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 اإلهداء

 

  والدتي الغاليةإلى

 كانوا فريد وكمال يتغمدىم هللا بواسع رحمتو، تمنيت لو وأخواي والدي أرواح إلى

 حاضرين معي أثناء تقديمي لمذكرتي

  وأخواتي وزوجاتيم وأزواجيم وأوالدىمإخوتي إلى

  أصدقائيإلى أستاذتي فمة إلى

وأتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساىم بشكل مباشر أو غير مباشر الكتمال ىذه 

.المذكرة  
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 الشكر والتقدير

 جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم، وأخص بالشكر إلدارةأتقدم بالشكر     

أستاذتي العزيزة فمة عميمش التي كانت سندا لي أثناء تحضيري ليذه المذكرة 

كما أتقدم بالشكر  وجل أن يرزقيا من واسع رزقو،  من هللا عزوأتمنىالمتواضعة، 

 والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة المحترمين لما بذلوه من جيد في قراءة المذكرة

أبدوه من مالحظات قيمة تثري ىذا البحث العممي وأشكر أيضا مدير   ماىوعل

 قدموىا لي التيين لمتسييالت يدارإمؤسسة شمومة دمحم والعاممين فييا من أساتذة و

. ىذه المذكرةإلتمام التالميذ الذين ساعدوني كثيرا إلىوكذلك أتقدم بجزيل الشكر   
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 معرفة الفروق في الميارات الدراسية بين المتفوقين والمتأخرين دراسيا تبعا إلى ىذه الدراسة تىدف    

 فما فوق لممتفوقين (0.5+) تراوحت بين يلمتغير اختالف المعدل الفصمي حسب الدرجة المعيارية الت

ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ، فما فوق لممتأخرين دراسيا( - 0.5)و

دمحم تابعة لمقاطعة عين   شمومة واختيرت عينة الدراسة من طالب  السنة الثانية ثانوي بثانوية،المقارن 

 لمسنة الدراسية  تمميذ وتمميذة من المتفوقين والمتأخرين(86) بوالية مستغانم والتي تكونت من تادلس

وأما أدوات الدراسة فتمثمت في استبيان يقيس ، ( سنة21سنة و15)بين ما  وتراوح سنيم ،2018/2019

 فقرة في صورتو النيائية، وقد اعتمدت (33) يتكون من  المصمم من طرف الباحثةالميارات الدراسية

 :وكانت النتائج كالتالي، لقياس الفروق  (ت)واختبار spss اإلحصائية المتمثمة في ألساليب اىالباحثة عل

 تالميذ السنة لدى في الميارات الدراسية بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين  دالة احصائيا توجد فروق  _

.  لصالح المتفوقينالثانية ثانوي 

 تالميذ  دراسيا لدى في طريقة المراجعة بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دالة إحصائيا توجد فروق  _

 . لصالح المتفوقينالسنة الثانية ثانوي 

 تالميذ السنة  دراسيا لدى في تنظيم المراجعة بين المتفوقين والمتأخرين دالة إحصائيا  فروق  ال توجد_

 .الثانية ثانوي 

  دراسيا لدى في إدارة وقت المراجعة بين التالميذ المتفوقين والمتأخريندالة إحصائيا  فروق  ال توجد_

 .تالميذ السنة الثانية ثانوي 

التأخر الدراسي _ التفوق الدراسي_ الميارات الدراسية : الكممات المفتاحية_ 
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Abstract : 

    The aim of This study Is to know the differences in study skills of both vale dictorian /

good students  and weak ones according to the variable difference in quarterly rate ranged 

between (+0.5) and more for weak ones .And to achieve the aims of this study , the researcher 

used the comparative descriptive method and she selected the study sample which was a 

group of 86 students from good and weak ones from Mostataganem aged between 15 and 21 

years old . 

    And as for the study tools ,they were reprented a questionnaire which measures the 

study skills and cotains 33 paragraphs in its final aspect.The researcher adopted the 

statistical processor «spss » and the general hypothesis has been realized slightly 

Another hypothesis was also realized and it was about : 

-there are statistical differences between good and weak studedents in study skills ways of 

revision . 

    The three hypothesis were not realized ,they are as followed : 

-there is a statistical difference between good and weak students concerning the ways of 

revision  . 

-There are  statistical differences between good and weak students concerning the 

organization of the review . 

-The time management did not differ between Secendary students , year two . 

    And then explained the results obtained based on previones studies and conclude this 

research by making some recommendations . 

Key Words : 

Study skills – Academic exellence – School delays. 
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 :مقدمة_ 

إنالنظرة إلى التربية بمختمف إجراءاتيا ووسائطيا يعتبر إحدى المصادر األساسية لمقوة بالنسبة لمفرد 

 جد واسع في توفير فرصة لمتربية بشتى صورىا وذلك من منطمق اإليمان االىتماموالمجتمع ومن ىنا كان 

مكانيتو كمما أدى ذلك إلى تقدم المجتمعات  وقوتيا  .بأنو كمما نمت قدرات الفرد وا 

ظل اىتمام الباحثين بدراسة العوامل المعرفية وغيرالمعرفية ذات العالقة بالتحصيل الدراسي لدى المتعممين 

 ،وباالطالع عمى نتائج العديد من الدراسات العممية. في مختمف المراحل التعميمية مستمرا فترات طويمة

كما تبين أن الطالب يحتاجون ،اتضحت اىمية الميارات الدراسية في نجاح المتعمم وتحصيمو الدراسي

 ويحتاجون إلى أساليب تعمم ،باستمرار إلى تطوير مياراتيم المختمفة في أوقات مختمفة من حياتيم المينية

لذلك فإن الطالب في أشد الحاجة لميارات دراسية تحقق ليم . مختمفة وفقا لحاجاتيم ونمط التعمم لدييم

( 53 :س. د،يالنبيانوشبيب ).أىداف تعمميم وتساعدىم في حياتيم األكاديمية

تشكل الدراسة الثانوية في حياة التالميذ مرحمة ميمة حيث تنمو من خالليا خبراتيم وتزيد معارفيم فقد 

أصبحوا بحاجة إلى امتالك ميارات تعمم فعالة تسيل تعميميم وتكوين اتجاىات إيجابية نحو الدراسة، تعد 

ىذه الميارات إحدى الوسائل المساىمةفي رفع مستوى التحصيل الدراسيألنياتساعد عمى فيم المواد 

 ما تتضمنو من معمومات وعمى سيولة تذكرىا وتوظيفيا عند الضرورة وىذا ما أكدتو واستيعابالدراسية 

مختمفالدراسات فالنجاح في جميع المجاالت األكاديمية يرتبط بوجود ميارات دراسية جيدة لدى التالميذ  

تحد من فشميم وتمكنيم من االستفادة من فرصالتعمم بصورة أفضل ولذلك كانت الحاجة ماسة لمقيام بيذا 

البحث عمى عينة الدراسة التي تمثمت في تالميذ السنة الثانية ثانوي بثانوية دمحم شمومة عين تادلس 

مستغانم وبيان ما إذا كانت الميارات الدراسية بأبعادىا الثالث والمتمثمة في ميارة إدارة الوقت تنظيم 

. المراجعة وطريقة المراجعة تختمف بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا

 :يتناولت الدراسة سبعة فصول تم ترتيبيا كمايل
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 مدخل الدراسة الذي تناولت فيو الباحثة تقديم لمدراسة حيث حددت فيو اإلشكالية،الفرضية الفصل األول

العامة والفرضيات الجزئية،كما تم التطرق إلى دوافع اختيار الموضوع،أىدافو وأىميتو،وكذا تم تحديد 

. المفاىيم اإلجرائية

تطرقنا فيو إلى الميارات الدراسية وبعدىا إلى مفيوم الميارات الدراسية وأىميتيا ثم     أما الفصل الثاني

عرضأىم الميارات األساسية من إدارة الوقت، تحديد األىداف واألولويات، التذكر، التركيز، تدوين 

. المالحظات، المراجعة والقراءة وانتقاء األفكار الرئيسية

خصائص ،أشكال التفوق الدراسيالتفوق الدراسي حيثتم من خاللو التعرف عمى وتناول الفصاللثالث

 .ة المتفوقينرعاي التفوق الدراسي ثم تطرقنا إلىبرامجالعوامل المؤثرة فيأىم الطالب المتفوق دراسيا و

 وأىم خصائص المتأخرين دراسياىثم تم التطرق إلى أشكاله،مفيومالتأخر الدراسي،وتناول الفصل الرابع 

 . التعامل مع المتأخرين دراسيااستراتيجيات وكذا العوامل المؤثرة في التأخر الدراسي

. وختم كل من الفصل األول والثاني والثالث والرابع بخالصة عامة ألىم العناصر المتطرق ليا

اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية حيث قسم إلى دراسة تطرقنا فيو إلى     أما الفصل الخامس 

 عينة مجاليا الجغرافي والزمني وكذا ،أىدافيااستطالعية ودراسة أساسية،أما االستطالعية فتمفييا تحديد 

الدراسة االستطالعية ومواصفاتيا،األدوات المستعممة وخصائصياالسيكومترية، أما األساسيةفتم 

فيياتحديدمنيج الدراسة األساسية،مكانيا وزمانيا،ثم تم التطرق إلىمجتمع الدراسة 

ومواصفاتيا،عينتياواألدوات المستعممة مع ذكر طريقة إجراء الدراسة وأىم األساليب اإلحصائية 

 .المستخدمة

.  تطرقنا فيو إلى عرض وتفسير ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة الجزئية منيا والعامةالفصل السادسأما

 

. وتوصمنا إلى استنتاج عام ألىم النتائج المتوصإللييا
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واختتمت الدراسة بخاتمة مع تقديم بعض االقتراحات التيتخدمالتعميم وبالتالي التمميذ وتفتح مجاالت 

. لدراسات أخرى 

 .عتمدنا عمييا في الدراسةاوفياألخير تم عرض مختمف المراجع والمالحق التي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 مدخل الدراسة
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الدراسة إشكالية _ 1

 الكبيرة التي يشكميا لمفرد والمجتمع، لذلك لألىمية لمتقدم نظرا األساسييعتبر التعميم الحجر     

 عنصر أىم أنشك في   االىتمام الشديد بالعممية التعميمية وعناصرىا والإلى كافة الدول ىتسع

جمو العممية التعميمية ىو المتعمم ولذلك البد من امتالكو القدرات العقمية والميارات أتقوم من 

يكفي فالبد من توفير   ىذا وحده الأن التفاعل االيجابي، غير ىالدراسية الالزمة التي تساعده عل

سعدة ريان   كل منإليو أشار ىذه القدرات والميارات وىذا ما يالئمبرنامج تعميمي خاص 

 عممية وعممية لمخروج من أكثرفالبرامج التعميمية القديمة عدلت لتصبح  ،(2016)وحميدات دمحم

 استخدام ميارات الدراسة وتدريب إلى ىالتنظير والجمود الذي كانت عميو، فالبرامج الحديثة تسع

 يتمكن من تطبيقيا في حياتو ى اكتشاف المعمومات بنفسو حتىالمتعمم عمييا ليصبح قادرا عل

 .اليومية

عمى مدى العقدين الماضيين أكدت الدراسات أن النجاح في جميع المجاالت األكاديمية     

يرتبط بوجود ميارات دراسية جيدة لدى المتعممين تحد من فشميم وتمكنيم من االستفادة من 

ومن بين ىذه الميارات ميارة  ، (54 :س. د،يالنبيانوشبيب ) فرص التعمم بصورة أفضل

استخدام الوقت، فحسن استخدام الوقت واستثماره داخل المؤسسة التربوية والمنزل مع تييئة 

زبيدة عباس دمحم أكدتو دراسة  الدراسية لو يرفع من تحصيمو وتفوقو الدراسي وىذا ما األجواء

ىدفت التي ( 1984 )ىندركسون   نتائج دراسة توماس وأظيرتوكذلك ما و،  (2010 )الحياني

الجرجاوي وحماد، بدون ) معرفة الوقت الذي يخصصو التمميذ يوميا النجاز الميارات الدراسيةإلى

  .  (15:سنة
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 وزيادة فاعميتو ورفع أدائو تحسين ى من الميارات الدراسية تساعد التمميذ علأخرى ميارة     

 الوقت حيث تسيم في إدارة ميارة ى علأىميةتقل  كفاءتو التعميمية وىي ميارة المراجعة فيي ال

ففي مقال بدر   ترتيب وتنظيم  وطريقة صحيحة،إلى تحتاج أنياتوفير وقت وجيد التمميذ غير 

 مراجعة الدروس ومذاكرة المحفوظات  أىمية"تحت عنوان (2015) يبن جزاع بن نايف النماص

 ضبط العمم عن طريق المذاكرة لممحفوظات أىميةقال ابن مفمح المقدسي رحمو هللا مبينا  :كتب

وقال ،  المتعمم تجاوزىا واالىتمام بياى الصعوبات التي ينبغي علأىمن مشكمة المذاكرة ىي من أو

 سبيكة الخميفي  نتائج دراسةأظيرتكما  " آفة العمم النسيان وقمة المذاكرة "األوزاعي عن الزىري 

 ىناك عالقة دالة وموجبة بين التحصيل الدراسي وميارة أنوالتي توصمت نتائجيا  (2000)

 .(81: 2010 القصابي،)المراجعة

نمايكون بسبب القدرات العقمية فقط   التمميذ الوتأخر تفوق     إن  بسبب الطرق والعادات وا 

 التمميذ من ى المرحمة الدراسية والضغوطات الممارسة علألىميةالدراسية التي ينتيجيا ونظرا 

 دراسية خاطئة وقد تكون سببا في أساليب انتياج إلى والمدرسة قد يدفع ذلك بو اآلباءطرف 

 أن إلىحيث توصل من خالليا  (1996) دراسة الكركي  تؤكدهتدمير مستقبمو الدراسي وىذا ما

 افتقارىم لمميارات الدراسية إلى درجات منخفضة يرجع ىحصول بعض الطمبة في المدارس عل

 .  (524 :2011غنيمات وعميمات،)خذ المالحظات وغيرىاأالسميمة كالقراءة و

 المراحل في حياة التمميذ لما ليا من دور كبير في أىمتعتبر مرحمة الدراسة الثانوية من     

 آخر إلىتكوين شخصيتو وتحديد مستقبمو الميني، وبال شك فنتائج ىذه المرحمة تختمف من تمميذ 

 اكتساب ىذه أىمية وتتأكدحسب امتالكو الميارات التعميمية الالزمة التي تمكنو من النجاح 

 االيجابي في أثرىاالميارات من خالل ارتفاع مستوي التحصيل الدراسي فمن يجيد استعماليا يجد 
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 السمبي في حياتو الدراسية أثرىا ويتفوق ومن يسيء استعماليا يجد أدائوحياتو الدراسية ويرتفع 

 .ويتأخر أدائوويتدني 

 اختالف قدراتيم ومياراتيم في اكتساب العموم ىفالمؤسسات التعميمية تحمل تالميذ عل    

 دراسيا في نفس المناخ الدراسي، متأخرينوالمعارف فنجد تالميذ متفوقين وعاديين وآخرون 

 .نتاجات التعمم  الكثير من الدراسات ىذا التباين فيوأكدت

 بينتو دراسة طرق المراجعة واالستذكار التي تتبعونيا وىذا ما  االختالف فيإلىبينما راجع     

 في والمتأخرين ىناك فروق بين المتفوقين أن أكدتوالتي  (1983)محمود عطا محمود حسين

 .(17:الجرجاوي وحماد، بدون سنة)الميارات الدراسية

 مجموعة من العوامل من بينيا إلى التحصيل الدراسي راجع ى االختالف في مستوىويبق    

  تؤكده معينة وىذا مابأساليب التعامل مع المواد الدراسية ىالميارات الدراسية وقدرة التمميذ عل

 الدراسة إشكالية ضوء ىذا تحددت ى في ىذا المجال وعلأنجزتمختمف الدراسات والبحوث التي 

:  في التساؤل العام التالي

ىل توجد فروق في الميارات الدراسية بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا لدى تالميذ  _

السنة الثانية ثانوي؟ 

: والذي تتفرع منو التساؤالت الفرعية  التالية    

ىل توجد فروق في إدارة الوقت بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا لدى تالميذ السنة  _

الثانية ثانوي؟ 

ىل توجد فروق في تنظيم المراجعة بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا لدى تالميذ السنة  _

الثانية ثانوي؟ 
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ىل توجد فروق في طريقة المراجعة بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا لدى تالميذ السنة  _

 الثانية ثانوي؟

 :فرضيات الدراسة_ 2

  :تم اقتراح الفرضية العامة التالية    

توجد فروق في الميارات الدراسية بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا لدى تالميذ السنة  _

 .الثانية ثانوي 

 :كاآلتيما الفرضيات الجزئية فيي     أ

توجد فروق في إدارة الوقت بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا لدى تالميذ السنة الثانية _ 

 .ثانوي 

توجد فروق في تنظيم المراجعة بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا لدى تالميذ السنة  _

 .الثانية ثانوي 

توجد فروق في طريقة المراجعة بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا لدى تالميذ السنة  _

 .الثانية ثانوي 

  :موضوع الدراسةدوافع اختيار _ 3

و أ التفوق إلى إماالرغبة في الكشف عن الميارات الدراسية التي يمارسيا التالميذ والتي تؤدي  _

.  الدراسيالتأخرلى إ

 أثناء التي تواجو التالميذ األكاديمية فيم الصعوبات ىمعرفة الميارات الدراسية يساعد عل _

. التعمم

. الرغبة في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى التالميذ _
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 إلى الميارات الدراسية الخاطئة التي يمارسيا التالميذ والتي تؤدي أىمف عن شالرغبة في الك _

. ( الدراسيالتأخر)خفض مستوى التحصيل الدراسي

 إلى الميارات الدراسية السميمة التي يمارسيا التالميذ و التي تؤدي أىمالرغبة في الكشف عن  _

. رفع مستوى التحصيل الدراسي

تعتبر ىذه الدراسة ميمة في كونيا من الدراسات القالئل التي تناولت الميارات الدراسية بين  _

. والمتأخرينالتالميذ المتفوقين دراسيا 

. ىا احتكاك مع التالميذيكون الباحثة تعمل بمؤسسة تربوية ولد _

  :الدراسةهداف أ_ 4

.  في الميارات الدراسية دراسياالفروق بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين الكشف عن _

.  في إدارة الوقت دراسياالفروق بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين الكشف عن_ 

.  الكشف عن الفروق بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا في تنظيم المراجعة_

.  في طريقة المراجعة دراسياالفروق بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين الكشف عن _

.  الدراسية في تحديد مستوى التمميذ التحصيميالميارات أىميةمعرفة مدى  _

 :الدراسة أهمية_ 5

.  الدراسية الفعالةالمياراتتزويد التالميذ ببعض  _

. الغير فعالة الضوء عمى بعض الميارات الدراسية  إلقاء_

أو  التي تجعل التمميذ يقبل عمى التعمم برغبة و ارتياح األساسيةالميارات الدراسية من العوامل  _

.  ونفوربألميدبر عن التعمم 

.  لتنمية الميارات الدراسية السميمة و تفعيميا لدى التالميذالالزمةاتخاذ التدابير  _
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: اإلجرائيةالتعاريف _ 6

: المهارات الدراسية_ 1_6

   ىي الممارسات السموكية التي يستخدميا المتعمم في دراستو والمتمثمة في إدارة الوقت وتنظيم 

المراجعة وتطبيقيا، وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المفحوص في إستبيان الميارات الدراسية 

 .المستخدم في ىذه الدراسة 

: المتفوقين دراسيا_ 2_6

 من الشعب العممية واألدبية الحاصمين عمى الثانوي ىم طمبة متمدرسين بمرحمة التعميم      

 2018  من السنة الدراسيةالدراسي الفصل فيمعدل يفوق عن من ىم في نفس مستواىم العممي، 

 .فوق   فما0.5التي حددت من  ، وتم اختيارىم عن طريق الدرجة المعيارية2019-

 : المتأخرين دراسيا_ 3_6

 من الشعب العممية واألدبية الحاصمين عمى يىم طمبة متمدرسين بمرحمة التعميم الثانو     

  من السنة الدراسيةي الفصل الدراسيمعدل يقل عن من ىم في نفس مستواىم العممي، ف

 . فما فوق 0.5-، وتم اختيارىم عن طريق الدرجة المعيارية التي حددت من 2019- 2018

 

 

 



 

 

 

ثانيالفصل ال   
 مهارات الدراسية  ال        
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: تمييد_ 

تزايد االىتمام لدػ العديد من الباحثين بدراسة الميارات الدراسية خصوصا في اآلونة األخيرة     

 تعمم وامتبلك ميارات ػالحاصل في المجال التربوؼ، وأصبح الطبلب يحتاجون إل نظرا لمتطور

يطمب منيم من   أداء ماػدراسية، تسيل عمييم المذاكرة بطريقة صحيحة ومنظمة وتعينيم عل

. واجبات منزلية وتحقيق أفضل النتائج أثناء مشوارىم الدراسي

: مفيوم الميارات الدراسية_ 1

يعد مفيوم الميارات الدراسية أحد المفاىيم المرتبطة بطرق التحصيل الدراسي، والتي تتداخل     

 ذات الصمة بيا مثل العادات، أو الميارات الدراسية، أو عادات األخرػ مع عدد من المفاىيم 

االستذكار وطرق التعميم واستراتيجيات االستذكار وغيرىا، غير أنيا جميعا تشترك من حيث 

 .(428: 2014، حافع) ارتباطيا بطرق تحصيل المعرفة

الميارات الدراسية بأنيا القدرة عمى أداء النشاط التعميمى بشكل جيد،  (1999) ويعرف كوترل    

 .وكما ىو مطموب

 يستخدميا الطبلب التي واألساليب اإلجراءاتعرفيا مارشاك بأنيا فعالية مركبة تتضمن ؼكما     

غنيمات ) يواجيونيا ؼ حل مشكبلتيم التعميمية التؼ دراستيم وففيوبتوجيو المعممين 

 .(517_516 :2011وعميمات،

 بأنيا الطرق واألساليب التي يتبناىا الطالب في وضع خطط يمتزم بيا (2002 )ويرؼ نينجي    

 .واإلتقان التمكن ػ مستوإلىويتبعيا أثناء قراءتو لموضوعات المقررات الدراسية لكي يصل 

بأنيا استراتيجيات ووليات ووسائل تساعد ( 2006 )ويصفيا عبد المطمب جابر ووخرون     

نتاجيتو تحسين أدائو وزيادة فاعميتو في التحصيل الدراسي، ورفع كفاءتو ػالطالب عل   التعميميةوا 

                   .(32 :2016بن سعدة وحميدات، )
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ومن خبلل التعريفات السابقة يمكن تعريفيا بأنيا طرق خاصة يستعمميا الطالب أثناء تعاممو     

بغية توفير الوقت  مع المعمومات، سواء كان ذلك في قاعات الدرس أو أثناء قيامو باالستذكار،

 .والجيد

: أىمية الميارات الدراسية_ 2

 عمى المعمومات في والمحافظة مقاومة مشكمة النسيان، فيتكمن أىمية الميارات الدراسية     

الذاكرة ألكبر وقت ممكن، كما أنيا تقمل من مستوػ قمق االمتحان لدػ الطمبة، وترفع مستوػ 

نحو المواد الدراسية المختمفة ومن ناحية أخرػ فيي تساعد عمى  الثقة بالنفس واالتجاه االيجابي

 ؼتكوين االتجاىات االيجابية نحو المعمم والمدرسة، مما يترتب عميو تفوق الطمبة التحصيل

 وتظير نتائج البحوث أن الميارات الدراسية يمكن إكسابيا لمطمبة النفسي الشعور بالرضا وبالتالي

وأنيا تختمف باختبلف مستويات تحصيميم، وأن تعمم الميارات والعادات الدراسية المناسبة يساعد 

مع البرامج الدراسية، ويزيد من فيم الطمبة لما يقرؤون، ويقمل من قمق الدراسة  عمى التكيف

 المؤسسة التعميمية، ويغير من مصدر العزو لمنجاح أو فشل ؼف واالغتراب عن السمطة

 .(517: 2011غنيمات وعميمات،) األكاديميين

: الميارات الدراسية األساسية_ 3

: إدارة الوقت_ 1_3

يعتبر الوقت من أحد أىم فنون الحياة، حيث أن إدارتو وتنظيمو وحسن استغبللو أىم فن     

 ىذه البسيطة، وىو يعد من أحد ميارات الفطنة ػيجب أن يتقنو كل كائن بشرؼ يعيش عل

ن إدارة الوقت تعد من أحد أىم إ ذلك فػوالذكاء في التعامل مع الساعة وعقاربيا، وعبلوة عل

. (19: 2018عويني،)مفاتيح النجاح في الدراسة 
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 :تنظيمو  الوقت وإدارةأىمية _ 1_1_3

خبلل معرفة   التقدم الحضارؼ لمدول وذلك منػمن المعموم أن الوقت يستخدم كمقياس لمد    

 الجيدة لموقت في النقاط اإلدارةاتجاىات شعبيا وتقديره ألىمية الوقت، ويمكن معرفة أىمية 

 :التالية

 الوصول إلى األىداف إلى الوقت من الموارد واإلمكانيات النادرة التي يؤدػ استخداميا بكفاءة _

  .العامة والخاصة

 .الوقت لو تكمفة يمكن حسابيا عمى أساس أجر الدقيقة الواحدة _

 .فات يمكن تخزينو أو ادخاره، بل ال يمكن تعويضو إذا ما الوقت ال _

 .من يسيء استخدام وقتو ييدر وقت اآلخرين أيضا _

 .يحتوػ عمى أكثر من أربع وعشرين ساعة يمكن الزيادة فيو، فاليوم ال  محدد الشيءالوقت  _

 .(61: 2008العظيم،عبد ) ينتظر أحد فإما أن ندعو يمر أو نستخدم كل دقيقة فيو الوقت ال _

: مزايا تنظيم الوقت_ 2_1_3

 : عدد من المزايا ىيإلى( 23: 2008)العظيم عبد حمدؼ عبد هللا ويشير     

  .تحسين وزيادة فاعمية المذاكرة بما يحقق أفضل النتائج _

تقميل عناصر اإلجياد والتعب، بالبعد عن األشياء التافية، والتركيز عمى الميم من المواد  _

 .حسب الخطة الموضوعة

 .تعويد الطبلب عمى التركيز عمى النتائج واألىداف، وليس عمى اإلجراءات _

 .نسبيا خبلل العام الدراسي ووخره اتساع دائرة االنجازات بدرجة أكبر _

اتاحة الفرصة لتنمية القدرات االبتكارية واإلبداعية عند الطبلب من خبلل توفير وقت مناسب  _

 .لمزاولة اليوايات واألنشطة المتعددة
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 .زيادة مستوػ الحفع والتحصيل واالستيعاب _

 .  وقت مناسب لممذاكرةػإتاحة الفرصة لمطبلب لمحصول عل _

 :مضيعات الوقت_ 3_1_3

يعد مفيوم مضيعات الوقت مفيوما دينامكيا متغيرا بتغير الزمان والمكان واألشخاص، وىو     

 عمل ال عبارة عن استخدام الوقت بطريقة غير مبلئمة، أو نشاط يأخذ وقتا غير ضرورؼ، أو

يعطي مردودا يتناسب والوقت المبذول من أجمو، فكل وقت ضائع ىو توظيف غير مبلئم والوقت 

 من يضيعو، وسبب ىذا الضياع أنت أو وخر أو أنتما معا، لذا ػيضيع وحده بل يحتاج إل ال

مكانياتو وأفكاره ػن إدارة الوقت مفتاحيا إدارة الذات وتعني القدرة علإف  استغبلل الفرد لمياراتو وا 

ومشاعره، وتوظيفيا بشكل فعال لتحقيق أىدافو، وتعرف مضيعات الوقت بأنيا عوامل تسرق 

 بالنسبة إلينا دون أن تقابميا منفعة، ػالوقت، فتباعد بيننا وبين انجاز ميام وأىداف ليا قيمة أعل

: يمى أو عائد يناسب ما أنفق فييا من وقت وتتمثل ىذه المضيعات فيما

 .عدم وجود أىداف أو خطط يومية _

 .عدم وجود أولويات _

 .عدم وجود مواعيد محددة إلنياء الميام _

 . وقت واحدكثيرة فيالقيام بأعمال  _

 .الفوضى وضعف االنضباط الذاتي _

 .االىتمام بالتفاصيل الصغيرة _

 .(240_239 :2014الرحيمي والمارديني، ) تقديرات غير واقعية لوقت_ 
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: كيف تسيطر عمى مضيعات الوقت_ 4_1_3

 تكثر عندك مع بيان أنواعيا وتقسيماتيا والمعمومات الميمة ؼجمع البيانات عن المضيعات الت _

 .عنيا

 .حدد سبب مضيع الوقت ىل ىو منك أو من غيرك أو من المكان أو من وقت الموعد_ 

 .ضع عددا من الحمول لكل مضيع من مضيعات الوقت ثم اختر أنسبيا _

زالتو بالكمية، ألن بعض ؼالسيطرة عمى مضيعات الوقت ال تعن _  بالضرورة إلغاء ىذا المضيع وا 

ستغنى عنو اإلنسان، لكن المقصود ىو االقتصاد فييا بحيث  ؼىذه المضيعات أمر ضرورؼ ال

 .(32 :ول سيف، بدون سنة) التجاوز حدودىا المعقولة

: أنواع تسجيل الوقت_ 5_1_3

يركز فيو عمى الوقت بالتحديد ونوع النشاط مع ترتيب األنشطة في : السجل اليومي لموقت_ أ

 .األىمية

يركز فيو عمى الوقت ابتداء، وانتياء، والتاريخ، والمكان، وكيفية قضاء  :السجل الليرر _ ب

 .النشاط منفردا أو في جماعة ثم نوع النشاط وأىميتو

يذكر فيو نوع النشاط ومجموع الوقت المخصص لو من السنة مع  :سجل ممخص الوقت_ ج

   ذكر النسبة المئوية المخصصة لو من الوقت مع تصحيح النسبة، إذا تبين أنو يستحق أكثر 

 .(24:ول سيف، بدون سنة) أو أقل

: ميارة تحديد األىداف واألولويات_ 2_3

لى أن إستراتيجية تحديد أىداف قصيرة األمد، أفضل من تحديد أىداف عامة إيشير كوتريل     
أو طويمة األمد لعممية المراجعة وتحقيق اليدف يتحكم فيو العديد من المتغيرات غير إمكان 
تحقيقو، فالوقت والمعينات الخارجية واألحداث الطارئة وغيرىا من األمور التى قد تقيد ذلك 

: يمى التحقيق أو تيسره، ومن االستراتيجيات المقترحة لميارة تحديد األىداف ما
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: حدد لنفسك أىدافا قصيرة األمد_ 1_2_3
ن األىداف قصيرة األمد تشعر من يقبل عمى تحقيقيا بأنو يستطيع تحقيقيا، واليقف احيث     

األمر عند ذلك بل إن تمك األىداف قصيرة األمد يمكن تقسيميا إلى أىداف أصغر أصغر، مع 
تحديد كم وبداية ونياية الوقت الذؼ يسمح بانجازىا، مع ضرورة االلتزام بتحديد الوقت المفترض 

ن لم يتم تحقيق تمك األىداف يجب االستمرار حتى اكتمال تحقيقيا إلتحقيقيا قدر اإلمكان، ف
نما األىم ىو تحقيق األىداف، ويوضح الشكل التالي تمك احيث  ن الميم ليس ىو الوقت، وا 

   (21 : 2006رزق،): االستراتيجية
 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 إستراتيجية تحديد األىداف وتجزئتيا من أىداف طويمة األمد الى قصيرة :(01)اللكل رقم

  .األمد

هدف طويل األمد     

  مراجعة فصل دراسي

 

قراءة 1هدف قصير األمد

 الموضوع األول

 2هدف قصير األمد 

 قراءة الموضوع الثاني

 3هدف قصير األمد 

قراءة الموضوع الثالث 

 الثالث

    عمل مالحظات 

 الصفحات العشر األولى

    عمل مالحظات 

 الصفحات العشر الثانية

    عمل مالحظات 

 الصفحات العشر الثالثة
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أن الميام التي تقسم إلى أىداف  (22 :2006رزق،)الوارد في  (1999)ويرػ كوتريل     

: قصيرة المدػ يجب أن تتسم بالخصائص التالية

أؼ وجود ارتباط واضح بين أجزاء تمك الميام مثل عمل المشروعات أو مراجعة  :التكامل_ أ

 .موضوع ما

 . حيث يكون لؤلىداف قصيرة المدػ معنى ويمكن تحقيقيا:الواقعية_ ب

 .ا تتناول بالضبط من ميامملكي يتضح لكم  :النوعية والتحديد_ ج

 .كتحديد عدد من الصفحات لقراءتيا أو كتابة جزء محدد منيا :قابمية القياس_ د

لطوارغ اأؼ عدم وجود الحتمية فى التنفيذ، كي تستطيع تضمين وقتك جزءا من  :المرونة_ ه

. واألحداث المفاجئة، فتكون قادرا عمى تغيير وتنظيم وقتك، وأحداث التغيرات في الميام

: ترتيب الميام وفق أولوياتيا أو أىميتيا_ 2_2_3

 أكثر مساعدة أال ػلبلحتفاظ بالميام األكثر أىمية في الذىن، فباالمكان استخدام وسيمة أخر    

 ػوىي قائمة الميام ذات األولية واألكثر أىمية، واليدف األوحد منيا ىو مساعدة الطبلب عل

 .(146_145 :2011فراؼ،) ترتيب مياميم وفق أىميتيا

  .(159 :2011فراؼ،) ترتيب الميام وفقا ألولويتيا: (01) جدول رقمال_ 

الميام ذات األولوية ىذا األسبوع 

 ..../....الي.../...من

 درجة األولوية الجدول
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 :جدول المذاكرة_ 3_2_3

إن الحياة بالنسبة لمطالب سواء المتفرغ أو غير المتفرغ ىي حياة مركبة، ووجود جداول     

تنظيمية أمر ضرورؼ، ولكن تذكر يجب عميك إنشاء جدول يكون أداة مساعدة لك، وليس جبلدا 

مسمطا عميك، فاألداة الجيدة سيتم استخداميا مرات ومرات واألداة الصارمة سيتم إسقاطيا 

يعوق مسار حياتك وأن يتسم بالمرونة فبليشعر من  ونسيانيا، ومن سمات الجدول الجيد أال

 .(105: 2008بول،) يستخدمو أنو سيفشل اذا لم يستطع أن يحقق أحد بنوده

 .نموذج لجدول المذاكرة األسبوعي: (02) جدول رقمال_ 

  األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

اذا لم تكن ىناك واجبات 
منزلية فستستغل تمك الفترة 
في مراجعة مادة اضافية أو 

تستكمل مادة لم يكف 
 الوقت المحدد لمراجعتيا

     05:00 

05:50 

     06:00 

07:30 

     18:00 

18:50 

     19:00 

19:50 

      20:00 

      

     20:50 

     21:00 

21:50 
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 . نموذج لجدول المذاكرة ليوم العطمة األسبوعية:(03) جدول رقم ال_

انجاز الواجبات المنزلية أو  مالحظات

 مراجعة مادة معينة

 ثالثة ىساعتان إل )صباحا

 ( األقلىعل

التنسي راحة بين كل ساعة 

  د10 أو 5لمدة 

  العصرػلإظيرا  راحة

ماتراه أولي ) مراجعة حرة

تحضير لؤلسبوع  (لممراجعة

 القادم

مساء 

 22:00ػل إ18:00  

 (42: 2016بن سعدة وحميدات، )

 : التذكر_ 3_3

 عمميات الحفع والتعرف واالسترجاع، وقد كان ينظر إلى التعمم قديما ؼتتمثل عممية التذكر ف    

 العمميات العرفانية التي يقوم بيا ؼعمى أنو عممية تذكر لممعمومات فقط، ولمتذكر دور ىام ف

 ىيرمان ؼاإلنسان العتماد كثير منيا عمى عممية التذكر وترجع دراسات التذكر إلى عيد األلمان

 نشر فى مؤلفاتو عددا من التجارب النفسية التي تتناول موضوعات ؼالذ( 1988 )أبنجياوس

 .(89: 2009أبو النصر،) الحفع والتذكر والتعمم، وأول ىذه المؤلفات كتابو عن الذاكرة
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 : المبادئ اإلحدى علر لتنمية القدرة عمى التذكر_ 1_3_3

: في (36_35: 2001) ولينمادلين تحددىا     

 .من السيل تذكر األشياء التي تثير اىتمامك :االىتمام_ 

 .اختر المواضيع ذات الفائدة وركز انتباىك عمييا :االنتقاء_ 

 .أعر االنتباه الواجب لماتريد أن تتذكره :االنتباه_ 

 .كمما كان فيمك لممعارف الجديدة أفضل، كان تذكرىا أسيل :الفيم_ 

نستطيع أن نجبر أنسفنا عمى التذكر، وكمما زاد عزمنا عمى التذكر، كان استدعاء  :نية التذكر_ 

 .المعمومة أسيل

التغير العقمي االيجابي، تصور نفسك أنك تتذكر، ثق أنك ستكون قادرا عمى تذكر  :الثقة_ 

 .ماتريد

 .التسمح لذاتك بأن تعيق تذكرك لمعمومة تحتاج تذكرىا :التأثير في الذات_ 

 .اربط بين العناصر المعرفية المختمفة من أجل ذاكرة أفضل :االرتباط_ 

كمما كانت تجربتك حول موضوع ما أكبر، كان من األسيل تذكر المعمومة  :خمفية التجربة_ 

 .الجديدة

 .قم بتصنيف المعمومات في مجموعات مقسمة منطقيا :التنظيم_ 

كمما زادت ممارستك ألساليب  :ممارسة استخدام وسائل حديثة لتعمم تنمية القدرة عمى التذكر_ 

  .التذكر، أصبحت ذاكرتك أفضل
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: مراحل عممية التذكر_ 2_3_3

أبو )ثبلثة مراحل تمر بيا عممية التذكر الواردة في ػ لإوتشير ليمى دمحم صبلح مازن     

 .(91 : 2009النصر،

 .التسجيل المختص باإلحساس_ أ

 .التذكر قصير األجل _ب

 .التذكر طويل األجل _ج

فالتسجيل المختص باإلحساس  والفرق الرئيسي بين ىذه المراحل ىو طول لموقت المستغرق،    

 .يستمر جزء من الثانية، ومن الصعب تصور مدػ ىذا الوقت

والتذكر قصير األجل ومدتو تصل إلى ثواني قميمة، بينما التذكر طويل األجل يمكن أن     

 .يستمر مدػ الحياة

: بعض استراتيجيات التذكر_ 3_3_3

 ؼوتقوم ىذه اإلستراتيجية عمى أخذ الحرف األول من كل كممة ف : الحرف األولاستراتيجية_ أ

قائمة المفردات أو الجمل المراد تذكرىا ومحاولة بناء كممة أو جممة ليا معنى أو داللة لدػ 

الطالب من خبلل الحرف األول مستيدفا تسييل استرجاعيا وتعد ىذه اإلستراتيجية األكثر 

لو كان لديك صديق في الصف الدراسي  :استخداما في أيامنا الحالية، موضحة بالمثال التالي

نك تتمكن من ذلك إذا إاسمو الكامل تحسين فالح أحمد حبيب ورغبت في تذكر اسمو بالكامل، ف

تذكرت الحرف األول من كل اسم مشكبل من ىذه الحروف كممة واحدة، وبيذا تكون كممة  ما

 .تفاح ىي الكممة المناسبة لتذكر االسم كامبل
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تقوم ىذه اإلستراتيجية عمى تجميع عدد من األحرف أو األرقام أو  :استراتيجية التجميع_ ب

 ؼ معنى وفؼ نظام ذؼ وحدات صغيرة يسيل تذكرىا، حيث يضع الطالب المعمومات فؼالرموز ف

نيم يفقدون إف لى تذكر األشياء المنظمة والمتناغمة وبدون ىذه التنظيمات،إالغالب يميل الطالب 

الكثير من أجزاء المعمومات الضرورية لدييم والمتعمقة بحياتيم اليومية والدراسية، ومن خبلل 

تطبيق ىذه اإلستراتيجية، فإنيم يستفيدون منيا في زيادة فى زيادة قدراتيم عمى حفع األرقام 

 ثم التواريخ اليامة لدييم، أو الحروف اليجائية، وغيرىا من الميام األخرػ  ليواتف أصدقائيم،

 .(462: 2016يعقوب،)

 : التنظيماستراتيجية_ ج

كأن  يقصد بإستراتيجية التنظيم محاولة إيجاد أو اشتقاق تنظيم أو ترتيب لممادة المتعممة،    

نوجد أسس مشتركة لموحدات الصغيرة في المادة تحت مظمة وحدات أكبر أؼ محاولة تنظيم 

 األخضر،)، مثبلػوحدات المادة األقل عمومية داخل وحدات أكثر عمومية أو ذات رتب أعل

كميا  (وبرتقال ومشمش، خوخ،)  فئة األلوان، كذلكػلإكميا تنتمي  (واألزرق  واألحمر،

 تنظيم المادة المتعممة في تكوين ىرمي، والتكوين ػوىكذا ومن األساليب الفعالة األخر.....فواكو

اليرمي ىو تنظيم يتم ترتيب الفقرات من خبللو في شكل سمسمة من الفئات حيث تكون الفئات 

األكثر عمومية في القمة ثم الفئات األقل عمومية ثم الفئات النوعية، ويؤدؼ تنظيم المفاىيم 

: 2012الثبيتي، )  تيسير تعمميا واالحتفاظ بيا ومن ثم تذكرىاػلإليا والمتعممة واشتقاق أط

58). 
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: ميارة التركيز_ 4_3

 أال يفكر اإلنسان إال في شيء واحد يستحوذ عمى ؼالتركيز ىو أقصى درجات االنتباه ويعن    

 االنتقال من نقطة إلى أخرػ، وعدم االنتقال ؼفكرة بشكل كامل، ويتطمب التركيز عدم السرعة ف

         إلى التشويش أو التشتتؼواستبعاد العوامل األخرػ التي قد تؤد لى وخر،إمن إحساس 

 .(72: 2009أبو النصر، ) أو اإلبيار أو التأثير التي يمكن أن تخرج اإلنسان من تركيزه

 من البيئة ؼمايأت :يأتي التشتت في ثبلثة أشكال  (77_76 :2008) حسب كيفن بول    

الخارجية، وما يأتي من داخمك أنت، وما ينتج عن عدم وجود فكرة واضحة لديك عما مفترض أن 

: تقوم بو

إن العوامل الموجودة في بيئتك الخارجية مثل الضوضاء،  :عوامل التلتت الخارجية_ 1_4_3

واألشياء المعتادة التي تحيط بك يمكنيا أن تصبح عوامل تشتت  واإلضاءة، ونوعية اليواء،

: خطيرة ونذكر البعض منيا

 .الضوضاء اآلتية من الشارع_ 

 .الموسيقى _

 .ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضيا الشديد _

 .التميفزيون  _

 .المحادثات التي تدور بالقرب منك _

 .مقاطعة األصدقاء أثناء عممك _
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 :عوامل التلتت الداخمية_ 2_4_3

 .نقص عدد ساعات النوم _

 .سوء التغذية _

 .نقص التمرينات الرياضية _

 .المرض _

 .اإلصابات الجسدية _

وغالبا ماتكون عوامل التشتت الداخمية ليا عبلقة بالضغط العصبي وتعود في األصل ألسباب  _

 .(بعضيا كبير، والبعض اآلخر طفيف) انفعالية

 .وجود مشاكل في عبلقاتك _

 .وجود خبلف في العائمة أو بين األصدقاء _

 .القمق بخصوص المال _

  .القمق بخصوص المناىج الدراسية األخرػ والعمل الذؼ تتطمبو _

تممك   في بعض األحيان يصعب التركيز ألنك ال:االفتقار إلى التركيز أو األىداف_ 3_4_3

نك تفضل القيام أحيث  ؟.....لمذا أقوم بفعل كل ىذا بنفسي) إجابة شافية مؤكدة لمسؤال المزعج،

عوضا من أداء الواجب المدرسي الذؼ .... بأشياء أخرػ مثل مشاىدة التمفزيون، قراءة مجمة

 .يجب عميك انجازه، ولكن غالبا يكون ىذا من أعراض عدم وجود ىدف واضح لديك

 

 

 

 



38 
 

:  استخدام ميارة التركيزىالتدرب عل_ 4_4_3

 اعزل نفسك وتخمص من مسببات التشتت، أوقف عمل أجيزة التمفاز :ىالخطوة األول_ 1

 .والمذياع

    ن الميمة التي أثبتت نجاعتيا، ىي أن تقرأ إاختر لنفسك ميمة سيمة،  :الخطوة الثانية_ 2

ن إ، (نني جيد في التركيزأ) أو تكتب أو تقول بصوت مرتفع لمدة خمس دقائق جممة قصيرة وىي

 .ػتكرار الجممة السابقة مرات ومرات، لو قيمة مزدوجة ألنو يفيد في تأكيد المعن

اضبط ساعة المنبو بحيث ينطمق جرسيا في خبلل خمس دقائق، أوكل  :الخطوة الثالثة_ 3

 .(39_38: 2010ىورن ،)، ( نني سأقرأ، أو أكتب، أو أقولأ) لعقمك الميمة المطموبة منو وىي

 إلى وقف التفكير، ثم عد ػذا شغمت بأمر وخر أثناء التركيز، تدرب علإ :الخطوة الرابعة_ 4

ميمتك األصمية بتركيز أعظم، وكن صبورا ومثابرا، الترتبك وال تنسى نفسك بسبب انشغال عقمك 

، ألن ىذا الفعل يعتبر في حد ذاتو تشتتا  ػبأمور أخر

 ػلإ رػ  مشاريعك اليومية، تقدم اآلن خطوة أخػطبق تمرين التركيز عل :الخطوة الخامسة_ 5

 قائمة بأمور ػ التركيز علػ، تدرب عل(نني جيد في التركيزإ) األمام، فبدال من تكرار جممة

صدار أمر محدد لعقمك مع إ ػلإ ؼستقوم بيا في اليوم التالي، وييدف ىذا التمرين بشكل رئيس

 ىذه الميمة بدون السماح لعناصر ػااللتزام بموعد زمني معين لتنفيذ األمر، ثم تركيز عقمك عل

   (.41_40: 2010 ىورن،) التشتت لمتأثير عميك

ن تعمم إذ اليوجد دواء سحرؼ يمنحك التركيز الفورؼ، إيجب عميك أن التتوقع نتائج فورية،  _

 .(42 :2010ىورن،)  وقت، ويتطمب كذلك المثابرةػلإأؼ ميارة يحتاج 
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  :تدوين المالحظات_ 5_3

ن اكتساب الشخص ميارات عممية تدوين إيجابية، إتتميز بنقاط  إن طريقة تدوين المبلحظات

المبلحظات أثناء االستماع لآلخرين أو عند قراءة مادة مكتوبة، يؤدػ إلى استيعاب المعمومات 

ن تدوين المبلحظات قد يتمخض عنو مراجعة ىذه المبلحظات إواالحتفاظ بيا مدة أكبر، كذلك ف

 .(73: 2009أبو النصر،) مما قد يحسن من عممية استيعاب واستدعاء ىذه المبلحظات المدونة

: قواعد أساسية في تدوين المالحظات_ 1_5_3

( 2007) وػ قواعد أساسية في تدوين المبلحظات وقد وردت في ند (1982)وضعت تريمان     

: وىي

 الطالب بل ومن غير ػنو من الصعب علإبسبب غزارة المعمومات وتنوعيا، ف :االنتقاء_ أ

المجدؼ أن يقرأ جميع ىذه المعمومات، فبلبد من أن ينتقي من بين ىذه المعمومات مراعيا أىمية 

المعمومات، وصمة المعمومات المنتقاة بالمقرر أو الموضوع الدراسي، وحداثة المعمومات، وكذلك 

 .حجم المعمومات

أؼ عدم اإلفراط أو التفريط، ويجب اتخاذ قرار بما ىو ميم وترك الباقي غير  :التكثيف_ ب

 .الميم، ألنو كمما صغر حجم المعمومات زادت القدرة عمى حفظيا واستدعائيا عند الحاجة

من المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة في تدوين مبلحظاتيم، الفوضى وعدم  :التنظيم_ ج

التنظيم، حيث نجد أن بعضيم يقومون بتسجيل مبلحظاتيم بطريقة مبعثرة، وعندما يقترب 

 بعضيم أين وضع ىذه المبلحظات، فيجب أن يستخدم ػاالمتحان، نجدىم يبحثون عنيا وقد ينس

نظام خاص بو لتنظيم ماتم تدوينو، وىذا ما أكده عميو عمماء الجشتالت وعدوه أحد القوانين 

 .الميمة في عممية اإلدراك
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أن يفقد الطالب مبلحظاتو أسوأ بكثير من أن اليكتب ىذه المبلحظات،  :الحفظ في ممفات_ د

 مايحتاجو منيا بكل سيولة ػلإ الرجوع ػوتكمن فائدة أرشفة المبلحظات في أنيا تساعده عل

 (.33: 2010 القصابي،) ويسر، مما يوفر الجيد والوقت

: ميارة المراجعة_ 6_3

لماما كبيرا والمراجعة ىي إواإللمام بيا  ن المراجعة تأتي بعد استذكار جيد واستيعاب لممادة    إ

 .(143: 2008، العظيمعبد )  المادة مرور الكرامػالمرور عل

 :أىمية المراجعة_ 1_6_3

 أىمية ىذا الشيء ػذا تعرف عل إالإ فعل شيء أيا كان ػيمكن لمطالب أن يقدم عل ال    

: يمي خاصة بالنسبة لو، وتكمن أىمية المراجعة فيما

 فوائد ػن الطبلب يقتصدون الكثير من الجيد والوقت، ويحصمون علإعند القيام بالمراجعة ف _

: كثيرة من أىميا

 .تثبيت المعمومات التي سبق مذاكرتيا _أ

 .سيولة استدعاء تمك المعمومات عند السؤال عنيا _ب

 األسئمة التي ػوىذه الفوائد يمكن تقديرىا عند اقتراب االمتحانات، وعند محاولة اإلجابة عل    

.  تشغيل العقلػتربط أجزاء المقرر، والتي تحتاج إل

أن مراجعة الدروس السابقة بانتظام، يساعد الطبلب ، ومن األمور التي تبين أىمية المراجعة    

 فيم مايستجد منيا فيما كامبل أثناء شرح المدرس، وبالتالي يستطيع الطبلب استذكار ػعل

 تنظيم أوقات ػ حيث يساعد الطبلب علػدروسيم في أقل وقت ممكن، وذلك لو فائدتو الكبر

 (.143: 2008عبد العظيم، ) صحيحة عممية استذكارىم بطريقة
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 :نصائح ليمة االختبار _2_6_3

ىذه الميمة من الميالي الميمة في حياة الطالب والتي قد تكون معيار يحكم عمى طبيعة     

الطالب ونتائجو في االختبار نفسو وتنبأ بطبيعة شخصيتو في المستقبل ىو ادارػ ناجح أم غير 

 .ذلك

 : أنو من الميم أن تراعي (74: 2008صبلحات، ) ونقبل عن    

عدم تركيز الدراسة وزيادتيا في ىذه الميمة فيي لممراجعة ألن الدراسة المكثفة ستولد الضغط  _

 .والتوتر والذؼ سيزيد النسيان

 .النفس قيل في الثقة بالقدرة و تذكر ما _

تنام بطريقة غير معتاد عمييا فبل تقمل ساعات النوم أو تحذفيا كما يفعل البعض ألنو  النوم ال _

كما طرحنا سابقا أن قمة النوم في البيت زيادة السموم عمى الدماغ، سوف تعوضيا ولكن 

.... متى

أما عن شرب القيوة والشاؼ فبل داعي لتناوليا لزيادة مدة الدراسة، ثق تماما أن لجسمك طاقة  _

إذا نفذت من الصعب أن تزيدىا المنبيات وحتى لو استطعت االستيقاظ فكيف ستقدم االمتحان 

 .بتركيز

 .تحاول تناول وجبة تعكر لك صفوك أو ترىقك وال تنسى تناول الفطور الخفيف ال _

 :scorerالمراجعة  استراتيجية_ 3_6_3

 فاكتبيا عمى بطاقة لممراجعة االستراتيجيةلكي التنسى ىذه الطريقة فننصحك باستخدام ىذه     

:  الطريق اقرأىا مرات عدة وىيؼأو رمزىا وخذىا معك وف، scorerممونة 

Shedle your time  رتب الزمن المناسب لكل ميمة في االختبار. 

Clue words ضع خط تحت الكممات الميمة في التعميمات أو األسئمة. 
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Omitt difficult question  أو +حذف األسئمة الصعبة بوضع+ +. 

Read carefully قراءة التعميمات واألسئمة التى تريد اإلجابة عنيا. 

Estimate your answer  قدر االجابة لؤلسئمة الصعبة التي التعرف إجابتيا

Review راجع االمتحان قبل تسميمو 

: ميارة القراءة وانتقاء األفكار الرئيسية_ 7_3

 حياة الفرد، فيي مفتاح الكتساب العموم والمعارف ؼتعد القراءة من أىم الميارات المكتسبة ف    

 تشكيل عقمو وصقل ؼالمتنوعة، ووسيمة اتصال لمتعمم ومصدر لمنمو المغوػ لمفرد، وعامل ميم ف

شباع حاجاتو، وتييئة الفرص المناسبة كي  شخصيتو وتقويتيا، وتوسيع مداركو ووفاقو وقدراتو، وا 

أن القراءة قبل أن تكون عممية فسيولوجية  (2010) يكتسب الخبرات المتعددة ويرػ عبد البارػ 

نيا ترتبط بالقدرة العامة لدػ القارغ واستعداده أو عقمية ىي عممية نفسية بالدرجة األولى، حيث أ

لى القراءة إلمقراءة ودافعيتو تجاه المادة المقروءة وغرضو من قراءة مادة معينة دون غيرىا وميمو 

 .(375: 2016خضير وأبو غزالة، ) في بعض المجاالت

: بعض استراتيجيات القراءة اللائعة_ 1_7_3

تتألف من خمس خطوات   ( 1946)في البداية   fracis robinson وصفياSQ3Rطريقة     

 surveyingالمسح  _

  questioning    توجيو األسئمة _

  reading القراءة _

 realating استرجاع _

 reviewing المراجعة _
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 Surveying (المسح)  ،القيام بمسح المقالة أو الفصل، الوقوف عن العنوان، الفقرات التمييدية

العناوين الفرعية والفقرات التمخيصية، البد من التوقف عند المعمومات التي تنقميا الصور وتتجو 

عن طبيعة المعمومات التي تحتوييا المقالة وكيفية ة ليذا المسح، يتكون لدػ الطمبة فكرة واضح

 .تنظيم ىذه المعمومات

Questionning (توجيو األسئمة) حالة وجود عناوين ؼصياغة أسئمة وتوجيييا لئلجابة عنيا وف 

لى سؤال، الغرض من توجيو األسئمة ىي إعطاء الطمبة غرضا إ ؼفرعية يحول كل عنوان فرع

 .محددا لمقراءة

 Reading (القراءة) قراءة الجزء األول في محاولة لئلجابة عن السؤال المطروح. 

Realating (استرجاع)  إعادة إجابة السؤال بطريقة جديدة من لغة الطالب بدون الرجوع إلى

 .النص، قد نمجأ إلى تكميف الطالب كتابة جوابو

Reviewing (المراجعة) إجابة السؤال المطروح البد من المراجعة لمحفاظ عمى ماتم تعممو 

   .(96_95 :2005عاشور ومقدادػ، )

: الخرائط الذىنية_ 8_3

إن الخرائط الذىنية أصبحت واسعة االستخدام في المجال التعميمي، لما ليا من خصائص     

مميزة، فيي تعرف المتعممين عناصر الموضوع المراد عرضو فيي طريقة رائعة تعتمد رسم كل 

ماتريده بورقة واحدة بشكل منظم، يتم فييا استبدال الكممات برسوم تدل عمييا بطريقة مختصرة 

 .(17: داود وسممان) وجميمة وسيمة التذكر
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: مميزات الخريطة الذىنية_ 1_8_3

عمى أن الخريطة الذىنية تتميز بقدرتيا السريعة  (2006)مع الرفاعى  (2007)اتفق ىبلل     

: في

 .ترتيب األفكار_ 

 .سرعة التعمم _

 .استرجاع المعمومات _

 :سبع مميزات تتميز بيا الخريطة الذىنية (2006)وأضاف نجيب الرفاعى    

 .القدرة عمى التذكر واسترجاع المعمومات_ 

 .استخدام أفضل لممخ _

 .إيجاد عبلقة بين المتغيرات والربط بينيا_ 

 .إيجاد الحمول لممشكبلت بصورة أسرع وأسيل _

 .تساعد عمى التفكير اإلبداعى _

 .(31_30: 2009وقاد،) ترسيخ التفكير اإليجابي البناء _

: خطوات رسم الخريطة الذىنية_ 2_8_3

: في سبع خطوات (2009)حددىا تونى بوزان     

ثني ورقة بيضاء من جميع جوانبيا، والبدء في منتصفيا، ألنو عند البدء فى المنتصف نعطى  _

 . جميع االتجاىات ويعبر عن نفسو بمزيد من الحرية والتمقائيةؼالحرية لمذىن ليتحرك ف

استخدام أحد األشكال أو إحدػ الصور لمتعبير عن الفكرة المركزية ألن الصورة أفضل من  _

ألف كممة، كما أنيا تساعد عمى استخدام الخيال والصورة المركزية تشكل إثارة أكبر وتجعمنا 

 .نحافع عمى مواصمة التركيز
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استخدام األلوان أثناء رسم خرائط العقل، ألن األلوان تعمل عمى إثارة الذىن مثل الصور، كما  _

داعى طاقة ىائمة، وباإلضافة ذلك ب القوة والحياة عمى خرائط الذىن وتمنح التفكير اإلؼأنيا تضف

 .ن استخدام األلوان أمر ممتعإف

 والثالث بفروع المستويين ؼوصل الفروع الرئيسة بالشكل المركزػ، ووصل فروع المستويين الثان _

ذا قمنا بالتوصيل بين الفروع، ؼ، ألن الذىن يعمل كما يعرف بطريقة الربط الذىنؼاألول والثان  وا 

فسوف نفيم الكثيرمن األمور ونتذكرىا بسيولة أكبر وىذه الطريقة تشبو إلى حد كبير الطريقة 

 . تتصل بيا فروع األشجارؼالطبيعية الت

أجمل الفروع تتخذ الشكل المنحنى بدال من الخطوط المستقيمة ألن االقتصار عمى الخطوط  _
المستقيمة وحدىا يصيب الذىن بالممل، أما الفروع المنحية والمترابطة، مثل فروع األشجار فيي 

 .أكثر جاذبية لمعين وأكثر إثارة النتباىيا
استخدام كممة رئيسة واحدة في كل سطر، ألن الكممة الرئيسة المفردة تمنح الخريطة الذىنية  _

المزيد من القوة والمرونة وعند استخدام كممة رئيسة واحدة تصبح كل كممة أكثر تحررا وأقدر عمى 
 .توليد أفكار وأساليب تفكير جديدة

 .(45-41: 2009بوزان، ) استخدام الصورة أثناء رسم الخريطة الذىنية أفضل من ألف كممة _
  :خالصةال_ 
ما سبق يتضح أنو يوجد مجموعة من  الميارات واالستراتيجيات المتنوعة  التي يمكن  من    

لمطبلب االعتماد عمييا في حل المشكبلت التي تواجييم أثناء المذاكرة وعمى الطالب اختيار 

. األنسب من بينيا، والوقت المناسب الستخداميا

 



 

 

 

 

 

ثالثالفصل ال  
 تفوق الدراسيال
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 :تمهيد _

 ؼقصر عمماء النفس يوما ف  مما الشك فيو أن تحقيق التفوق والنجاح ىدف كل الطالب، وما

 ؼالتأكيد عمى أىمية التفوق الدراسى، وتمثل ىذه الفئة من المتفوقين طاقة بشرية ليا دور فعال ف

ذا وجدت الرعاية واالىتمام قوة دافعة نحو تطوير المجتمع إتحمل المسؤوليات بل وتصبح 

 .والنيوض بو

: يمفهوم التفوق الدراس_ 1

 عمى تعريف واحد اال أنيم لم يتفقوإ مجال التفوق قد أولوه اىتماما، ؼبالرغم من أن الباحثين ف    

 ؼلى اختالف األطر النظرية التإيمكن األخذ بو، وىذا راجع لتعدد زوايا النظر لدييم، باإلضافة 

 تعريفو ألنو مفيوم ؼ تناولت التفوق واختمفت فتي منيا، ىناك العديد من الدراسات الاانطمقو

ؼ اضف الى الدراسيربطو بمستوػ التحصيل ، فيناك من يربطو بمستوػ الذكاء وىناك من ؼنسب

ذلك حالة الحطا وعدم الوضوح في استخدام الفاظ مختمفة لمداللة عمى لقدرة او االداء الغير 

 مبدع ،متميز،موىوب : العادؼ في مجال من المجاالت فقد جرت العادة عمى استخدام الفاظ مثل

 .(40: 2014و ونجن،ؼ عبد الياد). مبتكر بمعنى واحد او بمعان غير واضحة وغير محددة،

 :تعريف التفوق في ضوء مستوى الذكاء_ 2

 تعتمد عمى نسبة الذكاء أو النسبة المئوية لمقدرة العقمية ومستوػ ؼ التعريفات التؼوه    

 فأكثر لمقياس (120)التحصيل، مثال نقول أن الطالب المتفوق ىو من كانت نسبة ذكائو 

 من مجموع الطالب في المرحمة (15)ستانفورد بينيو لمذكاء، أو ىو كل من يقع ضمن أعمى 

 .ليياإ ؼ ينتمؼالعممية الت
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 ؼ المتفوق عقميا بأنو من يحصل عمى درجات ف(1925) تريمان ىذا المجال عرف ؼوف    

 ؼمن المجموعة الت%( 1)اختبار ستانفورد بينيو لمذكاء بحيث تضعو ىذه الدرجات ضمن أفضل 

 .ليياإ ؼينتم

 يتعمم بقدرة وسرعة تفوق ؼ الطفل المتفوق بأنو ذلك الطفل الذ(1931) وعرفت ىولينجورث    

 مجال الفنون كالموسيقى أو الرسم  ؼبقية األطفال، فقد يعبر عن ىذه القدرة الفائقة عمى التعمم ف

لى المجاالت الميكانيكية، وقد تكون فى مجال المجردات والتحصيل إوقد توجو ىذه القدرة 

 ؼ اتفقت مع تيرمان فؼلى اعتماد ىولنجورث عمى القدرة عمى التعمم، فوإ، وباإلضافة ؼاألكاديم

 التعرف عمى عينة البحث من  جانب، وأن المتفوقون عقميا ىم ؼأنيا استخدمت اختبار الذكاء ف

 .(26_25: 2011ماضى، )  من أفراد المجموعة من جانب آخر%( 1)أفضل 

: تعريف التفوق في ضوء مستوى التحصيل الدراسي_ 3

لى مستوػ إتعريفو لممتفوق ىو من وصل في أدائو  (1977) يقدم عبد السالم عبد الغفار     

 لمفرد ؼ والوظيفؼ تعبر عن المستوػ العقلؼأعمى من مستوػ العاديين في مجال من المجاالت الت

 .بشرط أن يكون ذلك المجال موضع تقدير الجماعة

عمى المستوػ التحصيمى حيث يعرف المتفوقين بأنيم من لدييم  (1964) ويؤكد دير    

عبد ) االستعداد األكاديمى عمى مستوػ مرتفع سواء عبر عن ىذا االستعداد أو كان اليزال كامنا

. (51_50: 1977الغفار، 

بانو ذلك المتعمم الذؼ حصل عمى مجموع درجات تؤىمو الن يقع  (1980)ويعرفو محمود عطا

 (65 :2012،ابراىيم)ضمن الربع االعمى من فصمو
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الشخص المتفوق بأنو من استطاع  N.SS.Eوعرفت الجمعية الوطنية لدراسة التربية بأمريكا     

  تقدرىا الجماعةؼ أؼ مجال من المجاالت التؼأن يحصل باستمرار تحصيال مرموقا أو فائقا ف

. (32: 2002الزيات، )

و مما سبق يمكن تعريف التفوق بانو ارتفاع مستوػ التحصيل الدراسي لمتمميذ مقارنتا باقرانو من 

 نفس السن والمستوػ الدراسي وتمتعو بمستوػ ذكاء عال

 :الدراسي  أكاا التفوق _ 4

 تصنيفا سداسيا ألشكال التفوق وقد يكون أكثر فائدة ألغراض ؼاستخدم مكتب التربية األمريك    

 وردت لدػ ؼ الطمبة المتفوقين ويشمل جميع الفئات التؼتطوير البرامج األىمية إلعداد معمم

 :فيرنون ورفاقو وىي

 :(الذكاء العام)التفوق في مجاا القدرة العقمية العامة _ 1_4

صحاب ىذا النوع باستنباط األشياء المجردة، معالجة المعمومات بطريقة معقدة، أيتصف     

المالحظة الدقيقة، استثارة األفكار الجديدة، االستمتاع بالفرضيات، التعمم بسرعة، واستخدام 

 .البحث المفردات العميقة، المبادرة واالىتمام و

: التفوق في مجاا االستعدادات األكاديمية الخاصة_ 2_4

التذكر، اكتساب ميارات معرفية، القراءة بتوسع،  صحاب ىذا النوع باالستيعاب وأيتصف     

 .النجاح بتفوق، السعي بحماس

:    و المنتجي مجاا التفكير اإلبداعيالتفوق ف_ 3_4

دراك المشكمة، سرعة البدييو، إصحاب ىذا النوع بالتفكير المستقل، األصالة، أيتصف     

 .االبتكار، االرتجال، عدم االكتراث باالختالف عن المجموعة
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: التفوق في مجاا القيادة_ 4_4

 القيام بالمسؤوليات، توقعات عالية من قبل الذات، الطالقة، ؼصحاب ىذا النوع بتولأيتصف     

التنبؤ بالنتائج والقرارات الصحيحة، نزعة نحو البناء، الثقة بالنفس، التنظيم، التقبل والمحبة من 

 .قبل الرفاق

 :التفوق في مجاا الفنون البصرية_ 5_4

صحاب ىذا النوع بحس واضح لمعالقات المكانية، قدرة غير عادية في التعبير عن أيتصف     

 .النفس من خالل الفن، تآزر حركى، الرغبة في االنتاج

: التفوق في مجاا القدرة الحركية_ 6_4

 من خالل األنشطة، االستمتاع بالمشاركة، الدقة البالغة ؼصحاب ىذا النوع بالتحدأيتصف     

القمش، ) في الحركة، البروز في الميارات الحركية، التنافس الجيد، مستوػ عال من الدقة

2010 :116_117) .

 :دراسياخصائص الطالب المتفوق  _5

 اىتم بيا الكثير من ؼتعتبر خصائص المتفوقين من المحاور والموضوعات الرئيسة الت    

 الكشف عن المتفوقين وىذا من أجل التعرف عمى حاجاتيم ومن ثم ؼالمتخصصين والباحثين ف

 .(59: 2016، أمانييشة رع) تقديم الرعاية المناسبة ليم ومن أىم ىذه الخصائص

 :خصائص جسمية_ 1_5

 لممتفوقين أفضل ؼ لممتفوقين والحالة الصحية العامة ومعدل النمو العضلؼن التكوين الجسم إ

من العاديين وفي الغالب أطول من قرنائيم في السن وأحسن حالة صحية عامة وأكثر اىتماما 

 (11: 2005، ؼبخيت واليوسف)ؼ في الممبس النظيف الميندم المنظم المرتب في الشكل الخارج
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: خصائص عقمية_ 2_5

لى أنو يمكن تحديد الخصائص إ (1993)يشير كمال أبو سماحة ونبيل محفوظ روجيو الفرح     

: العقمية لممتفوقين في النقاط التالية

 .سريع التعمم والحفع والفيم وقوؼ الذاكرة ودائم التساؤل ومتفوق في التحصيل الدراسي _

 .قادر عمى المثابرة والتركيز واالنتباه والتفكير اليادف لفترات طويمة _

سريع االستجابة وحاضر البدييية، واسع األفق ويممك القدرة عمى التحميل واالستدالل، ويربط  _

 .بين الخبرات السابقة والالحقة

 . ينعكس في أسئمتو المتعددةؼ الذؼالعقل (ؼالعمم)محب لالستطالع والفضول  _

 والقدرة الفائقة عمى المالحظة والتذكر واليقظةوضوح التفكير ودقتو، وخصوبة الخيال  _

 .واالستيعاب

 . أحرزه في طفولتوؼمتوازن القوػ العقمية ويحافع في مجمل حياتو عمى التقدم الذ _

 .لى سن المدرسةإالموضوعية المجردة في التفكير، ويحاول أن يتعمم قبل أن يصل  _

مرن وقادر عمى تغيير الحالة الذىنية بتغيير المواقف والوعي باألخطاء وأوجو القصور في  _

 .نتاج نوعية جديدة من التفكير تمتاز باألصالة والجودةإالحمول التقميدية والقدرة عمى 

سيد ) يفضل الكالم المباشر عمى استعمال الرموز وحصيمتو المغوية واسعة وخصبة وثرية _

 .(76_75: ؼسميمان وغاز

 :خصائص انفعالية اجتماعية_ 3_5

 :قائمة بالخصائص االنفعالية االجتماعية المميزة لممتفوقين ومن بينيا(1992)وقد طورت كالرك

 .المثابرة عمى السموك الموجو لميدف أو النشاط _
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 .لى الوعيإ لم تصل ؼتراكم كمية كبيرة من المعمومات بشأن االنفعاالت الت_ 

 .حساسية غير عادية لتوقعات اآلخرين ومشارعيم _

 .وعي مرىف بالذات يصحبو شعور باالختالف عن اآلخرين_ 

 . والشعور بالرضا في مرحمة مبكرةؼنمو مصدر تحكم داخل_ 

لى سرعة الشعور باالحباط تجاه إ في أحيان كثيرة ؼآلخرين، تؤداتوقعات كبيرة من الذات و _

 .آلخرين والمواقفاالذات و

 .عمق العواطف واالنفعاالت وشدتيا بدرجة غير عادية _

 .لى تحقيق الذاتإدافعية عالية ناجمة عن حاجتيم  _

  فيما يتعمق بتصور المشكالت االجتماعية وحمولياؼ، واستعداد انفعالرفعيومقدرة معرفية  _

 .(158_157: 2005القريطي، )

 :خصائص تربوية_ 4_5

 : في مجموعة من السيمات كالتالي(284: 2002) صادقؼ ويسريةالشربيناورداىا زكريا 

 .يحبون المدرسة _

 . عمى األقرانا أو يتقدموايحبون أن يتعممو_ 

 .أصحاب حماس مرتفع لمتعمم ودافعية عالية لممدرسة _

 .لدييم اىتمامات متنوعة وفعالية أكثر في التعمم _

. اىات ايجابية نحو العمومجلدييم ات _
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: يالعوامل المؤثرة في التفوق الدراس_ 6

بعضيا خاص بالفرد ،ىناك الكثير من العوامل التي يمكن ان تؤثر في عممية التفوق الدراسي 

  :ومن ىذه العوامل،نفسو وبعضيا خاص بالبيئة التي يعيش في كنفيا 

 :عوامل خاصة بالفرد_ 1_6

وىي العوامل التي تخص الفرد ذاتو وتتمثل في تمك السيمات المزاجية والقدرات العقمية 

 :ومن ىذه العوامل،والخصائص الدافعة الالزمة لمتفوق 

 :الذكاء_ 1_1_6 

 أجريت في العالقة بين الذكاء والتفوق األكاديمى سواء في ؼأثبتت العديد من الدراسات الت    

انجمترا عمى يد سيرل بيرت، أو في أمريكا عمى يد بوند، وتيرمان، وغيرىما أن ىناك عالقة 

ارتباطية موجبة بين ىاذين المتغيرين، وعمى ذلك يمعب الذكاء دورا ىاما في عممية التفوق 

 .التحصيمى، بمعنى ضرورة توفير قدر مناسب من الذكاء لدػ األشخاص المرجو تفوقيم

 :القدرات_ 2_1_6

ماقيل عن الذكاء ينطبق عمى القدرات عمى اعتبار أن الذكاء ىو قدرة عامة أو ميميمنة،      

ولقد اتضح أن أكثر القدرات ارتباطا بالتحصيل في المرحمة الثانوية نتيجة بحوث عربية وأجنبية 

 . الكممات، وكذلك القدرة عمى االستدالل العامؼىي القدرة المغوية، والقدرة عمى فيم معان

 تساعده عمى استيعاب ؼلى بعض القدرات التإ عممية التحصيل ؼىذا مع احتياج المتفوق ف    

 مثل القدرة عمى التحميل، التركيب، المعالجة، المحاورة، النقد، التقييم :المادة العممية المتعممة

. (116_115: 1999عبد المطيف، )
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 :الدافعية_ 3_1_6

ؼ  قامت بمعالجة العالقة بين الدافعية والتحصيل والتفوق األكاديمؼىناك العديد من الدراسات الت 

حيث اثبتت ان االشخاص من ذوؼ الدافعية  (2005) وليامز وىولبين،ومن بينيا دراسة دوىاس

، واتفقت في مجموعيا عمى أن ىناك ارتباطا دال المرتفعة يكونون اكثر نجاحا في الدراسة

احصائيا وموجبا بين ىذين المتغيرين بمعنى أن فروق دافعية التحميل كانت لصالح الفئات 

 .المتفوقة أكاديميا

وىذا من شأنو أن يبين مدػ أىمية عممية اثارة دافعية المتعمم، نحو قدر أكبر من التحصيل     

 .وبالتالى مستوػ أعمى من التفوق والتميز

 :مستوى الطموح_ 4_1_6

يمكن تصور متعمم يتفوق دون مستوػ الئق من الطموح، وذلك ألن طموحو يمعب دورا  ال    

في الدفع نحو تحقيق المزيد من التحصيل والتفوق واالمتياز والتفرد، وىذا ماأثبتتو كثيرا من 

من بينيا دراسة ربال الدراسات المصرية، العربية، األجنبية بين التحصيل ومستوػ الطموح،

 .والتي توصموا من خالليا ان التحصيل الدراسي يتاثر بمستوػ الطموح ،(1985)واخرون 

 :االتجاهات االيجابية نحو المؤسسة التعميمية_ 5_1_6

أثبتت الكثير من الدراسات أن المتفوقين لدييم اتجاىات ايجابية نحو كل مايدور داخل     

: المؤسسة التعميمية التى يمتحقون بيا وتشمل

 .المدرسة أو المعيد أو الكمية بصفة عامة_ 

 .المناىج الدراسية والمقررات وكثافتيا وطبيعتيا _

 .المدرسين واألساليب التعميمية التى يتبعونيا في التمقين أو المحاضرة _



55 

 

 .الزمالء واألقران وشركاء الفصل الدراسي الواحد وكذلك األنشطة المدرسية _

: العادات االيجابية في االستذكار والتعمم_ 6_1_6

ىناك عدة عادات ايجابية ثبت ارتباطيا بارتفاع مستوػ التعمم، والتفوق وجودتو، من ىذه     

العادات أو العوامل ىو تعود المتفوق استخدام الطريقة الكمية في االستذكار بدال من الطريقة 

الجزئية، أيضا اعتياده االحتفاظ بمستوػ دافعية معين يجعمو يثابر ويتحمل مايكابده من مشاق، 

 حيث أفضل أنواع التعمم ىو القائم عمى العمل والنشاط والمجيود ؼكذلك عامل النشاط الذات

 .ؼالذات

 :الخبرة الأخصية_ 7_1_6

 التحصيل ؼ أثبتت العديد من الدراسات أن ىناك عالقة بين الخبرة الشخصية والتفوق ف    

 .(119_118: عبد المطيف) األكاديمى، بمعنى تميز فئة المتفوقبن بعامل الخبرة السابقة

: عوامل خاصة بالبيئة_ 2_6

:  اتجاه الوالدين نحو تحصيل األبناء_1_2_6

 أجريت نحو اتجاىات الوالدين بتحصيل األبناء من العوامل ؼأثبتت كثير من الدراسات الت    

 تؤثر في عممية التفوق ويتحدد ذلك بطبيعة تمك االتجاىات وفي دراسة قام بيا جارالند ؼالت

 والمنخفض، أسفرت النتائج عمى الخمفية ؼ إللقاء الضوء عمى ذوؼ التحصيل العال(1980)

دراك المدرسين لتمك القيم واالتجاىات والتوقعات وعوامل تأثير الوالدين، إوالقيم الوالدية و

. والمدرسين ليا حثيث األثر عمى تحصيل األبناء
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 :ياالقتصادي  الثقافيالمستوى االجتماع_ 2_2_6

وثقافيا واقتصاديا، وقد يبدو ىذا  لى مستويات مرتفعة اجتماعياإ معظم المتفوقين ينتمون     

 الثقافى المرتفع يؤثر في تكوين الشخصية العممية لألبناء كذلك الحال ؼمنطقيا ألن المناخ األسر

بالنسبة لمحالة االقتصادية التى تمكن من توفير االمكانات الضرورية لعممية التفوق الدراسي، 

 .وبالتالى يصدق ىذا عمى المكانة االجتماعية لألسرة

 (1964) قام بيا دوغالس تيلى جانب الدراسة الإأثبتتو دراسة ماك جيو ولويس  وىذا ما    

نماء القدرات العقمية وقد توصمت نتيجة إلى معرفة دور األسرة في إوكانت ىذه الدراسة تيدف 

 تربية الطفل تأثير أكبر بأربع مرات من تأثير ؼ فؼلى أن لنوعية االىتمام األبوإىذه الدراسة 

 . اختبارات الذكاءؼ يحصل عمييا األطفال فؼ تحسين الدرجات التؼالمدرسة ف

 :التدعيم من طرف اآلخرين_ 3_2_6

، وذلك عن ؼة زيادة التحصيل األكاديمؼ بدراسة عمى عمل(1976) قام كل من والكر وىوبز 

طريق تدعيم الممارسة األكاديمية المباشرة أو عن طريق االستجابات الغير أكاديمية المسيمة، 

ليو كل من كوب وىوبز من أن السموكيات المعززة ليا تأثير إواتفقت ىذه الدراسة مع ما توصل 

 .(139: 2007، و القمشالمعايطة)  والتفوق فيوؼميم وموجب عمى عممية التحصيل األكاديم

 :يالتعجيل الدراس_ 4_2_6

 فترة زمنية ؼويقصد بو السماح لمتمميذ بأن يدرس المادة الدراسية المخصصة لصف معين ف    

: أقل من المعتاد، ويمكن أن يتخذ التعجيل صورا كثيرة منيا
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لى صفوف أعمى إقبول التالميذ فى سن مبكرة بالمدرسة االبتدائية أو الجامعة، ومنيا النقل     

 زمن أقل، ومنيا تركيز التعميم بحيث يكمل التمميذ المتفوق عمل صفين دراسيين فى سنة ؼف

. دراسية طويمة

 :استراتيجيات التعمم_ 5_2_6

لى فئتين في ضوء االندماج إيقترح كل من خان ووينر تصنيف االستراتيجيات التعممية      

 من جانب المتعمم في االستراتيجية، فمن الواضح أن التمميذ يكون مشاركا ؼ أو السمبؼاإليجاب

 .سمبيا دون أدنى بادرة لإلندماج في استراتيجيات مثل التسجيالت، واإلذاعة

 : جو حجرة الدراسة_ 6_2_6

المؤسسة التعميمية سواء أكانت مدرسة، أم جامعة ليست مكانا يتم فيو تعمم الميارات     

، نما ىي مجتمع مصغر يتفاعل فيو األعضاء، ويؤثر بعضيم في بعضيم اآلخرإاألكاديمية و

:  منياؼولقد درس عدد من الباحثين أجواء الفصول الدراسية، وأمكن تمييز اآلت

 في ؼحول التمميذ، والجو التسمط الجو المتمركز حول المدرس، في مقابل الجو المتمركز    

 في مقابل الجو ؼ، والجو السيادؼ، الجو المقيد في مقابل الجو التسامحؼمقابل الجو الديمقراط

 .ؼالتكامل

وتؤكد نتائج بعض البحوث أن استجابة التالميذ لممعممين تكون أكثر ايجابية في الفصول     

. (125_124، 1990عبد المطيف، ) المتمركزة حول التمميذ

 :رعاية الطمبة المتفوقين دراسيا_ 7

الخاصة بيم ػ أىمية االكتشاف المبكر لممتفوقين لتقديم الرعاية إلأكدت الكثير من الدراسات     

 ؼأن الرعاية المبكرة تسيم بشكل أفضل ف shore and friedman ,2000 , diaz,1998  فقد أشار
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خدمة تحصيل المتفوقين، وعمى النمو السوؼ ليم، وأن حرمان المتفوقين من الخبرات التحصيمية 

 . المستقبلؼالمناسبة تحرميم من أن ينمو بشكل متكامل، ومن استغالل امكاناتيم حتى ف

:  هداف رعاية المتفوقين _1_7

 ؼلى رعاية تربوية خاصة تقدم فييا خدمات تتميز عن البرامج العادية التإيحتاج المتفوقون     

 : لى مايمىإتقدميا المدرسة لمطالب العاديين، وتيدف رعاية المتفوقين 

 تتميز بقدرات واستعدادات وذكاء عال تمكنيم من العمل عمى ؼ استثمار الطاقات البشرية الت_

 . مجتمعيمؼ تواجو تقدم التنمية فؼحل المشكالت والعقبات الت

 .المحافظة عمى النمو المتوازن لممتفوقين واشباع حاجاتيم ورغباتيم _

تزويد المجتمع بأفراد متميزين يساعدون عمى حل المشكالت المختمفة من خالل تقديميم  _

 . كل مجاالت المعرفةؼالنتاجيات مفيدة ف

تقديم الفرص لممتفوقين لتنمية ميارات التفكير العميا لدييم من خالل القيام بأنشطة تعميمية  _

 .(65_64 :2011ماض،)  مناىج التعميم العامؼغير متوفرة ف

: برامج رعاية المتفوقين دراسيا_ 2_7

عنيت المجتمعات المتقدمة منذ مطمع القرن العشرين باتخاذ التدابير الخاصة وتطوير العديد     

 تنسجم مع الخصائص المتفردة لمطالب ؼمن البرامج التربوية والطرق واألساليب التدريسية، الت

االثراء :  اطار استراتيجيتين رئيسيتين ىماؼالمتفوقين، ويمكن تصنيف ىذه البرامج التربوية ف

. (267: 2005القريطى،)ؼ  والتسريع التعميمؼالتعميم
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 :البرامج اإلثرائية_ 1_2_7

 ؼعداد التالميذ المتفوقين وىم من بين العادين فإلى إ تيدف ؼحد االتجاىات التربوية التأىو     

كثر مالئمة أ وتعميقو ليبصبح ؼثراء البرنامج التعميمإفصل واحد ويؤيد عمماء التربية خطة 

  :كثر من المواد الدراسية وىناك اتجاىان لذلكأو ألمستوػ قدرات المتفوقين فى مادة 

 . لمعاديينؼ األصلج المنوؼ امتدادا وتعميقا فؼن يكون المنيج اإلضافأ :االتجاه األوا_ 

 .ؼ ليس لو عالقة بالمنيج األصلؼن يكون المنيج اإلضافأ :ياالتجاه الثان_ 

 خارج المدرسة مكمال لما يقدم ؼن يوجد برنامج اثراغأ االثراء تحسين الكم والكيف وؼويقتض    

 وتدريب لممعممين ومرونة ؼ الجدول الدراسؼداخل الفصل ويحتاج األمر ضرورة توفير مرونة ف

 .المنياج وطرق التدريس

 االثراء منيجا يتبنى حاجات الطالب المتفوقين وذلك باحتوائو عمى العديد من ؼويعن    

 ؼن يتضمن المنيج االثراغأاالستقصاء واالكتشاف ويجب  : تتطمب تفكيرا عاليا مثلؼاألنشطة الت

ن يشجع ىؤالء الطالب عمى ربط المعرفة أتشبييات كثيرة ودراسات ذات عمق، كما يجب 

: 2009عامر،)ن يتضمن قاعدة معرفية كبيرة أالجديدة بمعرفتيم المفاىمية السابقة، كما يجب 

199). 

: البرامج التسريعية_ 2_2_7

سرع، واختيار أدراسة بمعدل ال ؼ يسمح لمطالب المتفوق بالتقدم فؼويقصد بيا ذلك النظام الذ   

 .ؼقصر مما يستغرقو الطالب العادأ فترة زمنية ؼو المراحل الدراسية فأالمرحمة 

 المبكر ؼن الطفل المتفوق لديو الجدارة والنضج العقلأساس أوتتبنى ىذه االستراتيجية عمى     

كثر تقدما أ بعض المجاالت، ومن سرعة االستيعاب والفيم والتعمم، مما يمكنو من تعمم منيج في
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 ؼ بالمنيج العادؼ يتعمميا الطالب العادؼكبر من المعارف والميارات والخبرات التأو تعمم قدر أ

 .طولأخالل فترة زمنية 

: وقد يأخذ التسريع التعميمي األشكال التالية    

: القبوا المبكر_  

 المعتاد، متى ؼااللتحاق المبكر برياض األطفال والمراحل التعميمية التالية قبل العمر الزمن    

، وكان لديو من الخصائص (كثرفأ 130معامل ذكاء ) ظير الطفل استعدادات عقمية مرتفعةأ

ما ، (قراءةللواالستعداد المناسب  والدافعية ، واالجتماعيةكي، الحرؼكالتآزر البصر) الجسمية

 .(372_371: 2005القريطى،)ؼ لى ذلك بغض النظر عن عمره الزمنإ يؤىمو

:  الصفوفيتخط_ ب

 الواليات المتحدة األمريكية يسمح لمتمميذ بأن ؼ ظير األسموب فؼ ثالثينيات القرن الماضؼفف    

 ؼ نجح فؼيقفز صفا أو أكثر خالل المرحمة الدراسية الواحدة بحبث يجوز أن ينقل المتفوق الذ

أو مايسمى الترفيع  (أؼ تجاوز بعضيا)لى الصف الخامس مباشرة إالصف الثالث مثال 

 ىو ؼ الذؼ الصف الدراسؼ  تفوقا واضحا فؼذا أظيرت نتائج تحصيمو األكاديمإ، ؼاالستثناغ

 اختارىا ؼ من أفراد العينة الت%( 85)فيو، وقد أيد لويس تيرمان ىذا األسموب حيث كان حوالى 

المرحمة االبتدائية، كما وجد أن حوالى  لمدراسة قد تخطو سنة دراسية واحدة عمى األقل خالل

 المرحمة الثانوية، ؼ من البنات قد تخطو بعض الصفوف ف %(55) من األوالد %( 43)

 والية ؼ سنة مقارنة بمتوسط سن الخرجين فؼالعاديين بحوال وتخرجو من الجامعة قبل زمالئيم

. (155: 2009سعيد، )كاليفورنيا 
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 : الجامعةيالقبوا المبكر ف_  ج

نيائيم لمرحمة الثانوية العامة، إؼ بعد أ الجامعة عادة بعد سن الثامنة عشر ؼيقبل الطالب ف    

وذلك  ( سنة17لى  إسنة11)ويمكن تخفيض سن القبول لمطمبة المتفوقين فى الجامعة من سن 

 .نظرا لما لدييم من قدرات غير عادية تؤىميم لإللتحاق بالجامعات

 :التسريع المزدوج_  د

 الجامعة، لدراسة مساقات جامعية تحسب لو ؼن يقبل طالب المدرسة الثانوية جزئيا فأيمكن     

 المدرسة الثانوية لمدة ؼو قبول طالب المدرسة األساسية فأ المستقبل، ؼعندما يمتحق بالجامعة ف

 . األسبوعؼو يومين فأيوم 

: تكثيف المنهاج_  ه

ويقصد بذلك اختصار المدة المقررة إلنياء المنياج لمطالب المتفوق، لما لديو من سيولة     

( 06)ال من د سنوات ب(04) ؼنياء المرحمة األساسية فإخذ ذلك الشكل أوسرعة في التعمم، وؼ 

 .سنوات

 من برامج التسريع ىو تحسين مستوػ الدافعية لدػ الطمبة، وتحسين ؼن اليدف الرئيس    إ

: 2002العزة،)ؼ اتجاىاتيم نحو التعميم ومساعدتيم عمى حل المشكالت المتعمقة بالمنياج العاد

48_49). 

:  تربية الطمبة المتفوقينمبررات_ 3_7

لقد ظيرت العديد من االتجاىات العامة الخاصة بتربية الطمبة المتفوقين ويمكن تمخيصيا     

: بثالثة اتجاىات
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 المدارس ؼ بدمج المتفوقين مع الطمبة العاديين فؼ ينادؼاالتجاه الذ  وىو:االتجاه األوا_ 

 .العادية

 مدارس خاصة ؼ بفصل الطمبة العاديين ووضعيم فؼ ينادؼوىو االتجاه الذ :ياالتجاه الثان_ 

 .بيم

 ؼ المدارس العادية ولكن فؼ بدمج الطمبة المتفوقين فؼ ينادؼ وىو االتجاه الذ:االتجاه الثالث_ 

 .صفوف خاصة بيم

: ؼيل  ماؼوتبدو مبررات االتجاه األول ف    

، حيث يمثل ذلك التوزيع ؼ الصف العادؼ لمقدرات العقمية فؼالمحافظة عمى التوزيع الطبيع _

، وىي المستوػ المتفوق والمستوػ ؼ الصف العادؼثالثة مستويات عمى األقل من الطمبة ف

  .ؼ يقل عن المستوػ العادؼ والمستوػ الذؼالعاد

، بين ثالثة مستويات من القدرة العقمية ؼ الصف العادؼ فؼالمحافظة عمى التفاعل االجتماع _

  . من فرص تنافسيةؼيولده ذلك التفاعل االجتماع وما

 :ييل  ماي في فتبدوامبرر االتجاه الثان_ 

 . المجاالت االقتصادية والعممية واالجتماعيةؼعداد الكفاءات والكوادر العممية المتخصصة ف إ_

 .عداد القيادات الفكرية والعممية واالقتصادية واالجتماعية إ_

 . المجاالت المختمفةؼ لمطمبة المتفوقين فؼتوفير فرص اإلبداع العمم _

 :يمى  في ماامبررات االتجاه الثالث فتبدوأما 

 المدرسة العادية، ؼ بين مستويات الطمبة العقمية الثالثة فؼالمحافظة عمى التفاعل االجتماع_ 

 . المجاالت المختمفةؼذلك التفاعل من فرص تنافسية حقيقية بين الطمبة ف يولد وما
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 .عداد القيادات الفكرية، والعممية واالقتصادية واالجتماعية إ_

: 2007القمش والمعايطة،)  المجاالت المختمفةؼعداد الكفاءات والكوادر العممية المتخصصة فإ_

286_287). 

: صفات وخصائص معمم المتفوقين_ 4_7

ن المتتبع لما كتب عن معمم المتفوقين يجد عشرات القوائم من السمات السموكية     إ

 . المعمم الناجحؼوالخصائص المرغوبة ف

 المعمم، ووضعت تحت كل ىدف ؼ ستة أىداف مرغوبة فؼف (1992)كالرك  ويمخصيا    

:  نجاح المعمم لبموغ األىداف، يمكن ايجازىا فيما يمىؼقائمة من السموكيات ذات التأثير الفعال ف

 .تنمية العقل الباحث _

 .تنمية مفيوم الذات _

 .تنمية احترام اآلخرين _

 .تنمية الحس بالكفاءة واحترام الذات _

 .(29: 2003عبد الغفار،)تنمية الحس بااللتزام واالنتماء _

 الواليات المتحدة ؼ مع المتفوقين فاوقد تبين من الدراسات عمى المعممين الذين عممو    

:  عمموؼن خصائص المعمم الناجح فأاألمريكية 

 يجب أن يكون المدرس ذكيا، يحترم األذكياء ويتجاوب معيم بفطنة : الذكاءيالتفوق ف_  

 .وميارة

والواثق من  المتفوقون يحبون يفضمون المعمم الناضج اجتماعيا وانفعاليا :نضوج الأخصية_ ب

 .يعرف اإلجابة عميو لو طالب متفوق سؤاال الأذا سإيغضب  نفسو القادر عمى االنجاز، ال
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 فروع المعرفة المختمفة، وعمى درجة عالية من ؼواسع االطالع، وافر الثقافة ف :سعة االطالع_ ج

 . يدرسياؼ المقررات التؼالتخصص ف

 . تعميم المتفوقينؼالخبرة بالتدريس من العوامل المساعدة عمى نجاح المعمم ف :الخبرة_ د

 لديو ميل لمتدريس لممتفوقين، يحترميم ويتقبل ؼ المعمم الذ: التدريس لممتفوقينيالرغبة ف_ ه

يتذمر من كثرة أسئمتيم، وال من نزعتيم لالستقالل  آرائيم، ويقدر أنشطتيم االستكشافية، وال

 .بالرأؼ

 فصول ومعاىد المتفوقين، يجب تدريبو قبل ؼبعد اختيار المعمم المناسب لمعمل ف :التدريب_ و

ساليب تعميميم، فقد تبين من دراسة أوأثناء العمل، تزويده بالمعمومات عن خصائص المتفوقين و

: 2003الميالدػ،)  بدورات تدريبية تنشيطية أثناء العملاأن المعممين الناجحين التحقو (بشوب)

88_90). 

 :ةصالخاا_ 

 ضوء مختمف المستويات ولم يثبت عمى ؼ فؼيتضح مما سبق تعدد تعريفات التفوق الدراس    

 يمكن أن تؤثر فيو كما سبق ذكرىا والمتفوقين ؼتعريف واحد، وأنو توجد العديد من العوامل الت

 بحاجاتيم ؼعداد برامج متنوعة تفإلى رعاية من أجل تنمية قدراتيم وجيودىم، عن طريق إبحاجة 

 .التربوية الخاصة



 

 

 

 

 

  ار بع الفصلل
  اتأخرل ادر سي
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: تمهيد_ 

 ين وعمماء النفس منذ فترة طويمة وماي مشكمة تربوية لفتت أنظار المربييعتبر التأخر الدراس     

 تقمق بال التربويين واألباء والطالب أنفسيم، كما يزالت تعتبر من أىم المشكالت العصرية الت

ولعل ذلك يوجو االنتباه   الطاقة البشرية والمالية مما يعيق نمو وتقدم المجتمع،يأنيا تمثل ىدرا ف

  .ومحاولة دراستيا دراسة عممية  ضرورة االىتمام بيذه المشكمة،ىلإ

 :يمفهوم التأخر الدراس_ 1

 اختالف المتخصصين أنفسيم حول ىلإخر الدراسي ولعل ذلك يرجع أتعددت تسميات الت    

ومن بين التسميات التي استخدمت  المحكات التي يتخذونيا أساسا في تعريف التأخر الدراسي،

 .منخفضي التحصيل بطء التعمم، التخمف الدراسي، لتعبر عن التأخر الدراسي،

:  تعريف التأخر الدراسي من خالل معيار الذكاء_ 2

لى نسبة الذكاء إ فقد لجأ بعض الباحثين ياختمفت وجيات النظر بشأن تعريف التأخر الدراس    

، حيث يرون  أن المتأخرين دراسيا ىم أولئك األطفال ممن تنخفض نسب يلتعريف التأخر الدراس

 وحدة ويبدو أن ىذا الفريق من العمماء والباحثين (90_70)ذكائيم عن المتوسط وتنحصر مابين 

 اعتبرت الذكاء بمثابة القدرة العقمية العامة وأنو يلى النظريات القديمة التإ تعريفيم يفا استندو

 (.15: 1992 الشخص،)  ضوء نسبة ذكائو فقطييمكن التعبير عن قدرات الفرد ف

ويعرف ميخائيل معوض المتأخرين دراسيا بأنيم ىؤالء الذين يكون مستوى تحصيميم أقل من     

 (.12: 2014 خياط،) مستوى ذكائيم
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بأنو انخفاض نسبة التحصيل بوضوح في جميع مواد الدراسة دون  (س.د) ويعرفو أبوالعال    

يرتبط  ذا قورن بغيره من العاديين من مثل عمره الزمني، وغالبا ماإ العادي لمتمميذ ىالمستو

، الجرجاوي )  أحد اختبارات الذكاءىعل(80_75نسبة ذكاء األغبياء بين) التأخر الدراسي بالغباء

2002 :13.)  

: تعريف التأخر الدراسي من خالل معيار التحصيل الدراسي_ 3

بأس بيا من الدارسين تعترض عمى اعتماد درجات الذكاء كمعيار لمحكم  غير أن نسبة ال    

عمى التأخر الدراسي، فيناك من التالميذ من درجة ذكاءه مرتفعة غير أنو متأخر دراسيا ألن 

 .(16: 1992الشخص،) أسباب تأخره مرتبطة بعوامل أسرية أو مدرسية أو اجتماعية

 بأنو انخفاض نسبة التحصيل دون المستوى ي التأخر الدراس(1990)ي ويعرف حامد زىران

 .العادى المتوسط فى حدود انحرافين معياريين سالبين 

 بأنو حالة تأخر أو تخمف أو نقص أو عدم اكتمال النمو (1989) ييعرفو األعظم    

بحيث تنخفض نسبة التحصيل   نتيجة عوامل عقمية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعاليةيالتحصيل

  (.11: 2002 ،يالجرجاو) المتوسط يدون المستوى العاد

 ى أنو انخفاض نسبة التحصيل بوضوح في مادة أومواد معينة دون المستوىيعرفو أبو مصطف    

قورن بغيره من العاديين مثل عمره وذلك ألسباب متعددة بعضيا يعود  ذا ماإالعادي لمتمميذ 

     األسرية ة البيئىلإلمتمميذ نفسو بظروفو الجسمية والنفسية والعقمية والبعض اآلخر يعود 

 .(20: 2006ذياب ،) واالجتماعية

 ىلإ التحصيمي ىبأنو انخفاض في المستو ( "81: 2005)وعرفو عبد الباسط متولي خضر    

 ."  رسوبو وتكرار ذلكىلإتسمح بمتابعة الدراسة مع أقرانو ممايؤدي  الدرجة التي ال
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 يومما سبق يمكن تعريف التأخر الدراسي بأنو انخفاض مستوى التحصيل الدراسي لمتمميذ، ف    

 بأقرانو من نفس المستوى والسن، بالرغم من أنو يتمتع بمستوى ذكاء ةمادة دراسية أو أكثر مقارن 

 . عمى األقليعاد

: يأشكال التأخر الدراس_ 4

 وجود شكمين من التأخر الدراسي، التأخر الدراسي العام والخاص، ىلإيشير الباحثون  عادة ما  

  :ييل ، ويمكن حصرىا في ماىلييما أشكال أخرإيضيف  ولكن ىناك من الباحثين ما

 جميع المواد، وتتراوح نسبة ذكاء ىذا النوع من ي وىو تخمف التمميذ ف: عاميتأخر دراس_ 1_4

 (.85_70)المتأخرين بين 

 مادة أو مواد بعينيا، ويرتبط بنقص القدرة ي وىو تخمف التمميذ ف: خاصيتأخر دراس_ 2_4

 .العقمية

حيث يقل تحصيل التمميذ عن مستوى قدرتو عمى فترة طويمة من  : دائميتأخر دراسى_ 3_4

 .الزمن

 يرتبط بمواقف معينة، حيث يقل تحصيل التمميذ عن ي والتأخر الذ:ي موقفيتأخر دراس_ 4_4

   مستوى قدرتو نتيجة مروره بخبرات سيئة مثل وفاة أحد أفراد األسرة، أو تكرار مرات الرسوب 

 .(11 :2009عبد السالم، ) أو المرور بخبرات انفعالية مؤلمة

 :خصائص المتأخرين دراسيا_ 5

ن اختمف عن إدراسيا و عند الحديث عن خصائص المتأخرين، يجب التوضيح أن المتأخر    

يختمف  نو الإأقرانو غير المتأخرين من حيث بعض المظاىر الجسمية أو العقمية أو المعرفية ف

 باعتباره وحدة بشرية ليا شخصيتيا وكيانيا، ودوافعيا وانفعاالتيا وكيانيا يعن الطفل العاد
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ن إ، وليا قدرتيا عمى اكتساب أنماط السموك والميول واالتجاىات والميارات، بل ياالجتماع

 النوع أو السمة ي الدرجة وليست فيالفروق بين المتأخرين دراسيا وغير المتأخرين، ىي فروق ف

  تميز المتأخرين دراسياييمى أىم الخصائص الت بل ىي اختالفات موجودة بين األفراد وفيما

 .(221: 2018خابط، )

 :خصائص جسمية_ 1_5

 وذلك ي المعرفيالعقل  ألحد مظاىر النموي مظاىر النمو بالتأخر الدراسييرتبط التأخر ف    

: ديد الخصائص الجسمية لممتأخرين فيما يأتىحومرتبطة ويمكن ت ألن مظاىر النمو متداخمة

 ىأن معدل نمو األطفال المتأخرين دراسيا أقل من معدلو لد (فيزر ستون )وضحت دراسة     أ

أقرانيم العاديين، فيم أقصر طوال وأثقل وزنا، كما تشيع بينيم اضطرابات الحواس، خاصة ضعف 

خر الدراسي في ضوء بطء أ أن ىذه الدراسة عرفت التىلإوىنا تجدر اإلشارة  السمع واألبصار،

تعميم، فقد توجد فروق فردية   ىذه النتائئ بحذر شديد دون ىلإومن ثم يجب أن ننظر  التعمم،

كبيرة بين جميع األطفال من حيث أبعاد الجسم سواء العاديون منيم أو غير العاديين، وقد نجد 

أقصر كثيرا من قرينو العادي أو المتأخر دراسيا، ويبدو من األفضل ىنا  من المتفوقون ماىو

 نتائئ الدراسات فيما يختص بالصحة البدنية لألطفال المتأخرين دراسيا، حيث اتضح ىلإاإلشارة 

وآخرون  (مصطفي بديع)أنيم أقل حيوية ونشاطا من أقرانيم العاديين، كما أوضحت دراسة

وخاصة حاستي  ضعف الحواس، األنيميا، :انتشار كثير من األمراض بين ىؤالء األطفال منيا

. (25_24: 1992الشخص،)السمع والبصر
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: عقمية خصائص_ 2_5

 وجود خصائص عقمية معينة ى التالميذ المتأخرين دراسيا على أجريت عليتدل األبحاث الت    

قد تميزىم عن غيرىم من أقرانيم العاديين أو المتفوقين، ولكن ىذا اليعني ارتفاع درجة التشابو 

بين المتأخرين، فيم كمجموعة يختمفون عن بعضيم البعض اختالفات شاسعة من حيث 

 درجة واحدة من التجانس العقمي، فقد يصل الفرق بين تالميذ الفصل ىالخصائص، وىم ليسو عل

.  سبع سنوات من العمر العقميىالواحد من المتأخرين إل

: أما الخصائص العقمية التي تميزىم بصفة عامة فمنيا    

 حل المشكالت التي تحتاج إلى ى التفكير االستنتاجي، وضعف القدرة علىضعف القدرة عل    

 ىالمكونات أو المعاني العقمية العامة، ويعاني ىؤالء التالميذ من قصر الذاكرة، أي عدم القدرة عل

 .اختزان المعمومات أو االحتفاظ بيا لفترة طويمة

ويبدو ذلك جميا عند تكرار األعداد أو الجمل التي يطمب إلييم تكرارىا عقب سماعيا والتي     

 ىيرددىا أقرانيم من العاديون دون صعوبة، ويتصفون أيضا بسطحية اإلدراك وضعف القدرة عل

الحفع والفيم العميق، ويؤدي ذلك بطبيعة الحالة إلى عجزىم عن االستفادة من الخبرات 

والتجارب التي سبق ليم تعمميا، كما أنيم بصفة عامة أقل تقدير لمعواقب أو إدراكا لنتائئ 

 .(13_12: 2014الرفاعي، ) أعماليم

إن نسبة ذكاء بعض المتأخرين دراسيا تقع " ، (87 :2005) عبد الباسط متولي خضرىوير    

درجة باإلضافة إلى بعض السمات العقمية المتمثمة في القدرة المحدودة عمى  (90_70)بين

المجرد، ضعف القدرة عمى ،  التفكيرىالتفكير االبتكارى، وضعف االنتباه وعدم القدرة عل

  ." بدوره إلى انخفاض مستوى التحصيليالتركيز، انخفاض مستوى التمييز وىذا كمو يؤد
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: خصائص انفعالية اجتماعية_ 3_5

ن التأخر الدراسي أ ىتدل األبحاث التي أجريت عمى بعض مجموعات التالميذ المتأخرين عل    

 اقتصادي معين، بل يوجد في جميع الفئات ى مستوى بيئة اجتماعية معينة أو علىليس وقفا عل

  والطبقات، وكثيرا مايؤدي الفشل والشعور بالنقص وما يصاحبو من شعور بالنبذ من المدرسة 

 . المتأخرين دراسياىأو من المنزل إلى اإلحباط لد

أن من أىم الخصائص االنفعالية  (14_13: 2009) ويذكر دمحم صبحي عبد السالم    

: يمي االجتماعية التي تميز المتأخرين دراسيا عن أقرانيم العاديين والمتفوقين ما

 .العدوانية نحو زمالئو ونحو المدرس أو المدرسة بصفة عامة _

  .قد يتسم البعض من المتأخرين دراسيا باالنطواء ييرب من المدرسة أو من المجتمع ككل _

 .تكون اتجاىات ىؤالء التالميذ نحو أنفسيم ونحو المدرسة أو المجتمع اتجاىات سمبية كثيرا ما _

 . القدرة عمى االحتفاظ بياي تكوين صداقات وفيقمة الرغبة ف _

إلى حد ما كاالبتكار والقيادة،   تعتمد عمى القدرات العقميةيمن حيث الخصائص الشخصية الت _

 .وحب االستطالع ونحوىا فيم أقل من العاديين

 بعض الخصائص التي يتسم بيا المتأخرين ىلإ( 29: 2014) ويشير عادل دمحم الرفاعي    

:  دراسيا وىي

 .عدم الوالء لمجماعة وال لمعادات والتقاليد السائدة _

 .األنانية وعدم تحمل المسؤولية_ 

. وسيل االنحراف والمتفوقين، ىو أقل تكيفا من أقرانو العاديين، _
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 :خصائص تربوية_ 4_5

أن المتأخرين دراسيا يتميزون بخصائص تربوية  (40: 2015)  منصوري ى مصطفىير    

: معينة ىي

 .عدم الميل إلى التعمم _

 .بطء في سرعة التعمم _

 .كثرة الغياب _

 .استخدام عادات سيئة في االستذكار _

يحاولون جذب انتباه المدرسين إلييم بأساليب قد تعرقل سير المدرس وذلك كتنفيس لما  _

 .يشعرون بو أو تعويض لما يعانونو

: ي التأخر الدراسيالعوامل المؤثرة ف _6

إن التأخر الدراسي نتاج عوامل متعددة ومتداخمة تتفاوت في قوتيا ومضاعفاتيا بين فئات     

: المتأخرين دراسيا ويمكن تصنيف تمك العوامل إلى

: جسميةالصحية الالعوامل _ 1_6

 المتعمم ىعل إن من أىم العوامل الصحية التي تؤثر (39: 2015)  منصوري ىيذكر مصطف    

: ىي الحالة الصحية العامة حيث تمعب دورا ىاما في

نجاح التمميذ في الدراسة، ولكي يحقق ىذا النجاح، يتطمب منو أن ينفق جيدا مستمرا، وال   "    

ذا كانت تغذيتو متوازنة وكاممة كما ونوعا، وبنيتو سميمة من األمراض وىذا ما إيتوفر ذلك إال 

 من التالميذ المتأخرين دراسيا (%83)التي بينت أن  (1994) تبينو دراسة عبد الفتاح غزال

يعانون من سوء التغذية، والتي تعتبر العامل الصحي األول المسؤول عن تأخرىم، وبخاصة في 
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كما أن بعض العاىات الجسمية عند الطفل مثل  ". المناطق الريفية واألحياء السكنية الفقيرة

ل الجيد في ذ بىضعف البصر أو طولو أو قصره وضعف السمع وغيرىا يقمل من قدرتو عل

الدراسة، وقد يصاب الطفل ببعض االضطرابات في أجيزة الكالم وأجيزة النطق األخرى، مما 

يعرضو إلى السخرية من زمالئو وأفراد أسرتو مما يشكل عقبة أمام تحصيمو الدراسي، أما 

صابات المخ التي  (األنيميا) األمراض األخرى الدائمة مثل فقر الدم وضعف النمو الحركي، وا 

أمراض القمب، فيي تؤثر في تحصيل الطفل الدراسي  تؤثر في بعض القدرات الخاصة، الكساح،

الترتير ) يمكن عالجو وقد تسبب لو تأخرا دراسيا سواء أكان مؤقتا يمكن عالجو أو دائما ال

،2003 :18).  

 :العوامل العقمية_ 2_6

: ىناك عوامل عقمية مرتبطة بالتأخر الدراسي من أىميا    

حدى إمنيا ضعف الذكاء أو القصور فى القدرات العقمية الخاصة، كالقدرة عمى التركيز أو     

 مادة دراسية معينة كالقدرة المغوية أو القدرة ي يمزم وجودىا بنسبة كبيرة فيالت القدرات الخاصة

 ياليندسية أو القدرة الرياضية، وىذا ما أكده مونى فرنون وشيمدر حيث يؤكدون أن التأخر الدراس

 .لى أسباب وراثيةإيعزى لقدرات عقمية منخفضة وىذا يرجع 

 ي من مئات حاالت التأخر الت(%10)أن نحو  ،(1950) أما بالنسبة لمذكاء فقد وجد بيرت _

لى أن معامالت إ يكون وحده كافيا إلحداث التأخر ويشير سوبر يلى الغباء الذإقام ببحثيا ترجع 

 المدارس الثانوية، ي ف(0,8)إلى ( 0,3)االرتباط بين مقاييس القدرة ومقاييس التحصيل تقع بين 

 أن ىناك ي التحصيل تقرره عوامل القدرة العقمية، كما يعني أن جزءا ىاما من التباين فيوىذا يعن

، فقد ي تفسير التباين بين القدرة والتحصيل الدراسي دورا حاسما فيعوامل عديدة أخرى قد تؤد
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 تعوقو عن استخدام ىذه المقدرة ي من الذكاء ببعض السمات التييتصف الفرد ذو المستوى العال

خويمد، ) ، فقد يكون مثال فاتر الحماسة وشارد الذىن بسبب المشاكلي التحصيل الدراسيف

2011 :158_159). 

 :العوامل الذاتية_ 3_6

 اتجاىات وجدانية عامة كضعف الثقة بالنفس والخمول، كراىية مادة دراسية معينة يوتتمثل ف    

مؤلم من جانب المدرس أو الزمالء، أو غير ذلك من الحاالت الوجدانية  الرتباطيا بموقف

 . قد تنشأ داخل الفصل أو خارجويالمختمفة الت

:  تأخر المتعمم دراسيا فىيوتتمخص أىم العوامل الشخصية المؤثرة ف    

، الركون ي العمل الدراسيلى عدم بذل الجيود فإ ينقص الدافعية اتجاه الدراسة، وىذا ما يؤد _

إلى اليأس نتيجة لعدم اإلصرار عمى تحقيق اليدف والمثابرة فيو نظرا لضعف مستوى طموحو، 

 .وقد ينشغل بمواضيع خاصة أو عاطفية

 القسم مما ي حضور التمميذ بجسمو دون عقمو فيوكل ىذه العوامل تساىم بشكل كبير ف_ 

 .(51: 2005بن الزين، )  تأخره دراسياييترتب عن ذلك قمة التركيز والفيم واالنتباه وبالتال

: العوامل النفسية االنفعالية_ 4_6

العوامل النفسية االنفعالية متعددة ومتشابكة فيما بينيا، فيي تتراوح بين الحرمان من العناية     

 إشباع الحاجات النفسية لمتمميذ من محبة وعطف وحنان يالالزمة من طرف األولياء ونقص ف

 .باإلضافة إلى مشاعر اإلحباط وانخفاض الدافعية لمتعمم

 ي مر بيا التمميذ من الماضي أن الخبرات النفسية المؤلمة التيويرى عبد الحميد الياشم    

  . كالخوف القمق واإلنطواءي نفسية التمميذ مرض نفسيكوفاة أحد الوالدين يترك ف
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:  ىييوىناك أيضا عوامل أخرى نفسية ليا تأثير عمى التحصيل الدراس    

 .ضعف الثقة بالنفس _

 .القمق _

. (91 :2015دبار وىرشة، )الخمول  _

أن  (1970 )ومن العوامل االنفعالية  كذلك مفيوم سمبي عن الذات وبينت دراسة دي لون 

 .(59 :2015منصوري،) التالميذ المتاخرين دراسيا كان لدييم مفيوم سمبي عن ذواتيم

: العوامل المدرسية_ 5_6

وغير ذلك من      يتعمق ىذا النوع من األسباب بالمدرسة ووظائفيا واتجاىات التمميذ نحوىا،

عن العالقة بين المناخ  العوامل التي تؤثر عمى المناخ المدرسي وفي دراسة  ايبيميري وىولي

المدرسي وبين أساليب التعامل مع التالميذ وقد وجد الباحثان أن المدارس ذات المناخ المفتوح 

. نسانية من المدارس ذات المناخ المغمق في تعامميا مع التالميذإكانت أكثر 

: الظروف المادية العامة_ أ

كانت ضعيفة وقميمة وغير متطورة أدى      وتتمثل في الوسائل البيداغوجية والتعميمية، فبقدر ما

.  ظيور بوادر التأخر الدراسيىذلك إل

: الخصائص الشخصية لممعمم_ ب

    إن المعمم ىو الشخص الذى بيده استمرارية التوافقات المنزلية الطفولية مع التوافق الدراسي، 

بعد أن حل محل األب في قيادة نمو شخصية الصغير، ولكونو يزاول من غير شك أبرز األثر 

السيكولوجي عميو، فالوسائل واالمكانيات المادية لممدرسة والمواد الدراسية وجدول الدراسة اليومي 

 جانب وقع المعمم عمى التمميذ المتمثل في توافق التمميذ مع ىلإأو األسبوعي كميا تتضاءل 
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حدى إالمدرسة، فتشجيع المعمم واىتمامو يحدد اختيار التمميذ لممينة والتخصص أو القرار بشأن 

. القيم

: عدم كفاية التدريس_ ج

 عدم اتقان التمميذ ىلإ يؤدي ى    إن ضعف التدريس خاصة في المراحل التعميمية األول

تؤدي بصورة  لمميارات األساسية في المادة، فبطريقة التدريس التي يتبعيا بعض المعممين ال

سوزان )تؤكده   مجيود، وىذا ماىدون بذل أقص  االستيعاب،ى مساعدة التمميذ علىكافية إل

يؤثر عمى كفاية التمميذ في بعض المواد وخاصة الحساب مقدرة المعمم  ن ما إ:بقوليا (ايزكس

. ربط ىذه المادة بغيرىا من أنواع النشاط العممي كاألشغال اليدوية

: عدم استقرار المدرسين_ ه

داريا عمى األقسام بدون مراعاة التجانس في التوزيع، من شأنو أن يجعل إ    إن توزيع التالميذ 

المعمم أمام مجموعات غير متجانسة، وبالتالي يواجو أنماط متعددة منيم سريعي التعمم وبطيئي 

التعمم، وىذا يصبح حائرا أي مجموعة يولييا اىتماما أكثر من الثانية، وكذلك عدم استقرار 

، يؤثر سمبا عمى المناخ التنظيمي، اإلدارة الحسنة ىالمدرسين وكثرة تنقالتيم من مدرسة إلى أخر

 .(55_54: 2012باشا،  ) لممؤسسة التعميمية، وىذا بدوره يؤثر سمبا عمى تكييف التالميذ

: العوامل األسرية_ 6_6

وقد أوضحت      يقصد بالعوامل األسرية الظروف البيئية واألسرية التي يعيش فييا الطالب،

 لألطفال نوجزىا يالدراسات وجود كثير من العوامل المتعمقة باألسرة تكمن خمف التأخر الدراس

: يمى فيما

. اضطراب العالقة بين الزوجين كما يظير فى التوتر والشجار المستمر والتيديد باالنفصال _
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 معاممة الطفل، والحد من حريتو وعدم تشجيعو عمى التفاعل مع يف (تسمطيما) قسوة الوالدين _

. اآلخرين

سعد دمحم حنفي لطزم ـشعور الطفل بالنبذ واإلىمال من قبل والديو وفي دراسة تجريبية ل _

 تبين انخفاض ىثر الحرمان من األسرة عمى التحصيل الدلراسي في المرحمة األولأعن  (1973)

 التحصيل المغوي وافتقاد ىمستوى التحصيل الدراسي في المرحمة األولى تبين انخفاض مستو

 تقوم بيا األسرة بصفة عامة واألم بصفة خاصة ويؤكد عمى ياالستشارة المغوية المستمرة الت

ىمية وظائف األسرة بالنسبة لحياة العقل، ويؤكد أن افتقار التمميذ لمحياة داخل االسرة يؤثر عمى أ

. صحتو النفسية وتحصيمو المغوي 

. راء الطفل، والسخرية منيا، ومحاولة منعياآعدم احترام  _

. كثرة عقاب الطفل دون مبرر، ودون وجود سبب واضح لذلك _

.  معاممة الطفل وعدم اتفاقيما عمى أسموب معين لمعاممتويتذبذب الوالدين ف _

.  المعاممة، مما يثير األحقاد والغيرة بينيميالتفرقة بين األبناء ف _

نعت الطفل بصفات سمبية مثل الكسل، أو الغباء أو اإلىمال، مما يسفر عن تكوين مفيوم  _

. ذات تأثير سالب لديو

.  لألسرةي انخفاض المستوى الثقاف_

.  دراستوييستطيع الطفل التركيز ف كثرة عدد األبناء وضيق المسكن بحيث ال _

التمفزيون أو المعب :  عدم تنظيم وقت الطفل وتركو ينشغل بأشياء أخرى كثيرة غير الدراسة مثل_

.  الشارع أو الخروج إلى أقران السوءيف
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انخفاض المستوى االجتماعي أو االقتصادي لألسرة، مما يسفر عن حرمان الطفل من اشباع  _

(. 50_49:، 1992الشخص، )حاجاتو األساسية أو تمبية متطمبات المدرسة 

دراسة عمى  (77: 2015مصطفي منصوري،)الوارد في (1982) منسي والكاشف ى     وأجر

عينة من تالميذ وتمميذات الصف الثالث بالمدارس اإلعدادية بمنطقة وسط اإلسكندرية، حيث 

االقتصادي وبين كل من االتجاىات   وجود ارتباط دال بين المستوى االجتماعي،ىتوصمت إل

. الوالدية لألبناء وتحصيميم الدراسي

: جتماعيةالعوامل اال_ 7_6

    ويقصد بالعوامل االجتماعية تمك العوامل المحيطة بالفرد بدءا من الحي الذي يسكنو التمميذ 

. ويعيش جزءا من يومو فيو، متمثال بالجيران واألقارب وانتياءا بزمالئو وأصدقائو بالمدرسة

فإذا كانت الجيرة من مستوى فكري واجتماعي جيد ساعد ذلك عمى اكتساب الفرد عادات     

حسنة أو خبرات ثقافية والعكس صحيح، أي إذا كانت عمى مستوى فكري اجتماعي ضعيف 

لى تأثير األصدقاء في سماتو الشخصية وفي اتجاىاتو، فإذا كان من النوع الذي يشجع إضافة إ

عمى العدوان، واالنحراف، والتدخين، واالدمان، والسرقة، أو كانت العادات والتقاليد يشوبيا 

 تأخره ىالخرافات والتعصب فإن ذلك يؤثر في سموك الطالب وينقطع عن الدراسة مما يؤدي إل

 .(53: 2006ياب ،ذ) دراسيا

: استراتيجيات التعامل مع المتأخرين دراسيا_ 7

: يحسب المجال األكاديم_ 1_7

 يتبعيا المعمم ي    تتضمن اإلستراتيجية التعميمية كيفية سير الدروس، واإلجراءات والطريقة الت

ثارة دافعيتيم لمتعمم، وحسن توزيع وقت الحصة عمى األنشطة المختمفة،  لتوجيو نشاط التالميذ وا 
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ويظير ىنا مدى أىمية توعية المدرسين بطرائق التدريس المختمفة مما يراعي الفروق الفردية بين 

 .(65: 2006ياب،ذ) التالميذ، ويحسن من توزيع االىتمام بينيم داخل الفصل الواحد

حيث يتم وضع قوانين لمنظام الصفي وكذلك  صياغة  تعميمات وجعل :  الوقائيةاالستراتيجية _أ

التالميذ مندمجين بأعمال مفيدة واستخدام تقنيات مختمفة مثل إعداد التالميذ ألسموب الدراسة 

الذاتية وتقميل التعب بإعطاء فترات راحة قصيرة وتغيير النشاطات، وتحديد األوقات المناسبة من 

. اليوم الدراسي إلعطاء التعيينات الصعبة

والتي يمكن استخداميا من خالل النظر إلى التالميذ  : التمميحات غير المفظيةاستراتيجية _ب

المنشغمين في الحديث مع بعضيم أو التربية عمى الكتف أو التحرك نحو التمميذ المخل بالنظام، 

 .أو الطمب منو باالعتدال في جمستو وفق إشارة معينة

ويقرر المعمم فييا ما يريد وبصيغة واضحة وحازمة ويكررىا :  النظام التأكيدياستراتيجية _ج

 . ويتجنب المعمم النقاش واالستماع لتبريراتو عدة مرات حتى يستجيب التمميذ لذلك،

وتشمل المديح والثناء لمسموك المرغوب فيو، وكذلك تقديم حوافز مادية  : استراتيجية التدعيم_د

 .ورمزية أو تقديم األنشطة المحببة

الموم والتوبيخ واستخدام ضغط المدير وأولياء  : السموك الضاغط أو المسيطراستراتيجية _ه

 .األمور والتعبير عن عدم الرضا والنقد بالمقارنة مع الجماعات األخرى 

استخدام القوة مع التمميذ وفرض القيود عميو واالستيزاء والسخرية من  : العقاباستراتيجية _و
جباره عمى  سموكو، وكذلك توجيو إنذارات إليو وطمب نقمو إلى مدرسة بعيدة عن مكان سكنو وا 

 .االعتذار
 
 
 



80 

 

: ناحية النفسية االجتماعيةالمن _ 2_7

وتشمل المقابمة، اإلرشاد الفردي، وتحميل الفرد مسؤولية حل :  التركيز عمى الفرداستراتيجية _أ
المشكمة، واالتفاقات الثنائية بين المعمم والتمميذ وتعميمو الميارات االجتماعية وتأكيد ذاتو وتعميمو 

 .ميارات التفاوض واختيار الحمول البديمة والحل الوسط
وتتضمن العمل الجماعي والمناقشات الجماعية واستخدام :  دينامية الجماعةاستراتيجية_ ب

 .معايير الجماعة لمتحكم في السموك، أسموب حل المشكالت وتمثيل األدوار
شعار التمميذ  : التجاهل واإلهمالاستراتيجية_ ج اإلقالل من شأن السموك، وعدم االىتمام بو وا 

أن مثل ىذا السموك لن يجديو نفعا كما أنو من الممكن التحول من نشاط إلى آخر لتجاىل ذلك 
 .(104_130: 2006ياب، ذ) السموك

: استراتيجيات التعامل من ناحية الجسمية والصحية_ 3_7

 من بعض ي    يتعرض الفرد في كثير من األحيان إلى ما يسبب انحراف نموه ويجعمو يعان

 إلى تأخره الدراسي، خاصة إذا رأى التمميذ يالمشكالت الصحية التي تؤثر في نموه النفسي وتؤد

نفسو أقل من أقرانو حجما أو رشاقة، ويتم التغمب عمى المشكالت الصحية لمتمميذ بشكل عام 

 .(104: 2006ذياب،)بإجراء فحوصات لمسمع والبصر لكل تمميذ بداية كل عام دراسي  

: خالصةال_ 
تخموا أي مؤسسة تربوية من ظاىرة التأخر الدراسي، حيث تنشأ نتيجة لتضافر عوامل  ال    

ويجب االىتمام بيذه الفئة من المتأخرين   المدرسة، أو البيئة واألسرة،ىلإمتعددة، بعضيا يرجع 
كانت  دراسيا ومتابعتيم من المراحل األولى من الدراسة، ألنو كمما اكتشفت المشكمة بوقت أبكر،

. إمكانية احتواء المشكمة كبيرة



 

 

 

 

 

خامسالفصل ال  
  للدراسةالمنهجيةااإلجاااا  

 الميدانية
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: تمهيد_ 

تحتاج العموم االنسانية واالجتماعية في دراستيا لمظواىر النفسية االجتماعية إلى الجمع بين محورين     

الخطوات المنيجية  أساسين ىما الجانب النظري والجانب التطبيقي لمدراسة، وسنتطرق في ىذا الفصل إلى

لمدراسة الميدانية والتي تعتبر الركيزة األساسية ألي بحث، والتي تحتوى عمى الدراسة االستطالعية 

. والدراسة األساسية

: الدراسة االستطالعية: أوال

الدراسة االستطالعية مرحمة ىامة تسبق الدراسة الميدانية األساسية لمبحث، كما تساعد الباحث عمى     

. معرفة مختمف الظروف المحيطة بعممية التطبيق

: أهداف الدراسة االستطالعية_ 1

: تيدف ىذه الدراسة إلى    

. التعرف عمى الصعوبات التي يمكن أن تتعرض ليا الباحثة في إجراءات تطبيق الدراسة األساسية_

. التأكد من صياغة وفيم فقرات المقياس والتحقق من مدى مالئمة األداة لمستوى أفراد عينة الدراسة_

. التأكد من الخصائص السيكو مترية ألدوات جمع المعمومات_

. التحقق من مدى صالحية األدوات التي يمكن استخداميا في الدراسة األساسية_

: المجال الجغرافي والزمني لمدراسة االستطالعية_ 2

 :المجال الجغرافي لمدراسة االستطالعية 1_2

. أجريت الد راسة االستطالعية في ثانوية شمومة دمحم التابعة لمقاطعة عين تادلس بمستغانم    

:  المجال الزمني لمدراسة االستطالعية2_2

 فيفري 17، من 2018/2019أجريت الدراسة االستطالعية خالل الفصل الثاني من السنة الدراسية     

. 2019 فيفرى 21إلى
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 :االستطالعية ومواصفاتها الدراسة عينة_ 3

  ،يعتبر اختيار العينة من الخطوات والمراحل اليامة لمبحث وىي عممية تأتي لتسييل البحث العممي    

وىنا اعتمدت الباحثة عمى أسموب المعاينة العشوائية البسيطة في سحب عينة الدراسة، حيث بمغ عدد 

يتراوح سنيم وتمميذا من الجنسين من مستوى السنة الثانية من التعميم الثانوي،  (57)العينة االستطالعية 

 : وىم يتوزعون كاآلتي( 21-15)ما بين 

: حسب الجنس_ 1_3

:  يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس    

. يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس: (04)الجدول رقم _ 

 النسبة المئوية  األفراد عدد الجنس

 %45.61 26 الذكور

 %54.39 31 اإلناث

 %100 57 المجموع

 

 .% 8.78    يتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور بفارق 
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 :حسب السن _ 2_3

 :يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن    

توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب السن : (05)الجدول رقم _ 

 السن عدد األفراد النسبة المئوية

  سنة16 إلى15من  17 29.83%

  سنة18  إلى17 من 34 59.65%

  سنة20  إلى19 من 5 08.77%

  سنة21 1 01.75%

 المجموع 57 100%

    ين بأن معظم تالميذ السنة الثانية ثانوي تراوحت أعمارىم ما (05)نالحظ من خالل الجدول رقم     
 . سنة21 سنة، بينما أقميتيم بمغ عمرىم 18 -17

: حسب الشعبة _ 3_3 

: يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الشعبة    
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يبين توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب الشعبة : (06)الجدول رقم _ 

الشعبة  عدد األفراد النسبة المئوية

 أداب وفمسفة 19 33.33%

 لغات اجنبية 7 12.28%

 عموم تجريبية 22 % 38.61

 تقني رياضي 5 08.77%

 رياضيات 1 01.75%

 تسيير واقتصاد 3 5.26%

 المجموع 57 100%

أن معظم تالميذ السنة الثانية ثانوي ينتمون إلى شعبة عموم  (06)نالحظ من خالل الجدول رقم    
، في حين أن أقميتيم ينتمون إلى شعبة رياضيات التي قدرت %38.61تجريبية حيث بمغت نسبتيم 

 .%01.75 نسبتيم

 :أدوات الدراسة االستطالعية _4

 لكل دراسة مجموعة من األدوات والوسائل يستخدميا الباحث في المنيج المتبع واعتمدت الباحثة في     

استبيان لقياس الميارات الدراسية، حيث تم بناءه وفقا لمخطوات : ىذه الدراسة عمى أداة واحدة متمثمة في

: التالية

 (الخبرة السابقة لمباحثة)  الخطوة األولى :

  في ىذا اإلطار شممت عممية توظيف الخبرات المكتسبة ، وذلك من خالل الخبرة السابقة لمباحثة ضمن   

عمميا وتعامميا المستمر مع تالميذ المرحمة الثانوية، باإلضافة إلى االطالع الشخصي الذي قامت بو 



86 
 

الباحثة، وىي األمور التي سمحت بجمع عدد ىائل من المعطيات الخام، والتي مكنت من تحديد األرضية 

.   لالنطالق واكتساب القدرة لمتصور والتزويد بأدوات العمل

 (الخمفية النظرية لممهارات الدراسية)  الخطوة الثانية: 

عمى أىم الدراسات المفسرة عتماد وىي الخطوة التي تمت بالتوازي مع الخطوة السابقة، وفييا تم اال    

لمميارات الدراسية والبحوث التربوية التي شممت مجموعة من المقاييس ذات الصمة بالموضوع، ومن بين 

: ىذه الدراسات

دراسة الدكتورة خولة عبد الرحيم غنيمات، والدكتورة عبير راشد عميمات، بعنوان أثر استخدام برنامج _ 

إرشاد جمعي لمتدريب عمى الميارات الدراسية في تحسين مستوي التحصيل الدراسي، حيث تضمنت ىذه 

فقرة منيا من تقيس إدارة الوقت وطريقة (50)الدراسة مقياس الميارات الدراسية، يحتوي ىذا المقياس عمى

. المراجعة

ودراسة األستاذ أحمد دمحم شبيب، واألستاذ ىالل بن زاىر النبياني، بعنوان الفروق في الميارات الدراسية  _

لدي عينة مختارة من طالب جامعة السمطان قابوس في ضوء بعض المتغيرات، تضمنت ىذه الدراسة 

فقرة منيا ما تقيس إدارة الوقت وتنظيم (54)كذلك مقياس الميارات الدراسية حيث يحتوي المقياس عمى

. المراجعة

 (تحديد مكونات وأبعاد استبيان المهارات الدراسية)  الخطوة الثالثة: 

في ضوء األطر النظرية التي ارتبطت بالميارات الدراسية، باإلضافة إلى بعض الدراسات والبحوث     

: السابقة التي اىتمت بالميارات الدراسية، قسمت الباحثة المقياس إلى ثالثة أبعاد وىي

. يقيس إدارة وقت المراجعة: البعد األول _
.  يقيس تنظيم المراجعة:البعد الثاني _
.  يقيس طريقة المراجعة:البعد الثالث _
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 (:االستبيانوضع فقرات )  الخطوة الرابعة 

في ىذه الخطوة صيغت فقرات المقياس باالعتماد عمى بعض عبارات مقياس الميارات الدراسية     

لمدكتورة خولة عبد الرحيم غنيمات والدكتورة عبير راشد غنيمات، وكذلك بعض عبارات مقياس الميارات 

الدراسية لألستاذ أحمد دمحم شبيب، واألستاذ ىالل بن زاىر النبياني، وتم إعادة صياغة بعض الفقرات 

وتبسيطيا بناءا عمى أراء بعض المدرسين في الطور الثانوي حتى تتالءم مع مستوى تالميذ السنة الثانية 

: فقرة موزعة عمى الشكل اآلتي (42) ثانوي، وتم صياغة فقرات المقياس، حيث قدرت بـ

. فقرات (10) إدارة وقت المراجعة الذي يحتوي عمى :البعد األول_ 

. فقرات (09) تنظيم المراجعة الذي يحتوي عمى :البعد الثاني_ 

.  فقرة (23) طريقة المراجعة الذي يحتوي عمى :البعد الثالث_ 

: وىي مرتبة كما في الجدول التالي    

يوضح توزيع فقرات إستبيان المهارات الدراسية حسب أبعادها واتجاهاتها : (07)جدول رقم ال_ 

 (الصورة األولية)

 المجموع أرقام فقراته السالبة أرقام فقراته الموجبة البعد
 10 21-7 33-26-14-8-06-05-04-03 إدارة وقت المراجعة

 09 42-41-22 -15-13-12-10-02-01 تنظيم المراجعة
-23-20-19-18-17-16-11-9 طريقة المراجعة

24-25-27-29-31-34-35-36-
37-38-40 

28-30-32-39 23 

 42 09 33 المجموع
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 (طريقة التطبيق) الخطوة الرابعة :

يطبق مقياس الميارات الدراسية عمى أفراد عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي، يطمب من كل تمميذ     

اإلجابة  أمام (×) أن يحدد مجموعة من األنماط السموكية التي يتصف بيا دون غيره بوضع إشارة

،وأن يقرا عبارات االستبيان بدقة وعناية مع العمم أنو ال توجد (دائما، أحيانا، أبدا: أحد البدائل)الصحيحة

. إجابة صحيحة وأخرى خاطئة

 (وضع مفتاح التصحيح) الخطوة الخامسة: 

 (3)، وذلك بإعطاء(أبدا-أحيانا-دائما)لمبدائل  (1_2_3 )في ىذه الخطوة وضعت الباحثة درجات    

ألبدا، وىذا في حالة الفقرات الموجبة، وأما في الفقرات السالبة يتم  (1)ألحيانا، و (2)درجات لدائما، و

ألبدا، وبعد ذلك تجمع الدرجات المحصل عمييا من كل فرد من  (3)ألحيانا، و (2)لدائما، و (1)إعطاء

. أفراد العينة

:  المهارات الدراسيةالستبيان ةالسيكومترر الخصائص  _5

 :الصدق_ 1_5

:  الميارات الدراسية اعتمدت الباحثة عمىتبيان صدق اس    ولمتحقق من

 :صدق المحكمين _1_1_5

ولمتحقق من الصدق الظاىري الستبيان الميارات الدراسية ، قامت الباحثة بعرضو في صورتو األولية     

عمى عدد من أساتذة محكمين في قسم عمم النفس ذوى االختصاص والخبرة في مجال البحث وكان 

موضح في ) وذلك إلبداء أرائيم حول مالئمة فقرات المقياس المقدم ليم من أجل التحكيم (05)عددىم

(. 01الممحق 
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وبعد جمع استمارات المحكمين وتحميميا، تم استبقاء الفقرات التي أجمع أغمب األساتذة عمى قبوليا     

. واستبعاد الفقرات التي تم رفضيا

وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بيا المحكمين حذفت بعض فقرات المقياس، وكذلك عدلت بعض     

. 42 بعدما كانت 40الفقرات وأعيد صياغتيا، حيث أصبح عدد أسئمة المقياس

: صدق االتساق الداخمي_ 2_1_5

قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي الستبيان الميارات الدراسية، وذلك بحساب معامل       

بين درجة كل فقرة و البعد الذي تنتمي إليو والدرجة الكمية لمبعد و الدرجة الكمية لألداة، " بيرسون "االرتباط 

: ، وىذا ما تبينو الجداول التالية(spss)وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية

: نتائج حساب معامل ارتباط بين الفقرات وأبعاد استبيان لممهارات الدراسية_ أ

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذر تنتمي إليه : (08)الجدول رقم _ 

 .المهارات الدراسيةستبيان ال

معامل اإلرتباط رقم الفقرة األبعاد 
 
 
 
 

البعد األول 
إدارة الوقت 

03 0.013 
04 0.216* 
05 0.400** 
06 0.305* 
07 0.231 
08 0.257 
14 0.470** 
21 0.297* 
26 0.334* 
33 0.152 
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البعد الثاني 

تنظيم المراجعة 

01 0.487** 
02 0.345** 
10 0.484** 
12 0.310* 
13 0.320* 
15 0.462** 
22 0.470** 

 
 
 
 
 
 
 

البعد الثالث 
طريقة المراجعة 

09 0.515** 
11 0.302* 
16 0.365** 
17 0277* 
18 0289* 
19 0.142 
20 0.414** 
23 0293* 
24 0.400** 
25 0.321* 
27 0105 
28 0307* 
29 0.346** 
30 0174 
31 0.506** 
32 0123 
34 0.518** 
35 0351** 
36 0.364** 
37 0.012 
38 0.426** 
39 0.141 
40 0.283* 

( 0,01)دالة عند **

( 0,05)دالة عند *
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 أن بعض معامالت ارتباط الفقرات باألبعاد التي تنتمي إلييا دالة (08)رقم يتضح من الجدول 

ما عدا عشرة فقرات لم  (0,05)وبعضيا دالة عند مستوى داللة  (0,01)إحصائيا عند مستوى الداللة 

يعتبر مؤشرا عمى صدق  ، ما(39-19-27-30-32-37--833-7-3) تكن دالة فتم حذفيا وىي

 الداخمي لمقياس الميارات الدراسية، مما يعني أن فقرات األبعاد الفرعية متناسقة فيما بينيا وتقيس االتساق

البعد نفسو الذي يفترض أنيا تنتمي إليو وتقيس جانبا سموكيا يعبر عنو بالتماسك الداخمي لممقاييس 

 .الفرعية وتقديره لمظاىر سموكية واحدة

 :إلستبيان المهارات الدراسية نتائج حساب معامل ارتباط بين األبعاد والدرجة الكمية_ ب

يوضح معامالت ارتباط كل بعد مع الدرجة الكمية إلستبيان المهارات : (09)الجدول رقم _ 

. الدراسية

معامل االرتباط البعد الرقم 

 **0.656إدارة الوقت  01

 **0.806تنظيم المراجعة  02

 **0.886طريقة المراجعة  03
( 0,01)دالة عند **                                    

أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد استبيان الميارات الدراسية  (09) يتضح من الجدول رقم

، حيث تراوحت معامالت االرتباط 0.01األربعة والدرجة الكمية كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ، وىذا ما يعطي مؤشرا لمتجانس الداخمي لإلستبيان، أي انو يتمتع بدرجة مرتفعة من 0.88 و0.65بين 

   .الصدق
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: (المقارنة الطرفية)  الصدق التمييزر 3_1_5

ترتيبا تنازليا من أعمى إلى أدنى  (تمميذ57)قامت الباحثة بترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية     

 ( فردا15)درجة، بعدىا قسموا إلى مجموعتين حسب درجاتيم عمى المقياس، فالمجموعة األولى تقدر بـ 

من الدرجات الدنيا، % 27بنسبة  ( فردا15) من الدرجات العميا، والمجموعة الثانية تقدر بـ %27بنسبة 

وىذا لمتحقق من قدرة  المقياس عمى التمييز بين المستويات المختمفة لدى أفراد العينة وكانت النتائج 

: كالتالي

داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين الطرفيتين عمى استبيان المهارات : (10)الجدول رقم _ 

 .الدراسية

المتوسط  الفئة الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارر 

 sigقيمة  (ت)قيمة 

 **0,000 10,43 2,74 84,600 المرتفعين الدرجة الكمية

 6,94 64,467 المنخفضين

 (0,01)دالة عند **   

مما يدل عمى وجود  (0,01)أصغر من مستوى الداللة  sig( 0,000)يتضح من الجدول أعاله أن قيمة  

. فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفضي درجات الميارات الدرسية وعميو االستبيان يتمتع بالصدق
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:  الثبات_ 2_5

الثبات ىو مدى استقرار الدرجة التي يحصل عمييا الفرد في مقياس يقيس لديو سمة معينة، حيث أنو     

حيواني وبن )إذا ما تم تطبيق المقياس عمى الشخص أكثر من مرة فانو يسجل نفس النتائج في كل مرة

(. 229: 2016زروال، 

:  الميارات الدراسية اعتمدت الباحثة عمى طريقة التجزئة النصفيةاستبيانولمتأكد من ثبات     

:  طريقة التجزئة النصفية1_2_5

تم تقسيم استبيان الميرات الدراسية إلى نصفين، النصف األول يضم الفقرات الفردية، والنصف الثاني     

وبعد ذلك تم حساب معامل إرتباط بيرسون لنصفي اإلستبيان وتصحيحو بمعادلة يضم الفقرات الزوجية، 

 : ، كما ىو مبين في الجدول التاليجوتمان

 ثبات مقياس المهارات الدراسية عن طريق التجزئة نتائج حساب معامل يوضح : (11)الجدول _ 

النصفية 

بمعادلة جوتمان تصحيح معامل االرتباط معامل االرتباط الثبات 

 .8560 .7490المقياس ككل 

، وبعد (0.749)  يساوي االستبيانأن معامل الثبات لنصفي  (11)يتضح من خالل الجدول رقم    

.  الميارات الدراسيةاستبيان، مما يدل عمى تباث (0.856) أصبح يساوي جوتمانتصحيحو بمعادلة 
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 :الدراسة األساسية: ثانيا _

 :منهج الدراسة_ 1

ىو وسيمة البحث في الكشف عن المعارف والحقائق والقوانين التي يسعيان إلى ابرازىا وتحقيقيا،     

وكثيرا ما يتوقف الحكم عمى أي بحث بالصحة وسالمة النتائج عمى مدى صحة وسالمة المنيج الذى 

إلى  ونظرا لطبيعة موضوع الدراسة واألىداف التي سعت ، (211: 2017عاشور، )يتبع في أي بحث

 .تحقيقيا، فقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المقارن 

:  لمدراسة األساسية والزمنيالمجال الجغرافي_ 2 

 :المجال الجغرافي لمدراسة األساسية_ 1_2

    تم إجراء الدراسة األساسية بأقسام السنة الثانية ثانوي بثانوية شمومة دمحم التابعة لمقاطعة عين تادلس 

.  كمم مربع269بوالية مستغانم وتقع في الشمال الغربي من الجزائر وتغطي مساحة قدرىا 

: المجال الزمني لمدراسة األساسية_ 2_2

  2019 مارس 8 إلى 05 أجريت الدراسة األساسية خالل الفترة الممتدة من     

  :مجتمع الدراسة_ 3

    ويعتبر تحديد عدد وحدات المجتمع التي ينبغي شموليا بالعينة من المسائل األساسية في عممية 

تصميم العينة، وذلك لتجنب أخذ عينة صغيرة، يكون تقديره لممجتمع غير دقيق وبالتالي غير مفيد  

 (. 52: 2007البمداوي، )

تمميذا من كال الجنسين يتمدرسون بثانوية شمومة دمحم التابعة  (176)    يتكون مجتمع الدراسة من 

. لمقاطعة  عين تادلس والية مستغانم
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:  عينة الدراسة األساسية ومواصفاتها_4

: طريقة المعاينة_ 1_ 4

    العينة ىي جزء من المجتمع الذي تجرى عميو الدراسة، يختارىا الباحث الجراء دراستو عمييا وفق 

(.  162: 2008يونس، )قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيال صحيحا 

    يتوزع أفراد مجتمع الدراسة عمى فئة تالميذ بثانوية والية مستغانم، ولقد تم اختيار العينة بطريقة 

عشوائية بسيطة، لتساوي الفرص أمام كل مفردة من مفردات المجتمع في التمثيل بالعينة، وبعد حصول 

الباحثة من طرف إدارة ثانوية دمحم شمومة مستغانم عمى نتائج الفصل األول لكل تالميذ السنة الثانية 

ثانوي، تم حساب الدرجة المعيارية  من أجل تحديد عينة البحث والمتمثمة في المتفوقين والمتأخرين 

دراسيا؛ فيو أسموب احصائي يتميز بأنو يحول العالمة الخام إلى عالمة قابمة لممقارنة مع الدرجات 

األخرى وتم من خاللو التمييز بين الفئات المختمفة ألفراد العينة وىذا بعد حساب المتوسط الحسابي 

: واالنحراف المعياري ألقسام السنة الثانية ثانوي بثانوية شمومة دمحم، والجدول التالي يبين ذلك

: يبين الدرجات المعيارية ألفراد العينة: (12) الجدول رقم _
 الشعب المتفوقين المتأخرين

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة  األفراد المعدل
 المعيارية

 األفراد المعدل

 أداب وفمسفة 01 11.45 0,69 01 5.67 3.2-

-0.89 9.1 02 2,06 13.49 02 

-1.29 8.51 03 1.84 13.15 03 

-0.66 9.43 04 1.7 12.95 04 

-0.59 9.54 05 1.66 12.89 05 
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-0.86 9.14 06 2.09 13.52 06 

-0.76 9.29 07 1,72 12.98 07 

-1.22 8.61 08 0,85 11.69 08 

-0.72 9.34 09 1.52 12.67 09 

-1.75 7.83 10 0,64 11.37 10 

-2.16 7.21 11 0,69 11.45 11 

   1,73 12.99 12 

1.47 12.61 13 

 لغات اجنبية 14 13.69 1.58 12 9.58 1.23-

-0.6 10.49 13 0.58 12.24 15 

-0.6 10.32 14 1.48 13.55 16 

-1.5 9.18 15 1.03 12.89 17 

-1.15 9.7 16 0.53 12.16 18 

-1.36 9.39 17 2.04 14.61 19 

 عموم تجريبية 20 13.33 1.33 18 07.88 0.84-

-0.77 08.03 19 1.14 12.5 21  

-0.07 9.66 20 1.24 12.73 22  

-0.84 07.87 21 1.04 12.27 23  
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-0.84 07.88 22 1.06 12.32 24  

-0.97 07.56 23 0.96 12.09 25  

-0.84 07.87 24 0.6 11.25 26  

-0.89 07.75 25 0.69 11.45 27  

-0.97 07.56 26 0.63 11.31 28  

-0.53 08.59 27 1.17 12.57 29  

-0.53 08.6 28 02.1 14.75 30  

-0.53 08.6 29 0.63 11.32 31  

-0.5 08.66 30 1.18 14.96 32  

-0.77 08.03 31     

  رياضيرتقن 33 14.37 0.86 32 11.45 0.76-

-1.3 10.47 33 0.89 14.43 34 

-1.15 10.57 34 1 14.63 35 

-0.94 11.12 35 1.09 14.79 36 

-1.34 10.35 36 1.06 13.49 37 

 رياضيات 38 13.52 1.07 

1.03 13.35 39 

1.2 14.12 40 
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0.98 13.11 41 

1.97 13.14 42 

 تسيير واقتصاد 43 11.92 0.52 37 11 0.57-

-2.72 9.19 38 1.78 12.98 44 

-1.25 10.43 39 0.88 12.22 45 

1.89- 9.71 40 0.55 11.14 

 

46 

العينة األولى وشممت التالميذ المتفوقيين دراسيا وىم التالميذ  عينتين، وبيذا انقسمت عينة الدراسة إلى    

تمميذا، أما العينة الثانية فشممت التالميذ  (46)والبالغ عددىم  (0.50)الذين فاقت درجاتيم المعيارية 

 . تمميذا (40)وبمغ عددىم  (0.50-)المتأخرين دراسيا وىم التالميذ الذين فاقت درجاتيم المعيارية 

: مميزات عينة الدراسة_ 2_4

:  حسب الجنس_أ

: يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس    
. يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس: (13)الجدول رقم _ 

 البيانات عدد األفراد النسبة المئوية

 الجنس

 ذكور 41 47.67%

 اناث 45 52.33%

 المجموع 86 100%

، %4.65أن نسبة االناث أكثر من نسبة الذكور بفارق قدره   (13)     يتضح من خالل الجدول رقم
 .والشكل التالي يوضح ذلك
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 يبين دائرة نسبية لتوزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الجنس: (02)الشكل رقم_ 

:  حسب السن_ب

: يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب السن    

 .توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب السن: (14)الجدول رقم_ 
 السن عدد األفراد النسبة المئوية

  سنة16 إلى15من  26 30,24%

  سنة18 إلى17من 43 50%

  سنة20 إلى19من 14 16,28%

  سنة21 3 03,48%

 المجموع 86 100%

   ين بأن معظم تالميذ السنة الثانية ثانوي تراوحت أعمارىم ما (14)نالحظ من خالل الجدول رقم    
. 21 سنة، بينما أقميتيم بمغ عمرىم 18_17

%47,67

%52,32
ذكور

اناث
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 .يمثل دائرة نسبية لتوزيع أفراد عينة الدراسة اإلساسية حسب السن: (03)الشكل رقم_ 
: التحصيل الدراسيحسب الشعبة ومستوى _ ج

: يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الشعبة ومستوى التحصيل الدراسي    

يبين توزيع األفراد عينة الدراسة األساسية حسب الشعبة ومستوى التحصيل : (15)الجدول رقم_ 
 .الدراسي

 البيانات عدد األفراد

 الشعبة
 المتفوقين المتأخرين

 أداب وفمسفة 13 11

 لغات اجنبية 6 6

 عموم تجريبية 13 14

 تقني رياضي 5 5

 رياضيات 5 0

 تسيير واقتصاد 4 4

 المجموع 46 40

%30,23

%50

%16,27
%3,48

سنة16الي15من 

سنة18الي17من

سنة20الي19من

سنة21
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نالحظ أن توزيع العينة تقريبا متساوي عمى كل الشعب والتي بمغت  (15)من خالل الجدول رقم     

    جنبية بمغتأ من المتأخرين وبالنسبة لشعبة لغات 11 من المتفوقين و13بالنسبة لشعبة آداب وفمسفة 

 من المتأخرين 14 من المتفوقين و13ولمعموم التجريبية بمغت   من المتأخرين6 من المتفوقين و6

            لممتأخرين ولشعبة الرياضيات بمغت5 لممتفوقين و5يضا لشعبة تقني رياضي بمغت أوبالنسبة 

ونالحظ كذلك  أن   لممتأخرين4 لممتفوقين و4خرين ولشعبة تسيير واقتصاد بمغت ألممت 0 لممتفوقين و5

 :عدد المتفوقين أكبر من عدد المتأخرين دراسيا، كما ىو موضح في الشكل التالي

  

يمثل أعمدة بيانية لتوزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الشعبة ومستوى : (04)الشكل رقم_ 
 .التحصيل الدراسي
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: حسب الجنس ومستوى التحصيل الدراسي_ د

 :يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس ومستوى التحصيل الدراسي    

: توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الجنس ومستوى التحصيل الدراسي: (16)الجدول رقم_ 
 الجنس التفوق  النسبة التأخر النسبة

 ذكور 15 32.61% 26 65%

 اناث 31 67.39% 14 35%

 المجموع 46 100% 40 100%

أن عدد اإلناث المتفوقات أعمى من عدد الذكور المتفوقون حيث  (16) نالحظ من خالل الجدول رقم    

كبر أ وكذلك فيما يخص المتأخرون كان عدد اإلناث 32.60 ونسبة الذكور67.39بمغت نسبة اإلناث 

 :، وىذا ما يوضحو الشكل التالي35 و65 التواليىمن عدد الذكور والتي بمغت عل

 

أعمدة بيانية تمثل توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الجنس ومستوى : (05)الشكل رقم _ 
 .التحصيل الدراسي
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:  أدوات الدراسة األساسية_ 5

من طرف الباحثة؛ حيث يتكون الميارات الدراسية  المصمم  في ىذه الدراسة عمى استبيان االعتمادتم     

شبو ىي األخرى تعميمة اإلستبيان تاالستبيان من جزئين، جزء خاص بالمعمومات الشخصية وتعميمتو التي 

فقرة منيا   (30)بحيث يحتوي عمى ثالثة أبعاد تضم في مجموعيا  األول وجزء آخر خاص باألسئمة،

 (02نظر الممحق رقمأ).(دائما، أحيانا، أبدا)حدى البدائل إموجبة ومنيا سالبة، تتم اإلجابة عمييا ب

: حسب أبعادىا واتجاىاتيا   الميارات الدراسيةاستبيانوالجدول التالي يوضح توزيع فقرات     

  يوضح توزيع فقرات استبيان المهارات الدراسية حسب أبعادها واتجاهاتها :(17)الجدول رقم _ 

 .(الصورة النهائية)

الفقرات 

 البعد

 المجموع أرقام فقراته السالبة أرقام فقراته الموجبة

 06 4 22-17-11-5-3 بعد إدارة الوقت

 07 18 12-10-9-7-2-1 بعد تنظيم المراجعة

-21-20-19-16-15-14-13-8-6 طريقة المراجعة

24-25-26-27-28-29-30 

23 17 

 30 03 27 المجموع

 

في الخانة التي  (×)أن يضع عالمة  يطمب منيم ويتم تطبيقو عمى تالميذ السنة الثانية ثانوي حيث    

 .يرونيا مناسبة حسب رد فعميم األول والتي يعبرون فييا عن رأييم بكل صدق
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 ألحيانا، (2)لدائما ودرجة  (3)ويتم تصحيح استبيان الميارات الدراسية بمنح  الفقرات اإليجابية درجة     

( 2)ألبدا ودرجة  (3)ألبدا؛ أما الفقرات السمبية فتصحح بشكل معكوس بحيث تمنح درجة  (1)ودرجة

 .لدائما (1)ودرجة ألحيانا،

وفي النياية يحسب مجموع الدرجات المحصل عمييا في اإلستبيان لتصبح الدرجة الكمية لمفرد تتراوح     

. درجة تقيم وفقيا الميارات الدراسية (90-30)بين  ما

: طريقة إجراء الدراسة األساسية_ 6

 :مرت طريقة إجراء الدراسة بالخطوات اآلتية    

 االتصال بمدير المؤسسة: الخطوة األولى .

بعد حصول الباحثة عمى رخصة الدراسة الميدانية من طرف مديرية التربية لوالية مستغانم، ثم     

االتصال بمدير المدرسة واألساتذة وتحسيسيم  وا عالميم بوجود دراسة عممية ليستجيبوا لطمب مشاركة فييا 

. بكل ثقة واطمئنان، وعميو اتجينا إلى أقسام السنة الثانية ثانوي 

 تطبيق األداة: الخطوة الثانية .

قامت  (شعبة آداب وشعبة عموم وتكنولوجيا)بعد دخولنا لألقسام السنة الثانية ثانوي في كمتى الشعبتين     

. الباحثة في ىذه الخطوة بالتعريف بنفسيا وبميمتيا في الثانوية كباحثة وطمأنة األفراد المعنيين بالدراسة

 فبعد تحضير التالميذ وتييئتيم نفسيا، وا عطائيم التعميمات الالزمة، تم تطبيق استبيان الميارات الدراسية _

. عمى مجموعة من التالميذ

 تفريغ نتائج الدراسة: الخطوة الثالثة. 

    تم تفريغ نتائج االستبيان التي تم جمعيا في جداول إحصائية وذلك باستخدام برنامج الرزم االحصائية 

. 20spssلمعموم االجتماعية 
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 المعالجة اإلحصائية لمنتائج: الخطوة الرابعة .

وذلك لعرض وتفسير ومناقشة نتائج  (ت)بعد تفريغ النتائج استخدمت الباحثة معامل اختبار      

. فرضيات الدراسة

:  في الدراسةاألساليب االحصائية المستخدمة_ 7    

أسموب الرزمة االحصائية لمعموم     لتحقيق أىداف الدراسة ولإلجابة عمى تساؤالتيا اعتمدت الباحثة عمى 

:   تم استخدام االساليب االحصائية التالية، حيثspssاالجتماعية 

. استخدمت الباحثة النسب المئوية لمتعبير عن مواصفات العينة: النسب المئوية_ 

لحساب الصدق التالزمي واإلتساق الداخمي لالستبيان  وأيضا حساب  استعمل :معامل االرتباط بيرسون _ 

 .ثباتو عن طريق التجزئة النصفية

 الفروق بين  استخدمت الباحثة ىذا االختبار لقياس فرضيات الدراسة وذلك بقياس:(ت)اختبار الفروق _

 .في الميارات الدراسة وأبعاده الفرعية (المتفوقين والمتأخرين)المجموعتين 

إليجاد معامل الثبات الستبيان الميارات الدراسية ككل بعد تجزئتو واستعممتيا الباحثة   :جوتمانمعادلة _

 .إلى نصفين

 

 

 

 

 

 



 

 

 

سادسالفصل ال  
 

  ررياا   نتائجتفسير و مناقشةعرض و     

                        اللداسة  
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 : تمهيد _  

 جراء المعالجاتإ ستعرض الباحثة في ىذا الفصل نتائج الدراسة األساسية عن طريق     

  وفقا لمتغيرات ىذهspssاالحصائية باالعتماد عمى نتائج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية 

 والتي فيما يخص الفرضيات الجزئية وكذا الفرضية العامة (ت)الدراسة، حيث تم تطبيق اختبار

 دراسيا لى معرفة الفروق في الميارات الدراسية بين المتفوقين والمتأخرينإ عمى التوالي ىتسع

 تم تحميل كما  دارة وقت المراجعة، تنظيم المراجعة، طريقة المراجعة،إومعرفة الفروق بينيم  في 

                     .النتائج ومناقشتيا والتأكد من مدى تحققيا وىذا في ظل نتائج بعض الدراسات السابقة

 :عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى_ 1

دارة الوقت بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين لدى تالميذ إتوجد فروق في :  التي مضمونيا    

. السنة الثانية ثانوو 

يوضح الفروق في متوسطات درجات إدارة الوقت بين التالميذ المتفوقين   (:18)الجدول رقم_ 

. (ت)باستخدام اختبار  والمتأخرين دراسيا

Sigقيمة 
 

درجة 
 الحرية

اإلنحراف  قيمة ت
 المميارر 

المتوسط 
 الحسابي

 الفئة التكرار

 المتفوقون  46 10.69 1.93 0.67- 84 0.49
 المتأخرون  40 10.42 1.73   
 الفرق في المتوسط 0.49   

 وىي (0.49) تساوو Sigأن قيمة الداللة اإلحصائية  (18)     يتضح من خالل الجدول رقم

أو ال توجد فروق في إدارة وقت المراجعة بين المتفوقين  (0.01) الداللة ىأكبر من مستو

. والمتأخرين دراسيا، وبيذا نقبل الفرض الصفرو ونرفض فرض البحث



108 

 

ن كل من المتفوقين والمتأخرين دراسيا ينظمون وقتيم بالطريقة   أ    ويمكن تفسير ذلك في كون 

 النتيجة تتفق نوعا ما مع هغمبيم يعيشون في نفس الظروف الدراسية والحياتية وىذأ ألن ،نفسيا

لى معرفة العادات واالتجاىات   إوالتي ىدفت  (1985) دراسة محمود عطا محمود حسين

 وىذا باعتبار ،الدراسية السائدة بين طالب مركز العموم والرياضيات وعالقتيا بالتحصيل الدراسي

( 181) ىذا وقت تأليف عينة البحث من ،ىم العوامل المساعدة عمى التفوق أدارة الوقت من إ

نو ال توجد فروق بين الطالب في العادات الدراسية اإليجابية لدى ألى إحيث توصل ، طالبا

(. 19:الجرجاوى وحماد، بدون سنة)طالب المركز فيي قميمة جدا 

كدت وجود فروق بين أالتي  (1979)    بينما اختمفت نتيجة الفرضية    مع دراسة يوسف 

ن المتفوقون يتمتعون أ بحيث ،عادات االستذكار التي يتبعيا الطمبة المتفوقون دراسيا والمتأخرون 

 (112: 2015بن نعمة، )بتوزيع جيد لموقت بين العالقات االجتماعية والدراسة 

ن الكثير من المتعممين ألى إوالتي توصمت فييا  (1989)واختمفت كذلك مع دراسة سعاد سميمان

 قد ال يحصمون عمى النتائج المرجوة في قرائتيم ليس ألنيم ال ،في العديد من المراحل التعميمية

(.  446-425: 2014حافظ،)يبذلون الجيد الكافي بل ألنيم ال يحسنون تنظيم وقتيم 

 

 المتفوقين منيم والمتأخرين فعمى التمميذ عدم ،ر    فتنظيم الوقت ميم لمجميع ولمتالميذ بشكل كبي

ثناء أن يستمتع بأجواء المدرسة وقضاء وقت مع األصدقاء أتفويت مواعيد الدراسة كما يجب 

وقات لممراجعة أولويات األشياء ويخصص أما خارجيا فيرتب إ وىذا داخل المدرسة ،االستراحة

 .وغيرىا خرى لمقيام باألشياء المفضمة من ىوايات وزيارات لألقاربأو خارجو وأداخل البيت 
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: عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية_ 2

توجد فروق بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين في تنظيم المراجعة لدى :  التي مضمونيا    

 .تالميذ السنة الثانية ثانوو 

يوضح الفروق في متوسطات درجات تنظيم المراجمة بين التالميذ :  (19)الجدول رقم_ 

. (ت)المتفوقين والمتأخرين دراسيا باستخدام اختبار 

                                            
Sigقيمة 

 
درجة 
 الحرية

نحراف المميارر اإل قيمة ت  الفئة التكرار المتوسط الحسابي 

 المتفوقون  46 15 2.21 0.80- 84 0.42
 المتأخرون  40 14.57 2.66   
 الفرق في المتوسط                     2.61   

وىي  (0.42) تساوو Sigأن قيمة الداللة اإلحصائية  (19)    يتضح من خالل الجدول رقم 

 ال توجد فروق في تنظيم المراجعة بين المتفوقين والمتأخرين وأ (0.01)أكبر من مستوو الداللة 

 .دراسيا، وبيذا نقبل الفرض الصفرو ونرفض فرض البحث

ن كل من التالميذ المتفوقيين دراسيا والمتأخرين يتمدرسون في أ    ويمكن تفسير ذلك في كون 

نفس المؤسسة وعند نفس األساتذة، األمر الذو قد جعميم يكتسبون نفس الميارة في تنظيم 

جرتيا عمى أالتي (1998) وىذه النتيجة تتفق نوعا ما مع دراسة ناىض صبحي فورة ،المراجعة

نو ألييا إىم النتائج المتوصل أربع مستويات دراسية ومن أ طالب وطالبة من (497)عينة بمغت 

لى متغير إ المذاكرة تعزى استراتيجيةتوجد فروق بين متوسط درجات عينة الدراسة في  ال

(. 17:الجرجاوو وحماد، بدون سنة)المستوى األكاديمي 
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لى التعرف عمى إالتي ىدفت  (2005) الدباس ة نتيجة الفرضية مع دراساختمفت    بينما 

 ميارات التعمم المنظم ذاتيا بين طمبة الجامعة وتالميذ الثانوية من ذوو استخدامالفروق في 

داة لقياس ميارات لمتعمم المنظم ومن بين أالتحصيل المرتفع و ذوو التحصيل المنخفض وتم بناء 

 استخداماكثر أن الطمبة ذوو التحصيل المرتفع أظيرت النتائج أىذه الميارات ميارة التنظيم و

 (.113 :2014بن نعمة،)لميارات التنظيم من ذوو التحصيل المنخفض 

جرى دراستو مقارنة بين أوالذو  (1983) كذلك مع دراسة محمود عطا محمود حسين واختمفت

ن المتفوق دراسيا يحاول فيم ما أكد أحيث ، المتفوقين والمتأخرين دراسيا حول العادات الدراسية

بن نعمة، )يستخمص النقاط اليامة ويعمق عمييا,ينظم مادة الدراسية ويرتبيا ىو مطموب منو،

2015 :6 )

 ن تنظيم جدول لممراجعة يساعد عمى تحديد ما عمى التمميذ مراجعتو كي ال يفرط أ    صحيح 

 االمتحاناتخرى كان يدون مثال مواعيد أو من الدروس عمى حساب دروس أو ينسى مذاكرة أ

خذ فترات منتظمة من الراحة، أيضا ترميز كل مادة عن طريق تموينيا بمون محدد مع أويمكنو 

 التالميذ المتأخرين دراسيا بكل خطوة دونوىا في جدوليم وفي وقتيا التزاملكن و بالرغم من 

و تقدم في مستواىم الدراسي ليبقى  جدول تنظيم المراجعة مجرد أنيم ال يحرزون أالمحدد غير 

 تنظيم اذإ ،تباع نفس الخطوات يحرزون تقدماإ بينما التالميذ المتفوقين وب،حبر عمى ورق 

نيا ليست السبب الرئيسي في أالمراجعة ليس بالشرط األساسي في عممية التفوق الدراسي كما 

. خرى ألى عوامل إالتأخر الدراسي وىو يرجع 
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: ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة عرض وتفسير_ 3

توجد فروق في طريقة المراجعة بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا :  مضمونياو    الت

. لدى تالميذ السنة الثانية ثانوو 

يوضح الفروق في متوسطات طريقة المراجمة بين التالميذ المتفوقين  (:20)الجدول رقم_ 
 .(ت)والمتأخرين دراسيا باستخدام اختبار 

 
Sigقيمة 

 
درجة 
 الحرية

نحراف إلا قيمة ت
 المميارر 

المتوسط 
 الحسابي

 الفئة التكرار

 المتفوقون  46 40.89 4.29 2.24- 84 0.02
 المتأخرون  40 38.45 5.76   
 الفرق في المتوسط 2.56   

وىي  (0.02) تساوو Sigأن قيمة الداللة اإلحصائية  (20)    يتضح من خالل الجدول رقم 

،أو توجد فروق في طريقة المراجعة بين المتفوقين  (0.05)أصغر من مستوو الداللة 

. ، وبيذا نرفض الفرض الصفرو ونقبل فرض البحث لصالح المتفوقينوالمتأخرين دراسيا

ن التالميذ المتفوقين دراسيا يستعممون طرق سميمة لممراجعة مكنتيم أ    ويمكن تفسير ذلك في 

من استيعاب الدروس وفيميا وتذكرىا، األمر الذو جعميم يتحصمون عمى معدالت جيدة في 

 تحصيميم الدراسي، عمى عكس التالميذ المتأخرين دراسيا  

ن ىناك عالقات متبادلة بين ألى إ، والتي توصل فييا (1990)كدتو دراسة اجوكو أ    وىذا ما 

الميارات الدراسية والعمل األكاديمي لذوو التحصيل المرتفع والتحصيل المنخفض وعادات 

 (.17:الجرجاوو وحماد، بدون سنة)المذاكرة ىي التي تفوق بين المجموعات المختمفة 
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بعاد الميارات ألى التعرف عمى إحيث ىدفت  ،(2005)كدتو كذلك دراسة ابراىيم وصالح أو

الدراسية السائدة لدى عينة من طالب الجامعة ومعرفة طبيعة العالقات االرتباطية والفروق 

ظيرت النتائج وجود عالقة بين التحصيل الدراسي أاالحصائية بينيا وبين التحصيل الدراسي و

 لمدراسة، التمخيص، تدوين المالحظات الميمة وغيرىا من  وبعض الميارات الدراسية كالتخطيط

(. 143: 2008عبد العظيم،)الميارات التي تساعد عمى المراجعة 

و أساسيا في تثبيت وتركيز المعمومات بسيولة وتذكرىا في أ    فطريقة المراجعة تمعب دورا 

ذا وجد ترابط واضح إنيا تعين عمى فيم الدروس الالحقة ليا خصوصا أل عنيا، كما أوقت تس

 جداول اخرى، فالطالب المتفوق يعد ممخصات يستعمل فيوأبين الدرس وما يميو من دروس 

 استدعاءسومات يضع الخطوط تحت األفكار الميمة حيث تساعده عمى رشكال توضيحية وأو

نو يقوم بسؤال أالمعمومات وكل ذلك في مذكرة دقيقة ومركزة يطمع عمييا عند المراجعة، كما 

ن يختار أثناء المراجعة، كما يمكن أمر ما أستصعب عميو اذا إصدقائو أحد أو أستاذ المادة أ

ثناء أنجح الطرق أما عممية التسميع فيي من أ ،بسطألة بشكل أخر يشرح تمك المسآكتاب 

المراجعة وتعتبر مفيدة حيث تثبت المعمومات وتزيد القدرة عمى حفظيا لفترات طويمة وبالتالي 

ثناء دراستيم، وىذا أ كما تحد من مشكمة السرحان التي يعاني منيا معظم التالميذ ،مكانية تذكرىاإ

ن يقوم بالدراسة أعكس ما يقوم بو التمميذ المتأخر فيو يترك الدروس لمتراكم فوق بعضيا دون 

األولية بشكل دورو حتى يكشف ما يتعذر عميو فيمو وذلك ما يصعب عممية الحفظ ويأخذ وقتا 

نو أن يقوم التمميذ الضعيف بإقناع نفسو بأثناء المراجعة فمن السيل جدا ألتثبيت المعمومات 

. يحفظ األشياء جيدا رغم مخالفة ذلك لمواقع

. ن طريقة المراجعة لعبت دورا ىاما في عممية التفوق الدراسيأوبالتالي نستطيع القول     
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:عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية المامة_ 4  

توجد فروق في الميارات الدراسية بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين لدى :      التي مضمونيا

.تالميذ السنة الثانية ثانوو   

يوضح الفروق في متوسطات درجات المهارات الدراسية بين التالميذ  (:21)الجدول رقم_ 

.(ت) اختبار باستخدامالمتفوقين والمتأخرين دراسيا   

Sigقيمة 
 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 ت

اإلنحراف 
 المميارر 

المتوسط 
 الحسابي

 الفئة التكرار

 المتفوقون  46 66.78 5.89 067- 84 0.04
 المتأخرون  40 63.45 8.56   
 الفرق في المتوسط 7.84   

وىي  (0.04) تساوو Sigأن قيمة الداللة اإلحصائية  (20) يتضح من خالل الجدول رقم     

أو توجد فروق في الميارات الدراسية بين المتفوقين  (0.05)أصغر من مستوو الداللة 

 .، وبيذا نرفض الفرض الصفرو ونقبل فرض البحث لصالح المتفوقينوالمتأخرين دراسيا

ن التالميذ المتفوقين دراسيا يستعممون ميارات دراسية سميمة أويمكن تفسير ذلك في كون     

 . عمى عكس التالميذ المتأخرين دراسيا

جراىا عمى عينة من طالب السنة األولى جامعي أالتي  (1979)كدتو دراسة موسانوأوىذا ما    

 موجبة بين الميارات الدراسية التي يستخدميا ارتباطيةوتوصل من خالليا عمى وجود عالقة 

 (.16:الجرجاوو وحماد، بدون سنة)الطالب ومعدالتو التراكمية وتحصيمو الدراسي العام 

 طالب وطالبة (625)عتمد عمى عينة تألفت من احيث  (1986)عفاف المبابيدو  ودراسة    

لييا الباحثة والتي إىم النتائج التي توصمت أ ومن ،من الجامعة األردنية مستوى األولى جامعي

نماط العادات أتباع إن ىناك فروق بين الطالب والطالبات في أليا عالقة بالدراسة الحالية 
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نماط العادات أ التحصيل األكاديمي ودرجة ممارسة ارتفاعن ىناك عالقة بين أ و،الدراسية

(.  15:الجرجاوو وحماد، بدون سنة)الدراسية الجيدة 

كدت كذلك دراسة  أ    و

حيث فحصت ىذه الدراسة  (2009)خرون آلييا ساورا وإىي النتيجة نفسيا التي توصل     

 المتفوقين والمتأخرين دراسيا في المرحمة الثانوية في باكستان نحو بعض القضايا ذات اتجاىات

يجابي إ اتجاهن المتفوقين لدييم أظيرت النتائج أ من بينيا عادات الدراسة و،عالقة بدراسة الطالب

. (69: 2010صوص،)فضل من المتأخرين  دراسياأنحو الدراسة وعادات دراسية 

    فوجود دراسات كثيرة تتفق مع نتائج ىذة الفرضية ال يمنع وجود دراسات ال تتفق معيا 

ن العالقة ضعيفة بين التحصيل والعادات الدراسية أشارت بأوالتي  (2000)كدراسة الحسينية 

 .(446_425: 2014حافظ ،)

 بمستوى التحصيل الدراسي وما يترتب الرتباطياىمية خاصة وذلك أ    فالميارات الدراسية ليا 

االجتماعية، وىذه الميارات تتكون من مصادر متنوعة لمتنشئة  ،عميو من خبرات مستقبمية

ذا ما يفسر التباين الظاىر فييا بين التالميذ ه المجتمع واإلعالم وغيرىا و،المدرسة ،كالبيت

 فقد نجد عدد من التالميذ بمستويات متقاربة من الذكاء واالىتمام ،المتفوقين والمتأخرين دراسيا

ن يصل لممستوى الذو يريده والسر ىو بكل أحدىم متفوق واآلخر يحاول دون أبالدراسة لكن 

 الميارات الدراسية بالطريقة الصحيحة التي تمكنيم استعماللى إ اىتدوان المتفوقون قد أبساطة 

لى ما إن يصمون أك الذين يحاولون دون ئوالأما أ ، قدراتيم ووقتيم في الدراسةاستغاللمن 

 فاالستخدام ،لى النجاحإليو فنجدىم يتخبطون باحثين عن الطريقة المثمى لموصول إيصبون 

. رفع مستوى التحصيل الدراسي لىإالسميم ليذه الميارات يؤدو حتما 
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 :خاتمةال_ 

    ىناك اىتمام عالمي بموضوع الميارات الدراسية، حيث يؤكد الباحثون عمى أن التعمم في 

قاعة الدراسة يجب أن يتغير من الطرق التقميدية القائمة عمى التمقين والحفظ إلي تعميم التالميذ 

كيف يتعممون بأنفسيم وكيف يتدربون عمى ميارات االستذكار حتى يمكنيم االستفادة مما 

يتعممونو وان يصبح األساتذة مستشارين ليم يقدمون ليم النصيحة ويساعدونيم عمى اختيار 

ىذه الدراسة ، وىذا ماىدفت إليو (8_7: 2003العجمي،)الميارات الدراسية المناسبة لمواضيعيم 

ىم الميارات الدراسية التي يستعمميا تالميذ السنة الثانية ثانوو أعمى  التعرفحيث تم من خالليا 

ن ىؤالء التالميذ يستعممون ألى إ وتوصمنا ،ومعرفة العالقة بينيا وبين مستوى التحصيل الدراسي

ختالف في طريقة الى وجود إيضا أ كما توصمنا ،دارة الوقت وميارة تنظيم المراجعةإنفس ميارة 

ختالف في الميارات الدراسية بصفة االمراجعة بين التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا وبالتالي 

 بتنمية ميارات التالميذ الدراسية االىتمامن أ فمن خالل نتائج الدراسة الحالية يتضح ،عامة

 . صبح مطمبا رئيسياأ
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: االقتراحات_ 

      :    االقتراحاتلييا نقدم جممة من إ النتائج المتوصل ءوفي ضو    

خرو غير التعميم الثانوو ومع عينات أجراء بحث مماثل لمبحث الحالي في مراحل دراسية  إ_

 . من التالميذ ذوو  صعوبات التعمموالمتأخرينميارات الدراسية بين المتفوقين ال كدراسة ،أخرى 

 .ىمية الميارات الدراسية لممتعممين وتوعيتيم عن طريق وسائل اإلعالم المختمفةأ ى علالتأكيد _

 تكوين ميارات دراسية سميمة تمكن التالميذ من التحصيل بصورة فعالة من خالل تدريسيا في _

  .المنياج

 الجيدعن طريق الندوات االستذكار ىبنائيم  علأولياء األمور  بمتابعة ومساعدة أىتمام  ا_

. والمحاضرات ووسائل اإلعالم

 ضرورة وجود مستشار توجيو في المؤسسة التعممية لتوجيو التالميذ حول الطرق الفعالة _

.  الجيدلالستذكار

 ىلإ لتدريبيم عمييا وتوجيييم والمتأخرينتصميم برامج تدريبية لمميارات الدراسية لممتفوقين  _

 . وضع استراتيجيات سميمة لالستذكارى بتنمية مياراتيم الذاتية وقدراتيم علاالىتمام

 

 



 

 

 

 

 المراجع ق ائمة
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 . المهارات الدراسية في صورته األوليةم الستبياناستمارة تحكي: (01)الملحق رقم
 غير تعدل

 مناسبة
  إدارة الوقت:األولالبعد   مناسبة

خصصو لممراجعة ال يؤثر عمى أنشطتي الحياتيةأ الوقت الذي _03     
ترك وقتا  ين مراجعتي لمااة ومااة أخرر أ _04     

  عالت          أضع جاوال محااا لموقت إلنجاز أىاافي الاراسية    _05   

 أنيي المراجعة في الوقت الذي حااتو مسبقا _06   

أخصص وقتا قصيرا جاا في مراجعة اروسي _07     
  أعمل عمى تجنب أي نشاط يتعارض مع جاولي المحاا_08   
أخصص لكل مااة اراسية وقتا محااا  يا _14     
  الوقت الكافي لممااة التي ال أميل إليياال أعطيأثناء المراجعة  _21   
أ قضي وقتا ك يرا أثناء المراجعة ولكن أجا نفسي راجعت القميل _26     
عااة آخذ قسطا كافيا من الراحة في الميمة التي تس ق االمتحان _33     

 

 غير تعدل
 مناسبة

تنظيم المراجعة: البعد الثاني مناسبة   

نجازىا كل يومإ أقوم  إعااا قائمة بالميام التي أريا _01     
أراجع اروسي بشكل يومي _02     
في  ااية الفصل الاراسي أضع جاوال لمنشاط اليومي والمراجعة _ 10     
 أحاا لنفسي ىافا بشأن ما يجب أن أعممو ق ل كل وقت أخصصو _12   

 لممراجعة
  في أثناء فترات الراحة لتعويض ما فاتني لمحاق  زمالئيي أراجع اروس_13   
أميل إلى مراجعة اروسي باستمرار اون تأجيل لموصول لمتفوق  _15     
متحان االأراجع موااي الاراسية ليمة _22     
 أشعر بالقمق ق ل أااء االمتحان حتى مع شعوري أنني أعاات نفسي _41   

 جيا
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أشعر بالقمق في أثناء االمتحان خوفا من الفشل في اإلجابة عن األسئمة  _42   
 بالطريقة المرضية

 غير تعدل
 مناسبة

 مناسبة 
  

  طريقة المراجعة                       : البعد الثالث

أرسم مخططات لكل ارس أريا مراجعتو _09     
أستخام األلوان لتحايا األفكار الرئيسية ألي ارس _11     
أضع خط تحت العبارات الميمة لمارس _16     
ما تعممتوأتعمم  ياف تذكر  _17     
أراجع اروسي باجتياا حتى في المواا التي ال أميل إلييا _18     
  من مقررات بصوت مرتفعما أتعمموأسترجع  _19   
  في وحاة اراسية ألخصو  مغتي الخاصة عناما أتعمم موضوع _20   
سترجع ذىنيا أىم النقاط التي أعناما أراجع اروسي أتوقف عاة مرات  _23   

 مرت عمي
أراجع المواا الاراسية عاة مرات خالل الفصل الاراسي _24     
أتذكر جياا األفكار الرئيسة _25     
أسير ليال حتى أنيي مراجعتي _27     
ستطيع أن أتذكر ما قرأتو لتوي أ بعا مراجعة اروسي ال _28     
  ارستيا بسيولةيأسترجع األشياء الت _29   
  أجيل معرفة النقاط الميمة أثناء القراءة الاروس _30   
عالتعنا تاوين المالحظات الصفية أحاول أن أكتب ما يقولو األستاذ  _31     
  أثناء مراجعة اروسي عمى ما ىو ميم فقطانتباىيأركز _ 32   
أعيا كتابة ماتم مراجعتو حتى ال أنساه_ 34     
أراجع المااة الاراسية أكثر من مرة ثم ألخص ما استوع ت_ 35     
عالت              أقوم  تسجيل المالحظات أثناء المحاضرة_ 36     
أقوم  رسم خريطة ذىنية أثناء مراجعة اروسي _ 37     
أحرص عمى التركيز الشايا أثناء المراجعة_ 38     
  واالناماج في الاراسةاالستقرارأستغرق بعض الوقت حتى أتمكن من _ 39   
أربط ما أتعممو بمعموماتي السابقة_ 40     
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 مقياس المهارات الدراسية في صورته النهائية :(02)ملحق رقم ال

:التخصص         :المعدل        □     أنثى  □ذكر : الجنس  

    فيما يأتي مجموعة من األنماط السموكية التي تتصف بيا أنت دون غيرك، وتختمف من 

أمام الجواب المناسب (×  )شخص إلى آخر، الرجاء قراءة كل عبارة بدقة وعناية ووضع عالمة 

نما ىي تعبير  الذى ينطبق عميك دون غيرك، واعمم أنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وا 

. عن رأيكم

 العبارات دائما أحيانا أبدا
  يوم أقوم بإعداد قائمة بالميام التي أريد انجازىا كل _01   
  أراجع دروسي بشكل يومي_02   
  أترك وقتا بين مراجعتي لمادة ومادة أخرى _03   
  أضع جدوال محددا لموقت إلنجاز واجباتي الدراسيةال _04   
  أقضي وقتا كبيرا أثناء المراجعة ولكن أجد نفسي راجعت القميل_05   
  أرسم مخططات لكل درس أريد مراجعتو_06   
  في بداية الفصل الدراسي أضع جدوال لمنشاط اليومي والمراجعة  _07   
  أستخدم األلوان لتحديد األفكار الرئيسة ألي درس_08   
أحدد لنفسي ىدفا بشأن ما يجب أن أعممو قبل كل وقت أخصصو لممراجعة _09     
أراجع  دروسي في أثناء فترات الراحة لتعويض ما فاتني لمحاق بزمالئي _10     
أخصص لكل مادة دراسية و قتا محددا بيا _11     
أميل الى مراجعة دروسي باستمرار دون تأجيل لموصول لمتفوق  _12     
  أضع خط تحت العبارات الميمة لمدرس_13   
أتعمم بيدف تذكر ما تعممتو_14     
أراجع دروسي باجتياد حتى في المواد التي ال أميل الييا_15     
  عندما أتعمم موضوع في وحدة دراسية ألخصو بمغتي الخاصة_16   
أثناء المراجعة ال أعطي الوقت الكافي لممادة التي ال أميل الييا_17     
  أراجع موادي الدراسية ليمة االمتحان_18   
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سترجع ذىنيا أىم النقاط التي أ عند ما أراجع دروسي أتوقف عدة مرا ت و_19   
 مرت عمي

  أراجع الموا د الدراسية عدة مرات خالل الفصل الدراسي_20   
  أ تذكر جيدا األفكار الرئيسة_21   
  أنيي المراجعة في الوقت الذي حددتو مسبقا_22   
بعد مراجعة دروسي ال أستطيع أن أتذكر ما قرأتو لتوي  _23     
أسترجع األشياء التي درستيا بسيولة _24     
  أحرص عمى تدوين ما يقولو األستاذ ويشرحو_25   
أعيد كتابة ما تم مراجعتو حتى ال أ نساه _26     
أراجع المادة الدراسية أكثر من مرة وألخص ما استوعبت _27     
  أقوم بتسجيل المالحظات أثناء شرح الدرس_28   
أحرص عمى التركيز الشديد أثناء المراجعة_ 29     
أربط ما أتعممو بمعموماتي السابقة_30     
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.األولى تفريغ نتائج الفرضية الفرعية :(03)الملحق رقم  
.د توجد فد جداردداتوقد بيددا تالبيدداال تتوبيدتداال تأاريدجاداسيداجدد تالبيددااسندداليسسندليستود:الفرضية  نص   

 

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard المجموعة

moyenne 

 ادارة الوقت
 27477, 1,73778 10,4250 40 المتأخرين

 28466, 1,93068 10,6957 46 المتفوقين

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes ادارة الوقت

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Différence écart-type Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

د

ر

ج

 ة

Hypothèse de variances égales ,498 ,482 -,679 84 ,499 -,27065 ,39858 -1,06327 ,52197 

Hypothèse de variances inégales 

  

-,684 83,890 ,496 -,27065 ,39564 -1,05744 ,51613 
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: تفريغ نتائج الفرضية الفرعية الثانية(04)الملحق رقم  
.د تالبيددااسندداليسسندليستوداجدددجاداسيد بيددا تالبيدداال تتوبيدتداال تأاري سظسمدداالادوعن توجد اتقد فد :نص الفرضية  

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard المجموعة

moyenne 

تنظيم 

 المراجعة

 42197, 2,66879 14,5750 40 المتأخرين

 32601, 2,21108 15,0000 46 المتفوقين

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes تنظيم المراجعة

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Différence écart-type Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

د

ر

ج

 ة

Hypothèse de variances égales 2,610 ,110 -,808 84 ,422 -,42500 ,52628 -1,47157 ,62157 

Hypothèse de variances 

inégales 

  

-,797 75,988 ,428 -,42500 ,53324 -1,48704 ,63704 
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: تفريغ نتائج الفرضية الفرعية الثالثة(05)الملحق رقم  

. فد اريندداالادوعند بيددا تالبيدداال تتوبيدتداال تأاريدجاداسيداجدد تالبيددااسندداليسسندليستوددد توجد اتقد:الفرضيةنص   
 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard المجموعة

moyenne 

طريقة 

 المراجعة

 91143, 5,76439 38,4500 40 المتأخرين

 63263, 4,29070 40,8913 46 المتفوقين

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes طريقة المراجعة

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Différence écart-type Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

د

ر

ج

 ة

Hypothèse de variances égales   -2,245 84 ,027 -2,44130 1,08721 -4,60335 -,27926 

Hypothèse de variances inégales 

2,565 ,113 

-2,200 71,290 ,031 -2,44130 1,10947 -4,65337 -,22924 
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: العامة تفريغ نتائج الفرضية الفرعية(06)الملحق رقم  
. توجد اتقد فدداالميادقدداجاداسند بيددا تالبيدداال تتوبيدتداال تأاريدجاداسيداجدد تالبيددااسندداليسسندليستود :الفرضيةنص   

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard المجموعة

moyenne 

المهارات 

 الدراسية

 1,35351 8,56034 63,4500 40 المتأخرين

 86844, 5,89001 66,5870 46 المتفوقين

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes المهارات الدراسية

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Différence écart-type Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

د

ر

ج

 ة

Hypothèse de variances égales 7,846 ,006 -2,001 84 ,049 -3,13696 1,56807 -6,25523 -,01868 

Hypothèse de variances inégales 

  

-1,951 67,767 ,055 -3,13696 1,60816 -6,34618 ,07227 

 


