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Abstract: 

The aim of the current research is to identify the relationship 

between the learning methods, the level of academic achievement 

and the academic specialization of the students of the health colleges 

at the University of Al-Saud. The study used the descriptive 

descriptive method. The research community is composed of 

students of health colleges (medicine, applied medical sciences, 

nursing, pharmacy) King Saud University, for the academic year 

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

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

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

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

results: There are differences There are statistically significant 

differences in the methods of learning (deep, strategic, surface) 

among students of health colleges at King Saud University according 

to the variable of academic specialization. There are statistically 

significant differences in learning methods (deep, strategic, surface) 

among students according to the variable of achievement. Learning 

among students, academic specialization and level of academic 

achievement. 

Keywords: learning methods, achievement, students of health 

colleges. 
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:   البحث أسئلة

 

 

 

 

: البحث أهداف

 

 

 

 :   البحث أهمية

 األهمية النظرية:
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 األهمية التطبيقية:

 

 

 

البحث مصطلحات
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 : الدراسي التحصيل     .9
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اإلطار النظرى

 أواًل: أساليب التعلم:

 مفهوم وطبيعة أساليب التعلم: .0
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 التعلم: املبادئ املميزة ألساليب .9
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:التعلم أساليب يف كولب منوذج -
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  : التقاربي األسلوب (أ)
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  : التباعدي األسلوب (ب)

 : التمثلي األسلوب (ج)

  : التكيفي األسلوب (د)

 منوذج مكارثي ألساليب التعلم: -

(22، 27، ص ص 7102عبد العظيم،  عبد الفتاح،



 ..............................................أساليب التعلم لدي طالبات الكليات الصحية بجامعة الملك سعود

بعداالداراك 

- 

- 

ُبعد العملية:  

- 

- 

 ي مكارثي ألساليب التعلم:وبالتالي فإن أساليب التعلم لد

 

 

 

 

:هانسون ألساليب التعلم -منوذج سيلفر 
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 :ثانيًا: التحصيل الدراسي

 مفهوم وطبيعة التحصيل الدراسي:
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:الدراسي التحصيل أنواع .0

":التحصيلي اإلفراط" اجليد التحصيل 
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:املدرسي التأخر 

العوامل املؤثرة فى التحصيل 

- 

- 
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- 

:البحث إجراءات  

 البحث منهج  :

 البحث جمتمع : 

 البحث عينة : 

البحث عينة توزيع: (0) جدول  

 :البحث أدوات

(0) انظر ملحق    : التعلم أساليب مقياس  -
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إنتوستل مقياس بنود توزيع :(7) جدول  

البنود أرقام مالحظات  المدخل األبعاد 

72 ، 02 إيجابية المعاني عن البحث    العميق 

 0، 4 االنتقادية المواقف/  الفعال االهتمام   

 77،01،1 األفكار وربط تنظيم   
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 21،72،72 والمنطق األدلة استخدام   

71،04 سلبية والتذكر الحفظ على االعتماد   السطحي 

  2، 01 الفهم في الصعوبة   

 02،2 سببية عالقات إقامة عدم   

 71،00،1،2  االستيعاب 

70،02 إيجابية التفوق محددات  ياالستراتيج   

الدراسة في المجهود  02،01   

 74،2،7 الدراسة تنظيم   

 71،72،07 المشاركة وقت   
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:  الصدق حساب

احملتوى صدق -

: الداخلي االتساق -

 قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الفرعية للمقاييس الفرعية الثالث: ( 2جدول )
 (02)ن= ساليب التعلمأوالدرجة الكلية لمقياس  

الكلية بالدرجة ارتباطها معامل  الفرعية المقاييس  

العميق األسلوب  1522 

السطحي األسلوب  1517 

االستراتيجي األسلوب  1521 

ثبات االستبيان : -

 قيم معامالت الثبات لمقياس أساليب التعلم (4جدول ) 
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الفرعية المقاييس (ر)  االرتباط معامل    

العميق األسلوب  648.0 

السطحي األسلوب  649.6 

االستراتيجي األسلوب  6488. 

- 

- 

- 

إجراءات تطبيق البحث :
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تطبيق البحث :

نتائج البحث ومناقشتها 

 (2) جدول
 االكاديمي التخصص لمتغير وفقا التعلم اساليب في البحث عينة طالبات بين التباين تحليل

التباين مصدر االساليب  
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموع متوسط
ف قيمة المربعات  الداللة 

 االسلوب
 العميق

 

المجموعات بين  0115221 2 225417 

25212 
 
 

15102 
 
 

المجموعات داخل  0722527
2 

22 0451121 

0420510 المجموع
2 

10  

 االسلوب
 السطحي

المجموعات بين  0125014 2 215122 75212 
 
 

15122 
 
 

المجموعات داخل  0277522
1 

22 025127 



 ..............................................أساليب التعلم لدي طالبات الكليات الصحية بجامعة الملك سعود

  10 0420 المجموع

 االسلوب
االستراتيج

 ي

المجموعات بين  2225121 2 0715207 

15104 
 

1511 
 

المجموعات داخل  0271510
1 

22 015227 

7012522 المجموع
4 

10  

 الدرجة
 الكلية

المجموعات بين  0142572
7 

2 2415472 

15122 15110 
المجموعات داخل  2147544

1 
22 115722 

1211527 المجموع
2 

10  



 ..............................................أساليب التعلم لدي طالبات الكليات الصحية بجامعة الملك سعود

 (1) جدول
 مقياس على الدراسي التحصيل ومنخفضي مرتفعي بين الفروق داللة

 إلنتوستل التعلم اساليب 

 التحصيل مرتفعي المتغيرات
 41=ن

 التحصيل منخفضي
 42=ن

 "ت" قيمة

 ع م ع م

 75222 25221 225721 25217 215212 العميق

 75221 45121 225272 25221 225221 السطحي

 75122 25111 225172 45742 415201 االستراتيجي

 25227 005722 0015727 25171 0025412 الكلية الدرجة
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 السؤال الثالث والذى ينص على :إجابة عن 

 "

 
( 2)  جدول  

  االكاديمي التخصص و التعلم اساليب بين االرتباط معامالت قيم
الدراسي التحصيل مرتفعي لدى  
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التحصيل مرتفعي  

 األسلوب
 السطحي

 األسلوب
 االستراتيجي

العميق األسلوب  االسلوب 

 الكلية

15020 15227 *15220 الطب كلية   

-15422 قيةالتطبي الطبية العلوم كلية 15120 15414   

15041 *15222  *15121 الصيدلة كلية   

-15421 التمريض كلية 15002 15411   

.  
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. 

( 2)  جدول  

االكاديمي التخصص و التعلم اساليب بين االرتباط معامالت قيم  

الدراسي التحصيل منخفضي لدي   

التحصيل منخفضي  

 األسلوب
  السطحي

 األسلوب
  االستراتيجي

العميق األسلوب  االسلوب 

 الكلية

15722 15471 -15220  الطب كلية 

*15200 15017 -15722 يةالتطبيق الطبية العلوم كلية   

15012 15722 -15221   الصيدلة كلية 

15121* التمريض كلية 15021 15111*   
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ملخص النتائج :

 

 

 

التوصيات:  -
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املراجع
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أواًل: املراجع العربية
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