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 شكرال

االمتنان تقدم بجزيل الشكر و أبعد شكري هلل عز وجل أن يسر لي انجاز هذه الرسالة المتواضعة، 

والتقدير إلى الدكتور الفاضل فواز حسن شحادة على تفضله بقبول االشراف على رسالتي هذه، وعلى 

 اقشة.أتقدم بالشكر للجنة المن صرار والماابرة، كمارشادات، والذي علمني اإلا  ما قدمه لي من نصائح و 

 محكمي أداة الدراسة، ولكل من قدم لي النصح واإلرشاد في رسالتي.لوأتقدم بجزيل الشكر 

   بجزيل الشكر لزوجي الذي أعانني وتحمل معي الجهد إلتمام هذه الرسالة. خيًرا أتقدموأ
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القراءة واالحتفاظ إكساب مهارة  أثر استخدام استراتيجيات مساعدات التذكر في
 المعرفي لدى طلبة الروضة في لواء الجامعة

 إعداد 
 مها أحمد راشد حرب 

  المشرف
 فواز شحادةالدكتور 

 الملخص

أار استخدام استراتيجيات مساعدات التذكر في إكساب مهارة القراءة  التعرف إلىهدفت الدراسة 

 . استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي،في لواء الجامعة طلبة الروضة لدى االحتفاظ المعرفيو 

 فرادأ. تكونت بعد التأكد من صدقها واباتها ةكلمو  اطعً مق( 60من ) ةمكون بطاقة مالحظة تم إعدادو 

 ،األكاديمية الدولية في لواء الجامعة روضةوطالبة تم اختيارها قصدًيا من  ا( طالبً 46الدراسة من )

باستخدام  ( طالًبا وطالبة درست23) قوامها تجريبيةمجموعة األولى  ،مجموعتين تقسيمها إلىتم 

بالطريقة ( طالًبا وطالبة درست 23)قوامها  ضابطةمجموعة والاانية استراتيجيات مساعدات التذكر، 

االحتفاظ و  إكساب مهارة القراءةداللة إحصائية في  يوأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذاالعتيادية، 

 .لصالح المجموعة التجريبية والضابطة،التجريبية  المعرفي بين المجموعتين

 الروضة. ، طلبةراءة، االحتفاظ المعرفيالكلمات المفتاحية: استراتيجيات مساعدات التذكر، مهارة الق
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Abstract 

This study aimed to identify the effect of using mnemonics strategies in acquiring 

reading proficiency and cognitive retention among kindergarten students in Al Jamaah 

district. This study used Quasi-experimental design. Observation checklist was prepared, 

it was consisted of 60 items from group of words and syllables. The validity and reliability 

of the checklist were verified. The sample is a purposive sample which consisted of 46 

students from the International Academy kindergarten in Al Jemaah district. The sample 

consisted of two groups, the first group is an experimental group contained 23 students 

who were taught using mnemonics strategies, and the second group was control group 

which contained 23 students who were taught by the traditional method. The results 

showed that there were statistical significance differences between the two groups in 

attaining reading proficiency and cognitive retention in favor of the experimental group.  

Keywords: mnemonics strategies, reading skill, cognitive retention, kindergarten.   
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  وأهميتها دراسةال خلفية
  



2 
 

 
 

 

 لاألو الفصل

 وأهميتها دراسةال خلفية
 مقدمةال 

 إلى ىونمًوا متسارًعا في كم المعلومات والمعارف، أدّ  ،يشهد العصر الحالي انفجاًرا للمعرفة

لقدرات الذهنية الستامار ا ؛التي تحدث داخل المؤسسات التعليمية علمتزيادة االهتمام بعملية التعليم وال

يجاد و  أكار بطرائق التدريس التفكيريستدعي ى الطلبة باعتبارهم أساس الَتقدم، وهذا لد خيارات وبدائل ا 

 حاجات المجتمع.و تتناسب ومتطلبات العصر، مختلفة 

حيث  الطلبة تناسب االعتياديةق اَلتدريس ائطر تعد  قد المي واالنفجار المعرفي ومع التقدم العل

ة عليمية مملّ أصبحت العملية التلذلك فيما بينهم؛  والفروق الفردية ،واحتياجاتهم همها أغفلت ميولنّ إ

 ،موتتناسب مع قدراته ،للطلبةتصبح عملية التعليم شائقة وممتعة حتى و  .بعيدًة عن المتعة

استراتيجيات المعلم معرفة طرائق التدريس و  على ًمااكان لز  ،وميولهم وتطلعاتهم المستقبلية ،اتهمجواحتيا

 ،بيقكي تساعده في معرفة الظروف المناسبة للتط ؛المتنوعة وقدرته على استخدامها الحدياة التعليم

 (.2016، الحيلة)مرعي و بداع دافعية الطلبة للتعلم واإلل ةاير مفعالة و ق ائهذه الطر لتغدو 

وهذا  .لمنسبًيا في الحصيلة السلوكية للمتع ااابتً  اتغيرً التعلم يعد  ( إلى أنّ 2016) ويشير الحيلة

ة بين الذاكرة عالقة متينهناك ف، يعني أن التغيرات المؤقتة في السلوك ال تعتبر دلياًل على التعلم

 عند الحاجة إليها.ها واسترجاع فهي تساعد المتعلم على احتفاظ المعلومات ،والتعلم

دية بين قات فر و شك أن هناك فر  وال، األفراد في شتى ميادين الحياةالذاكرة سبب نجاح  دّ تع

 حيثالذاكرة،  ييعاني من ضعف ف همفبعضهم يتميزون بذاكرة قوية وبعض ؛تؤار على الذاكرة الطلبة

سين على تح تعمل،مساعدات التذكرُسميت بتساعد على حل هذه المشكلة  ظهرت استراتيجيات
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الحاجة إليها )قطامي وقطامي،  واستعادتها عند ،على ترميز المعلومات الطلبةالذاكرة، ورفع قدرة 

1993.) 

 ،ألعمارمختلف ا كبيرة لدىأهمية  ذاتمساعدات التذكر  استراتيجياتتعد في مجال التربية 

 في هذاو  .الروضةفي مرحلة خاصة بو  من المجاالت التعلمية والتعليمية، عديد، في والتخصصات

لمهمة عادة استالللتخزين و برابط رائع  الطلبةد تزوّ أن مساعدات التذكر  إلى نمن الباحاي عددأشار 

 (.Abdelmajeed, 2000) التعليمية

ياته، في ح المتعلمحل النمو الذهني واالجتماعي التي يمر بها من أهم مرا الروضةعد مرحلة ت

لتي تسهم توفير البيئة التربوية التعليمية الغنية بالمايرات اعن طريق  االهتمام بهذه المرحلة ينبغي لذا

 ،وذلك من خالل االهتمام بمؤسسات رياض األطفال )طحان ،للمتعلم الشامل المتكامل النموفي 

من المراحل الحاسمة في تشكيل رغبات الطفل  الروضةمرحلة  ( أن2011ويرى بّكار ) (.2003

حب  ألن ؛رحلة على تحبيب األطفال بالقراءةوميوله واتجاهاته، لذلك من المهم العمل في هذه الم

 .لى اإلبداعن قدراتهم عويحسواسعة من التقدم والرقي، كما أنه يوسع  ال أبوابً اطفالقراءة يفتح أمام األ

لغ اب طلب  ومللتعلم،  ورئيسيّ  القراءة مفتاح أساسيّ  أنّ إلى ( Kucer, 2005) كوسر شيروي

روضة حيث يأتي الطفل إلى ال ،منذ مرحلة الروضة علم في حياته المدرسية والعامةاألهمية لنجاح المت

قع لذا و  داركة.مولديه قصور لغوي، فمن خالل الخبرات التي يتعرض لها تزداد اروته اللغوية وتتسع 

مهارة القراءة  كسابإ في أارها التعرف إلىمساعدات التذكر لمحاولة  استراتيجياتاختيار الباحاة على 

 .الروضة طلبةلدى االحتفاظ المعرفي و 
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 مشكلة الدراسة

 عصرلاخاصة في بو  األطفالبرامج رياض  أهم المهارات اللغوية التي تنميهامن القراءة  تعد

اقافات  تسابيتم اكبالقراءة ألنه  ؛التعّلم والتعليمهي مفتاح ف -نفجار المعرفي االعصر  -الحالي 

في ل القراءة توتحالكاير مما يؤدي إلى تحسين مستوى التفكير. يتم تعلم منها و  ،مختلفة ومتنوعة

سالم فأول ما أوحى به جبريل عليه الفهي أكبر نعمة أنعم اهلل بها على الخلق، اإلسالم مكانة عالية، 

ۡۡقوله تعالى للرسول صلى اهلل عليه وسلم 
ۡ
ِۡۡٱۡقَرأ ِيَرب َِكۡۡٱۡسمِۡب وهذا دليل على ۡ[١,سورةۡالـعلق]َۡخلََقۡۡٱذلَّ

  أهمية القراءة.

 ، فدائًما نسمع " أنا ال أريدعند األطفال عن القراءة اواضحً  ايرى المختصون أن هناك عزوفً 

عن طريق اتباع  ،يمكن التخلص من هذه اإليحاءات السلبيةو ، أنا ال أطيق القراءة". القراءة

منذ مرحلة لقراءة لوتاير دافعيتهم  ،ارهم والفروق الفردية بينهماستراتيجيات تدريس حدياة تراعي أعم

 .(2012، )الحمود التعليم األولى

 ،مادة اللغة العربيةتدريسها في  الروضة ةبطلمعلمة لقد الحظت الباحاة من خالل عملها و 

تدريس  قائاتباع المعلمات طر و ، ب صعوبة استرجاع أصوات الحروفببس ،وجود ضعف في القراءة

 ةبطلر الجعل العملية التعليمية روتينية تنف مما ؛ةبطلالتقليدية مملة ال تراعي الفروق الفردية وميول 

 ةبطلد التساعلمساعدات التذكر  اتاستراتيجيستخدام القتراح ا جاءت الضرورة لذا .من درس القراءة

دراسة  فقد أوصت .سترجاعها بسهولة عند الحاجة إليهااو لى حفظ أصوات الحروف بصورة ممتعة، ع

تراتيجيات مساعدات التذكر على مختلف المراحل اس أار ( بإجراء دراسات تتناول2010) أبو ياسين

بدراسة فعالية استراتيجية مساعدة تذكر التي أوصت ( 2013) وكناعنة ودراسة المقداد، الدراسية

 .الحروف المصورة إلى جانب الحرف المجرد في تدريس حروف اللغة العربية كاملة
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 كسابإ مساعدات التذكر فياستراتيجيات جاءت الدراسة الحالية للتعرف إلى أار استخدام لذا 

 .لواء الجامعةفي روضة ال ةبطل لدىواالحتفاظ المعرفي مهارة القراءة 

 هدف الدراسة وأسئلتها:

هارة القراءة مكساب إمساعدات التذكر في استراتيجيات هدفت الدراسة الَتعرف إلى أار استخدام 

 ن:من خالل اإلجابة على السؤالين اآلتيي لواء الجامعةفي  الروضة ةبطللدى وفي االحتفاظ المعرفي 

ستخدام عزى إلى ايُ  الروضةحصائية في إكساب مهارة القراءة لدى طلبة إداللة  وذ أاروجد هل ي -1

 ؟االعتياديةمساعدات التذكر مقارنة بالطريقة 

ستخدام اعزى إلى يُ  الروضةاالحتفاظ المعرفي لدى طلبة  فيحصائية إداللة  وذ أارهل يوجد  -2

 ؟االعتياديةمساعدات التذكر مقارنة بالطريقة  استراتيجيات

 الدراسة: ضياتفر 

 آلتيتين:تين ايحاولت الدراسة اختبار الفرضيتين الصفر  ؛السؤالين السابقين علىبناًء 

( في إكساب مهارة القراءة لدى α=0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أارال يوجد  -

 .اديةمقارنة بالطريقة االعتي مساعدات التذكراستراتيجيات تخدام عزى إلى اسيُ الروضة طلبة 

( في االحتفاظ المعرفي لدى α=0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أارال يوجد  -

 .مقارنة بالطريقة االعتيادية مساعدات التذكراستراتيجيات عزى الستخدام يُ  الروضةطلبة 

 أهمية الدراسة:

ذكر مساعدات الت حول استخدام استراتيجياتنشر الوعي أن تفيد هذه الدراسة في  يتوقع

ن من يو لتربو ا نو المختصواالحتفاظ المعرفي، وقد يستفيد  وتوضيح أارها في تنمية مهارة القراءة

 .من نتائج الدراسة الحالية في التخطيط، والتوجيه، والتدريسوالمشرفين، والمعلمين مخططي المناهج، 
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اة في يومواكبة الدراسات الحد ،االعتياديةبتعاد عن أساليب التلقين االوكذلك توجه المعلمين إلى 

يمية مساعدات التذكر في العملية التعل وتفعيل استخدام استراتيجيات ،مجال طرائق تدريس القراءة

ملية وخبرات ، وتزويده بمهارات عمساعدات التذكر اعد المعلم في تطبيق استراتيجياتتس قدالتعلمية. و 

ادة باحاين للدراسات المستقبلية، واستف امرجعً الدراسة  وقد تكون طوير العملية التعليمية التعلمية،لت

 جراء دراسات الحقة.إآخرين من 

 الدراسة مصطلحات

جرائًيا  على النحو اآلتي: تم تعريف المصطلحات تعريًفا مفاهيمًيا وا 

لى تحسين ع ةبيجيات تعليمية مصممة لمساعدة الطلهي استرات: مساعدات التذكر استراتيجيات

تربط التعلم الجديد بالمعرفة السابقة من خالل استخدام  االستراتيجيةهذه و ذاكرتهم من المعلومات. 

لمات أو الك ،على استخدام الكلمات األساسية هذه االستراتيجيةتعتمد و  ،اإلشارات البصرية أو الصوتية

 .(Mcpherson, 2018) ، أو االختصاراتالمتقاربة

فيها  تخدمتاس ستراتيجياتاأنها  على إجرائًياالتذكر مساعدات استراتيجيات الباحاة  عّرفتو 

وقامت المعلمة بتحوير الحرف  ؛الحرفلكل حرف تتناسب مع صوت وقصة ممتعة  ةحركالمعلمة 

ية حيث استخدمت هذه الدراسة استراتيجيات القصة، واستراتيج ،ةبإلى صورة شْي مألوف بالنسبة للطل

 .ورة، واستراتيجية التخيلالمحبطاقات الحروف 

هي عملية معقدة تعتمد على مهارات عقلية تقوم بتفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن : القراءة

 .(2006 )زايد، طريق النظر إلى أصوات وألفاظ تدل عليها وترمز إليها

ونطقها  روف()الح الرموزرؤية على بأنها قدرة الطالب  في هذه الدراسة إجرائًياالقراءة الباحاة  تّرفوع

 لتكون كلمة بصورة سليمة ام تركيبها مع بعضها البعضمع المد القصير أو الطويل بصورة صحيحة 
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وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على فقرات بطاقة المالحظة المعدة ألغراض الدراسة 

 .الحالية

 واالحتفاظ بالمعارف والمهارات )بقاء أار التعلم(قدرة الطالب على استيعاب هو : حتفاظ المعرفياال

 (.2004، )الوقفي جراءات تدريسيةإ، واسترجاعها من خالل ما يقوم به المعلم من في الذاكرة

ي بأنه قدرة الطالب على االحتفاظ بالحروف وأصواتها الت حتفاظ المعرفي إجرائًيااال ت الباحاةوعّرف

رجة ، وتقاس بالدمن التعلم من خالل بطاقة مالحظة سبوعينأتعلمها، واسترجاعها من الذاكرة بعد 

 .التي يحصل عليها المستجيب على فقرات بطاقة المالحظة المعدة ألغراض الدراسة الحالية

 حدود الدراسة

 اآلتية:تمالت الدراسة بالحدود 

 الحد المكاني: مدرسة األكاديمية الدولية/ لواء الجامعة. -

 .2018/2019ني اي: الفصل الدراسي الاالحد الزمان -

 الحد البشري: طلبة الروضة. -

، س، )ب الحد الموضوعي: اختيار مجموعة من الحروف الواردة في وحدة فصل الشتاء وهي -

 ر، د، ط(.

 محددات الدراسة

 ، وعلى المجتمع الذي أخذت منه العينة. أداتها صدق والاباتبتعميم نتائج الدراسة  يتحدد
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 الفصل الثاني
 ذات الصلةاألدب النظري والدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني
 ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة

لة ذات الصعرًضا لألدب النظري باإلضافة إلى الدراسات السابقة  الفصل الحالي تضمن

  .على النحو اآلتي وموقع الدراسة الحالية منها ابالدراسة الحالية والتعليق عليه

 أوال: األدب النظري

، وأهميتهاا وأنواعه مساعدات التذكراستراتيجيات و  الذاكرة،الموضوعات اآلتية: مفهوم  تم تناول

ومرحلة  ،مشاكل التي تواجه الطالب عند القراءةالو  ،الروضةمهارة القراءة في مرحلة و مفهوم القراءة، و 

 وأهدافها. الروضة

 مفهوم الذاكرة 

استرجاعها استقبال المعلومات ام االحتفاظ بها و التي يتم فيها  م اهلل تعالىتعد الذاكرة نعمة من نع

بأنها عملية االحتفاظ بالمعلومات  . وعرفها سولسو(Anderson, 1995من الذاكرة عند الحاجة )

عبر الزمن عن طريق ترميز هذه المعلومات وتخزينها ومن ام استرجاعها عند الحاجة إليها، وهذا 

عرفها على فقد ( 2002وأما الحسن ) .(Solso, 2001يتطلب عمليات تفاعلية إنتاجية مستمرة )

أنها عملية حفظ ومن ام تخزين المعلومات وبعد ذلك تذكرها، حيث يعتمد الحفظ على قبول المعلومات 

ذلك الجزء من دماغ  ا( على أنه2014) الفقي عرفها كما طريق الحواس ام تخزينها بالذاكرة.عن 

 ،للتخزين فقط ليست اإلنسان الذي يتجمع فيه المعلومات والخبرات التي يكتسبها خالل حياته، فهي

ها عند واسترجاع زها وفهمهايبل أداة لمعالجة المعلومات وتنظيمها ومن ام تحويلها حتى يتم تمي

 .الحاجة إليها
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وحتى يتمكن الفرد من استرجاع المعلومات مرة أخرى عند الحاجة إليها البد من إدخال 

علم يتم ربط التعلم الجديد بالت المعلومات بشكل هادف ومنظم وعلى شكل وحدات ذات معنى، على أن

، تقان، وذلك قبل العمل على تخزينه )توق وقطامي وعدستى يتم الوصول بالتعلم لمرحلة اإلالقديم، ح

2003.) 

معلومات نظرية معالجة المن النظريات التي تهتم بدراسة الذاكرة البشرية ومن أهمها  عديدهناك 

َشبه وأن المهارات المعرفية والمعرفة السابقة تؤار على التعلم، وت ،أن التعلم عملية نشطةالتي تفترض 

زان، معالجة المدخالت، وطرق االختتهتم ب حيثمل التفكير البشري بعمل الحاسوب، هذه النظرية ع

رحلة ى تسمى مالمرحلة األول التي نحصل عليها تمر باالث مراحل؛المعلومات  نّ إ إذّ  ؛االسترجاعو 

باستقبال المايرات والمعلومات من األعضاء الحسية )البصر، السمع، يها ويتم ف ،المسجل الحسي

ى بالذاكرة تسمالاانية واالحتفاظ بها لفترة قصيرة تصل إلى جزء من الاانية، أما المرحلة  اللمس(

زها ويتم يييمكن تم اختصاراتة إلى المعلومات الحسي معالجةيتم قصيرة المدى وفي هذه المرحلة 

ودة غير محد معلوماتالمرحلة األخيرة يتم فيها تخزين لل أما، اانية 20لى إاالحتفاظ بها لمدة تصل 

 .(2005، عدس) وتسمى الذاكرة طويلة المدى العدد والزمن

من أبرز النظريات التي تناولت الصلة  ((Dual Coding Theoryوتعد نظرية التلقي المزدوج 

ة المدى يلالمعلومات في الذاكرة طو  تخزينها بالذاكرة، وتفرض هذه النظرية أن بين المعلومات وكيفية

وهو مخصص لمعالجة األول يسمى بالترميز اللغوي أو اللفظي  تخزن في نظامين مترابطين؛

 نّ إ ذّ إالمعلومات اللغوية، والااني يسمى الترميز الصوري أو التخيلي المتخصص بتمايل المعلومات. 

لمعلومات ايم المعلومات للفرد وتمايلها، و اظ بالمعلومات وتذكرها يعتمد على أسلوب تقدعملية االحتف

التي يتم تقديمها لفًظا وصورة للفرد يكون تذكرها أسرع وأسهل من تلك التي يتم تمالها بأسلوب واحد، 
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سبة إلى نعلى مدى أهمية المعلومة بالأن عملية ترميز المعلومات واالحتفاظ بها يعتمد  إضافة إلى

  (.Paivio, 2007) لفردا

 استراتيجيات مساعدات التذكر

واورة المعلومات التي تجتاح العالم أصبح من الضروري تسليح عقول  عرفيمال االنفجارمع و 

ستخدام ا يواكبوا التطور المعرفي؛ لذلك من الضرورةل ،الواضحة، والمنظمةبالمعارف الصحيحة  الطلبة

ام  ،نهاوتخزيفي العقل،  هاعملية الحصول على المعلومات وتنظيم مناسبة تسهلاستراتيجيات 

ي م ذيادة التعلّ تحسين االنتباه، وز تيجيات التي تعمل على اًقا بشكل فعال، كتلك االستر استدعائها الح

الوقت معروًفا وشائًعا في  ((Mnemonicsمساعدات التذكرفقد أصبح استخدام استراتيجيات  نى،المع

 .(2010 )الزغول والهنداوي، الحالي

عدد من االستراتيجيات التي تساعد على إيداع المعلومات في الذاكرة طويلة المدى  وهناك

واسترجاعها وهي تكرار االرتباط بين الماير واالستجابة، وتكرار الصورة الذهنية لالستجابة على حد 

ضافة التفاصيل كأن تضيف إلى حدث جملة أو  سواء، أو تكرار الرموز الدالة على االستجابة، وا 

ة له أـو حدث مالزم له، وذلك بتصنيف األشياء إلى فئات لها معنى، والفائدة من ذلك أن صور 

 (.2008، مصنفة )الريماويالغير معلومات المصنفة أسهل بكاير من استرجاع ال

تشير استراتيجيات مساعدات التذكر إلى استراتيجيات التدريس المصممة لتحسين الذاكرة 

ا توفر وسكرغز أنه يماستر وبير تيجيات مساعدات التذكر كاًل من استرا لتذكر، ويوضح مطورووا

تطوير  استراتيجيات فعالة تساعد في فيرعلومات وتو طريقة للمساعدة على زيادة القدرة على تذكر الم

دم وتستخ، مما يجعل استرجاعها أكار سهولة من الذاكرة. طرًقا لترميز المعلومات واسترجاعها

استراتيجيات مساعدات التذكر لبناء عالقة ما بين المعلومات الجديدة ومعلومات موجودة سابًقا في 
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ستخدام مميزة سواًء با. ومن خالل استخدام الصلة الالتذكر أسهل الذاكرة، وكلما كانت الصلة أقوى كان

تذكر  والسابقة، وبالتالي يحسنشارات بصرية أو لفظية فإنه يتم الربط بين المعلومات الجديدة إ

 (.Mastropieri & Scruggs, 1998) المعلومات الجديدة

 سميت مساعدات التذكر بفن الذاكرة، تعتبر استراتيجية تذكر واستراتيجية تعلم في آن واحد،و 

عن طريق ربط المعلومات الجديدة غير وفهًما مألوفة أكار ألفة الغير ها تجعل المعلومات نّ إإذ 

 يث يستخدمحالتلميحات البصرية أو السمعية،  ةطريقباستخدام مألوفة بالمعلومات القديمة المألوفة ال

 ،ت معنىليتم تعلمها عن طريق جعلها ذاللطلبة توضيح المعلومات الجديدة لهذه االستراتيجية المعلم 

 .(Rack,2005) ن التعلميبهدف تحسهم يلإبالنسبة ومحاولة ربطها ببعض األشياء المعروفة 

 أنواع استراتيجيات مساعدات التذكر

الستراتيجيات مساعدات التذكر المستخدمة لالحتفاظ بالمعلومات بالذاكرة هناك عدة أنواع و 

 فيما يأتي عرض موجز ألنواعها: و  ،رجاعها عند الحاجة إليهاطويلة المدى، واست

ة لحفظ الكلمات األجنبيهذه االستراتيجية وتستخدم  :Keywordاستراتيجية الكلمة المفتاحية  -1

 ألصلية،ااألجنبية بكلمة من اللغة من اللغة كلمة صوتي وتخيلي بين البحيث تقوم بربط 

جتماعيات لحفظ أسماء الدول وعواصمها، ويمكن استخدامها وكذلك تستخدم كايًرا في مادة اال

 .(Miqdad& Kanana, 2014) حفظ أسماء المخترعين ومخترعاتهم في

: حيث تقوم هذه االستراتيجية على First-letter Techniqueاستراتيجية الحروف األولى  -2

ام محاولة تشكيل كلمة لها أخذ الحروف األولى من األسماء أو المحتويات المراد حفظها 

 .(2005، مدلول ومعنى )العتوم وعالونة والجراح وأبو غزال
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 االمراد حفظه تربط هذه االستراتيجية بين الكلمات:  Rhymeالسجع أو القافية استراتيجية -3

 .(2013، )المقداد وكناعنةعن طريق اإليقاع أو القافية فقط 

كلمات نشاء روابط بين العلى إاالستراتيجية  يقوم المتعلم بهذه: Locationاستراتيجية المكان  -4

ر بها، حيث يتم تصو أو المعلومات المراد تعلمها وأماكن معينة يحددها المتعلم ذات عالقة 

يقوم المتعلم بربط عناصر المكان و  المتعلم،د مألوف لدى المعلومة في مكان أو موقع محد

 (.2003، فاضل)راد تذكرها مومكوناته باألشياء ال

ها بطريقة ال يقبلربط بين المحتوى المراد تذكره تو  : Ridiculousاستراتيجية الربط الهزلي -5

 .(2011سليمان، ) العقل أي ساخرة

كرها بقصة المعلومات المطلوب تذالكلمات أو : حيث يتم ربط Storyاستراتيجية القصة  -6

)قطامي  سهل عليه عملية الحفظ واالسترجاعمما تلمتعلم إلى ممتعة ومفهومة بالنسبة 

 .(2000، وقطامي

: تقوم استراتيجية الحروف Embedded Picture Letters ة الحروف المصورةاستراتيجي -7

مها بصوت ساا بالشكل ويبدأ المصورة على تحوير الحروف على هيئة أشكال مألوفة تشبهه

 .(2014الفقي، )الحرف 

 المراد على تخيل المعلومات التي تقومهي االستراتيجية  :Imagingاستراتيجية التخيل  -8

ل تخيعلى الطاوالت و  رؤوسهملبة إلقاء يطلب المعلم من الطو تعلمها عن وعي وقصد، 

المادة ربط القصة بضافة بعض األفكار و ام يطلب منهم إ ،سمعوها من المعلمالقصة التي 

 .(2013، )المقداد وكناعنة المراد تعلمها
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 أهمية مساعدات التذكر

بالتالي تحتفظ و لطلبة كونها تعالج مشكلة النسيان، إلى اوتبرز أهمية مساعدات التذكر بالنسبة 

لفترة أطول، وتساعد الطلبة على تذكر المعلومات واستدعائها عند الحاجة بشكل بالمعلومات بالذاكرة 

سريع، وكذلك تخفف من شعور القلق عند الطلبة وقت االمتحان، وترفع المستوى التحصيلي لدى 

 (.2011الطلبة؛ وهذا يؤدي إلى تحقيق نجاح أكاديمي والشعور بالرضى النفسي )عبادة، 

 القراءة

من فنون اللغة، وهي تعتبر من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الفرد،  االقراءة فنً وتعد 

بنى عليه فروع النشاط اللغوي من حديث، وكتابة، واستماع. وهي تسهم في بناء هي األساس الذي تُ ف

 لطالباكتساب المعرفة، وهي أداة التعلم في الحياة المدرسية، فإذا استطاع اشخصية الفرد عن طريق 

شك أن  ، والالسيطرة على مهارات القراءة، فهو يستطيع أن يتقدم في أي ناحية من نواحي التعلم

التراث  طالع علىعتبارها أداة لالابمجتمع أيًضا، لقراءة ليست مهمة فقط للفرد ولكن هي مهمة للا

، الخليفةو  )الحسون مهها تربط اإلنسان بعالنّ إفراد، حيث الاقافي، والتواصل االجتماعي بين األ

1996.) 

يس العناية بتدر  ( إلى أنه ينبغي على النظام التعليمي بكل مكوناته2011سليمان ) ويشير

و تقرير أ ،، وليس المقصود بذلك زيادة عدد حصص القراءةالطالبالقراءة وفهم طبيعتها في حياة 

ل األولى وخاصة بالمراح ق حدياة وممتعة للطالب تحببه بمادة القراءةائامتحان لها، بل يجب إيجاد طر 

ن من أهم مهام المراحل األولى من التعليم تنمية القدرة القرائية أ (2005ويرى مصطفى ) م.من التعلي

ن أكار المشاكل في هذه المرحلة يعود إلى الضعف في القراءة. وفي هذه المرحلة إ، حيث ةلدى الطلب

تتكون العادات األساسية للقراءة، من حيث ميل الطالب لها أو النفور منها، فإذا نفر الطالب من 
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اقافي، ويعطل من تقدمه ال ستالزمه طوال حياته، وهذا سيؤار عليهالقراءة في هذه المرحلة، فإنها 

هي عبارة عن رابطة ف ؛لقراءة مفتاح التعلم والتعليمفا في الحياة الدراسية.ص من تاقيفه ونجاحه وينق

ذهنية بين أصوات معينة وبين رموزها، بحيث إذا رأى الطالب الرموز تذكر األصوات الخاصة بها، 

ذا سمع األصوات تذكر الرموز التي ترمز إليها المعاني  .وأدرك معانيها، وا 

 يحاول اآلباء والمعلمون تعليم أطفالهم القراءة بمجرد ،الطفل في الرابعة من عمره بحصعندما ي

فل د الطذا نمت عنإال إعادًة أن ُيظهر اهتماًما بمعرفة الحروف والكلمات، وهذه المحاولة ال تنجح 

عتبار أن اوذلك ب مهارات االستعداد القرائي، فال بد أن تتولد لديه القدرة على فهم الكلمة المسموعة

عوامل ال بد أن تؤخذ بالحسبان تؤار في استعداد الطفل على  هي وحدة اللغة المنطوقة. فهناكالكلمة 

قدرات أن تكون أساليب التعليم واألنشطة مناسبة ل ال بد، وكذلك النفسي القراءة مال القدرات واالستعداد

  .(2011، )سليمان األطفال

وص وتنمية قدرتهم على الفهم واستيعاب النص ،لدى األطفالولتنمية مهارات االستعداد القرائي 

ة، مال استخدام األلعاب اللغوي الروضةق وأساليب مناسبة لمرحلة ائالمكتوبة، البد من استخدام طر 

ارائبيئة صفية غنية وتصميم  ات ها بالوسائل التي تجذب انتباه الطفل، ووضع البطاقباألنشطة وا 

التي اللوحات و ط يقوم به الطفل مال بطاقات تتضمن أسماء األطفال، التوضيحية مكتوبة مع كل نشا

يها مة بصور توضيحية، وبتكرار قراءة الطفل المكتوب عللى أهم التعليمات والتوجيهات مدعّ تحتوي ع

 .(2005، مصطفى) ة لهذه البطاقاتمعلمة، يبدأ بتمييز الحروف المكونبدعم ال

عمل المهارة ( أن التهيئة لتطوير مهارات القراءة تكون عن طريق تنمية 2013) يرى أحميدة

على تنمية مهارات التمييز السمعي من خالل تمييز الطفل األصوات المختلفة وأطوالها، حال 

ييز العمل على تنمية مهارات التمومهارة  .، مرتفع، بطْي، سريع، قريب أو بعيد()منخفضاألصوات 
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توي على ربط الصورة بالكلمة التي تحو  ،المتشابهة في الشكل الحروف كالقدرة على تمييز، البصري

ى لمن خالل تدريب الطفل ع؛ الصحيح لألصواتوية كالنطق ة اللغة الشفتنمية مهار و  الحرف األول.

 توضيح عالقة صوت الحرف بحركة الشفاه واللسان والحلق.االستماع للصوت ومحاولة تقليده، و 

ب بسببالقراءة، الروضة  ةبتواجه طلقد من المشاكل التي  ( إلى عدد2016فاخوري )ويشير 

 تتعدد أصوا، و (ز)ز( اسمه حرف الزاي وصوته  :)الحرف صوت الحرف عن اسمه مالختالف ا

تغير شكل الحرف بحسب موقعه بالكلمة مال حرف التاء الحرف بحسب الحركة المقترنة به، وكذلك 

 ،الحروف المتشابهة بالشكل مال )ت، ب، ث(ـة( بحسب موقعه من الكلمة، و تـ، ة، قد يأتي )ت، 

 .مال )ح، ه( الحروف تشابه مخارج صوتوأخيًرا 

 االحتفاظ المعرفي

رف لمعلومات والمعايعد العصر الحالي عصر االنفجار المعرفي والنمو المتسارع في كمية ا

جهًدا كبيًرا في التعامل مع المعارف ومعالجتها واالحتفاظ بها  يتطلبيومًيا، وهذا  الذي نتعرض لها

معلومات بها هذا الكم من ال يتم استقبالب والطريقة التي وتجدر اإلشارة هنا إلى األسلو  في الذاكرة،

 .(2007، للقدرة على استرجاعها واالستفادة منها )قدوريوالمعارف، وكيفية االحتفاظ بها 

 ،لمتعلملمنها انتقاء ما هو مناسب و على تنظيم كم المعرفة  اكون قادرً لذلك على المعلم أن ي

بها  كتساب المعرفة واالحتفاظاوكذلك استخدام استراتيجيات تعليمية حدياة تساعد الطلبة على 

ر المعارف دفعة واحدة، بل عليهم المرو  نال يكتسو ، ومن خصائص هذا التعلم أن الطلبة واسترجاعها

ابع قدراتهم ومهاراتهم، ليأخذ التعلم طوتتطور  ةبخبرات مختلفة ومتنوعة، حتى يكتسبوا المعرف

 (2001االستمرارية )كويران، 
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 معلوماتر الالقدرة على تذكّ  فهوكتساب التعلم؛ اويعتبر االحتفاظ المعرفي مكمل لعملية 

و الذي يعّرف بأنه مقدار االحتفاظ المعرفي بالذاكرة أواسترجاعها، ويمكن قياسه باختبار االحتفاظ 

ين بالتطبيق البعدي الااني لالختبار التحصيلي بعد انقضاء مدة زمنية تتراوح ما ب قياسهفقدانها، ويتم 

 (.2015أيام إلى االاة أسابيع )أحمد وكزار، 

وتستخلص الباحاة بأن االحتفاظ المعرفي هو قدرة الطلبة على استرجاع المعلومات من ذاكرتهم 

 بعد مرور فترة زمنية محددة. بطاقة مالحظةعند تقديم إاارة لهم، ويقاس عن طريق 

 مرحلة الروضة

د تتمو ل من عمر الاالث أو األربع سنوات، التي ُتعنى برعاية األطفا هي المؤسسة الروضة

هذه المرحلة الحلقة الوسطى بين المنزل والمدرسة، فهي تعتبر تكملة سة. وتعد دحتى السنة السا

مرحلة ينمو الطفل لهذه اففي  عتبر خطوة أولية للسلم التعليمي؛ت هوفي الوقت نفس ،التربية المنزلية

لهادفة ا نشطةمال ما تنمو األزهار الصغيرة في البستان، وذلك عن طريق اللعب واأل شاماًل  انموً 

 .(2001، عدس) كة والنشاط وحب االكتشاف والتعلمالعمر يتميز بكارة الحر  والممتعة، فالطفل في هذا

تنبع أهداف الروضة من الفلسفة التي تقوم عليها، وهناك قواعد وأسس مشتركة بين الفلسفات و 

 (2001 ،ونايفة وأبو طه)عريفج  ما يأتي: ، ومن أهم هذه األهدافالروضةي تقوم عليها مرحلة الت

تنمية الاقة عند الطفل: من المهم أن يقوم المعلم بكسب اقة الطفل، وتنمية شعور الطفل  .1

 بالاقة بنفسه وباآلخرين، وبشعوره بأهميته ودوره المهم في المجتمع الذي يعيش فيه.

 والعمل على تنميتها. ،وقدراته ،اكتشاف مواهب الطفل .2

 والعقلي عند الطفل. ،االهتمام بالنمو الجسمي .3

التعبير و عن طريق القيام باأللعاب واألنشطة المناسبة،  ،تلبية احتياجات الطفل التربوية .4

 وعن شعوره وأحاسيسه. نفسهاللغوي عن 
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كذلك وزيادة الوعي واالنتباه، و عن طريق تطوير اإلدراك العمل على اتساع وتطوير التفكير  .5

 توسيعه.تطوير ما عندهم من خيال والعمل على 

اراؤ  .6  وتنمية قدرتهم على التعبير. ،هاتطوير لغتهم وا 
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ذات الصلة ثانيا: الدراسات السابقة  

طالع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتم عرضها االتم 

 من األقدم إلى األحدث على النحو اآلتي:

فاعلية استخدام بعض استراتيجيات مساعدات ( التعرف إلى 2003براهيم )هدفت دراسة إ

لمعرفة لي تحصيل طلبة الصف األول المتوسط الكلمة المفتاحية( ف -الحرف األول -التذكر )الموقع

عينة ونت المنهج شبه التجريبي، وتك استخدمت الدراسة .في محافظة نينوىالتاريخية واحتفاظهم بها 

ضابطة مكونة  والاانية ا( طالبً 35مكونة من ) تجريبية ، قسمت إلى مجموعةا( طالبً 73من ) الدراسة

 عة التجريبيةالمجمو  تفوق طلبةأظهرت النتائج و  ، واستخدمت الدراسة اختبار تحصيلي،ا( طالبً 38من )

 .في تحصيل طلبة الصف األول المتوسط للمعرفة التاريخية واحتفاظهم بها

مجموعة من  تدريب أار التعرف إلى دراسة هدفت  (Fredrick, 2008)فريدريكأجرى و 

كونت عينة ت .باما األمريكيةفي والية اال الدراسية هممعدالتوعالقته ب الطالب على مهارة فن التذكر

، نبالتسـاوي عـلى مجمـوعتي وتم توزيع الطالبمن طالب المدرسة المتوسطة،  ا( طالبً 40الدراسة من )

ستخدام اقبل وبعد خضوعهم للتدريب وتم  تالمجموعامقارنة أداء تم و ، ضابطة والاانية تجريبية األولى

فروق ذات داللة إحصائية لصالح وجود  نتائج الدراسة تظهر أو  .حساب معدالت التحصيلاختبار ل

 .في معدالت التحصيل المجموعة التجريبية

ي نجاز الدراسفي تنمية دافع اإلمساعدات التذكر أار بعض  (2010) القصار واستقصت دراسة

نهج واستخدمت الدراسة الم .نينوىفي محافظة  سالميةفي مادة التربية اإلالصف الخامس  طلبةلدى 

قسموا إلى مجموعتين  ،الصف الخامس من طالًبا( 59)من الدراسة عينة تكونت  شبه التجريبي،

واألخرى  ،باستخدام استراتيجيات مساعدات التذكر ا تم تدريسهم( طالبً 24واحدة تجريبية تكونت من )
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بالطريقة االعتيادية، واستخدمت الدراسة االختبار  تم تدريسهم طالًبا( 25تكونت من ) ضابطة

 لصالح المجموعة التجريبية. دالة هرت النتائج فروًقاوأظ التحصيلي،

مساعدات التذكر في أار استخدام استراتيجيات التعرف ( 2010دراسة أبو ياسين ) وهدفت

 بنان، حيثل في األساسية المرحلة طلبة لدى جتماعياال التواصلو  للتعلم والدافعية توليد األفكار

( طالًبا وطالبة، مقسمة على 49) منالدراسة عينة وتكونت  دمت الدراسة المنهج شبه التجريبي.استخ

حيث تم تدريسها باستخدام مساعدات التذكر،  وطالبة طالًبا (25) مكونة من تجريبيةشعبتين، األولى 

 .االعتياديةث تم تدريسها باستخدام الطريقة يح وطالبة طالًبا (24مكونة من ) وأخرى ضابطة

لمصلحة المجموعة دالة فروق  وأظهرت النتائج وجودواستخدمت الدراسة االختبار التحصيلي، 

بين  يفروق ذات داللة إحصائية في التواصل االجتماعالتجريبية في توليد األقكار والدافعية وال توجد 

 المجموعتين.

( تقييم مدى فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية القدرة على 2012وهدفت دراسة أبو لطيفة )

التذكر في مادة علم النفس التربوي على تحصيل طلبة كلية التربية بجامعة الباحة بالمملكة العربية 

من  تتكوناهما تجريبية أحد ،( طالًبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين58ينة من )السعودية، وتكونت الع

( طالًبا، واستخدم المنهج شبه التجريبي، وأظهرت 29من ) تونكتا واألخرى ضابطة ( طالبً 29)

 لمصلحة المجموعة التجريبية.دالة وجود فروق االختبار التحصيلي النتائج 

فعالية استخدام بطاقات دراسة هدفت التعرف إلى  (McNamara, 2012)ماكنمارا وأجرى 

 تراتيجيتيناسالمقارنة بين من خالل مساعدات التذكر في تحسين التعرف على الحرف وصوت الحرف 

أولهما هي استخدام بطاقات األحرف المدمجة مع الصور )صور  ؛من استراتيجيات مساعدات التذكر

واالستراتيجية األخرى هي استخدام بطاقات منفصلة للحرف عن  ،أشياء يبدأ اسمها بنفس الحرف(
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أطفال من االاة تم تطبيق الدراسة على  .بطاقات للصور )صور أشياء يبدأ اسمها بنفس الحرف(

ج الدراسة واعتمد نموذ ،سبوعأوقد تم اجراء اختبار قبلي، وبعدي ومتابعة بعد  ،المدرسة لما قبمرحلة 

صوت  في تحسين التعرف على االستراتيجيتينالدراسة إلى فعالية كلتا األحادي. وأشارت نتائج 

يةً مع بعض لحروف المدموجة مع الصور أكار فعاالحرف، بينما كانت استراتيجية استخدام بطاقات ال

 األطفال.

( التعرف Davis, Sheldon, & Colmar, 2014) وسعت دراسة دافس وشلدرون وكولمار

ستراتيجيات الذاكرة العاملة في تحسين االنتباه واألداء األكاديمي في مقرر اإلى فاعلية استخدام 

، وتم يطانيةالبر طالب في مدرسة ابتدائية بمدينة ويلز  وتكونت عينة الدراسة من أربعة .الرياضيات

إخضاع الطلبة لبرنامج تدريبي لتحسين الذاكرة، وأظهرت النتائج أنه قبل التدريب كان مستوى أداء 

 .%80بة إلى د مرحلة التدريب ارتفع مستوى الطلوبع ،%64نة العي

( فاعلية برنامج تدريبي باستخدام استراتيجية مساعدات التذكر 2016) الفوريواستقصت دراسة 

ت تخدماس، /عمانالب الصف الرابع في محافظة مسقطفي تنمية الذاكرة وتحسينها لدى عينة من ط

عة المجمو  ؛، قسمت إلى مجموعتيناطالبً ( 75الشبه تجريبي، تكونت العينة من )المنهج  الدراسة

ن وخضعت المجموعتا (28خرى ضابطة مكونة من )األو  ،ا( طالبً 29من ) األولى تجريبية مكونة

بعد ذلك و  ،استخدام مساعدات التذكرللقياس القبلي، ام خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج تدريب 

ة لصالح حصائيإأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة و اختبار بعدي على المجموعتين،  تطبيقتم 

  المجموعة التجريبية.

( Azmi, Najmi, & Rowyan, 2016ونجمي ورويان ) من عزمي وفي دراسة أجراها كل  

اختبار فعالية االستعانة باستراتيجيات مساعدات التذكر على تعلم المفردات باللغة هدفت إلى 
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االنجليزية، والتعرف على توجهات الطلبة ورأيهم بمدى فعالية هذه االستراتيجية على تدريس وتعلم 

ة تم اختيارهم من صفوف المرحل ا( طالبً 33ستبانة على )اتوزيع  مفردات اللغة االنجليزية. وتم

قام ما كبعد كل حصة تم فيها استخدام استراتيجيات مساعدات التذكر، و  ائية في مدرسة بماليزيابتداال

من الطلبة أبدوا  %66.7أشارت النتائج إلى أن  .الباحاون بأخذ مالحظات خالل هذه الحصص

، وقد كان العتياديةاطريقة مقارنة بال تفضيلهم لطريقة التعلم باستخدام استراتيجيات مساعدات التذكر

بشكل  كتساب المعلوماتا أبرز اآلاار اإليجابية الستخدام استراتيجيات مساعدات التذكر تكمن في

يؤدي إلى زيادة مخزون المفردات  الربط بين المفردات الجديدة ومعناها، مماوكذلك ، أسرع وأسهل

 دى الطلبة.ل

 (Ariati, Padmadewi, & Suarnajaya, 2017بادمادوي وسورناجيا )أجرى أرياتي و و 

هدفت إلى تزويد المعلمين بطرق تطبيق استراتيجيات مساعدات التذكر )برنامج الجولي فونكس(  دراسة

الدراسة  وتم تطبيق هذه .اللغة اإلنجليزيةبقراءة الفي مهارة  الروضةطلبة  مستوى من أجل تحسين

اعتمدت الدراسة على مالحظة أداء المعلمين بعد تدريبهم على  اللغة في ماليزيا.في مدرسة انائية 

برنامج ار يتعلق بأ فيماتطبيق برنامج الجولي فونكس، ومقابلتهم بعد كل حصة وجمع المعلومات 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة فاعلية تطبيق هذا البرنامج على تفاعل  الجولي فونكس على األطفال.

اارة دافعيتهم وا األطفال  بصورة أفضل خالل الحصة، وتطور أداء الطلبة في مهارة القراءة.  هتمامهموا 

التعرف إلى أار  (Nasrawi & Al-Jamal, 2017)النصراوي والجمال واستقصت دراسة 

 .استراتيجية مساعدات التذكر )برنامج الجولي فونكس( على قراءة طالب الصف األول في األردن

 ؛، قسموا إلى مجموعتينا( طالبً 58جريبي، تكونت العينة من )المنهج شبه الت استخدمت الدراسة

تم تدريسهم باستخدام مساعدات التذكر )برنامج الجولي  ا( طالبً 29تجريبية مكونة من )واحدة 
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ج ، وأظهرت النتائاالعتياديةتم تدريسهم بالطريقة  ا( طالبً 29ضابطة تكونت من ) وأخرى فونكس(،

 في قراءة طالب الصف األول. لمصلحة المجموعة التجريبية ا دالة إحصائًياوقً فر 

  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 التيحاة بتلخيص مجموعة من المالحظات من خالل مراجعة الدراسات السابقة، قامت البا

 تمالت في اآلتي:

تخدام اس بعضها هدف إلى تقصي أارقة، فبتنوعت أهداف الدراسات السامن حيث الهدف: 

 فريدريكو  ، ودراسة(2003) يمإبراهالدراسي مال دراسة  التحصيلستراتيجيات مساعدات التذكر على ا

 ياسين أبوعلى توليد األفكار والدافعية للتعلم مال دراسة ، (2010) دراسة القصارو  (2008)

وعلى  (2014) ، وعلى تحسين االنتباه واألداء الدراسي مال دراسة دافس وشلدرون وكولمار(2010)

ودراسة أرياتي وبادمادوي وسورناجيا  ،(2017) النصراوي والجمال ة القراءة مال دراسةتحسين مهار 

والدراسة الحالية هدفت التعرف إلى أار استراتيجيات مساعدات  ،(2012ودراسة ماكنمارا ) ،(2017)

 االحتفاظ المعرفي.و كساب مهارة القراءة إ فيالتذكر 

جية من حيث منهمع بعض الدراسات السابقة الدراسة الحالية اتفقت  الدراسة:من حيث منهج 

 (2008) فريدريكودراسة   ،(2003إبراهيم ) مال دراسة شبه التجريبيحيث استخدمت المنهج الدراسة 

 الفوريدراسة و ( 2012ودراسة أبو لطيفة ) ،(2010) أبو ياسيندراسة و  ،(2010) القصاردراسة و 

ختلفت مع دراسة أرياتي وبادمادوي وسورناجيا وا .(2017) النصراوي والجمالدراسة و  (2016)

(2017.) 

( من 2017ية مع دراسة أرياتي وبادمادوي وسورناجيا )اتفقت الدراسة الحالمن حيث العينة: 

 ،(2003ن حيث العينة مع دراسة إبراهيم )واختلفت الدراسة الحالية م ،الروضةحيث العينة وهي 
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 ،(2010القصار)دراسة تم أخذ العينة من طلبة المدرسة المتوسطة، و حيث ( 2008دراسة فريدريك )و 

 حيث (2016النصراوي والجمال )، ودراسة (2016) والفوريودراسة  ،(2010أبو ياسين )دراسة و 

تم أخذ العينة من طلبة ( 2012)و لطيفة بتم أخذ العينة من المرحلة األساسية، أما في دراسة أ

 الجامعة.

من حيث النتائج: تباينت نتائج الدراسات التي تناولت استراتيجيات مساعدات التذكر وأارها 

( أاًرا إيجابًيا على تحصيل طلبة 2003إبراهيم )الدراسة نتائج أظهرت  إذ على متغيرات الدراسة،

نتائج ( 2014ودراسة دافس وشلدرون وكولمار ) ( 2010، وأظهرت دراسة القصار )واحتفاظهم

( نتائج إيجابية في 2010نجاز الدراسي، كما أظهرت دراسة أبو ياسين )إيجابية في تنمية دافع اإل

( نتائج 2016وكذلك أظهرت دراسة الفورري )دافعية للتعلم والتواصل االجتماعي، توليد األفكار وال

زيادة ئج إيجابية في ( كانت النتا2016) وفي دراسة عزمي ونجمي ورويان إيجابية في تنمية الذاكرة،

ودراسة ( 2017) أرياتي وبادمادوي وسورناجيا وأظهرت دراسة مخزون المفردات لدى الطلبة.

 .اللغة االنجليزيةتنمية مهارة القراءة بنتائج إيجابية في  (2017) النصراوي والجمال

، ريالنظطالع على الدراسات السابقة في كتابة األدب لقد استفادت الباحاة من خالل االو 

 وتحديد منهج الدراسة وفي اختيار عينة الدراسة وفي مناقشة النتائج وتفسيرها.

أار  تناولتالتي  -على حد علم الباحاة- من الدراسات القليلةنها الية كو وتميزت الدراسة الح

اللغة  في الروضة لطلبةاالحتفاظ المعرفي القراءة و  إكساب مهارةعلى  استخدام مساعدات التذكر

 .العربية
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 

ة جراءات الدراسوعينتها، واألدوات المستخدمة، وا  ، ومجتمعها، منهج الدراسةهذا الفصل تناول     

 تنفيذ الدراسة الحالية.تم اتباعها في التي 

 منهج الدراسة

 لمالءمته ألغراض الدراسة. ،المنهج شبه التجريبي الدراسةاعتمدت 

 الدراسةمجتمع 

 .لواء الجامعة في الروضةتكَون مجتمع الدراسة من طلبة 

 عينة الدراسة

الطريقة ب لواء الجامعة الدولية األكاديميةفي مدرسة  الروضةتم اختيار عينة الدراسة من طلبة 

( 23الشعبة األولى المجموعة التجريبية وعددها ) تمالمجموعتي الدراسة بحيث  تقسيم، وتم القصدية

تدريسها وحدة فصل الشتاء من مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الااني من عام  تمو  طالًبا وطالبة،

ة الشعبة الاانية المجموعة الضابط وتمال التذكر، مساعداتستراتيجيات ا باستخدام 2018/2019

( يبين 1والجدول رقم ) ،عتياديةدريسها الوحدة نفسها بالطريقة اال، وتم ت( طالًبا وطالبة23) عددهاو 

 .عينة الدراسة حسب المجموعة توزيع طالب

 (1الجدول )
 عينة الدراسةتوزيع 

 النسبة العدد المجموعة
 %50 23 التجريبية
 %50 23 الضابطة
 %100 46 المجموع
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 الدراسة أداة

يق عن طر مهارة القراءة وكذلك قياس االحتفاظ المعرفي لقياس بطاقة مالحظة  استخدامتم 

مدى  أيام على نفس العينة لحساب عشرة بفارق زمني مقدارهمرتين  انفسه بطاقة المالحظةتطبيق 

 حتفاظ المعرفي.اال

مع الواردة في وحدة فصل الشتاء  فحر األمجموعة بطاقة مالحظة احتوت على وتم اعداد  

 (.2ملحق )الالطويل، ومجموعة من الكلمات  القصير والمدّ  المدّ 

 صدق أداة الدراسة )بطاقة المالحظة(:

ة من مجموععلى األولية  ابصورته اتم عرضه اقبل تطبيقهأداة الدراسة للتأكد من صدق 

 في مجال المناهج وطرائق التدريس تصاصمن ذوي الخبرة واالخمحكًما  (11وعددهم )المحكمين 

وء ، وفي ضواالحتفاظ المعرفيلقياس مهارات القراءة  اتهمءمدى مال هم فيئر آإلبداء  ؛(1) الملحق

هائية الن ابصورته بطاقة المالحظةووضع ، الفقراتبعض مالحظات المحكمين تم التعديل على 

 .(3)الملحق 

، قراتهاف، وحساب معامل الصعوبة والتمييز لكل فقرة من بطاقة المالحظةكما تم تحليل فقرات 

 ( يبين ذلك.2والجدول )

  (2الجدول )
 أداة الدراسة )بطاقة المالحظة(معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات 

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.70 0.68 31 0.60 0.65 
2 0.55 0.49 32 0.65 0.49 
3 0.50 0.30 33 0.70 0.50 
4 0.55 0.75 34 0.60 0.56 
5 0.60 0.71 35 0.65 0.76 
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6 0.45 0.38 36 0.65 0.49 
7 0.65 0.63 37 0.70 0.45 
8 0.70 0.66 38 0.40 0.39 
9 0.70 0.66 39 0.50 0.40 
10 0.60 0.65 40 0.50 0.41 
11 0.70 0.53 41 0.35 0.55 
12 0.65 0.66 42 0.65 0.76 
13 0.70 0.66 43 0.65 0.67 
14 0.60 0.56 44 0.55 0.52 
15 0.60 0.66 45 0.65 0.67 
16 0.70 0.66 46 0.70 0.65 
17 0.65 0.76 47 0.65 0.76 
18 0.70 0.66 48 0.35 0.55 
19 0.65 0.78 49 0.70 0.43 
20 0.65 0.76 50 0.50 0.69 
21 0.60 0.45 51 0.65 0.67 
22 0.65 0.76 52 0.35 0.55 
23 0.80 0.41 53 0.65 0.76 
24 0.65 0.41 54 0.65 0.76 
25 0.75 0.30 55 0.70 0.47 
26 0.65 0.47 56 0.60 0.68 
27 0.65 0.76 57 0.60 0.71 
28 0.60 0.71 58 0.35 0.55 
29 0.65 0.67 59 0.65 0.76 
30 0.70 0.30 60 0.70 0.65 

-0.35امالت الصعوبة قد تراوحت بين )قيم مع( أن 2يالحظ من نتائج التحليل في الجدول)

(، وتعد هذه القيم مقبولة ألغراض 0.78-0.30(، كما تراوحت قيم معامالت التمييز بين )0.80

 الدراسة.
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 :أداة الدراسة )بطاقة المالحظة( ثبات

 تم حساب ابات أداة الدراسة بطريقتين:     

 كرونباخ استخدام معادلة من خالل  طريقة االتساق الداخلي-( ألفاCronbach- Alpha )

 (.0.97وقد بلغت قيمته ) معامل الابات  ةوحساب قيم

 ( طريقة التجزئة النصفيةhalf split ووجد أن معامل ابات )بهذه الطريقة يساوي  أداة الدراسة

(0.93.) 

 المادة التعليمية 

/  وحدة فصل الشتاءمن لرياض األطفال وفق األهداف التدريسية  المادة التعليمية إعدادتم 

ة، )استراتيجية القصمساعدات التذكراستخدام استراتيجيات  تمو ، 2018/2019لفصل الدراسي الاانيا

ف سة أحر خمعلى  المادة التعليميةواشتملت  (، استراتيجية التخيلاستراتيجية الحروف المصورة

 وتضمنت اآلتي:

 النتاجات التعليمية لكل درس. -1

 س.يدر تال عملية خاللها الوسائل التي تم استخدام -2

حيث تم ابتكار قصة تناسب كل حرف، وتم ابتكار حركة إجراءات التدريس التي تم اتباعها،  -3

تناسب صوت الحرف، وتم عرض بطاقة تحوي الحرف محور إلى صورة شيء مألوف يبدأ 

 واألنشطة التي تم استخدامها.بذلك الحرف، 

تم األخذ بمالحظات مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة على الخطة التدريسية، ووضعت و  

 .(4)ملحقالالخطة بصورتها النهائية 
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 متغيرات الدراسة

 تم تحديد متغيرات الدراسة الحالية على النحو اآلتي:

  :المتغير المستقل ويشمل 

 .مساعدات التذكر استراتيجيات -

 .االعتياديةالطريقة  -

 :المتغيرات التابعة وتشمل 

 مهارة القراءة.إكساب  - 

 .االحتفاظ المعرفي -

 تصميم الدراسة

 تم التعبير عن خطة الدراسة وتصميمها بالرموز كالتالي:

EG: O1 O2  X1 O1 O2 

CG: O1 O2  X0 O1 O2 
 

 :نّ إحيث 

EG.المجموعة التجريبية : 

CG.المجموعة الضابطة : 

O1 : لمهارة القراءة قبلي وبعدي()بطاقة المالحظة. 
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O2.بطاقة مالحظة )قبلي وبعدي( لالحتفاظ المعرفي : 

X1.)المعالجة )استراتيجيات مساعدات التذكر : 

X0 االعتيادية: الطريقة. 

 المعالجة اإلحصائية

بعد االنتهاء من تطبيق المعالجة التجريبية وألغراض المعالجة اإلحصائية، تمت اإلجابة عن 

 يؤاللإلجابة عن سو  الصفريتين )اإلحصائية(، الدراسة، ومن ام اختبار فرضيتي الدراسةسؤالي 

 ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والخطأ المعياريوالااني الدراسة األول 

 .(ANCOVA) األحادي تحليل التباين المصاحبولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 الدراسةإجراءات 

 تم تنفيذ الدراسة الحالية، باالعتماد على مجموعة من اإلجراءات على النحو اآلتي:

 الرجوع إلى األدب النظري، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. .1

 .الروضةلمرحلة  اللغة العربيةاالطالع على منهاج مادة  .2

 .وحدة فصل الشتاءتحليل  .3

 .)بطاقة مالحظة( الدراسةأداة إعداد  .4

 .المحكمين للتأكد من صدقهالدراسة الحالية على مجموعة من ا ةعرض أدا .5

 ابات أداة الدراسة.صدق و حساب  .6

 تحديد مجتمع الدراسة والعينة. .7

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الشرق األوسط. .8
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التطبيق القبلي ألداة الدراسة حيث تم عرض األحرف مع المد القصير والمد الطويل والكلمات  .9

 المالحظة( ومالحظة األداء القبلي لكل طالب. )بطاقةالواردة في أداة الدراسة 

 حيث بيةللمجموعة التجري مساعدات التذكر ة فصل الشتاء باستخدام استراتيجياتوحدتدريس  .10

قوم يحركة مناسبة لكل حرف  تم قراءة قصة ممتعة مناسبة لكل حرف، بعد ذلك تم ابتكار

المعلم والطالب بتمايلها بهدف مساعدة التذكر، وكذلك تم عرض بطاقة تحوي الحرف محور 

 ة.بالطريقة االعتيادي أما المجموعة الضابطة تم تدريسها، إلى صورة شيء مألوف للطلبة

دريس وحدة فصل الشتاء باستخدام مساعدات التذكر للمجموعة التجريبية بعد االنتهاء من ت  .11

ريق ألداة الدراسة وذلك عن طالبعدي تطبيق الوالطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة، يتم 

 .مالحظة أداء كل طالب

 . SPSSحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائيةإجمع البيانات وتحليلها   .12

 عرض نتائج الدراسة.   .13

 تم التوصل إليه.التوصيات، والمقترحات في ضوء ما استخالص مناقشة النتائج و  .14
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة 
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 الرابعالفصل 
 نتائج الدراسة

تعرف إلى التي هدفت ال ي توصلت إليها الدراسة الحاليةالفصل عرًضا للنتائج التهذا تناول 

دى طلبة ل المعرفيكساب مهارة القراءة واالحتفاظ إأار استخدام استراتيجيات مساعدات التذكر في 

 .على النحو اآلتيفي لواء الجامعة، وذلك  الروضة

ند ع داللة إحصائية ق ذوهل يوجد فر النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على "أواًل: 

عزى إلى استخدام ي الروضةفي إكساب مهارة القراءة لدى طلبة  (α=0.05مستوى داللة )

 ؟"االعتياديةمساعدات التذكر مقارنة بالطريقة استراتيجيات 

 ةتم حساب المتوسطات الحسابي ،واختبار الفرضية المتعلقة بهلإلجابة عن هذا السؤال، 

داء أل (ةوالبعدي ةالقبلي بطاقة المالحظةألداة الدراسة )معيارية والخطأ المعياري االنحرافات الو 

 ( يوضح ذلك.3ة القراءة، والجدول )إكساب مهار ب بطاقة المالحظة الخاصةمجموعتي الدراسة على 

  (3الجدول )
والبعدية  ةوالبعدي ةالقبليلبطاقة المالحظة االنحرافات المعيارية والخطأ المعياري و المتوسطات الحسابية 

 إكساب مهارة القراءةب بطاقة المالحظة الخاصةألداء مجموعتي الدراسة على المعدلة 

 العدد المجموعة
 التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة

المتوسط 
 الحسابي

 فاالنحرا
 المعياري

المتوسط 
 المعدل

الخطأ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المعدل

الخطأ 
 المعياري

 2.26 50.04 10.86 50.00 6.83 0.51 2.44 6.91 23 التجريبية
 3.73 35.00 17.90 35.04 7.17 0.45 2.17 7.08 23 الضابطة

أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام  (3)من الجدول يالحظ 

 (50.00لغ )، حيث بعلىاألكان التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة استراتيجيات مساعدات التذكر في 

 العتياديةا، في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة درجة
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( بخطأ معياري 50.04وبلغت قيمة المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية ) (،35.04)

( بخطأ معياري 35.00(، وبلغت قيمة المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة )2.26مقداره )

 دولتحديد فيما إذا كان الفرق بين متوسطي مجموعتي الدراسة ذا داللة إحصائية عن (.3.73مقداره ) 

(، ويبين ANCOVA)األحادياستخدام تحليل التباين المصاحب تم  ،(α=0.05)داللة المستوى 

 ( نتائج التحليل.4الجدول )

 (4الجدول )
ساب متوسطي المجموعتين في إك( للفرق بين ANCOVA)األحادي التباين المصاحب تحليل نتائج  

 مهارة القراءة 

 إكساب مهارة القراءة مالحظةبطاقة البعدي على  داءاألق في ( وجود فر 4) الجدول منيالحظ 

( 43,1حرية ) عند درجتي( 11.63المحسوبة )لصالح المجموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة )ف( 

ذي داللة وهذا يشير إلى وجود فرق . )α=0.05(، وهذه القيمة دالة عند )0.001بمستوى داللة )

تنص على  لتيابهذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية األولى لصالح المجموعة التجريبية. إحصائية 

( في إكساب مهارة القراءة α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أن "

 مساعدات التذكر ".استراتيجيات عزى الستخدام ي الروضةلدى طلبة 

مهارة  إكسابب المالحظة المتعلقةبطاقة للطلبة في وهذا يعني أن الفرق في األداء البعدي 

 Etaا )ايتالقراءة ُيعزى إلى استراتيجيات مساعدات التذكر. إذ بلغ حجم األار حسب قيمة مربع 

Square) (0.213)مهارة  )إكساب( من التباين المفسر في المتغير التابع %21.3أي أن ) ؛

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

 ايتامربع 
(Eta Square) 

    50.33 1 50.33 القبلي
 0.213 0.001 11.63 2569.41 1 2596.41 االستراتيجية
    223.17 43 9596.61 الخطأ
     45 12219.47 الكلي
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إلى  (Eta Squareايتا )القراءة( يعزى الستراتيجية التدريس )مساعدات التذكر(، وتشير قيمة مربع 

كيسر؛ ضعه و وفق التدريج الذي  وجود أار كبير في إكساب مهارة القراءة يعزى الستراتيجيات التدريس

(، ويفسر 0.05 – 0.01إذ يرى كيسر أن حجم األار يمكن تفسيره على أنه صغير إذا تراوح بين )

( أو 0.14(، بينما يفسر على أنه كبير إذا بلغ )0.13 – 0.06على أنه متوسط إذا تراوح بين ) 

 .(Kucer, 2005)  أكار

 فيائية حصو داللة إهل يوجد فرق ذالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على "ثانًيا: 

 "؟مساعدات التذكر استراتيجيات عزى إلى استخدامي   الروضةاالحتفاظ المعرفي لدى طلبة 

 ةتم حساب المتوسطات الحسابي ،واختبار الفرضية المتعلقة به، السؤاللإلجابة عن هذا 

دراسة مجموعتي الللتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة ألداء فات المعيارية والخطأ المعياري االنحراو 

 يوضح ذلك. (5ظ المعرفي، والجدول )االحتفاب بطاقة المالحظة الخاصةعلى 

 (5والجدول )
المعّدل  والبعديللتطبيق القبلي والبعدي االنحرافات المعيارية والخطأ المعياري و المتوسطات الحسابية  

 االحتفاظ المعرفيب قة المالحظة الخاصةابطألداء مجموعتي الدراسة على  لبطاقة المالحظة

 العدد المجموعة
 البعدي لبطاقة المالحظةالتطبيق  التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة

المتوسط 
 الحسابي

 فاالنحرا
 المعياري

المتوسط 
 المعدل 

الخطأ 
 المعياري

التوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المعدل

الخطأ 
 المعياري

 2.47 50.14 11.86 50.04 6.83 0.51 2.44 6.91 23 التجريبية
 3.72 35.89 17.81 35.86 7.17 0.45 2.17 7.08 23 الضابطة

أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام  (5) الجدوليالحظ من 

(، في حين بلغ المتوسط الحسابي 50.04إذ بلغ ) ،استراتيجيات مساعدات التذكر كان األعلى

، وبلغت قيمة المتوسط الحسابي (35.86) االعتيادية ةللمجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريق

(، وبلغت قيمة المتوسط 2.47(، بخطأ معياري مقدارة )50.14المعدل ألفراد المجموعة التجريبية )



37 
 

 
 

 

ولتحديد فيما إذا  (.3.72( بخطأ معياري مقداره )35.89الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة )

 تم (α=0.05داللة )العند مستوى داللة إحصائية  ق بين متوسطي مجموعتي الدراسة ذاكانت الفر 

 ل.( نتائج التحلي6ويبين الجدول ) ،(AVCOVA)األحاديم تحليل التباين المصاحب ااستخد

(6الجدول )  

  االحتفاظ المعرفيب لبطاقة المالحظة المتعلقة( ANCOVA)األحادي التباين المصاحب تحليل نتائج 
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 ايتامربع 
(Eta Square) 

    73.211 1 73.211 القبلي
 0.189 0.003 10.04 2338.60 1 2338.60 ةاالستراتيجي
    232.799 43 10010.355 الخطأ
     45 12393.913 الكلي

 المتعلقة باالحتفاظبطاقة المالحظة األداء البعدي لق في وجود فر  (6) ويالحظ من الجدول

عند درجتي حرية  (10.04)المحسوبة المجموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة ف  طلبةيعزى ألداء 

ذي ق ذا يشير إلى وجود فر (، وهα=0.05( وهذه القيمة دالة عند )0.003بمستوى داللة ) (43,1)

التي ة ة ترفض الفرضية الصفرية الاانيالنتيج وبهذه داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.

( في االحتفاظ المعرفي α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) "على  تنص

 ".مساعدات التذكراستراتيجيات عزى الستخدام ي   الروضةلدى طلبة 
المعرفي  االحتفاظب بطاقة المالحظة الخاصةأن الفرق في األداء البعدي للطلبة في  يعنيوهذا 

 (Eta Squareايتا )إذ بلغ حجم األار حسب قيمة مربع  إلى استراتيجيات مساعدات التذكر، ُيعزى

عزى ( يُ المعرفي )االحتفاظ( من التباين المفسر في المتغير التابع %18.9أي أن ) (؛0.189)

إلى وجود أار كبير  (Eta Squareايتا ) مربع الستراتيجية التدريس )مساعدات التذكر(، وتشير قيمة

؛ إذ يرى كيسر كيسروفق التدريج الذي وضعه  في االحتفاظ المعرفي يعزى الستراتيجيات التدريس
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(، ويفسر على أنه متوسط 0.05 – 0.01أن حجم األار يمكن تفسيره على أنه صغير إذا تراوح بين )

 ,Kucer) ( أو أكار0.14بلغ ) (، بينما يفسر على أنه كبير إذا0.13 – 0.06إذا تراوح بين ) 

2005). 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ها التي توصلت إليها الدراسة وتفسيرها في ضوء أسئلتالنتائج مناقشة  الحاليتناول الفصل 

 مساعدات التذكر في إكساب مهارة القراءة استخدام استراتيجياتلتعرف إلى أار التي هدفت إلى ا

لدراسة افي لواء الجامعة، والتوصيات التي توصلت إليها  الروضةواالحتفاظ المعرفي لدى مرحلة 

 الحالية على النحو اآلتي.

 الذي نص على اآلتي:الدراسة أواًل: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول لهذه 

في إكساب مهارة القراءة لدى طلبة  (α=0.05عند مستوى ) داللة إحصائية ق ذوفر أثر"هل 

 "؟مقارنة بالطريقة االعتيايدية مساعدات التذكراستراتيجيات عزى إلى استخدام ي   الروضة

طلبة  ءالمتوسطات الحسابية ألدافي حصائية ذي داللة إق وجود فر السؤال، أظهرت نتائج هذا 

لت حيث حص ،مهارة القراءة كتساباب بطاقة المالحظة المتعلقةفي التطبيق البعدي ل الروضة

 سابيمساعدات التذكر على متوسط حالمجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام استراتيجيات 

تي بلغ ال االعتياديةالمجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة أعلى من هو (، و 50.04) معدل

ي األحادكما أظهرت نتائج تطبيق تحليل التباين المصاحب  (.35.00)المعدل الحسابي  متوسطها

(ANCOVA( الموضح بالجدول )4)  المجموعتين لصالح المجموعة  متوسطي ق في أداءوجود فر

وهذه القيمة دالة  .(0.001)( بمستوى داللة 11.634يمة )ف( المحسوبة )قالتجريبية، حيث بلغت 

 أثر يوجد ال على أن " تصن التيوبهذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية األولى (، α=0.05عند )

 الروضة( في إكساب مهارة القراءة لدى طلبة α=0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

يوجد " لىع تنصفرضية البديلة التي وتقبل ال مساعدات التذكر"، استراتيجيات عزى الستخدامي  

 الروضة( في إكساب مهارة القراءة لدى طلبة α=0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أثر
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( لحساب Eta Squareايتا ) وتم استخراج مربع مساعدات التذكر".استراتيجيات  عزى الستخدامي  

حجم أار استراتيجية التدريس في إكساب مهارة القراءة، وقد وجد أن استراتيجية مساعدات التذكر 

 .ب مهارة القراءة لدى طلبة الروضةأ به في إكسا( من التباين الكلي المتنب%21.3)فسرت ما نسبته 

هذه  كر فيالتذتيجيات مساعدات تعزو الباحاة هذه النتيجة إلى أنه تم استخدام االث استراو 

 ذيوال ودمج الحركة مع الصوت ،وعرض البطاقات ،على قراءة القصصت اشتمل والتي ،الدراسة

 ساعداتم التدريس باستخدام استراتيجياتكما أن  أدى إلى استامار وقت الحصة بصورة أكار فاعلية.

هم نحو إاارة دافعيتهم وحماسميولهم؛ مما ساهم في ل امناسبً و  عند الطلبة اجديدً  اموضوعً  التذكر يعدّ 

ل حصة ك وخاصة أن، االعتيادية قةتعلم أصوات الحروف أكار من أقرانهم الذين تم تدريسهم بالطري

  .العمر يستمتعون بسماع القصصبهذا  قصيرة للحرف مع العلم أن الطلبة يقصهتبدأ 

ر التي تراعي التذك تباع استراتيجيات تدريس حدياة مال استراتيجيات مساعداتا إضافة إلى أن

على  دعأعمار الطلبة والفروق الفردية بينهم، وتاير دافعيتهم للقراءة منذ مرحلة التعليم األولى، تسا

كما  (.2012، الحمودالقراءة )لسلبية عند األطفال اتجاه حصص التخلص من العزوف واإليحاءات ا

قدرات  ةعافي مراتذكر لاستراتيجيات مساعدات االمهم الذي تلعبه يمكن رد هذه النتيجة إلى الدور 

 ةه الطريقبهذو باستخدام حركات األيدي،  ربط شكل الحرف مع صوته حيث يتم ر،الطلبة بهذا العم

يث يصبح ح تجاه حصة القراءة،وأكار إيجابية ا، هممعلمالقة أكار إيجابية بين الطلبة و تصبح الع

لحرف االطلبة مشاركين فاعلين في العملية التعليمية التعلمية، وذلك من خالل الحركات المتعلقة ب

ل أسهل وأسرع ساب مهارة القراءة بشككإونتيجة لذلك تم  بتوجيه من المعلم؛ التي يقوم الطلبة بتمايلها

 (.2016 ،)عزمي ونجمي ورويانفي جو ممتع ومليء بالحيوية، والنشاط والمرح وهذا يتفق مع دراسة 
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وهي عبارة  ،تصميمهاتم الوسائل التعليمية التي  استخدام تعزو الباحاة هذه النتيجة إلىكما 

ط بين يتم الرب وذلك حتى ،صورة مألوفة بالنسبة إلى الطالب بطاقات تحوي الحرف محور إلى عن

، طويقوالعزة و  الطيطي)يتفق مع ما أشار إليه وهذا ، شكل الحرف وصوته وكلمة تحوي هذا الحرف

أن الوسائل التعليمية لها دور مهم في العملية التعليمية، والتي تساعد على نقل  إذ يرون ،(2018

واس حالمعارف والمهارات إلى الطلبة، وتكون هذه العملية أكار فاعلية كلما خاطبت أكبر عدد من ال

 & ,Ariati, Padmadewiدراسة ) ةجييتفق مع نتوهذا البصر والسمع،  وباألخص حاستي

Suarnajaya, 2017.) 

 ثانًيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني لهذه الدراسة الذي نص على اآلتي:

عزى إلى استخدام ي   الروضةداللة احصائية في االحتفاظ المعرفي لدى طلبة  أثر ذو"هل يوجد 

 ؟"مقارنة بالطريقة التقليدية مساعدات التذكراستراتيجيات 
( α=0.05)عند مستوى الداللة داللة إحصائية  يذ وجود فرق  ، ؤال الاانيأظهرت نتائج الس

( 10.046يعزى ألداء أفراد المجموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة )ف( ) المعرفي في االحتفاظ

. وبهذه النتيجة ترفض الفرضية (α=0.05( وهذه القيمة تعتبر دالة عند )0.003بمستوى داللة )

( في α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) "الصفرية التي تنص على 

لة التي وتقبل الفرضية البدي ،"مساعدات التذكر تعزى الستخدام الروضةاالحتفاظ المعرفي لدى طلبة 

( في االحتفاظ المعرفي α=0.05)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة "تنص على 

( Eta Squareايتا ) وتم استخدام مربع. تعزى الستخدام مساعدات التذكر" الروضةلدى طلبة 

لحساب حجم أار استراتيجية التدريس في االحتفاظ المعرفي، وقد وجد أن استراتيجية مساعدات التذكر 

 الحتفاظ المعرفي لدى طلبة الروضة.أ به في االكلي المتنب ( من التباين%18.9)فسرت ما نسبته 
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 اشتملت تيالتعزو الباحاة هذه النتيجة إلى أنه تم استخدام استراتيجيات مساعدات التذكر و 

ى المعلومات إلتدفق ى أدى إل وهذاعلى قراءة القصص وعرض البطاقات ودمج الحركة مع الصوت 

الب الط مساعدات التذكر أشعرتإضافة إلى أن  .الذاكرة بصورة أفضل وبقاء أارها لفترة أطول

ة سهم في زيادأالجديدة ومعلومة موجودة بالذاكرة، مما  من خالل خلق الصلة ما بين المعلومة بالمتعة

الجديدة  ترميز المعلومات كونها استراتيجياتبصورة أسهل،  اعهاواسترج االحتفاظ بها القدرة على

 & Mastropieri) ة لهاجوربطها بالمعلومات القديمة واالحتفاظ بها، ام استرجاعها عند الحا

Scruggs, 1998.) 

التي أدت مية يالبطاقات التي تم استخدامها في العملية التعلأن هذه النتيجة إلى  ويمكن تفسير

ضافة إبطريقة أسرع وأسهل، في الدماغ عن طريق اإلشارات البصرية إلى ترميز المعلومات الجديدة 

إلى تحسين االحتفاظ المعرفي ألنه تم تقديم المعلومات اللفظية الجديدة مرفقة بصور مألوفة بالنسبة 

اعها من الذاكرة جعل استرجللطلبة، فهذه الصور يمكن تذكرها على المدى البعيد بشكل أكبر وبالتالي 

      .أكار سهولة

إلى أن التعلم باستخدام استراتيجيات مساعدات التذكر سمح للطلبة  هذه النتيجةويمكن رد 

رية والحركية ة والبصتم توظيف الوسائل السمعي ثبتوظيف أكبر عدد ممكن من الحواس في التعلم، حي

 دةم جعلبالتالي و  للمعلومات وربطها بالواقع المحيطهذا يؤدي إلى فهم أعمق و  في وقت واحد

 .أطولحتفاظ الا

 التوصيات:

 في ضوء نتائج هذه الدراسة، توصي الباحاة باآلتي:

 .مهارة القراءة غة العربية لتنميةاالهتمام بتطبيق استراتيجيات مساعدات التذكر في تدريس مادة الل .1
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 االحتفاظ سينحاالهتمام بتطبيق استراتيجيات مساعدات التذكر في تدريس مادة اللغة العربية لت .2

 المعرفي.

تشجيع المعلمين على استخدام استراتيجيات مساعدات التذكر في تدريس مادة اللغة العربية لما  .3

 لها من أار في تحسين مستوى الطلبة.

مراعاة مخططي المناهج الستراتيجيات مساعدات التذكر عند تصميم المناهج، وتزويد المعلمين  .4

 يات مساعدات التذكر.بأدلة توضح لهم بكيفية التدريس وفق استراتيج

 المقترحات:

 وتقترح الباحاة ما يلي:

عقد دورات تدريبية لمعلمين اللغة العربية حول استخدام استراتيجيات مساعدات التذكر لقدرتها  .1

 على بث المتعة في العملية التعليمة.

 ،إجراء دراسات تتناول استراتيجيات مساعدات التذكر في مجاالت أخرى غير اللغة العربية .2

 ومراحل تعليمية أخرى.
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 المراجع

 المراجع العربية

فاعلية استخدام بعض استراتيجيات مساعدات التذكر في تحصيل (. 2003إبراهيم، فاضل خليل )
. )رسالة ماجستير غير المعرفة التاريخية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف األول متوسط

 منشورة(، جامعة قطر.

تقييم مدى فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية القدرة على  (.2012)بو لطيفة، لؤي حسن محمد أ
 باحة.. جامعة الرسالة ماجستير غير منشورة() الباحة.على تحصيل الطلبة في جامعة التذكر 

 السعودية.

 والتواصل أثر مساعدات التذكر في توليد األفكار والدافعية للتعلم (.2010أبو ياسين، وسيم محمد )
امعة الج . )رسالة دكتوراه غير منشورة(.لدى طلبة المرحلة األساسية في لبنان اإلجتماعي

  الهاشمية. األردن.

قراءات متقدمة في التعلم والتفكير )مدخل في علوم  (.2015أحمد، عبد الهادي، كزار، مازن )
 بيروت: دار الكتاب العلمية.الحركة لطلبة كليات ومعاهد التربية الرياضية(. 

 . األردن: دار الفكرتنمية القراءة والكتابة في الطفولة المبكرة(. 2013فتحي محمود )أحميدة، 
 للنشر والتوزيع.   

 . القاهرة: دار اإلسالم اليوم.2. ططفل يقرأ(. 2011بكار، عبد الكريم )

. 3.  طأسس علم النفس التربوي(. 2003توق، محي الدين وقطامي، يوسف وعدس، عبد الرحمن )
 ردن: دار الفكر للطباعة والنشر.عمان، األ

 . سوريا: الشعاع للنشر والعلوم.ذاكرتي طريقي إلى النجاح(. 2002لحسن، ميسر)ا

 . دارطرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام(. 1996الحسون، جاسم والخليفة، حسن جعفر )
 البيضاء: جامعة عمر المختار.

 . الرياض: مكتبة العبيكان.5. طقراءةقراءة ال(. 2012الحمود، فهد صالح محمد )
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 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.التعليم تصميم(. 2016الحيلة، محمد )

 . عمان: دار العرب للنشر والتوزيع.علم النفس التطوري(. 2008الريماوي، محمد عودة )

 العلمية للنشر والتوزيع.. عمان: دار يافا ستراتيجيات القراءة الحديثةا(. 2006زايد، فهد خليل )

. العين: دار الكتاب الجامعي للنشر مدخل إلى علم النفس(. 2010الزغول، عماد والهنداوي، علي )
 والتوزيع.

. المملكة العربية السعودية: دار النشر تعليم القراءة والكتابة لألطفال(. 2011سليمان، شحاتة )
 الدولي.

. عمان: دار الفكر ستماع والتحدث في الطفولة المبكرةمهارات اإل (.2003الطحان، طاهر أحمد )
 للنشر والتوزيع.

 . عمان:الوسائل التعليمية وتصميمإنتاج (. 2018الطيطي، محمد والعزة، فراس وطويق، عبداهلل )
 عالم الاقافة للنشر والتوزيع.الدار 

 الكتاب للنشر.. القاهرة: مركز المذاكرة الصحية طريقك إلى التفوق(. 2001عبادة، أحمد )

علم النفس (. 2005العتوم، يوسف وعالونة، شفيق والجراح، عبد الناصر وأبو غزال، معاوية )
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.التربوي: النظرية والتطبيق. 

. عمان، األردن: دار المسيرة 3. طعلم النفس التربوي: نظرة معاصرة(. 2005عدس، عبد الرحمن )
 للنشر والتوزيع.

. عمان: دار الفكر للنشر والطباعة المدخل إلى رياض األطفال(. 2001عدس، محمد عبد الرحيم )
 والتوزيع.

. عمان: دار الفكر للنشر برامج طفل ما قبل الدراسة(. 2001عريفج، سامي وأبو طه، منى )
 والطباعة والتوزيع.

 اليازوري للنشر والتوزيع.عمان: دار . ة األطفالسيكولوجيا أدب وتربي(. 2016فاخوري، حنبن فريد )
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(. فاعلية استخدام بعض استراتيجيات مساعدات التذكر باألسلوب الترابطي 2003براهيم )افاضل، 
جلة مركز      مفي التحصيل المعرفة التاريخية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف األول المتوسط. 

 .138-105،(23، جامعة قطر، )البحوث التربوية

 . القاهرة: سما للنشرالذاكرة والتذكر وصناعة التركيز والخرائط الذهنية(. 2014الفقي، ابراهيم )
 والتوزيع.

 سينالتذكر في تح تاستراتيجيا(. فعالية برنامج تدريبي باستخدام 2016الفوري، فاطمة خلفان )
 .104-73،(66) 17، مجلة الطفولة الربيةالذاكرة العاملة لدى األطفال. 

أثر التعلم عن طريق اللعب في التحصيل الدراسي واالحتفاظ (. 2007قدوري، تغريد عبد الرحمن )
في مادة اللغة اإلنجليزية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في مدارس مدينة نابلس 

 . )أطروحة دكتوراه غير منشورة(. جامعة النجاح. نابلس.الحكومية

استراتيجيات مساعدات التذكر في تنمية دافع  بعضأثر (. 2010براهيم عزيز )إالقصار، أمل 
)رسالة  .اإلنجاز الدراسي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة التربية اإلسالمية

 ماجستير غير منشورة(. 

 . عمان: دار عّمار للنشر والتوزيع.استراتيجيات التدريس(. 1993قطامي، يوسف وقطامي، نايفة )

 ، دار الشروق للنشرناألرد الصفي.سيكولوجية التعلم (. 2000، نايفة )وقطامي يوسفقطامي، 
 والتوزيع. 

: دار ةمارات العربية المتحداإل . العين،مدخل إلى طرق التدريس(. 2001، عبد الوهاب )كويران
 الكتاب الجامعي.

 والتوزيع. للنشر المسيرة. عمان: دار طرائق التدريس العامة(. 2016مرعي، توفيق والحيلة، محمد )

مة . عمان: دار أساتعليم القراءة والكتابة للمبتدئين ومهارات التعلم طرق(. 2005مصطفى، غافل )
 للنشر والتوزيع.

(. فاعلية استراتيجية الحروف المصورة كمساعدة تذكر في 2013المقداد، قيس وكناعنة، محمد )
لمجلة     اتعلم حروف اللغة العربية المتشابهة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن. 

 .159-145،(2)10ية.األردنية في العلوم التربو 

 ن: دار الشروق للنشر والتوزيع.. عمامقدمة في علم النفس(. 2004) الوقفي، راضي
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 (1) الملحق
 قائمة بأسماء المحكمين 

 مكان العمل التخصص االسم

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس  د ابتسام جواد مهدي أ.

 جامعة الشرق األوسط العلوممناهج وطرق تدريس   د عايش محمود أبو زيتون أ.

 جامعة البترا علم نفس تربوي سيل شوارب أ د أ.

 وزارة التربية والتعليم قياس وتقويم د. موسى عودة

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق التدريس  تغريد موسى المومنيد. 

 مدرسة األكاديمية الدولية تربية خاصة  روان محمد صبحي أبو صالحد. 

 جامعة البتراء تربية طفل  الكبيسيسناء د. 

 وزارة التربية والتعليم اإلرشاد النفسي والتربوي  محمد السعودد. 

 جامعة البتراء ارشاد وتوجيه نفسي وتربوي  . مي سليم الطاهرد

 مدرسة األكاديمية الدولية ماجستير اللغة العربية وآدابها نجالء مشهور محمد موسى

 مدرسة األكاديمية الدولية ماجستير اللغة العربية وآدابها  أرب عبداهلل القطارنة
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 (2ملحق )ال
 بصورتها األولية مالحظةالبطاقة 

 

 

 

 

 كلية العلوم التربوية 

 المناهج وطرق التدريس  التخصص:                                   قسم اإلدارة والمناهج

 2018/2019 الدراسي:الثاني                                   العام  الدراسي:الفصل 

 استبانة تحكيم 

 المحترم/ة .............................................. ة:الدكتور /

 وبعد:تحية وطيبة 

ب كساإأثر استخدام استراتيجيات مساعدات التذكر في تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان"         

" استكماال لمتطلبات مهارة القراءة واالحتفاظ المعرفي لدى طلبة الروضة في لواء الجامعة

ل . ومن أجةوبعدي ةقبلي بطاقة مالحظةلذلك قامت الباحثة بإعداد  الماجستير،الحصول على درجة 

والمعايير، تأمل الباحثة االسترشاد بآرائكم، لما عرف عنكم من خبرة،  إلختباراعتماد فقرات ا

ودراية واسعة في العملية التعليمية التعلمية راجية منكم تحكيم أداة الدراسة من حيث وضوحها، 

 مناسبا.وسالمتها، وصياغتها اللغوية، أو أي تعديل، أو مقترح ترونه 

 

  االسم
  الرتبة األكاديمية

  التخصص
  / الكلية( )الجامعةجهة العمل 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 

 اسم المشرف                                                             اسم الباحثة 

 مها أحمد حربالدكتور فواز شحادة                                                   

 



53 
 

 
 

 

 _____________: االسم

 أْقـَرأُ اْلَمـقاِطَع الـّتالِـَيَة:     

 أْقـَرأُ اْلَكلِماِت الّتالِـَيَة:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشارات:مفتاح 

 

 

 

 

 

 دي بو طا سِ  رُ  دَ 

      

 سُ  دا بِ  طُ  رو سا

      

 طارَ  بابا َطَردَ  َدَرسَ 

    

 ساري داري بابي سوري

    

  إجابة صحيحة 

Ø إجابة خاطئة 
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 (3الملحق )
 بطاقة المالحظة 

 

 ربوية ة العلوم الت  كلي  

 المناهج وطرق التدريس  التخصص:                              قسم اإلدارة والمناهج     

 2018/2019 الدراسي:الثاني                                   العام  الدراسي:الفصل 

 المحترم/ة .............................................. ة:الدكتور /

 وبعد:بة ية طي  تح  

ساب ذكر في إكأثر استخدام استراتيجيات مساعدات الت  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان"         

" استكماال لمتطلبات مهارة القراءة واالحتفاظ المعرفي لدى طلبة الروضة في لواء الجامعة

ل . ومن أجةبعديو ةقبلي بطاقة مالحظةلذلك قامت الباحثة بإعداد  الماجستير،الحصول على درجة 

، تأمل الباحثة االسترشاد بآرائكم، لما عرف عنكم من خبرة، ودراية بطاقة المالحظةاعتماد فقرات 

راسة من حيث وضوحها، واسعة في العملية التعليمية التعلمية راجية منكم تحكيم أداة الد  

 مناسبا.غوية، أو أي تعديل، أو مقترح ترونه لوسالمتها، وصياغتها ال  

 

 

 لوا بقبول فائق االحترام وتفض  

 

 اسم المشرف                                                             اسم الباحثة 

 مها أحمد حربالدكتور فواز شحادة                                                   
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 الَطالب:.....................اسم 

 :   تيةْقـَرأُ اْلَمـقاِطَع اآلا

   

 دَ  دُ  دِ  دا دو دي

      
 

 

 رَ  رُ  رِ  ار ور ير

      
 

 

 سَ  سُ  سِ  اس وس يس

      
 

 

 طَ  طُ  طِ  اط وط يط

      
 

 

 بَ  بُ  بِ  اب وب يب

      
 

 

 مفتاح اإلشارات:

   

 

 

 

 

  إجابة صحيحة 

Ø إجابة خاطئة 
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 :تيةاآل كلماتْقـَرأُ الْ أ  

      

 َرسَ دَ  ِرسَ دُ  باِدرْ  رَ دا دوري بادي

      
 

 

 َرَبطَ  سورُ  داِرسَ  سيار سَ وُدر يدار

      
 

 

 َسَردَ  ُسِردَ  باِسطُ  رياس ريوس يروس

      
 

 

 َردَ طَ  ِردَ طُ  ِبساطِ  رَ اط بَ وط بُ يط

      
 

 

 َردَ بَ  َسرابُ  ِبساطُ  بااب بورْ  يباب

      
 

 مفتاح اإلشارات:

   

 

 

  

  إجابة صحيحة 

Ø إجابة خاطئة 
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 (4الملحق )
 المادة التعليمية
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 مساعدات التذكر بطاقات
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 شكل الفم عند نطق 

 الحرف مع كسرة

 شكل الفم عند نطق 

 فتحةالحرف مع 

 شكل الفم عند نطق 

 ضمةالحرف مع 
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 (5الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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 (6الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من لواء الجامعة

 


