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 :الممخص
فاعمية برنامج تربوي في تنمية عادات ييدف البحث إلى التعرف عمى 

ولتحقيق اىداف البحث قام  .االستذكار لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
وقد صيغت  برنامج وفق استراتيجيات مساعدات التذكرالالباحث ببناء 

فرضيات عدة لمتحقق من فاعمية البرنامج  , واعتمد الباحث المنيج 
( 46التجريبي لمتحقق من فرضيات البحث , والذي تكونت عينتو من )

تمميذ وتمميذة من تالميذ المرحمة االبتدائية  في مدينة الضموعية , الذين 
َن تم مساعدات التذكر , والذيالدرجات عمى مقياس  أدنىحصموا عمى 

إناث( ,  -توزيعيم عشوائيًا عمى مجموعتين : مجموعة تجريبية) ذكور
إناث ( , وتم إجراء التكافؤ بين المجموعات,  –ومجموعة ضابطة ) ذكور 

واستعمل البرنامج التربوي مع المجموعة التجريبية بينما لم تتعرض 
سمعية كما قام الباحث ببناء اداة صورية و المجموعة الضابطة لمبرنامج . 

الى فاعمية البرنامج في تحسين  النتائجفي قياس مستوى التذكر, وتوصمت 
, وقد قدم البحث عددا من  مستوى التذكر لتالميذ الصف الخامس

 التوصيات  والمقترحات                                                                                       
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Abstract: 

The research aims to identify the effectiveness of an 

educational program in the development of habits of 

recall among primary school students. In order to 

achieve the objectives of the research, the researcher 

built the program according to the strategies of 

remembering aids. Several hypotheses were formulated 

to verify the effectiveness of the program. The scores on 

the scale of remembering aid, which were randomly 

distributed into two groups: an experimental group 

(males - females) and a control group (males - females). 

The researcher also built a visual and audio tool in 

measuring the level of remembering, and the results 

reached the effectiveness of the program in improving 

the level of remembering for fifth grade pupils, the 

research has made a number of recommendations and 

suggestions 
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 مشكمة البحث
يمر كل انسان في مراحل متعددة خالل فترة حياتو, تبدا من مرحمة الطفولة     

, وفي كل مرحمة من ىذه المراحل يكتسب الكثير من الميارات   ةوتنتيي في مرحمة الشيخوخ
وتعد مرحمة الطفولة من اىم المراحل  التي يمر بيا االنسان طيمة فترة  والسمات والسموك ,

اذ من خالل تمك المرحمة )مرحمة الطفولة( والتي تعد فترة مرنة وحساسة من عمر  حياتو,
وىذا  لسموكيات التي يكون ليا تاثير مباشر في حياتواالنسان يكتسب الكثير من الميارات وا

                                      ما يؤكد عمية الكثير من المنظرين في عمم نفس الطفل وباألخص العمم )فرويد(
يعد النسيان وضعف التركيز وعدم القدرة عمى التذكر آفة من آفات العصر, وىي    

من اىم المشاكل التربوية التي يعاني منيا تالميذ المرحمة االبتدائية والدليل عمى ذلك ان 
مباشر في  تأثيربعض المعممين والتربويين يوكدون ىذه الحالة ومشخصة لدييم مما يكون لو 

صين ىذه الحالة خحو. ان الجميع وانا منيم من اباء ومربين وعممين مشتحصيل التمميذ ونجا
واثناء اداء  المدرسية)عدم القدرة عمى التذكر( وخاصتا في ما يتعمق بالميام والواجبات 

 .االختبارات واالمتحانات المدرسية ليم
يوكد الميتمين بعمم نفس الطفل ان سبب االخفاق في التذكر لدى االطفال يعزو      

الى عدة اسباب  منيا وراثية ومنيا ما ىو متعمق بالذكاء او بسبب عوق سمعي او بصري 
ىو مرتبط في تعمم الميارات التي تسيم في تنمية قدرات التذكر, ولما كانت االسباب  منيا ما

نركز عمى اسموب تعمم ميارات االستذكار باعتباره عوامل بيئية  فأننار خارج ارادتنا االنفة الذك
                                                                                      يمكن تطويرىا وتعمميا.

ما لو ان ما يثير القمق حينما يتعمق الموضوع االطفال وخصوصا التالميذ, لِ        
من تأثيرات كبيرة عمى حياتيم التربوية وتحصيميم الدراسي , واتجاىات نحو المدرسة ,فعدم 

فيما يتعمق بالمادة العممية او في االمتحانات او انو  ينسى ما قدمو  سوآءاالقدرة عمى التذكر 
و وما مطموب منو من واجبات المحيطة يكون ل المعمم من معمومات ما تم شرحو في الدرس,

عمى المدرسة , وبالتالي يمكن ان ينمو لديو  مواثبتوسمبيا عمى تحصيمو العممي او  تأثيرا
اتجاىا سمبيا من المدرسة مما يدفعو الى ترك المدرسة والتغيب او التسرب من التعميم , وىذه 

                                         مشكمة ميمة لما ليا مردود سمبي عمى االسرة والمجتمع والمؤسسات التربوية
                                                                                 اهمية البحث
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ل التي يمر بيا االنسان عمى حمما الشك فيو ان مرحمة الطفولة من اىم المرا     
االطالق , فيي تعد القاعدة االساسية في تكوين شخصية االنسان وسموكياتو المستقبمية وليذا 
اكد الكثير من العمماء عمى اىميتيا, ومن اىم ىؤالء العمماء )سيجموند فرويد(مؤسس مدرسة 

ابن سينا والفرابي والغزالي(,  التحميل النفسي, كما اكد عمية من قبل العمماء والمفكرين العرب )
وقد يقع كثير من الميتمين ببناء البرامج التربوية والتعممية بخطأ عندما يتم تطبيق البرنامج 

مدى الفائدة المرجوة من ىذا  ما أتسألعمى عينة في الدراسة االعدادية او الجامعية , وانا 
الجامعة او المدارس االعداية ,  او في الدراسية  المرحمةالبرنامج لطالب عل مشارف انياء 

اليس من االجدى يطبق البرنامج عمى تالميذ المرجمة االبتدائية ممن اماميم متسع من السنين 
لكي ينيوا دراستيم في المدارس او في التعميم االكاديمي, ىذا من جانب ومن جانب اخر 

ت في الكبر, ىذا امير اليس التعميم في الصغر اكثر استقرارا وثباتا من ان تعمم الميارا
) العمم  المؤمنين )عمي بن ابي طالب( رضي اهلل عنو وارضاه وىو مفتاح مدينة العمم يقول

في الصغر كالنقش عمى الحجر( نفيم من ىذا القول البميغ ان الميارات المتعممة في الصغر 
ومن ىنا تكمن اىمية  اكثر استقرارا واكثر فاعمة ويمكن تنميتيا عمى الرغم من صعوبة تعمميا,

البحث الحمي في دراسة عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية , الذين يقعون ضمن تصنيف 
 االطفال.

ان االىتمام بيارات التذكر ليا اىمية تربوية كبيرة اذ اثبتت كثير من الدراسات    
ساسي بين ىذه الميارة )التذكر( والتحصيل الذي يعد اليدف اال عمى وجود عالقة ما

 لممؤسسات التربوية واالكاديمية والميتمين في مجال التربية والتعميم
يعد ىذا البحث من البحوث االولى حسب عمم الباحث التي تناولت بناء  -9

 ويطبق عمى االطفال  في تنمية مساعدات التذكر رنامجب
مرحمة قمة الدراسات العراقية فييا عمى الرغم  تناولوتكمن اىمية البحث في  -0

 .من اىميتيا وىي مرحمة الطفولة
تنسجم ىذه الدراسة ما تعانيو العممية التربوية من اخفاقات في درجات  -1

 التحصيل خصوصا مع التطور الحاصل في المناىج.
يمكن ان تضع ىذه الدراسة بعض الحمول لمشكمة التسرب من الدراسة والتي  -2

 .في المجتمع ومستشفيياصبحت ظاىره 
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سيم في ايجاد الحمول لمقائمين عمى العممية التربوية والتعميمية في تان  يمكن  -3
التوصل الى افضل السبل في تنمية المارات في االستذكار خصوصا ونحن نعيش عمم ممئ 

 .ات لالنتباه مما يؤثر في عممية االستذكاربالمشتت
في الجانب التطبيقي تسيم ىذه الدراسة في اغناء المكتبات االكاديمية  -4

والتربوية بالجانب التطبيقي لمدراسة من خالل االدوات التي يتم اعدادىا من قبل الباحث لقياس 
 متغيرات الدراسة

 اهداف البحث
 -:الىييدف البحث الحالي 

تنمية مساعدات التذكر لدى في تربوي البرنامج عمى فاعمية الالتعرف    -9
 تالميذ المدرسة االبتدائية

 -من خالل التحقق من الفرضيات االتية: ويتم ىذا
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة  ال  -اوال

 التجريبية في االختبارين القبمي والبعدي في اختبار التذكر.
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة  ثانيا_ ال

 ر.التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عمى اختبار التذك
 حدود البحث
يقتصر البحث الحالي عمى تالميذ المرحمة االبتدائية  لمصف الخامس االبتدائي     

 .0697/ 0696عام الدراسي في قضاء الضموعية لم
 تحديد المصطمحات
 : البرنامج التربوي  

بانو مجموعة متناسقة من الدرؤس والمحاضرات التي يكتسبيا  Good 1973)عرفو )
                                                                            (Good:1973:175. )الطالب من المدرسة  

( مجموعة من االسترتيجيات والخبرات واالنشطة المخططة 0696) عرفو الغريري 
                                                                                    (                                                                                                             97: 0696الغريري: (في الجانب التربوي لتحقيق اىداف تعميمية وتربوية    ةوالمنظم

( ىي الطريقة او االسموب التي يمكن ان نقدميا لممتعمم  0692عرفو العبيدي )    
 (  96: 0692اثرا مرجيا  )العبيدي: إلحداثتحت ظروف ومواقف مضبوطة 
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وفق خطة عممية ة التعميمية المنظم تستراتيجياااليعرفو الباحث بانو مجموعة من    
 لتحقيق ىدف تربوي كتعمم ميارة او تعديل سموك

  التذكرمساعدات 
(  ىي وسيمة مصطنعة  تساعد المتعمم والدارس عمى 9751) Goodعرفيا   

                                                                            ((Good:1973:175استعادة المعمومات  
(  بانيا وسيمة عقمية تساعد الشخص في 1978) Roger & Richardعرفيا      

 .تحسين عممية التذكر
تيجيات  لتحسين ا(  وىي مجموعة تكتيكات واستر 1978) Dansereauعرفيا    

 .وتقوية عممية التذكر
ىي مجموعة من التكتيكات والسبل يستخدميا    (1991)عرفيا االزيرجاوي    

 .المتعمم في استرجاع المعمومات وتحقيق حفظ وخزن جيد 
ويعرفيا الباحث بانيا مجموعة من االستراتيجيات التي تسيل لممتعمم من استرجاع 

 وتذكر المعمومات عن طريق ايجاد روابط وحيل معينة.
 الفصل الثاني / اطار نظري ودراسات سابقة

 واهميتها: الذاكرةوم مفه
يشير مصطمح الذاكرة عند الميتمين في عمم النفس المعرفي الى عممية الدوام        

النسبي الثار الخبرات التي تم التعرض الييا من قبل االشخاص , وىذ االمر دليل واضح 
االكثر يحدث التعمم ,بل  وجمي عمى حدوث العمم فموال عممية خزن واسترجاع تمك الخبرات ال

من ذلك يعده العمماء شرط الستمرار عممية التعمم وارتقائو,   تشير بعض المصادر الى ان 
اليونانيين اول من استخدم مصطمح )اساليب التذكر( وىو مصطمح مشتق من االلية )نيمو 
ساين( الذي يعني الذاكرة, اذ كانت ليم مسابقات في القدرة عمى التذكر وكان الذين يفوزون 

 (03-00: 0699ك المسابقات  يعينون في مجس الشيوخ ويمقبون )ابطال(.)الدليمي:في تم
ان مشكمة صعوبة التذكر اصبحت ظاىرة تثير الميتمين بالتربية وعمم النفس لما   

ليا ارتباط وثيق في عممية التحصيل الذي ىو اليدف االساسي لمعممية التعميمية, مما دعاىم 
لطرائق التي يمكن ان تنمي عممية التذكر ومن ىذه االساليب الى التفكير في االساليب وا

 .)مساعدات التعمم(
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 (Lindsy &Norman:1997:34-45)مفهوم مساعدات التعمم
مجموعة من االساليب واالستراتيجيات والطرائق اال ىي ان مساعدات التذكر ما 

تسيم في تنشيط  تتضمن عمى الخرائط والمخططات والكممات والروابط ومفاتيح الجمل التي
عممية التذكر , وىي تعتبر اداة تساعد عمى التذكر وتسيل عممية الحفظ, وتعمل عمى تجديد 
تجديد االستراتيجيات واالساليب التي يتعامل معيا التمميذ او المتعمم مع ما يحصل عميو من 

فراد  معمومات وخبرات بحيث تنقمو من الروتين الى طرق فعالة في عممية التذكر, ان اال
بالتأكيد ال يقومون بتسجيل كل ما يريدون فعمو من تسوق واعمال  ويحمل قائمة في كل امور 

 واستراتيجياتييا بأساليب ذحياتو مدون بيا مسار عممو , لذى يميل الى استخدام ذاكرتو ويغ
 ( Rothstin:1990:127تساعد عممية التذكر)

 اساسيات مساعدات التذكر
 -عمى االساسيات االتية:تستند مساعدات التذكر 

 .ان جميع الخبرات المتعممة تخزن اما صورية او حسية او شمية او حركية .9
 .ان التذكر بطريقة سيمة وبسرعو يعتمد عمى تنظيم الخبرات من قبل المتعمم .0
 .  (Rhymingمن استراتيجيات التذكر وضع الخبرات بصورة تنغيم) .1
عمى  شبكات مفاىيم وتنظيميا اوان وضع المعمومات من قبل المتعمم عمى شكل  .2

شكل مخططات معرفية يسيل عممية ايجاد العالقة بين المفاىيم الممثمة لتمك الخبرات 
 .وادماجيا واسترجاعيا

 .تمثل الشبكة االفتراضية عممية التخزين وصورتيا في الذاكرة  .3
 .زنياخجزئة الخبرة و تان عممية الترميز الثنائي تتضمن  .4
 .الخزن والترميز يمكن استرجاعيا بسيولةان الخبرات منظمة  .5

  .تعد عممية مساعدات التذكر ميما جدا في عممية التذكر
(Wool folk :1990:p238 ) 

 استراتيجيات مساعدات التذكر
تقوم ىذه االستراتيجية من خالل قيام المتعمم بربط الخبرات او  :استراتيجية الموقع-9

 الكممات بمواقع واماكن معرفة لديو.
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وتقوم ىذه االستراتيجية من خالل ربط المتعمم المعمومة المراد تذكرىا : الالقطة مماتالك-0
 .بكممة متداولة لديو

تستخدم ىذه االستراتيجية في تعمم معاني الكممات او في تعمم المغة  :الكممة المفتاحية-1
 .عن طريق ربط مفردة بالمغة االنكميزية بمفرده بالمغة العربية

وتقوم من خالل قيام المتعمم بابتكار مجموعة من الصور الذىنية  والسمسمة الرابطة-2
 .تربط عمى شكل متسمسل بين المفاىيم المراد تذكرىا وحفظيا

المختصرات وىي من حيل التذكر يقوم عمى تشكيل كممة تمثل ما يراد تذكره مثال -3
مة اسرع( اذ كل حرف العراق( )يحفظ كم –االردن  -لبنان –اقطار بالد الشام )سوريا 

 يمثل بمد وكل اشكل التالي )سالا( حيث كل حرف يمثل قطر معين.
  التخيل حيث يتم تخيل حدث ما من قبل المتعمم وربطو بالخبرة المراد تعمميا-4

 (25-21: 066)قطامي واخرون :             
 ة دراسات سابق

 (  Levin1981(دراسة  
ة استراتيجيات )الكممة ثنظام تذكري من ثال ىدفت الدراسة الى التعرف عمى اثر

المكان( وىي من مساعدات التعمم حيث استخدم الباحثون المنج التجريبي  -الوتد  -المفتاح
بين  ( طالبا, وتوصمت النتائج الى الطمبة الذين اعتمدوا عمى اسموب الترابط ما26عمى )

      (Levin:1981)      المعمومات واساليب مساعدات التذكر ىم كان تحصمييم اعمى
     

ىدفت الدراسة التعرف عمى اثر استخدام  (Ahrens 1999) دراسة أهرينس
استراتيجية تذكر الحروف االولى الحروف االولى في تحصيل تالميذ االبتدائية وتوصمت 

 (Ahrens: 1999 الدراسة الى وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية) 
  (Bednarz 1992دراسة بيدنارس)

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى فاعمية استراتيجيات )مساعدات التعمم( عمى    
الموقع الجغرافية واستخدم المنيج التجريبي وتوصمت نتائج الدراسة الى ان المجموعة التجريبية 

   (Bednarz:1992 )التي دراسة مساعدات التذكر تحصيميا اعمى من المجموعة الضابطة
 (2003م )دراسة ابراهي  
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فاعمية استخدام بعض استراتيجيات مساعدات التذكر باألسموب الترابطي في تحصيل 
المعرفة التاريخية واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصف األول المتوسط )فترة المراىقة( اجريت ىذه 

العراق وكانت تيدف الى التعرف عمى فاعمية استخدام استراتيجيات مساعدات  في الدراسة
الكممة المفتاحية( في تحصيل طمبة الصف األول المتوسط  -الحرف األول -التذكر )الموقع

لممعرفة التاريخية واحتفاظيم بيا عند مستوى التذكر في مادة التاريخ القديم لموطن العربي 
( 03دية )االعتيادية(.  استخدم الباحث المنيج التجريبي عمى عينة من )مقارنة بالطريقة التقمي

طالبا ,وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية والتي اعتمدت عمى 
 (    0661)ابراىيم: مساعدات التذكر الذين تفوقوا بفاعمية عمى اقرانيم في المجموعة االخرى .

 لبحثالفصل الثالث / اجراءات ا
 مجتمع البحث    

يتألف مجتمع البحث من تالميذ المرحمة االبتدائية لمصف الخامس االبتدائي في 
( مدرسة , منيا 04( تمميذا موزعين عمى )676مركز قضاء الضموعية والبالغ عددىم ) 

 .*(  و مدرستين مختمطة 91( لمذكور )99)
 عينة البحث

(  16) منيمذا من احدى المدارس المختمطة ي( تمم46)عينة منتظمة بواقع تم اختيار
%  46( اناث ممن كانت مستوى تحصيميم في درجات السنين السابقة  اقل من 16ذكور و )

وان ىذه المعايير تعد مؤشرا عمى وعمييم مؤشرات بكثرة التغيب واليروب من المدرسة 
 .الضعف في التحصيل 
 منهجية البحث

التصميم التجريبي  تم اختيار تصميم المجموعتين تجريبية وضابطة ذات االختبار القبمي  -9
( 16والبعدي حيث قام الباحث بتقسيم عينة البحث المجموعتين االول تجريبية وتتكون من)

بعدما اجرى عممية التكافؤ بينيما من حيث) تمميذا ( 16والثانية ضابطة تتكون من ) تمميذا

                                                 

*
 ةقسم تربية الضموعي تم  الحصول عمى اعداد التالميذ والمدارس من شعبة االحصاء في 
 .تقييم مستوى الطمبة من خالل الرجوع عمى سجالت الدرجات لمسنين السابقةتم  و
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ومستوى التحصيل  لألسرةوالذكاء , الجنس, الخمفية االقتصادية االجتماعية  صيلحمستوى الت
 .( لموالدين

 -لتحقيق اىداف البحث كان عمى الباحث اعداد اداتين )مقياس التذكر   ادوات البحث -0
 (البرنامج التربوي لمساعدات التذكر

 مقياس التذكر -اوال:
, االول يمثل الذاكرة السمعية حيث كانت  -: مقياس التذكر من مجالين يتكون

عمى شكل) قصص ومواضيع وجغرافية وتاريخية  اقتصادية رياضية وانكميزية وقصائد مواقفو 
والثاني يمثل الذاكرة البصرية وكانت مواقفو عمى شكل) صور واشكال(  لشعراء وآيات قرانيو( 

 الميذ في تمك المرحمة الدراسية, وجميعيا  مأخوذة من صمب المادة الدراسية التي تعطى لمت
 وصف المقياسي

( مواقف تعرض عمى التمميذ عمى 96يتكون المقياس من مجالين وكل مجال فيو )
وتكون اإلجابة )صح , خطا( فاذا كانت اإلجابة صادقة يعطى عمييا شكل مقدمة ثم أسئمة 

( 06التمميذ )درجة واذا كانت خاطئة يعطى صفرا ,وبذك تكون اعمى درجة يحصل عمييا 
 (96واقل درجة )صفرا( وان المتوسط الفرضي ىو )

 -يمي: والعتماد المقياس البد من اجراء ما
تحقيق الصدق الظاىري / حيث تم عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء  -9

)  مدى مالئمة -( لمتحقق مما يمي:9والمحكمين في التربية وعمم النفس )ممحق رقم
ة العرض ومدة ترك المجال لمتمميذ بالتفكير والوقت مدى مالئمة مد -االداة 

( وبعد االطالع عمى اراء الخبراء تم اعتماد  جميع المواقف في  لإلجابةالمستغرق 
% من اراء المحكمين حول كل موقف , كما تم 66االداة بعد اخذ نسبة توافق 

 3لمعمومات)دقائق( ويفسح لمتمميذ مجال لخزن ا2االتفاق عمى ان تكون مدة العرض )
 ( دقائق لإلجابة ... 3دقائق(  ثم يقدم لو السؤال ويعطى وقت)

ورقة  -ساعة توقيت –التي تستخدم في البحث ىي)جياز عرض فوق الراس  الوسائل -0
 قمم رصاص( -اجابة

تمميذ( تم اختيارىم من الصف الخامس ومن   36لتحقيق الثبات تم تطبيق االداة ) -1
من االوقات المطموبة في االختبار ولمعرفة مدى فيم  لمتأكدمدرسة اخرى وعمى وذلك 
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يوما تم اعادة االختبار وبعد معالجة النتائج  90االسئمة المطروحة, وبعد فترة 
%( وىو معمل 59احصائيا بمعامل) ارتباط بيرسون (  اذ كان نتائج معامل الرتباط )

  .(Ebleارتباط جيد كما يذكر )
 ( تمميذا066تمييزية تتكون من) من خالل تطبيق األداة عمى عينة

في  مواقفتم استخرج صعوبة وسيولة الاألداة و تم استخراج القوة التميزية لفقرات 
 األداة وتبين ان جميع المواقف مميزة وواضحة

 ثانيا / البرنامج 
برنامج الدراسة  ببناءيعد البرنامج اليدف االساسي في الدراسة ,حيث قام الباحث   

 -الخطوات العممية المعتمدة في اعداد البرامج التربوية وكما يمي: في ذلك عمىالحالية معتمدا 
 تحديد اىداف البرنامج .9
تحسين االتية في تحديد موضوعات البرنامج , اذ قام الباحث باعتماد استراتيجيات  .0

الرابطة  -لمفتاحية الكممات ا –الكممات الالقطة  –الذاكرة )استراتيجية الموقع 
كمفردات لموضوعات البرنامج حيث تقدم عمى  التخيل( -المختصرات –والسمسمة 

 .( 0)ممحق رقم شكل دروس مع تطبيق عممي لكل استراتيجية
صدق البرنامج, لتحقيق الصدق الظاىري لمبرنامج تم عرضو عمى مجموعة من  .1

كمين من حيث تعديل بعض ( حيث تم االخذ بآراء المح9)ممحق  الخبراء والمحكمين
وبذلك اصبح البرنامج  المفردات في المنيج مع االتفاق عمى االستراتيجيات جميعيا

 .(1بصيغتو النيائية و جاىز لمتطبيق ممحق )
( جمسات أسبوعيا لكل استراتيجية من 2( جمسة بمعدل )02تضمن البرنامج ) .2

نظرية وواحدة عممية تطبيقية ( من ىذه الجمسات 1استراتيجيات التذكر المذكورة انفا )
 ( أسابيع.4وعمى ىذا األساس استمر البرنامج لمدة )

 ( دقيقة لتجنب ممل وتعب التمميذ خالل الجمسة23كانت مدة الجمسة ) .3
من منيجية البرنامج والصعوبات  لمتأكدتم تطبيق البرنامج عمى عينة استطالعية  .4

 ومدى تقبل التالميذ لفكرة البحث .
 قات االصولية من الجيات المختصة ليتسنى لمباحث تطبيق البرنامجتم اخذ المواف .5

 تطبيق البرنامج
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( أسابيع في حين بقى الوضع 4تم تطبيق البرنامج عمى العينة التجريبية لمدة )
 الطبيعي لمعينة الضابطة.
 اجراءات التجربة

وبناء البرنامج قام الباحث بقياس القدرة عمى  زمة لمبحثالبعد اتمام اعداد االدوات ال .9
التذكر لمعينتين )التجريبية والضابطة (ثم قام بتطبيق البرنامج التربوي لمساعدات التذكر 

ثم قام بإعادة االختبار عمى المجموعتين التجريبية والضابطة  مرة   ةعمى العينة التجريبي
ب السؤال بحيث لم يكن نفس السؤال في ثانية مع االخذ بنظر االعتبار تغيير بعض أسالي

االختبار االول وان ال يكون  التغيير في جوىر السؤال وانما في شكمو  وذلك لتجنب 
الخبرة والتعمم من االختبار األول مثال )سؤال في االختبار األول/ كم عصفورا موجود في 

 .وىكذا(الصورة  في االختبار الثاني يكون السؤال كم عصفور صاده الصياد ..
تم اختيار القاعة الرئيسة في المدرسة والي تسع الى جميع التالميذ وتتوفر فييا  .0

 المستمزمات الرئيسية لمتجربة
 توفير جيز لمعرض)داتا شو(  لعرض المقدمات ومكبر صوت لعرض االسئمة .1
ء تم اختيار يوم السبت لألجراء االختبار باعتباره عطمة رسمية مما يوفر الجو اليادئ اثنا .2

 أداء االختبار
 تجمس المجموعة التجريبية في جانب والمجموعة الضابطة في جانب اخر من القاعة .3
 لإلجابةيسمم كل تمميذ بقمم وورقة  .4
ثم يطبق المقياس الخاص بالقدرة عمى التذكر والمعد مسبقا عمى جميع التالميذ في  .5

السؤال عمى بشكل بشكل جماعي وتكون المقدمة عن  المجموعتين الضابطة والتجريبية
كان تكون حياة قائد عربي  مرة وصوري )عمى شكل صور( صورة تجسد  القائي )صوتي(

لمد خمسة دقائق تم يطمب منيم والبصرية و  الذاكرة السمعيةالريف مرة أخرى يمثالن 
كل سؤال  السؤال وان  مدقائق( ثم يقدم لي 3) لمدة المقدمة  تضمنتوالتفكير في ما 
 دقائق(  3ريع ولمدة )يتطمب اجابة س

  النتائج وتفسيرها :الفصل الرابع
تنمية مساعدات التذكر لدى تالميذ في تربوي البرنامج اوال _ التعرف عمى فاعمية  ال

وألجل تحقيق ىذا اليدف الذي يسعى لمكشف عن اثر البرنامج الذي طبق  المدرسة االبتدائية
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عمى المجموعة التجريبية تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عمييا وفق الرضيات التي 
 -صيغت لذلك :

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة  ال  -9  
 بمي والبعدي في التذكر.التجريبية في االختبارين الق

وعند معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام االختبار التائي لعينتين مترابطتين, أظيرت 
( درجة 7420النتائج وجود فرقًا دااًل إحصائيًا بين متوسط درجات االختبار القبمي البالغ )

( 93449) ( درجة ومتوسط درجات االختبار البعدي البالغ7.565بانحراف معياري قدره )
( درجة, إذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي 92.545درجة بانحراف معياري قدرُه )

( 6.63وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ( 0462اكبر من القيمة الجدولية ) (3434)
 (.9( يوضح ذلك والشكل )9(, والجدول )07ودرجة حرية )

ن مترابطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات (نتائج االختبار التائي لعينتي1الجدول )
 االختبار القبمي والبعدي

 االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة

 7.565 7420 القبمي
3434 0462 07 6463 

 92.545 93449 البعدي
ولما كان الفرق دااًل ولصالح المتوسط المتحقق في االختبار البعدي, فإن ذلك يدل 
عمى أن مستوى لدى أفراد المجموعة الذين خضعوا لمبرنامج كان عاليًا بعد انتياء البرنامج, 

يؤكد عمى ان  وىذاوىذا يعني أن البرنامج المطبق كان لو أثر دال في رفع مستوى التذكر, 
. وعميو ترفض الفرضية الصفرية القائمة: من البرنامج المعد من قبل الباحث اادو التالميذ استف

"ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات االختبار القبمي ومتوسط درجات االختبار 
البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية". وتقبل الفرضية البديمة القائمة أن: "ىناك فرقًا دااًل 

ين متوسط درجات االختبار القبمي ومتوسط درجات االختبار البعدي لدى أفراد إحصائيًا ب
 المجموعة التجريبية".

_ ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة 0
  التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة  في االختبار البعدي عمى اختبار التذكر
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البيانات إحصائيًا باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين, أظيرت عند معالجة 
( 93449النتائج وجود فرقًا دااًل إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية البالغ )

( درجة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة البالغ 96436درجة بانحراف معياري قدره )
( درجة, إذ كانت القيمة التائية المحسوبة 90.64ُه )( درجة بانحراف معياري قدر 7437)

( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0466( اكبر من القيمة الجدولية ) 5462تساوي )
 (.9( يوضح ذلك والشكل )0(, والجدول )36( ودرجة حرية )6.63)

ي درجات (نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق بين متوسط2الجدول )
 المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي

 االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة

 96.36 93449 التجريبية
5462 0466 36 6463 

 90.64 7437 الضابطة
المتوسط المتحقق لممجموعة التجريبية, فإن ذلك يدل  ولما كان الفرق دااًل ولصالح

عمى أن مستوى لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين خضعوا لمبرنامج كان عاليًا بعد انتياء 
يؤكد  البرنامج, وىذا يعني أن البرنامج المطبق كان لو أثر دال في رفع مستوى التذكر, وىذا

. وعميو ترفض الفرضية البرنامج المعد من قبل الباحث من امرة ثانية عمى ان التالميذ استفادو 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة  الصفرية القائمة: "

".  التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة  في االختبار البعدي عمى اختبار التذكر
بين متوسطات درجات تالميذ رقًا دااًل إحصائيًا وتقبل الفرضية البديمة القائمة أن: "ىناك ف

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة  في االختبار البعدي عمى اختبار 
 ". التذكر

 االستنتاجات
    ثباتارات في مرحمة الطفولة تكون اسرع واكثر اان تعمم المي -9
 التذكر عمميات عقمية واسعة يمكن تنميتيا وتطويرىا -0
 االبرامج التربوية ذو فائدة كبيرة ولكن تحتاج جيد ووجود فسحة من الوقت لتنفيذى ان -1
 التوصيات -2
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يوصي الباحث بضرورة االىتمام في مرحمة الطفولة باعتبارىا االساس في تكوين  -3
 الشخصية لمفرد

 االبتعاد عن الطرائق التقميدية في التدريس وخصوصا في مرحمة الطفولة -4
 ة التربوية التركيز عمى تعمم الميارات وتنميتيا لدى التالميذعمى القائمين بالعممي -5
 التركيز عمى البرامج التربوية -6
في العممية التعميمية عن طريق  نوالتربويي ناالستفادة من ذوي الخبرة واالكاديميي -7

 االستشارة واعداد البرامج
 المقترحات

 اجراء دراسة اخرى في تنمية ميارات عقمية كل االنتباه -9
 البرنامج عمى رياض االطفال تطبيق -0
 عمى التخصيل الدراسي سة تبين اثر استخدام مساعدات التذكرادر  اجراء -1

 صادرالمقائمة 
 المراجع العربية -اوال
( فاعمية استخدام بعض استراتيجيات مساعدات التذكر 0661ابراىيم , فاضل خميل ) .9

بيا لدى طمبة الصف األول باألسموب الترابطي في تحصيل المعرفة التاريخية واالحتفاظ 
 90,مجمد 01عدد –المتوسط , جامعة قطر , مجمة مركز البحوث التربوية 

( أسس عمم النفس التربوي ,دار الكتب لمطباعو والنشر , 9779االزيرجاوي ) .0
 الموصل .

( بحوث في عمم النفس عمى عينات مصرية , سعودية , 9774الديب , عمي محمد ) .1
 ,القاىرة  0عمانية , ج

(  ما وراء الذاكرة استراتيجيات التذكر, 9777سيد أمام, والشريف, صالح الدين ) .2
اساليب االستذكار والحمل العقمي وعالقتيما بالتحصيل الدراسي لدى طالب كمية التربية. 

 مصر. –العدد الخامس عشر الجزء الثاني, جامعة اسيوط  –مجمة كمية التربية 
 , القاىرة , . 1النفسي "نظرية وتطبيق" , ط (  القياس9776عبد الرحمن , سعد ) .3
( سايكموجية الذاكرة , عالم المعرفة, المجمس الوطني لمثقافة 0661عبداهلل , محمد ) .4

 والفنون واالداب, الكويت
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( اثر برنامج مستقى من قصص القران الكريم في تنمية 0692العبيدي, خميل صكر ) .5
سالة ماجستير غيرمنشورة, جامعة تكريت , كمية قيمة الصبر لدى طمبة المرحمة المتوسطة , ر 

 التربية لمعموم االنسانية
( عمم النفس المعرفي النظريو والتطبيق ,دار 0693العتوم ,عدنان يوسف العتوم ) .6

 المسيره لمنشر والتوزيع ,عمان ,االردن .
, دار المسرة لمطبع والنشر  1( عمم النفس المعرفي ,ط0690العتوم,عدنان يوسف ) .7

 ردن,اال
( اسس التربية, محاضرات في اسس التربية, جامعة 0699طارق ىاشم ) الدليمي, .96

 تكريت كمية التربية
في تحصيل استرجيات المعمومات ائم عمى  ( اثر يرنامج0661الغريري,سعيد عطيو ) .99

 ,رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التربية ابن رشد , جامعة بغدادطمبة اإلعدادية 
 ( تصميم الدرس , دار الفكر , عمان, االردن066ماجد ) جابرأبو   قطامي, نايفو, .90
 ( عمم النفس التربوي ,دار دجمو ,عمان ,االردن .0666القيسي ,رؤوف محمود القيسي ) .91
( اتجاىات حديثو في عمم النفس 0696محمد ,شذى عبد الباقي,عيسى مصطفى محمد ) .92

 ,االردن .المعرفي ,دار المسيره لمنشر والتوزيع ,عمان 
 المراجع االجنبية-ثانيا
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