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 ايدزاض١:ًَخص 

تعرؼ العبلقة بيف توجيات أىداؼ اإلنجاز وأساليب التعمـ وفؽ ية الحال الدراسةستيدؼ ا
مكانية التنبؤ بأساليب التعمـ مف خبلليا؛ وذلؾ لدى عينة مف ، و سيمفرماف فيمدر/ نموذج الدبموـ  طمبةا 

 اختيارىـطالبًا وطالبة( تـ  848تكونت العينة مف )حيث المينية بكمية التربية جامعة سوىاج،  
المنيج الوصفي  الدراسة توقد استخدم، عشوائيًا مف شعبتي "التربية الخاصة، واإلدارة المدرسية"

 داؼ اإلنجاز"، ومقياس: مقياس "توجيات أىفيالدراسة بأسموبيو المقارف واالرتباطي، وتمثمت أداتا 
ـ، 7883/7884األوؿ لمعاـ الجامعي  الدراسيخبلؿ الفصؿ  ما"أساليب التعمـ"، وقد تـ تطبيقي

امتبلؾ طبلب الدبمـو المينية لتوجيات  مجموعة مف النتائج كاف مف أبرزىا:عف  الدراسة تأسفر و 
(، وأف أساليب التعمـ 3.53بمغت قيمة المتوسط الموزوف ) حيث )مرتفعة(أىداؼ اإلنجاز بدرجة 

الشمولي"، يميو  األسموب "التسمسمي/ :عمى الترتيبالكمية  األكثر تفضيبًل لدى طبلب عينة البحث
 ، وكذلؾالمفظي" األسموب "البصري/ الحدسي"، وأخيراً  التأممي"، ثـ األسموب "الحسي/ األسموب "النشط/

"توجيات  مقياسي( بيف درجات 8.88)داللة دالة إحصائيًا عند مستوى و موجبة  ارتباطيةعبلقة وجود 
، أىداؼ اإلنجاز، أساليب التعمـ" عمى كافة األبعاد المرتبطة بيما لدى طبلب الدبموـ المينية في التربية

ر ( لمتغي8.88)داللة كشفت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي وجود تأثير داؿ إحصائيًا عند مستوى  كما
عمى مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز؛ وعدـ وجود تأثير داؿ  الدراسةالجنس عمى أداء طبلب عينة 

 الدراسةإحصائيًا لمتغير التخصص والتفاعؿ بيف متغيري الجنس والتخصص عمى أداء طبلب عينة 
ائيًا وجود تأثير داؿ إحص ، كذلؾ أظيرت النتائجعمى مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز بأبعاده األربعة

في أسموبي التعمـ "الحسي/  الدراسة( لمتغير الجنس ألداء طبلب عينة 8.88)داللة عند مستوى 
الحدسي"، التعمـ "التسمسمي/ الشمولي"؛ وعدـ وجود تأثير داؿ إحصائيًا لمتغير الجنس في أسموبي 

إحصائيًا لمتغيري "، التعمـ "البصري/ المفظي"، كما أنو ال يوجد تأثير داؿ التأممي التعمـ "النشط/
عمى مقياس  الدراسةالتخصص والتفاعؿ بيف متغيري الجنس والتخصص عمى أداء طبلب عينة 

نحدار الخطي عف أف توجيات أىداؼ كشفت نتائج تحميؿ اال ، فيما أساليب التعمـ بأبعاده األربعة
التنبؤ بأساليب التعمـ لدى طبلب  في( 8.88إسيامًا داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )اإلنجاز تسيـ 

مف نتائج تـ تقديـ عدد مف التوصيات والبحوث  الدراسةإليو  ت، وفي ضوء ما توصمالدراسةعينة 
 المقترحة.

  ؛سيمفرماف" نموذج "فيمدر/ ؛أساليب التعمـ المفضمة ؛الكممات المفتاحية: توجيات أىداؼ اإلنجاز
 طبلب الدبمـو المينية في التربية.
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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 180 

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 2017-2018 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 3.93. 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= 0.01) 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= 0.01) 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= 0.01) 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=.01) 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

التغير السريع والتطور اليائؿ لممعرفة في العصر الحالي، حدثت نقمة نوعية في في ظؿ 
، وبرزت توجيات تربوية ونفسية تركز ةً وفي نظريات التعميـ والتعمـ خاص مجاؿ التعميـ بعامة  

عمى الدور النشط لممتعمـ في عمميتي التعميـ والتعمـ، ولعؿ مف أبرز ىذه التوجيات التركيز 
 لدافعي لممتعمـ في عممية تعممو.عمى الجانب ا

 أىـ كواحدة مف Goal Orientation "توجو اليدؼوفي ىذا السياؽ، تبرز نظرية "
، ومدخبًل مف أكثر المداخؿ تأثيرًا عمى الدافعية المستحدثة الواسعة اإلنتشارتعمـ ال نظريات

األكاديمية في عمـ النفس التربوي المعاصر، الىتماميا الرئيس والمباشر حوؿ األسباب أو 
 ,Braten& Stromso). األغراض التي تدفع الطبلب لئلندماج في المياـ األكاديمية

2004)  
في تفسير المعرفي"  –جتماعي تجاه االاإل وتطورت نتيجة "وقد نشأت ىذه النظرية 

ـ   الدافعية، الواقع األكاديمي  في دراسة خاصةلو أىميتو ال ومرجعاً  ،إطارًا نظرياً  أصبحت ومف ث
ة ػجازه لميمػمف إن عمـػالمت اينشدى داؼ التىػاألىعمى  ياػركزت اىتمام حيث ؛(8541منذ عاـ )

 ةػيػدافعػال ا سببيةػمأخر عنى ػموبما، 
 .(Ford, 1992) لديو؟

بالكيفية التى يفكر بيا المتعممػوف حػوؿ ميػاميـ  -في بداياتيا -ىذه النظرية اىتمت كما
فترضػػت ا كػػذلؾ، (Dweck& Leggett, 1998)المختمفػػة أثنػػاء عمميػػة تعمميػػـ وأداءاتيػػـ 

 ,Rebecca) محػددة مسػبقاً  ىػداؼ مختمفػةأل اً تحقيقػ فػي األنشػطة األكاديميػة تشػاركية األفػراد
2005). 

لؤلىػػداؼ التػػي يميػػؿ الطػػبلب إلػػى السػػعي  ةالعامػػ اتالنظريػػة عمػػى التوجيػػ وترتكػػز تمػػؾ
يػدؼ إلػى اإلجابػة عػف مػف األىػداؼ كمػا ت محػددة أنواعػاً  اتالتوجيػ ىػذه شػتمؿوت، وصواًل إلييػا

إلػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ محػػددة إذا مػػا تمػػت مقػػارنتيـ بػػا خريف؟  سػػؤاؿ: لمػػاذا يسػػعى المتعممػػوف
 Pintrich& Schunk, 2010).) ؟مع تقويـ أدائيـ ىذه األىداؼلمثؿ  وكيفية إنجازىـ

مػػف التكامػػؿ بػػيف المكونػػات المعرفيػػة  إلػػى إحػػداث نػػوع   نظريػػة توجػػو اليػػدؼ وقػػد إتجيػػت
والوجدانيػػة لمسػػموؾ؛ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الوقػػوؼ عمػػى أفضػػؿ المحاكػػات وتحديػػد أنسػػب المعػػايير 
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إلػػػػى تفسػػػػير المعتقػػػػدات التػػػػي يحمميػػػػا باإلضػػػػافة  الناجحػػػػة، األداءات فػػػػي تقيػػػػيـ المسػػػػتخدمة
 .(Ames, 1992) المتعمموف حوؿ الغرض مف متابعة اإلنجاز

مكانية أف يعمؿ أكثر مف ىدؼ في إل إقرارىـبتوجو اليدؼ إلى  ىتماـ العمماءإكما أدى 
عمى درجات مرتفعة أو منخفضة في أكثر  المتعمميف نفس الوقت، وىذا يعني إمكانية حصوؿ

لتفاعمية لتوجيات وأف استراتيجيات تنظيـ التعمـ قد تعتمد عمى التأثيرات انمط لميدؼ،  مف
عف عتمادىا عمى نمط واحد لتوجو اليدؼ، كما أف تأثيرىا المركب قد يختمؼ اليدؼ أكثر مف إ

 (7881، تأثيراتيا الفردية )ونيس
في  أىمية توجيات أىداؼ اإلنجاز إلى السابقة الدراساتو  البحوث عديد مفأشار وقد 

 فعالية الذاتمنيا:  ؛ والتياألخرى ببعض المتغيراتعممية التعمـ، كما تمت دراسة عبلقتيا 
واالندماج  ;Janke, Bardach, Oczlon& Lüftenegger, 2019) 7885)الزيدي، 

سمكري، (، ومعتقدات الكفاية الذاتية )7885؛ وعبد الواحد، 7885محاسنة، األكاديمي )
؛ ورشواف والسميع، 7884)عبدالغني وسعيد،  يمي والتحصيؿواالنجاز األكاد، (7884
7884.) 

( أف توجيػػػات أىػػداؼ االنجػػاز تعمػػػؿ عمػػى تشػػػكيؿ 7881) السػػميمانيفيمػػا تقػػرر دراسػػػة 
تمثؿ موجيػًا رئيسػًا لممارسػاتيـ التعميميػة؛ والتػي تتبػايف  حوؿ المادة، كما أنيا الطبلبمعتقدات 

( إلى أف وعي المػتعمـ بػنمط أو 7883، كذلؾ تشير دراسة نوفؿ وأبو عواد )بتبايف طرؽ تعمميـ
أسموب التعمـ لديو قػد يعمػؿ عمػى زيػادة قػدرة ىػذا المػتعمـ عمػى بمػوغ األىػداؼ، وذلػؾ مػف خػبلؿ 

 إيجاد التناظر بيف نشاط التعمـ الذي ُيقدـ لممتعمـ وبيف نمط تعممو المفضؿ. 
ـ  تظير أساليب التعمـ كأحد االتجاىات الحديثة في التربية؛ والتي تؤكد عمػى ضػرورة  ومف ث

األخذ في االعتبار الفروؽ الفردية بيف الطبلب مػف حيػث قػدراتيـ واسػتعداداتيـ وميػوليـ، فمػيس 
إذ ربمػا يفضػؿ المػتعمـ ذاتػو أسػموًبا "ىناؾ تفوؽ ألسػموب مػا أو أكثػر فػي موقػؼ مػا دوف غيػره، 

ًقػا ألسػاليب أخػرى فػي الػتعمـ تتبػايف بتبػايف الميػاـ وبيئػة آخر في تعمـ ميمة أخرى، وُيجري تواف
التعمـ، عندىا يجب عمى المعمـ تقديـ المعرفة بأساليب متنوعة حتػى يتسػنى إتاحػة الفػرص أمػاـ 

 .(88: 7883)عبد الباسط، "الجميع
أسػػػػاليب الػػػػتعمـ واسػػػػتراتيجيات التعمػػػػيـ مناديػػػػة تنػػػػاوؿ الدراسػػػػات بالبحػػػػوث و وقػػػػد اىتمػػػػت 

، وذلؾ كما في العديد مف الدراسػات األجنبيػة كمػا لدى المتعمميف فى العممية التعميمية بأىميتيما
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 ;Leenknecht, Hompus& Van der Schaaf, 2019; Feyzioğlu, 2019)فػي 
Naderi, Abdullah, Aizan Sharir &Malan, 2009) ، والدراسػات العربيػة كمػا فػي

 (.7887 نوفؿ،و أبو عواد و  ؛7887ىاشـ،  أبو؛ و 7884طو، و  عثماف)
إلى أف أساليب التعمـ لدى الفرد تتخذ تصنيفات  (Chan, 2001) فيما أشارت دراسة

 طبلب الصؼ الدراسي الواحدوأظيرت نتائجيا أف  متنوعة بحسب االختبلؼ في الميوؿ لديو،
 مف يوجد قد أف بعض المتعمميف أحياناً و  ،دراستيـمتفاوتيف في سماتيـ ونوع  ما يكونوف غالباً 
( أف Razali, 2009، كذلؾ بينت دراسة )تقميديةال غيرتعمـ المف يفضموف أساليب يـ بين

المعمميف يمكنيـ بناء نشاطات تشتمؿ عمى بعض أنواع أساليب التعمـ المفضمة لدى 
تحتوى  المتعمميف، ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ إضافة أساليب تعمـ جديدة أو إكماؿ دائرة التعمـ التى

 كؿ أساليب التعمـ.
جمااًل، يتبيف  أف المتعمميف يتعمموف بشكؿ أفضػؿ عنػدما يعممػوف أسػاليبيـ المفضػمة فػى وا 

الػػتعمـ، وأف التػػدريس عنػػدما يشػػتمؿ معظػػـ األسػػاليب المفضػػمة لػػدي المػػتعمـ يمكنػػو أف يحقػػؽ 
لػذى يميػزه عػف مساعيو وأىدافو المنػوط بيػا، وأف المػتعمـ عنػدما يسػيير تبعػا ألسػموبو الخػاص ا

غيػػره مػػف أقرانػػو يمكنػػو أف يحقػػؽ النجػػاح األكبػػر فػػى تسػػخير قدراتػػو وتنويػػع إسػػتجاباتو وأنػػواع 
 .التعمـو  تفكيره بمختمؼ الطرؽ المطموبة في مختمؼ مواقؼ التعميـ

تنػاوؿ توجيػات أىػداؼ اإلنجػاز فػي إلػى  تسػع الحاليػة الدراسػةواستنادًا إلى ما سبؽ، فإف 
لدى طبلب الدبمـو المينية بكميػة  -وذلؾ وفؽ نموذج فيمدر/ سيمفرماف -عبلقتيا بأساليب التعمـ

 التربية بسوىاج.
 :ايدزاض١َػه١ً 

فػي  -نسػبياً  -التعمـ مف المواضيع الحديثةي توجيات أىداؼ االنجاز وأساليب ُيعد موضوع
اىتمامًا واسعًا عمى الصػعيد التربػوي، ومػا كػاف ليػذيف الموضػوعيف أثػر التي القت و  ؛عمـ النفس

كبير في تغيير فكرة التعميـ، وتطبيقاتو في غرفة الصػؼ، حيػث أصػبل التركيػز ا ف ينصػب عمػى 
لمعرفػة آليػات التعامػؿ  تيماالمتعمـ أكثر مف المعمػـ، وىػذا مػا دعػا التربػوييف إلػى االىتمػاـ بدراسػ

 تيجيات حديثة في التعمـ.مع الطمبة وفؽ استرا
أواًل مػف خػبلؿ معايشػة الباحػث لظػروؼ الواقػع  الحاليػة الدراسةوقد نشأ اإلحساس بمشكمة 

فػػى التربيػػة؛ وبمػػا يتفػػؽ مػػع طبيعػػة عممػػو، وثانيػػًا مػػف خػػبلؿ  لطػػبلب الػػدبمـو المينيػػة التدريسػػى
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والتػػى  الدراسػػةت اسػػتعراض الباحػػث لمعديػػد مػػف الدراسػػات والمرجعيػػات السػػابقة المتصػػمة بمتغيػػرا
رتبػاط اوجػود أسػفرت نتائجيػا عػف والتػى  (7884)دراسة حناف حسيف مثؿ ؛ ااىتمت بموضوعي

تػػرتبط قػػداـ ودرجػػاتيف فػػي الطفػػو األكػػاديمي، إلبػػيف درجػػات الطالبػػات فػػي أىػػداؼ إتقػػاف ا موجػػب
وكػذلؾ دراسػة  األكػاديمي، درجاتيف فػي الطفػوسػمبًا بػحجػاـ إلأىداؼ إتقاف افي درجات الطالبات 
بػؿ أف أكثػر أسػاليب الػتعمـ تفضػيبًل مػف ق  يػا مف أىـ نتائجكاف التي و ( 7883مشاعؿ المطيري )

الطالبات ىو أسموب التعمـ النشط يميػو أسػموب الػتعمـ التػأممي، بينمػا كػاف أقميػا تفضػيبًل أسػموب 
ف ػػػة بيػػػػلعبلقأكػػػػدت ا التػػى (Bulus,2011)، ودراسػة التعمـ الحسي يميو أسموب التعمـ المجرد

 .لدى معممي المستقبؿ ىواإلنجاز األكاديم طػػػز الضبػػػػمركب جازػػػداؼ اإلنػػػػيات أىػػػتوج
مػف طػبلب  مػع بعػض الباحػث عقػدىاالتى  -غير المقننة -المقاببلت الشخصيةومف خبلؿ 

بعػػض الطػػبلب يركػػزوف فػػى الػػدبمـو المينيػػة بكميػػة التربيػػة بسػػوىاج، فقػػد خمُػػص الباحػػث إلػػى أف 
ويجعميػـ قػادريف عمػى ، اكتساب المعمومات والميارات الجديػدة بمػا يزيػد مػف الكفػاءةالتعمـ عمى 

تماميػػا و  التغمػػب عمػػى صػػعوبة الميمػػة، صػػرار عمػػى النجػػاح، ا  ويطمػػؽ عمػػى ىػػؤالء بكػػؿ مثػػابرة وا 
فػاع األداء مقارنػة رتإعمػى  يركز البعض ا خر، بينما يركز "أصحاب التوجو نحو التمكف"الطبلب 

متحانػات لدرجػة الوتػذمرًا مػف ا اسػتياءً ا باألقراف ورؤية ا خريف لنتائج الكفاءة، وىؤالء يظيػروف
صػػعوبة  فػػى مثػػؿتتويعػػزوف نجػػاحيـ أو فشػػميـ إلػػى عوامػػؿ خارجيػػة  أنيػػـ كػػانوا ينسػػحبوف منيػػا

متحانػػات.. الػػ ، االأو صػػعوبة القػػائميف عمػػى لجػػاف  حػػدوث ضوضػػاء متحانػػات أو طوليػػا أوالا
 ويطمؽ عمى ىؤالء الطبلب "أصحاب التوجو نحو األداء".

أو  جػػدوف صػػعوبة فػػي التعامػػؿ مػػع المعمومػػاتكػػذلؾ تبػػيف لمباحػػث أف العديػػد مػػف الطػػبلب ي
ميػا، عالمعرفيػة المسػتويات المتحانػات وخاصػة التػي تتضػمف الاإلجابة بشكؿ صحيل عف أسػئمة ا

، وبعضػيـ يػة دوف اإلجابػة عنيػااالمتحانيترؾ الورقة ربية قد الطالب في الدبمـو المينية في التف
يحػاوؿ ويثػابر البعض ا خر المحاولة والخطأ، و التخميف أو  أسموبب حؿ بطريقة عشوائيةتبع الي

مػف ىػؤالء المثػابريف قػد يواجيػوف  بعػض إال أفمتحانػات، إلوقد يػنجل فػي اإلجابػة عػف أسػئمة ا
 .  ويشكوف منيا صعوبة االمتحانات أيضاً 

في قد ترجع  وأنيا ،الدراسةجاءت مؤكدة لمشكمة  تمؾ العوامؿ كؿ ويرى الباحث أف
 إلى ما يمى: جانب كبير منيا
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لدى  الدرجة( تعد مجااًل مركزيًا ميمًا لفيـ السموؾ الدافعي -أف توجيات اليدؼ ) التعمـ .1
طبلب الدبموـ المينية في التربية في مواقؼ اإلنجاز، وأف تحديد األنماط المختمفة لتوجو 

اليدؼ لدى ىؤالء الطبلب، ومعرفة الظروؼ والعوامؿ التي قد تؤدي إلى ظيور ىذه التوجيات 
ستثارة دافعية الطبلب ليشاركوا امتحانات قد تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى الافترات خبلؿ 

 فاعمية في عممية التعمـ.ب
ختبلؼ الطبلب في أبعاد معرفية االدرجة( قد تؤدي إلى  -أف توجيات اليدؼ )التعمـ .2

أف توجيات اليدؼ تؤثر في فى  نتائج الدراسات السابقةوىذا ما أكدتو وشخصية ميمة، 
 .(Thomas, Cox& Kojima, 2000) دراسةكاستخداـ االستراتيجية المعرفية 

النظرية المعرفية االجتماعية تفترض وجود عبلقة سببية بيف توجيات أىداؼ الفرد  أف .3
 .واستجاباتو في المواقؼ األكاديمية

التنبؤ بأداء الفرد في مواقؼ التعمـ المختمفة مف خبلؿ معرفة توجيات اليدؼ إمكانية  .4
 لديو.

عمػى عينػة عشػوائية لمجموعػة  سػتطبلعيةإواستنادًا إلى ما سبؽ، فقد قػاـ الباحػث بدراسػة 
طالبػػػًا  838)" قواميػػػامدرسػػػيةالدارة اإلخاصػػػة و التربيػػػة "ال تىطػػػبلب الػػػدبمـو المينيػػػة شػػػعب مػػػف

ـ(، اسػػتخمص مػػف نتائجيػػا أف 7883 /7882) الجػػامعيالدراسػػى بالعػػاـ المقيػػديف و وطالبػػة(، 
تحسػػيف مسػػتوى قػػد تػػؤدي دورًا رئيسػػًا فػػي الطػػبلب التػػي يسػػتخدميا المفضػػمة و  أسػػاليب الػػتعمـ

أداء الميػاـ الدراسػية ـ فػى فػي الػدبمـو المينيػة ومثػابرتي ئيػـأف أداييـ، و التحصيؿ األكاديمي لد
 .توجيات مف ـالمختمفة والصعبة قد تتوقؼ عمى ما لديي

ـ  فقػػد  لػػدى طػػبلب الػػدبمـو  مسػػتوى الػػوعى فػػي الكشػػؼ عػػف الدراسػػةتحػػددت مشػػكمة ومػػف ثػػ
 المفضػػمة عبلقتيػػا بأسػػاليب الػػتعمـو وجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز تب المينيػػة بكميػػة التربيػػة بسػػوىاج

 .لدييـ
 األسئمة التالية: لئلجابة عف يةالحال الدراسة تسعفقد ولمعالجة ىذه المشكمة  
 ؟متبلؾ توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبمـو المينية في التربيةاما درجة  .8
 في التربية؟ ما أساليب التعمـ المفضمة لدى طبلب الدبمـو المينية .7
لػػدى طػػبلب " أسػػاليب الػػتعمـ"، "ت اليػػدؼتوجيػػا" ىمػػا العبلقػػة بػػيف درجػػات كػػؿ مػػف مقياسػػ .3

 الدبمـو المينية في التربية؟
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إنػاث( والتخصػص ، الجػنس )ذكػورختبلؼ توجيات أىداؼ اإلنجاز في ضوء متغيػري: اما  .1
 مينية إدارة مدرسية( لدي طبلب الدبمـو المينية في التربية؟ ،)مينية تربية خاصة

إنػػاث( والتخصػػص ، الجػػنس )ذكػػورمػػا االخػػتبلؼ فػػي أسػػاليب الػػتعمـ فػػي ضػػوء متغيػػري:  .1
 مينية إدارة مدرسية( لدي طبلب الدبمـو المينية في التربية؟، )مينية تربية خاصة

عمـ لػدى طػبلب الػدبمـو المينيػة ما إسياـ توجيات أىػداؼ اإلنجػاز فػي التنبػؤ بأسػاليب الػت .2
 في التربية؟

 :ايدزاض١أٖداف 

 إلى تعرؼ: يةالحال الدراسةىدؼ 
التعمـ المفضػمة لػدى طػبلب الػدبمـو المينيػة  وأساليب متبلؾ توجيات أىداؼ اإلنجازادرجة  .8

 .في التربية بكمية التربية بسوىاج
لػػدي طػػبلب  "أسػػاليب الػػتعمـ، توجيػػات اليػػدؼ" مقياسػػى العبلقػػة بػػيف درجػػات الطػػبلب عمػػى .7

 الدبمـو المينية في التربية بكمية التربية بسوىاج.
لدي طبلب الدبمـو المينية فػي التربيػة فػي  وأساليب التعمـ اختبلؼ توجيات أىداؼ اإلنجاز .3

مينيػػػة إدارة  ،إنػػػاث( والتخصػػػص )مينيػػػة تربيػػػة خاصػػػة ،ضػػػوء متغيػػػري: الجػػػنس )ذكػػػور
 مدرسية(.

نجػاز فػي التنبػؤ بأسػاليب الػتعمـ لػدى طػبلب الػدبمـو المينيػة فػي إسياـ توجيات أىداؼ اإل  .1
 التربية بكمية التربية بسوىاج.

 :ايدزاض١ ١ُٝأٖ

 يمكف توضيل أىمية الدراسة مف خبلؿ:
 :األىمية النظرية لمدراسة -أ

 لفيػـ السػموؾ الػدافعي إلقاء الضوء عمػى توجيػات األىػداؼ والتػي تعػد مجػااًل مركزيػًا ميمػاً  .8
الظػػروؼ والعوامػػؿ  تعػػرؼو لػػدى طػػبلب الػػدبمـو المينيػػة فػػي التربيػػة فػػي مواقػػؼ اإلنجػػاز، 

 .التوجيات تمؾظيور ل المؤدية
لتػػػي تكمػػػف أىميػػػة وا، نظػػػري عػػػف أسػػػاليب الػػػتعمـلادب مػػػف األبػػػوفير إثػػػراء المجػػػاؿ التربػػػوي  .7

فػي المػدارس القػائميف عمػى العمميػة التعميميػة تسػاعد  اليامة التػى قضاياالطرح فى دراستيا 
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تبنػي األسػاليب ممػا يسػيـ فػى ؛ أدوارىـ ومسئولياتيـ تجاىيػاو والجامعات لمتفكير فييا بعمؽ 
 المتنوعة لدى المتعمميف.ميارات التفكير مف  واكتساب مزيداً  التدريسية المناسبة

الدراسػة "توجيػات  ىعػف العبلقػة بػيف متغيػر الكافية  معموماتالد أعضاء ىيئة التدريس بيتزو  .3
 لدى طبلبيـ. وعيًا بطبيعة ىذه المتغيرات بما يجعميـ أكثرأىداؼ اإلنجاز/أساليب التعمـ" 

تػػوفير المعمومػػات المرتبطػػة بتوجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز وأسػػاليب الػػتعمـ لػػدى طػػبلب الػػدبمـو  .1
 .المينية في التربية

 األىمية التطبيقية لمدراسة: -ب
كافػػة األطػػراؼ المعنيػػة  قػػد يفيػػدافالمػػذاف ، "اليػػدؼ، أسػػاليب الػػتعمـتوجػػو ي "مقياسػػيـ تقػػد -8

 والميتميف بمجاؿ القياس والتقويـ بالمؤسسات البحثية المختمفة.  بالعممية التعميمية والباحثيف
تعػػرؼ الجوانػػب التػػي تعػػزى إلييػػا الصػػعوبات التػػي قػػد يواجييػػا طػػبلب الػػدبمـو المينيػػة فػػي  -7

فػػي االسػػتيعاب واالسػػتذكار  قصػػوراً السػػف، وقػػد يعػػانوف  مػػنيـ كبػػار اً وخاصػػة أف بعضػػ ؛التربيػػة
ضعؼ مستوى توجيات اليدؼ وضعؼ استخداـ أساليب تعمػـ معينػة، يرجع إلى وىذا قد ، الجيد
 .يةالحال الدراسة كشؼ عنو نتائجتما قد  وذلؾ
 :ايدزاض١ سدٚد

 :الحدود التالية عمى يةالحال الدراسة تاقتصر 
ساليب أ ،توجيات أىداؼ اإلنجاز" الدراسة تناوؿ متغيري تمثمت فى احلدٚد املٛضٛع١ٝ: .8

 .سيمفرماف/وفؽ نموذج فيمدر "التعمـ
 طبلب الدبمـو المينية في التربية. احلدٚد ايبػس١ٜ: .7
 .جامعة سوىاج.  كمية التربية احلدٚد املها١ْٝ: .3
 الدراسى الفصؿ خبلؿعمى العينة االستطبلعية  الدراسةتـ تطبيؽ أداتي  احلدٚد ايصَا١ْٝ: .1

 خبلؿعمى العينة النيائية يما كما تـ تطبيق"، ـ7882/7883" الثاني مف العاـ الجامعي
 "ـ7883/7884" وؿ مف العاـ الجامعيأل ا الدراسى الفصؿ

 :ايدزاض١فسٚض 

 التحقؽ مف صحة الفروض التالية: يةالحال الدراسة تحاول
 ".متوسطة"متبلؾ توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبموـ المينية في التربية ادرجة  .8
 .توجد أساليب تعمـ مفضمة لدى طبلب الدبموـ المينية في التربية .7
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بيف درجات الطبلب عمى كؿ مف مقياس  ئياً دالة إحصارتباطية موجبة اتوجد عبلقة  .3
 .الدبمـو المينية في التربية بتوجيات أىداؼ اإلنجاز ومقياس أساليب التعمـ لدى طبل

 إناث( والتخصص ، الجنس )ذكور: الدراسةال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري  .1
مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى مقياس توجيات أىداؼ  ،)مينية تربية خاصة

 .في التربية اإلنجاز لدى طبلب الدبموـ المينية
 إناث( والتخصص ،الجنس )ذكور: الدراسةال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري  .1

مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى مقياس أساليب التعمـ لدى  ،)مينية تربية خاصة
 .طبلب الدبموـ المينية في التربية

المينية في "تسيـ توجيات أىداؼ اإلنجاز في التنبؤ بأساليب التعمـ لدى طبلب الدبمـو  .2
 .التربية بجامعة سوىاج

 :اإلدسا١ٝ٥ ايدزاض١َصطًشات 

  :تٛدٗات أٖداف اإلجناش .1

التى يستخدميا  الُمثمى الطرؽو  الخطوات الُمنظمةتمؾ "إجرائيًا بأنيا:  الباحث ياعرفيُ 
حددة مف أجؿ تحقيؽ مال التعميمية التمجاالداخؿ  مات المختمفةالميتعمـ فى  وفالمتعمم
لمواقؼ  ـواستجاباتي ـطبقا لتفسيراتي ـالتى تناسبيوبالصورة األفضؿ  أكمؿ وجوعمى  ـتعممي

 ."اإلنجاز األكاديمي
 :أضايٝب ايتعًِ .2

السموكيات الُمرشدة واألدوات مجموعة الوسائؿ المميزة و ": بأنيا الباحث إجرائياً  ياعرفيُ 
 ـوالتي تجعمي ـتعممي ألنماط طبقاً  وفوالتى يفضميا المتعمم ؛التعمـ لعمميتى التعميـ/ الموجية
بما  وفضائو في االستقباؿ والتجييز واالستجابة لمثيرات بيئة التعمـ وفعاليةً  وكفاءةً  تكيفاً أكثر 

 ."بصرؼ النظر عما بينيـ مف فروؽ فى القدرات واالىتمامات النجاح ـيضمف لي
، "اإلنجازج الرباعي لتوجيات أىداؼ النموذ" الدراسة ىذه فى وقد تبنى الباحث

 ".الذي يتكوف مف أربعة أبعاد ثنائية القطب سيمفرماف /مدرفي نموذج"و 
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 :اإلطاز ايٓظسٟ يًبشح

"؛ "توجيات أىداؼ اإلنجاز"، "أساليب التعمـ :ىما لمحوريف لمدراسةعرض اإلطار النظرى ت
ذات الصمة  والمرجعياتالسابقة  الدراسات تـ التأصيؿ ليما نظريًا مع عرض لبعضحيث 

 ذلؾ ما يمي: لبيما، وتفصيبلً 
 .""Goal Orientation اإلجناش احملٛز األٍٚ: تٛدٗات أٖداف

 ّٛٗتٛدٗات أٖداف اإلجناش َف 
فمنيـ مف عرفيا  اإلنجاز توجيات أىداؼلقد تعددت التعريفات التى تناولت مفيـو   
 بأنيا:
ة، أو تعميمية مختمفستدعى بواسطة مطالب بيئية أنماط دافعية متباينة الخصائص تُ        

أـ طويؿ  كاف قصير المدى اءبعينو سو  وتنشط عندما يتبنى الفرد ىدفاً 
 .(Ames,1992)المدى

في  لممتعمميففتراضي يعبر عف التوجيات الدافعية امفيـو  ومنيـ مف عرفيا بأنيا:
 ىتماـا فييا ينصب التىو  أىداؼ اإلتقاف: ىأبعاد ى ثبلث ، متضمناً مواقؼ األداء األكاديمي

 والتىإقداـ( -أىداؼ )األداء، و يتـ تعممو وتحسينيا وفيـ ما لكفاياتعمى تنمية ا المتعمـ
تو حتى يكوف اقدر  أو كفاياتوب خاصةلحصوؿ عمى أحكاـ إيجابية ا المتعمـ مف خبلليا يسعى
أقؿ في بذؿ  المتعمـرغبة التى تتضمف و تجنب(  –أىداؼ )األداء ، و زمبلئو بيف فضؿ مفاأل

لذاتو جيد كمما أمكف دوف التعرض لعواقب وخيمة وتجنب أي موقؼ يمثؿ تيديدًا 
(Chruch& Elliot, 2001). 

وُيعرؼ "توجو اليدؼ" بأنو غاية أو غرض أو تركيز ديناميكي معرفي مستمر لمقياـ 
بالميمة، وىو عبارة عف توقعات ميمة لمجموعة مف العمميات والنواتج المتصمة 

 .((Elliot,1999,549باإلنجاز
مدى لدراسة و تجاه السائد لدى المتعمميف داخؿ حجرة ااإل  ابأني (1: ۰۲۲1)شريؼ  اعرفيو 

سواء  فييا، وتحديد دوافعيـ مف التعمـندماجيـ وا   المتنوعةـ درجة فيميـ ألنشطة التعم
في  الدرجات المرتفعة والتمكف منيا، أو الحصوؿ عمى إتقاف المعمومات لمعرفة، أوالكتساب ا

 أربعة مكونات ىي: حتوىيو أي مف المقررات الدراسية، 
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 توجو الميمة Task-orientation""  كؿ جديد مف أجؿ  كتسابا إلىوفيو يسعى المتعمـ
 اندماجو في تعمميا.و  وزيادة أىميتيا لديورتفاع قيمتيا اوبالتالى التمكف مف الميمة 

 توجو اإلتقاف Mastery-orientation""  جديدة المفاىيـ ال تعمـ إلىوفيو يسعى المتعمـ
 .تطوير ذاتو وتحسيف كفاءتووبالتالى ، إتقاف الميمة بشكؿ عاـ حتى يتـ لو

 التوجو االجتماعي Social-orientation""  إنجاز  إلى سرعة المتعمـوفيو يسعى
بؿ مف ق  تحساف ساالوالحصوؿ عمى التعزيز و  فى التحصيؿ، المياـ لتحقيؽ أعمى الدرجات

 ا خريف.
 التوجو نحو تجنب العمؿ ""Work-Avoidant  المياـ الصعبة،  المتعمـوفيو ينبذ

وبأقؿ المياـ السيمة في أقؿ وقت  إلى إنجاز ويرفض التحدي البلـز لمتحصيؿ، ويسعى
 مجيود.

ألنشطة  مفيـو توجو اليدؼ عمى أنو درجة فيـ المتعمـ (۲2: ۰۲۲۲)العدؿ  ولقد عرؼ
ويشتمؿ ثبلث  التعمـ داخؿ حجرة الصؼ، ذلؾ مع تحديد دوافعو مف واندماجو فييا،التعمـ 

كؿ  تعمـ " وفيو يرغب المتعمـTask orientationأنماط ىي: "توجو التمكف مف الميمة 
 Ego - Social" جديد، والتمكف مف الميمة وتحسيف كفاءتو، "توجو األنا االجتماعي 

orientationستحساف مف االلحصوؿ عمى التعزيز مف ق بؿ ا خريف و وفيو يرغب المتعمـ ا
وجية نظرىـ مف خبلؿ السعي إلى تحقيؽ أقصى مستوى مف التحصيؿ، "توجو تجنب العمؿ 

"Work  avoidant orientation بأقؿ  -حتى غير الصعبة  -المياـ  وفيو يؤدي المتعمـ
 مجيود ممكف أو محاولة عدـ القياـ بالميمة.

 البحوث عمى تناولو كنموذج ثنائيبعض ؛ ركزت مفيـوونتيجة لمتطور في تناوؿ ال  
 كدراسة: 

Bra ten & Stromso, 2004),) ((Deborah& et al., 2003, Fazey&Fazey,1998) 

(Ames, Duda 1992( ,)Archer,1988( ,)Dweck&Leggett,1988.) 

(، ۰۲۲۲؛ العدؿ،۲۹۹۱)محفوظ، :كدراسة بينما تناولتو بحوث أخرى كنموذج ثبلثي
عمى  ركزالذي  ثـ كاف النموذج المتعدد(؛ 7881)شريؼ، :كدراسة رباعي ذجوأخرى كنمو 

 ".التمكف والدرجة"قتراف والتبلـز في نوعي توجو اليدؼ الرئيسف اال
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 مناذز تٛدٗات أٖداف اإلجناش: 

 ما يمي:متنوعة منيا وجيات أىداؼ اإلنجاز نماذج اشتممت ت
 :Dweckلػ  تٛد٘ اهلدف ايجٓا٥ٞ منٛذز . أ

تـ بناء نظرية توجيات اليدؼ في إطار النظرية المعرفية االجتماعية والتي تركز عمى 
إلى (Elliot& Harackiewicz, 1996)  دركة في مواقؼ التحصيؿ، وقد سعىاألىداؼ المُ 

تجنب" التحصيؿ والذي  –داـ تقديـ نموذج نظري متكامؿ بتطوير النموذج اليرمي لدافعية "إق
مدخؿ دافعية التحصيؿ، مدخؿ  :ثيقة الصمة بمواقؼ التحصيؿ وىماثنيف مف األبنية و إيدمج 

 أىداؼ التحصيؿ.
وفي ىذا النموذج تفسر دوافع التحصيؿ المطموبة لئلنجاز والخوؼ مف اإلخفاؽ بصفة 

إلمكانات اإليجابية أو وتوجييـ نحو ا المتعمميفعامة ميوؿ دافعية عالية الرتبة تستحث 
أما أىداؼ التحصيؿ فإنيا تعد بمثابة تمثيبلت معرفية متوسطة المستوى، والتي ، السمبية
نظر إلى أىداؼ التحصيؿ )توجيات اليدؼ( أف ليا نحو نواتج نيائية محددة، ويُ  المتعمـتوجو 

 التحصيؿ تأثيرتأثيرات مباشرة عمى نواتج تتعمؽ باألداء األكاديمي، في حيف يكوف لدوافع 
 غير مباشر، وأف تمؾ الدوافع واألىداؼ تعمبلف بالتبادؿ لتنظيـ سموؾ التحصيؿ.

سببية بيف توجو أىداؼ الفرد  وتفترض النظرية االجتماعية لمدافعية وجود عبلقة
فقد نشأ وتطور بناء توجو اليدؼ مف في المواقؼ األكاديمية،  لو ستجابات السموكيةإالوا

 .ه في دافعية التحصيؿ في البيئة التعميميةؤ وزمبل   Carol Dweck" "العمؿ المضيء لػػػػػػ 
المتعمميف فى  نماذج دافعيةدراسة أثناء  (Dweck& Elliott, 1988)الحظ وقد 

نشاطات التحدي داء ستجابة ألإلد نموذجيف سموكييف مختمفيف في اوجو ، الصفوؼ الدراسية
 ذجيرتبط نمو ، و التكيؼ "توجو التمكف"و  ،سوء التكيؼ "العجز" ىنموذج ماى أو المشكبلت

بينما تظير ، رة الفعالة في مواجية المشكبلتعف التحدي والمثاب الدراسةتوجو التمكف" ب"
 نموذج "العجز" في تجنب التحدي ونقصاف األداء عند مواجية المشكبلت. نتائج 

ذوو القدرة المتساوية مثؿ ىذه النماذج  المتعمموفظير محاولتيما شرح لماذا يُ وعند 
مع األحداث وف خمؽ إطار يوضل كيؼ يتفاعملىذه األىداؼ  توظيؼالمختمفة لمسموؾ، اقترحا 

 داؼ داخؿ متطمبات التحصيؿ الذكينوعيف مف األىا وفي ضوء ذلؾ حدد، وكيؼ يفسرونيا
والتي  "أىداؼ توجو األداءو ، "األفراد لزيادة قدراتيـ فييا يثابروالتي  "أىداؼ توجو التعمـ": ىما
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 .عمى الحصوؿ عمى األحكاـ المفضمة عف قدراتيـ األفراد فييا يركز
أف توجو اإلتقاف )التعمـ أو التمكف(  (Dweck&Leggett,1988)لكذلؾ أوض

Mastery ستجابات تكيفية كتغيير اطوير واإلتقاف الشخصي ويؤدي إلى ينصب عمى الت
االستراتيجية، وزيادة الجيد والمثابرة في مواجية الصعوبات، بينما يركز توجو األداء 

Performance ىتماـ باألداء المرتفع معياريًا ويؤدي إلى سموكيات تكيؼ رديئة العمى ا
Maladaptive  ،المساعدةالعزوؼ عف طمب و مثؿ المبالغة الذاتية، نقص المثابرة. 

عمى التركيز بشكؿ أساسي عمى نماذج يما ويعتمد إطار التوجو نحو اليدؼ عند كؿ من
عتقاد المرء ال طبقاً أف يتـ تشكيميا يمكف أف تمؾ التوجيات المرتبطة بتوجو معيف. و السموؾ 

يمانو بأف القدرة تتس بمعنى أف األفراد ذوي توجيات أىداؼ ، ـ بالثبات أو القابمية لمتشكيؿوا 
وبالتالي ، ر الزمف عف طريؽ الممارسة والجيديعتقدوف أف الكفاءة والميارة تنمو عبالتمكف 

في حيف أف األفراد ذوي توجيات أىداؼ األداء ، امًا وأعمااًل تعظـ فرص التعمـيختاروف مي
، يفتقدونيا الكفاءة أو يممكوف إما الجميعيعتقدوف أف الكفاءة خاصية ثابتة ومستقرة وأف 

ألفعاؿ التي روف ميامًا وأعمااًل تعظـ فرص إظيار الكفاءة ويتجنبوف المياـ واوبالتالي يختا
 ممساعدة. مثؿ عدـ طمبيـ لظير أنيـ غير أكفاءتُ 

أف النظريات  (Dweck & Leggett,1988)ويقترح التصور الخاص بكؿ مف 
لمسموؾ ة ثابتة الضمنية والتوجو نحو اليدؼ ىما خصائص طباعية ينتج عنيا نماذج مستقر 

في حيف يتميز التوجو نحو اليدؼ التعميمي واألدائي بنماذج السموؾ ذات  ،يمكف التنبؤ بيا
فإف األىداؼ التعميمية  يمالكؿ من ووفقاً ، ـ العوف وذات التوجو نحو اإلتقافالعجز عف تقدي

األىداؼ في حيف أف تميز األفراد الذيف يسعوف لزيادة كفاءتيـ لفيـ شيء جديد والتمكف منو، 
كتساب أحكاـ مرغوب فييا لكفاءتيـ أو تجنب التقييـ ال األفراد الذيف يسعوف  األدائية تميز

" ميمي يركزوف عمى "التقييـ والحكـفإف األفراد ذوي التوجو نحو اليدؼ التعليا، وبذلؾ السمبي 
 .عمى كفاءتيـ

التعمـ ترتبط فأىداؼ  ،الفروؽ في توجيات اليدؼ عديد مف الدراساتفى  شؼكتُ اقد لو 
إلى يميموف ذوو توجو أىداؼ التعمـ الطبلب أف  ذلؾ، ومثاؿ األىداؼ والسموكيات كثر بتكيؼأ

المياـ ذات ويختاروف  ،أف يكونوا مثاريف داخميًا ويحمموف شعورًا إيجابيًا تجاه المدرسة
، عندما يواجيوف الصعاب ""persistويثابروف "، "challenging task األكبرالتحدي 
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أنيـ ، كما " "deep- processingstrategiesيجيات معالجة عميقةويستخدموف استرات
في المياـ التجريبية ومواقؼ الفصؿ يكوف أداءىـ و ، ةراتيجيات ما وراء المعرفيستخدموف است

نحو  الطبلب ذوو أىداؼ األداء يكوف شعورأفضؿ مف الطبلب ذوي أىداؼ األداء، بينما 
 ,Ames& Archer) ويحمموف مستويات ضعيفة مف الدافعية الداخمية، سالباً  المدرسة

1988). 
ترتبط  Academicself-efficacy""وجد الباحثوف أف فعالية الذات األكاديمية وقد 

ومع األخذ في ، ترتبط سمبيًا بأىداؼ تجنب األداءو  إيجابيًا بمدخؿ توجو األداء لدى الطبلب
ختيار اي توجو اليدؼ لؤلداء يميموف إلى أف الطبلب ذو وجدوا مسموؾ التحصيمي لبار عتالا

باإلضافة إلى أف أىداؼ األداء ترتبط ، قؿ عف األفراد ذوي توجو التمكفالمياـ ذات التحدي األ
" عندما يواجيوف والتخمى الترؾميؿ إلى اليروب" الو ، داـ استراتيجية المستوى السطحيباستخ

 (Church &Elliot, 2001) القدرةالمشكبلت ويعزوف الفشؿ إلى نقص 
 :ليذه األبعاد يما يمي شرح تفصيموفي
 Learning Goal Orientation (LGO) تُهٔ(ايتٛد٘ اهلدف يًتعًِ )أٖداف  .1

 (مرتفعو توجو اليدؼ لمتعمـ) الميؿ المرتفع تجاه أىداؼ التوجو لمتعمـو يتسـ األفراد ذو 
حيث ، أي شيء يعالجونو في نفس الوقت إلى التركيز عمى زيادة إمكاناتيـ والتمكف مف

يركزوف عمى ميارات محددة لمتعمـ والتمكف، وىؤالء األفراد يقيموف أدائيـ بالمقارنة بتحصيميـ 
 السابؽ، ويقيسوف النجاح بمصطمل تقدـ الفرد. 

وحيث  ؛يرتبط باإلحساس الزائد بتحكـ الفرد في نواتج جيده التحصيؿوىذا النموذج مف 
مف أجؿ التحصيؿ، فإف مياـ  يثابرو  لنفسو عند تحقيؽ األىداؼ ويناضؿع فقط ف الفرد يرجأ

مثؿ ىذا اإلحساس يأخذ الفرد مياـ التحدي ويدخؿ بو ، تصبل فرصة لمنمو والتعمـ لديو التحدي
في كؿ  "التمكف - توجو"ستجابة افييا مستقبًل عف ا خريف وىذا يؤدي بو إلى نموذج 

 األحواؿ.
تجاه والمرتفعوف فيو إلى الجيد كطرؽ لمنجاح، وبيذا فيـ إل وينظر أصحاب ىذا ا

يثابروف عند مواجية المعضبلت التي تعترض طريقيـ لمتحصيؿ. ويميموف إلى الحصوؿ عمى 
عتباره خبرة تعمـ اكيفية التحسيف ويعالجوف الفشؿ ب التعزيز السالب كمعمومات مفيدة في

 .(Dweck & Leggett, 1988) وليس إشارة عمى نقص في القدرة



 .................................... سيلفرمان -نموذج فيلدر توجهات أهداف اإلنجاز وعالقتها بأساليب التعلم وفق

- 8883 - 

 Performance Goal Orientation (PGO) . تٛد٘ اهلدف يألدا7٤
رتفعػػػػو توجػػػػو يتسػػػػـ األفػػػػراد ذوو الميػػػػؿ المرتفػػػػع تجػػػػاه أىػػػػداؼ التوجػػػػو لػػػػؤلداء )م

بالحصػػػػوؿ عمػػػػى األحكػػػػاـ المفضػػػػمة أو تجنػػػػب األحكػػػػاـ السػػػػمبية  باالىتمػػػػاـاليػػػػدؼ لػػػػؤلداء( 
فػػالفرد الػػذي لديػػو مثػػؿ ىػػذه السػػمة يميػػػؿ أكثػػر كفػػػاءة،  كػػونيـ مػػدركيف أنيػػـل مػػف ا خػػريف

داء بالمقارنػػػػػة "نسػػػػػبياً" عتمػػػػػد تقيػػػػػيـ األتيس المعياريػػػػػة لمنجػػػػػاح والتػػػػػي إلػػػػػى تجنػػػػػب المقػػػػػاي
 ئيـ. د النجاح بالنسبة ألدايتحدفييا و ، با خريف
التحصيؿ يمكف أف يؤدي إلى موقؼ يكوف الفرد فيو أقؿ تحكمًا  مف نموذجىذا الو 

يمكف وبالرغـ مف ذلؾ فإنو  ،في أداء ا خريف التحكـحيث إنو في معظـ الحاالت ال يستطيع 
 بأىمية أيقنوالؤلفراد مرتفعي توجو األداء أف يظيروا نموذج توجو التمكف لمسموؾ إذا ما 

االىتماـ با خريف وباألحكاـ وبالتحكـ المحدود فى  عتقادىـاأف إال مقارنة با خريف،  تيـاقدر 
 ,Dweck&Legget)السقوط في العجز أو سوء التكيؼ لدييـ في نواتج األداء يخمؽ

1988). 
أف توجيات اليدؼ تتعمؽ بالغرض مف سموؾ التحصيؿ،  (Ames,1992)يرى و 

 والشعور الذي ينتج مقاصد حدد عمى أنيا نمط متكامؿ مف المعتقدات، واإلعزاءاتتو 
تجابة ألنشطة تتصؿ واالس نيماؾاال كمثؿ بطرؽ ومداخؿ مختمفة وتُ  "،intentions"السموؾ

نفعالية والمعرفية والسموكية نحو ال ا لمتعمميفاردود أفعاؿ تحدد ىى التى و ، بنوع اإلنجاز
في مجاؿ أىداؼ يتجو األفراد ، كما اإلخفاؽ باإلضافة إلى وصؼ كفاية سموكياتيـ النجاح أو

نجاز  التعمـ نحو تطوير ميارات جديدة، ومحاولة فيـ أعماليـ، وتحسيف مستوى كفاءتيـ، وا 
، بينما فيوعمى الجانب الكيفي  مع التركيزمغزى التفوؽ عمى أساس محؾ مرجعي الذات، 

يركز األفراد الذيف يتبنوف توجيًا نحو الدرجة عمى األداء األفضؿ مقارنة با خريف عف طريؽ 
 ختبارات ذات أساس معياري مرتفع.اجتياز ا

رتباط أىداؼ امف  (Malan-Rush, Gunce,2016)دراسة  أوضحتووىذا ما 
خارجية، حيث الدافعية الأىداؼ األداء ب ترتبطبينما امرتفعة، الداخمية لا دافعيةبال اإلتقاف

وينظروف إلى األنشطة  خارجياً  الذيف يتبنوف أىداؼ األداء محكاً  المتعمموفيستخدـ 
ثبات الكفاءة والفعالية.عتبارىا وسائؿ لغايات، كسعي الفرد االتحصيمية ب  إلظيار وا 

  

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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نيماؾ في إل ىدؼ ا وىما: عيف مف األىداؼ ىما األكثر شيوعاً وقد حدد الباحثوف نو 
تقاف الميمة، وىدؼ ا  يركز عمى تطوير الكفاءةالذى الميمة )التعمـ أو األداء(، و  ستغراؽ إلوا 

 ,Braten& Stromso) يتوجو ناحية إحراز أحكاـ مقبولة مف الكفايةالذى في األنا و 

2004: 372)  
 ى وجود نوعيف مف األىداؼ ىما:إل( ۲۹۹-۲۹۱ ،۲۹۹۱) سيير أنورشارت أبينما 
حصوؿ عمى أحكاـ حسنة حوؿ ييتـ األفراد بال وفييا :"performance goal"أىداؼ األداء 

 يتناسب مقدرةل اً ونمط صفة طبيعية قابمة لمنموو  الذكاء عمى أنو بنية ثابتة ، ويدركوفأدائيـ
تقدير الذات، وقمة المكافآت " مثؿ متباينة ذلؾ أنماط وجدانية عفينتج ف ،مع الجيد عكسياً 
نوع مف الوىو : )في حالة التوجو نحو اإلتقاف( ""Learning goal، وأىداؼ التعمـ "الداخمية
تقانيـييتـ  الذى التعمـ ث عف المياـ البحو معزو ل نمطأنو  حيث فيو األفراد بزيادة تمكنيـ وا 

نتباه بؿ ال في ا توزيعحدوث الالتشتت أو  وعدـستمرار المكافآت الذاتية االمثيرة لمتحدي، مع 
 .تركيز عمى المياـال

المثابرة والعمؿ ب يتسموف متعمـل اً الذيف يتبنوف أىداف فيالمتعممأف "ويرى البعض 
الذيف  المتعمموفلرفع مستوى كفاءتيـ والتمكف مف الموضوعات الجديدة، بينما ييتـ  الدءوب

 ،ستحساف ا خريف فيما يتصؿ بكفاءتيـاكتساب أحكاـ مقبولة و ايتبنوف أىداؼ الدرجة ب
وينظر أصحاب توجو التعمـ إلى قدراتيـ عمى أنيا متغيرة وفقًا لطبيعة المياـ وتنمو مع نمو 
الميارات المختمفة، بينما يرى أصحاب توجو الدرجة أف قدراتيـ ثابتة ويرغبوف في التقييـ 

 .(8555)أبو ىاشـ، "الموجب مف جانب ا خريف
عتقادات إاعمى ا يؤثر تبني األىداؼأف  )817 -818 ،7882)عبده  كما يذكر
اليدؼ الذي يمثؿ وف ي المواقؼ األكاديمية، حيث يتبنوسموكيـ ف المتعمميفالمتعمقة بإنجاز 

 ء إيجابيًا أو سمبيًا في المواقؼأكاف األدا ـ وتصوراتيـ ألسباب أدائيـ، سواءعتقادىا
وفي نظرية توجيات اليدؼ ركزت معظـ البحوث عمى التصنيؼ الثنائي لميدؼ، ، األكاديمية

 :وفيما يمي عرض ألىـ خصائص كؿ منيا، "األداءو التمكف " ىوالذي يتضمف ىدف
وفيو ييتـ المتعمـ بتنمية كفاءتو في األداء  :ٖدف ايتُهٔ(إتكإ اهلدف) ِايتٛد٘ حنٛ تعً -1

تق بكونيا فرصة  القيمة الجوىرية لمتعمـ ، مع التركيز عمىإنجازىااف الميمة التي يسعى إلى وا 
وير ميارات جديدة عمى المعايير التي مرجعيا الذات لتطعتماد االمحتوى التعمـ، و إلتقاف 
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 .وتحسيف الكفاءة
في  ستمرارالي والمخاطرة واىذا اليدؼ بالعمؿ الذي يتضمف مثيرات التحديرتبط و 

واإلقباؿ عمى المياـ األكاديمية بثقة، والسعي الستخداـ  مواجية التحديات والصعوبات،
 "ىدؼ اإلقداـ" األوؿ: استراتيجيات عميقة في تجييز المعمومات، ويشمؿ ىذا اليدؼ جزأيف

في تعمـ كؿ ما يستطيع تعممو في األنشطة التي يقوـ بيا،  المتعمـيتمثؿ في رغبة الذى و 
لتجنب عدـ الفيـ أو الوقوع في الخطأ  المتعمـيتمثؿ في رغبة والذى  "ىدؼ اإلحجاـ" الثانيو 

كتساب الميارة موضع التدريب أو تجنب اوع سبؽ تعممو أو عدـ أو النسياف لفكرة أو موض
 كماؿ.ستاترؾ المياـ دوف 
اـ الصعبة ستعدادًا لتحدي المياذوي توجيات أىداؼ اإلتقاف أكثر  المتعمميفكما أف 

ؼ التعمـ، ويظيروف أنماطًا مشاعر إيجابية تجاه مواق لما لدييـ مف إنجازىاستمرار في الوا
تقاف بالمشاركة رتبط توجيات ىدؼ اإل تما  و السببي في ىذه المواقؼ، وغالبامف العز  ةتكيفي

 ,Ames & Archer)ندماج في مياـ التعمـ واالستمتاع بيا بدرجة كبيرةال طويمة المدى، وا
1988) . 

دؽ كفاءتو مف خبلؿ وفيو يحاوؿ المتعمـ إثبات ص أدا٤ اهلدف )ٖدف األدا٤(:ايتٛد٘ حنٛ  -2
 عمىالتركيز و ، ا خريف وتجنب األحكاـ السمبيةىتماـ والتأييد لكفاءتو مف الالحصوؿ عمى ا

عتماد واإل عمى ا خريف، إدراؾ خبرات التعمـ بكونيا فرصة لمحصوؿ عمى الدرجات والتفوؽ
إظيار القدرات لآلخريف فعمى المعايير الخارجية مف خبلؿ تحقيؽ إنجاز أفضؿ مف ا خريف، 

ىدؼ " األوؿ :ىذا اليدؼ جزأيفبالفعؿ، ويشمؿ يتعممو وليس ما  األىـىو  لو يـوتقييم
ف أثناء أداء المياـ في أف يبدو أفضؿ مف ا خري المتعمـيتمثؿ في رغبة الذى و  "مباشرة األداء

 ."ىدؼ تجنب األداء"الثاني: ، و يةاألكاديم
ييتموف بصورة أساسية بإظيار قدراتيـ أو ذوو توجيات أىداؼ األداء فالمتعمموف  

درؾ في قدراتيـ مف ا خريف، خاصة إذا ما حققوا إنجازًا أو نجاحًا بقميؿ مف إخفاء النقص المُ 
 ؿ دافعية لمتعمـوىـ أق التقييمات السمبية، مف تخوفاً يتجنبوف المياـ الصعبة  كذلؾ .الجيد
بسيولة عندما ، مع التخمى عف الميمة األخطاء عمى أنيا نقص في القدرةيروف حيث 

ندماج في الميمة وبذؿ ال تيـ أكثر مف ااحكاـ عمى قدر األعمى  والتركيزيفشموف في إنجازىا، 
 .(Dweck & Leggett, 1998)الجيد لموصوؿ إلى مستوى اإلتقاف
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ستمرار في مواجية العقبات الزيادة القمؽ وعدـ القدرة عمى ا ما يؤدي إلى ىذا التوجو غالباً و 
 .( (Dweck, 1986أو الصعوبات أو الضغوط التي تواجييـ

 ""Three dimension of goal orientation منٛذز تٛد٘ اهلدف ثالثٞ األبعاد . ب
توجو أداء "، "توجو تمكف: "بلثة توجيات أىداؼ اإلنجاز إلىصنؼ نموذج العوامؿ الث

حيث تكوف أىداؼ األداء إما موجية نحو النجاح، أو موجية نحو "، توجو أداء تجنب"، "إقداـ
تجنب الفشؿ، وبصورة أكثر تحديدًا فإف أىداؼ التوجو لؤلداء إقداـ قد حددت بكونيا الدافعية 

ظيار إلظيار اإلمكانات، بينما حددت أىداؼ التوجو لؤلداء تجنب بكونيا الدافعية لتجنب إ
ضعؼ اإلمكانات، والطبلب الذيف يتبنوف ىدؼ األداء سوؼ يكافحوف لمحصوؿ عمى ترتيب 

 .الصؼفي  أقرانيـمرتفع بيف 
رتباطية بيف توجيات اليدؼ ال التي تناولت العبلقات اولقد تباينت نتائج الدراسات 

 Path"مسار ونواتج التعمـ  )كاألداء األكاديمي(، وكذلؾ الدراسات التي استخدمت تحميؿ ال
analysis"  واىتمت بتحديد ا ثار المباشرة وغير المباشرة لتوجيات اليدؼ عمى األداء

 ;Elliot& Cruch, 1997):كؿ مف ةيمي كما كشفت عف ذلؾ نتائج دراساألكاد
Middleton& Midgley, 1997) قة توجيات إلى نتائج غير متسقة فيما يتصؿ بعبل

 .إلى ضرورة تطوير نموذج توجو اليدؼ ثنائي األبعاد كما توصمت، اليدؼ ونواتج التعمـ
 ةيقاعات الدراسالجيات لؤلىداؼ داخؿ ستطاع الباحثوف التمييز بيف ثبلث تو اقد و 

تضمف النموذج المطور أىداؼ اإلتقاف )التمكف(، وأىداؼ بذلؾ وفي إطار دافعية اإلنجاز، و 
يكوف موجيًا نحو الوصوؿ إلى  األداء التي تشير إلى أف نشاط الفرد في إنجاز أي ميمة

 .تجنب( - إقداـ( أو تجنب الفشؿ ويعبر عف ىدؼ )األداء -النجاح ويعبر عف ىدؼ )األداء 
 وفقا لدراسة كؿ مف أساسييف مكونيفإلى  "التوجو نحو أداء اليدؼ"وينقسـ 

(Elliot, 1999; Elliot& Harackiewicz, 1996)  :التوجو نحو أداء اليدؼ " ىما
الذيف يتبنوف  المتعمميففإف  ووفقًا ليذا التقسيـ "التوجو نحو أداء اليدؼ )إحجاـ("، ")إقداـ(

تيـ إقداـ يسعوف إلى الحصوؿ عمى أحكاـ مقبولة بالنسبة ليـ عف كفاء –أىداؼ أداء 
في ميمة التعمـ إلثبات  اإلنيماؾويتضل ذلؾ مف خبلؿ ، بمحاولة التفوؽ عمى ا خريف

 بإنجاز الميمة بنسبة نجاح عالية مقارنة بزمبلئيـ. ىتماـواإلالكفاءة الذاتية، 
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إحجاـ يحاولوف تجنب الفشؿ  –ذوي توجيات أىداؼ أداء  المتعمميفبينما نجد أف 
كما أنيـ يسعوف لتجنب األحكاـ غير ، لو تجنبوا العمؿ في ىذه الميمةحتى  رؽبكؿ الط

سعي نحو تجنب الويتضل ذلؾ مف خبلؿ ، مؤيدة لكفاءتيـ مقارنة با خريفالمقبولة أو غير ال
تجنب الظيور في صورة أقؿ قدرة مف ا خريف أثناء أدائيـ و تيـ ااألحكاـ السمبية عف قدر 

 .((Middleton& Midgley, 1997المختمفة المياـ األكاديمية
 :عادــــٞ األبــــمنٛذز تٛد٘ اهلدف زباع  دـ.

بتطوير التصنيؼ الثبلثي  (Elliot & McGregor,2001)فكؿ ملقد تمكف 
ؿ ثنائى يتمثؿ فى: عم عمى إطاريعتمد ، والذى رباعيالتصنيؼ اللتوجيات اليدؼ إلى 

يوضل ، و (مقابؿ ميوؿ إحجامية ×)ميوؿ إقدامية  7× مقابؿ ىدؼ أداء( ×)ىدؼ إتقاف 7
 ( ىذا التصنيؼ.8)الجدوؿ

 (Elliot & McGregor,2001)اٌزظ١ٕف اٌشثبػٟ ٌزٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص  (1جذٚي )

 ا١ًٌّ                      

 اٌزٛجٗ 

 ا٤داء اإلرمبْ

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

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

 ( وجود أربعة أنواع لتوجيات اليدؼ:8)يتضل مف الجدوؿ
والتعمـ والفيـ وتطوير ويكوف التركيز فيو عمى اإلتقاف  :إقداّاإلتكإ/ ايتٛد٘ حنٛ ٖدف -8

التقدـ و تحسف الذات مدى  رد مجموعة مف المحكات لمتعرؼ عمىيستخدـ الفحيث  الكفاءة،
 والفيـ العميؽ لممياـ.

ويكوف التركيز فيو عمى تجنب الفيـ الخاطئ، وتجنب : ايتٛد٘ حنٛ ٖدف اإلتكإ/ إسذاّ -2
يستخدـ الفرد مجموعة مف المحكات في التعرؼ عمى حيث  في التعمـ أو عدـ اإلتقاف،لفشؿ ا

 األخطاء وأداء الميمة بصورة خاطئة.
ظيار  / إقداّ:ايتٛد٘ حنٛ ٖدف األدا٤ -3 ويكوف التركيز فيو حوؿ التفوؽ عمى ا خريف، وا 

معايير  المحكات أوتخدـ الفرد مجموعة مف يسحيث  ،يـالقدرة وتحسيف األداء مقارنة ب
 المقارنة كالحصوؿ عمى أعمى الدرجات، والظيور في صورة أفضؿ مف ا خريف.

بمظير  ويكوف التركيز فيو عمى تجنب الدونية أو الظيور ايتٛد٘ حنٛ ٖدف األدا٤/ إسذاّ: -4
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يستخدـ الفرد معايير المقارنة لعدـ الحصوؿ عمى أدنى الدرجات حيث الغباء مقارنة با خريف، 
 (Pintrich,2000). ا خري أو الظيور في صورة أدني مف

في إطار  ةوالنفسي ةث التربويو وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة وأدبيات البح
ذوي التوجيات األربعة ديد أىـ الخصائص المميزة لمطبلب أمكف تح التصنيؼ الرباعي
 عمى النحو التالي:

 :ٜتضُٔٚ حنٛ ٖدف اإلتكإ/ إقداّ ايتٛد٘ -1

  لتحقيؽ  وذلؾعمى تحقيؽ الكفاءة مرجعية الذات أو مرجعية الميمة،  المتعمـتركيز
 اإلتقاف وتطوير الميارة وفيـ المعمومات المعروضة.

 إلى تحصيؿ  والسعى عمومات والميارات وتطوير الكفاءةكتساب المإالمتعمـ عمى  تركيز
 أكبر قدر ممكف مف المادة المتعممة.

قدرة الطالب في الدبمـو المينية في التربية عمى التركيز واإلتقاف والتعمـ  وُيعرؼ إجرائيًا بأنو:
تحسف الذات،  التقدـ فى مدىتعرؼ مجموعة مف المحكات لباستخداـ والفيـ وتطوير الكفاءة، 

عمى عبارات البعد األوؿ مف  ستجاباتوإوذلؾ كما يظير مف خبلؿ الفيـ العميؽ لممياـ، ومدى 
 .يةالحال الدراسةفى مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز المستخدـ 

 :ٜٚتضُٔ ايتٛد٘ حنٛ ٖدف اإلتكإ/ إسذاّ -2

  عمى تحقيؽ الكفاءة في ضوء المعايير المطموبة في الميمة أو في ضوء  المتعمـتركيز
 األنماط الذاتية لئلنجاز كاألداء السابؽ مثبًل.

 كتساب االبة لحدوث التعمـ مثؿ تجنب عدـ حتماالت السالالمتعمـ عمى تجنب ا تركيز
 .لتعمميا الميارة أو أف يصبل غير كؼء

  لتجنب الفيـ الخاطئ أو عدـ الفيـ أو الفشؿ في تعمـ محتوى مقرر المتعمـ مجاىدة
معيف، والسعي لتجنب الوقوع في األخطاء، مما قد يؤدي بيـ إلى زيادة مستوى القمؽ 

 وانخفاض فعالية الذات.
قدرة الطالب في الدبموـ المينية في التربية عمى التركيز عمى تجنب  وُيعرؼ إجرائيًا بأنو:

 مجموعة مف المحكات في باستخداـالفيـ الخاطئ، وتجنب الفشؿ في التعمـ أو عدـ اإلتقاف، 
ستجاباتو عمى اوذلؾ كما يظير مف خبلؿ أداء الميمة بصورة خاطئة،  وأتعرؼ األخطاء 

 .يةالحال الدراسةفى عبارات البعد الثاني مف مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز المستخدـ 
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 :ٜٚتضُٔ ألدا٤/ إقداّايتٛد٘ حنٛ ٖدف ا -3

  ظيار القدرة والكفاءة مقارنة تركيز  .بيـالمتعمـ في التفوؽ عمى ا خريف وا 
 الدرجات، والظيور بشكؿ أفضؿ معيار المقارنة كالحصوؿ عمى أعمى لالمتعمـ  استخداـ

 مف ا خريف.
قدرة الطالب في الدبموـ المينية في التربية عمى التركيز عمى التفوؽ  وُيعرؼ إجرائيًا بأنو:

ظيار القدرة وتحسيف األداء مقارنة  أو  مجموعة مف المحكات باستخداـ، بيـعمى ا خريف، وا 
وذلؾ معايير المقارنة كالحصوؿ عمى أعمى الدرجات، والظيور في صورة أفضؿ مف ا خريف، 

ستجاباتو عمى عبارات البعد الثالث مف مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز اكما يظير مف خبلؿ 
 .الحالية الدراسةالمستخدـ في 

 :ٜٚتضُٔ ايتٛد٘ حنٛ ٖدف األدا٤/ إسذاّ -4
 عدـ الظيور بمظير الغباء أو الدونية مقارنة با خريف. المتعمـ في تركيز 
 المتعمـ عمى استخداـ معيار المقارنة بعدـ الحصوؿ عمى أدنى الدرجات، أو عتمادا 

 .(Was, 2006)ف الظيور في مستوى أدنى مف ا خري
قدرة الطالب في الدبموـ المينية في التربية عمى التركيز عمى تجنب  وُيعرؼ إجرائيًا بأنو:

معايير المقارنة لعدـ الحصوؿ  واستخداـالدونية أو الظيور بمظير الغباء مقارنة با خريف، 
وذلؾ كما يظير مف خبلؿ عمى أدنى الدرجات أو الظيور في صورة أدني مف ا خريف، 

 الدراسة مف مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز المستخدـ فيستجاباتو عمى عبارات البعد الرابع ا
 .الحالية

 الحالية الدراسة ىنماذج توجيات أىداؼ اإلنجاز تبن مف وفي ضوء ما سبؽ عرضو
طبلب "وخصائص العينة  ووأىداف عتولمبلءمتو لطبينظرًا  التصنيؼ الرباعي لتوجيات األىداؼ

 ف:ضوء رؤية كؿ م فيوذلؾ  "،بسوىاجالدبمـو المينية في التربية بكمية التربية 
.(Elliot&McGregor, 2001) 

دراسػػة أزىػػار سػػمكري ومػػف الدراسػػات الحديثػػة التػػي تناولػػت توجيػػات أىػػداؼ االنجػػاز، 
العبلقة بيف توجيػات اليػدؼ ومعتقػدات الكفايػة الذاتيػة بحػؿ  تعرؼإلى  والتي ىدفت ( 7884)

المشكبلت اإلبداعية لػدى عينػة مػف طالبػات جامعػة أـ القػرى بالمممكػة العربيػة السػعودية. وقػد 
كشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف وجػػود وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف توجػػو اليػػدؼ اإلتقػػاف/ إقػػداـ، 
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تية بحؿ المشػكبلت اإلبداعيػة، فػي حػيف ال توجػد عبلقػة واألداء/ اإلقداـ، ومعتقدات الكفاءة الذا
ارتباطيػػة بػػيف توجػػو اليػػدفيف اإلتقػػاف/ إحجػػاـ، واألداء/ إحجػػاـ بحػػؿ المشػػكبلت اإلبداعيػػة. كمػػا 

شفت نتائج الدراسة عف عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي متغيػرات الدراسػة الثبلثػة ك
 تبعًا لمتخصص الدراسي.
( إلػى التعػرؼ عمػى نسػب شػيوع 7884عبدالسػميع )و رشػواف دراسة   في حيف ىدفت

توجيات أىداؼ اإلنجػاز فػي إطػار النمػوذج السداسػي واالنفعػاالت المرتبطػة بالتحصػيؿ وكػذلؾ 
مستوى ميارات التفكير االستراتيجي لدى الطبلب المعممػيف ومػدى الفػروؽ فػي ىػذه المتغيػرات 

كػػػاديمي )عممػػػي/ أدبػػػى( والتفػػػاعبلت بػػػاختبلؼ متغيػػػري النػػػوع )ذكػػػور/ إنػػػاث( والتخصػػػص األ 
المشػػتركة بينيمػػا، والكشػػؼ عػػف إمكانيػػػة التنبػػؤ باالنفعػػاالت المرتبطػػة بالتحصػػيؿ بمعموميػػػة 
توجيات أىداؼ اإلنجاز وميارات التفكير االستراتيجي، وبحث مػدى إمكانيػة تحديػد البػروفيبلت 

 118د المشػاركيف مػف التي تميز الطبلب المعممػيف فػي المتغيػرات موضػع البحػث. وتكدػوف عػد
طالبًا وطالبة مف طبلب الفرقػة الرابعػة بكميػة التربيػة بقنػا. وقػد توصػمت نتػائج الدراسػة إلػى أف 
توجيػػات أىػػداؼ اإلقػػداـ المعتمػػدة عمػػى الميمػػة ىػػي األكثػػر شػػيوعًا بػػيف الطػػبلب، وأف الطػػبلب 

كػػاف ىنػػاؾ  بالنسػػبة لمتخصػػصو ،  المعممػػيف لػػدييـ مسػػتوى مرتفػػع مػػف التفكيػػر االسػػتراتيجي
فػػروؽ دالػػة فػػي القمػػؽ لصػػالل أصػػحاب التخصصػػات األدبيػػة. كمػػا كشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف 
إمكانيػػػة التنبػػػؤ باالنفعػػػاالت المرتبطػػػة بالتحصػػػيؿ بمعموميػػػة بعػػػض توجيػػػات أىػػػداؼ اإلنجػػػاز 

وأخيػػػرًا كشػػػفت نتػػػائج التحميػػػؿ التجميعػػػي عػػػف وجػػػود تجمعػػػيف  .وميػػػارة التفكيػػػر المنظػػػومي
خبلليمػػا تمييػػز الطػػبلب المعممػػيف المشػػاركيف فػػي البحػػث، تػػـ تسػػمية  )تعنقػػديف( يمكػػف مػػف

التجمػػع األوؿ االحجػػاميوف منخفضػػي التفكيػػر االسػػتراتيجي أصػػحاب االنفعػػاالت السػػمبية، أمػػا 
التجمػػػع الثػػػاني فػػػتـ تسػػػميتو اإلقػػػداميوف مرتفعػػػي التفكيػػػر االسػػػتراتيجي أصػػػحاب االنفعػػػاالت 

 .اإليجابية
ىدفت إلى تحديد التأثيرات المباشػرة  فقد( 7884ف سعيد )عبدالغني ونسريأما دراسة 

 7× )الميمػػة، الػػذات، ا خػػر( 3وغيػػر المباشػػرة لتوجيػػات اليػػدؼ وفقػػًا لمنمػػوذج السداسػػي 
ندماج المعرفػي )إقداـ، إحجاـ( كمتغير مستقؿ في اإلنجاز األكاديمي كمتغير تابع مف خبلؿ اال 

ت بػػاختبلؼ الجػػنس والتخصػػص الدراسػػة لػػدى ىػػذه التػػأثيرااخػػتبلؼ العميػػؽ والسػػطحي، ومػػدى 
( طالبػػًا 384يـ بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية قواميػػا )صػػعينػػة مػػف طػػبلب وطالبػػات جامعػػة الق
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وطالبػػة. وقػػد أوضػػحت النتػػائج أف أكثػػر متغيػػرات النمػػوذج تػػاثيرًا فػػي التحصػػيؿ األكػػاديمي ىػػو 
نػدماج يجابيػًا فػي اال إتأثيره  توجيات اليدؼ ا خر/ إقداـ حيث كاف تأثيره عكسيًا في حيف كاف

حجػاـ( األكثػر األكبػر فػي  السطحي بشكؿ واضػل، كمػا كػاف لتوجيػات أىػداؼ الميمػة )إقػداـ وا 
ندماج المعرفي العميؽ مف بيف متغيرات النمػوذج السػببي األخػرى. كمػا أظيػرت النتػائج عػف اال 

ية فػػي النمػػوذج عػػدـ وجػػود أي أثػػر لمتغيػػرات النػػوع والتخصػػص الدراسػػي فػػي التػػأثيرات السػػبب
 المفترض.  

( إلػػى بحػػث التػػأثيرات المباشػػرة وغيػػر 7885عبدالواحػػد )عابػػديف و كمػػا ىػػدفت دراسػػة 
متغيػػر تػػابع مػػف خػػبلؿ كغيػػر مسػػتقؿ عمػػى اتخػػاذ القػػرار تالمباشػػرة لمتغيػػر توجيػػات اليػػدؼ كم

المعرفة والتفكير التأممي كمتغيريف وسيطيف لدى عينة مف طػبلب كميػة التربيػة بجامعػة  ماوراء
( طالبػًا. وقػد كشػفت نتػائج تحميػؿ المسػار عػف وجػود مطابقػة جيػدة بػيف 133األزىػر قواميػا )

النمػػوذج المقتػػرح وبيانػػات عينػػة البحػػث، ووجػػود تػػأثيرات مباشػػرة وغيػػر مباشػػرة دالػػة إحصػػائيًا 
في إتخاذ القرار، ووجػود تػأثيرات مباشػرة دالػة إحصػائيًا لتوجيػات اليػدؼ فػي لتوجيات اليدؼ 

كؿ مف ميارات ماوراء المعرفة والتفكير التأممي، ووجود تأثيرات مباشرة دالة إحصائيًا لكػؿ مػف 
 ميارات ماوراء المعرفة والتفكير التأممي في إتخاذ القرار لدى عينة البحث. 

( إلى بحث القدرة التنبؤيػة لتوجيػات أىػداؼ 7885ي )دراسة تياني الزيدكذلؾ ىدفت 
اإلنجاز والفعالية الذاتية في األحياء واإلتجػاه نحػو مػادة األحيػاء بػإدراؾ البيئػة الصػفية )تبلحػـ 
الطالبة بزميبلتيا، دعػـ المعممػات، التوجػو لمميمػة، التعػاوف، االستقصػاء، االإنػدماج، العدالػة( 

األداء / توجػو داـ، إقػلدراسة عػف قػدرة توجػو اإلتقػاف/ تائج الدى طالبات المرحمة. وقد كشفت ن
اإلحجػػاـ والفعاليػػة الذاتيػػة عمػػى التنبػػؤ بػػتبلحـ الطػػبلب، والتعػػاوف. وقػػدرة توجػػو اإلتقػػاف/ إقػػداـ 
والفعالية الذاتية واإلتجاه نحو األحياء عمى التنبؤ بالتوجػو نحػو الميمػة. وقػدرة توجػو اإلتقػاف/ 

تجػػاه نحػػو وقػػدرة توجػػو اإلتقػػاف/ إقػػداـ، واال  ة عمػػى التنبػػؤ باالستقصػػاء.إقػػداـ والفعاليػػة الذاتيػػ
األحياء عمى التنبؤ باالندماج. وقدرة توجو اإلتقػاف/ إقػدـ، وتوجػو األداء/ إحجػاـ واألتجػاه نحػو 

 األحياء عمى التنبؤ بالعدالة.  
دماج العبلقة بيف االن فقد ىدفت إلى( 7885العموف والعظامات )و دراسة محاسنة أما 

( باألردف. 331األكاديمي وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى عينة مف طمبة الجامعة قواميا )
ولتحقيػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػة، اسػػػػتخدـ مقيػػػاس االنغمػػػػاس األكػػػاديمي، ومقيػػػػاس توجيػػػات 
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أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف مسػػػتوى االنغمػػػاس األكػػػاديمي كػػػػػاف متوسػػػػػطًا، و  ،األىػػػداؼ
وأف االنغمػػػػػاس المعرفػػػػػي جػػػػػاء فػػػػػي المرتبػػػػػة األولػػػػػى، يميػػػػػو االنغمػػػػاس االنفعػػػػالي، 

خيػػػػرة . كمػػػػا أظيػػػػرت النتػػػػائج وجػػػػود وجػػػػاء االنغمػػػػاس السػػػػموكي فػػػػي المرتبػػػػة األ
فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتوى االنغمػػػػاس السػػػػػموكي، واالنغمػػػػػاس المعرفػػػػػي 

إحصػػػػػػائية تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر الجػػػػػنس، ولصػػػػػالل اإلنػػػػػاث، ووجػػػػػػود فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة 
فػػػػػػي مسػػػػػػتوى االنغمػػػػػػاس السػػػػػػموكي، واالنغمػػػاس االنفعػػػالي، واالنغمػػػاس المعرفػػػي تعػػػزى 

أظيػػػػرت النتػػػػائج وجػػػػود عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة موجبػػػة ودالػػػة  كمالـ تغيػػػر المسػػػتوى الدراسػػػي، 
ػػداؼ اإلتقػػػاف مػػػف جيػػػة واالنغمػػػاس السػػػموكي، واالنفعػػالي، والمعرفػػي إحصػػػائيًا بػػػيف أىػ

مػػػف جيػػة أخػػػرى، ووجػػود عبلقػػة ارتباطيػػػة سػػالبة ودالػػػة إحصػػػػػائيًا بػػػػػيف أىػػػػػداؼ تجنػػػػػب 
 واالنفعالي، والمعرفي. األداء، وأىػػػػػداؼ تجنػػػػػب العمػػػػػؿ واالنغمػػػػػاس السموكي، -

 (Janke, Bardach, Oczlon, Lüftenegger, 2019)كمػا كشػفت دراسػة 
مػف المعممػيف أثنػاء الخدمػة فػي كػؿ مػف نتػاف فػرعيتيف شػارؾ فييمػا عيالتي تضمنت دراسػتيف 

ألمانيا والنمسا، بيدؼ الوصوؿ إلػى صػورة مختصػرة مػف مقيػاس توجيػات اليػدؼ الػذي أعػده 
(Nitsche et al, 2011)  والتحقػؽ مػف خصائصػيا السػكومترية وصػبلحيتيا لمتطبيػؽ. وقػد

كشػػفت عػػف صػػدؽ الصػػورة المختصػػرة لممقيػػاس وثباتيػػا فػػي المراحػػؿ الوظيفيػػة المختمفػػة، كمػػا 
كشفت نتػائج الدراسػة الفرعيػة الثانيػة عػف توافػؽ توجيػات أىػداؼ اإلنجػاز لػدى المعممػيف مػف 

نفعػػاالت المرتبطػػة طمػػب المسػػاعدة المينيػػة واال مشػػاعر  فعاليػػة الػػذات لػػدييـ، ومػػواقفيـ تجػػاه
 بالتحصيؿ.

 :أضايٝب ايتعًِ: احملٛز ايجاْٞ

  ّٛٗأضايٝب ايتعًَِف: 
مكف التي تُ  ةػػػالمتوازن ف أف أساليب التعمـ تعد بمثابة القوىػػػػبعض التربوييأكد لقد 

كما ، (Novak, et al., 2006) كمياً المعقدة فيًما و  الجديدة المتعمميف مف فيـ المعمومات
 ,Sayer& Studd) فعاليةوأكثر عمى إدارة مواقؼ التعمـ بشكؿ أكثر كفاءة  ىـتساعديا أن

منذ أواخر  وذلؾ كنتيجة لدراسات الفروؽ الفردية ىتماـ بأساليب التعمـإلر اظي قدو  .(2006
 .(Curry, 1997) .األربعينيات وحتى أواسط الستينيات مف القرف العشريف
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بأنيا  (37: 7884) السيد عرفيا حيث التعريفات الخاصة بأساليب التعمـ تعددتو 
مجموعة السموكيات التي تحدد طريقة الفرد المفضمة، والثابتة نسبًيا والتي تجعمو أكثر كفاءة 

 فعالية في االستقباؿ والتجييز واالستجابة لمثيرات بيئة التعمـ.وأكثر 
التي يدرؾ و  في مواقؼ التعمـ تزفالمُ  السموؾ بأنيا (1: 7883) عبد الباسط وعرفيا

تدلنا التى  فرضيةالتكوينات ، وىى تمؾ اليتفاعؿ معيا ويستجيب لياو بيئة التعمـ الفرد  بيا
 .وتوافقو مع بيئتو الفردعمى كيفية تعمـ 
إلى أف أساليب التعمـ ىي الطرؽ المميزة  (Fedler& Brent,2005) رأشابينما 
إلى تجييزىا  والميؿ فى تناوليا مف المعمومات متعددةيفضؿ التركيز عمى أنماط  لممتعمـ حيث

 مختمفة.الطرؽ الب
عد تالتعمـ  أساليبأف  (Rochford, 2003: Klein, 2003) كؿ مف أوضلو 

عمى تحقيؽ الفيـ والتفاعؿ مع ا ئص معرفية وعوامؿ نفسية تعمؿ معمفيوًما مركًبا مف خصا
يتعمموف بشكؿ أفضؿ عندما يستخدموف أساليب التعمـ  المتعمموفالبيئة التعميمية، وأف 

 .المفضمة لدييـ
ىتماـ بأساليب التعمـ جاءت الدراسات والبحوث لتوجو األنظػار إلػى ضػرورة الوفي ضوء ا

التفكير في الػتعمـ كنتيجػة لمجموعػة كاممػة مػف العوامػؿ المتفاعمػة، لػيس فقػط الػذكاء والدافعيػة 
نما أيضاً  امبمستوياتي الخصائص الفرديػة لممتعممػيف وخبػراتيـ السػابقة فػي الػتعمـ،  المختمفة، وا 

 .وبمعنى آخر لماذا يقـو بعض الطبلب بالعمؿ األكاديمي بشكؿ جيد، بينما يفشؿ فيو ا خروف
التعميـ ب ف وتوجياتيـ نحو العمـ والتعمـ فالبعض يمتحؽيوتختمؼ وجيات نظر المتعمم

مف أجؿ التحدي الفكري أو إلثبات مدى قدرتيـ عمى إكماؿ األكاديمي أى  لمتوجو وفقاً العالي 
بالتوجو الميني مف خبلؿ  اً ىتماماظير آخروف دراساتيـ العميا والقياـ بكؿ متطمباتيا، بينما يُ 

ىذه األىداؼ المختمفة  كؿ وبذلؾ تؤثر، الحصوؿ عمى المؤىبلت التي تضمف ليـ وظيفة آمنة
يبذلونو في عممية التعمـ، ونوعو ودرجة تأثيره، فضبًل عف رؤيتيـ عمى درجة الجيد الذي 

 . (Entwistle, 1991) لمفيـو التعمـ نفسو
متعػة الػتعمـ المفضمة لػدى المػتعمـ ليػا أثػر كبيػر فػي تحقيػؽ تبني أساليب التعمـ وبذلؾ ف

تشػػػكيؿ مظػػػاىر حياتػػػو  والرغبػػة العاليػػػة تجاىػػػو واإلقبػػػاؿ عميػػػو، باإلضػػػافة إلػػػى مسػػػاىمتيا فػػػى
تجاىاتػو وتنميػة لمواىبػو وقدراتػو تماماتػو وا  العممية بما يتوافؽ مع ميولػو واىالتعميمية ومسيرتو 
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التفاعػؿ مػع بيئتػو المدرسػػية الوصػوؿ إلػى مسػػتوى أعمػى مػف الػتمكف و  والمرغػوب فيػو مػف أجػؿ
 والمجتمعية وممارستو لمتطبيقات العممية.

 ًِمناذز أضايٝب ايتع: 
وفيما  أساليب التعمـ، لنماذج مختمفاً  نموذجاً  (78)إلى ظيور (curry,1997)أشار  
 :منيالبعض  يوضل عرضيمي 
 :(Entwistle,1981)منٛذز  .8

 يقـو عمي أساس العبلقة بيفو  ،يةالحال الدراسةب ةالمرتبط النماذج تمؾمف أىـ ىو و 
، ترتبط بدوافع مختمفة ة توجياتثبلثيحتوي أساليب تعمـ الفرد ومستوي نواتج التعمـ، حيث 

ينتج عنيا أساليب تعمـ معينة يستخدميا الفرد في مواقؼ التعمـ أثناء عممية تعممو ويؤدي إلي و 
 ىذا النموذجفى  عنيا أساليب التعمـأىـ التوجيات التي ينتج و ، لمفيـ متنوعةمستويات 

نحو  ، والتوجو"Personal Meaning Orientation"التوجو نحو المعني الشخصي:ىي
 Achievement"التحصيؿ  والتوجو نحو ،""Reproducing Orientation ةاإلنتاجي إعادة

Orientation" ، ًعمي ىذه التوجيات يري  اوبناءEntwistle وجود ثبلثة أساليب لمتعمـ ىي: 
  األضًٛب ايعُٝلDeep Style"": 

ىتمامػػػات الوا لداخميػػػةعمػػػى الدافعيػػػة اويعػػػد مػػػف أكثػػػر أسػػػاليب الػػػتعمـ فعاليػػػة حيػػػث يقػػػـو 
عمػى الػتعمـ  اإلقبػاؿمنيػا:  عدة خصػائصب النمط مف التعمـىذا فى  المتعمموف ويتميز، األكاديمية

والقيػػاـ بالعمػػؿ األكػػاديمي  ،حسػػف إدارة الوقػػتو  الفضػػوؿ العممػػي والبحػػث عػػف المعنػػى واكتشػػافو،و 
التفاعػؿ بقػوة ونشػاط و ، وفيميػا مػواد الدراسػيةلمػف امػف خػبلؿ الػتمكف  أكمػؿ وجػوعمى  المطموب

، يػة فػي إطػار متكامػػؿعميمبػيف الوحػدات الت الػربطو  ،وتنظيمػو وبشػكؿ ناقػد مػع المحتػوى التعميمػي
حتى تتحوؿ إلػى خبػرات  بالحياة الواقعية التعميمية ربط الخبراتمع  ،الجديدةالسابقة و والمعمومات 

فحػػص الالُمقدمػػة إلػػييـ، و  اسػػتخداـ المبػػادئ والقواعػػد المنظمػػة لػػدمج األفكػػارو  إيجابيػػة مفيػػدة،
المناسػبة ة يػالخمفيػة النظريػة والمعرف مػتبلؾاو سػتنتاجات، البا ياوربط والتمييز بيف الحجج واألدلة

دي إلػػػػػى الثقػػػػػػة نظػػػػػػرة تفاؤليػػػػػة تػػػػػػؤ ب والتطمػػػػػع إلػػػػػػى النجػػػػػاح لوضػػػػػع أسػػػػػػاس سػػػػػميـ لمػػػػػػتعمـ
 .(Entwistle, 1991)سبالنف
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 ٞاألضًٛب ايططش Surface Style"": 
ؽ ػػػػالحقائ وؿػػػػػوقب ة،ػػػػػػع المينيػػػػػػدوافػػػا بالػػػػد مػػػػػى حػػػػػػط إلػػػػػذى يرتبػػػػػال وبػػػػػسماألىػػو و 

الػػنمط مػػف ىػػذا المتعممػػوف فػػى ويتميػػز ، والخػػوؼ مػػف الفشػػؿ، دوف تمحػػيص كار الجديػػدةػػػػػواألف
الحفػػظ و  والتمقػػيف اإلجػػراءات الروتينيػػة عتمػػاد فػػي الػػتعمـ عمػػىالامنيػػا:  بعػػدة خصػػائص الػػتعمـ

الفشػؿ و  تقبؿ األفكػار بشػكؿ سػمبي،و  سترجاع المعموماتاوالتركيز عمى  ،عف ظير قمبلمحقائؽ 
 عػدـ التفكيػرمػع  التعرؼ عمى المبادئ بصورة خاطئػةفي التمييز بيف األدلة الجديدة والقديمة، و 

ومػػات كبنػػاء والمعم التعميميػػة دـ القػػدرة عمػػى رؤيػػة المػػادةوعػػ فػػي أىػػداؼ الػػتعمـ واسػػتراتيجياتو
طػػار متكامػػؿ   ،مػػف أجػػؿ االختبػػار فقػػط ياسػػيدر ـ تتيػػ، والنظػػر إلػػى المػػنيج كمػػواد  معنػػي ذووا 

الدراسػة مػف أجػؿ الحصػوؿ و ، اً خارجيػ اً عتبارىػا فرضػاز فقط عمى متطمبات ميمػة الػتعمـ و والتركي
فتقػػار إلػػى الخمفيػػة المعرفيػػة الامػػع  بموضػػوع الػػتعمـ ىتمػػاـ كػػاؼ  اإعطػػاء عمػػى الػػدرجات وعػػدـ 

 .ميةستيعاب المادة التعميالاإلدراؾ والفيـ الضروري و 
 ٞاألضًٛب االضرتاتٝذ Strategic Style"": 

بعمميػة الػتعمـ، يػرتبط بػالتركيز عمػى نتػائج الػتعمـ أكثػر مػف االىتمػاـ الػذى  سػموباألوىو 
األسػػموب التحصػػيمي، أي تركيػػز المػػتعمـ عمػػى تحقيػػؽ أعمػػى مسػػتوى دراسػػي  يطمػػؽ عميػػوولػػذلؾ 

محاولػة تحقيػؽ بعػدة خصػائص مػف أىميػا:  الػنمط مػف الػتعمـىػذا فػى  المتعمموفممكف، ويتميز 
، واإلدارة الفعالػػة تحصػػيؿالالػػذات مػػف خػػبلؿ تحديػػد أىػػدافيـ لمحصػػوؿ عمػػى أعمػػى الػػدرجات فػػي 

اء عمميػة التقػويـ، نتبػاه أثنػال لتنظػيـ طػرؽ دراسػتيـ، وا ناسبةالمستراتيجيات اللموقت، واستخداـ ا
 .(Bradford, 2009) االىتماـ بالمحتوى والمواد الدراسية وتركيز

 :(Kolb, 1984)منٛذز  .7
وضع كولب نموذًجا لتفسير عممية التعمـ يقـو عمى أساس نظرية التعمـ التجريبي، ويرى 

الحسية وينتيي يبدأ مف الخبرات و إدراؾ المعمومات  األوؿ فيو أف التعمـ عبارة عف بعديف:
معالجة المعمومات ويبدأ مف المبلحظة التأممية وينتيي بالتجريب  والثاني، ةبالمفاىيـ المجرد

 بو المحاطةعممية ديناميكية تعمؿ عمى تكيؼ الفرد مع البيئة  ىذا النوع مف التعمـد ويعالفعاؿ. 
، لذا أساسو بالخبرة متصبل اتعممو وبيف بيئتو وذلؾ لكونو اء األفعاؿ بينيتضمف ما ور   حيث

 .أفضؿ أنواع التعمـ كمعالجة لممعمومات فيو مف
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تحسيف ل اليب التعمـ فى نموذج كولب وذلؾستفادة مف أسالأىمية ا (7887) بدوي أكدتوقد 
أساليب مع طرؽ التدريس بما يتناسب لوتطوير  ىمستوى التحصيمالالممارسات التربوية ورفع 

 في المراحؿ التعميمية المختمفة. المتعمميفالتعمـ السائدة لدى 
مراحؿ  ةيتـ في أربع النوع مف التعمـ ىذا أف (7887)السميماني ميرفت كما أوضحت 
 :متتالية ىي

  ــ١  المعمومػػات فييػػا وىػػى التػػى تُبنػػى: ""Concrete Experience اخلــربات احلطــ١ٝ َسسً
أفضػؿ مػػف  بشػكؿالمتعممػوف  يػتعمـحيػث الحسػػية، ات الخبػر  عمػىتيػا ومعالجا يػطريقػة إدراكو 

سػتفادة مػنيـ مػف خػبلؿ التغذيػة واال ـمناقشة زمبلئيػإلى والميؿ في األمثمة،  ـندماجيا خبلؿ
، بػداًل مػف السػمطة التػي تتمثػؿ فػي معممػييـ أثنػاء عمميػة الػتعمـالمتبادلة فيما بيػنيـ  المرتدة

إيجػػابي نحػػو ا خػػريف، ولكػػنيـ يػػروف أف األسػػاليب النظريػػة فػػي  جتمػػاعيإوىػػـ ذوو توجػػو 
 التعمـ غير فعالة.

  املالسظ١ ايتأ١ًََٝسس١ً Reflective Observation"" : في إدراؾ  فييا المتعمموفيعتمد و
قػؼ الػتعمـ، اومعالجة المعمومات عمى التأمػؿ والموضػوعية والمبلحظػة المتأنيػة فػي تحميػؿ مو 

غيػر  التعميميػة التػي تتػيل ليػـ الفرصػة لمقيػاـ بػدور المبلحػظ الموضػوعيويفضموف المواقؼ 
 نطواء.ال المتحيز، ولكنيـ يتسموف با

  جملسد٠املفاِٖٝ اَسس١ً "Abstract Conceptualization" :في إدراؾ ميؿ المتعمموف وي
والتركيز  قؼ التعمـ والتفكير المجرد والتقويـ المنطقي،اعمى تحميؿ مو  ومعالجتيا المعمومات

والتعمـ عف طريؽ السمطة والتوجو نحو األشياء في حيف  ليا عمى النظريات والتحميؿ المنظـ
 نحو ا خريف. اكوف توجييـ ضعيفي

  ايتذسٜب ايفعاٍَسس١ً"Active Experimentation" :قؼ المو  فعالية التجريب وتعنى
في األعماؿ  والمشاركةي لؤلفكار عممالتطبيؽ البقياـ المتعمميف التعمـ مف خبلؿ 

إلى المحاضرات النظرية يميموف  حيث الالمدرسية،والجماعات الصغيرة إلنجاز عمؿ معيف، 
 .ندماج في األمثمةال وا التوجو النشط نحو العمؿيتسموف ب بؿ

  بدوي (،7888)السيد،(7887)السميمانيميرفت  دراسةكوقد أشارت بعض الدراسات( 
 ايتـ تحديده بناءً  مف خبلؿ نموذج "كولب" سموب التعمـأأف ( 7888)أبوىاشـ ،(7887
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عمى  نتج ىذه الدورة أربعة أساليبوتُ ، عمى درجة الفرد في مرحمتيف مف المراحؿ السابقة
 النحو التالي:

 ٞاألضًٛب ايتكازب "converger style" التجريب الفعاؿ/المفاىيـ المجردة: 
عاطفيوف نسبًيا يفضموف التعامؿ مع األشياء إذا ما قورنوا  ىذا األسموبالمتعمموف وفؽ و 

دوف  ذات الطابع الفنيأداء الميمات حيث ييتموف ب، ىتماماتيـ في العادة ضيقةإ ،بغيرىـ
عمى حؿ المواقؼ  والقدرة كمةلمشا فيـل تبعاً  قراراتاليتخذوف و  ،أداء الميمات االجتماعية

، إلى التخصص في العمـو الطبيعية واليندسية مع الميؿ، والمشكبلت التي تتطمب إجابة واحدة
 والتطبيؽ العممى لؤلفكار.

 ٟاألضًٛب ايتباعد "Diverger style" المبلحظة التأممية/برات الحسيةالخ: 
خبػػرات باسػػتخداـ ال الػذيف يميمػػوف إلػى الػػتعمـ عػػف طريػؽ األسػػموب التباعػدييتميػز المتعممػػوف و 

مػع االسػتمتاع  يفضموف رؤية الحاالت المجردة مف زوايا مختمفة،و ، الحسية والمبلحظة التأممية
، يالتػػي تسػػتدعي توليػػد كثيػػر مػػف األفكػػار مثػػؿ جمسػػات العصػػؼ الػػذىن فػػى المواقػػؼ والحػػاالت

تركيػػػب األفكػػػار والعمػػػـو اإلنسػػػانية، و  لؤلعمػػػاؿ الفنيػػػة كمػػػا يميمػػػوف ويحبػػػوف جمػػػع المعمومػػػات
األخػذ فػي االعتبػار بكافػة ، مػع أكثػر مػف األشػياءالعمؿ مع األشػخاص و المتفرقة في كؿ موحد، 

 ، ويمكف وصفيـ بالعاطفييف.روجيات النظ
 ٞايتُجًٝٞ( األضًٛب االضتٝعاب(Assimilator style"" اىيـ المجردة/ المبلحظة التأمميةالمف: 

ويممكوف القدرة  يذا األسموب المفاىيـ المجردة والمبلحظة التأممية،ل طبقاً يستخدـ المتعمموف 
المبلحظات والمعمومات ستيعاب امع ستدالؿ االستقرائي إالإلى جانب ا عمى وضع نماذج نظرية

 مع االىتماـ لتخصص في العمـو والرياضياتالميؿ إلى االمتباعدة في صورة متكاممة، و 
اإللقاء الدقيؽ والمنظـ و المواد والميف العممية  ، وتفضيؿبالمفاىيـ واألفكار أكثر مف األشخاص

طريقة المحاضرة أو العروض البصرية والسمعية المتبوعة  والتعمـ مف خبلؿ ،لممعمومات
 ، ويمكف وصفيـ بأنيـ منطقيوف.ييتموف بالتطبيؽ العممي لؤلفكارال ، و بالتوضيل

 ٞاألضًٛب ايتهٝف ""Accommodators style الخبرات الحسية/ التجريب الفعاؿ: 
 القػدرةيممكوف حيث  الخبرات الحسية والتجريب الفعاؿيستخدـ فيو المتعمموف  وىو األسموب الذى
مبلحظػػة العبلقػػات بػػيف مظػػاىر و  اتخططػػمتنفيػػذ الو  التجػػارب الشخصػػيةخػػبلؿ  عمػػى الػػتعمـ مػػف
، وحػؿ المشػكبلت عػف طريػؽ المحاولػة والخطػأ ندماج في الخبرات الجديدةال ا مع ؛النظاـ المتعددة
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 والتحػػديات ويػػػدفعيـ لػػذلؾ الشػػػعور بالشػػجاعة أكثػػػر مػػف التحميػػػؿ بخػػوض التجػػػارب واالسػػتمتاع
يفضػػموف التعزيػػز إلػى جانػػب أنيػػـ ، ـ بػػأنيـ جيػدوف فػػي األمػػور المعقػػدةوصػػفييمكػػف المنطقػي، و 
 دراسة المجاالت الفنية والعممية.ل والميؿ، العمؿ مع ا خريف لتنفيذ المياـو  إلنجازاتيـ
 (7888)الطيب  دراسة " والتى منيا:Kolb"ٜت ع٢ً منٛذزدساييت ُأ عدٜد َٔ ايدزاضاتٖٚٓاى 

اإلسياـ النسبي لتفضيبلت أساليب التعمـ في التنبؤ باإلنجاز  تعرؼ مدىاستيدفت التي و 
رتباطية دالة إحصائًيا بيف اإلنجاز األكاديمي وتفضيبلت اتوصمت إلى وجود عبلقة و األكاديمي، 

 أساليب التعمـ.
ِ   فُٝا ٖدفت  ٍ ٚ دزاضـ١ أبـٛ ٖاغـ إلػى تعػرؼ طبيعػة أسػاليب الػتعمـ والتفكيػر المميػزة  (7883)نُـا

في ضوء مسػتوياتيـ التحصػيمية وتخصصػاتيـ األكاديميػة  ةلطبلب جامعة طيبة بالمدينة المنور 
سػػتيعابي أكثػػر تمييػػزًا لممسػػتويات التحصػػيمية اليػػرت النتػػائج أف أسػػموب الػػتعمـ اظأو  المختمفػػة،

 الجامعة.المرتفعة لطبلب 
ــا  ــ١أَــ ــسإ دزاضــ بػػػػيف الطمبػػػػة ذوي األسػػػػموب  الفػػػػروؽىػػػػدفت إلػػػػى تعػػػػرؼ فقػػػػد  (7882)ايعُــ

أسػػاليب الػػتعمـ فػػي ضػػوء النػػوع و  الحركػػي فػػي الخصػػائص السػػموكية لصػػعوبات الػػتعمـ،/البصػػري
فحػػص العبلقػػة بػػيف أسػػاليب الػػتعمـ: البصػػري، السػػمعي،  وكػػذلؾ)الجػػنس( والمرحمػػة الدراسػػية، 

وجػود  ، وقػد أوضػحت نتائجيػاصػعوبات الػتعمـو العػادييف  تػىالحركي، والتحصػيؿ الدراسػي لػدى فئ
فػػػي الخصػػػائص  "البصػػػري والسػػػمعي والحركػػػي"فػػػي أسػػػاليب الػػػتعمـ الثبلثػػػة  ياً إحصػػػائاؿ د فػػػرؽ

داؿ إحصػائًيا  تػأثيرا تبيف وجود ، كمالسموكية لصعوبات التعمـ لصالل ذوي أسموب التعمـ الحركي
لتفاعؿ بيف النوع والمرحمػة الدراسػية بالنسػبة ألسػموب الػتعمـ السػمعي، ووجػود او  ،لجنس(لمنوع )ا
 داؿ موجػػػبرتبػػػاط إ ووجػػػودداؿ إحصػػػائًيا يعػػػزي لمنػػػوع بالنسػػػبة ألسػػػموب الػػػتعمـ الحركػػػي،  تػػػأثير

بػػػيف  داؿ احصػػػائياً  سػػػالبرتبػػػاط اإحصػػػائًيا بػػػيف التحصػػػيؿ الدراسػػػي وأسػػػموب الػػػتعمـ البصػػػري و 
 التحصيؿ الدراسي وأسموب التعمـ الحركي بالنسبة لمعادييف وفئة صعوبات التعمـ.

التػػي ترجػػع إلػػى و االختبلفػػات فػػي أسػػاليب الػػتعمـ  (M.C.Graw,2005) دزاضــ١نــريو تٓاٚيــت 
بػيف أسػاليب  رتبػاطاإلػى وجػود  وأشػارت نتائجيػاالنوع والمسػتوى األكػاديمي والتحصػيؿ الدراسػي، 

تبلؼ فػػػي تفضػػػيؿ أسػػػموب الػػػتعمـ يرجػػػع إلػػػى المسػػػتوى خػػػاوجػػػود و  ،الدراسػػػي الػػػتعمـ والتحصػػػيؿ
 األكاديمي. 
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دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف صدؽ نموذج أساليب التعمـ لكولب لدى  (Duff,2004) ٚقدّ
إدارة " متنوعة ىى:مف تخصصات أكاديمية و  بالجامعة طالب وطالبة(788عينة مكونة مف )
رتباط اوجود  نتائجياأظيرت " و النفس، الدراسات االجتماعية، عمـ النفسية األعماؿ، الصحة

ستيعابي، التكيفي( ومعدالت الالتعمـ )التقاربي، التباعدي، ا موجب داؿ إحصائًيا بيف أساليب
التحصيؿ الدراسي، وتمايز أساليب التعمـ في التخصصات األكاديمية المختمفة، وكذلؾ تشبع 

التجريب " ، والثاني"الخبرة الحسية ،المفاىيـ المجردة"عمى عامميف األوؿ  اإلستبيافمفردات 
 ."المبلحظة التأممية ،الفعاؿ

 إلى تعرؼ أساليب التعمـ المفضمة لدى (Novin& et al., 2003)دراسة فيما ىدفت 
أف  نتائجياالتخصصات المختمفة بكمية التجارة، واتضل مف  مف ةيالجامع مرحمةالطبلب 

حيث كانت أكثر أساليب التعمـ  المميزافالتمثيمي ىما األسموباف أسموبي التعمـ التقاربي و 
عمى  يميواألخرى، و  باقي التخصصاتو لدى تخصص المحاسبة  ىو األسموب التمثيمي تفضيبلً 
 بيف تمايزتبيف الوالتحميؿ العاممي  االرتباطوباستخداـ معامبلت  ،األسموب التقاربي التوالى
 التخصصات األكاديمية. كافة التعمـ في أساليب

 :(Biggs,1987) منٛذز .3
أجري قد طبلب، و لمتعمػـ العمى أنيا طرؽ وفؽ ىذا النموذج  فسر أساليب التعمـتو 

وجود ثبلثة أساليب لمتعمـ لكؿ منيـ  ىير حيث  دراسات كثيرة حوؿ ىذا النموذج Biggsبيجز
 بيف الدافع واالستراتيجية إلي أسموب التعمـ تحادإل يجية" ويؤدي ادافع، استرات"عنصريف 

.(Biggs, Kember &Leung, 2001) 
 وجود ثبلثة أساليب لمتعمـ ىي:  (Biggs,1987)ومف ثـ أوضل 

   ٞ وأصػػحاب ىػذا األسػموب يػػروف أف الػتعمـ المدرسػػي : ""Surface Style األضـًٛب ايطـطش
وىػدفيـ األساسػي ىػو إنجػاز ىو طريقيـ نحو غايات أخرى أىميػا الحصػوؿ عمػى وظيفػة، 

 متطمبات المحتوي الدراسي مف خبلؿ الحفظ والتذكر.
 األضًٛب ايعُٝل " :"Deep Styleىتمامات الجادة نحو باال أصحاب ىذا األسموب ٠ٚز١ّض

يقي الدافعية الداخمية والفيـ الحق، و ستيعابياابالمادة الدراسية وفيميا و  ىتماـواال الدراسة
ربط األفكار النظرية ، و عمى التفسير والتحميؿ والتمخيص القدرةمف خبلؿ  لما تعمموه

 .بالخبرات الحياتية اليومية



 .................................... سيلفرمان -نموذج فيلدر توجهات أهداف اإلنجاز وعالقتها بأساليب التعلم وفق

- 8878 - 

 ًٞٝاألضًٛب ايتشص "Achieving Style:"  وينصب تركيز أصحاب ىذا األسموب عمى
متبلكيـ ميارات ايتميزوف بكما  عمى ميمة الدراسة،وليس ى الدرجات أعم عمى الحصوؿ

 .Biggs,2002))تنظيـ الوقت والجيدقدرة عمى دراسية جيدة و 
 : (Felder &Silverman,1988)جنموذ .1

ت مجموعة مف السموكيا :أساليب التعمـ بأنيا (Felder &Silverman,1988) عرؼ
تة نسبيًا لكيفية إدراؾ وتفاعؿ كمؤشرات ثاب التي تعمؿ معاً  المعرفية والوجدانية والنفسية

 .مع بيئة التعمـ المتعمـستجابة او 
 :ىي Bipolarويشتمؿ ىذا النموذج أربعة أساليب ثنائية القطب 

 ًُٞايتأًَٞ/األضًٛب ايع "Active – Reflective Style" :مف خبلؿ  ويتـ فيو التعمـ
 فى مقابؿ التعمـ بالتفكير المجرد والعمؿ الفردى. والعمؿ في مجموعات التجريب

 ٞاحلدضٞ/األضًٛب احلط "Sensing – Intuitive Style:" مف خبلؿ  ويتـ فيو التعمـ
التفكير الحسي أو العياني مع التوجو نحو الحقائؽ والمفاىيـ في مقابؿ التفكير التجريدي 

 والتوجو نحو النظريات وما وراء المعنى.
 ٞايبصسٟ/األضًٛب ايًفظ "Visual – Verbal Style:" مف خبلؿ  ويتـ فيو التعمـ

بيانية مقابؿ التفسيرات الشفيية الرسوـ الصور و كالاألشكاؿ البصرية لممادة  عتماد عمىاال
 والمكتوبة.

 ٞايهًٞ/األضًٛب ايتتابع" :"Sequential–Globalخطوات  مف خبلؿ ويتـ فيو التعمـ
 ,Felder &Silverman مقابؿ التفكير الكمي أو الشمولي لمموقؼفى دقيقة تتابعية 

1988,674-681)) 
 كثيػرة وبحػوث دراسػاتجريػت أُ أنػو قػد  دراسػتو فػى (Stavros&Ioannis,2009) أٚزد قدٚ

فػي  "سػيمفرماف/رمػديف"ستبياف مؤشػر أسػاليب الػتعمـ فػي ضػوء نمػوذج امف صدؽ وثبات لمتحقؽ 
أكثػر مػف ستبياف إلػى الا ىذا رجـعمى عينات مف طبلب الجامعة، كما تُ  عديدة ثقافات ومجتمعات

 .النموذج مف دراسة إلى أخرىوثبات قيمًا متباينة لصدؽ  ونتائج ست لغات، وأظيرت
ىدفت و  "Felder &Silverman"التي أجريت عمى نموذج و (Zywon,2003)  ف٢ دزاض١ٚ

أف أساليب التعمـ لدى طمبة كمية  نتائجيا إلى تتوصم،و ستبيافاالإلى التحقؽ مف صدؽ ىذا 
األسموب "كالتالي:  الحسابي ألداء األفراد عمييا ىي التربية مرتبة تنازليًا حسب المتوسط
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األسموب " ،"األسموب النشط/التأممي"،"سموب الحسي/الحدسياأل"، "البصري/المفظي
 بعدبيف الفقرات المنتمية لكؿ االرتباط، كما تراوحت متوسطات معامبلت "التسمسمي/الشمولي

لؤلسموب التسمسمي/الشمولي،  (8.853) ف أسموب مف أساليب التعمـ ما بيففرعي يعبر ع
بيف الفقرات االرتباطي حيف تراوحت متوسطات معامبلت الحسي/الحدسي، ف لؤلسموب( 8.833)

 (8.315) لؤلسموب التسمسمي/الشمولي، (8.783) فرعي ما بيف بعدوالدرجة الكمية عمى كؿ 
 لؤلسموب الحسي/الحدسي.

بات لمؤشر أساليب ستقصاء الصدؽ والثاإلى ىدفت التى  (Genovese, 2004) دزاض١ أَا
 ،الحدسي(/)الحسي رتباطية بيف بعدياوجود عبلقة  نتائجياأظيرت فقد  "فيمدر/لسولمف"التعمـ 

كما  ؛(8.81) داللةالعند مستوى  (8.33) بينيما االرتباطالشمولي( إذ بمغ معامؿ /التسمسمي
رتباط بمغ االبصري( بمعامؿ /)المفظي، التأممي(/رتباطية بيف بعدي )النشطاعبلقة  ىناؾ أف
رتباطية بيف اا أظيرت الدراسة عدـ وجود عبلقة كم، (8.81)داللة المستوى  ( عند8.78)

التحقؽ مف تـ قد األيسر( و  - ختباري التفضيبلت الدماغية )األيمفاو  الشمولي،/بعدي التسمسمي
 ،التأممي(/)النشط :وتكوف مف بعديف ىما األوؿ جد عامبلف: العامؿحيث وُ ؛ لو الصدؽ العاممي

، الحدسي(/الحسي: أما العامؿ الثاني فتكوف مف بعديف ىما؛ البصري(/)المفظي
 ( مف التبايف الكمي لممقياس.28.31وقد فسرا ) ،الشمولي(/)التسمسمي

دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف الخصائص  (Lit zinger, Lee& Wise, 2005) نُا أدس٣
وقد أسفرت نتائج التحميؿ العاممي عف وجود ثمانية  "سولومف/فيمدر"السيكومترية لمقياس 

، (الحسي/الحدسي) (،التسمسمي/الشمولي) :عوامؿ رئيسة مشتركة في أربعة مقاييس رئيسة ىي
 (كرونباخ -ألفا، وقد تـ التحقؽ مف ثبات األداة بطريقة )(البصري/المفظي)، (النشط/التأممي)

( وأظيرت الدراسة أف 8.33-8.12بيف ) ما المقياسحيث تراوح مدى معامبلت الثبات ألبعاد 
تجو طمبة التربية والفنوف نحو إفيما  ،الحسي/األسموب التسمسمي طمبة اليندسة يميموف نحو

 اتوجياألسموب البصري، وفيما يتعمؽ بالفروؽ بيف الجنسيف بينت الدراسة أف اإلناث لدييف 
ؤلسموب لتفضيؿ الفي  اوضعفً كثر مف أسموب التعمـ المحسوس أنحو أسموب التعمـ التسمسمي 

 المفظي.
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بالدراسػة  "سػيمفرماف/فيمػدر"مف الدراسات التػي تناولػت نمػوذج  عددوجود  ٜتبنئَ خالٍ َا ضبل 
بوجػػو ىتمػػت بموضػػوع أسػػاليب الػػتعمـ إمػػف الدراسػػات العربيػػة التػػي  بلً قمػػي اً عػػددو ستقصػػاء، الوا

 .عاـ
 "سيمفرماف/فيمدر"وذلؾ لتمتع مقياس  ؛الدراسةدفع الباحث إلجراء ىذا  ىو ما وىذا السبب

ستخدامو بسيولة ابحيث يمكف ، المناسبة لمكشؼ عف أساليب التعمـبالخصائص السيكومترية 
 ويسر.

التي و  (2012) ذلُد :َٚٓٗا دزاض١ ,عدٜد َٔ ايدزاضات اييت أدسٜت ع٢ً أضايٝب ايتعًِٖٚٓاى 
التفكير السائدة لدى الطبلب العادييف والطبلب ذوي صعوبات التعمـ ىدفت الى تعرؼ أنماط 

نتائج إلى الأشارت  وقد ،وتحديد العبلقة بينيما وبيف أساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز
 ا التوجيات في إنجاز األىداؼ. في أنماط التفكير المختمفة وأيض وجود تبايف

عػرؼ القػدرة التنبؤيػة لمسػتوى تجييػز المعمومػات وأسػموب تإلى  (7884) ذلُٛددزاض١ ٖٚدفت 
لػػػدى الطمبػػػة المتفػػػوقيف أكاديمًيػػػا، وأشػػػارت  الػػػتعمـ بمسػػػتوى الػػػوعي بعمميػػػات مػػػا وراء الػػػذاكرة

إلػػى أف مسػػتوى تجييػػز المعمومػػات األكثػػر اسػػتخداًما لػػدى أفػػراد العينػػة ىػػو المسػػتوى  يػػانتائج
أف  النتػػائج و األسػػموب الحركػػي. كػػذلؾ أظيػػرتالعميػػؽ، وأف أسػػموب الػػتعمـ األكثػػر تفضػػيبًل ىػػ

نحػدار المتعػدد ال وأف مربػع معامػؿ ا، جػاء مرتفًعػا لػدييـمستوى الوعي بعمميات ما وراء الذاكرة 
أي أنػو يمكػف تفسػير مػا يقػارب مػف  (0.763)لممتغير التابع عمى المتغيرات المستقمة قػد بمػغ 

بمعرفػة مسػتوى تجييػز المعمومػات  الػذاكرةبمػا وراء  مف التبايف عمى متغير الػوعي (%76.3)
 .  وأسموب التعمـ

، تعػرؼ العبلقػة بػيف السػيطرة الدماغيػة وأسػاليب الػتعمـ ىػدفت الػىفقػد  (2012) ضـا   دزاضـ١ أَا 
وجػػود يػػا تضػػل مػػف نتائجإوقػػد ، ختيػػار التخصػػص والمسػػتوى الدراسػػي لػػدى طالبػػات الجامعػػةاو 

ختبلؼ نمط السػيطرة الدماغيػة ابذات داللة إحصائية في أساليب التعمـ )األدائي والفردي(  فرؽ
بػيف عينػة الدراسػة فػي نمػط داؿ إحصائيًا  فرؽوعدـ وجود ، لصالل ذوي سيطرة الدماغ األيسر

فػػػي أسػػػموب الػػػتعمـ داؿ إحصػػػائيًا  فػػػرؽووجػػػود ، ختبلؼ تخصصػػػاتيـبػػػاطرتيـ الدماغيػػػة سػػػي
 فػرؽعػدـ وجػود  أوضػحت كمػا، متغير التخصص لصالل الكميػات اإلنسػانيةختبلؼ ا)األدائي( ب

ذات  فػرؽووجػود ، ختبلؼ المسػتوى الدراسػيادماغية بػذات داللة إحصائية في نمط السيطرة ال
 ختبلؼ متغير المستوى الدراسي. اصائية في أساليب التعمـ السمعي بداللة إح
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، والعبلقػة المتعممػيفتعرؼ أساليب الػتعمـ السػائدة لػدى  التي ىدفت إلى (7883) َضشٞٚدزاض١ 
، وبينػت النتػائج أف الػنمط البصػري والفػروؽ بينيمػا رتباطية بيف أسػاليب الػتعمـ وعػادات العقػؿال ا

الػػنمط  يميػػو ،(%38,24)قػػد جػػاء فػػي مقدمػػة أسػػاليب الػػتعمـ المسػػتخدمة بػػوزف مئػػوي يعػػادؿ 
عمػى الػنمط  الطػبلب موجب داؿ إحصائًيا بيف درجػاترتباط اوجود  ، معالسمعي ثـ النمط الحسي

بػاط موجػب داؿ إحصػائًيا رتا كذلؾ وجػود الحسي وبيف درجاتيـ الكمية عمى مقياس عادات العقؿ،
رتبػاط اووجػود  عمى النمط البصري وبيف درجاتيـ الكمية عمى مقياس عادات العقؿ،يـ بيف درجات
تبػػيف قػػد و  ، عػػادات العقػػؿفػػى عمػػى درجػػات الػػنمط السػػمعي وبػػيف درجػػاتيـ  إحصػػائياً  موجػػب داؿ

وجػػػود فػػػرؽ بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػي الػػػنمط البصػػػري لصػػػالل اإلنػػػاث، ووجػػػود فػػػرؽ ذا داللػػػة 
إحصػػائية فػػي عػػادات جمػػع البيانػػات باسػػتخداـ جميػػع الحػػواس، والتصػػور واإلبػػداع واإلقػػداـ عمػػى 

 .المخاطرة لصالل اإلناث
التأثير اإليجابى  أظيرت نتائجياالتى  (Morrow, Vanessa Mae ,2011) دزاض١ٚ

 ألساليب التعمـ المفضمة لدى الطبلب فى كافة المجاالت الدراسية عمى تحقيؽ إنجازتيـ. 
المعمميف  الكشؼ عف أسموب التعمـ لدى الطبلبإلى:  ىدفتقد ( فKazu, 2010)وأما دراسة 
أف أكثر  ياأظيرت نتائجوالتى التركية،  Feeratفي كمية التربية بجامعة فيرات  المتدربيف

سموب األ بي ثـاألساليب تفضيبًل بيف الطبلب ىو األسموب التباعدي يتبعو أسموب التعمـ التقار 
حيث أف  ب التعمـ تعزي لمتغير الجنساليأسبيف  اً إحصائي اؿد فرؽوجود  معستيعابي، الا

، وأف الذكور يفضموف فى التعمـ أكثر مف غيره ستخداـ األسموب التكيفيامف إلى ياإلناث يم
 التعمـ التأممي والتباعدي.  ىأسموب

سػتخداـ أربعػة اـ عمػى الكشؼ عػف قػدرة المػتعم إلى ىدفتوالتى ( Ruble, 2009)نريو دزاض١ 
المفاىيمي، والتجريب الفعػاؿ، كمػا ىي: الخبرة الثابتة، المبلحظة التأممية، التجريد  يةقدرات تعميم

أظيرت نتػائج الدراسػة أف و  تحصيؿ الدراسي،الالكشؼ عف العبلقة بيف أساليب التعمـ و إلى  ىدفت
الطبلب يمارسوف التجريد المفػاىيمي والمبلحظػة التأمميػة أواًل، بينمػا جػاء مجػاؿ التجريػب الفعػاؿ 

حصػائًيا بػيف أسػموب الػتعمـ المفضػؿ وبػػيف دالػة إ يػةرتباطاوجػود عبلقػة  مػعفػي المرتبػة األخيػرة، 
 زيادة تحصيؿ الطالب الدراسي.

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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ــ١  ب الػػتعمـ تبعػػًا خػػتبلؼ فػػي أسػػاليالالكشػػؼ عػػف ا إلػػى التػػي ىػػدفت (Loo, 2004)ٚدزاض
لػػدى أفػػراد عينػػة  خػػتبلؼ فػػي أسػػاليب الػػتعمـاوجػػود يػػا أظيػػرت نتائج، و نػػوع الطالػػب خػػتبلؼال

   ختبلؼ جنس الطالب.الالدراسة تبعًا 
،  داؼ اإلنجػاز واسػتراتيجيات الػتعمـالدراسات التي تناولت العبلقة بيف توجيات أى ومف

التػي ىػدفت إلػى بحػث  (Leenknecht, Hompus,& van der Schaaf,2019)دراسة 
داؼ اإلنجاز كمتغيػر مسػتقؿ عمػى سػموؾ البحػث عػف التغذيػة المرتػدة كمتغيػر أىتأثير توجيات 

 نتػائج الدراسػةأشػارت قػد و لدى عينة مػف طػبلب الجامعػة.  تابع مف خبلؿ منحى التعمـ العميؽ
التغذيػػة  فػػي البحػػث عػػف سػػتعبلـواال المراقبػػةمػػف اسػػتراتيجيات  ف الطػػبلب يسػػتخدموف كػػبلً أإلػػى 

كمػا كشػفت نتػائج الدراسػة أف  .إال أف استراتيجيات المراقبة كانت األكثر تفضيبًل لػدييـالمرتدة، 
بتوجيػػات ىػػدؼ  قػػوةث عػػف التغذيػػة المرتػػدة كانػػت أكثػػر رتباطيػػة بػػيف سػػموؾ البحػػاال العبلقػػة 

عميػؽ لػو أف منحػى الػتعمـ الاإلتقاف مقارنػة بتوجيػات ىػدؼ األداء. كمػا كشػفت نتػائج الدراسػة 
تأثير مباشر في سموؾ البحث عف التغذية المرتدة، وىػذا يعنػي أف منحػى الػتعمـ العميػؽ متغيػر 

وؾ البحػث عػف التغذيػة المرتػدة. وقػد خمصػت يتوسط العبلقة بيف توجيات أىػداؼ اإلنجػاز وسػم
سػتراتيجات اف )اإلقداـ واإلحجػاـ( يسػتخدموف االدراسة إلى أف الطبلب ذوي توجيات ىدؼ اإلتق

تعمـ أكثر عمقًا وأكثر سعيًا في الحصػوؿ عمػى مزيػد مػف التغذيػة المرتػدة مقارنػة بػالطبلب ذوي 
 توحيات أىداؼ األداء )اإلقداـ اإلحجاـ(.

لكػؿ  ةالتي ىدفت إلى دراسة التأثيرات المباشرة وغيػر المباشػر  (Feyzioğlu, 2019) ٚدزاض١
مػػف: فعاليػػة الػػذات القائمػػة عمػػى البحػػث واالسػػتعبلـ، توجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز، واسػػتراتيجيات 
التعمـ عمى ميارات البحث واالستعبلـ لدى عينة مػف طػبلب الصػؼ والسػابع والثػامف بالمػدارس 

ثيرات مباشػػرة وغيػػر نمػػوذج النيػػائي المقتػػرح عػػف وجػػود تػػأكشػػفت نتػػائج ال العامػػة بتركيػػا. وقػػد
تغيػر تػابع مػف خػبلؿ اسػتراتيجيات ممباشرة كمتغيرات مستقمة عمى ميارات البحػث واالسػتعبلـ ك

الػػتعمـ كمتغيػػر وسػػيط لػػدى طػػبلب عينػػة الدراسػػة. كمػػا كشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف وجػػود تػػأثير 
 استراتيحيات التعمـ لدى طبلب عينة الدراسة.  مباشر لتوجيات أىداؼ اإلنجاز في
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 اإلدسا٤ات املٓٗذ١ٝ يًبشح: 
 :ايدزاض١َٓٗر  .1

ستند إلى مساريف اج الوصفى تحقيقًا ألىدافو والذى الحالى المني الدراسةتبع إ
ستخداـ امفيػة النظريػة لموضوعو مف خبلؿ أساسييف ىما: المسار النظري وذلؾ لبناء الخ

طبلع عمى المرجعيات والدراسات السابقة المتوافرة ذات العبلقة إلأسموب المسل المكتبي با
ستخداـ أداتيف لجمع البيانات تمثبل فى: "مقياس ا، والمسار الميداني بالدراسةغيرات بمت

والعمؿ  ،سيمفرماف -وفؽ نموذج فيمدر  ساليب التعمـ"أتوجيات أىداؼ اإلنجاز"، "ومقياس 
 .اوفروضي الدراسةعمى تحميمػيما إحػصائيًا لموصوؿ إلى إجابات تتعمؽ بأسئمة 

 :ايدزاض١ع١ٓٝ دلتُع ٚ .2
مف جميع طبلب وطالبات الدبموـ المينية في التربية  يةالحال الدراسةمجتمع  تكوف

ختيار العينة اتـ  بينما ـ(،7883/7884)ـ(، 7882/7883) والمقيديف بالعاـ الجامعي
 حيث تـ توزيعياطالبًا وطالبة(  848بطريقة عشوائية وكاف قواميا ) األساسية مف مجتمعيا

وطالبة( مف  اً طالب 58خاصة، )التربية وطالبة( مف شعبة ال اً طالب 58) عمى النحو التالى:
 /7883)الجامعي الدراسى مف طبلب الدبمـو المينية المقيديف بالعاـ  مدرسيةالدارة اإل شعبة

 ـ(.7884
 :أضايٝب املعاجل١ اإلسصا١ٝ٥ .3

ة ا تيػػػتػػػـ اسػػػتخداـ األسػػػاليب االحصػػػائية و وتحميػػػؿ بياناتػػػ الدراسػػػةلتحقيػػػؽ أىػػػداؼ 
، المتوسػػط الحسػػابيومنيػػا: " (SPSSحصػػائية لمعمػػـو االجتماعيػػة )اإلباسػػتخداـ برنػػامج الحػػـز 

(، 7×7) الثنػػػائي تحميػػػؿ التبػػػايفف، و والبسػػػيط لبيرسػػػ االرتبػػػاطومعامػػػؿ ، نحػػػراؼ المعيػػػاريال او 
 ".نحدار المتعددال تحميؿ او 

 :ايدزاض١ أداتا .4
توجيات أىداؼ " يمقياس ىما: عمى أداتيف امتغيراتي قياسفي  يةالحال الدراسة تعتمدا

 .سيمفرماف -وفؽ نموذج فيمدر  "أساليب التعمـ""،اإلنجاز
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 :)إعداد ايباسح( "َكٝاع تٛدٗات أٖداف اإلجناش"املكٝاع األٍٚ: 

  املكٝاعٖدف: 
قياس ل " مع ضبطو عمميًا وذلؾمقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز"عداد قاـ الباحث بإ

فيما يمي بكمية التربية بسوىاج، و  توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية
 س:لمقيااوصؼ 

 ايصٛز٠ األٚي١ٝ يًُكٝاع: 
عدد مف عمي  مف خبلؿ قياـ الباحث باإلطبلع مر  إعداد الصورة األولية لممقياس

المرجعيات والدراسات السابقة التػػى أوردت مقاييػػس متعمقػػػة بتوجيات أىػػػداؼ اإلنجاز؛ والتػػػػػى 
أربعة  اشتمؿ حيث ذلؾ تمت صياغة عبارات المقياسوفقًا لو  النظريباإلطار تػػػػػـ عػػػػرضيا  

"توجو  :البعد الثاني، (عبارة88)، ويمثمو"إقداـاليدؼ إتقاف/ "توجو:البعد األوؿ تي:أبعاد كا
 81) ، ويمثمو"إقداـ"توجو اليدؼ أداء/: البعد الثالث ،(عبارة87)ويمثمو  ،"إحجاـاليدؼ إتقاف/

ت وبذلؾ يكوف عدد عبارا، (عبارات 88) ، ويمثمو""توجو اليدؼ أداء/ إحجاـ :البعد الرابع،(عبارة
 .(عبارة 14) إجمالياً  صورتو األولية فى المقياس

 ايصٛز٠ ايتذسٜب١ٝ يًُكٝاع: 
 :رة التجريبية لممقياس تـ ما يميلموصوؿ إلي الصو 

القياس والتقويـ  ىفي مجال سبعة مف الُمحكميف مف ذوى الخبرة رض المقياس عميعُ  -
 ائيـ بشأف مدى مناسبة العباراتوتعرؼ آر وذلؾ لمتأكد مف مدى صبلحيتو،  التربوي

سواء وقد تـ التعديؿ نتمائيا لمبعد الموضوعو لو، وكذلؾ سبلمة صياغتيا المغوية، او 
في ضوء بإعادة صياغة بعض العبارات وحذؼ بعضيا ا خر أو إضافة عبارات جديدة 

 83): عدد عبارات البعد األوؿبذلؾ فأصبل ، حكميفقتراحات وتوصيات السادة المُ ا
ة( عبار 83):د الرابعالبعو ،(عبارة 81):البعد الثالثو  (،عبارة 81): البعد الثانيو ، (عبارة

 .(عبارة11) فى صورتو التجريبية إجمالياً  وبذلؾ يكوف عدد عبارات المقياس
عمي التوالي ثبلث عبارات  مف كؿ بعد خذحيث أُ بعبارات المقياس ترتيبًا دائريًا تـ ترتيب   -

، تنتمي لمبعد الثاني( 1،2، 1) والعباراتتنتمي لمبعد األوؿ، ( 8،7،3)العبارات  أف أي
رجت دُ كذلؾ و ، وىكذا حتى نياية المقياس الثالث،تنتمي لمبعد  (5، 3،4) والعبارات
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، تنطبؽ أحياناً ، تنطبؽ غالباً ، ) تنطبؽ دائماً :ستجابات تدرجًا خماسيًا عمي النحو التاليإلا
 ال تنطبؽ(.، تنطبؽ نادراً 

  ملكٝاعسطاب صدم ا: 
 ما يمي:كصدؽ المقياس تـ حساب 

 (:صدم احملهُنيايصدم ايظاٖس٣ ) .1

في  والدرايةخبرة الحكميف ممف ليـ مُ ال السادة سبعة مف تـ عرض المقياس عمي
ات قياس توجي" فى قياس ما ُوضع لقياسو وىو عمي مناسبة المقياس واوقد أجمع، المجاؿ
 صبلحية المقياس لمتطبيؽ." مما يؤكد لدى طبلب الدبموـ المينية في التربيةأىداؼ 

 :ايصدم ايعاًَٞ .1

 Analysis  "Exploratory factorاالستكشافيستخداـ أسموب التحميؿ العاممي ا تـ
مع  "Principal Components Method" بطريقة المكونات األساسية لػػػيوتيمنج"
ستخراجيا، امؿ التي يتـ األقؿ لمعوا ايزر الجذر الكامف واحد صحيل عمىستخداـ محؾ كا

ثـ إجراء التدوير المتعامد بطريقة  "Number of Factors"وتحديد عدد العوامؿ 
 ىذا أسفرت نتائجقد ، و (8.38)المبلئـ أو الداؿ ىو الذي يبمغ عتبار التشبع او الفاريماكس 

التحميؿ لتوجو اليدؼ عف تشبعيا جميعا عمى أربعة عوامؿ، وجاءت النتائج كما ىي موضحة 
 .(7بالجدوؿ)

 أ٘ذاف اإلٔجبصشزشاو١بد ِم١بط رٛجٙبد ا (2جذٚي )

 االشزشاو١بد ا٤عب١ٌت

 2.662 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إلذاَ

 2.730 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إحجبَ

 2.6.6 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إلذاَ

 2.723 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إحجبَ

العبارات وقيم الجذر الكامن لمعوامل األربعة ونسبة  ( تشبعات3)ويوضح الجدول
 التباين المفسرة لها بعد التدوير.
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 ( 3جذٚي )

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

 اٌؼٛاًِ

 أسلبَ اٌؼجبساد
 اٌشاثغ اٌضبٌش اٌضبٟٔ ا٤ٚي

1 2.52.    

2 2.627    

3 2.620    

4  2.627   

5  2.524   

6  2.422   

7   2.620  

.   2.725  

0   2.503  

12    2.642 

11    2.170 

12    2.632 

13 2.672    

14 2.502    

15 2.403    

16  2.5.4   

17  2.231   

1.  2.750   

10   2.673  

22   2.604  

21   2.102  

22    2.640 

23    2.703 

24    2.624 

25 2.5.0    

26 2.221    

27 2.420    

2.  2.627   

20  2.672   

32  2.517   

31   2.601  

32   2.7..  

33   2.705  

34    2.603 

35    2.241 

36    2.675 
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 اٌؼٛاًِ

 أسلبَ اٌؼجبساد
 اٌشاثغ اٌضبٌش اٌضبٟٔ ا٤ٚي

37 2.760    

3. 2.710    

30 2.716    

42  2.210   

41  2.510   

42  2.613   

43   2.601  

44   2.160  

45   2.524  

46    2.540 

47    2.571 

4.    2.462 

40 2.670    

52  2.501   

51  2.762   

52   2.602  

53   2.5.3  

54    2.601 

 2.43 3.20 4.37 6.17 اٌجزس اٌىبِٓ

 0.13 11.60 7..13 26.37 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ

إٌغجخ اٌزج١ّؼ١خ 

 ٌٍزجب٠ٓ

26.37 42.24 51.03 61.26 

عمػى أربعػة عوامػؿ فسػرت مجتمعػة تشػبع عبػارات توجػو اليػدؼ ( 3يتضل مف الجػدوؿ )
الكامنة أكبر مف الواحػد جذورىا أف  ايف الكمي لممصفوفة باإلضافة إلى%( مف التب28.82)معا

 وىذه العوامؿ ىي: الصحيل،
%( 72.33) وفسر حوالي، (2.83الكامف)جذره و  ""تٛد٘ اهلدف إتكإ/إقداّ :ايعاٌَ األٍٚ -

 العبارة رقـ، وحذفت ثنتي عشرة عبارةإتشبع موجبا بمف التبايف الكمي لممصفوفة و 
(72.) 
 وفسر حوالي ،(1.33) وجذره الكامف ""تٛد٘ اهلدف إتكإ/إسذاّ :ايعاٌَ ايجاْٞ -

عشرة عبارة، وحذفت  ثنتيإبايف الكمي لممصفوفة وتشبع موجبا ب%( مف الت83.43)
 .(83،18) العبارتاف



 .................................... سيلفرمان -نموذج فيلدر توجهات أهداف اإلنجاز وعالقتها بأساليب التعلم وفق

- 8838 - 

 وفسر حوالي ،(3.85)وجذره الكامف إقداـ""توجو اليدؼ أداء/ :العامؿ الثالث -
ثنتي عشرة عبارة، وحذفت إبايف الكمي لممصفوفة وتشبع موجبا ب%( مف الت88.25)

 (.78،11) العبارتاف
وفسر ، (7.13وجذره الكامف) "توجو اليدؼ أداء/إحجاـ" :العامؿ الرابع -

بإحدى عشرة عبارة، وحذفت  بايف الكمي لممصفوفة وتشبع موجبا%( مف الت5.83)حوالي
عد حذؼ العبارات غير الدالة وبذلؾ أصبل عدد عبارات المقياس ب .(88،31) العبارتاف

 .(عبارة13)
  ملكٝاعسطاب ثبات ا: 

وطريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ ثبػػات المقيػػاس لحسػػاب  (كرونبػػاخ -ألفػػا)سػػتخداـ معادلػػة اتػػـ  
 :كا تى (1)موضحة بالجدوؿ النتائج ،وجاءتختبارإلا

 طشق ِٚؼبِالد صجبد ِم١بط رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص (4)جذٚي

طش٠مخ إػبدح رطج١ك  وشٚٔجبخ –ِؼبًِ أٌفب  اٌجؼذ َ

 االخزجبس

 2.71 2.74 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إلذاَ 1

رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/  2

 إحجبَ

2.7. 2.75 

 2.73 2.77 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إلذاَ 3

رٛجٗ اٌٙذف أداء/  4

 إحجبَ

2.70 2.76 

 2.70 3..2 اٌّم١بط وىً

( أف المقياس بأبعاده يتمتع بدرجة عالية مف الثبات، حيث 1)ل مف الجدوؿيتض
 :يشير إلي وىذاوىي قيـ جميعيا مرتفعة، ( 8.43 – 8.38) بيف ما تراوحت معامبلت الثبات

 ."المقياسثبات "
ؽ يتمتع بدرجة عالية مف الصد "توجيات أىداؼ اإلنجاز"مقياس  أف يتبيفمما سبؽ 

 .إلييا مف خبلؿ تطبيقو التوصؿالتي تـ  نتائجوالوثوؽ في  والثبات، مما يؤدي إلى
  يًُكٝاع ايٓٗا١ٝ٥ايصٛز٠: 

 (، كماعبارة12في صورتو النيائية )و وثبات المقياس، أصبل عدد عبارات بعد حساب صدؽ
 .(1موضل بالجدوؿ)ىو 
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 رٛص٠غ اٌؼجبساد ػٍٝ ِم١بط رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص )اٌظٛسح إٌٙبئ١خ( (5)جذٚي

ػذد  أسلبَ اٌؼجبساد اٌزٟ رٕزّٟ ٌٍجؼذ اٌجؼذ َ

 اٌؼجبساد

رٛجٗ اٌٙذف  1

 إرمبْ/ إلذاَ

1 ,2 ,3  ,13 ,14 ,15  ,25 ,26 ,27 ,37  ,

3.  ,30 . 

12 

رٛجٗ اٌٙذف  2

 إحجبَإرمبْ/ 

4  ,5  ,6  ,16  ,17  ,1.  ,2.  ,20  ,32 

,42  ,41  ,42. 

12 

رٛجٗ اٌٙذف  3

 أداء/ إلذاَ

7 ,.  ,0  ,22 ,23 ,24 ,37  ,3.  ,30  ,52 

 ,53 ,54  ,67 ,6.  

12 

رٛجٗ اٌٙذف  4

 أداء/ إحجبَ

12  ,11  ,12  ,22  ,23  ,24  ,34  ,35  ,

36  ,46 . 

12 

 46  اٌّم١بط وىً

 َٔتطبٝل املكٝاع ش: 
وذلػػؾ برصػػد الػػزمف الػػذي  "توجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػازمقيػػاس "زمػػف تطبيػػؽ  تػػـ حسػػاب  

 الدراسػػة االسػػتطبلعية، ووجػػد أف متوسػػط الػػزمف الػػبلـز طػػبلب عينػػة اسػػتغرقو كػػؿ طالػػب مػػف
 بعد شرح التعميمات لمطبلب والتأكد مف فيميا.دقيقة(  دائو 18)
 طسٜك١ تصشٝح املكٝاع: 
( بالترتيػػػػب وذلػػػػؾ لمعبػػػػارات الموجبػػػػة، 8، 7، 3، 1، 1تػػػػـ تقػػػػدير الػػػػدرجات التاليػػػػة )  

(، وبػػذلؾ يكػوف الحػػد األقصػػى 1، 1، 3، 7، 8والعكػس صػػحيل بالنسػبة لمعبػػارات السػالبة أي )
 ( درجة.12)( درجة، والحد األدنى لمدرجات731لمدرجات)

 .ILS"" أضايٝب ايتعًِ َكٝاعاملكٝاع ايجاْٞ: 

 Index of Learning Style"أساليب التعمـمقياس " وتعريبة ترجمب قاـ الباحث
Scale  أعده كؿ مف  الذى(felder&Spurlin, 2005)لتناسبو مع تـ االستعانة بو حيث  ؛
 .ومتغيراتو الدراسةموضوع 

  املكٝاعٖدف: 
بكمية التربية  طبلب الدبمـو المينية في التربيةتفضيبلت  إلى تعرؼ تقييـ المقياسيدؼ ي
فيما و  (Felder-Silverman فسيمفرما/فيمدر)عمى أربعة أبعاد كما وضحيا نموذج  بسوىاج

 :المقياس يمي وصؼ
 فيو ويصنؼ ،( لكؿ بعدبند88) (، بواقعبنداً 11مف ) "أساليب التعمـ مقياس" تكوفي

-البصري)، (الحدسي -الحسي)، (التأممي -العممي)الطبلب عبر أربعة أبعاد ثنائية القطب: 
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القطب  )أ(يمثؿ االختيار األوؿو ب(  ،)أ  خيارافيوجد أماـ كؿ بند ( و الكمي –التتابعي)، (المفظي
( عند 8+القطب الثاني لمبعد، ويعطي الدرجة )فيمثؿ  )ب(االختيار الثانيلمبعد، أما  األوؿ

في  تعشر بنًدا وضع ىحدإقاس كؿ بعد بويُ ، )ب(( عند االختيار8-)أ(، والدرجة )االختيار
 أساليب التعمـ. مقياس( توزيع العبارات عمى 2بصورة دورية، ويوضل الجدوؿ ) المقياس

 أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط رٛص٠غ اٌؼجبساد ػٍٝ  (6)جذٚي

ػذد  أسلبَ اٌؼجبساد اٌزٟ رٕزّٟ ٌٍجؼذ اٌجؼذ َ

 اٌؼجبساد

, 37 ,33, 20, 25, 21, 17, 13, 0, 5, 1 ا٤عٍٛة )إٌشظ/اٌزأٍِٟ( 1

41 

11 

ا٤عٍٛة  2

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

2 ,6 ,12, 14 ,1. ,22 ,26 ,32 ,34 ,

3. ,42 

11 

ا٤عٍٛة  3

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

3 ,7 ,11 ,15 ,10 ,23 ,27 ,31 ,35 ,

30 ,43 

11 

ا٤عٍٛة  4

 )اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٟٛ(

4 ,. ,12 ,16 ,22 ,24 ,2. ,32 ,36 ,

42 ,44 

11 

 44  اٌّم١بط وىً

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

حكميف مف السادة المُ  سبعةعمى  وتـ عرضحيث  أساليب التعمـمقياس دؽ تـ حساب ص
وا ، وقد أجمععباراتوخبرة في ىذا المجاؿ، وذلؾ إلبداء الرأي في كؿ عبارة مف الممف ليـ 

نتماء كؿ ، وكذلؾ إالتربيةب الدبموـ المينية في لتقييـ أساليب التعمـ لدى طبل تومناسبعمى 
فيما  البلزمة التعديبلت جراءإل توجيييـ ، معإليو نتسبتُ مجموعة مف العبارات لمبعد الذي 

وقد تـ عبارة(  11بحيث يبقى عدد العبارات كما ىو ) ،العبارات لبعض صياغةالب يتعمؽ
 إلييا. تمت اإلشارة  التي لمقترحاتيـ وفقاً التعديؿ 

 :اإلتطام ايداخ٢ً -

بيف  االرتباطوىو عبارة عف معامؿ  "أساليب التعمـلمقياس "الداخمي  تساؽإل تـ حساب ا
بيف درجة كؿ بعد والدرجة  االرتباطالذي تنتمي إليو، وكذلؾ معامؿ درجة العبارة ودرجة البعد 

 .(3انت النتائج كما ىو موضل بالجدوؿ)، وكلممقياسالكمية 
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 اٌذاخٍٟ ٌؼجبساد ِم١بط أعب١ٌت اٌزؼٍُ ِغ اٌجؼذ اٌزٞ رٕزّٟ إ١ٌٗ اإلرغبق (7جذٚي )
 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

1 1 2.63** 1 12 2.73** 1 23 2.60** 1 34 2.71** 

2 2 2.65** 2 13 2.50** 2 24 2.61** 2 35 2.65** 

3 3 2.71** 3 14 2.63** 3 25 2.40** 3 36 2.4.** 

4 4 2.62** 4 15 2.57** 4 26 2.50** 4 37 2.72** 

5 5 2.62** 5 16 2.61** 5 27 2.60** 5 3. 2.67** 

6 6 2.50** 6 17 2.40** 6 2. 2.60** 6 30 2.64** 

7 7 2.60** 7 1. 2.61** 7 20 2.40** 7 42 2.73** 

. . 2.60** . 10 2.72** . 32 2.63** . 41 2.60** 

0 0 2.55** 0 22 2.66** 0 31 2.53** 0 42 2.5.** 

12 12 2.63** 12 21 2.77** 12 32 2.5.** 12 43 2.71** 

11 11 2.64** 11 22 2.73** 11 33 2.40** 11 44 2.61** 

 (.8.88) )**( دالة إحصائيًا عند مستوى
مما ، (8.88)عند مستوى ( أف جميع العبارات دالة إحصائياً 3)جدوؿاليتضل مف 

قياس فى  وذلؾ يؤكد مدى صبلحيتوو، لقياسفيما وضع  ؽصاد المقياسأف  :يشير إلى
 .يةالحال الدراسةأساليب التعمـ المستيدؼ قياسيا في 

   كٝاعاملسطاب ثبات: 
 وكانت النتائج كما ىو، " لحساب الثبات78ريتشاردسوف -كيودر"ستخداـ معادلة اتـ  
 .(4جدوؿ)موضل ب

 صجبد ِم١بط أعب١ٌت اٌزؼٍُ (.جذٚي)       

 22س٠زشبسدعْٛ  -و١ٛدس اٌجؼذ َ

 2.71 ا٤عٍٛة إٌشظ / اٌزأٍِٟ 1

 2..2 ا٤عٍٛة اٌحغٟ/ اٌحذعٟ 2

 5..2 ا٤عٍٛة اٌجظشٞ/ اٌٍفظٟ 3

ا٤عٍٛة اٌزغٍغٍٟ/  6

 اٌشٌّٟٛ

2.7. 

ثبات، حيث تمتع بدرجة عالية مف الي بأبعاده المقياس( أف 4)يتضل مف الجدوؿ
 وىي قيـ جميعيا مرتفعة، مما يشير إلى (8.41 – 8.38)بيف ما  تراوحت معامبلت الثبات

 .وثبات
الثبات، مما بدرجة عالية مف الصدؽ و  مؤشر أساليب التعمـمقياس  تمتعيوبذلؾ 

 .فعمياً  إلييا مف خبلؿ تطبيقو التوصؿالوثوؽ في النتائج التي تـ يؤدي إلى 
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  املكٝاعطسٜك١ تصشٝح: 
 :كما يمى تـ تصحيل المقياس    
)ب(، حيث يرتبط كؿ بديؿ بأحد أبعاد نموذج ، مف بديميف )أ( المفحوص اريخت -

، 33، 33، 75، 71، 78، 83، 83، 5، 1، 8) ، فالفقرات ذوات األرقاـ"سيمفرماف/فيمدر"
، 84، 81، 88، 2، 7) )النشط/التأممي(، والفقرات ذوات األرقاـ تنتمي إلى األسموب (18
)الحسي/الحدسي(، أما الفقرات ذوات  األسموبتنتمي إلى ( 17، 34، 31، 38، 72، 77

 فتنتمي إلى األسموب( 13، 35، 31، 38، 73، 73، 85، 81، 88، 3، 3) األرقاـ
، 74، 71، 78، 82، 87، 4، 1) )البصري/المفظي( في حيف أف الفقرات ذوات األرقاـ

 )التسمسمي/الشمولي(. تنتمي إلى األسموب( 11، 18، 32، 37
ستجابات مف نوع )أ( وبيذا تكوف الدرجات عمى أحد األبعاد اليتـ عد األغراض إحصائية و  -

بعد الفي  فعمي سبيؿ المثاؿعدًدا صحيًحا يتراوح ما بيف صفر إلى إحدى عشرة درجة، 
 ستجابات مف النوع )أ( تمثؿ تفضيبلً ال( مف ا8( أو )8)نشط/التأممي( فإف الحصوؿ عمى)ال
ستجابات مف نوع )أ( تمثؿ تفضيبًل ال( مف ا3( أو )7)ا لؤلسموب التأممي، والحصوؿ عمىقويً 

ستجابات مف النوع ال( مف ا3( أو )2)تأممي، وبالمقابؿ فإف الحصوؿ عمىضعيًفا لؤلسموب ال
ستجابات مف ال( مف ا5( أو )4)يًفا لؤلسموب النشط، والحصوؿ عمى)أ( تمثؿ تفضيبًل ضع

( مف 88( و)88)الحصوؿ عمى ا لؤلسموب النشط، أمانوع )أ( تمثؿ تفضيبًل متوسطً 
 ,Felder & Spurlin)ستجابات مف النوع )أ( فتمثؿ تفضيبًل قوًيا لؤلسموب النشط الا

2005). 
توزيع الطبلب وفًقا  درجة كمية( يمكف مف خبللو ا)ليست لي أربعة درجات لمقياسعطي ايو  -

 التالي:ويصنؼ الطبلب وفقًا ليذا النموذج عمى النحو   ،ألسموب التعمـ المستخدـ
( فيذا يعني أنو ال يفضؿ أي 3& + 3-ذا حصؿ الطالب عمى درجة محصورة بيف )إ .8

 أسموب عمى البعديف.
( فيذا يعني 3& + 1( أو بيف )+3-&  1-إذا حصؿ الطالب عمى درجة محصورة بيف ) .7

 أنو يفضؿ أي أسموب عمى البعديف بدرجة متوسطة.
( فيذا يعني 88&+ 5( أو بيف )+88-& 5-إذا حصؿ الطالب عمى درجة محصورة بيف ) .3

 أنو يفضؿ أي أسموب عمى البعديف بدرجة قوية.
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  املكٝاعشَٔ تطبٝل: 
كؿ ستغرقو اوذلؾ برصد الزمف الذي  "أساليب التعمـ مقياس"زمف تطبيؽ تـ حساب 
بعد  دائو  دقيقة( 18)ستطبلعية، ووجد أف متوسط الزمف البلـز الا عينةالطالب مف طبلب 

 شرح التعميمات لمطبلب والتأكد مف فيميا.
جاىزتيف لمتطبيؽ عمى العينة المستيدفة،  الدراسةوفي ضوء ما سبؽ أصبحت أداتي 

( طالبًا وطالبة مف طبلب 784؛ والتي تضمنت التطبيؽ عمى )الدراسةوىو ما تـ وفؽ إجراءات 
وطالبة لـ يكمموا االستجابة عمى جميع ( طالبًا 33، فيما تـ استبعاد استجابات )الدبموـ المينية

ـ  تـ االعتماد عمى استجابات ) ( طالبًا وطالبًة في التوصؿ إلى 848عبارات المقياسيف، ومف ث
  .الدراسةنتائج 

 َٓاقػتٗاتفطريٖا ٚٚ ايدزاض١ ْتا٥ر: 
تـ التوصؿ إلييا وذلؾ مف خبلؿ تفسيرىا ومناقشتيا  يعرض ىذا الجزء ألىـ النتائج التى

  وذلؾ كما يمى: ادى تحقؽ صحة فروضيوم الدراسةسئمة ألئلجابة عف 
  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖاْتا٥ر ايفسض األٍٚ َٓاقػ١: 

متبلؾ توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبمـو المينية ادرجة " عمى أف نصالذى و 
 في التربية متوسطة".

المعيارية  االنحرافاتتـ حساب المتوسطات الحسابية و  مف صحة ىذا الفرض ولمتحقؽ
 عف كؿ عبارة مف عبارات المقياس( 848)ف=  الدراسةسػتجابات الطبلب أفراد عينة الػدرجات 

 (8)*(5وعمى المقياس بشكؿ عاـ كما ىو موضل بالجدوؿ )، وعف كؿ بعد مف األبعاد
  

                                                           

 إلى أقل 2.33(, مستوى متوسط من )2.33: إلى أقل 1مستوى منخفض من ): تم تقسيم المستويات إلى ثالثة :
3.66 ,) 

 (.5: إلى  3.66مستوى مرتفع من )
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عزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ ااٌّؼ١بس٠خ ٌذسجبد  االٔحشافبد( اٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ 0ٚجذٚي )

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

 ػبَ

اٌّزٛعظ  اٌؼجبساد  َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذسجخ

 ِٕخفضخ 1.10 2.20 أفضً أداء اٌّٙبَ اٌظؼجخ ٌض٠بدح لذسرٟ ػٍٝ اٌزؼٍُ. 1

أعزّزغ ثب٤ػّبي اٌذساع١خ اٌزٟ رجؼٍٕٟ أفىش رفى١شاً  2

 ػ١ّمبً.

 ِزٛعطخ 1.26 2.04

أحبٚي رحغ١ٓ ٚرط٠ٛش لذسارٟ ٌزحًّ اٌظؼٛثبد  3

 ٚاٌّخبطش أصٕبء أدائٟ ٌٍّٙبَ اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ.

 ِٕخفضخ 2.01 2.13

بي اٌذساع١خ اٌزٟ رزحذٜ لذسارٟ وٝ أفضً ا٤ػّ 4

 ِٙبساد جذ٠ذح.رؼٍُ ِٕٙب أ

 ِٕخفضخ 1.01 7..1

ثأداء ػًّ أشؼش ثبٌّزؼخ ػٕذِب ٠ىٍفٕٟ أعزبرٜ  5

 طؼت ٚأٔجضٖ ػٍٝ أوًّ ٚجٗ.

 ِٕخفضخ 1.10 1.70

أخزبس اٌّٙبَ اٌذساع١خ اٌزٟ رغبػذٟٔ ػٍٝ رحغ١ٓ  6

 ٚرط٠ٛش ِؼٍِٛبرٟ ٚلذسارٟ.

 ِٕخفضخ 1.15 1.71

ػٓ رؼٍُ اٌىض١ش ِٓ اٌّفب١ُ٘ ٚا٤فىبس  أثحش 7

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌجذ٠ذح ِٓ ِظبدس ِزٕٛػخ.

 ِٕخفضخ 1.23 0..1

ٟ أصداد ػٍّبً ِٚؼشفخ أحبٚي أْ أدسط ٚأرؼٍُ و .

 ٚرّىٕبً.

 ِٕخفضخ 1.46 1.60

أشؼش ثأْ اٌزى١ف ٚاٌزٛافك ِغ ظشٚف اٌزحذٞ ٘ٛ  0

 ِفزبح ٔجبحٟ.

 ِٕخفضخ 1.10 1.74

ثأْ اٌزّىٓ اٌشخظٟ ِٓ اٌّٛضٛػبد ُِٙ  أشؼش 12

 جذاً ثبٌٕغجخ ٌٟ.

 ِٕخفضخ 1.23 2.20

 ِٕخفضخ 1.20 .2.1 أحذد ثذلخ ِب ٠زظً ثأ٘ذافٟ اٌشخظ١خ. 11

 ِٕخفضخ 1.11 1.41 أشؼش ثأْ اٌؼًّ اٌظؼت ٠مٛدٟٔ ٌٍزؼٍُ اٌج١ذ. 12

 ِٕخفضخ 1.61 1.07 اٌجؼذ ا٤ٚي: إرمبْ / إلذاَ

 ِٕخفضخ 2.04 2.10 ٌٚىٓ رحجطٕٟ اٌّّٙخ.أحبفع ػٍٝ ِغزٛاٞ  13

 ػب١ٌخ 1.20 3.01 أحبٚي فٟ اٌّغزٜٛ اٌظؼت ٌٚىٓ أخفك أح١بٔبً. 14

أشؼش ثؼذَ اٌشضب ػٕذِب ٠ىْٛ اٌؼًّ طؼت ٚال أجذ  15

 ٔفغٟ ف١ٗ.

 ِزٛعطخ 1.20 3.45

 ػب١ٌخ 1.10 3.70 أخطئ فٟ فُٙ أجضاء وض١شح فٟ ِٛضٛػبد اٌزؼٍُ. 16

ثبٌّزؼخ إرا وٕذ اٌٛح١ذ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ج١ت  أشؼش 17

 .اٌظفػٓ أعئٍخ أعزبر اٌّبدح داخً حجشح 

 ػب١ٌخ 1.02 2..4

أخزبس اٌّشبسوخ فٟ ا٤ػّبي اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب  .1

 إصجبد رفٛلٟ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ.

 ػب١ٌخ 1.73 5..4

أحشص ػٍٝ أْ ٠ذسن ا٢خشْٚ إٟٔٔ أؤدٞ اٌؼًّ  10

 ثطش٠مخ أفضً ُِٕٙ.

 ػب١ٌخ 1.52 3.01

أ٘زُ ثأْ ٠ؼشف ا٢خشْٚ إٟٔٔ طبٌت ِزفٛق فٟ  22

 دساعزٟ فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.

 ػب١ٌخ 1.10 4.71

أحبٚي أْ أصجذ ٣ٌخش٠ٓ لذسرٟ ػٍٝ أْ أٔجض  21

 ا٤ػّبي اٌزٟ أوٍف ثٙب فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.

 ِزٛعطخ 1.11 3.50

أحت أْ أحظً ػٍٝ دسجبد ِشرفؼخ فٟ اٌذثٍَٛ  22

ٕٟٔ طبٌت اٌزشث١خ ١ٌذسن ا٢خشْٚ ثأ ١ّٕٙخ فٟاٌ

 ػب١ٌخ 1.20 2..4
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اٌّزٛعظ  اٌؼجبساد  َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذسجخ

 ِجزٙذ.

أ٘زُ ثأْ ٠ؼشف ا٢خشْٚ إٟٔٔ أٔجض أثحبصٟ فٟ  23

 اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ ثغٌٙٛخ ٠ٚغش.

 ػب١ٌخ .1.1 4.70

أحشص ػٍٝ أْ أظٙش أِبَ أعبرزرٟ ثإٟٔٔ لبدس ػٍٝ  24

 أداء اٌّٙبَ اٌذساع١خ ثظٛسح ج١ذح.

 ػب١ٌخ 1.27 4.02

 ػب١ٌخ 2.24 4.36 اٌضبٟٔ: إرمبْ / إحجبَ اٌجؼذ

 ِزٛعطخ 1..1 3.14 أ٘زُ ثأال أثذٚ ضؼ١فبً ٚعظ صِالئٟ اٌطالة. 25

أفضً االثزؼبد ػٓ ا٤ثحبس اٌزٟ لذ ٠ىْٛ أدائٟ ف١ٙب  26

 ع١ئبً.

 ػب١ٌخ 1.51 4.01

 ػب١ٌخ 1.30 3..4 أرجٕت اٌّشبسوخ فٟ أٞ ثحش ال أعزط١غ اٌم١بَ ثٗ. 27

ػٓ أداء اٌّٙبَ اٌزٟ لذ أظٙش ِٓ خالٌٙب ثإٟٔٔ  أثزؼذ .2

 ألً لذسح ِٓ ا٢خش٠ٓ.

 ػب١ٌخ 1.61 4.30

أفضً ػذَ اٌم١بَ ثأٞ ػًّ لذ ٠جؼً أعبرزرٟ  20

 ٠ؼزمذْٚ ثأْ ِؼٍِٛبرٟ ألً ِٓ صِالئٟ.

 ػب١ٌخ 1.22 3.01

أفضً اٌجحش ػٓ ِٛضٛع ِأٌٛف ثذالً ِٓ اٌجحش  32

 ػٓ ِٛضٛع جذ٠ذ لذ ٠ؼشضٕٟ ٌٍٕمذ.

 ػب١ٌخ 1.20 0..4

أرجٕت اخز١بس دساعخ ِٛاد فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ لذ  31

 أحظً ف١ٙب ػٍٝ دسجبد ضؼ١فخ.

 ػب١ٌخ 1.32 .4.0

أحشص ػٍٝ رجٕت اإلجبثخ ػٓ ا٤عئٍخ اٌزٟ لذ  32

 ِٕخفضخ. رظٙشٟٔ وشخض رٞ لذسح

 ػب١ٌخ 1.21 4.40

اٌحظٛي ػٍٝ أػٍٝ اٌذسجبد  ا١ّ٘٤خ ٌذِٜٓ  33

 فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.ِمبسٔخ ثضِالئٟ 

 ػب١ٌخ 1.14 4.01

أسغت فٟ ػذَ رى٠ٛٓ سأٞ ع١ئ ػٕٟ فٟ اٌّٙبَ  34

 اٌظؼجخ.

 ػب١ٌخ 1.43 4.31

فٟ أحٛاي وض١شح أْ أوْٛ أفضً ِٓ ا٢خش٠ٓ  أ٘زُ 35

 فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ 1.22 4.74

اٌزشث١خ  أشؼش ثأْ إٌجبح فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ  36

 ٠زطٍت ِٕٟ ِجٙٛداً وج١شاً.

 ػب١ٌخ 1.36 4.05

 ػب١ٌخ 2.37 1.4. اٌجؼذ اٌضبٌش: أداء/ إلذاَ

ػٍٝ أرجٕت أخز ِٙبَ دساع١خ جذ٠ذح ػٕذِب أوْٛ  37

ِٓ إٟٔٔ عٛف أوْٛ لبدسا ػٍٝ أدائٙب غ١ش ٠م١ٓ 

 ثٕجبح.

 ػب١ٌخ 1.61 4.67

غبٌجبً ثإٟٔٔ لذ ال أوْٛ لبدساً ػٍٝ إرمبْ  أػزمذ .3

اٌّٙبساد اٌالصِخ ٤داء ا٤ػّبي اٌذساع١خ اٌّطٍٛثخ 

 ِٕٟ فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ 1.31 .4.0

 ِزٛعطخ 1.10 .3.4 أفىش وض١شاً ف١ّب أفؼٍٗ ٌىٟ ألَٛ ثأدائٗ ثذلخ ٚإرمبْ. 30

فمظ أْ أوْٛ لبدساً ػٍٝ إرمبْ اٌّٙبساد  أرّٕٝ 42

ٚاٌّٙبَ اٌذساع١خ اٌّطٍٛثخ ِٕٟ فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ 

 فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ .1.1 3.70

أخبف إٟٔٔ لذ ال أعزط١غ فُٙ ِضّْٛ اٌّمشساد  41

 اٌذساع١خ فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ رّبِبً وّب أس٠ذ.

 ػب١ٌخ 1.20 3.70

 ػب١ٌخ 1.23 3.01وً ِب  ػٍٝ رؼٍُػذَ لذسرٟ ِٓ  ٠غبٚسٟٔ اٌمٍك 42
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اٌّزٛعظ  اٌؼجبساد  َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذسجخ

٠ٕجغٟ ػٍٟ أْ أرؼٍّٗ أصٕبء دساعزٟ فٟ اٌذثٍَٛ 

 ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.

أخبف ِٓ أْ رىْٛ اٌّمشساد اٌذساع١خ فٟ اٌذثٍَٛ  43

 ا١ٌّٕٙخ طؼجخ ثبٌٕغجخ ٌٟ ٌىٟ أرمٕٙب.

 ػب١ٌخ 1.27 4.10

اٌّشبسوخ فٟ أداء اٌّٙبَ اٌذساع١خ فٟ  أرجٕت 44

 اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ لذ رظٙشٟٔ ثإٟٔٔ غ١ش وفء

 .ٌٙب

 ِزٛعطخ 1.32 3.30

أسرجه ٚثخبطخ فٟ ا٠٤بَ اٌزٟ رٛاجٕٟٙ ف١ٙب ِٙبَ  45

 وض١شح فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ.

 ػب١ٌخ 1.25 .3.0

ال  فٟ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزشث١خ أشؼش ثأْ دسجبرٟ 46

 رؼجش ثبٌضشٚسح ػّب أرؼٍّٗ.

 ػب١ٌخ 1.02 .4.0

 ػب١ٌخ 1.73 4.20 اٌجؼذ اٌشاثغ: أداء/ إحجبَ

 ػب١ٌخ 2.41 3.03 اٌّم١بط وىً 

عف كؿ عبارة  الدراسةستجابات الطبلب أفراد عينة ال( المتوسطات الحسابية 8)ويوضل الشكؿ
 ز كما يمى:ات مقياس توجيات أىداؼ اإلنجامف عبار 

 
رٛجٙبد أ٘ذاف ػٍٝ ػجبساد ِم١بط ) اٌذساعخعزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ إلاٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ( 1شىً )
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عف كؿ  الدراسةستجابات الطبلب أفراد عينة ال( المتوسطات الحسابية 7)الشكؿ ويوضل
 كما يمى: توجيات أىداؼ اإلنجاز مقياسبعد مف أبعاد 

 
 ػٓ وً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط اٌذساعخعزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ الاٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ( 2شىً )

 .رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص

أف المتوسػػػط الحسػػػابي لدرجػػػة توجيػػػات  (7)، (8( والشػػػكؿ التوضػػػيحي)5جػػػدوؿ)اليتبػػػيف مػػػف 
، وىػو يمثػؿ مسػتوى ( درجػة3.53أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبمـو المينيػة فػي التربيػة بمػغ )

 ( لممقياس ككؿ. 7.18نحراؼ المعياري بمغ )ال مف توجيات أىداؼ اإلنجاز، وأف اعاليًا 
بمتوسػط بمػغ  "بعػد أداء/ إقػداـ"المرتبػة األولػى : فقد كاف ترتيبيا كالتالي وبالنسبة ألبعاد المقياس

( وتقػديرىا 1.32بمتوسط بمػغ ) "إحجاـ بعد إتقاف/"في المرتبة الثانية و ( وتقديرىا عالية، 1.48)
( وتقػديرىا عاليػة، بينمػا جػاء 1.75بمتوسػط بمػغ ) "إحجػاـبعػد أداء/"في المرتبة الثالثػة و عالية، 

 ( وتقديرىا منخفضة.8.53بمتوسط بمغ ) "إقداـ بعد إتقاف/"في المرتبة الرابعة واألخيرة 
مػتبلؾ توجيػات أىػداؼ ارجة ما دوبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذى نص عمى: "

جزئيػػًا  الفػػرض األوؿفػػى التربيػػة؟"، وكػػذلؾ تحقػػؽ صػػحة  اإلنجػػاز لػػدى طػػبلب الػػدبمـو المينيػػة
 ".متوسطة متبلؾ توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبمـو المينيةادرجة "

ظيرت أالتي ( و 7882)محمود، مع نتائج دراسة الحالى  الدراسةختمفت نتائج اقد و 
ىو: مجاؿ أىداؼ  نسبًيا وزنا اإلنجاز أىداؼ توجيات مجاالت مقياس أكثر نتائجيا أف

%(، بينما أقميا وزنًا نسبيًا ىو مجاؿ أىداؼ األداء/إحجاـ 32اإلتقاف/ إقداـ ووزنو النسبى )
. 1)اإلنجاز أىداؼ توجيات%(، وأف الوزف النسبى لمدرجة الكمية لمقياس 24ووزنو النسبي)

28.)% 
 أف ( والتػػػػػي بينػػػػػت7884نتػػػػػائج دراسػػػػػة رشػػػػػواف وعبػػػػػد السػػػػػميع )بينمػػػػػا تتفػػػػػؽ مػػػػػع 

:  البعد األول
 إقدام/ إتقان 

:  البعد الثاني
 إحجام/ إتقان 

:  البعد الثالث
 إقدام/ أداء

:  البعد الرابع
 إحجام/ أداء
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 .طبلب الجامعةتوجيات أىداؼ اإلقداـ المعتمدة عمى الميمة ىي األكثر شيوعًا بيف 
 إلى ما يمي: طبقا لرؤيتو ويعزي الباحث ىذه النتيجة

ة أف المتوسط الحسابي لدرجة توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبمـو المينية في التربي .8
( درجة، وىو يمثؿ مستوى عاليًا مف توجيات أىداؼ اإلنجاز، وذلؾ ألف طبلب 3.53بمغ )

فى عيف المينية في التربية وىـ يضعوف  يمتحقوف بالدبمـوالدبمـو المينية في التربية 
طبلع عمى مجاالت إلتعمـ ميارات البحث العممي واإتقاف رة ضرو نصب أعينيـ عتبار و اال

 اجستيرم)ال ستكماؿ مرحمتى الدراسات العمياال مجاؿ بعينو فيما بعد ختيارإعديدة بيدؼ 
ستجاباتيـ في مواقؼ اعمى تفسير  القدرة يممكوف فيـ ، لذلؾ(دكتوراه الفمسفة في التربيةو 

مستوى توجيات وىذا السبب ىو الذي جعؿ أكثر دقة ووضوح،  اإلنجاز األكاديمي بشكؿ
 ييـ.مستوى عاليًا لد أىداؼ اإلنجاز

( وتقديرىا عالية، وذلؾ 1.48أف بعد أداء/ إقداـ جاء في المرتبة األولى بمتوسط بمغ ) .7
يخبره ولساف حالو  في التربيةالدبموـ المينية  أقبؿ عمى دراسةأف الطالب إلى  يرجع

عمى بؿ ومنافستيـ مف أجؿ الحصوؿ ، زمبلؤهعمى ا خريف مف  التفوؽإحراز بضرورة 
عند  ير في التربيةمكانًا فيما بعد لمتسجيؿ لدرجة الماجستأعمى الدرجات فيكوف لو 

 أساتذتوعمى تحسيف األداء أماـ  قدراتوأنو البد لو مف إظيار و ، وبينيـ وبين المفاضمة
 ىـأحدكى يتبناه  ةالفرصحتى تسنل لو  معيـ فضؿاألصورة والظيور الدائـ بال بالكمية،

إقداـ لدى مستوى بعد األداء/الذي جعؿ وىذا السبب ىو لمموافقة عمى اإلشراؼ عميو، 
توجيات ل األخرى بعاداأل بالنسبة لترتيبلمينية في التربية مستوى عاليًا طبلب الدبموـ ا
 ز.أىداؼ اإلنجا

، اً ( وتقديره منخفض8.53سط بمغ )في المرتبة الرابعة واألخيرة بمتو  جاء بعد إتقاف/ إقداـ أف .3
واإلتقاف والتعمـ  والفيـ المينية في التربية عمى التركيزف قدرة الطالب في الدبمـو أل  وذلؾ

 وتطوير الكفاءة األكاديمية منخفضة.
تعػػػػػرؼ عمػػػػػى تحسػػػػػف الػػػػػذات والتقػػػػػويـ الػػػػػذاتي، ملكػػػػػذلؾ فػػػػػإف المحكػػػػػات التػػػػػي يسػػػػػتخدميا 

إليػػػػػو فػػػػػي الػػػػػدبمـو المينيػػػػػة ومػػػػػدى التقػػػػػدـ والفيػػػػػـ العميػػػػػؽ لمميػػػػػاـ الدراسػػػػػية المسػػػػػندة 
إقػػػػداـ لػػػػدى طػػػػبلب الػػػػدبمـو مسػػػػتوى بعػػػػد إتقاف/لػػػػذي جعػػػػؿ وىػػػػذا السػػػػبب ىػػػػو ا، منخفضػػػػة

فػػػػي المرتبػػػػة الرابعػػػػة واألخيػػػػرة بالنسػػػػبة لترتيػػػػب و المينيػػػػة فػػػػي التربيػػػػة مسػػػػتوى منخفضػػػػًا 
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 األخرى.أبعاد توجيات أىداؼ اإلنجاز 
  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖا ايجا٢ْْتا٥ر ايفسض َٓاقػ١: 

 ."الدبمـو المينية في التربية"توجد أساليب تعمـ مفضمة لدى طبلب  والذي نص عمى
المعيارية لػدرجات  االنحرافاتتـ حساب المتوسطات الحسابية و  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض

العينة "، فى أساليب التعمـ" مقياسعف كؿ بعد مف أبعاد  الدراسةسػتجابات الطبلب أفراد عينة ا
 .(88جدوؿ)بالكما ىو موضل  وكانت النتائج(، 848)ف=  الكمية

اٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد إعـزجبثبد اٌطالة أفشاد  االٔحشافبداٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚ (12جذٚي)

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

اٌّزٛعظ  اٌجؼذ َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌزشر١ت

 اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ 2.406 .12.42 ا٤عٍٛة )إٌشظ/اٌزأٍِٟ( 1

ا٤عٍٛة  2

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

 اٌّشرجخ اٌضبٌضخ 2.403 0.361

ا٤عٍٛة  3

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

 اٌّشرجخ اٌشاثؼخ 2.400 544..

ا٤عٍٛة  4

 )اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٟٛ(

 اٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ 2.401 12.622

سػتجابات الطبلب ا المعيارية لػدرجات االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  (3)يوضل الشكؿو 
 .)العينة الكمية( "أساليب التعمـ" مقياسمف أبعاد عف كؿ بعد  الدراسةأفراد عينة 

 
اٌى١ٍخ ػٓ  اٌذساعخعـزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ ااٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد  االٔحشافبداٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚ (3شىً)

 وً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط "أعب١ٌت اٌزؼٍُ"
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 االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  (1)التوضيحى الشكؿو  ،(88)ويوضل الجدوؿ
أساليب "مقياس كؿ بعد مف أبعاد عف  الدراسةعينة  أفرادسػتجابات الطبلب ا لػدرجات المعيارية
 .)عينة الذكور( "التعمـ

اٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد اعـزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ  االٔحشافبداٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚ (11جذٚي )

 ػٓ وً  اٌذساعخ

 )ػ١ٕخ اٌزوٛس(" أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط "ثؼذ ِٓ أثؼبد 

اٌّزٛعظ  اٌجؼذ َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌزشر١ت

اٌّشرجخ  2.522 12.522 ا٤عٍٛة )إٌشظ/اٌزأٍِٟ( 1

 اٌضب١ٔخ

ا٤عٍٛة  2

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

 اٌّشرجخ اٌضبٌضخ 2.525 0.511

ا٤عٍٛة  3

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

اٌّشرجخ  2.405 5.0..

 اٌشاثؼخ

ا٤عٍٛة  4

 )اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٟٛ(

اٌّشرجخ  2.461 12.722

 ا٤ٌٚٝ

 
اٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد اعـزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ  االٔحشافبد( اٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ 4ٚشىً)

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

 المعيارية لػدرجات االنحرافاتو  المتوسطات الحسابية (1)الشكؿ(، و 87يوضل الجدوؿ) كما
أساليب التعمـ" )عينة مقياس "عف كؿ بعد مف أبعاد  الدراسةأفراد عينة  ستجابات الطبلبا

 اإلناث(. 
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عـزجبثبد اٌطالة أفشاد إاٌّؼ١بس٠خ ٌـذسجبد  ٔحشافبدالااٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚ (12جذٚي )

 ػٓ وً  اٌذساعخػ١ٕخ 

 )ػ١ٕخ اإلٔبس(" أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط "ثؼذ ِٓ أثؼبد 

اٌّزٛعظ  اٌجؼذ َ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌزشر١ت

اٌّشرجخ  2.4.1 12.356 ا٤عٍٛة )إٌشظ/اٌزأٍِٟ( 1

 اٌضب١ٔخ

ا٤عٍٛة  2

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

اٌّشرجخ  2.412 0.211

 اٌضبٌضخ

ا٤عٍٛة  3

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

اٌّشرجخ  2.523 522..

 اٌشاثؼخ

ا٤عٍٛة  4

 )اٌزغٍغٍٟ/اٌشٌّٟٛ(

اٌّشرجخ  2.523 12.522

 ا٤ٌٚٝ

 

 
 ػٓ وً ثؼذ ِٓ اٌذساعخعـزجبثبد اٌطالة أفشاد ػ١ٕخ ا( اٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٌـذسجبد 5شىً)

 )ػ١ٕخ اإلٔبس(" أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط " أثؼبد

( أف أسموب 1، 1، 3) واألشكاؿ ،(87، 88،88) مف العرض السابؽ لمجداوؿ يتضل 
عينة ، عينة الذكور) العينة الكميةينية في التربية التعمـ األكثر تفضيبًل لدى طبلب الدبمـو الم

ي يميو ف، يقع في المرتبة األولى (التسمسمي/الشمولي) ( عمى الترتيب أف األسموباإلناث
حتؿ األسموب إفي حيف  ،في المرتبة الثانية  (التأمميالنشط/)المرتبة الثانية األسموب 

 في المرتبة الرابعة واألخيرة. (البصري/المفظي)المرتبة الثالثة، ثـ األسموب  (الحسي/الحدسي)
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 سات والبحوث السابقة والتى منيا:مع نتائج بعض الدرا الدراسةتفقت نتائج اقد و 
 طبلب المفضؿ لدى التعمـ ف أسموبأظيرت نتائجيا أالتي ( 2015) ايسسِٝ عبد دزاض١

 أسموب وويمي األولى، المرتبة فيحيث جاء  (الشمولي/ التسمسمي األسموب)ىو الجوؼ جامعة
التعمـ)الحسى/الحدسى(، ثـ أسموب التعمـ)النشط/التأممى(، وأخيرا أسموب 

 التعمـ)البصرى/المفظى(.

بيف  داؿ إحصائياً  فرؽالتي أظيرت نتائجيا وجود و  (2012) أبٛ ٖاغِ دزاض١ٚنريو 
، العممي) :"سيمفرماف/مدريف"ألساليب التعمـ في ضوء نموذج  متوسطات درجات الطبلب وفقاً 

 .(الكمي، التتابعي) ،(المفظي، البصري)، (الحدسي، الحسي) ،(التأممي

يفضموف  أغمبية المتعمميفأف توصمت إلى  التيو  (Jennifer, et al., 2009) دزاض١
مف طمبة  (%24.31) أفكما أسموبًا متعددًا أكثر مف الذيف يفضموف أسموبا واحًدا في التعمـ، 

السنة التحضيرية في الطب يفضموف األسموب المتعدد مف أساليب التعميـ مقارنة بنظرائيـ في 
 المجاالت األخرى. 

 داؿ إحصائياً  فرؽنتائجيا وجود  أكدتالتي  (Malarvilly, et al., 2009)دزاض١ٚ
، التعمـ البصري والتعمـ السمعي لصالل الطالبات يبيف الطبلب والطالبات في كؿ مف أسموب

وكذلؾ الحاؿ ، بيف الطبلب والطالبات في أسموب التعمـ القرائي داؿ إحصائياً  فرؽعدـ وجود و 
 التعمـ الحركي. بالنسبة ألسموب 

التي   (Litzinger,et al., 2007)َع ْتا٥ر دزاض١ ايدزاض١تفكت ْتا٥ر انريو  
تجو طمبة إأظيرت نتائجيا أف طبلب اليندسة يميموف نحو األسموب التسمسمي والحسي، فيما 

 التربية والفنوف نحو األسموب البصري.

والمرجعيات السابقة والتى  مع نتائج بعض الدراسات الدراسةنتائج  ختمفتا بينما 
 منيا:

 لتعمـ الحس حركية ىياساليب أظيرت نتائجيا أف أالتي  (2012)د أمحدزاض١ 
 .ولىأل في المرتبة ا لذلؾ كانتالسائدة لدى الطبلب عينة الدراسة و  ألساليبا
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جاء  (البصري/المفظي)أف أسموب التعمـ  بينتالتي و  (7887) ْٛفٌ, أبٛ عٛاددزاض١ 
 األولى مف حيث المتوسط الحسابي ألداء الطبلب عميو. في المرتبة

 األسموب البصري/المفظي فيأكدت فاعمية التي  (Zywon&Wallen, 2002) دزاض١
 .كز األوؿالمر  التعمـ حيث كاف مف أكثر األساليب المفضمة لدى الطبلب ولذلؾ إحتؿ

 إلى ما يمي:رى الباحث أف تمؾ النتيجة ترجع وي
وأنو  ،كاف أكثر تفضيبًل عف باقي أساليب التعمـ (الشموليالتسمسمي/) التعمـ أف أسموب .8

ميؿ أف اإلناث بسبب و  عينة الذكورلدى  أيضاً لدى العينة الكمية و  جاء في المرتبة األولى
 تـستيعاب والفيـ لممقررات الدراسية الإلى ا دبمـو المينية في التربيةالطبلب في ال

 .أو بالمرور بقفزات كبيرة ومفاجئةستخداـ خطوات متسمسمة ومتدرجة اب

 كاف بلستراتيجيات التعميمية التعممية التينتيجة لذلؾ كاف يرى الباحث أف كما  
يستخدميا المعمموف منذ المرحمة المدرسية، فالطالب الجامعي يمر بتمؾ المراحؿ ويتدرج في 

أخرى تؤدي المناىج ، ومف جية منياأساليب التعمـ إلى أف يصؿ إلى أساليب أكثر تعقيدًا 
الدراسات العميا بصفة خاصة  الدراسية عامة والمقررات الدراسية في المرحمة الجامعية ومرحمة

في تنمية وتطوير أساليب التعمـ إذ يتـ عف طريقيا تعمـ الطبلب وتدريبيـ  اً وميم كبيراً  دوراً 
 عمى التنظيـ والتسمسؿ في تعمميـ وتفكيرىـ.

بالنسبة لترتيب أبعاد  خير( كاف موقعو فى المركز الرابع واألالبصري/المفظي)األسموب  أف .7
أساليب التعمـ لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية لدى العينة الكمية وعينة الذكور 

نخفاض ميؿ الطبلب إلى التعامؿ إما مع الصور والمخططات والرسومات إاإلناث بسبب و 
النصوص المكتوبة والتوجييات المفظية أثناء دراسة البيانية أو الكممات والجمؿ و 

 المقررات الدراسية في الدبمـو المينية في التربية.
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  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖا حايجايْتا٥ر ايفسض َٓاقػ١: 
بيف درجات الطبلب عمى كؿ  دالة إحصائياً رتباطية موجبة ا"توجد عبلقة عمى:  والذي نص

ومقياس أساليب التعمـ لدى طبلب الدبموـ المينية في مف مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز 
 ".التربية

مف بيف درجات الطبلب عمى كؿ االرتباطتـ حساب معامبلت  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
كما ، لدى طبلب الدبموـ المينية في التربية "أساليب التعمـ" "،توجيات أىداؼ اإلنجاز"مقياسي 

 .(83)ىو موضل بالجدوؿ
أعب١ٌت " ",رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبصٝ"ث١ٓ دسجبد اٌطالة فٟ ِم١بعاالسرجبط ِؼبِالد  (13)جذٚي

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

 أعب١ٌت اٌزؼٍُ

أ٘ذاف          

 اإلٔجبص

ا٤عٍٛة 

 )إٌشظ/اٌزأٍِٟ(

ا٤عٍٛة 

 )اٌحغٟ/اٌحذعٟ(

ا٤عٍٛة 

 )اٌجظشٞ/اٌٍفظٟ(

ا٤عٍٛة 

 )اٌزغٍغٍٟ

 /اٌشٌّٟٛ(

 **0..2 **2.02 **2.54 **7..2 إرمبْ / إلذاَ

 **6..2 **6..2 **2..2 **4..2 إرمبْ/إحجبَ

 **4..2 **6..2 **2..2 **6..2 أداء/ إلذاَ

 **3..2 **5..2 **3..2 **0..2  أداء/ إحجبَ

اٌذسجخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّم١بط

2..7** 2..2** 2..7** 2..6** 

 (     2.21إحظبئ١بً ػٕذ ِغزٜٛ) ( داٌخ**)

رتباطيػػػػة موجبػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد اوجػػػػود عبلقػػػػة السػػػػابؽ  جػػػػدوؿاليتضػػػػل مػػػػف 
وأبعػػػاد ، لمختمفػػة( بػػػيف درجػػات مقيػػػاس توجيػػات أىػػػداؼ اإلنجػػاز بأبعػػػاده ا8.88)مسػػتوى

 مقياس أساليب التعمـ ودرجات التحصيؿ األكاديمي لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية. 

مف خبلؿ توضيل العبلقة بيف األبعاد األربعة  بالتفسير ىذا الفرض وقد تناوؿ الباحث
وأبعاد   "بعد أداء/إقداـ "، "بعد أداء/إحجاـ"،"،  بعد إتقاف/إحجاـ" "،بعد إتقاف/إقداـوىى "

 كما يمي:وذلؾ  مقياس أساليب التعمـ

أساليب  رتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بيف بعد إتقاف/إقداـ وأبعاد مقياساعبلقة  توجد -
، 8.58 ،8.11 ،8.43)عمى الترتيب كا تي:  االرتباطحيث بمغت قيـ معامؿ  التعمـ
 .(8.88عند مستوي)ذات داللة إحصائية وىي  ،(8.45
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وأبعاد مقياس أساليب  "بعد إتقاف/إحجاـ"رتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بيف اعبلقة  توجد -
 ،8.48،8.42 ،8.41) عمى الترتيب كا تي: االرتباطحيث بمغت قيـ معامؿ  التعمـ
 (.8.88، وىي ذات داللة إحصائية عند مستوي )(8.42

وأبعػػاد مقيػػاس أسػػاليب   "أداء/إقػػداـبعػػد "رتباطيػػة موجبػػة ودالػػة إحصػػائيًا بػػيف اعبلقػػة توجػػد  -
، 8.42 ،8.47 ،8.42)عمػػػى الترتيػػػب كػػػا تي:  االرتبػػػاطالػػػتعمـ حيػػػث بمغػػػت قػػػيـ معامػػػؿ 

 (.8.88وىي ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (،8.41

وأبعػػاد مقيػػاس أسػػاليب  "بعػػد أداء/إحجػػاـ"رتباطيػػة موجبػػة ودالػػة إحصػػائيًا بػػيف اعبلقػػة  توجػػد -
، 8.41 8.43، 8.45)عمػػػى الترتيػػػب كػػػا تي:  االرتبػػػاطالػػػتعمـ حيػػػث بمغػػػت قػػػيـ معامػػػؿ 

 (.8.88وىي ذات داللة إحصائية عند مستوي )(، 8.43

 ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:  تًو ايٓتا٥ر نًٝا ريتفطميهٔ ٚ

أبعػػاد مقيػػاس طػػبلب عمػػى بعػػد إتقاف/إقػػداـ ودرجػػاتيـ عمػػى القترانػػًا بػػيف درجػػات اأف ىنػػاؾ  .8
يفضموف أداء المياـ الصػعبة لزيػادة قػدرتيـ عمػى الػتعمـ،  واأساليب التعمـ أي أنو كمما كان

، ويحػػاولوف تحسػػيف عميقػػاً  ويسػػتمتعوف باألعمػػاؿ الدراسػػية التػػي تجعميػػـ يفكػػروف تفكيػػراً 
وتطػػػوير قػػػدراتيـ لتحمػػػؿ الصػػػعوبات والمخػػػاطر أثنػػػاء أداء الميػػػاـ الدراسػػػية المختمفػػػة، 
نجػازه عمػى أكمػؿ وجػو،  ويشعروف بالمتعة عندما يكمفيـ أستاذ المادة بأداء عمػؿ صػعب وا 
، ويبحثوف عف تعمػـ كثيػر مػف المفػاىيـ واألفكػار والمعمومػات الجديػدة مػف مصػادر متنوعػة

كممػػا زادت لػػدييـ القػػدرة عمػػى فيػػـ األشػػياء بشػػكؿ أفضػػؿ عنػػد تطبيقيػػا أو التفكيػػر فييػػا، 
ئًا جديػػػدًا فػػػإنيـ يفضػػػموف الخػػػوض فيػػػو، وعنػػػدما يعممػػػوف فػػػي فعنػػػدما يػػػتعمـ الطػػػبلب شػػػي

مجموعػػػات العمػػػؿ الدراسػػػية لمػػػادة صػػػعبة، فػػػإنيـ ييتمػػػوف أكثػػػر بػػػػاألمثمة المسػػػاعدة أو 
الجموس واإلصغاء، وكذلؾ عندما يبدأوف في عمؿ التكميفػات المطموبػة مػنيـ فػإف أكثػر مػا 

 .مشكمة أوالً رة، أو محاولة فيـ اليناسبيـ ىو البدء في العمؿ مباش
قترانًا بيف درجات الطبلب عمى بعد إتقاف/إحجاـ ودرجاتيـ عمى أبعاد مقياس اأف ىناؾ  .7

 يز عمى تجنب الفيـ الخاطئ والفشؿ فيالتركأساليب التعمـ أي أنو كمما كانوا يفضموف 
كمما زادت لدييـ القدرة عمى ، بصورة خاطئة المياـوتجنب أداء عدـ اإلتقاف،  التعمـ أو

، التعامؿ مع الحقائؽ والمواقؼ الحياتية الواقعية أو التعامؿ مع األفكار والنظريات



 .................................... سيلفرمان -نموذج فيلدر توجهات أهداف اإلنجاز وعالقتها بأساليب التعلم وفق

- 8814 - 

بؿ والتميز  ،التى يؤدونياؤلعماؿ الدراسية لتفاصيؿ الأكثر حرصًا عمى معرفة  ويصبحوف
 يكمفوف بيا. ىا عندمافي تنفيذباإلبداعية 

عمػػى التركيػػز واإلتقػػاف  قػػدرة الطالػػب فػػي الػػدبمـو المينيػػة فػػي التربيػػةأف  الباحػػث يػػرىو  
تحسػف مػدى سػتخدامو لمجموعػة مػف المحكػات لتعػرؼ اوالتعمـ والفيػـ وتطػوير الكفػاءة، و 

رتبط يػػ الػػذات األكاديميػػة لديػػو، ومػػدى التقػػدـ والفيػػـ العميػػؽ لمميػػاـ الدراسػػية المختمفػػة،
ة عمميػ ارتباطًا موجبًا بميمو إلى الحصوؿ عمى المعمومات وفيميا إما عف طريؽ إجػراءات

 تطبيقية أو بالتفكير فييا بيدوء أواًل.
ستمرار في إنجازىا، الكمما كاف الطبلب أكثر استعدادًا لتحدي المياـ الصعبة واوكذلؾ  

مف العزو السببي  ةأنماطًا تكيفي كمما أظيروا ولدييـ مشاعر إيجابية تجاه مواقؼ التعمـ،
اإلتقاف بالمشاركة طويمة المدى، رتبط توجيات ىدؼ تغالبًا ما أنو المواقؼ، و  تمؾفي 
 .ندماج في مياـ التعمـ واالستمتاع بيا بدرجة كبيرةال وا

طبلب عمى بعد أداء/ إقداـ ودرجاتيـ عمى أبعاد مقياس القترانًا بيف درجات اأف ىناؾ  .3
بتعاد عف األعماؿ التي قد يكوف أداؤىـ فييا االيفضموف  واأساليب التعمـ أي أنو كمما كان

لقياـ ويتجنبوف المشاركة في أي عمؿ ال يستطيعوف القياـ بو، ويفضموف عدـ اسيئًا، 
يعتقدوف بأف معموماتيـ أقؿ مف زمبلئيـ، كما أنيـ يفضموف  بأي عمؿ قد يجعؿ أساتذتيـ

الكتابة عف موضوع مألوؼ بداًل مف الكتابة عف موضوع جديد قد يعرضيـ لمنقد، كذلؾ 
قد يحصموف فييا عمى درجات ضعيفة، وميـ عندىـ ختيار دراسة مقررات اىـ يتجنبوف 

 مف ا خريف.في آدائيـ في أحواؿ كثيرة أف يكونوا أفضؿ 
عمى بعد أداء/إحجاـ ودرجاتيـ عمى أبعاد مقياس  الطبلبأف ىناؾ اقترانًا بيف درجات  .1

 يفضموف تجنب أخذ مياـ دراسية جديدة عندما يكونوف واأساليب التعمـ أي أنو كمما كان
عمى إتقاف الميارات عدـ قدرتيـ بعتقادىـ ا كذلؾو  بنجاح،إنجازىا مف  يقيف غير عمى

حتوى الدراسى مضموف المالتاـ لفيـ ، أو الالبلزمة ألداء األعماؿ الدراسية المطموبة منيـ
مف أنيـ قد ال يتعمموف كؿ ما كمما كانوا زاد شعورىـ بالقمؽ  كما يريدوف، لممواد الدراسية
 صعوبة مفستمرار الخوؼ لدييـ ا بالتالىوه أثناء دراستيـ، و أف يتعممينبغي عمييـ 

 .إتقانياإلى أف يتمكنوا مف  المواد الدراسية بالنسبة ليـ
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 يفضػموف الحصػوؿ عمػى المعمومػات الجديػدة مػف خػبلؿ أف الطػبلبعمػى  الباحث ويؤكد 
الرسػػػـو البيانيػػػة أو الخػػػرائط، أو الصػػػور أو المخططػػػات أو ك األسػػػاليب التدريسػػػية المسػػػتحدثة

أفضػؿ عنػدما  حيػث يممكػوف القػدرة عمػى التػذكر بشػكؿ مفظية،ال معموماتالشارات مكتوبة أو اإل
 فيػػـتعمقػػوف فػػى يكونػػوف أفضػػؿ عنػػدما يو بػػؿ ، يتبعػػوف الػػنمط البصػػرى أو السػػمعى فػػى الػػتعمـ

غامضًا أو يميمػوف إلػى ألف البناء العاـ ربما يكوف وذلؾ  التى يمروف بيا اتتفاصيؿ الموضوع
مػف أف  ليػـ فيـ البناء العاـ ألف التفاصيؿ ربما تكوف غامضػة، كمػا أف األكثػر أىميػة بالنسػبة

فػػي خطػػوات متسمسػػمة واضػػحة، أو يعطػػي  ادة المتعممػػةالمػػ عػػرضأف ي البػػد لػػو مػػفيحاضػػرىـ 
 والموضوعات األخرى. وبيف يابينمع الربط  ليا صورة عامة

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

رتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بيف الدرجة الكمية ا( وجود عبلقة 83يتضل مف جدوؿ)
لمقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز وأبعاد مقياس أساليب التعمـ)النشط/التأممي(، 
)الحسي/الحدسي(، )البصري/ المفظي(، )التسمسمي/الشمولي( حيث بمغت قيـ معامؿ 

لة إحصائية وىي ذات دال (، 8.42، 8.43،  8.47،  8.43) عمى الترتيب كا تي:االرتباط
 (.8.88عند مستوي )

وتعنػػػي ىػػذه النتيجػػػة أف ىػػػناؾ اقػػػترانًا بيػػػػػف درجات طػػػػبلب الػػػػػدبمػػػػػػػـو المينيػػػػػػػػة 
طبلب الأنو كمما كاف حيث  أىداؼ اإلنجاز"، "أساليب التعمـ" عمػػػػػى مػػقياسػػػػى "توجيات

يوجيوف بو أنفسيـ لتعمـ و  يقودىـ إلى تحقيؽ أىدافيـالذى يفضموف التركيز عمى الطريؽ 
يعتقدوف أف الكفاءة والميارة تنمو عبر الزمف عف  كانواما مكو المياـ داخؿ مجاؿ معيف، 

، كاف ذلؾ يختاروف ميامًا وأعمااًل تعظـ فرص التعمـ، وكمما كانوا طريؽ الممارسة والجيد
 الكفاءة خاصية ثابتة، فالتربوية المختمفة لمدى مشاركتيـ وأدائيـ في األنشطة اً قوي اً مؤشر 

ميامًا  يختاروف بناًءا عمى ذلؾو ،  تكوف لدييـ الكفاءة أو التكوف  الجميعومستقرة وأف 
 وأعمااًل تعظـ فرص إظيار الكفاءة ويتجنبوف المياـ واألفعاؿ التي تظير أنيـ غير أكفاء.

 &Elliot)كؿ مف:  ما أشار إليو متسقة معو متفقة  نتائجال تمؾ قد جاءتو 
Church,1997) (Ames&Archer,1988)  أف الطالب ذي أىداؼ اإلتقاف يتركز فى

مف خبلؿ التركيز عمى  ذلؾ ظيريىتمامو عمى تنمية الكفاية وتحسينيا وفيـ ما يتعممو، و إ
عتقادات العزو السببي المرتبطة بالجيد والمثابرة المذاف االقيمة الجوىرية لمتعمـ، وتتضمف 
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منجاح، وفييا يعتمد المتعمـ عمى المعايير الذاتية لتطوير ميارات جديدة، وفيـ ليؤدياف 
ألعمالو، وتحسيف كفاءتو، وترتبط بالعمؿ الذي يحتوي عمى مثيرات لمتحدي والمخاطرة 

تجاىات إيجابية نحو التعمـ، إا أنيا ترتبط بستمرار في مواجية التحديات والصعوبات، كمالوا
وفييا ييتـ المتعمـ بالمدخؿ المناسب واألفضؿ لمتعامؿ مع ميمة التعمـ، ويكوف تركيزه عمى 

 .إتقاف محتوى الميمة
 ،األكبرختيار المياـ ذات التحدي إإلى  الطبلب ذوي توجو أىداؼ التعمـ يميموف أفكما 
معالجة ، والما وراء المعرفةاستراتيجيات  موفكما يستخد، الصعاب مواجيةند ع والمثابرة

مف الطبلب ذوي أىداؼ في المياـ التجريبية ومواقؼ الفصؿ  بطريقة أفضؿ ويؤدوفة، عميقال
 .األداء

  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖا ايسابعْتا٥ر ايفسض َٓاقػ١: 
، )ذكورالجنس : الدراسةال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري " عمى: والذي نص

مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى مقياس  ،إناث( والتخصص )مينية تربية خاصة
 ."توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبموـ المينية في التربية

 7×الجنس  7) 7×7ستخدـ تحميؿ التبايف تـ إ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
بينيما عمى األداء عمى مقياس  والتفاعؿ "التخصص، الجنس"متغيري  تأثيرالتخصص( لبياف 

وكانت النتائج كما ىو موضل ، توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طبلب الدبموـ المينية في التربية
 .(81بالجدوؿ)
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 اٌزخظض( ٌج١بْ رأص١ش 2×اٌجٕظ  2) 2×2ٔزبئج رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ رٚ اٌزظ١ُّ اٌؼبٍِٟ  (14جذٚي )

 ِ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  25.176 242.637 1 242.637 اٌجٕظ)أ(

2.21 

اٌزخظض 

 )ة(

 غ١ش داٌخ 2.222 2.215 1 2.215

 غ١ش داٌخ 2.225 2.252 1 2.252 ة× رفبػً أ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

1606.212 177 0.63.   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

103..052 1.2    

داٌخ ػٕذ  41.232 3.1.156 1 3.1.156 اٌجٕظ)أ(

2.21 

اٌزخظض 

 )ة(

 غ١ش داٌخ 2.222 2.222 1 2.222

 غ١ش داٌخ 2.222 .2.21 1 .2.21 ة× رفبػً أ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

1627.271 177 0.245   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

222..444 1.2    

داٌخ ػٕذ  33.125 224.617 1 224.617 اٌجٕظ)أ(

2.21 

اٌزخظض 

 )ة(

 غ١ش داٌخ 2.223 2.217 1 2.217

 غ١ش داٌخ 2.221 2.224 1 2.224 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(

12.7.157 177 6.177   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

1201.07. 1.2    

داٌخ ػٕذ  42.235 10.225. 1 10.225. اٌجٕظ)أ(

2.21 

اٌزخظض 

 )ة(

 غ١ش داٌخ 2.226 2.114 1 2.114

 غ١ش داٌخ 2.223 2.267 1 2.267 ة× رفبػً أ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

3621.410 177 22.463   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

4422..22 1.2    

داٌخ ػٕذ  06..35 146...62 1 146...62 اٌجٕظ)أ(

2.21 

اٌزخظض 

 )ة(

 داٌخ غ١ش 2.221 2.121 1 2.121

 غ١ش داٌخ 2.222 2.222 1 2.222 ة× رفبػً أ

داخً 

اٌّجّٛػبد 

 )اٌخطأ(

20.52.307 177 160.625   

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

35042.552 1.2    
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 ( يتضل ما يمي:81يتضل مف الجدوؿ)
 :إقداّبايٓطب١ يبعد إتكإ/ .1

إقداـ /فإتقا بعدبيف الذكور واإلناث في ( 8.88)عند مستوى  فرؽ داؿ إحصائياً وجد ي -
 لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج.

اإلناث و  اإلدارة المدرسيةو  التربية الخاصةبيف طبلب شعبتي  فرؽ داؿ إحصائياً  يوجدال  -
 إقداـ./ بعد إتقاففي 

التخصص  ،إناث(، الجنس )ذكور: الدراسةال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري  -
إقداـ لدى طبلب بعد إتقاف/مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى  ،)مينية تربية خاصة

 الدبمـو المينية في التربية.
  :بايٓطب١ يبعد إتكإ / إسذاّ .2
في بعد  ور واإلناثػػػف الذكػػػبي (8.88)عند مستوى  يوجد فػػػرؽ داؿ إحصائياً  - -

 الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج. طبلب لػػػدى قاف/إحجاـػػػػإت
خاصة واإلدارة المدرسية واإلناث بيف طبلب شعبتي التربية ال فرؽ داؿ إحصائياً  يوجدال  -

 ـ.في بعد إتقاف/إحجا
التخصص  ،إناث(: الجنس )ذكور، الدراسةال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري  -

حجاـ  لدى طبلب بعد إتقاف/مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى  ،)مينية تربية خاصة
 الدبمـو المينية في التربية.

 :قداّ/ إ أدا٤بايٓطب١ يبعد  .3
/ إقداـ في بعد أداء ور واإلناثػػػف الذكػػػبي (8.88)عند مستوى  يوجد فػػػرؽ داؿ إحصائياً  -

 طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج. لدى
بيف طبلب شعبتي التربية الخاصة واإلدارة المدرسية واإلناث  فرؽ داؿ إحصائياً  يوجدال  -

 إقداـ.في بعد أداء/
التخصص  ،: الجنس )ذكور، إناث(الدراسةال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري  -

/ إقداـ لدى طبلب بعد أداءمينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى  ،)مينية تربية خاصة
 الدبمـو المينية في التربية.
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 :بايٓطب١ يبعد أدا٤ / إسذاّ .4
/ في بعد أداء ور واإلناثػػػف الذكػػػبي (8.88)عند مستوى  يوجد فػػػرؽ داؿ إحصائياً  -

 إحجاـ لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج.
بيف طبلب شعبتي التربية الخاصة واإلدارة المدرسية واإلناث  فرؽ داؿ إحصائياً  يوجدال  -

 إحجاـ.في بعد أداء/
التخصص  ،: الجنس )ذكور، إناث(الدراسةبيف متغيري ال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا  -

/ إحجاـ لدى طبلب بعد أداءمينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى  ،)مينية تربية خاصة
 الدبمـو المينية في التربية.

 :بايٓطب١ يًدزد١ ايه١ًٝ .5

في مقياس توجيات بيف الذكور واإلناث  (8.88)عند مستوى  يوجد فػػػرؽ داؿ إحصائياً  -
 لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج. أىداؼ اإلنجاز

بيف طبلب شعبتي التربية الخاصة واإلدارة المدرسية واإلناث  فرؽ داؿ إحصائياً  يوجدال  -
 توجيات أىداؼ اإلنجاز.في مقياس 

التخصص  ،: الجنس )ذكور، إناث(الدراسةبيف متغيري ال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا  -
مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى مقياس توجيات أىداؼ ، )مينية تربية خاصة

 اإلنجاز لدى طبلب الدبموـ المينية في التربية.

بعاده بالنسبة أل لمقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز طبقاً  ويمكف تفسير نتيجة ىذا الفرض
 كما يمي:األربعة 

 :ايفسم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ .8
( أف قيمة "ؼ" الدالة عمى النسبة بيف تبايف المتغير المستقؿ 81يتضل مف الجدوؿ)

، مما يشير (8.88)والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ( دالة إحصائيًا عند مستوى(، )الجنس
لدى طبلب الدبمـو  فى كافة األبعاد األربعة وجميعيا وذلؾبيف الذكور واإلناث  فرؽوجود  :إلى

 .المينية في التربية بجامعة سوىاج
تـ حساب المتوسطات لمذكور  ولمعرفة إتجاه الفرؽ داخؿ كؿ بعد مف تمؾ األبعاد

إتقاف/ ( لمذكور في بعد 73.412، 72.834واإلناث وكانت المتوسطات عمى التوالي كا تي:)
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/ أداءفي بعد ( 17.377 ،11.412، )( في بعد إتقاف/ إحجاـ13.545، 12.588إقداـ، )
وىذا يعني أف الفرؽ جاء لصالل حجاـ، / إأداءفي بعد  (18.888 ،11.723قداـ، )إ

 ."متوسط الذكور"المتوسط األعمى وىو 
 :إٔ ٚتعين ٖرٙ ايٓتٝذ١

مى اإلناث في القدرة عمى التركيػز واإلتقػاف والػتعمـ والفيػـ وتطػوير الكفػاءة، عالذكور يتفوؽ  -
ومػػػدى تقػػػدميـ  ،تحسػػػف الػػػذات لػػػدييـ مػػػدى ويسػػػتخدموف مجموعػػػة مػػػف المحكػػػات لتعػػػرؼ

يتفوقػوف عمػى  كمػا، المسػندة إلػييـ فػي الػدبمـو المينيػة فػي التربيػة وفيميـ العميؽ لمميػاـ
اإلناث في المحافظة عمى مسػتوياتيـ العمميػة وال تحػبطيـ طبيعػة الميػاـ الموكمػة إلػييـ فػي 

لمواجيػة  ليػـالدبمـو المينية وقد يعود ذلؾ إلى طبيعة التنشػئة األسػرية التػي تتػيل الفرصػة 
 ، كمػػا أف الػػذكور يعنػػييـ بدرجػػة كبيػػرةتمواقػػؼ الحيػػاة الصػػعبة وتحمػػؿ الميػػاـ والمسػػئوليا

 وقادروف عمى إنجاز األعماؿ التي يكمفوف بيا.، صورتيـ أماـ ا خريف
فػي القػدرة عمػى التركيػز عمػى تجنػب الفيػـ الخػاطئ، والفشػؿ فػي مى اإلناث عالذكور يتفوؽ  -

وتجنػب ، التعمـ أو عدـ اإلتقاف، كما أنيـ يستخدموف عددًا مف المحكات في تعػرؼ األخطػاء
 أداء الميمة بصورة خاطئة.

بتعػػاد عػػف األعمػػاؿ التػػي قػػد يكػػوف أداؤىػػـ فييػػا الفػػي تفضػػيؿ امػػى اإلنػػاث عالػػذكور يتفػػوؽ  -
قػػد يجعػػؿ  أو أى عمػػؿالمشػػاركة فػػي أي عمػػؿ ال يسػػتطيعوف القيػػاـ بػػو،  بيـنػػمػػع تج، سػػيئاً 

أسػػػاتذتيـ يعتقػػػدوف بػػػأف معمومػػػاتيـ أقػػػؿ مػػػف زمبلئيػػػـ، كمػػػا أنيػػػـ يفضػػػموف الكتابػػػة عػػػف 
 كػػذلؾ يتجنبػػوفو لمنقػػد، ممػػا ال يعرضػػيـ  ةجديػػدال اتبػػداًل مػػف الموضػػوع ةمألوفػػ اتموضػػوع
، وذلػؾ ألنػو مػف األىميػة درجاتأدنػى الػ قد يحصموف فييا عمى التى مقرراتالدراسة  اختيار
 ا خريف.مقارنة بفي أحواؿ كثيرة أف يكونوا أفضؿ لدييـ و 

مقارنة التركيز عمى تجنب الدونية أو الظيور بمظير الغباء الذكور أفضؿ مف اإلناث في  -
با خريف، ويستخدموف معايير المقارنة لعدـ الحصوؿ عمى أدنى الدرجات أو الظيور في 

 صورة أدني مف ا خريف.
 :يرتب١ٝ اخلاص١ ٚاإلداز٠ املدزض١ٝبني طالب ا ايفسم .7

( أف قيمة "ؼ" الدالة عمى النسبة بيف تبايف المتغير المستقؿ 81يتضل مف الجدوؿ)
اإلدارة المدرسية( والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ( غير دالة ، التخصص)التربية الخاصة
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 بيف طبلب شعبتي التربية الخاصة واإلدارة المدرسية فرؽعدـ وجود  :إحصائيًا، مما يشير إلى
 .فى األبعاد األربعة

 :إٔ ٚتعين ٖرٙ ايٓتٝذ١

المرتفع تجاه الميؿ ىناؾ تشابيًا بيف طبلب شعبتي التربية الخاصة واإلدارة المدرسية في  -
عمى زيادة إمكاناتيـ والتمكف  "مرتفعو توجو اليدؼ لمتعمـ" إلى التركيز أىداؼ التوجو لمتعمـ

نيـ يركزوف عمى ميارات محددة لمتعمـ أحيث ، مف أي شيء يعالجونو في نفس الوقت
يـ بالمقارنة بتحصيميـ السابؽ، ويقيسوف النجاح ئيقيموف أدا المتعمموفوالتمكف، وىؤالء 

 ونأالتفكير يرتبط باإلحساس الزائد بتحكـ الفرد في نواتج جيده و وأف  ،بمصطمل تقدـ الفرد
بحيث تصبل يرجع فقط لنفسو عند تحقيؽ األىداؼ ويناضؿ "يثابر" مف أجؿ التحصيؿ، 

وبمثؿ ىذا اإلحساس يأخذ الفرد مياـ التحدي ويدخؿ  ،مياـ التحدي فرصة لمنمو والتعمـ
التمكف في كؿ  -ستجابة توجوإخريف وىذا يؤدي بو إلى نموذج فييا مستقبًل عف ا 

 .، وذلؾ فى البعد األوؿاألحواؿ
 أنيػـ أكثػر اسػتعداداً ىناؾ تشابيًا بػيف طػبلب شػعبتي التربيػة الخاصػة واإلدارة المدرسػية فػي  -

ؼ الػتعمـ، ستمرار في إنجازىا، ولػدييـ مشػاعر إيجابيػة تجػاه مواقػاللتحدي المياـ الصعبة وا
مػػف العػػزو السػػببي فػػي ىػػذه المواقػػؼ، وغالبػػًا مػػا يػػرتبط توجيػػات  ةويظيػػروف أنماطػػًا تكيفيػػ

نػدماج فػي ميػاـ الػتعمـ واالسػتمتاع بيػا ال بالمشػاركة طويمػة المػدى، وا لدييـ ئلتقافليدؼ ال
 .  ، وذلؾ فى البعد الثانىبدرجة كبيرة

القدرة عمى التركيز ية في ىناؾ تشابيًا بيف طبلب شعبتي التربية الخاصة واإلدارة المدرس -
ظيار القدرة وتحسيف األداء مقارنة  ، كما أنيـ بيـعمى التفوؽ عمى ا خريف، وا 

يستخدموف تقريبًا نفس المحكات أو معايير المقارنة مثؿ الحصوؿ عمى أعمى الدرجات، 
أف ىناؾ تشابيًا بيف طبلب شعبتي التربية  كما، والظيور في صورة أفضؿ مف ا خريف

في الميؿ المرتفع تجاه أىداؼ التوجو لؤلداء )مرتفعو توجو  الخاصة واإلدارة المدرسية
ييتموف بكونيـ مدركيف عمى أنيـ أكفاء وييتموف بالحصوؿ عمى حيث اليدؼ لؤلداء( 

 . ، وذلؾ فى البعد الثالثاألحكاـ المفضمة أو تجنب األحكاـ السمبية مف ا خريف
مقاييس المعيارية لاتجنب  السمة يميؿ إلى تمؾديو مثؿ الفرد الذي ل ويرى الباحث أف

 النجاح يتحددحيث  ،المقارنة "نسبيًا" با خريف(عمى  فييا لمنجاح )والتي يعتمد تقييـ األداء
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أف يظيروا نموذج توجو  يمكنيـ مرتفعي توجو األداءأف األفراد ا خريف، و فييا مقارنة بأداء 
تحاد فإذا كاف إتيـ مرتفعة مقارنة با خريف، اأف قدر كانت لدييـ الثقة فى  التمكف لمسموؾ إذا

إلى ميؿ لتجنب مياـ  أدى ذلؾنقص في الثقة في القدرة المع  اً توجو اليدؼ لؤلداء مرتفع
 .محدودة في مواجية الفشؿالمقاومة الالتحدي، و 

والسموكية نحو النجاح أو نفعالية والمعرفية ال ردود أفعاؿ الطبلب ا تحدد توجيات اليدؼ -
 .، وذلؾ فى البعد الرابعاإلخفاؽ باإلضافة إلى وصؼ كفاية سموكياتيـ

 :ايدزاض١تأثري ايتفاعٌ بني َتغريٟ  .3

( أف قيمة "ؼ" الدالة عمى النسػبة بػيف تبػايف تفاعػؿ المتغيػريف 81يتضل مف الجدوؿ)
مينيػة إدارة مدرسػية( عمػػى  ،التخصػص)مينية تربيػػة خاصػة ،إنػاث(، الجنس)ذكػور: المسػتقميف

والتبػػايف داخػػؿ المجموعػػات )الخطػػأ( غيػػر دالػػة األداء لػػدى طػػبلب الػػدبمـو المينيػػة فػػي التربيػػة 
 إحصائيًا.

 ،الجػػػنس: الدراسػػػةعػػػدـ وجػػػود تفاعػػػؿ داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف متغيػػػري  :وىػػػذا يشػػػير إلػػػى
 .لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية كافة األبعاد األربعةعمى األداء عمى  والتخصص

 :أف وتعني ىذه النتيجة
تأثير ، وأف إدارة مدرسية( ،أف تأثير الجنس عمى ال يعتمد عمى التخصص)تربية خاصة -

ذكرًا كاف أـ أنثى، وذلؾ ينطبؽ عمى كافة األبعاد  التخصص ال يعتمد عمى جنس الطالب
 .استثناء األربعة جميعيا دوف
بالنسبة  طبقا لمقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز نتيجة ىذا الفرضويمكف تفسير 

 كما يمي:لمدرجة الكمية 
 :ايفسم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ .1

ة بػػػػػيف تبػػػػػايف المتغيػػػػػر ( أف قيمػػػػػة "ؼ" الدالػػػػػة عمػػػػػى النسػػػػػب81)جػػػػػدوؿيتضػػػػػل مػػػػػف ال
 ، ممػا(8.88) )الخطػأ( دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوىالجنس( والتبايف داخؿ المجموعات)المستقؿ

مقيػػاس توجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز لػػدى طػػبلب  الػػذكور واإلنػػاث فػػيبػػيف  فػػرؽوجػػود  :يشػػير إلػػى
 الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج.
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مقيػاس وكانػت المتوسػطات الواإلنػاث فػي  تػـ حسػاب المتوسػطات لمػذكور الفػرؽولمعرفة اتجاه 
، وىذا يعنػي أف اإلناثمتوسط (، 828.123، )متوسط الذكور( 837.788)عمى النحو ا تي:

 لصالل المتوسط األعمى وىو متوسط الذكور. جاء الفرؽ
  :بني طالب ايرتب١ٝ اخلاص١ ٚاإلداز٠ املدزض١ٝ ايفسم .2

( أف قيمػػة "ؼ" الدالػػة عمػػى النسػػبة بػػيف تبػػايف المتغيػػر المسػػتقؿ 81يتضػػل مػػف الجػػدوؿ)
والتبػػايف داخػػؿ المجموعػػات )الخطػػأ( غيػػر دالػػة  ،اإلدارة المدرسػػية(، التخصػػص)التربية الخاصػػة
 بػيف طػبلب شػعبتي التربيػة الخاصػة واإلدارة المدرسػية فػرؽعدـ وجود  إحصائيًا، مما يشير إلى

 في مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز .
 :ايدزاض١تأثري ايتفاعٌ بني َتغريٟ  .3

المتغيريف  ( أف قيمة "ؼ" الدالة عمى النسبة بيف تبايف تفاعؿ81يتضل مف الجدوؿ)
مينية إدارة مدرسية(  ،والتخصص )مينية تربية خاصة)ذكور، إناث(،  الجنس: المستقميف
عمى مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز  لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية عمى األداء

 والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ( غير دالة إحصائيًا.
 ،الجنس: الدراسةعدـ وجود تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري  :وىذا يشير إلى

مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى مقياس توجيات  ،)مينية تربية خاصة والتخصص
 .طبلب الدبمـو المينية في التربيةأىداؼ اإلنجاز لدى 
تمؾ النتائج سواء المتصمة باألبعاد أو النتائج بالنسبة لمدرجة الكمية أف  ويرى الباحث

ربية الخاصة يمكف تفسيرىا في ضوء تشابو وتقارب الغايات واألىداؼ لدى طبلب شعبتي الت
 لبذؿ نفس الجيد واستخداـ نفس االستراتيجيات المعرفية مما يدفعيـ جميعاً ، واإلدارة المدرسية

 سترجاعيا بالشكؿ الذي يحقؽ ليـ غاياتيـ.افي المذاكرة وتخزيف المعمومات و 
  َٚٓاقػتٗا ٚتفطريٖا اخلاَظْتا٥ر ايفسض َٓاقػ١: 

 ،الجنس )ذكور: الدراسةال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري عمى" والذي نص 
األداءعمى مقياس أساليب مينية إدارة مدرسية( عمى  ،)مينية تربية خاصةإناث (، التخصص 

 التعمـ لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية".



 .................................... سيلفرمان -نموذج فيلدر توجهات أهداف اإلنجاز وعالقتها بأساليب التعلم وفق

- 8815 - 

التخصػص(  7×الجػنس  7) 7×7اسػتخدـ تحميػؿ التبػايف  ولمتحقؽ مف صػحة الفػرض
األداء عمػػى مقيػػاس أسػػاليب والتفاعػػؿ بينيمػػا عمػػى  ،التخصػػص ،متغيػػري الجػػنس تػػأثيرلبيػػاف 

 .(81وكانت النتائج كما ىو موضل بالجدوؿ)، التعمـ لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية
اٌزخظض( ٌج١بْ رأص١شِزغ١شٞ 2×اٌجٕظ 2) 2×2ٔزبئج رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ رٚ اٌزظ١ُّ اٌؼبٍِٟ  (15جذٚي)

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 21..3 2.036 1 2.036 اٌجٕظ)أ(
اٌزخظض 

 )ة(
 غ١ش داٌخ 2.211 2.223 1 2.223

 غ١ش داٌخ 2.211 2.223 1 2.223 ة× رفبػً أ
داخً 

اٌّجّٛػبد 
 )اٌخطأ(

43.117 177 2.245   

اٌّجّٛع 
 اٌىٍٟ

44.261 1.2    

داٌخ ػٕذ  241..1 4.245 1 4.245 اٌجٕظ)أ(
2.21 

اٌزخظض 
 )ة(

 غ١ش داٌخ 2.224 2.221 1 2.221

 غ١ش داٌخ 2.262 2.213 1 2.213 ة× رفبػً أ
داخً 

اٌّجّٛػبد 
 )اٌخطأ(

30.463 177 2.224   

اٌّجّٛع 
 اٌىٍٟ

43.52. 1.2    

 غ١ش داٌخ 1.414 2.356 1 2.356 اٌجٕظ)أ(
اٌزخظض 

 )ة(
 غ١ش داٌخ 2.221 2.222 1 2.222

 غ١ش داٌخ 2.221 2.222 1 2.222 ة× رفبػً أ
داخً 

اٌّجّٛػبد 
 )اٌخطأ(

44.2.0 177 2.252   

اٌّجّٛع 
 اٌىٍٟ

44.644 1.2    

داٌخ ػٕذ  7.656 21..1 1 21..1 اٌجٕظ)أ(
2.21 

اٌزخظض 
 )ة(

 غ١ش داٌخ 2.224 2.221 1 2.221

 غ١ش داٌخ 2.224 2.221 1 2.221 ة× رفبػً أ
داخً 

اٌّجّٛػبد 
 )اٌخطأ(

41.30. 177 2.235   

اٌّجّٛع 
 اٌىٍٟ

43.222 1.2    
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 ( ما يمي:81يتضل مف الجدوؿ )
  :بايٓطب١ يبعد أضًٛب ايتعًِ ْػط/ تأًَٞ .1

بػيف الػذكور واإلنػاث فػي بعػد أسػموب الػتعمـ نشػط/ تػأممي لػدى فرؽ داؿ إحصػائيًا وجد يال  -
 طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج.

طػبلب شػعبتي التربيػة الخاصػة واإلدارة المدرسػية واإلنػػاث بػيف ال يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيًا  -
 في بعد أسموب التعمـ نشط/ تأممي.

ناث(الجنس: الدراسةال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري  -  التخصص ،)ذكور وا 
بعد أسموب التعمـ نشط/ مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى  ،)مينية تربية خاصة

 المينية في التربية.لدى طبلب الدبمـو تأممي 
 :بايٓطب١ يبعد أضًٛب ايتعًِ سطٞ/ سدضٞ .2

أسػموب الػتعمـ اإلنػاث فػي بعػد و  الػذكوربيف  (8.88) عند مستوىفرؽ داؿ إحصائيًا وجد ي -
 / حدسي لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج.ىحس

بػيف طػبلب شػعبتي التربيػة الخاصػة واإلدارة المدرسػية واإلنػػاث ال يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيًا  -
 في أسموب التعمـ حسي/ حدسي .

التخصػػػص ،إنػػػاث(، الجػػػنس )ذكػػػور :الدراسػػػةال يوجػػػد تفاعػػػؿ داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف متغيػػػري  -
األداء عمػػى بعػػد أسػػموب الػػتعمـ حسػػي/  مينيػػة إدارة مدرسػػية( عمػػى ،)مينيػػة تربيػػة خاصػػة

 المينية في التربية.حدسي لدى طبلب الدبمـو 
 :ايتعًِ ايبصسٟ/ ايًفظٞ بايٓطب١ يبعد أضًٛب .3

بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي بعػػد أسػػموب الػػتعمـ البصػػري/ المفظػػي ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا  -
 لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج.

المدرسػية واإلنػػاث بػيف طػبلب شػعبتي التربيػة الخاصػة واإلدارة ال يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيًا  -
 في بعد أسموب التعمـ البصري/ المفظي.

التخصػػػص ،إنػػػاث(، الجػػػنس )ذكػػػور :الدراسػػػةال يوجػػػد تفاعػػػؿ داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف متغيػػػري  -
عمػى األداء عمػى بعػد أسػموب الػتعمـ البصػري/  مينية إدارة مدرسػية( ،)مينية تربية خاصة

 المفظي لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية.
 :يبعد أضًٛب ايتعًِ ايتطًطًٞ/ايػُٛيٞ بايٓطب١ .4
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بيف الػذكور واإلنػاث فػي بعػد أسػموب الػتعمـ  (8.88) عند مستوىفرؽ داؿ إحصائيًا وجد ي -
 الشمولي لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج.التسمسمي/ 

واإلنػػاث بػيف طػبلب شػعبتي التربيػة الخاصػة واإلدارة المدرسػية ال يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيًا  -
 في بعد أسموب التعمـ التسمسمي/الشمولي.

التخصػػػص ،إنػػػاث(، الجػػػنس )ذكػػػور :الدراسػػػةبػػػيف متغيػػػري ال يوجػػػد تفاعػػػؿ داؿ إحصػػػائيًا  -
عمى األداء عمػػػػػى بعػػػػػد أسػػػػػموب الػػػػػتعمـ مينيػػػػػة إدارة مدرسػػػػػية( ،)مينيػػػػػة تربيػػػػػة خاصػػػػػة

 التسمسمي/الشمولي لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية.
النسبة ألبعاده األربعة لمقياس أساليب التعمـ ب تيجة ىذا الفرض طبقاً ويمكف تفسير ن

 كما يمي:
 :ايفسم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ .5

( أف قيمة "ؼ" الدالة عمى النسبة بيف تبايف المتغير 81يتضل مف الجدوؿ)
المستقؿ)الجنس(، والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ( غير دالة إحصائيًا، مما يشير إلى عدـ 

فرؽ بيف الذكور واإلناث في بعدى أسموب التعمـ )النشط/ تأممي(، وأسموب التعمـ  وجود
 بيف الذكور واإلناثىذيف البعديف مما يشير إلى عدـ وجود فرؽ فى  (البصري/ المفظي)
 .طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاجلى

 أف:وتعني ىذه النتيجة 
إلػػػى الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات وفيميػػػا إمػػػا عػػػف الميػػػؿ مػػػع اإلنػػػاث فػػػي  لػػػذكورتشػػػابو ا -

 طريؽ إجراءات عممية تطبيقية أو بالتفكير فييا بيدوء أواًل.
الميػػػؿ فػػػي الػػػدبمـو المينيػػػة فػػػي التربيػػػة إلػػػى التعامػػػؿ إمػػػا تشػػػابو الػػػذكور مػػػع اإلنػػػاث فػػػي  -

مػػػػػػػع الصػػػػػػػور والمخططػػػػػػػات والرسػػػػػػػومات البيانيػػػػػػػة أو الكممػػػػػػػات والجمػػػػػػػؿ والنصػػػػػػػوص 
 والتوجييات المفظية.المكتوبة 

قيمػػة "ؼ" الدالػػة عمػػى النسػػبة بػػيف تبػػايف المتغيػػر المسػػتقؿ)الجنس(  كمػػا يتضػػل أف
 فػي بعػدى أسػموب الػتعمـ (،8.88والتبايف داخؿ المجموعات)الخطأ( دالة إحصائيًا عند مستوى)

ف يممػا يشػير إلػى وجػود فػرؽ فػى ىػذ )حسي/ حدسػي(، وأسػموب التعمـ)التسمسػمي/ الشػمولي(،
 ف بيف الذكور واإلناث لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج.يدالبع
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تـ حساب المتوسطات لمذكور واإلناث لكؿ منيما، وكانت المتوسطات  ولمعرفة إتجاه الفرؽ
( 88.388)( متوسط اإلناث، 5.788( متوسط الذكور، )5.188عمى التوالى كا تى: )

وىذا يعني أف الفرؽ جاء لصالل المتوسط األعمى  ( متوسط اإلناث88.188الذكور، ) متوسط
 وىو متوسط الذكور.
 أف: وتعني ىذه النتيجة 

ميؿ في الدبمـو المينية في التربية إما إلى تعمـ الحقائؽ عمى اإلناث في الف ويتفوقالذكور  -
ستيعاب والفيـ إما اال، وكذلؾ حتماالتكتشاؼ العبلقات واإلاىتماـ بالتفاصيؿ أو واال

طبيعة  باستخداـ خطوات متسمسمة ومتدرجة أو بالمرور بقفزات كبيرة ومفاجئة حسب
 محتوى المقررات الدراسية.

 :ايفسٚم بني طالب ايرتب١ٝ اخلاص١ ٚاإلداز٠ املدزض١ٝ . أ
( أف قيمػػة "ؼ" الدالػػة عمػػى النسػػبة بػػيف تبػػايف المتغيػػر المسػػتقؿ 81يتضػػل مػػف الجػػدوؿ)

التخصػػص)التربية الخاصػػة، اإلدارة المدرسػػية(، والتبػػايف داخػػؿ المجموعات)الخطػػأ( غيػػر دالػػة 
إحصائيًا، مما يشير إلى عدـ وجود فػرؽ بػيف طػبلب شػعبتي التربيػة الخاصػة واإلدارة المدرسػية  

البصػري/ المفظػي"، وأسػموب الػتعمـ  في األبعاد األربعة مجتمعة " أسموب الػتعمـ نشػط/ تػأممي"، "
 حسي/ حدسي"، " أسموب التعمـ التسمسمي/ الشمولي". سموب التعمـأ"

 وتعني ىذه النتيجة أف:
فػي الػدبمـو المينيػة فػي ىناؾ تشابيًا بيف طبلب شعبتي التربية الخاصة واإلدارة المدرسية  -

الميػؿ إلػػى الحصػوؿ عمػى المعمومػػات وفيميػا إمػا عػػف طريػؽ إجػراءات عمميػػة فػي  التربيػة
ىتمػاـ بالتفاصػيؿ أو إلتطبيقية أو بالتفكير فييا بيدوء أواًل، وكذلؾ إما إلى تعمـ الحقػائؽ وا

حتمػاالت، والتعامػؿ إمػا مػع الصػور والمخططػات والرسػومات البيانيػة الكتشاؼ العبلقات واا
سػتيعاب إلػى اال ص المكتوبة والتوجييات المفظية، وأيضػا الميػؿأو الكممات والجمؿ والنصو 

والفيـ إما باستخداـ خطوات متسمسمة ومتدرجة أو بالمرور بقفػزات كبيػرة ومفاجئػة حسػب 
 طبيعة محتوى المقررات الدراسية. 

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

اعؿ المتغيريف الدالة عمى النسبة بيف تبايف تف( أف قيمة "ؼ" 81يتضل مف الجدوؿ)
)ذكور، إناث(، التخصص)مينية تربية خاصة، مينية إدارة مدرسية( عمى الجنس المستقميف:
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أسموب التعمـ )األبعاد األربعة مجتمعة  وىى: )أسموب التعمـ نشط/ تأممي(، األداء عمى 
( لدى تعمـ التسمسمي/ الشموليأسموب ال، )/حدسي( حسي )أسموب التعمـ(، البصري/ المفظي

 والتبايف داخؿ المجموعات)الخطأ( غير دالة إحصائيًا.طبلب الدبموـ المينية في التربية 
الجنس)ذكور، إناث(، :الدراسةوىذا يشير إلى عدـ وجود تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري 

األبعاد جميعيا )مينية تربية خاصة، مينية إدارة مدرسية( عمى األداء عمى كافة التخصص 
 لدى طبلب الدبمـو المينية في التربية.

 وتعني ىذه النتيجة أف:
 (،البصػري/ المفظػي)أسػموب الػتعمـ(، و نشػط/ تػأممي)أسػموب الػتعمـ  ىتأثير الجػنس عمػى بعػد -

 ىال يعتمد عمى التخصص )تربيػة خاصػة، إدارة مدرسػية(، أيضػًا تػأثير التخصػص عمػى بعػد
ال يعتمد عمػى جػنس الطالػب (،البصري/ المفظي)أسموب التعمـ(، و نشط/ تأممي)أسموب التعمـ 

 ذكرًا  كاف أـ أنثى.
 ( التسمسػمي/ الشػمولي)أسموب الػتعمـو  ،حسي/حدسي()أسموب التعمـ ىتأثير الجنس عمى بعد -

 ى)تربية خاصػػة، إدارة مدرسػػية(، أيضػػًا تػػأثير التخصػػص عمػػى بعػػدال يعتمػػد عمػػى التخصػػص
 (.التسمسمي/ الشمولي)أسموب التعمـو  ،حسي/حدسي()أسموب التعمـ

ويرى الباحث مف وجية نظره أف أسموب التعمـ البصري/المفظي قد يكوف مفيًدا في 
المراحؿ التعميمية المبكرة، حيث تزيد الصور والرسومات مف عنصري التشويؽ واإلثارة لدى 

الطبلب الجامعيوف عمى التبلميذ وبالتالي مستوى أعمى مف درجة التركيز لدييـ، بينما يحصؿ 
وجو العموـ وفي مراحؿ الدراسات العميا عمى وجو الخصوص عمى المعمومات مف مصادر 
مختمفة وبأساليب وطرائؽ متنوعة ومكتسبة كمًا ونوًعا في عممية التعمـ وبالتالي فإف أسموب 

 التعمـ ال يتأثر بنوع الطالب أو تخصصو الدراسي.
سػػػتخداـ خطػػػوات اسػػػتيعاب والفيػػػـ بميمػػػوف إلػػػى االأف المتعممػػػيف التسمسػػػمييف ي كمػػػا

متسمسػػمة ومتدرجػػة، حيػػث إف كػػؿ خطػػوة تتبػػع منطقًيػػا الخطػػوة السػػابقة ليػػا فػػي الػػتعمـ، بينمػػا 
المتعممػػوف الشػػموليوف فػػي المقابػػؿ يميمػػوف إلػػى الػػتعمـ بقفػػزات كبيػػرة بغيػػة الوصػػوؿ إلػػى الصػػورة 

 الكبيرة والشاممة.
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 تائج يمكف تفسيرىا في ضوء ا تى:وأف تمؾ الن
العوامؿ المؤثرة في تحديد أسموب التعمـ حيث يشجع عادة أنماطًا محددة مف األساليب  .8

والطرائؽ واالستراتيجيات التدريسية التعميمية/التعممية المناسبة لكؿ تخصص، لذا فإف 
لتعمـ التي يفضميا ، التخصص( ال يبدو أف ليما تأثيرًا في إختبلؼ أساليب ا) النوع متغيرى

 طبلب الدبموـ المينية في التربية.
مدى طبيعة المواد الدراسية ومحتوى مقرراتيا، وطرائػؽ التػدريس وأسػاليب التقػويـ الخاصػة  .7

 بيا.
االستراتيجيات التعميمية/التعممية التي يستخدميا المعمموف منذ المرحمة المدرسية حيث  .3

جراءات يشجع المتعمموف عمى تعمـ الحقائؽ ويعتاد وف عمى حؿ المشكبلت بأساليب وا 
رتباطات واضحة بيف ما يتعممونو وبيف اروتينية محددة، وتركيزىـ عمى إيجاد عبلقات و 

ستخداـ الصور والرسومات احياتيـ العممية، كما أف معظـ المتعمميف بصريوف ييتموف ب
تعرضيـ إلى والعروض التوضيحية، ويتذكروف ما يرونو بصورة جيدة ويعود ىذا لكثرة 

المثيرات البصرية المختمفة في ىذا العصر، والسيما األجيزة اإللكترونية والحواسيب، وأف 
المقررات الدراسية في المرحمة الجامعية وبخاصة الدراسات العميا تؤدي دوًرا بارًزا في 

 تنمية وتطوير أساليب التعمـ لدى الطبلب وطرؽ تفكيرىـ.
عتماد الدراسات العميا مف المرحمة الجامعية فػي أساسػيا عمػى نشػاط الطالػب ومثابرتػو ومػدى ا .1

جتياده فى السعى لتحقيؽ النجاح والتفوؽ األكاديمي وبالتالي فػإف ذلػؾ ال يتػأثر  بالتخصػص ا
 أو جنس الطالب.  

( Loo, 2004(، )7881مػػع دراسػػة كػػؿ مف:)عبػػدالرحيـ، الدراسػػةوقػػد إتفقػػت نتػػائج 
 إلى ما يمى:والتي أشارت نتائجيما 

 وجود إختبلؼ في أساليب التعمـ لدى أفراد عينة الدراسة تبعا إلختبلؼ جنس الطالب. -
 التخصص × )النوع الدراسة متغيرات بيف إحصائية داللة ذو تفاعؿ)تأثير( وجود عدـ -

 لمتعمـ:  األربعة األساليب مف أسموب كؿ عمى)المستوى×
 .الشمولي،الحسي/الحدسي،النشط/التأممي، والبصري/المفظيالتسمسمي/
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 ,.Malarvilly,R.& et alمػع نتػائج دراسػة كػؿ مػف: ) الدراسػة هكما اختمفت نتػائج ىػذ
2009 ،)(Jennifer, B.& et al., 2009)،(Litzinger, Lee& Wise, 
2007)(،Duff, 2004( ،)Novin& et al., 2003)  إلى ما يمى:والتي أشارت 

 تمايز أساليب التعمـ في التخصصات األكاديمية المختمفة.  -
الميػػػؿ لػػػدى اإلنػػػاث وتػػػوجييف نحػػػو أسػػػموب الػػػتعمـ التسمسػػػمي أكثػػػر مػػػف أسػػػموب الػػػتعمـ  -

 في تفضيؿ األسموب المفظي. المحسوس وضعفاً 
وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب والطالبات في كؿ مف أسموب التعمـ البصري  -

 ت.لصالل الطالبا
أكثػػر  (%27)فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا بػػيف الطػػبلب والطالبػػات فػػي أسػػاليب الػػتعمـ بواقػػعوجػػود  -

لصػػالل الطالبػػات مقارنػػة بػػالطبلب، بمعنػػى أف الطالبػػات يفضػػمف أسػػاليب متعػػددة أكثػػر مػػف 
فيمػػا يتعمػػؽ بأسػػاليب الػػتعمـ تعػػزي لممجػػاؿ الػػذي تػػتـ فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا وجػػود الطػػبلب، و 

 الدراسة فيو "التخصص".

 َٚٓاقػتٗا َٓاقػ١ ْتا٥ر ايفسض ايطادع ٚتفطريٖا: 
"تسيـ توجيات أىداؼ اإلنجاز في التنبؤ بأسػاليب الػتعمـ لػدى طػبلب عمى: والذي نص

 الدبمـو المينية في التربية بجامعة سوىاج".
ستخراج ستخداـ أسموب تحميؿ اإلنحدار الخطي الاتـ  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض

 (.82) المعيارية كما ىو موضل بالجدوؿنحدار قيـ معامبلت اال 

 ٔحذاس اٌّؼ١بس٠خ ٌٍّزغ١شاد اٌّغزمٍخل١ُ ِؼبِالد اال (16جذٚي)

 أعب١ٌت اٌزؼٍُ

 

 رٛجٙبد أ٘ذاف اإلٔجبص

 ا٤عٍٛة 

إٌشظ/ 

 اٌزأٍِٟ

 ا٤عٍٛة 

اٌحغٟ/ 

 اٌحذعٟ

 ا٤عٍٛة 

اٌجظشٞ/ 

 اٌٍفظٟ

 ا٤عٍٛة 

اٌزغٍغٍٟ/ 

 اٌشٌّٟٛ

 7.524 16..4 6.606 ..11.6 صبثذ االٔحذاس

 2.263 2.2.6 .2.22 2.212 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إلذاَ

 2.250 2.200 2.144 2.233 رٛجٗ اٌٙذف إرمبْ/ إحجبَ

 2.2.6 2.232 2.267 2.222 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إلذاَ

 2.2.0 2.201 2.2.1 2.120 رٛجٗ اٌٙذف أداء/ إحجبَ

 2.320 2.204 2.212 2.341 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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 ما يمي: (82يتضل مف الجدوؿ )
  :بايٓطب١ ألضًٛب ايتعًِ ايٓػط / ايتأًَٞ .1

 "بعد:إلى أف كافة األبعاد التى يتضمنيا وىى"النشط/ التأممي"يشير أسموب التعمـ 
توجو اليدؼ إتقاف/ إقداـ"، "بعد توجو اليدؼ إتقاف/ إحجاـ"، " بعد توجو اليدؼ أداء/ إقداـ"، " 

 :عمىيدؿ ذلؾ و  قدرة تنبؤية فيو بعد توجو اليدؼ أداء/ إحجاـ" ليا
أي زيادة أو تغيير في "بعد توجو اليدؼ إتقاف/ إقداـ" وحدة معيارية واحدة يقابمو زيادة  أف -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.887)
أف أي زيادة أو تغيير في "بعد توجو اليدؼ إتقاف/ إحجاـ" وحدة معيارية واحدة يقابمو زيادة  -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.733)
أو تغيير في بعد "توجو اليدؼ أداء/ إقداـ" وحدة معيارية واحدة يقابمو زيادة أف أي زيادة  -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب. 8.778)
كذلؾ يتضل أف توجيات أىداؼ اإلنجاز)الدرجة الكمية( ليا قدرة تنبؤية في أسموب 

أىداؼ والذي يشير إلى أف أي زيادة أو تغيير في توجيات  التعمـ )النشط/ التأممي(
( وحدة معيارية في أسموب 8.318اإلنجاز)الدرجة الكمية( وحدة معيارية واحدة يقابميا زيادة )

 التعمـ النشط/ التأممي.
 :بايٓطب١ ألضًٛب ايتعًِ احلطٞ/ احلدضٞ .2

وىى:"بعد  يشتمميا يشير أسموب التعمـ " الحسي/ الحدسي " إلى أف كافة األبعاد التى
بعد توجو اليدؼ إتقاف/ إحجاـ"، " بعد توجو اليدؼ أداء/ إقداـ"، توجو اليدؼ إتقاف/ إقداـ"،"

 :عمىيدؿ ذلؾ و  قدرة تنبؤية فيو " بعد توجو اليدؼ أداء/ إحجاـ" ليا
أف أي زيػادة أو تغييػػر فػػي "بعػػد توجػو اليػػدؼ إتقػػاف / إقػػداـ" وحػدة معياريػػة واحػػدة يقابمػػو  -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.874زيادة )
أي زيادة أو تغييػر فػي "بعػد توجػو اليػدؼ إتقػاف/ إحجػاـ" وحػدة معياريػة واحػدة يقابمػو  أف -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.811زيادة )
أف أي زيادة أو تغيير في "بعد توجو اليدؼ أداء/ إقداـ" وحدة معيارية واحدة يقابمو زيػادة  -

 ( وحدة معيارية فى ىذا األسموب. 8.823)
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أو تغيير في "بعد توجو اليدؼ أداء/ إحجاـ" وحدة معيارية واحدة يقابمو أف أي زيادة  -
 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.848زيادة )
في أسموب  ليا قدرة تنبؤية )الدرجة الكمية(لؾ يتضل أف توجيات أىداؼ اإلنجازكذ

التعمـ)الحسي/ الحدسي( والذي يشير إلى أف أي زيادة أو تغيير في توجيات أىداؼ اإلنجاز 
( وحدة معيارية في أسموب 8.788)الدرجة الكمية( وحدة معيارية واحدة يقابميا زيادة )

 التعمـ الحسي/ الحدسي.

 :بايٓطب١ ألضًٛب ايتعًِ ايبصسٟ/ ايًفظٞ .3
يشير أسموب التعمـ "البصري/ المفظي" إلى أف كافة األبعاد التى يحتوييا وىى: "بعد  

أداء/ إقداـ"،  توجو اليدؼ إتقاف/ إقداـ"، "بعد توجو اليدؼ إتقاف/ إحجاـ"، " بعد توجو اليدؼ
 وذلؾ يدؿ عمى:" بعد توجو اليدؼ أداء/ إحجاـ" ليا قدرة تنبؤية فيو 

د "توجػػو اليػػدؼ إتقػػاف/ إقػػداـ" وحػػدة معياريػػة واحػػدة يقابمػػو أف أي زيػػادة أو تغييػػر فػػي بعػػ -
 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.742زيادة )

أف أي زيادة أو تغييػر فػي "بعػد توجػو اليػدؼ إتقػاف/ إحجػاـ" وحػدة معياريػة واحػدة يقابمػو  -
 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.855زيادة )

يدؼ أداء/ إقداـ" وحدة معيارية واحدة يقابمو زيػادة أف أي زيادة أو تغيير في "بعد توجو ال -
 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب. 8.838)

أف أي زيػػادة أو تغييػػر فػػي "بعػػد توجػػو اليػػدؼ أداء/ إحجػػاـ" وحػػدة معياريػػة واحػػدة يقابمػػو  -
 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.858زيادة )

ليا قدرة تنبؤية في أسموب التعمـ  ة(كذلؾ يتضل أف توجيات أىداؼ اإلنجاز )الدرجة الكمي
)الدرجة و تغيير في توجيات أىداؼ اإلنجاز)البصري/ المفظي( والذي يشير إلى أف أي زيادة أ

( وحدة معيارية في أسموب التعمـ البصري/ 8.751الكمية( وحدة معيارية واحدة يقابميا زيادة )
 المفظي.
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 :بايٓطب١ ألضًٛب ايتعًِ ايتطًطًٞ/ ايػُٛيٞ .4
يشير أسموب التعمـ "التسمسمي/ الشمولي" إلى أف كافة األبعاد التى يتناوليا وىى: "بعد 
توجو اليدؼ إتقاف/ إقداـ"، "بعد توجو اليدؼ إتقاف/ إحجاـ"، " بعد توجو اليدؼ أداء/ إقداـ"، 

 وذلؾ يدؿ عمى:" بعد توجو اليدؼ أداء/ إحجاـ" ليا قدرة تنبؤية فيو 
أي زيادة أو تغيير في "بعد توجو اليدؼ إتقاف/إقداـ" وحدة معيارية واحدة يقابمو زيػادة  أف -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.723)
أف أي زيادة أو تغييػر فػي "بعػد توجػو اليػدؼ إتقػاف/ إحجػاـ" وحػدة معياريػة واحػدة يقابمػو  -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.815زيادة )
و تغيير في "بعد توجو اليدؼ أداء/ إقداـ" وحدة معيارية واحدة يقابمو زيػادة أف أي زيادة أ -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب. 8.842)
أف أي زيػػادة أو تغييػػر فػػي "بعػػد توجػػو اليػػدؼ أداء/ إحجػػاـ" وحػػدة معياريػػة واحػػدة يقابمػػو  -

 ( وحدة معيارية في ىذا األسموب.8.845زيادة )

ؼ اإلنجاز)الدرجة الكمية( ليا قدرة تنبؤية في أسموب التعمـ كذلؾ يتضل أف توجيات أىدا
)التسمسمي/ الشمولي( والذي يشير إلىأف أي زيادة أو تغيير في توجيات أىداؼ اإلنجاز 

( وحدة معيارية في أسموب التعمـ 8.385)الدرجة الكمية( وحدة معيارية واحدة يقابميا زيادة )
 التسمسمي/ الشمولي.

والتي بينت وجود  (Feyzioglu, 2019)دراسة مع نتائج دراسة  لحاليةاجة يوتتفؽ النت
تغير مواالستعبلـ ك الدراسةعمى ميارات  نجازلتوجيات أىداؼ اإل ثيرات مباشرة وغير مباشرة أت

وجود تأثير  وكذلؾ ،تابع مف خبلؿ استراتيجيات التعمـ كمتغير وسيط لدى طبلب عينة الدراسة
، وكذلؾ تتفؽ مباشر لتوجيات أىداؼ اإلنجاز في استراتيحيات التعمـ لدى طبلب عينة الدراسة

التي  (Leenknecht, Hompus,& van der Schaaf, 2019)مع نتائج دراسة 
ستراتيجات اخمصت إلى أف الطبلب ذوي توجيات ىدؼ اإلتقاف )اإلقداـ واإلحجاـ( يستخدموف 

وأكثر سعيًا في الحصوؿ عمى مزيد مف التغذية المرتدة مقارنة بالطبلب ذوي  تعمـ أكثر عمقاً 
 توحيات أىداؼ األداء )اإلقداـ اإلحجاـ(.
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جمااًل يرى الباحث أف النتيجة الحالية تتسؽ مػع مجمػؿ نتػائج  وجػود ب السػابقةات الدراسػوا 
أساليب الػتعمـ، وىػو مػا عبلقة ارتباطية قوية ودالة إحصائيًا بيف توجيات أىداؼ االنجاز وبيف 

الطريقػػة التػػي يسػػتقبؿ بيػػا المػػتعمدـ تحديػػد  يشػػير إلػػى أف توجيػػات أىػػداؼ االنجػػاز تعمػػؿ عمػػى
ـ  المعمومات مف البيئة، والطريقة التي يتـ بيا معالجتيا واكتسػابيا واحتفاظػو بيػا كػاف ، ومػف ثػ

يب الػتعمـ لػدى عينػة عمػى أسػال توجيات أىداؼ االنجػازمف المنطقي وجود قدرة تنبؤية عالية ل
   .الدراسة

 :ايدزاض١تٛصٝات 

 لتوصيات ا تية:باالباحث  يوصى ،الحالية الدراسةفي ضوء نتائج 
إعداد برامج تدريبية لتنمية توجيات أىداؼ اإلنجاز وأساليب التعمـ لدى طبلب الدراسات  .8

 العميا.
بعض الندوات اإلرشادية لتبصير الطبلب والطالبات بأىمية كؿ مف توجيات أىداؼ  إعداد .7

اإلنجاز وأساليب التعمـ، وكيفية التعرؼ عمييا وأثرىا في العممية التعميمية، وما العوامؿ 
تدريبيـ  مع التي تكمف وراء تبنييـ لتوجو معيف دوف آخر أو أسموب تعمـ دوف آخر؟

 معمومات بفاعمية.عمى كيفية التعامؿ مع ال
في  (التسمسمي/الشمولي)ضرورة تشجيع طبلب الدراسات العميا عمى تبني األسموب  .3

 التعمـ.
 .الطبلبالتعمـ بما يراعي تخصصات / ضرورة تنويع استراتيجيات التعميـ .1
 تعزيز أساليب التعمـ المختمفة مف خبلؿ تنويع األنشطة التي تتبلءـ مع تمؾ األساليب. .1
مى توظيؼ توجيات أىداؼ اإلنجاز وأساليب التعمـ في المواقؼ تشجيع الطبلب ع .2

 التعميمية المختمفة.
عمؿ لمطبلب التدريبية وورش الدورات الالعمؿ عمى تطوير برامج الدراسات العميا وتنفيذ  .3

 كتساب توجيات أىداؼ اإلنجاز وأساليب التعمـ الفعالة.إلتمكينيـ مف 
الدراسات العميا معطيات الجامعية من مرحمةالضرورة أف تتضمف المقررات الدراسية في  .4

ستخداميا في إتزود الطبلب بعدد مف أساليب التعمـ المتنوعة التي تساعدىـ عمى 
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المعالجة المعرفية لممعمومات، وبشكؿ يسمل أف يندمج الطالب في تعمميا حتى تتحقؽ 
 عمـ. نتقاؿ التإنتائج إيجابية ألثر 

نشر ثقافة "التعمـ ألجؿ التعمـ"، و"التعمـ مدى الحياة" بيف طبلب الجامعة بصفة عامة،  .5
 وطبلب الدراسات العميا بصفة خاصة.

 :ايدزاض١َكرتسات 

 يقدـ الباحث المقترحات ا تية: يةالحال الدراسةفي ضوء نتائج 
مزيػػد مػػف البحػػوث والدراسػػات حػػوؿ توجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز وأسػػاليب الػػتعمـ لػػدى  إجػػراء .8

 نفعالية.ال الطبلب في عبلقتو ببعض العوامؿ العقمية والشخصية وا
إجراء مزيد مف البحوث والدراسات التي تتناوؿ توجيات أىداؼ اإلنجاز في إطار نماذج  .7

 النموذج الثنائي والرباعي والسداسي لتوجيات أىداؼ اإلنجاز. أخرى مثؿ
إجراء مزيد مف البحوث والدراسات حوؿ أساليب التعمـ وفؽ نماذج أخرى مثؿ نموذج  .3

لدى الطبلب في  "ريتشماف/ نموذج جراشا ،نموذج فارؾ،نموذج بيجزوتايت"،  نتوستؿ"أ
 مراحؿ تعميمية مختمفة.

 الدراسػػةعينػػة  وعينػػات مختمفػػة غيػػر مراحػػؿ تعميميػػة مختمفػػةإجػػراء دراسػػات مماثمػػة عمػػى  .1
 .الحالى
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 املسادع

 اٚال: املسادع ايعسب١ٝ:

خرافة أساليب التعمـ، مجمة البحوث النفسية والتربوية، كمية  .(7883لطفي عبد الباسط )، إبراىيـ
 . 87-7، 77، 8التربية، جامعة المنوفية، 

سولومف ألساليب  -دالالت الصدؽ والثبات لمقياس فيمدر .(7887)محمد ، فلاير ، نوفؿ ،بو عوادأ
 .881-32، 8التعمـ ودرجة تفضيميا لدى طمبة الجامعات األردنية، مجمة جامعة دمشؽ، 

 الدراسة عف الرضا ضوء في الميني المستقبؿ بقمؽ (. التنبؤ7882) محمود عطاؼ ،غالي أبو
 بجامعة التربية كمية في النفسي اإلرشاد اختصاص طمبة لدى أىداؼ االنجاز وتوجيات

 .818-883، 88. )اإلنسانية العموـ سمسمة( األقصى جامعة األقصى. األقصى. مجمة
ما وراء المعرفة وعبلقتيا بتوجو اليدؼ ومستوي الذكاء  .(8555) محمد أبو ىاشـ، السيد

،  53بية الزقازيؽ،والتحصيؿ الدراسي لدي طبلب المرحمة الثانوية العامة .مجمة كمية التر 
853-732. 

(. أساليب التعمـ في ضوء نموذجي كولب وانتوستؿ لدى طبلب 7888) محمد أبو ىاشـ، السيد
 . 757 -738، 53الجامعة" دراسة عاممية"، جامعة األزىر، مجمة كمية التربية، 

لطبلب الجامعة (. أساليب التعمـ والتفكير المميزة 7883صافيناز ) ، كماؿ، محمد أبو ىاشـ، السيد
في ضوء مستوياتيـ التحصيمية وتخصصاتيـ األكاديمية المختمفة. المجمة المصرية 

 .817 -43(،87) 31لمدراسات النفسية. 
(. أساليب التعمـ وعبلقتيا بالذكاءات المتعددة والتوجيات الدافعية 7887بدوي، زينب عبد العميـ )

 . 35 -5(، 13) 87والتخصص الدراسي، مجمة كمية التربية ببنيا، 
(. أنماط التفكير السائدة لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات التعمـ 7884عصاـ محمود ) ،ثابت

 272 – 183،  13وعبلقتيا بأساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز. 
جامعة المنيا  –( تفضيبلت طبلب الدراسات العميا بكمية التربية 7888نجدي ونيس ) ،حبشي

مجمة البحث في التربية وعمـ  .عمـ في ضوء نموذج التعمـ الخبراتي لكولبألساليب الت
 . 888-25(، 1) 81النفس، كمية التربية، جامعة المنيا، 

دراسة بنية الدافعية واستراتيجيات التعمـ وأثرىما عمى التحصيؿ  (.8555عزت عبد الحميد )، حسف
، 33ة كمية التربية. جامعة الزقازيؽ. الدراسي لدى طبلب كمية التربية جامعة الزقازيؽ. مجم

888- 817. 
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التعمـ المنظـ ذاتيا وتوجيات أىداؼ اإلنجاز نماذج ودراسات  (.7882) ربيع عبده رشواف 
 .القاىره: عالـ الكتب معاصره.

توجيات أىداؼ اإلنجاز في إطار (. 7884)محمد عبداليادي ، ربيع عبده ، عبالسميع ،رشواف
والتفكير االستراتيجي وعبلقتيـ باالنفعاالت المرتبطة بالتحصيؿ لدى الطبلب النموذج السداسي 

 (.7) 71، ، كمية التربية، جامعة حموافمجمة دراسات تربوية واجتماعية .المعمميف
دراسة نفسية قياسية لدى عينة مف طبلب  -(. أنماط التعمـ والتفكير7881السميماني، محمد )

 -مدينتي مكة المكرمة وجدة. مجمة مركز البحوث التربوية وطالبات المرحمة الثانوية في
 .783-838 ،2جامعة قطر، 

مم  وأساليب ل(. أنماط معالجة المعمومات لمنصفيف الكروييف 7887السميماني، ميرفت محمد )
التعمـ لدى عينة مف طالبات الصؼ الثالث ثانوي بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير 

 ، كمية التربية، جامعة أـ القرى. )غير منشورة(
 المشكمة بحؿ وعبلقتيا الذاتية الكفاية ومعتقدات اليدؼ توجيات(. 7884سمكري، أزىار )
 المؤسسة: التربية عالـ. القرى أـ طالبات جامعة لدى الدراسي التخصص ضوء في اإلبداعي
 .18-81(، 28)1، البشرية الموارد وتنمية العممية لبلستشارات العربية

أساليب التعمـ لدى طالبات كمية ا داب . (7884غادة طو ) ،عمية عثماف ، عبدالحفيظ، سيد
بجامعة الدماـ وعبلقتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية وفؽ نموذج كولب مجمة أداب النيميف 

 .851 – 832(،  3) 3كمية ا داب .  –جامعة النيميف 
ليب التعمـ وتقدير الذات في مستوى تجييز المعمومات أثر أسا .(7884جودة السيد. ) ،شاىيف

لدى عينة مف طالبات كمية التربية بالمممكة العربية السعودية، مجمة كمية التربية، جامعة 
 . 311 -381( ، 8) 24المنصورة، 
(. اإلسياـ النسبي ألساليب التفكير وتوجيات أىداؼ اإلنجاز 7888عمي ) الطيب، عصاـ

وتفضيبلت أساليب التعمـ في التنبؤ باإلنجاز األكاديمي لدى طبلب المرحمة الجامعية، المجمة 
(، 33) 78المصرية لمدراسات النفسية، تصدرىا: الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، 

317- 117 . 
 توجيات بيف السببية العبلقات نمذجة(. 7885) سيد إبراىيـ، عبدالواحد، سعد  حسف ،عابديف

. مجمة كمية التربية كمية طبلب لدى القرار واتخاذ التأممي والتفكير المعرفة وراء وما اليدؼ
 .18-8(، 1)31التربية، جامعة أسيوط، 
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 الجوؼ جامعة طمبة التعمـ لدى أساليب تفضيؿ (. درجة7881) إبراىيـحميدة،  ،الرحيـ عبد
 .385-753(، 8)82 ،والنفسية التربوية العموـ السعودية. مجمةب

 اإلنجاز أىداؼ لتوجيات السببية النمذجة(. 7884عبدالغني، إسبلـ نور ، سعيد، نسريف محمد )
 النوع متغيري ضوء في األكاديمي والتحصيؿ المعرفي واالندماج(  2X3) السداسي النموذج)

 .43-8(، 3)31، جامعة اسيوط، التربية كمية مجمة. والتخصص
( استخداـ شبكة الممومات الدولية وعبلقتيا بكؿ مف القدرة عمى 7881صبلح شريؼ ) ،عبدالوىاب

حؿ المشكبلت وتوجو اليدؼ والتحصيؿ الدراسي لدى طبلب الجامعة، مجمة كمية ا داب، 
 . 183 – 311،  14جامعة المنوفية، 

(. النموذج البنائي الستراتيجيات التعمـ وحؿ المشكبلت في عبلقتيا بتوجو 7888عادؿ ) ،العدؿ
 -787، 12اليدؼ واالتجاه نحو المخاطرة. مجمة بحوث كمية ا داب. جامعة المنوفية. 

728. 
أساليب التعمـ وعبلقتيا بالخصائص السموكية لصعوبات التعمـ  .(7882جيياف عيسى. ) ،العمراف

الدراسي لدى عينة مف الطمبة البحرينييف بمرحمة التعميـ األساسي، المجمة والتحصيؿ 
 . 888 -31(، 78)34التربوية، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، 

أساليب التعمـ وعبلقتيا بعادات العقؿ عند  طمبة كمية التربية  (.7883) الغرايبة، عواد مضحي
اإلرشاد النفسي. جامعة عيف شمس ، مركز  جامعة الكويت في ضوء بعض المتغيرات. مجمة

 .52 – 18 ،18اإلرشاد النفسي. 
(. االنغماس األكاديمي وعبلقتو بالتوجيات 7885محاسنة، أحمد، أحمد العموف، العظامات، عمر )

 .822-815(، 7)81اليدفية لدى طمبة الجامعة. المجمة األردنية في العموـ التربوية، 
الفروؽ الفردية في التوجيات الدافعية لئلنجاز وعبلقتيا بطمب (: 8553سيير أنور ) ،محفوظ

 . 731-853،  1العوف األكاديمي، دراسة استطبلعية، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، 
 لنيد الدماغية السيطرة لمقياس (. الخصائص السيكومترية7883أبو عواد، فلاير )، نوفؿ، محمد، 

 طمبة مف عينة الدماغية لدى السيطرة نمط عف الكشؼ في وفاعميتو (HBDI) ىيرماف
 .823 -813(، 7)3التربوية،  في العموـ األردنية المجمة .األردنية الجامعات

ـ. السيطرة الدماغية وعبلقتيا بأساليب التعمـ واختيار التخصص 7883عفاؼ سالـ ،  ،المحمدي
 18اإلمارات. –ؤلبحاث التربوية والمستوى الدراسي لدى طالبات الجامعات. المجمة الدولية ل

(8،)833 - 827. 
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(. اإلسياـ النسبي لتوجيات أىداؼ اإلنجاز والقدرة عمى التكيؼ في 7884محمود، حناف حسيف )
 التنبؤ بالطفو األكاديمي لدى طالبات الجامعة: مجمة كمية التربية في العمـو التربوية :

 758 -732(،  3) 17كمية التربية:   -جامعة عيف شمس 
(: أساليب التعمـ المفضمة لدى طمبة التعميـ الثانوي وعبلقتيا ببعض 7881مجدي ماىر )، مسيحة

المتغيرات الديموجرافية )بحث ميداني(، القاىرة، المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، 
 ر. مركز المعمومات والتوثيؽ ودعـ القرا

التعمـ  وأساليب التفكير أنماط بيف لمعبلقات البنائي (. النموذج7883أحمد. ) آماؿ ،مصطفى
 صعوبات التعمـ. اإلسكندرية. مجمة ذوي اإلعدادية المرحمة لطبلب األكاديمي والنجاح
 (.37)5والتربية.  الطفولة

: أساليب التعمـ المفضمة وعبلقتيا باإلنجاز األكاديمي  (7883)المطيري، مشاعؿ عواض 
والتخصص والمستوى الدراسي لدى طالبات جامعة القصيـ. رسالة ماجستير. كمية التربية. 

 جامعة القصيـ. السعودية.
القدرة التنبؤية لمستوى تجييز المعمومات وأسموب التعمـ بمستوى . (7884رامي محمود ) ،اليوسؼ

مجمة الزرقاء لمبحوث ما وراء الذاكرة لدى الطمبة المتفوقيف أكاديمًيا. الوعي بعميات 
 .837 – 882(، 8)84، جامعة الزرقاء الخاصة ، األردف. والدراسات اإلنسانية
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