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:البحث ملخص  

 ةهدف البحث الحالي إلى معرفة العالقة التفاعلية  بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلب    

، اد استبيان ومقياس لدافع االنجازولتحقيق هذا الهدف تم أعد .طالب 201وقد بلغت عينة البحث ، علم النفسقسم التربية و 

( وبعد التحقق من  صدق وثبات األدوات 1020،الحسيناناليب التعلم المفضلة من أعداد )أسوكذلك تم  استخدام مقياس 

 وتأتي عام بشكل مرتفع بشكل التعلم استراتيجيات علم النفس يستخدمون أن طلبة قسموقد أظهرت النتائج  . تم تطبيقه

الفردي. كما   التعلم استراتيجيات ثم التنافسي  التعلم استراتيجيات يليه االول الترتيب في التعاوني التعلم استراتيجيات

 واستراتيجيات( االستراتيجيات جميع) التعلم الستراتيجيات  الكلية الدرجة بين وتفاعلية طردية أظهرت النتائج وجود عالقة

كذلك    .االنجاز فعودا والفردي التعاوني التعلم استراتيجيات بين عالقة توجد ال بينما االنجاز دافع وبين  التنافسي التعلم

 والدرجة التحصيل بين عالقة توجد ال بينما ، والتحصيل التعاوني التعلم استراتيجيات بين وتفاعلية عكسية عالقة توجد

 بين دالة تفاعلية عالقة والتنافسي. كذلك أظهرت النتائج  وجود الفردي التعلم واستراتيجيات التعلم الستراتيجيات الكلية

 التعلم استراتيجيات بين تفاعلية عالقة باإلضافة إلى  وجود  .االنجاز ودافع التعلم الستراتيجيات الكلية والدرجة التحصيل

 التنافسي التعلم استراتيجيات بين تفاعلية الدراسي. وأيضا أظهرت النتائج وجود عالقة والتحصيل االنجاز ودافع التعاوني

 ودافع الدراسي والتحصيل الفردي التعلم استراتيجيات بين تفاعلية عالقة دتوج الدراسي. بينما ال والتحصيل االنجاز ودافع

 .االنجاز

التعلم ،  التحصيل الدراسي،  التعلم التنافسي، التعلم التعاوني، دافع االنجاز :استراتيجيات التعلم،  الكلمات المفتاحية

 .الفردي
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Abstract: 

The present study aimed to know   the interactive relationship   between learning strategies, 

motivation of achievement and academic achievement among students of the Department of 

Education and Psychology. The sample of the study consisted of (102) students. To achieve 

This goal was prepared a questionnaire and measure of achievement motivation and was used 

Preferred Learning Styles Scales Preparation (Husseinin,2010).  After confirming the validity 

and stability of the tools was applied. The results have shown that psychology student's use 

learning strategies in a high way in general, and cooperative learning strategies come in the 

first order, followed by competitive learning strategies and individual learning strategies. The 

results also showed a positive and interactive relationship between the total score of learning 

strategies (all strategies) and the competitive learning strategies and the achievement 

motivation, while there is no relationship between cooperative and individual learning 

strategies and the motivation for achievement. There is also an inverse and interactive 

relationship between cooperative learning strategies and achievement, while there is no 

relationship between achievement and the total degree of learning strategies and individual 

and competitive learning strategies. The results also showed the existence of an interactive 

relationship between achievement and the overall degree of learning strategies and 

achievement motivation. In addition to the existence of an interactive relationship between 

cooperative learning strategies, achievement motivation and academic achievement. There is 

also an interactive relationship between competitive learning strategies, achievement 

motivation and academic achievement. While there is no interactive relationship between 

individual learning strategies, academic achievement and motivation for achievement. 

 : مقدمة البحث

يعد البحث في أساليب واستراتيجيات التعلم من االهتمامات الحديثة في علم النفس حيث كان اهتمام المؤسسات التعليمية   

ينصب على الكم الذي يكتسبه الطالب في العملية التعليمية وبناًء عليه كان يتم تقويم أداء المتعلم ؛ وفي ضوء التوجه 

الكيفية التي يتعلم بها الطالب وليس الكم قامت العديد من الدراسات  تهدف إلى كشف التحليل  الجديد الذي يرتكز على

الغامدي ) اباتهم على مقاييس أساليب التعلم،الكيفي إلداء الطالب داخل حجرة الدراسة ، وأيضا التحليل الكمي الستج

،1021: 1 ).  
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ل التي يمكن أن تؤثر في التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مختلف فقد أهتم الباحثون في العقود األخيرة بمعرفة العوام

المراحل التعليمية ، أذ أجريت دراسات عديدة لمعرفة العالقة بين التحصيل و بعض المتغيرات األخرى لعل في مقدمتها 

مهما في نجاح المتعلم في   واستراتيجيات التعلم ومهاراته،  أذ تؤدي هذه المتغيرات دورا  الذكاء والدافعية وأنماط التعلم 

مواقف التعلم لكونها من الطرائق واألساليب المختلفة التي يستخدمها الطلبة في تفاعلهم مع المقررات الدراسية  ويتوقف 

عليها مستوى تقدمهم وتحصيلهم الدراسي ، وتساعدهم على االنتقال من عملية التلقين والتلقي السائدة في مراحل التعليم إلى 

 .(241 :1002 ،) المصري لمهارات واالستراتيجيات واتقانهاالطلبة على ممارسة تلك ا تدريب

لالهتمام من قبل الباحثين والمربين في المدارس والكليات  التعلم محورا  أصبح موضوع أساليب واستراتيجيات حيث 

بين الطلبة وعلى هذا األساس تعتبر   الجامعية ، حيث تساعدهم المعلومات المتوفرة عنه أن يصبحوا أكثر حساسية للفروق

واقع من االساليب المختلفة لدى الطلبة، و أساليب التعلم  دليل لتصميم خبرات التعلم التي يمكن أن تناسب كل أسلوب 

فرة عنها و األمر أن أهمية معرفة أساليب التعلم لدى الطلبة ال تتحدد بالغرفة الصفية ، حيث يمكن استخدام المعلومات المت

 (444: 1021 نوفل،عواد و لعاملين في المجال التربوي .)أبو ي مجال اإلرشاد والتوجيه وفي مجال النمو المهني لف

وتعتبر أساليب و استراتيجيات   التعلم  هي التفضيالت الفردية والميول  التي تؤثر في عملية التعلم والمواقف  اتجاه التعلم  

في األنشطة  واالتجاه نحو المعلمين  لذلك قد تكون اساليب أو استراتيجيات التعلم   بما في ذلك الدافعية للتعلم والمشاركة

 (Kim & Sonnenwald  ,2002 :2 ) .متغيرا مهما يؤثر على فعالية أي تدريب مهني أو برنامج تعليمي

وكية يتطلب معرفة أن التخطيط لخبرات تعلم  مستقبلية وتحقيق األهداف التربوية وترجمتها إلى أهداف وممارسات سل

أساليب التعلم التي يفضلها الطالب أثناء تدريسهم كون أن العديد من المعلمين يتبعون أساليب تدريسية متنوعة وال يعتمدون 

كما أن طبيعة الموضوع تفرض االسلوب المفضل، وبالتالي ال تؤدي هذه األساليب دورها في توجيه ، على نمط واحد 

 . (1: 1002 ،الشمريلتعلم أو التغيرات المرغوب فيها )الساعدي و فعاليات الطلبة ألحداث ا

أن التعلم عملية يتفاعل فيها المتعلم مع ما يواجه من خبرة مباشرة أو غير مباشرة ، تجاه المعرفي للتعلم اال فترضهذا و ي

ذاتية خاصة به حددها أسلوب بذلك خبرات  وينمو المتعلم ويتطور في تفاعله لما يبذله من عمليات ذهنية معرفية مطورا 

كما برزت اتجاهات متعددة في ألوساط التربوية العالمية تهتم بأساليب .  (1 :1004كمال ،تعلمه وتفكيره .) أبو هاشم و 
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تعلم االفراد باعتبارها مجموعة من األدوات المميزة للمتعلم والتي يستخدمها في استقباله للمعلومات الواردة اليه من البيئة 

 .(29 :1020 ،ومنصور) جديد  قبل بها الفرد ويتمثل المعلوماتالجتها ، فأسلوب التعلم  يؤثر في الطريقة التي يتومع

فقد استخدم علماء النفس مفهوم أسلوب واستراتيجيات  التعلم لوصف العمليات الوسيطة المتنوعة التي يستخدمها المتعلم 

في النهاية إلى تطوير خبرات تعليمية جديدة تضاف إلى مخزون المتعلم أثناء تفاعله مع مواقف التعلم ، والتي توصله 

و هذا يشير إلى أن أسلوب التعلم  يعد وصفا للعمليات التكيفية المناسبة والتي تجعل من الفرد مستجيبا لمثيرات  المعرفي ،

 . (44 :1024 ،العزيزعبد) الشيخ و ية البيئة المتنوعة بما يتالءم مع خصائصه االنفعالية واالجتماعية والجسم

؛ مما أدى ليب واستراتيجيات مختلفة  للتعلموقد نتج عن ذلك وفي ضوء التفسيرات المختلفة وتعقيد عملية التعلم نماذج وأسا

إلى تباين نتائج العديد من الدراسات  حول استراتيجيات وأساليب  التعلم المفضلة  وعالقتها ببعض المتغيرات حيث ركزت 

 .( 1020 ،فضيل استراتيجية معينة )الحسيناناسات على السياق الموقفي الذي تتم فيه عملية تمعظم الدر 

وعلى الرغم من هذا التباين  في هذه النماذج من األساليب واالستراتيجيات المستخدمة في معظم الدراسات إال أنها لم 

بالبحث  خاصة أن هذه األساليب  لم تحظ باهتمام كافيو . الفردي (/التنافسي/تعاونيتتطرق لنموذج استراتيجيات التعلم ) ال

في عملية التعلم والتي يستخدمها المعلم  في أعداد وتصميم استراتيجياته  في    االستراتيجيات هي أحد العوامل المؤثرةو 

علم لكولب على قائمة اساليب التفقد  ركزت معظم الدراسات  التدريس وهو النموذج المستخدم في الدراسة الحالية  .

 /لتعلم كنمط من المعالجة العميقةكذلك ركزت على اساليب ا و  (،1004) ابو هاشم وكمال ي  مكارثي كما فو 

 ،المنتظمة أو االستراتيجية للمعلومات منها نموذج بيجز ، و أنتوستل  ومن هذه الدراسات  دراسة ) العتيبي/السطحية

نمط السيطرة الدماغية  راسات ركزت على أساليب التعلم المتركزة على(؛ وبعض الد1020 ،و )جديد ومنصور ( ،1029

ج ؛ ودراسات أخرى ركزت على نموذ(1022 ،( ومن هذه الدراسات دراسة ) السليمانيالمتكامل/األيمن/)األيسر

ت خرى استخدم( ودراسات أ1002مصادر التعلم( ومنها دراسة )المصري /العقلية المعرفية /استراتيجيات التعلم )الدافعية 

(. وأيضا بعض Ejei  &Weisani  ،Lavasani  ،1022ما وراء المعرفية مثل دراسة )  /استراتيجيات التعلم المعرفية 

ومنها دراسة )أبو  Felder- Solomanسولومن  -فيلدر المتمثل في نموذجليب التعلم الدراسات ركزت على نموذج اسا

وتجدر اإلشارة أن هذه االساليب واالستراتيجيات  . تي ال تختلف كثيرا عنهالنماذج ال(. وغيرها من ا1021عواد ونوفل 

على اختالف نماذجه ال تعمل مستقلة في تفسير عملية التعلم المعقدة فهناك متغيرات مهمة ال يمكن استبعادها منها الذكاء 
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ديد من الدراسات أن للذكاء دور مهم في فمثال  اثبت الع ؛ ...الخ ودافع االنجاز ومستوى النضج النفسي والمحيط  البيئي

؟ ين وكل غير المتفوقين ليس أذكياءارتفاع تحصيل الدراسي  غير أنه السؤال هنا هل يمكن أن نعتبر كل االذكياء متفوق

لقد حاول الباحثين والعلماء االجابة على هذه االسئلة واثبت العديد من الدراسات بالرغم من أننا يمكن أن نستدل على 

لذكاء من التفوق غير أنه العكس غير مؤكد أذ أن عملية التفوق تحتاج إلى متغيرات أخرى لكى يتمكن الفرد  من تحقيقه ا

بعضها كالدافعية و االساليب و االستراتيجيات التي يتبناه الفرد  والظروف المحيطة به وغيرها من العوامل التي تتفاعل مع 

رد المتعلم اتجاه العملية التعليمية دورا مهما في التحصيل الدراسي وقد حظى هذا هذا و  تلعب دوافع الف .لتحقيق ذلك 

المتغير على مر العقود السابقة باهتمام كبير وقد اشارت بعض الدراسات  إلى أن الدافع هو عامل مساهم في التحصيل 

سات أن طالب الجامعات لديهم (. وفي المقابل أثبت العديد من الدراKırkağaç & others  2017,:  97 الدراسي )

ولكن يمكن ، صيل مرتفع  لي تحفع ال يؤدي بالضرورة إاغير أن هذا الد.( Adegboyeg   ,1022دافع إنجاز مرتفع )

لذا تسعى   .تحصيلان يسهم مع غيره من المتغيرات كاستراتيجيات التعلم  موضوع البحث الحالي في تحسين مستوى ال

لدراسة إلى  معرفة طبيعة العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل الباحثتان  من خالل هذه ا

 الدراسي .

ما طبيعة  العالقة بين   اآلتي: تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن التساؤل:  تحديد مشكلة البحث

 ؟وبين التحصيل الدراسي ودافع االنجاز  لفردي (ا /التنافسي  /لمفضلة ) التعلم التعاوني استراتيجيات  التعلم  ا

 همية البحث الحالي في النقاط التالية :أ تتمحور  : أهمية البحث 

حيث لم تجتمع هذه المتغيرات في دراسة  ،تبرز أهمية البحث من أهمية الموضوع و  المتغيرات التي يتصدى لها  -

اذج مختلفة من أساليب واستراتيجيات التعلم  وندرة سابقة فقد  ركزت معظم الدراسات في هذه المجال على نم

( وبين  بالتحصيل التنافسي  –الفردي  –الدراسات التي تبحث في العالقة التفاعلية  بين استراتيجيات التعلم )التعاوني

 حثتين .، على المستوى المحلي والعربي في حدود علم الباو دافع االنجاز

تفيد نتائج كما  .السائدة لدى طالب قسم علم النفسالتنافسي(  –الفردي  –تعاونيلم )الالكشف عن استراتيجيات التع -

 الب.لدى الطوتحفيز دافع االنجاز رفع مستوى التحصيل ل األكثر فاعلية حث في الوقوف على االستراتيجياتهذا الب
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/ الفردي /عاونيم )التتفيد نتائج البحث في التنبؤ بمستويات التحصيل لدى الطالب في ضوء استراتيجيات التعل -

في  الوقوف على أحد العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي للطالب والمتمثلةكما تفيد في  التنافسي( ودافع االنجاز .

 ودافع االنجاز .التنافسي( / الفردي /استراتيجيات التعلم)التعاوني

األكثر فاعلية في رفع مستوى التحصيل جيات التعلم راسة الحالية أعضاء هيئة التدريس في اختيار استراتيتفيد نتائج الد -

تفيد نتائج الدراسة الحالية كمنطلق نظري في بناء  وتصميم  حقائب وبرامج كما  لدى الطالب وتحفيز دافع االنجاز .

 تدريبية وتدريسية  في  رفع مستوى تحصيل وتحفيز دافع االنجاز  لدى الطالب. 

 :فيما يلي تتمثل أهداف البحث أهداف البحث: 

 .التنافسي (  السائدة لدى طالب قسم علم  النفس/الفردي /تيجيات التعلم  )التعاونياسترا معرفة .2

 التنافسي ( ودافع االنجاز. /الفردي /استراتيجيات التعلم  )التعاوني معرفة طبيعة العالقة  بين .1

 التنافسي ( و التحصيل الدراسي. /الفردي /معرفة  طبيعة العالقة بين استراتيجيات التعلم  )التعاوني .2

 .ودافع االنجاز والتحصيل الدراسي معرفة  طبيعة  العالقة التفاعلية  بين استراتيجيات التعلم .4

 : فروض البحث

 يستخدم طالب علم النفس استراتيجيات التعلم بنسب متفاوتة . .2

 توجد عالقة تفاعلية  بين استراتيجيات التعلم   ودافع االنجاز. .1

 ة تفاعلية  بين استراتيجيات التعلم  التعاوني  ودافع االنجاز.توجد عالق .2

 توجد عالقة تفاعلية  بين استراتيجيات التعلم  الفردي ودافع االنجاز. .4

 توجد عالقة تفاعلية  بين استراتيجيات التعلم  التنافسي ودافع االنجاز. .9

 توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم و التحصيل الدراسي .2

 جد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم  التعاوني  والتحصيل الدراسي .تو  .4

 . توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم الفردي و التحصيل الدراسي .2
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 توجد عالقة تفاعلية  بين استراتيجيات التعلم  التنافسي و التحصيل الدراسي . .2

 .و التحصيل الدراسي افع االنجازتوجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم ود .20

 .توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني ودافع االنجاز و التحصيل الدراسي .22

 .و التحصيل الدراسي توجد عالقة تفاعلية بين  استراتيجيات التعلم الفردي ودافع االنجاز .21

  .و التحصيل الدراسي زتوجد عالقة تفاعلية استراتيجيات التعلم التنافسي  ودافع االنجا .22

 :مصطلحات البحث

:  عرفت على أنها مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها متعلم أو أكثر لتحقيق هدف تعليمي ، أو   استراتيجيات التعلم  

السلوكيات واألفكار المتوقعة للمتعلم أثناء عملية التعلم  "كما تعرف  على أنها . (244:  1002، أكثر بمتعة )المصري 

  "كذلك هي الخطط  المعرفية المصممة لتحقيق الواجبات .عملية ترميزه وتسهيل هذه العمليةوهي المؤثرة في 

(YURDUGÜL  , 1024  :229)  . كذلك تعرف على أنها إجراءات محددة يتخذها المتعلم لجعل التعلم أسهل وأسرع

تعرف  و  .(Han& Lu,  2018 , :2لتحويل إلى مواقف جديدة)وأكثر متعة وأكثر توجيًها ذاتًيا وأكثر فعالية وأكثر قابلية ل

بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس أساليب التعلم  والمستخدم في هذه   استراتيجيات التعلم  إجرائيا  الباحثتان

 الدراسة .

ة ،أو االداء في العمل : يعرف التحصيل الدراسي على أنه "مستوى محدد من االنجاز ، أو الكفاء التحصيل الدراسي

التحصيل  وتعرف الباحثتان . (24 :1020 ،المدرسي يحدد من قبل المعلمين أو بواسطة االختبارات المقننة ")الحسينان  

  .الدراسي رائيا بأنه معدل الطالبالدراسي إج

من النجاح والرغبة في األداء   استعداد الفرد للسعي في سبيل التفوق واالقتراب عرف دافع االنجاز على أنهدافع االنجاز :

الجيد والمثابرة والتغلب على الصعوبات ، وتحقيق هدف معين في مواقف تتضمن مستويات االمتياز والتفوق.)الغامدي 

وقد عرف  دافع االنجاز على أنه دافع جوهري يستدعي تجربة المتعلمين وتفاعلهم مع العناصر والبيئة . (29 :1002،

صل دافع االنجاز إجرائيا  بالدرجة التي يتح تعرف لباحثتانو  (. Ruiqi Zhou, &  ,  Yiyi Bao22:1022المحيطة  ).

 .عليها الطالب في مقياس دافع االنجاز المستخدم في الدراسة الحالية 
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وجهة من  الفردية ( \التنافسي \الرغم من أهمية دراسة نموذج استراتيجيات التعلم )التعاوني على  الدراسات السابقة : 

نظر الباحثتان المستخدم في الدراسة الحالية إال أنه لم يحظ باالهتمام الكافي خاصة في ضوء عالقته بدافع االنجاز 

وعالقتها بمتغيرات البحث  والتحصيل الدراسي  وفيما يلي عرض للدراسات السابقة  ألساليب واستراتيجيات التعلم  المختلفة 

 الحالي:

 : عالقة بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز  والتحصيل الدراسيالدراسات التي تناولت ال .3

  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة التفاعلية بين الدافعية للتعلم (1002) دراسة بن يوسف :

اسة إلى واستراتيجيات التعلم وأثر كل منهما على التحصيل الدراسي عند المراهقين في المرحلة الثانوية وقد توصلت الدر 

عدم  وجود تنوع في استخدام استراتيجيات التعلم لدى أفراد العينة . كما أظهرت عدم وجود فروق في استعمال 

االستراتيجيات وفي الدافعية وفي درجات التحصيل بين الجنسين كذلك أظهرت النتائج وجود ارتباط قوي وموجب بين 

 بين هذه المتغيرات  االستراتيجيات والدافعية والتحصيل وعالقة تفاعلية

 الدراسات التي تناولت العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي  .9

 هدفت هذه  الدراسة إلى التعرف على مستوى امتالك استراتيجيات التعلم لدى طلبة   (1002 )دراسة المصري :

، وفقا لمتغيري الجنس ومستوى التحصيل كلية العلوم التربوية فضال عن معرفة الفروق في مستوى هذه االستراتيجيات 

طالبا  29بلغ حجم العينة  وقد ومعرفة العالقة بين مستوى امتالك استراتيجيات التعلم ومستوى التحصيل االكاديمي لديهم .

 ، وتأكد من2222وطالبة طبقت عليهم استبانة استراتيجيات التعلم أعدها في األصل أربور والمعربة من قبل بعباد ومرعي 

صدقها وثباتها . وأشارت النتائج إلى مستوى متوسط الستراتيجيات التعلم ، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في 

مستوى امتالك استراتيجيات التعلم ، وفقا لمستوى التحصيل )عال ، متدن ( على بعد استراتيجيات الدافعية للتعلم ولصالح 

فروقا بين الجنسين في مستوى هذه االستراتيجيات وبينت النتائج وجود عالقة  مستوى التحصيل العالي ، ولم تظهر النتائج

ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين بعد استراتيجيات الدافعية للتعلم والتحصيل األكاديمي في حين لم تكن العالقة 

 على األبعاد األخرى دالة إحصائيا . 
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 ( هدفت هذ1024دراسة الشيخ و عبد العزيز :) ه الدراسة إلى استقصاء العالقة بين أساليب التعلم والتحصيل

طالبا  222. وتكونت عينة الدراسة من في مقرر القياس والتقويم التربويالدراسي لدى طالب كلية التربية بجامعة الخرطوم 

ستخدام قائمة اراسة في تمثلت أدوات الدو  ( أنثى تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة, 124( ذكرا و) 22وطالبة )

( بعد التأكد من صدقها وثباتها ، ودرجات مقرر القياس والتقويم ، والمعدل التراكمي 2222أساليب التعلم لجيجر وأخرون )

أظهرت الدراسة وجود فروق في التحصيل الدراسي تعزى ألسلوب التعلم لدى المتعلم بين أسلوبي التعلم التباعدي قد و   .

تكيفي  والتمثيلي لصالح التباعدي والتكيفي على التوالي ، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية والتمثيلي،  وال

التصور العقلي  -عكسية دالة إحصائيا بين درجات الخبرة الحسية والتحصيل الدراسي  وبين درجات بعد الخبرة الحسية  

يجابية بين التصور العقلي المجرد بينما لم تكشف الدراسة عن وجود عالقة ،  والتحصيل الدراسي والتحصيل الدراسي ، وا 

 ارتباطية دالة إحصائيا بين المعدل التراكمي وأساليب التعلم .

 ( 1029دراسة العتيبي) :  حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين كل من

ولتحقيق ذلك  ،ل نمذجة العالقة السببية بينهاالتحصيل الدراسي وذلك من خالمهارات التعلم الموجه ذاتيا وأساليب التعلم و 

. ومقياس أساليب التعلم المعدل ال نتوسل و  1004قام الباحث بتطبيق مقياس التقييم الذاتي للتعلم الموجه ذاتيا لويلياسون 

سعود . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  طالبا في كلية المجتمع بجامعة الملك 240( على عينة عشوائية من 2224تايت) 

مستوى امتالك عينة الدراسة لمهارات التعلم الموجه ذاتيا كان متوسطا في الوقت الذي حقق فيه كل من األسلوب السطحي 

 ، واالستراتيجي كأساليب للتعلم لديهم تفوقا عاليا كما أظهرت النتائج أيضا أن التأثير المباشر ألساليب التعلم باستثناء

األسلوب االستراتيجي في التحصيل األكاديمي يختلف عنه في التأثير غير المباشر إال أن هذا التأثير غير المباشر 

تضاعف عدة مرات عن التأثير المباشر بعد توسط مهارات التعلم الموجه ذاتيا  مما يشير إلى أن مهارات التعلم الموجه 

 .ب التعلم والتحصيل األكاديمي ذاتيا تلعب دورا وسيطا في العالقة بين أسالي

 الدراسات التي تناولت العالقة بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز   .0

 دراسة ) A. H.Yurdugul1024:)  هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين دافع االنجاز واستراتيجيات التعلم

شاف دور الدوافع كوسيط بين االستراتيجيات والمعتقدات المعرفية لدى الطالب من خالل نمذجة هذه العالقة الستك

( MSLQ) استخدام استبيانمن طلبة الجامعة بكلية التربية .وتم  442والمعتقدات المعرفية .وقد تكونت عينة الدراسة من 
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لذي وقد توصلت النتائج إلى  النموذج المكون من هذه المتغيرات وا  البيانات.مقياس المعتقدات المعرفية كأدوات لجمع  و

أوضح أن االعتقاد بأن التعلم يعتمد على الجهد  يؤثر على استراتيجيات التعلم بشكل مباشر كما يوثر على استراتيجيات 

 التعلم من خالل الدافع بشكل غير مباشر .

 دراسة Mousavi (1022 : )  هدفت  هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين استراتيجيات التعلم والكفاءة

طالبة في الصف الثالث بالمنطقة اإلدارية طرمان ، وقد توصلت الدراسة  192ودافع االنجاز . وقد بلغ حجم العينة  الذاتية

 إلى أن دافع االنجاز و استراتيجيات التعلم أثر إيجابي على الكفاءة الذاتية للطالبات .

   دراسةHan& Lu    (1022هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير دافع اال :  ) نجاز وتحديد األهداف على

استراتيجيات التعلم من خالل معرفة نماذج استراتيجيات التعلم المستخدمة لدى طالب الكلية ، ومعرفة تأثير مستويات 

استخدام استراتيجيات التعلم وكذلك معرفة العالقة بين تحديد االهداف واستراتيجيات التعلم مختلفة من دافع االنجاز على 

وقد اظهرت النتائج أن استراتيجيات ما وراء المعرفة هي األكثر استخداما تليها االستراتيجيات المعرفية و  .ازودوافع االنج

التعلم )األدراك ، ما وراء  المعرفة  موجبة مع اربعة من االستراتيجياتالعاطفية كذلك اظهرت النتائج وجود عالقة 

وعلى العكس من ذلك فإن دافع تجنب الفشل يرتبط سلبا بشكل كبير  (عيةواالستراتيجيات العاطفية و االستراتيجيات الجتما

 بجميع االستراتيجيات .

 استكشاف اساليب التعلم المفضلة الى دراسات  هدفت  .3

 دراسة  Kim & Sonnenwald (1001:) لعالقة لتقديم تقرير عن دراسة استطالعية  الدراسة إلى  هدفت هذه

 ،عم التعاونتعاون والتكنولوجيا لدى المشاركين وتصوراتهم حول ورشة عمل مهنية حول البين  اساليب التعلم المفضلة لد

وقد تم استخدام مقياس أساليب التعلم المفضلة  لتحديد تفضيالت المشاركين ألساليب التعلم ) التعاونية ، التنافسية ، 

علم المفضلة فقد أظهرت المجموعة األولى تفضيل الفردية (  حيث أظهرت النتائج وجود مجموعتين أو فئتان من اساليب الت

ألسلوب التعلم التعاوني بينما أظهرت المجموعة الثانية تفضيل ألسلوب التعلم التنافسي . وصنفت المجموعة األولى الورشة 

األولى و  مجموعة، ومع ذلك أظهرت المجموعة الثانية  كفاءة الفرد أكثر من اليجابي أكثر من المجموعة الثانية بشكل إ

 وعتين اقتراحات مختلفة حول محتوى. وقد قدمت المجم ولى% للمجموعة األ2لثانية مقابل المجموعة ل%  22.2بنسبة  

 . ةالورش



                                                                              
 

 
 
 02                                      ...طلبة لدى الدراسي والتحصيل االنجاز بدافع وعالقتها التعلم استراتيجيات 

بنغازي -المجلة العلمية للجامعة المفتوحة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

لو          العدد األ - ثانيالمجلد ال  

         م2021 نايري

 هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين وأساليب (: 1022 )دراسة السليماني

طالبة وتم  142األدبي .وقد تكون عينة الدراسة من  \ات الصف الثالث ثانوي العلمي التعلم السائدة لعينة من طالب

، 1004، وأساليب التعلم إعداد الهام وقاد 2224تورانس وآخرون لومات  من إعداد استخدام مقياس أنماط معالجة المع

أن النمط المتكامل أكثر أنماط  م كمحك خارجي .وقد توصلت إلى2244ومقياس أنماط التعلم والتفكير تورانس وأخرون 

معالجة المعلومات استخداما ثم يليه النمط األيمن فاأليسر  ،وأن أكثر أساليب التعلم سيادة هي التجريب الفعال ثم 

ايضا توصلت لوجود عالقة ارتباطية طردية بين النمط  المالحظة التأملية فالمفاهيم المجرة وأخير الخبرة المحسوسة . و

 رتباطية سالبة بين النمط األيمن والمفاهيم المجردة .امفاهيم المجردة وعالقة األيسر وال

   .الرتباطي لمناسبته مع أهداف البحثا: يتبع البحث الحالي المنهج الوصفي  منهجية البحث

مجموع ( إناث وال242( ذكور و) 29)البالغ عددهم  بطالب قسم التربية وعلم النفس بحثتمثل مجتمع ال: مجتمع البحث

 طالب وطالبة. (422)الكلي 

وقد تم استخدمها لغرض حساب ، طالب 20المتمثلة في عينة االستطالعية ال تكونت عينة البحث من  :عينة البحث 

من بالطريقة العشوائية الطبقية واختيرت  وطالبة  طالب 201المتمثلة  في سية ساعينة البحث األو  الثبات وصدق األدوات

ختيار العشوائي لمقرر واحد ضمن كل فصل من الفصول الثم تم القيام با ـ  رات الدراسية لكل فصلتحديد المقر  خالل

والحاضرين وقت تطبيق   االختيار هاوقع علي تيى الطالب المقيدين بالمقررات الالدراسية ومن ثم تطبيق المقاييس عل

( وتم استثناء الباقي  201د الطالب عينة البحث )أعدا وبعد التصحيح بلغ طالب . 290 على  تطبيقالفقد تم  المقياس .

  صالحيتها.لعدم 

واستخدام مقياس أساليب التعلم أعداد   قامتا الباحثتان بأعداد استبانةلغرض تحقيق أهداف البحث  :أدوات البحث 

 ومقياس دافع االنجاز من أعداد الباحثتان .، ( 1020الحسينان )

وي  على فقرة موزعة بالتسا 22. وتتكون األداة من (1020)من أعداد الحسينان  ضلةأوال : مقياس أساليب التعلم المف

وقد قام بعرضه على محكمين اكدوا صالحيتها كما تم استخراج صدق التجانس ، الفردي( /التنافسي/ثالث أبعاد ) التعاوني 
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خ  ستخرج  الثبات  باستخدام الفا كرونباكذلك أ .(0.02أكدت النتائج أن معامالت االتساق دالة  عند مستوى )و الداخلي 

 إلى ما يلي:   اصدق وقد توصلتلاكما قامت الباحثتان بحساب الثبات و . (0.24)  بلغت فتحصل درجة كلية عالية

 تم حساب صدق االتساق الداخلي لمقياس اساليب التعلم من خالل ارتباط كل فقرة مع البعد  :صدق االتساق الداخلي

 .الجدول يتضح  قوة االرتباط بين الفقرات والبعد المنتمي له لن خالوم، المنتمية له 

 التساق الداخلي لمقياس استراتيجيات التعلماصدق  (3الجدول )

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 .615 7 .461 13 .418 19 .657 25 .530 31 .768 
2 .698 8 .613 14 .702 20 .527 26 .446 32 .699 
3 .578 9 .422 15 .684 21 .749 27 .567 33 .590 
4 .648 10 .795 16 .576 22 .560 28 .573 34 .530 
5 .755 11 .786 17 .642 23 .659 29 .570 35 .669 
6 .594 12 .698 18 .575 24 .049 30 .521 36 .621 

 
كما هو مبين عالية ثبات جة باستخدام الفا كرونباخ  فتحصل المقياس على در  ة: تم حساب ثبات االدا ياسثبات المق

   (.1) الجدولب
 ( معامالت الثبات لمقياس اساليب التعلم المفضلة 9الجدل ) 

 التعلم الفردي التعلم التنافسي التعلم التعاوني تجميع األبعا األبعاد
 12 12 12 36 عدد الفقرات

Cronbach's Alpha .852 .862 .787 .853 

  
: لتحقيق اهداف البحث قامت الباحثة بأعداد مقياس دافع االنجاز بعد االطالع على االدبيات  ثانيا مقياس دافع االنجاز

  .. وتم استخراج الصدق والثبات له( 1002، )سالم  (1002، أبو حجلة( ) 1022 ،)حدة (1021،المتعلقة بذلك ) خليفة 

 لقد تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين ألبداء الراي حول فقراته وقد تم أجراء  الصدق الظاهري :

 .التعديالت في ضواء آرائهم

  رات المقياس والدرجة الكلية  لمقياس دافع ا: تم حساب االرتباط بين عب صدق االتساق الداخلي للمقياس

 (.2)ذات اللون الغامق بالجدول ت الضعيفة جدا وهي ثمان فقرات  االنجاز  وتم حذف الفقرات ذات االرتباطا
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 ( صدق االتساق الداخلي لمقياس دافع االنجاز  0الجدول ) 
 الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط

.306 36 .403* 29 .143 22 .208 15 .367* 8 .611** 1 

.042 37 .367* 30 .339 23 .473** 16 .001 9 .324 2 
-.074- 38 .290 31 .423* 24 .357 17 .412* 10 .355 3 
.017 39 .312 32 .480** 25 .279 18 .478** 11 .388* 4 
.428* 40 .444* 33 .688** 26 .514** 19 .216 12 .561** 5 
.092 41 .361* 34 .625** 27 .060 20 .383* 13 .383* 6 
.123 42 .339 35 .435* 28 .456* 21 .547** 14 .217 7 

 
 درجة ثبات  كرونباخ  وتحصل المقياس على : تم حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية والفا ثبات المقياس

 .يوضح ذلك (4)مناسبة والجدول 

 ( معامالت الثبات لمقياس دافع االنجاز 3الجدل ) 

 المعامل التجزئة النصفية الفا كرونباخ
 بيرسون 0.743 0.827

0.85 Spearman-Brown 
0.84 Guttma 

 

 البحث: نتائج 

  التنافسي (  السائدة لدى طالب  /الفردي  /استراتيجيات التعلم  )التعاوني معرفة النتائج المتعلقة بالهدف األول

لتحقيق الهدف تم استخراج المتوسط الحسابي والوسط المرجح واالنحراف المعياري والنسبة ومستوى : قسم علم  النفس 

 ( يوضح ذلك.9التعلم والجدول )ات السيادة الستراتيجي

 قسم علم النفس طلبة ( االستراتيجيات السائدة لدى 3الجدول )

 االستراتيجية العينة المجموع المتوسط الوسط المرجح االنحراف المعياري النسبة الترتيب مستوى السيادة

 التعلم التعاوني 201 9024 42 4.2 2.29 %29 2 عالي
 التعلم التنافسي 201 4249 44.9 4 2.22 %24 1 عالي
 التعلم الفردي 201 4422 42.2 2.4 2.2 %22 2 عالي
 لدرجة الكليةا 201 24214 240.9 2.2 22.44 %200  عالي
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أن   يجيات بمستوى عالي بصفة عامة غيرهذه االسترات ونمن خالل الجدول يتضح أن طالب قسم علم النفس يستخدم

وتفسر الباحثتان ذلك بأن طالب قسم  ـكثر استخداما يليها استراتيجية التعلم التنافسي ثم الفردي استراتيجية التعلم التعاوني أ

يستخدمون جميع االستراتيجيات كطرق مختلفة ومتنوعة ألحداث عملية التعلم أو يمكن تفسير ذلك بأنه هذه النفس علم 

س ويعتمد عليها أثناء القيام بعملية التدريس مختلف االستراتيجيات التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النف

( فقد أكدت أن الطالب يستخدمون جميع 1002وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة ) بن يوسف ،المقررات 

ر االستراتيجيات بنسب متقاربة رغم اختالف نموذج االستراتيجيات بين الدراستين  وتتناقض هذه النتيجة مع دراسة )مخيم

وبالتالي نرفض فرضية البحث األولى التي تنص على . الفردي  ويليه التعلم التعاوني ( حيث جاء التعلم 1024وأخرون، 

 "  حيث جاءت نسب استخدامه قريبة ومرتفعة .يستخدم طالب علم النفس استراتيجيات التعلم بنسب متفاوتة "

 التنافسي(/الفردي/قة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم )التعاونيمعرفة طبيعة العال ) : النتائج المتعلقة بالهدف الثاني

جميع أبعاد االستراتيجيات ودافع  بحساب العالقة االرتباطية بين لتحقيق هذا الهدف قامت الباحثتان .(بين دافع االنجازو 

البسيط  االنجاز كذلك العالقة بين كل بعد من أبعاد االستراتيجيات على حدة ودافع االنجاز وذلك باستخدام معامل االرتباط

 .يوضح ذلك (2)والمتعدد  والجدول

 العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز . ( 3الجدول )

التعلم  اتيجيةاستر  البعد
 التعاوني

التعلم  استراتيجية
 التنافسي

 استراتيجية
 التعلم الفردي

استراتيجيات التعلم 
 )الدرجة الكلية (

 مستوى الداللة

 0.09 0.256 0.222 *0.124 0.222 دافع االنجاز

 *** دال غير دال دال غير دال الداللة

 

لتالي النجاز و استراتيجيات التعلم التعاوني  والتعلم الفردي  وبامن خالل الجدول يتضح أنه ال توجد عالقة بين دافع ا

ونقبل ، ودافع االنجاز والفردي  التعاوني تفاعلية  بين استراتيجيات التعلمعالقة  وجودعلى  نرفض الفرضيتين التي نصتا

يجيات التعلم التنافسي  بينما توجد عالقة طردية بين كال من دافع االنجاز واسترات الفرض الصفري لضعف العالقة. 

الفردي ضعف العالقة بين دافع االنجاز واستراتيجيات التعلم التعاوني و ويمكن تفسير  لتعلم .استراتيجيات ال والدرجة الكلية

عدم فاعلية التعلم التعاوني في  ( 1002 ،دراسة )زيدان وجفالدت أكفقد  نتيجة النهما  ال تعمالن كمحفز لدافع االنجاز .
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اكدت ارتفاع دافعية االنجاز لدى المتعلمين الذين حيث ( 1024،)سعيد  من دراسة  وعلى النقيض دافع التعلم  . تحفيز 

ولكي نتأكد من وجود وطبيعة  العالقة التفاعلية بين كل من استراتيجيات ت . تعلموا باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني 

 :التنافسي  فقد تم تحليل االنحدار وتباينه وفقا للخطوات التالية  التعلم ودافع االنجاز واستراتيجيات التعلم

حساب التباين  لتحقيق ذلك  تم :تراتيجيات التعلم ودافع االنجازنتائج المتعلقة  بطبيعة العالقة التفاعلية بين  اسال -2

لم  حيث  بلغت قيمة االنحدار حيث تم أدخال دافع االنجاز  كمتغير مستقل وكمتغير تابع مع استراتيجيات التعو 

 (4) تراتيجيات التعلم  والجدول% من التباين المفسر في الدافع تم تفسيره من قبل اس2.2كما أن ،   0.192االرتباط 

 .يوضح ذلك

 ( النحدار استراتيجيات التعلم و دافع االنجازANOVAتحليل التباين )    (3)   الجدول

 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مربعاتالموع مج مصدر التباين المتغيرات المستقلة
 0.002 4.010 2224.422 2 2224.422 االنحدار استراتيجيات التعلم

 222.202 200 22220.02 البواقي
  202 24424.42 الكل

 0.002 4.010 2229.222 2 2229.222 االنحدار دافع االنجاز
 140 200 12222.29 البواقي
  202 12229.24 الكل

التعلم  استراتيجية
التعاوني والتنافسي 

 والفردي

 0.021 1.204 220.229 2 2241 االنحدار
 222.242 22 22214.22 البواقي
  202 24424.42 الكل

 

ير من خالل الجدول يتضح وجود تأثير دال احصائيا الستراتيجيات التعلم ككل ودافع االنجاز عند اعتبار كل منهما متغ 

وهذا يدل على وجود عالقة تفاعلية )تأثير وتأثر  ،   0.09عند مستوى أقل من   4.01مستقل  حيث بلغت القيمة الفائية 

كل من استراتيجيات  د إدخالبينما ال توجد هذه العالقة التفاعلية عن بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز . متبادل (

ويمكن تفسير أن لعالقة التفاعلية والمتبادلة بين استراتيجيات  التعلم ، كمتغيرات مستقلة   التعلم التعاوني والتنافسي والفردي

ودافع االنجاز تكون مؤثرة عندما يستخدم الطالب استراتيجيات التعلم مجتمعة   والعكس صحيح . وتتفق هذه النتيجة مع 

تأثير في االخر تم تحليل االنحدار وحساب قيم ولكي نتأكد أي المتغيرين أكثر  . ( 1002نتيجة دراسة ) بن يوسف .

  .يوضح ذلك (2) مستقل ومتغير تابع والجدولوالدافع كل منهما كمتغير معامالته  بإدخال االستراتيجيات 
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 معامالت  االنحدار الستراتيجيات التعلم ودافع االنجاز  (3الجدول ) 

 الداللة (Tاختبار ) الخطأ المعياري معامالت االنحدار النموذج
 0.000 22.92222 20.42102 249.1422 القيمة الثابتة

 0.00224 1.242912 3.333333 3.933330 استراتيجيات التعلم
 0.000 2.222212 12.4212 22.22492 القيمة الثابتة
 0.00224 1.242912 0.212222 0.21224 دافع االنجاز

 

ال غير أن تأثير استراتيجيات التعلم على الدافع أعلى من تأثير الدافع ومن الجدول يتضح بالرغم من وجود تأثير متبادل ود

معنوية استراتيجيات التعلم  في تفسير التباين في دافع االنجاز ويدل على تأثير  ىعلى االستراتيجيات . وهذا يدل عل

 ية وبالتالي هنا نقبل الفرض.  تعلم استراتيجيات التعلم على دافع االنجاز أقوى من تأثير دافع االنجاز على استراتيجيات ال

 .بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز تفاعلية الثانية التي تنص على وجود عالقة 

لتحقيق ذلك  تم  حساب  نتائج المتعلقة  بطبيعة العالقة التفاعلية بين  استراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز  :ال -1

ال دافع االنجاز  كمتغير مستقل وكمتغير تابع مع استراتيجيات التعلم  التنافسي حيث  التباين باالنحدار حيث تم أدخ

يرات % من التباين المفسر في المتغيرات التابعة تم تفسيره من قبل المتغ4.4كما أن  ،  0.124بلغت قيمة االرتباط 

  .يوضح ذلك (2) المستقلة   والجدول

 النحدار استراتيجيات التعلم التنافسي  و دافع االنجاز (ANOVA(  تحليل التباين )  2الجدول  )
 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات موعمج مصدر التباين المتغيرات المستقلة
 استراتيجيات التعلم

 التنافسي
 0.012 4.2222 242.229 2 242.229 االنحدار
 222.9921 200 22299.21 البواقي
  202 24424.42 الكل

 0.011 4.2222 221.0992 2 221.0992 االنحدار دافع االنجاز
 22.22444 200 2222.444 البواقي
  202 4012.9 الكل

 

من خالل الجدول يتضح وجود تأثير دال احصائيا الستراتيجيات التعلم التنافسي  ودافع االنجاز عند اعتبار كل منهما 

 جود عالقة تفاعليةوهذا يدل على و  0.09عند مستوى داللة أقل من  4.22الفائية متغير مستقل  حيث بلغت القيمة 
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المتغيرين أكثر تأثير في االخر تم لمعرفة أي و  .ودافع االنجازالتعلم التنافسي  بين استراتيجيات متبادل ()تأثير وتأثر 

  .يوضح ذلك( 20)كل منهما كمتغير مستقل ومتغير تابع والجدول بإدخال االستراتيجيات  والدافع  حليل االنحدارتاستخدام 

 ( معامالت  االنحدار الستراتيجيات التعلم ودافع االنجاز 33الجدول )

 الداللة  (Tاختبار ) الخطأ المعياري  معامالت االنحدار  النموذج
 0.012211 10.22209 4.422242 294.0241 القيمة الثابتة

 0.012211 1.114242 0.299222 0.242111 استراتيجيات التعلم
 0.04212 1.120201 20.22212 12.4222 القيمة الثابتة
 0.012211 1.114242 0.22202 0.222921 دافع االنجاز

 

من الجدول يتضح بالرغم من وجود تأثير متبادل ودال غير أن تأثير استراتيجيات التعلم التنافسي على الدافع أعلى من 

معنوية استراتيجيات التعلم التنافسي   في تفسير التباين في دافع  ى.  وهذا يدل علفع على االستراتيجياتأثير الدات

ويدل على تأثير استراتيجيات التعلم التنافسي على دافع االنجاز أقوى من تأثير دافع االنجاز على استراتيجيات  ،االنجاز

وهذه النتيجة ال تتفق ية التعلم التنافسي تعمل  كمحفز  لدافع  االنجاز .  ، ويمكن تفسير ذلك بأن استراتيجالتعلم التنافسي 

والتي أكدت من خالل دراسة تجريبية على انه ال يختلف تأثير باستخدام استراتيجيات التعلم  (1021،مع دراسة )ابراهيم

نموذج االحصائي المستخدم في  التنافسي عن التقليدي في التأثير على دافع االنجاز . ولعل هذا االختالف يعود إلى

التي تنص على الخامسة وهذه النتيجة تعضد فرضية البحث   تحليل النتائج والمنهجية المستخدمة في كال الدراستين .

 . ودافع االنجاز التنافسي وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم 

 التنافسي (  /الفردي /استراتيجيات التعلم  )التعاوني ينمعرفة  طبيعة العالقة ب : النتائج المتعلقة بالهدف الثالث

عالقة ارتباطية بين  دلتحقيق هذا الهدف تم استخدام معامل االرتباط وذلك لتحقق من وجو  وبين التحصيل الدراسي .

 .يوضح ذلك (22)تحصيل الدراسي  والجدول االستراتيجيات و بين ال

 الفردي ( والتحصيل الدراسي /التنافسي  /تعلم ) التعاوني استراتيجيات ال ( العالقة بين 33الجدول )

التعلم  استراتيجية البعد
 التعاوني

 استراتيجية
 التعلم التنافسي

 استراتيجية
 التعلم الفردي

التعلم  استراتيجيات
 )الدرجة الكلية (

 مستوى الداللة

 0.09 0.067- 026. 047. *-217. التحصيل
  غير دال غير دال غير دال دال الداللة
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استراتيجيات التعلم التنافسي واستراتيجيات توجد عالقة بين التحصيل الدراسي وبين كل من  أنه ال ( 22الجدول )يوضح  

وجود عالقة تفاعلية  ستراتيجيات التعلم  وبالتالي نرفض فرضيات البحث التي نصت على الدرجة الكلية الالتعلم الفردي و 

ونقبل الفروض الصفرية لها لضعف ، تيجيات التعلم الفردي والتنافسياتيجيات التعلم واسترابين التحصيل وكال من استر 

يمكن  . 0.09استراتيجيات التعلم التعاوني عند مستوى  داللة ة عكسية  بين التحصيل الدراسي و بينما توجد عالق . العالقة

وهذه النتيجة تتناقض مع نتيجة دراسة )الشيخ . لمعلوماتليب لكيفية استقبال اتفسير ذلك الن هذه االستراتيجيات تعتبر اسا

للنموذج ذلك يعزى  قدوأساليب التعلم و  توصلت إلى وجود عالقة بين المعدل التراكمي ي( الت 1024، وعبد العزيز

 ( والتي 1024 ،وكذلك تناقضت مع دراسة )معشي ويوسف .الدراستينفي وأساليب التعلم  الستراتيجياتاالمستخدم في 

التفاعلية بين العالقة  من وجود وطبيعة لتأكدول  .التحصيل الدراسيوجود عالقة طردية بين اساليب التعلم الفردي و  بينت

والتحصيل فقد تم تحليل تباين االنحدار حيث تم أدخال التحصيل  كمتغير تابع  يالتعلم التعاون كل من استراتيجيات

 .(21)%  الجدول 4.4يث بلغت قيمة التباين المفسر في المتغيرات التابعة ومستقل مع استراتيجيات التعلم التعاوني ح

 ( النحدار استراتيجيات التعلم التنافسي  و دافع االنجازANOVA( تحليل التباين )  39الجدول )

مصدر  المتغيرات المستقلة
 التباين

 موعمج
 عاتالمرب

درجة 
 الحرية

 الداللة ف متوسط المربعات

 علماستراتيجيات الت
 التعاوني

 0.0122 4.222 2.222942 2 2.222942 االنحدار
 2.22924 200 222.924 البواقي
  202 249.2419 الكل

 0.0122 4.222 222.4202 2 222.4202 االنحدار التحصيل الدراسي
 24.9242 200 2492.42 البواقي
  202 2449.42 الكل

 
عند اعتبار كل منهما ا الستراتيجيات التعلم التعاوني  والتحصيل الدراسي دال احصائيمن خالل الجدول يتضح وجود تأثير 

وهذا يدل على وجود عالقة تفاعلية ، 0.09عند مستوى داللة أقل من  4.24متغير مستقل  حيث بلغت القيمة الفائية 

ولكي نتأكد أي المتغيرين أكثر تأثير في  . بين استراتيجيات التعلم التعاوني و التحصيل الدراسي )تأثير وتأثر  متبادل (

االخر تم تحليل االنحدار وحساب قيم معامالته  بإدخال استراتيجيات  التعلم التعاوني و التحصيل الدراسي كل منهما 

  .يوضح ذلك( 22)كمتغير مستقل ومتغير تابع والجدول 
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 والتحصيل الدراسي  ( معامالت  االنحدار الستراتيجيات التعلم التعاوني 30الجدول )

 الداللة (Tاختبار ) الخطأ المعياري معامالت االنحدار النموذج
 0.000 2.921911 0.421911 4.240214 القيمة الثابتة

 0.012992 -1.1122 0.024122 -0.02244 استراتيجيات التعلم التعاوني
 0.000 14.42092 1.100429 92.42922 القيمة الثابتة

 0.012 -1.1122 0.222442 -2.42042 التحصيل الدراسي
 

ومن الجدول يتضح بالرغم من وجود تأثير متبادل ودال غير أن تأثير التحصيل الدراسي على استراتيجيات التعلم التعاوني  

أعلى من تأثير استراتيجيات التعلم التعاوني على التحصيل الدراسي  وهذه النتيجة تعضد فرضية البحث التي تنص على 

ويمكن تفسير ذلك أن المتعلم  كلما ارتفع  لتعلم التعاوني والتحصيل الدراسيعالقة تفاعلية بين استراتيجيات ا وجود

 .تحصيله قل استخدامه الستراتيجيات التعلم التعاوني 

 افسيالتن/استراتيجيات التعلم) التعاوني معرفة  طبيعة  العالقة التفاعلية  بين : النتائج المتعلقة بالهدف الرابع/ 

وذلك بإدخال المتغيرات في (  ANOVA) لتحقيق هذه الهدف تم تحليل التباين  ( ودافع االنجاز والتحصيل الدراسيالفردي

 كل مرة كمتغير تابع لمعرفة أكثر االستراتيجيات ذات عالقة تفاعلية وفقا للخطوات  التالية :

الستخراج نتائج  الدرجة الكلية للمقياس ( و دافع االنجاز والتحصيل :أوال : نتائج العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم )

هذه العالقة التفاعلية بين المتغيرات تم أدخال جميع المتغيرات كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة وذلك لحساب التباين 

  .يوضح ذلك (24)واالرتباط المتعدد والجدول 

 حدار استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل( النANOVA( تحليل التباين )  33الجدول )

المتغيرات 
 التابعة

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مستوى  ف متوسط المربعات
 الداللة

R R²  الخطأ
 المعياري

 القرار

التحصيل 
 الدراسي

 

غير  2.1 0.012 0.222 2.222 2.22 2.22 1 2.44 االنحدار
 2.42 22 242.20 البواقي دال

  202 249.24 الكل
استراتيجيات 

 التعلم
 

22.41 0.042 0.149 0.010 4.042 2022.92 1 1222.229 االنحدار
2 

 دال
 122.21 22 1242.12 البواقي
  202 12229.24 الكل

دافع 
 االنجاز

 دال 21.21 0.022 0.122 0.021 4.240 421.22 1 2919.22 االنحدار
 224.22 22 22141.21 البواقي
  202 24424.42 الكل
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من خالل الجدول يتضح أن الدرجة الفائية دالة عندما يكون كل من استراتيجيات التعلم  ودافع االنجاز تابع  أي ان  

وايضا التحصيل الدراسي ،  ( متغير التابع) استراتيجيات التعلالتحصيل الدراسي مع دافع االنجاز تسهم  في تغيير تباين الم

مع االستراتيجيات كمتغيرات مستقلة تسهم في تباين دافع  االنجاز .غير أن المتغيرين المستقلين ) استراتيجيات التعلم 

كما بلغ قيمة  0.122والتحصيل الدراسي( تسهم تغيير في  تباين  دافع االنجاز بشكل  أعلي حيث بلغ معامل االرتباط 

ولكي نتأكد أي المتغيرات المستقلة  أكثر إسهام    . %2.2رين المستقلين في تغيير تباين المتغير دافع االنجاز إسهام المتغي

في المتغير التابع  تم حساب معامل االنحدار  عند اعتبار كل من االستراتيجيات التعلم ودافع االنجاز كمتغير تابع. وذلك 

  .وضح ذلكي (29) الدرجة الفائية  . والجدوللداللة 

 ( معامالت  االنحدار الستراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي ودافع االنجاز 33الجدول )

 القرار الداللة (Tاختبار ) الخطأ المعياري معامالت االنحدار النموذج المتغير التابع
استراتيجيات 

 التعلم
 دال 0.000 2.244 12.421 29.422 القيمة الثابتة
 دال 0.004 1.492 1.492 0.241 دافع االنجاز

 غير دال 0.204 -2.022 -2.021 -2.422 التحصيل الدراسي
 دال 0.000 21.129 22.222 222.222 القيمة الثابتة دافع االنجاز

 غير دال 0.242 2.442 2.022 2.942 التحصيل الدراسي
 دال 0.004 1.42102 0.042 0.102 استراتيجيات التعلم

 

يتضح أنه بالرغم من  وجود تأثير دال ومتبادل إال أنه  داللة ثابت انحدار عند اعتبار دافع االنجاز  من خالل الجدول

متغير تابع ومتغير التحصيل و االستراتيجيات متغيرات مستقلة  أعلى منه عند اعتبار استراتيجيات التعلم متغير تابع 

في تفسير التباين  في النموذج . وهذه استراتيجيات التعلم على معنوية والتحصيل والدافع متغيرات مستقلة. وهذا يدل 

النتيجة تعضد فرضية البحث التي تنص على وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل 

الستخدام الدراسي . ويمكن تفسير ذلك  أن التحصيل الدراسي يعمل كمحفز خارجي لدافع االنجاز ولتحسينه يلجأ الطالب 

 جميع استراتيجيات التعلم .

الستخراج نتائج هذه العالقة  : دافع االنجاز والتحصيل وين استراتيجيات التعلم التعاوني  ثانيا :نتائج العالقة التفاعلية ب

باط المتعدد االرتالتفاعلية بين المتغيرات تم أدخال جميع المتغيرات كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة وذلك لحساب التباين و 

 .يوضح ذلك( 22)والجدول 
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 ( النحدار استراتيجيات التعلم التعاوني  ودافع االنجاز والتحصيلANOVAتحليل التباين )   ( 33الجدول )

المتغيرات 
 التابعة

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

د 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

R R² 
 

الخطأ 
 المعياري

 القرار

التحصيل 
 لدراسيا

 

 دال 2.222 0.022 0.122 0.012 2.222 9.024 1 20.044 االنحدار
 2.224 22 229.122 البواقي
  202 249.242 الكل

استراتيجيات 
 التعلم

 التعاوني

 دال 4.2242 0.022 0.194 0.024 2.921 114.422 1 442.221 االنحدار
 22.202 22 2212.292 البواقي
  202 2449.42 لالك

 
 دافع االنجاز

غير  22.222 0.029 0.222 0.222 2.222 224.002 1 212.021 االنحدار
 242.412   22 24222.42 البواقي دال

  202 24424.42 الكل

 

ت التعلم التعاوني  التحصيل الدراسي واستراتيجيا من خالل الجدول يتضح أن الدرجة الفائية دالة عندما يكون كل من

دافع االنجاز مع وايضا ،  (التعاونيتسهم  في تغيير تباين المتغير التابع) استراتيجيات التعلم  متغير تابع حيث أنها 

غير أن المتغيرين المستقلين ) استراتيجيات  التحصيل ،كمتغيرات مستقلة تسهم في تباين  التعاوني استراتيجيات التعلم 

. بينما ال ولكن الفرق بسيط جداتباين  التحصيل الدراسي بشكل  أعلي  تغيير  و دافع االنجاز( تسهم فيالتعاوني التعلم 

يكون النموذج دال عند اعتبار دافع االنجاز متغير تابع والتحصيل الدراسي واستراتيجيات التعلم التعاوني متغيرات مستقلة   

عند اعتبار كل من التابع  تم حساب معامل االنحدار في المتغير   المتغيرات المستقلة  أكثر إسهامولكي نتأكد أي  .

وذلك كما هو موضح بالجدول  ع. وذلك لداللة الدرجة الفائيةكمتغير تابالتحصيل الدراسي و التعاوني االستراتيجيات التعلم 

(24 .) 

 ودافع االنجاز والتحصيل الدراسيالتعاوني ( معامالت  االنحدار الستراتيجيات التعلم  33الجدول )

 القرار الداللة (Tاختبار ) المعياري الخطأ معامل االنحدار النموذج المتغير التابع
استراتيجيات 
 التعلم التعاوني

 دال 0.000 2.442 20.499 22.212 القيمة الثابتة
 دالغير  0.294 2.414 0.020 0.022 دافع االنجاز

 دال 0.022 -1.222 0.222 - 2.922 التحصيل الدراسي
التحصيل 
 الدراسي

 دالغير  0.24 2.422 1.615 1.402 القيمة الثابتة
 دال 0.022 - 1.222 0.024 - 0.024 التعاوني التعلم

 دالغير  0.214 2.922 0.002 0.024 دافع االنجاز
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، ودافع االنجاز تابعجيات التعلم التعاوني متغير استراتياللة الدرجة التائية عند اعتبار دمن خالل الجدول يتضح 

 في استراتيجيات التعلم التعاوني . الدراسي في تفسير التباين والتحصيل متغيرات مستقلة كما يتضح معنوية التحصيل

وهذه النتيجة تعضد فرضية البحث التي تنص على وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني ودافع االنجاز 

 ذلك بأن التحصيل الدراسي يعمل كمحفز الستخدام استراتيجية التعلم التعاوني . والتحصيل . ويمكن تفسير

 :و دافع االنجاز والتحصيل التنافسي  ثانيا :نتائج العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم

غيرات مستقلة وذلك الستخراج نتائج هذه العالقة التفاعلية بين المتغيرات تم أدخال جميع المتغيرات كمتغيرات تابعة ومت

  .يوضح ذلك (22)واالرتباط المتعدد والجدول لحساب التباين 

 ( النحدار استراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز والتحصيلANOVAتحليل التباين )   (33الجدول )

المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

مج 
 المربعات

د.الحر 
 ية

متوسط 
 المربعات

 R R² الداللة ف
 

الخطأ 
 يمعيار لا

 القرار

التحصيل 
 الدراسي
 

غير  -0.004 0.022 0.212 0.494 0.424 2.291 1 1.204 االنحدار
 2.449 22 242.022 البواقي دال

  202  الكل
استراتيجيات 

 التعلم
 التنافسي

غير  2.122 0.012 0.122 0.022 1.442 224.221 1 224.429 االنحدار
 24.9412 22 2222.429 البواقي دال

 4012.9 202  الكل
 

 دافع االنجاز
 دال 0.042 0.02 0.142 0.042 2.242 924.024 1 2044.244 االنحدار
 222.211 22 22412.21 البواقي
  202 24424.42 الكل

 

ات التعلم التنافسي والتحصيل الدراسي استراتيجي من خالل الجدول يتضح أن الدرجة الفائية دالة عندما يكون كل من

قيمة  تبلغ و ، 0.142، كما بلغت قيمة االرتباط  0.09متغيرات مستقلة ودافع االنجاز متغير تابع عند مستوى أقل من 

 أكثر المستقلة المتغيرات أي نتأكد %. ولكي2 دافع االنجاز نسبة في تغيير تباين المتغيرالمتغيرين المستقلين إسهام 

 ذلك. يوضح (22) والجدول االنحدار معامل حساب تم التابع المتغير في امإسها

 والتحصيل الدراسي ودافع االنجازالتنافسي ( معامالت  االنحدار الستراتيجيات التعلم 32الجدول )

 القرار الداللة (Tاختبار ) الخطأ المعياري معامالت االنحدار النموذج المتغير التابع
 دال 0.000 22.042 2.092 292.922 مة الثابتةالقي دافع االنجاز

 دالغير  0.142 2.242 2.042 2.122 التحصيل الدراسي
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من خالل الجدول يتضح معنوية التعلم التنافسي في تفسير تباين دافع االنجاز حيث جاءت قيمة الدرجة التائية لقيمة   

تعضد فرضية البحث التي تنص على وجود عالقة تفاعلية بين  الثابت واستراتيجيات التعلم التنافسي دالة . وهذه النتيجة

استراتيجيات التعلم التنافسي و دافع االنجاز والتحصيل الدراسي . ويمكن تفسير ذلك بأن استراتيجيات التعلم التنافسي 

 تعمل كمحفز لدافع االنجاز .

 العالقة هذه نتائج الستخراجوالتحصيل:  االنجاز دافع و الفردي  التعلم استراتيجيات بين التفاعلية العالقة ثالثا : نتائج

 المتعدد واالرتباط التباين لحساب وذلك مستقلة ومتغيرات تابعة كمتغيرات المتغيرات جميع أدخال تم المتغيرات بين التفاعلية

 (.10) الجدولذلك كما هو موضح في و 

 لتعلم الفردي  ودافع االنجاز والتحصيل( النحدار استراتيجيات اANOVAتحليل التباين )  ( 93الجدول )

المتغيرات 
 التابعة

مصدر 
 التباين

درجة  مج المربعات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

R R²  الخطأ
 المعياري

 القرار

التحصيل 
 الدراسي

 

 غير دال 2.101 0.029 0.214 0.421 0.442 2.219 1 1.190 االنحدار
 2.442 22 2.42.212 البواقي
  202 249.242 الكل

استراتيجيات 
 التعلم
 الفردي

 غير دال 2.994 0.012 0.222 0.141 2.442 222.2 1 122.1 االنحدار
 22.241 22 2041.242 البواقي
  202 2202.042 الكل

 دال غير 22.22 0.042 0.102 0.222 1.104 242.24 1 492.494 االنحدار دافع االنجاز
 241.202 22 24022.44 البواقي
  202 24424.42 الكل

 

من خالل الجدول يتضح عدم وجود عالقة تفاعلية بين المتغيرات بهذا النموذج  ويمكن تفسير ذلك  لخصائص هذه 

ب قسم علم النفس المتغيرات حيث ال تعتبر استراتيجية التعلم الفردي منفردة  كمدخل الستقبال المعلومات لدى طال

النظاميين فهي تستخدم لدى الطالب النظاميين كواحدة من مجموع استراتيجيات ، و ترتبط بالتحصيل الدراسي كما ال 

 تعتبر محفز لدافع االنجاز. 

 التوصيات   

 .دراج مقرر لتدريس استراتيجيات وأساليب ومهارات التعلمإ .2

 طالب.استراتيجيات التعلم  لتطوير مهارات تعلم الألساليب و المختلفة تم بالنماذج ورش عمل ته عقد دورات تدريبية و .1
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عقد دورات تدريبية و ورش عمل تهتم بالنماذج المختلفة  ألساليب و استراتيجيات التعلم  لتطوير مهارات أعضاء هيئة  .2

 .استخدام االستراتيجيات المناسبة التدريس  في

 

 :راجع ـــــــالم

 -Felderسولومن   –دالالت الصدق والثبات لمقياس فيلدر  .( 1021 ) بكر محمد ، ،و نوفلمحمد  فلاير ،عوادأبو  -

Soloman   العدد 12المجلد ، مجلة جامعة دمشق ،ألساليب التعلم ودرجة تفضيلها لدى طلبة الجامعات األردنية .

 .األول

والتفكير لطالب الجامعة في ضوء مستوياتهم  . أساليب التعلم(1004) أحمد صافيناز ال،محمد و كملسيد ، اهاشمأبو  -

ندوة التحصيل العلمي للطالب الجامعي : الواقع والطموح ، جامعة  التحصيلية و تخصصاتهم األكاديمية المختلفة .

 .أكتوبر 22 -12طيبة بالمدينة المنورة 

رسالة  ا على التحصيل الدراسي ..العالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرهم(1002) بن يوسف ،أمال -

 .وم اإلنسانية واالجتماعيةل. جامعة الجزائر .كلية العغير منشورة ماجستير 

واالنجاز  تنافسي في التحصيل المعرفي واألداء المهاري م ال. تأثير أسلوب التعل(1021)  بثينة عبد الخالق ،أبراهيم -

جامعة \قسم التربية الرياضية كلية التربية األساسية  \ة الثانية بحث تجريبي على طلبة المرحل لفعالية رمي القرص .

 .220-224ص . 90العدد . مجلة الفتح ديالي .

العالقة بين اساليب التعلم كنمط من أنماط معالجة المعلومات وقلق  ( .1020) ، علىمنصور و لبنى ،جديد -

ي مدارس ى عينة من طلبة الصف الثاني ثانوي فاالمتحان وأثرهما على التحصيل الدراسي ."دراسة ميدانية لد

 .212 -22ص  . . ملحق12. المجلد  مجلة جامعة دمشق .محافظة دمشق الرسمية "

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في ضوء نموذج بينتريش وعالقتها  .(1020 )أبراهيم بن عبد هللا  ،الحسينان -

ة اإلمام محمد جامع .غير منشورة رسالة دكتوراه ب المفضل للتعلم .بالتحصيل والتخصص والمستوى الدراسي واألسلو 

 .. المملكة العربية السعوديةاعية. كلية العلوم االجتمبن سعود اإلسالمية
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استخدام التعليم التعاوني في التحصيل واالحتفاظ ودافعية التعلم في  . أثر(1002)، صابرين الجفو   ، عفيفزيدان -

.  مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الصف السادس األساسي في مدارس القدس .العلوم لدى طلبة 

 .22 -44ص .21العدد 

. أساليب التعلم التي يفضلها طلبة الكلية (1002 )و الشمري، كريم عبد ساجر خلف فاضل شاكر حسن ،الساعدي -

 .499-441 ص. 42العدد  .مجلة كلية اآلداب بغداد . \التقنية 

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني على دافعية اإلنجاز لدى التالميذ المقبلين على  ( .1024) حمدي ،سعيد -

ية العلوم االجتماعية كل .سعيدة جامعة الدكتور موالي الطاهر .غير منشورة  شهادة التعليم المتوسط .رسالة ماجستير

 . الجزائر .واإلنسانية

. أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين للمخ وأساليب التعلم لدى (1022) نت محمد حمزةميرفت ب ،السليماني -

كلية  .جامعة أم القرى .غير منشورة  رسالة ماجستير .كة المكرمةالثالث ثانوي بمدينة معينة من طالبات الصف 

 .المملكة العربية السعودية .تربيةال

. أساليب التعلم لدى طالب كلية التربية في (1024)العزيز ، أيمن محمد طهفضل المولى عبد الرضي و عبد ، الشيخ -

مجلة جامعة بحري لآلداب والعلوم  جامعة الخرطوم وعالقتها بالتحصيل الدراسي في مقرر القياس والتقويم التربوي .

 .  2.السنة الثالثة . العدد اإلنسانية

ين مهارات التعلم الموجه ذاتيا وأساليب التعلم والتحصيل األكاديمي (. نمذجة العالقة السببية ب1029)د خال، العتيبي -

 .122 -199 .2عددال. 22. مجلد المجلة األردنية في العلوم التربوية.كلية المجتمع بجامعة الملك سعود لدى طالب

نوية بمدينة مكة . أساليب التعلم السائدة لدى طلبة المرحلة الثا(1021) محمد بن جمعان بن يعن هللا ،الغامدي  -

. جامعة أم القرى .غير منشورةرسالة ماجستير  .ي التخصص ومستوى التحصيل الدراسيالمكرمة في ضوء متغير 

 .ربية. المملكة العربية السعوديةكلية الت

عية ني والتفكير غير العقالني ومفهوم الذات ودافال( . التفكير العق1002غرم هللا بن عبد الرازق بن صالح )، الغامدي -

. غير منشورة  رسالة دكتوراه  اإلنجاز لدى عينة من المراهقين المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينتي مكة المكرمة وجدة .

 . المملكة العربية السعودية.. كلية التربيةجامعة أم القرى
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 طلبة لدى المفضلة التعلم اساليب. ( 1024) على دحالن ،عمر أبراهيم و  ،سمير و العبسي كامل سمير ، مخيمر -

. 1 ع. 2 مج.  للبحوث الخليل جامعة مجلة . األكاديمية المتغيرات بعض ضوء في األقصى جامعة في التربية كلية

 .24-22ص

العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي لدى طالب وطالبات كلية العلوم  (1002)محمد  ،المصري  -

 .4، 2. العدد 19المجلد  – مجلة جامعة دمشق.  التربوية بجامعة اإلسراء الخاصة

(. القيمة التنبؤية ألساليب التعلم المفضلة لنموذج ريد 1024يوسف، سليمان عبد الواحد ) محمد بن على و، معشي  -

Reid . مجلة  في التحصيل األكاديمي لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة جازان متفاوتي الذكاء االجتماعي

 . 2العدد  2. المجلد فرع العلوم اإلنسانية  –جامعة جازان 
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