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  ملخص

ة  ة العام ة الثانوي ي طلب اس وع ى قي ة إل ذه الدراس دفت ه ي(ه ي، والعلم ة ) األدب بأهمي
تعّلم  استراتيجيات التعّلم وم مارستهم لها، ومعرفة العالقة بين درجة وعيهم بأهمية استراتيجيات ال

ة      وعي بأهمي ي ال ائية ف ة إحص ًا ذات دالل ك فروق ت هنال ا إذا آان ف عّم تها، والكش وممارس
تكونت . استراتيجيات التعّلم وممارستها تعزى إلى متغير الجنس، وفرع الدراسة، والتفاعل بينهما

ن  ة م ة الدراس ة  ) ١٩٤(عين ة لمديري دارس التابع ي الم ة ف ة العام ة الثانوي ن طلب ة م ًا وطالب طالب
وقام . من أفراد مجتمع الدراسة األصلي) ٪٧٧(التربية والتعليم لمحافظة معان، وشكلت ما نسبته 

. مجال األهمية، ومجال الممارسة  : فقرة في مجالين هما) ٣٥(الباحثان بتطوير مقياس مكّون من 
اط       واستخدم الباح ة ومعامل ارتب ة المئيني ة والرتب ات المعياري ثان المتوسطات الحسابية واالنحراف

أظهرت النتائج أن مدى وعي الطلبة . بيرسون، وتحليل التباين الثنائي لإلجابة على أسئلة الدراسة
ة      ة بأهمي بأهمية استراتيجيات التعّلم متوسط، حيث آان المتوسط الحسابي العام لمدى وعي الطلب

ت تعّلم اس ابي  ) ٢.٨٠(راتيجيات ال ان المتوسط الحس ث آ ة منخفضة، حي ونها بدرج م يمارس وأنه
ة    ). ٢.٤٦(العام لدرجات ممارسة الطلبة الستراتيجيات التعّلم  ة طردي ة إيجابي آما أن هنالك عالق

تها     تعّلم وممارس تراتيجيات ال ة اس ين الشعور بأهمي ة إحصائية    . ب روق دال م توجد ف ا ل ≤  α(آم
رع الدراسة    ) ٠.٠٥ ر الجنس وف في حين   . في الوعي بأهمية استراتيجيات التعّلم تعزى إلى متغي

ة إحصائيًا    ى التفاعل        ) ٠.٠٥≤  α(ظهرت فروق دال تعّلم تعزى إل تراتيجيات ال وعي باس في ال
في  ) ٠.٠٥≤  α(دالة إحصائيًا  آما آشفت النتائج أنه ال توجد فروق. بين الجنس وفرع الدراسة

ا   وخلصت  . ممارسة استراتيجيات التعّلم تعزى إلى متغير الجنس وفرع الدراسة أو التفاعل بينهم
ى           الترآيز عل دارس ب ا التوصية لمعلمي الم الدراسة إلى عدد من المقترحات والتوصيات، ومنه

  .خبرات المعرفية واستيعابهام لفهم التعليم الطلبة استراتيجيات التعّل
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Abstract 

The purpose of this study was to measure the extent awareness of 
learning strategies among high school students (literary and scientific). It 
also aimed to identify the relationship between the degree of " strategy 
importance " and " strategy use ” and to investigate the significant 
differences of awareness of strategy importance and strategy use due to 
the variable of gender and stream and the interaction between them. The 
sample of the study included (194) students who were enrolled in the 
schools of the ministry of education in ma'an. A 35 – item scale was 
developed for measuring the students' learning strategies. The researchers 
used means, standard deviation, rank, pearson correlation coefficient, and 
two way anova. The study revealed the following findings:  - The students 
awareness of strategy importance was middle ( x  = 2.80), while the 
strategy use was low ( x = 2.46). - There was a significant positive 
correlation between "strategy importance "and" strategy use ". - There 
were no significant differences (0.5 ≥ α ) of awareness of importance 
strategies due to the variable of gender and stream. But there were 
significant differences (0.5 ≥ α ) on awareness  of importance strategies 
due to the interaction between gender and stream. - There were no 
significant differences (0.5 ≥ α ) on strategies use due to the variable of 
gender and stream, and the interaction between them.  The study 
concluded with a number of related recommendations and suggestions, 
some of which is for teacher to focus on teaching the learning strategies 
to their students in order to understand the cognitive experience. 

 
  المقدمة 

ال عل          ي مج ين ف احثين والدارس ن الب د م ام العدي تعّلم اهتم تراتيجيات ال ت اس نفس نال م ال
ويكمن جوهر هذا االهتمام في التأآيد على أهمية وصول المتعلم إلى حالة تعليمية يكون . التربوي

ة          يم المختلف تعلم خالل مراحل التعل ا الم ي يتعرض له فيها نشطًا وفاعًال وحيويًا، وأن المعرفة الت
ة معلوم ى إآتساب أي ه عل م أو دراسة تعين تراتيجيات تعّل ه الس ة تتطلب امتالآ رة معرفي ة أو خب

دى         . جديدة ة ل رات التعليمي ة للخب م والمعالجة الذهني وثمة سبب آخر لهذا االهتمام هو مشكلة الفه
ذآاء (وهذا الضعف ال يرتبط بتدني القدرة العقلية . الكثير من الطلبة ة نحو    )ال ، أو مستوى الدافعي

ت  تراتيجيات    التعّلم، أو الجهد المبذول من المتعلم، بقدر ما هو انخفاض مس ة االس يهم بأهمي وى وع
  ).Clift, et al., 1990; Wilson, 1988(المعرفية في التعّلم وممارستها 
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تعلم، والمق   ويقاس نجاح عملية التدريس بمدى ما يتحقق من نتاجات تعّل دى الم ة ل سة من   امي
م      ين بتحسين فهمه ام المتعلم تيعابهم   خالل االختبارات والمقاييس التحصيلية، لذا ُيالحظ اهتم واس

ات     ن بيان ه م ا يواجهون اظ لم ة االحتف ز عملي ن تعزي ؤولة ع تراتيجيات المس ى االس دين عل معتم
  .)Anastasi, 1992(وخبرات، وتسهيل عمليتي تذآرها واسترجاعها 

أن التدريس المستند إلى استراتيجيات التعّلم وتصميم   )Wittrock, 1988(ويؤآد ويتروك 
طة التعليم  ف واألنش رد           المواق ل ف يم آ و تعل ًا وه ًا هام دفًا تربوي ق ه ا يحق ة عليه ة والتدريبي ي

)Educating Every Body( .   تراتيجيات ًا باس ويضيف أنه يتوجب أن يكون هنالك فهمًا ووعي
دها    نرالتعّلم عندما نقوم بتدريسها، فما  ا، بع تعّلم وفهمه يد تحقيقه هو الترآيز على استراتيجيات ال

  .رستها من قبل الطلبةنرآز على إمكانية مما

اظ    تيعاب واالحتف ويشير األدب التربوي إلى أن هنالك العديد من العوامل المسؤولة عن االس
دوافع       الميول واالهتمامات وال تعلم الشخصية آ بالخبرات الجديدة، ومنها ما يرتبط بخصائص الم

ادة التعل  ة سواًء أآانت سهلة     واالتجاهات والقدرات الذهنية، وبعضها اآلخر يرتبط بطبيعة الم يمي
رتبط بعضها اآلخر بأسلوب        أم صعبة، مألوفة أم غير مألوفة، منظمة أم غير منظمة، في حين ي

رد         ل الف ا من قب رات ومعالجته ة إآتساب الخب ده    . )١٩٩٨قطامي،  (التعّلم، أي آيفي ا يؤآ ذا م وه
ل ن اوزوب تعل  )Ausubel & Hanesian, 1978( وهانس درة الم ا أن ق ث يفهم ى ، حي م عل

ا المعالجة             تم من خالله ي ت ة الت تعّلم والكيفي ى أسلوب ال د عل ذآرها تعتم االحتفاظ بالمعلومات وت
  .الذهنية للمعلومات من قبل الفرد

إن استراتيجيات التعّلم تمكن المتعلم "في احدى آتاباته  )Oxford, 1990(ويقول اآسفورد 
ذاتي   من توجيه ذاته أثناء الدراسة أو مواجهة النص القر تيعاب ال م واالس . ائي، والمساعدة في الفه

اد الطالب النشط        لة، وإيج آما أنها تساعد المعلم على تطوير إجراءات تدريسية واضحة ومتسلس
ه     اء تعلم ة أثن رة المعرفي ع الخب ل م وي، المتفاع ل   ". الحي ن العوام د م ك العدي ويضيف أن هنال

درجة وعيه باالستراتيجية، : وممارسته لها ومنها  المسؤولة عن اهتمام المتعلم باستراتيجية التعّلم
  .أسلوب تعّلمه، خصائصه الشخصية، دافعيته نحو التعّلم، والهدف من التعّلم

ا      رة مفاده ى فك ة إل تعّلم الفّعال تراتيجية ال تند اس ى   "وتس رف إل تعلم أن يتع ى الم ي عل ينبغ
ها بنجاح وآفاءة عالية، أي اإلحاطة  االستراتيجية التي يرغب استخدامها في تعّلمه، وآيفية توظيف

رى ة أخ تراتيجيات تعّلمي ع اس تخدامها م ة اس تراتيجية وآيفي ة االس ة بماهي   " أو المعرف
)Anderson & Pearson, 1984( .     ه ا يشار إلي ذا م تعّلم   (وه تراتيجيات ال وعي باس ذي   )ال وال

رار استخدامها في    الشعور بأهمية االستراتيجي: يمكن تحديده على أساس بعدين هامين هما ة، وتك
راءة  . مواقف صفية آما أن استخدام االستراتيجية يعتمد على الهدف الذي ُيراد الوصول إليه من ق

ان   ة أم لالمتح ان للمطالع واٌء أآ وع س ادة أو الموض اين ). Winne, 1995(الم ا تتب آم
تراتيجية    تخدم االس ب يس ة، فالطال دى الطلب ة ل ادات الدراس تراتيجيات أو ع ى اس ي توصله إل الت

واد   اختالف الم تراتيجيات ب ذه االس ا، وتختلف ه ي يواجهه ة الت رة المعرفي ة للخب ة الذهني المعالج
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ذه         ور ه ب يط إن الطال ه ف ا، وعلي راد تعّلمه ي ُي ة الت رات المعرفي ة الخب ية، ونوعي الدراس
  .)٢٠٠٧الخطيب والرفوع، (االستراتيجيات بما يتناسب مع المادة الدراسية 

ذلك ا ة       ل ة العام ة الثانوي ي طلب دى وع ن م ة للكشف ع ذه الدراس راء ه ة إج   قتضت الحاج
وم            )األدبي والعلمي ( ذا المفه ة ه راز أهمي ى جانب إب تها، إل تعّلم وممارس تراتيجيات ال ة اس بأهمي

  .المعرفي في التعليم المدرسي
  

  خلفية الدراسة

ا أورده    ا م تعّلم، ومنه د،   ( ظهرت تعريفات متعددة الستراتيجيات ال د الحمي من   :)١٩٩٩عب
أن استراتيجيات التعّلم هي أنماط سلوآية تشمل إجراءات، وأساليب معرفية يستخدمها المتعلمون   
دما     ا واستدعائها عن بهدف تطوير إمكاناتهم وقدراتهم على إآتساب المعلومات وتنظيمها وتخزينه

  .يطلب منهم ذلك

اط      وُي ا أنم ى أنه تعّلم عل ى استراتيجية ال ات،       نظر إل ار تسهل إآتساب المعلوم سلوك أو أفك
د الحاجة       ة، واسترجاعها عن ات    . )Weinsten, et al., 1988(وتكامل المعرف ا عملي ا أنه آم

اظ         ا، أو االحتف ا أو فهمه ة م م معلوم تعلم بهدف تعّل تفكيرية أو سلوآات خاصة يمارسها الفرد الم
  .)O'malley & Chamot, 1990(بها 

اء   ويمكن تعريف استراتي تعلم أثن جية التعّلم على أنها مجموعة من اإلجراءات التي توجه الم
نص، أو         رد في ال د ت رة ق الدراسة أو القراءة لنص معين، آأن يلجأ إلى صياغة أمثلة حول آل فق
روض          نص المع ة لل ة الذهني ى المعالج ه عل ا ُيعين ه، مم نص بأآمل ى ال   عل

)National Reading Panel, 2004(.  

ة،     ويرى الباحث ة واستراتيجيات سلوآية واعي ان أن استراتيجيات التعّلم هي خطوات تفكيري
ة المعروضة، بحيث     يقوم بها المتعلم عادة بهدف تحسين وتطوير فهمه واستيعابه للخبرة المعرفي
يسهل عليه عملية تخزين المعرفة أو الخبرة واستخدامها واسترجاعها اعتمادًا على ما يتوافر لديه 

  .ابقةمن خبرات س

تخدام  رورة اس ى ض رة عل نوات األخي ي الس ة ف ات التربوي ن االهتمام د م دت العدي وأآ
  :)O'malley & Chamot, 1990(استراتيجيات التعّلم، ومن أهمها 

وضوع  وتهتم بتحليل النص أو الم  :)Cognitive Strategies(االستراتيجيات المعرفية  .١
ا  ن أمثلته ته، وم راد دراس ميع : الم يل )Rehearing(التس يح أو التفص ، التوض

)Elaboration( يم دة       )Organization(، التنظ يطة أم معق م بس ام تعّل ت لمه واًء أآان س
  .)مرآبة(

ة    .٢ ة    : )Meta Cognitive Strategies(االستراتيجيات فوق المعرفي إدارة عملي تم ب وته
م أو ض         ة الفه نص، مراقب ين من ال ى جزء مع تيعاب  التعّلم مثل االنتباه االنتقائي عل بط االس

)Comprehension Monitoring(  ّم تعل ا ت ويم م ذاتي   ، وتق ويم ال ه أو التق   م
)Self Evaluation(. 
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ة     .٣ ة أو الوجداني تم  : )Social – Affective Strategies(االستراتيجيات االجتماعي وته
ل  رين مث تعلم واآلخ ين الم ا ب ة، : بالتفاعل م ا، المناقش كلة م رين لحل مش ع األخ اون م  التع

 .والحوار مع الذات

  :أن استراتيجيات التعّلم تقسم إلى ثالثة أنماط رئيسة وهي )Mayer, 1988(ويرى ماير 

م أجزاء محددة     : استراتيجيات اختيار المعلومات وابرازها .١ وتستخدم عندما يكون الهدف تعّل
اهيم والمصطلحات       : من المادة، ومنها د المف ة، تحدي  وضع الخطوط تحت المعلومات المهم

  .الرئيسة، وتجزئة المادة وتحديد عناصرها المهمة

ادة    .٢ ين أجزاء الم اظ      : استراتيجيات تكوين روابط داخلية ب ة االحتف ز عملي وتستخدم في تعزي
ا   الذهني لما يعرض من الخبرات، وتحسين القدرة على اال رد، ومنه دى الف : ستدالل الذهني ل
 .ات والبياناتوضع مخططات تنظيمية للمادة، تصنيف وتبويب المعلوم

ا تعزز دمج      : استراتيجيات خارجية للمادة .٣ ات، ولكنه اظ بالمعلوم ة االحتف  وقد ال تعزز عملي
ا            ل، ومنه دة بشكل متكام ة الجدي رات مع األبني اء معرفي للخب رد من بن ط  : ما يمتلكه الف رب
ع إعطاء المادة بموضوعات أخرى مشابهة لها تم تعّلمها سابقًا، أو ربط المادة بواقع الحياة م

 .أمثلة عليها

ًا لنموذج وينشتين     اط     )Weinsten Model(وتقسم استراتيجيات التعّلم وفق ة أنم ى أربع إل
)Weinsten, et al., 1988(وهي ،:  

  استراتيجيات التوضيح والتفصيل .١

ية        .أ  يطة أو األساس ة البس ام التعّلمي يل ألداء المه يح والتفص تراتيجيات التوض   اس
)Elaboration Strategies for Basic Learning Tasks( :   وتتضمن استخدام

ة       رة المعروض ات للخب ارات أو آلم وز أو اش افة رم ور، وإض راد  (التّص نص الم ال
  .)مهتعّل

دة     .ب  ة أو المعق ة المرآب ام التعّلمي يل ألداء المه يح والتفص تراتيجيات التوض   اس
)Elaboration Strategies for Complex Learning Tasks( : وتتضمن
ات     ا ل المعلوم ات لجع دات واالتجاه ابقة والمعتق رات الس ات أو الخب تخدام المعلوم س

  .  الجديدة أآثر وضوحًا

 استراتيجيات التنظيم .٢

ة البسيطة أو األساسية      .أ  ام التعّلمي  Organizational(استراتيجيات التنظيم ألداء المه
Strategies for Basic Learning Tasks(  :    ى ت درة عل ا الق ل أو  ويقصد به حوي

ل عمل       ًا مث ر فهم رة أآث ترجمة المعلومات إلى صيغة أو شكل آخر، بحيث يجعل الخب
  .قوائم
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دة  .ب  ة أو المعق ة المرآب ام التعّلمي يم ألداء المه تراتيجيات التنظ  Organizational(اس
Strategies for Complex Learning Tasks( :     ام ة بتصميم إطار ع والمتمثل

 .)Diagrams(ووضع رسومات توضيحية ، )Out Lining(لموضوع ما 

ة   : )Comprehension Monitoring(استراتيجيات التحكم في االستيعاب    .٣ ي معرف وتعن
المتعلم لقدرته على االستيعاب والفهم وإدراآه للمهام التي ُيطلب منه تأديتها مقارنة بمستوى 

 .األداء المطلوب

ة  .٤ تراتيجيات وجداني داني  وتتض: )Affective Strategies(اس اخ الوج ق المن من خل
ترخاء     ا االس ن أمثلته تعّلم، وم ة ال مان فعالي ب لض اون )Relaxation(المناس ، التع

)Cooperation(وعمل جداول للدراسة ،.  

تراتيجيات الدراسة     وتشير العديد من األدبيات النفسية والتربوية إلى أن هنالك العديد من اس
ة، وهي      ي يستخدمها الطلب و عالم،   ;King, 1992 Ormrod, 1995(أو التعّلم الت ؛ ٢٠٠٤، أب

  ):٢٠٠٢؛ حسين وفخرو، ٢٠٠٠قطامي، 

 )Identifying Important Information(تعيين أو تحديد المعلومات المهمة  .١

ار      اروا ويحددوا األفك ال يتمكن المتعلمون من تذآر وتعّلم آل شيء قرأوه، لذا يجب أن يخت
لومات عندما يتعرضوا لمحتوى معرفي، حيث يعتقد العديد من  الرئيسة واألجزاء المهمة من المع

ا    رة، المصطلحات     : الطلبة أن المعالم الرئيسة للنص قد تأخذ عدة أشكال ومنه ى للفق ة األول الجمل
  .والصيغ والتعاريف والمعادالت التي تبدو واضحة، العبارات أو المواضيع الممتعة والمثيرة

 )Taking Notes(أخذ المالحظات  .٢

اذا  ي حاول الطالب أن يبني افتراضات خاصة به حول ما هو المهم أو المفيد من الدرس ؟ وم
إن     ة المالحظات ف سوف يأتي في االمتحان ؟ آما أن الطلبة الذين تتاح لهم الفرصة ألخذ ومراجع

  . مقدار االستيعاب لما سمعوه من المحاضرات يكون قليًال

أخوذة ة المالحظات الم ة ونوعي رتبط آمي ة،  وت اديمي للطلب ًا بالتحصيل األآ ًا إيجايب ارتباط
ه             ارات التحصيل، إال أن ى في اختب ون درجات أعل ر، يحقق ذين يأخذون مالحظات أآث فالطلبة ال
دمت        ي ق ار الرئيسة الت ا تعكس األفك يلزم الترآيز على نوعية المالحظات التي يتم أخذها، لكونه

  . لمادةباعتبارها تمثيًال للمعلومات المعروضة في ا

  :وتحقق استراتيجية أخذ المالحظات الفوائد اآلتية

ادة          .أ  دى، حيث يجري تشفير الم ة الم ذاآرة طويل سواًء   تساعد على ترميز المعلومات في ال
  .لفظيًا أم بصريًا، آما تساعد على تعّلم المادة وتذآرها أآان

 .تجبر الطلبة على االنتباه، وتمنع العقول من التشتت والسرحان .ب 
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ا        أنها  .ج  ة، إذا م رات طويل ا لفت ا وحفظه وق به طريقة إضافية لتخزين المعلومات، ويمكن الوث
 .أردنا مراجعة المادة الدراسية

تمكن         .د  تها، حيث ي راد دراس ي ُي ادة الت تشبه آتابة المذآرات الذاآرة الخارجية المحسوسة للم
  .مدىالطالب من استرجاعها من الذاآرة الخارجية في حال فشل الذاآرة طويلة ال

ا     ددة ومنه ورًا متع ات ص ذ المالحظ تراتيجية أخ ذ اس ة   : وتأخ املة، آتاب ذآرات ش ة م آتاب
ة الكلمات الرئيسة      ة أدق التفاصيل، آتاب ا الطالب     . مذآرات مختصرة جدًا، آتاب د يضيف إليه وق

  .تفصيالت من إعداده مما ُيعينه على التعّلم األمثل

 )Underling or High Lighting(هم التضمين أو التأآيد أو وضع الخطوط تحت الم .٣

ار أن         ين االعتب ذًا بع تعّلم، أخ هل ال اءات يس وط أو إض ى وضع الخط ب عل درة الطال إن ق
ة      ار الرئيسة أو التفاصيل المهم درة الطالب      . توضع هذه الخطوط تحت األفك ى ق د عل ذا يعتم وه

  .بخصوص معرفته باألشياء المهمة

 )Retrieving Relevant Prior Knowledge( استرجاع المعرفة السابقة ذات الصلة .٤

رة    ين الخب ادة (وتعني قيام الطالب بإنشاء الروابط المتعددة ب ة     )الم دة والقاعدة المعرفي الجدي
ا بشيء         رة قرأه ربط فك م يتوقف ل نص، ث الموجودة لديه، آأن يقوم بالقراءة الجهرية لجزء من ال

ة     . الشخصية تعلمه مسبقًا في غرفة الصف، أو بشيء من تجاربه تراتيجية تهيئ ذه االس وتتطلب ه
ى         د تكون عل د، وق ة ذات الصلة بالموضوع الجدي المتعلم الستحضار ما لدية من مخزونات ذهني

 .صورة مفاهيم أو تعريفات أو قواعد

 )Organizing(التنظيم  .٥

ا في              ي يحصلون عليه ة تناسب المعلومات الت اء هياآل ومخططات تنظيمي ى بن درة عل وهي الق
ة   . لمحاضرات أو الكتبا ة بالطلب فالطلبة الجيدون أقل ميًال نحو عمل خطط للمادة الدراسية مقارن

آما أن المعلومات المنظمة تخزن وتسترجع بشكل أسهل من المعلومات غير . متوسطي التحصيل
 Out(ويمكن مساعدة الطلبة على تنظيم المعلومات من خالل التخطيط التمهيدي للمادة . المنظمة

Lining the Material(      ى درس عل دما يشتمل ال ة عن ، أو تنظيم المادة وفق الخريطة المفاهيمي
 . عدة مفاهيم، مما يسهل الفهم

 :ويتوقع أن تحقق استراتيجية تنظيم المعلومات األهداف اآلتية

  .االحتفاظ بالمادة بصريًا في الذاآرة طويلة المدى .أ 

 .مناسبتصبح المادة أآثر وضوحًا، حيث تنظم بشكل  .ب 

 .تمكن المعلم من التعرف إلى سوء الفهم .ج 
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 )Elaborating(التوسع أو التفصيل  .٦

يحقق الطلبة فهمًا واستيعابًا أفضل عندما يتوسعون في المادة الدراسية، أو يبنون استنتاجات 
امينها ي مض رون ف ادة، أو يفك دمات الم ًا لمق ذه . وفق تخدام ه ى اس ة عل جيع الطلب ن تش ويمك

ئلة        االستراتيجية ة بأس د الطلب ابقة، أو تزوي ة الس من خالل مطابقة أمثلة جديدة للمفهوم مع المعرف
 .عامة

 )Summarizing(التلخيص  .٧

ار   وتعني تمثيل مجرد للمادة الدراسية أو عناوين تعرف الوحدات المهمة لها، وتقليص األفك
ى سالمتها من الحذف أو ال     تشوية، أي المحافظة   واختزالها والتقليل من حجمها مع المحافظة عل

 .على الشكل العام للمادة

 :أما المتطلبات القبلية لتعلم استراتيجية التلخيص فهي

ة      .أ  ات التافه ذفًا للمعلوم ري ح ث يج ة، حي ر المهم ة وغي ات المهم ين المعلوم ز ب التميي
  .والمتكررة

  .التعّرف إلى األفكار الرئيسة، حيث يندرج تحتها مزيد من النقاط المحددة .ب 

 )Monitoring Comprehension(الفهم أو االستيعاب  مراقبة .٨

رات    راءة الفق دوا ق أن يعي م آ ع خطوات لتصحيح فهمه ة ذوي التحصيل المرتف ذ الطلب يتخ
م ال        راء، أي أنه ذا اإلج ون به نخفض اليقوم يل الم ة ذوي التحص د أن الطلب ين نج ي ح ثًال، ف م

 .يختبرون أنفسهم

ذآرهم        ويقوم الطلبة بمراقبة أنفسهم خالل فت   م وت د من مدى فهمه ة بهدف التأآ رات منتظم
راءة       . للمادة الدراسية سواًء أآانت المقروءة أم المسموعة ادة ق ئلة أو إع ك بطرح األس ويتحقق ذل

رفتهم        ًال مدى مع ون فع م يعرف ة، أي أنه ما آانوا يقرأون مما يجعل معرفتهم بالمادة معرفة واقعي
ا      رفتهم له ادة من عدم مع ا أن . بالم ا         آم ين م ى التشوية ب ؤدي إل ة ي دى الطلب م ل ة الفه عدم مراقب

  .يعرفون وما ال يعرفون، أي أن لديهم ما يشار إليه بالمعرفة الوهمية

ا ويمكن تدريب الطلبة على استراتيجية مراقبة ا يمهم  : لفهم واالستيعاب بعدة طرق، ومنه تعل
  .تكوينها بهدف اختبار الفهممهارات االستفسار الذاتي، تزويدهم باٍألسئلة وتشجيعهم على 

  
  الدراسات السابقة

ة           ة العام ة الثانوي ة تناولت وعي طلب ة أو أجنبي يجدر اإلشارة إلى عدم وجود درسات عربي
ة   ا مجتمع تهم له تعّلم وممارس تراتيجيات ال ة اس ي لمست   . بأهمي ات الت ي بعض الدراس ا يل وفيم

احثين بغض النظر       متغيرات الدراسة الحالية وهي الجنس وفرع الدراسة وا دى الب وافرت ل ي ت لت
ذه الدراسة سواًء     عن المرحلة العمرية التي أجريت عليها الدراسة، والمسمى الذي جاءت تحته ه

  .أآانت استراتيجيات أم عادات أم مهارات تعّلم
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ة  (بدراسة استطالعية هدفت للكشف عن أساليب االستذآار  )Child, 1977(قام شايلد  آتاب
ا    )دة الصياغة والتلخيصالمحاضرة، إعا الي ببريطاني التعليم الع . لدى عينة من الطلبة الملتحقين ب

تذآار  . طالبًا وطالبة )١٨١(تكونت عينة الدراسة من  آشفت  . وُطبقت عليهم استبانة أساليب االس
  .النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين التخصصات األدبية والعلمية في أساليب االستذآار

التسميع، أخذ (دراسة هدفت للكشف عن عادات االستذآار  )١٩٨٥(أجرى جابر وآخرون و
ة الدراسة   . لدى طلبة المرحلة الثانوية )المالحظات، تعيين المعلومات المهمة وغيرها تكونت عين

ن   ادات              )١٢٠(م اس ع ق مقي م تطبي ر، وت ي قط ة ف ة الثانوي ة المرحل ن طلب ة م ًا وطالب طالب
تذآار ادات     أوضحت. االس ي ع ين ف ين الجنس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج ائج أن النت
  .االستذآار

اموت   ا ش ي أجراه ة الت ا الدراس ن   )Chamot, 1988(أم ف ع ى الكش دفت إل د ه فق
واعي    تماع ال تراتيجيات االس ذ       (اس ابقة، وأخ ة الس تخدام المعرف ة، اس اه، المراجع ه االنتب توجي

ات روءة )المالحظ ادة المق ة     . للم وا اللغ ن درس امعيين مم ة الج ن الطلب ة م ة الدراس ت عين تكون
ئلة حول   . االسبانية من خالل أشرطة سمعية، أشرطة فيديو، وأخذ المالحظات وتم تعريضهم ألس

تراتيجيات استخدامًا هي       . ما سمعوه  ر االس ائج أن أآث ة، استخدام    : أظهرت النت ة األولي المراجع
  .المعرفة السابقة، وأخذ المالحظات

دير     ا ب ي أجراه ة الت دفت الدراس يل     )١٩٩٠(وه ة بالتحص ادات الدراس ة ع د عالق تحدي
ة واد التربوي ي الم ن . الدراسي ف ة م ة الدراس ت عين نة   )٢٦٨(تكون ة الس ن طلب ة م ًا وطالب طالب

ه    ائج أن الرابعة بكلية التربية في جامعة المنصورة، وتّم تطبيق مقياس عادات الدراسة، آشفت النت
ر ذو              ال توجد ه ال يوجد أث ا أن ين الجنسين في عادات الدراسة، آم ة إحصائية ب روق ذات دالل ف

  .لعادات الدراسية على التحصيل الدراسيلداللة إحصائية 

ون     ا فهمي وبيلت ى     )Fahmy & Bilton, 1990(وفي دراسة أخرى أجرياه د هدفت إل فق
وم بال  ى أخذ المالحظات     الكشف عن قدرة الطلبة الُعمانيين الذين يدرسون العل ة عل ة اإلنجليزي . لغ

  .أظهرت النتائج أن الطلبة لم يستخدموا ملمحات أو مختصرات في تسجيل المالحظات

دان   ا زي ي أجراه ة الت ت الدراس امعيّين  )١٩٩٠(وتناول ة الج دى الطلب ية ل ادات الدراس . الع
ة في ج        )٤٤٤(تكونت عينة الدراسة من    ة التربي ة آلي ة من طلب ًا وطالب ك سعود،    طالب ة المل امع

ية   ادات الدراس اس الع يهم مقي ق عل ين    . وُطب ائيًا ب ة إحص روق دال د ف م توج ه ل ائج أن فت النت آش
  .متوسطات عادات الدراسة باختالف تخصصاتهم الدراسية

ة    )١٩٩٤(وقام خزام وعيسان  تراتيجيات التعّلمي ة،  (بدراسة هدفت إلى معرفة االس المعرفي
امعيّ   )نيةما وراء المعرفية، والوجدا ة الج رات      التي يوظفها الطلب تهم في ضوء متغي ون في دراس

ة  ة الجامعي ي الدراس دماج ف نس والتخصص واإلن ن  . الج ة م ة الدراس ت عين ًا  )٢٣٤(تكون طالب
ابوس   ة     . وطالبة في جامعة السلطان ق تراتيجيات التعّلمي تبانة االس ق اس م تطبي ائج   . وت أشارت النت
ت ي اس ابه ف دار التش ى أن مق ن إل ل م امعيّين أق ة الج ن الطلب ين م ين الجنس تعّلم ب راتيجيات ال
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ة (االختالف، وأن التشابه في استراتيجيات التعّلم من التخصصات الدراسية  ر   )األدبية والعلمي أآب
ة    من االختالف، آما أن مقدار التشابه واالختالف في استراتيجيات التعّلم بين الطلبة الجدد والطلب

  .ساويالمتوقع تخرجهم مت

ا الشناوي      ادات         )١٩٩٨(وفي دراسة أخرى أجراه ين الع ة ب ة العالق ى معرف د هدفت إل فق
ازيق        )تجنب التأخير وطرق العمل (الدراسية  ة بالزق ة التربي ة آلي دى طلب . والتحصيل الدراسي ل

ة إحصائية       . وُطبق عليهم مقياس عادات الدراسة روق ذات دالل ه توجد ف ى أن توصلت الدراسة إل
ات في عادات الدراسة     بين ال ات  (طالب والطالب ة      )لصالح الطالب روق ذات دالل م توجد ف ا ل ، آم

  .إحصائية في العادات الدراسية تعزى إلى التحصيل الدراسي

رس   وهر وبط رى ال ة      )١٩٩٩(وأج تالك طلب توى ام ن مس ى الكشف ع دفت إل ة ه دراس
في    ية الص ارات الدراس ة بالمه ة المتعلق مية للمعرف ة الهاش ط  (ة الجامع حضور المحاضرات، رب

ا ة، وغيره ر اللفظي ة وغي ابقة، الملمحات اللفظي الخبرة الس دة ب رة الجدي ا بكل من  )الخب وعالقته
ق      )٢٥٠(تكونت عينة الدراسة من  . الجنس، والكلية، والمعدل التراآمي ّم تطبي ة، وت ًا وطالب طالب

فية  ية الص ارات الدراس اس المه تو . مقي ى أن مس ائج إل ارات النت ارات  أش ة بالمه ة الطلب ى معرف
ارات           ة بالمه ة الطلب توى معرف ي مس ائيًا ف ة إحص روق دال د ف ه ال توج ط، وأن ية متوس الدراس

  .الدراسية تعزى إلى الجنس والكلية أو التفاعل بينهما

ود  ام حم ية    )١٩٩٩(وق ادات الدراس ول الع ة ح ة ميداني ز،  (بدراس ذآرات، الترآي ذ الم أخ
ألة العمل        توزيع الوقت والعالقات ا ة والمواقف من مس ادات العام  )الجتماعية في الدراسة، والع

ق      دارس دمش ي م ة ف ة الثانوي ة المرحل دى طلب اس رن   . ل يهم مقي ق عل ادات  )Wren(وُطب للع
ى        الدراسية، أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في عادات الدراسة تعزى إل

  .الجنس والتخصص

ى          )Serag, 2000(وأجرى سراج  ي عل دريب المبن ر الت ى الكشف عن أث دراسة هدفت إل
ي         وعي القرائ ارات ال ة مه ر المباشر في تنمي تعّلم غي ة الدراسة من     . استراتيجيات ال تكونت عين

وُطبق عليهم مقياس الفهم . وتم إخضاع أفراد المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي. طالبًا )٧٥(
ي ائج أن. القرائ ت النت اس    بين ى مقي ت عل راءة آان م الق تراتيجيات تعّل وعي باس ات ال ى درج أعل

وق        تراتيجيات ف ا االس ئلة، أم ارة األس ات، وإث دوين المالحظ ل ت ة مث تراتيجيات االجتماعي االس
  .فقد احتلت أقل درجات الوعي )التقويم الذاتي(المعرفية 

ول     ول والزغ ا الزغ ا به ي قام ة الت ا الدراس دفت إل  )٢٠٠٢(أم د ه ن فق ف ع ى الكش
اظ بالمعلومات          ى االحتف دراتهم عل ز ق ه في تعزي ة مؤت االستراتيجيات التي يستخدمها طلبة جامع

ا     ( ًا، وغيره ادة مع ار الم ط أفك  )وضع الخطوط تحت األجزاء المهمة، تحديد األفكار الرئيسة، رب
ذآرها   ة ت هيل عملي ن   . لتس ة م ة الدراس ت عين ة  )٣٠٠(تكون َا وطالب ق  . طالب م تطبي تبانة وت اس

تراتيجيات  . استراتيجيات تعزيز االحتفاظ بالمعلومات في الذاآرة أشارت النتائج إلى أن أآثر االس
ة،       : شيوعًا هي  ادة في مخططات تنظيمي ات، وضع الم ابتكار أمثلة على المادة، التسميع للمعلوم

  .وربط أفكار المادة معًا
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دراسة هدفت إلى  )٢٠٠٦(لقطاونة المشار إليه في القطاونة وا )Norvele(وأجرى نورفل 
ًا   )٢٥(تكونت عينة الدراسة من . قياس الوعي باستراتيجيات التعّلم في مجال القراءة طالبًا جامعي

ى مجموعة     . )Modern English for Baltic Adults(ممن سجلوا مساق     دريبهم عل م ت وت
ة     آشفت النتائج عن األثر اإليجاب. استراتيجيات التعّلم في القراءة د في وعي الطلب ي للتعّلم عن بع

  .باستراتيجيات القراءة

ة     ة والقطاون ا القطاون ة        )٢٠٠٦(أما الدراسة التي أجرياه اس وعي الطلب ى قي د هدفت إل فق
ة من     )١٩٦(تكونت عينة الدراسة من   . بأهمية استراتيجيات القراءة وممارستهم لها ًا وطالب طالب
ي جام ة ف ة اإلنجليزي م صف اللغ ة معل ارات طلب وا دراسة مساق مه ة ممن أنه ة التقني ة الطفيل ع

راءة راءة . الق تراتيجيات الق اس اس يهم مقي ق عل يهم  . وُطب ون وع ة يثمن ائج أن الطلب رت النت أظه
  .بأهمية استراتيجيات القراءة بدرجة مرتفعة، وأنهم يمارسونها أيضًا بدرجة مرتفعة

وع       ب والرف ا الخطي ي أجرياه ة الت ت الدراس ة   )٢٠٠٧(وتناول ادات الدراس ل (ع عم
ا  ذاآرة، وغيره ت، إدارة ال ميع، إدارة الوق ة  )الملخصات، التس ة التقني ة الطفيل ة جامع دى طلب . ل

ة الدراسة من     ة   )٢٦٢(تكونت عين ًا وطالب اس عادات الدراسة    . طالب يهم مقي ق عل أشارت . وُطب
ين متوسطات عادات الدراس           ة إحصائيًا ب روق دال ى عدم وجود ف ائج إل ى الجنس   النت ة تعزى إل

ى     . والتخصص زى إل ة تع ادات الدراس طات ع ين متوس ائيًا ب ة إحص روق دال دت ف ه وج ا أن آم
  .التفاعل بين الجنس والتخصص

ة           ة واألجنبي ه من الدراسات العربي أس ب وفر عدد ال ب ابقة ت ُيالحظ من خالل الدراسات الس
نس،   ن الج ل م ا بك تعّلم، وعالقته تراتيجيات ال ت باس ي اهتم ي،   الت م القرائ ص، الفه التخص

وعي       ين ال ربط ب واالحتفاظ بالمعلومات، ويبدو أن الميدان التربوي خاليًا من أية دراسة تحاول ال
تثناء دراسة        ا باس تهم له تعّلم وممارس تراتيجيات ال ة،   (بأهمية اس ة والقطاون ي   )٢٠٠٧القطاون الت

  . هابحثت في مدى وعي الطلبة باستراتيجيات القراءة وممارستهم ل

تراتيجيات    وأشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا في اس
ى الجنس والتخصص         تعّلم تعزى إل ابر، وآخرون،   ;Child, 1977(وعادات الدراسة أو ال ؛ ج

دير،  ؛١٩٨٥ دان، ١٩٩٠ب ان، Gibney, 1991؛ ١٩٩٠؛ زي زام وعلي ود، ١٩٩٤؛ خ ؛ حم
رس،  ١٩٩٩ وهر وبط وع،  ١٩٩٩؛ ال ب والرف ة    . )٢٠٠٧؛ الخطي رت دراس ين أظه ي ح ف

ناوي، ( تراتيجيات  )١٩٩٨الش ي اس ة إحصائيًا ف روق دال ود ف ادات(وج ى  )ع الدراسة تعزى إل
ة . الجنس والتخصص ا أشارت دراس ة، (آم ة والقطاون درون  )٢٠٠٦القطاون ة يق ى أن الطلب إل

في حين أشارت دراسة . ها بدرجة مرتفعةدرجة وعيهم بأهمية استراتيجيات القراءة وممارستهم ل
راءة        )Serag, 2000(سيراج  م الق تراتيجيات تعّل وعي باس ى درجات ال إلى أن الطلبة حققوا أعل

ا    تراتيجيتين هم ى          : على اس وعي عل ل درجات ال ئلة، واحتلت أق ارة األس دوين المالحظات وإث ت
ة  لذا فإن الدراسة الحالية هدف. استراتيجية التقويم الذاتي ت إلى الكشف عن مدى وعي طلبة الثانوي

ه الدراسة     . ألهمية استراتيجيات التعّلم وممارستهم لها )األدبي والعلمي(العامة  زت ب ا تمي وهذا م
اس    الحالية عن العديد من الدراسات السابقة التي اهتمت باستراتيجيات التعّلم، وذلك باستخدام مقي

  .يرهاستراتيجيات التعّلم قام الباحثان بتطو



 "مدى وعي طلبة الثانوية العامة بأهمية استراتيجيات التعّلم وممارستهم لها"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٦٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تعّلم،      تراتيجيات ال اس اس وقد استفاد الباحثان من الدراسات والبحوث السابقة في تطوير مقي
ا في        تفادة منه ى االس آما استفادا منها في معرفة موقع دراستهما من تلك الدراسات، باإلضافة إل

  .صياغة مشكلة الدراسة ومناقشة النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة
  

  وتساؤالتها مشكلة الدراسة

ي   لقد شعر الباحثان من خالل خبراتهما في الميدان التربوي أن هنالك العديد من الحاالت الت
ية      واد الدراس ع الم ل م ة بالتعام االت القصور المتمثل ي ح ين، وه دخل المعلم ا ت ب فيه ان ُيطل آ

احثين إحساس بمشكلة الدرا     دى الب ا عزز    المقررة من وزارة التربية والتعليم، مما تولد ل سة، وم
ذي          ذا الضعف، األمر ال انوا دائمي الحديث عن ه هذا اإلحساس هو مالحظات المعلمين الذين آ

  .يشير إلى أن هنالك مشكلة يتعين دراستها والبحث فيها

ي        ى النحو اآلت د أن   : "إن الرؤية األولى لدى الباحثين والتي استطاعا صياغتها عل ه ال ب أن
تيعابها من         تكون هنالك عوامل متسببة في   ا واس ة لفهمه رات التعليمي ة للخب دني المعالجة الذهني ت

قبل الطلبة، جزء منه متعلق بالمتعلم، وجزء متعلق بالمواد الدراسية وموضوعاتها، وجزء متعلق 
ق بالطالب        . بالمعلم اوال بالبحث والدراسة الجزء المتعل ان أن يتن تعّلم (وقد ارتأى الباحث ، أي )الم

  .)الوعي بأهمية االستراتيجيات التعّلمية وممارستهم لها(المعرفية خصائصه النفسية و

ي           دة تختلف عن الت اة دراسية جدي ة حي ة العام ة الثانوي آما يواجه الطلبة عند دخولهم مرحل
ه بدرجة        ذا الصف يتحمل مسؤولية تعّلم عاشوها في الصفوف الدراسية األخرى، فالطالب في ه

واد      آبيرة، وهو مطالب بتحقيق تحصيل  ة وأهداف الم دراسي مرتفع وبأساليب تتناسب مع طبيع
ررة ية المق ا    . الدراس ات وتخزينه اب المعلوم تخدمونها الآتس ي يس تراتيجيات الت إن االس ذلك ف ل

ين   واسترجاعها قد تختلف عن تلك التي استخدموها في المراحل التعليمية السابقة سواًء أآانت تعي
  .ت، أم التلخيص وغيرهاالمعلومات المهمة أم أخذ المالحظا

  :وبناًء على ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

  ما مدى وعي طلبة الثانوية العامة بأهمية استراتيجيات التعّلم ؟ .١

 ما مدى وعي طلبة الثانوية العامة بممارستهم الستراتيجيات التعّلم ؟ .٢

ة   يًا بين هل توجد عالقة دالة إحصائ .٣ تعّلم، ودرجة      درجة وعي الطلب تراتيجيات ال ة اس بأهمي
 ممارستها ؟

ة إحصائية    .٤ ة        )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد فروق ذات دالل ة بأهمي ة العام ة الثانوي في وعي طلب
 استراتيجيات التعّلم تعزى إلى متغير الجنس وفرع الدراسة أو التفاعل بينهما ؟

روق ذات    .٥ د ف ل توج ائية  ه ة إحص ة      )٠.٠٥ ≤ α(دالل ة العام ة الثانوي ة طلب ي ممارس ف
 الستراتيجيات التعّلم تعزى إلى متغير الجنس وفرع الدراسة أو التفاعل بينهما ؟  
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  أهمية الدراسة 

ي يستخدمها المتعلمون        تراتيجيات الت رز االس تكمن أهمية الدراسة في أنها محاولة لجمع أب
اهج لتضمينها في         مفي تعّل ة ومصممي المن ين والطلب د تساعد المعلم هم للمواد الدراسية، والتي ق

ذه   . المناهج الدراسية وتعليمها للطلبة لتحقيق هدف تعليم المواد الدراسية بفاعلية ى ه آما يعول عل
تراتيجيات واال     ذه االس ل ه ين لمث تفادة  الدراسة في الكشف عن تقبل طلبة الثانوية العامة األردني س

  .منها

د             ات من الضروري تزوي ذي ب ل وال اجم عن التطور العلمي الهائ وُيعد الزخم المعرفي الن
الطلبة بكل ما يستجد من معرفة ومعلومات من القضايا التي مست الطالب في الصميم، فنجد أن     

دى ا    ة ل ة  األعباء ازدادت على آاهل آل من المتعّلم والمعلم لتحقيق مستوى معين من المعرف لطلب
تراتيجيات    في إطار زمني محدد، األمر الذي يستدعي منهم بذل المزيد من الجهد، واستخدام االس

ى درجة          . التعّلمية التي من شأنها أن تعينهم في ذلك ان التعرف إل ة بمك ه من األهمي ا فإن ومن هن
ة     ة العام ة الثانوي دى طلب ا أن  . الوعي بأهمية استراتيجيات التعّلم وممارستها ل ة   آم الدراسة الحالي

تقبلية          د من الدراسات المس ام إجراء العدي ق أم على درجة بالغة من األهمية لكونها ستمهد الطري
نفس            م ال دان عل وم في مي ذا المفه ة ه ين أهمي د أن تب ك بع حول موضوع استراتيجيات التعّلم، وذل

  . التربوي

اول اس          ة تتن ة األردني ذه الدراسة هي أول دراسة في البيئ ة   وتعد ه تعّلم مجتمع تراتيجيات ال
م       ( ة الفه يم، ومراقب ات، التنظ ذ المالحظ يص، أخ ة، التلخ ات المهم ين المعلوم ا )تعي ، وعالقته

  .بالجنس وفرع الدراسة، مما قد يسهم في إضافة نوعية للدراسات المتعلقة بهذا الموضوع

تراتيجيات        اس اس دًا مقي ا، وتحدي ق من أداته ام    وتبرز أهمية أخرى للدراسة تنبث تعّلم، إذ ق ال
ين والعرب   احثين األردني يح للب ع أن تت ة، حيث يتوق ة األردني ان بتطوير أداة لتناسب البيئ الباحث
ن        ة، إذ يمك ة الحالي داف الدراس ارج أه ع خ رى تق ة أخ داف بحثي ق أه تخدامها لتحقي ة اس إمكاني

ر شيوعًا أو          تعّلم األآث تراتيجيات ال ى اس اس للتعرف إل ذا المقي ة من     استخدام ه دى الطلب ة ل فعالي
ى      . مراحل تعليمية مختلفة ي تهدف إل ة الت رامج التدريبي وآذلك يمكن استخدامه في تقييم فعالية الب
  .تحقيق التعّلم الفّعال

  
  مصطلحات الدراسة 

  : لغايات هذه الدراسة تّم تحديد التعريفات اإلجرائية اآلتية

ترات   :الوعي باستراتيجيات التعّلم - ة     مجموعة من االس ي يستخدمها الطلب ة الت يجيات المعرفي
ة  : مهم، وهيأثناء تعّل تعيين المعلومات المهمة، التلخيص، أخذ المالحظات، التنظيم، ومراقب

م  تيعاب(الفه ة     . )االس ب أو طلب تراتيجية لطال ة االس عور بأهمي ة الش وعي بدرج اس ال ويق
ة   ة العام ي (الثانوي ي، والعلم ى    )األدب ية عل واد الدراس ي الم تخدامها ف رار اس ة تك ، ودرج

  .مقياس الوعي باستراتيجية التعّلم المعد لهذه الغاية
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ة - ة العام ة الثانوي ة : طلب ة التربي ة لمديري ة التابع دارس الثانوي ي الم ة المسجلون ف م الطلب ه
 .٢٠٠٨/  ٢٠٠٧والتعليم لمحافظة معان للفصل الدراسي األول 

  
  داتها ومحدحدود الدراسة 

  تتحدد الدراسة الحالية بالحدود والمحددات اآلتية  

 . المدارس الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة معان: الحدود المؤسساتية .١

 .٢٠٠٨/  ٢٠٠٧الفصل الدراسي األول من العام الدراسي : الحدود الزمانية .٢

 .في المدارس الثانوية )لمياألدبي، والع(طلبة الثانوية العامة : الحدود البشرية .٣

ع األداة      تحدد نتائج الدراسة باألبعاد الخمسة .٤ ة، ومدى تمت التي قيست في أداة الدراسة الحالي
 .بدالالت الصدق والثبات

  
  الطريقة واإلجراءات

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

الفرعين      ة ب ة العام ة الثانوي ع طلب ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم ي (تك ي، والعلم ي )األدب  ف
ان خالل الفصل الدراسي األول  يم لمحافظة مع ة والتعل ة التربي ة لمديري ة التابع دارس الثانوي الم

ددهم ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧ الغ ع ة )٢٥٣(، والب ًا وطالب ة  . طالب ة الدراس ت عين راد  )٪٧٧(مثل ن أف م
ددها   غ ع ع، إذ بل ة )١٩٤(المجتم ًا وطالب ا  . طالب تطالعية الب ة االس راد العين تثني أف د أن اس لغ بع

ددهم  ة  )٥٠(ع ًا وطالب ل        . طالب دد المراح ار متع ة االختي ة بطريق ة الدراس ار عين م اختي د ت وق
)Multi stages sample( على النحو اآلتي:  

رعين        - ة الف ي تضم طلب ة الت دارس الثانوي د الم م تحدي ي والعلمي  (ت ة  )األدب ة لمديري ، والتابع
  .التربية والتعليم لمحافظة معان

 : الثانوية إلى أربع مجموعاتتم تقسيم المدارس  -

  .)٢(المدارس الثانوية التي تضم ذآور علمي، وآان عدد الشعب  :المجموعة األولى

  .)١(المدارس الثانوية التي تضم ذآور أدبي، وآان عدد الشعب  :المجموعة الثانية

  .)١(المدارس الثانوية التي تضم إناث علمي، وآان عدد الشعب  :المجموعة الثالثة

 .)٢(المدارس الثانوية التي تضم إناث أدبي، وآان عدد الشعب  :موعة الرابعةالمج

ة،          - ى والرابع وعتين األول ي المجم وائية ف ة عش ة وبطريق ل مدرس ن آ عبة م ار ش م اختي ت
وعتين        ويوضح . باستثناء المجموعتين الثانية والثالثة، حيث اختيرت الشعبة في آال المجم

راد عين    )١(الجدول رقم  ع أف ري الجنس        توزي ًا لمتغي ة تبع دارس الثانوي ى الم ة الدراسة عل
 .وفرع الدراسة
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توزع أفراد عينة الدراسة على المدارس الثانوية تبعًا لمتغيري الجنس وفرع  :)١(جدول 
  .الدراسة

 النسبة المجموع النسبة العدد الفرع الجنس

 ذآور
 ٠.٢٤ ٤٦ أدبي

٠.٤٧ ٩١ 
 ٠.٢٣ ٤٥ علمي

 إناث
 ٠.٢٨ ٥٥ أدبي

٠.٥٣ ١٠٣ 
 ٠.٢٥ ٤٨ علمي

  
  أداة الدراسة

ان بتطوير أداة الدراسة         ام الباحث ذه الدراسة ق تعّلم  (لتحقيق أهداف ه تراتيجيات ال ى   )اس عل
  :فقرة بصورتها األولية اعتمادًا على ما يأتي  )٣٩(شكل استبانة مكونة من 

  .األدب النفسي والتربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية .١

 .ات واألبحاث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةالدراس .٢

تراتيجيات      .٣ اس اس ا مقي ة، ومنه ة بموضوع الدراس ة ذات العالق ية والتربوي اييس النفس المق
تعّلم  ان،  (ال زام وعيس تعّلم   )١٩٩٤خ تراتيجيات ال تبانة اس ، )Wetinsten, 1988(، اس

ذآرها   ، )٢٠٠٢الزغول والزغول،   (واستبانة استراتيجيات تعزيز االحتفاظ بالمعلومات وت
ة عادات الدراسة      ,Study Habbits Inventory )Onwuegbuzie & Daleyوقائم

1998(. 

ى  تعّلم عل تراتيجيات ال ا اس ل فقراته ان بتطوير أداة الدراسة تمث ام الباحث ك ق ي ضوء ذل وف
ة    : )الخماسي(شكل سلمين وفق مقياس ليكرت  ة، قليل رة، متوسطة، قليل داً  آبيرة جدًا، آبي د  . ج وق

درجات  ت ال ة   )١، ٢، ٣، ٤، ٥(أعطي وعي بأهمي دى ال لمين م د الس ل أح والي، يمث ى الت عل
ذه           تهم له دى ممارس ر م ن األداة، واألخ ن م ب األيم ى الجان ع عل تراتيجيات، ويق االس

رقم     ل ال ث يمث ن األداة، حي ر م ب األيس ى الجان ع عل تراتيجيات، ويق ى  )٥(االس ة العظم العالم
اس تساوي عدد        . العالمة الدنيا لها )١(رقم للفقرة، وال ة في المقي فالعالمة العظمى لجانب األهمي

ي  رات مضروبًا ف ي  )٥(الفق رات مضروبًا ف دد الفق اوي ع ه تس دنيا ل ة ال ذلك . )١(، والعالم وآ
  .األمر بالنسبة لجانب الممارسة في األداة

  
  صدق األداة وثباتها 

ين  تم التأآد من صدق أداة الدراسة من  خالل عرضها في صورتها األولية على سبعة محكم
اس       دريس والقي اليب الت اهج وأس وي والمن نفس الترب م ال ي عل رة واالختصاص ف ن ذوي الخب م

وُطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم  . والتقويم بكلية العلوم التربوية في جامعة الحسين بن طالل
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ك أخرجت   واقتراحاتهم من حيث الصياغة اللغوية، ومناسب ة الفقرة للبعد الذي تنتمي إليه، وبعد ذل
ى     وي عل ة لتحت ين بخصوص        )٣٥(األداة بصورتها النهائي ي اتفقت آراء المحكم رة، وهي الت فق

  .)٪٨٠(قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه بنسبة 

ة من    )٥٠(وقام الباحثان بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكّونة من  ًا وطالب  طالب
ين  . مجتمع الدراسة استبعدوا عند تطبيق األداة على عينة الدراسة وتّم حساب معامالت االرتباط ب

اد الخمسة      ة، التلخيص، أخذ المالحظات،       (عالمة الفقرة وآل من األبع ين المعلومات المهم تعي
م  ة الفه يم، ومراقب اس  )التنظ ى المقي ة عل ة الكلي رات   . ، والدرج ان الفق ل الباحث د قب ذا وق ًا ه وفق

  :للمعيارين اآلتيين

اس            .١ ى المقي ة عل د، والدرجة الكلي رة وآل من البع ة الفق ين عالم أن يكون معامل االرتباط ب
 .)فأآثر ٠.٢٠(

أن يكون معامل االرتباط بين عالمة الفقرة وآل من البعد، والدرجة الكلية على المقياس داًال  .٢
  .)٠.٠٥≤  α(إحصائيًا 

ين     وتراوحت ق ا ب د م  ٠.٤٢(يم معامالت االرتباط بين عالمة الفقرة مع العالمة على آل بع
ا      ،)٠.٧٧إلى  اس فكانت م ى المقي أما قيم معامالت االرتباط بين عالمة الفقرة والدرجة الكلية عل
د والدرجة   )٠.٧٧إلى  ٠.٢٧(بين  ، في حين آانت قيم معامالت االرتباط بين العالمة على آل بع

  .على التوالي )٠.٨٧، ٠.٨٧، ٠.٧٩، ٠.٨٢، ٠.٧٧(المقياس  الكلية على

اخ       : وتم التأآد من ثبات األداة بطريقتين هما ك بحساب معامل آرونب داخلي، وذل االتساق ال
م       دول رق ين الج ة، ويب اد الخمس ن األبع د م ل ُبع ل، ولك اس آك ا للمقي ا   )٢(الف اخ ألف يم آرونب ق

ار    . ياس آكلالمحسوبة لكل من األبعاد الخمسة والمق ة االختب آما ُحسب الثبات مرة أخرى بطريق
ار   ي         )Test – Retest(وإعادة االختب ارق زمن ة الصدق نفسها، وبف ى عين ا عل ك بتوزيعه ، وذل

ي          ات الكل غ معامل الثب ابيع، وبل ة أس ق ثالث ي التطبي ين أن دالالت الصدق   )٠.٩١(بين مرت ، وتب
  .لحاليةوالثبات يمكن الوثوق بها ألغراض الدراسة ا

  .معامالت ثبات المقياس: )٢(جدول 

 )آرونباخ الفا(التجانس الداخلي  األبعاد
 ٠.٥٩ تعيين المعلومات المهمة

 ٠.٦٢ التلخيص
 ٠.٧٩ أخذ المالحظات

 ٠.٧٦ التنظيم
 ٠.٧٥ مراقبة الفهم

 ٠.٩٢ الكلي
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ين  )٢(ُيالحظ من الجدول  ا ب ا تراوحت م اخ ألف يم معامل آرونب ى إ ٠.٥٩(أن ق ) ٠.٩٢ل
  . )٠.٠١≤ α(لجميع األبعاد، وجميعها ذات داللة إحصائية 

  :فرعية وهي  )استراتيجيات(وتكّون المقياس من خمسة أبعاد 

ة  .١ ات المهم ين المعلوم ار      :تعي ار األفك د واختب ى تحدي ب عل درة الطال اس ق ي قي ل ف وتتمث
ات ذات ال ة من المعلوم ي الرئيسة واألجزاء المهم رات الت ا الفق ي، أم وى معرف صلة بمحت

  .)٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢، ١(فقرات، وقد حملت األرقام  )٦(تقيس هذا البعد فهي 

ار مع           :التلخيص .٢ ادة الدراسية وتقليص األفك ل المجرد للم ى التمثي ويقيس قدرة الطالب عل
د فهي       ذا البع يس ه ي تق د    )٥(المحافظة على الشكل العام للمادة، أما الفقرات الت رات، وق فق

 .)٣٠، ٢٧، ٢٠، ١٨، ١١(حملت األرقام 

ا   : أخذ المالحظات .٣ ويتمثل في قياس قدرة الطالب على أن يبني افتراضات خاصة به حول م
ي            د فه ذا البع يس ه ي تق رات الت ا الفق ة، أم رة المعرفي ن الخب د م م أو المفي و المه   ه

 .)٣١، ١٥، ١٣، ٧، ٦، ٥، ٤(فقرات، وقد حملت األرقام  )٧(

ي يتعرضون        :التنظيم .٤ ويقيس قدرة الفرد على بناء هياآل وتنظيمات تناسب المعلومات الت
د فهي     ذا البع ام      )٩(لها، أما الفقرات التي تقيس ه د حملت األرق رات، وق ، ٢٣، ٢١، ٨(فق

٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤(. 

ي  وتتمثل في قياس قدرة الطالب على التأآد من مدى فهمه للمادة  :مراقبة الفهم .٥ الدراسّية الت
، ١٠، ٩(فقرات، وقد حملت األرقام  )٨(ُيراد تعّلمها، أما الفقرات التي تقيس هذا البعد فهي 

٣٥، ٣٤، ٢٩، ١٩، ١٧، ١٦(. 
  

  إجراءات الدراسة 

  ان بالخطوات واإلجراءات اآلتيةلتنفيذ هذه الدراسة قام الباحث

ة الثا      .١ ى طلب تملت عل ي اش ة والت ة الدراس ان عين دد الباحث ا  ح ة بفرعيه ة العام ي (نوي األدب
في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة معان خالل الفصل الدراسي  )والعلمي

  .م٢٠٠٨/  ٢٠٠٧األول من العام الجامعي 

ديم           .٢ ان بخصوص تق يم لمحافظة مع ة والتعل ة التربي ة من مديري حصل الباحثان على الموافق
 .راسةالتسهيالت الالزمة إلنجاح الد

 .طبق الباحثان مقياس استراتيجيات التعّلم على عينة الدراسة .٣

 .صحح الباحثان إجابات الطلبة على مقياس استراتيجيات التعّلم .٤

ئلة        .٥ ن أس ة ع بة لإلجاب ائية المناس يالت اإلحص راء التحل ات وإج غ البيان ان بتفري ام الباحث ق
 .الدراسة



 "مدى وعي طلبة الثانوية العامة بأهمية استراتيجيات التعّلم وممارستهم لها"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٦٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  المعالجة اإلحصائية

ة     ئلة الدراس ن أس ة ع ة،      لإلجاب ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخدام المتوس م اس ت
ابية     د المتوسطات الحس والرتبة المئينية، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل التباين الثنائي، ولتحدي
ن             ة م ن لجن ب م تعّلم، ُطل تراتيجيات ال ة الس ة وبالممارس وعي باألهمي ي ال ى درجت ة عل الدال

ين    المحكمين تحديد هذه المتوسطات، آ ا ب خذين بعين االعتبار أن عالمة آل استراتيجية تتراوح م
  :، وقد ُحددت على النحو اآلتي )٥ – ١(

  .درجة مرتفعة لألهمية وللممارسة: )٥ – ٣.٥٠( .أ 

 .درجة متوسطة لألهمية وللممارسة: )٣.٥٠أقل من  - ٢.٥( .ب 

 .درجة منخفضة لألهمية وللممارسة: )٢.٥٠أقل من  - ١( .ج 
  

  ناقشتهانتائج الدراسة وم

م عرض            ة ت ات المتحقق ق إجراءات الدراسة وإجراء المعالجات اإلحصائية للبيان بعد تطبي
  :النتائج ومناقشتها على النحو اآلتي

  .النتائج المتعلقة بمدى وعي الطلبة بأهمية استراتيجيات التعّلم  :أوًال

بية ل   ة النس ة واألهمي ات المعياري ابية واالنحراف اب المتوسطات الحس م حس درجات وعي ت
  .)٣(آما هو مبين في الجدول رقم . الطلبة بأهمية استراتيجيات التعّلم

  

دول  ة    : )٣(ج ي الطلب درجات وع بية ل ة النس اري واألهمي راف المعي ابي واالنح ط الحس المتوس
  .بأهمية استراتيجيات التعّلم

 االستراتيجية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

بالنسبة المستوى 
 للمتوسط الحسابي

 منخفض ٥ ٠.٥٨ ٢.٤٦ تعيين المعلومات المهمة
 متوسط ٢ ٠.٨٥ ٢.٧٢ التلخيص

 أخذ المالحظات
٢.٠٥

٨ 
 متوسط ٣ ٠.٨١

 متوسط ١ ٠.٧٧ ٢.٨٥ التنظيم
 متوسط ٤ ٠.٨٢ ٢.٥٣ مراقبة الفهم

 متوسط  ٠.٦١ ٢.٨٠ الكلي



 ١٧٦٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ وختام الغزو ،موفق بشارة

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة        أن المتوسط الحسابي العام )٣(ُيالحظ من الجدول  ة الدراسة بأهمي راد عين لمدى وعي أف
غ   ه         )٢.٨٠(استراتيجيات التعّلم قد بل ذي اعتمدت اس ال ل درجة وعي متوسطة حسب المقي ، ويمث

ين  ا ب ة م رات الدراس ابية لفق طات الحس ت المتوس د تراوح ة، وق ى  ٢.٤٦(الدراس ، )٢.٨٥إل
ت  راتيجيات ذات المتوسط  وحظيت معظمها بتقديرات متوسطة حسب هذا المقياس، وبلغ عدد االس

ط   ابي المتوس بة   )٤(الحس تراتيجيات وبنس دد       )٪٨٠(اس غ ع ين بل ي ح تراتيجيات، ف ن االس م
بة   دة وبنس تراتيجية واح نخفض اس ابي الم ط الحس تراتيجيات ذات المتوس ن  )٪٢٠(االس م

داره         ى بمتوسط حسابي مق ة األول ،  )٢.٨٥(االستراتيجيات، إذ احتلت استراتيجية التنظيم المرتب
وجاءت استراتيجية أخذ    . )٢.٧٢(واستراتيجية  التلخيص المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره 

داره    ابي مق ط حس ة بمتوس ة الثالث ي المرتب ات ف تراتيجية  )٢.٥٨(المالحظ ت اس ين احتل ي ح ، ف
داره   ابي مق ط حس ة بمتوس ة الرابع م المرتب ة الفه ين )٢.٥٣(مراقب تراتيجية تعي اءت اس ، وج

وتبين مما سبق أن مدى  . )٢.٤٦(لومات المهمة في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي مقداره المع
اء متوسط تعّلم ج تراتيجيات ال ة اس ة بأهمي ة . وعي الطلب ة بأهمي اط شعور الطلب د ارتب ذا يؤآ وه

تعّلم  تراتيجيات ال وعي باس ات ال ن مكون ون م ة آمك تراتيجية التعّلمي ذه . االس زى ه ن أن تع ويمك
تراتيجيات من خالل     النتي ذه االس جة إلى أن طلبة الثانوية العامة شعروا بأهمية متوسطة لمعظم ه

ة       . تعّلمهم أو دراستهم للمواد الدراسية المقررة رات نظري م يتعرضوا لخب ة الدراسة ل فالطلبة عين
تعّلم     ة الدرا    . آافية ترآز على االتجاه المعرفي في الدراسة أو ال ة عين ي أن الطلب ذا يعن م   وه سة ل

  .يحظوا بقدر آاٍف من تعّلم االستراتيجيات السابقة تعّلمًا يجعلهم يدرآون أهميتها

ا،    ى أهميته ويبدو أن تدني تدريب الطلبة على هذه االستراتيجيات أدى إلى ضعف التأآيد عل
دًا و   أفلو علم الطلبة أن تعيين المعلومات المهمة، أو مراقبة الفهم  يهم جه وفر عل ًا  ثناء تعّلمهم ي وقت

ادة   ي الم ئلة تل ة أس ي وقت الحق لغرض االمتحان أو إجاب ادة ف ة الم تعّلم أو دراس ودة ل د الع عن
  .التعليمية، لشعروا بأهمية أآبر لها، ولمثلها من استراتيجيات التعّلم

ا مع دراسة سراج           ابقة في بعض جوانبه ، حيث  )Serag, 2000(وتتعارض النتيجة الس
دوين  أشارت بياناتها إلى أن الط لبة حققوا اعلى درجات الوعي على استراتيجيات التعّلم المسماة ت

ون      )٢٠٠٦(المالحظات، ودراسة القطاونة والقطاونة  ة يثمن ى أن الطلب ا إل ، حيث أشارت بياناته
  .وعيهم بأهمية استراتيجيات القراءة بدرجة مرتفعة

  .لتعّلمالنتائج المتعلقة بمدى ممارسة الطلبة الستراتيجيات ا:  ثانيًا

درجات ممارسة       بية ل ة النس ة واألهمي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  .)٤(آما هو مبين في الجدول رقم . الطلبة الستراتيجيات التعّلم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة        : )٤(جدول  درجات ممارسة الطلب بية ل ة النس اري واألهمي المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
  .الستراتيجيات التعّلم

 ستراتيجيةاال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

المستوى بالنسبة 
 للمتوسط الحسابي

 منخفض ٥ ٠.٦١ ٢.١٩ تعيين المعلومات المهمة

 منخفض ٢ ٠.٧٣ ٢.٤١ التلخيص

 منخفض ٤ ٠.٨٠ ٢.٢٠ أخذ المالحظات

 متوسط ١ ٠.٧٢ ٢.٥٤ التنظيم

 منخفض ٣ ٠.٦٩ ٢.٢١ مراقبة الفهم

 منخفض  ٠.٦٢ ٢.٤٦ لكليا

تراتيجيات       )٤(ُيالحظ من الجدول  ة الس درجات ممارسة الطلب ام ل أن المتوسط الحسابي الع
د  )٢.٤٦(التعّلم قد بلغ  ، وتمثل درجة ممارسة منخفضة حسب المقياس الذي اعتمدته الدراسة، وق

معظمها بتقديرات ، التي حظي )٢.٥٤إلى  ٢.١٩(تراوحت المتوسطات الحسابية للدراسة ما بين 
نخفض        تراتيجيات ذات المتوسط الحسابي الم غ عدد االس  )٤(منخفضة حسب هذا المقياس، إذ بل

تراتيجيات ذات المتوسط        )٪٨٠(استراتيجيات بنسبة  غ عدد االس من االستراتيجيات، في حين بل
بة   دة بنس تراتيجية واح ابي المتوسط اس تر  )٪٢٠(الحس ت اس تراتيجيات، إذ احتل ن االس اتيجية م

داره     ة     )٢.٥٤(التنظيم المرتبة األولى بمتوسط حسابي مق ، واحتلت استراتيجية التلخيص المرتب
ة بمتوسط   )٢.٤١(الثانية بمتوسط حسابي مقداره  ، واحتلت استراتيجية مراقبة الفهم المرتبة الثالث

داره   ة        )٢.٢١(حسابي مق ة الرابع بمتوسط   ، في حين احتلت استراتيجية أخذ المالحظات المرتب
ة الخامسة بمتوسط     )٢.٢٠(حسابي مقداره  ة المرتب ، وجاءت استراتيجية تعيين المعلومات المهم

داره  ابي مق اءت . )٢.١٩(حس تعّلم ج تراتيجيات ال ة الس ة الطلب بق أن ممارس ا س ح مم ويتض
تعّلم،  . منخفضة تراتيجيات ال ة اس ة ممارس ة بأهمي دني شعور الطلب ى ت ابقة عل ة الس دل النتيج وت

افي حول   و دريب الك ى الت رون إل ة يفتق ة الدراس ة عين ى أن الطلب ة إل ذه النتيج زى ه ن أن تع يمك
مهارات الدراسة أو القراءة وغيرها في تعّلم المواد الدراسية، أي الممارسات التربوية المستخدمة 

ديراً   . في المدارس تعّلم تق تراتيجيات ال منخفضًا   آما أن تقدير الطلبة عينة الدراسة الستخدامهم اس
ادة الدراسية، أي جدوى استخدامها         م للم يعني أنهم ال يدرآون أهمية ممارستها في تحسين فهمه
ذه         ل ه ى مث ز عل ة الترآي ى قل ير إل ذا يش ا، وه راد تعّلمه ادة الم تيعابهم للم هيل اس ي تس ف

ة الدراسة ال يمارسونها بالشكل الم       ة عين وب،  االستراتيجيات أثناء دراستهم، مما يجعل الطلب طل
  .خاصة إذا علمنا أن هذه االستراتيجيات تحتاج إلى تدريب ونشاط ذهني

ائج دراسة      ابقة مع نت ة،   (وتتعارض النتيجة الس ة والقطاون ، والتي أشارت   )٢٠٠٦القطاون
  .بياناتها إلى أن درجة وعي الطلبة بممارسة استراتيجيات القراءة مرتفعة



 ١٧٧١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ وختام الغزو ،موفق بشارة

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعّلم ودرجة      النتائج المتعلقة بوجود عالقة بي  :ثالثًا ة استراتيجيات ال ة بأهمي ن درجة وعي الطلب
  .ممارستها

ة        ة بأهمي ين درجة وعي الطلب ة ب تم حساب معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة االرتباطي
تها    تعّلم وممارس تراتيجيات ال ة       . اس يهم بأهمي ي وع ين درجت اط ب امالت االرتب يم مع ت ق وبلغ
  . )٥(آما هو مبين في الجدول رقم  استراتيجيات التعّلم وممارستهم لها

  .معامالت االرتباط بين درجتي األهمية والممارسة الستراتيجيات التعّلم: )٥(جدول 

 األهمية
 الممارسة

تعيين المعلومات 
 التلخيص المهمة

أخذ 
 المالحظات

التنظيم
مراقبة 
 الفهم

 الكلي

تعيين المعلومات 
 المهمة

٠.٢٤  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ٠.٣١ ---  التلخيص
 ---  ---  ---  ٠.٣٢ ---  ---  أخذ المالحظات

 ---  ---  ٠.٣٨ ---  ---  ---  التنظيم
 ---  ٠.٢١ ---  ---  ---  ---  مراقبة الفهم

٠.٣٥ ---  ---  ---  ---  ---  الكلي

دول   ن الج ظ م ة      )٥(ُيالح ة والممارس ي األهمي ين درجت اط ب امالت االرتب يم مع أن ق
ين  الستراتيجيا ى  ٠.٢١(ت التعّلم تراوحت ما ب ين       )٠.٣٨، إل ي ب اط الكل ة معامل االرتب ا قيم ، أم

) α0.01 (، وهو دال إحصائيًا عند مستوى )٠.٣٥(درجتي األهمية والممارسة فهي   .  ذا وه

ذه           ة ه يهم بأهمي ا زاد وع تعّلم آلم تراتيجيات ال ة اس ة بممارس ي الطلب د وع ه يزي ي أن يعن
اين     )٪١٢(أو أن . اتاالستراتيجي تعّلم يفسرها التب من التباين في ممارسة الطلبة الستراتيجيات ال

ة       ين أهمي ة ب ة ايجابي ة ارتباطي في وعيهم بهذه الممارسات، وتدل النتيجة السابقة على وجود عالق
  .االستراتيجيات ودرجة ممارستها

ا  )٢٠٠٦القطاونة والقطاونة، (وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسة  ، والتي أشارت بياناته
ة          راءة، ودرج تراتيجيات الق ة اس وعي بأهمي ة ال ين درج ة ب ة إيجابي ة ارتباطي ود عالق ى وج إل

  .ممارستهم لها

ى              :رابعًا تعّلم تعزى إل ة استراتيجيات ال ة بأهمي روق في وعي الطلب ة بوجود ف ائج المتعلق النت
  الجنس وفرع الدراسة أو التفاعل بينهما

م حساب ال اس  ت ى مقي ة عل راد الدراس ة ألداء أف ات المعياري ابية واالنحراف متوسطات الحس
  .)٦(استراتيجيات التعّلم حسب متغيري الجنس وفرع الدراسة، آما هو مبين في الجدول رقم 

دول  اس : )٦(ج ى مقي ة عل راد الدراس ة ألداء أف ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  .حسب متغيري الجنس وفرع الدراسة )ة الوعيدرج(استراتيجيات التعّلم 
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 فرع الدراسة
  

 الجنس

 العلمي األدبي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٢١.٣٥ ١٠٠.١٦ ٢١.٩٩ ٩٥.٤١ ذآور
 ٢١.٨٣ ٩٣.٥٥ ١٩.٠١ ١٠٣.٧٠ إناث
 ٢١.٧٤ ٩٦.٤٢ ٢٠.٩٧ ٩٩.٢٧ الكلي

رع     )٦(ُيالحظ من الجدول  اين الجنس وف أن هنالك تباينًا في المتوسطات الحسابية حسب تب
ة ائي . الدراس اين الثن ل التب تخدم تحلي د اس ائيًا، فق ة إحص روق دال ت الف ا إذا آان ف عم   وللكش

)Two Way Anova( آما هو مبين في الجدول رقم ،)٧(.  

دول  ي وعي الطل : )٧(ج روق ف ائي لفحص الف اين الثن ل التب ائج تحلي تراتيجيات نت ة اس ة بأهمي ب
  التعّلم

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 ٠.٧٤ ٠.١١ ٥١.٠٤ ١ ٥١.٠٤ )أ(الجنس 
 ٠.٤٢ ٠.٦٦ ٢٩٥.٣٤ ١ ٢٩٥.٣٤ )ب(الفرع 

 ٠.٠٢ ٥.٥٧ ٢٤٨٦.٤٨ ١ ٢٤٨٦.٤٨ )ب xأ (
   ٤٤٦.٦٦ ١٩٠ ٨٤٨٦.٧٣ الخطأ
    ١٩٤ ١٩٤٧٣٠١ الكلي

م   دول رق ن الج ظ م ائية   )٧(ُيالح روق ذات إحص د ف ه ال توج ي ) ٠.٠٥≤  α(أن ي وع ف
ة        روق دال الطلبة بأهمية استراتيجيات التعّلم تعزى إلى الجنس وفرع الدراسة، في حين وجدت ف

ائيًا  تراتي  ) ٠.٠٥≤  α(إحص ة اس ة بأهمي ي الطلب ي وع ين   ف ل ب ى التفاع زى إل تعّلم تع جيات ال
  .)١(الجنس وفرع الدراسة، آما هو مبين في الشكل رقم 
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ين          )١(ُيالحظ من الشكل  اطع ب اختالف التق تعّلم يختلف ب تراتيجيات ال ة اس وعي بأهمي أن ال
ة   ري الدراس تويات متغي ة (مس رع الدراس نس، وف ابي أل  . )الج ط حس ى متوس ان اعل ث آ داء حي

  .اإلناث األدبي، في حين آان أقل متوسط حسابي ألداء اإلناث العلمي

ويمكن تفسير النتيجة المتعلقة بعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في استراتيجيات التعّلم تعزى  
أ والصواب     إلى الجنس وفرع الدراسة بأن الطلبة قد تعلموا عادات الدراسة بطريقة تخضع للخط

ويبدو أن طلبة الفرعين . رضوا لبرامج تتعلق باستراتيجيات التعّلم والدراسةفي المدارس، ولم يتع
ًا في مدى             م تستطع أن تحدث فروق ة خاصة ل واد دراسية ذات طبيع األدبي والعلمي يدرسون م

تراتيجيات          . وعيهم باستراتيجيات التعّلم ذه االس ى استخدام ه دريب عل ى الت ة إل ا لحاجة الطلب ربم
أتي من      . هموتوظيفها في دراست تراتيجيات ت ذه االس وال يمكن القول بناًء على نتائج الدراسة أن ه

ر العوامل            ك عوامل أخرى، غي ا يكون هنال ذي يدرسونه، فربم رع ال اختالفهم في الجنس أو الف
دريب      دار الت تعّلم آمق تراتيجيات ال التي تناولتها هذه الدراسة ذات أثر على مدى الوعي بأهمية اس

  .في هذا المجال، والذي بدوره يطور البنى المعرفية الخاصة بهذه االستراتيجيات الذي يتلقونه

دارس، وال       ة المستخدمة في الم وربما تفسر النتيجة السابقة على أساس الممارسات التربوي
ن خالل     ديم الموضوعات م تم تق ث ي ه، حي دريس وتقويم ذ الت ات تنفي ة بعملي ك المرتبط يما تل س

تعّلم       دروس قد ال تتطلب مج تراتيجيات ال وعي باس تعلم نحو ال ه الم ى   . هودًا في توجي باإلضافة إل
رع     ة بغض النظر عن الجنس وف ؤالء الطلب دى ه ة ل كلت الدراس ي ش ي الظروف الت ابه ف التش

  .الدراسة

تراتيجيات         ة اس وعي بأهمي ة إحصائيًا في ال روق دال ويمكن تفسير النتيجة المتعلقة بوجود ف
ا    التعّلم تعزى إلى الت ي يتعامل معه فاعل بين الجنس وفرع الدراسة بأن طبيعة المواد الدراسية الت
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ويبدو أن االستراتيجيات التعّلمية التي . طلبة الفرع األدبي تختلف عما هو لدى طلبة الفرع العلمي
ة      (قيست في أداة الدراسة  تعيين المعلومات المهمة، التلخيص، أخذ المالحظات، التنظيم، ومراقب

وعي     . هي أآثر مناسبة لطلبة الفرع األدبي) )االستيعاب(الفهم  ديهن ال ي ل اث األدب وعليه فإن اإلن
  .باالستراتيجيات تفوق مما هو سائد لدى اإلناث العلمي

ى    :خامسًا تعّلم تعزى إل ة الستراتيجيات ال روق في ممارسة الطلب ة بوجود ف ائج المتعلق النت
  .الجنس وفرع الدراسة أو التفاعل بينهما

اس   ى مقي ة عل راد الدراس ة ألداء أف ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس ت
  .)٨(استراتيجيات التعّلم حسب متغيري الجنس وفرع الدراسة، آما هو مبين في الجدول رقم 

دول  اس : )٨(ج ى مقي ة عل راد الدراس ة ألداء أف ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  .حسب متغيري الجنس وفرع الدراسة )درجة الممارسة(تعّلم استراتيجيات ال

 فرع الدراسة
 الجنس

 العلمي األدبي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٢١.٧٧ ٩٤.١٩ ٢٠.٨٣ ٨٥.٦١ ذآور
 ٢١.٨١ ٨٢.٢٠ ٢١.٤٢ ٨٥.٦٤ إناث
 ٢٢.٤٦ ٨٦.٩٧ ٢١.٠٠ ٨٥.٦٢ الكلي

أن هنالك تباينًا في المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة حسب    )٨(الجدول  ُيالحظ من
ل  تخدم تحلي د اس ة إحصائيًا فق روق دال ا إذا آانت الف رع الدراسة، وللكشف عم اين الجنس وف تب

  .)٩(، آما هو مبين في الجدول رقم )Two Way Anova(التباين الثنائي 

دول  اين الث: )٩(ج ل التب ائج تحلي راد  نت ابية ألداء أف ين المتوسطات الحس روق ب ائي لفحص الف ن
  .)درجة الممارسة(الدراسة على مقياس استراتيجيات التعّلم 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 ٠.٠٦ ٣.٦٨ ١٦٩٠.٧٩ ١ ١٦٩٠.٧٩ )أ(الجنس 
 ٠.٤١ ٠.٦٨ ٣١١.٥٤ ١ ٣١١.٥٤ )ب(الفرع 

 ٠.٠٦ ٣.٧ ١٧٠٦.١٩ ١ ١٧٠٦.١٩ )ب xأ (
   ٤٥٩.٥١ ١٩٠ ٨٧٣٠٦.٢٠ الخطأ
    ١٩٤ ١٥٣٤٣٣٨٠ الكلي

ة إحصائية    )٩(ُيالحظ من الجدول  في ممارسة   ) ٠.٠٥≤  α(أنه ال توجد فروق ذات دالل
  .ل بينهماالطلبة إلستراتيجيات التعّلم تعزى إلى الجنس وفرع الدراسة أو التفاع
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ولعل مثل هذه النتيجة يمكن تفسيرها بحيث يرتفع مدى ممارسة استراتيجيات التعّلم بارتفاع 
وعيهم بأهميتها، وأن الوعي باستراتيجيات التعّلم يساعد الطلبة على ممارستها، أي آيفية الدراسة 

ة ال    ة والمعلوم ى المعرف ذول للحصول عل ي المب د الدراس ل الجه ا، وتقلي ن خالله ا م ة مم مطلوب
  .يعطي أهمية للوعي باستراتيجيات التعّلم ويعود بالنفع على ممارستها

واد           م للم ادات الدراسية في تعّلمه ة يمارسون نفس الع أن الطلب احثين ب د مشاهدات الب وتؤآ
وافرة الدراسية مع وجود االختالف الواضح في االستيعاب و ا أن  . تمثل الخبرات المعرفية المت آم

ذي يكون         آال الجنسين  ابهون في الطموح والنجاح والحماس ال من الفرعين األدبي والعلمي يتش
ن          ر م ي الكثي ترآون ف م يش ة، فه ة العام ة الثانوي ة للمرحل ة الدراس ي بداي ًا ف ديهم، وخصوص ل

د من الدراسات      . الخصائص والتي منها استراتيجيات التعّلم ائج العدي وتتفق النتيجة السابقة مع نت
ود،  ١٩٩٩وبطرس، الوهر (ومنها  وع،   ١٩٩٩؛ حم  ;Gibney, 1991;٢٠٠٧؛ الخطيب والرف

روق        ); Child, 1977 ١٩٩٠بدير،  ؛١٩٩٠زيدان،  ى عدم وجود ف ا إل ، والتي أشارت بياناته
تراتيجيات    ي اس ائيًا ف ة إحص ادات(دال ين      )ع ي ح نس والتخصص، ف ى الج زى إل ة تع الدراس

ة   ائج دراس ع نت ناوي، (تعارضت م ة  ، وا)١٩٩٨الش روق دال ود ف ى وج ا إل ارت بياناته ي أش لت
  .إحصائيًا في استراتيجيات الدراسة تعزى إلى الجنس والتخصص

  
  التوصيات واالقتراحات

ديم التوصيات واالقتراحات       ه يمكن تق في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإن
  : اآلتية 

ة  .١ يم الطلب ى تعل الترآيز عل دارس ب رات  التوصية لمعلمي الم م الخب تعّلم لفه تراتيجيات ال اس
ي    ا ف ت نجاحه تراتيجيات ثب ى االس تندة إل ية مس اذج تدريس ي نم تيعابها، وتبن ة واس المعرفي

 .تحسين الفهم واالستيعاب للخبرة المراد تعّلمها

ة      .٢ ة بأهمي ة الطلب دف توعي ات به دارس والجامع ي الم وي ف راف الترب ل دور اإلش تفعي
 .ستهم لهااستراتيجيات التعلم وممار

ي         .٣ ذه الدراسة ف ائج ه تفادة من نت اهج لالس ديريات تطوير المن اهج وم راء المن التوصية لخب
اهج الدراسية          ة والممارسة في المن تعّلم ببعدي األهمي تراتيجيات ال إدخال مكون الوعي باس

 .منذ المرحلة األساسية، خاصة أن األدب النظري يدعم هذا التوجه

اقات    .٤ وا (التوصية بطرح مس تعّلم أو الدراسة وفي          )دم ة ال ى آيفي ة عل دراسية تساعد الطلب
  .مراحل تعليمية مختلفة

ة           .٥ دى طلب تها ل تعّلم وممارس تراتيجيات ال ة اس وعي بأهمي إجراء مزيد من الدراسات حول ال
  .)التمريض، إدارة المعلومات، وغيرها(الثانوية العامة ومن الفروع المختلفة 
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