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  ملخص

استراتيجيات التعلم المفضلة لدى عينة من طلبة جامعة  علىالتعرف إلى ھدفت الدراسة 
 عشوائية عينةوللتحقق من ھدف الدراسة تم أختيار ، وارتباطھا بالدافعية لديھم البلقاء التطبيقية

ً طالب) ٣٥٠(من  طبق عليھم استبانة استراتيجيات  ،)٢٠١١/٢٠١٢(وطالبة للعام الجامعي  ا
ستوى م ارتفاع:الدراسة ما يلينتائج الأظھرت و .)١٩٩١(الدافعية للتعلم لبينترش وزمالؤه 

تباطية رووجود عالقة ا ،متوسطة ستراتيجيات التعلما وكانت درجة، لدى عينة الدراسةالدافعية 
 لمتغيرات تالف في العالقة تعزىعدم وجود اخوموجبة بين الدافعية واستراتيجيات التعلم، 

، بأستثناء العالقة بين المستوى الدراسي لطلبة السنة والمستوى الدراسي التخصصالجنس 
وأوصت الدراسة األستغالل األمثل  .األولى والثالثة وجاءت النتائج لصالح طلبة السنة األولى

ب إلى أنجح االستراتيجيات التي لمستوى الدافعية المرتفع لدى طلبة الجامعة للتعلم، وإرشاد الطال
  .تزيد من فھم الطالب للمادة الدراسية

 .الدافعية، استراتيجيات التعلم: الكلمات المفتاحية
 
Abstract  

The purpose of this study was to investigate the preferred learning 
strategies among a sample of Al-Balqa Applied University and its 
relationship with motivation. To achieve this aim a random sample was 
selected containing (350) male and female students in the academic year 
of 2011/2012. Motivation strategies questionnaire developed by Pintrich 
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et al, 1991 was administrated on the sample. The findings of the study 
showed that there is a high level of motivation among the sample of the 
study and the degree of learning strategies was in an average level. 
Moreover, there was a positive correlation relationship between 
motivation and learning strategies and there were no differences in the 
relationship attributed to gender, major and study level except for the 
relationship between the study level of the first and third years students 
in the favor of the first. The study recommended the need of the best use 
of this high level of motivation among students to learn and guide them 
to the most successful strategies that may increase their understanding of 
courses.  

Key Words: Motivation, Learning strategies. 
 

 المقدمة

ً من عناصر التدريس، ال سيما أنھا تعمل على زيادة فعاليتھا  تشكل الدافعية عنصراً أساسيا
ويرى بعضھم أن من . والمساھمة بدرجة كبيرة في تحقيق األھداف المرجوة منھا لدى المتعلمين

باين األسباب الرئيسة في وجود الفروق الفردية في التعليم بين المتعلمين يعزى إلى مستوى ت
وھذا ما دفع العديد من علماء النفس التربويين إلى ضرورة تأكيد الدافعية التي تعَد . الدافعية لديھم

  .ھدفا تعليميا بحد ذاتھا؛ حتى يتسنى تحقيق التعلم المرغوب لدى المتعلمين

المعرفة، وتزايد أعداد الطلبة المقبلين على  مناحيإن التطورات الھائلة والسريعة في شتى 
والطرق تعليم، فرض على المتخصصين في مجال التربية ضرورة إعادة النظر في األساليب ال

، وتمثَل الحل فيما سمي في الفترة األخيرة استراتيجيات التعلم التطورات هالتربوية التي تالئم ھذ
جانب والدافعية المرتبطة بھا، إذ يتيح ھذا النوع من التعلم الفرصة للمتعلمين التعلم المستمر، ب

  ).Bandura, 2001(التفوق في مجال التعلم الدراسي 

 ويعزى ذلكفشل األكاديمي في بداية تعلمھم، في الكبيرة من الطلبة الذين يقعون  ھناك نسبة
ضرورة ملحة إليجاد نوع من التكامل  األمر الذي يشكل، لديھم إلى مشكالت انخفاض الدافعية

االنفعالية الخصائص و ،الدافعيةب المتعلقة لنواحيخاصة ا ،بين التوجھات البحثية المختلفة
ت استراتيجيا، وھو ما يتمثل في االھتمام بما يسمى لدى المتعلم والمعرفية وما وراء المعرفية
 ).Wolters, 1998( التعلم والدافعية المرتبطة بھا

والتعليم الجيد يتضمن تعليم الطلبة كيف يتعلمون، وكيف يتذكرون ويحفظون، وكيف 
ويتفق كثير من المربين على أن تعليم الطلبة كيف . فكرون، وكيف يثيرون دافعية أنفسھمي

يعتمد تعليم االستراتيجية إذ حتمل أن يكون الھدف النھائي للتعلم،، ويمھم جًدا ھو أمر يتعلمون
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بعين آخذين أن نجاح التالميذ يعتمد إلى حٍد كبير على كفايتھم في التعلم : تقودنا إلىمة على مسلَ 
م لَ وھذا يجعل من الواجب والضروري أن نع تعلمھم، ومراقبهعلى أنفسھم االعتبار االعتماد 
، المدرسة االبتدائيةفي من الصفوف األولى  ءاً للطلبة على نحٍو صريح، بد استراتيجيات التعلم

لم الطلبة أن يتعي فضال على أنه ينبغ خالل المرحلة الثانوية والتعليم العالي، في ذلك وأن نستمر
 :١٩٩٩ ،الحميدجابر عبد( االستراتيجيات المختلفة المتوافرة، ومتى يستخدمھا على نحٍو مناسب

٣٠٦(.  

، ١٩٩٩، زيتون(إذ عبر عنھا  في المجال التربوي، مھمةستراتيجية نقطة مفھوم اال ويشكل
داف بدرجة بأنھا فن استخدام الوسائل واإلمكانات المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األھ): ٢٧٩ص

فھي  ؛وھنا ينظر إلى اإلستراتيجية على أنھا خطة محكمة البناء ومرنة التطبيق. عالية من اإلتقان
لتحقيق ھدف أداء المتعلم ؛ طويلة ومعقدة من اإلجراءات المنتقاةوسلسلة حلقة متكاملة تقريبا، 

جراءات إارة عن ھا عبأنب) Shunck, 1991( وقد عرفھا شنك .يتميز بالفاعليةأفضل على نحٍو 
ً موضوعة إلنجاح أداء المتعلم في مھمة ما ويبرز دور المعلم في إكساب . محددة تتضمن خططا

التعامل مع  وكيفية ،في إكساب المتعلم اإلجراءات فھو الوسيط، المتعلم معرفة أكثر سھولة
 رمانيمزأكد  نفسه وفي السياق .دافعية اذ الوضعيات التعليمية التي تجعل المتعلم فعاالً 

)Zimmerman, 2000 (وجد ي إذ ،أھمية استراتيجيات التعلم ودورھا في العملية التعليمية
وجودة النتائج تعتمدان بشكل مباشر  العديد من األدلة الجوھرية التي تؤكد أن اإلنجاز األكاديمي

بما يتناسب مع  على االستعداد وقدرة التنظيم الذاتي للسلوك والعمليات المعرفية والدافعية والبيئة
  .مطالب الموقف التعليمي

األكثر فاعلية ونفعاً  ستراتيجيةالاحول  اأن ھناك اختالف ونعلماء النفس التربوي يرىو
 الطلبة والتي أثبتت فعاليتھا على مر السنين لدىولعل من بين االستراتيجيات الشائعة  ،للتعلم

فالمعلومات  ،في فعالية التعلم ةالمؤثريات من االستراتيج تعد التيتنظيم المعلومات  ستراتيجيةا
تعلمھا وتذكرھا فيما بعد أسھل بكثير من المعلومات  يكون اً والمواد الدراسية المنظمة تنظيًما جيد

ومن أشكال التنظيم قدرة المتعلم على الربط بين المعلومات المقدمة في المادة . غير المنظمة
خلق إضافة إلى ھى اإلجراءات لتحديد القضايا المفتاحية، و ،الدراسية وبين ما يعرفة مسبقًا عنھا

للمادة الجديدة المراد تعلمھا،  إلعطاء تنظيمبنية عقلية لتعلم العناصر المترابطة المراد تعلمھا، 
وإعادة تجميع األفكار أو المصطلحات أو تصنيفھا  ،عمل على زيادة معنى المواد التعليميةالو

  .)١٠٩ ،٣٢٥ ،١٩٩٩ ،جابرعبد الحميد(. رةأوتقسيمھا إلى مجموعات صغي

 من االستراتيجيات التي يستخدمھا الطلبة بكثرة، Rehearsal)( التكرارستراتيجية ا دتعو
لكي يتم تعلمھا أو إعادة قراءة الكلمات بصوت مرتفع عند وتسميعھا؛ تتضمن سرد العبارات و

يطة، وتجھيز المعلومات في قراءة النص، ويمكن استخدامھا بشكل أفضل عند المھمات البس
تذكر  في لبةمد، وتساعد الطألالذاكرة العاملة بدالً من اكتساب معلومات جديدة في الذاكرة طويلة ا

  .)Pintrich & De Groot, 1990( عندما يطلب إليه ذلك المعلومات المحددة



 "......استراتيجيات التعلم المفضلة لدى عينة من "ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لتعلم، من االستراتيجيات المھمة ل ووضع خط تحت األفكار المھمةالتلخيص  واستراتيجية
كتابة عبارات مختصرة تدور حول الفكرة األساسية التي درسھا الطالب، وتعتمد ھذة فضال عن 

عليھا  لبةوالتركيز على الجوانب المھمة، ويمكن تدريب الط ،االستراتيجية على كيفيه استخدامھا
  .)Snowman, 1984(تعلمھم كتابة جملة واحدة تلخيصية لكل فقرة يقرأونھا من خالل وذلك 

ذكرھم للمعلومات  استخدامھامن أكثر االستراتيجيات التي ينصح بو ادة ت ة لزي من قبل الطلب
ية  المقررات الدراس ة ب تراتيجية االمتعلق ي ) SQ3R(س وات الت ة خط من خمس ي،تتض : ھ

ح ه)  (Surveyالمس د ب ب  :ويقص فح الطال ة وتص ة والفرعي اوين الرئيس اب والعن دات الكت ح
ه ،)Questioning( سؤالوطرح ال .وملخص كل وحدة اوين الرئيسة في  :ويقصد ب ل العن تحوي
ة  ،ل وحدة دراسيةعلى محتوى كَ  تركزھذه الخطوة و ،الكتاب إلى أسئلة ر متع وتجعل القراءة أكث

اويقصد بھا محاولة اإلجاب) Reading(والقراءة  .وإثارة م طرحھ والتسميع . ة عن األسئلة التي ت
)Recite (ى المعلومات األخرى  ،ابات األسئلة التي تم طرحھاتسميع إج :ويقصد به باإلضافة إل

ة ى الوحدة التالي ال إل ل االنتق ا. ذات الصلة بكل وحدة قب تراتيجية أم ة ،األخيرةاالس  فھي المراجع
)Review (يقوم الطالب بمراجعة األسئلة واإلجابات والتفكير  إذ ؛وتتم بعد االنتھاء من كل وحدة

ذهالنشط  وا حول ھ ه ،دالم ر اھتمام ا وتثي ياء يعرفھ ا بأش و ( .وربطھ ة، الجراح،أب وم، عالون العت
   ).٣١٠ ،٢٠٠٥ غزال،

 Regulating time & study)( ووقتھا إدارة بيئة الدراسة وتشير استراتيجية
Environment مما يجعل الفرد يحدد السلوك المطلوب القيام به ؛ إلى تخطيط الوقت وجدولته

الستغالل األمثل للوقت، ويحاول لالتخطيط  ومن ثم فإنيات واألھمية، في ضوء ترتيب األولو
تات، المتعلم ترتيب البيئة التي يتم فيھا التعلم بصورة تمكنة من تركيز االنتباه والتغلب على المشتَ 

 . )Wolters & Rosenthal, 2000( بھدف جعلھا أكثر سھولة

التفاعل االجتماعي، فالمتعلم  ذا أثر في Peer Learning)(تعلم األقران استراتيجية تعد و
مه من خالل المشاركة الفاعلة في النقاش ومشاركة المعرفة، كما أن ھيبني المعنى ويزيد من ف

ومن جھة أخرى . المتعلم قد يمارس مھارات التعلم التعاوني والتعلم التشاركي مع اآلخرين
المكتبة، (غير اجتماعية  :مصدرھامن أين يعرف المتعلم متى يحصل على المساعدة، و

والحصول على مساعدة األقران ). البالغينوالوالدين، والمعلم، (، واجتماعية )المجالتو
)Pintrich, 2000.( 

التي تعمل على من االستراتيجيات ) Help – Seeking(طلب المساعدة  ستراتيجيةا تعدو
ساعدة، ونوعا من االندماج في الم متى ولماذا وممن يطلب وتتضمن تحديد الفرد ،تنظيم السلوك

توضيح الغموض في الواجبات المدرسية، وتفسيرات  في تفيد ، باإلضافة إلى أنھاالمھمة
 لبةفالط من صحتھا،إلجابات التي يبدو أن الطالب غير متأكد ااإلجراءات غير المفھومة، وتأكيد 

فى المھمة، ومن ثم  الذين يطلبون المساعدة الناجحة يستطيعون أن يحافظوا على االندماج
باعتبارھم متعلمين ومنجزين قانھا، وكذلك يؤكدون إدراكاتھم ألنفسھم اتاكتساب المھارات و

  .)Pintrich, 2000( ھدافلأل
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نظراً ألن أداء الفرد  للدافعية أھمية خاصة في تفسير الكثير من جوانب السلوك اإلنساني،و
، عمال يتوقف على ما لديه من دوافعه األوإصراره على القيام بأعمال معينة أو مواصلة ھذ

   ).Elliot. 1999. (وكذلك قد يرجع تباين السلوك في المواقف المختلفة في أساسه إلى الدافعية

ل و ل عوام ائن البشري بفع د الك ة تحدث عن ة داخلي ا حال ى أنھ ة عل ير مصطلح الدافعي يش
 ً ينوتوجھه نحو تح ،داخلية أو خارجية تثير لديه سلوكاً معينا ق ھدف مع وم ف ،قي ذا المفھ دافع بھ ال

ا الحاجة  يشير إلى القوة المحركة التي تدفع الفرد إلى القيام بسلوك ما من أجل إشباع الحاجة، أم
)need(وجي ؛ وازن البيول ى اختالل في الت ل، من فتشير إل ا :مث ا . الجوع، والعطش وغيرھ أم

ه، و ؛)Goal(الھدف  ي الحصول علي رد ف ا يرغب الف و م باع فھ ى إش ي الوقت نفسه إل ؤدي ف ي
 ,Zanden(يسمى الحافز فإنه  ،وعندما يكون الھدف خارجياً أي مرتبطاً بالبيئة الخارجية ،الدافع

1999.(  

وت وزمالؤ ل  (Elliot. Kratochwill & Travers. 2000) هويؤكد إلي ة تحت أن الدافعي
ة ؤثر المكان الرئيس في كل المجاالت التربوية والنفسية ، والتي ت تعلم وافي عملي ة ألال داء بأربع

وجيھھم نحوم للنشاط، أدائھفراد ومستوى ألتزيد الدافعية من طاقة ا :قلاألطرق على  أھداف  وت
ا،  األفرادختيارات با ، وتؤثرمحددة ي يطمحوا إليھ ائج الت تراتيجياتوالنت ا في اس تعلم  وتأثيرھ ال

 .محددةز الفرد إلى القيام بنشاطات يتحفافة إلى ضباإلوالعمليات المعرفية التي يقوم بھا الفرد، 
 

  مشكلة الدراسة
ذلك من خالل االطَ دريس الجامعي، وك ا في الت ى الحظ الباحثان من خالل عملھم الع عل

ة أاألدب النظري والبحوث المتعلقة بالدافعية واستراتيجيات التعلم،  ن ھناك ضعفا في توجه دافعي
ي شكَ  مماكاديمية، ألالتدريسي في المحاضرات ا اثناء التعايش في الطلبة للتعلم ديھما تحد بحث ل ل

ا،  ة ذاتھ تھم الجامعي الل بيئ ن خ ة م ة منھجي راء دراس ة وإلج يالت الطلب ن تفض ف ع للكش
م الدراسي وية أدائھ اء بس عيا لالرتق ديھم س ة ل توى الدافعي تعلم ومس تراتيجيات ال تحاول و .الس س

  :آلتيةاألسئلة ااإلجابة عن على وجه الخصوص  الدراسة

  ؟ جامعة البلقاء التطبيقيةما مستوى الدافعية لدى طلبة  .١

 ؟جامعة البلقاء التطبيقية  ما استراتيجيات التعلم المفضلة لدى طلبة .٢

تراتيجيات ) ٠٫٠٥=  α(ھل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .٣ ين اس ب
 ؟والدافعية  تطبيقيةجامعة البلقاء الالتعلم المفضلة لدى طلبة 

ة  .٤ د مستوى الدالل رات ) ٠٫٠٥=  α(ھل ھناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عن لمتغي
  الجنس، والتخصص، والمستوى الدراسي؟
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  أھمية الدراسية

، الجامعي تعالج قضيتين في غاية األھمية بالنسبة للطالب باعتبارھاتكمن أھمية الدراسة 
الدراسة من  إذ تعد ھذهتيجيات التي يستخدمھا الطالب في الدراسة، ، واالستراوھما الدافعية

 مةمھ مؤشراتب واقع التدريس الجامعي إضافة للفائدة التطبيقية من خالل رفد ،قليلةالالدراسات 
 الطلبة ، مما يفيداعن العالقة بينھموالكشف ، في التعلم عن دافعية الطلبة واستراتيجياتھم المفضلة

وتوعيتھم إلى أفضل االستراتيجيات المناسبة ھم فضل للتعليم الجامعي، وارشادفي التخطيط األ
   .ة أدائھم التحصيلي وظروف تعلمھمواالرتقاء بسويَ  ،لھم
 

 التعريفات اإلجرائية

  :لغايات ھذة الدراسة تم تحديد التعريفات االجرائية اآلتية

ة وة :الدافعي داف المرج ق األھ ادة وتحقي ي اإلج ة ف ي الرغب يم وھ ن التعل ي  ،م ة الت والطاق
تعلم ب لل لوك الطال وه ،تحرك س ه نح ة  .وتوجھ اس بالدرج ى اوتق ب عل ا الطال ي يحصل عليھ لت

  .مقياس الدافعية

تعلم تراتيجيات ال ب : اس تخدمھا الطال ي يس طة الت اليب واألنش ي األس تعلمف اء ال دف  ،أثن بھ
تواة  ع مس ين ورف ة .تحس اس بالدرج ا الطالالوتق ي يحصل عليھ ى ت تراتيجيات ب عل اس اس مقي

  .التعلم
 

  الدراسة حدود

جامعة : محددات مكانيةو ،)٢٠١٢-٢٠١١(الفصل الثاني للعام الجامعي : محددات زمانية
عينة من طلبة الكليات العلمية : محددات بشريةو، السلطمركز الجامعة /  البلقاء التطبيقية

 .نسانيةإلوا
 

  الدراسات السابقة

، وھي على ات التي بحثت في العالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعيةلقد تم تناول الدراس
  :النحو اآلتي

دراسة ھدفت إلى الكشف عن استراتيجيات التعلم التي ) Wolters, 1998(أجرت وولترز 
ً من ) ١١٥( ، وتكونت عينة الدراسة منيستخدمھا طالب الجامعة لتنظيم دافعيتھم للتعلم طالبا

وأظھرت نتائج الدراسة أن . الواليات المتحدة االمريكيةاألوسط في  طالب جامعة الغرب
الطالب ينظمون مستوى جھودھم في المھام األكاديمية باستخدام االستراتيجيات المعرفية 

 إذ تؤدي ،واإلدارية واستراتيجيات الدافعية، وترتبط استراتيجيات تنظيم الدافعية بأھداف اإلنجاز
 .في تنظيم الدافعيةمھما  المكافآت الخارجية دوراً 
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بفحص العالقة بين المعتقدات المعرفية ودافعية الطالب ) Hofer, 2001( قامت ھوفرو
 طالب) ٤٣٨(، على عينة مكونة من الستراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسياواستخدامھم 

استراتيجيات  ينالعالقة االيجابية بواشارت النتائج إلى  .جامعي في الواليات المتحدة االمريكية
 .الدافعيةوالتعلم 

العالقة بين استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ) Thongnoum, 2002(وفحص ثونجنوم 
ً والفعالية الذاتية وتوجھات أھداف اإلنجاز لدى الطالب التايلنديين وتكونت عينة الدراسة . ذاتيا

ً ) ٣٢٢(من  وأظھرت  ).MSLQ(فعية للتعلم استجابوا لمقياس استراتيجيات الدا وطالبة طالبا
النتائج وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين فعالية الطالب الذاتية وإتقان األھداف، وبين أھداف 

الطالب الذين يمتلكون فعالية ذاتية أعلى كما أظھرت الدراسة أن األداء وبين التعلم المنظم ذاتياً، 
ً ستراتيجيات التعلم األقدر على استخدام ا ھم  .المنظم ذاتيا

بفحص العالقة بين استراتيجيات التعلم ) Tanner & Jones, 2003(وقام تانر وجونز 
الواليات المتحدة في المنظم ذاتياً وتوجھات أھداف اإلنجاز لدى عينة من طالب جامعة نيويورك 

ً وطالبة من طلبة السنة األولى ا) ١٨٠(وقد تكونت عينة الدراسة من  .األمريكية ستجابوا طالبا
أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية و). MSLQ(لمقياس استراتيجيات الدافعية للتعلم 

ً إتقان األھداف  دالة بين االستراتيجيات المعرفية واستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا
جيات التعلم وأھداف األداء، وارتبطت توجھات أھداف اإلنجاز باألداء الصفي القائم على استراتي

  .المنظم ذاتياَ، وعدم وجود أثر للجنس في استخدام استراتيجيات التعلم

ھدفت إلى معرفة العالقة بين استراتيجيات التعلم  في مصر بدراسة) ٢٠٠٥(وقام رشوان 
طالب ) ٣٠٠(،على عينة تكونت من  المنظم ذاتياَ وتوجھات أھداف اإلنجاز والمعتقدات الذاتية

) أناثو ذكور،(نتائج عدم وجود عالقة دالة إحصائية بين النوع وأظھرت . وطالبة
وكان طلبة التخصصات العلمية أكثر استخداما الستراتيجيات . واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا

، ولم توجد فروق دالة إحصائيا بين )، والتقويم الذاتي، واالحتفاظ بالسجالتتعلم األقران
  .تخصص األكاديميبين ال و التعلم استراتيجيات

الواليات المتحدة األمريكية إلى في في فلوريدا ) Xiao, 2006(وھدفت دراسة اكساو 
الكشف عن أثر توجھات األھداف والكفاءة المدركة والتدريب على االستراتيجيات في استخدام 

وقد تكونت  .ةطلبة الجامعة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والتحصيل أثناء تعلم اللغات األجنبي
وأظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية . طالباً وطالبة) ١٧٠(عينة الدراسة من 

لصالح الطالب الذين يمتلكون توجھات األھداف في التحصيل أكثر من غيرھم، وعدم وجود 
 .عالقة أثر دال للجنس أوالمستوى الدراسي في استخدام استراتيجيات التعلم

الكشف عن استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياَ وأساليب  بدراسة ھدفت) ٢٠٠٩(قام سحلول 
، على في اليمن التفكير التي تميز بين الطلبة ذوي توجھات أھداف اإلنجاز المرتفعة والمتدنية

وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في  .طال وطالبة) ٨٠١(عينة بلغت قوامھا 
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طلبة الكليات العلمية واإلنسانية لصالح الكليات اإلنسانية، ولم توجد  ينالتعلم باستراتيجيات 
  .التعلم المنظم ذاتيا بين الجنسينفروق دالة إحصائيا في إھداف اإلنجاز واستراتيجيات 

كشف إلى الھدفت لواليات المتحدة األمريكية افي دراسة ب) Matuga, 2009(وقام ماتوجا 
ً وتوجھات األھداف والتحصيل األكاديمي عن العالقة بين استراتيجيات   علىالتعلم المنظم ذاتيا

عالقة دالة إحصائيا بين  عدم وجودوأظھرت نتائج الدراسة  .طالب جامعي )٤٠( منمكونة  عينة
 .التعلم تعزى ألثر متغير الجنساستراتيجيات توجھات األھداف و

 & Bartles , Magun – Jackson(ھدفت دراسة بارتليز وماجون وجاكسون ورايان و
Ryan, 2010(  لكشف عن دور أھداف إلى ا لواليات المتحدة األمريكيةفي افي ميسوري

وتكونت عينة الدراسة  .اإلنجاز في استخدام طلبة الجامعة الستراتيجيات التعلم الذاتي المعرفية
قة ارتباط وأظھرت نتائج الدراسة وجود عال. طالبا وطالبة يدرسون في كلية التربية) ١٤٦(من 

  .دالة بين الحاجة لإلنجاز وممارسة استراتيجيات التعلم
  

  تعقيب على الدراسات السابقة

 .بحوث ھذا المحور عديدة ومتنوعة وحديثة في البيئة األجنبية -

، وعلى ھذا المستوى متغيرات الدراسة الحاليةندرة الدراسات التي بحثت في العالقة بين  -
 .الجامعي في البيئة العربية

بحث العالقة بين أھداف اإلنجاز والتعلم، وإن اختلفت في ارتباطاتھا لدفت الدراسات ھ -
، مثل العلوم رياضات الدراسيةلمواد العرق، واوالتحصيل الدراسي،  :مثل ، منبمتغيرات

 .وھو ما تميزت به الدراسة الحالية ولم تتطرق الدراسات إلى المستوى الدراسي،
  

  جراءاتالطريقة واإل

  لدراسةمنھج ا

  . متغيرات الدراسةالعالقة بين  للكشف عنالمنھج الوصفي االرتباطي  اناستخدم الباحث

  مجتمع الدراسة وعينتھا

 -السلط –في مركز الجامعة  مجتمع الدراسة جميع طلبة جامعة البلقاء التطبيقية تكون
عينة  تكونتو .حسب إحصائيات وحدة القبول والتسجيلبوطالبة  بطال) ٧٥٠٠( البالغ عددھمو

  .يوضح ذلك) ١(والجدول  .بالطريقة العشوائية اختيارھمتم  طالبا وطالبة )٣٥٠(من  الدراسة
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  .متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية: )١(جدول 

 النسبة العدد الفئات  
 ٤٤٫٦ ١٥٦ ذكر  الجنس

 ٥٥٫٤ ١٩٤ انثى
 ٤٨٫٠ ١٦٨ كلية علمية التخصص

 ٥٢٫٠ ١٨٢ كلية انسانية
 ٣٠٫٣ ١٠٦ السنة األولى المستوى الدراسي

 ٣٠٫٣ ١٠٦ السنة الثانية
 ١٦٫٣ ٥٧ السنة الثالثة
 ٢٣٫١ ٨١ السنة الرابعة

 ١٠٠٫٠ ٣٥٠ المجموع

  الدراسة دواتأ

 التعلم وارتباطھا بالدافعية مقياس استراتيجيات ألغراض تحقيق أھداف الدراسة تم استخدام
) (MSLQ:-Motivated Strategies For Learning Questionnaire..( ضعه الذي و

تكون المقياس إذ ). Pint rich, Smith, Garcia, McKeachie, 1991(بينترش وزمالؤه 
فقرة، ) ٣١(ويتكون من ) Motivation(بعد الدافعية : ھما ،فقرة مشتملة على بعدين) ٨١(من 

التوجه نحو األھداف فقرات، و) ٤(التوجه نحو األھداف الداخلية : اآلتيةضمن المجاالت 
الفاعلية و .فقرات) ٤(معتقدات التحكم بالتعلم و .فقرات) ٦(قيمة المھمة  و .فقرات) ٤( الخارجية

تَكون من  ،البعد الثاني استراتيجيات التعلمو. فقرات) ٥(قلق األمتحان و .فقرات) ٨(الذاتية 
  : اآلتيعلى النحو موزعة فقرة ) ٥٠(

التوَسع و ،فقرات) ٤(التسميع : اآلتيةفقرة يقيس المجاالت ) ١٩(تكون من وي المعرفةبعد 
 التنظيم الذاتي ما وراء المعرفيو ،فقرات) ٥(التفكير الناقد و ،فقرات) ٤(التنظيم و ،فقرات) ٦(
تنظيم و ،فقرات) ٨(بيئة الوقت والدراسة  :اآلتيةتضمن المجاالت ي :المصادربعد إدارة  )١٢(

) ١(والملحق  .فقرات )٤(طلب المساعدة و ،فقرات) ٣(التعلم من األقران و ،اتفقر) ٤(الجھد 
 .يوضح ذلك

  االداةصدق 

  ةمقياس في صورتة األصليالدالالت صدق 

 ،بإعداد مقياس استراتيجيات الدافعية للتعلم )Pint rich, et al, 1991(بنترش ورفاقه قام 
قام  ،لتحقق من صدق المقياسلو. يطالب جامع) ١٠٠٠(وقد طبقت الصورة األولية على 

ولمزيد من  .لباحثون باستخدام التحليل العاملى التوكيدي للتحقق من صدق البناء الكامن للمقياسا
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نجليزية إلى العربية، ثم إلترجمة مقياس استراتيجيات الدافعية للتعلم من اللغة ا تتم ،التحقق
مطابقة الترجمة تم  تية، وبعد أن تمنجليزإلخر ترجمتة من العربية إلى اآطلب من مترجم 

ين في علم النفس صمحكمين مختص) ٥(عرض فقرات المقياس باللغة العربية واإلنجليزية على 
التربوي، وطلب منھم إبداء آرائھم ومالحظاتھم حول مدى مالءمة الفقرة للبعد الذي تنتمي إليه 

وسالمتھا، واقتراح أي بعد آخر  ودقة الصياغة اللغوية ،البعد، ووضوح الفقرات ھذا وشمولية
إبداء أية مالحظات مناسبة يستفيد منھا  أو،للمقياس، وحذف الفقرات غير المالئمة أو تعديلھا

ً للتعديالت اللغويةإلى آواستناداً  .انالباحث ً من بعدين ،راء المحكمين، ووفقا : بقي المقياس مكونا
  . فقرة) ٥٠(ستراتيجيات االفقرة، و) ٣١(الدافعية 

طالباً ) ٤٥(وللتأكد من صدق بناء المقياس تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من 
وطالبة من خارج عينة الدراسة، وتم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين الفقرة والبعد التي 

نخفاض العدم  ؛، والفقرة واألداة ككل، وعليه لم يتم حذف أي فقرة من فقرات المقياسهتنتمي إلي
، وبذلك بقي المقياس بصورته )٠٫٣٠( ومعامل ارتباط انھا عن المعيار الذي تبناه الباحثأي من

  .يوضح ذلك) ٢( والجدول. فقرة) ٨١(النھائية مكوناً من 

ً والعالمة الكلية للمقياس  مصفوفة معامل ارتباط: )٢(جدول  بيرسون بين أبعاد المقياس معا
  .)٤٥=ن(

ما وراء  معرفةال الدافعية   العالقة االرتباطية
 المعرفة

ادارة 
 الكلي المصادر

     ١  ر الدافعية
     .  الداللة  
        

    1**,٦٠٠  ر المعرفة
    . ),٠٠٠(  الداللة  
        

   ١**,٧٣٤**,٤٥٨  ر ما وراء المعرفة
   . ),٠٠٠( ),٠٠٢(  الداللة  
        

  ١ **,٦٨٧**,٦٧١**,٥٧٤  ر ادارة المصادر
  . ),٠٠٠( ),٠٠٠( ),٠٠٠(  الداللة  
        

 ١**,٧٨٢ **,٨١١**,٩٠٤**,٧٩٨  ر الكلي
 . ),٠٠٠( ),٠٠٠(  ),٠٠٠( ),٠٠٠(  الداللة  
        

  .=α 0.01داللة إحصائية عند مستوى **
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 )٠٫٧٣٤- ٠٤٥٨(األبعاد مع بعضھا تراوحت من  أن ارتباط) ٢(يتضح من نتائج الجدول 
كما يتبين من الجدول أن . )٠٫٩٠٤ – ٠٫٧٨٢(األبعاد بالمقياس الكلي تراوحت من كما يالحظ 

جميع معامالت ارتباط األبعاد مع المقياس الكلي موجبة ودالة، وبناء على ذلك يتمتع المقياس 
  . بدالالت صدق جيدة تسمح باستخدامه

  األداةثبات 

ج معامل ثبات االتساق الداخلي باستخرا) Pint rich, et al, 1991(قام بينترش وزمالؤه 
تم التحقق من ثبات المقياس و ).٠٫٨٧(كما بلغ ثبات اإلعادة للمقياس  ،)٠٫٩١( بلغ إذ ،للمقياس

ً وطالبة بطريقة ) ٤٥(بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، تكونت من  طالبا
ني مدته أسبوعان، وتم حساب على العينة نفسھا بفاصل زم) Test- Retest(إعادة االختبار 

بلغ ثبات اإلعادة للمقياس الكلي  إذ ،معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين للمقياس الكلي ولألبعاد
  .)٣(كما ھو موضح في الجدول ) ٠٫٩١( واالتساق الداخلي) ٠٫٩٣(

  .كرونباخ ألفا معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة لمقياس الدراسة: )٣(جدول 

  عدد الفقرات  ثبات اإلعادة  ثبات االتساق الداخلي  اس الدراسة وأبعادهمقي
  ٣١  ٠٫٨٣  ٠٫٨٢  الدافعية

  ٥٠  ٠٫٨٧  ٠٫٨٨  استراتيجيات التعلم
  ٨١  ٠٫٩٣  ٠٫٩١  الكلي

  األداةتصحيح 

، تنطبق تماما عليك اآلتيةفقرة بسلم إجابة خماسي يأخذ األوزان ) ٨١(تكون المقياس من 
) ٣( درجات، الجملة صحيحه بالنسبة لك) ٤(دائماً صحيحا بالنسبة لك  درجات، في الغالب) ٥(

ً صحيحه بالنسبه لك درجتان، وليست صحيحة بالنسبة لك  . درجة) ١(درجات، والجملة أحيانا
درجة، وأعلى ) ٨١(تكون أقل درجة يحصل عليھا الطالب على المقياس كامالً ھي  وعليه،

  ).٤٠٥(درجة ھي 

ألفراد عينة الدراسة، ثم تصنيف  اتيجيات التعلم، والدافعيةاسترولتحديد مستوى 
ً للمعيار اآلتي ، ثم قيمة  ٤=١-)أوزان المقياس( ٥= المدى: المتوسطات الحسابية وفقا

 ومرتفع) ٣،٦٧-٢،٣٤(ومتوسط من ) ٢،٣٣-١(منخفض من ومن ثم ، ١،٣٣=٤/٣المدى
  ).وأكثر 3.68

  اإلحصائية رات الدراسة والمعالجةمتغي

 التخصصو، )اولى، ثانية، ثالثة، رابعة(المستوى الدراسي ، والجنس:تغيرات المستقلةالم
  ).علمي، إنساني(
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  .الدافعيةواستراتيجيات التعلم، : المتغيرات التابعة

  األحصائية المعالجة

 ،المتوسطات الحسابية: تيةآلاحصائية إلا المعالجاتأسئلة الدراسة تم استخدام  عنلألجابة 
ومعامل ارتباط بيرسون لألجابة عن  .والثاني، ت المعيارية لألجابة عن السؤال األولواالنحرافا

  .الفشرية) Z( السؤال الثالث، ولألجابة عن السؤال الرابع تم استخدام

  جراءات تطبيق الدراسةإ

  :باإلجراءات اآلتية انلتحقيق أھداف الدراسة قام الباحث

تعلم، أدوات الدراسة بصورھا النھائ اجخرتم إست تراتيجيات ال اس اس ةوية، مقي م  و. الدافعي ت
ة لتسھيل إجراء ى اإلذن الرسمي من إدارة الجامع ع و ،الدراسة اتالحصول عل د مجتم م تحدي ت

ل  ذلك من قب ول والتسجيلالدراسة باالعتماد على السجالت الخاصة ب طُبقت أدوات و .وحدة القب
ى  ة عل ن  )٥٠٠(الدراس ةأفم ة الدراس م راد عين تبعاد ، وت تكمل ) ١٥٠(اس م تس ي ل تبانه والت اس

ات الدراسة و .التخصصالشروط إما لعدم وضع الجنس، أو المستوى الدراسي، أو  ل بيان م تحلي ت
 .  الحاسوب والحصول على نتائج الدراسةبوساطةعن طريق معالجتھا 

  
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

لدى طلبة جامعة البلقاء  يات الدافعيةما مستو": ومناقشتھا األولالسؤال النتائج المتعلقة ب
  .؟التطبيقية 

المعيارية لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  .يوضح ذلك )٤(والجدول  ،لمستويات الدافعية لدى طلبة الجامعة

لدى طلبة لمستويات الدافعية ألداء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )٤(جدول 
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية الجامعة

المتوسط   المجال  الرقم الرتبة
  الحسابي

 االنحراف
  المستوى  المعياري

  مرتفع ,٨٨٩ ٤٫٠٠ التوجه نحو االھداف الخارجية  ٢  ١
  مرتفع ,٧٩٣ ٣٫٧٥ معتقدات سيطرة المتعلم  ٤  ٢
 فعمرت ,٨٥١ ٣٫٧٣ التوجه نحو االھداف الداخلية  ١  ٣
  مرتفع ,٨٠٨ ٣٫٧٢ قيمة المھمة  ٣  ٤
  مرتفع ,٨٠٤ ٣٫٧١ الفاعلية الذاتية  ٥  ٥
  متوسط ,٩٠٧ ٣٫١٧ قلق االمتحان  ٦  ٦

  مرتفع ,٥٨٤ ٣٫٦٨ الدافعية ككل
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 مجال جاءو، )٤٫٠٠ – ٣٫١٧(المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين أن ) ٤(يبين الجدول 
 مجالجاء و، )٤٫٠٠(متوسط حسابي بأعلى ألولى في المرتبة ا ھداف الخارجيةألالتوجه نحو ا
 للدافعية، وبلغ المتوسط الحسابي )٣٫١٧(وبمتوسط حسابي ، في المرتبة األخيرة قلق االمتحان

مكونا أساسيا  يعدذلك إلى أن بعد الدافعية  انويعزو الباحث .ضمن مستوى المتوسط )٣٫٦٨( ككل
الدافعية باعتبارھا طاقة كامنة ال بد من وجودھا  في التعلم لدى طلبة الجامعة، ويمكن النظر إلى

مستوى األداء وتحسينه، واكتساب معارف ومھارات جديدة ومعقدة،  لزيادةلحدوث التعلم، 
واستخدام استراتيجيات تعليمية متطورة، وتبني طرق فعالة في معالجة المعلومات التي يحصل 

التوجه "فقد جاء مجال  ،نسبة لمكونات الدافعيةأما بال. أثناء العملية التربوية في عليھا الطالب
ھذة النتيجة، إلى أن طبيعة التعلم  انفي المرتبة األولى، ويعزو الباحث" نحو األھداف الخارجية

الذي يمارس داخل الجامعات قائم على التلقين، الذي يعتمد على العالمات والحصول على أعلى 
الترشح من أجل الحصول على منحة دراسية مقدمة من وزارة التعليم العالي  ومن ثمالنتائج، 

معدل تراكمي مرتفع، مما  تحقيق يشترط من أجل الحصول عليھا إذساعة دراسية، ) ٤٥(لبالغة ا
لحصول على المنحة ا مما يدفعھم إلىيؤدي إلى دفع الطلبة نحو الحصول على العالمات العالية ، 

  .ع األوضاع االقتصادية الصعبةخصوصا م ،الدراسية

إلى أن جھودھم في التعلم سوف ، وتشير سيطرت المتعلموجاء في المرتبة الثانية معتقدات 
ً للنتائج ويكوننتائج إيجابية،  تعطى المرحلة لديه القدره  هلب في ھذا، فالطالجھد المبذول مكافئا

لدراسية من أجل الحصول على على السيطرة على سلوكه، والقدرة على التأثير في البيئة ا
وجاء في المرتبة الثالثة التوجه نحو الدافعية الداخلية، وتشير إلى تصورات . التحصيل العالي

وجاء في المرتبة . الطالب حول أسباب مشاركتھم المرتبطة بالعالمات، والتقييم من قبل اآلخرين
ثقة بأنه قادر على إتقان المھمة الي الرابعة الفاعلية الذاتية، وتشير إلى امتالك الطالب الجامع

 .ما يمتلكه من معتقدات حول قدرته على النجاح في المھمات التعليمية ويعزى ذلك إلى ،التعليمية
خيرة لمكونات الدافعية قلق االمتحان بمتوسط حسابي متوسط، ويعزو ألوجاء في المرتبة ا

أثناء في  السيطرة على انفعاالتھم ذلك إلى أن طلبة الجامعة لديھم وعي وقدرة على انالباحث
ً من القلق يكون مفيداً للتعلم وزيادة االھتمام في المواد الدراسي إذالدراسة،   ،إن مقداراً بسيطا

  .نحو تحقيق أھدافه والنجاح فيھا يطلق علية القلق الميَسر ألنه يسمح للطالب بالتحركو

التعلم يوظفون دافعيتھم ت استراتيجياإلى أن أصحاب ) Butler, 1996(وأشار بتلر 
من االستمرار في التعامل مع  واحتى يتمكن ،وإرادتھم بنجاح في ضبط سلوكھم االستراتيجي

ما يواجھون من صعوبات أو عقبات، فمن أكثر المكونات أھمية للتعلم مرغم على الالمھمة 
ً التحكم في العوامل الدافعية واالنفعالية ة مع دراسة وولترز وتتفق ھذة النتيج .المنظم ذاتيا

)Wolters, 1998 (المكافآت الخارجية دوراً في تنظيم الدافعية، وتختلف مع دراسة  إذ تؤدي
أكدتا على التوجه نحو األھداف ين واللت) ١٩٩٩( عبد الحميدو، )Algera, 2006(ألجيرا 

 ,Thongnoum(، وثونجنوم )Olive – Taylor, 2008(تايلور  -الداخلية، ودراسة أولف
  . أكدتا على الفاعلية الذاتية للطلبة فقد) 2002
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لدى طلبة استراتيجيات التعلم المفضلة ما ": ومناقشتھا السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب
  ؟جامعة البلقاء التطبيقية 

 المعيارية لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
  .يوضح ذلك) ٥(والجدول  ،لدى طلبة الجامعةالستراتيجيات التعلم المفضلة 

الستراتيجيات التعلم المفضلة لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )٥(جدول 
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية العينة

المتوسط   المجال  الرقم الرتبة
  الحسابي

 االنحراف
  المستوى  المعياري

 وسطمت ,٩١٥ ٣٫٥٢ التكرار  ١  ١
 متوسط ,٨١٧ ٣٫٤٨ التوسع  ٢  ٢
  متوسط ,٩٢٤ ٣٫٤٤ التنظيم  ٣  ٣
  متوسط ,٧٩٣ ٣٫٤٢ التفكير الناقد  ٤  ٤
  متوسط ,٦٠٨ ٣٫٤٠ ما وراء المعرفة   ٥  ٥
  متوسط ,٦٢٦ ٣٫٣٦ بيئة الوقت  ٦  ٦
  متوسط ,٧٩٢ ٣٫٢٩ تنظيم الجھد  ٧  ٧
  متوسط ,٨١٥ ٣٫٢٨ طلب المساعدة  ٩  ٨
  متوسط ,٩٦٢  ٣٫٢١ التعلم من االقران  ٨  ٩

  متوسط ,٥٢٥ ٣٫٣٨ استرتيجيات التعلم ككل

مجال  جاء إذ، )٣٫٥٢-٣٫٢١(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ابين أن ) ٥(يبين الجدول 
في  التعلم من االقران، بينما جاء مجال )٣٫٥٢(متوسط حسابي بأعلى في المرتبة األولى  التكرار

 ككل الستراتيجيات التعلم، وبلغ المتوسط الحسابي )٣٫٢١(المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي 
 ،النتيجة إلى عدم امتالك الطلبة للمعرفة ھذه ويمكن أن تعزى .وضمن مستوى المتوسط )٣٫٣٨(

ً أساسي اعنصر تعدالتي  تعتمد بدرجة كبيرة على ما لدية من و ،العملية التعليمية رمن عناص ا
أسلوب التدريس  وكذلكبيئة الخارجية من معلومات، في ال هوعلى ما يتوافر ل ،معرفة داخلية

، وعلى التلقين وعدم بالطريقة نفسھاالذي يشجع على حفظ المعلومات، وإعادة استرجاعھا 
طبيعة االمتحانات وأسئلتھا دوراً كبيراً في المستوى المتوسط لبعد  تؤديالحوار والنقاش، و

مل مع المھام المعروضة إلى محدودية فشل الطالب في التعا يعزىو. التعلم استراتيجيات
المصادر المعرفية لديھم وعدم كفاية معلوماتھم السابقة مما يجعله غير متأكد من فاعلية 

وھو ما يؤدي في  ،ولھذا يستخدم استراتيجيات وأساليب تعلم غير موجھة ه،استراتيجته وأفعال
قوية وارتفاع مستوى خارجية النھاية إلى ضعف في المستوى الدراسي، وحتى مع توافر دوافع 

ن المتعلم ال يؤدي المھمة على النحو المطلوب عندما تكون المعرفة والمھارات إف ،الفاعلية الذاتية
 ؤهكوردنجلي وزمال وھذا ما أشار اليه ).Schunk, 1991(المتطلبة لألداء محدودة وغير كافية 
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)CordingLey, Smith, Chilai, 2000 ( ة تقل لدى طلبة الجامعة، إن مھارات الدراسمن
وقلة التنوع في  وذلك لغياب الرقابة المباشرة من المدرسين في مواقف التعلم على الطلبة،

 .في تدني مھارات التعلم تقوم بدور كبيرللتفكير  ةاستخدام األھداف المعرفية العليا المثير

 ستراتيجياتاللنسبة وجاء مجال طلب المساعدة والتعلم من األقران في المرتبة األخيرة با
النتيجة إلى خصائص الطالب الجامعي، وطبيعة  هھذ انويعزو الباحث ،التعلم لدى عينة الدراسة

وساعيا إلى االستقالل،  في ھذه المرحلة معتدا برأيه الطالب يكونفالمرحلة العمرية التي يعيشھا، 
، أو لثقته بقدراته زمالئهمن ه بأنه أكثر معرف العتقادهما إخرين محدوداً، طلب المساعدة من اآلف

إذ ) ٢٠١٠( ، وجراح)٢٠٠٩(، وسحلول )٢٠٠٩(وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة السيد . وإمكاناته
 & Pint rich(المرتبة األولى، وتختلف مع دراسات بنترش و جارسيا في مھارة التكرار  كانت

Garcia, 1991 ( ظيم والتصنيف والمراقبة مھارات التنلالتي أكدت على امتالك طلبة الجامعة
  .وإدارة الجھد

ھل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتھا
 ؟ استراتيجيات التعلم المفضلة لدى طلبة الجامعة والدافعيةبين  )٠٫٠٥=  α(مستوى الداللة 

ؤال ذا الس ن ھ ة ع اط بيرس لالجاب ل ارتب تخراج معام م اس ين ون ت تعلم ب تراتيجيات ال اس
  .يوضح ذلك) ٦(، والجدول المفضلة لدى طلبة الجامعة والدافعية

استراتيجيات التعلم المفضلة لدى طلبة الجامعة بين للعالقة معامل ارتباط بيرسون : )٦(جدول 
  .والدافعية

 استرتيجيات التعلم    
 (**),٥٩٨ معامل االرتباط ر  الدافعية

 ,٠٠٠ ئيةالداللة اإلحصا  
 ٣٥٠  العدد  

  ).٠٫٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة **

ة ـوى الداللـد مستـة عنـحصائيإة ـة ذات داللـيجابيإة ـعالقود ـوج) ٦( دولـيتبين من الج
)α 0.01= ( وھذه نتيجة منطقية  .استراتيجيات التعلم المفضلة لدى طلبة الجامعة والدافعيةبين

ذاتياً من قبل المتعلم، لما في ذلك أثر  هاألكثر فاعلية وإتقاناً عندما يبدأ توجيھھو التعلم باعتبار أن 
في التعلم، وتبرز العالقة ھنا من خالل قدرة  وتنظيمه في قدرته على توجيه الجھد المبذول

ووضع األھداف وتوقعات النجاح  وضبطھا المتعلم على وضع األھداف وتخطيط المصادر
والتقييم الذاتي، وھذه  ،والتوجه الذاتي ،الوعي الذاتي :مثل من ،عميقواالندماج المعرفي ال

إن التخطيط للتعلم عبر تحديد إذ يؤكد ) Hannula, 2002(ما أكده ھاننال مع تتفق النتيجة 
ومن خالل تلقي مساعدة عند الحاجة إلى تحديد قدرة  ،أھداف مرغوبة يتم الوصول إليھا ذاتيا

، ويدعمھا ويعدلھا ي من خاللھا عملية تعلمه في سياقات نوعية معينةالمتعلم على الكيفية الت
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ً لھذه النظرة قد ال يؤدون أداء مثاليا على المھام المعرفية نظراً لفشلھم في استخدام  فاألفراد تبعا
ً عندما يبدأ توجيھه .العمليات النوعية المؤثرة في األداء  إن التعلم يكون أكثر فعالية وإتقانا

من قبل المتعلم، لما في ذلك من أثر في قدرته على توجيه الجھد واضحة تراتيجيات س بتوظيف
المبذول في التعلم، وتبرز العالقة بين الدافعية واستراتيجيات التعلم من خالل قدرة المتعلم على 

و أھداف طويلة األمد؛ كما أن وضع أوضع األھداف وتخطيط التعلم إلنجاز ھدف قصير األمد 
، والمعالجة بھدف وتوجيھه نجاز يمكن المتعلم من تحديد الجھد المبذول لتعميق التجھيزأھداف اإل

وتوقعات النجاح واالندماج  ،ووضع األھداف ،وذلك عن طريق ضبط المصادر ،تحسين تعلمه
  مثل الوعي الذاتي، والتوجيه الذاتي، والتقييم الذاتيللمفاھيم، من المعرفي العميق، 

Zimmerman, 2000)(.  ماتوجا  :دراساتنتائج وتتفق ھذه النتيجة مع)Matuga, 2009( ،
، )Tanner & Jones, 2003(، وتانر وجونز )٢٠٠٥(، ورشوان )Algera, 2006(وألجيرا 

في وجود عالقة ايجابية  )Wolters, 1998(، ووولترز )Thongnoum, 2002(وثونجنوم 
ورايان  وجاكسونسات بارتليز وماجون مع درا وتختلف .بين استراتيجيات التعلم والدافعية

)Bartles , Magun – Jackson & Ryan, 2010( واكساو ،)Xiao, 2006( التي ،
  .إلى عدم وجود عالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعيةت أشار

ة احصائية  :الرابع ومناقشتھاالسؤال النتائج المتعلقة ب ة ذات دالل ھل ھناك عالقة ارتباطي
 لمتغيرات الجنس ، والتخصص، والمستوى الدراسي؟) ٠٫٠٥=  α(لداللة عند مستوى ا

حسب  بين استراتيجيات التعلم والدافعيةلإلجابة عن ھذا السؤال تم إيجاد العالقة االرتباطية 
تم و .، والمستوى الدراسي)إنسانيةوعلمية، (، والتخصص )نثىوأذكر، (متغيرات جنس الطالب 

بيان الفروق في قوة العالقة االرتباطية بين فئات ھذه المتغيرات، كما ل الفشرية) ز(احتساب قيمة 
  .)٧(ھو مبين في الجدول 

متغيرات الجنس، لتبعا  بين استراتيجيات التعلم والدافعيةمعامالت االرتباط : )٧(جدول 
  .للفرق بين معامالت االرتباطالفشرية ) Z(واختبار  والمستوى الدراسي، والتخصص

  )Z(  العدد  ر  
 ٠٫٨٧- ١٥٦ ,٥٣٦  ذكور الجنس

  ١٩٤ ,٦٣٠  اناث
 ٠٫٣٩- ١٦٨ ,٥٨٨  علمي التخصص

  ١٨٢ ,٦٣٠  انساني
 ١٫٢٨ ١٠٦  ,٧٣٤  السنة االولى  المستوى

  ١٠٦ ,٥٥٦  السنة الثانية
 *٢٫١١ ١٠٦ ,٧٣٤  السنة االولى
  ٥٧ ,٣٨٠  السنة الثالثة
 ١٫٥٥ ١٠٦ ,٧٣٤  السنة االولى
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 )٧(قم تابع جدول ر... 
  )Z(  العدد  ر  
  ٨١ ,٥٠٢  السنة الرابعة  

 ١٫٠٥ ١٠٦ ,٥٥٦  السنة الثانية
  ٥٧ ,٣٨٠  السنة الثالثة
 ٠٫٣٦ ١٠٦ ,٥٥٦  السنة الثانية
  ٨١ ,٥٠٢  السنة الرابعة
 ٠٫٦٩- ٥٧ ,٣٨٠  السنة الثالثة
  ٨١ ,٥٠٢  السنة الرابعة

  :األتي) ٧(يتبين من الجدول 

تالف د ود اخ دم وج ائيا ع ر ) ٠٫٠٥=  α(ال إحص زى ألث ة تع ة االرتباطي وة العالق ي ق ف
ين المستوى األول والثالث ،والتخصص والمستوى الدراسيالجنس  ة ب تثناء العالق وجاءت  ،باس

روق لصالح المستوى األول ز، الف كويع ين  ى ذل ة ب ى أن العالق تعلمإل تراتيجيات ال ة اس  والدافعي
ة ستخدام المتعابترتبط بشكل كبير  دريس دون وجود عالق تعلم داخل قاعة الت تراتيجيات ال لم الس

ى التنظيم إذلجنس المتعلم،  ادر عل تعلم ھو الق دما يشعر ، والتخطيطإن الم ق اإلنجاز عن ، وتحقي
الجنساثناء العمل من خالل في أبالراحة  رتبط ب ذا ال ي تعلم وھ ة لل ه الداخلي اد دافعيت وأشار . زدي
ة إلى أن Kuhn,1987)(كوھن  إال أن  ،استراتيجيات التعلم قد تباينت في سياقات ومراحل مختلف

تھا بشكل  ا، وممارس ا، وتنظيمھ ى إدارتھ درون عل استجابة المتعلم لھا ال ترتبط بالجنس، وإنما يق
  .الفعَ 

صائية بين التخصصات إحعدم وجود فروق ذات داللة  يالحظف ،أما بالنسبة للتخصصو
أن استراتيجيات التعلم ھي مجموعة من الخطوات  ه النتيجة إلىتعزى ھذوسانية إلالعلمية وا

 حقيق اإلنجاز، بغض النظرواإلجراءات المنظمة التي تزيد من دافعية الفرد، وتنظم بيئة التعلم لت
ويمارس  ،ألن المتعلم القادر على تقدير المھمة يزيد من فاعليتة الذاتية ،عن تخصص الطالب

وقد . ع أھداف علمية منطقية يمكن تحقيقھا بشكل منطقي منظممھارات تفكير عليا ألجل وض
، يستطيعون وضع أھدافھم جميعھم أن المتعلمينإلى  Zimmerman),(2000 أشار زيمرمان 

صبحوا متعلمين منظمين بغض النظر عن تخصص ليويزيدون من اتجاھاتھم نحو اإلنجاز 
  .الطالب

ذلك إلى طبيعة الدراسة في  يعودوربما  ختالف المستوى الدراسي،باوال تختلف العالقة 
، على أسلوب المحاضرة الجامعي نظرا العتماد التدريس ،التقويم فيھاظروف وطبيعة  ،الجامعة

لإلرشاد  ةكز متخصصاوال يوجد من يساعد الطلبة من المدرسين المساعدين أو مروالتلقين، 
للبنية المعرفية  بوصفه نتاجالتحصيل اف ،األمثلأسلوب الدراسة توجيه المتعلمين نحو فيالتربوي 

يرتبط بكل من طبيعة تكوين ھذه البنية وأسلوب تنظيمھا وتنظيم بيئة التعلم والتقويم الذاتي وھذه 
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 ،أنشطة معرفية موجھة نحو الھدف يستخدمھا الطالبإذ إنھا  استراتيجيات التعلم،مھارات 
 ،ومات واستخدام مصادر المعرفة بفاعليةالتنظيم والترميز واسترجاع المعل :مثلمن ويعدلونھا 

وبالتالي ال  ،حسب رغباتھم وقدراتھمبختيار المقررات الدراسية ان طلبة الجامعة يحق لھم أوبما 
 باستثناء العالقة بين المستوى، العالقة بين متغيرات الدراسة فييوجد دور للمستوى الدراسي 

ذلك يعود  نالمستوى األول، ويرى الباحثان أجاءت الفروق لصالح إذ األول والثالث،  الدراسي
فما زالت استرتيجيات التعلم القائمة عي مبأن طلبة المستوى االول ھم حديثي العھد بالتعليم الجا

وبحكم النظام  على حفظ المعلومات وتكراراھا واسترجاعھا ھي االستراتيجية المفضلة لديھم
 .ذلكالتقييمي للثانوية العامة في االردن المشجع ل

  
  التوصيات

 .للتعلم ستغالل األمثل لمستوى الدافعية المرتفع لدى طلبة الجامعةالا -

تراتيجيات - ة االس يم الطلب ى تعل ا  التدريسية تركيز جھود المدرسين عل تعلم جنب ة في ال النافع
 .إلى جنب مع تعلمھم المواد الدراسية

 .للمادة الدراسية لبةراتيجيات التي تزيد من فھم الطإرشاد الطالب إلى أنجح االست -

ه - ة  توجي بة اللالطلب اكن المناس دقاء واألم ت واألص ة كالوق وارد المتاح ل للم تغالل األمث س
 .للتعلم

  
  العربية واألجنبيةالمراجع 

سلسلة كتاب علم النفس  .استراتيجيات التدريس والتعلم .)١٩٩٩( .عبدالحميد ،جابر -
  .مصر .لقاھرةا .دار الفكر العربي. الكتاب العاشر .والتربية

العالقة بين التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدى "). ٢٠١٠( .عبد الناصر ،جراح -
  .٣٤٨-٣٣٣. )٤(٦.المجلة األردنية في العلوم التربوية. "عينة من طلبة جامعة اليرموك

توجھات أھداف اإلنجاز والمعتقدات الذاتية وعالقتھما " ).٢٠٠٥( .ربيع ،رشوان -
. إطروحة دكتوراة غير منشورة. "يات التعلم المنظم ذاتياَ لدى طلبة الجامعةباستراتيج

 .مصر. جامعة جنوب الوادي

  .مصر. القاھرة. عالم الكتب.تصميم التدريس). ١٩٩٩( .حسن ،زيتون -

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياَ وأساليب التفكير التي تميز بين ". )٢٠٠٩( .محمد ،سحلول -
أطروحة دكتوراة . "ذوي توجھات أھداف اإلنجاز المرتفعة والمتدنية طلبة جامعة صنعاء

 .االردن .اربد .غير منشورة جامعة اليرموك
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طرق المعرفة اإلجرائية والمعتقدات المعرفية وعالقتھما "). ٢٠٠٩(. وليد شوقي ،السيد -
كلية  .أطروحة دكتوراة غير منشورة جامعة الزقازيق. "يااستراتيجيات التعلم المنظم ذات

 .مصر .قسم علم النفس التربوي .التربية

علم ). ٢٠٠٥. (معاوية ،وابوغزال .عبدالناصر ،وجراح .شفيق ،وعالونة .عدنان ،العتوم -
  . عمان .دار المسيرة. ١ط. النفس التربوي النظرية والتطبيق
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  )١(ملحق رقم 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 : الطالب أخي الطالبة، أختي

 ،،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

وم ى بدراسة تھدف انالباحث يق ى التعرف إل ة عل ين العالق تعلم المفضلة ب تراتيجيات ال ديكم اس ة  ل والدافعي
 .المرتبطة بھا

رم أرجو ة التك اس بتعبئ ا المقي ق ، كم ة أرجو المرف ات تعبئ ة،مع البيان م بدق ه العل تم أن  مع التعامل سوف ي
 .فقط العلمي البحث ولغايات تامة بسرية البيانات

 
 عامة معلومات

 
 أنثى      ذكر: الجنس

  
 إنسانية كلية   علمية كلية: التخصص

  
 رابعة  ثانية             ثالثة               أولى  :الدراسي وىالمست

  
 

 الشكر،،، جزيل ولكم
 انالباحث

  
 واستراتيجيات التعلم الدافعية استبانة

 .فقرة) ٨١ (من المقياس يتكون��     *لديك التعلم الدافعية، ومھارات عن تسأل التالية الفقرات* 
ة يرجى*  ة اإلجاب ى بدق ع عل رات جمي ذكر������                     *الفق ه ت ة يوجد ال أن  أو صحيحة إجاب

  .خاطئة إجابة

ً  تنطبق الجملة أن تعتقد كنت إذا •  ). ٥(تحت الرقم ) (    إشارة ضع عليك تماما
 )١(تحت الرقم ) (وإذا كانت الجملة ليست صحيحة بالنسبة لك ضع إشارة  •
 . بينھما لتصف نفسك وإذا كانت أكثر أو أقل صحة بالنسبة لك، جد رقم •
  .نفسك لتصف بينھما رقم لك، جد بالنسبة صحة أقل أو أكثر كانت وإذا •
 

  1 2  ٣  4  5  العبارة  الرقم 
وع فيھا التي الدراسية المواد أفضل   .١ ذي التحدي من ن دفعني ال تعلم ي  ل

 .جديدة أشياء
          

دي يكون سوف مالئمة بطريقة درست إذا   .٢ درة ل ى مق م عل واد تعل  الم
 .راسيةالد

          

           .لآلخرين نسبة جيد بشكل أقدم لم أنني أعتقد االمتحان أقدم عندما   .٣
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           .أخرى مواد في المادة ھذه في تعلمته ما توظيف على قادر أنني أعتقد   .٤
           .الفصل ھذا في ممتازة درجات على الحصول أستطيع أنني أعتقد   .٥
           .لي المقدمة تالموضوعا أصعب فھم على قدرتي من واثق أنا   .٦
           .عالية درجات على الحصول مادة أي في يرضيني ما أكثر   .٧
 ال أخرى فقرات في بالتفكير منشغالً  أكون ما امتحان على إجابتي عند   .٨

 .عليھا اإلجابة أستطيع
          

            .الدراسية المادة أفھم لم أذا علي يقع الخطأ   .٩
           .المادة تلك في موجود ھو ما أتعلم أن لي المھم من أن أعتقد   .١٠
ى الحصول أحاول لذا عالماتي معدل تحسين ھو عندي شيء أھم   .١١  عل

 .عالية عالمات
          

           .المادة ھذه في الرئيسية المفاھيم تعلم على المقدرة لدي أن متأكد أنا   .١٢
           .زمالئي بقية من أعلى عالمات على للحصول جھدي أحاول   .١٣
           .والفشل الرسوب نتائج في أفكر اتاالمتحان أقدم عندما   .١٤
ا   .١٥ ق أن درتي من واث ى ق م عل د فھ ي الموضوعات أعق ا الت ا يعطين  إياھ

 .المدرس
          

واد أفضل   .١٦ ية الم ي الدراس ر الت ى التشويق عنصر تثي و حت  كانت ل
 .صعبة

          

           .المادة ھذه بمحتوى جداً  مھتم أنا   .١٧
           .المادة مفھ من أتمكن سوف اكبر جھدا بذلت إذا   .١٨
           .ما المتحان أتقدم عندما بانزعاج أشعر   .١٩
ذا في الموجودة واالمتحانات الواجبات أنجاز أستطيع أنني متأكد أنا   .٢٠  ھ

 .الفصل
          

            .الفصل ھذا في جيدا أعمل أن أتوقع   .٢١
 منھا،على أتعلم أن يمكن التي الواجبات أختار الفرصة لي تسنح عندما   .٢٢

 .عالية عالمات على حصولي احتمال عدم من الرغم
          

           .أستطيع ما قدر بعمق المحتوى فھم ھو بالرضا يشعرني ما أكثر   .٢٣
           .أتعلمھا كي لي مفيدة الفصل ھذا في المادة أن أعتقد   .٢٤
           .الكافي الجھد بذل محاولتي عدم السبب يكون المادة افھم لم إذا   .٢٥
           .الدراسية موادي في العلمية المواضيع أحب   .٢٦
           .لي جداً  مھم الفصل ھذا في المادة تلك موضوع فھم   .٢٧
            .المتحان أتقدم عندما سريعاَ  يخفق بقلبي أشعر   .٢٨
           .الصف ھذا في تعطى التي المھارات من أتمكن أنني متأكد أنا   .٢٩
           .زمالئي أمام قدراتي أظھر حتى جيداً  أدائي يكون أن أحاول   .٣٠
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 أعمل أن باستطاعتي أن أعتقد المادة صعوبة االعتبار بعين األخذ مع   .٣١
 .فيھا جيداً 

          

           .أفكاري تنظيم في تساعدني خطة أضع المادة لھذه دراستي عند   .٣٢
           .أخرى بأشياء أفكر ألنني ھامة نقاط تفوتني الصفية الحصة خالل   .٣٣
           .صديقي أو لزميلي شرحھا أحاول المادة لھذه دراستي عند   .٣٤
           .المادة على فيه التركيز أستطيع بمكان أدرس   .٣٥
د   .٣٦ ذه دراستي عن ادة لھ ئلة أكتب الم ى تساعدني أس ز عل  في التركي

 .القراءة
          

ل أتركھا حيث المادة ھذه أدرس عندما بالملل أشعر   .٣٧ الي قب  الخطة إكم
 .الموضوعة

          

ياء عن أسال نفسي أجد   .٣٨ ا أو سمعتھا أش وادي في قرأتھ رر م  إذا ألق
 .ال أم مقنعة كانت

          

د   .٣٩ ادة دراستي عن ى أعمل للم ا عل ي تكرارھ ين بين راراً  نفسي وب  م
 .وتكراراً 

          

دون بنفسي حلھا أحاول الصف ھذا في التعلم في صعوبة وجدت إذا   .٤٠  ب
 .اآلخرين مساعدة

          

 وأحاول أعود ، المادة في ما شيء حول مشوشة أفكاري تكون عندما   .٤١
 .فھمھا

          

د   .٤٢ ذه دراستي عن ادة لھ اَ  مالحظاتي أراجع الم م عن بحث اط أھ  النق
 .واألفكار

          

           .المادة ھذه دراسة عند وقتي من االستفادة أحاول   .٤٣
           .لھا دراستي طريقة أغير المادة فھم في صعوبة وجدت إذا   .٤٤
           .الواجبات إلتمام الصف نفس في آخرين طلبة مع العمل أحاول   .٤٥
رأ المادة لھذه دراستي عند   .٤٦ ا وكل الصفية مالحظاتي أق ق م ا  يتعل  بھ

 .مرات عدة
          

 أجد أن أحاول المحاضرة في نتيجة أو تفسير أو نظرية تقديم يتم عندما   .٤٧
 .لھا داعمة معلومات

          

           .العمل ھذا أحب ال كنت إذا حتى الصف ھذا في بجدية أعمل   .٤٨
           .المادة ھذه تنظيم في ساعدنيت وجداول رسومات بعمل أقوم   .٤٩
ادة لمناقشة وقت أخصص الفصل لھذا دراستي عند   .٥٠  مجموعة مع الم

 .الطلبة من
          

           .الخاصة أفكاري تطوير وأحاول بداية كنقطة المادة مع أتعامل   .٥١
           .دراسي بجدول االلتزام في صعوبة أجد   .٥٢
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د   .٥٣ ى أحصل دراستي عن ة مصادر من المعلومات عل ل مختلف  مث

 .والندوات والقراءات المحاضرات
          

           .تنظيمھا كيفية ألعرف سريع بشكل أقرؤھا بتعمق للمادة دراستي قبل   .٥٤
           .الصف في أدرسھا التي للمادة فھمي من ألتأكد أسئلة نفسي أسال   .٥٥
ر أحاول   .٥٦ ي تغيي ات مع تتناسب لكي بالدراسة طريقت ادة متطلب  الم

 .المدرس وأسلوب
          

           .تتحدث عما أفھم ال ولكن المادة لھذه أدرس نفسي أجد   .٥٧
           .جيد بشكل أفھمھا لم مفاھيم لتوضيح معلمي أسال   .٥٨
           .المادة في الھامة بالمفاھيم تذكرني كي المفتاحية الكلمات أحفظ   .٥٩
           .السھلة األقسام أدرس أو أنسحب صعبة المادة كانت إذا   .٦٠
ا وتحديد الموضوع يف التفكير أحاول   .٦١ ي يفترض م ه من دالً  تعلم  من ب

 .فقط قراءته
          

ط أحاول   .٦٢ ار رب ذا في األفك در األخرى المواضيع مع الموضوع ھ  ق
 .اإلمكان

          

د   .٦٣ ادة دراستي عن م ملخص وأعمل الصفية مالحظاتي أراجع للم  ألھ
 .المفاھيم

          

ً  تعلمته بما ربطھا أحاول المادة قراءتي عند   .٦٤            .سابقا
           .للدراسة مخصص منظم مكان لدي   .٦٥
 ھذا في تعلمته بما وربطھا الخاصة بكلماتي األفكار عن التعبير أحاول   .٦٦

 .الفصل
          

د   .٦٧ ار ملخصات أعمل دراستي عن ي خالل من الرئيسة لألفك  قراءات
 .الصفية ومالحظاتي

          

           .أخر طالب من المساعدة أطلب المادة فھم أستطيع ال عندما   .٦٨
           .البعض بعضھا مع المفاھيم ربط خالل من المادة فھم أحاول   .٦٩
           .للمادة األسبوعية الواجبات أتابع أنني من أتأكد   .٧٠
ر أحاول نتيجة أو فكرة أي عن أسمع أو أقرأ عندما   .٧١ دائل في التفكي  الب

 .الممكنة
          

           .وأحفظھا الفصل ھذا في الرئيسة للبنود قوائم بعمل أقوم   .٧٢
           .بانتظام محاضراتي أحضر   .٧٣
           .يهنھأ حتى المتابعة أحاول مملة الفصل مواد أن رغم   .٧٤
نھم المساعدة أطلب أن يمكنني الذين الطلبة على بالتعرف أقوم   .٧٥ د م  عن

 .الضرورة
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           .أفھمھا ال التي المفاھيم تحديد أحاول الفصل لھذا الدراسة عند   .٧٦
           .أخرى بنشاطات النشغالي الفصل لھذا كافياَ  وقتاَ  أمضي لم أنني أجد   .٧٧
 كل في نشاطاتي لتنظيم لنفسي أھداف أضع الفصل لھذا دراستي عند   .٧٨

 .دراسية فترة
          

           .بعد فيما تدوينھا من أتأكد الصف في مالحظاتي أخذ من أتمكن لم إذا   .٧٩
ً  أجد   .٨٠            .االمتحان قبل مالحظاتي لمراجعة وقتا
ق لأحاو   .٨١ اري تطبي ل أخرى صفية نشاطات في أفك  المحاضرة مث

 .والمناقشة
          

  
  
  
 


