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 السطحي( لدى طالب الجامعةو )العميق/  االستراتيجيات الوجدانية في عمليات التعلم في ضوء أسلوبي التعلم
 شحته عبد املوىل عبد احلافظ حممد

 مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جامعة امللك سعود
 هـ8341/ 6/ 85 وقبل - هـ22/2/8341 قدم للنشر

 
لدى طالب اجلامعة، والتعرف على طبيعة العالقة بني االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم هدفت الدراسة إىل الكشف عن أهم  مستخلص:ال

ء يف ضو االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم (، وبيان الفروق يف والسطحيوأسلويب التعلم) العميق، االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم 
من أساليب تعلمهم، وتضمنت عينة الدراسة االسرتاتيجيات الوجدانية لدى الطالب (، وبيان مدى التنبؤ بوالسطحيأسلويب التعلم)العميق، 

ة أعمار العينة النهائيوبلغ متوسط صصات ومبستويات تعليمية متنوعة؛ طالباً من طالب كلية الرتبية جامعة امللك سعود من مجيع التخ 252النهائية
سنة، وقد طبق عليهم مقياس االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم من إعداد جاليجو  1.03، واحنراف معياري قدره سنة 22.21
 ؛ترمجة وتعريب الباحث والسطحي(يق/ )العم ؛ و مقياس أساليب التعلم(2032هاشم، السيد) ترمجة وتعريب أيب  Gallego&Yaniz (2014)ويانيز

 واالحندار املتعدد مت التوصل إىل: MANOVA املتوسطات الوزنية ومعامالت االرتباط وحتليل التباين متعدد املتغريات التابعةوباستخدام 
وأدىن اسرتاتيجية هي  ،جاء ترتيب أعلى اسرتاتيجية من االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم هي اسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلق -3

 اجلهد.اسرتاتيجية جتنب 

 ومجيع أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم؛ ماعدا اسرتاتيجية جتنب اجلهد.وجدت عالقة دالة إحصائية بني  أسلوب التعلم العميق  -2

 ( لصاحل أسلوب التعلم العميق.والسطحيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اجلامعة يف أساليب التعلم )العميق/  -1
االسرتاتيجيات ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق املرتفع واملنخفض على مجيع أبعاد توجد فروق  -4

 الوجدانية يف عمليات التعلم لصاحل الطالب ذوي  أسلوب التعلم العميق املرتفع؛ ماعدا اسرتاتيجييت جتنب اجلهد والصورة االجتماعية.

 باالسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم من خالل أسلوب التعلم العميق فقط.ميكن التنبؤ  -5

 
 . السطحي: االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم، أسلوب التعلم العميق، أسلوب التعلم الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

حنو االهتمام بكيفية تشري التوجهات احلديثة بالتحول 
والتنوع  ؛تعلم وليس ما يتعلمه أو يكتسبه املتعلمون فقطال

يف طرق وأساليب واسرتاتيجيات التعلم واليت هتدف إىل عدم 
جتاهل الفروق الفردية بني املتعلمني وحماولة إجياد حلول 

 معاجلة املعلوماتملشكالت التعلم اليت يواجهوهنا، من خالل 
يف العملية  وختزينها وفهمها وجعل الطالب نشطاً  املكتسبة
 ؛ وقد حظيت كل من أساليب واسرتاتيجيات التعلمالتعلمية
 املعلومات واكتسابا يف التعلم والتعليم ثرمهأل تمامالهبا

  وتوظيفها.
تؤكد االجتاهات احلديثة يف التعليم والتعلم باستمرار و 

طلبة على أن يتعلموا كيف يتعلمون، وعلى العلى مساعدة 
 أن يصبحوا مستقلني يف تعلمهم وأن يفكروا ألنفسهم

ني بصورة تقليدية؛ ر من كوهنم متلقويكونوا متفاعلني أكث
كي يصبح الطلبة مستقلني يف تعلمهم عليهم أن يتعلموا  ول
ف يطرحون األسئلة وكيف حيصلون على املعلومات من كي

جيب أن  تكون عملية التعلم فعالةولكي  مصادرها األصلية،
وأن يعمل  ه،مجيع الظروف املالئمة لتعلم يتوفر لدى املتعلم

 أثناء عملية التعلميف استمرار نشاطه  احملافظة على على
هدف التعلم من خالل زيادة مستوى ويوجهه حنو حتقيق 

 (.313 :2002)احليلة،  دافعيته للتعلم
 ,Simpson ألونك وتام وساباتاثومويشري مسبسون و 

Oleinik, Tam, &Sapattathum(1994)  إىل أن ضعف إجناز
طالب اجلامعة اجلدد للمهام األكادميية يرجع إىل أن هؤالء 

، خدام فعَّال السرتاتيجيات التعلمالطالب ليس لديهم است
هم االسرتاتيجيات اليت تساعد على من استخدام فبداًل 

اإلتقان والتحليل والرتكيب واالستدالل، فإهنم يستخدمون 
 اسرتاتيجيات احلفظ واالستظهار والتذكر اليت كانوا

 .يستخدموهنا يف املرحلة الثانوية

االســــــــرتاتيجيات  Vermunt ( (1996 فريمونــــــــت صــــــــنفوي
ـــتعلم إىل ثـــال؛ اســـرتاتيجيات؛ أو ـــا يتعلـــق  ـــة ال املرتبطـــة بعملي
باالســـــــرتاتيجيات املعرفيـــــــة، وثانيهـــــــا يتعلـــــــق باالســـــــرتاتيجيات 
ــــة،  ــــة، وثالثهــــا يتعلــــق باالســــرتاتيجيات مــــا وراء املعرفي الوجداني

الوجدانيــة يف القــدرة علــى التعامــل مــع وتظهــر االســرتاتيجيات 
أثناء عمليـة الـتعلم؛ واحلالـة الوجدانيـة املـؤثرة  املشاعر اليت تنشأ

يف عملية التعلم سواء أكانت إجيابية أم سلبية، ومن مظاهرهـا 
الضــــبط الــــذاي والتقيــــيم الــــذاي ملهــــام وأنشــــطة الــــتعلم وزيــــادة 

  .جناز مهام التعلمافظة على الدافعية والرةبة يف إاالنتباه واحمل
إىل  Kiener& Weaver( 2011)ويشري كل من كاينر وويفر 

االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم بكوهنا تشتمل على 
كثري من الطالب الن هناك إ إذالوجدان ومسات الشخصية، 

يشعرون بالراحة واالنسجام عند وصفهم حلدو؛ عملية 
ة إعادة مبنزل العاطفة واملشاعر اإلجيابية تعد  التعلم؛ وأن 

اس واالهتمام والدافع القوي تنشيط وجتديد لزيادة احلم
 لإلجناز ألداء املهمات املتعلقة بعملية التعلم.

؛ اســــــــرتاتيجيات الــــــــتعلم خمتلفــــــــان املصــــــــطلحني ومــــــــع أن
ن أســاليب الــتعلم  ــا أســاس فســيولوجي إذ إوأســاليب الــتعلم؛ 

اســـرتاتيجيات الـــتعلم  يف حـــنيوثابتـــة إىل حـــد مـــا لـــدى الفـــرد، 
لــــيت هتــــدف إىل التكيــــف هــــي جمموعــــة مــــن الطــــرق املتطــــورة وا

والتعامــل مــع مهــام التعلــيم املختلفــة، إال أن كــل منهمــا يــرتبط 
بدرجــــة عاليــــة بصــــورة إجيابيــــة بالدافعيــــة للــــتعلم ومــــن   األداء 

 &Riding)التعليمــي إذا مت توظيــف كــل منهمــا بطريقــة فعالــة 

Rayner, 1998,11-14). 
ي أن الطلبة ذو Coutinho  (2006 )   كاوتينهو  ضيفيو 

ىل املعرفة يستعملون إاملستويات املرتفعة من احلاجة 
ىل إساليب تعلم مشولية وعميقة تصل أو  اسرتاتيجيات
داء األ ىل أفضلإعلى من الفهم، ومن   الوصول أمستويات 

ساليب التعلم من املوضوعات أوأن ، للمهمات التعليمية
يقوم  ألنهفراد عامة و الطلبة خاصة؛ املهمة يف حياة األ
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بعملية الربط بني اجلوانب املعرفية والوجدانية واجلوانب 
 التحصيلية عند الطالب. 

العمليات تعد  مبنزلة وعلى ذلك؛ فإن اسرتاتيجيات التعلم 
وختزين  معاجلةمن قبل املتعلم للمساعدة يف  املستخدمة

 من خالل املعلومات؛ واسرتجاع املعلومات، واستخدام
تعلم ال جلعل يتخذوهناعلمني إجراءات حمددة من قبل املت

أكثر و  ،ةجهة الذاتياو للمأسهل وأسرع وأكثر متعة، وأكثر 
جمموعة معينة  طريقة الفرد يف تنظيم واستخدام ، فهيفعالية

مهام أخرى أكثر  من املهارات من أجل معرفة حمتوى أو إجناز
 عملية التعلم.فعالية وكفاءة يف 

أن  Riding & Ryaner (1998)  ورينر  ويرى كل من ريدنج
هتمام مبوضوع املهمة،  أسلوب التعلم العميق يركز على اال

سلوب بالدافعية األالذين يتبنون هذا  البكما يتميز الط
الداخلية، كما أهنم ينظرون إىل تلك املهمة على أهنا شيقة، 

سرتاتيجية اليت االوأن عليهم أن يسامهوا فيها، وأن 
 معاجلة املعلومات ب تتمثل يفالالط هؤالءيستخدمها 

راء آلساسية وااألفكار ألمبستويات عالية من العمومية مثل ا
واملبادئ والقواعد، مبا يؤدي إىل زيادة الفهم احلقيقي للمادة 

 .املرةوب فيها بتعاد عن التفاصيل ةريالالدراسية وا
 ؛أنه على العكس من ذلك Biggs ( 1993 ) ويرى بيجز

فإن أسلوب التعلم السطحي يعتمد على الدافعية اخلارجية 
الذين  البسلوب مييز الطألواخلوف من الفشل، وأن هذا ا

ينظرون إىل التعلم على أنه طريق يوصل إىل ةاية هنائية مثل 
و احلصول على أرضاء الوالدين إو أاحلصول على وظيفة 

يت ت الالالقبول اجلماعي أو حىت جمرد البعد عن املشك
اتيجية اليت تتناسب سرت اليواجهها، وهم بذلك يستخدمون ا

 .رين، وليس إرضاء الذاتاآلخرضاء إمع ذلك هبدف 
  Smith & Tsang(1998)وأشار كل من مسيث وتسانج 

إىل أن هناك ثالثة عوامل ألساليب التعلم أفرزها التحليل 
العاملي  من خالل التطبيق على عينتني بلغ جمموعهما 

ومت  طالب هونج وكونج واململكة املتحدة؛ ( من404)

، وهذه األساليب املعدل التعلمأساليب  ةاناستب استخدام
 االثالثة هي العميق والسطحي واالسرتاتيجي، وأن هناك فروقً 
ذات داللة إحصائية يف درجات الطالب بني أساليب التعلم 
العميق والسطحي واالسرتاتيجي كما وجدت فروق بني 

  .عينتين البحث وذلك لصاحل طالب اململكة املتحدة
ركز على أوجه اليت ت البحو؛ والدراسات  وهناك بعض

من  هبا يتصل املتعلمني ومااالختالف والفروق الفردية بني 
، وأساليب التعلم، واسرتاتيجيات ومسات شخصيةدافعية، 

بصورة  التعلمعملية التعلم، وأثر كل هذه العوامل يف حتقيق 
لذلك حتول االهتمام من جمرد الرتكيز على ما يتعلمه و فعالة، 

تعلم ( إىل االهتمام الأو يكتسبه املتعلمون فقط )خمرجات 
 .التعلم تقان وتوظيف مادةاليت تشجع على اإل تعلمالبكيفية 

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة:

االستتتتتتتراتيجيات الوجدانيتتتتتتة فتتتتتتي عمليتتتتتتات التتتتتتتعلم  أواًل:
Affective Strategies: 

ثالثـــة Paez& Carbonero (1993) وكـــاربونريوبـــايز  يعـــد  
، دافعيــــة: العمليــــات الللوجــــدان ا مــــة يف تعريفهعناصــــر رئيســــ

 .ط املعريفيطتخوال العاطفيةعمليات الو 
أن العناصـر العاطفيـة   ( Zimmerman(2011)ويرى زميرمان 

املتضــمنة يف عمليــات الــتعلم تعمــل علــى الــتحكم يف الوجــدان 
خـــــالل عمليـــــة الـــــتعلم مـــــن مراحـــــل التخطـــــيط وحـــــىت التقـــــو  

 واجلهــد املتواصــلاحملافظــة علــى الدافعيــة الضــرورية النهــائي مــع 
أو إكمـــــال عمليـــــات الـــــتعلم مـــــع التغلـــــب علـــــى العوامـــــل  يف

 دارة املهمة بصورة فعالة.إ الظروف الدخيلة هبدف
 مــــن خــــالل أمهيــــة العمليــــات الوجدانيــــة يف الــــتعلم وتبــــدو
على حتديد اخلطـوات الـيت ميكـن اختاذهـا لتحسـني هـذه  قدرهتا

هــــي الــــتحكم يف الوجــــدان اســــرتاتيجيات ، كمــــا أن العمليــــات
مثـل هـذا العمـل، جيـا جيعـل مـن املمكـن لتنظـيم مـن نوع واحـد 

ــــة ــــاجح  احلــــاالت الوجداني ــــتعلم الن  و الفعــــال؛ ألنأ لصــــاحل ال
اسرتاتيجيات التعلم الوجدانية تسهل الـتعلم مـن خـالل الـدافع 
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يكــون  ــا  الــيت املعرفيــة ســرتاتيجياتاالوالعاطفــة، علــى عكــس 
ـــــتعلمتـــــأثري مباشـــــر علـــــى   ,Gargallo,Suarez). عمليـــــة ال

&Garcia,2012) 

ـــــرى  جـــــاليجو ويـــــانيز  أن  Gallego&Yaniz (2014 )وي
لتحقيــق  االســرتاتيجيات الوجدانيــة ميكــن توظيفهــا لــيس فقــط 

مواقـف وخـتات حنو جتنـب ولكن توجه كذلك أهداف التعلم 
االســــرتاتيجيات أو ةــــري املرضــــية، وهنــــاك  ســــارةالةــــري  الــــتعلم 

 اإلجيابيـــــــــــة العاطفيـــــــــــة، موجهـــــــــــة حنـــــــــــو حتســـــــــــني الـــــــــــتعلم، و
موجهــــة حنــــو  تكــــون والــــيت ســــلبيةالوجدانيــــة ال ســــرتاتيجياتاال

، وتركـــز االســـرتاتيجيات ســـارةالجتنـــب احلـــاالت العاطفيـــة ةـــري 
مـني أحـدمها يتعلـق ية يف عملية التعلم على جـانبني مهالوجدان

 بالنواحي التحفيزية واآلخر يتعلق بالوجدان.

 وتتضمن االسرتاتيجيات الوجدانية العناصر اآلتية:
نفســــه  الفــــرد التحفيــــز الــــداخلي: اســــرتاتيجيات لتحفيــــز -3 

 فيما يتعلق باملهمة نفسها.
ـــــيت تســـــعى إىل ال -2  ـــــة: االســـــرتاتيجيات ال صـــــورة االجتماعي

يـــرتبط هـــذا العامـــل و  ،للمـــتعلمتقـــد  أفضـــل صـــورة اجتماعيـــة 
وا ـــدف منـــه هـــو احلفـــا  علـــى  ؛بشـــكل وثيـــق  ـــدف التوجـــه

صــورة واحــدة، وبعبــارة أخــرى، ينظــر للغايــة وتقــدر قيمتهــا مــن 
 قبل اآلخرين. 

االســــرتاتيجيات الــــيت  : الــــتحكم الــــداخلي يف القلــــق -1
 . فردعلى قدرات ال رتكيزتسعى إىل جتنب القلق من خالل ال

اســـرتاتيجيات التفكـــري  :القلـــق  يف الـــتحكم اخلـــارجي -4
 تســاعدمعاجلــة صــعوبة املهمــة، باســتخدام اإلجــراءات الــيت  يف
 . تقليل الصعوبات يف

لــــيت تســــعى لتجنــــب جتنــــب اجلهــــد: االســــرتاتيجيات ا -5
تلبيــة أهــداف الــتعلم، مــن أجــل لتــزام واالاجلهــد. إدارة جهــود 

ــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــرةم مــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــعوبات وال  تشــــــــــــــــــــــتتاتعل
(Gallego&Yaniz,2014,698). 

ــــــــة إىل اســــــــرتاتيجيات  وتنقســــــــم االســــــــرتاتيجيات الوجداني
الدافعيـــــــة واســـــــرتاتيجيات االنتبـــــــاه؛ فهـــــــي هتـــــــدف إىل حتفيـــــــز 
الطـــالب علـــى االســـتذكار ورفـــع دافعيـــتهم للـــتعلم والتحصـــيل؛ 

يف الـــــتعلم واحملافظـــــة علـــــى  باإلضـــــافة إىل زيـــــادة قـــــدرة الطـــــالب
 أثناء التعلم. يف االنتباه 

(إىل وجــــود تــــأثري دال  2032وقــــد توصــــل أبــــو هاشــــم )
الوجدانيـة يف إحصائياً للمعدل الرتاكمي على  االسرتاتيجيات 

توصـل إىل وجـود داللـة إحصـائية للفـروق  عمليات التعلم ؛ إذ
بــــني مســــتوى جيــــد وجيــــد جــــداً وجيتــــاز )للمعــــدل الرتاكمــــي(  
وذلـــــك يف مجيـــــع االســـــرتاتيجيات الوجدانيـــــة والدرجـــــة الكليـــــة 

 رتاكمي جيتاز.لاللمقياس لصاحل املعدل 
اسرتاتيجيات التعلم  Oxford (1990)كسفورد  ويصنف أ

يف جمال تعلم اللغة إىل اسرتاتيجيات مباشرة معرفية وأخرى 
تتعلق بالذاكرة ؛ أما االسرتاتيجيات ةري املباشرة فتصنف إىل 
ثال؛ اسرتاتيجيات أحدها خاص باالسرتاتيجيات ما وراء 

تيجيات االجتماعية وثالثها املعرفية وثانيها يتعلق باالسرتا
ن لق باالسرتاتيجيات الوجدانية؛ إذ إوأمهها يتع

االسرتاتيجيات الوجدانية  تعمل على مساعدة الطالب أو 
طرة على العواطف ومواقف التعلم املتعلمني على السي

احملافظة على الدوافع، وتعمل باستمرار على خفض مستوى و 
علم لدى الطالب الذين القلق والتشجيع الذاي يف مواقف الت

 .ون هذه االسرتاتيجية بدرجة عاليةميتلك
تشجع على التعلم املستقل وملا كانت التوجهات احلديثة 

تعلم يف عملية ال ة وسطاء نزلساتذة مباأل وأن يكون بللطال
وهذا حيتاج إىل مهارات لذلك، وذلك من أجل االختالف 

يركز املعلم على معرفة حمتوى  إذالنماذج التقليدية  يز عنوالتم
؛ فإن االهتمام هبذه ونقل تلك املعرفة إىل الطالب

االسرتاتيجيات ومساعدة الطالب على توظيفها يساعد يف 
 حتقيق هذا ا دف من أجل حتسني املستوى األكادميي.

 Lopez  et al . (2015)  نوآخري وقد أشار كل من لوبيز
املكونات  ما تشتمل منو وجدانية سرتاتيجيات الالاإىل أن 

احلالة املادية والعاطفية، والسيطرة  تضمنالوجدانية واليت ت
ن ةريها من االسرتاتيجيات عإدارة أفضل  متثل على القلق

تحفيزية، الالتعليمية )اسرتاتيجيات البحث عن املعلومات 
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واسرتاتيجيات معاجلة  ،ةما وراء املعرفياالسرتاتيجيات و 
يف احلصول على خمرجات تعلم على درجة عالية  املعلومات(

ويشعر معها املتعلم بالرضى واالنسجام أكثر من 
  اسرتاتيجيات التعلم األخرى.
    Learning Stylesثانياً: أساليب التعلم 

تنوعـــــت تعريفـــــات البـــــاحثني ألســـــاليب الـــــتعلم؛ فيعرفهـــــا  
بأهنــا الطريقــة الــيت يســتخدمها الطالــب  Kolb(1984) كولــب 
، أثنـــــــــاء عمليـــــــــة الـــــــــتعلمومعاجلتهـــــــــا يف إدراك املعلومـــــــــات  يف

لتباعـــــــــدي، ا، أســــــــــاليب هـــــــــي: التقـــــــــاريب ويقســـــــــمها أربعـــــــــة
 (.kollb,1984:259-289، والتكيفي  )واالستيعايب

( أن أســــاليب الــــتعلم هــــي فئــــة 3332)وتــــرى أبــــو ناشــــي
وســـيطة مــــن املتغــــريات بــــني املــــدخالت والنــــواتج، وهــــي طــــرق 

أثنـــاء جتهيـــزهم يف تفضـــيل ثابتـــة نســـبياً  لـــدى بعـــض الطـــالب 
ملعاجلة املعلومات يف اجملالني املعريف والوجداين داخـل أو خـارج 

 .حجرة الدراسة
 Grigorenko & Sternberg جوعرفهـا جرجيورنكـو وسـرتنت 

أثنــاء تعلمــه؛ ويفضــلها يف بأهنــا أطــاط يعتادهــا الفــرد   (1997)
عنــد أداء عمليــات معينــة مثــل الــتعلم أو التعلــيم؛ وتكــون ثابتــة 

 طويلة. ملدةنسبياً  
ولقــــد تنوعــــت النمــــاذج والتصــــنيفات املتعــــددة ألســــاليب 

والــذي يركــز  Entwistle (1981)الــتعلم؛ منهــا طــوذج أنتوســتل 
وهــي: التوجــه  ،توجهــات ةعلــى أســاليب الــتعلم يف ضــوء ثالثــ

جــه ، والتوجــه حنــو إعــادة اإلنتاجيــة، والتو ملعــين الشخصــيحنــو ا
وهـــــي:  ،ســـــاليب للـــــتعلمحنـــــو التحصـــــيل وتـــــؤدي إىل ثالثـــــة أ

 األسلوب العميق والسطحي واالسرتاتيجي.
أن أساليب التعلم تـتم يف ضـوء   kollb (1984)ويرى كولب

أربــــــع مراحــــــل وهــــــي: اخلــــــتات احلســــــية، املالحظــــــة التأمليــــــة، 
املفــــاهيم اجملــــردة، التجريــــب الفعــــال؛ ويف ضــــوء هــــذه املراحــــل 

ســلوب التقــاريب، األربــع هنــاك أربعــة أســاليب للــتعلم وهــي: األ
 األسلوب التباعدي، األسلوب االستيعايب، األسلوب التكيفي.

   Felder & Silverman (1988)يلفرمانمـــا فلـــدار وســـأ
ات املعرفيـــة فيعرفـــا أســـاليب الـــتعلم بأهنـــا جمموعـــة مـــن الســـلوكي

، والــيت تعمــل معــاً كمؤشــرات ثابتــة نســبياً والوجدانيــة والنفســية
 مــــع بيئــــة الــــتعلم؛لكيفيــــة إدراك وتفاعــــل واســــتجابة الطالــــب 

يقــوم علــى أربعــة أســاليب ثنائيــة القطــب تتمثــل وقــدما طوذجــا ً 
ــــــــي  ــــــــأملي، األســــــــلوب احلســــــــي  –يف األســــــــلوب العمل  –الت

 –البصـري، األسـلوب التتـابعي –احلدسي، األسلوب اللفظـي 
 (. (Felder & Silverman, 1988: 674-681 الكلي

 Oxford & Anderson (1995)أمــا أكســفورد وأندرســون 
فقــــد أشــــارا إىل أن هنــــاك ســــت جمموعــــات تصــــنف أســــاليب 

ـــــــــتعلم يف ضـــــــــوئها وهـــــــــي املعـــــــــر  ـــــــــي ال يف واالنفعـــــــــاي واإلجرائ
واالجتمــاعي والفســيولوجي والســلوكي؛ وتتضــمن كــل جمموعــة 

يتضــمن اجملــال املعــريف أســلويب الــتعلم  إذعــدة أســاليب للــتعلم، 
ـــــق ويتضـــــمن اجملـــــال الفســـــيولوجي أســـــاليب  الســـــطحي والعمي
ـــــــــي ويتضـــــــــمن اجملـــــــــال  ـــــــــتعلم  الســـــــــمعي والبصـــــــــري واألدائ ال

 اجلماعي.االجتماعي أسلويب التعلم الفردي و 
يفسـر أسـاليب الـتعلم  فإنـه  Biggs (1987)أمـا طـوذج بيجـز

ثـة وجـود ثال Biggs بيجـز ، ويـرىعلى أهنا طرق تعلـم الطالب
" اســـــرتاتيجيةو ، "دافـــــعن أســـــاليب للـــــتعلم لكـــــل منهـــــا عنصـــــرا

، أســلوب الــتعلم اد بــني الــدافع واالســرتاتيجية إىلويــؤدي االحتــ
أســـاليب للـــتعلم فيهـــا، إن هنـــاك ثالثـــة وميكـــن القـــول بوضـــو  

  وهي:
األسلوب السطحي: و يـرى أصـحاب هـذا األسـلوب أن  -3

يـات أخـرى أمههـا احلصـول التعلم املدرسي هو طريقهم حنـو ةا
 األساســي هــو إجنــاز متطلبــات احملتــوى، وهــدفهم علــى وظيفــة
 احلفظ والتذكر. عن طريقالدراسي 

األســــــلوب العميــــــق: ويتســــــم أصــــــحاب هــــــذا األســــــلوب  -2
، والقــدرة علــى اخليــة والفهــم احلقيقــي ملــا تعلمــوهبالدافعيــة الد

ادة الدراســـــــية التفســـــــري والتحليـــــــل والتلخـــــــي  ويهتمـــــــون باملـــــــ
بــاخلتات ، ويقومــون بــربط األفكــار النظريــة وفهمهــا واســتيعاهبا

   احلياتية اليومية ، ولديهم اهتمامات جادة حنو الدراسة.
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ا األســــلوب األســــلوب التحصــــيلي: ويركــــز أصــــحاب هــــذ -1
، علــــــى الــــــدرجات ال علــــــى مهمــــــة الدراســــــةعلــــــى احلصــــــول أ

 تنظيم الوقت واجلهد.لويتميزون بامتالكهم ملهارات جيدة 
وقـد   Biggs (2001)بيجـز دراسـات علـى النمـوذج  وأجـرى

أشار إىل أن النموذج يركز على عـاملني أساسـيني مهـا أسـلوب 
 Biggs  290-267:الــتعلم العميــق وأســلوب الــتعلم الســطحي)

,2001.) 
وهذا األسلوب  هو الذي  سـوف يتبنـاه الباحـث يف  ثـه 

ســلويب الــتعلم الســطحي والعميــق يــتم الرتكيــز علــى أ إذاحلــاي 
 املرتبطني باجملال املعريف.

االستتتتراتيجيات الوجدانيتتتة فتتتي عمليتتتات التتتتعلم وعال ت تتتا 
 :بأساليب التعلم
لتعامـل مـع مـاً يف ااالسرتاتيجيات الوجدانية دوراً مهتؤدي 

احلاالت االنفعالية املرتبطة بعمليات الـتعلم وهـي توجـه بدرجـة 
ن أو حنــو الــتحكم يف الدافعيــة، عاليــة حنــو الــتحكم يف الوجــدا

ى أداء الفرد يف التعلم بصورة مباشـرة وةـري علثر وكلٌّ منهما يؤ 
 مباشرة.

هنـاك أن   Gallego  & Yaniz (2014)ويرى جـاليجو ويـانز 
يف عمليـــة  العوامـــل الوجدانيـــة املختلفـــة الـــيت تـــؤثر جمموعـــة مـــن

الصــورة االجتماعيــة والقلــق لتأثريهــا و  واملتعلقــة بالدافعيــةتعلم الــ
 العالقــة بــني أهــداف الــتعلم كمتغــري وجهــتوقــد  ،علــى األداء
أم خارجيــــة ســــواء أكانــــت داخليــــة الــــتعلم توجهــــات مــــرتبط ب
ت الـتعلم العواطف وخاصة القلق جتاه خمرجاحاالت التوجه، و 
  من أجل حتسني هذه املخرجات. ميوالتعل

؛ اســــــــرتاتيجيات الــــــــتعلم خمتلفــــــــان املصــــــــطلحني ومــــــــع أن
ن أســاليب الــتعلم  ــا أســاس فســيولوجي إ إذوأســاليب الــتعلم؛ 

اســـرتاتيجيات الـــتعلم  يف حـــنيوثابتـــة إىل حـــد مـــا لـــدى الفـــرد، 
هــــي جمموعــــة مــــن الطــــرق املتطــــورة والــــيت هتــــدف إىل التكيــــف 

منهمــا يــرتبط  والتعامــل مــع مهــام التعلــيم املختلفــة، إال أن كــاًل 
األداء بدرجــــة عاليــــة بصــــورة إجيابيــــة بالدافعيــــة للــــتعلم ومــــن   
  التعليمي إذا متت االستفادة بتفعيل وتوظيف كل منهما.

 ,Zeidnar,Matthewsيوز وروبرتس اهتمو  ويرى كل من زدنر

&  Roberts(2009)   الذكاء العاطفي له دور هيكلي يف أن
وأن الطالب  ،تشابك القدرات العاطفية مع الكفاءات املعرفية

يستجيب و  وإدارة العواطف تمكن من تنظيمي عاطفياً  الذكي 
تعلم  إىل عملية يؤديجيا ات يف التعلم بصورة أفضل رشادلإل
 تقان ومواصلة التعلم.من إمتكنه 

كما أن الرتكيز على كيفية التعلم قد ظهر جلياً يف  و؛ 
تقدير الفروق الفردية أمر ذو أمهية حامسة يف  ألن كثرية
التعلم  من  و  ،التعليم فرص وتوفريبرامج التعلم  تصميم
أساليب التعلم املفضلة بوعي املتعلمني كما أن  ،الفعال

اتباع اسرتاتيجيات  عن طريقالتعلم  لديهم وسعيهم لتحسني
ساليب التعلم أل تقدم أداءً  أفضل للطالب وفقا ً التعلم اليت 
 يف حتسني نوعية التعليم وزيادة مستوى ، يساعداخلاصة هبم

 مستوى متقدم من األداء التعليمي.حتقيق و  ية الطالبفعاود
استكشاف العالقات بني وعلى ذلك؛ فإن 

 ، وأساليب التعلمة يف عمليات التعلماالسرتاتيجيات الوجداني
املفضلة لدى طالب اجلامعة يكون ضرورياً  عند تعلم 
املقررات أو املواد الدراسية ذات املستوى املتدين من األداء، 

االستفادة من  واليت يعاين منها  بعض الطالب  من خالل
 نتائج هذه الدراسة.

 أساليبو  التعلم اسرتاتيجيات وعليه؛ فإن العالقة بني
منهما يؤثر يف تعلم  تعلم الطالب تتز من خالل أن كاًل 

الطالب والتأثري على كيفية تعلم الطالب، ومن   خمرجات 
 على كل اجملاالت تحقيق املزيد من النتائج املثمرةل التعلم 

لكال التعلم  امفيدً  هما نم كل    ، وكوناملرتبطة بعملية التعلم
  والتعليم،

 سرتاتيجياتالم استخدام الطالب فهومن  ّ؛ فإن 
كن املعلمني من مت تعلم سوفالوجدانية معينة يف عملية 

اعتماد أساليب التدريس املناسبة اليت تليب احتياجات أفضل 
وهذا سوف يساعد الطالب  ،التعلم لدى الطالب ساليبأل
 .جتاه عملية التعلم اإلجيايب رتطو العلى 
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ريكوبان دراسة كل من ساريكاوجلو وسا وهدفت
Saricoban .( 2008) &  Saricaoglu  التعرف على إىل

االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل الطالب واملعلمني يف 
وكذلك ، برتكيا مدرسة للغات األجنبية يف جامعة إرجييس

ملعرفة العالقة بني اسرتاتيجيات تعلم اللغة من املتعلمني 
لعالقة بني لتأثري  هل هناكوالنجا  األكادميي، و 

اسرتاتيجيات تعلم اللغة من الطالب واسرتاتيجيات تدريس 
، املعلمني على التحصيل الدراسي للطالبمن اللغة 

فروق ذات داللة إحصائية بني  وتوصلت الدراسة إىل وجود
مجيع أنواع االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل املتعلمني 

 جيات املعرفيةاالسرتاتيكانت العالقة بني   يف حني ،واملعلمني
وقد والنجا  األكادميي للطالب ذات داللة إحصائية، 

النجا  و سرتاتيجية الوجدانية الا وجدت عالقة سلبية بني
 عالقة بني االسرتاتيجيات ةأي وجدتومل  ؛األكادميي للطالب

وأوصت الدراسة ، متعلمنيللوالنجا  األكادميي  األخرى
 .االسرتاتيجيات بصورة فعالةاملعلمني باستخدام وتوظيف 

إىل التعرف على العالقة  (2030دراسة الغرير )هدفت و 
بني اسرتاتيجيات التعلم اليت يستعملها متعلمو اللغة العربية 

 ) 200( هنا، وبلغت عينة الدراسةوأساليب التعلم اليت يفضـلو 
متعلم يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام، وقامت 

 مقياساسرتاتيجيات تعلم اللغة الثانية و  مقياسالباحثة بتطبيق 
وكشفت نتائج الدراسة عن استعمال أفراد  ،تعلمالأساليب 
االسرتاتيجيات    ،سرتاتيجيات التعلم فوق املعرفيةالعينة ال
يليها اسرتاتيجيات التعلم مع اآلخـرين،    الذهنية،

  ،التذكر وأخريًا اسرتاتيجيات ؛اسـرتاتيجيات إدارة العواطف
كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

، وخاصة بني أساليب التعلم املفضلة واسرتاتيجيات التعلم
مع اسرتاتيجيات  قويةعالقة ب الذي يرتبطاألسلوب السمعي 

 لعواطف. إدارة ا

أسلوب  على ( بالتعرف2032احلبيشي ) واهتمت دراسة
 اإلنا؛ اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية تعلمالتعلم واسرتاتيجيات 

التخصصات يف جامعة طيبة باملدينة املنورة وكذلك يف بعض 
العالقة بني أساليب التعلم واسرتاتيجيات الكشف عن  

من عينة  البيانات مت مجعوقد  ،األداء األكادمييالتعلم و 
املستخدمة يف هذه  اةوكانت األد، ( مشاركاً 44قوامها )
 ومقياس أسلوب تفضيل تعلم اللغة، ةاناستب الدراسة
وجود عالقة   وأظهرت النتائج أيضاً  ،تعلم اللغة اسرتاتيجية
املتعلق أسلوب التعلم التعلم و  بني اسرتاتيجيات كبرية
ات داللة إحصائية عالقة ذ، وقد وجدت الذاكرة البصريةب

 .واالسرتاتيجيات الوجدانية البصري بني أسلوب التعلم
 &Farajolahiوهدفت دراسة فاراجوالهي ونيمفاري 

Nimvari (2014)  إىل معرفة العالقة بني أساليب واسرتاتيجيات
حاولت و  ،تعلم الطالب املتعلمني للغة اإلجنليزية كلغة أجنبية

ما  من األسئلة منها؛ على جمموعة هذه الدراسة اإلجابة
اللغة  متعلمو التعلم اليت يفضلهاأسلوب واسرتاتيجية 

هناك عالقة بني أساليب  وهل، باجلامعة اإلجنليزية
هناك فرق يف أسلوب التعلم ، وهل واسرتاتيجيات التعلم

 طالباً  340مت اختيار ات التعلم، وقد تفضيالت اسرتاتيجيو 
كان و  ،اناتل عشوائي إلكمال اثنني من االستببشك

 ،الطالبلدى يستخدم واحدة لتحديد أساليب التعلم 
ستخدم لتحديد اسرتاتيجيات التعلم ت تكان  ىخر واأل
أسلوب التعلم البصري يرتبط ، وأشارت النتائج إىل أن لديهم

يرتبط  السمعيوأسلوب التعلم الوجدانية،  باالسرتاتيجيات
 ة. وراء املعرفي ما باالسرتاتيجيات
دراسة هدفت  et al. (2015) Lopez وآخرون وأجرى لوبيز

وأساليب اسرتاتيجيات التعلم و  سرتاتيجيات الوجدانيةلبيان ا
: يركز علىسؤال البحث وكان  طالب اجلامعة التعلم لدى

 مديهيكون لهل الطالب مع االسرتاتيجيات الوجدانية 
وكذلك  ث العالقة  اسرتاتيجيات تعلمية أفضل من أقراهنم؟

بني االسرتاتيجيات الوجدانية وأساليب التعلم على عينة من 
طالب من ثال؛ جامعات بإسبانيا ومت تصنيف  400

الطالب يف ثال؛ جمموعات بناًء على املئينيات بالنسبة 
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لالسرتاتيجيات الوجدانية؛ جمموعة متدنية والثانية متوسطة 
وتوصلت الدراسة إىل  ،ثال؛للمئينيات الوالثالثة عالية وفقًا 

أن اجملموعة املتدنية يف اسرتاتيجيات التعلم الوجدانية متلك 
والعليا يف مجيع  ةوعتني املتوسطمعن اجمل امنخفضً  معداًل 

أعلى  اسرتاتيجيات التعلم وكذلك اجملموعة العليا متلك معداًل 
من اجملموعة املتوسطة بالنسبة جلميع اسرتاتيجيات التعلم 

الدراسة أن االسرتاتيجيات الوجدانية تكون حامسة وأوضحت 
 .وضرورة تعزيز استخدامهابالنسبة لعمليات التعلم 
 وستوجيري أوبريجريسري كل من وقد  ثت دراسة

Obergriesser, & Stoeger (2016) النفعاالتتأثري ا 
لطالب  وتفضيالت التعلم على استخدام اسرتاتيجية التعلم

العالقات بني تفضيالت تعلم  الثانوية العليا بأملانيا، وبيان
 وإىل أي مدى تؤثر هذه وانفعاالت التحصيلالطالب 
عينة  عن طريق ؛ وذلك على اسرتاتيجيات التعلم التفضيالت
الصف الرابع الذين كانوا على وشك بب لاط 200بلغت 
وتوصلت الدراسة ،؛ يف أملانياالعليا املدرسة الثانوية الدخول ب
 ذا ال يفضلون أسلوب التعلم الدراسةالطالب يف عينة  إىل أن

 ،ينظم خارجياً الذي التنظيم الذاي أكثر من أسلوب التعلم 
 ذيتفضيل الطالب للتعلم أن توصلت الدراسة كذلك إىل و 

انفعاالت التحصيل تكون منبئاً التنظيم الذاي مع 
  التعلم. باالسرتاتيجيات املستخدمة يف عملية

 فونت وساملريون وفريا وكارديل  وهدفت دراسة دي ال
De la Fuente, Salmeron, Vera& Cardelle (2016)   إىل بيان

العالقة بني  األسلوب الوجداين يف العمل أو األداء وأساليب 
التعلم واسرتاتيجيات املواجهة أو التعامل لدى طالب اجلامعة 

ة بناء دافعي يف العمل هو مبنزلسلوب الوجداين باعتبار أن األ
وجداين يصف دافعية اإلجناز الذي يتصف به الطالب يف 

ا دف من هذا البحث هو تفاعلهم مع املواقف الضاةطة و 
الوجداين يف العمل  سلوباألحتديد كيفية ارتباط خصائ  

واسرتاتيجيات املواجهة  ،العميق والسطحي بأسلويب التعلم
وتألفت عينة  ،ركزة(املشكلة املو )اليت تركز على املشاعر 

، وقد علم النفس من طالب ختص  طالباً  225الدراسة من 
 متلك ا  والعمل جبدأظهرت النتائج أن اخلصائ  التنافسية 

العميق ومع االسرتاتيجيات  أسلوب التعلمعالقة إجيابية مع 
  .املشكلة حل اليت تركز على

 &Gurses  ويف دراسة قام هبا كل من  جارسيس وبوفيت

Bouvet (2016)  ث إىل أي مدى ترتبط إىل هدفت 
التعلم بني التعلم والفهم القرائي بأساليب  اسرتاتيجيات
الذين يدرسون الفرنسية يف إحدى اجلامعات الطالب 
واحد  ون وعددهمأكمل املشارك ، وقدوجامعة تركية االسرتالية
 ب التعلمأسلو  مقياساسرتاتيجيات القراءة، و  ةاناستبن و وتسع
عن وجود وكشفت النتائج القرائي  اختبار الفهمو كولب ل
مة يف الفهم ستخدملالقة عكسية بني اسرتاتيجيات القراءة اع

 تجلميع املشاركني، وكانت معامالت االرتباط ليس القرائي
 التعلم سلوبأ وأشارت النتائج إىل أن ذات داللة إحصائية،

، وأشارت القراءة تعلم اسرتاتيجياتاستخدام يف  يؤثر التقاريب
سرتاتيجيات واالتعلم  ساليبث العالقة بني أالدراسة إىل  

 .تعلم القراءة لدى متعلمي اللغة الثانية
 :تعقيب

يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أهنا ركزت 
ها على دراسة اسرتاتيجيات التعلم بصورة عامة تيف ةالبي

نها ومل تستقل االسرتاتيجيات مشتملة على الوجدانية م
من خالل دراسة  أبعادها املختلفة بأساليب التعلمالوجدانية ب

عن استخدام أساليب التعلم يف ةالبيتها  حمددة، هذا فضالً 
التعلم لبيجز الذي يركز على لكولب ومل تركز على أسلويب 

سلوب التعلم العميق والسطحي رةم أمهيته بالنسبة أ
كون أسلوب التعلم العميق لالسرتاتيجيات الوجدانية من  

يرتبط ببعض االسرتاتيجيات الوجدانية اليت حتتاج لضبط 
 كما االنفعال يف التعلم وزيادة االنتباه والتحكم يف الدافعية،

أن معظم الدراسات استخدمت اسرتاتيجيات التعلم املتعلقة 
 ت التعلماسرتاتيجياوقليل منها استخدم مبجال اللغة، 

 .ةاألكادميي
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 :مشكلة الدراسة

ال  من الطالب اتتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف أن كثريً 
واإلحباط  ،تعلماليف وهنا أن الصعوبة اليت يواجه اون ةالبً يدرك

الذي يعانون منه ليس سببه املادة التعليمية نفسها، بل قد 
يكون سببه التنافر وعدم االنسجام بني اسرتاتيجيات 

عملية التعلم والعوامل املتعلقة أو جتاهل  وأساليب تعلمهم
، وأهنم مثل اسرتاتيجيات التعلم وأساليب التعلم ا؛هب

تناسب التطورات  تقليدية يف التعلم قد ال ايستخدمون طرقً 
وقد عزز الشعور  املعاصرة والتطلعات الرتبوية املتقدمة،

يف  تقليديةال االعتماد على الطرقباملشكلة لدى الباحث، 
العوامل املتصلة بعملية التعلم عملية التعلم وعدم تفعيل 

التعلم وخاصة  اليت من أمهها اسرتاتيجياتو  واملتعلم
ات التعلم، وكذلك االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملي

وخاصة األسلوب العميق الذي يساعد على  أساليب التعلم
وعليه فإن  ها واالستفادة منها؛لتوظيف املادة املتعلمة وحتلي

رى أن التعرف على اسرتاتيجيات التعلم وأساليب يالباحث 
التعلم باإلضافة إىل الكشف عن العالقة القائمة بينهما 

لة حتسن مستوى األداء تعلم فعايساعد يف إجياد طرق 
  ةعن الطرق التقليدي ًدابعي األكادميي

وقد جاء االهتمام باستخدام االسرتاتيجية الوجدانية يف 
التعلم ملا يرتتب عليها من آثار مباشرة على األداء يف املهام 
األكادميية وتطويرها لدى املتعلم؛ ونتيجة لذلك فقد اجتهت 
معظم التامج الرتبوية ليس فقط لتعزيز عملية التعلم؛ ولكن 

داين لدى املتعلمني، ألن أيضاً لتعزيز النمو االجتماعي والوج
له  وجدانية يف التعلمسرتاتيجية الالا على استخدام التدريب
األكادميية وتطويرها وذلك  كبرية على املهام إجيابية   آثار

 ألمهيتها العملية لدى املتعلم.
وقد ركزت الدراسات السابقة على دراسة اسرتاتيجيات 

منها ومل تستقل التعلم بصورة عامة مشتملة على الوجدانية 
 االسرتاتيجيات الوجدانية بأبعادها املختلفة بأساليب التعلم

 et al. (2015) نوآخريبصورة مباشرة؛ سوى دراسة لوبيز 
Lopezكان معظم الدراسات تركز على يف حني   ؛

اسرتاتيجيات التعلم املتعلقة مبجال اللغة مثل دراسة كل من 
ودراسة  ،Farajolahi& Nimvari (2014)فاراجوالهي ونيمفاري 
 .Gurses& Bouvet, (2016)جارسيس وبوفيت  

اليت والبحو؛ هناك قلة يف الدراسات يرى الباحث أن و 
يف عملية التعلم  طالبالاليت يلجأ إليها  تركز على األساليب

يف سياق االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم؛ جيا يدعو 
ات والبحو؛ اليت جتري يف إىل إحدا؛ حتول يف نوعية الدراس

، وذلك بتوجيه االهتمام إىل العوامل املتصلة التعلمميدان 
ولعل من أهم هذه العوامل  ،بعملية التعلم واملتعلم

وأساليب التعلم  الطالباسرتاتيجيات التعلم اليت يستعملها 
حسب علم  دراسة _ ةومبا أنه ال توجد أيهنا، اليت يفضلو 

اليت  الوجدانيةالباحث _ تناولت عالقة اسرتاتيجيات التعلم 
؛ لذا يرى هنابأساليب التعلم اليت يفضلو  ناملتعلمو يستعملها 

باإلضافة إىل  الباحث ضرورة الكشف عن هذه العالقة
اليت الوجدانية االسرتاتيجيات  الفروق يف التعرف على
باختالف  ك سعودكلية الرتبية جبامعة املل  طالبيستعملها 

 .أسلويب التعلم العميق والسطحي

 تساؤالت الدراسة:

جيـــــا ســــــبق تتحــــــدد مشـــــكلة الدراســــــة احلاليــــــة يف  حماولــــــة 
 اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم املميزة ما  -3
 ك سعود ؟لجامعة امللطالب كلية الرتبية 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  -2
وأساليب التعلم  االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم

 سعود؟ السطحي( لطالب كلية الرتبية جامعة امللك و )العميق/
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب كلية -1

اهتم على أسلويب التعلم الرتبية جامعة امللك سعود يف درج
 السطحي(؟و / قالعمي)
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد -4
لدى طالب كلية  االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم

الرتبية جامعة امللك سعود تُعزى إىل أسلويب التعلم )العميق/ 
 السطحي( والتفاعل بينهما؟ و 

هل ميكن التنبؤ باالسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات  -5
خالل ية الرتبية جامعة امللك سعود من لدى طالب كلالتعلم 

 السطحي؟و أسلويب التعلم العميق/ 

  :أهداف الدراسة

 :ما يأي دف هذه الدراسة إىلهت
اسرتاتيجيات بني  االرتباطية العالقةالكشف عن طبيعة  -3

)العميق/  وأساليب التعلم التعلم الوجدانية يف عمليات التعلم
  كلية الرتبية جامعة امللك سعود.لدى طالب   السطحي(و 
اليت الوجدانية االسرتاتيجيات  أهم التعرف على -2

ف هبد طالب كليات الرتبية جامعة امللك سعوديستعملها 
 عملية التعلم.تطوير 

االسرتاتيجيات الوجدانية يف  الكشف عن الفروق يف-1
ألساليب التعلم املفضلة لطالب كلية  وفًقاعملية التعلم 

 السطحي(.و العميق / ) األسلوب الرتبية جامعة امللك سعود
السطحي( و التعرف على أساليب التعلم )العميق /  -4

 املميزة لطالب كلية الرتبية جامعة امللك سعود.
التعرف على الفروق بني طالب كلية الرتبية جامعة امللك  -5

 السطحي(.و م  )العميق / سعود يف أسلويب  التعل
التعرف على إمكانية التنبؤ باالسرتاتيجيات الوجدانية يف  -2

 عملية التعلم من خالل أسلويب التعلم العميق والسطحي.

  :أهمية الدراسة

تقدم الدراسة تصوراً عن أهم االسرتاتيجيات الوجدانية يف  -3
 عملية التعلم  لدى طالب اجلامعة.

أهم أساليب التعلم املميزة تقدم الدراسة تصورًا عن  -2
 لطالب اجلامعة.

معربًا لقياس  تضيف الدراسة للمكتبة العربية مقياساً  -1
 املعدلة  لدى  طالب اجلامعة. أساليب التعلم الصورة

نتائج هذه الدراسة احلصول على  ميكن عن طريق -4
معلومات تساعد يف التغلب على مشكلة قلق التحصيل 

 لدى طالب اجلامعة 

الدراسة يف تزويد القائمني على عملية التعلم تساعد هذه  -5
 مهمةمبعلومات  باجلامعة )أعضاء هيئة التدريس واملسؤولني(

لدى طالب  الوجدانية وأساليب التعلمالسرتاتيجيات عن ا
اجلامعة، للمساعدة يف حتسني وتطوير عملية التعلم باجلامعة 

 ومن   حتسني األداء األكادميي للطالب.

ة من نتائج هذه الدراسة يف العمل على ميكن االستفاد -2
توظيف وتفعيل اسرتاتيجيات التعلم الوجدانية لصاحل أسلوب 
التعلم العميق مبا يعود بالنفع على الطالب يف دراسته، ومن 

   زيادة دافعيته للتعلم.

اسرتاتيجيات  إسهام نتائجها تتز هذه الدراسة عن طريق -2
يف بدرجة أكت متفاعاًل يف أن يصبح املتعلم  الوجدانية التعلم

 .التعليميةحل املشكالت 

 الدراسة: محددات

 ية:دود اآلتتتحدد هذه الدراسة باحل
لوجدانية تقتصر الدراسة على مقياس االسرتاتيجيات ا -3

 (.2032هاشم،  عملية التعلم تعريب )أيب

ترمجة وتعريب  الدراسة على مقياس أساليب التعلمتقتصر  -2
 الباحث بعد تقنينه على عينة الدراسة احلالية.

تقتصر الدراسة على طالب كلية الرتبية مرحلة  -1
 البكالوريوس جبامعة امللك سعود.

كلية  تتحدد الدراسة احلالية بتطبيق األدوات على طالب  -4
 يللعام الدراس جامعة امللك سعود مرحلة البكالوريوسالرتبية 
 الفصل األول.  (هـ12/3414)
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   تحديد المصطلحات:

 أواًل: االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم 

Process  in the Learning Affective Strategies: 
ـــــــــتحكمآليـــــــــات م يف  وجهـــــــــة يســـــــــتخدمها الطالـــــــــب حنـــــــــو ال

ـــتعلم إمـــا بالســـعي  االنفعـــاالت أو الوجـــدانيات يف عمليـــات ال
)الـــتحكم يف  عمليـــة الـــتعلم علـــى وجـــداينال التـــأثريللحـــد مـــن 
م  )الـــتحكم الــيت تـــدعم الــتعل شـــاعرامل توليــدأو ل االنفعــاالت(

تثـــري الرةبـــة يف العمـــل يف الدافعيـــة(، مثـــل االســـرتاتيجيات الـــيت 
احملافظــة الــتعلم  فضــاًل عــن اســرتاتيجيات  قبــل البــدء يف عمليــة
وذلـك هبـدف الـتحكم  أثنـاء التنفيـذيف على الرتكيـز واالهتمـام 
 .(Gallego& Yaniz, 2014:697)يف االنفعاالت والدافعية 

درجـــات الطـــالب  تتحـــدد يف الدراســـة احلاليـــة عـــن طريـــقو 
علـــى األبعـــاد الفرعيـــة ملقيـــاس اســـرتاتيجيات الـــتعلم الوجدانيـــة 
 ودرجــاهتم الكليــة علــى املقيــاس مــن إعــداد  جــاليجو ويــانيز 

Gallego & Yaniz (2014) (.2032هاشم ) يبتعريب أ 
 :Learning Styles: أساليب التعلم ثانيا

يـــه وذلـــك لتبن  Biggs(2001)يتبـــل الباحـــث تعريـــف بيجـــز
ى جنــــاز متطلبــــات احملتــــو مقياســــه، وهــــو أســــلوب الطالــــب يف إ

التلقني واحلفـظ والتـذكر )السـطحي(،  إما عن طريق ؛الدراسي
والتحليـل الفهم ملا تعلمه والقدرة علـى التفسـري عن طريق وإما 

ـــة ) العميـــق(،  ـــة اليومي ـــة بـــاخلتات احلياتي وربـــط األفكـــار النظري
يــــة عــــن طريــــق درجــــة الطالــــب الــــيت ويتحــــدد يف الدراســــة احلال

ات مقيــاس أســلوب عليهــا مــن خــالل إجابتــه علــى فقــر  حيصــل
ث (؛ الســـــطحي( لبيجـــــز )تعريـــــب الباحـــــو العميـــــق/ الـــــتعلم )

 . وذلك لكل أسلوب تعلم على حدة

  سة وإجراءات ا:من جية الدرا

 عينة الدراسة :
( طالباً  34تكونت عينة الدراسة االستطالعية من  ) -

اختريوا بطريقة عشوائية من طالب عدة ختصصات خمتلفة 

اإلسالمية جبامعة امللك سعود وهي الدراسات  بكلية الرتبية
والرتبية اخلاصة  والدراسات القرآنية وعلم النفس والرتبية 

االستطالعية ؛ وقد بلغ املتوسط احلسايب ألعمار العينة  الفنية
  سنة. 2.56سنة، واحنراف معياري قدره  22.43

بطريقة  أيًضا أما عينة الدراسة النهائية فقد مت اختيارها -
ن كلية الرتبية عشوائية من طالب عدة ختصصات دراسية م

مت قد اشتملت التخصصات واليت ؛ و جامعة امللك سعود
 عشوائًيا الدراسات اإلسالمية والرتبية اخلاصة ها اختيار 

وقد بلغ  والدراسات القرآنية وعلم النفس والرتبية الفنية،
طالباً ؛ وقد بلغ املتوسط احلسايب  252حجم هذه العينة  

سنة باحنراف معياري قدره  22.21ألعمار العينة النهائية 
 سنة. 1.03

 أدوات الدراسة: 
ات الوجدانية يف عملية التعلم : مقياس االسرتاتيجيأوالً 

Affective Strategies in the Learning Process Scale 

 ((Gallego&Yaniz,2014إعداد جاليجو ويانيز 
 ( 2032هاشم ) ترمجة وتعريب أيب

ويتكون املقياس يف صورته النهائية بعد إجراء التحليل 
عبارة، موزعة من خالل مخسة  12العاملي التوكيدي من 

تيجية ااسرت  حماور، تقيس مخس اسرتاتيجيات فرعية وهي:
اسرتاتيجية و اسرتاتيجية الصورة االجتماعية، و جتنب اجلهد، 

اسرتاتيجية الدافعية الذاتية، و الضبط اخلارجي للقلق، 
عبارة  اسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلق؛ ويوجد أمام كلو 

وافق بشدة، ال أوافق، حمايد، )ال أتدريج ليكرت اخلماسي 
(، 4،5، 1، 2، 3أوافق، أوافق بشدة( وتعطي الدرجات )

( بالتحقق من اخلصائ  2032وقام أبو هاشم )
السيكومرتية للمقياس يف البيئة العربية على عينة من طالب 
  اكلية الرتبية جبامعة امللك سعود وقد بلغ معامل ثبات ألف

وتراو  معامل ثبات ألفا  0.312كرونباك للمقياس ككل 
جلميع  ة العبارة من الدرجة الكلية وذلكبعد حذف درج
  0.312إىل  0.311العبارات ما بني 
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( من الصدق العاملي 2032) وكذلك حتقق أبو هاشم
للمقياس من خالل قيم الشيوع والتشبع لعبارات املقياس 

فسرت هذه العوامل  إذعلى العوامل اخلمسة للمقياس 
، وقد تراوحت قيم % من التباين 43.24 اخلمسة جمتمعة 

التشبعات العليا للفقرات من خالل العوامل اخلمسة للمقياس 
، جيا يشري إىل متتع املقياس بدرجة 0.223، 0.255ما بني 
من الصدق العاملي، كما مت التحقق من الصدق  مقبولة

 التمييزي  من خالل داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى
بني الطالب والطالبات يف االسرتاتيجيات الوجدانية  0.03

بني الطالب ذوي املعدل  0.03 وكذلك عند مستوى
ض أبعاد االسرتاتيجيات الرتاكمي املرتفع واملنخفض على بع

، جيا يشري إىل أن الفروق يف االسرتاتيجيات الوجدانية
 للنوع واملعدل الرتاكمي االوجدانية يف عملية التعلم وفقً 

قدمت دلياًل على مؤشر الصدق التمييزي ملقياس 
 االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم.

 Student Learning: مقياس أساليب تعلم الطالبثانًيا

Approach Scale(SLAS)   
 &;Biggs, Kemberإعداد بيجز وكمت وليونج  

Leung(2001)   

 :ترمجة وتعريب الباحث 
ير املقياس بواسطة جوستيكيا وقد مت تطو 

/ أسلويب التعلم السطحي (، واملقياس يقيس2004ن)وآخري
قياس مل ( 2004النسخة املطورة ) الباحث تبل، وقد العميقو 

جوستيكايا العميق املعد من قبل و / أسلويب التعلم السطحي 
 ,Justicia, Pichardoوبيتشاردو وكانو وبريبني ودي ال فونيت 

Cano, Berben & De la Fuente( 2008)  وقد مت التحقق من
 إذالصدق العاملي التوكيدي للمقياس يف نسخته األجنبية؛ 

مقاييس فرعية وهي: الدافعية  ةيتكون املقياس من أربع
واالسرتاتيجية العميقة  (5،3،3أرقام )العميقة ثال؛ فقرات 

أربع  والدافعية السطحية (2،34،34،2 مأرقا)أربع فقرات 
واالسرتاتيجية السطحية  (32، 1، 4، 32أرقام )فقرات  

ت التدريج من املفرداوتأخذ ( 20، 33، 4أرقام )ثال؛ فقرات 
 .)موافق متاًما(4( إىل )ةري موافق متاًما 3

 عن طريقىل اللغة العربية إبرتمجة املقياس  وقام الباحث
 متخص     عرضه على، مبجال الرتمجةاثنني صصني خمت

 يف الرتبية وعلم النفس ومتخصصني، ملراجعته عربيةيف اللغة ال
 والقياس الرتبوي وطرق التدريس.

 Betoret& Artigaوقد عرض كل من بيتوريت وارتيجا 

صورته األجنبية املطورة مشتماًل على  للمقياس يف  (2011)
-Betoret& Artiga, 2011: 34األبعاد الفرعية وفقرات كل بعد 

35).) 
تعلم العميق جبمع درجيت أسلوب ال وقد مت احلصول على

واالسرتاتيجية العميقة،    ،ني الدافعية العميقةاملقياسني الفرعي
ني الفرعيني لتعلم السطحي جبمع درجيت املقياسأسلوب ا

 الدافعية السطحية واالسرتاتيجية السطحية.
ية يف ترمجة وتعريب ات اآلتوقد اتبع الباحث اخلطو 

 املقياس:
 عن طريق ومراجعته ىل اللغة العربيةإترمجة املقياس  -3

 .العربيةبمتخص     ليزية جنباللغة اإل اثنني متخصصني
متخصصني يف الرتبية وعلم  (2) عرض املقياس على -2

النفس واملناهج وطرق التدريس والقياس والتقو  وذلك 
 احملكمني. وصدق الرتمجة للتأكد من صحة

عن طريق للمقياس  مت التحقق من اخلصائ  السيكومرتية -1
،  ثبات األبعاد أو  صدق العبارات،   ثبات العبارات

   االتساق الداخلي.، املقاييس الفرعية

تطبيق املقياس على عينة استطالعية من الطالب حلساب -4
 الصدق والثبات بالطرق اإلحصائية.

 :صدق المحكمين
ملقياس أساليب التعلم وعدد رة األولية عرضت الصو 

عبارة موزعة على أربعة حماور على سبعة   ةأربع عشر  عباراته
حمكمني من األساتذة واألساتذة املشاركني واملساعدين بقسم 
علم النفس ختص  قياس وتقو  وقسم املناهج وطرق 
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، وطلب منهم بكلية الرتبية جامعة امللك سعود التدريس
 حتديد انتماء أو عدم انتماء العبارة إىل املقياس الذي تنتمي
إليه ومدى وضوحها، وإضافة ما يرونه من تعديالت، وقد 
استفاد الباحث من آراء هؤالء احملكمني يف تعديل بعض 
الكلمات اليت تناسب الثقافة العربية، ومت االتفاق على مجيع 
عبارات املقياس وأهنا متثل املقاييس الفرعية يف صورهتا األولية 

وقد أسفر صدق  قبل التحقق من الصدق والثبات إحصائياً،
املقياس اخلاص هبا  احملكمني على أن كل عبارة تنتمي إىل

 والذي تقيسه.

 :صدق العبارات
مت حســـاب صـــدق العبـــارات عـــن طريـــق حســـاب معامـــل 
االرتبـــــاط بـــــني درجـــــات كـــــل عبـــــارة والدرجـــــة الكليـــــة للقيـــــاس 

ف درجة العبـارة مـن ذالفرعي الذي تقيسه، وذلك يف حالة ح
فوجـد أن مجيـع  س الفرعـي الـذي تقيسـه،كلية للمقياالدرجة ال

 اأن مجيـع معـامالت االرتبـاط دالـة إحصـائيً و العبـارات صـادقة، 
ــــــد مســــــتوى  ــــــع 3)  رقــــــمواجلــــــدول اآلي 0.03عن ــــــني مجي ( يب

 معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية .

  1جدول 
 بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية لكل مقياس فرعيمعامالت ارتباط العبارات بالدرجات الكلية 

 مقياس االستراتيجية السطحية مقياس الدافعية السطحية مقياس االستراتيجية العميقة مقياس الدافعية العميقة
رقم 
 العبارة

ارتباط العبارة بالدرجة معامل 
 الكلية بعد حذف درجة العبارة

رقم 
 العبارة

العبارة  ارتباطمعامل 
بالدرجة الكلية بعد حذف 

 درجة العبارة

رقم 
 العبارة

العبارة  معامل ارتباط
بالدرجة الكلية بعد حذف 

 درجة العبارة

العبارة  ارتباطمعامل  رقم العبارة
درجة الكلية بعد حذف بال

 درجة العبارة
3 0.20** 3 0.50** 3 0.15** 3 0.53** 
2 0.40** 2 0.42** 2 0.55** 2 0.13** 
1 0.52** 1 0.55** 1 0.50** 1 0.55** 
  4 0.45** 4 0.52**   

 0.03( دال عند مستوى**) 

 :ثبات العبارات
لفا بعدد عبارات  حسب ثبات العبارات باستخدام معامل أ

، وذلك يف حالة حذف درجة العبارة كل مقياس على حدة
فوجد أن  ،قيسه العبارةالذي تمن الدرجة الكلية للمقياس 

لمقياس معامالت ألفا ألي عبارة أقل من معامل ألفا العام ل

، وهذا يعين أن تدخل العبارة ال كاملةالذي تنتمي إليه العبارة  
للمقياس الذي تنتمي إليه يؤدي إىل خفض معامل ألفا العام 

 رقم اآليويوضح اجلدول  مجيع العبارات ثابتة،ن أي إ ،العبارة
  ( مجيع معامالت الثبات لعبارات املقاييس األربعة2)

  2جدول
 لكل مقياس  ألفا ومعامل الفرعية المرتبطة بمقياس أساليب تعلم الطالب معامالت ثبات  ألفا لعبارات  المقاييس 

 مقياس االسرتاتيجية السطحية مقياس الدافعية السطحية االسرتاتيجية العميقةمقياس  مقياس الدافعية العميقة
ر م 

 العبارة
معامل ألفا بعد حذف 

 درجة املفردة
رقم 
 العبارة

معامل ألفا بعد حذف 
 درجة املفردة

رقم 
 العبارة

معامل ألفا بعد حذف 
 درجة املفردة

معامل ألفا بعد حذف  رقم العبارة
 درجة املفردة

1 0.23 3 0.22 3 0.24 3 0.51 
2 0.23 2 0.22 2 0.54 2 0.22 
3 0.40 1 0.54 1 0.22 1 0.44 
  4 0.22 4 0.20   
امل ثبات ألفا للمقياس الفرعي  مع

 18.1=كاماًل 
معامل ثبات ألفا للمقياس الفرعي 

 18.1=كاماًل 
معامل ثبات ألفا للمقياس الفرعي 

 186.2=كاماًل 
معامل ثبات ألفا للمقياس الفرعي  

 .186=كاماًل 
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 :االتساق الداخلي
مت حساب االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية الثالثة من 
خالل حساب معامل االرتباط بني درجات الطالب على  

، العبارةسه اهتم الكلية على املقياس الذي تقيكل عبارة ودرج

ا عند مستوى فوجد أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيً 
يبني قيم ( 1 رقم )واجلدول اآلي 0.05أو مستوى  0.03

بالدرجة الكلية وذلك يف حالة   معامالت ارتباط كل مفردة
 كل مقياس من املقاييس األربعة.

 3جدول 
 الكلية وداللت ا اإلحصائية لكل مقياس من المقاييس األربعة معامالت ارتباط العبارة بالدرجة 

 مقياس االستراتيجية السطحية مقياس الدافعية السطحية مقياس االستراتيجية العميقة مقياس الدافعية العميقة
ر م 

 العبارة
معامل ارتباط العبارة بالدرجة 
الكلية للمقياس الذي تنتمي 

 إليه

رقم 
 العبارة

العبارة معامل ارتباط 
بالدرجة الكلية للمقياس 

 الذي تنتمي إليه

رقم 
 العبارة

معامل ارتباط العبارة 
بالدرجة الكلية للمقياس 

 الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط العبارة  رقم العبارة
بالدرجة الكلية للمقياس 

 الذي تنتمي إليه
1 0.43** 3 0.21** 3 0.21** 3 0.23** 
2 0.33** 2 0.22** 2 0.22** 2 0.22** 
3 0.22** 1 0.24** 1 0.22** 1 0.43** 
  4 0.22** 4 0.24**   
 0.03( دال عند مستوى**)

 

 :ثبات المقاييس الفرعية
مت حساب ثبات املقاييس الفرعية األربعة بواسطة حساب 
معامالت ثبات ألفا وكذلك معامالت ثبات التجزئة 

فكانت قيم  ، لكل مقياس على حدةنصفية جلتمانال
.(4)  رقملثبات كما هي مبينة باجلدول اآليمعامالت ا

 

 4جدول
أساليب  لمقياس للمقاييس الفرعية األربعة وسبيرمان براون  يم معامالت الثبات ألفا وثبات التجزئة النصفية لجتمانو  المقاييس وعبارات ا 
 تعلم ال

  العبارات  المقياس
 

معامل 
 ثبات ألفا

معامل ثبات 
 سبيرمان براون

معامل ثبات التجزئة  
 النصفية لجتمان

مقياس الدافعية العميقة 
 (1)ن=

 
 لالهتمام اميكن  ألي موضوع من هذه الدراسة أن يكون مثريً أعتقد أنه -5

 إذا أوليته كامل اهتمامك.
اكتشفت أنه ميكن وبشكل عام إثبات أن موضوعات هذه الدراسة  -3

 .تكون مثرية لالهتمام مثل كتاب جيدموضوعات 
 .الشعور بالرضا املوضوعات مينحينالدراسة والعمل يف حمتويات هذه  -3

0.43 0.23 0.54 

مقياس االسرتاتيجية 
 (4العميقة)ن=

اكتشفت أنين لو شعرت بالرضا يف موضوعات الدراسة الضطررت  -2
 وصل إليه.قادًرا على ختطيط ما أريد أن أت للعمل جبد كي أكون

عتدت على سؤال األستاذ عن جوانب حمددة من موضوعات احملتوى ا -34
 للوصول إىل فهم كامل  ا.

وقيت يف البحث عن املزيد من املعلومات فيما  خصصت جزًءا من -34
 مناقشتها يف احملاضرة. تيتعلق باملوضوعات املثرية لالهتمام اليت مت

قضيت الكثري من الوقت يف التفكري بعمق وتوسع فيما يتعلق   -2
 .األستاذ مبالحظات

0.20 0.21 0.22 

 0.23 0.23 0.23أحجمت عملي مبا هو متوقع مين يف موضوعات  بشكل عام، -32مقياس الدافعية 
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  العبارات  المقياس
 

معامل 
 ثبات ألفا

معامل ثبات 
 سبيرمان براون

معامل ثبات التجزئة  
 النصفية لجتمان

 الدراسة؛ ألنين اعتقدت بأنه ليس هناك حاجة لبذل أي جهد إضايف. (4السطحية)ن=
حاولت أن ال أفعل أكثر جيا هو متوقع مين، وال أبذل أي جهد إضايف  -4

 أكثر من االحتياجات امللحة ملوضوعات الدراسة.
ى أعلى تتلخ  أهدايف يف موضوعات الدراسة يف احلصول عل -1

 الدرجات بأقل جهد.
هو النجا  يف موضوعات الدراسة، وال يهمين أن كنت  هديف الرئيس -32

 قد حصلت على مزيد من املعلومات أم ال.
مقياس االسرتاتيجية 
 (1السطحية)ن=

احملتوى، مع أثناء العمل يف هذه الدراسة، حاولت حفظ موضوع يف  -4
 يف بعض األحيان.  كاماًل   فهًمافهمها أنين مل أ

استنتجت من ذلك أن أفضل طريقة للحصول على أعلى الدرجات -33
 يف اختبار )اختبارات(  هذه الدراسة هي طريقة احلفظ.

حاولت حفظ إجابات األسئلة اليت من احملتمل أن يتضمنها  -20
 االختبار.

0.22 0.21 0.22 

ومن هنا حتقق الباحث من صدق وثبات املقاييس 
األربعة املستخدمة يف قياس أساليب التعلم لدى طالب 

 اجلامعة. 

 إجراءات الدراسة:

جياد درجة كل بعد من أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية مت إ-3
وكذلك مت احلصول على الدرجة الكلية للمقياس جبمع 

 العينة.درجات األبعاد اخلمسة لكل طالب يف 
جياد درجة لكل طالب يف العينة وذلك لكل أسلوب مت إ-2

 .  على حدة (السطحيو من أساليب التعلم  )العميق/ 

مت تقسيم الطالب إىل مرتفعي ومنخفضي أسلوب التعلم  -1
ضي أسلوب التعلم فمرتفعي ومنخإىل وكذلك  العميق،

 السطحي وفًقا لإلرباعيات.

استخدام األساليب  بناًء على تساؤالت الدراسة مت-4
 :تساؤالت البحث لإلجابة عنية اإلحصائية اآلت

 املتوسطات العامة واملتوسطات الوزنية.-أ

 معامل ارتباط بريسون.-ب
 .MANOVAحتليل التباين متعدد املتغريات التابعة -ج
 حتليل االحندار املتعدد. -د

 نتائج الدراسة منا شت ا وتفسيرها:

 التساؤل األول:
عن التساؤل األول للبحث والذي ين  على: لإلجابة 

ما هي االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم اليت متيز 
 ؟كلية الرتبية جامعة امللك سعود  طالب

ولإلجابة عن هذا التساؤل مت حساب املتوسطات 
واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالب يف مقياس 

 لم وجاءت النتائجاالسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التع
 (.5 رقم)على النحو املبني يف اجلدول اآلي

  5جدول 
 (252المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة في فقرات مقياس االستراتيجيات الوجدانية )ن=

 

سل
سل

م
 

 المتوسط العبارات المحاور
 

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 للمتوسط

ترتيب الوزن 
 النسبي

 3 0.224 3.33 1.32 أحاول جتنب املهمات أو املقررات الدراسية الصعبة.اسرتاتيجية  3
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سل
سل

م
 

 المتوسط العبارات المحاور
 

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 للمتوسط

ترتيب الوزن 
 النسبي

جتنب اجلهد  2
 (4)ن=
 

 1 0.524 3.12 2.43 أسعى للحصول على درجة النجا  مع بذل أقل جهد جيكن.
املقررات واملهمات الدراسية اليت ميكنين )اجتيازها / النجا  فيها( بأقل ختار أ 1

 جهد جيكن.
1.30 3.22 0.220 2 

 4 0.544 3.20 2.24 أسعى لبذل أقل جهد جيكن سواء يف املنزل أو قاعة احملاضرة. 4
 - - 1.41 33.45 بعدالدرجة الكلية لل 
اسرتاتيجية  5

الصورة 
االجتماعية 

 (32)ن=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 0.224 3.04 1.44 أسعى ألداء املهمات بشكل أفضل من اآلخرين.
 1 0.214 3.25 1.23 جتنب الظهور أمام اآلخرين مبظهر الشخ  ةري الكفؤ.أ 2
 4 0.234 3.03 1.52 أ ث عن تقييمات إجيابية ألدائي األكادميي من أصدقائي وزمالئي. 2
 5 0.230 3.33 1.45 خرون.اليت يعجز عنها اآلوأداء املهمات أسعى إلجابة األسئلة  4
 2 0.242 3.23 1.41 عندما أشارك يف احملاضرة أحاول أن ال أبدو ةري كفؤ أمام زمالئي. 3

 3 0.220 3.30 1.30 أتطلع العرتاف اآلخرين جبهودي كي أشعر بالرضا عن مستواي األكادميي. 30
 2 0.222 3.31 1.43 أسعى للحصول على درجات أعلى من زمالئي. 33
 3 0.224 3.33 1.44 أظهر مبظهر الشخ  الغيب. أجيب عن أسئلة أستاذي أحاول أالَّ عندما  32
 4 0.242 3.24 1.23 حتاج إىل مديح والدي وأساتذي كي أشعر بالرضا عن مستواي األكادميي. أ 31
 2 0.222 3.32 1.11  يالحظ زمالئي أخطائي.الَّ أحاول أ 34
 30 0.532 3.31 2.34 أحاول لفت أنظار اآلخرين إىل قدراي كي أشعر باملزيد من الرضا. 35
 33 0.514 3.34 2.23 مام أفراد أسري وأساتذي.يبدو مستواي األكادميي منخفضاً  أ الَّ أحاول أ 32
 - - 4.32 43.30 للبعدالدرجة الكلية  

اسرتاتيجية  32
الضبط 
اخلارجي 
 (1للقلق)ن=

 

 

أو مهمة دراسية صعبة أذكر نفسي باملواقف املشاهبة اليت  اعندما أواجه مقررً 
 مل تكن صعبة للغاية يف هناية األمر.

1.52 3.02 0.232 1 

نفسي بأنه ال داعي للقلق فال عندما أواجه صعوبة يف أداء مهمة ما أحد؛  34
 ن تتضح األمور فيما بعد.بد أ

1.21 3.05 0.222 2 

أقوم بأداء مهمة أعتقد أنين سأحصل على درجة جيدة مامل تكن عندما  33
 املهمة صعبة للغاية.

1.25 3.04 0.210 3 

 - - 2.43 30.45 بعدالدرجة الكلية لل

اسرتاتيجية  20
الدافعية 
الذاتية 
 (2)ن=

 2 0.214 3.03 1.22 جديد. هديف هو تعلم شيءعتت أين عندما أواجه مهمة فإ
 2 0.244 3.05 1.44 ين أفكر يف أهنا قد تكون جيتعة.يف أداء مهمة معقدة فإبل أن أبدأ ق 23
 5 0.230 0.32 1.55 عتقد أهنا رمبا كانت تستحق األداء.أين عندما أواجه مهمة ما فإ  22
عتت هديف هو تعلم حل املشكالت اليت مت أين قبل البدء يف أداء مهمة ما فإ 21

 تكليفي  لها.
1.53 3.02 0.234 1 

قبل البدء يف أداء مهمة ما أقوم عادة مبالحظة اجلوانب اجلديدة وةري املألوفة  24
 بالنسبة ي.

1.42 3.01 0.234 2 

 3 0.242 3.02 1.23 ين أجعل هديف هو تطوير مهاراي وقدراي. قبل البدء يف أداء مهمة معقدة فإ 25
و تلك عن اجلوانب املمتعة أ ث أين دء يف أداء املهمات األكادميية فإقبل الب 22

 اليت تتحدى قدراي.
1.52 3.03 0.232 4 

 - - 5.40 24.33 بعدالدرجة الكلية لل 
اسرتاتيجية  22

الضبط 
الداخلي 
للقلق)ن=

ين أعمل أنشطيت األكادميية ألقول لنفسي إ توقف عادة يف بعض مراحلأ
 بشكل جيد وأمتد  أدائي. 

1.14 3.01 0.222 3 

ين أذكر نفسي بأنين قادر على بذل دما أواجه مهمة أو مادة دراسية فإعن 24
 اجلهد الالزم لتحقيق النجا .

1.41 3.01 0.222 2 
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سل
سل

م
 

 المتوسط العبارات المحاور
 

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 للمتوسط

ترتيب الوزن 
 النسبي

ين أقول لنفسي بأنين قادر على بذل اجلهد عندما أواجه مهمة معقدة فإ (33 23
 املطلوب ألداء عمل جيد.

1.33 0.34 0.242 3 

ين أذكر نفسي بأنين أمتلك دراسية صعبة فإواجه مهمة أو مادة عندما أ 10
 القدرات الالزمة للنجا .

1.22 3.21 0.212 5 

 2 0.222 3.03 1.41 أحفز نفسي عن طريق تشجيعها. 13
حتفظ أقلق حول الدرجات وأ الَّ أواجه صعوبات يف التعلم أحاول أعندما  12

 بتفكريي اإلجيايب.
1.42 3.34 0.234 4 

مهمة صعبة أذكر نفسي مبواقف سابقة مشاهبة متكنت فيها من عندما أواجه  11
 النجا .

1.40 3.05 0.220 1 

ين أخت نفسي بأين أمتلك القدرة الالزمة عندما أواجه مهمة معقدة فإ 14
 ألدائها.

1.23 3.02 0.254 4 

عندما أؤدي املهمات فإين أحاول الرتكيز على املهمة وليس القلق حول  15
 أجتنب العصبية.الدرجة حىت 

1.44 3.01 0.232 2 
 

 2 0.222 3.02 1.21 عندما أواجه مهمة صعبة أقول لنفسي بأين سأحصل على نتائج إجيابية. 12
ين سأحصل على نتائج إجيابية فيما ما أواجه مهمة صعبة أقول لنفسي إعند 12

 لو بذلت جهداً .
1.40 3.02 0.220 1 

 - - 4.10 40.54 بعدالدرجة الكلية لل

( يتبـــني أن أدىن اســـرتاتيجية 5ومـــن اجلـــدول الســـابق رقـــم )
مـــن االســـرتاتيجيات الوجدانيـــة هـــي اســـرتاتيجية جتنـــب اجلهـــد 

ــــــــــني  وقــــــــــد تراوحــــــــــت املتوســــــــــطات الوز  ــــــــــة لفقراهتــــــــــا مــــــــــا ب ني
( 4( وأقـــل فقـــرة )رقـــم 3وأن أعلـــى فقـــرة  )رقـــم  0.55،0.22

الرتتيــــــب: أحــــــاول جتنــــــب املهمــــــات أو املقــــــررات ومهــــــا علــــــى 
الدراسية الصعبة، أسعى لبذل أقل جهد جيكن سـواء يف املنـزل 
أو قاعة احملاضرة؛ جيـا يشـري إىل حماولـة الطـالب إىل بـذل املزيـد 
مــــن اجلهــــد إلجنــــاز املهمــــات والواجبــــات األكادمييــــة املتطلبــــة 

ل مزيـد مـن واملهمات  واألعمـال األكادمييـة الـيت حتتـاج إىل بـذ
اجلهد والسعي حنو النجا  والتفوق وحتسني املعـدل األكـادميي 
واحلصـــول علـــى درجـــات مرتفعـــة، وكـــل ذلـــك بســـبب أدائهـــم 

 املتدين على اسرتاتيجية جتنب اجلهد.
وأن أعلى اسرتاتيجية هي اسرتاتيجية الضبط الداخلي 
للقلق يف املرتبة األوىل، وقد تراوحت املتوسطات الوزنية 

( 23رقم ، وأن أعلى فقرة )0.24، 0.24 ا ما بنيلفقراهت
رتتيب: عندما أواجه مهمة ( ومها على ال22وأقل فقرة )رقم 

نين قادر على بذل اجلهد املطلوب أقول لنفسي إين معقدة فإ

أنشطيت  ألداء عمل جيد، أتوقف عادة يف بعض مراحل
ين أعمل بشكل جيد وأمتد  األكادميية ألقول لنفسي إ

ذا يوضح أمهية ودور التشجيع الذاي وتوكيد أدائي،  وه
 الذات من أجل السيطرة والتحكم الداخلي يف القلق الذي

، أما باقي الفقرات اخلاصة ةالبًا ما يؤثر يف عملية التعلم
 باسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلق متقاربة يف متوسطاهتا الوزنية.
تبة   تأي اسرتاتيجية الضبط اخلارجي للقلق يف املر 

الثانية، وقد تراوحت املتوسطات الوزنية لفقراهتا ما بني 
( وأقل فقرة )رقم 33رقم ن أعلى فقرة )، وأ0.23،0.21

( ومها على الرتتيب: عندما أقوم بأداء مهمة أعتقد أنين 32
ة مامل تكن املهمة صعبة للغاية، سأحصل على درجة جيد

أو مهمة دراسية صعبة أذكر نفسي  اعندما أواجه مقررً 
صعبة للغاية يف هناية األمر، أي باملواقف املشاهبة اليت مل تكن 

ن الفرد حياول التغلب على املعوقات أو الصعوبات واليت إ
 ترتبط بالبيئة اخلارجية.

الثالثة،   ة  يلي ذلك اسرتاتيجية الدافعية الذاتية يف املرتب
، 0.23ية لفقراهتا ما بني وقد تراوحت املتوسطات الوزن
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( ومها 23( وأقل فقرة )رقم 25، وأن أعلى فقرة )رقم 0.24
ين أجعل قبل البدء يف أداء مهمة معقدة فإ على الرتتيب:

بل أن أبدأ يف أداء مهمة قهديف هو تطوير مهاراي وقدراي، 
ن الطالب ر يف أهنا قد تكون جيتعة، ويبدو أين أفكمعقدة فإ

جناز املهمة، تقدات لتحفيز ذاته من أجل إاملعيستخدم هذه 
وباقي الفقرات اخلاصة باسرتاتيجية الدافعية الذاتية متقاربة يف 

 متوسطاهتا الوزنية.
ويليها اسرتاتيجية الصورة االجتماعية يف املرتبة الرابعة،  

، 0.54ني وقد تراوحت املتوسطات الوزنية لفقراهتا ما ب
( ومها 32قل فقرة )رقم ( وأ5، وأن أعلى فقرة )رقم0.22

بشكل أفضل من  على الرتتيب: أسعى ألداء املهمات
مام يبدو مستواي األكادميي منخفضاً  أ الَّ اآلخرين، أحاول أ

أفراد أسري وأساتذي، ويتضح من ذلك أن الطالب يبذل 

اجلهد من أجل احملافظة على صورته الذهنية يف نظر اآلخرين 
وخاصة املعلمني واآلباء واألصدقاء، وباقي الفقرات اخلاصة 
باسرتاتيجية الصورة االجتماعية متقاربة يف متوسطاهتا الوزنية 

 إىل حد ما.
زنية ملعظم فقرات كل وعلى ذلك؛ فإن قيم املتوسطات الو 

وملقارنة اختالف طفيفة،  متقاربة بنسب حمور على حدة
ونظراً  لصعوبة متوسطات الفقرات لكل حمور أو بني احملاور؛ 

مقارنة متوسطات الدرجات الكلية للمحاور اخلمسة للقائمة 
؛ ولذلك قام اختالف عدد فقرات كل حمور على حدةبسبب 

متوسط املتوسطات لكل الباحث  ساب املتوسط الوزين أو 
قارنة بني احملاور من خالل ، من أجل املحمور على حدة

اخلمسة  بعاداملتوسطات العامة أو متوسط املتوسطات لأل
 ( يوضح ذلك2رقم ) واجلدول اآلي

 

   6جدول 
 متوسط المتوسطات او المتوسطات الوزنية

استراتيجية تجنب  االستراتيجيات الوجدانية
 (4)ن= الج د

الصورة استراتيجية 
 (12)ن= االجتماعية

استراتيجية الضبط 
 (3)ن= الخارجي للقلق

استراتيجية الدافعية 
 (.)ن= الذاتية

استراتيجية الضبط 
 (11)ن= الداخلي للقلق

 1.24 1.52 1.23 1.50 2.32 متوسط املتوسطات
 0.34 0.034 0.042 0.23 0.34 االحنراف املعياري

 

( أن أعلى 2جند من خالل جدول )وعلى هذا 
اسرتاتيجية يهتم هبا الطالب من اسرتاتيجيات التعلم 

مبتوسط وزين  اسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلقالوجدانية هي 
املتوسط العام، يليها  عن طريق%( 21.2)بنسبة  1.24

   ،1.23مبتوسط وزين  اسرتاتيجية الضبط اخلارجي للقلق
   1.52مبتوسط وزين  اسرتاتيجية الدافعية الذاتية يليها

ا وأخريً  1.50اسرتاتيجية الصورة االجتماعية مبتوسط وزين 
يف املرتبة  2.32اسرتاتيجية جتنب اجلهد مبتوسط وزين 

 األخرية.
ويتضح من العرض السابق أن الطالب لديهم توجهات 
قوية خبصوص مجيع االسرتاتيجيات الوجدانية يف التعلم 
ألمهيتها ودورها يف حتسني األداء األكادميي للطالب وأمهيتها 
للتنظيم الذاي للمتعلم وزيادة دافعيتهم للتعلم،  وتدعم هذه 

من  et al. (2015)  Lopezنوآخريلوبيز النتيجة دراسة  كل من 
أن مكونات االسرتاتيجيات الوجدانية تكون حامسة يف عملية 

املعلمون ويتحمسون لتوظيفها التعلم، وأن يشجعها ويعززها 
 بفعالية من قبل الطالب.

سرتاتيجية الضبط الداخلي جيا يشري إىل توجه الطالب ال
بدرجة عالية وأن آخر توجه للطالب يتعلق  للقلق

أن نسب متوسطات فقرات   معباسرتاتيجية جتنب اجلهد؛ 
كل حمور كانت متفاوتة وكان أعالها اسرتاتيجية الضبط 

و السيطرة عليه واليت تركز على جتنب القلق أ لقلقالداخلي ل
أثناء عملية التعلم لـتأثريه النفسي والبدين على عملية يف 

الطالب  التعلم وهذا واضح وفقاً  آلراء عينة الدراسة حملاولة
هم على الدراسة والتعلم والبعد يف السيطرة على القلق حلض

 معدالهتم عن املشتتات وامللهيات اليت تعوق تعلمهم أو تدين



 احلافظ: االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم يف ضوء أسلويب التعلم ... املوىل عبد عبده شحت

 

323 

 األكادميية
ورمبا يرجع ذلك حملاولة الطالب إىل توظيف كل قدراهتم 
لتوكيد الذات من خالل السعي لتجنب القلق الداخلي لدى 

هي أدىن اسرتاتيجية ، كما أن اسرتاتيجية جتنب اجلهد الفرد
واليت هتتم بتجنب بذل اجلهد وعدم الرةبة يف التحكم يف 

أثناء عملية التعلم، رمبا يرجع ذلك إىل أن يف اجلهد املبذول 
ما طالب اجلامعة يهتمون ببذل اجلهد بدرجة كبرية إىل حد 

وحماولتهم بذل جهد أكت يف  لتحسني مستوياهتم األكادميية؛
عملية التعلم من أجل حتقيق أهدافهم التعليمية والتغلب على 

 املعوقات والصعوبات. 
 الثاين: تساؤلال

ساؤل الثاين للبحث والذي ين  لإلجابة عن الت
ذات داللة إحصائية بني  :"هل توجد عالقةعلى

 االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم وأساليب التعلم
 السطحي( لطالب كلية الرتبية جامعة امللك سعود؟ و العميق/)

على مت استخدام معامل االرتباط لبريسون وكانت النتائج 
 (:2قم)النحو املوضح يف اجلدول ر 

 .جدول
  يم معامالت االرتباط بين درجات الطالب على أبعاد االستراتيجيات الوجدانية في عمليات التعلم وأبعاد أساليب التعلم

استراتيجية تجنب  االستراتيجيات الوجدانية
 الج د

استراتيجية الصورة 
 االجتماعية

استراتيجية الضبط 
 للقلقالخارجي 

استراتيجية 
 الدافعية الذاتية

استراتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق

الدرجة الكلية 
 الوجدانية  لالستراتيجيات 

  أساليب تعلم الطالب
 **0.453 **0.532 **0.422 **0.123 **0.220 0.003 (1الدافعية العميقة )ن=
 **0.443 **0.504 **0.423 **0.221 **0.214 0.045 االسرتاتيجية العميقة
 *0.313 0.043 0.043 0.042 0.030 **0.131 الدافعية السطحية

 **0.242 **0.340 *0.313 *0.355 **0.333 **0.224 االسرتاتيجية السطحية
 **0.504 **0.523 **0.524 **0.121 **0.240 0.012 أسلوب التعلم العميق
 **0.202 0.321 0.033 *0.314 *0.353 **0.112 أسلوب التعلم السطحي
 0.03)**( دال عند مستوى   0.05)*( دال عند مستوى 

 

هنـــاك عالقـــة ارتباطيـــة  ( أن:2يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم )
بني أسـاليب الـتعلم  0.03موجبة دالة إحصائية  عند مستوى 

املتعلقــــة بالدافعيــــة العميقــــة  واالســــرتاتيجية العميقــــة )أســــلوب 
الــتعلم العميــق( ومجيــع أبعــاد االســرتاتيجية الوجدانيــة يف عمليــة 
الــــتعلم وكــــذلك الدرجــــة الكليــــة  ــــا، ماعــــدا بعــــد اســــرتاتيجية 

، 0.003جتنــــب اجلهــــد  الــــذي بلــــغ معامــــل االرتبــــاط معهمــــا 
ارتبــاطني ضــعيفني مل يبلغــا  مهــا معــامالعلــى الرتتيــب و  0.045

 0.05أو  0.03ة اإلحصائية لمستوى الدال
ـــة الســـطحية املتعلقـــة بأســـلوب الـــتعلم  أمـــا بالنســـبة للدافعي
السطحي فلم يوجد أي ارتباط دال إحصائياً بينها وبني أبعـاد 
االســرتاتيجيات الوجدانيــة يف عمليــة الــتعلم مــا عــدا بعــد واحــد 

جتنــب اجلهــد فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط فقــط وهــو اســرتاتيجية 
 0.03وهو دال عند مستوى  0.13

مـــــا بالنســـــبة لالســـــرتاتيجية الســـــطحية املتعلقـــــة بأســـــلوب أ
هـــا وبـــني مجيـــع  أبعـــاد نالـــتعلم الســـطحي فقـــد وجـــد ارتبـــاط بي

االســرتاتيجيات الوجدانيــة يف عمليــة الــتعلم ولكنهــا ارتباطـــات 
ــــــد مســــــتوى  ــــــد ت 0.05ضــــــعيفة وبعضــــــها دال عن راوحــــــت وق

وأن أعلـــى معامـــل   0.22إىل  0.31معـــامالت االرتبـــاط بـــني 
كــــــــان بــــــــني   0.03دال عنــــــــد مســــــــتوى  0.22ارتبــــــــاط وهــــــــو 

االســــرتاتيجية الســــطحية واســــرتاتيجية جتنــــب اجلهــــد كمــــا هــــو 
 احلال يف الدافعية السطحية املذكورة آنفاً.

وأخــرياً؛ أســلوب الــتعلم العميــق بصــورة كليــة يــرتبط مــع     
االســرتاتيجيات الوجدانيــة يف عمليــة الــتعلم بدرجــة  مجيــع أبعــاد

مـا هـو واضـح باجلـدول السـابق عالية وداللـة إحصـائية قويـة  ك
فقـــط وهـــو اســـرتاتيجية جتنـــب  اواحـــدً  ا( مـــا عـــدا بعـــدً 2رقـــم )

وهـــو ارتبـــاط ضـــعيف  0.01اجلهـــد فقـــد بلـــغ معامـــل االرتبـــاط 
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جـــــداً فضـــــاًل عـــــن انعـــــدام داللتـــــه اإلحصـــــائية، أمـــــا بالنســـــبة 
سلوب التعلم السطحي بصورة كلية فقد ارتبط بـبعض أبعـاد أل

اسرتاتيجيات الـتعلم بدرجـة ضـعيفة وداللـة ضـعيفة ماعـدا بعـد 
 اآلخر. هابعضاتيجية جتنب اجلهد؛ ومل يرتبط باسرت 

أمــا بالنســبة للدرجــة الكليــة لالســرتاتيجيات الوجدانيــة     
ـــ ـــتعلم فقـــد ارتبطـــت بدرجـــة قوي ـــتعلم ة بأســـلوب يف عمليـــة ال ال

( ة العميقـــــة واالســـــرتاتيجية العميقـــــةالدافعيـــــالعميـــــق وبعديـــــه )
 أفضــــــل مــــــن ارتباطهــــــا بأســــــلوب الــــــتعلم الســــــطحي وبعديــــــه

 الدافعية السطحية واالسرتاتيجية السطحية(.  )
ة تأكيــد علــى العالقـة بــني أســلوب هــذه النتيجــة مبنزلـ وتعـد  

الـــتعلم العميـــق )والـــذي يتضـــمن أن الطالـــب يـــتعلم مـــن أجـــل 
لفهـــم والتفاعـــل بشـــكل نقـــدي مـــع حمتويـــات التـــدريس وربـــط ا

الـــدليل املقـــدم باالســـتنتاجات( واالســـرتاتيجيات الوجدانيـــة يف 
عملية الـتعلم، كمـا أن داللـة معـامالت االرتبـاط عنـد مسـتوى 

هــي دليــل قــوي للعالقــة بــني ةالبيــة أبعــاد االســرتاتيجية  0.03
حتكــم الطالــب  الوجدانيــة يف عمليــة الــتعلم )ومــا يــرتبط هبــا مــن

يف مشــــاعره واحملافظـــــة علــــى زيـــــادة دافعيتــــه واســـــتمرار انتباهـــــه 
جنــاز املهمــة( وتفضـــيل يــق األهــداف التعليميــة املرةوبـــة وإلتحق

الطالــب ألســلوب الــتعلم العميــق ومــا يشــتمل علــى اســرتاتيجية 
ـــــ ـــــتعلم، و ـــــذا دالل ـــــة عميقـــــة لل ـــــى وعـــــي الطالـــــب ودافعي ة عل

الـــــتعلم والـــــتحكم يف حولـــــه يف عمليـــــة  اجلـــــامعي بكـــــل شـــــيء
للقلـــق  هـــذه العمليـــة حـــىت ال يكـــون عرضـــة تـــه يف أثنـــاءانفعاال
قـد و جنازه للمهام التعليمية، توتر الذي رمبا يؤثر سلبياً على إوال

 يرتبط باستخدامه لألسلوب العميق يف التعلم
الطالب الذين يستخدمون أسـلوب  أن العكس منوعلى 

لفــــــرد ملعاجلــــــة الــــــتعلم الســــــطحي والــــــذي يركــــــز علــــــى نزعــــــة ا
املعلومات املقدمة له بشكل سطحي مـن أجـل حفـظ احلقـائق 
دون حماولـــة فهـــم وأصـــول هـــذه احلقـــائق أو املعلومـــات هبـــدف 

ذه  ــــ قو تطبيــــصــــول علــــى النجــــا  فقــــط ودون توظيــــف أاحل
يــــــــرتبط اســــــــتخدام هــــــــذا و املعلومــــــــات يف املواقــــــــف احلياتيــــــــة؛ 

ب اجلهـــــد األســـــلوب باالســـــرتاتيجية الوجدانيـــــة املتعلقـــــة بتجنـــــ

ألهنم يسعون دائماً لتجنب بذل اجلهـد ألهنـم ال يريـدون إدارة 
أثنـــاء عمليـــة الـــتعلم ألن إدارة يف اجلهـــد أو الـــتحكم وتوجيهـــه 

هــذا اجلهــد تتعلــق بتحقيــق أهــداف أمســى لعمليــة الــتعلم رةــم  
كـــل املعوقـــات والتحـــديات وهـــذا األمـــر رمبـــا يظهـــر جليـــاً مـــع 

الـتعلم العميـق، و ـذا ظهـرت الطالب الذين يفضلون أسـلوب 
ارتباطات ضعيفة بني االسرتاتيجية السطحية املتعلقة بأسـلوب 
الــتعلم الســطحي وبــني مجيــع  أبعــاد االســرتاتيجيات الوجدانيــة 
يف عملية التعلم، أما الدافعيـة السـطحية فلـم يوجـد أي ارتبـاط 
دال إحصـــائياً بينهـــا وبـــني أبعـــاد االســـرتاتيجيات الوجدانيـــة يف 

فقـط وهـو اسـرتاتيجية جتنـب  اواحـدً  االتعلم ما عـدا بعـدً  عملية
وهـو دال عنـد مسـتوى  0.13اجلهد فقد بلغ معامـل االرتبـاط 

بسـبب حـرص الطــالب الـذين يفضــلون أسـلوب الــتعلم  0.03
السطحي على توظيـف اسـرتاتيجية جتنـب اجلهـد وعـدم املثـابرة 

 إلجناز املهمة بدرجة متقنة.
العميـق يـرتبط ارتباطـاً دااًل  وعلى ذلك فإن أسلوب الـتعلم

إحصــائياً جبميــع أبعــاد اســرتاتيجيات الــتعلم الوجدانيــة وكــذلك 
الدرجــة الكليــة  ــذه االســرتاتيجيات مــا عــدا اســرتاتيجية جتنــب 

دي ال فونـــــــت اجلهـــــــد، وتتفـــــــق هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــع دراســـــــة 
 &;De la Fuente, Salmeron, Veraوسـاملريون وفـريا وكارديـل  

Cardelle (2016)    والعمــل جبــدأن اخلصــائ  التنافســية مــن 
العميـــــق ومـــــع  أســـــلوب الـــــتعلمعالقـــــة إجيابيـــــة مـــــع  متلـــــك ـــــا 

 العـــداء يف حـــني أن؛ االســـرتاتيجيات الـــيت تركـــز علـــى املشـــكلة
 يســـــــــــــطحتعلم اللـــــــــــــبأســـــــــــــلوب ايـــــــــــــرتبط   ونفـــــــــــــاد الصـــــــــــــت

 واالسرتاتيجيات اليت تركز على العاطفة. 
ميكـــــن تفســـــري ذلـــــك بـــــأن أســـــلوب الـــــتعلم العميـــــق ومـــــا و 

يشــتمل علــى دافعيــة عميقــة واســرتاتيجية عميقــة توجــه عمليــة 
أثنـــاء عمليـــة يف الـــتعلم تســـاعد علـــى الـــتحكم يف االنفعـــاالت 
ول إىل إكمــال املهمــة الــتعلم وتزيــد مــن الدافعيــة للمثــابرة للوصــ

ومـات الرتكيز على الفهم والتحليل وربـط املعل وذلك عن طريق
بأهـــــداف واقعيـــــة وهـــــو مـــــا تتضـــــمنه فقـــــرات أســـــاليب الـــــتعلم 

 العميق.
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ومــن جهــة أخــرى فعــدم وجــود عالقــة بــني أســلوب الــتعلم 
العميـــق واســـرتاتيجية جتنـــب اجلهـــد بســـبب مـــن خـــالل ســـعي 

ـــة  ،الطـــالب لتجنـــب بـــذل اجلهـــد إن إدارة اجلهـــد يعكـــس رةب
 الطالب يف حتقيق أهداف التعلم رةم الضغوطات واملشتتات.

ـــتعلم الســـطحي ن الطـــالب الـــذين يتبنـــون إأي  أســـلوب ال
تتعلــــق  ومتكــــررة آليــــةســــتخدام اســــرتاتيجيات تعلــــم ال مييلــــون
 جتنــــبو جنــــب اجلــــدة يف العمــــل األكــــادميي، تاســــرتاتيجيات لب

 بـــدورها اجلهـــد والتحـــديات الـــيت وجتنـــبســـاعدة ، للم الســـعي
 جناز أكادميي أقل.حتصيل دراسي أو إتؤدي إىل 

االرتبــاط القــوي بــني اســرتاتيجية  طريــقويتضــح ذلــك عــن 
مــع هـذا األســلوب  ب اجلهــد وأسـلوب الــتعلم السـطحي إذجتنـ

يف الــتعلم يهــتم الطــالب بــاحلفظ مــن أجــل النجــا  فقــط دون 
 الغالـــب يـــؤدي اعتبـــار ألمهيـــة أو قيمـــة املـــادة املتعلمـــة وهـــذا يف

و حماولـة جتنـب أي أعبـاء أو أعمـال أو إىل بذل جهد بسيط أ
 بها املادة الدراسية. مهام تتطل

عالقــــة دالــــة  ة؛ فــــال توجــــد أيــــوعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك
إحصـــائياً بـــني الدافعيـــة الســـطحية ومجيـــع أبعـــاد اســـرتاتيجيات 
الــــتعلم الوجدانيــــة ســــوى بعــــد اســــرتاتيجية جتنــــب اجلهــــد، ألن 

ـــــتعلم  ـــــدى الطـــــالب تتعلـــــق بأســـــلوب ال ـــــة الســـــطحية ل الدافعي
وعــــدم التعمــــق يف الســــطحي املــــرتبط بــــاحلفظ وإدراك النجــــا  

املادة الدراسية أو حتليل حمتوياهتـا وتفصـيلها وحماولـة االسـتفادة 
منهــا أو تطبيقهـــا يف الواقــع العملـــي؛ وهــذا يـــرتبط باســـرتاتيجية 
جتنـــب اجلهـــد وحماولـــة احلصـــول علـــى الـــدرجات بـــأدىن جهـــد 

ـــــت بـــــدون حـــــرص الطـــــالب ورةبـــــ هم يف تجيكـــــن ويف أقـــــل وق
 فصلة للمادة املتعلمة.االهتمام والرتكيز والدراسة امل

 التساؤل الثالث:
لإلجابة عن التساؤل الثالث للبحث والذي ين  على: 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اجلامعة يف 

 السطحي(؟و درجاهتم على أسلويب التعلم ) العميق / 
هــــــذا التســــــاؤل مت اســــــتخدام اختبــــــار ت  ولإلجابــــــة عــــــن
 Paired Sample T-Testللعينات املرتابطة 

باعتبار أن لدينا عينة واحدة ولدينا درجاهتا على أسلوب 
التعلم العميق ودرجاهتا على أسلوب التعلم السطحي ونريد 
أن نتحقق من داللة الفرق بني املتوسطني للقياسني من 

 عدمه.

( توضح ذلك:  4ية  باجلدول رقم ) والبيانات اآلت
   .جدول  

وداللت ا اإلحصائية لفروق المتوسطات بين درجات القياسين )أسلوب التعلم العميق وأسلوب التعلم السطحي( وفقاً  لدرجات   "ت"  يمة 
  (252العينة على مقياس أساليب التعلم )ن=

عدد  القياس
 الطالب

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجات 
 الداللة اإلحصائية   "ت"  يمة الحرية

 1.34 33.34  252 أسلوب التعلم العميق 
 4.34 34.43 252 أسلوب التعلم السطحي 0.000 5.052 253

 

توجــد فــروق بــني طــالب كليــة الرتبيــة جامعــة امللــك ســعود 
 يف استخدامهم ألساليب التعلم لصاحل أسلوب التعلم العميق

دى الطـــالب مـــن ن لـــاألســـلوبني متـــوفراأن كـــالً  مـــن  ومــع
الطــــالب فــــإن  ،(30( ، )3ني رقمــــي )خــــالل اجلــــدولني اآلتيــــ

لـــديهم تفـــوق يف اســـتخدامهم ألســـلوب الـــتعلم العميـــق، كمـــا 
 (.4باجلدول السابق رقم ) يتضح من الفروق الدالة إحصائًيا

 & Smith نتيجة مع دراسة مسيث وتسنج هذه ال تتفق و 

Tsang(1998) سلوب األن الفرد يف هذا أ إىل وقد يرجع ذلك
ي يف التعلم مثل اخلوف من يعتمد على الدافع اخلارج

ب يتميز به الطلبة الذين ينظرون سلو األن هذا كما أ  الفشل،
هداف أهنا وسيلة للحصول على أعملية التعلم على ىل إ

خرى مثل احلصول على وظيفة جيدة يف املستقبل أوةايات 
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رين وليس البعد عن اآلخرضاء إو أرضاء الوالدين إو هبدف أ
 .و تكوين الذات أرضاء الذات إو أت الاملشك

سلوب ألالطلبة الذين يتبنون هذا ا أن إىل وقد يرجع ذلك
يبحثون عن فهم القضايا والتفاعل بشكل نقدي مع حمتويات 

ر فكار باخلتة واملعرفة السابقة وكذلك اختباالتدريس وربط األ
 أن كما  منطقية النقاشات وربط الدليل املقدم باستنتاجات،

يعتمدون ببساطة  السلوب العميق ألالطلبة الذين يتبنون ا
فهم يعتمدون على احلافز  دراسيةعلى احلفظ للمواد ال

عن البحث عن املكافأة  الً فكري فض تطلعوهري للتعلم باجل
 اخلارجية 

جانب  وقد يرجع سبب ذلك إىل وجود اهتمام من
 اللساتذة يف خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلبة من خاأل

اهتمامهم بالعوامل املؤثرة يف بيئة التعليم املتمثلة يف مراعاة 
خصائ  الطلبة والفروق الفردية بينهم وتنوع يف استعمال 

ن و ساتذة قادر األ أن طرائق التدريس يف عملية التعليم، كما
توفري وقت للطلبة  خاللجيابية من إعلى خلق بيئة تعليمية 

  .يف تعلمهم ويزيدون من اندماج الطلبة يف عملية التعلم
ومبقارنة املتوسط احلسايب لبيانات التعلم العميق وبيانات 

باملتوسط التعلم السطحي وفًقا الستجابات عينة الدراسة 
، وملعرفة داللة الفرق (32.5)قيمته الفرضي للمقياس والبالغ 

توسط احلقيقي واملتوسط الفرضي ألفراد العينة مت بني امل
 استخدام اختبار لعينة واحدة؛ وجاءت النتائج كما باجلدولني

 (:30(، )3رقمي )يني اآلت

 

  .جدول
 العميق(لعينة واحدة ) درجات الطالب على أسلوب التعلم  (اختبار )ت

االنحراف  الحسابي المتوسط عدد الطالب القياس
 المعياري

 درجات 
 الداللة اإلحصائية   "ت"  يمة الحرية

 0.000 40.123 253 1.34 33.34  252 أسلوب التعلم العميق 

 11جدول
 السطحي(لعينة واحدة ) درجات الطالب على أسلوب التعلم  (اختبار )ت

 الداللة اإلحصائية   "ت"  يمة درجات الحرية االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد الطالب القياس
 252 أسلوب التعلم السطحي 

34.43 4.34 253 23.324 0.000 

( أن طالب 30(، )3ويتبني من اجلدولني السابقني )
العميق يف التعلم وكذلك األسلوب اجلامعة يتبنون األسلوب 

استخدامهم  السطحي، إال أن الطالب لديهم تفوق يف
ألسلوب التعلم العميق، وهذه النتيجة تدعم النتيجة الواردة 

، جيا يؤيد تأييد مناقشة وتفسري هذا (4اجلدول رقم)ب
  التساؤل.

 التساؤل الرابع:
لإلجابة عن التساؤل الرابع للبحث والذي ين  على 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد"
لدى طالب   االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم

كلية الرتبية جامعة امللك سعود تُعزى إىل أسلويب التعلم 
 السطحي( والتفاعل بينهما؟"و )العميق/ 

هذا التساؤل مت استخدام حتليل التباين  ولإلجابة عن
ية وتوضح اجلداول اآلت MANOVAمتعدد املتغريات التابعة 

 ( نتائج هذا التحليل.31( ، )32( ، )33أرقام )
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 11جدول 
 السطحي(و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد االستراتيجيات الوجدانية وفقاً ألسلوبي التعلم )العميق/  

تصنيف أسلوب التعلم  البعد
 )العميق(

 االنحراف المعياري المتوسط  العدد تصنيف أسلوب التعلم)السطحي( 

 
 
 
 

اسرتاتيجية جتنب 
 اجلهد

 
 منخفضي

 

 1.42 3.12 34 منخفضي
 2.21 32.22 2 مرتفعي
 4.24 33.55 20 اجملموع

 
 مرتفعي
 

 2.22 3.14 31 منخفضي
 4.33 32.52 25 مرتفعي
 4.53 33.42 14 اجملموع

 
 
 

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية 

 
 

 
 منخفضي

 

 32.32 11.41 34 منخفضي
 5.14 43.32 2 مرتفعي
 33.22 15.25 20 اجملموع

 
 مرتفعي

 2.20 43.14 31 منخفضي
 32.33 44.00 25 مرتفعي

 30.22 41.33 14 اجملموع

 
 
 
 

اسرتاتيجية 
الضبط اخلارجي 

 للقلق

 
 منخفضي

 

 1.12 4.34 34 منخفضي
 2.33 30.41 2 مرتفعي
 1.41 4.35 20 اجملموع

 
 مرتفعي

 2.24 33.23 31 منخفضي

 2.23 33.44 25 مرتفعي

 2.23 33.51 14 اجملموع

 
 
 

اسرتاتيجية 
 الدافعية الذاتية

 
 منخفضي

 

 2.54 34.41 34 منخفضي
 4.14 22.00 2 مرتفعي
 2.44 33.50 20 اجملموع

 
 مرتفعي
 

 5.12 22.21 31 منخفضي
 2.22 22.12 25 مرتفعي
 2.24 22.12 14 اجملموع

اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق

 
 منخفضي

 

 30.44 22.50 34 منخفضي
 3.44 12.00 2 مرتفعي
 33.22 10.15 20 اجملموع

 
 مرتفعي
 

 2.04 42.54 31 منخفضي
 30.22 44.20 25 مرتفعي
 3.11 45.00 14 اجملموع

 
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

 
 منخفضي

 

 11.04 32.42 34 منخفضي
 32.23 322.22 2 مرتفعي
 12.01 302.30 20 اجملموع

 
 مرتفعي

 34.24 312.21 31 منخفضي
 10.25 313.52 25 مرتفعي
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تصنيف أسلوب التعلم  البعد
 )العميق(

 االنحراف المعياري المتوسط  العدد تصنيف أسلوب التعلم)السطحي( 

 25.40 314.42 14 اجملموع 
 12جدول 

نتائج االختبارات متعددة المتغيرات التابعة لدراسة الفروق بين أبعاد االستراتيجيات الوجدانية في التعلم وفًقا ألسلوبي التعلم  
 السطحي( والتفاعل بين ماو )العميق/

 المتغير المستقل
 

درجات  F"ف"  القيمة اسم االختبار
 الحرية

خطأ درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 يتامربع إ

 
 
 )أ( 

 مستوى التعلم العميق
 )منخفضي/مرتفعي(

 

 Pillai'sبيالي 

Trace 
 'Wilksويلكس 

Lambda 
  Hotelling's هوتلنج

 Trace 
 Roy's Largestروي 

Root 

0.122 
 

0.221 
 

0.445 
 

0.445 

4.451 
 

4.451 
 

4.451 
 

4.451 

5 
 
5 
 
5 
 
5 

50 
 
50 
 
50 
 
50 

0.003 
 

0.003 
 

0.003 
 

0.003 

0.11 
 

0.11 
 

0.11 
 

0.11 
 

 
)ب( مستوى التعلم 

 منخفضي/مرتفعي(السطحي)
 
 
 

 Pillai'sبيالي 

Trace 

 'Wilksويلكس 

Lambda 
  Hotelling's هوتلنج

 Trace 
 Roy's Largestروي 

Root 

0.224 
 

0.222 
 

0.122 
 

0.122 

1.221 
 

1.221 
 

1.221 
 

1.221 

5 
 
5 
 
5 
 
5 

50 
 
50 
 
50 
 
50 

0.03 
 

0.03 
 

0.03 
 

0.03 

0.22 
 

0.22 
 

0.22 
 

0.22 

 
 )ب(×)أ( 
 
 
 

 Pillai'sبيالي 

Trace 

 'Wilksويلكس 

Lambda 

 
   Hotelling'sهوتلنج

 Trace 

 Roy's Largestروي 

Root 

0.314 
 

0.422 
 

0.354 
 

0.354 

3.541 
 

3.541 
 

3.541 
 

3.541 

5 
 
5 
 
5 
 
5 

50 
 
50 
 
50 
 
50 

0.33 
 

0.33 
 

0.33 
 

0.33 

0.31 
 

0.31 
 

0.31 
 

0.31 

 13جدول 
نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة عند دراسة الفروق بين أبعاد االستراتيجيات الوجدانية في التعلم وفًقا  

 السطحي( والتفاعل بين ماو ألسلوبي التعلم )العميق/ 
درجات   جمموع املربعات املتغري التابع مصدر التباين

احلرية 
 )د. (

الداللة  قيمة "ف " متوسط املربعات
 اإلحصائية

مربع 
 يتاإ

 
 
 )أ( 

 مستوى التعلم العميق

اسرتاتيجية جتنب 
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 

42.420 
 

122.300 
 

44.255 

3 
 
3 
 
3 

42.420 
 

122.300 
 

44.255 

2.344 

 
2.205 
 

5.234 

0.03 
 

0.33 
 

0.03 

0.05 
 

0.05 
 

0.30 
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 )منخفضي/مرتفعي(
 

 اخلارجي للقلق
اسرتاتيجية الدافعية 

  الذاتية
اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

 
524.353 
 

3313.235 
 

2401.241 

 
3 
 
3 
 
3 
 

 
524.353 
 

3313.235 
 

2401.241 

 
31.132 
 

20.332 
 

3.342 

 
0.003 
 

0.000 
 

0.001 

 

 
0.20 
 

0.22 
 

0.32 

 
التعلم )ب( مستوى 
 منخفضي/مرتفعي(السطحي)

 
 
 

اسرتاتيجية جتنب 
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 
 اخلارجي للقلق

اسرتاتيجية الدافعية 
  الذاتية

اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

103.255 
 

103.343 
 

32.245 
 

14.525 
 

344.425 
 

1242.403 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

103.255 
 

103.343 
 

32.245 
 

14.525 
 

344.425 
 

1242.403 

33.444 
 

2.433 
 

3.324 
 

0.335 
 

3.505 
 

4.423 

0.000 
 

0.32 
 

0.32 
 

0.14 
 

0.21 
 

0.02 

0.22 
 

0.04 
 

0.04 
 

0.02 
 

0.01 
 

0.04 

 
 )ب(×)أ( 
 
 
 

اسرتاتيجية جتنب 
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 
 اخلارجي للقلق

اسرتاتيجية الدافعية 
  الذاتية

اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

44.343 
 

21.334 
 

24.131 
 

11.125 
 

134.222 
 

2322.320 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

44.343 
 

21.334 
 

24.131 
 

11.125 
 

134.222 
 

2322.320 

1.024 
 

0.230 
 

2.422 
 

0.233 
 

4.332 
 

2.423 

0.03 
 

0.44 
 

0.30 
 

0.14 
 

0.02 
 

0.30 

0.05 
 

0.03 
 

0.05 
 

0.03 
 

0.02 
 

0.05 

اسرتاتيجية جتنب  اخلطأ
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 
 اخلارجي للقلق

اسرتاتيجية الدافعية 
  الذاتية

اسرتاتيجية الضبط 

453.245 
 

2545.113 
 

453.422 
 

2222.432 
 

5344.213 
 
 

54 
 
54 
 
54 
 
54 
 
54 
 
 

35.322 
 

323.230 
 

4.503 
 

42.322 
 

32.034 
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 الداخلي للقلق
 

الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

40023.535 
 

54 243.242 
 

اسرتاتيجية جتنب  اجملموع
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 
 اخلارجي للقلق

اسرتاتيجية الدافعية 
  الذاتية

اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

4443.000 
 

301021.000 
 

2343.000 
 

14230.000 
 

300341.000 
 

332150.000 

54 
 
54 
 
54 
 
54 
 
54 
 
54 

    

( اخلاصني 31( ، )32ويتضح من اجلدولني السابقني  )
أنه توجد  MANOVAبتحليل التباين متعدد املتغريات التابعة 

على األقل  0.03فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بني متوسط درجات الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق 
املرتفع ومتوسط درجات الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق 
املنخفض على مجيع أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية يف 
عمليات التعلم  وكذلك الدرجة الكلية لصاحل الطالب ذوي  

تيجية جتنب أسلوب التعلم العميق املرتفع ماعدا بعد اسرتا
اجلهد وبعد الصورة االجتماعية فلم تصل داللة الفروق إىل 

 . 0.03أو  0.05
بلوغ معظم االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية  ومع أن

التعلم حلد الداللة اإلحصائية إىل أهنا بالنظر إىل الداللة 
العملية للداللة اإلحصائية من خالل مربع إيتا جند أهنا 

وهو احلد األدىن للداللة  0.10هنا تقرتب من إ إذضعيفة 
جدول حتليل التباين متعدد  عن طريقالعملية، وذلك 

(، ومن خالل مربع إيتا 31املتغريات التابعة السابق رقم )
باجلدول للداللة اإلحصائية؛ جند أهنا قيم ضعيفة حسب 

تصنيف كوهني ويعود ضعف حجم التأثري إىل تدخل عوامل 
االسرتاتيجيات الوجدانية وأبعادها املتعددة أخرى مؤثرة يف 

 . امل النفسية أو العوامل البيئيةمثل العو 
أما بالنسبة ألسلوب التعلم السطحي فلم توجد فروق 

بني  0.03أو  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ي أسلوب التعلم السطحي متوسط درجات الطالب ذو 

التعلم متوسط درجات الطالب ذوي أسلوب املرتفع و 
السطحي املنخفض على مجيع أبعاد االسرتاتيجيات 
الوجدانية يف عملية التعلم وكذلك الدرجة الكلية ماعدا بعد 

وجدت فروق ذات داللة  إذاسرتاتيجية جتنب اجلهد فقط، 
بني متوسط درجات الطالب  0.000إحصائية عند مستوى 

ذوي أسلوب التعلم السطحي املرتفع ومتوسط ودرجات 
ذوي أسلوب التعلم السطحي املنخفض على  الطالب

اسرتاتيجية جتنب اجلهد لصاحل متوسط درجات الطالب 
 ذوي أسلوب التعلم السطحي املرتفع.

وتتفق هذه النتيجة  جزئياً  مع دراسة كل من جارسيس 
من وجود فروق دالة بني  Gurses& Bouvet (2016)وبوفيت  
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تيجيات الوجدانية أبعاد اسرتاتيجيات التعلم ومنها االسرتا
 ترجع إىل أساليب التعلم.

ويفسر الباحث وجود فروق بني متوسط درجات 
الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق املرتفع ومتوسط درجات 
الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق املنخفض على مجيع 
أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم  وكذلك 

طالب ذوي  أسلوب التعلم العميق الدرجة الكلية لصاحل ال
املرتفع ماعدا بعد اسرتاتيجية جتنب اجلهد وبعد الصورة 
االجتماعية بارتباط الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق 
املرتفع وقدرهتم على فهم املادة املتعلمة بدرجة عالية، 
والتحليل وعرض األفكار ومتكن هؤالء الطالب من املادة 

االستفادة منها أو تطبيقها، كما أن  الدراسية والقدرة على
هؤالء الطالب لديهم ختة عالية يف التعامل مع احملتويات 

من خالل عدم الرتكيز على  املتضمنة ملوضوعات املقرر
و احلصول على النجا  أو الدرجة فقط، أما الطالب احلفظ أ

مييلون إىل  فإهنم ذوي أسلوب التعلم العميق املنخفض
مل  إذجتنب اجلهد، وهذا الذي ظهر جلياً  توظيف اسرتاتيجية

أو  0.05توجد أي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ي أسلوب التعلم بني متوسط درجات الطالب ذو  0.03

متوسط درجات الطالب ذوي أسلوب السطحي املرتفع و 

التعلم السطحي املنخفض على مجيع أبعاد االسرتاتيجيات 
وكذلك الدرجة الكلية ماعدا بعد الوجدانية يف عملية التعلم 
 اسرتاتيجية جتنب اجلهد فقط.

أما بالنسبة للتفاعل بني أسلوب التعلم العميق )مرتفع/ 
منخفض( وأسلوب التعلم السطحي )مرتفع/ منخفض( يف 

؛ جيات الوجدانية يف عمليات التعلمتأثريمها على االسرتاتي
أو  0.05فلم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

على مجيع أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية  0.03
التعلم وكذلك الدرجة الكلية وفقًا للتفاعل بني تصنيف 

 أسلويب التعلم العميق والسطحي.
 التساؤل اخلامس:

هل ميكن التنبؤ باالسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات 
من  خالل أسلويب التعلم  التعلم لدى طالب اجلامعة

 السطحي؟ق/ و العمي
هذا التساؤل فقد مت استخدام حتليل  ولإلجابة عن
 Interبطريقة اإلدخال  االحندار املتعدد

دد بالدراسة من وميكن تلخي  طوذج االحندار املتع
 قيمة معامل ني( والذي يب34 رقم )خالل اجلدول اآلي

املعياري للتقدير. التحديد مربع معامل االرتباط واخلطأ

  14جدول
 Inter اإلدخال معامل التحديد) مربع معامل االرتباط( والخطأ المعياري للتقدير وفق نموذج االنحدار المتعدد بطريقة

 الخطأ المعياري للتقدير ( المصححRمعامل التحديد )مربع  (Rمعامل التحديد)مربع  R يمة  النموذج
 Inter 0.531 0.221 0.254 34.523طوذج االحندار املتعدد بطريقة 

 

رتباط ( أن معامل اال34ويتضح من اجلدول السابق رقم )
بلغ معامل التحديد )مربع  يف حني 0.531املتعدد قد بلغ 

R )0.221  وهو يدل على نسبة التباين يف املتغري التابع اليت
ريات املستقلة وقيمته ميكن تفسريها باستخدام بيانات املتغ

 ية وهي أسلوبان املتغريات املستقلة التفسري أي إ  0.221
% من  22.1والسطحي استطاعت أن تفسر  التعلم العميق 

االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية  التغريات احلاصلة يف
% يعزى إىل عوامل أخرى وهي نسبة 21.2التعلم والباقي 

 ضعيفة إىل حد ما .
( يبني حتليل التباين والذي ميكن 35)  رقمواجلدول اآلي

عن طريق  كاماًل من خالل معرفة القوة التفسريية للنموذج  
 قيمة ف وداللتها اإلحصائية
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  15جدول 
   يمة ف وداللت ا اإلحصائية النحدار متغيري أسلوب التعلم العميق والسطحي على متغير االستراتيجيات الوجدانية 

 الداللة اإلحصائية  يمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.0000 44.525 35152.442 2 10232.441 االحندار
   144.432 243 45423.414 البواقي
    253 332532.132 اجملموع

   
( أن قيمة ف دالة 35ويتضح من اجلدول السابق رقم )

جيا يؤكد القوة  0.0003أقل من  Pقيمة  إذإحصائيا 
التفسريية العالية لنموذج االحندار اخلطي املتعدد من الناحية 

 اإلحصائية.

يبني نتائج حتليل االحندار  (32 رقم )واجلدول اآلي
االحندار املتعدد( ودالالهتا  املتعدد )قيمة الثابت ومعامالت

حصائية للمتغريات املستقلة )أسلويب التعلم العميق اإل
يف  (االسرتاتيجيات الوجدانية)والسطحي( على املتغري التابع 

 عملية التعلم.
  16جدول 

 ( تحليل االنحدار المتعدد ودالالته االحصائية للمتغيرين المستقلين )أسلوبي التعلم( على المتغير التابع ) االستراتيجيات الوجدانية
 الداللة اإلحصائية  يمة )ت( معامالت  بيتا المعيارية الخطأ المعياري ( غير المعياريةBمعامالت االنحدار ) مصدر االنحدار

 0.000 30.334 - 2.002 20.431 الثابت
 0.000 4.212 0.434 0.134 2.234 أسلوب التعلم العميق
 0.113 0.354 0.055 0.235 0.241 أسلوب التعلم السطحي

 

ليالت ( اخلاص بنتائج حت32ومن اجلدول السابق  رقم )
ن املتغري املستقل )أسلوب التعلم املتعدد يتبني  أاالحندار 

العميق( كان دااًل إحصائياً  يف طوذج االحندار املتعدد 
أما   0.003وحسب اختبار )ت( عند مستوى داللة أقل من 

أسلوب التعلم السطحي( فلم  املتغري املستقل اآلخر وهو)
ثريه داللة إحصائية يف طوذج االحندار املتعدد يف تأ يكن ذا

 على االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم.
 Betaوميكن التوصل إىل معادلة خط االحندار باستخدام 

 :على النحو اآليةري املعيارية )احلد الثابت ( 
+  20.431االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم= 

 أسلوب التعلم العميق. ×  2.234
أن املتغري املستقل  (32ويتضح من اجلدول السابق رقم)

أسلوب التعلم السطحي له تأثري ضعيف من التباين يف 
ةري  إذ إنهدرجات االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم 

كان له تأثري أسلوب التعلم العميق   يف حنيا، دال إحصائيً 

دال إحصائياً  على درجات االسرتاتيجيات الوجدانية يف 
  0.531كانت قيمة معامل االرتباط املتعدد   إذعملية التعلم؛ 

 وهي تعد نسبة مقبولة. 
 Obergriesserوستوجيري  وتشري دراسة كل من أوبريجريسري

& Stoeger (2016)  إىل أن تفضيالت الطالب ألسلوب 
كما أن تفضيل الطالب  ،التعلم يرتبط بانفعاالت التحصيل

مل  يف حنيألسلوب التعلم  يؤثر يف اسرتاتيجيات التعلم، 
  .تتطرق هذه الدراسة لالسرتاتيجيات الوجدانية

وبناًء على العرض السابق يتبني من معادلة االحندار 
السابقة أن التعلم العميق له دور قوي يف تأثريه على 

م السطحي لدى الف التعلاسرتاتيجيات التعلم الوجدانية خب
نه كلما ارتفع  أسلوب التعلم العميق لدى الطالب، أي إ

الطالب يف تعلمهم زادت تبعاً  لذلك اسرتاتيجياهتم 
الوجدانية؛ ومن   معدالهتم األكادميية وحتسني مستواهم 
األكادميي وفق الدراسات اليت أشارت إىل العالقة القوية بني 
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رتاتيجيات الوجدانية التحصيل املرتفع وتوظيف الطالب لالس
 (. 2032هاشم، )أيبيف عملية التعلم ومنها دراسة 

وميكن تفسري ذلك بأن االسرتاتيجيات الوجدانية يف 
عمليات التعلم وما تتضمن من أبعاد فضاًل عن الدرجة 
الكلية  ا عالقة قوية بأسلوب التعلم العميق وما يتضمن من 

أسلوب التعلم  اسرتاتيجية عميقة ودافعية عميقة؛ كما أن
العميق يؤثر يف وعي الطالب وإدارهتم للمشاعر واالنفعاالت 

زيادة ة وزيادة مستوى االنتباه ومن   واحملافظة على الدافعي
االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم وما تشتمل عليه 
من أبعاد، جيا يساعد بدوره يف خفض حدة القلق والتوتر أو 

، جيا يؤدي إىل رفع الضغوط النفسية فعال والتقليل مناالن
دافعية الطالب للتعلم، وزيادة كفاءهتم لألداء على املهام 

 والواجبات واألنشطة التعليمية. 

 توصيات ومقترحات الدراسة:

 ية:ملقرتحات اآلتيف ضوء النتائج ميكن تقد  التوصيات وا
ضرورة تفعيل استخدام االسرتاتيجيات الوجدانية لطالب -3

اجلامعة نظراً الرتباطها بأسلوب التعلم العميق الذي يثري كثرياً 
العملية التعليمية والقائم على الفهم والتحليل واالستدالل 
وليس احلفظ واالسرتجاع أو التذكر، من أجل مسايرة 
التطورات املعاصرة، وإعطاء الطالب الفرصة للمشاركة بفاعلية 

 يف عملية التعلم.

سرتاتيجيات الوجدانية وتطويرها باجلامعة تنويع أطاط اال -2
للخروج عن النمط التقليدي املألوف الذي اعتاد عليه 
الطالب، وملواكبة األدب الرتبوي املتعلق بتوظيف استخدام 
هذه االسرتاتيجيات ملساعدة الطالب ليكونوا أكثر انسجاماً 

وجعل الطالب أكثر تفاعاًل ومحاسًا يف  ودافعية للتعلم ورًضى
 وإثرائها. واقف التعلم م

جعل اسرتاتيجيات التعلم الوجدانية جزًءا من خطط -1
اجلامعة الرتبوية لتحسني وتطوير عملية التعلم وزيادة دافعية 
الطالب ملواجهة املشكالت اليت تعوق تقدم حتصيلهم أو اليت 

 االسرتاتيجيات من خالل تفعيل تؤدي إىل تدين األداء
  .أساليبهم املفضلةاليت تتالءم مع  الوجدانية

للكشف عن أهم  عامليةدراسة  يقرت  الباحث إجراء  -4
العوامل املؤثرة يف االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم 
 لدى طالب اجلامعة وفًقا للتخص  واملستوى األكادميي.

ولني عــن عمليــة الــتعلم باجلامعــة الباحــث املســؤ  يوصــي -5
ودورات مهنيـــــة لألســـــاتذة لتبصـــــريهم بـــــأهم بعقـــــد ور  عمـــــل 

االســــــرتاتيجيات الوجدانيــــــة وأســــــاليب الــــــتعلم لــــــدى الطــــــالب 
ــــف االســــرتاتيجيات التدريســــية   ــــى توظي وتشــــجيع األســــاتذة عل
الـيت تتوافـق وتفضـيالت الطـالب لالسـرتاتيجيات الوجدانيـة مـع 

 .متعلمهاألساليب اليت يتبعها الطالب يف  هم بأهمتزويد
ا يف أساليب التعلم ودورمهو  اتياسرتاتيج أمهيةإبراز -2

من خالل تشجيع األساتذة ، تعلم الطالبتسهيل عملية 
 باليت تزيد من تفاعل الطاللطالهبم لتحقيق املشاركة 

االسرتاتيجيات التعليمية  توظيفم على هت، ومساعدالنوعي
حتسني  أجلاليت تتناسب مع أساليبهم يف التعلم من 

 معدالهتم.
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Abstract: The study aimed to reveal the most important affective strategies in learning processes among university students, 

and to identify the nature of the relationship between the strategies affective in learning processes and learning styles (deep/ 

surface) and reveal of differences in strategies affective in learning processes in terms of learning styles (deep, surface) and 

reveal of predicting of affective strategies among students from learning styles, included a final study sample 252 students of 

the Faculty of Education, King Saud University, from all specialties and levels of educational variety; the average age of the 

final sample is 22.73 years, standard deviation of 3.09 years, hav been applied to them affective strategies in the learning 

processes scale from preparation Gallego & Yaniz(2014), and translated by Abu Hashim (2016), and learning styles (deep / 

surface) scale translated by the researcher, and using averages weighted, correlation coefficients, MANOVA analysis, and  

multiple regression analysis, the researcher suggested set of results as follows: 

1. Order came affective strategies in the learning processes and according to the opinions of students; that the highest strategy 

is strategy of internal control for concern and the lowest strategy is strategy to  avoid the effort. 

2. I found statistically significant correlation between deep learning style and all the dimensions of affective strategies in the 

learning processes; except for a strategy to avoid the effort. 

3. There are statistically significant among university students in learning styles differences (deep / surface) in favor of the 

deep learning style. 

4. There are statistically significant differences between the mean scores of students with high and low deep learning at all 

the dimensions of affective strategies in the learning processes in favor of students with high style deep learning style; except 

for strategies to avoid the effort and social image. 

5. predictable affective strategies in learning through the only deep learning style. 
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