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  فهد عايد شداد عايد الضفيرى  م الباحـثاســ

أساليب التعلم والدافعية لإلنجاز لدى الطالب فائقى   عـنـوان البحث
  ومتوسطى التحصيل فى المرحلة الثانوية بدولة الكويت

  الخليج العربى  جـامـعــــة
  الدراسات العليا  كـلـيـــــة
  برنامج تربية الموهوبين   قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
األسلوب العميق، (تهدف الدراسة إلى تقييم العالقة بين أساليب التعليم 

كما تهدف أيضا إلى تقييم . ، وبين أبعاد الدافعية لإلنجاز)واألسلوب السطحى
الفروق فى كل أسلوب من أسلوبى التعلم حسب كون األفراد فائقى أو 

وكذلك تقييم الفروق فى كل بعد من أبعاد دافعية اإلنجاز . صيلمتوسطى التح
وكذلك التعرف على أسلوب التعلم . لدى الطالب فائقى التحصيل ومتوسطيه

األكثر شيوعا لدى الطالب المتفوقين ومقارنته مع ماهو شائع لدى الطالب 
كما هدفت الدراسة إلى اشتقاق نموذج انحدار خطى . المتوسطين تحصيليا

عدد للتنبؤ بأسلوب التعلم الشائع بداللة أبعاد الدافعية لكل من فائقى مت
  .التحصيل ومتوسطيه
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  منهج الدراسة
وذلك . تم اتباع المنهج الوصفى االرتباطى ألغراض هذه الدراسة

للتعرف على العالقة بين أساليب التعلم من جهة، والدافعية لإلنجاز من جهة 
وكذلك المقارنة . دراسة الحالية وأهدافهاأخرى، وذلك لمالءمة المنهج لل

لفحص مدى االختالف فى كل من أساليب التعلم والدافعية لإلنجاز والعالقة 
  .بينهما لدى فائقى التحصيل ومتوسطى التحصيل

  استنتاجات الدراسة
توجد عالقة دالة إحصائيا سالبة بين أسلوب التعلم السطحى وبعدى  -١

مية الزمن لدى فائقى التحصيل عن الشعور بالمسؤولية والشعور بأه
  ).٠,٠١(متوسطى التحصيل عند مستوى 

توجد عالقة دالة إحصائيا موجبة بين أسلوب التعلم العميق وبين  -٢
الشعور بالمسؤولية، السعى نحو (أبعاد الدافعية لإلنجاز وهى 

لدى ) التفوق، المثابرة، الشعور بأهمية الزمن، التخطيط للمستقبل
 ).٠,٠١(ن متوسطى التحصيل عند مستوى فائقى التحصيل ع

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى أساليب التعلم بين الطالب فائقى  -٣
وإن كانت ) ٠,٠١-٠,٠٥(ومتوسطى التحصيل تراوحت ما بين 

بفارق غير ذى داللة معنوية على األسلوب السطحى حيث بينت 
 النتائج أن الطالب المتوسطين هم األكثر استخداما لألسلوب

السطحى، بينما الطالب المتفوقين هم األكثر استخداما لألسلوب 
  .العميق

  
  


