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هتدف هذه الدراسة على اآتشاف اسرتاتيجيات التعلم والدافعية لدى طلبة جامعـة  :امللخص

قيـاساستخدم يف هذه الدراسة مقياسني احدمها لقيـاس اإلسـرتاتيجية واآلخـر ل            . السلطان قابوس 
طالبـا) 278(تكونت عينة الدراسـة مـن       . وآالمها يتمتعان خبصائص سيكومرتية جيدة    , الدافعية

أظهرت نتائج الدراسـة أهـم. وطالبة من الكليات العلمية واإلنسانية بالطريقة العشوائية      
آمـا أظهـرت. اإلسرتاتيجيات اليت يستخدمها الطلبة يف دراستهم وآذلك دافعيتهم حنو الـتعلم            

تائج وجود فروق يف متوسطات الذآور واإلنـاث يف اإلسـرتاتيجيات والدافعيـة حنـو الدراسـةالن
وآذلك احلال مل تظهر فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني الكليـات. ولكنها ليست دالة إحصائيا   

 .العلمية و اإلنسانية

Learning Strategies and Motivation OF Sultan Qaboos University Students 

 Abstract :This study aims to explore the intrinsic and extrinsic motivation & Learning strategies (deep & surface) of 
sultan Qaboos university students. Two instruments were been used in this study . One of them is to measure learning 
strategies , And the other one its to measure motivation . Both measures have good psychometric characteristics . The 
sample consisted of ( 278 ) male and female students chosen randomly from humanities and scientific colleges . The 
results of the study showed the most motivation and learning strategies that have been used by students . It also revealed 
mean differences on learning strategies between male and female, But not statistical significant . The same as between 
humanities and scientific 

 
الرضى عن الذات بدالً من أن تكون وسيلة وتعطيهم هذه الخبرة نوعاً من 

في حين أن الدافعية الخارجية . لغاية وهي الحصول على الدرجات
Extrinsic هي ميل الفرد للقيام بعمل ألن هناك جوائز وعقوبات من ِقبل 

 .المسؤولين تقدم له

وهناك عوامل كثيرة تؤثر على الدافعية منها على سبيل المثال درجة 
فالطلبة الذين بإمكانهم االختيار . لتي يتمتع بها الطلبةاالستقاللية ا

والسيطرة على تعلمهم أظهروا دافعية عالية، والتزام أكبر، ومشاركة 
ذات مرتفع للوتقدير  أعمق، واستخدام استراتيجيات تفكير، وثقة بالنفس،

 .)Paris & Turner, 1994(ايضا 

ضوع أو وهناك امل آخر وهو المتعلق بدرجة اإلثارة للمو
فكلما كان الموضوع مثيرا  .الموضوعات التي يريد أن يتعلمها الطالب

ويضاف إلى ذلك عامل ثالث . كلما كان ذلك حافزا للطالب كي يتعلمه 
وهو المتعلق بنوع وزمن التغذية الراجعة التي يتلقاها من اآلخرين

 & Bame( فإذا كانت التغذية الراجعة ايجابية وسريعة كان التعلم أفضل 
Bame, 1996(.                                                           

 :وتؤثر الدافعية على تعلم الفرد وأدائه في الجوانب التالية

 . تعمل الدافعية على زيادة طاقة الفرد ومستوى نشاطه-
 . توجه الدافعية الفرد نحو أهداف معينة-
 .ية على استمرارية السلوك تعمل الدافع-
 تؤثر الدافعية في استراتيجيات التعلم والعمليات العقلية من حيث -

 .االنتباه والتفكير واالستيعاب
 الدافعية على أنها نشاط فردي، ودرجـة)Biggs, 1994(ويعرف بجز 

 ري ــــار النظـــة واإلطــــالمقدم 
لم لدى الطلبة منذ فترات تزايد االهتمام بالدافعية واستراتيجيات التع

. طويلة، لما لهذين الموضوعين من أثر كبير على التحصيل الدراسي
ويمكن تعريف الدافعية على أنها القوى أو الدوافع التي تحركنا وتوجهنا 

 كالجوع، Primary motivesوالدوافع إما أن تكون أولية . للقيام بعمل معين
 Secondaryدوافع الثانوية والعطش، والجنس بمعنى أنها فطرية، وال

motivesوالتي هي مكتسبة أو متعلمة من خالل ارتباطها بالدوافع األولية  .
ومن المعلوم أن التأثيرات للدافعية إما أن تأتي من داخل الفرد، وإما من 

 هي اتجاهات Intrinsic motivationفالدوافع التي تأتي من داخله . خارجه
وامل شخصيته،وهذا ما يطلق عليه أحيانا الفرد وقيمه وحاجاته وع

الجوانب المعرفية للدوافع مثل الفضول المعرفي والحاجة إلى المعرفة أو 
أما الدوافع الخارجية فمصدرها خارجي مثل حصول . الشعور بالكفاءة 

أو سماع كلمات مديح من قبل المعلم , المتعلم على جائزة إلنجازه عمل ما 
و هي التي تتشكّل خارج الفرد، . لية وغيرهاأو الحصول على درجات عا

وتهتم بالجوانب الخارجية كالعوامل البيئية التي تشكّل سلوك الفرد، ويطلق 
.  للدافعيةStimulation approachعلى الدوافع الخارجية األسلوب المثير 

وفي الغالب فإن الدوافع الداخلية يصعب تغييرها، ولكن إذا حصل تغييرها 
وتعمل الدافعية الداخلية والخارجية معاً . ةً ثانية بشكل بطيءفهي تعود مر

 .في توجيه سلوكنا

والدافعية الداخلية تدفع الفرد للقيام بعمل ما ألنه يجد نفسه مهتماً به 
Interesting وفيه عنصر التحدي Challenging ،يساهم به لكونه 

Involvingتتعلق ويصاحب الدافعية الذاتية جوانب عدة .  وراض عنه
بالخبرات األكاديمية، فالطلبة الذين يتميزون بالدافعية الذاتية يشعرون 
 بالغبطة والسرور، فهم يركّزون على العمل بدالً من التركيز على أنفسهم،
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أما استراتيجيات التعلم فهي تشير إلى السلوك واألفكار التي يستخدمها 
 نوعين من )Hoeksma, 1995(ترح هوكسما ويق. المتعلم أثناء عملية التعلم
االستراتيجية المتمثلة بالعمق، واألخرى المتمثلة : استراتيجيات التعلم هما

فالطالب الذي يستخدم االستراتيجية األولى يدرس لساعات . بالسطحية
أطول، ويأخذ بالتفصيالت من خالل االستفادة من المالحظات داخل 

 البيتية وتكون دراسته منظمة وليس فقط الصف، ويحل التمارين والوظائف
أما . ويمكن أن يعتبر هذا النهج أعلى شكل من أشكال التعلم. ليلة االمتحان

النهج اآلخر فهو االستراتيجية السطحية في التعلم والموجه نحو حفظ 
وتتركّز اهتمامات الطالب . الحقائق، وجمع بعض األجزاء من المعلومات

، .  عالية دون أن يتقن المادة التي يسعى لتعلمهافي الحصول على عالمات
وعلينا أن ندرك أن األسلوب السطحي أو المعمق ليس سمات شخصية، 

فالتعلم الجيد يدعم األسلوب المعمق والعكس , ولكنها انعكاس لبيئة التعلم
ولمعرفة أثر استراتيجيات التعلم أو الدافعية على اآلراء، فقد . صحيح

 على عينة )Sankaran, 2001 ( بها سانكارانتتي قامأظهرت الدراسة ال
 أنه كلما ) إناث60 ذكور، 56( طالباً وطالبة 116من الطلبة مكونة من 

زادت الدافعية لديهم كلما كان األداء أفضل، وكانت النتيجة دالة على 
 أن )Deci & Rayan, 1985(ويرى دسي ورايان . α = 0.01مستوى 

 لدى الفرد تتأثر بشعور الفرد بأنه Intrinsic motivationالدافعية الذاتية 
قادر على إتقان عمل معين باإلضافة إلى تأثير العوامل البيئية عليه كتأثير 

 أن الطلبة الذين )Naccarato, 1988(ويشير ناكاراتو . الوالدين والمعلمين
ر يتميزون بالدافعية الذاتية يشعرون بالسعادة، فهم يركّزون على العمل أكث

من تركيزهم على أنفسهم فهي خبرة سارة أكثر منها وسيلة لتحقيق غاية 
باإلضافة إلى ذلك فإن الطلبة الذين يتم . كالحصول على الدرجات مثالً

تشجيعهم على تطوير الدافعية الذاتية في سن مبكرة، فإنهم يواصلون 
 .دافعيتهم للتحصيل في سنوات متأخرة

 أظهروا كفاءة أكبر في Intrinsicية وأن الطلبة ذوي الدافعية الذات
 مقارنة مع أقرانهم ذوي الدافعية )SAT(امتحان الدخول للجامعات 

 .Extrinsicالخارجية 

 تشكّالن المكونات Autonomy واالستقاللية Competenceأن الكفاءة 
 & Okagaki(وقد وجد اوكاجاكي وستيرنبرغ . الرئيسة للدافعية الذاتية

Sternberg, 1993(  أن أسلوب دعم االستقاللية لألبناء تعمل على تحسين
 .التحصيل األكاديمي لديهم وحصولهم على نتائج أفضل

 Undirected Learning في التعلم غير موجهة استراتيجيةوهناك 
Strategy إذ يرى فيرمنت ،)Vermunt, 1992( أن الطلبة الذين يستخدمون هذه 

. ة المعلومات التي عليهم أن يقرؤونهااالستراتيجية يواجهون صعوبات في كمي
وبشكل عام نستطيع . كما يصعب عليهم التمييز بين ما هو مهم وما هو غير مهم

القول أن معرفة الطلبة الستراتيجيات التعلم ومستوى الدافعية لديهم يساعد 
المدرس على أن يصمم الخطة الدراسية للمادة بشكل أفضل كي تتناسب مع 

 .دافعية لديهمأسلوب الطلبة وال

ويطور األفراد استراتيجيات التعلم من أجل أن يتعاملوا مع المواد التي 
 Cognitiveيريدون تعلمها والتي ال تتالءم مع األسلوب الذي يستخدمونه 

style . واالستراتيجيات يمكن تعلمها وتعديلها بينما األسلوبStyle ثابت 
 .نسبياً لدى الفرد

 واستراتيجيات التعلم، Cognitive styleلم وللتمييز بين أسلوب التع
 بينما االستراتيجية متعلمة تتكيف Inbuiltنستطيع القول أن األسلوب موجود 

إذن نستطيع القول أن . مع الواقع الذي ال يحققه أسلوب التعلم المستخدم
. استراتيجيات التعلم هي إجراءات يقوم بها الفرد ليسهل أداؤه على التعلم

.  االستراتيجيات باختالف طبيعة العمل المراد القيام بهوتختلف هذه
 .فاالستراتيجيات المختلفة تتطور حسب تطور األعمال المختلفة

فعندما تكون الدافعية لدى الفرد . من الصبر معينة لسلوك موجه هادف 
عالية فإننا نتوقع نشاط، وصبر، وسلوك موجه جيد مرتفع، وهذا بدوره 

وإن تحقيق دافعية مرتفعة لدى الطالب . تحصيله وأدائهينعكس إيجابياً على 
ما هي إال وظيفة لخصائصه الشخصية، كمعرفته السابقة مثالً وإلى 

 .المحتوى التعليمي الذي يتلقاه

ومصطلح الدافعية له معاٍن كثيرة، فالبعض يرى أنه العمل األكاديمي، 
هتماماته ودافعيته ذو الفائدة والمردود الجيد على المتعلم بغض النظر عن ا

، وهناك تعريفات اخرى تركزعلى خصائص )Marshall, 1986(الداخلية 
الدافعية للتعلم كاالستمرارية لمدة أطول، ونوعية التعلم، وااللتزام بعمليات 

 ).Ames, 1990(التعلم 

 أن الدافعية هي تعبير عن تأثير الحاجات )Slavin, 1997(يرى سالفن و
Needs والرغبات Desires على شدة Intensity واتجاه Direction 
وهي العملية التي بواسطتها يشرع في السلوك اإلنساني وتوجيهه . السلوك

 .نحو أهداف معينة

 والتي هي استجابة Intrinsic motivationدافعية ذاتية : والدافعية نوعان
إلى الحاجة  و،Curiosity المعرفي ولللحاجات الداخلية للطالب، مثل الفض

 أما الدافعية Competence & growth أو الشعور بالكفاءة والنمو المعرفة
 فمصدرها خارجي مثل حصول المتعلم على جائزة Extrinsicالخارجية 

إلنجازه عمالً ما، أو سماع كلمات مديح من ِقبل المعلم، أو الحصول على 
لدى ويمكن أن نستخدم الدافع الخارجي إذا لم يكن . درجات عالية وغيرها

الشخص دافع داخلي، إذ أن هناك محاذير من استخدام الدافع الخارجي 
وبصورة عامة فإننا نستطيع أن نستخدم الدافع الخارجي . بشكل كبير

 .والداخلي كلما لزم األمر ذلك

أما الجانب النظري المتعلق بالدافعية، فإن السلوكيين يرون أن الدافعية 
ومن وجهة نظر المدرسة السلوكية . كهعند الفرد تحصل عندما يتعزز سلو

فإن الدافعية الذاتية أقل أهمية من المعززات الخارجية في السيطرة على 
أما المدرسة العقلية . السلوك، السيما إذا جاء المعزز بعد االستجابة مباشرة

Cognitive فهي على العكس إذ ترى أننا نكون مدفوعين من أجل فهم 
وأن الدافعية .  موجهين ذاتياًنارة على أنفسنا، وأنالعالم، ومن أجل السيط

تنشأ عند الفرد عندما يسعى إليجاد حل لمشكلة معينة أو لمعرفة معلومات 
حول موضوع معين وسعيه للوصول إلى حل لتحقيق التوازن الذهني 

Cognitive equilibrium . لذا فإن العقالنيين يركّزون على الدافعية الذاتية
وعلى الرغم من أهمية وجهة نظرهم إال أنه . عززات الخارجيةبدالً من الم

يبدو أمراً صعباً أن تستثير الجميع لحل المشكالت وتحقيق التوازن عن 
 فهم Humanisticأما أصحاب المدرسة اإلنسانية . طريق الدافعية الذاتية

ونظرتهم هذه تكرس . يرون أن الفرد يكون مدفوعاً لحاجته لنمو ذاته
 من الذين تحدثوا في هرم Maslowوكما نعرف فإن ماسلو . ية الذاتيةالدافع

 الحاجات،موضحا أن الناس لديهم حاجات متباينة ويسعون لتحقيقها ابتداء
وهناك نظرية الدافعية . من الحاجات الدنيا وانتهاء بالحاجات العليا

 والتي تتحدث عن األسباب Achievement motivation theoryللتحصيل 
 يتجهون نحو التحصيلوبمعرفتنا لماذا الطلبة .  للتحصيلاألفرادلتي تدعو ا

. ، يكون بإمكاننا أن نختار االستراتيجيات المناسبة لدعم دافعيتهم للتعلم
 وضع  و يمكنهم منوعندما ينجح الطلبة في ذلك فإن هذا يدفعهم للتحصيل

 أن )Weiner, 1979(ويرى ونر . أهداف وخطط واقعية يسعون لتحقيقها
األسباب التي تقف وراء تحقيق الفرد لعمله أو عدم تحقيقه تعزى إلى 

، وصعوبة Effort، والجهد الذي يقدم Abilityالقدرة : أربعة أسباب هي
و تشير الدراسات إلى أن هناك .Luck، والحظ Task difficultyالعمل 

علم العميقة ارتباطا قويا بين الدافعية العالية و استخدام استراتيجيات الت
Deep learning  وكذلك ارتباط الدافعية الضعيفة مع االستراتيجيات غير 

 .)(sankaran,2001,p1الموجهة 
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  Goal setting & planningالتخطيط ووضع األهداف   -
 Information Seekingالبحث عن المعلومات   -

 Self - monitoringالمراقبة الذاتية  -
  Environmental structuringالتعلم  إعداد بيئة  -
 Rehearsing & memorizing تذكر المعلومات واستعراضها -
  من المالحظات والكتب واالختباراتالقراءة -
 .الزمالء للمساعدة االجتماعية من األساتذة ومن السعي -

 أن هناك عالقة )Zimmerman & Pons, 1986(ويرى زمرمان وبونز 
ات الذاتية من ِقبل الطلبة والتحصيل الدراسي، بين استخدام االستراتيجي

حيث أشارت دراستهما إلى أن المتفوقين دراسياً يمارسون ثالثة عشر 
 .استراتيجية من مجموع أربعة عشر

 مشكلــة الدراســة وأهدافهــا  
يواجه الطلبة في دراستهم الجامعية مشكالت تتعلق بالدافعية 

نها مما يؤدي إلى انخفاض مستوى وإستراتيجيات التعلم التي سيستخدمو
التحصيل األكاديمي لديهم كما تشير لذلك كثير من الدراسات التي تناولت 

وقد الحظ الباحث ضعفا في الدافعية و استراتيجيات . هذه الموضوعات
التعلم لدى بعض الطلبة في جامعة السلطان قابوس مما دعاه للشروع بهذه 

 :األسئلة التالية الدراسة والتي تهدف لإلجابة على 

1J  ما االستراتيجيات التي سيستخدمها طلبة جامعة السلطان قابوس
 في دراستهم ؟

2J ما الدوافع التي تدفعهم للدراسة ؟ 
3J  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بمستوى) α =0.05( للدافعية 

واستراتيجيات التعلم تعزى لمتغيرات الجنس، والكلية، والتفاعل بينهما؟

  لدراســـةا أهميـــة

تأتي أهمية الدراسة من كونها تقف على موضوعين هامين لهما 
 بالحياة األكاديمية للطلبة ومستوى تحصيلهم األكاديمي وهما كبيرارتباط 

إذ أن معرفة هذه الجوانب تمكن األساتذة والطلبة . االستراتيجية والدافعية
لتعليمية ودافعيهتم من تبنى استراتيجيات معينة تهدف لزيادة كفاءة الطلبة ا

وبشكل عام نستطيع القول أن . نحو التعلم من أجل تحقيق أهدافهم المنشودة
معرفة الطلبة الستراتيجيات التعلم ومستوى الدافعية لديهم يساعد المدرس 
على أن يصمم الخطة الدراسية للمادة بشكل أفضل كي تتناسب مع أسلوب 

 .الطالب والدافعية لديه

  جرائيــةاإل التعريفــات
هو العمل الذي يقوم به الفرد وطريقة تفكيره : مـالتعلات ـاستراتيجي

. وفعله عندما يخطط وينفذ ويقيم أداء على العمل ونواتج ذلك العمل
وألغراض هذه الدراسة فإن استراتيجيات التعلم تقاس من خالل الدرجة 

لتعلم الذي الكلية التي يحصل عليها المفحوصين على مقياس استراتيجيات ا
 .أعد لهذه الغاية

 السابقـــة الدراســات 
 أن الطلبة الذين لديهم دافعية ذاتية يوظفون )Lepper, 1988(يرى لبر 

ويفضلون . استراتيجيات تمكنهم من معالجة المعلومات بأسلوب أكثر عمقاً
العمل الذي يتميز بالتحدي نوعاً ما، بينما أولئك الذين لديهم دافعية خارجية 

ضلون العمل السهل، وال يقدمون إال الحد األدنى الضروري للحصول يف
 .على التقدير

فاالستراتيجية تشير إلى مجموعة من الفعاليات والنشاطات يفضلها  
فيما األسلوب يشير إلى معلومات روتينية يمكن . الناس في حل مشكالتهم

 أما هوكسيما )Murray Harrey, 1994(اعتبارها سمات شخصية 
Hoeksema, 1995)( فإنه يرى أن أسلوب التعلم أوسع من استراتيجيات 

التعلم ألنه من وجهة نظره أن أسلوب التعلم يتضمن استراتيجيات متنوعة 
 .باإلضافة إلى العوامل الشخصية والمتعلقة بالدافعية أيضاً

وعلينا أن نميز بين المهارات، وهو ما نستطيع أن نفعله واالستراتيجية 
 وهو كيفية تطبيق هذه المهارات ويصبح النشاط استراتيجية عندما والتكيف

 Learningوهو ما يطلق عليه بالنشاطات التعليمية . يكون مناسباً للمتعلم
activities . استراتيجيات التعلم تتضمن التفاعل بين خصائص الفرد الثابتة

دلرسمث ويرى رايدنج وسا Learning activityمع النشاط الذي يريد تعلمه 
)Riding & Sadier Smith, 1997, 204 ( أن من الصعوبة بمكان أن يغير

 في التعلم ولكن هم قادرون على أن يطوروا في Styleاألفراد أسلوبهم 
وإن األداء في . استراتيجياتهم كي يصبحوا أكثر فاعلية في الموقف التعليمي

Learning processة التعلم مرتبط باستراتيجيات التعلم وفي العملية التعلمي
وإن نواتج التعلم هي انعكاس للنجاح أو الفشل في . وفي الفروق الفردية

كما أن مستوى التحصيل والفهم واكتساب . تشكيل تلك االستراتيجيات
 .المعرفة وتطوير المهارات هي أيضاً انعكاس الستراتيجيات التعلم

 الستراتيجيات  تصنيفاً)Mekeachie et al, 1986(ويضع ماكيشي وآخرون 
:  أنها ضرورية للتعلم الفعال في الجامعة وهذه التصنيفات هييرونالتعلم 

 وإدارة Meta cognition، وما وراء المعرفي Cognitiveالجانب المعرفي 
أما الجانب المعرفي فيشمل  .Resource managementالمصادر 

 Understandingت  وفهم المعلوماLearningاستراتيجيات لها عالقة بالتعلم 
information . ا الجانب المتعلق بما وراء المعرفة فيتضمن جوانب تتعلقأم

، وتعديل Monitoring والمراقبة Regulating، والتنظيم Planningبالتخطيط 
وفيما يتعلق بجانب إدارة .Modifying cognitive processالعمليات الذهنية 

 الذي Time, Effort, Supportوالدعم الموارد فهـو يشمل الوقت، والجهد، 
 .يؤثر على مساهمة الفرد في العملية التعلمية

ويربط البعض بين التعلم الذاتي واستراتيجيات التعلم و أكثر المتعلمين 
فعالية هم الذين يعتمدون على القراءة الذاتية أو ما يطلق عليه التعلم المنظم 

ود به هو تسخير األفكار والمشاعر  والمقصSelf -regulated Learningذاتياً 
وهذا النوع من التعليم يقوم على . والسلوك لتحقيق األهداف األكاديمية

وإن هذا النوع من . المهارات ووضع األهداف من أجل الوصول إلى المعرفة
 يتوفر فيها التخطيط Cognitive strategiesالتعلم يتضمن استراتيجيات معرفية 

جوانب الفكرية، وتذكر وفهم المادة باإلضافة إلى الدافعية والمراقبة، وتعديل ال
وفي هذه الحالة فإن الطلبة . التي تعد هي المحرك للكوامن الداخلية عند الطلبة

. يعتمدون على أنفسهم بدالً من االعتماد على األساتذة واآلخرين في تعلمهم
يجيات التعلم يحققوا استراتأن ولكي يحققوا األهداف األكاديمية فإن عليهم 

الذاتي المنظم، وأن يدركوا كفاءتهم الذاتية ومهاراتهم األدائية، وأن يلتزموا 
وهذا ال يتحقق إال من خالل التنظيم والبحث عن المعلومات . بتلك األهداف
 :  الجوانب االتيةويتضمن التعلم الذاتي. Rehearsingواستعراضها 

 Motivation الدافعية  -
 Time management skill مهارة إدارة الوقت -
 Perceived competence إدراك الكفاءة الذاتية -

ويوصف األشخاص الذين يتعلمون بأسلوب ذاتي منظم على أنهم 
. Persistent، ولديهم استراتيجيات معينة ومثابرون Purposefulهادفون 

 : ما يلي علىوتشمل االستراتيجيات التي يعتمدونها

 Self - evaluationالتقييم الذاتي  -

Arabpsynet e.Journal: N°10 & 11 – Spring & Summer  2006 
 

 2006     ربيـــــــــع  و   صيــــف   - 11    &   10الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــجمل

 145   



Original Papers & Articles  Ôß@@ë@@tb¡còÜî•c@püb@

 

والتعلم يزداد . واحترام الذات، والدافعية لممارسة نشاطات جديدة
عندما يحقق الطلبة مزيداً من النجاح مما يجعلهم يضعون أهدافاً 

 .أعلى، في الوقت الذي يؤدي فيه الفشل إلى تدني مستوى الطموح

. لتعلمعلى المعلم أن يطور اتجاهاً وسلوكاً يساعد الطلبة على ا .3
، People are apleالناس لديهم القدرة : منطلقا من المبادئ التالية

، ويجب أن يتم Responsible، مسؤولين Valuableلهم قيمة 
 .التعامل معهم على هذا األساس

 Effectiveعلى المعلم أن يستخدم مهارات االتصاالت الفعالة  .4
communication skills مدى  وأن يزود الطلبة بمعلومات عن

إن و، كما  وتوقعاتهم االيجابيةتغييره تقدمهم، وسلوكهم الواجب
 وعندما  على بناء عالقة طيبة معه، للطلبة يساعدهمء المعلم إصغا

 Descriptiveيعطيهم المعلومات أن يخاطبهم بلغة وصفية 
language بدالً من إعطاء أحكام Judgmentalه لهم وإصغائ 

 همدع وأن ي. ؤولية أعمالهميساعدهم على التقبل، وتحمل مس
 .يتكلمون بدالً من مقاطعتهم

فالطلبة . Nonthreateuing environmentأن يوفر جواً آمناً  .5
  حتى وخارجهايحتاجون أن يشعروا باألمن داخل حجرة الصف

 .يتحقق لهم النجاح

 . و على قدم المساواة يرغب الطلبة أن يعاملوا بعدالةإذأن يكون عادالً  .6

. Respect & affection to studentsحترام للطلبة أن يظهر اال .7
 .صوته، ونغمة وجهه تعبيراتمن خالل وذلك 

 Create open dialogue withأن يطور النقاش مع الطلبة  .8
studentsوأن يرتب مقابالت معهم، وأن يظهر اهتماماً بأنشطتهم . 

 أن التعلم هو ظاهرة تتأثر ببيئة التعلم Rhem,1995)(ويرى رم 
فعلى سبيل المثال يمكن أن يستخدم . كثر منها من شخصية المتعلم أ

الطالب نفسه األسلوب المعمق في دراسته لإلنسانيات ألنها تتطلب 
ذلك، وقد يستخدم األسلوب السطحي في الرياضيات لحفظ الحقائق 

ويرى أن الذي يدفع الطلبة لالتجاه نحو األسلوب . والمعادالت
وقلة الفرص . التي تعطى في المنهاجالسطحي هو كثرة المادة 
وأن األسلوب السطحي أو العميق ال . لممارسة األسلوب المعمق 

يمثل الذكاء أو الشخصية ولكن يمثل العالقة بين الطالب وبين ما 
وتوصي الدراسات بتبني العمل الجماعي وحل . يريد تعلمه

ني ، والتعلم التعاوactive learningالمشكالت والتعلم الفعال 
cooperative learningإذا أردنا استخدام األسلوب المعمق ،. 

إن الدراسات لثالثين سنة ماضية تشير إلى أن المعلمين يمارسون عدة 
وعلى سبيل المثال فإن بعض األساتذة يعتقدون , نظريات في التعلم والتعليم

إن و. أن عليهم أن يغطوا الموضوعات بانتظام ويقدموا المحتوى إلى الطلبة
الفشل في عملية التغطية سببها الطالب نفسه إن مثل هؤالء األساتذة يشجعون 

وعلى الجانب األخر نرى بعض . surface learningأسلوب التعلم السطحي 
ويركزون . االساتذه الذين يساعدون الطلبة على الفهم وعلى تغيير المفاهيم

وهؤالء يعتبرون . على ما يفعله الطلبة وعلى األنشطة التي يقومون بها
. الفشل في التعلم يمكن أن يعزى إلى الطريقة التي خطط ونفذ بها المنهاج 
. واألساتذة من هذا النوع يعتبرون الطالب هو المحور للعملية الدراسية

 .deep learningوبالتالي فهم يشجعون أساليب التعلم العميقة 

لتعرف على  بقصد ا)Vermetten, 1997(وفي دراسة أجراها فيرميتن 
التغير والثبات في استراتيجيات التعلم لدى الطلبة في السنة األولى والثانية 

 طالباً وطالبة 188 من دراستهمن دراستهم في الجامعة، حيث تكونت عينة 
  طالباً من كلية الحقوق،90 في النرويج، وتشمل Tilburgمن جامعة تلبرج 

ئج األبحاث التي راجعهـا أن   فإنه يرى من نتا)Biggs, 1989(أما بقز  
 لـدى الطلبـة   Deep approach  في الدراسة العميقاالسلوبالذي يشجع 

 :يتمثل في الجوانب التالية

 .مستوى عاٍل من النشاط لدى المتعلم -
 .التفاعل بين الطالب واآلخرين بما في ذلك أقرانه والمعلمين -

 Will - Structured Knowledge  لديةتوفر قاعدة معرفية منظمة -
base. 

 أن النموذج الذي قـاموا  )Hughes et al, 1992(ويرى هيوز وآخرون 
بتطويره حول عمليات التعلم يصلح لالستخدام من ِقبل أساتذة الجامعـات،           

 : يليبماويتمثل هذا النموذج المبسط في التعلم 

 .التركيز على الفكرة أو المفهوم أو المهارة -
 .التعرف عما يريد أن يتعلمه الفرد -
 .أن يجرب الفرد ذلك بنفسه -
 .الحصول على التغذية الراجعة -
 .التكيف مع ما يتعلمه الفرد والتجريب مرة ثانية -

 Understandن هدف معظم المعلمين هو أن يفهم الطلبة وكما نعلم فإ
فهم ال يريدون طالبهم أن يحفظوا ما يتعلمونه .  معلميهمما يتعلموه من

كلمة فهم و .ان يفهموا ما يتعلمونة بل Memorization)(حفظاً فقط 
Understand لها معاني عدة وقد أجرى انتوزل وانتوزل )Entwistle & 

Entwistle, 1997, p34( عدة دراسات على الطلبة لمعرفة ما هو المقصود 
بكلمة الفهم، حيث أظهرت دراستهما أن وصف الطلبة للفهم كان متباينا إذ 

عني للبعض اآلخر ي، كما أنه Satisfyingأن بعضهم يقصدون به الرضا 
وتمثلت أشكال الفهم من ِقبل . Complete التام  الكاملالشعور بالشيء

 :الطلبة على النحو التالي

 Reproduce Content الفهم بالنسبة للبعض يعني إعادة إنتاج  -
محتوى جديد من خالل المالحظات التي يأخذها الطالب من 

 .نية هذا المحتوىالمحاضرة ولكن دون وضوح في ب
 . إعادة إنتاج المحتوى من خالل ما يقدمه المحاضر -
، ولكن Develop own structure يطور فهمه  هو الذي الطالب -

 .من خالل إعطاء أجوبة لألسئلة في االمتحان
 مصادر متنوعة لتمثل الفهم الشخصي ة التكيف من خالل قراء -

 . االمتحاناتتتطلبه  مالسيطرة علىوا
 .لطالب فهماً خاصاً من خالل قراءات موسعة تطوير ا -

وتشير الدراسات إلى أن التحصيل األكاديمي للطالب وسلوكه يتأثران 
 فالطلبة يفضلون .)Jones & Jones, 1998( بين المعلم  بينه وبمدى العالقة

 والمتعاطف معهم فاللذين تربطهم بمعلميهم عالقات المعلم الدافئ والصديق
 أكاديمياً عالياً وتميز سلوكهم الصفي باإليجابية أظهروا تحصيالًجيدة 

و أما الخطوات التي تساعد على بناء . مقارنة مع زمالئهم غير المحبوبين
 :وتعزيز العالقة بين المعلم والطالب فتتمثل ما يلي

 Humanعلى المعلم أن يستخدم مهارات العالقات االجتماعية  .1
relations skills . ،الصداقة، واالتجاه اإليجابي ومن هذه المهارات

Positive attitude والقدرة على اإلصغاء ،Ability to Listen ،
 The ability to complimentوالقدرة على شكر اآلخرين وتقديرهم 

genuinely .)Charles, 1996( 

. Enable successعلى المعلم أن يساعد الطلبة على النجاح  .2
ـاح يطور لديهم شعوراً بالثقـة فالطلبة يسعون إلى النجاح، والنج
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 من أفراد العينة يستخدمون االستراتيجية السطحية في %70أن حوالي 
ولم يكترث . التعلم، كقراءة المحتوى، وإعادة قراءته مرة ثانية، والتذكر

استخدموا % 17كما أشارت الدراسة إلى أن . الطلبة بالتكامل المفاهيمي
 %16وأن . تعلم يخدم أغراضهم الحياتية ومشكالتهم اليوميةأسلوباً في ال

 كانوا قد ذكروا أنهم استخدموا األسلوب العميق في التفكير، و فقط منهم
 .يشعرون بالسعادة الكتشافهم معلومات جديدة

 ـة واإلجــراءاتــالطريقـ 
 مجتمـع الدراسـة وعينتهـا 

ن قابوس والبالغ  الدراسة من جميع طلبة جامعة السلطامجتمعتكون 
 حسب م2005 ألف طالباً وطالبة للعام الدراسي )12(عددهم حوالي 

 278أما عينة الدراسة فقد اشتملت على . اإلحصائيات المتوفرة في الجامعة
 )التربية، اآلداب، والتجارة(طالباً وطالبة موزعين على الكليات اإلنسانية 

وقد تم اختيار . )ة، والزراعةالعلوم، والطب، والهندس(والكليات العلمية 
 .الطلبة بالطريقة العشوائية الطبقية

 . توزيع أفراد العينة)1(ويوضح الجدول رقم 

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس والكلية :1جدول 

 

 أداة الدراســة 
 : أداة الدراسة منتكونت

 . الديموغرافية والمتعلقة بالجنس، والكليةالمعلومات .1
وقد تم تطوير هذا المقياس من خالل .  استراتيجيات التعلممقياس .2

الرجوع إلى ما كتب حول هذا الموضوع في األدب التربوي 
الفقرات التي وردت في بعض المقاييس باإلضافة إلى ترجمة بعض 

 .األجنبية والتي تناسب طلبة جامعة السلطان قابوس
تم تطوير فقراته من خالل الرجوع إلى األدب .  الدافعيةمقياس .3

 .التربوي ذو الصلة بهذا الموضوع

 فقرة لمقياس استراتيجيات التعلم، )42(وفي هذه الدراسة صاغ الباحث 
وقد اعتمد الباحث في  إجراءات الصدق . فعية فقرة لمقياس الدا)32(و 

على آراء عشرة من المتخصصين في مجال على النفس التربوي في 
وقد تم التأكد من ثبات األدوات بحساب معامل االتساق الداخلي . القسم

حيث بلغت قيمه معامل الثبات لمقياس . باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
 .)0.85(ياس الدافعية  ولمق)0.84(استراتيجيات التعلم 

 تصحيـح األداة 
تم تصحيح اإلجابة عن فقرات المقياس من خالل استجابة أفراد العينة 

) 4( دائماً و)5(على مقياس ليكرت الخماسي المتدرج، بحيث تعطى القيمة 
 ال يوجد وبذلك يصبح مدى العالمات )1( نادراً و)2( أحياناً و)3(غالباً و 

 فقرة من )42(اس استراتيجيات التعلم والمكون من للعالمة الكلية على مقي
 ).160 -32( وعلى مقياس الدافعية من )210 – 42(

النسبة املائوية التكرار اجلنس

%55.4 154 ذآـر  

%44.6 124 أنثـى  

 100 278 امـوع

%48.2 134 اإلنسانية  

%51.8 144 لميةالع  

%100 278 امـوع  

 من العلوم 23و  من كلية االقتصاد 48 اآلداب، كلية من  طالبا27 
 فقرة لقياس 100واستخدم في الدراسة استبيان يتضمن . االجتماعية

وكان يطبق وليتين، استراتيجيات التعلم لديهم في خالل السنتين األ
واشتملت محاوره على استراتيجيات . فصل دراسياالستبيان في نهاية كل 

، والنماذج العقلية Meta cognitiveوما وراء المعرفية  العمليات المعرفية، 
Mental modelsوقد أظهرت نتائج الدراسة أن .  المستخدمة في التعلم

عميقة واعتماداً أكثر على الطلبة في الفصل الرابع أظهروا استراتيجية 
أنفسهم مقارنة مع الطلبة في الفصل األول وقد أظهر طلبة االقتصاد 
واآلداب تحوالً أكبر في استراتيجيات التعلم من طلبة القانون والعلوم 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط قوي بين استخدام . االجتماعية
       .ة والالحقةاستراتيجيات التعلم في الفصول السابق

 على عينة من طلبة )Tuckman, 1996(وفي دراسة أجراها تكمان 
لمعرفة فعالية زيادة الدافعية لدى الطلبة طالبا،  226 الجامعات قوامها

وأثرها في االستراتيجيات التي يستخدمونها في دراستهم، وقد توصلت 
 يعتمد على نتائج الدراسة إلى أن اختيار الطلبة لهذه االستراتيجيات

أي أن هناك ارتباطا بين اختيار االستراتيجيات . مستويات الدافعية لديهم
 . المناسبة ومستوى الدافعية 

أن الطلبة الذين ) Morton & Saljo, 1976(ويرى مورتون وسالجو 
يستخدمون األسلوب المعمق يوصفون بالنشاط، ويركّزون على المعنى 

يتضمن ذلك الربط بين أجزاء المادة و. والفهم للمادة التي يتعلمونها
أما الطلبة الذين يعتمدون على التعلم . والتفكير بها من منظور كلّي

، ويحاولون إعادة Rote learningالسطحي فإنهم يركّزون على الحفظ 
 وهذا ما يتفق مع المادة كما تعلموها، دون التركيز على الفهم واالستيعاب

 .دراسات سابقة

 هو تحقيق الواجب بأقل جهد ممكن، ويقنع الطالب فالتعليم السطحي
ويستخدم أنشطة ذهنية قليلة عندما يكون . نفسه بأنه أنجز المطلوب

أما لماذا يستخدم الطلبة . المطلوب استخدام أنشطة ذهنية عالية المستوى
.  فغالباً ما يكون الهدف هو الحصول على النجاح فقط؟هذا األسلوب

على استدعاء الحقائق بدالً من استخدام التفكير بشكل ويكون اعتماد الطلبة 
وغالبا . وقد يكون السبب أيضاً عائداً لعدم فهم المحتوى بشكل عميق. جيد
 .يسود سلوك الطلبة قلق مرتفع وأحياناً توتر شديدما 

إذ أن بعض .  ال بأس بهبدورإن استخدام هذا األسلوب يسهم فيه المعلم 
بالمعلومات بغض النظر عن جاذبيتها أو دافعيتها المعلمين يزودون الطلبة 

التقييم المبني على الحقائق المستقلة، كاالختيار من يضاف إلى ذلك . لديهم
على إنجاز المقرر على حساب  في تأكيد منهم متعدد، وعدم استغالل الوقت

 .ويضاف إلى ذلك عدم رغبة المعلم في تدريس المقرر. العمق

 عدة عوامل تؤثر على التحصيل، ومن )Biggs, 1987 (ويصنف بجز
اختبارات الذكاء والشخصية، والمعلومات السابقة للطالب، : هذه العوامل

وخلفية الطالب ودافعيته، وكذلك طبيعة المادة المراد تعلمها، وتنظيم 
، واستراتيجيات التعلم المستخدمة، والوقت Course structureالمساقات 

 .لية التقويم التي تستخدمالمتوفر للتعلم، وطبيعة عم

 وتشير الدراسات إلى أن الطلبة ذوي التحصيل المرتفع يستخدمون 
استراتيجية الدراسة الذاتية أكثر من الطلبة ذوي التحصيل المنخفض وأن 

 مبنيا التعلم الذاتي يضفي صفة التفاؤل على التعلم والتعليم، كما أنه ليس
 ).Pintrich & Degroot, 1990( خصائص شخصية وإنما يأتي بالخبرة على

 على عينة )Boekaerts, 1997(وفي دراسة طولية أجراها بوكارتز 
من المراهقين في المدارس الثانوية في النرويج  بقصد التعرف على 

 أظهرت نتائج دراسته إلىحيث. االستراتيجيات التي يستخدمونها في التعلم
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ن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  أ)2(يالحظ من الجدول رقم 
عينة الدراسة على أعلى عشر فقرات والمتعلقة باستراتيجيات التعلم تراوحت 

 )1(حيث حصلت الفقرة رقم . )2.71( وأدنى قيمة )3.28(بين أعلى قيمة 
" نزعج وأغضب عندما ال أجيب على األسئلة التي بمقدوري اإلجابة عليها"

أقرأ الكتب المقررة ) 2( تلتها الفقرة )3.28(داره أعلى متوسط حسابي ومق
أحاول أن أربط الموضوعات  ")3( ثم الفقرة رقم ،)3.14(" للمادة التي أذاكرها

أحل الواجبات "وجاء في المرتبة الرابعة . )3.12(" عندما أقرأ موضوعاً
ن أحاول أ" تلتها في األهمية الفقرة الخامسة )3.11(" المنزلية التي تعطى لي

 ويأتي في آخر ).307(" أركز عما أريد تعلمه وال أقرأه قراءة استعراضية
عند تحضيري "استراتيجيات التعلم لدى الطلبة ما ورد في الفقرة عشرة 

لالمتحان، أضع أسئلة أتوقع أن تكون مشمولة في االمتحان حيث بلغت قيمة 
 ).2.73(المتوسط 

ق بأهم استراتيجيات يتضح من اإلجابة على السؤال األول والمتعل
التعلم التي يستخدمها الطلبة في جامعة السلطان قابوس أن القراءة المركزة 
وليست السطحية هي من أهم االستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة في 

فحرص الطالب على االجابة على االسئلة وقراءته للكتب المقررة . تعلمهم
ستعداد والجدية في العمل للمادة يعطي انطباعا باهمية التحضير واال

, وكذلك االستراتيجية المرتبطة بعملية ربط الموضوعات بعضها ببعض
وهذا يعطي قدرا من الفهم للمادة  ومذاكرة الكتب المقدرة وااللتزام 
بالواجبات البيئية باإلضافة إلى االستراتيجية المتعلقة بوضع أسئلة واإلجابة 

مل و التدريب على حل المشكالت وهذا يكرس الواقعية في الع. عليها 
وهذه االستراتيجيات جميعها تعد هامة بالنسبة للطالب الجامعي كي تسير 

 .مذاكرته في الطريق الصحيح 

وبالمقابل فإن استراتيجيات التعلم األقل أهمية كانت من وجهة نظر 
الطلبة تتمثل في تشتت األفكار وعدم اإلصغاء بشكل جيد وعدم المقدرة 

يز النقاط الهامة من غيرها  أثناء المذاكرة ، واالستسالم لألعمال على تمي
الصعبة وقراءة األجزاء السهلة من المادة وهذا يفسر عدم القدرة على 
الجلد والتحمل، وحفظ المعادالت والقوانين والمصطلحات دون فهمها وهذا 

 .يفسر القراءة السطحية للمادة  وأن هدف الطالب هو النجاح فقط

فيما يتعلق باالستراتيجيات األقل أهمية بالنسبة للطلبة فالجدول رقم أما 
 . يوضح ذلك)3(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألقل عشر :3جدول 
 اسرتاتيجيات تعلم

 
 الفقراتالرتبة

 املتوسط
احلسابي

 االحنراف
املعياري

أراجع مالحظاتي الدراسية قبل 1
 0.95 1.67 الدرس القادم

أفكر يف أشياء أخرى أثناء 2
 0.76 1.66احملاضرات وال أصغي جيدًا ملا يقال

أجد نفسي أفكر بأن ما تعلمته 3
 1.01 1.65 ليس جمديًا

أجد صعوبة يف متييز النقاط 4
 0.88 1.60 اهلامة أثناء مذآراتي

عندما يكون العمل صعبًا فإني 5
 0.98 1.49التسلم أو أقرأ األجزاء السهلة

أرآز على اجلمل األخرية يف 6
 1.00 1.48 الفقرات اليت أقرأها

لدي مشكلة يف فهم أسئلة 7
 0.96 1.42 االمتحانات

من الصعب علي أثناء القراءة أن أقرر ما 8
 1.04 1.42هو الشيء اهلام الذي علي أن أضع خطاً حتته

 تعليمـات الدراسـة  
سة وتحديد عينة الدراسة قام بعد االنتهاء من إعداد استبانه الدرا

 )مقياس استراتيجيات التعلم و مقياس الدافعية(الباحث بتطبيق المقياسين 
على عينة أولية من الطلبة إلبداء أية مالحظات تتعلق بالفقرات من حيث 
وضوحها وفهمها وقد أظهرت نتيجة الدراسة األولية أن الفقرات واضحة 

 .ومفهومه من قبل الطلبة

 لمقيـاس وتصحيحــهتطبيــق ا 
 طالبا وطالبة  بصورة فردية، حيث )278(طبق المقياس على عينة الدراسة 

قام الباحث بتوزيعه بنفسه على أفراد العينة من خالل تواجدهم في صفوف 
.واستغرقت االستجابة بحدود عشرون دقيقة. الدراسة وقرأ لهم التعليمات الالزمة

 المعالجـة اإلحصائيـة 
 :البيانات إحصائياً على النحو التاليتمت معالجة 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات  استخراج -
األكثر أهمية والمتعلقة باستراتيجيات التعلم للتحقق من اإلجابة 
على السؤال األول والثاني والمتعلق باالستراتيجيات التي 

 .يستخدمها الطلبة ودافعيتهم للدراسة
 األحادي للتحقق من الهدف الثالث والمتعلق ينالتبا تحليل  -

بالفروق في استراتيجيات التعلم والدافعية وأثر كل من متغير 
 .الجنس والكلية عليهما

 الدراسـة نتائــج 

 :بعد إجراء التحليالت اإلحصائية، أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
أهم ما (فيما يتعلق باإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة  .1

استراتيجيات التعلم التي يستخدمها طلبة جامعة السلطان قابوس في 
فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية . )دراستهم؟

لتقديرات أفرادعينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس استراتيجيات التعلم 
 ).2(كما هو موضح بالجدول رقم 

ية واالحنرافات املعيارية ألعلى  املتوسطات احلساب:2جدول 
 عشر اسرتاتيجيات تعلم مرتبة حسب أمهيتها ترتيباً تنازليًا

 
 الفقراتالرتبة

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

انزعج وأغضب عندما ال أجيب على 1
 1.00 3.28األسئلة اليت مبقدوري اإلجابة عليها

اقرأ الكتب املقررة للمادة 2
 0.97 3.14 اليت أذاآرها

أحاول أن أربط املوضوعـات 3
 0.71 3.12 عندما أقرأ موضوعًا ما

أحل الواجبات املنزلية اليت 4
 1.04 3.11 تعطى يل

عندما أذاآر أحاول أن أرآز عما أريد 5
 0.84 3.07 تعلمه وال أقرأه قراءة استعراضية

أتعلم آلمات وأفكار جديدة من خالل 6
 0.79 3.01ي الذي حتصل فيهمشاهدتي للموقف التعليم

أضع لنفسي معيارًا عاليًا يف 7
 1.07 2.95 اجلامعة هلدف الوصول إليه

أحاول أن أربط بني املعلومات 8
 0.82 2.83 اليت أذاآرها

 0.85 2.73 أرآز بشكل آامل عندما أذاآر 9

عند حتضريي لالمتحان، أضع أسئلة 10
 1.06 2.71 أتوقع أن تكون مشمولة فيه
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. وهذه الدوافع بحد ذاتها هي دوافع خارجية.  التراكميمعدلهملتحسين 
حبي للعلم هو الذي يدفعني الستمرارية ") 8(ولكن اذا تفحصنا الفقرة 

) 9(يمكن ان نقول ان الدافع داخلي وكذلك الفقرة " دراستي حتى التخرج
 ".ستقبلاعتقد ان تخصصي سيفتح لي مجاالت واسعة في الم"

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات )5( الجدول رقم يوضحكما 
 .المعيارية القل عشر فقرات الستجابات افراد العينة على مقياس الدافعية

 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألقل عشر فقرات :5جدول 
 الستجابات أفراد العينة على مقياس الدافعية

 أن قيمة المتوسطات ألقل عشر فقرات )5(يالحظ في الجدول رقم 
ليس لدي الرغبة لمتابعة الدراسة "على مقياس الدافعية كانت الفقرة األولى 

  تلتها في الترتيب الفقرة الثانية)1.03(حيث بلغ المتوسط " مستقبالً
 ثم ،)1.47" (الموضوعات التي أدرسها ال تجلب اهتمامي على اإلطالق"

 وجاء ).1.72(" خوفي من لوم الوالدين هو الذي يدفعني للتعلم"الفقرة الثالثة 
" الموضوعات التي ندرسها مملــة"في المرتبة الرابعة الفقرة التي تقول 

" ية االكاديميةاشعر بانني ضعيف من الناح"  ثم الفقرة الخامسة ).1.76(
عندما اؤدي االمتحان افكر في " تالها الفقرة السادسة)1،79(وكان متوسطها 

ويتضح من استجابات الطلبة ان الدافعية لديهم ضعيفة فيما . نتائج الفشل
و باالضافة الى ذلك فان المواد التي . يتعلق بمتابعة دراستهم في المستقبل
كما ان كثرة الواجبات التي . دافعيةيدرسونها ال تثير لديهم االهتمام وال
ويتضح خوف الطلبة الشديد من . يقومون بها تؤدي بهم الى االحباط

وجاءت الفقرة العاشرة . االمتحانات، وبعضهم يفكر بالفشل عندما يؤدونها
، حيث بلغ "أشعر بأن دقات قلبي تتسارع عند أداء االمتحان"في األخير 
 ).2.46(متوسطها 

تي حظيت بدافعية أقل فقد تمثلت في عدم الرغبة في أما الفقرات ال
كما اشاروا الى ان . وهذا يعني ضعف الدافعية لديهم, مواصلة الدراسة

فهي مملة , الموضوعات التي يدرسونها ال تجلب اهتمامهم على اإلطالق
كما أضاف البعض عدم جديتهم في الدراسة وهذا بالطبع ينعكس . ومكررة

 .م ويخافون من االمتحانات بشكل كبيرعلى دافعيتهم للتعل

 هل توجد فروق ذات داللة"وفيما يتعلق باإلجابة على السؤال الثالث  .3

 الفقراتالرتبة
 املتوسط
بياحلسا

 االحنراف
املعياري

ليس لدي الرغبة ملتابعة 1
 1.20 1.03 الدراسة مستقبال

املوضوعات اليت أدرسها ال جتلب 2
 0.95 1.47 اهتمامي على اإلطالق

خويف من لوم الوالدين هو الذي 3
 1.22 1.72 يدفعين للتعلم

 0.89 1.76 املوضوعات اليت ندرسها مملة 4

لناحيةأشعر بأني ضعيف من ا 5
 1.13 1.79 األآادميية

عندما أؤدي االمتحان أفكر يف 6
 1.2 2.00 نتائج الفشل

الواجبات واألعمال الدراسية 7
 0.92 2.28 اليت أقوم هبا آثرية

 1.02 2.38 أنا راضي عن أدائي الدراسي 8

9 
عندما ال أفهم أحد املوضوعات
فإن السبب يعود إىل عدم جدييت

 يف املذاآرة
2.44 1.09 

أشعر بأن دقات قليب تتسارع 10
 1.19 2.46 عند أداء االمتحان

 

 أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد )3(ول رقم ويالحظ في الجد
العينة على أقل عشر فقرات والمتعلقة باستراتيجيات التعلم تراوحت بين أعلى 

أراجع " حيث جاء في المرتبة األولى ).0.86( وأدنى قيمة )1.67(قيمة 
  تلتها في الترتيب)1.67(وكان متوسطها " مالحظاتي الدراسية قبل الدرس القادم

أفكر في أشياء أخرى أثناء المحاضرات وال أصغي جيداً لما "الفقرة الثانية 
أجد نفسي أفكر بأن ما "وجاءت الفقرة الثالثة في المرتبة الثالثة . )1.66" (يقال

أجد صعوبة في تمييز النقاط " ثم الفقرة الرابعة ،)1.65" (تعلمته ليس مجدياً
أتحقق "المرتبة األخيرة الفقرة العاشرة  وجاء في )1.60(" الهامة أثناء مذاكرتي

 .)0.86(حيث بلغ متوسطها " فيما بعد أنني ذاكرت المادة الخطأ

 الدافعية فالجدول رقم مقياسأما فيما يتعلق باستجابات الطلبة على  .4
 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد )4(

 .اً تنازلياً حسب أهميتهاالعينة على المقياس مرتبة ترتيب

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألعلى  :4جدول 
 عشر فقرات لتقديرات أفراد العينة على مقياس الدافعية

قديرات على مقياس الدافعية  أن أعلى الت)4(يتضح من الجدول رقم 
" حصولي على درجات عالية يدفعني للدراسة"تمثلت في الفقرة االولى 

سيكون " تالها الفقرة التي تتعلق بأسلوب المذاكرة )3،60(وكان متوسطها 
 ثم الفقرة )3،43(  ومتوسطها"تعلمي أفضل لو أنني أذاكر بطريقة صحيحة

" لية هو الذي يحقق لي الرضاان حصولي على الدرجات العا"التي تقول 
" يهمني ان افهم المواد التي اتعلمها" ثم الفقرة الرابعة )3،43( وبلغ متوسطها

ان المهم بالنسبة لي هو تحسين " والفقرة الخامسة )3،43(وكان متوسطها 
اريد ان احصل على درجات افضل "و) 3،43(ومتوسطها " معدلي التراكمي

وحبي للعلم هو الذي يدفعني الستمرارية ") 3،34(" من الطلبة اآلخرين
 .)3،27(" دراستي حتى التخرج

ويتضح من استجابات الطلبة ان الدافع الرئيسي الذي يدفعهم للمذاكرة 
. وهذا يمكن مالحظته لدى معظم الطلبة. هو الحصول على درجات عالية

فالحصول على الدرجات العالية هو الذي يحقق الرضا لديهم وكذلك سعيهم

أحفظ املعادالت والقوانني واملصطلحات 9
 0.99 1.38 الفنية دون أن أفهمها

عندما أؤدي االمتحان أحتقق فيما 10
 0.97 0.86 بعد أنين ذاآرت املادة اخلطأ

 الفقراتالرتبة
املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

حصويل على درجات عالية يدفعين 1
 0.76 3.60 للدراسة

سيكون تعلمي أفضل لو أنين 2
 0.90 3.43 أذاآر بطريقة صحيحة

أن حصويل على الدرجات العالية 3
 0.89 3.43 هو الذي حيقق يل الرضا

 0.78 3.43يهمين أن أفهم املواد اليت أتعلمها 4

أن املهم بالنسبة يل هو حتسني 5
 0.89 3.42 معديل الرتاآمي

أريد أن أحصل على درجات أفضل 6
 0.94 3.34 من الطلبة اآلخرين

 0.90 3.34 أحب ختصصي 7

حيب للعلم هو الذي يدفعين 8
 0.90 3.27 الستمرارية دراسيت حىت التخرج

أعتقد أن ختصصي سيفتح يل جماالت 9
 1.03 3.26 واسعة يف املستقبل

اخلدمات املتوفرة يف اجلامعة 10
 0.95 3.10 تسهل العملية الدراسية يل
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يالحظ من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على 
  .الدافعية واستراتيجيات التعلم تعزى للتفاعل بين متغير الجنس والكلية

 التوصـيــات 
في ضوء هذه الدراسة وما توصلت إليه من نتائج يوصى الباحث بما 

 :يلي

ت المعمقة أثناء عملية تشجيع الطلبة على استخدام االستراتيجيا .1
 .التعلم من خالل عقد ندوات و دورات تدريبية تساعدهم على ذلك

استخدام أساليب تدريسية من قبل المعلمين تشجيع الطلبة على الفهم  .2
 .والتفكير الناقد بدال من االعتماد على الحفظ والتذكر

زيادة الدافعية الذاتية لدى الطلبة من خالل تشجيعهم على القراءة  .3
 .وتوجيه األسئلة إلى المعلمين وزيادة ثقتهم بأنفسهم. الذاتية

عدم خلق جو من الخوف والرهبة لالمتحانات ألن مثل هذه األجواء  .4
ستشجع الطلبة على استخدام األسلوب السطحي في المذاكرة من 

 باإلضافة إلى ما ،أجل حفظ المادة والحصول على التقديرات العالية
 .  نعكس سلبا على األداء األكاديميتولده من حالة نفسية ت
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إحصائية الستراتيجيات التعلم والدافعية تعزى لمتغيرات الجنس والكلية  
والتفاعل بينهما؟ فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي لمعرفة إن كان 

سة هناك فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدرا
 . ذلك)6(ويبين الجدول رقم . لدوافع واستراتيجيات التعلم تعزى للجنس

حتليل التباين األحادي ملتوسطات أفراد العينة  :6جدول 
 على متغري اجلنس

 وهي غير دالة على )3.676(=  أن قيمة ف )6(يالحظ في الجدول رقم 
 بمعنى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على 0.05= مستوى

 .متغيرات الدراسة وهي استراتيجيات التعلم والدافعية تعزى لمتغير الجنس

جابة على السؤال المتعلق بالفروق بين الطلبة في أما بخصوص اإل
فلم تظهر , استراتيجيات التعلم والدافعية وعالقتهما بمتغير الجنس والكلية

بمعنى أن استراتيجيات , نتائج الدراسة لفروق جوهرية بين الذكور واإلناث
 .             الطالب في التعلم ودافعيتهم ال تختلف كثيرا عن اإلناث

 )7(د الفروق بين متوسطات العينة على متغير الكلية فالجدول وإليجا
 .يوضح ذلك

حتليل التباين األحادي ملتوسطات أفراد العينة  :7جدول 
 على متغري الكلية

 وهي غير دالة على 3.676=  أن قيمة ف)7(ويظهر في الجدول 
، بمعنى أن الكليات األدبية ال تختلف عن الكليات العلمية α =0.05مستوى 

 .من حيث استراتيجيات الطلبة ودافعيتهم للتعلم

 فروق ذات داللة إحصائية  هناكتوجدهل "ولإلجابة على السؤال 
فقد تم استخدام اختبار تحليل " تعزى للتفاعل بين متغير الجنس والكلية

التباين الثنائي لمعرفة إن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات أفراد العينة على استراتيجيات التعلم والدافعية تعزى 

 . ذلك)8(ويبين الجدول رقم . للجنس والكلية معاً

حتليل التباين الثنائي ألفراد العينة ملتغريي  :8جدول 
 اجلنس والكلية معًا

 

مصدر 
التباين

جمموع 
 املربعات

درجات
احلرية

متوسط 
املربعات

 قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

بني 
 0.001 1 0.001اموعات

اخل د
 0.082 276 22.745اموعات

  277 22.746 اموع

3.676 0.934 

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات
احلرية

متوسط 
املربعات

 قيمة
 ف

مستوى
الداللة

 0.229 0.2991 بني اموعات

 0.081 22.447276اخل اموعاتد

  22.446277 اموع

3.6760.056

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات
احلرية

متوسط 
املربعات

 قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.0670.8320.363 1 0.067 اجلنس

 0.3664.4910.035 1 0.366 الكلية

 0.0330.4060.525 1 0.033 الكلية xاجلنس

0.082 274 22.346 اخلطأ

  277 22.812 اموع
 

Arabpsynet e.Journal: N°10 & 11 – Spring & Summer  2006 
 

 2006     ربيـــــــــع  و   صيــــف   - 11    &   10الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــجمل

 150   



Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

Educational & psychological measurement 53, 801 – 813. 
− Quinn, J.B (1980) Strategies for change: Logical incrementalism, 

Irwin, Homewood, IL. 
Riding, R.J. & Sadler Smith, E. (1997). Cognitive style & learning 
strategies. Some implications for training design. International     
 Journal of training & development, I, 199 – 208. 

− Sankaran, S.R. (2001) Impact of learning strategies and motivation 
on performance: A study in web-based instructions 

− Slavin, R.E. (1997) educational Psychology: Theory and Practice 
(5th ed.) Boston: Allyn and Bacon 

− Tuckman, B. W (1996). The relative effectiveness of incentive 
motivation & prescribed learning strategy in improving college 
student’s course performance. Journal of experimental education, 
V64 (3) 197 – 210. 

− Vermetten, Y. (1997). Change & stability in learning strategies 
during the first two years at the university. Paper presented at the 
annual meeting of the American Educational Research Association 
(Chicago, IL, March 24 – 28). 

− Vermunt, J.D. (1998). The regulation of constructive learning 
processes. British Journal of Educational Psychology , 68, 149-171 

− Weiner, B (1979) A theory of motivation for some classroom 
experience. Journal of educational Psychology 71, 3-25  

− Zimmerman, B. J & Pons, M (1986). Developmental of a structured 
interview for assessing student use of self – regulated learning 
strategies. American Educational research Journal, 73, 614 – 628. 

 − Larson, L. E. (1993) the two classroom cultures:  Challenge to 
instructors. The Teaching Professor, December,3-4  

− Lepper, M.R. (1988) Motivational considerations in the study of 
instruction Cognition and Instruction, 5 (4), 289-309 

− Marshall, H (1987) Motivational Strategies of three fifth grade 
teachers.  The elementary School Journal 88 (2), 135-150 

− Mckeachie, W.J, Pintrich, P, R, Lin & Smith, D (1987). Teaching & 
Learning in the college classroom: A review of the research 
literature, university of Michigan: NCRiPTAL. 

− Morton, F & Saijo, R (1976). On qualitative difference in learning. 
− Naccaroto, R. (1988) Assessing learning motivation a consumer's 

guide. Northwest regional educational laboratory. (ERIC Document 
Reproduction Services No. ED 297027. 

− Nisbet, J. & Shucksmith, J. (1986) Learning strategies. London: 
Routiedge & Kegan Paul 

− Okagoki, L. and Sternberg, R.J. (1993) Parental beliefs and 
children's school performance. Child Development, 64, 36-56 

− Paris, s. and Turner, J. (1994) situated Motivation in P. Pintrich, D. 
Brown and C. Weinstein Eds). Student Motivation. Cognitive 
Learning. Hillsdate, NJ. Lawrence Erlbaum Association. 

− Pintrich, P.R. and Degroot, E.V. (1990) Motivational and self-
learning components of classroom academic performance.  Journal 
of educational Psychology, 82 91), 33-40 

− Pintrich, P.R; Smith, D; Garcia, T. & Mckeachie, W. (1993). Reliability & 
Predictive Validity of the motivated stratigies for learning Questionnaire. 

      
Arabpsynet Jobs Guide - English Edition 

 
 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.htm 

 

א א א – א א  א
 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.Ar.htm 

      
Arabpsynet Hospitals Guide - English Edition 

 
 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Hosp.htm 

א א א−א א  א
 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Hosp.Ar.htm 

Arabpsynet e.Journal: N°10 & 11 – Spring & Summer  2006 
 

 2006     ربيـــــــــع  و   صيــــف   - 11    &   10الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــجمل

 151   


