثون بــا

بوصفه البدیل لنظام الذاكرة القصیرة المدى ، وهو نظام محدود السعة ، اذ تمكث المعلومات لفترة 

) ثانیـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــدا اقصـــــــــــــــــى ، ولكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــع التكـــــــــــــــــرار فانـــــــــــــــــه یمكـــــــــــــــــن للمعلومـــــــــــــــــات ٣٠(

Baddeley)فقـد افتـرض بـادلي ورفاقـه وبرویـر ان تبقـى لفتـرة اطـول et al., 1999, pp. 160-

162; Bruer, نمـاذج للـذاكرة العاملـة لهـا ادوار اسـنادیة للعدیـد مـن االنشـطة المعقـدة (1993,29

، وطبقــا لنمــوذج بــادلي فــان التفكیــر ، التعلیــل ، اللغــة ، االســتیعاب والــتعلم بعیــد المــدى مثــل : 

Triالعاملة تعد نظام ثالثـي االبعـادالذاكرة  Parts - System یتـألف مـن جهـاز التنفیـذ المركـزي

-Visualالمكــاني –، ونظــامین فــرعیین ثــانویین اخــرین همــا المركــز اللفظــي والمركــز البصــري 

Spatial Sketchpad المصـــممین لمعالجـــة انـــواع مختلفـــة مـــن المعلومـــات ، وعلـــى وفـــق رأي

كـــاثیرول واخـــرون فـــان المركـــز اللفظـــي مخصـــص لمعالجـــة المـــادة الســـمعیة وحفظهـــا مـــن خـــالل 

اســتخدام التكــرار بشــقیه المســموع والمهمــوس (الــداخلي) ، وفــي حــین یعــالج نظــام الــذاكرة البصــري 

ز التنفیـذ المركـزي فـان یتمیـز بسـعة محـدودة وظیفتـه ادارة البصـریة امـا جهـا–المعلومات المكانیة 

المعلومــات والســیطرة علیهــا عنــدما تتحــرك خــالل النظــام ، فضــال عــن تنظــیم عملیــة المعالجــة فــي 

النظامین الفرعیین اللفظي والبصري . 

یؤكد بادلي ورفاقه بان لكل نظام فرعي مصـادر االنتبـاه الفردیـة الخاصـة بـه والتـي تسـمح 

معالجة المعلومات من غیر تقلیص للمصادر الخاصة بالنظام الفرعي االخر . هذا وقد اقتـرح له ب

,Bruer)برویر  نموذجا بنائیا معرفیا للعقل یستند علـى الـذاكرة العاملـة بوصـفها العنصـر (1993

ة الرئیس لنظام معالجة المعلومات التي تدخل من البیئة عن طریق االنظمة الحسیة ، اذ ان الذاكر 

العاملــة عنــد برویــر تعــد جــزء مــن البنــاء المعرفــي الــذي تطبــق فیــه ســتراتیجیات التخطــیط والمراقبــة 

وتقویم المثیرات ، فضال عـن كونهـا المكـان الـذي تحفـظ فیـه المعلومـات فـي الـذاكرة البعیـدة المـدى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وراء المعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیما المعرف

Meta-cognitionالقواعــــــد التــــــي تســــــاعد علــــــى حــــــل المنهجیــــــة (والمهــــــارات والمعلومــــــات

، والمعرفــة االساســیة االخــرى التــي یمكـــن تحویلهــا وتطبیقهــا علــى المعلومــات الداخلـــة المشــكلة)
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الجدیـــدة ، وعلـــى وفـــق وجهـــة نظـــر برویـــر كـــذلك فـــان الـــذاكرة العاملـــة تعـــد النظـــام المســـؤول عـــن 

لى نحو سلوكي على انها افعال او مخرجات نظام معالجة المعلومات تلك المخرجات التي ترى ع

,Bruer)لفاظ . أ 1993, pp. 29-30).
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الذاكرة بعیدة المدى : 
تعـــد الـــذاكرة بعیـــدة المــــدى طبقـــا لنمـــوذج برویــــر علـــى انهـــا نظــــام لخـــزن احـــداث محــــددة 

كالمعرفــة العامــة والمعرفــة غیــر الواعیــة الــذكریات والقواعــد المنهجیــة التــي یحتاجهــا الفــرد للســیطرة 

لى الجوانب الحركیة واالدراكیة والوظائف المعرفیة ، فضال عن انها تقـوم بـربط مقـاطع البیانـات ع

  ) . ٣٨،  ٢٠٠٣الى شبكات عمل االنواع مختلفة من المعلومات (عبد اهللا ، 

,Tulving)امثال تولفنك وكیل وسواهما فير حاول عدد من الباحثین وعلماء النفس المع

1986 ,308 ; Kail, 1990, التمییز بین انماط المعرفة الموجودة فـي نظـام الـذاكرة البعیـدة (32

المــدى وقــد توصــلوا الــى تحدیــد بعــض االنمــاط منهــا علــى ســبیل المثــال : المعلومــات التصــریحیة 

(البیانیة) التي تشیر الى المعلومات الحقیقیة (الواقعیة) في الذاكرة كما في معلومات الفـرد لمـا قـام 

سابق ، وتقسم المعلومات البیانیة الى فئتین ثانویتین هما : بانجازه في یوم

Semanticأ. الذاكرة الداللیة المعنى  Memory:

تشیر الى ذاكرة المفاهیم العامة والمبادئ وارتباطاتها التي تخزن على نحو رمزي ، مثال و 

، تعــد معرفـــة نوعـــة، قواعـــد اللغـــة ، المعــادالت الریاضـــیة ، االشــكال العالئقیـــة المتعلــى ذلــك 

الذاكرة الداللیة شبكة عمـل خاصـة بالمعلوماتیـة التـي تخـزن فـي الـذاكرة بطریقـة تسـمح باالسـتدعاء 

الدقیق والكفوء . 

Episodicب. ذاكرة االحداث  Memory:

ـــــذاكرة  ـــــا ب ـــــا ومكانی ـــــرات الشخصـــــیة ، وكـــــذلك االحـــــداث المرتبطـــــة زمانی ـــــى الخب تشـــــیر ال

نهجیة ضروریة جدا لعملیة التعلم تین البیانیة والمالفرد ، ان تكامل المعرف

(Bruning, et al., 1999, 48; Halonen, et al., 1996, 101)

بنــــاء علــــى مــــا تقــــدم یتضــــح ان النمــــاذج الجدیــــدة تختلــــف عــــن الفكــــرة التقلیدیــــة الخاصــــة 

عملیتـــا بمفهـــومي الـــذاكرة القصـــیرة والبعیـــدة المـــدى ، مـــن حیـــث الخـــزن الفعـــال والـــدقیق ، وكـــذلك

المعالجة وتحویل المعلومات ، كما یؤكد واضعوا النماذج الجدیدة على ان الذاكرة العاملـة تعـد مـن 

ناحیة الداللیة للمفهوم مخزن محدد السعة ولكنه یحفظ ویعالج المعلومات بوقت واحد . ال

منھجیة البحث : 
ما یأتي : قة تطبیق االداة وتصحیحها وكیتشتمل على عینة البحث واداته وطر 

عینة البحث : 
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قبــل تحدیــد عینــة البحــث قــام الباحثــان باختیــار الجانــب االیمــن فــي مركــز محافظــة نینــوى 

بالطریقــة العشــوائیة الصــرفة ، ثــم اختیــر بعــد ذلــك احــد القطاعــات الســكنیة الــذي یقــع فــي الجانــب 

مـان المتجـاورین المذكور مـن بـین ثـالث قطاعـات ، وقـد وقـع االختیـار علـى حـي الشـهداء وتـل الر 

) یوضــح ١) مــدارس ، اختیــر منهــا مدرســتي الشــهداء وبــن خلــدون ، والجــدول (٥اللــذان یضــمان (

  ذلك : 

  ) ١جدول (ال

السنة الدراسیة والجنس والمدرسةعلى وفق افراد عینة البحث 

خامس الصف الثالث الصف الولال صف االالصف 
المجموع 

اناثذكور اناثذكور اناثذكور الجنس

سة
در

لم
  ٤٥  ١٥  -  ١٥  -  ١٥  -  الشهداءا

  ٤٥  -  ١٥  -  ١٥  -  ١٥  بن خلدون

١٥١٥١٥١٥١٥١٥٩٠المجموع

) تلمیـــذا وتلمیـــذة مـــوزعین علـــى الصـــفوف الدراســـیة االول ٩٠تألفـــت عینـــة البحـــث مـــن (

ر ) مــن الــذكو ١٥) تلمیــذا و تلمیــذة مــن كــل صــف دراســي (٣٠والثالـث والخــامس االبتــدائي بواقــع (

) مــــن ٤روا جمیعــــا بالطریقــــة العشــــوائیة الصــــرفة اذ تــــم اختیــــار رقــــم (یــــومــــثلهم مــــن االنــــاث ، اخت

ـــــام ( ـــــى ضـــــوء هـــــذا االخ٩-١مجموعـــــة االرق ـــــا) وعل ـــــي تی ـــــذ ف ـــــوائمر تكـــــون تسلســـــالت التالمی الق

، والتـــي شـــكلت عینـــة البحـــث النهائیـــة كمـــا هـــو دوالیـــك وهكـــذا…  ١٦،  ١٢،  ٨،  ٤الصـــفیة : 

  ) . ١رقم (مبین في الجدول 

اداة البحث (اختبار الذاكرة) : 
تنتمي الى خمس فئات وهي : مفردة )٢٠تكون اختبار البحث من (

: كرسي ، كنتور ، میز ، مصباح . فئة االثاث -

: تفاح ، موز ، مشمش ، عنب . فئة الفواكه-

: عربة ، تاكسي ، سفینة ، قطار . فئة وسائط النقل-

جاكیت ، قمیص ، جوارب ، بلوز . :فئة المالبس -

: قطة ، نمر ، اسد ، حصان . فئة الحیوانات-
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طریقة البحث : 
,Paris)اعتمــد الباحثــان طریقــة بــاریز  1978a)  مفــردة ٢٠( اختبــار یضــمفــي عــرض (

بعـد ان طبعـت المفـردات ف ،وعلى نحو عشـوائي غیـر متسلسـل طبقـا للسـیاق الفئـوي الموضـح انفـا

) ســم تضــم كــل بطاقــة مفــردة واحــدة بحیــث یــتمكن التلمیــذ مــن ٢٠×  ١٥بیضــاء (علــى بطاقــات 

ســـماع المفـــردة ورؤیتهـــا مكتوبـــة علـــى البطاقـــة فـــي اثنـــاء عملیـــة العـــرض الـــذي تكـــرر مـــرتین امـــام 

.) تلمیذا١٥) تالمیذ لكي یمكن تغطیة العدد البالغ (٧) او (٨مجموعة مكونة من (

العــرض اســترجاع اكبــر عــدد ممكــن مــن المفــردات طلــب مــن كــل تلمیــذ بعــد انتهــاء عملیــة

وفــي أي ترتیــب كــان ، وكــان الباحثــان یســجالن عــدد المفــردات التــي نجــح التلمیــذ فــي اســترجاعها 

وبعــد انتهــاء المحاولــة االولــى یطلــب الباحثــان مــن التلمیــذ ان یكــرر عملیــة االســترجاع للمفــردات 

 طلـــب) دقـــائق فقـــط ، وبالطریقـــة نفســـها ٣، علمـــا ان مـــدة االســـترجاع (كـــان نفســـها وبـــاي ترتیـــب 

تلمیذ على انه من االجدر القیـام بمحاولـة اسـترجاع ثالثـة واخیـرة بعـد اخـذ فاصـل ان من كل الباحث

دقیقتـــان مـــن غیـــر اعطـــاء ایـــة اشـــارة او تلمـــیح للعالقـــات الفئویـــة بـــین المفـــردات التـــي  هزمنـــي امـــد

یتضمنها االختبار . 

قاما بخلق جو من االلفة مـع التالمیـذ واجـراء لقـاء تـدریبي ویجب التذكیر بان الباحثین قد

ســابق فــي الصــف معهــم ، اذ عــرض علــى جمیــع تالمیــذ الصــف ، سلســلة مــن االرقــام وطلــب مــن 

عــدد مــنهم القیــام باســترجاع هــذه االرقــام بمحــاولتین او ثــالث لكــي یفهمــوا علــى نحــو غیــر مباشــر 

قـــد اجـــري التطبیـــق النهـــائي لالختبـــار فـــي غرفـــة طبیعـــة المهمـــة التـــي ســـیقومون بهـــا فیمـــا بعـــد ، و 

المعاون او في الصف بعد اخالئه من التالمیذ . 

صدق االداة : 
للحكـم علـى )*(تم التحقق من الصـدق الظـاهري لـألداة وذلـك بعرضـها علـى مجموعـة مـن الخبـراء

اجمــع الخبــراء مــدى صــالحیتها فــي قیــاس القابلیــة علــى تنظــیم المفــردات ذهنیــًا واســترجاعها ، وقــد 

جمیعهم على صالحیة االداة في قیاس القدرة على االسترجاع . 

تألفت لجنة الخبراء من السادة : )*(

قسم العلوم التربویة والنفسیة \د. فاتح ابلحد فتوحي ، جامعة الموصل كلیة التربیة  .١    

قسم العلوم التربویة والنفسیة \كلیة التربیة د. كامل عبد الحمید ، جامعة الموصل .٢    

قسم العلوم التربویة والنفسیة \د. صبیحة یاسر ، جامعة الموصل كلیة التربیة  .٣    

قسم العلوم التربویة والنفسیة \د. اسامة حامد ، جامعة الموصل كلیة التربیة  .٤    

قسم العلوم التربویة والنفسیة\بیة د. محمد علي عباس ، جامعة الموصل كلیة التر  .٥    
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طریقة التصحیح : 
تمنح درجة واحدة لكـل مفـردة صـحیحة یسـتطیع الطفـل اسـترجاعها ، بحیـث تكـون الدرجـة 

) درجة طبقا لعدد المفردات التي تضمنها االختبار . ٢٠الكلیة (

الوسائل االحصائیة : 
ANOVAالتبـاین الثالثـي المتكـرر اسـتخدم تحلیـل Repeated Measure3 * 2 *3

لمعرفـــة داللـــة فـــرق الداللـــة المعنویـــة االصـــغرلمعالجـــة البیانـــات احصـــائیا ، كمـــا اســـتخدم اختبـــار

تالمیذ من الصفوف الدراسیة المختلفة ، وقد جرت جمیـع التحلـیالت علـى الحاسـوب الالفروق بین 

.SPSSبرنامج على وفق 

نتائج ومناقشتھا:عرض ال
اســـتجابة للســـؤال االول الـــذي هـــدف الـــى معرفـــة داللـــة الفـــروق فـــي قابلیـــة التالمیـــذ علـــى 

االســـترجاع تبعـــا لمتغیـــري الصـــف الدراســـي (االول والثالـــث والخـــامس) والجـــنس (ذكـــور وانـــاث) ، 

دیهم ، وكذلك السؤال الثـاني الـذي هـدف الـى معرفـة اثـر تكـرار المحاولـة علـى رفـع قابلیـة التـذكر لـ

(محــاوالت اســترجاع)]  ٣× (ذكــور وانــاث)  ٢× (صــفوف دراســیة)  ٣فقــد اســتخدم تحلیــل التبــاین الثالثــي [

) وتبین ما یاتي :SPSSلمعالجة البیانات احصائیا (

وجــود فــروق دالـــة احصــائیا فـــي متغیــر الصــف الدراســـي ، اذ بلغــت القیمـــة الفائیــة المحســـوبة .١

) عنــــد مســــتوى داللــــة ٦.٧٦ئیــــة الجدولیــــة البالغــــة () وهــــي اعلــــى مــــن القیمــــة الفا٢١٤.٤٨(

) في ادناه .٢) ینظر الجدول (٢٥٢.٢) ودرجتي حریة (٠.٠١(

  )٢جدول (ال

نتائج تحلیل التباین الثالثي الخاصة بمتغیرات الصف الدراسي والجنس والمحاولة

مصدر التباین
مجموع 

المربعات
القیمة الفائیةمتوسط المربعاتدرجات الحریة

توى مس

  الداللة

  دالة  ٢١٤.٤٨٧  ٣١٨.٣٢٦  ٢  ٦٣٦.٦٥٢  الصف الدراسي

غیر دالة  ٣.٦٠٤  ٥.٣٤٨  ١  ٥.٣٤٨  الجنس (ذكور واناث)

  دالة  ٢٨.٩٤٦  ٤٢.٩٥٩  ٢  ٨٥.٩١٩  المحاوالت

غیر دالة  ٠.٧٢٩  ١.٠٨١  ٢  ٢.١٦٣  الجنس والصف الدراسي

غیر دالة  ١.٦٨٣  ٢.٤٩٨  ٤  ٩.٩٩٣  الصف الدراسي والمحاوالت

غیر دالة  ٠.٢٢٧  ٠.٣٣٧  ٢  ٠.٦٧٤  والمحاوالتالجنس 

غیر دالة  ١.١٣٧  ١.٦٨٧  ٤  ٦.٧٤٨  الصف الدراسي والجنس والمحاولة

      ١.٤٨٤  *٢٥٢  ٠.٣٧٤-  الخطأ

        ٠.١٨٨٢٠٢٧٠-  الكلي

.  ٢٥٢=  ٣×٢×٣-٢٧٠عدد افراد العینة =  ٩× محاوالت  ٣* یمثل 
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لبدیلـة التـي تـنص علـى وجـود فـروق وهذا یعني رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضـیة ا

ذات داللة احصائیة في االسترجاع المتكرر تبعا لمتغیر الصـف الدراسـي ولصـالح تالمیـذ الصـف 

وظهـــرت كـــذلك فـــروق دالـــة بـــین التالمیـــذ فـــي متغیـــر المحاولـــة (المحـــاوالت الخـــامس االبتـــدائي . 

هــي اعلــى مــن القیمــة الفائیــة ) و ٢٨.٩٤٦المتكــررة الــثالث) ، اذ بلغــت القیمــة الفائیــة المحســوبة (

) . ولم تظهر فروق ٢٥٢.٢) ودرجتي حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٣.٠-الجدولیة البالغة (

دالة معنویا بین التالمیذ فـي قـابلیتهم علـى االسـترجاع نتیجـة لمتغیـر الجـنس (ذكـور وانـاث) ، فقـد 

) ٣.٨٤فائیــة الجدولیــة البالغــة () وهــي ادنــى مــن القیمــة ال٣.٦٠٤بلغــت القیمــة الفائیــة المحســوبة (

  ) .٢) . ینظر في الجدول (٢٥٢.٤) ودرجتي حریة (٠.٠٥عند مستوى داللة (

ولمعرفة داللة الفروق في متوسطات الدرجات بین التالمیذ تبعًا لمتغیرات الصف الدراسي 

وكمـا ،L.S.Dوالجنس والمحاوالت جمیعهـا ، فقـد اسـتخدم اختبـار فـرق الداللـة المعنویـة االصـغر 

) في ادناه .٣موضح في الجدول (

  )٣جدول (ال

L.S.Dالمقارنات البعدیة بین متوسطات درجات التالمیذ باستخدام اختبار 

الجنسالمرحلة
المحاوالت

المحاولة الثالثةالمحاولة الثانیةالمحاولة االولى

الصف االول
أب ج٧.٠٦أب٦.٤٠أ٦ذكور

ج د هـ٧.٥٣ج دب٦.٨٠أب ج د٥.٦٦اناث

الصف الثالث
هـ و س٧.٩٣* هـ و س٧.٦٠د هـ و٦.٤٠ذكور

* س ح٨.٣٣و س٧.٨٠* هـ و س٧.٢٠اناث

الصف الخامس
** ك ل١٠.٤٠** ك ل١٠.٨٣** ح ط٩.٣٣ذكور

** ل١٠.٤٠** ل١٠.٧٣** ك ل٩.٦٦اناث

* تشیر الى المقارنة بین تالمیذ الصف الثالث واالول . 

** تشیر الى المقارنة بین تالمیذ الصف الخامس االبتدائي واقرانهم في الصفین االول والثالث 

*** تشیر االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروق فیما تشیر االحرف غیر المتشابهة الى وجود فروق دالة بین 

الصفوف والمحاوالت .
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الدراســـیة الـــثالث فـــي كـــل وقـــد جـــرت المقارنـــة علـــى نحـــو عمـــودي بـــین تالمیـــذ الصـــفوف 

محاولة من محاوالت االسترجاع الثالث وكما یاتي :

ظهـر وجـود فـرق دال معنویـا لصـالح متوسـط درجـات تالمیـذ الصـف الثالـث المحاولة االولى :-

) مقارنة بمتوسطي درجات اقرانهم من تالمیذ الصف االول والبالغة ٧.٢٠من االناث واالبالغ (

لتــــوالي ، وظهــــرت كــــذلك فــــروق دالــــة احصــــائیا لصــــالح متوســــطي ) عــــل ا٥.٦٦) و (٦.٠-(

درجــات تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي مــن الجنســین مقارنــة مــع متوســطات درجــات اقــرانهم 

  ) .٣جمیعا في الصفین االول والثالث ، ینظر في الجدول (

ف الثالـث اتضح وجود فرق دال احصائیا بین متوسطي درجات تالمیذ الصالمحاولة الثانیة : -

) مقارنـــة متوســـطي درجـــات تالمیـــذ الصـــف ٨.٧٠) و (٧.٦٠مـــن الـــذكور واالنـــاث والبـــالغین (

) على التوالي . وبالطریقة نفسها فقد تبین وجـود فـروق دالـة ٦.٨٠) و (٦.٤٠االول البالغین (

معنویــا لصــالح متوســطي درجــات تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي مــن الجنســین مقارنــة مــع 

جات تالمیذ الصفین االول والثالث .متوسطات در 

تشـــیر المقارنـــة الـــى تفـــوق متوســطي درجـــات الـــذكور واالنـــاث مـــن الصـــف المحاولـــة الثالثـــة :-

) علـــى متوســـطي درجـــات اقـــرانهم فـــي الصـــف ٩.٣٣) و (٨.٣٣الثالـــث االبتـــدائي والبـــالغین (

یـــــذ الصـــــف ) علـــــى التـــــوالي . واتضـــــح كـــــذلك تفـــــوق تالم٧.٥٣) و (٧.٠٦االول والبـــــالغین (

الخـــامس مـــن الجنســــین علـــى اقــــرانهم مـــن تالمیـــذ الصــــف الثالـــث ، اذ كانــــت المقارنـــات دالــــة 

احصائیا .

تشـــیر النتـــائج الـــى وجـــود مؤشـــر تطـــوري فـــي عملیـــة اســـترجاع المفـــردات فـــي المحـــاوالت 

الــثالث جمیعهــا علــى الــرغم مــن وجــود حالــة مــن االرتــداد بــین المحــاولتین الثانیــة والثالثــة ولصــالح 

) فـي ادنـاه . وقـد یعـود ذلـك الـى االرتبـاك وافتقـارهم ٢لمحاولـة الثانیـة ، ینظـر الـى المخطـط رقـم (ا

الى عملیة التنظیم الذهني اثناء قیامه بمحاوالت االسترجاع الثالث .
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  )٢مخطط (ال

محاوالت االسترجاع الثالث لدى التالمیذ في الصفوف الدراسیة

ن الدراســـات التـــي اشـــار الیهـــا كـــل مـــن بـــاریز وبرینـــدت توافـــق هـــذه النتـــائج نتـــائج عـــدد مـــ

)Paris, 1987; Brendt, ) فـي دراسـتیهما المسـحیتین التـي اوضـحا فیهـا وجـود قابلیـات 1999

تذكر اعلى لدى االطفال االكبر سنا . 

ومما الشك فیه ان كفایة االسترجاع للفقـرات (الكلمـات) التـي تضـمنتها اداة البحـث تعتمـد 

علــى عملیــة التنظــیم الــذهني للفقـرات وترتیبهــا ضــمن فئــات ، او علــى االقــل اســتخدام بدرجـة كبیــرة 

اشــارات بـــارزة یمكـــن ان تعـــد بمثابـــة مفـــاتیح مهمـــة للفئــات الرئیســـة الخمـــس التـــي تضـــم عـــددا مـــن 

الفقرات ، لكن یا ترى هل كانت هذه المفاتیح بمتناول التلمیذ لكي ینتفع منهـا علـى نحـو كبیـر فـي 

رجاع ؟ لالجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال فقـــد قـــام الباحثـــان بالتقصـــي عـــن طبیعـــة النشـــاط عملیـــة االســـت

الـــذهني الـــذي قـــام بـــه التالمیـــذ اثنـــاء االختبـــار وذلـــك بعـــد االنتهـــاء مـــن تطبیقـــه مباشـــرة وتبـــین ان 

االغلبیـــة العظمـــى مـــن التالمیـــذ وال ســـیما فـــي الصـــفین الثالـــث والخـــامس قـــد اســـتخدموا ســـتراتیجیة 

للمفـردات ، أي ان معـالجتهم الذهنیـة للمفـردات كانـت علـى مسـتوى الـذاكرة العاملـة التكرار الذهني

قصــیرة المــدى ، وذلــك لمحاولــة حفــظ اكبــر عــدد ممكــن مــن المفــردات ، ولــم یشــر ســوى تلمیــذ مــن 

الصــف الخــامس االبتــدائي الــى قیامــه باســتخدام ســتراتیجیة التنظــیم وبكلمــات التالمیــذ انفســهم فقــد 

عالقة موجودة بین الكلمات فبعضها یمثل مواد اكل فواكه والبعض االخر مالبس ذكروا ان هناك 
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، ووسائل نقل ولم نركز على ذلك في اثناء االسترجاع . ومن الجدیر بالذكر ان عدد من التالمیذ 

في اثنـاء االسـترجاع بـدا یـذكر مفـردات لـیس لهـا وجـود فـي االختبـار وربمـا یعـود ذلـك الـى تالشـي 

ت التـــي حـــاول التالمیـــذ الحتفـــاظ بهـــا ، أي لـــم یكـــن هنـــاك فـــي الـــذاكرة شـــيء متـــوفر آثـــار المفـــردا

لالســـترجاع ، او ربمـــا یعـــود الســـبب الـــى قصـــور او عجـــز فـــي عملیـــة االســـترجاع لـــدى عـــدد مـــن 

التالمیـــذ والســـیما ممـــن هـــم فـــي الصـــفین االول والثالـــث ، امـــا التقـــدم الـــذي احـــرزه تالمیـــذ الصـــف 

د جـزء كبیـر منـه علـى وفـق وجهـة نظـر البـاحثین الـى عـاملین اساسـیین الخامس االبتدائي فقد یعو 

همـــا : االول : ســـرعة المعالجـــة للمفـــردات واســـتخدام اســـتراتیجیة التكـــرار ، والثـــاني : ســـعة الخـــزن 

واالستخدام المتزاید للتمثل الذهني من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي .

:التوصیات والمقترحات
لبحث ، قدم الباحثان عددا من التوصیات والمقترحات وكما یاتي :استنادا الى نتائج ا

التوصیات :
یوصي الباحثان بما یاتي :

التأكید على اهمیة قیام المعلمـین بتعلـیم االطفـال اسـتخدم سـتراتیجیة التنظـیم بوصـفها اداة 

عملیــة مهمــة مــن ادوات التــذكر ، ذلــك انهــا تــدخل فــي التصــنیف الفئــوي لالشــیاء ومــن ثــم تســهل 

استرجاع المواد المتعلمة من قبل االطفال ، وذلك الهمیة التذكر في العملیة التربویة وال سـیما فـي 

المراحل المبكرة من التعلیم التي یعتمد فیها االطفال على الذاكرة اكثر من التفكیـر فمـن الضـروري 

تعلیم االطفال عدد من االستراتیجیات .

المقترحات :
لبحث یوصي الباحثان بما یاتي : استكماال لنتائج ا

تدریبیة فـي مجـال تطـویر سـتراتجیات التـذكر لـدى االطفـال وعلـى نحـو –اجراء دراسة تدخلیة .١

خاص ستراتیجیات التنظیم والترمیز وسواهما .

اجراء دراسات ارتباطیة بین القابلیـة علـى االسـترجاع وعـدد مـن المتغیـرات االخـرى [التعـرف ، .٢

المعنى) .الذاكرة الداللیة ،
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