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لميارات  ممارسة طالب جامعة المجمعة ؿمدلىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .، كعالقة ذلؾ بالجنس كالتخصص كمستكيات جكدة الحياة الجامعية لدييـالدراسية

، كمقياس جكدة حياة ميارات الدراسيةكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث مقياس اؿ
 طالبان كطالبة مف الطالب 246كبمغت عينة الدراسة . الطالب الجامعية، مف إعداده

كبمتكسط عمرم  (25-21)المتكقع تخرجيـ مف جامعة المجمعة تراكحت أعمارىـ بيف 
كاستخدـ الباحث عددان مف األساليب اإلحصائية، ككجدت الدراسة أف . 23.18بمغ 

 كما. ألخرل ميارة مف تفاكت مميارات الدراسيةممارسة طالب جامعة المجمعة لؿ
 كجكدة الحياة الجامعية الميارات الدراسيةكشفت النتائج عف كجكد عالقة بيف ممارسة 

الميارات لدل طالب جامعة المجمعة، بينما ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ممارسة 
 تعكد الختالؼ الجنس أك التخصص، بينما تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الدراسية
 باختالؼ مستكيات جكدة الحياة الجامعية لدل طالب جامعة الميارات الدراسيةممارسة 

كقد ناقش الباحث ىذه النتائج في ضكء اإلطار  .المجمعة لصالح المستكيات العميا
. النظرم كالدراسات السابقة، كخرج بعدد مف التكصيات كالمقترحات

ة  ، جامعة المجمعميارات الدراسيةجودة الحياة  ، ال: الكممات المفتاحية
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The extent of Study Skills of Al-Majmaah University’ 
students and its relation with gender, major and the quality 

of life University 
This study aims to investigate the extent of the study 

skills of Majmaah University’ students and its relationship 
with gender, specialization and quality of  life university they 
have.  In order to achieve the objectives of the study, the 
researcher used two measures; (i) study skills, and (ii) 
quality of student’ life at university .The study sample 
consisted of 246 students who are expected to graduate 
from Majmaah University. The students’ age ranged 
between 21-25 years with an average of 23.18 years. A 
number of statistical methods are employed to analyzed the 
collected data. The results reveal that the study skills of 
Majmaah University’ students differs from a skill to another. 
The findings revealed a relationship between the study skills 
effectives and the quality of student life at Majmaah 
University. While there are no statistically significant 
differences in study skills effectiveness according to gender 
and major, the results suggest a statistically significant 
difference in the study skills effectiveness, depending on the 
quality of university life, in favor of the higher levels.The 
researcher discussed these results in light of the theoretical 
framework and previous studies and concluded with some 
recommendations and suggestions. 

Keywords:  quality of life, study skills, Majmaah 
University, 
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 :مقدمة الدراسة 
 الشغؿ الشاغؿ لمكثير مف الميتميف كالباحثيف الذيف ميارات الدراسةتعتبر دراسة 

( 1997)درسكا أنماط السمكؾ الطالبي المرتبط بالتحصيؿ الدراسي، كيذكر القرشي 
 في ضكء استعراضو ألكثر مف ثالثيف دراسة أف القدرات Eysenckنقالن عف إيزنؾ 

% 65مف التبايف في النجاح الدراسي بينما تترؾ حكالي % 35العقمية تسيـ بحكالي 
 التالميذ أكثر أف إلى Duckett" دككيت "أشار كقد .لمعكامؿ األخرل غير المعرفية

 الطبيعية قدراتيـ تدعيـ يتـ لـ إذا منخفضة إنجاز مستكيات يحققكا أف يمكف ذكاء
(. 2005صالح، كمحمد إبراىيـ الميدم) فعالة دراسية بممارسات

كتستخدـ األديبات السيككلكجية العديد مف المصطمحات الدالة عمى ىذه 
الميارات الدراسية، حيث يشير جميعيا إلى جممة األنماط السمككية التي يمارسيا 
المتعمـ في مكاقؼ الدراسة المختمفة، كالتي تعتبر متغيرات ىامة في إحراز أىداؼ 

 (.2005صالح، كمحمد إبراىيـ الميدم) المتعمـ، 
 أىداؼ كضع ذلؾ في بما كاسعة مف األنشطة الدراسة مجمكعة مياراتكتشمؿ 

كاالختبار  االختبار، أخذ كاستراتيجيات لتدكيف المالحظات المناسب كاقعية، كالتكظيؼ
دارة الكقت  Proctor, Prevatt, Adams, Hurst, and)كالقمؽ الذاتي، كا 
Petscher,2006) .

تكافر – بجانب القدرات المالئمة لمدراسة – كتتطمب الدراسة الجامعية الفعالة 
 قد ال تككف متاحة الكتسابيا كتنميتيا بالشكؿ  كميارات دراسيةخصائص سمككية

المالئـ في مراحؿ التعميـ السابقة، فقد يتعثر بعض الطالب القادريف في بداية حياتيـ 
لميارات دراسية الجامعية بسبب سكء تقديرىـ لمتطمبات الدراسة الجامعية، التي تحتاج 

، فالكثير مف الطالب ال يحصمكف عمى النتائج التي يرجكنيا مف مطالعاتيـ، ليس فعالة
ألنيـ ال يبذلكف الجيد الكافي، بؿ ألنيـ ال يحسنكف تنظيـ أكقاتيـ بالشكؿ المطمكب، أك 

ألنيـ يستذكركف بطريقة خاطئة، أك ألنيـ ال يقرأكف جيدان، أك ال يستعدكف لالمتحاف 
استذكار فعالة، أك ألنيـ يحممكف اتجاىات  كما يجب، أك ألنيـ ال يمتمككف ميارات
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كعادات دراسية خاطئة، كعدـ إدراكيـ ليذه الحقيقة في كقت مبكر ال يمكنيـ مف 
؛ 1994أبك عالـ، )تصحيح سمككيـ الدراسي الذم حممكه معيـ مف المرحمة الثانكية 

 (.1996عبد المكجكد، 
مرحمة التعميـ الجامعي ىي إحدل أىـ المراحؿ التعميمية التي تؤثر في  كما تعد 

تنمية مدركات المتعمميف لجكدة حياتيـ، ألف طالب الجامعة يمركف بمرحمة نمائية 
ميمة في حياتيـ، فيـ يستعدكف لاللتحاؽ بالميف المختمفة، كالزكاج، كاالستقرار 

، كفي دافعيتيـ ادائيـ األكاديمياألسرم، كمف ثـ فإف نظرتيـ لجكدة حياتيـ تؤثر في 
.  (2010منسي، كاظـ،)لإلنجاز كتحقيؽ األىداؼ الذاتية كالمكضكعية ليـ

 :تحديد مشكمة الدراسة 
 الجامعات معظـ أف (2011النصار،)الدراسة التي قاـ بيا  نتائج أظيرت

 الميارات الدراسية تنمية مجاؿ في الحديثة بالتكجيات بعد تأخذ لـ الحككمية السعكدية
كمما ىك ممفت لمنظر أف ىذه . الجامعية الحياة في لمنجاح كتييئتيـ الجامعيف لمطالب

ذا كاف  الدراسة ضمت عدد مف الجامعات العريقة في السعكدية كجامعة الممؾ سعكد؛ كا 
ىذا ىك الحاؿ بالنسبة لجامعات قطعت شكطان طكيالن في بناء كتعميـ الطالب السعكدم، 

داخؿ الجامعات السعكدية الناشئة؛ -  بشكؿ أكبر–فإف األمر يحتاج لمتقصي كالبحث 
حيث أف الميارات الدراسية تعد متغيرات ىامة لمتعمـ الجيد، فإتقاف المتعمـ لميارات 

صالح،  كمحمد ابراىيـ الميدم)دراسية فعالة يعد مف أىـ العكامؿ المسيمة في تعممو
 كحيث أف جامعة المجمعة ىي احدل الجامعات الناشئة؛ فإف ىناؾ أىمية (.2005

 .لمتعرؼ عمى مدل ممارسة طالبيا لمميارات الدراسية
 مف أجؿ ا لدل الطالب كتحديدهالميارات الدراسيةفي كؿ كقت يتـ قياس 

 إلى المستكل األفضؿ الذم يضمف تحقيؽ مخرجات تعميمية مناسبة ؛ االكصكؿ بو
فتشخيص الجكانب التي ُتعزل إلييا الصعكبات التي يصادفيا الطالب في أعماليـ 
الجامعية بسبب سمككيات دراسية سيئة يساعد في أغراض اإلرشاد الفردم كالتكجيو 

 لدل الطالب أثناء الميارات الدراسيةكما إف معرفة . الجماعي خالؿ العاـ الدراسي
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إعدادىـ يساعد في اكسابيـ السمككيات الدراسية المناسبة؛ مما ينتج عنو خريجكف 
؛ 1989 فطيـ،)كاعكف قادركف عمى تحمؿ تبعاتيـ كالقياـ بأداء كاجباتيـ المينية 

( .  2009 ؛ المصرم،2006العفناف، 
 لدل لميارات الدراسيةكعمى الرغـ مف إجراء العديد مف الدراسات في مجاؿ ا

طالب الجامعة، كمحاكلتيا الكشؼ عف عادات االستذكار أك الدارسة، كاالتجاىات نحك 
الدراسة، كتنمية الميارات كأساليب المذاكرة اليكمية، كأساليب المذاكرة لالختبارات، 

، كتنظيـ الكقت، ككيفية االستذكار كالدافعية الدراسية، كقمؽ  بذلؾكالعكامؿ المرتبطة
االختبار، كاالتجاه نحك المكاد الدراسية، كالعالقة باألساتذة، كالظركؼ األسرية، كالفرقة 

الدراسية، كالتخصص، كالجنس، إال أنو يالحظ مف خالؿ استقراء التراث أف نتائج 
 الميارات الدراسية ، خاصة فيما يتعمؽ بعالقة  مع بعضياالدراسات لـ تكف متسقة

  العفناف،؛2007؛ زياف ،2001 أديبي،؛ 1989 فطيـ،)بالجنس كالتخصص الدراسي 
؛ كلذا فإف التحقؽ مف ذلؾ في جامعة (2013 العبيدم،ىػ ؛ 1431 النصار،؛ 2006

. ناشئة يعد أكلكية ميمة 
كباإلضافة لما سبؽ، فإف التعمـ يعد ظاىرة سمككية مركبة تتأثر بعدد مف 

المتغيرات الشخصية، لذا يبذؿ العمماء كالباحثكف في ميداف التربية كعمـ النفس جيكدان 
لدراسة كاستقصاء مختمؼ العكامؿ التي تمارس تأثيران متباينان في تعمـ المتعمـ؛ كالسيما 

كأف ظاىرة التعمـ محاطة بمدل كبير مف الفركؽ الفردية شأف غيرىا مف الظكاىر 
؛ كحيث أف مفيـك جكدة الحياة (2005الميدم ابراىيـ كمحمد صالح، )السمككية األخرل

 الطالب لمطالب الجامعي يعد أحد المفاىيـ الحديثة كالميمة كالذم يعبر عف مدل تكيؼ
؛ لذا (2006، ابراىيـ كصديؽ)كشعكره بالرضا كاالرتياح عف نكعية الحياة الجامعية 

فإف الباحث يرل أىمية معرفة العالقة بيف الميارات الدراسية كجكدة الحياة الجامعية؛ 
حاكلت استقصاء -  حسب اطالع الباحث–كالسيما كأنو ال تكجد دراسات سابقة 

. كمعرفة العالقة بينيما
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الحظ في اآلكنة األخيرة االىتماـ الكاضح بمفيـك الجكدة بشكؿ عاـ، كجكدة كم
الحياة بشكؿ خاص، كىذا االىتماـ يعكس أىمية ىذا المفيـك كتأثيره عمى مختمؼ 

الجكانب التعميمية، كالنفسية، كاالجتماعية لمفرد، فشعكر الفرد بالرضا عف حياتو ينعكس 
عمى عممو، كيتجمى ذلؾ في معدؿ إنتاجيتو ككفاءتو، باإلضافة إلى إشباع حاجاتو 

لمتقدير كاالحتراـ، كتحقيؽ الذات كبالتالي الشعكر بالسعادة، كما أف إدراؾ الفرد لجكدة 
حياتو يعد مف العكامؿ المساعدة عمى تحقيؽ فعاليتو في الحياة كاستغالؿ إمكاناتو 
كطاقتو كتحمؿ طمكحو بارتفاع مستكل دافعيتو في الحياة كالشعكر بالسعادة كالرضا 

 (.2008 عبدالعزيز محمد،). كالتكافؽ كالنجاح في الحياة
: كاستنادان لـ تـ عرضو، فإف مشكمة الدراسة تتحدد في االجابة عف السؤاؿ التالي

 وكل من لمميارات الدراسية ممارسة طالب جامعة المجمعة درجةما العالقة بين : 
 .الجنس والتخصص ومستويات جودة الحياة لدييم ؟

:  أىداف الدراسة
:  ما يميتيدؼ الدراسة إلى

 .ميارات الدراسية ممارسة طالب جامعة المجمعة لؿالتعرؼ عمى مدل -1
 كفقان الختالؼ الميارات الدراسية الفركؽ اإلحصائية في ممارسة تحديد -2

 .كمستكيات جكدة الحياة الجامعية كالتفاعؿ بينيا الجنس، كالتخصص
: تكمن أىمية الدراسة من الناحية النظرية فيما يمي: أىمية الدراسة

 تنبع أىمية الدراسة مف أىمية متغيرات الدراسة، كالمتمثمة في الميارات  -1
الدراسية، ك جكدة الحياة لمطالب الجامعي؛ بكصفيا متغيرات ىامة في التأثير 

 .عمى التحصيؿ الدراسي كاألداء األكاديمي لمطالب
 في – سابقة عممية دراسة جدكما أف مما ىك جدير بالذكر أف الباحث لـ م -2

ك   العالقة بيف الميارات الدراسيةحاكلت التعرؼ عمى طبيعة- حدكد اطالعو
 . ؛ كىذا يجعؿ لمدراسة السبؽ في ىذا المجاؿ لمطالب الجامعيجكدة الحياة
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مف المفاىيـ ىذا المفيـك يعد  تتناكؿ الدراسة مفيـك جكدة الحياة، حيث  -3
الحديثة التي نالت اىتماـ الكثير مف الباحثيف في العديد مف المجاالت 
المختمفة، كقد جذب ىذا المفيكـ اىتماـ العديد مف الباحثيف في العقديف 

األخيريف، خاصة في مجاالت الصحة، كاإلعاقات، كالخدمات االجتماعية، 
كالطب، كالتربية، كالذم يعبر عف الدرجة التي يستمتع بيا الفرد باإلمكانات 
المتاحة في حياتو، كىذه اإلمكانات ىي نتيجة الفرص كالحدكد، كالتي تعكس 

التفاعؿ بيف الفرد كعكامؿ بيئتو، ليصبح مف أىـ المكضكعات في العقكد 
 (. 2009 مصطفى،)األخيرة 

 تنبع أىمية الدراسة أيضان مف أىمية المرحمة الجامعية، كالتي يعتبر فييا  -4
االعتماد عمى النفس مف أىـ أىدافيا؛ كىذا يمقي عمى عاتؽ الطالب ضركرة 

 .تعمـ الميارات الدراسية التي تحقؽ ليـ أىدافيـ الدراسية
: ما يمي فيمكف أف تفيد في أما من ناحية األىمية التطبيقية لمدراسة

إف تحديد مكقع الطالب اقترابان أك بعدان مف ممارستيـ الميارات الدراسية، يسيـ  -1
في تكضيح جانب ميـ مف السمكؾ الدراسي لمطالب، كىذا بدكره قد يفيد 

المعنييف بشؤكف الطالب أثناء تدريبيـ مف خالؿ كضع الدكرات التدريبية كفؽ 
 .احتياجاتيـ الفعمية

إف معرفة مدل ممارسة طالب جامعة المجمعة لمميارات الدراسية يسيـ في  -2
 مف تحسيفلؿ:  كالنفسية في الجامعة منيا اإلرشادية األكاديميةتكجيو البرامج

ة، كىذا ما تطمح الدراسة  الفعاؿلمميارات الدراسية  الطالبمستكيات امتالؾ
 .إلى تقديمو

 كفؽ مستكيات ميارات الدراسية كما أف تحديد مدل ممارسة طالب الجامعة لؿ -3
 جكدة حياتيـ سكؼ يساعد في تحسينو كتجكيده مف خالؿ التركيز عمى

 . الحياة، إذا كاف ىناؾ عالقة بينيا كبيف الميارات الدراسية أبعاد جكدةمراعاة
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 في - الذم أعده الباحث –ميارات الدراسيةكما يمكف استخداـ مقياس اؿ -4
بحكث مستقبمية، حيث حاكؿ الباحث االستفادة مف الكـ المعرفي كالعممي في 

  مقياس، كعمى أثر ذلؾ تـ بناءا مف أجؿ تحديدهالميارات الدراسيةمجاؿ 
 .يتمتع بخصائص سيككمترية مناسبة

: مصطمحات الدراسة
 :ميارات الدراسيةال -1

 كاألساليب لمكسائؿ الفعاؿ االستخداـ " بأنيا( 12.ص ىػ،1431)النصار  كيعرفيا
 كأقؿ كقت، أقصر في كاقتدار، بنجاح كالدراسية العممية الميمات إنجاز عمى المينية
  ".جيد

 مف مجمكعة " بأنيا( 426. ص ،2014 )كالدقميرم كرامز كيعرفيا حافظ
 بيدؼ كالتعمـ الدراسة مكاقؼ في الطالب يتبناىا التي السمككية كالممارسات األنماط
 في أك الدراسي السمكؾ كميارات الفصؿ داخؿ سكاء التعميمية الميمات كتحصيؿ إنجاز
 لالمتحاف االستعداد كميارات التأخير، تجنب كميارات المنزلي، التعمـ كميارات المنزؿ

 كيتبنى الباحث ىذا التعريؼ نظران لشمكليتو كلتطابقو مع رؤية الباحث " .معو كالتعامؿ
 .عف الميارات الدراسية

حصؿ عمييا  التي مالدرجة ا إجرائيا بأنوميارات الدراسيةيعرؼ الباحث اؿك
تحصيؿ العمـ كالمعرفة كاتقاف ؿالطالب مف جراء قيامو بمجمكعة مف السمككيات الدراسية 

ميارات  عف طريؽ اإلجابة عمى مقياس اؿا يتـ الكشؼ عنوتي، كاؿكاكتساب الخبرات
.  في ىذه الدراسةإعداده الذم تـ الدراسية
 كيقصد بو المجاؿ العممي الذم يدرس فيو الطالب كلو مستكياف، :التخصص -2

نظرم كيتمثؿ في عينة الطالب المنتظميف في الكميات اإلدارية : ىما
كاإلنسانية، كالمستكل الثاني، عممي كيتمثؿ في عينة الطالب المنتظميف في 

 .الكميات العممية اليندسية كالطبية
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   :جودة حياة الجامعية -3
جكدة الحياة بأنيا حالة شعكرية تجعؿ الفرد ( 40.، ص2006)يعرؼ العادلي

كاالستمتاع بالظركؼ  (الفطرية كالمكتسبة)يرل نفسو قادرة عمى إشباع حاجاتو المختمفة 
 .المحيطة بو
مدل شعكر الفرد بالرضا "بأنيا   :(65.، ص2010)ىا منسي ككاظـ يعرؼك

كالسعادة كقدرتو عمى إشباع حاجاتو مف خالؿ نكعية البيئة التي يعيش  فييا ، 
كالخدمات التي تقدـ لو في المجاالت الصحية كاالجتماعية كالتعميمية كالنفسية ، مع 

". حسف إدارتو لمكقت كاالستفادة منو
مجمكعة تقييمات الطالب لجكانب : كيعرؼ الباحث جكدة الحياة الجامعية بأنيا

حياتو المختمفة، كالتي تتضمف إدراكو لصحتو العامة، كرضاه عف حياتو كعالقاتو 
األسرية كاالجتماعية، كنجاحو األكاديمي، كشعكره بالسعادة أثناء ممارساتو الدينية، 

كاستمتاعو بشغؿ أكقات فراغو مف خالؿ المنظكمة الثقافية كالقيمية التي يعيش فييا بما 
 .يتسؽ مع أىدافو لمكصكؿ إلى الكفاءة المطمكبة في حياتو

كيمكف تعريؼ جكدة حياة الجامعية إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب 
مف خالؿ إجابتو عمى فقرات مقياس جكدة حياة الطالب الجامعية الذم تـ استخدامو في 

. ىذه الدراسة
: تتحدد بما يمي: حدود الدراسة 

 الميارات الدراسية  المستخدمة في ىذه تتحدد الدراسة في ضكء: الحدكد المكضكعية
أبعاد جكدة الحياة لمطالب الجامعي كالتي تـ قياسيا في الدراسة ب الدراسة، ككذلؾ

 .باستخداـ مقياس جكدة حياة الطالب الجامعية، مف إعداد الباحث
. جامعة المجمعة بالمممكة العربية السعكدية: الحدكد المكانية
. ق1435/1436الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي : الحدكد الزمانية 

كما تتحدد الدراسة بعينة مف الطالب كالطالبات المتكقع تخرجيـ كالمنتظميف في جامعة 
. المجمعة
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:  النظري والدراسات السابقة اإلطار
 : الدراسية الميارات: أووً 
 يساعد الذم الفعاؿ الدراسي بالسمكؾ الماضي القرف مطمع منذ التربكيكف اىتـ لقد
 تقديـ تحاكؿ التي الدراسات مف العديد ظيرت كقد الدراسة، في النجاح عمى المتعمـ
 يقصد مختمفة مسميات تحت جاءت الدراسات تمؾ كلكف. السميمة الدراسة بكيفية كصؼ

: كمنيا المسميات تمؾ مف عدد إلى( 2002 )رزؽ كيشير ميارات االستذكار، بيا
 عادات: اسـ تحت دراستيا تـ كما الدراسة، كاستراتيجيات الدراسية، كاالتجاىات العادات

 تسميتيا تـ كما كاالستذكار، التعمـ استراتيجيات: اسـ تحت جاءت كما االستذكار،
 الصدد، ىذا كفي. االستذكار كطرؽ اتجاىات ككذلؾ االستذكار، كاتجاىات بعادات
 السمكؾ تناكلت التي الدراسات في النظر يستكقؼ مما أنو( 1997 )القرشي يذكر

 عادات المصطمحات ىذه بيف كمف كتباينيا، المستخدمة المصطمحات تنكع الدراسي
 الدراسة كميارات ،study attitudes الدراسة كاتجاىات ،study habits الدراسة

study skills، الدراسة كاستراتيجيات  . 
 المعمكمات تدفؽ ك االنترنت كثكرة التقني كالتطكر  المعرفي االنفجار ظؿ كفي
 االىتماـ خاص بشكؿ كالجامعيكف عمكمنا الطالب عمى بات كالمكتشفات؛ كالمعارؼ

 المتدفؽ، المعرفي الكـ ذلؾ مف االستفادة عمى تساعدىـ التي الدراسية الميارات بإتقاف
 .  أفضؿ بشكؿ منو كاالستفادة تكظيفو كمحاكلة

 الميارات بيف االيجابية العالقة حكؿ المختمفة الدراسات إليو تكصمت لما كنظران 
 فقد الدراسة؛ نحك االيجابية كاتجاىاتيـ الدراسي، كتحصيميـ الطالب، كتفكؽ ك الدراسية

 الميارات  عمى طالبيـ بتدريب لالىتماـ  األجنبية الجامعات مختمؼ ذلؾ دفع
 التعميمية العمؿ كرش كاقامة األدلة، تأليؼ ك البرامج، تصميـ ذلؾ عمى كزاد الدراسية،
(. ىػ1431 النصار،) الجامعي الطالب يحتاجيا التي الدراسية لمميارات
 القراءة مف تمكنو لميارات امتالكو مدل عمى أكاديميان  الطالب نجاح يعتمد ك
 Study الدراسية لمميارات الفعاؿ استخدامو خالؿ مف ذلؾ ،كيتـ لمقرراتو الفاعمة
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Skills ، أكضح كقد المختمفة، قراءاتو في كمعالجتيا المعمكمات تقييـ في تساعده التي 
 الدراسية، الميارات استخداـ أىمية يدرككف كالمعمميف الطمبة أف كاندرسكف ارمبرستر
 كطرح األفكار، كمعالجة الكقت، كتنظيـ كالتمخيص، المالحظات، أخذ في كالمتمثمة
 ( .1999 مقدادم، )الميارات ىذه مف كسكاىا االستيعاب، تسيؿ التي األسئمة

إف حرص التربكييف عمى تكظيؼ الطالب لمميارات الدراسية، يرجع إلى الفكائد 
مساعدة الطالب في  (1: ) المتعددة التي يجنكنيا مف كراء ممارستيا، كمف أىميا

تفسيرىا  (3)كتنظيميا بشكؿ يؤدم بو إلى فيميا،  (2)مكاجية صعكبة المكاد الدراسية، 
مساعدتو في التحكـ في عممية تعممو  (4)كتحميميا كاستنتاج األفكار الرئيسية فييا، 

( Thiede, Anderson, & Therriault, 2003)كضبطيا 
 :-الدراسية الميارات تعريف 

 : " بأنيا الدراسية الميارات ( Gall, et al., 1990, p.1 )كآخركف جاؿ يعرؼ
 الطالب أف بمعنى. تعميمية ميمة النجاز فعاالن، استخدامان  المالئمة األساليب استخداـ
 المشاركة مثؿ ) بنجاح تعميمية ميمة ينفذ أف يمكنو جيدة، دراسية بميارات يتمتع الذم
 يقكلو ما تشرح التي المالحظات تدكيف مثؿ ) المالئمة األساليب باستخداـ ،(الفصؿ في

". فعالة بطريقة ،(المعمـ
 المتعمـ بيا يقكـ التي السمككيات أنكاع "بأنيا( 120.ص ،1997)القرشي كيعرفيا

 في كالتدريب المراجع كقراءة المحاضرات حضكر طريؽ عف ميارة أك معرفة الكتساب
 الدرس قبؿ الطالب يبذليا التي الجيكد ليشمؿ المفيكـ كيمتد العمؿ، ككرش المختبرات

 المحاضرات كتسجيؿ كالمناقشة لمدرس كاالنتباه الجديد لمدرس كاإلعداد كبعده، كأثناءه
نجاز مراجعة مف ذلؾ بعد بو يقكـ كما التجارب إجراء أك  كاالستعداد لمكاجبات كا 

 مع كلتطابقو لشمكليتو نظران  التعريؼ ىذا الباحث كيتبنى". أدائيا كطريقة لالمتحانات
. الدراسية الميارات عف الباحث رؤية
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 كاألساليب لمكسائؿ الفعاؿ االستخداـ " بأنيا( 12.ص ىػ،1431)النصار  كيعرفيا
 كأقؿ كقت، أقصر في كاقتدار، بنجاح كالدراسية العممية الميمات إنجاز عمى المينية
". جيد

 مجمكعة "بأنيا(  Proctor, et al., 2006, p.37)كآخركف برككتر كيعرفيا
 لتدكيف مناسب كتكظيؼ كاقعية، أىداؼ كضع تشمؿ، التي األنشطة مف كاسعة

دارة الذاتي، كاالختبار االختبار، أخذ كاستراتيجيات المالحظات، ".  كالقمؽ الكقت، كا 
 األنماط مف مجمكعة " بأنيا( 426. ص ،2014 )كخركف كيعرفيا حافظ

 إنجاز بيدؼ كالتعمـ الدراسة مكاقؼ في الطالب يتبناىا التي السمككية كالممارسات
 المنزؿ في أك الدراسي السمكؾ كميارات الفصؿ داخؿ سكاء التعميمية الميمات كتحصيؿ
 لالمتحاف االستعداد كميارات التأخير، تجنب كميارات المنزلي، التعمـ كميارات
" . معو كالتعامؿ
: الدراسية لمميارات المفسرة النظريات
 : التعزيز  نظرية (1)
 فرص كيكجدكف تمييزية مثيرات يبنكف األفراد أف كيؼ التعزيز نظرية درست لقد  
 كبشكؿ ، لمفعؿ بدائؿ عدة بيف مف ما بديالن  الفرد اختيار يتطمب  فالسمكؾ ، التعزيز
 ، المستقبؿ في مناسبة أكقات إلى الفكرية المعززات تأجيؿ عمى قادر الفرد فإف مثالي
 مف بدالن  لالختبار الدراسة أجؿ مف الجمعة ليمة البيت في يمكث الذم الطالب مثؿ

 آخر عائد أجؿ مف الفكرم التعزيز تأجيؿ قبيؿ مف يعتبر كىذا ، اليكـ ذلؾ في الخركج
 يجب السمككيات مف أم الفرد يقرر التعزيز مشيد كفي( . أكبر يككف ما عادة )الحؽ
 تقييـ إلى إضافةن  يؤسسيا أف عميو التي التمييزية المثيرات يقرر كما ، ينظميا أف عميو
( . Schunk ,2005 )نفسو التعزيز إدارة ثـ ، ما بمعيار ارتبط إذا أدائو
 يحتاج الدراسية الميارات تعمـ أف المعرفييف النفس عمماء يرل :المعرفية النظرية(2)

:  ىي العمميات مف أنكاع ثالثة تكافر إلى
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 الذاكرة إلى ادخاليا ثـ المعمكمات، كفيـ االنتباه، كتتضمف : المعرفية الجكانب-1
 الذاكرة مف استرجاعيا ثـ كمف بيا، لالحتفاظ الذاكرة معينات كاستخداـ المدل، قصيرة
. المدل طكيمة
 بعمميات المتعمـ معرفة كتتضمف(: المعرفة كراء ما ) معرفية الفكؽ الجكانب-2
 الدراسية لمميمات مناسبة دراسية ميارات أك أساليب أك استراتيجيات كاختيار تعممو،

 نجاح تحقيؽ في كفعاليتيا الميارات تمؾ استخداـ في نجاحو مدل كمراقبة المختمفة،
 . التعمـ عممية مف اليدؼ
 كالفشؿ، النجاح ألسباب مناسبة عزك بعمميات القياـ كتتضمف: الدافعية-3
 ( .2014 كآخركف، حافظ )عالية نجاح تكقعات كتطكير

كليذا يعرؼ عمماء النفس المعرفي الميارات الدراسية بأنيا استراتيجيات عقمية 
(. Gagne, Briggs, and Wager,1992)يقـك بيا المتعمـ مف أجؿ الفيـ كالتبصر 

 :جودة الحياة : ثانيا
  يعتبر مصطمح جكدة الحياة أحد المصطمحات الذم تـ تناكلو في عمـك عدة،  
 النفس كعمـ كالجغرافيا، كالسياسة كاالقتصاد النفسي، كالطب كالصحة البيئة عمـ: منيا

(. 2012 جميؿ كعبدالكىاب،( كغيرىا كاإلدارة كعمـ االجتماع
، كالجيد طبقان البف "جكد"كمف الناحية المغكية، فالجكدة، أصميا الفعؿ الثالثي 

ده أم صار جيدان  دة، كجكَّو  مفيكـ كيرتبط. منظكر، نقيض الردمء، كجاد بالشيء جكَّو
 طبيعة أك طبيعة الفرد تعني  كىي Qualitas الالتينية بالكممة Quality الجكدة
 العالية الدرجة :إكسفكرد قامكس حسب الجكدة تعني  كما.كاإلتقاف الدقة كتعني الشيء،

 الممتاز باألداء الخاصة المعايير مجمكعة مف عف عبارة فالجكدة القيمة، أك النكعية مف
خبراتيـ  خالؿ األفراد يتعممكف مف ىذا إلى أف كيشير الجداؿ، أك المناقشة تقبؿ ال كالتي
 مف مجمكعة استخداـ طريؽ عف المنخفضة كالجكدة العالية الجكدة بيف يميزكا أف في

(. 2014مشرم، ) الجكدة مف النكعيف بيف تميز المعايير التي
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 جكدة الحياة، (Stewart-Brown,2000, p.35) كيعّرؼ ستيكارت براكف 
حالة داخمية تشير إلى تمتع الشخص بتكازف المشاعر، كتمتعو بالحيكية كاإلقباؿ "بأنيا 

عمى الحياة البييجة، كالشعكر بالسعادة كالثقة بالنفس، كاالىتماـ باآلخريف، كالكضكح مع 
. "النفس كمع اآلخريف

شعكر الفرد بالرضا كالسعادة " بأنيا ( 65.، ص2010 )كيعرفيا منسي ككاظـ
كقدرتو عمى إشباع حاجاتو مف خالؿ ثراء البيئة، كرقي الخدمات التي تقّدـ لو في 

المجاالت الصحية، كاالجتماعية، كالتعميمية، كالنفسية، مع حسف إدارتو لمكقت 
. "كاالستفادة منو

حالة إيجابية " جكدة الحياة بأّنيا ( 45.، ص2012 )بينما يعّرؼ الفرا كالنكاجحة
يشعر خالليا الفرد بالصفاء، كاليدكء، كالطمأنينة، كالبيجة، كاالرتياح كالرضا، كحسف 
الحالة الصحية، كالنفسية، كتقبؿ كفيـ الذات كما ىي، كالتكافؽ كالتفاعؿ األكاديمي 

 ".كاالجتماعي
 أف مفيـك جكدة الحياة يرتبط بصكرة كثيقة بمفيكميف (2006 )كيرل األنصارم

كذلؾ يرتبط مفيـك جكدة الحياة بمفاىيـ . Well-being، كالتنعـ Welfareالرفاه : ىما
  Progress، كالتقدـ (تكسيع لرفاه اإلنساف) Developmentالتطكر : أخرل، مثؿ

، كالتحسف (الترقي في حاؿ اإلنساف في الحياة نتيجة لمتطكر المعرفي كالعممي)
Betterment شباع الحاجات الشعكر بالرضا كاالرتياح، ) Satisfaction needs كا 

أم فقر الداخؿ، أك ) Poverty، فضالن عف الفقر (كاألمف عند اشباع الحاجات كالدكافع
الالمساكاة االقتصادية، كفقر التنمية اإلنسانية الذم يحد مف قدرات اإلنساف كالبمداف 

. عمى االستخداـ األفضؿ لمكاردىـ اإلنسانية كالمادية عمى حد سكاء
كفي معظـ الدراسات التي تتناكؿ جكدة الحياة يتـ التأكيد عمى أف ىذا المفيـك 

متعدد األبعاد كيتأثر  (1): يشتمؿ عمى أربعة مبادئ أساسية، تتحدد في أنو بناء
يحمؿ نفس القدر مف المككنات عند جميع  (2)بالعكامؿ البيئية كالشخصية كتفاعالتيا؛ 

يعزز حرية  (4)يحتكم عمى كؿ مف المككنات الذاتية كالمكضكعية؛ كأخيران  (3)الناس؛ 
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كتضـ المبادئ األربعة السابقة . اإلرادة، كالمكارد، كاليدؼ في الحياة، كالشعكر باالنتماء
أكالن، إف جكدة الحياة مكجكدة في شكميف . خمس خصائص أساسية لجكدة الحياة

الخصائص المكضكعية التي يمكف مالحظتيا كقياسيا ضمف  (1): مختمفيف تمامان، ىما
مجاؿ ذاتي  (2)المجاؿ العاـ مف خالؿ مؤشرات معينة مثؿ تكافر الممتمكات المادية؛ ك

يكجد فقط في الكعي الخاص لكؿ فرد كيتـ التحقؽ منو فقط مف خالؿ الردكد المتكررة 
في المقاـ "التي يقدميا الشخص المعني؛ ثانيان، إف نكعية الحياة ال يجب أف يتـ تعريفيا 

مف حيث مككنيا المكضكعي أك الذاتي، ألف كالىما مؤشرات مناسبة لجكدة " األكؿ
كعالكة عمى ذلؾ، بسبب كجكد عالقة ضعيفة بينيما، فإف كال منيما يجب . الحياة

قياسو في أم دراسة عالمية لجكدة الحياة؛ ثالثان، إف المككنات األساسية لجكدة الحياة 
كبالطبع سيككف ىناؾ تبايف كبير في المدل . مكجكدة بنفس القدر بالنسبة لجميع الناس

الذم تظير فيو ىذه المككنات بسبب الفركؽ الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كلكف 
الفكرة األساسية ىي في أنو تكجد مجمكعة محددة مف المبنات األساسية كالجكىرية 

كيحمؿ ىذا الفيـ آثاران كبيرة،  .لجكدة الحياة كالتي يمكف اعتبارىا مشتركة لدينا جميعان 
حيث يقترح إمكانية بناء أدكات لجكدة الحياة يمكف تكظيفيا بصكرة صحيحة مع أم 
مجمكعة مف الناس بغض النظر عف ثقافتيـ أك كضعيـ االجتماعي كاالقتصادم؛  

كالسبب الرئيسي في ذلؾ . رابعان، ال ينبغي تعريؼ جكدة الحياة مف حيث االحتياجات
إف . ىك أف المستكيات المنخفضة مف االحتياجات ليس لدييا أم عالقة بجكدة الحياة

ذا تـ استخداميا لتعريؼ جكدة الحياة فإننا قد  االحتياجات ىي مؤشرات عمى النقص كا 
خامسان، ينبغي أف ال ُتعرَّوؼ جكدة  نقع في خطأ قياسي ككنيا ال تعبر عف جكدة الحياة؛

أكالن، أف الفرص المقدمة . كىناؾ سبباف عمى األقؿ لذلؾ". الفرص"الحياة مف خالؿ 
قد ال ُيرل بإيجابية مف قبؿ  (عمى سبيؿ المثاؿ، زيادة الكظائؼ)بشكؿ مكضكعي 

ثانيان، أف تجربة الفرصة لتعزيز جكدة الحياة ىي عمى األرجح متغير سببي . الشخص
 . (Cummins, 2005)كليست متغيران داالن أك مؤشران لجكدة الحياة 
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 إلى أنو يمكف فيـ جكدة الحياة مف خالؿ أطركحات عمـ ( 2014)كيشير مشرم
الحياة، حيث يمكف  جكدة مفيكـ النفس اإليجابي، حيث إف بؤرة تركيز ىذا العمـ ىك

 في تتمثؿ كالتي لبحكثو األساسية المجاالت عند التكقؼ مف خالؿ مالحظة ذلؾ
: التالية الثالثة البحثية المجاالت

 البحكث ىذه كتيتـ :السارة أو الممتعة أو المبيجة الحياة :مجاؿ في بحكث -1
يصمكف  ككيؼ اإلنسانية، كالمشاعر االنفعاالت البشر مع يتعامؿ كيؼ بدراسة

 الحياة في كتكظيفيا اإليجابية كتفعمييا كاالنفعاالت إلى االستمتاع إلى المشاعر
الترفيو  االىتمامات، اليكايات، االجتماعية، العالقات مثؿ،)اليكمية  اإلنسانية

 .)الذات عف كالتركيح االستمتاع أك
 :اوندماج حياة أك الخيرة أو الحسنة أو الطيبة الحياة: مجاؿ في بحكث  -2

 المفيدة بدراسة التأثيرات باالىتماـ مف البحكث النكعية ىذه مثؿ كتيتـ
 عندما بيا الفرد يشعر التي االستغراؽ، أك بالتدفؽ يعرؼ كلما لالنغماس،

 يجد عندما يخبرىا لديو، المفضمة كاألنشطة العمؿ في مثالية بصكرة يندمج
مكانياتو بيف االتساؽ التطابؽ أك مف نكعان  . يؤدييا التي كالميمة قدراتو كا 

 التي المياـ إنياء أك أك تحقيؽ إنجاز عمى قدرتو في بالثقة يشعر كبالتالي،
 .كالتمكف االقتدار مف كبمستكل راؽ كفعالية بنجاح يكاجييا

: اونتماء إلى اآلخرين حياة أك المعنى ذات اليادفة الحياة :مجاؿ في بحكث  -3
األفراد إلى  يتكصؿ كيؼ:التالي السؤاؿ المجاؿ اإلجابة عف ىذا كيحاكؿ

 يتجاكز الفرد مما يجعؿ كباالنتماء؟ الحياة، بجكدة اإليجابي اإلحساس
كاإلسياـ  تدفعو إلى االنضماـ قيمة، ذات الضيقة إلى أىداؼ الذاتية اىتماماتو

 الطبيعة، :مثؿ( الذات؟ مف دكامان  كأكثر كأسمى أكسع نشاطات، كخبرات في
. (االجتماعية، المؤسسات الجماعات

الدراسات السابقة  
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تنتمي الميارات الدراسية لمسموك الدراسي الذي يقوم بو الطالب لتحصيل 
المعرفة، و نظرًا لتعدد الدراسات والمسميات، فقد رأي الباحث تصنيف الدراسات في 

. ثالث فئات؛ وذلك بيدف اوستفادة منيا في مناقشة و تفسير نتائج الدراسة
السموك لى العالقة بين أنواع مختمفة من  بالتعرف عاىتمت الدراسات التي :أووً 
 وبعض المتغيرات األكاديمية والديموجرافية الدراسي
 كالتي ىدفت إلى معرفة العالقة بيف ( 1989 )دراسة فطيـ كمف تمؾ الدراسات،  

عادات االستذكار كالتحصيؿ الدراسي األكاديمي لدل طمبة كطالبات كمية البحريف 
 دالة بيف الدرجات عمى أبعاد ارتباطيوالجامعية؛ أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة 

مقياس عادات االستذكار كاالتجاىات نحك الدراسة كالمعدالت التراكمية لمطالب 
كالطالبات، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف لصالح اإلناث في 

 .المعدالت التراكمية كدرجات مقياس عادات االستذكار
 كالتي حاكلت تحديد أىـ (Yuksel,2006)كمف الدراسات أيضان دراسة يككسيؿ 

األسباب التي تجعؿ الطالب يقاكمكف استخداـ العادات الدراسية الجيدة التي يتعممكنيا 
مف المناىج الدراسية الخاصة، ككجد الباحث أف الطالب يقاكمكف تمؾ العادات ألنيـ ال 
يرغبكف في تغير عاداتيـ الدراسية أك أنيـ ال يستطيعكف أف يغيركا ميارتيـ الدراسية أك 
أنيـ يعتقدكف بعدـ فائدة الميارات الجديدة، كاستقى ىذه المعمكمات مف تطبيؽ أدكاتو 

 مف الطالب الذيف يتمقكف إرشادان في ميارات ( طالبان كطالبة41)عمى عينة مككنة مف 
الدراسة ضمف البرامج اإلرشادية التي تقدميا جامعة اليكداج، إحدل الجامعات في غرب 

 .تركيا
إلى التعرؼ عمى العادات الدراسية لدل طالب  (2006)كىدفت دراسة العفناف 

مدارس المرحمة الثانكية العامة الحككمية في مدينة الرياض، كعالقتيا بالتحصيؿ، 
كتككنت عينة الدراسة مف طالب صفكؼ المرحمة الثانكية العامة الحككمية في مدارس 

 – 1423 في الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ (طالبان 613)مدينة الرياض، كعددىـ 
: ، ككاف مف نتائج الدراسة ما يمي(العادات الدراسية)ىػ، كاستخدـ الباحث استبانة 1424
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األكؿ كالثاني الثانكم في العادات : كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب الصفيف
الدراسية لصالح الصؼ األكؿ، كما كجدت فركقان ذات داللة إحصائية بيف طالب 

الثاني كالثالث الثانكم في العادات الدراسية لصالح الصؼ الثالث، كأيضان : الصفيف
كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في العادات الدراسية لصالح الطالب ذكم 

، بينما أظيرت الدراسة أف ىناؾ تقاربان في (جيد– جيد جدا – ممتاز )التقديرات العميا 
في العادات الدراسية، كما  (راسب كمقبكؿ)المستكل بيف الطالب الحاصميف عمى تقدير 

كجدت الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية بيف طالب التخصص الشرعي كطالب 
 .التخصص العممي في العادات الدراسية التي يمارسكنيا في البيئة التربكية كالتعميمية

بدراسة بعنكاف العادات الدراسية لطمبة الجامعة كعالقتيا  (2007)كقامت زياف 
، ( طالب كطالبة100)بالتحصيؿ كالتخصص األكاديمي، كبمغت عينة الدراسة 

كاستخدمت الباحثة قائمة العادات الدراسية لجمبرت رف، تعريب محمد حسف المرسي 
، كاستمارة العامؿ االجتماعي مف إعداد يسرية صادؽ، كزكريا الشربيني، ككاف (1987)

 تختمؼ في عددىا ، العادات الدراسية لطمبة الجامعةفيكجكد فركؽ : مف نتائج الدراسة
كنكعيتيا مف كجية نظر طالب الجامعة، كما كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ بيف 

طالب التخصصات العممية كطالب التخصصات النظرية لصالح طالب التخصصات 
العممية، ككذلؾ كشفت عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي المستكل 

االجتماعي كمتكسطي المستكل االجتماعي في العادات الدراسية، كفركؽ بيف متكسطي 
 .المستكل االجتماعي كمنخفضي المستكل االجتماعي في العادات الدراسية

 Ozsoy, Memis and) كما ىدفت دراسة أكزسكم كميمس كتايمكر 
Temur, 2009) ،معرفة العالقة بيف مستكيات ما كراء المعرفة، كالعادات الدراسية 

 مف طالب الصؼ ( طالبان 221)كاالتجاىات الدراسية، كتككنت عينة الدراسية مف 
 مف الذككر، كينحدركف مف ست 96 مف اإلناث، ك125الخامس االبتدائي، منيـ 

مدارس ابتدائية في تركيا، كتكصمت الدراسة إلى أنو تكجد عالقة إيجابية متكسطة بيف 
ما كراء المعرفة المعرفية، كالميارات كالعادات الدراسية كاالتجاىات الدراسية، باإلضافة 
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إلى ذلؾ أظيرت نتائج الدراسة إلى أنو ال تكجد عالقة دالة إحصائيان بيف ما كراء 
المعرفة كالعادات الدراسية، ككذلؾ االتجاىات الدراسية لمجمكعة الطالب الحاصميف 

عمى تقديرات منخفضة أك متكسطة، بينما تكجد عالقة قكية لمجمكعة الطالب 
 .الحاصميف عمى تقديرات عالية
ستراتيجيات التعمـ اإلى تعرؼ مستكل امتالؾ  (2009)كىدفت دراسة المصرم 

لدل طمبة كمية العمكـ التربكية، فضالن عف معرفة الفركؽ في مستكل ىذه اإلستراتيجيات 
كفقان لمتغيرم الجنس كمستكل التحصيؿ، كمعرفة العالقة بيف مستكل امتالؾ 

طالبان  85)بمغ حجـ العينة . ستراتيجيات التعمـ كمستكل التحصيؿ األكاديمي لدييـا
ستراتيجيات التعمـ التي أعدىا في األصؿ آربكر ا، طبقت عمييـ استبانة (كطالبة

((Arbor,1989 كتأكد الباحث مف صدقيا (1996) كالمعربة مف قبؿ باعباد كمرعي ،
كثباتيا، كأشارت النتائج إلى مستكل متكسط إلستراتيجيات التعمـ، كأف ىناؾ فركقان ذات 

عاٍؿ، )ستراتيجيات التعمـ كفقان لمستكل التحصيؿ اداللة إحصائية في مستكل امتالؾ 
ستراتيجيات الدافعية لمتعمـ، كلصالح مستكل التحصيؿ العالي، كلـ اعمى بعد  (متدفٍ 

تظير النتائج فركقان بيف الجنسيف في مستكل ىذه اإلستراتيجيات، كبينت النتائج كجكد 
ستراتيجيات الدافعية لمتعمـ اعالقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف بعد 

 .كالتحصيؿ األكاديمي، في حيف لـ تكف العالقة عمى األبعاد األخرل دالة إحصائيان 
 إلى قياس ما (Broni and Hogrey, 2010) كىدفت دراسة بركني كىكجرم 
تنبأ باألداء األكاديمي لمطالب في مدرسة ثانكية تإذا كاف يمكف لعادات االستذكار أف 

 مف مدرستيف، كتـ استخداـ ( طالبة112)لمبنات في غانا، كتككنت عينة الدراسة مف 
استبياف عادات االستذكار لجمع البيانات، كتـ مالحظة أف اثنيف فقط مف عادات 
االستذكار العشرة التي تـ استخداميا لقياس العالقة باألداء األكاديمي كىي الميمة 

كالتصحيح قد ظيرت عمى أنيا ذات ارتباط إيجابي كداؿ باألداء األكاديمي، كأيضان فإف 
. الميمة قد ظيرت كمنبئ كحيد باألداء األكاديمي
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بعنكاف التحصيؿ الدراسي كعالقتو بالعادات  (2012)ككانت دراسة الفتمي 
الدراسية كدافع اإلنجاز في المكاد االجتماعية لدل طمبة المرحمة الثانكية، كبمغت عينة 

 مف مرحمة الدراسة اإلعدادية، ككاف مف بيف نتائج الدراسة ( طالبان كطالبة150)الدراسة 
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في العادات الدراسية تعزل لمتغير الجنس أك الصؼ 

 .الدراسي
: الدراسات التي تتعمق بالميارات الدراسية وعالقتيا ببعض المتغيرات: ثانياً 

كالتي ىدفت لقياس مدل تمكف طالب كمية التربية  (1999)ففي دراسة مقدادم
بجامعة اليرمكؾ مف الميارات الدراسية، طبؽ أدكات الدراسة عمى عينة مككنة مف 

طالب كطالبة، كخرجت الدراسة بأف الطالب لـ يككنكا متقنيف لمميارات  (160)
الدراسية، كما لـ تظير فركؽ في استخداـ الميارات الدراسية تعزل لمتخصص، فيما 

. عدا ميارة التمخيص
إلى معرفة أبعاد ميارات الدراسة  (2005)ىدفت دراسة إبراىيـ كصالح  ك

السائدة لدل عينة مف طالب الجامعة، كمعرفة طبيعة العالقة االرتباطية بيف أبعاد 
التخصص الدراسي، : ميارات الدراسة كالتحصيؿ الدراسي لمطالب في ضكء متغيرات

كالجنس، كالمستكل الدراسي، ككذلؾ معرفة طبيعة الفركؽ اإلحصائية في أبعاد ميارات 
كاشتممت . التخصص الدراسي، كالجنس، كالمستكل الدراسي: الدراسة في ضكء متغيرات

األكلى كالرابعة، كمف :  مف الفرقتيف( طالبان كطالبة457)عينة الدراسة عمى 
التخصصات العممية كاألدبية مف طالب كمية التربية بأسكاف، كزع الباحثاف عمييما 

مقياسان لمميارات الدراسية مف إعدادىما، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة ارتباطية 
العممي كاألدبي، كالبنيف كالبنات، )دالة إحصائيان بيف درجات أفراد  المجمكعات الست 

في التحصيؿ الدراسي كدرجاتيـ في جميع أبعاد مقياس  (كالفرقة األكلى كالفرقة الرابعة
دارة الكقت في  ميارات الدراسة كىي ميارات المكقؼ التعميمي، كالدافعية لمدراسة، كا 
الدراسة، كالتخطيط لمدراسة، كاالختبار، كاالتجاىات نحك الدراسة، كمعينات الذاكرة، 

 .كالتمخيص كتدكيف الممحكظات، كالتدريب كالمراف
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التي ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة تمكف طالب  (ىػ1431)كفي دراسة النصار 
جامعة الممؾ سعكد مف الميارات الدراسية، كحاجتيـ إلييا، مف كجية نظر الطالب 
أنفسيـ، كأعضاء ىيئة التدريس في الجامعة، كالتي طبقيا عمى عينة مككنة مف 

 مف الطالب الذيف يدرسكف مقرر الثقافة اإلسالمية كمف تخصصات ( طالبان 1115)
، كقد استخدـ ( عضكان 156)إنسانية كعممية، كما بمغت عينة أعضاء ىيئة التدريس مف 

الباحث ثالث أدكات مف إعداده تكافرت فييا الخصائص السيككمترية المناسبة، ككاف 
مف بيف نتائج الدراسة، أف درجة تمكف طالب جامعة الممؾ سعكد مف الميارات 

الدراسية تتراكح ما بيف المتكسطة كالقميمة، كأف طالب الجامعة يحتاجكف إلى التدريب 
عمى عدد مف الميارات الدراسية، كما خرجت الدراسة بكجكد فركؽ دالة إحصائيان تتعمؽ 

كما أظيرت النتائج . بمتغير الكمية لصالح الطالب الذيف يدرسكف في كميات عممية
كجكد فركؽ دالة إحصائيان تتعمؽ بالمستكل الدراسي لصالح الطالب الذيف يدرسكف في 

مقارنة بالطالب الذيف يدرسكف في المستكل الثاني،كما أف  (الخامس)المستكل األعمى 
الطالب ذكم التقدير المرتفع أكثر تمكنا مف الطالب ذكم التقدير المتدني، كما أظيرت 
نتائج الدراسة أف أعضاء ىيئة التدريس يعتقدكف أف طالب الجامعة يفتقركف لمميارات 
الدراسية بدرجة تتراكح ما بيف المتكسطة كالكبيرة، كما ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف 

، (إنسانية أك عممية)أعضاء ىيئة التدريس تعكد لمتغير نكع الكمية التي يدرسكف فييا 
بينما تكجد فركؽ دالة إحصائيان بينيـ تعكد لمخبرة التدريسية لصالح الذيف تقؿ خبرتيـ 

.  سنكات10عف 
بدراسة تيدؼ إلى بناء مقياس لمميارات الدراسية  (2014)كقامت عبدالمقصكد

لممرحمة االبتدائية، كعممت الباحثة اليدؼ مف الدراسة لعدـ تكافر مقاييس لمميارات 
الدراسية يناسب المرحمة االبتدائية، كخرجت الدراسة ببناء مقياس يتمتع بخصائص 

 .سيككمترية مناسبة
التعرؼ عمى فاعمية التدريب عمى  (2014)كىدفت دراسة عبكد كجرادات

ميارات الدراسة كتقميؿ الحساسية المنتظـ في خفض قمؽ االختبار كتحسيف الفاعمية 
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الذاتية األكاديمية لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في محافظة عجمكف، كتككف عينة 
طالب كزعكا عشكائيان في ثالث مجمكعات، كأظيرت نتائج الدراسة  (45)الدراسة مف 

فاعمية التدريب عمى الميارات الدراسية كتقميؿ الحساسية المنتظـ في خفض قمؽ 
كما أف الذيف تمقكا تدريبان عمى الميارات الدراسية أفضؿ مف الذيف لـ يتمقكا . االختبار

 .تدريب، كذلؾ في تحسيف الفاعمية الذاتية األكاديمية
: الدراسات المتعمقة بجودة الحياة وعالقتيا ببعض المتغيرات األكاديمية: ثالثاً 

 الميارات الدراسيةمع أف الباحث لـ يعثر عمى دراسات تناكلت العالقة بيف 
كجكدة الحياة بشكؿ مباشر، إال أنو تكجد بعض الدراسات التي تناكلت العالقة بيف 

، كمف تمؾ الدراسة ، دراسة محمكد كالجمالي المتغيرات االكاديميةجكدة الحياة كبعض 
كالتي ىدفت الى دراسة فعالية الذات كما يدركيا طالب الجامعة مف  (2010)

المتفكقيف ، كالمتعثريف دراسيان، مف األقساـ األدبية كالعممية ، كتأثيرىا عمى جكدة الحياة 
 ، كخرجت الدراسة بعدد مف النتائج ( طالبان كطالبة202)كاشتممت العينة عمى . لدييـ

كجكد فركؽ دالة احصائيان في جكدة الحياة بيف الذككر كاالناث لصالح : كاف منيا
الذككر ، كفركقان دالة احصائيان بيف المتفكقيف كالمتعثريف دراسيان لصالح المتفكقيف، بينما 

 األدبية كاألقساـ األقساـلـ يكف ىناؾ فركؽ دالة احصائيان في جكدة الحياة بيف طمبة 
 .العممية

 التدريبية الخبرات فاعمية مدل معرفة إلى( 2013)عمي  حسف دراسة كىدفت
 التفكير أساليب تنمية في التفكير ميارات عمى قائـ تدريبي برنامج في المتضمنة
 السنة طالب مف طالب( 131)الدراسة عينة كبمغت األكاديمية، الحياة جكدة كتحسيف

 بيف احصائيان  دالة فركؽ كجكد الدراسة نتائج بيف مف ككاف. جازاف بجامعة التحضيرية
 الكمية كالدرجة األكاديمية الذات كفاءة في كالبعدم القبمي التطبيؽ درجات متكسطي
 عمى المقترح التدريبي البرنامج فاعمية إلى الدراسة كأشارت األكاديمية، الحياة لجكدة
األكاديمية  الحياة جكدة كتحسيف التفكير أساليب تنمية
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إلى الكشؼ عف العالقة بيف التمكؤ  (2013) كما ىدفت دراسة العبيدم 
األكاديمي كجكدة الحياة لدل طمبة الجامعة، فضالن عف التعرؼ عمى الفركؽ بيف الطمبة 

كالتخصص  (إناث- الذككر)في التمكؤ األكاديمي كجكدة الحياة كفقان لمتغيرم النكع 
، كتـ تطبيؽ ( طالب كطالبة300)، كتألفت عينة الدراسة مف (إنساني-عممي)الدراسي 

، (مف إعداد الباحثة)مقياس الدراسة كىما مقياس التمكؤ األكاديمي كمقياس جكدة الحياة 
كقد أسفرت نتائج الدراسة عف أف طمبة الجامعة أظيركا مستكل مرتفعان مف التمكؤ 

األكاديمي كمستكل متدنيان مف جكدة الحياة، كعدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في 
التمكؤ األكاديمي كجكدة الحياة، كعدـ كجكد فركؽ بيف طمبة التخصص الدراسي العممي 
كطمبة التخصص الدراسي اإلنساني في التمكؤ األكاديمي كجكدة الحياة، ككجكد عالقة 

 . ارتباطية سالبة دالة إحصائيان بيف التمكؤ األكاديمي كجكدة الحياة
إلى التعرؼ عمى فعالية الذات لدل  (2013)كىدفت دراسة يعقكب النكر 

طالب كطالبات الجامعة كعالقتيا بالسعادة كالتحصيؿ األكاديمي، كتككنت عينة 
 مف الكميات العممية كاألدبية بجامعة السكداف لمعمـك ( طالبان كطالبة547)الدراسة مف 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ . كالتكنكلكجيا، كجامعة الخرطكـ، كجامعة النيميف
، كما ُطبؽ عمييـ مقياس أكسفكرد (2001)مقياس فعالية الذات مف إعداد العدؿ 
، ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد ارتباط (2003)لمسعادة، ترجمة كتعريب عبدالخالؽ 

مكجب داؿ إحصائيان بيف فعالية الذات كالسعادة، كما كشفت الدراسة عف كجكد عالقة 
. مكجبة دالة إحصائيان بيف فعالية الذات كالتحصيؿ األكاديمي

إلى التعرؼ عمى المككنات العاممية لمفيـك  (2015)كىدفت دراسة الحسيناف 
جكدة حياة الطالب الجامعية لدل طالب كطالبات جامعة المجمعة ، كالتعرؼ عمى 
مستكل جكدة حياة الطالب الجامعية ، ككذلؾ التعرؼ عمى الفركؽ في جكدة حياة 

الطالب الجامعية كأبعاده المختمفة كالتي ترجع الختالؼ الجنس ، كالتحصيؿ الدراسي ، 
 مف ( طالبان كطالبة228)كقد بمغت عينة الدراسة . كالتخصص ، كالمستكل الدراسي 

الكميات النظرية كالكميات العممية بالجامعة، ككاف مف بيف نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ 
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دالة في الدرجة الكمية لممقياس ك أبعاده المختمفة ترجع الى اختالؼ التحصيؿ 
:  التاليةاألبعادلصالح الطالب مرتفعي التحصيؿ، فيما عدل  (مرتفع/منخفض)الدراسي

. التخطيط ، الرضا عف الحياة ، جكدة الحياة الدينية ، جكدة الحياة االجتماعية
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما : تعميق عمى الدراسات السابقة

: يمي
رغـ تنكع الدراسات السابقة في أىدافيا، اال أنو يالحظ االىتماـ المستمر لقياس  -1

كىذا يعكس أىمية دراسة الميارات . الميارات الدراسية لمختمؼ المراحؿ الدراسية
الدراسية، خصكصان لطالب الجامعات الناشئة؛ حيث تستعد ىذه الجامعات إلعادة 
بناء كرسـ خططيا اإلستراتيجية، كيفترض أف تقـك بذلؾ في ضكء نتائج الدراسات 

 .العممية فيما يتعمؽ بالسمكؾ الدراسي لطالبيا
  الدراسات السابقة لمميارات الدراسية كعادات االستذكارتناكؿ عمى الرغـ مف  -2

  إال أنو ال تكجد دراسة اىتمت ببحث العالقة بيفعدد مف المتغيرات باعالقتوك
 . جكد الحياة؛ كىذا ما دفع الباحث إلجراء ىذه الدراسةالميارات الدراسية، ك

كشفت بعض الدراسات فركقان ذات داللة إحصائيان : بالنسبة لمفركؽ بيف الجنسيف -3
لصالح  (1989) كما في دراسة فطيـميارات الدراسيةبيف الذككر كاإلناث في اؿ

 فيما عدا متغيرم الرضا عف طالباتلصالح اؿ (2001)، كدراسة أديبيذككراؿ
بينما لـ تجد . المعمـ، كتقبؿ التعميـ، حيث لـ تكف فييما فركؽ ذات داللة إحصائية

(. 2012) ، كدراسة الفتمي(2009)بعض الدراسات فركقان كما في دراسة المصرم
كشفت بعض الدراسات فركقان ذات داللة : بالنسبة لمفركؽ بيف التخصصات -4

إحصائية بيف طالب التخصصات النظرية كطالب التخصصات العممية كما في 
لصالح  (ق1431)، كدراسة النصار(2007)، كدراسة زياف(2006)دراسة العفناف 

طالب التخصصات العممية، بينما لـ تجد بعض الدراسات فركقان كما في دراسة 
(. 2013)العبيدم
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عف كجكد فركؽ  (2007) كشفت دراسة زيافالميارات الدراسية ةكبالنسبة لممارس -5
بيف العادات الدراسية لطمبة الجامعة تختمؼ في عددىا كنكعيتيا مف كجية نظر 

إلى مستكل متكسط  (2009)طالب الجامعة؛ كأشارت نتائج دراسة المصرم
إلستراتيجيات التعمـ التي يمتمكيا طالب الجامعة، كأشارت دراسة 

إلى أف درجة تمكف طالب جامعة الممؾ سعكد مف الميارات  (ق1431)النصار
 .الدراسية تتراكح ما بيف المتكسطة كالقميمة

اىتمت بعض الدراسات بدراسة فعالية التدريب عمى الميارات الدراسية، مثؿ دراسة  -6
 (.2014)عبكد كجرادات

كشفت بعض نتائج الدراسات عف كجكد عالقة بيف جكدة الحياة كبعض المتغيرات  -7
 .األكاديمية، كالفعالية الذاتية، كالتمكؤ األكاديمي، كميارات التفكير

وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة فروض الدراسة عمى النحو : فروض الدراسة
: التالي

 .ميارات الدراسية يتفاكت طالب جامعة المجمعة في ممارستيـ لؿ -1
 ميارات الدراسية دالة إحصائيان بيف ممارسة اؿ مكجبةتكجد عالقة ارتباطية -2

 .كجكدة الحياة الجامعية لدل طالب جامعة المجمعة
 باختالؼ كؿ مف الميارات الدراسيةتكجد فركؽ دالة إحصائية في ممارسة  -3

، كمستكل جكدة الحياة (عممي-نظرم)، كالتخصص (إناث-ذككر)الجنس 
، كالتفاعالت بينيا لدل طالب جامعة (مرتفع-متكسط-منخفض)الجامعية 
 .، لصالح المستكل المرتفعالمجمعة

: منيج  الدراسة واإلجراءات
استخدـ الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة المنيج الكصفي عمى : منيج الدراسة

. لتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف متغيرات الدراسةإلى اأساس أف الباحث ييدؼ 
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 المتكقع  في جامعة المجمعةجميع الطالب كالطالبات: مجتمع الدراسة
 ؛ق1435/1436تخرجيـ كالمنتظميف في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 

. طالبان كطالبة (2027)كالبالغ عددىـ 
 مف الطالب كالطالبات المتكقع  بسيطة تـ اختيار عينة عشكائية:عينة الدراسة

تخرجيـ في كمية التربية ككمية العمـك الطبية التطبيقية ككمية اليندسة في جامعة 
ق، كقد 1435/1436المجمعة المنتظميف في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 

( 25-21)طالبان كطالبة تراكحت أعمارىـ بيف  (246)بمغت عينة الدراسة الكمية 
.  23.18كبمتكسط عمرم بمغ 

 
 طالباً 246= ن )خصائص أفراد العينة من طالب وطالبات جامعة المجمعة(1)جدول 

 (وطالبة
% النسبة العدد المجموعات المتغيرات 

الجنس 
% 46.7 115ذكر 
% 53.3 131أنثى 

التخصص 
% 57.7  142نظرم 
% 42.3  104عممي 

% 100 246المجموع 
 
 
 
 
 

خصائص أفراد العينة حسب توزيعيم عمى األقسام العممية  (2)جدول 
النسبة العدد القسم التخصص 
% 15 38الدراسات اإلسالمية كمية نظرية 
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% 14 35المغة العربية 
% 15 38التربية الخاصة 
% 12 31المغة اإلنجميزية 

كمية عممية 

% 10 26األجيزة الطبية 
% 9 24التمريض 

% 10 26العالج الطبيعي 
% 11 28اليندسة المدنية 

% 100 246المجموع 
 

الميارات مقياس :  استخدـ الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة مقياسيف ىما:أدوات الدراسة
، كمقياس جكدة حياة الطالب الجامعية مف إعداده، كيعرض ليما الباحث فيما الدراسية

 :يمي
: الميارات الدراسيةمقياس : أووً 

 مف إعداده، كيتككف الميارات الدراسيةاستخدـ الباحث في الدراسة مقياس 
المقياس مف جزأيف؛ عني الجزء األكؿ بالمعمكمات الشخصية لمطالب، كتشمؿ االسـ، 

أما الجزء الثاني فيتضمف قائمة . كالجنس، كالكمية، كالمعدؿ التراكمي، كالتقدير العاـ
كقد اعتمد الباحث عمى . الميارات الدراسيةتمثؿ في مجمميا ،  (فقرة 30)مككنة مف 

كفيما يمي . في التحقؽ مف صدؽ كثبات المقياس (102=ف)عينة الدراسة االستطالعية 
:- تكضيح لطريقة بنائو كاستخراج الخصائص السيككمترية لممقياس

ييدؼ ىذا المقياس إلى تحديد مدل ممارسة الطالب : اليدف من المقياس- 1
.  أثناء تعممولمميارات الدراسية

 تـ االعتماد في تحديد فقرات المقياس عمى اإلطار :تحديد فقرات المقياس- 2
بالميارات الدراسية، كخصكصان ما يتعمؽ النظرم كالدراسات كاألبحاث المنشكرة المتعمقة 

، كقد استفاد الباحث مف استعراضو لعدد مف المقاييس المرتبطة منيا بالميارات الدراسية
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 كمقياس ؛(1996) ؛ كعبدالمكجكد(1994)بمجاؿ الدراسة كمقياس أبك عالـ
 تمثؿ في مجمميا المجاؿ النظرم ،( فقرة36)، كقد خرج الباحث بتحديد (1997)القرشي

 .لمميارات الدراسية
:  الخصائص السيكومترية لممقياس-3

 قاـ الباحث بالتطبيؽ عمى عينة استطالعية تـ اختيارىا :عينة الدراسة اوستطالعية
باستخداـ الطريقة العشكائية البسيطة مف كؿ مف كميتي التربية كاليندسة، كقد بمغت 

. ؛ كذلؾ بيدؼ استخراج الخصائص السيككمترية لممقياس( طالب كطالبة102)
: صدق المقياس : 3-1

قاـ الباحث بعرض المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف مف : صدق المحكمين
مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ العمـك التربكية بكمية التربية بجامعة المجمعة، 

، كذلؾ (عضكان 24)كقسـ التربية كعمـ النفس بكمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد بكاقع 
، كمف مدل كضكح الصياغة، كقد الميارات الدراسية تمثؿ مجاؿ فقراتلمتأكد مف أف اؿ

، كبعد إجراء التعديالت مف قبؿ السادة المحكميف (فقرة 36)كاف المقياس يشتمؿ عمى 
 24 مف 21% )87,5لـ تصؿ نسبة اتفاؽ المحكميف إلى  ( فقرات6)تـ حذؼ 
عادة صياغة لفقرات أخرل ،(محكمان   30)ليصبح مجمكع فقرات المقياس  (فقرتيف) كا 
. الميارات الدراسية تمثؿ مجاؿ ،(فقرة

 قاـ الباحث بترتيب تـّ حسابو بطريقة مقارنة األطراؼ، حيث: الّصدق التمييزي
الّدرجات عمى فقرات المقياس، ككذلؾ الدرجات الكمية المحّصؿ عمييا في المقياس مف 

ـّ أخذت منيا نسبة  مف الّدرجات الكبرل، كنفس الّنسبة  (%27)األكبر إلى األصغر ث
لداللة فركؽ بيف متكّسطي عّينتيف، " ت"مف الّدرجات الّصغرل، كطبؽ بعد ذلؾ اختبار 

: فكانت الّنتيجة كما يكّضحيا الجدكؿ التالي
 الدراسية المياراتيوّضح حساب الّصدق التمييزي لمقياس  (3)جدول 

المتوسط  المجموعات الفقرات
 الحسابي

اونحراف 
 المعياري

قيمة  ن
 اختبار ت

مستوى 
 الدولة
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 32 0.368 1.84   الدنيا  .1
-13.85 

0.01 
 32 0.439 3.25   العميا

 32 0.567 2.50   الدنيا  .2
-13.96 

0.01 
 32 0.176 3.96   العميا

- 32 0.692 2.31   الدنيا  .3
11.967 

0.01 
 32 0.296 3.90   العميا

- 32 0.683 2.28   الدنيا  .4
11.384 

0.01 
 32 0.368 3.84   العميا

 32 0.368 2.84   الدنيا  .5
-17.73 

0.01 
 32 0.00 4   العميا

 32 0.490 2.21   الدنيا  .6
-14.97 

0.01 
 32 0.368 3.84   العميا

 32 0.614 2.40   الدنيا  .7
-11.85 

0.01 
 32 0.336 3.87   العميا

 32 0.490 1.78   الدنيا  .8
-13.52 

0.01 
 32 0.507 3.46   العميا

 32 0.336 1.87   الدنيا  .9
-15.40 

0.01 
 32 0.507 3.53   العميا

 32 0.653 2.65   الدنيا 10
-11.64 

0.01 
 32 0.00 4   العميا

 32 0.447 1.84   الدنيا 11
-20.52 

0.01 
 32 0.336 3.87   العميا

 32 0.592 2.31   الدنيا 12
-11.90 

0.01 
 32 0.396 3.81   العميا

 

 
 (3)تابع جدول 
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 32 0.553 2.38   الدنيا 13
-9.25 

0.01 
 32 0.498 3.59   العميا

 32 0.396 1.18   الدنيا 14
-21.08 

0.01 
 32 0.336 3.12   العميا

 32 0.715 2.43   الدنيا 15
-12.35 

0.01 
 32 0.00 4   العميا

 32 0.545 2.65   الدنيا 16
-13.93 

0.01 
 32 0.00 4   العميا

 32 0.508 2   الدنيا 17
-11.36 

0.01 
 32 0.504 3.43   العميا

 32 0.715 2.43   الدنيا 18
-12.35 

0.01 
 32 0.00 4   العميا

 32 0.761 2.46   الدنيا 19
-11.37 

0.01 
 32 0.00 4   العميا

 32 4.918 1.87   الدنيا 20
-13.55 

0.01 
 32 0.504 3.56   العميا

 32 0.567 2.25   الدنيا 21
-9.05 

0.01 
 32 0.507 3.46   العميا

 32 0.447 2.15   الدنيا 22
-11.22 

0.01 
 32 0.508 3.5   العميا

 32 0.592 2.18   الدنيا 23
-11.98 

0.01 
 32 0.439 3.75   العميا

 
 
 

 (3)تابع جدول
 0.01 14.40- 32 0.564 2.56   الدنيا 24 
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   العميا
 

4 0.00 32 

 32 0.482 1.65   الدنيا 25
-17.04 

0.01 
 32 0.470 3.68   العميا

 32 0.456 1.28   الدنيا 26
-17.56 

0.01 
 32 0.439 3.25   العميا

 32 0.296 1.09   الدنيا 27
-28.93 

0.01 
 32 0.245 3.06   العميا

 32 0.507 1.46   الدنيا 28
-15.15 

0.01 
 32 0.482 3.34   العميا

 32 0.498 1.59   الدنيا 29
-14.08 

0.01 
 32 0.439 3.25   العميا

 32 0.707 2.37   الدنيا 30
-11.80 

0.01 
 32 0.245 3.93   العميا

الدرجة 
 الكمية

- 32 2.051 80.71   الدنيا
30.470 

0.01 
 32 1.367 94   العميا

 
ت لمفركؽ بيف درجات الطالب في  كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ اختبار

المجمكعات الدنيا كدرجات الطالب في المجمكعات العميا بالنسبة لفقرات المقياس، 
 كعمى أساس ىذه ؛(0.01)ككذلؾ الدرجة الكمية كانت جميعيا دالة عند مستكل داللة 

.  عمى درجة مناسبة مف الصدؽ التمييزمالميارات الدراسيةالنتيجة يمكف اعتبار مقياس 
 تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الفقرات كبيف الدرجة الكمية :معامالت اوتساق الداخمي
. تمؾ المعامالت كمستكل داللتيا (4)لممقياس، كيكضح الجدكؿ 

 الدراسية المياراتمعامل ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكمية لمقياس  (4)جدول  
 معامؿ االرتباط الفقرة معامؿ االرتباط الفقرة معامؿ االرتباط الفقرة
1.  0.41** 11.  0.21 * 21.  0.35** 
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2.  0.20** 12.  0.21* 22.  0.27** 
3.  0.35** 13.  0.21* 23.  0.20* 
4.  0.29** 14.  0.27* 24.  0.19* 
5.  0.22** 15.  0.23* 25.  0.26** 
6.  0.31** 16.  0.30** 26.  0.32** 
7.  0.22** 17.  0.31** 27.  0.21* 
8.  0.46** 18.  0.21* 28.  0.26** 
9.  0.34** 19.  0.21* 29.  0.53** 

10.  0.20 * 20.  0.23* 30.  0.31** 
 0.05تعني مستوى الدولة عند * ، و 0.01تعني مستوى الدولة ** 

 0.01كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف بعض معامالت االرتباط دالة عند مستكل داللة 
كرغـ كجكد بعض االرتباطات الضعيفة، كالتي ،0.05كبعضيا داؿ عند مستكل داللة 

قد تعكد لتعقد سمكؾ الطالب االكاديمي، كأف ممارسة أحد الميارات قد ال يعني 
بالضركرة ممارسة جميع الميارات الدراسية بنفس القدر؛ في حيف أف داللة ىذه 

.  عمى درجة مناسبة في اتساقو الداخميالميارات الدراسية مقياس يعني أف االرتباطات
 قاـ الباحث بحساب الثبات مف خالؿ استخداـ معامؿ ألفا : حساب الثبات3-2

، كىذا يعني أف المقياس عمى مستكل جيد مف حيث قيمة 0.50كركنباخ، كقد بمغ 
. الثبات
 كالذم سبؽ لمباحث إعداده في دراسة :مقياس جودة حياة الطالب الجامعية: ثانياً 
، ( أبعاد9) مكزعة عمى ،( عبارة51)، كيتككف المقياس مف (2015الحسيناف،)سابقة
 جكدة التخطيط لممستقبؿ،  كجكدة الكفاءة الذاتية، كالرضا عف الحياة، كجكدة الحياة : ىي

الدينية، ك جكدة العالقات االجتماعية، ك جكدة العالقات األسرية،  كجكدة الصحة النفسية، 
كقد تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف . كجكدة الحياة األكاديمية، كشغؿ أكقات الفراغ

طريؽ التحقؽ مف صدؽ المحكميف، كما تـ التحقؽ مف اتساقو الداخمي  عف طريؽ 
حساب االرتباط بيف فقراتو كالدرجة الكمية، ككذلؾ حساب االرتباطات بيف أبعاده 



 وعالقتو بكل من الجنس والتخصص الدراسي وجودة الحياة لمميارات الدراسيةمدى ممارسة طالب جامعة المجمعة 
 إبراىيم بن عبداهلل الحسينان.د                                                          الجامعية

                                                                                   

 

            2015الثاوً والعشرون                                                                               يىاير  :         العذد 
                      

 -46-  

كما تـ حساب ثبات . الداخمية، كقد خرج الباحث بمؤشرات مناسبة لصدؽ المقياس
كىك يشير إلى أف  (0.90)المقياس باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ، كبمغ الثبات 

. المقياس عمى درجة عالية مف الثبات
ككذلؾ تـ حساب الثبات عمى عينة الدراسة الحالية لمدرجة الكمية لمقياس جكدة 

( 5)حياة الطالب الجامعية، كأبعاده المختمفة، كىك ما يتضح في الجدكؿ 
معامالت الثبات لمقياس جودة حياة الطالب الجامعية عمى عينة الدراسة  (5)جدول

( 102=ن)اوستطالعية
الثبات عدد الفقرات األبعاد الثبات عدد الفقرات األبعاد 
 0.77 8 جكدة الحياة األسرية 0.66 6 التخطيط
الكفاءة 
 0.72 9 جكدة الحياة النفسية 0.56 4 الذاتية

الرضا عن 
 0.74 8 جكدة الحياة األكاديمية 0.76 6 الحياة

جودة الحياة 
 0.35 3 جكدة إدارة الكقت 0.47 3 الدينية

جودة الحياة 
الدرجة الكمية لجكدة الحياة  0.79 4 اوجتماعية

 الجامعية
51 0.90 

، كيرجع أف المقياس يتمتع بمعامالت ثبات مناسبة (5)كيتضح مف الجدكؿ
انخفاض قيمة معامؿ الثبات في كؿ مف جكدة الحياة الدينية، كجكدة إدارة الكقت لقمة 

، كنظران ألىمية ىذيف البعديف مف الناحية النظرية فقد رأل الباحث (فقرات3)عدد فقراتيما
 .االحتفاظ بيما

: األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحميل نتائج الدراسة 
في ضكء تساؤالت الدراسة كفركضيا قاـ الباحث بتحميؿ النتائج عف طريؽ 

كقد استخدـ الباحث  (SPSS)استخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
: عدة أساليب إحصائية لمعالجة نتائج الدراسة، ىي كما يمي
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 لمجمؿ إجابات ، كالتكرارات كالنسب المئكيةالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم -1
. أفراد عينة الدراسة

معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامالت االتساؽ الداخمي ألدكات الدراسة كلتحميؿ  -2
 .نتائج الدراسة

 .اختبار كام تربيع -3
 . لحساب الفركؽ بيف عينتيف مستقمتيفT testاختبار ت  -4
 (.3×2×2)اختبار تحميؿ التبايف الثالثي ذم التصميـ العاممي  -5
. لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسط المجمكعات" Sheffe"اختبار شيفيو  -6
. لحساب ثبات أدكات الدراسة (Alpha Cronpach)استخداـ معامؿ ألفا كركنباخ  -7

:  استعراض نتائج الدراسة ومناقشتيا
.  لمميارات الدراسية يتفاكت طالب جامعة المجمعة في ممارستيـ:الفرض األول 

 التكرارات كالنسب المئكية، كقيمة مربع كلمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدـ الباحث
 ممارسة طالب درجة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتحديد كام، ك

ان بناءن عمى صاعدم تميارات، كـ تـ ترتيب تمؾ اؿلمميارات الدراسيةجامعة المجمعة 
. (6)درجة ممارستيا، كىي مكضحة في الجدكؿ 

 
 
 
  المتوسطات الحسابية واونحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي و(6)جدول 

 ة الدراسيمياراتلمدى ممارسة طالب جامعة المجمعة لل
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أحيانان  0.766 2.98**  122.3 9 47 129 61ت التييؤ لمدراسة  6  .1
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 3.7 19.1 52.4 24.8 %واوستذكار 

تفعيل الدافعية  24  .2
والحماس لمدراسة 

** 180.2 2 20 93 131ت 
دائمان  0.677 3.43 % 53.3 37.8 8.1 0.8 

تفعيل الميل  20  .3
لمدراسة 

** 143.3 6 26 94 120ت 
 دائمان  0.763 3.33

% 48.8 38.2 10.6 2.4 

تحديد األىمية  21  .4
العممية 

** 153.6 6 26 85 129ت 
 دائمان  0.770 3.369

% 52.4 34.6 10.6 2.4 

الثقة بالنفس  29  .5
** 170.5 0 13 85 175ت 

دائمان  0.576 3.658 % 71.1 23.6 5.3 0 

6.  13 
مقاومة تشتت 
اونتباه أثناء 
المحاضرة 

** 113.3 3 41 99 103ت 
أحيانان  0.764 3.227 % 41.9 40.2 16.7 1.2 

7.  15 
مقاومة تشتت 
اونتباه أثناء 
اوستذكار 

** 149.5 5 24 118 99ت 
 2 9.8 48 40.2 % دائمان  0.716 3.264

اوستعداد  7  .8
لالختبارات 

** 130.4 12 40 133 61ت 
أحيانان  0.779 2.987 % 24.8 54.1 16.3 4.9 

تمخيص محتوى  8  .9
المادة الدراسية 

** 98.4 9 45 114 78ت 
أحيانان  0.803 3.061 % 31.7 46.3 18.3 3.7 

10.  30 
وضع الخطوط 
تحت األسطر 
الميمة 

** 326.6 4 10 52 180ت 
دائمان  0.636 3.659 % 73.2 21.1 4.1 1.6 

11.  12 
وضع رسوم 

توضيحية لممادة 
الدراسية 

** 100.1 10 37 97 102ت 
أحيانان  0.834 3.182 % 41.5 39.4 15 4.1 

تنمية طرق  19  .12
اوستذكار 

** 132.8 5 30 98 113ت 
 دائمان  0.759 3.296

% 45.9 39.8 12.2 2 

استخدام القراءة  18  .13
النموذجية 

** 154.1 2 26 118 100ت 
 دائمان  0.982 3.284

% 40.7 48 10.6 0.8 
نادران  0.879 2.395** 61.05 36 80 102 28ت مراجعة المواد  1  .14
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 14.6 32.5 41.5 11.4 %الدراسية 

تييئة مكان  23  .15
المذاكرة 

** 176.5 6 24 76 140ت 
دائمان  0.766 3.422 % 56.9 30.9 9.8 2.4 

تدوين المالحظات  27  .16
** 219.1 2 18 76 150ت 

دائمان  0.668 3.520 % 61 30.9 7.3 0.8 

تقويم العمل  10  .17
الدراسي 

** 111.8 6 38 109 93ت 
أحيانان  0.775 3.174 % 37.8 44.3 15.4 2.4 

انتقاء األصدقاء  25  .18
 المميزين عمميا

** 217.1 6 12 80 148ت 
دائمان  0.704 3.504 % 60.2 32.5 4.9 2.4 

الرضا عن  28  .19
التخصص 

** 238.5 6 16 65 159ت 
دائمان  0.726 3.532 % 64.6 26.4 6.5 2.4 

التسميع المفظي  11  .20
** 101.9 10 36 101 99ت 

أحيانان  0.826 3.174 % 40.2 41.1 14.6 4.1 

وضع األىداف  16  .21
الدراسية 

** 144.1 3 28 114 101ت 
 دائمان  0.070 3.272

% 41.1 46.3 11.4 1.2 

التحقق من  14  .22
األىداف الدراسية 

** 123.6 3 36 105 102ت 
أحيانان  0.743 3.243 % 41.5 42.7 14.6 1.2 

المشاركة  17  .23
والمناقشة الصفية 

** 118.9 5 37 91 113ت 
 دائمان  0.788 3.268

% 45.9 37 15 2 

استخدام الحاسب  26  .24
اآللي واإلنترنت 

** 218.8 2 21 71 152ت 
دائمان  0.686 3.516 % 61.8 28.9 8.5 0.8 

إجراء البحوث  9  .25
العممية 

** 85.54 12 42 91 101ت 
أحيانان  0.871 3.142 % 41.1 37 17.1 4.9 

26.  3 
قراءة الكتب 

والمراجع المرتبطة 
بالمقرر الدراسي 

** 26.19 31 61 87 67ت 
أحيانان  0.988 2.772 % 27.2 35.4 24.8 12.6 

قراءة الرسائل  2  .27
والبحوث العممية 

** 24.60 37 74 86 49ت 
 أحيانان  0.971 2.597

% 19.0 35 30.1 15 

استخدام المعاجم  4  .28
والموسوعات 

** 34 27 61 91 67ت 
أحيانان  0.961 2.804 % 27.2 37 24.8 11 
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29.  5 
جمع المعمومات 
من مصادرىا 
المختمفة 

** 58.43 21 52 104 69ت 
أحيانان  0.909 2.898 % 28 42.3 21.1 8.5 

30.  22 
توظيف المعمومات 
السابقة في التعمم 

الجديد 

** 165.3 6 19 95 126ت 
 2.4 7.7 38.6 51.2 % دائمان  0.734 3.386

أحيانان  0.290 3.21      المجموع   
( 0.01)وتعني مستوى الدولة عند ** 

لمميارات كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مدل ممارسة طالب جامعة المجمعة 
، كأعمى متكسط بمغ (2.395)كدائمان، إذ بمغ أقؿ متكسط ،  يتراكح بيف نادران الدراسية

كيظير مف الجدكؿ أف الطالب يمارسكف . (4 مف 3.21)كبمتكسط عاـ بمغ  (3.658)
 كضع الخطكط تحت األسطر الميمة بدرجة أكبر مف غيرىا كبمتكسط قدره ميارة

 الرضا عف التخصص ميارة ا، يميو(3.658)الثقة في النفس  ميارة ا، يميو(3.659)
 الحاسب استخداـ ميارة ا، يميو(3.520)تدكيف المالحظات ميارة ا، يميو(3.532)

أما . (3.504 )عمميا المميزيف األصدقاء انتقاء ميارة، ثـ (3.516 )كاإلنترنت اآللي
 مراجعة المكاد الدراسية الب، فكانت الطا يمارسوتي نادران ما  اؿالميارات الدراسية

(2.395). 
يمارسيا %  53 كبنسبة ميارات( 16)كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ 

يمارسيا الطالب أحيانان، % 67 كبنسبة ميارة،( 43)الطالب بشكؿ دائـ، كأف ىناؾ 
.  يمارسكنيا بشكؿ نادر% 4 كبنسبة الميارات الدراسية،مف  (1)كأف 

كبالعكدة أيضان لمجدكؿ السابؽ، يتضح أف جميع الميارات الدراسية التي تـ 
؛ كلـ تقؿ (%50)قياسيا في الدراسة قد تجاكز عدد الممارسيف ليا بشكؿ دائـ ، كأحيانان 

؛ كىذا يدؿ عمى أف (%50)النسبة الستجابات أفراد العينة مف حيث الممارسة عف 
.  طالب جامعة المجمعة يمارسكف الميارات الدراسية بشكؿ جيد
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كعند استخداـ اختبار مربع كام لمكشؼ عف الفركؽ في تكرار استجابات أفراد 
، كىذا (0.01)العينة لجميع الميارات الدراسية، تبيف كجكد فركؽ دالة عند مستكل داللة

. يعني كجكد تفاكت في ممارسة الميارات الدراسية بيف أفراد العينة
 بشكؿ مختمؼ  الميارات الدراسيةقد يككف السبب في ككف الطالب يمارسكفك

عمى مجتمع  (ق1431)يعكد لدرجة تمكنيـ منيا، ففي الدراسة التي قاـ بيا النصار
مماثؿ لمجتمع الدراسة الحالية حيث تـ التطبيؽ عمى عينة مف طالب جامعة الممؾ 
سعكد كشفت دراستو إلى أف درجة تمكف طالب جامعة الممؾ سعكد مف الميارات 

كما أف . الدراسية تتراكح ما بيف المتكسطة كالقميمة، كىذا ربما ينعكس عمى الممارسة
 ,Broni  and Hogrey)تتفؽ مع ما أشار إليو بركني كىكجرمنتيجة ىذه الدراسة 

،  إلى أف كثيران مف الباحثيف يؤكدكف أف الطالب يتعممكف بطرؽ مختمفة(2010
كبالمثؿ، فإنيـ يذاكركف بطرؽ مختمفة، كما أف الطالب قد يككف لدييـ أساليب مختمفة 
لمتعمـ، فالبعض منيـ يفضؿ التعمـ كاالستذكار بمفرده بينما يفضؿ آخركف أف يتعممكا 

بشكؿ جماعي، كبعضيـ يفضؿ استخداـ ميارات استذكار محددة بينما ال يفضؿ 
 .آخركف ذلؾ

قد يعكد السبب في ككف أفراد العينة يمارسكف الميارات الدراسية، لككف أف عينة ك
الدراسة ىـ مف الطالب الخريجيف، كالذيف يفترض تكامؿ المعرفة كالخبرة لدييـ؛ مما 

  الطالبيجعميـ عمى درجة عالية في ممارسة الميارات الدراسية كما أنو يفترض مف
 بشكؿ دائـ، كلكف قد تككف ىناؾ أسباب تعيؽ الميارات الدراسية  أف يمارس الجامعي

كقد يككف السبب في ممارستيـ أحيانان لمسمككيات لما قد يعتقده . الب لواممارسة الط
 أك ألنيـ يفضمكف ممارسة عاداتيـ التي تعكدكا مياراتبعضيـ مف عدـ فائدة تمؾ اؿ

 أف الطالب (Yuksel,2006)، كقد كجد يككسيؿ  سابقان في المرحمة الثانكيةعمييا
يقاكمكف الميارات الجديدة ألنيـ ال يرغبكف في تغيير عاداتيـ الدراسية أك أنيـ ال 

  .يستطيعكف أف يغيركا مياراتيـ الدراسية أك أنيـ يعتقدكف بعدـ فائدة الميارات الجديدة
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كلكف ثمت مشكمة، كشفت عنيا النتائج، خصكصان فيما يتعمؽ بعدـ قياـ الطالب 
بمراجعة المكاد الدراسية، كىذا قد يعيؽ تقدـ الطالب أكاديميان، حيث تمثؿ المراجعة 
ذا لـ يجتيد في ذلؾ، فإف  المستمرة لممكاد الدراسية العمكد الفقرم لعمؿ الطالب، كا 

جيكده تضيع سدان، كىذا ما الحظو الباحث عمى طالب الجامعة، حيث يؤخر الطالب 
ىذه ك. مراجعة المكاد الدراسية إلى نياية الفصؿ الدراسي، كعند قرب االختبارات فقط

النتيجة التي تكصؿ ليا الباحث تعكس كاقعان ُيفترض التعامؿ معو بكاقعية كتجرد، كذلؾ 
 . كاالىتماـ بيا عمى الدكاـ أثناء التعمـمياراتمف خالؿ تدعيـ ممارسة الطالب لتمؾ اؿ

. كبناء عمى ىذه النتيجة، فإنو يمكف القكؿ بأف الفرض األكؿ قد تحقؽ
الميارات  دالة إحصائيان بيف ممارسة  مكجبة تكجد عالقة ارتباطية:الفرض الثاني

.  كجكدة الحياة الجامعية لدل طالب جامعة المجمعةالدراسية
كلمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامالت 

  ككؿ مف الدرجة الكمية عمى مقياس جكدة لمميارات الدراسيةاالرتباط بيف الدرجة الكمية 
معامالت االرتباط كداللتيا  (7)حياة الطالب الجامعية كأبعاده الرئيسية، كيكضح الجدكؿ

. اإلحصائية
  وكل من  الميارات الدراسيةمعامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكمية عمى مقياس (7)جدول

 
 

الدرجة الكمية لمقياس جودة حياة الطالب الجامعية وأبعاده المختمفة 

أبعاد جودة الحياة  معامل اورتباطأبعاد جودة الحياة الجامعية 
 معامل اورتباط الجامعية

 **0.27 جودة الحياة األسرية** 0.49 التخطيط
** 0.38 جودة الحياة النفسية** 0.50 الكفاءة الذاتية
** 0.41 جودة الحياة األكاديمية** 0.33 الرضا عن الحياة
** 0.43 جودة إدارة الوقت** 0.37 جودة الحياة الدينية

 **0.57الدرجة الكمية لجودة ** 0.27 جودة الحياة اوجتماعية
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 0.01تعني أف مستكل الداللة           ** 
الميارات أنو تكجد عالقة دالة إحصائيان بيف ممارسة  (7)كيتضح مف الجدكؿ

 كجكدة الحياة الجامعية بأبعادىا المختمفة، كىذا يدؿ عمى أف ىذه العالقة الدراسية
تتكافؽ مع ما أشار إليو ريتككسكام كدمينكا إلى أف الطالب الذيف يحصمكف عمى 

درجات مرتفعة في مقياس العادات الدراسية يتميزكف بالحيكية كالثقة بالنفس كضبط 
، (1991 غبرس، )النفس كالتحمؿ كالكد كالتنظيـ، كما أنيـ مييؤكف لإلنجاز الدراسي

شعكر الطالب ، ؼـجكدة حياتوؿ  ممارسة الطالب لمميارات الدراسة، يمثؿ انعكاسأم إف
  رضاه عف فرصسرية، كأصحية جسمية كنفسية كاجتماعية ك حالةبأنو يعيش 

 مف استغالؿ كقتو، كتكفير عدد مف األنشطة التعميمية ق، كتمكيف المييأة لوالستذكارا
شباع ىكايات لو المناسبة ، كتحسف الجكانب االقتصادية، ىي مؤشرات حاجاتو كق، كا 

سمككو التعميمي، كفي ىذا الصدد يمكف في تحسيف  الطالب ، كالتي تساعدلجكدة الحياة
لجكدة الحياة بأنيا حالة شعكرية تجعؿ الفرد يرل  (2006) تعريؼ العادليشير إلىأف ف

كاالستمتاع بالظركؼ  (الفطرية كالمكتسبة)نفسو قادر عمى إشباع حاجاتو المختمفة 
 في ىذا الصدد عمى أف شعكر الطالب Loyd,2005, p.5))كيؤكد لكيد . المحيطة بو

 إشباع الحاجات يعد مف العكامؿ المسيمة في سمككيات ىدـ الذات،  القدرة عمىبعدـ
كانخفاض قكة الدافعية األكاديمية، كمستكل األداء، كضعؼ مستكل العالقات 

 االجتماعية بيف الطالب كمعممييـ كأقرانيـ، كىذا يشير إلى أف جكدة الحياة الجامعية
 تؤثر بما تتضمنو مف إدراؾ الطالب المكانية اشباع حاجاتيـ في البيئة الجامعية، قد

 .  ممارستيـ لمميارات الدراسيةفي
أف مفيـك جكدة الحياة يرتبط بأسمكب  (278: 2006)كيرل إبراىيـ كصديؽ

 كىك حياة الفرد، كبما يقـك بو مف نشاطات كقدرات لمتحكـ فيما يدكر حكلو كمستقبمو،
 الجامعية  حياة الطالبجكدة ما كشفت عنو نتيجة الدراسة الحالية، حيث ارتبطت

الحياة الجامعية 
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  التي يقـك بيانشاطاتبممارسة لمميارات الدراسية، كتمثؿ ىذه الميارات، مجمكعة اؿ
 . سمككو الدراسي  فيلمتحكـ

كما أف العالقة االيجابية تعني أيضان أف ممارسة الميارات الدراسية، ينعكس 
أف تدريب الطالب عمى  (2013)عمى تحسف جكدة الحياة،  كلقد كجد حسف عمي 

 .ميارات التفكير يساعد في تحسف الشعكر بجكدة الحياة
كيمكف أف تعكد االرتباطات الضعيفة عمى كؿ مف بعد جكدة الحياة الدينية، 
كجكدة إدارة الكقت لقمة عدد بنكد ىذيف البعديف، كيمكف أف يتـ إعادة تحميؿ ىذيف 

البعديف في دراسات مستقبمية لمتأكد مف مدل ارتباطيما بالميارات الدراسية، مع زيادة 
كما اف ارتباط ىذيف البعديف بالدرجة الكمية لجكدة الحياة كانت . عدد البنكد لكؿ منيما

. أيضان ضعيفة، كىذا ربما أنعكس عمى نتائج الدراسة
كبناء عمى ىذه النتيجة يمكف أف نقكؿ بأف الفرض الثاني كالذم ينص عمى أنو 

 كجكدة الحياة الميارات الدراسية دالة إحصائيان بيف ممارسة  مكجبةتكجد عالقة ارتباطية
. الجامعية لدل طالب جامعة المجمعة قد تحقؽ

 باختالؼ كؿ الميارات الدراسية تكجد فركؽ دالة إحصائية في ممارسة :الفرض الثالث
، كمستكل جكدة الحياة الجامعية (عممي-نظرم)، كالتخصص (إناث-ذككر)مف الجنس 

، لصالح ، كالتفاعالت بينيا لدل طالب جامعة المجمعة(مرتفع-متكسط-منخفض)
. المستكل المرتفع

ذا التصميم كلمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدـ الباحث تحميؿ التبايف 
 لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات مستكل جكدة الحياة (3×2×2)العاممي
مف أفراد عينة الدراسة الذككر كاإلناث كمف طالب  (مرتفع- متكسط-منخفض)الجامعية

التخصصات النظرية كطالب التخصصات العممية في مدل ممارستيـ لمسمكؾ 
 كتـ تقسيـ أفراد العينة كفؽ مستكيات الجكدة مف خالؿ المتكسط كاالنحراؼ الدراسي،

المعيارم، فالمرتفعكف ىـ األفراد الذيـ يحصمكف عمى درجة أعمى مف المتكسط مضافان 
، أما المنخفضكف فيـ األفراد الحاصميف عمى درجات أقؿ (ع+ـ)إليو االنحراؼ المعيارم
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، أما المتكسطكف فيـ (ـ ػ ع)مف المتكسط، مطركحان منيا األنحراؼ المعيارم       
. يكضح ذلؾ (8) كالجدكؿ،(ـ ػ ع)، ك(ع+ـ)الحاصمكف عمى درجة ما بيف  

 وفقاً الدراسية   المياراتلدرجات مقياس (3×2×2)نتائج تحميل التباين ذو التصميم (8)جدول
لمتغيرات الدراسة 

مصدر التباين 
مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

" ف"قيمة 
مستوى 
الدولة 

غير دالة  2.400 378.333 1 378.333الجنس 
غير دالة  0.164 25.902 1 25.902التخصص 
 0.01 37.849 5966.426 2 11932.852جودة الحياة 

غير دالة  0.287 45.276 1 45.276التخصص ×الجنس
غير دالة  2.165 341.242 2 682.485جودة الحياة ×الجنس
غير دالة  1.399 220.606 2 441.212جودة الحياة ×التخصص

جودة ×التخصص×الجنس
الحياة 

غير دالة  1.788 281.918 2 563.836

   157.639 234 36887.612الخطأ 
: كيتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي

 بيف الذككر الميارات الدراسيةعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ممارسة  -1
كتختمؼ ىذه النتيجة مع . كىي غير دالة (2.400)" ؼ"كاإلناث، حيث بمغت قيمة 

لصالح  (2001)لصالح الطالب، كدراسة أديبي (1989)دراسة كؿ مف  فطيـ
اإلناث فيما عدا متغيرم الرضا عف المعمـ، كتقبؿ التعميـ حيث لـ تكف فييما فركؽ 

، كدراسة (2009)ذات داللة إحصائية، بينما تتشابو مع دراسة المصرم
 (.2012)الفتمي

 بيف طالب الميارات الدراسيةعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ممارسة  -2
" ؼ"التخصصات النظرية كطالب التخصصات العممية، حيث بمغت قيمة 

العفناف : كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف. كىي غير دالة (0.164)
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حيث كانت الفركؽ  (ق1431)، كدراسة النصار(2007)، كدراسة زياف(2006)
بينما تتشابو ىذه النتائج مع نتائج دراسة . لصالح طالب التخصصات العممية

 (.2013)العبيدم
 بيف مستكيات جكدة الحياة الميارات الدراسيةتكجد فركؽ دالة إحصائيان في ممارسة  -3

كىي دالة عند مستكل داللة  (37.849)" ؼ"الجامعية، حيث بمغت قيمة 
(0.01.) 

ال يكجد أثر لمتفاعؿ بيف كؿ مف الجنس كالتخصص، كبيف الجنس كمستكيات  -4
جكدة الحياة الجامعية، كبيف التخصص كمستكيات جكدة الحياة الجامعية، كبيف 

الميارات الجنس كالتخصص كمستكيات جكدة الحياة الجامعية، في ممارسة 
 .لدل طالب جامعة المجمعةالدراسية 

 تبعان لمستكيات جكدة الحياة الميارات الدراسيةكلمعرفة اتجاه الفركؽ في ممارسة 
لمكشؼ عف متكسط ، "Sheffe ""اختبار شيفيو"الجامعية، فقد استخدـ الباحث 

( 9) في صالحيا الفركؽ، كالجدكؿ تككفالفركؽ بيف المجمكعات، كأم المجمكعات
. يكضح النتائج المتعمقة بذلؾ

 تبعاً لمستويات جودة الحياة الجامعية الميارات الدراسيةدولة الفروق في درجات  (9)جدول
مرتفع متوسط منخفض المتوسط المجموعات 
    78.52منخفض 
  ( 0.01**) 90.79متوسط 
 ( 0.01**)( 0.01**) 104.33مرتفع 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالب ذكم  (9)كيظير مف جدكؿ
كالطالب مف ذكم  (78.52=متكسط)المستكل المنخفض في جكدة الحياة الجامعية 

لصالح الطالب مف ذكم المستكل المتكسط، بمعنى  (90.79)المستكل المتكسط متكسط
أف الطالب مف ذكم المستكل المتكسط في جكدة الحياة الجامعية أكثر ممارسة 

.  مف أقرانيـ مف ذكم المستكل المنخفضلمميارات الدراسية



 وعالقتو بكل من الجنس والتخصص الدراسي وجودة الحياة لمميارات الدراسيةمدى ممارسة طالب جامعة المجمعة 
 إبراىيم بن عبداهلل الحسينان.د                                                          الجامعية

                                                                                   

 

            2015الثاوً والعشرون                                                                               يىاير  :         العذد 
                      

 -57-  

كما يظير الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالب ذكم 
كالطالب مف ذكم  (90.79=متكسط)المستكل المتكسط في جكدة الحياة الجامعية 

لصالح الطالب مف ذكم المستكل المرتفع،  (104.33=متكسط)المستكل المرتفع 
بمعنى أف الطالب مف ذكم المستكل المرتفع في جكدة الحياة الجامعية أكثر ممارسة 

.  مف أقرانيـ مف ذكم المستكل المتكسطلمميارات الدراسية
الميارات الدراسية كيمكف أف يككف السبب في عدـ كجكد فركؽ في ممارسة 

 عينة طالب معظـ أف إلى ، يرجعباختالؼ الجنس، كالتخصص، كالتفاعؿ بينيما
 اجتماعية بيئات مف الجامعية، كما أنيـ في المرحمة متقاربة لخبرات تعرضكا الدراسة
ممارستيـ  مستكيات في داللة فركؽ ذات كجكد يتكقع ال ثـ كمف متقاربة، كثقافية

 .لمميارات الدراسية
كفي ضكء نتائج الدراسة فإف الشعكر المرتفع بجكدة الحياة الجامعية ربما 

إلى أف  (2008)ينعكس في ممارسة الميارات الدراسية، حيث يشير عبدالعزيز محمد 
شعكر الفرد بالرضا عف حياتو ينعكس عمى عممو، كيتجمى ذلؾ في معدؿ إنتاجيتو 

ككفاءتو، باإلضافة إلى إشباع حاجاتو لمتقدير كاالحتراـ، كتحقيؽ الذات كبالتالي الشعكر 
بالسعادة، كما أف إدراؾ الفرد لجكدة حياتو يعد مف العكامؿ المساعدة عمى تحقيؽ 

فعاليتو في الحياة كاستغالؿ إمكاناتو كطاقتو كتحمؿ طمكحو بارتفاع مستكل دافعيتو في 
 .الحياة كالشعكر بالسعادة كالرضا كالتكافؽ كالنجاح في الحياة

  جكدة الحياة بأنيا الشعكر الذاتي بالفاعمية Dodson" دكدسكف " كيعرؼ 
، كىذه الفاعمية ربما تتجمى في (2008أرنكط،)كبالقدرة عمى اجادة مكاجية المشكالت 

ممارسة الطالب لمميارات الدراسية التي تضمف ليـ تحقيؽ تقديرات مرتفعة في 
 .معدالتيـ الدراسية

: وبناء عمى ذلك يمكن أن نستخمص النتائج التالية 
 بين الذكور واإلناث الدراسية المياراتو توجد فروق دالة إحصائيًا في ممارسة  -1

 .لدى طالب جامعة المجمعة
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 بين طالب ميارات الدراسيةو توجد فروق دالة إحصائيًا في ممارسة ال -2
. التخصصات النظرية وطالب التخصصات العممية لدى طالب جامعة المجمعة

 باختالف مستويات جودة الميارات الدراسيةتوجد فروق دالة إحصائيًا في ممارسة  -3
 .الحياة الجامعية لدى طالب جامعة المجمعة لصالح المستويات العميا

و يوجد أثر لمتفاعل بين كل من الجنس والتخصص، وبين الجنس ومستويات  -4
جودة الحياة الجامعية، وبين التخصص ومستويات جودة الحياة الجامعية، 
وبين الجنس والتخصص ومستويات جودة الحياة الجامعية، في ممارسة 

 . لدى طالب جامعة المجمعةالميارات الدراسية
كبناء عمى ىذه النتائج يمكف أف نقكؿ بأف الفرض الثالث كالذم ينص عمى أنو 

 باختالؼ كؿ مف الجنس الميارات الدراسيةتكجد فركؽ دالة إحصائية في ممارسة 
-منخفض)، كمستكل جكدة الحياة الجامعية (عممي-نظرم)، كالتخصص (إناث-ذككر)

، كالتفاعالت بينيا قد تحقؽ جزئيان فقط لمتغير مستكيات جكدة الحياة (مرتفع-متكسط
. الجامعية

في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج فإن الباحث : التوصيات والمقترحات
: يوصي بما يمي

االىتماـ بإنشاء مراكز لمتكجيو النفسي كاألكاديمي لمطالب كالطالبات كدعميا  -1
 مف بالميارات الدراسيةبالمتخصصيف كتفعيميا مف أجؿ تعريؼ طالب الجامعة 

 .خالؿ الندكات كالمحاضرات كالدكرات التدريبية
تبيف مف نتائج الدراسة أف ىناؾ ضعفان مف قبؿ الطالب، في مراجعة المكاد  -2

الدراسية، كليذا يكصي الباحث بتطكير أساليب تقكيـ الطالب، كعدـ االكتفاء 
 .بالطرؽ التقميدية التي تعتمد عمى االختبارات النيائية

،  بشكؿ عاـةالتأكيد عمى أىمية برامج تنمية الصحة النفسية كجكدة الحياة الجامعي- 2
فقد أتضح مف نتائج الدراسة كجكد عالقة ايجابية بيف الميارات الدراسية كجكدة 

 .الحياة الجامعية
 كطرؽ ميارات الطالبميارات دراسية لرفع مستكل اؿ  عفضركرة تدريس مقررات -3

 .الجامعة في مذاكرتيـ كاستعدادىـ لالختبار
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االىتماـ بكضع أدلة تعميمية كارشادية لتعريؼ الطالب بالميارات الدراسية كطرؽ  -4
 .االستذكار

: ىذا واستكماًو لمدراسة الحالية فإن الباحث يتقدم بالمقترحات التالية
 جكدة الحياة لدل طالب الجامعة في ضكء مفيكـإجراء دراسة لبناء برنامج إرشادم  -1

 .كالميارات الدراسيةكدراسة أثره في تحسيف الجكدة 
 . كفؽ الجنس كالتخصص الدراسيلمميارات الدراسيةدراسة التشابو العاممي  -2
.  لدل طالب الجامعةممارسة الميارات الدرسيةدراسة العالقة بيف الصحة النفسية ك -3
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