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  مستخلص البحث

لتعلم واالستذكار بمستوى الطموح ة استراتيجية اعالقالتعرف على  إلى هدف البحث

ستخدم وإ ، لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت

تم و ،الباحثون المنهج الوصفي بطريقة العالقات االرتباطية لمالئمته لطبيعة البحث 

اختيار مجتمع البحث من طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة 

( طالباً 161والبالغ عددهم ) 2018_ 2017للعام الدراسي  لثالثةالدراسية ا

( والبالغ د،  جـلبحث فكانت من شعبتي )والمتكونة من ثالثة شعب اما عينة ا

ً بعد استبعاد مجموعة من الطلبة ألسباب104عددهم) )التغيب ، عدم اكمال ( طالبا

( طالباً 54وبذلك اصبح عدد افراد العينة ) االجابة بشكل دقيق على المقياسين(

تذكار تعلم واالسأن استراتيجية ال ،وإستنتج الباحثون( 33,540كانت النسبة المئوية)و

وأن   لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت نتائج ايجابية

ً بالتعلم واالستذكار،وأوصوا ً وثيقا هذه جراء إ مستوى الطموح مرتبط ارتباطا

 .المقاييس على عينات اخرى 

Abstract 

1-Introduction and Importance of Research: 
The adoption of the strategy of learning and memorization in improving 
the classroom learning and training the student to be a strategic plan to 
learn to make him participate in the decisions of learning effectively and 
this transforms from a negative person engaged in the act of learning to a 
positive person involved in planning has taken care that the bulk of the 
learning process Is the responsibility of the learner as ambition plays a 
prominent role in the human in general and this prominent role acts as an 
incentive for the individual to conduct certain behaviors to reach a goal. 
2- Search problem: 
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Through the practice of teaching and our proximity to the students it was 
noted that there are students of them who have the ability to learn and 
remember things and lectures is not only, but others of them have a level 
of ambition but 
He did not have the ability to remember, despite his attendance and 
follow-up lectures, but there are reasons began to study the researchers to 
identify the student's ability to use the strategy of learning and recall, 
noting that many researchers dealt with this under different headings 
because it is an important aspect, but they did not address the level The 
study is based on the question whether the strategy of learning and recall 
related to the level of ambition among students of the Faculty of Physical 
Education and Sports Science. 
3- Research Objective: 
Learning about the relationship of the strategy of learning and recall the 
level of ambition of students of the Faculty of Physical Education and 
Sports Sciences at the University of Tikrit. 
4- Force Search: 
The existence of a relationship of statistical significance between the 
strategy of learning and recall the level of ambition of students of the 
Faculty of Physical Education and Sports Sciences at the University of 
Tikrit 
5- Research Procedures: 
The researchers used the descriptive approach in the way of associative 
relationships to suit the nature of the research. 
The search society and its sample: The research society was selected from 
the students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences. 
The third stage of the academic year 2017 - 2018 (161) students 
consisting of three divisions. The sample of the research was from the 
two divisions (C and D) of (104) students after The exclusion of a group 
of students for reasons of absenteeism, not completing the answer 
accurately on the two measures. Thus, the number of students reached 
(54) students and the percentage was (33,540). 
The researchers used the following statistical means (percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, simple correlation coefficient). 
The conclusions were: 
1 - The strategy of learning and recall positive results for students of the 
Faculty of Physical Education and Sports Sciences at the University of 
Tikrit 
2. The level of ambition is closely linked to learning and remembering. 
The researchers' recommendations were: 
1- Conducting these measurements on other samples. 
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأهميته:1-1

تقــارات االســرفة مهــية إلـ  معــم التعليمــميع مراحلهــي جـالب فـتاج الطـيح راكم ـي التــانها وهــتذكار وا 
ازه ـن إنجــــر مــــور بالفخــــل  الشعــــساعده عــــسه ، وتــــته بنفــــتنم  ثقــــا ســــلومات بدورهــــتمر للمعــــالمســـ
 ، تمعـمجـ أي عنهـا فلـيغـ ال أن بـيجـ التـي ورـاألمـ مـن لمـد التعــيعـلــذا  لفةـل المختــحصيام التـلمه
 عل  مـالحك نستطيع خالله فمن يـالدراس التحصيل هوو  الطالب دىـل ياس التعلمـق طرق  مـأه ومن
 االســتذكار عـليمية والتي تعــتمد علـ الت للعملية ائيةـالنه المحصلة لـيمث اـوهو أيض ، البـالط مـتعل

 اسـتغال  أفضـل ویـســتغله تحــقيقها علـ  ويسـاعده بكفــاة  أهدافـه يحـدد الطالب يجعـل السـليم الذي
 كـذل  المناسـب باألسـلوب مـا يقـرأ واســتيعاب التركيــز علـ  يساعــده فإنـه المناسب للمكـان باختـياره
 إثـار  علـ  يسـاعد وأيضـا جـهالـدرس وخار  أثنـاة المالحظـات وتسـجيل التقــاریر كتابـة علـ  يسـاعده
 الجـيد.  والتحصيـل االخـتبارات فـي حل السهولة وبالـتالي واالسـتدعاة الحفـظ في والكفاة  الدافعية

ب الن ـب الطالــي وان تدریــسين الـتعلم الصفــتذكار فـي تحــلم واالســالتع اسـتراتيجياتسهم اعتماد ـوی
وله مــن ـا  وهــذا يحـــه بشــكل فعـــرارات تعلمـــيشــار  فــي قــله ـيجعــللتعلمــه  اســـتراتيجياًا ـون مخططـــيكــ
ــــليه فعـــل الـــتعلم الـــ  انــــلبي يمـــارس عــــان ســــانســـ ذ ـوقـــد اخـــ يط لـــهـشار  فـــي التخطــــسان ايجـــابي ي
مدرس ان ـلم فوجـب علـ  الــق المتعــقع عل  عاتـلية التعلم تـر من عمـزة االكبـون ال  ان الجـالمهتم

ظيمها بشـكل ـتها وتنــفسهم ومن ثم معالجــرفة بانـالمع و  ال ـاسية للوصـارات االسـزود طلبته بالمهـي
 .(16، 2004،  الربـيعيولة )ـرجاعها بسهـاظ بها واستـمها واالحتفـنهم من فهـيمك
 زـحافـ ثابةـبمـ يعمـل بارزـالـ الـدور وهـذا امـعـ كل  ـبشـ انـاإلنسـ لـدى ارزاً ـب دوراً  يلعب الطموح أن كما
 الفـرد اة ـكفـ مـدى علـ  تمدـيعـ ذاـوهـ مـا، هـد   ـإلـ للوصـو  نةـمعيـ لوكياتـبسـ اميـللقـ ردـالفـ يـدفع
 رـيعتبـ وبـذل  دم،ـوالتقـ ورـللتطـ سـق  دـيوجـ ال هـفانـ طمـوح، ا ـهنـ دام ومـا ، لذاته رهـوتقدي دراتهـوق

 ية،ـواالجتماعـ يةـالبيئـ الظـرو  بـحسـ رـآخـ عـن انـإنسـ زـتميـ التـي تـالثوابـ نـمـ أيضـا الطمـوح
 علـ  درتهـوبقـ هـبذاتـ اراً ـاستبصـ ثرـأكـ وـفهـ لذل (. 46، ٢٠11 ،)القطناني فيها ـشأن التي سيةـوالنف

 . تقبلـبالمس قةـث أكثر وـه لذل  ، دافهـأه يقـتحق في واجههـت التي  ـالمواق مواجهة
 سانـاإلنـ امـلتع لوبـأسـ ویوضـ  يميـز شــراً مؤ  ويعـد الفـرد ا ـحي في اماً ـه وراً د موحـالط لعبـوی     
 رین،ـباآلخـ تهمـوعالقـ تماعيـاالجـفراداأل اطـنشـ يحـدد وحـوالطمـ تمعه،ـومجـ تهـبيئـ ومـع سهـنفـ مـع
 اتهـطموحـ لـه الـبع  انـكـ فـإذا إليهـا، ون ـيسعـ التـي وحـالطمـ أنمـاط ثـحيـ مـن ابـالشبـ ل ـویختـ
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 لـه بـعاوالر  قافية،ـلثـا اتهـطموحـ لـه الثالـث  ـالبعـ بينمـا ية،ـاالجتماعـ اتهـطموحـ ، صاديةـاالقتـ
 .(7، 2002 ، ري ـالتویج)) المهنية اتهـطموح
وتكمن اهميـة البحث في انجـاز مهام التعـلم وبصفة خـاصة فـي الـتعلم الجــامعي والتـي تــساعد      

الطــالب عـــل  اكتســـاب المعـــرفة واستيعـــاب محتـــوى المقــررات الدراســـية التــي تــتالئم مــع طمــوحهم 
القــــدر  والمســـؤولية الشخصــــية إلظهــار طمــــوحهم وربطهــا باألهــــدا  التعليميــــة  وتعمــل علـــ  تنمـــية

لتحقيـــق النجـــاح االكــاديمي بــل حتـــ  مواصــلة مـــشواره فــي ان يبحــث عــن ســـبل اخــرى تحـــقق هدفــة 
 المهـني والتي تتمتع بمسـتوى من الطموح في ابسـط معانـيـه وهذا ما سـنحاو  معـرفته.

  ث:ـكلة البحـمش 2_1

مــنهم مــا يكـــون  البـظ ان هنالــ  طـــالب لوحـــا مــن الطـــس وقربنـــزاولة التدریـــمــن خــال  مــ
لديـة القــدر  علـ  التعــلم وتـذكر االشــياة والمحـــاضرات ليــس اال والبعــ  االخـر مـنهم لديـة مســـتوى 
ات مــن الطمــوح لكـــن اليمتـــل  القـــدر  علــ  التــذكر ر ــم مواضبـــته فــي الحضــور ومتابعـــته للمحاضــر 

علـــ  قـــدر  الطــــالب فـــي كيفيـــة استخــــدام ر  ـراود البـــاحثون فـــي التعــــا  اســـباب بـــدأت تــــان هنـــاال 
ناوین مختلفـــة ـن تنـــاولوا هـــذا وتحـــت عــــديد مـــن الباحثيـــعلمـــا ان العـــاستراتيجـــية الـــتعلم واالســــتذكار 

مقــرون باستــراتيجية اال انهــم لـم يتطرقــوا الـ  مــستوى الطمـوح الوانب المهمـة ـمثل احـدى الجــألنها ت
 الستراتيـــجية ائل هـل انـأن هـذه الدراســة جـاةت بنــاة عـن التســـومـن اجــل ذلـ  فــالـتعلم واالســـتذكار 
  .ة ـلوم الریاضـية وعـة البدنـة التربيـالب كليـلدى ط بمسـتوى الطموحعالقة التعلم واالسـتذكار 

 بحث: ـدف الـه 3_1

م واالســــتذكار بمــــستوى الطمـــوح لـــدى طـــالب كلــــية التربيـــة عالقـــه اســــتراتيجية التعــــل ر  علـــ ـالتعـــ
 البـدنية وعـلوم الریـاضة في جامعة تكـریت.

 ث: ـالبح يةفرض 4_1

التعـلم واالسـتذكار بمسـتوى الطمـوح لـدى طــالب  استـراتيجية صائية بينـة ذات داللة احـود عالقـوج
 تكـریت.كليـة التربـية البدنية وعـلوم الریاضة فـي جامعـة 

 ث: ـاالت البحـمج 5_1

لوم الریاضــة ـدنية وعـــة التربيــة البـــفــي كليــ ثالـــثةية الـلة الدراســـ: طــالب المرحــري ـال البش  ـالمج   -1
 ت.ـامعة تكریـ_ج

 2018/ 3/ 14 إل  2018/  3/  5للمد  من: اني ـال الزمـالمج -2
 . ة تكریتـ_ جامع ـلوم الریاضةقاعات ومالعـب كلية التربـية البدنية وع:  يـال المكانـالمج -3
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 الفصل الثاني
جراءاته الميدانية-2  منهجية البحث وا 
اطية  ات االرتب    ة العالق    في بطريق    ج الوص    ون المنه    دم الباحث    راءات البح   ث س استخ    اج    1_2

 ث . بيعة البح ته لط لمالئم
لوم ـتربية البدنيـة وعــة الـث مـن طـالب كليــتيار مجتمـع البحــتـم اخـ ينته س ث وع  تمع البح  مج 2_2

( طالبـــًا 161ددهم )ـوالبـــال  عـــ 2018_ 2017ام الدراســـي ـللعــ ثالثـــةية الـة الدراســــالریاضــة المرحلـــ
 (104ددهم)ـ( والبــال  عــد،  جانت مــن شــعبتي )ـب امــا عينــة البحــث فكـــكونة مــن ثالثــة شعـــوالمتــ

 باب االتية: ـلبة لألسـعة من الطبعاد مجمو ـ( بعد است33,540يث كانت النسبة المئوية)ـطالبًا ح
 (25ين)ـتطالعية للمقياسـم التجربة االسـعليه تن اجریـالطالب الذي -1
 ( 13ين )ـقرات المقياسـابة عل  فـذين لم يكملوا االجـالطالب ال -2
 (10الطالب المتغيـبين وعـددهم) -3

 بًا.ـ( طال54نة )ـراد العيـ  عدد افـوبذل  اصب
 لوماتس لمعائل جمع ا وس 3_2
 سية ربية واالجنب المصادر الع 1_3_2
ـــــــاستخــــــ تبيانس تمارة االس       اس       2_3_2 ـــــــون االستـبـــــــدم الباحث ياس الخاصــــــة ـيان)االستمار ( للمق

( ومقــياس )مســتوى 2015( عـن )البيــرماني ، 2004)اسـتراتيجيـة التعـلم واالسـتذكار( لــ )الربــيعي 
سب ـتبيان بشــكل خماســي حـــم تدریـــا االســـ( وتــ1الملحــق )كـــما فــي  (2015الطمــوح( لـــ)جوید  ، 

 رات كاالتي :ــت الدرجات عل  الفقـنظام )اليكرت( الخماسي حيث وزع
 ( درجة.5شد  )ـأوافـق ب -
 ( درجة.4ق )ـأوافـ -
 ( درجة.3د)ـمحـاي -
 ( درجـة.2ار  )ـمعـ -
 ( درجة.1د )ـمعـار  بش -
صاص فـي ـر  واالخـتــخصية مـع ذوي الخبــة المقـابالت الشـراـتم اجـ ابلة الشخصية س المق 3_3_2

وكـــان الهـد  منهـا هـــو)مدى اهمــية الدراســة ومالئمــة  ـلم الحركـيــفس الریاضــي والتعـمجـا  علـم النـ
 .فقـرات المقـياس(
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 ثبات لألداةس الصدق وال 4_2
ن ـصيـــراة والمخـتـبـــلخوعة مــن اـجمـــل  مـين ووزع عـــاســـون المقيـثـــدم الباحـتخـــاس الص  دقس 1_4_2
تبيان ــــرات االســقــديالت لفـــظات والتعـمالحـــذ بالــــم تـم االخــاًة علـ  آرائهـين ذلـ  وبنـــ( يبـ2ق)ـلحــوالم
يع ـمـــعلـ  ج واـتمدــث واعـينة البحــم مـع عـــتالئــرات بمـا يـقــ  الفـل بعــــديــا ة او تعـيــث الصيــمـن ح
رات فــــي ـقـــــ  الفـوضـــــ( ي1ق)ـر والملحـــــثـــــ( فاك%75اق )ـاتفــــبة ـســـــل  نــــــي حصــــلت عـرات والتـــــقـــــالف

 ية.ـائـا النهـصورته
ــــ بات س الث     2_4_2 ـــــم تطب ــــ  عـــــيق االسـت ي اداة ـتمع البحــــث االصــــلي فـــــينة مــــن مجـــــتبـــــيان عل

ساق ـباخ ألفـا( لالتــادلة )كرونــتخدام معــبات باســامل الثــساب معــم حــبار اذ تــاد  االختـبار واعـاالخـت
 ( .  %88بات )ـامل الثـانت قيمة معـلي وكـداخال
ينة ـعلـ  عـ ـون وم بهـا الباحثــریبية أوليـة يقــبار  عن دراسة تجــوهي ع يةس تطالع ربة االس التج 5_2

تجـــــربة البــــإجراة  وا( أذ قــــام204 ،1997د المــــنعم ،ـ)حســــانين وعبــــ هـــــمببحث مره قبــــل قيــــامهـصغيــــ
يـــنة البحــث ـ( طالبــًا مــن خــارج ع25علــ  )3/2018/ 6اریخ ين بتـــســتطالعية الســتمار  المقـياســالا

ــــيقة ، كــــان الهـائا دقـــــو  الــــ  نتـــــث االصــــلي وذلــــ  للوصـــــتمع البحـــــومــــن مجــــ ـــــد  مــــن التجـ ـربة ـ
 و :ـتـطالعية هـاالس
 لمقياسين ومدى واستـجابة الطالب لـها .امدى صالحية فـقرات  -1
 سة.ـنفيذ التجربة الرئيـوقعة في تــبات المتذل  الصعـو ـر  عل  األخطاة وكـوسيلة للتع -2
 د(.15-12ابة عـل  المقـياس)ـاب زمـن االجـر  الحتسـت الفـتـكان -3
ـــراة التجـــم البــدة بأجــــة: تـربة الرئيســـالتجــ 6_2  2018/ 3/  8ت بتــاریخ ـي وافـقـــســـة والتـــــربة الرئيـ

/  3/  13أریخ ـن الموافـــق بتـــــيـــنتهت يــــوم االثـينة البحـــث وانــــوم الخمـــيس علــــ  عــــوالمصـــاد  بيـــ
2018. 

 صائية س ائل اإلح الوس 7_2
 ابي ـط الحـسـالوس-1
 ياري ـرا  المعـاالنح -2
 (40، 1999يدي ، ـریتي والعبـون ( )التكــيط ) بيرسـباط البسـمعامل االرت -3
 ين.ـللمقياس لالسـتبانةسـاب معامـل الثبـات ـمعادلة كرونباخ الفا لح -4
 .النـسبة المئوية -5
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 فصل الثالثال
 شتهاس ائج ومناق عرض النت 1_3
 راف المعياري  ابي واالنح رض نتائج الوسط الحس ع 1_1_3

 (1الجدول )
الية لطالب ستراتيجية التعلم واالستكاار ومستو  الطمو  يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ال

 ياضةالتربية البدنية وعلوم الر 
 االنحرا  المعياري  المتوسط الفرضي الوسط الحسابي  االختبارات

 12,149 88 63,037 التعلم واالستذكار
 12,542 88 66,814 مستوى الطموح

( واالنحــرا  63,037 يتبين من النتائا التي ظهـرت لدينا في الجدو  أذ بلـ  الوسـط الحسـابي)   
 لدى الطالب. لم واالستذكارالستراتيجية التع(  12,149 المعياري )

ـــــــاري  66,814الطـــــــالب فالوســـــــط الحســـــــابي كـــــــان ) مســـــــتوى الطمـــــــوحامـــــــا   ( واالنحــــــــرا  المعي
(12.542.) 

مــن الوســط الحســابي  االســتراتيجية الــتعلم واالســتذكار اقــلوبــذل  تبـــين لــدينا بــان الوســط الحســابي 
 .لمستوى الطموحللحالة 

لـدى  السـتراتيجية الـتعلم واالسـتذكار ومسـتوى الطمـوح يالحسابــ وسـطهذا مؤشر بـان البالر م من و 
بــالر م مــن كونهــا لــم ترتقــي  النتــائا ايجابيــة لكــنمــن المـــتوسط الفرضــي للمقياســين  دنــ الطــالب ا
 .بالمستوى 

الي ة ل د  لط الب  اس تراتيجية ال تعلم واالس تكاار بمس تو  الطم و عرض نتائج ارتباط  2_1_3
 ومناقشتهاس  ةالتربية البدنية وعلوم الرياض

 (2الجدول)
الية التربية لد  لطالب  استراتيجية التعلم واالستكاار بمستو  الطمو الجدول يبين عالقة االرتباط يتبين 

 البدنية وعلوم الرياضة
 قيمة قيمة االرتباط المتغيرات

Sig(2-tailed) 
 الحالة

 استراتيجية التعلم واالستذكار
 مستوى الطموح معنوي  0,01 *0,33

والتـي ( sig)  عنـد مقارنتهـا بقيمـةو ( 0,05* ان قيمة )ر( المحسوبة معنوية عند مستوى الداللـة )
 استراتيجية التعلم واالسـتذكار ومسـتوى الطمـوحمعنوية االرتباط بين  ( وهذا يـد  عل 0,01كانت )
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احثون ذلــ  لــدى طــالب كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الریاضــة وبـــهذا تحقــق فــر  البحــث ويعــزو البــ
في انه لطالما ان هنال  استراتيجية للتعلم واالستذكار فانـه البـد مـن وجـود مسـتوى أن السـبب يعود 

 طموح معين لدى الطالب والعكس صحي  في حالة وجود استراتيجية التعلم واالستذكار .
مـل نفسـية حيويـة وعواعوامـل ( هنال  العديد من العوامل المرتبطة 1997ويشير )عبد الفتاح ،    

 (.25،  1997)عبد الفتاح ، عل  الطالب والتي تشمل االنفعاالت المختلفة وتأثيرها
وبــال شــ  ان االســتراتيجية التــي يســتخدمها الطالــب للــتعلم واالســتذكار هــي تتوافــق مــع ر بتــه فــي 
ــــة بمــــا يضــــمنه فــــي اســــتذكار مفــــردات المقــــررات الدراســــية المختلفــــة ، فاالســــتذكار  الدراســــة الحالي

صــــحي  يــــوفر الكثيــــر مــــن الوقــــت والجهــــد للطالــــب كمــــا يضــــمن لــــه تحقيــــق افضــــل النتــــائا فــــي ال
التحصــيل االكــاديمي فــي االجــل القریــب بــل فــي االجــل البعيــد ، وان فشــل بعــ  الطــالب اليعــود 

الـتعلم واالسـتذكار الصـحيحة  تال  ضع  القدرات العقلية انمـا يرجـع الـ  افتقـارهم الـ  استراتيجــيا
شـــية فـــي الحيـــا  البـــد مـــن وجـــود مســـتوى مـــن الطمـــوح ووجـــود اهـــدا  لمعرفـــة ايـــن ولتحقيـــق أي 

، 2010ســينتهي بــه طریــق الدراســة ، فللكــل مســتوى طمــوح يســع  مــن خاللــه التفوق)القصــابي ، 
17). 
ویــرى البــاحثون بــان الطالــب الــذي يســتخدم اســتراتيجية للــتعلم واالســتذكار بشــكل ســليم تجعلــه     

كلمــا كانــت االهــدا  واضــحة وواقعيــة تتناســب مــع قدراتــه وامكانياتــه يمكــن يحــدد اهدافــه وطموحــه ف
 تحقيقها ويحاو  دائما االنتقا  ال  نجاح آخر وما يحققه ليس النهاية بل هو بداية لنجاح جديد.

 
 الرابع الفصل

 االستنتاجات والتوصياتس -4
 االستنتاجاتس 4-1
لدى طالب كلية التربيـة البدنيـة وعلـوم الریاضـة  بيةنتائا ايجاتعلم واالستذكار ان استراتيجية ال -1

 .في جامعة تكریت
 ان مستوى الطموح مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعلم واالستذكار. -2
 التوصياتس  4-2
 .هذه المقاييس عل  عينات اخرى اجراة  -1
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 المصادر
 (ــــــام وهــــــاب رزاق ــــــي للمعلومــــــات و 2015البيرمــــــاني ، أي عالقتهــــــا (: نمــــــاذج التمثيــــــل العقل

 .4، العدد23بستراتيجيات التعلم واالستذكار ، مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية، المجلد 
 ( التطبيقــــــات اإلحصــــــائية 1999التكریتــــــي ، وديــــــع ياســــــين والعبيــــــدي ، محمــــــد حســــــن :)

واســـتخدامات الحاســـوب فـــي بحـــوث التربيـــة الریاضـــية ، دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر ،جامعـــة 
 الموصل.

  (: المتغيــــرات االجتماعيــــة المحــــدد  لمســــتويات وانمــــاط الطمــــوح 2002ي، اســــماة)التــــویجر
 االجتماعي ، اطروحة دكتوراه منشور ، مكتبة العامة في الریا ، السعودية.

 (عالقــــــة مســــــتوى الطمــــــوح بالتحصــــــيل الدراســــــي لــــــدى تالميــــــذ 2015جویــــــد  ، باحمــــــد :)
ي وزو ، رســـالة ماجســـتير منشـــور  ، المتمدرســـين بمركـــز التعلـــيم والتكـــوین عـــن بعـــد بواليـــة تيـــز 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة مولود معمري.

 ( األســس العلميـة للكـر  الطــائر  1997حسانين ، محــمد صـبحي وعبـد المـنعم ، حــمدي : )
وطـرق القياس والتـقويم )بدني ، مهـاري ، معرفـي ، نفسـي ، تحليلـي( ، مــركز الكتــاب للنشـر ، 

 اهر  .القـ
 (استراتيجيات العلـم واالسـتذكار وعالقتهـا بـبع  المتغيـرات 2004الربيعي ، فاضل جبار:)

 لدى طلبة الجامعة ، اطروحة دكتوراه  ير منشور  ، كلية التربية ، جامعة بغداد.
 (التــدریب الریاضــي واالســس الفســيولوجية ، ط1997عبـد الفتــاح ، ابــو العــالة احمــد :)1  ،

 ، القاهر .دار الفكر العربي 
 ( فاعلية برناما ارشادي جمعي فـي تحسـين عـادات 2010القصابي ، هال  حميد احمد :)

االستذكار لدى طالب ضعا  التحصيل ، رسالة ماجستير  ير منشـور ، كليـة االداب،جامعـة 
 نزوى ، الجزائر.

 ( الحاجــــات النفســــية ومفهــــوم الــــذات وعالقتهمــــا 2011القطنــــاني ، عــــالة ســــمير موســــ :)
ى الطموح لدى طلبة جامعة االزهر بغز  في ضوة محددات نظریـة الـذات ، كليـة التربيـة بمستو 

 ، جامعة االزهر.  
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 (1الملحق )

 

 فقرات المقياس الستراتيجية التعلم واالستذكار

 الفقرات ت
أوافق 

بدرجة 

 كبيرة
معارض  معارض محايد أوافق

 بشدة

      المحاضرة اقوم بحفظ ما أقرأ بالترتيب نفسه الذي جاء في 1
      انتبة اثناء المحاضرة لكي افهم ما اكتب 2
اقوم بوضع اشكال او اشارات تحت النقاط المهمة في الموضوع الذي  3

 اقرأه
     

احاول عند القراءة استخالص االفكار المهمة والرئيسية واجمع العناصر  4

 المتشابهة 
     

      هااكتب ملخصا علمياً للمادة التر اقرئ 5
اقوم بوضع مقارنات مناسبة بين المواد واالفكار اثناء قرأتي ليسهل  6

 فهمها واسترجاعها
     

      افضل القراءة على افراد 7
      اقوم بعمل زمني مناسب قبل البدء قي القراءة 8
      انظم المعلومات التي اقوم بدراستها في جداول كي يسهل استرجاعها  9

      بترديد)اعادة( ما قرأته كما في المصدر المقرراقوم  10
      احاول تحديد االفكار الرئيسية عند القاء المحاضرة  11
      استخدم عناوين الفصول لكي تساعدني على االسترجاع 12
      اقوم بتجزئة االفكار الرئيسية الى عناصر فرعية التمكن من استذكارها 13
      التي اقرئها في قوائم محددة كي يسهل تذكرهاانظم المعلومات  14
استعين بالمعاجم العربية واالجنبية وكتب المصطلحات لتمكنني من فهم  15

 الموضوع الذي اقوم بقرأته
     

      عند القراءة اضع امامي اهدافا معينة احاول تحقيقها 16
      ةافكر بطريقة افضل عندما اتناول الطعام اثناء القراء 17
      استطيع التركيز على ما اقرءه في الجو المناسب من الحرارة 18
      التسميع الشفهي هو طريقتي االساسية في القراءة والحفظ 19
      بعد ان اقرأ كل موضوع احاول اعادته لتسميع ما فهمته 20
      اقوم بربط ما اقرأ بفكرة معينة لكي تساعدني على التذكر 21
      استطيع ربط االفكار الجديدة باالفكار السابقة التي قرأتها 22

 

 فقرات المقياس لمستوى الطموح

 الفقرات ت
أوافق 

بدرجة 

 كبيرة
معارض  معارض محايد أوافق

 بشدة

      يعجبني الشخص الناجح في حياته العلمية 1
      الجامعة افضل مكان لتجسيد افكاري المستقبلية 2
      ابر الحقق النجاحادرس واث 3
      اتمنى ان اكون شخصا مهما في المجتمع 4
      اسعى الى االلتحاق بتخصص دراسي مهم 5
      معلوماتي الحالية اقل مما يجب ان تكون علية  6
      تحقيق طموحاتي من اهم االهداف في حياتي 7
      ال ارتاح اال اذا قمت بحل كل واجباتي 8
      الى المستقبل بتفائل كبير انظر  9

      احب ان احصل على اكبر العالمات دائما 10
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      اعتمد على نفسي لقضاء مطالبي اليومية 11
      رسوبي في االمتحانات تقلل من طموحاتي الدراسية 12
      ارغب في ان اسموا بحياتي الى اعلى المراتب 13
      اعمل للتفوق والنجاح بامتياز 14
      اميل كثيرا الى اكتساب المزيد من المعلومات  15
      جهدي المتواصل يمكنني من تحقيق اهدافي  16
      الدراسة الجامعية تؤهلني الى اتخاذ قرارات واعية  17
      المستوى الذي وصلت الية كان نتيجة لمجهود شخصي 18
      حصولي على معدل لالنتقال يكفيني  19
      الدراسة في الجامعة تدعم معارفي العلمية وافكاري المستقبلية  20
      المستوى الجامعي يسمح لي على مركز اجتماعي  21
      امتلك القدرة على تحمل الصعوبات مهما كانت والوصول الى اهدافي 22

 

 

 
 

 


