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 دادـإع
 ْٖـــظ الرتبـــه اليفـــدزع علـــم

 اـــ٘ بيَـــجامع -٘ــ٘ الرتبٔـــكلٔ

:  لط تفلرلر طلاب العا عل ن: سعى البحث الحالى إلى التعرف على أثر تفاعل  لل   ل 
)طالللبم  طالبلل نم  عا لل  : )الللن ط اجرعللابت للتفلرللرم  الللن ط السلللبت للتفلرللرنم  عا لل  العللنس

) تخصللص عل للىم  تخصللص أدبللتن علللى اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى : التخصللص الدراسللت
 اسللتراترعرات  م) اسلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الداخلرل  للدا عرل : ال سلتخد  

ن طاللللب 318التنظللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال لللا  الخارعرللل  للدا عرللل نو للللد  عرنلل  بلللل    ا يلللا )
 طالبل   لل  طلاب الفر لل  الرابعل  عللا  بللرلل  التربرل  بعا علل  بنيلام  لل  تخصصلات عل رلل   أدبرلل  

العربللت  ال ارللاس:  ختلفلل م   للد اسللتخد  الباحللث لتحارللف ذلللع اليللدف  ع  علل   لل  الد ات ىللى
: نم   ارللاس اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى2008عبدالسللتار إبللراىر م: )إعللداد: للتفلرللر اجرعللابت

نم  ت صل  البحلث إللى أ  ىنلاع 2007علزت عبدالح رلدم : م ترع ل wolters, 2003: )إعلداد
خلى ) االسللتراترعرات ال رتبطلل  بال للل  الللدا: إختا ًللا  للى اسللتخدا  اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى

: للدا عرلل م  االسللتراترعرات ال رتبطلل  بال للل  الخللارعى للدا عرلل ن تعللزب إلللى التفاعلل  بللر  للل   لل 
ل لللللا  لللللد  البحلللللث  ع  عللللل   للللل   نم2م  عا للللل  التخصلللللص2م  عا للللل  العلللللنس2)ن لللللط التفلرلللللر

الت صللراتم  البحلل ث  الدراسللات ال اترحلل  م  ذلللع  للى إطللار نتللائي التحلرلل  اجحصللائتم   للا تلل  
 نظربم   ا تض نو    دراسات  بح ث سابا .عرض     إطار 

 :  الللنات املفتاح٘
  ن ط التفلررم عا   العنسم عا   التخصصم استراترعرات التنظر  الدا عى للتعل م الدا عر .
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 : 
لاد حظرت الع انب اجرعابر   ى ال خصر  بإىت ا  علل  اللنفس اجرعلابتو عللى أعتبلار 

رح   بداخلو ع انب الا ة  الضعف  علًام  بي لا   ني لا تتحلدد ن لط  أسلل ب تفاعللو أ  اجنسا  
  ع اآلخرر م   ع الذات.
ن أ    لل  أطلللف  صللطلا عللل  الللنفس اجرعللابى  للى Maslow, 1954 رعتبللر  اسللل  )
 للى إ للارة إلللى  حا للل  اجىت للا  Motivation and Personality لتابللو الدا عرلل   ال خصللر 

 .نIn: Seligman, 2002: 32):  ى الذات اجنسانر  بع انب الا ة
 رسعى عل  اللنفس اجرعلابى إللى  حا لل  اسلتتا   ت عرل  ال لانلات الذاترل  للفلرد نحل  
االسللتخدا  الللذاتت ال ثلل  لاسللتراترعرات ال ناسللب   طبرعلل  ال   للفم ب للا رللد ع الفللرد نحلل  ت ثلل  

 .ن(Seligman& Peterson,2004السل ع اجرعابى  ى تفاعاتو ال ختلف  
ن على أ  تن ر  الع انب اجرعابر   لت ال خصلر  Seligman, 2005 رؤلد سرلع ا  )

ليللا  أ لًرا ضللر رًرام  يلى تعللد ب ثابل    ارلل   ح ارل  للفللرد عنلد   اعيلل  الضلت ط ال ختلفلل م ل لا أ 
 د رًا لبررًا  ت استثارة دا عر  الفرد نح  تحارف السعادة  طرب العرش  اليناء.

 ترتبط اجرعابر   ت التفلرر بالعدرد    الدالالت  ال عانت التلت تعللس الطا ل  النفسلر م 
 اللفللاءة الذاترلل  لل للتعل   للت   اعيلل  ال  لللات الدراسللر  ال ختلفلل  أثنللاء تعل للو )نع للات عللل ا م 

 ن.2013 زىرر الن اعحر م 
عللللل  الللللنفس   رعللللد التفلرللللر اجرعللللابى أحللللد ال  ضلللل عات الساسللللر  التللللى ررتلللللز علريللللا

اجرعللابىو ذلللع العللل  الللذ  ال ري لل  التفلرللر السلللبىم بلل  رسللعى إلللى التعللرف علللى أىلل   سللببات 
السللللبر   لللى التفلرلللر  لللى  حا لللل  لتعظلللر  الع انلللب اجرعابرللل م  اللللتخلص  للل  الع انلللب السللللبرو 

(Conoley& Conoley, 2015: 67-70) . 
أ  التفلرلر السللبى خص ًصلا  لى ن  ل  176: 2007 ى   ا رؤلد علرل  إبلراىر  الفالى )

ال عللا  اللللادر ت رللد ع بالطالللب إلللى البحللث  التفلرللر  للى السلللبرات التللى حللدثت  للى ال اضللىم 
 تععلللو رالللف  رخللاف  لل  ال سللتاب م  رعللرش حاضللرة باحاسللرس  اعتاللادات سلللبر  تععلل  حراتللو 

  علللى التخرلل   للى سلسللل   لل  التحللدرات  ال  لللاتم  الفللرد ذ  التفلرللر السلللبى لدرللو  للدرة عالرلل
 العث ر على السلبرات  ى أ   رئ حتى  ل  لا  إرعاربًا.

 تبنلللت الطاللللب ل لللنيي  للللرب سللللر   لللائ  عللللى إرعابرللل  التفلرلللر نحللل  اللللذاتم  نحللل  الع لرللل  
التعلر ر م  نح  ال عت ع لل م إن ا رد ع إلى التخلت ع  ال لار السلبر  التت تحلد  ل   دراتلوم  التلت 

 ن.7: 2008)سعرد ر ربم : ذ ل   ت سبر  تحارف  ا رصب  إلرو    أىدافتعرف عي ده ال ب
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ل لللا تظيلللر أى رللل  ن لللط تفلرلللر الطاللللب  لللى ارتباطللل   تلللاثررة  لللى العدرلللد  للل  ال خرعلللات 
 ,Lightsey;و 2006زرللاد نللان م Zwway, 2012; ): التحصللر  الدراسللت: التعلر رلل   ثلل 

نم  اجتعلاة نحل  ال لادة  الع لرل  Wong, 2012 ;Shyh, 2012 ): نم  الت ا لف الدراسلت1999
 ن.2014) نا  الخ لىم: نم   يارات إتخاذ الارارSasson, 2012 ): التعلر ر 

ن إللللى أ  الطلللاب ذ   اللللن ط اجرعلللابت للتفلرلللر Bandura, 1989 ر لللرر بانلللد را )
ى رتعل لل   ب للل   للنظ  ذاترللاو حرللث أنيلل  رتصللل ر  سللرنارر  النعللاح دائ للام  أ  الف لل  ىلل  أ لللل

خط ات النعاحم ل ا أني  رتعا ل    ع ال  لات ال ختلف  بص رة ألثر ع اًا  لفلاءةم ل لا أنيل  
 ررس    لنفسي  خططًا ناعح  ت ضا الخط ط اجرعاربر  ال ؤدر  للنعاح.

أ  الطللاب ذ   الللن ط اجرعللابت للتفلرللر رتسلل     (Wotlers, 1996)ل للا رللرب  التللرس 
ر  الللذاتى ال رتبطلل  بال للل  الللداخلى للدا عرلل   اارنللً  بللذ   الللن ط السلللبت باسللتخدا  اسللتراترعرات التنظلل

 للتفلرر اللثر  رًا إلى أستخدا  استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر .
) الللن ط اجرعللابت للتفلرللرم  الللن ط :   لل  ىنللا رظيللر الللد ر الللذ  رالل   بللو ن للط التفلرللر

ن خص ًصلللا اللللن ط اجرعلللابت  لللى العانلللب الللللادر تم  ذللللع  للل  خلللا   سلللاعدة السللللبت للتفلرلللر
الطالب على تحارف أىداف الع لر  التعلر ر     خا  االسلتخدا  ال ثل   الفاعل  السلتراترعرات 
التنظر  الذاتت ذات الطبرع  الدا عروو على أعتبار أ  استراترعرات التعل  ال نظ  ذاتًرا تيدف إلى 

 ال تعل  على تط رر  تفسرر  ترع   ال يا  التعلر ر  ال ختلف .زرادة  درة 
ن  لل  أ  اسللتخدا  اسللتراترعرات التنظللر  الللذاتى أثنللاء 2002 ىلل   للا رؤلللدة عللاد  العللد )

ع لر  التعل  إن ا رساعد الطاب على إنعاز ال يا  التعلر ر  ال ختلف     خلا  التعلرف اللد رف 
 تعل لللر  لبنلللاء نطلللاف لل عل  لللات  ال عتالللدات رلللد ع بيللل  إللللى عللللى  تطلباتيلللام ل لللا أنيلللا تحفلللز ال
 تحارف الىداف التعلر ر  ال ن  دة.
ن أ  التنظر  الذاتت للتعل  را   Zimmerman, et al., 2009 رر  زر ر ا   أخر   )

طبرعلل  :  للت ال اللا  ال   علللى  سللاعدة ال للتعل  علللى اخترللار االسللتراترعرات ال ناسللب  للل   لل 
لباتيا    عانبم  طبرع  اليدف ال راد تحاالو  ل  عانلب ثلا م   لدرات  اسلتعدادات ال ي     تط

 ال تعل     عانب ثالث.
:  تتفف ع رع التص رات ال ختلف  للتنظلر  اللذاتت عللى أنلو رال   عللى تصل ر علا   لؤداه

ات    التنظر   التخطرطم  ال عت ال رتفع بالذ: أ  ال تعل  رتس  باجرعابر   ى التفلرر    خا 
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اج لانات  االستعدادات الذاتر و حرث ردرع ال تعل    ال نظ    ذاترلًا أنفسلي  عللى أنيل  : حرث
 ستالر م   د عر  داخلرًام ل ا أني  ر رل   إلى التا   الذاتتم  تنظر  ذ اتي  ب ل  عرد   عا م 

 ..(Demirtas, 2013 ) لذلع تفضر  ال يا  الصعب م  ال ر  إلى اجتاا م  البحث ع  ال عنت
    ىنا تاتى أى ر  الادرة عللى التنظلر  اللذاتى لللتعل و  الاائ ل  عللى ت ظرلف  اسلتخدا  
استراترعرات التنظر  الذاتى خص ًصا تلع ذات الطلابع اللدا عىو حرلث لل  رعلد السلل ب التالرلدب 

السللل ب  للت ع لرتللت التعلللر   الللتعل و  الاللائ  علللى  عللرد تلاللت الطالللب لل عل  للاتم  حفظيللا ىلل  
ال ثللل  ال ناسلللب  لللى ظللل  لللل   لرلللف ال عل  لللات التلللت رتسللل  بيلللا العصلللر الحلللالت )عبلللد العزرلللز 

 ن.2011عبدالح ردم
) اللللن ط اجرعلللابت :   لللا سلللبف رتضلللا أى رللل  اللللد ر اللللذ  راللل   بلللو ن لللط تفلرلللر الطاللللب

ل لوو  ىل   لا للتفلررم  الن ط السلبت للتفلررن  ى استخدا و الستراترعرات التنظر  الذاتى أثناء تع
د ع الباحث إلى الارا  بالبحث الحالى  ى  حا ل  للتعرف على أثر ن لط تفلرلر طلاب  طالبلات 

) ال رتبطلللل  بال للللل  الللللداخلى : العا علللل   للللى اسللللتخدا ي  السللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى للللللتعل 
 للدا عر م  ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن طبًاا لتص ر بنترتش. 

إ  التعل  رل   ألثر  اعلر  عند ا ُر عو ذاتًراو ب  ألثر    ذلع ىناع    رعتبر أ     
أى  أىداف ال درس  ى  تن ئ   تعل ر  لدري  الادرة على الستاا  الذاتى  ى التعل  خاصل   لى 

إسيا ات لثرلرة  لى تحسلر    رحل  التعلر  العالىم  لذا     ال نتظر أ  رل   للتعل  ال نظ  ذاتًرا
 ن.1: 2006ع دة ال خرعات ال ختلف  لع لر  التعل )ربرع ر  ا م 

 ررعلللع الفضللل   لللى الىت لللا   التالرلللد عللللى اللللد ر اجرعلللابى اللللذ  تلعبللل  اسلللتراترعرات 
التنظر  الذاتى  ى ن اتي التعل  ال ختلف  إلى نظررات التعل  اجعت لاعى ال عر لىم تللع التلى تؤللد 

عتالاداتي  عل  النتلائي على أ   ال راد ر لني  ضبط سل لي  بدرع  لبرلرة  ل  خلا  تصل راتي   اا
 ن.246: 2002ال رتب  على تلع السل لرات )عبدال ىاب لا  م 

أ  ال تعل للللللر  الللللللذر  ر رللللللل   إلللللللى اسللللللتخدا   (Wotlers, 1996) رللللللر   التللللللرس 
 لى ظل   علل د  لألىلداف ر تحدرلداً اسلتراترعرات التنظلر  اللذاتى أثنلاء تعل يل و رتسل    بلاني  ألثل

الىلدافم ل لا أنيل  ألثلر  ر نل   ل  خلا  التعلدر   تللع لتحارلف دا عرل   رتفعل  نابعل   ل  اللذات
 .التعل   ظر ف ال يا  تتطلبو ل ا   ًاا التعل  لسل لرات ال ست ر
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رللرة  رسلتند اللتعل  ال لنظ  ذاترلًا إللى أ تلراض  لؤداة م أ  ال لتعل  رسلي  بفاعلرل   بدرعل  لب
 ى تحارف أىداف التعل  االلادر رل م  ذللع  ل  خلا  الت ظرلف ال ثل  للع لرلات الذىنرل  بصل رة 

 .(Schink et al., 2008: 58-59)ذاترً   ردر  م 
أ  الللتعل  ال للنظ  ذاتًرللا رنزرللد  لل  دا عرلل  الطللاب  Demirtas, 2013) رلر  در تللراس )

لن ط  اللادر ر  بلفاءة   عالر و  رتلاثر بلن ط  ت   اصل  العيد  ال ثابرة على إل ا  ال يا   ا
 تفلرر الطالب.

ن  لل  أ  ن للط التفلرللر اجرعللابت ر ثلل  السللاس Miller, 2015 ىلل   للا رؤلللدة  رللللر) 
للتعل   ت صل رتو اجرعاربرلوم ذللع أنلو رلد ع بالطاللب إللى اللتعل  بصل رة  نظ ل  ذاتًرلام  ل  خلا  

 اعل .استخدا   ع  ع     االستراترعرات الف
ن إلللللى أ  ىنللللاع عا لللل  ارتباطرللللو ذات دالللللل  2010 ت صلللللت دراسلللل  ر سللللف العنللللزب )

 إحصائر  بر  استراترعرات التعل  ال نظ  ذاترًا  التفلرر اجرعابت.
 ,2010Kirstin, et al., 2010; Cleary)ر سلف العنلزبم :  أ لارت دراسل  لل   ل 

2011 (Menzies& Lane, 2011 ب ثابلل  أحللد ال نبئللات العرللدة  إلللى أ  ن للط التفلرللر رعللد
 بن عر  استراترعرات التنظر  الذاتى ال ستخد  .

 &Caprara& Steca, 2006; MacLeod): ل لللا ت صللللت دراسللل  لللل   للل 

Salaminiou,2001)  إلى أ  التفلرر اجرعابت رؤثر ب سلارات  با لرة ذات داللل  إحصلائر   لى
 الادرة على التنظر  الذاتت.

اللد ر اللذ  رال   بلو ن لط تفلرلر الطاللب  لى تبنلت ن عرل  بعرنيلا  تظيلر أى رل :     ىنا
    استراترعرات التنظر  الذاتت.

 ;Hui Kuo, 2010; Magno, 2011) :  ت صللت دراسل  لل   ل :     عانب آخر

Rasnak, 2014 ن إللى أ  اسلتراترعرات التنظلر  اللذاتى ذات الطبرعل  الدا عرل  تختللف بلإختاف
الطالبلللات إللللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى الاائ للل  عللللى  عا للل  العلللنسو حرلللث ر رللل 

اللن ط اللدا عى الللداخلى  اارنلًو بللالطاب اللثلر  لرًا إلللى اسلتخدا  اسللتراترعرات التنظلر  الللدا عى 
 .الاائ   على الن ط الدا عى الخارعى

ع ن إلللى أ  ىنللاع  للر ف تعللزب إلللى عا لل  النلل  2008 ت صلللت دراسلل  عفللاف ال ح للدب )
 للت اسللتخدا  اسللتراترعرات الللتعل  ال للنظ  ذاترللًا لصللالا الطالبللات  للت اسللتخدا  إسللتراترعر  التنظللر  

 الذاتتم  لصالا الطاب  ت استخدا  إستراترعر  التس رع.
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 2009و   ح للللد ال صللللربم 2006)ربرللللع ر لللل ا م : ل للللا ت صلللللت دراسلللل  للللل   لللل 

Barnard& Stromso, 2010,إللى أنلو ال ت علد ( 2012دم م  حراة الع ربم  حص  آ   ساع
  ر ف تعزب إلى عا   الن ع  ت استخدا  استراترعرات التعل  ال نظ  ذاترًا.

إلى أ  استراترعرات التنظر  الذاتى تختلف  نMiller, 2015) ل ا ت صلت دراس   رللر
بللللإختاف التخصللللص الداسللللتو حرللللث رتسلللل  طللللاب  طالبللللات التخصصللللات العل رلللل  باسللللتخدا  

 لتنظر  الذاتى الفاعلو  اارن  بذ   التخصصات الدبر  ال   استخداً ا ليا.استراترعرات ا
ن إلللى أ  طلللاب التخصصللات العل رلل  ألثلللر 2005ل للا ت صلللت دراسلل  خ للللو الللدباس)
) التلللذلر  الخلللرائط ال فاىر رللل   التسلللاؤالت الذاترللل  : أسللتخدا ًا السلللتراترعرات التنظلللر  اللللذاتى  ثللل 

 تخصصات الدبر  اللثر استخداً ا الستراترعر  التس رع. التنظر ن  اارن  بطاب ال
ن إللللى أ  طلللاب التخصصلللات العل رللل  ألثلللر 2006ل لللا ت صللللت دراسللل  ربرلللع ر للل ا )

) تعللل  ال للرا م االحتفللاظ بالسللعاتم التالل ر  الللذاتىنم  ال ت عللد  للر ف : أسللتخدا ًا لسللتراترعرات
 - التفصلر  -) التسل رع:   السلتراترعراتبر  طاب التخصصات العل ر   الدبر   ى أسلتخدا ي

  الضبط البرئى الدا عىن. - ال را ب  الذاتر  - التخطرط - التنظر 
عا   العنسم  عا   التخصلص الدراسلت  لى :   ا سبف ر ل  اج ارة إلى تاثر ل    

راسلللات اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللذاتى أثنلللاء ع لرللل  اللللتعل م  اا  للللا  ىنلللاع تبارًنلللا بلللر  الد
  البح ث السابا   ى تاثرر عا   العنس.

 وSeligman& Csikzenthmihalyi, 2000 ): ل للا ت صلللت دارسلل  للل   لل 

Rich& Dahlheimer, 2001  ن إللى أ  ن لط  2009و عبد ال ررد  اس م 2006و زراد نان م
للتفلرلر تفلرر الفرد رختلف بإختاف عا   العنسو حرث رتس  الطالبات باني  ذ   ن ط إرعابت 

  اارن  بالطاب اللثر  رًا إلى الن ط السلبت للتفلرر.
 ;Back, 2001; Lyubomir,2002): ت صلللت دراسلل  للل   لل :   لل  عانللب ثللا 

Munro, 2004 ن إلى الطالبات ألثر  رًا نح  التفلرر السلبت  اارن  بالطاب اللثر  رًا إلى
 الن ط اجرعابت للتفلرر.
 و2003وأ ل  عبلدالتنىم Morgan, 1994): دراس  ل   ل ت صلت :     عانب ثالث

Wong, 2012ن إلى أن  ال ت عد  ر ف تعزب إلى عا   الن ع  ت الادرة 2013م عفراء العبردبم
 على التفلرر اجرعابت.
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و حنلا  عبلدالعزرزم Zwway, 2012و 2006)زرلاد نلان م : ل ا ت صلت دراس  ل   ل 
 رر اجرعابت رعز  إلى عا   التخصص.إختا ا  ى التفلىناع ن إلى أ  2012

ن إللللى أنللو ال ت علللد  للر ف  لللى 2013  لل  عانللب أخلللر ت صلللت دراسللل  عفللراء العبرللدب)
 التفلرر اجرعابت تعزب إلى عا   التخصص.

عا   العنسم  عا   التخصص الدراسلت  لى :     ىنا ر ل  اج ارة إلى تاثر ل    
 راسات  البح ث السابا . ن ط التفلررم  اا  لا  ىناع تبارًنا بر  الد

 : مما سبق يتضح ما يمى
رعلللد ن لللط تفلرلللر الطاللللب إحلللد  ال حلللددات الساسلللر  السلللتخدا و اسلللتراترعرات التنظلللر   -1

 الذاتى أثناء تعل  م  خص ًصا استراترعرات التنظر  الدا عى.

عا للل  : ىنلللاع تبلللار  بلللر  الدراسلللات  البحللل ث السلللابا   لللى اللللد ر اللللذ  راللل   بلللو لللل   للل  -2
ن ط تفلرر الطالبم  ن عر  استراترعرات التنظر  : م  عا   التخصص  ى ل    العنس

 الذاتى ال ستخد   أثناء تعل  . 
 سللعت البحللث الحللالت إلللى اسللتخدا  ال للنيي ال صللفى  للى التعللرف علللى أثللر تفاعلل  للل  

) الللن ط اجرعللابت للتفلرللرم  الللن ط السلللبت للتفلرللرنم  عا لل  : ن للط تفلرللر طللاب العا علل :  لل 
) تخصللص عل للىم  تخصللص أدبللتن : )طالللبم  طالبلل نم  عا لل  التخصللص الدراسللت: العللنس

) اسلللللتراترعرات التنظلللللر  اللللللدا عى ال رتبطللللل  : عللللللى اسلللللتراترعرات التنظلللللر  اللللللدا عى ال سلللللتخد  
 اسلللللتراترعرات التنظلللللر  اللللللدا عى ال رتبطللللل  بال للللللا  الخارعرللللل   –بال للللللا  الداخلرللللل  للدا عرللللل  

 .للدا عر ن
 : تتحد مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالىومن ثم ف

) الن ط اجرعابت للتفلررم  الن ط السلبت للتفلررنم : ن ط التفلرر:  ا أثر تفاع  ل    
) تخصللص عل للىم  تخصللص : )طالللبم  طالبلل نم  عا لل  التخصللص الدراسللت:  عا لل  العللنس

ات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  ) اسللتراترعر: أدبللتن علللى اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال سللتخد  
بال للللللا  الداخلرلللللل  للدا عرلللللل م  اسلللللتراترعرات التنظللللللر  الللللللدا عى ال رتبطللللل  بال لللللللا  الخارعرلللللل  

 : ؟   نو تتفرع السئل  التالر للدا عر ن
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) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  بال للللل  الللللداخلى : ىلللل  تختلللللف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -1
ل رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن لد  طاب  طالبات العا عل  للدا عر م  االستراترعرات ا
 )الن ط اجرعابت للتفلررم  الن ط السلبت للتفلررن؟.: بإختاف ن طى التفلرر

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  بال للللل  الللللداخلى : ىلللل  تختلللللف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -2
للدا عر ن لد  طاب  طالبات العا عل   للدا عر م  االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الخارعى

 )طالبم  طالب ن؟.: بإختاف عا   العنس

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  بال للللل  الللللداخلى : ىلللل  تختلللللف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -3
للدا عر م  االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن لد  طاب  طالبات العا عل  

 )تخصص عل تم  تخصص أدبتن؟.: بإختاف عا   التخصص

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  بال للللل  الللللداخلى : ىلللل  تختلللللف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -4
للدا عر م  االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن لد  طاب  طالبات العا عل  

 ن؟.2 عا   العنس × 2)ن طى التفلرر : بإختاف تفاع  ل    

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  بال للللل  الللللداخلى : اترعرات التنظللللر  الللللدا عىىلللل  تختلللللف اسللللتر  -5
للدا عر م  االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن لد  طاب  طالبات العا عل  

 ن؟.2م  عا   التخصص2)ن طى التفلرر: بإختاف تفاع  ل    

ال رتبطلللل  بال للللل  الللللداخلى  ) االسللللتراترعرات: ىلللل  تختلللللف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -6
للدا عر م  االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن لد  طاب  طالبات العا عل  

 ن؟.2م  عا   التخصص2)عا   العنس: بإختاف تفاع  ل    

) االسللتراترعرات ال رتبطلل  بال للل  الللداخلى للدا عرلل م : ىلل  تختلللف اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى -7
اترعرات ال رتبطلل  بال للل  الخللارعى للدا عرلل ن لللد  طللاب  طالبللات العا علل  بللإختاف  االسللتر 

 ن؟.2 عا   التخصص الدراسى× 2عا   العنس× 2)ن طى التفلرر: تفاع  ل    

 -: إلى تحقيق األهداف التالية سعى البحث الحالي
) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  : ر  الللللدا عىالتعللللرف علللللى درعلللل  إخللللتاف اسللللتراترعرات التنظلللل -1

بال ل  اللداخلى للدا عرل م  االسلتراترعرات ال رتبطل  بال لل  الخلارعى للدا عرل ن للد  طلاب 



1028  (4ج)أكتوبر ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 67 

) اللللن ط اجرعلللابت للتفلرلللرم  اللللن ط السلللللبت :  طالبلللات العا عللل  بلللإختاف ن طلللى التفلرللللر
 للتفلررن.

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  : عىالتعللللرف علللللى درعلللل  إخللللتاف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا  -2
بال ل  اللداخلى للدا عرل م  االسلتراترعرات ال رتبطل  بال لل  الخلارعى للدا عرل ن للد  طلاب 

 )طالبم  طالب ن.:  طالبات العا ع  بإختاف عا   العنس

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  : التعللللرف علللللى درعلللل  إخللللتاف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -3
للدا عرل م  االسلتراترعرات ال رتبطل  بال لل  الخلارعى للدا عرل ن للد  طلاب بال ل  اللداخلى 

 )تخصص عل تم  تخصص أدبتن.:  طالبات العا ع  بإختاف عا   التخصص

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  : التعللللرف علللللى درعلللل  إخللللتاف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -4
بال لل  الخلارعى للدا عرل ن للد  طلاب بال ل  اللداخلى للدا عرل م  االسلتراترعرات ال رتبطل  

 ن.2 عا   العنس × 2)ن طى التفلرر :  طالبات العا ع  بإختاف تفاع  ل    

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  : التعللللرف علللللى درعلللل  إخللللتاف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -5
د  طلاب بال ل  اللداخلى للدا عرل م  االسلتراترعرات ال رتبطل  بال لل  الخلارعى للدا عرل ن لل

 ن.2م  عا   التخصص2)ن طى التفلرر:  طالبات العا ع  بإختاف تفاع  ل    

) االسللللتراترعرات ال رتبطلللل  : التعللللرف علللللى درعلللل  إخللللتاف اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى -6
بال ل  اللداخلى للدا عرل م  االسلتراترعرات ال رتبطل  بال لل  الخلارعى للدا عرل ن للد  طلاب 

 ن.2م  عا   التخصص2)عا   العنس: تاف تفاع  ل     طالبات العا ع  بإخ

) االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  : التعلللرف عللللى درعللل  إخلللتاف اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى -7
الداخلى للدا عر م  االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن لد  طاب  طالبات العا ع  

 ن.2 عا   التخصص الدراسى× 2عا   العنس× 2رر)ن طى التفل: بإختاف تفاع  ل    

 :  األٍنٔ٘ اليظسٓ٘: أّاًل
ن ط التفلررم : بلب     د و    إطار نظرب رتعلفتكمن األهمية النظرية لمبحث فيما 

  استراترعرات التنظر  الدا عى االلثر استخداً ا لد  طاب  طالبات العا ع . 



  / ضٔد حمندٖ صنٔدِد
 

 67 

 :  ٍنٔ٘ التطبٔكٔ٘األ: ثاىًٔا
 : تكمن األهمية التطبيقية لمبحث الحالي في األتي

سعى البحث إلى عذب انتباه الاائ ر  على الع لر  التعلر ر   لت ال رحلل  العا عرل  عللى -1
 عو الخص ص إلى د ر اسلتعدادات طلاب  طالبلات العا عل   لى ن عرل  اسلتراترعرات 

 التعل   التعلر . التنظر  الدا عى ال ستخد    ى أثناء ع لر  

 للا  د للو البحللث  لل  نتللائي ر للل  تطبرايللا  للت  عللا  البحللث العل للت علللى  عللو الع لل  م -2
   ى الع لر  التعلر ر  على  عو الخص ص.

  Positive/ Negative Thinkingالتفلري اإلجيابٙ/ الطلبٙ 

عالرل  تتضل    مع لرل : عللى أنلو ن التفلرلر اجرعلابى2008رعلرف عبدالسلتار إبلراىر  ) 
  لررل  طا ل  ترلرلز عللى  تع ل  باالستبصلار  االبتللارم  ثرالاً  ارتباطلاً  تلرتبط التلت إنتلاج لأل للار

 ر لل   عالل  أداة اجرعلابت ل لا أ  التفلرلر الىلداف ال ن ل دةم تحالف إرعابرل  بنترعل  تلرتبط

 ال نطات م. للتفلرر العا  استخدا  تحارف  خرعات تعلر ر  إرعابر    ف  ت استخدا يا
 رعلللرف التفلرلللر اجرعلللابى/ السللللبى تعررفلللًا إعرائرلللًا  راسلللرًا بالدرعلللو التلللى رحصللل  علريلللا 

ال سللتخد  بالبحللث الحللالىم حرللث )المقياااس العربااي لمت كياار ا(ي ااابي( : الطالللب  الطالبلل  علللى
نطاف الرباعى العللىم  راا  أ  الفرد رتس  بالادرة على التفلرر اجرعابى عند ا تاع درعاتو  ى

  راا  أنو رتس  بالسلبر   ى التفلرر عند ا تاع درعاتو  ى نطاف الرباعى الدنى.

 self regulation learningالتيظٔه الراتٙ للتعله 

: ن اللتعل  ال لنظ  ذاترلًا عللى أنلوPintrich& Zeidner, 2015)  زرلدنر بنتلرتشرعرف 
راترعرات الياد ل  إللى زرلادة  لدرة ال لتعل  عللى التفلرلر نظلا  رتضل   اسلتخدا   ع  عل   ل  االسلت

ب ا ر لنو    أداء ال يا  الدراسر  ال ختلف  بلفاءة   عالر   نعاح  بدرعل   و ت ص رتو اجرعابر 
  نخفض     الضت ط الدراسر .
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 :  اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ للتعله
تلت رسلتخد يا الطلاب لتنظلر  الطلرف ال: ن عللى أنيلاwolters, 2003 رعر يلا  التلرز )

دا عرتي  للتعل     أع  ال حا ظ  على بذ   زرد  ل  العيلدم  زرلادة ال ثلابرة  لت ال يلا  الدراسلر  
 ال ختلف  لتحارف اليدفم  ب ا رنعلس  ى الدرعات ال نخفض     الضت ط الدراسر . 

رًا  راسرًا بالدرعلو التلى  ُتعرف استراترعرات التنظر  الدا عى اللثر استخداً ا تعررفًا إعرائ
ال سللتخد  بالبحللث )مقياااس اسااتراتي يات التنظاايم الادافعى( : رحصل  علريللا الطاللب علللى  سل ت

) اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  الخللللارعى للدا عرلللل م  اسللللتراترعرات : الحللللالى
 التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلى للدا عر ن.

 : تت ث  حد د البحث  ى اآلتى
 تتحلدد بلال نيي ال سلتخد  بالبحلثم  ال ت ثل   لى ال لنيي ال صلفىم : الحدود الموضاويية 

ل ا تت ث  الحد د ال  ض عر   ى طبرع   تتررات البحثو حرث ر ث  ال تتررات ال سلتال  
لتفلرلللرنم  عا لللل  ) اللللن ط اجرعللللابت للتفلرلللرم  اللللن ط السللللبت ل: ن طلللا التفلرلللر: لللل   للل 
)تخصللص عل للتم  تخصللص : ) طالللبم  طالبلل نم  عا لل  التخصللص الدراسللت: العللنس

)استراترعرات التنظلر  : استراترعرات التنظر  الدا عى: أدبتنم  ى حر  ر ث  ال تترر التابع
اللللدا عى ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل م  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  

 لى للدا عر ن.بال ل  الداخ
 تتحدد بلالفترة الز نرل  التلى اسلتتر يا العانلب اجعرائلت للبحلثو حرلث تل  : الحدود الزمنية 

    2016/ 2015تطبرف أد ات البحث  ى الفص  الدراست الثانى للعا  العا عى 
 تتحدد بال عا  ال لانى للبحلثو حرلث تل  تطبرلف البحلث بللرل  التربرل / : الحدود المكانية 

 يا.عا ع  بن
 تتحللدد بطبرعلل  عرنلل  البحللثو حرللث تلل  تطبرللف البحللث علللى عرنلل   لل  : الحاادود البشاارية 

الطاب  الطالبات ال ستعدر   ال اردر  بالفر   الرابع  تعلر  عا م    تخصصلات ن عرل  
  ختلف . 
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 :  ٘ـــــــــمكدم
د إىت  عل  النفس لفترة ز نر  ط رل  بالع انب السلبر   الع انب ال رضر  للد  ال لرادم لا

 أسللفر ىلللذا اجىت للا  عللل  العدرللد  للل  الدراسللات  البحللل ث التللى تنا للللت أ علل  الاصللل ر  ال لللرض 
النفسللى  الضللت ط  ال  لللات السللل لر  ال ختلفلل  التللى تعلل ف حرللاة اجنسللا م  ت ثلل  ع ائللف نحلل  

وم  نترع  لذلع بدأ البعض رنظر إلى علل  اللنفس عللى أنلو علل  ريلت   الط بالع انلب تحارف أىدا 
 السل لر  ال اذة أ  ال رضر .

ن  للل  خلللا  Seligman, et al., 2005 ىللل   لللا أ لللار إلرلللو سللللرع ا   أخلللر   )
إستعراضي  لل ح  سررع  لتط ر  عاالت إىت ا  عل  اللنفسم حرلث رلر   أ  إىت لا  عل لاء علل  

تنللللا   :  نصلللبًا  بلللل  الحلللرب العال رللل  الثانرلللل  عللللى ثلللاث   ضلللل عات أساسلللرو ىلللى نفلللس للللا 
علللى  ختلللف أن اعللوم  تحدرللد  رعارلل   fulfillingال للراض النفسللر  ال ختلفلل م  تحارللف اج للباع 

 ال  اىب ال ختلف .
نم 1946إن لاء ع عرل  ال حلاربر  علا  ):   د  اعو عل  النفس عاب الحرب حدثر  ى ا

ن اء ال ع  the National Institute of Mentalن 1947يد ال طنى للصلح  العالرل  علل  ) اا

Health  الللذ  د للع بالادر رللات عللل  الللنفس إلللى تاللدر  العدرللد  لل  ال للنا الدراسلل   البحثرلل  التللى 
أنصبت على دراس  ال راض النفسلر  ال ختلفل  خص صلًا ال لراض الذىانرل م  نلتي عل  ذللع أ  

   عاج ال راض النفسر  التى لانت ت ث  حعر عثر أ لا  العل لاء  لى حدثت طفرة لبررة  ى  ي
التعا لل   عيللام   نللذ ذلللع الحللر  بللد  عللل  الللنفس للثرللر  لل  البللاحثر   ال يت للر  لانللو عللل   للائ  

 على دراسات الن احى السلبر   ال رضر     النفس الب رر  د   ترلرز على ع انب الا ة.
أ  الن للاذج النفسللر  ال ختلفلل  التللى تنا لللت الع انللب ن 17: 2008 رللر   ح للد الصللب ة )

السلبر   ال رضر   التى ظللت طرلل  ع لرات السلنر  ال اضلر م ال ر لل  ت ظرفيلا لتحارلف أىلداف 
ال  ار  ضد اجصاب  بال راض النفسر  ال ختلفل م   لا رصلاحبيا  ل    للات سلل لر م   ل  ثل  

للللنفسم  لللى  حا للللل  لتحارلللف ال  ارللل   تن رلللل  للللا  لبلللد  للل  تبنللللى الن للل ذج اجرعلللابى  للللى علللل  ا
 السل لرات اجرعارب .
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ن عللللى رلللد 1998  لللد ظيلللر علللل  اللللنفس اجرعلللابى لفلللرع  للل   لللر ع علللل  اللللنفس علللا  )
سللللرع ا م ذللللع العلللل  اللللذ  رنصلللب إىت ا للل   لللى ال الللا  ال   عللللى دراسللل  ال  لللاعر  الالللدرات 

نعلاسات ذلع على السل ع اجر عابى لد  اجنسا م ب ا رحاف أ ض  ت از   اج لانات الذاتر م  اا
 ن.Seligman, 2002: 32)اجرعابى  السلبىن  ى الذات اجنسانر  ) بر  ال ل نر 

ن Seligman & Csikszentmihalyi, 2000: 5 أ ار سلرع ا   سرلسرزنت ريالى )
ىت ا  اتل و إن لا إلى أ  اليدف العا  الذ  رسعى إلرو عل  النفس اجرعلابى ب ختللف   ضل عاتو  اا

رل    ى دراس  الع ا ل   ال تترلرات ال ختلفل  التلى تععل  الحرلاة علدررة بالتعلارش  لى ظل  أن لاط 
 سل لر  إرعابر  نح  الذات  الخر.

لاد أصلبا   ضل ع التفلرلر اجرعلابت  ل  ال  ضل عات الرئرسل  التلت ريلت  بدراسلتيا علل  
ااًل  ي للا للدراسلات  لت  علا  عللل  اللنفس اجرعلابتم  ت ثل    ضل عات عللل  اللنفس اجرعلابت  عل

 النفس  التربر م ل ا لو    ارتباط إرعابت بالعدرد    ال خرعات التعلر ر .
ن على أ  تن ر  الع انب اجرعابر   لت ال خصلر  Seligman, 2005 رؤلد سرلع ا  )

ا ليلل أ للر ضللر ربم  يللى تعللد ب ثابلل    ارلل   ح ارلل  للفللرد  للت   اعيلل  الضللت ط ال ختلفلل م ل للا أ 
 د رًا لبررًا  ت استثارة دا عر  الفرد نح  تحارف السعادة  طرب العرش  اليناء.

 رعد التفلرر اجرعابت أحد الىداف التلت تسلعت إللى تحارايلا ال نظ  ل  التعلر رل  عللى  
اختاف  ست راتيا   راحليا ال ختلفل م  ذللع  لت أثنلاء الع ل  عللى صلا   خصلر  الطاللبم ب لا 

ت ا ف  ع نفسوم   ع اآلخرر م  ب ا رنعلس  لت إرعابرل  ال خرعلات التعلر رل  ر لنو    تحارف ال
 ن.Zwway, 2012ال ختلف  )

 :  ّالينط الطليب( -)الينط اإلجيابٕ: مفَْو منط التفلري
  ثرالاً  ارتباطلاً  تلرتبط التلت عالرل  تتضل   إنتلاج لأل للار ع لرل  اجرعلابت ُرعلد التفلرلر

الىلداف  تحالف إرعابرل  بنترعل  تلرتبط  لررل  طا ل  ترلرلز للىع  تع ل  باالستبصلار  االبتللارم
 ن (Lightsey, 1999ال ن  دة 

ن التفلرلر اجرعلابى عللى أنلو م علادة عالرل  ر ارسليا الفلرد 2007 رعرف )إبراىر  الفاىم 
بص رة ال  ع رر  تا   على بناء  تنظر  أ للارة   عار ل   خبراتلوم  االخترلار  ل  برنيلا ب لا رائل  

ف الحللللالىم  ترلرللللز  للللع رةم  ت عرلللل  سللللل لراتو نحلللل  تحارللللف أىدا لللل  التللللى رسللللعى إلريللللام ال   لللل
  التخطرط العرد لل ستاب م.
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عالرل  تتضل    مع لرل : ن التفلرلر اجرعلابى عللى أنلو2008رعلرف عبدالسلتار إبلراىر  ) 
  لررل  ا ل ط ترلرلز عللى  تع ل  باالستبصلار  االبتللارم  ثرالاً  ارتباطلاً  تلرتبط التلت إنتلاج لأل للار

 ر لل   عالل  أداة اجرعلابت ل لا أ  التفلرلر الىلداف ال ن ل دةم تحالف إرعابرل  بنترعل  تلرتبط

 ال نطات م. للتفلرر العا  استخدا  تحارف  خرعات تعلر ر  إرعابر    ف  ت استخدا يا
ن لل ذج  عر للت رتضلل   : ن التفلرللر اجرعللابت علللى أنللوDavis, 2009 رعللرف دا للرس )

 ال  ا ف ال ختلف  تارر ًا إرعابرًا.تارر  الذات   
ت عللو عالللت رسلل ا لل للتعل  بللالتفلرر  للت : ن علللت أنللوSasson, 2012 رعر لل  ساسلل   )

التص رات العالر  اجرعابر  ب ا رد ع إلى : ال يا  ال ختلف  التت رتعل يا بص رة إرعابر     خا 
 تحارف النعاح الاائ  على الفي   اجتاا .

   لللللللف ذىنلللللللت : ن التفلرلللللللر االرعلللللللابت عللللللللى أنلللللللوShyh, 2012 رعلللللللرف  لللللللررو )
رحتلللللل ب علللللللى أ لللللللار  ألفللللللاظ  صلللللل ر تسللللللاعد علللللللى الن لللللل   االنعللللللاز  النعللللللاحم حرللللللث رت  للللللع 
صللللللاحب  نتللللللائي طربلللللل  لللللللل   ي لللللل  رالللللل   بادائيللللللام  الفللللللرد اجرعللللللابت رت  للللللع السللللللعادة  الفللللللرح 

  الصح   النعاح لل   ضع  لل  ع   را   بو.
ت علو عاللت رلد ع بالطاللب : ن التفلرر اجرعابت على أنلو2013 تعرف إر ا  عصف ر )

 إلى النظرة اجرعابر  لأل راءم  ت  ع نتائي إرعابر  لل   ي   رت  الارا  بيا.
 للدرة الفللرد علللى الللتحل   للت : ن التفلرللر اجرعللابت علللى أنلو2014 تعلرف  نللا  الخلل لت) 

دراع الىداف  ال ل راتم أ لاره  انفعاالتو  ت عرييا إرعابرًام  ال عت بذاتو  الا درة على  رادتيا  اا
  السعت إلى تحارايا  ع الت تع بالتفاؤ    اا    ال لار السلبر .

ومن العرض السابق لمتعري ات المختم ة التى تناولات نماط الت كيار يمكان ا(شاار  إلاى 
 : ما يمى

 أنللو ع لرلل  عالرلل  ) الللن ط اجرعللابتم  الللن ط السلللبتن علللى: رنظللر الللبعض إلللى ن للط التفلرللر ن1
Lightsey, 1999)  نم  رنظر البعض الخر إلرو على أنو عادة عالر  ر ارسيا الفرد بطررا

ع لرللل  : ن عللللى أنلللو2008نم  رلللراه عبلللد السلللتار إبلللراىر  )2007ال  لللع رر  )إبلللراىر  الفالللىم 
ن إلىلو عللى أنلو ن ل ذج  عر لى لتارلر  اللذاتم  Davis,2009عالرل م  لى حلر  رنظلر دا لرس )

ن إلرلو عللى أنلو ت علو عاللى  ,Sasson,2012 2013)إر لا  عصلف رم : ل لا رنظلر لل   ل 
 ن على أنو  درة عالر . 2014ذ  طبرع  دا عر م  تراه  نا  الخ لى )

 رلللللاتى البحلللللث الحلللللالى  لللللى إطلللللار أ  ن لللللط التفلرلللللر رعلللللد ب ثابللللل  ع لرللللل  عالرللللل م ب لللللا    
 طبرعلللل  ال ارللللاس ال سللللتخد   رتفللللف  طبرعلللل  البحللللث   نيعلللل م   لللل  عانللللب أخللللر ب للللا رتفللللف
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)ال ارللللللللاس العربللللللللت للتفلرللللللللر اجرعللللللللابتنم   لللللللل  ىنللللللللا  البحللللللللث رتبنللللللللى تعررللللللللف : بالبحللللللللث
 ن. 2008عبدالستار إبراىر  ) 

رعللد الللن ط السلللبت للتفلرللر ب ثابلل  ال عللو الخللر للللن ط اجرعللابتم  عنللد   لل  الفللرد  للى تحارللف  ن2
 لى التفلرلرم  ذللع  ل  خلا  البحلث   ا  ات التفلرلر اجرعلابى  إنلو عندئلذ رعلانى  ل  سللبر 

 التفلرللر  للى السلللبرات التللى حللدثت  للى ال اضللىم  التللى تللد ع بللالفرد إلللى الالللف  لل  الحاضللر 
  الخ ف    ال ستاب م  أرتفاع درعات الضت ط النفسر   ى أ لاليا ال ختلف .

 :  اخلصاٜص املنٔصٗ للػدصٔ٘ ذات الينط اإلجيابٕ للتفلري
للدراسللللات  البحلللل ث السللللابا  التللللى سللللعت إلللللى تحدرللللد أىلللل    لللل  خللللا   راععلللل  الباحللللث

الخصللائص ال  رللزة لأل للراد ذ   الللن ط اجرعللابتم  ذ   الللن ط السلللبت للتفلرللرو ر للل  الالل   أ  
 : ال خصر  ذات الن ط اجرعابت  ى التفلرر تتس  باآلتى

    خا  ت  ع النعاح ألثر    ت  عات الف  .: االعتااد  الت  ع اجرعابت ن1
 ن2007ل ع ر بال    ت التاد   تحارف الىداف )إبراىر  الفاتما ن2

اسلللتخدا  االسلللتراترعرات االرعابرللل  الفعالللل   لللت اللللتعل م  تترلللر اجسلللتراترعر  عنلللد ا ال تحالللف  ن3
 اليدف إلى أخرب  ناسب .

رعت لللد   عللللى ذ اتيللل   لللت اللللتعل م   للل  ثللل  ر رلللل   إللللى اللللتعل  ال لللنظ  ذاترلللًا )عبلللد السلللتار  ن4
 ن2008إبراىر م 

    خا  ت  ع نتائي إرعابر  عند   اعي  الضت ط ال ختلف .: التفاؤ  ن5

    خا  ت ا ر طا   إرعابر   درعات  رتفع     الدا عر .: الح اس ن6

   ن.2013   خا  الترلرز على أىداف بعرنيا  ترترب ال ل رات )إر ا  عصف رم : تحدرد الىداف ن7

 لت ا ف  عو.ال ادرة على  اا    التتررر بسي ل م  ا ن8

 التفلرر ال نطات للتعرف على طبرع   أسباب التترر  نتائعو ال حت ل . ن9

 ن.(Myles-Pallister, et al., 2014الادرة على تح   الت  ض  ن10

 ذات  ل  دا عى داخلى. ن11
 ال ر  إلى اجتاا م  البحث ع  ال عنت. ن12
 ن.(Kellie, , 2014ألثر  عًرا بالذات  ن13
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م مويااااة ماااان متطمبااااات لتنبااااي ال اااارد نمااااط  وممااااا يمكاااان التنويااااة إلااااى  ن هناااااك
الت كياااار ا(ي ااااابيد وينااااد ياااادم تحقيااااق تمااااك المتطمبااااات فاااا ن ال اااارد يتبنااااى الاااانمط الساااامبي 

 : لمت كير؛ ومن تمك المتطمبات

   بناء الفرد ل للارة   عار ل   خبراتلوم  تنظر يلا عللى نحل  عرلدم  االخترلار  ل  برنيلا ب لا رائل
 ال   ف الحالى.

 رةم  ت عر  سل لراتو نح  تحارف أىدا   التى رسعى إلريا.ترلرز الفرد  ع  

 . التخطرط العرد لل ستاب 

 باالستبصار  االبتلار.  ثرااً  ارتباطاً  ترتبط العدردة التت إنتاج لأل لار 

 .تارر  الذات  ال  ا ف ال ختلف  تارر ًا إرعابرًا 

  على الفي   اجتاا . بناء تص رات عالر  إرعابر  ب ا رد ع إلى تحارف النعاح الاائ 

 .التفاؤ   النظرة اجرعابر  لأل راءم  ت  ع السعادة  النعاح لل  ع     ي   را   بيا الفرد 
 .دراع الىداف  ال ل رات   عت الفرد بذاتو  الادرة على  رادتيا  اا

 رللرب الباحللث أ  تلللع ال تطلبللات تتحاللف  للى ال ارللاس العربللت للتفلرللر اجرعللابت  حلل ر 
حث الحالىو حرث أنو رتض    ع  ع     البعاد ت ث  تلع ال تطلبلات ل لا سرتضلا اىت ا  الب

 ب ل     التفصر  عند عرض ال اراس.

 :  طبٔع٘ التيظٔه الراتٙ للتعله
ال حللددات : ن  حللددات الللتعل  ال للنظ  ذاترللا  للىBandura, 1989: 53) رحللدد بانللد را

ل خصر م  تت ث   ى أ  السل ع ناتي لإلدراع الذاتت لإل لانات  الادرات ال ختلفل م  ال حلددات ا
التعزرللزم  د ر الع ا ل  البرئرلل م  ال نللاخ التعلر للت ب لا رتضلل نو  لل   ل نللات : البرئرل  ال ت ثللل   للى

 للللدرة ال للللتعل  علللللى   اعيلللل  الضللللت ط الدراسللللر  :  ختلفلللل م  ال حللللددات ال خصللللر  ال ت ثللللل   للللى
 ال ختلف  التت ت اعيو. 

    خا   راعع  الباحث للبعض  ل  الدراسلات  البحل ث السلابا  التلى تنا للت التنظلر  
 ;Zimmerman, 1989; Joseph& kanlapan, 2009 ): مثل دراسة كل من الذاتى للتعل 
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Magno,2011; Chou, 2012; Pintrich& Zeidner, 2015)   ر لل  الال   أ  التنظلر
 : را   على  ع  ع     ال بادئ العا   تت ث   ى الذات للتعل 

أ  ال تعل  رسي  بفاعلر   بدرع  لبررة  ى تحارلف أىلداف اللتعل  االلادر رل م : أ تراض  ؤداة ن1
ال ثل  للع لرلات الذىنرل  بصل رة ذاترلً م  رظيلر ذللع ب ضل ح  لى  الت ظرلف خا  ذلع    

 ستم  الداء اللادر ى.الت ا ف النف: العدرد     خرعات التعل  لع  أى يا
استخدا  استراترعرات  عر ر    ا  راء  عر ر   ت أداء ال يا  التعلر رل  ال ختلفل  ب لا رسلاعد  ن2

  ت تحارف الىداف ال ن  دةم  ب ا رنعلس  ت إرعابر  ال خرعات التعلر ر  ال ختلف .

 استخدا  التتذر  الراعع  ب ا رساعد ال تعل  على تحارف ذاتو. ن3

 لا ىلى طبرعل  االسلتراترعرات ال سلتخد    لت : عاب  على  ع  عل  تسلاؤالت ىلت حا ل  اج ن4
زرللللادة  للللدرة ال للللتعل  علللللى الللللتعل  ب للللل   للللنظ  ذاترللللًا؟م   للللا اللرفرلللل  التللللت ر للللل  اسللللتخدا  
اجسللتراترعر   لل  خاليللا؟م  ىلل  اجسللتراترعر   ناسللب  لطبرعلل  ال ي لل  أ  ال ب للا رسللاعد  للت 

 تحارف اليدف    التعل ؟.

ًٔامفَْ  :  و التعله امليظه ذات
  ل  سلسلل : اللتعل  ال لنظ  ذاترلًا عللى أنلو (Zimmerman, 2002) علرف زر ر لا 

رعابر م بن اط ذاتو  تط رر بالتساب ال عر  م ال تعل   ريا ربادر التت الع لرات   سلتال   بص رة  اا

  عالعل  أثنلاء السلل لر    ال عر رل م  الدا عرل م  راء ال عر ر م   لا ع لراتو سلسل  تدعر : خا    

 .أىدا و لو رحاف ب ا اللادر ر  ال يا 
اسلتخدا  : ن إلى أ  التعل  ال نظ  ذاترلًا رال   عللى Rouhotie, 2002 ر رر ر ى تت )

  ع  ع     االستراترعرات الدا ع  إلى الت ررز  ت الداءم  الاائ   على إرعابر  ال تعل .
ع لرل  تتضل   زرلادة لفلاءة   عالرل  : أنلون عللى 293: 2003لا ل )   رعر لو  صلطفى
: ال عر رل   راء  لا اللتعل  جسلتراترعرات الفعلا  اسلتخدا و خلا   ل   ذللع ال لتعل   لت أثنلاء تعل لوم

سلتراترعرات)اللذاتت  التارلر   التنظر م  ال را ب م )التخطرطم  اللذاتتم التسل رع(: ال عر رل  اللتعل  م  اا

سلتراترعرات)ا لدالن  التفلرلر  اجتالا م  التنظلر م   طللب  العيلدم إدارة ال  لت(: اللتعل   صلادر م  اا

 ال ساعدةم  التخطرطن.
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: رتضل   أنلو إللى ن  ر لررا117: 2005اهلل )  عبلد  علابر اللدردرر م ال لنع  أ لا عبلد
 ال عل  لات تعيرلز  ل  خلا  ذاترل م بطررال   ال علا  لتحارلف الىلداف لأل للار ال لنظ  الت عرلو

  تعل .ال ع لرات  تنظر 
 الالدرة عللى: إللى أنلو (Joseph& kanlapan, 2009)ل لا ر لرر ع زرلفم  للاناب  

دارة االتعاىاتم  تعدر  التعل م ت عرو ع لر   الدا عر  ع ا    ت  التحل  بنعاحم ال عر ت الن اط  اا

 الخطاء.    الف    االستفادة   احظ 
نظلا  رتضل   : للى أنلون عZimmerman, et al., 2009 رعر لو زر ر لا   أخلر   )

اسللتخدا   ع  علل   لل  االسللتراترعرات الياد لل  إلللى زرللادة  للدرة ال للتعل  علللى التفلرللر  للت صلل رتو 
اجرعابر و ب ا ر لنلو  ل  أداء ال يلا  الدراسلر  ال ختلفل  بلفلاءة   عالرل   نعلاح  بدرعل   نخفضل  

    الضت ط الدراسر .
الاائ ل  عللى  ال يلارات أحلد: عللت أنلو (Cifarelli, et al., 2010)لرفلارلى  ل لا رعر لو

   تابعل  خا   خز نو الفللربم    التعل و ل يا  ال ناسب  ال عر ر  ال تعل  لاستراترعرات اخترار

 اجستراترعر . ىذه     أ  نعاح
 ت عرلو أ للار خاليلا  ل  رلت  ع لرل : رعر لو عللى أنلو(Hui Kuo, 2010) لرل  أ لا ىرل 

 .أىدا و اللادر ر  لتحارف   عتاداتوم  أداءه ال تعل 
 العدرد     ل ن  بنر : على أنو نPintrich& Zeidner, 2015: 452بنترش )  رعر و

   درتو الفردم تعل   ت تؤثر التت  االعت اعر م  الدا عر م ال عر  م  راء   ا ال عر ر م    ال يارات

 اللادر ر . الىداف على تحارف
اع تبللار  بللر  تصلل رات العل للاء  البللاحثر  السللابار    للا سللبف ر للل  اج للارة إلللى أ  ىنلل

 ,Zimmerman, 2002, Joseph& kanlapan: لللتعل  ال لنظ  ذاتًرلاو حرلث رنظلر لل   ل 

2009; Hui Kuo, 2010) ع لر  رسعى  ل  خاليلا ال لتعل  : إلى التعل  ال نظ  ذاتًرا على أنو
ن ط    التعل  االسلتراترعت رال   ن أنو Rouhotie, 2002إلى التساب ال عر  م  ى حر  رر  )

ن أنو ن لط  ل  2003على استخدا  استراترعرات ذات طبرع  دا عر م ل ا ررب ) صطفى لا  م 
 عر ر م   لا  راء  عر رل و  لى حلر  : التعل  االستراترعرى الاائ  على استخدا  استراترعرات للتعل 

لللللى  عالرلللل  ع لرللللات التعيرللللز ن أنللللو رالللل   ع2005رللللرب عبللللدال نع  الللللدردرربم  عللللابر عبللللداهلل)
 ,Cifarelli, et al., 2010; Pintrich& Zeidner):  ال عالع  لل عل  اتم ل ا ررب ل    

 أنو  يارة تتض   االستخدا  ال ث  الستراترعرات التعل  ال ناسب . 2015
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ن Zimmerman, et al., 2009زر ر للا   أخللر   ) رتبنللت البحللث الحللالى تعررللف 
اترًا نظًرا أنو رتفف  طبرع  البحلث الحلالتم  طبرعل  أداة الارلاس ال سلتخد  و عللى للتعل  ال نظ  ذ

اعتبللار أ  الللتعل  ال للنظ  ذاتًرللا رالل   علللى اسللتخدا   ت ظرللف اسللتراترعرات الللتعل  ب للا رللؤد  إلللى 
 خفض الضت ط الدراسر م  تحارف الىداف ال رع ة.

ًٔا  :  أبعاد التعله امليظه ذات
حلث للدراسلات  البحل ث السلابا  التلى تنا للت اللتعل  ال لنظ  ذاتًرلاو    خا   راععل  البا

أ للل  تحدرللد بعللض الن للاذج ال ختلفلل  التللى تنا لتللوم  البعللاد ال ختلفلل  للتنظللر  الللذاتى للللتعل   للى 
 : إطار تلع الن اذجم  ذلع على النح  التالى

 : (Zimmerman,1989) : نموذج زيمرمان: أواًل
 : ن أ  ىناع ثاث أبعاد للتعل  ال نظ  ذاترًا ىىZimmerman,198`9رر  زر ر ا  )

 ىللللى ت ثلللل  ال عللللا  التللللى رالللل   بيللللا ال للللتعل  اللتسللللاب : أسللللتراترعرات الللللتعل  ال للللنظ  ذاترللللاً  ن1
 استخدا   عرنات التذلرم  البحث ع  ال عل  ات.: ال عل  ات  ال يارات  ث 

للى تنظلر   أسلتخدا  ال علا  الألز ل   تتضل   ادراع الفلرد لادرتل  ع: اللفاءة الذاترل  ال درلل  ن2
 لل ص   لألداء ال طل ب ل ي    ا.

  التى رضعيا ال تعل  لنفسو.: أىداف التعل  ن3

  راحلل  ثللاث  للت الللذاتت التنظللر  ن بنرلل Zimmerman, 2002زر رنللا  )  رحللدد

 : ىت أساسر 

 راترعراتاالسلت الىلدافم  اخترلار تحدرلد:  ل  خلا  ال يلا   تتضل   تحلرل : التأني مرحمة ن1

 ال ناسب .

 الذاتر . ال را ب  الذاتتم التعررب النفس    خا  ضبط  تتض  : األداء مرحمة ن2

للألداء   عراررل  ب الاررس ال خصلت الداء   اارنل  اللذات تارلر  تتضل  : الذاتي التأمل مرحمة ن3
 ال طل ب.
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 :  ( ذلك يمى النحو التالى1ويوضح الشكل )

 
 (.Zimmerman, 2002): ىكًلا عً: التيظٔه الراتٕشميسماٌ لبئ٘  (. منْذج1غلل )

Kriew,2001

ن ن  ذًعا ر ضا طبرع  التعل  ال نظ  ذاترًام    خا  ثاث Kriew,2001  د  لرر  )
 :  راح  ىى
 تتضلللل   أخترللللار السللللتراترعرات ال ائ لللل م  التللللى ُت للللل   لللل  : المرحمااااة األولااااى -1

 ل  .الحتفاظ بال ادة ال تع

  تؤلد على  درة ال تعل  على تنظر  ع لرات التعل  ال ختلف .: المرحمة الثانية -2

 تتضللل    لللدرة ال لللتعل  عللللى االخترلللار بلللر  الىلللداف  ال صلللادر : المرحماااة الثالثاااة -3
  .التعلر ر  ال ختلف  ال تاح

ن أ  الن لاذج ال ختلفل  ال فسلرة لع لرل  اللتعل  Rao, et al., 2000 ر لرر را   آخلر   )
ال نحلللى الللدا عى أ  ال نحلللى ال عر للىم حرلللث ترلللز الن لللاذج الدا عرلل  عللللى :  للد رلللزت أ لللا علللى

 عتالدات ال تعل لر  عل   لاعلرتي   د رىل   للى الع لرل  التعلر رل   أعلزاءتي  السلببر م   لى العانللب 
ت ال عر رللللل /  لللللا راء ال عر رللللل  التلللللى رسلللللتخد يا تيلللللت  الن لللللاذج ال عر رللللل  باالسلللللتراترعرا: الخلللللر

 ال تعل     ى تحسر  أدائي .
 (Pintrich& DeGroot,1990, Pintrich, 1995, Pintrich,2000)  د  بنترتش 

ن  ذعللًا للللتعل  الللذاتى  ائ للًا علللى التلا لل  بللر  للل  االتعللاىر م  رتضلل   الن لل ذج ثللاث ع انللب 
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اسلللتراترعرات اللللتعل   لللا راء ال عر رللل م  اسلللتراترعرات إدارة اسلللتراترعرات اللللتعل  ال عر رللل م   : ىلللى
)االسللتراترعرات التلللى رسللتخد يا ال تعل لل    لللى الللتحل   للى السلللراف االلللادر ىم  البرئللل  : ال لل ارد

 ال حرط  بي م  ضبط عي دى ن. 
 & Pintrich ):   ى ض ء  ع  ع   ختلف     الدراسات التعرربر   ث  دراس  ل    

Garcia, 1991; Pintrich, 1995; Pintrich,2000; ; Wolters,2003; Bell, 2006) 
 : ى ار ل  تصنرف استراترعرات التعل  ال نظ  ذاترًا إلى  س ر  أساسر  

 تيدف إلى تحسر  ال ظائف الذاترل  أ  : استراترعرات ذات طبرع   عر ر /   ا  راء  عر ر  ن1
 اسللتراترعر  التسل رعم  اسللتراترعر   اسللتراترعر  التخطلرط   ضللع الىلدافم: ال خصلر م  ثل 

 التفاصر .

 :  تتض  : استراترعرات إدارة ال  ارد ن2
 تيللللللدف إلللللللى تحسللللللر  الداء اللللللللادر ى  ثلللللل : اسللللللتراترعرات التنظللللللر  الللللللدا عى  :

)استراترعر  التا ر  الذاتىم  استراترعر   لا اة اللذاتم  اسلتراترعر  حل ار اللذات عل  
ات ع  الداءنم  ىى ترتبط بلال ل   اللدا عى للتنظلر  التاا م  استراترعر  ح ار الذ

 الذاتى على أعتبار أ  ال تعل  ال نظ  ذاترًا رتس  بن ط دا عى داخلى.
  اسللللللتراترعر  البحلللللث علللللل  : اسلللللتراترعرات تيللللللدف إللللللى تحسللللللر  برئللللل  الللللللتعل   ثللللل(

ال عل  للللللاتم  اسللللللتراترعر  طلللللللب العلللللل  م  اسللللللتراترعر  الضللللللبط البرئللللللى الللللللدا عىم 
 عر  إدارة ال  تن  ىى ترتبط بال ل نر  االدائى  السرا ى للتنظر  الذاتى. استراتر

    ىنا ر ل  الا   أ  استراترعرات التنظر  الذاتت ت ث  العانب اجعرائت الذب رعلس 
 الع لرات التت رستخد يا ال تعل  أثناء التعل  الاائ  على التنظر  الذاتت.

نتلرتش لللتعل  ال لنظ  ذاترلًاو ذللع أنلو رال   عللى  ت إطار ن ل ذج ب:  راتى البحث الحالت
التلا   بر  االتعاىر  ال عر ت  الدا عت  ت تفسرر ع لر  التعل م     ث   ي  رعد ألثر الن اذج 
تللللللا ًا  تفسلللللررًا لع لرللللل  اللللللتعل   التترلللللرات الحادثللللل   رلللللوم  ذللللللع اعت لللللادا عللللللى  ع  عللللل   للللل  

للدا عرل م  اسلتراترعرات لللتعل  ذات طبرعل   عر رل / ) اسلتراترعرات : ت لت   عللى: االستراترعرات
 لا  راء  عر رلل م  اسللتراترعرات إدارة ال ل اردنم  تاللف  راء للل   نيللا  ع  عل   لل  ال ل نللات تالل   

 على التلا   بر  الع انب ال عر ر   ال عدانر   الدا عر   البرئر . 
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عرف عللى اسلتراترعرات أنلو  ل  ال فرلد الىت لا  بلالت Pintrich,2000))  رذلر بنتلرتش
التنظر  الذاتى خص ًصا  ى  عاالت ألادر ر  بعرنيلاو ل لا  لى ذللع  ل  أى رل   لى التعلرف عللى 
أنتاا  أثر التدرربو لذلع أ  ال تعل  ال نظ  ذاترا رستطرع تطبرف تلع السلتراترعرات  أسلتخد يا 

 .عبر ال يا  ال ختلف 

ًٔا ذات الطبٔ  :  ع٘ الدافعٔ٘اضرتاتٔجٔات التعله امليظه ذات
ن أ  عل ىر اللتعل  ال لنظ  ذاترلًا ىل  Kirstin, et al., 2010رلرب لررسلترا   آخلر   )

استخدا  استراترعرات بعرنيام ب لا ر لنلو  ل  تحارلف أىدا لو  لت ضل ء إدراع الفلرد لادراتلو   ر للو 
  استعداداتو.

لادر رل  ن إلى أ  ضعف إنعاز طلاب العا عل  لل يلا  ال Miller,2015 ر رر  رللر)
ال ختلفللللل و إن لللللا ررعلللللع إللللللى أ  ىلللللؤالء الطلللللاب للللللرس للللللدري  ال الللللدرة عللللللى االسلللللتخدا  الفعلللللا  
السللتراترعرات الللتعل  خص ًصللا اسللتراترعرات الللتعل  ذات الطبرعلل  الدا عرلل م حرللث ر رلل  الطللاب 

 الحفظ  االستظيار التت لان ا رستخد  نيا  ت ال رحل  الثان ر .: إلى استخدا  استراترعرات
ن أ  اليللدف الساسللت  لل  Zimmerman, et al., 2009 رللر  زر ر للا   أخللر   )

زرللادة  للدرة ال للتعل  علللى التفلرللر  للت صلل رتو : اسللتخدا  اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى للللتعل  ىلل 
اجرعابرلل  ب للا ر لنللو  لل  أداء ال يللا  الدراسللر  ال ختلفلل  بلفللاءة   عالرلل   نعللاح  للى ظلل  درعللات 

 الدراسر .  نخفض     الضت ط
أ  اسلللتراترعرات تنظلللر  الدا عرللل  تللللؤثر  لللى  لللدرة  (Wolters, 2003 ) رلللر   لتللللرز 

الطللاب علللى  علللالع  ال عل  للات  االسللت رار  للت ال ي لل  اللادر رلل م ل للا أنيللا تع لل  لسللرا ات 
 إرعابر  تسي  ع لر  التعل .

تراترعرات التنظلر  عللى أ  اللتعل  الالائ  عللى اسلتخدا  اسل (David, 2006)  ألد دارفرلد
لتحارايلام  تعل يل   التخطلرط أىلداف  ضلع لرفرل  عللى الطلاب تلدررب: خاللو  ل  رلت  اللدا عى

 علرلوم  الحلل  ال ناسلب الالرار التخلاذ  خبلراتي  برئاتي    حص الذاتر م  زرادة  درتي  على ال را ب 
 .  راعع  خططي 

ع لرللل  التعلر رللل  تلللل   ال أ  عللللى ضلللر رة (Gildroy, 2008) رحلللث عرللللدر   
ذاترلللًام  للل  خلللا  اسلللتخدا  اسلللتراترعرات لللللتعل  تلللد ع بلللالطاب  ال  علللو  ائ للل  عللللى اللللتعل 
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 أ  رررلد    لا تاررلر إعطلائي  حررل   لع اللتعل م ع لرل   لت  التلزا  إللى ال  لارل  ب سلئ لر 

 ىلذا إذا للا  إال  لا  لتء تعلل  الصلع ب    ل  اللذاتم تحارلف ل سلت   رصلل ا حتلى رتعل ل ه

 .ال تعل  رنب  أ  حاع  رحاف ال تء
علللللى أ  الللللتعل  الاللللائ  علللللى التللللدررب علللللى  (Jenkins, 2010)ل للللا رؤلللللد عللللانلرز

 الن لط   تللررة  ل  سلسلل   لت لانلد اج الفرصل  للطلاب اسلتراترعرات التنظلر  اللدا عى رتلرا

 تنتيلت باسلتخدا     علر تي    عتالداتي  ضل ء  لت  تطلباتيلا  تفسلرر ال ي ل  بتحلرل  ال عر تو تبدأ

 أىدا ي . التت تساعد الطاب على أ  رحاا ا ال ائ   اجستراترعرات
أ  ىنللاع  ع  علل   لل   ن إلللى Haris& Mason, 2003 رللر  ىللاررس   اسلل   )

 : الخصائص التت ت رز استراترعرات التعل  ذات الطبرع  الدا عر  ىى
 تلليا ال تعل .تا   على استث ار اج لانات  الادرات ال ختلف  التت ر  ن1
 ت عرو خبرات التعل  السابا  نح  تحارف اليدف    ال ي   التعلر ر .. ن2

  تابع  أداء ال تعل     خا  التتذر  الراعع م ب ا ردع  الداء الصحرا. ن3

 راعلللللاة الفلللللر ف الفردرللللل  بلللللر  ال تعل لللللر  بعضلللللي  اللللللبعضم ب لللللا ر لللللل   رعللللللس  ن4
 االستاالر   ت الداء.

ن  ع  عللل   للل  الخصلللائص ال  رلللزة السلللتراترعرات التنظلللر  2006 رحلللدد ربرلللع ر للل ا  )
 : الدا عى للتعل  ىى

 أنيا استراترعرات  اص دة بترض تحارف أىداف  عرن . ن1
 أنيا تنتي ب اسط  ال تعل  ذاتو. ن2
 إ لانر  تطبراو على عدد لبرر    ال يا . ن3

عرات التنظلر      خا   راعع  الباحث للدراسات  البح ث السابا  التى تنا لت استراتر
 &Bandy& Moore; 2010; Pintrich;: الذاتى ذات الطبرع  الدا عرل   ثل  دراسل  لل   ل 

Zeidner, 2015) 2007علللزت عبدالح رلللدم  ;2009 لللحت  عبلللدالحا ظمPintrich& 

Degroot, 1990; Wolters, 2003;  اسلتراترعرات التنظللر  اللدا عى للللتعل  نم أ للل  تحدرلد
 : على النح  التالى

 تيللت  ب للد  :  Self – Consequating Strategy: اتي ية المتابعااة الذاتيااةاسااتر  ن1
اسللتخدا  الطللاب لل لا للات الخارعرلل  الُ عللدة ذاترللًا لتعزرللز  ت للعرع الرنبلل   للت أداء ال يللا  

 الدراسر  ال ختلف .
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رسلتخد  الطلاب : Interest Enhancement Strategy: اساتراتي ية تحساين اتهتماام ن2
ر  لتنظر  دا عرتي  الداخلر  ع  طررف عع  ال ي   الدراسلر  ذات أى رل    صلدر ىذه االستراترع

 بالنسب  لي     خا  تح ر  ال ي   الدراسر  إلى  باراة تعلر ر      و. ا تع   رض

: Performance Self-talk Strategyاسااتراتي ية حااديث الااذات المو اا  لاا داء  ن3
ا  اسللتخدا  الع لل   ال للار الصلل تر  لزرللادة رسلتخد  الطللاب  للت ىلذه االسللتراترعر   لل  خل

بلراز السلباب  رنبتي  لداء ال يا  اللادر ر   رت  ذلع ب اسلط  التفلرلر  لت أسلباب  عرنل   اا
 ال ختلف  ل ثابرتي  لاست رار  ت ال يا  الدراسر  حتى رت  إنعازىا .

رسلتخد  : Mastery Self- talk Strategy اسلتراترعر  حلدرث اللذات ال  علو لإلتالا
تاا  ال  اد الدراسلر   ل  أعل   الطاب ىذه االستراترعر  التت ترلز على زرادة الرنب   ت التعل   اا
زرللادة  سللت   دا عرلللتي   االسللت رار  لللت ال ي لل   ثللل  الرنبلل   لللت الللتعل   لللدر ال سللتطاع أ  رنبللل  

صرارى  جنياء ال   يا  اللادر ر  .الطاب  ت التتلب على التحدرات ل سائ  لزرادة  ثابرتي   اا

تتضللل   ىلللذه : Environmental Control Strategyاسلللتراترعر  اللللتحل  البرئلللت 
االسللتراترعر  عيلل د الطللاب لتعنللب أ  لتالرلل  ال ليرللات    للتتات االنتبللاه ل سللائ  ضلل ا  لداء 

  ال يا  اللادر ر  م باجضا   إلى  درة الطاب على تنظر   ترترب البرئ  ال حرط  بي   ذلع  
أعلل  االسللت رار  للت ال ي لل   تسللير  إل اليللا د   ت  للف  ال حا ظلل  علللى الترلرللز  التتلللب علللى 

 . ع  ات الدا عر  التت تعر   التاد   ت ال يا  اللادر ر 

٘   : أّاًل ضلل ت عرنل  البحلث االسلتطاعر   ع  عل   ل  طلاب  طالبللات : عٔيـ٘ البخـح االضـتطةعٔ
/ 2015لتربرللل / عا عللل  بنيلللام  للل  ال ارلللدر  بالفر للل  الرابعللل  تعللللر  علللا م للعلللا  العلللا عى للرللل  ا
 :  ن ر ضا طبرع  عرن  البحث االستطاعر  على النح  التالت1 م  العد   )2016

 (. ّصف لعٔي٘ البخح االضتطةعٔ٘.1جدّل )
 ف املعٔازٖاالحنسا متْضط العنس الصمين مكدزًا باألعْاو العدد ّصف العٔي٘ التدصص

 تازٓذ
 3.87 21.8 15 جمنْع٘ الطةب

 3.09 21.3 35 جمنْع٘ الطالبات

 اللػ٘ العسبٔ٘
 4.41 21.9 17 جمنْع٘ الطةب

 3.75 21.5 13 جمنْع٘ الطالبات
 3.78 21.63 80 اجملنْع
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ن طالللب  طالبلل   لل  80ن رتضللا أ  عللدد أ للراد العرنلل  االسللتطاعر  )1  لل  العللد   )
التللارر م : ت الفر لل  الرابعلل  تعلللر  عللا  بللرلل  التربرلل  بعا علل  بنيللاو  لل  تخصصللىطللاب  طالبللا

ن 32نم  للني  )3.78ن سللنوم  انحللراف  عرللارب )21.63 اللتلل  العربرلل و ب ت سللط ع للر ز نللت )
ن طالبللل  48نم   لللني  )4.14ن سلللنوم  انحلللراف  عرلللارب )21.85طاللللب ب ت سلللط ع لللر ز نلللت )

 ن.3.42حراف  عرارب )ن سنوم  ان21.4ب ت سط ع ر ز نت )
٘   : ثاىًٔا ضل ت عرنل  البحلث  لت صل رتيا النيائرل   ع  عل   ل  طلاب : عٔيـ٘ البخـح األضاضـٔ

 طالبللللات للرلللل  التربرلللل / عا علللل  بنيللللام  لللل  ال ارللللدر  بالفر لللل  الرابعلللل  تعلللللر  عللللا  بالعللللا  
ن ر ضللا طبرعلل  عرنلل  البحللث الساسللر  علللى 2 م  العللد   ) 2016/ 2015العللا عى 
 : لتالنح  التا

 ( ّصف لعٔي٘ البخح األضاضٔ٘.2دّل )ج

 العدد ّصف العٔي٘ التدصص
متْضط العنس الصمين مكدزًا 

 باألعْاو
االحنساف 

 املعٔازٖ

 اللػ٘ العسبٔ٘
 3.5 21.7 38 جمنْع٘ الطةب

 4.04 21.9 55 جمنْع٘ الطالبات

 اللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘
 3.8 21.3 22 جمنْع٘ الطةب

 4.9 21.8 36 جمنْع٘ الطالبات

 تازٓذ
 3.01 21.7 15 جمنْع٘ الطةب

 4.7 21.9 22 جمنْع٘ الطالبات

 فلطف٘
 2.8 20.7 14 جمنْع٘ الطةب

 3.14 21.7 24 جمنْع٘ الطالبات

 زٓاضٔات
 2.1 20.8 17 جمنْع٘ الطةب

 4.2 21.7 20 جمنْع٘ الطالبات

 كٔنٔاٛ 
 1.75 20.4 5 جمنْع٘ الطةب

 3.4 21.3 19 جمنْع٘ الطالبات

 فٔصٓاٛ
 0.78 20.78 3 جمنْع٘ الطةب

 1.8 20.7 3 جمنْع٘ الطالبات

 العلْو البْٔلْجٔ٘
 1.95 20.94 7 جمنْع٘ الطةب

 3.7 20.9 18 جمنْع٘ الطالبات
 3.09 21.26 318 ْعـــــــــــــــاجملن
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 للل  ن طاللللب  طالبللل  318ن رتضلللا أ  علللدد أ لللراد العرنللل  الساسلللر  )2  للل  العلللد   )
ن سلنوم 21.36طاب الفر   الرابع  تعلر  عا  بللر  التربرل / عا عل  بنيلا ب ت سلط ع لر ز نلت )

: ن ر ضللا عللدد أ للراد عرنلل  البحللث  للى إطللار للل   للل 3نم  العللد   )3.09 انحللراف  عرللارب )
 : عا   العنسم  عا   التخصصم  التفاع  برني ا على النح  التالى

 عامل ادتيظ، ّالتدصص الدزاضٕ، ّالتفاعل بٔيَنا.: ٙ إطاز كل مً(. عٔي٘ البخح األضاضٔ٘ ف3دّل )ج
 اإلحنساف املعٔازٖ متْضط العنس الصميٙ العدد املتػري

 2.46 21.04 121 طةب
 3.73 21.48 197 طالبات

 2.46 20.94 92 ذّّ التدصص العلنٕ
 3.73 21.58 226 ذّّ التدصص األدبٕ

 1.64 20.73 32 طةب مً ذّٚ التدصص العلنٕ
 3.27 21.35 89 طةب مً ذّٚ التدصص األدبٕ

 3.27 21.15 60 طالبات مً ذّٚ التدصص العلنٕ
 4.19 21.82 137 طالبات مً ذّٚ التدصص األدبٕ

 : تض   البحث استخدا  الداتر  التالرتر 

يبدالمريد : د تنقيح2002هيمد يبدالستار إبرا: )إيداد: المقياس العربي لمت كير ا(ي ابي .1
 (2002قاسمد 
  ع انب الا ة  اجرعاربر م : ريدف ال اراس إلى التعرف على ل    : هدف اتختبار

  ع انب الضعف  السلبر   ى تفلرر الفرد  سل لو   عتاداتو.
 ن  فلردة  لت صل رة  ع  عل   ل  العبلارات 71رتل   ال اراس  ل  ): وصف المقياس

و اجرعابر    ل  أ للار   عتالدات    ارسلات سلل لر و عللى تد ر ح    ا رتصف ب
 اعتبار أ  ن طى التفلرر اجرعابىم  التفلرر السلبت ر ثا  طر ى  تص .

إحداى ا  ىى العبارة )أن ت رر لإلرعابر م  الخر   ىى :  تتل   ل   فردة    عبارتر 
ن أبعللادم ر ضللحيا 10إطللار ) العبللارة )بن ت للرر إلللى العانللب السلللبتم  تللد ر تلللع ال فللردات  للى

 : ن على النح  التالى4العد   )
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 (. أبعاد املكٔاع العسبٙ للتفلري اإلجياب4ٕجدّل )
 أزقاو املفسدات دــــــــــــــــــــــــــــعــبــال

 (8 -1) اؤلـــــــــــــــالتف
 (13 -9) الضبط االىفعاىل ّالتخله فٙ العنلٔات العكلٔ٘

 (17 -14) تح املعسيفحب التعله ّالتف
 (30 -18) الػعْز بالسضا

 (38 -31) السصٔد املعسفٙ مً الصخ٘
 (42 -39) التكبل اإلجيابٕ لألخسًٓ
 (52 -43) تكبل املطؤلٔ٘ الػدصٔ٘

 (57-53) الطناح٘ ّاإلزحئ٘
 (61 -58)  اإلجتناعٔ٘

 (71 -62) تكبل الرات غري املػسّط

 نللاء علللى اخترللار ال فحلل ص لعبللارة  لل  عبللارتى للل  رصللحا ال ارللاس ب: طريقااة التصااحيح
 فللردة ب للا رنطبللف علرللوو حرللث ررصللد درعتللر  للعبللارة )أن  ىللى ت ثلل  العانللب اجرعللابت  للى 

 التفلررم  ررصد درع   احدة للعبارة )بن  ىى ت ث  العانب السلبت  ى التفلرر.

ل فحللللل صو  الدرعللللل  الللرللللل  لل ارلللللاس تعلللللد ب ثابللللل   ؤ لللللرًا عللللللى ن لللللط التفلرلللللر للللللد  ا
حرللللللث ت للللللرر الللللللدرعات ال رتفعلللللل  إلللللللى ن للللللط التفلرللللللر اجرعللللللابتم  للللللى حللللللر  ت للللللرر الللللللدرعات 

 الدنرا إلى ن ط التفلرر السلبت. 

 :  املؤغسات الطٔلْمرتٓ٘
 : ثبات المقياس: أواًل
  لد  للا  ُ عللد ال ارللاس بتطبرال   للرتر  بفاصلل  ز نللى  اللدارة : طريقااة إياااد  تطبيااق اتختبااار -1

ن طاللب  ل  طلاب عا عل  البتلر    ال علاد  بال  للل  150رن    ا يلا )ن ر  م على ع15)
ن سللنوم   للد بلتللت  ر لل   عا لل  29 -19العربرلل  السللع در و   لل  تتللرا ح أع للارى   للا بللر  )

 ن.0.93االرتباط بر   رتى التطبرف ل ؤ رًا على ثبات ال اراس )
ب  طالبللات العرنلل   للا  الباحللث بتطبرللف ال ارللاس  للرتر  علللى طللا: وفااى البحااث الحااالى

ن ر  م   د بلتت  ر ل   عا ل  االرتبلاط ل ؤ لرًا عللى 16ن بفاص  ز نت )80االستطاعر  ) = 
 ن. 0.91ثبات ال اراس )
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  للد  للا   للناا ال ارللاس بارعللاد  ر لل   عا لل  ألفللا لللدرعات : كرونباااخ -طريقااة معاماال  ل ااا -2
  ن.0.86ال فح صر  على ال اراس لل م   د بلتت )

 ن. 0.71  د بلتت  ر    عا   ألفا للدرع  الللر  لل اراس ): الحالى وفى البحث

  د  ا  الباحث بحساب  ر   عا ات ارتباط درعات عرن  البحث : طريقة اتتساق الداخمي -3
ن علللللى  فللللردات ال ارللللاس   ع لللل ع درعللللاتي و ل ؤ للللرًا علللللى اتسللللاف 80االسللللتطاعر  ) =

 : على النح  التالت ن ر ضا ذلع5 فردات ال اراسم  العد   )
(. قٔه معامةت ازتباط دزجات عٔي٘ الدزاض٘ االضتطةعٔ٘ علٙ مفسدات املكٔاع العسبٕ للتفلري 5جدّل )

 اإلجيابٕ ّجمنْع دزجاتَه 
 معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ

1 0.67** 25 0.69** 49 0.63** 
2 0.61** 26 0.62** 50 0.65** 
3 0.61** 27 0.59** 51 0.61** 
4 0.67** 28 0.61** 52 0.64** 
5 0.58** 29 0.67** 53 0.68** 
6 0.64** 30 0.59** 54 0.61** 
7 0.68** 31 0.61** 55 0.58** 
8 0.61** 32 0.62** 56 0.61** 
9 0.58** 33 0.68** 57 0.67** 
10 0.59** 34 0.62** 58 0.59** 
11 0.55** 35 0.63** 59 0.57** 
12 0.54** 36 0.65** 60 0.59** 
13 0.56** 37 0.61** 61 0.57** 
14 0.59** 38 0.61** 62 0.59 ** 
15 0.64** 39 0.67** 63 0.62** 
16 0.61** 40 0.59** 64 0.64** 
17 0.59** 41 0.57** 65 0.63** 
18 0.61** 42 0.63** 66 0.61** 
19 0.64** 43 0.64** 67 0.69** 
20 0.62** 44 0.67** 68 0.64** 
21 0.62** 45 0.62** 69 0.69** 
22 0.67** 46 0.62** 70 0.62** 
23 0.68** 47 0.67** 71 0.62** 
24 0.64** 48 0.62**   
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ن رتضا أ   ر   عا ات ارتباط درعات أ لراد العرنل  االسلتطاعر  عللى 5   العد   )
: 0.54نم  تتللللرا ح  للللا بللللر  )0.01رللللاسم   ع لللل ع درعللللاتي  داللللل  عنللللد  سللللت   ) فللللردات ال ا

 نم   ا رعد  ؤ رًا على ثبات  فردات ال اراس.0.69

 :  صدق املكٔاع: ثاىًٔا
  د  ا  ُ عد ال اراس بحساب  ر    عا   االرتبلاط بلر   ع ل ع درعلات : الصدق التالزمي -1

درعلاتي  عللى  ارلاس برلع لالتئلاب   لد  أ راد العرنل  االسلتطاعر  عللى ال ارلاس   ع ل ع
 ن.0.01دال  عند  ست    0.63-بلتت  ر    عا   االرتباط )ر= 

ن  للللل  10ن بعلللللرض ال ارلللللاس عللللللى )2009 لللللا  عبدال ررلللللد  اسللللل  ): الصااااادق الظااااااهر  -2
ال تخصصر   ى  عا  عل  النفس    أعضاء ىرئ  التدررس تخصص عل  نفلس بعا عل  

لنفسلللرر  ب ست لللفى الاصلللر العرنلللتم بيلللدف الحلللل  عللللى ن  للل  اجخصلللائرر  ا4حلللل ا م  )
صاحر  تعلر ات ال اراسم   ائ     ناسب   فرداتوم   د أسفر ىذا اجعراء على االتفلاف 

ن  فللردةم  لللل   للع إعللراء تعللدرات علللى صللرانو بعللض 71علللى باللاء  فللردات ال ارللاس )
 الفارات ب ا رتفف  الليع  ال صرر .

  ُ لناا ال ارلاس بإرعلاد  لر   علا ات االرتبلاط  لا بلر  درعلات  لا: صدق اتتساق الداخمى -3
العرنلل  االسلللتطاعر  عللللى لللل   فلللردة  للل   فلللردات لللل  بعلللد  للل  أبعلللاد ال ارلللاسم   ع للل ع 
درعاتي  عللى البعلد اللذ  تنت لت إلرلو بعلد حلذف درعل  ال فلردةم   لد ترا حلت  لر   علا ات 

نم   للا رعللد  ؤ للرًا 0.01 سللت   ) نم  ع رعيللا داللل  عنللد0.69: 0.55االرتبللاط  للا بللر  )
على صدف البعادو ل ا ت  إرعاد  ر   عا ات االرتباط  ا بر  درعات ال فح صرر  على 
ل  بعد    أبعاد ال اراس  ال ع  ع الللى للدرعات بعد حذف درعلات البعلدم   لد ترا حلت 

ن   للا 0.01ن  ع رعيللا داللل  عنللد  سللت   )0.78 0.65):  للر   عللا ات االرتبللاط  للا بللر 
 رعد  ؤ رًا على صدف البعاد.

بإرعللاد  للر   عللا ات االرتبللاط  للا بللر  درعللات أ للراد   للا  الباحللث: وفااى البحااث الحااالى
عرنلل  البحللث االسللتطاعر  علللى  فللردات ال ارللاسم   ع لل ع درعللاتي  الللللى  ذلللع بعللد حللذف 

 :   التالىن ر ضا ذلع على النح6درعو ال فردة ل ؤ رًا على صدف ال فرداتم  العد   )
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(. قٔه معامةت ازتباط دزجات عٔي٘ الدزاض٘ االضتطةعٔ٘ علٙ مفسدات املكٔاع العسبٕ للتفلري 6جدّل )
 اإلجيابٕ ّجمنْع دزجاتَه بعد حرف دزج٘ املفسدٗ

 معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ

1 0.91** 25 0.95** 49 0.93** 
2 0.90** 26 0.92** 50 0.92** 
3 0.89** 27 0.90** 51 0.94** 
4 0.93** 28 0.90** 52 0.92** 
5 0.87** 29 0.94** 53 0.95** 
6 0.89** 30 0.90** 54 0.90** 
7 0.94** 31 0.91** 55 0.89** 
8 0.90** 32 0.91** 56 0.90** 
9 0.89** 33 0.95** 57 0.93** 
10 0.91** 34 0.91** 58 0.91** 
11 0.85** 35 0.93** 59 0.90** 
12 0.86** 36 0.92** 60 0.91** 
13 0.85** 37 0.91** 61 0.88** 
14 0.90** 38 0.91** 62 0.89 ** 
15 0.94** 39 0.95** 63 0.90** 
16 0.93** 40 0.90** 64 0.94** 
17 0.90** 41 0.90** 65 0.93** 
18 0.91** 42 0.94** 66 0.89** 
19 0.95** 43 0.93** 67 0.96** 
20 0.94** 44 0.92** 68 0.94** 
21 0.93** 45 0.94** 69 0.96** 
22 0.96** 46 0.93** 70 0.90** 
23 0.95** 47 0.95** 71 0.92** 
24 0.95** 48 0.93**   

ن رتضا أ   ر   عا ات ارتبلاط درعلات أ لراد العرنل  االسلتطاعر  عللى 6   العد   )
نم  تتلرا ح 0.01 فردات ال اراسم   ع  ع درعاتي  بعد حذف درع  ال فلردة دالل  عنلد  سلت   )

 نم   ا رعد  ؤ رًا على صدف  فردات ال اراس.0.96: 0.88 ا بر  )
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 للا  ُ للناا ال ارللاس بللالتعرف علللى الصللدف العللا لى لل ارللاس  لل  خلللا  : الصاادق العاااممي -4
لللى أبعللاد ال ارللاس الع للرم   للد تلل  تللد رر حسللاب الصللدف الت لرللدب لللدرعات ال فح صللر  ع

الع ا لل  تللد ررًا  تعا للدًا بطررالل  الفللارر لسم   للد أسللفر ىللذا اجعللراء علل  ع للر ع ا لل  دالللو 
%ن  ل  التبلار  اللللىم  العلذر 55.4ت بعت علريلا  فلردات ال ارلاسم تفسلر تللع الع ا ل  )

ن طبالًا 0.3ألبلر  ل  )اللا   لل   ني  ألبر    ال احد الصحرام  ع رلع الت لبعات لانلت 
 ل حع لارزر.

يااازت : تعريااا  Wolters,1999 ): )إياااداد: مقيااااس اساااتراتي يات التنظااايم الااادافعي -2
 ( 2002يبدالحميدد

: ريللدف ال ارللاس إللى التعللرف عللى اسللتراترعرات التنظلر  الللدا عى  ىللت: هادف اتختبااار
داءم  اسلللتراترعر  ال تابعللل  االىت لللا م  اسلللتراترعر  حلللدرث اللللذات ال  علللو للللأل اسلللتراترعر  تحسلللر )

 .الذاتر م  استراترعر  حدرث الذات ال  عو لإلتاا م  استراترعر  التحل  البرئتن
ن  فردةم  ى ص رة  اراس خ اسلت التلدرج  لا 25رتل   ال اراس    ): وصف المقياس

للع )  ا ف ب دةم    ا فم    ا ف إلى حد  ام  نرلر   ا لفم  نرلر   ا لف ب لدةنم  تالرس ت: بر 
ن ر ضا ذللع 7العبارات خ س    استراترعرات التنظر  الذاتى ذات الطبرع  الدا عر م  العد   )

 : على النح  التالى
 (. ّصف ملكٔاع اضرتاتٔجٔات تيظٔه الدافع7٘ٔجدّل )

 أزقاو املفسدات أبعاد املكٔاع أقطاو املكٔاع

اضرتاتٔجٔات تيظٔه الدافعٔ٘ املستبط٘ 
 دافعٔ٘باألغلال الداخلٔ٘ لل

 8 -1 إضرتاتٔجٔ٘ حتطني االٍتناو.

 13 -9 إضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لإلتكاٌ.

اضرتاتٔجٔات تيظٔه الدافعٔ٘ املستبط٘ 
 باألغلال اخلازجٔ٘ للدافعٔ٘

 17-14 إضرتاتٔجٔ٘ املتابع٘ الراتٔ٘.
 21-18 إضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لةداٛ.

 25-22 إضرتاتٔجٔ٘ التخله البٕٔٝ.

 :طريقة التصحيح
 ن على الترتربم  ال ت عد درع  للر  لل اراس. 1-2-3-4-5رصحا ال اراس بطررا  )
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 : المؤشرات السيكومترية
 : تم استخدام الطرق التالية لمتعرف يمى ثبات المقياس: ثبات المقياس:  وتا 

 لر   علا ات ألفلا ن بإرعلاد 2009  د  ا   حتو عبدالحا ظ ): كرونباخ -طريقة معامل  ل ا -1
نم ل للا 0.84 -0.74) : لبعللاد ال ارللاس الخ سلل م   للد ترا حللت  للر   عللا ات ألفللا  للا بللر 

 ن.0.84): بلتت  ر    عا   ألفا لل اراس لل 

ن 8ت  إرعاد  ر   عا ات ألفا لألبعلاد الخ سل  لل ارلاسم  العلد   ): وفى البحث الحالى   
 : ذلع على النح  التالى

 مةت ألفا لألبعاد اخلنط٘ ملكٔاع اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ(. معا8جدّل )
 أزقاو املفسدات دـــــــــــــــالبع 

 0.68 إضرتاتٔجٔ٘ حتطني االٍتناو.
 0.69 إضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لإلتكاٌ.

 0.68 إضرتاتٔجٔ٘ املتابع٘ الراتٔ٘.
 0.70 إضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لةداٛ.

 0.69 اتٔجٔ٘ التخله البٕٔٝ.إضرت

ن رتضلا أ   لر   علا ات ألفلا لألبعلاد الخ سل  ل ارلاس التنظلر  اللدا عى 8  ل  العلد   )
 ن   ا رعد  ؤ رًا على ثبات البعاد.0.70: 0.68): تترا ح  ا بر 

ل للا  للا  الباحللث بإرعللاد  ر تللى  عا لل  ألفللا لاسلل ى ال ارللاسم   للد بلتللت  ر لل   عا لل  ألفللا 
اسللتراترعرات تنظللر  الدا عرلل  ال رتبطل  بال لللا  الداخلرلل  للدا عرلل نم ل للا  ): اسل  ال  ن لل0.73)

اسلتراترعرات تنظلر  الدا عرلل  ال رتبطل  بال لللا   ): ن للاسل  الثللانت0.71 ر ل   عا لل  ألفلا )بلتلت 
  الخارعر  للدا عر نو   ا رعد  ؤ ًرا على ثبات  س ى ال اراس.

ن بحسللاب  عللا ات االرتبللاط بللر  2009 للحتو عبللدالحا ظ )  للا : طريقااة اتتساااق الااداخمي -2
على ل   فلردة  ل   فلردات ال ارلاس  درعلاتي  الللرل  عللى ن 134درعات ال فح صر  ) =

البعللد الفرعللت الللذ  تنت للى إلرللو ال فللردةو ل ؤ للًرا علللى ثبللات ال فللرداتم   للد  عللد أ  ع رللع 
نم 0.68 -051): تتللرا ح  للا بللر نم   0.01 عللا ات االرتبللاط داللل  إحصللائرًا عنللد  سللت   )

الباحث بإرعلاد  لر   علا ات االرتبلاط  لا بلر  درعلات عرنل  البحلث  ا  : وفى البحث الحالي
ن على لل   فلردة  ل   فلردات ال ارلاسم   ع ل ع درعلات البعلد اللذب 80) =: االستطاعر 

 : تالتن ر ضا ذلع على النح  ال9تنت ت إلرو ل ؤ رًا على ثبات ال فرداتم  العد   )
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(. معامةت االزتباط ما بني دزجات املفخْصني علٙ مفسدات مكٔاع اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ 9جدّل )
 ّجمنْع دزجاتَه علٙ البعد الرٖ تيتنٕ إلُٔ.

 معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ

 ٔجٔ٘ تيظٔه االٍتناواضرتات: البعد األّل
1 0.69** 2 0.70** 3 0.71** 4 0.72** 
5 0.71** 6 0.71** 7 0.72** 8 0.68** 

 اضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لإلتكاٌ: البعد الجاىٕ
9 0.71** 10 0.68** 11 0.69** 12 0.71** 

13 0.69**       
 اضرتاتٔجٔ٘ املتابع٘ الراتٔ٘: البعد الجالح

14 0.68** 15 0.69** 16 0.68** 17 0.69** 
 اضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لألداٛ: البعد السابع

18 0.71** 19 0.70** 20 0.73** 21 0.71** 
 اضرتاتٔجٔ٘ التخله البٕٔٝ: البعد اخلامظ

22 0.69** 23 0.65** 24 0.69** 25 0.68** 

نم 0.01ائرًا عنلد  سلت   )ن رتضا أ   ر   عا ات االرتبلاط دالل  إحصل9    العد  )
 ن   ا رعد  ؤ رًا على ثبات  فردات ال اراس.0.73: 0.65 تترا ح  ا بر  )

ل للللا  للللا  الباحللللث بإرعللللاد  للللر   عللللا ات االرتبللللاط  للللا بللللر  درعللللات أ للللراد عرنلللل  البحللللث 
االستطاعر  على البعاد الخ س  لل اراس   ع  ع درعاتي  على  سل ى ال ارلاس ل ؤ لرًا عللى 

 : ن ر ضا ذلع على النح  التالى10اد ال اراسم  العد   )ثبات أبع

(. قٔه معامةت االزتباط ما بني دزجات أفساد عٔي٘ البخح االضتطةعٔ٘ علٙ األبعاد اخلنط٘ ملكٔاع 10جدّل )
 التيظٔه الدافعٙ ّجمنْع دزجاتَه علٙ قطنٙ املكٔاع

 أزقاو املفسدات دــــــــــــــــــــالبع 

 ** 0.75 طني االٍتناوإضرتاتٔجٔ٘ حت
 **0.78 إضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لإلتكاٌ .

 **0.73 إضرتاتٔجٔ٘ املتابع٘ الراتٔ٘ .
 ** 0.73 إضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لةداٛ

 ** 0.74 إضرتاتٔجٔ٘ التخله البٕٔٝ .
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 ن رتضلللللا أ   لللللر   علللللا ات االرتبلللللاط دالللللل  إحصلللللائرًا عنلللللد  سلللللت  10  للللل  العلللللد  )
 ن   ا رعد  ؤ ًرا على ثبات أبعاد ال اراس.0.78: 0.73نم  تترا ح  ا بر  )0.01)

ًٔا  :  صدق املكٔاع: ثاى
ن بلللالتحاف  للل  صلللدف البنلللاء الللللا   2009  لللد  لللا   لللحت  عبلللدالحا ظ ): الصااادق العااااممى -1

ل ارللاس اسللتراترعرات تنظللر  الدا عرلل  علل  طررللف اسللتخدا  أسللل ب التحلرلل  العللا لت الت لرللدب 
و حرث ت  اختبار ن  ذج العا لر  اللا نر  Lisral 8.5تخدا  البرنا ي اجحصائت لرزر  باس

الللذب تللل   رلللو ا تللراض أ  ع رلللع الع ا للل  ال  للاىدة التلللت ت ثللل  اسللتراترعرات تنظلللر  الدا عرللل  
اسللللتراترعرات تنظللللر  الدا عرلللل  ال رتبطلللل  : العا لللل  ال  : تنللللتظ  حلللل   عللللا لر  لللللا نر  ى للللا

 :   للدا عر   رت بع بيذا العا   اللا   ثاث استراترعرات  ىتبال لا  الخارعر
 استراترعر  حدرث الذات ال  عو لألداء. -ج  استراترعر  ال تابع  الذاتر . -أ   

 استراترعر  التحل  البرئت. -ب   

استراترعرات تنظر  الدا عر  ال رتبطل  بال للا  الداخلرل  للدا عرل   رت لبع : العامل الثاني
 : ا العا   اللا   إستراترعرتر  ى ابيذ

 استراترعر  حدرث الذات ال  عو لإلتاا . -ب  استراترعر  تحسر  االىت ا . - أ

) عا ات الصدفن بالعا لر  اللا نر   ا :   د ترا حت ت بعات الع ا   ال  اىدة
ن   لللا رلللد  عللللى  0.01نم  ع رعيلللا دالللل  إحصلللائرًا عنلللد  سلللت   ) 0.76 -0.54): بلللر 

 رع البعاد الخ س  ل اراس استراترعرات تنظر  الدا عر .صدف ع 
ل للللا تلللل  حسللللاب  ؤ للللرات حسلللل  ال طابالللل  لن لللل ذج العللللا لر  اللللللا نر  ل ارلللللاس 

ن  ىللى 4عنللد درعلل  حررللو=  3.01) 2اسللتراترعرات تنظللر  الدا عرلل م حرللث بلتللت  ر لل  لللا
الت ال حللدد لللل  للل  تتعللدب  للر  بارلل  ال ؤ للرات ال للد  ال ثلل  ر لل  نرللر داللل  إحصللائرًام ل للا

 ؤ لر إحصللائتم ل للا أ   ر لل   ؤ للر الصللدف ال ت  لع لن لل ذج العللا لر  اللللا نر  أ لل   لل  
 نظررتيا للن  ذج ال  بعم   ا رد  على  طابا  الن  ذج للبرانات بص رة عردة.

ن بللالتعرف علللى 2009 للا   للحتو عبللدالحا ظ ): )صاادق الم ااردات(: صاادق ا(تساااق الااداخمى -2
عللل  طررلللف حسلللاب  عا للل  االرتبلللاط بلللر  درعلللات لللل   فلللردة   ع للل ع  صلللدف  فلللردات ال ارلللاس

درعللات البعللد الللذب تنت للى إلرللوم  ذلللع بعللد حللذف درعلل  ال فللردة  لل   ع لل ع درعللات البعللدم   للد 
 ن.0.01ن  ع رعيا دال  عند  ست   )0.84 -0.63): ترا حت  ر   عا ات االرتباط  ا بر 
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 عللا ات االرتبللاط  للا بللر  درعللات عرنلل  الباحللث بإرعللاد  للر   للا  : وفااى البحااث الحااالي
ن علللى للل   فللردة  لل   فللردات ال ارللاسم   ع لل ع درعللات البعللد 80) =: البحللث االسللتطاعر 

ن ر ضلا 11الذب تنت ت إلروم بعد حذف درع  ال فردة ل ؤ رًا على صدف ال فلرداتم  العلد   )
 : ذلع على النح  التالت

ت املفخْصني علٙ مفسدات مكٔاع اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ (. معامةت االزتباط ما بني دزجا11جدّل )
 ّجمنْع دزجاتَه علٙ البعد الرٖ تيتنٕ إلُٔ بعد حرف دزج٘ املفسدٗ.

 معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ معامل االزتباط املفسدٗ

 اضرتاتٔجٔ٘ تيظٔه االٍتناو: البعد األّل
1 0.73** 2 0.74** 3 0.74** 4 0.73** 
5 0.75** 6 0.76** 7 0.75** 8 0.74** 

 اضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لإلتكاٌ: البعد الجاىٕ
9 0.76** 10 0.71** 11 0.71** 12 0.72** 

13 0.74**       
 اضرتاتٔجٔ٘ املتابع٘ الراتٔ٘: البعد الجالح

14 0.71** 15 0.72** 16 0.70** 17 0.70** 
 اضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لألداٛ: البعد السابع

18 0.75** 19 0.74** 20 0.77** 21 0.74** 
 اضرتاتٔجٔ٘ التخله البٕٔٝ: البعد اخلامظ

22 0.73** 23 0.70** 24 0.70** 25 0.76** 

ن رتضلللللا أ   لللللر   علللللا ات االرتبلللللاط دالللللل  إحصلللللائرًا عنلللللد  سلللللت   11  للللل  العلللللد  )
 ن   ا رعد  ؤ رًا على صدف  فردات ال اراس.0.76: 0.70 تترا ح  ا بر  ) نم0.01)

ل للللا  للللا  الباحللللث بإرعللللاد  للللر   عللللا ات االرتبللللاط  للللا بللللر  درعللللات أ للللراد عرنلللل  البحللللث 
االسلللللتطاعر  عللللللى البعلللللاد الخ سللللل  لل ارلللللاس   ع للللل ع درعلللللاتي  عللللللى  سللللل ى ال ارلللللاس بعلللللد 

ن ر ضللللا ذلللللع علللللى 12ارللللاسم  العللللد   )حللللذف درعلللل  البعللللد ل ؤ للللرًا علللللى صللللدف أبعللللاد ال 
 : النح  التالى
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(. قٔه معامةت االزتباط ما بني دزجات أفساد عٔي٘ البخح االضتطةعٔ٘ علٙ األبعاد اخلنط٘ ملكٔاع 12جدّل )
 التيظٔه الدافعٙ ّجمنْع دزجاتَه علٙ قطنٙ املكٔاع بعد حرف دزج٘ البعد

 أزقاو املفسدات دــــــــــــــــــالبع 

 ** 0.81 ضرتاتٔجٔ٘ حتطني االٍتناوإ
 **0.85 إضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لإلتكاٌ .

 **0.84 إضرتاتٔجٔ٘ املتابع٘ الراتٔ٘ .
 ** 0.84 إضرتاتٔجٔ٘ حدٓح الرات املْجُ لةداٛ

 ** 0.86 إضرتاتٔجٔ٘ التخله البٕٔٝ .

عنلللللد  سلللللت    ن رتضلللللا أ   لللللر   علللللا ات االرتبلللللاط دالللللل  إحصلللللائراً 12  للللل  العلللللد  )
 ن   ا رعد  ؤ ًرا على صدف أبعاد ال اراس.0.86: 0.81نم  تترا ح  ا بر  )0.01)

 : سارت إ راءات البحث يمى النحو التالي
 . تطبرف أد ات البحث بعد تانرنيا على العرن  االستطاعر 
 اسلللتراترعرات : ساسلللر   لللىحسلللاب بعلللض ال ؤ لللرات اجحصلللائر  ال صلللفر  لعرنللل  البحلللث ال

) االسلللللتراترعرات ال رتبطللللل  بال لللللل  اللللللداخلى للدا عرللللل م  االسلللللتراترعرات : التنظلللللر  اللللللدا عى
ن عللللى 13ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل ن م ال تترلللر التلللابعمو  ر ضلللا ذللللع العلللد   )

 : النح  التالى
 اتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ.(. املؤغسات اإلحصأٜ٘ الْصفٔ٘ لعٔي٘ البخح فٙ اضرت13جدّل )

 االلتْاٛ ع و ٌ ريـــــــــــــــــاملتػ
اخلطأ املعٔازٚ 

 لةلتْاٛ
 التفسطح

اخلطأ املعٔازٚ 
 للتفسطح

االضرتاتٔجٔات املستبط٘ بالػلل 
 الداخلٙ للدافعٔ٘

318 39.10 4.58 0.103 0.137 -0.398 0.273 

االضرتاتٔجٔات املستبط٘ بالػلل 
 اخلازجٙ للدافعٔ٘

318 33.12 4.35 -0.049 0.137 -0.512 0.273 

ن أ   ر للللللل  اجلتللللللل اءم  التفلللللللرطا أ للللللل   للللللل  ضلللللللعف الخطلللللللا 13رتضلللللللا  للللللل  علللللللد   )
ال عرللللارب لللللل   ني للللام   للللا رعللللد  ؤ للللًرا علللللى إعتدالرلللل  الت زرللللع ) عللللزت عبللللد الح رللللد  ح للللدم 

 ن.234 -233: 2016
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  اللللن ط اجرعلللابت ) : ن لللط التفلرلللر: تصلللنرف عرنللل  البحلللث االساسلللر   لللى إطلللار لللل   للل

)طللللللابم  طالبللللللاتنم  عا لللللل  : للتفلرللللللرم  الللللللن ط السلللللللبت للتفلرللللللرنم  عا لللللل  العللللللنس

)التخصص العل تم  التخصص الدبتنم ب ا رتفف  الىداف التلى : التخصص الدراست

 رسعى البحث إلى تحارايا.

 .عالع  البرانات إحصائر  بيدف التحاف    صح   ر ض البحث  

 فسررىا  ت ض ء اجطار النظربم  الدراسات  البح ث السابا .الت ص  إلى النتائي  ت 

  تادر   ع  ع     ال اترحات  الت صرات  ت ض ء النتائي ال تحص  علريام   ى ض ء

  تتررات البحث.

سللعى الباحللث  لل  خللا  العللزء التللالت اجعابلل  علللى تسللاؤ  البحللث الللرئرسم  التسللاؤالت 

 :  م  رصد النتائي ال تحص  علريام  تفسررىا   نا  تيام على النح  التالتالفرعر

) االسلللتراترعرات :  رلللنص عللللى م تختللللف اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى: ال ااارض األول

ال رتبطللل  بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل م  االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل ن للللد  

) اللللن ط اجرعللابت للتفلرلللرم  الللن ط السللللبت : تاف ن طلللى التفلرللرطللاب  طالبللات العا عللل  بللإخ

 للتفلررنم

ن طلا  2 ن2×2×2 للتحاف    ىذا الفرض ت  إعراء تحلر  تبار  عا لى  لى إتعلاىر ) 
: عا لل  التخصللص 2× ) طالللبم  طالبلل ن : عا لل  العللنس 2× )اجرعللابتم  السلللبتن : التفلرللر

ن ر ضلللا نتلللائي ذللللع عللللى اجعلللراء عللللى 14) م  العلللد   )تخصلللص عل لللىم  تخصلللص أدبلللتن
 : النح  التالى
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( لدالل٘ الفسّق فٙ اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ طبًكا لينطٙ 2×2×2): (. ىتاٜج حتلٔل التبا14ًٓجدّل )
)طالب، ّطالب٘(، ّعامل : ّالينط الطليب للتفلري(، ّعامل ادتيظ -) الينط اإلجيابٕ للتفلري: التفلري

 ص علنٙ، ّختصص أدبٕ(.)ختص: التدصص

 مصدز التبآً ريـــــــــــــاملتػ
جمنْع 
 املسبعات

 د.ح
متْضط 
 املسبعات

 مطتْٚ الدالل٘ ف

اضرتاتٔجٔات التيظٔه 
الدافعٙ املستبط٘ 
بالػلل الداخلٙ 

 للدافعٔ٘

 0.05 4.355 341.295 1 341.295 منط التفلري )أ(
 0.05 4.110 322.083 1 322.083 عامل ادتيظ )ب(

 0.01 46.603 3651.931 1 3651.931 عامل التدصص )ج(
 0.01 757.882 59389.194 1 59389.194 ج(× ب× التفاعل ) أ

   78.362 186 14575.341 اخلطأ

اضرتاتٔجٔات التيظٔه 
الدافعٙ املستبط٘ 
بالػلل اخلازجٕ 

 للدافعٔ٘

 0.05 4.292 338.528 1 338.528 منط التفلري )أ(
 0.05 5.459 561.361 1 561.361 يظ )ب(عامل ادت

 0.05 5.270 541.844 1 541.844 عامل التدصص )ج(
 0.01 202.169 20787.937 1 20787.937 ج(× ب× التفاعل ) أ

   102.825 186 19125.373 اخلطأ

ن 0.05ن رتضللا أنللو ت عللد  للر ف ذات دالللل  إحصللائر  عنللد  سللت   )14  لل  العللد   )
) االسلتراترعرات ال رتبطل  : ب  طالبات العا عل  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ى استخدا  طا

بال للل  الللداخلى للدا عرلل م  االسللتراترعرات ال رتبطلل  بال للل  الخللارعى للدا عرلل ن ترعللع إلللى ن للط 
 ) الن ط اجرعابت للتفلررم  الن ط السلبت للتفلررنم     ث  رتحاف الفرض ال  .: التفلرر

ن  صللللًفا ل ع لللل عتت الطللللاب  الطالبللللات ذ   الللللن ط اجرعللللابت 15  ) ر ضللللا العللللد  
للتفلرر  ىلؤالء ذ   اللن ط السللبت للتفلرلر   الًا السلتخدا ي  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى عللى 

 : النح  التالى
ّصف جمنْعتا البخح ذّٚ الينط اإلجيابٕ للتفلري، ّذّٚ الينط الطليب للتفلري ّفكًا : (15جدّل)

 دامَه الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ.الضتد
 اإلحنساف املعٔازٚ املتْضط العدد اجملنْع٘ ريـــــــــــاملتػ

اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ 
 املستبط٘ بالػلل الداخلٙ للدافعٔ٘

 3.405 49.66 86 ذّّ الينط اإلجيابٕ
 3.528 38.72 107 ذّّ الينط الطليب

اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ 
 املستبط٘ بالػلل اخلازجٙ للدافعٔ٘

 3.504 23.343 86 ذّّ الينط اإلجيابٕ
 3.450 31.537 107 ذّّ الينط الطليب



1028  (4ج)أكتوبر ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 777 

: ىناع إختاً ا  ى استخدا  استراترعرات التنظر  اللدا عى: ن رتضا أ 15)     العد  
ر  اللدا عى ال رتبطل  )استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلىم  استراترعرات التنظ

ر رلل  ذ   الللن ط السلللبت للتفلرللر إلللى  بال للل  الخللارعى للدا عرلل ن تعللز  إلللى ن للط التفلرللرو حرللث
اسللتخدا  اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال للل  الخللارعى للدا عرلل   اارنللً  بللذ   الللن ط 

لللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  اجرعللللابى للتفلرللللر اللثللللر  للللرًا إلللللى اسللللتخدا  اسللللتراترعرات التنظللللر  ا
 الداخلى للدا عر م  بذلع رتحاف الفرض ال  .

) االسللتراترعرات :  رللنص علللى م تختلللف اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى: ال اارض الثاااني
ال رتبطللل  بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل م  االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل ن للللد  

 ) طالبم  طالب نم.: ف عا   العنسطاب  طالبات العا ع  بإختا
ن 0.05ن رتضللا أنللو ت عللد  لر ف ذات دالللل  إحصللائر  عنللد  سللت   )14  ل  العللد   )

) االسلتراترعرات ال رتبطل  :  ى استخدا  طاب  طالبات العا ع  الستراترعرات التنظر  اللدا عى
ا عرل ن ترعلع إللى عا ل  بال ل  الداخلى للدا عر م  االستراترعرات ال رتبطل  بال لل  الخلارعى للد

 )طالبم  طالب نم     ث  رتحاف الفرض الثانت.: العنس
ن  صللللللًفا ل ع لللللل عتت الطللللللاب  الطالبللللللات   اللللللًا السللللللتخدا ي  16 ر ضللللللا العللللللد   )

 : الستراترعرات التنظر  الدا عى على النح  التالى
الضتددامَه ) جمنْع٘ الطةب، ّجمنْع٘ الطالبات( ّفكًا : ّصف جمنْعتا البخح: (16جدّل)

 الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ.
 اإلحنساف املعٔازٚ املتْضط العدد اجملنْع٘ ريــــــــــــاملتػ

اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ 
 بالػلل الداخلٙ للدافعٔ٘

 3.289 41.190 121 جمنْع٘ الطةب
 3.789 47.814 197 جمنْع٘ الطالبات

عٙ املستبط٘ اضرتاتٔجٔات التيظٔه الداف
 بالػلل اخلازجٙ للدافعٔ٘

 3.492 29.892 121 جمنْع٘ الطةب
 3.261 24.577 197 جمنْع٘ الطالبات

: ىنلللاع إختا ًلللا  لللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى: ن رتضلللا أ 16  للل  العلللد   )
الللللدا عى ال رتبطلللل   )اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  الللللداخلىم  اسللللتراترعرات التنظللللر 

ر رلل  الطللاب إلللى اسللتخدا  اسللتراترعرات  بال للل  الخللارعى للدا عرلل ن تعللز  إلللى عا لل  العللنسو حرللث
التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  الخللللارعى للدا عرلللل   اارنللللً  بالطالبللللات اللثللللر  للللرًا إلللللى اسللللتخدا  

 م  بذلع رتحاف الفرض الثانى.استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلى للدا عر 
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) االسللتراترعرات :  رللنص علللى م تختلللف اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى: ال اارض الثالااث
ال رتبطللل  بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل م  االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل ن للللد  

 نم.) تخصص عل تم  تخصص أدبت: طاب  طالبات العا ع  بإختاف عا   التخصص
ن 0.01ن رتضللا أنللو ت عللد  للر ف ذات دالللل  إحصللائر  عنللد  سللت   )14  لل  العللد   )

) االسلتراترعرات ال رتبطل  :  ى استخدا  طاب  طالبات العا عل  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى
بال ل  اللداخلى للدا عرل م  االسلتراترعرات ال رتبطل  بال لل  الخلارعى للدا عرل ن ترعلع إللى عا ل  

 )التخصص العل تم  التخصص الدبتنم     ث  رتحاف الفرض الثالث. :التخصص
ن  صللللللللًفا ل ع لللللللل عتت الطللللللللاب  الطالبللللللللات ذ   التخصللللللللص 17 ر ضللللللللا العللللللللد   )

العل للللللت  ىللللللؤالء ذ   التخصللللللص الدبللللللت   اللللللًا السللللللتخدا ي  السللللللتراترعرات التنظللللللر  الللللللدا عى 
 : على النح  التالى

ذّّ التدصص العلنٕ، ّجمنْع٘ ذّّ التدصص األدبٕ( ّفكًا  ) جمنْع٘: ّصف جمنْعتا البخح: (17جدّل)
 الضتددامَه الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ.

 اإلحنساف املعٔازٚ املتْضط العدد اجملنْع٘ ريــــــــــــــاملتػ

اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ 
 بالػلل الداخلٙ للدافعٔ٘

 3.569 58.04 92 ذّّ التدصص العلنٕ
 3.095 31.39 226 ذّّ التدصص األدبٕ

اضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ 
 بالػلل اخلازجٙ للدافعٔ٘

 2.492 23.40 92 ذّّ التدصص العلنٕ
 2.979 37.08 226 ذّّ التدصص األدبٕ

: ىناع إختاً ا  ى استخدا  استراترعرات التنظر  اللدا عى: ن رتضا أ 17    العد   )
ت التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلىم  استراترعرات التنظر  اللدا عى ال رتبطل  )استراترعرا

ر رلل  ذ   التخصللص  بال للل  الخللارعى للدا عرلل ن تعللز  إلللى عا لل  التخصللص الدراسللتو حرللث
الدبللت إللللى اسللتخدا  اسلللتراترعرات التنظللر  اللللدا عى ال رتبطلل  بال لللل  الخللارعى للدا عرللل   اارنلللً  

العل ت اللثر  رًا إلى استخدا  استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لل  بذ   التخصص 
 الداخلى للدا عر .

) االسلللتراترعرات :  رلللنص علللى م تختلللف اسلللتراترعرات التنظللر  الللدا عى: ال اارض الراباا 
 ال رتبطللل  بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل م  االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل ن للللد 

 نم.2 عا   العنس × 2) ن طى التفلرر : طاب  طالبات العا ع  بإختاف تفاع  ل    
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 : ن  ا رلى14 رتضا    عد   )
ن  لى اسلتخدا  طلاب  طالبلات 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست   دالل  )  ن1

إللى تفاعل   العا ع  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبطل  بال لل  اللداخلى للدا عرل  ترعلع
: )الن ط اجرعابت للتفلررم  الن ط السلبت للتفلررنم  عا ل  العلنس: ن طى التفلرر: ل    

) طالبم  طالب نم  للتعرف على إتعاة الفر ف  داللتيا ت  استخدا  اختبار  رفر م  العد   
 : ن ر ضا ذلع على النح  التالى18)

ِ الفسّق بني جمنْعات البخح األزبع٘ فٙ دزج٘ ىتاٜج اختباز غٔفُٔ للتعسف علٙ اجتا: (18جدّل )
 اضتددامَه الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ بالػلل الداخلٙ للدافعٔ٘.

 اجملنْعات ّاملتْضطات
جمنْع٘ الطةب ذّّ 

الينط اإلجيابٕ للتفلري 
 (51.60، و=35)ٌ=

جمنْع٘ الطةب ذّّ 
الينط الطليب للتفلري 

 (26.59، و=37)ٌ=

الطالبات ذّّ جمنْع٘ 
للتفلري  الينط اإلجيابٕ

 (54.90، و=52)ٌ=

جمنْع٘ الطالبات ذّّ 
الينط الطليب للتفلري 

 (27.96، و=69)ٌ= 

جمنْع٘ الطةب ذّّ الينط 
 اإلجيابٕ للتفلري

 (51.60، و=35)ٌ= 
 ** 23.64 غري دالُ 3.3 **25.01 ----------

جمنْع٘ الطةب ذّّ الينط 
 الطليب للتفلري

 (26.59، و=37)ٌ= 
 غري دالُ 1.37 **28.31 ---------- 

جمنْع٘ الطالبات ذّّ الينط 
 للتفلري  اإلجيابٕ

 (54.90، و=52)ٌ=
  ---------- 26.94** 

جمنْع٘ الطالبات ذّّ الينط 
 الطليب للتفلري 

 (27.96، و=69)ٌ= 
   ---------- 

 : ( يتضح ما يمي12ومن ال دول رقم )
: ن بلللر   ت سلللط درعلللات لللل   للل 0.01إحصلللائر  عنلللد  سلللت ب )ت علللد  لللر ف ذات داللللل   -  

 ع  عللل  الطلللاب ذ   اللللن ط اجرعلللابت للتفلرلللرم   ع  عللل  الطلللاب ذ   اللللن ط السللللبت 
للتفلرر  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال للا  الداخلرل  للدا عرلو 

 لصالا  ع  ع  الطاب ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر.
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: ن بلللر   ت سلللط درعلللات لللل   للل 0.01ت علللد  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائر  عنلللد  سلللت ب ) -  
 ع  علل  الطللاب ذ   الللن ط اجرعللابت للتفلرللرم   ع  علل  الطالبللات ذ ات الللن ط السلللبت 
للتفلرر  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال للا  الداخلرل  للدا عرلو 

 لن ط اجرعابت للتفلرر.لصالا  ع  ع  الطاب ذ   ا

: ن بلللر   ت سلللط درعلللات لللل   للل 0.01ت علللد  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائر  عنلللد  سلللت ب ) - ت
 ع  علل  الطللاب ذ   الللن ط السلللبت للتفلرللرم   ع  علل  الطالبللات ذ ات الللن ط اجرعللابت 
للتفلرر  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال للا  الداخلرل  للدا عرلو 

 الا  ع  ع  الطالبات ذ ات الن ط اجرعابت للتفلرر.لص

: ن بلللر   ت سلللط درعلللات لللل   للل 0.01ت علللد  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائر  عنلللد  سلللت ب ) - ث
 ع  ع  الطالبات ذ ات الن ط اجرعابت للتفلررم   ع  ع  الطالبات ذ ات اللن ط السللبت 

بال للا  الداخلرل  للدا عرلو للتفلرر  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  
 لصالا  ع  ع  الطالبات ذ ات الن ط اجرعابت للتفلرر.

 ع  عل  الطلاب ذ   : ال ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  بر   ت سلط درعلات لل   ل   - ج
الللن ط السلللبت للتفلرللرم   ع  علل  الطالبللات ذ ات الللن ط السلللبت للتفلرللر  للى اسللتخدا ي  

 ى ال رتبط  بال لا  الداخلر  للدا عرو.الستراترعرات التنظر  الدا ع

 ع  عل  الطلاب ذ   : ال ت عد  لر ف ذات داللل  إحصلائر  بلر   ت سلط درعلات لل   ل  - ح
الن ط اجرعابت للتفلررم   ع  ع  الطالبات ذ ات الن ط اجرعابت للتفلرر  ى اسلتخدا ي  

 و.الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الداخلر  للدا عر

ن  لى اسلتخدا  طلاب  طالبلات 0.05ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت   داللل  ) ن2
العا ع  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر  ترعلع إللى تفاعل  

: )الن ط اجرعابت للتفلررم  الن ط السلبت للتفلررنم  عا ل  العلنس: ن طى التفلرر: ل    
الب نم  للتعرف على إتعاة الفر ف  داللتيا ت  استخدا  اختبار  رفر م  العد   ) طالبم  ط

 : ن ر ضا ذلع على النح  التالى19)
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ىتاٜج اختباز غٔفُٔ للتعسف علٙ اجتاِ الفسّق بني جمنْعات البخح األزبع٘ فٙ دزج٘ : (19جدّل )
 جٙ للدافعٔ٘.اضتددامَه الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ بالػلل اخلاز

 اجملنْعات ّاملتْضطات

جمنْع٘ الطةب ذّّ 
الينط اإلجيابٕ 

 للتفلري 
 (25.06، و=35)ٌ=

جمنْع٘ الطةب ذّّ 
 الينط الطليب للتفلري

 (37.76، و=37)ٌ= 

جمنْع٘ الطالبات ذّّ 
 الينط اإلجيابٕ

 للتفلري
 (20.71، و=52)ٌ= 

جمنْع٘ الطالبات ذّّ 
 الينط الطليب للتفلري 

 (39.53، و=69)ٌ= 

جمنْع٘ الطةب ذّّ الينط اإلجيابٕ 
 (25.06، و=35للتفلري )ٌ=

 ** 14.47 غري دالُ 4.35 **12.70 ----------

جمنْع٘ الطةب ذّّ الينط الطليب 
 (37.76، و=37للتفلري )ٌ=

 غري دالُ 1.77 **17.05 ---------- 

جمنْع٘ الطالبات ذّّ الينط 
 للتفلري اإلجيابٕ

 (20.71، و=52)ٌ= 
  ---------- 18.82** 

جمنْع٘ الطالبات ذّّ الينط الطليب 
 (39.53، و=69للتفلري )ٌ= 

   ---------- 

 : ( يتضح ما يمي 12ومن ال دول رقم )
 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) -  

طلللاب ذ   اللللن ط السللللبت للتفلرلللر  لللى الطلللاب ذ   اللللن ط اجرعلللابت للتفلرلللرم   ع  عللل  ال
اسللللتخدا ي  السللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال لللللا  الخارعرلللل  للدا عرللللو لصللللالا 

  ع  ع  الطاب ذ   الن ط السلبت للتفلرر.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) -  
لتفلرللرم   ع  علل  الطالبللات ذ ات الللن ط السلللبت للتفلرللر  للى الطللاب ذ   الللن ط اجرعللابت ل

اسللللتخدا ي  السللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال لللللا  الخارعرلللل  للدا عرللللو لصللللالا 
  ع  ع  الطالبات ذ ات الن ط السلبت للتفلرر.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ت
اب ذ   الللن ط السلللبت للتفلرللرم   ع  علل  الطالبللات ذ ات الللن ط اجرعللابت للتفلرللر  للى الطلل

اسللللتخدا ي  السللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال لللللا  الخارعرلللل  للدا عرللللو لصللللالا 
  ع  ع  الطاب ذ   الن ط السلبت للتفلرر.
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 ع  عل  : عات ل    ن بر   ت سط در 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ث
الطالبات ذ ات الن ط اجرعابت للتفلررم   ع  عل  الطالبلات ذ ات اللن ط السللبت للتفلرلر  لى 
اسللللتخدا ي  السللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال لللللا  الخارعرلللل  للدا عرللللو لصللللالا 

  ع  ع  الطالبات ذ ات الن ط السلبت للتفلرر.

 ع  علل  الطللاب ذ   :   بللر   ت سللط درعللات للل   لل ال ت عللد  للر ف ذات دالللل  إحصللائر  - ج
الللللن ط السلللللبت للتفلرللللرم   ع  علللل  الطالبللللات ذ ات الللللن ط السلللللبت للتفلرللللر  للللى اسللللتخدا ي  

 الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.

    ع  عللل  الطلللاب ذ: ال ت علللد  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائر  بلللر   ت سلللط درعلللات لللل   للل  - ح
الللن ط اجرعللابت للتفلرللرم   ع  علل  الطالبللات ذ ات الللن ط اجرعللابت للتفلرللر  للى اسللتخدا ي  

 الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.

 : ومن النتائج السابقة يمكن ا(شار  إلى ما يمى
 ( بحلللث الربعللل ن بلللر   ع  علللات ال0.01ت علللد  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائر  عنلللد  سلللت ب :

) ع  علللل  الطللللاب ذ   الللللن ط اجرعللللابت للتفلرللللرم   ع  علللل  الطللللاب ذ   الللللن ط السلللللبت 
للتفلررم   ع  ع  الطالبات ذ ات الن ط اجرعابت للتفلررم   ع  ع  الطالبلات ذ ات اللن ط 

 لللى اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال لللل  اللللداخلى  السللللبت للتفلرلللر
 لصالا  ع  عتى الطاب  الطالبات ذ   الن ط اجرعابت.   عر للدا
 ( ن بلللر   ع  علللات البحلللث الربعللل 0.01ت علللد  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائر  عنلللد  سلللت ب :

) ع  علللل  الطللللاب ذ   الللللن ط اجرعللللابت للتفلرللللرم   ع  علللل  الطللللاب ذ   الللللن ط السلللللبت 
رم   ع  ع  الطالبلات ذ ات اللن ط للتفلررم   ع  ع  الطالبات ذ ات الن ط اجرعابت للتفلر

 لللى اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى  السللللبت للتفلرلللر
 لصالا  ع  عتى الطاب  الطالبات ذ   الن ط السلبت.  للدا عر 

) االسلتراترعرات :  رلنص عللى م تختللف اسلتراترعرات التنظلر  اللدا عى: ال رض الخامس
بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل م  االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل ن للللد  ال رتبطللل  

 نم.2م  عا   التخصص2) ن طى التفلرر: طاب  طالبات العا ع  بإختاف تفاع  ل    
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 : ( ما يمى14ويتضح من  دول )
ت ن  لى اسلتخدا  طلاب  طالبلا0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست   دالل  )  ن1

العا ع  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبطل  بال لل  اللداخلى للدا عرل  ترعلع إللى تفاعل  
)الللللن ط اجرعللللابت للتفلرللللرم  الللللن ط السلللللبت للتفلرللللرنم  عا لللل  : ن طللللى التفلرللللر: للللل   لللل 

)التخصص العل تم  التخصص الدبتنم  للتعرف على إتعاة الفر ف  داللتيا : التخصص
 : ن ر ضا ذلع على النح  التالى20 رفر م  العد   )ت  استخدا  اختبار 

ىتاٜج اختباز غٔفُٔ للتعسف علٙ اجتاِ الفسّق بني جمنْعات البخح األزبع٘ فٙ دزج٘ : (20جدّل )
 اضتددامَه الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ بالػلل الداخلٙ للدافعٔ٘.

 اجملنْعات ّاملتْضطات

جمنْع٘ ذّّ الينط 
للتفلري مً اإلجيابٕ 

التدصص العلنٕ 
 (59.34، و=61)ٌ=

جمنْع٘ ذّّ الينط 
الطليب للتفلري مً 
التدصص العلنٕ 

 (32.4، و=6)ٌ=

جمنْع٘ ذّّ الينط 
للتفلري مً  اإلجيابٕ

 التدصص األدبٕ 
 (40.24، و=25)ٌ=

جمنْع٘ ذّّ الينط 
الطليب للتفلري مً 

 التدصص األدبٕ 
 (27.23، و=100)ٌ= 

ط جمنْع٘ ذّّ الين
اإلجيابٕ للتفلري مً 

التدصص العلنٕ 
 (59.34، و=61)ٌ=

---------- 26.94** 19.1** 32.11** 

جمنْع٘ ذّّ الينط 
الطليب للتفلري مً 
 التدصص العلنٕ 

 (32.4، و=6)ٌ=

 غريدال٘ 5.17 **7.48 ---------- 

جمنْع٘ ذّّ الينط 
للتفلري مً  اإلجيابٕ

 التدصص األدبٕ
 (40.24، و=25)ٌ= 

  ---------- 13.01** 

جمنْع٘ ذّّ الينط 
الطليب للتفلري مً 

 التدصص األدبٕ 
 (27.23، و=100)ٌ= 

   ---------- 
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 : ( يتضح ما يمي 20ومن ال دول رقم )
 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) -  

  ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر  ل  ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص العل تم 
التخصص العل ت  ى استخدا ي  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الداخلرل  

 للدا عرو لصالا  ع  ع  ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص العل ت.

  عل   ع: ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) -  
ذ   اللن ط اجرعللابت للتفلرللر  لل  التخصللص العل للتم   ع  علل  ذ   الللن ط اجرعللابت للتفلرللر 
 للل  التخصلللص الدبلللت  لللى اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  

 الداخلر  للدا عرو لصالا  ع  ع  ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص العل ت.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01  إحصائر  عند  ست ب )ت عد  ر ف ذات دالل - ت
ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص العل تم   ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر  ل  
التخصص الدبت  ى اسلتخدا ي  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الداخلرل  

 رعابت للتفلرر    التخصص العل ت.للدا عرو لصالا  ع  ع  ذ   الن ط اج

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ث
ذ   الن ط السلبت للتفلرر    التخصص العل تم   ع  ع  ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر  ل  

 للا  الداخلرل  التخصص الدبت  ى اسلتخدا ي  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال
 للدا عرو لصالا  ع  ع  ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص الدبت.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ج
ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص الدبتم   ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرلر  ل  

سلتخدا ي  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الداخلرل  التخصص الدبت  ى ا
 للدا عرو لصالا  ع  ع  ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص الدبت.

 ع  عل  ذ   اللن ط السللبت : ال ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  بر   ت سط درعات ل     - ح
سللبت للتفلرلر  ل  التخصلص الدبلت للتفلرر  ل  التخصلص العل لتم   ع  عل  ذ   اللن ط ال

  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الداخلر  للدا عرو.

ن  لى اسلتخدا  طلاب  طالبلات 0.01ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت   داللل  ) ن2
علع إللى تفاعل  العا ع  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الخارعت للدا عر  تر 
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)الللللن ط اجرعللللابت للتفلرللللرم  الللللن ط السلللللبت للتفلرللللرنم  عا لللل  : ن طللللى التفلرللللر: للللل   لللل 
)التخصص العل تم  التخصص الدبتنم  للتعرف على إتعاة الفر ف  داللتيا : التخصص

 : ن ر ضا ذلع على النح  التالى21ت  استخدا  اختبار  رفر م  العد   )

فُٔ للتعسف علٙ اجتاِ الفسّق بني جمنْعات البخح األزبع٘ فٙ دزج٘ ىتاٜج اختباز غٔ: (21جدّل )
 اضتددامَه الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ بالػلل اخلازجٕ للدافعٔ٘.

 اجملنْعات ّاملتْضطات

جمنْع٘ ذّّ الينط 
اإلجيابٕ للتفلري مً 

 التدصص العلنٕ 
 (21.59، و=61)ٌ=

جمنْع٘ ذّّ الينط الطليب 
مً التدصص للتفلري 

 (19، و=6)ٌ= طالعلنٔ

جمنْع٘ ذّّ الينط 
للتفلري مً  اإلجيابٕ

 التدصص األدبٕ 
 (24.64، و=25)ٌ=

جمنْع٘ ذّّ الينط 
الطليب للتفلري مً 

 طالتدصص األدبٔ
 (39.12، و=100)ٌ=  

جمنْع٘ ذّّ الينط اإلجيابٕ للتفلري مً 
 (21.59، و=61التدصص العلنٕ )ٌ=

 **17.53 غري دالُ 3.05 الُغري د 2.95 ----------

جمنْع٘ ذّّ الينط الطليب للتفلري مً 
 (19، و=6التدصص العلنٕ )ٌ=

 **20.12 غريدال٘  5.64 ---------- 

للتفلري مً  جمنْع٘ ذّّ الينط اإلجيابٕ
 (24.64، و=25التدصص األدبٕ )ٌ=

  ---------- 14.48** 

جمنْع٘ ذّّ الينط الطليب للتفلري مً 
 (39.12، و=100دبٕ )ٌ= التدصص األ

   ---------- 

 : ( يتضح ما يمي 21ومن ال دول رقم )
 ع  علللل  ذ   الللللن ط : ال ت عللللد  للللر ف ذات دالللللل  إحصللللائر  بللللر   ت سللللط درعللللات للللل   لللل  -  

اجرعابت للتفلرر    التخصص العل تم   ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر    التخصص 
 لتنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.العل ت  ى استخدا ي  الستراترعرات ا

 ع  علللل  ذ   الللللن ط : ال ت عللللد  للللر ف ذات دالللللل  إحصللللائر  بللللر   ت سللللط درعللللات للللل   لللل  -  
اجرعلللللابت للتفلرلللللر  للللل  التخصلللللص العل لللللتم   ع  عللللل  ذ   اللللللن ط اجرعلللللابت للتفلرلللللر  للللل  

تبط  بال للا  الخارعرل  التخصص الدبت  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال ر 
 للدا عرو لصالا.

 ع  عل  ذ   اللن ط السللبت : ال ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  بر   ت سط درعات ل     - ت
للتفلرر    التخصص العل تم   ع  ع  ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص الدبلت 

 لخارعر  للدا عرو. ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  ا
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 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ث
ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص العل تم   ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر  ل  
 التخصص الدبت  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال للا  الخارعرل 

 للدا عرو لصالا  ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر    التخصص الدبت.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ج
ذ   اللن ط السللبت للتفلرلر  ل  التخصلص العل لتم   ع  عل  ذ   اللن ط السللبت للتفلرلر  ل  

رات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال للا  الخارعرل  التخصص الدبت  ى استخدا ي  الستراترع
 للدا عرو لصالا  ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر    التخصص الدبت.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست   ) - ح
للتفلرر  ل   ذ   الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص العل تم   ع  ع  ذ   الن ط السلبت

التخصص الدبت  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال للا  الخارعرل  
 للدا عرو لصالا  ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر    التخصص الدبت.

 : ومن النتائج السابقة يمكن ا(شار  إلى ما يمى
  ع  عللل  ذ   : بعللل ىنلللاع  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائرو بلللر   ع  علللات البحلللث الر (

الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص العل تم   ع  ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر 
 للل  التخصللللص العل للللتم   ع  عللل  ذ   الللللن ط اجرعللللابت للتفلرلللر  لللل  التخصللللص 
الدبللتم   ح  علل  ذ   الللن ط السلللبت للتفلرللر  لل  التخصللص الدبللتن  للى اسللتخدا  

تبطلل  بال لللل  الللداخلى للدا عرللل  لصللالا  ع  عللل  اسللتراترعرات التنظللر  اللللدا عى ال ر 
ذ   الللللن ط اجرعللللابت للتفلرللللر  لللل  التخصللللص العل للللت رلريللللا  ع  علللل  ذ   الللللن ط 

 .اجرعابت للتفلرر    التخصص الدبت

  ع  عللل  ذ   : ىنلللاع  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائرو بلللر   ع  علللات البحلللث الربعللل (
 ع  ذ   الن ط السلبت للتفلرر الن ط اجرعابت للتفلرر    التخصص العل تم   ع 

 للل  التخصللللص العل للللتم   ع  عللل  ذ   الللللن ط اجرعللللابت للتفلرلللر  لللل  التخصللللص 
الدبللتم   ح  علل  ذ   الللن ط السلللبت للتفلرللر  لل  التخصللص الدبللتن  للى اسللتخدا  
اسللتراترعرات التنظللر  اللللدا عى ال رتبطلل  بال لللل  الللداخلى للدا عرللل  لصللالا  ع  عللل  

 فلرر    التخصص الدبت.ذ   الن ط السلبت للت
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) االسلتراترعرات :  رلنص عللى م تختللف اسلتراترعرات التنظلر  اللدا عى: ال رض السادس
ال رتبطللل  بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل م  االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل ن للللد  

 نم.2م  عا   التخصص2) عا   العنس: طاب  طالبات العا ع  بإختاف تفاع  ل    
 : ( ما يمى14ويتضح من  دول )

ن  لى اسلتخدا  طلاب  طالبلات 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست   دالل  )  ن1
العا ع  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبطل  بال لل  اللداخلى للدا عرل  ترعلع إللى تفاعل  

م )التخصللللص العل للللت: )طالللللبم  طالبلللل نم  عا لللل  التخصللللص: عا لللل  العللللنس: للللل   لللل 
 التخصلللص الدبلللتنم  للتعلللرف عللللى إتعلللاة الفلللر ف  داللتيلللا تللل  اسلللتخدا  اختبلللار  لللرفر م 

 : ن ر ضا ذلع على النح  التالى22 العد   )
ىتاٜج اختباز غٔفُٔ للتعسف علٙ اجتاِ الفسّق بني جمنْعات البخح األزبع٘ فٙ دزج٘ : (22جدّل )

 الػلل الداخلٙ للدافعٔ٘.اضتددامَه الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ ب

 اجملنْعات ّاملتْضطات
جمنْع٘ الطةب ذّٚ 

 التدصص العلنٕ
 (57.84، و=32)ٌ= 

جمنْع٘ الطةب ذّٚ 
 التدصص األدبٕ

 (31.60، و=89)ٌ= 

جمنْع٘ الطالبات ذّات 
 التدصص العلنٕ

 (58.15، و=60)ٌ= 

جمنْع٘ الطالبات ذّات 
 التدصص األدبٕ

 (31.26، و=137)ٌ=  

الطةب ذّٚ التدصص  جمنْع٘
 (57.84، و=32العلنٕ )ٌ=

 **26.58 غريدال٘ 0.31 **26.24 ----------

جمنْع٘ الطةب ذّٚ التدصص 
 (31.60، و=89)ٌ= األدبٕ 

 غريدال٘ 0.34 **26.55 ---------- 

جمنْع٘ الطالبات ذّات 
 التدصص العلنٕ 

 (58.15، و=60)ٌ=
  ---------- 26.89** 

ذّات جمنْع٘ الطالبات 
 التدصص األدبٕ 

 (31.26، و=137)ٌ= 
   ---------- 

 : ( يتضح ما يمي 22ومن ال دول رقم )
 ع  عللل  الطلللاب ذ   : ال ت علللد  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائر  بلللر   ت سلللط درعلللات لللل   للل  -  

الطالبللللللللات ذ ات التخصللللللللص العل للللللللت  للللللللى اسللللللللتخدا ي   التخصللللللللص العل للللللللتم   ع  علللللللل 
 رتبط  بال لا  الداخلر  للدا عرو.الستراترعرات التنظر  الدا عى ال 
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 ع  عللل  الطلللاب ذ   : ال ت علللد  لللر ف ذات داللللل  إحصلللائر  بلللر   ت سلللط درعلللات لللل   للل  -  
الطالبات ذ ات التخصص الدبت  ى استخدا ي  الستراترعرات  التخصص الدبتم   ع  ع 

 التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الداخلر  للدا عرو.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01إحصائر  عند  ست ب )ت عد  ر ف ذات دالل   - ت
الطلاب ذ   التخصللص الدبلت  لى اسللتخدا ي   الطلاب ذ   التخصلص العل للتم   ع  عل 

الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبطل  بال للا  الداخلرل  للدا عرلو لصلالا  ع  عل  الطلاب 
 ذ   التخصص العل ت.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ر  عند  ست ب )ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائ - ث
الطالبات ذ ات التخصص الدبت  ى استخدا ي   الطاب ذ   التخصص العل تم   ع  ع 

الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبطل  بال للا  الداخلرل  للدا عرلو لصلالا  ع  عل  الطلاب 
 ذ   التخصص العل ت.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01عند  ست ب ) ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  - ج
الطالبات ذ ات التخصص العل ت  ى استخدا ي   الطاب ذ   التخصص الدبتم   ع  ع 

الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الداخلر  للدا عرو لصلالا  ع  عل  الطالبلات 
 ذ ات التخصص العل ت.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01  عند  ست ب )ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر - ح
الطالبللللللات ذ ات التخصللللللص الدبللللللت  للللللى  الطالبللللللات ذ ات التخصللللللص العل للللللتم   ع  علللللل 

اسللللتخدا ي  السللللتراترعرات التنظلللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللللا  الداخلرلللل  للدا عرللللو لصلللللالا 
  ع  ع  الطالبات ذ ات التخصص العل ت.

ن  لى اسلتخدا  طلاب  طالبلات 0.01صلائر  عنلد  سلت   داللل  )ت عد  ر ف ذات داللل  إح ن2
العا ع  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الخارعت للدا عر  ترعلع إللى تفاعل  

)التخصللللص العل للللتم : )طالللللبم  طالبلللل نم  عا لللل  التخصللللص: عا لللل  العللللنس: للللل   لللل 
اسلللتخدا  اختبلللار  لللرفر م   التخصلللص الدبلللتنم  للتعلللرف عللللى إتعلللاة الفلللر ف  داللتيلللا تللل 

 : ن ر ضا ذلع على النح  التالى23 العد   )
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ىتاٜج اختباز غٔفُٔ للتعسف علٙ اجتاِ الفسّق بني جمنْعات البخح األزبع٘ فٙ دزج٘ : (23جدّل )
 اضتددامَه الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ بالػلل اخلازجٕ للدافعٔ٘.

 اجملنْعات ّاملتْضطات
ةب ذّٚ جمنْع٘ الط

 التدصص العلنٕ
 (22.28، و=32)ٌ= 

جمنْع٘ الطةب ذّٚ 
 التدصص األدبٕ

 (35.55، و=89)ٌ= 

جمنْع٘ الطالبات ذّات 
 التدصص العلنٕ

 (24، و=60)ٌ= 

جمنْع٘ الطالبات ذّات 
 التدصص األدبٕ

 (38.07، و=137)ٌ=  

جمنْع٘ الطةب ذّٚ التدصص 
 (22.28، و=32العلنٕ )ٌ=

 **15.79 غريدال1.72٘ **13.27 ----------

جمنْع٘ الطةب ذّٚ التدصص 
 (35.55، و=89األدبٕ )ٌ=

 غريدال٘ 2.52 **11.55 ---------- 

جمنْع٘ الطالبات ذّات التدصص 
 (24، و=60العلنٕ )ٌ=

  ---------- 1407** 

جمنْع٘ الطالبات ذّات التدصص 
 (38.07، و=137األدبٕ )ٌ= 

   ---------- 

 : ( يتضح ما يمي 23م )ومن ال دول رق
: ن بللللر   ت سللللط درعللللات للللل   لللل 0.01ت عللللد  للللر ف ذات دالللللل  إحصللللائر  عنللللد  سللللت   ) -  

الطللاب ذ   التخصللص الدبللت  للى   ع  علل  الطللاب ذ   التخصللص العل للتم   ع  علل 
اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  الخارعرللل  للدا عرلللو لصلللالا 

 بت.طاب التخصص الد

 ع  علل  الطللاب ذ   : ال ت عللد  للر ف ذات دالللل  إحصللائر  بللر   ت سللط درعللات للل   لل  -  
الطالبلللللللات ذ ات التخصلللللللص العل لللللللت  لللللللى اسلللللللتخدا ي   التخصلللللللص العل لللللللتم   ع  عللللللل 

 الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.

: ت سللللط درعللللات للللل   لللل ن بللللر   0.01ت عللللد  للللر ف ذات دالللللل  إحصللللائر  عنللللد  سللللت ب ) - ت
الطالبات ذ ات التخصص الدبلت  لى   ع  ع  الطاب ذ   التخصص العل تم   ع  ع 

اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  الخارعرللل  للدا عرلللو لصلللالا 
  ع  ع  طالبات التخصص الدبت.

: رعللللات للللل   لللل ن بللللر   ت سللللط د0.01ت عللللد  للللر ف ذات دالللللل  إحصللللائر  عنللللد  سللللت ب ) - ث
الطالبات ذ ات التخصص العل لت  لى   ع  ع  الطاب ذ   التخصص الدبتم   ع  ع 

اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  الخارعرللل  للدا عرلللو لصلللالا 
  ع  ع  الطاب ذ   التخصص الدبت.
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علل  الطللاب ذ    ع   : ال ت عللد  للر ف ذات دالللل  إحصللائر  بللر   ت سللط درعللات للل   لل  - ج
الطالبلللللللات ذ ات التخصلللللللص الدبلللللللت  لللللللى اسلللللللتخدا ي   التخصلللللللص الدبلللللللتم   ع  عللللللل 

 الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.

: ن بللللر   ت سللللط درعللللات للللل   لللل 0.01ت عللللد  للللر ف ذات دالللللل  إحصللللائر  عنللللد  سللللت ب ) - ح
الطالبللات ذ ات التخصللص الدبللت   ع  علل  الطالبللات ذ ات التخصللص العل للتم   ع  علل 

 ى استخدا ي  الستراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الخارعرل  للدا عرلو لصلالا 
  ع  ع  الطالبات ذ ات التخصص الدبت.

 : ومن النتائج السابقة يمكن ا(شار  إلى ما يمى
  الطلاب ذ    ) ع  عل : ىناع  ر ف ذات دالل  إحصائرو بر   ع  علات البحلث الربعل

التخصص العل تم   ع  ع  الطاب ذ   التخصص الدبتم   ع  ع  الطالبات ذ ات 
التخصلللللللص العل لللللللتم   ع  عللللللل  الطالبلللللللات ذ ات التخصلللللللص الدبلللللللتن  لللللللى اسلللللللتخدا  
استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  اللداخلى للدا عرل  لصلالا  ع  عل  الطلاب 

   الطالبات ذ ات التخصص العل ت.ذ   التخصص العل ت رلريا  ع  ع

  ع  عل  الطلاب ذ   : ىناع  ر ف ذات دالل  إحصائرو بر   ع  علات البحلث الربعل (
التخصص العل تم   ع  ع  الطاب ذ   التخصص الدبتم   ع  ع  الطالبات ذ ات 
التخصلللللللص العل لللللللتم   ع  عللللللل  الطالبلللللللات ذ ات التخصلللللللص الدبلللللللتن  لللللللى اسلللللللتخدا  

ر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر  لصالا  ع  ع  الطلاب استراترعرات التنظ
  الطالبات ذ   التخصص الدبت.

) االسللتراترعرات :  رللنص علللى م تختلللف اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى: ال اارض الساااب 
ال رتبطللل  بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل م  االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل ن للللد  

 عا ل  × 2عا ل  العلنس× 2) ن طلى التفلرلر: طاب  طالبات العا ع  بإختاف تفاع  ل    
 نم.2التخصص الدراسى

 : ( ما يمى14ويتضح من  دول )
ن  لى اسلتخدا  طلاب  طالبلات 0.01ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت   داللل  ) -1

اخلى للدا عرل  ترعلع إللى تفاعل  العا عل  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال لل  اللد
نم  بللذلع  لل  2 عا لل  التخصللص الدراسللى× 2عا لل  العللنس× 2) ن طللى التفلرللر: للل   لل 
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ال ت  ع أ  رل   عدد  ع  عات البحث ث انر   ع  عات إال أ  الباحث استبعد  ع  عتر  
 )  ع  ع  طاب العل ت ذ   الن ط السلبت للتفلررم   ع  عل  طالبلات العل لت ذ ات: ى ا

ن  الللطم   للل  ثللل   لللا  3اللللن ط السللللبت للتفلرلللرن نظلللرًا ل  علللدد أ لللراد للللا  ني لللا ثاثللل  ) =
الباحث باستخدا  اختبلار  لرفر  للتعلرف عللى إتعلاة الفلر ف  داللتيلا بلر  ال ع  علات السلتو 

نتلللائي اختبلللار  لللرفرو : ن24علللد   ): ن ر ضلللا ذللللع عللللى النحللل  التلللالى24 الللطم  العلللد   )
لفر ف بر   ع  عات البحث السلتو  لى درعل  اسلتخدا ي  السلتراترعرات للتعرف على اتعاه ا

 التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلى للدا عر .

اجملنْعات 
 ّاملتْضطات

طةب التدصص 
العلنٕ ذّّ الينط 

 اإلجيابٕ 
 (58.39،و=23)ٌ=

طالبات التدصص 
العلنٕ ذّات الينط 

 اإلجيابٕ
 (59.92،و=38)ٌ=

طةب التدصص 
دبٕ ذّّ الينط األ

 اإلجيابٕ
 (38.58، و=12)ٌ= 

طةب التدصص 
األدبٕ ذّّ الينط 

 الطليب 
 (26.59،و=37)ٌ=

طالبات التدصص 
األدبٕ ذّات الينط 

 اإلجيابٕ 
 (41.77،و=13)ٌ=

طالبات التدصص 
األدبٕ ذّات الينط 

 الطليب
 (27.57،و=69ٌ= 

طةب التدصص 
العلنٕ ذّّ الينط 

، 23اإلجيابٕ )ٌ=
 (58.39و=

 **30.82 **16.62 **31.8 **19.81 غري دالُ 1.53 ----------

طالبات التدصص 
العلنٕ ذّات الينط 

، 38اإلجيابٕ )ٌ=
 (59.92و=

 ---------- 21.34** 33.33** 18.15** 32.35** 

طةب التدصص 
األدبٕ ذّّ الينط 

، 12اإلجيابٕ )ٌ=
 (38.58و=

 ** 11.01 غريدال٘ 3.19 **11.99 ----------  

طةب التدصص 
األدبٕ ذّّ الينط 

، 37الطليب )ٌ=
 (26.59و=

 غريدال٘ 0.98 ** 15.18 ----------   

طالبات التدصص 
األدبٕ ذّات الينط 

، 13اإلجيابٕ )ٌ=
 (41.77و=

    ---------- 14.2** 

طالبات التدصص 
األدبٕ ذّات الينط 

، 69الطليب )ٌ=
 (27.57و=

     --------- 
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 : ( يتضح ما يأتى24ومن ال دول )
 ع  عللو طللاب التخصللص : ال ت عللد  للر ف ذات دالللل  إحصللائر  بللر   ت سللط درعللات للل   لل  - أ

العل ت ذ   الن ط اجرعابت للتفلرلرم   ع  عل  طالبلات التخصلص العل لت ذ ات اللن ط اجرعلابت 
 ا عرو. للتفلرر  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الداخلر  للد

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست   ) - ب
طلللاب التخصلللص العل لللت ذ   اللللن ط اجرعلللابتم   ع  عللل  طلللاب التخصلللص الدبلللت ذ   
الللن ط اجرعللابت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الداخلرلل  

 التخصص العل ت ذ   الن ط اجرعابت. للدا عرو لصالا طاب

طلاب : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت ب ) - ت
التخصلللص العل لللت ذ   اللللن ط اجرعلللابت للتفلرلللرم   ع  عللل  طلللاب التخصلللص الدبلللت ذ   

داخلرللل  اللللن ط السللللبت  لللى اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  ال
 للدا عرو لصالا طاب التخصص العل ت ذ   الن ط اجرعابت.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ث
طللاب التخصللص العل للت ذ   الللن ط اجرعللابتم   ع  علل  طالبللات التخصللص الدبللت ذ ات 

ت التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  اللللن ط اجرعلللابت للتفلرلللر  لللى اسلللتخدا ي  السلللتراترعرا
 الن ط اجرعابت. الداخلر  للدا عرو لصالا  ع  ع  طاب التخصص العل ت ذ  

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ج
طللاب التخصللص العل للت ذ   الللن ط اجرعللابتم   ع  علل  طالبللات التخصللص الدبللت ذ ات 

ن ط السللللبت  لللى اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  الداخلرللل  الللل
 للدا عرو لصالا طاب التخصص العل ى ذ   الن ط اجرعابت.

طالبلات : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ح
التخصلللص الدبلللت ذ   اللللن ط  التخصلللص العل لللى ذ ات اللللن ط اجرعلللابتم   ع  عللل  طلللاب

اجرعلابت  للى اسلتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  اللدا عى ال رتبطلل  بال للا  الداخلرلل  للدا عرللو 
 لصالا طالبات التخصص العل ت ذ ات الن ط اجرعابت.

طالبلات : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - خ
ن ط اجرعلللابتم   ع  عللل  طلللاب التخصلللص الدبلللت ذ   اللللن ط التخصلللص العل لللى ذ ات الللل
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السلللبت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الداخلرلل  للدا عرللو 
 لصالا طالبات التخصص العل ت ذ ات الن ط اجرعابت.

ات طالبل: ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - د
التخصص العل لى ذ ات اللن ط اجرعلابتم   ع  عل  طالبلات التخصلص الدبلت ذ ات اللن ط 
اجرعابت  ى استخدا ي  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الداخلرل  للدا عرلو 

 لصالا طالبات التخصص العل ت ذ ات الن ط اجرعابت.

طالبلات : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ذ
التخصص العل لى ذ ات اللن ط اجرعلابتم   ع  عل  طالبلات التخصلص الدبلت ذ ات اللن ط 
السلللبت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الداخلرلل  للدا عرللو 

 لصالا طالبات التخصص العل ت ذ ات الن ط اجرعابت.

طلاب : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01لل  إحصلائر  عنلد  سلت ب )ت عد  ر ف ذات دال - ر
التخصلللص الدبلللت ذ ب اللللن ط اجرعلللابتم   ع  عللل  طلللاب التخصلللص الدبلللت ذ   اللللن ط 
السلللبت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الداخلرلل  للدا عرللو 

 .لصالا طاب التخصص الدبت ذ ب الن ط اجرعابت

طللاب التخصلص الدبللت : ال ت علد  لر ف ذات دالللل  إحصلائر  بللر   ت سلط درعلات للل   ل  - ز
ذ   اللللللن ط اجرعلللللابتم   ع  عللللل  طالبلللللات التخصلللللص الدبلللللت ذ ات اللللللن ط اجرعلللللابت  لللللى 

 استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الداخلر  للدا عرو.

طلاب : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01سلت ب )ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد   - س
التخصللص الدبللت ذ   الللن ط اجرعللابتم   ع  علل  طالبللات التخصللص الدبللت ذ ات الللن ط 
السلللبت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الداخلرلل  للدا عرللو 

 لصالا طاب التخصص الدبت ذ ب الن ط اجرعابت.

طلاب : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت داللل  إحصلائر  عنلد  سلت ب )ت عد  ر ف ذا - ش
التخصلللص الدبلللت ذ   اللللن ط السللللبتم   ع  عللل  طالبلللات التخصلللص الدبلللت ذ ات اللللن ط 
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اجرعلابت  للى اسلتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  اللدا عى ال رتبطلل  بال للا  الداخلرلل  للدا عرللو 
 ط اجرعابت.لصالا طالبات التخصص الدبت ذ ات الن 

طللاب التخصلص الدبللت : ال ت علد  لر ف ذات دالللل  إحصلائر  بللر   ت سلط درعلات للل   ل  - ص
ذ   الن ط السلبتم   ع  ع  طالبات التخصص الدبت ذ ات اللن ط السللبت  لى اسلتخدا ي  

 الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الداخلر  للدا عرو.

طالبلات : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01عند  ست ب ) ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  - ض
التخصللص الدبللت ذ ات الللن ط اجرعللابتم   طالبللات التخصللص الدبللت ذ ات الللن ط السلللبت 
 للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الداخلرلل  للدا عرللو لصللالا 

 طالبات التخصص الدبت ذ ات الن ط اجرعابت.

ن  لى اسلتخدا  طلاب  طالبلات 0.01ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت   داللل  )ت عد   ن1
العا ع  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر  ترعلع إللى تفاعل  

نم  بللذلع  لل  2 عا لل  التخصللص الدراسللى× 2عا لل  العللنس× 2) ن طللى التفلرللر: للل   لل 
ث ث انرلللللل   ع  عللللللات إال أ  الباحللللللث اسللللللتبعد ال ت  للللللع أ  رللللللل   عللللللدد  ع  عللللللات البحلللللل

)  ع  علل  طلاب العل للت ذ   اللن ط السللبت للتفلرللرم   ع  عل  طالبللات :  ع ل عتر  ى لا
ن  اطم     3العل ت ذ ات الن ط السلبت للتفلررن نظرًا ل  عدد أ راد لا  ني ا ثاث  ) =

 ف  داللتيلا بلر  ال ع  علات ث   ا  الباحث باستخدا  اختبار  رفر  للتعرف على إتعاة الفلر 
 : ن ر ضا ذلع على النح  التالى25الستو  اطم  العد   )
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ىتاٜج اختباز غٔفُٔ للتعسف علٙ اجتاِ الفسّق بني جمنْعات البخح الطتُ فٙ دزج٘ اضتددامَه : (25جدّل )
 الضرتاتٔجٔات التيظٔه الدافعٙ املستبط٘ بالػلل اخلازجٙ للدافعٔ٘.

 اتاجملنْعات ّاملتْضط

طةب التدصص 
العلنٕ ذّّ الينط 

، 23اإلجيابٕ )ٌ=
 (23.09و=

طالبات التدصص 
العلنٕ ذّات الينط 

، 38اإلجيابٕ )ٌ=
 (20.68و=

طةب التدصص 
األدبٕ ذّّ الينط 

، 12اإلجيابٕ )ٌ=
 (28.83و=

طةب التدصص 
األدبٕ ذّّ الينط 

، 37الطليب )ٌ=
 (37.76و=

طالبات التدصص 
األدبٕ ذّات الينط 

، 13ابٕ )ٌ=اإلجي
 (20.77و=

طالبات التدصص 
األدبٕ ذّات الينط 

، 69الطليب )ٌ=
 (39.86و=

طةب التدصص العلنٕ ذّّ الينط 
 (23.09، و=23اإلجيابٕ )ٌ=

 ** 16.77 غريز دال٘ 2.32 **14.67 غري دال٘ 5.74 غريدال٘ 2.41 ----------

طالبات التدصص العلنٕ ذّات الينط 
 (20.68، و=38اإلجيابٕ )ٌ=

 **19.18 غري دال٘ 0.09 **17.08 **8.15 ---------- 

طةب التدصص األدبٕ ذّّ الينط 
 (28.83، و=12اإلجيابٕ )ٌ=

  ---------- 8.93** 8.06** 11.03** 

طةب التدصص األدبٕ ذّّ الينط 
 (37.76، و=37الطليب )ٌ=

 غريدال٘ 2.1 **16.99 ----------   

الينط طالبات التدصص األدبٕ ذّات 
 (20.77، و=13اإلجيابٕ )ٌ=

    ---------- 19.09** 

طالبات التدصص األدبٕ ذّات الينط 
 (39.86، و=69الطليب )ٌ=

     
----

----- 

 : ( يتضح ما يأتى25ومن ال دول )
 ع  علو طلاب التخصلص : ال ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  بر   ت سط درعات ل     -  

للتفلرللللرم   ع  علللل  طالبللللات التخصللللص العل للللت ذ ات الللللن ط العل للللت ذ   الللللن ط اجرعللللابت 
اجرعابت للتفلرر  لى اسلتخدا ي  السلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الخارعرل  

 للدا عرو. 

 ع  عل  طلاب التخصلص : ال ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  بر   ت سط درعات ل     -  
ب التخصللص الدبللت ذ   الللن ط اجرعللابت  للى العل للت ذ   الللن ط اجرعللابتم   ع  علل  طللا

 استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.

طلاب : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت ب ) - ت
ذ    التخصلللص العل لللت ذ   اللللن ط اجرعلللابت للتفلرلللرم   ع  عللل  طلللاب التخصلللص الدبلللت

اللللن ط السللللبت  لللى اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  الخارعرللل  
 للدا عرو لصالا طاب التخصص الدبت ذ   الن ط السلبت.
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 ع  عل  طلاب التخصلص : ال ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  بر   ت سط درعات ل     - ث
تخصلللص الدبلللت ذ ات اللللن ط اجرعلللابت العل لللت ذ   اللللن ط اجرعلللابتم   ع  عللل  طالبلللات ال

 للتفلرر  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.

 ع  عل  : ن بر   ت سط درعات ل    0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ج
لدبللت ذ ات طللاب التخصللص العل للت ذ   الللن ط اجرعللابتم   ع  علل  طالبللات التخصللص ا

اللللن ط السللللبت  لللى اسلللتخدا ي  السلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال للللا  الخارعرللل  
 للدا عرو لصالا طالبات التخصص الدبت ذ ات الن ط السلبت.

طالبلات : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ح
م   ع  عللل  طلللاب التخصلللص الدبلللت ذ   اللللن ط التخصلللص العل لللى ذ ات اللللن ط اجرعلللابت

اجرعابت  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الخارعرل  للدا عرلو 
 لصالا طالبات التخصص الدبت ذ ات الن ط اجرعابت.

طالبلات : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - خ
العل لللى ذ ات اللللن ط اجرعلللابتم   ع  عللل  طلللاب التخصلللص الدبلللت ذ   اللللن ط التخصلللص 

السلللبت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الخارعرلل  للدا عرللو 
 لصالا طاب التخصص الدبت ذ   الن ط السلبت.

تخصلص العل لى طالبلات ال: ال ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  بر   ت سط درعلات لل   ل  - د
ذ ات الللللن ط اجرعللللابتم   ع  علللل  طالبللللات التخصللللص الدبللللت ذ ات الللللن ط اجرعللللابت  للللى 

 استخدا ي  الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.

طالبلات : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  عند  ست ب ) - ذ
للن ط اجرعلابتم   ع  عل  طالبلات التخصلص الدبلت ذ ات اللن ط التخصص العل لى ذ ات ا

السلللبت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الخارعرلل  للدا عرللو 
 لصالا طالبات التخصص الدبت ذ ات الن ط السلبت.

ب طلا: ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت ب ) - ر
التخصلللص الدبلللت ذ ب اللللن ط اجرعلللابتم   ع  عللل  طلللاب التخصلللص الدبلللت ذ   اللللن ط 
السلللبت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الخارعرلل  للدا عرللو 

 لصالا طاب التخصص الدبت ذ ب الن ط السلبت.
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طلاب : درعلات لل   ل  ن بلر   ت سلط0.01ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت   ) - ز
التخصللص الدبللت ذ   الللن ط اجرعللابتم   ع  علل  طالبللات التخصللص الدبللت ذ ات الللن ط 
اجرعابت  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الخارعرل  للدا عرلو 

 لصالا طاب التخصص الدبت ذ   الن ط اجرعابت.

طلاب : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01 سلت ب ) ت عد  ر ف ذات داللل  إحصلائر  عنلد - س
التخصللص الدبللت ذ   الللن ط اجرعللابتم   ع  علل  طالبللات التخصللص الدبللت ذ ات الللن ط 
السلللبت  للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الخارعرلل  للدا عرللو 

 لصالا طالبات التخصص الدبت ذ ات الن ط السلبت.

طلاب : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ذات داللل  إحصلائر  عنلد  سلت ب ) ت عد  ر ف - ش
التخصلللص الدبلللت ذ   اللللن ط السللللبتم   ع  عللل  طالبلللات التخصلللص الدبلللت ذ ات اللللن ط 
اجرعابت  ى استخدا ي  الستراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال للا  الخارعرل  للدا عرلو 

 ط السلبت.لصالا طاب التخصص الدبت ذ   الن 

طللاب التخصلص الدبللت : ال ت علد  لر ف ذات دالللل  إحصلائر  بللر   ت سلط درعلات للل   ل  - ص
ذ   الن ط السلبتم   ع  ع  طالبات التخصص الدبت ذ ات اللن ط السللبت  لى اسلتخدا ي  

 الستراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال لا  الخارعر  للدا عرو.

طالبلات : ن بلر   ت سلط درعلات لل   ل 0.01ند  ست ب )ت عد  ر ف ذات دالل  إحصائر  ع - ض
التخصللص الدبللت ذ ات الللن ط اجرعللابتم   طالبللات التخصللص الدبللت ذ ات الللن ط السلللبت 
 للى اسللتخدا ي  السللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال لللا  الخارعرلل  للدا عرللو لصللالا 

 طالبات التخصص الدبت ذ ات الن ط السلبت.

 : ئج السابقة يمكن ا(شار  إلى ما يمىومن النتا 
 (   ن تعللللللزب إلللللللى التفاعلللللل  بللللللر  0.01ىنللللللاع  للللللر ف ذات دالللللللل  إحصللللللائرو عنللللللد  سللللللت

طلللللللاب  ) ن لللللللط التفلرلللللللرم  عا للللللل  العلللللللنسم  عا للللللل  التخصلللللللصن لصلللللللالا: لللللللل   للللللل 
 طالبلللللللللات التخصلللللللللص العل لللللللللت ذ   اللللللللللن ط اجرعلللللللللابت للتفلرلللللللللر رلري لللللللللا  ع للللللللل عتى 

  الللللللللللللن ط اجرعللللللللللللابت  للللللللللللى اسللللللللللللتخدا  طللللللللللللاب  طالبللللللللللللات التخصللللللللللللص الدبللللللللللللت ذ  
 استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلى للدا عر .
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 (   ن تعزب إلى التفاع  بلر  لل   ل 0.01ىناع  ر ف ذات دالل  إحصائرو عند  ست : (
طلللاب  طالبلللات التخصلللص  ن لللط التفلرلللرم  عا للل  العلللنسم  عا للل  التخصلللصن لصلللالا

لتفلرللر رلري للا  ع  علل  طللاب التخصللص الدبللت ذ   الللن ط الدبللت ذ   الللن ط السلللبت ل
اجرعللللللابت  أخرللللللرًا طالبلللللللات التخصللللللص الدبلللللللت ذ ات الللللللن ط اجرعلللللللابت  للللللى اسلللللللتخدا  

 استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الخارعر  للدا عر .

صللائتم   للا تلل  عرضلل   لل  إطللار نظللربم   للا  لل  العللرض السللابف لنتللائي التحلرلل  اجح
 : تض نو    دراسات  بح ث سابا  ر ل  اج ارة إلى ل    

)اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى : ىنلللاع إختا ًلللا  لللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ن1
ال رتبطلللل  بال للللل  اللللللداخلىم  اسللللتراترعرات التنظللللر  اللللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  الخلللللارعى 

ر رللل  ذ   اللللن ط السللللبت للتفلرلللر إللللى اسلللتخدا   رللل ن تعلللز  إللللى ن لللط التفلرلللرو حرلللثللدا ع
اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  الخللللارعى للدا عرلللل   اارنللللً  بللللذ   الللللن ط 
اجرعلابى للتفلرللر اللثللر  للرًا إلللى اسللتخدا  اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال للل  

 الداخلى للدا عر .
 ,2010Kirstinو ر سف العنزبم Wotlers, 1996 ):  ى   ا رتفف  دراس  ل     

et al., 2010; ; Cleary,2011 Menzies& Lane, 2011  عللى أعتبلار أ  ن لط التفلرلر
 رعد ب ثاب  إحد   حددات استخدا و الستراترعرات التنظر  الدا عى.

 &Caprara& Steca, 2006; MacLeod): ل ا تتفف تلع النترع   دراسل  لل   ل 

Salaminiou,2001)   علللللى اعتبللللار أ  التفلرللللر اجرعللللابت رللللؤثر ب سللللارات  با للللرة ذات دالللللل
 إحصائر   ى الادرة على التنظر  الذاتت.

)اللن ط :  ر ل  تفسرر تلع النترع   ى إطار الخصائص ال  رزة لل     ن طلت التفلرلر
 ال عل  للات با لل ر باالىت للا  السلللبت التفلرللر ذ   اجرعللابتم  الللن ط السلللبتنو حرللث رتسلل 

اجبللداعت) زرللاد  نرللر  ترنللت الللر الع لل  رفضللل   ل للا أنيلل  بحللدىا الدنللىم   لخصللاتيا
نو   ا رنعلس بص رة  با رة  ى استخدا ي  استراترعرات للتنظر  الذاتى نرر  اعل  2006نان م
 ر .استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا ع:  ث 
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 ال يلا  أداء رفضلل ا السللبت التفلرلر ذ ب ال لراد أ  ن2012العزرلز) لذلع تر  حنا  عبد

 ست رةم  ى   ا رد ع بي   رة بص  الف    ت  ع إ لاناتي  تتحد   ال  درتي م ال تظير التت السيل 
نظلللر  إللللى التعا للل  السلللطحى  لللع ال يلللا  التعلر رللل  ال ختلفللل و  بالتلللالى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات للت

الللدا عى ال تحتللاج إلللى بللذ   زرللد،  لل  العيللدم لاسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال للل  
 الخارعى للدا عر .

ن إللللى أ  الطلللاب ذ   اللللن ط Bandura, 1989)ر لللرر بانلللد را :   للل  عانلللب أخلللر
ا أنيل  اجرعابت للتفلرر رتص ر  سرنارر  النعاح دائ ام  أ  الف   ى  أ لى خط ات النعاحم ل ل

رتعللا ل    للع ال  لللات ال ختلفلل  بصلل رة ألثللر ع اللًا  لفللاءةم  ىلل   للا رللنعلس  للى اسللتخدا ي  
الستراترعرات التنظر  الدا عى اللثر ع ًاا   عالر  لتلع ااستراترعرات ال رتبطل  بال لل  اللداخلى 

 للدا عر .
رلللر ن أ  الطلللاب ذ   اللللن ط اجرعلللابت للتفلDemirtas, 2013ل لللا رلللر  در تلللراس)

رتس    باني   د عر  داخلًرام   ا رد ع بي  إلى استخدا  استراترعرات  ائ   على اللن ط اللدا عى 
 االىت ا م  استراترعر  حدرث الذات ال  عو لإلتاا . الداخلى لاستراترعر  تحسر 

)اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى : ىنلللاع إختا ًلللا  لللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى (2
بطلللل  بال للللل  اللللللداخلىم  اسللللتراترعرات التنظللللر  اللللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  الخلللللارعى ال رت

ر رلل  الطللاب إلللى اسللتخدا  اسللتراترعرات التنظللر   للدا عرل ن تعللز  إلللى عا لل  العللنسو حرللث
اللللدا عى ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا عرللل   اارنلللً  بالطالبلللات اللثلللر  لللرًا إللللى اسلللتخدا  

 الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلى للدا عر .استراترعرات التنظر  

 نمHui Kuo, 2010; Magno, 2011; Rasnak, 2014) :  ى   ا رتفف  دراس  ل   ل 
 &Barnard 2009و   ح لد ال صلربم 2005)ربرلع ر ل ا م : تتعلارض  دراسل  لل   ل  ل لا

Stromso, 2010, إللى  التلى ت صللت لل   لني  ( 2012م  حراة الع لربم  حصل  آ   سلاعدم
 أنو ال ت عد  ر ف تعزب إلى عا   الن ع  ت استخدا  استراترعرات التعل  ال نظ  ذاترًا.

 رفسر الباحلث ذللع عللى اعتبلار أ  الطلاب ألثلر  عانلاة  ل  الضلت ط الحراترل  بصل رة 
 ن.2006عا    اارن  بالطالبات)سلر ا  الع ع م  بنرا  الر ردبم

اب   للى الف لل   لل  الحصلل   علللى ال ظرفلل  تلللع ال عانللاه ناتعلل  علل  الخلل ف  لل  ال سللت
ال ناسب   طبرع  دراستي   ى ظ  ر ع التللرف ع  خررعلى للرلات التربرل  للع ل  ل عل لر م ل لا 
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أ  تلع ال عاناه أرضلا ناتعل  عل  الرنبل   لى تلل ر  أسلرة  تحارلف السلتارار العلاطفىم   لا رلد ع 
عللل ار الدراسللل م   لللا رععللل   بلللالطاب عللللى  علللو الخصللل ص إللللى الع للل   لللى  ينللل  بعرنيلللا إللللى

الطاب أ   اىت اً ا بالعانب التعلر تو حرث أصلبحت الدرعل  نارل   لى حلد ذاتيلا بتلض النظلر 
ع  الفي   االسلترعابم  ىل   لا رلد ع بيل  إللى اسلتخدا  اسلتراترعرات للتنظلر  اللدا عى أ ل   عالرل  

أىت اً ا  حرصًا على الدراسل   لتلع ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر و  اارن  بالطالبات اللثر
 الللتعل   للى  حا للل  الثبللات الللذاتم  تحارللف أ صللى درعللات الط لل حم ب للا رللد ع بيلل  إلللى اسللتخدا  
اسللللتراترعرات للتنظللللر  الللللدا عى ألثللللر  عالرلللل  لاسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  

   الداخلى للدا عر .

)اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى : نظلللر  اللللدا عىىنلللاع إختا ًلللا  لللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات الت (3
ال رتبطلللل  بال للللل  اللللللداخلىم  اسللللتراترعرات التنظللللر  اللللللدا عى ال رتبطلللل  بال للللل  الخلللللارعى 

ر رللل  ذ   التخصلللص الدبلللت إللللى  للدا عرللل ن تعلللز  إللللى عا للل  التخصلللص الدراسلللتو حرلللث
 عرللل   اارنلللً  بلللذ   اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال لللل  الخلللارعى للدا

التخصص العل ت اللثر  رًا إلى استخدا  اسلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  بال لل  
 الداخلى للدا عر .

 و2005و ربرلللع ر للل ا و 2005خ للللو اللللدباسم ):  تتفلللف تللللع النترعللل   دراسللل  لللل   للل 
Miller, 2015.) 

 ;Church etal., 2001):  ر للل  تفسللرر تلللع النترعلل   للى إطللار دراسلل  للل   لل  

Harackiewicz et al., ;2002; Bra°ten & Strømsø, 2006)  التى تت صلت ل   نيلا 
إلللى أ  ىنللاع  ر  ًللا دالللو إحصللائر  بللر  ذ   التخصللص العل للىم  ذ   التخصللص الدبللت  للى 

 الت عو الدا عى.
 حرللث تتسلل  ال اللررات العل رلل  أنيللا ترلللز  للى عانللب لبرللر  نيللا علللى الطبرعلل  الع لرلل م
 بالتالى  يى تد ع بالطالب إلى الت عو الدا عى الاائ  على االتاا و    خلا  الفيل   االسلترعاب 
 البحلللث عللل  ال عنلللى  ر لللا رلللت  تعل لللوم   لللا رتطللللب  للل  الطلللاب اسلللتخدا  اسلللتراترعرات للتنظلللر  

عللى الدا عى ترتبط بال ل  الداخلى للدا عر م     عانب أخر تتس  ال الررات الدبرل  أنيلا ترللز 
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العانب النظر   ى ال اا  ال  م   ا رلد ع بالطاللب إللى الت علو اللدا عى الالائ  عللى الداءو  ل  
خا  البحث ع  تحارف أعلى الدرعات بيدف النعاح  التف فم على اعتبار أ  الدرع  أصبحت 
ت ثلل  نارللل   ىلللدف  للى حلللد ذاتيلللاو  ىللل   للا رلللؤد  بلللالطاب إلللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات للتنظلللر  

 دا عى لالتس رعم  استراترعر  حدرث الذات ال  عو لألداء.ال
ل للا ر للل  تفسللرر تلللع النترعلل   للى إطللار أسللل ب تعللل  طللاب التخصللص العل للت  اارنلل  

 ن.2003بطاب التخصص الدبت ) نص ر الاباطى م 
حرللث ر رلل  طللاب التخصللص العل للى إلللى اسللتخدا  أسللل ب الللتعل  الع رللف الاللائ  علللى 

بم  ى حر  ر ر  طاب التخصص الدبت إلى استخدا  اسل ب اللتعل  السلطحى الفي   االسترعا
الاللللائ  علللللى الحفللللظ  االسللللتظيارم  ىلللل   للللا رللللنعلس  للللى ن عرلللل  اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللدا عى 

ر ر  ذ   التخصص الدبلت إللى اسلتخدا  اسلتراترعرات التنظلر  اللدا عى  ال ستخد  و حرث حرث
عرلل   اارنللً  بللذ   التخصللص العل للت اللثللر  للرًا إلللى اسللتخدا  ال رتبطلل  بال للل  الخللارعى للدا 

 استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلى للدا عر .

ن للط التفلرللر رلرلل  عا لل  التخصللص رلري للا عا لل  : ر للل  التالرللد علللى أى رلل  د ر للل   لل  (4
ظللر  الللدا عىو  للى تبنللى  للل  بعرنلل   لل   للللى اسللتراترعرات التن -علللى الترترللب -العللنس 

 :  رتضا ذلع ب ض ح    خا  النتائي التالر 

 اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى : ىنلللاع إختا ًلللا  لللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى(
ال رتبطللللل  بال لللللل  اللللللداخلىم  اسلللللتراترعرات التنظلللللر  اللللللدا عى ال رتبطللللل  بال لللللل  الخلللللارعى 

ر رللل    لللط التفلرلللرم  عا للل  العلللنسنو حرلللث)ن: للدا عرللل ن تعلللز  إللللى التفاعللل  بلللر  لللل   للل 
الطاب  الطالبات ذ   الن ط اجرعابت إلى استخدا  اسلتراترعرات التنظلر  اللدا عى ال رتبطل  
بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل   اارنلللًو بلللالطاب  الطالبلللات ذ   اللللن ط السللللبت اللثلللر  لللرًا إللللى 

الخللارعى للدا عرلل م   لل  ىنللا ر للل  اسللتخدا  اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل  بال للل  
أ  تللللع اجختا لللات ترعلللع  لللى ال الللا  ال   إللللى تلللاثرر ن لللط التفلرلللر  اارنللل  بعا للل  : الاللل  

العنسم  الذ  ل  رظير تاثرًرا  اضًحا  ى تبنى ن ط بعرن     استراترعرات التنظر  الدا عىم 
  ذلع عند تفاعلو  ع ن ط التفلرر.
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 االسللتراترعرات ال رتبطلل  بال للل  : سللتراترعرات التنظللر  الللدا عىىنللاع إختا ًللا  للى اسللتخدا  ا(
الداخلى للدا عر م  االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن تعزب إلى التفاع  بر  

نو حرللث ر رلل  ذ   التخصصللات العل رلل  2م  عا لل  التخصللص2) ن طللى التفلرللر: للل   لل 
اسللتخدا  اسللتراترعرات التنظللر  الللدا عى ال رتبطلل   ال ختلفلل  ذ   الللن ط اجرعللابت للتفلرللر إلللى

بال للللل  الللللداخلى للدا عرلللل م  ر رلللل  ذ   التخصصللللات الدبرلللل  ال ختلفلللل  ذ   الللللن ط السلللللبت 
للتفلرر إلى استخدا  استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبطل  بال لل  الخلارعى للدا عرل و   ل  

اترعرات التنظللر  الللدا عى  اارنلل  بللد ر ىنللا رظيللر علًرللا د ر ن للط التفلرللر  للى اسللتخدا  اسللتر 
 التخصصو  ذلع عند تفاعلي ا  ًعا.

 االسلللتراترعرات ال رتبطللل  بال لللل  : ىنلللاع إختا ًلللا  لللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى (
الداخلى للدا عر م  االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الخارعى للدا عر ن تعزب إلى التفاعل  بلر  لل  

 نو حرللث ر رلل  طللاب  طالبللات التخصللص العل للت2م  عا لل  التخصللص2العللنس) عا لل  :  لل 
ألثللر  لللرًا إللللى اسلللتخدا  اسلللتراترعرات التنظلللر  اللللدا عى ال رتبطللل  بال لللل  اللللداخلى للدا عرللل م  لللى 
حللللر  أ  طللللاب  طالبللللات التخصللللص الدبللللت ألثللللر  للللرًا إلللللى اسللللتخدا  اسللللتراترعرات التنظللللر  

للدا عرل و   لل  ىنللا رظيللر علًرلا د ر التخصللص  للى اسللتخدا   اللدا عى ال رتبطلل  بال للل  الخللارعى
 استراترعرات التنظر  الدا عى  اارن  بد ر عا   العنسو  ذلع عند تفاعلي ا  ًعا.

 االسلللللتراترعرات ال رتبطللللل  : ىنلللللاع إختا ًلللللا  لللللى اسلللللتخدا  اسلللللتراترعرات التنظلللللر  اللللللدا عى (
بال لللللللللل  الخلللللللللارعى للدا عرللللللللل ن بال لللللللللل  اللللللللللداخلى للدا عرللللللللل م  االسلللللللللتراترعرات ال رتبطللللللللل  

م  عا لللللللل  2م  عا لللللللل  العللللللللنس2) ن للللللللط التفلرللللللللر: تعللللللللزب إلللللللللى التفاعلللللللل  بللللللللر  للللللللل   لللللللل 
نو حرلللللث ر رللللل  طلللللاب  طالبلللللات التخصلللللص العل لللللت ذ   اللللللن ط اجرعلللللابت 2التخصلللللص

إللللللللللى اسلللللللللتخدا  اسلللللللللتراترعرات التنظلللللللللر  اللللللللللدا عى ال رتبطللللللللل  بال لللللللللل  اللللللللللداخلى  للتفلرلللللللللر
ات التخصلللللللللص الدبلللللللللت ذ   اللللللللللن ط السللللللللللبت للدا عرللللللللل م  لللللللللى حلللللللللر  أ  طلللللللللاب  طالبللللللللل

للتفلرلللللللر ألثلللللللر  لللللللرًا إللللللللى اسلللللللتخدا  اسلللللللتراترعرات التنظلللللللر  اللللللللدا عى ال رتبطللللللل  بال لللللللل  
الخلللللارعى للدا عرللللل م ل لللللا أ  طلللللاب  طالبلللللات التخصلللللص الدبلللللت ذ   اللللللن ط اجرعلللللابت 

ألثلللللللر  لللللللرًا إللللللللى اسلللللللتخدا  اسلللللللتراترعرات التنظلللللللر  اللللللللدا عى ال رتبطللللللل  بال لللللللل   للتفلرلللللللر
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لللللللللداخلى للدا عرلللللللل م  للللللللى حللللللللر  أ  طللللللللاب  طالبللللللللات التخصللللللللص الدبللللللللت ذ   الللللللللن ط ا
السللللللللبت للتفلرلللللللر ألثلللللللر  لللللللرًا إللللللللى اسلللللللتخدا  اسلللللللتراترعرات التنظلللللللر  اللللللللدا عى ال رتبطللللللل  

ن لللللللط التفلرلللللللرم : بال لللللللل  الخلللللللارعى للدا عرللللللل و   للللللل  ىنلللللللا رظيلللللللر علًرلللللللا د ر لللللللل   للللللل 
التنظللللر  الللللدا عى  اارنلللل    التخصللللص  للللى تبنللللت  اسللللتخدا   للللل  بعرنلللل   لللل  اسللللتراترعرات

 بد ر عا   العنس ال   أى ر و  ذلع عند تفاعلي   ًعا.
: ن  لل  خللا Zwway; 2012 ر للل  تفسللرر تلللع النترعلل   للى إطللار دراسلل  ز  ا  ) 
التخصللص العل للتم  التخصللص : ال للزج  للا بللر  خصللائص ن طللى التفلرللرم  خصللائص للل   لل 

رتسللللل    : ر  للللل  التخصللللص العل لللللت بللللاني الدبللللتم حرللللث رتسللللل  ذ   الللللن ط اجرعلللللابت للتفلرلللل
بالستاا  الذاتى  ى التعل م ل ا أني  رسع   إلى تحارلف الفيل  اللا ل  لل لادة ال تعل ل و للذا  يل  
عللادة بنللاء ال عر لل  ال  علل دة بيللا  ربطيللا بال عر لل   ن للرط    للى إعللادة تنظللر  ال للادة ال تعل لل   اا

استارارًام  رتطلب ذلع استخدا ي  السلتراترعرات السابا    ا رسي   ى تل ر  بنرات  عر ر  ألثر 
 للتنظر  الذاتى تتس  بالفعالر م لتلع االستراترعرات ال رتبط  بال ل  الداخلى للدا عر .

 ل لللللللللللا ر لللللللللللل  تفسللللللللللللرر تللللللللللللع النترعلللللللللللل   لللللللللللى إطلللللللللللار دراسلللللللللللل  بللللللللللل رراس  الرتسللللللللللللت 
(Boyraz& Lightsey,2012الضلللللت ط الدراسلللللر  للللللل    لللللى ضللللل ء درعللللل  إدراعم  ذللللللع ن

ذ   الللللللن ط اجرعللللللابت للتفلرللللللر  لللللل  ذ   التخصللللللص العل للللللتم  الللللللن ط السلللللللبت للتفلرللللللر   لللللل 
    ذ   التخصص العل ت.

حرث رتسل  الطلاب ذ   اللن ط اجرعلابت للتفلرلر  ل  ذ   التخصلص العل لت بلاني  أ ل  
 عانللاه  لل  الضللت ط الدراسللر   اارنللً  بللذ   الللن ط السلللبت اللثللر  عانللاه  لل  الضللت ط الدراسللر و 

ع الضت ط الدراسر  التى تد ع بالطاب ذ   الن ط السلبت إلى عد  ال ع ر بالسعادة  السلر ر تل
عند   ارس  الن لط  الدراسلر  ال ختلفل م  اجحعلا  عل  ال يلا  الصلعب  أ  التلت تتحلدب  لدراتي م 

علل   عللد  الاللدرة علللى اتخللاذ الاللرار ال ناسللب  للت ال  ا للف الدراسللر  ال ختلفلل م تلللع الضللت ط ال رتف
تللد ع بيلل  إلللى اسللتخدا  اسللتراترعرات للتنظللر  الللدا عى أ لل  لفللاءة   عالرلل  لتلللع ال رتبطلل  بال للل  

استراترعر  التس رع  ذلع أثناء  حا لتي  تحارف اليدف  التخفرف    تلع : الخارعى للدا عر   ث 
 الضت ط أ  التخلص  نيا.
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طلللللار نظلللللربم   لللللا تللللل  استعراضلللللو  للللل  دراسلللللات  لللللت إطلللللار  لللللا  د لللللو البحلللللث  للللل  إ
سلللللللابا   بحللللللل ثم   لللللللا تللللللل  الت صللللللل  إلرلللللللو  للللللل  نتلللللللائيم  إنلللللللو ر لللللللل  تالللللللدر   ع  عللللللل   للللللل  

 : الت صرات تت ث   ت اآلتت
رعللب اىت للا  الاللائ ر  علللى الع لرلل  التعلر رلل  بتلل  رر ال نللاخ التعلر للت ال ناسللبم  ال  للعع  -1

لللو  لل   للرد د إرعللابت  للى خفللض درعلل  علللى السللاب الطللاب الللن ط اجرعللابت للتفلرللر ل للا 
  عاناتي     الضت ط الدراسر .

: رعب على أ لراء ال  ر  ال عل ر  الُبعد ع  استخدا  االسالرب ال حبط   ى أثناء ع لرتى -2
التعلللر   الللتعل و سلل اء  للا لللا   نيللا  للى صلل رة لفظرلل  أ   للى صلل رة أدائرلل م ب للا ر للعر  عللو 

 إلى التفلرر السلبت. الطالب بالععز  الد نر م  رد ع بو

: ضر رة عاد الد رات التدرربر  س اء للطاب أ  لعضاء ىرئ  التدررس ح   أى ر  ل     -3
التفلرللر اجرعلللابتم  التنظللر  اللللذاتى للللتعل م  د رى لللا  لللى ع لرلل  اللللتعل م  لللذلع د رى لللا  لللى 

 ال خرعات التعلر ر  ال ختلف .

التعلر ر  بت  رر برئ  تعلر ر   ناسب    عع   ضر رة إىت ا  ال عل ر   الاائ ر  على الع لر  -4
علللى تن رلل  اسللتعدادات   للدرات ال تعل للر  ب للا رللنعلس  للى خفللض الضللت ط الدراسللر  التللى 

 رعان    نيا.

زرادة أعداد الطاب  الطالبات ال اب لر  بللرات التربر     طاب  طالبات ال عب العل رل   -5
ىللؤالء الطللاب  لل  الللن ط اجرعللابت للتفلرللرم ب رحللل  الثان رلل  العا لل و ذلللع ب للا رتصللف بللو 

  استخدا  استراترعرات التنظر  الدا عى ال رتبط  بال ل  الداخلى للدا عر .

السعت نحل  إعلادة تللرلف طلاب  طالبلات للرلات التربرل  ب لا رخفلف  ل  الضلت ط الحراترل   -6
س  للى  خرعللات التللى رعللان    نيللام  بالتللالى رزرللد  لل  لفللاءتي   للى ع لرلل  الللتعل م ب للا رللنعل
 إرعابر  للع لر  التعلر ر م  ب ا رحاف الىداف ال ن  دة على ال عو ال ث .
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 : في ضوء ما توصل إلي  البحث من نتائج ُيوصي ب  راء الدراسات و البحوث اآلتية
 ر ادر   تعلر ر  لتن ر  ع انب التفلرر ا  جرعابى لد  ال تعل ر .إعداد برا ي تدرربر   اا

 ن للللللط : إعللللللداد دراسلللللل  تيللللللدف إلللللللى التعللللللرف علللللللى طبرعلللللل   تترللللللرات البحللللللث الحللللللالت(
: التفلرلللللرم  اسلللللتراترعرات التنظلللللر  اللللللذاتى اللللللدا عىن للللللد  عرنللللل   للللل  الفئلللللات الخاصللللل 

)صلللللللللللع بات اللللللللللللتعل م  ال تلللللللللللاخرر  دراسلللللللللللرًام  ذ   التصللللللللللل رات العل رللللللللللل  الخاطئللللللللللل ن 
 العادرر .  اارن  تلع النتائي ب ع  ع  

  ن طلى التفلرلر اجرعلابت/ السللبتم : الارا  بدراس  ط لر  ىاد   إلى التعرف على ل   ل
  درع  الضت ط الدراسر  لد   راح  ع رر م   راح  دراسر   ختلف .

 .إعادة البحث الحالر   ى برئات ثاا ر   ختلف    اارن  النتائي بالبحث الحالى 

 سللللللللتراترعرات التنظللللللللر  الللللللللذاتى  التعللللللللرف علللللللللى االىت للللللللا  باعللللللللداد بللللللللرا ي تدرربرلللللللل  ال
اجنلللللد اج الدراسلللللتم  الت علللللو اللللللدا عىم :  رد دىلللللا عللللللى نللللل اتي اللللللتعل  ال ختلفللللل   ثللللل 

  درع  إدراع الضت ط الدراسر .

  إعللللللداد برنللللللا ي  للللللائ  علللللللى التفلرللللللر اجرعللللللابت  للللللى تن رلللللل   يللللللارات حلللللل  ال  لللللللاتم
  خفض  لف االختبار.
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 :  املساجع العسبٔ٘: أّاًل
 ( دار الرار  للن ر  الت زرع.: . الااىرةقو  الت كيرن. 2007إبراىر  الفاى 

 (طلبل   ل  عرنل   الارلاس للد  ال فيل   اجرعابرل  ن. ال خصلر 2003أ ل   ح ل د عبلدالتنى 

 ن ل رةنم للرل  البنلاتم  نرلر ( اعسلترر الثان رل م رسلال  ال رحلل   طالبلات
 . س  عر  عا ع 

 (ن. ن لللرط ال ناعللل  النفسلللر  لتن رللل   يلللارات التفلرلللر اجرعلللابت 2013إر لللا  حسلللنر  عصلللف ر
.  خفض  للف التلدررس للد  الطالبلات ال عل لات  لعب  الفلسلف   االعت لاع

م العلزء الثاللثم 42م العلدد م مة دراسات يربية في التربية ويمم الن س
 .63 -12ص.ص. 

  فلرللر  عا تللو بتاللدرر الللذاتم رسللال   اعسللترر)نرر ن. ن للط الت2012 ح للد عبللدالعزرز) حنللا
  ن  رةنم عا ع  تل سا .

 (ن. اسلللتراترعرات اللللتعل  ذاتلللت التنظلللر  2012حرلللاة ر لللرد الع لللربم  حصللل   ح لللد آ   سلللاعد
م مااة دراسااات يربيااة فااي الاز لل  لتفلل ف طالبللات عا علل  طربلل  دراسللرًام 

لثلللللللانتم م العللللللدد السلللللللابع  الع للللللر  م العلللللللزء االتربيااااااة ويمااااااام الااااااان س
 .189 -137ص.ص.

 ( ن. الفر ف  ى  يارات التعل  ال لنظ  ذاترلًا بلر  ذ   التحصلر  2005خ ل  عبدالحلر  الدباس
ال رتفللللع  ذ   التحصللللر  ال تللللدنى لللللد  طلبلللل  العا علللل   طلبلللل  ال رحللللل  
الثان رلل   للى تخصصللات عل رلل   أدبرللل م رسللال  دلتلل راة ) نرللر  ن للل رةنم 

لدراسللات الترب رلل م عا عللو ع للا  العربرلل   سلل  عللل  الللنفس التربلل  م للرلل  ا
 للدراسات العلرا.

 اللتلب علال  ما(ن ااز  هاداف وتو هاات ذاتيااا  المانظم الاتعممن. 2006ر ل ا  ) عبلده ربرلع :
 .الااىرة

 (ي ابين. 2013ر برت أنت نت)لتب  عررر. : . الطبع  الرابع م الرراضما وراء الت كير ا  
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 ( اجرعللابت  السلللبت لللد  طلبلل  العا علل  دراسلل   اارنلل   للت  ن. التفلرللر2006زرللاد برلللات نللان
م ماة دراساات يربياة فاي ض ء بعض ال تتررات الدر  عرا رل   الترب رل . 

 .90 -67نم ص.ص. 3)4م ال علد يمم الن س
 ( ن. أسلللس التفلرللر اجرعللابت  تطبرااتللو تعلللاه الللذات  ال عت للع  لللت 2008سللعرد صللالا ر رللب

مقدمة في المؤتمر الدولي الخامس ين ورقة يمل ض ء السن  النب رل . 
م ص تحاديات وففااق فاي ال امعاة ا(ساالمية بماليزياا: تنمية الم تما  

 .56 -2: ص

 (ن. الضت ط النفسر  التت ر اعييا طلاب 2006سلر ا  صالا الع ع م  بنرا  بانت الر ردب
للرات ال عل ر   عا تيا بل   ل  ال سلت   الدراسلت  تخصلص الطاللب. 

 -197نم ص.ص.65)16م عا علللل  بنيللللام ال علللللدالتربيااااة م مااااة كميااااة
222. 

 ( ن. استراترعرات تنظر  الدا عر    اللتعل   لا  راء ال عر رل  2009 حتو عبدال  لى عبدالحا ظ
  عا تي لللا بفعالرللل  اللللذات  التحصلللر  الللللادر ت للللد  طلللاب العا عللل . 

 -157نم ص.ص. 80)19م عا عللل  بنيلللام ال عللللد م ماااة كمياااة التربياااة
216. 

 (  ن.  للللا  راء ال عر لللل   اسللللتراترعرات التنظللللر  الللللذاتت للللللتعل  لللللد  2002عللللاد   ح للللد العللللد
م عا علل  الز للازرفم م مااة كميااة التربيااةالعللادرر   ذ ب صللع بات الللتعل . 

 .78 -9نم العزء ال  م ص.ص. 26العدد )
 (  العقالناىدليال المعاالج المعرفاى لتنمياة الت كيار : ياين العقالن. 2008عبدالستار إبلراىر- 

 دار اللاتب للن ر  الت زرع.: . الااىرةا(ي ابي

 (عللى  ائ ل  اجللتر نلت إسلتراترعر  لللتعل  تصل ر  ن. أثلر2011عبلد العزرلز طلبلو عبلد الح رلد 

 اللذاتت التنظلر    يلارات ال رلب عبلر الن لط اللتعل  بلر  أسلالرب الت لرلف

ستراترعرات التعل     ل  للتعل  على ذاترلًا  ال لنظ   نلتاجللتر  التحصر   اا
م عا عل  ال نصل رةم م ماة كمياة التربياةالتلا لت.  التفلرلر  يلارات  تن رل 
  .316 -248نم العزء الثانتم ص.ص. 75العدد )
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 (  م ماة دراساات دراسل  عا لرل . : ن. أبعاد التفلرلر االرعلابت  لى  صلر2009عبد ال ررد  اس
 .723 -691نم ص.ص. 4)19م ال علد ن سية

 وتطبيقاات قاراءات: المعرفاي الان س يمامن. 2005اهلل ) عبلد علابر دردرر مالل ال لنع  عبلد 

 .عال  اللتب: الااىرة .معاصر 

 (  النعلللل  : م الالللاىرةإت اهاااات معاصااار  فاااى يمااام الااان سن. 2002عبللد ال ىلللاب  ح لللد لا لل
 ال صرر .

 (  ات الن ل ذج البنلائت السلتراترعرات تنظلر  الدا عرل    عتالد: ن 2007عزت عبلد الح رلد حسل
الم مااااة المصاااارية الدا عرللل   التحصللللر  الدراسلللت لللللد  طللللاب العا عللل . 

 . 346-295نم ص ص 57) 17م ال علد لمدراسات الن سية

 (حصاااء الن سااي والتربااو ن. 2016عللزت عبدالح رللد  ح للد)تطبيقااات باسااتخدام برنااامج: ا 
SPSS 18دار الفلر العربت.: . الااىرة 

 (دعل   الدا عرل  لللتعل  اللذاتت التنظلر  اترعراتإسلتر  ن. عا ل 2008عفلاف سلال  ال ح لدب  

 رسال  ال ن رةم بال درن  الثان ب الثالث الدراست لطالبات بالتحصر  ال الدر 

 عا ع  طرب . اجنسانر م  العل   التربر  للر  م) ن  رة نرر( دلت راه

 (اسلت للد  طلبل  ن. التفلرر اجرعابت  السللبت  عا تلو بلالت ا ف الدر 2013عفراء خلر  العبردب
نم 7م ال عللد الرابلعم العلدد)الم مة العربياة لتطاوير الت اوقعا ع  بتدادم 

 75 -14ص.ص.
 (ن. العا للل  بلللر  اسلللتراترعرات اللللتعل   التحصلللر  الدراسلللت للللد  طلللاب 2009 ح لللد ال صلللرب

م مااة  امعااة  طالبللات للرلل  العللل   الترب رلل  بعا علل  اجسللراء الخاصلل م 
 .370. 314رابعم ص.ص. م ال علد ال25م العدد دمشق

 ( ضللل عاتو  - تاررخللل  -ن. علللل  اللللنفس اجرعلللابى متعررفللل 2008 ح لللد نعرلللب الصلللب ة   –
اليرئل  : نم الالاىرة2)79م ال عللد "د م مة يمم الن س الن  ذج ال اترح لو

 ال صرر  العا   لللتاب.

 التعمم" ميالعم المؤتمر نظريةد نماذج: لمتعمم الذاتي التنظيمن. 2003لا  )  ح د  صطفى 

 عا عل  التربرل م للرل  ع لرم الثلا   ال لؤت ر م"المساتقبل الذاتي وتحديات

 .310 -291طنطام ص.ص. 
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 (ن. أثلللر برنلللا ي تلللدرربت  لللائ  عللللى تحسلللر  التفلرلللر اجرعلللابت  لللت 2014 نلللا  عللللى الخللل لت
 يللارات اتخللاذ الاللرار   سللت ب الط لل ح اللللادر ت لللد  طالبللات العا علل  

م العلدد م مة دراسات يربية فاي التربياة ويمام الان سال تاخرات دراسلرًا. 
 .242 -197م العزء الثانتم ص.ص. 48

 ( ن. أثر التفاع  بر  أسلل ب اللتعل   نل ع   سلت   ال عل  لات 2003 نص ر عبد اهلل الاباطى
) دراس   ى ض ء الن ل ذج :  ى التذلر لد  طاب للر  التربر   ى الر  

عا عو  -ت راه )نرر  ن  رةنم للر  التربر ال عر ى ال عل  اتىنم رسال  دل
 أسر ط.

 ( ن. اللللذلاء ال علللدانت  عا تلللو باجرعابرللل  للللدب طلبللل  2013نع لللات علللل ا م  زىرلللر الن اعحرللل
م مااة ال امعااة ا(سااالمية لمدراسااات عا علل  ال صللى ب حا ظللات نللزة. 

 .78 -56نم ص.ص. 1)11م ال علد التربوية والن سية
 ( ي اااابين. 2003  لللاء  ح لللد  صلللطفى)الطبعللل  ال للللىم حقاااق  حالماااك بقاااو  ت كيااارك ا .

 دار اب  حز  للن ر  الت زرع.: برر ت

 ( سلتراترعرات اجرعلابت التفلرلر على التدررب ن. أثر2010ر سف  حرا  العنزب   لت اللتعل   اا

 د لل   لت االبتلدائت الرابلع الصلف للد  تا رلذ الدراسلت التلاخر علاج

 .الل رت الساسر م التربر  للر  م)  رة ن نرر( دلت راه رسال  الل رتم
 : المرا   األ نبية: ثانياا 

 Backe, J. (2001). The Thinking styles preferences of learners in 

cataloguing and classification, Paper presented council 

and general conference, South Africa 

 Bandura, A.(1989). Human Agency in Social Cognitive Theory. 
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 Bandy,T& Moore, K, 2010). Assessing Self -Regulation: A Guide For 
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English summery 
The present research aimed at investigating the Interaction Effect 

of Thinking types: (positive thinking type, negative thinking type); 

Gender factor: (male, female) and Studying Specific factor: (science 

branch, art branch) on Motivational Regulation Strategies: (motivational 

regulation strategies related with intra-motivation, motivational 

regulation strategies related with inter-motivation); among (318) fourth 

year students in different scientific and literary specializations at the 

faculty of education, Benha University. To achieve this aim, the 

researcher used some tools: Arabic Scale for positive thinking (prepared 

by: Abdel-Sattar Ibrahim, 2008) and motivational regulation strategies 

scale (prepared by Wolters, 2003, translated by Ezzat Abdel-Hamid, 

2007). The research showed that differ in using motivational strategies 

according to the interaction between : ( thinking types 2, gender factor 2 

and specific factor 2). The research introduced some recommendations 

and suggested research and studies on the light of the results of statistical 

analysis.  

Key words: Thinking types; gender factor; specific factor; motivational 

regulation strategies, motivation. 


