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" املعتقدات املعرفية وبعض اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لدى عينة 
 من طالب اجلامعة ذوى أساليب التعلم املختلفة"

 ساملهللا أ. د/ حممود عوض ا

 د. أمل عبد احملسن زكي

 دمة :  مقـ •

، حيث حتول االهتمام من املختصني والباحثني كبيـرا حظيت مفاهيم الطالب عن املعرفة واكتساب خربة التعلم اهتماما
واليت تنطوي على عدد   personal cognitiveاملعرفة اجملردة إىل االهتمام ابملعرفـة الشخصـية يف الدراسات النفسـية مـن

   ( Hoffer، 2004واملعتقدات املعرفية.) من املفاهيم النفسية من أمههـا: التأمـل املعرفـي

االنطالقة األوىل اليت ميزت البحث عن املعتقدات  هـي فتـرة املاضيرن وقد كانت فرتة منتصف اخلمسينيات من القـ
    (  Fives, 2003) :التايلعدة اجتاهات على النحو  يفاملعرفية 

 االجتاه األول : ويبحث يف منو املعتقدات املعرفية.   -

 الل.  واالستد االجتاه الثاين: ويبحث يف طرق أتثري املعتقدات املعرفية على التفكيـر -

 تتكون من أبعاد متعددة بدال من املفهوم العام.    االجتاه الثالث: ويستكشف بنية املعرفة كنظام ملفاهيم االعتقـاد والتـي -

للمتعلمني، فاملتعلمون ذوو االعتقاد القوي أبن التعامل  وتكمن أمهية املعتقدات املعرفية فـي ارتباطهـا بـاألداء األكـادميي
صعوبة يف فهم النص، كما أهنم  أساس أهنا جزئيات منفصلة بعيدا عن النظرة الكليـة غالبـا مـا يواجهـون علـىمـع املعرفـة 

صعوبة  التعلم املنظم ذاتيا، وأقل ميال إىل أن يكونوا مدفوعني داخليـا، كمـا تـزداد يبدون أقل ميال إىل ممارسة اسـرتاتيجيات
التبسيط املفرط للمعلومات ومراقبة الفهم الضعيفة.  ة، وتظهر هذه الصـعوابت فـيفهمهم لقضااي التعلم واملفاهيم العلمي

1998، (Schommer)    

ترتبط ابلتعلم ونواجته  اليتتفسري بعض القضااي  يفويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن املعتقدات املعرفية قد تساعد 
وبندكسني  (، وهـارتلي1990) Schommerاقرتح  شومر ، وقد األكادمييترتبط ابالجناز والتحصيل  اليتوخاصة 

Hartley & Bendixen  (2001 ) لمعتقدات املعرفية :  ل داأبعا متثـل اليتاجلوانب التالية و 

 بنية املعرفة : )االعتقاد يف املعرفة البسيطة(.   -

 ثبات املعرفة : )االعتقاد يف املعرفة اليقينية(.   -

 قاد يف السلطة كمصدر للعلم(.  مصدر املعرفة : )االعت -

 ضبط اكتساب املعرفة : )االعتقاد يف القدرة الفطرية(.   -

 سرعة اكتساب املعرفة : )االعتقاد يف التعلم السريع(.    -
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 العقليالتعلم من خالل أتثريها املباشر على األداء  يفيتبناه الفـرد  الذياألسلوب  يفكما أن املعتقدات املعرفية قد تؤثر 
) 1994املهام الصعبة.  لألفـراد وكيفيـة فهمهـم وقدرهتم على املراقبة الذاتية، وكيفية حل املشكالت واملثابرة يف مواجهـة

،Schommer)   

الطالب عن طبيعة املعرفة ترتبط إىل حد كبري  أن وجهـات نظـرAlghalib  (2004 )هذا الصدد يشري الغالـب  يفو 
إىل حتليل العالقات املتداخلة أو املفرتضة بني املعتقدات املعرفية عن التعلم واملعرفة  أبسلوب تعلمهم، ولذلك عمـد

عمله هذا من افرتاض مؤداه : إن املعتقدات املعرفية للطالب  يفللطالب، منطلقا  األكادمييوأساليب التعلم واألداء 
أيضا بطريقة غري مباشرة من خالل أتثريها  إجنازهم األكادميي، ليس فقط أتثري مباشر لكن سوف يكون هلا أتثري علـى

 التعلم.   يفعلى أساليبهم 

املنظم ذاتيا حيث تؤثر على مثابرة الطلبة  استخدام اسرتاتيجيات الـتعلم يفوتلعب املعتقدات املعرفية دورا مهما 
على تبىن  تقـدات املعرفيـةاملعلومات ومواجهة اجملاالت املعقدة، ويؤثر مستوى املع واستفساراهتم اإلجيابيـة وتكامـل

اسرتاتيجيات عالية املستوى من اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا  فإذا كان احلفظ هو كل ما حنتاجه يف التعلم فإن 
يكون األفراد موجهني  ذات أمهية ضئيلة، ولكن املستوى املرتفع للتعلم يصبح أكثر أمهيـة عنـدما املعتقدات املعرفية تصـبح

 ) أتثري كبري يف اسرتاتيجيات التعلم اليت يستخدمها األفــــراد. املعلومات وحتليلها، فللمعتقـدات املعرفيـةحنو فهم 
2005،Feldman & Paulsen)   

بدراسة العالقات املتداخلة بني املعتقدات املعرفية  وقد أظهرت االجتاهات احلديثة يف حبوث هذا اجملال زيـادة االهتمـام
معرفة كيف ترتبط املعتقدات  تؤثر على نواتج التعلم، ولذا حتـاول الدراسـة احلاليـة اليتهبذا املفهوم، و  يت تـرتبطواملتغريات ال

 أبسلوب التعلم الذي يتبناه الفرد.   املعرفية واسرتاتيجيات الـتعلم املـنظم ذاتيـا

 مشكلة الدراسة :   •

ضرورة ملحة ملا يالقيه هذا النوع من البحوث من اجلامعي لة التعليم مرح يفكيفية تعلم الطالب   يفانطالقا من أن البحث 
اجملاالت املختلفة ، وعليهم يقع  يفلتخـريج قـادة اجملتمـع  الرئيسيواجملتمع ، كما أنه يعترب املصدر  اهتمام ابلغ مـن الفـرد

من  اليتتحدد غالبـا خببـرات الفـرد املعرفيـة و ت اليتاالهتمام ابملعرفة الشخصية و  مـع الا عبء تقدم اجملتمع وتطوره ، وتواص
املعتقدات أتثري خمتلف على جانب أو أكثر من  للمعتقدات املعرفية ، ولكل معتقد من هـذه املمكن أن تكون أساساا 

لفة املخت جوانب التعلم واسـرتاتيجياته  فقد اهتمت العديد من الدراسات ابلتعرف على العالقة بني املتغريات النفسـية
، حيث تسهم املعرفية واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياا  املرتبطة بكيفية التعلم ونواجته كمفهوم أساليب الـتعلم واملعتقـدات

 فهم أعمق لطبيعة عملية التعلم من أجل االرتقاء به، ومن هذه الدراسات :    يفهذه املتغريات 

اسرتاتيجيات التنظيم الذايت ملا وراء املعرفة على كل  ر التدريب علـى( واليت هدفت إىل معرفة أث1994)  Parkدراسة ابرك
التفاعل بني التدريب على  واستخدام اسرتاتيجيات القراءة، واالجتاه حنو القراءة وقـد أوضـح حتليـل القرائيمـن الفهـم 

رب من جلسات التدريب على الطالب الذين تعرضوا لعدد أك اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا وأساليب الـتعلم أن
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استخدام  يفارتبط التحسن  األبعاد الفرعية ألساليب التعلم، وعالوة على ذلـك يفسجلوا درجات مرتفعة  االسـرتاتيجيات
 يف االجتاه حنو القراءة.   اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا ابلتغري االجيـايب

( بدراسة أشارت نتائجها إىل أن منظومة 1995)  Jacobson  &  Spiroكما قام الباحثان جاكوبسون وسبريو 
تقوم على أساس مواد دراسية متقدمـة  حيث  اليتاملعتقدات املعرفية تؤثر على عملية التعلم يف بيئات التعلم املختلفة و 

 ملعرفية .   تعترب املعرفة الكلية والتفكري املستقل والقدرة على اكتساب املعرفة من احملددات األساسية للمعتقدات ا

من خالل  يفالذاتية وأساليب التعلم والتقدير املعر  ( دراسـة الكفـاءة1996)  Woodruffوقد استهدفت دراسـة ودروف 
بني الطالب ذوى  املنظم ذاتيا وأشارت نتائج الدراسة إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية منـوذج متكامـل للـتعلم

تكوين مناذج عمليات الكفاءة الذاتية سواء   يفالتعلم تسهم  ، وأن أسـاليب يفتقدير املعر ال يفأساليب التعلم املختلفة 
من أمناط الكفاءة الذاتية أو  منـط أىناالعتبار عند تنمية  يفجمال معني، وأنه جيب وضع أساليب التعلم  يفكانت عامة أو 

 لدى املتعلمني.   يفالتقدير املعر 

اعتقاد أبن التعلم هو إعادة البناء املعريف من  ( إىل إن التالميذ الذين لـديهم1996)  Tsaiوأشارت نتائج دراسة تساى
 يغلب عليهم تبىن األسلوب العميق للتعلم.   خالل فهم وتنظيم املعلومـات

( أن التالميذ الذين لديهم معتقدات معرفية جيدة استخدموا 1998) Tsai كما أكدت نتائج دراسة أخرى لـ تساى
التعلم .    يفحني أن الذين لديهم معتقدات معرفية سطحية استخدموا األساليب السطحية  يفالتعلم العميقة  أساليب

( فقد استهدفت حتليل العالقة بني كل من 2002)   Chun -Shih & Gamonشيه وجـامون  -أما دراسة شن
 ك خصائص التالميذ، وقد أشارت نتـائجالتعلم ومناذج وأساليب التعلم ، وكذل التحصيل الدراسـي، واسـرتاتيجيات

بعض األفكار من احملاضرات، كما تذكروا  اسـتنتاج يفالدراسة إىل أن الطالب قد استخدموا معظم اسرتاتيجيات التعلم 
حتصيل  تعلموها، كما وجدت عالقة دالة بني أساليب التعلم وبـني اليتالكلمات املفتاحية املهمة والدالة على املفاهيم 

 ب.   الطال

استهدفت حبث العالقة بني  اليت( و ٢٠٠٥) oBraten &Stroms  وقد أشارت نتائج دراسـة بـراتن وسرتومسـو
أن املعتقدات  املرتبطة ابلذكاء واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لدى طالب اجلامعة إلـى املعتقدات املعرفيـة والنظريـات

 .  اتيجيات التعلم املنظم ذاتياا التنبؤ ابسرت  يفاملعرفية تلعب دورا مهما 

 يفاسرتاتيجيات ما وراء املعرفة وأساليب التعلم  ( معرفة أثر اسـتخدام2008)  Shannonوقد استهدفت دراسة شانون 
اسرتاتيجيات ما وراء  لعملية التعلم، وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن اكتسـاب الذايتاالستقالل  إكساب املتعلمني مهـارات

التعلم املنظم ذاتيا ، مع الوضع يف االعتبار أساليب تعلم هؤالء  فة يسهم يف حتسني اسـتخدامهم السـرتاتيجياتاملعر 
 الطالب.  

يبدو أهنا ترتبــط  اليتضوء ما سبق يتضـح أن اسـرتاتيجيات الــتعلم املـنظم ذاتيـا واملعتقدات املعرفية من املتغريات املهمة و  يفو 
اليت يتعامل هبا األفراد مع املعلومات  ، حيث يتوقع أتثريها علـى الطريقـةاألكادمييلتعلم، والتحصيل يف أساليب ا وتـؤثر



 م٢٠٠٩اجمللد الثالث .. العدد الثالث .. يوليو   

160 

 ((ASEPوعلم النفس  دراسات عربية يف الرتبية 
DF created with pdf Factory Protrialversion www.pdffactory.com 

املشكالت  لألفراد، وكيفية فهمهم ومراقبـة هـذا الفهـم ، وكيفيـة حـل العقلياألداء  أثناء التعلم، فلها أتثري مباشـر علـى
بىن األفراد ألساليب تعلم متباينة قد يرتبط بتبنيهم ملعتقدات تعلم أيضا متباينة، واملثابرة يف مواجهة املهام الصعبة، كما أن ت

من الدراسات سواء  يفالكا أتثريها على عملية التعلم إال أهنا مل حتظ ابالهتمـام يفأمهية هذه املتغريات  وعلى الرغم مـن
 التساؤل عما إذا كان هناك فـروق يفة وتتبلور مشكلتها أمهية الدراسة احلالي ومن هنا تـأيت األجنيبأو  العريبعلى املستوى 

املعتقدات املعرفية واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا بني الطالب ذوى أساليب التعلم الثالث  يفذات داللة إحصائية 
 الوجهة(؟  حتصيلي  –العميـق  – السطحي)

 التساؤالت التالية :   يفوتتحدد مشكلة الدراسة احلالية 

املعرفية بني متوسطات درجات الطالب ذوى  أبعـاد مقيـاس املعتقـدات يفل توجد فروق ذات داللة إحصائية  ه -
 الوجهة(؟   حتصيلي –العميق  – السطحيأسـاليب الـتعلم الثالثـة)

رجات التعلم املنظم ذاتيا  بني متوسطات د أبعـاد مقيـاس اسـرتاتيجيات يفهل توجد فروق ذات داللة إحصائية   -
  الوجهة(؟ حتصيلي –العميق  – السطحيالثالثة ) الطالب ذوى أساليب الـتعلم

 أهداف الدراسة:   •

 :   يفتتحدد أهداف الدراسة احلالية 

املنظم ذاتيا لدى طالب اجلامعة على مستوى  إعداد أدوات جديدة لقياس املعتقدات املعرفيـة، واسـرتاتيجيات الـتعلم -
 ات .  جيد من الصدق والثب

املعرفية لدى الطالب ذوى أساليب التعلم املختلفة  التعرف على الفروق يف اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا واملعتقـدات -
 حتصيلي الوجهة(.   –عميـق  –)سطحي 

 أهمية الدراسة :     •

قتها فمفاهيم ومتغريات نفسية أخرى عال يفاملعرفية  تعد الدراسة احلالية واحدة من دراسات التأصـيل النظـري للمعتقـدات
 تسهم به يف :   ضوء ذلك تتحدد أمهية الدراسة احلالية فيما ميكـن أن يفملنظومة التعلم ، و  تعد مؤثرات وحمـددات

التعلم ونواجته مثل املعتقدات املعرفية،  توجيه االنتباه إىل أمهية العوامل النفسية اليت تؤثر على مستوى فاعليـة -
 تيجيات التعلم املنظم ذاتيا  واسرتا

 أهم جوانب التعلم وهى أساليب التعلم.   توضيح أتثري املعتقدات املعرفية واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا علـى -

 التأصيل النظري ملفاهيم املعتقدات املعرفية والتعلم املنظم ذاتيا، وطرق تقييمها وقياسها.   -

 واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا.    االهتمام بربامج تنمية املعتقدات املعرفيـة يفاالستفادة من نتائج البحث  -
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 مصطلحات الدراسة :   •

 :   يفتتحدد مصطلحات الدراسة 

 املعتقدات املعرفية :    -1

كانت معرفـة يقينيـة   ويقينه حول طبيعة املعرفة سواء وتتحدد فما يتكون لدى الفرد عرب مراحل عمرية متعددة، من اجتاهاتـه
: )سرعة التعلم، وفطرية القدرة، مصدر املعرفـة  ويقينية املعرفة ، وبساطة املعرفة هيمخسة أبعاد  يفأو معرفـة حمـددة وتتمثل 

 (، وكما يقاس فمقياس املعتقدات املعرفية من إعداد الباحثني.  

 :    التعلم املنظم ذاتيا  -2

تركز على وعيه بقدراته وإمكاانته  اليت، و املنظم ذاتياا  السـرتاتيجيات الـتعلم الذايتالستخدام قدرة املتعلم على ا يفويتحدد 
 ودوافعه ، وكما يقاس فمقياس اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا من إعداد الباحثني.  

 أساليب التعلم:    -3

أثناء عملية التعلم، سواء   يفلتعامل مع املعلومات ا الطرق أو األساليب الشخصية اليت يستخدمها األفـراد فـي يفوتتمثل 
  Entwistleأنتوستل  جتريبية أو يف ظروف عادية، وكما يقاس ابستبيان أساليب التعلم من إعـداد كان هـذا فـي مواقـف

 .  ١٩٨٨سامل هللا ، وتعريب حممود عوض ا١٩٨١

 عيــنة الدراســة:  

-رايضيات -األوىل تعليم ابتدائي لشعب )علوم وطالبة من طالب الفرقـة ( طالبا١٢٠تكونت عينة الدراسة احلالية من )
 بنها.     جامعـة –( بكلية الرتبية ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨الدراسي األول من العام اجلامعي ) دراسات اجتماعية( ابلفصـل

 أدوات الدراسة:  

 متثلت أدوات الدراسة يف :  

 إعداد الباحثني   مقياس املعتقدات املعرفية  لدى طالب اجلامعة  -

  الباحثني مقياس اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لـدى طـالب اجلامعـة إعـداد -

 (       ١٩٨٨سامل )هللا عوض ا تعريـب /حممـود١٩٨١  Entwistleمقياس أساليب التعلم ألنتوسـتل -

 اهيم البحث وإطاره النظري:   فم

 مفهومها، مناذجها:   Epistemological beliefsأوال : املعتقدات املعرفية :  

عليه هذا املفهوم من جمموعة من  ينطويحظى مفهوم املعتقدات املعرفية ابهتمام كبري من املختصني والباحثني،ملا 
حتول  املعرفة ، ومصدرها  وطبيعة اكتساهبا وكذلك سرعة هذا االكتساب ، حيـث التصورات واألفكار حول معنـى

واليت تنطوي  personal cognitiveابملعرفة الشخصية  نفسية من املعرفة اجملـردة إلـى االهتمـاماالهتمام يف الدراسات ال
   (Hoffer) ،2004املفاهيم النفسية من أمهها املعتقدات املعرفية.  علـى عـدد مـن



 م٢٠٠٩اجمللد الثالث .. العدد الثالث .. يوليو   

162 

 ((ASEPوعلم النفس  دراسات عربية يف الرتبية 
DF created with pdf Factory Protrialversion www.pdffactory.com 

من القرن العشرين كانت فرتة منتصف اخلمسينيات  ولقد سادت يف السابق تصورات مبكرة حول املعتقـدات املعرفيـة وقـد
، ١٩٧٠ Perryالعامل بريي  األوىل اليت ميزت البحث عن املعتقدات املعرفية،مث بدأت تتبلور علـى يـد هـي فتـرة االنطالقـة

أجريت مع طالب الفرق النهائية جبامعة هارفارد افرتض بيـري أن  على استبياانت ولقاءات شخصية دقيقـة فاعتماداا 
تقدم إليهم جاهزة من ُوحمددة، وأبهنا  األوىل يبدءون دراستهم اجلامعية ظانني أن املعرفة سـهلة من طالب السنة العديـد

صعبة  هؤالء الطالب يف هناية دراستهم إىل ميل غـالبيتهم لالعتقـاد أن املعرفـة جانب املعلمني، وفمرور الوقت يصـل
التجرييب ، وقام بريي بتوثيق ما حيدث من تقدم للطالب  ، والـدليل االسـتقرائياملنطقيوحدسية وتستخلص عرب التفكيـر 

للمعتقدات املعرفية.  أساسية وصفها ابلثنائية، والتعددية، واالرتباطية ، وااللتزام كجوانب أساسـية عرب أربعة مراحـل
(2006 ،Bell  ) 

 :   التايلعلى النحو  Cano ( 2005)عدة اجتاهات حيـددها كـانو يفاملعتقدات املعرفية  يفولقد سار البحث 

 Perry  (1970  .)التعليمية، وميثلها بريي اجملموعة األوىل : دراسات اهتمت بكيفية تفسـري األفـراد خلبـراهتم -1

 Kitchenarوميثلها كيتشنر وكينج  اجملموعة الثانية : دراسات اهتمت بتحليل عمليات التفكري واالسـتنتاج -2

&King  (1981  .) 

املعرفية واجلوانب املتعددة لعملية التعلم، وترتكـز  الثالثة : دراسات اهتمت ببحـث العالقـة بـني املعتقـدات اجملموعة -3
السرتاتيجيات ما وراء املعرفة، وميثل  الطالب عن طبيعة املعرفة والتعلم تعترب جزءا مـن اآلليـة الضـمنية حـول أن معتقـدات

&  Pintrich 1997 ؛ هـوفر وبينتـرتشSchommer  1990ومر  ؛ شRyan 1984هـذه اجملموعـة )ريـان 
Hoffer    .(  

 :     التايل ولقد أدى ذلك إىل تنامى ونضج مفهوم املعتقدات املعرفية علـى النحـو

 مفهوم املعتقدات املعرفية:   •

تلفوا يف تصورهم هلا من خالل ثالث ودراساهتم واخ تناول العديد من الباحثني مفهـوم املعتقـدات املعرفيـة عبـر كتابـاهتم
املعتقدات واالجتاهات اليت تؤثر  زوااي: فتارة ينظر إليها على أهنا بيئة النمو املعرفية ، واترة ينظر إليها على أهنـا جمموعـة مـن

    ( Hoffer &  Pintrich،(1997عمليات معرفية يف حد ذاهتا.  يف العمليات املعرفية، وأحيانـا ابعتبارهـا

ملفهوم املعتقدات املعرفية ، حيث صورت املعرفة  التوصل إىل اإلطار الـدقيق يف Schommerويرجع الفضل إىل شومر 
 (.  Schommer ، 1990)  منظومة من املعتقدات األكثر أو األقل استقاللية الشخصـية علـى أهنـا

دات األفراد يف املصدر واليقني وتنظيم املعرفة معتق املعتقدات املعرفية علـى أهنـا  Schommer (1994)وتعرف  شومر 
 اكتساب املعرفة.   ابإلضافة إلـى سـرعة

 املعرفية تتضمن:   أن املعتقـدات Hoffer & Pintrich  (1997)ويذكر هـوفر وبنتـرتش

ى أهنا مطلقة إىل النظرة : وتعين االعتقاد يف ماهية املعرفة فمعىن أن الفهم الذي ينتقل من رؤية املعرفة عل طبيعة املعرفة -١
 املعرفة على :   النظرة السياقية مث املوقف البنائي وتشتمل املعتقدات املرتبطـة بطبيعـة النسـبية ثـم إلـى

 أبن املعرفة نسبية وغري اثبتة.   مقابل االعتقـاد يفيقينية املعرفة : وهى االعتقاد أبن املعرفة يقينية اثبتة  -أ
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يث حتدد على أهنا حقائق منفصلة غيـر مرتابطـة ومتتد ما بني املعرفة الواضحة اليت ال غموض فيهـا بساطة املعرفة : ح -ب
 منفصلة وأن املعرفة عبارة عن مفاهيم عالية الرتابط، والتكامل.   وهـي أجـزاء

 ة :  : وتشري إىل كيفيـة  اكتسـاب الفـرد للمعرفـة  وحتدد ابجلوانب التالي طبيعة اكتساب املعرفة -٢

السلطة اخلارجية ،  مقابل املعرفة املستمدة من  مصدر املعرفة : وتعىن أن املعرفة تنشأ من خارج الذات وتقـيم فـي -أ
 املنطق  واالستدالل.  

خالل استخدام األدلة ، واملنطق والبحث ،  تربير اكتساب املعرفة : ويشتمل على كيفية تقييم األفراد املعرفة مـن -ب
له تفسري واحد حاسم وكل ما دونه خطأ( إىل  شيءاالعتقادات االزدواجية )االعتقاد أبن كل  ـل األفـراد مـنوهنـا ينتق

 واالستدالل.   القبول املتعدد لآلراء والقائم على احلجـة واملنطـق

يعة املعرفـة طب املعرفية على أهنا معتقدات األفراد عن املعتقـدات Abdullah (2001) هللاويف إطار ما سـبق عـرف عبـد ا
ميارسون هبا  اليتالطرق  يفحيث تصبح هذه املعتقدات جزءا من العمليات املعرفية لألفراد وتتحدد وكيفيـة اكتسـاهبا 

 عمليات التفكري واالستدالل العقلي واملنطقي.  

  Ali et al(   وعلى وآخرون 2009)  Berna et alوبريان وآخرون  Hoffer (2001)وقد اتفق كل من  هوفر 
متثل املعتقدات عن حتديد املعرفة وطريقة بنائها وكذلك طريقة تقييم املعرفة وكيفية  أن  املعتقـدات املعرفيـة ((2009

 املعرفة ، مصدر املعرفة.   اكتساهبا ، وهذه املعتقدات تتضمن ما يلي : يقينية املعرفة ، بسـاطة

دات املعرفية على أهنا املعتقدات الفردية عن طبيعة املعرفة املعتقGregoire  (2002 )هذا الصدد عرف جرجيور يفو 
 املتعلمني.   وعمليات اكتسـاب املعرفـة وهي معتقدات هامة لتنمية ممارسات التدريس اليت تركز على تنميـة فهـم

 املعرفية هي نظم لفروض ومعتقدات ضمنية أن املعتقـدات Paulsen & Feldman (2005)ويرى بولسن وفيلدمان 
 املعرفة واكتساهبا.   يعتنقها املتعلمون عـن طبيعـة

 األفكار واملعتقدات حول طبيعة العلم واملعرفة.   ( فريى أن املعتقدات املعرفية مصطلح يقصد بـه2006)  Bellأما بيل 

خاصة املرتبطة الكثري من املتغريات النفسية و  يف مهماا  يلعب دوراا  نفسييتضح مما سبق أن املعتقدات املعرفية مفهوم 
 أبساليب التعلم    

أن تعريف املعتقدات املعرفية حمدود فقط   Hoffer & Pintrich  (1997)كما اقرتح كل من هـوفر وبنتـرتش
 :    كالتايلاملعرفة وكذلك إدراك وتربير العمليات اليت تتعلق بطبيعة املعرفة   فمعتقدات األفـراد عـن  عمليـات

املعرفة وتربير تلك املعرفة ، فاملعتقدات عن مصدر  املعرفة وتعرف أبهنا معتقـدات عـن مصـدراملعتقدات عن عمليات  -
املعلمون( مقابل االعتقاد أبن املعرفة  –تسـلمها لنـا السـلطة )املسـؤل  اليت هيبني االعتقاد أبن املعرفة  املعرفة متتد مـا

تتطلب تربيرا وأنه  ير املعرفة فتمتد ما بني االعتقاد أبن املعرفـة المستمدة من املنطـق واالسـتدالل  أما املعتقدات عن ترب 
 يتم بناؤها من خالل فحص مميز ودقيق آلراء اخلرباء وفحص لألدلـة يتم استقباهلا من اآلخرين إىل االعتقاد أبن املعرفـة

 والرباهني.  
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يقينية وبساطة املعرفة، فاملعتقدات اخلاصة بيقينية  عـناملعتقدات اخلاصة بطبيعة املعرفة وميكن تعريفها أبهنا معتقـدات  -
تعترب جتريبية مستنبطة ابلدالئل والرباهني  فكرة أن املعرفة مطلقة وال ميكن اجلدال فيها إلـى فكـرة أن املعرفـة املعرفة متتـد مـن

املعرفة يتم بناؤها من  االعتقاد بـأن املعتقدات اخلاصة ببساطة املعرفة فيمكن أن متتد ما بني وتتوقف على القرائن ، أمـا
 أجزاء صغرية ومنعزلة من املعلومات )بسـيطة ( إىل االعتقاد أبن املعرفة تتكون من مفاهيم متشابكة ومتداخلة مع بعضها 

 ( :  ١)معقدة( وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول )

 مكون لكل النظر اتجهة وأوصاف و ي(:أبعاد املعتقدات املعرف١جدول )

 لمعرفة (لة نظر مضادة )مربرة جهو 
لمعرفة )طرق ل بلةة نظر مستقجهو 

 ساب (تكاال 

ت انمكو 
 األبعاد

ة يأبعاد نظر 
 املعرفة

مصدر  املسئولون هم مصدر املعرفة. ـق املتعلمـني أنفسهميتم بناء املعرفة عن طر ي
عمليات  املعرفة

  لك، وكذيليـــل املنطقـــللدـــق  يفحـــص دق املعرفة
 راء اخلرباء.آل

ل الفـرد بستقيال تتطلب املعرفة أي تربر،  
 ن.ياملعرفـة من اآلخر 

 تربر املعرفة

لى عطة وتتوقـف  نبـة مسـتيبياملعرفـة جتر 
 الئل.لدا

التيقن من  دال.جلل لةري قابغاملعرفة مطلقة و 
 املعرفة

 طبيعة املعرفة
كة بشاتاملعرفـة ُمعقـدة تتكـون مـن مفـاهيم م

 مع بعضها. خلةداتوم

 لةفصـنسـيطة تتكـون مـن أجـزاء مباملعرفـة  
 مـن املعلومات.

 ساطة املعرفةب

(Hoffer & Pintrich,1997) 

 النظرايت والنماذج اليت تناولت مفهوم املعتقدات املعرفية:   •

 :  يليفيما  املعرفية وميكن عرضها تعددت النظرايت والنماذج اليت أسهمت يف تشـكيل مفهـوم املعتقـدات

 نظرية التعلم االستداليل :   -1

رفما تؤثر يف األداء األكادميي للفرد املـتعلم  ،  قدمت نظرية التعلم االستداليل إطارا عمليا لفهم املعتقدات املعرفية التـي
العلم أو املعرفة  طبيعة الكيفية اليت يتعلم هبا األشخاص ، ووجهة نظـرهم حـول Epistemology ويقصـد بكلمـة املعرفيـة

السابقة، والدافعية على أداء املتعلم الفرد يف مواقف التعلم احلالية، وهكذا  ، وتؤكد تلك النظرية على أتثري التجربـة واخلبـرة
 فإن املعتقدات املعرفية الشخصية تشكل جزءا من تلك التجربة أو اخلربة السابقة.  

ليست املعرفة كلها جمردة أو حمددة، وال يعتقد  فإن أي متعلم ماهر  يعتقد أنـه وطبقا للقواعد النظرية للمعتقدات املعرفية
املتعلم أكثر ميال حنو  ببساطة هي جتميع حلقائق جمردة، بل أبعد من ذلك ينبغـي أن يكـون ذلـك هـذا  املـتعلم أن املعرفـة

ملعلم أو املريب، ليس هذا فقط وإمنا يؤكد ويوثـق أي سلطة أخرى كا إايها مـن -املعلومات البحثية اخلاصة به ال أن ينتظر
املعرفة املقدمة داخل الفصل ابلبحث عنها يف املراجع أو شـبكة اإلنرتنـت ومييل ذلك املتعلم أيضا العتبار عملية  تلـك
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فعاال،  راأن يصبح متعلمـا مـؤث يفوبذل جهد، وبناء على ذلك يعتقد أهنا تساعده  التعلم عملية تتطلب عمـال ودراسـة
املتعلم أكثر احتماال للتحصيل واإلجناز فمعدل  وهكذا فطبقا ألدبيات التعلم واملعتقدات املعرفية ينبغي أن يكون ذلـك

 ( Bell, 2006)   املتعلمني األقل خربة وإتقاان يف معتقداهتم ومواقفهم جتاه املعرفـة والـتعلم. أكادميي يزيد عن غريه مـن
 :     Perryمنوذج بريي  -2

التعديل فيهم كلما تقدم الطالب يف دراستهم ،  قام بريي بفحص أفكار الطالب اجلامعيني عن املعرفة والتعلم وكيف يـتم
أثناء أعوامهم األوىل يف اجلامعة يفكرون يف املعرفة علـى إهنـا بسـيطة مؤكدة ويتم نقلها عن  وقد أكد أن كثريا من الطـالب
األخرية ابجلامعة، يعتقد الطالب أن املعرفة معقدة، ومرحلية ومؤقتة،  عند الوصـول لألعـوامطريق مصادرها )السلطة( ، و 

 2004واحلقائق املتضاربة. ) احلصول عليها من خالل االستنتاج ، وميكن أن تشمل على بعض الغمـوض ميكـن
،Alghalib  ) 

 Multiplismوالتعدديــة  Dualismاالزدواجيــة  ويرى بريي أن هناك أربع مواضع معرفية أساسية لنمو املعتقـدات هـي
أن املعرفة بسيطة ،  ففي املراحل األوىل للنمو يعتقد املـتعلم Commitmentوااللتزام أو التعهد  Relativismوالنســبية 

تاب ويتم احلصول عليها من رموز السلطة " املعلم " ، الك وأهنا انعكاس مباشر للواقع، فهي إما صواب وإما خطـأ
املدرسي ، وبتقدم املتعلم يواجه صراعا بني اآلراء املختلفة للخرباء ولكنه يصر على الوصول لإلجابة الصحيحة ، وبذلك 
يعتقد أن املعرفة عبارة عن معلومات غري مؤكدة وغري اثبتة ميكن التأكد منها ابالستدالل والبحث التجرييب ، مث يف 

صحيحة ابلنسبة للسياق الذي اشتقت  ر تتشابه يف اجلودة وفـي صـحتها، فاملعرفـةالتالية يدرك أن وجهات النظ املراحـل
املعرفة،  أصبح الصواب واخلطأ أمرا نسبيا يؤدي إىل اعتقـاد املـتعلم فـي نسـبية منه، وأهنا تفهم من خالل السياق، لـذلك

ن هناك احتماالت عدة للمعرفة ، وأنه جيب أن يدرك أ وأهنا دائما عرضة إلعادة التقييم وعندما يصل للمرحلـة النهائيـة
من النظر للمعرفة على  له يلتزم ويتمسك به، وبذلك فإن الفرد يتقدم خالل سلسلة من املراحـل تبـدأ يبين الفرد رأاي ذاتيـا

 ام .أنظمة تبىن وجيب فهمها من خالل عالقتها ابلسياق العـ أهنا تقدم من السلطة إىل النظر على أهنا مقسمة فـي
(  2: 2002،al  Brounlee et) 

وجتدر اإلشارة إىل أن املعتقدات املعرفية مثلها مثل ابقي املفاهيم النفسية يكتسبها الفرد خالل مراحل منوه املختلفة ، 
ثل الذكاء، م تتأثر هبا املفاهيم النفسية ذات الطبيعة النمائية، وترتبط ابلعديد من املفـاهيم وتتأثر ابلعديد من العوامل التـي

 منوذجه.    يفاملختلفة ، وهذا ما حرص عليه بريى  وبيئة التعلم ، واملستوايت الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية

 :        Schommerمنوذج شومر  -3

أواخر الثمانينات ، واقرتحت منوذجا بديال  ( يف دراسة املعتقدات املعرفيـة فـي1990)  Schommerبدأت شومر
من املعتقدات  ية بيـري أحاديـة البعـد  وأشارت إىل أن املعرفة الشخصية ستكون أفضل إن مت تصورها كمنظومـةلفرضـ

وجود أكثر من معتقد واحد يؤخذ به عند تعريف املعرفة  األكثر أو األقل استقاللية، وأنه يقصـد فمنظومـة املعتقـدات
رفما تتطور فمعدالت  ية"، أن معتقدات الفرد يف إطار املنظومـةفمصطلح "األكثر أو األقل استقالل الشخصية، ويقصـد
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 متباينة ورفما تكون غري متسقة مع بعضـها الـبعض فعلى الغالب املثال يوجد فرد قد يعتقد أن العلـم أو  املعرفـة شـيئا شـديد
 أبدا.     يتغيـرال داالتقصري مع أن نفس ذلك الشخص قد يعتقد أيضا أهنا شيئا حمـد

املعتقدات املعرفية كأبعاد معرفية "إدراكية"مستقلة فما  ركزت فـي حبثهـا علـى حتديـد Schommerهكذا جند أن شومر و 
الذكاء وطبقا لوجهة نظر شومر  حول حمدودية وبساطة املعرفة وسرعة التعلم ودور اجلهد واملقـدرة فـي يف ذلـك املعتقـدات

املوقف داخل الفصل الدراسي بصورة خمتلفة )وأن األكثر أو األقل جناحـا (  ـعرفما يتعامـل م -أي متعلم -فإن املتعلم
التعلم اثبتة أم متغرية أو غريزية فطرية فإن  اعتمادا على ما إذا كان ذلك املتعلم أو تلك املتعلمة تعتقد أن القـدرة علـى

سطحية  ، ومثال ذلك طالـب لديـه معـارفويتم اكتساهبا من خالل اجلهود احلثيثة  القدرة على التعلم تكون متغيـرة
 (  Bell ،2006) بسيطة عن مجيع األبعاد اخلمسة ، يعتقد بوجه عام ما يلـي : 

 اثبتة.   أن املعرفة يتم التعامل معها عن طريق سلطات أعلى ومـن ثـم فهـي -

 أن املفاهيم يتم تعلمها سريعا أو ال ميكن تعلمها على اإلطالق.   -

 على التعلم غريزية فطرية.   أن القدرة -

 أن املعرفة بسيطة واضحة وحمددة.   -

املعرفة معقدة وغري حمددة، ومع ذلك فإن نفس  يعتقد عمومـا أن وماهرة وعلى النقيض من ذلك فمن لديه معارف دقيقة
قي وميكن بناؤها عن ذلك الشخص يعتقد أنه ميكن تعلم العلم واملعرفة تدرجييا من خالل عمليات التفكري العقلي املنط

 (   Schommer ، 1990طريق الفرد املتعلم.)

عن تصور بريي وزمالئه، حيث كانوا يعتقـدون  لمعتقدات املعرفية خيتلـفل داوعلى ذلك فقد وضعت شومر تصورا جدي
لبسيطة اليقينية اليت أحادية البعد وأهنا ذات بعد واحد متصل ذو قطبني، القطب األول هو املعرفة ا أن املعتقـدات املعرفيـة

الثاين هو املعرفة املعقدة غري املؤكدة واليت ميكن اكتشـافها أو  ميكن احلصول عليها من مصـدر السـلطة، والقطـب
 عليها وأن املعتقدات تنمو من خالل مراحل اثبتة ومتتالية. االسـتدالل

 ( Schommer et al. 1997)      

مفهوم  املعتقدات املعرفية ، عن مفهـوم معتقـدات  قامـت بفصـل  Schommerومروابلنظر إىل هذا النموذج جند أن شـ
ذلك على األداء داخل  املفهومني ميكن تناوهلما من حيث أتثري وأتثر كل منهما ابآلخر، وانعكـاس الـتعلم حيـث رأت أن

 الفصل.    

زامنيا وال تنمو بنفس السرعة فيمكن أن يعتقد الفرد ت وعلى ذلك فأبعاد املعتقدات املعرفية من وجهة نظر شـومر ال تتطـور
 أن املعرفة عالية التعقيد يف ذات الوقت الذي يعتقد فيه أبن املعرفـة يقينيـة.

( 2003 ،Schommer et al) 

 ( Schommer,1990)  : يفوقد وضعت شومر مخسة أبعـاد للمعتقـدات املعرفيـة تتمثـل 
 ملعرفة البسيطة(.  بنية املعرفة : )االعتقاد يف ا -
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 ثبات املعرفة : )االعتقاد يف املعرفة اليقينية(.   -

 مصدر املعرفة: )االعتقاد يف السلطة كمصدر للعلم(.   -

 ضبط اكتساب املعرفة : )االعتقاد يف القدرة الفطرية(.   -

 سرعة اكتساب املعرفة : )االعتقاد يف التعلم السريع(.    -

  : التايلالنحو وتتحدد هذه األبعاد على 

 االعتقاد يف املعرفة البسيطة:    -أ

األفراد لتكامل املعرفة، وهل تعترب املعرفة منفصلة  وتتضمن املعتقدات عن بنية املعرفة فهم املعرفة يف ضوء مـدى رؤيـة
حلقائق الفردية أو هي ا ومعقدة؟ ويف هذا اجلانب يرى الفرد املعرفة أبهنا ممثلة يف جمموعـة مـن وبسيطة أم أهنا متكاملـة

أن االعتقاد يف املعرفة البسيطة متتد ما بني االعتقاد أبن املعرفة تتميز  عبارة عن مفاهيم مرتابطة مع بعضها؛ ومن مث جنـد
 (   ,2003Fives) التشابك. أبهنا قطع منفصلة إىل االعتقاد أبن املعرفـة تتميـز فمفـاهيم مرتابطـة عاليـة

 رفة اليقينية:  االعتقاد يف املع -ب

يقينية وقابلة للتغري فمرور الوقت، ويف هذا اجلانب  ويعكس هذا اجلانب مدى اعتبار املعرفة اثبتة أو غري متغيـرة أو غيـر
   (Hofer، 2001)أهنا اثبتة أو متغرية.  يرى الفرد املعرفة علـى

 االعتقاد يف السلطة :   -ج

املرجعية أم  يتم بناؤها فرداي ودعمها من خالل  ؟ وهل تنتقل إلينا مـن السـلطةويثري هذا اجلانب مسألة أين تنشأ املعرفة
لسلطات اخلارجية. ا وهنا تكون املعرفة خارجية ابلنسبة إىل الذات، وأيضا تنشـأ وتسـتقر فـي اخلربة والتفكيـر املنطقـي

2003 (Bindixen & Hartly)   
 االعتقاد يف القدرة الفطرية :   -د

أو متزايدة، واالعتقاد يف هذا اجلانب ميتد ما بني   مدى اعتقاد األفراد يف أن القدرة على اكتساب املعرفة اثبتـةوهو خيترب
 القدرة على التعلم اثبتة منذ امليالد إىل االعتقاد أبن القدرة على التعلم ميكن أن تتغري فمـرور الوقـت. 

  (Braten & Stromso,2005 ) 
 لم السريع :  االعتقاد يف التع -هـ

ويعىن اعتقاد املتعلم أبن التعلم حيدث بسرعة أوال حيدث على اإلطـالق  وميتد هذا اجلانب ما بني االعتقاد أبن التعلم 
السريع جيدون  اإلطالق إىل االعتقاد أبن التعلم تدرجيي، فالطلبة الذين يعتقدون فـي الـتعلم سريع أو ليس سريعا على وجـه

 & Hoffer، 1997خمتلفة للوصول إىل حل مشكلة ما.  ) ر يف أداء مهمة ما أو احملاولة بطـرقمن الصعب االستمرا

Pintrich)   

وما هو جدير ابلذكر أن الدراسة احلالية تعتمد يف بنائهما النظري وأدوات قياسها ملفهوم املعتقـدات املعرفيـة علـى نظريـة 
 سباب التالية :  للمعتقدات املعرفية ، وذلك لأل  Schommerشـومر

 أكثر قابلية للقياس.   املعتقدات املعرفية بشـكل يفأن شومر قد قامت بتطوير طريقة البحث  -
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 استخدام شومر ملصطلح "نظام" يقرتح وجود أكثر من بعد جيب وضعه يف االعتبار عند دراسة املعتقدات املعرفية.   -

 املعرفية.   لعالقـة ابملعتقـداتيعطي هذا النموذج  فرصة الختيار املكوانت ذات ا -

 يرتبط هذا النموذج ابلكثري من قضااي التعلم ونواجته.   -

 Epistemological Beliefs Development:   منو املعتقدات املعرفية

 ( ,Kardash & Scholest) و (Schommer et al, 1992) ناتفق كل م

(Schommer&Marlene,2006 )  و(Schommer & et al, ) 1996  2003 (Feldman 2005 
(Paulsen & تتكون لدى الفرد تبعا للخربات الشخصية اليت مير هبا الفرد، ومـن خـالل علـى أن املعتقـدات املعرفيـة 

بل وتطورها أيضا، وال يكتمل تكوينها إال  التفاعل أثناء التعلم داخل حجرات الدراسة مما يساعد على تكوين املعتقـدات
هى نتاج ملا يقدم  تعد متغريا اتبعا يتأثر ابخلربات اليت مير هبا املتعلم، فاملعتقـدات املعرفيـة الدراسة حيث أهنـابنهاية سنوات 

األكرب سنا، كما أن منو املعتقدات وتطورها يتكون ويتشكل  للمتعلم وأهنا تتغري وتتطور من التلميـذ املبتـدئ للتلميـذ
 التنشئة يف األسرة والبيئة العائلية.    األسرة، والوضع االجتماعي واالقتصـادي وخصـائصمنها العمر والنوع و  بعوامل متعـددة

 اثنيا : اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا :  

يعد التعلم املنظم ذاتيا فمثابة القوة احملركة اليت ميكن هبا العبور ابلعملية التعليمية إىل حنو أفضل، فهو وسيلة إلحداث نوع 
مل بني التوجهات البحثية املختلفة ، واخلاصة ابلنواحي الدافعية واالنفعالية واملعرفية وما وراء املعرفية، ويهدف من التكا

املراحل التعليمية ، وهو ما دفع الرتبويني والباحثني للبحث عن  إىل االرتقاء ابملستوايت األكادميية للمتعلمـني فـي كافـة
 ضوء االهتمام ابملتغريات املختلفة واليت تؤثر على عملية التعلم واليت منها : متغيـرات ميكن هبا حتقيق ذلك يف الطرق التـي

 املستخدمة يف التدريس وغريها من املتغريات اليت تؤثر يف عملية التعلم.   الكفـاءة الذاتيـة والدافعيـة والطـرق

لتعلم وأن هذه العمليات جتمعها عالقات تبادلية من حيث ويدعم التعلم املنظم ذاتيا النظرة التكاملية للعمليات املؤثرة يف ا
حتقيقها ،  التأثري والتأثر، كما يؤكد على دور هذه العمليات وعلى دور املتعلم يف تنظيمها بناء على النواتج اليت يـتم

مـل فيهـا املكونـات أن بنية التعلم املنظم ذاتيا تتكا ويتضح من ذلك أمهية عمليات التخطيط واملراقبة والتنظيم ، كمـا
املتضمنة يف النماذج املختلفة  املعرفيـة والدافعيـة واالجتماعية والسلوكية للتعلم ، ومن هنا تباينـت املصـطلحات واملفـاهيم

 هذه املكوانت ولكنها أكدت مجيعا على دور املتعلم يف ضبط وتنظـيم هـذه للتعلم املنظم ذاتيا تبعا لدرجة الرتكيـز علـى
 (   Bell، 2006انت حىت يتحقق اهلدف من التعلم. )املكو 

 مفهوم التعلم املنظم ذاتيا :  

يعين تعلم الطالب  Self  Regulationإىل أن التنظـيم الـذايت   (1989b) Zimmerman  :329يشري زمرمان 
الذات، فالتعلم املنظم ذاتيا  الغالب حتقيق األهداف التعليمية يف ضوء إدراك فعالية استخدام اسرتاتيجيات معينـة  ، فـي

يتشكل حينما يستطيع املتعلمون تنظيم بيئـتهم وسـلوكهم اسـرتاتيجيا ويعرف التعلم املنظم ذاتيا على أنه العمليات التـي 
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تفكريهم وسلوكهم  ويشاركون معرفيا وسلوكيا ووجدانيا حبيث تساعد هذه املشاركة على ضـبط ينشـط هبـا املتعلمـون
 إىل حتقيق أهدافهم بطريقة منظمة.    أثناء اكتساب املعرفة واملهارات مما يـؤديووجداهنم يف

 أربع خصائص:   يفكما أهنم يشرتكون 

حتصيلهم ملستوايت معرفية مرتفعة فيما يتعلق بعملية التعلم، حيث يدرك املتعلمون الذاتيون الكثري عن االسرتاتيجيات  -
  Shunk & Zimmerman)،1994) دراسية.املهام ال الرامية إىل إجناز خمتلـف

  (Pintrich& Garcia, 1991 ) أهنم حيددون أهدا فا ويولدون الدوافع لتحقيق تلك األهداف. -
 & Butler)  . حول عملية التعلم  Internal Feed backأهنم جييدون مراقبة عملية التعلم، ويولدون تغذية مرجتعـة -

Winne,1995 )  
 . (Zimmerman, 1989a) والظروف ملطلوبة لتعديل سلوكيات التعلم، وفقا ملا تتطلبـه املهـاملديهم املرونة ا -

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه اخلصائص تتضمن جانبا مهما يف التنظيم الذايت ، واملتمثل يف اخليارات املتاحة أمام 
هذه اخليارات هلا  والنتائج املأمولة ، وأساليب الـتعلم وكـل املتعلمني مثـل : بيئـة الـتعلم  ومهام التعلم ، وكم الوقت واجلهد

   (Zimmerman،1990)  آاثر كبرية علـى النتـائج املأمولـة. 

يف األفكار اليت يتم توليدها ذاتيا، وأيضا  إىل أن التنظيم الذايت يتمثـل Zimmerman (2000)كما يشري زمرمان 
 بشكل منظم لتؤثر على عملية التعلم، والدافع إليها.   املشاعر واألفعال اليت يتم التخطيط هلا

أن عملية التنظيم وفقا هلذا التعريف ختتلف عن التنظيم الذايت ما وراء املعريف،  Ruohotie (2002)ويذكر روهويت 
وراء املعرفة تؤدي دورا  املتعلقة ابملعرفة مثل اختيار االسرتاتيجيات املعرفية ، فعلى الرغم مـن أمنا والذي يركـز علـى اجلوانـب

 مهما يف التعلم إال أن التنظيم الذايت يعتمد أيضا على املعتقدات الذاتية والتفاعالت املؤثرة مثل : نقـص الثقـة، واملخـاوف
 املتعلقة ابألداء احملدد.  

تتمثل يف قيام املتعلمني بوضع البنائية النشطة اليت  ( أن التنظيم الذايت للـتعلم هـو العمليـة٢٠٠٣بينما ترى رمي ميهوب )
خالهلا ومراقبة معرفتهم ودافعيتهم وسلوكهم وتنظيمها، والتحكم فيها موجهني أبهدافهم ، ومقيدين  أهـداف لـتعلمهم مـن

 ابخلصائص البيئية يف السياق.  

ت الشخصية فريى أن التعلم املنظم ذاتيا هو عبارة عن تفاعل بني العمليا Misildine (2004)أما ميسيلدين 
 املتعلمون سلوكيا ومعرفيا، ودافعيا داخل العملية التعليمية.   والسلوكية والبيئية وحيدث عنـدما ينشـط

فقدرات التعلم املنظم ذاتيا ميكن تعلمها لدى مجيع األفراد، وقد  (in: Jule, 2004) Lupartووفقا لـ لوابرت 
 أوضحت بعض خصائص هذا النوع من التعلم ومنها :   

قبل الطالب مما يؤدي إىل زايدة حتصيلهم  االستخدام اهلادف ملختلف العمليات واالسرتاتيجيات واالستجاابت مـن -
 الدراسي.  

 توجيه عملية التعلم وإدراكها يف أثناء حدوثها.   -

 .  اسرتاتيجيات التنظيم الذايت معينـة مـن إسـرتاتيجيةوصف وتربير "كيف"، و"ملاذا" استخدم الطالب  -
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 أنواع وأمناط التعلم.    االهتمام بفحص أسباب عدم استخدام الطالب للتعلم الذايت فـي مجيـع -

 Self Regulated (SRL)( أن التعلم املنظم ذاتيا ٢٠٠٦ويف هذا الصدد يذكر مجال فرغل ومنال علي )

Learning نظيم الذايت تساعد املتعلمني علـى التمييـزيعد أحد احللول املناسبة جلودة التعليم املنشودة ، إذ إن آليات الت 
أقل جودة ، وابلتايل سوف ينظمون  الدقيق بني املادة اليت يتم تعلمها بشكل جيد ، واملادة اليت مت تعلمهـا بشـكل

دراستهم بشكل أكثر فعالية ، بل ستنعكس هذه الفعالية، وهذا التفوق املعريف على كافة أنشطة العمل املدرسي ، وعلى 
 جناز أنشطة ومهام حياهتم بصفة عامة.  إ

( أن التعلم املنظم ذاتيا هو آلية تنطلـق من الرتكيز على بؤرة الذات يف الشخصية كعميل ٢٠٠٨وترى أمل عبد احملسن  )
ل ابلشكل الذي تتص مباشرة ، ويؤثر فيها كاملدركات عن الكفاءة الذاتيـة والدافعيـة ، وحيـدث يتأثر بعوامل تتفاعل معـه

وراء املعرفية ، ويظهر أثره يف سلوك املتعلم الذي يصـبح موجهـا  فيه الذات ابلبناء املعريف للمتعلم من خالل العمليات مـا
 ذاتيـا مدفوعا ابألهداف منظما يف طريقة حتقيقها، مقيدا ابحمليط البيئي.  

 : Self – Regulated learning Environment بيئة التعلم املنظم ذاتيا   
فحسب ، بل هو حميط نفسي أيضا يتضمن  إن بيئة التعلم املنظم ذاتيا أو حميط التعلم املنظم ذاتيا ليس حميطا ماديـا

واليت تؤثر وتتأثر ببعضها داخل احمليط املادي للتعلم املنظم ذاتيا ، ويظهر ذلك التفاعل يف  العديد مـن املتغيـرات النفسـية
التعلم املنظم ذاتيا ، فاحلـديث عـن فعاليـة الـذات ، والـدوافع  لذي ينعكس بـدوره علـىبوتقة التنظيم الذايت للشخصية وا

فبينها تفاعالت مستمرة، وتظهر يف  الداخليـة اإلعزاءات السببية وتوجهات األهداف ال تكاد تنفصل عن بعضـها الـبعض
هبذا التفاعل  Self Systemثر نظام الذات  وتنشط من خالل بيئة التعلم، ويتأ ذات الشخصية لـدى املـتعلم، وتـدعم

 (.1فينعكس على تعلم الفرد الذايت، وتنظيمه هلذه املتغريات ويتضح ذلك من خالل شكل )

 
 (2002( يبني بيئة التعلم املنظم ذاتيا )أمل عبد احملسن، 1شكل )
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مستـوى التنظـيم الذايت للتعلم، وجتدر  وبقدر ما ينقص عنصر من عناصر بيئة التعلم املنظم ذاتيا بقدر ما يظهر تدين يف
إطار متفاعل ما بني داخل الفرد وحميط  يفاملنظم ذاتيا ليست له مكوانت حمددة وإمنا هو يعمل  اإلشارة هنا إىل أن الـتعلم

عبد  ، وأملهللا هو من أجل الدراسة والقياس.)حممـود عـوض ا بيئة التعلم ، وأن ما يقدم من أبعاد )حمددات لــه ( إمنـا
 ٢٠٠٩: ١٣٦)   احملسـن

 اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا :   

 – Zimmerman & Martinezومـارتينزبونز يف إطار وضع تصنيف السرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا قـام زمرمـان

Pons  (1988) جو الفصل التعرف على االسرتاتيجيات اليت يستخدمها الطالب يف التنظيم الذايت، وذلك يف فمحاولـة 
عن طريق مقابالت مع طالب املدارس الثانوية العامة حول  العادي، وليس يف الظروف املعملية املضبوطة، وقد مت ذلـك

اليت يستخدموهنا لتحسني إجنازهم األكادميي يف جمموعة متنوعة من سياقات التعلم الشائع، وقد وجدا  االسـرتاتيجيات
 (:  ٢اسرتاتيجيات التنظيم الذايت للتعلم كما يف جدول ) شر نوعـا مـنأدلة على استخدام الطالب ألربعة ع

 م الذايت للتعلميات التنظيجيوضح اسرتاتي( ٢جدول رقم )

 سـرتاتيجيةاإل ايفهتعر 
 من يهؤدي جلودة ما ميام الطالب ابلتقو ي إىل قريتش

 .أعمال

 متأكداا  ألكون ه"لقد تفحصت كل ما قمت ب
 ".حيصح بشكل اهب قمت أبنين

  الذايتميالتقو  -١

Self – evaluating 

ح أو يب صر يام الطالب إبعادة ترتي إىل قريتش
 مثل مهحسن من تعلية. ليميضمين للمواد التعل

 ".ورقيت أكتب أن قبل خمططاا  وضعت لقد"

 ليم والتحو يالتنظ -٢

Organizing transforming 

 أو ةيميتعل افأهدام الطالب بوضع ي إىل قريتش
 وتزامن تتابع أجل من طيوالتخط. ةيفرع افأهد

 .فهدااأل بتلك املرتبطة األنشطة واستكمال

 طيوالتخط دفهلد ايحتد-3
  Goal – setting & 

planning 

 إىل ريالبحث عن العون أو املعلومات: تش
 على لهحصو  نيلتأم الطالب هلابذ اليت ودهاجل

 املصادر من املستقبلة ةهمابمل املرتبطة املعلومات
 .ةياالجتماع ريغ

  البحث عن املعلومات٤-

Seeking information 

ل يتسج أجل من ودجه إىل بذل الطالب للريتش
 األحداث والنتائج

 االحتفاظ ابلسجالت واملراقبة -٥

Keeping records & 

monitoring 
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 ميتنظ أجل من ودجه إىل بذل الطالب للريتش
 ذاهو  ولةهوس سرااي أكثر هتعلم جلعل هتعلم ئةيب
 .ةيالنفس أو ةياملاد هتعلم ئةيلب ماا يتنظ إما تضمني

 ةيئية البيالبن -٦

Environmental 

Structuring 

ل املكافأة أو يام الطالب بتخي على قريتش
 .هفشل أو ه على جناحنيالعقاب املرتتب

  متابعة الذات٧-
  Self – consequating 

 تذكر أجل من وده إىل بذل الطالب جلريتش
 أو ةحيصر  ممارسات خالل من وذلك املواد بعض

 .ةيضمن

 ع والتذكريالتسم -٨

Rehearsing & 

memorizing 

 اللتماس الطالب اهلبذي اليت وده إىل اجلريتش
( ١١، )ني( املدرس١٠( األقران، )٩) من العون

 ن.يالراشد

 البحث عن العون ٩-١١ -
 Searching assistance 

 أجل من الطالب اهلبذي اليت وده إىل اجلريتش
( واالختبارات، ١٣( املذكرات، )١٢) إعادة

 ( الكتب املقررة.١٤)

 مراجعة السجالت ١٢ - ١٤

Reviewing records 

 :(Zimmerman, 1989a) نقال عن

التنظيم الذايت للتعلم   سـرتاتيجيةإلإىل أن استخدام الطالب  Zimmerman & Martinez – Pons  (1988)ويشري
التنبؤ  جة عالية بتحصيلهم الدراسي، كما أن استخدام التالميذ السرتاتيجيات التنظيم الذايت للتعلم ميكـنكان مرتبطا بدر 

بني  إسـرتاتيجيةثالث عشرة من أربعة عشرة  ، كما ميـزت%٩٣من خالله فمستوى حتصيلهم الدراسي بنسبة بلغت 
 التالميذ يف مستوايت التحصيل املرتفعة واملنخفضة .   

 م املنظم ذاتيا  واملعتقدات املعرفية:   التعل •

 :   النحو التايل تتحدد عالقة املعتقدات املعرفية ابسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا علـى 

 & Paulsen)،2005)فعالية التعلم املنظم ذاتيا   تلعب املعتقدات املعرفية دورا حامسا ومركزاي فـي تسـهيل أو إعاقـة -

Feldman اإلجيابية وتكامل املعلومات ومواجهة  ك فإن املعتقدات املعرفية ترتبط فمثـابرة املتعلمـني واستفسـاراهتملذل وتبعـا
ظهر قلب هو ما  اجملاالت املعقدة وضعيفة البنيـة وكل هذه الصفات ترتبط ابملستوايت العليا للتعلم، فإذا كان احلفظ عـن

 تصبح ذات أمهية ضئيلة ، ولكن املستوى العايل للـتعلم يسـتمر فـي ملعرفيـةيؤكد عليه التعلم يف اجملتمع، فإن املعتقدات ا
هـذا الصـدد يشـري كـل مـن شـومر  يفاملعلومات. و  االرتفاع يف األمهية كلما أصبح جمتمعا متقدما تكنولوجيا وموجها حنـو

قدات متعددة، ولكل معتقد تتكون من معت إىل أن املعرفة الشخصـية Schommer & Marlene   (2006)ومـارلني
املتعلمني أبن  من هذه املعتقدات أتثري خمتلف على جانب أو أكثر من جوانب التعلم واسرتاتيجياته ، فكلما زاد اعتقـاد
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 ضعيفا، وكلما زاد اعتقادهم أبن املعرفة اثبتة ال تتغيـر ازداد احتمـال التعلم حيدث بسرعة أوال حيـدث إطالقـا كـان أداؤهـم
 تفسريهم للمعلومات التجريبية.   سوء 

أثر ذلك يف اعتقادهم أبن جمرد التذكر للمعرفة  أبهنا أجزاء منفصلة كلمـا تتميز كلما زاد اعتقاد املتعلمني أبن املعرفة -
راسة. والتسميع كوسيلة للد يشكل اكتسااب هلا ، وهذا املعيار الكتساب املعرفة جيعل املتعلمني يتبنون اسـرتاتيجيات احلفـظ

(1991 ،(Schommer & Walker  
عموما ، والتفكري مرتفـع املسـتوى وحـل املشـكالت  تلعب املعتقدات املعرفية لألفراد دورا حامسا يف الـتعلم االسـرتاتيجي -

    (Kardash&  Scholes، 1996) اخلصوص علـى وجـه

العالقة بني املعتقدات املعرفية والتعلم،  يـدكما مكنت طريقة شومر لدراسة املعرفة الشخصية الباحثني من حتد -
 املعرفية.  املناسـبة واملعاجلـة سـرتاتيجيةاإلاملعرفة ميكن أن تؤثر يف استخدام  فمعتقدات األفراد عـن طبيعـة

(2009،(Berna et al   

ف يرتبط مفهوم أساليب التعلم تناوهلا وهي : كي إن التأمل يف املعتقدات املعرفية يولد املزيد من األسـئلة التـي جيـب -
تبىن أساليب تعلم معينة؟ وهل  يفواملعتقدات عن التعلم؟ وما الدور الذي تلعبه املعتقدات املعرفيـة  ابملعتقدات عن املعرفـة

؟ الطالب ملعتقداهتم املعرفية أو استخدامهم السرتاتيجيات التعلم املـنظم ذاتيا تبنـى يفتؤثر أساليب التعلم املختلفـة 
ومستوى املعتقدات املعرفية يكمالن بعضـهما الـبعض كمـا أن  وانطالقا أيضا من أن املستوى الفردي يف الـتعلم املـنظم ذاتيـا

 يوصفون أبهنم منظمون ذاتيا متقدمو املستوى حيوزون معتقدات ماهرة دقيقة حول املعرفة وحول التعلم.   مـن

( من أن كال من التعلم املنظم ذاتيا متقدم 2001)  Hoffer(، وهـوفر1979) Flavell ما أشار إليه كـل مـن فالفـل -
  للتفكري وللتعلم. املعرفية الدقيقة احلاذقة يتسمان ابلضبط املعريف "اإلدراكـي " املتقـدم املستوى واملعتقـدات

قام  ـة ، والتعلـم املنظـم ذاتيـا ، ومـن ذلك مــااملعتـقـدات املعـرفي تنـاولت العــالقة بيــن اليتوعلى الرغم مما سبق تندر البحـوث 
طالبا تربواي يف  ٢٤٦على عينة مكونة من   مـن دراسـة Feldman & Poulsen (1999) بـه بولسن  وفيلدمان

الطالب الـ  مرحلة التخرج إبحدى اجلامعات احلضرية الكربى هبدف اختبار فرضية فالفل وهوفر، حيث أكمـل هـؤالء
املعرفية مث عكست الردود اخلاصة فمقياس الـتعلم املنظم ذاتيا  ن قياس التعلم ذايت التنظـيم واسـتبيان املعتقـداتاستبيا ٢٤٦

مقياس الـتعلم املنظم ذاتيا بواحد على  أبعاد استبيان املعتقدات املعرفية ، وكانت النتيجة ارتباط كـل عامـل فـي على مجيـع
 على تلك النتائج توصل الباحثـان إلـى أن الطـالب ذوي قدات املعرفية وأتسيساا األقل وحىت ثالثة من أبعاد املعت

اسرتاتيجيـات الـتعلـم املنظـم ذاتيـا ، وهكـذا فـإن دراسـة  املعتقدات املعرفية املرتفعة كانوا أكثـر احتمـاال مـن غيـرهم ملمارسـة
قة إجيابية بني الـتعلم املنظم ذاتيا واملعتقدات تفرتض وجود عال Poulse &  Feldman (1999)وفيلدمان  بولسـن

 املعرفية.  

األكادميي من خالل املعتقدات املعرفية، وبعض  ( إىل أنه ميكن التنبـؤ ابلتحصـيل2006) Bellوقد توصلت دراسة بيل 
 إطار بيئة تعلم ترتبط فمواصفات معينة.   يف جوانب التعلم املنظم ذاتيـا
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 م :  اثلثا : أساليب التعل •

وحىت اآلن، حيث ركزت الدراسات  ١٩٧٦عام  من تفكري الكثري من البـاحثني منـذ شغل جمال أساليب التعلم حيزا كبرياا 
 الطالب، واليت حاولت حتديد اخلصائص املميزة ألساليب التعلم.   على وصـف كيـف يـتعلم

اجلوانـب حيـث يتفق كل من فؤاد أبو حطـب وآمـال  كثيـر مـن  يفوقد تعددت تعريفات أساليب التعلم ،كما أهنـا اتفقـت 
 & Entwistleوولكر ( وانتوسـتل١٩٩٠(، ومرزوق عبـد اجمليـد )١٩٨٦هللا )(  وحممود عوض ا١٩٨٤صـادق )

Walker  2001))  : يف تعريفهم ألساليب التعلم أبهنا 

مواقف  يفالتعامل مع املعلومات  يفتعلم أو "الطرق الشخصية اخلاصة اليت يتبعها الطالب أثناء تعاملهم أثناء عملية ال
 مشاهبة ملوقف التعلم األصلي.  

 االسرتاتيجيات العامة للتعلم.   إىل أن أساليب التعلم هي نـوع مـن  (Busato et al،.1998)كما أشار 

تة نسبيا لكيفية إدراك مميزة تعمل كدالالت اثب وتعرف أساليب التعلم أحياان أبهنا "مناذج من سلوكيات معرفية ووجدانيـة
 ".( Felder & Spurlin,2005)   بيئـة التعلموتفاعـل الطالـب مـع 

ويف ضوء تلك التعريفات السابقة ميكن القول أبن أساليب التعلم تتمثل يف الطرق أو األساليب الشخصية اليت  
 خل الفصل أو خارجها.  املعلومات أثناء عملية التعلم، سواء دا يستخدمها األفـراد فـي التعامـل مـع

 مناذج أساليب التعلم :   •

 التايل :   تعددت النماذج اليت تناولت أساليب التعلم ، وميكن عرضها علـى النحـو

 :   Entwistle، 1981  منوذج انتوستل -١

ا النموذج على نواتج التعلم ، حيث حيتوي هذ ويقوم هذا النموذج على أساس العالقة بني أساليب تعلم الفـرد ومسـتوى
املختلفة يف أثناء  خمتلفة ، وينتج عنها أساليب تعلم معينة يستخدمها الفرد يف مواقـف الـتعلم ثالثة توجهات تـرتبط بـدوافع

التوجهات اليت ينتج عنها أساليب التعلم املختلفة هي : التوجه  عملية تعلمه ويؤدي إىل مستوايت خمتلفـة للفهـم ، وأهـم
 Reproducingاإلنتاجيــة  ، والتوجـه حنـو إعـادةPersonal Meaning Orientationالشخصـي  حنـو املعنـي

Orientationوالتوجــه حنــو التحصــيل ،Achievement Orientation وبناء على هذه التوجهات يـرى انتوسـتل 
  (  ١٩٨٦سامل ، هللا وجود ثالثة أساليب للتعلم هي : )حممود عوض ا

 :    Deep Styleعميق األسلوب ال  -أ

واستخدام التشابه والتماثل يف وصف األفكار  ويتميز أصحاب هذا األسلوب بقدرهتم ورغبتهم يف البحث عـن املعنـي
والرباهني يف  ربطهم لألفكار اجلديدة ابخلربات السابقة، ومييلـون إلـى اسـتخدام األدلـة بصورة متكاملة، عالوة علـى

 تعلمهم.  
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 :    Surface Styleوب السطحي األسل -ب 

ابألسئلة يف هذا املوضوع ، ويعتمدون يف دراستهم  ومييز القادرين على تذكر بعض احلقائق يف موضوع ما، والتـي تـرتبط
 تفصيال.   على التعليمات الواضحة واملناهج احملددة، واحلفظ، واألسلوب املنطقي يف الوصول إلـى احلقـائق

 :    Strategic Styleيجي األسلوب االسرتات -ج

السلبية حنو الدراسة ، ودافعيتهم اخلارجية للـتعلم  ومييز غري القادرين علي تنظيم أوقات استذكارهم للـدروس واجتاهـاهتم
 موقف التعلم.   بغـرض النجـاح فقـط وحياولون دائما احلصول على بعض التلميحات واملؤشرات من املعلم فـي

 Kolb (1985   :)منوذج كولب  -٢

 Experiential Learning Theory اخلربي وضع كولب منوذجا لتفسري عملية التعلم يقوم على أساس نظريـة الـتعلم
عن بعدين األول : إدراك املعلومات والذي يبدأ من اخلربات احلسية وينتهي ابملفاهيم اجملردة ،  ، ويرى فيه أن التعلم عبـارة

وينتهي ابلتجريب الفعال ، ويؤكد هذا النموذج أن عملية التعلم  ويبدأ من املالحظة التأمليـةوالثاين : معاجلة املعلومات 
 :    التايلدورة تتكون من أربع مراحل متفاعلة على النحو  تتخـذ هيئـة

 :    Concrete Experienceاخلربة العيانية أو احلسية   -أ 

املرحلة وما يتم تعلمه حيدد رد فعل الفرد يف التعامل  ـواس فـي هـذهوتدل على أن تعلم املعلومات يعتمد على احلدس واحل
 مع البيئة اخلارجية .  

 Observation Reflective : املالحظة التأملية -ب    

واملوضوعية واملالحظة املتأنية يف حتليل موقف التعلم،  حيث يعتمد األفـراد فـي إدراك ومعاجلـة املعلومـات علـى التأمـل
 مون ابالنطواء.   سضلون املواقف التعليمية اليت تتيح هلم الفرصة للقيام بدور املالحظ املوضوعي غري املتحيز ولكنهم يتويف

  Abstract Conceptualization :التصور اجملرد -ج  

إعطاء  ويف هذه املرحلة يتم جتريد اخلربة والوصول إىل تعميمات هلا، تستخدم يف مواقف جديدة، وهي تعتمد على 
 املفاهيم.   التفسريات املنطقيـة واسـتخدام

 :Active Experimentation :   التجريب الفعال -د  

ويعتمد األفراد هنا علي التجريب الفعال ملوقف التعلم من خالل التطبيـق العملي لألفكار واالشرتاك يف األعمال املدرسـية 
 مييلون إىل احملاضرات النظرية ولكنهم يتسمون ابلتوجه النشط حنو إلجناز عمل معني ، وهم ال ، واجلماعـات الصـغرية

 العمل.   

احلسية مقابل التصور اجملرد ويعتمد على عملية  ويعكس منوذج كولب يف أساليب التعلم بعدين أساسـيني  : بعـد اخلبـرة
جتهيز املعلومات ،  ال ويركز علـى عمليـةالثاين يتضمن املالحظة التأملية مقابل التجريب الفع إدراك املعلومات، والبعـد

الفرد يف مرحلتني من املراحل السابقة، وتنتج هذه الدورة أربعة  ويرى كولب أن أسلوب التعلم حيدد بنـاء علـي درجـة
 McCarthy, 1990, Kolb, 1984, Loo, 2004, )2004)، Duff أساليب على النحو التايل: 
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   Convergent Learning Style:األسلوب التقاريب –أ    

أثناء التعلم ، وأصحاب هذا األسلوب يفضلون  وهو نتاج التفاعل بني التصور اجملرد والتجريب النشط للمعلومـات فـي
مييلون إىل أداء  ون أداء املهـام ذات الطـابع الفنـي واللي لألفكار، واالستدالل ، ويفضـلالعم حل املشـكالت  ، والتطبيـق

 اعية.  املهام االجتم

 Divergent Learning Style :   األسلوب التباعدي -ب 

التأملية ، وكذلك اهتماماهتم العقلية الواسعة، ورؤية  ويتميز أصحاب هذا األسلوب ابستخدام اخلبـرات احلسـية واملالحظـة 
وخباصة مواقف العصف  املواقف من زوااي عديدة ويؤدون أفضل يف املواقف التعليمية اليت تتطلب إنتاج أفكار عديدة

 اآلخرين، ويهتمون بدراسة العلوم اإلنسانية والفنون.   الذهين، ويتسمون كذلك ابملشاركة الوجدانيـة الفعالـة مـع

  Assimilative Learning Style:   األسلوب التمثيلي -ج  

وكذلك قدرهتم على وضع مناذج نظرية إلـي التأملية ،  ويتميز أصحاب هذا األسلوب ابستخدام املفـاهيم اجملـردة واملالحظـة
متكاملة، وال يهتمون ابلتطبيق  االستقرائي ، ويستوعبون املالحظات واملعلومات املتباعـدة فـي صـورة جانـب االسـتدالل

 العملي لألفكار، ومييلون للتخصص يف العلوم والرايضيات.  

 Accommodative Learning Style :   األسلوب التكيفي -د

األسلوب يسعون إىل اخلربات اجلديدة، ويتكيفون  وهو نتاج التفاعل بني اخلربة احلسية والتجريب الفعال، وأصـحاب هـذا 
يف عملية التعلم، ومييلون إىل حل املشكالت عن طريق احملاولـة واخلطـأ ويعتمدون على احلدس  مع ما يستجد من ظـروف

 يف أثناء التعلم.  

 Biggs  (1987   : )منوذج بيجز  -٣

 (Biggs, 2001):   هي ويفسر هذا النموذج أساليب التعلم من خالل ثالثة أسـاليب للـتعلم 

 :   Surface Styleاألسلوب السطحي  -أ

احلصول على وظيفة، واهلدف األساسي هـو إجنـاز  ويشري إىل أن التعلم املدرسي هو الطريق حنو غايـات أخـري أمههـا
 الدراسي من خالل احلفظ والتذكر.   متطلبـات احملتـوي

 :   Deep Styleاألسلوب العميق  -ب

ويتميز أصحاب هذا األسلوب ابلدافعية الداخلية والفهم احلقيقي ملا تعلمـوه  والقدرة على التفسري والتحليل والتلخيص 
ربات احلياتيـة اليوميـة ولديهم اهتمامات واستيعاهبا، ويقومون بربط األفكار النظريـة بـاخل ويهتمون ابملادة الدراسية وفهمهـا

 جادة حنو الدراسة.  

 :  Achieving Styleاألسلوب التحصيلي  -ج

وينصب تركيز أصحاب هذا األسلوب على احلصول على أعلى الدرجات ال على مهمة الدراسة، ويتميزون ابمتالكهم  
 الوقت واجلهد.   ملهارات دراسية جيـدة وتنظـيم
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 :    Dunn, Dunn 1987دن  منوذج دن و -4

  اليتاملادية أو الطبيعية" و  –االجتماعية  –االنفعالية –ويشري  إىل أن أسلوب التعلم  هو نتاج ألربعة مثيـرات هـي "البيئيـة 
Dunn, & Dunn (2001 )على متثيل وحفظ املعلومات واملفاهيم واحلقائق ، وقد قـام كـل مـن الفرد تـؤثر علـى قـدرة

أساليب التعلم ال يكون فقط بني الطلبة من ذوي األعمار والقـدرات  أشارت نتائجها إىل أن االخـتالف فـي بدراسة
املقررات التعليمية وطرق تدريسها  املختلفة ، بل وبني طلبة متكافئني يف العمر والقدرات العقلية ، فقد وجـدا أن العقليـة

 لم طلبة آخرين.   أمام تع اليت تناسب بعض الطلبة ، كانت عائقـا

 وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النموذج خيلط بـني مفهـوم أسـاليب الـتعلم وتفضيل بيئة التعلم   

 Felder and Silverman   (1988  : )منوذج فيلدر وسيلفرمان  -5
اليت تعمل معا  ويشري هذا النموذج إىل أن أساليب التعلم جمموعة من السلوكيات املعرفية والوجدانية والنفسية ، و 

أساليب  وتفاعل واستجابة الطالب مع بيئة التعلم ،ويشتمل هذا النموذج علـي أربعـة كمؤشرات اثبتة نسـبيا لكيفيـة إدراك
   ( Felder & Spurlin، 2005ثنائية القطب هي : )

 Style Active– Reflective:    التأملي –األسلوب العملي  -أ 

جمموعات يف مقابل التعلم ابلتفكري اجملرد والعمل  مـن خـالل التجريـب والعمـل فـي وأصحاب هذا األسلوب يتعلمون
 الفردي.  

 Intuitive Style – Sensing:  احلدسي –األسلوب احلسي  -ب   

جه حنـو واملفاهيم يف مقابل التفكري التجريدي والتو  والتعلم هنا من خالل التفكري احلسي أو العياين مع التوجه حنـو احلقـائق
 املعىن.   النظريـات ومـا وراء

 :  Visual – Verbal Styleالبصري  –األسلوب اللفظي  -ج

 التفسريات الشفهية واملكتوبة.   مييلون إىل األشكال البصرية للمادة من صـور ورسـوم بيانيـة مقابـل

 :    Sequential – Globalالكلي  –األسلوب التتابعي  -د

 أو الشمويل للموقف.  ابعيـة مقابـل التفكيـر الكلـي ل خطـوات دقيقـة تتوالتعلم هنا من خال

 عالقة املعتقدات املعرفية والتعلم املنظم ذاتيا أبساليب التعلم :   •

لألفراد وكيفية فهمهم  العقليتؤثر املعتقدات املعرفية على الطريقة اليت يتعلم هبا األفراد ، فلها أتثري مباشر على األداء  
 تتطلب جهدا كبريا.  اليتراقبتهم هلذا الفهم ، وكيفية حل املشكالت واملثابرة يف مواجهة املهام الصعبة و وم

  (Schommer,1994 ) 
الطالب عن طبيعة املعرفة ترتبط أبسلوب تعلمهم،  أن وجهـات نظـرAlghalib  (2004 )هذا الصدد يشـري الغالـب يفو 

تداخلة املمكنة بني املعتقدات عن التعلم واملعرفة وأساليب التعلم وقدرهتما على التنبؤ العالقات امل ولذلك عمد إلـى حتليـل
افرتاض مؤداه : إن املعتقدات املعرفية للطالب من املمكن أن  عمله ذلـك مـن يفابألداء األكادميي للطالب، منطلقا 

 مباشرة .  أتثري على إجنازهم األكادميي، سواء بطريقة مباشرة أو غري  يكـون هلـا
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كبرية ابلعوامل املعقدة اليت تعكس صفات  جمال علم النفس إىل أن نواتج التعلم تتأثر بدرجـة يفوقد أشار الباحثون 
 (   Ertemer & Newby 1991 )واملعلمني عن البيئة التعليمية.  ومعتقـدات كـل مـن الطـالب

توصلت إىل نتائج إجيابية فيما يتعلق ابلعالقة  ـات قـدأيضا أن غالبية تلـك الدراس Kuhl (2000)كما استنتجت كهل 
صياغة طرائق تعلم  النواتج التعليمية ، واليت تشري إىل أنه ميكن حتسني تعلم الطالب عن طريـق بني أسـلوب الـتعلم وحتسـني

 تتناسب مع أساليب تعلم الطالب.  

أسلوب التعلم واملعتقدات املعرفية، والتـي تـؤثر  نيإىل أن هناك عالقـة واضـحة بـAlghalib (2004 )ويشري الغالب 
ممارستهم اخلاصة ابلدراسة  ، حيث أن معتقدات الطالب عن كيفية حـدوث الـتعلم تـؤثر فـياألكادميي إجنـازهم يفبـدورها 

 ايل يف إجنازهم األكادميي.  ، فالطرق اليت من خالهلا يتعلم الفرد تؤثر أتثري قواي يف نوعية معتقداهتم وخرباهتم التعليمية وابلت

الطالب ، حيث أظهرت نتائج هذه  وقد قام العديد من الباحثني ابلتحقق من العالقة بني أساليب التعلم وسـمات
الدراسات أن أساليب التعلم ترتبط إىل حد كبري بسمات الطالب املختلفة ، وكذلك الكثري من العوامـل مثـل: اجلـنس بيئة 

أظهرت أن للذكور تفضيالت معرفية خمتلفة عن  ملنظم ذاتيا، ومستوى املعتقدات املعرفية لـديهم  ، كمـاالتعلم ، التعلم ا
 اإلانث.    

الفنون واألدب إىل استخدام األسلوب العميق  كما ارتبطت أساليب التعلم بتخصص الطالب، حيث مييل طـالب أقسـام
ابلعمر حيث  ، ويـرتبط ذلـكالسطحيت والعلوم فهم يتبنون األسلوب إىل أقسام الرايضيا مقارنة ابلطالب الذين ينتمـون

 معتقداهتم املعرفية.    يفالبنية فما يؤثر  مييل الطالب كبار السن إىل تفضيل بيئات تعلم بسيطة وحمـددة

 الدراسات السابقة :   •

 احملاور التالية:   يفتصنيفها  يف إطار متغريات الدراسة احلالية أجريت العديـد مـن الدراسـات تـم

 أوال : دراسات تناولت أساليب التعلم واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا ومنها :   

ملا وراء املعرفة على   الذايتاسرتاتيجيات التنظيم  استهدفت دراسة أثر التـدريب علـى اليت( و 1994)  Parkدراسة ابرك
تكونت عينة الدراسة  اءة، واالجتاه حنو القراءة، وأساليب الـتعلم، وقـدواستخدام اسرتاتيجيات القر  القرائيكل مـن الفهـم 

طالبا وطالبة من طالب اجلامعة، حيث استغرق التدريب على استخدام االسرتاتيجيات مثانية أسابيع مت من  ٦٤من 
ملمارسة االسرتاتيجيات  ايسـتخدموهن اليتخالهلا توجيه أفراد اجملموعة التجريبية ملمارسة االسرتاتيجيات بنفس الكيفية 

 املعرفية خارج الفصول الدراسية دومنا تقييم مباشر من املعلم.  

، القرائيالفهم  يفل إجيابيا ري داكان له أتث  الذايت وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن التدريب علـى اسـرتاتيجيات التنظـيم
إحصائية بني جمموعيت  ئج الدراسة إىل وجـود فـروق ذات داللـةالقراءة املناسبة، كما أشارت نتا واسـتخدام اسـرتاتيجيات

 القراءة ، وكذلك حتسن مستوى املثابرة أثناء القراءة.   الوعي فمشـكالت يفالدراسة التجريبية والضابطة 
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ذين تعرضوا ذاتيا وأساليب التعلم أن الطالب ال وقد أوضح حتليل التفاعل بني التدريب على اسرتاتيجيات الـتعلم املـنظم
األبعاد الفرعيـة ألسـاليب الـتعلم وعالوة على  يفلعدد أكرب من التدريبات على االسرتاتيجيات سجلوا درجات مرتفعة 

 االجيايب يف االجتاه حنو القراءة .   بـالتغري سـرتاتيجيةاإلاسـتخدام  يفذلك ارتبط التحسن الدال 

له أتثري واضح على أساليب التعلم ونواتج التعلم  يجيات التعلم املنظم ذاتيـاوجتدر اإلشارة هنا إىل أن التدريب على اسرتات
 عالية املستوى.  

( دراسة الكفاءة الذاتية وأساليب التعلم والتقدير املعريف من خالل 1996)  Woodruffكما استهدفت دراسة ودروف
التعلم  ذج الكفاءة الذاتية ودافعية التعلم وأسـاليبمنوذج متكامل للتعلم املنظم ذاتيا ولتحقيق ذلك اهلدف مت مراجعة منا

تطوير الكفاءة من خالل  يفالتقدير املعريف ساعد  ومدى ارتباطها ابلتقدير املعريف، وقد أشارت نتائج الدراسـة إلـى أن
التقدير املعريف وفقا  يف، كما أشارت نتائج الدراسة إىل أنه توجد فروق فردية بني الطالب  ذاتياا  إسهامه يف التعلم املـنظم

 يفتكوين مناذج وعمليات الكفاءة الذاتية سواء كانت عامة أو  يفألساليب التعلم املختلفة، وأن أساليب التعلم تسـهم 
 التقدير املعريف لدى املتعلمني.   جمـال معـني وأنه جيب أن يوضع يف االعتبار أساليب التعلم عند تنمية أي من الكفـاءة أو

( فقد استهدفت حتليل العالقة بني كل من 2002) Chun-  Shih & Gamon   شيه وجـامون  -شن  أما دراسة
عينة  التعلم ومناذج التعلم ، وأساليب التعلم، وكذلك خصائص التالميـذ، وتكونـت التحصيل الدراسـي واسـرتاتيجيات

من  %٧٥مريكية ، ولتحقيق ذلك اهلدف أكمل األ طالبا وطالبة من طالب اجلامعة ابلواليـات املتحـدة ٩٩الدراسة من 
الدراسة أن الطالب  التعلم، وكذلك مقياسا السرتاتيجيات التعلم ومناذجـه، وقـد أشـارت نتـائج الطالب مقياسـا ألسـاليب

اليت من احملاضرات، كما استخدم الطالب الكلمات املفتاحية و  قد استخدموا معظم اسرتاتيجيات التعلم الستنتاج األفكـار
 حتصيل الطالب.    املفاهيم اليت تعلموها ، وقد وجدت عالقة إجيابية بني أساليب الـتعلم وبـني تـدل علـى

اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة وأساليب التعلم  ( معرفة أثر اسـتخدام2008)  Shannoonوقد استهدفت دراسة شانون 
مسحية  عملية التعلم، ولتحقيق ذلك اهلدف مت إجـراء دراسـة أثناء الذايتاالستقالل  إكساب املتعلمني مهـارات يف

ضوء أسـاليب الـتعلم حيث طلب من املتعلمني ممارسة اسرتاتيجيات ما وراء  يفلتصميم االسرتاتيجيات ما وراء املعرفية 
ظهرت نتائج الدراسة أ املعرفة وأتمل ذلـك من خالل االختبارات اليومية واألسبوعية عن العمليات اليت قاموا هبا، وقـد

جعلهم أكثر أتمال  يفالطالب مهارات التعلم املنظم ذاتيا حيث سامهت  إكسـاب يفأتثري اسرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة 
 واستقالال وتدعيما ألساليب التعلم.   ذاتيـا

 اثنيا : دراسات تناولت أساليب التعلم واملعتقدات املعرفية ومنها :  

املعرفية والتفكري التأملي وأساليب التعلم،  وقد استهدفت التنبؤ ابلتغري يف املعتقـدات Phan  (2008)دراسة فان  
األكادميي بني  منوذجني بنائيني منفصلني للمعتقـدات املعرفيـة والتفكيـر التـأملي واألداء ولتحقيق ذلك اهلدف تـم اختيـار

ني يف العام األول يف قسم الفنون، وطالب يف العام الثاين طالب اجلامعة ، وقد تكونت عينة الدراسة من طالب جامعي
كما مت قياس   التأمليلقياس التفكري  التأملي: استبيان التفكري  يفوقد متثلت أدوات الدراسة  يف قسم الرايضـيات
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ـتبيان عمليـات ( واستخدم اس١٩٩٠ملعتقدات املعرفية لـ )شومر،  املعتقدات املعرفية اخلاصة بـالطالب عـن طريـق مقيـاس
على طالب الفنون قد أظهر أن  لقياس أساليب التعلم ، وقد أظهرت النتائج أن النموذج املستخدم الذي يشـمل الـتعلم

التعلم اخلاصة ابلطالب أما ابلنسبة للنموذج املتوسط العادي الذي يشمل على  املعتقدات املعرفية قد أثـرت فـي أسـاليب
وأساليب التعلم تنبأت ابلتفكري التأملي واألداء  ت النتائج أن كال مـن  املعتقـدات املعرفيـةطالب الرايضيات، فقد أشار 

 الدراسة.    هـذه يفأيضا أن أساليب التعلم تعترب متغريا وسيطا يلعب دور االستعداد  ، وأوضحت النتـائجاألكادميي

ستهدفت التعرف على العالقات بني كل من ا ( فقـد2006 )  Rodriguez & Canoأما دراسة رودرجييـوز  وكـانو
التعلم  والسياقات املختلفة للدراسة لدى طالب اجلامعة، ولتحقيق ذلك اهلدف قامت  املعتقدات املعرفيـة وأسـاليب

طالب  ٣٨٨الدراسة بفحص جتربة وخربة التعلم )أساليب التعلم والسياقات املختلفة للدراسة واملعتقدات املعرفية( لـ
قد أظهرت النتائج أن اجلوانب املختلفة خلربة التعلم اخلاصة ابلطالب كانت  ذات عالقات متداخلة بني جامعي، و 

املختلفة للدراسة(، كما أوضحت النتائج كذلك أن  )أساليب التعلم واملعتقدات املعرفية وكذا املعتقدات املعرفية والسـياقات
أشارت النتائج  وأساليب التعلم قد تتنبأ ابألداء األكادميي للطالب، وقـدواملعتقدات املعرفية  السياقات املختلفة للدراسـة

 البحث والدراسة .   االعتبار هذه املتغيـرات عنـد يفأيضا إىل ضرورة الوضع 

( حبث العالقات املتداخلة بني كل من بيئة 2005) oBraten & Stroms كما استهدفت دراسة براتن وسرتومسو 
النروجييني  عتقدات املعرفية واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا وذلك على عينتني مـن طـالب اجلامعـةالتعلم )السياق( وامل

 ١٠٨طالبا جامعيا، والثانية  ٧٨حيث بلغ قوام األوىل  الرتبويالسياق  يفختصص إدارة العمال واألخرى  يفإحدامها 
لدراسة ، وأن الكثري منها ا إطـار تفاعـل متغيـرات يف لتعليمياطالبا بكليـة الرتبيـة وتوصلت الدراسة إىل أمهية السياق 

 دافعية.  وال التنبؤ ابسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا يفيسهم 

ومما هو جدير ابلذكر من خالل عرض الدراسة السابقة أنه ميكن استنتاج أن املعتقدات املعرفية  قد تنبأت ابلتعلم املنظم 
تتضمن  اليت الثانوي، وقد لعبت دورا أكثر أمهية عن النظريـات التعليم يني يف مرحلة ما بعدذاتيا بني الطالب النروجي

ختتلف العالقات بني املعتقدات املعرفية والتعلم املنظم ذاتيا  جوانب معرفية متعددة، كما يستنتج مما سـبق انـه ميكـن أن
 ابختالف السياق األكادميي.  

استهدفت فحص التأثريات التفاعلية لألبعاد  ( فقـد2005)  Paulsen & Feldmanأما دراسـة بولسـن وفيلـدمان
املعرفة واستقرارها  املعرفية للطالب اجلامعيني فيما يتعلق ابلقدرة على التعلم وسـرعته، وبنـاء األربعـة اخلاصـة ابملعتقـدات

م املنظم ذاتيا )توجهات اهلدف الداخلية، وتوجهات السرتاتيجيات التعل وذلـك بتطبيـق سـتة مقـاييس للمكونـات الدافعيـة
اهلدف اخلارجية وقيمة املهمة والفاعلية الذاتية والتحكم يف التعلم وقلـق االختبـار( وقد أظهرت النتائج أن الطالب ذوي 

ليميـة دافعيـة أما عن زمالئهم الستخدام اسرتاتيجيات تع الا والتعلم كانوا أكثر مي املعتقدات املتقدمة عن طبيعة املعرفـة
استخدام االسرتاتيجيات الدافعية  للتعلم  يفالتأثري  املعتقدات اخلاصة بقدرة الفرد على التعلم وبناء املعرفة كان هلـا أكبـر
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ان دافعية واحدة ، كما ك إسـرتاتيجيةاعتقاد الطالب يف استقرار املعرفة كان له أتثري إجيايب علـى  املنظم ذاتيا، مع العلم بـأن
 إحصائية مع املعتقدات اخلاصة ابلقدرة على التعلم وبناء املعرفة.    هلذا االعتقاد أربعة تـأثريات تفاعليـة ذات داللـة

( استهدفت فحص التأثريات التفاعليـة 2007)  Paulsen & Feldmanدراسة أخرى لكل من بولسن وفيلـدمان يفو 
ية للطالب اجلامعيني فيما يتعلق ابلقدرة على التعلم وسرعة التعلم، بناء املعرفة ابملعتقدات املعرف لألبعـاد األربعـة اخلاصـة

 املعرفية وهى : )اإلعداد واملراجعة والتنظيم وما وراء املعرفـة ( وأربعـة واستقرار املعرفة بناء على أربعة مقـاييس للمكونـات
اجلهد، وإدارة الوقت وبيئة الدراسة، تعلم  مقاييس للمكوانت السلوكية السرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا وهى : )تنظـيم

املعرفة والتعلم   أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب ذوى املعتقدات األكثر تقدما عن طبيعيـة األقران، طلـب املسـاعدة( وقـد
وإدراكية تعليمية إنتاجية يف تعلمهم، واملعتقدات اخلاصة  تخدام اسرتاتيجيات سـلوكيةكانوا أكثر ميال عن زمالئهم الس

التعلم، وكان لبناء املعرفة أيضا  التعلم كان هلا أتثري ذو داللة إحصائية على كثري من جوانب القـدرة علـى بقدرة الفـرد علـى
ب لالسرتاتيجيات السلوكية واإلدراكية للتعلم املنظم ذاتيـا على استخدام الطال أكثر التأثريات أمهية ذات داللـة إحصـائية

تعليمية  إسـرتاتيجيةوذلك ابلرغم من اعتقاد الطالب السابق عن استقرار املعرفة أبن له أتثري ذا داللة إحصائية على 
 واحدة فقط.  

ساليب التعلم لدى طالب املرحلة فقد استهدفت حتليل التغري يف املعتقدات املعرفية وأ Cano (2005)أما دراسة كانو 
األكادميي، ولتحقيق  املعتقدات املعرفية على أساليب التعلم وارتبـاط أسـاليب الـتعلم بـاألداء الثانوية، وكذا فحص تـأثريات

إلـى  ١٢طالبا أسبانيا )من اجلنسـني ( من مدارس اثنوية خمتلفة، تراوحت أعمـارهم  مـن  ١٦٠ذلك اهلدف مت اختيار 
عاما، واستخدم مقياس للمعتقدات املعرفية، وكذا االستبيان املعريف لقياس  ٧٩.١٤عامـا  ومتوسط العمر كان  ٢٠

استخدام استبيان عملية التعلم، وأداة لقياس األداء األكادميي، وقـد  املعتقدات املعرفية، ولقياس أسـاليب الـتعلم تـم
ثانوي متر املعتقدات املعرفية ابلتغيري وتصبح أكثر واقعية وتعقيدا، كما يتأثر  الدراسة إىل أنه خالل مرحلة التعليم ال توصـلت

غري  كذلك أسلوب التعلم العميق، وكما كان متوقعا وجد أتثري مباشر للمعتقدات املعرفية على اإلجناز األكادميي وتـأثري
 مباشر على أساليب التعلم اخلاصة ابلطالب.  

أساليب التعلم واملعتقدات املعرفية وأثرها على  فحـص العالقـة بـنيAlghalib (2006 )كما استهدفت دراسة الغالب 
األوىل وتكونت  : الدراسـة التايلصورة دراستني على النحو  يفعينة عرب ثقافية ومت ذلك  وذلك علـى األكادميياألداء 

 ٣٨٨اسة الثانية فقد تكونت عينتها من سعوداي، أما الدر  طالبا جامعيـا ٢٣٦طالبا جامعيا أمريكيا و ٣٨٨عينتها من 
املعتقدات املعرفية، وقد  طالبا جامعيا سعوداي، طبق عليهم قائمة أسـاليب الـتعلم واسـتبيان ٢٣٦طالبا جامعيا أمريكيا و

ات إحصائية بني أساليب التعلم واملعتقدات املعرفية، وأن هـذه األدو  توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللـة
 ثقافتني خمتلفتني.   يفاستخدامها  ميكـن
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 فروض الدراسة :   •

 صحة الفرضني الرئيسني التاليني :   ضوء ما مت عرضه من دراسات سابقة حتاول الدراسة احلالية اختبـار يف

قدرة، ومصدر أبعاد مقياس املعتقـدات املعرفيـة  وهى )سرعة التعلم، وفطرية ال يفتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 حتصيلي –العميق  – لسطحياملعرفة، ويقينية املعرفـة  وبساطة املعرفة( بني الطالب ذوى أساليب التعلم الثالثـة )

 الوجهة(.   

التقومي الـذايت،  إسـرتاتيجيةاملنظم ذاتيا وهى: ) أبعاد مقياس اسـرتاتيجيات الـتعلم يفتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -
االحتفاظ  إسـرتاتيجيةو املعلومات،  البحـث عـن إسـرتاتيجيةو حتديد اهلـدف والتخطـيط،  إسـرتاتيجيةو التنظـيم  إسـرتاتيجيةو 

البحث  إسـرتاتيجيةو التسـميع والتـذكر  إسـرتاتيجيةو مكافأة الـذات،  إسـرتاتيجيةو التنظـيم البيئي،  إسـرتاتيجيةو ابلسـجالت، 
 –العميق  – السطحالسجالت( بني الطالب ذوى أساليب التعلم الثالثة ) مراجعـة ةإسـرتاتيجيو عن العـون االجتمـاعي، 

 الوجهة(.    حتصيلي

اءات الدراسة :  
ً
 إجر

 أوال: عينة الدراسة :  

رايضيات  -األوىل تعليم ابتدائي لشعب )علوم  ( طالبا وطالبة من طالب الفرقـة١٢٠تكونت عينة الدراسة احلالية من )
 بنها.    جامعـة –( بكلية الرتبية ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ماعية( ابلفصل الدراسي األول من العام اجلامعي )دراسات اجت -

 اثنيا : أدوات الدراسة :  

   ١٩٨٨سامل هللا تعريب حممود عوض ا استبيان أساليب التعلم ألنتوستل:  -١

وهو يتكون  Entwistle (1981)نتوستل أعد هذا االستبيان ابلعربية من الصورة األصلية الستبيان أساليب الدراسة ال
 أساليب للتعلم هي :   من ثالثني عبارة تقـيس ثالثـة

 (.  Aأسلوب التعلم حتصيلي الوجهة ) -

 (.  Bأسلوب التعلم السطحي أو اجتاه إعادة اإلنتاجية ) -

 (.  Dأسلوب التعلم العميق أو اجتاه املعىن ) -

أما ابقي عبارات االستبيان فتقيس بعض أبعاد ( ست عبارات ، A, B, Dخصص لكل أسلوب من األساليب السابقة )
(، G) الداخليـة ( ، الدافعيـة F(، حدود املنهج )E(، استخدام األدلة والرباهني )Cهذه األساليب وهي: ترابط األفكار )

 خصص لكل جانب من اجلوانب السابقة ثالث عبارات.  

 على النحو التايل:  وميكن التعامل كميا مع هذا االستبيان 

 اخلاصة بكل أسلوب.   ( جتمع الدرجات للعبـاراتA, B, Dلقياس األساليب الثالثة الرئيسية ) -

 (D+C+G).   لقياس أسلوب التعلم املتنوع جتمع درجـات الطـالب علـى األبعـاد -

 (.٢ملحق رقم ) )*( 
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 (.  C+Gلقياس أسلوب التعلم ابلفهم جتمع درجات الطالب على األبعاد ) -

 (B+F+G).   على مؤشرات صعوابت التعلم جتمع الـدرجات علـى األبعـاد للتعرف -

 املعادلة اآلتية:    ميكن التنبؤ ابلتحصيل الدراسي من خالل أبعـاد هـذا االسـتبيان مـن-
A+D+C+E (48- B- F- G) (out of 120).  

 صدق االستبيان:   •

طالبا وطالبة من طالب الفرقة  ١٣٥من  تطالعية مكونـةحسب الصدق العاملي لالستبيان بعد تطبيقه على عينة اس
احملاور بطريقة  الثالثة بكلية الرتبية ببنها من الشعب العلمية واألدبية وابستخدام طريقة املكونـات األساسـية هلـوتلنج وتـدوير

شبعات املفردات بكل ( عوامل كان عدد ت٦( عامال استبعد منها )١٣فارميكس ملفردات االستبيان أسفر التحليل عن )
ملكوانت االستبيان بنفس  منها أقل من نصف عدد املفردات وأبقى على سبعة عوامل فقط، ثـم أجـرى حتليـل عـاملي

 وهي:   الطريقة السابقة واليت أسفرت عن ثالثـة عوامـل

 العامل األول: مسي بعامل التنبؤ ابلتحصيل الدراسي.  -1

 ابت التعلم.  العامل الثاين: مسي بعامل صعو -2

 العامل الثالث: مسي بعامل أسلوب التعلم املتنوع.  -3

 ثبات االستبيان:  

التطبيق األول على نفس العينة االستطالعية  يومـا علـى ١٧حسب ثبات االستبيان بطريقة إعادة التطبيق بعد مضي 
 (٣).   لثبات كما يوضـحها جـدول( طالب وطالبة وكانت معامالت ا١٠٠للصدق، أكمل التطبيق يف املرة الثانية )

 ب التعلميان أسالي( معامالت ثبات استب٣جدول )

 األسلوب/ البعد الثبات معامل الداللة مستوى األسلوب/ البعد الثبات معامل الداللة مستوى

  (A)أسلوب التعلم ٠.٥٣ ٠.٠١ (Eاستخدام األدلة ) ٠.٥٦ ٠.٠١

 وب التعلمأسل ٠.٦٩ ٠.٠١ (Fحدود املنهج ) ٠.٦١ ٠.٠١

(B) 

 (D)أسلوب التعلم ٠.٥٩ ٠.٠١ (G)الدافعية الداخلية ٠.٦٤ ٠.٠١

 (C)ترابط األفكار ٠.٦٥ ٠.٠١ االستبيان ككل ٠.٦٦ ٠.٠١

 املقياس. ( يتضح أن مجيع معامالت الثبات مرتفعة وتؤكـد ثبـات٣من اجلدول )

 ثبات االستبيان :  
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( طالبا ٥٠ليب التعلم حيث طبق املقياس على عينة استطالعية وقدرها )قام الباحثان إبعادة حساب ثبات استبيان أسا
لشعبة التعليم األساسي قسم اللغة العربية، وحسب معامل ألفا كرونباخ لألبعاد الفرعية  وطالبة من طالب الفرقة األولـى

 ( يوضح ذلك.  ٤املستخدمة للمقياس واملقياس ككل واجلدول )

 ب التعلميان أسالي( معامالت ثبات استب٤جدول )

  
 
 
 
 
 
 

 ثبات املقياس.   ( يتضح أن مجيع معامالت الثبات مرتفعة مما يشري إلـى٤من اجلدول )

 الباحثني(:   )إعداد اثنيا :مقياس املعتقدات املعرفية

 اهلدف من املقياس:  

 اجلامعة.   املعتقدات املعرفيـة لـدى طـالب يهدف هذا املقياس إىل التعرف على

 خطوات إعداد املقياس:  

 لبناء هذا املقياس قام الباحثان ابخلطوات التالية :  

اليت تناولت تعريف وقياس املعتقدات املعرفية  أوال : اإلطالع على بعض األطر النظرية واملقاييس العربية واألجنبيـة 
 كالتـايل  : املعتقـدات املعرفيـة :    د املعتقدات املعرفية إجرائياا وأبعا وذلك لتحديـد مفهـوم

عمرية متعددة ، وحتدد اجتاهات الفرد ويقينه حول طبيعة  وتعىن "املعتقدات املعرفية املرتبطة ابلفرد واليت تتكون عرب مراحـل
  :هيمخسة أبعـاد  يفاملعرفة سواء كانت معرفة يقينية أو معرفة حمددة، وتتمثل 

 )بساطة املعرفة، وفطرية القدرة، ومصدر املعرفـة، وسـرعة الـتعلم ويقينية املعرفة(.  

 Schommer (1990)كما حددهتا شومر  ويتضمن مقياس املعتقدات املعرفية معتقدات الفرد حول األبعاد التاليـة     
 واليت يقيسها املقياس املعد:  

 Simple Knowledge :   بساطة املعرفة -1

 كمفاهيم مرتابطة عالية التماسك والتشابك.     وتشري إىل كيفية رؤية األفراد لبنية املعرفة إما كحقائق منفصـلة وإمـا     
 

 اخلاص ابلبحث. النظريجرائية مت عرضها ابلتفصيل يف اجلزء التعريفات اإل )*( 

 األسلوب/ البعد الثباتمعامل  الداللةمستوى  األسلوب/ البعد الثباتمعامل  الداللةمستوى 
 (A)أسلوب التعلم ٠.٥١ ٠.٠١ (Eاستخدام األدلة ) ٠.٧١ ٠.٠١

 (B)أسلوب التعلم ٠.٧٢ ٠.٠١ (Fحدود املنهج ) ٠.٥٩ ٠.٠١

 (D)وب التعلمأسل ٠.٦١ ٠.٠١ (G)الدافعية الداخلية ٠.٦٠ ٠.٠١

 (C)ترابط األفكار ٠.٥٥ ٠.٠١ االستبيان ككل ٠.٦٧ ٠.٠١
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  Innate ability :فطرية القدرة   -2

تقاد أبن املعرفة فطرية اثبتة منذ امليالد أو االع ويشري هذا البعد إىل مدى اعتقاد الطالب يف أن القـدرة علـى اكتسـاب
 وتتحسن فمرور الوقت عن طريق اخلربة والتدريب.   هذه القدرة ميكن أن تتغيـر

 Knowledge source: مصدر املعرفة -3

أهنا مستمدة من األدلة التجريبية واالستدالل  ويشري إىل مدى اعتقاد الطالب أبن املعرفة تسلمها السلطة اخلارجيـة أم
 املنطقي.  

   Learning speed: ســرعـة التعلم -4

 تدرجيي .   ويشري إىل اعتقاد الطالب أبن التعلم حيدث سريعا أو اعتقادهم أبن الـتعلم

   Knowledge certain :يقينية املعرفة  ٥- 

 يقينية وقابلة للتغري فمرور الوقت.   وتشري إىل مدى رؤية الطالب للمعرفة إما على أهنا اثبتة أو أهنا متغيـرة وغيـر

ملقياس املعتقدات املعرفية لدى طالب اجلامعة حبيث  ( مفـردة متثـل الصـورة املبدئيـة٣٠ء ما سبق مت صياغة )ويف ضو  
 األبعاد اخلمسة السابقة.   تقيس هـذه العبـارات

للتحقق من مدى مناسبتها لعينة الدراسة، ويف ضوء   ومت عرض الصورة املبدئية للمقياس على جمموعة مـن احملكمـني
احملكمني على ابقي  ( عبارة، حيث وصلت نسـبة اتفـاق٢٥عبارات ليصبح املقياس مكوان من ) لك مت حـذف مخـسذ

املقياس على حده، وال توجد درجة كلية للمقياس وإمنا يعامل كل بعد  ، ويصحح  كل بعـد مـن أبعـاد%٩٦العبارات إىل 
 بطريقة مستقلة.  

 عرفية:  حساب صدق وثبات مقياس املعتقدات امل

 أوال : صدق املقياس :  

( طالبا وطالبة من طالب الفرقة األوىل لشعبة التعليم األساسي قسم اللغة ٥٠طبق املقياس على عينة استطالعية وقدرها )
العربية، وقد مت حساب صدق عبارات املقياس ابستخدام صدق احملك )الصدق التالزمي( وذلك عن طريق حساب 

املقياس املعد للدراسة احلالية ومقياس املعتقـدات املعرفيـة  رجات التالميذ )عينة الصـدق والثبـات( فـيمعامل االرتباط بني د
املقياس احملك بدرجة عالية من  (، حيـث يتمتـع هـذا٢٠٠٧) فوزي( تعريب والء 1995) Schommer لــ شـومر

 الصدق والثبات، كالتايل :  

متثل املقياس الكلى للمعتقدات املعرفية وهى:  مفردة موزعة على مخسة أبعـاد ٦٣من  –احملك  –يتكون هذا املقياس 
املعرفة، وقامت والء فوزي  اكتساب املعرفـة، وسـرعة اكتسـاب يفاملعرفة، وبنية املعرفة، والتحكم  مصـدر املعرفـة، ويقينيـة

 وثباته كالتايل :   ( برتمجته إىل العربية وحساب صـدقه٢٠٠٧)

 (.٣ملحق رقم ) )*( 



 م٢٠٠٩اجمللد الثالث .. العدد الثالث .. يوليو   

186 

 ((ASEPوعلم النفس  دراسات عربية يف الرتبية 
DF created with pdf Factory Protrialversion www.pdffactory.com 

قياس عن طريق حساب معامل االرتباط بني أبعاد املقياس الفرعية والدرجة الكلية للمقياس، حيث حسب صدق امل
، وتراوحـت معـامالت ارتبـاط املفـردات أببعادها من ٧٠.٠، ٦٨.٠، ٦٩.٠، ٧٨.٠ ٦٢.٠بلغـت معـامالت االرتبـاط 

 .   ٨٠.٠، إىل ٦٢.٠

ابلنسبة للمقياس ككل، أما  ٨٠.٠املعامل  اخ حيـث بلـغ هـذاكما حسب ثبات املقياس ابستخدام معادلة الفا كرونب
مرتفعة  ، وكلها معـامالت ثبـات٧٢.٠، ٦٩.٠، ٠٧٢، ٧٩.٠،٧٧.٠ التوايلعلى  ابلنسبة ملعامل ثبات البعاد فكانـت

 مما يدل على ثبات املقياس.  

تطبيق مقياس املعتقدات املعرفية املعد يف  ( متزامنا مع1990)  Schommerمت تطبيق مقياس املعتقدات املعرفية لــ شـومر
 الدراسة احلالية.  

يف املقياسني على كل بعد على حدة من األبعاد  -عينة الصدق والثبات –وحسب معامل االرتباط بني درجات الطالب 
بلغت معامالت  يقينية املعرفـة (، حيـث–سرعة التعلم  -مصدر املعرفة  -فطرية القدرة   -اخلمسـة )بسـاطة املعرفـة 

 ( مما يشري إىل صدق املقياس املعد.  ٨١.٠، ٧٨.٠ ٧٤.٠، ٦٩.٠، ٧٧.٠االرتبـاط علـى الرتتيـب كالتـايل )

 اثنيا : ثبات املقياس :    •

مت حساب ثبات املقياس أبكثر من طريقة : أوهلا طريقة االتساق الـداخلي: مت التأكد من االتساق الداخلي للمقياس 
  لكل بعد . تنتمي اليتالفرعية  للمقياس واملفردات  االرتباط بني األبعـادحبساب معامل 

 تنتمي لكل بعد اليتة واملفردات ياس املعتقدات املعرفي أبعاد مقني( معامل االرتباط ب٥جدول )

مستوى 
 لةاللدا

معامل 
() 

مستوى  ـارةبالع
 لةاللدا

معامل 
() 

 ـارةبالع

 ساطة املعرفةب فطرية القدرة

١ ٠.٦٦٣ ٠.٠١ ٥ ٠.٧١١ ٠.٠١ 
٦ ٠.٠.٦٥٤ ٠.٠١ ١٠ ٠٠.٧٥٢ ٠.٠١ 
١١ ٠.٣٩٣ ٠.٠١ ١٥ ٠٤٩٧ ٠.٠١ 
١٦ ٠.٤٩١ ٠.٠١ ٢٠ ٠.٧١٨ ٠.٠١ 
٢١ ٠.٦٥٢ ٠.٠١ ٢٥ ٠٥٨١ ٠.٠١ 

 مصدر املعرفة ة التعلمعسر 

٣ ٠.٣٥٤ ٠.٠١ ٢ ٠.٥٢٣ ٠.٠١ 
٨ ٠٥٩١ ٠.٠١ ٧ ٠.٨٣٢ ٠.٠١ 
١٣ ٠.٦٩٩ ٠.٠١ ١٢ ٠.٤٥٣ ٠.٠١ 
١٨ ٠.٤٢٠ ٠.٠١ ١٧ ٠.٤٣٥ ٠.٠١ 
٢٣ ٠٠.٦٥٧ ٠.٠١ ٢٢ ٠.٥٢٣ ٠.٠١ 

   نية املعرفةيقي  

٤ ٠.٦٦٣ ٠.٠١ ١٩ ٠.٧١١ ٠.٠١ 
٩ ٠.٧٨٠ ٠.٠١ ٢٤ ٠.٧٥٩ ٠.٠١ 
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   ١٤ ٠.٣٩٣ ٠.٠١ 

 االرتباط مرتفعة.   ( يتضح اتساق عبارات املقياس حيـث كانـت معـامالت٥من اجلدول )

العينة االستطالعية بفارق زمين أسبوعني، حيث  تطبيق : وذلك بتطبيق املقيـاس علـىومت حساب الثبات بطريقة إعادة ال
 (.  ٦(، كما يتضح من اجلدول )٨٢٣.٠ -٦١٢.٠االرتباط لألبعاد الفرعية للمقياس ما بني ) تراوحـت قـيم معـامالت

 ادة التطبيقاملعرفية بطريقة إع املعتقدات اسية ملقي( معامالت الثبات لألبعاد الفرع٦جدول )
 
  
 
 
 
 
 

معامالت ألفا كرونباخ للمقاييس الفرعية  كما مت حساب الثبات حبساب معامل ألفا كرونباخ : وقـد تراوحـت قـيم
، ٧٣.٠ ٦٥.٠، ٧٢.٠سرعة الـتعلم ( ) -فطرية القدرة –مصدر املعرفة  -املعرفة يقينيـة -للمعتقدات )بساطة املعرفة

 (، مما يدل على ثبات املقياس .  ٨٢.٠للمقياس ككل ) ( على الرتتيب، يف حني بلغ معامـل ألفـا كرونبـاخ٦٥.٠ -٧٢.٠

( يوضح توزيع ٧اخلمسة للمقياس، واجلدول ) موزعة على األبعـادعبارة  ٢٥صورته النهائية من  يفوتكون املقياس 
 املعتقدات املعرفية.   العبارات على أبعـاد مقيـاس

 ةياس املعتقدات املعرفيع العبارات على أبعاد مقي( توز ٧جدول )

      
  

       

   

 
 
 

 :   ملنظم ذاتيا  لدى طالب اجلامعة )إعداد الباحثني(مقياس اسرتاتيجيات التعلم ا -اثلثا 

 اهلدف من املقياس:  

 من طالب اجلامعة.   يهدف هذا املقياس إىل قياس اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لـدى عينـة

 (.٤ملحق رقم ) )*( 

 م البعد معامل الثبات
 ١ بساطة املعرفة ٠.٦٥٢

 ٢ فطرية القدرة ٠.٧٣١

 ٣ مصدر املعرفة ٠.٨٢٣

 ٤ سرعة التعلم ٠.٥٦٤

 ٥ يقينية املعرفة ٠.٦١٢

 األبعـــاد العبـــارات ترتيب العبارات الدرجة

 رفةبساطة املع ١- ٦- ١١- ١٦- ٢١ ج –ب  –أ  ١- ٢-٣

 فطرية القدرة ٢- ٧- ١٢- ١٧- ٢٢ ج -أ  –ب  ٢- ١-٣

 مصدر املعرفة ٣- ٨- ١٣- ١٨- ٢٣ ب -أ  –ج  ٣- ١-٢

 سرعة التعلم ٤- ٩- ١٤- ١٩- ٢٤ أ  -ج  –ب  ٢- ٣-١

 يقينية املعرفة ٥- ١٠- ١٥- ٢٠- ٢٥ أ  -ب  –ج  ٣- ٢-١
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 خطوات إعداد املقياس:  

ف اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا، وأبعاده أوال: االطالع على بعض األطر النظرية والدراسات السابقة اليت تناولت تعري
 اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لدى طـالب اجلامعـة إجرائيـا كالتـايل :  ويف ضوء ذلك مت تعريـف

تتضمن أفعاال وعمليات موجهة ذاتيا يستخدمها  اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا : هي جمموعة من الطرق والوسائل والتـي
امعة كي تساعدهم على تنظيم عملية تعلمهم وتتحدد يف: التقومي الـذايت، والتنظـيم، والتحويـل وحتديد اهلدف طالب اجل

والتخطيط، والبحث عن املعلومات، واالحتفـاظ ابلسـجالت والتنظيم البيئي، ومكافأة الذات، والتسميع والتـذكر، 
( عبارة حبيث تقيس ٥٠ت الصورة املبدئية للمقياس من )االجتماعي، ومراجعة السجالت. وتكون والبحـث عـن العـون

التعلم املنظم ذاتيا. ومت عرض الصورة املبدئية للمقياس على  األبعاد السابقة، حيث ميثل كل بعد إحـدى اسـرتاتيجيات
اغتها اللغوية، وقد الدراسة ومناسبة صي إلبداء الرأي يف عبارات املقياس ومـدى مالءمتهـا لعينـة  احملكمني جمموعة مـن

 .   %٩٧املقياس  بلغت نسبية االتفاق حـول عبـارات

 اب الصدق والثبات :  حس

 أوال: صدق املقياس :  

التالزمي( وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط  مت حساب صدق عبارات املقياس ابسـتخدام صـدق احملـك )الصـدق
العربية( يف املقياس املعد  تعليم أساسي شعبة اللغـة –ب الفرقة األوىل بـني درجـات الطـالب)عينة الصدق والثبات من طال

 ( حيث يتمتـع هـذا املقيـاس٢٠٠٥املنظم ذاتيا والذي أعده ربيع رشوان ) للدراسة احلالية، ومقيـاس اسـرتاتيجيات الـتعلم
 :   كالتايلاحملك بدرجة عالية من الصدق والثبات  

من اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا تتناول اجلوانب  إسـرتاتيجيةرة موزعة على سبع عشرة عبا ٧٤يتكون هذا املقياس من 
اجلامعة ، وقد قام  السلوكية(، وقد مت إعداد املقياس ليصلح للتطبيق على عينة مـن طـالب –البيئية  –الدافعية  –)املعرفية 

 :   كالتايلمعد املقياس حبساب صدقه وثباته  

، حيث كانت مجيع العبارات هلا تشبعات دالة كما العامليابستخدام الصدق  -احملك -قياسمت حساب صدق امل
من صدق عبارات املقياس، وذلك حبساب معامالت االرتباط البينية بني أبعاد  للتأكـد الداخلياستخدم صدق التجانس 

ر حبساب معامالت االرتباط بني االختبا ، وكذلك قـام معـد٩٧.٠إىل  ٠٣.٠املقياس، حيث امتدت االرتباطات من 
استبعاد درجة العبارة من درجة البعد ،حيث كانت معامالت االتساق دالة عند مستوى  درجة العبارة ودرجـة البعـد بعـد

 لعبارات املقياس .   الداخليمما يؤكد صدق التجانس  ٠١.٠

حالة حذف درجة  يفونباخ لدرجات األبعاد كر  ومت التأكد من ثبات املقياس احملك عن طريق حسـا ب معـامالت ألفـا
كما حسب ثبات املقياس بطريقة إعادة التطبيق حيث ٨٧.٠و  ٥٦.٠معامل ألفا بني  العبارة، حيث تراوحت قيمـة

 (.١ملحق رقم ) )**( 
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مما يدل على  ٩٥.٠الدرجة الكلية للمقياس  بينما كان معامـل ثبـات ٩١.٠و ٦٣.٠تراوحت معامالت الثبات بني 
 ثبات املقياس .  

مما يشري إىل صدق املقياس املعد يف  ٨٥.٠واحملك(  بلغ معامل االرتباط بني درجات الطـالب فـي املقياسـني )املعـد وقد 
 الدراسة احلالية.  

 اثنيا : ثبات املقياس :   •

حساب الثبات ابستخدام طريقة التجزئة  ( كمـا تـم٧٦٨.٠حسب ثبات املقياس ابستخدام معامل ألفا حيث بلـغ )
( وبعد تطبيق معادلة سبريمان براون بلغ معامل الثبات ٧٧٦.٠بني نصفي املقياس ) فية، حيث بلغ معامـل االرتبـاطالتص

للمقياس حبساب معامل االرتباط للمقياس ككل  ( مما يشري إىل ثبات املقياس، كما مت حساب االتساق الـداخلي٨٧.٠)
بني درجة املفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ، كما يتضح من حساب معامل االرتباط  ولألبعاد الفرعية له، وكـذلك

 (.  ٩(، و)٨اجلداول )

 ا  يات التعلم املنظم ذاتيجياس اسرتاتي البعد واجملمو  الكلي ملقني( معامل االرتباط ب٨جدول )

 البعد رتباطاال معامل داللةمستوى ال البعد رتباطاالمعامل   داللةمستوى ال

 ايتلذالتقومي ا ٠.٧٥٦ ٠.٠١ ئييظيم البالتن ٠.٦٩٢ ٠.٠١

 التنظيم ٠.٧٠٣ ٠.٠١ اتلذمكافأة ا ٠.٥٢٤ ٠.٠١

 د اهلدف والتخطيطيحتد ٠.٥٣٣ ٠.٠١ سميعتال ٠.٦٧٦ ٠.٠١

 البحث عن املعلومات ٠.٤٢٠ ٠.٠١ االجتماعيالبحث عن العون  ٠.٥٢٣ ٠.٠١

 التجلسابفاظ تحاال ٠.٦٦٨ ٠.٠١ التجمراجعة الس ٠.٦٧٢ ٠.٠١

      

ات التعلم املنظم يجياسرتات اسيمق يف يه درجة املفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إلني( معامل االرتباط ب٩جدول )
 ا  يذات

 العبـارة ( معامل ) مستوى الداللة العبـارة ( معامل ) لداللةا مستوى
 التقومي الذايت إسـرتاتيجية التنظيم إسـرتاتيجية

١ ٠.٥٦٣ ٠.٠١ ٢ ٠.٧١١ ٠.٠١ 
١١ ٠.٥٦٢ ٠.٠١ ١٢ ٠.٥٦١ ٠.٠١ 
٢١ ٠.٤٨٦ ٠.٠١ ٢٢ ٠.٦٥٢ ٠.٠١ 
٣١ ٠.٤٩١ ٠.٠١ ٣٢ ٠.٧١٨ ٠.٠١ 
٤١ ٠.٤٩٣ ٠.٠١ ٤٢ ٠.٦١٥ ٠.٠١ 

 حتديد اهلدف والتخطيط إسـرتاتيجية البحث عن املعلومات إسـرتاتيجية

٣ ٠.٥٣٢ ٠.٠١ ٤ ٠.٥٢٣ ٠.٠١ 
١٣ ٠.٣٣٩ ٠.٠١ ١٤ ٠.٨٣٢ ٠.٠١ 
٢٣ ٠.٥١٢ ٠.٠١ ٢٤ ٠.٥٢٣ ٠.٠١ 
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٣٣ ٠.٤٢٠ ٠.٠١ ٣٤ ٠.٤٣٥ ٠.٠١ 
٤٣ ٠.٥٥٦ ٠.٠١ ٤٤ ٠.٤٥٢ ٠.٠١ 

 التعلم اتيجياسرتات اسيمق يف يه درجة املفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إلني( معامل االرتباط ب٩اتبع جدول )
 ا  يذات املنظم

مستوى 
 داللةلا

 مستوى ـارةبالع ( معامل )
 الداللة

معامل 
() 

 ـارةبالع

 التجلسابفاظ  تحاال  إسـرتاتيجية ئييالتنظيم الب إسـرتاتيجية

٥ ٠.٨٦٢ ٠.٠١ ٦ ٠.٥٨٦ ٠.٠١ 
١٠ ٠.٥٤١ ٠.٠١ ١٦ ٠.٤٢٥ ٠.٠١ 
١٥ ٠.٦٣٢ ٠.٠١ ٢٦ ٠.٦٥١ ٠.٠١ 
٢٠ ٠.٥٥٤ ٠.٠١ ٣٦ ٠.٦٥٤ ٠.٠١ 
٢٥ ٠.٤٢٦ ٠.٠١ ٤٦ ٠.٤٨٩ ٠.٠١ 

 تالذمكافأة ا إسـرتاتيجية ركسميع والتذ تال إسـرتاتيجية

٧ ٠.٤٦٨ ٠.٠١ ٨ ٠٠.٤٨٩ ٠.٠١ 
١٧ ٠.٦٢١ ٠.٠١ ١٨ ٠.٥٤٧ ٠.٠١ 
٢٧ ٠.٦٥٢ ٠.٠١ ٢٨ ٠.٣٩٧ ٠.٠١ 
٣٧ ٠.٤٥٨ ٠.٠١ ٣٨ ٠.٧٤١ ٠.٠١ 
٤٧ ٠.٥٣٢ ٠.٠١ ٤٨ ٠.٦٢٤ ٠.٠١ 

البحث عن العون   إسـرتاتيجية التجمراجعة الس إسـرتاتيجية
 عيتماجاال

٩ ٠.٧٧٩ ٠.٠١ ١٠ ٠.٦٢٤ ٠.٠١ 
١٩ ٠.٦٢١ ٠.٠١ ٢٠ ٠.٥٤٨ ٠.٠١ 
٢٩ ٠.٥٨٤ ٠.٠١ ٣٠ ٠.٦٢١ ٠.٠١ 
٣٩ ٠.٦٢١ ٠.٠١ ٤٠ ٠.٥٢١ ٠.٠١ 
٤٩ ٠.٤٩٥ ٠.٠١ ٥٠ ٠.٧٦٤ ٠.٠١ 

اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا حيث كانت  ألبعاد ومفـردات مقيـاس الداخلي( يتضح االتساق ٩( و)٨من اجلدول )
األبعاد  ( مفردة موزعة علـى٥٠اس يف صورته النهائية من )معامالت االرتباط مرتفعة إىل حد كبري. وقد تكون املقي

 (.  ١٠املختلفة للمقياس ويتضح ذلك من اجلدول )

 اسيا  على أبعاد املقيات التعلم املنظم ذاتيجياس اسرتاتيع عبارات مقي( توز ١٠جدول )

 م اسيأبعاد املق أرقام العبارات دد العباراتع
٢١-٣١-٤١ ٥-

١-١١ 
 ١ ايتلذومي االتق إسـرتاتيجية

٢٢-٣٢-٤٢ ٥-

٢-١٢ 
 ٢ التنظيم إسـرتاتيجية



 م٢٠٠٩اجمللد الثالث .. العدد الثالث .. يوليو   

191 

 ((ASEPوعلم النفس  دراسات عربية يف الرتبية 
DF created with pdf Factory Protrialversion www.pdffactory.com 

٢٣-٣٣-٤٣ ٥-

٣-١٣ 
د اهلدف يحتد إسـرتاتيجية

 والتخطيط

٣ 

٢٤-٣٤-٤٤ ٥-

٤-١٤ 
البحث عن  إسـرتاتيجية

 املعلومات

٤ 

٢٥-٣٥-٤٥ ٥-

٥-١٥ 
حفاظ اال  إسـرتاتيجية

 التجلساب

٥ 

٢٦-٣٦-٤٦ ٥-

٦-١٦ 
 ٦ ئييالتنظيم الب إسـرتاتيجية

٢٧-٣٧-٤٧ ٥-

٧-١٧ 
 ٧ اتلذمكافأة ا إسـرتاتيجية

٢٨-٣٨-٤٨ ٥-

٨-١٨ 
سميع تال إسـرتاتيجية
 ركوالتذ 

٨ 

٢٩-٣٩-٤٩ ٥-

٩-١٩ 
البحث عن  إسـرتاتيجية
 عيتماجاالالعون  

٩ 

٣٠-٤٠-٥٠ ٥-

١٠-٢٠ 
مراجعة  إسـرتاتيجية

 التجالس

١٠ 

    عبارة ٥٠

 إجراءات الدراسة :    •

 لى النحو التايل :  سارت إجراءات الدراسة احلالية ع

إعداد أدوات الدراسة وحساب صدقها وثباهتا ، وهى : مقياس املعتقدات املعرفية ،مقياس اسرتاتيجيات التعلم املنظم  -
 التعلم.   ذاتيـا، ومقيـاس أسـاليب

 تطبيق األدوات السابقة على عينة الدراسة احلالية.   -

حتصيلي  –عميق  –التعلم )سطحي  ث جمموعات حسب أسـلوبتقسيم الطالب عينة الدراسة احلالية إىل ثال -
 الوجهة(، وذلك على النحو التايل :  

حيدد ثالث فئات ألساليب التعلم  الذيمت تصحيح مقياس أساليب التعلم لتحديد الفئات املختلفة ألسـاليب الـتعلم و  -
 : D.السطحيسـلوب الـتعلم : ويرمز إىل أ Bالوجهة. حتصيليالتعلم  : ويرمز إلـى أسـلوب  A: هي

 ويرمز إىل أسلوب التعلم العميق .  

 مت حساب املتوسط العام لكل أسلوب من األساليب الثالثة السابقة .   -
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األسلوب ،وبناء على أقل فرق بني املتوسط  حسب الفرق بني املتوسط العام لكل أسلوب ودرجة الطالب علـى هـذا -
 ينتمي إليه الطالب.    الذيب عليه حيدد أسلوب التعلم الطال العـام لألسـلوب، ودرجـة

الدراسة احلالية على النحو  يفأساليب التعلم  بناء على ما سبق مت التوصل إىل ثالث جمموعات حتدد جمموعـات -د -
 :   التايل

 طالبا وطالبة.   ٤٠وعددها : السطحيجمموعة األسلوب -

 با وطالبة.  طال ٢٩جمموعة األسلوب العميق وعددها : -

 طالبا وطالبة.   ٥١جمموعة األسلوب حتصيلي الوجهة وعددها :-

واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا ابستخدام حتليل  مكونـات املعتقـدات املعرفيـة يفحسبت الفروق بني اجملموعات الثالث 
 وكذلك اختبار "ت ".   اجتـاه واحـد يفالتباين 

 إىل نتائج الدراسة وتفسريها.  مت حتليل البياانت والتوصل  -

 نتائج فروض الدراسة وتفسريها:    •

 -أوال: ينص الفرض األول على أنه: "توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد مقياس املعتقدات املعرفية )بساطة املعرفة
أساليب التعلم الثالثة  ب ذويسرعة التعلم( بني متوسط درجـات الطـال -فطرية القدرة -املعرفة مصـدر -يقينية املعرفـة 

 حتصيلي الوجهة(".   -العميق  -)السطحي

ألبعاد مقياس املعتقدات املعرفية لدى اجملموعات  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب حتليل التباين يف اجتـاه واحـد
ي الوجهة( واجلدول ذوي أسلوب التعلم حتصيل -ذوي أسلوب التعلم العميق -الثالثة )ذوي أسلوب التعلم السطحي

 ( يوضح ذلك:  ١١)

متوسطات الطالب يف األبعاد املختلفة ملقياس  ( يتضح أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني١١من اجلدول )
 حتصيلي الوجهة(.   -عميق –اجملموعات الثالثة من أساليب التعلم )سطحي املعتقـدات املعرفيـة لـدى

كل بعد من أبعاد املعتقدات   يفب قيمة "ت" بني اجملموعات الثالثة لذوى أساليب التعلم وملعرفة اجتاه الفروق مت حسا 
 املعرفية كما يتضح من اجلدول 

  .(١٤) ،(١٣) ،(١٢) 

ب ية لدى اجملموعات الثالثة ألسالياس املعتقدات املعرفي أبعاد مقنين يف اجتاه واحد بيل التباي( حتل١١جدول )
 التعلم

 درجات نالتباي ف لةاللدا
 ةياحلر 

 األبعاد التباينمصدر  جممو  املربعات

٠.٠١ 
٤٣.٣٧٩ 

 
ساطة ب موعاتجملبني ا ٢٠٢.٦٧٦ ٢ ١٠١.٣٣٨

 موعاتجملا داخل ٢٧٣.٣٢٤ ١١٧ ٢.٣٣٦ املعرفة
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 اجملموع ٤٧٦.٠٠٠ ١١٩  

٠.٠١ 

٢٥.٦١٧ 
 

 موعاتجملبني ا ٢٨٠.٤٧٩ ٢ ١٤٠.٢٤٠

 موعاتجملا داخل ٦٤٠.٥١٣ ١١٧ ٥.٤٧٤ نية املعرفةيقي

 اجملموع ٩٢٠.٩٩٢ ١١٩ 

٠.٠١ 

٢٣.٥٤٥ 
 

 موعاتجملبني ا ١٧٠.٨٤٦ ٢ ٨٥.٤٢٣
مصدر 
 املعرفة

 موعاتجملا داخل ٤٢٤.٤٧٩ ١١٧ ٣.٦٢٨

 اجملموع ٥٩٥.٣٢٥ ١١٩ 

٠.٠١ 

٤٤.٧٠٨ 
 

 موعاتجملبني ا ٣٦٢.٨٧٨ ٢ ١٨١.٤٣٩

 موعاتجملا داخل ٤٧٤.٨٢٢ ١١٧ ٤.٠٥٨ ة القدرةيفطر 

 اجملموع ٨٣٧.٧٠٠ ١١٩ 

٢٥.٥٣٥ ٠.٠١ 

 موعاتجملبني ا ١١٨.٥٠٣ ٢ ٥٩.٢٥١

 موعاتجملا داخل ٢٧١.٤٨٩ ١١٧ ٢.٣٢٠ ة التعلمعسر 

 موع   جملا ٩٩٢.٣٨٩  ١١٩ 

        

ب التعلم  ية لدى جمموعيت الطالب ذوى أسالياس املعتقدات املعرفيمة "ت" للفروق يف أبعاد مقي( ق١٢جدول )
 (ةجهلي الو يحتص -قيالعم)

 األبعاد ةعو مجملا ن م   ت الداللة

٠.٠١  
٧.٦٣٠ 

 حتصيلي ٥١ ١١.٧٤٥١ ١.٨٤٢٢
 ةجهالو 

ساطة ب
 املعرفة

 عميق ٢٩ ١٤.١٧٢٤ ١.٠٠٢٥

٠.٠١  
٥.٠٦٣ 

 حتصيلي ٥١ ١١.٦٤٧١ ٢.٧٤١٠
 الوجهة

نية يقي
 املعرفة

 عميق ٢٩ ١٤.٠٣٤٥ ١.٤٧٥٦

٠.٠١  
٣.٣٧٦ 

 حتصيلي ٥١ ١١.٥٠٩٨ ٢.٠٤٣٣
 الوجهة

مصدر 
 املعرفة

 عميق ٢٩ ١٣.٢٠٦٩ ٢.٢٢٦١

٠.٠١ 
 

٤.٧٧٥ 

 حتصيلي ٥١ ١٠.٧٢٥٥ ٢.٣٣٣١
 الوجهة

ة يفطر 
 القدرة
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 عميق ٢٩ ١٣.١٠٣٤ ٢.٠٢٣٩

٣.٤٣ ٠.٠١ 

 حتصيلي ٥١ ١٢.٢٥٤٩ ١.٢٣٠٣
 الوجهة

ة عسر 
 التعلم

 عميق ٢٩ ١٣.٦٢٠٧ ٢.٣٣٦٣

يف أبعاد مقياس املعتقدات املعرفية لدى  ٠١.٠ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى( يتضح وجود فروق ١٢من اجلدول )
 أسلوب التعلم العميق.   حتصيلي الوجهة( لصاحل جمموعـة الطـالب ذوي -أساليب التعلم )العميق جممـوعيت الطـالب ذوى

ياس املعتقدات املعرفية لدى يف أبعاد مق ٠١.٠( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى ١٣من اجلدول )
 التعلم العميق.   العميق( لصاحل جمموعة الطـالب ذوي أسـلوب-السطحيأساليب التعلم  ) جممـوعيت الطـالب ذوى

 ة لدى جمموعيت الطالب ذوىياس املعتقدات املعرفيمة "ت" للفروق يف أبعاد مقي( ق١٣جدول )

 ق(يالعم-السطحيب التعلم  )يأسال

 األبعاد جملموعةا ن م ع ت الداللة
٠.٠١  

١.٨٧٦ 

ساطة ب سطحي ٤٠ ١٠.٧٥٠٠ ١.٣٩١٤
 عميق ٢٩ ١٤.١٧٢٤ ١.٠٠٢٥ املعرفة

٠.٠١  
٩.٠٠٤ 

 نية املعرفةيقي سطحي ٤٠ ٩.٩٥٠٠ ٢.٢٨٦٥

 عميق ٢٩ ١٤.٠٣٤٥ ١.٤٧٥٦

٠.٠١ 
 

٦.٧٨٠ 

مصدر  سطحي ٤٠ ١٠.٠٢٥٠ ١.٤٠٤٩
 عميق ٢٩ ١٣.٢٠٦٩ ٢.٢٢٦١ املعرفة

٠.٠١ 
 

١٠.٤١١ 

ة يفطر  سطحي ٤٠ ٨.٤٧٥٠ ١.٥٠١٩
 عميق ٢٩ ١٣.١٠٣٤ ٢.٠٢٣٩ القدرة

٠.٠١ 
 سطحي ٤٠ ١٠.٩٧٥٠ ١.٠٤٩٧ ٥.٦٩٥٧

 ة التعلمعسر 
 عميق ٢٩ ١٣.٦٢٠٧ ٢.٣٣٦٣

وميكن تفسري ذلك يف ضوء معرفة أن الطالب الذين يتبنون أسلوب التعلم العميق يتفاعلون إبجيابية يف أثناء عملية  
األدلة العلمية اليت  خبرباهتم ومعلوماهتم السابقة، وذلك يف حماولة ملعرفة إىل أي مـدى تبـرز م، ويربطون تعلمهـم اجلديـدالتعل

البحث عن املعىن، فهم يعتقدون أبن املعرفة ليست أجـزاء منفصـلة  يتوصلون إليها، كما أهنم يتميزون بقدرهتم ورغبتهم فـي
عالقات متشابكة ومرتابطة وهلا بنية شاملة  وهم يف املقابل يعتقدون أن املعرفة مركبـة بينهـامرتابطة وغري متكاملة،  غيـر

أبن املعرفة  املعتقدات املعرفية والذي يعين االعتقاد أبن املعرفة البسيطة مقابل االعتقـاد وهو أحد طريف متصل عوامـل
لنظرايت والعمليات واملبادئ والقوانني اخلاصة ابملعرفة، ا معقدة، فالطالب ذوو أسلوب الـتعلم العميـق حيـاولون فهـم

الذين يعتقدون أبن املعرفة  ذلك التشابه والتماثل يف وصف األفكار بصورة متكاملة، كمـا أن الطـالب مسـتخدمني فـي
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 مـور وإبـداء اآلراءأهنا إما صحيحة وإما خاطئة، وإمنا حياولون تقيـيم األ نسبية وغري اثبتة ال ينظرون إىل املعرفة علـى
ابالعتماد على األدلة والرباهني، واالستنتاجات العقلية، ومن مث جند أتثري هذه املعتقدات على األسلوب الذي يتعلم به 

أصحاهبا لربط األفكار اجلديدة خبرباهتم السابقة، وخربات احلياة اليومية، كما مييل  الفرد، فمثل هذه املعتقـدات تسـتحث
يريدون الوصول إليها، عالوة على  اليتاملعلومات  د إىل استخدام األدلة والرباهني املتعددة يف الوصول إلـىهؤالء األفرا

العميق يف التعلم، وذلك  تكون دافعية داخلية بغرض التعلم، وهو ما جيعلهـم يسـتخدمون األسـلوب ذلـك فـدافعيتهم للـتعلم
تطور احلياة فيحاولون حتسني وتعديل اسرتاتيجيات وأساليب تعلمهم  ية مـعالعتقادهم أبن القدرة على التعلم متطورة انم

يتعلمون، حيث يرون أن التعلم هو نوع من  إىل سعيهم إىل تنمية قدراهتم حيث مييل هؤالء األفـراد إلـى تعلـم كيـف إضـافة
للوصول ألهدافهم  واستخدام طـرق خمتلفـة التعليمية الصعبة مما يدفعهم لبذل اجلهد واملثابرة التحدي فـي مواجهـة املهـام

 وهو ما مييز األسلوب العميق.  

السطحي وأسلوب التعلم حتصيلي الوجهة حسبت قيمة  وملعرفة اجتاه الفروق بني جممـوعيت الطـالب ذوى أسـلوب الـتعلم 
 ( يوضح ذلك.  ١٤يف أبعاد املعتقدات املعرفية، واجلدول ) "ت" بني اجملمـوعتني

ب التعلم  ية لدى جمموعيت الطالب ذوى أسالياس املعتقدات املعرفيمة "ت" للفروق يف أبعاد مقي( ق١٤جدول )
 (ةهالوج حتصيلي -سطحي)ال

 األبعاد جملموعةا ن م   قيمة ت لداللةا

٠.٠١ 
 

٢.٩٣٥ 

 حتصيلي ٥١ ١١.٧٤٥١ ١.٨٤٢٢
 الوجهة

 ساطةب

 املعرفة
 سطحي ٤٠ ١٠.٧٥٠٠ ١.٣٩١٤

٠.٠١ 

 
٣.٢١٩ 

 حتصيلي ٥١ ١١.٦٤٧١ ٢.٧٤١٠
 الوجهة

نية يقي
 املعرفة

 سطحي ٤٠ ٩.٩٥٠٠ ٢.٢٨٦٥

٠.٠١ 

 
٤.٠٩٩ 

 حتصيلي ٥١ ١١.٥٠٩٨ ٢.٠٤٣٣
 الوجهة

 مصدر

 املعرفة

 سطحي ٤٠ ١٠.٠٢٥٠ ١.٤٠٤٩

٠.٠١ 

 
٥.٥٧٢ 

 حتصيلي ٥١ ١٠.٧٢٥٥ ٢.٣٣٣١
 الوجهة

ة يفطر 
 القدرة

 سطحي ٤٠ ٨.٤٧٥٠ ١.٥٠١٩

٥.٣٥ ٠.٠١ 
 حتصيلي ٥١ ١٢.٢٥٤٩ ١.٢٣٠٣

 الوجهة

ة عسر 
 التعلم



 م٢٠٠٩اجمللد الثالث .. العدد الثالث .. يوليو   

196 

 ((ASEPوعلم النفس  دراسات عربية يف الرتبية 
DF created with pdf Factory Protrialversion www.pdffactory.com 

  سطحي ٤٠ ١٠.٩٧٥٠ ١.٠٤٩٧

يف أبعاد مقياس املعتقدات املعرفية  ٠١.٠مستوى  ( يتضح أنه توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد١٤من اجلدول ) 
ذوي أسلوب التعلم  الوجهة( لصاحل جمموعـة الطـالب حتصيلي-سطحيذوى أساليب التعلم )ال لدى جمموعيت الطـالب

 حتصيلي الوجهة.  

بسيطة يقسمها إىل حقائق منفصلة غري متكاملة،  وميكن تفسري ذلك يف ضوء معرفة أن املتعلم الذي يعتقـد أن املعرفـة 
 املعلومات املعقدة كما أن املتعلم الذي يرى أن املعرفة يقينية ال تتغري يواجه صعوبة يف تقييم ما ويواجه صعوبة فـي فهـم

له تفسري واحد إما خاطئ وإما صواب  يءداده ابملعرفة حيث يعتقد أن كل شيتوصل إليه ويعتمد على املعلم يف إم
الواضحة من السلطة وتتمثل  إىل االعتماد على التذكر واحلفظ واالستظهار واالعتمـاد علـى التعليمـات وابلتايل جنده مييـل

ـي  وهو ما مييز أصحاب األسلوب السطحي، أما املتعلمون ذوو أسلوب دافعيتهم للتعلم يف خوفهم من الفشل الدراس
صورة متناسقة متتابعة يف إطار وحدود  حتصيلي الوجهة فنجدهم مييلون إىل تنظيم مواد الدراسة تنظيما دقيقـا فـي الـتعلم

املعرفية،  قا مـن معتقـداهتمطابع املناقشة من أجل الوصول إىل النجاح؛ وذلك انطال اجملتمع الدراسي، كما يغلب علـيهم
بسرعة من أول مرة ولذلك جنـدهم ال يفرطـون فـي تبسـيط  حيث يعتقد هؤالء الطالب أن التعلم عمليـة متدرجـة ال حتـدث

طرق خمتلفة إلجنازها خوفا من  واالستنتاجات البسيطة السطحية، بل يثابرون يف أداء املهمة ويفكرون فـي املعلومـات
 حتصيلي الوجهة.   ا مييز أصحاب أسلوب الـتعلمالفشل وهو م

 إسـرتاتيجيةاسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا" ) على أنه "توجد فروق ذات دالل إحصـائية  فـي الثايناثنيا : ينص الفرض 
 -علوماتامل البحـث عـن إسـرتاتيجية –حتديد اهلدف والتخطيط  إسـرتاتيجية -التنظيم إسـرتاتيجية -التقـومي الـذايت

 -مكافأة الـذات  إسـرتاتيجية -مكافأة الذات إسـرتاتيجية -التنظـيم البيئـي إسـرتاتيجية -االحتفاظ ابلسجالت إسـرتاتيجية
السجالت(، بني متوسط  مراجعـة إسـرتاتيجية -البحث عن العون االجتماعي إسـرتاتيجية -والتذكر التسـميع إسـرتاتيجية

 حتصيلي الوجهة(".   -العميق -يب الـتعلم الثالثـة)السطحيدرجـات الطـالب ذوي أسـال

ألبعاد مقياس اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا،  يف اجتـاه واحـد التباين وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب حتليل
حتصيلي  مذوي أسـلوب الـتعل -ذوي أسلوب التعلم العميـق  -لدى اجملموعات الثالثة )ذوي أسلوب التعلم السطحي

 ( يوضح ذلك.  ١٥الوجهة(، واجلدول )

يف األبعاد املختلفة ملقياس اسرتاتيجيات  ٠١.٠( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى١٥من اجلدول )
 ةإسـرتاتيجيحتصيلي الوجهـة ( عدا بعد  -عميق -اجملموعات الثالثة من أساليب التعلم )سطحي التعلم املـنظم ذاتيـا لـدى

مكافأة الذات لدى اجملموعات الثالثة  إسـرتاتيجيةإحصائية يف  مكافأة الذات حيث يتضح عدم وجود فـروق ذات داللـة
 (.   ١٨(، )١٧(، )١٦التعلم، وملعرفة اجتاه الفروق مت حساب قيمة "ت"، كما يتضح من اجلـداول) مـن  أسـاليب

يف أبعاد مقياس اسرتاتيجيات التعلم املنظم  ٠١.٠عنـد مسـتوى ( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية١٦من اجلدول )
الطالب ذوي أسلوب  حتصيلي الوجهة( لصـاحل جمموعـة -الطالب ذوى أساليب التعلم  )عميقجمموعيت ذاتيـا لـدى 
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السابق  البعد يفيتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  مكافأة الذات ،حيـث إسـرتاتيجيةالتعلم العميق،عدا بعد 
 حتصيلي الوجهة( .   -الطالب ذوى أساليب التعلم  )عميق جمموعيتلدى 

ات التعلم املنظم لدى اجملموعات الثالثة يجياس اسرتاتي أبعاد مقنين يف اجتاه واحد بيل التباي( حتل١٥جدول )
 (ةهالوج حتصيلي -سطحي -قيب التعلم )عميألسال

 درجات التباين ف الداللة

 ةياحلر 

 األبعاد التباينمصدر  ربعاتجممو  امل

٠.٠١ 

١٠.٢١٦ 
 

 ايتلذالتقـــومي ا إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ٤٥.٩٨٨ ٢ ٢٢.٩٩٤

 موعاتجملا داخل ٢٦٣.٣٣٧ ١١٧ ٢.٢٥١

 اجملموع ٣٠٩.٣٢٥ ١١٩ 

٠.٠١ 

١٢.٨٩٠ 
 

 التنظيم إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ٦٣.٨٩٥ ٢ ٣١.٩٤٨

 موعاتجملا داخل ٢٨٩.٩٧٢ ١١٧ ٢.٤٧٨

 اجملموع ٣٥٣.٨٦٧ ١١٩ 

٠.٠١ 

٣٢.٤١٦ 
 

 ـــد اهلدف والتخطيطيحتد إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ٢٣٠.٦٨٦ ٢ ١١٥.٣٤٣

 موعاتجملا داخل ٤١٦.٣٠٦ ١١٧ ٣.٥٥٨

 اجملموع ٦٤٦.٩٩٢ ١١٩ 

٠.٠١ 

٢٢.٥٥٥ 
 

 البحــث عن املعلومات إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ١٥٤.٤٣٧ ٢ ٧٧.٢١٩

 موعاتجملا داخل ٤٠٠.٥٥٥ ١١٧ ٣.٤٢٤

 اجملموع ٥٥٤.٩٩٢ ١١٩ 

٠.٠١ 

٥.٣٣٠ 
 

 ابلسجالتفاظ تحاال  إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ١٨.٥٦٦ ٢ ٩.٢٨٣

 موعاتجملا داخل ٢٠٣.٧٥٩ ١١٧ ١.٧٤٢

 اجملموع ٢٢٢.٣٢٥ ١١٩ 

٠.٠١ 

٢١.٩٠٣ 
 

 ئييتنظــيم البال إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ١٨٢.٥١٦ ٢ ٩١.٢٥٨

 موعاتجملا داخل ٤٨٧.٤٨٤ ١١٧ ٤.١٦٧

 اجملموع ٦٧٠.٠٠٠ ١١٩ 

 غري دال

٠.٨٥٣ 
 

 اتلذمكافـــأة ا إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ٦.٤٣٦ ٢ ٣.٢١٨

 موعاتجملا داخل ٤٤١.١٥٥ ١١٧ ٣.٧٧١

 اجملموع ٤٤٧.٥٩٢ ١١٩ 
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٠.٠١ 

٢٥.٥٩١ 
 

 ركســميع والتذ تال إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ١٦٨.٤٧٠ ٢ ٨٤.٢٣٥

 موعاتجملا داخل ٣٨٥.١٢٢ ١١٧ ٣.٢٩٢

 اجملموع ٥٥٣.٥٩٢ ١١٩ 

٠.٠١ 

٤٧.٩٨٢ 
 

 البحــث إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ١٨٠.٠٠٤ ٢ ٩٠.٠٠٢

 موعاتجملا داخل ٢١٩.٤٦٢ ١١٧ ١.٨٧٦ االجتماعيعن العون 

 اجملموع ٣٩٩.٤٦٧ ١١٩ 

٠.٠١ 

٢١.٣٧٨ 
 

 التجمراجعــة الس إسـرتاتيجية موعاتجملبني ا ١٠١.٦٩٨ ٢ ٥٠.٨٤٩

 موعاتجملا داخل ٢٧٨.٢٩٣ ١١٧ ٢.٣٧٩

 اجملموع ٣٧٩.٩٩٢ ١١٩ 

٠.٠١ 

 اسيلمقلكلى  لا اجملموع موعاتجملبني ا ٨٣٢٢.٨٤٠ ٢ ٤١٦١.٤٢٠ ٤٧.٤٨

 موعاتجملا داخل ١٠٢٥٣.١٥٢ ١١٧ ٨٧.٦٣٤

 اجملموع ٩٩٢.١٨٥٧٥ ١١٩ 

        
وميكن تفسري ذلك يف ضوء ما أشار إليه أوزوبل من وجود منطني للتعلم يعربان عن طريقة وأسلوب الفرد يف التعلم ومها: 

والتعلم القائم على احلفظ وما يرتبط هبما من أسلويب التعلم ابالستقبال والتعلم ابالكتشاف حيث  التعلم القائم على املعنـى
ابالكتشاف القائم على املعىن والذي ميثل يف أبسط صورة أسلوب التعلم العميق إىل الوصول إىل مييل األفراد ذوي التعلم 

حل املشكلة أو إىل املعلومات واملعارف بشكل مستقل عما يقدم له من معلومات أو معارف فإدراكهم للعالقات بني 
مي، مث يقوم هؤالء األفراد بربط هـذه موجود يف املوقف التعلي املوضوعات والعناصر يعترب إضافة جديدة عما هـو

اليت يصل إليها بشكل مستقل فما لديه من معلومات مت اكتسـاهبا قبـل ذلـك ولعل ما سبق يعد من آليات  املعلومـات
األهداف والتخطيط لتحقيق هذه األهداف، وتقييم مدى التقدم حنـو  التعلم املنظم ذاتيا، والذي يرتكز علـى حتديـد

حتقيقه على آليات التعلم املنظم ذاتيا،  ميكن تفسري ذلك يف ضوء معرفة أن أسلوب التعلم العميـق يرتكـز فـيحتقيقهـا و 
على  والغالب لتحقيقـه يكـون مـن خـالل اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا، فإذا كان أسلوب التعلم العميق يعتمد أساسـا

اف، واستنتاج العالقات بني املعلومات، فالغالب إىل ذلك هو دعم إدراك املعىن واكتشاف العالقات، وحتقيق األهد
 Butler(1995) ابلشكل الذي يظهر معه املرونة والثقة واحرتام الذات وهو ما أكدته  االستقالل الـذايت لـدى الطـالب

كن للمعارف وثيقا حبلقة من األنشطة، حيث مي حيث أشارت إىل أن معارف الطالب ومعتقداهتم مرتبطـة ارتباطـا
يف منو املعرفة  تنشيط أو تثبيط التعلم املنظم ذاتيا، فاالستخدام الفعال لالسرتاتيجيات يسـاهم واملعتقدات أن تعمـل علـى

جمال معني يكون ضروراي لالستخدام الفعال لالسـرتاتيجيات،  املرتبطة ابحملتوى، كما أن األساس الثابت من املعرفة فـي
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، ومع هذا فإن سـرتاتيجيةيؤثر على مسار استخدام اإل سـرتاتيجيةني املعرفة اخلاصة ابجملال واملعرفة اإلالتفاعل ب لـذلك فـإن
 من خالل اخلربات ابملهام.   سـرتاتيجيةتتطور املعرفة ابحملتوى وابإل هذا التأثري ليس أحادي االجتـاه، حيـث

ا  لدى جمموعيت الطالب ذوى يتعلم املنظم ذاتال إسـرتاتيجيةاس يمة "ت" للفروق يف أبعاد مقي( ق١٦جدول )
 (ةهالوج حتصيلي -قيب التعلم  )العميأسال

 األبعاد ةعمو جملا ن م   ت الداللة

٠.٠١  
٤.٠٣٧ 

 إسـرتاتيجية عميق ٢٩ ١٣.٦٢٠٧ ١.٠٤٩٣
حتصيلي  ٥١ ١٢.٤٣١٤ ١.٥٧٨٠ لذايتالتقومي ا

 الوجهة

٠.٠١  
٥.٧٦٩ 

 يجيةإسـرتات عميق ٢٩ ١٣.٧٥٨٦ ٠.٨٣٠٥
حتصيلي  ٥١ ١٢.٠٧٨٤ ١.٧٦٤٦ التنظيم

 الوجهة

٠.٠١  
٩.١٢١ 

 إسـرتاتيجية عميق ٢٩ ١٣.٧٩٣١ ٠.٩٤٠٣
د اهلدف يحتد

 والتخطيط

حتصيلي  ٥١ ١٠.٦٤٧١ ٢.١٢٤٤
 الوجهة

٠.٠١  
٥.٩٧١ 

 إسـرتاتيجية عميق ٢٩ ١٣.٤١٣٨ ١.٦٥٨٧
البحث عن 
 املعلومات

حتصيلي  ٥١ ١٠.٨٤٣١ ٢.١٤٨٢
 الوجهة

٠.٠١  
٣.١٦٩ 

  إسـرتاتيجية عميق ٢٩ ١٣.٦٢٠٧ ١.١١٥٣
فاظ  تحاال
 التجلساب

حتصيلي  ٥١ ١٢.٧٢٥٥ ١.٣٧٢٣
 الوجهة

٠.٠١  
٨.٦٤٠ 

 إسـرتاتيجية عميق ٢٩ ١٣.٦٥٥٢ ١.١٧٣٤
حتصيلي  ٥١ ١٠.٦٠٧٨ ١.٩٨٠٧ ئييالتنظيم الب

 الوجهة

غري 
 دال

٠.٩٨ 
 

 إسـرتاتيجية عميق ٢٩ ١١.٢٤١٤ ١.٨٨٣٣
حتصيلي  ٥١ ١٠.٨٤٣١ ١.٦٦٥٨ اتلذافأة امك

 الوجهة

٠.٠١  
٩.٠٠٠ 

 إسـرتاتيجية عميق ٢٩ ١٣.٧٥٨٦ ٠.٦٨٩٥
حتصيلي  ٥١ ١٠.٨٢٣٥ ٢.١٤٢٠سميع تال
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 ركوالتذ  الوجهة

٠.٠١  
٤.٠٨٧ 

 إسرتاتيجية عميق ٢٩ ١٤.٢٧٥٩ ١.٢٥٠٦
البحث عن 

العون  
 عيتماجاال

حتصيلي  ٥١ ١٣.١١٧٦ ١.١٦٠١
 الوجهة

٠.٠١  
٣.٤٣٢ 

 إسـرتاتيجية عميق ٢٩ ١٣.٦٨٩٧ ٠.٨٤٩٥
مراجعة 

 التجالس

حتصيلي  ٥١ ١٢.٧٤٥١ ١.٦١٠٥
 الوجهة

كلى  لا اجملموع عميق ٢٩ ١٣٤.٨٢٧٦ ٨.٠٨٤٧ ٨.٦٨ ٠.٠١
حتصيلي  ٥١ ١١٦.٨٦٢٧ ١٠.١٧٠٦ اسيلمقل

 الوجهة

واستخدام اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا عالقة  ميـقوميكن تفسري ذلك يف ضوء معرفة أن العالقة بني أسلوب التعلم الع
الستخدام  الطالب ألسلوب التعلم العميق جيعلهم يوجهون طاقتهم أثناء عمليـة الـتعلم تبادلية، فمن جانـب تبنـى

ميق للتعلم االسرتاتيجيات املختلفة اليت يستطيعون من خالهلا حتقيق التعلم ذي املعىن واألساس الذي يفرزه األسلوب الع
مدفوعني يف ذلك ذاتيـا  توجههم ذواهتم للتعلم رغبة يف حتصيل املعارف واملعلومات وعلى اجلانب اآلخر فإن توفري املناخ 
املناسب لتحقيق التالميذ لذواهتم من خالل االستقاللية يف حتصيل املعارف واملعلومات، وتقييمها ذاتيا، وتعديل وتبـديل 

املتعلمني ويوجههم تدرجييا لتبين  األهداف يف ضوء مدى القرب أو البعد عنهـا قـد يسـاعد الالزمة لتحقيق الطـرق
عالقة ي األسلوب العميق يف التعلم واستخدام اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا هـ األسلوب العميق يف التعلم، فالعالقـة بـني

ويظهر هذا األسلوب يف أن الطالب يبدأون بوضع  الدراسـةتفاعلية دائرية فالطالب يتبنون األسلوب العميـق كأسـلوب 
قرهبم أو بعدهم  الطرق لتحقيقها، وتعديلها حسب متطلبات املوقف التعليمي، ويقيمـون مـدى أهدافهم، واختيار أنسـب

قة مما ونشاط، مث يربطون ذلك خبرباهتم ومعلوماهتم الساب عن حتقيق تلك األهداف، وخيططون، ويتفـاعلون إبجيابيـة
 إحساسهم بقيمة اإلجناز فيعزز لديهم أسلوهبم العميق يف الدراسة.   ينعكس أثـره فـي

 -أما فيما يتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد مكافأة الذات بني جمموعيت )أسلوب التعلم العميق
جهة  العمرية من جهة وطبيعة البعـد مـن أسلوب التعلم حتصيلي الوجهة( فيمكن تفسريه أبنه يرجع إىل طبيعة املرحلة

أخرى، فالطالب يف عامهم األول اجلامعي ما زالوا يف مرحلة املراهقة املتأخرة، واليت تغلب عليها إحساسـهم بـذواهتم، 
 قضية أتكيد للذات، والسـعي وراء حتقيقهـا ومكافأهتا بغض النظر عن أسلوب التعلم الذي يتبنونه، فالقضية هنـا تصـبح

وإبجنازاهتا وقدراهتا وإمكاانهتا وكذلك تعزيزها من خالل مكافأهتا كلما أدت إجنازا دومنا النظر إىل الغالب الذي حتقق به 
 هذا اإلجناز.  
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إنسان منا جزء من كيانه ، يتجاوز النظام  ( يف قوهلا : "يوجد بداخل كـل٢٠٠٨وقد أكدت ذلك أمل عبد احملسن )
إحساسه ابلذات، إحساسه ابلوجود والقابلية واإلرادة، وهو تركيب موجه حنو اهلدف،  ا، إنـهاملادي والنفسي وعملياهتـ

كن أن نستدل عليه من خالل مالحظة املتغريات مي ومنائي بطبيعته، وقد يكون من الصعب مالحظته أو قياسه ، ولكـن
 اليت تؤثر فيـه ويتـأثر   هبا".  

مرتفع املستوى، حيث انه يرتبط فما لدى الفرد من  من وجهة نظـره إجنـازا متقـدماإجناز يقوم به الفرد يعترب  أيكما أن 
التعلم بشكل كبري  إمكانيات وقدرات، وعلى ذلك فنظرة الفرد إىل ذاته تكون مقرتنة إبجنازه ال يدخل فيهـا أسـلوبه فـي

 نظرا لذاتية التقدير.  

ا  لدى جمموعيت الطالب ذوى يالتعلم املنظم ذات تيجيةإسـرتااس يمة "ت" للفروق يف أبعاد مقي( ق١٧جدول )
 ق(يالعم-سطحيب التعلم  )اليأسال

 األبعاد ةعمو جملا ن م   ت الداللة

٠.٠١ 
 

٤.٩٥٠ 

التقومي  إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٢.٠٠٠٠ ١.٦٦٤١
 عميق ٢٩ ١٣.٦٢٠٧ ١.٠٤٩٣ يتلذاا

٠.٠١ 
 

٥.٥٥٣ 

 ظيمالتن إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٢.٠٢٥٠ ١.٧١٧٠

 عميق ٢٩ ١٣.٧٥٨٦ ٠.٨٣٠٥

٠.٠١ 
 

٩.٠٣٧ 

د يحتد إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٠.٤٥٠٠ ٢.٠٦٢٥
 عميق ٢٩ ١٣.٧٩٣١ ٠.٩٤٠٣ اهلدف والتخطيط

٠.٠١ 
 

٦.٩٧١ 

البحث  إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٠.٦٧٥٠ ١.٥٤٢٤
 عميق ٢٩ ١٣.٤١٣٨ ١.٦٥٨٧ عن املعلومات

٠.٠١ 

 
٣.١٣٨ 

  إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٢.٦٧٥٠ ١.٣٨٤٧
فاظ  تحاال
 التجلساب

 عميق ٢٩ ١٣.٦٢٠٧ ١.١١٥٣

٠.٠١ 
 

٥.٦٣٧ 

التنظيم  إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.٠٧٥٠ ٢.٥٤٥٩
 عميق ٢٩ ١٣.٦٥٥٢ ١.١٧٣٤ ئييالب

غري 
 دال

مكافأة  إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.٣٥٠٠ ٢.٢٨٢٠ ٠.٨٣
 عميق ٢٩ ١١.٢٤١٤ ١.٨٨٣٣ اتلذا

٠.٠١ 
 

٧.٤٩٣ 

سميع تال إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.٣٠٠٠ ١.٩١٠٨
 عميق ٢٩ ١٣.٧٥٨٦ ٠.٦٨٩٥ ركوالتذ 

البحث  إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.١٢٥٠ ١.٦٦٧٠  ٠.٠١
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عن العون   عميق ٢٩ ١٤.٢٧٥٩ ١.٢٥٠٦ ٨.٩٦٩
 عيتماجاال

٠.٠١ 
 

٧.٢٩٩ 

مراجعة  إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.٣٠٠٠ ١.٨١٤٥
 عميق ٢٩ ١٣.٦٨٩٧ ٠.٨٤٩٥ التجالس

٠.٠١ 
٤٠ ١١٣.٩٧٥٠ ٩.١٣٠١ ١٠.٠١ 

 اجملموع
كلى  لا اجملموع

 اسيلمقل
٢٩ ١٣٤.٨٢٧٦ ٨.٠٨٤٧ 

يف أبعاد مقياس اسرتاتيجيات التعلم املنظم  ٠١.٠( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى١٧من اجلدول )

ق( لصاحل جمموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق، عمي -الطالب ذوى أساليب التعلم )سطحيجمموعيت ذاتيـا لـدى 

 جمموعيتالبعد السابق لدى  يفوجود فروق ذات داللة إحصائية  مكافأة الذات ،حيث يتضـح عـدم إسـرتاتيجيةعدا بعد 

 العميق(.  -سطحيذوى أساليب التعلم  )ال الطـالب

إىل استخدام اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا  يق مييلـونوميكن تفسري ذلك أبن الطالب الذين يتبنون أسلوب التعلم العم

يتبنون أسلوب التعلم السطحي ويرجع ذلك إىل أن الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق  بصورة أكثر من الطالب الـذين

أهنم يتميزون  املعرفة وإشباع الدافع املعريف لديهم، كما يظهرون رغبة دائمة يف البحث والدراسة بدافع ذاتـي، مـن أجـل

واألسباب اليت تكمن وراء الظواهر املختلفـة، فيحـددون أهـدافا واقعيـة وخيتارون اسرتاتيجيات فعالة،  ابلبحث فـي العلـل

 أهنم يقيمون تقدمهم حنو الوصول إىل أهدافهم ويؤخذ يف االعتبار أن حتقيـق ويوجهون فهمهم يف أثناء عملية التعلم، كمـا

تخدام االسرتاتيجيات املختلفة للتنظيم الذايت للتعلم، والذي يعتمد على وعيهم بقدرهتم وذواهتم ذلك يعتمد على اس

 وإمكاانهتم.  

كما ميكن تفسري ذلك أيضا يف ضوء معرفة أن األسلوب العميق يف التعلم يعتمد على الرغبة يف البحث عن األفكار غري 

خبربة الفرد، وال  لفة وربط ما يستجد من معلومات فما سـبق أن مـربني املوضوعات املخت الواضحة واستنتاج العالقـات

التعلم الذايت واستخدام االسرتاتيجيات املختلفة للتعلم  شك يف أن هذه العمليات جتد غالبها إىل التحقق من خـالل

ذي املعىن والذي ميثل  ـتعلمتشكل قاعدة ارتكازية تعد أساسا لالرتقاء بكفاءة الطالب إىل مستوى ال املـنظم ذاتيـا، والتـي
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آخر، فإن استخدام اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا هتـدف إلـى  أسلوب التعلم العميق، هذا من جانب، ومـن جانـب

ابلعمليات املعرفية اليت تكمن خلف األداء الناجح بدال من الرتكيز على نواتج املهمة فقط، حيث إن معظم  االرتقـاء

هي حتديد االسرتاتيجيات الفعالة للمعاجلة املعرفية املرتبطة ابملهام املختلفة  نظم ذاتيا جتعل نقطـة انطالقهـامناذج التعلم امل

فاستخدام اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا يدعم التوجهات العميقة من أساليب التعلم  واليت بدورها تعد وسيلة فعالة 

 من التعلم كما يراه هؤالء الطالب .  اهلدف  لتحفيز الطالب لبذل اجلهـد وحتقيـق

مقياس اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لدى  ( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أبعـاد١٨من اجلدول )

البحث عن العون  إسـرتاتيجية) عدا بعدى حتصيلي الوجهة(، -التعلم )السطحي جمموعيت الطالب ذوى أسـاليب

داللة إحصائية  بني األبعاد السابقة لدى  مراجعة السجالت( حيث يتضح  وجود فـروق ذات جيةإسـرتاتياالجتماعي، و 

حتصيلي  حتصيلي الوجهة(  لصاحل الطالب ذوي أسـلوب الـتعلم –التعلم )السطحي  جممـوعيت الطـالب ذوى أسـاليب

 الوجهة.  

سطحي وخصائص الطالب ذوي أسلوب وميكن تفسري ذلك يف ضوء معرفة خصائص الطالب ذوي أسلوب التعلم ال

الفشل، وتتمثل  يتمثل اهلدف األساسي ألصحاب كل من األسلوبني يف النجـاح خوفـا مـن التعلم حتصيلي الوجهـة، حيـث

من أجل التعلم، ولذلك يغلب على أصحاب هذين  يف دافعيتهم يف حتصيل الدرجات أكثر من رغبتهم يف الـتعلم

املعلومات، وميكن  فظها دون العناية ابملعىن مـن وراءحل دااالستظهار وتقسيم املعلومات متهياألسـلوبني طـابع احلفـظ و 

القول أن اشرتاك أسلويب التعلم السطحي والتعلم حتصيلي الوجهة يف اهلدف يتبعه  استخدام أسلوب تعلم يتناسب مع 

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  أشارت نتيجة الدراسة احلالية إليه حيث أكدت الدراسة اهلدف ، وهو مـا

 يف استخدامهم السرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا.   بني جمموعيت التعلم السطحي والتعلم حتصيلي الوجهـة
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ا  لدى جمموعيت الطالب ذوى يالتعلم املنظم ذات إسـرتاتيجيةاس يمة "ت" للفروق يف أبعاد مقي( ق١٨جدول )
 (ةهالوج حتصيلي-سطحيالتعلم  )ال بيأسال

 األبعاد ةعمو جملا ن م   ت لداللةا

 ري دالةغ
 ايتلذالتقومي ا إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٢.٠٠٠٠ ١.٦٦٤١ ١.٢

 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٢.٤٣١٤ ١.٥٧٨٠

 غري دالة
 

٠.١٤٦ 

 التنظيم إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٢.٠٢٥٠ ١.٧١٧٠

 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٢.٠٧٨٤ ١.٧٦٤٦

 غري دالة
 

٠.٤٤٦ 

 ديحتد إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٠.٤٥٠٠ ٢.٠٦٢٥

 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٠.٦٤٧١ ٢.١٢٤٤ اهلدف والتخطيط

 غري دالة
 

٠.٤٣٤ 

 البحث عن املعلومات إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٠.٦٧٥٠ ١.٥٤٢٤

 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٠.٨٤٣١ ٢.١٤٨٢

 غري دالة
 

٠.١٧٣ 

فاظ  تحاال  إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١٢.٦٧٥٠ ١.٣٨٤٧
 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٢.٧٢٥٥ ١.٣٧٢٣ التجلساب

 غري دالة
 

٠.٩٥٦ 

 ئييالتنظيم الب إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.٠٧٥٠ ٢.٥٤٥٩

 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٠.٦٠٧٨ ١.٩٨٠٧

 غري دالة
 

١.١٨ 

 اتلذمكافأة ا إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.٣٥٠٠ ٢.٢٨٢٠

 ةالوجهحتصيلي  ٥١ ١٠.٨٤٣١ ١.٦٦٥٨

 غري دالة
 

١.١٩ 

 ركسميع والتذ تال إسرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.٣٠٠٠ ١.٩١٠٨

 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٠.٨٢٣٥ ٢.١٤٢٠

٠.٠١ 
 

٦.٤٣٦ 

البحث عن العون   إسـرتاتيجية سطحي ٤٠ ١١.١٢٥٠ ١.٦٦٧٠
 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٣.١١٧٦ ١.١٦٠١ عيتماجاال

٠.٠١ 
 

٣.٩٦٠ 

 التجمراجعة الس اتيجيةإسـرت  سطحي ٤٠ ١١.٣٠٠٠ ١.٨١٤٥

 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١٢.٧٤٥١ ١.٦١٠٥

 غري دالة
 اسيلمقلكلى  لا اجملموع سطحي ٤٠ ١١٣.٩٧٥٠ ٩.١٣٠١ ١.٤

 الوجهةحتصيلي  ٥١ ١١٦.٨٦٢٧ ١٠.١٧٠٦

حيث خصائص أسلوب التعلم حتصيلي الوجهة،  وميكن تفسري ذلك أيضا يف ضوء طبيعة عينة الدراسة احلاليـة، وكـذلك

تكونت عينة الدراسة احلالية من طالب الفرقة األوىل يف شهورهم األوىل بعد التحاقهم ابجلامعة، وال شك أن هؤالء 
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الطالب كانوا متأثرين أبسلوب تعلمهم يف املرحلة الثانوية، والذي يعتمد إىل حد كبري على استخدام السجالت 

استخدامهم ألسلوب  اجعتها ، كما يغلب عليها فـي هـذه املرحلـة الثانويـةاملواد الدراسية ومر  وامللخصات املتعـددة فـي كـل

التعلم حتصيلي الوجهة، فرتكيزهم األساسي يكون منصبا على الوصول إىل أعلى الدرجات ، وهدفهم يكون موجها حنو 

رسوب، ويعتمدون يف ذلك وال شكل، ليس رغبة يف العلم والتعلم واكتساب املهارات وإمنا خوفا من الفشـل النجـاح بـأي

يف  إبسرتاتيجيتهموامللخصات والسجالت املتنوعة فيقرتن أسلوهبم يف التعلم  لتحقيق تلك األهداف على اسـتخدام املـالزم

بتلك املرحلة املاضية، كما أن اعتماد  حفظ السجالت، وعندما يلتحقون ابجلامعة يف عامهم األول يكونون متـأثرين

ملشكالهتم  ابلدرجة األوىل على الدروس اخلصوصية، فهم غالبا ما يبحثون عن حلـول الثانويـة يكـون املرحلة يفالتالميذ 

يتلقوهنا معهم، حيث يبدو هؤالء التالميذ اعتماديني إىل  اليتالتعليمية عن طريق طلب العون من مدرسيهم أثناء الدروس 

العون االجتماعي،  طلـب إسرتاتيجيةيغلب عليهم استخدام حينما ينتقلون إىل املرحلة اجلامعية  حد كبيـر  ، ولـذلك

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت )أسلوب التعلم  ولذلك جاءت نتيجة الدراسة احلالية  لتؤكـد ذلـك حيـث

ن طلب العو  إسـرتاتيجيةو  مراجعة السـجالت إسـرتاتيجيةوأسلوب التعلم حتصيلي الوجهة( يف استخدام  -السـطحي 

 الوجهة.   االجتماعي لصاحل ذوي أسلوب الـتعلم حتصـيلي
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 ع  جاملرا

 أوال : املراجع العربية :  

التعلم املنظم ذاتيا يف الدافعية والتحصيل  (. أثر برانمج تدرييب قائم على بعـض اسـرتاتيجيات٢٠٠٨أمل عبد احملسن  ) 

 جامعة بنها.   -ة دكتوراه، غري منشورة، كلية الرتبيةصعوابت التعلم. رسال الدراسي لدى عينة من التالميـذ ذوي

السعة العقلية من طالب اجلامعة من  (. التعلم املنظم ذاتيا لـدى مرتفعـي ومنخفضـي٢٠٠٦مجال فرغل، منال علي )

 .  ١٦٠ -١١٣، ص ص ٥٢النفسية، العدد  اجلنسني. اجمللـة املصـرية للدراسـات

سلوب تعلـم املعلـم، األسـلوب املعرفـي وأسلوب التعلم لدى املتعلم على التحصيل (. أثر تفاعل أ١٩٩٠رمضان حممد ) 

 جامعة بنها.   -منشورة، كلية الرتبية الدراسي. رسـالة دكتـوراه، غيـر

األكادميي لدى عينة من طالب اجلامعة.  (. أثر برانمج لتعلم مهـارات التنظـيم الـذايت علـى األداء٢٠٠٣رمي ميهوب ) 

 الرتبية، جامعة طنطا.   ة دكتوراه، غري منشـورة، كليـةرسال

 (. علم الـنفس الرتبـوي، الطبعـة الثالثـة القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.  ١٩٨٤فؤاد أبو حطب، آمال صادق ) 

صيل املتعلم، حمتوى التعلم على التح (. أثر تفاعل أسلوب التعلم، أسلوب التـدريس، سـمات١٩٨٦هللا )حممود عوض ا 

 جامعة بنها.   -الدراسي. رسالة دكتوراه، غري منشـورة،كلية الرتبية

بتحصيلهم الدراسي. جملة كلية الرتبية،  (. أساليب الـتعلم لـدى طـالب اجلامعـة وعالقتهـا١٩٨٨هللا )حممود عوض ا 

  .١٦٨ -١٣١ص جامعة الزقازيق، العـدد السـادس، ص

صعوابت التعلم والتنظيم الـذايت . القاهرة: إيرتاك للطباعة والنشر (. ٢٠٠٩، أمل عبد احملسن )هللاحممود عوض ا 

 والتوزيع.  
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من الطالب املتفوقني واملتأخرين دراسيا.  اإلجناز لـدى عينـة ودافعية (. دراسة ألساليب التعلم١٩٩٠مرزوق عبد اجمليد ) 

  عية املصرية للدراسات النفسية، ص ص يف مصر، اجلزء الثاين، القاهرة: اجلم حبوث املؤمتر السادس لعلم الـنفس

.٥٩٧- ٦١٥ 

املعتقدات املعرفية والتحصيل الدراسي لدى  (. أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف مـادة العلـوم علـى٢٠٠٧والء فوزي ) 

 جامعة الزقازيق.  -تالميذ الصف الثـاين اإلعـدادي. رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية 
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