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ملخص:
يهدف البحث إلى معرفة درجة استخدام أساليب التعلم وفق نموذج التعلم الخبراتي لـ"كولب" عند متعلمي
السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل ،وقد استخدم مقياس أساليب التعلم "كولب" لـ"وقاد إلهام" بعد التأكد
من خصائصه السيكومترية على عينة بلغت  401متعلما ،وخلصت نتائجها إلى أن ألاسلوب ألاكثر استخداما هو
ألاسلوب التكيفي ويليه ألاسلوب التباعدي ثم التقاربي وأخيرا الاستيعابي ،وإلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في
أساليب التعلم باختالف التخصص الدراس ي (علمي وأدبي) ،في حين توجد فروق دالة إحصائيا في أسالب التعلم
باختالف مستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى عينة البحث.
الكلمات املفتاحية :درجة الاستخدام ؛ أساليب التعلم وفقا لنموذج "كولب".
Abstract
Research aims to know the degree of use of the experiential learning model with learning
methods for 'Kolb' when third-year city secondary learners Hassi R’mel, may use a measure
learning styles ' Kolb ' for 'Elham waked' led after confirming the psychometric characteristics of the
sample reached 104 educated and found results that The most commonly used method is the
adaptive method followed by the altbaadi method and then finally converged and assimilation, and
the lack of differences in learning styles vary by course (literary and scientific), while there are
differences in learning methods with different level of academic achievement (High and low) have
a sample search.
Keywords: degree of use; learning methods according to the Colp model.
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مقدمة:
يعتبر موضوع أساليب التعلم من املواضيع التي نالت اهتمام الباحثين في مجال علم النفس التربوي ملا له
من صلة وثيقة بمتغيرات وتطورات الحاصلة واملتالحقة التي تؤثر على النظم التعليمية مما يحتم النظر على
العملية التعليمية التربوية بأنها عملية دائمة التطور،ولهذا تعرض النظام التربوي في الجزائر إلى عدة تغييرات أدى
بمسؤولي التربية والتعليم بإعادة النظر فيها وإجراء تعديالت عملية وتطبيقية بإدخال بيداغوجيا املقاربة
بالكفاءات التي تعد تصورا ومنهجا لتنظيم العملية التعليمية التعلمية وملحتويات التعليم من طرق التدريس
ووسائل التقويم ،وقد ركزت على املتعلم وجعلته طرفا فعاال ونشطا من خالل إكسابه طرق التفكير ومحاولة
تنمية قدراته املعرفية ،إلى جانب الاهتمام باملتغيرات التي تؤثر في عملية التعلم كأساليب التعلم السائدة عند
املتعلمين والفروقات الفردية املوجودة بينهم ،مما نتج تباين في مستويات التحصيل ألاكاديمي،فطبيعة املتعلم
يسعى دائما وفي جميع املراحل التعليمية املختلفة إلى تحقيق مستوى مرتفع من التحصيل ألاكاديمي خاصة في
مرحلة الباكالوريا التي تعتبر املرحلة الانتقالية والحاسمة التي تفصل بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي وعلى
أساسها يتم تحديد تخصصاتهم املستقبلية.
وتتحدد مشكلة البحث من الفكرة املوجودة في الواقع والتي هي بالرغم من التحوالت والتبدالت التي طرأت
والجهود املبذولة من طرف تظافر كل من املسؤولين في التربية والتعليم من تعديل في املناهج وطرق التدريس
واتخاذ إلاجراءات في تنظيم سيرورة العملية التعليمية من انضباط وتهيئة الظروف املناخية للتدريس والفيزيقية،
وإعطاء تكوينات للمعلمين إال أن نتائج املتعلمين لم ترتقي إلى املستوى املطلوب ،إذا أنها مازالت تحقق انخفاضا في
مستوى التحصيل ألاكاديمي ،وربما يعود السبب في ذلك إلى عدم معرفة املتعلم نفسه بأسلوبه في التعلم من جهة
ومن جهة أخرى عدم إدراك املعلم للطرائق التي يستخدمها في التدريس ،وفي هذا نجدالكثير من الدراسات التي
تناولت أساليب التعلم وفقا لنموذج "كولب" ومنها دراسة "نجدي حبش ي"  1004التي هدفت إلى معرفة تفضيالت
طلبة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة املينا ألساليب التعلم في ضوء نموذج التعلم الخبراتي لـ"كولب"،
وتوصلت نتائجها إلى إمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراس ي من خالل أساليب التعلم ،ووجود فروق في تفضيل
الطلبة ألسلوب التعلم وفقا للتخصص الدراس ي)1(.
ودراسة "إبراهيم أحمد"  1002التي هدفت إلى التعرف على توجيهات الهدف وأساليب التعلم وعالقتهما
بالتحصيل ألاكاديمي لدى كلية التربية ،توصلت نتائجها إلى وجود عالقة إرتباطية بين أساليب التعلم والتحصيل
الدراس ي ووجود فروق بين مرتفعي ومنخفض ي أساليب التعلم في التحصيل الدراس ي)2( .
ودراسة "أبو هشام" و"كمال"  1002والتي هدفت إلى معرفة أساليب التعلم والتفكير املميزة لطلبة جامعة
املدينة املنورة في ضوء مستوياتهم التحصيلية وتخصصاتهم ألاكاديمية املختلفة ،وخلصت نتائجها إلى أن أكثر
ألاساليب التي يفضلها الطلبة هو ألاسلوب الاستيعابي بينما ألاسلوب ألاكثر تمايزا لإلناث هو ألاسلوب التقاربي،
ووجود فروق في أساليب التعلم في ضوء متغير التخصص لصالح طالب التخصص العلمي)3(.
وعليه يمكن صياغة مشكلة بحثنا من خالل السؤالين التاليين:
ما هو ألاسلوب ألاكثر تفضيال وفق نموذج "كولب" عند متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل؟
هل تختلف أساليب التعلم وفق نموج "كولب"عند هذه الفئة تبعا لتخصصهم الدراس ي ومستوى
تحصيلهم؟
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فرضيات البحث:
تتحدد فرضيات بحثنا في مايلي:
 توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التكيفي ببعديه الخبرة الحسية والتجريب الفعال باختالفالتخصص الدراس ي (علمي وأدبي) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
 توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم الاستيعابي ببعديه املفاهيم املجردة واملالحظة التأملية باختالفالتخصص الدراس ي (علمي وأدبي) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
 توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التقاربي ببعديه املفاهيم املجردة والتجريب الفعال باختالفالتخصص الدراس ي (علمي وأدبي) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
 توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التباعدي ببعديه الخبرة الحسية واملالحظة التأملية باختالفالتخصص الدراس ي (علمي وأدبي) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
 توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التكيفي ببعديه الخبرة الحسية والتجريب الفعال باختالفمستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
 توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم الاستيعابي ببعديه املفاهيم املجردة واملالحظة التأملية باختالفمستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
 توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التقاربي ببعديه املفاهيم املجردة والتجريب الفعال باختالفمستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
 توجد فروق دالة إحصائيا أسلوب التعلم التباعدي ببعديه الخبرة الحسية واملالحظة التأملية باختالفمستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
التعريف إلاجرائي ألساليب التعلم وفق نموذج "كولب":
هو النمط الذي يتبناه املتعلم في عمليات التعلم التي يمر بها من كيفية إدخاله واستيعابه للمعلومة واملعرفة
ومعالجته لها بما يناسب قدراته العقلية واملعرفية،ومن هذه ألاساليب:
 ألاسلوب التباعدي :يضم كل من ُب ْعد الخبرة املحسوسة و ُب ْعد املالحظة التأملية ،ويقاس بالدرجة التي يحصلعليها املتعلم في العبارات التي تقيس هذا ألاسلوب من املقياس أساليب التعلم عند "كولب".
 ألاسلوب التقاربي:يشمل كل من ُب ْعد املفاهيم املجردة و ُب ْعد التجريب الفعال ،ويقاس بالدرجة التي يتحصلعليها املتعلم في العبارات التي تقيس هذا ألاسلوب من املقياس أساليب التعلم عند "كولب".
 ألاسلوب الاستيعابي:يضم كل من ُب ْعد املالحظة التأملية ُوب ْعد املفاهيم املجردة ،ويقاس بالدرجة التي يتحصلعليها املتعلم في العبارات التي تقيس هذا ألاسلوب من املقياس أساليب التعلم عند "كولب".
 ألاسلوب التكيفي:يضم كل من ُب ْعد التجريب الفعال و ُب ْعد الخبرة املحسوسة ،ويقاس بالدرجة التي يتحصلعليها املتعلم في العبارات التي تقيس هذا ألاسلوب من املقياس أساليب التعلم عند "كولب".

مجلة العلوم الاجتماعية – جامعة ألاغواط-

املجلد 07 :عدد 31 :جويلية 8102

221

درجة استخدام أساليب التعلم وفق نموذج التعلم الخبراتي لـ"كولب" عند متعلمي السنة الثالثة ثانوي
بمدينة حاس ي الرمل.

The degree of use of learning Styles methods according to the model of learning experience of "Kolb" at
the third year secondary school students in the city of Hassi R’mel

أدبيات البحث:
لقد بدأت فكرة التعلم على يد "كارل يونج" عام  4211وهو يعد ألاب لنظرية أساليب التعلم،حيث الحظ الفروق
الرئيسية في الطريقة التي يدرك بها املتعلمين املعلومات ويتخذون بها القرارات ،ثم أدرك التربويون بعد ذلك نتائج
أبحاث الاختصاصيين املعرفيين والنفسيين في مجال الفروق الفردية وأنماط التعلم ،مما أثار إهتمامهم إلى كيفية
العمل مع املتعلمين املختلفين داخل املواقف الصفية)4(.
وفيه يعتقد العلماء أن التعلم هو نتيجة للعمل الشخص ي والتفريد في ألافكار واملشاعر ،فأساليب التعلم ترتبط
باملتعلمين ويجب على املعلمين أن يكونوا على معرفة كافية بخصائص املتعلمين املعرفية والاجتماعية والانفعالية
والتي تشكل بمجملها أساليب التعلم املفضلة لديهم.
وفي هذا وردت عدة تعريفات ألساليب التعلم منها تعريف "كولب" Kolbالذي يرى بأنه الطريقة التي يستخدمها
املتعلم في إدراك ومعالجة املعلومات أثناء عملية التعلم ،ويقسمها إلى أربعة أسـاليب هي:التقاربي ،التباعدي،
والاستيعابي ،والتكيفي .)5( .
ونجد تعريف "مارلين" بأنه الطريقة أوألاسلوب الذي يدرك به املتعلم ألاشياء بطريقة أفضل ،كما أن لكل متعلم
أسلوب فردي خاص به)6(.
فمن خالل التعاريف التي تم تناولها نستطيع القول بأنها تتفق معظمها في أنها طريقة تعلم املتعلم ومعالجته
واسترجاعه للمعلومات التي يكتسبها من خالل احتكاكه باملحيط الخارجي وهي تختلف من شخص إلى آخر.
ولقد تناولت نظرية التعلم التجريبي لـ"دافيد كولب" التي عبر عنها بقوله إن التعلم هو منحى تكاملي بين مختلف
اتجاهات البحث في النمو املعرفي وألاساليب املعرفية ونتيجته هي نموذج لعمليات التعلم تتطابق مع بنية املعرفة
إلانسانية ومراحل النمو إلى يمر بها الفرد)7(.
واعتبر أن التعلم عبارة عن بعدين ألاول إدراك املعلومات والذي يبدأ من الخبرات الحسية وينتهي باملفاهيم
املجردة ،والثاني معالجة املعلومات ويبدأ من املالحظة التأملية وينتهي بالتجريب الفعال)8(.
وفي الخبرة الحسية تتم عملية التعلم وفقا لعدد من الخبرات الخاصة باملتعلمين واملشاركة الذاتية الكاملة ،دون
وضع أية تصورات مسبقة عن الخبرات الجديدة التي يمكن اكتسابها)9(.
أما في املالحظة التأملية يعتمد املتعلمون في إدراك املعلومات ومعالجتها على التأمل واملوضوعية واملالحظة املتأنية
في تحليل موقف التعلم ويفضلون املواقف التي تتيح لهم الفرصة للقيام بدور املالحظة املوضوعي غير املتحيز
ولكنهم يتسمون باالنطواء)10(.
وفي املفاهيم املجردة يعتمدون فيها على تحليل موقف التعلم ،والتفكير املجرد ،والتقويم املنطقي ،ويركزون على
النظريات والتحليل املنظم ،والتعلم عن طريق السلطة ،والتوجه نحو ألاشياء ،في حين يكون توجههم نحو
ألاشخاص ضعيفا)11(.
وأخيرا التجريب الفعال الذي يعني إدراك ومعالجة املعلومات باالعتماد على التجريب الفعال ملوقف التعلم من
خالل التطبيق العلمي لألفكار وال يميل أصحابه إلى املحاضرات النظرية ولكنهم يتسمون بالتوجه نحو العمل
والانبساط ،وهم يأخذون الخبرة من البيئة الخارجية ويعالجونها باختبارها بطريقة نشطة ويصنفون بأنهم
عمليون)12(.
ويرى "كولب" أن أسلوب التعلم يحدد بناءا على درجة املتعلم في مرحلتين من املراحل السابقة وينتج في هذه
الدورة أربعة أساليب وصفها على النحو التالي :ألاسلوب التباعدي وألاسلوب الاستيعابي (التمثيلي) وألاسلوب
التقاربي وألاسلوب التكيفي.
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إلجراءات امليدانية للبحث:
منهج البحث :تم استخدام املنهج الوصفي ملالءمته بأهداف البحث ،ويعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في
الواقع ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا)13( .
عينة الدراسة:
اختيرت العينة بالطريقة العشوائية املنتظمة ،ومثلت نسبتها %56.21من حجم مجتمع البحث ،حيث بلغ عدد
املتعلمين  401متعلما ،موزعين حسب التخصص الدراس ي والذي بلغ في التخصص العلمي  32متعلما وفي
التخصص ألادبي  34متعلما ،وفي مستوى التحصيل الدراس ي بلغ عدد مرتفعي التحصيل  22متعلما وبلغ عدد
منخفض ي التحصيل  10متعلما كما هو في الجدول رقم .04
جدول رقم  10توزيع أفراد عينة البحث حسب التخصص الدراس ي ومستوى التحصيل الدراس ي.

التخصص
الدراس ي

التحصيل الدراس ي

تحصيل مرتفع

تحصيل منخفض

املجموع

العلمية

01

40

34

ألادبية

81

40

30

املجموع

41

04

010

أداة البحث:
للتحقق من أهداف البحث تم استخدام مقياس أساليب التعلم التي قامت بإعداده "إلهام وقاد" إذ اعتمدت في
بناءه على مقياس أساليب التعلم عند "كولب" ،حيث تم حساب الخصائص السيكومترية له وتألف في صورته
النهائية من  20عبارة موزعة على أربعة أبعاد وهي الخبرة الحسية ،واملالحظة التأملية ،واملفاهيم املجردة،
والتجريب الفعال ،ويضم كل أسلوب بعدين ومن هذه ألاساليب مايلي:
 ألاسلوب التباعدي :يساوي درجة الطالب في كل من الخبرة الحسية واملالحظة التأملية. ألاسلوب التقاربي :يساوي درجة الطالب في كل من املفاهيم املجردة والتجريب الفعال. ألاسلوب التمثيلي :يساوي درجة الطالب في كل من املالحظة التأملية واملفاهيم املجردة. ألاسلوب التكيفي :يساوي درجة الطالب في كل من التجريب الفعال والخبرة الحسية.الخصائص السيكومترية لألداة:
الثبات بطريقة ألفاكرومباخ:
ّ
جدول رقم  18يوضح معامل ثبات مقياس أساليب التعلم بطريقة ألفا كرومباخ.
معامل الثبات
عدد املتعلمين
عدد البنود
املقياس
1.014
33
41
أساليب التعلم وفقا لنموذج "كولب"
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الصدق بطريقة املقارنة الطرفية:
ّ
جدول رقم  14يبين معامل الصدق ملقياس أساليب التعلم بطريقة املقارنة الطرفية.
الداللة
درجة
قيمة
املتوسط الانحراف
مجموعات
العدد
املتغيراملقاس
املعياري
الحرية إلاحصائية
"ت"
الحسابي
املقارنة
3.8.4
084.44
03
العليا
أساليب
1.110
82
00.04
التعلم
3..10
011.01
03
الدنيا
لـ"كولب"
يالحظ من خالل الجدولين السابقين أن معامالت الثبات والصدق مقبولة إحصائيا ،مما يسمح لنا باستخدامه في
البحث الحالي.
نتائج البحث ومناقشتها:
تكمن إلاجابة على السؤال ألاول الذي طرح بالشكل التالي :ما هو ألاسلوب ألاكثر تفضيال وفقا لنموذج "كولب"
عند متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل؟.
و الجدول رقم  01يوضح هذه النتيجة.
جدول رقم  10يبين ألاسلوب ألاكثرتفضيال وفقا لنموذج "كولب" لدى أفراد العينة.
املتوسط الانحراف
أساليب التعلم وفقا لنموذج
املعياري
الحسابي
"كولب"
2.62
63.66
ألاسلوب التكيفي
2.13
32.24
ألاسلوبالتباعدي
2.60
16.21
ألاسلوبالتقاربي
1.22
16.01
ألاسلوب الاستيعابي
نستنتج من خالل الجدول أن ألاسلوب التكيفي هو ألاكثر توظيفا عند هذه العينة حيث بلغت قيمته في املتوسط
الحسابي  63.66والانحراف معياري  ،2.62يليه ألاسلوب التباعدي الذي قدرت قيمته في املتوسط الحسابي
بـ 32.24وقيمته في الانحراف معياريـ،2.13ثم ألاسلوب التقاربي حيث بلغ متوسطه  16.21وانحرافه معياري قدر بـ
 ،2.60ويأتي في الترتيب ألاخير ألاسلوب الاستيعابي وكان بمتوسط حسابي  16.01وبانحراف املعياري 1.22وهنا
تقريبا يتساوى بنفس الدرجة مع ألاسلوب الذي سبقه.
وتتفق نتيجة هذا البحث مع نتيجة دراسة "فراس أحمد الحموري"  1044على أن أسلوب التعلم التكيفي جاء في
املرتبة ألاولى لكن اختلف مع نتائج بحثنا في ترتيب ألاسلوب التباعدي ،وتتعارض مع دراسة "نوفين وارجوماند"
و"جوردن"1002التي أظهرت بأن ألاسلوب التقاربي والتمثيلي هما ألاسلوبان تفضيال لدى أغلبية العينة ،وكذلك
دراسة " الغامدي" 1042التي توصلت إلى أن أساليب التعلم تكاد تكون متقاربة إال أنه يالحظ ألاسلوب التقاربي
هو ألاكثر تفضيال ثم التمثيلي ثم التكيفي بنفس الدرجة ثم التباعدي ،ودراسة "املسيعدين" 1044وتوصلت
نتائجها بأن ألاسلوب التباعدي كان ألاكثر تفضيال وألاسلوب الاستيعابي كان ألاقل شيوعا لديهم.
ويمكن تفسير نتائج هذا البحث بأن أفراد العينة يستخدمون أساليب التعلم بدرجات متفاوتة تقودنا إلى أن
السبب في تفضيل املتعلمين أساليب التعلم التكيفي ثم التباعدي ويليه كل من التقاربي والاستيعابي تقريبا بنفس
الدرجة واملعتمدة على الخبرة الحسية والتجريب الفعال واملالحظة التأملية ،قد ترجع إلى طبيعة املواد التي تدرس
في هذه املرحلة والتي تعتمد في تعلم املحتوى الدراس ي عن طريق التجارب وتنفيذ الخطط ،وعلى حل املشكالت عن
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طريق املحاولة والخطأ معتمدين على معلومات آلاخرين ألن إدراكهم للمعلومة يستند بدرجة عالية على التجربة
املباشرة من خالل املمارسة والفعل ،أما املتعلمين الذين يعتمدون على ألاسلوب التباعدي فهم يميلون إلى
استخدام التفكير في املواقف التعليمية ورأيتها من زوايا مختلفة دون اللجوء إلى الحفظ والاسترجاع.
عرض نتائج الفرض الثاني:
ينص هذا الفرض على أنه توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التكيفي ببعديه الخبرة الحسية والتجريب
الفعال باختالف التخصص الدراس ي (علمي وأدبي) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل.
الجدول رقم  13يوضح داللة الفروق في أسلوب التعلم التكيفي ببعديه باختالف التخصص الدراس ي لدى
أفراد عينة البحث.
مستوى
درجة
املتوسط الانحراف
ألاسلوب التخصص
قيمة "ت"
العدد
املعياري
الداللة
الحرية
الحسابي
الدراس ي
املقاس
2..00
00.300
34
العلمية
1.443
ألاسلوب
018
1.102
غ دالة
التكيفي
01.001
00..83
30
ألادبية
يتبين من خالل الجدول رقم03أن قيمة"ت" قدرت بـ 0.26وبدرجة حرية  401عند مستوى داللة أكبر من ،0.03
مما يدل على عدم وجود فروق في أسلوب التعلم التكيفي باختالف التخصص الدراس ي ومنه نرفض الفرض.
عرض نتائج الفرض الثالث:
ينص الفرض على أنه توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم الاستيعابي ببعديه املفاهيم املجردة واملالحظة
التأملية باختالف التخصص الدراس ي (علمي وأدبي) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي الرمل،
وللكشف عن نتائجه تم الاستعانة باختبار "ت"الذي يوضحه الجدول رقم .06
جدول رقم  10يوضح داللة الفروق في أسلوب التعلم الاستيعابي ببعديه باختالف التخصص الدراس ي لدى
أفراد عينة البحث.
مستو
التخص
املتوسط الانحراف قيمة درجة
ى
العدد
ص
ألاسلوب املقاس
الحسابي املعياري
"ت" الحرية
الداللة
الدراس ي
..001
03..0.
34
العلمية
1.00
1.008 018
ألاسلوب الاستيعابي
-.
..200
00.030
30
ألادبية
من خالل هذا الجدول نالحظ أن اختبار "ت" بلغت قيمته  - 0.16بدرجة حرية  401عند مستوى داللة أكبر من
 0.03ولهذا فهي غير دالة وبالتالي عدم وجود فروقفي أسلوب التعلم الاستيعابي باختالف التخصص الدراس ي،
ومنه نرفض الفرض.
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عرض نتائج الفرض الرابع:
ينص هذا الفرض على أنهتوجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التقاربي ببعديه املفاهيم املجردة والتجريب
الفعال باختالف التخصص الدراس ي (علمي وأدبي) لدى أفرد العينة؛ وملعرفة نتائج هذا الفرض تم حساب
"ت"وجدول رقم 01يوضح ذلك.
جدول رقم  1.يبين داللة الفروق في أسلوب التعلم التقاربي ببعديه باختالف التخصص الدراس ي لدى أفراد
العينة.
التخص
درجة مستوى
املتوسط الانحراف
قيمة "ت"
العدد
ص
ألاسلوب املقاس
الحسابي املعياري
الحرية الداللة
الدراس ي
...80
00..0.
34
العلمية
ألاسلوب
1.231
018
-1.011
التقاربي
1.300
0..141
30
ألادبية
يتضح من خالل البيانات املوجودة في الجدول رقم 01بعدموجود فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التقاربي
باختالف التخصص الدراس ي لدى أفراد العينة ،حيث وجد بأن قيمة "ت"بلغت  - 0.42عند درجة حرية 401
وبمستوى داللة أكبر من .0.03
عرض نتائج الفرض الخامس:
ينص هذا الفرض على أنهتوجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التباعدي ببعديه الخبرات الحسية
واملالحظة التأملية باختالف التخصص الدراس ي (علمي وأدبي) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي
الرمل .وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثان باستخدام اختبار "ت" ،والجدول رقم  02يوضح هذه
النتيجة.
جدول رقم  12يوضح الفروق املوجودة في أسلوب التعلم التباعدي ببعديه باختالف التخصص الدراس ي لدى
متعلمي السنة الثالثة ثانوي.
مستوى
درجة
املتوسط الانحراف
ألاسلوب التخصص
قيمة "ت"
العدد
املعياري
الداللة
الحرية
الحسابي
الدراس ي
املقاس
..0.1
31.1.3
34
العلمية
ألاسلوب
1.434
018
1.148
التباعدي
1.811
3..381
30
ألادبية
وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن قيمة اختبار "ت" بلغت  0.22عند درجة حرية  401وبمستوى داللة أكبر من
 0.03وذلك يدل على عدم وجودفروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التباعدي باختالف التخصص الدراس ي
لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي.
تفسيرنتائج الفرضيات:
ويمكن تفسير النتائج التي تم التوصل إليها في كل من الفرض الثاني والثالث والرابع والخامس بعدم وجود فروق
دالة إحصائيا في كل من أسلوب التعلم التكيفي والاستيعابي والتقاربي والتباعدي على التوالي بأبعادهم تبعا ملتغير
التخصص الدراس ي،وبهذه النتيجة تتفق مع نتائجدراسة "الغامدي"  1042ودراسة "زينب بدوي"  1002ودراسة
"ياسر وكاظم"  4221ودراسة "الجميلي"  1042ودراسة "الحموري"  1044ودراسة "مختار والسعداوي" ،1041
بينما تتعارض هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من "نجاة حسن" ودراسة "مديحة عبد الفضيل"  4222ودراسة
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"دمحم"  1000ودراسة "هالة " و" الشيخ" 1042التي توصلوا إلى وجود فروق في أساليب التعلم التقاربي والتباعدي
والاستيعابي والتكيفي حسب التخصص الدراس ي ،لكن نجد دراسة "وقاد إلهام" التي توصلت إلى أنه توجد فروق
لصالح التخصصات العلمية في كل من أسلوب التكيفي والتقاربي والاستيعابي (التمثيلي) باستثناء ألاسلوب
التباعدي وبهذا الجزء تتفق مع نتيجة الفرضية الخامسة.
ويمكن إرجاع هذه النتائج إلى أن طرق التدريس التي يستخدمونها املعلمون متشابهة إلى حد كبير ألن الطريقة
املستخدمة هي التي تجبر املتعلم على التعلم بهذه الطريقة التي تكون غير مناسبة ألسلوبه الخاص ،إضافة إلى
املنهاج والبرنامج وطبيعة املواد الدراسية والتي تعتبر من أكثر العوامل املؤثرة في استخدام أساليب التعلم ،أويمكن
إرجاعها إلى تشابه بعض مقررات املواد الدراسية مما قد يسهم في تشابه ألاساليب للتعلم بالرغم من اختالف
التخصص الدراس ي.
عرض نتائج الفرض السادس:
ينص هذا الفرض على أنه توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التكيفي ببعديه الخبرة الحسية والتجريب
الفعال باختالف مستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي بمدينة حاس ي
الرمل ،وللتحقق من نتائج الفرض تم اللجوء إلى حساب الفروق عن طريق اختبار "ت"وفي الجدول رقم 02تشير
البيانات إلى نتائجه.
جدول رقم  11يوضح داللة الفروق في أسلوب التعلم التكيفي ببعديه باختالف مستوى التحصيل الدراس ي
لدى أفراد عينة البحث.
مستوى
درجة
قيمة
الانحراف
املتوسط
ألاسلوب مستوى التحصيل
العدد
املعياري
الحرية الداللة
"ت"
الحسابي
الدراس ي
املقاس
..41.
.1.411
00
مرتفع
ألاسلوب
1.1110
018
0.400
التكيفي
1.200
08.32.
04
منخفض
وبالعودة إلى بيانات هذا الجدول نالحظ أن قيمة "ت" بلغت  1.21عند درجة حرية  401وبمستوى داللة أقل من
 ،0.04وهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التكيفي باختالف مستوى التحصيل الدراس ي ،
وعلى هذا ألاساس تم قبول الفرض والذي ثبت تحققه.
عرض نتائج الفرض السابع:
ينص هذا الفرض على أنه توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم الاستيعابي ببعديه املفاهيم املجردة
واملالحظة التأملية باختالف مستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي
بمدينة حاس ي الرمل ،والجدول رقم  40يوضح نتائج هذا الفرض.
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جدول رقم  01يوضح داللة الفروق في أسلوب التعلم الاستيعابي ببعديه باختالف مستوى التحصيل الدراس ي
لدى عينة البحث.
مستوى
درجة
مستوى
املتوسط الانحراف قيمة
الحر
العدد
التحصيل
ألاسلوب املقاس
الداللة
الحسابي املعياري "ت"
ية
الدراس ي
01.308
00
مرتفع
4..3 0..42
ألاسلوب
1.1110 018
.
الاستيعابي
2.200
04.200
04
منخفض
من خالل البيانات املعروضة في الجدول يتبين لنا أن قيمة اختبار"ت" بلغت  2.13عند درجة حرية  401وبمستوى
داللة أقل من  ،0.04مما يعني وجود فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم الاستيعابي باختالف مستوى
التحصيل الدراس ي ولصالح مرتفعي التحصيل الدراس ي ومنه نقبل الفرض.
عرض نتائج الفرض الثامن:
ينص هذا الفرض على أنه توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التقاربي ببعديه املفاهيم املجردة
والتجريب الفعال باختالف مستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى عينة البحث ،وفي الجدول رقم
 44يبين لنا نتائج هذا الفرض.
جدول رقم  00يبين داللة الفروق في أسلوب التعلم التقاربي ببعديه باختالف مستوى التحصيل الدراس ي لدى
عينة البحث.
درجة
مستوى
املتوسط الانحراف قيمة
مستوى التحصيل
ألاسلوب
الحر
العدد
الداللة
الحسابي املعياري "ت"
الدراس ي
املقاس
ية
31..1.
00
مرتفع
4.11 3.000
ألاسلوب
1.1110 018
2
التقاربي
1.814
00.420
04
منخفض
وبالنظر إلى الجدول نالحظ أن قيمة اختبار "ت"بلغت 2.20عند درجة حرية  401وبمستوى داللة أقل من 0.04
ويدل هذا على وجود فروقولصالح مرتفعي التحصيل ومنه نقبل الفرض.
عرض نتائج الفرض التاسع:
ينص هذا الفرض على أنهتوجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التباعدي ببعديه الخبرة الحسية واملالحظة
التأملية باختالف مستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى أفراد العينة ،وللتحقق منه تم الاستعانة
بحساب اختبار"ت"والجدول رقم  41يوضح نتائجه.
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جدول رقم  08يوضح الفروق في أسلوب التعلم التباعدي ببعديه باختالف مستوى التحصيل الدراس ي لدى
أفرد العينة.
مستوى
درجة
مستوى
املتوسط الانحراف قيمة
الحر
العدد
التحصيل
ألاسلوب املقاس
الداللة
الحسابي املعياري "ت"
ية
الدراس ي
00..21
00
مرتفع
4.33 0.010
ألاسلوب
1.110 018
.
التباعدي
2.12.
30.104
04
منخفض
تشير نتائج الجدول إلى وجود فروق دالة إحصائيا في أسلوب التعلم التباعدي باختالف مستوى التحصيل
الدراس ي ولصالح مرتفعي التحصيل ،حيث بلغت قيمة اختبار "ت"  2.33عند درجة حرية  401وبمستوى داللة
أقل من  0.04وعلى هذا ألاساس تم التحقق من الفرض.
تفسيرنتائج الفرضيات:
ولتفسير نتائج كل من الفرض السادس والسابع والثامن والتاسع الذين توصلوا إلى وجود فروق دالة إحصائيا في
أساليب التعلم التكيفي وألاسلوب الاستيعابي وألاسلوب التقاربي وألاسلوب التباعدي مرتبة على التوالي باختالف
مستوى التحصيل الدراس ي (املرتفع واملنخفض) لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي ولصالح مرتفعي التحصيل
الدراس ي ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من "الغامدي" 1042ودراسة "شمك"  4221ودراسة "مرزوق"
 4220ودراسة "عبد الغني"  4226ودراسة "البوسعيدي"  1001ودراسة "الدويل"  4226ودراسة "زهية زيتون"
 ، 1001في حين نجد دراسة "وقاد إلهام" 1042نتائجها تتضارب مع النتائج الحالية والتي توصلت إلى عدم وجود
فروق في أساليب التعلم بمختلف أساليبه تبعا ملستوى التحصيل الدراس ي.
ويرجع الباحثين ذلك إلى اهتمام متعلمي مرتفعي التحصيل بالدراسة وما يتسمون به من قدرات العقلية واملعرفية
وارتفاع ثقتهم في نفسهم والتي تفوق متعلمي منخفض ي التحصيل وحرصهم على فهم املعلومة للحصول على أعلى
الدرجات وعلى مستويات أفضل مما يخلق جو من التنافس بينهم والحماس فهم أكثر قدرة على ربط ألافكار
السابقة باألفكار الحاضرة وأكثر قدرة على إدارة وتنظيم الوقت في الدراسة وفي املذاكرة حيث يتميزون برغبة
داخلية تقودهم إلى املثابرة والاستمرارية في التعلم وحب الاستطالع ،فدور املتعلمين مرتفعي التحصيل ال يقتصر
دورهم على الاعتماد الكلي على ما يقدمه املعلم لهم ألن دوره لوحده غير كافي في تقديم املعلومات ،مما يدفعهم إلى
البحث والتعمق في بعض املواد ألاساسية خاصة في هذه املرحلة التي تعتبر املقياس واملؤشر الذي يحدد بهم
مستقبلهم ،ولهذا نجدهم يدرسون باألسلوب الذي يناسب قدراتهم وميولهم ،على عكس املتعلمين منخفض ي
التحصيل فقهم يفتقدون إلى هذه القدرات وهذا الاهتمام.
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