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 أساليب التعلم لدي طالبات اللليات الصحية ظامعة امللم سعود

 وعالقتها مبستوي التحصيل الدراسي

 إعداد 

جـد العرفـر حممــعبي/ د   

الرياض، اململلة -جامعة امللم سعود-كلية الرتبية-أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 العربية السعودية

البحث:مستخمص   

التعرؼ عمي العبلقة بيف أساليب التعمـ ومستوي التحصيؿ  إلىالبحث الحالي  ىدؼ
واستخدمت الدراسي والتخصص األكاديمي لدي طالبات الكميات الصحية بجامعة المؾ سعود، 

طالبات الكميات الصحية البحث مف و تكوف مجتمع االرتباطي،  الدراسة المنيج الوصفي
الصيدلة( بجامعة الممؾ سعود، لمعاـ  -التمريض –العموـ الطبية التطبيقية  -تخصص )الطب 

 أساليب مقياس، وطبؽ عمييف  ( طالبة29وبمغت العينة النيائية )،  6341 -6341الدراسي 
 مف السعودية البيئة عمى والمقنف والمترجـ( ـ6223) المعدؿ" وتايت إنتوستؿ" اعداد مف التعمـ
و توصمت الدراسة الى النتائج التالية : وجود ، (9009) ورمضاف الصباطي  مف كؿ قبؿ

فروؽ دالة إحصائيًا في أساليب التعمـ ) العميؽ ، االستراتيجي، السطحي( بيف طالبات الكميات 
وجود فروؽ دالة إحصائيًا ، الصحية بجامعة الممؾ سعود تبعًا لمتغير  التخصص األكاديمي 

طحي( بيف الطالبات تبعًا لمتغير  التحصيؿ في أساليب التعمـ ) العميؽ ، االستراتيجي، الس
توجد عبلقة ارتباطية بيف أساليب التعمـ لدى الطالبات والتخصص األكاديمي ، الدراسي 

 ومستوى التحصيؿ الدراسي .

.الكميات الصحية، طمبة التحصيؿ الدراسي،  أساليب التعمـ: الكممات المفتاحية  
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Abstract: 

The aim of the current research is to identify the relationship between the 

learning methods, the level of academic achievement and the academic 

specialization of the students of the health colleges at the University of 

Al-Saud. The study used the descriptive descriptive method. The research 

community is composed of students of health colleges (medicine, applied 

medical sciences, nursing, pharmacy) King Saud University, for the 

academic year 1436-1437, the final sample was 92 students, and they 

applied the measure of learning methods from the revised "Intostel and 

Time" (1994) and the translator and codifier for the Saudi environment by 

Al-Sabati and Ramadan (2002) The study found the following results: 

There are differences There are statistically significant differences in the 

methods of learning (deep, strategic, surface) among students of health 

colleges at King Saud University according to the variable of academic 

specialization. There are statistically significant differences in learning 

methods (deep, strategic, surface) among students according to the 

variable of achievement. Learning among students, academic 

specialization and level of academic achievement. 

Keywords: learning methods, achievement, students of health colleges. 
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مقدمة:ال  

 بيا يرضي وسيمة ىو وكذلؾ ، وازدىارىا األمـ الرتقاء اليامة األسس أحد التعمـ يعد   
 األداء عمى تغيير حدوث ىو التعمـ بعممية ويقصد ، حولو يجري ما لمعرفة فضولو االنساف

 الدواـ صفة ولو والتدريب والممارسة الخبرة تأثير تحت عادة التعمـ ويتـ ، الظاىرة واالستجابة
 بيف يحدث الذي االرتباط إلى يشير مصطمح أنو النفس عمـ مجاؿ في التعمـ ويعرؼ ، النسبي
 تغيير ىو أيضاً  والتعمـ ، عبلنية أو سراً  الكائف ىذا يصورىا واستجابة الحي الكائف يدركو مثير
 غير أو مقصودة بخبرات مروره نتيجة ووجدانياً  وميارياً  معرفياً ) الفرد سموؾ في نسبياً  دائـ

 .مقصودة

 عندما وبخاصة ، التربوي النفس عمـ ميداف في جديداً  اتجاىاً  التعمـ أساليب في البحث يعد   
 قبؿ مف سائداً  كاف ما عكس عمى ، نفسو المتعمـ نظر وجية مف اإلنساني التعمـ إلى النظر بدأ

 االتجاه ذلؾ ضوء وفي ، المتعمـ أداء تقويـ في اآلخريف نظر وجية عمى يعتمد كاف ،حيث
 مثؿ مف يتعممونو ما كـ وليس الطمبة يتعمـ كيؼ لمعرفة البحوث مف العديد إجراء تـ الجديد
 (.9001)إبراىيـ، (، ودراسة9002البموشى ، ) دراسة

 في المؤثرة العوامؿ فيـ أجؿ مف التربية مجاؿ في الباحثيف باىتماـ التعمـ أساليب حظيتو     
 فرد مف تختمؼ التي والسموكيات والخصائص الصفات مف مجموعة باعتبارىا التعميمية، العممية
  (p73,أف تجعؿ التعمـ فعاال لبعض الطمبة وغير فعاؿ لآلخرينوح شأنيا مف والتي آخر إلى

Lemire, 2005) 

وب التعمـ مف خبلؿ الدراسات واألبحاث التى مسأولقد وردت العديد مف التعريفات لمفيوـ     
 واستخدامو الفرد تصورات: بأنو( p22،McCarthy,2000) ماكرثي يعرفوف حولو ،أجريت 
 أربعة إلى التعمـ أساليب مكارثي قسمت وقد لنفسو ويحدده يفضمو تعممي أسموب عبر لممعرفة
 . "الديناميكي المتعمـ العاـ، المتعمـ التحميمي، المتعمـ المتخيؿ، المتعمـ وىي فئات

 يفضميا التي الطريقة: "بأنو التعمـ أسموب( p37،Sternberg,2007) ستيرنبرغ ويعرؼ 
 "التعمـ في األفراد

 مف مجموعة: "بأنو التعمـ(  Felder & Silverman, 2008, 32ويعرؼ فمدر وسيمفرماف )  
 إدراؾ لكيفية نسبياً  ثابتة كمؤشرات معاً  تعمؿ التي والنفسية، والوجدانية المعرفية السموكيات
 ".التعمـ بيئة مع الطالب واستجابة وتفاعؿ
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، بأنو طريقة المتعمـ فى إدراؾ  ومعالجة المعمومات أسموب التعمـ (Kolb,2008عرؼ كولب)و 
أثناء تعممو ، وقد قسـ األفراد حسب أساليب التعمـ غمى أربعة فئات : التقاربيوف ، والتباعديوف، 

 واالستعابيوف ، والتكيفوف

الطريقة التي تعتمد إلى حد كبير عمى ( أسموب التعمـ بأنو 9064ويعرؼ دوف ودف)     
التكويف البيولوجي لمفرد، وتشمؿ الخصائص العاطفية واالجتماعية والنفسية والفسيولوجية، وكؿ 
ما مف شأنو أف يسيـ في فيـ واستيعاب المعمومات الجديدة في الموقؼ التعممي، والتي تختمؼ 

 خر. مف فرد إلى آ

 مع تفاعمو أثناء المتعمـ يستخدميا التي المختمفة العمميات وصؼ ىي التعمـ وأساليب     
، المعرفي مخزونو إلى تضاؼ جديدة تعميمية خبرات تطوير إلى توصمو والتي، التعمـ مواقؼ
 مستجيباً  الفرد مف تجعؿ التي التكيفية لمعمميات وصفاً  يعتبر التعمـ أسموب أف إلى يشير وىذا

 . والجسمية واالجتماعية االنفعالية خصائصو مع يتبلءـ بما المتنوعة البيئة لمثيرات

 مف نوعا تعتبر التعمـ أساليب أف(  Busato,et all, 2008)وآخروف بوساتو ويذكر    
 التدريسية األساليب اختيار عمى التدريس ىيئة أعضاء تساعد لمطبلب العامة  االستراتيجيات

 مع تفاعميـ لتسييؿ المختمفة التفكير ميارات الطبلب ىؤالء إكساب في تساىـ التي المناسبة
 والتنبؤ  تعمميـ فاعمية مف لتزيد لدييـ مبلئمة استجابات توليد وبالتالي ومعممييـ زمبلئيـ

رشادىـ التحصيمية بمستوياتيـ  ألساليب المناسبة والمينية األكاديمية التخصصات الى وا 
 .تعمميـ

 في الطبلب تساعد حيث والطبلب المعمميف مف لكؿ ىدؼ التعمـ أساليب وتحديد وُيعد قياس  
دراؾ بأنفسيـ دوافعيـ استثارة كيفية عمى التعرؼ  إمكاناتيـ وفؽ  معيا والتفاعؿ التعمـ بيئة وا 
 تساعد كما ،( 13، ص 9061 سرحاف، بوأ)األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف استعداداتيـ وقدراتيـ
 يحدد أف يستطيع الذي ىو الكؼء فالمعمـ الطبلب؛ لتعميـ السميـ التخطيط عمى المعمميف
 تعمميـ بأسموب التعمـ عمى وتشجيعيـ ومساعدتيـ طبلبو لدى  المفضمة  التعمـ وأساليب الطرؽ

 عمـ عمى يكوف أف الضروري مف ليذا  تعمميـ أساليب تنويع عمى تشجيعيـ وأيضا ، المفضؿ
 ، أسموب لكؿ المناسبة التعميمية واالستراتيجيات التعمـ، عممية في المتنوعة الفردية باألساليب

 التعمـ أسموب عمى واطبلعيـ الطبلب بيف الفروؽ تحديد في المعمـ عمى المسؤولية تكمف وىنا
 المعمومات مع التعامؿ في يستخدميا التي الطريقة الفرد تعمـ أسموب يشكؿ حيث ، ليـ األفضؿ
 .(34، ص 9003 يوسؼ،) التعمـ عممية أثناء
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 كؿ لتعميـ مختمفة ألساليب الحاجة مف يزيد الطبلب وقدرات وسمات خصائص اختبلؼ أفو      
 الطبلب لدى والمفضمة المستخدمة التعمـ أساليب بمعرفة االىتماـ يتطمب مما قدراتو، وفؽ منيـ

 لمواجية العقمية وقدراتو النفسية وسماتو خصائصو وفؽ منيـ كؿ لتعمـ األنسب األسموب لتيسير
 .  التعمـ في تساعدىـ أف يمكف التي األدوات إلى التوصؿ فرصة ومنحيـ بينيـ، الفردية الفروؽ

 االرتباطات لبناء استراتيجيات يمتمكوف الطمبة أف إلى( 9066) وغباري شعيرة ويشيرأبو
 تفكيرىـ لضبط معرفية فوؽ ميارات يمتمكوف وأنيـ القديمة والمعرفة الجديدة المعرفة بيف

 التعمـ في أساليب يطوروف الطبلب فإف ذلؾ ولتحقيؽ التعمـ، بتعمـ يعرؼ ما أوممارسة
 .المفضؿ تعمميـ نمط لفيـ التعمـ عممية وتوجيو التفكير ربط عمى تساعدىـ

 التعمـ إحداث في الرئيسة الطريقة اعتبارىا مف التعمـ أساليب أىمية تنطمؽ وبالتالي
 التعميمية األساليب تكوف بحيث السابقة وخبراتيـ مستواىـ مراعاة يجب" وليذا الطبلب لدى

 أجؿ مف لقدراتيـ ومناسبة لدييـ المفضمة التعمـ ألساليب مبلئمة المعمـ قبؿ مف المستخدمة
 تساعدىـ بحيث ، سموكية وممارسات أىداؼ إلى ترجمتيا و مستقبمية تعمـ لخبرات  التخطيط

 وصالح الكبيسي" )التربوية األىداؼ لتحقيؽ التعمـ عممية لنجاح الفعاؿ االستقباؿ عمى
 ( .693 ص ،9000،

 أف إال الدراسية الفصوؿ في الطبلب باختبلؼ التعمـ أساليب اختبلؼ مف الرغـ وعمى
 التنويع ولكف  الوقت، كؿ المفضؿ تعممو أسموب حسب طالب كؿ يعمـ أف يستطيع ال المعمـ
 يجعؿ أف شأنو مف ممكف أمر الصؼ داخؿ التعممية -التعميمية واالستراتيجيات األساليب في

  بنفسو، أكبر ثقة الطالب يعطي وأف الحصة، مف لجزء ولو التعمـ دائرة داخؿ المتعمـ
 لدى التعمـ أساليب فيـ ألىمية ونظراً  فيو وحقاً  التعمـ عمى قدرة طالب لكؿ أف ىنا فاالفتراض
 في اختبلؼ ىو التعمـ أساليب وتعدد منظريو، التجاىات تبعاً  نماذجو تعددت فقد  المتعمميف،

 ىذه معاني ولكف البحث، في وأساليبيـ الباحثيف اختبلؼ عف الناجمة والمسميات المصطمحات
 .(16، ص 9061 ، سريع أبو) كثيرا متقاربة وخصائصيا المسميات

 في يكمف االىتماـ أصبح بؿ معمومات أو معارؼ الطبلب تمقيف مجرد األمر يعد لـ وبالتالي   
 خبلؿ مف معيا التعامؿ كيفية إلى إضاًفة والمعمومات المعارؼ ليذه وفيميـ اكسابيـ كيفية
 أجؿ مف واستعداداتو وقدراتو إمكاناتو تناسب تعمـ أساليب وتبني ذاتو عمى الطالب اعتماد
 لبلتجاىات مواكبة لتكوف التعميمّية المنظومة تطوير في يسيـ قد الذي األمر األىداؼ، تحقيؽ
 .الحديثة التربوّية
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 ووسائؿ واألنشطة واألساليب الُطرؽ حيث مف التدريس  عممية بتطوير الجامعات تيتـكما  
  متميز، مجتمع وخمؽ الطبلب كفاءات وتنمية المخرجات جودة بموغ أجؿ مف والتقويـ، القياس
 الدراسية والمعامؿ القاعات بناء عمى المتزايد واإلنفاؽ  الكفايات، ذوي األساتذة توفير خبلؿ مف

 تنمية في تسيـ لـ التعميـ مخرجات فإف ذلؾ ورغـ ، وتجييزاتيا وأجيزتيا بيئتيا وتوفير
 ىذه أبرز ومف كبيرة تحديدات يواجو العربية الببلد في التعميـ أف حيث البشرية، المجتمعات
 يتبعيا التي التعمـ واساليب المعمموف يستخدميا التي التعميـ باستراتيجيات يرتبط ما التحديات
  الطمبة لجميع النتائج أفضؿ يحقؽ واحد أسموب يوجد ، فبل(9002 وتريغويؿ، بروس) الطبلب
  الدرجة بنفس آخر طالباً  يناسب ال بينما ، معيف لطالب مناسباً  يكوف قد معيناً  أسموباً  إذإف
 ( 29، ص 6223، الحميد، عبد جابر)

 لدى التعمـ أساليب اختبلؼ( Backer and Yelich,  2002نتائج دراسة)  ولقد أظيرت  
 وجود إلي(  Duff , 2004) دراسة توصمت ، كما(GPA) التراكمي المعدؿ باختبلؼ الطبلب
( والتكيفي، واالستيعابي، والتباعدي، التقاربي) التعمـ أساليب بيف إحصائياً  داؿ موجب ارتباط

 الدراسي. التحصيؿ ومعدالت

 لدى وشيوعيا ونسبتيا التعمـ أنماط دراسة ضرورة الى( 9062النذير،) دراسة أشارتكما    
 نماطأ عمى قائمة الجامعات ألساتذة تدريب برامج وتوفير  المختمفة  التعميمية المراحؿ طبلب
 .الطبلب لدى البعض دوف التعمـ ماطأن بعض شيوع سبابأ لمعرفة الجامعي التدريس في التعمـ

ب التعمـ والتحصيؿ الدراسى يسالأكما توصمت العديد مف الدراسات إلى العبلقة بيف       
 تعمـ أساليب بيف العبلقة والتى توصمت إلى ((Zhang,2000  زانج دراسةومنيا : دراسة 

والتى  (9009) ورمضاف الصباطي، ودراسة  الدراسي التحصيؿ مف وكؿ الجامعة طبلب
 التحصيؿ مستوى الجامعة طبلب لدى التعمـ أساليب في الفروؽىدفت الى التعرؼ عمى 

 الدراسي .

(، 9069الحازمي وآخروف )و (، 9060كامؿ )و (، 9001جمجؿ )كما توصمت دراسة     
وجود عبلقات ارتباطية دالة بيف بعض عناصر أساليب التعمـ في  إلى( 9064غازي )و 

 .المراحؿ التعميمية المختمفة والتحصيؿ الدراسي

 الجامعي، التدريس مجاؿ في وخبرتيا الباحثة عمؿ خبلؿ ومف السابقة، الدراسات ضوء وفي   
 وطرؽ االستراتيجيات بيا تتنوع تدريس ساليبأ لتوفير تعمميف أساليب لمعرفة ضرورة فيناؾ
طبلؽ لتنمية االىداؼ، وتحقؽ الطالبات بيف الفردية الفروؽ تراعي بحيث  تدريس  طاقات وا 
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 في تتمثؿ معرفة الى وتحويميا ومعالجتيا المعمومات تمقي ثقافة مف بيـ والخروج لدييف اإلبداع
 وراء ما مرحمة إلى المعرفة مرحمة مف نتقاؿاإل مف يتمكنوف بحيث وظواىر، عبلقات اكتشاؼ
 . المعرفة

 الكميات طالبات لدى المستخدمة التعمـ أساليب عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه وتسعى    
 التخطيط عمى بالكميات التدريس ىيئة أعضاء تساعد قد والتي سعود الممؾ بجامعة الصحية
 المفضمة التعمـ أساليب مع لتتبلءـ التدريس استراتيجيات في والتنويع الدراسية لممقررات الجيد
 األكاديمي التحصيؿ عمى ينعكس قد مما فاعمية أكثر والتعميـ التعمـ ليصبح الطالبات، لدى

 إلى ييدؼ والذي الحالي، بالبحث لمقياـ الباحثة دفع مّما ، المختمفة تخصصاتيف وفؽ لمطالبات
 يمكف ىذا وعمى، سعود الممؾ بجامعة الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب تحديد

 الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب ما: التالي السؤاؿ في البحث مشكمة صياغة
 ؟ الدراسي التحصيؿ بمستوى وعبلقتيا سعود الممؾ بجامعة

 
 

 :   البحث أسئمة
 :التالية األسئمة عن اإلجابة الحالي البحث حاول

      ؟ سعود الممؾ بجامعة الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب ما .6
 الممؾ بجامعة الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب في إحصائياً  دالة فروؽ توجد ىؿ .9

 ؟ الدراسي التحصيؿ مستوى لمتغير تبعاً  سعود
ىؿ توجد عبلقة ارتباطية بيف أساليب التعمـ لدى الطالبات والتخصص األكاديمى ومستوى  .4

 التحصيؿ الدراسى؟
 

 : البحث أىداف
 :إلي البحث ييدف

 . سعود الممؾ بجامعة الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب تحديد .6
  تبعاً  سعود الممؾ بجامعة الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب في الفروؽ تحديد .9

 . الدراسي التحصيؿ لمتغير
لدى الطالبات والتخصص األكاديمى  ا لدى التعمـ أساليب بيف االرتباطية العبلقة عف الكشؼ .4

 .ومستوى التحصيؿ الدراسى
 :   البحث أىمية
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 األىمية النظرية:
تعمـ لدى طالبات المرحمة لمدراسات العربية في مجاؿ أساليب التعد ىذه الدراسة إضافة  .6

عمـ بيا امعة عمى معرفة األساليب التي تتة مما يساعد أعضاء ىيئة التدريس بالجالجامعي
الطالبات وال شؾ أف معرفة ىذه األساليب تساعد في استخداـ األساتذة طرؽ التدريس 

 س أثره عمى تحصيؿ الطالبات.المبلئمة ووسائؿ التقويـ المناسبة مما ينعك
تعد ىذه الدراسة دعوة لطالبات الدراسات العميا والباحثيف والميتميف بالتعمـ إلثراء ىذا الجانب  .9

في العمؿ، ألف أساليب التعمـ تمثؿ تحديًا لمعامميف في المجاؿ التربوي، السيما أننا في ىذا 
 المفضمة.العصر نحتاج إلى كؿ ما يساعد في تنمية أساليب التعمـ 

 األىمية التطبيقية:
يمكف اف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في لفت نظر القائميف عمى تطوير التعميـ في المممكة  .6

العربية السعودية نحو أىمية أساليب التعمـ المفضمة، بحيث يمكنيـ التركيز عمى ىذه 
ىذه األساليب  األساليب في مناىج التعمـ والمقررات الجامعية، حتى يستطيع المتعمـ ممارسة

 في تعممو
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات القبلئؿ في المممكة العربية السعودية التي اىتمت بدراسة  .9

 .سعود الممؾ بجامعة الصحية كمياتطالبات الأساليب التعمـ لدى 
تعد ىذه الدراسة تمبية لبلتجاىات العالمية المعاصرة لبلىتماـ بأساليب التعمـ وتباينيا بيف  .4

الطبلب أثناء عممية التعمـ، وتمشيًا مع التوجيات المحمية لبلىتماـ بأساليب التعمـ التي تؤثر 
 عمى التحصيؿ الدراسي.

 :البحث مصطمحات

 : التعمم أسموب .6

 مع التعامؿ في باتساؽ الطالب يستخدميا محددة طريقة" بأنوأسموب التعمـ يعرؼ     
 (p218," التعمـ عممية تتطمبو عما النظر بغض  المختمفة التعميمية المواقؼ خبلؿ المعمومات

Kolb،2005 ) 

 الفرعية المقاييس في الطالبة عمييا تحصؿ التي الدرجات:  إجرائياً  التعمـ أسموب يعرؼو     
 وىي(  Entwistle &Tait)  وتايت إنتوستؿ أعده الذي المعدؿ التعمـ أساليب الستبياف الثبلثة

 ( .االستراتيجي واألسموب ، السطحي واألسموب ، العميؽ األسموب)
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وتتبنػػى الدراسػػة الحاليػػة أسػػاليب الػػتعمـ فػػي ضػػوء نمػػوذج كولػػب، القػػائـ عمػػى أسػػاس نظريػػة      

الػػتعمـ التجريبػػي، الػػذي يشػػير إلػػى أف الػػتعمـ مكػػوف مػػف بعػػديف أساسػػييف، البعػػد األوؿ يتمثػػؿ فػػي 

الحسية وينتيي بالمفاىيـ المجردة، أما البعد الثػاني إدراؾ المعمومات، ويبدأ ىذا البعد مف الخبرات 

فيشير إلى معالجة المعمومات، ويبدأ بالمبلحظة التأممية وينتيي بالتجريب الفعاؿ، ومف خصائص 

ىذا النوع مف التعمـ أنو يعد مف أفضؿ أنواع التعمـ، فيو تعمـ متصؿ مبنػي عمػى الخبػرة، كمػا أنػو 

 ( .Kalban & Kies , 2005الفرد مع البيئة المحيطة بو )عممية ديناميكية تعمؿ عمى تكيؼ 

 : الدراسي التحصيل     .2

 المقررات خبلؿ مف تحصيميا يتـ التي والميارات : المعارؼُيعرف التحصيل الدراسى بأنو    
 التقويـ أوأساليب باالختبارات تقاس وكما أوالجامعات بالمدارس تدريسيا يتـ التي الدراسية والمواد
 ( .                                                                   92، ص  9001، عبلـ) المختمفة

 الطالبات عميو حصمت الذي التراكمي المعدؿ مقدار بأنو: إجرائياً  الدراسي التحصيؿ ويعرؼ   
 . ىػ6330 -6342 الدراسي العاـ مف األوؿ الدراسي الفصؿ نياية في
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 النظرى اإلطار

 أواًل: أساليب التعمم:

 مفيوم وطبيعة أساليب التعمم: .1
إف أساليب التعمـ تعرؼ وفقًا لصياغات متعددة ومتباينة، تقوـ عمى المرتكزات التي تحددىا، فقد 

أساليب التعمـ عمى أنيا الطرؽ التي يستخدميا األفراد عمى نحو  ) (Hartley, 2008عرؼ 
 .مياـ التعمـ المختمفةمميز لمباشرة العمؿ في 

فقد قرروا أف أسموب التعمـ ىو طريقة  ؛) (Dunn et al , 2009, pp. 50 -59 أما    
  معالجة وتذكر الميارات والمعمومات األكاديمية الصعبة والجديدة.  الفرد في التركيز عمى 

 تعمـ ألساليب الفرد فاستخداـ عاـ؛ بشكؿ بتفكيره الفرد لدى المفضمة التعمـ أساليب وترتبط     
 والمناقشة الذات تنظيـ وميارات التفكير ميارات توظيؼ إلى ويدفعو بنفسو ثقتو مف يزيد معينة

 . المختمفة التعميمية المواقؼ في المرونة لديو تتكوف وبالتالي، بالتفاصيؿ واإلحاطة

 إلى أف et al,  Dunn &آخروف دف يشير إذ العوامؿ، مف بعدد التعمـ أساليب وتتأثر   
 الطالب وتساعد الفعاؿ، التعمـ في تسيـ قد التي المثيرات مف والعديد الفردية، الفروؽ مف العديد
 ىذه تصنيؼ ويمكف المثيرات، لتمؾ تفضيبلتو حسب التحصيؿ وزيادة المدرسي، النجاح عمى

 :(  Dunn & et al, 2009,p82 يمي كما، المثيرات

 المحيطة المادية البيئة في المثيرات لبعض المتعمـ تفضيؿ أسموب وتشمؿ: البيئية المثيرات .6
 .والتيوية والحرارة والضوء الصوت مثؿ لديو التعمـ عممية تعيؽ أو تساعد أف يمكف والتي، بو

، لمتعمـ الطالب تفضيبلت في تؤثر التي االنفعالية الجوانب إلى وتشير :الوجدانية المثيرات .9
 .المعمومات عف المستمر والبحث والمتابعة، ، المسؤولية وتحمؿ والمثابرة، الدافعية مثؿ

 او، أقرانو مع تفاعمو خبلؿ مف لمتعمـ الطالب تفضيبل إلى وتشير: االجتماعية المثيرات .4
 .المجموعات خبلؿ مف التعمـ او، بمفرده

 يفضميا التي التعمـ جوانب تشمؿ التي الحسية المثيرات إلى وتشير :الفسيولوجية المثيرات .3
 كما، الحركي أو، الممسي او، السمعي أو البصي التعمـ طريؽ عف كانت سواء الطالب
 عمى الطالب قدرة ومدى،  العطش أو، كالجوع الفسيولوجية الجوانب بعض عمى تشتمؿ
 .ضوئيا في التعمـ
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، تعممو عممية في الطالب يستخدميا التي المعرفية األساليب إلى وتشير : النفسية المثيرات .2
 عمى المعتمد أو، التأممي أو، االندفاعي او، الكمي األسموب أو، التحميمي األسموب مثؿ

 .المجاؿ عف المستقؿ المقابؿ المجاؿ
( إلى أف مف الضروري أف ينوع التربوييف 623 ، ص9002وفي ىذا الصدد يشير عيسى )    

ب بطريقة فعالة أساليب تدريسيـ لتقابؿ وتنسجـ مع أساليب تعمـ طبلبيـ، حيث يتعمـ الطبل
 .عندما يدرسوف بطريقة تتناغـ مع أسموبيـ المفضؿ في التعمـ

 ذلؾ عمى وبناء، لمتغير الوقت بعض وتأخذ، ومتغيرة مستقرة غير عناصر التعمـ أساليب وتعد  
 وفقاً  التعمـ ومادة، التعمـ وبيئة واالستراتيجيات الطرؽ وتنظيـ اختيار فعالية األكثر مف فإف

 وبالتالي، القائـ التنظيـ باستخداـ المتعمـ يقوـ بأف التوقع مف بدالً  المتعمميف لدى التعمـ ألساليب
 التعمـ أسموب اختيار في لممتعمـ الفرصة إعطاء في يسيـ التعمـ بيئة تنظيـ بيف التوافؽ فإف
 تنظيمية بيئة ضمف العممية لممادة الطالب فتحصيؿ، عميو يفرض الذي وليس، يناسبو الذي

 مما أفضؿ بشكؿ والمعارؼ لممعمومات اكتسابو في يسيـ التعمـ في أسموبو مع تتوافؽ تعميمية
 . فاعمية أكثر بشكؿ الدراسي تحصيمو زيادة في يسيـ

 باختبلؽ تختمؼ المختمفة المواقؼ عبر والمعارؼ المعمومات وتحصيؿ التعمـ عممية أفو      
، الطالب لدى لمتعمـ بأسموب يرتبط وىذا، لممعمومات ومعالجتيـ وفيميـ الطمبة مبلحظات

 طمبة يدركيا قد حيف في، المحسوسة االشياء خبلؿ مف المعمومات يدركوف الطمبة بعض فيناؾ
 يتطمب وىذا، الطالب لدى التعمـ بأسموب ذلؾ ويرتبط، المجرد األسموب خبلؿ مف آخروف
 أفضؿ بأتاحة يسيـ بما التعمـ عممية خبلؿ التربوييف قبؿ مف المختمفة التعمـ فرص توفير
 حسب كؿ والمعارؼ المعمومات تحصيؿ الطمبة يستطيع خبلليا مف والتي، لمتعمـ الفرص
 .يناسبو الذي التعمـ أسموب

 المبادئ المميزة ألساليب التعمم: .2
 661، ص ص  9061، البدورتتميز أساليب التعمـ بمجموعة مف المبادئ مف أىميا ما يمي )

- 662:) 

تتابيف اساليب التعمـ تبعا لتبايف مراحؿ الحياة ، اذ تتابيف االساليب تبعا لتغير توفر المصادر  -
والمياـ النوعية الخاصة بكؿ مرحمة ، وتبعا لتغير خصائص الفرد نفسو ، وقد تكوف 

 الميارات الخاصة باسموب تفكير مفضؿ قوية ، ولكف ال تجد الفرصة المناسبة لمتميز . 
 اد فى قوة تفضميـ الساليب التعمـ ، وكيفية التعبير عنيا وشدتيا .يختمؼ االفر  -
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 يختمؼ االفراد فى مرونتو االسموبية ؛ وفى قدرتيـ عمى التكيؼ مع المواقؼ المختمفة . -
ينتج عف اتفاؽ اساليب التعمـ الفرد وقدراتو "كؿ اكبر مف مجموع اجزائو ، الذى يكوف يكوف  -

فرد ، بمعنى انو ال يكفى تحقيؽ الكفاءة و الرضا فى افضؿ مف توظيؼ اى منيا بشكؿ من
 اداء ميمة ما توفر القدرة عمى ادائيا ، بؿ ايضا اساليب التعمـ البلزمة ليا. 

لكؿ فرد بروفيؿ مف اساليب التعمـ وليس اسموبا واحد فقط ، لكف يوجد اسموب سائد عمى  -
ا ال يعنى اجادة كؿ العمميات بروفيؿ اساليب تعمـ الفرد . والحصوؿ عمى تقدير عاؿ الحدى

 الخاصة باسموب التعمـ المميز ليذا االسموب منيا .
يختمؼ االفراد فى مرونة اساليب تعمميـ ، فمرونة اسموب التعمـ تمكف الفرد مف التوافؽ مع  -

 االشخاص االخريف ، والمواقؼ المختمفة مع اسموب تعممو .
تغيير االىتمامات ، واليوايات ، والبيئة ، يمكف تغيير اساليب التعمـ وتعديميا ؛ نتيجة ل -

 واسموب التعميـ.
تكتسب اساليب التعمـ اجتماعيا ، مف خبلؿ مشاىدة نماذج الدور لموالديف والمعمميف ، ونتائج  -

 التفاعؿ بيف البيئة والمكونات الشخصية لمفرد .
موب التعمـ سأيمكف اكتساب اساليب التعمـ وتنميتيا مف خبلؿ التدريب عمى مياـ تتطمب  -

ثر أف ينتقؿ أو مف خبلؿ تدريس النظرية التى تستند الييا ، مف ثـ يمكف أالمرغوب تعممو، 
ساليب التعمـ المفضمة فى تحديد أالتعمـ الى المياـ والمواقؼ الجديدة ، ويفيد التعرؼ عمى 

 لقرار .العمميات المتعمقة بكؿ مف : التواصؿ ، التعمـ ، التعميـ ، حؿ المشكبلت ، اتخاذ ا
 يمكف قياس اساليب التعمـ وتقيميا و التنبؤ بيا باستخداـ ادوات تشخيصية مقننة . -
 نماذج أساليب التعمم: .3

( Learning Stylesيستخدـ عمماء النفس مفيوـ أسموب التعمـ )أساليب التعمـ و 
لوصؼ العمميات الوسيطية المتنوعة التي يستخدميا المتعمـ أثناء تفاعمو مع مواقؼ التعمـ، 
والتي توصمو في النياية إلى تطوير خبرات تعميمية جديدة تضاؼ إلى مخزوف المتعمـ المعرفي، 
د وىذا يشير إلى أف أسموب التعمـ يعد وصفًا لمعمميات التكيفية المناسبة والتي تجعؿ مف الفر 

مستجيبًا لمثيرات البيئة المتنوعة بما يتبلءـ مع خصائصو االنفعالية واالجتماعية والجسمية. 
ومف الجيود كارؿ يونج في نظرية األنماط انبثقت بعض النماذج والنظريات الخاصة بأساليب 

و  ساليب التعمـ كفريؽ كانت أبحاث كؿ مف )كيث دف(أالتعمـ. ومف أوائؿ الباحثيف في مجاؿ 
ـ، وىو يتكوف مف أربعة مثيرات 6212نتج عنيا نموذج )دف ودف( عاـ  ىيت دف(، الت)ر 

ومف أشير نماذج أساليب التعمـ  ،أساسية، ىي البيئة ، والوجدانية، واالجتماعية والطبيعية
وىو نموذج يعتمد عمى ، ـ بإعداده6211عاـ  David Kolbالنموذج الذي قاـ ديفيد كولب 

إضافة إلى  ،والتصور العقمي المجرد، والتجريب الفعاؿ ،الخبرة الحسيةأربع طرؽ لمتعمـ وىي 
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المبلحظة التأممية. ويعد ىذا النموذج أساس لكثير مف نماذج أساليب التعمـ مثؿ نموذج )بيرنس 
 (.9002 ،ـ )راشد6211ونموذج )ىوني وممفورد( عاـ  ،ـ6210ماكارثي( عاـ 

لبحث في أساليب التعمـ واستراتيجاتو بدأ في ( إلى أف ا9009يشير الصباطي ورمضاف )و   
 .Marton, et alمناطؽ مختمفة ولكف في أوقات متزامنة، ففي جوتنبرج بالسويد مارتوف ورفاقو 

وفي استراليا بيجز وزمبلؤه  ،Entwistle, et alوفي المممكة المتحدة كاف إنتوستؿ ورفاقو 
Biggs, et al،  نماذج أساليب التعمـوىذا ما يوضح أف ىناؾ العشرات مف. 

 :التعمم أساليب في كولب نموذج -
 يعتمد الذي نموذجو بإعداد نموذجو بإعداد 6211 عاـ David kolb كولب ديفيد قاـ

 المجرد العقمي والتصور(، التجريبي التعمـ) الحسية الخبرة وىي لمتعمـ طرؽ أربعة عمى أساساً 
 او العمؿ خبلؿ مف التعمـ) الفعاؿ والتجريب(، التحميمي والتعمـ واالستراتيجات النظريات نشوء)

 نظر وجيات  خبلؿ مف المشكبلت رؤية) التأممية والمبلحظة(، لممخاطر والتعرض النشاط
 (.13 ، ص9002، راشد( )معيا التعامؿ تحديد قبؿ متعددة

 المعمومات ومعالجة إدراؾ طريقة أف Concerte Experience الحسية الخبرات تعنيو    
 أنيـ كما األمثمة، في اندماجيـ خبلؿ مف أفضؿ يتعمموف ىؤالء وأف، الحسية الخبرة عمى مبنية
، التعمـ عممية أثناء معممييـ في تتمثؿ التي السمطة مف بدالً  زمبلئيـ مناقشة إلى يميموف

 اجتماعي توجو ذوو وىـ، الخارجية الراجعة التغذية وكذلؾ زمبلئيـ مع مناقشتيـ مف ويستفيدوف
 المبلحظة أما. فعالة غير التعمـ في النظرية األساليب اف يروف ولكنيـ، اآلخريف نحو إيجابي
 عمى المعمومات ومعالجة إدراؾ في األفراد يعتمد فييا Reflective observation التأممية
 التي التعميمية المواقؼ ويفضموف، التعمـ موقؼ تحميؿ في المتأنية والمبلحظة والموضوعية التأمؿ
 ويكوف نطواء،باإل يتسموف ولكنيـ امتحيز غير الموضوعي المبلحظ بدور لمقياـ الفرصة ليـ تتيح

 ومعالجة إدراؾ عمى Abstract Conceptualization المجردة المفاىيـ في الفرد اعتماد
 إلى يميموف الذيف واألفراد، المنطقي والتقويـ المجرد والتفكير التعمـ موقؼ تحميؿ عمى المعمومات

 في األشياء نحو والتوجو السمطة طريؽ عف والتعمـ المنظـ والتحميؿ النظريات عمى يركزوف ذلؾ
 Active الفعاؿ التجريب في األفراد ويعتمد. اآلخريف األشخاص نحو ضعيفاً  توجييـ يكوف حيف

Experimentation في واالشتراؾ لؤلفكار العممي التطبيؽ خبلؿ مف التعمـ موقؼ عمى 
 المحاضرات إلى يميموف ال وىـ معيف، عمؿ إلنجاز الصغيرة والجماعات، المدرسية األعماؿ
 .العمؿ نحو النشط بالتوجو يتسموف ولكنيـ النظرية
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 البعديف فأحد، متناقضيف قطبيف لو ُبعد كؿ ُبعديف لتكوف األربع الطرؽ ىذه وتتحد
 التصور يمثمو اآلخر والطرؼ Concrete Experience الحسية الخبرة أطرافو أحد يمثؿ
 التجريب أطرافو أحد يمثؿ الثاني والبعد، Conceptualization  Abstract المجرد العقمي
 Reflective التأممية المبلحظة تمثمو اآلخر والطرؼ Active Experimentation الفعاؿ

Observation .وبالتالي، تعمـ أسموب يمثؿ ربع كؿ أرباع أربعة ليكونا يتحداف البعداف وىذاف 
 والتقاربي، Assimilator والتمثيمي، Diverger التباعدي: وىي تعمـ أساليب أربعة فيناؾ

Converger ،التكيفي إلى إضافة Accommodator (13 ص ،9002، راشد.) 

  :Converged Style التقاربي األسموب ( أ)

 واحدة، إجابة تتطمب التي والمشكبلت المواقؼ حؿ عمى بقدرتيـ األسموب ىذا أصحاب ويتميز
 بغيرىـ، قورنوا ما إذا األشياء مع التعامؿ ويفضموف نسبياً  عاطفيوف العادة في األفراد وىؤالء

 .واليندسية الطبيعية العموـ في التخصص إلى ويميموف ضيقة اعادة في واىتماماتيـ

  :Diverged style التباعدي األسموب ( ب)

 اىتماماتيـ وكذلؾ، التأممية والمبلحظة الحسية الخبرات باستخداـ األسموب ىذا أصحاب ويتميز
 التي التعميمية المواقؼ في أفضؿ ويؤدوف، عديدة زوايا مف المواقؼ ورؤية الواسعة، العقمية
 الوجدانية بالمشاركة كذلؾ ويتسموف الذىبي العصؼ مواقؼ خاصة عديدة أفكار إنتاج تتطمب
 .والفنوف اإلنسانية العموـ بدراسة وييتموف اآلخريف، مع الفعالة

 :Assimilator Style التمثمي األسموب (ج)

 قدرتيـ وكذلؾ ، التأممية والمبلحظة المجردة المفاىيـ باستخداـ األسموب ىذا أصحاب ويتميز
 والمعمومات المبلحظات ويستوعبوف االستقرائي، االستدالؿ جانب إلى نظرية نماذج وضع عمى

 في لمتخصص ويميموف لؤلفكار، العممي بالتطبيؽ ييتموف وال متكاممة، صورة في المتباعدة
 .والرياضيات العموـ

  :Accommodators style التكيفي األسموب ( د)

 تنفيذ عمى وقدرتيـ، الفعاؿ والتجريب الحسية الخبرات باستخداـ األسموب ىذا اصحاب ويتميز
 والخطأ المحاولة طريقة عف المشكبلت وحؿ الجديدة الخبرات في واالندماج والتجارب الخطط
 .والعممية الفنية المجاالت دراسة إلى ويميموف اآلخريف، معمومات عمى معتمديف
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 نموذج مكارثي ألساليب التعمم: -
اف بعض االطفاؿ يظيروف ذكاء بطرائؽ ال تتماشى  (Mecarthy1990)الحظت "مكارثى" 

  Kolb(2005)والبيئة التقميدية لممدرسة ، وقد دفعيا ذلؾ لدراسة اساليب التعمـ لكؿ مف كولب 
عبد ) :، وانتيت الى اقتراح بعديف الساليب ؛ىماGregorc&Butler(1984)وجرجورؾ وبوتمر 

 : (22، 27 ص ، ص7102عبد العظيم،  الفتاح،

 ويتضمف أسموبيف لمتعمـ ىما: :الداراكبعدا - أ
األسموب الحسي / الخيري: إذ ُيفضؿ متعمـ ىذا األسموب جمع المعمومات مف خبلؿ ارتباطو  -

الشخصي بذاتو والبيئة، ويعتمد في فيمو لذاتو ولمعالـ عمي اإلحساس المادي أو ما يسمي 
 األسموب الحسي لمايز بريجز.

األسموب المجرد / المفاىيمي: ُيفضؿ متعمـ ىذا األسموب جمع البيانات والفيـ مف خبلؿ  -
 –المفاىيـ والمبادئ التي ىي المجردات لمخبرات الشخصية، أو األسموب الحدسي لمايز 

 بريجز.
 : ويتضمف أسموبيف لمتعمـ ىما:ُبعد العممية  - ب
ختبار أفكاره عف العالـ الخارجي، وىو األسموب النشط: إذ أف المتعمـ الفعاؿ النشط يميؿ ال -

 يماثؿ األسموب الخيري أو االختباري لكولب.
األسموب التأممي: إذ أف المتعمـ المتأمؿ يميؿ إلي بناء وتركيب المعرفة في أمر ذي معني،  -

 وىو يماثؿ األسموب الخطي أو التتابعي لكولب، أو التقريري واإلدراكي.
 لدي مكارثي ألساليب التعمم:وبالتالي فإن أساليب التعمم 

األسموب االبتكاري: وفيو ييتـ المتعمـ بالمعني الداخمي الشخصي، وربط المعمومات  .6
الجديدة بالخبرة الشخصية واالستفادة بيذه المعمومات في الحياة العممية، وىذا األسموب 

لرياضيات يفيد في التعمـ التعاوني والعصؼ الذىني، وتكامؿ مجاالت المحتوي والعموـ وا
 وغيرىا.

األسموب التحميمي : ويميؿ فيو المتعمـ إلي اكتساب الحقائؽ بناًء عمي الفيـ المتعمؽ  .9
لممفاىيـ والعمميات، ويفيد ىذا األسموب في المحاضرات، والبحث المستقؿ، وتحميؿ 

 البيانات، واالستانة بالخبرات.
شياء، ويفيد ىذا األسموب األسموب الحسي:ويميؿ فيو المتعمـ إلي معرفة كيؼ تعمؿ األ .4

 في األنشطة التجريبية ومياـ استخداـ األيدي.
األسموب الديناميكي:وييتـ فيو المتعمـ باالكتشاؼ لموجو ذاتيًا، ويفضؿ تعميـ نفسو  .3

 واآلخريف، ويفيد ىذا األسموب في الدراسة المستقمة، والمحاكاة، ولعب األدوار.
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 ىانسون ألساليب التعمم: -نموذج سيمفر  -
 ( :34-39ص ، ص 9069أمزياف،  ىانسوف بعديف أساسييف ىما ) -تضمف نموذج سيمفر  
اإلحساس وظيفة محسوسة س أو الحدس) البصيرة (: إذيعد اإلدراؾ مف خبلؿ اإلحساو   

تستخدـ الحواس في جمع المعمومات و إدارؾ العالـ الخارجي ووصؼ الحقائؽ وتوضيحيا، 
توصي إلي النتائج مف خبلؿ العمؿ الجاد. بينما الحدس واألشخاص الحسيوف يميموف إلي ال

لتقرير المفاىيـ الكبري التي تعطي الحقيقة معناىا ولتنبؤ بالتغيرات المحتممة ضمف تمؾ الحقيقة 
استكشاؼ االحتماالت واألفكار؛ يثقوف موف إلي حرية التفكير ومرونتو، و الواقعة، والحدسيوف يمي

 بتبصراتيـ.

خبلؿ التفكير أو الشعور؛ إذ يميز التفكير الموضوعية، ووجود األدلة يعد الحكـ مف و   
المنطقية، والربط بيف األسباب والنتائج، وبيف العمؿ ونتائجو، بينما يميز الشعور الذاتية، 

 والعاطفة ، ويميؿ العوريوف بالتمقائية، واإلجتماعية.

 ثانيًا: التحصيل الدراسي:

 مفيوم وطبيعة التحصيل الدراسي: .1
 ويتأثر، والباحثوف العمماء بيا اىتـ التي التربوية المفاىيـ مف الدراسي التحصيؿ وُيعد  

 المدرسية العوامؿ إلى باإلضافة واالجتماعية، الشخصية، العوامؿ مف بالعديد الدراسي التحصيؿ
 مفيـو أي يوازيو وال المستقبمية، الطالب حياة في ىاماً  دوراً  يمعب التحصيؿ مستوى أف كما ،

 .الدراسي لمتحصيؿ المنتج نفسو المتعمـ سوى آخر تربوي

 تحصيميا يتـ التي والميارات المعارؼ إلى  يشير مفيوـ:  بأنو الدراسي وُيعرؼ التحصيؿ     
 تقاس وكما الجامعات أو بالمدارس تدريسيا يتـ التي الدراسية والمواد المقررات مف خبلؿ

 (310 ص ،9063رشيد،  )  المختمفة التقويـ أوأساليب باالختبارات 

 بخبرات والمرور التدريب نتيجة الطالب، يحصميا التي والميارة المعرفة مقدار:  بأنو يعرؼ كما
 أو مقررة، دراسية مادة في خبرات مف تعمموه لما الطبلب استيعاب مدى عف يعبر فيو سابقة،
)موساوى، المدرسية االختبارات في الطبلب عمييا يحصؿ التي بالدرجة ويقاس دراسية، مواد عدة

 (.61 ص ، 9064

 العوامؿ عف الكشؼ بيدؼ والتحميؿ بالدراسة الدراسي التحصيؿ والباحثوف العمماء تناوؿ ولقد
 إلى يشير فيو اليامة؛ التعميمية األىداؼ أبرز مف الدراسي التحصيؿ زيادة أف كما فيو، المؤثرة



17 
 

 معارفة استخداـ خبلؿ مف المستقبمية المتعمـ حياة عمى ينعكس مما دراستو، في المتعمـ تقدـ
 ىذا ومف المتعمـ، شخصية تشكيؿ عمى تأثير لو أنو كما، المشكبلت مواجية في ومياراتو
 لتحقيؽ التعمـ عممية في ونشاطو،  المتعمـ إيجابية عمى تركز التعميمية العممية فإف المنطمؽ
 دور وأف الخارجية، والظروؼ المتعمـ بيف التفاعؿ نتيجة التعميـ ويحدث مرتفع، دراسي تحصيؿ
 في تشطاً  يجعمو مما معيا ويتفاعؿ المتعمـ، ليا يستجيب بحيث الظروؼ ىذه تييئة ىو المعمـ
 (313 ص ،9063رشيد،  )وتحصيميا المعمومة عف الكشؼ

مف  نستنج مف ىذه التعاريؼ أف التحصيؿ الدراسي دليؿ عمى اكتساب التمميذ ما قدـ إليوو   
كزت بعض معمومات أو ممارسة ، كما أنو مرتبط بالتدريب وذلؾ في مجاؿ التعميـ والتعمـ كما ر 

التقييـ فاألداء والكفاءة التي يقدميا التمميذ يقدرىا المعمـ أو نقطة التعاريؼ عػػمى األداء و 
  . االختبار أو معا

 :الدراسي التحصيل أنواع .2
 واإلدراكية العقمية قدراتيـ اختبلؼ ألخر،حسب تمميذ مف الدراسي التحصيؿ يختمؼ

 التبلميذ لدى التحصيؿ مف نوعيف غالبا نميز فإننا ثـ واالجتماعية، ومف النفسية وميوالتيـ
 .(19، 16، ص 9060 – 9002،  سفياف، و حكيـ) وىما: الدراسية لموادىـ استجابتيـ حسب

 لمفرد التحصيمي األداء تجاوز عف يعبر سموؾ وىو": التحصيمي اإلفراط" الجيد التحصيل  -1
 التحصيؿ في المفرط الفرد أف الخاصة،أي واستعداداتو قدراتو ضوء في المتوقع لممستوى
 العمر نفس مف أقرانو أداء متوسطات تجاوز ومدرسية تحصيمية مستويات يحقؽ أف يستطيع
 ارتفاع أبعاد حوؿ  6213 وكوؼ فنؾ دراسة وفي ،متوقع غير بشكؿ ويتجاوزىـ العقمي،

 التحصيؿ مرتفع ويصنفاف لمشخصية، موضوعية قياسات فييا استخدما وانخفاضو التحصيؿ
 يسيؿ منظـ مختصر إلى يجعميا المعمومات،أي ثبوت بسرعة يستطيع الذي الشخص بأنو
 المعمومات بيف فيما باستمرار والربط عالمو تنظيـ دافع لديو الذي الشخص تذكره،وىو عميو
 . الكؼء الشخص فيو

 والمعمـ البيت في اآلباء بيا ويشقى التبلميذ فييا يقع تربوية مشكمة وىو  :المدرسي التأخر -9
 مستوى مف أقؿ الشخص مستوى يكوف عندما أساسا المدرسي التأخر المدرسة،ويطمؽ في

 أو عادي مف أقؿ أو عادي تحصيؿ مستوى لو يكوف العقمية،بحيث إمكاناتو ومستوى ذكائو
 .عالي ذكاء مستوى

 التي ىي التكوينية أو الخمقية األسباب في يتمثبلف عامميف إلى المدرسي التأخر يعود وقد  
 المتصمة الجسمية والعمميات العصبية األجيزة في أو العقمي الجياز نمو في قصور إلى ترجع
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 البيئية األسباب في والمتمثمة الوظيفية األسباب في يتمثؿ الذي الثاني بيا،والعامؿ
 البيئة أو األسرية، والثقافة العقمية المثيرات مف الطفؿ حرماف في تتمثؿ التي واالجتماعية،وىي

 وازدحاـ المواصبلت السكف،وطرؽ موقع في عامة بصفة فييا،وتتمخص ينمو التي االجتماعية
 العمؿ ىذا أسباب مف أفرادىا،ولعؿ بيف والعبلقات لؤلسرة المورفولوجي والتركيب والحي المنزؿ
 واجتماعيا حضريا المتخمفة األحياء بوجود

 العوامل المؤثرة فى التحصيل : .3
)الفاخرى يمي بما إيجازىا يمكف التي العوامؿ مف بالعديد المتعمـ لدى الدراسي التحصيؿ ويتأثر

 : (61 -66ص  ، ص ص9002، 

، لممتعمـ والنفسي والعضوي الصحي الجانب إلى وتشير: بالمتعمـ متعمقة ذاتية عوامؿ -
مكاناتو، قدراتو إلى باإلضافة   التعمـ نحو ودافعيتو وا 

 مستويات مف عميو تشتمؿ بما األسرية العوامؿ تعد:  اقتصادية اجتماعية أسرية عوامؿ -
 مف وذلؾ، الطالب تحصيؿ مستوى في تؤثر التي العوامؿ أبرز ومف ، اقتصادية اجتماعية

 لدى الدافعية وزيادة النفسي، التوافؽ تحقيؽ في تسيـ التي اإليجابية البيئة توفير خبلؿ
 مف الفرد ينفذ التي القاعدة واالقتصادية االجتماعية بخصائصيا األسرة وتمثؿ المتعمـ،
 أثر لو األسري االستقرار أف كما، نجاحو درجة واضحة بصورة وتحدد، المجتمع إلى خبلليا
 . تحصيؿ في واضح

 الطالب؛ تحصيؿ في المؤثرة العوامؿ أىـ مف واحداً  المدرسة تمثؿ: مدرسية بيئية عوامؿ -
 المتعمـ دافعية وزيادة الدراسي، التوافؽ تحقيؽ في تسيـ االجتماعي التربوي بنظاميا فالمدرسة

 قد نفسو الوقت وفي، الدراسي الطالب تحصيؿ بمستوى التأثير وبالتاي التعميمية العممية نحو
 . لدى إحباط عامؿ المدرسة بيئة تكوف

 :البحث إجراءات  

 البحث لطبيعة لمبلءمتو نظرا االرتباطي، الوصفي المنيج الباحثة استخدمت : البحث منيج. 
 العمـو - الطب) تخصص الصحية الكميات طالبات البحث مجتمع يمثؿ : البحث مجتمع 

 -6341 الدراسي لمعاـ سعود، الممؾ بجامعة( الصيدلة -التمريض – التطبيقية الطبية
 .  ىػ6341

 الرابع المستوى طالبات مف العشوائية بالطريقة البحث عينة اختيار تـ : البحث عينة 
 – التطبيقية الطبية العموـ - الطب) تخصص سعود الممؾ بجامعة الصحية بالكميات
 منيـ طالبة( 62)  عدد استبعاد تـ وقد ، طالبة( 601) عددىف والبالغ( الصيدلة -التمريض
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 لمدراسة النيائية العينة أصبحت بذلؾ و ، المقياس مفردات جميع عمى اإلجابة إتماـ لعدـ
 : يمي كما طالبة( 29) مكونة

 

البحث عٌنة توزٌع: (1) جدول  

 عدد الطالبات الكمية
النسبة 
  المئوية

 %23.2 22 الطب
 %21.2 22 العموم الطبية التطبيقة 

 32.4 22 التمريض   
 %23.2  22 الصيدلة   
 %122 22 المجموع 

 :البحث أدوات

 (6) ممحؽانظر     : التعمم أساليب مقياس  -

( ـ6223) المعدؿ" وتايت إنتوستؿ" اعداد مف التعمـ أساليب مقياس الباحثة استخدمت   
 وقد ،( 9009) رمضاف و الصباطي  مف كؿ قبؿ مف السعودية البيئة عمى والمقنف والمترجـ
 أو العربية البيئة في سواء التعمـ ألساليب انتوستؿ نموذج صدؽ حوؿ كثيرة دراسات أجريت
 التنبؤ عمي وقدرتو الصدؽ مف مرتفعة بدرجة النموذج تمتع إلي جميعيا وأشارت األجنبية

 فرعية مقاييس ثبلثة المقياس ويشمؿ المختمفة التعميمية المراحػؿ في لمطبلب الدراسي بالتحصيؿ
 منيـ كؿ يشكؿ حيث( االستراتيجي واألسموب ، السطحي األسموب ، العميؽ األسموب) ىي:

 فرعى بعد( 69) عمى تتوزع ، لقياسو مفردات عشر منيما ولكؿ ، اآلخر عف مستقبلً  مقياساً 
 : التالي النحو عمى

إنتوستل مقٌاس بنود توزٌع :(2) جدول  

البنود أرقام مالحظات  المدخل األبعاد 

72 ، 02 إيجابية المعاني عن البحث    العميق 
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 ما حد إلى أوافؽ – تماماً  أوافؽ)  خماسي لمقياس وفقاً  البنود ىذه عمى االستجابة وتتـ
 ، 2) اإليجابية المفردات وتعطى(  تماماً  موافؽ غير - ما حد إلى موافؽ غير – متأكد غير –
 ( 9) ممحؽ. السمبية المفردات في والعكس الترتيب عمى( 6 ، 9 ،4 ، 3

 المناىج في المحكميف مف مجموعة عمى المفردات ىذه بعرض الباحثة قامت وقد
 ومدى ، لقياسو وضعت لما المفردات ىذه مبلءمة مدى تقرير بغرض وذلؾ التدريس، وطرؽ
 بإعداد قامت كما البحث قيد لمعينة ومناسبتيا المقياس، لمفردات المغوية الصياغة مناسبة

( 62) قواميا استطبلعية عينة عمى األولية صورتو في المقياس لتطبيؽ البلزمة التعميمات
  التالي النحو عمى النتائج جاءت وقد المقياس وثبات صدؽ مف كؿ حساب بغرض وذلؾ طالبة،

 0، 4 االنتقادية المواقف/  الفعال االهتمام   

 9،09،77 األفكار وربط تنظيم   

 72،72،21 والمنطق األدلة استخدام   

04،71 سلبية والتذكر الحفظ على االعتماد   السطحي 

  2، 01 الفهم في الصعوبة   

 2،02 سببية عالقات إقامة عدم   

 2،1،00،71  االستيعاب 

02،70 إيجابية التفوق محددات   االستراتيجي 

الدراسة في المجهود  01،02   

 7،2،74 الدراسة تنظيم   

 07،72،79 المشاركة وقت   
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 :  الصدق حساب

 المقياس أف مف لمتأكد  المحكميف، مف مجموعة عمى االستبياف عرض تـالمحتوى: صدق -
 %( .12) المحكميف أراء بيف االتفاؽ نسبة وبمغت ألجمو، وضع ما يقيس

 الفرعية الدرجة ومجموع مفردة كؿ بيف االرتباط معامؿ بحساب وذلؾ : الداخمي االتساق  -
 ، لممقياس الكمية والدرجة الفرعية المقاييس مف كؿ بيف وكذلؾ  اليو تنتمي التي لممقياس
 : التالي الجدوؿ مف ذلؾ ويتضح

 قٌم معامالت االرتباط بٌن الدرجة الفرعٌة للمقاٌٌس الفرعٌة الثالث: ( 3جدول )

 (15)ن= سالٌب التعلمأوالدرجة الكلٌة لمقٌاس  

الكلٌة بالدرجة ارتباطها معامل  الفرعٌة المقاٌٌس  

العمٌق األسلوب  8550 

السطحً األسلوب  8562 

االستراتٌجً األسلوب  85.0 

 0.369( = 0.02قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوي معنوية )

( أف مفردات المقاييس الفرعية يجمع بينيا عناصر مشتركة  4يتضح مف الجدوؿ )
 تجعميا عناصر أكثر تجانس مما يعد مؤشرًا عمى صدؽ المقياس .

 ثبات االستبيان : -

تـ حساب الثبات لدرجات المقياس بطريقة اعادة التطبيؽ حيث طبؽ عمى عينة  
طالبة( ومف خارج العينة االساسية،  وبعد مرور اسبوعيف تـ اعادة التطبيؽ 62استطبلعية )

 مرة اخرى وحساب الثبات كما ىو موضح بالجدوؿ التالي :

 قٌم معامالت الثبات لمقٌاس أسالٌب التعلم (4جدول ) 

الفرعٌة اٌٌسالمق (ر)  االرتباط معامل    
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العمٌق األسلوب  648.0 

السطحً األسلوب  649.6 

االستراتٌجً األسلوب  6488. 

 0.369( = 0.02قيمة )ر ( الجدولية عند مستوي معنوية )

( أف قيـ معامؿ االرتباط عالية لكؿ مقياس مف المقاييس 3يتضح مف الجدوؿ ) 
الفرعية مما يدؿ عمى اف المقياس يمتاز بالثبات وبناء عمى نتائج الصدؽ والثبات لممقياس 
المقنف عمى البيئة السعودية إضافة إلى الصدؽ والثبات المستخرج في البحث الحالي اعتبر 

 ناسب ألغراض البحث مقياس أساليب التعمـ م

قامت الباحثة  بإجراء دراسة استطبلعية عمى عينة مف خارج عينة البحث الدراسة االستطالعية: 
( طالبة 62األساسية ومف نفس مجتمع البحث تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية ، بمغ حجميا )

 -وذلؾ :

 لحساب المعامبلت العممية لمقياس اساليب التعمـ . -
 سبة الزمف الذى يستغرقو االجابة عمى المقياس .التأكد مف منا -
 مدى فيـ واستيعاب الطالبات لعبارات المقياس . -

 إجراءات تطبيق البحث :

 تقنيف آداه البحث )مقياس أساليب التعمـ ( والتأكد مف المعامبلت العممية ليا.  -

 تطبيؽ مقياس أساليب التعمـ عمى عينة البحث االستطبلعية . -

لطالبات عينة  البحث مف خبلؿ االجابة عمى  gpaعمى المعدالت التراكمية  تـ الحصوؿ -
بيانات االستبياف والخاصة بالمعدؿ التراكمي ، و حساب المتوسط الحسابي ليا واعتبار طالبات 
ذوات المعدالت التراكمية األعمى مف المتوسط مرتفعي التحصيؿ ، والطالبات ذات المعدالت 

 لمتوسط منخفضي التحصيؿ .التراكمية األقؿ مف ا

 تطبيؽ مقياس أساليب التعمـ عمى عينة البحث األساسية . -
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تصحيح استجابات الطالبات في مقياس أساليب التعمـ و استبعاد أوراؽ إجابة الطالبات البلتي  -
 لـ تتـ اإلجابة عف جميع مفردات المقياس .

معدالتيـ التراكمية و تخصصاتيـ  رصد درجات الطالبات لكؿ مف أساليب التعمـ الثبلثة و -
 األكاديمية 

 معالجة البيانات إحصائيا  -

 تطبيق البحث :

تـ تطبيؽ أداة البحث )مقياس أساليب التعمـ( عمى الطالبات عينة البحث ، واستخراج الدرجات 
 وتحميؿ البيانات لدراسة أثر متغيرات البحث عمى أسموب تعمـ الطالبات .

 نتائج البحث ومناقشتيا : 

 : اإلجابة عن السؤال األول والذى ينص عمى
      ؟ سعود الممؾ بجامعة الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب ما"  

تحميؿ التبايف لحساب داللة الفروؽ بيف أساليب الباحثة  تاستخدمولئلجابة عف ىذا السؤاؿ 
 التعمـ .

 
 (5) جدول

 االكادٌمً التخصص لمتغٌر وفقا التعلم اسالٌب فً البحث عٌنة طالبات بٌن التباٌن تحلٌل

التباٌن مصدر االسالٌب  
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرٌة

 مجموع متوسط
ف قٌمة المربعات  الداللة 

 االسلوب
 العمٌق

 

المجموعات بٌن  1665306 3 555462 35.0. 
 
 

85813 
 
 

المجموعات داخل  1205552. 00 1458608 

  01 14515013 المجموع

 االسلوب
 السطحً

المجموعات بٌن  1805164 3 365855 25300 
 
 

858.3 
 
 

المجموعات داخل  13225036 00 155832 

  01 1431 المجموع

 االسلوب
 االستراتٌجً

المجموعات بٌن  30.5036 3 1205312 
65614 

 
8588 
 

المجموعات داخل  1.285610 00 105552 

  01 21805554 المجموع

 الدرجة
 الكلٌة

المجموعات بٌن  16405202 3 540542. 

المجموعات داخل 85881 .6580  .0425446 00 085255 

  01 05085.20 المجموع
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 9.10( = 0.02قيمة ؼ الجدولية عند مستوي داللة )
( بػيف 0.02( اف قيمػة ؼ جػاءت دالػة احصػائيا عنػد مسػتوي داللػة ) 2يتضح مػف جػدوؿ )      

سػموب السػطحي األكػاديمي فيمػا عػدا األساليب التعميـ وفقػا لمتغيػر التخصػص أعينة البحث عمى 
 قؿ فرؽ معنوي إليجاد الفروؽ .ألذا سوؼ تستخدـ الباحثة اختبار 

  تفضػػػػيميف فػػػػي التخصصػػػػات بكافػػػػة الطالبػػػػات اسػػػػتجابات بػػػػيف اخػػػػتبلؼ وجػػػػود يتضػػػػحكمػػػػا     
 المعالجػػػػة مػػػػف تبػػػػيف حيػػػػث ، سػػػػاليباأل ىػػػػذه لجميػػػػع تبنػػػػييـ رغػػػػـ الػػػػتعمـ ألسػػػػاليب  واسػػػػتخداميف
 مسػتوي عنػد احصػائيا دالػة جػاءت" ؼ" قيمػة أف المقيػاس تطبيػؽ عف الناتجة لمبيانات االحصائية

 التخصػػص لمتغيػػر وفقػػا( االسػػتراتيجي - العميػػؽ) االسػػموب فػػي البحػػث عينػػة بػػيف( 0.02) داللػػة
( 1.163-9.421- 4.121) التػػوالي عمػػى بمغػػت حيػػث السػػطحي االسػػموب عػػدا فيمػػا االكػػاديمي

 اسػاليب اكثػر أف الػى يشػير ممػا ، الفػروؽ إليجػاد معنػوي فػرؽ اقػؿ اختبػار الباحثة  استخدمت لذا
 ثػػػـ ،( االسػػػتراتيجي) األسػػػموب يميػػػو ،(العميػػػؽ) الػػػتعمـ اسػػػموب ىػػػو الطالبػػػات لػػػدى شػػػيوًعا الػػػتعمـ

 ( .السطحي) االسموب
 األولػػى بالدرجػػة مبنػػي لممعمومػػات العينػػة طالبػػات ومعالجػػة ادراؾ طريقػػة فأ الػػى ذلػػؾ ويشػػير     
 ذات الطالبػػػات خصػػػائص معرفػػػة ضػػػوء فػػػي ذلػػػؾ تفسػػػير ويمكػػػف( العميػػػؽ) الػػػتعمـ اسػػػموب عمػػػى

 عػف البحػث فػي ورغبػتيـ قػدرتيـ عمػى تعمميػـ فػي يعتمػدوف انيػـ حيث التعمـ في العميؽ االسموب
 ربطيػػػـ عمػػػي عػػػبلوة ، متكاممػػػة بصػػػورة األفكػػػار وصػػػؼ فػػػي والتماثػػػؿ التشػػػابو واسػػػتخداـ المعنػػػي
 أمػػػا  تعمميػػػـ، فػػػي والبػػػراىيف األدلػػػة اسػػػتخداـ إلػػػي ويميمػػػوف ، السػػػابقة بػػػالخبرات الجديػػػدة لؤلفكػػػار
 السػػتخدامو، الطالبػػات تفضػػيؿ حيػػث مػػف الثانيػػة المرتبػػة احتػػؿ فقػػد(  االسػػتراتيجي) الػػتعمـ أسػػموب
 عمػى الطالبػات قػدرة الى يشير وىذا ، التفضيؿ في الثالثة المرتبة احتؿ( السطحي) التعمـ واسموب
 فػػي ويعتمػدوف ، الموضػوع ىػػذا فػي باألسػئمة تػرتبط والتػػي ، مػا موضػوع فػػي الحقػائؽ بعػض تػذكر

 الوصػوؿ فػي المنطقػي واألسػموب ، والحفػظ ، المحػددة والمناىج الواضحة التعميمات عمي دراستيـ
 . تفصيبلً  الحقائؽ إلي
 نتائجيػػػا اظيػػرت والتػػي( Zhang،9000) دراسػػة الييػػا توصػػؿ التػػي النتػػائج ىػػذه اتفقػػت وقػػد    

 ، الصػػباطي) دراسػػة مػػع النتػػائج اختمفػػت كمػػا العميػػؽ، الػػتعمـ ألسػػموب البحػػث عينػػة افػػراد تفضػػيؿ
 الطػبلب اسػتخداـ عنػد احصػائيا دالػة فػروؽ وجػود عػدـ نتائجيػا اظيرت والتي( 9009، ورمضاف
 . فقط  الدراسة متغيرات ضوء في الفروؽ وظيرت الثبلث، الفرعية لممقاييس وفًقا التعمـ ألساليب

 في إحصائياً  دالة فروؽ توجد ىؿ: والذى ينص عمى "  الثانىاإلجابة عن السؤال 
 التحصيؿ مستوى لمتغير تبعاً  سعود الممؾ بجامعة الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب
 ؟ الدراسي
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ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثة اختبار "ؼ" لحساب داللة الفروؽ بيف مرتفعى 
 .إلنتوستؿ التعمـ ساليبأ مقياس عمىومنخفضى التحصيؿ عمى 

 
 (6) جدول

 مقٌاس على الدراسً التحصٌل ومنخفضً مرتفعً بٌن الفروق داللة
 إلنتوستل التعلم اسالٌب 

 التحصٌل مرتفعً المتغٌرات

 40=ن

 التحصٌل منخفضً

 43=ن

 "ت" قٌمة

 ع م ع م

 255.0 35056 3.52.0 35002 .30536 العمٌق

 25.56 45808 355325 35350 3.5538 السطحً

 25000 55880 .3.562 45243 485518 االستراتٌجً

 35552 115250 1185232 05828 11.5480 الكلٌة الدرجة

 

 6.210( = 0.02قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة )

 بيف(  0. 02) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( 1) جدوؿ نتائج مف يتضح
 العميؽ التعمـ أسموب درجات في التحصيؿ منخفضي الطالبات و التحصيؿ مرتفعي الطالبات

 الطالبات بيف (  0. 02) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد كما ،( 9.211) بقيمة
 بقيمة االستراتيجي التعمـ أسموب درجات في التحصيؿ منخفضي والطالبات التحصيؿ مرتفعي

 الطالبات بيف(  0. 02) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود وعدـ ،(9.211)
 ،كما السطحي التعمـ أسموب درجات في التحصيؿ منخفضي الطالبات و التحصيؿ مرتفعي
 ( .4.229) بقيمة لمفروؽ الكمية الدرجة جاءت

 منخفضي والطالبات التحصيؿ مرتفعي الطالبات بيف احصائية دالة فروؽ توجد انو أي
 التحصيؿ مرتفعي الطالبات لصالح ، واالستراتيجي العميؽ األسموب مف كؿ في التحصيؿ
 . السطحي األسموب في بينيما فروؽ توجد لـ بينما الدراسي

 دراسية ميارات لدييف المرتفع الدراسي التحصيؿ ذات الطالبات أف إلى النتائج ىذه ترجع وقد  
 األساليب تمؾ ومف ، الدراسي التحصيؿ منخفضي الطالبات مف فعالية اكثر تعمـ وأساليب
 في أطوؿ وقتا ويقضوف ، الفيـ بنية التعمـ ميمة تكوف حيث(  العميؽ) التعمـ ألسموب تبنييـ
 ربط عمى قدره كثرأو  البعض، ببعضيا الموضوعات ربط عمى قدره كثرأو  والدراسة التعمـ
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 بالنص المتضمنة والبراىيف األدلة استخبلص يحاولوف كما ، واحد فكري نسؽ في أفكارىف
 .  لمطالبات التحصيمي المستوى رفع عمى تعمؿ الخصائص ىذه كؿ بالخاتمة، وربطيا

 لمدراسة المخصص الوقت إدارة عمى بقدرتيف التحصيؿ مرتفعي الطالبات تتميز كما   
 عمى القدرة ولدييف ألىميتيا، تبعا الدراسية الموضوعات وتنظيـ وجو، اكمؿ عمى منو واالستفادة

 معدالت عمى والحصوؿ التفوؽ في والرغبة واالستذكار، الدراسة في المبذولة جيودىف تنظيـ
 لذا االستراتيجي، التعمـ ألسموب مميزه وخصائص أساسيو أبعاد تعتبر الخصائص وىذه مرتفعة،
 تبنيا اكثر كانت التحصيؿ مرتفعي الطالبات أف أوضحت والتي الحالية الدراسة نتيجة كانت

  الدراسي التحصيؿ منخفضي بالطالبات بالمقارنة التعمـ في واالستراتيجي العميؽ التعمـ ألسموب

 التحصيؿ منخفضي والطالبات التحصيؿ مرتفعي الطالبات بيف فروؽ وجود عدـ عف أما    
 و الحفظ عمى الطالبة قدرة يقيس السطحي األسموب أف إلى يرجع السطحي، األسموب في

 قد االختبارات و األسئمة وأف ، التطبيؽ و الفيـ عمى التركيز مف اكبر بدرجة االستظيار
 ، فقط المطموبة اإلجابة تذكر إلى الطالبة ميؿ إلى وتؤدي التفكير مف منخفض مستوى تتطمب

 . التعمـ في السطحي االسموب فيظير عميو و

 ؛9009 ، ورمضاف الصباطي)  مف كؿ دراسات إليو توصمت ما مع النتائج ىذه وتتفؽ     
 نتائجيـ أوضحت والتي( 9001 ، والشمري شاكر ؛ 9069 ونوفؿ، عواد ابو ؛9061 البدور،
 ووجود تعمميـ، أساليب في التحصيؿ ومنخفضي التحصيؿ مرتفعي الطبلب بيف فروؽ وجود
  .التعمـ وأساليب التراكمي المعدؿ بيف إحصائيا دالة فروؽ

 بجامعة الصحية الكميات طالبات لدى التعمـ أساليب في إحصائياً  دالة فروؽ توجدأى أنو 
 . الدراسي التحصيؿ مستوى لمتغير تبعاً  سعود الممؾ

 

 

 

 

 



27 
 

 

 ٌنص على :اإلجابة عن السؤال الثالث والذى 

ستوى ىؿ توجد عبلقة ارتباطية بيف أساليب التعمـ لدى الطالبات والتخصص األكاديمى وم" 
 التحصيؿ الدراسى؟"

( .)  جدول  

  االكادٌمً التخصص و التعلم اسالٌب بٌن االرتباط معامالت قٌم

الدراسً التحصٌل مرتفعً لدى  

التحصٌل مرتفعً  

العمٌق األسلوب  االستراتٌجً األسلوب  السطحً األسلوب  االسلوب 

 الكلٌة

85151 85332 *85551 الطب كلٌة   

-85400 التطبٌقٌة الطبٌة العلوم كلٌة 85801 85404   

85146 *855.5  *85600   الصٌدلة كلٌة 

-85450 التمرٌض كلٌة 85113 85466   

( = 60، قيمة ر الجدولية عند درجة حرية )0.249( = 69قيمة ر الجدولية عند درجة حرية )
. 0.319( = 62،  قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ) 0.211  

 بيف( 0.02) داللة مستوي عند موجبة دالة عبلقة توجد انو(  1)  جدوؿ مف يتضح
 الصيدلة تخصص بيف عبلقة توجد كما العميؽ، واسموب الصيدلة كمية وتخصص الطب كمية

 والتخصصات التعمـ اساليب بيف االرتباط معامبلت أف يتضح كما،  االستراتيجي واالسموب
 مستوي عند موجبة دالة عبلقة الدراسي التحصيؿ مرتفعي الطالبات لدي  األكاديمية العممية
 معامؿ بقيمة الصيدلة كمية و*( 0.226) ارتباط معامؿ بقيمة الطب كمية بيف( 0.02) داللة
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 واالسموب الصيدلة كمية بيف عبلقة توجد كما ، العميؽ واالسموب*( 0.112) ارتباط
 مرتفعي الطالبات لدى االيجابي االتجاه في*( 0.212) ارتباط معامؿ بقيمة االستراتيجي
 رؼوالتع ، المعمومات وزيادة والدراسة لمبحث مستمرة برغبة يتميزف حيث ، الدراسي التحصيؿ

 يتأمموف بؿ ىي كما األمور تقبؿ وعدـ المختمفة الظواىر وراء تكمف التي األسباب عمى
 .  نتائج مف إليو يتوصموف فيما التفكير اساليب ويستخدموف

 االسموب وبيف(  التمريض كمية – التطبيقية الطبية العمـو كمية) بيف سالبة وعبلقة
 . التوالي عمى(  0.322 -  ، 0.311 -) ارتباط معامؿ بقيمة السطحي

( 0)  جدول  

االكادٌمً التخصص و التعلم اسالٌب بٌن االرتباط معامالت قٌم  

الدراسً التحصٌل منخفضً لدي   

التحصٌل منخفضً  

العمٌق األسلوب  االستراتٌجً األسلوب  السطحً األسلوب  االسلوب 

 الكلٌة

852.0 85420 -85301  الطب كلٌة 

*85.11 85162 -852.3 التطبٌقٌة الطبٌة العلوم كلٌة   

85180 8525. -85338   الصٌدلة كلٌة 

85600* التمرٌض كلٌة 85100 85600*   

( = 1) حرية درجة عند الجدولية ر قيمة  ،0.166( = 3) حرية درجة عند الجدولية ر قيمة
 حرية درجة عند الجدولية ر قيمة  ،0.149( = 1) حرية درجة عند الجدولية ر قيمة  0.101

(2 = )0.109  

 بيف( 0.02) داللة مستوي عند موجبة دالة عبلقة توجد نوأ(  1)  جدوؿ مف يتضح
 و التطبيقية الطبية العموـ كمية بيف عبلقة توجد كما  االستراتيجي، واالسموب التمريض كمية
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 التعمـ اساليب بيف االرتباط معامبلت أف يتضح، كما  السطحي واالسموب التمريض كمية
 عند موجبة دالة عبلقة الدراسي التحصيؿ منخفضي لدى األكاديمية العممية والتخصصات

 ارتباط بمعامؿ االستراتيجي واسموب التمريض كمية طالبات بيف( 0.02) داللة مستوي
 ،*( 0.166) ارتباط بمعامؿ التطبيقية الطبية العموـ كمية بيف عبلقة توجد كما ،*(0.122)

 . السطحي واالسموب*( 0.112) ارتباط بمعامؿ التمريض وكمية

 لكؿ دالة لدرجة تتأثر الجامعية المرحمة طالبات تتبناىا التي التعمـ أساليب أف الى يشير ما وىو
 العممية التخصصات طالبات أف حيث  الدراسي تحصيميف ومستوى ، األكاديمي التخصص مف
 كانوا التحصيؿ مرتفعي الطالبات وأف السطحي األسموب مف أكثر العميؽ لؤلسموب تبنيا أكثر
 تبنت بينما التعمـ في االستراتيجي واألسموب العميؽ األسموب مف كؿ تبني نحو ميؿ أكثر

 . التعمـ في السطحي األسموب التحصيؿ منخفضي الطالبات

 ومستوى األكاديمي والتخصص التعمـ أساليب بيف ارتباطية عبلقة توجدوبالتالي يتضح أنو: 
 . الدراسي التحصيؿ

 ممخص النتائج :

 وكذلؾ ، البحث عينة نطاؽ وفى ، المستخدـ المنيج إطار وفى البحث أىدؼ ضوء في
 الى التوصؿ مف الباحثة تمكنت ، ومناقشتيا البحث نتائج وعرض ، اإلحصائي التحميؿ

 :  التالية االستنتاجات

الممؾ سعود )عينة البحث( تحديد أساليب التعمـ الخاصة بطالبات الكميات الصحية بجامعة  .6
 .سموب )السطحي(تراتيجي( ، ثـ األعمى التوالي اسموب التعمـ )العميؽ(، يميو األسموب )االس

وجود فروؽ دالة إحصائيًا في أساليب التعمـ ) العميؽ ، االستراتيجي، السطحي( بيف  .9
 .الدراسي الطالبات تبعًا لمتغير  التحصيؿ 

أساليب التعمـ لدى الطالبات والتخصص األكاديمي ومستوى توجد عبلقة ارتباطية بيف  .4
 التحصيؿ الدراسي .
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 التوصيات:  -

باآلتي: الباحثة توصى واالستنتاجات النتائج ضوء في   

 عمييا والتعرؼ ، التعمـ في بأساليبيـ الطبلب تبصير  كيفية حوؿ تدريبية برامج اعداد .6
 . التعمـ في العميؽ األسموب تبني عمى وتدريبيـ ، المختمفة التخصصات في وأثرىا

 الدراسية المراحؿ في الطبلب لدى التعمـ اساليب عمى لمتعرؼ األبحاث مف المزيد أجراء .9
 . أخرى لمتغيرات تبعاً  األساليب ىذه في الفروؽ عف والكشؼ المختمفة

 والذكاءات التفكير بأساليب التعمـ أساليب عبلقة عف تبحث ارتباطية دراسات أجراء .4
 . المتعددة

 تعمـ بأساليب واستبداليا الطبلب عند السمبية التعمـ أساليب تعديؿ حوؿ دراسات أجراء .3
 . فعالة

 أساليب وطبيعة الفردية الفروؽ عمي مراعاة التعميمية المادة تصميـ عند حث المعمـ .2
 . والوجدانية والميارية المعرفية حاجاتيـ إلشباع الطبلب عند التعمـ

 في ويساعدىـ الطبلب تعمـ أساليب يراعي بما التدريس في التعميـ اتاستراتيجي تنويع .1
 . المختمفة االساليب مع. التعامؿ

 يساعد فذلؾ  واالسترجاع الحفظ وليس والتطبيؽ الفيـ عمى تدريسيـ في المعمميف تأكيد .1
 .  التعمـ في العميؽ األسموب تبني عمى

 أخرى نماذج إطار في التعمـ أساليب تتناوؿ التي والدراسات البحوث مف المزيد إجراء .1
 . االنفعالية أو المعرفية التعمـ مخرجات مختمؼ في وأثرىا ، التعمـ ألساليب
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية 
 مجمة البحوث النفسة والتربوي" ،  قياس أساليب التعمـ(،"9001إبراىيـ لطفى عبد الباسط) -

 (، كمية التربية ، جامعة المنوفية .9(، ع)99، مج)
ألساليب وعمميات العمـ لدي طبلب الجامعة ،  ةدراسة عاممي ،( 9061أبو سريع، كماؿ  ) -

 جامعة بنيا.، كمية التربية ،  مجمة كمية التربية
 ردف، عماف :   األساسيات في التفكيرأ ،( 9066حمد )أبو شعيرة ، خالد ؛ غباري، ثائر أ -
أساليب  (،"9069أسامة محمد الحازمي، محمد أبو الفتوح حامد، وجماؿ حامد جاىيف ) -

، مجمة دراسات التعمـ المفضمة لدى طبلب جامعة طسية وعبلقتيا بمعدالتيـ األكاديمية
، (91 (،ع)6ج)، تصدرىا: رابطة التربوييف العرب، عربية في التربية وعمم النفس

 .629-611أغسطس، ص ص: 
أنماط السيادة النصفية لممخ وعبلقتيا بأساليب التعمـ "(: 9060الخالؽ كامؿ ) أسماء عبد -

 .، كمية التربية بالسويس، جامعة قناة السويس رسالة ماجستير، "لدى طبلب كمية التربية
 (، مؤسسة كنوز الحكمة .69، ع) مجمة الحكمة(،"أساليب التعمـ  "، 9069أمزياف، زبيدة) -
( . أنماط التعمـ المفضمة لدى طمبة كمية التربية جامعة  9061)  البدور، أحمد حسف محمد  -

 ع( ، 2) مج، المجمة الدولية التربوية المتخصصةالممؾ سعود وعبلقتيا ببعض المتغيرات. 
(2. ) 

فيم التعمم والتدريس الخبرة في حقل التعميم ( .  9002بروس ، مايكؿ ؛ تريغويؿ ، كيث ) -
 )ترجمة، ىاني صالح(. الرياض: مكتبة العبيكاف . العالي.

مجمة (، "أساليب التعمـ فى صعبات التعمـ "، 9002البموشى، خميس بف جمعو ) -
 (، وزارة الربية والتعميـ . 26(، ع)1، س) التطويرالتربوى

 الدراسي التحصيؿ عمى وأثره التربوي المنياج (،9002 بونعمة، ) وسفياف، ، ،عمور حكيـ -
 تربوي. اجتماع عمـ تخصص لميسانس، مكممة مذكرة ابتدائي، األولى السنة ذلتبلمي

 عالـ: القاىرة معاصرة، ونماذج نظريات التربوي النفس عمم(  9002)  مرزوؽ راشد راشد، -
 الكتب

(، 60، ع) مجمة الباحث(، " عامؿ وعوائؽ التحصيؿ الدراسى"، 9063رشد،  شيخى) -
 المدرسة العاليا لبلساتذة بوزريعة .
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(.  الفروؽ في أساليب التعمـ لدى 9009الصباطي، ابراىيـ ؛ ورمضاف ، محمد رمضاف ) -
طبلب الجامعة في ضوء التخصص ومستوى التحصيؿ الدراسي . بحث منشور، جامعة 

 الممؾ فيصؿ .
 : دار النيضة العربية . 4. ط عمم النفس التربوي( .  6223عبد الحميد، جابر ) -
 في المعمم إعداد ،(9061) ، صبري العظيـ عبد ، العظيـ عبد ، توفيؽ رضا الفتاح، عبد -

 والنشر لمتدريب العربية المجموعة: القاىرة ،العالمية التجارب بعض ضوء
القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو ،(9001صبلح الديف محمود )، عبلـ  -

 . القاىرة : دار الفكر العربي . وتوجيياتو المعاصرة وتطبيقاتو
مجمة جامعة (،"  التحصيؿ الدراسى والعوامؿ المؤثر فيو"، 900الفاخرى، سالـ عبداهلل سعيد) -

 (، جامعة سبيا9(، ع)3مج) سبيا لمعموم اإلنسانية ،
ميـ . مطبعة التع عمم النفس العام ،( 9000الكبيسي، وىيب مجيد ؛ حسف احمد، صالح ) -

 .دالعالي، بغدا
ستراتيجيات 9064محمد غازي الدسوقي ) - (: التفاعؿ بيف أساليب التفكير وأساليب التعمـ وا 

سياميا النسبي في اإلنجاز األكاديمي لمطبلب الموىوبيف بالمرحمة  التعمـ المنظـ ذاتيًا وا 
 .431-912، ص ص: (10 ع)، 94( مج)الثانوية، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، 

(: فعالية برنامج في ضوء نموذج دف ألساليب التعمـ في تحسيف 9002مراد عمي عيسى ) -
الفيـ القرائي في مادة المغة اإلنجميزية لدى ضعيفي القراءة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 

 ، كمية التربية بالزقازيؽ، جامعة الزقازيؽ رسالة دكتوراه
،  مجمة الحكمة" المكانة االجتماعية والتحصيؿ الدراسى"،  (،9062موساى،فاطمة ) -

 (، مؤسسة كنوز الحكمة.092ع
أنماط التعمـ وعبلقتيا بمستوى القدرات العامة والتحصيؿ  ،(9062النذير، محمد عبداهلل ) -

رسالة التربية وعمم  ،الدراسي في الرياضيات لدى الطبلب المستجديف بجامعة الممؾ سعود 
 (، الرياض.32) ع،  النفس

(: أثر التفاعؿ بيف مستويات ما وراء المعرفة وأساليب التعمـ 9001نصرة محمد جمجؿ ) -
عمى التحصيؿ األكاديمي لدى طبلب كمية التربية، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، 

، فبراير، ص ص: 21( ع)، 61( مج)تصدرىا: الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، 
492-431. 

  ، عماف: االردف. عمم النفس المعرفي)النظرية والتطبيق( ،(  9003عدناف ) يوسؼ، -
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