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 والتحصٌل معٌن جهد بذل تتطلب التً المهام بعض إنجاز به قصدٌ عام مصطلح -: التحصٌل

 بعضل تحقٌقه أو الفرد إكمال التربٌة فً به ونقصد مهتماوإ ةمهم و عمل إنجاز ٌعنً اللغة فً

 أن إلى البعض ته ، وٌشٌرذال الفرد حددها أو ألفراده المجتمع حددها التً التربوٌة األهداف

 أو مهارة أداء فً أو عامة بصفة سواء الدراسة أو الكفاءة من معٌن ىمستو بلوغ هو التحصٌل

 التً النجاح بدرجة أٌضا   ٌلصالتح وٌعرف(  ةنمعٌ لةأمس حل و والكتابة القراءة)  معٌنة مهمة

معٌنة . مهمة فً الفرد ٌحققها  

  

-: منها عدٌدة تعرٌفات الدراسً التحصٌل عرف  

 مادة فً تعلٌمٌة أهداف من المتعلم حققه ما مقدار"  بانة(  ۹۱۹۱ وآخرون سمارة)  عرفه 

تعلٌمٌة . ومواقف خبرات فً مروره نتٌجة معٌنة دراسٌة  

 والمعلومات المعارف مقدار بأنه(  ۹۱۱۱ العٌساوي الحسٌن عبد اقبال)  عرفته و 

 عن قٌاسها ٌمكن التً المقررة الدراسٌة للمواد دراسته نتٌجة التلمٌذ ٌكتسبها التً والمهارات

 االمتحانات فً علٌها ٌحصل التً الدرجات طرٌق عن او التحصٌلٌة االختبارات طرٌق

" كلٌهما او التحرٌرٌة أو الشفهٌة  
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 والخبرات المفاهٌم و والقٌم والمهارات المعلومات اكتساب فً الدراسً التحصٌل ٌتمثل اذ

 خالل من التحصٌل وٌقاس ، التعلٌمٌة بالخبرة مروره نتٌجة المتعلم ٌكتسبها التً والمعارف

 والمالحظ الغرض لها المعد التحصٌلً االختبار فً الصف طالب علٌها ٌحصل التً العالمة

 أو ، التعلم أو الدراسً التحصٌل إلى لتشٌر تستخدم التحصٌل كلمة أن ٌجد التعرٌف لهذا

 النفس علماء ٌفضل هذا وعلى الطالب بها ٌلتحق التً التدرٌبٌة الدراسات من العامل تحصٌل

 التحصٌل كلمة تختص بٌنما ، الحرفً أو المهنً التحصٌل عن للتعبٌر الكفاٌة كلمة استخدام

 العملٌة نتائج أحد دمجر لٌس الدراسً التحصٌل أن القول ٌمكن ، وعلٌة الدراسً بالتحصٌل

 أن التربوٌة العلوم فً الباحثٌن ٌرى لذلك العملٌة هذه فً أساسً ركن هو بل فحسب التعلٌمة

 والحكم للطالب الدراسً مستوى تحدٌد خالله من ٌمكن أساسً معٌار هو الدراسً التحصٌل

 وتشكٌل تكوٌن فً اثار من العملٌة هذه  تحدثه وما التعلٌمة للعملٌة والكٌفٌة الكمٌة النتائج على

الجامعة . داخل الطالب شخصٌة وتطوٌر  

-: الدراسً التحصٌل انواع  

 بل النفس علم فً مهما   مجاال   المعرفً االتجاه"  وٌعد -: المعرفً الدراسً التحصٌل -اوال 

 الذي المجال فهو ، العقلً النشاط جوانب من العدٌد تناول فً نشاطا االتجاهات أكبر من هو

 العالقة ٌتناول النفس علم من النوع ذلكالمعرفً  النفس علم ودراسات بحوث حوله تتمركز

 الذي التعلٌم"  بأنه(  ۰۲۰۲ دمحم كمال)  وٌعرفه.  لإلنسان المعرفً والبناء العقلً األداء بٌن

 أو قرأها التً المعلومات استرجاع مجرد من مستوٌاتها بمختلف للمتعلم العقلٌة العملٌات ٌشمل

 على الحكم ثم ومن متداخله عالقات من بٌنها ما تحلٌل الً تعنٌه ما وتطبٌق فهم الى سمعها

. والتقوٌم القٌاس  

 الحركٌة للمهارات الممثل الدراسً التحصٌل"  وهو -:المهاري الدراسً التحصٌل:  ثانٌا

 المعٌار ٌتوفر أن الضروري ومن ، كله الجسم او القدمٌن او الٌدٌن حركة مثل الجسم ألطراف

   . األداء فً للدقة المئوٌة بالنسبة أو بالزمن المهارة قٌاس به ٌتم الذي المحك او
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 لهذه خصٌصا المعد تحصٌل اختبار على بدرجات المقدر المتعلم إنجاز:  الفوري التحصٌل

 من االنتهاء بعد المجموعة على مباشرة ٌطبق وقد مهارة او الدراسة المخصصة ، فً الدراسة

الدراسة . تطبٌق  

 المتعلم ٌكتسبها التً والمصطلحات والمفاهٌم المعارف مجموعة:  للطلبة الفوري التحصٌل

 التً الكلٌة بالعالمة ٌقاس ، معٌن موضوع فً التعلم عملٌة خالل من بالخبرة مروره نتٌجة

 وذلك الباحث او االستاذ  ٌعده والذي الموضوعً التحصٌلً االختبار فً المتعلم علٌها ٌحصل

. مباشرة التعلٌمٌة المادة دراسة من االنتهاء بعد  

وتعنً مدى استٌعاب الطالب للمادة التعلٌمٌة والتً نستدل  واٌضا التحصٌل الفوري : ---

 علٌها بعد االنتهاء من تدرٌسها مباشرة .

-مفهوم االحتفاظ :  

ٌعد االحتفاظ من العوامل التً ٌتوقف علٌها استمرار الحٌاة االنسانٌة ومن دون احتفاظ ٌصبح 

تفكٌر االنسان محدود للغاٌة , ومن ثم فهو الٌستطٌع التفاعل مع البٌئة بصورة فعالة , فضال 

ا عن دور االحتفاظ فً التأثٌر على العملٌات العقلٌة , اذ ان تفكٌرنا مرتبط الى حد كبٌر بم

نتذكر من حقائق كما وٌعد االحتفاظ من اهم العوامل المساهمة والموثرة فً  انتاج العملٌة 

التعلٌمٌة فالعملٌة التعلٌمٌة تكون ذات قٌمة كبٌرة اذا استطاع المتعلم تذكر ما تعلمه لفترة طوٌلة 

ماضٌة واننا النستطٌع ان نتعلم شٌئا دون استعادة ما ٌرتبط بالموقف التعلٌمً من خبرات 

وعلٌة فان هناك صله وثٌقة بٌن التعلم واالحتفاظ , فالتعلم ٌشٌر الى حدوث تعدٌالت فً 

السلوك الناتجة عن الخبرة واالحتفاظ ٌشٌر الى دوام هذه التعدٌالت . وبذلك فأن كل تعلم 

ٌتضمن احتفاظ , اذ الٌمكن االحتفاظ بالمعلومات من دون تعلم والٌمكن تعلم شً اذا لم ٌكن 

اك قدرة على االحتفاظ . هن  

 التحصٌل الفوري
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فاالحتفاظ هو القدرة على اداء الواجب الحركً بدرجة مقبولة من الدقة والكفاءة وبعد مدة 

زمنٌة خالٌة من التدرٌب . كما عرف االحتفاظ بأنه العملٌة التً ٌتم من خاللها استدعاء 

ظ هو كمٌة معلومات الماضً الستخدامها فً الحاضر .كما عرفته لمى سمٌر بأن االحتفا

 المعلومات المتبقٌة فً ذاكرة المتعلم بعد فترة معٌنة الٌوجد فٌها تعلم . 

 

  -العوامل المؤثرة فً االحتفاظ :

هناك عوامل عدة تساعد على االحتفاظ بالمعلومات المتعلمة وعلى المدرس ان ال ٌركز على 

فً احتفاظ ما تعلمة لفترات عملٌة التعلم فقط بل ٌجب ان ٌراعً العوامل التً تساعد المتعلم 

-ٌلة , ومن هذه العوامل ما ٌأتً :طو  

( الذاكرة سعة)  الذاكرة _ مدى1  

  المادة نوع _ 2

.  المادة تعلم طرائق _ 3  

  المتعلم عمر_ 4

.  العقلً المستوى _ 5  

.  واالنفعالٌة الدافعٌة العوامل _6   
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.  وتاكٌدها المعلومات تكرار  _7  

  الجهد _ 8

 عوامل ثالثة فً تتلخص االحتفاظ عملٌة فً المؤثرة العوامل بان اآلخر البعض ٌرى حٌن فً

-هً: رئٌسة  

. نفسه بالمتعلم خاصة عوامل.  1   

  حفظها المراد بالخبرات خاصة عوامل.  2 

التعلم بطرٌقة خاصة عوامل.  3   

فكلما ازداد انتباة المتعلم  وتوصلت بعض الدراسات الى ان عملٌة االحتفاظ تتأثر باالنتباة

بالخبرة التعلٌمٌة التً ٌواجهها زادت درجة احتفاظ تلك الخبرة وقلت العوامل المشتتة لذلك كما 

وتختلف درجة االحتفاظ باختالف االفراد فٌما بٌنهم من حٌث معدل السرعة فً عملٌة التعلم 

وٌستغرق وقتا طوٌال .فالطالب  فمنهم من ٌتقدم بسرعة ملحوظة فً التعلم , ومنهم بطئ التعلم

الذٌن ٌتعلمون المادة بسرعة ستكون درجة تعلمهم للمهارات المختلفة اعمق من الطالب الذٌن 

 لٌست لهم القابٌلة عل التعلم بسرعة . 

كما توصلت بعض الدراسات الى نسبة احتفاظ الطلبة لما سبق تعلمة تختلف بأختالف الحاسة 

%( مما سمعوه 21%( مما قراوة و)11فٌمكن للطلبة ان ٌتذكروا ) او الحواس التً ٌتعلم بها,

%( مما رووه او 71%( مما شاهدو وسمعوه فً ان واحد و )51%( مما شاهدو و)31و )

% ( مما رووه فً اثناء ادائهم عمال معٌنا وهذا ٌعنً اشتراك اكبر عدد 91قالوة شخصٌا و)

د على االحتفاظ بتلك الخبرة , لذا من من الحواس فً الخبرة التً ٌواجهها الفرد ٌساع

الضروري توجٌه الطلبة نحو مثٌرات عدة منسقة ومنظمه نحو حواس الطلبة لتحقٌق االهداف 

 التعلٌمٌة فً فهم الدرس وتعلمه واالحتفاظ به .
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-: االحتفاظ قٌاس طرائق  

 تقٌٌما   الٌعطٌنا مباشرة االكتساب مرحلة نهاٌة بعد المتعلم أداء خالل من التعلم مقدار قٌاس أن 

 ٌفضل الحالة هذه تجنب ولغرض ، التجرٌبٌة بالمتغٌرات لتأثره وذلك التعلم مقدار عن"  دقٌقا

 الكائن اختزنها التً العلمٌة المادة نوع أو كمٌة قٌاس ٌتضمن والذي االحتفاظ اختبار استخدام

 الدقٌق التقٌٌم على للحصول االحتفاط فترة بعد ٌودي والذي ، معٌنة زمنٌة فترة خالل الحً

 قٌاس وٌتم ٌعود ثم اٌام عدة المتعلم اعطاء بعد هو الحركً للتعلم قٌاس اضمن ان اذ ، للتعلم

 التدرٌب مدة بعد أداء ألخر القٌاس من قرٌبا االحتفاظ مدة بعد االداء القٌاس كان فكلما.  األداء

، فعاال التعلم وكان كبٌرا   االحتفاظ كان  

  -: هً الطرائق وهذه االحتفاظ لقٌاس طرائق عدة هناك فان وعلٌه 

 او فكرة حضور عن عبارة فهو ، صعوبتا الطرائق اكثر من االستدعاء عدٌ  -: االستدعاء_ 1

 الحاضر الوقت فً الشًء هذا مثول دون الماضً فً الفرد بها مر أن سبق الذاكرة الى شًء

. المقالٌة االختبارات او الفراغات املئ اختبارات فً نجده ما وهذا ، الحواس امام  

 على التعرف قدرة تعتمد"  اذ ، االحتفاظ قٌاس طرائق اسهل من التعرف ٌعد  -_التعرف :2

 وخٌر.  أمامه ماثلةم مثٌرات عدة بٌن الماضً فً تعلمه تم الذي المثٌر تحدٌد فً الفرد قدرة

.متعدد من االختٌار اختبار استخدام هو التعرف على مثال  

  -: االتٌة بالمعادلة التعرف ةبنس وتستخرج 

011×    التعرف مجموع - الخطا التعرف - الصحٌح التعرف=  التعرف درجة     

 الحركٌة المهارات فً وشائع كبٌر بشكل المقاٌٌس من النوع هذا ٌستخدم -التعلم : _ اعادة3

 التعلم اعادة ٌتم راحة فترة وبعد ، منه ٌتمكن حتى جدٌدا شٌئا ٌحفظ أن أوال الفرد من ٌتطلب اذ

. 
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 وألجل استخراج نتائج االحتفاظ نتبع الطرائق االتٌة :

وهو المقٌاس األفضل واألكثر بساطة ، وٌعرف بانه مستوى األداء االحتفاظ المطلق :   - 0 

فً المحاوالت األولى الختبار االحتفاظ . وال توجد معادلة معٌنة لتحدٌد هذا المقٌاس ، لذا 

فاظ المطلق ال ٌأخذ فً الحسبان وباي طرٌقة مستوى األداء السابق ) االختبار البعدي ( فاالحت

. وانما النتٌجة الدرجة التً نراها بعد فترة االحتفاظ مباشرة  

وٌكون على شكلٌن هما : :االحتفاظ النسبً  - 2  

وٌمثل مقدار الفقدان او النسٌان الحاصل فً فترة االحتفاظ ،  فرق االختالف فً النتائج :أ (   

ونحصل علٌه من خالل الفرق بٌن مستوٌات اإلنجاز فً نهاٌة فترة التعلم األساسً وبداٌة 

 اختبار االحتفاظ.

  -:وٌمكن توضٌح العالقة بالمعادلة االتٌة  

  المحفوظة الكمٌة –مقدار الفقدان ) مقدار ما ٌنسى ( = الكمٌة المتعلمة 

وٌمثل مقدار الفقدان الحاصل خالل فترة االحتفاظ نسبة الى النسبة المئوٌة للفقدان :  ب (

مقدار التطور الحاصل فً المهارة فً فترة التعلم األولً ) التطور الحاصل بٌن االختبار 

 القبلً والبعدي ( .

وٌمكن توضٌح ذلك بالمعادلة االتٌة:   

  %011×  مقدار التطور -مقدار الفقدان  النسبة المئوٌة للفقدان = 

ومن الجدٌر بالذكر أن االحتفاظ النسبً ٌوضح مقدار الفقدان او النسٌان اكثر مما ٌوضح  

مقدار االحتفاظ ، لذا فان االحتفاظ النسبً ٌمكن أن ٌقٌس االحتفاظ بطرٌقة غٌر مباشرة وذلك 

 من خالل قٌاس مقدار النسٌان .
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مثل عدد المحاوالت بعد فترة االحتفاظ التً توصل الفرد إلى نتٌجة وٌ : التوفٌر ج ( ناتج

و الفكرة من ذلك العودة الى االحتفاظ الكامل  ،عدي الذي تحقق فً التعلم األولً االختبار الب

والذي ٌقاس بحساب " الفرق فً الزمن او الجهد ، الذي ٌعطً نفس نتٌجة االختبار البعدي

 االصلًالذي الٌه الستعادة مادة سبق تعلمها مطروحة من الزمن أو الجهد الذي استغرقه التعلم 

 مقسوما على زمن او جهد التعلم االصلً ، 

-: و ٌمكن تمثٌل ذلك باالتً  

011 ×التعلم االصلً  \درجة التوفٌر = التعلم االصلً _ اعادة التعلم   

% ( ثم نعود  111ان نعطً الخر محاوالت للمدة التدرٌبٌة نسبة ) د ( نسبة االحتفاظ : 

االحتفاظ ونحول هذا الفرق الى نسبة مئوٌة. فمثال كانت نتٌجة اخر عشر  مدةونقٌس األداء بعد 

( ارساالت صحٌحة وبعد مدة  11محاوالت الضربة االرسال فً الكرة الطائرة هً ) 

 اوالت ، فان قٌمة االحتفاظ تكونثمانً ارساالت صحٌحة من عشر مح هناكاالحتفاظ كانت 

(81. )%  

 

 

تعلمٌن بالمادة التعلٌمٌة وٌستدل علٌه من درجة الطالب من استمرار تذكر المٌعنً :  ---

أٌام( فما فوق من انتهاء التدرٌس . 5اختبار التحصٌل والذي ٌطبق بعد )  

 

 

 

 

 التحصٌل المؤجل
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  -المصادر :

(. 2114‘ دار الثقافة للنشر والتوزٌع ‘ ، عمان  0طدمحم جاسم دمحم ؛ المدخل الى علم النفس العام : ) _ 0  

( . 2116ٌحٌى ؛ علم النفس ؛ ) عمان ، دار وائل للنشر ، ق ، دمحم توال_ 2  

، عمان ، دار  0العتوم ، عدنان ٌوسف ) وأخرون ( ؛ علم النفس التربوي _ النظرٌة والتطبٌق : ) ط_ 3

( . 2116المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،   

(. 2111، دار الشروق ، ، عمان  0ٌوسف قطامً وناٌف قطامً ؛ سٌكولوجٌة التعلم الوصفً : ) ط_ 4  

الكنانً ممدوح عبد المنعم والكندري ، احمد دمحم مبارك ؛ سٌكولوجٌة التعلم وانماط التعلٌم وتطبٌقاتها _ 5

(. 0992مكتبة الفالح للنشر والتوزٌع ،النفسٌة والتربوٌة : ) الكوٌت ،   

دار ‘ ، عمان  0بٌقٌة : ) طسامً دمحم ملحم ؛ سٌكولوجٌة التعلم والتعلٌم األسس النظرٌة والتط_ 6

(. 2110المسٌرة للنشر والتوزٌع ،   

  (. 0986‘ دار القلم ‘ الكوٌت ‘  4ابو عالم ، رجاء محمود ؛ علم النفس التربوي : ) ط_ 7

(. 2115‘ العراق _ بغداد  _ قاسم لزام صبر ؛ موضوعات فً التعلٌم الحركً : )8  

‘ ؛ علم حركة االنسان الموصوف بالمهارة ؛ ) بغداد  وعد عبد الرحٌم )وأخرون(‘ _ وجٌه محجوب 9

.( 2103‘  0ط‘ مطبعة شركة دار االحمدي للطباعة الفنٌة   

اٌمان )وأخرون( ؛ اثر استخدام حقٌبة محوسبة )انتل( فً التحصٌل الفوري ‘ _ ناصر احمد الخوالدة 01

) المجلة االردنٌة فً العلوم  والمؤجل للمفاهٌم الفقهٌة لطلبة الصف السادس االساسً فً االردن :

(  2103‘  0عدد ‘  9مجلد ‘ التربوٌة   

_ عفٌف زٌدان ، انتصار عفانه ؛ اثر استخدام االلعاب التعلٌمٌة فً التحصٌل الفوري والمؤجل فً 00

مجلة جامعة ‘ الرٌاضٌات لدى طلبة الصف الثالث االساسً فً مدارس ضواحً القدس : ) فلسطٌن 

(  2117‘  20مجلد ‘ العلوم االنسانٌة( النجاح لألبحاث )  

 

  


