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كجؿ كتيسير منو، إلى الذم أمره بيف الكاؼ ك النكف، إلى الذم لف تسعنا  بتكفيؽ مف اهلل عز

. السماء ك األرض شكرا لو عمى ما أكرمنا تـ ىذا العمؿ

كبكؿ قدسية الكممة ك صفائيا أىدم ثمرة جيدم ككفاح سنيني إلى مف أكصى بيما الخالؽ 

سبحانو ك تعالى إلى مف حممتني كىنا عمى كىف كصارعت األياـ ك السنيف لتعممني أىدييا كؿ حمكة 

لى الركيزة األساسية إلى اإلنساف العظيـ إلى منبع قكتي أبي الغالي  في حياتي إلى أمي الحنكف،كا 

. أحمد

لى إبف أختي : كما أىدم عممي ىذا إلى أخي العزيز محمد ك أخكاتي نصيرة، خيرة، حناف، أماؿ، كا 

.عبد القادررياف، إلى كؿ عائمة بف نعمة كلماـ  

بمحاجي أماؿ، بف مالؾ ميمكنة، بممختار صبرينة، بكتميس عائشة، : ك إلى صديقاتي الغاليات

بميكرم يمينة، عدة محجكبة، بيمكؿ جميمة، عجاؿ الحاجة، بكمعزة فتيحة، مرجي حناف، لكحؿ 

  .محجكبة، مرحكؿ فاطمة، بكنكار لكيزة

ك أستاذتي بف عرـك حكرية،فضيمة ك فتيحة لكحؿ، ميدم عائشة، لعيدات فاطمة، كبطاىر 

لى كؿ زمبلئي كزميبلتي بقسـ عمـ النفس عامة كتعميمية العمـك ، كا   فتيحة ك كلدييا أسماء كعبد اهلل

 .خاصة كؿ باسمو كمقامو

 

 



 

 

 
 

 

 

ل ما نبدأ به الحمد و الشكر هلل عز وجلأك  

 الذم أنار لنا دربنا ك يسر لنا السبيؿ 

 .إلتماـ ىذا العمؿ

كمف باب مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل، أشكر الكالديف العزيزيف المذاف سانداني طيمة مشكارم 
.الدراسي  

أتكجو بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى التي لـ تبخؿ عمينا بالتكجييات ك  اإلرشادات اليادفة إلى األستاذة 
".بمخير حفيظة"المشرفة   

كما أتقدـ بالشكر ك االمتناف إلى كؿ األساتذة الذيف أشرفكا عمى مسارنا الدراسي كخاصة الجامعي 
.كاألستاذة عميمش فمة"بف عرـك كافية"كاألستاذة "عمار ميمكد"كمنيـ األستاذ  

بف "كصديقتام " محمد" كأشكر كؿ مف سير معي عمى إتماـ ىذا العمؿ كأخص بالذكر أخي العزيز
".مالؾ ميمكنة كبكتميس عائشة  

 

 

 

 

 

 

 



 :ممخص

   ىدفت الٌدراسة إلى الكشؼ عف عادات اإلستذكار عند التبلميذ المتفكقيف مف خبلؿ طرح التساؤؿ 

 : التالي

 ىؿ ىناؾ اختبلؼ في عادات االستذكار بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا؟

 :كلئلجابة عمى التساؤؿ العاـ تـ اقتراح الفرضية العامة التالية

 .ىناؾ اختبلؼ في عادات االستذكار بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا

 تمميذ كتمميذة 64كلمتأكد مف صحة الفرضيات، طبقت الباحثة اإلستبياف كأداة بحث عمى عينة قدرىا

ـٌ اختيارىـ بطريقة عشكائية (منيـ متأخريف 32منيـ متفكقيف ك32) مف مستكل السنة الثانية ثانكم، ت

ـٌ تقسيميـ إلى  بسيطة عف طريؽ الدرجة المعيارية استنادا إلى تحصيميـ الٌدراسي كعمى ىذا األساس ت

 .فئة متفٌكقة كأخرل متأٌخرة دراسٌيا،مستخدمة الباحثة في ذلؾ المنيج الكصفي المقارف

 .البارامترم لقياس الفركؽ (ت)كلمتحٌقؽ مف فرضٌيات الٌدراسة قامت الباحثة باستخداـ اختبار

 :ككانت الٌنتائج كما يمي

 .كجكد فركؽ في عادات االستذكار بيف الٌتبلميذ المتفٌكقيف كالمتأٌخريف دراسٌيا لصالح المتفٌكقيف_ 

 .كجكد فركؽ في إدارة كقت المذاكرة بيف الٌتبلميذ المتفٌكقيف كالمتأٌخريف دراسٌيا لصالح المتفٌكقيف_ 

 .كجكد فركؽ في طريقة المراجعة بيف الٌتبلميذ المتفٌكقيف كالمتأٌخريف دراسٌيا لصالح المتفٌكقيف_ 

 .كجكد فركؽ في مكاف المذاكرة بيف الٌتبلميذ المتفٌكقيف كالمتأٌخريف دراسٌيا لصالح المتفٌكقيف_ 
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 :   مقدمة     

يعد التحصؿ الدراسي مف بيف المؤشرات اليامة في قياس ما تعممو التمميذ، كقد انشغؿ العمماء 

كثيرا بدراستو ك محاكلة معرفة أسباب ارتفاعو أك انخفاضو، ك  ما نبلحظو كجكد عدة متغيرات مرتبطة 

 .بو،  كمف أىـ ىذه المتغيرات التي أثبتت عبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي نجد عادات االستذكار

      يختمؼ المتعمميف عف بعضيـ البعض في قدراتيـ الشخصية، كما يختمفكف أيضا في العادات 

التي يستخدمكنيا في المراجعة، كىذا االختبلؼ كثيرا ما يحدث فركقا في مستكل التحصيؿ األكاديمي 

كليذا ارتأينا دراسة مكضكع االختبلؼ في عادات . فينتج لنا متعمميف متفكقيف كآخريف متأخريف دراسيا

ك لقد تضمنت الرسالة سبعة فصكؿ مكزعة . االستذكار عند التبلميذ المتفكقيف ك المتأٌخريف دراسيا 

 :عمى الشكؿ التالي

كاف بعنكاف تقديـ البحث ك تضمف اإلشكالية، الفرضيات، دكافع اختيار المكضكع، : الفصؿ األوؿ

 .أىداؼ كأىمية البحث، المفاىيـ اإلجرائية

  كاف بعنكاف عادات االستذكار كتطرقت فيو  الطالبة إلى مفيـك عادات :الفصؿ الثاني

االستذكار،كجيات نظر العمماء حكؿ عادات االستذكار،مظاىر كأسباب عادات الدراسة 

 الخاطئة،شركط عادات االستذكار السميمة،أىـ ميارات االستذكار الجيد،أىمية عادات االستذكار
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 .التعامؿ مع المتأخريف دراسيا
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: اإلشكالية.1

 تطٌكران عمميان كتكنكلكجيان سريعان في شٌتى المجاالت، األمر اٌلذم يتطٌمب  مفالعالـ يشيد          

 التقدـ المستمر، كالطاقات المادية لكحدىا غير  ىذا بذؿ المزيد مف الجيد ك العمؿ لمكاكبةالمجتمعات 

 ك مجاالت إمكانياتوكافية عمى مسايرة ىذا التطكر، فبل بد مف استغبلؿ  الطاقات البشرية كؿّّ حسب 

 ىذا مف اىتماماتو ك ميكلو، حٌتى يشعر كٌؿ فرد بجدكاه داخؿ المجتمع كإلشباع حٌقو في الٌشعكر بقيمتو

.  يساىـ بشكؿ فعاؿ في  تطكير مجتمعوجية، كمف جية أخرل

ىذه الطاقات البشرية تيكتشؼ في المجتمع عبر مكاقؼ متعٌددة عمى اعتبار أٌف الفرد يمر بخبرات 

ـٌ تأتي المدرسة اٌلتي تمعب دكران كبيران في العمؿ  متعٌددة تبدأ مف األسرة اٌلتي تيعٌد أٌكؿ كسط تفاعمي لو، ث

 تعمميةعمى تنمية قدرات المتعٌمميف كاكتشاؼ مكاىبيـ مف خبلؿ العمؿ عمى تشكيؿ مكاقؼ تعميمية 

مختمفة 

.  ك تفاعمية بيف العديد مف العناصر، منيا المتعمـ كالمعمـ ك المحتكل التعميمي

 كلقد عرؼ المجاؿ التعٌميمي التعممي اجتيادات ك بحكث كثيرة في اآلكنة األخيرة،حيث أفرزت ىذه 

البحكث العديد مف الٌنظريات، اٌلتي حاكلت الٌرقي بالعممية الٌتعميمية التعممٌية فجعمت المتعمـ محكران ليذه 

العممية، كاىتٌمت بعادات االستذكار لديو، ك اٌلتي تيعٌد عممية مبلزمة لو منذ بداية تعٌممو عبر األطكار 

. المختمفة

، تعممانو كعمى ىذا األساس نجد أف لكٌؿ متعٌمـ نمطان سمككٌيا معٌينا يٌتخذه بغرض الكصكؿ إلى بناء 

ٌف استخداـ ىذه األنماط بشكؿ متكرر ييكسبو عادات تجعمو يعتمد عمييا أثناء مذاكرتو، أك سمككا  كا 

. يمكف استحضاره عند كؿ مكقؼ تعمِّمي يستدعي ذلؾ

تدٌخؿ فيو عٌدة عكامؿ منيا نفسية،اجتماعية، عقمية،ك عكامؿ أخرل منيا تفمستكل التحصيؿ الٌدراسي 

 دراسة ظيرتوما  يتعٌمؽ بالعادات اٌلتي يتٌبعيا المتعمـ أثناء مراجعتو لدركسو، كىذا ما أ



مستكل التحصيؿ الدراسي كرتباطية بيف عادات االستذكار افي كجكد عبلقة  (1988سميماف،)

(. 82:2011، لمعاف).

. فاختيار المتعمـ لميارة مذاكرة ما كاستدعاؤىا في مكقؼ ما قد يتحكـ في مستكل تحصيمو مستقببل

 في سمككا تيـفعادات االستذكار اٌلتي يكتسبيا المتعمـ نتيجة تجريبو المتكرر ليا، كثيرا ما تحدد نمط 

 فييا يؤٌدم إلى اختبلؼ في مستكل االختبلؼك   بيااالستعانةمكقؼ يستدعي منيـ استحضارىا ك 

. الٌتحصيؿ

إف استعماؿ  ىذه العادات في الحياة الٌدراسية لممتعٌمـ يفرز مستكيات تحصيمية متفاكتة ،فمنيـ 

الذيف يعدكف ركائز أساسية .المتأخركف دراسيا ك منيـ متكسطي التحصيؿ،كمنيـ المتفكقيف دراسيا

ضركرية لمجتمع متقدـ، فيـ ينتجكف المعرفة اإلنسانية كيطكركنيا كيطكعكنيا لمتطبيؽ ،كىـ يمتمككف ك

.  القدرة عمى حٌؿ المشكبلت التي تعيؽ التقدـ الحضارم المنشكد

 المربٌيف كاالىتماـ ؼ فيـ يعتبركف ثركة عممية بشرية ينبغي االلتفات إلييا بشكؿ خاص مف طر

بقدراتيـ  كمكاىبيـ لتحقيؽ االستثمار األمثؿ ليذه الفئة ،كالتعرؼ عمى الظركؼ المبلئمة لتحقيؽ 

خاصة في ىذا العصر الذم .مكفـالتفكؽ كاإلبداع في شتى المجاالت،كاستغبلؿ طاقاتيا ألقصى حد 

  .يحتاج إلى مثؿ ىذه الطاقات لتمبية حاجاتو المتزايدة

 كألجؿ االىتماـ األمثؿ بفئة المتفكقيف دراسٌيا ذىب العديد مف العمماء إلى دراسة العادات المشتركة 

عمى أٌف المتفكقكف دراسيا يتٌبعكف عادات  (1979كمينجر )حيث ذكر العالـ. بينيـ في عممية االستذكار

استذكار سميمة، كأٌنيـ خارج الٌدراسة يمجؤكف إلى عدة أساليب معركفة الستذكار المعمكمات كالقراءة ك 

التمخيص  

(. 82 :2011لمعاف،  ).ك الٌتدريب



مشكمة تربكية  يعد التأخر الدراسي  ك، مف ىـ متأخريف دراسٌيا، ىناؾكعمى غرار المتفكقيف دراسٌيا 

 ترجع أسبابو إلى   كالذم.تكاجو المدرسة ك تعكؽ مف أداء رسالتيا ك الكصكؿ إلى أىدافيا المسطرة

عدة عكامؿ منيا عقمية كضعؼ الذكاء أك القصكر في القدرات العقمية كالقدرة عمى التركيز ك 

. اجتماعية كالفقر ك تدني مستكل األسرة أك نفسية كالحرماف العاطفي كانخفاض الدافعية لمتعمـ

عدـ تبني عادات سميمة أك  عدـ كجكد رزنامة أك مخطط لمدراسة يتبعو التمميذ إلىرجع مكما قد 

. يستخدميا كالمراجعة المستمرة مثبل

ككثيرا ما يثير كجكد المتأخريف دراسيا مع المتفكقيف في قسـ كاحد تساؤالت عديدة حكؿ سبب ىذا 

مرزكؽ عبد الحميد أحمد )  بٌينت دراسةكقدالمستكل التحصيمي المتبايف ككيفية مذاكرة كبل الفئتيف، 

المتفكؽ ك التي يتبعيا   في أساليب التعمـ اٌلتي يتبعيا الطالب اختبلؼإلى أٌف ىناؾ  (1990مرزكؽ

 (.87:2011لمعاف، ).االطالب المتأخر دراسي

محمكد عطا محمكد حسيف ) فالمتفكؽ يجٌيز ميارات مغايرة عف المتأخر أثناء مذاكرتو، حيث أشار 

إلى كجكد مجمكعة مف العادات الدراسية التي يتميز بيا الطالب المتفكؽ تحصيميا عف غيره ( 1983

. مف المتأخريف تحصيميا

 أشكاؿ عديدة استدعاءيبقى التبايف في مستكل التحصيؿ راجع إلى عكامؿ عديدة منيا االختبلؼ في 

:  تطرح الطالبة التساؤؿ العاـ التاليىذا،كعمى ضكء  .مف عادات االستذكار

 في عادات االستذكار بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا؟ اختبلؼىؿ ىناؾ 

:  التالية الفرعيةكالذم تنبثؽ منو التساؤالت 

ىؿ يكجد اختبلؼ في إدارة كقت المذاكرة بيف التبلميذ المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا؟ 

ىؿ يكجد اختبلؼ في طريقة المراجعة بيف التبلميذ المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا؟ 



 ؟ىؿ ىناؾ اختبلؼ في كجكد مكاف لممذاكرة لدل التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسي

:  تقترح الطالبة الفرضية العامة التاليةؿ العاـؤا عمى التسلئلجابة  :ػ الفرضيات2

 .ىناؾ اختبلؼ في عادات االستذكار بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا 

: أما الفرضيات الجزئية فيي كاألتي

. يكجد اختبلؼ في إدارة كقت المذاكرة بيف التبلميذ المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا 1.2

.  يكجد اختبلؼ في طريقة المراجعة بيف التبلميذ المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا2.2

. ىناؾ اختبلؼ في كجكد مكاف لممذاكرة لدل التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا 3.2

: في كدكافع اختيار البحثأسباب تمثمت:  البحث دوافع اختيار .3                                                                                

.التعمـ تكاجو المتعمميف أثناء التيمعرفة عادات االستذكار تساعد عمى فيـ الصعكبات األكاديمية -     

 .الرغبة في تحسيف المستكل الدراسي لدل المتعمميف- 

. الرغبة في الكشؼ عف أىـ العادات المؤثرة عمى مستكل التحصيؿ لدل المتعمميف- 

 .إكساب المتعمميف إتجاىات مكجبة نحك الدراسة- 

 .محاكلة الكشؼ عف العادات السميمة لممذاكرة في رغبة لتقميص نسبة المتأخريف دراسيا- 

:   تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية  : أهداؼ وأهمية البحث.4

. معرفة أىـ محددات االستذكار الجيد المؤدم إلى التفكؽ الدراسي- 

. التعرؼ عمى مدل أىمية تنظيـ كقت المذاكرة في عممية التحصيؿ- 

معرفة أىمية تييئة المكاف المناسب لممذاكرة،كمدل تأثيره عمى المستكل التحصيمي لدل التبلميذ - 

. المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا



. معرفة مدل أىمية تنظيـ عممية المراجعة في تحديد مستكل التبلميذ التحصيمي- 

بحث في أف عممية التعمـ عممية معقدة تتطمب عادات ك ميارات عديدة اؿأىمية  بينما تكمف 

حيث ترل العديد مف المتعمميف يمتمككف قدرات عقمية متكسطة تؤىميـ ألف يحققكا نجاحا ،لبلستذكار

  .دراسيا معقكال،إال أنيـ يفشمكف في تحقيؽ ذلؾ لعدـ تككيف عادات استذكار سميمة

:  اإلجرائيةالمفاهيـ .5

 ىي الٌسمكؾ اليكمي الذم يستخدمو الطالب في دراستو مف حيث تنظيـ الكقت:عادات االستذكار- 

 الممارسات السمككية الٌتي يستخدميا المتعمـ كالمتمثمة في المياراتكطرائقو في المراجعة، أك ىي 

  . الٌتي يكظفيا المتعمـ في عممية االستذكار اليكمية(كطرؽ المراجعة كميارات الحفظ) المختمفة

اه ىك ارتفاع معدؿ التحصيؿ لدل المتعمـ بمقارنتيـ مع مف ىـ في نؼ مستك:التفوؽ الّدراسي - 

العممي كتـ إختيارىـ عف طريؽ الٌدرجة المعيارية، حيث أف التبلميذ الذيف تحصمكا عمى درجة معيارية 

 . فما فكؽ ىـ المتفكقكف0.5مف 

ىك نقص أك تدني في الٌتحصيؿ كذلؾ بمقارنة معدؿ المتعمـ مع غيره مف  :التأخر الدراسي - 

 كتـ اختيارىـ عف طريؽ الٌدرجة المعيارية، حيث أف التبلميذ الذيف تحصمكا المتعمميف الذيف ىـ أقرانو

 . ىـ المتأخركف- 0.5عمى درجة معيارية مف 
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 :تمهيد

تعتبر عممية االستذكار مف عمميات التعمـ الميٌمة الٌتي ال يستطيع المتعمـ االستغناء عنيا          

فيي عممية مبلزمة لممتعمـ منذ بداية بناء تعمماتو إلى .لتحصيؿ أم مجاؿ مف مجاالت العمكـ المختمفة

. نيايتيا،فيي ليا أثر في تحديد مستكل تحصيمو مستقببل

:      مفهـو عادات االستذكار.1

 : ة مفهـو العاد1ػ1

 . حتى صار يفعؿ مف غير جيدأعتيدكؿُّ ما   كالعىادىةي ىي ك عكائدعادات، ك عاده، :الجمع:  لغة

ر عمى نيج كاحد التيالحالةي  كالعىادىةي أيضا ىي  . تتكرَّ

ىي شكؿ مف أشكاؿ الٌنشاط يخضع في بادئ األمر لئلدارة كالشعكر،كمع دقة كجكد التعمـ  :اصطالحا

ليذا الٌنشاط يصبح تكراره آليا،كيتحكؿ إلى عادة،كمف المحتمؿ أف تظؿ تمؾ العادة مستمرة بعد أف 

ـٌ فيي نكع مف أنكاع الٌسمكؾ المكتسب يتكرر في المكاقؼ  يختفي اليدؼ مف النشاط األصمي،كمف ث

 .(27:1989،سميماف)المتشابية 

: مفهـو االستذكار. 2

  الكتاب، كاستذكرذكره:  الشيء، كاستذكرربط إصبعو خيطا ليذكر صاحبويعني : فبلنااستذكر  : لغة

 .(325:1962مجمع المغة العربية،) .درسو لمحفظ

كركبنسكف  جكرىاـا لقد تعددت الٌتعريفات الٌتي كردت لعادات االستذكار،فيعرفو :اصطالحا 

عمـ تبأنيا القدرات الٌنكعية الٌتي مف المحتمؿ أف يستخدميا الطبلب منفرديف أك في جماعات ؿ(1989)

  .محتكل مناىجيـ الٌدراسية مف بداية قراءتيا إلى تناكؿ االمتحاف بيا



عادات االستذكار بأنيا نمط سمككي يكتسبو الطبٌلب خبلؿ ممارستو (1990سيد زيداف )كيعرؼ 

تقاف الخبرات كالميارات كىذا النمط السمككي يختمؼ  المتكررة لتحصيؿ المعارؼ كالمعمكمات،كا 

 .باختبلؼ األفراد كيتبايف بتبايف التخصصات

 مف خبلؿ استعراضو لمجمكعة مف تعريفات عادات االستذكار أٌنيا (1990)كاستخمص محمد نبيو 

تقاف الخبرات  أنماط سمككية مكتسبة،تتكرر في المكاقؼ المتشابية،كتساعد عمى تكفير الكقت ك الجيد كا 

 .التعميمية لمطبلب،كتختمؼ باختبلؼ التخصصات ك األفراد

 )أنماطا سمككية خاصة،يكتسبيا الطبلب مف خبراتو المتكررة في التحصيؿ كاكتساب الخبراتفيي 

. (95:1995الشعراكم،

كما أنيا الٌطرؽ الخاصة الٌتي يتبعيا الطالب في استيعاب المكاد الٌدراسية الٌتي درسيا أك الٌتي سكؼ 

يقكـ بدراستيا،كمف خبلليا يمـ الٌطالب بالحقائؽ،كيتفحص اآلراء كاإلجراءات،كيحمؿ كينقد،كيفسر 

الٌظكاىر،كيحؿ المشكبلت،كيبتكر أفكارا جديدة،كيتقف كينشئ أداءات تتطمب السرعة كالدقة،كيكتسب 

 (. 205:1996عبد الٌنبي ،).  سمككيات جديدة تفيده في مجاؿ تخصصو

فعمى  عدد مف المتخصصيف طبيعة عادات االستذكار كأكضحكا كجيات نظرىـ فييا، فحصلقد و

تكزيع :أف عادات أك ميارات االستذكار تشمؿ مجمكعة عناصر كىي(1962)يرىديمكس سبيؿ المثاؿ  

. الكقت،كتابة المذكرات،االستعداد لبلمتحانات،كالعادات كاالتجاىات نحك الماٌدة الدراسية

.             الفيـ،الحفظ:  فتحدد ميارات االستذكار بالعناصر التالية1980(1980)  Mccombs أما 

 طرؽ االستذكار بأنيا تتمثؿ في إتباع خطكات منطقية منظمة 1992كيحدد محمد السٌيد عبد الٌرحمف 

 بو مف إجراءات ك التخطيط ليذا العمؿ بإتقاف كخاصة في ٌرتبطفي ممارسة العمؿ األكاديمي،كما 

تباع الميارات ك األساليب الفعالة في الدراسة المتمثمة في  أداء الكاجبات ك االستعداد لبلمتحانات كا 

 (.125:1992السيد،  ).حسف تنظيـ الكقت كاستغبلؿ القدرات



عادات االستذكار تتمثؿ في القراءة بإمعاف،كدقة التركيز عمى النقاط الميمة بعد االنتياء مف قراءة إف 

المذكرات كاختيار مكاف االستذكار،ك االستعداد لبلمتحانات قبؿ  المادة الدراسية،كتكزيع الكقت،ككتابة

فترة زمنية مناسبة،كتنظيـ الخبرات التي يمركف بيا،كاالستفادة مف فيـ المادة المتعٌممة في تعٌمـ مادة 

( 238:2011لمعاف،)عادات كأساليب االستذكار ترتبط بأنشطة مختمفة كالقراءة  فيذه اؿ.أخرل

السمككات العامة  التمخيص كالٌتدريب كتكزيع الكقت بيف العبلقات االجتماعية كالدراسية ك كما ترتبط ب

          .       اإليجابية نحك العمؿ المدرسي بحث تؤدم إلى التفكؽ الدراسيكاالتجاىات

 عادات االستذكار بأنيا المكاظبة عمى إنجاز (2008) يحدد لمعاف محمد مصطفى الجيبللي  ك

الكاجبات كالدركس كالكاجبات ك المياـ كالتقارير المطمكبة بمكاعيدىا دكف تسكيؼ عمى إنجاز الٌدركس 

تباع أساليب  كالمياـ كالتقارير،أما مماطمة مع استخداـ إجراءات منطقية كفعالة في الٌدراسة لمقراءة،كا 

 (.238:2011، لمعاف). التعمـ الجٌيد في القراءة

 :أسباب عادات الدراسة الخاطئة و مظاهر.3

 :تؤدم عادات الدراسة الخاطئة في معظـ األحياف إلى :مظاهر عادات الدراسة الخاطئة 1.3

  ضعؼ التحصيؿ حيث إٌف الطمبة ذكم الضعؼ التحصيمي أدنى مف أدائيـ المتنبأ بو بكاسطة

اختبارات الذكاء أك القدرات،كالقاعدة المتعارؼ عمييا ىيأف الطالب يعتبر ضعيفا تحصيميا إذا 

. كاف أداؤه أدنى بسنتيف مف أداء الطمبة في صفو كتككف تكقعاتو متدنية

 يتشتت انتباىيـ بسيكلة .

 ال يكممكف كاجباتيـ كال يسممكنيا في مكاعيدىا .

 مياراتيـ في القراءة ضعيفة. 

 



: أسباب عادات الدراسة الخاطئة 2.3

 ألنيـ لـ يتعممكا إماإف كثيرا مف األطفاؿ ال يعرفكف كيؼ يدرسكف، :عدـ معرفة كيفية الدراسة1.2.3

ميارات الدراسة مف قبؿ،أك ألف عادات الدراسة الخاطئة قد تككنت الستخداميـ طرقا تعممكىا مف 

 يككنكا قد تعممكا طرؽ الدراسة الصحيحة في أالكمف المحتمؿ .مصادر متعددة حكليـ دكف عناية

المدرسة،أك أنيا عمٌمت ليـ كلكنيـ لـ يفيمكىا أك لـ يجدكا لدييـ الدافعية الكافية لتطبيقيا،أك قد ال 

كف خارطة أك رسما تكضيحيا ؤيككف ىؤالء قد تعممكا كيؼ يستخدمكف المكتبة أك القامكس ككيؼ يقر

 (.207،205:2007،العمايرة).جدكال أك

 : مف األسباب التي تؤدم إلى الصعكبات في التعمـ ما يمي:صعوبات التعمـ 2.2.3 

 يعتبر أم شكؿ مف أشكاؿ التخمؼ العقمي مف األسباب األساسية لمشكبلت  حيث:التخمؼ العقمي 

. الدراسة

 حيث أف كثيرا مف المشكبلت الفعمية التي تكاجو التمميذ دكف أف يبلحظيا  :نقص القدرة عمى التعمـ

بمعنى عدـ قدرة التمميذ عمى التنظيـ المدركات أك )أحد،فمثبل ضعؼ التبلميذ في عممية القراءة 

يمكف أف يككف سببا مباشرا في مشكبلت الدراسة التي تتطمب  (تكامؿ االستيعاب كالتذكر

. كفي ىذه الحالة تستخدـ األشرطة المسجمة بدال مف الكتب.القراءة

 ينتج عف مشكبلت الضبط السمككي اضطرابات في التعمـ،فاألطفاؿ :مشكالت الضبط السموكي 

الذيف ال يجمسكف دكف حراؾ كال يتجنبكف المشتتات،أك الذيف يتصرفكف بحدة كعصبية ال 

يستطيعكف الدراسة بفاعمية،كقد تكك مشكبلت الضبط السمككي مشكبلت ذات أساس عصبي،كبذا 

يككف سبب العادات الدراسية الخاطئة مرتبطا بخمؿ في كظيفة الجياز العصبي المركزم،فالدماغ 

. ىك الذم يحدد كيضبط التعمـ،كما يحدد سمككات الضبط الذاتي الضركرية لتحصيؿ المعمكمات



مف المشكبلت النفسية التي يمكف أف تؤدم إلى صعكبات في الدراسة ما  :  المشكالت النفسية3ػ2ػ3

  :يمي

 التكتر الناتج عف الخبلفات األسرية أك الخبلفات مع الزمبلء،كيؤدم الى صعكبة في التركيز .

 القمؽ كالحزف كاالضطراب .

  (.205،207:2007العمايرة،).اإلرىاؽأحبلـ اليقظة كالتعب ك 

 ،فقداف الرغبة في إلى يؤدم مماالخكؼ مف الفشؿ كاالعتمادية كالشعكر بعدـ الكفاءة 

. الدراسة،أك إلى دراسة غير فعالة

 النزعة إلى الكماؿ تؤدم إلى الميؿ لمتأجيؿ أك عدـ إتماـ الكاجبات بشكؿ تاـ .

 اآلباء عف إلقبلؽ،قد يستخدـ مف قبؿ التمميذ كسبلح السيئ لمنزليالدراسة السيئة كالكاجب ا 

. طريؽ كثرة األمثمة كاالستفسارات التي يكجييا التمميذ ألسرتو بشأف الكاجب البيتي

(. 2007،207،205،العمايرة)

 الخمكؿ ك الكسؿ الناتج عف تعاطي بعض التبلميذ لبعض أنكاع األدكية كالعقاقير   .

فمثبل إذا كانت األسرة ال تظير اىتماميا بالتعميـ  إف لمقيـ الثقافية تأثيرا نفسيا قكيا عمى األطفاؿ،

 األطفاؿ الذيف يأتكف إلى المدرسة مف اسر فقيرة كأماكالدراسة،فإف أطفاليا سكؼ يتمثمكف ىذه القيـ،

فإنيـ ال يقدركف مف اآلخريف بقدر ما يستحقكف لذلؾ فإنيـ يتصرفكف بناء عمى تكقعات 

اآلخريف،يمتنعكف عف الدراسة،كما أف األسرة الفقيرة أقؿ استخداما لمتفكير المجرد كلممفردات ذات 

الطابع الثقافي كأكثر اىتماما بالعمؿ كباألشياء المحسكسة،كىذا لو انعكاسات سمبية عمى أطفاليـ،أمؿ 

األسر المتكسطة الحاؿ،فإنيا تستخدـ لغة أكثر تعقيدا كتعطي اىتماما أكثر لمعبلقات االجتماعية،لذلؾ 

فإف لغة المدرسة كتكقعات االستقبلؿ في الدراسة ال تصبو مألكفة لدل مجمكعة كبيرة مف األطفاؿ،ألف 

كثيرا منيـ لـ يمركا بخبرة أسمكب حؿ المشكبلت في بيكتيـ،بؿ تعرضكا ألحكاـ مطمقة كسمطة 



دكتاتكرية،فتصبح األسس البلزمة لعممية الدراسة ضعيفة جدا لدل ىؤالء األطفاؿ الذيف نشأكا في أسر 

(. 207،205:2007العمايرة). ليا نظاـ تسمطي قمعي

:  شروط عادات االستذكار السميمة. 4

تؤكد نتائج البحكث ك الٌدراسات في ىذا الميداف أف عادات االستذكار كمياراتو ذات عبلقة كثيقة  

بالتفكؽ في التحصيؿ الٌدراسي،فالطمبة الذيف يحصمكف عمى درجات مرتفعة في العادات كالميارات 

يعني مما يتفكقكف في تحصيميـ الدراسي،ك الدراسية بجانب بعض العكامؿ األخرل كالذكاء كالدافعية ،

ضركرة العناية بيذه الميارات كالعادات،إذ تعد مدخبل ىاما لتحسيف مستكل اإلنجاز المعرفي ليؤالء 

كقد ينتقؿ أثر ىذه العادات كالميارات إلى مجاالت الحياة المختمفة بدرجة أكبر مف  المتعمميف،

أٌف عادات  (1982 )فاركؽ صادؽ كصبلح حكطر  كيرل كؿ مف،المعمكمات كالمعارؼ التي يستكعبيا

كاتضح أيضا أٌف . االستذكار تبدأ في الثبات كاالستقرار بدءا مف دخكؿ الطالب إلى المدرسة الثانكية

عبر المراحؿ الدراسية المختمفة بدءا بالمرحمة االبتدائية كالمرحمة الثانكية  (إناثا كذككرا)جميع الطمبة 

 بالمرحمة الجامعية في حاجة إلى معرفة عادات االستذكار كمياراتو الٌسميمة فيذا يجعمنا نتحدث كانتياء

كساب المتعمـ عادات ت عف كيفية إكساب ميارات كعادا استذكار صحيحة لرفع مستكاىـ الٌتحصيمي،كا 

 .االستذكار سميمة تككف مسؤكلية كبل مف األسرة كالمتعمـ

لؤلسرة دكر ىاـ في إكساب المتعمـ العادات الصحيحة في المذاكرة كذلؾ عف طريؽ  :األسرة1.4

التكجيو المبكر منذ بداية التعمـ أم في المراحؿ األكلى مف التعميـ االبتدائي،كتشجيع الٌطالب عمى 

االىتماـ بدركسو منذ بداية العاـ الدراسي،كأف تييئ لو فرص االستذكار بصكرة عممية منظمة مع األخذ 

في االعتبار تكازف في مطالب األسرة،كتكامؿ في جكانب شخصية المتعمـ،إضافة إلى ذلؾ إعطاء 

كتقديـ كجبات الٌطعاـ في مكاعيدىا كي يربؾ مكاعيد  المتعمـ الفرص الختيار المكاف المناسب لممذاكرة،

المذاكرة،كما تقدـ األسرة بعض الكجبات الخفيفة كالعصائر الطازجة أك الفاكية في فترات الٌراحة كأىـ 



مف كؿ ىذا تييئة المناخ النفسي المريح لؤلسرة ككؿ مف خبلؿ العبلقات اإلنسانية الحسنة كالمفعمة 

بالحنك كالدؼء بيف أفراد األسرة كالتي تعد البيئة المناسبة لمتعمـ لنمك عادات االستذكار 

 (.239:2011لمعاف،).الٌسميمة

يقع نجاح أك فشؿ الطالب في التعمـ بشكؿ أساسي عمى مدل استعداده الذىني  :عوامؿ فردية 2ػ4

. كالنفسي كالجسمي ثـ مدل تقبمو لعادات كشركط االستذكار الصحيحة

فيناؾ مجمكعة شركط يجب االلتزاـ بيا في قراءتو لممكاد الٌدراسية إضافة إلى تكفر المكاف كالزماف 

:  ىذه الشركط في النقاط التٌالية، تتمثؿلمكصكؿ إلى المستكل المطمكب في تحصيمو الٌدراسي

  االستعداد ك البدء بالمذاكرة مف بداية العاـ الدراسي دكف تأجيؿ ميما كانت البدايات بسيطة أك

 البدايات تعد بمثابة مثيرات تدعك المتعمـ لئلطبلع ك التعمؽ في ، فيذهمقٌدمة لممكاد الٌدراسية

 .الصحيحةالماٌدة الٌدراسية الجديدة لكي يبدأ بالمذاكرة 

  كجكد رغبة كدافعية لدل المتعمـ شرط أساس لحدكث عممية التعمـ،كي تدفع الطالب نحك بذؿ

. الجيد المناسب البلـز لممتعمـ في المكاقؼ الجديدة أك حؿ ما قد يكاجيو مف مشكبلت

  ـٌ تجزئتو إلى تتـ القراءة الصحيحة لمكضكع الدراسة في بداية األمر بقراءة المكضكع ككؿ، ث

،كقراءة كؿ جزء بإمعاف كتركيز كتكرارىا إلى أف يتـ فيميا كاستيعابيا كال (مكاضيع فرعٌية)أجزاء

 (.240:2011لمعاف،)يمكف أف ينتقؿ المتعمـ إلى الجزء التٌالي إاٌل بعد استيعاب الجزء 

 نجد أف تكزيع المكضكع الٌدراسي إف كاف طكيبل عمى عدة أياـ بدال مف قراءتيا ، كماالسابؽ

في يـك كاحد يجعؿ تعمـ المادة الدراسية متيسرا كسيبل كيككف ذلؾ أكثر ثباتا كرسكخا في 

. الٌذىف

  مراجعة المكضكع الذم تـ استذكاره كذلؾ بكتابة مجمكعة مف األسئمة يجب حميا الطالب إما

أك بصكرة تحريرية أم تكتب اإلجابة ػ ذلؾ بيف حيف كآخرػ كما  (بصكرة شفكية)بصكت عاؿ



يفضؿ تفصيؿ كتابة اإلجابة ألجؿ مقارنتيا بالمادة األساسية لتحديد مدل ما أحرزه الطالب مف 

نجاح كعبلج ما يبدك مف مكاطف الضعؼ،كلمتأكيد مف الحفظ كالفيـ كالتعبير عنو بأسمكب 

.  عممي كاضح كدقيؽ

 عمى ، يعتمد يككف الطالب نشطا كفعاال، أميتبنى المتعمـ مبدأ النٌشاط الذاتي في عممية التعمـ 

نفسو في البحث كاإلطبلع كاستخبلص الحقائؽ كجمع المعمكمات بدال مف أف يككف سمبيا 

. (كالمدرس كاآلباء كالزمبلء)يتمقى المعمكمات الجاىزة فقط مف اآلخريف 

  اإلدراؾ الصحيح لقيمة الزمف بمعنى ضركرة تحديد كقت المذاكرة،كىنا نبلحظ البعض يذاكركف

 مف ظركؼ أك فراغ يمكف استغبللو بالمذاكرة كىذا ما يجعؿ المذاكرة غير ليـحسب ما 

مستكفية لشركط النجاح،فيجب أف يقـك المتعمـ بتحديد خطة أك جدكؿ محدد كتابة يبيف فيو 

 :مكاعيد المذاكرة اليكمية كذلؾ بالشكؿ اآلتي

 أف تككف المذاكرة في األكقات التي يجد فييا الطالب نفسو نشيط الجسـ ك الٌذىف .

  تجنب المذاكرة بعد كجبات الطعاـ مباشرة،إذ تعطى فترة مناسبة ال تزيد عف ساعة بعد كجبة

الطعاـ،كي يستعيد الجسـ حالة النشاط بعد حالة االسترخاء لذلؾ كجب االىتماـ بأخذ كجبات 

ألنو كٌمما كانت الكجبة ثقيمة احتاج الجسـ إلى فترة راحة أكثر ، طعاـ خفيفة قدر اإلمكاف

  (243:2011لمعاف،  ). الستعادة النشاط المطمكب

  بالتعب كاإلجياد،كىذه الفترة تتراكح مف فترة المذاكرة شعكر التمميذأخذ فترات راحة قصيرة بعد 

لكؿ ساعة مف المذاكرة،كىذه الفترات تتبايف أيضا مف متعمـ إلى متعمـ  ( د10)قد تككف

أخر،كذلؾ حسب الكضع الصحي ك النفسي كاإلمكانات العقمية كالذىنية كالدافعية لدل 

المتعمـ،كظركؼ األسرة مف حيث عدد أفراده كعدد الغرؼ أك األماكف التي تتيح لو اإلقامة فييا 

بيدكء كلكحده مع تجنب زيادة فترة الراحة كي يحافظ المتعمـ عمى مستكل دافعٌيتو كاستعداده 

لمكاصمة القراءة كعدـ إشغاؿ نفسو بأمكر أخرل كالحديث في مكاضيع عديدة تتسـ بالنقاش،بؿ 



يستحسف االستماع إلى مكسيقى محببة إليو أك حديث لطيؼ أك استماع إلى مجمكعة نكت أك 

مكضكعات فكاىية أك في بعض األحياف مجرد تغيير مكاف المذاكرة ك الذىاب إلى غرفة 

. المعيشة تعتبر حالة استرخاء

  ف لـ يكف ىناؾ كاجبات فعمية مرجعية أف تككف المذاكرة في مكاعيدىا التي حددىا المتعمـ كا 

. مما يراه ميما في الكقت المخصص لممذاكرة لكي يأخذ النشاط صفة االستمرارية

 مف الضركرم إنياء ، إذ عادات االستذكار السميمة مع مكاعيد النكـضيجب أف ال تتعار 

. المذاكرة قبؿ النـك بفترة مناسبة كي يحافظ المتعمـ عمى نشاطو استعدادا لميـك التالي

  يفضؿ عدـ تناكؿ المنبيات بكثرة ككسيمة لمتنبيو بؿ االستعانة بالفاكية أك العصائر الطبيعية

. كما يفضؿ تناكؿ كجبات صغيرة كخفيفة إذا شعر المتعمـ بالجكع الطازجة،

 يشعر ، فبلاالمتحاف المذاكرة المستمرة كالصحيحة تجعؿ التمميذ متييئا كمستعدا نفسيا لمكاقؼ 

 (.244:2011لمعاف، ).بالٌتكٌتر كاإلنياؾ كالخكؼ كاالنزعاج كالممؿ مف أياـ االمتحاف

: أهـ مهارات االستذكار الجيد  ػ5

انا تككف ىذه األىداؼ ماة البد مف كجكد أىداؼ، كأحمؽ أم شي في الحملتحؽ :هدافد األيتحد1.5

ىدؼ مىتـ بالمعمار اإلسبلمي، أك كأف ما مصبح ميندسا معمارمدؼ الطالب ألف يوكأف ، كاضحة

ىدؼ الطالب ألف مككف كاضحا إطبلقا كأف محدد في أم فرع، كقد ال مصبح ميندسا كال مالطالب ألف 

ف أىدافو م بيبلءـحدد أىدافو كتككف كاضحة كأف مجب عمى الطالب أف منيي دارستو في المدرسة، كم

ف ستنتيي معرؼ إلى أمد بالضبط كمرمكاىتماماتو كاستعداداتو، فاألىداؼ تساعد الطالب عمى معرفة ما 

حددكف مف منة الدراسة ىـ الذمعأفراد فقط مف (% 3 )ؽ الدراسة كفي إحدل الدراسات اتضح أفمبو طر

سمعكا عف فكرة ضركرة مأنيـ لـ (% 3 )نما أكضح أقؿ مفمركا طبقا ليا، بمسمسجمكنيا ؿمأىدافيـ ك



أسباب عدـ اىتماـ  ( 2000) كعبد الرحيـعي مد األىداؼ أثناء دراستيـ، كقد كرد في السبمتحد

 :د األىداؼ كاآلتي مالطبلب بتحد

  د األىداؼمكضح ليـ فكرة تحدمبا مما أك تدرمتمقكا تعؿممعظـ الطبلب لـ. 

 سمعكا قط عف ىذا المكضكعمف لـ مرمالكث. 

 ؽ األىداؼمالخكؼ مف الفشؿ في تحؽ. 

 ؽ األىداؼمف بسبب عدـ النجاح في تحؽمة اآلخرمالخكؼ مف سخر. 

 قادر،  رمرل نفسو تعسا، ال أمؿ لو، غمر الذات، فالبعض معدـ الثقة بالنفس كضعؼ تقد

 .منككد الحظ

لة المدل، كاألىداؼ متكسطة المدل، كاألىداؼ ماألىداؼ طك: كىناؾ ثبلثة أنكاع مف األىداؼ ىي 

 (.244:2011لمعاف،) .رة المدلمقص

 :ة متتسـ بالخصائص التاؿ : اؼهدخصائص األ 1.1.5

 استذكار   تمؾ المياـ، مثؿ عمؿ المشركعات أكجزاءف أمأم كجكد ارتباط كاضح ب: التكامؿ

 .مكضكع ما

 قياممكف تحؽمرة المدل معنى كمككف لؤلىداؼ قصمحتى : ةمالكاقع. 

 تناكؿ بالضبط مف مياـمتضح لمطالب ماذا سملكي : دمة كالتحدمػ النكع. 

 د عدد مف الصفحات لقراءتيا، أك كتابة جزءو محدد منيامكتحد: اسمة الؽمقابؿ. 

 لمطكارئ  ف كقتو جزءان مع الطالب تضـمستطمذ، كي مة في التنؼمأم عدـ كجكد الحتـ: المركنة

. المياـإحداث التغيرات في  ـ كقتو، كمر كتنظييككف قادرا عمى تغمكاألحداث المفاجئة، ؼ

 اس كمرنة كبدكف ىذهمة كمحددة كقابمة لمؽمنبغي أف تككف األىداؼ متكاممة ككاقعمؼ

 (20:2010القصابي،). ؿ ذلؾمستحمقيا كربما سمنا تحؽمصعب عؿمالخصائص س



ـ مة في االستذكار ىي تنظممف العادات األساس :ار المكاف المناسب لممذاكرةيـ الوقت واختيتنظ 2.5

رة ىذا العمؿ أك  إال حدث ارتباؾ في مسيق كممارس ؼمجب أف مفمكؿ عمؿ كقتو المناسب الذم "الكقت 

قـك بيا مسة التي مر مرغكبة، كاالستذكار بكصفو أحد األعماؿ الرئمتو أك ترتبت عميو نتائج غمقمت أىـ

(. 108:1998الزير كشارب،).الطبلب تحتاج مثؿ غيرىا مف األعماؿ إلى كقت مناسب لممارستيا

ـك كقسـ األسبكع في جدكؿ يكمي ما إلى عدد مف الحصص في اؿمة قد قسمت زمفمفالحياة الدراس

ة قد قسمت إلى حمقات عمى حسب مـم التعؿلمراحؿ إلى فترات، كحتى االدراسيلمحصص، كالعاـ 

 .المرحمة العمرية

الدراسي، لكي  ـك كلؤلسبكع بؿ كحتى لمفصؿمخطط مقدما لؿمكمف ىذا المنطؽ كجب عمى الطالب أف 

ـك أك ذاؾ ، مع محاكلة االلتزاـ بذلؾ قدر مقـك بو ىذا اؿمككف لدل الطالب فكرة كاضحة، عما سم

ة استخداـ الزمف المخصص لممذاكرة استخداما أمثؿ، بغض النظر عف عدد مؼمؾمراعاة اإلمكاف، مع 

ست في عدد الساعات التي رصدت أك أنفقت في الدراسة مالساعات المخصصة لمدراسة ألف العبرة ؿ

نما نكعي  .ة كأسمكب الدراسةكا 

كزعكف الكقت مىـ الكقت الكافي فإنيـ مككف لدم أف األفراد عندما ال لىكلقد كشفت نتائج الدراسات ع

د كقت ليا، أما مف الجكانب الصعبة دكف تحدمعرفكنيا، تارؾمىـ عمى األمكر السيمة التي مالذم لد

ف الجكانب السيمة كالجكانب الصعبة في تكزيع مفاضمكف بمىـ الكقت الكافي فإنيـ ال مككف لدمعندما 

 . الكقت الستذكارىا

 :فتنظيـ الكقت أىمٌية كبيرة نذكر منيا

 ق، أك مقارنة بالمكاد مراىا سيمة بالنسبة إؿمد كقت أقؿ لممكاد التي متمكف الطالب مف تحد

 .الصعبة



 مي عمى مث أكدت بحكث عمماء النفس التعؿمعيا، حمتكزع ساعات االستذكار بدال مف تجـ

زداد إذا أمضى الطالب ثماف منة، كأف التذكر منفؽ في تعمـ مادة معمع الكقت الذم مة تكزمأىـ

ساعات مكزعة كمنفصمة بعضيا عف البعض اآلخر مما لك انفؽ لدراسة المادة ذاتيا ثماف 

 .ةمساعات متتاؿ

 درسو الطالب، ككقاعدة مة ما معتمد ذلؾ عمى ماهمرىا، كمىناؾ أكقات أفضؿ لبلستذكار مف غ

ة مكلعؿ أىـ. ا مع كقت الحصةمجب أف تككف فترة استذكار أم مادة متقاربة زمفمدة معامة ج

ة مة تؤكد دكر كأىـمف الذاكرة، فثمة دراسات عمـمدخؿ ضمف سبؿ تحسممو ماحتراـ الزمف كتنظ

ة التعمـ تعتمد بشكؿ أساسي عمى مقدار الزمف المخصص لمتعمـ ماحتراـ زمف التعمـ؛ ألف كـ

ة أك مـم في ميمات تعؿ لمتحضير لمدرسقضي المتعمـ الزمف المخصصمطة أف ممو شرمكتنظ

ـ زمف المطالعة، كحضكر الدرس بشكؿ فعاؿ مة تنظم مثمرة، كأف كعي المتعمـ بأىـيةتعمـ

ئا محددا في كحدة مف متعمـ شم التي أثبتت أف الفرد (1971 )عاـ كاحتراـ الزمف أكدتيا دراسة

عي المتعمـ عند لبلمتحاف مادة درسيا خبلؿ أشير مق أف مترتب عؿمالزمف المحدكد، كىذا 

ستكعبيا مة ألف م العقؿإمكاناتولة، أك ساعات متكاصمة فكؽ مدة، ال تكفي ساعات قؿمعد

ط ما بظاىرة تفرمعرفت عمـمعرفية ؤدم إلى تخمة محتفظ بيا؛ ألف ذلؾ مك

 :كالشكؿ التالي يكضح عناصر تنظيـ الكقت (23:2010القصابي،).التعمـ

 



 

 .عناصر تنظيـ الكقت (01)                              الشكؿ رقـ 

ـ الكقت منيا كقت نكمو كنيكضو مراعي عدة جكانب أثناء تنظمتضح مف الشكؿ أف عمى الطالب أف مك

نسى أكقات مضا أكقات المذاكرة، كال ممف النكـ، كأكقات الطعاـ، كذلؾ فترة كجكده في المدرسة، كأ

 (22:2010القصابي،).ة األسبكعمتناسب مع عطمة نيامالراحة، كعمؿ جدكؿ 

 :ىيكمكف أف تككف أربعة مات م األكلك إف:ات ي األولويدتحد 3.5

  عد م لمدرس ككاإلصغاءق حضكر الحصص كاالنتباه مجب عؿم ؼ:درسها الطالبيالمقررات التي

حتاج لجيد ككقت أكبر محدد ما ىك المقرر الذم مق أف مؤدم االختبارات، كعؿمر كالبحكث، كمالتقار

 .ق كىكذامؿمكما ىك المقرر الذم 

 جب عمى الطالب ىنا أف مضطر الطالب لمعمؿ أك مساعدة كالده في عممو كم فقد :عمؿ الطالب

 .حددىامىا كمعمؿ ؼمحدد عدد الساعات التي سم

 ش بمعزؿ عف معمع أف مستطم فاإلنساف كائف اجتماعي ال :تخصيص وقت لمحياة االجتماعية

أخذ، معطي كماة قائمة عمى التفاعؿ االجتماعي، كمف ثـ فيك مف، فيك فرد في أسرة ، كالحماآلخر

، كقتوستيمؾ جزءا مف مف كاإلخكة كاألخكات كاألقارب كاألصدقاء،ككؿ ذلؾ متعامؿ مع الكالدحيث م

ر مف مغبة اإلفراط في مثؿ مجب التحذمة، إال أنو م ممـز بإقامة مثؿ ىذه العبلقات االجتماعىكك



مكف مة مة كأخبلؽمع الكقت كتفرض عمى الفرد التزامات اجتماعممكف أف تضمىذه العبلقات، فإنيا 

مازاؿ في حاجة لمعظـ كقتو الستغبللو في الدرس كاالستذكار، كما أف تعقد دراستو فيك أف تعكؽ 

بما في ذلؾ إختيار األصدقاء،فبل  مف المشكبلت، يراسبب كثممكف أف مة مشبكة العبلقات االجتماع

 (.25:2010القصابي،) .بد مف مراعاة أسس اختيارىـ كاإلعتداؿ في الحياة اإلجتماعية

 4.5 نظـ مق أف مجب عؿإنما م ع كقتو في عقمو، كمقـك الطالب بتكزمكفي أف مال : المذاكرة جدوؿ

كجد معمـ بأنو ال مق أف مجب عؿمد ذلؾ، كارأق متى ما مسيؿ الكصكؿ إؿمفي جدكؿ  امكقتو كتاب

تناسب مع قدراتو مع الطبلب، كلكف لكؿ طالب جدكلو الخاص الذم ممثالي كاحد لجـ جدكؿ

 يراعييا  أف عمى المتعمـجبم بعض النقاط التي ذهقـك بيا، كهمة التي م كأعمالو الخارج.كلومكـ

 :  الطالب عند كتابتو لجدكؿ المذاكرة

 تحتاج لمذاكرة ةع صعبم أك مكاضقتأقمـ مع الظركؼ الطارئة التي قد تكاجومث م بح:المرونة 

 .خمؿ فترات المذاكرة فترات فراغ لسد ىذه الحاجةكتتمكثفة 

 سيؿ مضا مسيؿ فيمو متى ما احتاج لو كأمث مث المضمكف كالشكؿ بحم مف ح:الوضوح

 .قمقراءتو كاالطبلع عؿ

 ث ال تككف م بحيراضغط عمى نفسو كثمراعي الطالب إمكاناتو كقدراتو، فبل مث م بح:ةيالواقع

 .ىناؾ فترات راحة

 ةمضا الراحة األسبكعمة كأمكـمد فترات لمراحة اؿمتحد. 

 ر لمدركسمد فترات لمتحضمتحد. 

 د فترات لمراجعة كحفظ ما تمت دراستومتحد. 

 ع المكادماالىتماـ بجـ.  

 مراعاة أكقات أداء الصبلة.  

 عدـ إىماؿ أكقات الكجبات.  



 جعؿ مكاعيد المذاكرة في أكقات نشاط الجسـ كالذىف.  

 (42:2001عبادة،).تجنب المذاكرة بعد األكؿ مباشرة  

 ة كضع جدكؿ لممذاكرة كاآلتيمأىـ ( 1986 )كرد في معالي : ة وضع جدوؿ لممذاكرةيـهأ1.4.5

 ـ فترات الدراسةمـ الكقت كتنظمساعد عمى تنظم 

 عدـ تراكـ المكاد الدراسة. 

 د قدرات الطمبة كطاقاتيـ لمدراسةمتحد. 

 (.25:2010القصابي،).عدـ إىماؿ مادة عمى حساب مادة أخرل  

عتمد عمى مف لجدكؿ المذاكرة كىذا مئة أك شكؿ معمال تكجد ق :ـ جدوؿ المذاكرةية تصـيؼيؾ 2.4.5

قو كسكؼ مد مف الجدكؿ كىك مكجو بصكرة مباشرة نحكه كىك الممـز بتطبمالطالب نفسو ألنو ىكالمستؼ

 :ـ جدكؿ المذاكرة كىمامف لتصـم نمكذجكفيما يمي

  :ق إعداد الجدكؿ عمى النحك اآلتيمحدد ساعات المذاكرة عؿمنظـ الطالب كقتو أك ملكي - 

 فعمو مف نشاطمحدد ما م.  

 ةمحدد كقت البدام.    

 اليكـقـك بو طكاؿط محدد الكقت المستغرؽ ألداء كؿ نشام . 

 (.44:2002عبادة، ).ؽ الصمكات الخمسمـ الكقت عف طرمتنظ -

نفسو عمى  كافئممكنو أف معتبره كأنو عقد مع نفسو كملتـز بو كمجب عمى الطالب إف أعد جدكال أف م ك

 .التزامو بو

 

 



:مكاف المذاكرة. 6  

: األتييجب أف تتكفر في مكاف المذاكرة بعض الشركط المكضحة في الشكؿ  

 

دةمة جمتيك حرارة معتدلة ىدكء كاؼ ةمإضاءة كاؼ   

 

 

 مكاف المذاكرة

 

 

بةمكتب قر مكتب كاسع مصباح مكتب  كرسي معتدؿ 

  شركط مكاف المذاكرة:(2)الػشكؿ 

 

 

:يمكف القكؿ بأف شركط مكاف المذاكرة ال بد أف يراعى فيو ما يمي  

 را ما مف مضرتاف بالبصر ككثم فبل تككف خافتة أك ساطعة جدا ألف كمتا الحالت:ةماإلضاءة كاؼ

ك إذا كاف . ة الضكء أثناء القراءة أك الكتابةمحس الطالب بالصداع أك النعاس بسبب عدـ كفام

ككف السبب ضعؼ البصر ذاتو، كفي ما، كاستمرت حالة الصداع فمف المحتمؿ أف الضكء كافي



كصي باستعماؿ مكف الذم قد مب العم الحالة عمى الطالب مراجعة طبهذه

 (.25:2010القصابي،).نظارة

 كالعقؿ، في  نعش الجسـمث أف اليكاء النقي مادة النشاط حم كالتي تساعد عمى ز:الجيدةة مالتيك

       .                     ب العقؿ كالجسـ بالخمكؿمصمف أف اليكاء الفاسد مح

  يزؽ المذاكرة كالترؾمعم فبل تككف الحرارة مرتفعة كال منخفضة فكبلىما :معتدلةالحرارة   .  

 ة تشتت االنتباهمج كاألصكات الخارجم ألف الضج:ز في المذاكرةماليدكء ضركرم لمترؾ .

 تأثر الظير بطكؿ كقت م لكي تككف الجمسة صحية كال :الكرسي معتدؿ ظيره مستك سطحو

 .المذاكرة

 تناكليا الطالب كىك جالس مكانو حفظا لمكقت كعدـ مث م بح:بة مف مكاف المذاكرةمالكتب قر

 قطع المذاكرة                        

 سيؿ العمؿ كالرسـ بومتسع لمكتب كمث م بح:المكتب كاسع. 

 ز اإلضاءة عمى مق ككذلؾ ترؾم كذلؾ التزاف اإلضاءة ؼمصباح المكتبنعكس الضكء إلى م

  .الكتاب ثـ الطالب

رىا كمعظـ منة دكف غمؿ معمؼ االنتباه بشكؿ تاـ إلى تفاصمز تكثمقصد بالترؾمك :زيالترؾ .7

ز لفترة تتراكح مع الترؾمستطمة مف مرة، كغالبم قص لفتراتز، كلكفمالطبلب قادركف عمى الترؾ

ف ميارة مقة أعمؽ، بتحسمز فترات أطكؿ، كبطرمبو لمترؾممكف تدرمة مثاف (120ػ 90 )مف

ز مالمتعمـ الترؾ ةكمع ممارس. صؿ إلى أعمى مستكل لبلستذكار، كبمجيكد أقؿمق ؿمز لدمالترؾ

ز نصؿ إلى م، كمع ىذا الترؾ(قةم دؽ30 )قة، كبحد أقصى مدؽ ( 20ػ10)ف ملفترات تتراكح ما ب

 .مستكل األداء الممتاز، كنصؿ إلى أفضؿ تصكر لقدراتنا كمستكانا العقمي

 : كاآلتيالتركيز كىيف ميارة مخطة تيدؼ إلى تحس ( 2001 ) رزؽ كلقد كضع



 ة، م  الكاؼ كاإلضاءة ة مش عف مكاف استذكار مناسب بو درجة معتدلة مف التيكمالبحث كالتفت

ة عمى مقعد يحة، كالجمكس جمسة صحمدا عف الضكضاء ككافة مشتتات االنتباه الخارجمكبع

مف مشتتات  مكتب، مع المحاكلة الجادة في التخمصاؿمعتدؿ ظيره مستكل سطحو أمامو 

 (ارتومجب زم أكصد يؽ دفعيا،جب مجب عمميا، أك فاتكرة مة ممكالمة تمفكف)ة ماالنتباه الداخؿ

 .زمعاكد الترؾماء أكال ثـ مكعند تعذر المقاكمة فتقدـ ىذه األش

  زمح قبؿ الترؾمرماالستماع إلى ما.  

  د الكقتمة لتحدمد أك ساعة رقـماصطحاب ساعة.  

 د الكقت المستغرؽ في االستذكارمتحد.  

 (20 –30)مفيراد المياـ التي تستغرؽ كقتان قصمتحد .قةمدؽ   

 (.28:2010،27القصابي،).ة بدكف إرساؿمكفمفزمإفراغ شاشة العقؿ تماما كأنيا شاشة تؿ  

 الكتابة،القراءة، )ز مىا، كىك مكضكع الترؾمذىب إؿمظير عمى شاشة العقؿ أك ما مما مة كالتحكـ ؼمالبدا

مة في االستذكار، عندئذ مز كالعادات القدمف الرغبة في الترؾمدأ صراعان بيبعندىا س (...االستماع،

اء التي مف المفترض أف محتاج الطالب إلى االنتياء منيا فعبل، ال األشماء التي ممكف البدء باألشم

 .تنيى

 ةمسيؿ عمؿم إتقانيا  ك،ع الطبلبمكىي مف الميارات الميمة جدا لجـ :كتابة المالحظات. 8

 (.29:2010القصابي،)،االستذكار

ؿ المعمكمات مكتسج سة ككتابة المبلحظات بشكؿ مختصر ككاضح،مد األفكار الرئمفيي تتضمف تحد

ف المبلحظات مف مككتابة كتدك ر المكتكبةمف المبلحظات في التقارمكتابة كتدكاؿالميمة، كاستخداـ 

 .ئتيامـ المعمكمات كتومالحصص كتنظ



 الحفظ  كالمساعدة عمىافمف المبلحظات ىك المساعدة عمى مقاكمة النسمس مف تدكمكاليدؼ الرئ

 تمت بالصكرة  االستماع لمدرس إذا ز أثناءمادة الترؾمضا تساعد عمى زمكالتذكر كاالستدعاء كأ

 أثناء القراءة كخاصة في التقارير ك البحكث كىي ضركرية جداة كتابة مضا تسيؿ عمؿمحة كأمالصح

 .مرحمة التساؤؿ كالمراجعة

: ف المالحظاتية في تدويقواعد أساس 1.8  

:المبلحظات كىيف مة في تدكمقكاعد أساس  Tremaine  1982كضعت عاـ  

 يقرأ  بؿ المجدم أف الطالب، بسبب غزارة المعمكمات كتنكعيا فإنو مف الصعب عمى :االنتقاء

ة المعمكمات، مف ىذه المعمكمات مراعيا أىـمنتقي مف بم فبل بد مف أف المعمكمات، ىذه جميع

كصمة المعمكمات المنتقاة بالمقرر أك المكضكع الدراسي، كحداثة المعمكمات ككذلؾ حجـ 

 .المعمكمات

 ألنو ةالميـغير جب اتخاذ قرار بما ىك ميـ كترؾ م كالتفريط، أم عدـ اإلفراط أك :التكثيؼ ،

.  القدرة عمى حفظيا كاستدعائيا عند الحاجةازدادتكمما صغر حجـ المعمكمات 

 ف مبلحظاتيـ الفكضى كعدـمعاني منيا الطمبة في تدكم مف المشكبلت التي :ـ يالتنظ 

رب قتم كعندما مبعثرة،قة مؿ مبلحظاتيـ بطرمقكمكف بتسجمث نجد أف بعضيـ مـ، حمالتنظ

جب أف مف كضع ىذه المبلحظات ، ؼمنسى بعضيـ أمبحثكف عنيا، كقد ماالمتحاف نجدىـ 

ق عمماء الجشتالت كعدكه أحد منو ، كىذا ما أكد عؿمـ ما تـ تدكمستخدـ نظاـ خاص بو لتنظم

 .ة اإلدراؾمف الميمة في عمؿمالقكاف

  كتب ىذه المبلحظات، مر مف أف ال مفقد الطالب مبلحظاتو أسكأ بكث م أف:ممفاتالحفظ في

حتاجو منيا بكؿ سيكلة م المبلحظات في أنيا تساعده عمى الرجكع إلى ما كتابة فائدة كتكمف

 (.31:2010القصابي،)كفر الجيد كالكقتمسر، مما مك



 :د واالستماع له يالجد واالستعداد لمدرس ريالتحض.  9

د ليا عف مر الجمد الطالب مف الحصة االستفادة المثمى البد مف االستعداد ليا، كالتحضمستؼملكي 

 .د كأخذ فكرة عنومز عمى آخر درس ثـ قراءة الدرس الجدمؽ قراءة الدركس السابقة كالترؾمطر

 :ديلمدرس الجد ر واالستعدادية التحضيأهـ 1.9

 االستفادة القصكل مف شرح المدرس.  

 ما مد بالمعمكمات المكجكدة في الدركس السابقة، ألف الدركس مترابطة ؼمسيؿ ربط الدرس الجدم

  .انومب

 سيؿ االستماع كالفيـمد، كىذا متككف فكرة سابقة عف محتكل الدرس الجد.  

 :االستماع لمدرس .10

. دان مد مستمعان جمة لمتعمـ، كعادة ما نجد المتعمـ الجمميارة االستماع مف الميارات كالمتطمبات األكؿ

سمع، مصاحبيا إدراؾ لما مكميارة االستماع تعتبر أساس التمقي كالتعمـ، كتحتاج إلى االنتباه كأف 

رات مفالطفؿ إذا ما أحسف االستماع كاف أحسف تحدثا كأكفى تعمما، كاالستماع ىك اإلنصات إلى المث

ة مبمب متكاصؿ منذ مرحمة الطفكلة، كأكؿ خبرة تدرمحتاج إلى تدرمة بانتباه، كىذا اإلنصات مالصكت

ق كتمتـز بو مد فف االستماع، كتؤكد عؿمتمقاىا الطفؿ في الركضة ىي مف المعممة التي تجم

(. 36:2010القصابي،)

  :ة الذاكرةيتقو. 11

االستقباؿ الحسي ثـ اإلدراؾ "ة م تبدأ بعمؿراحؿقكـ بيا اإلنساف كليا عدة ـمة نشطة مة عقؿمالتذكر عمؿ

ات عقمية أىميا التعرؼ ممكف التأكد مف حدكثيا مف خبلؿ عدة عمؿمف المعمكمات كحفظيا كمكتخز

  .كاالسترجاع



 :التذكر ةيبعض المشكالت التي تعوؽ عمؿ 1.11

 نسى ماملبث إال أف محفظيا كلكف ال مرة كمث تمر عمى الطالب معارؼ كثم ح:افيالنس  

تذكر كؿ شيء سمعو أك رآه أك أحس بو، كنجد أننا نتذكر ممكننا تصكر إنساف محفظو، كال 

اتنا كال ننساه كفي الجانب اآلخر ننسى رقـ ىاتؼ آخر بسرعة، مرقـ ىاتؼ ميـ لنا في ح

.       اتنا ا زد معدؿ تذكرنا ليامبمعنى أنو كمما كانت المعمكمات ذات عبلقة بح

 كثيرا ما يشتكي الطبلب مف عدـ تذكر كؿ ما تمت دراستو سابقا بعد دراسة مكضكع :التداخؿ 

ف مف الحمجديد كذلؾ بسبب تداخؿ المعمكمات كىذا يتطمب مف الطبلب مراجعة المعمكمات ب

 .كاآلخر

 حسكا بأنيـ م الطبلب إلى قاعة االمتحاف الكثير مفدخؿ م فعندما :ةية والنفسيالمعوقات العقؿ

انيـ لممعمكمات أصبل بؿ ربما ذلؾ بسبب قمؽ مس بسبب نسم تـ مذاكرتو كذلؾ ؿما كؿقد نسكا 

 (.122:2000السبيعي كعبد الرحمف،).ة استعدادىـ لبلمتحافماالمتحاف أك بسبب عدـ كفا

 : إستراتيجيات التذكر2.11

 ـمعني متطمب تذكر كاستدعاء األفكار كالمعمكمات كالمفاهمال :التذكر واالستدعاء ةيجيإسترات•

ؽ متعـ ات التذكر كاالستدعاء عمى فكرةمجمحفظ الطالب ذلؾ عف ظير قمب، بؿ تقـك استراتمأف  

ث مة كالخبرات السابقة لمفرد ، بحمدة مع البنى المعرؼمرات الجدمف المعمكمات أك المثمالركابط ب

 .دةمرات كمكاقؼ جدممة الراسخة لتساعد عمى تذكر مثمستغؿ الفرد البنى القدم

 : كاآلتي(2007)كقد ذكرت في ندل 

 التعميميةتطمب تعمـ أم شيء كتذكره اىتمامان نشطنا بالمادةم :ة االهتماـ النشطيجيإسترات  

دخؿ في دائرة ماف تذكر أم شيء ال مؿ في أغمب األحم، ألنو مف المستحالمراد تعمميا

 .دمرغب بتعمـ مكضكع ما كتذكره بشكؿ جماالىتماـ الشخصي، فإذا كاف الفرد 



 .نشئ اىتمامان نشطنا بالمكضكع المراد تعمموم البد أف 

 ة عمى ربط المعمكمة المراد تعمميا أك مجم تقكـ ىذه اإلسترات:ة إحالؿ األماكفيجيإسترات

نيا مككف ىنالؾ عبلقة تربط بمث م بحالفرد،األماكف أك المكاقؼ المألكفة لدل تذكرىا مع 

 .ف المعمكمة المراد تعمميامكب

 كتتمثؿ في أخذ الحرؼ األكؿ مف كؿ كممة لتذكر الجممة:ة الحروؼ األولىيجيإسترات  

ككف ليا معنى أك داللة م كممة كاحدة مف الحركؼ األكلى لكممات الجممة ككيمكف تشكيؿ

مي ، ككانت مف بنشاط تعؿملدل الفرد، فمك أردنا تذكر أسماء مجمكعة مف الطمبة مشترؾ

" شكؿ كممة مأسماؤىـ محمد ، كحامد ، كباسـ ، كتامر، فإف الحرؼ األكؿ لكؿ اسـ 

 .اؿ كاسعمق خمككف مبدعنا كلدمة تتطمب مف الفرد أف مجم اإلستراتكىذه" محبة

 ة عمى تذكر نص ما، قد تـ تعممو مجم تقكـ ىذه اإلسترات :يةة الكممة المفتاحيجيإسترات

ة في مجممكف استخداـ تمؾ اإلستراتمق تدؿ عمى ذلؾ النص كتذكره ، مار كممة مفتاحمباخت

ة أك مة ، كذلؾ بكضع مفتاح مف كممة أخرل مف المغة العربمتعمـ مفردات مف لغة أجنب

ف معنا بشكؿ ذىني في صكرة  مىا ، أك ربط الكممتمة تشبييا في المفظ كتدؿ عؿمزماالنجؿ

 ىافإذا أردت تذكر. رة لمتذكر م مضحكة أك مث"friend"الصديؽ"مف اإلنجميزية التي تعني 

 .فريدشبو الكممة مثبل اسمو مؽ لؾ اسمو مع ربطيا باسـ صدمفإنؾ تستط

 اؿ لتذكر مر كاستخداـ الخمة عمى التأمؿ كالتفؾمجم تقكـ ىذه اإلسترات:التأمؿة يجيإسترات

حاكؿ بكؿ قكاه م تصكر الجمؿ الضخـ كشباؾ، جمؿ :كممتي فإذا أردانا تذكر المعمكمات،

, القصابي).اؿ كالتأمؿمق الخمر، إف ىذا المكقؼ استخدـ ؼمالدخكؿ مف الشباؾ الصغ

38:2010) 



 ة ، متذكرىا قراءة جيرراد ع قراءة النص كاألفكار الـمقصد بالتسـم :ع ية التسـيجيإسترات

ف مف المادة مة عمى التكقؼ بعد قراءة فكرة أك فكرتمجمتقكـ ىذه اإلسترات

 . (38:2010القصابي،)ةمالدراس

تـ االنتقاؿ إلى م بنجاح،ع مة التسـمسة لممكضكع المقركء، فإف تمت عمؿمع األفكار الرئم ثـ إعادة تسـ

رة المدل إلى مؿ المادة مف الذاكرة قصمة في تحكمجمة، تساعد ىذه اإلستراتمجزء آخر مف المادة الدراس

 .لة المدلمالذاكرة طك

 اـ الفرد بعمؿ أشكاؿ كصكر تنظـ مة ؽمجم تتطمب ىذه اإلسترات:ة التصور الذهني يجيإسترات

ف متـ تخزم في منظكمات داخؿ ذاكرتو لتككف ليا دالالت ذات معنى ، كرأىاؽمالمعرفة التي 

ئة صكر كأشكاؿ في نصؼ مسر، إذ تخزف عمى قماألفكار بالكممات في نصؼ الدماغ األ

ة في مساعد في التعمـ كالتذكر ، ككمما حاكؿ الفرد رسـ صكر ذىفممف، مما مالدماغ األ

 (.39،40:2010القصابي،).ة كاف تذكره ليا بشكؿ فعاؿ أكثرمالدماغ لممادة الدراس

 ة استخداـ مؼمؽ حكؿ ؾمر العـمة في التفؾمجم ترتبط ىذه اإلسترات:ة ما وراء الذاكرة يجيإسترات

ىا مف نقاط قكة كضعؼ بطرح أسئمة عمى الذات معترمات في التذكر، كما مجمالذاكرة لبلسترات

زىا في مجاالت مة التي تؤدم إلى تذكر فعاؿ ، كالعمؿ عمى تعزمجابمد طرؽ التذكر االملتحد

 .نيا كعبلجيامر فعاؿ كالعمؿ عمى تحسمد طرؽ التذكر التي تؤدم إلى تذكر غمأخرل، كتحد

 ة تعمـ مؼمة معالجة المعمكمات تسمط الضكء عمى ؾمجمإسترات: ة معالجة المعموماتيجيإسترات

نات مف القرف الماضي عندما حاكؿ مالمتعمـ ، كقد بدأ االىتماـ بمعالجة المعمكمات منذ األربع

ف كاسترجاع ، كميدت مز كتخزمة مف تـرمات المعرؼمات عمؿ العمؿمعمماء النفس فيـ آؿ

نات مف القرف الماضي، إذ اقترف مؽ لتطكر نظـ الحاسب االلكتركني في الستمالمحاكالت الطر



اتجاه معالجة المعمكمات بشكؿ كاضح مع تطكر نظـ الحاسكب ، فيك إحدل المكضكعات 

 (.139:2000السبيعي كعبد الرحمف،)ا في عمـ النفس المعرفيممة نسبمالقد

تـ مف خبلليا معالجة المعمكمات كفؽ نظاـ معالجة مالعمماء بدراسة الخطكات كالمراحؿ التي   إذ بدأ

د مف محاكي نظـ معالجة المعمكمات في الحاسكب ، كلذلؾ فإف العدمـ كميتسـ بالتسمسؿ كالتنظ

 .ف المعمكمات كمعالجتيامعمؿ كالحاسكب في تككمحاكلكف النظر إلى اإلنساف عمى أنو مف مالميتـ

: ةيإثارة الدافع .12

 كتحافظ عمى يفمع اتجاهم ف ؼمسمؾ بشكؿ معمة التي تدفع اإلنساف ألف مة ىي القكل الداخؿم الدافع

 .تحقؽ اليدؼماستمرارية السمكؾ حتى 

ق القدرة عمى مق رغبة في التعمـ ، ككانت لدمتعمـ إذا كانت لدما أف اإلنساف مككلكجمكمف المعركؼ س

 (.139:2000السبيعي كعبد الرحمف،)حت لو الفرصة لمتعمـمالتعمـ ، كأت

كف لدل المتعمـ معا إف لـ مر أف القدرة كالفرصة كاإلرشاد ال تجدم جـمتعمـ، غمما مق اإلرشاد ؼمكقدـ إؿ

 فالدافع شرط ضركرم ،قيمال استذكار بدكف دافع حؽ: اسا عمى ذلؾ نقكؿ مدافع لمعمـ كالتعمـ، كلذا كؽ

ا ة المذاكرة أم مثابرة الطالب كاىتمامو بوم فاعؿازدادتان ا م ككمما كاف الدافع قك،لكؿ تعمـ كاستذكار

د مف مة المذاكرة ، فالخكؼ الشدم شدتو عمى حد معمـك عطؿ كعاؽ عمؿازدادتكنعمـ أف الدافع إف 

 .ـمؿ السؿمعطؿ الطالب عف التحصمالفشؿ في االمتحاف قد 

حكؿ دكف ظيكر مؤخر ظيكر التعب ، كمز االنتباه ، كمقظة كترؾمد مف اؿمزمإف الدافع القكم لبلستذكار 

د مف مثابرتو مزمجعؿ الطالب أكثر تقببلن كىضمان لمكضكعات المادة التي ىك بصددىا، مما مالممؿ ، ك

تساءؿ اآلباء كالمعممكف عف مرا ما مككث. كقدرتو عمى مقاكمة ضركب اإلغراء التي تصرفو عف المذاكرة

ة، متيـ نحك أم نشاط مدرسي أك مادة د راسمأسباب اختبلؼ الطبلب في انخفاض مستكل دافع

قبميا مرفضيا البعض اآلخر أك مف مر جدان في حمة بحماس كبمقبؿ عمى النشاطات المدرسمفالبعض 



نما ال ملة، بمستغرؽ أحد الطبلب في نشاط دراسي لساعات طكمبشيء مف الفتكر أك االمتعاض، كقد 

سعى بعض الطبلب إلى مرة جدا، كمثابر في ىذا النشاط إال لفترة قصمطالب آخر أف  عمستطم

ة مات عادمق البعض اآلخر بمستكمرضي ؼمة متفكقة، في الكقت الذم مؿمات تحصمالحصكؿ عمى مستك

ة كعمـ معتبره الباحثكف في التربمة الذم مؿ ترتبط بمفيـك الدافعاف أسئمة مف ىذا القبي ك،أك منخفضة

ؿ مث النشاط كالتحصمات الطمبة مف حمالنفس أحد العكامؿ المسئكلة عف اختبلؼ ترتبط مستك

ة مرتفعة مممككف دافعمف مكالطمبة الذ. ؿمد تسمى دافعية التحصمالدراسي، فالرغبة في األداء الج

 (.45:2010القصابي،)سعكف لمنجاحمضعكف ألنفسيـ أىدافنا مناسبة كم

ؤدم إلى مة ؼمة كالمثابرة، أما نقص الدافعمد مف الدافعم ألف الرغبة في النجاح غالبنا ما تؤدم إلى مز

اتيـ متناسب مع إمكافمبذلكف جيدنا مة ال مىـ دافعمف ال تكجد لدمؿ، كأما الطمبة الذمضعؼ التحص

 .كقدارتيـ

 :ة لمدراسة اآلتيمكتشمؿ الدافع

 مف  المشكمة كالنظر إلى المشكبلت الصعبة إذا كاجيتو، متمثؿ في تحدم ك:ادةيالتحدي والؽ

 .ىا بسركرمة، كالعمؿ ؼم مختمفة، كالمبادرة إلى األنشطة الجماعزكايا

 صعب فيميا، كمعرفة م كذلؾ بالمحاكالت الدائمة الستذكار األجزاء التي :النشاط والمثابرة

 .األسباب في اإلخفاؽ، كعدـ التأخر في الذىاب لممدرسة

 ؼ، كالبحث عف حمكؿ األسئمة الصعبة، متمثؿ في عدـ المماطمة كالتسكم ك:حب االستطالع

ر ماألجزاء غ طريؽ ق األسئمة لممدرس عفمتيا، كتكجمكالجد في استكماؿ األعماؿ لنيا

 (.40:2010القصابي،).المفيكمة

 ص فترات لمبحث مذىا، كتخصمتمثؿ في كضع الجداكؿ لبلستذكار، كتنؼم ك:ـيط والتنظيالتخط

.ط لذلؾمكالتقصي كالتخط  



  :Revision and Exam Preparation Skill  -مهارة المراجعة والتجهيز لالمتحاف  

تعد المراجعة مف أىـ ميارات االستذكار التي تعيد الحيكية كالنشاط لممعمكمات التي تـ استذكارىا 

كىي نشاط إقدامي يحتاج إلى دافعية كتركيز لمنشاط العقمي . كتخزينيا في الذاكرة كتجييزىا لبلمتحاف

كما تتطمب االبتكارية كتفاعؿ آليات كميارات االستذكار، كما تحتاج إلى درجة عالية مف . لمقياـ بو

دارة جيدة    .، كالقدرة عمى االختيار كالتفكير الناقد كالتحميمي كالعمؿ الجيد كالفعاؿلمكقت الدافعية، كا 

 :كىناؾ عدد مف األخطاء الشائعة التي يجب تجنبيا في أثناء فترات المراجعة، كىي

 ترؾ المراجعة حتى الدقائؽ األخيرة قبؿ االختبار. 

 قراءة المبلحظات عدة مرات قبؿ االمتحاف. 

 كتابة المبلحظات المرة تمك األخرل.  

 جابات األسئمة المتكقعة كحفظيا عف ظير قمب  (41:2010القصابي،).كتابة المقاالت كا 

 البحث عف سبؿ التأجيؿ لممراجعة، مثؿ االنشغاؿ باألىؿ أك األصدقاء.  

 انخفاض دافعية االستمرار في االستذكار كالمراجعة.  

 الخكؼ مف عدـ القدرة عمى تذكر المعمكمات.  

 انخفاض القدرة عمى مكاجية الممؿ كالتعب.  

 (.45:2010القصابي،).االنشغاؿ بالعديد مف المسؤليات غير مياـ كمسؤليات المراجعة  

 التكقؼ عف المراجعة قبؿ اكتماؿ عممية التعمـ. 

:  سبؽ لو استذكاره، منيا عدد مف اآلليات التي تساعد الطالب في مرحمة المراجعة لماك ىذا عرض ؿ

    فالمحاضرات كالمبلحظات التي تتناكؿ مكضكعان كاحدان :مراجعة المقررات كالمحاضرات  

كيفضؿ مراجعة المحاضرات كالمبلحظات في األماكف التي استذكرتيا فييا، . يجب مراجعتيا معا

.فكيفية المراجعة كمكانيا شيئاف متكامبلف  



مع المراجعة اعمؿ عمى صياغة أسئمة كما تتكقع أف تككف، مستخمصة مف النقاط   :التكقع كالتدارؾ

التي تتكقع أنيا ميمة ، أك تتكقع أف الممتحف سيأتي منيا باألسئمة، مع األخذ في االعتبار أف غالبية 

ثـ حاكؿ إجابة تمؾ األسئمة، كراجع .  يركزكف باألسئمة عمى عامؿ فيـ الطبلب لممقررالممتحنكف

. أنفسؾ، كاكتشؼ نقاط الضعؼ، كاعمؿ عمى إتقاف الجزء المسئكؿ عف الخط

 بجمع األسئمة المتكقعة كالتي كنت تبحث عف إجاباتيا طكاؿ العاـ، كالعمؿ عمى إجابتيا :إختبار النفس

 كعمى ضكء ذلؾ أعد دائرة المراجعة تعرفو،في كقت محدد، حتى يتضح لؾ ما تعرفو كماال 

  .كاالستذكار

:           مجمكعة مف إستراتيجيات المراجعة الفعالة،منيا Cottrell (1999,219) كيعطي 

: عمى  ذلؾ كيساعد: المراجعة طكاؿ العاـ الدراسي. 1  

 عمؿ المبلحظات الكاضحة في أثناء االستذكار.   

 عمؿ فيرس لمكممات الرئيسية، كالمعمكمات الميمة.  

       :كذلؾ عف طريؽ: استخداـ الكقت بعناية .2

 البدء مبكرا مف بداية العاـ الدراسي كمما أمكف.  

 تنظيـ جدكؿ لممراجعة.  

 تخصيص كقت لممراجعة ضمف دائرة الكقت.  

 (.46،47:2010القصابي،).استبدؿ كقت الفراغ بكقت لممراجعات  

مف خبلؿ العمؿ بدافعية كاتجاىات إيجابية نحك االمتحاف : االحتفاظ بحالة عقمية جيدة .3

عادة :(باالستماع )المراجعة باستخداـ األذف  .4  كذلؾ بتسجيؿ إجابات أسئمتؾ عمى شرائط كا 

  .سماعيا

 .بالنـك الفترات البلزمة، كاالسترخاء، كتناكؿ الطعاـ المتكازف:  عمى الصحة العامة المحافظة .5



عنيا دكف  في  المقرر نفسو، كمحاكلة اإلجابة: استخداـ أكراؽ أسئمة امتحانات األعكاـ السابقة .6

 .النظر في ممخصاتؾ، أك محتكل المقرر

 :ة عادات االستذكاريـهأ.6

ة أك نقص في مستكل ذكائيـ، أك مىـ العقؿاتعكد بالضركرة إلى ضعؼ قدرمإف فشؿ معظـ الطبلب ال 

 التعمـ كاالستذكار  مياراترجع إلى افتقارىـمتيـ، إنما قد مرات شخصمقصكرىـ في بعض متغ

 . ة في عممية التعمـمصبح أكثر تحمبل لممسؤكؿمحة، ككمما تقدـ الفرد في العمر مالصح

 :ةمت التعمـ كاالستذكار تكمف في النقاط اآلتاة ميا ارممكف القكؿ أف أىـمك

 ة أطكؿماف كاالحتفاظ بالمعمكمات في الذاكرة لفترة زمفممقاكمة مشكمة النس. 

 سرعة تذكر المعمكمات كاستدعائيا عند الحاجة. 

 تقمؿ مف مستكل قمؽ االمتحاف لدل الطمبة. 

 ة المختمفة ، كمف مجابي نحك المكاد الدراسمترفع مف مستكل الثقة بالنفس كاالتجاه اال

 (.48،47:2010القصابي،) .ة أخرل نحك المعمـ كالمدرسةمناح

 مي كبالتالي الشعكر بالرضا النفسي لما ممي ك التفكؽ األكادمؽ النجاح األكادمتحؽ

س مدل اكتساب المعرفة مؽمؿ الطمبة ، الذم مجابي عمى تحصمعكسو ذلؾ مف أثر إم

 .(23:2007ندل،)كالميارات البلزمة بأبسط الطرائؽ الممكنة 

:خالصة  

 يستدعييا في المكاقؼ ، بحيث تختمؼ مف متعمـ إلى آخرانفراديةعادات االستذكار  تعتبر عادات  

التي تتطمب ذلؾ كاستعماليا بشكؿ مستمر يكسبيا صفة العادة ك ليذا فاستعماليا بشكميا الصحيح 

 .يسٌيؿ مف عممية المذاكرة
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 :تمهيد

مكاناتو ك قدراتو اإلنسافيعتبر مصطمح التفكؽ مف المصطمحات القديمة قدـ البحث حكؿ           كا 

ذا, فاف ىذا االىتماـ بدأ يتضاعؼ ،  كاف ظيكره قد استثار اىتماـ القائميف بالعممية التعميمية التعمميةكا 

.  عمى االختراع ك االبتكاراإلنسانيةبتضاعؼ حاجات المجتمع ك ازدياد القدرة 

: مفهـو التفوؽ .1

ك الفكؽ نقيض   الشأف في ناحية ما،ك التفكؽ مف الفكؽ،كارتفاعمف الناحية المغكية ىك العمك :ةغؿ

 أم, أم فضميـ ك عبلىـ بالشرؼ،كرجؿ فاؽ في العمـأصحابوفاؽ الرجؿ : منظكرابفكقاؿ .التحت

. متفكؽ عمى قكمو كترفع عنيـ

المتفكؽ عقميا ىك الشخص الذم يتفكؽ عمى أقرانو في النشاطات التي يقـك بيا ؼ  :اصطالحا

(. 22:2007،الصاعدمليمى ).العقؿ

 التضارب المسرؼ في تعريؼ مصطمح التفكؽ،حيث جمع أحد طبلبو إلىكقد أشار أبراىاـ  

مصطمحا لمتفكؽ ضٌمنيا بحثا دراسيا قاـ بإجرائو،كقد يعكس ىذا مدل حيرة المتخٌصصيف (113)حكالي

.  في المجاالت التربكية ك التعميمية في تحديد التفكؽ ك تقديره ك تعريفو

 :كأىـ تمؾ المحٌكات التي إتبعيا الباحثكف في مجاؿ التفكؽ مايمي

 

 

 

 



 محكات التفكؽ                                  

  

ػ محكات متعددة   3                 ػمحؾ التحصيؿ    2                  محؾ الذكاء        ػ 1

       

. يمثؿ محكات تعريؼ التفكؽ:(3)شكؿ رقـ   

 :فبالنسبة لمحؾ الذكاء  

.،ىكلنجكرث،ببكر،نكرسمثؿ تيرماف   ( I.Q   )الذكاءفمقد رأل متتبعكه تعريؼ التفكؽ عمى أساس نسبة 

 أساس التحصيؿ أك يدكه تعريؼ التفكؽ عمىؤ ـاتبعحيث  لمحؾ التحصيؿ االكاديميبالنسبة أما  

   :االنجاز مثؿ

.،محمد نسيـ رأفت،محمد عمي حسيف  Conantككنانت،Passoباسك 

حيث رأل بعض الباحثيف ضركرة عدـ االكتفاء بمحؾ بعينو لتعريؼ :بالنسبة لممحكات المتعددةو

الذكاء،التحصيؿ،كأداء : معيار مثؿأكمف محؾ  التفكؽ،بؿ كجكب االعتماد عمى أكثر

 . القدراتكاختباراتالمدٌرسيف،كسجبلت المدرسة،

،Thorndike تكرندايؾ،Bishبيش Fligler     كمف أشير ىؤالء الباحثيف فميجر

اعتراضات  حكؿ الٌذكاء في تعريؼ التفكؽ مثؿ اعتراضاتكعمى ذلؾ أثيرت  

( 105:1990مدحت،)(.1962)،جاكسكف(1962)،تكرانس(1949)جكنز

 

 



: المصطمحات المستخدمة في التعبير عف التفوؽ. 2

لقد تنكعت التعاريؼ التي قدمت لمتفكؽ بيف تمؾ الٌتي تنظر لمتفكؽ في ضكء العبقرية أك المكىبة      

 مستكل التحصيؿ،كتمؾ التي رأت في ارتفاعأك ارتفاع مستكل الٌذكاء،كتمؾ الٌتي تنظر لمتفكؽ في ضكء 

 بأف ىناؾ خبلفا نظريا بيف انطباعا مستكل قدرة الفرد عمى التٌفكير اإلبتكارم تفكقا،مما يعطي ارتفاع

المناديف بيا،كيرجع إلى المحؾ أك المحٌكات التي يتخذكنيا أساسا في تعريفاتيـ،ك فيما يمي سكؼ نمقي 

:  المعٌبرة عف التفكؽاالتجاىاتالٌضكء عمى أىـ 

: التفوؽ والعبقرية1.2

التفكؽ   يطمؽ عمىكاصطبلح لقد أثار مكضكع المتفٌكقيف كثير مف الجدؿ حكؿ لفظة العبقرية،

البارز،كالقدرة عمى التعمـ بدرجة تفكؽ العادييف أك بامتياز في الذكاء،كيعتبر ىذا المصطمح مف أقدـ 

 ليشير إلى الممكة التي يستطيع صاحبيا اكتشافا (18 )المصطمحات استخداما،حيث استخدـ في القرف

نتاجا أصبل في مجاؿ الفف،كاستخدـ في  عمى أكسع مدل ليدؿ عمى ( 19)رفؽاؿبارزا في مجاؿ العمـ،كا 

  .األشخاص الذيف كرثكا طاقات عقمية ممتازة في العمـ كالفف،كاستطاعكا أف يحققكا ألنفسيـ شيرة كاسعة

 ، كعمو لفظة العبقرية في كصؼ األداء الذم ال يفكقو شيء في الجكدة كالدقة كالخبرةاستخداـكيفضؿ 

يمكف تعريؼ العبقرم بأنو الٌشخص الذم يظير نبكغا عاليا جٌدا كيأتي بأعماؿ عبقرية في مجاؿ أك 

 (.106:1990مدحت،).أكثر مف مجاالت التي يقدرىا المجتمع

كىناؾ فريؽ مف الباحثيف يعتبر العبقرم شخصا مف نكعية خاصة عنده ممكة خاصة ال يشاركو فييا  

. أحد ىي التي تجعمو يأتي بأعماؿ فائقة في ناحية مف النكاحي الٌتي يقٌدرىا المجتمع

 شخص مف نكعية خاصة متفكؽ جٌدا مف ناحية معينة تمكنو مف الكصكؿ إلى " جالكت"فالعبقرم عند

  ا .(97:1996زحمكؽ ميا،)مركز مشيكر أك مرمكؽ في مجاؿ مف المجاالت العممية أك األدبية 



:  االبتكارو التفوؽ 2.2

يقكـ ىذا المعيار عمى أساس التفكؽ في أٌم مجاؿ مف مجاالت الحياة يأتي كثمرة لمتفكير  اإلبتكارم 

 .(49:2007،الصاعدمالٌذم يعتمد عمى القدرات اإلبتكارية عبيد 

كيعٌرؼ المتفكؽ في ضكء القدرة اإلبتكارية بأنو مف لديو قدرة عالية عمى التعامؿ مع األفكار كالتفكير 

اإلبتكارم كمستكل عاؿ مف القدرة اإلجتماعية كما يعتبر الشخص لديو اإلستعداد لمتفكؽ إذا حصؿ 

عمى درجات عالية في إختبارات األصالة كالطبلقة كالمركنة أحد اإلختبارات التي تكشؼ عف 

. اإلبتكارية

كعميو يعد التفكؽ في القدرات اإلبتكارية مف المعايير الجيدة في تقكيـ إستعدادات التبلميذ لمتفكؽ،كلكنيا 

 .(50:2007الصاعدم،)ال تصمح كحدىا لمكشؼ عف المتفكقيف 

:    التفوؽ و الموهبة 3.2

في النصؼ الثاني مف القرف العشريف استخدـ مصطمح المكىبة أك المكىكب لمتعبير عف التفكؽ ك 

 إستخداـ المكىبة في أمريكا ك أكربا بمعاف مختمفة عمى النحك انتشار إلىالمتفكقيف،كقد أشار تكرانس 

: التالي

 استخداـ مصطمح المكىبة بمعنى التكقؼ،فأدل ذلؾ الى الربط بيف الذكاء كالتحصيؿ  .

 الطبلقةكك المركنة  استخداـ مصطمح المكىبة بمعنى اإلبداع،فتـ الٌتركيز عمى قدرات األصالة .

 استخداـ مصطمح المكىبة بمعنى المكاىب الخاصة في مجاؿ معيف مثؿ الفنكف ك األدب،  

كقدـ جانييو تفسير لممكىبة ككضع الفرؽ بينيا ك بيف التفكؽ،فربط المكىبة بالقدرات الٌتي تنمك بشكؿ 

طبيعي غير مقصكد،ك الٌتي يطمؽ عمييا استعدادات في حيف ربط التفكؽ بالقدرات الٌتي تنمك بشكؿ 

. مقصكد ك منظـ،ك بالميارات التي تككنت نتيجة خبرة في مجاؿ معيف مف مجاالت الٌنشاط اإلنساني



 االستعدادفالمكىكب ىك الفرد الذم يتمتع بقدرة فكؽ المتكسطة في مجاؿ أك أكثر مف مجاالت 

 المتفكؽ فيك الفرد الذم يتمتع بأداء فكؽ المتكسط في مجاؿ أك أكثر مف مجاالت ، أٌمااإلنساني

 (.106:1990مدحت،).النشاط اإلنساني

. كتجد اإلشارة إلى أف التفكؽ ينطكم عمى كجكد مكىبة كليس العكس

فالمتفكؽ البٌد أف يككف مكىكبا كليس كؿ مكىكب متفكؽ،كما أف ظيكر التفكؽ في مجاؿ معيف ينتج 

تقاف الميارات الٌتي تتعمؽ  عف قدرة الفرد عمى استغبلؿ استعداداتو الفطرية في تحصيؿ المعمكمات كا 

بيذا المجاؿ في ظؿ بعض المحفزات التي تتمثؿ في التعمـ ك التدريب ك الممارسة كالمحفزات 

 (.106:1990مدحت،) .الشخصية ك البديمة

:  التفوؽ و الذكاء4.2 

 المفاىيـ الٌتي اعتمدت لتعريؼ التفكؽ كيعكد ذلؾ إلى أىـ مف  كعامؿ ىاـ كعاـيعتبر عامؿ الٌذكاء

تفسير  في لذكاء،القرف العشريف،حيث سادت نظريات التككيف العقمي التي تحدثت عف ا النصؼ الثاني

 عمى مقاييس الذكاء في التعرؼ عمى اعتمدت  النشاط المعرفي عند اإلنساف كمف الدراسات التي

،كفي ضكء ذلؾ 1923،نالدكيف1945،كدنبلكب1931 ىكلنجكرث، 1921المتفكقيف،دراسة تيرماف 

. 135عرفت ىيئة السياسة التربكية في أمريكا المتفكؽ بأنو مف ال يقؿ معامؿ ذكائو عف

 الطبلب ذكك االستعدادات غير العادية لمعمؿ أكلئؾالطبلب المتفكقيف بأنيـ  «بنتمي »كما يعٌرؼ

. 110المدرسي الذيف يتميزكف بقدرة عقمية غير عادية كقد كجد اف نسبة ذكائيـ تزيد عف 

 فأكثر في إختبارات 120كما يعرؼ المتفكؽ بأنو التمميذ الذم يحصؿ عمى نسبة ذكاء

(. 26،25:2007الصاعدم،).الذكاء

 



: التفوؽ و التحصيؿ الدراسي 5.2

يعتبر التحصيؿ الدراسي احد المظاىر األساسية لمنشاط العقمي عند األفراد،حيث الحظ عدد مف 

العمماء كالباحثيف أف بعض األفراد يظيركف تفكقنا في التحصيؿ الدراسي ك األداء في مختمؼ المجاالت 

لكنيـ ال يصمكف إلى معامؿ ذكاء مرتفع إذا ما قيس ذكاؤىـ بمقياس محدد،األمر الذم دفع بعض ك

الباحثيف ك المشتغميف في التفكؽ إلى إتخاذ المستكل التحصيمي المرتفع محكا لمتفكؽ الدراسي،كمف 

% 90ىؤالء العمماء تيرماف حيث حدد التفكؽ الذم يدؿ عمى اإلستعداد لمتبكغ بالحصكؿ عمى درجات 

كمف ىنا ظيرت تعريفات عديدة لممتفكؽ إعتمدت عمى % 90فأكثر،كما حدده فككس بأكثرمف

التحصيؿ الٌدراسي منيا المتفكقكف ىـ مف يصمكف في تحصيميـ األكاديمي إلى مستكل يضعيـ ضمف 

.  جمكعة التي ينتمكف إليياـمف اؿ% 20إلى% 15أفضؿ 

 تحصيبل مرمكقا أك فائقا في أٌم مجاؿ مف مجاالت باستمرار أف يحصؿ استطاعفالمتفكؽ ىك مف 

. الٌتي تقٌدرىا الجماعة

 تحصيمو الٌدراسي بمقدار ممحكظ فكؽ أك ىك الٌطالب الٌذم يرتفع في إنجازه  ك الطالب المتفكؽ دراسيا

 (.27:2007الصاعدم،).األكثرية أك المتكسطية مف أقرانو

 أقرانيـ بمستكل أداء مرتفع في مجاالت ف المتفكقيف يتميزكف عأففات السابقة يتبيف مكمف التعر

. التحصيؿ األكاديمي أك بمجاؿ مف مجاالت التي تقدرىا الجماعة

:  مجاالت التفوؽ.3

: يظير التفكؽ في جكانب متعددة كفي صكر مختمفة منيا المجاالت التالية

 :المجاالت العقمية 1.3

 (.، األدب، الركايةالشعر) مثؿ :المجاؿ اإلبداعي 



 العممية كالتكنكلكجيةاالختراعات مثؿ :المجاؿ العممي  .

 .الرئاسة الزعامة، االجتماعيةمجاؿ القيادة  2.3

 : المجاؿ الهندسي والميكانيكي 3.3

. (الرسـ ػالمسرح ػالفنكف)مثؿ : المجاؿ الفني 

 :مستويات المتفوقيف .4

:أقساـ 4إلى  ، كقسميـ بدراسة عف المتفكقيف1961 سنة   Dreuss قاـ 

:أكاديمياالمتفوقوف  1.4  

 يككف تحصيميـ جاد ، حيث مف مجمكع المتفكقيف60/100يككف تحصيميـ ممتازا كيمثمكف نسبة  

 (.47:1998السيد، ) مٌدرسييـ، يطيعكفكمتكاصؿ

ف لـ يككنكا مدٌربيف بدرجات كبيرة،فإنيـ منتجكف،كنجد أغمبية التفكؽ لمبنات في ىذا النكع كىـ  كحتى كا 

كيسيرد قصصا مف أجؿ الفكاىة،منطقيـ سميـ،كليـ القدرة عمى تنظيـ  يفضمكف قراءة المراجع،

. المعمكمات التي يحصمكف عمييا

: االجتماعيوفالقادة  2.4

،كعادة ما يككنكف المعيف في المجتمع،تحصيميـ اجتماعيكف مف مجمكع المتفكقيف أنيـ 20/100يمثؿ 

 (.1998،47السيد،)جيد كأحيانا ممتاز،يمتازكف بشخصيات جذابة،ليـ طبلقة في 

 رياضيكف بارزكف في بعض النكاحي ، أغمبيـ مف طرؼ زمبلئيـ كمٌدرسييـ، محبكبيفالحديث

 بمظيرىـ الفردية، ييتمكف نجدىـ يمارسكف األلعاب ، كأحيانا عادة رؤساء فرؽ، كيككفالرياضية

          .كبمبلبسيـ



كيقكؿ محمد تسيـ رأفت بأف الٌدراسات التي أجريت عمى ىذا النكع مف المتفكقيف تبيف بأف ابائيـ 

يككنكف في العادة صغار السف،ثقافتيـ عالية،كعبلقتيـ كثيرة في المجتمع،كقيمتيـ في الحياة المادية 

. عالية،كال ييتـ أفراد ىذه المجمكعة كال آبائيـ بما يحدث خارج مجتمعيـ

:  المفكروف المبدعوف3.4

 مف مجمكع المتفكقيف،عبلمتيـ أقؿ مف المجمكعتيف الٌسابقتيف،كأما نسبة ذكاءىـ 20/100يمثمكف  

فيي عمكما أعمى مف نسبة ذكاء المجمكعات األخرل،ال يكافقكف عمى المعايير،التي يضعيا 

مدرسكىـ،ال يككنكف قادة،كال يفكركف في القيادة،يمتازكف بالقدرة عمى التعبير كالطبلقة في 

الحديث،يقدمكف أفكارا مبتكرة،يتمسككف برأييـ،كليس مف السيؿ إقناعيـ،كال يقبمكف المعمكمات كما 

 (.49،48:1998السيد،).ىي،كلكف يسألكف لماذا؟كيؼ؟كييتمكف بما يجرم في المجتمع

:  الثائروف4.4

 بسبب ، كىذاكعدـ التكيؼ كيتميزكف بالفردية، مف مجمكع المتفكقيف،1/100كيمثمكف نسبة تقؿ عف 

.  تحصيميـ أقؿ مف المجمكعات الٌسابقة عمكما، بينماكرىيـ لمنظاـ االجتماعي

 الثائركف ذككرا ال ييتمكف ، فمعظـ خكارج عف النظاـ، بؿإف أفراد ىذه المجمكعات ال قادة كال أتباع

 بمباسيـ ينحدر ىؤالء مف الطبقة الدنيا لممجتمع مف حيث المستكل االجتماعي ك ، كالبمظيرىـ

 (.49:1998، السيد).االقتصادم

 

 

 

 



:  تعريؼ التفوؽ الدراسي 5

 يعتبر التفكؽ الدراسي كسيمة لمعرفة المستكل التعميمي لمطالب مف خبلؿ قدراتو كاستعداداتو النفسية 

.  المستكل التعميمي كاالقتصادم ألسرتو، ك مف خبلؿ بيئتو، ككذلؾكحالتو الصحية

ىؿ الفرد مجمكعة درجاتو بأف يككف أفضؿ مف ؤ في التحصيؿ حيث تاالمتيازفالتفكؽ الدراسي يعني 

(. 03:1981، سيد خير اهلل) في التحصيؿاالستمرار لو ، فيتحقؽزمبلئو

 : مرتبطة بالتفكؽ الٌدراسي،منياعكامؿىناؾ عدة : التفوؽ الّدراسيمفاهيـ مرتبطة ب .6

: الذكاء1.6

 محكا اعتباره إلى الحد الذم دفع بعض الباحثيف إلى كثيقا ارتباطايرتبط الذكاء بالتفكؽ الٌدراسي 

بيا عاـ  سبيؿ المثاؿ الٌدراسات التي قاـ ، كعمىكذلؾ أثبتت كثير مف الٌدراسات تمؾ العبلقة. لمتفكؽ

لذكاء عمى أف ا الذكاء كاإلبداع كعبلقتيما بالتحصيؿ األكاديمي، حيث أسفرت نتائجو لدراسة1989

 مكجب كداؿ إحصائيا بيف نسبة الذكاء ك التحصيؿ بينما الحظ كجكد ارتباط.مستقؿ عف اإلبداع

 (.109:1990مدحت، )الٌدراسي 

 الطبٌلب الٌذيف يختمفكف مف جماعة بعض عمى الدراسي بيف الذكاء ك التفكؽ االرتباطاتكلقد تـ دراسة 

 أنو ليس ثمة ، كتبيفككاف األساس في ذلؾ ىك نسبة القدرات المطمكبة في كؿ جامعة إلى أخرل،

. عبلقة بيف نسبة الٌذكاء ك التحصيؿ

 .فالذكاء أمر ضركرم كلكنو ليس كافيا لمنجاح في التحصيؿ األكاديمي ك التفكؽ الدراسي

 

 

 



: النجاح و الفشؿ 2.6

يرتبط مفيكـ الٌنجاح ك الفشؿ بمفيكمي التحصيؿ كالتفكؽ فيو،كمف الدراسات التي أجريت في ىذا  

 :                                ما يميالمضمار

(109،1990مدحت،)(.1982)،كاىتبرج(1981)،كارالند(1983)فيثر  

:  التأخر الدراسي3.6

في األكساط التربكية الناطقة بالمغة اإلنجميزية إلى كثير مف  (المتأخركف دراسيا)لقد تعرض مصطمح 

 .االستعماؿسكء 

 جماعة ، أك لكصؼ طائفة مف ضعاؼ العقكؿ أك مجمكعة التربية الخاصةاستخدمكهفبعض التربكييف 

 أك مجمكعة الحد الفاصؿ بيف العادييف كضعاؼ العقكؿ ، أك األطفاؿ المتخمفيف، أكالعادييف األغبياء

.  أك تربكياأكاديمياالمعكقيف 

:  اإلفراط و التفريط في الّتحصيؿ 4.6

 في حيف أف التفريط التحصيمي االستعداداإلفراط في التحصيؿ يعني مستكيات تحصيمية مرتفعة عف 

ك المصطمحيف مف ترجمة فؤاد أبك .االستعداديعني مستكيات تحصيمية منخفضة عف المتكقع مف 

 (.110:1990مدحت،).حطب،كىما يقاببلف التفكؽ الٌدراسي ك التأخر الٌدراسي

 

 

 

 

 



: ، منيا ىناؾ عدد غير قميؿ مف النظريات المفسرة لمتفكؽ الٌدراسي:نظريات التفوؽ الّدراسي. 7

: المرضيةالنظرية 1.7  

تعد النظرية المرضية مف أقدـ النظريات الٌتي حاكلت أف تفسر ظاىرة التفكؽ،كتقكـ ىذه النظرية عمى 

الربط بيف التفكؽ بأشكالو المختمفة،ك خاصة التفكؽ اإلبتكارم كبيف الجنكف إلى الٌحد الذم أٌدل ببعض 

  (.110،1990مدحت،) أتباع ىذه النظرية إلى المطابقة بينيما،كقد شاعت ىذه التظرية حتى

 ليذا ما كال يكجدأصبح مف المشيكر أٌف بيت التفكؽ ك الجنكف رباطا كثيقا،كاف مف الجنكف فنكف 

يبرره،كقد تأثرت الثقافة اليكنانية كغيرىا مف الثقافات القديمة بيذه الفكرة الٌتي نظرت إلى العبقرية عمى 

ك في العصر الحديث نجد بقايا أتباع ىذه  شاذ يشؽ عمى اإلنساف العادم فيمو أك تفسيره أٌنيا أسمكب

 بيف المتفكقيف غير انتشاراالنظرية مثؿ المبركزك ك كرتشمز كالذم خمصكا بأف المرضى العقمي أكثر 

 .العادم

 : الفسيولوجيةالنظرية 2.7

.  كالنخاعقشرة اؿمف المعركؼ أف لئلنساف الفرد كميتيف،كفكؽ كؿ كمية غدة تسمى بالكظرية،أك

كبعض  الككرتيزكؿ  ،: ك ىما يختمفاف كظيفيا كبنائيا،كتقـك القشرة بإفراز عدد مف اليرمكنات منيا

 Estrogen    ، بركجيستيركف    cortisol   ،  Progestron الككرتيزكف  اليرمكنات الجنسية مثؿ،

أما  .االنفعاليةالذم لو دكر فعاؿ في الحاالت  ، األدرُٚبنٍٛ endrogenesاألندركجيف،   االستركجيف

كتيتـ ىذه النظرية بالنخاع أكثر مف القشرة،أف نشاط الٌنخاع يمكف أف ينبئ عف  النخاع فيفرز ىرمكف

الٌنشاط العقمي الناتج عف عممية إمداد الٌذىف بالٌطاقة لمعمؿ،كيفترض مريدكىا أٌف األذكياء ك أرباب 

. القدرة الفائقة عمى التحصيؿ ك التفكؽ لدييـ نشاط نخاعي أدرينا ليني أكثر مف العادييف

Magnusson ماجنسكف   Bergman ك يؤيد ىذه النظرية دراسات كؿ مف بيرجماف  



الٌتحصيؿ العالي   ثبت ليـ أف ذكم، حيثلبحث عممية اإلفراد في التحصيؿ كعبلقتو بإفراز األدريناليف

. لدييـ إفراز أدرينا ليني أكثر مف ذكم التحصيؿ العادم أك المنخفض

 ما يثبت صحة الٌنظرية إلى ، كىذاكما تبيف ليـ أٌف الذككر أكثر إفرازا مف اإلناث ذكم التحصيؿ العالي

. حد ما

النظرية الوراثية 3.7 :  

كتعتمد ىذه النظرية عمى الدالئؿ التي تشير إلى أف التككيف العقمي لمفرد سكاء أف نظر إليو في ضكء 

القدرة العقمية العامة،أـ في ضكء عدد مف القدرات العقمية،يتحدد بالعكامؿ الكراثية،أكثر مما يتحدد 

. بالعكامؿ البيئية

أك بعبارة أخرل فالجزء األكبر مف التٌبايف في مستكيات أداء مجمكعات مف األفراد في إختبارات تقيس 

القدرة العقمية يرجع إلى عكامؿ كراثية ك الٌدراسات التي أريت في ىذا الصدد،دراسات كؿ مف 

 (.111،110:1990مدحت،).جالكت،ككنراد،جكنز كغيرىـ

: الفرويدي نظرية التحميؿ النفسي 4.7  

ميكانيـز التسامي أك اإلعبلء أك التصعيد،كيعني بو فركيد    فريدكترجع ىذه النظرية إلى عالـ النفس

أنو تقبؿ األنا لمٌدافع الغريزم ،كلكف مع تحكيؿ طاقتو مف مكضكعو األصمي إلى مكضكع بديؿ ذم 

. ،كىذه العممية البلشعكرية ىي التي تفسر لنا التفكؽكاجتماعيةقيمة ثقافية 

: الفردي الفرد نظرية عمـ النفس5.7    

  بتشكيؿ عقدة  دترجع ىذه النظرية إلى ألفر A.adler الذم فسر ظاىرة التفكؽ بصفة عامة في ضكء

Cmpensation تفكؽ أك حافزا لمتفكؽ عقدة النقص أك القصكر التي تستكجب القياـ بعممية تعكيض .



  كقد يككف التعكيض مباشرا حيث يدفع الضرير إلى النبكغ في األدب،أك األصـ في التفكؽ في

المكسيقى ك ينشأ ذلؾ مف أف قصكر العضك يخمع عمى الكصبلت العصبية المرتبطة بو،كعمى ما 

يتبعيا مف نظاـ نفسي جيدا مف طبيعتو أف يثير في ىذا النظاـ تعكيضا قكيا في الحاالت التي يمكف 

. فييا التعكيض

كمف أمثمة ذلؾ التفكؽ ممتكف ك أبك العبلء ك طو حسيف في األدب ك الشعر بالرغـ مف كؼ بصر كؿ 

إلخ ...منيـ ،كبيركف الذم مير في السباحة برغـ مف أنو كاف أعرجا

كيعتقد أدلر أف الحافز لمتفكؽ مف أقكل مكجيات السمكؾ اإلجتماعي كأف ممارسة ىذا الحافز أمر 

أساسي لمنمك الفردم،حيث أف الفرد يسعى لمحصكؿ عمى تقدير األخريف كقبكليـ مف خبلؿ 

(. 112:1990مدحت،).إنجازاتيـ،كعندما يتحقؽ ذلؾ إجتماعيا يككف الفرد مفيدا أك مرغكبا

:نظرية الدافعية لإلنجاز 6.7  

إلى ىنرم مكرام يرجع ىذا  كيتركز التراث السيككلكجيفي إدخاؿ مفيـك الحاجة لئلنجاز إلى   

ك السيطرة عمى البيئة ك التحكـ في  اآلخركف صعبة تعريؼ مكرام لو عمى تحقيؽ األشياء التي يراىا

األفكار كسرعة األداء ك االستقبللية،كالتغمب عمى العقبات كبمكغ معايير االمتياز ك نافسة اآلخريف ك 

كلقد افترض مكرام أٌف الحاجة أك  .التفكؽ عمييـ،كاالعتزاز بالذات كتقديرىا ك الممارسة الناجحة لمقدرة

. الدافع لئلنجاز يندرجاف تحت حاجة كبرل أعـ ك أشمؿ ىي الحاجة لمتفكؽ

  ك في حيف أف أتيكنسكفAtkinson ،ك فيثرFeather  استعداد ثابتقد عد الدفاع لئلنجاز عبارة عف

،متفاعؿ مع إحتماالت النجاح أك (الدافع لمنجاح مطركحا منو الٌدافع لتجنب الفشؿ)نسبيا عند الفرد

الفشؿ،باإلضافة إلى جاذبية أك قيمة الحافز الخارجي لمنجاح أك الفشؿ نجد أف ىناؾ كجية نظر أخرل 

. جديدة نسبيا ترفض الكثير مما قاؿ أتكنسكف ك فيثر



حرازه لمنجاح  .كبذلؾ يمكف تفسير ظاىرة التفكؽ مف خبلؿ دافعية الفرد،كحاجتو لئلنجاز كا 

:النظرية البيئية 7.7  

كتعد ىذه النظرية مقابمة لمنظرية الكراثية ك مناقضة ليا،كىي تقكـ عمى أساس أف التفكؽ يتأثر بالبيئة 

. أكثر مف الكراثة،بمعنى أف العكامؿ البيئية المكاتية يمكنيا أف تساعد عمى التفكؽ

. كنعني بالعكامؿ البيئية كؿ ما يحيط بالفرد،ك الٌدراسات المؤدية إلى ذلؾ دراسات نيرماف ك ىكلزنجر

(.112:1990مدحت، )  

تفسر ىذه النظرية التفكؽ تفسيرا يعزليا عزال تاما عف : ( الوصفيةالنوعية أو)النظرية الكيفية  8.7

 بيف أم فيمسكؼ عادم كبيف أرسطك أك راسؿ اختبلؼ في الٌنكع أكثر فاالختبلؼ ،قدرات الفرد العادم

، أم أف ىؤالء العباقرة يتميزكف بقدرات ك مكاىب ال تظير عند الفرد العادم. منو اختبلفا في الدرجة

.ف ما ينسحب عمى ألمتفكقيكىذا  

   :(القياسية اإلحصائية)النظرية الكمية  9.7  

كتقابؿ النظرية سابقاتيا الكيفية ألف الكيفية تقرر أف الفرؽ بيف المتفكقيف ك غير المتفكقيف ىك فارؽ في 

النكع أك الكيؼ،أما النظرية الكمية فيي تقرر أنو فارؽ في الكـ أساسو تفاكت درجة كجكد الٌسمات 

 .المختمفة لدل المتفكقيف ك غير المتفكقيف

 في مستكيات القدرات العقمية المعرفٌية التي ، كتمايز بيذا المعنى تمايز في نسب الٌذكاءأيضاكالعبقرية 

. يشتمؿ عمييا الٌذكاء كالتفٌكؽ الٌدراسي

:الّتكامميةالّنظرية  10.7   

: ىذه النظرية تبعا لؤلتيفي ضكءيمكف تفسير ظاىرة التٌفكؽ     

 إف ظاىرة التفكؽ تخضع لبعض العمميات كاألنشطة الفسيكلكجية .



  يحتاج المتفكؽ إلى قدر مف الٌذكاء كالٌدافعٌية لئلنجاز كالتفكؽ كالتسامي،كبعض القدرات

. المساعدة عمى التفكؽ

  تكفر الظركؼ البيئية المناسبة كالمكاتية مف شأنيا أف تنٌمي إستعداد الفرد ،ك قدرتو عمى

 (114،112:1990مدحت،).التفٌكؽ

 بالمقاييس الٌنفسية كاألساليب اإلحصائية في إيجاد الفركؽ الفردية في التفكؽاالستعانة  .

كعمى ذلؾ يمكف أف نمٌخص بأٌف ىذه النظرية قد ألٌمت األطراؼ اإليجابية في سياؽ النظريات الٌسابقة 

 (1112،114:1990مدحت،). شمكال ك أكثر تكامبلأكسعكنسجت منيا ثكبا آخر لنظرية 

 تراكمت كثير مف التصنيفات ليذه الخصائص عمى مر السنيف أكردىا : خصائص المتفوقيف دراسيا.8

 : كاآلتيالباحثكف في مجمكعات كىي

  :األكاديمية الخصائص العقمية 1.8

  ك التعميؿ ك التعميـ ك التفكير المنطقياالستنتاجلديو القدرة عمى  .

 عمى المثابرة ك الٌتركيز، قادرسريع الٌتعمـ ك الفيـ ك الحفظ  .

 الرياضيات ػالتٌاريخ:يتفكؽ في مجاؿ أك أكثر مف المجاالت األكاديمية مثؿ .

  حصيمتو المغكية كاسعة ك خصبة ك ثرية،خاصة الكممات الٌتي تتسـ باألصالة كالٌتعبير

. األصيؿ

  إرتفاع نسبة الٌذكاء ك التحصيؿ الٌدراسي،إذ يفكؽ تحصيمو الٌدراسي المستكل العادم

. لمتحصيؿ،كما تفكؽ سرعة تقدمو في المدرسة زمبلئو العادييف

  أفكاره جديدة ك منظمة،كيسيؿ عمييا صياغتيا بمغة سميمة،كيقترح أفكارا قد يعتبرىا اآلخركف

. غريبة

 يعطي أكلكية لمخياؿ اإلبداعي عمى التفكير المنطقي،كيختبر األفكار ك الخبرات الجديدة .



 (.114:1990مدحت،).يتميز باالستقبللية كاالعتماد عمى النفس 

 مجاالت ميكلو أكسع مف غيره .

 يظير يقظة كقدرة عمى المبلحظة الجادة ك االستجابة السريعة .

: يمتاز المتفكؽ بالسمات ك الخصائص االجتماعية التٌالية : الخصائص اإلجتماعية 2.8

 يحٌب الٌنشاط الثقافي ك االجتماعي،كيشارؾ في أغمب النشاطات البيئية .

 يتصؼ بقدرة عمى قيادة الجماعة كتحمؿ المسؤكلية .

 يشعر بالحرية،كيقاـك الضغكط االجتماعية،كيرفض تدخؿ اآلخريف في شؤكنو .

  يممؾ القدرة عمى نقد ذاتو،ك اإلحساس بعيكبو،كيتقبؿ االقتراحات كالنقد مف اآلخريف دكف أف

. تثبط عزيمتو

 يفضؿ األلعاب الٌتي تخضع لقكاعد كقكانيف،كاأللعاب المعقدة الٌتي تتطمب تفكيرا .

  تفاعمو االجتماعي كاسع كشامؿ،كيميؿ إلى محاربة الناس كمجاممتيـ،كما يندمج مع المجاالت

. االخرل

: يمتاز المتفكؽ بالسمات كالخصائص التالية: الخصائص االنفعالية و الوجدانية 3.8

 يتمتع بمستكل مف التكيؼ كالصحة الٌنفسية بدرجة تفكؽ أقرانو .

 (.36:2007لصاعدم،).قدر عاؿ مف االتزاف االنفعالي كضبط النفس 

 سريع الغضب كعنيد كال يتخمى عف رأيو بسيكلة .

 نةيحرص عمى أف تككف أعمالو متؽ .

 إرادتو قكية كال يحبط بسيكلة،كلديو القدرة عمى الصبر كالٌتسامح .

 أظيرت نتائج الٌدراسات المستفيضة لعمماء الٌنفس أٌف مستكل الٌنمك :الخصائص الجسمية 4.8

:  يتميز بالخصائص التٌالية، حيثالجسمي كالصحة العامة لممتفكؽ أفضؿ مف المستكل العادم



 بدنيا كيتمتع بصحة جيدة، كالئؽيخمك مف العاىات الجسمية  .

  يتفكؽ في تككينو الجسمي كمعدؿ نمكه كنشاطو الحركي عمى

 (.38،37:2007الصاعدم،).أقرانو

: خالصة

يبقى التفكؽ الٌدراسي جزءا مف تحصيؿ المتعمـ المتقدـ بحيث تطرؽ لو العديد مف العمماء كؿه حسب 

.  مجاؿ اختصاصو كحددكا العديد مف العكامؿ الٌتي تساعد عمى الكصكؿ إلى االمتياز في التحصيؿ  
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: مهيدت

تعد مشكمة التأخر الدراسي مف أكثر المشكبلت التربكية انتشارا في الكسط المدرسي،حيث أنيا ال 

تقتصر غمى مجتمع بعينو بؿ تتخطى ذلؾ لتصبح مشكمة عالمية،فصارت محط التربكييف في دراستيـ 

 .المختمفة

:   ػ مفهـو التأخر الدراسي1

استخدـ الباحثكف كالميتمكف بدراسة التأخر الدراسي عدة مصطمحات لمتعبير عف ىذا المصطمح أك 

. يستندكف إلييا في تعريفاتيـ األفراد الذيف تنطبؽ عمييـ ىذه الصفة كلعؿ ذلؾ راجع إلى المحكات التي

في ىذا السياؽ إلى أف بعض الباحثيف يتخذكف مف نسبة الذكاء " فاتف صبلح عبد الصادؽ"كتشير 

محكا أساسيا لتعريؼ التأخر الدراسي كالبعض اآلخر يعتمد عمى محؾ انخفاض التحصيؿ الدراسي 

كتميؿ فئة أخرل إلى تحديد المفيـك مف خبلؿ كؿ مف نسبة الذكاء كالتحصيؿ .عف المتكسط 

 (.73:2010صبلح، )".الدراسي

 :   لممصطمح ليذا كفيما يمي عرض ألىـ التعريفات

كيقصد بو الحالة التي يتمتع بيا التمميذ بمستكل ذكاء عادم عمى األقؿ،  :تعريؼ يوسؼ ذياب عواد

برغـ  بعض القدرات كالمكاىب التي تؤىمو لمتميز في مجاؿ معيف مف مجاالت الحياة، كقد تككف لديو

الكصكؿ إلى مستكل تحصيمي يتناسب مع قدراتو أك قدرات أقرانو كقد يرسب عاما أك  يخفؽ في  ذلؾ

 (.14:2006ذياب،).أكثر في مادة دراسية أك أكثر

 ال يصؿ مستكل تحصيمو إلى  الذم المتعمـقعمى أفالتمميذ المتأخر دراسيا  عرؼ فؤاد أبو حطبو ي

 استعداده كيقاس التحصيؿ عادة باالختبارات التحصيمية المقننة، كما يقاس االستعداد مستكل

( 610:ابك حطب،د سنة).باالختبارات المقننة لمذكاء



ىك حالة تأخر أك نقص أك عدـ اكتماؿ النمك ألتحصيمي نتيجة لعكامؿ  :تعريؼ عبد الرحماف العيسوي

عقمية أك جسمية أك اجتماعية أك انفعالية، بحيث تنخفض نسبة التحصيؿ دكف المستكل العادم أك 

يحصؿ عمييا  المتكسط، كلؤلغراض التربكية يعرؼ التأخر الدراسي إجرائيا عمى أساس الدرجات التي

  (250دط،:العيساكم).التمميذ في االختبارات في جميع المكاد

  يعرؼ التأخر الدراسي بأنو تراجع في المردكد :تعريؼ جولياف دي آجيرباقيرا و دانياؿ مارسيؿ

المدرسي لمطفؿ كىك راجع ألسباب عائمية أك اجتماعية، أك بيداغكجية ك أحيانا أخرل إلى نزاعات 

خاصة بالطفؿ، كيمكف أف نميز ىنا بيف التأخر الدراسي كالفشؿ المدرسي حيث يخص ىذا األخير 

  .التأخيرات العميا 

 التأخر الدراسي ىك انخفاض في مستكل التحصيؿ نتيجة لؤلسباب غير المرتبطة :تعريؼ شيمد

بانخفاض مستكل القدرة العقمية مع احتماؿ تحسف الطمبة المتأخريف في األداء إذا ما تمت رعايتيـ 

 .رعاية خاصة، ك إذا ما قدمت ليـ المساعدة

ىك تأخر في التحصيؿ بالقياس إلى األقراف فيرتبط التأخر الدراسي بقصكر :تعريؼ سمماف خمؼ اهلل

كانخفاض في نسبة الذكاء، حيث تقع ضمف ىذه الفئة الحدية، كما أنيـ يختمفكف في كثير مف 

. خصائصيـ عف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ

لعكامؿ  كيمكف تعريؼ التأخر الدراسي، عمى أنو حالة مف التأخر أك النقص في التحصيؿ يرجع 

جسمية أك عقمية أك انفعالية أك اجتماعية بحيث تنخفض نسبة تحصيؿ التمميذ دكف المستكل العادم، 

 (2011،75يكريك،.)أم حصكلو عمى درجات منخفضة في االختبارات التحصيمية بصكرة عامة

لى أف التأخر الدراسي ىك تدني أك نقص في مستكل التحصيؿ لدل المتعمـ إكمف ىذا كمو نخمص 

. بأقرانوكذلؾ بمقارنتو 

 



:  بعض المصطمحات المرتبطة بالتأخر الدراسي.2

: التأخر الدراسي و التخمؼ العقمي 1.2

إف التخمؼ العقمي ىك أحد أسباب التأخر الدراسي في بعض األحياف،كلكف التأخر الدراسي ليس سببا 

في حدكث التخمؼ العقمي،بمعنى أف كؿ متخمؼ عقميا ىك متأخر دراسيا كلكف ليس كؿ متأخر دراسيا 

. متخمفا عقميا

قد يبدك عمى المتخمؼ عقميا بعض مظاىر العجز الفسيكلكجي، إال أف المتأخر دراسيا ال يعاني مف 

  مثؿ ىذا العجز، كلكف عجزه يظير بجبلء في عمميات التفكير العقمي الدقيقة، حيث يكاجو صعكبة في

التفكير االستقرائي ك الرمزم كفي الربط بيف العناصر المجردة ك التعميـ، بينما يظير العجز بصكرة 

.  درجة69 ك55كبيرة لد ل المتخمفيف تخمفا بسيطا،إذ ينحصر الذكاء عنده ما بيف

 إف التأخر الدراسي ىك تأخر في التحصيؿ عف مستكل األقراف،كىذا يعتبر مشكمة مؤقتة كلو أصكلو

كأسبابو االجتماعية، النفسية، االقتصادية ك الثقافية، أما التخمؼ العقمي، فيك حالة تحدث إذا ما 

أصاب الجياز العصبي المركزم تمفا أك عيبا في سنكات العمر المبكرة في حيف أف التأخر الدراسي قد 

 (.24:2006ذياب،).يرجع إلى عكامؿ أخرل حسية أك جسمية أك اجتماعية

 عميو مكاصمة تعممو ، كيصعبيعاني المتخمؼ تخمفا عقميا بسيطا مف إخفاؽ دراسي في جميع المكاد

. األكاديمي بعد الصؼ السادس ابتدائي

إف المتأخر دراسيا  ليس متأخرا في كاجباتو المدرسية فقط، ك ليس في التطكر كالنمك الطبيعييف،كعمى 

ىذا، فالمتخمؼ عقميا قد تتطمب تربيتو تعميمو في صفكؼ خاصة  في حيف أف المتأخر دراسيا يمكف 

. إعداده ك تكجييو في المدارس االعتيادية كغيره مف التبلميذ األسكياء



ـٌ ذكرىا بيف التأخر الدراسي ك التخمؼ العقمي إال أف البعض يرل أف  ك بالرغـ مف الفركؽ التي ت

مشكمة التأخر الدراسي تتصؿ غالبا بالتخمؼ العقمي ك ترتبط بو، فتككف النتيجة ظاىرة اجتماعية ك 

إدارية ك أكاديمية معا،فالنعكت التي تستخدـ في بعض الحاالت 

نعكت  ضعيؼ العقؿ كالمعتكه كاألبمو كالمغفؿ كناقص العقؿ كالمخبكؿ،كالمتأخر عقميا،إنما ىي: مثؿ

تنطكم عمى تعابير تصؼ أفرادا أخفقكا في تحقيؽ أدنى مستكيات الكفاءة في تمؾ الجكانب السمككية 

. التي تعتبر صمب كظيفة العقؿ كالكفاءة

: التأخر الدراسي وبطء التعمـ2.2  

عف مدل تشابو كاختبلؼ مصطمحي التأخر الدراسي مف جية،كالبطء في التعمـ مف جية  يعبر

أخرل،يفضؿ استخداـ مصطمح التأخر الدراسي لمداللة عمى المقصر في دراستو،أما بطء التعمـ فيفضؿ 

استخدامو في اإلشارة إلى أف سير المتعمـ فيو أقؿ سرعة مف سير المتكسط،أم أف تعممو يميؿ إلى 

البطء،كما يتصؼ بطيئك التعمـ بعدـ تكرار غيابيـ عف دكاميـ المدرسي كبأف حكاسيـ سميمة كنطقيـ 

في أم مادة دراسية مقررة،كيرل عبد العزيز الشخص % 54سميـ كذلؾ،كمع ذلؾ تقؿ عبلماتيـ عف 

ػ 70)أف بطء التعمـ يتضمف انخفاض مستكل ذكاء التمميذ كشرط أساس بحيث ينحصر بيف 

،أما المتأخركف دراسيا فيـ ال يتعممكف المطمكب منيـ كفؽ قدراتيـ التي قد تككف أعمى مف (90أك85

مستكل التحصيؿ الذم أنجزكه،كقد يحصمكف عمى أية درجة مف درجات الذكاء،كما قد تككف حكاسيـ 

غير سميمة أك يعانكف مف أمراض جسمية أك قصكر باإلدراؾ أك التمؼ المخي أك قصكر عصبي أك 

 (.25:2006ذياب،). إىماؿ مدرسي

 أف أكثر ، إذكميما كانت نقطة االنطبلؽ في االصطبلحيف فالغالب أننا ال نككف أماـ فئتيف متميزتيف

 . يتكرر رسكب كؿ منيما، كماما يحدث لمف يككف بطيئا في التعمـ أف يككف متأخرا فيو

 



: التأخر الدراسي وصعوبات التعمـ 3.2

يختمؼ التأخر الدراسي عف صعكبات التعمـ،حيث يشير ىذا األخير إلى اضطراب في كاحدة أك أكثر 

أك في استخداـ المغة كربما يعاني «االستيعاب»مف العمميات النفسية األساسية المؤثرة في عدـ الفيـ 

المتعمـ مف قصكر كاضطراب في االستماع كالتفكير كالكبلـ كالقراءة كالكتابة كاإلمبلء أكفي إجراء 

العمميات الحسابية،حيث أف لدل ىؤالء األفراد عيكب إدراكية حسية أك تمؼ دماغي أك لدييـ خمؿ 

. بسيط في كظيفة الدماغ

:  ىناؾ نكعاف أساسياف لمتأخر الدراسي ىما: أنواع التأخر الدراسي.3  

  85ػ70تأخر دراسي عاـ يرتبط بالغباء حيث تتراكح نسبة الذكاء بيف .

 تأخر دراسي خاص في مادة بعينيا كالحساب مثبل كيرتبط بنفس القدرة .

نكعا ثالثا كىك تأخر دراسي طائفي،أم مجمكعة مكاد ترتبط بمجاؿ (رجاء أبك عبلـ)كقد سبؽ أف ذكر

 (.26:2006ذياب،).(رياضيات ػ عمـك ػ لغات)دراسي معيف

:      عمييما نكعاف آخراف ىما1990كيضيؼ عبلء الديف كفافي كآخركف 

 تأخر دراسي دائـ حيث يقؿ مستكل تحصيؿ التمميذ عف مستكل قدراتو لفترة زمنية طكيمة 

 تأخر دراسي مكقفي، كيرتبط بمكاقؼ معينة تقمؿ مف تحصيؿ التمميذ نظرا لكجكد خبرات سيئة .

: أسباب التأخر الدراسي. 4

يرجع التأخر الدراسي إلى مجمكعة مف األسباب التي تؤثر في المتعمـ بدرجات متفاكتة، كمف أىميا ما 

 :يمي

 

 



: مف الناحية العقمية 1.4

ىناؾ عكامؿ عامة مرتبطة بالتأخر الدراسي منيا ضعؼ الذكاء أك القصكر في القدرات العقمية 

الخاصة كالقدرة عمى التركيز أك إحدل القدرات الخاصة التي يمـز كجكدىا بنسبة كبيرة في مادة دراسية 

معينة كالقدرة المغكية أك القدرة اليندسية أك القدرة الرياضية ،حيث أشار بيرت إلى أىمية القدرات 

الخاصة في التحصيؿ الدراسي، فالقدرات المفظية ، كىي أساس التعبير المغكم، تحقؽ لمفرد نجاحا في 

المكاد ذات الصمة بالمغة، ك القدرات الميكانيكية تساعد التمميذ عمى حؿ عمميات الحؿ ك التركيب ك 

فيـ ك استيعاب الميارات العممية بكجو عاـ، ككذلؾ فإف القدرات الرياضية تساعد عمى فيـ األرقاـ ك 

الحساب، كما تكفر القدرات الكتابية لمفرد إمكانية النجاح في تنظيـ األفكار ك 

  (.27:2006ذياب،).عرضيا

:              يكرد جابر عبد الحميد جابر ثبلثة عناصر أساسية متعمقة بالعكامؿ العقمية ىي

 يعتبر الذكاء مف أىـ العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ كبالتالي فإف انخفاض نسبة :لذكاء ا 

الذكاء لدل التبلميذ يؤدم إلى تأخر دراسي عاـ، فقد أكضحت الدراسات اإلرتباطية كجكد 

كمف الدراسات المشيكرة في ىذا المجاؿ دراسة بيرت . عبلقة بيف ضعؼ الذكاء كالتأخر العاـ

حيث كجد الباحث أف معامؿ   متأخر دراسيا مف الذككر كاإلناث،700التي أجريت عمى 

 ، كما أكضحت ىذه الدراسة 0.74االرتباط بيف نسبة التحصيؿ العاـ كنسبة الذكاء تساكم 

كجكد اختبلؼ في معامؿ االرتباط بيف الذكاء كالمكاد الدراسية المختمفة، فقد كجد أف أعمى 

 .                                              المكاد الدراسية ارتباطا بالذكاء ىي مادة اإلنشاء ثـ الحساب كأقميا ىي الخط ثـ الرسـ

  لقد كشفت البحكث عف طبيعة العبلقة بيف التحصيؿ كالقدرات:القدرات الطائفية  

 (.28،2006ذياب،)

 .                                                                                   الطائفية ك اتضح أف أكثر ىذه القدرات ارتباطا بالتحصيؿ ىي القدرة المغكية كالقدرة المكانية



  يؤثر ضعؼ الذاكرة بشكؿ كاضح في عممية التحصيؿ: ضعؼ في الذاكرة. 

: النفسية لعوامؿا   2.4 

العكامؿ النفسية متعددة كمتشابكة فيما بينيا، فيي تتراكح بيف الحرماف مف العناية البلزمة مف طرؼ 

األكلياء كنقص في إشباع الحاجات النفسية لمتمميذ مف محبة كعطؼ كحناف باإلضافة إلى مشاعر 

                                        .اإلحباط، كانخفاض الدافعية لمتعمـ 

باإلضافة إلى ىذه العناصر يرل عبد الحميد الياشمي أف لمخبرات النفسية المؤلمة التي مر بيا التمميذ 

في ماضي حياتو ككفاة أحد الكالديف يترؾ في نفسيتو أثر ال يستطيع التخمص منو،فكمما كانت 

 (.2006،27ذياب،). الصدمات قكية أحدثت في نفسية التمميذ مرض نفسي كالخكؼ، القمؽ كاالنطكاء

 3.4 العوامؿ االقتصادية و االجتماعية :  

  تتمثؿ العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية في تدني مستكل دخؿ األسرة، كعدـ تكفرىا عمى السكف 

 (.28،2006ذياب،)البلئؽ، باإلضافة إلى المستكل الثقافي لؤلكلياء كقمة عنايتيـ كمتابعتيـ لتعمـ 

كما أف اتجاىات األكلياء اإليجابية نحك المدرسة كمشاركة أبنائيـ إنجازاتيـ التربكية يساىـ . أبنائيـ

بشكؿ كبير في إقباؿ األبناء عمى التعمـ كالتحصيؿ الجيد، حيث تكصؿ الباحثكف إلى أف آباء التبلميذ 

 .األكثر تحصيبل كانكا أكثر اىتماما كتفيما ألبنائيـ

فبل شؾ أف الفقر عامؿ ىاـ مف عكامؿ التأخر الدراسي، ألنو يجبر التمميذ عمى العمؿ في الكقت الذم 

ىك بحاجة ماسة لمدراسة ، كىذا الكضع يشجع التمميذ عمى التغيب عف المدرسة فيتخمؼ بذلؾ عف 

الكثير مف الدركس، كما أف بعض المجمكعات السكانية ال تجد فائدة في تعميـ أبنائيا ألنيا ال تجد 

عبلقة بيف المدرسة ك النجاح في الحياة، كال تؤمف بأف المعرفة التي يحصؿ عمييا أكالدىـ في المدرسة 

. ستكفر ليـ البحبكحة االقتصادية



تحدد األسرة الفرد باعتبارىا أكؿ كأىـ كسيط لعممية التنشئة االجتماعية إلى درجة كبيرة نمط شخصيتو 

كنسقو ألقيمي كاتجاىاتو كدكافعو لمعمؿ كالنجاح كمفيكمو لذاتو في حدكد قدراتو الكراثية كمف خبلؿ 

مركزىا االجتماعي ػ االقتصادم،كما تحدد أسرة الفرد مستكل نضجو الجسمي كالعقمي كاالنفعالي 

كاالجتماعي عبر ما تقدمو لو مف إمكانيات لتحقيؽ مطالب النمك،كما تمثؿ أسرة الفرد القاعدة التي 

سينطمؽ منيا إلى مؤسسات المجتمع األخرل كتحدد بصكرة غرضيو درجة نجاحو في أدائو ألدكاره 

 (.29:2006ذياب،).االجتماعية داخميا

:  العوامؿ األسرية4.4

تتسبب بعض المشكبلت األسرية في شركد الذىف لمتمميذ أك ىركبو مف المدرسة مما يترتب عمى ذلؾ 

تأخره دراسيا،فالظركؼ البيئية كاألسرية التي يعيش كسطيا المتعمـ تؤثر عمى استقراره النفسي كبالتالي 

. عمى مجمؿ سمككو بما في ذلؾ التحصيؿ الدراسي

فالمتعمـ الذم يعيش في أسرة مستقرة يسكدىا جك العبلقات اإلنسانية الطيبة ك التي يقـك كؿ فرد فييا 

بكاجباتو،يختمؼ عف المتعمـ الذم يعيش في أسرة مفككة أك يسكدىا جك مف الصراع الشعكرم أك 

. البلشعكرم

كقد يتعرض االبف لبلضطياد العاطفي مف أسرتو،كيتمثؿ ذلؾ بالتفضيؿ ك التمييز الكاضح بيف األكالد 

. في البيت الكاحد،كالشعكر العدكاني تجاه األكالد

:  سمات المتأخريف دراسيا.5

تعتبر عممية تشخيص كتحديد سمات المتأخريف دراسيا مف الخطكات الميمة في تحديد مشكمة التأخر 

الدراسي كعبلجيا،لما يترتب مف خطكرة كبيرة في الحكـ عمى التمميذ بأنو متأخر دراسيا،كمف أىـ ىذه 

: السمات مايمي



: السمات العقمية1.5

يغمب عمى المتأخريف دراسيا مف حيث القدرات العقمية،أف يقؿ ذكاؤىـ عف المتكسط،كبأف تككف سرعة 

ذكائيـ أقؿ مف سرعة ذكاء المتكسطيف،كما يتميزكف بتشتت االنتباه كعدـ القدرة عمى التركيز المكضكع 

 (.38:2006ذياب،).في الذاكرة كالتفكير االستنتاجي

كيصعب عمى المتأخريف دراسيا نقؿ ما يتعممكه مف مفاىيـ كمعمكمات داخؿ غرفة الصؼ أك أثناء 

 أف اىتماـ المتأخريف دراسيا ، كيبلحظمكقؼ تعميمي محدد إلى مكاقؼ تعميمية كاجتماعية أخرل

.  باألمكر العممية كالحسية يفكؽ اىتماميـ باألمكر العقمية المجردة

: السمات الشخصية واالجتماعية 2.5

: إلى بعض السمات التي قد تميز المتأخريف دراسيا كىي" كالرد"يشير 

 القدرة المحدكدة في تكجيو الذات أك التكيؼ لممكاقؼ الجديدة كالمتغيرة .

 اإلنسحاب مف المكاقؼ االجتماعية كمف ثـ االنطكاء كالعزلة .

كيرل كؿ مف عبد العزيز السريبي كنكرة المناعي أف المتأخر دراسيا ذك حساسية زائدة اتجاه المكاقؼ 

لذا يمجأ إلى االنطكاء كالعزلة،أك  التي يمر بيا سكاء في المجتمع المدرسي أك المجتمع الخارجي،

. الميكؿ إلى العدكانية مف اعتداء عمى الغير أك المشاغبة في الفصؿ

 ةأف نسبة التبلميذ الذيف يتسـ سمككيـ بالعدكاف تزيد في عيف" 1979سمطاف "  كما أظيرت دراسة 

 المتقدميف،ككذلؾ تبيف أف نسبة السمكؾ العادم بيف المتفكقيف دراسيا ةالمتأخريف دراسيا عنيا في عيف

أعمى منو بيف المتأخريف دراسيا،مما يعني أف مجمكعة المتفكقيف دراسيا أكثر تكافقا مف الناحية 

إلى أف التبلميذ المتأخريف دراسيا يتميزكف " كلش ككيرتز كستيفف"كتكصمت دراسات كؿ مف . النفسية

بعدـ القدرة عمى التعبير عف مشاعرىـ بشكؿ مناسب ككذلؾ باالنعزالية كالسمبية السمكؾ الدفاعي  



 .الشعكر بالنقص كانخفاض تقبؿ الذات ، كتفضيؿ الكاجبات غير األكاديمية عمى الكاجبات األكاديميةك

كمف الخصائص االجتماعية المميزة لممتأخريف دراسيا،األنانية كعدـ تحمؿ المسؤكلية كعدـ الكالء 

 (44:2006ذياب،).لمجماعة أك لمعادات أك التقاليد السائدة

: السمات االنفعالية 3.5

 كعدـ ، كالخمكؿمف الخصائص االنفعالية التي تنتشر بيف المتأخريف دراسيا العاطفة المضطربة كالقمؽ

.  بالنقص كالفشؿ، كالشعكرالثبات االنفعالي كالشعكر بالذنب

كما يبدك أف التبلميذ الذيف يعانكف مف االنفعاالت كالخكؼ كالقمؽ إنما يعانكف ذلؾ نتيجة ضعؼ 

عبلقاتيـ الشخصية مع رفاقيـ كمعممييـ،فالذيف يتمتعكف بصحة نفسية أفضؿ يككف تحصيميـ أفضؿ 

مف أقرانيـ الذيف يفتقدكف ىذه السمة،كليذا ليس غريبا أف يمجأ المتأخركف دراسيا إلى أنماط السمكؾ 

المنحرؼ كيتحكلكا إلى مشكبلت مدرسية،كتصبح المدرسة بالنسبة ليـ مكانا يتسـ بالعداء كالتيديد ليـ 

 .كلشخصياتيـ،كلذلؾ فيـ كثيرا ما يرفضكف التكيؼ مع المجتمع

ك كثيران ما يظير المتأخركف دراسيا ثكرات انفعالية حادة كما تتميز اتجاىاتيـ نحك ذكاتيـ ك نحك 

المدرسة ك نحك المجتمع بالسمبية ،ك ذلؾ بسبب شعكرىـ بالفشؿ ك اإلحباط ك عدـ التقبؿ مف المدرسة 

ك مف المنزؿ مما ينعكس عمى عدـ تقبميـ لذكاتيـ ك لآلخريف ،كىذا مف شانو أف يؤثر في انجازىـ  

مف المتأخريف دراسيا سريعك االنفعاؿ ،ك % 20 كقد كجد بيرت أف ،يقمؿ مف دافعيتيـ نحك الدراسةك

عادة ما تنتشر عادات سمككية سيئة بينيـ ترجع إلى االضطرابات االنفعالية منيا التبكؿ البلإرادم ك 

 (124:1990خفاجي،).قضـ األظافر ك مص األصابع ك المجمجة في الكبلـ

 :السمات الجسمية 4.5

يبدك أف المتأخركف دراسيا ،مف الناحية الجسمية ،لدييـ معدؿ نمك أقؿ مف أقرانيـ العادييف  

المتفكقيف،حيث أنيـ في الغالب أقؿ طكال ك أثقؿ كزنا ك أقؿ تناسقا مف أقرانيـ   كقد بينت الدراسة ك



عف سمات المتأخريف دراسيا كأسباب التأخر الدراسي في البيئة  (1978)التي قاـ بيا زىراف ك آخركف 

السعكدية أف المتأخريف دراسيا تميزكا بالضعؼ الجسمي العاـ ك قمة الحيكية ك النشاط ك ضعؼ 

.    مما يعكؽ التمميذ عف االنتظاـ في دراستو ،ك تعرضو لئلجياد  الحكاس مقارنة بالعادييف ،

ك يظير أف احتماؿ انتشار ضعؼ السمع ك عيكب الكبلـ ك سكء التغذية ك مرض المكزتيف ك الغدد 

ك لعؿ ذلؾ يرجع إلى احتماؿ . عيكب اإلبصار لدل المتأخريف دراسيا أكثر مف انتشارىا عند العادييفك

أكثر مف ... تعرضيـ لؤلمراض العضكية كاإلمراض الداخمية ك أمراض القمب   كالغدد ك العيكف

غيرىـ ،كما يبلحظ عمى المتأخريف دراسيا نضجيـ الجنسي المبكر ك قدرتيـ الحسية ك الحركية 

 .المتخبطة

كبشكؿ عاـ يستطيع المعمـ أف يتعرؼ عمى المتأخريف دراسيان مف خبلؿ سمات تبرز في 

 ،كسمككيـ،كالنشاط الزائد أك المتدني لدرجة تثير االنتباه ،باإلضافة إلى االفتقار إلى التآزر الحركي

   فقر الدافعية ك مثابرتيـ عمى عمؿ يقرركنو ك لفظ يكثركف مف ترديده  كاالنتباه الزائد أك الشركد الذىني 

ىذه السمات مجتمعة ك ال  تقتصر عمى  اضطراب الحكاس ،ك عدـ القدرة عمى التذكرك ال تظير مثؿك

المتأخريف دراسيا ،إال أف الفتكر التعميمي ك ما يعنيو مف تبلشي الدافعية في التعمـ ،ىي السمة الكحيدة 

.   التي يمكف أف تنسب إلى جميع المتأخريف دراسيا 

ك كثيرا ما يخطئ المتأخركف دراسيا في كتاباتيـ أثناء تدكينيـ لممبلحظات التي ينقمكنيا مف السبكرة أك 

 (.59:2010شقير،).الكتاب مما يضطرىـ إلى مسح الحركؼ أك الكممات بشكؿ ممفت لمنظر

 :إستراتجيات التعامؿ مع المتأخريف دراسيا.6

تعد المشكبلت السمككية في الصفكؼ الدراسية كثيرة االنتشار كمتنكعة، األمر الذم يضع المربيف 

جادة كخاصة المعمميف أماـ تحد حقيقي كىك كيفية التعامؿ مع المشكبلت كتسيير الصفكؼ الدراسية  كا 

التفاعؿ مع التبلميذ ، كمما يزيد األمر تعقيدا عندما يكاجو المعمـ في حجرة الفصؿ تبلميذ مف ذكم 



كلذلؾ كجب . الحاالت الخاصة ،كالمتأخريف دراسيا أك ذكم االحتياجات الخاصة كصعكبات التعمـ

 المتأخريف دراسيا كفي ىذا السياؽ تزكيد المعمميف كتدريبيـ عمى إستراتجيات معينة لمتعامؿ مع التبلميذ

 :يكرد يكسؼ دياب عكاد مجمكعة مف اإلستراتجيات لمتعامؿ مع المتأخريف دراسيا كىي كالتالي

 1.6  إستراتجيات التعامؿ مع المتأخريف دراسيا حسب المجاؿ األكاديمي:

ىناؾ ثبلثة إستراتجيات يمكف أف يستخدميا المعمـ لمتعامؿ مع المتأخريف دراسيا مف الناحية األكاديمية 

 :كىي

  كتضـ تكفير بيئة الصؼ المناسبة كاليدكء البلـز كالتيكية الجيدة، :اإلستراتجية الوقائية 

ثارة التشكيؽ لدل التبلميذ، كضبط المحفزات التي تجذب ك إدارة الصؼ بصكرة جيدة كا 

ريس، كحسف تكزيع الكقت انتباه التبلميذ، كتنكيع األنشطة المدرسية، كتنكيع طرائؽ التد

 عمى الحصة، كالتدخؿ المبكر

 إجراء بعض كتشمؿ دمج الميارات القديمة مع الميارات الجديدة، ك: اإلستراتجية البنائية

التمرينات، كتفسير المفاىيـ الغامضة كالصعبة، كتكزيع االىتماـ بيف التبلميذ، كاستخداـ 

عميمية، كاحتراـ شخصية التمميذ كاإلثراء التغذية الراجعة كتكظيؼ الكسائؿ الت

  (.63،64:2006ذياب،).التعميمي

  كتشتمؿ عمى متابعة قضية التمميذ مع األسرة كالمرشد التربكم :اإلستراتجية العالجية 

كالمدرسيف اآلخريف كالتركيز عمى الكاجبات المدرسية، كتدريس المكاد الصعبة بداية اليـك 

الدراسي، كعقد اتفاقية مع التمميذ لتحسيف مستكاه األكاديمي، كتعميـ األقراف، كتككيف 

صفكؼ تقكية، كتكجيو التمميذ إلى زيادة عدد ساعاتو الدراسية كتزكيد التمميذ بميارات 

 (.65،64:2006ذياب،).المذاكرة، كمراعاة الفركؽ الفردية، كتشجيع أنماط التعمـ الفردم

  



 2.6  إستراتجيات التعامؿ مع المتأخريف دراسيا حسب المجاؿ النفس اجتماعي:

يمكف لممعمـ أف يستخدـ إستراتجيات متعددة في تعاممو مع التبلميذ المتأخريف دراسيا مف ناحية نفسية 

 :اجتماعية لمقضاء عمى السمكؾ السيئ أك إنقاصو كفيما يمي عرض لبعض ىذه اإلستراتجيات

  يتـ في ىذه اإلستراتجية كضع قكانيف لمنظاـ الصفي ككذلؾ صياغة :اإلستراتجية الوقائية 

تعميمات صفية كجعؿ الطمبة مندمجيف بأعماؿ مفيدة كاستخداـ تقنيات مختمفة مثؿ إعداد 

الطبلب ألسمكب الدراسة الذاتية كتقميؿ التعب بإعطاء فترات راحة قصيرة كتغيير النشاطات، 

 ..كتحديد األكقات المناسبة مف اليـك الدراسي إلعطاء التعيينات الصعبة

  كالتي يمكف استخداميا مف خبلؿ النظر إلى الطمبة : إستراتجية التمميحات غير المفظية

المنشغميف في الحديث مع بعضيـ أك التحرؾ نحك الطالب المخؿ بالنظاـ، أك الطمب إليو 

 .باالعتداؿ في جمستو كفؽ إشارة معينة

  كيقرر المعمـ فييا ما يريد كبصيغة كاضحة كحازمة كيكررىا عدة :إستراتجية النظاـ التأكيدي 

كيتجنب المعمـ النقاش كاالستماع لتبرير  مرات حتى يستجيب التمميذ لذلؾ،

 (.66:2006ذياب،).الطالب

  كتشمؿ المديح كالثناء لمسمكؾ المرغكب فيو، ككذلؾ تقديـ حكافز مادية :إستراتجية التدعيـ 

 كرمزية أك تقديـ األنشطة المحببة

  كتحميؿ الفرد مسؤكلية حؿ " اإلرشاد الفردم "  كتشمؿ المقابمة :إستراتجية التركيز عمى الفرد

المشكمة كاالتفاقيات الثنائية بيف المعمـ كالطالب كتعميمو الميارات االجتماعية كتأكيد ذاتو 

كتعميمو ميارات التفاكض كاختيار الحمكؿ البديمة كالحؿ الكسط، كأف يبصر بالحاالت التي 

  (.2006،70ذياب،).تؤدم عمى الخبلؼ ككيفية تبلفييا



  كتتضمف العمؿ الجماعي كالمناقشات الجماعية كاستخداـ :إستراتجية دينامية الجماعة 

معايير الجماعة لمتحكـ في السمكؾ كأسمكب حؿ المشكبلت كتمثيؿ األدكار، ككذلؾ استخداـ 

 .إستراتجية التعمـ التعاكني

 3.6  إستراتجيات التعامؿ مف الناحية الجسمية والصحية:

 يمكف التغمب عمى المشكبلت الصحية بصفة عامة بإجراء فحكصات لمنظر كالسمع بداية كؿ عاـ د 

إرشاد  إرشاد التبلميذ إلى كيفية معالجة النقص عف طريؽ استعماؿ نظارات أك سماعات كراسي ك

. لصحية كالعاىاتالكالديف كالمدرسيف حكؿ طريقة التعامؿ مع أصحاب المشاكؿ ا

تعد ىذه اإلستراتجيات ضركرية في التعامؿ مع المتأخريف دراسيا كيمكف استخداـ البعض منيا 

مجتمعة، كيمكف أيضا إضافة إستراتجيات أخرل يراىا المختصكف أك المعممكف ضركرية في التعامؿ 

 (.72:2006ذياب،).مع حاالت التأخر الدراسي

:خالصة  

 نحك التعمـ ك غيرىا مف ايجابيةالدراسي إلى العديد مف األسباب كعدـ كجكد نظرة التأخر ترجع مشكمة 

. األسباب التي مف شانيا أف تؤثر عمى مستقبؿ المتعمـ ك مكانتو في المجتمع

 كتبقى مشكمة التأخر الدراسي مف أىـ المشكبلت التي تكاجو النظـ التربكية ،كذلؾ ألف آثارىا السمبية 

فظاىرة التأخر الدراسي مسؤكلية تتقاسميا األسرة . تتعدل المتعمـ لتؤثر عمى المكارد البشرية ك المادية

. ك المدرسة معا 
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:تمهيد  

 بعد التطرؽ إلى الجانب النظرم لمدراسة ك الذم يعتبر مرجعا لمشكمة البحث، عف طريؽ ما تـ 

التطرؽ إليو في الفصكؿ السابقة، يأتي الجانب الميداني كالذم يعتبر جزءا ميما الستكماؿ البحث 

 .العممي ،ك محاكلة اإلجابة عمى فرضيات كتساؤالت الدراسة 

 :الدراسة االستطالعية:أوال

:ىدفت الدراسة االستطبلعية إلى : الدراسة االستطالعيةأهداؼ. 1  

. التعرؼ عمى أىـ ما يمكنو عرقمة سير بحثنا ك الصعكبات التي ستكاجو عممنا- 

. ك مبلءمتيا لو التأكد مف مدل صبلحية أداة البحث،- 

 عند القياـ بالدراسة االعتبارحيث يمكف أخذىا بعيف  جمع تفاصيؿ أكثر عف مكضكع البحث،- 

. األساسية

.التكصؿ إلى معمكمات أكبر عف العينة ك خصائصيا-   

:مكاف و زماف إجراء الدراسة .2  

 حيث تـ تكزيع االستبيانات، كذلؾ بثانكية عبد الباقي 2015أفريؿ30أجريت الدراسة االستطبلعية يكـ

 .بف زياف الشعاعي بدائرة بسيدم عمي ػ مستغانـ

:مجتمع الدراسة. 3  

تككف مجتمع الدراسة مف مائة كخمسة ك خمسكف تمميذ كتمميذة مكزعيف عمى سبعة أقساـ لمسنة الثانية 

عمكـ تجريبية ، آداب كفمسفة، لغات أجنبية، رياضيات، تسيير كاقتصاد، تقني )ثانكم كىي كاآلتي 

  .كىذا بالثانكية عبد الباقي بف زياف الشعاعي بسيدم عمي ػ مستغانـ (.رياضي



:العينة. 4  

 العينة المناسبة، اختيار عند القياـ بأٌم بحث عممي االعتبارإف مف أىـ األمكر الكاجب أخذىا بعيف   

منيـ متفكقكف 15مف تبلمذة السنة الثانية ثانكم،  (ذككر ك إناث) تمميذ 30 عينة بحثنا عمى كاشتممت

عشكائية بسيطة كىذا بعد الحصكؿ عمى نتائج كؿ منيـ متأخركف دراسيا،تـ اختيارىـ بطريقة 15ك 

كىك " بالٌدرجة المعيارية"استخداـ ما يسمى التبلميذ كجمع الفصميف كالحصكؿ عمى معٌدؿ كاحد ثـ تـٌ 

ـٌ استعمالو لمتمييز بيف الفئتيف المدركستيف   (التبلميذ المتفكقكف كالمتأخركف دراسيا)أسمكب إحصائي ت

 كما ىك مبيف ، مف أقساـ الثانكيةكذلؾ بعد حساب المتكسط الحسابي ك اإلنحراؼ المعيارم لكؿ قسـ

:  يمي كيمكف حساب الٌدرجة المعيارية كما (04)الممحؽ رقـ في 

    درجةالفردالخاـ−المتكسط:المعياريةالدرجة 
   اإلنحراؼ المعيارم

 

 :مواصفات العينة1.4

 : حسب الجنس1.1.4

:يبيف توزيع العينة حسب الجنس ( 01 )رقـ  الجدوؿ  

 ـ الجنس ـ عدد األفزاد ـ النسبة المئوية

50%  ـ الذكور  15 

50%  ـ اإلنبث 15 

100%  ـ المجموع 30 

 



 

.دائرة نسبية تمثؿ تكزيع العينة حسب الجنس: (04)ـشكؿ رؽ  

كىي مساكية لنسبة  %50نبلحظ أف نسبة الٌذككر (04)كالٌشكؿ رقـ (01)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

 اإلناث 

 :حسب الشعب 4-1-2

:يبيف تكزيع العينة حسب الشعب ( 02 )الجدكؿ رقـ   

 التخصص األفراد

01عمـو تجريبية  04  

02عمـو تجريبية  04  

 تسيير و إقتصاد 05

 تقني رياضي 05

 رياضيات 04

 آداب و فمسفة 04

%50ناث ا%50ذكور 



 لغات أجنبية 04

 المجموع 30

 

 

. العينة حسب الشعبأفراد تمثؿ تكزيع أعمدة بيانية(: 05)الشكؿ رقـ   

نبلحظ أف تكزيع العٌينة متساكم عمى كؿ الٌشعب حيث  (05)كالٌشكؿ رقـ (02)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

 .بمغت أربعة أفراد في كٌؿ شعبة
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 : الدرجات المعيارية ألفراد العينة3.1.4

:فراد العينة أل  الدرجة المعياريةيكضح  : (03)الجدكؿ رقـ   

 انًزفٕقٌٕ انًزأخزٌٔ
 انزخظض

 األفزاد انًؼذل انذرخخ انًؼٛبرٚخ األفزاد انًؼذل انذرخخ انًؼٛبرٚخ

0.79-  10.85 13 2.15 14.5 01 
رظٛٛز 

 ٔاقزظبد
1.61-  9.83 18 0.81 12.85 04 

0.51-  10.49 18 2.08 13.94 02 
 رقُٙ رٚبضٙ

0.95-  9.91 21 0.90 12.38 04 

0.70- ػهٕو  01 18.2 2.52 18 10.24 

01ردزٚجٛخ  0.90-  9.57 23 0.82 14 06 

0.99-  8.42 20 5.87 15.52 01 

ػهٕو 

02ردزٚجٛخ  1.22-  7.81 23 1.63 15.37 03 

1.45-  7.19 26 0.99 13.66 06 

1.58-  9.91 06 1.72 17.08 01 
 رٚبضٛبد

1.14-  10.87 07 1.48 16.50 02 

1.50-  9.86 14 1.85 13.42 01 
 نغبد أخُجٛخ

0.88-  10.52 17 0.51 12.07 04 

1.70 - 9.47 35 2.01 13.38 01 
 آداة فهظفخ

2.40-  8.73 36 1.48 13.23 03 

 

  



 

.يمثؿ منحنى بياني لمدرجة المعيارية لمعينة: 06الشكؿ رقـ    

  :حسب السف 4.1.4

:يبيف تكزيع العينة حسب السف ( 04)الجدكؿ رقـ   

 ػ السف ػ األفراد ػ النسبة المئكية

57% سنة17 إلى 15 17   

43% سنة20إلى 18 13   

100%  ػ المجمكع 30 
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.فيمثؿ دائرة نسبية لتكزيع األفراد حسب الس(: 07) شكؿ رقـ  

مف أفراد العينة يتكزعكف عمى % 57أف  (07)كالٌشكؿ رقـ (04)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

 .(سنة20إلى 18 )يتكٌزعكف عمى مجاؿ% 43سنة، بينما  (17 إلى15)مجاؿ

: أداة الّدراسة االستطالعية.5

  يعتبر اختيار الباحث لؤلداة المناسبة لجمع البيانات مف أىـ مراحؿ البحث العممي،حيث يتكقؼ 

  .عمييا النتائج المتكصؿ إلييا ك التأكد مف فرضيات

االستبياف كأداة لجمع البيانات حيث مٌثؿ الجانب النظرم مرجعا ميٌما  لالباحثة باالعتماد عؿ  كقامت

 كما تـ االستعانة بمستشارة التكجيو لبناء األداة باإلضافة إلى الٌدراسات الٌسابقة اٌلتي تناكلت المكضكع،

 :   الشكؿ اآلتي عبارة مكٌزعة عمى 51االستبياف مف كاإلرشاد بالثٌانكية الجديدة بسيدم عمي، كتككف 

إدارة كقت المذاكرة: البعد األكؿ  

.طريقة المراجعة: البعد الثٌاني  

:كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ. مكاف المذاكرة: البعد الثٌالث  

 

 

57%

43%



.يمٌثؿ تكزيع العبارات عمى األبعاد: (05)الجدكؿ رقـ    

 البعد العبارات

 ػ 39 ػ 36 ػ 35 ػ 32 ػ 28 ػ 25 ػ 23 ػ 22 ػ 20 ػ 18 ػ 11 ػ 7 ػ 4ػ 2ػ1

.48 ػ 44 ػ 43 ػ 40  
 البعد األكؿ

 ػ 38ػ 34 ػ 33 ػ 29 ػ 26 ػ 21 ػ 19 ػ 17 ػ 15 ػ 14 ػ 12 ػ 9 ػ 8 ػ 6 ػ 3

. 51 ػ 47 ػ 46 ػ 45 ػ 41  
 البعد الثٌاني

.50 ػ 42 ػ 37 ػ 31 ػ 30ػ 27 ػ 24 ػ 16 ػ 13 ػ 10 ػ 5  البعد الثٌالث 

ـٌ  :  في أسمكب التصحيح عمى إعطاء درجة لكؿ بديؿ مف بدائؿ اإلستبياف، كىي كاآلتياالعتمادكت

 في حالة الفقرات 1 إلى 5، كتتراكح الٌدرجات عمى كٌؿ عبارة مف (دائما ػ غالبا ػ أحيانا ػ نادرا ػ أبدا )

: اإليجابية لئلستبياف ك التي تتمٌثؿ في الفقرات التالية 

 ػ 9 ػ 8 ػ 6 ػ 3 ػ 48 ػ 44 ػ 40 ػ 39 ػ 36 ػ 35 ػ 32 ػ 28 ػ 25 ػ 20 ػ 18 ػ 11 ػ 7 ػ 4 ػ 2ػ 1

 ػ 27 ػ 24 ػ 16 10 ػ 5 ػ51 ػ 46 ػ 45 ػ 34 ػ 33 ػ 29 ػ 26 ػ 21 ػ 19 ػ 17 ػ 15 ػ 14 ػ 12

 .50 ػ 49 ػ 42 ػ 37 ػ 31 ػ 30

:  كتتمٌثؿ ىذه الفقرات في اآلتي5 ػ 1أٌما في حالة العبارات الٌسمبية فتتكٌزع الٌدرجات مف 

. 47 ػ43 ػ 41 ػ 38 ػ 23 ػ 22 ػ 13  

 

 

 



  . يمٌثؿ تكزيع الٌدرجات عمى البدائؿ: (06 )الجدكؿ رقـ 

 البدائؿ دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

 تكزيع الٌدرجات عمى الفقرات اإليجابية 05 04 03 02 01

 تكزيع الٌدرجات عمى الفقرات الٌسمبية 01 02 03 04 05

 :المنهج.6

إٌف اختيار الباحث لممنيج المناسب لبحثو يسيؿ عميو درس متغٌيراتو كالكصكؿ إلى األىداؼ المسٌطرة 

طبيعة  ؿمبلئمة ألٌنو أكثر   المقارف المنيج الكصفيمسبقا كمف أجؿ ذلؾ قامت الباحثة باالعتماد عمى

 .المكضكع

: الخصائص السيكومترية لألداة. 7  

 بيا عمى مكضكعية أداة تتحصؿ  تعتبر الخصائص السيككمترية ألٌم أداة مف أىـٌ الكسائؿ التي 

ـٌ ذلؾ بحساب كؿه مف معامؿ الصدؽ ك الثٌبات ليا .         البحث، كيت

ـٌ التٌأٌكد مف صدؽ  : اإلستبيافّصدؽ1.7   : عف طريؽ نكعيف مف الٌصدؽ كىمااالستبيافلقد ت

:صدؽ المحّكميف 1.1.7  

األستاذ عٌمار ميمكد، : عمى مجمكعة مف األساتذة مف جامعة مستغانـ كىـ لقد تـٌ عرض اإلستبياف

  األستاذ غبريني مصطفى، األستاذة عميمش فٌمة، األستاذة بف عركـ كافية،باإلضافة إلى مستشارة

 (.01الممحؽ رقـ ) بثانكية عبد الباقي بف زٌياف الٌشعاعي بسيدم عمي ػ مستغانـ نكاؿ بف زعيطالتكجيو

 ك الٌتعديبلت لئلستبياف ككؿ كأبعاده االقتراحاتكبعد استرجاع اإلستبيانات مف المحٌكميف ك تقديـ 

قامت الباحثة بتثبيت العبارات اٌلتي كافؽ عمييا المحٌكميف ك إضافة بعضيا كحذؼ البعض  فقراتو،ك

:  تعديؿ ما يمي تـكما اآلخر،



. يمٌثؿ التعديبلت اٌلتي أجريت عمى بعض العبارات: (07 )الجدكؿ رقـ  

 رقـ العبارة قبؿ التعديؿ بعد التعديؿ

ػ الكقت الذم أخصصو لممراجعة ال يؤثرعمى 
.أنشطتي الحياتية األخرل  

ػ أكٌزع كقتي بيف المراجعة ك ممارسة نشاطات 
. أخرل،كالرياضة كمشاىدة التمفاز  

04 

ػ أراجع دركسي ليمة اإلمتحاف إلى كقت 
.متأخر مف الميؿ  

. ػ أسير ليبل لمراجعة دركسي ليمة اإلمتحاف  07 

ػ عند كضع برنامج لممراجعة،أحرس عمى 
.عدـ مراجعة المكاد المتشابية في كقت كاحد  

ػ أنكع في المراجعة اليكمية بيف مكاد الفيـ كمكاد 
.الحفظ   

32 

.ػ أفضؿ المراجعة في غرفة مضيئة .ػ أفضؿ المراجعة في غرفة مظممة   52 

الممحؽ ) %90كتـ حساب صدؽ المحكميف فكجد أف اإلختبارعمى درجة مف الصدؽ بمغت نسبة 

    .(02رقـ

:  الداخمياالتساؽحساب صدؽ  2.1.7

 بيف "برسكف" االرتباط، كذلؾ بحساب معامؿ لبلستبياف الداخمي االتساؽ  قامت الباحثة بحساب صدؽ 

الممحؽ رقـ ) الدرجة الكمية لؤلداةكالدرجة الكمية لممحكر ك درجة كؿ عبارة ك المحكر الذم تنتمي إليو 

 :، كىذا ما تبينو الجداكؿ التالية(spss)االجتماعية لمعمـك ةاإلحصائيالحزمة ، كذلؾ باستخداـ  (06

 

 

 

 

 



. بيف محكر إدارة كقت المذاكرة ك عباراتواالرتباط يبيف (:08)الجدكؿ رقـ  

 ػجبراد انًحٕر يؼبيم اإلررجبط يغ انذرخخ انكهٛخ نهًحٕر انذالنخ

 ػُذ  دال

0.05 

0,73 01 

0.01 ػُذدال  0,43 02 

0.05 ػُذدال  0,75 04 

0.01 ػُذدال  0,51 07 

0.05 ػُذدال  0,64 11 

0.01 ػُذدال  0,54 18 

0.01 ػُذدال  0,44 20 

0.05 ػُذدال  0,89 22 

0.05 ػُذدال  0,73 23 

0.01 ػُذ دال  0,50 25 

0.05 ػُذدال  0,53 28 

0.05 ػُذدال  0,72 32 

0.01 ػُذدال  0,51 35 

 36 0,12 غٛز دال

0.05 ػُذدال  0,70 39 

 40 0,21 غٛز دال

0.01 ػُذدال  0,50 43 

0.01 ػُذدال  0,49 44 

0.08 ػُذدال  0,38 48 

( 04( )02)( 01) أعبله يتبيف أف معامؿ االرتباط بيف درجات العبارات (08) رقـمف خبلؿ الجدكؿ

،كمجمكع المحكر دالة، بينما (23()07()43)(48( )44( )39( )35( )28( )20( )18( )11)

 .غير دالة( 40( )36)العبارات رقـ  

. المراجعة كعباراتومحكر طريقة بيف االرتباط يبيف : (09 )الجدكؿ رقـ  



 عبارات المحكر معامؿ اإلرتباط مع الدرجة الكمية لممحكر الداللة

 داؿ
0.01عند  

0,41 03 

 داؿ 
0.01عند  

0,44 06 

 داؿ
 0.0عند

0,51 09 

 داؿ
0.01عند  

0,51 12 

 داؿ
0.01عند  

0,47 14 

 داؿ  
0.05عند  

0,66 15 

 17 0,31 غير داؿ

 داؿ
0.01عند  

0,44 19 

 21 0,18 غير داؿ

 داؿ
0.01عند  

0,50 26 

 داؿ
0.01عند  

0,48 29 

 داؿ
0.05عند  

0,60 33 

 داؿ 
0.01عند  

0,39 34 

 38 0,44 داؿ



0.01عند  

 داؿ
0.05عند  

0,69 41 

 داؿ
0.01عند  

0,59 45 

داؿ 
0.05عند  

0,60 46 

 داؿ
0.05عند  

0,60 47 

 داؿ
0.01عند  

0,50 49 

 داؿ
0.05عند  

0,54 51 

( 12( )06( )03) بيف درجات العبارات االرتباط أعبله يتبيف أف معامؿ (09) رقـمف خبلؿ الجدكؿ

(14)(15)( 19( )26( )29( )33( )34( )38( )41( )38( )41( )45( )47( )49 )

 داخمي اتساؽغير دالة،كبالتالي يكجد  (21( )17)كدرجات مجمكع الدالة، بينما العبارات رقـ (51)

. بيف معظـ عبارات المحكر كمجمكع المحكر ككؿ

 

 

 

 

 

 



. بيف محكر مكاف المذاكرة كعباراتواالرتباط يبيف :(10 )الجدكؿ رقـ  

 عبارات المحكر  مع الدرجة الكمية لممحكراالرتباطمعامؿ  الداللة

0.01 عندداؿ  0,39 05 

 10 0,24  غير داؿ

0.01 عندداؿ  0,49 13 

 08 0,30  غير داؿ

 16 0,32 غير داؿ

0.01 عندداؿ  0,45 24 

0.05 عندداؿ  058 27 

0.05 عندداؿ  0,62 30 

 31 0,34 غير داؿ

0.01 عندداؿ  0,52 37 

0.05 عندداؿ  0,70 42 

0.01 عندداؿ  0,45 50 

( 05)(13) أعبله يتبيف أف ىناؾ معامؿ إرتباط داؿ بيف درجات العبارات رقـ (10)مف خبلؿ الجدكؿ

 .( 16( )08( )10)،بينما غير داؿ عند العبارات رقـ (50( )42( )37( )30( )27( )24)

( 32( )07( )01): كبعد حساب صدؽ اإلتساؽ الداخمي تـ حذؼ العبارات غير الدالة كىي كاآلتي

(40( )10( )13( )08( )16( )31 ) 

:كالجداكؿ اآلتية تبيف اإلرتباط بيف كؿ محكر مف محاكر االستبياف ك الدرجة الكمية لؤلداة  

 



  . يبيف اإلرتباط بيف محكر تنظيـ كقت المذاكرة ك الدرجة الكمية لؤلداة(: 11)الجدكؿ رقـ 

 الداللة
 مع الدرجة الكمية االرتباطمعامؿ 

 لؤلداة
 المحكر

 داؿ
0.05عند  

 تنظيـ كقت المذاكرة 0,91

 أعبله يتبيف أف ىناؾ معامؿ إرتباط داؿ بيف الدرجة الكمية لممحكر كالدرجة (11) رقـمف خبلؿ الجدكؿ

.الكمية لؤلداة،كبالتالي يتميز بدرجة عالية مف اإلتساؽ  

: يبيف اإلرتباط بيف محكر طريقة المراجعة ك الدرجة الكمية لؤلداة ( 12 )الجدكؿ رقـ   

 الداللة
معامؿ اإلرتباط مع الدرجة 

 المحكر الكمية لؤلداة

0.05داؿ عند  طريقة المراجعة 0,89 

 داؿ بيف الدرجة الكمية لممحكر كالدرجة ارتباط أعبله يتبيف أف ىناؾ معامؿ (12) رقـمف خبلؿ الجدكؿ

.االتساؽالكمية لؤلداة،كبالتالي يتميز بدرجة عالية مف   

يبيف اإلرتباط بيف محكر مكاف المذاكرة كالدرجة الكمية لئلستبياف (:  13)الجدكؿ رقـ 

 الداللة
معامؿ اإلرتباط مع الدرجة 

 المحكر الكمية لؤلداة

0.05 عندداؿ  مكاف المذاكرة 0,75 

 داؿ بيف الدرجة الكمية لممحكر كالدرجة ارتباط يتبيف أف ىناؾ معامؿ أعبله(13)رقـمف خبلؿ الجدكؿ 

.االتساؽبالتالي يتميز بدرجة عالية مف  ك الكمية لؤلداة،  

 



: اإلستبيافثبات 2.7     

 كىك (06)الممحؽ رقـ كما ىك مبيف في لحساب الثبات،" ألفا كركنباخ"  عمى أسمكب االعتمادلقد تـ 

، كبعد حسابو عف طريؽ البرنامج،كيجد أف اإلستبياف االختبارأسمكب يعتمد عمى قياس مدل ثبات بنكد 

. ، كبالتالي فيك عمى درجة عالية مف الثٌبات0,82ثابت عند القيمة 

 عمى درجة كافية مف الٌصدؽ كالثٌبات، كىذا ما يسمح بتطبيقو االستبيافمٌما سبؽ يٌتضح عمى أٌف  

 (02الممحؽ رقـ).نة الٌدراسة األساسيةمعمى ع

:الّدراسة األساسية.ثانيا  

: مكاف و زماف إجراء الّدراسة.1

ـٌ إجراء الٌدراسة األساسية بأقساـ الٌسنة الثٌانية ثانكم كىذا بثانكية  " محمد بف أحمد عبد الغني"لقد ت

 .2015 مام 08 ك 06،كذلؾ بيف بكالية مستغانـ

 :مجتمع الدراسة.2

تككف مجتمع الدراسة مف مائتيف كأربعة ك أربعيف تمميذ ك تمميذة مكٌزعيف عمى ثمانية أقساـ كىي 

، لغات أجنبية،  02، آداب كفمسفة 01، آداب كفمسفة 02، عمكـ تجريبية 01عمكـ تجريبية ): كاآلتي

 ، كىذا بثانكية محمد بف أحمد عبد الغني ػ مستغانـ (تقني رياضي ، تسيير ك اقتصاد، رياضيات 

 :إختيار العينة .3

ـٌ اختيار العٌينة  محمد " بطريقة عشكائية بسيطة،كىذا بعد حصكؿ الباحثة مف طرؼ إدارة ثانكية لقد ت

عمى نتائج الفصميف األٌكؿ ك الثٌاني لكؿ تبلميذ  الٌسنة الثانية ثانكم " بف أحمد عبد الغني ػ مستغانـ ػ

كبعد جمع الفصميف كالحصكؿ عمى معٌدؿ كاحد لكؿ األفراد كمف أجؿ الحصكؿ عينة البحث كالمتمٌثمة 

ـٌ استخداـ تـٌ مف م، كىك أسمكب إحصائي "الٌدرجة المعيارية " في التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسٌيا،ت



 المعيارم كاالنحراؼ العٌينة،ك ىذا بعد حساب المتكٌسط الحسابي التمييزييف الفئات المختمفة ألفرادخبللو 

كىي ( 05) كما ىك مبيف في الممحؽ رقـ"محمد بف أحمد عبد الغني"ألقساـ الٌسنة الثٌانية ثانكم بثانكية 

: كاآلتي

:تتصؼ عينة الدراسة بما يمي:مواصفات العينة.4  

 : حسب الجنس1.4

يبيف تكزيع العينة حسب الجنس: ( 14 )الجدكؿ رقـ   

 الجنس عدد األفراد النسبة المئكية

50%  ذككر 32 

50%  إناث 32 

 المجمكع 64 100%

 

          

دائرة نسبية تمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب الجنس: ( 8) شكؿ رقـ  

 كىي % 50أعبله أف نسبة الذككر بمغت (08)كالٌشكؿ رقـ (14)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

ذكور
50%

اناث
50%



 %.50 متساكية مع نسبة اإلناث التي بمغت 

 : حسب الشعب2.4

 يبيف تكزيع األفراد عمى الٌشعب: ( 15 )الجدكؿ رقـ 

 ـ انزخظض ـ األفزاد

01ػهٕو ردزٚجٛخ  08  

02ـ ػهٕو ردزٚجٛخ  08  

01ـ آداة ٔفهظفخ  08  

02ـ آداة ٔفهظفخ  08  

 ـ نغبد أخُجٛخ 08

 ـ رظٛٛز ٔ اقزظبد 08

 ـ رقُٙ رٚبضٙ 08

 ـ رٚبضٛبد 08

 ـ انًدًٕع 64

 

 

أعمدة بيانية تمثؿ تكزيع العينة حسب الشعب (:9)الشكؿ رقـ 

0

2

4

6

8



أعبله نبلحظ عدد أفراد العينة مكٌزعيف بالٌتساكم عمى كؿ  (09)كالٌشكؿ رقـ (15)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

 . أفراد في كٌؿ شعبة04الٌشعب، حيث بمغت

 : الدرجات المعيارية ألفراد العينة3.4

  الدرجة المعيارية لمعينة يبيف: (16 )الجدكؿ رقـ 

نشؼتـب ـ انًزفٕقٌٕ ـ انًزأخزٌٔ  

 األفزاد انًؼذل انذرخخ انًؼٛبرٚخ  األفزاد انًؼذل انذرخخ انًؼٛبرٚخ

1.10-  11.55 03 0.72 13.73 17 

ٙ
ض

رٚب
 ٙ

 رقُ

0.73-  12.06 05 0.84 13.87 18 

0.59-  12.22 06 1.79 14.96 21 

1.17-  11.55 02 1.89 15.08 22 

3.43- ظبد 17 10.57 0.52 01 5.43 
ز ٔاقز

ظٛٛ
 ر

0.64-  9.05 06 

0.71 10.82 23 

0.84 10.99 24 

1.92 10.90 28 

1.11-  9.57 01 0.88 12.45 06 

د
ضٛب

رٚب
 

0.99-  9.77 02 0.67 12.57 07 

0.92-  9.88 03 0.97 13.08 08 

0.71-  10.24 04 1.5 14.05 09 

1.45-  8.63 01 0.78 13.34 31 

زٚجٛخ
د

ػهٕو ر
1

 

1.24-  9.07 03 1.36 14.55 33 

0.78-  10.04 06 1.49 14.82 35 

0.78-  10.04 07 
1.68 15.22 

37 

0.69-  10.23 09  



1.56-  9.04 01 0.89 14.02 28 

زٚجٛخ
د

ػهٕو ر
2

 

1.17-  9.80 04 1.59 15.21 32 

0.88-  10.37 07 1.66 15.35 33 

0.70-  10.73 09 
2.88 17.72 

34 

0.50-  11.12 11  

2.2-  6.76 01 0.75 10.82 34 

ظفخ
ة ٔفه

آدا
1

 

1.11-  8.27 07 0.78 10.86 36 

0.76-  8.75 11 0.94 11.07 38 

0.59-  8.98 14 1.75 12.17 41 

2.37-  7.59 01 0.61 11 30 

ظفخ
ة ٔفه

آدا
2

 

0.78-  9.40 07 0.70 11.10 32 

0.60-  9.61 10 1.36 11.86 37 

0.55-  9.67 12 1.97 12.55 41 

3.60-  8.95 02 0.55 11.83 18 

خُجٛخ
د أ

 نغب

2.70-  9.52 06 1.21 12.28 
20 

1.79-  10.20 08 4.00 14.20 24 

0.63-  11 12 4.56 14.59 26 

 



 

  يمثؿ منحنى بياني لمدرجة المعيارية لمعينة:(10)الشكؿ رقـ 

 .أعبله تكزيع الدرجات المعيارية عمى أفراد العٌينة (10)كالٌشكؿ رقـ (16)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

: حسب السف4.4  

. يبيف تكزيع أفراد العينة حسب السف: ( 17 )الجدكؿ رقـ   

 ـ انظٍ ـ األفزاد ـ انُظجخ انًئٕٚخ

59% طُخ17ئنٗ 15 38   

41% طُخ20ئنٗ 18 26   

100%  انًدًٕع 64 
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 .يبيف تكزيع أفراد العينة حسب السف(:11)الشكؿ رقـ

مف أفراد العينة يتكٌزعكف عمى % 59أعبله أف  (11)كالٌشكؿ رقـ (17) نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ

 . ( سنة 20 إلى 18 )يتكزعكف عمى مجاؿ% 41سنة ، بينما  (17 إلى 15 )مجاؿ

:المنهج المّتبع. 5  

   إف البحث ال يككف عممٌيا إال إذا اتٌبع خطكات منيجٌية لمتأكد مف صحة فرضٌياتو كالباحث العممي 

ـٌ استخداـ المنيج الكصفي  يختار لبحثو الٌطرؽ المنيجية المناسبة ألىداؼ بحثو، كليذا الغرض ت

المقارف ألنو أكثر مبلئمة لمكضكع بحثنا الذم يقارف عادت االستذكار عند التبلميذ المتفكقيف  

 .    كالمتأٌخريف دراسيا

:أدوات البحث وتطبيقاتها. 6  

ـٌ استخداـ االستبياف كأداة لمبحث كىذا بعد التأٌكد مف خصائصو السيككمترية كتطبيقو عمى عٌينة . 1 ت

 32 منهم متفوق و32 تلمٌذ وتلمٌذة ،64 على عٌنة الدراسة المتكونة من الٌدراسة االستطبلعية،ك طبؽ

 عبارة موزعة على 42، وتكون االستبٌان من "محمد بن أحمد عبد الغنً"منهم متأخر وهذا بثانوٌة 

 (03الملحق رقم ).(إدارة وقت المذاكرة،طرٌقة المراجعة،مكان المذاكرة)ثالث محاور

، وتم منح درجات (دائما، غالبا، أحٌانا، نادرا، أبدا)وكان االستبٌان ٌحمل سلم تصحٌح خماسً وهو

 . للعبارات السلبٌة5 إلى 1 للعبارات اإلٌجابٌة ومن1 إلى 5من 

تم توزٌع االستبٌان على أفراد العٌنة وهذا بعد موافقة إدارة الثانوٌة على هذا العمل، وتم مرافقتً . 2

فً ذلك مستشارة التوجٌه واإلرشاد بنفس المؤّسسة،بحٌث أنه كان ٌتّم أوال التعرٌف بالباحثة ثّم الهدف 

من هذا العمل وذلك لوجود استفسارات عند التالمٌذ حول الغرض من ذلك، ثّم شرح ما هو مطلوب 

.   وبأن ٌجٌبوا على العبارات بصدق دون الّتصنع فً ذلك

 

 



:كيفية حساب التكرارات الخاصة باالستبيان.  7  

بعد استرجاع االستبٌانات من عند الّتالمٌذ ومن أجل اإلجابة على نتائج البحث تم االستعانة بمعالج 

كتـ تفريغ االستبيانات عميو كحساب «  spssالحزمة اإلحصائٌة للعلوم اإلحتماعٌة»البٌانات 

 .لمبيانات كذلؾ حسب المحاكر االستبياف (ت)اختبار

 :األساليب اإلحصائية.8

:تم اإلعتماد فً بحثنا هذا على األسالٌب اإلحصائٌة اآلتٌة  

أسلوب الدرجة المعٌارٌة وهو أسلوب إحصائً تم استخدامه فً بحثنا بغرض التمٌٌز بٌن التالمٌذ . 1

 :المتفوقٌن و المتأخرٌن دراسٌا،وٌمكن حسابه كما ٌلً

درجةالفردالخامالمعيارم−المتكسط=الدرجة المعٌارٌة
اإلنحراؼ 

.  

  التكرارات والنسب المئوٌة. 2

 .spssالحزمة اإلحصائٌة االجتماعٌة. 3

 :خالصة

خبلؿ ما تقدـ تـ عرض أىـ ما اشتممت عميو الدراسة االستطبلعية كاألساسية معا عمى اعتبار اف  من
       .الدراسة الميدانية ميمة لمتحقؽ مف نتائج البحث

  



 الفصؿ الّسادس

  .عرض نتائج البحث حسب الفرضيات

 .تمييد

.عرض النتائج الخاصة بالفرضية األكلى.1  

.عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثانية. 2  

.عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة. 3  

.عرض النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة. 4  

 .خبلصة

  



 :تمهيد

 . بعد االنتياء مف الدراسة الميدانية، ستتقدـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض نتائج فرضيات البحث

 ىناؾ اختبلؼ في إدارة كقت المذاكرة بيف" التي مفادىا أف:عرض نتائج الفرضية األولى.1

 ". التبلميذ المتفكقيف ك المتأٌخريف دراسٌيا

:لمفرضية األكلى( ت)يبيف نتائج اختبار (18 )الجدكؿ رقـ   

(ت)نتائج اختبار  
 اإلنحراؼ

 المعيارم

 المتكسط

 الحسابي
الداللة  الفئة التكرار

 اإلحصائية

درجة 

 الحرية
(ت)قيمة   

0.021 

 

62 

 

 

2.37 

 

المتفكقكف.1 32 56.78 7.88  

المتأخركف.2 32 51.75 9.04  

 الفرؽ في المتكسط 5.03

 7.88 مع انحراؼ معيارم بقيمة 56.78نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف قيمة المتكسط بمغت 

 إنحراؼ معيارم بقيمة 51.75لمفئة األكلى، كأما بالٌنسبة لمفئة الثٌانية فيناؾ متكسط حسابي قدره مع 

 كقيمة الداللة اإلحصائية المحسكبة لممجمكعتيف كعند 2.37 (ت) بينما كانت قيمة اختبار 9.04

 أم يكجد اختبلؼ في إدارة 0.05 كىي أصغر مف مستكل الٌداللة 0.021 ليا كانت 62درجة الحرية

 .كقت المذاكرة بيف التبلميذ المتفكقيف ك المتأٌخريف دراسيٌا لصالح المتفكقيف

ىناؾ اختبلؼ في طريقة المراجعة بيف الٌتبلميذ "التي مفادىا أف : عرض نتائج الفرضية الثانية. 2

 ".المتفكقيف ك المتأخريف دراسٌيا



:لمفرضية الثانية( ت)نتائج اختبار (19 )الجدكؿ رقـ   

(ت)نتائج اختبار  
 اإلنحراؼ

 المعيارم

 المتكسط

 الحسابي
الداللة  الفئة العدد

 اإلحصائية

درجة 

 الحرية
(ت)قيمة   

0.014 

 

62 

 

2.52 

المتفكقكف.1 32 63.92 5.61  

المتأخركف.2 32 56.42 9.09  

 الفرؽ في المتكسط 6.15

 مع انحراؼ معيارم 63.92   نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف قيمة المتكسط الحسابي بمغت 

 مع 56.42 لمفئة األكلى،كأما بالٌنسبة لمفئة الثٌانية فيناؾ متكسط حسابي قدره مع   5.61بقيمة 

 كقيمة الداللة اإلحصائية المحسكبة 2.52 (ت) بينما كانت قيمة اختبار 9.09انحراؼ معيارم بقيمة 

، أم يكجد 0.05 ، كىي أصغر مف مستكل الٌداللة 0.014 ليا كانت62لممجمكعتيف عند درجة الحرية

 .اختبلؼ في طريقة المراجعة بيف التبلميذ المتفكقيف ك المتأٌخريف دراسيا لصالح المتفكقيف

ىناؾ اختبلؼ في مكاف المذاكرة بيف الٌتبلميذ "كالتي مفادىا أف : عرض ّنتائج الفرضّية الثّالثة.3

". المتفكقيف ك المتأخريف دراسٌيا

 

 

 

 



:لمفرضية الثٌالثة( ت)يبيف نتائج اختبار (20 )الجدكؿ رقـ   

(ت)نتائج اختبار  
 اإلنحراؼ 

 المعيارم

 المتكسط 

 الحسابي
الداللة  الفئة العدد

 اإلحصائية

درجة 

 الحرية
(ت)قيمة   

0.02 

 

62 

 

2.38 

المتفكقكف.1 32 47.21 14.48  

المتأخركف.2 32 40.18 8.31  

 الفرؽ في المتكسط 7.03

 مع انحراؼ معيارم بقيمة 47.21نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف قيمة المتكسط الحسابي بمغت 

 مع انحراؼ معيارم 40.18 لمفئة األكلى،كأما بالٌنسبة لمفئة الثٌانية فيناؾ متكسط حسابي قدره 14.48

 كقيمة الداللة اإلحصائية المحسكبة لممجمكعتيف عند 2.38 (ت) بينما كانت قيمة اختبار 8.31بقيمة

 ، أم يكجد اختبلؼ في 0.05، كىي أصغر مف مستكل الٌداللة 0.002 ليا كانت 62درجة الحرية

 .كجكد مكاف خاص بالمذاكرة بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأٌخريف دراسيٌا لصالح المتفكقيف

ىناؾ اختبلؼ في عادات االستذكار بيف التبلميذ "كالتي مفادىا: عرض نتائج الفرضية العامة .5

". المتفكقكف ك المتأخركف دراسٌيا

 

 

 

 



:حكؿ الفرضية الرابعة( ت)نتائج اختبار: (21 )الجدكؿ رقـ   

(ت)نتائج اختبار  
 اإلنحراؼ

 المعيارم

 المتكسط

 الحسابي
الداللة  الفئة العدد

 اإلحصائية

درجة 

 الحرية
(ت)قيمة   

 

0.002 

 

62 

 

3.15 

المتفكقكف.1 32 170.43 18.53  

 المتأخركف.2 32 152.21 26.88

 الفرؽ في المتكسط 18.21

 مع انحراؼ معيارم بقيمة 170.43 نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف قيمة المتكسط الحسابي بمغت 

 لمفئة األكلى كالمتمثمة في المتفكقيف، كأما بالٌنسبة لمفئة الثٌانية فبمغ  المتكسط الحسابي 18.53

 كقيمة الداللة 3.15 (ت) بينما كانت قيمة اختبار 26.88 مع انحراؼ معيارم بقيمة 152.21

 كىي أصغر مف مستكل 0.002 ليا كانت 62اإلحصائية المحسكبة لممجمكعتيف عند درجة الحرية

، أم يكجد اختبلؼ في عادات االستذكار بيف التبلميذ المتفكقيف ك المتأٌخريف دراسيٌا 0.05الٌداللة 

 .لصالح المتفكقيف

 :خالصة

 .تـ عرض في ىذا الفصؿ عرض نتائج الفرضيات كستقـك الباحثة بتفسيرىا في الفصؿ البلحؽ

  



 الفصل السابع

 مناقشة الفرضيات

 .مناقشة الفرضٌة األولى.1

 .مناقشة الفرضٌة الثانٌة.2

 .مناقشة الفرضٌة الثالثة.3

 .مناقشة الفرضٌة العامة.4

  



ىناؾ اختبلؼ في إدارة كقت المذاكرة بيف التبلميذ » أف كالتي مفادىا: مناقشة الفرضية األولى. 1

 .«المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا

 0.05 كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.021تساكم ( ت)نبلحظ أف قيمة (18)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

أم أف ىناؾ اختبلؼ بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا في إدارة كقت المذاكرة لصالح 

 .المتفكقيف

لقد امتاز المتفكقكف دراسيا بإدراؾ أساليب كعادات دراسية سميمة مف أىميا تكزيع الكقت، حيث يضع 

المتفكؽ جدكال زمنيا لما يريد القياـ بو، كيسعى إلى تحقيقو بينما المتأخر دراسيا تككف أعمالو عشكائية 

 . ال يخطط ليا مسبقا

فاختبلؼ المتعٌمميف في تنظيميـ لمٌزمف المتاح عمى المكاد الٌدراسية ك األنشطة المختمفة ىذا سيترٌتب 

كىذا ما أكدتو دراسة رفيؽ تكفيؽ .عميو تفاكت في الٌتحصيؿ الدراسي كاختبلفيـ في خبراتيـ

عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف عادات االستذكار التي يتبعيا الطمبة المتفكقكف  (1979)يكسؼ

دراسيا كالمتأخركف، بحيث أف الطمبة المتفكقكف يتمتعكف بتكزيع جيد لمكقت بيف العبلقات   االجتماعية 

 .ك الدراسة

فالمتعمـ اٌلذم يضع جدكال زمنٌيا لميامو كيسعى لتحقيقيا يجعمو يدرس أنشطتو الدراسية اليكمية جٌيدا 

 .كيحٌدد أكلكٌياتو كبالتٌالي يكٌفر عميو الجيد كالكقت الستغبللو في مياـ أخرل

فتحكـ المتعمـ في كقتو كحسف تكزيعو عمى انشغاالتو اليكمية ككاجباتو الدراسية مف شأنو أف يرفع مف 

تحصيمو الدراسي كحتى في عبلقتو باآلخريف نجده يعد كقتا لممارسة ىكاياتو مع أصحابو كحتى مع 

 .أفراد عائمتو

كمف جية أخرل، نجد آف بعض التبلميذ ييتمكف بتسجيؿ كبلـ المعمـ في دفتر خاص كتدكيف أىـ 

إلى كجكد فركؽ دالة (1993)المبلحظات فيو،كفي ىذا الصدد أشارت دراسة سعد محمد سعد الحريقي



إحصائيا بيف الطبلب ذكم التحصيؿ المرتفع ك المنخفض في تدكيف المبلحظات عبلكة عمى الفركؽ 

كما بينت أف تنظيـ الكقت ك تدكيف المبلحظات لدل الطبلب منخفضي التحصيؿ .في تنظيـ الكقت 

 (.0.05)أقؿ مف الطبلب متكسطي أك مرتفعي التحصيؿ بمستكل داللة 

الذم بينت أف العبلقة بيف مستكل التحصيؿ  (1979)كاتفقت نتائج ىذه الفرضية مع دراسة كمينجر

 .كميارات االستذكار كعاداتو تتميز بأنيا إيجابية كدالة إحصائيا

إلى أٌف عامؿ (1987)فيـ ينجزكف كاجباتيـ في كقتيا المحدد دكف تأجيؿ كىذا ما أكدتو دراسة صادؽ

تجنب تأجيؿ الٌدراسة ىك أكثر العكامؿ تأثيرا عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لدل المتفكقيف دراسيا عف 

 .غيره مف العكامؿ

 .إذف يمكف القكؿ أف الفرضية تحققت

ىناؾ اختبلؼ في طريقة المراجعة بيف التبلميذ المتفكقيف ك »التي مفادىا: مناقشة الفرضية الثانية. 2

 .«المتأخريف دراسيا

 كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.014تساكم ( ت)نبلحظ أف قيمة  (19 )مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

 أم أف ىناؾ فركقا بيف التبلميذ المتفكقكف ك المتأخركف دراسيا في طريقة المراجعة لصالح 0.05

 .  المتفكقيف

أم أٌف المتعمميف المتفكقكف يختاركف سببل لممراجعة سميمة عمى عكس المتأخريف دراسيا،  كىذا 

كالذم تقٌدـ بدراسة مقارنة حكؿ العادات الدراسية  (1983)ماأٌكدتو دراسة محمكد عطا محمكد حسيف

بيف المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا،حيث أٌكد أف المتفكؽ دراسيا يحاكؿ فيـ ما ىك مطمكب منو،ينظـ 

 .المادة الدراسية كيرتبيا، يستخمص النقاط اليامة كيعمؽ عمييا



فبعض المتعمميف يكٌسعكف مطالعتيـ حكؿ ما يدرسكنو كيستعينكف بمراجع أخرل لتكسيع معارفيـ حكؿ 

الماٌدة المتعٌممة كبالتٌالي فيـ أقدر مف غيرىـ عمى التحٌكـ كالتفٌكؽ فييا كىذا ما يحدث فركقا بيف 

 .المتعٌمميف

 .      إذف يمكف القكؿ أف الفرضية تحققت

ىناؾ اختبلؼ في مكاف المذاكرة بيف التبلميذ »التي مفادىا : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة.3

 .«المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا

 0.05 كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.02تساكم ( ت)نبلحظ أف قيمة  ( 20 )مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

 .أم ىناؾ فركقا بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا في مكاف المذاكرة لصالح المتفكقيف دراسيا

أم أٌف كجكد مكاف لممذاكرة بشكؿ معٌيف مف شأنو أف يحدث فركقا في مستكل التحصيؿ،كىذا ما أٌكدتو 

حيث أكد عمى أٌف اختيار المكاف المناسب لممذاكرة كالمراجعة مف شأنو أف  (1979)دراسة كمينجر

 .يؤٌثر عمى تركيزه كاستيعابو لممعمكمة

فعممية االستذكار تصبح أكثر فائدة حيف تككف الٌظركؼ المادٌية الخاصة بالجمكس كاإلضاءة كالٌتيكية، 

 . كحيف يخمك مكاف االستذكار مف الٌضكضاء كمشتٌتات االنتباه كحيف تككف المراجع في المتناكؿ

بدراسة بيدؼ معرفة الممارسات الفعمية لعادات كطرؽ المذاكرة،  (1992) فقد قاـ عمي الصراؼ 

كأشارت نتائج دراستو إلى أٌف أحسف مكاف لممذاكرة ىك أٌم مكاف ىادئ كىذا ما يحدث فركقا في 

 .مستكل التحصيؿ الدراسي

فالمكاف اليادئ يساعد عمى التركيز ك يسمح بترسيخ المعمكمة بطريقة سميمة كبالتٌالي يككف االسترجاع 

 . ليا أسيؿ

 .      إذف يمكف القكؿ أف الفرضية تحققت



ىناؾ اختبلؼ في عادات االستذكار لدل الٌتبلميذ "  التي مفادىا أف:مناقشة نتائج الفرضية العامة.4

 ". المتفكقيف ك المتأخريف دراسٌيا

، 0.05 كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.002كانت ( ت)نبلحظ أف قيمة (21 )مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

أم أف ىناؾ فركؽ بيف التبلميذ المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا في عادات االستذكار لصالح المتفكقيف 

 .دراسيا

فاالستذكار الٌسميـ يجعؿ المتعٌمـ يحدد أىدافو بكفاءة كيساعده عمى تحقيقيا كىذا ما يحدث فركقا في 

( 1979)مستكل التحصيؿ بيف التبلميذ  كىذا ما أٌكدتو العديد  مف الدراسات منيا دراسة تكفيؽ يكسؼ

التي تكصمت إلى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عادات االستذكار التي يتبعيا الطمبة 

إلى كجكد  (1986)كما تكصمت دراسة السامرائي شككت ذياب الييازعي.المتفكقيف كالمتأخركف دراسيا

 .معامؿ ارتباط إيجابي بيف العادات الدراسية لدل الطمبة كمستكل التحصيؿ الدراسي

فعادات االستذكار مف عمميات التعٌمـ الميٌمة اٌلتي ال غنى لممتعمـ عنيا في أٌم مجاؿ مف مجاالت 

العمكـ المختمفة كفي أم مرحمة مف المراحؿ الٌدراسية، حيث أٌنيا عممية مبلزمة لو منذ بداية تعٌممو إلى 

نيايتو لما ليا مف أثر كبير في مستكل الٌتحصيؿ،كيتكٌقؼ نكع ىذا المستكل كجكدتو عمى الٌطريقة أك 

األسمكب المتٌبع في ىذه العممٌية،كىذا ما أكدتو دراسة مرزكؽ عبد المجيد في دراسة لعينة مف الطمبة 

المتفكقكف كالمتأخريف دراسيا،كتشير النتائج إلى أٌف ىناؾ إختبلؼ في أساليب التعمـ التي يتبعيا 

 .الطالب المتفكؽ كالتي يتبعيا الطالب المتأخر دراسيا

عمى كجكد عبلقة إرتباطية (1988)كما أكدت دراسة عكاطؼ عمي شعير محمكد عبد الحميـ منسي

كدالة إحصائيا بيف عادات االستذكار كمستكل التحصيؿ الدراسي،فعادات االستذكار تختمؼ مف متعٌمـ 

 .إلى آخر كىذا ما يكًجد فركقا في التحصيؿ



كارؿ "بينما قد تتدٌخؿ عكامؿ أخرل في مستكل الٌتحصيؿ غير عادات االستذكار كىذا ما أٌكدتو دراسة

حكؿ العبلقة بيف المتغٌيرات األسرية كالٌتحصيؿ الٌدراسي لؤلبناء،كخمصت إلى كجكد عبلقة " سميث

إيجابية بيف العبلقات األسرية القائمة عمى أساس التٌفاىـ المشترؾ بيف اآلباء كاألبناء ك الٌتحصيؿ 

 .الٌدراسي لؤلبناء

 .إذف يمكف القكؿ أف الفرضية تحققت

 

  



 :الخاتمة

      حاكلنا مف خبلؿ الدراسة اإلحاطة بأحد متغيرات التحصيؿ الدراسي كىي عادات االستذكار كالتي 

تعد عممية مبلزمة لتعمـ المتعمـ،حيث تتداخؿ في ىذه العممية عدة عكامؿ منيا ما ىك متعمؽ بالفرد 

 .نفسو كطريقتو في المراجعة مثبل كمنيا ما ىك متعمؽ بالعكامؿ الفيزيقية الخارجية

كبما أف مستكل التحصيؿ يتبايف بيف المتعمميف فمقد قمنا باختيار المتعمميف المتفكقيف كالمتأٌخريف 

 :دراسيا لمتعرؼ عمى الفركؽ في عادات االستذكار كمف بيف ىذه الفركؽ التي تـ التكصؿ إلييا

 . الفركؽ في طريقة المراجعة، إدارة كقت المذاكرة كمكاف المذاكرة

ليذا مف الكاجب تعميـ التبلميذ طرائؽ سميمة لئلستذكار، كيتبنى ىذه الميمة المعمميف ك األسرة حتى 

تحقؽ التربية األىداؼ المسطرة سابقا كيمكف لممجتمع أف يستفيد إلى أقصى حد ممكف  مف أجيالو 

 .الصاعدة كؿ حسب قدراتو، فتقدمو كرقيو يتكقؼ عمى ىذه الطاقات البشرية

 

 

 

  



 :مف خبلؿ ىذه الدراسة، تكد الباحثة اقتراح ما يمي:االقتراحات

 .إجراء دراسات أخرل تبحث في أسباب اإلختبلؼ في مستكل التحصيؿ الدراسي. 1

تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كاألكلياء حتى ال يبقى العمؿ محصكرا داخؿ محيط المدرسة دكف . 2

 .إشراؾ العائمة في تدعيمو

ضركرة كجكد مستشار التكجيو ك اإلرشاد في جميع المدارس، كىذا لما لو مف أىمية كفاعمية في . 3

 .إرشاد المتعمميف لمطريقة األحسف لئلستذكار

تضميف برامج إعداد المعمميف مكاضيع في مقرراتيـ الٌدراسية بكيفية الكشؼ عف عادات اإلستذكار . 4

 . لدل متعممييـ كمحاكلة تحسينيا

زيادة كعي المتعمميف بعادات اإلستذكار السميمة كىذه مسؤكلية يتقاسميا األكلياء كمستشار التكجيو . 5

 .كاإلرشاد كاألستاذ
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 أثر المعمـ التعاكني عمى الٌتحصيؿ المدرسي كالميكؿ ،رسالة ماجستارحكؿ(2011)يكريك مراد، . 20
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 قائمة المالحق

 

 .ٌبٌن اإلستمارة المقدمة للمحكمٌن (01)الملحق رقم

 .ٌبٌن جدول لحساب صدق المحكمٌن (02)الملحق رقم

 .اإلستبٌان المقدم لعٌنة الدراسة األساسٌة (03)الملحق رقم

 .الدرجات المعٌارٌة لعٌنة الدراسة اإلستطالعٌة (04)الملحق رقم

 .الدرحات المعٌارٌة لعٌنة الدراسة األساسٌة (05)الملحق رقم

 .نتائج صدق وثبات اإلستبٌان (06)الملحق رقم

 .على العٌنة األساسٌة( ت)نتائج اختبار (07)الملحق رقم

  



 

:المالحؽ   

:يبين االستمارة المقدمة للمحكمين ( 01 )الملحق رقم   

 

 ـ استمارة خاصة بالتحكٌم ـ

.ـ استبٌان ٌقٌس الفروق فً عادات االستذكار بٌن المتفوقٌن و المتأخرٌن دراسٌا  

:ـ االسم و اللقب  

  :(ة)ـ رتبة األستاذ 

فً إطار إعداد مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماسترحول موضوع الفروق فً استخدام عادات اإلستذكار 

بٌن كل من المتفوقٌن و المتأّخرٌن دراسٌا،قامت الباحثة بإعداد إستبٌان لقٌاس الفروق فً استخدام 

.عادات اإلستذكار بٌن كل من المتفوقٌن و المتأّخرٌن دراسٌا  

(   ×)نرجو منكم إبداء آرائكم حول بنود اإلستبٌان من حٌث القٌاس و الصٌاغة،وذلك بوضع درجة 

دائما،غالبا،أحٌانا، نادرا، :أمام الخانة التً تراها مناسبة ولعلمكم كانت بدائل اإلجابة فً اإلستبٌان ب

.أبدا  

.ولكم منا جزٌل الشكر  

هل هناك فً عادات اإلستذكار بٌن التالمٌذ المتفوقٌن و المتأخرٌن دراسٌا؟: ـ التساؤل العام  

:ـ الفرضٌات  

.ـ توجد فروق فً إدارة وقت المذاكرة بٌن التالمٌذ المتفوقٌن و المتأخرٌن دراسٌا1  

.ـ  توجد فروق فً طرٌقة المراجعة بٌن التالمٌذ المتفوقٌن و المتأخرٌن دراسٌا2  

.ـ هناك فروق فً مكان المذاكرة بٌن التالمٌذ المتفوقٌن و المتأخرٌن دراسٌا3  

 

 



انزؼذٚم 

اقززاذ )

(انجذٚم  

 انؼجبراد انٕضٕذ انقٛبص
 

 انًحبٔر

%100  75%  50%  25%  َؼى ال 

       
أسع ٔقزٙ خجذاػهٗ انًٕاد -1

.انذراطٛخ   

 

 

 

 

 

 

 

 ادارح ٔقذ انًذاكزح

اَظى ٔقزٙ ثٍٛ انؼالقبد -2       

.االخزًبػٛخ ٔ يزاخؼٙ نذرٔطٙ  

اراخغ درٔطٙ يجبشزح ثؼذ -3       

.انخزٔج يٍ انًذرطخ   

أسع ٔقزٙ ثٍٛ انًزاخؼخ ٔ -4       

يًبرطخ َشبطبد اخزٖ كبنزٚبضخ 

.ٔ يشبْذح انزهفبس  

       

 

 

 

 

ارزك ٔقزب ثٍٛ يزاخؼزٙ نًبدح  -5

.ٔ يبدح اخزٖ  

آَٙ انًزاخؼخ فٙ انٕقذ انذ٘ -6       

.حذدرّ يظجقب  

اطٓز نٛال نًزاخؼخ درٔطٙ نٛهخ -7       

 االيزحبٌ

.اضغ خذٔل ٕٚو نهًزاخؼخ-8          

افضم انًزاخؼخ فٙ انظجبذ -9       

.انجبكز  

اؤخم يزاخؼزٙ ػُذيب ٚطزا -10       

.كشٚبرح االقبرة,ظزف يؼٍٛ  

 

 

اخظض نكم يبدح دراطٛخ ٔقزب -11       

.يحذدا نٓب  



اراخغ درٔطٙ ثؼذ يشبْذح -12       

.ثزَبيدٙ انًفضم فٙ انزهفبس  

اكًم يزاخؼزٙ نذرٔطٙ قجم - 13       

.انُٕو  

.اراخغ درٔطٙ ثشكم ٕٚيٙ- 14         

اقضٙ ٔقزب اطٕل نًًبرطخ -15       

ْٕاٚبرٙ كقزاءح انظحف ٔ 

.انًدالد  

 

اراخغ ثظفخ يظزًزح ٔ -16       

.يُظًخ  

اطٓز نٛال حزٗ آَٙ -17       

.يزاخؼزٙ  

ارٕقف ػٍ انًزاخؼخ ػُذيب -18       

.اشؼز ثبنزؼت  

اكًم ٔاخجبرٙ انًُشنٛخ فٙ -19       

.انٕقذ انًُبطت  

اقزؤ انًبدح ثشكم ػبو ثى -20       

.اخشؤْب  

 

اقٕو ثزحذٚذ اْى انُقبط نكم -21       

.درص  

.اراخغ انًٕاد انظٓهخ أال-22          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقٕو ثزهخٛض كم يبدح ثبطهٕثٙ -23       

.انخبص  

.اراخغ ثظٕد يزرفغ-24         

اضغ خظ رحذ انؼجبراد -25       

.انًًٓخ نهذرص  



اطزخذو االنٕاٌ نزحذٚذ االفكبر -26       

.االطبطٛخ ال٘ درص  

 

 

 
 طزٚقخ انًزاخؼخ

اطزؼٍٛ ثًزاخغ اخزٖ نفٓى -27       

,انذرص اكثز  

ارطى يخططبد نكم درص -28       

.ارٚذ يزاخؼزّ  

ٚدت اٌ افٓى انفكزح االٔنٗ قجم -29       

.االَزقبل انٗ فكزح اخزٖ  

اثذا انًزاخؼخ ثبنًٕاد االطبطٛخ -30       

.ثى اَزقم انٗ انًٕاد انثبَٕٚخ  

اػٛذ كزبثخ يب رى يزاخؼزّ حزٗ -31       

.ال اَظبِ  

إَع فٙ انًزاخؼخ انٕٛيٛخ ثٍٛ -32       

.يٕاد انحفع ٔ يٕاد انفٓى  

اخزجز َفظٙ ثبطئهخ حٕل يب رى -33       

.يزاخؼزّ  

اراخغ درٔطٙ رغى شؼٕر٘ -34       

.ثبنزؼت  

ارزك يظبفخ ثٍٛ انكزاص ٔ -35       

.ػُٛب٘  

اردُت يزاخؼخ درٔطٙ ثؼذ -36       

.االكم  

 

اكزر انذرص ػذح يزاد حزٗ -37       

.افًّٓ خٛذا  

ػُذيب ال افٓى َقطخ يؼُٛخ يٍ -38       

.انذرص احبٔل يزح اخزٖ  

.اراخغ فٙ خٕ ْبدئ-39         
 

 

 

اراخغ فٙ االيبكٍ انًفزٕحخ -40       

.كفُبء انًُشل  



 

 

 

 

 

 

 

احزص ػهٗ انًزاخؼخ فٙ -41       

.غزفخ ثٓب اضبءح خٛذح  يكبٌ 

 انًذاكزح
.اراخغ فٙ غزفخ ثٓب رهفبس-42         

احت انًزاخؼخ فٙ غزفخ ركثز -43       

.فٛٓب انفٕضٗ  

اراخغ فٙ انغزفخ انزٙ ردزًغ -44       

.فٛٓب كم افزاد االطزح  

احزص ػهٗ انًزاخؼخ فٙ -45       

.يكبٌ يٕٖٓ ثشكم خٛذ  

ارًشٗ اثُبء انًزاخؼخ فٙ كم -46       

.ارخبء انجٛذ  

احزص ػهٗ اندهٕص ثشكم -47       

.خٛذ اثُبء انًذاكزح  

اخزبر انغزفخ انزٙ ٕٚخذ ثٓب -48       

.طٕر اثُبء انًزاخؼخ  

ارفبدٖ انًزاخؼخ فٙ غزفخ -49       

.ركثز فٛٓب االنٕاٌ  

ارثظ اثُبء يزاخؼزٙ ثٍٛ اشٛبء -50       

يٕخٕدح فٙ انغزفخ ٔ ػُبطز يٍ 

.انذرص  

 

       

 

اضغ فٕق طبٔنخ يزاخؼزٙ -51

انكزاص انذ٘ ارٚذ انًزاخؼخ فّٛ 

.فقظ  

 

افضم انًزاخؼخ فٙ غزفخ -52       

.يظهًخ  



 :يبّين جدول لحساب صدق المحّكمين (02)الملحق رقم 

غجز يُبطجخ أقم يٍ  رؼذل

50%  

يُبطجخ أكثز يٍ 

75%  

01انجؼذ   

1 0 4 1 

0 0 5 2 

0 0 5 3 

3 0 2 4 

0 0 5 5 

0 0 5 6 

3 0 2 7 

0 0 5 8 

0 0 5 9 

0 0 5 10 

1 0 4 11 

0 0 5 12 

0 3 2 13 

0 0 5 14 

0 0 5 15 

0 0 5 16 

0 0 5 17 

0 0 5 18 

0 0 5 19 

02انجؼذ  يُبطجخ غٛز يُبطجخ رؼذل  

0 0 5 20 

1 0 4 21 

0 0 5 22 



0 3 2 23 

0 0 5 24 

0 0 5 25 

0 0 5 26 

0 0 5 27 

0 0 5 28 

1 0 4 29 

0 0 5 30 

0 0 5 31 

4 0 1 32 

0 0 5 33 

0 0 5 34 

0 0 5 35 

0 0 5 36 

0 0 5 37 

0 0 5 38 

03انجؼذ  يُبطجخ غٛز يُبطجخ رؼذل  

0 0 5 39 

0 0 5 40 

0 0 5 41 

0 0 5 42 

0 0 5 43 

0 0 5 44 

0 0 5 45 

0 0 5 46 



0 0 5 47 

0 0 5 48 

0 0 5 49 

0 0 5 50 

0 0 5 51 

3 0 2 52 

 

 -:حساب صدق المحكمٌن

52: عدد األسئلة - 

05: عدد المحكمٌن - 

235: مجموع العبارات المناسبة - 

235 /260 =90. % X100 

 من البعد األول 13من خالل الجدول السابق ٌتضح لنا أن كل الفقرات مقبولة ما عدا الفقرة رقم 

. من البعد الثانً ألنها مكررة23والفقرة رقم   

 من 52 من البعد الثانً والفقرة 32 من البعد األول والفقرة 7و4أما الفقرة التً تم تعدٌلها فهً الفقرة 

.البعد الثالث   

%.90و من خالل النتائج تبٌن أن هناك نسبة مقبولة من هذا الصدق المحكمٌن حٌث بلغت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:يبيف اإلستبياف المقدـ ألفراد العينة األساسية ( 03 )الممحؽ رقـ   

 :أختً التلمٌذة ,أخً التلمٌذ -

تخصص ,فً إٌطار إعداد تحضٌر مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر على علم النفس التربوي

ٌسرنً أن أضع بٌن أٌدٌكم هذا االستبٌان الذي ٌتضمن مجموعة من العبارات , تعلٌمٌة العلوم 

 .حول موضوع أثر عادات االستذكار على التفوق الدراسً

أمام الجواب  (x)واضعا عالمة , فالرجاء منكم اإلجابة على العبارات المقدمة لكم بتمعن

 .وإنما هً تعبٌر عن رأٌكم فقط, واعلم أنه التوجد إجابة صحٌحة وأخرى خاطئة, المناسب

 أنثى          ذكر: الجنس - 

 :السن- 

 :التخصص- 

  ال    نعم: اتلقى دروس خصوصٌة- 

  ال     نعم:معٌد السنة- 

 انؼجبراد دائًب غبنجب أحٛبَب َبدرا أثذا

ـ انٕقذ انذ٘ أخظظّ نهًزاخؼخ الٚإثز ػهٗ أَشطزٙ 1     

.انحٛبرٛخ األخزٖ  

.ـ اراخغ درٔطٙ ثشكم ٕٚي2ٙ       

.ـ أراخغ درص يب ثشكم ػبو ثى أخشؤ3ِ       

 ـ أكًم ٔاخجبرٙ انًُشنٛخ فٙ انٕقذ انًُبطت4     

.ـ أراخغ درٔطٙ فٙ خٕ ّ ْبدئ5       

. ـ أقٕو ثزحذٚذ أْى انُقبط نكم درص6       

ـ أقضٙ ٔقزب أطٕل نًًبرطخ ْٕاٚبرٙ  كقزاءح انظحف ٔ 7     

.انًدالد  

.ـ أردُت يزاخؼخ درٔطٙ ثؼذ األكم8       

.ـ أٔسع ٔقزٙ خٛذا ػهٗ انًٕاد انّذراطٛخ9       

.ـ أرطى يخططبد نكم درص أرٚذ يزاخؼز10ّ       

.ـ أحت انًزاخؼخ فٙ غزفخ ركثز فٛٓب انفٕضٗ 11       

ـ أراخغ ثظٕد يزرفغ12       

.ـ أطزخذو األنٕاٌ نزحذٚذ األفكبر انزئٛظٛخ أل٘ درص13       

.ـ أرزك ٔقزب ثٍٛ يزاخؼزٙ نًبدح ٔ يبدح أخز14ٖ       



ـ ٚدت أٌ أفٓى انفكزح األٔنٗ نذرص يب، قجم االَزقبل 15     

.ئنٗ انفكزح انزبنٛخ  

.ـ أخظض نكم يبدح دراطٛخ ٔقزب يحذدا ثٓب16       

ـ أراخغ درٔطٙ نٛهخ اإليزحبٌ ئنٗ ٔقذ يزأخز يٍ 17     

.انهّٛم  

.ـ أراخغ درٔطٙ يجبشزح ثؼذ انخزٔج يٍ انًذرطخ18       

.ـ أحزص ػهٗ انًزاخؼخ فٙ غزفخ ثٓب ئضبءح خٛذح19       

.ـ أخذ طؼٕثخ فٙ ئرًبو خذٔنٙ انشيُٙ نهًزاخؼخ20       

.ـ أضغ خظ رحذ انؼجبراد انًًٓخ نهّذرص21       

.ـ أخزبر انغزفخ انّزٙ ثٓب طٕر أثُبء انًزاخؼخ22       

ـ أَظّى ٔقزٙ ثٍٛ انؼالقبد اإلخزًبػٛخ ٔ يزاخؼزٙ 23     

.نذرٔطٙ  

ـ ػُذيب ال أفٓى َقطخ يؼُٛخ يٍ انذرص أحبٔل يزح 24     

.أخزٖ  

 

.ـ أيشٙ أثُبء انًزاخؼخ فٙ كّم أرخبء انجٛذ25       

.ـ أطزؼٍٛ ثًزاخغ أخزٖ نفٓى انّذرص أكثز 26       

.ـ أرزك يظبفخ ثٍٛ انكزاص ٔ ػُٛب27٘       

.ـ أفّضم انًزاخؼخ فٙ انّظجبذ انجبكز28       

ٖ  ثشكم خٛذ29      ّٕ .ـ أحزص ػهٗ انًزاخؼخ فٙ يكبٌ يٓ  

ـ فٙ يزاخؼزٙ أْزى ثبنًٕاد األطبطٛخ ٔ أًْم انًٕاد 30     

.األخزٖ  

.ـ أضغ خذٔل ٕٚيٙ نهًزاخؼخ31       

ّٙ حه32ّ      .ـ أردبْم انزًزٍٚ انذ٘  ٚظؼت ػه  

ـ أرثظ  أثُبء يزاخؼزٙ ثٍٛ أشٛبء يٕخٕدح فٙ انغزفخ ٔ 33     

.ػُبطز يٕخٕدح فٙ انذرص  

ـ أؤخم يزاخؼزٙ ػُذيب ٚطزأ ظزفب يؼُٛب فٙ انجٛذ 34     

.حزٗ ٔ ئٌ نى ٚكٍ يًٓب  

.ـ أراخغ درٔطٙ ثظفخ يظزًزح ٔ يُظًخ35       

.ـ أكزر قزاءح انذرص ػذح يزاد حزٗ أفًّٓ ثشكم خٛذ36       

.ـ أراخغ انًٕاد انظٓهخ أٔال37       

.ـ أراخغ درٔطٙ رغى شؼٕر٘ ثبنزؼت38       

.ـ أطٓز نٛال حزٗ أَٓٙ يزاخؼز39ٙ       

.ـ أخزجز َفظٙ ثأطئهخ حٕل يب رى يزاخؼز40ّ       



.ـ أحزص ػهٗ اندهٕص ثشكم خٛذ أثُبء انًزاخؼخ 41       

.ـ أػٛذ كزبثخ يب رى يزاخؼزّ حزٗ ال أَظب42ِ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:يبيف الدرجة المعيارية لمجتمع الدراسة اإلستطالعية ( 04 )الممحؽ رقـ   

 02ػهٕو ردزٚجٛخ 

 و-ص 2^(و-ص) درخخ يؼٛبرٚخ

انًؼذل 

 االطى ٔ انهقت انظُٕ٘

5,874662 20,05317 4,478077 15,52 01 

1,804822 22,73456 4,768077 15,81 02 

1,638273 18,73225 4,328077 15,37 03 

1,551213 16,79423 4,098077 15,14 04 

0,873658 5,327219 2,308077 13,35 05 

0,991 6,854327 2,618077 13,66 06 

0,646545 2,917527 1,708077 12,75 07 

0,790383 4,360065 2,088077 13,13 08 

0,468639 1,532834 1,238077 12,28 09 

0,256667 0,459788 0,678077 11,72 10 

0,252882 0,446327 0,668077 11,71 12 

0,275593 0,530096 0,728077 11,77 13 

-0,45117 1,420681 -1,19192 9,85 14 

-0,32247 0,725773 -0,85192 10,19 15 

-0,2884 0,580527 -0,76192 10,28 16 

-0,33004 0,76025 -0,87192 10,17 17 

-0,40196 1,127681 -1,06192 9,98 18 

-0,41332 1,192296 -1,09192 9,95 19 

-0,67828 3,210988 -1,79192 9,25 20 

-0,99246 6,874481 -2,62192 8,42 21 

-1,0076 7,085834 -2,66192 8,38 22 

-1,01517 7,192711 -2,68192 8,36 23 

-1,22335 10,44533 -3,23192 7,81 24 

-1,52617 16,2564 -4,03192 7,01 25 

-1,13629 9,011542 -3,00192 8,04 26 

-1,45804 14,83731 -3,85192 7,19 27 

 انًزٕطظ 11,04192308

 ع 2,641853981

 

 

 

 



 01ـ ػهٕو ردزٚجٛخ  

2^(و-ص) درخخ يؼٛبرٚخ  االطى ٔ انهقت يؼذل انظُٕ٘ و-ص 

2,5258043 38,826746 6,2311111 18,2 01 

1,6745614 17,066079 4,1311111 16,1 02 

1,7069897 17,733457 4,2111111 16,18 03 

1,0138348 6,2555568 2,5011111 14,47 04 

1,0665308 6,9227457 2,6311111 14,6 05 

0,8233185 4,1254123 2,0311111 14 06 

0,661177 2,6605235 1,6311111 13,6 07 

0,6733376 2,7592901 1,6611111 13,63 08 

0,608481 2,2533346 1,5011111 13,47 09 

0,0662393 0,7415123 0,8611111 12,83 10 

0,0855747 0,0445679 0,2111111 12,18 11 

0,065307 0,0259568 0,1611111 12,13 12 

-0,214387 0,2797235 -0,528889 11,44 13 

-0,327886 0,6543012 -0,808889 11,16 14 

-0,437332 1,1640012 -1,078889 10,89 15 

-0,457599 1,2743901 -1,128889 10,84 16 

-0,73324 3,272079 -1,808889 10,16 17 

-0,700812 2,9890568 -1,728889 10,24 18 

-0,785936 3,7592901 -1,938889 10,03 19 

-0,33194 0,670579 -0,818889 11,15 20 

-0,59542 2,1576346 -1,468889 10,5 21 

-0,554884 1,8738568 -1,368889 10,6 22 

-0,972399 5,7546679 -2,398889 9,57 23 

-1,195343 8,6959457 -2,948889 9,02 24 

-1,118326 7,6114679 -2,758889 9,21 25 

-0,127061 15,514846 -3,938889 8,03 26 

-0,098029 9,2348457 -3,038889 8,93 27 

 يزٕطظ 11,96888889

 ع 2,466980961

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ نغبد أخُجٛخ

 

 ( 2^(و-ص  انزقى انًؼذل انظُٕ٘ و-ص 

1,8541743 3,8524966 1,9627778 13,42 01 

1,5424337 2,6659633 1,6327778 13,09 02 

1,4007334 2,1986299 1,4827778 12,94 03 

0,5788718 0,3754966 0,6127778 12,07 04 

0,663892 0,4938966 0,7027778 12,16 05 

0,2198978 0,0541855 0,2327778 11,69 06 

0,7111254 0,5666744 0,7527778 12,21 07 

0,3993848 0,178741 0,4227778 11,88 08 

-0,082396 0,0076077 -0,087222 11,37 09 

-0,573624 0,3687188 -0,607222 10,85 10 

0,1821111 0,0371633 0,1927778 11,65 11 

-0,403583 0,1825188 -0,427222 11,03 12 

-0,375243 0,1577855 -0,397222 11,06 13 

-1,508845 2,5511188 -1,597222 9,86 14 

-1,064851 1,2706299 -1,127222 10,33 15 

-0,923151 0,9549633 -0,977222 10,48 16 

-0,885364 0,8783855 -0,937222 10,52 17 

-1,735566 3,3753855 -1,837222 9,62 18 

 يزٕطظ 11,45722222

 ع 1,058572443

 

 

 

 ـ رظٛٛز ٔ اقزظبد

(ع-ص) انذرخخ انًؼٛبرٚخ
2

ع-ص   انًؼذل انظُٕ٘ 

ا

 نزقى

2,151029 7,108148 2,666111 14,5 

0

1 

1,586266 3,865593 1,966111 13,8 

2

2 

1,352293 2,809348 1,676111 13,51 

3

3 

0,819803 1,032482 1,016111 12,85 

4

4 

0,432537 0,287415 0,53611 12,37 

5

5 

0,714918 0,785193 0,88611 12,72 

6

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ رقُٙ رٚبضٙ

درخخ 

) يؼٛبرٚخ 2^(و-ص  االطى ٔ انهقت يؼذل انظُٕٖ و-ص 

1,9655424 6,7907622 2,6059091 13,78 01 

2,0862246 7,6502531 2,7659091 13,94 02 

1,8674881 6,1301258 2,4759091 13,65 03 

0,9095733 1,4542167 1,2059091 12,38 04 

0,6078679 0,6494895 0,8059091 11,98 05 

0,3514183 0,2170713 0,4659091 11,64 06 

0,6757516 0,8026531 0,8959091 12,07 07 

0,1402245 0,0345622 0,1859091 11,36 08 

-0,538613 0,5099258 -0,714091 10,46 09 

-0,463186 0,3771076 -0,614091 10,56 10 

-0,033256 0,001944 -0,044091 11,13 11 

-0,840318 1,2411986 -1,114091 10,06 12 

-0,304791 0,1632895 -0,404091 10,77 13 

0,1779376 0,0556531 0,2359091 11,41 14 

-0,365132 0,234344 -0,484091 10,69 15 

-0,025714 0,0011622 -0,034091 11,14 16 

-0,274621 0,1325622 -0,364091 10,81 17 

0,424469 0,276793 0,526111 12,36 

7

7 

0,085611 0,01126 0,106111 11,94 

8

8 

-0,15643 0,037593 -0,193888 11,64 

9

9 

-0,42268 0,27446 -0,523888 11,31 

1

10 

-0,31779 0,155148 -0,393888 11,44 

1

11 

-0,40654 0,253904 -0,50388 11,33 

1

12 

-0,79381 0,968037 -0,9838888 10,85 13 

-0,79381 0,968037 -0,98388 10,85 

1

14 

-1,07619 1,77926 -1,33388 10,5 

1

15 

-0,95517 1,401593 -1,18388 10,65 

1

61 

-1,02778 1,622793 -1,27388 10,56 

1

71 

-1,61675 4,015571 -2,003888 9,83 

1

18 

 يزٕطظ 11,83388889

 ع 1,239458389



-0,515985 0,4679804 -0,684091 10,49 18 

-1,240078 2,7030349 -1,644091 9,53 19 

-1,481442 3,8576531 -1,964091 9,21 20 

-0,953458 1,5979258 -1,264091 9,91 21 

-1,745435 5,3550167 -2,314091 8,86 22 

 انًزٕطظ 11,17409091

 ع 1,325796427
 

 

 انزٚبضٛبد

) درخخ يؼٛبرٚخ 2^(و-ص  االطى ٔ انهقت يؼذل انظُٕ٘ و-ص 

1,7255614 13,934222 3,73285714 17,08 01 

1,4898074 10,386808 3,22285714 16,57 02 

-0,197452 0,182451 -0,4271429 12,92 03 

0,1862259 0,1622939 0,40285714 13,75 04 

-0,470187 1,0345796 -1,0171429 12,33 05 

-1,588864 0,9216 -0,96 9,91 06 

-1,145091 6,1362367 -2,4771429 10,87 07 

 انًزٕطظ 13,34714286

 ع 2,163271063

 

 ـ آداة ٔ فهظفخ

انذرخخ 

 انًؼٛبرٚخ

²(و- ص) (و- ص)   األفزاد انًؼذل انظُٕ٘ 

2.01 4.49 2,12 13,38 01 

1.48 2.43 1,56 12,82 02 

1.87 3.88 1,97 13,23 03 

1.48 2.43 1,56 12,82 04 

1.37 2.07 1,44 12,70 05 

1.06 1.25 1,12 12,38 06 

0.8 0.84 0,92 12,18 07 

1.07 1.27 1,13 12,39 08 

0.66 0.49 0,7 11,96 09 

0.49 0.27 0,52 11,78 10 

0.45 0.23 0,48 11,74 11 

0.44 0.22 0,47 11,73 12 

0.30 0.1 0,32 11,58 13 

0.40 0.17 0,42 11,68 14 

0.35 0.13 0,37 11,63 15 

0.14 0.02 0,15 11,41 16 

0.38-  0.16 0,4-  10,86 17 

0.26 0.07 0,28 11,54 18 

0.15-  0.02 0,16-  11,10 19 

0.09 0.01 0,1 11,36 20 

0.50-  0.28 0,53-  10,73 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.42-  0.2 0.45-  10,81 22 

0.55-  0.33 0.58-  10,68 23 

0.31-  0.10 0.3-  10,93 24 

0.10-  0.01 0.11-  11,15 25 

0.58-  0.37 0.61-  10,65 26 

1.03-  1.18 1.09-  10,17 27 

0.4-  0.17 0.42-  10,84 28 

1.03-  1.18 1.09-  10,17 29 

0.55-  0.33 0.58-  10,68 30 

1.18-  1.53 1.24-  10,02 31 

1.08-  1,29 1.14-  10,12 32 

1.3-  1,94 1.4-  9,86 33 

0.9-  0.96 0.98-  10,28 34 

1.70-  3.20 1.79-  9,47 35 

2.40-  6.40 2.53-  8,73 36 

 و 11.26

 ع 1.05



.يبين الدرجة معيارية لعينة الدراسة األساسية ( 05  )الملحق رقم   

02رظٛٛز ٔئقزظبد  

²(ص ـ و) درخخ انًؼبٚزح  انزقى انًؼذل انظُٕ٘ ص ـ و 

-3,43 19,89 -4,46 5,43 1 

-0,3 0,15 -039 9,50 2 

-0,2 0,07 -0,28 9,61 3 

-0,16 0,04 -0,21 9,68 4 

-0,36 0,23 -0,48 9,41 5 

-0,64 0,70 -0,84 9,05 6 

-0,18 0,05 -0,24 9,65 7 

-0,03 0,0016 -0,04 9,85 8 

-0,4 0,29 -0,54 9,35 9 

0,15 0,04 0,2 10,09 10 

0,46 0,37 0,61 10,5 11 

0,24 0,10 0,32 10,21 12 

0,14 0,03 0,19 10,08 13 

0,30 0,16 0,4 10,29 14 

0,4 0,27 0,52 10,41 15 

0,23 0,09 0,31 10,20 16 

0,52 0,46 0,68 &0,57  17 

0,57 0,56 0,75 10,64 18 

0,76 01 01 10,89 19 

0,63 0,67 0,82 1071 20 

0,50 0,43 0,66 10,55 21 

1,01 1,74 1,32 11,21 22 

0,71 0,86 0,93 10,82 23 

0,84 1,21 1,1 10,99 24 

1,68 4,79 2,19 12,08 25 

1,33 3,02 1,74 11,63 26 

1,6 4,32 2,08 11,97 27 

1,92 6,25 2,5 12,39 28 

 انًزٕطظ 9,89

 

 

1,30 

انًؼٛبر٘.ئ  



  

01رقُٙ رٚبضٙ   

²(ص ـ و) درخخ يؼٛبرٚخ  انزقى انًؼذل انظُٕ٘ ص ـ و 

-2,27 6,86 -2,62 10,28 1 

-1,17 1,82 -1,35 11,55 2 

-1,10 1,61 -1,27 11,63 3 

-0,75 0,75 -0,87 12,03 4 

-0,73 0,70 -0,84 12,06 5 

-0,59 0,46 -0,68 12,22 6 

-0,59 0,46 -0,68 12,22 7 

-0,56 0,42 -0,65 12,25 8 

-0,45 0,27 -0,52 12,38 9 

-0,33 0,14 -0,38 12,52 10 

-0,28 0,10 -0,33 12,57 11 

-0,1 0,03 -0,18 12,72 12 

0,17 0,04 0,20 13,10 13 

0,18 0,04 0,21 13,11 14 

0,39 0,20 0,45 13,35 15 

0,60 0,49 0,7 13,60 16 

0,72 0,68 0,83 13,73 17 

0,84 0,94 0,97 13,87 18 

0,92 1,12 1,06 13,96 19 

1,63 3,38 1,84 14,74 20 

1,79 4,24 2,06 14,96 21 

1,89 4,75 2,18 15,08 22 

 انًزٕطظ 12,90

انًؼٛبر٘.ئ 1,15  

 

 

 

 

 

 



 

 رٌاضٌات

درجة 
 معٌارٌة

²(س ـ م)  الرقم المعدل السنوي س ـ م 

-1,11 3,49 -1,87 9,57 1 

-0,99 2,78 -1,67 9,77 2 

-0,92 2,43 -1,56 9,88 3 

-0,71 1,44 -1,2 10,24 4 

-0,05 3,6 -0,06 11,38 5 

0,88 1,02 1,01 12,45 6 

0,67 1,27 1,13 12,57 7 

0,97 2,68 1,64 13,08 8 

1,5 6,81 2,61 14,05 9 

 المتوسط 11,44

المعٌاري.إ 1,68  

 

01علوم تجرٌبٌة   

درجة 
 معٌارٌة

²(س ـ م)  الرقم المعدل السنوي س ـ م 

-1,45 9,36 -3,06 8,63 1 

-1,35 8,06 -2,84 8,85 2 
-1,24 8,86 -2,62 9,07 3 

-0,83 3,09 -1,76 9,93 4 

-0,83 3,09 -1,76 9,93 5 
-0,78 2,72 -1,65 10,04 6 

-0,78 2,72 -1,65 10,04 7 

-0,71 2,25 -1,5 10,19 8 

-0,69 2,13 -1,46 10,23 9 
-0,60 1,61 -1,27 10,42 10 

-0,58 1,51 -1,23 10,46 11 

-0,58 1,48 -1,22 10,47 12 
-0,5 1,46 -1,21 10,48 13 

-0,55 1,34 -1,16 10,53 14 
-0,48 1,04 -1,02 10,67 15 

-0,46 0,96 -0,98 10,71 16 

-0,46 0,96 -0,98 10,71 17 



-0,41 0,75 -0,87 10,82 18 

-0,39 0,68 -0,83 10,86 19 
-0,36 0,59 -0,77 10,92 20 

-0,34 0,51 -0,72 10.97 21 
-0,32 0,46 -0,68 11,01 22 

-0,30 0,42 -0,65 11,04 23 
-0,27 0,32 -0,57 11,12 24 

-0,15 0,10 -0,32 11,37 25 

-0,14 0,09 -0,3 11,39 26 
-0,08 0,03 -0,18 11,51 27 

-0,01 1,6 -0,04 11,65 28 
0,10 0,04 0,22 11,91 29 

0,4 0,72 0,85 12,54 30 

0,78 1,53 1,24 13,34 31 
1 4,41 2,1 13,79 32 

1,36 8,17 2,85 14,55 33 
1,39 8,52 2,92 14,61 34 

1,49 9,79 3,13 14,82 35 
1,58 11,08 3,33 15,02 36 

1,68 12,46 3,53 15,22 37 

1,69 12,67 3,56 15,25 38 
1,72 13,17 3,63 15,32 39 

2,79 34,33 3,86 17,55 40 
 المتوسط 11,69

معٌاري.إ 2,10  
 

 

02علوم تجرٌبٌة   

درجة 
 معٌارٌة

²(س ـ م)  الرقم المعدل السنوي س ـ م 

-1,56 9,36 -3,06 9,04 1 

-1,35 6,96 -2,64 9,46 2 
-1,20 5,52 -2,35 9,75 3 

-1,17 5,29 -2,3 9,80 4 
-1,17 5,24 -2,29 9,81 5 

-0,98 3,68 -1,92 10,18 6 
-0,88 2,99 -1,73 10,37 7 

-0,87 2,89 -1,7 10,40 8 

-0,70 1,87 -1,37 10,73 9 



-0,65 1,61 -1,27 10,83 10 

-0,50 0,96 -0,98 11,12 11 
-0,41 0,65 -0,81 11,29 12 

-0,38 0,56 -0,75 11,35 13 
-0,35 0,47 -0,69 11,41 14 

-0,34 0,44 -0,67 11,43 15 
-0,30 0,36 -0,6 11,50 16 

-0,23 0,21 -0,46 11,64 17 

-0,16 0,10 -0,33 11,77 18 
-0,16 0,10 -0,32 11,78 19 

-0,15 0,09 -0,3 11,80 20 
-0,13 0,06 -0,26 11,84 21 

0,18 0,13 0,37 12,47 22 

0,37 0,54 0,74 12,84 23 
0,40 0,62 0,79 12,89 24 

0,48 0,90 0,95 13,05 25 
0,57 1,27 1,13 13,23 26 

0,88 2,99 1,73 13,83 27 
0,98 3,68 1,92 14,02 28 

1,11 4,70 2,17 14,27 29 

1,20 5,52 2,35 14,45 30 
1,46 8,17 2,86 14,96 31 

1,59 9,67 3,11 15,21 32 
1,66 10,56 3,25 15,35 33 

2,88 31,58 5,62 17,72 34 

 المتوسط 12,10

معٌاري.إ 1,95  
 

01ـ آداب و فلسفة   
الدرجة 
 المعٌارٌة

²(م- س) م- س   الرقم المعدل السنوي 

2,2-  9,18 3,03-  6,76 01 

1,37-  3,49 1,87-  7,92 02 
1,27-  2,99 1,73-  8,06 03 

1,25-  2,89 1,7-  8,09 04 
-1,13 2,40 -1,55 8,24 05 

-1,12 2,34 -1,53 8,26 06 
-1,11 2,31 -1,52 8,27 07 

-1,08 2,16 -1,47 8,32 08 

-1,03 1,98 -1,41 8,38 09 



-0,83 1,29 -1,14 8,65 10 

-0,76 1,08 -1,04 8,75 11 
-0,67 0,84 -0,92 8,87 12 

-0,61 0,68 -0,83 8,96 13 
-0,59 0,65 -0,81 8,98 14 

-0,55 0,56 -0,75 9,04 15 
-0,51 0,49 -0,7 9,09 16 

-0,44 0,36 -0,6 9,19 17 

-0,41 0,32 -0,57 9,22 18 
-0,26 0,12 -0,36 9,43 19 

-0,25 0,12 -0,35 9,44 20 
-0,13 0,03 -0,19 9,60 21 

-7,35 0,0001 -0,01 9.78 22 

0,01 0,0004 0,02 9,81 23 
0,02 0,0009 0,03 9,82 24 

0,05 0,0064 0,08 9,87 25 
0,06 0,0081 0,09 9,88 26 

0,22 0,09 0,30 10,09 27 
0,25 0,12 0,35 10,14 28 

0,30 0,16 0,41 10,20 29 

0,33 0,20 0,45 10,24 30 
0,42 0,33 0,58 10,37 31 

0,57 0,60 0,78 10,57 32 
0,74 1,02 1,01 10,80 33 

0,75 1,60 1,03 10,82 34 

0,77 1,12 1,06 10,85 35 
0,78 1,14 1,07 10,86 36 

0,87 1,48 1,22 11,01 37 
0,94 1,63 1,28 11,07 38 

1,07 2,13 1,46 11,25 39 
1,11 2,28 1,51 11,30 40 

1,75 5,66 2,38 12,17 41 

1,81 6,10 2,47 12,26 42 
2,23 9,24 3,04 12,83 43 

2,57 12,25 3,5 13,29 44 
9,79  

1,36  
 

 

 



2اداب وفلسفة   
²(س ـ م) درجة معٌارٌة  الرقم المعدل السنوي س ـ م 

-2,37 7,34 -2,71 7,59 01 
-1,96 5,01 -2,24 8,06 02 

-1,86 4,53 -2,13 8,17 03 

-1,26 2,07 -1,44 8,86 04 
-1,01 1,34 -1,16 9,14 05 

-0,91 1,08 -1,04 9,26 06 
-0,78 0,81 -0,9 9,40 07 

-0,75 0,73 -0,86 9,44 08 

-0,64 0,54 -0,74 9,56 09 
-0,60 0,47 -0,69 9,61 10 

-0,57 0,43 -0,66 9,64 11 
-0,55 0,39 -0,63 9,67 12 

-0,39 0,20 -0,45 9,85 13 
-0,37 0,18 -0,43 9,87 14 

-0,36 0,17 -0,42 9,88 15 

-0,28 0,10 -0,32 9,98 16 
-0,19 0,04 -0,22 10,08 17 

-0,15 0,03 -0,18 10,12 18 
-0,14 0,02 -0,17 10,13 19 

-0,14 0,02 -0,16 10,14 20 

-0,10 0,01 -0,12 10,18 21 
-0,07 0,0064 -0,08 10,22 22 

-0,02 0,0009 -0,03 10,27 23 
-0,01 0,0004 -0,02 10,28 24 

0,01 0,0004 0,02 10,32 25 
0,05 0,0036 0,06 10,36 26 

0,21 0,06 0,25 10,55 27 

0,28 0,10 0,33 10,63 28 

0,36 0,17 0,42 10,72 29 

0,61 0,49 0,7 11,00 30 
0,66 0,5 0,76 11,06 31 

0,70 0,64 0,8 11,10 32 

0,92 1,10 1,05 11,35 33 
1,05 1,44 1,2 11,50 34 

1,06 1,46 1,21 11,51 35 
1,13 1,66 1,29 11,59 36 

1,36 2,43 1,56 11,86 37 
1,55 3,13 1,77 12,07 38 

1,95 4,97 2,23 12,53 39 



1,95 4,97 2,23 12,53 40 

1.97 5,06 2,25 12,55 41 
 المتوسط 10,30

معٌاري.إ 1,14  
 

 لغات أجنبٌة
²(س ـ م )  معٌارٌةجةدر  الرقم المعدل السنوي س ـ م 

-3,73 6,65 -2,58 8,86 01 

-3,60 6,20 -2,49 8,95 02 
-3,11 4,62 -2,15 9,29 03 

-3,10 4,57 -2,14 9,30 04 
-2,84 3,84 -1,96 9,48 05 

-2,7 3,68 -1,92 9,52 06 

-1,95 1,82 -1,35 10,09 07 
-1,79 1,53 -1,24 10,20 08 

-0,97 0,44 -0,67 10,77 09 
-0,69 0,23 -0,48 10,96 10 

-0,6 0,21 -0,46 10,98 11 

-0,63 0,19 -0,44 11,00 12 
-0,3 0,05 -0,24 11,22 13 

-0,30 0,04 -0,21 11,23 14 
-0,27 0,03 -0,19 11,25 15 

0,24 0,02 0,17 11,61 16 
0,46 0,10 0,32 11,76 17 

0,56 0,15 0,39 11,83 18 

0,76 0,28 0,53 11,97 19 
1,21 0,70 0,84 12,28 20 

3,40 5,52 2,35 13,79 21 
3,7 6,65 2,58 14,02 22 

389 7,23 2,69 14,13 23 

4,00 7,61 2,76 14,20 24 
4,24 8,58 2,93 14,37 25 

4,56 9,92 3,15 14,59 26 
 المتوسط 11,44

معٌاري.إ 0,69  
 

 

 

 



.يبين حساب صدق وثبات اإلستبيان (06)الملحق رقم   

 

Corrélations 

 tarikatmoraja

3am2 

Majmaha

w 

tarikatmoraja3am

2 

Corrélation de 

Pearson 
1 ,893

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 30 30 

Majmahaw 

Corrélation de 

Pearson 
,893

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Corrélations 

 makanmedak

aram3 

Majmaha

w 

makanmedakaram

3 

Corrélation de 

Pearson 
1 ,758

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 30 30 

Majmahaw 

Corrélation de 

Pearson 
,758

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 30 30 

 

Corrélations 

 waktmodaka

ram1 

Majmaha

w 

waktmodakaram

1 

Corrélation de 

Pearson 
1 ,916

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 30 30 

Majmahaw 

Corrélation de 

Pearson 
,916

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach 

basé sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,827 ,838 51 
  

 



(.ت)يبين نتائج تطبيق إختبار ( 07 )الملحق رقم   

Test-t 

a. Sauf avis contraire, les résultats du bootstrap sont basés sur 1000 
bootstrap samples 

 

statistiques de groupe 

 Tafa Statistic Bootstrap
a
 

 

Biais 

Erreur 

standard 

majmo3mahawi

r 

motafaw 

N 32   

Moyenne 170,4375 ,1116 3,2333 

Ecart-type 18,53843 -,51282 3,46890 

Erreur standard 

moyenne 
3,27716 

  

motaah 

N 32   

Moyenne 152,2188 -,0036 4,6538 

Ecart-type 26,88414 -,49092 3,25474 

Erreur standard 

moyenne 
4,75249 

  

 

Statistiques de groupe 

 Tafa Bootstrap 

Intervalle de confiance à 95% 

Inférieure Supérieure 

majmo3mahawir 

motafaw 

N   

Moyenne 164,4671 177,0934 

Ecart-type 11,37369 24,90875 

Erreur standard moyenne   

N   



Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité 

des variances 

Test-t pour égalité 

des moyennes 

F Sig. t Ddl 

majmo3mahawi

r 

Hypothèse de variances 

égales 
7,302 ,009 3,156 62 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
3,156 55,045 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

majmo3mahawir 

Hypothèse de 

variances égales 
,002 18,21875 5,77286 

Hypothèse de 

variances inégales 
,003 18,21875 5,77286 

Statistiques de groupe 

 tafa N Moyenne Ecart-type Erreur 

standard 

moyenne 

waktmoraja3a 

motafaw 32 56,7813 7,88520 1,39392 

motaah 32 51,7500 9,04826 1,59952 

 

 

 

Test d'échantillons indépendants 



 

 

Statistiques de groupe 

 tafa Statistic Bootstrap
a
 

Biais Erreur 

standard 

tarikatmoraja3

a 

motafaw 

N 32   

Moyenne 66,4375 ,0056 1,2386 

Ecart-type 7,38323 -,19031 ,80436 

Erreur standard 

moyenne 
1,30518 

  

motaah 

N 32   

Moyenne 60,2813 ,0482 1,9976 

 Test de Levene sur 

l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t Ddl 

waktmoraja3a 

Hypothèse de 

variances égales 
,543 ,464 2,371 62 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

2,371 60,862 

Test d'échantillons indépendants 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence écart-type 
  

  

waktmoraja3a 

Hypothèse de 

variances égales 
,021 5,03125 2,12167 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

,021 5,03125 2,12167 



Ecart-type 11,63209 -,28927 1,07550 

Erreur standard 

moyenne 
2,05628 

  

 

 

Statistiques de groupe 

 Tafa Bootstrap 

Intervalle de confiance à 95% 

Inférieure Supérieure 

tarikatmoraja3a 

motafaw 

N   

Moyenne 63,9257 68,9029 

Ecart-type 5,61980 8,79799 

Erreur standard moyenne   

motaah 

N   

Moyenne 56,4257 64,3461 

Ecart-type 9,09320 13,20242 

Erreur standard moyenne   

 

a. Sauf avis contraire, les résultats du bootstrap sont basés sur 1000 bootstrap samples 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité 

des variances 

Test-t pour égalité 

des moyennes 

F Sig. t Ddl 

tarikatmoraja3

a 

Hypothèse de variances 

égales 
10,854 ,002 2,528 62 



Hypothèse de variances 

inégales 

  
2,528 52,490 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

tarikatmoraja3a 

Hypothèse de variances 

égales 
,014 6,15625 2,43553 

Hypothèse de variances 

inégales 
,015 6,15625 2,43553 

Statistiques de groupe 

 Tafa Statistic Bootstrap
a
 

Biais Erreur 

standard 

Makanmodaka

r 

motafaw 

N 32   

Moyenne 47,2188 ,0991 2,6386 

Ecart-type 14,48856 -,64294 4,06064 

Erreur standard 

moyenne 
2,56124 

  

motaah 

N 32   

Moyenne 40,1875 ,0175 1,4728 

Ecart-type 8,31414 -,27425 1,60204 

Erreur standard 

moyenne 
1,46975 

  

Statistiques de groupe 

 Tafa Bootstrap 

Intervalle de confiance à 95% 

Inférieure Supérieure 



Makanmodakar 

motafaw 

N   

Moyenne 42,9448 53,0638 

Ecart-type 4,89859 21,11049 

Erreur standard moyenne   

motaah 

N   

Moyenne 37,1571 42,6785 

Ecart-type 4,78371 11,04945 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité 

des variances 

Test-t pour égalité 

des moyennes 

F Sig. t Ddl 

Makanmodaka

r 

Hypothèse de variances 

égales 
1,520 ,222 2,381 62 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
2,381 49,419 

 

 

 

 

 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 



Makanmodakar 

Hypothèse de variances 

égales 
,020 7,03125 2,95298 

Hypothèse de variances 

inégales 
,021 7,03125 2,95298 

 

  



 

 


