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  ملخص الدراسة باللغة العربیة 
:عنوان الدراسة    أوًال

  .وفقًا لنمط السیطرة الدماغیة األكادیميأثر استراتیجیات التعلم المنظم ذاتیًا فى اإلنجاز  
: أهداف الدراسة    ثانیًا

  -هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على :  
  لدى طالب  ألكادیمياتحدید أثر استراتیجیات التعلم المنظم ذاتیًا فى اإلنجاز

 المرحلة الجامعیة.
 لطالب المرحلة  األكادیميفى اإلنجاز  استراتیجیات التعلم المنظم ذاتیاً  تحدید أثر

 الجامعیة وفقًا لنمط السیطرة الدماغیة السائد لدیهم.
 :   الدراسة  فروضثالثًا

  فــــــي ضــــــوء أهــــــداف البحــــــث ونتــــــائج الدراســــــات الســــــابقة صــــــاغت الباحثــــــة   
  لیة :تاال فروضال

ـــــــتعلم المـــــــنظم معـــــــدل ل دال إحصـــــــائیًا  أثـــــــریوجـــــــد ال . ١ اســـــــتخدام اســـــــتراتیجیات ال
(منخفض وفقــــًا للــــنمط األیمــــن مــــن  األكــــادیميمرتفــــع) فــــى اإلنجــــاز  -متوســــط -ذاتیــــًا

 .الدماغ
ـــــــتعلم المـــــــنظم معـــــــدل ل دال إحصـــــــائیًا  أثـــــــریوجـــــــد ال . ٢ اســـــــتخدام اســـــــتراتیجیات ال

(منخفض وفقـــًا للــــنمط األیســــر مــــن  األكــــادیمينجــــاز مرتفــــع) فـــى اإل -متوســــط -ذاتیـــًا
 .الدماغ

ـــــــتعلم المـــــــنظم معـــــــدل ل دال إحصـــــــائیًا  أثـــــــریوجـــــــد ال . ٣ اســـــــتخدام اســـــــتراتیجیات ال
(منخفض وفقـــًا للـــنمط المتكامـــل مـــن  األكـــادیميمرتفـــع) فـــى اإلنجـــاز  -متوســـط -ذاتیـــًا

  .الدماغ
  
  
  

: منهج الدراسة    رابعًا
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  :(أ) العینــة 
ـــة الجامعیـــة (الفرقـــة ٣٧٦علـــى(اشـــتملت عینـــة الدراســـة  ـــب وطالبـــة بالمرحل ) طال

األولـــى، الفرقـــة الرابعـــة) ومـــن كلیـــات مختلفـــة بالجامعـــة (كلیـــة التربیـــة، كلیـــة العلـــوم، كلیـــة 
)، تـــــم ١.٤٥معیـــــارى قـــــدره (ع= وانحـــــراف)عامـــــًا ١٩.٧اآلداب) بمتوســــط عمـــــرى قـــــدرة (م=

علـــى تخصصـــات علمیـــة  بطریقـــة قصـــدیه بحیـــث تشـــتمل عینـــة الدراســـة األساســـیة اختیارهـــا
ــــــة ، كمــــــا اســــــتخدمت الباحثــــــة عینــــــة اســــــتطالعیة ( ) للتأكــــــد مــــــن الخصــــــائص ١٢٢وأدبی

  السیكومتریة ألدوات الدراسة.
  استخدمت الباحثة األدوات التالیة:(ب) األدوات :

  الباحثة مقیاسین لقیاس متغیرات الدراسة وهما:  استخدمتلقد 
( -أ  ,Parastou Mokri)  [إعـــداد: ASRمقیـــاس اســـتراتیجیات الـــتعلم المـــنظم ذاتیـــًا

 ، تعریب الباحثة ووسام عبد المعطى].(2012)

، تعریب Torrance, (1978)[إعداد:  تورانس ألنماط التعلم والتفكیر مقیاس -ب
  .)]١٩٨٢مصطفى، ( محمودصالح أحمد مراد ومحمد 
  (ج)األسالیب اإلحصائیة:

  االتجاهالتباین أحادى تحلیل One-way-ANOVA 

: نتائج الدراسة   خامسًا
  - أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة :

یوجد أثر دال ألى استراتیجیة من استراتیجیات التعلم المنظم ذاتیًا فى ال  .١
 .وذلك لدى طالب النمط األیمن األكادیمياإلنجاز 

نظم ذاتیًا فى اإلنجاز ال یوجد أثر دال لمجموع استراتیجیات التعلم الم  .٢
 .طالب النمط األیمنلدى  األكادیمي

لدى طالب النمط  األكادیميوجود أثر دال الستراتیجیة التحكم فى اإلنجاز  .٣
 .األیسر
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فى اإلنجاز  الستراتیجیات التعلم المنظم ذاتیاً ال یوجد أثر دال للمجموع الكلى   .٤
 وذلك لدى طالب النمط األیسر. األكادیمي

 األكادیميدال الستراتیجیة التخطیط ووضع األهداف فى اإلنجاز وجود أثر  .٥
 .لدى طالب النمط المتكامل

للمجموع الكلى الستراتیجیات التعلم المنظم ذاتیًا فى ال یوجد أثر دال   .٦
  وذلك لدى طالب النمط المتكامل. األكادیمياإلنجاز 

  ي والدراسات وقد قامت الباحثة بمناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظر      
 السابقة .


