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الفروق في أساليب التعلم لدى طالب الجامعة في ضوء التخصص           
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   التربية ــ جامعة الملك فيصل آلية لتربية ــ جامعة الملك فيصل                                    آلية
  
  

  :مقدمة 
ات                          ة ولكن في أوق اطق مختلف تراتيجياته في من تعلم وإس اليب ال دأ البحث في أس               لقد ب

    ، وفي المملكة المتحدة آان Martton, et alمتزامنة ، ففي جوتنبرج بالسويد مارتون ورفاقه 
ه  تل وزمالئ ا Entwistle,  et alأنتوس الءه   ، أم ز وزم د بيج ستراليا فنج تل بال و آاس ي ني ف

Biggs, et al  وقد أستخدم آل منهم أساليب وأدوات مختلفة في دراستهم ، (Clark, 1986) 
اليجو  ارتون وس ي جوتنبرج أجرى م   بعض التجارب  (Marton & saljo,1976-a,b)فف

ين نوع      وا ب ا ، وربط راءة نص م ة ق الب مهم اول الط ة تن ي آيفي ث ف تعلم  للبح ات ال ة مخرج ي
تعلم ( وأسلوب الدراسة  ا ) ال تعلم هم لوبين لل ى أس ب ، وتوصلوا إل اه الطال ذي يتبن األسلوب : ال

  العميق واألسلوب السطحي ، وقد دعم هذه النتائج باحثون آخرون استخدموا تقنيات بحث مختلفة 
(Newble & Hajka, 1991)  .       سيدين م رام د أضاف له لوبا   Ramsdenوق ق    أس ا أطل ثالث

تراتيجي               ة في التنظيم اإلس ه الطالب مستويات مرتفع عليه األسلوب اإلستراتيجي الذي يظهر في
    (Entwistle & Waterston,1988)لوقتهم وقدراتهم العقلية للحصول على درجات مرتفعة 

  
اتو وآخرون     ذآر بوس ر    . Busato,et al ) ١٩٩٨(              وي تعلم تعتب اليب ال ا    أن أس  نوع

من اإلستراتيجيات العامة للطالب ، فعلى سبيل المثال توصف هذه األساليب آمستوى سطحي أو               
اليجو           ارتون وس د م ا هو عن ي في     ١٩٧٦مستوى عميق للمعالجة آم  ، وتوصف باألسلوب الكل

 ، وبالمعالجة العميقة ، والمعالجة الموسعة ،          ١٩٨٨ ،   ١٩٧٦مقابل األسلوب المتدرج عند باسك      
د شمك           والد ائق عن تعلم            ١٩٨٣راسة المنهجية ، وإسترجاع الحق وع من حب ال ا توصف آن  ، آم

learning likeال  ة آالخبرة الملموسة ، والمالحظة المنعكس  ، والمفاهيم المجردة والتجريب الفع
التباعدي ، والمستوعب ، والتقاربي ، والمتكيف عند : ، والتي ينتج عنها أربعة أساليب للتعلم هي 

ى ،                  ١٩٨٤ ،   ١٩٧٦لب  آو ه التحصيلي ، والتوجه نحو المعن ل التوجي  ، وتوصف آتوجيهات مث
م          ١٩٨٨والتوجه نحو إعادة اإلنتاجية ، ولألآاديمية عند أنتوستل          اليب تعل را آأس  ، وتوصف أخي
  . ، ١٩٩٣ ، ١٩٨٧مثل تعلم السطحي ،، والعميق ، والتحصيلي عند بيجز 

    
ة                         وقد تعددت مسمي   ات أساليب التعلم بتعدد الباحثين ، وفي ذلك توصلت الدراسة العاملي

ة      ) ١٩٩٥( ألساليب وعمليات التعلم التي قام بها أبو سريع وآخرون           على عينة من طالب الجامع
د بيجز وألسلوب                  سطحية عن ات ال ين العملي ة إحصائيا ب ة ودال ة موجب ة إرتباطي إلى وجود عالم

ة           العميق عند أنتوستل وشمك      ، والطريقة المنظمة والعمليات الموسعة عند شمك آما وجدت عالم
عة      ات الموس تل والعمبي د أنتوس ق عن لوب العمي ين األس صائيا ب ى إح ة عل ة ودال ة موجب إرتباطي

  .والطريقة المنظمة عند شمك 



  
ي      تالف ف و أخ تعلم ه اليب ال دد أس ضح أن تع سابقة يت ات ال الل اإلرتباط ن خ              وم

ذه                       المصط اني ه اليبهم في البحث ، ولكن مع احثين وأس ة عن إختالف الب لحات والمسميات ناجم
  .المسميات وخصائصها متقاربة آثيرا 

  
ة        تعلم بني ي ال ق ف لوب العمي الب ذوو األس ز الط صد (              ويتمي ام  ) بق م ، واإلهتم الفه

ارفهم ا               دة بمع ار الجدي يم األفك ى ، وتنظ رات         والنشاط والبحث المعن ارفهم بخب سابقة ، وربط مع ل
ة   ا بالخاتم راهين وربطه ة والب تخدام األدل ة ، واس اة اليومي شط conclusionالحي  ، والتفاعل الن

vigorous interaction          وع من ا ن ي به وى ، ويفضلون المحاضرات والمواقف الت  مع المحت
سطحي موقف                  دأ الطالب ذوو األسلوب ال ا يب ات        التنافس والدافعية ، بينم ام متطلب ة إتم نعلم بني ال

المهمة ، ويتميزون بالترآيز وحفظ المعلومات من أجل التقويم  والترآيز على العناصر المنفصلة             
ادئ                    ين المب ز ب روءة في التميي ادة المق . بدون النظرة المتكاملة للموضوع ، والصعوبة في فهم الم

صول      تهم الح ون ني تراتيجي فتك لوب اإلس الب ذوو األس ا الط ة ،    أم ات ممكن ى درج ى أعل  عل
ئلة               ويتميزون بالقدرة على تنظيم إدارة الوقت والجهد ، ويستخدمون اإلختبارات السابقة للتنبؤ بأس

تذآار     ي اإلس د ف ذلون الجه ارات ، ويب  & entwstle,1991:Waughاإلختب
Addison.1998:Kmber & leung1998 ١٩٩١( آما أشار إنتوستل ( Entwistle  

ذ  ى الطالب ال ديهم     إل ر ل ي تثي ضلون المحاضرات الت تعلم يف ي ال ق ف لوب العمي ون األس ين يتبن
دهم        ي تم رات الت ي المحاض لوب الطح الب ذوو األس ضل الط ا يف افس ، بينم ة والتن الدافعي

  .بالمعلومات المسطة والجاهزة للتعلم 
  

  :مشكلة الدراسة 
  
  

اليب  Entwistle(1981:81-82)             يذآرإنتوستل  ي تناولت أس ارير الت   أم معظم التق
وى الدراسي        ة المحت ى أهمي سياق   , contentالتعلم قد أآدت عل ى     contextوال أثير عل  في الت

تعلم ، وأن  ة ال ه بيئ أثر بإدراآ د يت ب ق ضل للطال تعلم المف لوب ال الب ، فأس م الط اليب تعل أس
ضمن    تعلم تت ي ال ؤثر ف ي ت دريس الت ة الت صائص عملي اس  خ ة حم دريس ،، درج رق الت ط

enthusiasm   ة ا خصائص التخصص الدراسي     .   المعلم سرعة ومستوى المعلومات المقدم أم
ارات الدراسة                        دريس ، مه ائل الت تعلم ووس واد ال اهج م وى المن ة التخصص ، محت فتتضمن طبيع

ذا يعرف      (Newble & hejka)المتاحة، وربما األآثر أهمية عبء العمل وإجراءات التقييم   ل
سبيا                        ة نب سية الثابت سمات النف ة ، وال ة ، واإلنفعالي ا الخصائص المعرفي تعلم بأنه اليب ال البعض أس

تعلم   ة ال تجاباتهم لبيئ اعلهم واس ين ، وتف ة إدراك المتعلم ات بكيفي ستخدم آمنبئ ي ت  )الت
Duckwall,et .al 1991).   

  
ل   ه لكي نحسن      prosser & trgwell(1997))             وقد أشار بروسير وتريجوي ى أن    إل

وى                 ق محت ق في الدراسة من خالل خل شجع األسلوب العمي ة أن ن نوعية التعلم ، فإنه من األهمي
شجيع    دم ت ن ع ر م تعلم أآث ي ال تقاللية ف دافا واضحة ، وبعض اإلس دا ، وأه سا جي ضمن تدري يت

  .األسلوب السطحي 
  

ائج بعض الدراسات آ   د أشارت نت ر             وق ل وبت  Emanuei & potterدراسة إيمانوي
اظم  (1992) ر وآ ة ياس اختالف ) ١٩٩٨(   ، ودراس الب ب م الط اليب تعل تالف أس ى إخ إل

شير         )  أدبي –علمي  ( التخصص الدراسي    ائج ت ذه النت ة ، وه ة الجامعي دى طالب المرحل ك ل وذل

  م]: a١ [التعليق



تعلم ، في         الدراسي للطالب يسهم في تحديد أسلوبه       ) التخصص  ( إلى أن المحتوى     المفضل في ال
  حين أشارت نتائج دراسات أخرى إلى عدم وجود أثر للتخصص الدراسي في تحديد أساليب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :مصطلحات الدراسة 
  

تعلم   ات خالل     : أسلوب ال ي التعامل مع المعلوم ساق ف ستخدمها الطالب بات ددة ي ة مح هو طريق
    . (Schmick, 1983 )ية المختلفة بغض النظر عما تتطلبه عملية التعلم منه المواقف التعليم

ة                      ة الثالث اييس الفرعي ا الطالب في المق ي يحصل عليه درجات الت      وتعرف أساليب إجرائيا بال
ت    تل وتاي ده إنتوس ذي أع دل ال تعلم المع اليب ال تبيان أس ي  ( Entwistle &Tait )الس  وه

  .سلوب السطحي ، واألسلوب اإلستراتيجي األسلوب العميق ، واأل
  

  : الدراسات والبحوث السابقة 
 يعرض الباحثان فيما يلي للدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية وقد 

  :صنف إلى محورين هما 
  لفـة الـدراسات وبحوث تناولت أساليب التعلم بين الطالب ذوي التخـصصات الـدراسية المخـتـ–أ 

  . دراسات وبحوث تناولت الفروق أو العالقة بين أساليب التعلم والــتحصــيل الــدراســـــــي–ب 
  :وفيما يلي عرض لهذه الدراسات 

  
الب ذوي        : أوًال  ين الط تعلم ب اليب ال ي أس روق ف ت الف وث تناول ات وبح دراس

  :التخصصات الدراسية المختلفة 
   

اليب        ) ١٩٩٠( ة مرزوق   ومن دراسات هذا المحور دراس          والتي هدفت إلى التعرف على أس
ين       روق ب ذلك الف التعلم الـمفضلة بين الطالب المتفوقين دراسيا وبين الطالب المتخلفين دراسيا وآ

ا   ة قوامه دى عين ذلك ل تعلم ، وآ اليب ال ي أس ة ف ية المختلف ا ٩٠طالب التخصصات الدراس  طالب
و     ٤٥( جامعيا ، منهم     يا ،      طالبا من المتف يا       ٤٥قين دراس أخرين دراس ا من المت بتخصص  )  طالب

ة ، والرياضيات ، طبق        اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ، والعلوم اإلجتماعية والعلوم الطبيعي
ـا           ائج      ٢عليهم مقياس أساليب التعلم من إعداد الباحثان وباستخدام آـ وجود إختالف    :  أشارت النت

ا            في أساليب التعلم التي يتبنا     ها آل من ا لطالب المتفوقين دراسيا والطالب المتأخرين دراسيا بينم
  . لم توجد إختالفات في أساليب التعلم بين الطالب ذوي التخصصات المختلفة 

   
 إلى بحث مدى تأثر نجاح طالب    Duckall,et,al.(1991)     وهدفت دراسة ديكوال وآخرين 

د تكونت ال    ة من   الطب بأساليبهم في التعلم ، وق ة       ١٠٠عين ا من الطالب المستجدون في آلي  طالب
   . (1981 )الطب، طبق عليهم الصورة المختصرة من استبانه أساليب التعلم التي أعدها إنتوستل 

وبتحليل البيانات أشارت النتائج إلى أن أساليب تعلم الطالب تميل للتشابه مع أساليب تعلم الطالب 
تعلم والنجاح في              في برامج بكالوريوس الطب األخرى       اليب ال ، آما أظهرت وجود بعض بين أس

   .genderدراسة الطب ، وقد اختلفت هذه العالقات واالرتباطات باختالف النوع  
  

وتر       ل وب ا هدفت دراسة إيمانوي ين الطالب      Emanuel & potter     آم روق ب ى بحث الف   إل
ة  ة ، والتخصصات المختلف ية المختلف ستويات الدراس تعلم ، ذوي الم ي ال ضلة ف اليبهم المف ي أس ف

ا ،             ٣٢٧وذلك لدى عينة مكونة من مجموعتين قوامها         دارس العلي ا من طالب الم  من   ٢٣٥ طالب
ـ  (Riechmannطبق عليهم استبيان جراشا ـــ ريشمان . طالب الجامعة  اليب   Grasha ) ـ  ألس

  :النتائج إلى التعلم والذي يقيس ستة أساليب مختلفة ، وبتحليل البيانات أشارت 
اليبهم    ي أس ة ف ا وطالب الجامع دارس العلي ين طالب الم ة إحصائية ب روق ذات دالل ود ف ـ وج ــ

  .المفضلة في التعلم 



اليبهم      ي أس ة ف ية المختلف ين طالب التخصصات الدراس صائية ب ة إح روق ذات دالل ود ف ـ وج ــ
  .المفضلة في التعلم 

ة      ـــ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب         التخصصات الدراسية المختلفة في أساليبهم المفل
  .في التعلم 

  
ذلك دراسة سوزرالند     اليب        ( Sutherland 1995 )     آ أثر أس ى بحث مدى ت ي هدفت إل  الت

  العمل ، وذلـك بـتطـبـيق استبــيان أنـتـوسـتـل ألسـالـيـب التعلم للراشديـن) طبيعة ( التعلم بموافقة 
Enwistle adult learning styles         ة ة من معلمي التمريض ، ومعلمي المرحل ى عين   عل
د أشارت    .  معلما من الملتحقين في برامج التربية        ٥٨االبتدائية والثانوية من الجنسين وعددهم       وق

وا    دما ال يكون تراتيجي ، وعن لوب اإلس ون األس ة يتبن ات العين ة مجموع ى أن أغلبي ائج إل النت
ا      مضطرين لذلك فإنهم يميلون   م يكن له ة العمل ل إلى تبني األسلوب العميق في التعلم ، وأن طبيع

تأثير دال في تبني المعلمين ألساليب تعلم معينة ، آما وجد  اإلناث يفضلن الترآيز علة التفاصيل                  
ز           ) الصيغة  ( أوال أآثر من ترآيزهم على الشكل        ن الترآي الكلية ، بينما آان الذآور منقسمين ما ي

  . والترآيز على الصيغة الكلية على التفاصيل
       

اظم        ة                ) ١٩٩٨(      وهدفت دراسة ياسر وآ دى طالب جامع تعلم ل اليب ال ى أس ى التعرف عل إل
د تكونت من               ة الدراسية ، وق رات الجنس والتخصص الدراسي والفرق قاريونس في ضوء متغي

ة   ة من بعض الكلي        ١٣١العين ة والرابع الفرقتين الثاني ة ب ا وطالب ة ، طبق     طالب ة والعلمي ات األدبي
  : عليهم شمك وآخرين لعمليات التعلم والتي تقيس أربعة أساليب للتعلم هي 

ات   .  ، الدراسة المنهجية ، واالحتفاظ بالحقائق        ةالمعالجة العميقة ، المعالجة الموسع     وبتحليل البيان
اينة ، وأن أدنى متوسط  أشارت النتائج إلى أن طالب العينة يستخدمون أساليب التعلم بدرجات متب     

ة   ة المنجي ي الدراس ان ف نس أو التخصص أو   . آ دة للج ة عائ روق ذات دالل ائج ف ر النت م تظه ول
لوب        ي أس ي ف ر التخصص الدراس تثناء متغي ة ، باس تعلم األربع اليب ال ي أس ية ف ة الدراس الفرق

  .اإلحتفاظ بالحقائق لصالح طالب التخصص األدبي 
  

ة في                   ومن خالل العرض السا    بق يتضح أن للتخصص الدراسي وطبيعة الدراسة دورا ذا دالل
  تحديد أساليب تعلم الطالب ، وذلك تبعا لما توصلت إليه نتائج دراسة آل من ديكوال وآخرين 

Duckwall,et al .(1991)  وإيمانويل وبتر ، Emanuel & potter (1992)   ا أشارت   بينم
اظم  ة ياسر وآ ائج دراس ى ع) ١٩٩٠(نت م  إل اليب تعل ي أس ر للتخصص الدراسي ف ود أث دم وج

ة        ا أوضحت دراس ائق ، آم اظ بالحق لوب اإلحتف تثناء أس مك ، باس ة ش اس بقائم ا تق الطالب آم
ية ) ١٩٩٠( مرزوق  ين طالب التخصصات الدراس تعلم ب اليب ال ي أس روق ف دم وجود ف ى ع إل
  .ثل هذه الدراسة وهذا التناقض في النتائج يؤآد أهمية إجراء مثل مم. المختلفة 

  
ًا  تعلم        : ثاني اليب ال ين أس ة ب روق أو العالق ت الف ي تناول وث الت ات والبح الدراس

   والتحصيل الدراسي
  

ا شمك وجروف      ام به ي قارنت    (IN: SCHEMCK, 1982 )ومن هذه الدراسات تلك ق   والت
ذويهم منخفضي التحصيل                 ، وتكونت    بين أساليب التعلم لدى طالب الجامعة مرتفعي التحصيل ب

اتهم       /  طالبا جامعيا ، تم تصنيفهم إلى مرتفعي         ٧٩٠العينة من    ى درج منخفضي التحصيل بناء عل
ق  م طب اط ، ث ًا للتحصيل الدراسي ومتوسط النق ر مقياس ذي يعتب امعي وال ا الج ار أمريك ي اختب ف

ائج أن الطالب مرتفعي التحصي      . عليهم استبيان عمليات التعلم  لشمك   د أوضحت النت انوا  وق ل آ



ائق ،                          د ، واسترجاع الحق ز المعق ق ، والتجهي ز العمي اد التجهي ة إحصائيًا في أبع أعلى بدرجة دال
  .بينما تفوق الطالب من خفضوا التحصيل  في الدراسة المنهجية 

     
الرك  ة آ ذلك دراس ن أ   Clarke(1986)     آ ن الممك ان م ا إذا آ ى بحث م دفت إل ي ه   والت
اليب التعلم في التوجيه وإرشاد الطالب للتغلب على الصعوبات الدراسية ، يساعد التعرف على أس

تبيان                         ق اس ه طب ة ، وعلي ة للكلي سفة التربوي وما إذا آان التعرف على أساليب التعلم يظهر في الفل
ده إنتوستل ورامسدين        ذي أع تعلم ال اليب ال ام   Entwistle & Ramsdenأس ى  ١٩٨٣  ع  عل

  .من طالب آلية الطب بالفرقة األولى ، والثالثة ، والخامسة  طالبًا ١٥٣عينة قوامها 
  :وباستخدام تحليل التبيان أشارت النتائج إلى 

لوب      ة واألس ة الخارجي ن الدافعي ل م ي آ اث ف ذآور واإلن ين ال صائيًا ب ة إح روق دال ود ف ـ وج ــ
ناث ، بينما لم اإلستراتيجي لصالح الطالب الذآور ، وفي مقياس الخوف من الفشل في  لصالح اإل

  توجد فروق دالة في بقية المقاييس الفرعية الستبيان أساليب التعلم ، 
ـــ أنا استبيان أساليب التعلم ليس منبئًا  بدرجة دالة بالنجاح األآاديمي ،ولكنه يبدوا مفيدا في توجه         

  .وإرشاد الطالب ،  وأن استجابات الطالب تتسق مع الفلسفة التربوية لدراسة الطب 
  

ة            ) ١٩٨٨(      وهدفت دراسة سالم     إلى بحث الفروق في التحصيل الدراسي لدى طالب الجامع
ا                ة قوامه دى عين ك ل ة ، وذل ة           ٣٤٤ذوي أساليب التعلم المختلف ة بكلي ة الرابع ة بالفرق ا وطالب  طالب

ذي      . التربية ببنها من مختلف التخصصات الدراسية        تعلم ال اليب ال تبيان أس  طبق عليهم آل من اس
بعد ترجمة والتحقق من صدق و ثباته ، واختبار الذآاء العالي من إعداد    ) ١٩٨١( أعده أنتوستل   

ة في                   دره الباحث بمجموع درجات الطالب أو الطالب د ق السيد خيري ، أما التحصيل الدراسي فق
ى إختالف                  ائج إل  مستوى   اإلختبار النهائي للفرقة الرابعة وبتحليل البيانات إحصائياً   أشارت النت

ـ األسلوب        ( التحصيل الدراسي لطالب الجامعة باختالف أسلوب تعلم الطالب           األسلوب العميق ـ
  ) . السطحي ــ األسلوب المتنوع ــ األسلوب التحصيلي 

  
د سون  وآخرون       اليب       Davidson.et al     وهدفت دراسة دافي ين أس ة ب ار العالق ى اختب   إل

ـ        اس ب ا تق تعلم آم تعلم ،       Gregorc style Delineatorال اليب لل ة أس اس بأربع ذي تق   ، وال
ي ،                  ٦٨وذلك لدى عينة مكونة من       ات الحاسب اآلل ررًا في تطبيق  طالبًا جامعيًا ممن يدرسون مق

وباستخدام معامالت اإلرتباط أشارت النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين أسلوبين 
  .قرر للتعلم من مقاييس األداء الم

  
  إلى التعرف على أسلوب التعلم المفضل  Abdel-Gani (1996)     وهدفت دراسة عبد الغني 

ي       ين الطالب مرتفع روق ب ى الف رف عل ذلك التع ة ، وآ ة التربي ة بكلي ة اإلنجليزي سم اللغ دى ق ل
ة             تعلم المختلف اليب ال ا       . ومنخفضي التحصيل الدراسي في تبنيهم أس ة قوامه د آانت العين  ١٦٣وق

اليب     تبيان أس يهم اس ق عل ة ، وطب ة التربي ي آلي ة ف ة اإلنجليزي ون اللغ ن يدرس ة مم ًا وطالب طالب
 آمقياس التحصيل ـ  من سجالتهم الدراسية  –الدراسة ، آما تم الحصول على معدالتهم التراآمية 

ى      ائج إل ارت النت ات أش ل البيان تع     : ، وبتحلي لوب ال ضلون أس ة يف ة اإلنجليزي الب اللغ لم أن ط
تحصيلي بالمقارنة بغيره من أساليب التعلم ، آما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين الطالب مرتفعي 

 Meaningالتحصيل وذويهم منخفضي التحصيل في تبني أسلوب التعلم ذي التوجه نحو المعنى 
orientation style  بؤ آما أشارت النتائج إلى إمكانية التن.  ، لصالح الطالب مرتفعي التحصيل

  .بأساليب تعلم الطالب من خالل تحصيلهم الدراسي 
  
  
  



  بحث  الفروق في أساليب Caldwell & Ginthier 1996)(وهدفت دراسة آالدويل و جينسير
ة     ة اإلجتماعي ضي الحال ة منخف ة اإلبتدائي ذ المرحل دى تالمي تعلم ل ي / ال صادية ، مرتفع اإلقت

ة من  . ومنخفضي التحصيل الدراسي    دائي   ٨٢تكونت العين ع اإلبت ذًا بالصف الثالث والراب  تلمي
ذي أعده دن               /  منخفضي المستوى اإلجتماعي     تعلم ال اليب ال تبيان أس اإلقتصادي ، طبق عليهم اس

راءة       Dunn,et al (1989). وآخرون  ذآاء والتحصيل في الق سبة من ال   ، وتم الحصول على ن
ذ            وجود فروق دا  : وقد أشارت النتائج إلى     . والرياضيات   ين التامي تعلم ب اليب ال لة إحصائيًا في أس

راءة         ـي الق ـالب ف صيل الط ـنبؤ بتـح ن الـت ه يمك ي ، وأن صيل الدراس ضي التح ي ومنخف مرتفع
  .من خالل أساليب التعلم % ٨٠وبتحصيلهم في الرياضيات بنسبة  % ٧٨٫٣٨بنـسبة

  
ى   lam(1998)     وهدفت دراسة الم    اليب ال     .  إل ين أس ة ب ة   بحث العالق دى عين تعلم واألداء ل

ارهم                      ٩٥قوامها   سين ، متوسط أعم ونج آونج من الجن دريبي به امج ت ين ببرن  ٢١٫٦ من الملتحق
تعلم ،                          اليب لل ة أس يس أربع ذي يق ذي أعده آولب وال تعلم ال اليب ال تبيان أس عامًا ، طبق عليهم اس

ة إحص               روق ذات دالل ائية في مستوى األداء      وباستخدام تحليل التباين أشارت النتائج إلى وجود ف
  .المتكيفون ، المستوعبون ، التقاربيون ، التباعديون : مجموعات في األداء هي على الترتيب 

  
  فقد هدفت إلى إختيار صديق استبيان Smith & Tsang(1998)     أما دراسة سميث وتستنج 

قارنة أساليب   وم revised Approaches to studying inventoryأساليب الدراسة المعدل 
ر والجنس    ين العم ة ب ذلك العالق دة ، آ ة المتح ونج وطالب المملك ونج آ دى طالب ه ة ل الدراس

ا   ة قوامه ن طالب الجامع ة م دى عين ك ل ة ، وذل اليب الدراس ونج ، ١٨٣وأس ونج آ ن ه ًا م  طالب
دل           ٢٢٥ اليب الدراسة المع تبيان أس يهم اس ق عل ة المتحدة ، طب ًا من المملك ذي   وال  RASIطالب

سطحي ، األسلوب          :  مفردة تقيس ثالث أساليب هي       ٣٨يتكون من    األسلوب العميق ، األسلوب ال
ة    ي الدراس ن عينت ل م ين ألداء لك تخدام مقياس م اس ا ت تراتيجي ، آم د . اإلس ات فق ل البيان وبتحلي

ى أشارت النتائج إلى وجود ثالثة عوامل عوامل أفرزها التحليل العامل لكل من عينتي البحث عل                
تراتيجي             حده ، أحدهما هو األسلوب العميق واآلخر هو األسلوب السطحي والثالث األسلوب اإلس
، آما أشارت النتائج إلى عدم قدرة أساليب التعلم بالتنبؤ  باألداء األآاديمي لدى عينة طالب هونج 

لتعلم ومستوى آونج ، أما بالنسبة لعينة المملكة المتحدة فقد وجدت ارتباطات ضعيفة بين أساليب ا           
تعلم  اليب ال ي المتوسط درجات أس ة إحصائيًا ف روق دال ق ـ سطحي ـ       ( األداء ، ووجود ف عمي

بين عينتي الدراسة لصالح عينة المملكة المتحدة ، ووجود أثر داًال إحصائياً  للتفاعل ) استراتيجي 
يجي لدى عينة هونج  ألسلوب التعلم العميق واالستراتببين الجنس والعمر الزمني في تبني الطال      

ة              ي أسلوب العميق بالمقارن ر لتبن يالً  أآب ناً  م ر س ذآور األآب آونج فقط ، حيث أظهر الطالب ال
  أما بالنسبة لألسلوب االستراتيجي فقد آان الطالب الذآور األآبر سنًا ميال . باإلناث األصغر سناً  

  .نحوه بالمقارنة باإلناث األآبر سناً  
  

ة دفت دراس يندر        وه ذآاء  Snyder (2000) س تعلم وال اليب ال ين أس ة ب ى بحث العالق   إل
ا                  ة قوامه دى عين ك ل ة وذل دارس الثانوي اً     ١٢٨والتحصيل الدراسي لدى طالب الم اً  أمريكي  طالب

اس التحصيل                            م قي تعلم ، وت اليب ال تبيان أس يهم اس ق عل اريخ ، طب سين ممن يدرسون الت من الجن
  لهؤالء    GBAيلية مقننة باإلضافة إلى الحصول على المعدل التراآمي         باستخدام اختبارات تحص  

ى         ) ت  ( وباستخدام معامالت االرتباط    . الطالب   ائج إل لداللة الفروق بين المتوسطات أشارت النت
اس باستخدام       ا يق وجود ارتباط موجب  ودال إحصائياً  بين أساليب التعلم والتحصيل الدراسي آم

GPAار التح ة  وباالختب ذآور    . صيلية المقنن ين الطالب ال صائياً  ب ة إح روق دال دت ف ا وج آم
  .واإلناث في أساليب التعلم المقاسة 

  



ج     ا دراسة زان م طالب           Zhang (2000)     أم اليب تعل ين أس ة ب ى بحث العالق د هدفت إل   فق
دى ث             ك ل اعي ، وذل الث  الجامعة وآل من التحصيل الدراسي والعمر والجنس والمستوى االجتم

ين     ارهم ب راوح أعم ى   ٢٧ ـ  ١٩من الجنسين تت اً  األول ة     ٦٧ عام شمل الثاني اً  ، وت اً  أمريكي  طالب
ة            ٦٥٢ ونج ، وثالث ج آ اً  صينياً        ١٩٣ طالباً  من ون ات الدراسة          . طالب تبيان عملي يهم اس طبق عل

ز   ده بيج ي أع ستوى     ١٩٨٧الت ر والم ي والعم صيل الدراس ات التح ى درج صول عل م الح  ، وت
ى                   االجتماعي ائج إل ل االنحدار أشارت النت اييس   :  من سجالت الطالب ، وباستخدام تحلي أن المق

اً  باألسلوب                      ًا موجب اً  موجب ي ارتباط الفرعية الستبيان عمليات الدراسة ، آما ارتبط العمر الزمن
  .العميق واألسلوب السطحي 

  
  : ومن العرض السابق لدراسات هذا المحور يتضح ما يلي 

اً              ـــ  أن معظم هذه الدراسات أجريت على عينات من الطالب المرحلة الجامعية ، وأن هناك تنوع
  .في األدوات المستخدمة في قياس أساليب التعلم 

   ـــ أشارت نتائج معظم الدراسات إلى  ارتباط أساليب التعلم بالتحصـيل الدراسي ، آـدراسة سـالم  
و) ١٩٨٨( ندر  Lam ( 1998)  ، والم Davidson ,et al .(1992) ن، ودا فيدس  وس

Snyder (2000) .   
ستويات التحصيل الدراسي          قـــ  أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود فرو         بين الطالب ذوي م

د   ( inn:Schemck, 1982 )المختلفة في أساليبهم في التعلم مثل دراسة شمك وجروف     ، وعب
   . Abdel-Ghaniالغني 

لدراسات إمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل أساليب التعلم مثل          ـــ أوضحت نتائج بعض ا    
ي     د الغن سير   Abdel-Ghani(1996)دراسة عب دويل وجين  Caldwell&Ginthier ) ، وآال

ؤ          Zhang(2000) ، وزانج  (1996) ة التنب ائج دراسات أخرى عدم إمكاني ا أشارت نت   ، بينم
سـانـج  (1986) (Clarke)دراسـة آـالرك بـالتحصيل من خالل أسـاليب الـتعلم آـ   ، وسـميث وت

 Smith &Ttsang)  (   
  

  : فروض الدراسة 
  

  :بناء على نتائج الدراسات والبحوث السابقة ، يمكن صياغة الفروض التالية      
  ) االستراتيجي – السطحي –العميق (  فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التعلم د ال توج– ١

  .عات طالب التخصص العلمي ومجموعات طالب التخصص األدبي بين مجمو
  )   االستراتيجي - السطحي –العميق (  توجـد فروق ذات داللة إحصائية في أسـاليب التعلـم – ٢
  

  ) المطور ( استبيان أساليب التعلم المعدل 
    

اليب ا    تبيان أس ن اس ورة م سخة مط دل ن تعلم المع اليب ال تبيان أس ر اس ده       يعتب ذي أع تعلم ال ل
سدين   تل ورام ي       ) ١٩٨٣( إنتوس تعلم ه اليب لل ة أس يس ثالث ذي يق ق ،  : ، وال لوب العمي األس

تعلم      راض ال ى أم افة إل تراتيجي ، باإلض لوب  االس سطحي ، األس لوب ال  learningاألس
pathologies ف   ، والذي استخدم في العديد من الدراسات والبحوث النفسية والتربوية في مختل

  . الثقافات 
  

ام   Enttwistle & Tait     أما االستبيان الحالي فقد أعده آل من إنتوستل وتايت    ، ١٩٩٤  ع
ة               ٣٨ويتكون من     مفر ة من نوع التقرير الذاتي لقياس توجهات وأساليب التعلم لدى طالب الجامع

ة هي            اييس فرعي سطحي          : ، ويحتوي على خمسة مق ، واألسلوب   األسلوب العميق ، األسلوب ال



 Lack ofاالستراتيجي ، ولكل منهما عشر مفردات لقياسه ، باإلضافة إلى مقياس نقص التوجيه 
direction        ط ردات فق أربع مف اس ب ة ويق ذات األآاديمي ة بال ردات   . والثق ى مف اب عل   ويج

ى عدم    االستبيان باختيار إجابة من بين خمس إجابات متدرجة بطريقة ليكتر من الموافقة التامة               إل
    .(Waugh&Addison,1998)الموافقة التامة 

  
ة          ة الثالث اييس الفرعي ردات المق ة مف ة بترجم ان حالي ام الباحث د ق ق ،  (      وق لوب العمي األس

شكل          ) واألسلوب السطحي ، واألسلوب اإلستراتيجي       فقط لالستخدام في الدراسة الحالية ، حيث ي
تعلم  آل منهم مقياساً  مستقالً  عن اآلخر ،       ثم عرضت هذه المفردات مع آل من تعريف أساليب ال

والتعريفات اإلجرائية لكل من األساليب الثالثة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في علم 
ا                    ردات لم ذه المف ة ه النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس ، وذلك بغرض تقرير مدى مالءم

صياغة اللغ    بة ال دى مناس تبيان   وضعت لقياسه ، وم ردات االس ة لمف ين   . وي ل آراء المحكم وبتحلي
  .تعديل صياغة بعض المفردات التي اتفق بعض المحكمين على ضرورة تعديلها 

  
م                   ة ، ث      ثم قام الباحثان بإعداد التعليمات الالزمة للتطبيق وطباعة االستبيان في صورته األولي

اني      طالبا من) ١١٩( تطبيق االستبيان على عينة قوامها      ات المستوى الدراسي الث  طالب  وطالب
  :  جامعة الملك فيصل باألحساء ، وذلك بغرض تحديد آل من –بكلية التربية 

  
  :ـ الصدق العاملي لالستبيان ١
  

ة  ك بطريق تبيان ، وذل ة لالس اييس الثالث اد للمق درجات األبع املي ل ل ع م إجراء تحلي       حيث ت
ية    ات األساس اآس       princpal compoentالمكون ة الفاريم دوير المحاور بطريق وتلنج ، وت    له

Varimax  ايزر ي         Kaiser Normalization ، مع استخدام محك آ ل العوامل الت ذي يقب وال
  . يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح 

سير         تجابات      % ٥٣٫٠٦٣     وقد نتج عن هذا التحليل ثالثة عوامل تف ان الحادث في اس من التبي
م   الطال  شبعات        ) ١( ب ، والجدول رق دوير وحذف الت د الت شبعها بع يوضح مصفوفة العوامل وت

     ) .٦٤١-٦٤٠ ، ١٩٩١أبو حطب ، صادق ،  % ( ٠٫٣التي تقل قيمها عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب]: a٢ [التعليق

  ]: a٣ [التعليق

  حا]: a٤ [التعليق

  طال]: a٥ [التعليق



  
  

  المتغيرات
 العوامل

  المعامل
  األول

  المعامل 
 الثاني

  المعامل 
 الثالث

  االشتراآيات
 

  ٠٫٦١٠    ٠٫٧٠٤    عنى البحث عن الم
  ٠٫٣٨٤    ٠٦١٥    النقدي / االهتمام النشط 

  ٠٫٥٤٨    ٠٫٦٧٤  ٠٫٣٢٢  ربط و تنظيم األفكار
  ٠٫٦٠٤    ٠٫٦١٥  ٠٫٤٣٨  استخدام االدله 

  ٠٫٢٠٣  ٠٫٣٤٣      االعتماد على التذآر 
  ٠٫٦٤٤  ٠٫٧٠٨  ٣٣٧-    الصعوبة في إيجاد المعنى 

  ٠٫٤٦١  ٠٫٦٦٠      عدم الترابط 
  ٠٫٦٤٢  ٠٫٧٧٦      كيف االهتمام بالت

  ٠٫٥٤١      ٠٫٧٠٩  الرغبة في التفوق 
  ٠٫٤٧٩      ٠٫٦٥١  الجهد المبذول في الدراسة 

  ٥٧١      ٠٫٧١٤  تنظيم الدراسة 
  ٠٫٦٨٠      ٠٫٨٢١  إدارة الوقت 

  ٦٫٣٦٧  ١٫٨٠٩  ٢٫٠١٣  ٢٠٥٤٥  الجذر الكامن 
    ١٥٫٠٧٧  ١٦٫٧٧٦  ٢١٫٢١٠  نسبة التباين 

    ٥٣٫٠٦٣  ٣٧٫٩٨٦  ٢١٫٢١٠  نسبة التباين الكلية 
يتضح أن التحليل العاملي السبتيان أساليب التعليم المعدل أسفر عن  ) ١(  و من الجدول رقم 

  : وجود ثالثة عوامل و آانت تشبعاتها على النحو التالي 
  

 لبعد ٣٢٢و٠و تشبع على هذا العامل ستة أبعاد ، و تراوحت تشعباتها ما بين :  المعامل األول 
آما يالحظ أن جميع األبعاد المقترحة لقياس ،  لبعد إدارة الوقت ٠٫٨٢١فكار و ربط و تنظيم األ

لذا يمكن تسمية ، األسلوب االستراتيجيه قد تشعبت على هذا العامل و آانت لها أعلى التشعبات 
  " . األسلوب االستراتيجي في التعليم " هذا العامل باسم 

 أبعاد هي االبعاد األربعة المقترحة لقياس االسلوب و تشبع على هذا العامل خمسة: العامل الثاني 
 باإلضافة إلي تشبع العامل ٠٫٧٠٤  ، ٠٫٦١٥العميق و آانت تشبعاتها موجبة و تراوحت ما بين 

ببعد الصعوبة في إيجاد المعنى و هو أحد أبعاد االسلوب السطحي تشبعا سالبا لذا يمكن تسمية هذا 
  " . التعلم االسلوب العميق في " العامل باسم 

 و هي ٠٫٧٧٦  ، ٠٫٣٤٣و تشبع هذا العامل بأربعة تشبعات تراوحت ما بين : العامل الثالث 
األبعاد االعتماد على التذآر ، و الصعوبة في إيجاد المعنى ، و عدم الترابط و االهتمام  بالتكيف 

طحي ، لذا يمكن ، و هي األبعاد األربعة التي افترض معدي االستبيان أنها تقيس األسلوب الس
  " االسلوب السطحي في التعلم " تسمية هذا العامل باسم 

  
 و مما سبق يتضح أن االستبيان الحالي صادقا عامليا ، حيث أظهر التحليل العاملي وجود ثالثة 

عوام هي االسلوب العميق ، و السطحي ، و االستراتيجي و هي تلك التي افترضها معدا 
  . االستبيان 

  
  :الستبيان  ثبات ا– ٢

 تم حساب ثبات االستبيان باستخدام معادلة الفا لكرة و نباخ ، و قد آانت معامالت ثبات المقاييس 
 للمقياس ٠٫٧١ للمقياس الفرعي لألسلوب العميق ٠٫٧٢: الفرعية لالستبيان على النحو التالي 



ا آان معامل  للمقياس الفرعي لألسلوب االستراتيجي ، بينم٠٫٨٥الرعي لألسلوب السطحي ، 
 ، و جميع معامالت الثبات السابقة مرتفعة و يمكن الوثوق فيها ٠٫٧٤ثبات االستبيان آكل مساويا 

 .  
  :  ثبات المفردات – ٣

تم حساب معامالت ثبات المفردات باستخدام معامالت الفا للثبات ، و قد تراوحت هذه المعامالت 
و هي معامالت  ) ١٦( للمفردة رقم  ) ٠٫٧٧٠( ، و  ) ٢٢( للمفردة رقم  ) ٠٫٧٩١( ما بني 

  . ثبات مرتفعة إلى حد آبير 
 بين درجات أبعاد آل أسلوب من األساليب الثالثة  للتعليم و ط تم حسبا معامالت االرتبا– ٤

  . يوضح هذه المعامالت و مستويات داللتها  ) ٢( الدرجة الكلية لكل أسلوب ، و الجدول رقم 
   
  

  .ت االتساق الداخلي ألبعاد استبيان أساليب التعليم معامال ) : ٢( جدول 
 األسلوب االستراتيجي  األسلوب السطحي  األسلوب العميق 

معامل  البعد 
 االرتباط 

معامل  م 
 االرتباط 

معامل  م 
 االرتباط 

البحث عن 
 المعنى 

االعتماد على  **٠٫٦٧٧
 التذآر 

الرغبة في  **٠٫٤٥١
 التفوق 

٠٫٦٧٣** 

 االهتمام
/ النشط 
 النقدي 

الصعوبة في  **٠٫٥٠٥
 إيجاد المعنى 

الجهد المبذول  **٠٫٤٥١
 في الدراسة 

٠٫٦٣٥** 

ربط وتنظيم 
 األفكار

 **٠٫٧٦٤تنظيم الدراسة **٠٫٥٨٥ عدم الترابط **٠٫٧٩٩

استخدام 
األدلة 

 والمنطق

االهتمام  **٠٫٨٣١
 بالوقت 

 **٠٫٧٧٢ إدارة الوقت  **٠٫٨٣١

 الفرعية ألساليب التعلم سيتضح أن جميع معامالت االرتباط بين أبعاد المقايي)  ٢(  من الجدول 
 و هذا يشير إلى اتساق ٠٫٠١و الدرجة الكلية لألسلوب مرتفعة و دالة إحصائيا عند مستوى 

  . البناء الداخلي لالستبيان 
  

  :  عينة الدراسة 
ن طالب المستوى الدراسي الثالث طالبا و طالبة م ) ٤٥٩(  تكونت عينة الدراسة األولية من 

 ٥٢(  جامعة الملك فيصل من مختلف التخصصات العلمية و األدبية ، تم استبعاد –بكلية التربية 
طالبا منهم لعدم إتمام اإلجابة على جميع مفردات االستبيان ، و بذلك أصبحت العينة النهائية ) 

  . يوضح تفاصيل العينة  ) ٣( قم طالبا و طالبة ، و الدول ر ) ٤٠٧( للدراسة مكونة من 
  .تفاصيل عينة الدراسة تبعا للجنس و التخصص الدراسي  ) : ٣( جدول 

 الجنس التخصص الدراسي
 إناث ذآور أدبي علمي
٢١٣ ١٩٤ ١٩١ ٢١٦ 

٤٠٧ ٤٠٧ 
  
  
  



  
  
  

  :إجراءات الدراسة 
  :سارت إجراءات الدراسة على النحو التالي 

  . خصائصها السيكومتريهإعداد آداه الدراسة والتأآد من -١
 .هتطبيق استبيان أساليب التعلم على عينة الدراسة األ ولي -٢
 لطالب العينة من خالل سجالتهم في  gpa تم الحصول على المعدالت التراآمية  -٣

الحاسب اآللي بالجامعة ، و حساب المتوسط الحسابي لها و اعتبار طالب ذوي المعدالت 
 ةتفعي التحصيل ، و طالب ذوي المعدالت التراآميالتراآمية األعلى من المتوسط مر

 .   األقل من المتوسط منخفضي التحصيل 
تصحيح استجابات الطالب في استبيان أساليب التعلم و استبعاد أوراق إجابة الطالب  -٤

 . الذين لم يتم اإلجابة عن جميع مفردات االستبيان 
تهم التراآمية و تخصصاتهم رصد درجات الطالب لكل أساليب التعلم الثالثة و معدال -٥

 ، االدراسية ، حيث شكل طالب شعبة الرياضيات ، و الكيمياء ، و الفيزياء ، و البيولوجي
 اإلسالمية ، و تالتخصص العلمي ، بينما شكل طالب شعبة اللغة العربية ، و الدارسا

 .التاريخ ، و االجتماع التخصص األدبي 
  .  anopa ليل التباين في اتجاه واحد تحليل البيانات إحصائيا باستخدام تح -٦

  
  :  نتائج الدراسة 

ال توجد فروق ذات " اختبار مدى تحقق الفرض األول للدراسة الحالية و الذي ينص على انه 
بين مجموعة طالب )  االستراتيجي – السطحي –العميق ( داللة إحصائية في أساليب التعلم 

قام الباحثان بإجراء تحليل التباين في " . دبي التخصص العلمي و مجموعة طالب التخصص األ
اتجاه واحد لدرجات مجموعتين طالب التخصص العلمي و طالب التخصص األدبي في أساليب 

يوضح نتائج هذه  ) ٤( ، و الجدول رقم )  االستراتيجي – السطحي –العميق (التعلم الثالثة 
  . التحليالت 

  
  
  

ن لمجموعتي طالب التخصص العلمي و األدبي في أساليب نتائج تحليل التباي )  : ٤(  جدول 
  .  التعلم 

مجموع  مصادر التباين األساليب
 المربعات

متوسط ح. د 
 المربعات

" قيمة 
 "ف 

 الداللة

االسلوب 
 العميق 

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

 المجموع 

١٠٢٫٤٤٠   
٨٧٤٣٫٨٥٥  
٨٨٤٦٫٢٩٥ 

١  
٤٠٥  
٤٠٦ 

١٠٢٫٤٤٠  
٢١٫٥٩٠  

٠٫٠٥ ٤٫٧٤٥ 

  االسلوب 
 السطحي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

 المجموع 

١٥٠٫٨٩٥  
١٣٩٤٩٫٩١٥ 
١٤١٠٠٫٨١١

١  
٤٠٥  
٤٠٦  

 

١٥٠٫٨٩٥  
٣٤٫٤٤٤ 

٤٫٣٨١٠٫٠٥ 



  االسلوب 
االستراتيجي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

 المجموع

٥٥٫٧٥٠  
١٤٨٣٣٫٤٥٤ 
١٤٨٨٩٫٢٠٤

١  
٤٠٥  
٤٠٦  

 

٥٥٫٧٥٠  
٣٦٫٦٢٦ 

 .د. غ ١٫٥٢٢

  
  :يتضح ما يلي ) ٤(ومن الجدول رقم 

 في أسلوب التعلم العميق بين مجموعة طالب التخصص ٠٫٠٥وجود فروق ذات داللة  -١
يوضح أن هذه الفروق  ) ٥( والجدول رقم ، العلمي ومجموعة طالب التخصص األدبي 

 . لصالح طالب التخصص العلمي 
لمي و طالب التخصص األدبي متوسطات درجات مجموعة طالب التخصص الع ) : ٥(  جدول 

 ) . العميق ، السطحي ، و االستراتيجي ( في أساليب التعليم 
االسلوب و    أسلوب التعليم العميق 

 االدبي   العلمي  االدبي  العلمي  األدبي  العلمي  التخصص 
 ١٩١ ٢١٦ ١٩١ ٢١٦ ١٩١ ٢١٦ ن 
 ٤٠٫١٦٨ ٣٩٫٤٢٦ ٣٤٫٧٠٢ ٣٣٫٤٨٢ ٣٨٫٨٧٤ ٣٩٫٨٨٠  م 
 ٥٠٨٠٠ ٦٫٢٦٨ ٥٠٦٢٢ ٦٫٠٧٩ ٤٫٦٤١ ٤٫٦٥١  ع 

  
  
 في أسلوب التعليم السطحي بين ٠٫٠٥ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة – ٢

 ) ٥( مجمعة طالب التخصص والعلمي و مجمعة طالب التخصص و االدبي ، و الجدول رقم 
  . يوضح أن هذه الفرق لصالح طالب التخصص األدبي 

  
فروق ذات داللة إحصائية في أسلوب التعلم االستراتيجي بين مجموعة طالب  عدم وجود – ٣ 

  . تخصص العلمي و مجمعة طالب التخصص االدبي 
و تشير النتائج السابقة إلي تحقق الفرص األولى للدراسة تحققا جزئيا ، حيث وجدت    

يق لصالح فروق بين طالب التخصص العلمي و طالب التخصص االدبي في أسلوب التعلم العم
طالب التخصص العلمي ، و في أسلوب التعلم السطحي لصالح طالب تخصص االدبي ، بينما لم 

  . توجد فروق بين طالب التخصصين في أسلوب التعلم االستراتيجي 
  .............. و تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة ايمانويل و بوتر    

 التعلم باختالف التخصص  الدراسي أساليبى اختالف التي أشارت نتائجها إل )  ١٩٩٢(  
  للطالب ، 

و التي أوضحت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا  ) ١٩٩٨( نتائج دراسة ياسر و آاظم في عام 
بين طالب التخصص العلمي و التخصص االدبي في بعض أساليب آما تقاس باستخدام قائمة 

  . شمك و آخرين لعمليات التعلم 
   
شير النتائج السابقة إلى أن طالب النتائج العلمي اآثر تبنيا لألسلوب العميق ، و اقل  و ت   

تبنيا لألسلوب السطحي بالمقارنة لطالب التخصص االدبي ،  بينما ال يوجد اثر لتخصص 
و قد ترجع هذه النتائج إلى طبيعة . الدراسي للطالب في تبنيه ألسلوب التعلم االستراتيجي 

ن التخصص العلمي و التخصص االدبي فطبيعة التخصص العلمي التي تؤآد على الدراسة لكل م
البحث و االستقصاء ، و الفهم التام لموضوعات المقررات الدراسية ، و تطبيق ما تعلموه في 

مواقف أخرى مختلفة ، قد تشجع الطالب على تبني االسلوب العميق آما أن غالبية االختبارات 
تخصص العلمي تقيس قدرة الطالب على الفهم و التطبيق لما يتعلمه في الدراسية في مقررات ال

موافق تعليمية أخرى آاستخدام الطالب لقانون ما أو نظرية معينة في حل مسالة أو مشكله ما ، و 



 المتتالية على قياس قدرة الطالب على الفهم و التطبيق يدفع طالب ةتأآيد االختبارات التحصيلي
  .  تبني االسلوب العميق من اجل النجاح الدراسي التخصص العلمي إلى

  
 التحصيلية المتتالية على قياس تبينما ترآز الدراسة في التخصصات األدبية و االختبارا   

قدرة الطالب على الحفظ و االستظهار بدرجة اآبر من ترآيزها على الفهم و التطبيق ، و هــــــذا 
و في ذلك أشار مارتون و سـاليـجو إلى أن .  في التعلم يدفع الطالب إلى تبني االسلوب السطحي 

األسئلة و االختبارات التي تتطلب مستوى منخفض مــن التفكير تؤدي إلى مـيل الطـالب إلى 
تـبـني الطالب لألسلوب السطحي ، فاألسئلة أو االختبارات ذات المــستوى المـنخـفض مـن 

ابة المطلوبة ، و عليه فيظهر االسلوب السطحي في الـتفكـير ال تتطلب سوى تذآر الطالب لإلج
  . التعلم 

  
   الموقف التعليمي ذو تأثير على أساليب التعلم التي يتبناها  Scheck(1983)     ويذآر شمك 

الطالب ، ويتكون هذا الموقف من خصائص المنهج الدراسي ومحتواه ، وأسلوب المعلم في 
وآذلك قصد الطالب ونيته في التعلم ودوافعه فالطالب يميل التدريس ، واالختبارات التحصيلية ، 

  . إلى تبني أسلوب التعلم األآثر مالئمة لمتطلبات الموقف التعليمي 
  

  في نموذجه لتفسير أساليب  Biggs( 1978)     آما تتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه بيجز  
لتفاعل بين الطالب والبيئة ، وأن من العوامل التعلم من أسلوب التعلم الطالب في التعلم هو نتيجة ل

المؤثرة في تحديد أسلوب تعلم الطالب آل من مادة الدراسة ، وطريقة التدريس وطرق التقويم ، 
  . ومكونات وموضوعات المقررات الدراسية 

  
     والختبار مدى تحقق الفرض الثاني من فروض الدراسة ، والذي ينص على أنه توجد عالقة 

بين مجموعة الطالب ) العميق ، السطحي ، االستراتيجي ( اللة إحصائية في أساليب التعلم ذات د
مرتفعي التحصيل ومجموعة الطالب منخفضي التحصيل ، قام الباحثان بإجراء تحليل التباين في 

اتجاه واحد لدرجات مجموعتي الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي في آل من 
  . يوضح نتائج هذا التحليل  ) ٦( الثة ، والجدول رقم أساليب التعلم الث

  
نتائج تحليل التباين لمجموعتي الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي في  ) : ٦( جدول 

  .أساليب التعلم 
  مجموع مصدر التباين  وب

 المربعات 
     
 ح.د

  متوسط
 المربعات 

 الداللة  ) ف(قيمة 

  لمجموعاتبين ا وب العميق 
  داخل المجموعات 

 المجموع 

٢٤٨٫٩٨٤  
٨٥٩٧٫٣١٠  
٨٨٤٦٫٢٥٩ 

١  
٤٠٥  
٤٠٦ 

٢٤٨٫٩٨٤  
٢١٫٢٢٨ 

٠٫٠١ ١١٫٧٢٩ 

  بين المجموعات  وب السطحي 
  داخل المجموعات 

 المجموع

٣٨٫٥٥٩  
١٤٠٦٢٫٣٥١ 
١٤١٠٠٫٨١١

١  
٤٠٥  
٤٠٦ 

٣٨٫٥٥٩  
٣٤٫٧٢٢ 

 د. غ ١٫١١١

  بين المجموعات  وب االستراتيجي
   المجموعات داخل

 المجموع 

١٨٨٫٢٤٨  
١٤٧٠٠٫٩٥٦ 
١٤٨٨٩٫٢٠٤

١  
٤٠٥  
٤٠٦ 

١٨٨٫٢٤٨  
٣٦٫٢٢٩ 

٠٫٠٥ ٥٫١٨٦ 

   
 
  

  ]: a٦ [التعليق



  
  
  
  

  بين مجموعة ٠٫٠١ ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ١
الطالب مرتفعي التحصيل ومجموعة الطالب منخفضي التحصيل في 

يشير إلى أن هذه )   ٧( درجات في أسلوب التعلم العميق ، والجدول رقم 
  .الفروق لصالح مجموعة الطالب مرتفعي التحصيل 

  
متوسطات درجات مجموعة الطالب مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل في  ) : ٧( جدول 

  )العميق ، السطحي ، االستراتيجي ( أساليب التعلم 
أسلوب التعلم 
 االستراتيجي

       أسلوب التعلم العميق أسلوب التعلم السطحي 

منخفضي 
 التحصيل

مرتفعي 
 التحصيل 

منخفضي 
 التحصيل 

مرتفعي 
 التحصيل 

منخفضي 
 التحصيل 

مرتفعي 
 التحصيل

األسلوب 
والتحصيل 

  ن ١٩٦ ٢١١ ١٩٦ ٢١١ ١٩٦ ٢١١
 م ٤٠٫٢١٩ ٣٨٫٦٥٤ ٣٣٫٧٤٤ ٣٤٫٣٥١ ٤٠٫٤٨٠ ٣٩٫١١٩
 ع ٤٫٤١٨ ٤٫٧٧٧ ٦٫١٩٩ ٥٫٥٩٣ ٦٫٢٨٨ ٥٫٧٦٩

  
 إحصائية بين مجموعة الطالب مرتفعي التحصيل أو مجموعة  عدم وجود فروق ذات داللة-٢

  .الطالب منخفضي التحصيل في درجات في أسلوب التعلم السطحي 
  بين مجموعة الطالب مرتفعي ٠٫٠٥ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٣

  التحصيل ومجموعة الطالب منخفضي التحصيل في درجات في أسلوب التعلم االستراتيجي ،
  .يشير إلى أن هذه الفروق لصالح مجموعة الطالب مرتفعي التحصيل  ) ٧( والجدول رقم  
  

     وتشير النتائج السابقة إلى تحقق الفرض الثاني من فروض الدراسة تحققاً  جزئياً  ، حيث 
وجدت فروق بين الطالب مرتفعي التحصيل والطالب منخفضي التحصيل في آل من األسلوب 

تراتيجي ، لصالح الطالب مرتفعي التحصيل الدراسي بينما لم توجد فروق بينهما العميق واالس
  وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات آل من شمك وجروف . في األسلوب السطحي 

( in :Schemck, 1982) أعلى ا  والتي أوضحت نتائجها أن الطالب مرتفعي التحصيل آانو 
عاد التجهيز العميق ، التجهيز المعقد ، واسترجاع الحقائق ، بينما تفوق بدرجة دالة إحصائياً  في أب

-Abdel)آما تتفق مع نتائج دراستي عبد الغني . الطالب منخفضوا التحصيل الدراسة المنهجية 
ghani ) (1996)  وآالدويل وجينسير Caldwell & Ginthier (1996)   واللتين توصلتا إلى 

 بين الطالب مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل في أساليبهم وجود فروق دالة إحصائياً 
  ،  (1992 ) ( Davidson , et al)آذلك دراستي دافيدسون وآخرين . المفضل في التعلم 

. واللتين توصلتا إلى ارتباط بعض أساليب التعلم بالتحصيل الدراسي Snyder   (2000)وسنيدر 
 اللتين توصلتا إلى Zhang  (2000)وزانج ،Abdel- Ghani(1996)ودراستي عبد الغني 

  . إمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي أو األداء الدراسي من خالل أساليب تعلم الطالب
    

     وقد ترجع هذه النتائج إلى أن الطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع لديهم مهارات 
ومن تلك ،ض التحصيل الدراسي وعادات دراسية وأساليب تعلم واآثر فعاليه من الطالب منخف



فالطالب ذوو أسلوب التعلم العميق يبدأون  . األساليب تبنيهم ألسلوب التعلم العميق االستراتيجي
 طواآثر قدره على رب،ويقضون وقتا أطول في التعلم والدراسة ،مهمة التعلم بنية الفهم 

آما انهم ،كري واحدواآثر قدره على ربط أفكارهم في نسق ف، الموضوعات ببعضها البعض
آل هذه الخصائص ،يحاولون استخالص األدلة والبراهين المتضمنة بالنص وربطها بالخاتمة

ومن هنا جاءت نتيجة الدراسة الحالية والتي تنص . تعمل على رفع المستوى التحصيلي لطالب
  . اآثر تبنيا ألسلوب العميق في التعلم اعلى أن الطالب مرتفعي التحصيل آانو

  
 آما يتميز الطالب مرتفعو التحصيل بقدرتهم على إدارة الوقت المخصص لدراسة واالستفادة     

ولديهم القدرة على ، وتنظيم الدراسة والموضوعات الدراسية تبعا ألهميتها،منه على اآمل وجه
والرغبه في التفوق والحصول على معدالت ، تنظيم جهودهم المبذولة في الدراسة واالستذآار

 وخصائص مميزه ألسلوب التعلم االستراتيجي ه وهذه الخصائص تعتبر أبعادا أساسي،مرتفعه
(Waugh & Addison,1998) لذا آانت نتيجة الدراسة الحالية  والتي أوضحت أن الطالب 

 يفي التعلم بالمقارنة بالطالب منخفضي ي اآثر تبنيا ألسلوب اإلستراتيجامرتفعي التحصيل آانو
  . التحصيل الدراسي 

  
     أما عن عدم وجود فروق بين الطالب مرتفعي التحصيل والطالب منخفضي التحصيل في 
األسلوب السطحي ، وهذا قد يرجع إلى أن الطالب مرتفعي التحصيل والذين أظهرت الدراسة 
الحالية أنهم أآثر تبنياً  لألسلوب العميق ، فإنهم لكي يصلوا إلى الفهم التام لما يتعلمون وتطبيقه 

 مواقف الحياة اليومية فالبد أن يتعرفوا على المعلومات وحفظها فللوصول إلى مستوى الفهم في
  . والتطبيق فالبد من التمكن من مستوى المعرفة لذا آانت النتيجة الحالية 

  
     ومما سبق يتضح أن أساليب التعلم يتبناها طالب المرحلة الجامعية تتأثر لدرجة دالة لكل من 

اسي للطالب ومستوى تحصيله الدراسي ، حيث أن طالب التخصصات العلمية التخصص الدر
أآثر تبنياً لألسلوب العميق بينما آان الطالب التخصصات األدبية أآثر ميالً  لبني األسلوب 

وأن الطالب مرتفعي التحصيل آانوا أآثر ميالً  نحو تبني آل من األسلوب العميق . السطحي 
  .      التعلم واألسلوب االستراتيجي في

  
  : التوصيات والمقترحات 

  
  :      بناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج يوصي الباحثان بما يلي 

  
ـ ضرورة حث الطالب على تبني األسلوب العميق في التعلم ، وذلك من خالل ترآيز          

للمعلومات والمعارف المتضمنة في    االختبارات التحصيلية المتتالية على قياس مدى فهم الطالب 
  .المقررات الدراسية ، وقدرتهم على تطبيق هذه المعلومات في مواقف تعليمية أخرى 

التنبيه على القائمين بإعداد اإلختبارات التحصيلية في مختلف المراحل التعليمية على  -
ذه عدم الترآيز على قياس قدرة الطالب على الحفظ واالستظهار فقط ، فمثل ه

  . اإلختبارات تدعم تبني الطالب ألسلوب التعلم السطحي 
ضرورة مراجعة محتويات وموضوعات المناهج الدراسية بحيث تكون المناهج أآثر  -

جذباً  وتشويقاً  للطالب وأآثر إثارة لدافعيتهم ، فذلك يساعد على تبني الطالب ألسلوب 
 . التعلم العميق 

على الفهم والتطبيق وليس الحفظ واالسترجاع فذلك ضرورة تأآيد المعلمين في تدريسهم  -
 .يساعد على تبني األسلوب العميق في التعلم 



إعداد بعض الندوات اإلرشادية لتبصير الطالب بأساليبهم ي التعلم وآيفية التعرف عليها  -
وأثرها في العملية التعليمية ، وما هي العوامل التي تكمن وراء تبني الطالب ألساليبهم 

 . تعلم ، وتدريبهم على آيفية التعامل مع المعلومات بفاعلية في ال
إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول أساليب التعلم في عالقتها ببعض العوامل العقلية  -

 . والشخصية واالنفعالية ، حتى يمكننا ذلك فهم أآبر لهذا المفهوم 
 تعلم الطالب من خالل إجراء بعض الدراسات التجريبية لبحث إمكانية تعديل أساليب -

 . تعديل بعض العوامل المرتبطة بها 
إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتناول أساليب التعلم في إطار نماذج أخرى  -

 ، ونموذج باسك  Schmeck ، ونموذج شمك Biggsألساليب التعلم آنموذج بيجز 
Bask  ،    ونموذج آولوب kolb العلم المعرفية أو  ، وأثرها في مختلف مخرجات

 .االنفعالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  : المراجـــــــــــــــــــــــع 
  

اهج البحث وطرق        : )١٩٩١( أبو حطب ، فؤاد ؛ صادر ، آمال          -١ من
اع   ة واالجتم سية والتربوي وم النف ل اإلحصائي للعل اهرة . التحلي : الق

 . مكتبة األنجلو المصرية 
ر  -٢ و س د هللا أب ا عب ال     يع ، رض ة ، آم د ؛ عطي د أحم يم ، محم  ؛ غن

دى ) :١٩٩٥( إسماعيل  تعلم ل ات ال اليب وعملي ة ألس  دراسة عاملي
و ، ص ص                     ا، عدد يولي ة ببنه ة التربي ة آلي ة ، مجل -٣طالب الجامع

٤٩. 
وض اهللا  -٣ ود ع الم ، محم ة ) :١٩٨٨( س دى طلب تعلم ل اليب ال  أس

ة           الجامعة وعالقتها بتحصيلهم الدرا    ة التربي ة آلي ة   -سي ، مجل  جامع
  .١٦٨ -١٣١الزقازيق ، العدد السادس ، السنة الثالثة ص ص 

د         -٤ د المجي اليب       ) :١٩٩٠( مرزوق ، مرزوق عب ة ألس  دراسة مقارن
ياً  ،              أخرين دراس التعلم ودافعية اإلنجاز لدى عينة من المتفوقين والمت

 الجزء الثاني   –بحوث المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس في مصر         
  . ٦١٥– ٥٩٧، الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، ص ص 

تعلم     ) :١٩٩٨( ياسر ، عامر حسن ؛ آاظم ؛ علي مهدي           -٥ اليب ال  أس
اس  ة قارين ة جامع دى طلب دد ، ل ة ، الع ات العربي اد الجامع ة إتح مجل
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  استبيان أساليب التعلم
     Entwstle & Taitستل وتايت إنتو: إعداد 

  :ترجمة وتقنين 
  رمضان محمد رمضان/ إبراهيم بن سالم الصباطي                         د/ د
  
  

  ...أختي الطالبة / أخي الطالب 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 
يرجى منك . فيما يلي عدد العبارات التي تتعلق ببعض مواقف التعلم وطرق الدراسة واالستذآار 

عدم موافقتك على هذه العبارات باختيار إجابة / قراءة هذه العبارات بدقة وتقرير درجة موافقتك 
موافق تماما، موافق ، متردد ، غير موافق ، غير موافق بشدة ، : واحدة من بين اإلجابات التالية 

  : مع مراعاة اآلتي 
ابة صحيحة مادامت تعبر عن وجهة    أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، فاإلج– ١

  . نظرك 
  . عدم ترك أي عبارات دون إجابة – ٢

  .  اختيار بديل واحد لكل عبارة – ٣
  .  مراعاة تعبئة بياناتك الشخصية بكل دقة – ٤

  .شاآرين حسن تعاونكم 
  : البيانات الشخصية 

  :       الرقم األآاديمي :                                                        االسم 
  

  : المعدل التراآمي :                                                        التخصص 
  

  : وفيما يلي هذه العبارات 
  

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
موافق متردد موافق موافق 

 م العبارات تماما

 ١ أحاول أن أفهم معنى ما أقرأه     
أو آتابا ، أحاول أن أستخلص وأحدد بدقة قصد المؤلف عندما أقرأ مقاال      

 مما هو مكتوب 
٢ 

أجد نفسي أحيانا أفكر في معلومات سبق لي دراستها عندما أآون بصدد      
 . القيام بأعمال أخرى مشابهة 

٣ 

إنني غير مستعد لقبول األشياء آما تقال لي ، بل إنني أحاول التفكير      
 فيها لنفسي 

٤ 

أحاول قدر اإلمكان ربط األفكار التي تصادفني بأفكار الموضوعات أو      
 المقررات األخرى التي أدرسها 

٥ 

عندما أدرس موضوع جديد ، أحاول أن أتبين بعقلي آيف تترابط جميع      
 . األفكار مع بعضها البعض 

٦ 

   



  
 

  
 

   

 م العبارات

االت لكي    غالبا ما تثيرني األفكار الموجودة في             الكتب والمق
 .  أفكر في آل ما أقرأه 

٧ 

رأه            ا أق راهين فيم ة والب ن األدل ة ع ث بدق اول  . أبح م أح ث
 .الوصول إلى خالصة لما أقوم بدراسته 

٨ 

ا                 ا مع م عندما أقرأ ، أختبر التفاصيل بدقة ألرى مدى اتفاقه
 .يقال 

٩ 

ى تتبع الدليل أو من المهم بالنسبة لي أن أآون قادرا عل     
 .الحجة وراء آل شئ 

١٠ 

قدر آبير من ) حفظ ( أجد أنني أحاول الترآيز على تذآر      
 المعلومات حتى أتعلم 

١١ 

أقضي وقتا آبيرا في تكرار وترديد المعلومات حتى      
 يساعدني ذلك على تذآرها 

١٢ 

 غالبا ما أجد نفسي أقرأ أشياء دون محاولة حقيقية مني     
 . لفهمها 

١٣ 

 ١٤ . غالبا ما تقابلني مشاآل في فهم األشياء التي أحفظها      
على الرغم من قدرتي على تذآر الحقائق والتفاصيل ، إال      

أنني ال أستطيع في الغالب أن أرى الموضوع في صورة 
 آلية  

١٥ 

إنني في الحقيقة غير متأآد مما هو هام لي ، ولذا أحاول أن      
 .هرب وأشرد في المحاضرات بقدر اإلمكانأت

١٦ 

أضطرب أحيانا بشأن قدرتي على القيام بما يطلب مني عمله      
 . بطريقة مناسبة 

١٧ 

أشعر غالبا بأنني أضيع بسبب آثرة الموضوعات التي      
 . ندرسها في المقررات المختلفة 

١٨ 

ي ال أستطيع غالبا ما أبدو مصابا بالذعر والقلق عندما بأنن     
 .القيام بالعمل المطلوب مني 

١٩ 

غالبا ما أضطرب عندما أفكر بأنني ال أستطيع القيام بالعمل      
 . المطلوب مني 

٢٠ 

 ٢١ .من المهم بالنسبة لي أن أشعر أنني أنجز بقدر ما أستطيع      
إنني أعرف ماذا أريد أن أفعل فيما أدرسه من المقررات      

 .لى تحقيقه وإنني مصمم ع
٢٢ 

أبذل آثيرا من الجهد حتى أتأآد من أنني استوعب التفاصيل      
 . المهمة للمقرر

٢٣ 

 أعمل بجد واجتهاد في أثناء المذاآرة وأحاول أن أرآز      
 .ذهني على ما أقوم به 

٢٤ 

أحاول التأآد من توافر الشروط  المالئمة للدراسة والتي      
 .  مرار في العمل بسهولة تسمح لي بالبدء واالست

٢٥ 

بطريقة أو بأخرى أنجح في الحصول على الكتب أو مواد      
 .أحتاجها للدراسة 

٢٦ 

 ٢٧ .أعتقد أنني منظم ومرتب تماما في طريقتي في المذاآرة     
أنظم أوقات دراستي بدقة حتى أستفيد من الوقت بقدر      

 . اإلمكان 
٢٨ 

 ٢٩ .ستفادة من الوقت طوال اليوم أحاول بصفة عامة اال     
أعمل بانتظام واستمرار أثناء دراسة المقرر بدال من ترك      

 آل شيء آلخر لحظة 
٣٠ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


