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  ملخص الدراسة باللغة العربية

  :ة ـــمقدم
يعتبر التفكير اإلنساني من ارقي العمليات  الفعلية المعرفية حيـث يمثـل اهـم    

ي المعرفي ومن جهة أخري تمثل المعرفة محور عمـل النشـاط   قلمظاهر النشاط الع

العقلي الذي يقوم على االكتساب والتخزين واالسترجاع واستخدام المعرفة وتوظيفهـا  

في المعرفة وما تنطوي علي من خصـائص كميـة   ، وتطويرها واستشقاقها وتوليفها 

سواء كانت معرفة تقريرية أو إجرائية أو شرطية تشكل الوحدات المعرفيـة  ، وكيفية 

  .للتفكير

وتعبر ، وهناك طرقا مفصلة لدى األفراد في استقبال المعلومات والتعامل معها 

ولكل فرد نمط معرفي منفصل هو  ،ضيل المعرفي هذه الطرف عن أنماط مختلفة للتف

ويعتبر هذا األداء عـادة   ،الذي يميز أداءه عن تنظيم األشياء واألحداث وإدراكه لها 

  .لتجهيز المعلومات

ل مشكالته قة بين أساليب التفكير الفرد في حوفي هذا اإلطار تبدو ثمة عالقة وثي

  . وتمثيله المعرفي للمعلومات

أهمية أساليب التفكير واستراتيجيات الذاكرة التـي يسـتخدمها   وعلى الرغم من 

 إن من الدراسات العربية واألجنبيةاال الفرد كاتجاه لدراسة القدرات المعرفية المختلفة 

  .واستراتيجيات الذاكرةالتفكير لم تهتم بدراسة أساليب  –علم الباحثة  في حدود

فكير واستراتيجيات الذاكرة فـي  وتري الباحثة الحالية أن الكشف عن أساليب الت

ارتباطـا   االكثـر  كتشـاف أسـاليب التفكيـر   احلها المختلفة سوف تمكننا مـن ا مر

  .باستراتيجيات الذاكرة

  :عن التساؤالت التالية ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة

كر اللفظـي  على مهمتي التـذ  األداءما االستراتيجيات التى تتبعها الطالبات في  .١

 ؟)االسترجاع -التشفير(
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بـاختالف    )االسـترجاع   -التشفير( ختلف دقة أداء مهمة التذكر اللفظي تهل  .٢

 ؟  التفكيراستراتيجيات 

بـاختالف  ) االسـترجاع   -التشفير( التذكر اللفظي تيأداء مهمدقة ختلف تهل  .٣

 استراتيجيات الذاكرة ؟

نتيجة التفاعل ) االسترجاع  -شفيرالت( التذكر اللفظي تيأداء مهمدقة ختلف تهل  .٤

 بين اساليب التفكير واستراتيجيات الذاكرة ؟

  :تهدف الدراسة الحالية إلي  :هدف الدراسة 

التعرف على االستراتيجيات التى تتبعها الطالبات في االداء على مهمتي التذكر  .١

 . )استرجاع -تشفير( اللفظي 

       لـى مهمتـي التـذكر اللفظـي        التعرف على مدي اختالف دقة اداء الطالبات ع .٢

 .باختالف اساليب التفكير) استرجاع -تشفير( 

التعرف على مدي اختالف دقة اداء الطالبات علـى مهمتـي التـذكر اللفظـي          .٣

 .الذاكرة اتباختالف استراتيجي

لى التفكير واستراتيجيات الذاكرة ع أساليبثير التفاعل بين أت مدى التعرف على .٤

  ).استرجاع  -تشفير( دقة اداء الطالبات على مهمتي التذكر اللفظي 

  :الدراسات والبحوث السابقة 
  :قامت الباحثة الحالية بتقسيم الدراسات السابقة إلي المحاور التالية      

  .دراسات تناولت أساليب التفكير وعالقتها باألداء المعرفي: المحور األول 

  .تناولت استراتيجيات  الذاكرة وعالقتها باألداء المعرفي  دراسات: المحور الثاني 

  :ة ـروض الدراســف
  :التالية   ضتحاول الدراسة الحالية اختيار صحة الفرو

تتنوع االستراتيجيات التى تتبعها الطالبـات فـي االداء علـى مهمتـي التـذكر      . ١

  )استرجاع -تشفير(اللفظي



 ملخص الدراسة باللغة العربية
 

 

اداء الطالبات على مهمتي التذكر اللفظي  ذات داللة احصائية في دقة توجد فروق. ٢

  تعزي الي اختالف اساليب التفكير ) استرجاع -تشفير( 

ذات داللة احصائية في دقة اداء الطالبات على مهمتي التذكر اللفظي  توجد فروق. ٣

  .تعزي الي اختالف استراتيجيات الذاكرة) استرجاع -تشفير( 

ة اداء الطالبات على مهمتي التذكر اللفظي ذات داللة احصائية في دق توجد فروق. ٤

اسـتراتيجيات   التفكيـر و  بين أساليب تعزي الي التفاعل) استرجاع -تشفير( 

  .الذاكرة

  :ة ـة الدراسـعين
ة شـعبة  طالبة من طالبات الفرقة الثاني) ٩٤( تكونت عينة الدراسة  الحالية من 

اوح أعمار عينـة الدراسـة بـين      بكلية التربية جامعة المنوفية وتتر -اللغة الفرنسية

  )٠٤٨,٥(وانحراف معياري ) ١٨ ,٦٨(عاما بمتوسط حسابي قدرة ) ٢٠ -١٩(

  :ة ـادوات الدراس
  ار أساليب التفكيرباخت .١

 .مهام الدراسة التجريبية  .٢

  :ة ـاليب اإلحصائيــاألس
  .معامل االرتباط  ليبرسون .١

 ANOVAفي اتجاه واحد  التباين تحليل  .٢

 .لثنائيتحليل التباين ا .٣

  Sheffeار شيفيه اختب .٤

  :ة  ـج الدراسـنتائ
على مهمتي التذكر اللفظي  األداءتتنوع االستراتيجيات التى تتبعها الطالبات في  .١

 ).استرجاع –تشفير ( 
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      التـذكر اللفظـي    تـي مهمعلى داء االذات داللة إحصائية في دقة  فروقوجد ت .٢

  .التفكيراختالف أساليب تعزي الي ) استرجاع  -تشفير( 

 -تشفير( تي التذكر اللفظيمهم داءاألذات داللة إحصائية في دقة  فروقوجد ت  .٣

 .اختالف استراتيجيات الذاكرةتعزي الي  )إسترجاع

 -تشـفير ( فظـي  لذات داللة إحصائية في أداء مهمة التـذكر ال  وجد فروقتال  .٤

 .رة الذاك اتأساليب التفكير واستراتيجيعل بين اتعزي الي التف) استرجاع

  :ج ـير النتائــتفس
تم تفسير النتائج التى توصلت إليها الدراسة في ضوء كل من اإلطار النظـري  

  للدراسة ونتائج البحوث والدراسات السابقة
 




