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Coffield

 دادإـع
 درس علــــم النفــــس الرتبــــوىمــــ

 املعهــد العالــى لتكنولوجيــا البصريــات

طددد   هددد ال را ةرادددل راإلا دددل فاددد  رارودددى  فضددد  رالدددىلت اددد   ل ددد     ادددلا   رادددروض  اددد     
 كنواوج دددل رايادددىتل   ى لوددد  ل نول ددد  را،دددضو  ركشفدددلة ف لقددد ر راكتددد  فددد  رالدددىلت اددد   ل ددد    

ا   رادروض  اد   رابد    يوددلع اندوس راادنرف لرالىادل را ةراد لف ل ةددلا ركال دلف الكعدلال فاد  راروددى   ادل
فضددد  راو ادددل ضددد    ل دددد     ادددلا   رادددروض  لر مرت ر  دددلمضى  اضبدددد    ى لوددد  ل نول ددد  را،ددددضو  

مرت ر  دددلمضى  ركشفددلة ف ل ر ددىرع راكتدد  فدد  ركادد لت ران،ددي  ارل ددد     اددلا   راددروض  ادد  رارنيدد  اددل 
 اضب    ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة .

( طلايلع لطلايل الاىو   راولا  اركنواوج ل 200   ) كونل ف نل را ةرال ر الا ل ل 
( 54ف ) ى لو  را،ضو  ركشفلة  ( 54) ف  وزف   قلارلا :ت2017 – 2016اضولت راال و  راياىتل ف 

الالىال ( 86ف )الالىال ر لا ( 114)فنلثلعف ل( 72ف )ذقوةرع ( 128)ل  نول   را،ضو  ركشفلة ف
( 19.15 ق ى   الاإ ىف لا  ضضغ  رواط  فىلةه  راز ن ل )( 137ف ) ق ى   الاىتف (63)ل رافلافلف

( انل. لبربي ق  ق لا   ل      الا   راروض  ا  فطلة نىوذج 1.41انل النإىر   و لةي ا ةه )
شفلة  لهىل    فف رم  رايلثفل  ولضل را ةرال فا  ف ت ررر   ف لرا،ضو  ركCoffield وا ض   

 –الرر    ،رو  اضوق   ركشفلة  ) ى لع   كنواوج ل راياىتل ط    ل      الا   راروض  ا   
 كنواوج ل راياىتل  الرر   نوس ط    نولض(ف ل ض لع ف ت ررر    ل      الا   راروض  ا   

ا لف ل ةلا ركال لف لق ر لجوم ف ال رة يلط ل مرال فثالئ لع ض    ل     راانرف لرالىال را ةر
 ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة ف   كنواوج ل راياىتل ط    الا   راروض  لر مرت ر  لمضى  ا   

 فعلال فا  ف ةلن ل رارني  ال مرت ر  لمضى     ر ل  ل      الا   راروض  ث ث قلا  اضو  راروض 
 رارإض ض  هو   فى  ني رع    غ ىه     الا   راروض  راىل ضل ر رى  ال مرت ر  لمضى .

ر مرت  – Coffieldنىددوذج قوا ضدد    - ل دد     اددلا   راددروض   -ركادد لت ران،ددي : كلمــات مفتاةيــ 
 را،ضو  ركشفلة .  -ر  لمضى  
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فض  رادنلر   الل اي رايلثف   راكف ى    رهرىلت راروض   الا    ل      وعوس نلل اق 
  جد   د  ر الاد ل راىةوندل   ث  و ث ث فن ل     ر ر ىةف را،نور  ر ل راوللل رارىب لل  رارىبو  

 راىوضو ل   ،لف ه  ث ث فلراال و ط   ا   رارىبوتل لراروض ى ل راوىض ل اي راى ثىة راوور   ا  

 رادروض  ريدىر  ل ادى   راىروضىد   ضد   رالىمضدل ادلالىلت  فاىل دلع    فدى ضاديإور  ا ادي لفن د راىردواىة

  وىادل  ،د  قد ا   راىروضىد  . اد   راىورضلدل ر ادلا    د   ادضو   د   نلاد   ا ضىةد  راردي

 .رانل،  لرارىبو   ركةشلم  الل اي راروض   الا  
 لل ولااد راىتدة   لثد  اضدروض  راتواد ل رابلاد   قلةبدل ) رادروض   ادلا   ل تدة 

 رادرقبيل لاد ا  راتواد ل اوادلئ  راىوىا دل راقد ةر  ا  دل  ند    لادب ل نبقدل (  راىوضو دل

 (Wilson, 2011) دل  شدلة فا دي لتض،دوا  اإ،د  –  ندر   ىدل فرايلثف   فض   د   فقدوم لترهرى
لرث  لاديووا  نىوذجدلع نيىتدلع  ادن ل لع  ادلا   رادروض   رتدلة  اد  رادلئ   و ندلف ل ريدلش   –

   ىدل لظ لدل فد  راىرىر ىدل ر مض دل   تدلل فذ  دز فضد   ل د    لاد ةر   رلدىمة.اد  رارىق

 (.2015ر مرت ر  لمضى  )ا   جيىف  اي راروض   الا  
 لرابدىت  اضدروض ف ر ادىرم  ل د     ل دل فاد  Learning Styles رادروض   ادلا    تد ىل 

 رابلاد ف ضديى و اىدل    راإق قد . ادلالراىوضو دل   دع رارول د  فند  راىدروض  شريو دل راردي راتواد ل

 ل كل ض لف راويىر  ض   لراىبط راى ن لف  هى ر ل لإمةر  لرار ولض ل  لىلا  را ةرا ل الاىلمة لتىلرالهر

 راادلمة ل دل ىلرالهر را ةراد لف راىدلمة لةرت لراغلضدل  راقاد  اىوىادل لرا،دوي راىوند  لر رتدل 

 (.2014)فىلم راورلض ف  الا ةرال
 ركن،دلا  ا  شدلة فاد   Maslow ا  لادضو (Quervian, 2004)ا لتد قى قوتىا دل

 فد  راد ر   إق ق فا  راولول فضي لراوى  لرارلىمضل رارضقلئ ل نإو لت، ى راتوا ل اوث ة ض،وي

 راإد ف ر  لندلف راتدالفلف راوبد ف راادللتف راني ضدلف راقد    ن دل راادلل   د  اود م رارإضدي طىتق

 .رآلرىت   ع  ةراا  راو ال  لإال ل ركشفلةف
 راللئ ة ل  نلولىرا رالفريلة اي ن ع  ا ملا  رآلرىت   ،لف ة اي ضقا را،ضو  ركشفلة  ل 

د راد ي ركضادلض  رالجرىدلفي را،دضو  لدوة فث   لهو ذا ف جىرت    فض نل  ووم راري را ر  ل  ثنإ 
 راتواد ل تضندل ادي  هى دل  د  اىدل ادي ط ضندل ادي غىادي  فاد   لن،دو  راادغىف  ند  يفض د  ضنلتندل

 (.2004) إى  في راىثى ف  راىارىع  اىرم ض   راىإيل  لرلى  وث ق لق ا  را،ض ىل

لت،ددو  راىروضىدد   اددي جى ددع راىىرثدد  راروض ى ددل راىورضلددل فادد   إق ددق  ،ددرو   ى لددع  دد  
ر مرت ر  لمضى ؛ ث ث ضىف  ررر    ،روتل  ر مرت ر  لمضى  ض   راىروضىد    تدةضل  ،درإوذ 
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ت لبإوث جى ع راىون    الاوىض ل راروض ى لف قىل  ليح ر مرت ر  دلمضى  را دوت راتدغ  فض  رهرىل
راتددددلغ  اكدددد  ذ  ف اددددل اددددلاروض   ادددد  قلاددددل  ىرثضدددديف ذادددد   ا ر مرت ر  ددددلمضى  ضودددد  راىإددددوة 
ر الاد  اضى،ددرقي  راوضىدد  لرالجرىددلف  اكد   دد  شنوددىع ادد  ادض  راروضدد  ف اددلاقيول ادد  راىدد رة  

رىد  فضد   ود ال  ر مرت ر  دلمضى ف قىدل  ا ندوس راوىد  راد   ضىلةادي رالدىم ضورىدد  لراال ودل  ضو
دض ىلا  فض  نوس راكض ل لراق،  را    ودىج  ندي لةبىدل فضد   ود ل  وىجدي  ض دلع ) إىد   وتد  لا 

 (.2014؛ لنا ت راكض لف 2014في راورث ف 
     ر اي راإة  فض  ضىة ث ث    ضىز نرلئ  راوىض ل رارىبوتل ر مرت ر  لمضى  تو  ل 

ر  لمضى دل. لاد ا  ض،دو   راىروضىد  رانرلئ  راكى ل لراك ل ل ا  ه راوىض لف لق ا   إ ش   ،دروتل  
 ر مرتضإقددددق هدددد    إ،دددد    رادددد يرال اددددله  ادددديرايددددلثفوا جددددلمش   دددد   جدددد   ا  ،دددد ى اإددددوث   

 لرارددياىدد ثىة ا ددي راىرغ ددىر  راىوىا ددل لغ ددى راىوىا ددل ر ادد ل نى رددي فدد  طىتددق رايإددث  ر  ددلمضىي
 .(2001ف ف لت  ابل )  رنيأ اي

ل   ث  اق   ليح رالهرىلت الاىروضى   ل نى ل ا ةر    ل ،روتل    راىوىا ل لراى لةتل    
 هددد  ر هددد ر  رارددد   ،دددو  رارىب دددل راإ شفدددل ارإق ق دددلف لتدددر  ذاددد   ددد  رددد ل راوىض دددل راروض ى دددلف 

رىلت ادلاىرغ ىر  رارد   د ثى اد  فىض دل رادروض   فد  لراىنله  لطىت رار ةتر راىورضللف االن  راله
 ل      الا   راروض ف لرا،ضو  ركشفلة . ل   ث  اإا مةرال ه ش  راىرغ ىت  راض ش  ضىةد   ا 

 ر  لمضىي ذر ي.  ر  لمضىي  كر،   هى ر ل     هى ل ر مرت ش ثىر ا  ر مرت

الاو ش     راىرغ ىر  رار   د ثى ل ردأثى اديف ل د    فدى  رغ دىر  شى يط ر مرت ر  لمضى  
ر مرت راوقضدددد  راىوىادددد  رة يلطددددلع الارإادددد   را ةرادددد  هدددد  راردددد   روضددددق اددددلاىروض  نل،ددددي قددددلابىت 
راتوا ل رار  شريو ل ا  رارول د   دع راىوضو دل   ثندلت  وضىدي  ل  دل ضبضدق فض  دل  ادلا   رادروض  

دددض ىلا في راورثددد ف ) إ Learning Stylesراىل دددضل  ؛ ناددد ت راكض ددددلف 2014ىددد   وتددد  لا 
 (.2015؛ لإضىره   لو  ف 2014

 فىض دل رادلئ  ل ا رادروض ف اي ئدل اإمةر دي شردأثى اد  اضبلاد  راىل د  رادروض   ادضو فا 

 ل ،درو   لادىفل راىوضد ف ثىدل  لمةجدل رارد ةترف طدىت   ر دى  رادروض  ادي  د ثى راردي رارد ةتر

  ادضو  راادل وي رابلاد   يندي فىض دل فضد  ادضيل  ل فضالادل شدنوةر ضدي  هد رل. راىق  د راىوضو دل 

. لإنب الع     هى ل  وض   راىروضى   ا  عوت  الا    وضى د  لا ةر ي   واي  ع شرلق اضروض   إ م
راىل ضلف ث دث فن دل  ود   لردلن رانادلن اد  راإ دلةف اىدل  ،درفىىه  د  طلادل  اد  ثد  راىتدة   
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 ل  أث ىهدددل اددد  مراو ددل راىروضىددد  ف فعدددلال فادد   هى ر دددل راكي دددىة اددد  راردد   ورج ددديف لذاددد   دد  رددد
 ل،دد ى اوددض رارغ ددى رادد   ضإدد ث ادد  رارإادد   را ةرادد  اضىروضىدد  ف ث ددث   ودد   دد ره  فل دددل 
ض،ددددرو   ل راىروضىدددد   اددددي راددددروض  لثدددد  راىتددددة  ف لهدددد  ضدددد ا   وةددددر طددددىت راددددروض  رابي و ددددل 

طدىت ادي رالادرالال اضىف دىر  راردي  ي دى ادي اد لت  رالفر لمضل راىل ضل فن  راىدروض ف اضكد  ادىم
راددروض ف لفض ددي اددإا  اددضو  راددروض  فندد  رالددىم  يندد  فضدد   اىوفددل  وقدد ة  دد  رالاددرالال  لةملم 
ر اوددلل اىاىوفددل  دد  راىف ددىر  راإ،دد ل )راي ئ ددل  رالجرىلف ددل(ف لراىوىا ددلف لراتوادد ل. ) إىدد  

ض ىلا في راورث ف   (. 2015؛ لإضىه   ثى  ةف 2014ف ؛ نا ت راكض ل2014 وت  لا 
 راددروض   اددلا   اددي رايإددث  افادد   (2002) راادديلطي لإضددىره    إىدد  ة  ددلا تتدد ىل 

  لةالادي  دلة وا  الا،دوت  جدو نيىج الدي  رزر ندلف  لادل  ادي لاكد   ورضلدل  ندلطق ادي ضد   لرادرىر  ا ل ي

Martton, et al  لةالادي فنروادر   دلا راىرإد ة راىىضكدل لاديف Entwistle, et al فادرىرا ل  لاد ف 

 .راروض   الا   نىلذج    راوتىر  هنل   ا شوعح  ل له رف Biggs, et al لز  ؤه ض از
 ثللال راري رانيىتل رانىلذج    راكف ى طىثل راروض ف  الا   اي اويى فقوم    رايإث

  )اد   ر ادلا  ض   ضن ل اي لراتوا ل راىوىا ل رااورن   ف ،رو  راروض   الا    نى بل   ق ض 
 (.2015جيىف 

 (Coffield, 2011 a, b, c, d; Coffield & Folder, 2011)قوا ض   نىوذج لت و  
 راري رابىت راىل ضل فا  ضت ى  وىاي  ىبوي  نىوذج     ه  نىلذج  ل      الا   راروض  ا و

  ضرارو فىض ل اي و ل ضراىو ل ولاالراىروض  ا  رارقيلل لإمةر  ل نيي  رالىم ض،رو   ل  ل ل شريو
فيدوم ) و دل ضراىو   اىىرجودل  إاد    ضد رادر قلة   واد   ل  دلا ذاد  اد   واد   وض ىد  ادورت

 ر ةبودل اد ةر  رادروض   ىفد  راردي  ضرادرو  دل ضفى  ضدف  يندي رانىدوذج(. لهد ر 2015ةرعد ف 
لتر ى  هد ر راراىتي (.  -رارأ ض ف ركمةر   راىاىمف لراوىض  -رانيى ف رارإض ض  -)راراوة  

 الا   شريو ل  ل ض،درو   ل راىروضىد   اد   وضى د  لرارد  ضىةد  رارودى  فض  دل رانىوذج  اىوفل 
لراكت  فن ل    ر ل اد ةر  رادروض  ر ةبودلف ل د   ضدىز  ادلا   رادروض  اد  هد ر رانىدوذج هدي: 

ادددروض   اددضو  ر -رارإض ضدددي   اددضو  راددروض  -رايادددىي   اددضو  راددروض  -  اددضو  راددروض  را،دددىوي)
    راو لن (.  اضو  راروض  -راراىت     اضو  راروض  -راكض  

 ل      ادلا   رادروض  راو ال ض    لهنل  راو ش     را ةرال  لرايإوث  جىتل ايإث
(ف ة  ددلا  إىدد  1988لر مرت ر  ددلمضى  ادد   راىروضىدد    ن ددل مةراددل :  إىددوم فددو    )

(ف  و ل  لآرىت  1998زق  ل  ضإل في رال    )(ف نالة 1994ا،يوال راغىت  )(ف 1990)
(Thomas et al., 2000) ف ةلادددو(Russo, 2002)(  ف ا ل دددل 2003ف فضددىره    ثىددد)
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(Leavitt, 2004)  ف لرندد(Wang, 2004)(  ف ج ددلض  2008ف ناددىة جضادد)(Jhaish, 

 ,.Pounsakulvanich et al) لآردىت  ف ضون،دل ض نوالنر (2011ف فادلت راب د  )(2010

ا د  راىدوا  ف (Khalid et al., 2013)ف رلاد  لآردىت  (Tulbur, 2012) وايدوة  ف(2012
ددض ىلا في راورثدد  )2014راتدد و ل ضىدد  فيدد راوزتز ) (ف نادد ت راكض ددل 2014(ف  إىدد   وتدد  لا 

(ف 2016(ف ف  فض  لثال رايا    )2015(ف ا   جيى )2015(ف فضىره   لو   )2014)
لجوم ف ال مرال ض    ل د     ادلا   رادروض   فا  نرلئا ل  لرار   شلة  (2016ل ن ى ث،  )

 لر مرت ر  لمضى .
لهندددل   رغ دددى آردددى ال ضقددد  اددد   دددأث ىه فضددد  ر مرت ر  دددلمضى  فددد   ل ددد     ادددلا   

  هد  جورند   د ف ث دث ضود  Altruistic Behaviorراروض ف لهد ر راىرغ دى هدو را،دضو  ركشفدلة  
ضتدة  ةقندلع   ندي  نى ردي فاد      د   راى ا،دل  رارىبوتدل لراروض ى دلرارد لرالجرىدلفي راوضقي رانىو
 رارىلاد  ادي لراىد ثىة لركضالض دل لفدل  ع   ىدلع  راللفضدل راتواد ل  ةوندل  ل قو دل   د  هل دلع 

راقد    جدوهى هي لرار  ض و  را،ضو  ركشفلة   هى ل لرالجرىلف ل راوضق ل الاق   رالجرىلفيف لرا، ت
 راىارىدع شرلكد  اد  لبد لن ل شواد ل  ادىرمه ادي ل كوتن دل غىاد ل فاد  رىدع ا  د  ض،دو  رارد 

 .لترأثى   ني لا  ي رالجرىلف   ولش ىه ل  بى 
 ال ذاد   دلا لإا ضد   طد   راال ودلف ر نلن دل ( فاد   لتدي2010ل ت ى ه دلت شدله   )

  لمضدلف ادلاح   إةىدي ال دل راد ي راودلةجي راودلا  فاد  ضد  شنرقد  اقدط رابضيدل  ارىع فضي ضقراى

 شردى   د  راول دل راىورلد   ادي ناد   دل اندلمةرع  اضوبندلف ايد  فقواندل  ضكدل راردي ر ثدىة فد  ا د 

  تدلفىنلف لت     غ ينلف ض،رف ى اضو     ذا   غ ى فا فاوز؛ ا  ة  ل  ىتض اتو   ةلني

ل   ويُؤِثُرون  (   ولا  را،ىللتلف ا قول ر مضلا  ولا   ف  رايو     لتيرو   ِبهم   ك ان   ول و   أ نُفِسِهم   ىع 

ة   اص   .) 9آية  الحشر، سورة) )خ ص 
ف قىلجى (Ladd, 1999)الم ف (Wright, 1995)لا  ه ر راا م ش ق  ق     ةرشل 

(Krueger, 2001) ف قوا ددد (Kulik, 2002) (ف لرا،ددد   راتدددىب ن  2010لادددلت ث،ددد   )ف
ف   رارللفد  رالجرىدلف  ل دل ضىفضدي  د  ( فض  را لة راد   شضويدي را،دضو  ركشفدلة  اد   د 2011)

فف ت اض،ضو  ركن،لن ف الكشفلة شىا  الا،ضو  ركن،لن  لتإد ث  كل د  ارادىرم لتاود  قد  ادىم 
 لزتلمةف رايقلت اىص  إ،   اي الف  ض لةف لت،   شرإى   ،ئوا ري لتتلة  ا   ىلا   ارىوي

 . ا   نل،ي ل وراق ركضالض لف رالنلولا ل ث ل    اي
اقدد  رنبضقددل راو شدد  را ةراددل  لرايإددوث راردد   نللاددل را،ددضو  ركشفددلة  ادد   راىروضىدد   ل 

ف فيدد را لم  (Eisenbergm 1979)ف فض،دد نيىج (Sawyer, 1966) ن ددل مةراددل : اددللتى 
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(ف جلا الة 1993(ف في را لم  في ه لالةلت ففىلا )1992(ف في راولل فاوة )1989في ه )
(Jane Barr, 1995) ف ادد ىز(Sears, 1998)(   ف فضر،ددلت را ددلزج  2000ف  ورددز فيدد)

(ف 2003(ف   دددددلن   ن دددددد  )2002(ف اى دددددلت راوددددددز  )2001(ف فيددددد راوزتز رااددددددوتضح )2001)
(ف ثنددلا راونددلن  2004(ف لددل ل   دد   )2003ف هلاددل شددىيوا ل )(Kruger, 2003) ىلجددى 

(ف لاددلت 2010ف ثنددلا زتدد را )(Thomes, 2009)ف زل ددر (Woo, 2007)(ف لله 2007)
ف (Flynn & Black, 2011)ف اضد   لبد   (Clarken, 2011)(ف ق ةقد  2010ث،د   )
ف اوزتدل رانادلث  (Pramathevan & Garces Bacsal, 2012) الادةلل لجلةادر ضىر لادل 

( ث دث 2013(ف لن دل فىند   )2012(ف  اد   راتدإل  لرلاد  رادي ن )2012لثنلا نالة )
للل  وةلثل ل ةر،يل  ض لعف اىون   ندي ضىةد   نى ر دل ل قوتر دل   شلة  فا   ا را،ضو  ركشفلة  

 دد  ردد ل راددروض ف ل نددي فارددزرت  ر ادد ف لتوريددى عددى  را،ددضو  رالجرىددلف  ركضاددلض ف ل نددي اددضو  
  بوف   روى  ضوى  للثيي ايوض راركضلل لا  ال ضإقق     ة، .   

ل د   ر  دلمضى  ر مرتاد    ضود  ملةرع   ىدلع  ل د     ادلا   رادروض    ا شر ح  ىل اديق
اضروى  فضد   ىرغ ىرا ه رفا  مةرال  لف له ر  ل مفل رايلثفر  لمضى  ارمرت ةج   ل و    نيئث     

 ى لود  ل نول د    كنواوج ل رايادىتل ط   ر  لمضى     ر اي ا    ال مرترارني   ف ةلن ل
 ارنيد  ادل مرت ر  دلمضى  ابد   ف ندل  فدى اد ةة فضد  ر ر ادلا   ل ّ   د  هد هف را،ضو  ركشفلة  

لفضد  ذاد  ضىةد   إ شد   تدةضل را ةرادل راإلا دل اد   إللادل  .ا  عوت ادضوق   ركشفدلة   را ةرال
 ركجلال ف  ر ائضل رارلا ل:

 ى لودد  ل نول دد    كنواوج ددل راياددىتل طدد   هدد   ورضدد   ل دد     اددلا   راددروض  ادد    -1
 را،ضو  ركشفلة ؟.

 كنواوج دل رايادىتل  ادلرر   ندوس راادنر ط    الا   راروض  ا   ه   ورض   ل      -2
 فنلث(؟. –)ذقوة 

 كنواوج دددل رايادددىتل  ادددلرر   رالىادددل طددد   هددد   ورضددد   ل ددد     ادددلا   رادددروض  اددد    -3
 رافلافل(؟. – را ةرا ل )ر لا 

ادددلرر    ةدددلا   كنواوج دددل رايادددىتل طددد   هددد   ورضددد   ل ددد     ادددلا   رادددروض  اددد    -4
 ث ى(؟. –ل ل )ةتف ركا

ه   وج  ف ال رة يلط ل مرال فثالئ لع ض    ل      الا   راروض  لر مرت ر  دلمضى  اد    -5
  ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة ؟.  كنواوج ل راياىتل ط   

هدد  ضورضدد  ركادد لت ران،ددي  ارل دد     اددلا   راددروض  ادد  رارنيدد  اددل مرت ر  ددلمضى  ابدد    -6
  ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة ؟. تل  كنواوج ل راياى 
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 في: يةالحال الدراسةف اهدأتمثل ت
اددلرر     كنواوج ددل راياددىتل طدد   مةراددل  دد   ررددر    ل دد     اددلا   راددروض  ادد    -1

  ى لع(. –را،ضو  ركشفلة  ) نولض 

اددلرر    واوج ددل راياددىتل  كنطدد   مةراددل  دد   ررددر    ل دد     اددلا   راددروض  ادد    -2
 فنلث(. –نوس راانر )ذقوة 

اددلرر     كنواوج ددل راياددىتل طدد   مةراددل  دد   ررددر    ل دد     اددلا   راددروض  ادد    -3
 رافلافل(. – رالىال را ةرا ل )ر لا 

اددلرر     كنواوج ددل راياددىتل طدد   مةراددل  دد   ررددر    ل دد     اددلا   راددروض  ادد    -4
  ى(.ث – ةلا ركال ل )ةتف 

 كنواوج دل طد   راروى  فض  راو ال ض    ل      ادلا   رادروض  لر مرت ر  دلمضى  اد    -5
  ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة . راياىتل 

راكت  ف  ركا لت ران،دي  ارل د     ادلا   رادروض  اد  رارنيد  ادل مرت رال دلمضى  ابد    -6
 ة . ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفل  كنواوج ل راياىتل 

  و  ه ه را ةرال فعلال ج ش ة فا  رارىرث را، ةواوجي ادي راىارىدع راىادى   د  ث دث  -1
هدي را ةرادل  –ادي ثد لم فطد س رايلثفدل  –  ود  هد ه را ةرادل ث دث ج ة ل ود م  هد را لف 

 قوا ضد  نىدوذج  فطدلةاد  ر لا  اي  اى راري رهرىدل ضيإدث  ل د     ادلا   رادروض  
Coffield ف لرا،دضو  ركشفدلة  لرارد    كدّوا لثد ة  ركل ضدل لعدىلةتل ادرمرت ر  ددلمضى ف

 ضىة   ا  ،   ا   لىت  راروض ف لنق   ،ئوا ل راروض  فا  راىروض  نل،ي. ىل  ن ل 
قوا ضدد   نىددوذج  فطددلةادد   ل دد     اددلا   راددروض  ندد ةة را ةراددل  راوىب ددل راردد   نللاددل  -2

Coffield   ى لوددد   ر  دددلمضى  اددد   طددد    كنواوج دددل رايادددىتل   مرت ادددلاددد  رارنيددد 
. ا دد ه را ةراددل ادد   ف ددى رهرىددلت را رةادد   لرايددلثف   كجددىرت ل نول دد  را،ددضو  ركشفددلة  

راىزتدد   دد  را ةراددل  ادد  هدد ر راىاددلل الاقدد ة رادد   شدد م  فادد   إ،دد    ،ددرو  راوىض ددل 
 . لمضى  اب ضنلر  ر مرتاىاع  ،رو     ا،ل نل رارىبوتلراروض ى ل ا  

 ل د     ادلا   رادروض  لرا،دضو  نرلئ  ه ه را ةرادل اد   وعد ح  هى دل   ،  ضىة   ا  -3
الفددل  را ةراددل ادد   طدد   مرردد   اددرمرت ر  ددلمضى الان،دديل      ىدد ت قىرغ ددى ركشفددلة  

  ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة .  كنواوج ل راياىتل 
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 :Learning Stylesالت أساليب التعلم تفضي -1
اأن دددل قطدددىت ل ادددلا   شواددد ل ضل دددض ل رالدددىم  (Coffield, 2011)ض وىا دددل قوا ضددد    

لت،ددرو   ل ادد  ر ر،ددل  لإمةر  ل نيدد   ل ولااددل راىوضو ددل   ثنددلت راددروض  اددورت قددلا ذادد  مرردد  
اوىد  فضد  م ا دل ضين ردي ثاىة را ةرال  ت رلةج ل  ثنلت ا ل دي الادر قلة ل وضد   ضد  راىوضو دل  لر

 راىوىا لق. 

 اددددددددددددددد  فطدددددددددددددددلة نىدددددددددددددددوذج قوا ضددددددددددددددد   ودددددددددددددددى  فجىرئ دددددددددددددددلع ادددددددددددددددي را ةرادددددددددددددددل راإلا دددددددددددددددل ل 
 (Coffield, 2011 a, b, c, d) مةجدل راىدروض  فضد   ق دل   ل د     ادلا   رادروض  اأن دل ق

 -رايادىي   ادضو  رادروض  -  اضو  رادروض  را،دىويراى،رو ت لرا ي شر ى  ال  الا   هي: )
  اددددضو  راددددروض  -راراىتدددد     اددددضو  راددددروض  - اددددضو  راددددروض  راكضدددد   -رارإض ضددددي  راددددروض   اددددضو 

 راو لن     فف رم  رايلثفلق. 

   :Academic Performance األداء األكادميى -2
قهو  ل ضةر،يي راىروض      ولة  ل  لةر  لا   او   ىلةه الاويىر  لراىورا  راروض ى ل        

ض ىلا في راورث ف راىو ة  ،يقلعق ) إ  (.2014ى   وت  لا 
 د   طد   لطلايدل   كنواوج دل رايادىتل هدو قد   دل ثققدي ل  وىاي رايلثفل فجىرئ لع اأني ق   

 وىال ل  لةر ف ل دل ر ر،ديوه  د  ثقدلئق ل لدله   ل يدلم ت فضى دل اد  جى دع راىقدىةر  را ةراد ل 
ر رإلندل  رالاد  را ةراد  ر لل اضودلت  ر  لمضى ل لرارىبوتل رارد  ادل ور ض ةرادر ل  د  رد ل نردلئ 

  .ت2017 – 2016راال و  

 :  Altruistic Behaviorالسلوك اإليثارى  -3
را،ضو  را ي ضقوت اي رالىم  اله رآلرىت  ضنوس    راىإيل ض لا  واع راإاول فضد  هو 

 (2013. )فضىلا راولل ف رلةج ل راىةلاأة     المة
مةجددل راىددروض  فضدد   ق ددل  را،ددضو  ركشفددلة  راى،ددرو ت  دد  ل  وىاددي رايلثفددل فجىرئ ددلع اأنددي ق

 ق.فف رم  رايلثفل

ا ةراددل  لرايإدوث را،ددلاقل ضىةد  لدد لغل ادي عدوت  تددةضل را ةرادل ل هدد را ل ل هى ر دلف لر
 اىل  را ةرال راإلا ل فض  رانإو رارلاي: 
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اددلرر    ،ددرو  نواوج ددل راياددىتل   ورضدد   ل دد     اددلا   راددروض  ادد   طدد    ك ال -1
 . نولض( –) ى لع  را،ضو  ركشفلة  

 ورضددد   ل ددد     ادددلا   رادددروض  اددد   طددد    كنواوج دددل رايادددىتل  ادددلرر   ندددوس  ال -2
 فنلث(. –راانر )ذقوة 

 ورضدد   ل دد     اددلا   راددروض  ادد   طدد    كنواوج ددل راياددىتل  اددلرر   رالىاددل  ال -3
 (.رافلافل – ر لا را ةرا ل )

 ورضدد   ل دد     اددلا   راددروض  ادد   طدد    كنواوج ددل راياددىتل  اددلرر    ةددلا  ال -4
 ث ى(. –ركال ل )ةتف 

 وج  ف ال رة يلط ل مرال فثالئ لع ض    ل      الا   راروض  لر مرت ر  دلمضى  اد    -5
 ط    كنواوج ل راياىتل   ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة .

رل دد     اددلا   راددروض  ادد  رارنيدد  اددل مرت ر  ددلمضى  ابدد   ضورضدد  ركادد لت ران،ددي  ا -6
  كنواوج ل راياىتل   ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة .

  :  ـــــج الدراســــــمنه -أ
 ،رو ت را ةرال راإلا ل راىن   راوللي رارني   لذا  اى ت ري ابي ول ل ه ر  را ةرال 

ط    كنواوج ل راياىتل  راكت  ف   ل      الا   راروض  رار  ض،رو   ل رار   إللل 
 ف ل    فا ل  ل ا  رارني  اأمرئ   ر  لمضى . ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة  

  :ــــ  الدراســـــعين -ب
 عينة الدراسة االستطالعية: -1

   راولا  اركنواوج ل ( طلايلع لطلايل الاىو88رب ف ل    )الار  نل را ةرالف  كونل
( انل 19.85ف لا  ضضغ  رواط  فىلةه  راز ن ل )ت2017 – 2016اضولت راال و  راياىتل ف 

( انلف لذا  ض    رارإقق    راوالئ  را، ةو رىتل  ملر  1.96النإىر   و لةي ا ةه )
   فض  ل.را ةرال لراواو  فض  اوض رااووبل  رار  ضىة   ا  ي ى فن  راربي ق ران لئ  اضرغض

 عينة الدراسة األساسية: -2
( طلايلع لطلايل الاىو   راولا  اركنواوج ل 200   ) كونل ف نل را ةرال ر الا ل 

 ى لو  را،ضو  ( 54) ف  وزف   قلارلا :ت2017 – 2016اضولت راال و  راياىتل ف 
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الالىال ( 114)فنلثلعف ل( 72ف )ذقوةرع ( 128)ل  نول   را،ضو  ركشفلة ف( 54ف )ركشفلة  
 ق ى   الاإ ىف لا  ضضغ ( 137ف ) ق ى   الاىتف (63)ل الالىال رافلافلف( 86ف )ر لا 

 ( انل.1.41( انل النإىر   و لةي ا ةه )19.15 رواط  فىلةه  راز ن ل )

 أدوات الدراسـ : -ج
قوا ض   نىوذج  فطلةا    ق ل   ل      الا   راروض  -1 Coffield فف رم  رايلثفل:   

ففدد رم  ق ددل   ل دد     اددلا   راددروض  اودد   ا ال ددل رايلثفددل اددلكط س فضدد  ر  طددى   دد 
رانيىتل لرا ةرال  لرايإوث راري  نللال  وعوس  ل د     ادلا   رادروض ف لقد ا  اود   ىرجودل 

 ل ددد     ادددلا   رادددروض  راردددي هددد ال اق دددل  ل رالرريدددلةر  لراىقدددلش ر راوىب دددل لر جني دددل  اودددض
(ف لرنددددد  2004(ف ناددددد ي ثيتدددددي )1999(ف لددددديى  ث،ددددد  )1998ن   ) إىددددد  ث،دددددل ل ن دددددل:

(Wang, 2004)ج دلض  ف (2007لرا،د   رال دلا  )  ف  ثى  فيد  رادىثى(Jhaish, 2010) ف
ف (Khalid et al., 2013)ف رلا  لآرىت  (Tulbur, 2012)(ف  وايوة 2011فالت راب   )

دددض ىلا في راورثددد  )  (.2016(ف ل ن دددى ث،ددد  )2015(ف فيدددوم ةرعددد  )2014 إىددد   وتددد  لا 
( 60ادد  عددوت ذادد  ركجددىرت  كددوا  ق ددل   ل دد     اددلا   راددروض  ادد  لددوة ي ر لا ددل  دد  )ل 

ثدد ث راددرالال   إدد مة اددي: )مرئىددلعف  لددىمة  وزفددل فضدد  اددل  اددلا   اضددروض ف ل  ددلت قدد   لددىمة 
قل فضد  رارى  د ف ( راىقلضضل ا ادرالال  را،دلا1ف 2ف 3 ث لنلعف لنلمةرع(ف ل ق ة اإفبلت را ةجل  )

غ دىه  د  ر ادلا  ف لذاد   ندي اد ر   لتر  رارول    ع مةجل  ق   اضو  ض ر ي  ي  نلا  ف
اضىق ددل  مةجددل قض ددل. ل وعددح  فضدد  مةجددل ضإادد  فض  ددل راىددروض  اددي  ثدد  ر اددلا   اأنددي   لددأ 

  اضو  ا  ر راىروض  لبلارلاي ضو  ه ر ر اضو  هو  اضو   وضىي راىل  .

 كومرتي  للمقياس:  اخلصائص السي
 صدق المقياس: 
 صدق المحّكمين: -1 

اوددد   ا  ددد  لددد لغل اقدددىر  راىق دددل   ددد  فدددى  راىق دددل  فضددد   اىوفدددل  ددد  را،دددلمة  
راىإةىددد    ددد   ف دددلت ه ئدددل رارددد ةتر راىروااددد   ادددي فضددد  رادددنلر رارىبدددوي اةض دددل  رارىب دددل 

لد ت   دىوا راويدلةر  (ف لذا  كض رت آةرئ   لراإة  فض      1الاال ول  راىاىتل  ضإق )
ل دد   اولا ددل  ددل لعددول اق لادديف ل دد   ودد ش  اوددض راويددلةر  لثدد   رادديوض رآلرددى اددي عددوت 

 (.42 وج  ل  را،لمة راىإةى   ا ايح او  ه ر ركجىرت راىق ل   ةوا    )
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 الصدق البنائي )صدق التكوين الفرضي(: -2 
  طىتدق ث،دل  فد ف  د  رااد ت رايندلئي  د  رد ل فضادلم  ادلنر راىق دل   رارإقدق  

   رالة يدددلع ضددد   مةجدددل قددد   لدددىمة  ددد   لدددىمر  راىق دددل  لرا ةجدددل راكض دددل ارادددضو  راددد ي ل  وددد
 رارلاي ذا .  لل نرىي فا يف لذا  فض   اىرم راو نل رالارب ف لف لتوعح راا

يف مقياس تباط بني درج  كل مفردة والدرج  الكلي  لألسلوب الذي تنتمي إليه رالا تالماعم( قيم 1) لوجد
 تفضيالت أساليب التعلم 

أساليب 
 التعلم

 أرقام املفردات وقيم معامالت االرتباط

 السمعي
 37 31 41 25 19 13 7 1 رقم املفردة

 0.71 0.89 0.70 0.75 0.69 0.91 0.60 0.64 معامل االرتباط

 البصري
 38 32 42 26 20 14 8 2 رقم املفردة

 0.64 0.84 0.83 0.76 0.80 0.71 0.84 0.72 معامل االرتباط

 التحليلى
 39 33 43 27 21 15 9 3 رقم املفردة

 0.76 0.85 0.89 0.66 0.76 0.81 0.88 0.72 معامل االرتباط

 الكلى
 40 34 44 28 22 16 10 4 رقم املفردة

 0.79 0.87 0.87 0.85 0.71 0.88 0.70 0.71 معامل االرتباط

 التجريدى
 41 35 45 29 23 17 11 5 رقم املفردة

 0.62 0.61 0.81 0.72 0.68 0.91 0.78 0.70 معامل االرتباط

 العيانى
 42 36 46 30 24 18 12 6 رقم املفردة

 0.67 0.75 0.87 0.65 0.58 0.81 0.81 0.83 معامل االرتباط

لألسلوب  ةيالكل ةجر يم معامالت ارتباط درجة المفردة بالدق ( أن1تضح من جدول )ي 
ما م (0.01دالة عند مستوى )وجميعها  (0.91 - 0.58)تمي إليه تراوحت ما بين الذي تن
 المقياس. صدق ىيدل عل

 الصدق التالزمي )صدق المحك(: -3 
مقياس تم حساب صدق المحك للمقياس الحالي من خالل حساب معامل االرتباط بين  

قياس تفضيالت أساليب وم (2014أساليب التعلم المضلة لمحمد معشى وُسليمان عبدالواحد )
التعلم الحالي، اللذان طبقا على أفراد العينة االستطالعية، وقد بلغت معامالت االرتباط بينهما 

 (.01,0( وهو معامل ارتباط دال عند مستوى داللة )80,0)
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 ثبات المقياس: 
    ث،ل  ثيل  راىق ل  ابىتقل  الل قىلنيلخف لذا  فض   اىرم راو نل رالارب ف لف لا 

(  ادددددلا   رادددددروض  80,0؛ 78,0؛ 82,0؛ 87,0؛ 83,0؛ 79,0ضضغدددددل ا ىدددددل  ول ددددد  رافيدددددل  )
)را،ىو ف راياى ف رارإض ض ف راكض ف راراىت  ف لراو لن ( فض  رارى   ف لجى و ل ا   مرادل فند  

 (.01,0 ،رو  )
ل ىل ايق شر ح  ا راىق ل  شرىرع ض ةجل فلا ل    رااد ت لرافيدل  ا اديح ضد ا  اد  

 (  لىمة  ق ر  ل      الا   راروض .42(  ةونلع    )2ي ران لئ ل  ضإق )لوة 

 مقياس السلوك اإليثارى إعداد/ الباحثة: -2
ركط س فض  ر  طى رانيىتل لرا ةرال  را،ضو  ركشفلة  او  ضينلت  ق ل   لرايلثف لال 

لةر  لراىقددلش ر رارددد  ركطددد س فضدد  رالرريدددرا،ددضو  ركشفدددلة ف لقدد ر اودد  لرايإددوث راردد   نللادددل 
لرارد  رشدرىضل فضد   اودلم ل لدىمر   ى يبدل الاىق دل  راإدلا   ا ل  را،ضو  ركشفدلة  ه ال فا  

(ف لله 2004(ف لدددددل ل   ددددد   )2003(ف هلادددددل شدددددىيوا ل )2001فيددددد راوزتز راادددددوتضح ) ن دددددل: 
(Woo, 2007)( ف ق ةق  2010ف ثنلا زت را)(Clarken, 2011)   ف اض   لبد(Flynn 

& Black, 2011) الادةلل لجلةادر ضىر لادل ف (Pramathevan & Garces Bacsal, 

ا  عوت ركطلة رانيدى  لرا ةرادل  را،دلاقل ل  .(2012ف اوزتل رانالث  لثنلا نالة )(2012
فاددد   إ شددد  للددد لغل  اودددلم ل لدددىمر  راادددوةة ر لا دددل  لرايلثفددد للراىقدددلش ر ادددلالل راددد قى فنر ددد

اإ دددث  كدددوا جدددلهزة اضودددى  فضددد  را،دددلمة   والدددلع ( 30) وندددل  ددد لراىة را،دددضو  ركشفدددلة  اىق دددل  
  .راىإةى  

 اخلصائص السيكومرتي  للمقياس:  

 صدق المقياس: 
 صدق المحّكمين: -1

اةض دل  رارىب دل  راىروااد   *   فدى  راىق دل  فضد   اىوفدل  د  را،دلمة راىإةىد  
ل ت   ىوا راويدلةر   ف لذا  كض رت آةرئ   لراإة  فض     (1 ضإق ) الاال ول  راىاىتل

ل دد   ودد ش  اوددض راىورادد  لثدد   رادديوض رآلرددى اددي عددوت ل دد   اولا ددل  ددل لعددول اق لادديف 
 (  واللع.15 وج  ل  را،لمة راىإةى   ا ايح او  ه ر ركجىرت راىق ل   ةوا    )
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 الصدق البنائى )صدق التكوين الفرضي(: -2
اىق ددل ف فدد  طىتددق ث،ددل   دد  رارإقددق  دد  راادد ت راينددلئي  دد  ردد ل فضاددلم  اددلنر ر

 ول    رالة يلع ض   مةجل ق   لىمة     لىمر  راىق ل  لرا ةجل راكض ل اضىق ل ف لذا  فض  
 لتوعح راا لل رارلاي ذا . فارب ف لرالو نل  اىرم را

 السلوك اإليثارىمفردة والدرج  الكلي  ملقياس  ل( قيم معامالت االرتباط بني درج  ك2جدول )

 رقم املفردة
معامالت 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

 معامالت
 االرتباط

 رقم املفردة
معامالت 
 االرتباط

 1 0.81  6 0.75  11 0.82 
 2  0.85  7  0.89  12  0.83 
 3  0.70  8  0.83  13  0.89 
 4  0.78  9  0.71  14  0.84 
 5  0.75  10  0.73  15  0.76 

 ىرلثدل  دل  دل  ا ا    ول    رة يدلع مةجدل راىلدىمة الا ةجدل راكض (2) شر ح    ج لل
 .راىق ل  ل ت  ىل ش ل فض  (0.01مرال فن   ،رو  )لجى و ل  (0.89 - 0.70)ض   

 الصدق التالزمي )صدق المحك(: -3
مقياس تم حساب صدق المحك للمقياس الحالي من خالل حساب معامل االرتباط بين 

س ومقيا (2010ترجمة وتقنين/ وفاء حسين ) (Rushton, 1981)اإليثار لروشتون 
السلوك اإليثارى الحالي، اللذان طبقا على أفراد العينة االستطالعية، وقد بلغت معامالت 

 (.01,0( وهو معامل ارتباط دال عند مستوى داللة )82,0االرتباط بينهما )
 ثبات المقياس: 

ف لاد   اىرم راو ندل رالادرب ف للذا  فض    الل قىلنيلخ لث،ل  ثيل  راىق ل  ابىتق   
 . ول   ثيل   ى لع وله (0.91)  ول   رافيل  ضضغل ا ىل

لتر دددح  ددد  ركجدددىرتر  را،دددلاقل  ا راىق دددل  شرىردددع ض ةجدددل فلا دددل  ددد  رااددد ت لرافيدددل  
 ا    اىرم ف نل را ةرال راإلا ل. را،ضو  ركشفلة  لتىة  رالفرىلم فض ي اي ا ل  

 معايير المقياس: 

ادضوق   لاقدلع اى،درو   ايادىتل طد    كنواوج دل راد   ادن     دلراإلا لرايلثف  فرى ر 
% لرفريدددلةه  27 ى  ددد  رابددد    نلزا دددلعف ثددد  ررر دددلة  فضددد    دددنولض( فضددد  –) ى لدددع  ركشفدددلة  

  % لرفريلةه   نول   را،ضو  ركشفلة . 27 ى لو  را،ضو  ركشفلة ف لررر لة  من  
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مةجدل  رارإاد    د  راىجدوس فاد  ادورئ  قوائم درجات األداء )التحصيل( األكاديمى للطالالب:  -3
تف ل دددد   إوتدددد  2017 – 2016ر  ددددلمضى  ادددد  ن لضددددل رالادددد  را ةرادددد  ر لل اضوددددلت رااددددل و  

را ةجدددل راكض دددل اضرإاددد   ر  دددلمضى  فاددد  ن،ددديل  ئوتدددل ا فرىدددلم فض  دددل اددد  رارإض ددد  ركثادددلئ  
 اضنرلئ  نيىرع الرر   راىاىوس راكض  اض ةجل     اىال مةرا ل  رى .

 نتائج الفرض األول وتفسريها: -1
 ورضددددد   ل ددددد     ادددددلا   رادددددروض  اددددد   طددددد    الشدددددن  رالدددددى  ر لل فضددددد   ندددددي: ق

 ق. نولض( –) ى لع  را،ضو  ركشفلة  الرر    ،رو   كنواوج ل راياىتل  
ث،ل  ررريلة ق ق اضكت  ف  مالال رالىلت ض   لاضرإقق    لإل ه ر رالى     

 لراا لل رارلاي شوعح نرلئ  ه ر رالى .ىروابل  ل إ ش  ر اله ه ه رالىلتف را
( املتوسطات واالحنرافات املعياري  وقيم  "ت" لدالل  الفروق بني متوسطات درجات الطالب تبعًا 3جدول )

 يف تفضيالت أساليب التعلم. منخفض( –)مرتفع  السلوك اإليثارىملستوى 
أساليب التعلم 

 املفضل 
لوك الس

الدالل   قيم  "ت" D.F ع م ن اإليثارى
 اإلةصائي 

 4.55 11.88 54 منخفض غري دال  0.467- 106 4.51 11.48 54 مرتفع السمعى
 4.49 12.90 54 منخفض غري دال  2.033- 106 4.40 11.16 54 مرتفع البصرى
 4.86 13.50 54 منخفض غري دال  1.596- 106 4.90 12 54 مرتفع التحليلى
 الكلى
 

 4.45 11.59 54 منخفض غري دال  0.438 106 4.33 11.96 54 مرتفع
 4.59 12.31 54 منخفض غري دال  0.847 106 4.49 13.05 54 مرتفع التجريدى
 4.56 12.72 54 منخفض غري دال  0.044- 106 4.23 12.68 54 مرتفع العيانى

 ا الال رابىا  . 2.660( = 0.01فن   ،رو  )راا لا ل  ق ق ا ىل     
( ف ت لجوم اىلت مرال فثالئ لع ض    اىرم ف نل را ةرال  ى لو  3شر ح    ج لل ) 

ل نول   را،ضو  ركشفلة  اي  ل      الا   راروض  را،رل )را،ىو ف راياى ف رارإض ض ف 
 (. 0.01ل فن   ،رو  )راكض ف راراىت  ف لراو لن (ف ث ث قلنل جى ع ا   ق ق غ ى مرا

لتىةد   ل،د ى هد ه رانر ادل راردد   ق د  اود ت لجدوم اددىلت اد   ل د     ادلا   راددروض  
 ددنولض( ادد   طدد    –را،ددرل راى ةلاددل  ىجددع فادد  ررددر    ،ددرو  را،ددضو  ركشفددلة  ) ى لددع 

ض ىلا في راورث  ) (ف 2014 كنواوج ل راياىتل  ا  عوت  ل  شلة فا ي ق      إى   وت  لا 
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(  ا نيلت راقيول الاال ول ضقوت فض  ررر لة لرنرقلت رابد   لاقدلع اضىود ل 2014نا ت راكض ل )ل 
رارىر ىدد   ىددل ادد  ضاوض دد  فضدد  ادد ة  دد  رارتددلاي ادد  رالاددرو رمر  لراقدد ةر  لراى ددول لرال الهددل  

  نإدو راددروض ف اضودد  ذادد  ضاودد  راك ل ددل راردد  شرادى  ض ددل راىروضىدد   ادد   ل دد ض    اددلا   راددروض
ض ةجددل  رتددلض ل ل رقلةبددل اقددد ة رك ةددلا. قىددل  ا راددرو رت طدددىت  دد ةتر مرردد  الفددل  را ةرادددل 
 رتلض ل ا  ضاو  ذا   ل     راىروضى   اضك ل ل رارد   د  ر ا دل شروضىدوا ض ،دى لالفض دل  د  
ث ددث راددرقيلل راىددروض  اضىوضو ددل  ل ا  زهددل ل ولاار ددل ض ةجددل  رتددلض ل  قىتيددلع ر  ددى رادد   شدد ف  

 ت لجددوم اددىلت ادد   ل دد     اددلا   راددروض  را،ددرل ادد   طدد    كنواوج ددل راياددىتل   ى لودد  فد
 ل نول   را،ضو  ركشفلة .

ف اددللل (York, 2000)ل رلددق نر اددل هدد ر رالددى   ددع نرددلئ  مةراددل  قدد   دد : شددوة  
(Powel, 2007)(  دددض ىلا في راورثددد  )2011ف هددد ل راني دددلن (ف 2014(ف  إىددد   وتددد  لا 

 (.  2014كض ل )لنا ت را

 نتائج الفرض الثاني وتفسريها: -2
 ورض   ل      الا   راروض  ا   ط    كنواوج ل  الشن  رالى  رافلني فض   ني ق
 ق.فنلث( –راياىتل  الرر   نوس راانر )ذقوة 

ث،ل  ررريلة ق ق اضكت  ف  مالال رالىلت ض   لاضرإقق    لإل ه ر رالى       
 لراا لل رارلاي شوعح نرلئ  ه ر رالى . اله ه ه رالىلتف راىروابل  ل إ ش  ر

لنوع ( املتوسطات واالحنرافات املعياري  وقيم  "ت" لدالل  الفروق بني متوسطات درجات الطالب تبعًا 4جدول )
 يف تفضيالت أساليب التعلم. إناث( –اجلنس )ذكور 

أساليب التعلم 
 D.F ع م ن نوع اجلنس املفضل 

الل  الد قيم  "ت" 
 اإلةصائي 

 4.59 11.52 72 إناث غري دال  0.101- 198 4.40 11.46 128 ذكور السمعى
 4.48 11.37 72 إناث غري دال  1.173 198 4.32 12.13 128 ذكور البصرى
 4.90 12.09 72 إناث غري دال  1.046 198 4.73 12.83 128 ذكور التحليلى
 الكلى
 

 4.43 11.90 72 إناث غري دال  0.549- 198 4.22 11.55 128 ذكور
 4.59 12.65 72 إناث غري دال  0.312- 198 4.48 12.33 128 ذكور التجريدى
 4.47 13 72 إناث غري دال  0.680- 198 4.35 12.32 128 ذكور العيانى

 .ا الال رابىا    2.576( = 0.01راا لا ل فن   ،رو  ) ق ق ا ىل      
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( ف ت لجوم اىلت مرال فثالئ لع ض   راان،       اىرم ف نل 4شر ح    ج لل ) 
را ةرال اي  ل      الا   راروض  را،رل )را،ىو ف راياى ف رارإض ض ف راكض ف راراىت  ف 

 (. 0.01لراو لن (ف ث ث قلنل جى ع ا   ق ق غ ى مرال فن   ،رو  )
ادددد   ل دددد     اددددلا   راددددروض  را،ددددرل  لتىةدددد   ل،دددد ى هدددد ه رانر اددددل اودددد ت لجددددوم اددددىلت 

فندلث( اد   طد    كنواوج دل رايادىتل  اد   –راى ةلال  ىجع فا  ررر   ندوس راادنر )ذقدوة 
 ا ق     را قوة لركنلث ضةوا ق  رهرىل     ثنلت ( 2014عوت  ل  شلة  فا ي نا ت راكض ل )

ىت  اغددض رانيددى فدد  راددروض  هددو  إللاددل راولددول فادد   فضدد   إادد   لراي ددوة  ا دد   دد  رآلردد
ف قدلا راددروض . قىددل  ا  ىق دزه  شنادد  فضدد  ضدد ل ج د  قي ددى  ثنددلت راددروض   د  ردد ل  ددوج    نإددو 

 .رآلرىت  لرايإث ف  راىتة   رار   ر ح ا   راوى   ع رآلرىت 
   ضرددددوا ل رلددددق نر اددددل هدددد ر رالددددى   ددددع نرددددلئ  راو شدددد   دددد  را ةراددددل  را،ددددلاقل ل ن ددددل: 

(Mellton, 1990)(ف  ضوزتددددد  راتدددددوتق  2003(ف زه دددددل زتردددددوا )1998ن   )ف  إىددددد  ث،دددددل
(ف  ثىددد  راوضدددورا 2009(ف ن ضدددل  ردددوا  لادددى ل فيددد راوةرث )2007(ف ر دددى  راىغدددلز  )2004)
ث ددث ( 2014(ف لنادد ت راكض ددل )2011(ف  إىددوم فضددىره   )2020(ف  اددبل   ضوزتدد  )2010)

 ،  . ولضل فا  ف ت لجوم اىلت ا   ل      الا   راروض  ض   راان
 & Wattkins)ل روددلة  نر اددل هدد ر رالددى   ددع نرددلئ  مةراددل : ل كنددز لهددل     

Hattie, 1981) ف ل كنز(Wattkins, 1983) ف ض از (Biggs, 1985)    ف  إىدوم فدو
(ف فدددلمل ث،ددد   2002(ف ة  دددلا  إىددد  لإضدددىره   رااددديلط  )1996(ف الطىدددل اىتدددى )1986)
ف راوىددىرا (Pallapu, 2007)(ف اددلالضو 2007  )(ف  ثىدد  فيدد راىثى  لرا،دد   رال ددلا2005)

(Alumran, 2008)(  ف 2012(ف  ندد ة ضضوددلل  )2009(ف فا ددلت لاددلم )2008ف ناددىة جضادد)
لراردددد   شددددلة  فادددد  لجددددوم اددددىلت ادددد   ل دددد     اددددلا   راددددروض  ضدددد    (2013لثىدددد  راواىدددد  )

 راان،  ف ل   ر ل رانرلئ  را،لاقل  رإقق لإل رالى  رافلن  اض ةرال.

 نتائج الفرض الثالث وتفسريها: -3
 ورض   ل      الا   راروض  ا   ط    الشن  رالى  رافلاث فض   ني ق  

 ق.(رافلافل – ر لا  كنواوج ل راياىتل  الرر   رالىال را ةرا ل )
ث،ل  ررريلة ق ق اضكت  ف  مالال رالىلت ض   لاضرإقق    لإل ه ر رالى      

 لراا لل رارلاي شوعح نرلئ  ه ر رالى .ه ه ه رالىلتف راىروابل  ل إ ش  ر ال
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( املتوسطات واالحنرافات املعياري  وقيم  "ت" لدالل  الفروق بني متوسطات درجات الطالب تبعًا 5جدول )
 يف تفضيالت أساليب التعلم. (الثالث  – األوىللفرق  الدراسي  )ل

أساليب التعلم 
 املفضل 

الفرق  
 D.F ع م ن الدراسي 

 
الدالل   قيم  "ت"

 اإلةصائي 

 4.45 11.41 86 الثالث  غري دال  0.182 198 4.48 11.53 114 األوىل السمعى

 4.35 11.62 86 الثالث  غري دال  0.649 198 4.42 12.03 114 األوىل البصرى

 4.76 12.39 86 الثالث  غري دال  0.447 198 4.83 12.70 114 األوىل التحليلى
 الكلى
 

 4.26 11.73 86 الثالث  غري دال  0.150- 198 4.34 11.64 114 األوىل

 4.36 12.05 86 الثالث  غري دال  0.489 198 4.54 12.48 114 األوىل التجريدى

 4.34 12.22 86 الثالث  غري دال  0.310 198 4.39 12.49 114 األوىل العيانى

 ا الال رابىا  .  2.576( = 0.01 ل فن   ،رو  )راا لا ق ق ا ىل      
( ف ت لجوم اىلت مرال فثالئ لع ض    اىرم ف نل را ةرال 5شر ح    ج لل ) 

الالىار   ر لا  لرافلافل اي  ل      الا   راروض  را،رل )را،ىو ف راياى ف رارإض ض ف 
 (. 0.01فن   ،رو  ) راكض ف راراىت  ف لراو لن (ف ث ث قلنل جى ع ا   ق ق غ ى مرال

لتىةدد   ل،دد ى هدد ه رانر اددل راردد   شددلة  فادد  فدد ت لجددوم اددىلت ادد   ل دد     اددلا   
ا   ط    كنواوج دل رايادىتل  اد   (رافلافل – ر لا الىال را ةرا ل )راروض   ىجع فا  ررر   ر

 دروض  اةد   عوت نىط راروض   راروراق ف لرا   ضورى  فض  ف لثل ر اضو  راىل   ا  راروض  اك 
اىال مةرا ل فض   ال ضةوا هو ر اضو  راوث  ف لإنىل هو  ةوا رل فناى     نيو ل  كل ض دل 
 وث ة ف اضيىبىل ذا   ا  جو  راك ل ل رار  شرادى  ض دل راىروضىد   اد   ل د ض    ادلا   رادروض  

 ض ةجل  رتلض ل ل رقلةبل فا  ث  قي ى.
ت  ددددل  شددددلة  فا ددددي ةلال اددددض   لآرددددىت   ىددددل ضىةدددد   ل،دددد ى هدددد ه رانر اددددل  ض ددددلع ادددد  عددددو 

(  ا راىروضىدد   ال ضغ ددىلا  دد   اددلا    وضى دد  راىل ددضل طيقددلع الىاددل مةرادد ل  و نددل لإنىددل 2014)
 ض،رىىلا ا  ف يلس نلر نوس راروض  راىل   ا ش   ا  مةرار  .  

 ,Wessel & Williams)ل رلق نر ال ه ر رالى   ع نر ال مةرار  لت،   للتض ل ز 

( ث ث  ولضرل فا  ف ت لجوم اىلت ا   ل      الا   2014ف لةلال اض   لآرىت  )(2003
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راروض   ىجع فا  ررر   راى،رو  را ةرا . ا  ثد    رودلة  هد ه رانر ادل  دع  دل  ولدضل فا دي 
(ف لثىددد  راواىددد  2012 نددد ة ضضودددلل  )ف (Mathews, 1996)مةرادددل  قددد   ددد :  دددلث و  

الىادل ت ا   ل      الا   رادروض   ىجدع فاد  رردر   ر( ث ث  ولضل فا  لجوم اىل 2013)
 .را ةرا ل

 نتائج الفرض الرابع وتفسريها: -4
 ورض   ل      الا   راروض  ا   ط    كنواوج ل  الشن  رالى  راىراع فض   ني ق  

 ق.ث ى( –راياىتل  الرر    ةلا ركال ل )ةتف 
ث،ل  ررريلة ق ق اضكت  ف  مالال رالىلت ض   لاضرإقق    لإل ه ر رالى      

 لراا لل رارلاي شوعح نرلئ  ه ر رالى .راىروابل  ل إ ش  ر اله ه ه رالىلتف 
كان ( املتوسطات واالحنرافات املعياري  وقيم  "ت" لدالل  الفروق بني متوسطات درجات الطالب تبعًا مل6جدول )

 تعلم.يف تفضيالت أساليب ال ةضر( –اإلقام  )ريف 
أساليب التعلم 

 املفضل 

مكان 
 D.F ع م ن اإلقام 

 
الدالل   قيم  "ت"

 اإلةصائي 

 السمعى
 4.43 11.47 63 ريف

 غري دال  0.019- 198
 4.49 11.48 137 ةضر

 البصرى
 4.23 11.23 63 ريف

 غري دال  1.362- 198
 4.44 12.14 137 ةضر

 التحليلى
 4.79 12.12 63 ريف

 غري دال  0.886- 198
 4.80 12.77 137 ةضر

 الكلى
 

 4.24 11.90 63 ريف
 غري دال  0.501 198

 4.32 11.57 137 ةضر

 التجريدى
 4.40 13.19 63 ريف

 غري دال  1.896 198
 4.48 11.79 137 ةضر

 العيانى
 4.07 12.85 63 ريف

 غري دال  1.023 198
 4.56 12.11 137 ةضر

 ا الال رابىا  .  2.576( = 0.01راا لا ل فن   ،رو  ) ق ق ا ىل      

( فدد ت لجددوم اددىلت مراددل فثاددلئ لع ضدد    اددىرم ف نددل را ةراددل اددلاىتف 6شر ددح  دد  جدد لل )
لراإ ددى اددي  ل دد     اددلا   راددروض  را،ددرل )را،ددىو ف راياددى ف رارإض ضدد ف راكضدد ف راراىتدد  ف 

 (. 0.01ن   ،رو  )لراو لن (ف ث ث قلنل جى ع ا   ق ق غ ى مرال ف
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لتىةد   ل،د ى هد ه رانر ادل راردد   ق د  اود ت لجدوم اددىلت اد   ل د     ادلا   راددروض  
ث دددى( اددد   طددد    كنواوج دددل  –را،دددل راى ةلادددل  ىجدددع فاددد  رردددر    ةدددلا ركال دددل  )ةتدددف 

راياىتل  ا  عوت  اضو  رارىب ل لرارنتئل راىريع ا  راقىتل لرا    ليح نر ال اربوةر  راإ لة 
اىوللددىة ال ضورضدد  فدد   اددضو  رارىب ددل لرارنتددئل راىريدددع ادد  راى شنددل ادد   ددأث ىه ادد   ل ددد    ر

أاضو  رارىب ل لرارنتئل راىريع ا  راقىتل ال ضتة  اىالع ا    اضو   الا   راروض  را،ل ل   ث  ا
  الا   راروض . رارىب ل لرارنتئل راىريع ا  راى شنل ا   أث ىه ا   ل     

(ف و إىدد   وتدد  2005هدد ر رالددى   ددع نرددلئ  مةراددر   ادد    ،دد إل ) ل رلددق نر اددل
ددض ىلا في راورثدد  ) ( ث ددث  شددلة  نرلئا ىددل فادد  فدد ت لجددوم اددىلت مراددل فثاددلئ لع ضدد   2014لا 

راىروضىد   اددي  ل دد     اددلا   راددروض   ىجددع اضىوادع رااغىرادد . ادد  ثدد    روددلة  هدد ه رانر اددل 
( لرارد   شدلة  فاد  لجدوم ادىلت مرادل فثادلئ لع 2012) ع  ل  ولضل فا ي مةرادل  ند ة ضضودلل  

 ض   راب   اي  ل      الا   راروض   ىجع اىةلا فال ر   ر لض .

 نتائج الفرض اخلامس وتفسريها: -5
 وج  ف ال رة يلط ل مرال فثالئ لع ض    ل     شن  رالى  راول ر فض   ني ق  

 كنواوج ل راياىتل   ى لو  ل نول   را،ضو    الا   راروض  لر مرت ر  لمضى  ا   ط  
 ق.ركشفلة  

لاضرإقددق  دد  لددإل هدد ر رالددى ف  دد  ث،ددل   ول دد  رالة يددلع ضدد   مةجددل  رابدد   ادد  
 ر مرت ر  لمضى  لمةجل    اي  ل      الا   راروض  قىل هو  ي   الاا لل رارلاي:

لدى ى ودرجاتهم يف تفضيالت أساليب التعلم ( يوضح معامالت االرتباط بني درجات األداء األكادمي7جدول )
 طالب تكنولوجيا البصريات مرتفعى ومنخفضى السلوك اإليثارى

 معامالت االرتباط أساليب التعلم املفضل 

  0.872 السمعى
  0.695 البصرى
  0.907 التحليلى
  0.884 الكلى

  0.859 التجريدى
  0.643 العيانى
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ر مرت ( ضدد   0.01ة يلط ددل مراددل فندد   ،ددرو  )(  ا هنددل  ف اددل ر7شر ددح  دد  جدد لل )
ا   ط    كنواوج ل راياىتل   ى لو  ل نول   را،دضو  ر  لمضى   ل      الا   راروض  

 ركشفلة . ث ث قلنل  ول    رالة يلع مرال  وجيل اي  الا   راروض  را،ل.
لئ لع ضدددد   ف ادددل رة يلط ددددل مرادددل فثاددد لتىةددد   ل،ددد ى هدددد ه رانر ادددل رارددد   ق دددد  ضوجدددوم

 ل      الا   راروض  لر مرت ر  لمضى  ا   ط    كنواوج ل رايادىتل   ى لود  ل نول د  
ددض ىلا في راورثدد  ) را،ددضو  ركشفددلة   (ف 2014ادد  عددوت  ددل  شددلة فا ددي قدد   دد   إىدد   وتدد  لا 
 –ف ندددل را ةرادددل  –(  ا  ادددلا   رادددروض  رارددد  ضل دددض ل طددد   راال ودددل 2014لناددد ت راكض دددل )

 ه  فضدد  رارىق ددز ادد   ا  ددز ل ولااددل راىوضو ددل  ل دد قى راى ددلةر  لراىوضو ددل  ر  لمضى ددل  ،ددلف
راادددويل لراا شددد ةف قىدددل  ا هددد ه ر ادددلا    ددد ثىة اددد  راىوراددد  راروض ى دددل مررددد  الفدددل  را ةرادددل 
الاكض ل   ن ل   اع راىروضى   فا  رارللف   ع ر اىرا ل ف لت ه ئل رار ةتر  ىل ش ثى الكضال  

 فنالز راىقىةر  را ةرا ل.  ا 
(ف لرنددد  لإ ،ددد و 1994ل رلدددق نر ادددل هددد ر رالدددى   دددع نردددلئ  مةرادددل : ثىددد   شدددل ى )

(Wang & XU, 2005)  ف ه،دد(Hsin, 2006)  ف ةرشنددى لآرددىت(Rayneri et al., 

ف (Wang et al., 2006)(ف لرندد  لآرددىت  2006ف ارإدد  فيدد راقلمة ل ددىرم ف ،دد  )(2006
ف (Khalid et al., 2013)رلاد  لآردىت  (ف 2011فادلت راب د  ) ف(Chiou, 2008) تد و 

ددددض ىلا في راورثدددد  ) (ف لفدددد  فضدددد  لثاددددل 2014(ف لنادددد ت راكض ددددل )2014 إىدددد   وتدددد  لا 
ر مرت ر  ددلمضى  ل ل ددد    ( لراردد   شددلة  فادد  لجدددوم ف اددل رة يلط ددل ضدد   2016رايا دد   )

  الا   راروض  ا   راىروضى  . 
 Dunn et)لق رايلثفل راإلا ل  ع  ل  شلة فا ي ق     ما لآرىت  لا  ه ر ركطلة  ر

al., 1995)  ف ق ددددن(King, 1999)    ف قلادددد(Cassidy, 2004) ف ج  ددددلا راوىددددىرا
ددددض ىلا 2011ف ضندددد ة راتددددىتف )(Helman, 2006)(ف ه ضىددددلا 2006) (ف  إىدددد   وتدددد  لا 

شروضىوا ضنلر رابىتقدل ر  دى  (  ا ق  راىروضى   ال2014(ف لنا ت راكض ل )2014في راورث  )
رادد    م  ضدديوض راقددلئى   فضدد  راوىض ددل راروض ى ددل لرارىبددوت   اضوىدد  فضدد  رالفرىددلم فضدد  طددىت 

   ةتر الئىل فض   اضو  راروض  راىل  .
 Busato)ا  ث    رولة  نر ال هد ر رالدى   دع  دل  ولدضل فا دي مةرادل : ضوادل و 

et la., 1998) ف ش ض ة  ل لا ىبدغ(Childress & Overbaugh, 2001)  ف لإادىلف   رالقد
 ادلا   ر مرت ر  لمضى  ل ل د    ( ث ث  شلة  فا  ف ت لجوم ف ال رة يلط ل ض   2006)

 راروض .
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ل   ر ل رانرلئ  را،لاقل  رإقق لإل رالى  راول ر اض ةرال اقيول رالى  راي ش  
 لةاض رالى  راالى . 

 نتائج الفرض السادس وتفسريها: -6
ضورضد  ركاد لت ران،ددي  ارل د     اددلا   رادروض  ادد  شدن  رالدى  را،ددلم  فضد   نددي ق

 ق.رارني  ال مرت ر  لمضى  اب    كنواوج ل راياىتل   ى لو  ل نول   را،ضو  ركشفلة  

لاضرإقددق  دد  لددإل هدد ر رالددى  فثاددلئ لع  دد  فجددىرت  إض دد  رالنإدد رة راىرودد م راردد ةتا  
ث دث ضقدوت  (Stepwise  Regression Analysis)ر   د ةتا لع ابىتقل فعدلال لثد   راىرغ دى 

فضدد  فمرددلل راىرغ ددىر  ) ل دد     اددلا   راددروض (  رغ ددىرع  رغ ددىرع فضدد   اددل  رة يلط ددل اددلاىرغ ى 
رارددلاع )ر مرت ر  ددلمضى ( ث ددث ضورددلة ادد  قدد  ربددوة  فضدد  راىرغ ددىر  راى،ددرقضل  ددأث ىرع لرة يلطددلع 

 قىل شوعح راا لل رارلاي:رة يلط ل الاىرغ ىر  راى،رقضل ر رى   الاىرغ ى رارلاع او  ث    ثى
 ( حتليل التباين الحندار تفضيالت أساليب التعلم على األداء األكادميى8جدول )

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلري 

متوسط 
 املربعات

الدالل   قيم  "ف"
 اإلةصائي 

 575.482 1 575.482 االحندار
 
4.172 

 
 137.947 147 20278.209 البواقى 0.01

  148 20853.691 الكلى

 ( حتليل االحندار املتعدد ألسلوب التعلم التحليلى على األداء األكادميى9جدول )

 معامل االحندار مصدر االحندار
اخلطأ 
 املعيارى

الدالل   قيم  "ت" معامل بيتا
 اإلةصائي 

 2.757 71.503 الثابت
0.166 

25.939 0.00 
 0.01 2.042 0.203 0.416 أسلوب التعلم التحليلى

( لجوم  أث ى  اضو  راروض  رارإض ض  فض  ر مرت ر  لمضى ف 8شر ح    نرلئ  ج لل )
( لهدي ا ىدل مرادل 4.172راىإ،دوبل ارإ شد  مالادل رالنإد رة )ق ق ث ث ضضغل ا ىل ران،يل راللئ ل 

 ددأث ى ايددلا   اددلا   راددروض  راىل ددضل راوىددر  (ف ادد  ثدد   ادد  شوجدد 0.01فثاددلئ لع فندد   ،ددروي )
 راوىر ر رى  )را،ىو ف راياى ف راكض ف راراىت  ف لراو لن (.

(  ا راىرغ ى را    ا   ا   يلش  راىرغ دى راردلاع )ر مرت 9 ىل شر ح    نرلئ  ج لل )
إ شدد  مالاددل ر  ددلمضى ( هددو  اددضو  راددروض  رارإض ضدد ف ضضغددل ا ىددل ران،دديل رارلئ ددل ق ق راىإ،ددوبل ار
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(ف  ىل ش ق  ادوة رالة يدلع ضد   0.01( لهي ا ىل مرال فثالئ لع فن   ،روي )25.939رالنإ رة )
 اضو  راروض  رارإض ض  لر مرت ر  لمضى  ا   ط    كنواوج ل راياىتل ف ل د  ثد  ضىةد  رارنيد  

لد غل راىولمادل  ال مرت ر  لمضى  ا ش      ر ل مةجل    فض   اضو  راروض  رارإض ضد ف ل كدوا 
 ركنإ رةتل رارني تل را رال فض  رارني  قلارلا :

 ( أسلوب التعلم التحليلى0.416+ ) 71.503األداء األكادميى = 
ل تدد ى راىولماددل را،ددلاقل فادد   نددي قضىددل رة لوددل مةجددل راىددروض  اددي  اددضو  راددروض  رارإض ضدد   

روض  رارإض ض  ل    فا ل ي ا  ر مرت رة لع  مرته ر  لمضى  لراوةرف له ر ش ق   هى ل  اضو  را
 رال لمضى  لرارني  اي.

لتىةدد   ل،دد ى هدد ه رانر اددل ادد  عددوت  لددلل  راىروضىدد   ادد  ادد ةر    لر ةلنددل    لهددو  ددل 
ض،ددى  اددلالىلت رالىمضددل هدد ر جودد  طدد   ف نددل را ةراددل راإلا ددل ضل ددضوا  اددضو  راددروض  رارإض ضدد  

 راروض . ف  غ ىه     الا   راروض  ر رى   ثنلت 
( فادددد   ا ر اددددلا   راردددد  ض،ددددرو   ل 2011لادددد  هدددد ر راادددد م ضتدددد ى فاددددلت راب دددد  )

راب   ا  راروض  لتل ضون ل  اوض     فى  فلضىة لإلىرةرع اد   وضى د  مررد  راال ودلف ل زتد   د  
مراو ددر   اضددروض ف قىددل  اوض دد  شدد شىلا  ورادد  راددروض  اتددة  ر فددى قلددلتة ل ددأث ىرع لاولا ددل ) اددلا   

 وض ( لق  ذا  ض،لف  فض  زتلمة ر مرت ر  لمضى  ا   راىروضى  .رار
ل رلق ه ه رانر ال  ع نرلئ  اوض را ةرال  لرايإوث راري  جىتل اي نبدلت  ل د    

 ,Minotti) اددلا   راددروض  لف ار ددل اددل مرت ر  ددلمضى  ااددلل فل ددلف ل ن ددل مةراددل :   نددو   

(ف  اددبل   ضوزتدد  2008 اددل ل فبددل ) ف(Wang & XU, 2005)ف لرندد  لإ ،دد و (2005
دض ىلا في راورثد  2011(ف فادلت راب د  )2011(ف ضن ة راتىتف )2010) (ف  إىد   وتد  لا 
( لرار   شلة  فا  ف ةلن ل رارني  ال مرت ر  لمضى   د  رد ل 2014(ف لنا ت راكض ل )2014)

  ل      الا   راروض .    
اوىددر ر رددى  ا دد  ال ضتددةضوا  ددأث ىرع مرالع ادد    ددل فدد  اددلا   ل دد     اددلا   راددروض  ر

رارنيد  ادل مرت ر  ددلمضى  اد    اددىرم ف ندل را ةراددلف ث دث ضضغددل اد   ران،دديل رارلئ دل ق ق راىإ،ددوبل 
(  الا   0.106-(ف )0.088-(ف )0.129-(ف )0.017(ف )0.115-ارإ ش  مالال رالنإ رة )

 ددلن ( فضدد  رارى  دد  لهدد ر  ونددله  ا  ل دد    راددروض  )را،ددىو ف راياددى ف راكضدد ف راراىتدد  ف لراو
  الا   راروض  راوى،ل را،لضق ذقىهل ا   ا  فا  ث  را الال ا  رارني  ال مرت ر  لمضى .

ل   ر ل رانرلئ  را،لاقل  رإقق لإل رالى  را،لم  اض ةرال اقيول رالى  راي ش  
 لةاض رالى  راالى . 
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 ات:ــــــــــــوصيـــالت )أ( 
 في ضوء نتائج الدراسة وتفسيرها يمكن تقديم مجموعة من التوصيات كما يلي:      
ضا  فض  راقدلئى   فضد  راوىض دل رارىبوتدل لراروض ى دل الاال ودل   نيد   ل ادى   الفدل   -1

 را ةرال اك   ،ىح اكلال راىروضى   الاروض  لاقلع  اضو   وضى   راىل  .

 ف دلت ه ئدل رارد ةتر  نوتددع طدىت   ةت،د   اإ دث  ىرفد  ل  ئد   ل دد    ضاد  فضد   -2
  الا   راروض  اب ض   الاىىثضل راال و ل.

 نلشدد ة رايددلثف   ادد   اددلل فضدد  راددنلر رارىبددو  فل ددل لراىوىادد  رللددل اىاددى لراوددلا   -3
قوا ضددددد   نىدددددوذج راوىبددددد  رالهرىدددددلت ادددددإجىرت  زتددددد   ددددد  را ةرادددددل  لرايإدددددوث اددددد  فطدددددلة 

Coffield   ادددلا   رادددروض  راىل دددضلف ث دددث  وجددد  نددد ةة اددد  را ةرادددل  لرايإدددوث رارددد 
   جىتل ا  فطلةه اىاى لراوط  راوىب .   

 )ب( مقرتةات بإجراء حبوث مستقبلي :
 في ضوء نتائج الدراسة وتفسيرها يمكن اقتراح مجموعة من البحوث كما يلي:      
ض  ل ةونددل  را،ددضو  ركشفددلة  اددد   نى جددل راو اددل را،دديي ل ضدد    ل دد     اددلا   راددرو -1

 ط    كنواوج ل راياىتل .

اولا ددل ضىنددل    دد ةتي  ارنى ددل را،ددضو  ركشفدددلة  ل ثددىه ادد  ر مرت ر  ددلمضى  ادد   طددد    -2
  كنواوج ل راياىتل .

 ل ددد     ادددلا   رادددروض  اددد   طددد    كنواوج دددل رايادددىتل  اددد  عدددوت  نىدددلع  ولاادددل  -3
 و.راىوضو ل  اضنال   راكىلت   الاى
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(. ركشفلة لف اري ضيوض راىرغ ىر  رانل، ل ا   طلايدل  راال ودل 2001فضر،لت ةش   را لزج  )
 ف قض ل رارىب لف راال ول ركا   لف غزةف اض،ب  .رسالة ماجستيرركا   ل اغزة. 

ف ار ىدددددل الارإاددددد    (.  وج دددددل  را ددددد   ل ادددددلا   رادددددروض  اددددد 2003فضدددددىره   فضدددددىره    ثىددددد  )
ف جل وددل فدد   مجلالالة كليالالة التر يالالةر  ددلمضى  ادد   طدد   قض ددل رارىب ددل قمةراددل  ني تددلق. 

 .85 – 33ف 3ف 27شىرف 

(. ركادد لت ران،ددي  اى،ددرو   ا  ددز راىوضو ددل  لالفض ددل رادد ر  2015فضددىره   ضدد  فيدد ه لددو   )
مجلة راىىثضل راال و دل.  ر  لمضى ل ل الا   راروض  اضرني  الارإا   را ةرا  ا   ط  

 .152 – 1010ف 1ف 164ف قض ل رارىب لف جل ول ر زهىف التر ية

(. مةجدددل  ل ددد    ادددلا   رادددروض  اددد   طضيدددل جل ودددل راادددو . 2015فضدددىره   فيددد راىث   ثى ددد ة )
 .319 – 293(ف 1) 16ف قض ل رارىب لف جل ول رايإىت ف مجلة العلوم التر وية والنفسية

(.  اددددددلا   رادددددددروض  راىل ددددددضل ادددددد   طدددددد   رافلنوتددددددل راول دددددددل 2004ق  ) ضوزتدددددد  اددددددو   راتددددددوت
 1ف جل وددددددل طنبددددددلف مجلالالالالالالة كليالالالالالالة التر يالالالالالالةلف ار ددددددل اددددددلاانر ل ،ددددددرو  رارإادددددد  . 

 .292 – 262(ف 33)

(.  اددددلا   راددددروض  ل اددددضو  2007 ثىدددد  فيدددد  راددددىثى  ففىددددلاف لرا،دددد   رال ددددلا  فيدددد راىبض  )
ارواد  لرارإاد   را ةراد  اد   طد   رارلك ى رالرريلة  ا  عوت ق     راانر لر

 .209 – 168(ف 70) 17ف جل ول ضن لف مجلة كلية التر ية ض ل رارىب ل. 

(.  اددلا   راددروض  راىل ددضل ادد   طضيددل راىدد رة  رافلنوتددل ادد    شنددل 2010 ثىدد  ادد ن راوضددورا )
. مجلة جامعة الشارقة  ولا ا  ر ةما لف ار ل اىرغ ى  راانر لراروا  ر  لمضى 

 .7ف للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ل اددددلا   راددددروض  راىل ددددضل  PASS(. راوىض ددددل  راىوىا ددددل انىددددوذج 2008 اددددل ل  ثىدددد  فبددددل )
ف قض دددل رسالالالالة ماجسالالالتيرلف ار دددل الارإاددد   ر  دددلمضى  اددد   طددد   راىىثضدددل رافلنوتدددل. 

 رارىب ل اأاوراف جل ول جنو  راورم .
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 اددضو  رادروض  لرارواد  را ةراد  لراندوس اددإمةر   (. ف ادل2006فادىلف   فيد راىؤل  رالقد  )
ض ئددل راددروض  لرارإادد   را ةرادد  ل اددضو  راردد ةتر ادد   طدد   قض ددل رارىب ددل جل وددل  وددز 

 . 58 – 50ف 115ف مجلة دراسات فى المناهج وطرق التدريسالا ى . 
اسالالات در (. راددرقى  راوجدد ن  لف ارددي اةدد   دد  ركشفددلة لراولددو. 2011را،دد   قل دد  راتددىب ن  )

 .392 – 337(ف 3) 5ف عر ية فى التر ية وعلم النفس
(.  ادددددلا   رارلك دددددى لف ار دددددل اأادددددلا   رادددددروض  ل وج دددددل  را ددددد   2009فا دددددلت فضدددددىره   لادددددلم )

ف قض دددددددل رسالالالالالالالالة دكتالالالالالالالورا اددددددد   طلايدددددددل  راىىثضدددددددل راال و دددددددل اى شندددددددل  ةدددددددل راىةى دددددددل. 
 رارىب لف جل ول  ت راقى .

 دددل  ق ددد   ر مرت الادددرو رت  نتدددبل راددد قلتر  راىروددد مة (.  ددد   اولا2001ف دددلت  ادددبل  اددد   )
مجلالالالة كليالالالة التر يالالالة اادددلةمنى اددد  ر رتدددل  راىوهدددوب    ددد      ددد  راىىثضدددل رالضر رئ دددل. 

 .250 -198(ف 1) 17ف جل ول  ا وعف بأسيوط
دراسالات عر يالة (. را،ضو  ركشفلة  ا    وضىل  ةتدل  ر طلدلل. 2013فضىلا فيل  راولل  )

 .267 – 237ف 1ف 42ف علم النفسفى التر ية و 

(.  الا   راروض  راىى زة اضىرلوا   فقض لع    طضيل راىىثضل رافلنوتل 1994ا،يوال  ثى  راغىت  )
ف قض دددل رارىب دددل الازادددلزتقف رسالالالالة ماجسالالالتيرراول دددل لف ار دددل الارإاددد   را ةراددد  اددد ش  . 

 جل ول رازالزتق.

   راروض  راىل ضل الارإاد   را ةراد  اد   ذل  (. ف ال  الا2011ضن ة ض  في   راتىتف )
 167ف 3ف 15ف دراسات عر ية فى التر ية وعلم الالنفسلووبل  راروض  قمةرال  ني تدلق. 

– 194. 
(. ركشفدددددلة لراى،دددددرو  رالارادددددلم  لرافقدددددلا  لف ار دددددل الا راو دددددل 2003  دددددلن   إىددددد   ن ددددد  )

مجلالالة كليالالة التر يالالة رادل  ني تددل. لرال الهدل  نإددو راريددىس الادد ت ادد   راتدديل  رااددل و : مة 
 .211 – 114ف 45ف جل ول رازالزتقف بالزقازيق

(.  الا   راروض  لف ار ل الاوالئ  را،ضوق ل ااووبل  راروض  2006ج  لا ف ،  راوىىرا )
المجلالالة لرارإادد   را ةرادد  ادد   ف نددل  دد  رابضيددل رايإددىتن    اىىثضددل راروضدد   ر الادد . 

 .111 – 75(ف 78) 20ف راكوتلف التر وية
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(.  اددددلا   راددددروض  راىل ددددضل ادددد   طضيددددل اددددطت راددددروض  ادددد  راىدددد رة  2013ثىدددد  ضض ددددي راواىدددد  )
مجلة راىروابل ض لال راكوتل )مةرال للل ل  قلةنل ا  اوض راىرغ ىر  را ضىوجىرا دل(. 

 .335 – 307(ف 4) 14ف قض ل رارىب لف جل ول رايإىت ف العلوم التر وية والنفسية
(. اوددددض  اددددلا   راددددروض  راىل ددددضل ادددد   ذل  راتددددووة الاوثدددد ة 1994ىددددوم )ثىدددد   شددددل ى  إ

مجلالالالالة كليالالالالة التر يالالالالة لراو اددددل  رالجرىلف ددددل راىريلماددددل لف ار ددددل الارإادددد   را ةرادددد . 
 .17 – 1(ف 10) 1ف جل ول  ا وعف بأسيوط

(. راادد ال رانل،دد ل لاددىل  راتوادد ل اىى لودد  ل نول دد  ركشفددلة 2010ثنددلا را،دد   زتدد را )
ف رادد   نيىرددي المالالؤتمر اإلقليمالالى الثالالانى لعلالالم الالالنفسطدد   قض ددل رارىب ددل رانوف ددل.  دد  

مض،دىيىف  1 –ندواىيى  29ةرابل ر رالئ    رانل،    راىادىتل )ةرند ( رد ل رالردىة  د  
1079 – 1103 . 

مجلالالة (. راى،ددلف ة لركشفددلة ادد   ف نددل  دد   وضىدد  ر طلددلل ادد  ر ةما. 2007ثنددلا راونددلن  )
 .1078 – 1055(ف 4) 21ف جاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(جامعة الن

(.  يلش   ادلا   رادروض  ضريدلش  رالادرىر  ا ل   دللةرت راىوىا دل اد  2007ر ى  راىغلز  فالج )
ثدد  راىتددة   لف ار ىددل ادددلانوس لراروادد  ل ،ددرو  رارإاددد   را ةرادد  ادد   طددد   

قض ددل رارىب ددل اتددي   راكددوتف جل وددل  فمجلالالة البحالالوث النفسالالية والتر ويالالةراىىثضددل رافلنوتددل. 
 .256 – 193ف 1راىنوا لف 

(.  ثددى  للفدد   اددضو   وضدد  راىوضدد ف ر اددضو  راىوىادد  ل اددضو  1990ة  ددلا  إىدد  ة  ددلا )
ف قض ددل رارىب ددل ضين ددلف جل وددل رسالالالة دكتالالورا رادروض  ادد   راىددروض  فضدد  رارإادد   را ةرادد . 

 رازالزتق.

(. رالددىلت ادد   اددلا   راددروض  ادد   2002ا  راادديلط  )ة  ددلا  إىدد  ة  ددلا لإضددىره   ضدد  اددل
المجلالالالة العلميالالالالة طددد   راال ودددل اددد  عددددوت رارواددد  ل ،دددرو  رارإاددد   را ةرادددد . 

 .22 - 1ف راىىضكل راوىب ل را،وومضلف لجامعة الملك فيصل
(.  ادلا   رادروض  راىل دضل 2014ةلال نو   اض  ف لنو  فضد  راغىتيد ف لادى ىة رثىد  رازهىرند  )

 .239 – 205ف 158ف مجلة القراءة والمعرفةلايل  راىىثضل راال و ل. ا   ط
(.  اددلا   راددروض  راىل ددضل ادد   طضيددل رافلنوتددل راول ددل ادد   إلايددل 2003زه ددل لددلاح زترددوا )

 ف جل ول را ى و ف فةب ف ر ةما.رسالة ماجستيرفاضوا لف ار ل ضيوض راىرغ ىر . 
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ل ادددضو  رادددروض  لف ار ىدددل ضرإ دددز ررريدددلةر   (. ر ادددضو  راىوىاددد 1999لددديى   إىددد  ث،ددد  )
 ف قض ل رارىب لف جل ول ف   شىر.رسالة ماجستيررا قلت راضلي ل لغ ى راضلي ل. 

(.  اوددلم رافقددل ضدد   ر لدد الت لف ار ددل الكشفددلة لركااددلن فدد  2004لددل ل اددرح رايددل    دد   )
 .225 – 219(ف 4) 3ف دراسات عر ية فى علم النفسرا ر . 

(.  ادلا   رادروض  لرادرو رت طد   راىىثضدل رافلنوتدل اى دلةر   دل لةرت 2005  ث،   )فلمل  ثى
 .79 – 1(ف 1) 12ف المجلة المصرية للتقويم التر وى راىوىال ا  ا   راىلمة راىقىلتة. 

(. ركشفددلة لراروددلط  لف ار ىددل اددلاوو   دد  رارق دد   رالجرىددلف  1992فيدد راولل ثل دد  فاددوة )
ف قض ددل رارىب دل اتددي   راكدوتف جل وددل راىنوا ددلف ث النفسالالية والتر ويالةمجلالالة البحالالو را،دلا . 

 .150 – 125ف 4

(. ركشفدلة لف اردي ضديوض راىرغ دىر  راتواد ل اد   رابد   2001في راوزتز فض  رااوتضح )
ف قض ددل راوضددوت رالجرىلف ددلف جل وددل رك ددلت رسالالالة دكتالالورا رااددل و    ادد    شنددل راىتددل . 

  ل.  إى  ض  اووم ركا  

(. ركشفددلة لراإلجددل  رانل،دد ل ابدد   راىرلددوا   لغ ددى راىرلددوا   1989فيدد را لم  را،دد   فيدد ه )
 – 193ف 5ف جل ودددل  اددد وعف مجلالالالة كليالالالة التر يالالالة بأسالالاليوطمةراددد لع الاىىثضدددل راال و دددل. 

206. 

(. ركشفلة لرارورادق راتواد  لرالجرىدلف  1993في را لم  را،   في هف لالةلت را،   ففىلا )
مجلالالالالة البحالالالالوث النفسالالالالية   رابدددد   ادددد  ملاددددل رك ددددلةر  راوىب ددددل لملاددددل رايإددددىت . ادددد 

 .128 – 93(ف 4) 9ف قض ل رارىب ل اتي   راكوتف جل ول راىنوا لف والتر وية

(. ضندددددلت ل بي دددددق  ق دددددل   ادددددلا   رادددددروض  راىل دددددضل اددددد   طضيدددددل 2015فيدددددوم جدددددورم ةرعددددد  )
ف جل وددددل لراددددطف كليالالالالة التر يالالالالةمجلالالالالة را ةراددددل ركف رمضددددل فضدددد  لاددددق نىددددوذج قوا ضدددد . 

 .382 – 333(ف 19) 1

(. ركاددد لت ران،دددي   ادددلا   رارلك دددى ل وج دددل   هددد ر  ركنادددلز 2011فادددلت فضددد  راب ددد  )
ل ل      ادلا   رادروض  اد  رارنيد  الكنادلز ر  دلمضى  اد   طد   راىىثضدل راال و دل. 

 .452 – 352(ف 73) 21ف المجلة المصرية للدراسات النفسية
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(.  اددلا   راددروض  راىل ددضل ادد   طلايددل  2016فيدد راىثى  فضدد ف لثاددل غددلز  رايا دد   ) فدد 
دراسالات ا،  ةتل  ر طللل اال ول رااو  لف ار ل الاكللتة را ر  ل لراىو ل رارىر ى . 

 .14 – 1(ف 71) 19ف الطفولة
فةشددلم  (.  اددلا   راددروض  ادد   طضيددل راال وددل لالفض ددل  دد ر  2014فىددلم فيدد  ثىددزة راورددلض  )

(ف 30) 9ف مجلة الكلية اإلسالمية الجامعالة وىا  ارنى ل  ل     اضو  راروض  راوى دق. 
585 – 644. 

(.   رر  راروض  ا  عوت نيىتل ض از ل الا   راكرلال راىى زة 1996الطىل ثضى  ث،  اىتى )
مجلالالالالة كليالالالالة التر يالالالالة اىى لودددد  ل نول ددددي رارإادددد   را ةرادددد   دددد  طدددد   راال وددددل. 

 .34 – 1ف 2ف 27ف بالزقازيق
(.  ثدددى ضىندددل   ادددلئ  فضددد   ل ددد    2006ارإددد  في راإى ددد  فيددد راقلمةف ل دددىرم فضددد  ف ،ددد  )

 ادددلا   رادددروض  ادددد  رارإاددد   را ةرادددد  اددد   ددددلمة راىتلعددد ل  لرال اددددله نإوهدددل لرا،ددددضو  
مجلالالالة كليالالالة رالوعدددو  اددد       ددد  رااددد  را،دددلم  رالضرددد رئ  ذل  لدددووبل  رادددروض . 

 .116 – 70(ف 35) 1لف ف جل ول طنبالتر ية
(.  ادلا   رادروض  اد   طد   2014ا   راىوا  في راىعد  راتد وف ل ضىد   إىد  فيد راوزتز )

 ض ل رارىب ل ا  جل ودل راوىطدوت لف ار دل الارإاد   را ةراد  اد   قدىة راق دل  لرارقدوت  
 .94 – 71(ف 6) 3ف مجلة جامعة بحرى لآلداب والعلوم اإلنسانيةرارىبو . 

(. ضىنل     ةتي  ارنى ل ركشفلة ا    وضىل 2012وم رانالث ف لثنلا  إى  نالة )اوزتل  إى
 .431 – 366ف 45ف جل ول طنبلف مجلة كلية التر يةراىلعل. 

(. را،ددضو  ركشفددلة  لف ارددي اددلاروراق رانل،دد  لرالجرىددلف  ل ل ددوت 2002اى ددلت ث،دد  راوددز  )
 ض ل رارىب لف جل ول راىول .ف قرسالة ماجستيررا ر  ا   طضيل جل ول راىول . 

(.  اولم راتوا ل لرا قلتر  راىرو مة ل ادلا   رادروض  لمراو دل ركنادلز 2015ا   رزف  جيى )
 .606 – 567ف 111ف جل ول اغ رمف مجلة كلية اآلدابلف ار ل الكنالز ر  لمضى . 

وى وعالقتالاله أسالالاليب الالالتعلم المفضالاللة لالالدى طلبالالة التعلالاليم الثالالان(. 2005 ادد    ددلهى  ،دد إل )
. راقدلهىةف راىىقدز راقدو   اضيإدوث رارىبوتدل ببعض المتغيرات الديموجرافية )بحث ميدانى(

 لرارنى لف  ىقز راىوضو ل  لراروث ق لمف  راقىرة. 
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(. را،ددددضو  ركشفددددلة  لف ارددددي الادددد قلت 2012 ادددد    إىدددد  راتددددإل ف لرلادددد  فددددو  راددددي ن )
ف مجلالة العلالوم التر ويالة والنفساليةاال ودل. راوج رن  لراى،ئوا ل رالجرىلف ل اد   طد   ر

 .68 – 1(ف 1) 6جل ول راقا  ف 
. راقددلهىة: علالالم الالالنفس االجتمالالاعى المعاصالالر: مالالدخل معرفالالى(. 2004 إىد  را،دد   فيدد راىثى  )
 مرة رالكى راوىب .

دد  ) ددض ىلا في راورثدد  شوا  (. راق ىددل رارني تددل  اددلا   راددروض  2014 إىدد  ضدد  فضدد   وتدد ف لا 
اد  رارإاد   ر  دلمضى  اد   طد   را،دنل رارإ د ىتل  Reidاقلع انىوذج ةت  راىل ضل ل 

ف مجلة جامعة جالازان ففالرا العلالوم اإلنسالانيةفاال ول جلزرا  رللل   را قلت رالجرىلف . 
 .129 – 91(ف 1) 3

(. مةرال  ثى ررر   راروا  را ةراي لرا، لمة رانادل ل اضىدو 1998 إى  ث،لن    إى  )
مجلالة كليالة التر يالة    رادروض  اد ي ف ندل  د  طد   قض دل رارىب دل ضين دل. فض  اودض  ادلا

 .62 – 9ف جل ول رازالزتقف ف م   روبىف ببنها

(.  ثدى  للفد   ادضو  رادروض ف  ادضو  رارد ةترف ادىل  راىدروض ف 1986 إىوم فدو    ادلا  )
ف جل ودددل ف قض دددل رارىب دددل ضين دددلرسالالالالة دكتالالالورا  إردددو  رادددروض  فضددد  رارإاددد   را ةراددد ف 

 رازالزتق.

(.  ادددلا   رادددروض  اددد   طددد   راال ودددل لف ار دددل ضرإاددد ض   1988 إىدددوم فدددو    ادددلا  )
 .168 – 131. 6ف 3. جل ول رازالزتق. مجلة كلية التر ية ببنهارا ةراي. 

(. راين دددل راول ض دددل  ادددلا   رادددروض  اددد   طددد   راكض دددل  راوىض دددل 2011 إىدددوم  إىددد  فضدددىره   )
ل ودددل را،دددضبلا ادددلضو  لادددق  ،ددروتل    ر  لمضى دددل اددد  عدددوت نىدددوذج قةتددد ق. لرانيىتددل اا

 .61 – 4ف 2ف 2ف مجلة العلوم التر وية

(.  ثى رارللفد  ضد   راد قلتر  راىرود مة ل ادلا   رادروض  راىل دضل 2010 ابل  ث،    ضوزت  )
ااددنر. فضد  ر مرت رال دلمضى  اد       د  راىىثضدل رالضر رئ دل اد  عدوت  رغ دى  راوىدى لر

 .166 – 32ف 2(ف 1) 26ف جل ول  ا وعف مجلة كلية التر ية بأسيوط



  هال  حممد كمال مشبولي د/ 
 

 288 

(. ركشفدددلة لرافقددل لراى،دددلن ة رالجرىلف ددل قوور ددد   الادد ل اددد  مراو دددل 2000 ورددز اددد   فيدد   )
ف راقدلهىة: بحوث فى علم النفس االجتمالاعى والشصصاليةر اىرم ا ن ىلت اضاىلفل. ا : 

 . 97 – 13ف 3وزتعف مرة غىت  اضبيلفل لرانتى لرار
مجلالة إتحالاد (.  الا   راروض  راىل دضل اد   طضيدل جل ودل راقاد  . 2012 ن ة شوا  ضضولل  )

 .229 – 203ف 61ف الجامعات العر ية
(.  ثدى  وظ د  رادرىر  ا ل راركض لدل  ركاكرىلن دل ل ادضو  رادروض  اد  2016 ن ى اض ىلا ث،  )

مجلالالالة ارىب دددل الاال ودددل ركاددد   ل اغدددزة.  نى دددل رارإاددد   را ةراددد  اددد   طلايدددل  قض دددل ر
 .73 – 56(ف 1) 24ف الجامعة اإلسالمية للدراسات التر وية والنفسية

(.  اددلا   راددروض  راىل ددضل ادد   طدد   1998ناددلة زقدد   وادد ف ل  ضإددل ففىددلا في رال دد   )
راىىرثد  راىورضلددل لف ار ددل الارإاد   را ةرادد  مةراددل  إض ض ددل اد  عددوت  رغ ددى  رااددنر 

ف قض ل رارىب دلف جل ودل راىن دلف مجلة البحث فى التر ية وعلم النفساروا  را ةرا . لر
 .167 – 107ف 2ف 12

(.   دددلةر  رادددروض  راددد ر   لف ار دددل ضرل ددد    ادددلا   رادددروض  اددد   2004ناددد   لنددد ر ثيتددد  )
ف قض ددل مجلالالة البحالالث فالالى التر يالالة وعلالالم الالالنفس    دد  راىىثضددل ركف رمضددل اى شنددل راىن ددل. 

 .287 – 251(ف 4) 17ب لف جل ول راىن لف رارى 

لادد ة  ل  Dunn(.  ل دد     اددلا   راددروض  ادد  عددوت نىددوذج ما 2014نادد ت فيدد   راكض ددل )
. رارني تددل الارإاددد   را ةراددد  ادد   طددد   راىىثضدددل ركف رمضددل  رلدددلل   راددد قلت رالنلودددلا 

 .280 – 249ف 38ف قض ل رارىب لف جل ول اوهلجف المجلة التر وية

(.  ثدى رارللفد  ضد    ،دروتل   دل لةرت راىوىادل ل ادلا   رادروض  فضد  2008ناىة  إىد  جضاد  )
 18ف المجلالة المصالرية للدراسالات النفساليةرارإا   ر  لمضى  ا   ط   قض ل رارىب ل. 

 .348 – 329(ف 58)
(. الفض ددل راددرو رت  ،ددىن رابلدد  ادد   نى ددل را،ددضو  ركشفددلة  ادد   2013ن ددل  إىددوم فىندد   )

 .50 – 29ف 146ف مجلة القراءة والمعرفة طللل راىولا   اىو لع. ر
ى ل فض  في  راورة  راروض  راىى دزة   (. را قلتر  راىرو مة ل الا 2009) ثن ضل  رواي را،  ف لا 

ابلايددددددل  راال وددددددل اددددددي عددددددوت راروادددددد  را ةراددددددي لنىددددددط را،دددددد لمة راىو ددددددل اىولااددددددل 
 .301 – 265ف 40ف ف جل ول طنبلمجلة كلية التر يةراىوضو ل . 
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(.  نى ددل  اوددلم را،ددضو  ركشفددلة  ادد   ر طلددلل ادد   ىثضددل رابلواددل 2003هلاددل  إىدد  شددىيوا ل )
 ف قض ل رارىب لف جل ول ف   شىر.رسالة دكتورا راواب . 

(. رالىلت ا   الا   راروض  ا   ط   جل ول را،ضبلا الضو  2011ه ل ض  زرهى راني لن  )
 . 182 – 152ف 2(ف 1) 19ف مجلة العلوم التر وية ا  عوت اوض راىرغ ىر .

(. راإدددد  راورادددد   قىددددل ش ةقددددي طضيددددل راال وددددل لف ارددددي ا،ددددضوق   2010ه ددددلت لددددلضى شددددله   )
 .98 – 53(ف 1) 20ف دراسات نفسيةركشفلة . 

(. ركشفددددددلة لف ارددددددي ضدددددديوض  رغ ددددددىر  راتوادددددد ل ادددددد   طلايددددددل  2010لاددددددلت ادددددد   ث،دددددد   )
ف جل وددددددل فدددددد   مجلالالالالالالة كليالالالالالالة التر يالالالالالالةاىىثضددددددل راال و ددددددل. شددددددويل راروضدددددد   ر الادددددد  ال
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Comparative contribution to the Preferences of Learning Styles the 
Coffield model in predicting the academic performance of students 

of optics technology 
 High and low altruistic behavior 

 

Summary 

The present study aimed at identifying the differences in the 

Preferences of Learning Styles of students of high and low optical optics, 

as well as detecting the differences in the preferences of the students' 

learning styles by gender, class and place of residence, Students' 

academies are high and low altruistic behavior, and finally reveal the 

relative contribution of learning styles preferences in predicting 

academic performance of high and low students Ethical behavior. 

The sample of the basic study consisted of (200) students at the 

Higher Institute of Optics Technology for the academic year 2016 - 

2017, distributed as follows: 54 high ethical behavior, 54 low ethical 

behavior, 128 males, 72 females, (114) in the first division, 86 in the 

third division, 63 in rural residents, 137 in urban areas and the average 

age (19.15) years with a standard deviation of (1.41) years. The study 

concluded that the preferences of learning styles among optics students 

did not differ according to the level of their ether behavior (high / low), 

nor did the preferences of the learning styles of optical technology 

students Gender, class, and place of residence, as well as a statistically 

significant correlation between the preferences of learning styles and 

academic performance among high and low-end optics students, and 

predictability of academic performance For the preferences of learning 

styles where analytical learning style is more predictable than other 

preferred learning styles of academic performance. 

 
Keywords: Relative Contribution - Preferences of Learning Styles - 

Coffield Model - Academic Performance - Ethical 
Behavior. 


