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 الملخص                                            

        
ــتعلم والــى التعــرفیهــدف البحــث    ــتعلم لــدى طلبــة االســتذكا علــى العالقــة التــي تــربط بــین مهــارات ال ر بــدوافع ال

  .یة بجامعة صالح الدینالتربیة الریاض
         البحث من طلبة المرحلتین الثالث والرابعة في كلیة التربیة الریاضیة وبواقععینةدت دتح

  .طالبة من كل مرحلة) ٤٠(طالبة موزعین الى ) ٨٠(طالبا من كل مرحلة،و ) ٥٠(طالب موزعین الى ) ١٠٠ (
اجـــرى الباحثــان صـــدق وثبـــات  و دوافــع التعلم،وقـــد رذكاالســـت البحـــث فتمثلــت  بمقیـــاس مهـــارات الــتعلم واةمــا اداا

  .االداتین
الوســط (وبعــد تطبیــق االداتــین علــى عینــة البحــث تــم الحــصول علــى النتــائج وتــم معالجتهــا بالوســائل االحــصائیة 

  .للعینات المترابطة، ومعامل االرتباط البسیط)   ت(الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار
  -:ید من االستنتاجات اهمهاالعدوتوصل الباحثان الى 

  . ارتفاع دافعیة التعلم لدى طلبة المرحلتین الثالثة والرابعة في التربیة الریاضیة-
  .رستذكا ترتبط دافعیة التعلم لدى طلبة المرحلتین بعدد من مهارات التعلم واال-
سـتذكار  تـربط مهـارات الـتعلم واالقـة التـى تؤثر متغیرات الجنس و المرحلة الدراسیة وموقـع الـسكن بطبیعـة العال-

  .بدوافع التعلم لدى طلبة المرحلتین الثالثة والرابعة في التربیة الریاضیة
واوصى الباحثان بضرورة اهتمام تدریسیي التربیة الریاضیة بتنمیة مهـارات الـتعلم واالسـتذكار ودافعیـة الـتعلم لـدى 

  .طلبتهم
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Skills of Learning and Remembering And its Relation with 
learning motivation of physical Education students at University 

of salahadin  
  
By 

As.P .Dr  Feeda A .Al –Khayat                         Dr . Sherwan salih Al-gaaf  
 

University of Salahadin/College of physical Education  
Aim of study:  
  The purpose of this study was :  
- to identify the relation between learning and Remembering skills with learning 
motivation of physical Education students at University of salahadin .  
   

Material and Methods of study ;  
- A sample of (100) students of both junior and senior of physical education college 
were conducted in this study .  

- A learning and remembering instrument skills was used in this study.  

- A certain statistical methods were used to analyzed this study such as; median , 
mean , standard deviation , and T- test .  

 Results and Recommendations;  

 On the basis of the analysis of the data , the following conclusion were presented :  

- Learning motivation at students was raised in physical education. 

- Learning motivation correlation at students are connected with numbers of learning 
and remembering skills. 

- Sex variables, school stages, and living location are affecting by the nature of 
relation which connecting learning and remembering with learning motivations in 
students of physical education .  

- More emphasis on learning, remembering and learning motivation should be taken 
into consideration by physical education instructions. 

  
  
  
  

  
  :التعریف بالبحث  - ١
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 ٤٧

  :  المقدمة واهمیة البحث ١- ١
    لقــد ظهــر مفهــوم الــتعلم واالســتذكار فــي العقــد الثــاني مــن القــرن العــشرین واصــبح موضــوعا مهمــا فــي مجــال 

مفهـوم مهـارات الـتعلم ، واسـالیب االسـتذكار والعـادات ( البحوث والدراسات التربویة وبمفـاهیم واسـماء مختلفـة منهـا 
حـصیل االكـادیمي  المفهـوم فعالیتـه فـي الت وقـد اثبـت هـذا)لیب معالجـة المعلومـات واسـالیب الـتعلم الدراسیة ،و اسـا

 العدیــد مــن الدراســات اهمیــة مهــارات الــتعلم واالســتذكار بالنــسبة للطــالب تملیــة الــتعلم ، واكــدالــذي تهــدف إلیــه ع
االنـشطة التـي یقـوم بهـا المتعلمـون والتـي قـصد بمهـارات الـتعلم واالسـتذكار یوالقائمین على برامج التطور التربوي و

  .         نهم على تحسین واكتساب التعلم مثل التساؤل وتدوین المالحظات واالستماع الواعي والمراجعة ْتعی
 ى متع الحیا ة ، وهـي التـراكم المـستمر والدراسة المنتظمة أنطالقا من مهارات سلیمة للتعلم واالستذكار توفر احد

مـــا یبعـــث فـــي المـــتعلم متعـــة معرفـــة المزیـــد عـــن االشـــیاء والموضـــوعات التـــي یهـــتم بهـــا ، وهـــذه للمعلومـــات ، م
المعلومــات بــدورها تنمــي لــدى المــتعلم الثقــة بــالنفس ، وتــساعده علــى الــشعور بــالفخر مــن انجــازه لمهــام التحــصیل 

   ) ٤٨٦ ، ١٩٨٨بتلر وهوب ، .   ( المختلفة 
محاور االساسیة ذا تأثیر كبیر في عملیـة الـتعلم لجعلهـا عملیـة فاعلـة ،  یخص محور دافعیة التعلم یعد من ال وما

 احد المعالم الممیزة فـي الدراسـة والبحـث فـي دینامیـات الشخـصیة المفهوم في السنوات االخیرة بوصفهإذ برز هذا 
یهـتم بدراسـة نه علم النفس الفع من اكثر الموضوعات  اهمیة في والسلوك فضال عن التعلم ، ویعد موضوع الدوا

القــوى الداخلیــة المحركــة للــسلوك ، إذ ان الــدوافع تعــد مــن العوامــل المــسببة للــسلوك ومثیــر للنــشاط  المــؤدي الــى 
اشـباع حاجاتنـا العـضویة والنفـسیة ، ومـن هـذا المنطلـق یمكـن القـول بـان دوافـع الـسلوك تفـسر وتقـدم لنـا االســباب 

  .بد ان یخضع دوافع طلبته في الحسبان اثناء عملیة التعلم والمربي ال. الحقیقیة الدافعیة الى القیام به 
 وقد حظى هذا الموضـوع اهتمامـا كبیـرا فـي الـسنوات االخیـرة ، ویـرى علماءالتربیـة ان هنـاك دافعـا اساسـیا یحـرك 

دراسـات لایـة فـي العملیـة التربویـة ونتـائج  نحو االنجاز الدراسي ، وممـا یؤكـد دور الدافعومن ثماالفراد نحو التعلم 
اشارت الى ان ذوي الدافعیة العالیـة یمتـازون بمـدى انجـازاتهم ویتـصفون بخـصائص الطمـوح واالسـتقاللیة والتمتـع 
بانجــاز المهمــات التــي توكــل الــیهم ، و تؤكــد هــذه الدراســات ایــضا ان انتــاج االمــم مــرتبط بقــوة دافــع االنجــاز لــدى 

م واالســتذكار یــذكر العدیــد مــن البــاحثین بأنهمــا تــسیران فــي مواطنیهــا ، امــا عــن طبیعــة العالقــة بــین مهــارات الــتعل
خطــین متــوازیین والیــسبق احــدهما االخــر فــي تأثیرهــا علــى التحــصیل الدراســي ، ویــرى المهتمــین بمجــال الــتعلم 

ــیم أن تفــسیر االداء االكــادیمي بالدافعیــة فقــط أو بالمهــارات ا كمــا ان لدراســیة فقــط هــو موقــف یــدعو للــشك ،والتعل
عالقـــة  ارتباطیـــة متبادلـــة بـــین هـــذه  وهكـــذا بینمـــا توجـــد ،ي الدافعیـــةل نفـــسه یمكـــن أن یحـــدث تغیـــرات فـــالتحـــصی

   )١١٥ ، ١٩٩٥لورانس ، ( .دهما على االخرین یصعب تحدیدهالمتغیرات فإن تأثیر اح
                                                                             

  
  

   -: بحث الحالي في النقاط االتیة وتكمن اهمیة ال
  . تحتل مهارات التعلم واالستذكار أهمیة خاصة في العملیة التربویة  -١
 . اهمیة دافعیة التعلم في الحیاة الدراسیة إذ التعلم من دون الدوافع  -٢
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 لمعرفة مدى تـأثیرهم علـى مـا یكتـسبه طلبـة)   موقع السكن  وسنة الدراسیة الوالجنس ( دراسة متغیرات  -٣
 .  التربیة الریاضیة من مهارات التعلیمیة ومدى الدافعیة لدیهم 

  : مشكلة البحث  ٢- ١
       ان مــا یــدفع البــاحثین فــي مجــال التربیــة والتعلــیم لدراســة التحــصیل ومــشكالته واســباب انخفاضــه هــو ان 

لتـدني احثین معرفـة هـذا االتحصیل العملي والمعرفي یمثل المحصلة النهائیة للعملیة التربویة وحاول العدید من الب
ــة اكتــساب المعلومــات أو التحــصیل فــي مــستویات التحــصیل الدراســ ي ، لــذا بــذلت جهــود بحثیــة كثیــرة لــربط عملی

ـــذكاء والدافعیـــة ( الدراســـي بمتغیـــرات عدیـــدة منهـــا  ـــتعلم وال االتجـــاه نحـــو الدراســـة ،و ســـمات الشخـــصیة وانمـــاط ال
  ) .كار والقدرات العقلیة ، ومهارات التعلم واالستذ

وسائل التي تعمل ال بما اننا نعیش في عالم متغیر ومستمر فعلى المعنین في التربیة والتعلیم االعتماد على و    
 النشاط الذاتي لكي یتحول التعلم الصفي من أتالئم مع مبدت جملة وسائل التي او المتغیرات هعلى احتواء احد هذ

فعیـــة ااب تعلـــم المهـــارات والتـــي تمكـــنهم االســـتفادة ممـــا یتعلمـــون بدعملیــة تلقـــین والتلقـــي الـــى التـــدریب نحـــو اكتـــس
  .ومالحظة التطورات في قدرة الفرد المتعلم لجوانب عدیدة من شخصیته 

لكي تقوم المؤسسات التربویة والتعلیمیـة بوظائفهـا توجـب علیهـا التركیـز علـى الطالـب بوصـفه محـور اسـاس و    
ــة الــتعلم لتربیتــه علــى تمثیــل  المعرفــة وهــضمها واســتیعابها ثــم اســتعادتها واســتخدامها الحقــا فــي موقــف فــي عملی

  . وانماط وصیغ سلوكیة جدیدة 
  : لذا یمكن تلخیص مشكلة البحث الحالي في التساؤالت االتیة 

  ماهو الدور الذي تلعبه مهارات التعلم واالستذكار لدى طلبة التربیة الریاضیة في عملیة التعلم  •
التي تربط مهارات التعلم واالستذكار بدوافع التعلم لدى طلبة التربیـة الریاضـیة ماهي نوع العالقة  •

 .  اربیل –بجامعة صالح الدین 

  : أهداف البحث  ٣- ١
  :  یهدف البحث التعرف على 

ــة  -١ ــدى طلب ــتعلم ل ــتعلم واالســتذكار ودافعیــة ال ــة التربیــة الــسنة الدراســیةمهــارات ال  الثالثــة والرابعــة فــي كلی
   .اربیل–عة صالح الدین جام/ الریاضیة 

 . العالقة التي تربط مهارات التعلم واالستذكار بدافعیة التعلم لدى طلبة التربیة الریاضیة بشكل عام  -٢

العالقة التي تربط بین مهارات التعلم واالستذكار ودافعیـة الـتعلم لـدى طلبـة التربیـة الریاضـیة فـي ضـوء  -٣
 : المتغیرات االتیة 

  )  اناث ،ذكور ( الجنس   -أ 
 ) الثالثة والرابعة (  الدراسیة سنةال  -ب 

  )  خارج المدینة األقضیة والنواحي واألریاف ،داخل المدینة ( السكن   - ج 
  : فرض البحث  ٤- ١
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 ٤٩

وجـــود مـــستویات متفاوتـــة فـــي مهـــارات الـــتعلم واالســـتذكار ودافعیـــة الـــتعلم لـــدى طلبـــة التربیـــة الریاضـــیة  -١
   اربیل –بجامعة صالح الدین 

صائیة بـــین مهـــارات الـــتعلم واالســـتذكار ودافعیـــة الـــتعلم لـــدى طلبـــة التربیـــة  ذات داللـــة احـــةوجـــود عالقـــ -٢
 .الریاضیة بشكل عام 

( وجود عالقة ذات داللة احصائیة بـین مهـارات الـتعلم واالسـتذكار ودافعیـة الـتعلم فـي ضـوء المتغیـرات  -٣
  اربیل – لدى طلبة التربیة الریاضیة بجامعة صالح الدین)  السكن والمرحلة الدراسیة  والجنس

  : مجاالت البحث  ٥- ١
 الدراســـــــــــیة الثالثـــــــــــة والرابعــــــــــــة فـــــــــــي كلیـــــــــــة التربیــــــــــــة                              سنةطـــــــــــالب وطالبــــــــــــات الـــــــــــ:  المجـــــــــــال البـــــــــــشري *   

  . اربیل –جامعة صالح الدین / الریاضیة 
   ٢٠٠٧ / ٥ / ٢٧ ولغایة ٢٠٠٧/ ١١/٤ من ءابتدا: المجال الزماني *
  . اربیل –جامعة صالح الدین / لقاعات الدراسیة في كلیة التربیة الریاضیة ا:  المجال المكاني *
  

 : تحدید المصطلحات  ٦- ١

  :مهارات التعلم واالستذكار - ١
بأنهــــا تمثــــل انماطــــا ســــلوكیة خاصــــة یكتــــسبها الطالــــب خــــالل خبراتــــه ) ١٩٩٥(عرفهــــا الــــشرقاوي ″

  ) ١٦٥ :١٩٩٥الشرقاوي ،    ( ″المتراكمة في التحصیل واكتساب الخبرات 
  

  :  االجرائي التعریف
یعرفه الباحثان اجرائیا بأنها الممارسات السلوكیة التي یمارسـها طلبـة التربیـة الریاضـیة عنـد اسـتذكارهم وتعلمهـم و 

 المقیـاس المعـد لهــذا الطلبـة مـن خــالل اجـابتهم عـنللمـواد الدراسـیة ، وتقـاس اجرائیـا بالدرجـة التــي یحـصل علیهـا 
  . الغرض 

   : لمدافعیة التع- ٢
 تتمثـل فـي میـل الطلبـة نحـو ایجـاد انـشطة اكادیمیـة لـدیهم لتحقیـق ″بانهـا )    Brophy ،1988    (      عرفـه

   )    Brophy: 1988 p205  (″مكافئة تشبع حاجته الداخلیة 
   

م خـــالل بانهـــا الرغبـــات والحاجـــات التـــي تـــدفع طلبـــة التربیـــة الریاضـــیة الـــى الـــتعل:  اجرائیـــا      ویعرفـــه الباحثـــان
 خـالل اجـابتهم عـنالمواقف التعلیمیة التي یمرون بها ، وتقاس من خالل الدرجة التـي یحـصل علیهـا الطلبـة مـن 

    . فقرات المقیاس
     
    

  : الدراسات النظریة والدراسات السابقة  - ٢
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   الدراسات النظریة ١-٢     
     مهارات التعلم واالستذكار* 

اح في بناء الطلبة معرفیا وتهئیة عقولهم على نحو سـلیم هـو تمهیـد الطریـق لهـم       ان الطریق السلیم الى النج
ـــق جیـــدة لكیفیـــ ـــد اهـــباســـتخدام وســـائل وطرائ دافهم وســـبل تحقیقهـــا للحـــصول علـــى ة تنظـــیم وقـــتهم وادارتـــه وتحدی

اح فـي المعلومات السلیمة في أقل وقت وباقصر الطرق ، عن طریـق مهـارات الـتعلم واالسـتذكار التـي تحقـق النجـ
 وامــورهم همجمیــع اعمــالهم التــي یقبلــون علــى القیــام بهــا  لــیس فــي حیــاتهم الدراســیة فحــسب بــل فــي جمیــع مجــاالت

  .الحیاتیة 
   وهناك مجموعة من االلیات على المتعلم اتباعها عند ممارسة مهارات الـتعلم واالسـتذكار الكتـساب المعلومـات 

  : في العملیة التعلیمیة 
   . لهاللمادة الدراسیة والتحضیر ان یستعد الطالب *
  بالهدوء لیتاح للمدرس جوا هادئا لشرح المادة بشكل وافي  الطالبان یلتزم*

 شرود الذهني بعیدا عن الدرس الاالستماع الجید للمدرس وتركیز التفكیر فیما یقوله وتجنب *

 .اذا لم یستطع الطالب فهم جزء معین فالبد ان یستفسر عنه من المدرس *

 . الدرس ومناقشا ومتفاعال مع اسئلة المدرس  في اثناء بد ان یكون الطالب نشطا ومشاركاال*

 .تركیز الحواس جیدا اثناء استعمال الوسائل التعلیمیة عند الشرح *

یعاب الـدرس بـصورة تالحرص على حضور المحاضرة من بدایتها الى نهایتها  حتـى یـتمكن مـن اسـ*
 . متكاملة 

 فهو عامل اسـاس للفهـم ، ویـساعد ذلـك علـى تجنـب االرهـاق للدرسضور الیومي  االنتظام في الح*
  . الشدید في عملیة التعلم واالستذكار 

   : دافعیة التعلم*
 تبنى فكرة التمیز بین مصادر الدوافع اساسا في تفسیره لدافعیة التعلم  وهذه المـصادر قـد تكـون داخلیـة أو تكـون 

 بهـدف الوصـول الـى حالـة تـوازن معرفـي یعـده اساسـا لینطلـق منـه فـي سـعیه خارجیة ، وافترض ان یكون مـدفوعا
 .تكییفها ومـن ثـم فهمهـا للحصول على خبرات أو معارف تساعده في تمثیل الخبرات التي یواجهها  ویعمل على 

  ) ٦١ ،١٩٨٨الزیود واخرون ، ( 
هـدف الوصـول الـى معرفـة منظمـة یـسهل     ویفترض االتجاه المعرفي انـدفاع الطلبـة فـي مواقـف الـتعلم والخبـرة ب

اســتیعابها وفهمهــا ودمجهــا فــي البنــاء المعرفــي لــدیهم واســتخدامها فــي المواقــف والخبــرات الجدیــدة أي ان الطلبــة 
لمــشكلة یواجهونهــا أو اكتــشاف خبــرة أو معرفــة أو اي  صــورة یقیمــون الــتعلم بهــدف داخلــي یتمثــل عــادة امــا فــي

  )٢٣٤، ١٩٩٣قطامي ، ( . ي لدیهم شيء جدید أو تصویر بناء المعرف
                                                                            

   أي انهم یعزون الدوافع الى اسباب داخلیة یرتبط فیها الحـاز بالـدافع التعلیمـي لـدى المـتعلم ویكـون التعزیـز 
وهـذا النـوع مـن الـدوافع یـساعد علـى ان . بلـوغ االهـداف  دمتمثال في الرضا النتائج عـن النـشاط التعلیمـي وعنـ
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تكون النتاجات التعلیمیة قویة االثر لدى المتعلم ویـتم تـوفیر الـدافع الـداخلي مـن خـالل توظیـف االنـشطة التـي 
   ) ٦١ ، ١٩٨٨الزیود واخرون ،.   ( یزاولها المتعلمون في مجاالت اللعب واالكتشاف وفي تنظیم تعلمهم 

ا على جانب الكفایة أو الفعالیـة مـن اجـل الوصـول الـى حالـة التـوازن ویفتـرض ضویركز االتجاه المعرفي ای           
و مواقـــف یهـــدف او خبـــرات  ف او تجریـــب اشـــیاءاكتـــشاراد یـــدفعهم مـــیلهم االســـتطالعي الـــى ایـــضا ان االفـــ
   ) ٢٣٤ ،١٩٩٣قطامي ،  ( . االستماع بها 

لوك وتحریكــه باتجــاه االهــداف المنــشودة والــدوافع الداخلیــة هــي التــى كمــا تــستند علــى اســتثارة االهتمــام والــس
 الموضــوع ویقبــل علیــه دون  فــيبط بالهــدف وتنطلــق مــن داخلــه فیــشعر الفــرد بالرغبــة فــي االداء واالنهمــاكتتــر

  ) ٧ :١٩٩٣الدیب ، . ( االلتفاف الى العوامل او المعززات الخارجیة 
 الى النجاح او الفشل بوصفها توديبارات والقرارات والخطط واالهتمامات وم الدافعیة ایضا على االختق      وت

 : ١٩٩٣قطامي ، .     ( لدافعیة ا مهما في تحلیل مفاهیملذلك فأن توقعات النجاح والفشل تلعب دورا 
١٣١ (   

   الدراسات السابقة  ٢- ٢
   ) ٢٠٠٠( دراسة الخلیفي *
 من طالبات كلیة التربیة ة المعرفیة بالتحصیل الدراسي لدى عینعالقة مهارات التعلم واالستذكار والدافع ″ 

   "بجامعة قطر
   هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بین مهارات التعلم واالستذكار والدواافع المعرفي والتحصیل الدراسي ، 

  و، تخصصات العلمیة واالدبیة بكلیة التربیة بجامعة قطرالطالبة من  ) ٣٠٢( وتكونت العینة من 
طبقت الباحثة علیهن قائمة مهارات التعلم واالستذكار  من اعداد سلیمان خضري ، واختبار الدافع 

، وحصلت على المعدل االكادیمي للطالبات من ادارة القبول )حمدي الفرماوي (المعرفي من اعداد 
ة التخصصات  كانت هناك عالقة دالة موجبة بین التحصیل بالنسبة لعین ووالتسجیل بجامعة قطر ،

ق العمل هما المتغیران الوحیدان ئطرا االحصائیة ان معالجة المعلومات واالدبیة ، واوضحت التحلیالت
عینة الكلیة ،   في المعدل االكادیمي بالنسبة لن یسهما انمن بین مهارات التعلم االخرى اللذین یمكن

ت هي التي لها اسهام في المعدل  طرائق العمل ومعالجة المعلومات وتنظیم الوقبینما كانت مهارة
   ) ٨٢ ، ٢٠٠٠الخلیفي ، . ( االكادیمي بالنسبة لعینة التخصصات االدبیة 

  ) ١٩٩٣(  دراسة الشیخ وانور   *
  " مهارات التعلم واالستذكار وعالقتهما بدافعیة التعلم والتحصیل والذكاء     " 

علم واالستذكار وكل من التحصیل والذكاء و دافعیة    هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بین مهارات الت
طالبا من الصف الثاني من  ) ١٥٩(التعلم ، وطبقت على عینة من تالمیذ المرحلة االعدادیة قوامها  

المرحلة االعدادیة بمدینة الدوحة لقطر ، وتم تطبیق قائمة مهارات التعلم واالستذكار ومقیاس دافعیة 
توصلت الدراسة الى انه یوجد ارتباط دال بین مهارات التعلم . قلیة االولیة التعلم واختبار الرات الع

ة احصائیا في لال ذات دواالستذكار ومكونات الدافعیة للتعلم بالتحصیل االكادیمي ، كما وجدت فروق
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التحصیل بین مرتفعي ومنخفضي مهارات التعلم واالستذكار ، ووجد تأثیر دال للتفاعل بین مهارات 
.(  من تباین التحصیل االكادیمي  تقریبا% )٨٤(  واالستذكار والدافعیة والذكاء استطاعت تفسیر التعلم

   ) ١٢٥ ، ١٩٩٣الشیخ و انور ، 
  اجراءات البحث- ٣
  : منهج البحث- ٣

  . المنهج الوصفي باسلوب الدراسة االرتباطیة لمالئمته لطبیعة البحثاستخدم الباحثان    
  : مجتمع البحث وعینته٢- ٣

 اذ ،جامعة صالح الدین/لرابعة في كلیة التربیة الریاضیةاالسنة الدراسیة الثالثة وَ یتالف مجتمع البحث في طلبة       
ـــالبة وبواقع ) ١٥١( الثالثة السنة الدراسیةبلغ عدد طلبة   السنة الدراسیةطالبة، اما )٦٠( واطالب) ٩١(طالب وطــ

  . طالبا ) ٥٩(طالبا و) ٨٩(وطالبة وبواقع طالبا ) ١٤٨(بلغ عدد هم  قدفالرابعة 
 الثالثة السنة الدراسیةطالبة من ) ٤٠(طالبا و) ٥٠(    واختار الباحثان العینة بالطریقة العشوانیة البسیطة وبواقع 

  )١( الر ابعة وكما  هو مبین في الجدول رقم السنة الدراسیةطالبة من ) ٤٠( طالبا و) ٥٠(و
  

 )١ ( رقم الجدول

  واالجنس و السكنالسنة الدراسیةعینة البحث حسب بین ی

  السكن داخل المدینة          خارج المدینة         

  الجنس  ذكور  اناث  ذكور  اناث  المجموع
السنة الدراسیة           

  الثالثة 26 27 24 13 90
  الرابعة 28 25 22 15 90

  المجموع 54 52 46 28 180
  أداتا البحث٣- ٣

  ٠م استخدام مقیاسین في الدراسة الحالیة وسنتطرق الى كل اداة على حدة  لقد ت
  قائمة مهارات التعلم واالستذكار*

لغرض قیاس مهارات التعلم واالستذكار لجأ الباحثان الى استخدام اداة جاهزة وهي عبارة عن قائمة مهارات 
  ٠)١٩٩٣ ()الرحیمانور ریاض عبد(  و) سلیمان الخضري(كار المعدة منذالتعلم واالست

  ٠الباحث على هذه االداة النها تتناسب مع الدراسة الحالیة اعتمد وقد
بعدا اوعبارة تتعلق بأهم الممارسات او االسالیب السلوكیة التي یمارسها  الطلبة ) ١١٢(اذ تتكون هذ القائمة من

السلوك على سلم متدرج من والمطلوب من الطالب أن یحدد درجة قیامه بهذا ، هم وتعلمهم  استذكارفيعادة 
  -:خمس مستویات
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الافعل ذلك (،وأبدا)في قلیل من االوقات( نادرا٠)في بعض االوقات(،أحیانا) في معظم االوقات(دائما،غالبا((
أي ان بعض البنود تعبر ٠ موجبا وبعضها االخرسالبا هاوقد روعي في صیاغة العبارات أن یكون بعض)) أبدا

  ٠ االخر الیساعد على ذلك بل یعوقهو التعلم واالستذكار،علىكیة تساعد عن ممارسات او اسالیب سلو
بعدا أو مهارة تشكل بمجموعها الدرجة الكلیة،وهذه االبعاد ) ١٤(درجة فرعیة ،تعبر عن ) ١٤(وتعطي القائمة 

  -:هي
   التركیز واالنتباه-* تنظیم الوقت             -.     * الدافعیة وتحمل المسؤلیة -*
   استخدام وسائل معینة-* انتقاء االفكاراالساسیة   -*المعلومات    ) تجهیز(عالجة  م- *
  استراتیجیات االختبار- * المراجعة واالختبار الذاتي                       -*

  البحث المثابر عن المعرفة-* وضع العالمات في الكتاب وتدوین المالحظات         -*

  ٠ طرق العمل-* تجنب التأخیر   - * التنظیم واالهتمام    - *مة مه االنتباه للنقاط ال-*
   الصدق الظاهري لقائمة مهارات التعلم واالستذكار*
 ولغرض الحصول) ١٩٩٠،١١٨: داؤد وانور حسین" (س لظاهرة التي وضع المقیاس لهای یقيلذا االختبار"هو 

لمختصین في ا فقرات القائمة على لجنة من الصدق فقد اعتمد الباحثان على الصدق الظاهري وذلك بعرضعلى 
 رأیهم في كل فقرة تتعلق بمهارات التعلم  انمجال طرائق التدریس والتعلم الحركي وعلم النفس واالختیارات  البد

 وقد كانت كل فقرة صالحة عند حصولها على النسبة اتفاق ٠ستذكار ومدى مال ئمتها لمستوى عینة البحث االو
فقرة بعد اجراء تعدیل على بعض الفقرات ) ١١٢(ك تم اعتماد على جمیع الفقرات القائمة فاكثر ولذل%) ٨٠(

  ٠بحسب اتفاق أراء المحكمین
  . ثبات قائمة مهارات التعلم واالستذكار*

یة من ئ، اذ تم اختبار عینة عشوا) معامل االستقرار(استخرج الباحثان ثبات القائمة باستخدام طریقة اعادة االختبار 
طالبا وطالبة وتم ) ١٦( تَألفت العینة مناذ الثالثة و الرابعة لغرض اجراء الثبات علیهما سنة الدراسیةة الطلب

،وقد بلغ معامل )٢٩/٤/٢٠٠٧(واما التطبیق الثاني للقائمة فكان بتاریخ ) ٢٠/٤/٢٠٠٧(التطبیق االول بتاریخ 
  )١٢٠، ١٩٨٩:ةسمار(.  النسبة جیدة في حساب الثباتهوتعد هذ%) ٨٧(االرتباط

 :  طریقة تصحیح قائمة مهارات التعلم واالستذكار*
 القائمة تتم على مقیاس متدرج من خمس فئات ، وعند تصحیح االستجابات  بالنسبة للعبارات عنان االجابة 

  -:َالموهبة تعطى الدرجات كما یاتي 
  .درجة) ١(، درجتان) ٢(نادرا، درجات) ٣(درجات ، احیانا) ٤(درجات ،غالبا) ٥(دائما
  ٠بالنسبة للعبارات السالبة فیتم تقدیر الدرجات بشكل عكسي أما

 ومجموع ٠فنحصل على درجة لكل مهارات االربع عشرة) مهارة(ثم تجمع درجات العبارات الخاصة بكل مجال 
 ٠درجات المهارات تعطینا الدرجة الكلیة

     مقیاس دافعیة التعلم*
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عبارة،البعض من )١٥( واشتمل المقیاس على ))٢٠٠١(الدكتور رزق (اعداد تم اعتماد مقیاس دافعیة التعلم من 
  ٠ الجامعاتالبهذه الفقرات إیجابیة والبعض االخر سلبیة وقد اعد هذا المقیاس خصیص لط

   الصدق الظاهري للمقیاس*
 ٠)١٩٩٣:٣٧٠عودة،(ویتم التوصل الیه من خالل حكم مختص على درجة قیاس االختبار للسمة المقاسة 

وعرض المقیاس على مجموعة  من الخبراء في مجال علم النفس وطرائق التدریس والتعلم الحركي واالختبارات 
  ٠وذلك آلبداء ارائهم في مدى صالحیة االداة على عینة البحث* 

فقرة مع ) ١٥(فأكثر كمؤشر  لقبول الفقرة وقد قبلت جمیع  فقرات المقیاس البالغة %) ٨٠(حثان نسبةاالبواتخذ 
إجراء تغییر لبعض المصطلحات التي وردت في المقیاس  من اجل ان تالئم عینة البحث حسب اتفاق اراء 

  ٠المحكمین 
  :  ثبات المقیاس*

 حیث تم تطبق االول بتاریخ ٠لغرض التأكد من ثبات المقیاس) معامل االستقرار(استخدم الباحثان طریقةاالعادة 
 ثم تم حساب معامل االرتباط مابین االختبار الول واالختبار ٢٨/٤/٢٠٠٧(واعید تطبیقه بتاریخ ١٩/٤/٢٠٠٧

  ٠)١٢٠، ١٩٨٩: سمارة(وتعد هذه النسبة جیدة في حساب الثبات %) ٨٣(الثاني فبلغ 
رابعةومن خارج عینة الثالثة والالدراسیتین  لسنتینطالبا وطالبة من ا) ١٥(وطبق المقیاس على عینة تكونت من

  ٠ةالبحث الرئیس
  : تصحیح المقیاس طریقة*

  -:نظام متدرج من ثالثة مستویات اعطي فیها للفقرات االیجابة درجات و كاالتيلقد تم تصحیح المقیاس على 
  ٠درجة في حین اعطي للفقرات السلبیة بالتسلسل العكس) ١( ،ابدادرجتان) ٢(درجات ، احیانا) ٣(دائما

صل على الدرجة الكلیة للمقیاس ، ویتراوح مدى وبحساب  مجموع الدرجات للفقرات االیجابیة والسلبیة نح
  ٠درجة) ٤٥-١٥(الدرجات للمقیاس مابین 

...........................................................................................................  
   تعلم الحركي     د محمد خضراسمر                                 ٠١* 
   مناهج وطرائق التدریس                           سراج         ابراهیم ال فواد . د٠١
   طرائق تدریس                         البنا             محمد داؤدلیث.  د٠١
   طرائق تدریس                                        عبداهللاطالل نجم.  د٠١
  
  
   الوسائل االحصائیة٤- ٣
   الوسط الحسابي-١
   االنحراف المعیاري-٢
  )١٩٨٦،٦٦ظاهر، ( الوسط الموزون                                -٣
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  )١٩٧٧،١١٥البیاتي وزكریا،( االختبار التائي لعینة واحد،         -٤
  )٢٠٠٠،١٥٩نقیر واخران،( معامل ارتباط بیرسون                     -٥
   : عرض ومناقشة النتائج - ٤
  .  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة االولى ١- ٤

ا من اجابات افراد عینة باحثان بتحلیل البیانات التي حصل علیهل التحقق من فرضیة البحث االولى قام الألج
وعولجت البیانات احصائیا باستخدام الوسط . البحث على مقیاس مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم 

حد االدنى واالعلى للدرجات ، ومن الس فضال عن یاي واالنحراف المعیاري لكل مجال من مجاالت المقالحساب
ثم حسب الوسط الموزون للفقرات وذلك لعدم تساوي الفقرات في المجاالت المتضمنة في مقیاس مهارات التعلم 

م االختبار الثاني لعینة واحدة م استخداتواالستذكار وذلك الجل ترتیبها وفق درجة ممارستها من الطلبة ، و
  : لمعالجة البیانات الخاصة بمقیاس دافعیة  التعلم وكما یأتي 

   )٢ ( رقمالجدول 
  یبین مؤشرات االحصائیة الوصفیة لمهارات التعلم واالستذكار لدى افراد عینة البحث 

  المهارة  ت
أدنى 
  درجة

أعلى 
  درجة

  س
   ع±  متحقق

س 
  الفرض

س 
  الرتبة  الموزون

  ١  ٤.٢٣  ١٨  ٣.٧١  ٢٤.٣٣  ٣١  ٩  نتباه للنقاط المهمة اال .١
  ٢  ٤.٢٠  ١٥  ٣.٣٣  ١٨.٩٨  ٢٦  ٦  التركیز واالنتباه  .٢
  ٣  ٤.١١  ٢٤  ٤.٢٥  ٣٠.٨٥  ٣٩  ٩  معالجة المعلومات  .٣
  ٤  ٤.٠٣  ٢١  ٥.٣١  ٢٨.١١  ٣٦  ١٢  استخدام وسائل معینة  .٤

٥. 
وضع العالمات في الكتاب 

  ٥  ٣.٨٣  ١٢  ٣.٣٣  ١٥.٠٦  ٢١  ٦  وتدوین المالحظات 

  ٦  ٣.٧٢  ٢١  ٤.٠١  ٢٥.٥٣  ٣٥  ١٢  المراجعة واالختبار الذاتي  .٦
  ٧  ٣.٥٢  ٣٠  ٥.٢٨  ٣٥.٨١  ٤٩  ٢٠  الدافعیة  .٧
  ٨  ٣.٥٠  ٢١  ٣.٨٢  ٢٦.١١  ٣٤  ١٣  تنظیم الوقت  .٨
  ٩  ٣.٤٦  ١٥  ٤.٢٢  ١٨.١٣  ٢٥  ٨  التنظیم واالهتمام  .٩
  ١٠  ٣.٤٤  ٢٤  ٤.٣٠  ٢٧.٦٣  ٣٩  ١٢  البحث المثابر عن المعرفة .١٠
  ١١  ٣.٤٤  ٣٣  ٧.٦٣  ٣٤.٤٠  ٥٤  ١٣  ر تجنب التأخی.١١
  ١٢  ٣.١٨  ٤٥  ٨.٥٢  ٤٩.٠٢  ٧٤  ١٤  استراتیجیات االختبار .١٢
  ١٣  ٣.١٤  ٤٨  ٨.٤٥  ٥٠.٣٣  ٧٠  ٢٢  طرق العمل .١٣
  ١٤  ٣.٠٩  ٩٠  ٢.٦٢  ٩.٦٢  ١٥  ٣  انتقاء االفكار االساسیة .١٤

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٥٦

السـتذكار لـدى افـراد عینـة البحـث ان هناك تفاوت في مستوى مجاالت مقیاس مهارات التعلم وا) ٢( رقم من الجدول بینیت
 ویتــضح ان مــستوى افــراد عینــة البحــث كــان افــضل فــي مجــاالت االنتبــاه للنقــاط المهمــة ثــم مجــال التركیــز واالنتبــاه اذ ، 

 استخدام وسائل معینة ، وضع العالمات في الكتاب وتدوین المعلومات ، المراجعة واالختبار الذاتي ومعالجة المعلومات 
 مـن الجـدول ان نـصف االدنـى مـن الترتیـب التنـازلي لمهـارات الـتعلم واالسـتذكار هـي مهـارات تنظـیم بین كما یت، الدافعیة 

الوقت ، التنظیم واالهتمام ، البحث المثابر عن المعرفة ، تجنب التـأخیر ، اسـتراتیجیات االختبـار ، طـرق العمـل ، انتقـاء 
  . االفكار 

فـي ترتیــب مهـارات الـتعلم واالســتذكار ، فقـد اشـارت النتــائج ) ٢٠٠٠(  الخلیفـي   و تختلـف هـذه النتیجــة مـع نتـائج دراســة
دراسة الخلیفي الى ان مهارة طرائق العمل تحتل المرتبة االولى ثـم اسـتراتیجیات االختبـار ، وتجنـب التـأخیر ، والدافعیـة ، 

 التربیة الریاضیة في جامعة ى طلبة كلیةاب المراحل االخیرة لدواحتلت مهارات التنظیم واالهتمام ووضع عالمات في الكت
  . قطر 

ال عن اختالف نظم االمتحانات ، ینات واختالف خبراتهم المعرفیة فضویعزو الباحثان سبب ذلك االختالف الى تباین الع
  . جامعة صالح الدین / كما ان عینة البحث الحالي هم من طلبة كلیة التربیة الریاضیة 

    
  )٣ (  رقمالجدول                                        

  لداللة الفرق بین متوسط المتحقق والمتوسط الفرضي لمقیاس دافعیة التعلم) ت(یبین نتائج االختبار التائي 
   المحتسبة   T  س فرضي    ع ±  س المتحقق  العدد  المتغیر

  ٩.٨٩  ٣٠  ٨.٦٦  ٣٦.٣٩  ١٨٠  دافعیة التعلم
   ١.٩٦) = ٠.٠٥(ومستوى داللة  ) ١٧٩(  درجة حریةالجدولیة امام)  ت( قیمة         

  
وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین متوســـط المتحقـــق والمتوســـط الفرضـــي ) ٣ ( رقـــم مـــن الجـــدولبـــینیت     

   .  الطلبة من افراد عینة البحث عال مستوى الدافعیة لدىبأنولمصلحة المتوسط المتحقق ، علیه یمكن القول 
یجة بأن دافعیة التعلم مـرتبط بالعدیـد مـن المتغیـرات منهـا العمـر وتأكیـد الـذات والبحـث عـن ویمكن تفسیر هذه النت

الهویـــة وكـــل ذلـــك مـــن شـــأنه یرفـــع مـــستوى دافعیـــة الـــتعلم لـــدى افـــراد عینـــة البحـــث ، إذ یـــرى المـــتعلم أن النجـــاح 
عینـة البحـث حاجـات والحصول علـى الـدرجات العالیـة هـو جـزء مـن تأكیـد ذاتـه وهویتـه فـضال عـن ان لـدى افـراد 

تمثــل مــصادر داخلیــة للدافعیــة فــي الــتعلم مثــل الحاجــة الــى تقــدیر الــذات والنجــاح واالنجــاز والحاجــة الــى الهویــة 
   ) ١٣٥ ، ١٩٨٩: قطامي . ( واالى االمن واالنتماء 

  
  مـع الواحـدة لم فـي المرحلـة   كما ترتبط دوافع المتعلم بوجوده مع اخرین في العمر نفسه ،لذلك فـأن وجـود المـتع

  .  في المرحلة العمریة نفسها یمكن ان یشكل حالة للتنافس تعمل على زیادة الدافعیة عند الفرد اقرانه
  :  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة ٢- ٤
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عـة لغرض التحقـق مـن الفرضـیة الثانیـة تـم معالجـة البیانـات باسـتخدام معامـل االرتبـاط بیرسـون للتعـرف علـى طبی
 مجـاالت المقیــاس لمهــارات الـتعلم واالســتذكار وبــین مــندرجات التــي حــصل علیهـا فــي كــل  مهـارة الـالعالقـة بــین 

  یبین ذلك) ٤( رقم درجاتهم على مقیاس دافعیة التعلم بشكل عام ، والجدول 
  )٤ ( رقمالجدول

  الرتباط بین مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم بشكل عام یبینا
  المحتسبة )   ر   (      مهارة   ال  ت
  *٠.٢٩  تنظیم الوقت    .١
  *٠.١٧  التركیز واالنتباه    .٢
  *٠.٣٦  الدافعیة    .٣
  ٠.٠٦-   استخدام وسائل معینة    .٤
  ٠.٠١٢  معالجة المعلومات    .٥
  *٠.٤٥  نتقاء االفكار االساسیة أ   .٦
  ٠.٠٨  استراتیجیات االختبار    .٧
  ٠.١٠٧  المراجعة واالختبار الذاتي   .٨
عالمات في الكتاب وتدوین وضع ال   .٩

  المالحظات 
٠.١٤١  

  *٠.١٨  االنتباه للنقاط المهمة  .١٠
  ٠.٠٦٩  البحث المثابر عن المعرفة  .١١
  ٠.٠٤٥  طرق العمل .١٢
  *٠.٢١  التنظیم واالهتمام  .١٣
  ٠.٠٥٠  تجنب التأخیر .١٤

  ٠.١٣٨) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ١٧٩(الجدولیة امام درجة حریة ) ر( قیمة  •
  : مایأتي ) ٤(رقمل  من الجدوبینیت

 التركیـز واالنتبـاه وتنظـیم الوقـت  ( تذكار بین مهـارات الـتعلم واالسـلة معنویةال دذات ایجابیة ظهور عالقة -١
وبــین دافعیــة الــتعلم )  التنظــیم واالهتمــام و االنتبــاه للنقــاط المهمــة و انتقــاء االفكــار االساســیة و الدافعیــة و

 .رابعة بشكل عام  الثالثة والسنة الدراسیةلدى طلبة ال

قیـة المهـارات فـي مجـاالت مقیـاس مهـارات الــتعلم د عالقـة ذات داللـة احـصائیة بــین بتبـین ایـضا عـدم وجـو -٢
 .  الثالثة والرابعة بشكل عام لسنتین الدراسیتینواالستذكار وبین دافعیة التعلم لدى طلبة التربیة الریاضیة ل

ب مباشـرة فـي انجـاز مهـام عملیـة الـتعلم المطلـوب تحقیقهـا ا تص ممارسة المهارات الست المشار الیه   أن  
 تـــشعره بأقترابـــه مـــن الهـــدف واســـتمرار هـــذه ول ایـــضا ان ممارســـة للمهـــارات الـــستویمكـــن القـــ. مـــن الطالـــب 
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التعلــم ( لتحقیــق الهــدف المطلــوب ممــا یعــزز هــذا التفــسیر مقولــة وتطلعــه الممارســات تقتــرن بحمــاس المــتعلم 
  . عیة والتنظیم واالنتباه وانتقاء االفكار تصب مباشرة في تعلم الفرد فالداف) بدون دافعیة 

  ذلـك    ویرى الباحثان عدم وجود عالقة ارتباطیة بین معظم المهارات احصائیا مع دافعیة الـتعلم ربمـا یعـود
سـلبي  الطالـب  بـشكل ه علـىدورب ینعكس لتلقین والذيب ا التعلم تعتمد في معظمها على اسلوالى ان برنامج

 المعلومـات لفتـرة صـغیرة ویـضمن فیهـا قصاء ویكون تفكیره مبرمجا علـى حفـظ ممارسة البحث واالستالفتقاره 
الحــصول علــى درجــات یتخطــى بهــا مراحــل دراســته ، ولكنــه غیــر قــادر علــى التحلیــل واالستكــشاف واالبتكــار 

  . والنقد 
   :  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة٣-٤

الجل التحقق من الفرضیة تطلب االمر تقسیم البیانات تبعا لكل متغیر ومن ثم حساب معامالت االرتباط    
  : باستخدام معامل ارتباط بیرسون وعلى النحو االتي 

نالحظ عالقة االرتباط التي ظهرت ) ٥(من خالل الجدول رقم )  اناث –ذكور (  متغیر الجنس ١- ٣-٤
   : مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم في ضوء متغیر الجنس وكما یأتيمن خالل تحلیل البیانات بین

  
  )٥(رقم الجدول 

  یبن معامالت االرتباط بین مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم في ضوء متغیر الجنس
  ر المحتسبة*   الجنس  مجال المهارة  ت

  ٠.١٣٣  ذكور 
  تنظیم الوقت  -١

  ٠.٤٧*  اناث 
  ز واالنتباهالتركی -٢  ٠.١٦  ذكور 
  ٠.٠٩  اناث 
  الدافعیة  -٣  ٠.٠٥  ذكور 
  ٠.٣٢*  اناث 
  استخدام وسائل معینة  -٤  ٠.١٠٨  ذكور 
  ٠.٢٠٢  اناث 
  معالجة المعلومات  -٥  ٠.٠٣٣-   ذكور 
  ٠.١٧٠-   اناث 
  االنتقاء االفكار االساسیة -٦   * ٠.٢٤  -   ذكور 
   * ٠.٢٩  اناث 
  ار استراتیجیات االختب -٧  ٠.٠٣  ذكور 
   * ٠.٤٢  اناث 

  ٠.١٧  ذكور   المراجعة واالختبار الذاتي -٨
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  ٠.٠٩٢ -   اناث 
 -٩  ٠.١١١  ذكور 

وضع العالمات في الكتاب وتدوین 
  ٠.١٩٠  اناث   المالحظات

  ٠.٠٦٦  ذكور 
  االنتباه للنقاط المهمة - ١٠

   * ٠.٥٢  اناث 
  البحث المثابر عن المعرفة  - ١١  ٠.٠٨١  ذكور 

  ٠.٠٦٤  اث ان
  طرق العمل  - ١٢   *٠.٦٩  ذكور 
  ٠.٦٩  اناث 
  التنظیم واالهتمام  - ١٣  ٠.٠٥١  ذكور 
   * ٠.٠٤٨  اناث 
  تجنب التأخیر  - ١٤  ٠.٠٩٥  ذكور 
   *٠.٠٤٢  اناث 

  ٠.١٩٥) = ٠.٠٥(للذكور ومستوى داللة ) ٩٨(جدولیة امام درجة حریة ال) ر( قیمة *
  ٠.٢١٧) = ٠.٠٥(لالناث ومستوى داللة   ) ٧٨( ة جدولیة امام درجة حریال) ر( قیمة * 

  :الى مایأتي ) ٥ (  رقمتشیر النتائج المعروضة في الجدول
انتقاء االفكـار االساسـیة ، وطـرق العمـل (  بین مهارات  احصائیة ذات داللة هور عالقة ایجابیةظ*
هـــارات لـــدى الـــذكور  لبقیـــة المئیة احـــصاذات داللـــةولـــم تظهـــر عالقـــات . لـــدى الـــذكور ودافعیـــتهم ) 

  . بدافعیتهم نحو التعلم 
تنظیم الوقـت ، والدافعیـة ،وانتقـاء االفكـار ( بین مهارات ذات داللة احصائیة ظهور عالقة ایجابیة *

تنظـیم واالهتمـام ،و الاالساسیة ، واستراتیجات االختبار ، واالنتباه للنقـاط المهمـة ، وطـرق العمـل ، و
لبقیــة ذات داللــة احــصائیة افعیتهن  ، فــي حــین لــم تظهــر عالقــات لــدى االنــاث بــد) تجنــب التــأخیر 

 .المهارات لدى االناث بدافعیتهن نحو التعلم 

     وتـــشیر هـــذه النتـــائج الـــى ان متغیـــر الجـــنس یـــؤثر فـــي طبیعـــة العالقـــة بـــین مهـــارات الـــتعلم واالســـتذكار 
 الطالبـة البقـاء فـي البیـت بعـد الـدوام ودافعیة التعلم ویمكن تفسیر ذلك الى ان الواقع االجتمـاعي یفـرض علـى

ــة بالطالــب ، وهــذ متابعــة دروســها خــالل الوقــت الطویــل الــذي   االمــر یــضطرها الــى ان تنــصرف الــىامقارن
تقضیه في المنـزل ، بینمـا یقـضي الطالـب سـاعات طویلـة خـارج المنـزل ویخـصص وقـت اقـل للدراسـة موزنـة 

وفــضال عــن العوامــل  االجتماعیــة فــأن بنــاء . ذه المهــارات بالطالبــة ، ممــا التتــاح لــه فرصــة لممارســة مثــل هــ
یفة الثبات ذاتها وحمایة مستقبلها ، بینما ظشخصیته للفتاة تجعلها تسعى للحصول على الشهادة  ومن ثم الو

   عمل خارج الشهادة والوظیفة لتحقیق مردود مادي افضل ،  علىاغلب الذكور یتطلعون للحصول

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٦٠

التي اشارت الى ان هناك اثرا ذا داللة ) ١٩٩٣(استه ر ماتوصل الیه قطامي في د  وتنسجم هذه النتیجة مع
   ) ٢٣٣، ١٩٩٣: قطامي . ( احصائیة لمتغیر الجنس في الدافعیة للتعلم لدى طلبة الصف العاشر  

   ) ة الرابع– ةالثالث(  الدراسیة السنة متغیر*
  )٦ ( رقملالجدو                                              

  یبین معامالت االرتباط بین مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم في ضوء متغیر المرحلة الدراسیة
  ر  المحتسبة  المرحلة   مجال المهارة  ت

  ٠.١٤٧  ثالث
  تنظیم الوقت  -١

   *٠.١٣٣  رابع
  التركیز واالنتباه -٢  ٠.٠٣٣  ثالث
  ٠.٠٢٦  رابع
  الدافعیة  -٣  ٠.١٨٨ -   ثالث
   *٠.٤٢٥  رابع
  استخدام وسائل معینة  -٤  ٠.٠٠٩  ثالث
  ٠.٠٩٥  رابع
  معالجة المعلومات  -٥  ٠.١٣١  ثالث
  ٠.٠١٧ -   رابع
  نتقاء االفكار االساسیةأ -٦  ٠.٠٨٢  ثالث
   *٠.٢٥٠  رابع
  استراتیجیات االختبار  -٧  ٠.١٤٧ -   ثالث
  ٠.٠٥١  رابع
  ٠.١٨٨  ثالث

  المراجعة واالختبار الذاتي -٨
  ٠.١٩٠  ابعر

 -٩  ٠.٠٥٨  ثالث
وضع العالمات في الكتاب وتدوین 

  ٠.١٣٥  رابع  المالحظات
  االنتباه للنقاط المهمة - ١٠  ٠.٠٢٩ -   ثالث
   * ٠.٢٤٤  رابع
  ٠.١٩٣  ثالث

  البحث المثابر عن المعرفة  - ١١
  ٠.١١١  رابع
  طرق العمل  - ١٢  ٠.٠٠٢  ثالث
  ٠.٠٠٧-    رابع

  ٠.١١١  ثالث  التنظیم واالهتمام  - ١٣
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  ٠.٠٦١  رابع
  تجنب التأخیر  - ١٤  ٠.٠٨٩  ثالث
   *٠.٣٥٠  رابع

  ٠.٢٠٥ = )٠.٠٥(ومستوى داللة ) ٨٨(الجدولیة امام درجة حریة ) ر ( قیمة *
  مایأتي ) ٦ ( رقم من الجدولبینیت

 انتقـاء االفكـار و الدافعیـة  وتنظـیم الوقـت( بـین مهـارات ذات داللة احـصائیة وجود عالقة ایجابیة *
 الرابعــة بدافعیـــة سنة الدراســیةلــدى طلبــة الــ)   تجنــب التــأخیر ومــة مه االنتبــاه للنقــاط الوســیة االسا

  .تعلمهم ، في حین لم تظهر عالقات دالة احصائیة لبقیة المهارات بدافعیة تعلمهم 
لثــة  الثاسنة الدراســیةلــبــین مهــارات الــتعلم واالســتذكار لــدى طلبــة اذات داللــة احــصائیة لــم تظهــر أي عالقــة *

 یعزو الباحثان سـبب ذلـك الـى ان تغیـر البرنـامج الدراسـي وتغیـر طرائـق التـدریس المتبعـة و، بدافعیة تعلمهم 
 الرابعـة الـسنة الدراسـیةفي اكتساب الـتعلم تلعـب دورا كبیـرا فـي التـأثیر علـى الممارسـات والمهـارات لـدى طلبـة 

 مالرابعـة مـن تخـرجه الـسنة الدراسـیة اقتـراب  طلبـةان فـال عـن ذلـك السنة الدراسیة الثالثـة ، فـضمقارنة بطلبة 
 ویسعى لممارسـة م من الهدف ، وهذا االمر یزید من دافعیتهموالحصول على شهادة البكلوریوس یعني اقترابه

   الوصول الى الهدف   في ممهارات التي تساعدهال
  )  خارج المدینة –داخل المدینة (  متغیر موقع السكن *

  )٧( رقم الجدول 
  بین معامالت االرتباط بین مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم في ضوء متغیر السكن ی

  ر  المحتسبة  السكن    مجال المهارة  ت
  تنظیم الوقت  -١   * ٠.٢٥١  داخلي 
  ٠.١٣٣  خارجي 
  التركیز واالنتباه -٢  ٠.٠٤٤  داخلي 
  ٠.٢٠٢  خارجي 
  الدافعیة  -٣  ٠.٠١١  داخلي 
  ٠.١٦٦  خارجي 
  استخدام وسائل معینة  -٤   *٠.٠٣٥  داخلي 
  ٠.١٤٠  خارجي 
  ٠.٠٠٥  داخلي 

  معالجة المعلومات  -٥
  ٠.٠٩٣  خارجي 
  نتقاء االفكار االساسیةأ -٦  ٠.١٣٥ -   داخلي 
  ٠.٠٨١  خارجي 

  ٠.١١١  داخلي   استراتیجیات االختبار  -٧
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   *٠.٠٦٦  خارجي 
  المراجعة واالختبار الذاتي -٨  ٠.٠٥٨  داخلي 
  ٠.٠٤١  خارجي 
  ٠.٩٨  داخلي 

٩- 
وضع العالمات في الكتاب 

   *٠.٢٣٠  خارجي   وتدوین المالحظات
  االنتباه للنقاط المهمة - ١٠  ٠.٠٨٣ -   داخلي 
  ٠.٠٢٥  خارجي 
  البحث المثابر عن المعرفة  - ١١  ٠.٠٠٣  داخلي 
  ٠.٠٥١  خارجي 
  طرق العمل  - ١٢   *٠.٣٦  داخلي 
  ٠.٠٢٩  خارجي 
  االهتمام التنظیم و - ١٣   * ٠.٤٢  داخلي 
  ٠.١٩٨  خارجي 
  تجنب التأخیر  - ١٤  * ٠.٢٨  داخلي 
   ٠.٠٩ -   خارجي 

  ٠.١٩٥=   )٠.٠٥(للداخلي ومستوى داللة )٩٦(الجدولیة امام درجة حریة ) ر ( قیمة *
  ٠.٢١٧=   )٠.٠٥(للخارجي ومستوى داللة )٨٠(الجدولیة امام درجة حریة ) ر ( قیمة *

  : مایأتي ) ٧( رقمدول  من الجبینیت
 و اسـتخدام وسـائل معینـة وتنظـیم الوقـت (  بـین مهـارات ة احـصائی ذات داللةوجود عالقة ایجابیة*

لطلبـة الـسكن داخـل المدینـة بـدوافع الـتعلم ، فـي )  تجنب التــأخیر و التنظیم واالهتمام وطرق العمل 
  . لمهم حین لم تظهر بقیة المهارات عالقات دالة احصائیا بدوافع تع

وضــع عالمــات فــي الكتــاب وتــدوین المالحظــات  (  بــین مهــارات ذات داللــة احــصائیةوجــود عالقــة ایجابیــة *
یــة المهــارات أیــة عالقــات دالــة لمدینــة ن فــي حــین لــم تظهــر فــي بقبــدوافع تعلــم الطلبــة ذات الــسكن خــارج ا

الجتماعیـة فـي المدینـة وماتتـضمنه  یعزو الباحثان سبب ذلك الى عامـل التنـشئة او ،احصائیا بدوافع تعلمهم 
تنشئة من تشجیع ودفع الطالب الى المزید من الدراسة والتحصیل وموازنة بالطالب الذي یعیش خارج المدینـة 

 عــدد الطلبــة الــذین یمیلــون الــى التنــافس والتــزاحم للنجــاح ة، فــضال عــن ذلــك وجــود جــو تنافــسي بــسبب كثــر
دام مهـارات للدراســة تفیـدهم فــي تحقیـق  الــتعلم او التحـصیل افــضل والتفـوق ممـا تزیــد مـن دافعیــتهم الـى اســتخ

  . بطلبة السكن الخارجي قارنةم
  :  االستنتاجات والتوصیات والمقترحات -٥ 
    االستنتاجات١-٥
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االنتبــاه ( الثالثـة والرابعـة فــي التربیـة الریاضــیة لـدیهم مهـارات الــتعلم واالسـتذكار الدراســیتین تین سن ان طلبـة الـ-١
طـرق العمـل ، واالنتقـاء االفكـار ( وافتقـارهم الـى مهـارات ) نقاط المهمة ، التركیز واالنتباه ، معالجة المعلومات لل

  ) .االساسیة 
  ربیة الریاضیة كانت بدرجة عالیة  الثالثة والرابعة في التالسنتین الدراسیتین ان دافعیة التعلم لدى طلبة -٢
ــتعلم  الدراســیتینالــسنتین تــرتبط الدافعیــة لــدى طلبــة -٣  الثالثــة والرابعــة فــي التربیــة الریاضــة بعــدد مــن مهــارات ال

  .واالستذكار 
  ) ذكور وأناث( أن طبیعة العالقة بین مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم تتأثر بطبیعة الجنس -٤
ــتعلم واالســتذكار بدافعیــلــسنة تــؤثر ا-٥ ــین مهــارات ال ــة التربیــة  الدراســیة  فــي طبیعــة العالقــة ب ــدى طلب ــتعلم ل ة ال

  .الریاضیة 
 فــأن موقــع مــن ثــم ان بیئــة الطالــب التــي یعــیش فیهــا تــؤثر فــي مهــارات الــتعلم واالســتذكار ودافعیــة تعلمــه و-٦

  .تحدد العالقة بین مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم ) داخل وخارج المدینة(السكن
  :  التوصیات والمقترحات ٢-٥
  .یة الریاضیة بتنیمة مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم لدى طلبتهم بتمام تدریسي التر ضرورة اه-١
ــة الریاضــیة مــن خــالل دراســة منــاهج -٢ ــتعلم لــدى الطلبــة فــي التربی ــة ال  المحافظــة علــى المــستوى العــالي لدافعی

  . ل مشكالتهم المقررة وربطها باسالیب جدیدة تعلیمیة لتدفع الطلبة الى تنمیة تفكیرهم وح
  . اثناء التدریس  في تدعیم مهارات التعلم واالستذكار التي ارتبطت مع الدافعیة لدى طلبة التربیة الریاضیة-٣
  . ٕ ضرورة تطویر والمام التدریسین فیما یتعلق بمهارات التعلم واالستذكار من خالل دورات تطویریة -٤
ار غالبـا مـاترتبط مـع طریقـة التقـویم ذك مهـارات الـتعلم واالسـت ضرورة اعادة النظر في طریقة التقـویم ذلـك الن-٥

  . واالمتحانات 
 وخبرتـــه ي إجـــراء دراســـات تأخـــذ متغیـــرات اخـــرى الـــى جانـــب مهـــارات العلـــم واالســـتذكار مثـــل جـــنس التدریـــس-٧

  . التعلیمیة 
  
  
  
  
  

  المصادر
ــــل اللیاقــــة الذهنیــــة لتطــــویر مه) : ١٩٩٨_تبلروتــــوفي هــــوب  -١ ارتــــك العقلیــــة ، ترجمــــة ادارة العقــــل ، دلی

  .عبدالكریم عقیل ، مكتبة حریر الریاضیة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٦٤

عالقــة مهــارات الــتعلم والــدافع المعرفــي بالتحــصیل الدراســي لــدى ) : ٢٠٠٠( الخلیفــي ، ســبیكة یوســف  -٢
، ) ١٧(عینة من طالبـات كلیـة التربیـة الریاضـیة بجامعـة قطـر ، مجلـة مركـز البحـوث التربویـة  ، العـدد 

 . سنة التاسعة 

الدافعیــة العامــة والتــوتر النفــسي والعالقــة بینهمــا علــى عینــة مــن طــالب ) : ١٩٩٣(لــدیب ، علــي محمــد ا -٣
 . ، السنةالسابعة ) ٢٦(المعلمین ، مجلة علم النفس ، العدد 

 .التعلم والتعلم الصفي ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ) : ١٩٨٨(الزیود ، نادیة وأخرون  -٤

مهارات الـتعلم واالسـتذكار وعالقتـه بدافعیـة الـتعلم ) : ١٩٩٨٣(یاض عبدالرحیم الشیخ ، سلیمان وانور ر -٥
 .، جامعة قطر ) ٢٠٥(والذكاء و الحصیل ، مجلة مركز البحوث التربویة ، العدد 

 . تعلیم الصفي ، دار الشروق ، عمان لسایكولوجیة التعلم وا) ١٩٨٩(قطامي ، یوسف  -٦

لم الصفي لدى طلبة الـصف العاشـر فـي مدینـة عمـان ، مجلـة دافعیة التع ) ١٩٩٣: ( قطامي ، یوسف  -٧
 . ، االردن ) ٢١(العد ) أ ٢٠(دراسات للعلوم االنسانیة ، المجلد 

مهــارات  الدراســیة والسـتذكار ، الدافعیــة الدراسـیة ، االبتكــار ، مجلــة  ) ١٩٩٥: (لـورانس ، بــسطا زكـري  -٨
 . لة كلیة التربیة الجزء االول ، مایو ، مج) ٢٨(كلیة التربیة ، العدد 

Cottrel , S. ( 1999) : The study skills handbook . London . Macmillan press Ltd .   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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 ٦٥

  اربیل/ جامعة صالح الدین 
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  

  استبیان أراء الخبراء والمختصین/ م
  

  المحترم .........  ................   ..............االستاذ الفاضل 
  

عالقة مهارات التعلم واالستذكار بدوافع التعلم لدى طلبة التربیة ( روم الباحثان باجراء بحث بعنوان ی      

ولغرض قیاس مهارات التعلم واالستذكار لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة ) الریاضیة في جامعة صالح الدین 

) ١٩٩٣(انور ریاض عبدالرحیم . سلیمان  الخضیري الشیخ و د . الداة التي أعدها كل من دأختار الباحثان ا

یتوجه الباحثان إلیكم لالستفادة من خبرتكم واالستنارة بارائكم فیما یختص صدق فقرات االداة وصالحیتها ، مع 

  . صیاغة الفقرات ترونها مناسبة أو أیة مقترح أو تغییرات في ) ایجابي ام السلبي (بیان رأیكم باتجاه الفقرات 

  
  مع جزیل الشكر والتقدیر

  
  
  
  

  الباحثان                                               
  

  د شیروان  صالح خضر. م                                د  فداء أكرم سلیم.م.أ
  
 
 

 
 ملحق الستمارة االستبیان

 مقیاس مھارات التعلم واالستذكار
 لكأفعل ذ

 دائما غالبا احیانا نادرا ابدا
 ت العبارات
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 ٦٦

 دون ان ها  فانى اتركةكون المحاضرة صعبتعندما      
 .استذكر 

.1 

كون صورا ذهنیة أنى أت فظ بعض المعلوماعندما ارید حف     
 . استط تذكرها 

.2 

 3. .استذكرمحاضراتي  عندما یكون عندى امتحان فقط      

أحاول تجمیع المعلومات التي حصلت عندما استذكر فأني      
 علیها من قراءاتي ومن شرح المدرس 

.4 

أستمر في االستذكار محاضرتي حتى عندما تكون مملة      
 وغیر شیقة 

.5 

أفقد بعض الدرجات في االمتحانات بسبب إهمالي في      
 االجابة 

.6 

أخلق لنفسي بعض االعذار لعدم االنتهالء من واجباتي      
 ة  في الكلی

.7 

 8. أقرأ الكتب المقررة ولیس الملخصات عنها      

أجد صعوبة في معرفة ما تریده أسئلة االمتحان مني      
 ضبط لبا

.9 

ساسیة التي تذكرني بالمفاهیم الهامة  الكلمات األظأحف     
 الالزمة لالمتحان 

.10 

 11. أحاول ایجاد عالقات بین ما اتعلمه وما تعلمته من قبل      

 12. اول الربط بین الموضوعات التي ادرسها أح     

عند المراجعة تساعدنى الخطوط التى وضعتها تحت      
 .النقاط الهامة

.13 

 14. .ةیال اتاخر فى اداء واجباتى المدرس     

 15. . فى تحدید النقاط الهامة فیما اقراصعوبةاجد      

 16.  .ي استذكارءثنااسرح كثیرا أ     

 17. . جیدا استغل وقت استذكارى     

 18. . ال اتدرب على التمارین او حل بعض االسئلة      

احاول ان اعرف كیفیة تطبیق ما ادرسة فى حیاتى العملیة      
. 

.19 

 20. .امتحن نفسى التاكد من اتقانى للمعلومات التى استذكرها      

احاول االنتهاء بسرعة من واجباتى المدرسیة بغض النظر       .21 
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 ٦٧

  .عن اتقانها 
 هاعمل بجد الحصل على درجة عالیة حتى وان كنت اكر     

 .المقرر

.22 

 23. .اجید االجابة عن اسئلة المقال      

 24. .اراجع الدروس عند عمل واجباتى المدرسیة      

اتعلم الكلمات والمصطلحات الجدیدة بان اتخیل موقفا      
 . تحدث فیة 

.25 

ة لكى یصعب على تحدید النقات الهامة في المحاضر     
 . أضع خطوطا تحتها

 

.26 

 27.  العبارات   ا  

 28. .أجد صعوبة في البدء في االستذكار      

أقارن مالحظاتى التى اكتبها اثناء الشرح بمالحظات      
 .تأكد من دقتها  زمالئي أل

.29 

 30. .أفكر فیما یقولة معلمي أثناء استماعي لشرحة      

دالت والنصوص دون أحفظ قواعد النحو والتعریفات والمعا     
 .أن أفهمها

.31 

 32. .أجد صعوبة في استذكار دروسى بمفردي      

 33. .أجد صعوبة في االلتزام بجدول االستذكار      

 34. .أضع خطة لما سأحاول عملة أثناء الیوم     

أخر علي تعندما أتأخر فى أستذكار دروسى فاني أنجز ما     
 .بسرعة

.35 

 36.  .ل أن ابدأ االجابة علیهاأفكر في معني اآلسئلة قب     

عندما أبدا االستذكار فاني أنظم عملي آلستغل الوقت      
 .استغالال فعاال

.37 

أجد صعوبة في أن أكیف طریقتي في االستذكار مع كل      
 .ات الدراسیة رالمقر

.38 

 39. .أجد صعوبة في تحدید ماذا أفعل لكي أستذكر الموضوع      

 40. .نظیم المادة في عقلي عند االستذكار أحاول ت     

 41. .ٍالأراجع الدروس االقبل االمتحانات      

الأستطیع تلخیص ماأسمع أو أقرأ فور استماعي أو قرءتي       .42 
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 ٦٨

 .لة 
أستخدم العناوین الرئیسیة والجانبیة في الكتاب لتساعدني      

 .علي االستذكار

.43 

ٍتكون اجاباتي ضعیفة في األسئلة التي تحتاج ال      ى تكملة ٍ
 .في االمتحان 

.44 

 45. .ٍاحضر دروس المراجعة الجماعیة كلما وجدت      

 46. .ٍاعبر عما استذكره باسلوبي الخاص      

أحاول تحلیل الصعوبات التي تواجهني في االستذكار      
  .ألكتشف نقاط ضعفي 

.47 

أجیب بسهولة علي األسئلة التي تطلب المقارنة بین      
 .الموضوعات 

.48 

ٍعندما أجد كلمة جدیدة في الكتاب فاني أحاول معرفة      
 .عالقتها بما تمت دراستة 

.49 

 50. .استذكر قلیال في ما هو مقرر علي دراسیا      

أقوم بعمل بعض الرسومات التي تساعدني علي فهم ما      
 .استذكره 

.51 

 52. .أركز جیدا عندما استذكر محاضرتي      

َ أوراق االجابة أو االبحاث أو أصحح األخطاء الواردة في      ٍ
 .  المدرس بعد تصحیحها يٍالواجبات التي یعیدها ال

.53 

ٍعندما استذكر موضوعا فاني أحاول ربط عناصره ربطا      
 .منطقیا 

.54 

 55. . تجعلني مشاكلي الخاصة اهمل عملي المدرسي     

       .56 

أقوم بعمل بعض الجداول والرسومات كي ألخص      
 .محاضرتي 

.57 

 وال ىخرا اءاثناء شرح المدرس اجد نفسي أفكر في اشی     
 .أستمع للشرح 

.58 

عندما ال أذكر شیئا ما فأنى احاول أن اتذكر شیئا أخر له      
 عالقة به

.59 

 60. .حها المدرس  استعدللدرس قبل أن یشر     

قبل أن أعد التقاریر او البحوث فانى أتأكد من فهم       .61 
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 ٦٩

 المطلوب اوال 
تكون درجاتى ضعیفة فى االمتحانات أو البحوث النى لم      

 افهم المطلوب جیدا 

.62 

 63.  ةارجع مالحظاتى التى كتبتها قبل حضور المحاضرة التالی     

عندما استذكر محاضرتي فاني أغرق في تفاصیل وأنسى      
 االطار العام للموضوع 

.64 

 المصادر مسودة التي ال أفهمها فيالأكتب مالحظاتي في      
 المعنیة بالمحاضرة 

.65 

 66. أقرأ كتبا لیس لها عالقة مباشرة بالمقررات الدراسیة       

 67. ) تهمني ( یاء التي تناسبني شأتذكر في المحاضرات اال     

أدرس بعض الموضوعات االخرى المرتبطة بموضوعات      
 المقررة 

.68 

 69.  جزء ما فإني أضع خطا تحته ظعندما أضطر لحف     

ات ذأجیب على االسئلة بالرجوع إلى بعض المراجع      
 الصلة بالموضوع 

.70 

 71.  واجباتي طبقا لنظام معین ظاحف     

 72.  المسودةأكتب النقاط الرئیسیة في      

 73. أظل اقرأ الواجب حتى أفهمه      

 74.  في النقاط التي الأفهمها یداأتمعن ج     

 75. مرارا أحفظ واجباتي عن طریق تكراره      

 76. لة بالتركیز على النقاط االساسیة أأحل ایة مس     

 77. جزاء الهامة في شرح المدرس األاستمتع بانتباه إلى      

 78. أدرس المطلوب لحل المسألة قبل أن أحاول حلها      

 79. عند استماعي للشرح فإني أسجل مالحظاتي      

 80. أركز على النقاط الرئیسیة أثناء القراءة      

 81. أحتفظ بمالحظات منفصلة لكل مقرر      

 82. أدون مالحظاتي عند أعدادي المحاضرة      

إذا لم استمتع فهم مسألة ما فإني انظر إلى االجوبة      
 الخاصة بها لمعرفة الحل 

.83 

 84.  عند أستماعي للمحاضرة ةأركز على النقاط الرئیسی     

 85. أسال المدرس عنه عندما یكون هناك شيء الأفهمه فإني      
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 ٧٠

       .86 

عند تدویني للمالحظات فإني أضع خطا تحت االشیاء      
 التي أعتقد أنها هامة

.87 

 88. أكتب مالحظاتي في الكتاب أثناء استذكاري للمحاضرات       

عدم قدرتي على التعبیر عن نفسي في الكتابة تجعلني      
 االمتحانات بطیئا في أعداد التقاریرو البحوث واالجابة في 

.89 

 90. یرى المدرسون أن تقاریري المكتوبة سیئة التنظیم      

 91. أحتفظ بكل المذكرات الخاصة لكل مادة مع بعضها      

أتردد في أن اطلب من المدرس إعادة شرح جزء غیر      
 واضح بالنسبة لي 

.92 

أحافظ على مكان استذكاري منظما وخالیا من االشیاء      
 و المشتة لالنتباه غیر الظروریة أ

.93 

 94. أجد صعوبة تعبیر عن موضوع معین      

أن المكالمات التلفونیة ودخول وخروج الناس من غرفتي      
 واللقاءات مع اصدقائي تتداخل مع استذكاري  

.95 

في كتابة مذكرات اثناء المحاظرة أسجل المعلومات یتضح      
 فیما بعد أنها غیر هامة 

.96 

 97. شكال والرسومات البیانیة والجداول أثناء القراءة الأهتم باال     

أترك كتابة البحوث والتقاریر وغیرها حتى أصل الى      
 اللحظة االخیرة   

.98 

بعد قراءة عدة صفحات من واجباتي أجد نفسي عاجزا عن      
 التذكر ما قرأت 

.99 

عندما أجلس لالستذكار أشعر بالتعب أو االحباط بدرجة      
 ي من استذكار بفعالیة التمنكن

.100 

أجد صعوبة في استذكار النقاط المهمة التي تأتي في      
 االمتحان فیما بعد 

.101 

اضیع وقتا كبیرا في الحدیث وقرأءة المجالت واالستماع       
 إلى الرادیو ومشاهدة التلفزیون على حساب استذكاري  

.102 

ى عندما أقرأ واجبا طویال أتوقف من فترة إلى أخر     
 خص في في ذهني النقاط الرئیسیة التي قأتها ألبا

.103 

تسبب انشطة خارج المنهج مثل االندیة الریاضیة التأخر       .104 
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 ٧١

 في واجباتي في الكلیة  
یبدو لي أني أنجز قلیال جدا بالنسبة للوقت الذي أقتضیه      

 في أستذكار 

.105 

 أقضي فترات الراحة بین المحاضرات في االستذكار لكي     
 أقلل العمل المسائي  

.106 

أستطیع أن أركز في قراءة الواجب لبرهة قصیرة وبعدها      
 تصبح الكلمات ال معنى لها 

.107 

       .108 

أنقل الرسوم البیانیة والجداول و االشكال والتوضیحات      
 بورة سالتي یرسمها المدرس على ال

.109 

شف افقد درجات في االمتحان عندما اغیر إجاباتي وأكت     
 بعد ذلك انها كانت صحیحة 

.110 

أحب أن یكون بجانبي أثناء االستذكار رادیو مفتوحا أو      
  مسجال أو تلفزیون  

.111 

عند االستعداد لالمتحان أرتب المعلومات حسب االهمیة      
  أو نظام عرضها في المحاضرة أو تسلسلها التأریخي 

.112 

 113.  یعتمد استذكارى على حالتي المزاجیة       

الأهتم بالهجاء أو القواعد اللغویة عند االجابة على أسئلة      
  االمتحانات 

.114 

 115.  أعمل على تكوین واجباتي جاهزة في وقتها      

 لدى وقت بعد االنتهاء من إجابة االمتحان فإني تإذا وجد     
  أراجع إجاباتي قبل تسلیم ورقة االجابة  

.116 
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