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 : ملخص البحث

وارتباطهرررا ت ىرررتوى التلدرررى  الدراسررر  الررر  ال ر لرررة ا  تدا يرررة   نظرررراه ية يرررة عررراكار ا سرررت  ار 
وتأثىرةا ال ىت ر ال  ال را   الدراسية الال قة  ونظراه ينها ترتبط تعدك من العوام  الداخليرة والاارجيرة 
ال رررثرف الرر   كام ال ررتعلم  دمةرر  ترردرف ال ررتعلم علرر  اتبرراذ الررتعلم ال ررنظم ناتيرراه   ثررم كور  رر  مررن ايسرررف 

 علررم الرر  هرررس ةرر ت العرراكار  و تلررقيعهاا لرر ل  تامرر  البا ةررة تررتجرام ةرر ت الدراسررة للتعررر  علرر  وال
طبيعرة العالترة  ررىن عراكار ا سرت  ار الىررتة دالتنظريم والتلاريل  ترردوين ال ال ظرار  التر ىر   القرررامف 

مر  البىييرة ال رتب رة القىدف  إكارف الوت   ال راجعةا وبىن    من الرتعلم ال رنظم ناتيراه وعراملىن مرن العوا
 هرر ت العرراكار والترر  تت ةرر  الرر  الرردور الوبىررر الرر ى تقررور تررى ايسرررف ثررم الرردور الرر ى  قررور تررى ال علررم مررن 

تل ى  وتل ىر ف  ىر   120خالل  سلوبى التدريى  والتربوى مع عىنة من تالمى  ال ر لة ا  تدا ية توامها 
ار الرتعلم ال رنظم واسرتبانة كور ايسررف و ال علرم تم ت بىق مقياس عاكار ا سرت  ار ومقيراس اسرتراتيقي

   وتد  سفرر النتا ج ع ا  أت  : ا2008 -2007ال  العار الدراسي د  ال  تووين عاكار ا ست  ار
 وتد تم تفىىر النتا ج ال  ضوم اإلطار النظرى و الدراسار الىاتقة .  

ار ا سرت  ار تبعراه ل ترىرر .ا الر  تعرع عراك05.ا   د01وجوك الروق كالة إ دا ياه عنرد مىرتوى د -1
 النوذ . 

.ا  ررررىن الرررر  ور و اإلنررررا  علرررر  مقيرررراس 05.ا   د01وجررروك الررررروق كالررررة إ دررررا ياه عنررررد مىررررتوى د -2
 اسراتيقيار التعلم ال نظم ناتياه ل ترىر النوذ لدالح ال  ور .

 رررىن عررراكار ا سرررت  ار  .ا05.ا   د01توجرررد عالترررة ارتبررراا موجبرررة كالرررة  درررا ياه عنرررد مىرررتوى د -3
 لتعلم ال نظم ناتياه . او 

.ا  رررىن الررر  ور و اإلنرررا  علررر  اسرررتبانة 05.ا   د01وجررروك الرررروق كالرررة إ درررا يا ه عنرررد مىرررتوى د -4
 العوام  ال رتب ة تعاكار ا ست  ار و ال ت ةلة ال  كور ايسرف و سلوب ال علم . 

ت  ار .ا  ررىن عررراكار ا سررر05ا   د.01وجرروك عالترررة ارتبرراا موجبرررة كالرررة إ دررا ياه عنرررد مىرررتوى د -5
 العوام  البىيية ال رتب ة  ها د ايسرف وال علم ا . و 
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 مقدمة : 

ت ةرر  عرراكار ا سررت  ار القىررد ايسرراس الرر ى  عت ررد عليررى التل ىرر  لتلقىررق مىررتوى تلدررىل  مرتفررع  
ملرى ومت ى   درجة عالية من الوفرامف   ولهر ت العراكار كور  بىرر الر  تلىرىن  كام ال رتعلم   وطريقرة تعا

ر العراكار جىردف ويرليلة وتتفرق مرع إمكانرا مع  االة ال علومار الت  يتلقاةا   ومن ثم التنا  ان  ة ت
لترردن  اال ررتعلم وتدراتررى العقليررة التنهررا تة ررر  كامه  كفررأ   وتنررتج تلدررىاله  علرر    و   لررم توررن  رر ل   هررر 

 واضلاه عل  ايكام و التلدى  . 
ونظراه ي  ا ست  ار يت لب عاكار سلو ية ؛ و ي  معظم العاكار الىرلو ية توتىرب الر  الدررر  
 ال رن اياللر  ا ةت ررار  هر ت العراكار الرر  ال را ر  ايولر  مرن الدراسررة    ى عنردما  ا رو ال فرر    لر ا

 ول  مرا   تعل ى   تلى   كتىرب العراكار الدرليلة لتدربح جر مه مرن سرلو ى التلدرىل     ىر     
ا ل ر ا ةت ار  تعريف ال تعلم تعراكار ا سرت  ار القىرد الر  مر لرة ع ريرة مبكرف لقرق لرى اسرتفاكف  اللر 

  لدلى من معلومار  و مهارار   إن تت ايرد تدرترى علر  ا سرتيعاب و ا سرتدعام وت بىرق مرا تلقرات مرن
 معلومار نظرية عل  الواتع الع ل  . 

 و    تار رررررر   ..Hoover, J 471 :1989)دالقررررررد  كرررررردر كراسررررررار  رررررر  مررررررن  ةرررررروالر   
   ة يرة إكىراب التالمىر    عل .Cooper, H (88 : 1989)   كوبر Burkle, C. (1989 : 316  د

 عرراكار ا سررت  ار القىررد   ومررا يترتررب علرر  إتقانهررا مررن  يرراكف القرردرف علرر  تنظرريم وترر  ر ال علومررار  
 وا  تفررراه  هرررا لفتررررف  منيرررة  طرررول   وا سرررتفاكف منهرررا  تررر  تعرررد انتهرررام الدراسرررة     رررا   رررارر كراسرررة

أثىراه تعلم لعراكار ا سرت  ار القىرد يررثر ترإلر       إتقرا  ال ر .Phillips, L (669 : 2001) الىلىربس  
إ قا يرراه علرر  مىرررتوى تلدررىلى ايكرراك      وتدرترررى علرر  اإلنقرررا  الرر  ماتلرر  مرا ررر  تعلي ررى  وترالرررع 

رضرا عرن مىتوى ثقتى  نفىى  وتوو  لد ى كاالعاه توياه للتعلم م ا  لقق جوكف ايكام   ومن ثم اللعور تال
 النفس .   

إلرر       عراكار ا سررت  ار القىرد تقلرر   .Nneje, L (491: 2002)  ك را   ررارر كراسرة  ننقرر  
مرررن القهررررد ال برررر ول عنررررد اسرررتيعاب ال رررراكف ال تعل ررررة     ررررا تقلرررر  مرررن ع ليررررة النىرررريا  وتيىررررر ع ليررررة 

  ومهررارار ا إلرر     عرراكار ا سررت  ار73:  2005ا سررترجاذ   . و  ررارر كراسررة   سررنام سررلي ا    د
ا سررت  ار القىررد ت ررا يرالررع مىررتوى تلدررىلى  ويلررعرت تالرضررا عررن كراسررتى  الررتعلم تىرراعد ال ررتعلم علرر 
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 ويلقق لى التواالق ا جت اع  مع  مال ى   ويلىن تدرتى عل  تقديرت ل اتى   .
ا علر  وجروك عالترة موجبرة  رىن عراكار 284:  2007و خىراه  كدر كراسة   مل رد  ىرىن سرعىد  د 

 ار نرررة مرررن تالمىررر  ال ر لرررة ا  تدا يرررة . وي  عررراكار ا سرررت ا سرررت  ار و ايكام ايكررراك    القىرررد لعى
ر ليى  ال رية  و وراثية اله  عاكار توتىب وتتأثر تالعديرد مرن العوامر    وةر ا مرا اتفقر  عليرى كراسرا

ا و إ ررراميم 2006ا   عدررار ال ىررب د1992ا   تاسررم الدرررا  د1990كرر  مررن عبررد القرراكر  يرردا  د
 رررد علرررر  عوامررر  كاخليرررة خايرررة تررررال تعلم نفىرررى مةررر  تدرترررى علرررر  ا .   رررا  نهرررا تعت2007اللررراالع  د

اجعرررة التا رريط وتنظررريم معلوماتررى و كارف وتترررى و رردف تر ىررر ت ومهاراترررى الرر  القررررامف القىرردف واةت امرررى تال ر 
م النها يررة ل ررا تررم اسررت  ارت   و رر ل  تعت ررد علرر  عوامررر   ىييررة خارجيررة تت ةرر  الرر  كورايسرررف الترر  تهرررت

 ةرر ت العرراكار وتترراتع مرروا بتهم علىهررا ثررم كور ال علررم الرر ى    قتدررر علرر  مقرررك تتكىرراب   نا هررا مةرر 
نقررر  ال عرالرررة و ن رررا   لررراه علررر  مرررا  قدمرررى لتالمىررر ت مرررن تويرررى  ال علومرررة تدرررورف تناسرررب  ع رررارةم  

تدرورف  واستةارتى لدواالعهم وتدريبهم عل   كام الواجبار ال درسية الت   كلفهرم  هرا وتدرترى علر  تقروي هم
ت ا يررة   وةرر ا مررا لررم تتناولررى  ى كراسررة مررن الدراسررار الىرراتقة . لرر ل  تلرراول البا ةررة مررن خررالل ةرر إ ق

ة الدراسرررة التعرررر  علررر  طبيعرررة العالترررة  رررىن عررراكار ا سرررت  ار التررر    ارسرررها تل ىررر  ال ر لرررة ا  تدا يررر
ىيرررة ل ت ةلرررة الررر   وبعررع العوامررر  ال رتب رررة  هرررا    ارسرررتى للرررتعلم ال رررنظم ناتيررراه   والعوامررر  الاارجيرررة ا

ال ررتعلم نفىررى مةرر  كور  سرررتى والرردور الرر ى  قررور تررى ال علررم الرر  جعرر  ةرر ت العرراكار جرر ماه مررن سررلو ى 
 التلدىل    ال  ال ر لة ا  تدا ية اللىب  ولون ال  ال را   التعلي ية الال قة .

   ةرر ت  تلفررة  ا وانا  را  البررا ةو  ترد اةت رروا  دراسرة عرراكار ا سرت  ار وعالتتهررا ترال ترىرار ال ا 
لدراسرار اايتلا  والدراسار  ع   اةت اماه  كبر لل را   الدراسية العليا ؛ الةانوية والقامعيرة؛ ونردرر 

ل الت  تناول  ال ر لة ايساسية التر  ت ةر  نق رة البدا رة  كتىراب ةر ت العراكار والر  ةر ا تدرور تلراو 
 البا ةة من خالل ة ت الدراسة تالفيى.

 مشكلة البحث : 

التلدرى  ا سرت  ار الر  ايكام ايكراك    و رهم اتفاق عردك  بىرر مرن البرا ةىن علر   ة يرة عراكار  
الدراس  لدى ال رتعلم   ورهرم اعترراالهم  ردورةا اإل قرا   الر  رالرع الوفرامف و اإلنقرا  لل رتعلم الر  ماتلر  

ي ا الررر  ال ر لرررة مرا ررر  كراسرررتى الال قرررة   إ     ةررر ت العررراكار لرررم تلرررق ا ةت رررار ال ناسرررب  هرررا   سررر
ينتق  مرن ير  كراسر   خرر ت ريقرة  –ال  نظامنا التعلي    –ا  تدا ية   الال ي ال تل ى  ة ت ال ر لة 

آلية  ت عن     إجاكف التل ى  ل باكىم القرامف و الوتاتة   و اللفظ و ا سترجاذ ةر  جروا  ال ررور مرن 
   قىد العاكار الدليلة لالسرت  ار ي  كراس   خر    ومن مر لة تعلي ية يخرى   ونل  كو   

  ايمرررر الررر ى يبررردو واضرررلاه الرررر  تررردن  ال ىرررتوى التلدرررىل  لررردى التالمىرررر  والتررر  تتلرررح الررر  ضرررر لة 
ال علومار العامة   وسرعة نىيا  ما تعل وت رهم ارتفاذ الدرجار الت   لر ونها ال  نها رة ا متلانرار 
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 . 
ا  قب تعل ها ال  مر لرة ع ريرة مبكررف   الالتل ىر  وي  عاكار ا ست  ار عاكار سلو ية مكتىبة ل  

الررر ى لررررم يررررتعلم  يررررف  كتىرررب ال علومررررة  و  ىررررقلها    و ينظ هررررا  ويو فهرررا  قررررد يررررعوبة  بىرررررف الرررر  
اسررترجاعها و ا  تفررراه  هرررا م ررا يرررنعكس علررر  مىرررتوى تلدررىلى ينرررى ترررد اعترراك اتبررراذ نفرررس ال ررررق و 

 ى تأول مرا   التعليم اإلل ام  . ايسالىب الااطية الت  اتبعها ال   دا ة التلات
ويتباكل ال عل و  و ا تام إلقام مىيولية إكىراب التالمىر  عراكار ا سرت  ار القىرد    ىر   فترر   

ال عل رو     كور ا ترام    قتدرر علر  مقررك متراتعتهم كرجرار   نرا هم التلدرىلية واجتيرا ةم يرفو  
يتعرردى ةرر ا الرردور إلرر  ضرررورف تعلرريم اي نررام  يررف  الدراسررة  نقرراق والقرراه لهرر ت الرردرجار    رر   قررب   

يتعل و  و يف  لتفظو  ت ا يتعل و  و يف  ىترجعو  ما تعل وت     و يف يتعاملو  مرع ال علومرار 
 عل رىن ال ت ايدف وال عقدف و ال كةفة الت  تت ايد  ر  يرور تدرورف  اللر     ىن را  فترر  ا ترام    كور ال

الة و رق الدروس  و جرام ا ختبارار التلدىلية    ر   قرب    يتعردى    قتدر عل  مقرك نق  ال عر 
ةرر ا الرردور إلرر  ترردريب التالمىرر  علرر  عررراكار ا سررت  ار القىررد الترر    كررن    تىرراعدةم علرر  تلقىرررق 

ول ايكام ال ت ى  الر ى يتلر ن الفهرم و الت بىرق تاإلضراالة إلر  ضر ا  ا  تفراه تال راكف ال تعل رة يطر
 .  الترف  منية م كنة

وةك ا  دبح التل ى   ا راه  ىن ما  عتقدت ا ترام ومرا  فترضرى ال عل رو  ومرن ثرم  دربح مىريو ه عرن  
تعلررريم نفىرررى  نفىرررى طررررق ا سرررت  ار التررر  هالبامرررا تورررو  خاطيرررة   ايمرررر الررر ى يترترررب عليرررى اخرررتال  

  التالمى  في ا  ىنهم ال   سالىب وعاكار ا ست  ار   وتفاور كرجاتهم التلدىلية .
وتبردو ملركلة البلرر  ةنرا الر      ةىررر مرن التالمىر     لدررلو  علر  نترا ج تتواالررق مرع مرا يب لونررى  

مررن جهررد   لرريس ينهررم ضررعا  الرر  ام   ولوررن رب ررا ينهررم  ىررت  رو  ت ريقررة خاطيررة    و    قىرردو  
   ظرراروتنظرريم الوترر    وترردوين ال التعررع العرراكار الدررليلة  ررالقرامف القىرردف   و ىررن ا سررت اذ   

 وتررى  وتلايل ايالوار  ورب ا ينهم    عرالو   يرف يتعراملو  مرع ورترة ا متلرا    وتنىرىق اإلجاترة 
د    البا ةة    من ال ن قر  كراسرة ةر ت العراكار الر   دا رة اكتىرا ها   ى الر  ال ر لةا  تدا يرةوليس تعر

ة تب  ونل  من خرالل ا جاتر  قتا  ال تعلم تات  مرا   تعلي ى  نفس ايسلوب الااطئ ال ى تعل ى من
 عل  ايسيلة ا تية : 

 ماعالتة عاكار ا ست  ار تالتعلم ال نظم ناتياه لدى عىنة البل  ؟  -
 ة  تتأثر عاكار ا ست  ار تالدور ال ى تقور تى  سرف التل ى  ال  عىنة البل  ؟  -

   ؟ة  تتأثر عاكار ا ست  ار تالدور ال ى  قور تى ال علم لتالمى  عىنة البل -

 ة  تاتل  عاكار ا ست  ار تاختل  نوذ ال تعلم د ن ور إنا  ا ؟  -

 إنا  ا ؟ –ة   اتل  التعلم ال نظم ناتياه تاختال  نوذ ال تعلم د ن ور  -
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 أهداف البحث : 

 التعر  عل  عاكار ا ست  ار الت    ارسها تالمى  ال ر لة ا  تدا ية ال  عىنة البل  .  -
ر ا ست  ار وبعع العوام  التر  يرجرع تعلرها إلر  ال رتعلم نفىرى د الول  عن العالتة  ىن عاكا -

 التعلم ال نظم ناتياه ا و ايخرى الت  ترجع إل  البىية دايسرف وال علم ا . 

 تفىىر العالتة  ىن عاكار ا ست  ار و العوام  ال رتب ة  ها .  -

 أهمية البحث : 

ق  ةرردا  الىياسررة التعلي يررة   ومررا تىررع  تلرراول البا ةررة مررن خررالل ةرر ا البلرر  اإلسررهار الرر  تلقىرر -
إليررى مررن خررالل ت بىررق مبررد  القرروكف   الررال   قتدررر كور ال علررم علرر  مقرررك نقرر  ال عرالررة و الترررا  
 الةقرراال    و ن ررا يتعرردى نلرر  إلرر  مىرراعدف التالمىرر  علرر  ا سررتفاكف مررن الابرررار الترر   لررت   علىهررا

 ة ا الترا  . 
سررتراتيقية مناسرربة ل  ارسررة عرراكار ا سررت  ار ت ررا يتناسررب تررد تىررهم نتررا ج ةرر ا البلرر  الرر  وضررع ا -

 مع الدراسة ال  ال ر لة ا  تدا ية .   
توجيررررى  رررر  مررررن الىرررراكف  وليررررام ايمررررور و الىرررراكف ال عل ررررىن إلرررر   ة يررررة إكىرررراب التالمىرررر  عرررراكار  -

ىررق ا سرت  ار القىرد لرالرع مىرتوى  كا هرم التلدرىل  وا سررتفاكف م را لرديهم مرن طاترار وتردرار لتلق
 التعلم ال نظم ناتياه.

 اإلطار النظرى : 

 يتل ن اإلطار النظرى النقاا التالية : 
 تعريف عاكار ا ست  ار و ة ىتها .  - 

  ةم عاكار ا ست  ار لتالمى  ال ر لة ا  تدا ية.   -ب

 ال رثرف ال  عاكار ا ست  ار : العوام  -ج
 التعلم ال نظم ناتياه . د  سلوب ال تعلم ا .  -1
 . ايسرف   -2

 ال علم .  -3

 أواًل : تعريف عادات االستذكار : 
تعرردكر التعررراريف وال فررراميم التررر  ن رةرررا البررا ةو  و الدارسرررو  لتلديرررد معنررر  عررراكار ا سرررت  ار   

ا لعرررراكار 79:  1988ويعتبرررر تعريرررف  جرررا ر عبرررد الل ىرررد   و  مل ررررد ج رررال الررردين عبرررد الل ىرررد   د
ةررر ا ال فهرررور  ىررر   عرالانهرررا تأنهرررا   نررروذ مرررن اينلررر ة ا سرررت  ار مرررن  وا ررر  التعريفرررار التررر  تناولررر  

الىررلو ية ال كتىرربة الترر  تتورررر الرر  ال واترر  ال تلررا هة الترر  يتبعهررا ال لبررة وال ت ةلررة الرر  كرجررة التر ىرر  
وال ةررا رف علرر   كام الواجبررار ال درسررية   ومرردى تررأثر ال ررالب تال لررتتار و ال عوتررار   وتلرر     لرراه 
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 ار و التا يط.  الدتة و الترتىب و النظ
ا تأنهررا   ال وا بررة علرر  إنقررا  الرردروس   و الواجبررار الرر  120: 1989ويعرالهررا   ل فرر  ال رريم  د

التلدرى  لر   فرامف عاليرة الر  ا سرت  ار   و مواعىدةا كو  تىويف مع استادار إجرامار العالرة ترركى إ
 ايكاك   .  

نهررا   ن ررط سررلو    كتىرربى ال الررب ا القررد عرالهررا تأ52:  1990 مررا   الىررىد عبررد القرراكر  يرردا    د
خررالل م ارسررتى ال توررررف لتلدررى  ال عررار  و ال علومرررار و تقررا  الابرررار و ال هررارار   وةرر ا الرررن ط 
الىرلو    اتلر  تراختال  ايالرراك ويتبراين  تبراين التاددرار     و ر ل  عرالهرا    ىررر   و   جررو    

ل رتعلم عنرد تعاملرى مرع ال علومرار كاخر  تأنهرا    طررق خايرة   ارسرها ا Curt , John 1990:53)د
ا 67: 1992تاعة الدروس وال  ال ن ل  ثنام قيامى تلر  الواجبرار ال ن ليرة .  و  رار  تاسرم الدررا   د

 إل     عاكار ا ست  ارعبارف عن   مق وعرة مرن ايسرالىب و ال ررق التر  يتبعهرا ال الرب الر  الدراسرة
 رررار اسرررتيعا ها وتلدررىلها اسررتعداكاه لالمتلررا   و  هررد  اإللواسررت  ار ال ررواك الدراسررية ال اتلفررة  هررد  

 1996تررالعلم و ال عرالررة لالنتفرراذ  هررا الرر  مواترر  الليرراف ال اتلفررة .   و رردكةا   ملىررن عبررد النبرر    د
ترر  ا تأنهرا   ال رررق الاايررة الترر  يتبعهرا ال الررب الرر  اسررتيعاب ال رواك الدراسررية الترر  كرسررها  و ال205:

  و الت  من خاللها يلرم ال الرب تاللقرا ق ويرتفلل ا رام و اإلجررامار   ويللر –سو   قور  دراستها 
 وينقرد الظرواةر   ويلرر  ال لركالر   ويبتوررر  الوراراه جديرردف   ويكتىرب سررلو يار جديردف تفىرردت الر  مقررال

ا تأنهررررا  الىررررلو يار الترررر  تررررركى إلرررر  اإلنقررررا  10:  1998تاددررررى   وعرالتهررررا   نوريررررة الفاضرررر   د
 كام ال هررار الدراسررية مررن خررالل معرالررة ال ررالب ت ررا  قررب ع لررى إ ام إنقررا  مه ررة كراسررية ال ت ىرر  الرر  

  وتررد  .ملرردكف   وتررواالر ال هررارف و ال عرالررة تكي يررة  كام ةرر ت ال ه ررة ثررم تررواالر الرابررة و الررداالع يكا هررا 
نرام ل رتعلم  ثا تأنها    ن اا الىرلو   و النلراا التر  يركيهرا ا190:  2002عرالها     دى الفرماوى   د

يرفة  است  ارت  و اكتىاتى ال عرالة   وة ت اين اا الىلو ية ترالتورار توتىرب يرفة العراكف   ويكرو  لهرا
 توير  إلر     اNneje, L. (2002: 491)الةبار النىب  لدى ال تعلم .  والر  كراسرة  جراةرا  ننقر   

ف لرب عنرد ترامترى ل وضروعار ال راكايسرالىب التر    بقهرا ال اا ست  ار عبارف عن   الوسرا   و  عاكار
و  ال تعل ررة تقدررد اسررتيعا ها تدررورف  كةررر إتقانرراه وبدرجررة    ىرره  نىرريانها .   وعرالهررا   عدررار ال ىررب

 ا تأنها   مق وعة من ايسرالىب وال ررق ال اتلفرة يتبعهرا ال الرب لتىراعدت165:  2006ربيع ر وا   د
 علررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ال رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررواك الدراسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررية 

 
 الل ة ت ال رق  ىت يع استيعاب ال علومار و ال فراميم   ونقرد ا رام  ويكتىربتدورف جىدف   ومن خ

 سلو يار جديدف تفىدت ال  مقال  ياتى العل ية و الع لية 
ا تأنهررا   ال رررق و ايسررالىب 16:  2007و رر ل  عرالهررا   إ ررراميم اللرراالع    مل ررد آل ع رررو   د
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علرر  نلررو الريررد مررتعلم ومكتىررب   وتررد اكتىررب   الترر  يتبعهررا ال الررب  كتىرراب ال علومررار و ال هررارار
 يفة الدوار النىب  ل ا  ققى ال الب من خاللها من نقاق كراس  . 

 وتعررر  البا ةررة عرراكار ا سررت  ار تأنهررا :   اينلرر ة و ال رررق و الىررلو يار الترر  يتبعهررا التل ىرر 
رار فة العراكف مرن خرالل التور ثنام اكتىاتى لل عرالة من خالل ال واك الدراسية ال اتلفرة تلىر  توتىرب ير

درار ويكو  لها يفة ا لةبار النىب  إن  قور  ها التل ى   نفىى  ى  يتعلم  يف  ىرتفىد م را لد رى مرن تر
 و مكانار ويلولها إل  مهارر  كاك  ية ترثر ال  تلدىلى الدراس  .   

هررا ال ررتعلم وةكرر ا يتلررح م ررا سرربق    عرراكار ا سررت  ار عبررارف عررن  ن رراا سررلو ية مكتىرربة يتعل 
ويىررتعىن  هررا علرر  الفهررم و ا  تفرراه وا سررتيعاب و ا سررتدعام لواالررة مررا تررم تعل ررى والرر  الوترر  الرر ى 

علم  أ رد  لدكت   إ     ة ت اين اا ال كتىبة تتأثر تعوام  كاخلية تتعلق تال تعلم نفىى مة  تنظريم الرت
 ايسرف و ال علم .  سالىب التعلم  و خرى خارجية تتعلق تالبىية الت   عيش الىها  

 أهمية عادات االستذكار الجيد :
تو رررن  ة يرررة عررراكار ا سرررت  ار القىرررد الررري   ونهرررا   رررد العنايرررر الهامرررة الال مرررة لتلقىرررق التفررروق  

الدراسررر  الررر ى  عرررد مر رررراه لنقررراق الع ليرررة التعلي يرررة    ىررر     معرالرررة ال رررتعلم ترررال رق و ايسرررالىب 
 ال  تلقىق ايكام ايكفأ ال  التلدى  الدراس  .  ال ناسبة لقدراتى و مكاناتى تىاعدت

ا من عدر إل ار ال الب ت هارار التعلم و ا سرت  ار   إن 67:  1992وتد   ر   تاسم الدرا   د 
 لررر رال الب لبررر ل طاترررة  كةرررر م رررا ينبرررر  الررر  اسرررت  ار كروسرررى كو  عا رررد فيلرررعر تال لررر  و راميرررة 

ا إلرر     اتبرراذ التالمىرر  لعرراكار ا سررت  ار القىررد 1996التلدررى  .  الرر   ررىن   ررار  مل ررد  امرر    د
  عتبر مر راه  ست رار نقا هم الدراس  ال  ال را   التعلي ية التالية .
ا  ة يرة عراكار ا سرت  ار 1996ك ا  وضل  كراسة   مدر ف   ىرىب حمل رد عبرد الل يرف   د
لرر  إ مررة لل ررتعلم مررن  دا ررة تعل ررى تاعتبارةرا   ع ليررة ةامررة   هنرر  عنهررا للتالمىرر   ىرر   نهرا ع ليررة مال

نهايتررى الهرر  ت يررد مررن ترردرف ال ررتعلم علرر  ا سررتيعاب و التلدررى  .   ويتلررح نلرر  الرر     ال ررتعلم عنررد 
ة الرتنا نقرح الر  الترلرب علىهرا  الرت  ةر ا يتريح لرى الرير –است  ارت لدروسى تقا لى العديد من الدرعوبار 

مرن  ل  كو  الهم فيعران  مرن النىريا  ت قررك انتها رىا ستفاكف م ا  ىت  رت   و    ل ر إل  اللفظ ا 
  كام ا متلا  وة ا ما نرات ال  سلو   ةىر من التالمى  . 

 إلرر   ة يررة عرراكار  Jones, C. et al. (1992:7-15)وتررد   ررارر كراسررة  جررون  و مال ررى  
 

 .  ن الدراسةالةقة تالنفس و الرضا عا ست  ار ال  خفع مىتوى تلق ا متلا  عند ال الب و ياكف 
 Antony & Oun    نترون  و روين    Smith, (2000)  لراه   رارر كراسرة  ر  مرن  سر ى   

إلر     م ارسرة ال رتعلم  Philips, L. (2001)ا   كراسرة  الىلىربس  2000وكراسرة   سربيكة الاليفر   د
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ف الترروتر لعرراكار ا سررت  ار القىررد الترر  اكتىرربها الرر  الدرررر  لقررق مىررتوى تعلي رر   اللرر    وتقلرر   ررد
والقلررق النرراتج عررن الاررو  مررن ا متلررا    وتىرراةم الرر  خلررق ا تقررات اإل قررا   نلررو الدراسررة ت ررا  لقررق 

ا إلررر  تلرررية ةامرررة إن    :   الدراسرررة 127: 2002جررروكف ايكام . وترررد   رررارر كراسرررة   يرررن ركاكى  د
كار ا سرت  ار القىرد تلتراج إلر  عرا  -إل  جانرب ضررورف ترواالر القردرار العقليرة وال عرفيرة  –الناجلة 

 و   عدر معرالة التالمى   ه ت العاكار تد  كو  سبباه ال  تعةرةم الدراس  .   
 Skills & Habitsالفرق بين المهارات و العادات : 

رهرررم اخرررتال  آرام البررررا ةىن وتعريفررراتهم  ررررول تىررر ية طرررررق و سرررالىب ا سررررت  ار   مرررا إنا  انرررر   
    نهررم اتفقرروا علرر   ة ىتهررا وكورةررا ايساسرر  الرر  تلىررىن  كامإ Habits   و عرراكار  Skillsمهررارار 

ال تعلم وتدرترى علر  اإلنقرا   و ا  تفراه ت را  درلى مرن معلومرار ومعرار  . تاإلضراالة إلر   ة ىتهرا 
ال  مىاعدف ال تعلم عل  الترلب عل  ملكالر النىيا  وتلق ا متلرا  . ويفررق   سرلي ا  الللررى و 

 ررىن العرراكف وال هررارف تررأ    العرراكف  ررك  مررن   رركال النلرراا  الررع الرر   ا4:  1993 نررور ريررا     د
لو ية البدا ة لإلراكف و اللعور مرع كترة وجروكف الرتعلم لهر ا النلراا و الر ى  دربح نتيقرة لتوررارت عراكف سر

ا عرن ا  ىنه را ترأ    العراكار ترركى آليراه   ويرتم تعل هر165:  1998.   ىن ا مى   جا ر عبد الل ىد   د
ال رررا  وتررركى تدررورف روتىنيررة الرر   ررىن    ال هررارار عبررارف عررن  ن رراا سررلو ية معقرردف ومنظ ررة طريررق 

ا     مفهررررور العرررراكار  كةررررر  رررر و ه ينررررى  221:  2007تنظي رررراه عاليرررراه .   ويرررررى   يوسرررر  جررررالل   د
يتل ن    من القهد التفاعل  لل الب تررالة الد    و  ل  يتل ن جهدت الفركى ل راجعرة الردروس 

 ل ن ل . تا
م ررا سرربق يتلررح    ال هررارف تلترراج إلرر  الفهررم  ترر    كررن إتقانهررا لوررن ايمررر لرريس  رر ل  تالنىرربة  

عرد نلرر  للعراكف  وتررى البا ةررة    ال فر  الر  مر لررة ال فولرة ال ترأخرف  لترراج إلر  توروين العرراكف  و ه ثرم ت
  تر  التعلي يرة التر  سررىتعر يرتعلم  يرف  لرول العراكف إلر  مهرارف نتيقرة الابررار و التفراعالر مرع ال وا

 لها ال  ال را   الدراسية الال قة . 
 Study Habitsثانيًا : أهم عادات االستذكار 

  كن  درر عراكار ا سرت  ار التر  تويرل  إلىهرا الدراسرار الىراتقة والتر  ترار  هرا  ر  مرن سرنام  
 .Hurlburts, G ا   ةرارلبىرر1990ا   عبد القاكر  يردا  د1989ا   ل ف  ال يم د1988سلي ا  د

ا   ملىرررررن مل رررررد عبرررررد النبررررر  1995ا   عرررررالم اللرررررعراوى د1993  سرررررلي ا  الالررررررى د (1991)
  مل رد عبرد الىر يع ر ق   Walther , D. (1997)ا   والةرر 1996ا   مدر ف   ىرىب د1996د
ا   إ رررراميم اللررراالع  حمل ررررد آل 2002ا   آ رررار عبرررد ال قىرررد د2002ا     ررردى الفرمررراوى د2001د

ا .  ىررررر  اتفقررررر  ةررررر ت الدراسرررررار علررررر     عررررراكار 2007ا   مل رررررد  ىرررررىن سرررررعىد د2007ع ررررررو د
  وةر  : التنظريم – طلرق علىهرا تعرع البرا ةىن مهرارار  –ا ست  ار   كن  درةا ال  سربعة عراكار 
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يرررررياهة ايالورررررار الر يىرررررة   تررررردوين ال ال ظرررررار   تر ىررررر  ا نتبرررررات   القررررررامف القىررررردف   إكارف الوتررررر   
  -ا يل   ر اه مفداله لو  منها:ال راجعة  وفي 

  Organizationالتنظيم ) و التلخيص (  -1
التدربح ال علومررة  –وضرع ايةرم ثرم ال هرم  – قدرد تع ليرة التنظريم ترتىرب ال رتعلم يولويرار الررتعلم  

 التنظيم عل  تنظيم ال علومرار القرط ال  يورف تيىر اله ها واستيعا ها واسترجاعها . و  تقتدر ع لية 
تتنرراول تنظرريم مكررا  ا سررت  ار   وتو يررع الوترر    ترتىررب موضرروعار ال ررواك ال تعل ررة   ولع ليررة  و ن ررا

ا تقولرى :   إنا  فرظ التل ىر  ال علومرار 389: 1999التنظيم ة ت الا دف  بىررف وضرلها مل رد ال رربر  د
ترات رراه تلرك  مرنظم ومرترب ومتىلىرر  التنرى  دربح تراكراه علرر  تر  رةا تلرك  سرليم علرر      كرو  ةنرا  

 ررىن ال علومررار القديرردف وال علومررار الترر  اكتىرربها مررن تبرر .   رر ل  اتفقرر  كراسررار  رر  مررن   سررديتا   
Sedita, M.     روي    Roeck , G. (2002)   و  تراس   Bass, J. (2002)  علر   ة يرة ع ليرة

 & .Jahnke , Jي    التنظيم ال  الهم واستيعاب ال تعلم ل ا يتعل ى  و  قرؤت     ا  كد   جان  وناو ك  

Nowaczyk, G. (2002)  تنظرريم ال علومرار وربرط ال هرار التر  تتلر ن مفرركار هىرر مترات ررة    
ييىر اله ها ويظهر الفروق الفرك ة  ى   اتلر  ايالرراك في را  ىرنهم الر  إ ردا  ةر ا التنظريم و الرربط .  

  ع ليرة التنظريم ت يرد الهرم إلر      Smith , M. et al. (2000 : 3 ك ا   رار  سر ى  و مرالؤت  د 
ال الررب ل وضرروعار ال قرررر إنا تررم الررربط  ررىن  ج ا ررى تعلررها  رربعع    ىرر     ال علومررار ال تنرراثرف 

 تبع  عل  التلت  وت يد من الرص النىيا  .   
ا إلررر   قيقرررة ةامرررة مركاةرررا      الفررررك   63:  2006و  رررار  عدرررار ال ىرررب   وربيرررع ر ررروا    د 

ا ةرر  وعلرر  نفرس ةىيتهررا الترر  تعرر   لررى  لونرى   ىرر  إلرر  نظرم ال علومررار الرر   لرتفظ تال علومررار   ر
 نيرررار تقعرررر  ع ليررررة التارررر ين و ا سرررترجاذ  كةررررر  فررررامف   ونلرررر  عرررن طريررررق إعرررراكف تر ىررررب وتنظرررريم 

 .قيم الفقرررار  و وضررع عنرراوين الرعيررةال علومررار ال عروضررة    ررأ   قررور ال ررتعلم تررالتلايل مررةاله  و تررر 
 تاط ماتل  . 

 Important Ideasإعادة صياغة األفكار الهامة :  -3
 قرررور ال رررتعلم  تدرررنيف ايالورررار التررر  يررردور  ولهرررا موضررروذ الرررتعلم في ىررر   رررىن ايالورررار ايساسرررية   

 وايالوررررار الفرعيررررة     ررررا  لرررردك ال درررر للار القديرررردف   ويعررررر  ال فررررركار الرريبررررة   تاإلضرررراالة إلرررر  
 

الرررتعلم   وةررر ا مرررن  رررأنى جعررر  ال ررراكف ال تعل رررة  كةرررر  وضرررع عنررراوين للفقررررار التررر  يتلررر نها موضررروذ
 من قية م ا ييىر اله ها . 

إلر        MacDonald , L. & Caverly , D. (2001 : 45)ويلرىر  ماكدونالرد   و يفرلر     
يررررياهة عبررررارار موضرررروذ الررررتعلم تأسررررلوب ال ررررتعلم  و تلايدررررى تأسررررلوبى الارررراص  قعلررررى ترررراكراه علرررر  
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    ا ين   تدرترى علر  التفوىرر الناترد   وي يرد مرن إ قا ىترى الر  الرتعلم. تعبرارف استرجاعى تدورف  الل  
مر لتررى انررى  ترر  لررو  ررانوا الرر  نفررس الدررلى  و  خرررى  قررور ال ررتعلم  نلرراا الررركى   ىرر ت عررن هىرررت مررن  تر 

الع ريررة  و يدرسررو  مررا يدرسررى مررن منرراةج ومقررررار . وةرر ا  رردورت  فىررر الفررروق الفرك ررة الرر  الرردرجار 
ية  ىنهم. وة ت العاكف تت لب     قر  التل ى  الفقرف ثم  عىد يياهتها تأسلوبى ال بىرط الر  يرورف التلدىل

  الوار ماتدرف م ا  ىه  تا ينها و فظها ومن ثم  ىه  استرجاعها . 
 Take notesتدوين المالحظات :  -3

ة مرا رر  تعل ررى  تعتبررر عرراكف ترردوين ال ال ظررار مررن العرراكار الهامررة الترر   كتىرربها ال فرر  الرر   دا رر 
تبرر لتىاعدت ال  إكخال ال عار  وال علومار إل  ال اكرف وتا ينهرا ثرم اسرترجاعها عنرد اللاجرة     را تع

ةررر ت العررراكف وسرررىلة ملررر ونة لتقنرررب سررررعة النىررريا  التررر  ترررد تتىررربب الررر  ضرررياذ مرررا ترررم تا ينرررى مرررن 
 علررم تعقىبرار الترر  ير  رةا الموضروعار؛ وتظهرر ةرر ت العراكف عنردما يهررتم ال رتعلم تكتاتررة التعليقرار  و ال

  ثنام اللرق  م ا  ىاعد عل  تر ى  ا نتبات والرتالل مرن التلرت    را  لر ن  ىرن ال تاتعرة   سري ا
إنا  انرر  ةرر ت ال ال ظررار مفىرررف للعبررارار الراملررة   وموضررلة لمالوررار ال به ررة م ررا   نررع  رردو  

 كف ال تعل ة . لبس  و خلط ال عان  الت  تد توو  متل نة ال  موضوعار ال ا
ا إلرر   ة يررة ترردوين ال ال ظرررار الترر  يرردونها ال رررتعلم 56:  1992ويلررىر   جررا ر عبررد الل ىرررد   د 

 نفىررى  ىرر   نهررا   تقرروى التر ىرر    وبالتررال   لقررق  اللرر  تعلررم     ررا  ىرراعد ترردوين ال ال ظررار الرر  
إلىهرررا .  علررر  نلرررو سررررعة التررر  ر و ىرررن ال راجعرررة و التر ىررر  الررر  النقررراا الهامرررة  تررر   ىررره  الرجررروذ 

ف متناسرررق  رررىن ا سرررت اذ   و ا نتبرررات   و التفوىرررر   ال تاتعرررة   و التلاررريل.    رررا تت لرررب ةررر ت العررراك
جعرة مرا   لاه من ال تعلم اإلعرداك ال ىربق للتردوين مةر  تروالىر  كوار الوتاترة  رايتالر والوراسرار ثرم مرا

:  2007 . ويلررىر  مل ررد  ىررىن سررعىد   دتررم تدوينررى إلك ررال النرراتل والتأكررد مررن كتررة مررا تررم  تا تررى 
ا إلرر       ترردوين ال ال ظررار مررن ا ليررار اللرررورية لالسررت  ار    ىرر     ال ررتعلم    ىررت يع 292

 رراماله   الرر   ررىن    ال ال ظررار  – و الرردرس  و ال لاضرررف  –تررأى  ررال مررن اي رروال  فررظ الوترراب 
 ر من ال علومار الت  كرسها .   الت  كونها تأسلوبى و ل اتى تىاعدت عل  ت  ر  كبر تد

وةك ا تعتبر عاكف تدوين ال ال ظار من العاكار الىلو ية الت    ارسرها ال رتعلم و التر  تىرهم الر   
 تةبى  ما تم تعل ى لفترار  منية  طول . 

 
  Concentrationالتركيز : -4

تت لررب توجىهرراه إراك رراه ا  عرراكف التر ىرر  تأنهررا   ع ليررة تلقا يررة 61:  1996 عررر     نررور ريررا    د 
 تلى  تبق  ال ةىرار ال نتقاف ال   ررف اللعور وتقاور ال ةىرار ايخرى ال لتتة لالنتبات   . 

  إلرر     التر ىرر  مررن  ةررم  Curt, I. & John, F. (1990)وتلررىر كراسررة    ررورر وجررو     
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 يع ال رتعلم توجيرى طاتترى  سالىب ا ست  ار القىد ال رتب رة تالتقردر الر  التلدرى  الدراسر     ىر   ىرت
وجهدت ال ب ول إل  موضوذ التعلم     ا  ىت يع تقنب العوامر  ال لرتتة لالنتبرات   و ير رد  جرا ر عبرد 

ا علرر  وجروك  عالتررة وثيقرة  ررىن التر ىر  و الداالعيررة  ىر   يررركى التر ىر  القىررد 10:  1992الل ىرد   د
 من ا ةت ار   وتقاةر  ج يرع ال لرتتار م را    ال  متاتعة العق  لع لى   و ال لاالظة عل  مىتوى عال

 & .Rogers , Pي يد كاالعية ال تعلم ورهبتى ال  التعلم .     و  ل    ارر كراسة   روجر  و ستو    

Aston , F. (1994 : 220  إل       ال علومار الت    يتم استيعا ها إ  علر  ال ىرتوى اللىر  القرط
 كرف .       ىه  نىيانها والقدانها من ال ا

إلر       تردرف ال رتعلم علر  تر ىر  انتباةرى الر  الوررف   Sedita , J. (1995 :25 )ويلىر   سرديتا    
 و مفهرور  و ملرركلة تت لررب  ىرن اإليرررام  و ا سررت اذ القىرد وتقاةرر   االررة ال ةىررار ال لي ررة  هرر ت 

دك مناسرربة لهررا .   وتد رر الفورررف  و ال فهررور الىررت كن مررن اإل اطررة  هررا   والتعامرر  معهررا  و إ قرراك  لررول
ا مق وعررة مررن العوامرر  الترر   قررب    يراعىهررا ال ررتعلم ليلقررق م يررداه مررن 95:  2000  نررور ريررا    د

التر ىررر  منهرررا   ال لررركالر اللادرررية   و ال لررركالر الىوميرررة   سررروم التنظررريم   عررردر ال ىررر  ل وضررروذ 
ر   ال لررتتادرورف ال لروةة عررن الر اربية   و الالرتعلم   اللرعور تررالقلق و التروتر و ا كتيراب  و العدرر

 الاارجيرررة  رررالتليف يو  و الراكيرررو   و ال ىرررقالر و اييررردتام و يررروار  الرررراك ايسررررف .      رررا  ررردك  
ا مق وعة من العوام  التر  تىراعد علر  تلقىرق التر ىر  181:  2006عدار ال ىب وربيع ر وا    د

ال ناسرررب لالسرررت  ار   اللرررعور تالرا رررة  وجررر ب ا نتبرررات منهرررا   تادررريل الوتررر  ال ناسرررب و ال كرررا 
 البدنية ثم البعد عن اللقيج .   ض  إل  ما سبق وجروك كاالرع تروى لالسرت  ار ي يرد مرن  قظرة ال رتعلم

 وتر ى  ا نتبات ويقل  من اللعور تال ل  . 
 Readingالقراءة الجيدة :  -5

و    قدرد  –تعرد ا سرت اذ  –ومرار ت ة  القرامف القىدف الوسىلة الةانية  كتىاب ال عار  و ال عل 
قدرد تالقرامف مقرك تركيد ما ترات العىن من  رو   و  ل ار ال  الوتب و ال قالر و القرا رد   و ن را  

 ا108:  2000ةنا تالقرامف ال رتو ف عل  النظر و ا ستبدار القىد الر ى  لرر ه ا   علر  مرد ور   د
و الفهرم العىن   وتد رةا و التفوىر الىها   مرا ا ستبدرار الهرتقولى   النظر  عن  رؤية الرمو  ال  بوعة ت

 تد . والتللى  و التفىىر و الت بىق و النقد و التقويم     م ا ييىر سرعة ا ستيعاب و التفوىر النا
ا خ روار القررامف القىردف تأنهرا :   تبرد  تع ليرة مىرح 394:  1999وتد لال   مل رد ال رربر    د 

رامف ترمتى ترامف عا رف للتعر  عل  ايج ام الىهلة و ايج ام الدعبة   ثم إعاكف ل وضوذ الدرس   وترا
ال وضرروذ تعنا ررة وكتررة للويررول إلرر  الهررم التىرراؤ ر الترر  يةىرةررا عقرر  القررارىم   وبهرر ا  كررو  تررد  فررظ 

 ال وضوذ  فظاه تا  اه عل  الفهم الدتىق .   
 -ف جىرردف  قررب     لقررق ال ررتعلم الا رردتىن : وةرر ا  لررىر إلرر   نررى لورر  توررو  القرررامف مة رررف   وعرراك 
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ا لترر ار تعالمرررار الوتررر  مرررن نق ررة  و الدرررلة    ررر ل  اإلل رررار تقواعررد النلرررو وتلررركى  اللررررو   ىرررب 
اإلعررراب   تاإلضرراالة إلرر  سررالمة اللررواس مررن سرر ع وبدررر لتلقىررق اإلكرا  القىررد .  ثررم مراعرراف تعررع 

 ناسربة   التهويررة القىرردف   الال يرة الةقافيررة عررن اللرروا الدررلية منهررا القلىرة الدررليلة   اإلضررامف ال
 موضوذ القرامف . 

 Time Managementإدارة الوقت :  -6

 عتبرر الوتر  مرن ال روارك الة ىنرة و النراكرف   و التر   عقر  الوةىرر مرن ال رالب عرن ا سرتفاكف منهررا  
ال رراةر الرر  إكارف  وتوجىههررا   سرري ا    الوترر  اللررا ع     كررن تعويلررى  و اسررترجاعى   و اللررال

اك وتتى ةو اللال ال ى  ىت يع تلقىرق ا سرتفاكف الواملرة م را   تلورى مرن كترا ق وثروا   ويت ىر  ايالرر 
 في ا  ىنهم من  ى  القدرف عل  توجيى ة ت الةروف فيظهر ال ّقد من ال ىتهتر . 

الر    تردرف  Cotterell, S. (1999 : 64)وترتور  إكارف الوتر  علر   سرس ةامرة  ردكةا  كوترير   
 الفررك علرر  تنظريم مررا   تلوررى مرن وترر   ررىن ا سرت  ار و ا سررترخام   وم ارسررة الهوا رار   عرردر إهفررال
اي ررردا  و ال واتررر  ال لي رررة ترررى   وتقنرررب تلرررىيع الوتررر  الررر   مرررور تاالهرررة  و عد  رررة اية يرررة .   

ن ثرم يتورو  لد رى ا   ا تررار قي رة الوتر  و اللرعور تأة ىترى   ومر62:  2000و ضا    نور ريا    د
 الرررداالع القررروى لالسرررتفاكف مرررن الوتررر  علررر  النلرررو ايمةررر  .   وترررد  ثبتررر  كراسرررة  ماكدونالرررد و مال رررى  

Macdonald , L. et al., (2001: 48)     إكارف الوترر  ت ةاتررة مر ررر واضررح للنقرراق إن    
ووضرررع جررردول يتىرررم  اسرررترالل ال رررتعلم لوتترررى اسرررترال ه جىرررداه يتلرررح الررر  اختيرررارت لوتررر  ا سرررت  ار  

تال رونة التر  تىر ح ترتجرام التعرديالر ال ناسربة يى  ررو  طار رة يتعرر  لهرا   و   لررر نفىرى مرن 
م ارسرررة  نرررواذ مرررن اينلررر ة والهوا رررار التررر  تىررراعدت علررر  تقديرررد نلررراطى   تاإلضررراالة إلررر  اسرررتبدال 

 العاكار الااطية تأخرى جىدف إنا ثب  لى  نها مليعة للوت  .   
يتلررح    ال ررتعلم الرر ى  قىررد إكارف وتتررى   و ا سررتفاكف مررن  رر  كقيقررة ت ررر تررى  لقررق إنقررا اه  وةكرر ا 

 و اللر    سري ا إنا  انرر  ةر ت اإلكارف الر   ع ررال  و سرلو يار إ قا يرة ترضرر  ا   وياردر  هرا نفىررى 
 ال قت ع  ال ى  عيش فيى. 

 Reviewالمراجعة :  -7
تأكرد مرن اسرتيعاتى ل را ترم اسرت  ارت   وتقعلرى كا رم ا رتبراا وة  خ وف ةامة تىاعد ال تعلم علر  ال 

 ا إلر    275:  1992 تل  ال وضوعار  و ال قررار الت  يدرسها   القد   ار   جا ر عبد الل ىرد   د
  ال راجعررة تفىررد الرر  التعررر  علررر  ج يررع النقرراا الترر   لررر لها ال وضرروذ و كرا  العالتررار  ىنهررا.     رررا

ن مرإل    اعتبار ال راجعة  ةم عراكف  Herman , D. et al. (1997 : 207)     ار  ةىرما  و مالؤت
عاكار ا سرت  ار ينهرا تنلرط معرار  ال رتعلم ومعلوماترى التر   درلها ثرم خ نهرا الر  ناكرترى فيىرت يع 

 استرجاعها عند اللاجة وملاولة ت  ر ما تم نىيانى نتيقة التراكم الةقاال  الو   لد ى .   
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والررر ى  Objective Reciteل راجعرررة القىررردف مرررا  عرررر  تاسرررم   التىررر يع الررر ات   ومرررن  سرررالىب ا 
ا الرر    ملاولررة ال الررب اسررترجاذ مررا  فظررى  و اله ررى 20: 1993 وضرلى  مل ررد  امرر  عبررد الدرر د  د

مرن ال راكف التر   لدرلها   ولهر ا التىرر يع  كةرر مرن الا ردف منهرا إ هررار مرا  درلى ال الرب   ومرا هرراب 
 ى   الى يدت عنا ة وتوراراه .   عنى   وما يعب علي

خ رروار ةامررة  Antony , Q & Qun , J. (2000)وترد  رردكر كراسررة    نترون  و رروين   
  ر ى  و ا نتبررات   و ىررن ال ال ظررةلل راجعررة القىرردف تررم  درررةا الرر   التورررار ال وجررى و ال قتررر  تررالت
 :2000اال    سرربيكة الاليفرر    دضرروالقرردرف علرر  الفهررم و الت ىىرر  ولرريس مقرررك التورررار ا لرر  .     ررا  

لرر  إا   رركا ه  خرررى لل راجعررة منهررا    رر  الت ررارين   والت بيقررار ال اتلفررة ل ررا تررم تعل ررى م ررا يررركى 21
 ا  تفاه ت ا  دلى ال تعلم   و كع  إل  ثباتى ال  ال ةن وبعدت عن النىيا  .

ا ةت رار تع ليرة ا سرترجاذ  ا الر      63:  2001وتد  كد ة ا ال عنر    إسر اعى  عبرد الفتراق   د 
القدرور تلدرىلى   ومعالقترى  وجرى الرنقل و   ىن اللىن و ا خر  ىاعد ال الب ال  التعر  عل  مدى

   تتعاكف تلدى  الق م ال ى لم يتم استيعاتى .   
ا إلررر   ة يرررة ال راجعرررة تاعتبارةرررا  ع ليرررة 167:  2006ويلرررىر   عدرررار ال ىرررب وربيرررع ر ررروا   د 

ل علومررار الرر  الرر اكرف تعررد     ررد  لهررا تعررع التلررت  و التعةررر م ررا  قعلهررا جرراة ف تدررنيف وتنظرريم ا
 لالستاراج  و ا ستدعام .   

وةكرر ا   كررن القررول    ال راجعررة تعنرر       كرر  ال ررتعلم عررن تورررار مررا  فظررى اسررتناكاه إلرر   نررى تررد  
 لتةبى  .   فظ        د  من ال تاتعة وا ست رارية لتلقىق م يد من ا ستقرار وا

 ثالثًا : العوامل البيئية المرتبطة بعادات االستذكار : 
اةت ر   ةىرر مرن الدراسرار و ايتلرا   دراسررة كور العوامر  العقليرة الر  مىرتوى التلدرى  الدراسرر   

لل رتعلم الرر   االررة ال را ر  التعلي يررة الترر    رر  هررا   ونرردرر الدراسرار الترر  اةت رر  تالعوامر  الترر  ترررثر 
ام ال ررتعلم   وتلىرررىن اسررتيعاتى   و الظرررو  الترر  تىررراعد الرر  سررهولة اسررترجاعى وكرجرررة الرر   فررامف  ك

ا تفا ى ت ا تم تلدىلى   ومن ة ت العوام  ما يرجع إلر  ال رتعلم نفىرى   ومنهرا مرا يرجرع إلر  العوامر  
تلدرىلى  و البىيية ال لي ة تى  ثنام ع لية التعلم وما تعردةا    الىرلو يار التر    ارسرها ال رتعلم  ثنرام 

مررا  طلررق عليررى العل ررام والتربويررو  عرراكار  و مهررارار ا سررت  ار   والترر  تت ةرر  الرر   االررة اينلرر ة و 
الىرررلو يار ال كتىررربة التررر  يتعل هرررا الفررررك نتيقرررة تفاعلرررى وا تواكرررى تعنايرررر البىيرررة التررر   عررريش الىهرررا   

 & .Christen , W    كايسررف و ال علرم وج اعرة ايتررا  . القرد   رارر كراسرة    ريىرتىن ومرورال

Morphy, T. (1995 : 88)  إلر      العوامر  ايسررية و البىيرة ال درسرية ترتل ال  نفرس ال ىريولية
عررن إكىرراب التالمىرر  ةرر ت اينلرر ة  و عرراكار ا سررت  ار القىررد الترر  ترررثر  رردورةا الرر  مىررتوى  فررامف 

يرجرررع إلررر  انافرررا  ن ا رررى  و  ايكام التلدرررىل  لهرررم   . الرررايكام التلدرررىل  ال رررنافع للتل ىررر  ترررد  
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تدراتررى الاايررة اللىررب   ولونررى تررد يرجررع إلرر     ةرر ا التل ىرر     عررر   يررف  لدرر  مررا يدرسررى مررن 
موضروعار  و مقرررار ؛ اللرم يهرتم   رد تتكىراتى عراكار تتعلرق تكي يرة اإليررام  و التلاريل  و تنظريم 

الرر  تلقىرررق التلدررى  القىرررد إنا ترررم وةرر ت  لهرررا  سررالىب تفىرررد  –الوترر     و  ررر  الت ررارين  و ال راجعرررة 
 إكماجها ال  سلو  ال تعلم  ت  تدبح عاكف سلو ية وج مه   يتق   من  ادىتى . 

وتررد اةررتم البررا ةو  تالولرر  عررن عرراكار ا سررت  ار وعالتتهررا تعرردك  بىررر مررن ال ترىرررار  الرر  ام   
   1989  و ررروبر   تار ررر 1989والقلرررق   والتلدرررى    و الداالعيرررة   رررا الررر  كراسرررار  ررر  مرررن ةررروالر 

  عررالم اللررعراوى  1992  تاسررم الدرررا   1990  الىررىدعبد القرراكر  يرردا   1990مل ررد نبيررى  رردير 
  الوقيرة راضر   2002   دى الفرماوى  2000  وسبيكة الاليف   1996  ومد ف   ىىب  1995
 ار التر  .   ل  اةتم عدك آخر من البا ةىن  دراسة تن ية عاكار ا ست 2007  يوس  جالل  2006

 قرب      ارسرها ال رتعلم تراالترا   نهرا موجروكف تالفعرر    ومرن ةر ت الدراسرار كراسرة  ر  مرن رملررا  
  يوسر  جررالل  2002  آ ررار عبرد ال قىرد  2000  سر ى  و مال رى  1998  الركرير   1987يرالح 
2007. 
 ا ال ر لررررة وترررد   ظرررر  البا ةررررة    ةرررر ت الدراسررررار تررررد اةت ررر  تال را رررر  التعلي يررررة العليررررا   سرررري 

 –الةانويرررة  و ال ر لرررة القامعيررررة    ىن رررا الدراسررررار التررر  تناولررر  ةرررر ت العررراكار الرررر  ال ر لرررة ال بكرررررف 
بررد   ررر     ررد ع - يرراتع الىررد منهررا كراسررة  رر  مررن :  –لررم تتقرراو   ىررب علررم البا ةررة  –ا  تدا يررة 

 .  2007  كراسة مل د  ىىن سعىد  1996  كراسة  ونيلال  1990القاكر 
 ا  ان  العاكار سلو  مكتىب يتورر ال  ال وات  ال تلا هة   ول ا  ا  ا سرت  ار  لتراج إلر  ول 

عراكار سرلو ية تىررهم الر  تلقىرق التلدررى  الدراسر  ايعلر    لرر ل   لتراج ال رتعلم  الرر  مر لرة ع ريررة 
مرن  إل  معرالة  يف  ىت  ر ال عار  و ال علومار    و يف يرتقن ال هرارار   و يرف  ىرتفىد –مبكرف 

الابرررار الىرراتقة و يررف  درربح ةرر ا  لررى جرر مه مررن سررلو ى  عترراك عليررى وي ارسررى الرر   ى مر لررة تعلي يررة 
   قة . 

إلر       ع ليرة ا سرت  ار ع ليرة معقردف تترأثر  Phillips , L. (2001 : 665)ويلرىر   الىلىربس  
تعلرق تفهرم ىرى     سري ا في را يتعوام   ةىرف منها ما يتعلق تايسرف و ال علم ومنها ما يتعلق تال تعلم نف

اللقررا ق   اللررل ا رام   تللىرر  ايالوررار   و رر  ال لرركالر   ايمررر الرر ى  فررر  عليررى معرالررة  يررف 
 ا ررط ويقررر  ويندرر    ويترردرب علرر   رر  العديررد مررن ا ختبررارار و الن ررا نج و ال ىررا   و الت ررارين . 

 ر    ر   لتراج ال رتعلم إلر  م ارسرتها الر  –  وي  ة ت الع لية ال عقدف لن تتبع ال  مر لة ع رية وا ردف
اكار الر  مرا لى التعلي ية لتلقىق م يد من الوفامف و اإلنقا    ل ل  ترى البا ةرة    ا ةت رار  هر ت العر

الرع مر لة ع رية مبكرف و الول  عن كور العوام  ال رتب ة وال ىاة ة ال  إكىا ها للتالمىر   فىرد الر  ر 
 تهم .   ا  فىد ال  الع   عل  توجىهها وتو يفها لداللهم . مىتواةم التلدىل  وتلىىن  فام
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 وفي ا يل  تعر  البا ةة لبعع ة ت العوام  وتد تام   تقىي ها إل  تى ىن: 
  . ايول : التعلم ال نظم ناتياه د عام  خاص تال تعلم ا 
 . الةان  : كور ايسرف و سلوب ال علم د عوام  خارجية خاية  بىية ال تعلم ا 

  Self Regulated Learnigم األول :  التعلم المنظم ذاتيًا : القس
وةررو   ررد العوامرر  الترر  ترجررع إلرر  ال ررتعلم نفىررى   وي ةرر  ايسررلوب الرر ى يتعل ررى التل ىرر  مررن خررالل  

الرر   ي يررة تلدررى  ال عررار   – ررأ   كررو    ررد والد ررى  و معل يررى  و   ررد  ترانررى  –ن ررونج  قترردى تررى 
  وال علومار الت  يدرسها .

الرتعلم ال رنظم ناتيراه تأنرى   ع ليرة تىراعد الر   Hickley , D. (1997 : 175)ويعرر   ميكلر    
ضربط الردواالع   ومواجهرة اللرروا النفىرية التر  يتعرر  لهرا ال رتعلم   م را  ىراعدت الر  مواجهرة القلررق 

     والتررررررررررروتر الررررررررررر ى يرررررررررررنقم عرررررررررررن خوالرررررررررررى مرررررررررررن عررررررررررردر تلقىرررررررررررق النقررررررررررراق .   ويلرررررررررررىر    تانررررررررررردورا               
Bandura , A. (1997 : 128)  إلر        التل ىر  ال رنظم ناتيراه ةرو نلر  التل ىر  الر ى  لراول تعلرم

كيرف يبرد  ا سرت  ار  وةررو الر ى ير ر  علر  م ارسررة الرتعلم الر  ماتلر  ال واترر  سروام  را  ت فررركت  و 
 مررن التنظرريم ايكرراك    مررع  ترانررى .     ررا   ررار   تانرردورا  إلرر       تلديررد ال ررتعلم يةداالررى   ةرر  نوعرراه 

 Zimmermanال ى  فىر ايسباب و الدواالع الوامنة ورام  كا ى وتلدىلى الدراس  .    ما   ي رمرا  

, B. (2000 : 13)  فيد  التعلم ال نظم ناتيراه تأنرى   ع ليرة  قرور  هرا التل ىر   نفىرى  ىر  يرتعلم  يرف
ار  كاك  ية  ينرتج منهرا  الوراراه جديردف وانفعرا ر  ىتفىد م ا لد ى من تدرار و مكانار ويلولها إل  مهار 

معبرف   وسلو يار ع لية ناتعة منى تىع  إل  تلقىرق  ةداالرى التر   لردكةا مرن ورام ع ليرة الرتعلم التر  
ا الهرو ينظرر إلر  الرتعلم ال رنظم ناتيراه علر   نرى    نيرة 3: 2001 قور  ها .    ما   ل ف  عبد الباسط   د

كونررار معرفيررة ومررا ورام معرفيررة وكاالعيررة  ومررن ثررم الررت  ال ررتعلم ال ررنظم ناتيرراه متعرردكف ايوجررى تلرر   م
  ا ررررررررررررررررررررررررررط ويررررررررررررررررررررررررررنظم ويراتررررررررررررررررررررررررررب ويقررررررررررررررررررررررررررّور الرررررررررررررررررررررررررر ار  ثنررررررررررررررررررررررررررام ع ليررررررررررررررررررررررررررة الررررررررررررررررررررررررررتعلم   

 
ك ا يتد  تفعالية نار عالية واةت ار واضرح تال ه رة  التر   قرور  هرا  وةرو يبرد  ع لرى تقهرد عرال  الر  

  كا ها . 
 ة يررة تنظرريم الررتعلم  ىرر     لقررق  Miller, R. (2004 : 139)وتتلررح مررن كراسررة   مىللررر   

لل ررتعلم نوعرراه مررن ا سررتقاللية عررن الوبررار   وي يررد ثقتررى  نفىررى   واعت رراكت علرر  ناتررى عنررد القيررار تع ليررة 
ا سرررت  ار م رررا  ىررراعدت علررر  تلدرررى  كراسررر   اللررر    وترررد  ثبررر   ةىرررر مرررن البرررا ةىن وجررروك عالترررة 

ظم ناتيراه و التلدرى  الدراسر  ال رتفرع   را الر  كراسرة  ر  مرن  تراجريس ارتباطية موجبة  ىن التعلم ال رن
  كراسرة   Yang , Y. (1993)  كراسرة   رانج   Pajres, F. & Valiante , G. (1999)والالىنر   
   Malpass , J. et al., (1977)وكراسرة   مالبراس وآخررين    Boufard , T. (1995) والرارك  
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ا كراسرة  ك رال 2003كراسرة   ع راك    رد  ىرىن   د  Miller, R. (2000, 2004)وكراست   مىللر  
ا   وكراسررررررررة  ةىرةررررررررول ر  2005ا وكراسررررررررة   ر الرررررررر  ع يررررررررة ترررررررراخور د2003إسرررررررر اعى  ع يررررررررة   د

Hierholzer, S. (2005)   وكراسة  جي س وآخرين   James , et al. (2005). 
ليررة التنظرريم ع ليررة مكتىرربة إلرر       ع  Zimmerman, B. (2000: 17)ويلرىر    ي رمررا    

يررة تت لررب مررن ال ررتعلم عرردف إجرررامار منهررا تلديررد  ةداالررى   واسررتةارف كواالعررى الترر  تنبررع مررن إكراكررى ية 
ع ليررة الررتعلم ناتهررا   ثررم تدرتررى علرر  ال فاضررلة  ررىن طرررق و سررالىب ا سررت  ار الترر  تلرر ن لررى تلقىررق 

تعلم الر  رمن ترى النظريرار البنا يرة اللديةرة الر  الرايكام ايكفأ وال ىتوى التلدىل  ايعل  .  وة ا ما تر
      يررلاب   .Duffy , T.& Jonassen , D  (7 : 1991) رىن يرررى  كوالرر  وجوناسررىن  

عت راك النظريار التقلىد ة ال  التعلم يرمنرو  ترأ  الرتعلم ال رنظم  عت رد علر  إمكانرار خارجيرة تت ةر  الر  ا 
ب لرى يالتلايدرار القراة ف .    ى  نهرم  ة لروا القهرد الر ى ال تعلم عل  الوتب و ال راجع وال ر  رار  و 

 .Macdonald , L. Gaverly, D (45 :2001)ال تعلم من كاخلى  والر ى  كردت  ماكدونالرد وجيفرلر  
ت تعراه ال    ضرورف اعت اك ال تعلم علر  ناترى تلىر   دربح إ قا يراه تراكراه علر  م ارسرة التفوىرر الناترد وم

 ل  البل  و التنقىب كو  ا عت اك عل  ا خرين  درجة  بىرف .    داالعية توية تدالعى إ
وي  التعلم ال نظم ناتياه يت لب جهداه مرن ال رتعلم ناترى الهرو يرتم الر  ثالثرة مرا ر   ردكةا   ي رمرا    

Zimmerman, B. (2002 : 64-70) تلديرد الهرد  ال نبةرق مرن كواالرع ال رتعلم   ثرم مر لرة الر    
ايكام  اختيرار طررق ا سرت  ار ثرم مر لرة التقرويم ل عرالرة  سرباب التعةرر الوامنرة ورامايكام ال ى يتأثر ت

 ال نافع و الىع  إل  معرالة  سباب النقاق .  
 ضرر  إلرر  نلرر     الررتعلم ال ررنظم يت لررب   لرراه ترردراه مررن الداالعيررة الترر  تىررت د  ة ىتهررا مررن تعلىررق  

هرم جرى سرلو  ال رالب نلرو البىيرة الدراسرية   وتقعلا تأنها   القوى الت  تو 93:  2001 ةلار الاول   د
ة    ىت تعو   تعلم ال واك الت  يدرسونها   و كام اينلر ة ال رتب رة  هرا   وكراسرة ال وضروعار الدرعب

والترلرررب علررر  العقبرررار   ومناالىرررة الررر مالم و التفررروق علرررىهم لللدرررول علررر  القبرررول ا جت ررراع  مرررن 
 ىية ا جت اعية ال لي ة  هم . ال عل ىن و الوالدين وال مالم و الب

وفي ررا يلرر  تعررر  البا ةررة  ةررم اينلرر ة الترر    ارسررها ال ررتعلم لتلقىررق الررتعلم ال ررنظم ناتيررا والترر   
 تعت د عل  جهدت ال ات  لتلقىق ال ىتوى التلدىل  اي الل  :

 الستعداد لتلقى  أو استقبال المعلومات :ا -1
 اللدول عل  ال علومار من خالل كراستى ل قررر معرىن ويظهر ة ا النلاا ال  رابة ال تعلم ال   

 ى  يلت ر ال تعلم تالهردوم الر  ال وتر  التعلي ر  فيىر ع وير ر  ويىرأل ويىتفىرروي اكر ويىرترجع رابرة 
منى ال  تلقىق التفوق وا ستفاكت الواملة م ا يدرسى ويعتبر ةر ا النلراا  ول مبراكل الرتعلم ال رنظم ناتيرا 

ال تعلم تكرم ةا ر  مرن ال عرار  وال علومرار مرا لرم  كرن لد رى الرابرة وا سرتعداك ان  جدوى من ت ويد  ؛
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 له ا .
ويظهر ة ا ا ستعداك ال  يور  ةىرف منها التللىر ال ىبق للدروس  وتدوين ال ال ظار و تاترة  

سرار راال علومار ا ضافية والقرامف ال ت عنة والفهم الع ىق لل وضوعار الت  يدرسها .وة ا ما  كدترى ك
ا   2005جرررررررري س وآخررررررررررين د ا؛2003د   ررررررررال اسرررررررر اعى  ع يرررررررررة ا؛2001كرررررررر  مررررررررن جيفرلررررررررر  د

ا   ىرررر   ثبترررر  ةرررر ت الدراسررررار وجرررروك عالتررررار موجبررررة  ررررىن ا سررررتعداك  سررررتقبال 2005ةىرةررررول رد
ا والتلدررى  الدراسرر  القىررد .وجرردير تالرر  ر    ةرر ا النلررا ال علومررار  أ ررد مكونررار الداالعيررة الدراسررية

يبر ل  من ايسرف وال علم من خالل مدق التل ى  ال تفوق وتلقيعى  مار  ترانى م را  قعلرى يتأثر  دور   
 جهدا لللدول عل  رضا ه ا.

 أسلوب التذكر : -2
تد  قد التل ى  تعع الدعوبار ال  ت  ر  واسترجاذ ماتلقات مرن معلومرار الىبر ل م يردا مرن القهرد  

اذ مرررراتم نىرررريانى؛وتد   ررررار  عبررررد الوةرررراب  امرررر  والنلرررراا رابررررة الرررر   يرررراكف تدرتررررى علرررر  الت  رواسررررترج
     ع ليرررة التررر  ر ترررد تترررأثر تعوامررر    كرررن    تلرررعفها منهرررا ال ررراكف ال رررراك تررر  رةا   ا1996:348 د

ةرو و ولور  مرتعلم طريقترى الر  تر  ر ال علومرار  رأ   قرور ترالتورار اللفظر   الداالعيرة ؛ ال وتر  التعلي ر  
رىرةرا توآخرر يتقاةر  ايلفراه الدرعبة  و  ىرتبدلها  لتورار الوترا    و  قرور ترا ما عر  تالتى يع ال ات  

  وترد  ثبتر من ايلفاه ايسه  م ا  ىاعدت ال  سرعة تا ينها وا  تفاه  ها  سرترجاعها عنرد اللاجرة 
وكراسة مل د  ىرىن سرعىد  ا2003وكراسة  مل د سعفا   د ا 2000و وين  د كراسة    من   نتون  

 ر ال  تلقىق التلدى  الدراس  ايالل  ال  مرا   كراسية ماتلفة . سلوب الت    ة ية
 
 الدافعية الدراسية: -3

وتظهر ة ت الداالعية ال  رابة ال تعلم ال  تلقىق ا نقا ار ال ت ى ف  وا هار مرا لد رى مرن امكانرار  
لررع الىبرر ل م يرردا مررن القهرد والنلرراا كو  ضرررط مررن الوبررار انيت رروذ ت  وتردرار تفرروق مالرردى  ترانررى؛

  ويىرت تع تايجاترة علر  ال علرم فيلرار  الر   ى نلراا تعلي ر اراكتى كو  تهر  و اجبار من ايسررف  و 
و ررا ن ايسرريلة الدررعبة الترر  يلقىهررا ال علررم  و الترر  تلررت   علىهررا ن ررانج ا متلانررار  و الوتررب الاارجيررة

ق والت ىررر . وتررد  ثبتررر    ىرر  الرر  ال ةرررا رف لىرراعار طويلرررة الرر  ال ررر اكرف كو  ملرر  رابرررة منررى الررر  التفررو 
 ا 2000د وعررررالم اللررررعراوى  ا1999ا ونبىرررر  الفلرررر  د1999كراسررررار  رررر  مررررن عرررر ر عبررررد الل ىررررد د

 ال  تلقىق ال ىتوى التلدىل  ايعل . الداالعية  ة ية ا2001د وروبنىو    ا2001و وال ا  د
 البحث عن المعلومات: -4

ولونرى  ىرع  لللدرول علر   ولرى ال علرم؛  كتف  ال تعلم ت را  لرت   عليرى الوتراب ال درسر   و ما ق 
وترد  لراول  معلومار اضافية تلبع كواالعى لالست الذ وتقعلى مت ىر اعن  ترانرى كاخر  الفدر  وخارجرى؛
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 تلقىرررق نلررر  مرررناالل تراماترررى الررر  الدرررل  وال قرررالر   ومرررن خرررالل كخولرررى علررر   ررربكة ال علومرررار؛
تقاةرر   ل ررة هاملررة سرر عها مررن  مىرر   و معلررم ومتاتعررة البرررامج التعلي يررة الترر   قرردمها التليف يو  و ي

كو      ىتفىر عنها  ضر  الر  نلر  ا  رترا  الر  اينلر ة الةقافيرة التر  تلرقعها ال درسرة  ا ناعرة 
وةرر ا مررا  طلررق  ال درسررية ومقالر اللررا ط الترر  تت لررب  رردورةا  رر ل القهررد لللدررول علرر  ال علومررار 

 قا يةلللدررول علرر  ال علومررار والترر  تعتبررر مررن ال لررار ة ا  ا1995عليررى  مل ررد عة ررا  نقررات   د
 العوام  الت  تىهم ال  تلىىن ع لية ايست  ار.

 أداء الواجبات المنزلية: -5
تلك  الواجبار ال ن لية  سوام  ان  تلىلة  و ةىرف عبيرا ثقرىال علر   اةر  ال رتعلم الدررىران  عتبرةرا  

ررق مر سوم  انا  ان  ة نت الواجبار طويلة تىرتعا قا  لول كو  م ارسة ايلعاب والهوا ار وي يد اي
 ت لهر ت ا    التل ى  ال رنظم ناتيرا يت ىر  تىررعة انقرا مظم الوت   و انا تم استادامها  نوذ من العقاب؛

ان نررررى لررررو تررررار  تأخىر كا هررررا تبرررر  النررررور  الواجبررررار الىرررروالر جرررر م من وتتررررى  ىرررر ح لررررى ت  ارسررررة ةوا اتررررى 
  رارر كراسرة  وترد الارط و ةررف ايخ رام؛ سروم ال   ظهر اتقانى ال ى تد مةالالقد كو  نل  سبباال  عدر

والرابررة الرر  اتقررا   الرر      كام الواجبررار تدررورف جىرردف يرررتبط  داالعيررة ا نقررا   ا2001:45د جيفرلرر 
ليرى ع ل را الفررك  كام ل قررك النفىرية تالرا رة واللرعور وتلقىرق الرضرا و  ا ة ال ار من العقراب  الع   

 ر.من مىرليا
يتلح من العر  الىا ق  ة ية التعلم ال نظم ناتيراه الر  تلقىرق ال رتعلم وم ارسرتى لربعع اينلر ة  

كو   و فرظ ال علومرة يطرول التررف لى سرهولة ا سرتيعاب   والت  تيىر الت  تركى إل   ياكف ثقتى   اتى  
تررة  ةررة إلرر  كراسررة العاللرربس  ونىرريا   ومررن ثررم ا لترر ار تعرراكار ا سررت  ار القىررد   وةرر ا م ررا كالررع البا

  ىنه ررا إن  نررى مررن ال رررجح    توررو  ةنررا  عالتررة ارتبرراا موجبررة  ررىن عرراكار ا سررت  ار القىررد والررتعلم
   وة ا ما سو  تلك  عنى نتا ج البل  اللال  . تياه ال نظم نا

 القسم الثانى : ويتضمن جانبين: 
 دور األسرة :  -1

ف الر   يراف   نا هرا الدراسرية  ىر   نهرا  ول مرن يتلقر  ال فر  نظراه ية ية الدور الر ى تقرور ترى ايسرر  
تاإلعررداك و التقهىرر  لع ليررة ا سررت  ار و التلدررى    الهرر  تلررع ندررب عىنىهررا ضرررورف تفرروق طفلهررا 
 وجرروكف تلدررىلى  رر  وتعتبررر الرردرجار الترر   لدرر  علىهررا مر ررراه إمررا لتفوتررى  و ترردن  مىررتوات تال قارنررة

داكاه يررد ال فرر  علرر  ا ةت ررار  دروسررى و تاتررة واجباتررى ومراجعررة كروسررى اسررتعتأترانررى   التبررد  ايسرررف  تعو 
 لالمتلانار الت  تعتبر جوا  ال رور من ي  كراس   خر . 

وفي ررا يلررر  تعرررر  البا ةرررة لررردور ايسررررف الرر  مىررراعدف   نا هرررا علررر  ا سرررت  ار القىرررد و التلدرررى   
 ال ت ى  من خالل النقاا التالية : 
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 ى وبيئة االستذكار : )أ( المناخ األسر 
يرررثر القررو ايسرررى الهرراكىم تررأثىراه تالررراه الرر  إكىرراب اي نررام عرراكار ا سررت  ار القىررد  ىرر    ررار  

ا إلرر       القررو ايسرررى الدررل  الهرراكىم   و ال لررقع و البعىرررد 145:  1990 مل ررد نبيررى  رردير  د
   ومقردار تفررا ال رتعلم للدراسرة عن الادار والدراذ   و رو  الىركن ال ال رم   و اإلتامرة ال ريلرة  

 ةرا رف وعدر تولفتى تأعبام خارجية   ىاعد ال تعلم عل  موايلة الع لية التعلي ية     را  ىراعدت علر  ال
ال لرراجرار ايسرررية  لررعر تقنررب الوالرردين لوةرررف ال لرركالر و  وا سررتقرار النفىرر  ؛  ضرر  إلرر  نلرر    

 ت عل  تر ى  ا نتبات ال  كراستى القط . ال ف  تايما  والرا ة النفىية     ا  ىاعد
وي ترررد كور ايسررررف إلررر  ا ةت رررار تال نررراا الدررررل  للبىيرررة ال ن ليرررة  النظاالرررة و النظرررار واإلضررررامف  

 و  القىرردف  و التهويررة الدررلية   م ررا  قعرر  وترر  ا سررت  ار وتترراه م تعرراه تعىررداه عررن الو تررة و اإلرةرراق
 اللعور تال ل    و اللىق . 

مترىرار البىية ايسرية ال ىراعدفعل   Girsay, A. (1994 : 393)كراسة  جىرس   وتد  درر  
راق ا سرت  ار القيررأ   الرر   ةرردوم ال كررا  ونظاالتررى ونظامررى   وتررواالر ايكوار الال مررة لالسررت  ار مررن  و 

إلر  ةر ت ال ترىررار   تقنرب  Hong , E., & Lee , K (2000)و ترالر.   و ضرا   ةرونج  لر    
 لداكرف من الراكيرو  و التليف يرو    و اللوضرام الدراكرف عرن  يرارار ايةر  و اييردتام  اييوار ا

 ترتىب ايثا    وتناسق عناير ال كا    ويور الق ال   م را ي يرد مرن تردرف ال رتعلم علر  التر ىر  و
 ا نتبات .   

 
 )ب( أسلوب النصح و اإلرشاد : 

مع طفله ا  ثنام ع لية ا ست  ار يررثر الر  مردى  – ا  و   دة –إ  ايسلوب ال ى يتبعى الوالدا   
ا إلرر  توضرريح كور ايسرررف 215:  1990الت امررى  هرر ت العرراكار   القررد   ررار   اللررناوى عبررد ال ررنعم   د

 ررة مت ررةاله الرر    الندررح واإلر رراك منرر   دا ررة الررتعلم  مةرر  تلررقيع ال فرر  علرر  ا ةت ررار  دروسررى منرر   دا
 ا سررت  ار ال ال  ررة تدررورف ع ليررة ومنظ ررة .   ت عنرر     تهررتم ايسرررف العررار الدراسرر    وتهىيررة الرررص

 توجيرررى طفلهرررا إلررر  طريقرررة القلررروس الدرررليلة عنرررد الوتاترررة علررر  مكتبرررى  و ال نلررردف ال ىرررتادمة الررر  
 ا ست  ار.

ك ا تهتم ايسرف  تنظيم الوت   دا ة من عوكف ال ف  من ال درسة ونلر  تع ر  جردول مناسرب يرو ذ  
ن ال ررر اكرف و اللعرررب مرررع توعيرررة اي نرررام تأة يرررة النقررراق الدراسررر  واكتىررراب ال علومرررار و الىررراعار  رررى

 ال هارار من ال درسة تأسلوب  عت د عل  اإلتناذ  د ه من القهر و اإلجبار . 
إل       ندرا ح الوالردين ال قدمرة تدريرة اللرب  Phillips, L. (2001 : 671)ويلىر   الىلىبس   

الت رررك يسررلوب الدرارر يررركى إلر  العنرراك و  إ قا يرراه الرر  نفرس ال ررتعلم  الر   ررىن    اوالهردوم تلقررق ترأثىراه 
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 فيقور ال ف   تنفى  عكس ما ُ  لب منى.   
ويتلر ن  سرلوب الندرح و اإلر راك   لرراه اسرتةارف ايسررف لردواالع ال ررتعلم  رد ه مرن تأنىبرى  و توبياررى  

ن توعيررة ال ررتعلم تأة يررة الدراسررة   وتقررد س علر  تقدررىرت  و انافررا  مىررتوات التلدررىل  .    ررا يتلر 
ويت لرب  .قي ة ال  اكرف   وتنظيم الوت  وا ترامى   وتقوية ا عتقاك تأ  الوتر  الر ى   رر    عروك   رداه 

 سررلوب الندررح و اإلر رراك يرربر الوالرردين علرر  طفله ررا الررال يررتعقال  الترر ار طفله ررا تكرر  مررا  قولررو    
 اب لعدر استقا تى ل ا  قدمو  من ندرا ح     را يت لرب  رعور ال فر الىلق   إل  استادار  سالىب العق

قبررار تالةقررة الرر  والد ررى إنا اعتررر  له ررا تقوانررب تقدررىرت الىلقررأ إلىه ررا طواعيررة طالبرراه الندررح ليقتررا  الع
 الت  يتعر  لها  ثنام تلدىلى  و است  ارت   سي ا عند عدر تدرتى عل  اجتيا  امتلا  ما . 

 ة الصحية و النفسية للمتعلم : )ج( متابعة الحال
تررد يتعررر  ال ررتعلم لرربعع الظرررو  الترر    كررن    ترررثر علرر  يررلتى القىرر ية و النفىررية والترر   

: 1992  كررن    تعرروق ع ليررة ا سررت  ار   و ىررن ا سررتيعاب   وتررد  رردكة ا    امرر  عبررد الل ىررد   د
   ردف النفىرية  و النىريا .   و ضراا ال    اللعور تالاو  و القلرق   و التروتر و الىرر ا    و الو 84

  تررأثر ال ررتعلم تال لركالر ايسرررية   وعرردر اللررعور  Girsay, A. (1994 : 397)إلىهرا  جىرسرر   
تالرضررا عرررن الدراسررة   وعررردر تواالقرررى ا جت رراع  مرررع  ترانرررى   وتورررار مررررار اللرررلى الرر  تلقىرررق مىرررتوى 

كررن     عران  منهررا التل ىر  وترررثر علرر   اللر  مررن اإلنقرا  .    مررا الظررو  الدررلية القىرر ية التر    
ا إلررر   ررررو  مرتترررة 178:  2006 كا رررى وتلدرررىلى القرررد تىررر ها   عدرررار ال ىرررب   وربيرررع ر ررروا    د

طار رررة تررر ول تاسرررتادار العرررالج ال ناسرررب  ارتفررراذ اللررررارف   و ال  رررار مرررةاله   و ررررو  يرررلية كا  رررة 
القهرررا  العدررب  التررر  ترررد تورررو  كقدررور الررر   اسرررت  الىرر ع و البدرررر   و مررررا  القلررب   و مررررا  

هررا النفىررية ي نا تاتعررة اللالررة الدررلية و القىرر ية و م منررة ومىررت رف .   ويت ةرر  كور ايسرررف ةنررا الرر  م
وعررردر إة رررال  ى ترىرررر   رررر  علررر   الررررة ال رررتعلم القىررر ية  و ال  اجيرررة   وملاولرررة مىررراندف اي نررررام   

ا إمرررا تررالعالج ال بررر  ال ررراكى  و ترررالعالج ومىرراعدتهم علررر  تلايدرررها  ومعرالرررة  سرربا ها للترلرررب علىهررر
 النفى  و التربوى . 

 )د( االعتراف باإلمكانات العقلية للمتعلم : 
تد تقع  ةىر مرن ايسرر الر  ملركالر    درر لهرا إنا  اولر  توليرف طفلهرا تأعبرام كراسرية تفروق  

الع ريررة   والدراسررية كو  تدراتررى و مكاناتررى ال تا ررة لهررا   و إنا تارنتررى ترىرررت م ررن ةررم الرر  نفررس مر لتررى 
النظررر إلرر  مررا  بررات ا تررى مررن ن ررام  و ترردرار خايررة   وكو  مراعرراف ل بررد  الفررروق الفرك ررة واخررتال  
ايطفررال في ررا  ىررنهم مررن  ىرر  اإلمكانررار   و رررو  التلدررى    و ال ىررول و سررالىب اللرررق و الوسررا   

ال ررتعلم نفىررى مقبررراه علرر  نرروذ مررن الررتعلم   التعلي يررة ال ناسرربة الترر   لترراجو  إلىهررا   ومررن ثررم تررد  قررد 
ومىررتوى مررن التلدررى    وكرجرررة مررن ايكام    ىررت يع إنقا ةررا تالفعررر  . و  ررارر كراسررة    ويقررر    
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ا إلر      عرردر تردرف التل ىر  علرر  تلقىرق ال ىررتوى الدراسر  الر ى  فرروق تدراترى و فامتررى 1983و مال رى د
  الرش مةاله .    – سالىب هىر سوية ال  التلدى    قعلى  قور  ركوك  العال مرالوضة ويلقأ إل 

وتد  كو  جه  الوالدين تتمكانار   نا هم العقلية ومىولهم الدراسية سبباه ال  اتبراعهم  سرالىب خاطيرة  
ر ال  التعام  معهم  استادار  سرالىب العقراب البردن  و النفىر  إللر ار ال فر  تىراعار ملردكف لالسرت  ا

 الادررار ويلقررأ الوالرردا  إلرر   سررلوب النبرر  و الترر    تناسررب تدراتررى   وتررد     و  رر  الت ررارين الدررعبة
 اللرمررا  وعررردر تلبيرررة  اجرررار ا  رررن ايساسرررية  نررروذ مررن اللررررط عليرررى لوررر   لقرررق اإلنقرررا  ايعلررر  
 وايولرر  مرررن ةرر ا  لرررى     اتررار الوالررردا  العرراكار ال ناسررربة إلمكانررار ال فررر  وتدراتررى ل ىررراعدتى علررر 

دررىل  مناسررب لهرر ت اإلمكانررار   ولوررن يت لررب ةرر ا الرر  ال قررار ايول ا عترررا  ت ررا تلقىررق مىررتوى تل
   تلوى ال ف  من نىبة ن ام  و تدرار خاية مه ا  ان  تىي ة  و متواضعة . 

 )هـ( تقديم المعونة الخارجية : 
  وسرىلة تد  لتاج ال تعلم إل  عو  ا خرين ل ىاعدتى عل  ا ست  ار القىرد   القرد  لتراج مرةاله إلر 

و  تعلي ية  و تورار للرق موضوذ معرىن    و ا ستفىرار عرن سررال تعىنرى الىلقرأ إلر  والد رى  و معل يرى 
ب   د  ترانى ال ت ى ين ل ىاعدتى عل  مواجهة مةر  ةر ت ال لركالر  ويبرر  كور ايسررف ةنرا الر  التر ىر

ر الن ونجيررررة يسرررريلة  تقررررد م العررررو  وعررررر  ال ىرررراعدف مررررن خررررالل ترررروالىر الوتررررب الاارجيررررة   اإلجاتررررا
ا متلانرررار الىررراتقة و ال تررروالرف تال كتبرررار    و ا سرررتعانة  ررربعع الررردروس الادويرررية   إ     ةررر ا 
ايمر يت لب متاتعة تلدى  ال ف  ل عرالة نروا   القدرور واللرع    را يت لرب تلرقيع ال فر  علر  

مرررار   ومواجهررررة  ى يررررعوبار اإلنقرررا  و  تاتررررة الواجبرررار   و لقررررام ايسرررريلة   وا سرررت اكف مررررن ال علو 
 يتعر  لها  ثنام التعام  مع الواجبار ال درسية . 

إلر       إ رعار ال فر  تعردر رابرة  Koegel , R. et. (1983)وتلىر كراسة    ويقر  و مال رى    
  الوالدين ال  مىاعدتى  نلراله ا مةاله  و إل عارت  تفاةة ما   لبى مرن مىراعدف    قعلرى  رال  افر

يى نروذ مرن ال ىراعدف   الىتردن  مىرتوى تلدرىلى وير كاك سرومه .   ترد   رار   الرراك   رو   ررب ا تياجرى 
ر ا سرتقالل   وتقردل ن لية الت  تلرقع علر  اإلنقرا  و ا إل       البىية ا437:  1992وآمال يدق   د

ا ترررع النقرراق و التفرروق   تقرردر نوعرراه مررن ال عونررة الترر  تررركى إلرر   يرراكف كاالعيررة النقرراق لرردى  الراكةرر
 النظر عن ال ىتوى ا جت اع  و ا تتداكى لمسرف .  

 أسلوب المعلم :  -2
   ق  كور ال علم  ة ية عن كور ايسرف ال   يراف التالمىر  الدراسرية   القرد  كرو  ال علرم عراماله مرن  

 العوامرر  ال ىرراعدف الرر  إكىرراب التالمىرر  عرراكار ا سررت  ار القىررد   الررال  قتدررر كورت علرر  مقرررك إلقررام
إن تررد  ىررهم  الرردروس و جرررام ا متلانررار وتقررويم تلدررى  التالمىرر    و ن ررا يتعرردى كورت  تعررد مررن نلرر   

 دور العال ال  هرس عاكار ا ست  ار   ونل   دا ة من التلاق ال ف  تال ر لة ا  تدا ية التر  تتورو  
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 الىها  ول خبرف من خبرار ال ف  تالتلدى  و ال  اكرف . 
 م ال  الع لية التعلي ية من خالل النقاا التالية :  وي كن عر  كور ال عل

 لمعلم : لالمهارات التدريسية  -أ
تتلرر ن  رررامج إعررداك ال علررم ال هررارار التدريىررية الترر  تىرراعدت الرر  تويررى  ال عررار  و ال علومررار  

 إلررررررررررررر  تالمىررررررررررررر ت ت رررررررررررررا يناسرررررررررررررب  ع رررررررررررررارةم وتررررررررررررردراتهم   وترررررررررررررد   رررررررررررررارر كراسرررررررررررررة   ةىنلررررررررررررر   
Hinchey , P. (1996 : 243)   إل       ضع  مهارار ال علم التدريىرية وعردر تدرترى علر  تويرى

ى ال راكف ال قرررف إلر  تالمىر ت ترد يتىربب الر  ضررع  إكىرا هم عراكار ا سرت  ار القىرد     وةر ا مرا  كدترر
مررن تبرر    إن   ررارر إلرر       ضررع  ترردرار ال علررم     Girsay, A. (1994)كراسررة   جىرسرر    

 لقىررد  لررول كو  نقا ررى ال هنرر  وعرردر ترردرف تالمىرر ت علرر  ا سررتيعاب القىررد ل رراوعرردر إعررداكت اإلعررداك ا
  قول  فيلعرو  تال ل  و الرابة ال  ا نتهام من الوت  ال لدك لللدة الدراسية   . 

وتتلرر ن ال هررارار التدريىررية   لرراه  سررلوب ال علررم الرر ى يتبعررى  ثنررام الترردريس القررد   ررارر كراسررة  
إلرر      رتاتررة ايسررلوب  .Filder , R. & Spurline , J (2005:107) الىلرردر   وسرربور ين  

ل رة التدريى  ال ى يتبعى ال علم ال  نقر  ال علومرار  و  ررق التفايرى  الدقيقرة ل وضروعار ال راكف ال تع
يرى تد يركى إل   عور التالمىر  تعردر ا رتيراق وعردر التر ىر    وسررعة التلرت    ايمرر الر ى يترترب عل

  تال درسة  ك    وعدر الرابة ال  متاتعرة اللررق   وعردر القد رة عنرد اإلندرار م را  قلر عدر ا ةت ار
 كاالعىررررررررررررررررررررتهم إلرررررررررررررررررررر  التعلم. ك ررررررررررررررررررررا   ررررررررررررررررررررارر كراسررررررررررررررررررررة   جررررررررررررررررررررون    سررررررررررررررررررررالي     ايرررررررررررررررررررر   

Jones, C. Slate, J., Kyle, A.(1992:16)  إلر       تعرع ال عل رىن يتبعرو  سياسرة ا ختدرار
لرررديهم خبرررار سررراتقة  دررلوا علىهرررا مررن  سررررةم  و مررن مرا ررر   الرر  الترردريس   ويعتقررردو     تالمىرر ةم

تعلي يررة سررراتقة   ويررررو   نهرررم    ىرررت يعو  إكىررراب تالمىررر ةم عررراكار ا سرررت  ار القىرررد تىررربب  ةاالرررة 
 الفدول   وا ك ار ال قررار   وضىق الوت  ال ادل لللدة الدراسية .   

  -)ب( استثارة دوافع المتعلم:
 اكف ال تعل ة عندما يرى  نها تلتق  تأةداالى وتلربع كواالعرى   وتىرتةىر نلراطى  لعر ال تعلم تقي ة ال 

إلر       ال علرم  ىرت يع  Girsay, A. (1994:385)  وتلتررر ن رامت   القرد   رارر كراسرة  جىرسر   
  ب انتبراتاستةارف كواالع تالمى ت تأسالىب عديدف منها تنويرع اللررق   الوسرىلة التعلي يرة ال ت رورف التر  تقر

كى التالمىرر  لفتررررف طويلرررة كو  ملررر    إلقررام  سررريلة التلررردى   التلرررقيع و اسررتادار  سرررالىب التع يررر  ال رررا
 وال عنوى  ال وجب و الىالب   والت بىق الع ل  ل ا يدرسى التالمى  .   

العنررردما  لرررعر التل ىررر  تأة يرررة ال ررراكف ال تعل رررة الرررت  ةررر ا يدالعرررى إلررر  ملاولرررة التعرررر  علررر   ي يرررة  
اعررررراف الفرررررروق الفرك رررررة الررررر  ال ىرررررول   والتفررررروق الىهرررررا    ررررر ل  يت ةررررر  كور ال علرررررم الررررر  مر تلدرررررىلها  ررررر

ا سررتعداكار و الرردواالع كاخرر  الفدرر  الدراسرر  ليىرر ح لورر  تل ىرر  تا سررتفاكف مررن ال رراكف ال تعل ررة الرر  و 
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 ضوم ة ت الفروق ومىاعدتى عل  مواجهة  ى يعوبار كراسية . 
 سية : )ج( نوعية الواجبات و التكليفات الدرا

تد  لاول ال علرم مىراعدف التالمىر  علر  ت بىرق مرا ترم كراسرتى و رر ى مرن خرالل الواجبرار ال ن ليرة  
و رسررم  ال ت ةلررة الرر   رر  ال ىررا   الرياضررية  و القواعررد اللرويررة  و الت ررارين  و ال عرراك ر الوي يا يررة   

رر كراسرة ت   نتيقرة سرلبية  القرد   راالارا ط وتلديد ال واتع علىها . إ     ة ت الواجبار ال ن لية تد تأ
إلر       ملاولرة ال علرم تردعيم  Paris , S. & Newman , R. (1990 : 87) تراريس ونىومرا    

ال قهررروك الررر ى يب لرررى التل ىررر  كاخررر   قررررف الدراسرررة تفرررر  الوةىرررر مرررن الواجبرررار ال درسرررية والتوليفرررار 
 القىررد   الررهم    ةررد  الواجبرار ال درسررية الدراسرية ترد  لررول كو  إكىراب التالمىرر  عراكار ا سرت  ار

  مىرراعدف التل ىرر  الرر  اعت رراكت علرر  نفىررى عنررد القيررار ت هررار تىرري ة كو  ا عت رراك علرر  الوبررار   إ   
 كةرتها تةق   اةلرى وتنفررت منهرا  وتقعلرى  لرىق  هرا نرعراه  ر  ويلرعر و أنهرا عقراب   نعرى مرن م ارسرة

   و مال رررررررررررررررررررررررررررررررى  ةوا اترررررررررررررررررررررررررررررررى ورا ترررررررررررررررررررررررررررررررى  .ك رررررررررررررررررررررررررررررررا  كررررررررررررررررررررررررررررررردر كراسرررررررررررررررررررررررررررررررة  سررررررررررررررررررررررررررررررر ى
Smith , M. et al., (2000)  المىر       ال علم ال ى  عت د عل   ةررف الواجبرار ال ن ليرة وتوليرف الت

كبرر تأعبام كراسية  ايتلا  وايوراق الفدلية تد  عوق إكىا هم عاكار ا ست  ار القىرد   إن  دربح  
وليفرررار   تلرررك   و تررر خر   تررر  ة هرررم ةرررو  ي يرررة ا نتهرررام مرررن ةررر ت الواجبرررار وسررررعة إجررررام ةررر ت الت

   كنهم م ارسة  لعا هم و الت تع تأوتار الفراا .  
وةكرر ا   كررن القررول    كور ال علررم   ينبررر     يبنرر  علرر  ا عتقرراك تررأ   ةرررف الواجبررار تفىررد الرر   

  التعلم  و نى   كن استادامها   وسىلة للعقاب  و ر   وتار التالمىر  تعىردا عرن اللررب  وضربط الفدر
ولورررن  قرررب    ينظرالىهرررا علررر    نهرررا مىررراعدف التل ىررر  علررر  التفاعررر  اإل قرررا   وال لرررار ة وتل ررر     

 ال ىيولية والتعبىر عن الر ى ثم  ت بىق ما تم تعل ى . 
 )د( تقويم التالميذ : 

إ  اةت ررار ال علررم ت تاتعررة تالمىرر ت وتدررليح  خ ررا هم   وتقررويم التوليفررار و ايع ررال ال ن ليررة الترر   
ونهررا  كىرربهم ا لترر ار تع رر  ةرر ت الواجبررار   ويلررعرةم تأة ىتهررا  فيقبلررو  علرر  إنقا ةررا الرر  مةررا رف يرك

ا إلرر      متاتعررة ال علررم يكام  تالمىرر ت 90:  1990ونلراا   القررد   ررارر كراسررة   ترراريس ونىومررا    د
 ةم علر  اإلنقرا  الىرريع ومراقبة إتقانهم يكام واجباتهم ُ عد نوعاه من تدعيم القهد ال ي يب لونى   ويلف

 ى   لعرو   نها ليى  مقرك واجبار و ن ا لها  ة ىتها عند ال علم   القد لو ظ     ةىرر مرن التالمىر  
  يهت ررو  ترررتجرام الواجبرررار ال ن ليرررة تلقرررة    ال علرررم   يراةرررا و  يهرررتم تتنقرررا  تالمىررر ت لهرررا  . ويررررى 

يم ال علررررم للتل ىرررر  يتلرررر ن جررررانبىن : ترررردعيم ا    ع ليررررة تقررررو 412  411:  2006 ةلررررار اللىررررىن   د
ال درس ت عن  تلقيعى ل التى ومناتلتهم ت ريقة مناسبة مع ثقتى ال  تدراتهم   وتروالىر ال نراا التربروى 
ال ى  ىاعد عل  التعلم   الالقو الروكى الر ى  لرعر التل ىر  تأنرى  ىرت يع     قررب ويا ر م ويدرلح 
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تىررلط الرر ى  الرر  فيررى التل ىرر  مررن وترروذ عقرراب عليررى يترر   خ ررامت ويررتعلم منهررا  اتلرر  عررن القررو ال 
 خ أ  و سهو. 

م ررا سرربق يتلررح    عرراكار ا سررت  ار تتررأثر تالبىيررة ا جت اعيررة الترر   عرريش الىهررا ال ررتعلم و الترر   
ىرد تت ة  تدورف واضلة ال  الدور الوبىر ال ى  قور تى    من ايسررف و ال علرم الر  تلقىرق التفاعر  الق

ة الرر   ا ال رتعلم   الرتنا لرم يتلقرق ةر ا التفاعر  و التقراوب تدربح نترا ج الع ليرة التعلي يروالتقراوب مرع ةر
 تدن  مىت ر ما لم  لاول ال تعلم البل  عن مىار جديد  لقق لى ا رتفاذ ت ىتوى  كا ى . 

 دراسات سابقة : 

لقىررق مررا نظررراه ية يررة موضرروذ عرراكار ا سررت  ار   القررد لررو ظ سررع   االررة ال رسىررار التربويررة لت 
 يررة   لررق عليررى القرروكف واإلتقررا  الرر  إعررداك التالمىرر  الرر   االررة مرررا لهم الع ريررة والتعلي يررة عررن طريررق تن

 ترردراتهم علرر  التلدررى  الدراسرر  ال بنرر  علرر  الفهررم و ا سررتنتاج و الت بىررق الع لرر  ل ررا يتعل ونررى مررن
ليرررة  لرررد لل علومرررار مهرررارار   و الرررتالل مرررن مفررراميم تد  رررة  انررر  تنظرررر إلررر  الرررتعلم علررر   نرررى ع 

وتا ينهررررا واسررررترجاعها عنررررد ا متلررررا  ثررررم الررررتالل منهررررا عنررررد  ول سرررراعة مررررن الاررررروج مررررن لقررررا  
ا متلانرار   ايمررر الرر ى ترتررب عليررى انافررا  ال ىررتوى التلدررىل    وترردن  ال علومررار الترر    تلوهررا 

 ال الب  ت  عل  ال ىتوى القامع  . 
ناولرر  موضرروذ عرراكار ا سررت  ار مررن  وا ررا متعرردكف منهررا وتررد تنوعرر  ايتلررا  و الدراسررار الترر  ت 

من  اول الول  عن ة ت العاكار وعالتتها  بعع ال ترىرار   ومنها من  اول إكىرا ها للتالمىر  الر  
في را   و يتواالر منها تالفع  عنرد التالمىر مرا   كراسية ماتلفة   ومنها من  اول وضع  رامج لتن ية ما 

 ت الدراسرار  هرد  ا ستر راك  هرا   وبنتا قهرا   وا سرتفاكف م را تويرل  يل  تعر  البا ةة لربعع ةر
 إليى من توييار.

 ( : 1987دراسة " رمضان صالح رمضان " ) -1
 جريرر  ةرر ت الدراسررة علرر  عىنررة مررن طررالب ال ر لررة الةانويررة د رياضرريار ا  هررد  التعررر  علرر  

رار   علر  نروذ ا رتبراا  رىن ةر ت ال هرامهارار التعلم و ا ست  ار الت    ارسونها    ا  اول  التعرر 
ا طالرب وطالبرة ترم تقىري ها إلر  مق روعتىن 88والتلدى  الدراس    و ان  عىنة الدراسة مكونرة مرن د

متىاويتىن   مق وعرة تقريبيرة و خررى ضرات ة   وتويرل  الدراسرة إلر  وجروك عردك مرن ال هرارار منهرا 
اا هرارف التلاريل   را  سرفرر النترا ج عرن وجروك ارتبرالتر ى  عل  ايالوار العامرة تبر  التفايرى    ثرم م

 ا  ىن مهارار ا ست  ار والتلدى  الدراس  . 0.01كال إ دا ياه عند مىتوى د
 Curt , I. & John , F. (1990)دراسة " كورت ، وجون "  -2

ا طالرب وطالبرة  59 جري  ة ت الدراسة عل  عىنة من ال الب ال ىتقدين تكلية الفنو   توامها   د
  وطبررق البا ةررا  علىهررا تا  ررة مررن إعررداكة ا لقيرراس اسررتراتيقيار الررتعلم و ا سررت  ار   و سررفرر نتررا ج 
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الدراسة عن عدك من ال هارار ايساسية لالسرت  ار القىرد منهرا تر ىر  ا نتبرات   التىر يع الر ات    إكارف 
 قىد . الوت  و لها عاكار تىهم ت ريقة إ قا ية ال  تلقىق التلدى  ايكاك    ال

 ( : 1992دراسة " قاسم على الصراف " ) -3
كا  الهد  من ة ت الدراسرة التعرر  علر  ال  ارسرار و العراكار اللقيقيرة التر    ارسرها مق وعرة 

ا تل ىررر  128مرررن ال رررالب الررر  مرا ررر  كراسرررية ماتلفرررة تلررر ن  : ال ر لرررة ا  تدا يرررة   وعررردك  الراكةرررا د
وعردك  طالب وطالبة ا   وال ر لة القامعيرة 267ك  الراكةا دوتل ى ف   ال ر لة ال توس ة و الةانوية وعد

طالررب وطالبررةا و لررف  الدراسررة  ةررم ال  ارسررار الفعليررة مت ةلررة الرر : تلديررد الهررد     425 الراكةررا  د
وةردوم ال كررا    وتردوين ال ال ظررار وتلديرد ايالوررار الر يىرية الرر  موضروعار الدراسررة   وتنظريم وترر  

 كر معرفية متنوعة . ال  اكرف   وا ستعانة ت دا
 ( : 1993دراسة " سليمان الخضرى وأنور رياض " ) -4

 جريرر  الدراسررة للتعررر  علرر  مهررارار ا سررت  ار لرردى عىنررة مررن تالمىرر  ال ر لررة اإلعداك ررة توامهررا 
فرر طالباه ا   و سفرر النترا ج عرن عردر ترواالر مهرارار اسرت  ار عاليرة لردى االرراك العىنرة  ىن را  سر159د

 ررا جروك ارتباطرار كالرة إ درا ياه  ررىن مهرارار ا سرت  ار و الداالعيرة والتلدرى  الدراسر   النترا ج عرن و 
 اتلح وجوك تفاع   ىن مهارار ا ست  ار و الداالعية ال رتفعة عل  التلدى  الدراس  . 

 Anthony, O & Qun , J. (2000)دراسة " أنتونى ، كوين "  -5
لردى طرالب ال ر لرة القامعيرة تقامعرة ا ىرتر  ةدال  الدراسة إلر  الولر  عرن مهرارار ا سرت  ار 

  الررايمريكيرة    را ةرردال  إلر  معرالررة نروذ العالترة  ررىن عراكار ا سررت  ار وتلرق ا ختبرار   و ثررر النروذ 
 ة ت العالتة.

طالب وطالبرة  ردية  التاررج ا . و سرفرر النترا ج عرن وجروك عالترة  رىن  133وتوون  العىنة من د
ا ختبار  و لرف  عرن  ةرم عراكار ا سرت  ار القىرد وةر  تنظريم الوتر   عاكار ا ست  ار الىىية وتلق

والقهرررد وتر ىررر  ا نتبرررات   ولرررم  تىرررفر النترررا ج عرررن وجررروك الرررروق  رررىن الررر  ور و اإلنرررا  الررر  مهرررارار 
 ا ست  ار . 

 ( : 2002دراسة "حمدى على الفرماوى" ) -6
 الررب القررامع  ال عترراك علرر  ةرردال  الدراسررة إلرر  التعررر  علرر  عرراكار ا سررت  ار الترر    ارسررها ال

جامعرة  ربىن الورور   تىر    –طالب وطالبة ا تكليرة التربيرة  140سلو  الرش   وتوون  العىنة من د
ج الدراسررة منايرفة  رىن  رعبت  ال فولرة تالفرتررة الةانيرة و اللررة اإلنقلى يرة تالفرتررة الراتعرة . و  رارر نترا 

 سررت  ار القىرردف لدررالح ال ررالب هىررر الرلا ررىن   إلر  وجرروك الررروق كالررة إ دررا ياه الرر   تعرراك عراكار ا
  ولرم تورن ةنرا  ىتوى الرش لدالح اإلنا  الرلا ارك ا   ارر إل  وجوك الروق كالة إ دا يا ال  م

 الروق كالة  ىن ال  ور واإلنا  ال  عاكار ا ست  ار .
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 ( : 2007دراسة " محمد حسين سعيد " ) -7
  التر   ىرتادمها تالمىر  ال ر لرة ا  تدا يرة متفراوت اةت   الدراسة تالولر  عرن مهرارار ا سرت  ار

التلدررى  د مرتفررع   ومتوسررط   ومررنافع ا   ررا اةت رر  الدراسررة تررالتعر  علرر  طبيعررة العالتررة  رررىن 
عىنرة . مهارار ا ست  ار و   من تلق ا ختبار   و ا تقات نلوت   ومىتوى ايكام ايكاك     الرراك ال

 تل ىرر  وتل ىرر ف ا تال ر لررة ا  تدا يررة ت لاالظررة  نرر  سررويف   83مهررا دو جريرر  الدراسررة علرر  عىنررة توا
تر    التر ىر    إكارف الو نة ت ةل  الر  دو لف  الدراسة عن عدك من ال هارار الت   ىتادمها  الراك العى

ى  تدوين ال ال ظار  القرامف   الداالعية   التعام  مرع ا ختبرار ا . و انر  الفرروق الر  مىرتوى التلدر
 لتالمى  مرتفع  التلدى  . لدالح ا

 ثانيًا : دراسات تناولت العالقة بين عادات االستذكار وبعض المتغيرات : 
 ( : 1981دراسة " جابر عبد الحميد جابر " ) -1

وةرر  مررن  وا رر  الدراسررار الترر  تناولرر  العالتررة  ررىن عرراكار ا سررت  ار و التلدررى  الدراسرر  علرر  
سرنة ا  17-15الب هىر ت رى ا   تتراوق  ع رارةم  رىن دط 181طالب ت رى ا   د 83عىنة توامها د

   و سفرر النتا ج عن وجوك عاكار است  ار ترثر سلباه عل  التلدى  منها التأخىر   عردر الرضرا عرن
براذ  كام ال علم وعدر تقب  ع لية التعلم     را  سرفرر عرن وجروك عالترة موجبرة  رىن التفروق الدراسر  وات

 عاكار ا ست  ار القىد . 
 ( : 1989دراسة " لطفى محمد فهيم " ) -2

سرررت  ار و ررر  مرررن التلدرررى  الدراسررر   جريررر  ةررر ت الدراسرررة للتعرررر  علررر  العالترررة  رررىن عررراكار ا 
ة ا تقات نلو الدراسة لدى عىنة من طالب القامعة  دولة البلررين   و سرفرر النترا ج عرن وجروك عالترو 

  ترىرين . ارتباطية موجبة وكالة  ىن عاكار ا ست  ار وة ين ال
 ( : 1990دراسة " السيد عبد القادر زيدان " ) -3

ةردال  ةرر ت الدراسررة إلرر  توضريح العالتررة  ررىن عرراكار ا سرت  ار و رر  مررن التادررل و التلدررى  
طالرررب ا   444الدراسررر  لررردى عىنرررة مرررن طرررالب ال ر لرررة الةانويرررة تال  لورررة العربيرررة الىرررعوك ة توامهرررا د

ت  ار ترالتفوق الدراسرر  لرردى طرالب تادررل اللرررة العربيررة و و سرفرر النتررا ج عررن ارتبراا عرراكار ا سرر
 اللرة اإلنقلى ية لدالح ال تفوتىن . 

 ( : 1990دراسة " محمد نبيه بدير " ) -4
تناولرر  ةرر ت الدراسررة العالتررة  ررىن عرراكار ا سررت  ار و التلدررى  الدراسرر  الرر  ال ررواك التربويررة لرردى 

طالب وطالبة ا . و سفرر نتا ج الدراسرة عرن  268ن دطالب  لية التربية تال ندورف   وتألف  العىنة م
عدر وجوك الرق كالة إ دا ياه  ىن ال  ور و اإلنرا  الر  عراكار ا سرت  ار التر  ا رت   علىهرا ال قيراس 
ال  بق وال ى تل ن عدف ملاور منهرا د تنظريم الوتر    تردوين ال ال ظرار   وترتىرب ال رواك الدراسرية 
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ال علومرار . ا  ىن را  انر  الفرروق كالرة  رىن ال رالب لدرالح مرتفعر     ا ستعداك لالمتلا    مداكر
 التلدى  ايكاك    . 

 :   (Hurlburt , G. 1991)دراسة " هارليبورت "  -5
 جريرر  ةرر ت الدراسررة علرر  عىنررة مررن ال ررالب الونررديىن و الهنرروك ترررر  ال قارنررة  ىررنهم مررن  ىرر  

طالرب وطالبرة  160  و انر  العىنرة مكونرة مرن دعاكار ا ست  ار   ر رار للتلدى  الدراس  القىد 
ا مقىرررر ة  ررررىن سررررتة يررررفو  كراسررررية د الدرررر  الىرررراتع و الةررررامن و التاسررررع ا   ودالدرررر  العا ررررر و 
اللاكى علر و الةان  علر ا . و سفرر نتا ج الدراسة عن وجوك الروق ال  عراكار ا سرت  ار لدرالح 

ا مرن نا يرة الع رر   ولدرالح ال رالب الهنروك اإلنا  مرن نا يرة النروذ   ولدرالح طرالب الدرفو  العلير
 من نا ية البىية . 

 ( : 1995دراسة " عالء محمود الشعراوى " ) -6
ةدال  ة ت الدراسة إل  التعرر  علر  عالترة عراكار ا سرت  ار و ر  مرن تلرق ا ختبرار   ايسرلوب 

و سرررفرر نترررا ج  ا طالرررب وطالبرررة تال ر لرررة الةانويرررة  422ال فلررر  الررر  الرررتعلم . وتوونررر  العىنرررة مرررن د
الدراسررة عررن وجرروك الررروق كالررة إ دررا ياه  ررىن الرر  ور و اإلنررا  الرر  مترىرررار عرراكار ا سررت  ار وتلررق 
ا ختبرررار وايسررررلوب ال فلرررر  الرررر  الررررتعلم     ررررا  سرررفرر عررررن وجرررروك تررررأثىر كال للتفاعرررر   ررررىن عرررراكار 

 ا ست  ار و ايسلوب ال فل  ال  التعلم عل  كرجة تلق ا ختبار لدى ال الب . 
 ( : 1996دراسة " محسن محمد عبد النبى " ) -7

 جريررر  الدراسرررة لل قارنررررة  رررىن عىنرررة مررررن ال رررالب ال تفررروتىن و العرررراكيىن تال ر لرررة الةانويرررة  ىرررر  
طالبررة ا   تررم تقىرري هم إلرر   180طالررب   و 300طالررب وطالبررة ا مررنهم د 480ا ررت ل  العىنررة علرر  د

ارر النترا ج إلر  تفروق اإلنرا  علر  الر  ور الر   ربعة مق وعار  ىرب الر  ام ومىرتوى ا  تورار . و  ر
  مهرارار الرتعلم وا سررت  ار     را تويرل  إلرر  وجروك عالترة موجبررة كالرة إ درا ياه  ررىن التفروق الدراسرر
ورار وعاكار ا ست  ار القىد   و سفرر النترا ج عرن وجروك ترأثىر كال للتفاعر   رىن الر  ام ومىرتوى ا  ت

 ا  كو  ال  ور . عل  عاكار ا ست  ار لدالح اإلن
 ( : 2000دراسة " سبيكة يوسف الخليفى " ) -8

 جري  الدراسة للتعر  عل  عالترة مهرارار ا سرت  ار و الرداالع ال عرالر  تالتلدرى  الدراسر  لردى 
مرن القىرم العل ر ا   140طالبة ا من  لية التربيرة تق رر تىر    ىرب التادرل د302عىنة توامها د

وتويررل  النتررا ج إلرر     طالبررار القىررم العل رر  ت ىرر   ت هررارت  طالررب مررن القىررم ايك رر  ا . 162ود
نتقرام اانتقام ايالوار ايساسية ومهارف طرق الع    ىن ا ت ى ر طالبار القىم ايك   ت هرارف وا ردف ةر  

 التلدررى  الدراسرر ة إ دررا ياه  ررىن الررداالع ال عرالرر  و ايالوررار ايساسررية و انرر  ةنررا  عالتررة موجبررة كالرر
 العىنة .  لدى ج يع  الراك
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  Thathon, N. (2004)دراسة " ثاثونج "  -9
 ةدال  الدراسة إل  التعر  عل  طبيعة العالتة  ىن عاكار ا ست  ار و   من الرداالع إلر  اإلنقرا 
و ا تقررات نلررو كراسررة مقرررر الرر  مرراكف اإل دررام و الع ررر ال منرر  علرر  التلدررى  الدراسرر  . وطبقرر  

خرريج ا و سرفرر النتررا ج عرن وجروك ترأثىر مبا ررر  41توامهرا د الدراسرة علر  عىنرة مرن خريقرر  القامعرة
 ل ترىرار الدراسة عل  التلدى  ال  ماكف اإل دام . 

 (  2006ية محمد راضى" )دراسة "فوق -10
ةدال  الدراسة إل  التلقق من وجوك عالترار ارتباطيرة  رىن تلرق اإل درام و ر  مرن  سرالىب الرتعلم 

 ب الفرتررة الةانيرررة تالرررد لور الارراص تكليرررة التربيرررة تال ندرررورف  وعرراكار ا سرررت  ار لررردى عىنررة مرررن طرررال
طالرررب وطالبرررة ا . و  هررررر النترررا ج وجررروك معرررامالر ارتبررراا سرررالبة كالرررة إ درررا ياه  رررىن  258توامهرررا د

كرجرررار ال رررالب الررر  مقيررراس تلرررق اإل درررام وعررراكار ا سرررت  ار ال ت ةلرررة الررر  تررردوين ال ال ظرررار   
 رامف   إكارف الوت    الداالعية لالست  ار . و سالىب ا ست  ار   مهارار الق

 ( : 2007راسة " إبراهيم الشافعى ومحمد آل عمرو " )د -11
التلدرى  معرفيرة و ر  مرن عراكار ا سرت  ار و ةدال  الدراسة إل  تل  العالتة  رىن ال ترىررار الال

راسررة إلرر  معرالررة الدراسرر  لرردى عىنررة مررن طررالب  ليررة التربيررة تقامعررة  يلررة تالىررعوك ة    ررا ةرردال  الد
ك تأثىر  رنامج إر اكى مقترق عل  مهرارار ا سرت  ار و التلدرى  الدراسر  الر  مراكف التوجيرى و اإلر را

 الت  يدرسها ال الب تالولية .
وترررد   رررارر النترررا ج إلررر  وجررروك عالترررة ارتباطيرررة موجبرررة  رررىن التلدرررى  الدراسررر  و ررر  مرررن مفهرررور 

ىن  ردراسر  وكاالعيرة الدراسرة    ىن را  انر  العالترة عكىرية الر ار  ووجهرة اللربط الرداخل    والتواالرق ال
 وجهة اللبط الاارج  و التلدى  الدراسر  . و سرفرر الدراسرة عرن العاليرة البرنرامج اإلر راكى ال قتررق

 عل     من التلدى  الدراس  ومهارار ا ست  ار . 
  -، منها :  ثالثًا : دراسات اهتمت باقتراح برامج إرشادية لتنمية عادات االستذكار

 Udziela, T.1996دراسة " أودزيلال "  -1
تل ىرر   79ةرردال  الدراسررة إلرر  ال قارنررة  ررىن مق رروعتىن مررن تالمىرر  ال ر لررة ا  تدا يررة توونرر  مررن د

تل ىررر    ةلرررو  ال ق وعرررة اللرررات ة ا   وترررم تررردريب ال ق وعرررة  88  ةلرررو  ال ق وعرررة التقريبيرررة ا   د
ىررد مررن خررالل مقرررر كراسرر  . و انرر  ةرر ت ال هررارار مت ةلررة الرر  التقريبيررة علرر  مهررارار ا سررت  ار الق

م الر  إكارف الوت  و كام ا ختبار وتدوين ال ال ظار والهرم ال عران  و ال فرركار وسررعة القررامف و الرتلك
تلرررق ا ختبررررار . و انررر  نتررررا ج الدراسرررة لدررررالح ال ق وعرررة التقريبيررررة التررر   ققرررر  مىرررتوى  علرررر  الرررر  

  قرر. التلدى  الدراس  ال  ة ا ال
 Fredrik , K. (1998)دراسة " فردريك "  -2
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استادم  الدراسة  رنامقراه تردريبياه ل ق وعرة مرن طرالب ال ردارس الةانويرة علر  مهرارار ا سرت  ار 
طالب   ةلو  ال ق وعرة التقريبيرة     15لرالع وتلىىن ال ىتوى التلدىل    و ان  العىنة مكونة من د

ا . و  هرررر النتررا ج الروترراه كالررة إ دررا ياه لدررالح ال ق وعررة  طالبررة   ةلررو  ال ق وعررة اللررات ة 15و
التقريبية الت  تعل   مهارار التلايل وتدوين ال ال ظار وتر ىر  ا نتبرات و ترد  هرنلر  واضرلا الر  

 ارتفاذ مىتوى التلدى  . 
 Smith , M. et al. (2000)دراسة " سميث وآخرين "  -3

الدراسررر  لعىنررة مرررن طررالب ال ر لرررة الةانويررة توامهرررا  وضررع  الدراسرررة  رنامقرراه لرالرررع مىررتوى ايكام
طالرررب وطالبرررة ا   مرررن خرررالل تن يرررة الرررداالع إلررر  اإلنقرررا   تلىرررىن عررراكار ا سرررت  ار لرررديهم    154د

يم و سفرر النتا ج عرن العاليرة اسرتادار مهرارار ا سرت  ار ال نظ رة التر  اسرتادمتها الدراسرة دوةر  تنظر
 ل لادرررررار   و التر ىررررر  عنرررررد القررررررامف و ا سرررررتعداكا القىررررررد الوتررررر    و تاترررررة ال ال ظرررررار   ع ررررر  ا

 
ك لالمتلررا  ا الرر  تن يررة الررداالع إلرر  اإلنقررا  ايكرراك    لرردى عىنررة الدراسررة .   ررا  ثبترر  الدراسررة وجررو 

 عالتة موجبة  ىن التفوق التلدىل  ومهارار ا ست  ار القىد .
 ( : 2002دراسة " آيات عبد المجيد مصطفى " ) -4

دى اسة  رنامقاه إر اك اه تاستادار  سلوب التلكم ال ات  لتلىرىن عراكار ا سرت  ار لراستادم  الدر 
 33: دطالبرة ا مو عرة الر  مق روعتىن 63ا دعىنة من طالبار  ليرة التربيرة للبنرار ت كرة ال كرمرة توامهر

اإلر راكى  مجالاعر  للبرنرا طالبة تالفرتة الراتعة   و ثبت  الدراسرة وجروك ترأثىر 30طالبة تالفرتة الةالةة   
 ال ىتادر ال  تلىىن تعع عاكار ا ست  ار مة  تقنب التأخىر وطرق الع   لدى عىنة الدراسة .

 ( : 2007دراسة " يوسف جالل يوسف " ) -5
ةدال  الدراسة إل  وضع  رنامج لتن ية تعع العراكار الدراسرية لردى طرالب ال ر لرة القامعيرة الر  

   يرررا  العالترررة  رررىن العررراكار الدراسرررية و التلدرررى  التاددرررار ال اتلفرررة     رررا ةررردال  الدراسرررة إلررر
طالرررب ا تكليرررة  161ايكررراك    لررردى نفرررس  الرررراك العىنرررة . وترررم ت بىرررق البرنرررامج علررر  عىنرررة توامهرررا د

  ج عررن وجرروك عالتررة موجبررة وكالررةال عل ررىن ت لاالظررة القررو  تال  لوررة العربيررة الىررعوك ة و سررفرر النتررا
  رىن عرراكار الدراسررة الترر  اسررتادمها البرنررامج و التلدررى  الدراسرر  لررديهم .   ررا   هرررر النتررا ج الررروق 
 ررىن القياسرررىن القبلررر  و البعررردى الررر  معرررد ر التلدرررى  ايكررراك    لدرررالح القيررراس البعررردى ولرررم تىرررفر 

سررررية  ررررىن طرررالب التاددررررار ايكاك  يررررة النترررا ج عررررن وجرررروك تبررراين كال إ دررررا ياه الرررر  العررراكار الدرا
 ال اتلفة د اللاسب ا ل    الرياضيار   العلور   اللرة العربية   القرآنيارا .  

 التعليق على الدراسات السابقة : 
اتفقرر  الدراسررار الىرراتقة علرر      ةررم عرراكار ا سررت  ار الترر  تلقررق التلدررى  الدراسرر  القىررد الرر   -1
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دالتنظررريم   و التلاررريل  و إعررراكف يرررياهة ايالورررار ايساسرررية   ى مر لرررة مرررن مرا ررر  التعلررريم ةررر 
والفرعيرررة  تررردوين ال ال ظرررار   التر ىررر    القررررامف القىررردف   إكارف الوتررر    ال راجعرررة ا إ     ةررر ت 
النتررا ج تررم التويرر  إلىهررا مررن خررالل كراسررار  جريرر  علرر  مرا رر  كراسررية عليرراوال  مرللرر  ع ريررة 

لةانويررة و القامعررة ا   وتلرراول البا ةررة مررن التلقررق مررن تررواالر ةرر ت متقدمررة دال ر لررة اإلعداك ررة و ا
العراكار لردى تالمىر  ال ر لرة ا  تدا يرة التر  ت ةر  نق رة البدا رة الر  اكتىراب العراكار الدررليلة  و 

 الااطية . 
اةت   معظم الدراسار تالبل  عن عالتة عاكار ا ست  ار تالتلدى  الدراس   و تلرق ا متلرا   -2

إلررر  اإلنقرررا   و التادرررل  و ايسرررلوب ال فلررر  الررر  الرررتعلم   ونررردرر الدراسرررار التررر   و الرررداالع 
 اول  التعر  عل  مداكر اكتىاب ال ف  له ت العاكار ال  ال را   الع رية ايول  رهم  ة ىتهرا 

 ال     ال را   الال قة . 

لرررو  انررر   اةت ررر  الدراسرررار  تررردريب ال رررالب علررر   ررررامج مقتر رررة لتن يرررة عررراكار ا سرررت  ار   رررا -3
موجررروكف تالفعرررر  عنرررد ال الررررب ولررررم تت ررررق  ةىررررر مرررن الدراسررررار إلرررر  التعرررر  علرررر  كور العوامرررر  

عوامر   وال رثرف ال  تووين ة ت العاكار واكتىا ها وتن ىتها  ايسرف و ال علرم   تاعتبارة را ال رتب ة
  ىيية يتفاع  معها ال ف  ويتأثر  ها . 

ر علم البا ةة  اةت    ردور ال علرم الر  تعلرم ال فر  ل هرارا  توجد كراسة عربية وا دف   ال   دوك  -4
ا سرررت  ار رهرررم  ة يرررة ةررر ا الررردور تاعتبرررار   ال علرررم  ول مرررن يتلقررر  ال فررر  تالتررردريب علررر   سرررلوب 

 ا ست  ار الىليم . 

تلارب  نتا ج الدراسار الىاتقة تلأ  اختال  عاكار ا سرت  ار عنرد الر  ور و اإلنرا  ال رن ةر ت  -5
ة  كدر عل  وجوك ة ا ا ختال    سي ا ال  ال را   الةانوية و القامعية مةر  كراسر الدراسار ما 
ا . ومرررن 1996ا   حمل ررد ملىررن عبررد النبرر  د1995ا   وعررالم اللررعرواى د1991ةررارلىبورر د

ا و  رردى الفرمرراوى 2000الدراسررار مررا  نورررر وجرروك ةرر ت الفررروق   ررا الرر  كراسررة  نتررون  و رروين د
 ا . 2002د

 :   فروض البحث

توجررد الرررروق كالررة إ درررا ياه الررر  عرراكار ا سرررت  ار التررر    ارسررها التل ىررر  الررر  عىنررة البلررر  نتيقرررة  .1
 إنا ا. – ختال  النوذ د ن ور 

  الررتوجرد الرروق كالرة إ دررا ياه الر  مقيراس اسررتراتيقيار الرتعلم ال رنظم ناتيراه   ررىن الر  ور و اإلنرا   .2
 عىنة البل . 

 ا ياه  ررىن عرراكار ا سررت  ار و اسررتراتيقيار الررتعلم ال ررنظمتوجررد عالتررة ارتباطيررة موجبررة كالررة إ درر .3
 ناتياه لدى عىنة البل  .
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توجد الروق كالرة إ درا ياه  رىن عىنرة الر  ور و عىنرة اإلنرا  علر  مقيراس العوامر  البىييرة ال رتب رة  .4
 تعاكار ا ست  ار وال ت ةلة ال  كور ايسرف و سلوب ال علم.  

هرا  إ درا ياه  رىن عراكار ا سرت  ار و العوامر  البىييرة ال رتب رة توجد عالترة ارتباطيرة موجبرة كالرة  .5
 وال ت ةلة ال  د ايسرف وال علم ا لدى عىنة البل  .

 مصطلحات البحث : 

 Study Habitsعادات االستذكار:  -1
ةررر  اينلرررر ة وال ررررق والىررررلو يار التررر  يتبعهررررا التل ىررر   ثنررررام اكتىررراتى لل عرالررررةمن خرررالل ال ررررواك 

لتل ىر  اتلفة تلى  توتىب يفة العاكف تالتورارويكو  لها يرفة الةبرار النىرب  ان  قرور  هرا االدراسية ال 
 نفىرررى الىرررتعلم  يرررف  ىرررتفىد م رررا لد رررى مرررن تررردرار وامكانرررار ويلولهرررا الررر  مهرررارار  كاك  يرررة تررررثر الررر  

 تلدىلى الدراس .
لر ى اعلر  عبرارار ال قيراس  وتعر  إجرا ياه تالدرجة الولية الت   لد  علىها التل ى  من خالل إجاتاتى

  عدتى البا ةة له ا الرر  .
 Self Regulated Learningالتعلم المنظم ذاتيًا :  -2

  ع ليرة  قرور  هررا ال رتعلم  نفىررى  ىر  يررتعلم  يرف  ىررتفىد م را لد ررى مرن ترردرار و مكانرار   فيلولهررا
ة الر  تلقىرق  ةداالررى مرن ع ليررإلر  مهرارار  كاك  يررة ينرتج عنهررا  الوراراه جديردف وسررلو يار ع ليرة تىرراعدت 

 Zimmerman , B. 2000 , 13)التعلم   . د 
 ويعر  إجرا يراه تالدرجرة الوليرة التر   لدر  علىهرا التل ىر  مرن خرالل إجا ترى علر  عبرارار ال قيراس

 ال ى  عدتى البا ةة لقياس التعلم ال نظم ناتياه لدى تالمى  ال ر لة ا  تدا ية . 

  Environment factorsالعوامل البيئية: -3

وةررر  ايسرررباب الاارجيرررة التررر  تررررثرعل  ال رررتعلم عنرررد اكتىررراتى  و م ارسرررتى لعررراكار ا ست  ارسرررلبا 
  وا قاتا. 

وتعرررر  اجرا يرررا تالدرجرررة الوليرررة التليلدررر  علىهاالتل ىررر من خرررالل اجا ترررى علررر  عبرررارار ا سرررتبانى 
 ا ستبانة من اعداك البا ةة.الااية  دور    من ايسرف وال علم ال  ع لية ا ست  ار  وة ت 

 إجراءات البحث : 

 عينة البحث : 
ا تل ىر  وتل ىر ف مرن تالمىر  ال ر لرة ا  تدا يرة تترراوق  ع رارةم  رىن 120ا ت ل  عىنة البل  علر  د

ا سررنة وةرر  مر لررة ال فولررة ال تررأخرف الترر  يررتم الىهررا اكتىرراب العرراكار و الىررلو يار الدراسررية 12 -9د
ا . 2007/2008. ونلررر   الررر  الفدرررر  الدراسررر  الةررران  مرررن العرررار الدراسرررر  د الدرررليلة  و الااطيرررة

ت درسرررت  ر رررراك عة ررررا  ا  تدا يرررة ال لررررتر ة تلرررر  الورك ررررا    و الىررروا   ا  تدا يررررة ال لررررتر ة تلرررر  
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 الق ر  . 
 أدوات البحث : 

 الرررر  ضرررروم اإلطررررار النظرررررى و الدراسررررار الىرررراتقة   تامرررر  البا ةررررة  تدرررر يم ايكوار الترررر  سررررىتم
  -ا ستعانة  ها ال  قياس مترىرار البل    وة ت ايكوار ة  : 

 مقياس عاكار ا ست  ار لتالمى  ال ر لة ا  تدا ية .  -1
 استبانة العوام  البىيية ال رتب ة تعاكار ا ست  ار دكور ايسرف و ال علم ا .  -2

 مقياس استراتيقيار التعلم ال نظم ناتياه لتالمى  ال ر لة ا  تدا ية .  -3

  ك     كاف من ايكوار الىاتقة:وفي ا يل  تعر  البا ةة اإلجرامار الت  تم اتباعها ال  إعدا
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 أواًل : مقياس عادات االستذكار لتالميذ المرحلة االبتدائية : " من إعداد الباحثة "
 يهررد  ةرر ا ال قيرراس إلرر  التعررر  علرر  عرراكار ا سررت  ار الترر    ارسررها تل ىرر  ال ر لررة ا  تدا يررة  

 في ا ىن سن التاسعة إل  الةانية علرف . 
وترررد ت لرررب إعرررداك ةررر ا ال قيررراس ضررررورف اإلطرررالذ علررر  تعرررع ال قررراييس التررر  اسرررتادمتها تعرررع 

  ملىرررن مل رررد عبرررد  1992  تاسرررم الدرررا   1989الدراسررار الىررراتقة مةررر  د كراسررة سرررنام سرررلي ا  
ضرروم ةرر ت ال قرراييس تررم  ا . والرر 2007  حمل ررد  ىررىن سررعىد  2004  عدررار ال ىررب  1996النبرر  

ر إعداك استبانة تتل ن سرا ه مفتو اه تام  البا ةة تعرضى عل  عىنة مرن ايمهرار ال عل رار العرامال
  معل رررة   تاعتبرررارةن  كةرررر التدررراتاه تال فررر  الررر  ةررر ت ال ر لرررة  25ت قرررال التعلررريم ا  تررردا   توامهرررا د

ن   مررا العرراكار الترر  تقررومى ال ال فترروقا :ىررر وتفلررل  ال عل ررار الرر  العىنررة ال اتررارف تاإلجاتررة علرر  ال
  تدريب   نا    و تالمى   علىها  ست  ار كروسهم لتلقىق مىتوى  الل  ال  التلدى  ؟ .   

 سررفرر اإلجاتررار الترر  ترردمتها ال عل ررار الرر  عىنررة ا سررتبانة عررن ثالثةعلرررف عبررارف اختررارر منهررا 
 ا.2د مللقىنة % من  الراك الع80البا ةة ما تم ا تفاق عليى  نىبة 

والرر  ضرروم اإلطررار النظرررى و الدراسررار الىرراتقة و ا سررتبانة ال  بقررة تامرر  البا ةررة  تلديررد سرررتة 
ملرراور  ساسررية ويررياهة عرردك مررن العبررارار الترر  تنرردرج تلرر   رر  ملررور مررع مراعرراف تىرراطة العبررارف 

تلتهرا  ارار التر  تنردرجلتناسب  الراك عىنة الدراسة   وفي ا يل  تعر  البا ةة ةر ت ال لراور و رترار العبر
 :- 

 المحور األول : التنظيم و التلخيص : 
ويقدرد  هر ت العراكف قيررار التل ىر   تدرنيف وترتىرب ال علومررار التر  يتلر نها موضروذ ا سررت  ار   
وتنظيم مكا  ا سرت  ار   وضرع خ رة  و جردول لالسرت  ار   ترتىرب الوترب ال درسرية و الاارجيرة الر  

ار ا سرت  ار مرن  وراق و ترالر   تلاريل ال وضروعار التر  سرىتم اسرت  ارةا مكا  واضح   تروالىر  كو 
   37   31   25   19   13   7   1. وتقراس ةر ت العرراكف  مرن خررالل العبرارار الترر  تل ر   رتررارد 

 ا . 61   55   49   43
 المحور الثانى : تدوين المالحظات الهامة : 

ر ف  تاترة التعليقرار التر   ىر عها مرن ال علرم    الول راويت ة  ة ا ال لرور الر  إكىراب التل ىر  عراك
الراملرررة مرررةاله ومعناةرررا   تلديرررد الق ررر  الهامرررة  وضرررع الا ررروا  و التلررروين ووضرررع عنررراوين للفقررررار 

ىرةررا ال قررومف   ا  تفرراه تررايوراق  و الوراسررار  الترر  تلررت   علرر   رر  الت ررارين و القواعررد النلويررة وه
عبرارار تررقيم الفقررار لترتىبهرا م را  ىره  تر  رةا . ويعبررعن ةر ا ال لرور تال للرجوذ إلىها عند اللاجة  

 ا .56   50   44   38   32   26   20   14   8   2الت  تل    رتار د 
 المحور الثالث : التركيز وحسن االستماع : 
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عرراك وتعنرر   ىررن اإليرررام   وعرردر التفوىررر الرر  موضرروعار   تتعلررق ت وضرروذ ا سررت  ار   ا  ت
عن اللوضام و   ما  لت  الر ةن ويفقرد ا نتبرات  أيروار التليف يرو  و ال ر  اذ و التليفرو  و  اكير  
ايسرف   تلقىق الرا ة البدنية   متاتعة ال وضوعار ل دف طويلة   سهولة تر  ر مرا ترم ا سرت اذ إليرى   

   45   39   33   27   21   15   9   3ويعبررر عررن ةرر ت العرراكف تالعبررارار الترر  تل رر   رتررار د 
 ا . 62   57   51

 المحور الرابع : عادة القراءة الجيدة :
ر وتعت رد ةر ت العراكف علر  ترد ر التل ىرر  لل عران  و ايلفراه ال قررومف والهرم ال وضروعار و ا ستفىررا

عنهررا   و  رردام الررر ى الىهررا   و البلرر  عررن معرران  الول ررار الراملررة   وترروالىر ال عىنررار الترر  تىرراعد 
ر القرررامف القىرردف  اإلضررامف   و التهويررة و القلىررة الدررليلة و الهرردوم و خىررراه مناتلررة ال علومررا علرر 

 28   22   16   10   4  القديدف مع ا خرين. ويعبر عن ة ت العاكف تالعبارار التر  تل ر   رترار د
 ا. 58   52   46   40   34  

 المحور الخامس : إدارة الوقت : 
ار    ي يررة ا سررتفاكف مرررن وتتررى   وتقررردير قي ررة الرردتا ق و الةررروان    تلديررد  وتررروتعنرر  تعلرريم التل ىررر

 ال رر اكرف و الرا ررة و اللعررب  و م ارسررة الهوا ررار   و الىررع  إلرر  ترروالىر الوترر  و القهررد   ويعبررر عررن
ا  59   53   47   41   35   29   23   17   11   5ة ت العاكف تالعبارار الت  تل    رترار د 

  . 
 محور السادس : المراجعة : ال

 وتت ةرر  ةرر ت العرراكف الرر  قيررار ال ررتعلم  تورررار ترررامف ال وضرروعار و عرراكف  رر  الت ررارين و ال ىررا    
رارية ومراجعرة مررا ترم إنقررا ت   تنويرع  سررلوب ال راجعرة  ررىن التوررار الدرروت  و التوررار الوتررا     ا سررت 

   18   12  6كف تالعبرارار التر  تل ر   رترار دعراال  التواي  مع ال اكف ال تعل ة   ويعبر عرن ةر ت ال
 ا . 63   60   54   48   42   36   30   24

ة ا وتد تم عرر  ال قيراس علر  مق وعرة مرن الىراكف ال لك رىن ال تاددرىن الر  ال قرال مللرق 
ا لتلديرررد مررردى مالممررررة  ررر  عبررررارف لل لرررور الرررر ى تنت ررر  إليررررى   ول عرالرررة مرررردى وضررروق العبررررارار 3د

ومناسررربة عررردكةا لوررر  ملررور . وترررم تعررردي  مرررا توررررر تررى الىررراكف ال لك رررو  مرررن مال ظرررار ويررياهتها 
 ا الدورف النها ية لل قياس تعد إجرام ة ت التعديالر . 4وتوجىهار   وي ة  مللق د

العبررارف لورر  مررن ال لررور  11العبررارف ا ت عرردل د 63وتررد توررو  ال قيرراس الرر  يررورتى النها يررة مررن د
ع  ا عبارار لو  من ال لور الةران  و ال لرور الراتر10وال لور الىاكس   و د ايول وال لور الةال   

 وال لور الاامس . 
وتررد تررم ت بىررق ال قيرراس تدررورف ج اعيررة علررر  العىنررة النها يررة للبلرر     ىرر   انرر  البا ةررة تقرررر  
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ةرا مرن  مرار اإلجاترة التر   اتار ا √دالعبارف تدور مى وذ لو  مق وعة   ويقور التل ى   وضع عالمرة 
  ا   ولررم يررتم تلديررد  مررن معررىن يكم ال قيرراس ونلرر   ترر   ىررت يع  -  يانرراه -ثررال  إجاتررار د نعررم 

 التل ى  س اذ عبارار ال قياس مرتىن تب  اختيار اإلجاتة ال ناسبة لى .

 تصحيح مقياس عادات االستذكار : 
 لهررا   مررا عرردا العبررارار  نا  جرراب د  ررر نعررم ا علرر  عبررارار ال قيرراسإ لدرر  التل ىرر  علرر  كرجتررىن  -

 53   50   49   48   47   45   39   35   34   33   27   21   15الت  تل ر   رترار د
ا . التنررى انا جرراب علىهررا  رررد  ا  لدرر  علرر  كرجتررىن   و   لدرر  62   59   58   57   55  

ا  جرراب علرر  علرر   رر م إنا  جرراب علىهررا د ررنعما والعكررس. و  لدرر  التل ىرر  علرر  كرجررة وا رردف إن
 عبارار ال قياس  لها تأ ياناه . 

ا تالنىربة 22-و  ملور كرجة ج  ية  ىب عدك عبارار ال لور وةر  كرجرة ملدرورف  رىن ديرفرل -
لل لور ال كو  من إ دى علر العبارف  ما ال لور ال كو  من علرف عبارار الدرجتى ملدورف  رىن 

كرجرة 126-ديفر  رت الىتة اله  تتراوق   ىنا كرجة    ما الدرجة الولية لل قياس ت لاو 20-ديفر
 ا .

 صدق مقياس عادات االستذكار : 
 صدق المحكمين : -

تررم عررر  ال قيرراس علرر د سررتة مررن الىرراكف  علررام ةىيررة الترردريس تادررل علررم الررنفس التربرروى ا 
 ا  3ل عرالة مدى مناسبة ال لاور والعبارار الت  تندرج تلتها ل قياس د مللق رتم 

 اخلى لمقياس عادات األستذكار:  االتساق الد -
ترررم  ىررراب ا تىررراق الرررداخل  ل قيررراس عررراكار ا سرررت  ار  ىررر  ترررم ت بىرررق ال قيررراس علررر  عىنرررة 

لر  هررب است العية توامها ثالثو  تل ى اه وثالثو  تل ى ف .ت درست  ر اك عة ا  ا  تدا ية تالورك ا  ت
ا   وترم تدرليح إجاترار  الرراك 2007اسر  د  ومدرسة الىوا   ا  تدا ية تل  الق ر  الر  الفدر  الدر 

 العىنة ا ست العية وتفريغ الدرجار ت هىداه للىاب ا تىاق الداخلي   ا يلي :
 ا . 1 ىاب اتىاق كرجة    عبارف والدرجة الولية لل لور ال ى تنت   إليى   جدول د   - 

 . ا  2ىاب اتىاق كرجة    ملور و الدرجة الولية لل قياس   جدول د   -ب
 ا . 3ىاب اتىاق كرجة    عبارف و الدرجة الولية لل قياس  ك    جدول د  -ج
 
 
 

 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور الذى تنتمى إليه (1جدول )
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 مقياس عادات االستذكار
 المراجعة إدارة الوقت القراءة الجيدة التركيز تدوين المالحظات التنظيم والتلخيص
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عام
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1 0.497** 2 0.591** 3 0.676** 4 0.508** 5 0.524** 6 0.587** 

7 0.459** 8 0.565** 9 0.584** 10 0.600** 11 0.565** 12 0.630** 

13 0.584** 14 0.587** 15 0.607** 16 0.687** 17 0.734** 18 0.455** 

19 0.567** 20 0.549** 21 0.561** 22 0.699** 23 0.531** 24 0.664** 

25 0.563** 26 0.782** 27 0.601** 28 0.648** 29 0.549** 30 0.518** 

31 0.587** 32 0.751** 33 30.47** 34 0.677** 35 0.733** 36 0.628** 

37 0.605** 38 0.614** 39 0.317** 40 0.711** 41 0.585** 42 0.440** 

43 0.574** 44 0.719** 45 0.592** 46 0.489** 47 0.679** 48 0.591** 

49 0.544** 50 0.531** 51 0.605** 52 0.482** 53 0.649** 54 0.658** 

55 0.695** 56 020.6** 57 0.579** 58 0.741** 59 0.561** 60 0.587** 

61 0.770**   62 0.505**     63 0.779** 

 ارمعامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لمقياس عادات االستذك (2جدول )
 معامل االرتباط المحور م
 **0.740 التنظيم والتلايل 1

 **0.653 تدوين ال ال ظار 2

 **0.603 ر ى الت 3

 **0.719 القرامف القىدف 4

 **0.743 إكارف الوت  5

 **0.691 ال راجعة 6

 
 

 ارمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس عادات االستذك (3جدول)
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1 0.350** 12 0.332** 23 0.312* 34 0.494** 45 0.568** 56 0.551** 

2 0.325* 13 0.456** 24 0.395** 35 0.578** 46 0.465** 57 0.271* 

3 0.392** 14 0.502** 25 0.415** 36 0.562** 47 0.488** 58 0.471** 

4 0.393** 15 0.333** 26 0.327* 37 0.475** 48 0.471** 59 0.308* 

5 0.496** 16 0.484** 27 0.286* 38 0.442** 49 0.421** 60 0.482** 

6 0.479** 17 0.471** 28 0.562** 39 0.522** 50 0.541** 61 0.383** 

7 0.515** 18 0.283* 29 0.403** 40 0.352** 51 0.392** 62 0.430** 

8 0.421** 19 0.554** 30 0.520** 41 0.295* 52 0.412** 63 0.513** 

9 0.423** 20 0.395** 31 0.358** 42 0.531** 53 0.315**   

10 0.596 21 0.287 32 0.255 43 0.454 54 0.461**   

11 0.589 22 0.288 33 0.442 44 0.323 55 0.325*   

 وعنرررد  0.330ا=0.01ا ومىررتوى ك لررة د58القدوليرررة عنررد كرجررار  ريرررة د قي ررة معامرر  ا رتبرراا
 ,           254,ا =05مىتوى د

 ا0,1اا كالرررة إ درررا يا عنرررد مىرررتوى دا    قررريم معرررامالر ا رتبررر 3،2،1د  يتلرررح مرررن القرررداول  
 ا م ا يدل عل  ا تىاق الداخل  لل قياس .0,05د

 ثبات مقياس عادات االستذكار :
 لفا  رونباا    التق  ة الند ية :   -تلىاب ثبار ال قياس ت ريقتىن :  تام  البا ةة

ريقة  لفا  رونباا : ونل  تلىاب ثبرار عبرارار  ر  ملرور  ثرم  ىراب الةبرار لل لراور  ثرم ثبرار ط -
 ال قياس  ك  .

يقة التق  ة الند ية : ونل  تلىاب معام  الةبرار ت ريقرة جت را  ونلر  لور  ملرور مرن ملراور طر  -
 ا5،4د ويتلح نل  من جدول ل قياس .ا
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 معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس (4جدول )
 مقياس عادات االستذكار

 المراجعة إدارة الوقت القراءة الجيدة التركيز تدوين المالحظات التنظيم والتلخيص
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1 0.748 2 0.810 3 0.739 4 0.818 5 0.808 6 0.791 

7 0.754 8 0.813 9 0.750 10 0.813 11 0.799 12 0.782 

13 0.741 14 0.815 15 0.747 16 0.801 17 0.776 18 0.815 

19 0.743 20 0.817 21 0.755 22 0.799 23 0.802 24 0.784 

25 0.737 26 0.789 27 0.747 28 0.805 29 0.798 30 0.809 

31 0.735 32 0.792 33 0.762 34 0.802 35 0.777 36 0.789 

37 0.730 38 0.808 39 0.781 40 0.799 41 0.797 42 0.812 

43 0.740 44 0.796 45 0.751 46 0.824 47 0.785 48 0.796 

49 0.740 50 0.824 51 0.748 52 0.825 53 0.788 54 0.787 

55 0.719 56 0.814 57 0.759 58 0.794 59 0.802 60 0.798 

61 0.767   62 0.760     63 0.776 

   = 890قي ة معام  ثبار ال قياس  ك, 
ارف  تررر  مررن  وتىررراوى قي رررة معامررر  ثبرررار ا يتلرررح    قي رررة معامرر  ثبرررار  ررر  عبررر4مررن القررردول د

 ال قياس  ك .
 بطريقة التجزئة النصفية معامالت ثبات محاور مقياس عادات االستذكار (5جدول )

معامل الثبات  عادات االستذكار م
 المعيارى 

 معامل الفا لكرونباخ
الثبات بالتجزئة 

 النصفية

 0.826 0.806 0.809 التنظيم والتلايل 1

 0.784 0.824 0.831  ظارتدوين ال ال 2

 0.759 0.772 0.776 التر ى  3

 0.785 0.825 0.826 القرامف القىدف 4

 0.764 0.810 0.814 إكارف الوت  5

 0.719 0.805 0.818 ال راجعة 6
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 838معام  الةبار تالتق  ة الند ية لل قياس, 
ور جامر  ت  من معامر  ا يتلح    قيم معامالر ثبار    عبارف كاخ  ال ل5،4د من القدولىن

ثبرار ال لرور الر   الررة  ر   تلر  العبرارف ونلرر   عنر     تلر  العبرارف ةامررة وايا هرا مرن ال لرور يرررثر 
 سلباه عليى . وة ا  عن     ال قياس يت تع  درجة عالية من الةقة . 

 ثانيًا : استبانة دور األسرة و المعلم فى إكساب التلميذ عادات االستذكار : 
ا سررتبانة إلر  التعرر  علرر  كور  ر  مرن ايسرررف و ال علرم الر  إكىرراب التالمىر  لعرراكار تهرد  ةر ت 

ة ة لتوررروين وهررررس العررراكار الدرررليلا سررت  ار القىرررد الررر  ال ر لرررة ا  تدا يررة التررر  ت ةررر  الفتررررف ال ةبيرر
ذ الت    كن    تىت ر ال  مرا   كراستى ال اتلفة و ت   د  إل  ال ر لة القامعيرة  وترد ترم اإلطرالو 

علرر  تعررع ال قرراييس الترر  اسررتادمتها تعررع الدراسررار الىرراتقة مةرر  كراسررة جررا ر عبررد الل ىررد جررا ر   
   1999  عبرررد القررراكر الدررراكق مكررر   1992    امررر  عبرررد الل ىرررد ربيرررع 1978وسرررلي ا  الالررررى 

ا   وترد   ظر  البا ةرة    ةر ت ال قرراييس 2006  يوسر  جرالل  2006عدرار ال ىرب وربيرع ر روا  
ترر  تررم ال را رر  العليررا مررن التعلرريم د الةررانوى و القررامع  ا إ   نررى تررم ا سررتفاكف مررن ال لرراور الاةت رر  ت

 تلديدةا ال  ة ت ال قاييس   ددر  ساس  لبنام ا سرتبانة   لر ل  وضرع  البا ةرة تدروراه للردور الر ى
ار النظررى و اإلطر  قور تى    من ايسرف وال علم ال  تووين عاكار ا ست  ار القىد   ونلر  الر  ضروم

   1992  جرون   سرالر و اير  1996  ةىنلر   1994لور  مرن جىرسر   توييار الدراسار الىراتقة
علرق   وة ا في ا يتعلق  دور ال علم    ما تالنىبة ل ا يت 2005  الىلدر وسبور ين  2000كراسة س ى  

ن   را الر  كراسرة  ر  مر  دور ايسرف القد استندر البا ةة إل  نتا ج تعرع الدراسرار الىراتقة وتويرياتها
  الىلىرربس  1994  جىرسرر   1990  اللررناوى عبررد ال ررنعم  1990  مل ررد نبيررى  رردير  1983كويقرر  
. وتردتم اتترراق تقىريم ايسرتبانى الر  تىر ىن :  2006  ثم كراسار عدار ال ىب وربيع ر روا   2001

مرررن خرررالل  سرررلوبى الررر   يررردور القىرررم ايول  رررول كور ايسررررف   ويررردور القىرررم الةررران   رررول كور ال علرررم
 التعام  مع التالمى . 

 القسم األول : دور األسرة : 
  التالمىر  عراكار ا سرت  ار القىرد تم اتتراق خ ىة ملراور  ساسرية لتلديرد كور ايسررف الر  إكىراب

 ة.ك ا تم اتتراق عدك من العبارار الت  تندرج تل     ملور تم يياهتها لتناسب تالمى  عىنة الدراس

 اور وعباراتها ال ندرجة تلتها :  تعر  البا ةة له ت ال لوفي ا يل

 المحور األول : الجو األسرى : 
  ة  ة ا ال لور اةت ار ايسرف  توالىر ا ستقرار العرا ل  البعىرد عرن ال لراجرار   ثرم تروالىر النظرار  

برر و ترالر . ويعو النظاالة و الهدوم وتاديل مكا  لالست  ار   وتوالىر كوار الوتاتة من  تب و وراق 
 ا . 16   11   6   1عنى تالعبارار الت  تل    رتار د 
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 المحور الثانى : النصح و اإلرشاد : 
ويتلرر ن ةرر ا الرردور توجيررى اي نررام للعرراكار الدررليلة  القلىررة ال ىررتقي ة عنررد ا سررت  ار وتوالىر 

ظريم وتترى لي ية ومىاعدتى علر  تناإلضامف القىدف   توعية التل ى  تأة ية ا ست  ار وا ترار الع لية التع
 وا سررتفاكف منررى   و تعررردي  ايخ ررام كو  الترروبيا   و  رررعار ال فرر  تايمررا  وعررردر القلررق  و الارررو   

 ا .  17   12   7   2ر اتة الددر عند اللكوى . ويعبر عنى تالعبارار الت  تل    رتار د 
 المحور الثالث : متابعة الحالة الصحية و النفسية :  

م يت ة  كور ايسررف الر  متاتعرة اللالرة الدرلية والنفىرية ي نا هرا    تر    تررثر الر  تلدرىله ةناو 
ومىتوى  كا هم     را يت ةر  الر   ر  ملركالتهم و  رايتهم مرن ملراعر الارو  و القلرق و سرباب التروتر 

 ا .  18   13   8   3 و اللىق . ويعبر عنى تالعبارار الت  تل    رتار د 
 بع : االعتراف باإلمكانات العقلية للمتعلم : المحور الرا

   رتل امهم العقليرة الرال تل لهرم الروق طاتراتهم ويت ة  كور ايسرف ال  معرالة إمكانار   نا ها وتدراتهم 
   و تبريررر علرر  سرراعار ملرردكف لالسررت  ار مررةاله تاللدررول علرر  كرجررار تلدررىلية معىنررة  و إجبررارةم 

   4التلدرىل  . ويعبرر عنرى تالعبرارار التر  تل ر   رترار د  م ارسة الرش لتعويع انافرا  ال ىرتوى 
 ا .   19   14   9

 المحور الخامس : تقديم المعونة الخارجية : 
ويت ةرر  كور ايسرررف ةنررا الرر  مىرراعدف التل ىرر  علرر  ا سررت  ار وبرر ل القهررد ت ررا  ىرراعد علرر   يرراكف  

تدراتى   مىاعدتى ال  اإلجاترة علر  تلدىلى    تقد م الدروس الادويية ال  تعع ال واك الت  تفوق 
 تىاؤ تى مه ا  ان  تىي ة   توالىر الوترب الاارجيرة   ون رانج ا متلانرار   وتلرقيع ال فر  علر   ى
 سررررررلو   ظهررررررر فيررررررى نوعرررررراه مررررررن التفرررررروق و اإلنقررررررا  . ويعبررررررر عنررررررى تالعبررررررارار الترررررر  تل رررررر   رتررررررار

 ا.  20   15   10   5د 
 القسم الثانى : أسلوب المعلم : 

 م اتترراق  ربعرة ملراور لتلديرد كور ال علرم الر  إكىراب التالمىر  عراكار ا سرت  ار القىرد     را ترم ت 
 

  اتتراق عدكاه من العبارار الت  تندرج تل     ملور ال  يياهة سهلة ومبى ة لتناسب  الرراك العىنرة 
 وفي ا يل  تعر  البا ةة له ت ال لاور و  رتار العبارار الت  تندرج تلتها . 

 محور األول : المهارات التدريسية للمعلم : ال
ويت ةررر  الررر  مهرررارف ال علرررم الررر  تويرررى  ال علومرررار ت رررا يتناسرررب مرررع ال ر لرررة الع ريرررة للتالمىررر     

واستادار ايسالىب ال تنوعة لدر  ال لر   و الرتاترة عرن تالمىر ت   ولفر  اينظرار إلر  ايجر ام الهامرة 
ت التالمىر   ترردوين ال ال ظررار الهامرة  و العنرراوين  و ايسرريلة الر  ال وضرروذ الرر ى يدرسرى   وتقديررد انتبررا
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 ا .  17   13   9   5   1التدريبية . ويعبر عنى تالعبارار الت  تل    رتار د 

 المحور الثانى : استثارة دوافع المتعلم : 
  ي يرة الق اترةتادار الوسرا   التعلويت ة  ة ا الدور ال  إ باذ ال علرم لردواالع تالمىر ت واسرتةارتها تاسر 

ر اسررتادار  سررالىب التع يرر  ال رراكى و ال عنرروى   اإلجاتررة علرر  تىرراؤ ر التالمىرر    و التلررقيع ال ىررت 
 رر  لهررم   وا لترر ار ت واعىررد اللدررة م ررا يةىررر اةت ررامهم ت ررا يتعل ررو    ويعبررر عنررى تالعبررارار الترر  تل

 ا .  18   14   10   6   2 رتار د 
 اجبات و التكليفات المدرسية: المحور الثالث : نوعية الو 

ويت ةرر  ةرر ا الرردور الرر  تعلرريم التل ىرر  ت بىررق مررا تررم كراسررتى مررن خررالل الواجبررار ال ن ليررة مةرر   رر   
ل رر  الت رارين و ال ىررا   ورسررم الاررا ط كو  مبالرررة تةقرر   اةر  التل ىرر  . ويعبررر عنرى تالعبررارار الترر  ت

 ا . 19   15   11   7   3 رتار د 
 : تقويم التالميذ :المحور الرابع 

ويت ةرررر  ةرررر ا الرررردور الرررر  إتنرررراذ التالمىرررر  تأة يررررة  كا هررررم للواجبررررار وتدررررليح ايخ ررررام   و جرررررام  
ا ختبرررارار اللرررهرية   وع ررر  ال راجعرررار النها يرررة   و ي يرررة تدرررنيف التالمى  ىرررب تررردراتهم ومىرررتوى 

 ا . 20   16   12   8  4 كا هم . ويعبر عنى تالعبارار الت  تل    رتار د 
ن الرر  مقررال التعلرريم ا  ترردا    ةرر ا وتررد تررم عررر  ا سررتبانة علرر  سررتة علررر مررن الىرراكف ال لك ررى

  العبرارار لل لرور الر ى تنت ر  إليرىا   لتلديرد مردى مناسربة 5مقال علم النفس التربروى  مللرق رترم دو 
تر   وير   هرا ول عرالة مدى وضوق يياهةالعبارار يالراك عىنة البل  . وتم إجرام  االة التعرديالر ال

 ا الدورف النها ية لالستبانة .6الىاكف ال لك و    وي ة  مللق رتم د

 تصحيح األستبانة:
 قررور التل ىرر  تاختيررار اجاتررة وا رردف مررن ثررال د نعررم    يانررا   امررع مال ظررة وجرروك اجاتررار موجبررة 

يرفرا لتدرليح    1،2و خرى سرالبة منعرا لمجاترة ا ليرة  و  ردو  ال ل .واسرتادم  البا ةرة مفتراق د
   الرري تىررم ايسرررف ا 12،11،10،8،7،6،5،4،2  18،15،13 الترر  تل رر  ايرتررار ا جاتررار ال وجبررة

 
ك ررررررررررا اسررررررررررتادم  نفررررررررررس ال فترررررررررراق الرررررررررر  تدررررررررررليح ايجاتررررررررررار ال وجبررررررررررة والترررررررررر  تل رررررررررر  ايرتررررررررررار 

 ا ال  تىم ال علم .19،17،16،13،12،10،6،4،2،1د
ىررالبة الرر  تررات  العبررارار الاايررة لورر  لتدررليح ايسررتقانار ال ا2،1و اسررتادم  مفترراق ديررفر 
 من القى ىن دايسرف وال علما .

ا تل ىر ف   وةرر  30ا تل ىر  و د30تامر  البا ةرة  ت بىرق ا سرتبانة علر  عىنررة اسرت العية توامهرا د 
نفس العىنرة ا سرت العية التر  طبرق علىهرا مقيراس عراكار ا سرت  ار ومرن نفرس ال درسرتىن والر  نفرس 
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 تام   تدليح ا ستبانة وتفريغ الدرجار للىاب يدق وثبار ا ستبانة.  ثم 2007/2008العار 
  -صدق االستبانة : 

 ن يدق ا ستبانة تام  البا ةة تعرضها عل  الىاكف ال لك ىن   ا سبق عرضى . للتأكد م -
م  ىاب ا تىاق الداخل   تللى  ملتروى ا سرتبانة  ىر  ترم تعىرىن معامر  ا رتبراا  رىن كرجرة  ر  ت -

ىراب عبارف و ال لور ال ى تنت   إليى ثم  ىن    عبارف و القىم ال ى تنت ر  إليرى   لراه     را ترم  
معررامالر ا رتبررراا  رررىن كرجرررة  رر  ملرررور و القىرررم الررر ى ينت ررر  إليررى . ويتلرررح نلررر  مرررن القرررداول 

 ا7،6د
 بارة والدرجةمعامالت االرتباط بين درجة الع (6جدول )

 يه فى استبانة العوامل البيئيةالكلية للمحور الذى تنتمى إل
 ال علم ايسرف

 تقد م ال عونة ا عترا  ال تاتعة الندح القو ايسرى 
ال هارار 
 التدريىية

استةارف 
 الدواالع

 تقويم التالمى  الواجبار

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

 ر

باا
 رت

  ا
عام

م
 

1 
0.395** 

2 
0.502** 

3 
0.552** 

4 
0.432** 

5 
0.255* 

1 0.761** 

 

2 0.739** 3 0.758** 4 0.786** 

6 
0.402** 

7 
0.411** 

8 
0.482** 

9 
0.532** 

10 
0.329* 

5 0.776** 6 0.763** 7 0.791** 8 0.766** 

11 
0.392** 

12 
0.385** 

13 
0.462** 

14 
0.462** 

15 
0.430** 

9 0.783** 10 0.795** 11 0.798** 12 0.751** 

16 
0.403** 

17 
0.436** 

18 
0.602** 

19 
0.429** 

20 
0.432** 

13 0.785** 14 0.738** 15 0.769** 16 0.788** 

          17 0.759** 18 0.763** 19 0.777** 20 0.781** 

 ,254,ا=05وعند مىتوى ك لةد0.330ا=0.01دولية عند مىتوى ك لة دقي ة معام  ا رتباا الق
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 معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لكل من األسرة والمعلم (7جدول )
 المعلم األسرة

 معامل االرتباط المحاور معامل االرتباط المحاور 
 **.4250 ال هارار التدريىية **.2550 القو ايسرى  1

 **.8640 استةارف الدواالع **.6360 الندح 2

 **.2620 الواجبار **.9250 ال تاتعة 3

 **.5530 تقويم التالمى  **.9550 ا عترا  4

 __ __ **.2550 تقد م ال عونة 5
 ,  01ا    قيم معامالر ا رتبراا كالرة إ درا يا عنرد  ر  مرن مىرتوى د7،6يتلح من القدولىن د

 اق الداخل  لالستبانةم ا يدل عل  ا تى ,ا05
 ثبات األستبانة:

 تم  ىاب ثبار ا ستبانة تا ت  : 
 طريقة  لفا  رونباا .  -1
معامررر  الةبرررار لالسرررتبانة ت ريقرررة ترررم  ىررراب التق  ررة الندررر ية لوررر  تىرررم مرررن تىررر   ا سررتبانة . د -2

 والقداول التالية توضح نل :ا   530:  1979. د الراك البه  الىىد    Guttmanجت ا  ا د
 معامالت الثبات لعبارات مقياس العوامل (8جدول )

 البيئية المرتبطة بعادات االستذكاربطريقة ألفا كرونباخ

 ال علم ايسرف

 تقد م ال عونة ا عترا  ال تاتعة الندح القو ايسرى 
ال هارار 
 التدريىية

 تقويم التالمى  الواجبار استةارف الدواالع

 ر معام  الةبار ر معام  الةبار ر معام  الةبار ر معام  الةبار ر معام  الةبار ر
معام  
 الةبار

 ر
معام  
 الةبار

 ر
معام  
 الةبار

 ر
معام  
 الةبار

1 0.711 2 0.726 3 0.756 4 0.791 5 0.759 1 0.761 2 0.739 3 0.758 4 0.786 

6 0.636 7 0.745 8 0.762 9 0.759 10 0.762 5 0.776 6 0.763 7 0.791 8 0.766 

11 0.723 12 0.762 13 0.791 14 0.759 15 0.763 9 0.783 10 0.795 11 0.798 12 0.751 

16 0.722 17 0.733 18 0.755 19 0.782 20 0.794 13 0.785 14 0.738 15 0.769 16 0.788 

          17 0.759 18 0.763 19 0.777 20 0.781 
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 بيئيةمعامالت الثبات لمحاور مقياس العوامل ال (9) جدول
 المرتبطة بعادات االستذكار بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

 المعلم األسرة

التجزئة  الفاكرونباخ المعيارى  المحاور 
 النصفية

التجزئة  الفاكرونباخ المعيارى  المحاور
 النصفية

القو  1
ال هارار  0.706 0.725 0.728 ايسرى 

 0.711 0.725 0.725 التدريىية

استةارف  0.743 0.763 0.766 الندح 2
 الدواالع

0.763 0.763 0.761 

 0.782 0.792 0.792 الواجبار 0.788 0.792 0.796 ال تاتعة 3

 0.781 0.795 0.789 ا عترا  4
تقويم 
 0.790 0.795 0.795 التالمى 

تقد م  5
 ال عونة

0.728 0.725 0.718     

برارف كاخر  ال لورجرامر  تر  مرن معامر     قريم معرامالر ثبرار  ر  ع ا9ا د8يتلح من جردول د 
 ى.ثبار ال لور ال   الة     تل  العبارف ونل   عن   نها ةامة   وايا ها من ال لور يرثر سلبا علي

 األداة الثالثة : مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا : 
ال هرارار  عرار  و اليهد  ة ا ال قياس إل  التعر  علر  اينلر ة التر    ارسرها التل ىر   كتىراب 

  ور ويىرك   الت   جرير  الر  ةر ا الدردك منهرا   ناتياه   وتام  البا ةة تاإلطالذ عل  تعع ال قاييس
(Borkowski, 1991) و    ي رمرا     دZimmerman , 19901996ا   ل فر  عبرد الباسرط د   

نرار ع ريرة  كبررر ا   را تامر  البا ةرة تاختيرار خ ىرة  نلر ة مرن تلرر  التر  ترم كراسرتها علر  عى2001
مررن ال ر لررة الترر  اختارتهررا البا ةررة وةرر  ال ر لررة ا  تدا يررة . ثررم يرراه  مق وعررة مررن العبررارار تلرر  
كر  نلرراا مرن ةرر ت اينلر ة مىررتعىنة  ربعع العبررارار التر  يرراهها ل فر  عبررد الباسرط الرر  مقياسررى . 

 وفي ا يل  تعر  البا ةة له ت اينل ة : 
 ى المعلومات : النشاط األول : االستعداد لتلق

الرر  اسررتعداك ال ررتعلم لتلقرر  ال علومررة مررن  ىرر  القرررامف ال ىرربقة  ررول موضرروذ ويت ةرر  ةرر ا النلرراا 
 الرررردرس  ومناتلررررتى مررررع  مال ررررى وملاولررررة  رررر  ت ررررارين الوترررراب و سرررريلتى تبرررر   رررررق الرررردرس   و تاتررررة 

 
اا العبررارار التررر  التعليقررار وال ال ظررار وا ستفىرررارار  ررول النقرراا الراملرررة. وتعبررر عررن ةررر ا النلرر
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 ا .6ا إل  رتم د 1تل    رتار من رتم د
 النشاط الثانى : أسلوب التذكر : 

اللفرظ تال علومرار و ايالورار  رالتورار و ويت ة  ة ا النلاا ال  القهد ال ى يب لرى ال رتعلم لال تفراه  
ارار التررر  وتعبرررر عرررن ةررر ا النلررراا العبررروالتىررر يع   وترتىرررب ايالورررار وتدرررنيف الول رررار و ال عررران  . 

 ا . 12ا إل  رتم د 7تل   ايرتار من رتم د
 النشاط الثالث : استثارة الدافعية الدراسية  : 

 جبرار وعيرة  لتلدرى  ال عرالرة كو   فرظ  و ويت ة  ة ا النلاا ال  القيار تالعديد مرن اينلر ة الت  
التفرروق الىررة الرر مالم و ومنا  و الت لررع إلرر  اياللرر    و الرابررة الرر  الت ىرر  و الترلررب علرر  العقبررار   

 ا .18ا إل  رتم د13من رتم د وتعبر عن ة ا النلاا العبارار الت  تل    رتارعلىهم . 
 الرابع : البحث عن المعلومات :  طالنشا
ويت ةرر  ةرر ا النلرراا الرر  سررع  ال ررتعلم إلرر  اللدررول علرر  ال علومررار  نفىررى مررن خررالل نةاتررى إلرر   

 ار د ا نترنرر  ا و ا ستفىررار ع ررا  ىرر عى الرر  التليف يررو   وال كتبررار  و الرردخول علرر   رربكة ال علومرر
وتعبرر . ة   و ر  ال ىراتقار و رب ا سرت الذ قرؤت ال  الوتب   ال لار ة ال  إعرداك ال قرالر ال درسري

 ا .24ا إل  رتم د19عن ة ا النلاا  العبارار الت  تل    رتار من رتم د
 النشاط الخامس : أداء الواجبات المنزلية : 

ت ة  ة ا النلاا ال   رص ال رتعلم علر   كام واجباترى ال درسرية  لر  ال ىرا   الرياضرية وتواعرد وي 
قرا  اللرة العربية ورسرم الاررا ط وهىرةرا ونلر  الر  ال وعرد ال لردك كو  تقدرىر  و تأجىر  و ا ةت رار تتت

 ا . 30تم دا إل  ر 25 كام الواجبار . وتعبر عن ة ا النلاا العبارار الت  تل    رتار من رتم د
 تصحيح مقياس التعلم المنظم ذاتيا:

كررا  علرر  التل ىرر  اختيررار اجاتررة وا رردف مررن ثررال  دنعررم    يانررا   ا التلىررب لررى كرجتررا  انا  جرراب  
ا انا 29،28،18،15،10د  ررنعما   ماعرردا العبررارار الترر  تل رر  ايرتررار د علرر   رر  عبررارار ال قيرراس

 نررى انا  جرراب علىهرراد  ررال ا  لدرر  علرر  كرجتررىن   جرراب علىهرراد  ررنعما   لدرر  علرر   ررئ الرر   ررىن 
. ا 7مررن عبررارار ال قيرراس. د مللررق  ويلدرر  علرر  كرجررة وا رردف انا  جرراب دتأ يانررا اعلرر   ى عبررارف 

كرجررةا  ولل قيراس كرجرة  ليررة تدر  الرر   12ولور  نلراا مررن  نلر ة ال قيرراس كرجرة  ليرة تدرر  الر  د
ا سرت العية     را سربق  ثرم تدرليح ال قيراس  وتد ترم ت بىرق ال قيراس علر  نفرس العىنرة كرجةا؛60د

 وتفريغ الدرجار للىاب يدق وثبار ال قياس. 
 

 صدق مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا :
 صدق المحكمين :  -
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تامررر  البا ةرررة تعرررر  مقيررراس اسرررتراتيقيار الرررتعلم ا ل رررنظم ناتيررراه علررر  نفرررس  الىررراكف ال لك رررىن 
ا لتلديررد مال  رة  ر  عبرارف لور  نلراا مرن ةرر ت 5التربروى مللرق د ال تاددرىن الر  مقرال علرم الرنفس

ا  7اينلرر ة ول عرالررة مرردى  فا ررة العبررارار ووضررو ها ومرردى مناسرربتها يالررراك العىنررة وي ةرر  مللررق د 
 الدورف النها ية لل قياس تعد إجرام التعديالر الت   وي   ها الىاكف ال لك و  . 

 التعلم المنظم ذاتيًا : االتساق الداخلى لمقياس استراتيجيات
عبررارف و الدرجررة الوليررة للنلرراا  ن معامرر  ا رتبرراا  ررىن كرجررة  رر تررم تللىرر  ملترروى ال قيرراس  تعىررى  -

اتيقيار   ثرررم النلررراا دال لرررورا ال لرررورا الررر ى تنت ررر  إليرررى  ثرررم العبرررارف وال قيررراس الولررر  لالسرررتر د
 :توضح نل   ال قياس الول  لالستراتيقيار  و القداول ا تيةو 

 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية ( 10جدول )
 للمحور الذى تنتمى إليه فى مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

 أداء الواجبات المنزلية البحث عن المعلومات الدافعية طريقة التذكر االستعداد لتلقى المعلومات

 رقم العبارة معامل االرتباط ةرقم العبار  معامل االرتباط رقم العبارة
معامل 
 رقم العبارة االرتباط

معامل 
 رقم العبارة االرتباط

معامل 
 االرتباط

1 0.717** 7 0.794 ** 13 0.665** 19 0.675** 25 0.756** 

2 0.630** 8 0.828** 14 0.732** 20 0.561** 26 0.732** 

3 0.772** 9 0.789** 15 0.670** 21 0.738** 27 130.7** 

4 0.752** 10 0.692** 16 0.727** 22 0.617** 28 0.712** 

5 0.669** 11 0.787** 17 0.633** 23 0.684** 29 0.686** 

6 0.737** 12 0.771** 18 0.555** 24 0.765** 30 0.657** 

 ا = 05  وعنرررد مىرررتوى د 0.330ا=0.01قي رررة معامررر  ا رتبررراا القدوليرررة عنرررد مىرررتوى ك لرررة د.
254 . 

ا    قيم معامالر ا رتباا ال لىوبة  كبر من القي ة القدولية عنرد مىرتوى 10يتلح من جدول د
 ا م ا يدل عل  ارتباا    عبارف تال لور ال ى تنت   إليى.0.01ك لة د

 

 

 
 
 

 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة (11جدول )
 الكلية لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 
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 أداء الواجبات المنزلية البحث عن المعلومات الدافعية طريقة التذكر ستعداد لتلقى المعلوماتاال
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط

1 0.365** 7 0.418** 13 0.269** 19 0.561** 25 0.475** 

2 0.271** 8 0.304** 14 0.415** 20 0.278** 26 0.475** 

3 0.691** 9 0.507** 15 0.265** 21 0.429** 27 0.645** 

4 0.558** 10 0.286** 16 0.436** 22 0.417** 28 0.410** 

5 0.439** 11 0.370** 17 0.398** 23 0.499** 29 0.473** 

6 0.570** 12 4070.** 18 0.308** 24 0.483** 30 0.258** 

 .254.ا = 05  وعند مىتوى د0.330ا=0.01عند مىتوى ك لة د قي ة معام  ا رتباا القدولية 
ا    قيم معامالر ا رتباا ال لىروبة ت ريقرة  ىرسرو   رىن كرجرة  ر  عبرارف 11يتلح من جدول د
ك لررة  ناتيرراه  كبرر مررن القي رة القدوليررة عنرد مىررتوى اسررتراتيقيار الرتعلم ال نظ ررة والدرجرة الوليررة ل قيراس 

ا م ررا يرردل علرر  ا تىرراق الررداخل   ررىن عبررارار ال قياس.ك ررا تررم  ىرراب معامرر  ا رتبرراا  ررىن 0.01د
 كرجة    ملور والدرجة الولية لل قياس وال ى يوضلى القدول ا ت :

 مقياسمعامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لل ( 12جدول )
 معامل االرتباط استرتيجيات التعلم الذاتى المحاور

 **0.807 ا ستعداك لتلق  ال علومار ايول

 **0.869 طريقة الت  ر الةان 

 **0.748 الداالعية الةال 

 **0.760 البل  عن ال علومار الراتع

 **0.803  كام الواجبار ال ن لية الاامس

.ا = 05  وعنرررد مىرررتوى د 0.330ا=0.01مىرررتوى ك لرررة د قي رررة معامررر  ا رتبررراا القدوليرررة عنرررد
254. 
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ا    قيم معامالر ا رتباا ال لىوبة  كبر من القي ة القدولية عنرد مىرتوى 12يتلح من جدول د
 ا م ا يدل عل  ارتباا كرجار    ملور تالدرجة الولية لل قياس.0.01ك لة د

 ثبات مقياس استراتيجيات التعلم لمنظم ذاتيًا : 
  والقرداول التاليرة توضرح نلر  تم  ىاب ثبار ال قياس ت ريقت   لفرا  رونبراا و التق  رة الندر ية  

: 
 طريقة ألفا كرونباخ  -1

 ذاتياً  معامالت ثبات عبارات كل محور من محاور مقياس استراتيجيات التعلم المنظم (13جدول )
االستعداد لتلقى 

 أداء الواجبات المنزلية علوماتالبحث عن الم الدافعية طريقة التذكر المعلومات

رقم 
 العبارة

معامل 
 الثبات

رقم 
 العبارة

معامل 
 الثبات

رقم 
 العبارة

معامل 
 الثبات

رقم 
 العبارة

معامل 
 الثبات

رقم 
 العبارة

معامل 
 الثبات

1 0.766 7 0.838 13 0.695 19 0.714 25 0.757 

2 0.800 8 0.830 14 0.668 20 0.772 26 0.763 

3 0.755 9 0.840 15 0.689 21 0.687 27 0.771 

4 0.757 10 0.867 16 0.671 22 0.730 28 0.769 

5 0.782 11 0.840 17 0.724 23 0.705 29 0.778 

6 0.766 12 0.846 18 0.745 24 0.676 30 0.789 

 يتلح من القدول الىا ق    قيم معامالر الةبرار ت ريقرة  لفرا  رونبراا جرامر مقبولرة و نهرا تريبرة
من القيم ال عيارية ل عام  ثبار    ملور  والقدول ا تر  يوضرح معرامالر الةبرار لور  عبرارف كاخر  

 : ك  ملوردنلااا من ملاور مقياس استراتيقيار التعلم ال نظم ناتياه 

لعبارة امعامالت الثبات لمحاور المقياس بطريقة ألفا كرونباخ فى حالة حذف درجة  ( 14جدول )
 لنصفية ومعامل الثبات المعيارى لكل محوروبطريقة التجزئة ا

 االستراتيجيات المحاور
 معامل الثبات

 النصفية التجزئة لكرونباخ الفا المعيارى 

 0.844 0.802 0.807 ا ستعداك لتلق  ال علومار ايول

 0.851 0.866 0.869 طريقة الت  ر الةان 

 0.762 0.736 0.748 الداالعية الةال 

 0.733 0.751 0.760 ن ال علومارالبل  ع الراتع

 0.774 0.802 0.803  كام الواجبار ال ن لية الاامس

ا    قيم معامالر ثبار    عبارف كاخ  ال لور جامر  تر   14ا وجدول د13يتلح من جدول د
مررن معامرر  ثبررار ال لررور الرر   الررة  رر   تلرر  ال فررركف ونلرر   عنرر     تلرر  العبررارف ةامررة وايا هررا مررن 

 .ر سلباه عل  ال لورال لور يرث



 

 

 ا149د

 جليلة عبدالمنعم مرسيد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 إجراءات الدراسة : 
 م إعداك ايكوار الال مة  ختبار الفرو  ال تعلقة تالدراسة وة  : ت -1

 مقياس عاكار ا ست اكر لل ر لة ا  تدا ية .  -
 ال علم ا .  –استبانة العوام  ال رثرف ال  عاكار ا ست  ار د ايسرف  -

 . مقياس استراتيقيار التعلم ال نظم ناتياه  -

 تم اختيار العىنة ايساسية الت  سىتم من خاللها معالقة الفرو  ال تعلقة تالدراسة .  -2
 تم ت بىق ايكوار عل  العىنة ايساسية تعد التأكد من اللروا الىيكومترية يكوار الدراسة.  -3

ب ترتررترم معالقرة النتررا ج والقراه لمسرالىب اإل دررا ية ال ناسربة   ثرم تررم عرر  النترا ج وتفىررىرةا ومرا  -4
 علىها من توييار ومقتر ار . 

 نتائج البحث ومناقشتها : 

في رررا يلررر  تعرررر  البا ةرررة النترررا ج التررر  ترررم التويررر  إلىهرررا مرررن خرررالل معالقرررة البيانرررار تايسرررالىب 
اإل دررا ية والترر  ا ررتق  مررن إجاتررار عىنررة البلرر    ونلرر  مررن  جرر  التلقررق مررن يررلة الفرررو    

 رى و الدراسار الىاتقة . وتفىىر النتا ج ال  ضوم اإلطار النظ
ـــالفرض األول :  ـــة ب ـــائج المتعلق  ويرررنل علررر  :   توجرررد الرررروق كالرررة إ درررا ياه الررر  عررراكارأواًل : النت

  ا ست  ار التر    ارسرها التالمىر  الر  عىنرة البلر  نتيقرة  خرتال  النروذ د ن رور و إنرا  ا . 
ال عيرارى   وقريم  ر  وللتلقق مرن يرلة ةر ا الفرر  ترم  ىراب ال توسرط اللىرا   وا نلررا  

ا 15للفروق  ىن ن ور و نا  عىنة البل  عل  ملاور مقياس عاكار ا سرت  ار   و القردول د
 يوضح نل  :

 وقيم " ت "المتوسط الحسابى و االنحراف المعيارى  (15جدول )
 (120للفروق بين الذكور و اإلناث فى مقياس عادات االستذكار ) ن = 

 القنس
 ال لاور

 إنا  ن ور
 الد لة قي ة  ر 

 ا نلرا  ال توسط ا نلرا  ال توسط

 هىر كالة 0.656 2.12 15.60 2.83 15.90 التنظيم والتلخيص

 هىر كالة 0.159 2.17 14.87 2.42 14.80 تدوين المالحظات

 0.01 2,689 3.01 16.23 2.97 14.77 التركيز

 0.01 2,897 2.93 14.20 1.70 15.47 القراءة الجيدة

 هىر كالة 0.731 2.65 13.50 2.84 13.13 إدارة الوقت

 هىر كالة 1.616 3.34 16.07 2.18 16.90 المراجعة

 هىر كالة 0.291 10.30 90.47 8.43 90.97 المجموع

 1.98ا = 0.05وعند مىتوى ك لة د   2.62ا= 0.01قي ة  ر  القدولية عند مىتوى ك لة د
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كالررة إ دررا ياه  ررىن ن ررور و نررا  عىنررة البلرر  الرر  عرراكف ا وجرروك الررروق 15ويتلررح مررن القرردول د
ا   ولررم توررن ةنررا  0.01التر ىر  لدررالح اإلنررا    القرررامف القىرردف لدررالح الر  ور و نلرر  عنررد مىررتوى د

الررروق جوةريررة الرر  تررات  العرراكار ؛ وتررد يرجررع نلرر  إلرر      الررراك العىنررة مررن الرر  ور و اإلنررا  يتبعررو  
  اإلنا    هر  تفوتاه ال  عراكف التر ىر    وترد يرجرع نلر  إلر  طبيعرة نفس العاكار ال  ا ست  ار إ   

ايسرف ال درية الت  تلاالظ عل  إتقا هن ال  البىور لفترف  طرول مرن الر  ور التقر  عوامر  التلرت  التر  
 ىن را تفروق الر  ور علرر  اإلنرا  الر  عراكف القررامف القىرردف وترد يرجرع نلر  إلر  اةت ررامهم  –يتعرضرن لهرا 

درررل و ال ررررامرار البوليىررية الررر   رررىن توتفرر  اإلنرررا  تلىرررن اإليرررام و ا سرررت اذ   وترررد تقرررامف الق
 اتفق  ة ت النتا ج مع نتا ج الدراسار الىاتقة .

 وينل عل  :  ثانيا : نتائج الفرض الثاني
الر     توجد الروق كالة إ درا ياه الر  مقيراس اسرتراتيقيار الرتعلم ال رنظم ناتيراه  رىن الر  ور و اإلنرا 

البلررر  .   و للتلقرررق مرررن يرررلة ةررر ا الفرررر  ترررم  ىررراب ال توسررر ار اللىرررا ية و ا نلراالرررار عىنرررة 
 ال عياريررة وقرريم  ر  للفررروق  ررىن الرر  ور و نررا  عىنررة البلرر  علرر  مقيرراس اسررتراتيقيار الررتعلم ال ررنظم

 ا يوضح نل  . 16ناتياه   والقدول د
 "ت" و االنحرافات المعيارية وقيمالمتوسطات الحسابية  (16جدول )

 (120)ن = للفروق بين الذكور و اإلناث على مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا 
 القنس

 
 ال لاور

 إنا  ن ور

 مربع إيتا الد لة قي ة  ر 
 ا نلرا  ال توسط ا نلرا  ال توسط

 0.08 0.05 2.28 2.48 6.93 1.96 7.87 ا ستعداك لتلق  ال علومار

 0.16 0.01 3.28 1.45 9.12 1.39 9.97 طريقة الت  ر

 0.14 0.01 3.09 2.05 6.80 2.14 7.98 الداالعية

 0.13 0.01 2.91 1.95 7.90 1.75 8.88 البل  عن ال علومار

 0.07 0.05 2.13 1.78 6.78 1.57 7.43  كام الواجبار ال ن لية

 0.20 0.01 3.78 7.17 37.53 6.11 42.13 ال ق وذ

 1.98ا = 0.05وعند مىتوى ك لة د   2.62ا= 0.01عند مىتوى ك لة د قي ة  ر  القدولية
ا الر  اسرتراتيقيار طريقرة 0.01ا وجوك الرروق كالرة إ درا ياه عنرد مىرتوى د16يتلح من القدول د

ا الرر  اسررتراتيقية ا سررتعداك لتلقرر  0.05الترر  ر   والداالعيررة و البلرر  عررن ال علومررار   وعنررد مىررتوى د
الرر  ور وتررد يرجررع نلرر  إلر  طبيعررة الرر  ور  نفىررهم و الترر  تت ةرر  الرر  النلرراا  ال علومرار و لهررا لدررالح
و الرابرة الر  الت ىر  و  هرار القردرار  –التر    تتراق لإلنرا   رنفس الدرجرة  –و رية اللر ة و الاروج 
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وال هررارار التلدررىلية و اللدررول علرر  رضررام الوالرردين وال عل ررىن   و رر ل  توجررد الررروق جوةريررة  ررىن 
.ا لدررالح الرر  ور   رهررم    05إلنررا  الرر  اسررتراتيقية  كام الواجبررار ال ن ليررة عنررد مىررتوى دالرر  ور و ا

لوةرتها  و تورارةا  و لعردر تدرليح  –ال  ور واإلنا   –ة ت الواجبار ت ة  عبياه ثقىاله عل     منه ا 
اثررراه  لهوا رررراتهم ال علرررم لهرررا   تاإلضرررراالة إلررر   نهرررا ت ةرررر  عا قررراه  لررررول كو  إ رررباذ التالمىررر  ن رررروراه  و إن

ال اتلفرررة   إ     الررر  ور    ىلرررو  إلررر  سررررعة ا نتهرررام منهرررا للت ترررع تفررررص الارررروج مرررن  مواةت امررراته
 ال ن ل ل  ارسة الهوا ار و ايلعاب ال اتلفة .

ــا  ويررنل علرر    توجررد عالتررة ارتباطيررة موجبررة كالررة إ دررا ياه  ررىن : نتــائج الفــرض الثالــث : ثالث
اتيقيار الرررتعلم ال رررنظم ناتيررراه لررردى عىنرررة البلررر  .   وللتلقرررق مرررن يرررلة ةررر ا عررراكار ا سرررت  ار واسرررتر 

مرن  الفر  تم  ىاب معامالر ا رتباا  ىن عاكار ا ست  ار و استراتيقيار التعلم ال نظم ناتياه لور 
  -ا توضح نل  :  19ا د 18ا د 17ال  ور   و اإلنا  والعىنة الولية   و القداول د 

 االرتباط بين عادات االستذكار تمعامال ( 17جدول )
 (60واستراتيجية التعلم المنظم ذاتيًا لذكور عينة البحث )ن = 

 استراتيقية التعلم
 ال نظم ناتياه 

 
 عاكار ا ست  ار

ا ستعداك 
لتلق  

 ال علومار

 الداالعية طريقة الت  ر
البل  عن 
 ال علومار

 كام الواجبار 
 ال ن لية

 **0.609 **0.389 **0.435 *76.20 **0.578 التنظيم والتلخيص

 *460.2 0.052- **0.511 0.019 **0.416 تدوين المالحظات

 0.206 0.205 0.100 **0.419 **0.400 التركيز

 **0.571 **0.440 0.084 *0.262 **0.448 القراءة الجيدة

 **0.624 *260.2 *0.283 *0.279 *0.318 إدارة الوقت

 0.092- 0.090 0.142- **0.368 *0.301 المراجعة

 **0.564 **0.570 **0.599 **0.734 **0.803 المجموع
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 ت االرتباط بين عادات االستذكارمعامال ( 18جدول )
 (60واستراتيجية التعلم المنظم ذاتيًا لإلناث )ن = 

 استراتيجية التعلم    
 المنظم ذاتياً 

 عادات االستذكار

االستعداد 
لتلقى 

 المعلومات

 الدافعية رطريقة التذك
البحث عن 
 المعلومات

أداء الواجبات 
 المنزلية

 **0.492 **0.341 **0.460 *0.270 **0.350 التنظيم والتلايل

 0.194 **0.412 **0.368 0.211 **0.409 تدوين ال ال ظار

 **0.339 *0.318 **0.333 **0.380 **0.466 التر ى 

 **0.568 **0.524 **0.394 *0.324 *0.321 القرامف القىدف

 **0.494 **0.442 **0.452 **0.517 **0.502 إكارف الوت 

 **0.459 *0.273 0.183 *0.283 **0.539 ال راجعة

 **0.774 **0.673 **0.675 **0.645 **0.779 ال ق وذ

 معامالت االرتباط بين عادات االستذكار (19جدول )
 (120 واستراتيجية التعلم المنظم ذاتيًا للعينة الكلية )ن =

 استراتيجية التعلم    
 المنظم ذاتياً 

 عادات االستذكار

االستعداد 
لتلقى 

 المعلومات

 الدافعية طريقة التذكر
البحث عن 
 المعلومات

أداء الواجبات 
 المنزلية

 **0.552 **0.377 **0.457 **0.266 **0.455 التنظيم والتلايل

 **.3620 *0.205  **0.454 *.2500 **0.418 تدوين ال ال ظار

 **0.310 **0.259 *070.2 *990.1 **0.390 التر ى 

 **0.587 **0.536 **0.212  **0.310 **0.382 القرامف القىدف

 **0.558 **0.335 **0.357 **0.394  **0.414 إكارف الوت 

 **0.397  *0.233 **0.295 0.035 **0.326  ال راجعة

 **.5950 **0.665 **0.662 **0.602 **0.679 ال ق وذ

  1.98. = 05  وعند مىتوى ك لة  2.62. = 01قي ة  ر  القدولية عند مىتوى ك لة  
 ا يتلح :  19ا د 18ا د 17تالنظر إل  القداول د 

ا  رررررىن عررررراكار 0.05ا   د0.01وجررررروك عالترررررة ارتباطيرررررة موجبرررررة كالرررررة إ درررررا ياه عنرررررد مىرررررتوى د  -1
مار   وة ا  مرر من قر  إن    ا سرتعداك لتلقر  ا ست  ار الىتة واستراتيقية ا ستعداك لتلق  ال علو 

    ررا لفرررك مرن معلومرار ليىرره  اسرتيعا هاال علومرار يت لرب عرراكف التنظريم و التلاريل ل ررا يتلقرات ا
يت لب تدوين ال ال ظار  فا اه علىهرا و الرجروذ إلىهرا عنرد اللاجرة   ويت لرب   لراه التر ىر  لفهرم 
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مف  ترر    كنررى نقلهررا إلرر  ا خرررين ثررم إكارف وتتررى ليعررر  ةرر ت ال علومررار تاإلضرراالة إلرر   ىررن القرررا
مت   كو  جراة اه لتلقر  ال علومرار القديردف تاإلضراالة إلر  مراجعرة ةر ت ال علومرار تدرورف مىرت رف 

  ت    ينىاةا . و  ل  ايمر تالنىبة لعىنة اإلنا  و العىنة الولية .

  ا0.01كالرة إ درا ياه عنرد مىرتوى د يتلح   لاه من نفس القرداول وجروك عالترة ارتباطيرة موجبرة -2
ا  رررىن عررراكار ا سرررت  ار الا ىرررة د مرررا عررردا عررراكف تررردوين ال ال ظرررار ا وبرررىن اسرررتراتيقية 0.05د

 طريقة الت  ر   إن تت لب طريقة الت  ر تنظيم ال علومرة تدرورف معىنرة تىره  ع ليرة تر  رةا     را
   و ال راجعررة القىررردف وال ىررت رف م رررا تت لررب ترردرف عاليرررة مررن التر ىررر  و ىررن القرررامف و كارف الوتررر 

  ىره  ع ليررة ا سررترجاذ و الترر  ر ل ررا تررم تلدررىلى   و رر ل  ايمررر تالنىرربة لعىنررة اإلنررا  و العىنررة
 الولية . 

ا وجوك عالترة ارتباطيرة موجبرة كالرة إ درا ياه  19ا د 18ا د 17يتلح   لاه من نفس القداول د  -3
الداالعية وثالثة عراكار مرن عراكار ا سرت  ار وةر د  ا  ىن استراتيقية0.05   0.01عند مىتوى د

نررا    ولررم توررن ةيررة لررن يهررتم التل ىرر   هرر ت العرراكارالتنظرريم و الترردوين و كارف الوترر ا إن  رردو  الداالع
 راجعرة ا عالتة  ىن استراتيقية الداالعية و العاكار الةالثة ايخررى دالتر ىر    القررامف القىردف   و ال

ن دورف روتىنية  ى   ل ر التل ى  إل  القيار  ها اض راره  ت  ولو لرم تورتاعتبارةا عاكار تتم ت
 لد ررى الداالعيررة لفعرر  نلرر   وتررد اختلرر  ا مررر تالنىرربة لعىنررة اإلنررا  و العىنررة الوليررة  ىرر  ارتب رر 

ا مرا عردا ال راجعرة التر  لرم تررتبط 0.01الداالعية لدى اإلنا  تك  عراكار ا سرت  ار عنرد مىرتوى د
 ىن . تد يرجع نل  إل  ملاولة اإلنا  إ هار التفوق و الت ى   مار الوالدين و ال عل تالداالعية . و 

ا وجوك عالترة ارتباطيرة موجبرة كالرة إ درا ياه  19ا د 18ا د 17يتلح   لاه من نفس القداول د  -4
ا  ىن استراتيقيار البلر  عرن ال علومرار و ر  مرن عراكار التنظريم و 0.05   0.01عند مىتوى د

ذ لقىرردف و كارف الوترر  إن  لترراج التل ىرر  لورر  يبلرر  عررن ال علومررار إلرر     يررنظم ويلرردك نررو القرررامف ا
ص ال علومة الت  يبل  عنهرا     را  لتراج إلر  مهارترى الر  القررامف لريفهم مرا  قرر    ويهرتم تاسرتاال

 ج م من وتتى للر ةاب إلر  ال كتبرار  و متاتعرة  ررامج التليف يرو   و الردخول علر   ربكة ال علومرار
   ونل  تعىداه عن  وتار ا ست  ار ال تدلة تا متلانار  و م ارسة الهوا ار الااية . 

ا   لرراه وجرروك عالتررة ارتباطيررة موجبررة عنررد  19ا د 18ا د 17يتلررح   لرراه مررن نفررس القررداول د  -5
التردوين ال ن ليرة و ر  مرن عراكار التنظريم و ا  ىن اسرتراتيقية  كام الواجبرار 0.05   0.01مىتوى د

ثرم  رامف و كارف الوت  ونل  رابة من التل ى  ال  سرعة إنهام ة ت الواجبار وبأت  مقهروك   ومرنوالق
   يهتم تالتر ى   و ال راجعة إلتقانها   و التأكد من يلتها . 

  ا الااص تاإلنا   ىن استراتيقية  كام الواجبرار ال ن ليرة و ر 18وتد  هرر ا رتباطار ال  جدول د 
 ا عدا التدوين إن    ة ت العاكف متل نة ال   كام الواجبار .عاكار ا ست  ار م



 

 
 ا154د

 عادات االستذكار وعالقتها بكل من التعلم المنظم ذاتياً وبعض العوامل البيئية

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

ــع ــائج الفــرض الراب كالررة إ دررا ياه  ررىن عىنررة الرر  ور   توجررد الررروق  -: ويررنل علرر  :  رابعــا : نت
عىنررة اإلنررا  علرر  مقيرراس العوامرر  البىييررة ال رتب ررة تعرراكار ا سررت  ار و ال ت ةلررة الرر  كور ايسررررف  و 

ق مررررن يرررلة ةرررر ا الفرررر  تررررم  ىررراب ال توسررررط اللىرررا     و ا نلرررررا  و سرررلوب ال علررررم .   وللتلقررر
يرررة  ال عيرررارى وقي رررة  ر  للفرررروق  رررىن الررر  ور واإلنرررا  الررر  عىنرررة البلررر  علررر  مقيررراس العوامررر  البىي

 ا يوضح نل  : 20والقدول د
 المتوسط الحسابى و االنحراف المعيارى وقيمة "ت " لذكور (20جدول )

 س العوامل البيئية المرتبطة بعادات االستذكاروإناث عينة البحث على  مقيا

 م

 الجنس

 

 العامل

 المحاور

 إناث ذكور

 مربع ايتا الداللة قيمة "ت"
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

1 

 ايسرف

 0.19 0.01 3.66 1.58 5.23 1.07 6.13 القو ايسرى 

 0.01 هىر كالة 0.73- 1.91 5.27 1.55 5.03 الندح 2

 0.49 0.01 7.53 1.79 3.10 1.60 5.43 ال تاتعة 3

 0.34 0.01 5.42 1.34 4.20 1.61 5.67 ا عترا  4

 0.29 0.01 4.86 1.74 4.03 1.64 5.53 تقد م ال عونة 5

1 

 ال علم

 0.07 0.05 2.15- 1.50 6.83 1.88 6.17 ال هارار التدريىية

 0.00 هىر كالة 0.10 1.68 6.87 1.87 6.90 استةارف الدواالع 2

 0.41 0.01 6.39- 1.71 7.78 1.86 5.70 الواجبار 3

 0.01 هىر كالة 0.57- 1.17 6.78 1.66 6.63 تقويم التالمى  4

 1.98ا = 0.05وعند مىتوى ك لة د   2.62ا= 0.01ة عند مىتوى ك لة دقي ة  ر  القدولي 

 ور و اإلنررا  عنررد مىررتوى ك لررة ا وجرروك الررروق كالررة إ دررا ياه  ررىن الرر  20يتلررح مررن القرردول د 
ا الرر  ملرراور ايسرررف د القررو ايسرررى وال تاتعررة و ا عترررا  تتمكانررار اي نررام   وتقررد م ال عونررة 0.01د

الاارجية ا لدالح الر  ور   وترد يرجرع نلر  إلر  طبيعرة ايسررف ال دررية  ىر  تعتقرد تعرع ايسرر    
ديهن  مروراه  خررى إلر  جانرب التعلريم مةر  مىراعدف تعليم ال  ور  ةم من تعليم اإلنا   ىر     اإلنرا  لر

اير الرر   رريو  ايسرررف ورعا ررة  الراكةررا . ولررم تظهررر الررروق الرر  ملررور الندررح و اإلر رراك إن    ندررا ح 
ا ست  ار توجى لل رالىن عل  جرد سروام   وبالنىربة للردور الر ى  قرور ترى ال علرم القرد  هررر الرروق كالرة 

ا الر  ا سرتفاكف مرن ال هرارار التدريىرية لدرالح 0.05ىرتوى ك لرة دإ دا ياه  ىن ال  ور واإلنا  عند م
ا في ا يتعلق تالواجبار ال ن لية لدالح اإلنا    لراه   وترد يرجرع نلر  0.01اإلنا    ومىتوى ك لة  د

كاخررر  الفدررر  م رررا يتررريح لل علرررم توجيرررى طاتاترررى  –عرررن الررر  ور  –إلررر  ت ىررر  اإلنرررا  تالهررردوم النىرررب  
بار  و ملرراجرار تلررول كو  نلرر      ررا تت ىرر  اإلنررا  تالرابررة الرر  ا نتهررام مررن التدريىررية كو  ملرراا

الواجبار ال درسية خوالاه من عقراب ال علرم  و ايسررف  و رابرة الر  إرضرام ال علرم و ايسررف و اللدرول 
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عل  ال دق و الةنام . ولم تورن ةنرا  الرروق جوةريرة  رىن الر  ور و اإلنرا  الر   ر  مرن اسرتةارف الردواالع 
يم التالمىرر  إن    ال علررم يتعامرر  مررع الرر  ور واإلنررا   ررنفس ايسررلوب   و   كرجررار التالمىرر  علرر  وتقررو 

  سيلة ا متلانار تعت د عل  معايىر معىنة   تفرق  ىن ال  ور و اإلنا  . 
 : وينل عل  :   توجد عالتة ارتباطيرة موجبرة كالرة إ درا ياه  رىن خامسا: نتائج الفرض الخامس

لرردى   ار و العوامرر  البىييرة ال رتب ررة  هررا و ال ت ةلرة الرر  د كور ايسرررف واسرلوب ال علررم اعراكار ا سررت 
عىنرة البلر  .   وللتلقرق مررن يرلة ةر ا الفررر  ترم  ىراب معرامالر ارتبرراا    ىرسرو     رىن كرجررار 

ا هر الراك عىنة ال  ور عل  كرجار مقياس عاكار ا ست  ار وكرجار مقياس العوام  البىييرة ال رتب رة  
   ثم تم  ىاب معام  ا رتباا  نفس ال ريقة لدى عىنة اإلنا  و العىنة الولية . 

 ا توضح نل  . 23  22  21و القداول التالية د
 ت االرتباط بين عادات االستذكارمعامال (21جدول )

 المعلم ( لدى عينة الذكور –و العوامل  المرتبطة بها ) األسرة 
 العوامل

 عادات االستذكار
 المعلم رةاألس

 0.090- **0.432 التنظيم والتلايل

 0.143- **0.416 تدوين ال ال ظار

 **0.419 **0.400 التر ى 

 *0.262 **0.448 القرامف القىدف

 *0.279 *0.318 إكارف الوت 

 **0.368 *0.301 ال راجعة

 **0.734 **0.803 ال ق وذ

 0.254ا = 0.05وعند مىتوى د 0.330ا = 0.01القي ة القدولية ل عام  ا رتباا عند مىتوى د
 . 



 

 
 ا156د

 عادات االستذكار وعالقتها بكل من التعلم المنظم ذاتياً وبعض العوامل البيئية

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 معامالت االرتباط بين عادات االستذكار والعوامل (22جدول ) 
 المعلم (  لدى عينة اإلناث –البيئية المرتبطة بها ) األسرة 

 العوامل
 عادات االستذكار

 المعلم األسرة

 0.226 0.103 التنظيم والتلايل

 **0.409 0.048- تدوين ال ال ظار

 **0.466 **0.380 التر ى 

 *0.321 *0.324 القرامف القىدف

 **0.502 **0.517 إكارف الوت 

 **0.539 *0.283 ال راجعة

 **0.779 **0.645 ال ق وذ

 .    330ا = 0.01القي ة القدولية ل عام  ا رتباا عند مىتوى د
 .254ا = 0.05القي ة القدولية عند مىتوى د 

 رتباط بين عادات االستذكارت اال معامال (23) جدول
 والعوامل البيئية المرتبطة للعينة الكلية )ذكور واناث (

 العوامل 
 عادات االستذكار

 المعلم األسرة

 **0.786 0.063 التنظيم والتلايل

 **0.418 0.048- تدوين ال ال ظار

 **0.424 0.015 التر ى 

 **0.382 **0.310 القرامف القىدف

 **0.414 **0.394 إكارف الوت 

 **0.458 **0.326 ال راجعة

 **0.786 **0.679 ال ق وذ

ا  رىن 0.01ا   يتلرح وجروك عالترة ارتباطيرة موجبرة كالرة إ درا ياه عنرد مىرتوى د21من القدول د
عرراكار ا سررت  ار وكور ايسرررف الرر   رر  مررن التنظرريم و التلارريل   وترردوين ال ال ظررار و التر ىرر  و 

ا ال     من إكارف الوتر  وال راجعرة ونلر  تالنىربة لعىنرة الر  ور   0.05توى دالقرامف القىدف   وعند مى
وترد يرجررع نلر  إلرر  اةت رار ايسرررف اةت امراه  بىررراه  تعلريم اي نررام وتلدرىلهم الدراسرر  إن تعتقرد ايسرررف  نررى 
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هررتم  ةررم كور  قررب     قررور تررى اي نررام   التقررور  تهىيررة القررو ال ن لرر  الرر ى  ىرراعد علرر  التر ىرر    ررا ت
ا ةت رررار البرررالغ وتنظررريم  وترررار ال ررر اكرف و اللعرررب و  تنظررريم ال كرررا  وتررروالىر الهررردوم وع ررر  ال لادرررار  

تال راجعررة وترروالىر ال رر  رار ون ررانج ا متلانررار الىرراتقة لتأكررد مررن تلدررى  اي نررام وجد ررة ا سررتعداك 
اك ايمرررر الررر  لالمتلرررا  رابرررة الررر  تلقىرررق النقررراق الدراسررر  وا نتقرررال مرررن يررر  كراسررر   خرررر . ويررر ك

 الىنوار النها ية والت  تعر  تاللهاكاردا  تدا ية   اإلعداك ة   الةانوية مةاله.ا 
ا  رررىن 0.05ا   د0.01ا يتلرررح وجرروك عالترررة موجبرررة كالرررة إ دررا ياه عنرررد مىرررتوى د22مررن القررردول د 

كور عرراكار ا سررت  ار وكور ال علررم الرر   رر  العرراكار د مررا عرردا التنظرريم و التلارريل  ىرر  لررم  ظهررر 
ال علررم الىهررا وتررد يرجررع نلرر  إلرر  ضررىق وترر  اللدررة ا  ىرر   قررور ال علررم  تلرر  تالمىرر ت علرر  التر ىرر  
منعرراه إلعرراكف اللرررق   وير ررد علرر   ىررن القرررامف  ترر   فهررم التالمىرر  ال  لرروب مررن ايسرريلة   ويلرررص 

رق الردرس عل  إكارف الوت  ليىرت يع الوالرام تكر  مرا ةرو م لروب منرى كاخر  اللدرة إن    عليرى     لر
ويلررربط الفدررر  ويدرررلح الواجبرررار ويراجرررع إجاترررار التالمىررر  و لهرررا مهرررار تت لرررب  ىرررن إكارف وتررر  

ا وجروك عالترة ارتباطيرة موجبرة 22كقيقةا   ا يتلح من نفرس القردولد 40اللدة ال ى   ي يد عن د
ف الوتررر  و وكالرررة إ درررا ياه  رررىن عررراكار ا سرررت  ار وكور ايسررررف الررر   عررراكار التر ىررر  و القررررامف و كار 

ا تاعتبررار    ةرر ت العرراكار ةرر   ةررم مرررةالر التلدررى  الدراسرر  0.01ال راجعررة عنررد مىررتوى ك لررة د
 القىررد   ولرررم يتلرررح كور ايسررررف الررر  عررراكت  التنظررريم وتررردوين ال ال ظرررار اسرررتناكا الررر   اعتقررراك ايسررررف 

  نه ا من مىيوليار ال علم كاخ  الفد  . 
ا  ررىن عرراكار 0.01موجبررة كالررة إ دررا ياه عنررد مىررتوى د ا يتلررح وجرروك عالتررة 23مررن القرردول د 

ا 23ا سرت  ار وكور ال علرم الرر   ر  العراكار وتررد سربق تفىرىر نلرر  .   را يتلرح مررن نفرس القرردول د 
رف ا الرر  كور ايسرررف تالنىربة لعرراكار القرررامف و كا0.01وجروك عالتررة موجبررة كالرة إ دررا ياه عنررد مىرتوى د

 وتد سبق تفىىرت .  الوت  و ال راجعة وة ا  مر من ق 
 توصيات ومقترحات الدراسة:

 فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما يأتى: -
ضررررررررورف ا ةت رررررررار ترررررررررس عررررررراكار ا سرررررررت  ار القىرررررررد عنرررررررد  دا رررررررة التلررررررراق ال فررررررر  يول مررررررررف  -1

اتعرة ر ايسررف ت تتال درسة وا عارت تأة ية مراعاف ة ت العاكار لتلقىق التفوق الدراس   عل     تقو 
طفلهررا مررن تعىررد ل راقبررة مرردى الت امررى  ت بىررق ةرر ت العرراكار مررع تقررد م الندررح واإلر رراك كو  ترروبيا 

  وتعنيف انا   ظ  عدر ت بيقى لها .
تلرررررقيع التل ىررررر  لمعت ررررراك علررررر  نفىرررررى الررررر  م ارسرررررة عررررراكار ا سرررررت  ار  رررررالتلايل   وتررررردوين  -2

 ة ايسررربوعية ل رررا ترررم كراسرررتى خرررالل ايسررربوذ مرررع ال ال ظرررار   واعرررداك جررردول لل ررر اكرف وال راجعررر
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التر ىررب تكرر   سرريلتى واستفىرراراتى كو  سررارية  وتةبرريط لدواالعررى ونلاطى.سرروام مررن تبرر  ايسرررف  و 
 ال علم  و الوبار تدفة عامة . 

ةرى عدر ارةاق ال ف  تكةرف الواجبار ال ن لية الت  تلرول كو  ت تعرى ت  ارسرة ةوا اترى وخروجرى للن   -3
ام انى  و سرتى ايمر ال ى تد  قعلرى يرركى ةر ت الواجبرار ت ريقرة آليرة رابرة الر  مقررك ا نتهرمع  تر 

 منها الال  ىتفىد من الهد  ايساس  من ورا ها .
ترردوف  تقررد م القرردوف اللىررنة الرر  ا لترر ار تالوترر  وا ترررار ال واعىررد  سرري ا تالنىرربة لل علررم الرر ى   ةرر  -4

 م ارسة الل ر كاخ  الفد  لل ا  ا سرتفاكف التامرة مرن  ررقمبا رف  مار تالمى ت  تا ضاالى ال  
 الدروس لو  التالمى .
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 المراجـــــع

 أواًل : المراجع العربية : 
ا : كراسة لبعع الى ار اللادية ال رتب رة تكر  مرن 2007إ راميم اللاالع    مل د آل ع رو د -1

ق علىه را عاكار ا ست  ار والتلدرى  الدراسر    و ثرر  رنرامج إر راكى مقترر 
لدى طالب  لية ال عل رىن تالىرعوك ة   ال قلرة ال دررية للدراسرار النفىرية   

 ا . 47-5د 2007ا   البراير 54ا   العدك د17مقلد د

ف   ا : ايسالىب اللديةة ال  ال  اكرف و ا ستيعاب  القراةر 2001إس اعى  عبد الفتاق عبد الواال  د -2
 كار الةقاالة للنلر. 

 ا : كراسة العالتة  ىن مىتوى القلرق و الرداالع لإلنقرا  لردى تالمىر 1990د   ر     د عبد القاكر -3
 . 25-1ال ر لة ا  تدا ية   مقلة  لية التربية   جامعة  نها    هى س 

ا : عاكار ا ست  ار ال  عالتتها تالتادل و مىتوى التلدرى  1990الىىد عبد القاكر  يدا  د -4
ب  لية التربية جامعرة ال لر  سرعوك الدراس  ال  الةانوية العامة لعىنة من طال

ا لعلررم الررنفس الرر  مدررر   الق عيررة ال درررية 16  تلررو  ال رررت ر الىررنوى د
 للدراسار النفىية   القاةرف . 

  سرررت  ار و ا تقاةرررار نلرررو الدراسرررةا : عالترررة عررراكار ا 1990اللرررناوى عبرررد ال رررنعم اللرررناوى د -5
ف العقليرررة   مقلرررة  ليرررة وا تقرررات الدراسررر  العرررار تالتلدرررى  الدراسررر  و القررردر 

 ا .261-213ا   الىنة الاامىة د12جامعة ال تا يق   العدك د –التربية 

  1ا : مهرررارار الرررتعلم و ا سرررت  ار   الدو رررة   كار الةقاالرررة   ا2000 نرررور ريرررا  عبرررد الرررر يم د -6
 ا . 2000د 2ا   ا1961د

 كار النهلة العربية .  ا : مهارار طالب القامعة   القاةرف  1992جا ر عبد الل ىد جا ر د -7
ا : الترررردريس و الرررررتعلم   ايسررررس النظريررررة   ا سرررررتراتيقيار و 1998جررررا ر عبررررد الل ىرررررد جررررا ر د -8

 الفاعلية   القاةرف   كا رالفور العرب  . 
ا :  تعاك عاكار ا ست  ار ال   الة تورار سلو  الررش لردى طرالب 2002  دى عل  الفرماوى د -9

ا   24اسررررار النفىررررية   القرررراةرف   العرررردك دالقامعررررة   ال قلررررة ال درررررية للدر 
 .213-189ا   ص ص 12ال قلد د

ا : كراسررة للتنظرريم الرر ات  ايكرراك    و ا نرردماج الفعررال الرر  الررتعلم 2005ر الرر  ع يررة ترراخور د -10
ال درسررر  وكواالرررع الرررتعلم و الىرررلو  لررردى تالمىررر  ال ر لرررة اإلعداك رررة ت دينررررة 

 . 2005ا   إ ري  4  العدك دا 18ال نيا  مقلة  لية التربية   ال قلد د
ا : تعررع مهررارار ا سررت  ار لرردى طررالب  ررعبة الرياضرريار 1987رملررا  يررالح رملررا  د -11
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تال ر لررررة الةانويررررة العامررررة وعالتتهررررا  رررربعع ال ترىرررررار الدراسررررية   كراسررررار 
 .290-274ا   ص ص 7ا   الق م د02تربوية   القاةرف   ال قلد 

ر الداالعيررة واسررتراتيقيار التنظرريم الرر ات  للتعلرريم الرر  ا : ال عتقرردا2002 يررن  ررن  ىررن ركاكى د -12
عالتتها تالتلدى  الدراس  لدى تالمىر  منرارار ال دينرة ال نرورف   مقلرة  ليرة 

 ا . 234-171ا   د41التربية تال تا يق   العدك د
ا : عالتررة مهررارار الررتعلم و الررداالع ال عرالرر  تالتلدررى  الدراسرر  2000سرربيكة يوسرر  الاليفرر  د -13

ة مررن طالبررار  ليررة التربيرررة تق ررر   مقلررة مر رر  البلررو  التربويرررة لرردى عىنرر
 ا . 43-13ا   د9ا   الىنة د17تق ر   العدك   د

ا : عرراكار ا سررت  ار ومهاراتررى الدراسررية الىررلي ة   القرراةرف   عررالم 2005سررنام مل ررد سررل ا  د -14
 الوتب . 

ا   القررراةرف   كار 3ا : الررر  الدرررلة النفىرررية   ال بعرررة د2003عبرررد ال  لرررب  مرررىن القري ررر  د -15
 الفور العرب  .

ا :علرررم الررنفس التربرروى  مقدمرررة الرر   سرررس سرريكولوجيا الرررتعلم 1996عبررد الوةرراب مل رررد  امرر  د -16
 القاةرف مكتبة النهلة ال درية. والفروق الفرك ة 

ا:كراسرررة  نيرررة الداالعيةواسرررتراجيار الرررتعلم و ثرةرررا عللالتلدرررى  1999عررر ر عبرررد الل ىرررد مل ررردد -17
  ليرررررة التربية جامعرررررة ال تا يق  مقلرررررة  ليرررررة التربيرررررة الدراسررررر  لررررردى طرررررالب

 . 152-101ص ص ا 33العدكد تال تا يق 
ا : علرررم الرررنفس ال عرالررر    الررر اكرف وتلرررفىر 2006عدرررار علررر  ال ىرررب   ربيرررع عبررردت ر ررروا  د -18

 ال علومار   القاةرف   عالم الوتب . 
 كار الفور العرب  . ا : تدريس النو  اللرة العربية   القاةرف  2000عل     د مد ور د -19
ا : التنبرررر ترررايكام ايكررراك    الررر  ضررروم تعرررع اسرررتراتيقيار الرررتعلم 2003ع ررراك    رررد  ىرررن د -20

 ال رررنظم ناتيررراه لررردى طرررالب ال ر لرررة الةانويرررة   مقلرررة  ليرررة التربيرررة   جامعرررة
 ا . 619-580ا   د2ا   ج م د1ا   عدك د19اسىوا   مقلد د

ا : علرم الرنفس التربروى   ال بعرة الةالةررة   1992الرراك عبرد الل يرف   رو   رب   آمررال يراكق د -21
 القاةرف   مكتبة اينقلو ال درية . 

ا : كراسررة اسررت العية  ررول عرراكار و طرررق ال رر اكرف عنررد طررالب 1992تاسررم علرر  الدرررا  د -22
وطالبرررار  ليرررة التربيرررة تقامعرررة الوويررر    ال قلرررة التربويرررة تالوويررر    العررردك 

 ا92-61ا   د25د

ا:العالتة  ىن  تعراك الرتعلم ال رنظم ناتيرا  وكاالعيرة التعلم والتلدرى  2003دك ال اس اعى  ع ية -23
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الدراسررر  لررردى طالبرررار  ليرررة التربيرررة تىرررل نة ع رررا   مقلرررة البلرررو  النفىرررية 
العررردك الةررران   الىرررنة الاامىرررة  جامعرررة ال نوفيرررة    ليرررة التربيرررة   والتربويرررة  

  286-248علرف 
 –ة يراس اسرتراتيقيار الرتعلم ال رنظم ناتيراه    ليرة التربيرا : مق2001ل ف  عبرد الباسرط إ رراميم د -24

 مكتبة اينقلو ال درية   القاةرف .  –جامعة ال نوفية 
 ا : مهارار التعلم و ا ست  ار لل تفروتىن عقليراه و العراكيىن مرن1996ملىن مل د عبد النب  د -25

 طرررالب الةانويرررة العامرررة   تلرررو  ال ررررت ر الىرررنوى الةررران  لقىرررم علرررم الرررنفس
 ا . 223-199التربوى   تال ندورف   ص د

 ل ررالب القامعررار الاايررة  كلىرر  ار رراكى لتلىررىن ا سررت  ار ا:2003د سررعفا     ررد مل ررد -26
 كار الوتاب اللدي . القاةرف 

هررررارار ا سرررت  ار وتلرررق ا ختبررررار ا : اإلسرررهار النىرررب  ل 2007مل رررد  ىرررىن سرررعىد  ىررررىن د -27
اوت      لتالمى  ال ر لرة ا  تدا يرة متفرا تقات نلوت ال  التنبر تايكام ايكاكو 

ا  العرردك 17التلدررى    ال قلررة ال درررية للدراسررار النفىررية  القرراةرف مقلررد د
 .ا 333-284ا   د2007ا   البراير د54د

 كار القلم للنلر والتو يع . الووي    علم النفس واللياف  ا:1995د مل د عة ا  نقات  -28

اةررار اللديةررة الرر  كراسررة مهررارار ا سررت  ار   مقلررة ا : ا تق2001مل ررد عبررد الىرر يع ر ق د -29
ا   ربيرررع الةررران  2ا   العررردك د13جامعررة  ر القررررى ت كرررة ال كرمرررة   ال قلررد د

 ا . 121-180د
ا : سررلو   ر  ال لركالر ع لياترى واسرتراتيقياتى   سلىررلة 1999مل رد مل رد عبراس ال رربر  د -30

 ية . ا   اإلسكندرية   م بعة الق هور 1علم النفس ال عرال  د
ا : عرررراكار ا سررررت  ار وعالتتهررررا تالتلدررررى  الدراسرررر  لرررردى طررررالب 1990مل ررررد نبيررررى  رررردير د -31

ا   القررر م 14وطالبرررار القامعرررة   مقلرررة  ليرررة التربيرررة تال ندرررورف   العررردك د
 ا .157-139الةان    د

ا : طررررق ا سرررت  ار و ا تقاةرررار الدراسرررية 1996مدررر ف   ىرررىب   مل رررد عبرررد الل يرررف د -32
العوامررر  البىييرررة و ايسررررية   مقلرررة  ليرررة التربيرررة   جامعرررة وعالتتهرررا  ررربعع 
 ا . 59-36ا  الق م الةان    ص ص د12 سىوا   العدك   د

  رىن ال تفروتىن والعراكيىن مرن القنىرىن مقارنرة كراسرة كاالعية ا نقا : ا:1999نبى  مل دالفل د -33
الهىيرررة  علرررم الرررنفس  مقلرررة والتلدرررى  الدراسررر  الررر  الدررر  ايول الةرررانوى 

 .84-70ص ص ا13د للىنة ا49د العدك القاةرف  العامة للوتاب  ل دريةا
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ا :  ثرررر اسرررتراتيقيار تنظررريم الرررتعلم ون رررانج الرررتعلم العقليرررة علررر  2005نقررردى ونررريس  بلررر  د -34
استراتيقيار معالقة ال علومار لدى طالب  لية التربيرة تال نيرا   مقلرة  ليرة 

ا 389-248  د 2005ع   إ رير  ا   العدك الراتر18التربية تال نيا   ال قلد د
 . 

ا : عالتة العاكار الدراسرية الفعالرة ترالتفوق التلدرىل    ماجىرتىر 1998نورية مل د الفاض  د -35
 هىر منلورف    لية الدراسار  العليا   جامعة الاليج العرب  . 

نظم ا : ن ونج مقترق لل كونار ال عرفية وهىر ال عرفية للرتعلم ال ر2006ةلار  بىب اللىىن  د -36
ناتيراه وعالتتهررا تررايكام ايكراك    الرر  ضرروم منظومرة الرر ار و ن ررونج التوتررع 

ا   16القي رررة للداالعيرررة . ال قلرررة ال دررررية للدراسرررار النفىرررية   ال قلرررد د –
 ا  .436-385  ص ص د 2006ا   البراير 50العدك د

اطرف ا : عالترررة تعرررع جوانرررب الداالعيرررة الدراسرررية  تفلرررى  ال اررر2001ةلرررار مل رررد الارررول  د -37
واتاررران القررررار لررردى طرررالب القامعرررة   مقلرررة علرررم الرررنفس   الهىيرررة ال دررررية 

 ا . 120-86ا   الىنة الاامىة علرف . د59العامة للوتاب   العدك د
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Research Abstract 

 

Relationship between study habits, self-regulated learning and some 

environmental factors as perceived by primary school students 
By 

Dr. Galila Abdel Moneim Morsy 

Lecturer of Educational Psychology 

Faculty of Education 

Alex University 

 In light of the importance of study habits and Its relationship with the 

level of school achievement in the primary education level, its continuous 

effect on the later educational level, and its relationships with many internal 

and external factors that affect the learner’s performance (as the ability of the 

learner to follow self-regulated learning ,and the role of the family and the 

teacher in developing and encouraging these habits). 
 The researcher studied the nature of the relationship between six study 

habits (organizing and abstracting, taking notes, concentration, good reading, 

time management and revision) and the self regulated learning and two 

environmental factors connected with these habits which are the big role of 

the family and the role played by the teacher through his educational and 

teaching methods integrated upon a sample of 120 elementary school 

students. 

 Study habits measure and self-regulated-learning measure and The 

questionnaire of the role of the family and the teacher in formation of study 

habits in academic year (2007-2008). The results showed that: 

1.There was a statistically significant difference, at (0.01), (0.05),between 

certain study habits according to the gender variable. 
2.There was a statistically significant difference, at (0.01), (0.05),on the scale 

of self-regulated learning strategies considering the gender variable in 

favor of male pupils. 

3.There was a statistically significant positive relationship, at (0.01), 

(0.05),between study habits and self-regulated learning habits. 

4.There was a statistically significant difference, at (0.01), (0.05),between 

male and female pupils, in the questionnaire of the associated elements of 

study habits, embodied in the role of the family and the teacher’s methods. 

5.There was a statistically significant differences, at (0.01), (0.05),between 

study habits and the associated environmental elements; family and 

teacher. 

 All the results have been handled according to the theoretical frame and 

the previous studies. 

 


