
كهُت انخشبُت
انًدهت انخشبىَت
** *

منذجة العالقات السببية بني اسرتاتيجيات التعلن والتحصيل
األكادميي لدى عينة هن طالبات الصف الثاني الثانوي العام
مبحافظة سوهاج

إعداد
د/طلعت حممد حممد أبو عوف
مدرس بقسـ عمـ النفس التربوي
كمية التربية –جامعة سوهاج

اجمللة الرتبوية ـ العدد الشابع واخلمشوى ـ يهايس 9102م
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091



نمذجة العالقات السببية بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي

.............................................................

مكدمة الدزاسة:
إف فكرة بنػا النمػاذج السػببية ليسػت ةديلػة العبػده فبعجػبـ يرجعبػا إلػه بػدايات هػذا القػرف ةيػث
ظبػػرت فػػا مجػػارت الزراعػػة عمػػه يػػدي سػػيوؿ رايػػت) (Sewell Wrightولكنبػػا دتمػػت ةػػديلات مجػػارت

العموـ ارجتماعيػة والتربويػةه ويػرو وولفػؿ ) (Wolfle,1980: 183أف اسػتتداـ النمػاذج السػببية فػا
العموـ التربوية كاف مةدودات فا تةميؿ أسباب ونتائج التةصيؿ األكاديما.

ومع تطور مناهج وتصميمات البةث وما صاةب ذلؾ مف تقدـ فا عموـ الةاسب اآللػا فقػد أصػب

مػػنبج العاتػػات السػػببية ػػائعات بدرجػػة كبيػػرةه وأصػػبةت الػػدوريات التربويػػة والنفسػػية وارجتماعيػػة تزتػػر

بالدراسػػات التػػػا تسػػتتدـ مػػػنبج العاتػػات السػػػببية سػػوا ت تمػػػؾ التػػا توظػػػؼ أسػػموب ارنةػػػدار المتعػػػدد
)(Multiple Regressionه وبالتةديد تةميؿ المساره أو تمؾ التػا تسػتتدـ أسػموب العاتػات التطيػة
البنائية ).(Ethington,1991
وتعد استراتيجيات التعمـ أةد العوامؿ المبمة التا تساعد الطاب عمه اإلنجاز والتةصيؿ
األكاديماه ةيث ياةظ أنه فا اآلونة األتيرة تراجع مفبوـ إكساب المتعمـ المعمومات أماـ مفبوـ
اكتساب المتعمـ مبارات البةث عف المعمومة وتوظيفبا وانتاجباه لذلؾ اتجبت البةوث التربوية نةو
دراسة استراتيجيات التعمـ التا تزيد مف فاعمية المتعمـ ه وتوجيه المتعمـ واستراتيجياته نةو ةاجة
المتعمميف لتةقيؽ أهدافبـ لمعممية التربوية ).(Howell,2001
وتد بدأ البةػث ةػوؿ مصػطم اسػتراتيجيات الػتعمـ فػا البيئػة العربيػة -عمػه ةػد عمػـ الباةػث -فػا
بداية التسعينيات ةيث تبيف مف الدراسات السابقة ملؿ دراسة كؿ مػف مةمػد المػري )3;;5ه ومػرزوؽ
عبد المجيد )3;;5ه وةسف عاـ  )3;;6وجود ع رة مف استراتيجيات التعمـ ها :ارتجػا والتركيػز
والدافعية والجدولة وارنتقا والقمؽ ومعالجة المعمومات وارتتبار الذاتا ومعينػات الدراسػة واسػتراتيجيات
ارتتبػػاره كمػػا تنػػاوؿ بعػػض البػػاةليف مفبػػوـ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػاته وي ػػمؿ  :أ-اسػػتتداـ
ارستراتيجية المعرفية وتتملؿ فا األساليب والطرؽ التا يستتدمبا الطاب فا تعمػـ وفبػـ وتػذكر المػادة

الدراسيةه ب-التنظػيـ الػذاتا ويتملػؿ فػا تنظػيـ الطػاب لجبػدهـ ألنػا أدائبػـ المبػاـ الدراسػية والملػابرة
وارستمرار فا أدا المباـ الصعبةه والةرص عمه ارتباطبـ بالمعرفة.
وهنػػػاؾ العديػػػد مػػػف العوامػػػؿ المػػػؤلرة فػػػا ارسػػػتيعاب وارةتفػػػاظ بػػػالتبراته منػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمتعمـ
وتصائصػػه ال تصػػػية ملػػػؿ الػػػدوافع وارهتمامػػػات والقػػػدرات الذهنيػػةه ومنبػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بطبيعػػػة المػػػادة
التعميميػػة ملػػؿ مػػدو سػػبولتبا وتنظيمبػػاه ومنبػػا مػػا يتعمػػؽ باسػػتراتيجيات الػػتعمـ يوسػػؼ تطػػاما ونايفػػة
تطاماه .)3;;:
وفػػػػا جػػػػو ذلػػػػؾ التوجػػػػه أ ػػػػار وين ػػػػتايف وبػػػػالمر ) (Weinstein&Palmer,2002إلػػػػه أف
استراتيجيات التعمـ نالت اهتماـ العديد مف الباةليف والدارسيف فا مجاؿ عمـ الػنفس التربػويه لكػف تركػز
جوهر هذا ارهتماـ فا التأكيػد عمػه أهميػة وصػوؿ المػتعمـ إلػه ةالػة تعميميػة يكػوف فيبػا ن ػطات وفػاعات

وةيويػػاته فػػالتبرة التعميميػػػة التػػا يتعػػػرض لبػػا المػػػتعمـ تػػاؿ مراةػػػؿ التعمػػيـ المتتمفػػػة تتطمػػب امتاكػػػه
رستراتيجيات تعمـ تعينه عمه اكتساب أية معمومة أو أبنية معرفية جديدة.
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وأوجػػػ أيجػػػػات وين ػػػػتايف وبػػػالمر )Palmer,2002

&

 )Weinsteinأف معرفػػػػة الطالػػػػب

بارستراتيجيات تساعد عمه اللقة بالنفسه ليتعمـ بنجاحه فبو بةاجة إله مبارة لمعرفػة كيفيػة اسػتتداـ
ارسػتراتيجيات لزيػػادة الدافعيػة لديػػهه وارسػتمرار فػػا اسػتتدامباع ليصػػب متعممػات اسػػتراتيجيات لديػه معرفػػة
ذاتيػػػة لجػػػداوؿ وتتػػػهه واسػػػتتداـ مصػػػادر واسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ التػػػا تدفعػػػه لمنجػػػاحه وتجعمػػػه صػػػاةب

مسػػؤولية يبةػػث عػػف مصػػادر متعػػددة لمنجػػاحه وهػػذ السػػمات لممػػتعمـ ارسػػتراتيجا تػػؤدي الػػا مترجػػات
أكاديمية إيجابية وتةصيؿ أكاديما جيد .
وأجػػػػػػاؼ أيجػػػػػػات وين ػػػػػػتايف وبػػػػػػالمر ) )Weinstein&Palmer,2002أف المتعممػػػػػػيف الػػػػػػذيف

يسػػتتدموف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ هػػـ متعممػػوف اسػػتراتيجيوف لػػديبـ أهػػداؼ تعمميػػة ةقيقيػػةه ويسػػتتدموف
عمميات ن طة لمتعمـ.
فاسػػتتداـ اسػػتراتيجيات تعمػػـ متنوعػػة ملػػؿ اسػػتراتيجية اإلتقػػاف يسػػاعد عمػػه فبػػـ واسػػتيعاب الم ػواد
الدراسيةه وكذلؾ ترفع مف لقتبـ فا القدرة عمه إنجاز المبػاـ الدراسػية المتتمفػة التػا يقومػوف ببػاه كػؿ
ذلؾ مف أنه أف يساعد الطاب عمه اإلنجاز والتفوؽ والتةصيؿ األكاديماه كما أف اسػتراتيجية اإلتقػاف
تساعد الطاب عمه تتزيف المعمومات فا الذاكرة طويمة المدو عف طريػؽ بنػا عاتػات وروابػط داتميػة
بػػيف الموجػػوعات المتعممػػةه ةيػػث إف هػػذ ارسػػتراتيجية تتجػػمف إعػػادة الصػػيانة والتمتػػيص واسػػتنتاج
الت ابه وارتتاؼ بيف عناصر المةتوو وتسجيؿ الماةظات المتتمفػةه وهػذا يسػاعد عمػه تكامػؿ وربػط
المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.
وفا جو ذلؾ يرو إنجػؿ يػاجر وديػر وجوسػماف )(Engel-Yager,Durr& Josman, 2011
أف استراتيجيات التعمـ ترتبط بكيفية معالجة المعمومات فا الدماغ مف ناةيػةه وبمفبػوـ مػا و ار المعرفػة
أو مػػا و ار الػػذاكرة مػػف ناةيػػة أتػػروه فعنػػدما يسػػتتدـ الطالػػب أي ػات مػػف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ ف نػػه يقػػوـ
باستقباؿ المعمومات التا يريد أف يتعممبا وترميزها وتتزينبا فا الػذاكرة طويمػة المػدو ل ػرض ارسػتفادة

منبا عند الةاجةه فالذاكرة تقؼ و ار كؿ ن اط يقوـ به اإلنسافه وهػا تػؤدي دو ارت أساسػيات فػا كػؿ تبػرة

تعميمية.

وأ ػػار كػػوكراس ) (Cukras,2006إلػػه أف هنػػاؾ بعػػض اسػػتراتيجيات لمػػتعمـ تسػػاعد عمػػه تةسػػيف
مستوو التعمـ لدو الطاب ملؿ استراتيجية اإلتقافه واستراتيجية إدارة بيئة ووتت الدراسة.
ومف جانب آتر أ ار ار ػاؿ وديجػؿ و ار ػاؿ ) (Rachal, Daigle & Rachal, 2007إلػه أف
استراتيجيات التعمـ نير الفعالة تملؿ معظـ الم كات التا تػرتبط بالمبػاـ األكاديميػة لػدو الطػاب ةيػث
يقرروف أف لديبـ م كات تصؿ إله ةد الصػعوبة فػا كيفيػة تنػاوؿ وتجبيػز المعمومػاته ومػا ينػتج عػف
ذلؾ مف م كات فا الق ار ة والكتابةه ومف لـ الجعؼ فا مبارات التعامؿ مػع ارتتبػاراته وكػذلؾ زيػادة
مستويات القمؽ مف ارتتبار.
وأوجػ أيجػات جػادرتش وبروكسػفورت ) (Jadrich & Bruxvoort,2011أننػا يجػب أف نتوتػع

مػػف الطالػػب أف يفبػػـ ويسػػتتدـ المعرفػػة والمبػػارات والعمميػػات ذاتبػػا التػػا اسػػتتدمبا العممػػا أي يوظػػؼ
استراتيجيات التعمـ لديه بطريقة صةيةة تتصؼ باربتكار.
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وذلؾ ألف عممية التعمـ مف العمميات المعقدة التا تتطمب إدراؾ المتعمـ رسػتراتيجيات الػتعمـ الازمػة
لتةقيؽ النجاحع لذلؾ تزايد ارهتماـ باستراتيجيات التعمـ وتاصة فا جو تفعيؿ دور المتعمـ فػا عمميػة
التعمـ مف جبةه وازدياد تعقد المبمات التعممية مع تقدـ المراةؿ الدراسية مف جبة أترو.
وهػػذا يعنػػا أف عمميػػة الػػتعمـ والتعمػػيـ ينب ػػا أف تعتمػػد عمػػه ن ػػاط وفاعميػػة المػػتعمـ ذاتػػهه ر عمػػه
ن اط المعمـ لوةد ه وفا جو ذلؾ أ ار ماتاريمػا وةمػداف ) (Mattarima & Hamdan,2011إلػه
أف ارنتقػاؿ فػػا عمميػة الػػتعمـ والتعمػػيـ مػف المعمػػـ إلػه عمميػػة الػػتعمـ القائمػة عمػػه الطالػب تتطمػػب وجػػود
ن اطات تعميمية متتمفةه وجبودات مكلفة مف الطالب رستلارة طاتاته الكامنة وتةفيز عمه التعمـ.

ومف جانب آتر يعػد التةصػيؿ األكػاديما مةػور اهتمػاـ العديػد مػف التربػوييف عامػة والمتتصصػيف

فا عمـ النفس التربػوي تاصػة لمػا لػه مػف أهميػة كبيػرة بالنسػبة لمطػاب وآبػائبـ ومعممػيبـه فالتةصػيؿ
األكػػاديما يعػػد مػػف أهػػـ نتػػائج العمميػػة التربويػػةه كمػػا يعػػد معيػػا ارت أساسػػيات فػػا الةكػػـ عمػػه نتػػائج هػػذ

العممية.

ومػػف لػػـ أصػػبةت دراسػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ التػػا يقػػوـ ببػػا الطالػػب لمسػػاعدته فػػا الػػتعمـ الفعػػاؿ
وارةتفاظ بالمعمومات وتوظيفبا فا مواتؼ الةياة المتتمفة مف األمػور األساسػية فػا أي نظػاـ تعميمػاه
وأصبةت كما أ ػار التطيػب ) (Al-Khateeb,2011ػاهدات عمػه انتقػاؿ البةػوث مػف دراسػة العوامػؿ
التارجية المػؤلرة فػا الػتعمـ إلػه دراسػة العوامػؿ الداتميػة المػؤلرة فػا عمميػة الػتعمـه وكيفيػة البةػث عػف

المعرفة مف جانب الطالب.
وتػػد ةػػدد روجػػر ) (Roger,2007لالػػة عوامػػؿ تػػد تػػؤلر فػػا عمميػػة الػػتعمـ هػػا :طبيعػػة المػػادة
المتعممةه وطريقة عرجباه واستراتيجيات التعمـ ومباراته.
ولبػػذا يسػػػعه البػػاةلوف مػػػف أجػػؿ تةسػػػيف التةصػػيؿ األكػػػاديما وتنميتػػه عػػػف طريػػؽ البةػػػث عػػػف
المت يرات المعرفية ونير المعرفية التا تؤلر فيه وتتنبأ بهه فقد أظبرت دراسػات عديػدة فػا إطػار العاتػة
بػػػيف اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ والتةصػػػيؿ األكػػػاديما وجػػػود تػػػألير داؿ إةصػػػائيات رسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ عمػػػه
التةصيؿ األكاديما ملؿ دراسة سبيكة التميفا .)4003

كمػػػا أظبػػػرت نتػػػائج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف بػػػريف ) (Bruen,2001وجػػػرفيش ) (Griffiths,2003أف
المتعممػػيف الػػذيف يمتمكػػوف كفػػا ة ل ويػػة عاليػػة يسػػتتدموف اسػػتراتيجيات تعمػػـ أكلػػر مػػف المتعممػػيف األتػػؿ
كفا ة.
أيج ػات أظبػػرت نتػػائج دراسػػة ميسػػميس ) (Misulis,2004أف تنميػػة مبػػارات إدارة الوتػػت لبػػا دور

واج فا تةسيف مستويات الطاب التةصيمية كما أوجةت نتائج القياس البعدي.

كػذلؾ ك ػفت نتػائج دراسػة نيجػيس وجيزيميػرس ) (Nijhuis & Gijselaers, 2006عػف وجػود
عدد مف ارستراتيجيات التا يستتدمبا الطاب أظبرت الفػروؽ الواسػعة بػيف الطػاب فػا التةصػيؿ تبعػات
لدرجة انتقا واستتداـ وفعالية تمؾ ارستراتيجيات.
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كمػػا ك ػػفت نتػػائج دراسػػة بيترسػػيف ورفيػػؿ وجورينػو (Petersen, Lavelle & Guarino,
) 2006عػػف وجػػود عاتػػة ارتباطيػػة موجبػػة وذات درلػػة إةصػػائية بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ والتةصػػيؿ
األكاديما.
وأظبػػرت أيجػات نتػػائج دراسػػة هيػػاكيا ولونكػػا ) (Heikkila & Lonke,2006أف أسػػاليب الػػتعمـ

وارستراتيجيات المعرفية واستراتيجية التعمـ المنظـ ذاتيػات يػرتبط كػؿ منبػا بػاآلتره وكػذلؾ يػرتبط كػؿ منبػا

بالتةصيؿ األكاديما.

وجػا ت دراسػة بيرلولػد ونيكمػيس ورنػؾ ) (Berthold, Nuckles & Renk, 2007فتناولػت
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المعرفيػػة وفػػوؽ المعرفيػػة لػػدو عينػػة توامبػػا  ):6طالب ػات مػػف دارسػػا عمػػـ الػػنفس
لمعرفػػة مػػا إذا كانػػػت دراسػػة هػػػذ ارسػػتراتيجيات ذات فعاليػػة فػػػا التةصػػيؿ األكػػػاديما .أظبػػرت نتػػػائج
الدراسة أف هؤر الطاب تد جمعوا بيف ارستراتيجيات المعرفية وفوؽ المعرفيةه كما أظبػرت نتائجبػا أف
ارستراتيجيات المعرفية وفوؽ المعرفية تؤلر تألي ارت موجبات عمه التةصيؿ األكاديما لدو الطاب.

وهػدفت دراسػة ساميولسػتيف وبػراتف ) (Samuelstuen & Braten, 2007إلػه التعػرؼ عمػه

مػػدو تػػألير تعمػػيـ الطػػاب اسػػتراتيجيات الػػتعمـ فػػا رفػػع الكفػػا ة األكاديميػػةه وذلػػؾ مػػف تػػاؿ تةسػػيف
التةصيؿ لعينة توامبا  )7:طالبات .و ػممت اسػتراتيجيات الػتعمـ كػات مػف ارسػتراتيجيات المعرفيػة وفػوؽ
المعرفيػػة .أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة أف تمكػػف أف ػراد العينػػة مػػف هػػذ ارسػػتراتيجيات أدو ب ػػكؿ واج ػ إلػػه
تةسيف تةصيمبـ الدراسا فا متتمؼ المقررات الدراسية.
وتػػدـ أيج ػات فػػاف ) (Phan,2009دراسػػة أظبػػرت نتائجبػػا أف ك ػات مػػف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ والجبػػد

وممارسة التفكير التأمما تعد عوامؿ عمه درجػة كبيػرة مػف األهميػة تسػبـ فػا التنبػؤ بالنجػاح األكػاديما
لمطاب.
وأيجػات تػػدمت ر ػػا مبػدي  )4030دراسػػة أظبػػرت نتائجبػا وجػػود ألػػر إيجػابا رسػػتراتيجيات الػػتعمـ

عمه التةصيؿ الدراسا لدو الطاب عينة الدراسة).

يتج مما سػبؽ أف هنػاؾ دراسػات أظبػرت العاتػات اررتباطيػة بػيف اسػتراتيجيات الػتعمـ والتةصػيؿ
األكػػاديماه ومػػف لػػـ جػػا ت الدراسػػة الةاليػػة كمةاولػػة مػػف الباةػػث لمتعػػرؼ ب ػػكؿ أكلػػر تفصػػيات عمػػه

النمػػوذج البنػػائا الػػذي يوج ػ التػػأليرات المسػػارات) المبا ػػرة ونيػػر المبا ػػرة بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ
والتةصيؿ األكاديما لدو طالبات الصؼ اللانا اللانوي العاـ بمةافظة سوهاج.

مشهلة الدزاسة:
لـ يعد التةصيؿ األكاديما يرتبط بالقدرة العامة لمطالبة فقطه فقد توصمت الدراسات السػابقة إلػه أف
مت ير التةصيؿ يتجع لتػألير مت يػرات متعػددة انفعاليػة ودافعيػة وعقميػة ومعرفيػةه ومػف لػـ كػاف اهتمػاـ
الباةث بالتةصيؿ األكاديماع ألنه يملؿ أةد عوامؿ إةػداث الصػةة النفسػية لػدو الطالبػة تم ػيات مػع مػا

لديبا مف سمات وتصائصه وكيؼ يؤلر النجاح أو الف ؿ فػا توليػد طاتػة نفسػية ت ػجع أو تلػبط تمتػع
الطالبة بالقدر المناسب مف الصةة النفسية.
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فقد أوج بػراتف وأورسػف ) (Braten & Olaussen,2000أف اسػتراتيجيات الػتعمـ مػف العوامػؿ
المبمة فا تةديد مدو نجاح الطاب فا التعميـه فبا بملابة مبارات متنوعػةه وطرائػؽ لمػتعمـه وأسػاليب
وتكتيكات يوظفبا الطاب فا تةقيؽ األهداؼ تصيرة المدوه وكذلؾ األهداؼ العامػة لمػتعمـه ملػؿ :تنظػيـ
المةتوو عمؿ متطط لممةتوو)ه ارنتقا

التظميؿ)ه عمؿ ارتباطات أعمؽ تػرائط المفػاهيـ)ه التتطػيط

تةديػػد األهػػداؼ الفرديػػة)ه التسػػميع تسػػميع المعمومػػات)ه التعػػاوف مسػػاعدة األت ػراف)ه كتابػػة وتػػدويف
الماةظاته أساليب ارسػترتا ه وتػد أوجػةت العديػد مػف الدراسػات السػابقة أف الطػاب الػذيف يفتقػروف
إله استراتيجيات التعمـ تد ر يةققوف تد ارت مبمات مف النواتج األكاديمية المستبدفة.

وتةتاج طالبات المرةمة اللانوية فػا الفتػرة الةاليػة – بصػفة تاصػة -أف يكػف تػادرات عمػه مػا هػو

أكلػػر مػػف تػػذكر الةقػػائؽ والمفػػاهيـه فبػف يةػػتجف إلػػه تعمػػـ الطػػرؽ التػػا يبتكػػرف ببػػا العاتػػات بػػيف مػػا
يتعممنه وبيف ما يعرفنه بالفعؿه وما الذي يةتجف إله تعممه.
وفا هذا السياؽ أ ار وين تايف وهـ ) (Weinstein & Hume,1998إله أف الطاب الذيف
يكتسبوف استراتيجيات التعمـ الفعالة يةسنوف مف نواتجبـ األكاديميةه ويكتسبوف اللقة بالنفسه لذلؾ
تدمت وين تايف نموذج التعمـ ارستراتيجاه وتامت بتطوير ه وةددت فا هذا النموذج أنه لكا يتـ التعمـ
بنجاح يةتاج الطالب أف تكوف ل ديه مبارة تعمـ كيفية استتداـ استراتيجيات التعمـ بصورة ناجةةه
والدافعية رستتدامبا.
ونبع اإلةساس بم كمة الدراسة الةالية مف تاؿ الزيارات الميدانية والمقابات ال تصية نير
المقننة مع بعض طالبات المرةمة اللانوية ةيث رةظ الباةث أف بعض الطالبات يعانيف مف بعض
الم كاته وأف معظـ هذ الم كات تدور ةوؿ تنظيـ وادارة الوتته والدافعية لمتعمـه وارستعداد
لامتةافه وتدويف الماةظاته والتركيز ألنا ال رحه والتركيز عمه النقاط المبمةه وهذ الم كات تد
تؤلر سمبيات عمه تةصيمبف واكتساببف لممعمومات والمعارؼ المرتبطة بالمواد الدراسيةه وهذا أيجات تد
يؤدي إله عدـ اكتساببف استراتيجيات التعمـ الازمة لتةقيؽ التعمـ.

كما رةظ الباةث أف نسبة كبيرة منبف يجدف صعوبة فا التعامؿ مع المعمومات بمستويات معرفية
عاليةه كما أف بعجبف يجدف صعوبة فا اإلجابة ب كؿ صةي عف أسئمة ارمتةانات وتاصة التا
تتجمف مستويات معرفية عاليةه ويرو الباةث أف هذ الم كمة تد تعزو فا جانب كبير منبا إله
استراتيجيات التعمـ التا تستتدمبا الطالباته إذ أف هذ ارستراتيجيات تد تؤدي دو ارت أساسيات فا

تةسيف مستوو تةصيمبف األكاديما.

كما رةظ الباةث أيجات أف بعض الطالبات يترجف مف امتةانات اللانوية العامة ويتركف ورتة

األسئمة فارنةه وبعجبف يةؿ بطريقة ع وائية ويتبع أسموب المةاولة والتطأه وبعجبف يةاولف

ويلابرف وتد ينجةف فا اإلجابة عف بعض أسئمة ارمتةافه ولكف بعض هؤر الملابرات ي كف أيجات
مف صعوبة ارمتةانات.
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ويرو الباةث أف هذ الم كات التا تعانا منبا بعض طالبات المرةمة اللانوية تد تعزو فا جانب
كبير منبا إله الجعؼ والتدنا فا استتداـ استراتيجيات التعمـ الفعالة التا تنقؿ الطالبة مف مرةمة
الةفظ وارستظبار إله مرةمة اإلبداع واربتكار.
وهو ما أ ارت إليه العديد مف الدراسات السابقة ملؿ دراسة كؿ مف عا الديف سموـ ومةمود رائد
)4008ه وهوفياند )(Hoveland,2006ه ويب ) (Yip,2009و وتز وجارهير وتيب (Schutz,
) Gallagher & Tepe, 2011التا أظبرت نتائجبا أف المتعمميف الذيف يعانوف جعفات فا
استتداـ استراتيجيات التعمـ هـ أتؿ ةظات فا النجاح األكاديماه مما يسبـ فا جعؼ المترجات

األكاديميةه وهذا يجعمبـ عرجة لكلير مف الم كات فا المدارس والكميات والجامعاته ويسبب لبـ

الف ؿ فا التةصيؿ األكاديما.
يتج

مما سبؽ أف الةاجة أصبةت ماسة لدو هؤر الطالبات رستتداـ استراتيجيات التعمـ

الفعالة ةيث إف المناهجه وادارة الوتته والمناخ العاـ يفرض عميبف نوعات مف التعمـ ارستراتيجا ةته
يتسنه لبف أف يدعمف تةصيمبف األكاديما بصورة كافية.

ومف لـ تةددت م كمة الدراسة الةالية فا مةاولة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس لمدراسة وهو:
هؿ يمكف التوصؿ إله نموذج سببا بنائا يفسر التأليرات المسارات) المبا رة ونير المبا رةبيف استراتيجيات التعمـ بأبعادها المتتمفةه والتةصيؿ األكاديما لدو عينة مف طالبات الصؼ اللانا
اللانوي العاـ؟
ويتفرع مف هذا السؤاؿ الرئيس عدة أسئمة ها:
-3هؿ يوجد تألير مسار) داؿ إةصائيات لاستراتيجيات الدافعية لمتعمـ عمه التةصيؿ األكػاديما لػدو
الطالبات عينة الدراسة؟

-4هؿ يوجد تألير مسار) داؿ إةصائيات لمتةصيؿ األكاديما عمه ارستراتيجيات الدافعية لمػتعمـ لػدو
الطالبات عينة الدراسة؟

-5هػػؿ يوجػػد تػػألير مسػػار ) داؿ إةصػػائيات لاسػػتراتيجيات المعرفيػػة عمػػه التةصػػيؿ األكػػاديما لػػدو
الطالبات عينة الدراسة ؟

-6هػػؿ يوجػػد تػػألير مسػػار ) داؿ إةصػػائيات لمتةصػػيؿ األكػػاديما عمػػه ارسػػتراتيجيات المعرفيػػة لػػدو
الطالبات عينة الدراسة ؟

 -7هؿ يوجد تألير مسار) داؿ إةصائيات رستراتيجيات إدارة المصادر عمه التةصيؿ األكػاديما لػدو
الطالبات عينة الدراسة؟

-8هؿ يوجد تألير مسػار) داؿ إةصػائيات لمتةصػيؿ األكػاديما عمػه اسػتراتيجيات إدارة المصػادر لػدو
الطالبات عينة الدراسة؟

-9هػػػؿ يوجػػػد تػػػألير مسػػػار) داؿ إةصػػػائيات لمدرجػػػة الكميػػػة عمػػػه مقيػػػاس اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ عمػػػه
التةصيؿ األكاديما لدو الطالبات عينة الدراسة؟
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-:هػػػؿ يوجػػػد تػػػألير مسػػػار) داؿ إةصػػػائيات لمتةصػػػيؿ األكػػػاديما عمػػػه لمدرجػػػة الكميػػػة عمػػػه مقيػػػاس
استراتيجيات التعمـ لدو الطالبات عينة الدراسة؟

أيداف الدزاسة:
هدفت الدراسة الةالية إله التةقؽ مف:
-3وجػػود تػػألير مسػػار) داؿ إةصػػائيات لاسػػتراتيجيات الدافعيػػة لمػػتعمـ عمػػه التةصػػيؿ األكػػاديما لػػدو
الطالبات عينة الدراسة.

-4وجػػود تػػألير مسػػار) داؿ إةصػػائيات لمتةصػػيؿ األكػػاديما عمػػه ارسػػتراتيجيات الدافعيػػة لمػػتعمـ لػػدو
الطالبات عينة الدراسة.

-5وجود تألير مسار ) داؿ إةصائيات لاستراتيجيات المعرفية عمػه التةصػيؿ األكػاديما لػدو الطالبػات
عينة الدراسة.

-6وجود تألير مسار ) داؿ إةصائيات لمتةصيؿ األكاديما عمػه ارسػتراتيجيات المعرفيػة لػدو الطالبػات
عينة الدراسة.

 -7وجػػود تػػألير مسػػار) داؿ إةصػػائيات رسػػتراتيجيات إدارة المصػػادر عمػػه التةصػػيؿ األكػػاديما لػػدو
الطالبات عينة الدراسة.

-8وجػػػود تػػػألير مسػػػار) داؿ إةصػػػائيات لمتةصػػػيؿ األكػػػاديما عمػػػه اسػػػتراتيجيات إدارة المصػػػادر لػػػدو
الطالبات عينة الدراسة.

-9وجػػود تػػألير مسػػار) داؿ إةصػػائيات لمدرجػػة الكميػػة عمػػه مقيػػاس اسػػتراتيجيات الػػتعمـ عمػػه التةصػػيؿ
األكاديما لدو الطالبات عينة الدراسة.

-:وجػػػػود تػػػػألير مسػػػػار) داؿ إةصػػػػائيات لمتةصػػػػيؿ األكػػػػاديما عمػػػػه لمدرجػػػػة الكميػػػػة عمػػػػه مقيػػػػاس
استراتيجيات التعمـ لدو الطالبات عينة الدراسة.

أيمية الدزاسة:
أ  -األيمية الهظسية:
نبعػػت األهميػػة النظريػػة لمدراسػػة الةاليػػة م ػف تػػاؿ أهميػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ التػػا تناولتبػػا
الدراسة الةالية مف ةيث تأليرها عمه التةصيؿ األكاديما لدو طالبات الصؼ اللػانا اللػانوي العػاـ والػارة
تفػػاعمبف ودافعيػػتبف لمػػتعمـه والةاج ػة إلج ػ ار المزيػػد مػػف الدراسػػة والبةػػث والتقصػػا  -وتزويػػد المكتبػػة
العربية بموجوعات تعد الدراسات والبةوث فيبا مةدودة وتكاد تكوف نادرة -ةيث إنبػا تػأتا لػيس إلعػادة
استك ػاؼ هػذ العاتػات الفرديػػة بػيف اسػتراتيجيات الػتعمـ والتةصػػيؿ األكػاديماه وانمػا لتوجػي التػػأليرات
المسػػارات) المبا ػػرة ونيػػر المبا ػػرة بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ بأبعادهػػا المتتمفػػة والتةصػػيؿ األكػػاديما
مجتمعة ومتفاعمة معات بما يةقؽ طبيعة ال تصية ةيث إنبا كؿ متكامؿ تتألر مكوناتبا ببعجػبا الػبعضه
وذلؾ مف تاؿ نموذج بنائا مقترح يك ؼ عف مسار العاتات بيف هذ المت يرات.
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ب  -األيمية التطبيكية:
نبعت األهمية التطبيقية لمدراسة الةالية مف تاؿ ما يما:
-3تقدـ الدراسة الةالية :مقيػاس اسػتراتيجيات الػتعمـه وهػذا المقيػاس تػد يفيػد البػاةليف والقػائميف عمػه
العممية التعميمية والمبتميف بمجاؿ القياس والتقويـ بالمؤسسات البةلية والتعميمية المتتمفة.
-4يأمػػؿ الباةػػث أف تػػزود هػػذ الدراسػػة المدرسػػيف وأوليػػا األمػػور وطالبػػات المرةمػػة اللانويػػة والجبػػات
المعنيػة بػالتتطيط لمتعمػيـ اللػانوي العػػاـ بمعمومػات عػف العاتػة بػػيف مت يػرات الدراسػة بمػا يجعمبػػـ
أكلر وعيات بطبيعة هذ المت يرات ودورها فا تةسيف مستوو التةصيؿ األكاديما لدو الطالبات.

-5تػػد تسػػاعد هػػذ الدراسػػة فػػا تػػوفير المعمومػػات المرتبطػػة باسػػتراتيجيات الػػتعمـ لػػدو طالبػػات المرةمػػة
اللانوية لكا تساعدهف فا رفع مستوو تةصيمبف األكاديما.
-6تد تساعد هذ الدراسة فا التعرؼ عمه الجوانب التا تعزو إليبا الصعوبات التا تػد تواجببػا بعػض
طالبػػات المرةمػػة اللانويػػة بسػػبب جػػعؼ اسػػتتداـ اسػػتراتيجيات تعمػػـ فعالػػةه ممػػا تػػد يسػػاعد فػػا
أنراض اإلر اد والتوجيه الطابا.

مصطلشات الدزاسة:
 اسرتاتيذيات التعلم:عػػػرؼ وين ػػػتايف ومػػػاير ) (Weinstein&Mayer,1985اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ بأنبػػػا السػػػموكيات
وأنماط التفكير التا ين مس فيبا الطالبه وتؤلر بدورها فا عممية الترميز التا تتـ فا الذاكرة.
وعرفبػػا ػػنؾ وزيمرمػػاف ) (Schunk&Zimmerman,2003بأنبػػا ارتتيػػار الفعػػاؿ لممعمومػػات
وتنظيمباه والتدرب الن ط عمه اكتسابباه وان ا روابػط ذات معنػه بػيف المعمومػات الجديػدة والمعمومػات
التا تـ ارةتفاظ ببا فا الذاكرةه ومراتبة عمميات فبـ المعموماته وزيادة المعنه فا المادة المتعممة.
كمػػا عرفتبػػا زهريػػة عبػػد الةػػؽ وصػػباح العجيمػػا  )636 :4037بأنبػػا الطرائػػؽ واألسػػاليب التػػا
يستتدمبا طاب جامعة اإلس ار فا التعمـ الفعاؿ لموجوعات المواد الدراسية داتؿ الجامعة وتارجبا.
وفا جو ما سػبؽ أمكػف تعريػؼ اسػتراتيجيات الػتعمـ فػا الدراسػة الةاليػة إجرائيػات بأنبػا السػموكيات

واألفكار واألفعاؿ التا تستتدمبا الطالبة فا الصؼ اللانا اللانوي العاـ لمةكـ عمه تعممباه وتػؤلر عمػه
عمميػػة الترميػػز والتةميػػؿ والتتػػزيف فػػا الػػذاكرة لػػديبا إلةػػداث تكامػػؿ بػػيف البنػػا المعرفػػا وبػػيف المعرفػػة
والمبػػارات الجديػػدة واسػػتدعائبا عنػػد الةاجػػة فػػا المسػػتقبؿه وت ػػتمؿ عمػػه مجموعػػة مػػف ارسػػتراتيجيات
هػػا :ارسػػػتراتيجيات الدافعيػػة لمػػػتعمـه وارسػػتراتيجيات المعرفيػػػةه واسػػتراتيجيات إدارة المصػػػادره وتقػػػاس
إجرائيات بالدرجة التا تةصؿ عميبا الطالبة عمه مقياس استراتيجيات التعمـ الذي أعد الباةث.

-التةصػػيؿ األكػػاديما :هػػو عبػػارة عػػف مجموعػػة المعمومػػات والمبػػارات والمفػػاهيـ والةقػػائؽ التػػا

اكتسبتبا الطالبة فا الصؼ اللػانا اللػانوي العػاـ تػاؿ الفصػؿ الدراسػا اللػانا لمعػاـ الدراسػا -4038
4039ه ويقػػاس إجرائي ػات بالدرجػػة الكميػػة التػػا تةصػػؿ عميبػػا الطالبػػة فػػا الفصػػؿ الدراسػػا اللػػانا لمعػػاـ

الدراسا .4039-4038
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سدود الدزاسة:
تةددت الدراسة الةالية ب ريات وزمنيات وج رافيات عمه النةو التالا:

ب ريات :اتتصرت الدراسة الةالية عمه طالبات الصؼ اللانا اللانوي العاـ بمدينة سوهاج.

زمنيات :تةددت الدراسة الةالية بالمجاؿ الزمنا والفترة الزمنية الازمة لجمع البيانات ولتطبيؽ األدوات
وتةميؿ النتائج وتفسيرها والوصوؿ إله النتائج المتكاممة ب أف الظاهرة المدروسة.

ج رافيات :اتتصرت الدراسة الةالية عمه مدينة سوهاج.

اإلطاز الهظسي:
اسرتاتيذيات التعلم:
أ -تعسيف اسرتاتيذيات التعلم:
يعػػد مفبػػوـ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ مػػف أكلػػر المفػػاهيـ اتسػػاعات و ػػمورت وفعاليػػة فػػا تةقيػػؽ أهػػداؼ

المتعمـه كما أف مفبوما أساليب واستراتيجيات التعمـ أةيانات يتـ تناولبما عمه نةػو تبػادلاه فبػالرنـ مػف
ارتباطبمػػػا إر أف مػػػا بينبمػػػا مػػػف تبػػػايف وتمػػػايز يبػػػدو فػػػا مجػػػاؿ توظيػػػؼ كػػػؿ منبمػػػا عمػػػه المسػػػتوو

ال تصا.
فقد ميز ريد وروسػيؿ ) (Reid&Rossile,1995بػيف أسػاليب الػتعمـ واسػتراتيجيات الػتعمـه ةيػث
أوجػػػ أف أسػػػاليب الػػػتعمـ هػػػا تصػػػائص تصػػػية داتميػػػة مسػػػتقرة ونيػػػر مدركػػػة ور ػػػعوريةه بينمػػػا
استراتيجيات التعمـ ها إج ار ات وطرؽ يستتدمبا المتعمـ بطريقة عورية لتوظيفبا فا إتقػاف وتةسػيف
الػػتعمـه كمػػا أ ػػا ار إلػػه أنػػه بػػالرنـ مػػف ارتػػتاؼ والتمػػايز بػػيف المفبػػوميف إر أف هنػػاؾ عاتػػة مبا ػػرة
بينبماه فالطالب يستتدـ استراتيجيات التعمـ التا تنسجـ مع أسموبه التعمما.
كمػػػا أوجػػػ مػػػاؾ لػػػوجميف )1999

 (McLoughlin,الفػػػرؽ بػػػيف اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ وبعػػػض

المصطمةات الم ػاببة ملػؿ أسػموب الػتعمـ وتفجػيؿ الػتعمـه ةيػث إف اسػتراتيجية الػتعمـ ت ػير إلػه تبنػا
تطة تستتدـ فا اكتساب المعارؼ والمبارات وارتجاهاته بينما أسموب التعمـ ي ير إله تبنػا صػي ة أو
ػػكؿ مػػألوؼ ومتميػػز ركتسػػاب المعػػارؼه أمػػا تفجػػيؿ الػػتعمـ في ػػير إلػػه تفجػػيؿ أو استةسػػاف طريقػػة
واةدة لمتعمـ دوف نيرها.
كذلؾ أ ار فتةا الزيػات  )4006إلػه أف التػراث السػيكولوجا يعكػس وجػود ػبه إجمػاع عمػه أف
أساليب التعمـ ها تفجيات األفراد لمكيفية التػا مػف تالبػا يتعممػوف بيسػر وفاعميػة مػف ةيػث اسػتقباؿ
المعمومػػات وتجبيزهػػا ومعالجتبػػاه وهػػا ببػػذا المعنػػه تقتػػرب مػػف اسػػتراتيجيات الػػتعمـه نيػػر أف ارتػػتاؼ
الجوهري بينبما يتملؿ فػا أف اسػتراتيجيات الػتعمـ متعممػة أو مكتسػبةه ويمكػف ػعوريات أو عمػه مسػتوو

الػػوعا توظيفبػػا عمػػه نةػػو إرادي مقصػػود فػػا متتمػػؼ المواتػػؼ والم ػػكاته بينمػػا أسػػاليب الػػتعمـ هػػا
تفجيات فطرية متأصمة فا ال تصيةه ذات جػذور وراليػةه تتعمػؽ بتفجػيؿ الطالػب ل سػموب الػذي مػف
تاله يستقبؿ ويعالج المعمومات والمليرات اإلدراكية.
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وتػػد ورد فػػا األدب التربػػوي تعريفػػات كليػػرة رسػػتراتيجيات الػػتعمـ منبػػا تعريػػؼ جػػابر عبػػد الةميػػد
;;; )3بأنبا األنماط السػموكية وعمميػات التفكيػر التػا يسػتتدمبا التاميػذ وتػؤلر فيمػا تػـ تعممػهه بمػا
فا ذلؾ الذاكرة والعمميات الميتامعرفية.
وعرفبػػا السػػػيد دعػػػدور  )4004بأنبػػػا كػػؿ األفعػػػاؿ أو السػػػموكيات أو األدا ات أو األسػػػاليب التػػػا
يتبعبػا المػتعمـ بصػػورة إراديػة وواعيػة مػػف أجػؿ التفاعػؿ اإليجػػابا مػع المعمومػات الجديػػدةه وذلػؾ ب ػػرض
تةقيؽ هدؼ أو أكلر مما يما :اسػتقباؿ المعمومػة وفبمبػا وتتزينبػا وتنظيمبػا وتنسػيقبا بػداتؿ ال ػبكة
المفاهيمية العقميةه إنتاج المعمومة باستدعائبا واسػتتدامبا فػا المواتػؼ المناسػبةه ارسػتفادة منبػا فػا
المواتؼ التعميمية الجديدةه ارستمتاع بعممية التعمـ.
وعرفبػػػػػا أيجػػػػػات وين ػػػػػتايف وبػػػػػالمر و ػػػػػمت ) )Weinstein,Palmer&Shulte,2002بأنبػػػػػا

السػػموكيات واألفكػػار واألفعػػاؿ التػػا يسػػتتدمبا المػػتعمـ لمةكػػـ عمػػه تعممػػهه وتػػؤلر عمػػه عمميػػة الترميػػز
والتةميػػؿ والتتػػزيف فػػا الػػذاكرة إلةػػداث تكامػػؿ بػػيف البنػػا المعرفػػا وبػػيف المعرفػػة والمبػػارات الجديػػدة
واسػػػتدعائبا عنػػػد الةاجػػػة فػػػا المسػػػتقبؿه وت ػػػتمؿ عمػػػه مجموعػػػة مػػػف ارسػػػتراتيجيات هػػػا :معالجػػػة
المعمومػػاته اتتيػػار الفكػػرة الرئيسػػةه اسػػتراتيجية ارتتبػػاره الدافعيػػةه ارتجاهػػاته القمػػؽه التركيػػزه إدارة
الوتته ارتتبار الذاتاه مساعدات الدراسة.
وأوجػةت أيجػات وين ػتايف وبػالمر ) )Weinstein&Palmer, 2002أف ارسػتراتيجيات المعرفيػة

هػػا عبػػارة عػػف تقنيػػات وطػػرؽ يػػتةكـ ببػػا المػػتعمـ ويقػػوـ بتوظيفبػػا فػػا الػػتعمـ والتفكيػػر وةػػؿ الم ػػكات
ومعالجػػة المعمومػػػاته وت ػػمؿ ارسػػػتراتيجيات المعرفيػػة أن ػػػطة مػػا تبػػػؿ الػػتعمـ ملػػػؿ ارنتبػػا واإلصػػػ ا
وارستعداد لتقبؿ المعموماته وأن طة التعمـ ملؿ التكرار والتسميع والتمتيصه وأن طة ما بعد الػتعمـ ملػؿ
الربط وارستيعاب وا تقاؽ المعانا الجديدة.
وعرفبا ةسيف أبو رياش  )4009بأنبا مجموعة اإلج ار ات المةددة التػا يقػوـ ببػا المػتعمـ لجعػؿ
عممية التعمـ أكلر سرعة وسبولة ومتعةه وموجبة ذاتيات ب كؿ أكبره باإلجافة إله تابميتبػا لانتقػاؿ إلػه
مواتؼ جديدة.

وعرفبا أةمد موسه  )7;5 :4037بأنبا الطرائؽ التا تؤدي بالطاب إلػه تعمػـ السػموؾ المفجػؿ
فا اكتساب المعمومات والمبارات وارتجاهات وتعديؿ السموؾ.
وفا جو ما سػبؽ أمكػف تعريػؼ اسػتراتيجيات الػتعمـ فػا الدراسػة الةاليػة إجرائيػات بأنبػا السػموكيات

واألفكار واألفعاؿ التا تستتدمبا الطالبة فا الصؼ اللانا اللانوي العاـ لمةكـ عمه تعممباه وتػؤلر عمػه
عمميػػة الترميػػز والتةميػػؿ والتتػػزيف فػػا الػػذاكرة لػػديبا إلةػػداث تكامػػؿ بػػيف البن ػا المعرفػػا وبػػيف المعرفػػة
والمبػػارات الجديػػدة واسػػتدعائبا عنػػد الةاجػػة فػػا المسػػتقبؿه وت ػػتمؿ عمػػه مجموعػػة مػػف ارسػػتراتيجيات
هػػا :ارسػػػتراتيجيات الدافعيػػة لمػػػتعمـه وارسػػتراتيجيات المعرفيػػػةه واسػػتراتيجيات إدارة المصػػػادره وتقػػػاس
إجرائيات بالدرجة التا تةصؿ عميبا الطالبة عمه مقياس استراتيجيات التعمـ الذي أعد الباةث.
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ب -أبعاد اسرتاتيذيات التعلم:
ورد فػػػػػا األدب التربػػػػػوي تصػػػػػنيفات متعػػػػػددة رسػػػػػتراتيجيات الػػػػػتعمـه فبنػػػػػاؾ نمػػػػػوذج وين ػػػػػتايف
) (Weinstein,1988رسػػتراتيجيات الػػتعمـ صػػنفت فيػػه اسػػتراتيجيات الػػتعمـ إلػػه لمانيػػة فئػػاته بينمػػا
ركػػزت كليػػر مػػف التصػػنيفات عمػػه نمطػػيف رئيسػػيف همػػا  :مةسػػف عبػػد النبػػاه )3;;8ه جػػابر عبػػد
الةميده ;;;.)3

أوالً :االسرتاتيذيات املعسفية :وتشمل ثالخ اسرتاتيذيات يي:
- 0- 0اســرتاتيذيات التهــساز والتشــميع ملًــام الــتعلم األساســية :ويطمػػؽ عميبػػا اسػػتراتيجيات السػػرد
والتسػػػميعه وتتػػػراوح بػػػيف تكػػػرار المعمومػػػات المػػػراد تعممبػػػا بصػػػوت مرتفػػػع أو مػػػنتفض كمػػػا وردت فػػػا
مصادرهاه وهذا عند تعمـ المعمومات البسيطة التا ر تةتاج إله معالجة ذاتية مف المتعمـ.

- 9- 0اسرتاتيذيات التهساز والتشميع ملًام التعلم املسنبة:
ويتطمػػػب ذلػػػؾ اسػػػتراتيجيات إعػػػادة سػػػرد وتسػػػميع مركػػػب ومعقػػػد تتعػػػدو مجػػػرد تكػػػرار المعمومػػػاته
ويستتدمبا المتعمـ عند المعالجػة الذاتيػة وارةتفػاظ بمعمومػات مركبػة أكلػر تعقيػدات ومػف لػـ انتقالبػا إلػه
الذاكرة طويمة المدو رنتقاؿ ألرها إله مواتؼ أتروه ومف هذ ارستراتيجيات وجع تطػوط تةػت األفكػار
األساسيةه ةيث يساعد هذا األسموب فا ربط المعمومات الجديدة مع المعرفة السابقةه وكتابػة ماةظػات
فػػػا البػػػامشه وهػػػا اسػػػتراتيجية مكممػػػة لاسػػػتراتيجية السػػػابقة فػػػا مسػػػاعدة المتعممػػػيف عمػػػه ارنتبػػػا
لممعمومػػات الجديػػدةه وتعيػػنبـ فػػا ت ػػفير المعمومػػات بطريقػػة أكلػػر كفػػا ة مػػف السػػرد والتسػػميع عمػػه
المستوو البسيط ه اـ الةسينا ه .)4008

- 0- 9اسرتاتيذيات التوضيح والتفصيل ملًام التعلم األساسية:
وتملػػؿ الفئػػة اللانيػػة مػػف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المعرفيػػةه وهػػا تركػػز عمػػه إجػػافة تفاصػػيؿ كػػالرموز
والعامات وبعض الكممات المفسرة إله المعمومات الجديدة بةيث تصب أكلر وأوج ممػا هػا عميػه فػا
مصادرها.

- 9- 9اسرتاتيذيات التوضيح والتفصيل ملًام التعلم املسنبة:
وها تعنه بتكويف روابط وتػداعيات بػيف المعمومػات الجديػدة والمعرفػة السػابقة كتمفيػة معرفيػة لػدو
المتعمـه ومف لـ المساعدة فا عممية الت فير ونقؿ المعرفة مف الذاكرة تصيرة المدو إلػه الػذاكرة طويمػة
المػدوه ومػف هػذ ارسػتراتيجيات :كتابػة المػذكراته والممػالاته وطريقػة  PQ4Rالتػا تعنػا متتصػرات
لمصػػطمةات تػػدؿ عمػػه اسػػتراتيجيات يسػػتتدمبا المػػتعمـ مػػف تػػاؿ التط ػوات اآلتيػػة(Preview) P :
وتعنا القػ ار ة التمبيديػة لمموجػوع ومعرفػة معالمػه األساسػية مػف العنػاويف واألفكػار ومػف لػـ التنبػؤ بمػا
سيتناولهه والةرؼ  (Question) Qيمػا النظػرة التمبيديػة األولػهه التسػاؤؿ الػذاتا :وهػو بملابػة الم ػة
الداتمية لمػذات التػا تعمػؿ عمػه تنظػيـ وترتيػب المعرفػة التػا يعػد فبػـ الموجػوع إجابػة عنبػاه والعنصػر
 4Rيتػػألؼ مػػف أربػػع كممػػات تبػػدأ كػػؿ منبػػا بةػػرؼ  Rوهػػا اتػ أر  readوتصػػور بصػػريات  reflectوسػػمع

 reciteوراجع  reviewوتعنا أف يفكر الفرد ويتصور وهػو يقػ أر أي يكػوف صػو ارت بصػرية مػف المعرفػةه
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ويةػػاوؿ ربطبػػا بالمعرفػػة السػػابقة لديػػهه لػػـ بعػػد الق ػ ار ة مةاولػػة التسػػميع بصػػوت عػػاؿه واإلجابػػة عػػف
األسئمة دوف النظر إله الكتابه والتأكد مف ارسترجاع لما تـ تعممه بكفا ة عالية). (Bisland,2004

- 0- 3اسرتاتيذيات تهظيم وتستيب مًام التعلم األساسية:
وتملػػؿ الفئػػة اللاللػػة مػػف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المعرفيػػةه وتسػػتبدؼ مسػػاعدة المتعممػػيف عمػػه زيػػادة
معنػػػه المعمومػػػات الجديػػػدةه وتتكػػػوف هػػػذ ارسػػػتراتيجيات مػػػف إعػػػادة تجميػػػع األفكػػػار أو المصػػػطمةات
وتصنيفبا فا مجموعات فرعية أص ره وتتكوف مف تةديد وتمييز األفكار المفتاةية أو الةقػائؽ مػف بػيف
معمومات أكلر فوتية عبد الفتاحه .)4006

- 9- 3اسرتاتيذيات تهظيم وتستيب مًام التعلم املسنبة:
ومف أهـ هذ ارستراتيجيات :تمتيص متطط لمموجوعه وعمؿ الترائطه ومعينات الذاكرة.

ثانياً :االسرتاتيذيات فوم املعسفية :وتشمل ما يلي:
اسرتاتيذيات املساقبة والتشهم يف الفًم واالستيعاب ،التكويم الراتي ،التخطيط:ةيػػػػث صػػػػنفبا بنتػػػػرتش وسػػػػميث وجارسػػػػيا ومكيت ػػػػا

Garcia

Smith,

(Pintrich,

) &Mckeachie, 1991باستتداـ التةميػؿ العػامما التوكيػدي رسػتبياف ارسػتراتيجيات المةفػزة لمػتعمـ
إله مكونيف أساسييف هما:
أ-ارسػػتراتيجيات المعرفيػػة ومػػا و ار المعرفيػػة التك ػرار -اإلتقػػاف-التنظػػيـ -التفكيػػر الناتػػد-التنظػػيـ
الذاتا ما و ار المعرفا).
ب-اسػػتراتيجيات إدارة الم ػوارد إدارة بيئػػة وتػػت الدراسػػة -تنظػػيـ الجبػػد-تعمػػـ الرفػػاؽ -البةػػث عػػف
المساعدة).
وأوجػػػ روبػػػف وتومسػػػوف ) (Rubin&Thomson,1994وجػػػود لالػػػة أنػػػواع مػػػف اسػػػتراتيجيات
التعمـ ها :ارستراتيجيات المعرفية -التعمميةه وارستراتيجيات التواصميةه وارستراتيجيات ارجتماعية.
كما أظبرت نتائج التةميؿ العامما رستراتيجيات التعمـ الػذي أجػ ار بميكػؿ ) (Blickle,1996وجػود
عامميف هما :انجباط التعمـ واإلتقاف.
أيجػػػػػات صػػػػػنفبا كػػػػػؿ مػػػػػف جارسػػػػػيا وبنتػػػػػرتش ) (Garcia&Pintrich,1996وانتوسػػػػػتؿ ومكػػػػػيف

)McCune,2004

&

 (Entwistleإلػػػػه نػػػػوعيف رئيسػػػػيف همػػػػا :اسػػػػتراتيجيات تعمػػػػـ سػػػػطةية

واستراتيجيات تعمـ عميقة.
وت ػير اسػتراتيجيات الػػتعمـ السػطةية إلػػه أسػاليب التػدريب المتكػػررة التػا تتجػػمف ةفػظ المعمومػػات
الجديدة مف دوف مةاولة ربطبا بالمعمومات القديمة الموجودة فا الذاكرة مف تبؿ.
أمػػا اسػػتراتيجيات الػػتعمـ العميقػػة فبػػا تتجػػمف تنظػػيـ المعمومػػات المػراد تعممبػػاه ومةاولػػة اإلجػػافة
إليبػػاه واسػػتتداـ التفكيػػر الناتػػد معبػػا مػػف تػػاؿ التسػػاؤؿ واتتبػػار صػػةة المعمومػػات الجديػػدةه ودمػػج
المعمومات الجديدة فا المعمومات الموجودة فا الذاكرة مف تبؿ.
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بينما صنفبا سػادلر -سػميث وتسػانج ) (Sadler- Smith & Tsang,1998إلػه لالػة أنػواعه
ها:
-3اسػػتراتيجية الػػتعمـ العميقػػة :ةيػػث يقػػوـ الطػػاب الػػذيف يتبعػػوف هػػذ ارسػػتراتيجية بالتوصػػؿ إلػػه
المعنهه ور يقبموف األفكار إر بعد تقويمبا ونقدهاه ويقوموف بػربط المعمومػات بسػياؽ واسػعه ويةػاولوف
البةث عف مبررات ل فكار.
-4استراتيجية التعمـ السطةية :ويقوـ الطاب الػذيف يتبعػوف هػذ ارسػتراتيجية بتقبػؿ األفكػار دوف
فبمباه وينتاببـ ال عور بالقمؽ نتيجة لطريقة تنظيـ المادة وةجمباه ويقوموف بالتركيز عمػه الةقػائؽ
فقط.
-5اسػػتراتيجية الػػتعمـ ارسػػتراتيجية :ةيػػث يتسػػـ الطػػاب الػػذيف يتبعػػوف هػػذ ارسػػتراتيجية بوجػػوح
أهػػدافبـ الدراسػػيةه وبػػدتتبـ وتنظػػيمبـه وأنبػػـ يعممػػوف بجػػد واجتبػػاده ويقومػػوف بتبيئػػة بيئػػة ووتػػت
الدراسة المناسبيف.
بينمػػا صػػنفبا وين ػػتايف وبػػالمر ) (Weinstein & Palmer,2002إلػػه لػػاث مجػػارت هػػا:
المبػػارةه والرنبػػةه والتنظػػيـ الػػذاتاه وي ػػتمؿ مجػػاؿ المبػػارة عمػػه فئػػات فرعيػػة هػػا :معالجػػة المعمومػػاته
واتتيار األفكار الرئيسةه واستراتيجيات ارمتةاف .وي تمؿ مجاؿ الرنبػة عمػه :القمػؽ وارتجػا والدافعيػة.
أما مجاؿ التنظيـ الذاتا في تمؿ عمه :التركيزه واتتبارات الذاته والوسائؿ التعميميةه وادارة الوتت.
ويػػػرو عػػػدناف العتػػػوـ و ػػػفيؽ عاونػػػة وعبػػػد الناصػػػر الجػػػراح ومعاويػػػة أبػػػو نػػػزاؿ  )4007أف
اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ المعرفػػػا تتجػػػمف عمميػػػات التفكيػػػر فػػػوؽ المعرفػػػا التػػػا يسػػػتتدمبا المػػػتعمـ ألنػػػا
ن اطاته المعرفيةه والتا يطمؽ عميبا البعض التفكير عػالا الرتبػة الػذي يتجػمف مراتبػة ن ػطة لعمميػات
المعرفػػةه وتتملػػؿ فػػا التتطػػيط لممبمػػةه مراتبػػة ارسػػتيعابه تقػػويـ التقػػدـع لػػذلؾ تعػػد بملابػػة ارسػػتتداـ
الواعا رستراتيجيات التعمـ.
وهػػػذا مػػػا أوجػػػةه أيجػػػات سػػػتيفانو وساليسػػػبيري ) (Stefanou & Salisbury, 2002أف

استراتيجيات التعمـ تتسع لت مؿ ارستراتيجيات المعرفية :ملػؿ التسػميعه والتنظػيـه والتفكيػر الناتػده كمػا
ت مؿ استراتيجيات إدارة الوتت باعتبارها استراتيجيات فوؽ معرفية.
وتػػد أوج ػ صػػاح الػػديف عػػاـ  )4006إطػػا ارت مرجعي ػات لمعمميػػات المعرفيػػة الموسػػعة التػػا ينب ػػا

تقويمبا وي مؿ أربعة أبعاد لممعرفة ها  :تنظيـ المعرفػة وبنيتبػاه ونوعيػة النمػاذج العقميػةه ارسػتقالية
الذاتيةه المبارات فوؽ المعرفية وت ػمؿ كفايػات معرفيػة ملػؿ :ةػؿ الم ػكاته والتفكيػر الناتػده وصػيانة
تسػػاؤرته والبةػػث عػػف معمومػػات موائمػػةه والتوصػػػؿ إلػػه أةكػػاـ اسػػتنادات إلػػه المعمومػػاته وارسػػػتتداـ
الوظيفا الفاعؿ لممعمومػاته وكفايػات فػوؽ معرفيػة ملػؿ ارنعكاسػات الذاتيػةه والجػبط هوالتقػويـ الػذاتاه

وكفايػػات اجتماعيػػة ملػػؿ :إدارة المنات ػػات والة ػواره وكفايػػات وجدانيػػة ملػػؿ :الملػػابرةه والدافعيػػة الذاتيػػةه
المرونةه والتةمؿه فعالية الذاته وتةمؿ المسؤولية.
ثالجاً  :اسرتاتيذيات وددانيـة  :وت ػمؿ – مبػارات تنظػيـ وادارة الوتػته وتركػز عمػه ارسػتراتيجيات التػا
يتبعبا المػتعمـ فػا التعامػؿ مػع الوتػت وكيفيػة تنظيمػه وادارتػه واسػتتداـ القػوائـ والجدولػة لتةقيػؽ ذلػؾه
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ةيػػث أ ػػارت كليػػر مػػف الدراسػػات إلػػه افتقػػار عػػدد نيػػر تميػػؿ مػػف الطػػاب لمبػػارات التعامػػؿ بفعاليػػة مػػع
الوتته ور يستطيع إدارة ذاته فا الوتت المتاح ةيث تتجمف مبارات تنظيـ وادارة الوتت :
-3اإلةساس بالبدفية ال رجية) وتعنا إدراؾ الفرد ألهمية ما يقوـ به مف مباـه وتنمية
ال تصية وفاعميتبا مف تاؿ ما يقوـ بهه والطرؽ التا يستلمر ببا وتتهه وي عر مف تالبا بالقيمة
والفعاليةه فبو ناد ارت ما ي عر بالممؿ نةو ما يقوـ به مف أن طةه وبصفة عامة فبو يرو بوجوح
ال رض والمعنه مف تاؿ ما يقوـ به مف أعماؿ يةقؽ مف تالبا ذاته.

-4آليات إدارة الوتت :ها عبارة عف جممة مف المبارات الفرعية التا يجمعبا تاسـ م ترؾ ب كؿ
متتابعه منبا تةديد األهداؼه وترتيب المباـ واألولوياته والتتطيط بنوعيه المبا ر تصير المدو)ه
ونير المبا ر طويؿ المدو) والجدولةه وعمؿ القوائـه وتةديد الزمف الازـه والمراجعة المنتظمة
ل هداؼ واألن طة.
-5التةكـ المدرؾ الواعا) فا الوتت :ويعنا مقدرة الطالب عمه جبط الوتته والسيطرة عميهه
و عور بالتةكـ فيه وفقات لرؤيتهه كما أنه ر يميؿ إله ارست راؽ فا التفاصيؿ نير المبمة أو نير

البسيطةه فبو يقجا وتتات مناسبات إلنجاز المباـ البسيطة.

-6الرتابة والروتيف  :ياةظ أف بعض األفراد يتسموف بالنمطية فا أعمالبـه ويميموف إله عمؿ

التطط فا ةياتبـ ال تصيةه وي موف أوتاتبـ لكا يةققوف أهدافبـ مف تاؿ اتباعبـ الروتيف
اليوما ب كؿ نمطاه ولديبـ عمه سبيؿ الملاؿ المقدرة عمه تقييـ عدد الساعات المفيدة التا

موها

فا األسبوع ملات.

 -7التوجه نةو الةاجر :وهـ األفراد األكلر توجبات نةو الةاجر فقطه ولديبـ القميؿ مف التطمع

إله المستقبؿه ور يميموف إله إعداد التطط واألهداؼ المستقبميةه كما أنبـ ر يسترجعوف الزمف
الماجاه بؿ يركزوف عمه الزماف والمكاف الةالييف بمنطؽ هنا واآلف.
يتج مما سبؽ تعدد تصنيفات استراتيجيات التعمـه وفا جو هذا التعدد استتمص الباةث لاث
استراتيجيات لمتعمـ بما يتناسب مع طبيعة الدراسة الةالية وأهدافبا وتصائص العينةه وهذ
ارستراتيجيات ها:
-3ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ.
-4ارستراتيجيات المعرفية.
-5استراتيجية إدارة المصادر.
وفيما يما رح موجز لبذ ارستراتيجيات:
ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ:
يقصد ببا تياس تدرة الطالب عمه التوجه الداتما والتارجا نةو تةقيؽ البدؼه وتدرته عمه
تقدير تيمة المبمة المعطاة لهه وتدرته عمه جبط معتقداته العمميةه واظبار فاعمية الذات فا عممية
الدراسة وفا أدا المباـ المعطاة لهه والةصوؿ عمه درجات أتؿ فا تمؽ ارتتباره وها بالتالا تتكوف
مف لالة أتساـ وستة مكونات ها:
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القسـ األوؿ :ويسمه بمكونات القيمةه ويتكوف هذا القسـ مف لالة أتساـ فرعية ها:
 -3توجه البدؼ الداتما :وهو عبارة عف معرفة الطاب ل سباب والمبررات ملؿ :ةب التةديه
وةب ارستطاعه واإلتقافه واألهداؼ العامة التا تجعمبـ يقوموف بالم اركة فا أدا المبمة المسندة
إليبـ.
-4توجه البدؼ التارجا :وهو عبارة عف معرفة الطاب ل سباب والمبررات ملؿ :المكافآته
واألدا ه والتقويـ مف اآلتريفه والمنافسة التا تدفع الطاب لمم اركة فا أدا المبمة والوصوؿ إله
نبايتبا.
وي ير توجه البدؼ إله األسباب التا تدعو الطاب إله الدتوؿ والعمؿ فا المبمةه ويوجد نوعاف
مف توجه البدؼع النوع األوؿ :يسمه بالتوجه ألدا البدؼ ويعرؼ بأنه تدرة الطالب عمه إظبار
مستويات عالية مف الكفا ة القياسيةه ومةاولة السعا لتعرؼ اإلنجازاته وتفادي البةث فا المواتؼ
ال امجةه وتجنب األدا الجعيؼ.
النوع اللانا :التوجه إلتقاف البدؼ ويقصد به إتقاف وفبـ الطالب لمباـ التعمـه والقياـ بعمميات
التنميةه والتةسيف الذاتا لقدراتهه ةيث يظبر الطاب الملابرة والجبد فا العمؿ األكاديماه وتستتدـ
استراتيجيات تعمـ متنوعة ت جعبـ عمه استتداـ عمميات التجبيز المتعمقة لممعمومات
)(DeBacker & Crowson, 2006: 535
-5تيمة المبمة :ويقصد ببا تياـ الطاب بعممية التقويـ الذاتا لممبمة المسندة إليبـه والةكـ
عميبا بأنبا مفيدة أو ممتعة أو مبمة بالنسبة لبـه ويقصد ببا أيجات إدراؾ الطاب ألهمية ومنفعة
وفائدة مواد الدراسة بالنسبة لبـ.

القسـ اللانا مف ارستراتيجيات الدافعة لمتعمـ:
ويسمه بالمكونات التوتعيةه وهو يتكوف مف :
 -6جبط معتقدات التعمـ :ويقصد ببا معرفة الطاب بالمعتقدات التا تؤلر تألي ارت إيجابيات فا نتائج

تعممبـه وفا فعاليتبـ فا الدراسةه وفا تدرتبـ عمه جبط أدائبـ األكاديماه واةداث الت ييرات
التعميمية التا يرنبونبا.
-7الفاعمية الذ اتية لمتعمـ واألدا  :ويقصد ببا تياـ الطاب بعممية التقدير الذاتا لقدراتبـ عمه
إتقاف مباـ الدراسة المسندة إليبـه وها أيجات تدرة الطاب عمه إصدار أةكاـ عف تدراتبـ فا إنجاز
وتةقيؽ المبمةه ولقتبـ فا تدراتبـ ومباراتبـ فا أدا مباـ الدراسة المسندة إليبـ.

وها ت ير إله معتقدات الطالب عف تدراته عمه التعمـ أو أدا المبمة بكفا ةه ةيث أظبرت
النتائج وجود عاتة ارتباطية موجبة بيف فاعمية الذات والمداتؿ العميقة فا التعمـ والملابرة والجبده
وفا جو ذلؾ اتترح باندو ار ) (Bandura, 1995أف دافعية الطاب تتجمف فاعمية الذات لبـه وأف
هذ الكفا ة أو الفعالية ترتبط ارتباطات موجبات باستتداـ استراتيجيات التعمـ التا تؤلر فا التةصيؿ
األكاديما لمطابه وهو ما أيدته نتائج الدراسات السابقة ملؿ دراسة والكر وجريف ومانسيؿ (Walker,
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) Greene & Mansell,2006: 1-12التا أظبرت نتائجبا وجود عاتة ارتباطية موجبة بيف
فاعمية الذات ومداتؿ الدراسة القائمة عمه المعنه.
كما أظبرت نتائج دراسة سنقر ) (Sungur,2007: 315وجود عاتة ارتباطية موجبة بيف
فاعمية الذات والتوجه نةو إتقاف البدؼه وأوجةت الدراسة أف فاعمية الذات والتوجه إلتقاف البدؼ
يمكف أف يستتدما فا عممية التنبؤ بارستراتيجية التا سوؼ يستتدمبا الطاب فا التعمـ (Greene,
Miller, Crowson, Duke & Akey,2004: 462).

الكشم الجالح مو االسرتاتيذيات الدافعة للتعلم:
ويسمه بالمكونات الوجدانية وهو يتكوف مف:

- 6قلل االختباز:
ويقصد به تياس تألير تمؽ ارتتبار فا األدا األكاديما لمطابه وهو يرتبط بالتوؼ الذي يولد
لدو الطاب تفكي ارت سمبيات يؤلر فا أدائبـه ويؤلر فا الجوانب الوجدانية والنفسية لبـه والتا تنعكس

بدورها فتؤلر تألي ارت سمبيات فا مبارات أتذ الطاب لاتتبار (Kember, Biggs & Leung, 2004:

).261

- 9االسرتاتيذيات املعسفية:
عرفبا فتةا الزيات  )4006بأنبا السموكيات وأنماط التفكير وأساليبه القصدية التا يستتدمبا
الطالب وتؤلر عمه اتتياراته ومعالجاته وةموله لمموتؼ الم كؿ أو تفاعمه مع البيئة أو المواتؼه
وتتمايز ارستراتيجيات المعرفية ف ا العديد مف األنماطه ومنبا استراتيجيات :التفاصيؿه استتداـ
التصورات العقمية أو البصريةه تراكيب الةروؼ األوله لمكممات أو المفاهيـ ه التنظيـ ه استلارة الفبـ.
وت مؿ ارستراتيجيات المعرفية ما يما:

- 0اسرتاتيذية التهساز:
أوج

بينترتش وديجروت ) (Pintrich&DeGroot,1990أف استراتيجية التكرار تعد مف

ارستراتيجيات التا يستتدمبا الطاب بكلرةه وتتجمف سرد العبارات وتسميتباه لكا يتـ تعممبا أو
إعادة ت ار ة الكممات بصوت مرتفع عند ت ار ة النصه وها تساعد الطاب عمه استرجاع المعمومات
المةددة عندما يطمب منبـ ذلؾ.
وأوج وار ودونينؽ ) (Warr&Downing,2002أف استراتيجية التكرار ها طريقة مف طرؽ
إعادة اإلنساف لنفسه المادة المتعممة ور تتجمف انعكاس عمه معنه المادة أو ت ييرها أو إدراؾ
عاتتبا مع مواد أترو وها جرورية لمتكرار الذهنا وأةيانات لنسخ المعمومات وتكوف عادة فا نفس

الصورة المكتوبة بباه وتملؿ استراتيجية التدريب والتمريف التكرار) طريقة سطةية لمتعمـ بدرت مف

طريقة توجه ذات معنه .وينظر إله هذ ارستراتيجية بأنبا تؤكد وتلبت األدا ألجؿ الةصوؿ عمه

النجاح بدرت مف اإلتقاف الفكري لممادة ملؿ استراتيجيتا التنظيـ والتفصيؿ اإلتقاف).
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وتتجمف ا ستراتيجية التكرار تسميع وسرد المفردات لتعممباه ويكوف استتدمبا أفجؿ فا المباـ
البسيطة وتجبيز المعمومات لكنبا ر تساعد الطاب عمه عمؿ روابط وعاتات بنية داتمية بيف
المعمومات أو مع المعارؼ السابقةه ويكوف ترديد المعمومات لفظيات أو بصرياته ويوجد تسميع لفظا
يناسب المعمومات الم ويةه وتسميع ذاتا يزود المتعمـ بت ذية راجعة مبا رة عف األدا

&(Scruggs

).Mastropieri,2001
ولكا يةدث التعمـ يجب أف يربط المتعمموف المعمومات الجديدة بالمعمومات السابقة ويستتدموا فا
عممية الت فير :استراتيجيات إعادة السرد والتسميعه وها نوعاف:
أ-الةفظ أو التسميع الصـ :إف استراتيجية إعادة السرد والتسميع األساسية ها تكرار المعمومات
المراد تذكرها مما يساعد عمه ارةتفاظ بالمعمومات البسيطة فا الذاكرة تصيرة المدو وتذكرها لفترة
تصيرة.
ب-التسميع المعقد أو المركب :وهو يتطمب ارةتفاظ بمواد أكلر تعقيدات إعادة سرد وتسميع مركب

ومعقد يتعدو مجرد تكرار المعمومات بوجع تطوط تةت األفكار الرئيسةه وكتابة ماةظات فا
البامشه وهما استراتيجيتاف مركبتاف إلعادة السرد تساعد التاميذ عمه تذكر مواد تعميمية أكلر تعقيدات.
*-وجع تطوط تةت األفكار الرئيسة:

يساعد وجع التطوط تةت األفكار المفتاةية أو التعبيرات فا المقرر الدراسا لمتاميذ عمه تعمـ
أكبر تدر منهع ألنه يةدد موجع األفكار الرئيسة مما يجعؿ المراجعة والتذكر أكلر كفا ةه وألف اتتيار
ما يوجع تةته تط يساعد فا ربط المعمومات الجديدة بالمعرفة السابقة.
*-كتابة ماةظات فا البامش:
إف وجع مذكرات فا البامش أو تعميؽ عمه الةوا ا يكمؿ وجع التطوط وهو ملاؿ آتر
رستراتيجية إعادة السرد والتسميع المركبة التا تساعد التاميذ عمه ارنتبا لمعمومات جديدة وتعينبـ
فا ت فير المعموماته لكنبا ر تساعد التاميذ فا عمؿ معمومات جديدة أكلر معنه مما يتطمب
استراتيجيات تعمـ أكلر تعقيدات جابر عبد الةميده ;;;.)540 -53; :3
-4استراتيجية اإلتقاف التفصيؿ والتوجي ):

عرؼ جابر عبد الةميد ;;; )544 :3التفصيؿ والتوجي
معمومات جديدة لتصب

بأنه عممية إجافة تفصيؿ إله

أكلر معنه مما يجعؿ الت فير أسبؿ وأكلر تةديداته وتساعد استراتيجيات

التفصيؿ فا نقؿ المعمومات الجديدة مف الذاكرة تصيرة المدو إله الذاكرة طويمة المدو بتكويف روابط
بيف المعمومات الجديدة والسابقة.
كما عرفبا وار ودونينؽ ) (Warr&Downing,2002بأنبا عبارة عف طريقة لفةص المجموف
ووجع عاتات ذهنية بيف المادة التا يجب تعممبا وبيف المعرفة الةاليةه والسعا لزيادة المعرفة
بت يير الطريقة التا ينظر ببا لممادة فا سياؽ معمومات أترو وتساعد هذ ارستراتيجية عمه بنا
عاتات وروابط بيف المعارؼ المتعممةه وتكامؿ وربط المعارؼ الجديدة بالمعارؼ السابقة.
وت مؿ استراتيجيات التفصيؿ والتوجي ما يما:
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*أتذ المذكرات:
يساعد أتذ المذكرات وكتابتبا الطاب فا عممية التعمـ وذلؾ بتتزيف المعمومات ومراجعتبا رةقات

ب عادة السرد والتسميع بتنظيـ المعمومات وتجبيزها وربطبا بمعرفة موجودة بفاعمية أكبر.

*استتداـ الممالات :وها طريقة أترو لتوفير التفصيؿ والتوجي ه وتعتبر الممالات مقارنات يتـ
القياـ ببا إلظبار أوجه الت ابه فا األ يا أو األفكار وها متتمفة فا نير هذ النواةاه كما تربط
األفكار الجديدة بأفكار مألوفة لنا مف تبؿ.
*استتداـ طريقة  PQ4Rالتا تعنا متتصرات لمصطمةات تدؿ عمه استراتيجيات يستتدمبا
المتعمـ مف تاؿ التطوات اآلتية (Preview) P :وتعنا الق ار ة التمبيدية لمموجوع ومعرفة معالمه
األساسية مف العناويف واألفكار ومف لـ التنبؤ بما سيتناولهه والةرؼ  (Question) Qيما النظرة
التمبيدية األولهه التساؤؿ الذاتا :وهو بملابة الم ة الداتمية لمذات التا تعمؿ عمه تنظيـ وترتيب
المعرفة التا يعد فبـ الموجوع إجابة عنباه والعنصر  4Rيتألؼ مف أربع كممات تبدأ كؿ منبا بةرؼ
 Rوها ات أر  readوتصور بصريات  reflectوسمع  reciteوراجع  reviewوتعنا أف يفكر الفرد
ويتصور وهو يق أر أي يكوف صو ارت بصرية مف المعرفةه ويةاوؿ ربطبا بالمعرفة السابقة لديهه لـ بعد

الق ار ة مةاولة التسميع بصوت عاؿه واإلجابة عف األسئمة دوف النظر إله الكتابه والتأكد مف

ارسترجاع لما تـ تعممه بكفا ة عالية جابر عبد الةميده ;;;.)546 -544 :3

- 3اسرتاتيذيات التهظيم:
أوج

جابر عبد الةميد ;;; )547 :3أف استراتيجية تنظيـ المعمومات ها مف أهـ

استراتيجيات التعمـ تألي ارت فا فاعمية التعمـ ه فالمعمومات المنظمة ب كؿ جيد يكوف تعممبا واسترجاعبا
فيما بعد أسبؿ مف المعمومات نير المنظمة.

وعرؼ وار ودونينؽ ) (Warr&Downing,2002استراتيجيات التنظيـ بأنبا طريقة لتةديد
األفكار األساسيةه وتكويف هياكؿ ذهنية لتجميع وربط العناصر التا يجب تعممباه وتفرض أةيانات هذ

ارستراتيجية بعض البيكمة عمه المادة مما يتطمب تجبيز ممتص عف األفكار التا تـ اتتيارها

وهيكمتبا
وت ساعد استراتيجيات التنظيـ المتعمـ عمه اتتيار المعمومات المناسبة وعمؿ روابط بنائية بيف
المعمومات المتعممةه وتتملؿ فا تجميع واتتصار وانتقا الفكرة األساسية لمموجوعه وتةتاج إله
اندماج المتعمـ فا المبمةه وتؤدي أدا ت أفجؿ لدو المتعمـ.
ومف استراتيجيات التنظيـ ال ائعة ما يما:
*تمتيص متطط الموجوع أو متتصر :
يصؿ التاميذ فا هذ ارستراتيجية أفكا ارت أو موجوعات معينة بفكرة رئيسة.
*إعداد الترائط:

ويقصد ببا إعداد ترائط مفاهيميةه وهو بديؿ لتمتيص متطط الموجوع واتتصار عناصر ه ويكوف
أكلر فاعمية فا معالجة مواد التعميـ المعقدةه ويتـ إعداد التريطة ب عادة تمليؿ أو تصوير بصري أو
- 533 -

نمذجة العالقات السببية بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي

.............................................................

رسـ توجيةا لكيفية ترابط األفكار المبمة فا موجوع معيف الواةدة باألتروه وتساعد طبيعة هذ
الترائط التاميذ عمه فبـ العاتات بيف األفكار المتتمفة فيتعمموف المواد الجديدة بفاعمية أكلر عف
تمتيص متطط الموجوع واتتصار عناصر جابر عبد الةميده ;;;.)548 -547 :3
ويطمؽ عمه هذ ارستراتيجية أةيانات استراتيجية ترابط المعاناه وها تقوـ عمه أف العاتات بيف

المفاهيـ تعتمد عمه ترابطات المعانا فيما بينبا.
ج-معينات الذاكرة:

ها استراتيجية تنظيمية تعيف الذاكرة عمه تكويف ترابطات وتداعيات ر توجد عمه نةو طبيعاه
ويساعد معيف الذاكرة عمه تنظيـ المعمومات التا تبمغ الذاكرة العاممة فا أنماط مألوفة لتائـ نمط
التطط التصورية الموجودة فا الذاكرة طويمة المدوه ويعد التعرؼ عمه النمط جز مبـ مف ربط
المعمومات الجديدة بالذاكرة طويمة المدوه ومف أملمتبا:
*التجزيؿ :ألف ذاكرة الفرد العاممة ذات سعة مةدودة ف ف تقسيـ المعمومات فا جزؿ يسبؿ ةفظبا
وتذكرها مما يبدد صعوبتبا جابر عبد الةميده ;;;)54: -549 :3ه سميماف مةمد سميمافه
)4008
*الكممات األوائمية :ها الكممات المركبة مف أوائؿ ةروؼ كممات أترو ه وها تتكوف مف الةروؼ
ارستبالية أو البادئة ألسما يراد تذكرها تنظـ فا كممة واةدة لتذكرنا ببذ المعمومات أو كممات
مألوفة تساعدنا عمه تذكر كممات أترو مما يساعد الذاكرة عمه عمؿ روابط بيف المعمومات الجديدة
والمعمومات المألوفة.
 -6استراتيجية التفكير الناتد التفكير التقاربا الناتد):
أوجةت صفا األعسر  )3;;:أف استراتيجية التفكير الناتد التفكير التقاربا الناتد) ها إةدو
أساليب الةؿ اإلبداعا لمم كاته وتعمؿ هذ ارستراتيجية عمه تةقيؽ التوازف والتكامؿ بيف
استراتيجيتا التفكير التباعدي والتفكير التقاربا الناتد فا يط ه أةدهما عمه اآلتره فبعض المواتؼ
تتطمب التفكير التباعدي الذي يعنا توليد عاتات ذات معانا جديدة ومفيدة ندرؾ مف تالبا الفجوات
والتةديات والمصاعب ونفكر فا اةتمارت متنوعة نير عادية اةتمارت ابتكارية).
وت ير هذ ارستراتيجية إله الدرجة التا يستطيع فيبا الطالب تطبيؽ المعارؼ السابقة فا
المواتؼ الجديدة لةؿ الم كات.

ثانياً  :اسرتاتيذيات إدازة املوازد:
أوج بنترتش ) (Pintrich,1999أف هذ ارستراتيجية ت مؿ إدارة بيئة ووتت الدراسةه وتنظيـ
الجبده وتعمـ الرفاؽه البةث عف مساعدة).
وعرؼ وار ودونينؽ ) (Warr & Downing,2002استراتيجيات إدارة الموارد باسـ" :استراتيجية
جبط النفس"ه كما عرفت باسـ :استراتيجية الدعـه وباسـ :استراتيجية التأليره وعرفت أيجات باسـ:

استراتيجية إدارة الموارده ووجعت هذ ارستراتيجيات لمساعدة الطاب ليكونوا متعمميف فعاليف وأكفا .
نماذج تةديد الموارد:
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أ ار وار ودونينؽ ) (Warr & Downing, 2002أف لدو األفراد عددات مةدودات مف موارد

معالجة المعموماته وأف الموارد المتوفرة لمتعمـ تد تستبمؾ بأن طة ليست ذات عاتة بالمبمةه فملات
عندما يكوف تمؽ التعمـ ديد ف ف األفكار السودا تد تتتمط مع ارهتماـ بمعمومات المبمة وتقمؿ بذلؾ

المورد المستمر المتوفر لمنجاح فا أدا المبمةه ولبذا تد يكتسب المتعمموف نير القمقيف الذيف لـ
تستبمؾ مواردهـ ببذ الطريقة أكلر مف استراتيجيات التعمـ المتوتع فائدتباه فالمتعمموف األكلر تمقات تد
يةتاجوف لتوجيه الموارد ل ير التعمـ لينجةوا فا مواجبة التوجبات المقمقة فتكوف استراتيجيات التعمـ

أتؿ فائدة لبـ.

*اسرتاتيذية إدازة بيئة ووقت الدزاسة:
إف تنظيـ الوتت يؤدي دو ارت مبمات فا التةصيؿ الدراسا ةيث وجدت عاتة ارتباطية موجبة وذات

درلة إةصائية بيف مبارات التةكـ فا تنظيـ الوتت واألدا األكاديما والج وط وارتجا نةو وبيف
تةصيؿ الطاب الجامعييف مملات فا معدرتبـ التراكمية.

وأ ار وولترز وروزنلاؿ ) (Wolters & Rosenthal, 2000إله أف استراتيجية بيئة الدراسة

ووتتبا تبتـ بتتطيط وتنظيـ الوتته مما يجعؿ المتعمـ يةدد السموؾ المطموب القياـ به فا جو ترتيب
األولويات واألهميةه ومف لـ التتطيط لاست اؿ األملؿ لموتته ويجب ترتيب البيئة مف تبؿ المتعمـ
بصورة تمكنه مف تركيز ارنتبا ه والت مب عمه الم تتات.

*نظسية جتًيز املعلومات:
هناؾ عدد مف نماذج تجبيز المعمومات ي رح تقدير الوتته ومنبا نماذج الذاكرة ملؿ ةجـ
التتزيف) ونماذج الت ير فا السياؽه ومنبا منظور الوتت فا نماذج ارنتبا .
وتقترح نماذج الذاكرة أف الفترة الزمنية التا يتـ فيبا الةدث والتا يتـ تذكرها ترتبط إيجابيات

وبصورة مبا رة بالمعمومات المتزنة فا الذاكرة ألنا

هذ الفترةه وأ ار أصةاب نظرية تجبيز

المعمومات أف عممية إصدار الةكـ تعتمد تقديراتبا لمفترة الزمنية ومدتبا عمه عدد وطبيعة األةداث
التا تتـ ألنا هاه وهناؾ دليؿ مقبوؿ عمه أف التقدير الصةي

لمرور الزمف يعتمد عمه المعمومات

التفصيمية المتزنة عف الفترات الزمنية أو وسائؿ توليد هذ المعمومات بدرت مف مفبوـ الساعة الداتمية
ةيث يتكوف ل

يا واألةداث فا العالـ الوا تعا نماذج داتمية أو تمليات يمكف اعتبارها بنه معرفية

ت مؿ معمومات الفرد الصةيةة والجمنية عف العالـ الةقيقاه وتعد هذ التمليات تجريدات لممواتؼ
المةسوسةه وتؤدي الذاكرة دو ارت مبمات فا إدراؾ األةداث الزمنية التالية مف ةيث ارستمراريةه والفترة
الزمنية والتعاتب.

ومف لـ ف ف إدراؾ الفترات الزمنية الطويمة يعتمد عمه تةويؿ وةدات المعمومات القصيرة إله
الذاكرة طويمة المدو مع ارستفادة ألتصه ةد مف معينات الذاكرةه أما الفترات الزمنية القصيرة المدو
فتقع داتؿ جزلة زمف واةدة ها الذاكرة تصيرة المدوه ويتـ الةكـ عمه الفترات الزمنية القصيرة جدات فا

جو الذاكرة أو الصورة العقمية "األيقونة الرمزية" وةوؿ الفترة الزمنيةه كما أننا نقوـ باستتداـ
المعمومات التصنيفية فا التنبؤ بمدة أدا المبمة مف تاؿ معرفتنا بالفترات الزمنية لموتؼ أو أةداث
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معينةه واتترةا أف الفترات الزمنية المستقبمية تتولد تكوينيات أو بنائيات استنتاجياته وتؤدي الذاكرة دو ارت

مبمات فا ذلؾ.

- 9اسرتاتيذية تهظيم اجلًد (ضبط الدافع):
إف المػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػات لديػػه فعاليػػة الػػذات والدافعيػػة الداتميػػة والجبػػد نيػػر العػػادي والملػػابرة ألنػػا

الػػتعمـه وهػػذا مػػا أوجػػةه بالفعػػؿ بانػػدو ار  )3;;5بػػأف فعاليػػة الػػذات ت ػػزو الدافعيػػة عػػف طريػػؽ تةديػػد
األهداؼ التا يجعبا الطاب ألنفسبـه وةجـ الجبد الذي يبذؿه ومدو الملابرة فػا مواجبػة الصػعوباته
وتجنب الف ؿه وتعبر هذ ارستراتيجية عف طرؽ الوصوؿ إله دوافػع وانتبػا بػالرنـ مػف تمػة الرنبػة فػا
المبمة )(Warr & Downing, 2002
ويرو عػزت عبػد الةميػد ;;; )330 :3أف هػذ ارسػتراتيجية تعبػر عػف تػدرة الطػاب عمػه جػبط
جبػػودهـ وارنتبػػا إ از عوامػػؿ الت ػػتيت والمبػػاـ نيػػر الممتعػػةه وأوج ػ أيج ػات أف إدارة الجبػػد هػػا إدارة

الذاته وهػا تعكػس تعبػد الطالػب ب كمػاؿ أهػداؼ دراسػته رنػـ صػعوبتباه ويعػد تنظػيـ الجبػد عامػؿ مبػـ
لمنجػػاح األكػػاديماه ويفيػػد فػػا تةقيػػؽ البػػدؼ والتنظػػيـ المسػػتمر والمتواصػػؿ فػػا اسػػتتداـ اسػػتراتيجيات
التعمـ.
كما أف الطاب ذوي هدؼ التعمـ ينظروف إله بذؿ الجبد باعتبػار اسػتراتيجية وسػيمية ببػدؼ تنميػة
القدرة الازمة إلجادة أدا إةدو المباـ فػا المسػتقبؿه بينمػا ينظػر الطػاب ذوو هػدؼ األدا إلػه القػدرة
باعتبارهػا سػمة لابتػةه وبالتػالا يصػب مػف نيػر المةتمػػؿ لػدو هػؤر الطػاب تنميػة القػدرة لػديبـ ألجػػؿ
تةقيؽ إجادة القياـ بأدا المباـ فػا المسػتقبؿه وبػدرت مػف ذلػؾ فػ نبـ ينظػروف إلػه بػذؿ الجبػد باعتبػار

مؤ ػ ارت عمػػه انتفػػاض مسػػتوو تػػدرة الطالػػبه وهػػـ يػػروف أف الطالػػب الػػذي يتمتػػع بمسػػتوو مرتفػػع مػػف

القدرات لف يةتاج إله بذؿ الجبد.
*بذؿ الجبد:

يعػػد توجػػه هػػدؼ الػػتعمـ مقارنػػة بتوجػػه هػػدؼ األدا أكلػػر مػػيات لارتبػػاط بمسػػتويات عاليػػة مػػف بػػذؿ

الجبػػده وهػػذا بنػػا ت عمػػه القػػدرة عمػػه ارةتفػػاظ بػػالتركيز عمػػه المبمػػةه وارسػػتمتاع بارنبمػػاؾ فػػا بػػذؿ
الجبده وارعتقاد بأف بذؿ الجبد يؤدي إله النجاح.

وانه بنا ت عمه نموذج ارستجابة نير المساعد عمه التكيؼ الذي وجعته دويؾ وليجيت (Dweck
) & Legget,1988فيما يرتبط بتوجػه هػدؼ األدا ه فػ ف ال ػعور بالت ػاؤـ والقمػؽ وانتفػاض مسػتوو
ارهتمػاـ بالعمػؿ بجػػد واجتبػاده والتػا جميعبػػا تػرتبط بتوجػه تجنػػب البػدؼه وهػذا تػػد ي ػير إلػه أف عػػدـ
الم ػػاركة فػػا بػػذؿ الجبػػد يجػػب أف يػػتـ اإلفصػػاح عنػػه تاصػػة عنػػد مواجبػػة تعميقػػات نقديػػة سػػمبية
(Vandwalle, Cron, & John, 2001).
وفػػا جػػو ذلػػؾ يمكػػف تفسػػير هػػؤر الطػػاب سػػيكولوجيات بػأف ميكػػانيزـ ةمايػػة تيمػػة الػػذات يجعمبػػـ

عندما يتوتعوف الف ؿه والذي سػيظبر عػدـ كفا تبمػ فػ نبـ يعتمػدوف تفػض الجبػد ةتػه يكػوف الف ػؿ
بسبب تمة الجبده وليس بسػبب جػعؼ القػدرة فيكػوف بالتػالا تفػض الجبػد هػو وسػيمة لةمايػة ال ػعور
بالقدرةه وهذا يعد مبر ارت لديبـ لانسةاب مف القياـ بأدا المبمة.
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ويندرج تةت استراتيجية تنظيـ الجبد جبط الدافع) استراتيجية جبط الم اعر وتعػرؼ بأنبػا طػرؽ
لطػػرد ال ػػعور بػػالقمؽ ومنػػع عػػدـ التركيػػز الػػذي تسػػببه تسػػمط األفكػػار ذات الصػػمة بػػالقمؽ

& (Warr

)Downing, 2002

- 3اسرتاتيذية التعلم مبشاعدة السفام (األقساى):
أوجػػػػةت الدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػا أجريػػػػت فػػػػا الصػػػػفوؼ الدراسػػػػية أ ػػػػارت إلػػػػه أف ارسػػػػتعانة
باسػػتراتيجيات الػػتعمـ بمسػػاعدة األتػراف تػػؤدي إلػػه تةسػػيف مسػػتوو التةصػػيؿ الدراسػػا لػػدو الطػػاب ذوي
التةصػػيؿ الدراسػػا المػػنتفض والمتوسػػط والمرتفػػعه وأيج ػات الطػػاب ذوي اإلعاتػػةه كمػػا أنبػػا تائػػـ ذوي
ةارت ال ياب المتكررةه وتفجيؿ العديد مف الطاب التفاعؿ مع عدد متتمؼ مف زما الفصؿ الدراسا.

وأوجػػػ بينتػػػرتش ) (Pintrich,2000أف اسػػػتراتيجية تعمػػػـ األتػػػراف تعػػػد ذات ألػػػر إيجػػػابا عمػػػه
التفاعؿ ارجتماعاه فػالمتعمـ يبنػا المعرفػةه ويزيػد مػف فبمػه مػف تػاؿ الم ػاركة الفعالػة فػا النقػاشه
كما أف المتعمـ تد يمارس مبارات التعمـ التعاونا والتعمـ الت ػاركا مػع اآلتػريفه ويجػب عميػه أف يعػرؼ
مته يةصؿ عمه المساعدةه وممف يةصؿ عميبا.

- 4اسرتاتيذية البشح عو املشاعدة:
أوجػ وار ودونينػػؽ ) (Warr & Downing,2002أف اسػػتراتيجية البةػػث عػػف المسػػاعدة هػػا
عبارة عف طرؽ لمةصوؿ عمه المساعدة مف اآلتريف مما يتطمب سموكات عمميات لطمب زيادة المعرفػة عػف
طريؽ طمب المساعدة بدرت مف الةصوؿ عمه معمومات مف اآلتريف مف اإلر ادات المعتادة فقط.

وأ ػػار بينتػػرتش ) (Pintrich,2000إلػػه أف اسػػتراتيجية طمػػب المسػػاعدة تعػػد مػػف اسػػتراتيجيات

الػػتعمـ التػػا تعمػػؿ عمػػه تنظػػيـ السػػموؾه وتتجػػمف تةديػػد الفػػرد متػػه ولمػػاذا وممػػف يطمػػب المسػػاعدةه
باإلجػػػافة إلػػػه أنبػػػا تفيػػػد فػػػا توجػػػي ال مػػػوض فػػػا الواجبػػػات المدرسػػػيةه وتوجػػػي اإلجػػػ ار ات نيػػػر
المفبومةه وياةظ أف الطاب الذيف يطمبوف المساعدة يستطيعوف المةافظة عمه ارندماج فا المبمػةه
ومػػف لػػـ اكتسػػاب المبمػػات واتقانبػػاه وكػػذلؾ يؤكػػدوف إدراكػػاتبـ ألنفسػػبـ باعتبػػارهـ متعممػػيف ومنجػػزيف
ل هداؼ.
وفا جو ذلؾ أظبرت نتائج الدراسات السابقة التا تتعمؽ باتتبار طمب مساعدة اآلتػريف مػف تبػؿ
طاب المدارس والكميات أف لمسعا لممساعدة عاتة باةتيػاج كبيػر وممةػوظ لممسػاعدة ذاتبػاه لػذلؾ فػ ف
الطاب الذيف يبةلوف عف المساعدة فا ال الب ينتاببـ عور بأف لديبـ ةاجة ماسة لممساعدة.

- 5اسرتاتيذية التماس املشاعدة مو مواد مهتوبة:
وها عبارة عف طرؽ لمةصوؿ عمه المعمومػات مػف الولػائؽه وكتػب اإلر ػاداته وبػرامج الكمبيػوتره
وأي مصدر آتػر نيػر اجتمػاعا وتعػد هػذ ارسػتراتيجية هػا النظيػر نيػر ارجتمػاعا لطمػب المسػاعدة
مف اآلتريف)ه وها تتطمب مجبودات تصيات مبذورت طوعات بدرت مف أن طة التعمـ المجادة.
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- 6اسرتاتيذية التطبيل العملي:
عرفبا وار ودونينؽ ) (Warr & Downing, 2002بأنبا عبارة عف طرؽ لزيادة معرفػة اإلنسػاف
عف طريؽ تجربة أ يا مف التػارج عمميػاته وهػذا يتطمػب السػعا لزيػادة الفبػـ بعمػؿ أن ػطة عمميػة بػدرت
مف أن طة ذهنية فقط أو مف تاؿ الةػديث مػع طػاب آتػريف أو إيجػاد معمومػات مكتوبػة ملػؿ مػا هػو

موجود فا السعا لطمب المساعدة مف اآلتريف أو مف مواد مكتوبة).

د -منوذز التعلم االسرتاتيذي:
تعػػػػػد نظريػػػػػة الػػػػػتعمـ المػػػػػنظـ ذاتيػػػػػات مػػػػػف النظريػػػػػات المرتبطػػػػػة بمفبػػػػػوـ اسػػػػػتراتيجيات الػػػػػتعمـ

) (Zimmerman, 1995ه ويوج ال كؿ  )3العاتة بيف التعمـ المنظـ ذاتيات والتةصيؿ األكاديما.
شكل ( )1نموذج التعلم االستراتيجي () Weinstein ،1994
طبيعة نشاط التعلم  ،التكليف  ،المشروع او محددات الوقت  -االختيار

انًهاسة
انًهاسة فٍ


استتداـ مبارات واستراتيجيات التعمـ
-



انًعشفت
انًخعهمت

بالذات كمتعمـ

انًخعهى

تةديد الفكرة الرئيسية
 -طبيعة المباـ اركاديمية



(انفشوق
انفشدَت)

وتةديد المعمومات ال بامة
 -مبارات واستراتيجيات التعمـ



الفبـ القرائا والفبـ ارستماعا
-



شكل ()1

المةتوو
المعرفا التعلم االستراتيجي )(Weinstein,1994
نموذج

ارستماع وكتابة النقاط البامة

 المةتوو المعرفة السابقة )

ارستعداد لامتةانات واردا فيبا



استتداـ مبارات
ةؿ الم كات وارستدرؿ

التنظيـ الذاتا

يتجػػػ مػػػف ال ػػػكؿ  )3أف نمػػػوذج الػػػتعمـ ارسػػػتراتيجا يتكػػػوف مػػػف أربعػػػة عناصػػػر :أ) المبػػػارةه
ب)الدافعيػػةه ج)التنظػػيـ الػػذاتاه د)المنػػاخ األكػػاديماه وعنػػد اسػػتتداـ هػػذ العناصػػر معػات يمكػػف أف تيسػػر
مػػف الدافعيػػةه وانجػػاز وارةتفػػاظه وتطبيػػؽ المعمومػػاته والػػه نمػػو العمميػػات السػػموكية والمعرفيػػةه ونمػػو
مبػارات ارسػتذكار ومبػارات التفكيػر ) (Weinstein & McKeachie,2003وبينمػا يعػد كػؿ عنصػر
مبػػػـ وينظػػػر إليػػػه عمػػػه ةػػػدةه فػػػ ف التفػػػاعات بػػػيف هػػػذ العناصػػػر ينػػػتج عنبػػػا الػػػتعمـ النػػػاج والفعػػػاؿ
).(Weinstein & Palmer,2002
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وفيما يما توجي لبذ المكونات:
*مكوف المبارة:
ي ػػمؿ مكػػوف المبػػارة فػػا نمػػوذج الػػتعمـ ارسػػتراتيجا تمسػػة أنمػػاط مػػف المعرفػػةه وارسػػتراتيجياته
والمبػػػارات التكتيكيػػػة المطموبػػػة لكػػػا يسػػػتفيد المػػػتعمـ مػػػف الػػػتعمـ ارسػػػتراتيجا

&

(Weinstein

)McKeachie,2003
وي مؿ ذلؾ معرفة-3 :الفػرد كمػتعمـه -4المبػاـ األكاديميػةه -5مبػارات واسػتراتيجيات الػتعمـه -6
المةتووه -7موتؼ التعمـ.
وهذ األنواع مف المعرفةه وارستراتيجياته والمبارات تنمػو تػاؿ فتػرات مةػددة مػف العمػره وتعتمػد
عمػػػه الجػػػبط الػػػذاتا لمػػػتعمـ .ولػػػف يةقػػػؽ الػػػذيف يفتقػػػدوف الجػػػبط الػػػذاتا أي الػػػوعا بالػػػذات لممسػػػتوو
المطموب لتةقيؽ التعمـ ارستراتيجا ).(Cornford,2002
بينمػػا المتعممػػوف الػػذيف يتميػػزوف بػػالتعمـ ارسػػتراتيجا ف ػ ف لػػديبـ الجػػبط الػػذاتا الػػازـ والمطمػػوب
لتنظػػيـ وتػػتبـه واسػػتتداـ اإلمكانػػات واسػػتراتيجيات الػػتعمـه وتطبيػػؽ الػػتعمـ الجديػػده واسػػتتداـ المعمومػػات
الةالية لمتوصؿ إله معانا المةتوو الجديد ).(Weinstein & McKeachie,2003
وتعد عناصر مكوف المبارة جرورية لمتعمـه ولكنبا ليست كافيػة بػدوف تػوافر الدافعيػة لمػتعمـ .لػذلؾ
يتطمػػػػػػػب الػػػػػػػتعمـ الفعػػػػػػػاؿ تكامػػػػػػػؿ مكونػػػػػػػات المبػػػػػػػارة واإلرادة فػػػػػػػا نمػػػػػػػوذج الػػػػػػػتعمـ ارسػػػػػػػتراتيجا
).(Weinstein,1994
*مكوف اإلرادة أو الدافعية:
يقصد بمكوف اإلرادة دافعيػة الطػاب لمػتعمـ .وةػدد وين ػتايف ) (Weinstein,1994سػتة عناصػر
رئيسة لمدافعية ها-3 :تةديد وتةميؿ واستتداـ األهداؼه -4الوصوؿ إله تةقيؽ دافعيػة اإلنجػازه -5
تةميػػؿ العاطفػػة أو ارتجػػا نةػػو الػػتعمـه -6امػػتاؾ معتقػػدات إيجابيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بقػػدرات الػػتعمـه -7
ارةتفػػاظ بػػاإلرادة والدافعيػػة نةػػو الػػتعمـه -8ابتكػػار أو إيجػػاد توجػػه إيجػػابا نةػػو الػػتعمـ وتجنػػب األفكػػار
والسموكيات المةبطة.
ويػرو وين ػتايف ومكيت ػا ) (Weinstein & McKeachie,2003أف الطػاب الػذيف يتميػزوف
بػػػالتعمـ ارسػػػتراتيجا يقومػػػوف بوجػػػع أهػػػداؼ ذات مسػػػتويات مرتفعػػػة لػػػتعممبـه ويمتمكػػػوف مػػػف األفكػػػار
والسموكيات وارتجاهات والمعتقدات الازمة لتةقيؽ أهدافبـه ويمتمكػوف المعتقػدات الذاتيػة بػأف جبػودهـ
سوؼ تةقؽ الت ير فا نواتج التعمـ .ور يمكف تةقيؽ عناصر مكوف اإلرادة ومكوف المبػارة بػدوف وجػود
التنظيـ الذاتا.
مكوف التنظيـ الذاتا:
ويعنػػا اإلدارة الذاتيػػة لمػػتعمـه وت ػػمؿ عناصػػر التنظػػيـ الػػذاتا سػػتة عناصػػر فرعيػػة هػػا-3 :إدارة
الوتت وي مؿ ذلؾ التةكـ فػا التسػويؼ أو التأجيػؿه -4الػتةكـ فػا التركيػزه -5الػتةكـ فػا الفبػـه -6
استتداـ أسموب منظـ فا التعمـ وانجاز المباـ األكاديميػةه -7مواجبػة الجػ وط األكاديميػةه -8الػتةكـ
فا الدافعية مف أجؿ التعمـ واإلنجاز).(Weinstein, 1994
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ويسػػتطيع األف ػراد الػػذيف يتمتعػػوف بػػالتعمـ ارسػػتراتيجا أف يقوم ػوا بعمميػػات التنظػػيـ الػػذاتا ل فكػػاره
والمعتقداته واألفعاؿ الازمة لنواتج التعمـ اإليجابيػة .ويػتـ الػتةكـ فػا عوامػؿ المبػارة واإلرادة الدافعيػة)
مف تاؿ التنظيـ الذاتا فا سياؽ المناخ األكاديما.
مكوف المناخ أو البيئة األكاديمية:
يةتػػوي مكػػوف المنػػاخ األكػػاديما فػػا نمػػوذج الػػتعمـ ارسػػتراتيجا عمػػه اإلمكانػػات المتاةػػة لممػػتعمـ.
وت مؿ هػذ اإلمكانػات مػا يمػا-3 :توتعػات المعمػـ أو المةاجػره -4طبيعػة ن ػاط الػتعمـه -5التكميػؼه
الم ػػروعه أو ارتتبػػاره -6مةػػددات وعوامػػؿ الوتػػته -7طبيعػػة المواتػػؼ ارجتماعيػػة ومسػػتوو الػػدعـ
ارجتماعا ).(Weinstein & McKeachie,2003
والمتعمموف الذيف لديبـ تعمػـ اسػتراتيجا يتةكمػوف فػا عناصػر المبػارة والدافعيػة لػديبـه ويأتػذوف
فػػا اعتبػػارهـ بيئػػة الػػتعمـ مػػف تػػاؿ التنظػػيـ الػػذاتا .وعنػػدما يقػػوـ الطػػاب بتقػػدير تيمػػة ن ػواتج الػػتعمـه
ويترجموف دافعيتبـ إله واتعه ف نه ب مكانبـ أف يقوموا بتطبيؽ استراتيجيات التعمـ لتنميػة أفجػؿ الطػرؽ
فا التفكيره ومعالجة المعموماته وةؿ الم كات ).(Weinstein & Mayer,1985
وةػػوؿ أهميػػة نمػػوذج الػػتعمـ ارسػػتراتيجا أ ػػار كػػوبر ) (Kuiper,2005إلػػه أف مسػػاعدة الطػػاب
عمػػػه اسػػػتتداـ اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ الفعالػػػة بالنسػػػبة لبػػػـ تسػػػاعد ب ػػػكؿ كبيػػػر عمػػػه تةقيػػػؽ النجػػػاح
األكاديماه كما أجاؼ أف نمػوذج الػتعمـ ارسػتراتيجا يعػد مػف أهػـ العوامػؿ التػا أدت إلػه بنػا اسػتبياف
استراتيجيات التعمـ.
وأوجػ أيجػات وين ػػتايف ومكيت ػػا ) (Weinstein & McKeachie,2003أف الطػػاب الػػذيف

يتمتعػػوف بػػػالتعمـ ارسػػتراتيجا يسػػػتتدموف اسػػتراتيجيات الػػػتعمـ ب ػػكؿ نػػػاج ه ولػػديبـ دافعيػػػة لمنجػػػاحه
ويكونوف مسئوليف عف تعممبـه ودائمات هـ يبةلوف عف الوسائؿ التا تةقؽ النجاح.

وتػػؤدي هػػذ الصػػفات التػػا يتسػػـ ببػػا المػػتعمـ ارسػػتراتيجا إلػػه نػػواتج أكاديميػػة إيجابيػػة وانجػػاز

أكاديما مرتفعه لكف هناؾ تصائص لممتعمـ ر يمكػف تعػديمبا تػؤلر بػدورها عمػه عمميػة الػتعمـه ويوجػ
ال كؿ  )4هذ العوامؿ:
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المناخ األكاديمي
استراتيجيات التعلم

خصائص المتعلم

معالجة المعلومات

القابلية للتعديل

تحديد الفكرة الرئيسة

المهارة

استراتيجيات االختبار

القلق
اإلرادة

االتجاه

الدافعية

النواتج األكاديمية

التركيز
التحقق الذاتي

معينات االستذكار

التنظيم الذاتي

إدارة الوقت

غير القابلة للتعديل
التقديرات الدراسية
انشكم ()2
خصائص انًخعهى انخٍ حؤثش عهً َىاحح انخعهى

يتج مف ال كؿ  )4أف المتعمميف ارستراتيجييف هـ الذيف يتمتعوف بالتعمـ ارستراتيجاه وهـ
المتعمموف الذيف يقيموف تدراتبـه ويجعوف أهدافات واتعيةه وهـ ن يطوف فا التعمـه ويطمبوف المساعدة

عند الةاجةه ويتططوف الوتت بفاعميةه ويبنوف عمه المعرفة الةاليةه ويطبقوف المعمومات الجديدةه
ويستتدموف استراتيجيات التعمـ ب كؿ ناج لموصوؿ إله تةقيؽ اإلنجاز األكاديما المرتفع.
وأوج

كوتريؿ ) (Cottrell,1999أف هناؾ عددات مف المةددات التا تيسر التعمـ وتتجمف

استراتيجيات التعمـه ويوج ال كؿ  )5مةددات التعمـ السبؿ وفؽ ما ي ار كوتريؿ:
تكون في حالة فيزيقية محفزة للتعلم

تكون المعلومات منظمة

تعتقد في إمكانية التعلم

تستخدم كل إمكاناتك العقلية

تستخدم استراتيجيات التعلم

تحب وتستمتع بما تتعلم

تعمل مع اآلخرين بفاعلية

تكون البيئة مالئمة للتعلم

يكون التعلم أيسر عندما ..........

شكم ()3
يسذداث انخعهى انسهم

يتج مف ال كؿ  )5أف الةالة الفيزيقية المؤهمة لمتعمـ يتـ تبيئتبا عف طريؽ الةصوؿ عمه
القسط الكافا مف الراةة البدنيةه ويقصد بارعتقاد فا إمكانية التعمـ مف تاؿ لقة المتعمـ فا مستوو
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ذكائهه وارعتقاد بأف له الةؽ فا التعمـه وأف يكوف لديه اتجاهات إيجابية نةو التعمـه والمقصود بةب
التعمـ والتمتع به أف يكوف ما يتعممه الفرد له معنه لديهه ويندمج كميات فيما يتعممهه وأف يكوف مبتمات
بنتائج التعمـ التا مف المةتمؿ أف تدفعه إله مزيد مف النجاح.

أما البيئة المناسبة لمتعمـ فبا توفير التبوية الجيدةه واإلجا ة الكافيةه والجمسة الصةيةة فا
ألنا ارستذكار .وتنظيـ المعمومات يساعد العقؿ عمه استيعابباه وسبولة استرجاعبا .بينما استتداـ
استراتيجيات التعمـ الفعاؿ فيتملؿ فا اربتكارية والتفرد فا أساليب ارستذكاره والتأمؿ فيما يتعمـه
وتةميؿ التبراته والفعالية فا تناوؿ المعموماته والةيوية فا العمؿ وارست راؽ كميات فا ارستذكار

بدافعية ذاتية .ويقصد باستتداـ كؿ اإلمكانات العقمية توظيؼ أن طة الجانب األيمف وأن طة الجانب
األيسر مف المخ فا عممية التعمـه واستتداـ ما يمزـ مف الةواس لتسجيؿ ونقؿ المعمومات إله المخ
فا يقتصر عمه استتداـ إةدو الةواس دوف نيرهاه أو يعتمد عمه نمط مف أنماط التفكير دوف نير
فا عممه بارستذكار.
إف ملؿ هذ المةددات تعمؿ عمه سبولة التعمـ وارستذكار الفعاؿ لموجوعات الدراسةه أو ما
يكمؼ به الفرد مف مباـ دراسية.

د -أيمية اسرتاتيذيات التعلم:
أ ار الكلير مف التربوييف إله أف جز ات كبي ارت مف مسئولية التعمـ يقع عمه عاتؽ المتعمـه باإلجافة

إله دور المعمـ فا إكساب المتعمميف استراتيجيات التعمـ الازمة ركتساب المعمومات ومعالجتبا
وتنظيمبا بةيث يسبؿ ارةتفاظ ببا واسترجاعبا عند الةاجة إليهه وعندما يكوف التدريس مستندات عمه

استراتيجيات التعمـه وتعميـ المواتؼ واألن طة التعميمية ف نه يةقؽ هدفات تربويات مبمات هو تعميـ كؿ

طالب بةيث يكوف هناؾ وعا وفبـ باستراتيجيات التعمـ.

كما أف استتداـ استراتيجيات التعمـ تجعؿ المتعمـ أكلر فاعمية وكفا ة بةيث يدرؾ العاتات بيف
األهداؼ وارستراتيجيات المناسبة لتةقيؽ تمؾ األهداؼه وهذا يجعمه تاد ارت عمه تنظيـ وتته ب كؿ يةقؽ
أهداؼ التعمـ لدي هه ويستطيع استتداـ استراتيجيات متتمفة فا أوتات ومواتؼ متتمفة ب كؿ ناج

وفعاؿ.
وفا جو ذلؾ أوج وين تايف وبالمر ) )Weinstein & Palmer, 2002أف المتعمـ الذي
يمتمؾ استراتيجيات تعمـ متتمفة نجد يعتمد عمه التةميؿ والتركيب أكلر مف اعتماد عمه الذاكرةه وهو
يربط بيف المعرفة الجديدة والسابقة.
وذكر زيمرماف ) (Zimmerman, 2000أهمية استراتيجيات التعمـ ودورها فا العممية التعميمية
ةيث أوج

أف النجاح األكاديما وجودة النتائج تعتمداف ب كؿ مبا ر عمه ارستعداده وتدرة التنظيـ

الذاتا لمسموؾه والدافعية لمتعمـ بما يتناسب مع الموتؼ التعميما.
وأ ار أيجات توكماف ) (Tuckman,2003إله أهمية تةديد استتداـ استراتيجيات التعمـ الفعالة

لدو الطاب والتا تقابؿ اةتياجاتبـ المعرفية والدافعيةه كما أف التدريب عمه استراتيجيات التعمـ يسبـ
بدرجة كبيرة فا تةسيف مستوو التةصيؿ األكاديما لدو الطاب.
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ا
كما أ ار ةسيف أبو رياش  )4009إله أهمية استراتيجيات التعمـه ولماذا يعد استتدامبا فاع ت

فا عممية التعمـ؟ ةيث أوج أف التعمـ الجيد يتجمف تعميـ الطاب كيؼ يتعمموف؟ وكيؼ يتذكروف؟
وكيؼ يفكروف؟ وكيؼ يستليروف دافعيتبـ؟ه وي ار أيجات إله مفبوـ "التعمـ مدو الةياة" باعتبار مبر ارت
آتر ألهمية تعمـ الطاب استراتيجيات التعمـه وتاصة مع هذا الكـ البائؿ مف المعمومات المتراكمة فا

البيئةه باإلجافة إله عمميات التفكير التاصة بهه مما جعؿ استراتيجيات التعمـ هدفات رئيسات لمنظاـ
التربويه سوؼ تتزايد أهميتبا ب كؿ كبير فا المستقبؿ.

وأ ار أيجات مةمد المصري ; )400إله أف تطور مفاهيـ التعمـ تد أدت إله دراسات عديدة

ممت ذات المتعمـ الداتمية وما ينتج عنبا مف ابتكارات فردية تسبـ فا تسبيؿ اكتسابه لممعمومات
ألنا عممية التعمـ.
وفا نفس السياؽ أوج باسـ الصرايرة وتالد الفمي ويةيا الصمادي وفراس السميتا ;)400
أف الطالب يقوـ بأدوار أساسية عامة ها :التعبير عف الم اعر واألفكاره وممارسة عممية استبصار
الموتؼ التعميما والم كمة والتبرة والمبادرة والن اط والةيوية فا الموتؼ وممارسة التبرة والتعمـ
التفاعما التبراتا.
وبيف أيجات مةمد المصري ; )400أف عممية التعمـ ها عممية معقدةع لذلؾ تتطمب إدراؾ المتعمـ

لممبارات الازمة لتةقيؽ النجاحه وهذا أدو إله تزايد ارهتماـ باستراتيجيات التعمـ مف تاؿ تفعيؿ دور
المتعمـ فا عممية التعمـ وازدياد وتعقيد المباـ الدراسية مع تقدمه فا المراةؿ الدراسية.

وتتسـ استراتيجية التعمـ بتعميمبا الطاب ارعتماد عمه أنفسبـ فا التعمـه وهذا النمط مف التعمـ
هو  :متعمـ مستقؿ  Independent learnerه ومتعمـ استراتيجا Strategic learnerه ومتعمـ
ينظـ نفسه  Self-regulated learnerويتصؼ المتعمـ ارستراتيجا بأنه يستطيع القياـ بت تيص
الموتؼ ت تيصات دتيقاته واتتيار استراتيجية تعمـ لمعالجة م كمة التعمـ المطروةةه مراتبة فاعمية
ارستراتيجيةه وجود الدافع لاندماج فا موتؼ التعمـ ةته يتـ عزت عبد الةميده ;;;)50: :3ه
(Yip & Chung, 2005).
ويقوـ األ تاص ذوي التعمـ ارستراتيجا بوجع أهداؼ تعميمية واتعيةه وينظروف إله التعمـ عمه
أنه عممية ن طةه ويعرفوف مته يفبموف أو ر يفبموف المعمومات الجديدةه ويطمبوف المساعدة عند
مواجبة الصعاب أو المواتؼ الصعبة ).(Weinstein & McKeachie,2003
بينما الطاب ذوو التةصيؿ المنتفض يفتقروف إله عادات ارستذكار الجيدةه ويعانوف مف جعؼ
مبارات األدا عمه ارتتباراته ور يستتدموف استراتيجيات التعمـ بصورة فعالة (Childs, Jones,
Nugent & Cook,2004).
ويساعد التعمـ ارستراتيجا الطاب عمه تنظيـ المعمومات ةته يتسنه لبـ تطبيقبا عمه العديد
مف المواتؼ األكاديميةه فقد أ ار توماس وسيسماف وهندرسوف

& (Thomas, Sussman

) Henderson, 2001إله أف التعمـ ارستراتيجا يبدؼ إله توليد التعمـ الذي يساعد فا دعـ
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المبادرات ارستراتيجية المستقبمية والتا ستؤدي بدورها إله تدعيـ المعرفة والذي سيؤدي إله وجود
اتتافات فا األدا المؤسسا.
ومف لـ أصب الةؿ أماـ المتعمـ أف يجعؿ استراتيجيات التعمـ لديه أكلر فاعمية فا التعمـه وذلؾ
ب جافة معاف أو عف طريؽ ابتكار عاتاته أو روابط بيف المعمومات الجديدة التا يراد تعممبا
والمعمومات السابقة.
وأجاؼ جابر عبد الةميد ;;; )3أنه يجب أيجات أف تكوف البيئة فعالة لمتعمـه وتسم لمطاب

بالتفاعؿ مع بعجبـ لتوفير بيئة تعميمية مةفزة نتمكف مف تالبا إيجاد متعمـ فعاؿ يبتـ بنفسه وبيئته
مف ةوله.
أيجات أوج باسـ الصرايرة وتالد الفمي

ويةيا الصمادي وفراس السميتا ; )400أف أهمية

استراتيجيات التعمـ تكمف فا أنبا تجعؿ الطالب تاد ارت عمه التوصؿ إله ةموؿ ذات معنه لمم كات التا

تعترجهه ويستتدـ مبارات تفكير عميا لتعزيز لقته بنفسهه وتةقيؽ أهدافه مف تاؿ تنمية تدرات الفبـ

والتةميؿ والتفكير وارستنتاج.
يتج مما سبؽ أف استراتيجيات التعمـ تكتسب أهميتبا فا جو أنبا عبارة عف مجموعة مف
العمميات أو التطوات التا يمكف أف يستعممبا الطالب لتسبيؿ اكتساب المعمومات وتتزينبا وتوظيفبا
وارستفادة منبا عند الةاجةه وأف أهميتبا تكمف فا أنبا تر د الطاب إله التعمـ باستقاليةه فتتتصر
الوتت والجبد لممعمميف الذيف يساعدوف الطاب بما يةتاجونه لموفا

باةتياجات المقرر الدراسا

اعتمادات عمه أنفسبـه كما أف الطاب يتةكموف مف تالبا فا عمميات تعممبـه مما يجعؿ أدا هـ
يتناسب مع تدراتبـه وهذا يعمؿ عمه تةسيف عممية التعمـ.

ز  -العالقة بني اسرتاتيذيات التعلم والتشصيل األنادميي :
يرجع اهتماـ ميدانا عمـ النفس التربوي وعمـ النفس المعرفا بالبةث فا مجاؿ استراتيجيات
التعمـ إله أهمية هذ ارستراتيجيات فا المجاؿ التربويه فبا تساعد الطاب عمه اكتساب المعرفةه
وانجاز مباـ التعمـه واستيعاب مةتوو المقررات الدراسيةه وتنمية القدرة عمه تةمؿ المسئولية
ال تصية فا التعمـه وربط عممية التعمـ باألهداؼ التعميمية وتةقيؽ النجاح األكاديما.
وفا ةالة إذا تـ تبنا وجبة النظر القائمة بأف مبارات وعادات ارستذكار تندرج جمف المدتؿ
الترابطا الذي يركز عمه ممارسات الدراسة الفردية فا مجارت تقميديةه تقدـ معمومات عف الظروؼ أو
ال روط التا يقوـ فيبا الطالب بأدا التعمـ ع لذلؾ يؤتذ عمه نتائج تمؾ الدراسات التا اهتمت ببذا
المدتؿ مبارات وعادات ارستذكار) أنبا ر تعطا معمومات دتيقة عف كيؼ يتعمـ الطالب؟ ه وبنا ت
عميه ظبر اتجا استراتيجيات التعمـ كمدتؿ وظيفا يسعه إله اكت اؼ الفروؽ النوعية فا كيؼ يدرس
المتعمـ ).(Francisco, 2006
وأوج جوهانيس وتوبيس ) (Johannes & Tobias, 2008أف استراتيجيات التعمـ تساهـ
فا تمكيف المتعمميف تصوصات ذوي السعة العالية لمذاكرة العاممة عمه تةسيف مستوياتبـ فا عمميات
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الق ار ة األساسية والتدريب عميباه ولمة أسباب أترو لاهتماـ بدراسة مت ير استراتيجيات التعمـه منبا:
م كمة الفبـه والمعالجة المعرفية لمتبرات التعميمية لدو الكلير مف الطاب.
وهذا الجعؼ ر يرتبط بتدنا القدرة العقمية الذكا ) أو الجبد المبذوؿ مف المتعمـ بقدر ما هو
انتفاض فا مستوو الوعا بأهمية استراتيجيات التعمـ وممارستبا موفؽ ب ارةه وتتاـ العزوه
.)400:
وتعد استراتيجيات التعمـ مف أهـ العوامؿ التا تفسر التبايف فا التةصيؿ األكاديما بيف الطاب
بصورة أكبر مف تمؾ المؤ رات التقميدية مف تبيؿ المعدؿ التراكما فا المرةمة الدراسية السابقة أو
الترتيب عمه مستوو الصؼ الدراسا.
ويرو يب ) (Yip, 2007أف الطريقة الملمه لدراسة الفروؽ فا التةصيؿ األكاديما ينب ا أف
تأتذ فا ارعتبار دراسة استراتيجيات التعمـ باإلجافة إله عوامؿ أترو ملؿ :التصائص المعرفيةه
والوجدانية لمطابه طبيعة المباـه طبيعة المواد الدراسيةه مستويات الدافعية .تاصة إذا تـ األتذ
ب ارعتبار أف ارستراتيجيات المستتدمة مف تبؿ الطاب ذوي التةصيؿ األكاديما المرتفع تتتمؼ عف
تمؾ التا يستتدمبا الطاب ذوي التةصيؿ األكاديما المنتفض عمه مستوو المرةمتيف اللانوية
والجامعية.
وتعد تائمة استراتيجيات التعمـ ) (LASSIالتا تاـ بوجعبا ويني تايف )(Weinstein , 1988
أداة ت تيصية لمواطف القوة والجعؼه وتد تـ تصميمبا لطاب الجامعاته وأنبا تتمتع بقيمة تنبؤية
لمتةصيؿ الدراسا.
وي ير دليؿ استتداـ هذ القائمة إله أنبا تستتدـ لتقييـ استراتيجيات التعمـ والدراسة لدو طاب
المرةمة اللانوية والجامعية وفؽ العناصر األساسية رستراتيجيات التعمـه والتا تصنؼ وفؽ نموذج
وين تايف ) (Weinsten , 1988إله لالة أنماط رئيسة ها:
-3ارستراتيجيات المعرفية وت مؿ :معالجة المعموماته واتتيار األفكار الرئيسةه واستراتيجيات
ارتتبار.
-4ارستراتيجيات الوجدانية :وتتجمف إيجاد المناخ الوجدانا المناسب لجماف فعالية التعمـه
وت مؿ تجنب القمؽ وارتجا نةو الدراسة والدافعية.
-5استراتيجيات التنظيـ الذاتا :وت مؿ التركيزه وارتتبار الذاتاه ومعينات الدراسةه وادارة الوتت.
وب كؿ أكلر تةديدات نجد أف تائمة ) (LASSIالتا تاـ بتطويرها كؿ مف وين تايف وبالمر

) (Weinstein & Palmer, 2002تتجمف ع ر استراتيجيات لمتعمـ ها:

-3القمؽ :وتعنا أف زيادة مستوو القمؽ لدو المتعمـ تؤلر عمه درجة تركيز ألنا مذاكرتهه وأنه
يةبط بسبولة بسبب الةصوؿ عمه درجات منتفجةه وأنه ي عر دومات بالتوتر عند دتوؿ ارتتبارات
ةته عندما يكوف مستعدات لبا ب كؿ جيد.

-4ارتجا  :وتعنا اتجا المتعمـ نةو جامعته.
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-5التركيز :وتعنا تدرة المتعمـ عمه ارنتبا واإلنصات الجيد والمةافظة عمه الذهف مف ال رود
بسبولة.
-6تجبيز المعمومات :وتعنا تدرة المتعمـ عمه إيجاد العاتات وعمؿ المقارنات المنطقية بيف
المعمومات الدراسية السابقة والاةقةه باإلجافة إله تدرته عمه ترجمة المعمومات إله صيغ وعبارات
يجعبا لنفسه.
-7الدافعية :وت ير إله تدرة واستعداد المتعمـ عمه القياـ باألعماؿ والواجبات الدراسية بجد
واجتباده وتدرته عمه المةافظة عمه مستوو دافعيته واجتباد .
-8تنظيـ الوتت :ويقصد به تدرة المتعمـ عمه تنظيـ وتته ب كؿ جيد.
-9ارتتبار الذاتا :ويقصد به تدرة المتعمـ عمه مراجعة المعمومات ب كؿ منتظـ واإلعداد الجيد
لمتعمـ وارتتبارات.
-:معينات الدراس ة :وتعنا تدرة المتعمـ عمه استتداـ المعينات والوسائؿ المفيدة لممذاكرة ملؿ
مفتاح الكممات وممارسة التدريبات والرسوـ البيانية.
;-ارنتقا  :وي ير إله تدرة المتعمـ عمه التركيز عمه النقاط المبمة فا الدرسه وتةديد
العناصره واألفكار الرئيسة فا المعمومات المقرو ة والمسموعة.
 -30استراتيجيات ارتتبار :وتعنا تدرة المتعمـ عمه التةجير الجيد لاتتبارات والقياـ بعمميات
المراجعة الجيدة لممعمومات وربطبا مع بعجبا ب كؿ مرف.
وهناؾ العديد مف الدراسات السابقة التا أظبرت نتائجبا وجود عاتة ارتباطية موجبة بيف
استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ األكاديما ملؿ دراسة كؿ مف ديمبو وايتوف (Dembo & Eaton,
)2000ه وبنترتش

)(Pintrich, 2000ونيبر و ومر )(Neber & Schommer, 2002ه

و و -ف ) (Shu- Shen, 2002وتنج -هسيف )(Tung- Hsien, 2004
يتج مما سبؽ أف هناؾ عاتة وليقة بيف استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ األكاديما لدو الطابه
ويرو الباةث أف الفرؽ بيف الطاب المرتفعيف فا التةصيؿ األكاديما والطاب المنتفجيف هو فرؽ
فا أسموب استتداـ استراتيجيات التعمـه فالطاب المرتفعوف يستتدموف استراتيجيات تعمـ فعالةه بينما
الطاب المنتفجوف يستتدموف استراتيجيات تعمـ نير فعالة.

الدزاسات الشابكة:
هناؾ دراسات عديدة تناولت استراتيجيات التعمـ وعاتتبا بالتةصيؿ األكاديما ملؿ:
دراسة برينجؿ ولا ) (Pringle & Lee,1998التا هدفت إله تقييـ استتداـ استراتيجيات
التعمـ والدراسة باعتبارها مؤ ارت لمنجاح األكاديما لدو طاب كمية العموـ الطبية .طبؽ الباةث فا هذ

الدراسة تائمة استراتيجيات التعمـ والدراسة ) .(LASSIأظبرت نتائج الدراسة وجود عاتة ارتباطية
موجبة وذات درلة إةصائية بيف الت ةصيؿ الدراسا المرتفع واستتداـ جميع استراتيجيات التعمـ
والدراسة .وأوصت الدراسة بجرورة تصميـ برامج تدريبية تائمة عمه استراتيجيات التعمـ لمطاب ذوي
األدا التةصيما المنتفض لمساعدتبـ عمه تطوير استراتيجياتبـ الدراسية.
- 546 -

نمذجة العالقات السببية بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي

.............................................................

وتدمت سبيكة التميفا  )4003دراسة استبدفت بةث العاتة بيف مبارات الػتعمـ والػدافع المعرفػا
والتةصيؿ الدراسا .تكونت عينة الدراسة مف  )504طالبات وطالبة مف التتصصات العممية واألدبيػة فػا
كمية التربية بجامعة تطر .أظبرت نتائج الدراسة وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات درلػة إةصػائية بػيف

التةصيؿ الدراسا ومبارة انتقا األفكار الرئيسة والدافعية لمتعمـ.
وتػدـ أيجػات يػب وت ػانج ) (Yip & Chung, 2002دراسػة هػدفت إلػه التةقػؽ مػف مػدو إسػباـ

اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ والدراسػػػة ) (LASSIبػػػالتنبؤ بنجػػػاح طػػػاب المرةمػػػة اللانويػػػة فػػػا امتةػػػاف القبػػػوؿ
بالجامعة فا هونج كونجه وكذلؾ رتتبار مدو فعالية القائمة فػا التنبػؤ بػاألدا الجػامعا .تكونػت عينػة
الدراسػػة مػػف  )300طالػػب .طبقػػت عمػػيبـ تائمػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ والدراسػػة ) (LASSIمػػف إعػػداد
وين ػتايف ) (Weinstein ,1988أظبػرت نتػائج الدراسػة وجػود فػروؽ ذات درلػة إةصػائية فػا بعػض
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المسػػتتدمة فػػا الدراسػػة الةاليػػة الجدولػػة والتركيػػز وتةديػػد األفكػػار الرئيسػػة) بػػيف
الطػػاب ذوي التةصػػيؿ المرتفػػع وذوي التةصػػيؿ الدراسػػا المػػنتفض فػػا اللانويػػة العامػػة لصػػال ذوي
التةصػػيؿ المرتفػػعه كمػػا أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة أف هػػذ ارسػػتراتيجيات كانػػت فعالػػة ومائمػػة لمدراسػػة
الجامعية.
وفا جو مبػارات إدارة الوتػت وعاتتبػا بالتةصػيؿ الدراسػا تػدـ ةسػف عػاـ ومةمػد عبػد المطيػؼ
 )4006دراسػػة ةػػوؿ مبػػارات إدارة الوتػػت وعاتتبػػا بػػبعض المت ي ػرات الدراسػػية ومسػػتويات التةصػػيؿ
الدراسا واإلفراط والتفريط التةصيما لدو عينة مف طاب الجامعػة توامبػا  )75:طالبػات .أظبػرت نتػائج
الدراسة أف تنظيـ الوتت والتةكـ فيه يؤدي دو ارت ممةوظات فا التةصػيؿ الدراسػاه ووجػود عاتػة ارتباطيػة

موجبة بيف مبارات التةكـ فا الوتت ومستوو التةصيؿه ووجود فروؽ دالة إةصائيات فػا التةصػيؿ تبعػات
لمبارات الوتت لصال المجموعة األعمه فا المبارات.

وجا ت دراسة زهانج ) (Zhang,2005فبدفت إله بةث العاتة بيف استراتيجيات الػتعمـ وكػؿ مػف
التةصيؿ الدراسا والعمر والجنس والمستوو ارجتماعاه وذلؾ لػدو لػاث عينػات مػف الجنسػيف تراوةػت
أعمارهـ ما بيف ; 49 -3عاماته تكونت العينة األوله مف  )89طالبات مػف الوريػات المتةػدة األمريكيػةه
أما العينة اللانية فتكونت مف  )374طالبات مف هونج كػونجه وا ػتممت العينػة اللاللػة  )3;5طالبػات مػف
الصيف .تـ تطبيؽ استبياف استراتيجيات التعمـ الػذي أعػد بيجػز )(Biggs,1987ه وتػـ الةصػوؿ عمػه
درجات التةصيؿ الدراسا والعمر والمستوو ارجتماعا مف سجات الطػاب .وباسػتتداـ تةميػؿ ارنةػدار
أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة أف المقػػاييس الفرعيػػة رسػػتبياف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ تسػػبـ بػػدرجات متفاوتػػة فػػا
التنبؤ بالتةصيؿ الدراساه وأف تصائص الطاب ملؿ العمػر والجػنس والمسػتوو ارجتمػاعا تعػد منبئػات
دالة لممقاييس الفرعية رستبياف استراتيجيات التعمـ.
وتػػاـ يػػب وت ػػانج ) (Yip & Chung, 2005بدراسػػة هػػدفت إلػػه الك ػػؼ عػػف العاتػػة بػػيف
استراتيجيات التعمـ والدراسة والتةصيؿ الدراسا لػدو طػاب الجامعػة .تكونػت عينػة الدراسػة مػف )43:
طالبات جامعيات طبؽ عمػيبـ النسػتة الصػينية مػف تائمػة اسػتراتيجيات الػتعمـ والدراسػة )(LASSIه أظبػرت
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نتػػائج الدراسػػة وجػػود فػػروؽ بػػيف الطػػاب مرتفعػػا ومنتفجػػا التةصػػيؿ عمػػه تائمػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ
لصال الطاب ذوي التةصيؿ المرتفع.
وأجرو عا الديف سموـ ومةمود رائد  )4008دراسة هدفت إله الك ؼ عف ألر اسػتتداـ برنػامج
استراتيجيات التعمـ ) (LASSIفا واتع إنجاز طاب المرةمة اإلعدادية واتجاهاتبـ نةو المػذاكرة .تكونػت
عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف  )358طالبػػػػات يسػػػػتتدـ اسػػػػتراتيجية التمتػػػػيصه واسػػػػتتداـ الوسػػػػائؿ المسػػػػاعدةه
واسػػتراتيجية ارتتبػػاره واتتيػػار األفكػػار الرئيسػػةه وارتتبػػار الػػذاتاه واسػػتراتيجية التنظػػيـ .أظبػػرت نتػػائج

الدراسة أف البرنامج المسػتتدـ عمػؿ عمػه إكسػاب الطػاب بعػض اسػتراتيجيات الػتعمـ الفعالػةه وهػذا أدو
إله تةسيف مستويات تةصيمبـ الدراساه كما أظبرت نتائج الدراسة وجود عاتػة ارتباطيػة موجبػة وذات
درلة إةصائية بيف استتداـ استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ الدراسا.
وتػػػدـ فرانسيسػػػكو )2006

 (Francisco,دراسػػػة هػػػدفت إلػػػه تةميػػػؿ البنيػػػة العامميػػػة لقائمػػػة

اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ )(LASSIه كمػػػا هػػػدفت إلػػػه الك ػػػؼ عػػػف عاتػػػة اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ بالتةصػػػيؿ
الدراسا لدو عينتيف مف طاب الجامعة .تكونت العينػة األولػه مػف  )749طالػب مسػتجد بواتػع 443
طالب ػاته  508طالبػػة)ه وتكونػػت العينػػة اللانيػػة مػػف ; )64طالب ػات فػػا مسػػتويات دراسػػية متقدمػػة بواتػػع
 3::طالباته  463طالبة) .أظبرت نتائج الدراسة وجود عاتة ارتباطية موجبة بيف جميػع اسػتراتيجيات

التعمـ والتةصيؿ الدراسا.

وأجرو رافع الزنوؿ  )4008دراسة هدفت إله التعرؼ عمه نسبة استتداـ طاب جامعة مؤتة
رستراتيجيات التعمـ المتتمفة .تكونت عينة الدراسة مف  )559طالبات وطالبة .توصمت الدراسة إله أف

 % 96.4مف الطاب يستتدموف استراتيجية التعمـ العميقةه وأف  %95منبـ يستتدموف استراتيجية
التعمـ السطةيةه وأف  % 74مف الطاب فقط يستتدموف استراتيجية التعمـ ارستراتيجيةه وأف الطاب
تد يستتدموف أكلر مف استراتيجية فا نفس الوتت.
وتدـ منذر الجامف  ) 4008دراسة هدفت إله التعرؼ عمه أهـ استراتيجيات التعمـ لدو طاب
جامعة السمطاف تابوس .واله ك ؼ الفروؽ بيف الطاب فا استتداـ استراتيجيات التعمـ وفقات لمت يري

الجنس والكمية .تكونت عينة الدراسة مف  )49:طالبات وطالبة  376طالبات ه  346طالبة) .توصمت
الدراسة إله أف أهـ استراتيجيات التعمـ المستتدمة مف تبؿ الطاب ها  :استراتيجية الق ار ة المركزةه

استراتيجية ربط الموجوعات ببعجباه كما توصمت الدراسة إله وجود فروؽ نير دالة إةصائيات بيف

الذكور واإلناث فا استتداـ هذ ارستراتيجياته أيجات أظبرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات درلة
إةصائية فا استتداـ استراتيجيات التعمـ تعزو لمت ير الكمية.

وتدـ هوفياند ) (Hoveland,2006دراسة استبدفت بةث العاتة بيف استراتيجيات التعمـ
والتةصيؿ األكاديما .تـ استتداـ تائمة استراتيجيات التعمـ )(LASSIه وتـ إيجاد معامؿ ارتباط
بيرسوف ةيث أظبرت نتائج الدراسة وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف
استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ األكاديما.
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وتدـ يب ) (Yip,2007دراسة استبدفت الك ؼ عف الفروؽ فا استراتيجيات الػتعمـ والدراسػة بػيف
مرتفعا ومنتفجا التةصيؿ مف طاب الجامعة .تكونػت عينػة الدراسػة مػف  )3:0طالبػات جامعيػات بواتػع
 305طػػػابه  99طالبػػػة) ممػػػف يدرسػػػوف فػػػا كميػػػات جامعيػػػة متتمفػػػة الفنػػػوف والعمػػػوـ ارجتماعيػػػةه

واألعماؿ التجاريةه والتعميـه والقانوف) طبؽ عمػيبـ تائمػة اسػتراتيجيات الػتعمـ ) .(LASSIأ ػارت نتػائج
الدراسػػة إلػػه وجػػود فػػروؽ دالػػة إةصػػائيات بػػيف مرتفعػػا ومنتفجػػا التةصػػيؿ عمػػه جميػػع أبعػػاد تائمػػة

اسػتراتيجيات الػػتعمـ لصػػال مرتفعػػا التةصػػيؿه وجػػود فػروؽ دالػػة إةصػػائيات بػػيف الطػػاب والطالبػػات عمػػه

أبعاد تائمة استراتيجيات التعمـ لصال الطالباته كما أظبرت نتائج الدراسة وجود عاتة ارتباطيػة موجبػة
بيف جميع استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ.
وتػػاـ روجػػر ) (Roger,2007بدراسػػة اسػػتبدفت بةػػث العوامػػؿ المسػػاهمة فػػا التنبػػؤ بالتةصػػيؿ

الدراسػػا لػػدو طػػاب كميػػة الصػػيدلةه وكػػذلؾ تةديػػد الفػػروؽ بػػيف الطػػاب متفػػاوتا التةصػػيؿ مرتفػػع-
متوسػػػط -مػػػنتفض) فػػػا فاعميػػػة الػػػذاته والتوجػػػه نةػػػو البػػػدؼه واسػػػتراتيجيات الػػػتعمـه والقػػػدرة عمػػػه
ارستدعا  .تكونت عينة الدراسة مف  )36:طالبات جامعيات .أسفرت نتائج الدراسة عػف وجػود فػروؽ بػيف

الطاب متفاوتا التةصيؿ مرتفػع -متوسػط -مػنتفض)ه واسػتراتيجيات الػتعمـه والقػدرة عمػه ارسػتدعا

لصػػال مرتفعػػا التةصػػيؿه كمػػا أسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػف تمتػػع جميػػع مت ي ػرات الدراسػػة بالقػػدرة عمػػه
التنبؤ بالتةصيؿ الدراسا.
وتدـ موفؽ ب ارة وتتاـ العزو  )400:دراسة هدفت إله تياس درجة وعػا طػاب اللانويػة العامػة
األدبػا والعممػا) بأهميػػة اسػتراتيجيات الػتعمـ وممارسػػتبـ لبػا .تكونػت عينػػة الدراسػة مػف  )3;6طالبػات

وطالبػػة فػػا المػػدارس التابعػػة لمةافظػػة معػػاف .أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة أف مػػدو وعػػا الطػػاب بأهميػػة
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ متوسػػطةه وأنبػػـ يمارسػػونبا بدرجػػة منتفجػػةه كمػػا أظبػػرت النتػػائج أف هنػػاؾ عاتػػة
ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف ال ػعور بأهميػة اسػتراتيجيات الػتعمـ وممارسػتباه كمػا أظبػرت
نتائج الدراسة أنه ر توجد فروؽ ذات درلة إةصائية فا الوعا بأهمية استراتيجيات التعمـ تعػزو لمت يػر
الجنس أو التتصصه أيجات ك فت نتػائج الدراسػة أنػه ر توجػد فػروؽ ذات درلػة إةصػائية فػا ممارسػة
استراتيجيات التعمـ تعزو لمت ير الجنس أو التتصص أو التفاعؿ بينبما.

وجا ت دراسة فاف ) (Phan,2009فبدفت إله التةقؽ مف نموذج نظري ا تمؿ عمه
استراتيجيات المعالجة العميقةه والجبده واألهداؼ المرتبطة باألدا واإلتقاف والتأمؿ والتفكير الناتد.
واستتدـ الباةث إج ار ات النمذجة السببية ركت اؼ التأليرات المبا رة والوسيطة لبذ المداتؿ
والتوجبات النظرية عمه التةصي ؿ األكاديما والتعمـ لدو الطاب .تكونت عينة الدراسة مف )569
طالبات فا الجامعة فا السنة اللانية واللاللة .تـ تطبيؽ استبياف التفكير التأمما .أظبرت نتائج الدراسة

أف هناؾ تألي ارت مبا ارت لكؿ مف التأمؿ والتفكير الناتد عمه التةصيؿ األكاديما والتعمـه كما ألرت كؿ مف
األهداؼ المرتبطة باألدا واإلتقاف عمه التأمؿه بينما تألرت استراتيجيات المعالجة العميقة بأهداؼ

اإلتقاف والجبد.
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وأجػرو مػارس وآتػروف ) (Marrs, Sigler & Hayes,2009دراسػة هػدفت إلػه الك ػؼ عػف
عاتػػة التةصػػيؿ الدراسػػا فػػا مقػػرر عمػػـ الػػنفس باسػػتراتيجيات الػػتعمـ .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )::
طالب ػات جامعي ػات مسػػتجدات ممػػف يدرسػػوف فػػا أتسػػاـ عمػػـ الػػنفس طبػػؽ عمػػيبـ تائمػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ

) .(LASSIأظبػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود فػػروؽ دالػػة إةصػػائيات فػػا اسػػتراتيجيات الػػتعمـ بػػيف الطػػاب
مرتفعػػا ومنتفجػػا التةصػػيؿ لصػػال مرتفعػػا التةصػػيؿ .كمػػا أظبػػرت نتػػائج الد ارسػػة أنػػه يمكػػف التنبػػؤ
بالتةصيؿ الدراسا مف تاؿ اسػتراتيجيات الػتعمـه ةيػث إف اسػتراتيجيات الػتعمـ فسػرت  %93مػف تبػايف
مستوو تةصيؿ الطاب.
وهدفت دراسة مةمد المصري ; )400إلػه التعػرؼ عمػه مسػتوو امػتاؾ اسػتراتيجيات الػتعمـ لػدو
طػػاب كميػػة العمػػوـ التربويػػةه ومعرفػػة الفػػروؽ فػػا مس ػتوو هػػذ ارسػػتراتيجيات وفق ػات لمت يػػري الجػػنس
ومسػػتوو التةصػػيؿه وكػػذلؾ معرفػػة العاتػػة بػػيف مسػػتوو امػػتاؾ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ ومسػػتوو التةصػػيؿ

األكاديما لديبـ .تـ اتتيار عينة ع وائية مف طاب وطالبػات كميػة العمػوـ التربويػة توامبػا  ):7طالبػات

وطالبػػة طبقػػت عمػػيبـ اسػػتبانة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ التػػا أعػػدها فػػا األصػػؿ آربػػور )(Arbor,1989
والمعربػػة مػػف تبػػؿ عمػػا هػػود باعبػػاد ومرعػػا توفيػػؽ وتأكػػد الباةػػث مػػف صػػدتبا ولباتبػػا .أظبػػرت نتػػائج
الدراسػػة أف مسػػتوو امػػتاؾ طػػاب وطالبػػات كميػػة العمػػوـ التربويػػة رسػػتراتيجيات الػػتعمـ متوسػػطه وجػػود
عاتة ارتباطية موجبة ذات درلة إةصػائية بػيف بعػد اسػتراتيجيات الدافعيػة لمػتعمـ والتةصػيؿ األكػاديما.
فا ةيف لـ تكف العاتة دالة إةصائيات عمه األبعاد األترو.

وتدـ يب ) (Yip,2009دراسة هدفت إله الك ػؼ عػف الفػروؽ فػا اسػتراتيجيات الػتعمـ بػيف طػاب

جامعػػة هػػونج كػػونج المفتوةػػة .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  )300طالػػب وطالبػػة تػػـ اتتيػػارهـ بالطريقػػة
الع ػوائية .تػػـ دراسػػة الفػػروؽ بػػيف مرتفعػػا ومنتفجػػا التةصػػيؿ الدراسػػا فػػأظبرت نتػػائج الدراسػػة أف
مكوف اإلرادة وتنظيـ الذات كانا أكلر أهمية بيف مرتفعا التةصيؿ مف مكوف استراتيجيات التعمـ.
وأجرو كانو ) (Cano,2010دراسة هدفت إله التةقؽ مف البنا العامما لقائمة استراتيجيات
التعمـ ) (LASSIوتةميؿ العاتة بيف هذا البنا واألدا األكاديما لمطاب .تكونت عينة الدراسة مف
مجموعتيف مستقمتيف مف طاب الجامعةه بمغ تواـ المجموعة األوله  )749طالبات مف الطاب فا

السنة األولهه وبمغ تواـ المجموعة اللانية ; )64مف طاب السنة اللاللة .تـ تطبيؽ تائمة
استراتيجيات التعمـ .أظبرت نتائج تةميؿ البيانات لممجموعة األوله وجود تصائص سيكومترية مقبولةه
كما ألبت التةميؿ العامما وجود نموذج عامما يتكوف مف لالة عوامؿه وهذا الذي دعمه التةميؿ
التوكيدي الذي تـ إجراؤ عمه العينة اللانية .وتد كانت العوامؿ الكامنة اللالة ها :ارستراتيجيات
الوجدانيةه استراتيجيات البدؼه التةكـ فا الفبـه وأظبرت النتائج وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات
درلة إةصائية بيف األدا األكاديما وكؿ مف ارستراتيجيات الوجدانية واستراتيجيات البدؼ.
وتػدمت أنيػ از وموهػد ) (Aniza, Mohd & Mohd,2010دراسػة هػدفت إلػه بةػث العاتػة بػيف
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ والتةصػػيؿ األكػػاديماه ومػػدو اتػػتاؼ هػػذ ارسػػتراتيجيات بػػاتتاؼ كػػؿ مػػف أسػػموب
التعمـ والجنس ونوع المدرسة متتمطة ونير متتمطة) .تكونت عينة الدراسػة مػف  )600طالػب وطالبػة
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اتتيػػروا بطريقػػة ع ػوائية طبقيػػة مػػف طػػاب المػػدارس بعمػػر  )37سػػنة .أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود
عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف اسػتراتيجيات الػتعمـ والتةصػيؿ األكػاديماه كمػا أظبػرت
نتػػػائج الدراسػػػة عػػػدـ وجػػػود تػػػألير ألسػػػموب الػػػتعمـ والتةصػػػيؿ عمػػػه اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ إر مػػػف تػػػاؿ
ارستراتيجية المناسبة.
وهػػػدفت دراسػػػة جػػػاتو ) (Gatto,2010إلػػػه تيػػػاس القػػػدرة التنبؤيػػػة لقائمػػػة اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ
) (LASSIبالف ؿ األكاديما فا جو بعػض التصػائص ال تصػية لممػتعمـ .تكونػت عينػة الدراسػة مػف
 )355طالبػػة مػػف طالبػػات كمي ػة التمػػريض بمتوسػػط عمػػر  )45سػػنة .تػػـ تطبيػػؽ تائمػػة اسػػتراتيجيات
الػػتعمـ )(LASSIه وتػػػـ معالجػػة البيانػػػات إةصػػػائيات باسػػتتداـ أسػػػموب تةميػػػؿ ارنةػػدار .أظبػػػرت نتػػػائج
الدراسة أف تائمة استراتيجيات التعمـ لـ تتنبأ بالف ؿ األكاديما.

وأجػرو نجػويف وجودويػؿ ) (Nguyen & Godwyll,2010دراسػة ببػدؼ التعػرؼ عمػه العوامػؿ
المؤلرة فا اتتيار طاب الجامعة رستراتيجيات التعمـ .تكونت عينة الدراسة مف  )97طالبات وطالبػة مػف

جنسػػيات متتمفػػة يدرسػػوف فػػا جامعػػة أوهػػايو بأمريكػػا .تػػـ تطبيػػؽ تائمػػة أكسػػفورد )(Oxford,1990
رسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ .أظبػػػػرت نتػػػػائج الدراسػػػػة أف الطػػػػاب يسػػػػتتدموف ارسػػػػتراتيجيات ارجتماعيػػػػة
واستراتيجيات ما و ار المعرفة بمستوو مرتفع .بينما كانت ارستراتيجيات الوجدانية واسػتراتيجيات الػذاكرة

هػػا األتػػؿ اسػػتتدامات عنػػدهـ .كمػػا أظبػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ دالػػة إةصػػائيات فػػا اتتيػػار واسػػتتداـ

استراتيجيات التعمـ تعزو إله مت يرات الجنس والعمر والتمفية اللقافية.

كما أجرو زياد بركات  )4030دراسة استبدفت الك ؼ عف أهػـ اسػتراتيجيات تن ػيط الػذاكرة التػا
يسػػتتدمبا طػػاب جامعػػة القػػدس المفتوةػػةه وعاتتبػػا بمت يػرات الجػػنس والتتصػػص ومسػػتوو التةصػػيؿ
األكاديما .تكونت عينة الدراسة مف  )454طالبات وطالبة اتتيروا بطريقة ع وائية طبقيػة تبعػات لمت يػري

الجػػنس والتتصػػص .تػػـ تطبيػػؽ اسػػتبانة اسػػتراتيجيات تن ػػيط الػػذاكرة مكونػػة مػػف  )47فقػػرة إعػػداد

الباةث) .توصمت الدراسة إلػه أف مسػتوو اسػتتداـ الطػاب رسػتراتيجيات تن ػيط الػذاكرة كػاف متوسػطاته
وأف ارستراتيجيات األكلػر اسػتتدامات لػديبـ كانػت عمػه الترتيػب :وجػع تطػوط تةػت األجػ از المبمػة فػا

المادةه والدراسة الموزعة عمه فترات يتتممبا استراةة تصيرةه فبـ األفكػار األساسػية بػدؿ ةفظبػا صػماته
ربط أج از المادة مع بعجبا الػبعضه كمػا أظبػرت النتػائج عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إةصػائيات فػا مسػتوو

استتداـ هذ ارستراتيجيات تعزو لمت يرات الجنس والتتصص والتةصيؿ األكاديما.

وتػدـ ػوتز وجػارهر وتيػب ) (Schutz, Gallagher & Tepe,2011دراسػة هػدفت إلػه بةػث
الفروؽ فا استتداـ استراتيجيات التعمـ عمه تائمة استراتيجيات الػتعمـ ) (LASSIبأبعادهػا الع ػرة لػدو
عينة مف الطاب توامبا  )79طالبات فا إةدو المساتاته ةيث تـ توزيعبـ ةسب تةصػيمبـ األكػاديما

إلػػه منتفجػػا ومرتفعػػا التةصػػيؿ .أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة أف هنػػاؾ فروتػػات ذات درلػػة إةصػػائية بػػيف
مرتفعا ومنتفجا التةصيؿ فا استتداـ األبعاد الفرعية لمقائمة القمػؽه ارتجاهػاته التركيػزه الدافعيػةه

اسػػتراتيجية ارتتبػػاره اتتيػػار الفكػػرة الرئيسػػة) لصػػال مرتفعػػا التةصػػيؿه عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات درلػػة
إةصائية بيف مرتفعا ومنتفجا التةصيؿ عمه اسػتتداـ األبعػاد الفرعيػة معالجػة المعمومػات وارتتبػار
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الػػذاتا ومسػػاعدات الدراسػػة وادارة الوتػػت)ه وأوصػػت الدراسػػة بأهميػػة تعمػػـ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ أللرهػػا فػػا
األدا األكاديماه كما أظبرت نتائج الدراسػة أف تائمػة اسػتراتيجيات الػتعمـ هػا جيػدة فػا تةديػد الطػاب
الذيف يمكف أف يستفيدوا مف استراتيجيات التعمـ لتنمية مباراتبـ.
واسػتبدفت دراسػة كاكسػا وآركيػػؾ والجػاز ) (Cakici, Aricak & Ilgaz,2011التعػرؼ عمػػه
العاتػػة بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ والتةصػػيؿ بمػػادة البيولوجيػػا وارتجػػا نةػػو المػػادة لػػدو طػػاب المرةمػػة
اللانويػػة .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  ):;0طالب ػات وطالبػػة مػػف طػػاب المرةمػػة اللانويػػة بمدينػػة أديرنػػا
التركيػػة .تػػـ تطبيػػؽ اسػػتبانة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ والتػػا تكونػػت مػػف تمسػػة مةػػاور هػػا :اسػػتراتيجيات

اإلفاجة األساسيةه واستراتيجيات اإلفاجػة المعقػدةه وارسػتراتيجيات ارجتماعيػةه واسػتراتيجيات التمػاريف
والتػػدريبات المعقػػدة .أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود عاتػػة ارتباطيػػة موجبػػة وذات درلػػة إةصػػائية بػػيف
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ والتةصػػيؿ وارتجػػا  .كمػػا أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة أف ارسػػتراتيجيات األكلػػر اسػػتتدامات

لدو الطاب كانػت :عمػؿ مقارنػاته تصػنيؼ المعمومػاته إيجػاد المت ػاببات وارتتافػاته تةميػؿ المػادةه

إعطا تعميات وجميعبا جمف مةور اإلفاجة األساسية) .أمػا ارسػتراتيجيات األتػؿ اسػتتدامات فكانػت :
طرح األسئمة واإلجابة عنباه الق ار ة وال رح المتكرر بصوت مسموع وها جمف مةور مراتبة الفبـ).

وأجػػػرو ماتاريمػػػػا وةمػػػػداف ) (Mattarima&Hamdan,2011دراسػػػة اسػػػػتبدفت التعػػػػرؼ عمػػػػه
ارسػػتراتيجيات األكلػػر ػػيوعات لػػدو طػػاب المرةمػػة اللانويػػة .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  )390طالبػػات
وطالبة فا مدرستيف لانويتيف بأندونيسػيا .اسػتتدـ الباةلػاف اسػتبيانات عػف اسػتراتيجيات الػتعمـ فػا جػو

تصػػنيؼ أكسػػفورد رسػػتراتيجيات تعمػػـ الم ػػة اإلنجميزيػػة .أ ػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػه أف ارسػػتراتيجيات
األكلػػر اسػػتتدامات لػػدو طػػاب المرةمػػة اللانويػػة هػػا :المراجعػػة الدائمػػةه تكػرار الكممػػات الجديػػدةه التقميػػده

التػػدرب عمػػه أص ػوات الم ػػةه م ػػاهدة ب ػرامج تمفازيػػة باإلنجميزيػػةه ماةظػػة األتطػػا ومةاولػػة تجاوزهػػاه
التفكير فا التةسػف والتقػدـه والتعزيػز الػذاتا .كمػا أ ػارت نتػائج الدراسػة أف مجػارت واةػدات كػاف بتكػ اررات
مرتفعة هو مجاؿ استراتيجيات ما و ار المعرفػة .بينمػا المجػارت التمسػة األتػرو اسػتراتيجيات الػذاكرةه

ارستراتيجيات المعرفيةه ارستراتيجيات التعويجيةه ارستراتيجيات ارجتماعيػةه ارسػتراتيجيات الوجدانيػة)
كانت بتك اررات متوسطة.
وأجرو عاصـ أبو نزاؿ  )4034دراسة هدفت إله التعرؼ عمه الفروؽ فا استتداـ طػاب جامعػة
اليرمػػوؾ رسػػتراتيجيات الػػتعمـ وفق ػات لمت يػػري الجػػنس والكميػػة .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  );58طالب ػات

وطالبػػػة  4;3طالبػػػات و  867طالبػػػة) .توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػه وجػػػود فػػػروؽ ذات درلػػػة إةصػػػائية فػػػا

استتداـ استراتيجيات التعمـ تعزو لمت ير الكمية لصال طاب الكميات العمميةه ووجػود فػروؽ ذات درلػة
إةصػػائية فػػػا اسػػتتداـ اسػػػتراتيجية بيئػػة ووتػػػت الدراسػػة تعػػػزو لمت يػػر الجػػػنس لصػػال الػػػذكوره وفػػػا
استتداـ استراتيجية التعمـ مف األتراف لصال اإلناث.
وتػػدـ نسػػاف الزةيمػػا  )4034دراسػػة هػػدفت إلػػه التعػػرؼ عمػػه اسػػتراتيجيات الػػتعمـ لػػدو طػػاب
جامعة دم ؽ وفقات لمت يري الجنس والتتصص .تكونت عينة الدراسػة مػف  )543طالبػات وطالبػة 445

منبـ فا تتصص رياض األطفػاؿه  ;9فػا تتصػص معمػـ فصػؿ) .أظبػرت نتػائج الدراسػة وجػود فػروؽ
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ذات درلة إةصائية بيف الطاب فػا اسػتتداـ اسػتراتيجيات الػتعمـ تعػزو لمتتصػص لصػال طمبػة ريػاض
األطفاؿه بينما أظبرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات درلة إةصائية بيف الطاب تعزو لمجنس.
وهػدفت دراسػػة يػػو ) (Yu,2012إلػػه التعػرؼ عمػػه العاتػػة بػػيف اسػتراتيجيات الػػتعمـ والدافعيػػة نةػػو
التعمـ لدو طاب الجامعة .تكونػت عينػة الدراسػة مػف  )386طالبػات وطالبػة بتتصػص البندسػة بجامعػة

ليناي  Linyiالصينية .تـ تطبيؽ اسػتبانة دوافػع الػتعمـه واسػتبانة اسػتراتيجيات الػتعمـ والتػا تكونػت مػف
أربعػة مةػاور هػا :ارسػػتراتيجيات المعرفيػةه واسػتراتيجيات مػػا و ار المعرفػةه وارسػتراتيجيات الوجدانيػػةه
وارسػػتراتيجيات ارجتماعيػػة .أظبػػرت نتػػائج الدراسػػة أف الطػػاب يسػػتتدموف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ ودوافػػع
الػػػتعمـ بمسػػػتوو متوسػػػطه وهػػػـ يفجػػػموف اسػػػتتداـ ارسػػػتراتيجيات الوجدانيػػػة أكلػػػر مػػػف نيرهػػػاه تميبػػػا

ارستراتيجيات المعرفيةه لـ استراتيجيات ما و ار المعرفةه وأتي ارت ارستراتيجيات ارجتماعيػة .كمػا أظبػرت
النتائج وجػود عاتػة ارتباطيػة موجبػة بػيف اسػتراتيجيات الػتعمـ ودوافػع الػتعمـه ولكنبػا تتتمػؼ مػف مجػاؿ

إله آتر مف مجارت استراتيجيات التعمـ.
وأجػػرت كػػالا ) (Kallay,2012دراسػػة اسػػتبدفت التعػػرؼ عمػػه العاتػػة بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ
والوعا بمػا و ار المعرفػة والتةصػيؿ األكػاديما لػدو طػاب الجامعػة .تكونػت عينػة الدراسػة مػف )404
طالب ػات وطالبػػة يدرسػػوف عمػػـ الػػنفس فػػا جػػامعتيف برومانيػػا .تػػـ تطبيػػؽ تائمػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ لػػػػػػ

وين تايف وماير ) (Weinstein & Mayer,1985وتتكوف القائمة مف  )99فقرة ذات تمسة بػدائؿه
وموزعػػة فػػا لالػػة مقػػاييس هػػا :المبػػارةه الرنبػػة والدافعيػػةه التنظػػيـ الػػذاتا .توصػػمت الدراسػػة إلػػه أف
ارسػػتراتيجيات األكلػػر اسػػتتدامات عنػػد أف ػراد العينػػة كانػػت :اسػػتتداـ الم ػػة المجازيػػةه اسػػتتداـ اإلجػػافات
المفظيةه التنظيـه مبػارات التفكيػر المنطقػاه ربػط المعمومػات الجديػدة بالمعمومػات القديمػة الموجػودة فػا

الػػذاكرةه ارسػػتفادة مػػف الوسػػائؿ المسػػاعدة عمػػه الػػتعمـ .كمػػا توصػػمت الدراسػػة إلػػه أف ترتيػػب مجػػارت
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ األكلػػر اسػػتتدامات وبةسػػب أهميػػة اسػػتتدامبا كانػػت كػػاآلتا :اسػػتراتيجيات معالجػػة

المعموماته يميبا الوسائؿ التعميميةه لـ اتتبار الذاته والدافعيةه والقمؽه والتركيزه وأتي ارت إدارة الوتت.

وهدفت دراسة فادي سماوي وجماؿ العساؼ  )4035إله التعرؼ عمه استراتيجيات التعمـ

المفجمة لدو عينة مف طاب جامعة البمقا وارتباطبا بالدافعية لديبـ .ولمتةقؽ مف هدؼ الدراسة تـ
اتتيار عينة مكونة مف  )570طالبات وطالبة .طبؽ عميبـ مقياس استراتيجيات الدافعية لمتعمـ .أظبرت

نتائج الدراسة ارتفاع مستوو الدافعية لدو عينة الدراسةه بينما كانت درجات استراتيجيات التعمـ

متوسطةه ووجود عاتة ارتباطية موجبة بيف استراتيجيات التعمـ والدافعيةه وعدـ وجود اتتاؼ فا
العاتة تعزو لمت يرات الجنس والتتصص والمستوو الدراساه باستلنا العاتة بيف المستوو الدراسا
لطاب السنة األوله واللاللة وجا ت النتائج لصال طاب السنة األوله.
وتدـ أةمد السيوؼ  )4036دراسة هدفت إله التعرؼ عمه الفروؽ فا استتداـ طاب كمية
العموـ التربوية فا الجامعة األردنية رستراتيجيات إدارة الوتت وفقات لمت يرات التةصيؿ والجنس
والمستوو الدراسا .تكونت عينة الدراسة مف  )459طالبات وطالبة فا مرةمة البكالوريوس والدراسات

العميا  ;:طالبات و ; 35طالبة) .أظبرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات درلة إةصائية فا استتداـ
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استراتيجيات إدارة الوتت تعزو لمت ير التةصيؿ لصال الطاب ذوي المعدؿ جيد جدات وممتاز)ه بينما

أظبرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات درلة إةصائية فا استتداـ الطاب رستراتيجيات إدارة

الوتت تعزو لكؿ مف الجنس والمستوو الدراسا.
وهػػدفت دراسػػة زهريػػة عبػػد الةػػؽ وصػػباح العجيمػػا  )4037إلػػه التعػػرؼ عمػػه ارسػػتراتيجيات التػػا
يستتدمبا طاب جامعة اإلس ار فا تعممبـه وعاتتبا بمت يرات الجنس والتتصص والمسػتوو الدراسػا.
تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  )503طالب ػات وطالبػػة اتتيػػروا بطريقػػة ع ػوائية طبقيػػة .تػػـ تطبيػػؽ اسػػتبانة
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ مكونػػة مػػف  )50فقػػرة موزعػػة عمػػه لػػاث مجػػارت هػػا :ارسػػتراتيجيات السػػموكيةه
ارسػػتراتيجيات المعرفيػػةه ارسػػتراتيجيات الوجدانيػػة .أظبػػرت النتػػائج أف اسػػتتداـ طػػاب جامعػػة اإلس ػ ار
رستراتيجيات التعمـ كاف بمسػتوو متوسػطه وأنبػـ يسػتتدموف ارسػتراتيجيات السػموكية أكلػر مػف نيرهػاه
تميبػػا ارسػػتراتيجيات الوجدانيػػةه وأتمبػػا ارسػػتراتيجيات المعرفيػػة .كمػػا أظبػػرت النتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ
دالة إةصػائيات فػا اسػتتداـ اسػتراتيجيات الػتعمـ تعػزو لمت يػري الجػنس والمسػتوو الجػامعاه بينمػا كانػت
هناؾ فروؽ دالة إةصائيات فا استتداـ ارستراتيجيات تعزو لمت ير التتصص.

تعليل عام على الدزاسات الشابكة:
-3اهتمت الدراسات السابقة ببةث استراتيجيات التعمـ عمه المراةؿ الدراسية المتتمفة ابتدا ت مف
مرةمة التعميـ األساسا ملؿ دراسة كؿ مف عا الديف سموـ ومةمود رائد )4008ه وأني از وموهد
)(Aniza & Mohd,2010ه إله المرةمة اللانوية ملؿ دراسة موفؽ ب ارة وتتاـ ال زو
)400:ه وصورت إله المرةمة الجامعية ملؿ دراسة كؿ مف سبيكة التميفا )4003ه وهوفياند

) (Hoveland,2006ويب ) (Yip,2009و وتز وجارهر وتيب & (Schutz, Gallagher
) Tepe,2011وهذا يتناسب مع الطرح العالما والتوجبات الةديلة ل دب التربوي الةديث.

 -4ركز الكلير مف الباةليف عمه دراسة استراتيجيات التعمـ لدو الطاب فا المراةؿ الدراسية
المتتمفة وعاتتبا بالتةصيؿ الدراسا ب رض توجيه الطاب إله جرورة ارهتماـ بتنمية مباراتبـ
الذاتية وتدراتبـ عمه اتتيار استراتيجيات تعمـ مناسبة لمدراسة.
 -5معظـ الدراسات السابقة توصمت إله وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف
استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ الدراسا ملؿ دراسة كؿ مف سبيكة التميفا )4000ه وعا الديف
سموـ

ومةمود

رائد

)4008ه

وفرانسيسكو

)(Francisco,2006ه

وهوفياند

)Hoveland,2006ه ويب )(Yip,2007ه وأني از وموهد ).(Aniza & Mohd,2010
-6تتمتع استراتيجيات التعمـ بالقدرة عمه التنبؤ بالتةصيؿ األكاديما ملؿ دراسة كؿ مف زهانج
)(Zhang,2005ه وروجر )(Roger,2007ه وفاف )(Phan,2009ه ومارس وآتروف
).(Marrs & et. al.,2009
ونظ ارت ألف دراسة العاتات السببية ألي ظاهرة تةاوؿ أف تتتبر نموذجات نظريات لمعاتات المكونة
لمظاهرةه فكاف مف المبـ اتتراح نموذج نظري لتوجي
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األكاديماه أو تكوف ذات تألير عميهه وذلؾ فا جو اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات
الصمة بمت يرات الدراسة الةاليةه ويمكف اتتراح النموذج اآلتا:
م.1ب
2
ر 1

االستراتيجيات الدافعية
للتعلم ()1
م.2ب
2

ر

2

االستراتيجيات المعرفية
() 2
م.3ب
2
ر

التحصيل األكاديمي ()5

3

استراتيجيات
المصادر ()3

إدارة

م.5ب
2
ر

5

الدرجة الكلية ()4

م.4ب
2
ر

4

شكل ()4
النموذج السببي المفترض

يتجػػػ مػػػف ال ػػػكؿ  )6أف النمػػػوذج السػػػببا المفتػػػرض يتجػػػمف أربػػػع مت يػػػرات مسػػػتقمة هػػػا:
ارسػػتراتيجيات الدافعيػػػة لمػػػتعمـ ه ارسػػػتراتيجيات المعرفيػػةه اسػػػتراتيجيات إدارة المصػػػادره الدرجػػػة الكميػػػة
يػػرت تابعػػات هػػو التةصػػيؿ األكػػاديما ه وسػػوؼ يسػػتتدـ الباةػػث أسػػموب تةميػػؿ المسػػار
لممقيػػاس ه ومت ا
كأسموب إةصائا يستتدـ رتتبار العاتات السػببية بػيف المت يػراته ةيػث يعتمػد عمػه نمػوذج توجػيةا

لمعاتات بيف المت يرات بنا ت عمه البةوث السابقة والنظريات المتعمقة بظاهرة معينةه ولكنػه ر يػدؿ عمػه
السببية المؤكدةه ويساعد هذا األسموب فا تياس التأليرات المبا ػرة ونيػر المبا ػرة لممت يػرات المسػتقمة
عمه المت يرات التابعة ةيث يبدؼ إله التعرؼ عمه العاتات السببية بيف المت يرات مػف تػاؿ مصػفوفة
معامات اررتباط بينبا.

فسوض الدزاسة:
في ضوء الدراسات السابقة أمكن صياغة فروض الدراسة الحالية كما يلي:
-3يوجد تألير

مسار) داؿ إةصائيات لاستراتيجيات الدافعية لمتعمـ عمه التةصيؿ األكاديما لدو

-4يوجد تألير

مسار) داؿ إةصائيات لمتةصيؿ األكاديما عمه ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ لدو

-5يوجد تألير

مسار ) داؿ إةصائيات لاستراتيجيات المعرفية عمه التةصيؿ األكاديما لدو الطالبات

الطالبات عينة الدراسة.
الطالبات عينة الدراسة.
عينة الدراسة.
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-6يوجد تألير
عينة الدراسة.

.............................................................

مسار ) داؿ إةصائيات لمتةصيؿ األكاديما عمه ارستراتيجيات المعرفية لدو الطالبات

-7يوجد تألير

مسار) داؿ إةصائيات رستراتيجيات إدارة المصادر عمه التةصيؿ األكاديما لدو

-8يوجد تألير

مسار) داؿ إةصائيات لمتةصيؿ األكاديما عمه استراتيجيات إدارة المصادر لدو

-9يوجد تألير

مسار) داؿ إةصائيات لمدرجة الكمية عمه مقياس استراتيجيات التعمـ عمه التةصيؿ

الطالبات عينة الدراسة.
الطالبات عينة الدراسة.

األكاديما لدو الطالبات عينة الدراسة.

-:يوجد تألير مسار) داؿ إةصائيات لمتةصيؿ األكاديما عمه لمدرجة الكمية عمه مقياس استراتيجيات
التعمـ لدو الطالبات عينة الدراسة.

اإلدساءات املهًذية للدزاسة :
أ -مهًر الدزاسة:
تةقيقات ألهداؼ الدراسة الةالية استتدـ فيبػا المػنبج ػبه التجريبػا ةيػث يسػتتدـ أسػموب تةميػؿ

المسػػػػار الػػػػذي يعتمػػػػد عمػػػػه نمػػػػوذج توجػػػػيةا لمعاتػػػػات بػػػػيف المت يػػػػرات المتتمفػػػػة موجػػػػع الدراسػػػػة
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ بأبعادهػػا المتتمفػػةه التةصػػيؿ األكػػاديما) بنػػا ت عمػػه نتػػائج الدراسػػات ذات الصػػمة
والنظريات المتعمقة بالمت يرات موجع الدراسة.

ب -عيهة الدزاسة :
- 0جمتمع الدزاسة:
تكوف مجتمع الدراسة الةالية مف جميع طالبات الصؼ اللانا اللانوي العاـ بمدينة سوهاج والذيف
يدرسوف تاؿ العاـ الدراسا 4039/4038ـ ػ

- 9العيهة االستطالعية :
تـ اتتيار عينة ع وائية مػف طالبػات الصػؼ اللػانا اللػانوي العػاـ بمدينػة سػوهاجه توامبػا )370
طالبةه وذلؾ إلج ار الجبط اإلةصائا ألدوات الدراسة.

- 3العيهة األساسية :
تـ اتتيار ع وائية مف طالبات الصؼ اللانا اللانوي العػاـ بمدينػة سػوهاجه توامبػا  )600طالبػةه
تراوةػػت أعمػػارهـ بػػيف 38ه  39سػػنةه وفيمػػا يمػػا جػػدوؿ يوج ػ توزيػػع أف ػراد عينػػة الدراسػػة األساسػػية
ةسب المدرسة:
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خذول ()2
عُُت انذساست األساسُت (ٌ=)400
و
1
2
3
4

انًذسست
انًذسست انثاَىَت نهبُاث بسىهاج
يذسست انشًُاء انثاَىَت نهبُاث
بسىهاج
يذسست أسًاء بُج أبٍ بكش انثاَىَت
نهبُاث بسىهاج
يذسست انشهُذ طُاس انثاَىَت نهبُاث
بسىهاج
انًدًىع

عذد
انطانباث
100
100
100
100
400

أداتا الدزاسة :
تملمت أداتا الدراسة الةالية فيما يما:
-3مقياس استراتيجيات التعمـ إعداد الباةث):
مر ببا وها :
وصؼ المقياس :فيما يما وصؼ لممقياس وطريقة تصميمه ومراةؿ البنا التا َّ

 -3الصورة األولية.

 -4الصورة التجريبية.

 -5الصورة النبائية.

مر إعداد الصورة األولية لممقياس بالتطوات اآلتية :
 )3الصورة األولية لممقياسَّ :

 -الق ار ة الناتدة لإلطار النظري عف استراتيجيات التعمـ:

ارطػػاع عمػػا بعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػا أوردت مقػػاييس متعمقػػة باسػػتراتيجيات الػػتعمـ ملػػؿدراسة كؿ مف آربور ) (Arbor,1989الذي أعد استبانة اسػتراتيجيات الػتعمـ وعرببػا عمػا هػود باعبػاد
ومرعػا توفيػؽع ووين ػتايف وآتػريف ) (Weinstein & et. al.,2002ومةمػد المصػري ;)400
وزياد بركات  )4030وزهرية عبد الةؽ وصباح العجيما .)4037
وبنا ت عما ذلؾ تمت صيانة عبارات المقياس الةالا كما يما:
البعػػػد األوؿ "ارسػػػتراتيجيات الدافعيػػػة لمػػػتعمـ"  )45عبػػػارةه البعػػػد اللػػػانا "ارسػػػتراتيجيات المعرفيػػػة"
 )40عبارة هالبعد اللالث "استراتيجيات إدارة المصادر"  )39عبارةه وبذلؾ يكػوف عػدد عبػارات المقيػاس
فا الصورة األولية )80عبارة.
)4الصورة التجريبية لممقياس :
لموصوؿ إلا الصورة التجريبية لممقياس تـ ما يما :
عػرض المقيػاس عمػا بعػض التبػ ار فػػا مجػاؿ القيػاس والتقػويـ التربػوي وعػددهـ  )9مةكمػػيفهةيث تاـ المةكموف ب جافة بعض العباراته واج ار تعديات عمه بعجػباه وةػذؼ عبػارات أتػروه لػـ تػـ
إج ار تعديات المةكميف فأصب عػدد عبػارات البعػد األوؿ "ارسػتراتيجيات الدافعيػة لمػتعمـ"  )44عبػارةه
البعػػد اللػػانا "ارسػػتراتيجيات المعرفيػػة"  )40عبػػارة هالبعػػد اللالػػث "اسػػتراتيجيات إدارة المصػػادر" )38
عبارة ه وبذلؾ يكوف عدد عبارات المقياس فا الصورة التجريبية )7:عبارة.
-تػػـ ترتيػػب عبػػارات المقيػػاس ترتيب ػات دائري ػات ةيػػث أتػػذ كػػؿ لػػاث عبػػارات مػػف بعػػد عمػػا الت ػوالا أي

العبارات 3ه  4ه 5تنتما لمبعد األوؿه والعبارات 6ه  7ه  8تنتما لمبعػد اللػانا ه والعبػارات 9ه  :ه;
- 557 -

نمذجة العالقات السببية بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي

.............................................................

تنتما لمبعد اللالث هوهكذا ةته نباية المقياس)ودرجػت ارسػتجابات تػدرجات تماسػيات عمػا النةػو التػالا
تنطبؽ دائمات –تنطبؽ نالبات –تنطبؽ أةيانات – تنطبؽ ناد ارت – ر تنطبؽ).

سشاب صدم وثبات املكياس :
أوالً -سشاب صدم املكياس :
 صدؽ المةكميف:تـ عرض المقياس عما عدد  )9مةكميف ممف لبـ تبرة سابقة فا هذا المجاؿه وذلؾ إلبدا
الرأي فا كؿ عبارة مف عبارات المقياسه وتد أجمع المةكموف عما مناسبة المقياس لقياس
استراتيجيات التعمـ لدو طاب الصؼ اللانا اللانوي العاـه وانتما كؿ مجموعة مف العبارات لمبعد
الذي تنتما إليه بالمقياسه مع عمؿ بعض التعديات سوا ت فا صيانة العباراته أو استبعاد
بعجباه أو إجافة البعض اآلتره وتد تـ التعديؿ فا جو اتتراةات وتوصيات السادة المةكميف.
 ارتساؽ الداتما :ةسب ارتساؽ الداتما لممقياس وهو عبارة عف معامؿ اررتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة
البعد الذي تنتما إليهه وكذلؾ معامؿ اررتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياسه وكانت
النتائج كالتالا:

جدول ()8

االتساق الداخلي لعبارات مقياس استراتيجيات التعلم
انبعذ األول" االسخشاحُدُاث
انذافعُت نهخعهى"
يعايم
سلى
و
انعباسة االسحباط
**0.43
1
1
**0.53
2
2
**0.56
3
3
**0.64
10
4
**0.57
11
5
**0.51
12
6
**0.63
19
7
**0.62
20
8
**0.59
21
9
**0.54
28
10
0.13
29
11
**0.64
30
12
**0.78
37
13
**0.61
38
14
0.11
39
15
**0.72
46
16
**0.57
47
17
**0.60
48
18
0.09
53
19
**0.64
54
20
**0.67
55
21
**0.74
58
22

انبعذ انثاٍَ" االسخشاحُدُاث
انًعشفُت"
يعايم
سلى
و
انعباسة االسحباط
**0.53
4
1
**0.61
5
2
**0.66
6
3
**0.70
13
4
**0.54
14
5
**0.63
15
6
**0.75
22
7
**0.57
23
8
**0.65
24
9
0.08
31
10
**0.67
32
11
**0.61
33
12
0.09
40
13
**0.64
41
14
**0.57
42
15
**0.78
49
16
**0.67
50
17
**0.66
51
18
**0.73
56
19
**0.68
57
20

**) دالة إةصائيات عند مستوي .0.03
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انبعذ انثانث "اسخشاحُدُاث
إداسة انًصادس"
يعايم
سلى
و
انعباسة االسحباط
**0.73
7
1
**0.57
8
2
**0.47
9
3
**0.54
16
4
**0.65
17
5
0.08
18
6
**0.71
25
7
**0.67
26
8
**0.65
27
9
**0.70
34
10
**0.66
35
11
0.09
36
12
**0.73
43
13
**0.69
44
14
**0.67
45
15
**0.72
52
16
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مف الجدوؿ السابؽ أف جميع العبارات دالة إةصائيا عند مستوي 0.03ما عدا

العبارات اآلتية :
خذول ()9
أسلاو انعباساث انًسزوفت يٍ يمُاط اسخشاحُدُاث انخعهى
أسلاو انعباساث انًسزوفت
انبعذ
.53 ،39 ،29
انبعذ األول " االسخشاحُدُاث انذافعُت نهخعهى"
.40 ،31
انبعذ انثاٍَ " االسخشاحُدُاث انًعشفُت"
.36 ،18
انبعذ انثانث "اسخشاحُدُاث إداسة انًصادس"
7
انًدًىع

وبذلؾ يكوف العدد الكمه لعبارات المقياس بعد ةذؼ العبارات نير الدالة هو  )73عبارةه
والجدوؿ التالا يوج ارتساؽ الداتما بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس:
خذول () 10
االحساق انذاخهٍ بٍُ دسخاث أبعاد يمُاط اسخشاحُدُاث انخعهى
يسخىٌ انذالنت
يعايم
أبعاد انًمُاط
االسحباط
دانت عُذ يسخىٌ 0.01
0.75
األول " االسخشاحُدُاث انذافعُت نهخعهى"
دانت عُذ يسخىٌ 0.01
0.81
انثاٍَ " االسخشاحُدُاث انًعشفُت"
دانت عُذ يسخىٌ 0.01
0.73
انثانث "اسخشاحُدُاث إداسة انًصادس"

يتج

مف الجدوؿ السابؽ أف معامات اررتباط بيف درجات األبعاد الكمية والدرجة الكمية

لممقياس دالة إةصائيات عند مستوي 0.03ه مما ي ير إلا أف المقياس صادؽ فيما وجع لقياسه
وهو صال لقياس استراتيجيات التعمـ المستبدؼ تياسه فا الدراسة الةالية.
لانيات :لبات المقياس :

تـ استتداـ طريقتا إعادة تطبيؽ ارتتبار ومعادلة ألفا -كرونباخ لةساب اللبات ه وكانت

النتائج كالتالا:
و
1
2
3
4

خذول ()11
طشق ويعايالث ثباث يمُاط اسخشاحُدُاث انخعهى
يعايم أنفا – كشوَباش
إعادة حطبُك االخخباس
انبعذ
0.66
0.68
االسخشاحُدُاث انذافعُت نهخعهى
0.73
0.69
االسخشاحُدُاث انًعشفُت
0.69
0.73
اسخشاحُدُاث إداسة انًصادس
0.83
0.85
انًمُاط ككم

يتج مف الجدوؿ السابؽ أف المقياس بأبعاد يتمتع بدرجة عالية مف اللباته ةيث تراوةت
معامات اللبات بيف  0.:7 – 0.88وها تيـ جميعبا مرتفعةه مما ي ير إله لبات المقياس.
)5الصورة النبائية لممقياس :
بعد ةساب صدؽ ولبات المقياسه أصب عدد عبارات المقياس فا صورته النبائية )73
عبارةه وبذلؾ تت ير بعض أرتاـ العبارات عف الصورة التجريبية كما هو موج بالجدوؿ التالا:
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1
2
3
4
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خذول ()12
حىصَع انعباساث عهً يمُاط اسخشاحُدُاث انخعهى (انصىسة انُهائُت)
عذد انعباساث
أسلاو انعباساث انخٍ حُخًٍ نهبعذ
انبعذ
19
،21 ،20 ،19 ،12 ،11 ،10 ،3 ،2 ،1
االسخشاحُدُاث
،46 ،45 ،39 ،38 ،37 ،30 ،29 ،28
انذافعُت نهخعهى
.51 ،47
18
،24 ،23 ،22 ،15 ،14 ،13 ،6 ،5 ،4
االسخشاحُدُاث
،49 ،48 ،42 ،41 ،40 ،33 ،32 ،31
انًعشفُت
.50
14
،27 ،26 ،25 ،18 ،17 ،16 ،9 ،8 ،7
اسخشاحُدُاث إداسة
.44 ،43 ،36 ،35 ،34
انًصادس
51
انًمُاط ككم

يتج مف الجدوؿ السابؽ أف عدد عبارات المقياس فا صورته النبائية  )73عبارة.
طريقة تصةي المقياس:
تـ تقدير الدرجات التالية 7ه  6ه 5ه 4ه  )3بالترتيب وذلؾ لمعبارات الموجبةه والعكس
صةي

بالنسبة لمعبارات السالبة أي  3ه 4ه 5ه  6ه )7ه وبذلؾ يكوف الةد األتصه

لمدرجات  )375والةد األدنه لمدرجات  )73درجة.
-4درجات التةصيؿ األكاديما:
تـ ارعتماد عمه نتائج ارتتبارات النبائية لمصؼ اللانا اإلعدادي فا الفصؿ الدراسا اللانا
لمعاـ الدراسا 4039 /4038ـ ه ةيث ةصؿ الباةث عمه الدرجات التةصيمية لمطالبات عينة
الدراسة) عقب إعاف نتيجة العاـ الدراسا 4039 /4038ـ ه وتد تـ ارعتماد عمه النسبة المئوية
لمدرجة الكمية لمطالبة.

نتائر الدزاسة وتفشرييا:
فا جو م كمة الدراسة وأهدافبا واإلطار النظري والدراسات السابقة وفروض الدراسة
المطموب اتتبارها واإلج ار ات المنبجية توصمت الدراسة الةالية إله عدد مف النتائج يمكف عرجبا
وتفسيرها فيما يما:
نص الفرض " يمكف التوصؿ إله نموذج سببا بنائا يفسر التأليرات المسارات) المبا رة
ونير المبا رة بيف استراتيجيات التعمـ بأبعادها المتتمفةه والتةصيؿ األكاديما لدو عينة مف
طالبات الصؼ اللانا اللانوي العاـ "
ولمتةقؽ مف مدي صةة هذا الفرض إةصائيات تـ استتداـ أسموب تةميؿ المسار Path

Analysisةيث أتجعت مصفوفة معامات اررتباط بيف المت يرات استراتيجيات التعمـه والتةصيؿ
األكاديما) لتةميؿ المسار رتتبار العاتات السببية الموجةة بال كؿ  )6وأظبرت النتائج أف
نموذج تةميؿ المسار المقترح والموج بال كؿ  )6تد ةقؽ مؤ رات جيدة لةسف المطابقةه ةيث
كانت تيمة كا 4نير دالة إةصائيات ووتعت مؤ رات ةسف المطابقة فا المدو الملالا لكؿ منباه
ويوج الجدوؿ ;) مؤ رات ةسف المطابقة لمنموذج المقترح.
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خذول ()9
يؤششاث زسٍ انًطابمت نهًُىرج انًمخشذ

و
1
2
3
4
5
6
7
8

لًُت انًؤشش
13.19
غُش دانت
1.17
0.632
0.64
0.132
0.127
0.023
0.563
0.056

انًؤشش
لًُت كا
يسخىي انذالنت
2
َسبت كا
يؤشش زسٍ انًطابمت GFI
يؤشش زسٍ انًطابمت انًصسر AGFI
يؤشش انصذق انضائف انًخىلع نهًُىرج ECVI
يؤشش انصذق انضائف انًخىلع نهًُىرج انًشبع
خزس يخىسط يشبعاث انبىالٍ RMSR
يؤشش انًطابمت انًعُاسٌ NFI
اندزس انخشبُعٍ انُسبٍ نخطأ االلخشاب RMSEA
2

يتج مف الجدوؿ ; ) أف النموذج المقترح يطابؽ البيانات بصورة جيدةه ةيث تةققت جميع
روط ةسف المطابقةه وبذلؾ يمكف تطبيؽ أسموب تةميؿ المسار باتباع التطوات اآلتية:
-3افتراض النموذج السببا  Causal Modelوهو نموذج يوج العاتات بيف المت يرات
المستقمة والمت ير التابع وذلؾ اعتمادات عمه األطر النظرية والدراسات السابقة المتعمقة بالم كمة
موجوع الدراسةه وهذا النموذج يسما النموذج السببا المفترض وهو مبيف بال كؿ التالا:
م.1ب
2
ر 1

االستراتيجيات الدافعية
للتعلم ()1
م.2ب
2

ر

2

االستراتيجيات المعرفية
() 2
م.3ب
2
ر

التحصيل األكاديمي ()5

3

استراتيجيات
المصادر ()3

إدارة

م.5ب
2
ر

5

الدرجة الكلية ()4

م.4ب
2
ر

4

شكم ()5
انًُىرج انسببٍ انًفخشض

ةيث ـ  3 .7ترمز إله معامؿ المسار مف المت ير المستقؿ ارستراتيجيات
الدافعية لمتعمـ  )3إله المت ير التابع التةصيؿ األكاديما )3ه وهكذا بالنسبة لباتا معامات
المساره ر 7 .3معامؿ اررتباط بيف المت ير المستقؿ ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ  )3والمت ير
التابع التةصيؿ األكاديما )7ه وهكذا بالنسبة لباتا معامات اررتباط ه ر3 4ه ر4 4ه ر 5 4ه
ر6 4ه ر 7 4ها معامات التةديد لممت يرات ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ )3ه وارستراتيجيات
المعرفية )4ه واستراتيجيات إدارة المصادر )5ه والدرجة الكمية )6ه والتةصيؿ األكاديما )7ه أما
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ـ.3ب ه ـ .4به ـ .5ب ه ـ .6ب ه ـ .7ب ها معامات مسار البواتا المت يرات التا لـ تتجع
لمتةميؿ فا الدراسة الةالية).
ويتج

مف ال كؿ  )7أف هناؾ تمسة مت يراته كؿ مت ير منبـ يأتذ مرة دور المت ير

المستقؿ ومرة أترو دور المت ير التابعه لكا تتـ العاتة التبادلية التا تـ افتراجبا والتا سيتـ
التةقؽ منبا وتفسيرها فا التطوات اآلتية.
-4إيجاد المصفوفة اررتباطية:
وها المصفوفة التا تةتوي عمه معامات اررتباط بيف المت يرات المستقمة والمت ير التابع
موجوع الدراسةه وها مبينة فا الجدوؿ التالا:
خذول()10
يصفىفت يعايالث االسحباط بٍُ انًخغُشاث انًسخمهت وانًخغُش انخابع يىضىع انذساست

انًخغُشاث

االسخشاحُدُاث انذافعُت االسخشاحُدُاث
انًعشفُت
نهخعهى

اسخشاحُدُت
إداسة
انًصادس

انذسخت انكهُت انخسصُم
األكادًٍَ
نهًمُاط

االسخشاحُدُاث
انذافعُت نهخعهى
االسخشاحُدُاث
**0.82
انًعشفُت
اسخشاحُدُت إداسة
**0.91
**0 .77
انًصادس
انكهُت
انذسخت
**0 .94
**0 .95
**0 .94
نهًمُاط
**0 .74
**0 .87
**0 .72
انخسصُم األكادًٍَ **0 .57
-5ةساب أوزاف ارنةدار المعيارية مف تةميؿ ارنةدار المتعدد وذلؾ لتقدير معامات المسار
-

فا النموذج المفترض والتا تدؿ عمه التألير المبا ر لممت ير المستقؿ عمه المت ير التابعه وكذلؾ
ةساب معامؿ تةديد كؿ مت يريف مستقميف فا المت ير التابع مف تةميؿ ارنةدار المتعدد:
ةيث إف وزف ارنةدار المعياري  )βالمأتوذ مف تةميؿ ارنةدار المتعدد هو نفسه معامؿ
المسار فا أسموب تةميؿ المسار والذي يدؿ عمه التألير المبا ر لممت ير المستقؿ عمه المت ير
التابعه وبذلؾ يتـ إج ار التةميات اآلتية:
-3انةدار كؿ مف ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ

)3ه وارستراتيجيات المعرفية

)4ه

واستراتيجيات إدارة المصادر )5ه والدرجة الكمية )6ه كمت يرات مستقمة عمه التةصيؿ األكاديما
 )7كمت ير تابع.
-4انةدار التةصيؿ األكاديما  )7كمت ير مستقؿ عمه ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ )3ه
وارستراتيجيات المعرفية )4ه واستراتيجيات إدارة المصادر )5ه والدرجة الكمية  )6كمت يرات تابعة.
وكانت النتائج كما هو موج بالجدوؿ : )33
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خذول ()11
يعايالث انًساس ويعايالث انخسذَذ فٍ انًُىرج

يعايم
يعايم
يعايم
انًخغُش
انًخغُش انخابع
يساس
انخسذَذ
انًساس
انًسخمم
انبىالٍ
انخسصُم األكادًٍَ االسخشاحُدُاث و =1 .5س =5 2و.5ب=
0.21
0.79
انذافعُت نهخعهى 0.56
()5
()1
االسخشاحُدُاث و=2 .5
0.69
انًعشفُت ()2
3
و.5
اسخشاحُدُت
إداسة انًصادس =0.83
()3
انذسخت انكهُت و.5
0.71=4
()4
االسخشاحُدُاث
انذافعُت نهخعهى ()1

و.1
0.58 =5

س2

 =1و.1ب=
0.49
0.51

االسخشاحُدُاث
انًعشفُت ()2

و.2
0.76 =5

س2

 =2و.2ب=
0.48
0.52

اسخشاحُدُت إداسة
انًصادس ()3
انذسخت انكهُت ()4

انخسصُم
األكادًٍَ ()5

و5 .3
= 0.89

س 2و.3ب=
0.240.76=3

س2
و.4
0.55=4 0.77 =5

و.4ب=
0.45

-6النموذج السببا األساسا :بالتعويض فا النموذج السببا المفترض بقيـ كؿ مف :أوزاف
ارنةدار المعيارية معامات المسار) المأتوذة مف تةميؿ ارنةدار المتعدد ومعامات التةديد
المأتوذة مف تةميؿ ارنةدار المتعدد وبقيـ معامات اررتباط المأتوذة مف المصفوفة اررتباطية
نةصؿ عمه النموذج السببا األساسا وهو موج بال كؿ التالا:
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0.49
0.51

االستراتيجيات الدافعية
للتعلم ()1
0.48
0.52

االستراتيجيات المعرفية
() 2
0.24
0.76

التحصيل األكاديمي ()5

استراتيجيات
المصادر ()3

إدارة

0.21
0.79

الدرجة الكلية ()4

0.45
0.55

شكل ()6

النموذج السببي األساسي

-7النموذج المعدؿ والنبائا :ةساب معامات المسار الجديدة ومعامات مسار البواتا
لمتوصؿ إله النموذج السببا المعدؿ والنبائا:
بعد التوصؿ إله النموذج السببا األساسا يتـ فةص تيـ معامات المسار واستبعاد أية تيمة
تقؿ عف  0.07ع ألنبا تعتبر نير معنويةه لـ يتـ إعادة إج ار تةميات ارنةدار مرة أتري ولكف
عمه المت يرات المستقمة المتبقية ذات معامات المسار الدالة فقط)ه وةيث إف جميع تيـ معامات
المسار فا الدراسة الةالية أعمه مف  0.07لذلؾ يصب

النموذج األساسا هو نفسه النموذج

النبائا.
-8منات ة النموذج النبائا:
إف النموذج السببا الذي تـ افتراجه تةقؽ بصورة كبيرة ومنه نناتش اآلتا:
أ-تةديد نسبة التبايف الم ترؾ ع )4المةدد مف التبايف الكما لممت ير التابع التةصيؿ
األكاديما) نتيجة تألر بالمت يرات المستقمة ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ )3ه وارستراتيجيات
المعرفية )4ه واستراتيجيات إدارة المصادر )5ه والدرجة الكمية  ))6التا يتبعبا:
 بالنسبة لمتةصيؿ األكاديما كمت ير تابع  :ر0.9; = 7 4أي أف المت يرات المستقمةارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ )3ه وارستراتيجيات المعرفية )4ه واستراتيجيات إدارة المصادر )5ه
والدرجة الكمية  )6تسبـ بنسبة ; % 9فا التألير السببا عمه التةصيؿ األكاديما لدو الطالبات
عينة الدراسة.
وبذلؾ نجد أف ع .7 4ب= 0.43 =0.9; -3
وهذا يعنا أف المت يرات التا لـ تدتؿ الدراسة البواتا) تسبـ بنسبة  %43فا التألير
السببا عمه التةصيؿ األكاديما لدو الطالبات عينة الدراسة.
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 بالنسبة لاستراتيجيات الدافعية لمتعمـ كمت ير تابع  :ر0.73 = 3 4أي أف التةصيؿاألكاديما كمت ير مستقؿ أسبـ بنسبة  %73فا التألير السببا ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ لدو
الطالبات عينة الدراسة.
وبذلؾ نجد أف ع .3 4ب= 0.6; =0.73 -3
وهذا يعنا أف المت يرات التا لـ تدتؿ الدراسة البواتا) تسبـ بنسبة ; %6فا التألير
السببا عمه ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ لدو الطالبات عينة الدراسة.
 بالنسبة لاستراتيجيات المعرفية كمت ير تابع  :ر0.74 = 4 4أي أف التةصيؿ األكاديماكمت ير مستقؿ أسبـ بنسبة  %74فا التألير السببا عمه ارستراتيجيات المعرفية لدو الطالبات
عينة الدراسة.
وبذلؾ نجد أف ع .4 4ب= 0.6: =0.74 -3
وهذا يعنا أف المت يرات التا لـ تدتؿ الدراسة البواتا) تسبـ بنسبة  %6:فا التألير
السببا عمه ارستراتيجيات المعرفية لدو الطالبات عينة الدراسة.
 بالنسبة رستراتيجيات إدارة المصادر كمت ير تابع  :ر0.98 = 5 4أي أف التةصيؿاألكاديما كمت ير مستقؿ أسبـ بنسبة  %98فا التألير السببا عمه استراتيجيات إدارة المصادر
لدو الطالبات عينة الدراسة.
وبذلؾ نجد أف ع .5 4ب= 0.46 =0.98 -3
وهذا يعنا أف المت يرات التا لـ تدتؿ الدراسة البواتا) تسبـ بنسبة  %46فا التألير
السببا عمه استراتيجيات إدارة المصادر لدو الطالبات عينة الدراسة.
 بالنسبة لمدرجة الكمية لممقياس كمت ير تابع  :ر0.77 = 6 4أي أف التةصيؿ األكاديماكمت ير مستقؿ أسبـ بنسبة  %77فا التألير السببا عمه استراتيجيات إدارة المصادر لدو
الطالبات عينة الدراسة.
وبذلؾ نجد أف ع .6 4ب= 0.67 =0.77 -3
وهذا يعنا أف المت يرات التا لـ تدتؿ الدراسة البواتا) تسبـ بنسبة  %67فا التألير
السببا عمه الدرجة الكمية لممقياس لدو الطالبات عينة الدراسة.
ب-تةديد التأليرات المبا رة ونير المبا رة عمه المت يرات التابعة فا النموذج:
إف التأليرات المبا رة ها معامات المسار أوزاف ارنةدار المعيارية)ه أما التأليرات نير
المبا رة فتنتج مف طرح التأليرات المبا رة مف معامات اررتباط ر -ـ)ه والتألير نير المبا ر
لمت ير مستقؿ عمه مت ير تابع يمكف أف يةدث بطريقتيف أورهما يكوف مف تاؿ اررتباط بيف
المت ير المستقؿ ومت ير مستقؿ آتر له تألير مبا ر عمه المت ير التابعه ولانيبما مف تاؿ
اررتباط بيف المت يرات المستقمة ببعجبا البعضه ويمكف توجي
: )34
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خذول ()12
انخأثُشاث انًباششة وغُش انًباششة

انًخغُشاث انًسخمهت
االسخشاحُدُاث
انذافعُت نهخعهى
االسخشاحُدُاث
انًعشفُت
اسخشاحُدُت إداسة
انًصادس
انذسخت انكهُت
انخسصُم األكادًٍَ
انخسصُم األكادًٍَ
انخسصُم األكادًٍَ

انًخغُشاث انخابعت

يعايالث االسحباط
انخأثُشاث انًباششة انخأثُشاث
انًخغُش
بٍُ
(يعايالث انًساس) انًباششة
انًسخمم وانخابع
(س -و)
(و)
(س)

انخسصُم األكادًٍَ

0.57

0.56

0.01

انخسصُم األكادًٍَ

0.72

0.69

0.03

انخسصُم األكادًٍَ

0.87

0.83

0.04

انخسصُم األكادًٍَ

0.74
0.57

0.71

0.03

0.58

0.01-

0.76

0.04-

0.89

0.02-

االسخشاحُدُاث
انذافعُت نهخعهى
االسخشاحُدُاث
انًعشفُت
اسخشاحُدُت
إداسة انًصادس
انذسخت انكهُت

0.72
0.87

غُش

0.030.77
0.74
انخسصُم األكادًٍَ
-9التةقؽ مف صةة النموذج :يصب النموذج صةيةات مف الناةية اإلةصائية وذلؾ بمراجعة

عممية إدتاؿ البيانات األصمية عمه برنامج  Spssه لـ التةقؽ مف نقؿ تيـ أوزاف ارنةدار
المعيارية معامات المسار) وكذلؾ تيـ معامات التةديده والتةقؽ أيجات مف عممية ةساب معامات
مسار البواتا.

-:تفسير النموذج المتةصؿ عميه:
وها التطوة السيكولوجية والتربوية لتةميؿ المسار كالتالا:
-3العاتة التبادلية بيف ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ والتةصيؿ األكاديما:
ارستراتيجيات
الدافعية لمتعمـ )3

)0.57( 0.56
)0.57(0.58

التةصيؿ
األكاديما )7

شكل ()7

العالقة التبادلية بين التعمم المنظم ذاتياً وفاعمية الذات

تـ التوصؿ مف تةميؿ المسار إله أف معامؿ المسار مف مت ير ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ
إله مت ير التةصيؿ األكاديما =  0.78ه وهذا يعنا أف ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ تؤلر تألي ارت
سببيات إيجابيات فا التةصيؿ األكاديما ه كما تـ التوصؿ إله أف معامؿ المسار مف مت ير التةصيؿ

األكاديما إله مت ير ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ =  0.7:ه وهذا يعنا أف التةصيؿ األكاديما

يؤلر تألي ارت سببيات إيجابيات فا ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـه ويمكف تفسير هذ العاتة التبادلية
كالتالا:

- 566 -

نمذجة العالقات السببية بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي

.............................................................

*التألير اإليجابا لاستراتيجيات الدافعية لمتعمـ عمه التةصيؿ األكاديما:
االستراتيجيات الدافعية
لمتعمم )3

)0.57( 0.56

شكل ()8

التةصيؿ
األكاديما )7

التأثير اإليجابي لالستراتيجيات الدافعية لمتعمم عمى التحصيل األكاديمي

وهذا يعنا أف اإلدراؾ اإليجابا لاستراتيجيات الدافعية لمتعمـ يؤدي إله ارتفاع وتةسف
التةصيؿ األكاديما لدو الطالبة ه كما أف اإلدراؾ السمبا لبذ ارستراتيجيات يؤدي إله انتفاض
التةصيؿ األكاديما لديباه ويمكف تفسير ذلؾ فا جو ما يما:
إف إدراؾ الطالبة اإليجابا لمدو تدرتبا عمه التوجه الداتما والتارجا نةو تةقيؽ البدؼه
وتدرتبا عمه تقدير تيمة المبمة المعطاة لباه وتدرتبا عمه جبط معتقداتبا العمميةه واظبار
دافعيتبا فا عممية الدراسة وفا أدا المباـ المعطاة لهه والةصوؿ عمه درجات أتؿ فا تمؽ
ارتتبار يؤدي إله ارتفاع وتةسف التةصيؿ األكاديما لديبا.
واتفقت نتائج هذ الدراسة مع نتائج دراسة مةمد المصري ; )400التا توصمت إله وجود
عاتة ارتباطية موجبة ذات درلة إةصائية بيف بعد ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ والتةصيؿ
األكاديما.
ونظ ارت ألف التألير نير المبا ر لاستراتيجيات الدافعية لمتعمـ عمه التةصيؿ األكاديما =

 )0.03وهو تألير نير داؿ إةصائيات وتعنا هذ النتيجة أف المت يرات الوسيطة تؤدي دو ارت جعيفات

بيف المت يريف .وبالتالا تكاد ر توجد تأليرات نير مبا رة بيف المت يريف.

وهذا يدؿ عمه العاتة القوية والوليقة بيف المت يريف وهو ما أوجةته الدراسات السابقة ملؿ
دراسة مةمد المصري ; )400التا توصمت إله وجود عاتة ارتباطية موجبة ذات درلة إةصائية
بيف بعد استراتيجيات الدافعية لمتعمـ والتةصيؿ األكاديما.
*التألير اإليجابا لمتةصيؿ األ كاديما عمه ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ:
التةصيؿ األكاديما

االستراتيجيات الدافعية
لمتعمم )3

)0.57(0.58

)7

شكل ()9

التأثير اإليجابي لمتحصيل األكاديمي عمى االستراتيجيات الدافعية لمتعمم

وهذا يعنا أف التةصيؿ األكاديما المرتفع يسبـ إيجابيات فا استتداـ ارستراتيجيات الدافعية

لمتعمـ الفعالةه والعكس صةي

أي أف التةصيؿ األكاديما المنتفض يسبـ سمبيات فا استتداـ

ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ الفعالةه ويمكف تفسير ذلؾ فا جو ما يما:

إف األفراد الذيف لديبـ دافعية ليس فقط لانتراط فا األن طة األكاديميةه بؿ لاستفادة والتعمـ
بأتصه تدر ممكف مف األن طة التا يؤدونباه أو المعمومات التا يتعرجوف لباه ويستتدموف
- 567 -

نمذجة العالقات السببية بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي

.............................................................

العمميات المعرفية العميا فا التعمـه هذ المام التا تدؿ عمه رنبة المتعمميف لمعمؿ أو الم اركة
فا التعمـ المستمر وتةمؿ مسئولية تطورهـ التاصه وهذا يؤدي إله تةسف الةالة الداتمية لدو
المتعمـ وتةرؾ أفكار ووعيهه وتدفعه إله ارنتبا لمموتؼ التعميماه والقياـ باألن طة التا تتعمؽ بهه
وارستمرار فا أدا هذ األن طة ةته يتةقؽ التعمـ كبدؼ لدو المتعمـ .والعكس صةي .
ونظ ارت ألف التألير نير المبا ر لمتةصيؿ األكاديما عمه ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ = -

 0.03وهو تألير نير داؿ إةصائياته وهذا يعنا أف دور المت يرات الوسيطة بيف المت يريف جعيفات
وليس له تألير.

وهذا أيجات ي ير وب كؿ واج

إله عمؽ وتوة العاتة اررتباطية بيف التةصيؿ األكاديما

وارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ.

ويمكف توجي دور التةصيؿ األكاديما فا ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ مف تاؿ أف الطالب
ذو التةصيؿ األكاديما المرتفع يمجأ إله استتداـ ارستراتيجيات الدافعية لمتعمـ األ كلر فاعمية فا
الموتؼ التعميماه والعكس صةي فالطالب ذو التةصيؿ األكاديما المنتفض يستتدـ استراتيجيات
أتؿ فاعمية فا الموتؼ التعميما ولذلؾ تد ر ينج أةيانات فا إنجاز المباـ والتكميفات المطموبة منه.
-4العاتة التبادلية بيف ارستراتيجيات المعرفية والتةصيؿ األكاديما:
)0.72(0.69

التةصيؿ األكاديما )7

ارستراتيجيات المعرفية
)4

)0.72(0.76

شكل ()01

العالقة التبادلية بين االستراتيجيات المعرفية والتحصيل األكاديمي

تـ التوصؿ مف تةميؿ المسار إله أف معامؿ المسار مف مت ير ارستراتيجيات المعرفية إله
مت ير التةصيؿ األكاديما = ; 0.8ه وهذا يعنا أف ارستراتيجيات المعرفية تؤلر تألي ارت سببيات

إيجابيات فا التةصيؿ األكاديماه كما تـ التوصؿ إله أف معامؿ المسار مف مت ير التةصيؿ األكاديما

إله مت ير ارستراتيجيات المعرفية =  0.98ه وهذا يعنا أف التةصيؿ األكاديما يؤلر تألي ارت سببيات

إيجابيات فا ارستراتيجيات المعرفية ه ويمكف تفسير هذ العاتة التبادلية كالتالا:
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*التألير اإليجابا لاستراتيجيات المعرفية عمه التةصيؿ األكاديما:
ارستراتيجيات المعرفية
)4

)0.72(0.69

التةصيؿ األكاديما )7

شكل ()00

التأثير اإليجابي لالستراتيجيات المعرفية عمى التحصيل األكاديمي

وهذا يعنا أف اإلدراؾ اإليجابا لاستراتيجيات المعرفية يؤدي إله ارتفاع وتةسف التةصيؿ
األكاديماه كما أف اإلدراؾ السمبا لاستراتيجيات المعرفية يؤدي إله انتفاض التةصيؿ األكاديماه
ويمكف تفسير ذلؾ فا جو ما يما:
إف إدراؾ الطالبة اإليجابا لاستراتيجيات المعرفية بأنبا ارتتيار الفعاؿ لممعمومات وتنظيمباه
والتدرب الن ط عمه اكتسابباه وان ا روابط ذات معنه بيف المعمومات الجديدة والمعمومات التا تـ
ارةتفاظ ببا فا الذاكرةه ومراتبة عمميات فبـ المعموماته وزيادة المعنه فا المادة المتعممة ملؿ
استتداـ كؿ مف استراتيجيات التعمـ المركبة وجع تطوط تةت األفكار األساسيةه ةيث يساعد هذا
األسموب فا ربط المعمومات الجديدة مع المعرفة السابقةه وكتابة ماةظات فا البامشه وكذلؾ
استتداـ استراتيجيات التوجي والتفصيؿ لمباـ التعمـ المركبة كتابة المذكراته والممالاته وطريقة
 PQ4Rالتا تعنا متتصرات لمصطمةات تدؿ عمه استراتيجيات يستتدمبا المتعمـه وأيجات استتداـ

استراتيجيات تنظيـ وترتيب مباـ التعمـ المركبة ملؿ تمتيص متطط لمموجوعه وعمؿ الترائطه

ومعينات الذاكرة .إف استتداـ ملؿ هذ ارستراتيجيات سوؼ يؤدي بالطالبة إله تةسيف مستوو
التةصيؿ األكاديما لديبا.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع ما أ ار إليه فتةا الزيات  )4006بأف ارستراتيجيات
المعرفية تملؿ السموكيات وأنماط التفكير وأساليبه القصدية التا يستتدمبا الطالب وتؤلر عمه
اتتياراته ومعالجاته وةموله لمموتؼ الم كؿ أو تفاعمه مع البيئة أو المواتؼه وتتمايز ارستراتيجيات
المعرفية فا العديد مف األنماطه ومنبا استراتيجيات :التفاصيؿه استتداـ التصورات العقمية أو
البصريةه تراكيب الةروؼ األوله لمكممات أو المفاهيـ ه التنظيـ ه استلارة الفبـ.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة هياكيا ولونكا

& (Heikkila

) Lonka,2006التا توصمت إله أف أساليب التعمـ وارستراتيجيات المعرفية واستراتيجية التعمـ
المنظـ ذاتيات يرتبط كؿ منبا باآلتره وكذلؾ يرتبط كؿ منبا بالتةصيؿ األكاديما.

واتفقت أيجات مع نتائج دراسة بيرلولد وآتريف ) (Berthold & et. al.,2007التا أظبرت

نتائجبا أف ارستراتيجيات المعرفية وفوؽ المعرفية تؤلر تألي ارت إيجابيات عمه التةصيؿ األكاديما.

واتفقت أيجات نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة كالا ) (Kallay,2012التا توصمت

إله أف ارستراتيجيات األكلر استتدامات عند أفراد العينة كانت :استتداـ الم ة المجازيةه استتداـ

اإلجافات المفظ يةه التنظيـه مبارات التفكير المنطقاه ربط المعمومات الجديدة بالمعمومات القديمة
الموجودة فا الذاكرةه ارستفادة مف الوسائؿ المساعدة عمه التعمـ .كما توصمت الدراسة إله أف
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ترتيب مجارت استراتيجيات التعمـ األكلر استتدامات وبةسب أهمية استتدامبا كانت كاآلتا:

استرات يجيات معالجة المعموماته يميبا الوسائؿ التعميميةه لـ اتتبار الذاته والدافعيةه والقمؽه
والتركيزه وأتي ارت إدارة الوتت.

ونظ ارت ألف التألير نير المبا ر لاستراتيجيات المعرفية عمه التةصيؿ األكاديما =

0.05

وهو تألير نير داؿ إةصائياته وهذا يعنا أف دور المت يرات الوسيطة جعيؼ جدات ه وهذا ي ير إله
توة ومتانة العاتة بيف ارستراتيجيات المعرفية والتةصيؿ األكاديما.

*التألير اإليجابا لمتةصيؿ األكاديما عمه ارستراتيجيات المعرفية:
التةصيؿ األكاديما )7

ارستراتيجيات
المعرفية )4

)0.72(0.76

شكل ()02

التأثير اإليجابي لمتحصيل األكاديمي عمى االستراتيجيات المعرفية

وهذا يعنا أف التةصيؿ األكاديما المرتفع يسبـ إيجابيات فا تكويف إدراؾ إيجابا نةو استتداـ

ارستراتيجيات المعرفيةه كما أف التةصيؿ األكاديما المنتفض يسبـ فا تكويف إدراؾ سمبا نةو
استتداـ ارستراتيجيات المعرفيةه ويمكف تفسير ذلؾ كالتالا:
إف الطالب ذو التةصيؿ األكاديما المرتفع أتدر عمه معرفة أهدافه وآماله ويتةكـ بانفعارته
وتصرفاته لذلؾ يستتدـ استراتيجيات أكلر فاعمية فا الموتؼ التعميماه وهذا يأتا نتيجة لمتبرات
التا كونبا واكتسببا الطالب المتفوؽ تاؿ ت ار ته واستذكار لممقررات الدراسية المتتمفة .ةيث إنه
يستطيع استتداـ ارستراتيجيات المعرفية ملؿ استراتيجيات التكرار ه واإلتقافه والتنظيـه والتفكير
الناتد ع ألنبا تساعد عمه التركيز عمه العمميات المعرفية الازمة لفبـ متطمبات المبمةه وتن ط
عممية التعمـ لديهه وتسبـ فا بنا معمومات ما و ار المعرفة والمعتقدات ةوؿ المعرفةه ويجاؼ إله
ذلؾ تركيز ارنتبا ه وادراؾ العاتة بيف استتداـ هذ ارستراتيجيات والتةسف فا مستوو األدا
والتعرؼ عمه عمؽ نواتج التعمـ لديه.
وتد يعزو ذلؾ إله أف الطاب مرتفعا التةصيؿ تد يستتدموف مجموعة مف ارستراتيجيات
المعرفية التاصة بت فير وتجبيز المعم ومات التا تسبـ فا تبنا مجموعة مف المبارات ملؿ
التتطيط الجيد والتنظيـ والبةث عف األسباب والعاتات القائمة والمفترجة بيف المليرات والمعموماته
وها مبارات تتطمببا عممية الةفظ وارستدعا  .ويتج

ذلؾ فا كيفية معالجة األفكار وتكويف

المدركاته والتعامؿ مع المليرات ا لبيئيةه وتتزيف واستعادة المعموماته وسرعة التوليؼ فيما بينباه
والتقويـ المستمره واستتداـ ارستراتيجيات الفعالة فا عممية التعمـ.
ونظ ارت ألف التألير نير المبا ر لمتةصيؿ األكاديما عمه ارستراتيجيات المعرفية = 0.06-

وهو تألير نير داؿ إةصائيات وهذا يعنا أف دور المت يرات الوسيطة جعيؼ جدات ه وهذا ي ير إله
توة ومتانة العاتة بيف التةصيؿ األكاديما وارستراتيجيات المعرفية.
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-5العاتة التبادلية بيف استراتيجية إدارة المصادر والتةصيؿ األكاديما:
)0.87(0.83
استراتيجية
المصادر ()3

إدارة

التحصيل األكاديمي
() 5

)0.87(0.89

شكل ()03

العالقة التبادلية بين استراتيجية إدارة المصادر والتحصيل األكاديمي

تـ التوصؿ مف تةميؿ المسار إله أف معامؿ المسار مف مت ير استراتيجية إدارة المصادر إله
مت ير التةصيؿ األكاديما =  0.:5ه وهذا يعنا أف استراتيجية إدارة المصادر تؤلر تألي ارت سببيات

إيجابيات فا التةصيؿ األكاديماه كما تـ التوصؿ إله أف معامؿ المسار مف مت ير التةصيؿ األكاديما

إله مت ير استراتيجية إدارة المصادر = ; 0.:ه وهذا يعنا أف استراتيجية إدارة المصادر تؤلر تألي ارت
سببيات إيجابيات فا التةصيؿ األكاديماه ويمكف تفسير هذ العاتة التبادلية كالتالا:
*التألير اإليجابا رستراتيجية إدارة المصادر عمه التةصيؿ األكاديما:
)0.87(0.83
استراتيجية
المصادر ()3

إدارة

التحصيل األكاديمي
() 5

شكل ()04

التأثير اإليجابي الستراتيجية إدارة المصادر عمى التحصيل األكاديمي

وهذا يعنا أف إدراؾ الطالبة اإليجابا لمدو فاعمية استتداـ استراتيجية إدارة المصادر يؤدي
إله ارتفاع وتةسف التةصيؿ األكاديما لديباه كما أف اإلدراؾ السمبا لبا يؤدي إله انتفاض
التةصيؿ األكاديماه ويمكف تفسير ذلؾ كالتالا:
إف استتداـ استراتيجية إدارة المصادر والتا ت مؿ إدارة بيئة ووتت الدراسةه وتنظيـ الجبده
وتعمـ الرفاؽه البةث عف مساعدةه تساعد الطالبات ليكف متعممات فعارت وأكفا .
واتفقت نتائج هذ الدراسة مع ما أ ار إليه وولترز وروزنلاؿ (Wolters & Rosenthal,
) 2000إله أف استراتيجية بيئة الدراسة ووتتبا تبتـ بتتطيط وتنظيـ الوتته مما يجعؿ المتعمـ
يةدد السموؾ المطموب القياـ به فا جو ترتيب األولويات واألهميةه ومف لـ التتطيط لاست اؿ
األملؿ لموتته ويجب ترتيب البيئة مف تبؿ المتعمـ بصورة تمكنه مف تركيز ارنتبا ه والت مب عمه
الم تتات.
كما اتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة ةسف عاـ ومةمد عبد المطيؼ )4006
التا أظبرت نتائجبا أف تنظيـ الوتت والتةكـ فيه يؤدي دو ارت ممةوظات فا التةصيؿ الدراساه ووجود

عاتة ارتباطية موجبة بيف مبارات التةكـ فا الوتت ومستوو التةصيؿه ووجود فروؽ دالة إةصائيات

فا التةصيؿ تبعات لمبارات الوتت لصال المجموعة األعمه فا المبارات.
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ونظ ارت ألف التألير نير المبا ر رستراتيجية إدارة المصادر عمه التةصيؿ األكاديما =

 0.06وهو تألير نير داؿ إةصائياته وهذا ي ير إله أف دور المت يرات الوسيطة جعيؼ جدات بيف
هذيف المت يريفه أي أف العاتة بينبما عاتة تألير مبا رة وتوية وعميقة.

ويمكف توجي الدور الذي تؤديه استراتيجية إدارة المصادر فا التةصيؿ األكاديما مف تاؿ
ما أ ار إليه بنترتش) (Pintrich,2004أف المتعمـ ارستراتيجا يعمؿ عمه جبط المصادر ملؿ
الوتت وبيئة التعمـ وطمب المساعدة مف اآلتريفه كما أنه تادر عمه تعديؿ وجبط معتقداته لمتكيؼ
مع متطمبات المقررات الدراسية التا يدرسباه وأيجات يستتدـ العديد مف ارستراتيجيات المعرفية ملؿ
التسميع والتفاصيؿ واإلتقاف والتنظيـ إلنجاز نتائج التعمـه إف ملؿ هذ التصائص تؤلر ب كؿ

إيجابا فا التةصيؿ األكاديماه كما أنبا تؤدي دو ارت فاعات فا التةصيؿ األكاديما.

وأ ار أيجات جابر عبد الةميد ;;; )3إله بعض السمات التا يتميز ببا المتعمـ

ارستراتيجا وها أنه ي تص موتفات تعميميات معينات ت تيصات صةيةات ويتتار استراتيجية تعمـ لمعالجة

م كمة التعمـ المطروةة لـ يراتب فاعمية ارستراتيجية وتكوف لديه الدافعية ليندمج فا موتؼ التعمـ

ةته يتـ.
وأوج

أيجات بنترتش) (Pintrich,2004أف المتعمـ ارستراتيجا يتميز بعدة سمات منبا

اللقة فا عقميتهه كما أنه يعرؼ أف هناؾ أكلر مف طريؽ لفعؿ األ يا وهو يعترؼ بأتطائه ويسعه
إلصاةباه كما أنه يقوـ إج ار اته وسموكهه وتزداد تدرته عمه التذكره كما تزداد دافعيته لمتعمـه وهو
تادر عمه تقدير ذاتهه وأكلر تةمات لمسئوليته التعميميةه كما أنه ينفذ عممه بدتةه ويةسف مف أدائهه
ويعرؼ كيؼ يةاوؿ وكيؼ ينج ؟

*التألير اإليجابا لمتةصيؿ األكاديما عمه استراتيجية إدارة المصادر:
استراتيجية
المصادر ()3

التحصيل األكاديمي
() 5

إدارة

)0.87(0.89

شكل ()05

التأثير اإليجابي لمتحصيل األكاديمي عمى استراتيجية إدارة المصادر

وهذا يعنا أف التةصيؿ األكاديما المرتفع يسبـ إيجابيات فا تكويف إدراؾ إيجابا نةو استتداـ

استراتيجية إدارة المصادر بفاعميةه كما أف التةصيؿ األكاديما المنتفض يسبـ فا تكويف إدراؾ
سمبا نةوهاه ويمكف تفسير ذلؾ كالتالا:
أف الطاب ذوو التةصيؿ الدراسا المرتفع أتدر عمه معرفة أهدافبـ وآمالبـه ويتةكموف
بانفعارتبـ وتصرفاتبـه فبـ يمتمكوف معرفة ووعيات بكيفية استتداـ استراتيجيات إدارة المصادر ملؿ

استراتيجية إدارة بيئة ووتت الدراسة وتنظيـ الجبد والتعمـ مف الرفاؽ والبةث عف المساعدة.
والعكس صةي

بالنسبة لمطاب ذوي التةصيؿ الدراسا المنتفض الذيف ر يجبطوف

تصرفاتبـ وانفعارتبـ ور يسيطروف عميباه ور يستطيعوف تةقيؽ أهدافبـ وآمالبـ المستقبمية وهذا
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بدور ينعكس عمه كيفية استتداـ استراتيجيات إدارة المصادر ملؿ استراتيجية إدارة بيئة ووتت
الدراسة وتنظيـ الجبد والتعمـ مف الرفاؽ والبةث عف المساعدة.
ونظ ارت ألف التألير نير المبا ر لمتةصيؿ األكاديما عمه استراتيجية إدارة المصادر = 0.04-

وهو تألير نير داؿ إةصائياته وهذا ي ير إله عدـ وجود دور فعاؿ لممت يرات الوسيطة بيف هذيف
المت يريفه وهذا يعنا أف التألير بيف المت يريف تألير مبا ر وتوي وعميؽ.

ويمكف توجي ذلؾ مف تاؿ أف الطاب ذوي التةصيؿ األكاديما المرتفع ي اركوف بن اط
فا عممية التعمـه فبـ ليسوا مجرد مستقبميف سمبييف لممعموماته ةيث يبنوف معانيبـ وأهدافبـ
واستراتيجياتبـ مف المعمومات المتاةة مف البيئة التارجية والمعمومات التا اكتسبوها سابقات البيئة

الداتمية)ه وهـ يسيطروف عمه عممية التعمـ لديبـ.

وهذا ما أ ار إليه بنترتش) (Pintrich& Zusho,2007إلا أف المتعمـ ارستراتيجا يمتاز
بػػػػػػ  :المبادأة واللقة بالنفس والتأمؿ الذاتا لمترجات عممية التعمـه يعرؼ ويستتدـ العديد مف
استراتيجيات التعمـه يعرؼ كيؼ؟ه ومته؟ه وأيف؟ه ويستتدـ استراتيجيات التعمـه ولديه دافعية داتمية
وتوجه نةو البدؼه ويسيطر عمه عممية التعمـه ويةصؿ مستويات مرتفعة مف التعمـه ويةدد أهدافه
بدتةه ويراتب عممية التعمـ لديهه ولديه القدرة عمه النجاح فا المباـ التا تتطمب نوعات مف التةدي
والتا ينتج عنبا تعمـ ذو معنهه ولديه تطة واجةة يمتزـ ببا ألنا التعمـ.

إف ملؿ هذ التصائص تؤدي إله امتاؾ الطالبات كيفية استتداـ وتوظيؼ استراتيجية إدارة
المصادر ب كؿ فعاؿ.
واتفقت نتائج هذ الدراسة مع نتائج دراسة أةمد السيوؼ  )4036التا أظبرت نتائجبا
وجود فروؽ ذات درلة إةصائية فا استتداـ استراتيجيات إدارة الوتت تعزو لمت ير التةصيؿ لصال
الطاب ذوي المعدؿ جيد جدات وممتاز).

-6العاتة التبادلية بيف الدرجة الكمية والتةصيؿ األكاديما:
الدرجة الكلية ()4

)0.74(0.71

التحصيل األكاديمي
() 5

)0.74(0.77

شكل ()06

العالقة التبادلية بين الدرجة الكمية والتحصيل األكاديمي

تـ التوصؿ مف تةميؿ المسار إله أف معامؿ المسار مف مت ير الدرجة الكمية إله مت ير
التةصيؿ األكاديما =  0.93ه وهذا يعنا أف استراتيجيات التعمـ فا مجممبا تؤلر تألي ارت سببيات

إيجابيات فا التةصيؿ األكاديماه كما تـ التوصؿ إله أف معامؿ المسار مف مت ير التةصيؿ األكاديما

إله مت ير الدرجة الكمية =  0.99ه وهذا يعنا أف التةصيؿ األكاديما يؤلر تألي ارت سببيات إيجابيات فا
استراتيجيات التعمـ فا مجممباه ويمكف تفسير هذ العاتة التبادلية كالتالا:
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*التألير اإليجابا لمدرجة الكمية عمه التةصيؿ األكاديما:
الدرجة الكلية ()4

)0.74(0.71

التحصيل األكاديمي
() 5

شكل ()07

التأثير اإليجابي لمدرجة الكمية عمى التحصيل األكاديمي

وهذا يعنا أف اإلدراؾ اإليجابا لمدو فاعمية استتداـ استراتيجيات التعمـ يؤدي إله ارتفاع
وتةسف التةصيؿ األكاديماه كما أف اإلدراؾ السمبا لبا يؤدي إله انتفاض التةصيؿ األكاديماه
ويمكف تفسير ذلؾ كالتالا:
ونظ ارت ألف التألير نير المبا ر لمدرجة الكمية استراتيجيات التعمـ) عمه التةصيؿ األكاديما =

 0.05وهو تألير نير داؿ إةصائياته وهذا ي ير إله أف دور المت يرات الوسيطة جعيؼ جدات بيف
هذيف المت يريفه أي أف العاتة بينبما عاتة تألير مبا رة وتوية وعميقة.

ويمكف تفسير ذلؾ فا جو أف استتداـ استراتيجيات تعمـ متنوعة ملؿ استراتيجية اإلتقاف
تساعد الطالبة عمه فبـ واستيعاب المواد الدراسيةه وكذلؾ ترفع مف لقتبا فا القدرة عمه إنجاز
المباـ الدراسية المتتمفة التا تقوـ بباه وهذا مف

أنه أف يساعد الطالبة عمه اإلنجاز والتفوؽ

والتةصيؿ األكاديماه كما أف استراتيجية اإلتقاف تساعدها عمه تتزيف المعمومات فا الذاكرة طويمة
المدو عف طريؽ بنا عاتات وروابط داتمية بيف الموجوعات المتعممةه ةيث إف هذ ارستراتيجية
تتجمف إعادة الصيانة والتمتيص واستنتاج الت ابه وارتتاؼ بيف عناصر المةتوو وتسجيؿ
الماةظات المتتمفةه وهذا يساعد عمه تكامؿ وربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.
كما أف استتداـ استراتيجيات التعمـ تجعؿ الطالبة أكلر فاعمية وكفا ة بةيث تدرؾ العاتات
بيف األهداؼ وارستراتيجيات المناسبة لتةقيؽ تمؾ األهداؼه وهذا يجعمبا تادرة عمه تنظيـ وتتبا
ب كؿ جيد يةقؽ أهداؼ التعمـ لديباه وتستطيع استتداـ استراتيجيات متتمفة فا أوتات ومواتؼ
متتمفة ب كؿ ناج وفعاؿ.
وهذا ما أ ار إليه جابر عبد الةميد ;;; )3أف هناؾ بعض السمات التا يتميز ببا المتعمـ
ارستراتيجا وها أنه ي تص موتفات تعميميات معينات ت تيصات صةيةات ويتتار استراتيجية تعمـ لمعالجة

م كمة التعمـ المطروةة لـ يراتب فاعمية ارستراتيجية وتكوف لديه الدافعية ليندمج فا موتؼ التعمـ

ةته يتـ.
وهو ما أوجةه أيجات وين تايف وبالمر ) )Weintein & Palmer, 2002أف المتعمـ الذي

يمتمؾ استراتيجيات تعمـ متتمفة نجد يعتمد عمه التةميؿ والتركيب أكلر مف اعتماد عمه الذاكرةه
وهو يربط بيف المعرفة الجديدة والسابقة.
واتفقت أيجات نتائج الدراسة الةالية مع ما أ ار إليه السيد دعدور  )4004بأف استراتيجيات

التعمـ ها كؿ األفعاؿ أو السموكيات أو األدا ات أو األساليب التا يتبعبا المتعمـ بصورة إرادية
وواعية مف أجؿ التفاعؿ اإليجابا مع المعمومات الجديدةه وذلؾ ب رض تةقيؽ هدؼ أو أكلر مما
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يما :استقباؿ المعمومة وفبمبا وتتزينبا وتنظيمبا وتنسيقبا بداتؿ ال بكة المفاهيمية العقميةه
إنتاج المعمومة باستدعائبا واستتدامبا فا المواتؼ المناسبةه ارستفادة منبا فا المواتؼ التعميمية
الجديدةه ارستمتاع بعممية التعمـ.
كما اتفقت نتائج الدراسة الةالية مع ما أ ار إليه براتف وأورسف (Braten & Olaussen,
) 2000أف استراتيجيات التعمـ مف العوامؿ المبمة فا تةديد مدو نجاح الطاب فا التعميـه فبا
بملابة مبارات متنوعةه وطرائؽ لمتعمـه وأساليب وتكتيكات يوظفبا الطاب فا تةقيؽ األهداؼ
تصيرة المدوه وكذلؾ األهداؼ العامة لمتعمـه ملؿ :تنظيـ المةتوو عمؿ متطط لممةتوو)ه ارنتقا
التظميؿ)ه عمؿ ارتباطات أعمؽ ترائط المفاهيـ)ه التتطيط تةديد األهداؼ الفردية)ه التسميع
تسميع المعمومات)ه التعاوف مساعدة األتراف)ه كتابة وتدويف الماةظاته أساليب ارسترتا ه وتد
أوجةت العديد مف الدراسات السابقة أف الطاب الذيف يفتقروف إله استراتيجيات التعمـ تد ر
يةققوف تد ارت مبمات مف النواتج األكاديمية المستبدفة.

ويتفؽ ذلؾ مع ما أ ار إليه يب وت انج ) (Yip & Chung, 2005أف استراتيجية التعمـ

تتسـ بتعميمبا الطاب ارعتماد عمه أنفسبـ فا التعمـه وهذا النمط مف التعمـ هو  :متعمـ مستقؿ
 Independent learnerه ومتعمـ استراتيجا Strategic learnerه ومتعمـ ينظـ نفسه Self-
 regulated learnerويتصؼ المتعمـ ارستراتيجا بأنه يستطيع القياـ بت تيص الموتؼ
ت تيصات دتيقاته واتتيار استراتيجية تعمـ لمعالجة م كمة التعمـ المطروةةه ومراتبة فاعمية
ارستراتيجيةه وجود الدافع لاندماج فا موتؼ التعمـ ةته يتـ.

واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة سبيكة التميفا  )4003التا أظبرت نتائجبا
وجود تألير داؿ إةصائيات رستراتيجيات التعمـ عمه التةصيؿ األكاديما.

كما اتفقت نتائج هذ الدراسة مع ما أ ار إليه وين تايف وبالمر (Weinstein & Palmer,

) 2002أف معرفة الطالب بارستراتيجيات تساعد عمه اللقة بالنفسه ليتعمـ بنجاحه فبو بةاجة
إله مبارة لمعرفة كيفية استتداـ ارستراتيجيات لزيادة الدافعية لديهه وارستمرار فا استتدامباع
ليصب متعممات استراتيجيات لديه معرفة ذاتية لجداوؿ وتتهه واستتداـ مصادر واستراتيجيات التعمـ التا
تدفعه لمنجاحه وتجعمه صاةب مسؤولية يبةث عف مصادر متعددة لمنجاحه وهذ السمات لممتعمـ

ارستراتيجا تؤدي الا مترجات أكاديمية إيجابية وتةصيؿ أكاديما جيد.
كما اتفقت نتائج الدراسة الةالية مع ما أ ار إليه وين تايف وبالمر

& (Weinstein

) Palmer,2002أف المتعمميف الذيف يستتدموف استراتيجيات التعمـ هـ متعمموف استراتيجيوف
لديبـ أهداؼ تعممية ةقيقيةه ويستتدموف عمميات ن طة لمتعمـ.
واتفقت أيجات نتائج هذ الدراسة مع ما أ ار إليه بنترتش) (Pintrich,2004أف المتعمـ

ارستراتيجا يتميز بعدة سمات منبا اللقة فا عقميتهه كما أنه يعرؼ أف هناؾ أكلر مف طريؽ لفعؿ
األ يا وهو يعترؼ بأتطائه ويسعه إلصاةباه كما أنه يقوـ إج ار اته وسموكهه وتزداد تدرته عمه
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التذكره كما تزداد دافعيته لمتعمـه وهو تادر عمه تقدير ذاتهه وأكلر تةمات لمسئوليته التعميميةه كما
أنه ينفذ عممه بدتةه ويةسف مف أدائهه ويعرؼ كيؼ يةاوؿ وكيؼ ينج ؟.

واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة ميسميس ) (Misulis,2004التا أظبرت
نتائجبا أف تنمية مبارات إدارة الوتت لبا دور واج فا تةسيف مستويات الطاب التةصيمية كما
أوجةت نتائج القياس البعدي.
واتفقت أيجات نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة يب وت انج )(Yip & Chung, 2005

التا توصمت إله وجود فروؽ بيف الطاب مرتفعا ومنتفجا التةصيؿ عمه تائمة استراتيجيات
التعمـ لصال الطاب ذوي التةصيؿ المرتفع.
كما اتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة عا الديف سموـ ومةمود رائد )4008
التا توصمت إله أف البرنامج المستتدـ عمؿ عمه إكساب الطاب بعض استراتيجيات التعمـ الفعالةه
وهذا أدو إله تةسيف مستويات تةصيمبـ الدراساه كما أظبرت نتائج الدراسة وجود عاتة ارتباطية
موجبة وذات درلة إةصائية بيف استتداـ استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ الدراسا.
كذلؾ اتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة كوكراس ) (Cukras,2006التا أظبرت
نتائجبا أف هناؾ بعض استراتيجيات لمتعمـ تساعد عمه تةسيف مستوو التعمـ لدو الطاب ملؿ
استراتيجية اإلتقافه واستراتيجية إدارة بيئة ووتت الدراسة.
واتفقت أيجات نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة فرانسيسكو ) (Francisco, 2006التا

توصمت إله وجود عاتة ارتباطية موجبة بيف جميع استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ الدراسا.

كما اتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة هوفياند ) (Hoveland,2006التا
توصمت إله وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ
األكاديما.
واتفقت أيجات نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة بيترسيف وآتريف (Petersen & et.

) al.,2006التا توصمت إله وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف استراتيجيات
التعمـ والتةصيؿ األكاديما.
كذلؾ اتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة نيجيس وآتريف (Nijhuis & et. Al.,
) 2006التا توصمت إله وجود عدد مف استراتيجيات التعمـ التا يستتدمبا الطاب أظبرت الفروؽ
الواسعة بيف الطاب فا التةصيؿ تبعات لدرجة انتقا واستتداـ وفعالية تمؾ ارستراتيجيات.

كما اتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة ساميولستيف وبراتف & (Samuelstuen

) Braten, 2007التا توصمت إله أف تمكف أفراد العينة مف هذ ارستراتيجيات أدو ب كؿ واج
إله تةسيف تةصيمبـ الدراسا فا متتمؼ المقررات الدراسية.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة مارس وآتريف )(Marrs & et. Al.,2009
التا توصمت إله وجود فروؽ دالة إةصائيات فا استراتيجيات التعمـ بيف الطاب مرتفعا ومنتفجا

التةصيؿ لصال مرتفعا التةصيؿ .كما أظبرت نتائج الدراسة أنه يمكف التنبؤ بالتةصيؿ الدراسا
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مف تاؿ استراتيجيات التعمـه ةيث إف استراتيجيات التعمـ فسرت  %93مف تبايف مستوو تةصيؿ
الطاب.
واتفقت أيجات نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة فاف ) (Phan,2009التا توصمت إله

أف كات مف استراتيجيات التعمـ والجبد وممارسة التفكير التأمما تعد عوامؿ عمه درجة كبيرة مف
األهمية تسبـ فا التنبؤ بالنجاح األكاديما لمطاب.

*التألير اإليجابا لمتةصيؿ األكاديما عمه الدرجة الكمية:
الدرجة الكلية ()4

)0.74(0.77

التحصيل األكاديمي
() 5

شكل ()08

التأثير اإليجابي لمتحصيل األكاديمي عمى الدرجة الكمية

وهذا يعنا أف التةصيؿ األكاديما المرتفع يسبـ إيجابيات فا تكويف إدراؾ إيجابا نةو استتداـ

استراتيجيات التعمـ الفعالةه كما أف التةصيؿ األكاديما المنتفض يسبـ فا تكويف إدراؾ سمبا
نةوهاه ويمكف تفسير ذلؾ كالتالا:
أف الطالبات مرتفعات التةصيؿ يتسمف بقدر كبير مف التفاعؿ الن ط مع المةتووه والقدرة عمه
ربط المعارؼ الجديدة بالسابقة وفؽ تنظيمات دتيقة وفا صور متناسقة ومتتابعة فا إطار المنبج
الدراسا لموصوؿ إله النجاح توفات مف الف ؿه ولديبف كذلؾ القدرة عمه وجع تطط بديمةه وتنظيـ
الوتته وتوزيع المجبود ب كؿ جيد وهذا يساعدهف عمه استتداـ استراتيجيات التعمـ الفعالة.

بينما الطالبات منتفجات التةصيؿ ب كؿ عاـ يريف أف القمؽ يؤلر عمه درجة تركيزهف ألنا
مذاكرتبفه وأنبف ي عرف دومات بالتوتر عند دتوؿ ارتتباراته ةته عندما يكف مستعدات لبا ب كؿ

جيده وهف يعانيف مف عدـ القدرة عمه ارنتبا واإلنصات الجيد والمةافظة عمه الذهف مف ال رود
بسبولةه وجعؼ القدرة عمه إيجاد العاتات وعمؿ المقارنات المنطقية بيف المعموماته وجعؼ القدرة

أيجات عمه القياـ باألعماؿ والواجبات الدراسية بجد واجتباده وكذلؾ جعؼ تدرتبف عمه المةافظة عمه
مستوو دافعيتبف واجتبادهفه وأيجات جعؼ تدرتبف عمه تنظيـ وتتبف ب كؿ جيده وكذلؾ جعؼ

تدرتبف عمه تةديد العناصر واألفكار الرئيسة فا المعموماته وجعؼ تدرتبف أيجات عمه استتداـ

المعينات والوسائؿ المفيدة لممذاكرة والتةجير الجيد لاتتباراته وهذا بدور يؤدي إله انتفاض درجة

استتداـ وتوظيؼ استراتيجيات التعمـ لديبف.
ونظ ارت ألف التألير نير المبا ر لمتةصيؿ األكاديما عمه استراتيجيات التعمـ =  0.05-وهو تألير

نير داؿ إةصائياته وهذا ي ير إله عدـ وجود دور فعاؿ لممت يرات الوسيطة بيف هذيف المت يريفه وهذا
يعنا أف التألير بيف المت يريف تألير مبا ر وتوي وعميؽ.
ويمكف توجي

ذلؾ مف تاؿ أف الطاب ذوي التةصيؿ األكاديما المرتفع ي اركوف بن اط فا

عممية التعمـه فبـ ليسوا مجرد مستقبميف سمبييف لممعموماته ةيث يبنوف معانيبـ وأهدافبـ
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واستراتيجياتبـ مف المعمومات المتاةة مف البيئة التارجية والمعمومات التا اكتسبوها سابقات البيئة

الداتمية)ه وهـ يسيطروف عمه عممية التعمـ لديبـ.

وهذا ما أ ار إليه بنترتش وزو و ) (Pintrich& Zusho,2007إلا أف المتعمـ ارستراتيجا
يمتاز بػػػػػػ  :المبادأة واللقة بالنفس والتأمؿ الذاتا لمترجات عممية التعمـه يعرؼ ويستتدـ العديد مف
استراتيجيات التعمـه يعرؼ كيؼ؟ه ومته؟ه وأيف؟ه ويستتدـ استراتيجيات التعمـه ولديه دافعية داتمية
وتوجه نةو البدؼه ويسيطر عمه عممية التعمـه ويةصؿ مستويات مرتفعة مف التعمـه ويةدد أهدافه
بدتةه ويراتب عممية التعمـ لديهه ولديه القدرة عمه النجاح فا المباـ التا تتطمب نوعات مف التةدي

والتا ينتج عنبا تعمـ ذو معنهه ولديه تطة واجةة يمتزـ ببا ألنا التعمـ .إف ملؿ هذ التصائص

تؤدي إله امتاؾ كيفية استتداـ وتوظيؼ استراتيجيات التعمـ ب كؿ فعاؿ.
ويتفؽ ذلؾ مع ما أ ار إليه زيمرماف ) (Zimmerman, 2000أف النجاح األكاديما وجودة
النتائج تعتمداف ب كؿ مبا ر عمه ارستعداده وتدرة التنظيـ الذاتا لمسموؾه والدافعية لمتعمـ بما
يتناسب مع الموتؼ التعميما.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة مرزوؽ عبد المجيد  )3;;0التا أظبرت نتائجبا
وجود فروؽ ذات درلة إةصائية فا استراتيجيات التعمـ المستتدمة تعزو لمستوو التةصيؿ الدراسا
لصال ذوي التةصيؿ المرتفع.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة برينجؿ ولا ) (Pringle & Lee,1998التا
أظبرت وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف التةصيؿ الدراسا المرتفع واستتداـ
جميع استراتيجيات التعمـ والدراسة.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج كؿ مف بريف ) (Bruen,2001وجرفيش
) (Griffiths,2003التا توصمت إله أف المتعمميف الذيف يمتمكوف كفا ة ل وية عالية يستتدموف
استراتيجيات تعمـ أكلر مف المتعمميف األتؿ كفا ة.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة يب ) (Yip,2007التا توصمت إله وجود فروؽ
دالة إةصائيات بيف مرتفعا ومنتفجا التةصيؿ عمه جميع أبعاد تائمة استراتيجيات التعمـ لصال

مرتفعا التةصيؿه كما أظبرت نتائج الدراسة وجود عاتة ارتباطية موجبة بيف جميع استراتيجيات

التعمـ والتةصيؿ.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة روجر ) (Roger,2007التا توصمت إله وجود
فروؽ بيف الطاب متفاوتا التةصيؿ مرتفع -متوسط -منتفض)ه واستراتيجيات التعمـه والقدرة عمه
ارستدعا لصال مرتفعا التةصيؿه كما أسفرت نتائج الدراسة عف تمتع جميع مت يرات الدراسة بالقدرة
عمه التنبؤ بالتةصيؿ الدراسا.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة كانو ) (Cano,2010التا توصمت إله وجود
عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف األدا األكاديما وكؿ مف ارستراتيجيات الوجدانية
واستراتيجيات البدؼ.
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واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة أني از وموهد )(Aniza, Mohd & Mohd,2010
التا توصمت إله وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ
األكاديما.
واتفقت نتائج الدراسة الةالية مع نتائج دراسة دراسة كاكسا وآركيؾ والجاز (Cakici, Aricak
) & Ilgaz,2011التا أظبرت نتائجبا وجود عاتة ارتباطية موجبة وذات درلة إةصائية بيف
استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ وارتجا .
وبذلؾ أمكف تبوؿ فرض الدراسة الرئيس وهو " يمكف التوصؿ إله نموذج سببا بنائا يفسر
التأليرات المسارات) المبا رة ونير المبا رة بيف استراتيجيات التعمـ بأبعادها المتتمفةه والتةصيؿ
األكاديما لدو عينة مف طالبات الصؼ اللانا اللانوي العاـ".
كما أمكف اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس لمدراسة وهو:
 هؿ يمكف التوصؿ إله نموذج سببا بنائا يفسر التأليرات المسارات) المبا رة ونير المبا رةبيف استراتيجيات التعمـ بأبعادها المتتمفةه والتةصيؿ األكاديما لدو عينة مف طالبات الصؼ اللانا
اللانوي العاـ؟

توصيات الدزاسة
فا جو نتائج الدراسة الةالية يقدـ الباةث التوصيات اآلتية:
-3إعداد برامج تدريبية لتنمية استراتيجيات التعمـ بما ينعكس إيجابيات عمه التةصيؿ األكاديما لدو
طالبات الصؼ اللانا اللانوي العاـ.

-4عمؿ دورات تدريبية وورش عمؿ لممعمميف والطاب لتبنا استراتيجيات التعمـ المناسبة فا
تعاممبـ مع المواد الدراسية المتتمفة لما له مف ألر إيجابا عمه التةصيؿ األكاديما لدو
طاببـ.
-5إعداد بعض الندوات اإلر ادية لتبصير الطالبات باستراتيجيات التعمـ الفعالةه وكيفية التعرؼ
عميبا وألرها فا العممية التعميميةه وما العوامؿ التا تكمف و ار تبنيبـ رستراتيجية دوف
أترو؟ه وتدريببـ عمه كيفية التعامؿ مع المعمومات بفاعمية.
-6جرورة تركيز المعمميف فا المرةمة اللانوية عمه توظيؼ استراتيجيات التعمـ بأبعادها المتتمفة
مف تاؿ التدريس الصري والمبا ر لمطابه وتبيئة الظروؼ المناسبة لممارستبا وا تقاؽ
استراتيجيات جديدة مناسبة.
-7جرورة أف تتجمف المقررات الدراسية فا المرةمة اللانوية -بصفة تاصة -معطيات تزود
الطاب بعدد مف ارستراتيجيات المتنوعة التا تساعدهـ عمه استتدامبا فا المعالجة المعرفية
لممعموماته وب كؿ يسم أف يندمج الطالب فا تعممبا ةته تتةقؽ نتائج إيجابية أللر انتقاؿ
التعمـ.
-8جرورة ارهتماـ بتقديـ دورات تدريبية تُعنه بتنمية استراتيجيات التعمـ لتةقيؽ النجاح األكاديما
لدو طاب المرةمة اللانوية مما يقمؿ مف معدرت البدر التربوي وزيادة جودة مترجات التعمـ.
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-9تصميـ مقاييس أترو لتقدير استراتيجيات التعمـ عف طريؽ ماةظة الطاب مبا رة ألنا األدا ه
وبما يؤدي إله إتقاف تعمـ الطاب.

مكرتسات الدزاسة:
فا جو نتائج الدراسة الةالية يقدـ الباةث المقترةات اآلتية:
-3إج ار المزيد مف البةوث والدراسات ةوؿ استراتيجيات التعمـ لدو الطاب فا عاتتبا ببعض
العوامؿ العقمية وال تصية وارنفعالية.
-4إج ار المزيد مف البةوث والدراسات التا تتناوؿ نموذج التعمـ ارستراتيجا والتةقؽ مف مدو
صةته.
-5فاعمية برنامج تدريبا تائـ عمه استراتيجيات التعمـ فا تةسيف التةصيؿ األكاديما لدو طاب
المرةمة اللانوية.
-6إج ار المزيد مف البةوث والدراسات ةوؿ استراتيجيات التعمـ والتةصيؿ األكاديما لدو الطاب
فا مراةؿ تعميمية متتمفة.
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