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 ايدزاض١:ًَخص 

تعخف العبلقة بضؽ تؾجيات أىجاف اإلنجاز وأسالضب التعمؼ وفق ية الحال الجراسةستيجف ا
الجبمؾم  طمبةإمكانية التشبؤ بأسالضب التعمؼ مؽ خبلليا؛ وذلػ لجى عضشة مؽ ، و سضمفخمان فضمجر/ نسؾذج

 اختيارىؼطالبًا وطالبة( تؼ  041تكؾنت العضشة مؽ )حضث السيشية بكمية التخبية جامعة سؾىاج,  
السشيج الؾصفي  الجراسة توقج استخجم، عذؾائيًا مؽ شعبتي "التخبية الخاصة, واإلدارة السجرسية"

 جاف اإلنجاز", ومؿياس: مؿياس "تؾجيات أىفيالجراسة بأسمؾبيو السقارن واالرتباطي, وتسثمت أداتا 
م، 7103/7104األول لمعام الجامعي  الجراسيخبلل الفرل  سا"أسالضب التعمؼ", وقج تؼ تظبيقي

امتبلك طبلب الجبمؾم السيشية لتؾجيات  مجسؾعة مؽ الشتائج كان مؽ أبخزىا:عؽ  الجراسة تأسفخ و 
(, وأن أسالضب التعمؼ 3.53بمغت ؾيسة الستؾسط السؾزون ) حضث )مختفعة(أىجاف اإلنجاز بجرجة 

الذسؾلي", يميو  األسمؾب "التدمدمي/ :عمى التختضبالكمية  األكثخ تفزيبًل لجى طبلب عضشة البحث
 ، وكحلػالمفغي" األسمؾب "البرخي/ الحجسي"، وأخضخاً  التأممي"، ثؼ األسمؾب "الحدي/ األسمؾب "الشذط/

"تؾجيات  مؿياسي( بضؽ درجات 1.10)داللة دالة إحرائيًا عشج مدتؾى و مؾجبة  ارتباطيةعبلقة وجؾد 
، أىجاف اإلنجاز, أسالضب التعمؼ" عمى كافة األبعاد السختبظة بيسا لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية

خ ( لستغض1.10)داللة كذفت نتائج تحمضل التبايؽ الثشائي وجؾد تأثضخ دال إحرائيًا عشج مدتؾى  كسا
عمى مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز؛ وعجم وجؾد تأثضخ دال  الجراسةالجشذ عمى أداء طبلب عضشة 

 الجراسةإحرائيًا لستغضخ التخرص والتفاعل بضؽ متغضخي الجشذ والتخرص عمى أداء طبلب عضشة 
ائيًا وجؾد تأثضخ دال إحر ، كحلػ أعيخت الشتائجعمى مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز بأبعاده األربعة

في أسمؾبي التعمؼ "الحدي/  الجراسة( لستغضخ الجشذ ألداء طبلب عضشة 1.10)داللة عشج مدتؾى 
الحجسي"، التعمؼ "التدمدمي/ الذسؾلي"؛ وعجم وجؾد تأثضخ دال إحرائيًا لستغضخ الجشذ في أسمؾبي 

إحرائيًا لستغضخي "، التعمؼ "البرخي/ المفغي"، كسا أنو ال يؾجج تأثضخ دال التأممي التعمؼ "الشذط/
عمى مؿياس  الجراسةالتخرص والتفاعل بضؽ متغضخي الجشذ والتخرص عمى أداء طبلب عضشة 

نحجار الخظي عؽ أن تؾجيات أىجاف كذفت نتائج تحمضل اال ، ؼيسا أسالضب التعمؼ بأبعاده األربعة
التشبؤ بأسالضب التعمؼ لجى طبلب  في( 1.10إسيامًا دال إحرائيًا عشج مدتؾى داللة )اإلنجاز تديؼ 

مؽ نتائج تؼ تقجيؼ عجد مؽ التؾصيات والبحؾث  الجراسةإليو  ت, وفي ضؾء ما تؾصمالجراسةعضشة 
 السقتخحة.

  ؛سضمفخمان" نسؾذج "فضمجر/ ؛أسالضب التعمؼ السفزمة ؛الكمسات السفتاحية: تؾجيات أىجاف اإلنجاز
 طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية.
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Achievement Goal Orientations and their Relationship with Learning 

Styles According to the Felder-Silverman Model among Professional 

Diploma Students at Sohag Faculty of Education 

Tallat M. M. Aboouf 

Department of Educational Psychology 

 Faculty of Education, Sohag University 

Abstract:  

The current study aims to investigate the relationship between 

Achievement goals orientation and learning styles according to the Felder-

Silverman Model. The study also investigate whether these orientations are a 

significant predictor of learning styles among a sample of professional diploma 

students at the College of Education, Sohag University. The sample included 0.1 

female and male students who were randomly selected from two sections: Special 

education and educational administration. The study used descriptive 

methodology, employing both comparative and correlational analyses. As for 

data collection tools, the researcher used the ‘orientation to achievement goals’ 

inventory and a ‘learning styles’ measure. These tools were administered during 

the first term of the 1101-110. academic year. The most significant of these were 

the following: First, the results showed that professional diploma students have 

good orientations to achievement goals as they scored highly on this variable with 

a weighted mean of 2.22. In addition, the students ranked their preferred 

learning styles as follows: Sequential-global, active-reflective, visual -verbal, and 

sensory-intuitive styles, respectively. The results also yielded a statistically 

significant positive correlation (α= 1.10) between orientations to achievement 

goals and all the dimensions of learning styles among the study sample. The two-

way ANOVA resulted in statistically significant effects (α= 1.10) of the gender 

variable on orientations to achievement goals, However, no statistically 

significant effects were obtained for the effects of academic discipline nor the 

interaction between gender and academic discipline on the four dimensions of 

orientations to achievement goals. On a related note, the results showed 

statistically significant effects (α= 1.10) of gender on students’ leaning styles for 

both the sequential-global and sensory-intuitive dimensions, but not for the 

active-reflective and visual -verbal, styles. However, no statistically significant 

effects were found for academic discipline and the interaction between gender 

and academic discipline on the four dimensions of the learning styles measure. 

Finally, the linear regression results indicated that orientations to achievement 

goals were a significant predictor (p=.10) of learning styles among the study 

sample. Based on these results, the study provides a number of implications and 

suggestions for further research.  
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  :َكد١َ

التغضخ الدخيع والتظؾر اليائل لمسعخفة في العرخ الحالي، حجثت نقمة نؾعية في في عل 
، وبخزت تؾجيات تخبؾية ونفدية تخكد ةً وفي نغخيات التعميؼ والتعمؼ خاص مجال التعميؼ بعامة  

عمى الجور الشذط لمستعمؼ في عسمضتي التعميؼ والتعمؼ، ولعل مؽ أبخز ىحه التؾجيات التخكضد 
 لجافعي لمستعمؼ في عسمية تعمسو.عمى الجانب ا

 أىؼ كؾاحجة مؽ Goal Orientation "تؾجو اليجفوفي ىحا الدياق، تبخز نغخية "
، ومجخبًل مؽ أكثخ السجاخل تأثضخًا عمى الجافعية السدتحجثة الؾاسعة اإلنتذارتعمؼ ال نغخيات

األكاديسية في عمؼ الشفذ التخبؾي السعاصخ، الىتساميا الخئيذ والسباشخ حؾل األسباب أو 
 ,Braten& Stromso). األغخاض التي تجفع الظبلب لئلنجماج في السيام األكاديسية

7112)  
في تفدضخ السعخفي"  –جتساعي تجاه االاإل وتظؾرت نتيجة "وقج نذأت ىحه الشغخية 

الؾاقع األكاديسي  في دراسة خاصةلو أىسضتو ال ومخجعاً  ،إطارًا نغخياً  أصبحت ومؽ ثؼ   الجافعية،
ة ـجازه لسيسـمؽ إن عمؼـالست ايشذجى جاف التىـاألىعمى  ياـركدت اىتسام حضث ؛(0541مشح عام )

 ةـضـجافعـال ا سببيةـمأخخ عشى ـسوبما، 
 .(Ford, 0557) لجيو؟

بالكيؽية التى يفكخ بيا الستعمسـؾن حـؾل ميـاميؼ  -في بجاياتيا -ىحه الشغخية اىتست كسا
فتخضــت ا كــحلػ, (Dweck& Leggett, 0554)السختمفــة أثشــاء عسميــة تعمسيــؼ وأداءاتيــؼ 

 ,Rebecca) محـجدة مدـبقاً  ىـجاف مختمفـةأل اً تحؿيقـ فـي األنذـظة األكاديسيـة تذـاركية األفـخاد
7111). 

ــد تمــػ ــة عمــى التؾجيــ وتختك ــي يسضــل الظــبلب إلــى الدــعي  ةالعامــ اتالشغخي لؤلىــجاف الت
يـجف إلـى اإلجابـة عـؽ مـؽ األىـجاف كسـا ت محـجدة أنؾاعـاً  اتالتؾجيـ ىـحه ذـتسلوت، وصؾاًل إلضيـا

إلــى تحقضــق أىــجاف محــجدة إذا مــا تســت مقــارنتيؼ بــا خخيؽ؟  ســؤال: لســاذا يدــعى الستعمســؾن 
 Pintrich& Schunk, 7101).) ؟مع تقؾيؼ أدائيؼ ىحه األىجافلسثل  وكيؽية إنجازىؼ

مــؽ التكامــل بــضؽ السكؾنــات السعخؼيــة  إلــى إحــجاث نــؾ    نغخيــة تؾجــو اليــجف وقــج إتجيــت
ــايضخ  ــج أندــب السع ــى أفزــل السحاكــات وتحجي ــػ مــؽ خــبلل الؾقــؾف عم ــة لمدــمؾك؛ وذل والؾججاني



 .................................... سيلفرمان -منوذج فيلدر توجهات أهداف اإلجناز وعالقتها أبساليب التعلم وفق

5 

 

إلــــى تفدــــضخ السعتقــــجات التــــي يحسميــــا باإلضــــافة  الشاجحــــة, األداءات فــــي تقضــــيؼ السدــــتخجمة
 .(Ames, 0557) الستعمسؾن حؾل الغخض مؽ متابعة اإلنجاز

مكانية أن يعسل أكثخ مؽ ىجف في إل إقخارىؼبتؾجو اليجف إلى  ىتسام العمساءإكسا أدى 
عمى درجات مختفعة أو مشخفزة في أكثخ  الستعمسضؽ نفذ الؾقت، وىحا يعشي إمكانية حرؾل

لتفاعمية لتؾجيات وأن استخاتيجيات تشغيؼ التعمؼ قج تعتسج عمى التأثضخات انسط لميجف,  مؽ
عؽ عتسادىا عمى نسط واحج لتؾجو اليجف, كسا أن تأثضخىا السخكب قج يختمف اليجف أكثخ مؽ إ

 (7111، تأثضخاتيا الفخدية )ونيذ
في  أىسية تؾجيات أىجاف اإلنجاز إلى الدابقة الجراساتو  البحؾث عجيج مؽأشار وقج 

 فعالية الحاتمشيا:  ؛ والتياألخخى  ببعض الستغضخاتعسمية التعمؼ، كسا تست دراسة عبلقتيا 
واالنجماج  ;Janke, Bardach, Oczlon& Lüftenegger, 7105) 7105)الديجي، 

سسكخي, (، ومعتقجات الكفاية الحاتية )7105؛ وعبج الؾاحج، 7105محاسشة, األكاديسي )
؛ ورشؾان والدسيع, 7104)عبجالغشي وسعضج,  يسي والتحرضلواالنجاز األكاد, (7104
7104.) 

( أن تؾجيــات أىــجاف االنجــاز تعســل عمــى تذــكضل 7111) الدــميسانيؼيســا تقــخر دراســة 
تسثل مؾجيـًا رئيدـًا لسسارسـاتيؼ التعميسيـة؛ والتـي تتبـايؽ  حؾل السادة، كسا أنيا الظبلبمعتقجات 

( إلى أن وعي السـتعمؼ بـشسط أو 7113، كحلػ تذضخ دراسة نؾفل وأبؾ عؾاد )بتبايؽ طخق تعمسيؼ
أسمؾب التعمؼ لجيو قـج يعسـل عمـى زيـادة قـجرة ىـحا السـتعمؼ عمـى بمـؾ  األىـجاف، وذلـػ مـؽ خـبلل 

 إيجاد التشاعخ بضؽ نذاط التعمؼ الحي ُيقجم لمستعمؼ وبضؽ نسط تعمسو السفزل. 
االتجاىات الحجيثة في التخبية؛ والتي تؤكج عمـى ضـخورة  ومؽ ثؼ  تغيخ أسالضب التعمؼ كأحج

األخح في االعتبار الفخوق الفخدية بضؽ الظبلب مـؽ حضـث قـجراتيؼ واسـتعجاداتيؼ ومضـؾليؼ، فمـيذ 
إذ ربسـا يفزـل السـتعمؼ ذاتـو أسـمؾًبا "ىشاك تفؾق ألسمؾب مـا أو أكثـخ فـي مؾؾـ  مـا دون غضـخه، 

ًقـا ألسـالضب أخـخى فـي الـتعمؼ تتبـايؽ بتبـايؽ السيـام وبض ـة آخخ في تعمؼ ميسة أخخى، وُيجـخي تؾاف
التعمؼ، عشجىا يجب عمى السعمؼ تقجيؼ السعخفة بأسالضب متشؾعة حتـى يتدـشى إتاحـة الفـخص أمـام 

 .(01: 7113)عبج الباسط، "الجسيع
أســــالضب الــــتعمؼ واســــتخاتيجيات التعمــــيؼ مشاديــــة تشــــاول الجراســــات بالبحــــؾث و وقــــج اىتســــت 

، وذلػ كسا في العجيج مؽ الجراسـات األجشبيـة كسـا لجى الستعمسضؽ فى العسمية التعميسية بأىسضتيسا
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 ;Leenknecht, Hompus& Van der Schaaf, 7105; Feyzioğlu, 7105)فـي 
Naderi, Abdullah, Aizan Sharir &Malan, 7115) , والجراسـات العخبيـة كسـا فـي

 (.7107 نؾفل,و أبؾ عؾاد و  ؛7107ىاشؼ,  أبؾ؛ و 7104طو, و  عثسان)
إلى أن أسالضب التعمؼ لجى الفخد تتخح ترشيفات  (Chan, 7110) ؼيسا أشارت دراسة

 طبلب الرف الجراسي الؾاحجوأعيخت نتائجيا أن  متشؾعة بحدب االختبلف في السضؾل لجيو،
 مؽ يؾجج قج أن بعض الستعمسضؽ أحياناً و  ,دراستيؼمتفاوتضؽ في سساتيؼ ونؾ   ما يكؾنؾن  غالباً 

( أن Razali, 7115، كحلػ بضشت دراسة )تقمضجيةال غضختعمؼ المؽ يفزمؾن أسالضب يؼ بضش
السعمسضؽ يسكشيؼ بشاء نذاطات تذتسل عمى بعض أنؾا  أسالضب التعمؼ السفزمة لجى 

تحتؾى  الستعمسضؽ, ويتحقق ذلػ مؽ خبلل إضافة أسالضب تعمؼ ججيجة أو إكسال دائخة التعمؼ التى
 كل أسالضب التعمؼ.

أن الستعمسضؽ يتعمسؾن بذكل أفزـل عشـجما يعسسـؾن أسـالضبيؼ السفزـمة فـى وإجسااًل، يتبضؽ 
ــجي الســتعمؼ يسكشــو أن يحقــق  ــتعمؼ، وأن التــجريذ عشــجما يذــتسل معغــؼ األســالضب السفزــمة ل ال

لـحى يسضـده عـؽ مداعيو وأىجافو السشؾط بيـا, وأن السـتعمؼ عشـجما يدـضضخ تبعـا ألسـمؾبو الخـاص ا
غضــخه مــؽ أقخانــو يسكشــو أن يحقــق الشجــاح األكبــخ فــى تدــخضخ قجراتــو وتشؾيــع إســتجاباتو وأنــؾا  

 .التعمؼو  تفكضخه بسختمف الظخق السظمؾبة في مختمف مؾاؾ  التعميؼ
تشـاول تؾجيـات أىـجاف اإلنجـاز فـي إلـى  تسـع الحاليـة الجراسـةواستشادًا إلى ما سبق، فإن 

لجى طبلب الجبمؾم السيشية بكميـة  -وذلػ وفق نسؾذج فضمجر/ سضمفخمان -عبلقتيا بأسالضب التعمؼ
 التخبية بدؾىاج.

 :ايدزاض١َػه١ً 

فـي  -ندـبياً  -التعمؼ مؽ السؾاضيع الحجيثةي تؾجيات أىجاف االنجاز وأسالضب ُيعج مؾضؾع
اىتسامًا واسعًا عمى الرـعضج التخبـؾي، ومـا كـان ليـحيؽ السؾضـؾعضؽ أثـخ التي القت و  ؛عمؼ الشفذ

كبضخ في تغضضخ فكخة التعميؼ، وتظبيقاتو في غخفة الرـف, حضـث أصـبل التخكضـد ا ن يشرـب عمـى 
لسعخفـة آليـات التعامـل  تيساالستعمؼ أكثخ مؽ السعمـؼ, وىـحا مـا دعـا التخبـؾيضؽ إلـى االىتسـام بجراسـ

 تيجيات حجيثة في التعمؼ.مع الظمبة وفق استخا
أواًل مـؽ خـبلل معايذـة الباحـث لغـخوف الؾاقـع  الحاليـة الجراسةوقج نذأ اإلحداس بسذكمة 

فــى التخبيــة؛ وبســا يتفــق مــع طبيعــة عسمــو، وثانيــًا مــؽ خــبلل  لظــبلب الــجبمؾم السيشيــة التجريدــى
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والتــى  الجراســةت اســتعخاض الباحــث لمعجيــج مــؽ الجراســات والسخجعيــات الدــابقة السترــمة بستغضــخا
رتبـاط اوجـؾد أسـفخت نتائجيـا عـؽ والتـى  (7104)دراسة حشان حدضؽ مثل ؛ ااىتست بسؾضؾعي

تــختبط قــجام ودرجــاتيؽ فــي الظفــؾ األكــاديسي، إلبــضؽ درجــات الظالبــات فــي أىــجاف إتقــان ا مؾجــب
وكـحلػ دراسـة  األكـاديسي، جرجاتيؽ فـي الظفـؾسـمبًا بـحجـام إلأىجاف إتقان افي درجات الظالبات 

بـل أن أكثـخ أسـالضب الـتعمؼ تفزـيبًل مـؽ ق  يـا مؽ أىؼ نتائجكان التي و ( 7103مذاعل السظضخي )
الظالبات ىؾ أسمؾب التعمؼ الشذط يميـو أسـمؾب الـتعمؼ التـأممي، بضشسـا كـان أقميـا تفزـيبًل أسـمؾب 

ؽ ـــة بضــــلعبلقأكــــجت ا التــى (Bulus,7100)، ودراسـة التعمؼ الحدي يميو أسمؾب التعمؼ السجخد
 .لجى معمسي السدتقبل ىواإلنجاز األكاديس طـــد الزبــــسخكب جازـــجاف اإلنــــيات أىـــتؾج

مـؽ طـبلب  مـع بعـض الباحـث عقـجىاالتى  -غضخ السقششة -السقاببلت الذخريةومؽ خبلل 
بعــض الظــبلب يخكــدون فــى الــجبمؾم السيشيــة بكميــة التخبيــة بدــؾىاج، فقــج خُمــص الباحــث إلــى أن 

ويجعميـؼ قـادريؽ عمـى , اكتداب السعمؾمات والسيـارات الججيـجة بسـا يديـج مـؽ الكفـاءةالتعمؼ عمى 
ويظمــق عمــى ىــؤالء بكــل مثــابخة وإصــخار عمــى الشجــاح, إتساميــا و  التغمــب عمــى صــعؾبة السيســة،

فـا  األداء مقارنـة رتإعمـى  يخكد البعض ا خخ، بضشسا يخكد "أصحاب التؾجو نحؾ التسكؽ"الظبلب 
متحانـات لجرجـة الوتـحمخًا مـؽ ا اسـتياءً ا باألقخان ورؤية ا خخيؽ لشتائج الكفاءة، وىـؤالء يغيـخون 

صــعؾبة  فــى سثــلتتويعــدون نجــاحيؼ أو فذــميؼ إلــى عؾامــل خارجيــة  أنيــؼ كــانؾا يشدــحبؾن مشيــا
ــ , االأو صــعؾبة القــائسضؽ عمــى لجــان  حــجوث ضؾضــاء متحانــات أو طؾليــا أوالا متحانــات.. ال

 ويظمق عمى ىؤالء الظبلب "أصحاب التؾجو نحؾ األداء".
أو  جــجون صــعؾبة فــي التعامــل مــع السعمؾمــاتكــحلػ تبــضؽ لمباحــث أن العجيــج مــؽ الظــبلب ي

ميـا، عالسعخؼيـة السدـتؾيات المتحانـات وخاصـة التـي تتزـسؽ الاإلجابة بذكل صحيل عؽ أسـ مة ا
، وبعزـيؼ يـة دون اإلجابـة عشيـااالمتحانيتخك الؾرقـة خبية قج الظالب في الجبمؾم السيشية في التف
يحـاول ويثـابخ البعض ا خخ السحاولة والخظأ، و التخسضؽ أو  أسمؾبب حل بظخيقة عذؾائيةتبع الي

مــؽ ىـؤالء السثـابخيؽ قـج يؾاجيــؾن  بعـض إال أنمتحانـات، إلوقـج يـشجل فـي اإلجابـة عــؽ أسـ مة ا
 .  ويذكؾن مشيا صعؾبة االمتحانات أيزاً 

في قج تخجع  وأنيا ،الجراسةجاءت مؤكجة لسذكمة  تمػ العؾامل كل ويخى الباحث أن
 إلى ما يمى: جانب كبضخ مشيا
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لجى  الجرجة( تعج مجااًل مخكديًا ميسًا لفيؼ الدمؾك الجافعي -أن تؾجيات اليجف ) التعمؼ .1
طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية في مؾاؾ  اإلنجاز، وأن تحجيج األنساط السختمفة لتؾجو 

اليجف لجى ىؤالء الظبلب، ومعخفة الغخوف والعؾامل التي قج تؤدي إلى عيؾر ىحه التؾجيات 
ستثارة دافعية الظبلب امتحانات قج تداعج أعزاء ىض ة التجريذ عمى الافتخات خبلل 

 فاعمية في عسمية التعمؼ.ليذاركؾا ب
ختبلف الظبلب في أبعاد معخؼية االجرجة( قج تؤدي إلى  -أن تؾجيات اليجف )التعمؼ .2

أن تؾجيات اليجف تؤثخ في فى  نتائج الجراسات الدابقةوىحا ما أكجتو وشخرية ميسة، 
 .(Thomas, Cox& Kojima, 7111) جراسةكاستخجام االستخاتيجية السعخؼية 

الشغخية السعخؼية االجتساعية تفتخض وجؾد عبلقة سببية بضؽ تؾجيات أىجاف الفخد  أن .3
 .واستجاباتو في السؾاؾ  األكاديسية

التشبؤ بأداء الفخد في مؾاؾ  التعمؼ السختمفة مؽ خبلل معخفة تؾجيات اليجف إمكانية  .4
 لجيو.

عمـى عضشـة عذـؾائية لسجسؾعـة  سـتظبلعيةإواستشادًا إلى ما سبق، فقج قام الباحـث بجراسـة 
طالبـــًا  031)" قؾاميـــاسجرســـيةالدارة اإلخاصـــة و التخبيـــة "ال تىطـــبلب الـــجبمؾم السيشيـــة شـــعب مـــؽ

ــة(،  ــجيؽ و وطالب ــام السقض م(, اســتخمص مــؽ نتائجيــا أن 7103 /7102) الجــامعيالجراســى بالع
ــتعمؼ ــي يدــتخجميا السفزــمة و  أســالضب ال ــؤدي دورًا رئيدــًا فــي الظــبلب الت ــج ت تحدــضؽ مدــتؾى ق

أداء السيـام الجراسـية ؼ فـى فـي الـجبمؾم السيشيـة ومثـابختي ئيـؼأن أداييؼ, و التحرضل األكاديسي لج
 .تؾجيات مؽ ؼالسختمفة والرعبة قج تتؾؾ  عمى ما لجيي

لــجى طــبلب الــجبمؾم  مدــتؾى الــؾعى فــي الكذــف عــؽ الجراســةتحــجدت مذــكمة ومــؽ ثــؼ  فقــج 
ــة بدــؾىاج ــة التخبي ــة بكمي ــتعمؼو ؾجيــات أىــجاف اإلنجــاز تب السيشي  السفزــمة عبلقتيــا بأســالضب ال

 .لجييؼ
 األس مة التالية: لئلجابة عؽ يةالحال الجراسة تسعفقج ولسعالجة ىحه السذكمة  

 ؟متبلك تؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبيةاما درجة  .0
 في التخبية؟ ما أسالضب التعمؼ السفزمة لجى طبلب الجبمؾم السيشية .7
لــجى طــبلب " أســالضب الــتعمؼ", "ت اليــجفتؾجيــا" ىمــا العبلقــة بــضؽ درجــات كــل مــؽ مؿياســ .3

 الجبمؾم السيشية في التخبية؟
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إنـاث( والتخرـص , الجـشذ )ذكـؾرختبلف تؾجيات أىجاف اإلنجاز في ضؾء متغضـخي: اما  .2
 ميشية إدارة مجرسية( لجي طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية؟ ,)ميشية تخبية خاصة

ــتعمؼ فــي ضــؾء متغضــخي:  .1 إنــاث( والتخرــص , الجــشذ )ذكــؾرمــا االخــتبلف فــي أســالضب ال
 ميشية إدارة مجرسية( لجي طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية؟, )ميشية تخبية خاصة

عمؼ لـجى طـبلب الـجبمؾم السيشيـة ما إسيام تؾجيات أىـجاف اإلنجـاز فـي التشبـؤ بأسـالضب الـت .2
 في التخبية؟

 :ايدزاض١أٖداف 

 إلى تعخف: يةالحال الجراسةىجف 
التعمؼ السفزـمة لـجى طـبلب الـجبمؾم السيشيـة  وأسالضب متبلك تؾجيات أىجاف اإلنجازادرجة  .0

 .في التخبية بكمية التخبية بدؾىاج
لــجي طــبلب  "أســالضب الــتعمؼ, تؾجيــات اليــجف" مؿياســى العبلقــة بــضؽ درجــات الظــبلب عمــى .7

 الجبمؾم السيشية في التخبية بكمية التخبية بدؾىاج.
لجي طبلب الجبمؾم السيشية فـي التخبيـة فـي  وأسالضب التعمؼ اختبلف تؾجيات أىجاف اإلنجاز .3

ميشيـــة إدارة  ,إنـــاث( والتخرـــص )ميشيـــة تخبيـــة خاصـــة ,ضـــؾء متغضـــخي: الجـــشذ )ذكـــؾر
 مجرسية(.

نجـاز فـي التشبـؤ بأسـالضب الـتعمؼ لـجى طـبلب الـجبمؾم السيشيـة فـي إسيام تؾجيات أىجاف اإل  .2
 التخبية بكمية التخبية بدؾىاج.

 :ايدزاض١ ١ُٝأٖ

 يسكؽ تؾضيل أىسية الجراسة مؽ خبلل:
 :األىسية الشغخية لمجراسة -أ

 لفيـؼ الدـمؾك الـجافعي إلقاء الزـؾء عمـى تؾجيـات األىـجاف والتـي تعـج مجـااًل مخكديـًا ميسـاً  .0
ــة فــي مؾاؾــ  اإلنجــاز،  ــي التخبي ــة ف ــجبمؾم السيشي ــجى طــبلب ال الغــخوف والعؾامــل  تعــخفو ل

 .التؾجيات تمػغيؾر ل السؤدية
لتـــي تكســـؽ أىسيـــة وا, شغـــخي عـــؽ أســـالضب الـــتعمؼلادب مـــؽ األبـــؾفضخ إثـــخاء السجـــال التخبـــؾي  .7

فـي السـجارس القـائسضؽ عمـى العسميـة التعميسيـة تدـاعج  اليامة التـى قزاياالطخح فى دراستيا 
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تبشـي األسـالضب مسـا يدـيؼ فـى ؛ أدوارىؼ ومد ؾلياتيؼ تجاىيـاو والجامعات لمتفكضخ فضيا بعسق 
 الستشؾعة لجى الستعمسضؽ.ميارات التفكضخ مؽ  واكتداب مديجاً  التجريدية السشاسبة

الجراسـة "تؾجيـات  ى عـؽ العبلقـة بـضؽ متغضـخ الكاؼيـة  سعمؾماتالج أعزاء ىض ة التجريذ بيتدو  .3
 لجى طبلبيؼ. وعيًا بظبيعة ىحه الستغضخات بسا يجعميؼ أكثخأىجاف اإلنجاز/أسالضب التعمؼ" 

ــجبمؾم  .2 ــجى طــبلب ال ــتعمؼ ل ــؾفضخ السعمؾمــات السختبظــة بتؾجيــات أىــجاف اإلنجــاز وأســالضب ال ت
 .السيشية في التخبية

 األىسية التظبيؿية لمجراسة: -ب
كافــة األطــخاف السعشيــة  قــج يفضــجانالمــحان ، "اليــجف، أســالضب الــتعمؼتؾجــو ي "مؿياســيؼ تقــج -0

 والسيتسضؽ بسجال الؿياس والتقؾيؼ بالسؤسدات البحثية السختمفة.  بالعسمية التعميسية والباحثضؽ
تعــخف الجؾانــب التــي تعــدى إلضيــا الرــعؾبات التــي قــج يؾاجييــا طــبلب الــجبمؾم السيشيــة فــي  -7

فــي االســتيعاب واالســتحكار  قرــؾراً الدــؽ، وقــج يعــانؾن  مــشيؼ كبــار اً وخاصــة أن بعزــ ؛التخبيــة
ضعف مدتؾى تؾجيات اليجف وضعف استخجام أسالضب تعمؼ معضشـة، يخجع إلى وىحا قج , الجضج
 .يةالحال الجراسة كذف عشو نتائجتما قج  وذلػ
 :ايدزاض١ سدٚد

 :الحجود التالية عمى يةالحال الجراسة تاقترخ 
سالضب أ ,تؾجيات أىجاف اإلنجاز" الجراسة تشاول متغضخي  تسثمت فى احلدٚد املٛضٛع١ٝ: .0

 .سضمفخمان/وفق نسؾذج فضمجر "التعمؼ
 طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية. احلدٚد ايبػس١ٜ: .7
 .جامعة سؾىاج.  كمية التخبية احلدٚد املها١ْٝ: .3
 الجراسى الفرل خبللعمى العضشة االستظبلعية  الجراسةتؼ تظبضق أداتي  احلدٚد ايصَا١ْٝ: .2

 خبللعمى العضشة الشيائية يسا كسا تؼ تظبيق", م7102/7103" الثاني مؽ العام الجامعي
 "م7103/7104" ول مؽ العام الجامعيأل ا الجراسى الفرل

 :ايدزاض١فسٚض 

 التحقق مؽ صحة الفخوض التالية: يةالحال الجراسة تحاول
 ".متؾسظة"متبلك تؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية ادرجة  .0
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 .تؾجج أسالضب تعمؼ مفزمة لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية .7
بضؽ درجات الظبلب عمى كل مؽ مؿياس  ئياً دالة إحرارتباطية مؾجبة اتؾجج عبلقة  .3

 .الجبمؾم السيشية في التخبية بتؾجيات أىجاف اإلنجاز ومؿياس أسالضب التعمؼ لجى طبل
 إناث( والتخرص , الجشذ )ذكؾر: الجراسةال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي  .2

ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى مؿياس تؾجيات أىجاف  ,)ميشية تخبية خاصة
 .في التخبية اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية

 إناث( والتخرص ,الجشذ )ذكؾر: الجراسةال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي  .1
ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى مؿياس أسالضب التعمؼ لجى  ,)ميشية تخبية خاصة

 .طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية
السيشية في "تديؼ تؾجيات أىجاف اإلنجاز في التشبؤ بأسالضب التعمؼ لجى طبلب الجبمؾم  .2

 .التخبية بجامعة سؾىاج
 :اإلدسا١ٝ٥ ايدزاض١َصطًشات 

  :تٛدٗات أٖداف اإلجناش .1

التى يدتخجميا  الُسثمى الظخق و  الخظؾات الُسشغسةتمػ "إجخائيًا بأنيا:  الباحث ياعخفيُ 
حجدة مؽ أجل تحقضق سال التعميسية التسجاالداخل  سات السختمفةالسيتعمؼ فى  ؾن الستعمس
لسؾاؾ   ؼواستجاباتي ؼطبقا لتفدضخاتي ؼالتى تشاسبيوبالرؾرة األفزل  أكسل وجوعمى  ؼتعمسي

 ."اإلنجاز األكاديسي
 :أضايٝب ايتعًِ .2

الدمؾكيات الُسخشجة واألدوات مجسؾعة الؾسائل السسضدة و ": بأنيا الباحث إجخائياً  ياعخفيُ 
 ؼوالتي تجعمي ؼتعمسي ألنساط طبقاً  ؾن والتى يفزميا الستعمس ؛التعمؼ لعسمضتى التعميؼ/ السؾجية

بسا  وفزائو في االستؿبال والتجيضد واالستجابة لسثضخات بض ة التعمؼ وفعاليةً  وكفاءةً  تكيفاً أكثخ 
 ."برخف الشغخ عسا بضشيؼ مؽ فخوق فى القجرات واالىتسامات الشجاح ؼيزسؽ لي

, "اإلنجازج الخباعي لتؾجيات أىجاف الشسؾذ" الجراسة ىحه فى وقج تبشى الباحث
 ".الحي يتكؾن مؽ أربعة أبعاد ثشائية القظب سضمفخمان /مجرفض نسؾذج"و 
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 :اإلطاز ايٓظسٟ يًبشح

"؛ "تؾجيات أىجاف اإلنجاز"، "أسالضب التعمؼ :ىسا لسحؾريؽ لمجراسةعخض اإلطار الشغخى ت
ذات الرمة  والسخجعياتالدابقة  الجراسات تؼ التأصضل ليسا نغخيًا مع عخض لبعضحضث 

 حلػ ما يمي: لبيسا، وتفريبلً 
 .""Goal Orientation اإلجناش احملٛز األٍٚ: تٛدٗات أٖداف

 ّٛٗتٛدٗات أٖداف اإلجناش َف 
فسشيؼ مؽ عخفيا  اإلنجاز تؾجيات أىجافلقج تعجدت التعخيفات التى تشاولت مفيؾم   

 بأنيا:
ة، أو تعميسية مختمفدتجعى بؾاسظة مظالب بض ية أنساط دافعية متبايشة الخرائص تُ        

أم طؾيل  كان قرضخ السجى اءبعضشو سؾ  وتشذط عشجما يتبشى الفخد ىجفاً 
 .(Ames,0557)السجى

في  لمستعمسضؽفتخاضي يعبخ عؽ التؾجيات الجافعية امفيؾم  ومشيؼ مؽ عخفيا بأنيا:
 ىتساما فضيا يشرب التىو  أىجاف اإلتقان: ىأبعاد ى ثبلث , متزسشاً مؾاؾ  األداء األكاديسي

 والتىإقجام( -أىجاف )األداء, و يتؼ تعمسو وتحدضشيا وفيؼ ما لكفاياتعمى تشسية ا الستعمؼ
تو حتى يكؾن اقجر  أو كفاياتوب خاصةلحرؾل عمى أحكام إيجابية ا الستعمؼ مؽ خبلليا يدعى

أقل في بحل  الستعمؼرغبة التى تتزسؽ و تجشب(  –أىجاف )األداء , و زمبلئو بضؽ فزل مؽاأل
لحاتو جيج كمسا أمكؽ دون التعخض لعؾاقب وخيسة وتجشب أي مؾؾ  يسثل تيجيجًا 

(Chruch& Elliot, 7110). 
وُيعخف "تؾجو اليجف" بأنو غاية أو غخض أو تخكضد ديشاميكي معخفي مدتسخ لمؿيام 

بالسيسة، وىؾ عبارة عؽ تؾقعات ميسة لسجسؾعة مؽ العسميات والشؾاتج السترمة 
 .((Elliot,0555,125باإلنجاز

مجى لجراسة و تجاه الدائج لجى الستعمسضؽ داخل حجخة ااإل  ابأني (1: ۰۲۲2)شخي   اعخفيو 
سؾاء  فضيا، وتحجيج دوافعيؼ مؽ التعمؼنجماجيؼ وإ الستشؾعةؼ درجة فيسيؼ ألنذظة التعم

في  الجرجات السختفعة والتسكؽ مشيا، أو الحرؾل عمى إتقان السعمؾمات لسعخفة, أوالكتداب ا
 أربعة مكؾنات ىي: حتؾى يو أي مؽ السقخرات الجراسية، 
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 تؾجو السيسة Task-orientation""  كل ججيج مؽ أجل  كتدابا إلىوؼيو يدعى الستعمؼ
 انجماجو في تعمسيا.و  وزيادة أىسضتيا لجيورتفا  ؾيستيا اوبالتالى التسكؽ مؽ السيسة 

 تؾجو اإلتقان Mastery-orientation""  ججيجة السفاـيؼ ال تعمؼ إلىوؼيو يدعى الستعمؼ
 .تظؾيخ ذاتو وتحدضؽ كفاءتووبالتالى , إتقان السيسة بذكل عام حتى يتؼ لو

 التؾجو االجتساعي Social-orientation""  إنجاز  إلى سخعة الستعمؼوؼيو يدعى
بل مؽ ق  تحدان ساالوالحرؾل عمى التعديد و  فى التحرضل, السيام لتحقضق أعمى الجرجات

 ا خخيؽ.
 التؾجو نحؾ تجشب العسل ""Work-Avoidant  السيام الرعبة،  الستعمؼوؼيو يشبح

وبأقل السيام الديمة في أقل وقت  إلى إنجاز ويخفض التحجي البلزم لمتحرضل، ويدعى
 مجيؾد.

ألنذظة  مفيؾم تؾجو اليجف عمى أنو درجة فيؼ الستعمؼ (۲2: ۰۲۲۲)العجل  ولقج عخف
ويذتسل ثبلث  التعمؼ داخل حجخة الرف، ذلػ مع تحجيج دوافعو مؽ وانجماجو فضيا،التعمؼ 

كل  تعمؼ " وؼيو يخغب الستعمؼTask orientationأنساط ىي: "تؾجو التسكؽ مؽ السيسة 
 Ego - Social" ججيج، والتسكؽ مؽ السيسة وتحدضؽ كفاءتو، "تؾجو األنا االجتساعي 

orientationستحدان مؽ االلحرؾل عمى التعديد مؽ ق بل ا خخيؽ و وؼيو يخغب الستعمؼ ا
وجية نغخىؼ مؽ خبلل الدعي إلى تحقضق أقرى مدتؾى مؽ التحرضل, "تؾجو تجشب العسل 

"Work  avoidant orientation بأقل  -حتى غضخ الرعبة  -السيام  وؼيو يؤدي الستعمؼ
 مجيؾد مسكؽ أو محاولة عجم الؿيام بالسيسة.

 البحؾث عمى تشاولو كشسؾذج ثشائيبعض ؛ ركدت سفيؾمونتيجة لمتظؾر في تشاول ال  
 كجراسة: 

Bra ten & Stromso, 1113),) ((Deborah& et al., 1112, Fazey&Fazey,022.) 

(Ames, Duda 0221( ,)Archer,02..( ,)Dweck&Leggett,02...) 

(, ۰۲۲۲؛ العجل،۲۹۹۱)محفؾظ، :كجراسة بضشسا تشاولتو بحؾث أخخى كشسؾذج ثبلثي
عمى  ركدالحي  ثؼ كان الشسؾذج الستعجد(؛ 7112)شخي ، :كجراسة رباعي ذجوأخخى كشسؾ 

 ".التسكؽ والجرجة"قتخان والتبلزم في نؾعي تؾجو اليجف الخئيدؽ اال
  



 .................................... سيلفرمان -منوذج فيلدر توجهات أهداف اإلجناز وعالقتها أبساليب التعلم وفق

04 

 

 مناذز تٛدٗات أٖداف اإلجناش: 

 ما يمي:متشؾعة مشيا ؾجيات أىجاف اإلنجاز نساذج اشتسمت ت
 :Dweckلـ  تٛد٘ اهلدف ايجٓا٥ٞ منٛذز . أ

تؼ بشاء نغخية تؾجيات اليجف في إطار الشغخية السعخؼية االجتساعية والتي تخكد عمى 
 ,Elliot& Harackiewicz)  جركة في مؾاؾ  التحرضل، وقج سعىاألىجاف السُ 

تجشب"  –جام إلى تقجيؼ نسؾذج نغخي متكامل بتظؾيخ الشسؾذج اليخمي لجافعية "إق(0225
مجخل دافعية  :ثيقة الرمة بسؾاؾ  التحرضل وىساثشضؽ مؽ األبشية و إالتحرضل والحي يجمج 

 التحرضل, مجخل أىجاف التحرضل.
وفي ىحا الشسؾذج تفدخ دوافع التحرضل السظمؾبة لئلنجاز والخؾف مؽ اإلخفاق برفة 

إلمكانات اإليجابية أو وتؾجييؼ نحؾ ا الستعمسضؽعامة مضؾل دافعية عالية الختبة تدتحث 
أما أىجاف التحرضل فإنيا تعج بسثابة تسثيبلت معخؼية متؾسظة السدتؾى, والتي , الدمبية
شغخ إلى أىجاف التحرضل )تؾجيات اليجف( أن ليا نحؾ نؾاتج نيائية محجدة، ويُ  الستعمؼتؾجو 

 التحرضل تأثضختأثضخات مباشخة عمى نؾاتج تتعمق باألداء األكاديسي, في حضؽ يكؾن لجوافع 
 غضخ مباشخ, وأن تمػ الجوافع واألىجاف تعسبلن بالتبادل لتشغيؼ سمؾك التحرضل.

سببية بضؽ تؾجو أىجاف الفخد  وتفتخض الشغخية االجتساعية لمجافعية وجؾد عبلقة
فقج نذأ وتظؾر بشاء تؾجو اليجف مؽ في السؾاؾ  األكاديسية,  لو ستجابات الدمؾكيةإالوا

 .ه في دافعية التحرضل في البض ة التعميسيةؤ وزمبل   Carol Dweck" "العسل السزيء لــــــ 
الستعمسضؽ فى  نساذج دافعيةدراسة أثشاء  (..Dweck& Elliott, 02)الحع وقج 

نذاطات التحجي داء ستجابة ألإلد نسؾذجضؽ سمؾكضضؽ مختمفضؽ في اوجؾ , الرفؾف الجراسية
 ذجيختبط نسؾ ، و التكي  "تؾجو التسكؽ"و  ,سؾء التكي  "العجد" ىنسؾذج ساى أو السذكبلت

بضشسا تغيخ , خة الفعالة في مؾاجية السذكبلتعؽ التحجي والسثاب الجراسةتؾجو التسكؽ" ب"
 نسؾذج "العجد" في تجشب التحجي ونقران األداء عشج مؾاجية السذكبلت. نتائج 

ذوو القجرة الستداوية مثل ىحه الشساذج  الستعمسؾن غيخ محاولتيسا شخح لساذا يُ وعشج 
مع األحجاث ؾن خمق إطار يؾضل كي  يتفاعملىحه األىجاف  تؾعي السختمفة لمدمؾك, اقتخحا 

 جاف داخل متظمبات التحرضل الحكينؾعضؽ مؽ األىا وفي ضؾء ذلػ حجد، وكي  يفدخونيا
والتي  "أىجاف تؾجو األداءو , "األفخاد لديادة قجراتيؼ فضيا يثابخوالتي  "أىجاف تؾجو التعمؼ": ىسا
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 .عمى الحرؾل عمى األحكام السفزمة عؽ قجراتيؼ األفخاد فضيا يخكد
أن تؾجو اإلتقان )التعمؼ أو التسكؽ(  (..Dweck&Leggett,02)لكحلػ أوض

Mastery ستجابات تكيؽية كتغضضخ اظؾيخ واإلتقان الذخري ويؤدي إلى يشرب عمى الت
االستخاتيجية, وزيادة الجيج والسثابخة في مؾاجية الرعؾبات, بضشسا يخكد تؾجو األداء 

Performance ىتسام باألداء السختفع معياريًا ويؤدي إلى سمؾكيات تكي  ردي ة العمى ا
Maladaptive  ,السداعجةالعدوف عؽ طمب و مثل السبالغة الحاتية, نقص السثابخة. 

عمى التخكضد بذكل أساسي عمى نساذج يسا ويعتسج إطار التؾجو نحؾ اليجف عشج كل مش
عتقاد السخء ال طبقاً أن يتؼ تذكضميا يسكؽ أن تمػ التؾجيات السختبظة بتؾجو معضؽ. و الدمؾك 

بسعشى أن األفخاد ذوي تؾجيات أىجاف , ؼ بالثبات أو القابمية لمتذكضلوإيسانو بأن القجرة تتد
وبالتالي , خ الدمؽ عؽ طخيق السسارسة والجيجيعتقجون أن الكفاءة والسيارة تشسؾ عبالتسكؽ 

في حضؽ أن األفخاد ذوي تؾجيات أىجاف األداء , امًا وأعسااًل تعغؼ فخص التعمؼيختارون مي
, يفتقجونيا الكفاءة أو يسمكؾن  إما الجسيعيعتقجون أن الكفاءة خاصية ثابتة ومدتقخة وأن 

ألفعال التي رون ميامًا وأعسااًل تعغؼ فخص إعيار الكفاءة ويتجشبؾن السيام واوبالتالي يختا
 مسداعجة. مثل عجم طمبيؼ لغيخ أنيؼ غضخ أكفاءتُ 

أن الشغخيات  (..Dweck & Leggett,02)ويقتخح الترؾر الخاص بكل مؽ 
لمدمؾك ة ثابتة الزسشية والتؾجو نحؾ اليجف ىسا خرائص طباعية يشتج عشيا نساذج مدتقخ 

في حضؽ يتسضد التؾجو نحؾ اليجف التعميسي واألدائي بشساذج الدمؾك ذات  ,يسكؽ التشبؤ بيا
فإن األىجاف التعميسية  يسالكل مش ووفقاً , ؼ العؾن وذات التؾجو نحؾ اإلتقانالعجد عؽ تقجي

األىجاف في حضؽ أن تسضد األفخاد الحيؽ يدعؾن لديادة كفاءتيؼ لفيؼ شيء ججيج والتسكؽ مشو, 
كتداب أحكام مخغؾب فضيا لكفاءتيؼ أو تجشب التقضيؼ ال األفخاد الحيؽ يدعؾن  األدائية تسضد

" ميسي يخكدون عمى "التقضيؼ والحكؼفإن األفخاد ذوي التؾجو نحؾ اليجف التعليا, وبحلػ الدمبي 
 .عمى كفاءتيؼ

التعمؼ تختبط فأىجاف  ,الفخوق في تؾجيات اليجف عجيج مؽ الجراساتفى  ذفكتُ اقج لو 
إلى يسضمؾن ذوو تؾجو أىجاف التعمؼ الظبلب أن  ذلػ, ومثال األىجاف والدمؾكيات كثخ بتكي أ

السيام ذات ويختارون  ,أن يكؾنؾا مثاريؽ داخميًا ويحسمؾن شعؾرًا إيجابيًا تجاه السجرسة
, عشجما يؾاجيؾن الرعاب ""persistويثابخون ", "challenging task األكبخالتحجي 
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أنيؼ ، كسا " "deep- processingstrategiesيجيات معالجة عسيقةويدتخجمؾن استخات
في السيام التجخيبية ومؾاؾ  الفرل يكؾن أداءىؼ و , ةخاتيجيات ما وراء السعخفيدتخجمؾن است

نحؾ  الظبلب ذوو أىجاف األداء يكؾن شعؾرأفزل مؽ الظبلب ذوي أىجاف األداء، بضشسا 
 ,Ames& Archer) ويحسمؾن مدتؾيات ضعيفة مؽ الجافعية الجاخمية, سالباً  السجرسة

02..). 
تختبط  Academicself-efficacy""وجج الباحثؾن أن فعالية الحات األكاديسية وقج 

ومع األخح في , تختبط سمبيًا بأىجاف تجشب األداءو  إيجابيًا بسجخل تؾجو األداء لجى الظبلب
ختيار اي تؾجو اليجف لؤلداء يسضمؾن إلى أن الظبلب ذو وججوا مدمؾك التحرضمي لبار عتالا

باإلضافة إلى أن أىجاف األداء تختبط , قل عؽ األفخاد ذوي تؾجو التسكؽالسيام ذات التحجي األ
" عشجما يؾاجيؾن والتخمى التخكسضل إلى اليخوب" الو , جام استخاتيجية السدتؾى الدظحيباستخ

 (Church &Elliot, 1110) القجرةالسذكبلت ويعدون الفذل إلى نقص 
 :ليحه األبعاد يسا يمي شخح تفرضموؼي
 Learning Goal Orientation (LGO) تُهٔ(ايتٛد٘ اهلدف يًتعًِ )أٖداف  .0

 (مختفعؾ تؾجو اليجف لمتعمؼ) السضل السختفع تجاه أىجاف التؾجو لمتعمؼو يتدؼ األفخاد ذو 
حضث , أي شيء يعالجؾنو في نفذ الؾقت إلى التخكضد عمى زيادة إمكاناتيؼ والتسكؽ مؽ

يخكدون عمى ميارات محجدة لمتعمؼ والتسكؽ, وىؤالء األفخاد يؿيسؾن أدائيؼ بالسقارنة 
 بتحرضميؼ الدابق, ويؿيدؾن الشجاح بسرظمل تقجم الفخد. 

وحضث  ؛يختبط باإلحداس الدائج بتحكؼ الفخد في نؾاتج جيجه التحرضلوىحا الشسؾذج مؽ 
مؽ أجل التحرضل, فإن ميام  يثابخو  لشفدو عشج تحقضق األىجاف ويشاضلع فقط ن الفخد يخجأ

سثل ىحا اإلحداس يأخح الفخد ميام التحجي ويجخل بو , تربل فخصة لمشسؾ والتعمؼ لجيو التحجي
في كل  "التسكؽ - تؾجو"ستجابة افضيا مدتقبًل عؽ ا خخيؽ وىحا يؤدي بو إلى نسؾذج 

 األحؾال.
تجاه والسختفعؾن ؼيو إلى الجيج كظخق لمشجاح, وبيحا فيؼ إل ويشغخ أصحاب ىحا ا

يثابخون عشج مؾاجية السعزبلت التي تعتخض طخيقيؼ لمتحرضل. ويسضمؾن إلى الحرؾل عمى 
عتباره خبخة تعمؼ اكيؽية التحدضؽ ويعالجؾن الفذل ب التعديد الدالب كسعمؾمات مفضجة في

 .(Dweck & Leggett, 0544) وليذ إشارة عمى نقص في القجرة
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 Performance Goal Orientation (PGO) . تٛد٘ اهلدف يألدا7٤
ــــؤلداء )م ــــع تجــــاه أىــــجاف التؾجــــو ل ــــل السختف ــــخاد ذوو السض ــــؾ تؾجــــو يتدــــؼ األف ختفع

بالحرــــؾل عمــــى األحكــــام السفزــــمة أو تجشــــب األحكــــام الدــــمبية  باالىتســــاماليــــجف لــــؤلداء( 
فــالفخد الــحي لجيـــو مثــل ىـــحه الدــسة يسضـــل أكثــخ كفـــاءة,  كـــؾنيؼ مــجركضؽ أنيـــؼل مــؽ ا خــخيؽ

داء بالسقارنـــــة "ندـــــبيًا" عتســـــج تقضـــــيؼ األتيذ السعياريـــــة لمشجـــــاح والتـــــي إلـــــى تجشـــــب السقـــــاي
 ئيؼ. د الشجاح بالشدبة ألدايتحجفضيا و , با خخيؽ

التحرضل يسكؽ أن يؤدي إلى مؾؾ  يكؾن الفخد ؼيو أقل تحكسًا  مؽ شسؾذجىحا الو 
يسكؽ وبالخغؼ مؽ ذلػ فإنو  ,في أداء ا خخيؽ التحكؼحضث إنو في معغؼ الحاالت ال يدتظيع 

 بأىسية أيقشؾالؤلفخاد مختفعي تؾجو األداء أن يغيخوا نسؾذج تؾجو التسكؽ لمدمؾك إذا ما 
االىتسام با خخيؽ وباألحكام وبالتحكؼ السحجود فى  عتقادىؼاأن إال مقارنة با خخيؽ,  تيؼاقجر 

 ,Dweck&Legget)الدقؾط في العجد أو سؾء التكي  لجييؼ في نؾاتج األداء يخمق

02..). 
أن تؾجيات اليجف تتعمق بالغخض مؽ سمؾك التحرضل,  (Ames,0221)يخى و 

 والذعؾر الحي يشتج مقاصج حجد عمى أنيا نسط متكامل مؽ السعتقجات, واإلعداءاتتو 
تجابة ألنذظة تترل واالس نيساكاال كسثل بظخق ومجاخل مختمفة وتُ  ",intentions"الدمؾك

نفعالية والسعخؼية والدمؾكية نحؾ ال ا لستعمسضؽاردود أفعال تحجد ىى التى و , بشؾ  اإلنجاز
في مجال أىجاف يتجو األفخاد ، كسا اإلخفاق باإلضافة إلى وصف كفاية سمؾكياتيؼ الشجاح أو

التعمؼ نحؾ تظؾيخ ميارات ججيجة, ومحاولة فيؼ أعساليؼ, وتحدضؽ مدتؾى كفاءتيؼ, وإنجاز 
, بضشسا ؼيوعمى الجانب الكيفي  مع التخكضدمغدى التفؾق عمى أساس محػ مخجعي الحات, 

يخكد األفخاد الحيؽ يتبشؾن تؾجيًا نحؾ الجرجة عمى األداء األفزل مقارنة با خخيؽ عؽ طخيق 
 ختبارات ذات أساس معياري مختفع.اجتياز ا

رتباط أىجاف امؽ  (Malan-Rush, Gunce,1105)دراسة  أوضحتووىحا ما 
خارجية, حضث الجافعية الأىجاف األداء ب ترتبظبضشسا اسختفعة, الجاخمية لا جافعيةبال اإلتقان

ويشغخون إلى األنذظة  خارجياً  الحيؽ يتبشؾن أىجاف األداء محكاً  الستعمسؾن يدتخجم 
 إلعيار وإثبات الكفاءة والفعالية.عتبارىا وسائل لغايات, كدعي الفخد االتحرضمية ب

  

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=0811jumrq/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Malan-Rush,+Gunce/$N?accountid=178282
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نيساك في إل ىجف ا وىسا: عضؽ مؽ األىجاف ىسا األكثخ شضؾعاً وقج حجد الباحثؾن نؾ 
ستغخاق إلوإتقان السيسة, وىجف ا  يخكد عمى تظؾيخ الكفاءةالحى السيسة )التعمؼ أو األداء(, و 

 ,Braten& Stromso) يتؾجو ناحية إحخاز أحكام مقبؾلة مؽ الكفايةالحى في األنا و 

1113: 211)  
 ى وجؾد نؾعضؽ مؽ األىجاف ىسا:إل( ۲۹۹-۲۹۱ ,۲۹۹۱) سيضخ أنؾرشارت أبضشسا 
حرؾل عمى أحكام حدشة حؾل ييتؼ األفخاد بال وفضيا :"performance goal"أىجاف األداء 

 يتشاسب مقجرةل اً ونسظ صفة طبيعية قابمة لمشسؾو  الحكاء عمى أنو بشية ثابتة , ويجركؾن أدائيؼ
تقجيخ الحات، وقمة السكافآت " مثل متبايشة ذلػ أنساط وججانية عؽضشتج ف ,مع الجيج عكدياً 

شؾ  مؽ الوىؾ : )في حالة التؾجو نحؾ اإلتقان( ""Learning goal، وأىجاف التعمؼ "الجاخمية
ث عؽ السيام البحو معدو ل نسطأنو  حضث ؼيو األفخاد بديادة تسكشيؼ وإتقانيؼييتؼ  الحى التعمؼ

نتباه بل ال في ا تؾزيعحجوث الالتذتت أو  وعجمستسخار السكافآت الحاتية االسثضخة لمتحجي، مع 
 .تخكضد عمى السيامال

السثابخة والعسل ب يتدسؾن  متعمؼل اً الحيؽ يتبشؾن أىجاف ؽضالستعمسأن "ويخى البعض 
الحيؽ  الستعمسؾن لخفع مدتؾى كفاءتيؼ والتسكؽ مؽ السؾضؾعات الججيجة, بضشسا ييتؼ  الجءوب

 ،ستحدان ا خخيؽ ؼيسا يترل بكفاءتيؼاكتداب أحكام مقبؾلة و ايتبشؾن أىجاف الجرجة ب
ويشغخ أصحاب تؾجو التعمؼ إلى قجراتيؼ عمى أنيا متغضخة وفقًا لظبيعة السيام وتشسؾ مع نسؾ 
السيارات السختمفة, بضشسا يخى أصحاب تؾجو الجرجة أن قجراتيؼ ثابتة ويخغبؾن في التقضيؼ 

 .(0555)أبؾ ىاشؼ، "السؾجب مؽ جانب ا خخيؽ
عتقادات إاعمى ا يؤثخ تبشي األىجافأن  )027 -020 ,7112)عبجه  كسا يحكخ
اليجف الحي يسثل ؾن ي السؾاؾ  األكاديسية، حضث يتبشوسمؾكيؼ ف الستعمسضؽالستعمقة بإنجاز 

 ء إيجابيًا أو سمبيًا في السؾاؾ أكان األدا ؼ وترؾراتيؼ ألسباب أدائيؼ، سؾاءعتقادىا
وفي نغخية تؾجيات اليجف ركدت معغؼ البحؾث عمى الترشي  الثشائي لميجف، , األكاديسية

 :وؼيسا يمي عخض ألىؼ خرائص كل مشيا, "األداءو التسكؽ " ىوالحي يتزسؽ ىجف
وؼيو ييتؼ الستعمؼ بتشسية كفاءتو في األداء  :ٖدف ايتُهٔ(إتكإ اهلدف) ِايتٛد٘ حنٛ تعً -1

بكؾنيا فخصة  الؿيسة الجؾىخية لمتعمؼ , مع التخكضد عمىإنجازىاان السيسة التي يدعى إلى وإتق
ؾيخ ميارات ججيجة عمى السعايضخ التي مخجعيا الحات لتظعتساد االمحتؾى التعمؼ، و إلتقان 
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 .وتحدضؽ الكفاءة
في  ستسخارالي والسخاطخة واىحا اليجف بالعسل الحي يتزسؽ مثضخات التحجيختبط و 

واإلؾبال عمى السيام األكاديسية بثقة، والدعي الستخجام  مؾاجية التحجيات والرعؾبات،
 "ىجف اإلقجام" األول: استخاتيجيات عسيقة في تجيضد السعمؾمات، ويذسل ىحا اليجف جدأيؽ

في تعمؼ كل ما يدتظيع تعمسو في األنذظة التي يقؾم بيا،  الستعمؼيتسثل في رغبة الحى و 
لتجشب عجم الفيؼ أو الؾقؾ  في الخظأ  الستعمؼيتسثل في رغبة والحى  "ىجف اإلحجام" الثانيو 

كتداب السيارة مؾضع التجريب أو تجشب اؾ  سبق تعمسو أو عجم أو الشديان لفكخة أو مؾض
 كسال.ستاتخك السيام دون 
ام الرعبة ستعجادًا لتحجي السياذوي تؾجيات أىجاف اإلتقان أكثخ  الستعمسضؽكسا أن 

  التعمؼ, ويغيخون أنساطًا مذاعخ إيجابية تجاه مؾاؾ لسا لجييؼ مؽ إنجازىاستسخار في الوا
تقان بالسذاركة ختبط تؾجيات ىجف اإل تما  و الدببي في ىحه السؾاؾ , وغالبامؽ العد  ةتكيؽي

 ,Ames & Archer)نجماج في ميام التعمؼ واالستستا  بيا بجرجة كبضخةال طؾيمة السجى, وا
0544) . 

جق كفاءتو مؽ خبلل وؼيو يحاول الستعمؼ إثبات ص أدا٤ اهلدف )ٖدف األدا٤(:ايتٛد٘ حنٛ  -2
 عمىالتخكضد و , ا خخيؽ وتجشب األحكام الدمبيةىتسام والتأيضج لكفاءتو مؽ الالحرؾل عمى ا

عتساد واإل عمى ا خخيؽ، إدراك خبخات التعمؼ بكؾنيا فخصة لمحرؾل عمى الجرجات والتفؾق 
إعيار القجرات لآلخخيؽ فعمى السعايضخ الخارجية مؽ خبلل تحقضق إنجاز أفزل مؽ ا خخيؽ، 

ىجف " األول :ىحا اليجف جدأيؽبالفعل، ويذسل يتعمسو وليذ ما  األىؼىؾ  لو يؼوتقضيس
ؽ أثشاء أداء السيام في أن يبجو أفزل مؽ ا خخي الستعمؼيتسثل في رغبة الحى و  "مباشخة األداء

 ."ىجف تجشب األداء"الثاني: , و يةاألكاديس
ييتسؾن برؾرة أساسية بإعيار قجراتيؼ أو ذوو تؾجيات أىجاف األداء فالستعمسؾن  

جرك في قجراتيؼ مؽ ا خخيؽ, خاصة إذا ما حققؾا إنجازًا أو نجاحًا بقمضل مؽ إخفاء الشقص السُ 
 ل دافعية لمتعمؼوىؼ أق التقضيسات الدمبية, مؽ تخؾفاً يتجشبؾن السيام الرعبة  كحلػ .الجيج
بديؾلة عشجما , مع التخمى عؽ السيسة األخظاء عمى أنيا نقص في القجرةيخون حضث 

نجماج في السيسة وبحل ال تيؼ أكثخ مؽ ااحكام عمى قجر األعمى  والتخكضديفذمؾن في إنجازىا, 
 .(Dweck & Leggett, 0554)الجيج لمؾصؾل إلى مدتؾى اإلتقان
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ستسخار في مؾاجية العؿبات الزيادة القمق وعجم القجرة عمى ا ما يؤدي إلى ىحا التؾجو غالباً و 
 .( (Dweck, 0542أو الرعؾبات أو الزغؾط التي تؾاجييؼ

 ""Three dimension of goal orientation منٛذز تٛد٘ اهلدف ثالثٞ األبعاد . ب
تؾجو أداء ", "تؾجو تسكؽ: "بلثة تؾجيات أىجاف اإلنجاز إلىصشف نسؾذج العؾامل الث

حضث تكؾن أىجاف األداء إما مؾجية نحؾ الشجاح, أو مؾجية نحؾ ", تؾجو أداء تجشب", "إقجام
تجشب الفذل, وبرؾرة أكثخ تحجيجًا فإن أىجاف التؾجو لؤلداء إقجام قج حجدت بكؾنيا الجافعية 

عيار إلعيار اإلمكانات, بضشسا حجدت أىجاف التؾجو لؤلداء تجشب بكؾنيا الجافعية لتجشب إ
ضعف اإلمكانات, والظبلب الحيؽ يتبشؾن ىجف األداء سؾف يكافحؾن لمحرؾل عمى تختضب 

 .الرففي  أقخانيؼمختفع بضؽ 
رتباطية بضؽ تؾجيات اليجف ال التي تشاولت العبلقات اولقج تبايشت نتائج الجراسات 

 Path"سدار ونؾاتج التعمؼ  )كاألداء األكاديسي(, وكحلػ الجراسات التي استخجمت تحمضل ال
analysis"  واىتست بتحجيج ا ثار السباشخة وغضخ السباشخة لتؾجيات اليجف عمى األداء

 ;Elliot& Cruch, 0553):كل مؽ ةيسي كسا كذفت عؽ ذلػ نتائج دراساألكاد
Middleton& Midgley, 0553) قة تؾجيات إلى نتائج غضخ متدقة ؼيسا يترل بعبل

 .إلى ضخورة تظؾيخ نسؾذج تؾجو اليجف ثشائي األبعاد كسا تؾصمت, اليجف ونؾاتج التعمؼ
 ةيقاعات الجراسالجيات لؤلىجاف داخل ستظا  الباحثؾن التسضضد بضؽ ثبلث تؾ اقج و 

تزسؽ الشسؾذج السظؾر أىجاف اإلتقان )التسكؽ(, وأىجاف بحلػ وفي إطار دافعية اإلنجاز, و 
يكؾن مؾجيًا نحؾ الؾصؾل إلى  األداء التي تذضخ إلى أن نذاط الفخد في إنجاز أي ميسة

 .تجشب( - إقجام( أو تجشب الفذل ويعبخ عؽ ىجف )األداء -الشجاح ويعبخ عؽ ىجف )األداء 
 وفقا لجراسة كل مؽ أساسضضؽ مكؾنضؽإلى  "التؾجو نحؾ أداء اليجف"ويشقدؼ 

(Elliot, 0555; Elliot& Harackiewicz, 0552)  :التؾجو نحؾ أداء اليجف " ىسا
الحيؽ يتبشؾن  الستعمسضؽفإن  ووفقًا ليحا التقديؼ "التؾجو نحؾ أداء اليجف )إحجام(", ")إقجام(

تيؼ إقجام يدعؾن إلى الحرؾل عمى أحكام مقبؾلة بالشدبة ليؼ عؽ كفاء –أىجاف أداء 
في ميسة التعمؼ إلثبات  اإلنيساكويتزل ذلػ مؽ خبلل , بسحاولة التفؾق عمى ا خخيؽ

 بإنجاز السيسة بشدبة نجاح عالية مقارنة بدمبلئيؼ. ىتسامواإلالكفاءة الحاتية، 
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إحجام يحاولؾن تجشب الفذل  –ذوي تؾجيات أىجاف أداء  الستعمسضؽبضشسا نجج أن 
كسا أنيؼ يدعؾن لتجشب األحكام غضخ , لؾ تجشبؾا العسل في ىحه السيسةحتى  خق بكل الظ

دعي نحؾ تجشب الويتزل ذلػ مؽ خبلل , سؤيجة لكفاءتيؼ مقارنة با خخيؽالسقبؾلة أو غضخ ال
تجشب الغيؾر في صؾرة أقل قجرة مؽ ا خخيؽ أثشاء أدائيؼ و تيؼ ااألحكام الدمبية عؽ قجر 

 .((Middleton& Midgley, 0553السختمفة السيام األكاديسية
 :عادــــٞ األبــــمنٛذز تٛد٘ اهلدف زباع  دـ.

بتظؾيخ الترشي  الثبلثي  (Elliot & McGregor,7110)ؽكل ملقج تسكؽ 
ل ثشائى يتسثل فى: عس عمى إطاريعتسج , والحى خباعيالترشي  اللتؾجيات اليجف إلى 

يؾضل ، و (مقابل مضؾل إحجامية ×)مضؾل إقجامية  7× مقابل ىجف أداء( ×)ىجف إتقان 7
 ( ىحا الترشي .0)الججول

 (Elliot & McGregor,1110)اٌزظ١ٕف اٌشثبػٟ ٌزٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص  (0جذٚي )

 ا١ًٌّ                      

 اٌزٛجٗ 

 ا٤داء اإلرمبْ

 ٘ذف ا٤داء/ إلذاَ ٘ذف اإلرمبْ/ إلذاَ إ٠جبثٟ )إلذاَ ػٍٝ إٌجبح(

 ٘ذف ا٤داء / إحجبَ ٘ذف اإلرمبْ/ إحجبَ عٍجٟ )رجٕت اٌفشً(

 ( وجؾد أربعة أنؾا  لتؾجيات اليجف:0)يتزل مؽ الججول
والتعمؼ والفيؼ وتظؾيخ ويكؾن التخكضد ؼيو عمى اإلتقان  :إقداّاإلتكإ/ ايتٛد٘ حنٛ ٖدف -0

التقجم و تحدؽ الحات مجى  خد مجسؾعة مؽ السحكات لمتعخف عمىيدتخجم الفحضث  الكفاءة،
 والفيؼ العسضق لمسيام.

ويكؾن التخكضد ؼيو عمى تجشب الفيؼ الخاطئ، وتجشب : ايتٛد٘ حنٛ ٖدف اإلتكإ/ إسذاّ -2
يدتخجم الفخد مجسؾعة مؽ السحكات في التعخف عمى حضث  في التعمؼ أو عجم اإلتقان،لفذل ا

 األخظاء وأداء السيسة برؾرة خاط ة.
ويكؾن التخكضد ؼيو حؾل التفؾق عمى ا خخيؽ، وإعيار  / إقداّ:ايتٛد٘ حنٛ ٖدف األدا٤ -3

معايضخ  السحكات أوتخجم الفخد مجسؾعة مؽ يدحضث  ،يؼالقجرة وتحدضؽ األداء مقارنة ب
 السقارنة كالحرؾل عمى أعمى الجرجات، والغيؾر في صؾرة أفزل مؽ ا خخيؽ.

بسغيخ  ويكؾن التخكضد ؼيو عمى تجشب الجونية أو الغيؾر ايتٛد٘ حنٛ ٖدف األدا٤/ إسذاّ: -4
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يدتخجم الفخد معايضخ السقارنة لعجم الحرؾل عمى أدنى الجرجات حضث الػباء مقارنة با خخيؽ، 
 (Pintrich,7111). ا خخي  أو الغيؾر في صؾرة أدني مؽ

في إطار  ةوالشفدي ةث التخبؾيؾ وفي ضؾء نتائج الجراسات الدابقة وأدبيات البح
ذوي التؾجيات األربعة جيج أىؼ الخرائص السسضدة لمظبلب أمكؽ تح الترشي  الخباعي
 عمى الشحؾ التالي:

 :ٜتضُٔٚ حنٛ ٖدف اإلتكإ/ إقداّ ايتٛد٘ -1

  لتحقضق  وذلػعمى تحقضق الكفاءة مخجعية الحات أو مخجعية السيسة،  الستعمؼتخكضد
 اإلتقان وتظؾيخ السيارة وفيؼ السعمؾمات السعخوضة.

 إلى تحرضل  والدعى عمؾمات والسيارات وتظؾيخ الكفاءةكتداب السإالستعمؼ عمى  تخكضد
 أكبخ قجر مسكؽ مؽ السادة الستعمسة.

قجرة الظالب في الجبمؾم السيشية في التخبية عمى التخكضد واإلتقان والتعمؼ  وُيعخف إجخائيًا بأنو:
تحدؽ الحات،  التقجم فى مجىتعخف مجسؾعة مؽ السحكات لباستخجام والفيؼ وتظؾيخ الكفاءة، 

عمى عبارات البعج األول  ستجاباتوإوذلػ كسا يغيخ مؽ خبلل الفيؼ العسضق لمسيام، ومجى 
 .يةالحال الجراسةفى مؽ مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز السدتخجم 

 :ٜٚتضُٔ ايتٛد٘ حنٛ ٖدف اإلتكإ/ إسذاّ -2

  عمى تحقضق الكفاءة في ضؾء السعايضخ السظمؾبة في السيسة أو في ضؾء  الستعمؼتخكضد
 األنساط الحاتية لئلنجاز كاألداء الدابق مثبًل.

 كتداب االبة لحجوث التعمؼ مثل تجشب عجم حتساالت الدالالستعمؼ عمى تجشب ا تخكضد
 .لتعمسيا السيارة أو أن يربل غضخ ك ء

  لتجشب الفيؼ الخاطئ أو عجم الفيؼ أو الفذل في تعمؼ محتؾى مقخر الستعمؼ مجاىجة
معضؽ، والدعي لتجشب الؾقؾ  في األخظاء، مسا قج يؤدي بيؼ إلى زيادة مدتؾى القمق 

 وانخفاض فعالية الحات.
قجرة الظالب في الجبمؾم السيشية في التخبية عمى التخكضد عمى تجشب  وُيعخف إجخائيًا بأنو:

 مجسؾعة مؽ السحكات في باستخجامالفيؼ الخاطئ، وتجشب الفذل في التعمؼ أو عجم اإلتقان، 
ستجاباتو عمى اوذلػ كسا يغيخ مؽ خبلل أداء السيسة برؾرة خاط ة،  وأتعخف األخظاء 

 .يةالحال الجراسةفى عبارات البعج الثاني مؽ مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز السدتخجم 
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 :ٜٚتضُٔ ألدا٤/ إقداّايتٛد٘ حنٛ ٖدف ا -3

  بيؼالستعمؼ في التفؾق عمى ا خخيؽ وإعيار القجرة والكفاءة مقارنة تخكضد. 
 الجرجات، والغيؾر بذكل أفزل سعيار السقارنة كالحرؾل عمى أعمى لالستعمؼ  استخجام

 مؽ ا خخيؽ.
قجرة الظالب في الجبمؾم السيشية في التخبية عمى التخكضد عمى التفؾق  وُيعخف إجخائيًا بأنو:

أو  مجسؾعة مؽ السحكات باستخجام، بيؼعمى ا خخيؽ، وإعيار القجرة وتحدضؽ األداء مقارنة 
وذلػ معايضخ السقارنة كالحرؾل عمى أعمى الجرجات، والغيؾر في صؾرة أفزل مؽ ا خخيؽ، 

ستجاباتو عمى عبارات البعج الثالث مؽ مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز اكسا يغيخ مؽ خبلل 
 .الحالية الجراسةالسدتخجم في 

 :ٜٚتضُٔ ايتٛد٘ حنٛ ٖدف األدا٤/ إسذاّ -4
 عجم الغيؾر بسغيخ الػباء أو الجونية مقارنة با خخيؽ. الستعمؼ في تخكضد 
 الستعمؼ عمى استخجام معيار السقارنة بعجم الحرؾل عمى أدنى الجرجات، أو عتسادا 

 .(Was, 7112)ؽ الغيؾر في مدتؾى أدنى مؽ ا خخي
قجرة الظالب في الجبمؾم السيشية في التخبية عمى التخكضد عمى تجشب  وُيعخف إجخائيًا بأنو:

معايضخ السقارنة لعجم الحرؾل  واستخجامالجونية أو الغيؾر بسغيخ الػباء مقارنة با خخيؽ، 
وذلػ كسا يغيخ مؽ خبلل عمى أدنى الجرجات أو الغيؾر في صؾرة أدني مؽ ا خخيؽ، 

 الجراسة مؽ مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز السدتخجم فيستجاباتو عمى عبارات البعج الخابع ا
 .الحالية

 الحالية الجراسة ىنساذج تؾجيات أىجاف اإلنجاز تبش مؽ وفي ضؾء ما سبق عخضو
طبلب "وخرائص العضشة  ووأىجاف عتولسبلءمتو لظبينغخًا  الترشي  الخباعي لتؾجيات األىجاف

 ؽ:ضؾء رؤية كل م فيوذلػ  ",بدؾىاجالجبمؾم السيشية في التخبية بكمية التخبية 
.(Elliot&McGregor, 7110) 

دراســة أزىــار ســسكخي ومــؽ الجراســات الحجيثــة التــي تشاولــت تؾجيــات أىــجاف االنجــاز، 
العبلقة بضؽ تؾجيـات اليـجف ومعتقـجات الكفايـة الحاتيـة بحـل  تعخفإلى  والتي ىجفت ( 7104)

السذكبلت اإلبجاعية لـجى عضشـة مـؽ طالبـات جامعـة أم القـخى بالسسمكـة العخبيـة الدـعؾدية. وقـج 
ــجام،  ــان/ إق ــضؽ تؾجــو اليــجف اإلتق ــة ب ــة ارتباطي ــائج الجراســة عــؽ وجــؾد وجــؾد عبلق كذــفت نت
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تية بحل السذـكبلت اإلبجاعيـة، فـي حـضؽ ال تؾجـج عبلقـة واألداء/ اإلقجام، ومعتقجات الكفاءة الحا
ارتباطيــة بــضؽ تؾجــو اليــجفضؽ اإلتقــان/ إحجــام، واألداء/ إحجــام بحــل السذــكبلت اإلبجاعيــة. كســا 

ذفت نتائج الجراسة عؽ عـجم وجـؾد فـخوق ذات داللـة إحرـائية فـي متغضـخات الجراسـة الثبلثـة ك
 تبعًا لمتخرص الجراسي.
( إلـى التعـخف عمـى ندـب شـضؾ  7104عبجالدـسيع )و رشـؾان دراسة   في حضؽ ىجفت

تؾجيات أىجاف اإلنجـاز فـي إطـار الشسـؾذج الدجاسـي واالنفعـاالت السختبظـة بالتحرـضل وكـحلػ 
مدتؾى ميارات التفكضخ االستخاتيجي لجى الظبلب السعمسـضؽ ومـجى الفـخوق فـي ىـحه الستغضـخات 

كـــاديسي )عمســـي/ أدبـــى( والتفـــاعبلت بـــاختبلف متغضـــخي الشـــؾ  )ذكـــؾر/ إنـــاث( والتخرـــص األ 
السذــتخكة بضشيســا، والكذــف عــؽ إمكانيـــة التشبــؤ باالنفعــاالت السختبظــة بالتحرــضل بسعمؾميـــة 
تؾجيات أىجاف اإلنجاز وميارات التفكضخ االستخاتيجي، وبحث مـجى إمكانيـة تحجيـج البـخوؼيبلت 

 121د السذـاركضؽ مـؽ التي تسضد الظبلب السعمسـضؽ فـي الستغضـخات مؾضـع البحـث. وتكدـؾن عـج
طالبًا وطالبة مؽ طبلب الفخقـة الخابعـة بكميـة التخبيـة بقشـا. وقـج تؾصـمت نتـائج الجراسـة إلـى أن 
تؾجيــات أىــجاف اإلقــجام السعتســجة عمــى السيســة ىــي األكثــخ شــضؾعًا بــضؽ الظــبلب، وأن الظــبلب 

ــع مــؽ التفكضــخ االســتخاتيجي ــجييؼ مدــتؾى مختف ــاك  بالشدــبة لمتخرــصو ،  السعمســضؽ ل كــان ىش
فــخوق دالــة فــي القمــق لرــالل أصــحاب التخررــات األدبيــة. كســا كذــفت نتــائج الجراســة عــؽ 
إمكانيـــة التشبـــؤ باالنفعـــاالت السختبظـــة بالتحرـــضل بسعمؾميـــة بعـــض تؾجيـــات أىـــجاف اإلنجـــاز 

ـــخ السشغـــؾمي ـــضؽ  .وميـــارة التفكض ـــل التجسيعـــي عـــؽ وجـــؾد تجسع ـــائج التحمض ـــخًا كذـــفت نت وأخض
ــجيؽ( يسكــؽ مــؽ خبلليســا تسضضــد الظــبلب السعمســضؽ السذــاركضؽ فــي البحــث، تــؼ تدــسية  )تعشق

التجســع األول االحجــامضؾن مشخفزــي التفكضــخ االســتخاتيجي أصــحاب االنفعــاالت الدــمبية، أمــا 
التجســـع الثـــاني فـــتؼ تدـــسضتو اإلقـــجامضؾن مختفعـــي التفكضـــخ االســـتخاتيجي أصـــحاب االنفعـــاالت 

 .اإليجابية
ىجفت إلى تحجيج التـأثضخات السباشـخة  فقج( 7104ؽ سعضج )عبجالغشي وندخيأما دراسة 

 7× )السيســة، الــحات، ا خــخ( 3وغضــخ السباشــخة لتؾجيــات اليــجف وفقــًا لمشســؾذج الدجاســي 
نجماج السعخفـي )إقجام، إحجام( كستغضخ مدتقل في اإلنجاز األكاديسي كستغضخ تابع مؽ خبلل اال 

ت بــاختبلف الجــشذ والتخرــص الجراســة لــجى ىــحه التــأثضخااخــتبلف العسضــق والدــظحي، ومــجى 
( طالبــًا 314يؼ بالسسمكــة العخبيــة الدــعؾدية قؾاميــا )رــعضشــة مــؽ طــبلب وطالبــات جامعــة الق
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وطالبــة. وقــج أوضــحت الشتــائج أن أكثــخ متغضــخات الشســؾذج تــاثضخًا فــي التحرــضل األكــاديسي ىــؾ 
نـجماج يجابيـًا فـي اال إتأثضخه  تؾجيات اليجف ا خخ/ إقجام حضث كان تأثضخه عكديًا في حضؽ كان

الدظحي بذكل واضـل، كسـا كـان لتؾجيـات أىـجاف السيسـة )إقـجام وإحجـام( األكثـخ األكبـخ فـي 
نجماج السعخفي العسضق مؽ بضؽ متغضخات الشسـؾذج الدـببي األخـخى. كسـا أعيـخت الشتـائج عـؽ اال 

ــأثضخات الدــبب ية فــي الشســؾذج عــجم وجــؾد أي أثــخ لستغضــخات الشــؾ  والتخرــص الجراســي فــي الت
 السفتخض.  

( إلــى بحــث التــأثضخات السباشــخة وغضــخ 7105عبجالؾاحــج )عابــجيؽ و كســا ىــجفت دراســة 
ستغضــخ تــابع مــؽ خــبلل كغضــخ مدــتقل عمــى اتخــاذ القــخار تالسباشــخة لستغضــخ تؾجيــات اليــجف كس

السعخفة والتفكضخ التأممي كستغضخيؽ وسيظضؽ لجى عضشة مؽ طـبلب كميـة التخبيـة بجامعـة  ماوراء
( طالبـًا. وقـج كذـفت نتـائج تحمضـل السدـار عـؽ وجـؾد مظابقـة جضـجة بـضؽ 233األزىـخ قؾاميـا )

الشســؾذج السقتــخح وبيانــات عضشــة البحــث، ووجــؾد تــأثضخات مباشــخة وغضــخ مباشــخة دالــة إحرــائيًا 
في إتخاذ القخار، ووجـؾد تـأثضخات مباشـخة دالـة إحرـائيًا لتؾجيـات اليـجف فـي لتؾجيات اليجف 

كل مؽ ميارات ماوراء السعخفة والتفكضخ التأممي، ووجؾد تأثضخات مباشخة دالة إحرائيًا لكـل مـؽ 
 ميارات ماوراء السعخفة والتفكضخ التأممي في إتخاذ القخار لجى عضشة البحث. 

( إلى بحث القـجرة التشبؤيـة لتؾجيـات أىـجاف 7105ي )دراسة تياني الديجكحلػ ىجفت 
اإلنجاز والفعالية الحاتية في األحياء واإلتجـاه نحـؾ مـادة األحيـاء بـإدراك البض ـة الرـؽية )تبلحـؼ 
الظالبة بدميبلتيا، دعـؼ السعمسـات، التؾجـو لمسيسـة، التعـاون، االستقرـاء، االإنـجماج، العجالـة( 

األداء / تؾجـو جام، إقـلجراسة عـؽ قـجرة تؾجـو اإلتقـان/ تائج الجى طالبات السخحمة. وقج كذفت ن
اإلحجــام والفعاليــة الحاتيــة عمــى التشبــؤ بــتبلحؼ الظــبلب، والتعــاون. وقــجرة تؾجــو اإلتقــان/ إقــجام 
والفعالية الحاتية واإلتجاه نحؾ األحياء عمى التشبؤ بالتؾجـو نحـؾ السيسـة. وقـجرة تؾجـو اإلتقـان/ 

تجــاه نحــؾ وقــجرة تؾجــو اإلتقــان/ إقــجام، واال  ة عمــى التشبــؤ باالستقرــاء.إقــجام والفعاليــة الحاتيــ
األحياء عمى التشبؤ باالنجماج. وقجرة تؾجو اإلتقـان/ إقـجم، وتؾجـو األداء/ إحجـام واألتجـاه نحـؾ 

 األحياء عمى التشبؤ بالعجالة.  
جماج العبلقة بضؽ االن فقج ىجفت إلى( 7105العمؾن والعغامات )و دراسة محاسشة أما 

( باألردن. 331األكاديسي وتؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى عضشة مؽ طمبة الجامعة قؾاميا )
ولتحقضـــق أىــــجاف الجراســـة، اســــتخجم مقضـــاس االنغســــاس األكـــاديسي، ومقضــــاس تؾجيـــات 
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أعيـــخت نتـــائج الجراســـة أن مدـــتؾى االنغســـاس األكـــاديسي كـــــان متؾســـــظًا، و  ،األىـــجاف
وأن االنغســـــاس السعخفـــــي جـــــاء فـــــي السختبـــــة األولـــــى، يمضـــــو االنغســــاس االنفعــــالي، 

خضــــخة . كســــا أعيــــخت الشتــــائج وجــــؾد وجــــاء االنغســــاس الدــــمؾكي فــــي السختبــــة األ
فــــخوق ذات داللــــة إحرــــائية فــــي مدــــتؾى االنغســــاس الدـــــمؾكي، واالنغســـــاس السعخفـــــي 

إحرــــــائية تعـــــدى لستغضـــــخ الجـــــشذ، ولرـــــالل اإلنـــــاث، ووجــــــؾد فــــــخوق ذات داللــــــة 
فــــــي مدــــــتؾى االنغســــــاس الدــــــمؾكي، واالنغســـاس االنفعـــالي، واالنغســـاس السعخفـــي تعـــدى 

أعيــــخت الشتــــائج وجــــؾد عبلقــــة ارتباطضــــة مؾجبـــة ودالـــة  كسالؼ تغضـــخ السدـــتؾى الجراســـي، 
ــجاف اإلتقـــان مـــؽ جيـــة واالنغســـاس الدـــمؾكي، واالنفعــالي، والسعخفــي إحرـــائيًا بـــضؽ أىـ

مـــؽ جيــة أخـــخى، ووجــؾد عبلقــة ارتباطضـــة ســالبة ودالـــة إحرـــــائيًا بـــــضؽ أىـــــجاف تجشـــــب 
 واالنفعالي، والسعخفي. األداء، وأىـــــجاف تجشـــــب العســـــل واالنغســـــاس الدمؾكي، -

 (Janke, Bardach, Oczlon, Lüftenegger, 7105)كسـا كذـفت دراسـة 
مـؽ السعمسـضؽ أثشـاء الخجمـة فـي كـل مـؽ شتـان فـخعضتضؽ شـارك فضيسـا عضالتي تزسشت دراسـتضؽ 

ألسانيا والشسدا، بيجف الؾصؾل إلى صـؾرة مخترـخة مـؽ مؿيـاس تؾجيـات اليـجف الـحي أعـجه 
(Nitsche et al, 7100)  والتحقـق مـؽ خرائرـيا الدـكؾمتخية وصـبلحضتيا لمتظبضـق. وقـج

كذـفت عــؽ صـجق الرــؾرة السخترـخة لمسؿيــاس وثباتيــا فـي السخاحــل الؾعيؽيـة السختمفــة، كســا 
كذفت نتائج الجراسـة الفخعيـة الثانيـة عـؽ تؾافـق تؾجيـات أىـجاف اإلنجـاز لـجى السعمسـضؽ مـؽ 

نفعــاالت السختبظــة طمــب السدــاعجة السيشيــة واال مذــاعخ  فعاليــة الــحات لــجييؼ، ومــؾاقفيؼ تجــاه
 بالتحرضل.

 :أضايٝب ايتعًِ: احملٛز ايجاْٞ

  ّٛٗأضايٝب ايتعًَِف: 
سكؽ التي تُ  ةـــالستؾازن ؽ أن أسالضب التعمؼ تعج بسثابة القؾى ــــبعض التخبؾيضأكج لقج 

كسا , (Novak, et al., 7112) كمياً السعقجة فيًسا و  الججيجة الستعمسضؽ مؽ فيؼ السعمؾمات
 ,Sayer& Studd) فعاليةوأكثخ عمى إدارة مؾاؾ  التعمؼ بذكل أكثخ كفاءة  ىؼتداعجيا أن

مشح أواخخ  وذلػ كشتيجة لجراسات الفخوق الفخدية ىتسام بأسالضب التعمؼإلخ اعي قجو  .(7112
 .(Curry, 0553) .األربعضشيات وحتى أواسط الدتضشيات مؽ القخن العذخيؽ



 .................................... سيلفرمان -منوذج فيلدر توجهات أهداف اإلجناز وعالقتها أبساليب التعلم وفق

27 

 

بأنيا  (37: 7114) الدضج عخفيا حضث التعخيفات الخاصة بأسالضب التعمؼ تعجدتو 
مجسؾعة الدمؾكيات التي تحجد طخيقة الفخد السفزمة، والثابتة ندبًيا والتي تجعمو أكثخ كفاءة 

 فعالية في االستؿبال والتجيضد واالستجابة لسثضخات بض ة التعمؼ.وأكثخ 
التي يجرك و  في مؾاؾ  التعمؼ تدن السُ  الدمؾك بأنيا (2: 7113) عبج الباسط وعخفيا

تجلشا التى  فخضيةالتكؾيشات , وىى تمػ اليتفاعل معيا ويدتجضب لياو بض ة التعمؼ الفخد  بيا
 .وتؾافقو مع بض تو الفخدعمى كيؽية تعمؼ 

إلى أن أسالضب التعمؼ ىي الظخق السسضدة  (Fedler& Brent,7111) رأشابضشسا 
إلى تجيضدىا  والسضل فى تشاوليا مؽ السعمؾمات متعجدةيفزل التخكضد عمى أنساط  لمستعمؼ حضث

 سختمفة.الظخق الب
عج تالتعمؼ  أسالضبأن  (Rochford, 7113: Klein, 7113) كل مؽ أوضلو 

عمى تحقضق الفيؼ والتفاعل مع ا ئص معخؼية وعؾامل نفدية تعسل معمفيؾًما مخكًبا مؽ خرا
يتعمسؾن بذكل أفزل عشجما يدتخجمؾن أسالضب التعمؼ  الستعمسؾن البض ة التعميسية، وأن 

 .السفزمة لجييؼ
ىتسام بأسالضب التعمؼ جاءت الجراسات والبحؾث لتؾجو األنغـار إلـى ضـخورة الوفي ضؾء ا

التفكضخ في الـتعمؼ كشتيجـة لسجسؾعـة كاممـة مـؽ العؾامـل الستفاعمـة، لـيذ فقـط الـحكاء والجافعيـة 
الخرـائص الفخديـة لمستعمسـضؽ وخبـخاتيؼ الدـابقة فـي الـتعمؼ،  السختمفة، وإنسا أيزاً  اسبسدتؾياتي

 .وبسعشى آخخ لساذا يقؾم بعض الظبلب بالعسل األكاديسي بذكل جضج، بضشسا يفذل ؼيو ا خخون 
التعميؼ ب ؽ وتؾجياتيؼ نحؾ العمؼ والتعمؼ فالبعض يمتحقضوتختمف وجيات نغخ الستعمس

مؽ أجل التحجي الفكخي أو إلثبات مجى قجرتيؼ عمى إكسال األكاديسي أى  لمتؾجو وفقاً العالي 
بالتؾجو السيشي مؽ خبلل  اً ىتساماغيخ آخخون دراساتيؼ العميا والؿيام بكل متظمباتيا، بضشسا يُ 

ىحه األىجاف السختمفة  كل وبحلػ تؤثخ, الحرؾل عمى السؤىبلت التي تزسؽ ليؼ وعيفة آمشة
يبحلؾنو في عسمية التعمؼ، ونؾعو ودرجة تأثضخه، فزبًل عؽ رؤيتيؼ عمى درجة الجيج الحي 

 . (Entwistle, 0550) لسفيؾم التعمؼ نفدو
متعـة الـتعمؼ السفزمة لـجى السـتعمؼ ليـا أثـخ كبضـخ فـي تحقضـق تبشي أسالضب التعمؼ وبحلػ ف

تذــكضل مغــاىخ حياتــو  والخغبــة العاليــة تجاىــو واإلؾبــال عميــو, باإلضــافة إلــى مدــاىستيا فــى
تجاىاتـو وتشسيـة لسؾاـبـو وقجراتـو تساماتـو وإالعمسية بسا يتؾافق مع مضؾلو واىالتعميسية ومدضختو 
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التفاعـل مـع بض تـو السجرسـية الؾصـؾل إلـى مدـتؾى أعمـى مـؽ الـتسكؽ و  والسخغؾب ؼيـو مـؽ أجـل
 والسجتسعية ومسارستو لمتظبيقات العسمية.

 ًِمناذز أضايٝب ايتع: 
وؼيسا  أسالضب التعمؼ، لشساذج مختمفاً  نسؾذجاً  (70)إلى عيؾر (curry,0553)أشار  

 :مشيالبعض  يؾضل عخضيمي 
 :(Entwistle,02.0)منٛذز  .0

 يقؾم عمي أساس العبلقة بضؽو  ،يةالحال الجراسةب ةالسختبظ الشساذج تمػمؽ أىؼ ىؾ و 
, تختبط بجوافع مختمفة ة تؾجياتثبلثيحتؾي أسالضب تعمؼ الفخد ومدتؾي نؾاتج التعمؼ، حضث 

يشتج عشيا أسالضب تعمؼ معضشة يدتخجميا الفخد في مؾاؾ  التعمؼ أثشاء عسمية تعمسو ويؤدي إلي و 
 ىحا الشسؾذجفى  عشيا أسالضب التعمؼأىؼ التؾجيات التي يشتج و , لمفيؼ متشؾعةمدتؾيات 

نحؾ  ، والتؾجو"Personal Meaning Orientation"التؾجو نحؾ السعشي الذخري:ىي
 Achievement"التحرضل  والتؾجو نحؾ ،""Reproducing Orientation ةاإلنتاجي إعادة

Orientation" , ًعمي ىحه التؾجيات يخي  اوبشاءEntwistle وجؾد ثبلثة أسالضب لمتعمؼ ىي: 
  األضًٛب ايعُٝلDeep Style"": 

ىتسامـــات الوا لجاخميـــةعمــى الجافعيـــة اويعــج مـــؽ أكثـــخ أســـالضب الــتعمؼ فعاليـــة حضـــث يقـــؾم 
عمـى الـتعمؼ  اإلؾبـالمشيـا:  عجة خرـائصب الشسط مؽ التعمؼىحا فى  الستعمسؾن  ويتسضد، األكاديسية

والؿيــام بالعســل األكــاديسي  ,حدــؽ إدارة الؾقــتو  الفزــؾل العمســي والبحــث عــؽ السعشــى واكتذــافو،و 
التفاعـل بقـؾة ونذـاط و ، وفيسيـا سـؾاد الجراسـيةلمـؽ امـؽ خـبلل الـتسكؽ  أكسـل وجـوعمى  السظمؾب

, يــة فـي إطــار متكامــلعميسبــضؽ الؾحـجات الت الـخبطو  ,وتشغيســو وبذـكل ناقــج مـع السحتــؾى التعميسـي
حتى تتحؾل إلـى خبـخات  بالحياة الؾاقعية التعميسية ربط الخبخاتمع  ,الججيجةالدابقة و والسعمؾمات 

ــة مفضــجة, ــة لــجمج األفكــارو  إيجابي فحــص الالُسقجمــة إلــضيؼ, و  اســتخجام السبــادئ والقؾاعــج السشغس
السشاسـبة ة يـالخمؽيـة الشغخيـة والسعخؼ مـتبلكاو ستشتاجات، البا ياوربظ والتسضضد بضؽ الحجج واألدلة

دي إلـــــى الثقــــــة شغــــــخة تفاؤليـــــة تــــــؤ ب والتظمـــــع إلــــــى الشجـــــاح لؾضـــــع أســــــاس ســـــميؼ لمــــــتعمؼ
 .(Entwistle, 0550)ذبالشف
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 ٞاألضًٛب ايططش Surface Style"": 
ـــسماألىــؾ و  ـــال ؾبــ ـــحى يختبــ ـــط إلــ ـــى حـــ ـــج مــ ـــجوافـــا بالـ ـــع السيشضـــ ـــوقب ة,ـــ ـــالحقائ ؾلــ ق ـ

الــشسط مــؽ ىــحا الستعمســؾن فــى ويتسضــد , والخــؾف مــؽ الفذــل, دون تسحــيص كار الججيــجةـــــواألف
ــتعمؼ ــتعمؼ عمــىالامشيــا:  بعــجة خرــائص ال الحفــع و  والتمقــضؽ اإلجــخاءات الخوتضشيــة عتســاد فــي ال

الفذـل و  تقبل األفكـار بذـكل سـمبي،و  ستخجا  السعمؾماتاوالتخكضد عمى  ،عؽ عيخ قمبلمحقائق 
 عـجم التفكضـخمـع  التعخف عمى السبادئ برؾرة خاط ـةفي التسضضد بضؽ األدلة الججيجة والقجيسة، و 

ــتعمؼ واســتخاتيجياتو ــة الســادةوعــ فــي أىــجاف ال ــى رؤي ــة جم القــجرة عم ــاء والسعم التعميسي ؾمــات كبش
ــي ذووإطــار متكامــل  ــى الســشيج كســؾاد  معش ــ، والشغــخ إل ــط يادــيجر ؼ تتي ــار فق  ,مــؽ أجــل االختب

الجراسـة مـؽ أجـل الحرـؾل و ، اً خارجيـ اً عتبارىـا فخضـاد فقط عمى متظمبات ميسـة الـتعمؼ و والتخكض
فتقــار إلــى الخمؽيــة السعخؼيــة الامــع  بسؾضــؾ  الــتعمؼ ىتســام كــاف  اإعظــاء عمــى الــجرجات وعــجم 

 .سيةستيعاب السادة التعميالاإلدراك والفيؼ الزخوري و 
 ٞاألضًٛب االضرتاتٝذ Strategic Style"": 

بعسميـة الـتعمؼ، يـختبط بـالتخكضد عمـى نتـائج الـتعمؼ أكثـخ مـؽ االىتسـام الـحى  سـمؾباألوىؾ 
األســمؾب التحرــضمي، أي تخكضــد الســتعمؼ عمــى تحقضــق أعمــى مدــتؾى دراســي  يظمــق عميــوولــحلػ 

محاولـة تحقضـق بعـجة خرـائص مـؽ أىسيـا:  الـشسط مـؽ الـتعمؼىـحا فـى  الستعمسؾن مسكؽ، ويتسضد 
، واإلدارة الفعالــة تحرــضلالالــحات مــؽ خــبلل تحجيــج أىــجافيؼ لمحرــؾل عمــى أعمــى الــجرجات فــي 

اء عسميـة التقـؾيؼ، نتبـاه أثشـال لتشغـيؼ طـخق دراسـتيؼ، وا شاسبةالسستخاتيجيات اللمؾقت، واستخجام ا
 .(Bradford, 7115) االىتسام بالسحتؾى والسؾاد الجراسية وتخكضد

 :(Kolb, 02.3)منٛذز  .7
وضع كؾلب نسؾذًجا لتفدضخ عسمية التعمؼ يقؾم عمى أساس نغخية التعمؼ التجخيبي، ويخى 

الحدية ويشتيي يبجأ مؽ الخبخات و إدراك السعمؾمات  األول ؼيو أن التعمؼ عبارة عؽ بعجيؽ:
معالجة السعمؾمات ويبجأ مؽ السبلحغة التأممية ويشتيي بالتجخيب  والثاني, ةبالسفاـيؼ السجخد

 بو السحاطةعسمية ديشاميكية تعسل عمى تكي  الفخد مع البض ة  ىحا الشؾ  مؽ التعمؼج ويعالفعال. 
, لحا أساسو بالخبخة متربل اتعمسو وبضؽ بض تو وذلػ لكؾنو اء األفعال بضشيتزسؽ ما ور   حضث

 .أفزل أنؾا  التعمؼ كسعالجة لمسعمؾمات فيؾ مؽ
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تحدضؽ ل الضب التعمؼ فى نسؾذج كؾلب وذلػستفادة مؽ أسالأىسية ا (7117) بجوي  أكجتوقج 
أسالضب مع ظخق التجريذ بسا يتشاسب لوتظؾيخ  ىسدتؾى التحرضمالالسسارسات التخبؾية ورفع 

 في السخاحل التعميسية السختمفة. الستعمسضؽالتعمؼ الدائجة لجى 
مخاحل  ةيتؼ في أربع الشؾ  مؽ التعمؼ ىحا أن (7107)الدميساني مضخفت كسا أوضحت 

 :متتالية ىي
  ــ١  السعمؾمــات فضيــا وىــى التــى ُتبشــى: ""Concrete Experience اخلــربات احلطــ١ٝ َسسً

أفزـل مــؽ  بذــكلالستعمسـؾن  يــتعمؼحضـث الحدــية، ات الخبـخ  عمــىتيـا ومعالجا يــطخيقـة إدراكو 
سـتفادة مـشيؼ مـؽ خـبلل التغحيـة واال ؼمشاقذة زمبلئيـإلى والسضل في األمثمة،  ؼنجماجيا خبلل

, بـجاًل مـؽ الدـمظة التـي تتسثـل فـي معمسـضيؼ أثشـاء عسميـة الـتعمؼالستبادلة ؼيسا بضـشيؼ  السختجة
ــة فــي  جتســاعيإوىــؼ ذوو تؾجــو  ــخون أن األســالضب الشغخي إيجــابي نحــؾ ا خــخيؽ، ولكــشيؼ ي
 التعمؼ غضخ فعالة.

  املالسظ١ ايتأ١ًََٝسس١ً Reflective Observation"" : في إدراك  فضيا الستعمسؾن يعتسج و
ؾـ  الـتعمؼ، اومعالجة السعمؾمات عمى التأمل والسؾضـؾعية والسبلحغـة الستأنيـة فـي تحمضـل مؾ 

غضـخ  التعميسية التـي تتـيل ليـؼ الفخصـة لمؿيـام بـجور السبلحـع السؾضـؾعيويفزمؾن السؾاؾ  
 نظؾاء.ال الستحضد، ولكشيؼ يتدسؾن با

  جملسد٠املفاِٖٝ اَسس١ً "Abstract Conceptualization" :في إدراك سضل الستعمسؾن وي
والتخكضد  ؾ  التعمؼ والتفكضخ السجخد والتقؾيؼ السشظقي،اعمى تحمضل مؾ  ومعالجتيا السعمؾمات

والتعمؼ عؽ طخيق الدمظة والتؾجو نحؾ األشياء في حضؽ  ليا عمى الشغخيات والتحمضل السشغؼ
 نحؾ ا خخيؽ. اكؾن تؾجييؼ ضعيفي

  ايتذسٜب ايفعاٍَسس١ً"Active Experimentation" :ؾ  السؾ  فعالية التجخيب وتعشى
في األعسال  والسذاركةي لؤلفكار عسمالتظبضق البؾيام الستعمسضؽ التعمؼ مؽ خبلل 

إلى السحاضخات الشغخية يسضمؾن  حضث الالسجرسية،والجساعات الرغضخة إلنجاز عسل معضؽ، 
 .نجماج في األمثمةال وا التؾجو الشذط نحؾ العسليتدسؾن ب بل

  بجوي  (,7101)الدضج,(7107)الدميسانيمضخفت  جراسةكوقج أشارت بعض الجراسات( 
 ايتؼ تحجيجه بشاءً  مؽ خبلل نسؾذج "كؾلب" سمؾب التعمؼأأن ( 7111)أبؾىاشؼ ,(7117
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عمى  شتج ىحه الجورة أربعة أسالضبوتُ , عمى درجة الفخد في مخحمتضؽ مؽ السخاحل الدابقة
 الشحؾ التالي:

 ٞاألضًٛب ايتكازب "converger style" التجخيب الفعال/السفاـيؼ السجخدة: 
عاطفضؾن ندبًيا يفزمؾن التعامل مع األشياء إذا ما قؾرنؾا  ىحا األسمؾبالستعمسؾن وفق و 

دون  ذات الظابع الفشيأداء السيسات حضث ييتسؾن ب, ىتساماتيؼ في العادة ضيقةإ ,بغضخىؼ
عمى حل السؾاؾ   والقجرة كمةلسذا فيؼل تبعاً  قخاراتاليتخحون و  ,أداء السيسات االجتساعية

, إلى التخرص في العمؾم الظبيعية واليشجسية مع السضل, والسذكبلت التي تتظمب إجابة واحجة
 والتظبضق العسمى لؤلفكار.

 ٟاألضًٛب ايتباعد "Diverger style" السبلحغة التأممية/بخات الحديةالخ: 
خبــخات باســتخجام ال الــحيؽ يسضمــؾن إلــى الــتعمؼ عــؽ طخيــق األســمؾب التباعــجييتسضــد الستعمســؾن و 

مـع االسـتستا   يفزمؾن رؤية الحاالت السجخدة مؽ زوايا مختمفـة،و , الحدية والسبلحغة التأممية
، يالتــي تدــتجعي تؾلضــج كثضــخ مــؽ األفكــار مثــل جمدــات العرــف الــحىش فــى السؾاؾــ  والحــاالت

تخكضـــب األفكـــار والعمـــؾم اإلندـــانية، و  لؤلعســـال الفشيـــة كســـا يسضمـــؾن  ويحبـــؾن جســـع السعمؾمـــات
األخـح فـي االعتبـار بكافـة , مـع أكثـخ مـؽ األشـياءالعسل مع األشـخاص و الستفخقة في كل مؾحج، 

 ، ويسكؽ وصفيؼ بالعاطفضضؽ.خوجيات الشغ
 ٞايتُجًٝٞ( األضًٛب االضتٝعاب(Assimilator style"" اـيؼ السجخدة/ السبلحغة التأمميةالسف: 

ويسمكؾن القجرة  يحا األسمؾب السفاـيؼ السجخدة والسبلحغة التأممية،ل طبقاً يدتخجم الستعمسؾن 
السبلحغات والسعمؾمات ستيعاب امع ستجالل االستقخائي إالإلى جانب ا عمى وضع نساذج نغخية

 مع االىتسام لتخرص في العمؾم والخياضياتالسضل إلى االستباعجة في صؾرة متكاممة، و 
اإللقاء الجقضق والسشغؼ و السؾاد والسيؽ العمسية  , وتفزضلبالسفاـيؼ واألفكار أكثخ مؽ األشخاص

طخيقة السحاضخة أو العخوض البرخية والدسعية الستبؾعة  والتعمؼ مؽ خبلل ,لمسعمؾمات
 ، ويسكؽ وصفيؼ بأنيؼ مشظقضؾن.ييتسؾن بالتظبضق العسمي لؤلفكارال , و بالتؾضيل

 ٞاألضًٛب ايتهٝف ""Accommodators style الخبخات الحدية/ التجخيب الفعال: 
يسمكــؾن حضــث  الخبــخات الحدــية والتجخيــب الفعــاليدــتخجم ؼيــو الستعمســؾن  وىــؾ األســمؾب الــحى

مبلحغة العبلقات بضؽ مغـاىخ و  اتخظظستشفضح الو  التجارب الذخريةخبلل  عمى التعمؼ مؽ القجرة
, وحـل السذـكبلت عـؽ طخيـق السحاولـة والخظـأ نجماج في الخبخات الججيجةال ا مع ؛الشغام الستعجدة
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 والتحــجيات ويـــجفعيؼ لـــحلػ الذـــعؾر بالذــجاعة أكثـــخ مـــؽ التحمضـــل بخـــؾض التجـــارب واالســتستا 
يفزــمؾن التعديــد إلــى جانــب أنيــؼ , ؼ بــأنيؼ جضــجون فــي األمــؾر السعقــجةوصــفييسكــؽ السشظقــي، و 

 جراسة السجاالت الفشية والعسمية.ل والسضل, العسل مع ا خخيؽ لتشفضح السيامو  إلنجازاتيؼ
 (7100)الظضب  دراسة " والتى مشيا:Kolb"ٜت ع٢ً منٛذزدساييت ُأ عدٜد َٔ ايدزاضاتٖٚٓاى 

اإلسيام الشدبي لتفزيبلت أسالضب التعمؼ في التشبؤ باإلنجاز  تعخف مجىاستيجفت التي و 
رتباطية دالة إحرائًيا بضؽ اإلنجاز األكاديسي وتفزيبلت اتؾصمت إلى وجؾد عبلقة و األكاديسي، 

 أسالضب التعمؼ.
ِ   فُٝا ٖدفت  ٍ ٚ دزاضـ١ أبـٛ ٖاغـ إلـى تعـخف طبيعـة أسـالضب الـتعمؼ والتفكضـخ السسضـدة  (7113)نُـا

في ضؾء مدـتؾياتيؼ التحرـضمية وتخررـاتيؼ األكاديسيـة  ةلظبلب جامعة طضبة بالسجيشة السشؾر 
ــتعمؼ اعأو  السختمفــة، ــدًا لمسدــتؾيات التحرــضمية اليــخت الشتــائج أن أســمؾب ال ســتيعابي أكثــخ تسضض

 الجامعة.السختفعة لظبلب 
ــا  ــ١أَــ ــسإ دزاضــ ــــى تعــــخف فقــــج  (7112)ايعُــ ــــة ذوي األســــمؾب  الفــــخوق ىــــجفت إل ــــضؽ الظمب ب

ــتعمؼ،/البرــخي  ــؾ  و  الحخكــي فــي الخرــائص الدــمؾكية لرــعؾبات ال ــتعمؼ فــي ضــؾء الش أســالضب ال
فحــص العبلقــة بــضؽ أســالضب الــتعمؼ: البرــخي، الدــسعي،  وكــحلػ)الجــشذ( والسخحمــة الجراســية، 

وجـؾد  , وقـج أوضـحت نتائجيـاصـعؾبات الـتعمؼو العـاديضؽ  تـىالحخكي، والتحرـضل الجراسـي لـجى ف 
فـــي الخرـــائص  "البرـــخي والدـــسعي والحخكـــي"فـــي أســـالضب الـــتعمؼ الثبلثـــة  ياً إحرـــائال د فـــخق 

دال إحرـائًيا  تـأثضخا تبضؽ وجؾد , كسالدمؾكية لرعؾبات التعمؼ لرالل ذوي أسمؾب التعمؼ الحخكي
لتفاعل بضؽ الشؾ  والسخحمـة الجراسـية بالشدـبة ألسـمؾب الـتعمؼ الدـسعي، ووجـؾد او  ,لجشذ(لمشؾ  )ا

 دال مؾجـــبرتبـــاط إ ووجـــؾددال إحرـــائًيا يعـــدي لمشـــؾ  بالشدـــبة ألســـمؾب الـــتعمؼ الحخكـــي،  تـــأثضخ
ـــتعمؼ البرـــخي و  ـــضؽ التحرـــضل الجراســـي وأســـمؾب ال ـــاط اإحرـــائًيا ب ـــضؽ  دال احرـــائياً  ســـالبرتب ب

 التحرضل الجراسي وأسمؾب التعمؼ الحخكي بالشدبة لمعاديضؽ وف ة صعؾبات التعمؼ.
التـي تخجـع إلـى و االختبلفـات فـي أسـالضب الـتعمؼ  (M.C.Graw,1114) دزاضـ١ نريو تٓاٚيـت  

بـضؽ أسـالضب  رتبـاطاإلـى وجـؾد  وأشـارت نتائجيـاالشؾ  والسدـتؾى األكـاديسي والتحرـضل الجراسـي، 
تبلف فـــي تفزـــضل أســـمؾب الـــتعمؼ يخجـــع إلـــى السدـــتؾى خـــاوجـــؾد و  ,الجراســـي الـــتعمؼ والتحرـــضل

 األكاديسي. 
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دراسة ىجفت إلى الكذف عؽ صجق نسؾذج أسالضب التعمؼ لكؾلب لجى  (Duff,1113) ٚقدّ
إدارة " متشؾعة ىى:مؽ تخررات أكاديسية و  بالجامعة طالب وطالبة(711عضشة مكؾنة مؽ )

رتباط اوجؾد  نتائجياأعيخت " و الشفذ، الجراسات االجتساعية، عمؼ الشفدية األعسال، الرحة
ستيعابي، التكيفي( ومعجالت الالتعمؼ )التقاربي، التباعجي، ا مؾجب دال إحرائًيا بضؽ أسالضب

التحرضل الجراسي، وتسايد أسالضب التعمؼ في التخررات األكاديسية السختمفة، وكحلػ تذبع 
التجخيب " ، والثاني"الخبخة الحدية ,السفاـيؼ السجخدة"عمى عاممضؽ األول  اإلستبيانمفخدات 

 ."السبلحغة التأممية ,الفعال
 إلى تعخف أسالضب التعمؼ السفزمة لجى (Novin& et al., 1112)دراسة ؼيسا ىجفت 

أن  نتائجياالتخررات السختمفة بكمية التجارة، واتزل مؽ  مؽ ةيالجامع سخحمةالطبلب 
حضث كانت أكثخ أسالضب التعمؼ  السسضدانالتسثضمي ىسا األسمؾبان أسمؾبي التعمؼ التقاربي و 

عمى  يميواألخخى, و  باقي التخرراتو لجى تخرص السحاسبة  ىؾ األسمؾب التسثضمي تفزيبلً 
 بضؽ تسايدتبضؽ الوالتحمضل العاممي  االرتباطوباستخجام معامبلت  ,األسمؾب التقاربي التؾالى
 التخررات األكاديسية. كافة التعمؼ في أسالضب

 :(Biggs,02.1) منٛذز .3
أجخي قج ظبلب، و لمتعمـؼ العمى أنيا طخق وفق ىحا الشسؾذج  فدخ أسالضب التعمؼتو 

وجؾد ثبلثة أسالضب لمتعمؼ لكل مشيؼ  ى يخ حضث  دراسات كثضخة حؾل ىحا الشسؾذج Biggsبيجد
 بضؽ الجافع واالستخاتيجية إلي أسمؾب التعمؼ تحادإل يجية" ويؤدي ادافع، استخات"عشرخيؽ 

.(Biggs, Kember &Leung, 7110) 
 وجؾد ثبلثة أسالضب لمتعمؼ ىي:  (Biggs,02.1)ومؽ ثؼ أوضل 

   ٞ وأصــحاب ىـحا األسـمؾب يــخون أن الـتعمؼ السجرســي : ""Surface Style األضـًٛب ايطـطش
وىـجفيؼ األساسـي ىـؾ إنجـاز ىؾ طخيقيؼ نحؾ غايات أخـخى أىسيـا الحرـؾل عمـى وعيفـة، 

 متظمبات السحتؾي الجراسي مؽ خبلل الحفع والتحكخ.
 األضًٛب ايعُٝل " :"Deep Styleىتسامات الجادة نحؾ باال أصحاب ىحا األسمؾب ٠ٚز١ّض

يقي الجافعية الجاخمية والفيؼ الحؿ, و ستيعابياابالسادة الجراسية وفيسيا و  ىتسامواال الجراسة
ربط األفكار الشغخية , و عمى التفدضخ والتحمضل والتمخيص القجرةمؽ خبلل  لسا تعمسؾه

 .بالخبخات الحياتية الضؾمية
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 ًٞٝاألضًٛب ايتشص "Achieving Style:"  ويشرب تخكضد أصحاب ىحا األسمؾب عمى
متبلكيؼ ميارات ايتسضدون بكسا  عمى ميسة الجراسة،وليذ ى الجرجات أعم عمى الحرؾل

 .Biggs,7117))تشغيؼ الؾقت والجيجقجرة عمى دراسية جضجة و 
 : (..Felder &Silverman,02)جنسؾذ .2

ت مجسؾعة مؽ الدمؾكيا :أسالضب التعمؼ بأنيا (Felder &Silverman,0544) عخف
تة ندبيًا لكيؽية إدراك وتفاعل كسؤشخات ثاب التي تعسل معاً  السعخؼية والؾججانية والشفدية

 .مع بض ة التعمؼ الستعمؼستجابة او 
 :ىي Bipolarويذتسل ىحا الشسؾذج أربعة أسالضب ثشائية القظب 

 ًُٞايتأًَٞ/األضًٛب ايع "Active – Reflective Style" :مؽ خبلل  ويتؼ ؼيو التعمؼ
 فى مقابل التعمؼ بالتفكضخ السجخد والعسل الفخدى. والعسل في مجسؾعات التجخيب

 ٞاحلدضٞ/األضًٛب احلط "Sensing – Intuitive Style:" مؽ خبلل  ويتؼ ؼيو التعمؼ
التفكضخ الحدي أو العياني مع التؾجو نحؾ الحقائق والسفاـيؼ في مقابل التفكضخ التجخيجي 

 والتؾجو نحؾ الشغخيات وما وراء السعشى.
 ٞايبصسٟ/األضًٛب ايًفظ "Visual – Verbal Style:" مؽ خبلل  ويتؼ ؼيو التعمؼ

بيانية مقابل التفدضخات الذفيية الخسؾم الرؾر و كالاألشكال البرخية لمسادة  عتساد عمىاال
 والسكتؾبة.

 ٞايهًٞ/األضًٛب ايتتابع" :"Sequential–Globalخظؾات  مؽ خبلل ويتؼ ؼيو التعمؼ
 ,Felder &Silverman مقابل التفكضخ الكمي أو الذسؾلي لمسؾؾ فى دؾيقة تتابعية 

0544,232-240)) 
 كثضـخة وبحـؾث دراسـاتجخيـت أُ أنـو قـج  دراستو فى (Stavros&Ioannis,1112) أٚزد قدٚ

فـي  "سـضمفخمان/رمـجضف"ستبيان مؤشـخ أسـالضب الـتعمؼ فـي ضـؾء نسـؾذج امؽ صجق وثبات لمتحقق 
أكثـخ مـؽ ستبيان إلـى الا ىحا خجؼعمى عضشات مؽ طبلب الجامعة، كسا تُ  عجيجة ثقافات ومجتسعات

 .الشسؾذج مؽ دراسة إلى أخخى وثبات ؾيسًا متبايشة لرجق  ونتائج ست لغات، وأعيخت
ىجفت و  "Felder &Silverman"التي أجخيت عمى نسؾذج و (Zywon,1112)  ف٢ دزاض١ٚ

أن أسالضب التعمؼ لجى طمبة كمية  نتائجيا إلى تتؾصم,و ستبياناالإلى التحقق مؽ صجق ىحا 
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األسمؾب "كالتالي:  الحدابي ألداء األفخاد عمضيا ىي التخبية مختبة تشازليًا حدب الستؾسط
األسمؾب " ،"األسمؾب الشذط/التأممي"،"سمؾب الحدي/الحجسياأل"، "البرخي/المفغي

 بعجبضؽ الفقخات السشتسية لكل االرتباط، كسا تخاوحت متؾسظات معامبلت "التدمدمي/الذسؾلي
لؤلسمؾب التدمدمي/الذسؾلي،  (1.153) ؽ أسمؾب مؽ أسالضب التعمؼ ما بضؽفخعي يعبخ ع

بضؽ الفقخات االرتباطي حضؽ تخاوحت متؾسظات معامبلت الحدي/الحجسي، ف لؤلسمؾب( 1.033)
 (1.325) لؤلسمؾب التدمدمي/الذسؾلي، (1.703) فخعي ما بضؽ بعجوالجرجة الكمية عمى كل 

 لؤلسمؾب الحدي/الحجسي.
بات لسؤشخ أسالضب ستقراء الرجق والثاإلى ىجفت التى  (Genovese, 1113) دزاض١ أَا

 ,الحجسي(/)الحدي رتباطية بضؽ بعجياوجؾد عبلقة  نتائجياأعيخت فقج  "فضمجر/لدؾلسؽ"التعمؼ 
كسا  ؛(1.11) جاللةالعشج مدتؾى  (1.33) بضشيسا االرتباطالذسؾلي( إذ بمغ معامل /التدمدمي

رتباط بمغ االبرخي( بسعامل /)المفغي, التأممي(/رتباطية بضؽ بعجي )الشذطاعبلقة  ىشاك أن
رتباطية بضؽ اا أعيخت الجراسة عجم وجؾد عبلقة كس, (1.11)جاللة المدتؾى  ( عشج1.70)

التحقق مؽ تؼ قج األيدخ( و  - ختباري التفزيبلت الجماغية )األيسؽاو  الذسؾلي،/بعجي التدمدمي
 ,التأممي(/)الشذط :وتكؾن مؽ بعجيؽ ىسا األول جج عامبلن: العاملحضث وُ ؛ لو الرجق العاممي

, الحجسي(/الحدي: أما العامل الثاني فتكؾن مؽ بعجيؽ ىسا؛ البرخي(/)المفغي
 ( مؽ التبايؽ الكمي لمسؿياس.21.32وقج فدخا ) ,الذسؾلي(/)التدمدمي

دراسة ىجفت إلى التحقق مؽ الخرائص  (Lit zinger, Lee& Wise, 1114) نُا أدس٣
وقج أسفخت نتائج التحمضل العاممي عؽ وجؾد ثسانية  "سؾلؾمؽ/فضمجر"الديكؾمتخية لسؿياس 

، (الحدي/الحجسي) (,التدمدمي/الذسؾلي) :عؾامل رئيدة مذتخكة في أربعة مقاييذ رئيدة ىي
 (كخونباخ -ألفا، وقج تؼ التحقق مؽ ثبات األداة بظخيقة )(البرخي/المفغي)، (الشذط/التأممي)

( وأعيخت الجراسة أن 1.33-1.12بضؽ ) ما السؿياسحضث تخاوح مجى معامبلت الثبات ألبعاد 
تجو طمبة التخبية والفشؾن نحؾ إؼيسا  ,الحدي/األسمؾب التدمدمي طمبة اليشجسة يسضمؾن نحؾ

 اتؾجياألسمؾب البرخي، وؼيسا يتعمق بالفخوق بضؽ الجشدضؽ بضشت الجراسة أن اإلناث لجييؽ 
ؤلسمؾب لتفزضل الفي  اوضعفً كثخ مؽ أسمؾب التعمؼ السحدؾس أنحؾ أسمؾب التعمؼ التدمدمي 

 المفغي.
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بالجراسـة  "سـضمفخمان/فضمـجر"مؽ الجراسات التـي تشاولـت نسـؾذج  عجدوجؾد  ٜتبنئَ خالٍ َا ضبل 
بؾجــو ىتســت بسؾضــؾ  أســالضب الــتعمؼ إمــؽ الجراســات العخبيــة التــي  بلً قمــي اً عــجدو ستقرــاء، الوا

 .عام
 "سضمفخمان/فضمجر"وذلػ لتستع مؿياس  ؛الجراسةدفع الباحث إلجخاء ىحا  ىؾ ما وىحا الدبب

ستخجامو بديؾلة ابحضث يسكؽ , السشاسبة لمكذف عؽ أسالضب التعمؼبالخرائص الديكؾمتخية 
 ويدخ.

التي و  (2012) ذلُد :َٚٓٗا دزاض١ ,عدٜد َٔ ايدزاضات اييت أدسٜت ع٢ً أضايٝب ايتعًِٖٚٓاى 
التفكضخ الدائجة لجى الظبلب العاديضؽ والظبلب ذوي صعؾبات التعمؼ ىجفت الى تعخف أنساط 

شتائج إلى الأشارت  وقج ,وتحجيج العبلقة بضشيسا وبضؽ أسالضب التعمؼ وتؾجيات أىجاف اإلنجاز
 ا التؾجيات في إنجاز األىجاف. في أنساط التفكضخ السختمفة وأيز وجؾد تبايؽ

عـخف القـجرة التشبؤيـة لسدـتؾى تجيضـد السعمؾمـات وأسـمؾب تإلـى  (7104) ذلُٛددزاض١ ٖٚدفت 
لـــجى الظمبـــة الستفـــؾقضؽ أكاديسًيـــا، وأشـــارت  الـــتعمؼ بسدـــتؾى الـــؾعي بعسميـــات مـــا وراء الـــحاكخة

إلــى أن مدــتؾى تجيضــد السعمؾمــات األكثــخ اســتخجاًما لــجى أفــخاد العضشــة ىــؾ السدــتؾى  يــانتائج
ــخ تفزــيبًل ىــ ــتعمؼ األكث ــائج ؾ األســمؾب الحخكــي. كــحلػ أعيــختالعسضــق، وأن أســمؾب ال أن  الشت

نحـجار الستعـجد ال وأن مخبـع معامـل ا, جـاء مختفًعـا لـجييؼمدتؾى الؾعي بعسميات ما وراء الحاكخة 
أي أنـو يسكـؽ تفدـضخ مـا يقـارب مـؽ  (1.323)لمستغضخ التابع عمى الستغضخات السدتقمة قـج بمـغ 

بسعخفـة مدـتؾى تجيضـد السعمؾمـات  الـحاكخةبسـا وراء  مؽ التبـايؽ عمـى متغضـخ الـؾعي (632.3)
 .  وأسمؾب التعمؼ

, تعـخف العبلقـة بـضؽ الدـيظخة الجماغيـة وأسـالضب الـتعمؼ ىـجفت الـىفقـج  (2012) ضـا   دزاضـ١ أَا 
وجــؾد يــا تزــل مــؽ نتائجإوقــج , ختيــار التخرــص والسدــتؾى الجراســي لــجى طالبــات الجامعــةاو 

ـــخدي(  فـــخق  ـــي والف ـــتعمؼ )األدائ ـــي أســـالضب ال ـــة إحرـــائية ف ـــذات دالل ختبلف نســـط الدـــيظخة اب
بضؽ عضشـة الجراسـة دال إحرائيًا  فخق وعجم وجؾد , الجماغية لرالل ذوي سيظخة الجما  األيدخ

ــة فــي نســط ســي ــاظختيؼ الجماغي فــي أســمؾب دال إحرــائيًا  فــخق ووجــؾد , ختبلف تخررــاتيؼب
عـجم وجـؾد  أوضـحت كسـا, متغضخ التخرص لرالل الكميات اإلندانيةختبلف االتعمؼ )األدائي( ب

 فـخق ووجـؾد , ختبلف السدتؾى الجراسـياجماغية بذات داللة إحرائية في نسط الديظخة ال فخق 
 ختبلف متغضخ السدتؾى الجراسي. ارائية في أسالضب التعمؼ الدسعي بذات داللة إح
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، والعبلقـة الستعمسـضؽتعخف أسالضب الـتعمؼ الدـائجة لـجى  التي ىجفت إلى (7103) َضشٞٚدزاض١ 
، وبضشـت الشتـائج أن الـشسط البرـخي والفـخوق بضشيسـا رتباطية بضؽ أسـالضب الـتعمؼ وعـادات العقـلال ا

ــتعمؼ السدــتخجمة بــؾزن م ــؾي يعــادل  ــو ,(%31,24)قــج جــاء فــي مقجمــة أســالضب ال ــشسط  يمي ال
عمـى الـشسط  الظـبلب مؾجب دال إحرائًيا بضؽ درجـاترتباط اوجؾد  , معالدسعي ثؼ الشسط الحدي

بـاط مؾجـب دال إحرـائًيا رتا كحلػ وجـؾد الحدي وبضؽ درجاتيؼ الكمية عمى مؿياس عادات العقل،
رتبـاط اووجـؾد  عمى الشسط البرخي وبضؽ درجاتيؼ الكمية عمى مؿياس عادات العقل،يؼ بضؽ درجات

تبــضؽ قــج و  , عــادات العقــلفــى عمــى درجــات الــشسط الدــسعي وبــضؽ درجــاتيؼ  إحرــائياً  مؾجــب دال
وجـــؾد فـــخق بـــضؽ الـــحكؾر واإلنـــاث فـــي الـــشسط البرـــخي لرـــالل اإلنـــاث، ووجـــؾد فـــخق ذا داللـــة 
إحرــائية فــي عــادات جســع البيانــات باســتخجام جسيــع الحــؾاس، والترــؾر واإلبــجا  واإلقــجام عمــى 

 .السخاطخة لرالل اإلناث
التأثضخ اإليجابى  أعيخت نتائجياالتى  (Morrow, Vanessa Mae ,1100) دزاض١ٚ

 ألسالضب التعمؼ السفزمة لجى الظبلب فى كافة السجاالت الجراسية عمى تحقضق إنجازتيؼ. 
السعمسضؽ  الكذف عؽ أسمؾب التعمؼ لجى الظبلبإلى:  ىجفتقج ( فKazu, 7101)وأما دراسة 

أن أكثخ  ياأعيخت نتائجوالتى التخكية،  Feeratفي كمية التخبية بجامعة فضخات  الستجربضؽ
سمؾب األ بي ثؼاألسالضب تفزيبًل بضؽ الظبلب ىؾ األسمؾب التباعجي يتبعو أسمؾب التعمؼ التقار 

حضث أن  ب التعمؼ تعدي لستغضخ الجشذالضأسبضؽ  اً إحرائي الد فخق وجؾد  معستيعابي، الا
، وأن الحكؾر يفزمؾن فى التعمؼ أكثخ مؽ غضخه ستخجام األسمؾب التكيفيامؽ إلى ضاإلناث يس

 التعمؼ التأممي والتباعجي.  ىأسمؾب
سـتخجام أربعـة اؼ عمـى الكذف عؽ قجرة السـتعم إلى ىجفتوالتى ( Ruble, 1112)نريو دزاض١ 
السفاـيسي، والتجخيـب الفعـال، كسـا ىي: الخبخة الثابتة، السبلحغة التأممية، التجخيج  يةقجرات تعميس

أعيخت نتـائج الجراسـة أن و  تحرضل الجراسي،الالكذف عؽ العبلقة بضؽ أسالضب التعمؼ و إلى  ىجفت
الظبلب يسارسؾن التجخيـج السفـاـيسي والسبلحغـة التأمميـة أواًل، بضشسـا جـاء مجـال التجخيـب الفعـال 

حرـائًيا بـضؽ أســمؾب الـتعمؼ السفزـل وبــضؽ دالـة إ يــةرتباطاوجـؾد عبلقـة  مــعفـي السختبـة األخضـخة، 
 زيادة تحرضل الظالب الجراسي.

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=0811jumrq/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Morrow,+Vanessa+Mae/$N?accountid=178282
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 خـتبلفالب الـتعمؼ تبعـًا خـتبلف فـي أسـالضالالكذف عـؽ ا إلى التي ىجفت (Loo, 2004)ٚدزاض١ 
لـجى أفـخاد عضشـة الجراسـة تبعـًا  خـتبلف فـي أسـالضب الـتعمؼاوجـؾد يـا أعيخت نتائج, و نؾ  الظالب

   ختبلف جشذ الظالب.ال
،  جاف اإلنجـاز واسـتخاتيجيات الـتعمؼالجراسات التي تشاولت العبلقة بضؽ تؾجيات أى ومؽ

التـي ىـجفت إلـى بحـث  (Leenknecht, Hompus,& van der Schaaf,7105)دراسة 
جاف اإلنجاز كستغضـخ مدـتقل عمـى سـمؾك البحـث عـؽ التغحيـة السختـجة كستغضـخ أىتأثضخ تؾجيات 

 نتـائج الجراسـةأشـارت قـج و لجى عضشة مـؽ طـبلب الجامعـة.  تابع مؽ خبلل مشحى التعمؼ العسضق
التغحيــة  فــي البحــث عــؽ ســتعبلمواال السخاؾبــةمــؽ اســتخاتيجيات  ن الظــبلب يدــتخجمؾن كــبلً أإلــى 

كسـا كذـفت نتـائج الجراسـة أن  .إال أن استخاتيجيات السخاؾبة كانت األكثخ تفزيبًل لجييؼالسختجة، 
ــة  ــضؽ ســمؾك البحــاال العبلق ــة ب ــخ رتباطي ــت أكث ــجة كان ــة السخت ــؾةث عــؽ التغحي بتؾجيــات ىــجف  ق

عسضـق لـو أن مشحـى الـتعمؼ الاإلتقان مقارنـة بتؾجيـات ىـجف األداء. كسـا كذـفت نتـائج الجراسـة 
تأثضخ مباشخ في سمؾك البحث عؽ التغحية السختجة، وىـحا يعشـي أن مشحـى الـتعمؼ العسضـق متغضـخ 

ؾك البحـث عـؽ التغحيـة السختـجة. وقـج خمرـت يتؾسط العبلقة بضؽ تؾجيات أىـجاف اإلنجـاز وسـم
سـتخاتيجات ان )اإلقجام واإلحجـام( يدـتخجمؾن االجراسة إلى أن الظبلب ذوي تؾجيات ىجف اإلتق

تعمؼ أكثخ عسقًا وأكثخ سعيًا في الحرـؾل عمـى مديـج مـؽ التغحيـة السختـجة مقارنـة بـالظبلب ذوي 
 تؾحيات أىجاف األداء )اإلقجام اإلحجام(.

لكـل  ةالتي ىجفت إلى دراسة التأثضخات السباشخة وغضـخ السباشـخ  (Feyzioğlu, 2112) ٚدزاض١
مــؽ: فعاليــة الــحات القائســة عمــى البحــث واالســتعبلم، تؾجيــات أىــجاف اإلنجــاز، واســتخاتيجيات 
التعمؼ عمى ميارات البحث واالستعبلم لجى عضشة مـؽ طـبلب الرـف والدـابع والثـامؽ بالسـجارس 

ثضخات مباشــخة وغضــخ شســؾذج الشيــائي السقتــخح عــؽ وجــؾد تــأكذــفت نتــائج ال العامــة بتخكيــا. وقــج
تغضـخ تـابع مـؽ خـبلل اسـتخاتيجيات سمباشخة كستغضخات مدتقمة عمى ميارات البحـث واالسـتعبلم ك

الــتعمؼ كستغضــخ وســيط لــجى طــبلب عضشــة الجراســة. كســا كذــفت نتــائج الجراســة عــؽ وجــؾد تــأثضخ 
 استخاتيحيات التعمؼ لجى طبلب عضشة الجراسة.  مباشخ لتؾجيات أىجاف اإلنجاز في
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 اإلدسا٤ات املٓٗذ١ٝ يًبشح: 
 :ايدزاض١َٓٗر  .1

ستشج إلى مداريؽ اج الؾصفى تحؿيقًا ألىجافو والحى الحالى السشي الجراسةتبع إ
ستخجام امفضـة الشغخيـة لسؾضؾعو مؽ خبلل أساسضضؽ ىسا: السدار الشغخي وذلػ لبشاء الخ

طبل  عمى السخجعيات والجراسات الدابقة الستؾافخة ذات العبلقة إلأسمؾب السدل السكتبي با
ستخجام أداتضؽ لجسع البيانات تسثبل فى: "مؿياس ا, والسدار السضجاني بالجراسةغضخات بست

والعسل  ،سضمفخمان -وفق نسؾذج فضمجر  سالضب التعمؼ"أتؾجيات أىجاف اإلنجاز"، "ومؿياس 
 .اوفخوضي الجراسةعمى تحمضمـيسا إحـرائيًا لمؾصؾل إلى إجابات تتعمق بأس مة 

 :ايدزاض١ع١ٓٝ دلتُع ٚ .2
مؽ جسيع طبلب وطالبات الجبمؾم السيشية في التخبية  يةالحال الجراسةمجتسع  تكؾن 

ختيار العضشة اتؼ  بضشسا م(,7103/7104)م(, 7102/7103) والسقضجيؽ بالعام الجامعي
 حضث تؼ تؾزيعياطالبًا وطالبة(  041بظخيقة عذؾائية وكان قؾاميا ) األساسية مؽ مجتسعيا

وطالبة( مؽ  اً طالب 51خاصة، )التخبية وطالبة( مؽ شعبة ال اً طالب 50) عمى الشحؾ التالى:
 /7103)الجامعي الجراسى مؽ طبلب الجبمؾم السيشية السقضجيؽ بالعام  سجرسيةالدارة اإل شعبة

 م(.7104
 :أضايٝب املعاجل١ اإلسصا١ٝ٥ .3

ـــ الجراســـةلتحقضـــق أىـــجاف  ـــؼ اســـتخجام األســـالضب االحرـــائية و وتحمضـــل بيانات ـــت ة ا تي
, الستؾســط الحدــابيومشيـا: " (SPSSحرـائية لمعمــؾم االجتساعيــة )اإلباسـتخجام بخنــامج الحــدم 

(, 7×7) الثشـــائي تحمضـــل التبـــايؽن، و ؾالبدـــيط لبضخســـ االرتبـــاطومعامـــل , نحـــخاف السعيـــاري ال او 
 ".نحجار الستعجدال تحمضل او 

 :ايدزاض١ أداتا .4
تؾجيات أىجاف " يمؿياس ىسا: عمى أداتضؽ امتغضخاتي ؾياسفي  يةالحال الجراسة تعتسجا

 .سضمفخمان -وفق نسؾذج فضمجر  "أسالضب التعمؼ"",اإلنجاز
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 :)إعداد ايباسح( "َكٝاع تٛدٗات أٖداف اإلجناش"املكٝاع األٍٚ: 

  املكٝاعٖدف: 
ؿياس ل " مع ضبظو عمسيًا وذلػمؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز"عجاد قام الباحث بإ

ؼيسا يمي بكمية التخبية بدؾىاج, و  تؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية
 س:لسؿيااوصف 

 ايصٛز٠ األٚي١ٝ يًُكٝاع: 
عجد مؽ عمي  مؽ خبلل ؾيام الباحث باإلطبل  مخ  إعجاد الرؾرة األولية لمسؿياس

السخجعيات والجراسات الدابقة التــى أوردت مقايضــذ متعمقـــة بتؾجيات أىـــجاف اإلنجاز؛ والتـــــى 
أربعة  اشتسل حضث حلػ تست صياغة عبارات السؿياسوفقًا لو  الشغخي باإلطار تـــــؼ عــــخضيا  

"تؾجو  :البعج الثاني، (عبارة00)، ويسثمو"إقجاماليجف إتقان/ "تؾجو:البعج األول تي:أبعاد كا
 01) ، ويسثمو"إقجام"تؾجو اليجف أداء/: البعج الثالث ،(عبارة07)ويسثمو  ،"إحجاماليجف إتقان/

وبحلػ يكؾن عجد ، (عبارات 01) ، ويسثمو""تؾجو اليجف أداء/ إحجام :البعج الخابع،(عبارة
 .(عبارة 24) إجسالياً  صؾرتو األولية فى ت السؿياسعبارا

 ايصٛز٠ ايتذسٜب١ٝ يًُكٝاع: 
 :رة التجخيبية لمسؿياس تؼ ما يميلمؾصؾل إلي الرؾ 

الؿياس والتقؾيؼ  ىفي مجال سبعة مؽ الُسحكسضؽ مؽ ذوى الخبخة خض السؿياس عميعُ  -
 ائيؼ بذأن مجى مشاسبة العباراتوتعخف آر وذلػ لمتأكج مؽ مجى صبلحضتو,  التخبؾي 

سؾاء وقج تؼ التعجيل نتسائيا لمبعج السؾضؾعو لو, وكحلػ سبلمة صياغتيا المغؾية, او 
في ضؾء بإعادة صياغة بعض العبارات وححف بعزيا ا خخ أو إضافة عبارات ججيجة 

 03): عجد عبارات البعج األولبحلػ فأصبل , حكسضؽقتخاحات وتؾصيات الدادة السُ ا
ة( عبار 03):ج الخابعالبعو ،(عبارة 02):البعج الثالثو  (,عبارة 02): البعج الثانيو ، (عبارة

 .(عبارة12) فى صؾرتو التجخيبية إجسالياً  وبحلػ يكؾن عجد عبارات السؿياس
عمي التؾالي ثبلث عبارات  مؽ كل بعج خححضث أُ بعبارات السؿياس تختضبًا دائخيًا تؼ تختضب   -

, تشتسي لمبعج الثاني( 1،2، 2) والعباراتتشتسي لمبعج األول، ( 0،7،3)العبارات  أن أي
رجت دُ كحلػ و , وىكحا حتى نياية السؿياس الثالث،تشتسي لمبعج  (5, 3،4) والعبارات
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, تشظبق أحياناً , تشظبق غالباً , ) تشظبق دائساً :ستجابات تجرجًا خساسيًا عمي الشحؾ التاليإلا
 ال تشظبق(., تشظبق نادراً 

  ملكٝاعسطاب صدم ا: 
 سا يمي:كصجق السؿياس تؼ حداب 

 (:صدم احملهُنيايصدم ايظاٖس٣ ) .1

في  والجرايةخبخة الحكسضؽ مسؽ ليؼ سُ ال الدادة سبعة مؽ تؼ عخض السؿياس عمي
ات ؾياس تؾجي" فى ؾياس ما ُوضع لؿياسو وىؾ عمي مشاسبة السؿياس ؾاوقج أجسع, السجال
 صبلحية السؿياس لمتظبضق." مسا يؤكج لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبيةأىجاف 

 :ايصدم ايعاًَٞ .1

 Analysis  "Exploratory factorاالستكذافيستخجام أسمؾب التحمضل العاممي ا تؼ
مع  "Principal Components Method" بظخيقة السكؾنات األساسية لـــيؾتضمشج"
ستخخاجيا، امل التي يتؼ األقل لمعؾا ايدر الجحر الكامؽ واحج صحيل عمىستخجام محػ كا

ثؼ إجخاء التجويخ الستعامج بظخيقة  "Number of Factors"وتحجيج عجد العؾامل 
 ىحا أسفخت نتائجقج ، و (1.31)السبلئؼ أو الجال ىؾ الحي يبمغ عتبار التذبع او الفاريساكذ 

التحمضل لتؾجو اليجف عؽ تذبعيا جسيعا عمى أربعة عؾامل، وجاءت الشتائج كسا ىي مؾضحة 
 .(7بالججول)

 أ٘ذاف اإلٔجبصشزشاو١بد ِم١بط رٛجٙبد ا (1جذٚي )

 االشزشاو١بد ا٤عب١ٌت

 1.551 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إلذاَ

 1.122 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إحجبَ

 1.5.5 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إلذاَ

 1.112 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إحجبَ

العبارات وقيم الجذر الكامن للعهامل األربعة وندبة  ( تذبعات3)ويهضح الجدول
 التباين المفدرة لها بعد التدوير.
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 ( 2جذٚي )

 رشجؼبد اٌؼجبساد ٚل١ُ اٌجزس اٌىبِٓ ٌٍؼٛاًِ ا٤سثؼخ ٚٔغجخ اٌزجب٠ٓ اٌّفغشح ٌٙب ثؼذ اٌزذ٠ٚش

 اٌؼٛاًِ

 أسلبَ اٌؼجبساد
 اٌشاثغ اٌضبٌش اٌضبٟٔ ا٤ٚي

0 1.41.    

1 1.511    

2 1.512    

3  1.511   

4  1.413   

5  1.311   

1   1.512  

.   1.114  

2   1.422  

01    1.531 

00    1.012 

01    1.521 

02 1.511    

03 1.421    

04 1.322    

05  1.4.3   

01  1.120   

0.  1.142   

02   1.512  

11   1.523  

10   1.021  

11    1.532 

12    1.122 

13    1.513 

14 1.4.2    

15 1.110    

11 1.312    

1.  1.511   

12  1.511   

21  1.401   

20   1.520  

21   1.1..  

22   1.124  

23    1.522 

24    1.130 

25    1.514 
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 اٌؼٛاًِ

 أسلبَ اٌؼجبساد
 اٌشاثغ اٌضبٌش اٌضبٟٔ ا٤ٚي

21 1.152    

2. 1.102    

22 1.105    

31  1.102   

30  1.402   

31  1.502   

32   1.520  

33   1.052  

34   1.413  

35    1.432 

31    1.410 

3.    1.351 

32 1.512    

41  1.420   

40  1.151   

41   1.521  

42   1.4.2  

43    1.520 

 1.32 2.12 3.21 5.01 اٌجزس اٌىبِٓ

 2.02 00.52 1..02 15.21 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ

إٌغجخ اٌزج١ّؼ١خ 

 ٌٍزجب٠ٓ

15.21 31.13 40.22 50.15 

عمـى أربعـة عؾامـل فدـخت مجتسعـة تذـبع عبـارات تؾجـو اليـجف ( 3يتزل مؽ الجـجول )
الكامشة أكبخ مؽ الؾاحـج جحورىا أن  ايؽ الكمي لمسرفؾفة باإلضافة إلى%( مؽ التب20.12)معا

 وىحه العؾامل ىي: الرحيل،
%( 72.33) وفدخ حؾالي, (2.03الكامؽ)جحره و  ""تٛد٘ اهلدف إتكإ/إقداّ :ايعاٌَ األٍٚ -

 العبارة رقؼ, وححفت ثشتي عذخة عبارةإتذبع مؾجبا بمؽ التبايؽ الكمي لمسرفؾفة و 
(72.) 

 وفدخ حؾالي ,(2.33) وجحره الكامؽ ""تٛد٘ اهلدف إتكإ/إسذاّ :ايعاٌَ ايجاْٞ -
عذخة عبارة، وححفت  ثشتيإبايؽ الكمي لمسرفؾفة وتذبع مؾجبا ب%( مؽ الت03.43)

 .(03،21) العبارتان
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 وفدخ حؾالي ,(3.15)وجحره الكامؽ إقجام""تؾجو اليجف أداء/ :العامل الثالث -
ثشتي عذخة عبارة، وححفت إبايؽ الكمي لمسرفؾفة وتذبع مؾجبا ب%( مؽ الت00.25)

 (.70،22) العبارتان
وفدخ , (7.23وجحره الكامؽ) "تؾجو اليجف أداء/إحجام" :العامل الخابع -

بإحجى عذخة عبارة، وححفت  بايؽ الكمي لمسرفؾفة وتذبع مؾجبا%( مؽ الت5.03)حؾالي
عج ححف العبارات غضخ الجالة وبحلػ أصبل عجد عبارات السؿياس ب .(00،31) العبارتان

 .(عبارة23)
  ملكٝاعسطاب ثبات ا: 

وطخيقــة إعــادة تظبضــق ثبــات السؿيــاس لحدــاب  (كخونبــاخ -ألفــا)ســتخجام معادلــة اتــؼ  
 :كا تى (2)مؾضحة بالججول الشتائج ,وجاءتختبارإلا

 طشق ِٚؼبِالد صجبد ِم١بط رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص (3)جذٚي

طش٠مخ إػبدح رطج١ك  وشٚٔجبخ –ِؼبًِ أٌفب  اٌجؼذ َ

 االخزجبس

 1.10 1.13 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إلذاَ 0

رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/  1

 إحجبَ

1.1. 1.14 

 1.12 1.11 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إلذاَ 2

رٛجٗ اٌٙذف أداء/  3

 إحجبَ

1.12 1.15 

 1.12 2..1 اٌّم١بط وىً

( أن السؿياس بأبعاده يتستع بجرجة عالية مؽ الثبات، حضث 2)ل مؽ الججوليتز
 :يذضخ إلي وىحاوىي ؾيؼ جسيعيا مختفعة، ( 1.43 – 1.30) بضؽ ما تخاوحت معامبلت الثبات

 ."السؿياسثبات "
ق يتستع بجرجة عالية مؽ الرج "تؾجيات أىجاف اإلنجاز"مؿياس  أن يتبضؽمسا سبق 

 .إلضيا مؽ خبلل تظبيقو التؾصلالتي تؼ  نتائجوالؾثؾق في  والثبات، مسا يؤدي إلى
  يًُكٝاع ايٓٗا١ٝ٥ايصٛز٠: 

 (، كساعبارة22في صؾرتو الشيائية )و وثبات السؿياس، أصبل عجد عبارات بعج حداب صجق
 .(1مؾضل بالججول)ىؾ 
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 رٛص٠غ اٌؼجبساد ػٍٝ ِم١بط رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص )اٌظٛسح إٌٙبئ١خ( (4)جذٚي

ػذد  أسلبَ اٌؼجبساد اٌزٟ رٕزّٟ ٌٍجؼذ اٌجؼذ َ

 اٌؼجبساد

رٛجٗ اٌٙذف  0

 إرمبْ/ إلذاَ

0 ،1 ،2  ،02 ،03 ،04  ،14 ،15 ،11 ،21  ،

2.  ،22 . 

01 

رٛجٗ اٌٙذف  1

 إحجبَإرمبْ/ 

3  ،4  ،5  ،05  ،01  ،0.  ،1.  ،12  ،21 

،31  ،30  ،31. 

01 

رٛجٗ اٌٙذف  2

 أداء/ إلذاَ

1 ،.  ،2  ،11 ،12 ،13 ،21  ،2.  ،22  ،41 

 ،42 ،43  ،51 ،5.  

01 

رٛجٗ اٌٙذف  3

 أداء/ إحجبَ

01  ،00  ،01  ،11  ،12  ،13  ،23  ،24  ،

25  ،35 . 

01 

 35  اٌّم١بط وىً

 َٔتطبٝل املكٝاع ش: 
وذلــػ بخصــج الــدمؽ الــحي  "تؾجيــات أىــجاف اإلنجــازمؿيــاس "زمــؽ تظبضــق  تــؼ حدــاب  

ــب مــؽ ــل طال ــة اســتغخقو ك ــبلزم طــبلب عضش ــدمؽ ال  الجراســة االســتظبلعية، ووجــج أن متؾســط ال
 بعج شخح التعميسات لمظبلب والتأكج مؽ فيسيا.دؾيقة(  دائو 21)
 طسٜك١ تصشٝح املكٝاع: 
( بالتختضـــب وذلــــػ لمعبـــارات السؾجبــــة، 0، 7، 3، 2، 1تـــؼ تقــــجيخ الـــجرجات التاليــــة )  

(، وبـحلػ يكـؾن الحـج األقرــى 1، 2، 3، 7، 0والعكـذ صـحيل بالشدـبة لمعبـارات الدـالبة أي )
 ( درجة.22)( درجة، والحج األدنى لمجرجات731لمجرجات)

 .ILS"" أضايٝب ايتعًِ َكٝاعاملكٝاع ايجاْٞ: 

 Index of Learning Style"أسالضب التعمؼمؿياس " وتعخيبة تخجسب قام الباحث
Scale  أعجه كل مؽ  الحى(felder&Spurlin, 7111)لتشاسبو مع تؼ االستعانة بو حضث  ؛
 .ومتغضخاتو الجراسةمؾضؾ  

  املكٝاعٖدف: 
بكمية التخبية  طبلب الجبمؾم السيشية في التخبيةتفزيبلت  إلى تعخف تقضيؼ السؿياسيجف ي

ؼيسا و  (Felder-Silverman نسضمفخما/فضمجر)عمى أربعة أبعاد كسا وضحيا نسؾذج  بدؾىاج
 :السؿياس يمي وصف

 ؼيو ويرشف ,( لكل بعجبشج00) (، بؾاقعبشجاً 22مؽ ) "أسالضب التعمؼ مؿياس" تكؾن ي
-البرخي )، (الحجسي -الحدي)، (التأممي -العمسي)الظبلب عبخ أربعة أبعاد ثشائية القظب: 
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القظب  )أ(يسثل االختيار األولو ب(  ,)أ  خيارانيؾجج أمام كل بشج ( و الكمي –التتابعي)، (المفغي
( عشج 0+القظب الثاني لمبعج، ويعظي الجرجة )ؼيسثل  )ب(االختيار الثانيلمبعج, أما  األول

في  تعذخ بشًجا وضع ىحجإقاس كل بعج بويُ , )ب(( عشج االختيار0-)أ(، والجرجة )االختيار
 أسالضب التعمؼ. مؿياس( تؾزيع العبارات عمى 2برؾرة دورية، ويؾضل الججول ) السؿياس

 أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط رٛص٠غ اٌؼجبساد ػٍٝ  (5)جذٚي

ػذد  أسلبَ اٌؼجبساد اٌزٟ رٕزّٟ ٌٍجؼذ اٌجؼذ َ

 اٌؼجبساد

، 21 ،22، 12، 14، 10، 01، 02، 2، 4، 0 ا٤عٍٛة )إٌشظ/اٌزأٍِٟ( 0

30 

00 

ا٤عٍٛة  1

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

1 ،5 ،01، 03 ،0. ،11 ،15 ،21 ،23 ،

2. ،31 

00 

ا٤عٍٛة  2

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

2 ،1 ،00 ،04 ،02 ،12 ،11 ،20 ،24 ،

22 ،32 

00 

ا٤عٍٛة  3

 )اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٟٛ(

3 ،. ،01 ،05 ،11 ،13 ،1. ،21 ،25 ،

31 ،33 

00 

 33  اٌّم١بط وىً

  املكٝاعصدم سطاب: 
 :(صدم احملهُني) ايصدم ايظاٖس٣ .2

حكسضؽ مؽ الدادة السُ  سبعةعمى  وتؼ عخضحضث  أسالضب التعمؼمؿياس جق تؼ حداب ص
ؾا ، وقج أجسععباراتوخبخة في ىحا السجال، وذلػ إلبجاء الخأي في كل عبارة مؽ المسؽ ليؼ 

نتساء كل , وكحلػ إالتخبيةب الجبمؾم السيشية في لتقضيؼ أسالضب التعمؼ لجى طبل تومشاسبعمى 
ؼيسا  البلزمة التعجيبلت جخاءإل تؾجضييؼ ، معإليو شتدبتُ مجسؾعة مؽ العبارات لمبعج الحي 

وقج تؼ عبارة(  22بحضث يبقى عجد العبارات كسا ىؾ ) ,العبارات لبعض رياغةالب يتعمق
 إلضيا. تست اإلشارة  التي لسقتخحاتيؼ وفقاً التعجيل 

 :اإلتطام ايداخ٢ً -

بضؽ  االرتباطوىؾ عبارة عؽ معامل  "أسالضب التعمؼلسؿياس "الجاخمي  تداقإل تؼ حداب ا
بضؽ درجة كل بعج والجرجة  االرتباطالحي تشتسي إليو، وكحلػ معامل درجة العبارة ودرجة البعج 

 .(3انت الشتائج كسا ىؾ مؾضل بالججول)، وكلمسؿياسالكمية 
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 اٌذاخٍٟ ٌؼجبساد ِم١بط أعب١ٌت اٌزؼٍُ ِغ اٌجؼذ اٌزٞ رٕزّٟ إ١ٌٗ اإلرغبق (1جذٚي )
 اٌجؼذ ا٤ٚي           

 "ا٤عٍٛة إٌشظ/ اٌزأٍِٟ"

 اٌجؼذ اٌضبٟٔ 

"ا٤عٍٛة اٌحغٟ/ 

 اٌحذعٟ"

 اٌجؼذ اٌضبٌش 

"ا٤عٍٛة اٌجظشٞ/ 

 اٌٍفظٟ"

 اٌجؼذ اٌشاثغ  

"ا٤عٍٛة اٌزغٍغٍٟ/ 

 اٌشٌّٟٛ"

سلُ  َ

 اٌؼجبسح

 ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ  َ

 اٌؼجبسح

 ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ  َ

 اٌؼجبسح

 ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ  َ

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االسرجبط

0 0 1.52** 0 01 1.12** 0 12 1.52** 0 23 1.10** 

1 1 1.54** 1 02 1.42** 1 13 1.50** 1 24 1.54** 

2 2 1.10** 2 03 1.52** 2 14 1.32** 2 25 1.3.** 

3 3 1.51** 3 04 1.41** 3 15 1.42** 3 21 1.11** 

4 4 1.51** 4 05 1.50** 4 11 1.52** 4 2. 1.51** 

5 5 1.42** 5 01 1.32** 5 1. 1.52** 5 22 1.53** 

1 1 1.52** 1 0. 1.50** 1 12 1.32** 1 31 1.12** 

. . 1.52** . 02 1.11** . 21 1.52** . 30 1.52** 

2 2 1.44** 2 11 1.55** 2 20 1.42** 2 31 1.4.** 

01 01 1.52** 01 10 1.11** 01 21 1.4.** 01 32 1.10** 

00 00 1.53** 00 11 1.12** 00 22 1.32** 00 33 1.50** 

 (.1.10) )**( دالة إحرائيًا عشج مدتؾى 
مسا , (1.10)عشج مدتؾى  ( أن جسيع العبارات دالة إحرائياً 3)ججولاليتزل مؽ 

ؾياس فى  وذلػ يؤكج مجى صبلحضتوو, لؿياسؼيسا وضع  قصاد السؿياسأن  :يذضخ إلى
 .يةالحال الجراسةأسالضب التعمؼ السدتيجف ؾياسيا في 

   كٝاعاملسطاب ثبات: 
 وكانت الشتائج كسا ىؾ, " لحداب الثبات71ريتذاردسؾن  -كضؾدر"ستخجام معادلة اتؼ  

 .(4ججول)مؾضل ب
 صجبد ِم١بط أعب١ٌت اٌزؼٍُ (.جذٚي)       

 11س٠زشبسدعْٛ  -و١ٛدس اٌجؼذ َ

 1.10 ا٤عٍٛة إٌشظ / اٌزأٍِٟ 0

 1..1 ا٤عٍٛة اٌحغٟ/ اٌحذعٟ 1

 4..1 ا٤عٍٛة اٌجظشٞ/ اٌٍفظٟ 2

ا٤عٍٛة اٌزغٍغٍٟ/  5

 اٌشٌّٟٛ

1.1. 

ثبات، حضث تستع بجرجة عالية مؽ الي بأبعاده السؿياس( أن 4)يتزل مؽ الججول
 وىي ؾيؼ جسيعيا مختفعة، مسا يذضخ إلى (1.41 – 1.30)بضؽ ما  تخاوحت معامبلت الثبات

 .وثبات
الثبات، مسا بجرجة عالية مؽ الرجق و  مؤشخ أسالضب التعمؼمؿياس  تستعيوبحلػ 

 .فعمياً  إلضيا مؽ خبلل تظبيقو التؾصلالؾثؾق في الشتائج التي تؼ يؤدي إلى 
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  املكٝاعطسٜك١ تصشٝح: 
 :كسا يمى تؼ ترحيل السؿياس    
)ب(، حضث يختبط كل بجيل بأحج أبعاد نسؾذج , مؽ بجيمضؽ )أ( السفحؾص اريخت -

، 33، 33، 75، 71، 70، 03، 03، 5، 1، 0) ، فالفقخات ذوات األرقام"سضمفخمان/فضمجر"
، 04، 02، 01، 2، 7) )الشذط/التأممي(، والفقخات ذوات األرقام تشتسي إلى األسمؾب (20
)الحدي/الحجسي(، أما الفقخات ذوات  األسمؾبتشتسي إلى ( 27، 34، 32، 31، 72، 77

 فتشتسي إلى األسمؾب( 23، 35، 31، 30، 73، 73، 05، 01، 00، 3، 3) األرقام
، 74، 72، 71، 02، 07، 4، 2) )البرخي/المفغي( في حضؽ أن الفقخات ذوات األرقام

 )التدمدمي/الذسؾلي(. تشتسي إلى األسمؾب( 22، 21، 32، 37
ستجابات مؽ نؾ  )أ( وبيحا تكؾن الجرجات عمى أحج األبعاد اليتؼ عج األغخاض إحرائية و  -

بعج الفي  فعمي سبضل السثالعجًدا صحيًحا يتخاوح ما بضؽ صفخ إلى إحجى عذخة درجة، 
 ستجابات مؽ الشؾ  )أ( تسثل تفزيبلً ال( مؽ ا0( أو )1)شذط/التأممي( فإن الحرؾل عمى)ال
ستجابات مؽ نؾ  )أ( تسثل تفزيبًل ال( مؽ ا3( أو )7)ا لؤلسمؾب التأممي، والحرؾل عمىقؾيً 

ستجابات مؽ الشؾ  ال( مؽ ا3( أو )2)تأممي، وبالسقابل فإن الحرؾل عمىضعيًفا لؤلسمؾب ال
ستجابات مؽ ال( مؽ ا5( أو )4)يًفا لؤلسمؾب الشذط، والحرؾل عمى)أ( تسثل تفزيبًل ضع

( مؽ 00( و)01)الحرؾل عمى ا لؤلسمؾب الشذط، أمانؾ  )أ( تسثل تفزيبًل متؾسظً 
 ,Felder & Spurlin)ستجابات مؽ الشؾ  )أ( فتسثل تفزيبًل قؾًيا لؤلسمؾب الشذط الا

1114). 
تؾزيع الظبلب وفًقا  درجة كمية( يسكؽ مؽ خبللو ا)ليدت لي أربعة درجات لسؿياسعظي ايو  -

 التالي:ويرشف الظبلب وفقًا ليحا الشسؾذج عمى الشحؾ   ,ألسمؾب التعمؼ السدتخجم
( فيحا يعشي أنو ال يفزل أي 3& + 3-ذا حرل الظالب عمى درجة محرؾرة بضؽ )إ .0

 أسمؾب عمى البعجيؽ.
( فيحا يعشي 3& + 1( أو بضؽ )+3-&  1-إذا حرل الظالب عمى درجة محرؾرة بضؽ ) .7

 أنو يفزل أي أسمؾب عمى البعجيؽ بجرجة متؾسظة.
( فيحا يعشي 00&+ 5( أو بضؽ )+00-& 5-إذا حرل الظالب عمى درجة محرؾرة بضؽ ) .3

 أنو يفزل أي أسمؾب عمى البعجيؽ بجرجة قؾية.
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  املكٝاعشَٔ تطبٝل: 
كل ستغخقو اوذلػ بخصج الدمؽ الحي  "أسالضب التعمؼ مؿياس"زمؽ تظبضق تؼ حداب 

بعج  دائو  دؾيقة( 21)ستظبلعية، ووجج أن متؾسط الدمؽ البلزم الا عضشةالطالب مؽ طبلب 
 شخح التعميسات لمظبلب والتأكج مؽ فيسيا.

جاىدتضؽ لمتظبضق عمى العضشة السدتيجفة،  الجراسةوفي ضؾء ما سبق أصبحت أداتي 
( طالبًا وطالبة مؽ طبلب 704؛ والتي تزسشت التظبضق عمى )الجراسةوىؾ ما تؼ وفق إجخاءات 

وطالبة لؼ يكسمؾا االستجابة عمى جسيع ( طالبًا 33، ؼيسا تؼ استبعاد استجابات )الجبمؾم السيشية
( طالبًا وطالبًة في التؾصل إلى 041عبارات السؿياسضؽ، ومؽ ثؼ  تؼ االعتساد عمى استجابات )

  .الجراسةنتائج 
 َٓاقػتٗاتفطريٖا ٚٚ ايدزاض١ ْتا٥ر: 

تؼ التؾصل إلضيا وذلػ مؽ خبلل تفدضخىا ومشاقذتيا  يعخض ىحا الجدء ألىؼ الشتائج التى
  وذلػ كسا يمى: اجى تحقق صحة فخوضيوم الجراسةس مة ألئلجابة عؽ 

  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖاْتا٥ر ايفسض األٍٚ َٓاقػ١: 

متبلك تؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية ادرجة " عمى أن نصالحى و 
 في التخبية متؾسظة".

السعيارية  االنحخافاتتؼ حداب الستؾسظات الحدابية و  مؽ صحة ىحا الفخض ولمتحقق
 عؽ كل عبارة مؽ عبارات السؿياس( 041)ن=  الجراسةسـتجابات الظبلب أفخاد عضشة الـجرجات 

 (0)*(5وعمى السؿياس بذكل عام كسا ىؾ مؾضل بالججول ), وعؽ كل بعج مؽ األبعاد
  

                                                           

 (, 3.66: إلى أقل 2.33(, مدتهى متهسط من )2.33: إلى أقل 1مدتهى منخفض من ): تم تقديم المدتهيات إلى ثالثة 
 (.5: إلى  3.66مدتهى مرتفع من )
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عزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ ااٌّؼ١بس٠خ ٌذسجبد  االٔحشافبد( اٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ 2ٚجذٚي )

ػٓ وً ػجبسح ٚػٓ وً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص ٚػٍٝ اٌّم١بط ثشىً  اٌذساعخ

 ػبَ

اٌّزٛعظ  اٌؼجبساد  َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذسجخ

 ِٕخفضخ 0.02 1.12 أفضً أداء اٌّٙبَ اٌظؼجخ ٌض٠بدح لذسرٟ ػٍٝ اٌزؼٍُ. 0

أعزّزغ ثب٤ػّبي اٌذساع١خ اٌزٟ رجؼٍٕٟ أفىش رفى١شاً  1

 ػ١ّمبً.

 ِزٛعطخ 0.15 1.23

أحبٚي رحغ١ٓ ٚرط٠ٛش لذسارٟ ٌزحًّ اٌظؼٛثبد  2

 ٚاٌّخبطش أصٕبء أدائٟ ٌٍّٙبَ اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ.

 ِٕخفضخ 1.20 1.02

بي اٌذساع١خ اٌزٟ رزحذٜ لذسارٟ وٝ أفضً ا٤ػّ 3

 ِٙبساد جذ٠ذح.رؼٍُ ِٕٙب أ

 ِٕخفضخ 0.20 1..0

ثأداء ػًّ أشؼش ثبٌّزؼخ ػٕذِب ٠ىٍفٕٟ أعزبرٜ  4

 طؼت ٚأٔجضٖ ػٍٝ أوًّ ٚجٗ.

 ِٕخفضخ 0.02 0.12

أخزبس اٌّٙبَ اٌذساع١خ اٌزٟ رغبػذٟٔ ػٍٝ رحغ١ٓ  5

 ٚرط٠ٛش ِؼٍِٛبرٟ ٚلذسارٟ.

 ِٕخفضخ 0.04 0.10

ػٓ رؼٍُ اٌىض١ش ِٓ اٌّفب١ُ٘ ٚا٤فىبس  أثحش 1

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌجذ٠ذح ِٓ ِظبدس ِزٕٛػخ.

 ِٕخفضخ 0.12 2..0

ً ِٚؼشفخ أحبٚي أْ أدسط ٚأرؼٍُ و . ٟ أصداد ػٍّب

 ٚرّىٕبً.

 ِٕخفضخ 0.35 0.52

أشؼش ثأْ اٌزى١ف ٚاٌزٛافك ِغ ظشٚف اٌزحذٞ ٘ٛ  2

 ِفزبح ٔجبحٟ.

 ِٕخفضخ 0.02 0.13

ثأْ اٌزّىٓ اٌشخظٟ ِٓ اٌّٛضٛػبد ُِٙ  أشؼش 01

 جذاً ثبٌٕغجخ ٌٟ.

 ِٕخفضخ 0.12 1.12

 ِٕخفضخ 0.12 .1.0 أحذد ثذلخ ِب ٠زظً ثأ٘ذافٟ اٌشخظ١خ. 00

 ِٕخفضخ 0.00 0.30 أشؼش ثأْ اٌؼًّ اٌظؼت ٠مٛدٟٔ ٌٍزؼٍُ اٌج١ذ. 01

 ِٕخفضخ 0.50 0.21 اٌجؼذ ا٤ٚي: إرمبْ / إلذاَ

 ِٕخفضخ 1.23 1.02 ٌٚىٓ رحجطٕٟ اٌّّٙخ.أحبفع ػٍٝ ِغزٛاٞ  02

 ػب١ٌخ 0.12 2.20 أحبٚي فٟ اٌّغزٜٛ اٌظؼت ٌٚىٓ أخفك أح١بٔبً. 03

أشؼش ثؼذَ اٌشضب ػٕذِب ٠ىْٛ اٌؼًّ طؼت ٚال أجذ  04

 ٔفغٟ ف١ٗ.

 ِزٛعطخ 0.12 2.34

 ػب١ٌخ 0.02 2.12 أخطئ فٟ فُٙ أجضاء وض١شح فٟ ِٛضٛػبد اٌزؼٍُ. 05

ثبٌّزؼخ إرا وٕذ اٌٛح١ذ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ج١ت  أشؼش 01

 .اٌظفػٓ أعئٍخ أعزبر اٌّبدح داخً حجشح 

 ػب١ٌخ 0.21 1..3

أخزبس اٌّشبسوخ فٟ ا٤ػّبي اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب  .0

 إصجبد رفٛلٟ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ.

 ػب١ٌخ 0.12 4..3

أحشص ػٍٝ أْ ٠ذسن ا٢خشْٚ إٟٔٔ أؤدٞ اٌؼًّ  02

 ثطش٠مخ أفضً ُِٕٙ.

 ػب١ٌخ 0.41 2.20

أ٘زُ ثأْ ٠ؼشف ا٢خشْٚ إٟٔٔ طبٌت ِزفٛق فٟ  11

 دساعزٟ فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.

 ػب١ٌخ 0.02 3.10

أحبٚي أْ أصجذ ٣ٌخش٠ٓ لذسرٟ ػٍٝ أْ أٔجض  10

 ا٤ػّبي اٌزٟ أوٍف ثٙب فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.

 ِزٛعطخ 0.00 2.42

 ػب١ٌخ 0.12 1..3أحت أْ أحظً ػٍٝ دسجبد ِشرفؼخ فٟ اٌذثٍَٛ  11
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اٌّزٛعظ  اٌؼجبساد  َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذسجخ

ٕٟٔ طبٌت اٌزشث١خ ١ٌذسن ا٢خشْٚ ثأ ١ّٕٙخ فٟاٌ

 ِجزٙذ.

أ٘زُ ثأْ ٠ؼشف ا٢خشْٚ إٟٔٔ أٔجض أثحبصٟ فٟ  12

 اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ ثغٌٙٛخ ٠ٚغش.

 ػب١ٌخ .0.0 3.12

أحشص ػٍٝ أْ أظٙش أِبَ أعبرزرٟ ثإٟٔٔ لبدس ػٍٝ  13

 أداء اٌّٙبَ اٌذساع١خ ثظٛسح ج١ذح.

 ػب١ٌخ 0.11 3.21

 ػب١ٌخ 1.13 3.25 اٌضبٟٔ: إرمبْ / إحجبَ اٌجؼذ

 ِزٛعطخ 0..0 2.03 أ٘زُ ثأال أثذٚ ضؼ١فبً ٚعظ صِالئٟ اٌطالة. 14

أفضً االثزؼبد ػٓ ا٤ثحبس اٌزٟ لذ ٠ىْٛ أدائٟ ف١ٙب  15

 ع١ئبً.

 ػب١ٌخ 0.40 3.20

 ػب١ٌخ 0.22 2..3 أرجٕت اٌّشبسوخ فٟ أٞ ثحش ال أعزط١غ اٌم١بَ ثٗ. 11

ػٓ أداء اٌّٙبَ اٌزٟ لذ أظٙش ِٓ خالٌٙب ثإٟٔٔ  أثزؼذ .1

 ألً لذسح ِٓ ا٢خش٠ٓ.

 ػب١ٌخ 0.50 3.22

أفضً ػذَ اٌم١بَ ثأٞ ػًّ لذ ٠جؼً أعبرزرٟ  12

 ٠ؼزمذْٚ ثأْ ِؼٍِٛبرٟ ألً ِٓ صِالئٟ.

 ػب١ٌخ 0.11 2.20

أفضً اٌجحش ػٓ ِٛضٛع ِأٌٛف ثذالً ِٓ اٌجحش  21

 ػٓ ِٛضٛع جذ٠ذ لذ ٠ؼشضٕٟ ٌٍٕمذ.

 ػب١ٌخ 0.12 2..3

أرجٕت اخز١بس دساعخ ِٛاد فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ لذ  20

 أحظً ف١ٙب ػٍٝ دسجبد ضؼ١فخ.

 ػب١ٌخ 0.21 .3.2

أحشص ػٍٝ رجٕت اإلجبثخ ػٓ ا٤عئٍخ اٌزٟ لذ  21

 ِٕخفضخ. رظٙشٟٔ وشخض رٞ لذسح

 ػب١ٌخ 0.10 3.32

اٌحظٛي ػٍٝ أػٍٝ اٌذسجبد  ا١ّ٘٤خ ٌذِٜٓ  22

 فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.ِمبسٔخ ثضِالئٟ 

 ػب١ٌخ 0.03 3.20

أسغت فٟ ػذَ رى٠ٛٓ سأٞ ع١ئ ػٕٟ فٟ اٌّٙبَ  23

 اٌظؼجخ.

 ػب١ٌخ 0.32 3.20

فٟ أحٛاي وض١شح أْ أوْٛ أفضً ِٓ ا٢خش٠ٓ  أ٘زُ 24

 فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ 0.11 3.13

اٌزشث١خ  أشؼش ثأْ إٌجبح فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ  25

 ٠زطٍت ِٕٟ ِجٙٛداً وج١شاً.

 ػب١ٌخ 0.25 3.24

 ػب١ٌخ 1.21 0.3. اٌجؼذ اٌضبٌش: أداء/ إلذاَ

ػٍٝ أرجٕت أخز ِٙبَ دساع١خ جذ٠ذح ػٕذِب أوْٛ  21

ِٓ إٟٔٔ عٛف أوْٛ لبدسا ػٍٝ أدائٙب غ١ش ٠م١ٓ 

 ثٕجبح.

 ػب١ٌخ 0.50 3.51

ً ثإٟٔٔ لذ ال أوْٛ لبدساً ػٍٝ إرمبْ  أػزمذ .2 غبٌجب

اٌّٙبساد اٌالصِخ ٤داء ا٤ػّبي اٌذساع١خ اٌّطٍٛثخ 

 ِٕٟ فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ 0.20 .3.2

 ِزٛعطخ 0.02 .2.3 أفىش وض١شاً ف١ّب أفؼٍٗ ٌىٟ ألَٛ ثأدائٗ ثذلخ ٚإرمبْ. 22

فمظ أْ أوْٛ لبدساً ػٍٝ إرمبْ اٌّٙبساد  أرّٕٝ 31

ٚاٌّٙبَ اٌذساع١خ اٌّطٍٛثخ ِٕٟ فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ 

 فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ .0.0 2.12

أخبف إٟٔٔ لذ ال أعزط١غ فُٙ ِضّْٛ اٌّمشساد  30

 اٌذساع١خ فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ رّبِبً وّب أس٠ذ.

 ػب١ٌخ 0.12 2.12
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اٌّزٛعظ  اٌؼجبساد  َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذسجخ

وً ِب  ػٍٝ رؼٍُػذَ لذسرٟ ِٓ  ٠غبٚسٟٔ اٌمٍك 31

٠ٕجغٟ ػٍٟ أْ أرؼٍّٗ أصٕبء دساعزٟ فٟ اٌذثٍَٛ 

 ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ 0.12 2.20

أخبف ِٓ أْ رىْٛ اٌّمشساد اٌذساع١خ فٟ اٌذثٍَٛ  32

 ا١ٌّٕٙخ طؼجخ ثبٌٕغجخ ٌٟ ٌىٟ أرمٕٙب.

 ػب١ٌخ 0.11 3.02

اٌّشبسوخ فٟ أداء اٌّٙبَ اٌذساع١خ فٟ  أرجٕت 33

 اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ لذ رظٙشٟٔ ثإٟٔٔ غ١ش وفء

 .ٌٙب

 ِزٛعطخ 0.21 2.22

أسرجه ٚثخبطخ فٟ ا٠٤بَ اٌزٟ رٛاجٕٟٙ ف١ٙب ِٙبَ  34

 وض١شح فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ 0.14 .2.2

ال  فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ أشؼش ثأْ دسجبرٟ 35

 رؼجش ثبٌضشٚسح ػّب أرؼٍّٗ.

 ػب١ٌخ 0.21 .3.2

 ػب١ٌخ 0.12 3.12 اٌجؼذ اٌشاثغ: أداء/ إحجبَ

 ػب١ٌخ 1.30 2.22 اٌّم١بط وىً 

عؽ كل عبارة  الجراسةستجابات الظبلب أفخاد عضشة ال( الستؾسظات الحدابية 0)ويؾضل الذكل
 ز كسا يمى:ات مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجامؽ عبار 

 
رٛجٙبد أ٘ذاف ػٍٝ ػجبساد ِم١بط ) اٌذساعخعزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ إلاٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ( 0شىً )

 .(اإلٔجبص
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عؽ كل  الجراسةستجابات الظبلب أفخاد عضشة ال( الستؾسظات الحدابية 7)الذكل ويؾضل
 كسا يمى: تؾجيات أىجاف اإلنجاز مؿياسبعج مؽ أبعاد 

 
 ػٓ وً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط اٌذساعخعزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ الاٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ( 1شىً )

 .رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص

أن الستؾســـط الحدـــابي لجرجـــة تؾجيـــات  (7), (0( والذـــكل التؾضـــيحي)5جـــجول)اليتبـــضؽ مـــؽ 
، وىـؾ يسثـل مدـتؾى ( درجـة3.53أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشيـة فـي التخبيـة بمـغ )

 ( لمسؿياس ككل. 7.20نحخاف السعياري بمغ )ال مؽ تؾجيات أىجاف اإلنجاز، وأن اعاليًا 
بستؾسـط بمـغ  "بعـج أداء/ إقـجام"السختبة األولـى : فقج كان تختضبيا كالتالي وبالشدبة ألبعاد السؿياس

( وتقـجيخىا 2.32بستؾسط بمـغ ) "إحجام بعج إتقان/"في السختبة الثانية و ( وتقجيخىا عالية، 2.40)
( وتقـجيخىا عاليـة، بضشسـا جـاء 2.75بستؾسـط بمـغ ) "إحجـامبعـج أداء/"في السختبة الثالثـة و عالية، 

 ( وتقجيخىا مشخفزة.0.53بستؾسط بمغ ) "إقجام بعج إتقان/"في السختبة الخابعة واألخضخة 
مـتبلك تؾجيـات أىـجاف ارجة ما دوبحلػ تست اإلجابة عؽ الدؤال األول الحى نص عمى: "

ــًا  الفــخض األولفــى التخبيــة؟"، وكــحلػ تحقــق صــحة  اإلنجــاز لــجى طــبلب الــجبمؾم السيشيــة جدئي
 ".متؾسظة متبلك تؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشيةادرجة "

عيخت أالتي ( و 7102)محسؾد, مع نتائج دراسة الحالى  الجراسةختمفت نتائج اقج و 
ىؾ: مجال أىجاف  ندبًيا وزنا اإلنجاز أىجاف تؾجيات مجاالت مؿياس أكثخ نتائجيا أن

%(، بضشسا أقميا وزنًا ندبيًا ىؾ مجال أىجاف األداء/إحجام 32اإلتقان/ إقجام ووزنو الشدبى )
. 1)اإلنجاز أىجاف تؾجيات%(, وأن الؾزن الشدبى لمجرجة الكمية لسؿياس 24ووزنو الشدبي)

20.)% 
 أن ( والتـــــي بضشـــــت7104نتـــــائج دراســـــة رشـــــؾان وعبـــــج الدـــــسيع )بضشســـــا تتفـــــق مـــــع 

:  البعد األول
 إقدام/ إتقان 

:  البعد الثاني
 إحجام/ إتقان 

:  البعد الثالث
 إقدام/ أداء

:  البعد الرابع
 إحجام/ أداء

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 الستؾسط الحدابي 

 المتوسط الحسابي 
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 .طبلب الجامعةتؾجيات أىجاف اإلقجام السعتسجة عمى السيسة ىي األكثخ شضؾعًا بضؽ 
 إلى ما يمي: طبقا لخؤيتو ويعدي الباحث ىحه الشتيجة

ة أن الستؾسط الحدابي لجرجة تؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبي .0
( درجة، وىؾ يسثل مدتؾى عاليًا مؽ تؾجيات أىجاف اإلنجاز، وذلػ ألن طبلب 3.53بمغ )

فى عضؽ السيشية في التخبية وىؼ يزعؾن  يمتحقؾن بالجبمؾمالجبمؾم السيشية في التخبية 
طبل  عمى مجاالت إلتعمؼ ميارات البحث العمسي واإتقان رة ضخو نرب أعضشيؼ عتبار و اال

 اجدتضخس)ال ستكسال مخحمتى الجراسات العمياال مجال بعضشو ؼيسا بعج ختيارإعجيجة بيجف 
ستجاباتيؼ في مؾاؾ  اعمى تفدضخ  القجرة يسمكؾن  فيؼ ، لحلػ(دكتؾراه الفمدفة في التخبيةو 

مدتؾى تؾجيات وىحا الدبب ىؾ الحي جعل أكثخ دقة ووضؾح,  اإلنجاز األكاديسي بذكل
 ييؼ.مدتؾى عاليًا لج أىجاف اإلنجاز

( وتقجيخىا عالية، وذلػ 2.40أن بعج أداء/ إقجام جاء في السختبة األولى بستؾسط بمغ ) .7
يخبخه ولدان حالو  في التخبيةالجبمؾم السيشية  أقبل عمى دراسةأن الظالب إلى  يخجع

عمى بل ومشافدتيؼ مؽ أجل الحرؾل ، زمبلؤهعمى ا خخيؽ مؽ  التفؾق إحخاز بزخورة 
عشج  ضخ في التخبيةمكانًا ؼيسا بعج لمتدجضل لجرجة الساجدتأعمى الجرجات ؼيكؾن لو 

 أساتحتوعمى تحدضؽ األداء أمام  قجراتوأنو البج لو مؽ إعيار و , وبضشيؼ وبضش السفاضمة
 ىؼأحجكى يتبشاه  ةالفخصحتى تدشل لو  معيؼ فزلاألرؾرة والغيؾر الجائؼ بال بالكمية،

إقجام لجى مدتؾى بعج األداء/الحي جعل وىحا الدبب ىؾ لمسؾافقة عمى اإلشخاف عميو, 
تؾجيات ل األخخى  بعاداأل بالشدبة لتختضبلسيشية في التخبية مدتؾى عاليًا طبلب الجبمؾم ا

 ز.أىجاف اإلنجا
، اً ( وتقجيخه مشخفز0.53سط بمغ )في السختبة الخابعة واألخضخة بستؾ  جاء بعج إتقان/ إقجام أن .3

واإلتقان والتعمؼ  والفيؼ السيشية في التخبية عمى التخكضدن قجرة الظالب في الجبمؾم أل  وذلػ
 وتظؾيخ الكفاءة األكاديسية مشخفزة.
تعـــخف عمـــى تحدـــؽ الـــحات والتقـــؾيؼ الـــحاتي، ومـــجى ملكـــحلػ فـــإن السحكـــات التـــي يدـــتخجميا 

ــــق لمسيــــام الجراســــية السدــــشجة  ــــة مشخفزــــةالتقــــجم والفيــــؼ العسض ــــجبمؾم السيشي ــــي ال ــــو ف , إلي
ـــحا الدـــبب ىـــؾ ا ـــل وى ـــحي جع ـــج إتقان/ل ـــي مدـــتؾى بع ـــة ف ـــجبمؾم السيشي ـــجى طـــبلب ال ـــجام ل إق

فــــي السختبــــة الخابعــــة واألخضــــخة بالشدــــبة لتختضــــب أبعــــاد تؾجيــــات و التخبيــــة مدــــتؾى مشخفزــــًا 
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 األخخى.أىجاف اإلنجاز 
  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖا ايجا٢ْْتا٥ر ايفسض َٓاقػ١: 

 ."الجبمؾم السيشية في التخبية"تؾجج أسالضب تعمؼ مفزمة لجى طبلب  والحي نص عمى
السعيارية لـجرجات  االنحخافاتتؼ حداب الستؾسظات الحدابية و  ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض

العضشة ", فى أسالضب التعمؼ" مؿياسعؽ كل بعج مؽ أبعاد  الجراسةسـتجابات الظبلب أفخاد عضشة ا
 .(01ججول)بالكسا ىؾ مؾضل  وكانت الشتائج(، 041)ن=  الكمية

اٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد إعـزجبثبد اٌطالة أفشاد  االٔحشافبداٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚ (01جذٚي)

 ػٓ وً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط "أعب١ٌت اٌزؼٍُ" )اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ( اٌذساعخػ١ٕخ 

اٌّزٛعظ  اٌجؼذ َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌزشر١ت

 اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ 1.325 .01.31 ا٤عٍٛة )إٌشظ/اٌزأٍِٟ( 0

ا٤عٍٛة  1

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

 اٌّشرجخ اٌضبٌضخ 1.322 2.250

ا٤عٍٛة  2

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

 اٌّشرجخ اٌشاثؼخ 1.322 433..

ا٤عٍٛة  3

 )اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٟٛ(

 اٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ 1.320 01.511

سـتجابات الظبلب ا السعيارية لـجرجات االنحخافاتالستؾسظات الحدابية و  (3)يؾضل الذكلو 
 .)العضشة الكمية( "أسالضب التعمؼ" مؿياسمؽ أبعاد عؽ كل بعج  الجراسةأفخاد عضشة 

 
اٌى١ٍخ ػٓ  اٌذساعخعـزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ ااٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد  االٔحشافبداٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚ (2شىً)

 وً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط "أعب١ٌت اٌزؼٍُ"

0
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أبعاد مقياس أساليب 
 التعلم

األسلوب 
 (التأملي/النشط)

األسلوب 
 (الحدسي/الحسي)

األسلوب 
 (اللفظي/البصري)

األسلوب 
 (الشمولي/التسلسلي)

 الستؾسط الحدابى     
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 االنحخافاتالستؾسظات الحدابية و  (2)التؾضيحى الذكلو  ,(00)ويؾضل الججول
مؿياس كل بعج مؽ أبعاد عؽ  الجراسةعضشة  أفخادسـتجابات الظبلب ا لـجرجات السعيارية

 .)عضشة الحكؾر( "أسالضب التعمؼ"
اٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد اعـزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ  االٔحشافبداٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚ (00جذٚي )

 ػٓ وً  اٌذساعخ

 )ػ١ٕخ اٌزوٛس(" أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط "ثؼذ ِٓ أثؼبد 

اٌّزٛعظ  اٌجؼذ َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌزشر١ت

اٌّشرجخ  1.411 01.411 ا٤عٍٛة )إٌشظ/اٌزأٍِٟ( 0

 اٌضب١ٔخ

ا٤عٍٛة  1

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

 اٌّشرجخ اٌضبٌضخ 1.414 2.400

ا٤عٍٛة  2

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

اٌّشرجخ  1.324 4.2..

 اٌشاثؼخ

ا٤عٍٛة  3

 )اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٟٛ(

اٌّشرجخ  1.350 01.111

 ا٤ٌٚٝ

 
اٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد اعـزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ  االٔحشافبد( اٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ 3ٚشىً)

 )ػ١ٕخ اٌزوٛس(" أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط "ػٓ وً ثؼذ ِٓ أثؼبد  اٌذساعخ

 السعيارية لـجرجات االنحخافاتو  الستؾسظات الحدابية (1)الذكل(, و 07يؾضل الججول) كسا
أسالضب التعمؼ" )عضشة مؿياس "عؽ كل بعج مؽ أبعاد  الجراسةأفخاد عضشة  ستجابات الظبلبا

 اإلناث(. 
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عـزجبثبد اٌطالة أفشاد إاٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد  ٔحشافبدالااٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚ (01جذٚي )

 ػٓ وً  اٌذساعخػ١ٕخ 

 )ػ١ٕخ اإلٔبس(" أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط "ثؼذ ِٓ أثؼبد 

اٌّزٛعظ  اٌجؼذ َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌزشر١ت

اٌّشرجخ  1.3.0 01.245 ا٤عٍٛة )إٌشظ/اٌزأٍِٟ( 0

 اٌضب١ٔخ

ا٤عٍٛة  1

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

اٌّشرجخ  1.301 2.100

 اٌضبٌضخ

ا٤عٍٛة  2

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

اٌّشرجخ  1.412 411..

 اٌشاثؼخ

ا٤عٍٛة  3

 )اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٟٛ(

اٌّشرجخ  1.412 01.411

 ا٤ٌٚٝ

 

 
 ػٓ وً ثؼذ ِٓ اٌذساعخعـزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ ا( اٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٌـذسجبد 4شىً)

 )ػ١ٕخ اإلٔبس(" أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط " أثؼبد

( أن أسمؾب 1, 2, 3) واألشكال ,(07, 01،00) مؽ العخض الدابق لمججاول يتزل 
عضشة , عضشة الحكؾر) العضشة الكميةيشية في التخبية التعمؼ األكثخ تفزيبًل لجى طبلب الجبمؾم الس

ي يميو ف, يقع في السختبة األولى (التدمدمي/الذسؾلي) ( عمى التختضب أن األسمؾباإلناث
حتل األسمؾب إفي حضؽ  ,في السختبة الثانية  (التأمميالشذط/)السختبة الثانية األسمؾب 

 في السختبة الخابعة واألخضخة. (البرخي/المفغي)السختبة الثالثة، ثؼ األسمؾب  (الحدي/الحجسي)
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 سات والبحؾث الدابقة والتى مشيا:مع نتائج بعض الجرا الجراسةتفقت نتائج اقج و 
 جامعة طبلب السفزل لجى التعمؼ ن أسمؾبأعيخت نتائجيا أالتي ( 2015) ايسسِٝ عبد دزاض١

 أسمؾب وويمي األولى، السختبة فيحضث جاء  (الذسؾلي/ التدمدمي األسمؾب)ىؾ الجؾف
التعمؼ)الحدى/الحجسى(, ثؼ أسمؾب التعمؼ)الشذط/التأممى(, وأخضخا أسمؾب 

 التعمؼ)البرخى/المفغى(.

بضؽ متؾسظات  دال إحرائياً  فخق التي أعيخت نتائجيا وجؾد و  (2012) أبٛ ٖاغِ دزاض١ٚنريو 
 ،(التأممي, العسمي) :"سضمفخمان/مجرضف"ألسالضب التعمؼ في ضؾء نسؾذج  درجات الظبلب وفقاً 

 .(الكمي, التتابعي) ،(المفغي, البرخي )، (الحجسي, الحدي)

يفزمؾن أسمؾبًا  أغمبية الستعمسضؽأن تؾصمت إلى  التيو  (Jennifer, et al., 1112) دزاض١
مؽ طمبة الدشة  (%24.31) أنكسا متعجدًا أكثخ مؽ الحيؽ يفزمؾن أسمؾبا واحًجا في التعمؼ، 

التحزضخية في الظب يفزمؾن األسمؾب الستعجد مؽ أسالضب التعميؼ مقارنة بشغخائيؼ في 
 السجاالت األخخى. 

بضؽ  دال إحرائياً  فخق نتائجيا وجؾد  أكجتالتي  (Malarvilly, et al., 1112)دزاض١ٚ
عجم , و التعمؼ البرخي والتعمؼ الدسعي لرالل الظالبات يالظبلب والظالبات في كل مؽ أسمؾب

وكحلػ الحال بالشدبة , بضؽ الظبلب والظالبات في أسمؾب التعمؼ القخائي دال إحرائياً  فخق وجؾد 
 التعمؼ الحخكي. ألسمؾب 

التي أعيخت   (Litzinger,et al., 1111)َع ْتا٥ر دزاض١ ايدزاض١تفكت ْتا٥ر انريو 
تجو طمبة التخبية إنتائجيا أن طبلب اليشجسة يسضمؾن نحؾ األسمؾب التدمدمي والحدي، ؼيسا 

 والفشؾن نحؾ األسمؾب البرخي.

 والسخجعيات الدابقة والتى مشيا: مع نتائج بعض الجراسات الجراسةنتائج  ختمفتا بضشسا
 ألسالضبا لتعمؼ الحذ حخكية ىياسالضب أعيخت نتائجيا أن أالتي  (2012)د أمحدزاض١ 

 .ولىأل في السختبة ا لحلػ كانتالدائجة لجى الظبلب عضشة الجراسة و 

جاء في  (البرخي/المفغي)أن أسمؾب التعمؼ  بضشتالتي و  (7107) ْٛفٌ, أبٛ عٛاددزاض١ 
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 األولى مؽ حضث الستؾسط الحدابي ألداء الظبلب عميو. السختبة

 األسمؾب البرخي/المفغي فيأكجت فاعمية التي  (Zywon&Wallen, 1111) دزاض١
 .كد األولالسخ  التعمؼ حضث كان مؽ أكثخ األسالضب السفزمة لجى الظبلب ولحلػ إحتل

 إلى ما يمي:خى الباحث أن تمػ الشتيجة تخجع وي
وأنو  ,كان أكثخ تفزيبًل عؽ باقي أسالضب التعمؼ (الذسؾليالتدمدمي/) التعمؼ أن أسمؾب .0

مضل أن اإلناث بدبب و  عضشة الحكؾرلجى  أيزاً لجى العضشة الكمية و  جاء في السختبة األولى
 تؼستيعاب والفيؼ لمسقخرات الجراسية الإلى ا جبمؾم السيشية في التخبيةالظبلب في ال

 .أو بالسخور بقفدات كبضخة ومفاج ةستخجام خظؾات متدمدمة ومتجرجة اب

 كان بلستخاتيجيات التعميسية التعمسية التينتيجة لذلػ كان يخى الباحث أن كسا  
يدتخجميا السعمسؾن مشح السخحمة السجرسية، فالظالب الجامعي يسخ بتمػ السخاحل ويتجرج في 

أخخى تؤدي السشاىج ، ومؽ جية مشياأسالضب التعمؼ إلى أن يرل إلى أسالضب أكثخ تعقضجًا 
الجراسات العميا برفة خاصة  الجراسية عامة والسقخرات الجراسية في السخحمة الجامعية ومخحمة

في تشسية وتظؾيخ أسالضب التعمؼ إذ يتؼ عؽ طخيقيا تعمؼ الظبلب وتجريبيؼ  اً وميس كبضخاً  دوراً 
 عمى التشغيؼ والتدمدل في تعمسيؼ وتفكضخىؼ.

بالشدبة لتختضب أبعاد  خضخ( كان مؾقعو فى السخكد الخابع واألالبرخي/المفغي)األسمؾب  أن .7
أسالضب التعمؼ لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية لجى العضشة الكمية وعضشة الحكؾر 

نخفاض مضل الظبلب إلى التعامل إما مع الرؾر والسخظظات والخسؾمات إاإلناث بدبب و 
الشرؾص السكتؾبة والتؾجضيات المفغية أثشاء دراسة البيانية أو الكمسات والجسل و 

 السقخرات الجراسية في الجبمؾم السيشية في التخبية.
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  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖا حايجايْتا٥ر ايفسض َٓاقػ١: 
بضؽ درجات الظبلب عمى كل  دالة إحرائياً رتباطية مؾجبة ا"تؾجج عبلقة عمى:  والحي نص

ومؿياس أسالضب التعمؼ لجى طبلب الجبمؾم السيشية في مؽ مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز 
 ".التخبية

مؽ بضؽ درجات الظبلب عمى كل االرتباطتؼ حداب معامبلت  ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض
كسا , لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية "أسالضب التعمؼ" ",تؾجيات أىجاف اإلنجاز"مؿياسي 

 .(03)ىؾ مؾضل بالججول
أعب١ٌت " ",رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبصٝ"ث١ٓ دسجبد اٌطالة فٟ ِم١بعاالسرجبط ِؼبِالد  (02)جذٚي

 (0.1=ْ )ٌذٜ طالة اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ   "اٌزؼٍُ

 أعب١ٌت اٌزؼٍُ

أ٘ذاف          

 اإلٔجبص

ا٤عٍٛة 

 )إٌشظ/اٌزأٍِٟ(

ا٤عٍٛة 

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

ا٤عٍٛة 

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

ا٤عٍٛة 

 )اٌزغٍغٍٟ

 /اٌشٌّٟٛ(

 **2..1 **1.21 **1.43 **1..1 إرمبْ / إلذاَ

 **5..1 **5..1 **1..1 **3..1 إرمبْ/إحجبَ

 **3..1 **5..1 **1..1 **5..1 أداء/ إلذاَ

 **2..1 **4..1 **2..1 **2..1  أداء/ إحجبَ

اٌذسجخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّم١بط

1..1** 1..1** 1..1** 1..5** 

 (     1.10إحظبئ١بً ػٕذ ِغزٜٛ) ( داٌخ**)

رتباطيــــة مؾجبــــة ذات داللــــة إحرــــائية عشــــج اوجــــؾد عبلقــــة الدــــابق  جــــجولاليتزــــل مــــؽ 
وأبعــاد , لسختمفــة( بــضؽ درجــات مؿيــاس تؾجيــات أىــجاف اإلنجــاز بأبعــاده ا1.10)مدــتؾى 

 مؿياس أسالضب التعمؼ ودرجات التحرضل األكاديسي لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية. 

مؽ خبلل تؾضيل العبلقة بضؽ األبعاد األربعة  بالتفدضخ ىحا الفخض وقج تشاول الباحث
وأبعاد   "بعج أداء/إقجام ", "بعج أداء/إحجام",",  بعج إتقان/إحجام" ",بعج إتقان/إقجاموىى "

 كسا يمي:وذلػ  مؿياس أسالضب التعمؼ

أسالضب  رتباطية مؾجبة ودالة إحرائيًا بضؽ بعج إتقان/إقجام وأبعاد مؿياساعبلقة  تؾجج -
، 1.51 ,1.12 ,1.43)عمى التختضب كا تي:  االرتباطحضث بمغت ؾيؼ معامل  التعمؼ

 .(1.10عشج مدتؾي)ذات داللة إحرائية وىي  ,(1.45
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وأبعاد مؿياس أسالضب  "بعج إتقان/إحجام"رتباطية مؾجبة ودالة إحرائيًا بضؽ اعبلقة  تؾجج -
 ,1.41،1.42 ,1.42) عمى التختضب كا تي: االرتباطحضث بمغت ؾيؼ معامل  التعمؼ

 (.1.10، وىي ذات داللة إحرائية عشج مدتؾي )(1.42

وأبعــاد مؿيــاس أســالضب   "أداء/إقــجامبعــج "رتباطيــة مؾجبــة ودالــة إحرــائيًا بــضؽ اعبلقــة تؾجــج  -
، 1.42 ,1.47 ,1.42)عمـــى التختضـــب كـــا تي:  االرتبـــاطالـــتعمؼ حضـــث بمغـــت ؾـــيؼ معامـــل 

 (.1.10وىي ذات داللة إحرائية عشج مدتؾي ) (,1.42

وأبعــاد مؿيــاس أســالضب  "بعــج أداء/إحجــام"رتباطيــة مؾجبــة ودالــة إحرــائيًا بــضؽ اعبلقــة  تؾجــج -
ـــتعمؼ حضـــث بمغـــت ؾـــيؼ معامـــل  ـــاطال ـــى التختضـــب كـــا تي:  االرتب ، 1.41 1.43, 1.45)عم

 (.1.10وىي ذات داللة إحرائية عشج مدتؾي )(, 1.43

 ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:  تًو ايٓتا٥ر نًٝا ريتفطميهٔ ٚ

أبعـاد مؿيـاس أسـالضب ظبلب عمى بعـج إتقان/إقـجام ودرجـاتيؼ عمـى القتخانًا بضؽ درجات اأن ىشاك  .0
يفزـمؾن أداء السيـام الرـعبة لديـادة قـجرتيؼ عمـى الـتعمؼ، ويدـتستعؾن  ؾاالتعمؼ أي أنو كمسا كان

، ويحــاولؾن تحدــضؽ وتظــؾيخ قــجراتيؼ عسيقــاً  باألعســال الجراســية التــي تجعميــؼ يفكــخون تفكضــخاً 
ويذــعخون بالستعــة عشــجما لتحســل الرــعؾبات والسخــاطخ أثشــاء أداء السيــام الجراســية السختمفــة، 

يكمفيؼ أستاذ السـادة بـأداء عسـل صـعب وإنجـازه عمـى أكسـل وجـو، ويبحثـؾن عـؽ تعمـؼ كثضـخ مـؽ 
كمسـا زادت لـجييؼ القـجرة عمـى فيـؼ , السفاـيؼ واألفكـار والسعمؾمـات الججيـجة مـؽ مرـادر متشؾعـة

 ًا ججيــجًا فــإنيؼ األشــياء بذــكل أفزــل عشــج تظبيقيــا أو التفكضــخ فضيــا، فعشــجما يــتعمؼ الظــبلب شــض
يفزــمؾن الخــؾض ؼيــو، وعشــجما يعسمــؾن فــي مجسؾعــات العســل الجراســية لســادة صــعبة، فــإنيؼ 
ييتســـؾن أكثـــخ بــــاألمثمة السدـــاعجة أو الجمـــؾس واإلصـــغاء، وكـــحلػ عشـــجما يبـــجأون فـــي عســـل 

خة، أو محاولـة فيــؼ التكميفـات السظمؾبـة مـشيؼ فـإن أكثـخ مـا يشاسـبيؼ ىـؾ البـجء فـي العسـل مباشـ
 .سذكمة أوالً ال

قتخانًا بضؽ درجات الظبلب عمى بعج إتقان/إحجام ودرجاتيؼ عمى أبعاد مؿياس اأن ىشاك  .7
التعمؼ  ضد عمى تجشب الفيؼ الخاطئ والفذل فيالتخكأسالضب التعمؼ أي أنو كمسا كانؾا يفزمؾن 

التعامل مع كمسا زادت لجييؼ القجرة عمى , برؾرة خاط ة السياموتجشب أداء عجم اإلتقان،  أو
أكثخ حخصًا  ويربحؾن , الحقائق والسؾاؾ  الحياتية الؾاقعية أو التعامل مع األفكار والشغخيات



 .................................... سيلفرمان -منوذج فيلدر توجهات أهداف اإلجناز وعالقتها أبساليب التعلم وفق

62 

 

ىا في تشفضحبل والتسضد باإلبجاعية  ،التى يؤدونياؤلعسال الجراسية لتفاصضل العمى معخفة 
 يكمفؾن بيا. عشجما

عمــى التخكضــد واإلتقــان  قــجرة الظالــب فــي الــجبمؾم السيشيــة فــي التخبيــةأن  الباحــث يــخى و  
تحدـؽ الـحات مـجى ستخجامو لسجسؾعـة مـؽ السحكـات لتعـخف اوالتعمؼ والفيؼ وتظؾيخ الكفاءة، و 

ختبط ارتباطـًا مؾجبـًا يـ األكاديسية لجيو، ومجى التقـجم والفيـؼ العسضـق لمسيـام الجراسـية السختمفـة،
ة تظبيؿيـــة أو عسميــ بسضمــو إلــى الحرـــؾل عمــى السعمؾمـــات وفيسيــا إمــا عـــؽ طخيــق إجـــخاءات

 بالتفكضخ فضيا بيجوء أواًل.
ستسخار في إنجازىا, الكمسا كان الظبلب أكثخ استعجادًا لتحجي السيام الرعبة واوكحلػ  

مؽ العدو الدببي في  ةأنساطًا تكيؽي كمسا أعيخوا ولجييؼ مذاعخ إيجابية تجاه مؾاؾ  التعمؼ,
نجماج ال اإلتقان بالسذاركة طؾيمة السجى, واختبط تؾجيات ىجف تغالبًا ما أنو السؾاؾ , و  تمػ

 .في ميام التعمؼ واالستستا  بيا بجرجة كبضخة
ظبلب عمى بعج أداء/ إقجام ودرجاتيؼ عمى أبعاد مؿياس أسالضب القتخانًا بضؽ درجات اأن ىشاك  .3

بتعاد عؽ األعسال التي قج يكؾن أداؤىؼ فضيا سض ًا، االيفزمؾن  ؾاالتعمؼ أي أنو كمسا كان
لؿيام بأي عسل قج ويتجشبؾن السذاركة في أي عسل ال يدتظيعؾن الؿيام بو، ويفزمؾن عجم ا

يعتقجون بأن معمؾماتيؼ أقل مؽ زمبلئيؼ، كسا أنيؼ يفزمؾن الكتابة عؽ  يجعل أساتحتيؼ
مؾضؾ  مألؾف بجاًل مؽ الكتابة عؽ مؾضؾ  ججيج قج يعخضيؼ لمشقج، كحلػ ىؼ يتجشبؾن 

قج يحرمؾن فضيا عمى درجات ضعيفة، وميؼ عشجىؼ في أحؾال كثضخة ختيار دراسة مقخرات ا
 مؽ ا خخيؽ.في آدائيؼ أن يكؾنؾا أفزل 

عمى بعج أداء/إحجام ودرجاتيؼ عمى أبعاد مؿياس أسالضب  الظبلبأن ىشاك اقتخانًا بضؽ درجات  .2
 غضخ عمى يفزمؾن تجشب أخح ميام دراسية ججيجة عشجما يكؾنؾن  ؾاالتعمؼ أي أنو كمسا كان

عمى إتقان السيارات البلزمة ألداء عجم قجرتيؼ بعتقادىؼ ا كحلػو  بشجاح،إنجازىا مؽ  يقضؽ
 حتؾى الجراسى لمسؾاد الجراسيةسزسؾن السالتام لفيؼ , أو الاألعسال الجراسية السظمؾبة مشيؼ

أن مؽ أنيؼ قج ال يتعمسؾن كل ما يشبغي عمضيؼ كمسا كانؾا زاد شعؾرىؼ بالقمق  كسا يخيجون،
السؾاد الجراسية بالشدبة  صعؾبة مؽستسخار الخؾف لجييؼ ا بالتالىؾه أثشاء دراستيؼ، و يتعمس
 .إتقانياإلى أن يتسكشؾا مؽ  ليؼ
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األسـالضب  يفزمؾن الحرؾل عمى السعمؾمات الججيـجة مـؽ خـبلل أن الظبلبعمى  الباحث ويؤكج
شـــارات اإلالخســـؾم البيانيـــة أو الخـــخائط، أو الرـــؾر أو السخظظـــات أو ك التجريدـــية السدـــتحجثة

يتبعــؾن أفزــل عشــجما  حضــث يسمكـؾن القــجرة عمــى التــحكخ بذـكل مفغيــة،ال سعمؾمــاتالمكتؾبـة أو 
تفاصــضل  فيــؼتعسقــؾن فــى يكؾنــؾن أفزــل عشــجما يو بــل , الــشسط البرــخى أو الدــسعى فــى الــتعمؼ

غامزـًا أو يسضمــؾن إلـى فيــؼ ألن البشـاء العــام ربسـا يكــؾن وذلــػ  التـى يســخون بيـا اتالسؾضـؾع
ــة بالشدــبة ــخ أىسي ــام ألن التفاصــضل ربســا تكــؾن غامزــة، كســا أن األكث ــاء الع مــؽ أن  ليــؼ البش

فــي خظــؾات متدمدــمة واضــحة، أو يعظــي  ادة الستعمســةالســ عــخضأن ي البــج لــو مــؽيحاضــخىؼ 
 والسؾضؾعات األخخى. وبضؽ يابضشمع الخبط  ليا صؾرة عامة

  ايه١ًٝ ملكٝاع تٛدٗات أٖداف اإلجناش ٚأبعاد َكٝاع أضايٝب ايتعًِايعالق١ بني ايدزد١: 

رتباطية مؾجبة ودالة إحرائيًا بضؽ الجرجة الكمية ا( وجؾد عبلقة 03يتزل مؽ ججول)
لسؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز وأبعاد مؿياس أسالضب التعمؼ)الشذط/التأممي(، 
)الحدي/الحجسي(، )البرخي/ المفغي(، )التدمدمي/الذسؾلي( حضث بمغت ؾيؼ معامل 

لة إحرائية وىي ذات دال (, 1.42، 1.43،  1.47،  1.43) عمى التختضب كا تي:االرتباط
 (.1.10عشج مدتؾي )

وتعشـــي ىــحه الشتيجـــة أن ىـــشاك اقـــتخانًا بضـــــؽ درجات طــــبلب الـــــجبمـــــــؾم السيشضــــــــة 
ظبلب الأنو كمسا كان حضث  أىجاف اإلنجاز", "أسالضب التعمؼ" عمـــــى مــؿياســــى "تؾجيات

يؾجيؾن بو أنفديؼ لتعمؼ و  يقؾدىؼ إلى تحقضق أىجافيؼالحى يفزمؾن التخكضد عمى الظخيق 
يعتقجون أن الكفاءة والسيارة تشسؾ عبخ الدمؽ عؽ  كانؾاسا مكو السيام داخل مجال معضؽ، 

, كان ذلػ يختارون ميامًا وأعسااًل تعغؼ فخص التعمؼ, وكمسا كانؾا طخيق السسارسة والجيج
 الكفاءة خاصية ثابتة, فالتخبؾية السختمفة لسجى مذاركتيؼ وأدائيؼ في األنذظة اً قؾي اً مؤشخ 

ميامًا  يختارون  بشاًءا عمى ذلػو ,  تكؾن لجييؼ الكفاءة أو التكؾن  الجسيعومدتقخة وأن 
 وأعسااًل تعغؼ فخص إعيار الكفاءة ويتجشبؾن السيام واألفعال التي تغيخ أنيؼ غضخ أكفاء.

 &Elliot)كل مؽ:  ما أشار إليو متدقة معو متفقة  شتائجال تمػ قج جاءتو 
Church,0553) (Ames&Archer,0544)  أن الظالب ذي أىجاف اإلتقان يتخكد فى

مؽ خبلل التخكضد عمى  ذلػ غيخيىتسامو عمى تشسية الكفاية وتحدضشيا وفيؼ ما يتعمسو، و إ
عتقادات العدو الدببي السختبظة بالجيج والسثابخة المحان االؿيسة الجؾىخية لمتعمؼ، وتتزسؽ 
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مشجاح، وفضيا يعتسج الستعمؼ عمى السعايضخ الحاتية لتظؾيخ ميارات ججيجة، وفيؼ ليؤديان 
ألعسالو، وتحدضؽ كفاءتو، وتختبط بالعسل الحي يحتؾي عمى مثضخات لمتحجي والسخاطخة 

تجاىات إيجابية نحؾ التعمؼ، إا أنيا تختبط بستسخار في مؾاجية التحجيات والرعؾبات، كسالوا
وفضيا ييتؼ الستعمؼ بالسجخل السشاسب واألفزل لمتعامل مع ميسة التعمؼ، ويكؾن تخكضده عمى 

 .إتقان محتؾى السيسة
 ،األكبخختيار السيام ذات التحجي إإلى  الظبلب ذوي تؾجو أىجاف التعمؼ يسضمؾن  أنكسا 

سعالجة , والما وراء السعخفةاستخاتيجيات  مؾن كسا يدتخج, الرعاب مؾاجيةشج ع والسثابخة
مؽ الظبلب ذوي أىجاف في السيام التجخيبية ومؾاؾ  الفرل  بظخيقة أفزل ويؤدون ة, عسيقال

 .األداء

  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖا ايسابعْتا٥ر ايفسض َٓاقػ١: 
, )ذكؾرالجشذ : الجراسةال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي " عمى: والحي نص

ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى مؿياس  ,إناث( والتخرص )ميشية تخبية خاصة
 ."تؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية

 7×الجشذ  7) 7×7ستخجم تحمضل التبايؽ تؼ إ ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض
بضشيسا عمى األداء عمى مؿياس  والتفاعل "التخرص, الجشذ"متغضخي  تأثضخالتخرص( لبيان 

وكانت الشتائج كسا ىؾ مؾضل , تؾجيات أىجاف اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية
 .(02بالججول)
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 اٌزخظض( ٌج١بْ رأص١ش 1×اٌجٕظ  1) 1×1ٔزبئج رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ رٚ اٌزظ١ُّ اٌؼبٍِٟ  (03جذٚي )

 ِزغ١شٞ 

 "رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص"ا٤داء ػٍٝ ِم١بط , اٌزخظض" ٚاٌزفبػً ث١ّٕٙب ػٍٝ "اٌجٕظ

 اٌّزغ١شاد
ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ

ِجّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسجبد 

 اٌحش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد

إٌغجخ 

 اٌفبئ١خ

ِغزٛٞ 

 اٌذالٌخ

 

ثؼذ إرمبْ 

 / إلذاَ

 

 

 

 

 

 

ثؼذ 

إرمبْ/ 

 إحجبَ

 

 

 

 

 

 

 

ثؼذ أداء 

داٌخ ػٕذ  14.015 131.521 0 131.521 اٌجٕظ)أ(

1.10 

اٌزخظض 

 )ة(

 غ١ش داٌخ 1.111 1.104 0 1.104

 غ١ش داٌخ 1.114 1.141 0 1.141 ة× رفبػً أ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

0525.101 011 2.52.   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

022..241 0.1    

داٌخ ػٕذ  30.121 2.0.045 0 2.0.045 اٌجٕظ)أ(

1.10 

اٌزخظض 

 )ة(

 غ١ش داٌخ 1.111 1.111 0 1.111

 غ١ش داٌخ 1.111 .1.10 0 .1.10 ة× رفبػً أ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

0511.110 011 2.134   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

111..333 0.1    

داٌخ ػٕذ  22.014 113.501 0 113.501 اٌجٕظ)أ(

1.10 

اٌزخظض 

 )ة(

 غ١ش داٌخ 1.112 1.101 0 1.101

 غ١ش داٌخ 1.110 1.113 0 1.113 ة× رفبػً أ
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 اٌّزغ١شاد
ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ

ِجّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسجبد 

 اٌحش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد

إٌغجخ 

 اٌفبئ١خ

ِغزٛٞ 

 اٌذالٌخ

 / إلذاَ

 

 

ثؼذ أداء 

 / إحجبَ

 

اٌذسجخ 

 اٌى١ٍخ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

01.1.041 011 5.011   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

0120.21. 0.1    

داٌخ ػٕذ  31.124 02.114. 0 02.114. اٌجٕظ)أ(

1.10 

اٌزخظض 

 )ة(

 غ١ش داٌخ 1.115 1.003 0 1.003

 غ١ش داٌخ 1.112 1.151 0 1.151 ة× رفبػً أ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

2510.302 011 11.352   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

3311..11 0.1    

داٌخ ػٕذ  25..24 035...51 0 035...51 اٌجٕظ)أ(

1.10 

اٌزخظض 

 )ة(

 داٌخ غ١ش 1.110 1.010 0 1.010

 غ١ش داٌخ 1.111 1.111 0 1.111 ة× رفبػً أ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

12.41.221 011 052.514   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

24231.441 0.1    
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 ( يتزل ما يمي:02يتزل مؽ الججول)
 :إقداّبايٓطب١ يبعد إتكإ/ .1

إقجام /نإتقا بعجبضؽ الحكؾر واإلناث في ( 1.10)عشج مدتؾى  فخق دال إحرائياً ؾجج ي -
 لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج.

اإلناث و  اإلدارة السجرسيةو  التخبية الخاصةبضؽ طبلب شعبتي  فخق دال إحرائياً  يؾججال  -
 إقجام./ بعج إتقانفي 

التخرص  ,إناث(, الجشذ )ذكؾر: الجراسةال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي  -
إقجام لجى طبلب بعج إتقان/ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى  ,)ميشية تخبية خاصة

 الجبمؾم السيشية في التخبية.
  :بايٓطب١ يبعد إتكإ / إسذاّ .2
في بعج  ؾر واإلناثـــؽ الحكـــبض (1.10)عشج مدتؾى  يؾجج فـــخق دال إحرائياً  - -

 الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج. طبلب لـــجى قان/إحجامــــإت
خاصة واإلدارة السجرسية واإلناث بضؽ طبلب شعبتي التخبية ال فخق دال إحرائياً  يؾججال  -

 م.في بعج إتقان/إحجا
التخرص  ,إناث(: الجشذ )ذكؾر, الجراسةال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي  -

حجام  لجى طبلب بعج إتقان/ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى  ,)ميشية تخبية خاصة
 الجبمؾم السيشية في التخبية.

 :قداّ/ إ أدا٤بايٓطب١ يبعد  .3
/ إقجام في بعج أداء ؾر واإلناثـــؽ الحكـــبض (1.10)عشج مدتؾى  يؾجج فـــخق دال إحرائياً  -

 طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج. لجى
بضؽ طبلب شعبتي التخبية الخاصة واإلدارة السجرسية واإلناث  فخق دال إحرائياً  يؾججال  -

 إقجام.في بعج أداء/
التخرص  ,: الجشذ )ذكؾر, إناث(الجراسةال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي  -

/ إقجام لجى طبلب بعج أداءميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى  ,)ميشية تخبية خاصة
 الجبمؾم السيشية في التخبية.
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 :بايٓطب١ يبعد أدا٤ / إسذاّ .4
/ في بعج أداء ؾر واإلناثـــؽ الحكـــبض (1.10)عشج مدتؾى  يؾجج فـــخق دال إحرائياً  -

 إحجام لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج.
بضؽ طبلب شعبتي التخبية الخاصة واإلدارة السجرسية واإلناث  فخق دال إحرائياً  يؾججال  -

 إحجام.في بعج أداء/
التخرص  ,: الجشذ )ذكؾر, إناث(الجراسةبضؽ متغضخي ال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا  -

/ إحجام لجى طبلب بعج أداءميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى  ,)ميشية تخبية خاصة
 الجبمؾم السيشية في التخبية.

 :بايٓطب١ يًدزد١ ايه١ًٝ .5

في مؿياس تؾجيات بضؽ الحكؾر واإلناث  (1.10)عشج مدتؾى  يؾجج فـــخق دال إحرائياً  -
 لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج. أىجاف اإلنجاز

بضؽ طبلب شعبتي التخبية الخاصة واإلدارة السجرسية واإلناث  فخق دال إحرائياً  يؾججال  -
 تؾجيات أىجاف اإلنجاز.في مؿياس 

التخرص  ,: الجشذ )ذكؾر, إناث(الجراسةبضؽ متغضخي ال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا  -
ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى مؿياس تؾجيات أىجاف , )ميشية تخبية خاصة

 اإلنجاز لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية.

بعاده بالشدبة أل لسؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز طبقاً  ويسكؽ تفدضخ نتيجة ىحا الفخض
 كسا يمي:األربعة 

 :ايفسم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ .0
( أن ؾيسة "ف" الجالة عمى الشدبة بضؽ تبايؽ الستغضخ السدتقل 02يتزل مؽ الججول)

، مسا يذضخ (1.10)والتبايؽ داخل السجسؾعات )الخظأ( دالة إحرائيًا عشج مدتؾى (, )الجشذ
لجى طبلب الجبمؾم  فى كافة األبعاد األربعة وجسيعيا وذلػبضؽ الحكؾر واإلناث  فخق وجؾد  :إلى

 .السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج
تؼ حداب الستؾسظات لمحكؾر  ولسعخفة إتجاه الفخق داخل كل بعج مؽ تمػ األبعاد

إتقان/ ( لمحكؾر في بعج 73.412, 72.034واإلناث وكانت الستؾسظات عمى التؾالي كا تي:)
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/ أداءفي بعج ( 17.377 ,12.412, )( في بعج إتقان/ إحجام23.545, 22.511إقجام, )
وىحا يعشي أن الفخق جاء لرالل حجام, / إأداءفي بعج  (21.111 ,22.723قجام, )إ

 ."متؾسط الحكؾر"الستؾسط األعمى وىؾ 
 :إٔ ٚتعين ٖرٙ ايٓتٝذ١

مى اإلناث في القجرة عمى التخكضـد واإلتقـان والـتعمؼ والفيـؼ وتظـؾيخ الكفـاءة، عالحكؾر يتفؾق  -
ومـــجى تقـــجميؼ  ,تحدـــؽ الـــحات لـــجييؼ مـــجى ويدـــتخجمؾن مجسؾعـــة مـــؽ السحكـــات لتعـــخف

يتفؾقـؾن عمـى  كسـا, السدـشجة إلـضيؼ فـي الـجبمؾم السيشيـة فـي التخبيـة وفيسيؼ العسضق لمسيـام
اإلناث في السحافغة عمى مدـتؾياتيؼ العمسيـة وال تحـبظيؼ طبيعـة السيـام السؾكمـة إلـضيؼ فـي 

لسؾاجيـة  ليـؼالجبمؾم السيشية وقج يعؾد ذلػ إلى طبيعة التشذـ ة األسـخية التـي تتـيل الفخصـة 
 ، كســا أن الــحكؾر يعشــضيؼ بجرجــة كبضــخةتمؾاؾــ  الحيــاة الرــعبة وتحســل السيــام والسدــ ؾليا

 وقادرون عمى إنجاز األعسال التي يكمفؾن بيا., صؾرتيؼ أمام ا خخيؽ
فـي القـجرة عمـى التخكضـد عمـى تجشـب الفيـؼ الخـاطئ، والفذـل فـي مى اإلناث عالحكؾر يتفؾق  -

وتجشـب , التعمؼ أو عجم اإلتقان، كسا أنيؼ يدتخجمؾن عجدًا مؽ السحكات في تعـخف األخظـاء
 أداء السيسة برؾرة خاط ة.

بتعــاد عــؽ األعســال التــي قــج يكــؾن أداؤىــؼ فضيــا الفــي تفزــضل امــى اإلنــاث عالــحكؾر يتفــؾق  -
قــج يجعــل  أو أى عســلالسذــاركة فــي أي عســل ال يدــتظيعؾن الؿيــام بــو،  بيؼشــمــع تج، ســض اً 

أســـاتحتيؼ يعتقـــجون بـــأن معمؾمـــاتيؼ أقـــل مـــؽ زمبلئيـــؼ، كســـا أنيـــؼ يفزـــمؾن الكتابـــة عـــؽ 
 كــحلػ يتجشبــؾن و لمشقــج، مســا ال يعخضــيؼ  ةججيــجال اتبــجاًل مــؽ السؾضــؾع ةمألؾفــ اتمؾضــؾع

, وذلـػ ألنـو مـؽ األىسيـة جرجاتأدنـى الـ قج يحرمؾن فضيا عمى التى سقخراتالدراسة  اختيار
 ا خخيؽ.مقارنة بفي أحؾال كثضخة أن يكؾنؾا أفزل لجييؼ و 

مقارنة التخكضد عمى تجشب الجونية أو الغيؾر بسغيخ الػباء الحكؾر أفزل مؽ اإلناث في  -
با خخيؽ، ويدتخجمؾن معايضخ السقارنة لعجم الحرؾل عمى أدنى الجرجات أو الغيؾر في 

 صؾرة أدني مؽ ا خخيؽ.
 :يرتب١ٝ اخلاص١ ٚاإلداز٠ املدزض١ٝبني طالب ا ايفسم .7

( أن ؾيسة "ف" الجالة عمى الشدبة بضؽ تبايؽ الستغضخ السدتقل 02يتزل مؽ الججول)
اإلدارة السجرسية( والتبايؽ داخل السجسؾعات )الخظأ( غضخ دالة , التخرص)التخبية الخاصة
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 بضؽ طبلب شعبتي التخبية الخاصة واإلدارة السجرسية فخق عجم وجؾد  :إحرائيًا، مسا يذضخ إلى
 .فى األبعاد األربعة

 :إٔ ٚتعين ٖرٙ ايٓتٝذ١

السختفع تجاه السضل ىشاك تذابيًا بضؽ طبلب شعبتي التخبية الخاصة واإلدارة السجرسية في  -
عمى زيادة إمكاناتيؼ والتسكؽ  "مختفعؾ تؾجو اليجف لمتعمؼ" إلى التخكضد أىجاف التؾجو لمتعمؼ

نيؼ يخكدون عمى ميارات محجدة لمتعمؼ أحضث , مؽ أي شيء يعالجؾنو في نفذ الؾقت
يؼ بالسقارنة بتحرضميؼ الدابق, ويؿيدؾن الشجاح ئيؿيسؾن أدا الستعمسؾن والتسكؽ, وىؤالء 

 ونأالتفكضخ يختبط باإلحداس الدائج بتحكؼ الفخد في نؾاتج جيجه و وأن  ,بسرظمل تقجم الفخد
بحضث تربل يخجع فقط لشفدو عشج تحقضق األىجاف ويشاضل "يثابخ" مؽ أجل التحرضل, 

وبسثل ىحا اإلحداس يأخح الفخد ميام التحجي ويجخل  ,ميام التحجي فخصة لمشسؾ والتعمؼ
التسكؽ في كل  -ستجابة تؾجوإخخيؽ وىحا يؤدي بو إلى نسؾذج فضيا مدتقبًل عؽ ا 

 ., وذلػ فى البعج األولاألحؾال
 أنيـؼ أكثـخ اسـتعجاداً ىشاك تذابيًا بـضؽ طـبلب شـعبتي التخبيـة الخاصـة واإلدارة السجرسـية فـي  -

  الـتعمؼ, ستسخار في إنجازىا, ولجييؼ مذاعخ إيجابيـة تجـاه مؾاؾـاللتحجي السيام الرعبة وا
مــؽ العــدو الدــببي فــي ىــحه السؾاؾــ , وغالبــًا مــا يــختبط تؾجيــات  ةويغيــخون أنساطــًا تكيؽيــ

نـجماج فـي ميـام الـتعمؼ واالسـتستا  بيـا ال بالسذـاركة طؾيمـة السـجى, وا لـجييؼ ئلتقانليجف ال
 .  , وذلػ فى البعج الثانىبجرجة كبضخة

القجرة عمى التخكضد ية في ىشاك تذابيًا بضؽ طبلب شعبتي التخبية الخاصة واإلدارة السجرس -
، كسا أنيؼ بيؼعمى التفؾق عمى ا خخيؽ، وإعيار القجرة وتحدضؽ األداء مقارنة 

يدتخجمؾن تقخيبًا نفذ السحكات أو معايضخ السقارنة مثل الحرؾل عمى أعمى الجرجات، 
أن ىشاك تذابيًا بضؽ طبلب شعبتي التخبية  كسا, والغيؾر في صؾرة أفزل مؽ ا خخيؽ

في السضل السختفع تجاه أىجاف التؾجو لؤلداء )مختفعؾ تؾجو  الخاصة واإلدارة السجرسية
ييتسؾن بكؾنيؼ مجركضؽ عمى أنيؼ أكفاء وييتسؾن بالحرؾل عمى حضث اليجف لؤلداء( 

 . , وذلػ فى البعج الثالثاألحكام السفزمة أو تجشب األحكام الدمبية مؽ ا خخيؽ
سقاييذ السعيارية لاتجشب  الدسة يسضل إلى تمػجيو مثل الفخد الحي ل ويخى الباحث أن

 الشجاح يتحجدحضث  ,السقارنة "ندبيًا" با خخيؽ(عمى  فضيا لمشجاح )والتي يعتسج تقضيؼ األداء
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أن يغيخوا نسؾذج تؾجو  يسكشيؼ مختفعي تؾجو األداءأن األفخاد ا خخيؽ, و فضيا مقارنة بأداء 
تحاد فإذا كان إتيؼ مختفعة مقارنة با خخيؽ, اأن قجر كانت لجييؼ الثقة فى  التسكؽ لمدمؾك إذا

إلى مضل لتجشب ميام  أدى ذلػشقص في الثقة في القجرة المع  اً تؾجو اليجف لؤلداء مختفع
 .سحجودة في مؾاجية الفذلالسقاومة الالتحجي, و 

والدمؾكية نحؾ الشجاح أو نفعالية والسعخؼية ال ردود أفعال الظبلب ا تحجد تؾجيات اليجف -
 ., وذلػ فى البعج الخابعاإلخفاق باإلضافة إلى وصف كفاية سمؾكياتيؼ

 :ايدزاض١تأثري ايتفاعٌ بني َتغريٟ  .3

( أن ؾيسة "ف" الجالة عمى الشدـبة بـضؽ تبـايؽ تفاعـل الستغضـخيؽ 02يتزل مؽ الججول)
ميشيـة إدارة مجرســية( عمــى  ,التخرــص)ميشية تخبيـة خاصــة ,إنـاث(, الجشذ)ذكــؾر: السدـتقمضؽ

والتبــايؽ داخــل السجسؾعــات )الخظــأ( غضــخ دالــة األداء لــجى طــبلب الــجبمؾم السيشيــة فــي التخبيــة 
 إحرائيًا.

 ,الجـــشذ: الجراســـةعـــجم وجـــؾد تفاعـــل دال إحرـــائيًا بـــضؽ متغضـــخي  :وىـــحا يذـــضخ إلـــى
 .لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية كافة األبعاد األربعةعمى األداء عمى  والتخرص

 :أن وتعشي ىحه الشتيجة
تأثضخ , وأن إدارة مجرسية( ,أن تأثضخ الجشذ عمى ال يعتسج عمى التخرص)تخبية خاصة -

ذكخًا كان أم أنثى, وذلػ يشظبق عمى كافة األبعاد  التخرص ال يعتسج عمى جشذ الظالب
 .استثشاء األربعة جسيعيا دون 
بالشدبة  طبقا لسؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز نتيجة ىحا الفخضويسكؽ تفدضخ 

 كسا يمي:لمجرجة الكمية 
 :ايفسم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ .1

ة بـــــضؽ تبـــــايؽ الستغضـــــخ ( أن ؾيســـــة "ف" الجالـــــة عمـــــى الشدـــــب02)جـــــجوليتزـــــل مـــــؽ ال
 ، مسـا(1.10) )الخظـأ( دالـة إحرـائيًا عشـج مدـتؾى الجشذ( والتبايؽ داخل السجسؾعات)السدتقل

مؿيــاس تؾجيــات أىــجاف اإلنجــاز لــجى طــبلب  الــحكؾر واإلنــاث فــيبــضؽ  فــخق وجــؾد  :يذــضخ إلــى
 الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج.
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سؿيـاس وكانـت الستؾسـظات الواإلنـاث فـي  تـؼ حدـاب الستؾسـظات لمـحكؾر الفخق ولسعخفة اتجاه 
، وىحا يعشـي أن اإلناثمتؾسط (, 021.123, )متؾسط الحكؾر( 037.711)عمى الشحؾ ا تي:

 لرالل الستؾسط األعمى وىؾ متؾسط الحكؾر. جاء الفخق 
  :بني طالب ايرتب١ٝ اخلاص١ ٚاإلداز٠ املدزض١ٝ ايفسم .2

( أن ؾيســة "ف" الجالــة عمــى الشدــبة بــضؽ تبــايؽ الستغضــخ السدــتقل 02يتزــل مــؽ الجــجول)
والتبــايؽ داخــل السجسؾعــات )الخظــأ( غضــخ دالــة  ,اإلدارة السجرســية(, التخرــص)التخبية الخاصــة

 بـضؽ طـبلب شـعبتي التخبيـة الخاصـة واإلدارة السجرسـية فـخق عجم وجؾد  إحرائيًا، مسا يذضخ إلى
 في مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز .

 :ايدزاض١تأثري ايتفاعٌ بني َتغريٟ  .3
الستغضخيؽ  ( أن ؾيسة "ف" الجالة عمى الشدبة بضؽ تبايؽ تفاعل02يتزل مؽ الججول)

ميشية إدارة مجرسية(  ,والتخرص )ميشية تخبية خاصة)ذكؾر, إناث(,  الجشذ: السدتقمضؽ
عمى مؿياس تؾجيات أىجاف اإلنجاز  لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية عمى األداء

 والتبايؽ داخل السجسؾعات )الخظأ( غضخ دالة إحرائيًا.
 ,الجشذ: الجراسةعجم وجؾد تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي  :وىحا يذضخ إلى

ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى مؿياس تؾجيات  ,)ميشية تخبية خاصة والتخرص
 .طبلب الجبمؾم السيشية في التخبيةأىجاف اإلنجاز لجى 

تمػ الشتائج سؾاء السترمة باألبعاد أو الشتائج بالشدبة لمجرجة الكمية أن  ويخى الباحث
خبية الخاصة يسكؽ تفدضخىا في ضؾء تذابو وتقارب الغايات واألىجاف لجى طبلب شعبتي الت

 لبحل نفذ الجيج واستخجام نفذ االستخاتيجيات السعخؼية مسا يجفعيؼ جسيعاً , واإلدارة السجرسية
 ستخجاعيا بالذكل الحي يحقق ليؼ غاياتيؼ.افي السحاكخة وتخديؽ السعمؾمات و 

  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖا اخلاَظْتا٥ر ايفسض َٓاقػ١: 
 ,الجشذ )ذكؾر: الجراسةال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي عمى" والحي نص 

األداءعمى مؿياس ميشية إدارة مجرسية( عمى  ,)ميشية تخبية خاصةإناث (، التخرص 
 أسالضب التعمؼ لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية".
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التخرـص(  7×الجـشذ  7) 7×7اسـتخجم تحمضـل التبـايؽ  ولمتحقق مؽ صـحة الفـخض
ــأثضخلبيــان  ــى  ,التخرــص ,متغضــخي الجــشذ ت األداء عمــى مؿيــاس أســالضب والتفاعــل بضشيســا عم

 .(01وكانت الشتائج كسا ىؾ مؾضل بالججول), التعمؼ لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية
اٌزخظض( ٌج١بْ رأص١شِزغ١شٞ 1×اٌجٕظ 1) 1×1ٔزبئج رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ رٚ اٌزظ١ُّ اٌؼبٍِٟ  (04جذٚي)

ا٤داء ػٍٝ ِم١بط أعب١ٌت اٌزؼٍُ ٌذٜ طالة اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ اٌجٕظ ٚاٌزخظض ٚاٌزفبػً ث١ّٕٙب ػٍٝ 

 .فٟ اٌزشث١خ
ِظذس  اٌّزغ١شاد

 اٌزجب٠ٓ
ِجّٛع 
 اٌّشثؼبد

دسجبد 
 اٌحش٠خ

ِزٛعظ 
 اٌّشثؼبد

إٌغجخ 
 اٌفبئ١خ

ِغزٛٞ 
 اٌذالٌخ

 
 أعٍٛة اٌزؼٍُ 
 ٔشظ/ رأٍِٟ

 
 

 
 

 أعٍٛة اٌزؼٍُ 
 حغٟ/ حذعٟ

 
 
 

 
 أعٍٛة اٌزؼٍُ 

 اٌجظشٞ/ اٌٍفظٟ
 

 
 
 

أعٍٛة اٌزؼٍُ 
 اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٛٝ

 

 غ١ش داٌخ 10..2 1.225 0 1.225 اٌجٕظ)أ(
اٌزخظض 

 )ة(
 غ١ش داٌخ 1.100 1.112 0 1.112

 غ١ش داٌخ 1.100 1.112 0 1.112 ة× رفبػً أ
داخً 

اٌّجّٛػبد 
 )اٌخطأ(

32.001 011 1.134   

اٌّجّٛع 
 اٌىٍٟ

33.150 0.1    

داٌخ ػٕذ  130..0 3.134 0 3.134 اٌجٕظ)أ(
1.10 

اٌزخظض 
 )ة(

 غ١ش داٌخ 1.113 1.110 0 1.110

 غ١ش داٌخ 1.151 1.102 0 1.102 ة× رفبػً أ
داخً 

اٌّجّٛػبد 
 )اٌخطأ(

22.352 011 1.113   

اٌّجّٛع 
 اٌىٍٟ

32.41. 0.1    

 غ١ش داٌخ 0.303 1.245 0 1.245 اٌجٕظ)أ(
اٌزخظض 

 )ة(
 غ١ش داٌخ 1.110 1.111 0 1.111

 غ١ش داٌخ 1.110 1.111 0 1.111 ة× رفبػً أ
داخً 

اٌّجّٛػبد 
 )اٌخطأ(

33.1.2 011 1.141   

اٌّجّٛع 
 اٌىٍٟ

33.533 0.1    

داٌخ ػٕذ  1.545 10..0 0 10..0 اٌجٕظ)أ(
1.10 

اٌزخظض 
 )ة(

 غ١ش داٌخ 1.113 1.110 0 1.110

 غ١ش داٌخ 1.113 1.110 0 1.110 ة× رفبػً أ
داخً 

اٌّجّٛػبد 
 )اٌخطأ(

30.22. 011 1.124   

اٌّجّٛع 
 اٌىٍٟ

32.111 0.1    
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 ( ما يمي:01يتزل مؽ الججول )
  :بايٓطب١ يبعد أضًٛب ايتعًِ ْػط/ تأًَٞ .1

بـضؽ الـحكؾر واإلنـاث فـي بعـج أسـمؾب الـتعمؼ نذـط/ تـأممي لـجى فخق دال إحرـائيًا ؾجج يال  -
 طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج.

طــبلب شـعبتي التخبيـة الخاصــة واإلدارة السجرسـية واإلنــاث بـضؽ ال يؾجـج فـخق دال إحرــائيًا  -
 في بعج أسمؾب التعمؼ نذط/ تأممي.

 التخرص ,)ذكؾر وإناث(الجشذ: الجراسةال يؾجج تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي  -
بعج أسمؾب التعمؼ نذط/ ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى  ,)ميشية تخبية خاصة

 السيشية في التخبية.لجى طبلب الجبمؾم تأممي 
 :بايٓطب١ يبعد أضًٛب ايتعًِ سطٞ/ سدضٞ .2

أسـمؾب الـتعمؼ اإلنـاث فـي بعـج و  الـحكؾربضؽ  (1.10) عشج مدتؾى فخق دال إحرائيًا ؾجج ي -
 / حجسي لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج.ىحد

بـضؽ طــبلب شـعبتي التخبيـة الخاصــة واإلدارة السجرسـية واإلنــاث ال يؾجـج فـخق دال إحرــائيًا  -
 في أسمؾب التعمؼ حدي/ حجسي .

التخرـــص ,إنـــاث(, الجـــشذ )ذكـــؾر :الجراســـةال يؾجـــج تفاعـــل دال إحرـــائيًا بـــضؽ متغضـــخي  -
األداء عمــى بعــج أســمؾب الــتعمؼ حدــي/  ميشيــة إدارة مجرســية( عمــى ,)ميشيــة تخبيــة خاصــة

 السيشية في التخبية.حجسي لجى طبلب الجبمؾم 
 :ايتعًِ ايبصسٟ/ ايًفظٞ بايٓطب١ يبعد أضًٛب .3

بــضؽ الــحكؾر واإلنــاث فــي بعــج أســمؾب الــتعمؼ البرــخي/ المفغــي ال يؾجــج فــخق دال إحرــائيًا  -
 لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج.

السجرسـية واإلنــاث بـضؽ طــبلب شـعبتي التخبيـة الخاصــة واإلدارة ال يؾجـج فـخق دال إحرــائيًا  -
 في بعج أسمؾب التعمؼ البرخي/ المفغي.

التخرـــص ,إنـــاث(, الجـــشذ )ذكـــؾر :الجراســـةال يؾجـــج تفاعـــل دال إحرـــائيًا بـــضؽ متغضـــخي  -
عمـى األداء عمـى بعـج أسـمؾب الـتعمؼ البرـخي/  ميشية إدارة مجرسـية( ,)ميشية تخبية خاصة

 المفغي لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية.
 :يبعد أضًٛب ايتعًِ ايتطًطًٞ/ايػُٛيٞ بايٓطب١ .4
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بضؽ الـحكؾر واإلنـاث فـي بعـج أسـمؾب الـتعمؼ  (1.10) عشج مدتؾى فخق دال إحرائيًا ؾجج ي -
 الذسؾلي لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج.التدمدمي/ 

واإلنــاث بـضؽ طــبلب شـعبتي التخبيـة الخاصــة واإلدارة السجرسـية ال يؾجـج فـخق دال إحرــائيًا  -
 في بعج أسمؾب التعمؼ التدمدمي/الذسؾلي.

التخرـــص ,إنـــاث(, الجـــشذ )ذكـــؾر :الجراســـةبـــضؽ متغضـــخي ال يؾجـــج تفاعـــل دال إحرـــائيًا  -
عمى األداء عمـــــى بعـــــج أســـــمؾب الـــــتعمؼ ميشيـــــة إدارة مجرســـــية( ,)ميشيـــــة تخبيـــــة خاصـــــة

 التدمدمي/الذسؾلي لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية.
الشدبة ألبعاده األربعة لسؿياس أسالضب التعمؼ ب تيجة ىحا الفخض طبقاً ويسكؽ تفدضخ ن

 كسا يمي:
 :ايفسم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ .5

( أن ؾيسة "ف" الجالة عمى الشدبة بضؽ تبايؽ الستغضخ 01يتزل مؽ الججول)
السدتقل)الجشذ(, والتبايؽ داخل السجسؾعات )الخظأ( غضخ دالة إحرائيًا, مسا يذضخ إلى عجم 

فخق بضؽ الحكؾر واإلناث في بعجى أسمؾب التعمؼ )الشذط/ تأممي(, وأسمؾب التعمؼ  وجؾد
 بضؽ الحكؾر واإلناثىحيؽ البعجيؽ مسا يذضخ إلى عجم وجؾد فخق فى  (البرخي/ المفغي)
 .ظبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاجلص

 أن:وتعشي ىحه الشتيجة 
إلـــى الحرـــؾل عمـــى السعمؾمـــات وفيسيـــا إمـــا عـــؽ السضـــل مـــع اإلنـــاث فـــي  لـــحكؾرتذـــابو ا -

 طخيق إجخاءات عسمية تظبيؿية أو بالتفكضخ فضيا بيجوء أواًل.
السضـــل فـــي الـــجبمؾم السيشيـــة فـــي التخبيـــة إلـــى التعامـــل إمـــا تذـــابو الـــحكؾر مـــع اإلنـــاث فـــي  -

مـــــــع الرـــــــؾر والسخظظـــــــات والخســـــــؾمات البيانيـــــــة أو الكمســـــــات والجســـــــل والشرـــــــؾص 
 والتؾجضيات المفغية.السكتؾبة 

ؾيســة "ف" الجالــة عمــى الشدــبة بــضؽ تبــايؽ الستغضــخ السدــتقل)الجشذ(  كســا يتزــل أن
 فـي بعـجى أسـمؾب الـتعمؼ (،1.10والتبايؽ داخل السجسؾعات)الخظأ( دالة إحرائيًا عشج مدتؾى)

ؽ يمسـا يذـضخ إلـى وجـؾد فـخق فـى ىـح )حدي/ حجسـي(, وأسـمؾب التعمؼ)التدمدـمي/ الذـسؾلي(,
 ؽ بضؽ الحكؾر واإلناث لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج.يجالبع
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تؼ حداب الستؾسظات لمحكؾر واإلناث لكل مشيسا, وكانت الستؾسظات  ولسعخفة إتجاه الفخق 
( 01.311)( متؾسط اإلناث, 5.700( متؾسط الحكؾر، )5.100عمى التؾالى كا تى: )

وىحا يعشي أن الفخق جاء لرالل الستؾسط األعمى  ( متؾسط اإلناث01.111الحكؾر، ) متؾسط
 وىؾ متؾسط الحكؾر.
 أن: وتعشي ىحه الشتيجة 

سضل في الجبمؾم السيشية في التخبية إما إلى تعمؼ الحقائق عمى اإلناث في الن ؾيتفؾقالحكؾر  -
ستيعاب والفيؼ إما اال, وكحلػ حتساالتكتذاف العبلقات واإلاىتسام بالتفاصضل أو واال

طبيعة  باستخجام خظؾات متدمدمة ومتجرجة أو بالسخور بقفدات كبضخة ومفاج ة حدب
 محتؾى السقخرات الجراسية.

 :ايفسٚم بني طالب ايرتب١ٝ اخلاص١ ٚاإلداز٠ املدزض١ٝ . أ
( أن ؾيســة "ف" الجالــة عمــى الشدــبة بــضؽ تبــايؽ الستغضــخ السدــتقل 01يتزــل مــؽ الجــجول)

التخرــص)التخبية الخاصــة, اإلدارة السجرســية(, والتبــايؽ داخــل السجسؾعات)الخظــأ( غضــخ دالــة 
إحرائيًا, مسا يذضخ إلى عجم وجؾد فـخق بـضؽ طـبلب شـعبتي التخبيـة الخاصـة واإلدارة السجرسـية  

البرـخي/ المفغـي", وأسـمؾب الـتعمؼ  في األبعاد األربعة مجتسعة " أسمؾب الـتعمؼ نذـط/ تـأممي", "
 حدي/ حجسي", " أسمؾب التعمؼ التدمدمي/ الذسؾلي". سمؾب التعمؼأ"

 وتعشي ىحه الشتيجة أن:
فـي الـجبمؾم السيشيـة فـي ىشاك تذابيًا بضؽ طبلب شعبتي التخبية الخاصة واإلدارة السجرسـية  -

السضــل إلــى الحرــؾل عمــى السعمؾمـات وفيسيــا إمــا عــؽ طخيــق إجــخاءات عسميــة فــي  التخبيـة
ىتسـام بالتفاصـضل أو إلتظبيؿية أو بالتفكضخ فضيا بيجوء أواًل, وكحلػ إما إلى تعمؼ الحقائق وا

حتسـاالت, والتعامـل إمـا مـع الرـؾر والسخظظـات والخسـؾمات البيانيـة الكتذاف العبلقات واا
سـتيعاب إلـى اال ص السكتؾبة والتؾجضيات المفغيـة, وأيزـا السضـلأو الكمسات والجسل والشرؾ 

والفيؼ إما باستخجام خظؾات متدمدمة ومتجرجة أو بالسخور بقفـدات كبضـخة ومفاج ـة حدـب 
 طبيعة محتؾى السقخرات الجراسية. 

 :)اجلٓظ, ايتخصص( ايدزاض١دـ. تأثري ايتفاعٌ بني َتغريٟ 

اعل الستغضخيؽ الجالة عمى الشدبة بضؽ تبايؽ تف( أن ؾيسة "ف" 01يتزل مؽ الججول)
)ذكؾر, إناث(, التخرص)ميشية تخبية خاصة, ميشية إدارة مجرسية( عمى الجشذ السدتقمضؽ:
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أسمؾب التعمؼ )األبعاد األربعة مجتسعة  وىى: )أسمؾب التعمؼ نذط/ تأممي(, األداء عمى 
( لجى تعمؼ التدمدمي/ الذسؾليأسمؾب ال, )/حجسي( حدي )أسمؾب التعمؼ(, البرخي/ المفغي

 والتبايؽ داخل السجسؾعات)الخظأ( غضخ دالة إحرائيًا.طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية 
الجشذ)ذكؾر, إناث(, :الجراسةوىحا يذضخ إلى عجم وجؾد تفاعل دال إحرائيًا بضؽ متغضخي 

األبعاد جسيعيا )ميشية تخبية خاصة, ميشية إدارة مجرسية( عمى األداء عمى كافة التخرص 
 لجى طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية.

 وتعشي ىحه الشتيجة أن:
 (,البرـخي/ المفغـي)أسـمؾب الـتعمؼ(, و نذـط/ تـأممي)أسـمؾب الـتعمؼ  ىتأثضخ الجـشذ عمـى بعـج -

 ىال يعتسج عمى التخرص )تخبيـة خاصـة, إدارة مجرسـية(, أيزـًا تـأثضخ التخرـص عمـى بعـج
ال يعتسج عمـى جـشذ الظالـب (,البرخي/ المفغي)أسمؾب التعمؼ(, و نذط/ تأممي)أسمؾب التعمؼ 

 ذكخًا  كان أم أنثى.
 ( التدمدـمي/ الذـسؾلي)أسمؾب الـتعمؼو  ,حدي/حجسي()أسمؾب التعمؼ ىتأثضخ الجشذ عمى بعج -

 ى)تخبية خاصــة, إدارة مجرســية(, أيزــًا تــأثضخ التخرــص عمــى بعــجال يعتســج عمــى التخرــص
 (.التدمدمي/ الذسؾلي)أسمؾب التعمؼو  ,حدي/حجسي()أسمؾب التعمؼ

ويخى الباحث مؽ وجية نغخه أن أسمؾب التعمؼ البرخي/المفغي قج يكؾن مفضًجا في 
السخاحل التعميسية السبكخة، حضث تديج الرؾر والخسؾمات مؽ عشرخي التذؾيق واإلثارة لجى 

الظبلب الجامعضؾن عمى التبلمضح وبالتالي مدتؾى أعمى مؽ درجة التخكضد لجييؼ، بضشسا يحرل 
وجو العسؾم وفي مخاحل الجراسات العميا عمى وجو الخرؾص عمى السعمؾمات مؽ مرادر 
مختمفة وبأسالضب وطخائق متشؾعة ومكتدبة كسًا ونؾًعا في عسمية التعمؼ وبالتالي فإن أسمؾب 

 التعمؼ ال يتأثخ بشؾ  الظالب أو تخررو الجراسي.
ـــا ـــى االأن الستعمســـضؽ التدمدـــمضضؽ ي كس ـــؾن إل ســـتخجام خظـــؾات اســـتيعاب والفيـــؼ بسضم

ــا  ــتعمؼ، بضشس ــي ال ــا الخظــؾة الدــابقة ليــا ف ــع مشظؿًي ــث إن كــل خظــؾة تتب متدمدــمة ومتجرجــة، حض
الستعمســؾن الذــسؾلضؾن فــي السقابــل يسضمــؾن إلــى الــتعمؼ بقفــدات كبضــخة بػيــة الؾصــؾل إلــى الرــؾرة 

 الكبضخة والذاممة.
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 تائج يسكؽ تفدضخىا في ضؾء ا تى:وأن تمػ الش
العؾامل السؤثخة في تحجيج أسمؾب التعمؼ حضث يذجع عادة أنساطًا محجدة مؽ األسالضب  .0

والظخائق واالستخاتيجيات التجريدية التعميسية/التعمسية السشاسبة لكل تخرص، لحا فإن 
لتعمؼ التي يفزميا , التخرص( ال يبجو أن ليسا تأثضخًا في إختبلف أسالضب ا) الشؾ  متغضخى 

 طبلب الجبمؾم السيشية في التخبية.
مجى طبيعة السؾاد الجراسية ومحتؾى مقخراتيـا, وطخائـق التـجريذ وأسـالضب التقـؾيؼ الخاصـة  .7

 بيا.
االستخاتيجيات التعميسية/التعمسية التي يدتخجميا السعمسؾن مشح السخحمة السجرسية حضث  .3

ون عمى حل السذكبلت بأسالضب وإجخاءات يذجع الستعمسؾن عمى تعمؼ الحقائق ويعتاد
رتباطات واضحة بضؽ ما يتعمسؾنو وبضؽ اروتضشية محجدة، وتخكضدىؼ عمى إيجاد عبلقات و 

ستخجام الرؾر والخسؾمات احياتيؼ العسمية، كسا أن معغؼ الستعمسضؽ برخيؾن ييتسؾن ب
تعخضيؼ إلى والعخوض التؾضيحية، ويتحكخون ما يخونو برؾرة جضجة ويعؾد ىحا لكثخة 

السثضخات البرخية السختمفة في ىحا العرخ، والسيسا األجيدة اإللكتخونية والحؾاسضب, وأن 
السقخرات الجراسية في السخحمة الجامعية وبخاصة الجراسات العميا تؤدي دوًرا بارًزا في 

 تشسية وتظؾيخ أسالضب التعمؼ لجى الظبلب وطخق تفكضخىؼ.
عتساد الجراسات العميا مؽ السخحمة الجامعية فـي أساسـيا عمـى نذـاط الظالـب ومثابختـو ومـجى ا .2

جتياده فى الدعى لتحقضق الشجاح والتفؾق األكاديسي وبالتـالي فـإن ذلـػ ال يتـأثخ  بالتخرـص ا
 أو جشذ الظالب.  

( Loo, 7112(, )7101مــع دراســة كــل مؽ:)عبــجالخحيؼ, الجراســةوقــج إتفقــت نتــائج 
 إلى ما يمى:والتي أشارت نتائجيسا 

 وجؾد إختبلف في أسالضب التعمؼ لجى أفخاد عضشة الجراسة تبعا إلختبلف جشذ الظالب. -
 التخرص × )الشؾ  الجراسة متغضخات بضؽ إحرائية داللة ذو تفاعل)تأثضخ( وجؾد عجم -

 لمتعمؼ:  األربعة األسالضب مؽ أسمؾب كل عمى)السدتؾى ×
 .الذسؾلي،الحدي/الحجسي،الشذط/التأممي، والبرخي/المفغيالتدمدمي/
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 ,.Malarvilly,R.& et alمـع نتـائج دراسـة كـل مـؽ: ) الجراسـة هكسا اختمفت نتـائج ىـح
7115 ,)(Jennifer, B.& et al., 7115),(Litzinger, Lee& Wise, 

7113)(,Duff, 7112( ,)Novin& et al., 7113)  إلى ما يمى:والتي أشارت 
 تسايد أسالضب التعمؼ في التخررات األكاديسية السختمفة.  -
السضـــل لـــجى اإلنـــاث وتـــؾجييؽ نحـــؾ أســـمؾب الـــتعمؼ التدمدـــمي أكثـــخ مـــؽ أســـمؾب الـــتعمؼ  -

 في تفزضل األسمؾب المفغي. السحدؾس وضعفاً 
وجؾد فخق ذات داللة إحرائية بضؽ الظبلب والظالبات في كل مؽ أسمؾب التعمؼ البرخي  -

 ت.لرالل الظالبا
ــتعمؼ بؾاقــعوجــؾد  - أكثــخ  (%27)فــخق دال إحرــائيًا بــضؽ الظــبلب والظالبــات فــي أســالضب ال

لرــالل الظالبــات مقارنــة بــالظبلب، بسعشــى أن الظالبــات يفزــمؽ أســالضب متعــجدة أكثــخ مــؽ 
ؼيســا يتعمــق بأســالضب الــتعمؼ تعــدي لمسجــال الــحي تــتؼ فــخق دال إحرــائيًا وجــؾد الظــبلب, و 

 الجراسة ؼيو "التخرص".

 َٚٓاقػتٗا َٓاقػ١ ْتا٥ر ايفسض ايطادع ٚتفطريٖا: 
"تديؼ تؾجيات أىجاف اإلنجاز في التشبؤ بأسـالضب الـتعمؼ لـجى طـبلب عمى: والحي نص

 الجبمؾم السيشية في التخبية بجامعة سؾىاج".
ستخخاج ستخجام أسمؾب تحمضل اإلنحجار الخظي الاتؼ  ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض

 (.02) السعيارية كسا ىؾ مؾضل بالججولنحجار ؾيؼ معامبلت اال 

 ٔحذاس اٌّؼ١بس٠خ ٌٍّزغ١شاد اٌّغزمٍخل١ُ ِؼبِالد اال (05جذٚي)

 أعب١ٌت اٌزؼٍُ

 

 رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص

 ا٤عٍٛة 

إٌشظ/ 

 اٌزأٍِٟ

 ا٤عٍٛة 

اٌحغٟ/ 

 اٌحذعٟ

 ا٤عٍٛة 

اٌجظشٞ/ 

 اٌٍفظٟ

 ا٤عٍٛة 

اٌزغٍغٍٟ/ 

 اٌشٌّٟٛ

 1.413 05..3 5.525 ..00.5 صبثذ االٔحذاس

 1.152 1.1.5 .1.11 1.101 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إلذاَ

 1.142 1.122 1.033 1.122 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إحجبَ

 1.1.5 1.121 1.151 1.111 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إلذاَ

 1.1.2 1.120 1.1.0 1.012 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إحجبَ

 1.212 1.123 1.101 1.230 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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 ما يمي: (02يتزل مؽ الججول )
  :بايٓطب١ ألضًٛب ايتعًِ ايٓػط / ايتأًَٞ .1

 "بعج:إلى أن كافة األبعاد التى يتزسشيا وىى"الشذط/ التأممي"يذضخ أسمؾب التعمؼ 
تؾجو اليجف إتقان/ إقجام", "بعج تؾجو اليجف إتقان/ إحجام", " بعج تؾجو اليجف أداء/ إقجام", " 

 :عمىيجل ذلػ و  قجرة تشبؤية ؼيو بعج تؾجو اليجف أداء/ إحجام" ليا
أي زيادة أو تغضضخ في "بعج تؾجو اليجف إتقان/ إقجام" وحجة معيارية واحجة يقابمو زيادة  أن -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.107)
أن أي زيادة أو تغضضخ في "بعج تؾجو اليجف إتقان/ إحجام" وحجة معيارية واحجة يقابمو زيادة  -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.733)
أو تغضضخ في بعج "تؾجو اليجف أداء/ إقجام" وحجة معيارية واحجة يقابمو زيادة أن أي زيادة  -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب. 1.771)
كحلػ يتزل أن تؾجيات أىجاف اإلنجاز)الجرجة الكمية( ليا قجرة تشبؤية في أسمؾب 

أىجاف والحي يذضخ إلى أن أي زيادة أو تغضضخ في تؾجيات  التعمؼ )الشذط/ التأممي(
( وحجة معيارية في أسمؾب 1.320اإلنجاز)الجرجة الكمية( وحجة معيارية واحجة يقابميا زيادة )

 التعمؼ الشذط/ التأممي.
 :بايٓطب١ ألضًٛب ايتعًِ احلطٞ/ احلدضٞ .2

وىى:"بعج  يذتسميا يذضخ أسمؾب التعمؼ " الحدي/ الحجسي " إلى أن كافة األبعاد التى
بعج تؾجو اليجف إتقان/ إحجام", " بعج تؾجو اليجف أداء/ إقجام", تؾجو اليجف إتقان/ إقجام","

 :عمىيجل ذلػ و  قجرة تشبؤية ؼيو " بعج تؾجو اليجف أداء/ إحجام" ليا
أن أي زيـادة أو تغضضــخ فــي "بعــج تؾجــو اليــجف إتقـان / إقــجام" وحــجة معياريــة واحــجة يقابمــو  -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.174زيادة )
أي زيادة أو تغضضـخ فـي "بعـج تؾجـو اليـجف إتقـان/ إحجـام" وحـجة معياريـة واحـجة يقابمـو  أن -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.022زيادة )
أن أي زيادة أو تغضضخ في "بعج تؾجو اليجف أداء/ إقجام" وحجة معيارية واحجة يقابمـو زيـادة  -

 ( وحجة معيارية فى ىحا األسمؾب. 1.123)
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أو تغضضخ في "بعج تؾجو اليجف أداء/ إحجام" وحجة معيارية واحجة يقابمو أن أي زيادة  -
 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.140زيادة )
في أسمؾب  ليا قجرة تشبؤية )الجرجة الكمية(لػ يتزل أن تؾجيات أىجاف اإلنجازكح

التعمؼ)الحدي/ الحجسي( والحي يذضخ إلى أن أي زيادة أو تغضضخ في تؾجيات أىجاف اإلنجاز 
( وحجة معيارية في أسمؾب 1.701)الجرجة الكمية( وحجة معيارية واحجة يقابميا زيادة )

 التعمؼ الحدي/ الحجسي.

 :بايٓطب١ ألضًٛب ايتعًِ ايبصسٟ/ ايًفظٞ .3
يذضخ أسمؾب التعمؼ "البرخي/ المفغي" إلى أن كافة األبعاد التى يحتؾييا وىى: "بعج  

أداء/ إقجام",  تؾجو اليجف إتقان/ إقجام", "بعج تؾجو اليجف إتقان/ إحجام", " بعج تؾجو اليجف
 وذلػ يجل عمى:" بعج تؾجو اليجف أداء/ إحجام" ليا قجرة تشبؤية ؼيو 

ج "تؾجــو اليــجف إتقــان/ إقــجام" وحــجة معياريــة واحــجة يقابمــو أن أي زيــادة أو تغضضــخ فــي بعــ -
 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.742زيادة )

أن أي زيادة أو تغضضـخ فـي "بعـج تؾجـو اليـجف إتقـان/ إحجـام" وحـجة معياريـة واحـجة يقابمـو  -
 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.155زيادة )

يجف أداء/ إقجام" وحجة معيارية واحجة يقابمـو زيـادة أن أي زيادة أو تغضضخ في "بعج تؾجو ال -
 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب. 1.131)

أن أي زيــادة أو تغضضــخ فــي "بعــج تؾجــو اليــجف أداء/ إحجــام" وحــجة معياريــة واحــجة يقابمــو  -
 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.150زيادة )

ليا قجرة تشبؤية في أسمؾب التعمؼ  ة(كحلػ يتزل أن تؾجيات أىجاف اإلنجاز )الجرجة الكمي
)الجرجة و تغضضخ في تؾجيات أىجاف اإلنجاز)البرخي/ المفغي( والحي يذضخ إلى أن أي زيادة أ

( وحجة معيارية في أسمؾب التعمؼ البرخي/ 1.752الكمية( وحجة معيارية واحجة يقابميا زيادة )
 المفغي.
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 :بايٓطب١ ألضًٛب ايتعًِ ايتطًطًٞ/ ايػُٛيٞ .4
يذضخ أسمؾب التعمؼ "التدمدمي/ الذسؾلي" إلى أن كافة األبعاد التى يتشاوليا وىى: "بعج 
تؾجو اليجف إتقان/ إقجام", "بعج تؾجو اليجف إتقان/ إحجام", " بعج تؾجو اليجف أداء/ إقجام", 

 وذلػ يجل عمى:" بعج تؾجو اليجف أداء/ إحجام" ليا قجرة تشبؤية ؼيو 
أي زيادة أو تغضضخ في "بعج تؾجو اليجف إتقان/إقجام" وحجة معيارية واحجة يقابمـو زيـادة  أن -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.723)
أن أي زيادة أو تغضضـخ فـي "بعـج تؾجـو اليـجف إتقـان/ إحجـام" وحـجة معياريـة واحـجة يقابمـو  -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.115زيادة )
و تغضضخ في "بعج تؾجو اليجف أداء/ إقجام" وحجة معيارية واحجة يقابمـو زيـادة أن أي زيادة أ -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب. 1.142)
أن أي زيــادة أو تغضضــخ فــي "بعــج تؾجــو اليــجف أداء/ إحجــام" وحــجة معياريــة واحــجة يقابمــو  -

 ( وحجة معيارية في ىحا األسمؾب.1.145زيادة )

ف اإلنجاز)الجرجة الكمية( ليا قجرة تشبؤية في أسمؾب التعمؼ كحلػ يتزل أن تؾجيات أىجا
)التدمدمي/ الذسؾلي( والحي يذضخ إلصأن أي زيادة أو تغضضخ في تؾجيات أىجاف اإلنجاز 

( وحجة معيارية في أسمؾب التعمؼ 1.315)الجرجة الكمية( وحجة معيارية واحجة يقابميا زيادة )
 التدمدمي/ الذسؾلي.

والتي بضشت وجؾد  (Feyzioglu, 7105)دراسة مع نتائج دراسة  لحاليةاجة يوتتفق الشت
تغضخ سواالستعبلم ك الجراسةعمى ميارات  نجازلتؾجيات أىجاف اإل ثضخات مباشخة وغضخ مباشخة أت

وجؾد تأثضخ  وكحلػ ،تابع مؽ خبلل استخاتيجيات التعمؼ كستغضخ وسيط لجى طبلب عضشة الجراسة
، وكحلػ تتفق مباشخ لتؾجيات أىجاف اإلنجاز في استخاتيحيات التعمؼ لجى طبلب عضشة الجراسة

التي  (Leenknecht, Hompus,& van der Schaaf, 7105)مع نتائج دراسة 
ستخاتيجات اخمرت إلى أن الظبلب ذوي تؾجيات ىجف اإلتقان )اإلقجام واإلحجام( يدتخجمؾن 

وأكثخ سعيًا في الحرؾل عمى مديج مؽ التغحية السختجة مقارنة بالظبلب ذوي  تعمؼ أكثخ عسقاً 
 تؾحيات أىجاف األداء )اإلقجام اإلحجام(.
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ؾجـؾد ب الدـابقةات الجراسـوإجسااًل يخى الباحث أن الشتيجة الحالية تتدق مـع مجسـل نتـائج 
أسـالضب الـتعمؼ، وىـؾ مـا عبلقة ارتباطية قؾية ودالة إحرائيًا بضؽ تؾجيات أىجاف االنجاز وبضؽ 

الظخيقــة التــي يدــتقبل بيــا الســتعمدؼ تحجيــج  يذــضخ إلــى أن تؾجيــات أىــجاف االنجــاز تعســل عمــى
كـان ، ومـؽ ثـؼ  السعمؾمات مؽ البض ة، والظخيقة التي يتؼ بيا معالجتيـا واكتدـابيا واحتفاعـو بيـا

ضب الـتعمؼ لـجى عضشـة عمـى أسـال تؾجيات أىجاف االنجـازمؽ السشظقي وجؾد قجرة تشبؤية عالية ل
   .الجراسة

 :ايدزاض١تٛصٝات 

 لتؾصيات ا تية:باالباحث  يؾصى ،الحالية الجراسةفي ضؾء نتائج 
إعجاد بخامج تجريبية لتشسية تؾجيات أىجاف اإلنجاز وأسالضب التعمؼ لجى طبلب الجراسات  .0

 العميا.
بعض الشجوات اإلرشادية لتبرضخ الظبلب والظالبات بأىسية كل مؽ تؾجيات أىجاف  إعجاد .7

اإلنجاز وأسالضب التعمؼ، وكيؽية التعخف عمضيا وأثخىا في العسمية التعميسية، وما العؾامل 
تجريبيؼ  مع التي تكسؽ وراء تبشضيؼ لتؾجو معضؽ دون آخخ أو أسمؾب تعمؼ دون آخخ؟

 سعمؾمات بفاعمية.عمى كيؽية التعامل مع ال
في  (التدمدمي/الذسؾلي)ضخورة تذجيع طبلب الجراسات العميا عمى تبشي األسمؾب  .3

 التعمؼ.
 .الظبلبالتعمؼ بسا يخاعي تخررات / ضخورة تشؾيع استخاتيجيات التعميؼ .2
 تعديد أسالضب التعمؼ السختمفة مؽ خبلل تشؾيع األنذظة التي تتبلءم مع تمػ األسالضب. .1
مى تؾعي  تؾجيات أىجاف اإلنجاز وأسالضب التعمؼ في السؾاؾ  تذجيع الظبلب ع .2

 التعميسية السختمفة.
عسل لمظبلب التجريبية وورش الجورات الالعسل عمى تظؾيخ بخامج الجراسات العميا وتشفضح  .3

 كتداب تؾجيات أىجاف اإلنجاز وأسالضب التعمؼ الفعالة.إلتسكضشيؼ مؽ 
الجراسات العميا معظيات الجامعية مش سخحمةالضخورة أن تتزسؽ السقخرات الجراسية في  .4

ستخجاميا في إتدود الظبلب بعجد مؽ أسالضب التعمؼ الستشؾعة التي تداعجىؼ عمى 
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السعالجة السعخؼية لمسعمؾمات، وبذكل يدسل أن يشجمج الظالب في تعمسيا حتى تتحقق 
 عمؼ. نتقال التإنتائج إيجابية ألثخ 

نذخ ثقافة "التعمؼ ألجل التعمؼ"، و"التعمؼ مجى الحياة" بضؽ طبلب الجامعة برفة عامة،  .5
 وطبلب الجراسات العميا برفة خاصة.

 :ايدزاض١َكرتسات 

 يقجم الباحث السقتخحات ا تية: يةالحال الجراسةفي ضؾء نتائج 
مديــج مــؽ البحــؾث والجراســات حــؾل تؾجيــات أىــجاف اإلنجــاز وأســالضب الــتعمؼ لــجى  إجــخاء .0

 نفعالية.ال الظبلب في عبلقتو ببعض العؾامل العقمية والذخرية وا
إجخاء مديج مؽ البحؾث والجراسات التي تتشاول تؾجيات أىجاف اإلنجاز في إطار نساذج  .7

 الشسؾذج الثشائي والخباعي والدجاسي لتؾجيات أىجاف اإلنجاز. أخخى مثل
إجخاء مديج مؽ البحؾث والجراسات حؾل أسالضب التعمؼ وفق نساذج أخخى مثل نسؾذج  .3

لجى الظبلب في  "ريتذسان/ نسؾذج جخاشا ,نسؾذج فارك,نسؾذج بيجدوتايت"،  نتؾستل"أ
 مخاحل تعميسية مختمفة.

ــة عمــى  .2 ــخ مخاحــل تعميسيــة مختمفــةإجــخاء دراســات مساثم ــات مختمفــة غض  الجراســةعضشــة  وعضش
 .الحالى
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 املسادع

 اٚال: املسادع ايعسب١ٝ:

خخافة أسالضب التعمؼ، مجمة البحؾث الشفدية والتخبؾية، كمية  .(7113لظفي عبج الباسط )، إبخاـيؼ
 . 07-7، 77، 0التخبية، جامعة السشؾؼية، 

سؾلؾمؽ ألسالضب  -دالالت الرجق والثبات لسؿياس فضمجر .(7107)دمحم ، فخيال ، نؾفل ،بؾ عؾادأ
 .001-32، 0التعمؼ ودرجة تفزضميا لجى طمبة الجامعات األردنية، مجمة جامعة دمذق، 

 الجراسة عؽ الخضا ضؾء في السيشي السدتقبل بقمق (. التشبؤ7102) محسؾد عظاف ،غالي أبؾ
 بجامعة التخبية كمية في الشفدي اإلرشاد اختراص طمبة لجى أىجاف االنجاز وتؾجيات

 .020-013, 01. )اإلندانية العمؾم سمدمة( األقرى جامعة األقرى. األقرى. مجمة
ما وراء السعخفة وعبلقتيا بتؾجو اليجف ومدتؾي الحكاء والتحرضل  .(0555) دمحم أبؾ ىاشؼ، الدضج

 .732-053،  53بية الدقازيق،الجراسي لجي طبلب السخحمة الثانؾية العامة .مجمة كمية التخ 
(. أسالضب التعمؼ في ضؾء نسؾذجي كؾلب وانتؾستل لجى طبلب 7111) دمحم أبؾ ىاشؼ، الدضج

 . 757 -730، 53الجامعة" دراسة عاممية"، جامعة األزىخ، مجمة كمية التخبية، 
لظبلب الجامعة (. أسالضب التعمؼ والتفكضخ السسضدة 7113صافضشاز ) ، كسال، دمحم أبؾ ىاشؼ، الدضج

في ضؾء مدتؾياتيؼ التحرضمية وتخرراتيؼ األكاديسية السختمفة. السجمة السرخية 
 .027 -43(،07) 32لمجراسات الشفدية. 
(. أسالضب التعمؼ وعبلقتيا بالحكاءات الستعجدة والتؾجيات الجافعية 7117بجوي، زيشب عبج العميؼ )

 . 35 -5(، 13) 07والتخرص الجراسي، مجمة كمية التخبية ببشيا، 
(. أنساط التفكضخ الدائجة لجى الظبلب العاديضؽ وذوي صعؾبات التعمؼ 7104عرام محسؾد ) ،ثابت

 272 – 103،  13وعبلقتيا بأسالضب التعمؼ وتؾجيات أىجاف اإلنجاز. 
جامعة السشيا  –( تفزيبلت طبلب الجراسات العميا بكمية التخبية 7110نججي ونيذ ) ،حبذي

مجمة البحث في التخبية وعمؼ  .عمؼ في ضؾء نسؾذج التعمؼ الخبخاتي لكؾلبألسالضب الت
 . 000-25(، 2) 02الشفذ، كمية التخبية، جامعة السشيا، 

دراسة بشية الجافعية واستخاتيجيات التعمؼ وأثخىسا عمى التحرضل  (.0555عدت عبج الحسضج )، حدؽ
، 33ة كمية التخبية. جامعة الدقازيق. الجراسي لجى طبلب كمية التخبية جامعة الدقازيق. مجم

010- 017. 
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التعمؼ السشغؼ ذاتيا وتؾجيات أىجاف اإلنجاز نساذج ودراسات  (.7112) ربيع عبجه رشؾان 
 .القاىخه: عالؼ الكتب معاصخه.

تؾجيات أىجاف اإلنجاز في إطار الشسؾذج (. 7104)دمحم عبجاليادي ، ربيع عبجه ، عبالدسيع ،رشؾان
 .والتفكضخ االستخاتيجي وعبلقتيؼ باالنفعاالت السختبظة بالتحرضل لجى الظبلب السعمسضؽالدجاسي 

 (.7) 72، ، كمية التخبية، جامعة حمؾانمجمة دراسات تخبؾية واجتساعية
دراسة نفدية ؾياسية لجى عضشة مؽ طبلب  -(. أنساط التعمؼ والتفكضخ7111الدميساني، دمحم )

 -مجيشتي مكة السكخمة وججة. مجمة مخكد البحؾث التخبؾية وطالبات السخحمة الثانؾية في
 .713-030 ،2جامعة قظخ، 

مس  وأسالضب التعمؼ ل(. أنساط معالجة السعمؾمات لمشرفضؽ الكخويضؽ 7107الدميساني، مضخفت دمحم )
)غضخ لجى عضشة مؽ طالبات الرف الثالث ثانؾي بسجيشة مكة السكخمة، رسالة ماجدتضخ 

 ، كمية التخبية، جامعة أم القخى. مشذؾرة(
 السذكمة بحل وعبلقتيا الحاتية الكفاية ومعتقجات اليجف تؾجيات(. 7104سسكخي، أزىار )

 السؤسدة: التخبية عالؼ. القخى  أم طالبات جامعة لجى الجراسي التخرص ضؾء في اإلبجاعي
 .11-02(، 20)1، البذخية السؾارد وتشسية العمسية لبلستذارات العخبية

أسالضب التعمؼ لجى طالبات كمية ا داب . (7104غادة طو ) ،عمية عثسان ، عبجالحؽيع، سضج
بجامعة الجمام وعبلقتيا ببعض الستغضخات الجيسؾغخاؼية وفق نسؾذج كؾلب مجمة أداب الشضمضؽ 

 .051 – 032(،  3) 3كمية ا داب .  –جامعة الشضمضؽ 
لضب التعمؼ وتقجيخ الحات في مدتؾى تجيضد السعمؾمات أثخ أسا .(7114جؾدة الدضج. ) ،شاىضؽ

لجى عضشة مؽ طالبات كمية التخبية بالسسمكة العخبية الدعؾدية، مجمة كمية التخبية، جامعة 
 . 312 -311( ، 0) 24السشرؾرة، 

(. اإلسيام الشدبي ألسالضب التفكضخ وتؾجيات أىجاف اإلنجاز 7100عمي ) الظضب، عرام
وتفزيبلت أسالضب التعمؼ في التشبؤ باإلنجاز األكاديسي لجى طبلب السخحمة الجامعية، 

 70السجمة السرخية لمجراسات الشفدية، ترجرىا: الجسعية السرخية لمجراسات الشفدية، 
(33 ،)317- 217 . 
 تؾجيات بضؽ الدببية العبلقات نسحجة(. 7105) سضج إبخاـيؼ، عبجالؾاحج، سعج  حدؽ ،عابجيؽ

. مجمة كمية التخبية كمية طبلب لجى القخار واتخاذ التأممي والتفكضخ السعخفة وراء وما اليجف
 .10-0(، 2)31التخبية، جامعة أسضؾط، 
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 الجؾف جامعة طمبة التعمؼ لجى أسالضب تفزضل (. درجة7101) إبخاـيؼحسضجة،  ،الخحيؼ عبج
 .305-753(، 0)02 ،والشفدية التخبؾية العمؾم الدعؾدية. مجمةب

 اإلنجاز أىجاف لتؾجيات الدببية الشسحجة(. 7104عبجالغشي، إسبلم نؾر ، سعضج، ندخيؽ دمحم )
 الشؾ  متغضخي  ضؾء في األكاديسي والتحرضل السعخفي واالنجماج(  7X3) الدجاسي الشسؾذج)

 .43-0(، 3)32، جامعة اسضؾط، التخبية كمية مجمة. والتخرص
( استخجام شبكة السمؾمات الجولية وعبلقتيا بكل مؽ القجرة عمى 7112صبلح شخي  ) ،عبجالؾىاب

حل السذكبلت وتؾجو اليجف والتحرضل الجراسي لجى طبلب الجامعة، مجمة كمية ا داب، 
 . 213 – 311،  14جامعة السشؾؼية، 

(. الشسؾذج البشائي الستخاتيجيات التعمؼ وحل السذكبلت في عبلقتيا بتؾجو 7110عادل ) ،العجل
 -707، 22اليجف واالتجاه نحؾ السخاطخة. مجمة بحؾث كمية ا داب. جامعة السشؾؼية. 

720. 
أسالضب التعمؼ وعبلقتيا بالخرائص الدمؾكية لرعؾبات التعمؼ  .(7112جضيان عيدى. ) ،العسخان

الجراسي لجى عضشة مؽ الظمبة البحخيشضضؽ بسخحمة التعميؼ األساسي، السجمة والتحرضل 
 . 000 -31(، 71)34التخبؾية، مجمذ الشذخ العمسي، جامعة الكؾيت، 

أسالضب التعمؼ وعبلقتيا بعادات العقل عشج  طمبة كمية التخبية  (.7103) الغخايبة، عؾاد مزحي
اإلرشاد الشفدي. جامعة عضؽ شسذ ، مخكد  جامعة الكؾيت في ضؾء بعض الستغضخات. مجمة

 .52 – 10 ،11اإلرشاد الشفدي. 
(. االنغساس األكاديسي وعبلقتو بالتؾجيات 7105محاسشة، أحسج، أحسج العمؾن، العغامات، عسخ )

 .022-025(، 7)01اليجؼية لجى طمبة الجامعة. السجمة األردنية في العمؾم التخبؾية، 
الفخوق الفخدية في التؾجيات الجافعية لئلنجاز وعبلقتيا بظمب (: 0553سيضخ أنؾر ) ،محفؾظ

-053،  1العؾن األكاديسي، دراسة استظبلعية، السجمة السرخية لمجراسات الشفدية، 
732 . 

 لشضج الجماغية الديظخة لسؿياس (. الخرائص الديكؾمتخية7113أبؾ عؾاد، فخيال )، نؾفل، دمحم، 
 طمبة مؽ عضشة الجماغية لجى الديظخة نسط عؽ الكذف في وفاعمضتو (HBDI) ىضخمان

 .023 -023(، 7)3التخبؾية،  في العمؾم األردنية السجمة .األردنية الجامعات
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م. الديظخة الجماغية وعبلقتيا بأسالضب التعمؼ واختيار التخرص 7103عفاف سالؼ ،  ،السحسجي
 20اإلمارات. –ؤلبحاث التخبؾية والسدتؾى الجراسي لجى طالبات الجامعات. السجمة الجولية ل

(0،)033 - 027. 
(. اإلسيام الشدبي لتؾجيات أىجاف اإلنجاز والقجرة عمى التكي  في 7104محسؾد، حشان حدضؽ )

 التشبؤ بالظفؾ األكاديسي لجى طالبات الجامعة: مجمة كمية التخبية في العمؾم التخبؾية :
 751 -732(،  3) 27كمية التخبية:   -جامعة عضؽ شسذ 

(: أسالضب التعمؼ السفزمة لجى طمبة التعميؼ الثانؾي وعبلقتيا ببعض 7111مججي ماىخ )، مديحة
الستغضخات الجيسؾجخاؼية )بحث مضجاني(، القاىخة، السخكد القؾمي لمبحؾث التخبؾية والتشسية، 

 ر. مخكد السعمؾمات والتؾثضق ودعؼ القخا
التعمؼ  وأسالضب التفكضخ أنساط بضؽ لمعبلقات البشائي (. الشسؾذج7103أحسج. ) آمال ،مرظفى

 صعؾبات التعمؼ. اإلسكشجرية. مجمة ذوي  اإلعجادية السخحمة لظبلب األكاديسي والشجاح
 (.37)5والتخبية.  الظفؾلة

: أسالضب التعمؼ السفزمة وعبلقتيا باإلنجاز األكاديسي  (7103)السظضخي، مذاعل عؾاض 
والتخرص والسدتؾى الجراسي لجى طالبات جامعة القريؼ. رسالة ماجدتضخ. كمية التخبية. 

 جامعة القريؼ. الدعؾدية.
القجرة التشبؤية لسدتؾى تجيضد السعمؾمات وأسمؾب التعمؼ بسدتؾى . (7104رامي محسؾد ) ،الضؾسف

مجمة الدرقاء لمبحؾث ما وراء الحاكخة لجى الظمبة الستفؾقضؽ أكاديسًيا. الؾعي بعسيات 
 .037 – 002(، 0)04، جامعة الدرقاء الخاصة ، األردن. والجراسات اإلندانية
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