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 أسالية التعلم وفقا لىمىرج )جراشا وريتشمان( 
 والتخصص األكادميي وعالقتها تالتحصيل الذراسي 

 مه طالب املرحلة الثاوىية يف دولة الكىيت ةلذي عيى
 

 الممخص: 
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أكثر أساليب التعمم انتشارا، وطبيعة          

الثانوية في دولة  مم والتحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمةوشكل العالقة بين أساليب التع
، باإلضافة إلى التعرف عمى داللة الفروق في أساليب التعمم لدى طمبة المرحمة الكويت 

  .الثانوية باختالف كل من مستوى التحصيل الدراسي، والتخصص األكاديمي )عممي، أدبي(
( طالبًا، وتم 836ة الذكور بمغ عددىا )من طالب المرحمة الثانوي الدراسة عينة وتكونت

  ، ودرجات تحصيل الطالب.استخدام مقياس أساليب التعمم لجراشا وريتشمان
أكثر أساليب التعمم انتشارا لدى عينة الدراسة أن  وأسفرت نتائج الدراسة عن

 ، وعمىىي: المستقل؛ فالمعتمد؛ فالتنافسي؛ فالتعاوني؛ فالمشارك؛ وأقميا شيوعا المتجنب
عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائيًا بين درجة التحصيل الدراسي، وبين كل من وجود 

  ، المستقل(.يشاركتأسموب التعمم )التنافسي، التعاوني، ال
دالة إحصائيًا بين متوسط درجة استجابة طمبة المرحمة  اً فروق ووجدت الدراسة

في  انوية مرتفعي التحصيلالثانوية منخفضي ومرتفعي التحصيل لصالح طمبة المرحمة الث
دالة إحصائيًا بين متوسط درجة استجابة طمبة  اً فروقكما وجدت  جميع أساليب التعمم.

المرحمة الثانوية لمتخصصين العممي واألدبي نحو معظم أساليب التعمم ، باستثناء أسموب 
 التعمم التنافسي، لصالح طمبة التخصص العممي.

 التحصيل الدراسي -ممالكممات المفتاحية: أساليب التع
Learning Styles According to Grasha & Reichmann's 

Model and its Relationship with Academic Achievement 
& Academic major  of  a Sample of Secondary School 

Students in the State of Kuwait 

Dr. Saleh Alshammari         &           Dr. Salim Al-Huseini 

Abstract: The current study is aimed to know the most common 
learning styles, the nature and form of the relationship existed 
between students learning styles and both academic achievement 
& Academic major  among secondary school students in the State 
of Kuwait, furthermore, showing the significance of the 
differences established into learning styles among the students of 
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the secondary school concerning with the academic achievement, 
both the literary stream and the scientific one. The study sample 
was male students(N= 136), in which it was used the scale of 
Grasha & Reichmann's Learning Styles, & students achievement 
grades. 

Results reveal that the most common learning styles among the 
study sample were in order: the independent, dependent, 
competitive, collaborative, participant, and the less common one 
was the avoidant. There was a positive correlation had statistically 
significant effect between the academic achievement and 
(competitive, collaborative, participant and independent learning 
style). 

There were statistically significant differences between the 
average responses of secondary school students of low-high 
academic  achievement in favor of the high academic achievement 
students in all learning styles .There were statistically significant 
differences between the average responses of secondary school 
students, both literary and scientific streams, towards the 
majority of learning styles, except for the competitive style, in 
favor of the students of the scientific stream. 

Key Words: learning styles -  academic achievement.        

 :مقدمة
تنامت الدراسات الميتمة بالفروق الفردية بين الطالب في عممية التعمم، وتزايدت 
أىمية معرفة كيفية اكتساب المرء لممعمومات وطريقتو في توظيفيا في عصر أصبح كم 

ىتمام بموضوع أساليب المعمومات فيو يتزايد باطراد متسارع. ويتعاظم والحالة ىذه اال
التعمم، فقد اىتم الباحثون في مجال التربية والتعميم بفيم الطرق واألساليب التي يتبعيا أو 
يفضميا المتعممون عند تعامميم مع المعمومات؛ أماًل في معرفة العوامل المسيمة في 

 تفسير الفروق الفردية بين المتعممين.
تمام العممي بموضوع األساليب المعرفية وتعتبر أساليب التعمم أحد نواتج االى

وىي في ، المعبرة عن نزعات عامة لدى األفراد لتفضيل تجييز المعمومات بطرق مختمفة
جوىرىا أساليب معرفية تطبيقية، فيي من نوع األداء المميز؛ وتقاس بوسائل التقرير 

لمعرفية الذاتي وليس باالختبارات، كما أنيا أقل نوعية وخصوصية من األساليب ا
 .(592: ص8996)أبوحطب،

ويشير مفيوم أساليب التعمم إلى الخصائص المعرفية والنفسية واالنفعالية 
المرتبطة بكيفية استقبال وتفاعل واستجابة األفراد في الموقف التعميمي، ويذكر بوين 

أن لكل فرد طريقة يفضميا في معالجة  (Po Yin & Watkins,1997:P6)وواتكنز 
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، وليذا فقد ظيرت طرق وأساليب عديدة لمتعمم ولمدراسة لدى المتعممين، ميام التعمم
 .وتنوعت النماذج والنظريات المفسرة ألساليب التعمم منذ ستينات القرن العشرين

ويرتبط مفيوم أسموب التتعمم بالكيفيتة التتي يفضتل النتاس التتعمم بيتا، ويعتقتد أنتو 
الطريقتة التتي يتتعمم بيتا المترء ويتفاعتل  عبارة عن مجموعة من المتغيرات التتي تتؤثر عمتى

 (. Yunfeng He, 2006:P21مع البيئة المحيطة بو)
وفي العقدين األخيرين، كانت ىناك عدة دراسات في كل حقول التربية المرتبطة 
بأساليب التعمم. وقد تم استخداميا بشكل كبير في التعميم والتدريب من أجل اإلشارة إلى 

المفضمة، ونتيجة ليذا االىتمام الكبير بأساليب التعمم تم تطوير  عدد من أساليب التعمم
عدد من النماذج لتحديد كيفية تعمم الطالب، واصفة أساليب التعمم كمجموعة من القضايا 
السيكولوجية والمعرفية والوجدانية المؤثرة في فيم المتعممين وتفاعميم واستجابتيم لمبيئة 

 (.Bahar, 2009:P33التعميمية )
وقد قدمت العديد من النماذج تحت مظمة مفيوم أساليب التعمم، ووصف األدب 

اىتم بعضيا بالميول التعممية؛ وباألداء  (Berg, 2001:P9)التربوي عدة أساليب تعمم 
التعممي؛ وبعمميات التعمم والدراسة؛ وبالتوجو نحو الدراسة، ولكل منيا أداة لقياسو 

(Zhang & Sternberg, 2006:P5)  . وليس غريبا بناء عمى ما تقدم أن يكون
لمفيوم أساليب التعمم ارتباط ببيئة التعمم، وقد اىتم الباحثون بدراسة العالقة بين بعض 
نماذج ونظريات أساليب التعمم والتحصيل الدراسي لدى المتعممين. ذلك أن األساليب تشير 

 ,Sternberg & Grigorenko)إلى سموكات وأداء المتعممين ال إلى قدراتيم 

2001:P2)  كما أن التعمم أعم وأشمل من الدرجات التي يعّبر عنيا تحصيل الطالب في
 االختبارات المدرسية. 

وبشكل عام فقد تم تصنيف ىذه النماذج إلى أساليب تعمم قائمة عمى أسس 
تركيبية ليا عالقة بالطبيعة البشرية، ومنيا نماذج رأت أساليب التعمم تعبيرا عن أنماط 
الشخصية، وأخرى تعّبر عن التفضيالت التعميمية المرنة، وأساليب تعمم تعّبر عن 
استراتيجيات التعمم ومفاىيمو ومقارباتو، وأساليب تعمم مستندة عمى األسس المعرفية 

 (.889: ص0283والقدرات العقمية )اليواري وسميمان،
ينات والثمانينات لقد أدى انضمام التربويين إلى حركة دراسة األساليب في السبع
ومن النماذج ، من القرن العشرين إلى تطوير العديد من نماذج أساليب التعمم والتدريس

نموذج ريتشمان وجراشا التي اىتمت بأساليب التعمم من منظور التفاعل االجتماعي 
(Riechmann & Grasha,1974:P213 الذي يتميز بتنوع أساليبو، وبطبيعة )

لم يحصر جراشا وريتشمان دراسة أساليب كما ثانوية والجامعة، مقياسو المعد لطالب ال
، فالنموذج يحتوي ستة أساليب، وقد رّكز عمى الجانب التعمم في المنظور المعرفي فقط



 م 0288لسنة  أبريلالجزء األول(  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -888- 

المعرفي في أسموبي االعتماد واالستقالل، وعمى الجانب الوجداني في أساليب التعاون؛ 
 (.876: ص0227المطمب، والتنافس؛ والمشاركة؛ والتجنب )إبراىيم وعبد

ذا كان أسموب تعمم معين قد يساىم بشكل أكبر من غيره في النجاح األكاديمي،  وا 
 ,Berg)                           فإنو ينبغي أن يشجع الطالب عمى تقوية ىذا األسموب

2001:P11 ونظرا ألن أغمب األفراد لدييم مزيج من أساليب التعمم، مع أسموب أو .)
 ,Grashaن غالبين، فإنو يمكن تقوية أو توسيع أساليب تعمميم األقل ىيمنة )أسموبي

1996:P48.وىذا سيقودىم إلى نجاح أكبر ) 
ولقد جاءت الدراسة لتوضح أساليب التعمم األكثر شيوعا بين الطالب، والتعرف 
عمى العالقة بين أساليب التعمم المختمفة ومستوى التحصيل الدراسي لمطالب، وتوضح 

 يضا عالقة أساليب التعمم بالتخصص األكاديمي لمطالب.أ
 :مشكمة الدراسة

ومراجعتيا في  ،وتطبيقيا ،رغم أن الكثير من نماذج أساليب التعمم قد تم تبنييا
البيئات العربية، إال أن نماذج أخرى ليا أىميتيا لم تأخذ حظيا من اىتمام الباحثين في 

أجريت في البيئات العربية عن أساليب التعمم ركزت  كما أن األبحاث التيالبيئة العربية، 
غالبا عمى معالجة ىذا المفيوم من منطمق معرفي أو من منظور خصائص الشخصية، 

تركيز عمى أساليب التعمم من منظور التفاعل  -في حدود عمم الباحثين -ولم يظير
 ج.كما ىو في نموذج جراشا وريتشمان رغم ِقدم طرح ىذا النموذ االجتماعي

ورغم أن أساليب التعمم غالبا ما ينظر ليا كأحد العوامل المحتممة المسيمة في 
                       التحصيل األكاديمي لمطالب، إال أن المسألة ليست محسومة أو نيائية

(Berg, 2001:P54 نظرا لتعدد النماذج المفسرة ألساليب التعمم؛ واختالف البيئات؛ )
 اختالف عينات الدراسات؛ وغيرىا من العوامل الموضوعية.ونوعية الدراسات؛ و 

وتكمن مشكمة الدراسة الحالية في التعرف عمى أساليب التعمم لدى طمبة المرحمة 
العممي واألدبي، والوقوف عمى طبيعة العالقة التي تربط  بفرعيياالثانوية في دولة الكويت 

الدراسي وفقا  يمة الثانوية بتحصيمىذه األساليب داخل الغرفة الصفية لدى طمبة المرحم
 .الذي يركز عمى أساليب التعمم من منظور التفاعل االجتماعي ريتشمان -لنموذج جراشا

 ومن ىنا جاءت أسئمة الدراسة عمى النحو التالي 
 ماىي أساليب التعمم األكثر شيوعا لدى طالب المرحمة الثانوية؟   -8
لدى طالب  الدراسي التعمم والتحصيلىل توجد عالقة دالة إحصائيًا بين أساليب  -0

 المرحمة الثانوية؟
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ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في أساليب التعمم لدى طمبة المرحمة الثانوية  -3
 مرتفعي ومنخفضي التحصيل؟

ترجع ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في أساليب التعمم لدى طمبة المرحمة الثانوية  -4
 ؟(عممي -دبيإلى التخصص )أ

 :سةأىداف الدرا
 لى ما يمي: إىدفت الدراسة الحالية          
أساليب التعمم انتشارا لدى طمبة المرحمة الثانوية في دولة التعرف عمى أكثر  -8

 الكويت
أساليب التعمم والتحصيل الدراسي لدى التعرف عمى طبيعة وشكل العالقة بين  -0

مستوى داللة باإلضافة إلى تحديد قوة و طمبة المرحمة الثانوية في دولة الكويت 
 ىذه العالقة.

التعرف عمى داللة الفروق في أساليب التعمم لدى طمبة المرحمتة الثانويتة مرتفعتي  -3
 ومنخفضي التحصيل.

التعتتترف عمتتتى داللتتتة الفتتتروق فتتتي أستتتاليب التتتتعمم لتتتدى طمبتتتة المرحمتتتة الثانويتتتة  -4
 العممي واألدبي. تخصصلم

 أىمية الدراسة:
العديد من العمماء حيزا من اىتمام  لدى األفرادأساليب التعمم موضوع  أخذ

باإلضافة إلى دورىا  ،والباحثين باعتبارىا ضرورة ممحة لتحسين وتطوير العممية التعميمية
في مساعدة المعممين عمى توفير بيئة تعميمية وتنويع أساليب التدريس بما تتفق مع 

ة الدراسة (، وتكمن أىمي064:ص0224أساليب الطالب في تجييز المعمومات)الشويقى،
 الحالية فيما يمي:

العالقة بين أساليب التعمم  تالتي تناول العربية المنشورة ندرة الدراسات السابقة -8
ومستوى التحصيل لدى طالب المرحمة الثانوية وفق النموذج المستخدم في 

 حسب اطالع الباحثين. الدراسة الحالية
 .تعمم والتحصيل الدراسيطبيعة المتغيرات التي تدرسيا، وىي متغيرات أساليب ال -0
طبيعة نموذج أساليب التعمم الذي تدرسو، إذ لم يأخذ حظو من الدراسة في البيئة  -3

 العربية.
 مساعدة المعممين في اختيار أساليب تعمم مناسبة لمطالب.  -4

 مصطمحات الدراسة:
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أساليب التعمم: تتبنى الدراسة الحالية تعريف جراشا وريتشمان ألساليب التعمم: ىي 
صية شخصية تؤثر في قدرة المتعمم عمى اكتساب المعمومات، وعمى تفاعمو خا

مع أقرانو ومعمميو، وعمى مشاركتو في الخبرات التعممية. وىي: تفضيالت الفرد 
في التفكير والتفاعل مع اآلخرين في مختمف البيئات والخبرات التعممية  

(Grasha,1996:P126) كير والتفاعل مزيج من األداءات من أجل التف. وىي
 (.                      Berg, 2001:P15مع اآلخرين واختيار بيئة التعمم )

: ىي المعدالت الوصفية لمدرجات التي يحصل عمييا الطالب خالل الدراسي التحصيل
االختبارات لممرحمة الثانوية في دولة ة الفصل الدراسي، والمحددة وفقا لالئح

 الكويت. 
المرحمة في ىي نمط التعميم الذى يمتحق بو الطالب خالل دراستو التخصص األكاديمي: 

: تخصصين، ىماالثانوية، وينقسم في النظام التعميمي في دولة الكويت إلى 
 األدبي.و العممي؛ 

 المفاىيم األساسية:
ثناء تعمميم أيحاول التربويون معرفة األساليب التي يستخدميا الطالب في 

ل عام والتي يؤدى استخداميا إلى تحسين وتطوير العممية وتعامميم مع المعمومات بشك
إلى االىتمام بأساليب التعمم المختمفة والكشف عنيا  ىذا التوجوأدى قد و  ،التعميمية
جريت في مجال أساليب التعمم إلى أقد توصمت الدراسات التي (. و 4:ص0283)جمجل، 

رسي يمكن ان يكون لو تأثير أن تركيز المدرس عمى أسموب تعميمي واحد في التعمم المد
إيجابي مع بعض  الطالب حين يتوافق أسموب تدريسو مع أسموب تعمم طالبو وقد يكون 

خرين حين ال يتوافق أسموب تدريسو  مع أسموب تعمميم آلو تأثير سمبى عمى طمبة 
 (. 062:ص0280)الحربى،

فية اكتسابيم فراد في كيالفروق بين األ يوضحوتعد أساليب التعمم مفيوما مظميا 
 وبوياتزيس واتخاذ القرارات والتفاعل مع البيئة، ويذكر كولب ،ومعالجتيا ،لممعمومات

(Kolb & Boyatzis, 2001:P232 أن ) الباحثين عمى مدى عقود من الزمن قد
أساليب التعمم من خالل التبادل أو التفاعل بين االشخاص وبيئاتيم عمى رصدوا تشّكل 

، يمي المبكرالشخصية، التخصص التعم أنماط، ىي )من السموك خمسة مستويات مختمفة
 (.والتكيف ، العمل الحالي، والقدرة عمى التأقمماالحترافية المينة

وتركتتز نمتتاذج أستتاليب التتتعمم التتتي تتتم تطويرىتتا نتيجتتة توستتيع مفيتتوم المعالجتتة 
األستموب المعرفية عمى المتتعمم بشتكل أكبتر، وتعتبتر أكثتر شتموال فتي مفيوميتا متن مفيتوم 

ىتي خصتائص  Keefeالمعرفي الذي سبقيا في الوجود، فأساليب التعمم كما يعرفيتا كييتف 
إدراكيتتة لمستتموك تعمتتل كمؤشتترات ثابتتتة نستتبيا عمتتى طريقتتة وتفاعتتل واستتتجابة األفتتراد لبيئتتة 
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(. وتختمتتف أستتاليب التتتعمم عتتن األستتاليب in: Lam Pui Yin,2000:P12التتتعمم )
اليب المعرفيتتة بإطتتار أكتتاديمي أو نظتتري؛ بينمتتا تتترتبط أستتاليب المعرفيتتة، حيتتث تتترتبط األستت

التتتعمم بالتطبيقتتات العمميتتة فتتي مجتتال التعمتتيم، كمتتا أن األستتاليب المعرفيتتة عتتادة متتا تضتتع 
األفتتراد بتتين قطبتتين متضتتادين؛ فتتي حتتين تضتتع أستتاليب التتتعمم األفتتراد عمتتى متغّيتتر مّتصتتل 

 (.098: ص0224بدرجات متفاوتة ) العتوم، 
لنماذج ذات الثراء المعرفي التي قدمت كتفسير ألساليب تعمم األفراد نموذج ومن ا

ضافة إلى كونو Riechmann & Grasha,1974:P213-223ريتشمان وجراشا ) (، وا 
ألساليب التعمم فإنو يقدم في أداة قياس ىذه األساليب خصائص يمكن  اً معرفي اً نموذج

سانشيز  ضافة لذلك يوردوا   مالحظتيا لممتعممين في البيئة التعممية.
(Sanchez,1996:P59 أنو يمكن النظر إلى ىذا النموذج باعتباره مقياسا لمستوى ،)

 محافظة األفراد عمى دافعيتيم. 
ويركز ىذا النموذج عمى قياس أداء الطالب في تفاعميم االجتماعي، ويبين 

عممية من خالل كيفية تفاعل الطالب مع معممييم؛ ومع بقية زمالئيم؛ ومع الميمة الت
التركيز عمى نوع أسموب التعمم الذي يظيره الطالب في غرفة الدراسة، وىو أمر ميم إذا 

(، وبالتالي فإنو Sanchez,1996:P59أردنا وضع احتياجات المتعممين في الحسبان )
يمكن النظر ليذا النموذج كمقياس لألداء االجتماعي، إضافة إلى كونو يقيس أساليب 

  .(Berg, 2001:P76ظور معرفي )التعمم من من
فمقياس جراشا وريتشمان مبني عمى التفاعل االجتماعي حيث توجد ثالثة أبعاد 
مرتبطة بالتفاعل االجتماعي في غرفة الدراسة: اتجاىات المتعممين وقراراتيم حول التعمم؛ 
ة وآراء المتعممين بمعممييم؛ وردة أفعال المتعممين حول أساليب التدريس المستخدم

(Baykul et al,2010:P59) . وقد أشار بعض الباحثين أن نموذج جراشا ريتشمان
ألسموب التعمم يختمف عن النماذج األخرى بسبب أنو مبني عمى استجابة الطالب ألنشطة 
 الفصل الرئيسية بدال من تقديم تقييم عام لمشخصية أو السمات المعرفية اإلدراكية
(Kumar, Kumar &Smart, 2004:P535; Montgomery & 

Groat,1998:P5) 
ويرى جراشا أن ىذا التوجو يرجح أن منحى المواقف المحددة من األرجح أن 
يكون دقيقا وصادقا، كما أن المقياس يمثل تحوال من أساليب التعمم من المنظور المعرفي 
، إلى االىتمام بمناحي التعمم واستراتيجياتو وتوجياتو، وتفضيالت المتعممين الشخصية

 .(Grasha, 1996:P41ومفيوم التعمم )
ويصمح ىذا النموذج لقياس أساليب التعمم عند طالب المدارس الثانوية وطمبة 

 الكميات الجامعية، ويعزز النموذج فيمنا ألساليب التعمم في ستة تصنيفات مختمفة ىي:
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 (Grasha,1996:P201; Grasha & Yangarber-Hicks, 2000:P8; 
Grasha, 2003:P146)  

: ويصف الطالب الذين يتعممون Competitiveأسموب التعمم التنافسي  -
والذين يعتقدون  ،المادة لكي يؤدوا أفضل من زمالئيم في الفصل الدراسي

أنو يجب عمييم أن يتنافسوا مع الطالب اآلخرين في المقرر الدراسي 
لمحصول عمى المكافآت المقدمة، ويحبون أن يكونوا مركز االىتمام 

 حبون بالتقدير نظير إنجازاتيم في الفصل الدراسي.وير 
ويصف نمط الطالب الذين  : Collaborativeأسموب التعمم التعاوني  -

يشعرون بأنيم يستطيعون التعمم عن طريق مشاركة اآلخرين في األفكار، 
وىم يتعاونون مع المعممين واألقران ويفضمون العمل مع اآلخرين، 

م المبني عمى حل المشكالت؛ والمشاركة العقمية ويستمتعون بالنقاش؛ والتعم
 حيث يسعى الجميع جاىدين إليجاد حل ما لمقضية المطروحة لمنقاش.

: ويصف الطالب غير Avoidantأسموب التعمم المتجنب أو المتفادي  -
 ،محتوى التعمم، والذين ال يشاركون المعممين والطالب في الفصلبالميتمين 

مما يحدث في الفصل الدراسي، ويخافون من وىم غير ميتمين ويرتبكون 
ن؛ ويحاولون التأقمم بأقل تفاعل ممكن بينيم وبين المعممين والفشل؛ وقمق

 أو زمالئيم الطالب.
: ويصف الطالب الذين يحاولون أن Participant يشاركتأسموب التعمم ال -

 يكونوا مواطنين جيدين في أي بيئة تعممية، والذين يستمتعون بالذىاب إلى
الفصل الدراسي ويحممون أنشطة المقرر الدراسي كمما أمكن وبقدر ما 
يستطيعون، ولدييم دافعية لعمل ما ىو مطموب واختيار متطمبات المقرر 
الدراسي بقدر المستطاع، ويحضرون أكبر قدر ممكن من االجتماعات 

 والمؤتمرات والدورات وفرص التعمم األخرى الممكنة.
: ويصف الطالب الذين يظيرون قمياًل Dependentأسموب التعمم المعتمد  -

من حب االستطالع الذىني، ويتعممون فقط ما ىو مطموب، وينظرون إلى 
معممييم وأقرانيم عمى أنيم مصادر لممساعدة، ويعتمدون عمى تقارير 

يفضمون السعي و  ،السمطة كموجيات مرشدة محددة فيما يريدون أن يفعموه
وضا عن تكوين أفكار مستقمة أو مقاربات لإلجابة المباشرة المحددة ع

 لممشاكل.
 : ويصف الطالب الذين يميمونIndependentأسموب التعمم المستقل  -

إلى التفكير بأنفسيم بدال من االعتماد عمى إجابات المعممين، ويثقون  بقوة
في قدراتيم عمى التعمم، ويفضمون تعمم المحتوى الذي يشعرون بأنو ميم، 

مفردىم عن العمل مع اآلخرين في أنشطة المقرر ويفضمون العمل ب
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ويطورون  ،الدراسي، وغالبا ما يفعمون أكثر مما تتطمبو الميمة التعممية
 معرفة عميقة وواسعة حول مكونات المقررات الدراسية.

، أن ىذه األساليب ىي مزيج (Grasha, 1996:P126)ويشير أنتوني جراشا 
نما يكمن االختالف في درجة امتالك الفرد ألسموب تعمم دون  يوجد عند جميع األفراد، وا 

اآلخر، ومع أن الطالب قد يفضمون أسموب تعمم عمى آخر فإن لدى أغمب األفراد القدرة 
 (Grasha, 2003:P143)عمى تغيير أدائيم اعتمادا عمى تأثيٍر موقفي ما. ويرى جراشا 
رجع ىذا إلى سببين: األول أن بعض أساليب التعمم تكون غالبة ومسيطرة عمى األخرى، وي

أن خبرات تعمم الطالب دعمت تطوير االتجاىات والسموكات المتعمقة بأساليب تعمم معينة، 
والسبب الثاني مرتبط بأساليب التدريس، التي تشجع وتعزز بعض أساليب التعمم وتيمل 

 األخرى.
و أنيا وقد كان االفتراض األولي عند بناء النموذج أن ىذه األساليب قطبية، أ

تنقسم إلى ثالثة أزواج متقابمة، إال أنو سرعان ما تم التراجع عن ىذا التوجو؛ نتيجة 
لمدراسات والتحميل اإلحصائي الذي لم يجد عالقة عكسية بين أغمب أزواج أساليب التعمم 

 .(Grasha, 1996:P165)في ىذا النموذج 
 ,Grasha & Yangarber-Hicks)ويرى جراشا ويانجاربر ىيكس 

2000:P4)  أن األساليب ليست مجرد صناديق يخزن فييا األشخاص بل ىي عبارة عن
أساليب تعممية مثل األلوان عمى لوحة فنان حيث تمثل جميع األلوان شخصياتنا ولن تكون 
غالبيتيا شائعة واألخرى غير شائعة، ومن ثم يمتمك الطالب مجموعة متنوعة من 

ض الطالب أكثر استقالال وأقل اعتمادا أو تنافسية األساليب بدرجة مختمفة، كما يكون بع
أو تعاونية من خالل األساليب التي يمتمكونيا، وفي الناحية العممية، بسبب تكوينيم 

 الوراثي وخبراتيم التعميمية والحياتية.
 :الدراسات السابقة

ريتشمان ألساليب التعمم،  -نظرا الىتمام الدراسة الحالية بنموذج جراشا
 إيراد الدراسات السابقة عمى الدراسات التي استخدمت ىذا النموذج.فسيقتصر 

مقياس  (Diaz & Cartnell 1999:P134)دراسة دياز وكارتنل  استخدمت
ريتشمان ألساليب التعمم كمقياس ألساليب التعمم من المنظور المعرفي؛ ولقياس -جراشا

م التقميدي وطالب التعمم عن التعمفي طالب أداء البين األداء االجتماعي بيدف المقارنة 
الدراسة أن طالب التعمم عن بعد يظيرون نتائج عالية في أسموب التعمم  بعد، ووجدت

المستقل بينما يفضل طالب التعمم التقميدي، المرتبط بمواجية المعمم وجيًا لوجو، أسموب 
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بعد أسموب ، بينما ال يستعمل طالب التعمم عن أسموب التعمم التعاونيالتعمم المعتمد؛ و 
 . التعمم التعاوني إال إذا طمب منيم الموجو ذلك

من كمية المجتمع في  عمى طالب (Berg, 2001:P5)دراسة بيرج  أجريتو 
الواليات المتحدة األمريكية يدرسون بطريقتين مختمفتين بيدف معرفة مدى تفاوتيم في 

المختصرة من مقياس باستخدام النسخة ، أساليب التعمم والتحصيل األكاديمي والدافعية
ريتشمان ألساليب التعمم؛ إضافة الستبيان لمبيانات الديمغرافية؛ ومعدل درجات -جراشا

عمى أن ذوي الدرجات المرتفعة في أسموب التعمم التعاوني النتائج ودلت  ،GPAالطالب 
غالبا ما يسجمون في الصفوف التقميدية، وأن ذوي الدرجات المرتفعة في أسموب التعمم 

شاركي حصموا عمى درجات أعمى في أحد مقررات تعمم المغة اإلنجميزية، بينما حصل الت
 ذوي الدرجات العالية في أسموب التعمم المتفادي عمى درجات أقل منيم في نفس المقرر.

التي  ،(Bilgin & Durmus, 2003:P397)دراسة بيمجين ودورموس  ىدفتو 
( طالبا، لمقارنة أساليب 042عددىم )تركيتين  شارك فييا طالب مدرستين إعداديتين

التعمم الطالب لتحديد العالقة بين أساليب تعمميم ونجاحيم في الدراسة في مواد 
الرياضيات والعموم والدراسات االجتماعية والفن، باستخدام النسخة المختصرة من مقياس 

بة بين مجموع عالقة ارتباطية موجريتشمان ألساليب التعمم ، وبينت النتائج وجود -جراشا
درجات الطالب الكمي وأساليب التعمم: المستقل؛ والتعاوني، وظيرت عالقة ارتباط سالب 
بين مجموع الدرجات الكمي وأسموب التعمم المعتمد، إال أنيا كانت دالة في مدرسة، ولم 

كما ظيرت  ،في حين ظيرت ذات العالقة في العينة الكمية لمدراسة ،تكن دالة في األخرى
 ت ارتباطية بين بعض المواد وبعض أساليب التعمم.عالقا

 (Kumar, Kumar &Smart, 2004:P533)كومار وزمالؤىا درست و 
( طالبا 65تقييم أثر أساليب التدريس وتكنموجيا المعمومات عمى أساليب التعمم عند )

شاركوا في ثالثة مقررات جامعية في الواليات المتحدة األمريكية، واستخدم الباحثون 
درجات سجل الطالب ريتشمان ألساليب التعمم، وقد -النسخة المختصرة من مقياس جراشا

مرتفعة في أساليب التعمم: المشارك، فالمتعاون، فالمعتمد، وكانت درجاتيم أقل في أساليب 
 عمى الترتيب. التعمم: المتجنب، فالمتنافس، فالمستقل

ية الوحيدة التي أمكن ( ىي الدراسة العرب92، ص0228وكانت دراسة الضمور )
االطالع عمييا، وقد ىدفت إلى التعرف عمى عالقة أنماط التعمم السائدة لدى طالب 
جامعات أردنية بالتحصيل األكاديمي والفاعمية الذاتية األكاديمية، وتكونت عينة الدراسة 

اس ( طالبا وطالبة، وطّور الباحث مقياسا لفاعمية الذات األكاديمية، وآخر لقي975من )
 أنماط التعمم معتمدا عمى أشير تصنيفات التعمم، ومنيا نموذج جراشا وريتشمان.
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وقد دلت نتائج الدراسة عمى أن أنماط التعمم السائدة لدى عينة الدراسة كانت 
)التنافسي؛ التشاركي؛ االعتمادي(، مع اختالف دال إحصائيا بين طالب تخصصات العموم 

بيقية في البعد التنافسي. وفي عالقة أنماط التعمم بالتحصيل اإلنسانية والعموم والعموم التط
األكاديمي أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بين نمط التعمم 
التنافسي والتحصيل األكاديمي، وعمى وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بين 

 اديمي نمطي التعمم التجنبي واالعتمادي والتحصيل األك
إلى دراسة العالقة بين أساليب تعمم  (Bahar, 2009:P31)وىدفت دراسة باىر 

يم في مشاريع العموم الصغيرة إضافة إلى معرفة درجة استمتاع التالميذ ذوي ئالتالميذ وأدا
تمميذا من طالب  (82)وقد شارك في الدراسة  ،أساليب التعمم المختمفة بالمشاريع الصغيرة

سنة من مدرستين ابتدائيتين مختمفتين في تركيا.  (84)بالغين من العمر الصف السابع ال
وأظيرت النتائج  ،وقد تم استخدام مقياس جراشا وريتشمان في تحديد أساليب تعمم التالميذ

أن كافة مجموعات التالميذ ماعدا ذوي أسموب التعمم المتجنب قد حفزت بطريقة التدريس 
مفة، وحصل التالميذ في مجموعات أساليب التعمم: بالمشروعات الصغيرة بدرجات مخت

والمشاركين عمى درجات أكبر في المشاريع الصغيرة من الطالب  ؛والمتنافسين ؛المستقمين
والمتعاونين. كما ظيرت نفس النتائج فيما يخص درجة  ؛والمعتمدين ؛المتجنبين
تمد؛ فالمستقل؛ وكانت أكثر أساليب التعمم شيوعا عند الطالب ىي المع ،االستمتاع

 فالتشاركي؛ فالمتعاون والمتنافس؛ وأخيرا المتجنب.
 (Sidac, Noor, Jusoff, 2009:P58)وطبقت دراسة سيداك ونور وجوسوف 

بيدف  عمى طالب ثانوية ماليزيين، في مساري التخصصات العممية والدراسات االجتماعية،
الجتماعي عند طالب التعرف عمى أساليب التعمم المبنية عمى منظور التفاعل ا

ريتشمان -التخصصات العممية واإلنسانية في شمال ماليزيا، باستخدام مقياس جراشا
-88( طالب تراوحت أعمارىم ما بين )427ألساليب التعمم، واستجاب ألدوات الدراسة )

ووجدت الدراسة أن ىناك عالقة موجبة دالة إحصائيا بين أسموب التعمم ( عاما، 07
كما وجدت فروقا بين طالب التخصصات العممية والدراسات  ،صيل األكاديميالتعاوني والتح

 االجتماعية في أسموب التعمم المستقل.
 (Babadogan&Kilic,2012:P2467)وأجريت دراسة بابادوغان وكيميك 

( مدرسة إعدادية في 85( طالبا وطالبة في الصف السادس يدرسون في )640عمى )
من معممييم. واستخدم الباحثان النسخة التركية من مقياس  (02تركيا؛ كما شارك فييا )

جراشا وريتشمان ألساليب التعمم؛ باإلضافة لمقياس جراشا ألساليب التدريس. وقد بينت 
نتائج الدراسة أن لمنوع االجتماعي تأثيرا في أغمب أساليب التعمم، كما أظيرت أن أسموب 
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ب التعاوني، وأن أقل األساليب شيوعا كان التعمم الشائع بين عينة الدراسة كان األسمو 
 أسموب التعمم المتجنب. 

دراسة عمى مئة  (Khalid et al, 2013:P68)وأجرت روزالينا خالد وزمالؤىا 
بيدف التحقق من تأثير أساليب التعمم عمى التحصيل  من طالب الثانوية الماليزيين

-مت الدراسة مقياس جراشاواستخد األكاديمي لمطالب في التخصصين العممي واألدبي،
ودلت النتائج أن أكثر  ريتشمان ألساليب التعمم باإلضافة لدرجات تحصيل الطالب.

األساليب تفضيال ىي: المعتمد؛ ثم التعاوني عند كل من طالب العممي واألدبي عمى 
كما لم تظير فروق في أساليب التعمم  ،السواء، وبغض النظر عن مستوى تحصيل الطالب

ولم تكن ىناك عالقة  ،خصص )عممي/ أدبي( باستثناء أسموب التعمم المتجنبتعزى لمت
دالة بين أساليب التعمم ككل وبين التحصيل الدراسي، باستثناء أسموب التعمم المتجنب، 

%( منيم منخفضي التحصيل، 89وفسرت الدراسة ذلك بخصائص العينة، حيث كان )
 %( منيم متوسطي التحصيل. 73و)

 (Kulac, Sezik, Asci, Gurpinar, 2014:P2)الك وزمالؤه واستخدم كو   
بيدف ريتشمان عمى طالب جامعيين في المرحمة قبل الطبية في تركيا،  –مقياس جراشا 

ووجدت الدراسة دراسة العالقة بين أساليب التعمم؛ التحصيل األكاديمي؛ والنوع االجتماعي. 
% من العينة( تاله أسموب التعمم  3488أن أكثر أساليب التعمم شيوعا ىي: المتنافس )

كما أظيرت النتائج ارتباطا موجبا داال إحصائيا بين  ،% من العينة(3387التعاوني )
درجات الطالب في االختبار النيائي وبين أسموب التعمم التنافسي، ما يعني أن ذوي 

 أسموب التعمم التنافسي أكثر تحصيال من بقية الطالب.
نج وزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالؤه طبقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانجثو و 

(Changthong,Manmart,Vongprasert, 2014:P50)  مقيتتاس أستتاليب التتتعمم
في تايمند، بيتدف معرفتة العالقتة بتين أستاليب  ثانوية لجراشا وريتشمان عمى طالب مدرسة

ودلتتت النتتتائج أن أكثتتر أستتاليب التتتعمم شتتيوعا لتتدى الشتتباب  ،التتتعمم والستتموك المعمومتتاتي
% 08% متن العينتة(، يميتو األستموب المستتقل )43م التعتاوني )التايمندي ىو أسموب التتعم

 % من العينة(.4أقل األساليب شيوعا ) المتجنبمن العينة(، في حين كان األسموب 
قبال ) ( أثر أساليب Khan& Iqbal,2016:P296وفحصت دراسة خان وا 

عة التعمم عمى تحصيل طالب التعمم عن بعد الدارسين في مرحمة الماجستير في جام
جراشا وريتشمان ألساليب التعمم، ووجدت الدراسة أن أكثر باكستانية باستخدام مقياس  

فالتشاركي؛ أساليب التعمم شيوعا عند عينة الدراسة كان أسموب التعمم التعاوني؛ 
 فالمستقل؛ فالتنافسي؛ فالمعتمد؛ وكان أقميا شيوعا أسموب التعمم المتجنب.
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إلى معرفة  (Pattamathammalul,2017:P36)ىدفت دراسة باتاماثامالل و 
كما ىدفت  باستخدام مقياس جراشا وريتشمان. ( طالبا جامعيا تايمندياً 68أساليب تعمم )

معرفة أداء الطالب ذوي أساليب التعمم المختمفة في ميارات التعمم والحل المبدع  إلى
 %( من36)لممشكالت. ودلت النتائج عمى أسموب التعمم التعاوني ىو السائد عند 

بينما كان أقل األساليب انتشارا ىو أسموب التعمم تاله التشاركي؛ فالمستقل؛ الطالب، 
 غاب عنياإذ ( أساليب تعمم فقط عن عينة الدراسة، 4المعتمد. كما بينت الدراسة وجود )

 أسموبي التعمم التنافسي والمتجنب. تفضيل
ة لمعرفة دراس (Ishak&Awang,2017:P3375)وأجرى إسحاق وأوانج 

( طالبًا ماليزيًا بتحصيميم في مادة التاريخ باستخدام مقياس 022عالقة أساليب تعمم )
جراشا وريتشمان وقائمة ديموغرافية ودرجاتيم في المادة. ودلت النتائج عمى ارتفاع جميع 
متوسطات أساليب التعمم في المقياس؛ وكان أقميا ارتفاعا ىو األسموب المتجنب، مما يدل 

أن الطالب يستخدمون جميع تمك األساليب في دراسة مادة التاريخ، كما دلت الدراسة عمى 
عمى وجود فروق في أساليب التعمم بحسب الجنس، ولم تظير ارتباطات دالة إحصائيا بين 
أساليب التعمم وتحصيل الطالب في مواضيع مادة التاريخ، باستثناء عالقة ارتباطية دالة 

 تعمم المعتمد.ضعيفة جدا مع أسموب ال
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

تبتتين الدراستتات المعروضتتة اتستتاع االىتمتتام بنمتتوذج جراشتتا وريتشتتمان ألستتاليب 
التتتعمم، فقتتد رصتتد الباحثتتان دراستتات أجريتتت فتتي  الواليتتات المتحتتدة ؛ وفتتي بعتتض البمتتدان 

وبينت بعض موذج. اآلسيوية والعربية. األمر الذي يوضح استمرار االىتمام العممي بيذا الن
الدراسات وجود أساليب تعمم شائعة لكنيا مازالت بحاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث في 
مختمتتف الثقافتتات، نظتترا لتأثرىتتا بثقافتتة المجتمتتع، لتتذا فمتتن الضتتروري محاولتتة التعتترف أكثتتر 
عمتتى أستتاليب التتتعمم األكثتتر شتتيوعا وتكتترارا لتتدى المجتمعتتات العربيتتة، خصوصتتا متتع نتتدرة 

 لدراسات العربية التي تناولت ىذا النموذج.ا
دلت الدراسات التي تناولت متغير التحصيل الدراستي عمتى أن ألستاليب التتعمم وقد 

قتتدرة عمتتى  تفستتير الفتتروق الفرديتتة فتتي التحصتتيل الدراستتي، وأن التحصتتيل الدراستتي يتترتبط 
ليس إيجابيتا فتي بشكل دال إحصائيا مع بعض أنواع األساليب، عمى الرغم من أن االرتباط 

نما يعتمد عمى نوع األسموب، وىذه النتائج تعزز إستيام أستاليب تعمتم معينتة  كل األحوال؛ وا 
فتتتي التنبتتتؤ بالتحصتتتيل الدراستتتي لمطتتتالب؛ وتوضتتتح أىميتتتة أستتتاليب التتتتعمم فتتتي المواقتتتف 

 التعميمية، مما يستدعي اىتماما أكثر من الباحثين في تناول ىذا الموضوع.
ن بتوضيح العالقتة بتين أستاليب التتعمم والتحصتيل الدراستي ىتو إن اىتمام الدارسي

أحد األشكال التطبيقية لنماذج أساليب التعمم في المجتال التربتوي، أمتال فتي الختروج بنتتائج 
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توضح الفروق الفردية بتين الطتالب، وتفستر التفتاوت الحاصتل فتي عمميتة التتعمم والتذي لتم 
ولعتل فتي ىتذا متا يفستر تنتاول الدراستات لمتغيتر تفسر القدرات العقميتة إال جتزءا منتو فقتط. 

  التحصيل الدراسي عند دراستيا ألساليب تعمم الطالب.
كما الحظ الباحثان أن أغمبية الدراسات أجريت عمتى عينتات متن طتالب الجامعتات 
والراشدين، في حين لم تحظ المراحل العمرية األصغر بتنفس االىتمتام، خصوصتا فتي البيئتة 

ضافة إلى ذلك فإن ىذه العينات لم تكن ممثمة لممجتمعات التي أجريتت فييتا فتي  العربية، وا 
أغمب األحيان؛ بسبب صغر حجم العينة، مما يحدد النتائج التي كشفت عنيا ويجعميا غيتر 
قابمة لمتعميم، األمر الذي يترك الباب مفتوحا أمام دراسات جديدة. وال يعني ما سبق حصتر 

مان في الفئات العمرية األكبتر، فقتد بينتت الدراستات الستابقة االىتمام بنموذج جراشا وريتش
تنوع أعمار عينة الدراسة لتمتد من طالب المدارس االبتدائية إلى ما بعد الجامعتة، متا يتدل 

 عمى المدى الواسع الذي يمكن استخدام ىذا النموذج فيو.
لتتعمم المستتخدم ونظرا لتركيز الباحثَين عمتى إيتراد الدراستات الخاصتة بنمتوذج أستاليب ا

في الدراسة فقد كانت أداة الدراسة المستخدمة واحدة؛ ولعل ىذا نتاتج متن كونيتا متن عمتل 
 أصحاب النموذج؛ ولكونيا مختصرة وسيمة التطبيق والتفسير. 

وبعد، فقد خمت الدراسات السابقة من دراستات عمميتة  أجريتت فتي البيئتة العربيتة 
تناول متغيرات الدراسة الحاليتة جميعتا، ومتن ىنتا عموما أو الكويتية عمى وجو الخصوص ت

تبرز الحاجة إلى الدراسة الحالية التي يمكن اعتبارىا امتدادا لتبعض الدراستات الستابقة فتي 
منيجيتتا وفتتي استتتخداميا لمقيتتاس أستتاليب التتتعمم، وفتتي اىتماميتتا بعالقتتة أستتاليب التتتعمم 

، وتتميز عتن تمتك الدراستات؛ حستب عمتم بمتغيرات التحصيل الدراسي والتخصص األكاديمي
الباحثين واستقصائيما؛ في بعض متغيراتيا؛ وفي كونيا دراسة عربيتة تتدرس أستاليب تعمتم 

 طالب المرحمة الثانوية وفق نموذج جراشا وريتشمان في دولة الكويت. 
 فروض الدراسة:

ة فإنو من خالل العرض السابق لإلطار النظري؛ وفي ضوء نتائج الدراسات السابق
 يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية كالتالي:

 تتباين درجة شيوع أساليب التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية في دولة الكويت.  -8
دالة إحصائيًا بين أساليب التعمم والتحصيل الدراسي لدى  يةتوجد عالقة ارتباطال  -0

 طالب المرحمة الثانوية في دولة الكويت.
ئيًا في أساليب التعمم بين طمبة المرحمة الثانوية مرتفعي توجد فروق دالة إحصاال  -3

 ومنخفضي التحصيل.
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجة استجابة طمبة المرحمة الثانوية في ال  -4

 األكاديمي )عممي، أدبي(. تخصصأساليب التعمم تعزى لم
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 :الدراسة إجراءات
  :منيج الدراسة
ي المقارن ليذه الدراسة وذلك بيدف التعرف المنيج الوصفالدراسة  تاستخدم

عمى أكثر أساليب التعمم شيوعا وتكرارا لدى عينة الدراسة؛ ومعرفة العالقة بين أساليب 
، والفروق بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل في التعمم المختمفة والتحصيل الدراسي لمطالب

التخصص في ضوء أساليب التعمم  الفروق فيوالتعرف أيضا عمى  أساليب التعمم،
 األكاديمي لمطالب.
 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الحادي عشر الثانوي بقسميو 
 بمدارس وزارة التربية في دولة الكويت.  واألدبي( العممي

 :عينة الدراسة
( طالبا، 30التأكد من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة من ) تألفت عينة

الحادي عشر بقسميو  الصف ( طالبًا من  طمبة 836الدراسة من  ) ونت عينةبينما تك
، منطقة الجيراء التعميمية في دولة الكويتيدرسون في ثالث ثانويات في العممي واألدبي 

بواقع فصل دراسي من التخصص العممي وآخر من التخصص األدبي في كل مدرسة. وقد 
أشير. وقد تم اختيار العينة بشكل عشوائي ( سنة وتسعة 86بمغ متوسط عمر العينة )

عنقودي؛ حيث تم تحديد المدارس بشكل عشوائي، ثم تم اختيار فصل كامل من التخصص 
األدبي وآخر من التخصص العممي من كل مدرسة، وبالتالي فقد تمثمت عينة الدراسة في 

 ( طالبا.03ستة فصول دراسية، وبمغ متوسط عدد الطالب في الفصل )
 :لدراسةأداة ا

األولى من العام الدراسية استخدمت الدراسة درجات تحصيل الطالب في الفترة 
-Grashaالدراسي، إضافة إلى مقياس أساليب التعمم تأليف جراشا وريتشمان 

Riechmann Learning Style Scale (GRLSS)  من ترجمة وتقنين نصرة محمد
 .(0283جمجل )

  :وصف المقياس
اس ستة أساليب من أساليب التعمم تم تحديدىا في نموذج ييدف المقياس إلى قي

والنسخة المستخدمة في الدراسة الحالية ىي النسخة المختصرة  ،التعمم )جراشا وريتشمان(
 ,Bergعبارة ) (92)مكونا من  8974من المقياس، فقد كان المقياس أول ما ظير عام 
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2001:P19; Sanchez, 1996:P59.)  ( 62من ) تو المختصرةبصور  يتكون المقياسو
( مفردات لكل أسموب من أساليب التعمم الستة 82مفردة موزعة عمى ستة أساليب بواقع )

جابة عمى مفردات المقياس من خالل مقياس خماسي التقدير، تم اإلتالمحددة بالنموذج، و 
 وىذه األساليب ىي:

  Competitiveأسموب التعمم التنافسي  -
 . Collaborativeأسموب التعمم التعاوني  -
  Avoidantأسموب التعمم المتجنب أو المتفادي  -
 .Participant يشاركتأسموب التعمم ال -
  Dependentأسموب التعمم المعتمد  -
 .Independentأسموب التعمم المستقل  -

 والمقياس يقيس كل أسموب في مقياس فرعي، وليس لممقياس درجة كمية.
 في الدراسة الحالية:صدق وثبات المقياس 

من صالحية استخدام مقياس أساليب  متأكدأجرى الباحثان دراسة استطالعية ل
التعمم عمى عينة الدراسة الحالية، وتم تطبيق المقياس عمى عينة مماثمة لعينة الدراسة، 

  بواقع فصل دراسي من الصف الحادي عشر العممي وآخر من األدبي.
الصدق التمييزي من خالل استخدام بمن صدق مقياس أساليب التعمم وتم التأكد 

مالحظة الفروق بين متوسط درجات الطمبة مرتفعي االستجابة ومنخفضي االستجابة في 
 Independent-Sample tلممجموعات المستقمة  "t"أساليب التعمم باستخدام اختبار 

test( يبين نتائج التحميل.8، والجدول ) 
 
 
 
 
 
 (8جدول)

 مة لمتحقق من داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة" لممجموعات المستقtنتائج اختبار "

مرتفعي االستجابة  أساليب التعمم
 (02)ن=

الستجابة امنخفضي 
 الداللة Tقيمة  (80)ن=

 المشاىدة
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المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أسموب التعمم 
 التنافسي

39872 5888 35840 6833 08299 28244 

أسموب التعمم 
 التعاوني

40885 82888 32858 6842 38357 28220 

أسموب التعمم 
 المتجنب

30825 9854 03883 3874 08839 28228 

أسموب التعمم 
 التشاركي

37865 5897 30887 3878 08858 28228 

أسموب التعمم 
 المعتمد

38862 5880 38828 6837 38666 28228 

أسموب التعمم 
 المستقل

42802 5843 30887 9857 38244 28225 

( بأنو توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط 8يتضح من نتائج التحميل لمجدول )  
درجة استجابة أفراد عينة الدراسة في جميع أساليب التعمم، وجاءت ىذه الفروق لصالح 

مما  2828" دالة إحصائيًا عند مستوى tالطمبة مرتفعي االستجابة، إذ جاءت جميع قيم "
يشير إلى أن المقياس قادر عمى التمييز بين المستويات المختمفة الستجابات الطمبة نحو 

 أساليب التعمم.
طريقة التجزئة النصفية وفق استخدام بوتم التأكد من ثبات مقياس أساليب التعمم 

 ( يبين نتائج التحميل.0والجدول)لكل أسموب من أساليب التعمم، معامل سبيرمان براون 
 
 
 (0جدول )

 أساليب التعمم  لكل أسموب منقيم معامالت االرتباط 
 معامالت الثبات  أساليب التعمم
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 2868 أسموب التعمم التنافسي
 2873 أسموب التعمم التعاوني
 2865 أسموب التعمم المتجنب
 2882 أسموب التعمم التشاركي
 2870 أسموب التعمم المعتمد
 2877 أسموب التعمم المستقل

( بأن قيم معامل سبيرمان براون تمتد ما 0يتضح من نتائج التحميل لمجدول )
بمغت  لممقياس ككلكما أشارت النتائج بأن قيمة معامل الثبات  (.2882-2865بين )
لذا وبناء عمى قيم معامالت الثبات فإن المقياس يمتاز بدرجة ثبات تناسب  ،2888

 أغراض الدراسة الحالية.
 حصائية لمبيانات: المعالجة اإل

 لمتحقق من فروض الدراسة، تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية. -
 .Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون  -
 .Independent-Sample t test" لممجموعات المستقمة t"اختبار  -

 
 
 
 
 

 لتعميق عمييا:الدراسة وا نتائج
تتباين درجة شيوع أساليب التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية في نتائج الفرض األول: 

 .دولة الكويت
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م حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تفرض ىذا اللمتحقق من 
 لدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة نحو جميع أساليب التعمم، وتم ترتيب درجة االستجابة

 ( يبين نتائج التحميل.3وفقا لممتوسط الحسابي، والجدول )
 (3جدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استجابة افراد عينة الدراسة نحو 
 أساليب التعمم

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أساليب التعمم

 3 8855 30875 أسموب التعمم التنافسي
 4 82823 30887 تعمم التعاونيأسموب ال

 6 7809 09860 أسموب التعمم المتجنب
 5 8888 38858 أسموب التعمم التشاركي
 0 7879 33845 أسموب التعمم المعتمد
 8 8875 33846 أسموب التعمم المستقل

أكثر أساليب التعمم ىو ( بأن أسموب التعمم المستقل 3يتضح من نتائج الجدول )
( 33846اد عينة الدراسة، إذ جاء بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ )شيوعًا لدى أفر 

(، وفي المرتبة الثانية جاء أسموب التعمم المعتمد بمتوسط 8875وانحراف معياري مقداره )
(، وفي المرتبة الثالثة جاء أسموب 7879( وانحراف معياري مقداره )33845حسابي بمغ )

(، بينما 8855( وانحراف معياري مقداره )30875غ )التعمم التنافسي بمتوسط حسابي بم
( وانحراف 30887جاء أسموب التعمم التعاوني بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بمغ )

(، وفي الرتبة الخامسة وقبل األخيرة جاء أسموب التعمم التشاركي 82823معياري مقداره )
، في حين أشارت النتائج (8888( وانحراف معياري مقداره )38858بمتوسط حسابي بمغ )

قل شيوعا؛ إذ جاء بالمرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط األبأن أسموب التعمم المتجنب جاء 
 .(7809( وانحراف معياري مقداره )09860حسابي بمغ )

، كما تتفق مع نتائج بعض الدراسات األولفرض التتفق النتائج التي ظيرت مع 
شيوع أساليب التعمم بين عينات الدراسات السابقة. التي سبق إيرادىا، مع اختالف درجة 
حيث كان أسموبي التعمم:  (Bahar,2009:P38)وتتقارب ىذه النتائج مع دراسة باىر 

المعتمد والمستقل ىما األكثر شيوعا، بينما كان أسموب التعمم المتجنب ىو أقل أساليب 
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أسموبي التعمم المعتمد؛ التعمم شيوعا كما ىو الحال في الدراسة الحالية. وكما حاز 
والتعاوني مرتبة متقدمة في الدراسة الحالية كان كذلك في دراسة روزالينا خالد وزمالؤىا 

(Khalid et al, 2013:P68) :حيث دلت النتائج أن أكثر األساليب تفضيال ىي ،
المعتمد؛ ثم التعاوني عند كل من طالب العممي واألدبي عمى السواء، وبغض النظر عن 

في حين كان أسموب التعمم التعاوني ىو الشائع في دراسات  وى تحصيل الطالب.مست
باتاماثامالل و  ؛(Babadogan&Kilic,2012:P2467)بابادوغان وكيميك 

(Pattamathammalul,2017:P36) قبال )؛  و  &Khanخان وا 

Iqbal,2016:P296  .) 
بقة فيما يخص وظير تشابو كبير بين نتائج الدراسة الحالية وعدة دراسات سا

أقل أساليب التعمم شيوعا، إذ كان أسموب التعمم المتجنب أو المتفادي ىو األقل شيوعا في 
ودراسات  ؛(Bahar,2009:P38)الدراسة الحالية، وىو ذات الحال مع دراسة باىر 

قبال )؛  و (Babadogan&Kilic,2012:P2467)بابادوغان وكيميك   &Khanخان وا 

Iqbal,2016:296 تشانجثونج وزمالؤه سة ودرا (؛((Changthong, Manmart, 

Vongprasert, 2014:P50  ّمو حيث كان األسموب المتفادي أقل األساليب شيوعا، وفض
باتاماثامالل في حين غاب ىذا األسموب عن تفضيل عينة دراسة %( من العينة فقط. 4)
(Pattamathammalul,2017:P36).  

( التي كان فييا 92، ص0228ور )رغم تشابو النتيجة مع دراسة الضمو 
وجود أسموب التعمم المعتمد في أسموب التعمم المعتمد من األساليب السائدة؛ إال أن 

نو من أساليب التعمم غير المرغوبة في ؛ إذ إالمرتبة الثانية في ىذه الدراسة يثير التساؤل
لمستخدمة في البيئة التربوية الفاعمة، ولعل ذلك لو ارتباط بطبيعة طرق التدريس ا

المدارس، والتي يكون ليا أثر في تعزيز أسموب تعمم معين دون آخر كما أظيرت ذلك 
التي أظيرت نتائجيا أن كافة  (Bahar, 2009:P38)بعض الدراسات، كدراسة باىر 

مجموعات التالميذ ماعدا ذوي أسموب التعمم المتجنب قد حفزت بطريقة التدريس 
ختمفة، وحصل التالميذ في مجموعات أساليب التعمم: بالمشروعات الصغيرة بدرجات م

المستقمين والمتنافسين والمشاركين عمى درجات أكبر في المشاريع الصغيرة من الطالب 
 المتجنبين والمعتمدين والمتعاونين. 

إن النتائج التي ظيرت تحتم االىتمام بمختمف أساليب تعمم الطالب عند بناء 
ذلك في بناء المناىج الدراسية؛ لتمكين الطالب من المشاركة أنشطة الحجرة الصفية، وقبل 

في خبرات تعممية تعزز أساليب تعمميم، وتزيد مداىا وتنوعيا، األمر الذي سيكون لو أثره 
 عمى تحصيل الطالب ودافعيتيم. 

توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين أساليب التعمم والتحصيل  ال نتائج الفرض الثاني:
 لدى طالب المرحمة الثانوية في دولة الكويت. الدراسي
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 Pearson، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون الثاني لمتحقق من فرض الدراسة

Correlation Coefficient    لمكشف عن العالقة االرتباطية بين أساليب التعمم من
، والجدول جية، وارتباطيا بالتحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمة الثانوية من جية أخرى

 ( يبين نتائج التحميل4)
 (4جدول)

 نتائج قيم معامالت االرتباط بين أساليب التعمم وارتباطيا بالتحصيل الدراسي

 أساليب التعّمم
 التحصيل الدراسي

قيمة معامل 
 الداللة درجات الحرية االرتباط

 المشاىدة
 28224 836 **2868 أسموب التعمم التنافسي
 28229 836 **2856 نيأسموب التعمم التعاو 

 2828 836 2803- أسموب التعمم المتجنب
 28228 836 **2867 أسموب التعمم التشاركي
 28849 836 2889 أسموب التعمم المعتمد
 28228 836 **2876 أسموب التعمم المستقل

( بأنو توجد عالقة موجبة بين درجة التحصيل 4يتضح من نتائج الجدول )
ين كل من )أسموب التعمم التنافسي، أسموب التعمم التعاوني، أسموب الدراسي من جية، وب

التعمم التشاركي، وأسموب التعمم المستقل( من جية أخرى، إذ جاءت قيم معامالت االرتباط 
. بينما أشارت النتائج بأنو ال توجد عالقة ارتباط بين  2.28دالة إحصائيًا عند مستوى 

( 2.89يل الدراسي، إذ بمغت قيمة معامل االرتباط )أسموب التعمم المعتمد وبين التحص
. كذلك يتضح بأن قيمة معامل االرتباط بين 2825وىي غير دالة إحصائيًا عند مستوى 

( وىي غير دالة إحصائيًا عند 2.03-أسموب التعمم المتجنب والتحصيل الدراسي بمغت )
 2.25مستوى 

ة إحصائيًا بين معظم أساليب أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط موجبة دال
، ويمكن فيم ىذه العالقة ةالتعمم المتبعة والتحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمة الثانوي

الموجبة مع أساليب التعمم )التنافسي؛ التعاوني؛ التشاركي؛ المستقل( من طبيعة ىذه 
زمالئيم في األساليب، فذوي أسموب التعمم التنافسي يتعممون المادة لكي يؤدوا أفضل من 
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ويعتقدون أنو يجب عمييم أن يتنافسوا مع الطالب اآلخرين في المقرر  ،الفصل الدراسي
 الدراسي لمحصول عمى المكافآت المقدمة. 

أسموب التعمم التعاوني فيشعرون بأنيم يستطيعون التعمم عن الطالب ذوي أما 
ألقران ويفضمون العمل طريق مشاركة اآلخرين في األفكار، وىم يتعاونون مع المعممين وا

بالذىاب إلى الفصل الدراسي مع اآلخرين. في حين يستمتع ذوي أسموب التعمم التشاركي 
ويحممون أنشطة المقرر الدراسي كمما أمكن وبقدر ما يستطيعون، ولدييم دافعية لعمل ما 

 أما ذوي أسموب التعمم المستقل فيميمون إلى التفكير بأنفسيم، ويثقون في، ىو مطموب
 قدراتيم عمى التعمم. 

طالب غير ميتمين وعمى خالف ذلك، يتصف ذوي أسموب التعمم المتجنب بأنيم 
أما الطالب ذوي أسموب التعمم  بمحتوى التعمم، وال يشاركون المعممين والطالب في الفصل.

فيظيرون قمياًل من حب االستطالع الذىني، ويتعممون فقط ما ىو مطموب،  المعتمد
 معممييم وأقرانيم عمى أنيم مصادر لممساعدة.وينظرون إلى 

ولعل من تطبيقات ذلك أن تكرار استخدام أساليب التعمم بالشكل الصحيح من قبل 
المعمم داخل الغرفة الصفية من شأنو أن يساىم بشكل إيجابي بزيادة تحصيل الطمبة، فمن 

ولد لدييم دافعية خالل تمك االستراتيجيات نجد بأن الطمبة يتفاعمون بشكل ايجابي وتت
 لمتعمم تساىم في زيادة التركيز وبالتالي تحسن التحصيل الدراسي.

                      وتتشابو نتائج الدراسة الحالية مع دراسة بيمجين ودورموس
(Bilgin & Durmus, 2003:P397)  التي أظيرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين
التعمم: المستقل؛ والتعاوني، والتي أظيرت عالقة مجموع درجات الطالب الكمي وأساليب 

ارتباط سالبة بين مجموع الدرجات الكمي وأسموب التعمم المعتمد، إال أنيا كانت دالة في 
مدرسة، ولم تكن دالة في األخرى، والتي أظيرت أيضا عالقات ارتباطية بين بعض المواد 

 ,Sidac, Noor, Jusoff)وبعض أساليب التعمم. ومع دراسة سيداك ونور وجوسوف 

2009:P58)  التي وجدت عالقة موجبة دالة إحصائيا بين أسموب التعمم التعاوني
 والتحصيل األكاديمي. 

 ,Kulac, Sezik, Asci, Gurpinar)كما تتفق مع دراسة كوالك وزمالؤه 

2014:P2)  التي  أظيرت ارتباطا موجبا داال إحصائيا بين درجات الطالب في االختبار
( 92، ص0228) وتتفق جزئيا مع دراسة الضمور يائي وبين أسموب التعمم التنافسي.الن

التي وجدت عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بين أسموب التعمم التنافسي والتحصيل 
األكاديمي، وعالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بين أسموبي التعمم المتجنب والمعتمد 

 والتحصيل األكاديمي. 
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ي حين تختمف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة روزالينا خالد وزمالؤىا ف 
(Khalid et al, 2013:P68 )لم تكن ىناك عالقة دالة بين أساليب التعمم ككل وبين  إذ

التحصيل الدراسي، باستثناء أسموب التعمم المتجنب، ولعل ىذا راجع إلى طبيعة عينة تمك 
إسحاق وأوانج و في دراسة وىو ذات التوجالدراسة كما تقدم. 

(Ishak&Awang,2017:P3375)  إذ لم تظير ارتباطات دالة إحصائيا بين أساليب
التعمم وتحصيل الطالب في مواضيع مادة التاريخ. ولعل ىذا التشابو بين نتائج ىاتين 
الدراستين ناتج من طبيعة المنيج المدرسي المطبق، خصوصًا وأن كمتا الدراستين أجريتا 

 بمد نفسو.في ال
توجد فروق دالة إحصائيًا في أساليب التعمم بين طمبة المرحمة ال نتائج الفرض الثالث: 

 الثانوية مرتفعي ومنخفضي التحصيل؟
 حسابتقسيم الطالب إلى مجموعتين بناء عمى لمتحقق من فرض الدراسة، تم 
فترة الدراسية لدرجات تحصيل الطالب في نياية ال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

األولى، بحيث تكونت مجموعة المرتفعين تحصيميا ممن حصموا عمى أكبر من مجموع 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وتكونت مجموعة المنخفضين تحصيميا ممن 
حصموا عمى أقل من ناتج طرح االنحراف المعياري من المتوسط الحسابي، مع استبعاد 

 من التحميل اإلحصائي. الطالب الذين في المنتصف
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استجابة طمبة  تم حساب

المرحمة الثانوية مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل نحو جميع أساليب التعمم، ولمتثبت 
" tمن داللة الفروق بين متوسط درجة استجابة طمبة المجموعتين، تم استخدام اختبار "

( يبين نتائج 5والجدول ) Independent-Sample T testت المستقمة لممجموعا
 التحميل.

 
 
 
 (5جدول)

" لمتحقق من داللة الفروق في أساليب التعمم بين متوسط درجة استجابة tنتائج اختبار "
 طمبة المرحمة الثانوية مرتفعي ومنخفضي التحصيل 

منخفضي التحصيل  أساليب التعمم
 (57)ن=

 مرتفعي التحصيل
مستوى  tقيمة  (68)ن=

 الداللة
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المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المشاىدة

 28228 48854 7850 35870 8837 09829 أسموب التعمم التنافسي
 28228 48425 82833 35837 8880 08803 أسموب التعمم التعاوني
 28245 08203 7862 32875 6878 08803 أسموب التعمم المتجنب
 28228 38567 7888 33884 9880 08864 أسموب التعمم التشاركي
 28228 38682 7833 35853 7863 32889 أسموب التعمم المعتمد
 28228 38446 8834 35878 8858 32872 أسموب التعمم المستقل

بين متوسط  ( بأنو توجد فروق دالة إحصائياً 5يتضح من نتائج التحميل لمجدول )
درجة استجابة طمبة المرحمة الثانوية منخفضي التحصيل، ومتوسط درجة استجابة طمبة 
المرحمة الثانوية مرتفعي التحصيل في جميع أساليب التعمم، وجاءت ىذه الفروق لصالح 

" ليذه األساليب دالة tطمبة المرحمة الثانوية مرتفعي التحصيل، إذ جاءت جميع قيم "
 .2825مستوى إحصائيًا عند 

أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجة االستجابة نحو 
جميع أساليب التعمم بين الطمبة منخفضي التحصيل ومرتفعي التحصيل، وأظيرت النتائج 

 بأن ىذه الفروق جاءت لصالح الطمبة مرتفعي التحصيل الدراسي. 
تحصيل األكاديمي لمطالب والفروق وتوضح ىذه النتيجة أىمية دراسة مستوى ال

بين ذوي التحصيل األكاديمي المرتفع ومنخفضي التحصيل، بداًل من مجرد االكتفاء بدراسة 
العالقة بين تحصيل الطالب األكاديمي وأساليب تعمميم بشكل عام دون تفصيل. إال أن 

النتيجة  التروي في قبول ىذهظيور الفروق في جميع أساليب التعمم يجعل من األفضل 
أمال في تطبيق الدراسة عمى عينة أكبر توفر قدرا أكبر من االطمئنان إلى نوعية النتائج 

، خصوصا وأن نتائجالنوعية العينة وموضوعية إجاباتيم ليا أثر كبير في ، فالتي ظيرت
؛ نتائج ىذه الفرضية دعم ال تسعف فينتائج الدراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحثان 

 لعدم ورود ىذا السؤال فييا. نظراً 
التي  (Berg, 2001:P113)وتتفق ىذه النتيجة جزئيا مع دراسة دراسة بيرج 

دلت عمى أن ذوي الدرجات المرتفعة في أسموب التعمم التشاركي حصموا عمى درجات أعمى 
  في أحد مقررات تعمم المغة اإلنجميزية.

بين متوسط درجة استجابة طمبة  توجد فروق دالة إحصائياً ال نتائج الفرض الرابع: 
 األكاديمي )عممي، أدبي(. تخصصالمرحمة الثانوية في أساليب التعمم تعزى لم
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، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية رابعفرض الاللمتحقق من 
لدرجة استجابة طمبة المرحمة الثانوية في التخصصين العممي واألدبي نحو جميع أساليب 

مم، ولمتثبت من داللة الفروق بين متوسط درجة استجابة طمبة المجموعتين، تم التع
والجدول  Independent-Sample T test" لممجموعات المستقمة tاستخدام اختبار "

 ( يبين نتائج التحميل.6)
 (6جدول)

" لمتحقق من داللة الفروق بين متوسط درجة استجابة طمبة المرحمة tنتائج اختبار "
  (العممي واألدبي) تخصص األكاديميوية في أساليب التعمم لمالثان

 أساليب التعمم
 (820عممي )ن= (34أدبي )ن=

 Tقيمة 
مستوى 
 الداللة
 المشاىدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أسموب التعمم 
 التنافسي

09897 9884 33868 8888 08008 28208 

سموب التعمم أ
 التعاوني

08859 9853 35884 89809 88922 28262 

أسموب التعمم 
 المتجنب

07888 7848 32823 7804 88974 28252 

أسموب التعمم 
 التشاركي

08868 8899 30845 8859 08890 28232 

أسموب التعمم 
 المعتمد

32860 7885 34839 7858 08490 28284 

أسموب التعمم 
 المستقل

32874 8862 34873 8865 08806 28235 

( بأنو توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط 6يتضح من نتائج التحميل لمجدول )
العممي، ومتوسط درجة استجابة طمبة  تخصصدرجة استجابة طمبة المرحمة الثانوية لم

المرحمة الثانوية لمتخصص األدبي في كل من: أسموب التعمم التنافسي، أسموب التعمم 
كي، أسموب التعمم المعتمد، وأسموب التعمم المستقل، وجاءت ىذه الفروق لصالح التشار 

" ليذه األساليب دالة tطمبة المرحمة الثانوية لمتخصص العممي، إذ جاءت جميع قيم "
 .2825إحصائيًا عند مستوى 

بينما أشارت النتائج بأنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجة 
مرحمة الثانوية لمتخصص العممي، ومتوسط درجة استجابة طمبة المرحمة استجابة طمبة ال
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وىي غير  t "88922الثانوية لمتخصص األدبي في أسموب التعمم التعاوني، إذ بمغت قيمة "
 .2825دالة إحصائيًا عند مستوى 

فيما يتعمق باستجابات طمبة المرحمة الثانوية لمتخصص العممي، وطمبة المرحمة 
األدبي أشارت النتائج إلى تفوق استجابات طمبة الفرع العممي نحو  التخصص الثانوية في

( التي دلت 0228جزئيا مع دراسة الضمور )معظم أساليب التعمم، وتتفق ىذه النتيجة 
عمى وجود اختالف دال إحصائيا بين طالب تخصصات العموم اإلنسانية والعموم والعموم 

أن لمتخصص األكاديمي دورا ، ويمكن تفسير ذلك في التطبيقية في أسموب التعمم التنافسي
عمى  يمعيشجيتم تتكوين أساليب تعمم األفراد، وأن الطالب في معظم القاعات الدراسية  في

 تبني أساليب تعمم معينة.
 ,Sidac, Noor)وتتقارب ىذه النتيجة مع دراسة سيداك ونور وجوسوف 

Jusoff, 2009:P58)  التخصصات العممية وتخصص التي وجدت فروقا بين طالب
يا ئالدراسات االجتماعية في أسموب التعمم المستقل. بينما تختمف مع روزالينا خالد وزمال 

(Khalid et al, 2013:P68 إذ لم تظير فروق في أساليب التعمم تعزى لمتخصص )
 )عممي/ أدبي( باستثناء أسموب التعمم المتجنب.

 توصيات الدراسة: 
 ا ظير من نتائج، فإن الدراسة تقترح التالي:بناء عمى م         
  تأسيسا عمى عدد عينة الدراسة الحالية الصغير نسبيا مقارنة بمجتمع الدراسة

بقية صفوف المرحمة إجراء ذات الدراسة عمى عينة أكبر، تأخذ توصي الدراسة ب
 في الحسبان. الثانوية

 يجابي مع التحصيل حث المعممين عمى تشجيع أساليب التعمم ذات االرتباط اإل
 الدراسي.

  أخذ تنوع أساليب تعمم الطالب في الحسبان أثناء تصميم التعمم وبناء أنشطة
 الحصص ومحتوى المنيج.

  االىتمام ببرامج تأىيل المعممين وتدريبيم عمى كيفية مراعاة أساليب التعمم
 المفضمة في الغرفة الصفية. 

 الدراسات المقترحة:
 فاض تحصيل الطالب ذوي أسموب التعمم المتجنب.دراسة األسباب وراء انخ 
  دراسة مقارنة بين الذكور واإلناث في أساليب التعمم، فقد أشارت بعض الدراسات

 تمك الفروق. وجود إلى
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 بروفيالت الطالب المميزة وفق نموذج جراشا  أعمق تكشف إجراء دراسة
 طالب.، ودراسة عالقة تمك البروفيالت بالتحصيل الدراسي لموريتشمان

 .دراسة العالقة بين أساليب التعمم وفق نموذج الدراسة الحالية وأساليب التدريس 
 .إجراء دراسات تنبؤية بمستوى التحصيل الدراسي باستخدام أساليب تعمم الطالب 
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