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ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ مدى فاعمية برنامج تدريبي  – الممخص
مقترح لتنمية القدرة عمى التذكر في مادة عمـ النفس التربوي عمى تحصيؿ 
طمبة كمية التربية بجامعة الباحة في المممكة العربية السعودية ، وقد حاوؿ 

ما أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية  :البحث اإلجابة عف السؤاؿ التالي 
القدرة عمى التذكر في مادة عمـ النفس التربوي عمى تحصيؿ    طمبة كمية 

  التربية بجامعة الباحة؟
ـى تقسػػػػػػيميـ إلػػػػػػى ( 58)وقػػػػػػد بمػػػػػػع عػػػػػػدد أفػػػػػػراد عينػػػػػػة البحػػػػػػث     طالبػػػػػػا تػػػػػػ

طالبػػا، وارىػػرى ةػػابطة ( 29)  مجمػػوعتيف، إحػػداىما تجريبيػػة تتكػػوف مػػف
ـى اىتيػػار عينػػة البحػػث بطريقػػة قصػػدية مػػف ( 29)تتكػػوف مػػف  طالبػػا، وقػػد تػػ

 . كمية التربية بجامعة الباحة
باحػػػػث ببنػػػػا  برنػػػػامج تػػػػدريبي يسػػػػتند إلػػػػى ولتحقيػػػػؽ ىػػػػدؼ البحػػػػث قػػػػاـ ال  

محاةػػػػػرات بواقػػػػػػ  ثػػػػػ ث سػػػػػػاعات ( 8)النظريػػػػػة المعرفيػػػػػػة، ويتكػػػػػوف مػػػػػػف 
اسػػبوعية لكػػػؿ محاةػػػرة ، وقػػػد اسػػػتػرؽ تطبيػػػؽ البرنػػػامج التػػػدريبي  ػػػيريف، 

ـى تطبيقػو ىػ ؿ الفصػؿ الثػاني مػف العػاـ الدراسػي ىػػ 1433/ 1432 حيث تػ
 . ـ 2111/2112الموافؽ 

بتطوير اىتبار تحصيمي يتكوىف مف أربعة أسئمة منيػا مػا  كما قاـ الباحث  
كما ىو الحاؿ في السؤاؿ ( صح وىطأ، اىتيار مف متعدد)  ىو موةوعي

والسػؤاؿ الثالػث الػذي ( صػح وىطػأ)فقرة مف نػوع ( 41)اروؿ الذي تةمف 
، ومنيػػا مػػا ىػػو مقػػالي (متعػػدد االىتيػػار مػػف )فقػػرات مػػف نػػوع ( 8)تةػػمف 

 . سؤاؿ الثاني والسؤاؿ الراب كما ىو الحاؿ في ال
وقد طبؽ االىتبار التحصيمي عمى المجموعتيف التجريبية والةابطة     

ـى تطبيؽ البرنامج  كاىتبار قبمي في بداية الفصؿ الدراسي الثاني، وبعدىا ت
ـى   التدريبي عمى المجموعة التجريبية، وبعد االنتيا  مف البرنامج التدريبي ت

 
 

حصيمي عمى طمبة المجموعة التجريبية والةابطة تطبيؽ االىتبار الت
 .كاىتبار بعدي

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف    
متوسطات أدا  المجموعة التجريبية والمجموعة الةابطة عمى االىتبار 

التجريبية، مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج  التحصيمي ولصالح المجموعة
وأثره اإليجابي عمى تحصيؿ تنمية القدرة عمى التذكر لترح التدريبي المق

 .الطمبة

الذاكرة الحسية، الذاكرة طويمة المدى، معالجة : كممات مفتاحية
  ، النسيافالمعمومات، االكتساب

  المقدمة.1
لقد درج عمما  النفس سابقا عمى دراسة الذاكرة الب رية مف      

طات المتعممة بيف المثيرات ى ؿ محاوالتيـ تفسير نسياف االرتبا
واالستجابات، وقد توافر  بو إجماع بيف الباحثيف آنذاؾ عمى أف 

بيف ( Interference)نسياف االرتباطات يعود الى آثار التداىؿ 
االرتباطات التي يتـ تعمميا في أوقات مىتمفة، وقد أيدت تجارب 

  .عديدة صدؽ ىذا التفسير، كما تؤيده ىبرات الحياة اليومية
أما عمما  النفس المعاصروف فيتىذوف منحى مىتمفا في دراسة      

الذاكرة الب رية يتسؽ ب كؿ عاـ م  التصورات المعرفية لمسموؾ 
 Information processing)ويدعى بمنحى معالجة المعمومات 

approach  ) والذي أثر في العديد مف مجاالت عمـ النفس وبىاصة
ي وحؿى ب كؿ أساسي محؿ المنحى في مجاؿ عمـ النفس التعميم

 .[1]ذاكرة منذ أوائؿ القرف الع ريف ي وجو بحوث الاالرتباطي الذ
إف التصور الواقعي لمدماغ اإلنساني وقدراتو اليائمة عمى     

استيعاب المعمومات والىبرات وتذكرىا يؤكد عمى أىمية دراسة الذاكرة  

تنمية القدرة عمى تقييـ مدى فاعمية برنامج تدريبي مقترح ل
جامعة الباحةعمى تحصيؿ الطمبة في التذكر   

 لؤي حسف محمد أبو لطيفة 
قسـ التربية وعمـ النفس –جامعة الباحة   
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إلنسانية ىو كوف وتحسينيا، ولعؿ السبب ارىـ لدراسة الذاكرة ا
الذاكرة مىزف معرفتنا بالعالـ مف حولنا بما فيو مف حقائؽ ومعتقدات 

 .[2] واتجاىات وغيرىا
لقد كاف العمما  قديمًا يعتقدوف بأف الذاكرة ىي قدرة ىاصة مثؿ     

باقي القدرات العقمية ارىرى إال أف عمـ النفس الحديث رفض القبوؿ 
 . أف الذاكرة ىي عممية عقميةبيذا الرأي وعارةو وأ ار إلى 

إف الذاكرة كعممية تعني حفظ الفرد لأل يا  التي تعمميا فيما      
مةى، ويستدؿ عمى ىذا الحفظ بالتذكر ال حؽ، وأما الذاكرة 

في حيف أف موق  . كمحتوى فيي الىبرة المحفوظة والقابمة لمتذكر
( Guilford)الذاكرة بيف العمميات العقمية تعتبر في رأي جيمفورد 

إحدى عمميات التفكير وتتمثؿ في تذكر الحقائؽ والسيطرة عمييا 
 .[3] والتمكف منيا واكتساب معمومات متميزة وواةحة

ويرى المعرفيوف أف عممية التذكر سمسمة مف الن اطات     
والمعالجات التي يقـو بيا الفرد مف أجؿ استرجاع ما تـى تىزينو، 

التي يجرييا الفرد لكؿ ( Coding) وذلؾ مف ى ؿ عممية الترميز
ىبرة، وتظير نوعية المعالجات والزمف الذي استػرقتو مف ى ؿ 

 . [4] عمميات االسترجاع
وقد نظر عمما  ارعصاب إلى الذاكرة باعتبارىا تػيرا كيربائيا      

الى يا العصبية لمدماغ، وفي كؿ موقؼ تعممي  كيميائيا يحدث في 
  .العصبية  الى يا يتـ تػير فسيولوجي في

كما أ اروا إلى أف الدماغ يتكوف مف أربعة تراكيب أساسية      
ىامة تقود الوظائؼ الجسمية وعممية التعمـ والتذكر، أوليا جذع 

، وظيفتو ةبط الوظائؼ الحيوية رجيزة (Brain stem)الدماغ 
الذي ينظـ أدا  ( Cerebllum)الجسـ، وثانييا الدماغ ارمامي 

ط الحركية اآللية كالم ي والجري والممس والميارات الجسمية ارنما
ارىرى والتي ستصبح جز ًا مف جياز الذاكرة اآللية، وثالثيا الجياز 

المسؤوؿ عف الذاكرة قصيرة المدى ( Limbic sytem)الطرفي 
والذاكرة طويمة المدى وتنظيـ االنفعاالت ورابعيا الق رة الدماغية 

(Cerebral cortex )مسؤولة عف استقباؿ المعمومات الحسية ال
 .[5] وتحميميا واتىاذ القرارات

وقد أظيرت الدراسات أف الجانب اريمف لمدماغ يعتبر مسؤوال     
البصري، في حيف يعتبر الجانب اريسر  –عف الترميز الصوري 

السمعي، كما أف نظاـ الترميز  –مسؤوال عف الترميز الصوتي 
كثر فاعمية مف حيث معالجة المعمومات البصري يعد أ –الصوري 

السمعي أكثر فاعمية  –المادية والمكانية، وأف نظاـ الترميز الصوتي 
 . مف حيث معالجة المعمومات المجردة أو ذات التسمسؿ المنطقي

لذلؾ يرى الباحثوف أف تدريب المتعمميف عمى الربط بيف ىذيف     
المفظية بالصور البصرية النظاميف والذي يمكنو تحقيقو بربط المواد 

 .[6]يمكنيـ مف الترميز واالسترجاع عمى نحو ناجح وأكثر فاعمية 
إلى أف أكثر ما يمكف معرفتو عف الذاكرة  [7]البياتيوقد أ ار     

 : يمكف أف يمىص في ث ثة أمور 
 . ىزف الذاكرة يتـ عمى  كؿ مراحؿ 

وما حوليا تمعب ( Hippocampus)إف منطقة قرف أموف  
 . را رئيسيا في عممية التذكردو 

الذاكرة ليا أساس في تػيير كيروكيميائي ينت ر ب كؿ واس   
 . في مناطؽ عديدة مف الدماغ

ومف الجدير بالذكر أف عممية التذكر ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعمـ،     
حيث أف التعمـ في بعض معانيو يعني احتفاظ المتعمـ بالىبرات التي 

لتعمـ، فإذا لـ يتمكف المتعمـ مف االحتفاظ بأي اكتسبيا في عممية ا
 .[8] ي  دؿى ذلؾ عمى أف التعمـ لـ يحدث 

وبما أف التذكر عممية ميمة ورئيسية في التعمـ وفي كثير مف   
جوانب الحياة، فإف ىناؾ عددا مف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر في 

 : القدرة عمى التذكر وىي 
 : نفسه  العوامؿ الخاصة بالمتعمـ -أوال
وتتةمف النةج والعمر الزمني واالستعدادات وقدرات المتعمـ     

وميولو ودوافعو وىبراتو السابقة وىصائصو االنفعالية وحالتو الصحية 
والنفسية ونظاـ توقعاتو، ىذا باإلةافة إلى مستوى العـز والتصميـ 

ذه لديو ومدى إقبالو عمى التعمـ وقدرتو عمى االنتباه واإلدراؾ، كؿ ى
ارمور يمكف أف تؤثر في نوعية وطبيعة الىبرات التي سيتـ تذكرىا 

  .[9] واسترجاعيا عند الحاجة إلييا
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وقد أ ارت أبحاث الدماغ إلى أف كؿ دماغ فريد مف نوعو ولو    
 .[10] طريقتو الىاصة في الترميز والتىزيف واالسترجاع

 :تعمىميا العوامؿ الىاصة بالمعمومات والىبرات المراد  -ثانيا
تتةمف درجة وةوح الع قات واالرتباطات بيف المعمومات     

والىبرات المراد تعمميا والتي تتطمب التنظيـ في وحدات تسمسمية 
ومنطقية يسيؿ استرجاعيا، كما تتةمف طبيعة المادة المتعممة 
 ودرجة وةوح المعنى فييا ومدى ارتباطيا بميوؿ واتجاىات المتعمـ

[11].  
 

 : العوامؿ الخاصة بطريقة التعمـ  -ثالثا
يمكف تمثيميا باتجاىات ونظريات التعمـ السائدة، فمنيا اتجاىات     

سموكية واتجاىات تعمىمية اجتماعية، واتجاىات معرفية استك افية 
واتجاىات معالجة المعمومات واالتجاىات التي تستند إلى نظرية 

ىبرة والمعمومات الدماغ، فمكؿ اتجاه ونظرية ىصائص تعمىمية لم
 .[9] تنعكس عمى عممية تىزينيا واحتفاظيا

 : أنواع الذاكرة 
ت ير البحوث اركثر حداثة إلى وجود أكثر مف نوع لمذاكرة،     

فتذكر الحوادث والمثيرات بعد فترات زمنية قصيرة جدا مف حدوثيا 
يىتمؼ نوعيا وكميا عف تذكر ىذه الحوادث والمثيرات بعد فترات 

طوؿ، لذلؾ ينزع الباحثوف المعاصروف إلى التمييز بيف ث ثة زمنية أ
والذاكرة ( Sensory memory)أنواع لمذاكرة وىي الذاكرة الحسية 

والذاكرة طويمة المدى ( memory Short-term)قصيرة المدى 
(Long-term memory.) 
ويقـو التمييز بيف ىذه ارنواع الث ثة لمذاكرة بنا  عمى طوؿ     

ة الزمنية التي يتـ ى ليا االحتفاظ بالمعمومات المرمزة وعمى الفتر 
 .[12]طبيعة ىذه المعمومات وكميتيا 

 : الذاكرة الحسية  -أوالً 
ىي أوؿ مكاف الستقباؿ مثيرات العالـ الىارجي وىي ت بو مرحمة     

إدىاؿ البيانات إلى ذاكرة المعالجات في الحاسب اآللكتروني، وال 

الواردة إلى ىذه الذاكرة سوى لحظات قصيرة لمػاية تدـو المعمومات 
 . تصؿ إلى نصؼ ثانية لمرؤية وث ث ثواف لمسم 

ومصير المعمومات الواردة إلييا إما إلى الزواؿ أو االنتقاؿ إلى       
النوع الثاني مف الذاكرة، حيث أف المثيرات والمعمومات التي تـ تركيز 

قصيرة المدى، أما المثيرات التي ال  االنتباه عمييا تنتقؿ إلى الذاكرة
 .[8]يتـ االنتباه إلييا فإنيا تت  ى فور ورودىا إلى الذاكرة الحسية 
 : ويتـ توجيو االنتباه انتقائيا إذا كانت اإل ارة الحسية تتصؼ بػ 

 .ارتباطيا بما يؤثر في حياة اإلنساف وبقائو 

 .ارتباطيا بحاجات اإلنساف ارساسية 

 .   اإلنساف ورغباتو وميولوارتباطيا بدواف 

 . الجيد المبذوؿ في محاولة فيميا واستيعابيا 

سمات تجعميا أكثر قدرة عمى جذب االنتباه مثؿ الصوت  
 .[13]المرتف  والحركة والتنوع وعدـ الرتابة 

وباإلةافة إلى ذلؾ فإف فاعمية الحواس والجياز العصبي      
باه وفاعميتيا لديو، المركزي لمفرد تؤثر عمى سعة عممية االنت

فالمثيرات التي تستقبميا الحواس تمر بمصفاة أو نوع مف التر يح 
الذىني، وىذه المصفاة تتحكـ عصبيا أو النبةات أو الومةات 
العصبية التي تصؿ إلى الدماغ، وأما باقي المثيرات فتعالج تباعا أو 
تظؿ لمحظات قريبة مف ىامش ال عور ثـ ال تمبث أف تت  ى 

[14]. 
كما أف مستوى ذكا  الفرد وبناؤه المعرفي وفاعمية نظاـ تجييز      

المعمومات لديو يؤثر عمى نمط انتباىو وسعتو وفاعميتو، فار ىاص 
اركثر ذكا  تكوف حساسية استقباليـ لممثيرات أكبر ويكوف انتباىيـ 
ليا أكثر دقة بسبب ارتفاع مستوى اليقظة العقمية لدييـ، وىذا بدوره 

ؼ مف الةػط عمى الذاكرة قصيرة المدى مما يؤثر عمى نمط يىف
 .[15]المعالجة وييسر عممية تتاب  االنتباه 

إلى أف الذاكرة الحسية تمتاز بعدة  [13]التقي وقد أ ار        
 : ميزات أىميا 

السعة، حيث تحتفظ بكؿ ما تستقبمو الحواس مف إ ارات في  
 .كؿ لحظة
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المعمومات مف جياز الذاكرة  الطبيعة العابرة، إذ تت  ى 
 .الحسية

 . نوع المعمومات غير محمؿ ولـ يتـ تعرؼ معناىا بعد 

اكتساب اإل ارات معناىا في أثنا  انتقاليا مف الذاكرة الحسية  
 . إلى الذاكرة قصيرة المدى

انتقا  اإل ارات اليامة مف بيف محتويات الذاكرة الحسية  
 .بواسطة آلية االنتباه

 : رة قصيرة المدى الذاك -ثانيا
ينتقؿ ما تنتبو إليو في المسجؿ الحسي إلى الذاكرة قصيرة المدى     

حيث يمكف االحتفاظ بالمعمومات والبيانات في ىذه الذاكرة لمدة ال 
تزيد عف الث ثيف ثانية إةافة إلى أف كمية المعمومات التي يمكف 
 االحتفاظ بيا في ىذه محدودة، فيي في نطاؽ ىمس إلى تس 
وحدات سوا  كانت ىذه الوحدات حروفا أو أرقاما أو مقاط  قصيرة 

[3].  
وتسمى ىذه الذاكرة عند بعض العمما  بالذاكرة العاممة رنيا     

تتعمؽ بالتفكير والمعالجة وتتولى المعمومات الن طة في الدماغ والتي 
 .[16] يتـ نقميا إلى الذاكرة طويمة المدى

الذاكرة قصيرة المدى مرتبط بمعالجة  إف تذكر المعمومات في    
المعمومات، بمعنى أف االحتفاظ بالمعمومات لفترة أطوؿ يستمـز تنظيـ 

في وحدات متكاممة كتنظيـ الحروؼ في ( المدى ت)المعمومات 
كممة والكممات في مقاط  أو جمؿ، وي ير باحثوف آىروف إلى 

فاظ مف ى ؿ إمكانية تحسيف طاقة الذاكرة قصيرة المدى عمى االحت
 . استىداـ استراتيجيات تسمي  فعالة

إلى أف الذاكرة قصيرة المدى تمعب دورا  [17]وايت وقد أ ار      
ن طا وفعاال في التعمـ، حيث ترمز المعمومات ذات المعنى وتطرح 
غيرىا، وعندما تىزف المعمومات فإنيا تكوىف ارتباطات م  غيرىا 

ف ارتباطات م  غيرىا مف وعندما تىزف المعمومات فإنيا تكوى 
 . المعمومات التي سبؽ تعمميا بحيث تتكامؿ داىؿ بنية الدماغ

 : الذاكرة طويمة المدى  -ثالثا

تنتقؿ المعمومات مف الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويمة    
المدى مف ى ؿ عمميات ترميز تقـو بيا آليات التحكـ التي يكتسبيا 

ى المعمومات المتوفرة في الذاكرة قصيرة المتعمـ والتي يجرييا عم
أنواع  [13]التقي  الم ار اليو فيوقد أورد جريف وىكس  ،[3] المدى

عمميات الترميز التي قد يقـو بيا المتعمـ والتي ترتبط ب كؿ مبا ر 
بنوع الحواس المستىدمة في االتصاؿ م  المحيط المادي 

 : واالجتماعي وىي 
وفيو يتـ تمثيؿ سمات ( : Visual code)الترميز البصري  

 .ار يا  مف حيث الحجـ وال كؿ والموف

وفيو يتـ تمثيؿ ( :  Acoustic code)الترميز الصوتي  
 . سمات الصوت مف حيث  دتو ودرجة تردده

وفيو يتـ تمثيؿ ( : Acticulary code)الترميز النطقي  
سمات الصوت كما ىو الحاؿ بالنسبة لمترميز الصوتي إال 

ؼ حركات العة ت ال زمة إلنتاج الصوت أنو يةي
 .المطموب

وفيو يتـ تمثيؿ تتالي ( : Motor code)الترميز الحركي  
 . الحركات وارعماؿ ال زمة لمقياـ بعمؿ ما

وفيو يتـ تمثيؿ ( :  Semantic code)الترميز ذو المعنى  
المعنى لأل يا  وىذا يرتبط بطريقة أو بأىرى م  الترميز 

 .ميز البصريالصوتي والتر 

وفيو يتـ تمثيؿ ( : Verbal code)الترميز المفظي  
المعمومات مف ى ؿ كممات، ويرتبط ىذا التمثيؿ بالتمثيؿ 

 . )الصوتي 

إف الذاكرة طويمة المدى تستطي  االحتفاظ بكمية غير محدودة     
مف المعمومات لفترة زمنية طويمة، حيث تتسـ المعمومات في ىذه 

 .ظمة وذات معنىالذاكرة بأنيا من
وتت كؿ المعاني في الدماغ مف ى ؿ االرتباطات التي يكونيا     

الدماغ بىصوص مثير معيف، وكمما زاد عدد االرتباطات المتصمة 
 . بيذا المثير كمما أصبح معناىا أكثر عمقا واستمرارية
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ومف الجدير بالذكر أف الذاكرة طويمة المدى تحتفظ بالعناصر     
ةافة إلى احتفاظيا بالمعمومات والتفاصيؿ، وبالتالي ارساسية باإل

ينبػي أف ينظر إلى الذاكرة باعتبارىا نظاـ تصنيؼ ممي  بالوص ت 
والمىططات و بكات العمؿ الواسعة و بكات ( االرتباطات العصبية)

  .[5] العمؿ ارصػر
ولذلؾ فإف المعمومات المىزنة في الذاكرة طويمة المدى أقؿ     

مف المعمومات المىزنة ( التداىؿ)أثر بالمعمومات الجديدة عرةة لمت
في الذاكرة قصيرة، ففي حيف تتعرض معمومات الذاكرة قصيرة المدى 
لمت وه أو االةمح ؿ والةياع نتيجة التداىؿ فإف الذاكرة طويمة 
المدى تعالج المعمومات الجديدة وتىزنيا دوف أف تطرأ تأثيرات 

وبعد أف يتـ ىزف  ،[1]المىزنة سابقا  دراماتيكية عمى المعمومات
المعمومات عمى  كؿ موجات كيروكيميائية في الى يا العصبية 
فإنيا تبقى في سبات عميؽ حتى يتـ استدعاؤىا عند الحاجة إلييا، 
وتعد عممية التذكر مف أكثر العمميات أىمية لمفرد المتعمـ إذ يعد 

 .[17]لحدوث التعمـ استدعا  المعمومات وتذكرىا في موقؼ ما دليؿ 
 :أنواع الذاكرة طويمة المدى 

أ ارت الدراسات إلى وجود عدة أنواع مف الذاكرة طويمة المدى      
وذاكرة ارحداث ( Semantic memory)وىي ذاكرة المعاني

(Episodic memory )اإلجرائية والذاكرة (Procedural 

memory ) والذاكرة االنفعالية(Emotional memory .)  
تتعمؽ ذاكرة المعاني بالحقائؽ والنظريات والمبادئ والقواعد     

واستراتيجيات التعمـ وحؿ الم كمة، بينما تتعمؽ ذاكرة ارحداث 
بالىبرات الىاصة بالفرد فنحف نىتزف ارحداث أو الىبرات التي نمرى 
بيا  ىصيا في مناسبات معينة في ذاكرة ارحداث مثؿ أوؿ يـو 

 ألخ..... أو فوزنا في مسابقة ما لدىولنا المدرسة
(cognet.mit.edu .) 
وأما بالنسبة لمذاكرة اإلجرائية فيي تتعمؽ بمعرفة كيؼ تؤدى     

، وذلؾ مثؿ قيادة السيارة أو (?How perform actions )ار يا  
ركوب الدراجة، في حيف تتعمؽ الذاكرة االنفعالية بتذكر االنفعاالت 

رى  ىصا نعرفو فإننا نسترج  م اعرنا والم اعر، فنحف عندما ن
 (. cognet.mit.edu)نحوه مف الذاكرة االنفعالية 

 : مراحؿ عممية التذكر 
يمكف تقسيـ عممية التذكر بمعناىا ال امؿ إلى أربعة مراحؿ     

 :متداىمة ىي 
يقصد بو التحصيؿ أو التسجيؿ  : (Acquisition)االكتساب  -

ا ىارجية كانت أـ داىمية كاإلدراكات فكؿ ىبرة نمرى بيا أو نىتارى
 . [8]الحسية واالنفعاالت تسجؿ بمعنى معيف في جيازنا العصبي 

إف عممية االكتساب ىي عممية  عورية ومقصودة، وبالتالي فإف     
تذكر ما اكتسبناه بقصد يعتبر تذكرا أفةؿ مما اكتسبناه بػير قصد 

يؿ بطريقة واةحة أو بالصدفة، فالداف  يجعؿ الفرد يمـ بالتفاص
ومنظمة مما يتسنى لو بعد ذلؾ تذكر ما اكتسب بوةوح ودقة 

[18]. 
وت ير الدراسات إلى ميؿ اإلنساف إلى إدراؾ الكميات قبؿ ارجزا      

لذلؾ فإف ارصوؿ التي ندرؾ بيا الىبرات ىي ارصوؿ التي نعتمد 
 .[19] عمييا في عمميات التذكر، وبالتالي فإننا نتذكر الكميات

ويمكف القوؿ بأف ذاكرة ارطفاؿ في معظميا حسية رف أسموب      
االكتساب كاف معتمدا عمى الصور الحسية، وذلؾ يعني أف عممية 

 .التذكر وصورىا ترتبط بالصورة التي يتـ بيا اكتساب الىبرة
ويرى عمما  النفس أف لكؿ إنساف مدى ل كتساب، وبالتالي فإف     

كتساب، والذي ىو عبارة عف كمية المثيرات ذاكرتو تتأثر بمدى اال
التي يمكف لمفرد أف يكتسبيا مف ى ؿ م حظتيا مرة واحدة 

 . ويستعيدىا بنفس الصورة التي اكتسبيا بيا
ويتأثر مدى االكتساب بالعمر والنةج والتدريب، حيث أنو     

بالتدريب يصؿ الفرد إلى أقصى إمكاناتو في االكتساب مما ينعكس 
ويةاؼ إلى ذلؾ أف المدى يقسـ إلى قسميف . توى تذكرهعمى مس

المدى الحالي الذي يمثؿ االكتساب المبا ر لمىبرة واالسترجاع : ىما 
المبا ر ليا  أيةا، والمدى المؤىر وىو اكتساب مبا ر لمىبرة ولكف 

 . [4]االسترجاع يكوف بعد انقةا  فترة عمى عممية االكتساب
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د عمى عمميات االنتباه واإلدراؾ، وىكذا فإف االكتساب يعتم   
ويتوقؼ عمى نةج الفرد واستعدادتو ودوافعو، كما أف ىناؾ مدى 

 .ل كتساب إما أف يكوف مدى حالي أو مدى مؤىر
ىي العممية التي تتىمؿ الفترة ما بيف  ( :Saving)االحتفاظ  -

عمميتي االكتساب  واالسترجاع، ويقصد بيا حفظ ما تـ اكتسابو، 
ف ىذه العممية االستراتيجيات والعمميات المعرفية التي حيث تتةم

تيدؼ إلى بقا  المعمومات التي تـ اكتسابيا في الذاكرة لمدة قصيرة 
أو طويمة، وذلؾ اعتمادا عمى احتماالت استىداميا في سموكات أو 

 [9]مواقؼ ن طة 

ولما كاف في قدرة اإلنساف االحتفاظ بالمعمومات المرمزة لفترات   
متفاوتة، فقد اىتـ العمما  بمسألة تىزيف المعمومات أو  زمنية

االحتفاظ بيا، واعتبروا ىذه العممية محور مفيـو الذاكرة وأ اروا إلى 
وجود أكثر مف نوع لمذاكرة، وذلؾ اعتمادا عمى طوؿ فترة االحتفاظ 

 .[1]بالمعمومة 
تتةمف ىذه العممية استحةار الىبرات (:  Recal)االسترجاع  -

. ية في صورة ألفاظ أو معاني أو حركات أو صور ذىنيةالماة
واالسترجاع عممية انتقائية تعتمد عمى ما تـ االنتباه إليو مف الىبرات 
والمواقؼ المحيطة، رف االسترجاع ىو تذكر لىبرة غير ماثمة أماـ 

 . [3]الفرد 
إف عممية االسترجاع تمثؿ مرحمة السموؾ الظاىر لعمميتي     

الحتفاظ وأداة لدراسة الذاكرة، وتتوقؼ دقة االسترجاع االكتساب وا
لدى المتعمـ عمى العمميات الذىنية المعرفية التي أجراىا عمى الىبرة 
عند اكتسابيا وتىزينيا وعمى الزمف الذي استػرقو العمؿ عمييا حتى 

فالىبرات التي تـ تىزينيا بصورة ىاـ دوف بذؿ جيد في . ىزنيا
يفيا لىبرات الفرد وبالتالي إدماجيا تظير تنظيميا وتعديميا وتكي

 .[20] ىبرات مفتتة وناقصة وال تىدـ صاحبيا عند استدعائيا
وبالتالي فإف المادة التي يتـ تىزينيا بصورة منظمة ودقيقة     

 .ومتكاممة يمكف استرجاعيا بصورة دقيقة
إف عممية االسترجاع عممية يكوف فييا المتعمـ ن طا وذا   

، حيث يقـو فييا بتنظيـ المنبو الذي يستدعي لو الىبرة استراتيجية

المناسبة مف المىزوف المعرفي اليائؿ الذي يمتمكو، لذلؾ فإف عممية 
االسترجاع تتطمب مف المتعمـ استىداـ االستراتيجيات التي استىدميا 

 .[18]أثنا  عممية التعمـ واالكتساب والتىزيف 
 ( :Discrimination)التمييز  -
دؿ التمييز عمى معرفتنا بمطابقة المدركات أو ارفكار الراىنة ي    

أو عدـ مطابقتيا لىبراتنا السابقة، ويعرىؼ التمييز أو التعرؼ بأنو 
أحد مقاييس الحفظ ُيقدـ فيو لمفرد االستجابة الصحيحة م  استجابات 
أىرى ثـ يتعيف عميو أف يىتار اإلجابة الصحيحة مف بيف عدة بدائؿ 

 . حاؿ في أسئمة االىتيار مف متعددكما ىو ال
وينظر البعض إلى عممية التمييز عمى أنيا  عور الفرد بأف ما     

يدركو ي كؿ جز ا مف ىبراتو السابقة وأنو معروؼ لديو وليس ىبرات 
 .[9]غريبة عنو أو جديدة عميو يحتاج إلى تعمميا  

مية ويةاؼ إلى ذلؾ أف التمييز أسيؿ مف االسترجاع رف عم     
التمييز مقتصرة عمى التعرؼ عمى ما ىو ماثؿ أماـ الفرد وليس  يئا 

 .[16] ا يريد المتعمـ أف يستحةره ذىنياً جديد
 

 ( : : (Memory Principlesمبادئ الذاكرة 

 ار عمما  النفس الى وجود مجموعة مف المبادئ ليا دور كبير أ    
مومات واالحتفاظ في تقوية الذاكرة وتمكيف المتعمـ مف اكتساب المع

بيا واسترجاعيا عند الحاجة الييا بكفا ة وفاعمية، وىذه المبادئ ىي 
 : 

 Interest: االىتماـ  -1

  Intention: عـز المتعمـ وتصميمو  -2

 Basic Background: المعرفة السابقة  -3

 Selectivity: االنتقا   -4

 Meaningful Organization: التنظيـ ذو المعنى  -5

 Recitation: التسمي   -6

 Mental Visualization: التصور الذىني  -7

 Association: الترابط  -8

 Consolidation: االندماج  -9
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  Distributed practice: التدريب الموزع  -11
 

 :النسياف 
عمى الرغـ مف اتىاذ جمي  االحتياطات لجعؿ عممية التذكر      

ا لدى الت ميذ سمسة ومنتجة إال أف قدرتيـ عمى التذكر تتعرض أحيان
إلى بعض المعوقات مما يجعميـ ينسوف جز ا مف المعمومات التي 

وبالتالي فإف النسياف ي كؿ عائقا أماـ القدرة . سبؽ ليـ وأف تمقوىا
 . عمى االسترجاع والتعرىؼ

ي ير المفيـو المعاصر لمنسياف إلى أف ع قة النسياف و      
لقدرة عمى بمىزوف الذاكرة طويمة المدى ع قة ةعيفة جدا وأف عدـ ا

تذكر الحوادث الماةية يعود في معظمو إلى الف ؿ في ترميز أو 
تىزيف ىذه الحوادث عمى نحو مناسب أو إلى ف ؿ االستراتيجيات 

 . المستىدمة في استعادتيا
فما لـ ينتبو الفرد عمى نحو فعاؿ لممعمومات المرغوب في      

يستىدـ  ترميزىا وتىزينيا في نظاـ معالجة المعمومات، وما لـ
  .[1]استراتيجيات مناسبة الستعادتيا، فمف تتوافر كاستجابات ذاكرية 

الى اف النسياف مستنتج مف  [21]وقد أ ار أبو حطب وصادؽ      
معرفتنا بالفرؽ بيف مقدار التعمـ ومقدار الحفظ، ولذلؾ فمف الةروري 
عند دراسة النسياف أف نتأكد مف اننا نعرؼ مقدار ما تـ تعممو في 
االصؿ، فالنسياف ىو فقداف دائـ او مؤقت لمقدرة عمى االستدعا  او 
التعرؼ عمى ما تـ تعممو مف قبؿ، وفي بعض االحياف يوصؼ بأنو 

 . الجانب السمبي لمحفظ
 مشكمة الدراسة وأسئمتها .1

  :مشكمة الدراسة : أ
ييدؼ ىذا البحث إلى بياف أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية      

لتذكر في مادة عمـ النفس التربوي عمى تحصيؿ طمبة القدرة عمى ا
كمية التربية بجامعة الباحة، وبالتحديد فإف البحث الحالي يحاوؿ 

ما أثر برنامج تدريبي مقترح : اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي 
لتنمية القدرة عمى التذكر في مادة عمـ النفس التربوي عمى تحصيؿ 

عف ىذا السؤاؿ الرئيس  تفرعلباحة ؟ ويطمبة كمية التربية بجامعة ا
 :  ةالتالي ةالفرعي سئمةار
ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في اردا  عمى اىتبار  -1

بيف المجموعة التجريبية القبمي لمادة عمـ النفس التربوي التحصيؿ 
التي طبؽ عمييا البرنامج التدريبي المقترح والمجموعة الةابطة التي 

 يب ؟أي تدر  لـ تتمقى
ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اردا  القبمي واردا   -2

البعدي لممجموعة التجريبية عمى اىتبار التحصيؿ لمادة عمـ النفس 
 التربوي ؟

ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في اردا  عمى اىتبار  -3
بيف المجموعة التجريبية لمادة عمـ النفس التربوي  البعديالتحصيؿ 

ي طبؽ عمييا البرنامج التدريبي والمجموعة الةابطة التي لـ تتمقى الت
  أي تدريب ؟

 : أهمية البحث  :ب
تعد عممية تحسيف قدرة الطمبة عمى التذكر وزيادة سعة استيعاب      

 ،الذاكرة لدييـ أحد ارىداؼ الجوىرية لمعممية التعميمية التعممية
لما ليا يف وأوليا  ارمور ومطمب ممح لمتربوييف والمدرسيف والمتعمم

مف دور كبير في رف  مستوى تحصيؿ الطمبة وتحسيف أدا ىـ 
 .الدراسي

ويتمثؿ السبيؿ في تحسيف القدرة عمى التذكر مف ى ؿ تنمية     
قدرة الطمبة عمى إحداث نوع مف التكامؿ بيف المعمومات المعروةة 

يجاد معاني ليا كي يسي ؿ دمجيا في عمييـ، وتكويف روابط بينيا، وا 
 . البنا  المعرفي والىبرات السابقة لمطمبة

ومف ىنا فإف أىمية ىذا البحث تعود إلى أنو يسعى إلى تنمية     
 قدرة الطمبة عمى التذكر واسترجاع المعمومات عند الحاجة إلييا،
وذلؾ مف أجؿ االرتقا  بمستوى تحصيميـ الدراسي وزيادة فعاليتيـ 

 .ةون اطيـ داىؿ الحصة الصفي
يزود الباحثيف والمدرسيف باردب مف أنو البحث تنب  أىمية ىذا كما  

حوؿ أىمية النظري والدراسات التي تةمنيا اردب النفسي والتربوي 
 .تنمية قدرة الطمبة عمى التذكر وأثر ذلؾ االيجابي عمى التحصيؿ
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الباحثيف والمدرسيف أف ىذا البحث يزود ىذا باإلةافة إلى     
لتنمية مقترح يتةمف استراتيجيات تدريسية متنوعة ريبي ببرنامج تد

  .وزيادة مستوى تحصيميـ الدراسيقدرة الطمبة عمى التذكر 
مف ى ؿ حداثة الموةوع النسبية الحالي كما تنب  أىمية البحث     

لوجود نقص في اربحاث التي تتناوؿ تنمية قدرة الطمبة عمى  نظراً 
وىصوصا مواد الدراسة الجامعية  فيورف  مستوى تحصيميـ التذكر 

  .مادة عمـ النفس التربوي
 :أهداؼ البحث : ج
 :ييدؼ البحث الحالي إلى  

فاعمية استىداـ برنامج تدريبي مقترح مدى دراسة  
لتنمية القدرة عمى التذكر في مادة عمـ النفس 
التربوي عمى التحصيؿ لدى طمبة كمية التربية في 

 .جامعة الباحة

 . توى تحصيؿ الطمبة الدراسياالرتقا  بمس 

تدريب الطالب عمى ربط المعمومات الجديدة  
بالمعمومات السابقة كي يسيؿ دمجيا في البنا  
المعرفي لمطالب، ومف ثـ استرجاعيا عند الحاجة 

 . إلييا

تدريب الطالب عمى كيفية تنظيـ المعمومات  
 . وتمىيصيا

تدريب الطالب عمى كيفية تحويؿ المعمومات مف  
ة إلى صيػة أىرى كي يسيؿ استرجاعيا صيػ

 . وتذكرىا 

إبعاد الممؿ والسأـ عف الطالب أثنا  عممية التعمـ  
 .والتعميـ

 .  توفير البيئة المناسبة لعممية التعمـ التعميـ 

 

 :محددرات الدراسة : د
 : تتحدد نتائج ىذا البحث بما يمي    

موعة ىـ أفراد المجموعة الةابطة والمجو : حدود ب رية  -1
التجريبية الذيف يدرسوف مادة عمـ النفس التربوي في كمية التربية 

 . بجامعة الباحة
تـ تطبيؽ ىذا البحث في الفصؿ الدراسي لقد : حدود زمنية  -2

  .2111/2112ىػ الموافؽ 1432/1433الثاني مف العاـ الدراسي 
تتحدد نتائج البحث باردوات التي تـ : حدود موةوعية  -3

االىتبار و  البرنامج التدريبي المقترح)  :ا في البحث وىياستىدامي
 (.التحصيمي

  :التعريفات اإلجرائية: هػ
قدرة الطالب عمى استرجاع المعمومات التي سبؽ لو وأف :  التذكر -

 . تعمميا
عدـ قدرة الطالب عمى استرجاع المعمومات التي تعمميا :  النسياف -

 .  عند الحاجة إلييا
ي ير إلى الدرجة التي يناليا الطالب عمى :  تحصيمياالختبار ال -

 .االىتبار التحصيمي المعتمد في ىذا البحث
ىو عبارة عف مجموعة مف المحاةرات :  التدريبيالبرنامج  -

عمى كمية التربية في جامعة الباحة اليادفة إلى تنمية قدرة طمبة 
مـ وذلؾ مف أجؿ االرتقا  بمستوى تحصيميـ في مادة ع التذكر،

وتتةمف ىذه المحاةرات استىداـ استراتيجيات  النفس التربوي،
تدريسية وأن طة متنوعة لعرض المادة التعميمية بطريقة تمكنيـ مف 
 .ربطيا بحياتيـ الواقعية وتساعدىـ عمى استرجاعيا عند الحاجة إلييا

 
 :الدراسات السابقة . 3

تىداـ دراسة ىدفت إلى معرفة أثر اس [22]أجرت البوريني    
مساعدات التذكر في تدريس وحدة تعميمية مف مساؽ سيكولوجية 
التعمـ والتعميـ الصفي عمى تحصيؿ الطالبات المواتي تىصصف في 
برنامج تربية الطفؿ في كمية مجتم  الزرقا  الحكومية، وقد تكونت 

طالبة تـ تقسيميف بصورة ع وائية إلى ( 111)عينة الدراسة مف 
طالبة وارىرى ةابطة ( 51) ريبية تةمنت مجموعتيف إحداىما تج

طالبة، وقد درست المجموعة التجريبية الوحدة ( 51)تةمنت 
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التعميمية باستىداـ مساعدات التذكر في حيف درست المجموعة 
الةابطة بطريقة المحاةرة، وقد أظيرت نتائج الدراسة بعد تطبيؽ 

 . ةابطةاىتبار بعدي تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة ال
دراسة ىدفت إلى معرفة أثر برنامج  [23] أجرت العويةيو     

تدريبي قائـ عمى أساليب التذكر في تنمية ميارات القرا ة لمدراسة 
وقد استىدمت . لدى عينة مف طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز

الباحثة المنيج الوصفي لجم  المعمومات المطموبة لبنا  البرنامج 
بار وعرض البوربوينت، كما استىدمت المنيج  بو التدريبي واالىت

( 21)التجريبي ذي المجموعة الواحدة، حيث تكونت عينة البحث مف 
طالبة، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متوسطات درجات عينة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي 

يارات القرا ة ولصالح التطبيؽ البعدي، مما ي ير إلى الىتبار م
 . فعالية البرنامج التدريبي

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر برنامج مقترح  [24]ارىدؿ أجرت و     
قائـ عمى ىرائط المعرفة في تحميؿ بعض النصوص المعرفية عمى 

وقد . تنمية ميارات االستذكار لطالبات كمية التربية لمبنات بجدة
تىدمت الباحثة المنيج الوصفي لجم  البيانات المطموبة لبنا  اس

البرنامج التدريبي واالىتبار، كما استىدمت المنيج  بو التجريبي، 
طالبة مف طالبات الفرقتيف ( 115)وقد تكونت عينة البحث مف 

 طالبة ( 54)اىتيرت إحداىف كمجموعة تجريبية ( أ، ب)الثالثة تاريخ 
وقد أظيرت (. الفرقة ب)طالبة ( 51)ةابطة ومجموعة ( الفرقة أ)

( 1011)نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 
في اىتبار ىرائط المعرفة ومقياس ميارات االستذكار بيف متوسطي 
درجات المجموعتيف التجريبية والةابطة لصالح المجموعة التجريبية، 

 .ريبيمما ي ير إلى فاعمية البرنامج التد
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استىداـ  [25] أجرى مارتفو     

استراتيجية الىرائط المفاىيمية في تحصيؿ طمبة قسـ ارحيا  الذيف 
، وقد ((Field-Dependentلدييـ توجو معرفي معتمد عمى المجاؿ 

اىتار الباحث عينة ع وائية مف طمبة قسـ ارحيا  الذيف يدرسوف 
مة، وقد تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما ةابطة مادة احيا  عا

وارىرى تجريبية، وقد تـ تدريس المجموعة التجريبية باستىداـ 
الىرائط المفاىيمية، في حيف أف المجموعة الةابطة درست 
باستىداـ الطريقة التقميدية، وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ 

 .المجموعة التجريبية عمى الةابطة
ؿ استعراض الدرسات السابقة ب قييا العربي وارجنبي مف ى      

ي حظ بأنيا تركز عمى أىمية تصميـ البرامج التدريبية واستىداـ 
االستراتيجيات التدريسية التي تعتمد عمى تنمية التذكر لدى الطمبة 
 . مف أجؿ زيادة تحصيميـ واالرتقا  بمستوى أدائيـ في المواد الدراسية

العويةي ، ودراسة [22]ى ؿ دراسة البوريني ويتةح ذلؾ مف      
  .[25] مارتفودراسة ، [24]ارىدؿ ، ودراسة [23]
وتت ابو الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ،      

ولكنيا تتميز عف الدراسات . وكونيا تركز عمى بنا  برنامج تدريبي
ذه الدراسة يعتمد السابقة في أف البرنامج التدريبي المستىدـ في ى

عمى استىداـ استراتيجيات تدريسية متنوعة لتنمية القدرة عمى التذكر 
 .وذلؾ مف أجؿ رف  مستوى تحصيؿ الطمبة الدراسي

كما تتميز ىذه الدراسة بأنيا تعتبر مف الدراسات ارولى التي     
تجري عمى مادة عمـ النفس التربوي لمرحمة البكالوريس في المممكة 

السعودية ب كؿ عاـ وفي منطقة الباحة ب كؿ ىاص، وذلؾ العربية 
مف أجؿ االرتقا  بمستوى تحصيؿ الطمبة في ىذه المادة مف ى ؿ 

 . برنامج تدريبي مقترح يعتمد عمى تنمية قدرة التذكر لدييـ
 الطريقة واإلجراءات. 4

 :مجتمع البحث : أ
لمرحمة تكوىف مجتم  البحث مف طمبة مادة عمـ النفس التربوي     

البكالوريس في كمية التربية بجامعة الباحة في المممكة العربية 
 .  ـ2111/2112ىػ الموافؽ 1432/1433السعودية لمعاـ الدراسي 

 : بحثعينة ال: ب
طالبًا موزعيف في مجموعتيف ( 58)مف  بحثتكونت عينة ال    

طالبا، وارىرى ةابطة وتةـ ( 29)  إحداىما تجريبية وتةـ
بطريقة قصدية مف كمية التربية  بحثد تـ اىتيار عينة ال، وق(29)

 : توزي  أفراد عينة الدراسة ( 1)ويوةح الجدوؿ رقـ . بجامعة الباحة
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 1الجدوؿ 
 توزي  أفراد عينة الدراسة

 الةابطة التجريبية المجموعة
 29 29 عدد الط ب

 
 : أدوات البػحػث : ج

 : تكونت أدوات البحث مف   
 : تحصيمي الار ختباال: أوالً 
قاـ الباحث ببنا  اىتبار تحصيمي لقياس قدرة الطمبة في مادة     

. عمـ النفس التربوي عمى تذكر ما تـ تدريسيـ إياه في ىذا المقرر
وقد راعى . مقالية وقد تكوف االىتبار مف أسئمة موةوعية وأسئمة 

الباحث عند صياغتو لألسئمة أف تكوف واةحة ودقيقة وتىمو مف 
موض، كما راعى الباحث أف تكوف أسئمة االىتبار تىمو مف الػ

بعاد  اإلطالة، وذلؾ مف أجؿ إيصاؿ الفكرة المطموبة بصورة مبا رة وا 
 .الممؿ عف الطالب أثنا  قرا ة السؤاؿ

 : صدؽ االختبار  -
لمحصوؿ عمى صدؽ االىتبار قاـ الباحث بعمؿ جدوؿ       

ـى بنا  ا الىتبار وتحديد ارسئمة التي مواصفات ل ىتبار وفي ةوئو ت
يتةمنيا ىذا االىتبار والمستويات المعرفية التي تقيسيا ىذه 

 .ارسئمة، وقد اعتبر ذلؾ دلي  عمى صدؽ المحتوى ل ىتبار
ومف أجؿ الحصوؿ عمى الصدؽ الظاىري ل ىتبار فقد قاـ الباحث   

بعرض االىتبار عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االىتصاص، وقد 
 . تبرت موافقتيـ عمى االىتبار دلي  عمى صدؽ االىتبار اع
 : ثبات االختبار  -

تـ التأكد مف ثبات االىتبار مف ى ؿ إعادة تطبيؽ االىتبار بعد     
طالبًا ممف درسوا مادة ( 31)اسبوعيف مف تاريخ التطبيؽ اروؿ عمى 

عامؿ عمـ النفس التربوي في كمية التربية بجامعة الباحة، وقد كاف م
، وىو يدؿ عمى أف االىتبار يتمت  بمعامؿ .(,85)الثبات يساوي 

 .  ثبات مناسب لتحقيؽ أغراض البحث
 

 : تصحيح االختبار  -
صح )تكوف االىتبار مف أربعة اسئمة منيا ما ىو موةوعي     

كما ىو الحاؿ في السؤاؿ اروؿ الذي ( وىطأ، اىتيار مف متعدد
والسؤاؿ الثالث الذي تةمف ( ىطأصح و )فقرة مف نوع ( 41)تةمف 

، ومنيا ما ىو مقالي كما (االىتيار مف متعدد)فقرات مف نوع ( 8)
 . ىو الحاؿ في السؤاؿ الثاني والسؤاؿ الراب 

ـى ( 61)وقد كانت الع مة الكمية عمى االىتبار تساوي      درجة ت
 : توزيعيا عمى أسئمة االىتبار بال كؿ التالي 

، وقد تـ (صح وىطأ)السؤاؿ موةوعي مف نوع  ىذا: السؤاؿ اروؿ 
درجة، بحيث يكوف نصيب كؿ فقرة مف ( 41)إعطا  ىذا السؤاؿ 

 . فقرات ىذا السؤاؿ درجة واحدة

( 6)ىذا السؤاؿ مف النوع المقالي وقد تـى إعطاؤه : السؤاؿ الثاني 
 . درجات

ىذا السؤاؿ موةوعي مف نوع االىتيار مف متعدد : السؤاؿ الثالث 
فقرات نصيب كؿ فقرة درجة واحدة، وعميو كانت ( 8)د تكوف مف وق

 . درجات(  8)الدرجة الكمية عمى السؤاؿ 

( 6)ىذا السؤاؿ مف النوع المقالي، وقد تـ إعطاؤه : السؤاؿ الراب  
 . درجات

توزي  الدرجات عمى اسئمة االىتبار ( 2)ويوةح الجدوؿ رقـ  
 : ونوعية كؿ سؤاؿ ىؿ ىو موةوعي او مقالي
  2الجدوؿ 

 توزي  الدرجات عمى اسئمة االىتبار ونوعية كؿ سؤاؿ
 الرابع الثالث الثاني األوؿ رقـ السؤاؿ

نوعية 
 السؤاؿ

موةوعي  
 صواب )

 (وىطأ
 مقالي

موةوعي  
االىتيار مف )

 (متعدد
 مقالي

عدد فقرات 
 السؤاؿ

41 1 8 1 

الدرجة 
 المستحقة 

41 6 8 6 
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 : المقترح  يالبرنامج التدريب :ثانياً 
 : أهداؼ البرنامج  -

ييدؼ البرنامج إلى تنمية قدرة الطمبة عمى التذكر في مادة عمـ   
 .وذلؾ مف أجؿ تحسيف مستوى تحصيميـ الدراسيالنفس التربوي 

 : األساس النظري لمبرنامج  -
ت كىؿ النظرية المعرفية ومبادئيا واستراتيجياتيا ارساس النظري  

 .المقترح في ىذا في البحثلمبرنامج التدريبي 
 يها البرنامج التدريبي المقترح االفتراضات التي يقـو عم -

 . تنظيـ المعمومات يسيؿ عممية تىزينيا واسترجاعيا -أ
ربط المادة التعميمية بحياة الطالب الواقعية يساعد عمى  -ب

 . طويمة المدى تثبيتيا في الذاكرة
مومات يساعد عمى إيجاد الع قات والروابط بيف المع -ت

 . االحتفاظ بيا لفترة طويمة مف الزمف
إيجاد معنى لممعمومات المقدمة لمطمبة يساعد عمى  -ث

 .دمجيا في البنا  المعرفي
ربط المعمومات الجديدة بالىبرات السابقة مطمب رئيسي  -ج

 .ل حتفاظ بالمعمومات
عدـ وةوح المعمومات في ذىف الطالب سبب رئيسي  -ح

  . لنسيانيا
 : خطوات بناء البرنامج التدريبي المقترح  -

بنا  عمى ارساس النظري السابؽ واالط ع عمى برامج ودراسات     
ـى التوصؿ إلى بنا  برنامج تدريبي يساعد المدرس عمى تنمية  سابقة ت

واالرتقا  قدرة الطمبة عمى التذكر في مادة عمـ النفس التربوي 
  .بمستوى تحصيميـ الدراسي

 :ستراتيجيات المستخدمة في البرنامج اال -

في ةو  النظرية المعرفية وما انبثؽ عنيا مف افتراةات     
ـى استىداميا في  ومبادئ، فإف ىناؾ عددًا مف االستراتيجيات التي ت

في مادة وزيادة تحصيميـ ىذا البرنامج لتنمية قدرة الطمبة عمى التذكر 
 :ىي  عمـ النفس التربوي، وىذه االستراتيجيات

 : استراتيجية التنظيـ  -أ

مف العوامؿ التي تؤثر عمى زيادة فاعمية الحفظ والتذكر كيفية   
تنظيـ المعمومات سوا  كاف ىذا التنظيـ مف قبؿ المتعمـ نفسو أو 

 . نتيجة لطريقة تقديـ المعمومات
يجاد الروابط بينيا يمكىف المتعمـ مف   وبالتالي فإف تنظيـ المعمومات وا 

اظ بالمعمومات وتثبيتيا في الذاكرة طويمة المدى بطريقة يسيؿ االحتف
  .استرجاعيا في الوقت المناسب

ـى    وتتىذ استراتيجية التنظيـ أ كاال مىتمفة ومف أبرز ار كاؿ التي ت
 :استىداميا في ىذا البرنامج التدريبي المقترح 

يقـو الطالب وفؽ ىذا ال كؿ بإعادة تنظيـ : التقسيـ  
ت المقدمة بتقسيميا إلى وحدات معموماتية أصػر المعموما

مما يؤدي إلى تىفيؼ الةػط الواق  عمى الذاكرة ويسمح 
 . بزيادة سعتيا وسيولة االسترجاع

يقـو الطالب وفؽ ىذا ال كؿ بدمج المعمومات : التصنيؼ  
المراد االحتفاظ بيا في تصنيفات رئيسية أو فئات أكبر بنا  

 . عمى ىصائصيا الم تركة

يحاوؿ الطالب ىنا : عمؿ ار كاؿ والمىططات التنظيمية  
تكويف مىططات أو أ كاؿ تنظيمية لممعمومات التي يراد 

 .االحتفاظ بيا

 :  Recitationاستراتيجية التسميع  -ب
تعني ىذه االستراتيجية ترديد المادة موةوع التعمـ عدة مرات     

رة المدى أو لنقميا لكي يتـ االحتفاظ بيا مدة أطوؿ في الذاكرة قصي
ومف أجؿ أف تكوف استراتيجية التسمي  . إلى الذاكرة قصيرة المدى

ـى توجيو الطمبة في المجموعة التجريبية  فعالة في عممية التذكر، فقد ت
 :إلى ةرورة مراعاة ارمور التالية 

 . التأكد مف فيميـ لما يريدوف تسميعو 

وافية أفةؿ تسمي  مقدار قميؿ مف المعمومات لمدة زمنية  
 .مف تسمي  وترديد مقدار كبير بدرجة غير وافية

قرا ة الموةوع عمى أنفسيـ بصوت مرتف  أو بصوت  
 . منىفض
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 : المحتوى المعرفي لمبرنامج التدريبي المقترح  -

ف البرنامج التدريبي المقترح مف محتويات مادة عمـ النفس      تكوى
بكالوريس في كمية التربية التربوي التي يتـ تدريسيا لطمبة مرحمة ال

وقد قاـ الباحث بتناوؿ الموةوعات التالية في . بجامعة الباحة
مفيـو عمـ النفس التربوي وأىميتو، ارىداؼ : البرنامج التدريبي 

 .التربوية، النمو ومظاىره، التعمـ والتعميـ، الدافعية، التفكير
 : إجراءات تطبيؽ البرنامج  -

ـى توزي  الموةوعات     التي تةمنيا البرنامج التدريبي عمى عدد  ت
محاةرات بواق  ث ث ساعات ( 8)مف المحاةرات بمع مجموعيا 

وقبؿ . اسبوعية لكؿ محاةرة ، وقد استػرؽ تطبيؽ البرنامج  يريف
تطبيؽ البرنامج قاـ الباحث بإعطا  الطمبة محاةرة تعريفية بالبرنامج 

 .وأىميتو التدريبي المقترح تتعمؽ بأىدافو ومكوناتو
وقبيؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح تـى تطبيؽ االىتبار     

التحصيمي عمى أفراد عينة البحث كاىتبار قبمي في بداية الفصؿ 
/  2111) الموافؽ ( ىػ1433/  1432)الثاني مف العاـ الدراسي 

 (. ـ 2112
وبعد ذلؾ تـى تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى طمبة المجموعة     
ـى تدريسيا بالطريقة ا لتجريبية دوف المجموعة الةابطة التي ت

التقميدية، وبعد االنتيا  مف تطبيؽ البرنامج التدريبي تـى تطبيؽ 
االىتبار التحصيمي كاىتبار بعدي عمى أفراد عينة البحث في 

 . المجموعة التجريبية والمجموعة الةابطة
 : صدؽ البرنامج التدريبي  –
امج التدريبي المستىدـ في ىذا البحث عمى عدد تـى عرض البرن    

مف الىبرا  التربوييف ذوي االىتصاص، وقد اعتبرت موافقتيـ عمى 
 .ظاىرياً  البرنامج دلي  عمى صدؽ البرنامج صدقًا 

 : تصميػـ البحث : د
ـى تنفيذ ىذا البحث باستىداـ المنيج  بو التجريبي      . ت
 :متغّيرات البحث : هػ 
 : لبحث المتػيرات التالية تةمف ا    

 . البرنامج التدريبي المقترح: المتػير المستقؿ  -
 .التحصيؿ : المتػير التاب   -

 : المعالجة اإلحصائية : و
تمت المعالجة اإلحصائية باستىداـ تحميؿ التبايف الثنائي الم ترؾ   
(ANCOVA )،  واستىراج المتوسطات (ت)واستىداـ اىتبار ،

 .نحرافات المعياريةالحسابية واال
 :نتائج البحث. 5

هؿ هناؾ فروؽ ذات " : نتائج اإلجاابة عف سؤاؿ البحث األوؿ 
القبمي لمادة عمـ داللة إحصائية في األداء عمى اختبار التحصيؿ 

بيف المجموعة التجريبية التي طبؽ عميها البرنامج النفس التربوي 
 أي تدريب ؟ تمقىالتدريبي المقترح والمجموعة الضابطة التي لـ ت

لممجموعات المستقمة لمعرفة فيما إف كاف ( ت)تـ استىداـ اىتبار  
الفارؽ بيف متوسطي أدا  المجموعة التجريبية والمجموعة الةابطة 
عمى اىتبار التحصيؿ القبمي لمادة عمـ النفس التربوي ذو داللة 

 وقد كانت النتائج كما ىو موةح في الجدوؿ التالي. إحصائية أـ ال
 : ( 3)رقـ 

 3الجدوؿ 
لمفرؽ بيف متوسط أدا  المجموعة التجريبية ( ت)نتائج اىتبار 

والمجموعة الةابطة عمى اىتبار التحصيؿ القبمي لمادة عمـ النفس 
 التربوي 

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 درجات
 الحرية

 اىتبار
 ( ت)

 مستوى
 الداللة

 التعميؽ

 44 56,4 11,22 التجريبية 
 

1115 15,1 
 

 ذو داللة
 3191 19185 الةابطة احصائية

   
دالة تظير النتائج الواردة في الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ     

بيف متوسطي أدا  المجموعة ( 15,1)إحصائيا عند مستوى داللة 
التجريبية والمجموعة الةابطة عمى اىتبار التحصيؿ القبمي لمادة 

ي، وقد كاف ىذا الفارؽ لصالح المجموعة التجريبية عمـ النفس التربو 
، حيث كاف متوسط تحصيؿ المجموعة التجريبية عمى االىتبار 
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بينما كاف متوسط تحصيؿ المجموعة الةابطة عمى ( 11,22)القبمي 
 (. 85,19)االىتبار القبمي 

هؿ هناؾ فروؽ ذات : " نتائج اإلجابة عف سؤاؿ البحث الثاني
ف األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة داللة إحصائية بي

 "التجريبية عمى اختبار التحصيؿ لمادة عمـ النفس التربوي ؟ 
لممجموعات المترابطة لمعرفة فيما إف ( ت)تـ استىداـ اىتبار     

كاف الفارؽ بيف متوسطي أدا  المجموعة التجريبية عمى اىتبار 
لبعدي ذو داللة إحصائية التحصيؿ لمادة عمـ النفس التربوي القبمي وا

 : ( 4)رقـ وقد كانت النتائج كما ىو موةح في الجدوؿ التالي . أـ ال
 4الجدوؿ 

لمفرؽ بيف متوسط أدا  المجموعة التجريبية عمى ( ت)نتائج اىتبار 
 اىتبار التحصيؿ القبمي والبعدي 

المتوسط  االىتبار
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 اىتبار
 ( ت)

مستوى 
 الداللة

 التعميؽ

 22 56,4 11,22 القبمي
 

9,7 15,1 
 

ذو داللة 
 61,8 12,35 البعدي احصائية

دالة تظير النتائج الواردة في الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ     
بيف متوسط أدا  المجموعة ( 15,1)إحصائيا عند مستوى داللة 

النفس التربوي  التجريبية عمى اىتبار التحصيؿ القبمي لمادة عمـ
ومتوسط أدائيـ عمى اىتبار التحصيؿ البعدي لمادة عمـ النفس 

وقد كاف ىذا الفارؽ لصالح االىتبار البعدي، حيث كاف  ،التربوي 
( 11,22)متوسط تحصيؿ المجموعة التجريبية عمى االىتبار القبمي 

 (. 12,35)بينما كاف متوسط تحصيميـ عمى االىتبار البعدي 
هؿ هناؾ فروؽ ذات "  : البحث الثالثة عف سؤاؿ إلجابنتائج ا

البعدي لمادة عمـ داللة إحصائية في األداء عمى اختبار التحصيؿ 
بيف المجموعة التجريبية التي طبؽ عميها البرنامج النفس التربوي 

 التدريبي المقترح والمجموعة الضابطة التي لـ تتمقى أي تدريب ؟ 
مف ( ANCOVA) لثنائي الم ترؾتـ استىداـ تحميؿ التبايف ا    

ى ؿ استىراج المتوسطات البعدية المعدلة وارىطا  المعيارية ردا  
لمادة عمى االىتبار التحصيمي ( ةابطة، تجريبية)أفراد عينة البحث 

وقد كانت النتائج كما ىو موةح في الجدوؿ  عمـ النفس التربوي،
 : ( 5)رقـ التالي 

 5الجدوؿ 
المعدلة واالىطا  المعيارية ردا  أفراد عينة المتوسطات البعدية 

 البحث عمى االىتبار التحصيمي
 المجموعة

 
المتوسط البعدي 

 المعدؿ
 الىطأ المعياري

 11,1 34,618 التجريبية

 12,1 51,21 الةابطة

تظير النتائج الواردة في الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ ظاىرة       
يف المجموعة التجريبية والمجموعة في المتوسطات البعدية المعدلة ب

ولصالح لمادة عمـ النفس التربوي الةابطة عمى االىتبار التحصيمي 
، حيث بمع المتوسط (15,1)المجموعة التجريبية عند مستوى داللة 

، بينما كاف المتوسط (34,618)البعدي المعدؿ لممجموعة التجريبية 
ي ير الى فعالية مما ( 51,21)البعدي المعدؿ لممجموعة الةابطة 

البرنامج التدريبي المقترح لتنمية القدرة عمى التذكر وأثره اإليجابي 
 . عمى تحصيؿ الطمبة 

 :مناقشة النتائج . 6
( 3)مف ى ؿ استعراض النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ      

والمتعمقة باإلجابة عف سؤاؿ البحث اروؿ، ي حظ بأف تحصيؿ طمبة 
عمى االىتبار القبمي لمادة عمـ النفس التربوي  المجموعة التجريبية

كاف أفةؿ مف تحصيؿ طمبة المجموعة الةابطة، حيث بمع متوسط 
( 11,22)تحصيؿ طمبة المجموعة التجريبية عمى االىتبار القبمي 

بينما كاف متوسط تحصيؿ طمبة المجموعة الةابطة عمى االىتبار 
متوسطيف ذو داللة بيف الرؽ اف، وقد كاف ىذا ال(85,19)القبمي 

 (. 15,1)إحصائية عند مستوى داللة 
وىذا يعني اف المجموعتيف التجريبية والةابطة كانتا غير     

متكافئتيف قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح، ولذا سيتـ استىداـ 
رىذ الفروؽ القبمية ( ANCOVA)تحميؿ التبايف الثنائي الم ترؾ 
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بار عند استىراج النتائج عمى اىتبار بيف المجموعتيف بعيف االعت
 . التحصيؿ البعدي لمادة عمـ النفس التربوي

الثاني والواردة في وفيما يتعمؽ بنتائج اإلجابة عف سؤاؿ البحث      
ي حظ بأف تحصيؿ طمبة المجموعة التجريبية عمى ( 4)الجدوؿ رقـ 

ميـ االىتبار البعدي لمادة عمـ النفس التربوي كاف أفةؿ مف تحصي
عمى االىتبار القبمي ، فقد كاف متوسط تحصيؿ طمبة المجموعة 

بينما كاف متوسط تحصيميـ ( 11,22)التجريبية عمى االىتبار القبمي 
، وقد كاف ىذا الفارؽ ذو داللة (12,35)عمى االىتبار البعدي 

 .ولصالح االىتبار البعدي( 15,1)إحصائية عند مستوى داللة 
عمى وجود تحسف في تحصيؿ الطمبة، وأف وىذه النتيجة تدؿ      

البرنامج التدريبي كاف فعاال في االرتقا  بمستوى أدا  الطمبة مف 
 .ى ؿ تنمية قدرتيـ عمى التذكر في مادة عمـ النفس  التربوي

والمتعمقة ( 5)وأما بالنسبة لمنتائج الورادة في الجدوؿ رقـ      
تحصيؿ طمبة أف باإلجابة عف سؤاؿ البحث الثالث ي حظ ب

المجموعة التجريبية عمى االىتبار البعدي لمادة عمـ النفس التربوي 
المتوسط كاف أفةؿ مف تحصيؿ طمبة المجموعة الةابطة، فقد بمع 

، بينما كاف المتوسط (34,618)البعدي المعدؿ لممجموعة التجريبية 
، وقد كاف ىذا الفارؽ (51,21)البعدي المعدؿ لممجموعة الةابطة 

  (.15,1)لة إحصائية عند مستوى داللة ذو دال
ويعزو الباحث ىذه النتيجة التي تـ التوصؿ الييا الى اف      

البرنامج التدريبي المقترح يتسـ بعنصر الت ويؽ والجذب النتباه 
الطمبة لمتابعة ما يتـ عرةو داىؿ المحاةرة، كما اف البرنامج 

  في استىداـ التدريبي كاف يتسـ بالتنظيـ والترتيب والتنوي
استراتيجيات تنمية القدرة عمى التذكر وذلؾ مف اجؿ إبعاد الممؿ 

 .والسأـ عف الطمبة
ىذا باالةافة الى اف البرنامج التدريبي تةمف اجرا ات عممية     

تمكىف الطمبة مف ربط المعمومات السابقة لدييـ بالىبرات الجديدة التي 
برنامج اجرا ات عممية يتـ اىذىا في المحاةرة، كما تةمف ىذا ال

تساعد الطمبة عمى تنظيـ المعمومات وترتيبيا ب كؿ يسيىؿ دمجيا في 

البنا  المعرفي لدييـ ويةمف بقا ىا في الذاكرة فترة طويمة مف 
 .الزمف

كما حرص البرنامج التدريبي عمى أف يقـو الطالب بإيجاد معنى      
ب عف حفظ لما يتـ تعممو أثنا  المحاةرة، وأف يبتعد الطال

المعمومات حفظا ظاىريًا عف ظير قمب دوف إدراؾ لما يتـ حفظو، 
 .الف المعمومات التي يتـ حفظيا بيذه لطريقة سرعاف ما يتـ نسيانيا

وزيادة عمى ذلؾ فإف البرنامج التدريبي حرص عمى ربط ما يتـ      
تعميمو لمطمبة بحياتيـ الواقعية، وىذا مما ال  ؾ فيو يجعؿ عممية 

عمـ أكثر أثرًا وبقاً  في ذاكرة المتعمـ ، ومف ىنا كاف أدا  الت
المجموعة التجريبية أفةؿ مف أدا  المجموعة الةابطة التي تـ 
تدريسيا بالطريقة التقميدية، ارمر الذي يدؿ عمى فعالية البرنامج 
التدريبي المقترح لتنمية القدرة عمى التذكر في تحسيف تحصيؿ الطمبة 

 .نفس التربويفي مادة عمـ ال
وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة م  نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة      

ىدفت إلى معرفة أثر استىداـ مساعدات التذكر التي  [22]البوريني 
في تدريس وحدة تعميمية مف مساؽ سيكولوجية التعمـ والتعميـ الصفي 

في عمى تحصيؿ الطالبات المواتي تىصصف في برنامج تربية الطفؿ 
أظيرت نتائج الدراسة بعد حيث كمية مجتم  الزرقا  الحكومية، 

تطبيؽ اىتبار بعدي تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة 
 . الةابطة

 ياأجرتكما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية م  نتائج الدراسة التي      
ىدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي قائـ عمى والتي  [23]العويةي 

ب التذكر في تنمية ميارات القرا ة لمدراسة لدى عينة مف أسالي
أظيرت نتائج الدراسة وجود حيث طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز، 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات عينة البحث في 
التطبيقيف القبمي والبعدي الىتبار ميارات القرا ة ولصالح التطبيؽ 

 . ية البرنامج التدريبيالبعدي، مما ي ير إلى فعال
وباإلةافة إلى ذلؾ فإف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ م  نتائج الدراسة   

ىدفت إلى معرفة أثر برنامج مقترح والتي  [24]ارىدؿ التي أجرتيا 
قائـ عمى ىرائط المعرفة في تحميؿ بعض النصوص المعرفية عمى 
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حيث  بجدة،تنمية ميارات االستذكار لطالبات كمية التربية لمبنات 
أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والةابطة ( 1011)
فاعمية البرنامج ارمر الذي يدؿ عمى  لصالح المجموعة التجريبية،

 .لمقترحا
راسة وكذلؾ الحاؿ فإف نتائج الدراسة الحالية تتفؽ م  نتائج الد     

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استىداـ والتي  [25] مارتفأجراىا  التي
استراتيجية الىرائط المفاىيمية في تحصيؿ طمبة قسـ ارحيا  الذيف 

، ((Field-Dependentلدييـ توجو معرفي معتمد عمى المجاؿ 
أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى حيث 
 .الةابطة

 :التوصيات . 7
يمكف تقديـ التي تـ الوصوؿ إلييا في ةو  نتائج البحث     

 :التوصيات التالية 
إجرا  المزيد مف الدراسات واربحاث التي تيتـ بتنمية قدرة الطمبة  -

 . عمى التذكر في مىتمؼ مراحؿ الدراسة
إةافة مقرر لتعمـ ميارات التذكر يتـ تدريسو لطمبة الجامعة في  -

 . مىتمؼ التىصصات
عداد دورات تدريبية لممدرسيف في مىتمؼ مراحؿ التعميـ إ -
حوؿ أساليب تنمية قدرة الطمبة عمى التذكر ( الجامعي والمدرسي)

 .واالسترجاع
ةرورة قياـ المدرسيف في مىتمؼ مراحؿ التعميـ بربط المادة  -

 . التعميمية بحياة الطمبة الواقعية
د الطمبة عمى تنظيـ استىداـ االستراتيجيات التدريسية التي تساع -

 . المادة التعميمية بطريقة يسيؿ استرجاعيا
 .االبتعاد عف أسموب التمقيف في التدريس -
 . ت جي  الطمبة عمى ممارسة عمميات البحث والتقصي واالكت اؼ -
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Achievement of the College of Education Students Based on 

Improving their Ability of Recalling 
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Abstract 

 

      This study aimed at assessing of the effectiveness of a suggested training program to improve the ability 

of recalling in educational psychology subject on the achievement of the college of education students at Al-

Baha University in Saudi Arabia. The study attempted to answer the following question:                                                                                                                                                                                                                                                         

What is the effect of a suggested trained program to improve the ability of the students of the college of 

education at Al Baha University to recalling in the subject of educational psychology on their achievement?  

     The sample of the study consisted of (58) students who were distributed equally into a control and 

experimental groups. The researcher developed a training program based on the cognitive theory. The 

program consisted of eighty three hour lectures. The program was implemented the second semester 

(1432/1433 h) (2011/2012 G). An achievement test was prepared which included objective questions (T/F 

and multiple choices) and open ended questions. This test was given to both groups as a pre-test at the 

beginning of the second semester and then the program was given to the experimental group. At the end of 

the program, the post test was performed for both groups. The results revealed significant differences in 

favor of the experimental group indicating the effect of such training program.  

 

 

 
 

 


