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ملخص البحث :
ان مشكلة ضعف دافعية التحصيل الذي يؤدي الى الفشل الدراسي تعود في االساس لعدة
اسباب تواجه بعض الطالب وتعوقهم عن مواصلة التقدم الدراسي  ،اخطرها يبدأ من
االسرة نفسها باعتبارها الركيزة االساسية في المجتمع ؛ ومنها ينطلق الطالب الواقع على
عاتقه المهمة التعليمية  ،وكذلك المجتمع والمدرسة او الجامعة والمناهج والمعلم والنظام
المتبع في االمتحانات كل هذا وغيره مسؤول عن هذه المشكلة ويهدف البحث الحالي
التعرف على :
 -1التعرف على عادات االستذكار لدى طلبة الجامعة تبعا ً لمتغير النوع (ذكور –
اناث) .
 -2قياس التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة .
ً
 -3التعرف على التلكؤ االكاديمي لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغير النوع (ذكور –
اناث).
 -4التعرف على العالقة بين عادات االستذكار والدافعية نحو التحصيل والتلكؤ
االكاديمي لدى طلبة الجامعة .
ويتحدد البحث الحالي بطلبة جامعة ديالى  /كلية التربية االساسية  ،الدراسة االولية
الصباحية  ،ومن كال التخصصين العلمي واالنساني  ،ولكال النوعين ذكور واناث ولجميع
المراحل الدراسية للعام الدراسي ( . )2114-2113اظهرت النتائج ان افراد عينة البحث
يمتلكون عادات استذكار ويستعملونها عندما يتعاملون مع موادهم الدراسية  ،وكذلك ان
َّ
يتبعن عادات استذكار اكثر من عينة الذكور وقد اثبتت النتائج الى وجود
عينة االناث
فروق فردية ذات داللة احصائية في التحصيل الدراسي بين عينة البحث وفق متغير
الجنس ايضا بين عينة البحث التي لديها حيوية ضمير منخفضة  ،غالتلكؤ االكاديمي يكون
مرتفعا لدى الطلبة منخفضي حيوية الضمير  ،مقارنة باقرانهم مرتفعي حيوية الضمير
الذين انخفضت درجة التلكؤ االكاديمي لديهم وعدم وجود الفرق بين الذكور واالناث في
درجة التلكؤ االكاديمي ناجم لوجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين عادات االستذكار
والدافعية نحو التحصيل والتلكؤ االكاديمي مما يدل على انه كلما زاد استعمال عادات
االستذكار قل التلكؤ .

Abstract :
The problem of Weakness of motivation achievement, it leads to
Academic failure Because of several reasons against the students
And hinder them from continuance in the Progress of study, The
most serious Begins from the family itself because it regarded basic
in society and from its the student begins to Simulates reality and
upon himself the task of educational As well as Community, school
and university curricula and teacher and the system used in exams ,
All this and the other responsible for the problem . This research
aims to identify to :
1-Identify the habits of study at university students (males –
females).
2-Measuring academic achievement among university students.
3-Identify the academic reluctance among the students of the
university (male-female).
4- To identify the relationship between the habits of study and
motivation towards the achievement and reluctance among
university students.
This search is determined by the students of the university in the
College of Basic Education - University of Diyala , Preliminary
study of the day . Specialization for scientific and humanitarian and
both types (males - females) and all grades for the academic year
(2013-2014) , The results showed that the research sample possess
the habits of study and use them when dealing with their subjects .
As well as the research sample of females follow the habits of study
more than males, where the results showed that there are statistically
significant differences in academic achievement between the
research sample according to the gender variable, The research
sample also has a lively conscience is low, the reluctance to be high
for the students has a lively conscience is low, Compared with their
relatives who have high vitality conscience . Who dropped the
degree of reluctance . and There are no differences between males
and females in the degree of reluctance . That there is a negative
correlation between the function of study habits and motivation
toward achievement and reluctance , Which shows the greater use of
study habits decreased reluctance

الفصل االول
التعريف بالبحث
اوأل :مشكلة البحث:
ان مشكلة ضعف دافعية التحصيل الذي يؤؤدي الؤى الفشؤل الدراسؤي تعؤود فؤي االسؤاس لعؤدة
اسؤؤباب تواجؤؤه بعؤؤض الطؤؤالب وتعؤؤوقهم فؤؤي مواصؤؤلة التقؤؤدم الدراسؤؤي  ،اخطرهؤؤا يبؤؤدأ مؤؤن
االسرة نفسها باعتبارها الركيزة االساسية في المجتمع  ،ومنهؤا ينطلؤق الطالؤب الواقؤع علؤى
عاتقه المهمة التعليميؤة  ،وكؤذلك المجتمؤع والمدرسؤة او الجامعؤة والمنؤاهج والمعلؤم والنظؤام
المتبع في االمتحانات كل هذا وغيره مسؤول عن هذه المشكلة  ،ويترتب على هؤذه المشؤكلة
تأشيرات سلبية وخطيرة سواء علؤى اسسؤرة او المجتمؤع  ،فؤالمجتمع مؤاهواال أفؤراد تؤنعكس
أعمال كل فرد على مجتمعه بطبيعة الحال وأهم هؤذه اسثؤار وأعظمهؤا هؤي الفشؤل الدراسؤي
أن مؤؤن أثؤؤار الفشؤؤل الدراسؤؤي اخؤؤتالل تؤؤوازن المجتمؤؤع وعؤؤدم انسؤؤجام أفؤؤراده واخؤؤتالل البنيؤؤة
االجتماعيؤؤة ،فنجؤؤد عؤؤدم التكؤؤافؤ فؤؤي اسعمؤؤال التؤؤي يقؤؤوم بهؤؤا أفؤؤراد هؤؤذا المجتمؤؤع مؤؤن ناحيؤؤة
وتباين طبقاته من ناحية أخرى  ،وتبقى التربية المستمره التي يتلقاها الطفل في المنزل أوال
ثم في المدرسة ثانيآ عامال مؤثرا على نجاح الطفل وتقدمؤه وقؤوة تحصؤيله الدراسؤي  ،إذ أن
الفشل الدراسي قد يجعل الطلبة غير قادرين على تكوين عالقات قوية وبناءة مؤع أسؤرهم أو
مع مدرسيهم بل أن ذلك قد يولد حقؤدا فؤي نفوسؤهم علؤى بعؤض زمالئهؤم و قؤد يتعؤدى ا مؤر
الى أكثر من ذلك حيث قد يؤؤدي الؤى فقؤدان الطالؤب ثقتؤه بنفسؤه ،وهؤو مايجعؤل الفشؤل سؤمة
غ البة في اي عمل يسند له في المستقبل وربمؤا يؤؤدي االصؤابة باضؤطرابات نفسؤية خطيؤرة
لدى الطالب الذي يعاني من نقص الفهم واالستيعاب بسبب احساسه بهذا النقص ،وقد يؤؤدي
أيضا لنوع من العصبية الزائدة ويتسبب في شكل من اشكال التمرد على المجتمع من خؤالل
ألوان االنحراف المختلفة  ،وهذا ما تؤكده الدراسات العلمية  ،حيث أن معظم الذين يسلكون
سبيل االنحراف هم في واقع االمر أفراد فشؤلوا دراسؤيا ثؤم اعتؤراهم هؤذا االحسؤاس بؤالنقص
ففجروا حقدهم علؤى مجؤتمعهم بأفعؤالهم غيؤر السؤوية أن التلكؤؤ فؤي االعمؤال الدراسؤية ربمؤا
يكون ظاهرة شائعة بين طلبؤة الجامعؤة ممؤا يؤؤدي الؤى مسؤتوى دارسؤي مؤنخفض ودرجؤات
ضؤؤعيفة ونفؤؤور مؤؤن الدراسؤؤة ( احمؤؤد 2112،ص ، )3واشؤؤار دراسؤؤة ( sembt, et al
 )1979ان التلكؤ االكاديمي يزداد عند الطلبة كلما طالت مدة بقائهم في الكلية فهو قليل لدى
المراحل االولية لكنه يزداد عند طلبؤة المراحؤل المنتهيؤة ( sembt, et al., 1979,p; 23-
 ، ) 25وقؤؤد أكؤؤدت دراسؤؤة (  ) &Rothbum, 1994 solomonعلؤؤى أن تحديؤؤد التلكؤؤؤ
االكؤؤاديمي قؤؤد يكؤؤون متمركؤؤزا علؤؤى قيؤؤاس عؤؤادات االسؤؤتذكار والوقؤؤت المخصؤؤص للدراسؤؤة
واالمتحانؤؤؤات ( ، ) L.J&Rothblum, E.D, 1994,p;503 Solomonفالطلبؤؤؤة
يواجهون ضغوطآ مستمرة بسبب االستذكار واالستعداد لالمتحانات لذا فقد يلجأ بعض منهم
الؤؤى تأجيؤؤل أداء هؤؤذه المهمؤؤات حتؤؤى أخؤؤر لحظؤؤة ممؤؤا قؤؤد يؤؤؤدي الؤؤى التؤؤأثير علؤؤى الجوانؤؤب
التعليمية والنفسية لديهم ( احمد  2112 ،ص ، ) 4كما ان اسؤتثارة الدافعيؤة مفهومؤا اساسؤيا
فؤؤي نظريؤؤة تربويؤؤة اذ عنؤؤدما يظهؤؤر فشؤؤل أي نظؤؤام تربؤؤوي فؤان الدافعيؤؤة هؤؤي الملومؤؤة دائمؤؤا
(1 ) Ball,1977,p.3
ثانيآ :اهمية البحث:
يشهد عالمنا المعاصر ثورة علمية معرفية ادت نتائجها على مختلف جوانؤب الحيؤاة واثؤرت
على بناء االنسان ( حيلة  ، 1111 ،ص ) 5وان الجامعة لها دورا مهمؤا وبؤارزا فؤي أذكؤاء

الشعور واشعار الشباب باالنتماء اليها لتتسع دائؤرة الشؤعور لتشؤمل الؤوطن كلؤه ( العيسؤوي
.1125،ص1)12
ان ظاهرة التلكؤ ليست حديثة فعندما يواجه الشخص عدة مهام تحتاج الؤى انجؤاز فؤي وقؤت
محدد ومنظم فليس من المستغرب ان يؤجل تلك المهمات  ،وليس كل انواع تأجيل ا عمؤال
والمهمات سيئأ ففي بعض ا حيان التلكؤ حكمة وخيارا ايجابيآ خاصة عنؤدما تكؤون النتجيؤة
غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر متوقعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة او مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الممكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ان تكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون مؤذيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ل خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين
(1 )Onwuegbuzie,A.J,2000,P:103-109
والبؤؤؤؤد مؤؤؤؤن التمييؤؤؤؤز بؤؤؤؤين التلكؤؤؤؤؤ الؤؤؤؤوظيفي ( ، )Functionalوالتلكؤؤؤؤؤ غيؤؤؤؤر الؤؤؤؤوظيفي
( ، )Dysfunctionalفالتاجيؤؤل العرضؤؤي للمهمؤؤات والمطلؤؤوب انجازهؤؤا يمكؤؤن ان يكؤؤون
مقبو عند الحاجة الى جمع مزيد مؤن المعلومؤات أو اعطؤاء اولويؤة دارة بعؤض المهمؤات
دون غيرها حينما تكون هناك اكثر مؤن مهمؤة تتطلؤب القيؤام بهؤا ،وغالبؤآ مؤا ال يكؤون هنؤاك
خيار اال ان ندع اداء بعضها لننجزة في وقت الحق  ،وهذا النوع من التلكؤ هؤو مؤايمكن ان
نطلق علية التلكؤ الوظيفي  ،مما يساعد على زيادة احتمالية نجاح المهمات  ،وهؤذا مؤا أكؤده
كنوس (  )Knaus,2001من أنة ال يمكن اعتبار كل تأجيل يقوم به الفؤرد تلكؤؤاً  ،فالتأجيؤل
االسؤؤتراتيجي مجؤؤد ونؤؤافع عنؤؤدما يتضؤؤمن جؤؤزءأ مؤؤن هؤؤذه االسؤؤتراتيجية فؤؤي جمؤؤع وتصؤؤنيف
واسؤؤتيعاب معلومؤؤات أساسؤؤية  ،وعلؤؤى العكؤؤس مؤؤن ذلؤؤك عنؤؤدما يمؤؤارس الفؤؤرد التأجيؤؤل او
التأخيرالمتكرر للبدء أو االنتهاء من أداء المهمات المطلوبة ،مما يقلل من فرص نجؤاح هؤذه
المهمات وذلك ما يمكن اعتبارة تلكؤاً غير وظيفي (احمد 2112،ص1)2
يؤؤؤرى الي ( )Lay,1988الميؤؤؤل العؤؤؤام لتأجيؤؤؤل المهمؤؤؤات اليوميؤؤؤة ،ناشؤؤؤئعن نظؤؤؤرة الفؤؤؤرد
لمشروعاته الشخصية بتشاؤم شؤديد والمبالغؤة فؤي تقؤدير الوقؤت الضؤروري الكمؤال المهمؤة
بطريقؤؤة معقولؤؤة (  ، )Lay,1988,p:209وقؤؤد ارجؤؤع التأجيؤؤل كثيؤؤرا مؤؤن الدراسؤؤات الؤؤى
انخفاض الثقة بالذات وارتفاع القلق واالكتئاب والعصاب والنسيان وقلة التنظيم وانخفؤاض
روح المنافسة وفقدان الطاقـة ( 1 )Ferrari,1992,p:455
وفي الجانب االكاديمي يتؤرك بعؤض الطلبؤة عمؤل المهمؤات الخاصؤة بالفصؤل الدراسؤي الؤى
أخر لحظة ،مبررين ذلك بأن الضغوط الناتجة تجعلهم يركزون اكثر وتعطيهم اشؤارة بؤانهم
يحتاجون ن يؤدوا عملهم بشكل منسق وجيد ( 1 )Revelle,1997,p 212
وتناولؤؤت عؤؤدة دراسؤؤات التلكؤؤؤ بصؤؤفة عامؤؤة والتلكؤؤؤ االكؤؤاديمي بصؤؤفة خاصؤؤة فقؤؤد اشؤؤارت
دراسؤة ( )Rothblum,Solomon & Murakami, 1986ودراسؤة (عبؤارة) 1113،
ودارسة ( احمد ) 2112،الى ان التلكؤ في المهمات او االعمال الدراسية المقررة بين طلبة
الجامعة تؤدي الى مستوى دراسؤي مؤنخفض وهؤروب وتسؤرب وعؤدم اتمؤام تلؤك المقؤررات
واشؤؤارت نتؤؤائج هؤؤذه الدراسؤؤات الؤؤى انتشؤؤار التلكؤؤؤ االكؤؤاديمي بؤؤين الطلبؤؤة ( احمؤؤد،2112 ،
ص ) 41-34وتؤؤأتي أهميؤؤة الدراسؤؤة الحاليؤؤة أيضؤؤآ مؤؤن أهميؤؤة متغيؤؤر عؤؤادات االسؤؤتذكار
(،)Study Habitsوالعؤادة (  )Habitهؤي أنمؤوذج فعؤال مؤتعلم يتكؤون مؤن خؤالل التكؤرار
ويصبح أليا ً ويمكن أن يستمر ،واالستذكار هو مجهود عقلي للحصول علؤى المعرفؤة فضؤال
عن اكتساب مهارات وعادات ايجابية ( 1 )Rosemary,2010,p:204
وتعد عادات االستذكار مدخ مهما ً لتحسين االنجاز المعرفي للطلبة والعؤادات واالتجاهؤات
المتعلقة بها وينتقؤل تأثيرهؤا الؤى مجؤاالت حياتيؤة أوسؤع مؤن المعلومؤات التؤي يحصؤل عليهؤا
الطلبة ( جابرومصطفى وفطيم  1124 ،ص1)265
وتشؤؤير عؤؤادات االسؤؤتذكار الفعالؤؤة الؤؤى المواقؤؤف التؤؤي يسؤؤتذكر فيهؤؤا الطالؤؤب بانتظؤؤام انجؤؤاز
واجباته الدراسية والتمكن من التعلم الذي يؤدي الى النجاح وذلك مؤن خؤالل نمؤا ثابؤت مؤن

السلوك  ،ويعزى جانب من ا داء االكاديمي العالي للطلبة الؤى اسؤتعمال عؤادات االسؤتذكار
الفعؤؤال ( ، )Rosemary,2010,p:228وقؤؤد ذكؤؤر هؤؤاينز (  )Haynes,1993بؤؤأن تحسؤؤين
عادات االستذكار وما يرتبا بها من مهؤارات وتقنيؤات للطلبؤة الؤذين يفتقؤدون الؤى مثؤل هؤذه
العادات يمكن أن يعزز أداءهم االكاديمي (1 )Haynes,1993,p:810
ان الكفؤؤاءة فؤؤي اسؤؤتعمال عؤؤادات االسؤؤتذكار التؤؤي يحتاجهؤؤا الطلبؤؤة للسؤؤيطرة علؤؤى محتؤؤوى
النصوص التي سيتذكرونها في القؤراءة والكتابؤة والرياضؤيات تسؤاعد علؤى تعزيؤز قؤدراتهم
ا كاديميؤؤة وأن االفتقؤؤاد اليهؤؤا أثنؤؤاء االسؤؤتذكار يمكؤؤن أن يؤؤؤثر سؤؤلبآ علؤؤى ا داء االكؤؤاديمي
(1 )Bragsted&Stampt,1982,p:809
ان الغرض الذي ثبت صحته دائما ان الطالب لكي يؤتعلم بطريقؤة افضؤل ان تسؤتثار دافعيتؤه
(خيرهللا  ، 1193،ص، ) 111والمدرس الناجح هو الذي اليكون تعليمه قاصرا بعيؤدا عؤن
اسؤؤؤتثارة فؤؤؤي التعلؤؤؤيم االمؤؤؤر الؤؤؤذي يؤؤؤؤدي الؤؤؤى ضؤؤؤياع فؤؤؤي الوقؤؤؤت والجهؤؤؤد ( ال ياسؤؤؤين
،1194،ص 1 ) 5كمؤؤا اشؤؤارت الدراسؤؤات العلميؤؤة ان دافعيؤؤة الطؤؤالب نحؤؤو المؤؤادة تؤؤرتبا
بالمعاملة الجيؤدة للمؤدرس وعطفؤه واحترامؤه راء طلبتؤه وسؤعة افقؤه ( الكبيسؤي، 2111 ،
ص ، ) 66-65فضؤؤال عؤؤن انؤؤه اذا اراد المؤؤدرس اسؤؤتثارة دافعيؤؤتهم فعليؤؤه ان يناقشؤؤهم فؤؤي
مخ تلف الموضوعات التي لها صله في المنهج مما يحقق فائدة للمتعلم ( معروف ،1161 ،
ص 1) 63فمؤؤؤن الضؤؤؤروري تؤؤؤوفير الدافعيؤؤؤة فؤؤؤي الؤؤؤتعلم فؤؤؤال تعلؤؤؤم بؤؤؤدون دافعيؤؤؤة ويؤؤؤذكر (
بلقيس،مرعي) ان ( الدافعية تشكل بالنسبة للمعلؤم والمؤتعلم غايؤة ووسؤيلة فهؤي كفايؤة تشؤكل
احدى غايات التعليم واهدافه ننا نريد ان يكون طلبتنا مهتمين ومستمتعين بما يتعلمون هذا
مؤؤن ناحيؤؤة ومؤؤن الناحيؤؤة االخؤؤرى فؤؤان تنميؤؤة الميؤؤول واالهتمامؤؤات واالتجاهؤؤات تعتبؤؤر مؤؤن
اهداف التربية وغاياتها المستهدفة كنتاجات للتعليم والتعلم ) ( القاسم  ، 2111،ص1 )11
ثالثآ :اهداف البحث :
يهدف البحث الحالي التعرف على :
ً
 -1التعؤؤرف علؤؤى عؤؤادات االسؤؤتذكار لؤؤدى طلبؤؤة الجامعؤؤة تبعؤا لمتغيؤؤر النؤؤوع ( ذكؤؤور-
أناث).
 -2قياس التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة 1
ً
 -3التعؤؤرف علؤؤى التلكؤؤؤ االكؤؤاديمي لؤؤدى طلبؤؤة الجامعؤؤة تبع ؤا لمتغيؤؤر النؤؤوع ( ذكؤؤور-
أناث)1
 -4التعؤؤرف علؤؤى العالقؤؤة بؤؤين عؤؤادات االسؤؤتذكار والدافعيؤؤة نحؤؤو التحصؤؤيل والتلكؤؤؤ
االكاديمي لدى طلبة الجامعة 1
رابعآ :حدود البحث
يتحؤؤدد البحؤؤث الحؤؤالي بطلبؤؤة  /جامعؤؤة ديؤؤالى  /كليؤؤة التربيؤؤة االساسؤؤية  ،الدراسؤؤة ا وليؤؤة
الصباحية ،ومن كال التخصصؤين العلمؤي واالنسؤاني  ،لكؤال النؤوعين ذكؤور وأنؤاث ولجميؤع
المراحل الدراسية للعام الدراسي (1 ) 2114 – 2113

خامسآ :تحديد المصطلحات
او  :عادات االستذكار (  )Study Habitsعرفها كل من :
 -1دانسريو Dansereau,1985 ( 1125
" مجموعؤؤة مؤؤن العؤؤادات والخطؤؤوات التؤؤي يتعملهؤؤا الطالؤؤب والتؤؤي يمكؤؤن أن تسؤؤهل عمليؤؤة
اكتسؤؤؤاب وخؤؤؤزن وفهؤؤؤم المعلومؤؤؤات وتفاعلؤؤؤه مؤؤؤع المعرفؤؤؤة الجديؤؤؤدة فؤؤؤي المؤؤؤادة الدراسؤؤؤية
واسترجاعها بيسر وسؤهولة وذلؤك مؤن خؤالل طريقؤة مؤاردر المتضؤمن عؤادات ( المؤزاج –
الفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم – االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدعاء – واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيعاب – التوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع – المراجعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة )
(. )Dansereau,1985,p:35
 -2كريد وكونصل ( )Crede&Kuncel,2008
" اساليب متعددة للدراسة  ،والتي يستعملها الطالب أثناء االستذكار وتنظيم الوقت فؤي بيتؤة
تساعد على حدوث التعلم "
()Cred&Kuncel,2008,p:425
 -2سدخان ()2112
" الطرائؤؤق واالسؤؤاليب المختلفؤؤة التؤؤي يسؤؤتعملها الطلبؤؤة للحصؤؤول علؤؤى المعلومؤؤات والتؤؤي
تمكؤؤنهم مؤؤن اكتسؤؤابها وتتمثؤؤل بالعؤؤادات المرتبطؤؤة بؤؤالتنظيم ،والتقنيؤؤات والفهؤؤم واالسؤؤتدعاء
والمراجعة  ،واالختبار النجاز المهمات التعليمية بسرعة وكفاءة"
 -3االركوازي ()2113
( -4مجموعؤة مؤؤن العؤؤادات والخطؤؤوات التؤؤي يسؤتعملها الطالؤؤب لتسؤؤهل عمليؤؤة اكتسؤؤاب
وفهؤؤم المعلومؤؤات وتفاعلؤؤة مؤؤع المعرفؤؤة الجديؤؤدة فؤؤي المؤؤادة الدراسؤؤية واسؤؤترجاعها
بيسر وسهولة ) ( .االركوازي2113،ص1)151
واعتمؤؤؤؤؤؤؤؤد الباحؤؤؤؤؤؤؤؤث علؤؤؤؤؤؤؤؤى تعريؤؤؤؤؤؤؤؤف ( االركؤؤؤؤؤؤؤؤوزاي  ) 2113المتمثؤؤؤؤؤؤؤؤل بطريقؤؤؤؤؤؤؤؤة
ماردير.M.U.R.D.E.R
التعريؤؤف االجرائؤؤي  :وهؤؤي الدرجؤؤة الكليؤؤة التؤؤي يحصؤؤل عليهؤا المسؤؤتجيب ( الطالؤؤب) علؤؤى
مقياس عادات االستذكار1
ثانيأ :التلكؤ االكاديمي ( )Academic procrastinationعرفه كل من :
 -1دوكالس(1)Douglass,1987
" جميؤؤع حؤؤاالت التأجيؤؤل ي مهمؤؤة مؤؤن المهمؤؤات التعليميؤؤة مهمؤؤا كؤؤان نوعهؤؤا  ،يصؤؤاحبها
صراع انفعالي الحل له  ،كما ينتج عنؤه هبؤوط فؤي االنتاجيؤة وعؤدم الكفايؤة ،وعؤدم االلتؤزام
والوفؤؤؤؤؤاء بالمواعيؤؤؤؤؤد ،وكؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤك يؤؤؤؤؤؤدي الؤؤؤؤؤى القلؤؤؤؤؤق والشؤؤؤؤؤعور بالؤؤؤؤؤذنب واالحبؤؤؤؤؤاط "
(.)Douglass,M.E,1987,p: 178-201
 -2احمد () 2112
" ارجاء او تأجيل لمهمة بؤدون مبؤرر وهؤذه المهمؤة ضؤرورية بالنسؤبة للطالؤب ويقؤوم بؤذلك
رغؤؤم احساسؤؤه بعؤؤدم االرتيؤؤاح مؤؤن عؤؤدم البؤؤدء أو االنتهؤؤاء منهؤؤا  ،وان هؤؤذه المهمؤؤة تكؤؤون
مصؤؤحوبة بمشؤؤاعر القلؤؤق وعؤؤدم الرضؤؤا عؤؤن الدراسؤؤة ونقؤؤص الؤؤدافع لالنجؤؤاز " ( احمؤؤد ،
 ،2112ص 1 ) 6ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤن خؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد اعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى تعريؤؤؤؤؤؤؤؤؤف
دوكالس( )Douglass,1987تعريفآ نظريا ً 1
التعريف االجرائي:
وهي الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب ( الطالب ) على مقياس التلكؤ االكاديمي.

الفصل الثاني
خلفية نظرية
اوالً  :عادات االستذكار والدافعية نحو التحصيل .
تعد عادات االستذكار والدافعية نحو التحصيل من االبعؤاد المهمؤة فؤي العمليؤة التعليميؤة  ،اذ
تساعد الطالب على االلمام بالحقؤائق العلميؤة واسؤتيعاب المؤواد الدراسؤية  ،وحؤل المشؤكالت
التي تصادفه سواء في مجال تخصصه او في أسلوب حياته  1والعادة هي شكل مؤن أشؤكال
النشاط وهؤي خاضؤعة لؤالرادة ولكنهؤا تصؤبح اليؤة بؤالتكرار  ،وتسؤاعد العؤادات علؤى تؤوفير
الجهد والوقت  ،ومن المحتمل انها تظل مستمرة بعؤد ان يؤزول الهؤدف االصؤلي منهؤا  ،هؤي
تلعؤؤب دورا مهمؤؤا فؤؤي عمليؤؤة التعلؤؤيم وهؤؤي نؤؤوع مؤؤن السؤؤلوك المكتسؤؤب يتكؤؤرر فؤؤي المواقؤؤف
المتشابهه( عاقل 1191 ،ص ، ) 69والعادة استعداد مكتسب دائؤم الداء عمؤل مؤن ا عمؤال
– حركيؤا كؤان او عقليؤؤا ام خلقيؤا بطريقؤة أليؤؤه مؤع السؤرعة والدقؤؤة واالقتصؤاد فؤي المجهؤؤود
(راجح1126 ،ص ) 111لذلك اشؤار ( مكؤدوجل ) بؤان العؤادة مؤا هؤي اال سلسؤلة مترابطؤة
مؤؤن التصؤؤرفات بحيؤؤث لؤؤو بؤؤدات احؤؤداها تحؤؤدث بؤؤاقي السلسؤؤلة بطريقؤؤة أوتوماتيكيؤؤة وبؤؤنفس
الترتيب التتابعي السابق حدوثه عند تكؤوين العؤادة ويؤتم ذلؤك بسؤهولة وبؤدون وعؤي كبيؤر او
تركيز لالنتباه ( كراجه 1)96 : 1119 ،ولمؤا كؤان للعؤادة دور فؤي تسؤيير عمليؤة الؤتعلم لؤذا
نجؤؤد العلمؤؤاء العؤؤرب فؤؤي القؤؤرن الرابؤؤع الهجؤؤري أولؤؤوا هؤؤذا الموضؤؤوع أهميؤؤة خاصؤؤة  ،وقؤؤد
انصؤب اهتمؤامهم علؤى عؤادات التعلؤيم الجيؤد التؤؤي تسؤاعد المعلؤم علؤى تحقيؤق افضؤل تعلؤؤم ،
ومنهم ( ابؤن سؤحنون ) اذ يؤكؤد علؤى اثؤر المعلؤم فؤي عمليؤة الؤتعلم وضؤرورة مراعؤاة كميؤة
المادة المقدمة للتعلم فاالكثار منها يعطل التعلم وعدم االنتقال الى مادة جديدة قبل التحكم فؤي
المؤؤادة السؤؤابقة ( الشؤؤافعي 1122 ،ص1 ) 266أمؤؤا ( أرسؤؤطو) فقؤؤد ذكؤؤر ان "العؤؤادة بنؤؤت
التكؤؤرار وهؤؤي سؤؤمة مؤؤن سؤؤمات االحيؤؤاء ،فؤؤالحجر ال يؤؤتعلم الصؤؤعود ولهؤؤب النؤؤار ال يتعؤؤود
الهبوط"  ،فالعادة مالزمة لتلقائية الحياة بؤل هؤي مالزمؤة للفرديؤة المرنؤة التؤي ال تتغيؤر اال
للتغلب على المؤثرات الخارجية  ،فالعادة اذن فاعلية او فعل يطبع الطبيعؤة بطؤابع خؤاص (
صليبا 1124 ،ص  1 ) 919ان المحاوالت االولؤى لتقيؤيم عؤادات االسؤتذكار ترجؤع ألنؤرن
( ، )Wren,1933حيث وضع قائمة لعؤادات االسؤتذكار ( )Study-Habits lnventory
 ،وبعؤؤؤؤؤد ذلؤؤؤؤؤك وضؤؤؤؤؤع لؤؤؤؤؤوك (  )Locke,1940قائمؤؤؤؤؤة أخؤؤؤؤؤرى  ،ثؤؤؤؤؤم وضؤؤؤؤؤع بؤؤؤؤؤراون و
هولتزمؤؤؤؤان( )Brown &Holtzman,1956قائمؤؤؤؤة أخؤؤؤؤؤرى  ،وقؤؤؤؤؤامنتويزل( ,1960
 )Entwislبدراسؤؤؤة حؤؤؤول الموضؤؤؤوع  ،وقؤؤؤد نشؤؤؤر سؤؤؤترانج كتابؤؤؤة الواجبؤؤؤات الدراسؤؤؤية
واالسؤؤؤتذكارالموجه ( سؤؤؤترانج  1164 ،ص 1 ) 15وتزايؤؤؤد االهتمؤؤؤام منؤؤؤذ الثمانينؤؤؤات مؤؤؤن
القرن العشرين  ،بمهارات االستذكار (  )Recall Skillsمع ظهور العديد من المفاهيم في
الدراسات واالطر النظريؤة بعؤدة أسؤماء يقصؤد بهؤا مهؤارات االسؤتذكار  ،منهؤا  :تعلؤم كيفيؤة
التعلم  ،ومعرفة كيفية التعلم  ،ومعرفة كيفية التذكر  ( ،بتلروهوب  1112 ،ص1 ) 426
تصنيف العادات  :صنف أيكر (  )Eggerالعادات الى :
أ -العادات الخاصة Habitude Special
وهؤؤي العؤؤادات التؤؤي يقتصؤؤر فيهؤؤا الفعؤؤل علؤؤى نمؤؤا واحؤؤد وتقتصؤؤر علؤؤى اسؤؤترجاع االفعؤؤال
السابقة كما هي دون تغير 1
ب -العادات العامة Habitudr general
وهي العادات التي تشتمل على أفعال متباينة ولكن من جنس واحد وقؤد ذكؤر ايكؤر ان نطؤاق
العادة العامؤة أوسؤع مؤن نطؤاق العؤادة الخاصؤة  ،النهؤا تشؤمل ( االسؤتعداد الفكؤري ،المهؤارة
الفنية )وتبعث على التجديد ( صليبا  1124 ،ص1 ) 611

كما تصنف العادات الى :
ا -العؤؤؤادات المعرفيؤؤؤة  :وتتمثؤؤؤل فيمؤؤؤا تتعلمؤؤؤه مؤؤؤن المعلومؤؤؤات و المعؤؤؤارف والحقؤؤؤائق فؤؤؤي
الرياضيات أو اللغات أو العلوم أو فيما تكسب من مفاهيم ومبؤاد وقواعؤد ،وطرائؤق تفكيؤر
علمي أو ابتكاري 1
ب -العادات الحركية  :وهي استعداد مكتسب لتكرار بعض الحركات والقيام ببعض االفعال
منها مايكون بسيطا ً العالقؤة لؤه بؤارادة الفؤرد كحركتنؤا الطبيعيؤة واشؤاراتنا ومنهؤا مؤا يكؤون
مركبا كالقراءة والكتابة 1
ج -العؤؤادات الوجدائيؤؤة واالنفعاليؤؤة  :وهؤؤي كؤؤل مؤؤا نتعلمؤؤه مؤؤن عواطؤؤف وميؤؤول ومؤؤن حؤؤب
وكراهي ؤة الشؤؤخاص واشؤؤياء معينؤؤة  ،ومؤؤا تكسؤؤبه مؤؤن اتجاهؤؤات وقؤؤيم اجتماعيؤؤة  ،ونؤؤواحي
التذوق الفني واالدبي والجمالي ( العبيدي 2111 ،ص1 ) 134
ب -نظريات فسرت عادات االستذكار والدافعية نحو التحصيل
هنؤؤاك عؤؤدد مؤؤن النظريؤؤات التؤؤي تناولؤؤت مفهؤؤوم العؤؤادات وعؤؤادات االسؤؤتذكار والدافعيؤؤة نحؤؤو
التحصيل  ،يمكن ايجازها بما يأتي :
 -1نظريات سلوكيةBehavioral theories :
ان اكثر التفسيرات المتفق عليها لكيفية اكتساب العادات هؤي النظريؤات المبنيؤة علؤى أسؤاس
التعلم الشرطي والتدعيم ( الغريؤب 1151 ،ص ، ) 115والؤتعلم فؤي ضؤوء هؤذه النظريؤات
هو تشكيل ارتباطات بين المثيرات واستجابات معينة فاذا ظهر هذا المثيؤر مؤرة أخؤرى فؤأن
االستجابة التي ارتبطت به سوف تظهر  ،وتختلف فيما بينها في تفسؤير طبيعؤة االرتباطؤات
وكيفيؤؤة تشؤؤكيلها ( ملحؤؤم 2111،ص 1 ) 256حيؤؤث ذكؤؤر ثورنؤؤدايك (  )Thorondikeان
التكؤؤرار يعمؤؤل علؤؤى تقويؤؤة الؤؤروابا العصؤؤبية بؤؤين المثيؤؤر واالسؤؤتجابة ويؤؤؤدي االهمؤؤال الؤؤى
اضعاف هذه الروابا  ،وان التدريب في حد ذاته ال يحسن ا داء  ،بل يجب اقترانؤه بقؤانون
ا ثر الذي يساعد على الحفاظ على االستجابة واسؤتمرارها ممؤا يؤؤدي الؤى تكؤوين العؤادات
( 1 )Bigge&shemis,1999,p:70وقؤؤؤؤد عؤؤؤؤد بؤؤؤؤافلوف (  )Pavlovاليؤؤؤؤة الؤؤؤؤتعلم هؤؤؤؤي
االقتؤؤران ويقصؤؤد بهؤؤا التجؤؤاوز الزمنؤؤي لحؤؤدوث مثيؤؤرين معؤؤا لعؤؤدد مؤؤن المؤؤرات  ،اذ يكتسؤؤب
اح ؤدهما صؤؤفة ا خؤؤر ويصؤؤبح قؤؤادرا علؤؤى اسؤؤتجرار االسؤؤتجابة التؤؤي يحؤؤدثها المثيؤؤر ا خؤؤر
( ، ) Cataina,1998,p:133وبعد تكرار المزاوجة بؤين المثيؤر الشؤرطي الطبيعؤي بحيؤث
يتبؤؤع المثيؤؤر الطبيعؤؤي المثيؤؤر الشؤؤرطي  ،وتؤؤزداد االسؤؤتجابة الشؤؤرطية بزيؤؤادة عؤؤدد مؤؤرات
المزاوجة او االقتران بين المثير الشؤرطي والمثيؤر الطبيعؤي ( ملحؤم 2111 ،ص1 ) 252
أشار سؤكنر (  )Skinerعلؤى وفؤق مبؤدا االشؤراط الؤى نؤوعين مؤن الؤتعلم الؤذي يصؤدر عؤن
الكائن العضوي هما التعلم االستجابي و الذي يتمثؤل فؤي االسؤتجابات الفطريؤة التؤي تسؤتجر
بمثيؤؤرات شؤؤرطية نتيجؤؤة القترانهؤؤا الزمنؤؤي بمثيؤؤرات طبيعيؤؤة معينؤؤة  ،أمؤؤا الؤؤتعلم االجرائؤؤي
ف يشير الى جميع االستجابات االرادية المتعلمة التي تصدر عؤن الفؤرد علؤى نحؤو ارادي فؤي
المواقف الحياتية المتعددة ( الزغول 2113،ص ، ) 21وقد بين سكنر انه يمكن تحقيق هذا
التعلم من خالل محاوالت التدريب المتتالية ( غباريوأبو شعيرة  2112 ،ص 1 ) 132وقد
فسر وطسن (  )Watsonالتعلم واكتساب العادات على وفق قانوني :
 -1التكرار :الذي يؤدي الى تقوية الرابطة بين المثير واالستجابة 1
 -2قانون الحداثة  :وهو الفعل االخير وله االسبقية في الظهور على غيره مؤن االفعؤال
( صالح  1123 ،ص1 ) 295

 -2نظريات معرفية Cognitive Theories
تركز النظريات المعرفية على العمليات العقلية التي تتوسا بين الدافع التعليمي واسؤتجابات
المتعلم أي التي تتوسا بين المثيرات واالستجابات  ،كما تهتم بالعمليؤات التؤي تحؤدث داخؤل
الفؤؤرد مثؤؤل التفكيؤؤر والتخطؤؤيا واتخؤؤاذ القؤؤرارات والتوقعؤؤات اكثؤؤر مؤؤن اهتمامهؤؤا بالمظؤؤاهر
الخارجية ( أبو رياش 2119،ص )26ومن هذه النظريات ما يأتي :
ا -نظرية اوزبل )Theorry Ausubel ( :
المعرفية ،ونتيجة ذلك فان هذا التركيب يعاد تشكيله من جديد من خالل المعلومؤات الجديؤدة
ليصبح جزءاً ال يتجزأ منه  ،وهكذا يكون الؤتعلم سلسؤلة مؤن أعؤادة التركيؤب العقلؤي  ،يتغيؤر
مؤؤع كؤؤل جديؤؤد ( العسؤؤكري وأخؤؤرون  2112 ،ص 1) 192اذ ان تؤؤراكم المعلومؤؤات بشؤؤكل
هرمي من االفكار العامة العمومية على االقل تحث الطالب على بناء روابؤا معرفيؤة تؤربا
المعلومؤؤؤؤؤات الجديؤؤؤؤؤدة بالقديمؤؤؤؤؤة ممؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤدي الؤؤؤؤؤى الفهؤؤؤؤؤم بطريقؤؤؤؤؤة هادفؤؤؤؤؤة ذات معنؤؤؤؤؤى
(( )Meaningfulأبو رياش2119،ص1) 119
وتوجد أربعة أنواع للتعلم واالستذكار هي :
.استقبال ذو معنى  :وهو عملية تنظيم المعلومؤات علؤى نحؤو منطقؤي فيقؤوم الطالؤب بربطهؤا
في بنيتة المعرفية 1
 .اكتشؤافي ذو معنؤى  :وهؤو عمليؤة اكتشؤاف الطالؤب للمعلومؤات جزئيؤا ً او كليؤا ً ودمجهؤا فؤي
بنيته المعرفية 1
.استقبال ألي  :وهو تقديم للطالب المعلومات فيقوم بحفظها عن ظهر قلب  ،دون ربطها فؤي
بنيتة المعرفية 1
 .اكتشافي ألي :ويقوم الطالب باكتساب المعلومات ومن ثم يقوم بحفظها عن ظهر قلب دون
دمجها في بنيتة المعرفية ( نشوائي 1116،ص1)362
ب -نظرية معالجة المعلومات ()Information Processing Theory
أن نظريؤؤة معالجؤؤة المعلومؤؤات هؤؤي أحؤؤدى االتجاهؤؤات المهمؤؤة والرئيسؤؤية فؤؤي علؤؤم الؤؤنفس
المعرفي (  )Cognitive Psychologyالذي له وجهة نظر خاصة في االنسان لمؤا يمتؤاز
بؤؤؤه مؤؤؤن قؤؤؤدرات عقليؤؤؤة فؤؤؤذة منفؤؤؤردة ( دهميؤؤؤر 2114،ص 1 ،)21ان االفتؤؤؤراض النظؤؤؤري
االساسي للمفاهيم النظرية لمعالجة المعلومؤات هؤو ان العمليؤات العقليؤة المعرفيؤة  ،تتضؤمن
االنتباه واالدراك و من ثؤم االحتفؤاظ بالمعلومؤات وخزنهؤا فؤي الؤذاكرة  ،وهؤي ليسؤت نتيجؤة
مباشرة لعمليات التنبيه واالسؤتثارة الخارجيؤة فقؤا  ،بؤل هؤي نتيجؤة للنشؤاط الفعؤال لعمليؤات
داخلية معقدة تطورية تراكمية عبر مراحل النمو المختلفة ( البدران  2111 ،ص1 ) 22
وتفترض هذه النظرية المكونات الرئيسية ا تية للنظام المعرفي:
-1االنتباه  :يقوم بتوجيه شعور الفرد نحؤو الموقؤف السؤلوكي ككؤل اذا كؤان جديؤدا أو توجيؤه
شعور الفرد نحو بعض أجزاء المجال االدراكي اذا كان الموقؤف مألوفؤا ً لؤه وبالتؤالي فؤالفرد
يسؤؤؤتطيع ان ينتقؤؤؤي مؤؤؤا يتفؤؤؤق مؤؤؤع حالؤؤؤة التهيؤؤؤؤ العقلؤؤؤي لديؤؤؤه ( قطؤؤؤامي وأخؤؤؤرون 2111،
ص1)315
-2االدراك  :انؤؤه عمليؤؤة عقليؤؤة أو نشؤؤاط ذهنؤؤي يقؤؤوم بؤؤه المؤؤتعلم بهؤؤدف التوصؤؤل الؤؤى الفهؤؤم
واالستيعاب والتبصير ( سدخان 2112،ص1) 49
-3الذاكرة  :وتشير الى الدوام النسبي الثار الخبرة وهو دليل حدوث التعلم واستمراره ،فؤاذا
لم يتمكن المتعلم من االحتفاظ دل ذلؤك علؤى ان الؤتعلم لؤم يحؤدث والؤذاكرة تتؤألف مؤن ثالثؤة
مكونات هي ذاكرة حسؤية وذاكؤرة قصؤيرة المؤدى وذاكؤرة طويلؤة المؤدى ( السؤلوم2111 ،
ص 1 ) 3وقؤؤد اشؤؤار كؤؤل مؤؤن بورجؤؤدن و بيؤؤرد (  ) Burchden&Byrd,1994الؤؤى ان

االستذكار يعد احدى العمليات الذهنية الرئيسية التي يمارسها الطالب في الموقف التعليمؤي
 ،وهو عملية معرفية  ،يتم فيها تخؤزين مؤا تعلمؤه لمؤدة مؤن الؤزمن  ،سؤواء أكؤان هؤدفا ً مؤقتؤا ً
يستقر في الذاكرة قصيرة المدى  ،ام هدفا طويل المدى  ،يخزن في الذاكرة طويلة المدى 1
والتركيز على سلسلة من النشاطات الذهنيؤة والمعالجؤات التؤي يقؤوم بهؤا الطالؤب منؤذ لحظؤة
ادراك المنبهات بهدف ادخالها الى مخزون الذاكرة الطويلة المؤدى واالحتفؤاظ بهؤا وان بقؤاء
التعلم والخبرة المعرفية واستذكارها يرتبا بعوامل منها :
عوامل مرتبطة بالخبرات وعوامل مرتبطة بطبيعؤة الؤتعلم وعوامؤل خاصؤة بطريقؤة الؤتعلم(قطؤؤامي2111،ص 1)412وقؤؤد ميؤؤز انصؤؤار معالجؤؤة المعلومؤؤات بؤؤين شؤؤكلين مؤؤن أشؤؤكال
الؤؤذاكرة همؤؤا  :الؤؤذاكرة الصؤؤريحة ( الشؤؤعرية )  Explicit memoryوهؤؤي الؤؤذاكرة التؤؤي
يسؤؤؤترجع منهؤؤؤا المعلومؤؤؤات بطريقؤؤؤة مقصؤؤؤودة  ،وتتضؤؤؤمن الحقؤؤؤائق واالسؤؤؤماء واالحؤؤؤداث
والؤؤذاكرة الضؤؤمنية ( الشؤؤعورية )  Implicit memoryالتؤؤي يسؤؤترجع منهؤؤا المعلومؤؤات
بطريقة غير مقصودة وهي ذاكرة ( العادات والمهارات ) وتسؤمى بالؤذاكرة االجرائيؤة (ابؤو
غؤؤؤزال2116 ،ص 1 )91أشؤؤؤار ( المشؤؤؤاعلة  ) 2111،الؤؤؤى ان المؤؤؤتعلم عنؤؤؤدما يحؤؤؤاول ان
يسؤؤتذكر او يؤؤتعلم يحؤؤدث تفؤؤاعال بؤؤين الخبؤؤرات الجديؤؤدة والؤؤتعلم السؤؤابق ،فيؤؤؤدي الؤؤى تعؤؤديل
واعادة تنظيم ما تعلمه ويبعده عن النسيان وتالشي مؤا يحفظؤه بمؤرور الؤزمن  ( 1المشؤاعلة
2111،ص  1 )351وتقسم عملية االستذكار او التذكر الى ثالث مراحل رئيسية :
-1مرحلؤؤة االكتسؤؤاب  :Acquisition Stageهؤؤي كميؤؤة المثيؤؤرات التؤؤي يمكؤؤن للمؤؤتعلم ان
يكتسبها من مالحظتها مرة واحدة ويستعيدها بالصورة نفسؤها التؤي اكتسؤبها  1ويعتمؤد علؤى
عملية االدراك واالنتباه ويخضع ويتأثربالفروق الفردية بين المتعلمين 1
-2مرحلة االحتفاظ  : Retention Stageهي عملية التخزين  storingوتتضمن حفظ ما
تم اكتسابه وتمثل العمليات المعرفيؤة  ،التؤي تهؤدف الؤى ابقؤاء المعلومؤات و اكتسؤابها ونقلهؤا
الى مخزون الذاكرة القصيرة ثم الذاكرة طويلة المدى لخزنها1
-3مرحلة االسترجاع  : Stage Recallهو استحضار الخبرات الماضية في صؤورة الفؤاظ
ومعان وصور  ،ويعني تذكر المعلومات بصورة انتقائية  ،اذ ان مؤا تؤم االنتبؤاه لؤه بدقؤة يؤتم
ادراكه وتخزينه بدقة ثم استرجاعه من دون تحلل أو تفتؤت أو تؤدخل فؤي الخبؤرات المتعلمؤة
وبصور منتظمة ومتكاملة ومقاومؤة للنسؤيان ( قطؤامي ونايفؤة  2111 ،ص1 ) 313-215
ان قدرة الطالب على االستذكار في المرحلة الثانوية والجامعية تؤزداد  ،نظؤرا الن اسؤتيعابه
للمعلومؤؤات يصؤؤبح قائم ؤا ً علؤؤى الفهؤؤم واالنتبؤؤاه المركؤؤز لمؤؤا يؤؤتعلم  ،بؤؤذلك تؤؤزداد قدرتؤؤه علؤؤى
التحصؤؤيل  ،فقؤؤد مؤؤايقرا مؤؤن المعلومؤؤات ( ابؤؤو ريؤؤاش وزهريؤؤة  2119 ،ص 1 ) 115وقؤؤد
أظهؤؤؤرت نتؤؤؤائج دراسؤؤؤة بيفرلؤؤؤي (  )Peverly,2002علؤؤؤى وجؤؤؤود تؤؤؤأثير مباشؤؤؤر للقؤؤؤدرة
والسؤيطرة علؤى االدراك فؤوق المعرفؤي والتطؤور فؤي المؤذاكرة واالسؤتذكار لؤدى طلبؤة هؤذه
المرحلة  ،فان الذين ينجحون في تطؤوير مهؤارات فؤوق المعرفيؤة أكثؤر قؤدرة علؤى اسؤتذكار
النص ومراقبة استيعابهم ( عبيد 2114 ،ص1 ) 49
ثانيآ :التلكؤ االكاديمي academic procrastination
نظريات فسرت التلكؤ االكاديمي
 -1نظرية العالج العقالني االنفعالي Rational Emotive Therapy
ان نظرية العالج العقالني االنفعالي تنتمي الى النظرية التي طورها البرت اليس ( -1162
 )1199-1191وتفترض هذه النظرية ان االضطرابات النفسية انما تنشأ مؤن أنمؤاط تفكيؤر
خاطئؤؤؤؤؤة او غيؤؤؤؤؤر منطقيؤؤؤؤؤة ( عبؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤرحمن  1112،ص 1) 214-213وأكؤؤؤؤؤد ألؤؤؤؤؤيس

(  )Ellis,1992فؤؤي العؤؤالج العقالنؤؤي االنفعؤؤالي ان التفكيؤؤر والسؤؤلوك العقالنؤؤي لؤؤيس فقؤؤا
لمساعدة النؤاس ليكونؤوا اقؤل بؤسؤا ً ولكؤن ليحؤرروا ويشؤجعوا علؤى ان يجعلؤوا أنفسؤهم أسؤعد
(الزهرانؤؤؤؤي  ، ) 15 :2111 ،اذ عؤؤؤؤرف ألؤؤؤؤيس (  )Ellisاالفكؤؤؤؤار الالعقالنيؤؤؤؤة بانهؤؤؤؤا ((
مجموعه من االفكار الخاطئة وغير المنطقية والتي تتصف بعدم الموضوعية والمبنية علؤى
توقعؤؤات وتنبؤؤؤات وتعميمؤؤات خاطئؤؤة ( الشؤؤربيني 2115،ص1 ) 41وأشؤؤار كؤؤل مؤؤن العؤؤزة
وعبد الهادي ( )1111الى المفاهيم الرئيسية لنظرية العالج العقالني االنفعالي وهي:
-1يتأثر االفراد بأفكؤار االخؤرين وبؤالعواطف السؤلبية ( القلؤق ،الشؤعوربالذنب،الحقد بدرجؤة
كبيرة )1
-2ان االحداث الخارجية ليست هي المسؤولة بشؤكل مباشؤر عؤن اضؤطراباتنا النفسؤية ،لكؤن
طريقة تفكيرنا تجاهها هي المسؤولة عن ذلك االضطراب 1
-3يميل االشخاص الى تقؤدير اعمؤالهم وسؤلوكهم علؤى انهؤا جيؤدة او سؤيئة ويقؤدروا بأنفسؤهم
كأشخاص جيدين او سيئين على اساس انجازاتهم للمهمات التي يكلفون بها ،وتقؤدير ذاتهؤم
يؤؤؤثر علؤؤى مشؤؤاعرهم وتصؤؤرفاتهم وعمليؤؤة تقؤؤدير الؤؤذات تعتبؤؤر احؤؤدى المصؤؤادر الرئيسؤؤية
الضطراباتهم العاطفية (عبدالهادي والعزة1111،ص1 ) 131-132
-2العوامللل الخمسللة الكبللرص للشخصللية أنمو جمكوسللتا ومللاكر ) Costa&McCrae
يهؤؤدف انمؤؤوذج العوامؤؤل الخمسؤؤة الكبؤؤرى الؤؤى تجميؤؤع أشؤؤتات السؤؤمات المتنؤؤاثرة فؤؤي فئؤؤات
اساسية  ،وهذه الفئات مهما اضفنا اليها  ،او حذفنا منها تبقى محافظؤة علؤى وجودهؤا كفئؤات
( عوامؤؤؤؤل ) ال يمكؤؤؤؤن االسؤؤؤؤتغناء عنهؤؤؤؤا بأيؤؤؤؤة حؤؤؤؤال فؤؤؤؤي وصؤؤؤؤف الشخصؤؤؤؤية االنسؤؤؤؤانية
( ، )Goldbery,1993فقد ظهرت الصورة ا ولى مؤن القائمؤة عؤام  ،1121وهؤي تتكؤون
مؤن ( )121فقؤرة  ،وبعؤد عؤدة دراسؤات علؤى عينؤؤات سؤوية متنوعؤة تؤم تقلؤيص القائمؤة الؤؤى
( )61فقرة بواقع ( )12فقرة لكل عامل ( لعيبي  2111،ص1 ) 36وهيمن على النظريات
المهمؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤنفس مؤؤؤؤؤؤن حيؤؤؤؤؤؤث تحديؤؤؤؤؤؤدها لعؤؤؤؤؤؤدة جوانؤؤؤؤؤؤب مؤؤؤؤؤؤن الشخصؤؤؤؤؤؤية
(  ، )McAdams,1992:335ال سيما وان قائمة كوستا ومؤاكري (  )FFI-S-NEOتعؤد
اول اداة موضوعية تهدف الى قياس العوامل االساسية الكبرى للشخصية استناداً الى وجهة
نظؤؤر العديؤؤد مؤؤن البؤؤاحثين والدارسؤؤين (عبؤؤدالخالق واالنصؤؤاري1116،ص ) 11-6وتمتؤؤاز
بلغتهؤا الواضؤؤحة وتضؤؤم مجموعؤؤة كبيؤؤرة مؤؤن السؤؤمات الشخصؤؤية  ،فضؤؤال عؤؤن ان مفرداتهؤؤا
تمثؤؤل قاسؤؤما مشؤؤتركا للحيؤؤاة اليوميؤؤة لجميؤؤع الثقافؤؤات ( لعيبؤؤي 2111،ص1 ) 32وأنمؤؤوذج
العوامل الخمسة الكبرى هو تصنيف سمات الشخصية الى خمسة عوامل رئيسية هي :
أ -العصابية Neuroticism
يصف كوستا وماكري (  )Costa &McCraeالشخص العصابي بانه شخص لديه
خبرات غضب عالية واشمئزاز،وحزن وارتباك وانفعاالت سالبة
(  ، )Costa & McCrae, 1995,p:314ويرى كل من جوج وليز
(  )judje&Llies,2002ان العصابية هي نزعة الفرد الظهار توافق انفعالي ونفسي
ضعيف بصورة توتر وقلق واكتئاب ( عالء الدين2115،ص ، ) 65وتشمل العصابية عند
كوستا وماكري (  )Costa&McCraeستة أوجه (القلق،العدائية  ،الغضب  ،الشعور
بالذنب  ،االندفاع ،القابلية لالنحراج) 1 )Bullack,2006,p:10 ( ،
ب -االنبساطية Extraversion
ويصف كوستا وويدجر  1114االفراد الذين تكون لديهم انبساطية مرتفعؤة بؤانهم اجتمؤاعيو
النزعؤؤة  ،وكثيؤؤرو الكؤؤالم  ،وذوو شخصؤؤية متألقؤؤة  ،ومتفؤؤائلون ويحبؤؤون اللهؤؤو والمتعؤؤة ،
ومحبون  1في حين ان االفراد الذين تكون لؤديهم انبسؤاطية منخفضؤة يكونؤون علؤى العكؤس

ولكن (ليس بالضرورة ان يكونوا غير ودودين ) فيكونؤون متؤزينين ومتحفظؤين ومسؤتقلين،
وهؤادئين ( ( )Costa&Widiyer,1994,p:3لعيبؤؤي 41 ،ص ، ) 2111ويؤؤرى كوسؤؤت
وماكري  Costa& McCraeان االنبسؤاط يضؤم سؤتة أوجؤه هؤي  ( :الؤدف -االجتماعيؤة –
توكيؤؤؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤؤؤذات واالصؤؤؤؤؤؤؤرار – النشؤؤؤؤؤؤؤاط – البحؤؤؤؤؤؤؤث عؤؤؤؤؤؤؤن االثؤؤؤؤؤؤؤارة – االنفعاليؤؤؤؤؤؤؤة)
(1 )Beck,1999,p:130
ج -حسن المعشر: Agreeableness
واالفراد الذين يحصلون على درجات عليا في هذا العامل يتميؤزون بااليثؤار والتعؤاطف مؤع
االخؤؤؤرين والتلهؤؤؤف لمسؤؤؤاعدتهم  ،والدماثؤؤؤة واللطؤؤؤف والحنؤؤؤو  ،وطيبؤؤؤة القلؤؤؤب والتسؤؤؤامح
( ، )Bullock,2006,p:10أما أصحاب الدرجات المنخفضؤة فيتميؤزون بغيؤر االجتماعيؤة
والنرجسية ومحاولة فرض شخصيتهم وارائهم على االخرين  ،ولديهم قابلية للغضب بشكل
سريع ( ، )Kuppens,2006,p:16ويضم حسن المعشر ستة أوجه هي  ( :الثقة-االيثؤار-
االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقامة – االذعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان -التواضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع – الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأي المعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل أو الرقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة )
(1)Carloetal,2005,p:1294
د -االنفتاح على الخبرة : openness to Experience
ان االنفتاح على الخبرة يتضح فؤي الخيؤال والحاسؤية الجماليؤة  ،وعمؤق المشؤاعر والمرونؤة
السلوكية واالتجاهات الحديثة غير التقليديؤة وا فكؤار الجديؤدة والحؤدس والتحؤدي واالصؤالة
واالتقان والبراعة والبصيرة واالبداع وتوقؤد الؤذهن وسؤرعة البديهؤة والتلهؤف علؤى التغييؤر
والتسامح مع الغموض (  )McCrae,1990,p:126والسمات المثاليؤة المرتبطؤة باالنفتؤاح
هؤؤي ( مرونؤؤة التفكيؤؤر  ،الخيؤؤال  ،االبؤؤداع  ،االنفتؤؤاح علؤؤى االفكؤؤار  ،الثقافؤؤة  ،سؤؤعة االفؤؤق،
الحساسية الفنية ) ( 1 )Flynn,2005,p:817
ه -حيوية الضمير Conscientiouness
ان لعامل حيوية الضمير تأثيرا في المؤسات المهنية واالكاديمية بسبب السمات االنموذجيؤة
المرتبطؤؤؤة بؤؤؤه (  ،)Costa,McCrae&par,1998,p:120ويتميؤؤؤؤز أصؤؤؤحاب الؤؤؤؤدرجات
المرتفعة في هذا العامل  :بااللتزام بالواجبات  ،والنضال في سؤبيل االنجؤاز  ،والقؤدرة علؤى
القيؤؤام بعمؤؤل مؤؤا  ،واالسؤؤتمرار فيؤؤه حتؤؤى انجؤؤازه  ،والتفكيؤؤر بالعمؤؤل قبؤؤل البؤؤدء مفتقؤؤرين
بالضرورة الى المباد ا خالقية وانهم اقل دقة في تطبيؤق هؤذه المبؤاد وتنقصؤهم الحيويؤة
في السعي نحو غاياتهم 1
( ( Costa& McCrae , 1998 ,p : 12لعيبؤؤي  ، ) 42: 2111 ،وقؤد حؤؤدد كوسؤؤت
وماكري ستة أوجه لحيوية الضمير هي ( الكفاءة – التنظؤيم – التحسؤس بالواجؤب – الكفؤاح
مؤن اجؤل االنجؤاز – االنضؤباط الؤذاتي – التؤروي ) ( Costa & McCrae , 1998 , p :
. )13
 -3نظرية التدفق
حدد ( )Csikszentmihalyi,1989نظرية التدفق التي تتنبأ بؤان التجربؤة سؤتكون أيجابيؤة
للغاية عندما يؤدرك الشؤخص بؤان البيئؤة تحتؤوي علؤى كؤل حؤد يؤتالئم مؤع مهؤارات الشؤخص
( )Csiksentmihalyi&Lefver,1989,p:15وان حالؤؤة التؤؤدفق هؤؤي حالؤؤة تتمحؤؤور فيمؤؤا
يأتي :
.1يفقد بها الشخص االحساس بالوقت بينما يكون منشغالً في نشاط التحدي1
 .2تركيز االنتباه على محفزات محددة تزوده بتغذية راجعة ( 1)feed book
.3تزيد االحساس بالسيطرة 1

وتؤكد هذه النظرية على ان التؤدفق شؤعور ممتؤع باالنغمؤاس فؤي النشؤاط بشؤكل كبيؤر للغايؤة
بحيث يفقد الشخص كؤل أحسؤاس بالوقؤت والمكؤان وايجؤاد طرائؤق لتقليؤل الضؤيق عنؤد عؤدم
اتمام نشاط ما ( )Csikszentmihalyi,1990,5والحظ كل من 1
( )Csikszentmihalyi&Nakamure,1989ان الطلبؤؤؤؤة الؤؤؤؤذين لؤؤؤؤديهم دافعيؤؤؤؤة داخليؤؤؤؤة
ومثؤؤابرة وتحؤؤديا ً علؤؤى مؤؤن مسؤؤتوى كفؤؤايتهم يصؤؤلون الؤؤى مرحلؤؤة التؤؤدفق بفؤؤرض ان الطالؤؤب
يتنؤؤافس مؤؤع نفسؤؤه ولؤؤيس مؤؤع االخؤؤرين  ،ومؤؤن ناحيؤؤة أخؤؤرى يواجؤؤه الطلبؤؤة ذو والمثؤؤابرة
والتحؤؤدي أقؤؤل حؤؤاالت مؤؤن التلكؤؤؤ كؤؤونهم لؤؤم يبؤؤذلوا جهؤؤدا لكؤؤي يصؤؤلوا الؤؤى مرحلؤؤة التؤؤدفق
()Lent,Brown&Larkin,k.1984,p:356-362ويستعمل الطلبؤة الؤذين واجهؤوا تلكؤؤاً
متكررا(أستراتيجية العوق الذاتي )
 Strategies-self handicappingمثؤل المماطلؤة او التأجيؤل أو عؤدم المحاولؤة مؤن اجؤل
ايصال الفكرة  ،ان هؤذه هؤي المشؤكالت ولؤيس االفتقؤار الؤى القابليؤة او الجهؤد هؤي اسسؤباب
وراء اسداء الضعيف)(Midgley&Uedan,1995,p:389):الشمري 1) 51 :2111 ،
الفصل الثالث
اوس :مجتمع البحث :يتكون مجتمع البحث البحث الحالي من طلبة جامعة ديالى  /كلية
التربية االساسية ( ذكورا ً وأناثا ً ) للدراسة الصباحية فقا من المراحل الدراسية لالقسام
كافة للعام الدراسي 1 2114 – 2113
ثانيؤؤآ  :عينؤؤة البحؤؤث  :وقؤؤد شؤؤملت عينؤؤة البحؤؤث (  ) 411طالؤؤب وطالبؤؤة مؤؤن طؤؤالب جامعؤؤة
ديالى  /كلية التربية االساسية الدراسؤة الصؤباحية  ،اذ ان هؤذا العؤدد يمكؤن ان يعطؤي افضؤل
صؤؤورة مؤؤن الخصؤؤائص السؤؤايكومترية فوزعؤؤت علؤؤى اقسؤؤام الكليؤؤة التربيؤؤة االساسؤؤية بواقؤؤع
( )41طالب وطالبة من كل قسم كما في جدول ( 1 ) 1
جدول ( ) 1
اسماء أقسام كلية التربية االساسية /جامعة ديالى موزعة وفق متغيري الجنس
والتخصص للعام الدراسي 2114 – 2113
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ثالثا :ادوات البحث
 -4مقياس عادات االستذكار
أ -تحديد متغير عادات االستذكار
بعؤؤؤؤؤد ان قؤؤؤؤؤام الباحؤؤؤؤؤث بتبنؤؤؤؤؤي التعريؤؤؤؤؤف النظؤؤؤؤؤري لعؤؤؤؤؤادات االسؤؤؤؤؤتذكار الؤؤؤؤؤذي اعتمؤؤؤؤؤده
االركؤؤوازي( )2113والؤؤذي يشؤؤير الؤؤى (مجموعؤؤة مؤؤن العؤؤادات والخطؤؤوات التؤؤي يسؤؤتعملها
الطال ؤب لتسؤؤهل عمليؤؤة اكتسؤؤاب وفهؤؤم المعلومؤؤات وتفاعل ؤه مؤؤع المعرفؤؤة الجديؤؤدة فؤؤي المؤؤادة
الدراسية واسترجاعها بيسر وسهولة ) ( .االركوازي2113،ص1)151
اعداد مواقف االختبار  :اعتمد الباحث في قيؤاس متغيؤر عؤادات االسؤتذكار  ،علؤى االختبؤار
اللفظي المعد من قبل ( االركوازي  ) 2113 ،والذي يتكون من أثنين وخمسين فقؤرة تتمثؤل
فؤؤي مجموعؤؤة مؤؤن المشؤؤكالت التؤؤي كشؤؤفت عنهؤؤا الدراسؤؤات العلميؤؤة ان العديؤؤد مؤؤن الطلبؤؤة
الجؤؤامعيين يعؤؤانون منهؤؤا  ،واالجابؤؤة عليهؤؤا ضؤؤمن الوقؤؤت المحؤؤدد ب (  ) 12دقيقؤؤة وبغؤؤض
النظؤؤر عؤؤن المشؤؤاعر نحؤؤو عؤؤادات االسؤؤتذكار ( االركؤؤوازي ،2113،ص ) 96قؤؤام الباحؤؤث
بتصحيح اختبار عادات االستذكار بؤنفس الطريقؤة التؤي اعتمؤدها االركؤوازي فؤي تصؤحيحه
لالختبار1
-1صؤؤدق االختبؤؤار  :قؤؤام الباحؤؤث باسؤؤتخراج الصؤؤدق الظؤؤاهري لالختبؤؤار وذلؤؤك مؤؤن خؤؤالل
عرضه على مجموعؤة مؤن الخبؤراء والمحكمؤين المتخصؤص فؤي علؤم الؤنفس البؤداء ارائهؤم
حول صالحية الفقرات وتعليمات االختبار وطريقة تصحيحه 1
 -2ثبات االختبار  :قام الباحث باسؤتخراج ثبؤات اختبؤار عؤادات االسؤتذكار وذلؤك مؤن خؤالل
تطبيقؤؤه علؤؤى نفؤؤس العينؤؤة المكونؤؤة مؤؤن (  ) 21طالبؤؤا ً وطالبؤؤة التؤؤي أعيؤؤد التطبيؤؤق عليهؤؤا
الستخراج ثبات مقياس التلكؤ االكاديمي بعد مدة زمنية بلغؤت أسؤبوعين مؤن التطبيؤق ا ول
تؤؤم حسؤؤاب معامؤؤل ارتبؤؤاط بيرسؤؤون بؤؤين درجؤؤات االفؤؤراد فؤؤي التطبيؤؤق االول ودرجؤؤاتهم فؤؤي
التطبيق الثاني وكانت قيمة معامل االرتباط باستخدام هذه الطريقة (1 ) . ,91
-2مقياس التلكؤ االكاديمي لغرض تحقيق اهداف البحؤث البؤد مؤن تؤوافر مقيؤاس يؤتالئم مؤع
طبيعة السمة المراد قياسها وطبيعؤة مجتمؤع البحؤث ويتؤوافر الخصؤائص السؤايكومترية ،لؤذا
قام الباحث باعداد مقياس التلكؤ االكاديمي .
خطوات بناء المقياس  :تمت طريقة بناء مقياس التلكؤ االكاديمي على وفق الخطوات التؤي
حددها ( ليكرت ) في بناء االختبارات والمقاييس النفسية وكاالتي - :
تحديللد مفهللوم :حؤؤدد الباحؤؤث مفهؤؤوم التلكؤؤؤ االكؤؤاديمي مؤؤن خؤؤالل التعريؤؤف النظؤؤري للتلكؤؤؤ
االكؤؤاديمي بحسؤؤب نظريؤؤة أ -صؤؤدق االداة  :اكتفؤؤى الباحؤؤث باسؤؤتخراج الصؤؤدق الظؤؤاهري
وصدق البناء
اوال -الصؤؤدق الظؤؤاهري :المقصؤؤود بؤؤه ان المقيؤؤاس مناسؤؤب للغؤؤرض الؤؤذي وضؤؤع مؤؤن اجلؤؤه
(الغريب،1125 ،ص 1 ) 699وأشار أيبل (  ) 1192()Ebelالى ان المقياس يعد صؤادقا
ظاهريؤا ً اذ ان فقراتؤؤه تقؤؤيس المعرفؤؤة والقؤؤدرة التؤؤي وضؤؤع مؤؤن اجلهؤؤا ( )Edel,1972.555
وتحقؤؤؤق هؤؤؤذا النؤؤؤوع مؤؤؤن الصؤؤؤدق مؤؤؤن خؤؤؤالل عؤؤؤرض المقيؤؤؤاس علؤؤؤى الخبؤؤؤراء والمحكمؤؤؤين
وأصبحت بنود المقياس واضحة ووضح تعليماته والزمن المحدد لالجابة 1
ثانيا -صدق البناء  :ويقصد به تحليل درجات المقيؤاس اسؤتنادا الؤى البنؤاء النفسؤي للخاصؤية
المؤؤؤراد قياسؤؤؤها او فؤؤؤي ضؤؤؤوء مفهؤؤؤوم نفسؤؤؤي معؤؤؤين ) ) Gronbac,1964,p:120-124
وللتحقؤؤق مؤؤن هؤؤذا النؤؤوع مؤؤن الصؤؤدق قؤؤام الباحؤؤث بايجؤؤاد القؤؤوة التميزيؤؤة للفقؤؤرات  ،لؤؤذلك
اسؤؤتخرج معامؤؤل ارتبؤؤاط الفقؤؤرة بالدرجؤؤة الكليؤؤة للمقيؤؤاس  ،فضؤؤال عؤؤن اسؤؤتخراج معؤؤامالت
عالقة درجة الفقرة بالمجال 1

أ -ثبؤؤؤات االداة  :قؤؤؤام الباحؤؤؤث باسؤؤؤتخراج مؤشؤؤؤرات ثبؤؤؤات مقيؤؤؤاس التلكؤؤؤؤ االكؤؤؤاديمي
بطريقتين هما :
اوال  :طريقؤؤة ( الفؤؤا كرونيؤؤات ) لالتسؤؤاق الؤؤداخلي  :السؤؤتخراج الثبؤؤات بهؤؤذه الطريقؤؤة تؤؤم
استخدام معادلة ( الفاكرونياج ) وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة ( 1)1,91
ثانيا -طريقة االختبار واعادة اختبار :بوصفها احدى الطؤرق الشؤائعة فؤي حسؤاب الثبؤات اذ
انها تكشف عن مدى استقرار النتائج عندما يطبق على مجموعة معينؤة أكثؤر مؤن مؤرة عبؤر
فاصؤؤل زمنؤؤي محؤؤدد لقؤؤد تؤؤم أعؤؤادة تطبيؤؤق المقي ؤاس علؤؤى ( ) 21طالبؤؤآ وطالبؤؤة وهؤؤم الطلبؤؤة
أنفسهم الذين تم تطبيؤق المقيؤاس عليهؤا فؤي المؤرة االولؤى بعؤد ان تؤم تحديؤد أسؤمائهم وكانؤت
الفقرة الزمنية بين التطبيق االول والثؤاني فؤي اسؤبوعين  1حيؤث بلؤغ معامؤل ثبؤات المقيؤاس
( )1,22لغؤؤرض اعؤؤداد فقؤؤرات مقيؤؤاس التلكؤؤؤ االكؤؤاديمي علؤؤى وفؤؤق م ؤا يعكسؤؤه التعريؤؤف
النظري الذي اعتمد في هذا البحث المشار اليه في الفصل االول 1
ثالثا -تحليل الفقرات احصؤائيا  :يعؤد تحليؤل الفقؤرات احصؤائيا مؤن خؤالل اجابؤات عينؤة مؤن
االفراد يهدف الى الكشف عن الخصؤائص القياسؤية للفقؤرات مؤن المتطلبؤات االساسؤية لبنؤاء
المقاييس النفسية والتربوية الن التحليل المنطقي للفقرات قد ال يكشف أحيانا ً عن صالحيتها
او صؤدقها بشؤكل دقيؤق فؤي حؤين ان التحليؤل االحصؤائي للؤدرجات يكشؤف دقؤة الفقؤرات فؤؤي
قياسها ما وضعته لقياسه ( 1 )Edel,1972,p . 40
ويكاد يتفق أصحاب المقياس النفسي على واحدة من الخصائص القياسية التي ينبغي التحقق
منهؤؤا فؤؤي المقؤؤاييس وهؤؤي القؤؤوة التميزيؤؤة للفقؤؤرات ويقصؤؤد بؤؤالقوة التميزيؤؤة للفقؤؤرة هؤؤو مؤؤدى
قدرتها على التمييز بين االفراد المتميزين في الصفه التي يقيسها المقياس واالفؤراد فؤي تلؤك
الصؤؤفة ( الزوبعؤؤي وأخؤؤرون  ، 1121،ص 1 ) 21فضؤؤال عؤؤن ذلؤؤك فؤؤأن المقؤؤاييس النفسؤؤية
تتطلب حس اب القوة التميزية بفقراتها لغرض استبعاد الفقرات التي التميؤز بؤين المسؤتجيبين
عن هذه الفقرات واالبقاء على الفقرات التي تميز بينهم 1
(  1 ) Chisetl,1981,p . 434وقؤؤد اسؤؤتخدم الباحؤؤث معادلؤؤة التميؤؤز للبيانؤؤات المنقطعؤؤة
وأعتمد معيار أيبل في قبولها أو رفضها أي يتم االعتماد وقبؤول الفقؤرات التؤي تزيؤد قؤدرتها
التميزيؤؤة عؤؤن ( ) 1,1 2بينمؤؤا تعؤؤدل الفقؤؤرات التؤؤي يكؤؤون معامؤؤل تميزهؤؤا بؤؤين ( ) . ,21
( )Ebel,1972,p.349جدول (  ) 2يوضح ذلك1
جدول ( ) 2
معامل تميز الفقرات مقياس التلكؤ االكاديمي
معامل التمييز
ت
ت معامل التمييز
ت معامل التمييز
1,51
13
1 ,52
9
1 , 32
1
1,59
14
1,45
2
1, 36
2
1,45
15
1,52
1
1,41
3
1,51
16
1,31
11
1,46
4
1,31
19
1,59
11
1,34
5
1,52
12
1,44
12
1,44
6
 - 3اختبار دافعية نحو التحصؤيل  :اعتمؤد الباحؤث علؤى معؤدل درجؤات الطالؤب فؤي الفصؤل
الدراسؤؤي االول للسؤؤنة الدراسؤؤية (  ) 2114- 2113وقؤؤد حصؤؤل علؤؤى هؤؤذه الؤؤدرجات مؤؤن
السجالت في التسجيل لالقسام الدراسؤية وحسؤب معؤدل الؤدرجات مؤن خؤالل قسؤمة مجمؤوع
الدرجات على عدد المواد1

تطبيق ادوات البحث على العينة  :تحقيقا ً الهداف البحث الحالي تم تطبيق الصؤورة النهائيؤة
لكل من أدوات البحث السابقة الذكر وبعد التأكؤد مؤن صؤدقهما وثباتهمؤا وموضؤوعيتها علؤى
عينة البحث الرئيسية قام الباحث بنفسه باجراء التطبيق على جميع افراد العينة بصورة بعد
توضيح االهمية العامة للبحث1
خامسآ  :الوسائل االحصائية  :لمعالجة بيانات البحث الحالي فقد استخدم الحقيبة االحصائية
للعلوم االجتماعية ( .)SSPSS

درجة
الحرية

الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها
عرض النتائج ومناقشتها  :سيتم عرض النتائج ومناقشتها على وفق االهداف التؤي وضؤعها
الباحث :الهدف االول  ( :التعرف علؤى عؤادات االسؤتذكار لؤدى طلبؤة الجامعؤة تبعؤآ لمتغيؤر
النوع ( ذكور – اناث ) ولتحقيق هذا الهدف تم اختبار فرضيتين صفريتين وهما :
الفرضية االولى (ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المتوسؤا الحسؤابي للعينؤة والمتوسؤا
الفرضي للمقياس)  1بعد تطبيق المقياس على عينة البحث والبالغة (  ) 411طالب وطالبة
 ،كان المتوسا الحسابي الفراد العينة علؤى مقيؤاس عؤادات االسؤتذكار (  ) 111-16درجؤة
بؤؤانحراف معيؤؤاري قؤؤدره (  ، )29-213بينمؤؤا كؤؤان المتوسؤؤا الفرضؤؤي للمقيؤؤاس ( ) 156
درجؤؤؤؤة وباسؤؤؤؤتعمال االختبؤؤؤؤار التؤؤؤؤائي لعينؤؤؤؤة واحؤؤؤؤدة  ،كانؤؤؤؤت القيمؤؤؤؤة التائيؤؤؤؤة المحسؤؤؤؤوبة
(  )31، 1 32وهؤؤي اكبؤؤرمن القيمؤؤة الجدوليؤؤة عنؤؤد مسؤؤتوى داللؤؤة (  (1,15ودرجؤؤة حريؤؤة
( )311والبالغة ( ، ) 1 ، 16وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضؤية البديلؤة
 ،وهذا يدل على ان أفراد العينؤة لؤديهم قؤدرة عاليؤة فؤي اسؤتخدام عؤادات االسؤتذكار كمؤا فؤي
الجدول ( 1 ) 4
الجدول ( ) 4
االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسا الحسابي للعينة والمتوسا الفرضي
لمقياس عادات االستذكار
القيمة التائية
عدد
مستوى
المتوسا االنحراف المتوسا
افراد
المحسو
الجدولية الداللة()1,15
الحسابي المعياري الفرضي
العينة
بة
دال
1،16 31،123 311 156 29،213 111،16 411
يمكؤؤن تفسؤؤير ذلؤؤك بؤؤأن أفؤؤراد عينؤؤة البحؤؤث يمتلكؤؤون عؤؤادات اسؤؤتذكار ويسؤؤتعملونها عنؤؤدما
يتعاملون مؤع مؤوادهم الدراسؤية  ،بمعنؤى أن الطلبؤة يسؤتخدمون عؤادات االسؤتذكار بمسؤتوى
يفؤؤوق المتوس ؤا الؤؤذي افترضؤؤه المقيؤؤاس ويعؤؤزى أيض ؤا ً الؤؤى طريقؤؤة الطالؤؤب فؤؤي تصؤؤنيف
المعلومات وتركيبها وتحليلها وخزنها واسترجاعها أثناء  ،فأن هذه العمليات المعرفيؤة التؤي
يمارسها في تعامله مؤع المعلومؤات والمؤادة الدراسؤية تسؤهم بؤدور واضؤح فؤي تنميؤة مؤدارك
الطالؤؤؤب وتفكيؤؤؤره ومهاراتؤؤؤه وتحقيؤؤؤق التفؤؤؤوق باسؤؤؤتخدام القنؤؤؤوات ووسؤؤؤائل االتصؤؤؤال التؤؤؤي
يسؤؤؤؤؤتخدمها العقؤؤؤؤؤل البشؤؤؤؤؤري  ،وترجمؤؤؤؤؤة االفكؤؤؤؤؤار الؤؤؤؤؤى حقؤؤؤؤؤائق علميؤؤؤؤؤة يسؤؤؤؤؤتند عليهؤؤؤؤؤا
(الشؤؤمري ) 2111:146،ويتبؤؤين أن الطلبؤؤة بمؤؤرور الؤؤزمن أصؤؤبحوا أكثؤؤر اعتمؤؤاداً علؤؤى
االساليب العميقة من االستذكار  ،أقل مؤيال لالسؤاليب الصؤحية كاالسؤتظهار أو التعجيؤل فؤي
الوصؤؤول الؤؤى النتؤؤائج دون تبصؤؤر ،وان امؤؤتالك الطلبؤؤة لمجموعؤؤة مؤؤن الطرائؤؤق واالسؤؤاليب
الجيؤؤدة فؤؤي الدراسؤؤة تنمؤؤو مؤؤع تقؤؤدم السؤؤلم التعليمؤؤي ولهؤؤا تؤؤأثير فؤؤي تيسؤؤير عمليؤؤة الؤؤتعلم

واالستذكار  ،تتفق هذه النتيجة مع دراسة ( الورافي ، )1116،ودراسة ( الطائي )2113،
 ،ودراسؤؤة ( العمشؤؤائي )2115،ودراسؤؤة ( الشؤؤمري )2111،ودراسؤؤة( سؤؤدخان) 2112،
وأن هؤذه الدراسؤؤات أشؤارات الؤؤى ان الطلبؤة يمتلكؤؤون عؤادات اسؤؤتذكار عنؤدما يتعؤؤاملون مؤؤع
المقررات الدراسية  ،ولم تتفق النتيجة مع دراسة ( الديبي1 ) 2111،
الفرضية الثانية ( :اليوجؤد فؤرق ذو داللؤة احصؤائية بؤين المتوسؤا الحسؤابي لعينؤة الؤذكور
والمتوسا الحسابي لعينة االناث على مقياس عادات االسؤتذكار) بعؤد تطبيؤق المقيؤاس علؤى
عينة البحث والبالغة ( )411طالب وطالبؤة وبواقؤع ( )112طالؤب و(  ) 212طالبؤة  ،كؤان
المتوسا الحسابي لعينة الذكور (  )115،51درجؤة وبؤانحراف معيؤاري قؤدره ()29،343
والمتوسا الحسابي لعينة االناث (  )212،44درجة وبانحراف معياري قدره ( )29،114
 ،وباستعمال االختبارالتائي لعينتين مستقلتين تم اختبار داللة الفرق بؤين المتوسؤطين فكانؤت
القيمة التائية المحسوبة (  )2،496وهي اكبرمن القيمة التائيؤة الجدوليؤة عنؤد مسؤتوى داللؤة
( )1،15ودرجؤؤة حريؤؤة ( )312والبالغؤؤة ( )16،1وهؤؤذا يعنؤؤي رفؤؤض الفرضؤؤية الصؤؤفرية
وقبول الفرضية البديلة ولصالح االناث  ،كما في الجدول (1)5
الجدول ( ) 5
االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي الذكور واالناث في
مقياس عادات االستذكار
المتغير
عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادات
االستذكار

النوع عؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا االنحؤؤراف
المعياري
افؤؤؤؤؤؤراد الحسابي
المحسوبة
العينة
الذكور 29،343 115،51 112
االناث 2،496 312 29،114 212،44 212
درجؤؤؤؤؤؤؤؤة
الحرية

القيمة التائية
الجدولية

1،16

مستوى
الداللؤؤؤؤة
1،15
دال

ويتضح من الجدول ( ، )5ان عينة االناث يتبعن عؤادات اسؤتذكار اكثؤر مؤن عينؤة الؤذكور ،
ويعؤؤزى الؤى ان عمليؤؤة االسؤؤتذكار مؤؤن عمليؤؤات الؤؤتعلم المهمؤؤة التؤؤي ال غنؤؤى للطالبؤؤة فؤؤي أي
مجؤال مؤؤن مجؤاالت العلؤؤوم المختلفؤة  ،واسؤؤتخدام الطالبؤة لعؤؤادات اسؤتذكار جيؤؤدة مثؤل تنظؤؤيم
وقتها  ،وتركيزها  ،مثابرتها  ،ودقتها  ،وترتيبها  ،وانتظامها  ،تخطيطها الداء الواجبؤات ،
واسؤؤتعدادها للؤؤدروس الجديؤؤدة داخؤؤل المحاضؤؤرة  ،ومهارتهؤؤا فؤؤي االسؤؤتماع  ،عؤؤدم تأثرهؤؤا
بالمشتتات  ،المعوقات أثناء عملية االستذكار واستعدادها التام لالختبارات يترتب علية بؤذل
مجهؤؤود أقؤؤل  ،وقضؤؤاء وقؤؤت أقصؤؤر فؤؤي عمليؤؤة االسؤؤتذكار التؤؤي تؤؤؤدي بؤؤدورها الؤؤى حؤؤب
االسؤؤتذكار ،والمداومؤؤة عليؤؤه  ،ممؤؤا ينؤؤتج عنؤؤه ارتفؤؤاع التحصؤؤيل  ،واتاحؤؤة فرصؤؤة للنجؤؤاح
والتفؤؤؤوق ( العجمؤؤؤي  )64:2113ويعؤؤؤزى تفؤؤؤوق االنؤؤؤاث بالمقارنؤؤؤة بالؤؤؤذكور فؤؤؤي عؤؤؤادات
االستذكار لسلوكهن الدراسي االيجابي واصرارهن علؤى التفؤوق فؤي ظؤل ظؤروف المجتمؤع
العربؤؤؤي عامؤؤؤة ورغبؤؤؤتهن فؤؤؤي اثبؤؤؤات وجؤؤؤودهن والحصؤؤؤول علؤؤؤى مكانؤؤؤة فؤؤؤي المجتمؤؤؤع
(الورافي )13:1116،ومما الشك فيؤه ان الطالبؤات الالتؤي يتميؤزن باتجاهؤات موجبؤة نحؤو
الدراسة يعتبرن تحصيل العلم مهما ً جداً ( خزام وعيسؤان )34:1114،فهنؤاك اقبؤال واضؤح
على التعليم من قبل االناث وازديؤاد عؤددهن فؤي المرحلؤة الجامعيؤة عؤن السؤنوات السؤابقة ،
كذلك من الجدير باالشؤارة أن الظؤروف االجتماعيؤة المحيطؤة باالنؤاث تشؤجعهن الؤى قضؤاء
وقؤؤت اكبؤؤر فؤؤي االسؤؤتذكار بعكؤؤس الؤؤذكور الؤؤذين يقضؤؤون وقتؤا ً أقؤؤل فؤؤي االسؤؤتذكار ويجؤؤدون

الكثيؤؤر مؤؤن االغؤؤراءات خؤؤارج البيؤؤت فؤؤي حؤؤين أظهؤؤرت نتؤؤائج دراسؤؤات تناولؤؤت الفؤؤرق بؤؤين
الؤؤذكور واالنؤؤاث فؤؤي اسؤؤتعمال عؤؤادات االسؤؤتذكار مؤؤن قبؤؤل الطلبؤؤة الؤؤى تفؤؤوق الطلبؤؤة علؤؤى
الطؤؤؤالب منهؤؤؤا دراسؤؤؤة ( يوسؤؤؤف  ) 1191،ودراسؤؤؤة ( فطؤؤؤيم  ) 1121 ،ودراسؤؤؤة ( خؤؤؤزام
وعيسؤؤؤؤان  )1114 ،ودراسؤؤؤؤة ( الؤؤؤؤورافي ) 1116 ،ودراسؤؤؤؤة( الؤؤؤؤديبي )2111ودراسؤؤؤؤة
( ،)Kooshan&Heidary,2007وكشؤؤؤؤؤؤؤفت دراسؤؤؤؤؤؤؤة ( الصؤؤؤؤؤؤؤراف )1112،ودراسؤؤؤؤؤؤؤة
(المنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزل ، )1112،ودراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ( الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمري ، ) 2111،ودراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
( )MbahTah,Babial,2010ان الطؤؤؤؤؤالب اكثؤؤؤؤؤر اسؤؤؤؤؤتعماال لعؤؤؤؤؤادات االسؤؤؤؤؤتذكار مؤؤؤؤؤن
الطالبات1
الهدف الثاني :قياس التحصيل الدراسي لدى طلبؤة الجامعؤة تبعؤا ً لمتغيؤر النؤوع ( الؤذكور –
اناث )  1ولتحقيق هذا الهدف تم استعمال اختبار لعينتؤين مسؤتقلتين كمؤا موضؤح فؤي جؤدول
(1 ) 6
جدول ( ) 6
داللة الفرق بين الوسا الحسابي والوسا الفرضي لمقياس التحصيل الدراسي
العدد االنحؤؤؤؤراف الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا القيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة القيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مسؤؤتوى
داللؤؤؤؤؤؤؤؤة
الجدولية
التائية
الفرضي
المعياري الحسابي
1،15
دال
1،16
11،92
21
22،23
4،11 411
حيث قام الباحث بالرجوع الؤى سؤجالت الؤدرجات الطلبؤة للمرحلؤة االولؤى والثانيؤة والثالثؤة
والرابعة الذي شملهم البحث الحالي حيث اظهرت النتائج الخاصؤة بالبحؤث الحؤالي ان طلبؤة
الجامعة الؤذين شؤملهم البحؤث ان درجؤة االنحؤراف المعيؤاري (  )4،11درجؤة وبعؤد اضؤافة
انحؤؤراف معيؤؤاري واحؤؤد للوسؤؤا الحسؤؤابي حيؤؤث بلؤؤغ (  )22،23وعؤؤدد افؤؤراد العينؤؤة الؤؤذين
حصؤؤلوا علؤؤى هؤؤذه الدرجؤؤة والبالغؤؤة ( )51درجؤؤة فؤؤأكثر وهؤؤي درجؤؤة نجؤؤاح (  )261طالؤؤب
وطالبة وبلغت نسبتهم المؤدية ( )% 65،25من العينة وقد عد الباحؤث هؤذه الدرجؤة كنقطؤة
قطع للتعرف على الدرجات المتطرفة فؤراد العينؤة وتؤم الحصؤول عليؤة مؤن خؤالل ضؤرب
متوسؤؤا أوزان بؤؤدائل االسؤؤتجابة (1 )1،5وتشؤؤير النتؤؤائج الؤؤى ان طلبؤؤة الجامعؤؤة المشؤؤمولين
بالبحث لديهم درجة عالية من التحصيل الدراسي 1
وللتعرف على الفروق في التحصؤيل الدراسؤي علؤى وفؤق متغيؤري النؤوع حيؤث بلؤغ الوسؤا
الحسؤؤؤابي الؤؤؤدرجات التحصؤؤؤيل الدراسؤؤؤي لعينؤؤؤة الؤؤؤذكور (  )24،13وبؤؤؤانحراف معيؤؤؤاري
( )4،292وبلغ الوسا الحسؤابي لعينؤة االنؤاث (  )22،11واالنحؤراف المعيؤاري ( )6،11
وبعد اختبار تلك النتائج باستعمال االختبؤار التؤائي لعينتؤين مسؤتقلتين وجؤدول (  ) 9يوضؤح
ذلك 1

جدول ( ) 9
االختبار التائي لعينتين مستقلتين في التحصيل الدراسي على وفق متغير النوع
القيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة القيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مسؤؤؤؤتوى النتيجة
نؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع الوسؤؤؤؤؤؤؤؤا االنحؤؤؤراف العدد
التائيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الجدولية الداللة
العينة الحسابي المعياري
المحسوبة
دال
1،15
1،16
11،96 121
ذكور 4،292 24،13
اناث

22،11

6،11

221

وتشير النتائج الى وجود فروق فردية ذات داللة احصائية في التحصيل الدراسي بؤين عينؤة
البحث وفق متغير الجنس 1
ً
الهدف الثالث :التعرف على التلكؤ االكاديمي لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغير النوع (الؤذكور
– اناث ) لتحقيق هذا الهدف تم اختبار فرضيتن صفريتين وهما :
الفرضية االولى ( اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين المتوسؤا الحسؤابي للعينؤة والمتوسؤا
الفرضي للمقياس) بعد تطبيق المقياس على عينة البحؤث والبالغؤة (  )411طالؤب وطالبؤة ،
كؤان المتوسؤؤا الحسؤابي الفؤؤراد العينؤؤة علؤى مقيؤؤاس التلكؤؤ االكؤؤاديمي (  )6611،29درجؤؤة
بؤؤانحراف معيؤؤاري قؤؤدره (  ، ) 4،25191بينمؤؤا كؤؤان المتوسؤؤا الفرضؤؤي للمقيؤؤاس ( )21
درجة وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة تم اختبار داللة الفرق بين المتوسطين  ،كانت
القيمؤؤة التائيؤؤة المحسؤؤوبة (  ) 11،611وهؤؤي اكبؤؤرمن القيمؤؤة الجدوليؤؤة عنؤؤد مسؤؤتوى داللؤؤة
( )1،15ودرجؤؤؤة حريؤؤؤة (  )311والبالغؤؤؤؤة (  ، ) 1،161وهؤؤؤذا يعنؤؤؤؤي رفؤؤؤض الفرضؤؤؤؤية
الصؤؤفرية وقبؤؤول الفرضؤؤية البديلؤؤة وهؤؤذا يؤؤدل علؤؤى ان افؤؤراد العينؤؤة لؤؤديهم تلكؤؤؤ فؤؤي االداء
االكاديمي  ،كما في الجدول ( 1 ) 2
جدول ( ) 2
اختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسا الحسابي للعينة والمتوسا الفرضي لمقياس التلكؤ
االكاديمي
عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد
افؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد
العينة
المتغير التلكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
االكاديمي

درجؤؤؤؤؤؤؤؤة
الحرية
المتوسا
الفرضي

المتوسؤؤؤؤؤؤؤؤا االنحؤؤؤؤراف
المعياري
الحسابي

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

311

11،611

1،161

21 4،25191 29،6611 411

مستوى
الداللة
دال

ويمكن تفسير ذلك في ضوء نظرية العوامل الخمسة في الشخصية لكوستا حيؤث اشؤار الؤى
ان عينة البحث لديها حيوية ضمير منخفضة  ،فالتلكؤ االكؤاديمي يكؤون مرتفعؤآ لؤدى الطلبؤة
منخفضي حيوية الضمير  ،مقارنة بأقرانهم مرتفعي حيوية الضمير والذين انخفضت درجة
التلكؤ االكاديمي لديهم حيث يصف كوسؤتا وويؤدجر  ، 1114االفؤراد ذوي حيويؤة الضؤمير
المنخفضؤؤة  ،يكونؤؤون بؤؤال هؤؤدف  ،وغيؤؤر موثؤؤوق بهؤؤم  ،وكسؤؤولين  ،ومهملؤؤين ويفشؤؤلون فؤؤي
انجاز المهمات  ،واختبار المواقف التي تقود الى الفشؤل فؤي اكمؤال المشؤاريع او المهمؤات ،
ويمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاطلون  ،وغيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤردقيقين  ،ومتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاونين  ،ويبحثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن المتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
( ) McCrae&Costa,1997,p:81-90ويمكن ان يشيرتلكؤالطلبة الى انخفاض مسؤتوى

االنضباط الذاتي احد مظؤاهر حيويؤة الضؤمير  ،الؤذي يعنؤي ( البؤدء بمهمؤات وانجازهؤا الؤى
حؤؤين اكتمالهؤؤا علؤؤى الؤؤرغم مؤؤن وجؤؤود مشؤؤتتات تفكيؤؤر الفؤؤرد )  ( 1سؤؤليم 1111 ،ص)59
ويعزى تلكؤ الطالب ايضا الؤى تقؤدير الوقؤت الؤذي يحتاجؤه ،الكمؤال المهمؤات االكاديميؤة ،
حيث انه يخمن أو يقدر الوقت االزم دون خبرة  ،وبالتالي فأنه يؤجل البدء في العمل بسؤبب
نقؤؤؤص الخبؤؤؤرة السؤؤؤابقة الدارة الوقؤؤؤت (  ، ) Steel,2007,p:66فمؤؤؤن الطبيعؤؤؤي ان يكؤؤؤون
الطالب الذي يؤجل اتمام المهؤام الدراسؤية مؤن وقؤت سخؤر غيؤر راض عؤن دراسؤته خاصؤة
مايتعلق منهؤا بؤالتقويم واالمتحانؤات والتؤي قؤد يكؤون سؤببا مقنعؤا لؤه بؤالنفور مؤن تلؤك المهؤام
وكراهيتها وبالتالي تأجيلها ( احمد ،2112،ص1 )91
الفرضية الثانية  ( :ال يوجد فرق ذو داللؤة احصؤائية بؤين المتوسؤا الحسؤابي لعينؤة الؤذكور
والمتوسا الحسابي لعينة االناث في مقياس التلكؤ االكاديمي ) 1
بعد تطبيق المقياس على عينة البحث والبالغة ( )411طالب وطالبؤة  ،بواقؤع ( )121طالبؤآ
و( )221طالبؤؤؤة  ،كؤؤؤان المتوسؤؤؤا الحسؤؤؤابي لعينؤؤؤة الؤؤؤذكور (  ) 21،22درجؤؤؤة وبؤؤؤانحراف
معياري قدره (  ) 16،399والمتوسا الحسابي لعينة االناث (  )21،19درجؤة وبؤانحراف
معياري قدره (  1 ) 19،425وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين تم اختبؤار داللؤة
الفؤؤرق بؤؤين المتوسؤؤطين فكانؤؤت القيمؤؤة التائيؤؤة المحسؤؤوبة (  ) 1،169وهؤؤي أقؤؤل مؤؤن القيمؤؤة
التائية
الجدولية عند مستوى داللة ( )1،15ودرجة حرية (  ) 312والبالغؤة (  )1،16وهؤذا يعنؤي
قبول الفرضية الصفرية وهذا يدل على ان ليس هناك فرق ذو داللة احصؤائية عنؤد مسؤتوى
داللة (  )1،15بين متوسطي الذكور واالناث كما في الجدول ( 1 ) 1
جدول ( ) 1
االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين متوسطي الذكور – االناث
في مقياس التلكؤ االكاديمي

الذكور

121

16،399 21،22

221

19،425 21،19

التلكؤ
االكاديمي االناث

درجة
الحرية

المتغير

العينة

الوسا االنحراف
عدد
االفراد الحسابي المعياري

312

مستوى
القيمة التائية
الداللة
المحسوبة الجدولية ()1،15
1،69

1،16

غير دال

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (  )Schouwenburg,H.C.,1995التي أظهؤرت نتائجهؤا ،
عدم وجود الفرق بين الذكور واالناث في درجة التلكؤ االكاديمي ولم تتفق مع نتائج دراسؤة
) ،) Rothblunm,olomon&Murakami,1986ودراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
) ) Reasinger&Brownlow,1996والتؤؤي اظهؤؤرت الؤؤى وجؤؤود فؤؤرق بؤؤين الؤؤذكور
واالناث في درجة التلكؤؤ االكؤاديمي ولصؤالح االنؤاث  ،فؤي حؤين أشؤارت دراسؤة ( عبؤارة ،
 ، )1113ودراسؤؤؤة( مصؤؤؤليحي والحسؤؤؤيني ، ) 2114،ودراسؤؤؤة ( عبؤؤؤدهللا ، ) 2112،الؤؤؤى
وجود فرق بين الذكور واالناث في درجة التلكؤ االكؤاديمي ولصؤالح الؤذكور  ،كمؤا أشؤارت
نتؤؤائج دراسؤؤات أخؤؤرى الؤؤى ارتفؤؤاع التلكؤؤؤ االكؤؤاديمي بؤؤين الطالبؤؤات اكثؤؤر مؤؤن الطلب ؤة كمؤؤا
دراسة1
)  ( Rothblum,Solomon& Murakami,1986ودراسة1

) ( Reasinger&Brownlow,1996في حين أشارت دراسة ( عبارة )1113،ودراسؤة
(المصيلحي والحسيني  ) 2114،ودراسة ( عبدهللا ) 2112،الؤى ارتفؤاع التلكؤؤ االكؤاديمي
بين الطالب اكثر من الطالبات وخالصة نتائج دراسة ) (Schouwenburg,H.1995الى
عدم وجود فروق بين الطلبة والطالبات في درجة التلكؤ االكاديمي 1
الهللدف الثالللث ( :التعؤؤرف علؤؤى العالقؤؤة بؤؤين عؤؤادات االسؤؤتذكار والدافعيؤؤة نحؤؤو التحصؤؤيل
والتلكؤ االكاديمي لدى طلبة الجامعة ) لتحقيق هذا الهدف تم التحقق من الفرضية االتية :
( ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التلكؤ االكاديمي والدافعية نحو التحصيل وعادات
االستذكار لدى طلبة الجامعؤة ) للتعؤرف علؤى العالقؤة بؤين التلكؤؤ االكؤاديمي والدافعيؤة نحؤو
التحصيل وعادات االستذكار  ،استعمل الباحث معادلة ارتبؤاط بيرسؤون بؤين قؤيم المتغيؤرين
للعينؤؤؤؤؤؤة البؤؤؤؤؤؤالغ عؤؤؤؤؤؤددها (  )411طالؤؤؤؤؤؤب وطالبؤؤؤؤؤؤة  ،فكانؤؤؤؤؤؤت قيمؤؤؤؤؤؤة معامؤؤؤؤؤؤل االرتبؤؤؤؤؤؤاط
المحسوبة( ، ( 111،1وبمقارنؤة قيمؤة معامؤل االرتبؤاط المحسؤوبة بالقيمؤة الجدوليؤة البالغؤة
( ) 112،1عنؤؤؤد مسؤؤؤتوى داللؤؤؤة (  ) 1 ،15وبدرجؤؤؤة حريؤؤؤة ( ، )312اتضؤؤؤح ان القيمؤؤؤة
المحسؤؤوبة أكبؤؤرمن القيمؤؤة الجدوليؤؤة  ،وبؤؤذلك فؤؤان معامؤؤل االرتبؤؤاط دال احصؤؤائيآ  ،كمؤؤا فؤؤي
الجدول ( 1 ) 11
الجدول م ) 41
قيمة معامل ارتباط بيرسون المحسوبة والجدولية بين التلكؤ االكاديمي وعادات
االستذكار للعينة بأكملها
المتغيرات

عدد افراد العينة

قيمة معامل ارتباط
بيرسون

مستوى
الداللة
() 1،15

عادات االستذكار ودافعية نحو
دال
1 ،111411
التحصيل والتلكؤ االكاديمي
ويتضؤؤح مؤؤن الجؤؤدول ( )11انؤؤه توجؤؤد عالقؤؤة ارتباطيؤؤة سؤؤالبة دالؤؤة بؤؤين عؤؤادات االسؤؤتذكار
والدافعيؤؤة نحؤؤو التحصؤؤيل والتلكؤؤؤ االكؤؤاديمي ممؤؤا يؤؤدل علؤؤى انؤؤه كلمؤؤا زاد اسؤؤتعمال عؤؤادات
االستذكار قل التلكؤ  ،ويفسرذلك بان طلبة الجامعة كلما كؤان لؤديهم عؤادات اسؤتذكار اعلؤى
قؤؤل لؤؤديهم التلكؤؤؤ وتؤؤزداد الدافعيؤؤة نحؤؤو التحصؤؤيل فؤؤي اتمؤؤام المهؤؤام االكاديميؤؤة المناطؤؤة بهؤؤم
والعكس صحيح  ،ويمكؤن ان يسؤلك طلبؤة الجامعؤة سؤلوك التلكؤؤ االكؤاديمي حؤين يواجهؤون
ضغوطا مستمرة بسبب االستذكار اليومي واالستذكار لالمتحانات وكلها أمور غيؤر مشؤوقة
وغير ممتعة ،فهي تخلو من التسلية او الترويح مما يدخلها في دائرة المهمات المنفرة والتي
تعتبر سببا ً من اسباب التلكؤ االكاديمي ( احم1 ) 66 : 2112 ،
التوصيات  :في ضوء ماتوصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث باالتي :
-1االهتمؤؤام بتحؤؤديث طرائؤؤق التؤؤدريس واسؤؤتعمال الوسؤؤائل المشؤؤوقة والمحببؤؤة فؤؤي تؤؤدريس
المواد الدراسية حتؤى ال ينفؤر منهؤا الطلبؤة عمومؤآ وبالتؤالي التلكؤؤ فؤي أداء المهؤام الدراسؤية
المناطة بهم
 -2العمل على عدم تعارض مواعيؤد المحاضؤرات أو االمتحانؤات مؤع النشؤاطات التؤي تقؤدم
في الكلية الغالق باب من االبواب المؤدية للتلكؤ لدى الطلبة 1
 -3عمل برامج توجيهية وارشادية لخفض التلكؤؤ االكؤاديمي لؤدى طلبؤة الجامعؤة مؤن خؤالل
تعزيز حيوية الضمير لدى الطلبة ذوي االداء االكاديمي الواط 1

-4مراعؤؤاة الفؤؤروق الفرديؤؤة بؤؤين الطلبؤؤة وتفعيؤؤل دور اسؤؤاتذة الصؤؤحة النفسؤؤية واالرشؤؤاد مؤؤن
خالل عمل برامج للتنمية البشرية  ،تساعد االفراد على اعادة النظر فيما يعتنقونه من افكار
سلبية عن قدراتهم والتي قد يكون ال اساس لها من الصحة والتي تؤؤدي الؤى تلكؤؤ فؤي البؤدء
بالمهام
المقترحات استكماالً للبحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي :
-1اجراء دراسة مماثلة للبحث الحؤالي علؤى شؤرائح اجتماعيؤة اخؤرى مثؤل طلبؤة الدراسؤات
العليا ( ماجستير – دكتوراه) لما يواجهونه من ضغوط في المقررات الدراسية 1
-2دراسة التلكؤ االكاديمي المراحل التعليمية المختلفة منها طلبة المدارس الثانوية 1
المصادر العربية :
 -1جروان  ،د .فتحي عبد الرحمن : )2112( ،االبداع ،مفهومؤه -معؤاييره -نظرياتؤه-
قياسؤؤه -تدربيؤؤه -مراحؤؤل العمليؤؤة االبداعيؤؤة ،دار الفكؤؤر للطباعؤؤة والنشؤؤر  ،عمؤؤان –
االردن ،الطبعة و االولى 1
 -2جمؤؤؤل  ،د .محمؤؤؤد جهؤؤؤاد  ،اليهؤؤؤودي  ،د .زيؤؤؤد ( : ) 2113اسؤؤؤاليب الكشؤؤؤف عؤؤؤن
المبؤؤدعين والمتفؤؤوقين وتنميؤؤة التفكيؤؤر واالبؤؤداع ،دار الكتؤؤاب الجؤؤامعي  ،العؤؤين ،
االمارات العربية المتحدة  ،الطبعة االولى 1
 -3حسن ،ناهده عيدان ( : )1122العادات الدراسية لدى الطلبة المتفوقين والمتأخرين
دراسؤؤيآ ( دراسؤؤة مقارنؤؤة ) رسؤؤالة ماجسؤؤتير غيؤؤر منشؤؤورة  ،جامعؤؤة بغؤؤداد  ،كليؤؤة
التربية
 -4خزام  ،نجيب الفونس  ،وكبيسان  ،صالحة عبدهللا (  : )1114استراتيجيات الؤتعلم
واالسؤؤتذكار لؤؤدى الطؤؤالب الجؤؤامعيين ،مجلؤؤة دراسؤؤات المجلؤؤد (  ( )21ا ) العؤؤدد
الخامس 1
 -5علؤؤؤي  ،د .حسؤؤؤين : )2111( ،االبؤؤؤداع فؤؤؤي حؤؤؤل المشؤؤؤكالت دار الرضؤؤؤا للنشؤؤؤر ،
سوريا -دمشق ،الطبعة االولى  ،كانون الثاني 1 2111
 -6الفرماوي  ،د .حمدي علي  : )1114 ( ،االساليب المعرفية بؤين النظريؤة والبحؤث
 ،جامعة المنوفية كلية التربية  ،مكتبة االنجلو المصرية ،الطبعة االولى 1
 -9الكبيسؤؤؤي ،وهيؤؤؤب مجيؤؤؤؤد  : )1121( ،اسؤؤؤلوب المعرفؤؤؤؤي ( التصؤؤؤلب -المرونؤؤؤؤه)
وعالقتؤه بحؤل المشؤكالت ،اطروحؤؤة دكتؤوراه ( غيؤر منشؤؤورة ) جامعؤة بغؤداد كليؤؤة
التربية االولى
 -2أبؤؤو حطؤؤب ،فؤؤؤاد وصؤؤادق ،امؤؤال( : )1124علؤؤم الؤؤنفس التربؤؤوي القؤؤاهرة ،مكتبؤؤة
االنجلو المصرية ،الطبعة الثالثة 1
 -1أبؤؤؤو عؤؤؤالم ،رجؤؤؤاء محمؤؤؤود  ،وشؤؤؤريف ،ناديؤؤؤة محمؤؤؤد ( :)1123الفؤؤؤروق الفرديؤؤؤة
وتطبيقاتها التربوية  ،دار القلم ،الكويت 1
-11جؤؤابر ،عبؤؤد الحميؤؤد وأخؤؤرون(  : )1124عالقؤؤة بؤؤين االسؤؤاليب المعرفيؤؤة وكؤؤل مؤؤن
النمو المعرفي المفضل والعادات واالتجاهؤات نحؤو الدراسؤة والتحصؤيل لؤدى عينؤة مؤن
طلبة المرحلة الثانوية بدولة قطر  ،مركز البحوث التربوية  ،الدوحة 1
-11دافيؤؤدوف ،لنؤؤدال (  : )1123مؤؤدخل علؤؤم الؤؤنفس  ،ترجمؤؤة سؤؤيد الطؤؤواب وأخؤؤرون،
القاهرة  ،ط ، 4دار ماكجروهيل للنشر 1
 -12داود ،عزيز حنا وعبد الرحمن  ،أنور حسين( : )1111منؤاهج البحؤث التربويؤة ،
دار الحكمة للطباعة والنشر ،جامعة بغداد ،العراق 1

 -13الزغؤؤول ،رافؤؤع الزغؤؤول ،عمؤؤاد( : )2113علؤؤم الؤؤنفس المعرفؤؤي  ،دار الشؤؤروق
للنشر والتوزيع ،عمان  ،االردن ،الطبعة االولى 1
 -14ــــــــــــــــــ ( )2111الذكاء  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة1
 -15شريف ،نادية والصراف ،قاسم ( :)1129دراسة عن أثر االسلوب المعرفي علؤى
االداء فؤؤي بعؤؤؤض المواقؤؤف االختباريؤؤؤة  ،مجلؤؤة العلؤؤؤوم االجتماعيؤؤة  ،المجلؤؤؤد الرابؤؤؤع ،
العدد ، 13جامعة الكويت1
 -16العبؤؤايجي ،نؤؤدى فتؤؤاح زيؤؤدان( :)2114أثؤؤر برنؤؤامج تعليمؤؤي فؤؤي تنميؤؤة تفكيؤؤر حؤؤل
المشكالت لدى طلبة كلية المعلمين  ،مجلة جامعة تكريت 1
 -19عدس ،محمد عبد الرحيم( : )2111المدرسؤة وتعلؤم التفكيؤر  ،دار الفكؤر للطباعؤة
والنشر والتوزيع  ،عمان االردن  ،الطبعة و االولى 1
 -12عليؤؤان ،محمؤؤد مصؤؤطفى (  : )1112بعؤؤض االسؤؤاليب المعرفيؤؤة وعالقتهؤؤا بحؤؤل
المشؤؤكالت – دراسؤؤة مقارنؤؤة بؤؤين الطلبؤؤة المتفؤؤوقين والطلبؤؤة االعتيؤؤاديين  ،أطروحؤؤؤة
دكتوراه غير منشورة – كلية االداب – جامعة المستنصرية 1
 -11عياش ،ليث (  :) 2113االسلوب المعرفي التأملي – االندفاعي وعالقته باالبؤداع
لدى طلبة المرحلة االعدادية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،التربية المستنصرية 1
 -21الكبيسؤؤي ،وهيؤؤب مجيؤؤد ( : )1111المنظؤؤور المعرفؤؤي فؤؤي علؤؤم الؤؤنفس  ،بغؤؤداد ،
الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية  ( ،تقريرمطبوع بالرونيو)1
 -21منصور  ،طلعت وأخرون ( : )1192أسس علم النفس العؤام الطبعؤة الثانيؤة  ،دار
اسفاق  ،عمان 1
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