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 دادإـع
 ويـــس الرتبـــم النفـــدرس علـــم

 اـــة بنهـــجامع -ةــة الرتبيـــكلي

: مل  تفيرلر بلال العا عل ن: سعى البحث الحالى إلى التعرف على أثر تفاعل  لل   ل 
)باللل م  بالبلل نم  عا لل  : )الللطم  اجاعللالت للتفيرللرم  الللطم  الفلللبت للتفيرللرنم  عا لل  العللط 

) تخصللا علمللىم  تخصللا أللللتن علللى اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى : التخصللا الاساسللت
 اسللتراترعراد  م) اسلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الااللرل  للاا عرل : المفلتخا  

ن بالللل  318التط للر  اللللاا عى المرتببللل  كال لللاا الخاسيرللل  للاا عرللل نو للللا  عرطلل  للللل    ا  لللا )
 بالبل   لل  بلال الفر لل  الراكعل  عللال كللرلل  التربرل  كعا علل  لط لام  لل  تخصصلاد علمرلل   أللرلل  

العربللت  المارللا :  ختلفلل م   للا اسللتخال الباقللث لتحارللف ملللع ال للاف  عم علل   لل  الل اد  للى
: نم   ارللا  اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى2008عباالفللتاس إلللرا ر م: )إعللاال: للتفيرللر اجاعللالت

نم  ت صلل  البحللث إلللى أ   طللا  2007علل د عباالحمرلام : م تريملل wolters, 2003: )إعلاال
للى ) االسللتراترعراد المرتببلل  كالاللل  الللاا: إلتاً للا  للى اسللتخاال اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى

: للاا عرلل م  االسللتراترعراد المرتببلل  كالاللل  الخللاسيى للاا عرلل ن تعلل ب إلللى التفاعلل  لللر  للل   لل 
لملللللا  لللللال البحلللللث  عم عللللل   للللل   نم2م  عا للللل  التخصلللللا2م  عا للللل  العلللللط 2)نمللللل  التفيرلللللر

الت صللرادم  البحلل ل  الاساسللاد الماترقلل  م  ملللع  للى إبللاس نتللائي التحلرلل  اجقصللائتم   للا تلل  
 ن ربم   ا تضمطه    لساساد  بح ل ساكا .عرض     إباس 

 :  الكلمات املفتاحة
  نم  التفيررم عا   العط م عا   التخصام استراترعراد التط ر  الاا عى للتعل م الاا عر .
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 : 
لاا ق رت الع ان  اجاعالر   ى الاخصر  كإ تملال علل  اللطف  اجاعلالتو عللى أعتبلاس 

احم  لاالله ي ان  الا ة  الضعف  علًام  ب ملا   ط ملا تتحلال نمل   أسلل ل تفاعلله أ  اجنفا  
  ع اآللري م   ع الذاد.
ن أ ا  لل  أبلللف  صللبلا عللل  الللطف  اجاعللالى  للى Maslow, 1954 يعتبللر  اسللل  )
 للى إ للاسة إلللى  حا للل  اج تمللال Motivation and Personality كتاكلله الاا عرلل   الاخصللر 

 .نIn: Seligman, 2002: 32):  ى الذاد اجنفانر  كع ان  الا ة
 يفعى عل  اللطف  اجاعلالى إللى  حا لل  اسلتتاا  ت يرل  ال لانلاد الذاترل  للفلرل نحل  
االسللتخاال الللذاتت ال اللل  لاسللتراترعراد المطاسللب   ببرعلل  الم  للفم كمللا مللا ع الفللرل نحلل  تماللل  

 .ن(Seligman& Peterson,2004الفل   اجاعالى  ى تفاعاته المختلف  
ن على أ  تطمر  الع ان  اجاعالر   لت الاخصلر  Seligman, 2005 يؤلا سرلعما  )

ل للا  أ لًرا ضللر سًيام   لى تعللا كمالاكل    االل   قماال  للفللرل عطلا   اي لل  الضلت أ المختلفلل م لملا أ 
 ل سًا لبررًا  ت استالاسة لا عر  الفرل نح  تحارف الفعالة  بر  العرش  ال طاء.

 ترتب  اجاعالر   ت التفيرر كالعاما    الاالالد  المعانت التلت تعلل  البا ل  الطففلر م 
 اليفللاءة الذاترلل  للمللتعل   للت   اي لل  المالللاد الاساسللر  المختلفلل  أثطللاء تعلملله )نعمللاد عللل ا م 

 ن.2013 ز رر الط ايحر م 
عللللل  الللللطف    يعللللا التفيرللللر اجاعللللالى أقللللا الم ضلللل عاد الساسللللر  التللللى مرتيلللل  علر للللا

اجاعللالىو ملللع العللل  الللذ  ال م ملل  التفيرللر الفلللبىم للل  افللعى إلللى التعللرف علللى أ لل   فللبباد 
الفللللبر   لللى التفيرلللر  لللى  حا لللل  لتع لللر  الع انللل  اجاعالرللل م  اللللتخلا  للل  الع انللل  الفللللبره 

(Conoley& Conoley, 2015: 67-70) . 
أ  التفيرلر الفللبى لص ًصلا  لى ن  ل  176: 2007     ا مؤللا علرل  إللرا ر  الفالى )

المعللاا الكللالامت مللا ع كالباللل  إلللى البحللث  التفيرللر  للى الفلللبراد التللى قللاثت  للى الماضللىم 
 تععللله االللف  يخللاف  لل  المفللتاب م  يعللرش قاضللرة كاقاسللر   اعتاللالاد سلللبر  تععلل  قراتلله 

  علللى التخرلل   للى سلفللل   لل  التحللاااد  المالللادم  الفللرل م  التفيرللر الفلللبى لاالله  للاسة عالرلل
 العال س على الفلبراد  ى أ   رئ قتى  ل  لا  إاعامبًا.

 تبطلللت البالللل  لملللط ي  يلللرب سللللر   لللائ  عللللى إاعالرللل  التفيرلللر نحللل  اللللذادم  نحللل  العملرللل  
التعلرمر م  نح  المعتمع لل م إنما ما ع إلى التخلت ع  ال ياس الفلبر  التت تحلا  ل   اساتلهم  التلت 

 ن.7: 2008)سعرا س ر م : ذ ل   ت سبر  تحارف  ا اصب  إلره    أ اافتعرف ي  له المب
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كملللا ت  لللر أ مرللل  نمللل  تفيرلللر البالللل   لللى استبابللل   تلللاثررة  لللى العاملللا  للل  المخريلللاد 
 ,Lightsey;و 2006زيللال نللان م Zwway, 2012; ): التحصللر  الاساسللت: التعلرمرلل   اللل 

نم  اجتعلاة نحل  الملالة  العملرل  Wong, 2012 ;Shyh, 2012 ): نم  الت ا لف الاساسلت1999
 ن.2014) طاا الخ لىم: نم    اساد إتخام الاراسSasson, 2012 ): التعلرمر 

ن إللللى أ  البلللال م   اللللطم  اجاعلللالت للتفيرلللر Bandura, 1989 يالللرر كانلللا سا )
ى متعلملل   كاللل   للط   ماترللاو قرللث أن لل  متصللل س  سللرطاسي  الطعللاه لائمللام  أ  الفالل   لل  أ لللل

لب اد الطعاهم لما أن   متعا ل    ع المالاد المختلف  كص سة أكالر عماًا  لفلاءةم لملا أن ل  
 مرسم   لنفف   لببًا نايح  ت ضا الخب أ اجاعامبر  المؤلا  للطعاه.

أ  البللال م   الللطم  اجاعللالت للتفيرللر متفللم    (Wotlers, 1996)كمللا مللرب  التللر  
ر  الللذاتى المرتببلل  كالاللل  الللااللى للاا عرلل   ااسنللً  لللذ   الللطم  الفلللبت كاسللتخاال اسللتراترعراد التط لل

 للتفيرر الكالر  رًا إلى أستخاال استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر .
) الللطم  اجاعللالت للتفيرللرم  الللطم  :   لل   طللا ا  للر الللا س الللذ  االل ل كلله نملل  التفيرللر

ن لص ًصلللا اللللطم  اجاعلللالت  لللى العانللل  الكلللالامتم  مللللع  للل  للللاا  فلللاعاة الفللللبت للتفيرلللر
البال  على تحارف أ ااف العملر  التعلرمر     للاا االسلتخاال ال الل   الفاعل  السلتراترعراد 
التط ر  الذاتت ماد الببرع  الاا عرهو على أعتباس أ  استراترعراد التعل  المط   ماتًرا ت اف إللى 

 المتعل  على تب ير  تففرر  تريم  الم ال التعلرمر  المختلف .زيالة  اسة 
ن  لل  أ  اسللتخاال اسللتراترعراد التط للر  الللذاتى أثطللاء 2002  لل   للا مؤلللاة عللالا العللاا)

عملر  التعل  إنما افاعا البال على إنعاز الم ال التعلرمر  المختلف     للاا التعلرف اللا رف 
متعلملللر  لبطلللاء نبلللاا للمعل  لللاد  المعتالللااد ملللا ع ل للل  إللللى عللللى  تبلبات لللام لملللا أن لللا تحفللل  ال
 تحارف ال ااف التعلرمر  المطا لة.
ن أ  التط ر  الذاتت للتعل  اا ل Zimmerman, et al., 2009 ير  زيمر ا   ألر   )

ببرعلل  :  للت الماللال ال ا علللى  فللاعاة المللتعل  علللى الترللاس االسللتراترعراد المطاسلل   للل   لل 
لبات ا    يان م  ببرع  ال اف المرال تحااله  ل  يانل  ثلا م   لاساد  اسلتعاالاد الم م    تب

 المتعل     يان  ثالث.
:  تتفف يمرع التص ساد المختلفل  للتط لر  اللذاتت عللى أنله اال ل عللى تصل س علال  لؤلاه 

اد    التط ر   التخبر م  ال عت المرتفع كالذ: أ  المتعل  متف  كاجاعالر   ى التفيرر    لاا
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اج لاناد  االستعاالاد الذاتر و قرث ماس  المتعلم   المط م   ماترلًا أنففل   عللى أن ل  : قرث
 فتالر م   ا عر  لاللرًام لما أن   امرل   إلى التا   الذاتتم  تط ر  م ات   كال  يرا   عاام 

 ..(Demirtas, 2013 ) لذلع تفضر  الم ال الصعب م  المر  إلى اجتاا م  البحث ع  المعطت
     طا تاتى أ مرل  الالاسة عللى التط لر  اللذاتى لللتعل و  الاائمل  عللى ت خرلف  اسلتخاال 
استراترعراد التط ر  الذاتى لص ًصا تلع ماد البلاكع اللاا عىو قرلث لل  اعلا السلل ل التالرلاب 

السللل ل  للت عملرتللت التعلللر   الللتعل و  الاللائ  علللى  عللرل تلاللت الباللل  للمعل  للادم  قف  للا  لل  
ال الللل  المطاسللل   لللى خللل  لللل   لرلللف المعل  لللاد التلللت متفللل  ل لللا العصلللر الحلللالت )عبلللا الع يللل  

 ن.2011عباالحمرام
) اللللطم  اجاعلللالت :  ملللا سلللبف متضلللا أ مرللل  اللللا س اللللذ  االلل ل كللله نمللل  تفيرلللر البالللل 

لملهو   ل   لا للتفيررم  الطم  الفلبت للتفيررن  ى استخاا ه الستراترعراد التط ر  الذاتى أثطاء تع
ل ع الباقث إلى الارال كالبحث الحالى  ى  حا ل  للتعرف على أثر نمل  تفيرلر بلال  بالبلاد 

) المرتببلللل  كالاللللل  الللللااللى : العا علللل   للللى اسللللتخاا    السللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى للللللتعل 
 للاا عر م  المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن ببًاا لتص س لطترتش. 

إ  التعل  ال   أكالر  اعلر  عطا ا ُم يه ماتًراو ل  أكالر    ملع  طا     اعتبر أ     
أ   أ ااف الماسس     تطائ   تعلمر  لام   الااسة على الستااا اللذاتى  لى اللتعل  لاصل   لى 

إس ا اد لالرلرة  لى تحفلر    رقل  التعلر  العالىم  لذا  م  المطت ر أ  ال   للتعل  المط   ماتًرا
 ن.1: 2006ي لة المخرياد المختلف  لعملر  التعل )سبرع س  ا م 

 يريلللع الفضللل   لللى ال تملللال  التاكرلللا عللللى اللللا س اجاعلللالى اللللذ  تلعبللل  اسلللتراترعراد 
التط ر  الذاتى  ى ن اتي التعل  المختلف  إلى ن رياد التعل  اجيتملاعى المعر لىم تللع التلى تؤللا 

ال رال املط   ضب  سل ل   لاسيل  لبرلرة  ل  للاا تصل سات    دعتالالات   عل  الطتلائي على أ  
 ن.246: 2002المرتب  على تلع الفل لراد )عباال  ال لا  م 

أ  المتعلمللللللر  الللللللذم  امرللللللل   إلللللللى اسللللللتخاال  (Wotlers, 1996) يللللللر   التللللللر  
 لى خل   يلل ل  لأل لااف ر تحاملااً اسلتراترعراد التط لر  اللذاتى أثطلاء تعلم ل و متفلم   كلان   أكالل

ال لاافم لملا أن ل  أكاللر  ر نل   ل  للاا التعلام   تللع لتحارلف لا عرل   رتفعل  ناكعل   ل  اللذاد
 .التعل   خر ف الم ال تتبلبه لما   ًاا التعل  لفل لراد المفتمر
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رللرة  يفلتطا الللتعل  المللط   ماترللًا إلللى أ تللران  لؤلاة   أ  المللتعل  افلل   كفاعلرلل   باسيلل  لب
 ى تحارف أ ااف اللتعل  االكالامرل م  مللع  ل  للاا الت خرلف ال الل  للعملرلاد الذ طرل  كصل سة 

 .(Schink et al., 2008: 58-59)ماترً   رلا    
أ  الللتعل  المللط   ماتًرللا من يللا  لل  لا عرلل  البللال  Demirtas, 2013) يلر  لامتللرا  )

لناب  الكالامر  كلفاءة   عالر و  يتلاثر للطم   ت   اصل  الع ا  المالالرة على إكماا الم ال  ا
 تفيرر البال .

ن  لل  أ  نملل  التفيرللر اجاعللالت اماللل  السللا  Miller, 2015  لل   للا مؤلللاة  رللللر) 
للتعل   ت صل سته اجاعامبرلهم مللع أنله ملا ع كالبالل  إللى اللتعل  كصل سة  ط مل  ماتًرلام  ل  للاا 

 اعل .استخاال  عم ع     االستراترعراد الف
ن إلللللى أ   طللللا  عا لللل  استبابرلللله ماد لالللللل  2010 ت صلللللت لساسلللل  م سللللف العطلللل ب )

 إقصائر  لر  استراترعراد التعل  المط   ماترًا  التفيرر اجاعالت.
 ,2010Kirstin, et al., 2010; Cleary)م سلف العطل بم :  أ لاسد لساسل  لل   ل 

2011 (Menzies& Lane, 2011 كمالاكلل  أقللا المطبئللاد العرللاة  إلللى أ  نملل  التفيرللر اعللا
 لط عر  استراترعراد التط ر  الذاتى المفتخا  .

 &Caprara& Steca, 2006; MacLeod): كملللا ت صللللت لساسللل  لللل   للل 

Salaminiou,2001)  إلى أ  التفيرر اجاعالت مؤثر كمفلاساد  با لرة ماد لاللل  إقصلائر   لى
 الااسة على التط ر  الذاتت.

اللا س اللذ  اال ل كله نمل  تفيرلر البالل   لى تبطلت ن عرل  كعرط لا  ت  لر أ مرل :      طلا
    استراترعراد التط ر  الذاتت.

 ;Hui Kuo, 2010; Magno, 2011) :  ت صللت لساسل  لل   ل :     يان  آلر

Rasnak, 2014 ن إللى أ  اسلتراترعراد التط لر  اللذاتى ماد الببرعل  الاا عرل  تختللف كلإلتاف
البالبلللاد إللللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى الاائمللل  عللللى  عا للل  العلللط و قرلللث امرللل 

اللطم  اللاا عى الللااللى  ااسنلًه كللالبال الكاللر  لرًا إلللى اسلتخاال اسللتراترعراد التط لر  الللاا عى 
 .الاائم  على الطم  الاا عى الخاسيى

ع ن إلللى أ   طللا   للر ا تعلل ب إلللى عا لل  الطلل  2008 ت صلللت لساسلل  عفللاف المحمللاب )
 للت اسللتخاال اسللتراترعراد الللتعل  المللط   ماترللًا لصللالا البالبللاد  للت اسللتخاال إسللتراترعر  التط للر  

 الذاتتم  لصالا البال  ت استخاال إستراترعر  التفمرع.
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 2009و و حمللللا المصللللربم 2006)سبرللللع س لللل ا م : كمللللا ت صلللللت لساسلللل  للللل   لللل 

Barnard& Stromso, 2010,إللى أنله ال ت يلا ( 2012ام م  قراة العمربم  قص  آا  فاع
  ر ا تع ب إلى عا   الط ع  ت استخاال استراترعراد التعل  المط   ماترًا.

إلى أ  استراترعراد التط ر  الذاتى تختلف  نMiller, 2015) كما ت صلت لساس   رللر
كللللإلتاف التخصللللا الااسللللتو قرللللث متفلللل  بللللال  بالبللللاد التخصصللللاد العلمرلللل  كاسللللتخاال 

 لتط ر  الذاتى الفاعله  ااسن  لذ   التخصصاد الللر  ال   استخااً ا ل ا.استراترعراد ا
ن إلللى أ  بلللال التخصصللاد العلمرلل  أكاللللر 2005كمللا ت صلللت لساسلل  ل لللله الللاكا )
) التلللذلر  الخلللرائ  المفا رمرللل   التفلللا الد الذاترللل  : أسللتخاا ًا السلللتراترعراد التط لللر  اللللذاتى  الللل 

 تخصصاد الللر  الكالر استخااً ا الستراترعر  التفمرع. التط ر ن  ااسن  كبال ال
ن إللللى أ  بلللال التخصصلللاد العلمرللل  أكاللللر 2006كملللا ت صللللت لساسللل  سبرلللع س للل ا )

) تعللل  ال للرا م االقتفللاج كالفللعادم التالل ي  الللذاتىنم  ال ت يللا  للر ا : أسللتخاا ًا لسللتراترعراد
 - التفصلر  -) التفلمرع:   السلتراترعرادلر  بال التخصصاد العلمر   الللر   ى أسلتخاا  

  الضب  البرئى الاا عىن. - المرا ب  الذاتر  - التخبر  - التط ر 
عا   العط م  عا   التخصلا الاساسلت  لى :  ما سبف امل  اج اسة إلى تاثر ل    

ساسلللاد اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللذاتى أثطلللاء عملرللل  اللللتعل م  د  للللا   طلللا  تبامًطلللا للللر  الا
  البح ل الفاكا   ى تاثرر عا   العط .

 وSeligman& Csikzenthmihalyi, 2000 ): كمللا ت صلللت لاسسلل  للل   لل 

Rich& Dahlheimer, 2001  ن إللى أ  نمل   2009و عبا المريا  اس م 2006و زيال نان م
للتفيرلر تفيرر الفرل اختلف كإلتاف عا   العط و قرث متف  البالباد كان   م   نم  إاعالت 

  ااسن  كالبال الكالر  رًا إلى الطم  الفلبت للتفيرر.
 ;Back, 2001; Lyubomir,2002): ت صلللت لساسلل  للل   لل :   لل  يانلل  ثللا 

Munro, 2004 ن إلى البالباد أكالر  رًا نح  التفيرر الفلبت  ااسن  كالبال الكالر  رًا إلى
 الطم  اجاعالت للتفيرر.
 و2003وأ ل  عبلاالتطىم Morgan, 1994): لساس  ل   ل ت صلت :     يان  ثالث

Wong, 2012ن إلى أن  ال ت يا  ر ا تع ب إلى عا   الط ع  ت الااسة 2013م عفراء العبرابم
 على التفيرر اجاعالت.



2018  (4ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 73 

و قطلا  عبلاالع ي م Zwway, 2012و 2006)زيلال نلان م : كما ت صلت لساس  ل   ل 
 رر اجاعالت اع   إلى عا   التخصا.إلتا ا  ى التفي طا  ن إلى أ  2012

ن إللللى أنلله ال ت يلللا  للر ا  لللى 2013  لل  يانلل  أللللر ت صلللت لساسللل  عفللراء العبرللاب)
 التفيرر اجاعالت تع ب إلى عا   التخصا.

عا   العط م  عا   التخصا الاساسلت  لى :      طا امل  اج اسة إلى تاثر ل    
 ساساد  البح ل الفاكا . نم  التفيررم  د  لا   طا  تبامًطا لر  الا

 : مما سبق يتضح ما يلى
اعلللا نمللل  تفيرلللر البالللل  إقلللا  المحلللالاد الساسلللر  السلللتخاا ه اسلللتراترعراد التط لللر   -1

 الذاتى أثطاء تعلم م  لص ًصا استراترعراد التط ر  الاا عى.

عا للل  :  طلللا  تبلللام  للللر  الاساسلللاد  البحللل ل الفلللاكا   لللى اللللا س اللللذ  االلل ل كللله لللل   للل  -2
نم  تفيرر البال م  ن عر  استراترعراد التط ر  : م  عا   التخصا  ى ل    العط 

 الذاتى المفتخا   أثطاء تعلم . 
 سللعت البحللث الحللالت إلللى اسللتخاال المللط ي ال صللفى  للى التعللرف علللى أثللر تفاعلل  للل  

) الللطم  اجاعللالت للتفيرللرم  الللطم  الفلللبت للتفيرللرنم  عا لل  : نملل  تفيرللر بللال العا علل :  لل 
) تخصللا علمللىم  تخصللا أللللتن : )باللل م  بالبلل نم  عا لل  التخصللا الاساسللت: العللط 

) اسلللللتراترعراد التط لللللر  اللللللاا عى المرتببللللل  : عللللللى اسلللللتراترعراد التط لللللر  اللللللاا عى المفلللللتخا  
 اسلللللتراترعراد التط لللللر  اللللللاا عى المرتببللللل  كال للللللاا الخاسيرللللل   –كال للللللاا الااللرللللل  للاا عرللللل  

 .للاا عر ن
 : تتحد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالىومن ثم ف

) الطم  اجاعالت للتفيررم  الطم  الفلبت للتفيررنم : نم  التفيرر:  ا أثر تفاع  ل    
) تخصللا علمللىم  تخصللا : )باللل م  بالبلل نم  عا لل  التخصللا الاساسللت:  عا لل  العللط 

اد التط للر  الللاا عى المرتببلل  ) اسللتراترعر: أللللتن علللى اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى المفللتخا  
كال للللللاا الااللرلللللل  للاا عرلللللل م  اسلللللتراترعراد التط للللللر  الللللللاا عى المرتببللللل  كال لللللللاا الخاسيرلللللل  

 : ؟   طه تتفرع السئل  التالر للاا عر ن
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) االسللللتراترعراد المرتببلللل  كالاللللل  الللللااللى :  لللل  تختلللللف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -1
لمرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن لا  بال  بالباد العا عل  للاا عر م  االستراترعراد ا
 )الطم  اجاعالت للتفيررم  الطم  الفلبت للتفيررن؟.: كإلتاف نمبى التفيرر

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  كالاللللل  الللللااللى :  لللل  تختلللللف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -2
للاا عر ن لا  بال  بالباد العا عل   للاا عر م  االستراترعراد المرتبب  كالال  الخاسيى

 )بال م  بالب ن؟.: كإلتاف عا   العط 

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  كالاللللل  الللللااللى :  لللل  تختلللللف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -3
للاا عر م  االستراترعراد المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن لا  بال  بالباد العا عل  

 )تخصا علمتم  تخصا أللتن؟.: كإلتاف عا   التخصا

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  كالاللللل  الللللااللى :  لللل  تختلللللف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -4
للاا عر م  االستراترعراد المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن لا  بال  بالباد العا عل  

 ن؟.2 عا   العط  × 2)نمبى التفيرر : كإلتاف تفاع  ل    

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  كالاللللل  الللللااللى : اترعراد التط للللر  الللللاا عى لللل  تختلللللف اسللللتر  -5
للاا عر م  االستراترعراد المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن لا  بال  بالباد العا عل  

 ن؟.2م  عا   التخصا2)نمبى التفيرر: كإلتاف تفاع  ل    

المرتببلللل  كالاللللل  الللللااللى  ) االسللللتراترعراد:  لللل  تختلللللف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -6
للاا عر م  االستراترعراد المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن لا  بال  بالباد العا عل  

 ن؟.2م  عا   التخصا2)عا   العط : كإلتاف تفاع  ل    

) االسللتراترعراد المرتببلل  كالاللل  الللااللى للاا عرلل م :  لل  تختلللف اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى -7
اترعراد المرتببلل  كالاللل  الخللاسيى للاا عرلل ن لللا  بللال  بالبللاد العا علل  كللإلتاف  االسللتر 

 ن؟.2 عا   التخصا الاساسى× 2عا   العط × 2)نمبى التفيرر: تفاع  ل    

 -: إلى تحقيق األهداف التالية سعى البحث الحالي
) االسللللتراترعراد المرتببلللل  : ر  الللللاا عىالتعللللرف علللللى لسيلللل  إلللللتاف اسللللتراترعراد التط لللل -1

كالال  اللااللى للاا عرل م  االسلتراترعراد المرتببل  كالالل  الخلاسيى للاا عرل ن للا  بلال 
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) اللللطم  اجاعلللالت للتفيرلللرم  اللللطم  الفلللللبت :  بالبلللاد العا عللل  كلللإلتاف نمبلللى التفيرللللر
 للتفيررن.

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  : عىالتعللللرف علللللى لسيلللل  إلللللتاف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا  -2
كالال  اللااللى للاا عرل م  االسلتراترعراد المرتببل  كالالل  الخلاسيى للاا عرل ن للا  بلال 

 )بال م  بالب ن.:  بالباد العا ع  كإلتاف عا   العط 

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  : التعللللرف علللللى لسيلللل  إلللللتاف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -3
للاا عرل م  االسلتراترعراد المرتببل  كالالل  الخلاسيى للاا عرل ن للا  بلال كالال  اللااللى 

 )تخصا علمتم  تخصا أللتن.:  بالباد العا ع  كإلتاف عا   التخصا

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  : التعللللرف علللللى لسيلللل  إلللللتاف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -4
كالالل  الخلاسيى للاا عرل ن للا  بلال كالال  اللااللى للاا عرل م  االسلتراترعراد المرتببل  

 ن.2 عا   العط  × 2)نمبى التفيرر :  بالباد العا ع  كإلتاف تفاع  ل    

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  : التعللللرف علللللى لسيلللل  إلللللتاف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -5
ا  بلال كالال  اللااللى للاا عرل م  االسلتراترعراد المرتببل  كالالل  الخلاسيى للاا عرل ن لل

 ن.2م  عا   التخصا2)نمبى التفيرر:  بالباد العا ع  كإلتاف تفاع  ل    

) االسللللتراترعراد المرتببلللل  : التعللللرف علللللى لسيلللل  إلللللتاف اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى -6
كالال  اللااللى للاا عرل م  االسلتراترعراد المرتببل  كالالل  الخلاسيى للاا عرل ن للا  بلال 

 ن.2م  عا   التخصا2)عا   العط : تاف تفاع  ل     بالباد العا ع  كإل

) االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  : التعلللرف عللللى لسيللل  إللللتاف اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى -7
الااللى للاا عر م  االستراترعراد المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن لا  بال  بالباد العا ع  

 ن.2 عا   التخصا الاساسى× 2عا   العط × 2رر)نمبى التفي: كإلتاف تفاع  ل    

 :  األهمية النظرية: أواًل
نم  التفيررم : كل      ا ه    إباس ن رب متعلفتكمن األهمية النظرية للبحث فيما 

  استراترعراد التط ر  الاا عى االكالر استخااً ا لا  بال  بالباد العا ع . 
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 :  همية التطبيقيةاأل: ثانيًا
 : تكمن األهمية التطبيقية للبحث الحالي في األتي

سعى البحث إلى يذل انتباه الاائمر  على العملر  التعلرمر   لت المرقلل  العا عرل  عللى -1
 يه الخص ص إلى ل س اسلتعاالاد بلال  بالبلاد العا عل   لى ن عرل  اسلتراترعراد 

 التعل   التعلر . التط ر  الاا عى المفتخا    ى أثطاء عملر  

 للا  ا لله البحللث  لل  نتللائي امللل  تببرا للا  للت  عللاا البحللث العلمللت علللى  يلله العملل لم -2
   ى العملر  التعلرمر  على  يه الخص ص.

  Positive/ Negative Thinkingالتفكري اإلجيابى/ السلبى 

عالرل  تتضللم    عملرل : عللى أنله ن التفيرلر اجاعلالى2008اعلرف عباالفلتاس إللرا ر  ) 
  يريل  با ل  ترلرل  عللى  تعمل  كاالستبصلاس  االلتيلاسم  ثرالاً  استبابلاً  تلرتب  التلت إنتلا  لأل يلاس

 املل   عالل  ألاة  اجاعلالت كملا أ  التفيرلر ال لااف المطال لةم تحالف إاعالرل  لطترعل  تلرتب 

 المطبات  . للتفيرر العا  استخاال تحارف  خرياد تعلرمر  إاعالر    ف  ت استخاا  ا
 يعلللرف التفيرلللر اجاعلللالىت الفللللبى تعريفلللًا إيرائرلللًا  راسلللرًا كالاسيللله التلللى احصللل  علر لللا 

المفللتخال كالبحللث الحللالىم قرللث )المقياااا العر ااي للت كياار ا(  ااا ي( : الباللل   البالبلل  علللى
نباا السباعى العللىم  اااا أ  الفرل متف  كالااسة على التفيرر اجاعالى عطا ا تاع لسياته  ى

  يااا أنه متف  كالفلبر   ى التفيرر عطا ا تاع لسياته  ى نباا السباعى اللنى.

 self regulation learningالتنظيم الذاتى للتعلم 

: ن اللتعل  الملط   ماترلًا عللى أنلهPintrich& Zeidner, 2015)  زيلانر لطتلرتشاعرف 
راترعراد ال ال ل  إللى زيلالة  لاسة الملتعل  عللى التفيرلر ن لال متضلم  اسلتخاال  عم عل   ل  االسلت

كما املطه    ألاء الم ال الاساسر  المختلف  كلفاءة   عالر   نعاه  باسيل   و ت ص سته اجاعالر 
  طخفض     الضت أ الاساسر .
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 :  اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى للتعلم
تلت افلتخا  ا البلال لتط لر  البلرا ال: ن عللى أن لاwolters, 2003 يعر  لا  التلرز )

لا عرت   للتعل     أي  المحا    على لذا   يا  ل  الع لام  زيلالة الماللالرة  لت الم لال الاساسلر  
 المختلف  لتحارف ال افم  بما مطعل   ى الاسياد المطخفض     الضت أ الاساسر . 

رًا  راسرًا كالاسيله التلى  ُتعرف استراترعراد التط ر  الاا عى الكالر استخااً ا تعريفًا إيرائ
المفللتخال كالبحللث )مقياااا اسااتراتي يات التنظاايم الادافعى( : احصل  علر للا البالل  علللى  فلمت

) اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  الخللللاسيى للاا عرلللل م  اسللللتراترعراد : الحللللالى
 التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الااللى للاا عر ن.

 : تتمال  قا ل البحث  ى اآلتى
 تتحلال كلالمط ي المفلتخال كالبحلثم  المتمالل   لى الملط ي ال صلفىم : الحدود الموضاويية 

كما تتمال  الحا ل الم ض عر   ى ببرع   تترراد البحثو قرث امال  المتترراد المفلتال  
لتفيرلللرنم  عا لللل  ) اللللطم  اجاعللللالت للتفيرلللرم  اللللطم  الفللللبت ل: نمبلللا التفيرلللر: كللل   للل 
)تخصللا علمللتم  تخصللا : ) باللل م  بالبلل نم  عا لل  التخصللا الاساسللت: العللط 

)استراترعراد التط لر  : استراترعراد التط ر  الاا عى: أللتنم  ى قر  امال  المتترر التاكع
اللللاا عى المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل م  اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  

 لى للاا عر ن.كالال  الاال
 تتحال كلالفترة ال  طرل  التلى اسلتتر  ا العانل  اجيرائلت للبحلثو قرلث تل  : الحدود الزمنية 

 ل  2016ت 2015تببرف أل اد البحث  ى الفص  الاساست الالانى للعال العا عى 
 تتحال كالمعاا الملانى للبحلثو قرلث تل  تببرلف البحلث كللرل  التربرل ت : الحدود المكانية 

  ا.يا ع  لط
 تتحللال كببرعلل  عرطلل  البحللثو قرللث تلل  تببرللف البحللث علللى عرطلل   لل  : الحاادود البشاارية 

البال  البالباد المفتعام   المارام  كالفر   الراكع  تعلر  عالم    تخصصلاد ن عرل  
  ختلف . 
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 :  ةـــــــــمقدم
ا إ ت  عل  الطف  لفترة ز طر  ب يل  كالع ان  الفلبر   الع ان  المرضلر  للا  ال لرالم لا

 أسللفر  لللذا اج تمللال عللل  العامللا  للل  الاساسللاد  البحللل ل التللى تطا للللت أ يلل  الاصللل س  الملللرن 
الطففللى  الضللت أ  المالللاد الفللل لر  المختلفلل  التللى تعلل ا قرللاة اجنفللا م  تماللل  ع ائللف نحلل  

هم  نترع  لذلع لاأ البعض مط ر إللى علل  اللطف  عللى أنله علل  م لت   ال  كالع انل  تحارف أ اا 
 الفل لر  الاامة أ  المرضر .

ن  للل  للللاا Seligman, et al., 2005  للل   لللا أ لللاس إلرللله سللللرعما   أللللر   )
إستعراض   للمح  سريع  لتب س  عاالد إ تملال علل  اللطف م قرلث ملر   أ  إ تملال علملاء علل  

تطللللا ا :  طصلللبًا  بلللل  الحلللرل العالمرللل  الالانرلللل  عللللى ثلللال   ضلللل عاد أساسلللره  لللى نفللل  للللا 
علللى  ختلللف أن اعللهم  تحامللا  سعاالل   fulfillingال للران الطففللر  المختلفلل م  تحارللف اج للباع 

 الم ا   المختلف .
نم 1946إنالاء يمعرل  المحلاسبر  علال ):   ا  ايه عل  الطف  عا  الحرل قاثر   ما

 the National Institute of Mentalن 1947 ا ال بطى للصلح  العالرل  علل  ) دنااء المع

Health  الللذ  ل للع كاكالامرللاد عللل  الللطف  إلللى تاللاا  العامللا  لل  المللطا الاساسلل   البحالرلل  التللى 
أنصبت على لساس  ال ران الطففلر  المختلفل  لص صلًا ال لران الذ انرل م  نلتي عل  مللع أ  

   عا  ال ران الطففر  التى لانت تمال  قعر عالر أ لال العلملاء  لى قاثت بفرة لبررة  ى   
التعا لل   ع للام   طللذ ملللع الحللر  لللا  عللل  الللطف  ليالرللر  لل  البللاقالر   الم تمللر  لانلله عللل   للائ  

 على لساساد الط اقى الفلبر   المرضر     الطف  الباري  ل   ترلر  على ي ان  الا ة.
أ  الطمللام  الطففللر  المختلفلل  التللى تطا لللت الع انلل  ن 17: 2008 يللر   حمللا الصللب ة )

الفلبر   المرضر   التلى خللت برلل  عالراد الفلطر  الماضلر م ال املل  ت خرف لا لتحارلف أ لااف 
ال  اا  ضا اجصاك  كال ران الطففر  المختلفل م   لا اصلاقب ا  ل   اللاد سلل لر م   ل  ثل  

للللطف م  لللى  حا للللل  لتحارلللف ال  االلل   تطمرلللل  كلللا  لللللا  للل  تبطللللى الطمللل م  اجاعلللالى  للللى علللل  ا
 الفل لراد اجاعامب .
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ن عللللى ملللا 1998  لللا خ لللر علللل  اللللطف  اجاعلللالى لفلللرع  للل   لللر ع علللل  اللللطف  علللال )
سللللرعما م مللللع العلللل  اللللذ  مطصللل  إ تما للل   لللى المالللال ال ا عللللى لساسللل  المالللاعر  الالللاساد 

عالى لا  اجنفا م كما احاف أ ض  ت از   اج لاناد الذاتر م  دنعلاساد ملع على الفل   اجا
 ن.Seligman, 2002: 32)اجاعالى  الفلبىن  ى الذاد اجنفانر  ) لر  المل نر 

ن Seligman & Csikszentmihalyi, 2000: 5 أ اس سلرعما   سرلفر نتمر الى )
اتل و إنملا إلى أ  ال اف العال الذ  افعى إلره عل  اللطف  اجاعلالى كمختللف   ضل عاته  د تما 

الم   ى لساس  الع ا ل   المتترلراد المختلفل  التلى تععل  الحرلاة يلامرة كالتعلااش  لى خل  أنملاأ 
 سل لر  إاعالر  نح  الذاد  اللر.

لاا أصلبا   ضل ع التفيرلر اجاعلالت  ل  الم ضل عاد الرئرفل  التلت م لت  لاساسلت ا علل  
ااًل   مللا للاساسلاد  لت  علاا عللل  اللطف  اجاعلالتم  تمالل    ضل عاد عللل  اللطف  اجاعلالت  عل

 الطف   التربر م لما له    استباأ إاعالت كالعاما    المخرياد التعلرمر .
ن على أ  تطمر  الع ان  اجاعالر   لت الاخصلر  Seligman, 2005 يؤلا سرلعما  )

ا ل لل أ للر ضللر سبم   للى تعللا كمالاكلل    االل   قماالل  للفللرل  للت   اي لل  الضللت أ المختلفلل م لمللا أ 
 ل سًا لبررًا  ت استالاسة لا عر  الفرل نح  تحارف الفعالة  بر  العرش  ال طاء.

 يعا التفيرر اجاعالت أقا ال ااف التلت تفلعت إللى تحارا لا المط   ل  التعلرمرل  عللى  
التاف  فت يات ا   راقل ا المختلفل م  مللع  لت أثطلاء العمل  عللى صلا   خصلر  البالل م كملا 

ت ا ف  ع نففهم   ع اآللري م  بما مطعل   لت إاعالرل  المخريلاد التعلرمرل  املطه    تحارف ال
 ن.Zwway, 2012المختلف  )

 :  والنمط السليب( -)النمط اإلجيابي: مفهوم منط التفكري
  ثرالاً  استبابلاً  تلرتب  التلت عالرل  تتضلم  إنتلا  لأل يلاس عملرل  اجاعلالت ُاعلا التفيرلر

ال لااف  تحالف إاعالرل  لطترعل  تلرتب   يريل  با ل  ترلرل  للىع  تعمل  كاالستبصلاس  االلتيلاسم
 ن (Lightsey, 1999المطا لة 

ن التفيرلر اجاعلالى عللى أنله   علالة عالرل  اماسسل ا الفلرل 2007 يعرف )إلرا ر  الفالىم 
كص سة ال  ع سي  تا ل على لطاء  تط ر  أ يلاسة   عاس ل   لبراتلهم  االلترلاس  ل  لرط لا كملا اائل  

ف الحللللالىم  ترلرلللل   للللع سةم  ت يرلللل  سللللل لراته نحلللل  تحارللللف أ اا لللل  التللللى افللللعى إلر للللام الم  لللل
  التخبر  العرا للمفتاب  .
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عالرل  تتضللم    عملرل : ن التفيرلر اجاعلالى عللى أنله2008اعلرف عباالفلتاس إللرا ر  ) 
  يريل  ا ل ب ترلرل  عللى  تعمل  كاالستبصلاس  االلتيلاسم  ثرالاً  استبابلاً  تلرتب  التلت إنتلا  لأل يلاس

 املل   عالل  ألاة  اجاعلالت كملا أ  التفيرلر ال لااف المطال لةم تحالف إاعالرل  لطترعل  تلرتب 

 المطبات  . للتفيرر العا  استخاال تحارف  خرياد تعلرمر  إاعالر    ف  ت استخاا  ا
نملل م   عر للت متضللم  : ن التفيرللر اجاعللالت علللى أنللهDavis, 2009 يعللرف لا للر  )

 الم ا ف المختلف  تاررمًا إاعالرًا.تارر  الذاد   
ت يلله عالللت افللما للمللتعل  كللالتفيرر  للت : ن علللت أنللهSasson, 2012 يعر لل  ساسلل   )

التص ساد العالر  اجاعالر  كما ما ع إلى : الم ال المختلف  التت متعلم ا كص سة إاعالر     لاا
 تحارف الطعاه الاائ  على الف    اجتاا .

   لللللللف م طلللللللت : ن التفيرلللللللر االاعلللللللالت عللللللللى أنلللللللهShyh, 2012 يعلللللللرف  لللللللرره )
احتلللللل ب علللللللى أ يللللللاس  ألفللللللاج  صلللللل س تفللللللاعا علللللللى الطملللللل   االنعللللللاز  الطعللللللاهم قرللللللث مت  للللللع 
صللللللاقب  نتللللللائي بربلللللل  ليلللللل    ملللللل  االللللل ل كالائ للللللام  الفللللللرل اجاعللللللالت مت  للللللع الفللللللعالة  الفللللللره 

  الصح   الطعاه لي   ضع  لي  عم  اا ل كه.
ت يله عاللت ملا ع كالبالل  : ن التفيرر اجاعالت على أنله2013 تعرف إاما  عصف س )

 إلى الط رة اجاعالر  لأل راءم  ت  ع نتائي إاعالر  لي    م  مت  الارال ل ا.
 للاسة الفللرل علللى الللتحل   للت : ن التفيرللر اجاعللالت علللى أنله2014 تعلرف  طللاا الخلل لت) 

اسة على  رالت ا  دلسا  ال ااف  ال ل يادم أ ياسه  انفعاالته  ت ير  ا إاعالرًام  ال عت لذاته  الا
  الفعت إلى تحارا ا  ع التمتع كالتفا ا   اا    ال ياس الفلبر .

ومن العرض السا ق للتعري ات المختل ة التى تناولا  نماا الت كيار  مكان ا( ااى  إلاى 
 : ما يلى

 أنلله عملرلل  عالرلل  ) الللطم  اجاعللالتم  الللطم  الفلللبتن علللى: مط للر الللبعض إلللى نملل  التفيرللر ن1
Lightsey, 1999)  نم  يط ر البعض اللر إلره على أنه عالة عالر  اماسس ا الفرل كبريا

عملرللل  : ن عللللى أنللله2008نم  يلللراه عبلللا الفلللتاس إللللرا ر  )2007ال  لللع سي  )إللللرا ر  الفالللىم 
ن إلىله عللى أنله نمل م   عر لى لتارلر  اللذادم  Davis,2009عالرل م  لى قلر  مط لر لا لر  )

ن إلرله عللى أنله ت يله عاللى  ,Sasson,2012 2013)إاملا  عصلف سم : كملا مط لر لل   ل 
 ن على أنه  اسة عالر . 2014م  ببرع  لا عر م  تراه  طاا الخ لى )

 يلللللاتى البحلللللث الحلللللالى  لللللى إبلللللاس أ  نمللللل  التفيرلللللر اعلللللا كمالاكللللل  عملرللللل  عالرللللل م كملللللا    
 ببرعلللل  المارللللا  المفللللتخال  متفللللف  ببرعلللل  البحللللث   ط علللل م   لللل  يانلللل  ألللللر كمللللا متفللللف
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)المارللللللللا  العربللللللللت للتفيرللللللللر اجاعللللللللالتنم   لللللللل   طللللللللا  البحللللللللث متبطللللللللى تعريلللللللل  : كالبحللللللللث
 ن. 2008عباالفتاس إلرا ر  ) 

اعللا الللطم  الفلللبت للتفيرللر كمالاكلل  ال يلله اللللر للللطم  اجاعللالتم  عطللا  الل  الفللرل  للى تحارللف  ن2
 لى التفيرلرم  مللع  ل  للاا البحلث   ا  اد التفيرلر اجاعلالى  إنله عطائلذ اعلانى  ل  سللبر 

 التفيرللر  للى الفلللبراد التللى قللاثت  للى الماضللىم  التللى تللا ع كللالفرل إلللى الالللف  لل  الحاضللر 
  الخ ف    المفتاب م  أستفاع لسياد الضت أ الطففر   ى أ لال ا المختلف .

 :  اخلصائص املميزة للشخصية ذات النمط اإلجيابي للتفكري
للاساسللللاد  البحلللل ل الفللللاكا  التللللى سللللعت إلللللى تحامللللا أ لللل    لللل  لللللاا  رايعلللل  الباقللللث

الخصللائا الممرلل ة لأل للرال م   الللطم  اجاعللالتم  م   الللطم  الفلللبت للتفيرللرو امللل  الالل ا أ  
 : الاخصر  ماد الطم  اجاعالت  ى التفيرر تتف  كاآلتى

    لاا ت  ع الطعاه أكالر    ت  عاد الفا .: االعتاال  الت  ع اجاعالت ن1
 ن2007لاع س كال    ت التاال  تحارف ال ااف )إلرا ر  الفاتما ن2

اسلللتخاال االسلللتراترعراد االاعالرللل  الفعالللل   لللت اللللتعل م  تترلللر اجسلللتراترعر  عطلللا ا ال تحالللف  ن3
 ال اف إلى ألرب  طاسب .

اعتملللا   عللللى م ات للل   لللت اللللتعل م   للل  ثللل  امرلللل   إللللى اللللتعل  الملللط   ماترلللًا )عبلللا الفلللتاس  ن4
 ن2008إلرا ر م 

    لاا ت  ع نتائي إاعالر  عطا   اي   الضت أ المختلف .: التفا ا ن5

    لاا ت ا ر با   إاعالر   لسياد  رتفع     الاا عر .: الحما  ن6

   ن.2013   لاا الترلر  على أ ااف كعرط ا  ترتر  ال ل ياد )إاما  عصف سم : تحاما ال ااف ن7

 لت ا ف  عه.المااسة على  اا    التتررر كف  ل م  ا ن8

 التفيرر المطبات للتعرف على ببرع   أسبال التترر  نتائعه المحتمل . ن9

 ن.(Myles-Pallister, et al., 2014الااسة على تحم  التم ن  ن10

 ماد  ل  لا عى لاللى. ن11
 المر  إلى اجتاا م  البحث ع  المعطت. ن12
 ن.(Kellie, , 2014أكالر  عًرا كالذاد  ن13
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م مويااااة ماااان متطلبااااات لتنبااااي ال اااارد نمااااا  وممااااا  مكاااان التنويااااة إلااااى    هنااااا 
الت كياااار ا(  ااااا يد وينااااد ياااادط تحقيااااق تلااااب المتطلبااااات فاااا   ال اااارد يتبنااااى الاااانما الساااالبي 

 : للت كير؛ ومن تلب المتطلبات

   لطاء الفرل ل يلاسة   عاس ل   لبراتلهم  تط رم لا عللى نحل  يرلام  االلترلاس  ل  لرط لا كملا اائل
 الم  ف الحالى.

 سةم  ت ير  سل لراته نح  تحارف أ اا   التى افعى إلر ا.ترلر  الفرل  ع  

 . التخبر  العرا للمفتاب 

 كاالستبصاس  االلتياس.  ثرااً  استباباً  ترتب  العاماة التت إنتا  لأل ياس 

 .تارر  الذاد  الم ا ف المختلف  تاررمًا إاعالرًا 

  على الف    اجتاا . لطاء تص ساد عالر  إاعالر  كما ما ع إلى تحارف الطعاه الاائ 

 .التفا ا  الط رة اجاعالر  لأل راءم  ت  ع الفعالة  الطعاه لي  عم     م  اا ل ل ا الفرل 
 .عت الفرل لذاته  الااسة على  رالت ا  دلسا  ال ااف  ال ل ياد  

 يللرب الباقللث أ  تلللع المتبلبللاد تتحاللف  للى المارللا  العربللت للتفيرللر اجاعللالت  حلل س 
حث الحالىو قرث أنه متضم   عم ع     الكعال تمال  تللع المتبلبلاد لملا سرتضلا ا تمال الب

 كال     التفصر  عطا عرن المارا .

 :  طبيعة التنظيم الذاتى للتعلم
المحللالاد : ن  حللالاد الللتعل  المللط   ماترللا  للىBandura, 1989: 53) احللال كانللا سا

لاخصر م  تتمال   ى أ  الفل   ناتي لإللسا  الذاتت لإل لاناد  الااساد المختلفل م  المحلالاد ا
التع يلل م  ل س الع ا ل  البرئرلل م  المطللاي التعلرمللت كملا متضللمطه  لل   ل نللاد : البرئرل  المتمالللل   للى

 للللاسة المللللتعل  علللللى   اي لللل  الضللللت أ الاساسللللر  :  ختلفلللل م  المحللللالاد الاخصللللر  المتمالللللل   للللى
 المختلف  التت ت اي ه. 

    لاا  رايع  الباقث للبعض  ل  الاساسلاد  البحل ل الفلاكا  التلى تطا للت التط لر  
 ;Zimmerman, 1989; Joseph& kanlapan, 2009 ): مثل دىاسة كل من الذاتى للتعل 
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Magno,2011; Chou, 2012; Pintrich& Zeidner, 2015)   املل  الال ا أ  التط لر
 : اا ل على  عم ع     المبالئ العا   تتمال   ى الذاد للتعل 

أ  المتعل  اف   كفاعلر   باسي  لبرلرة  لى تحارلف أ لااف اللتعل  االكالامرل م : أ تران  ؤلاة  ن1
ال الل  للعملرلاد الذ طرل  كصل سة ماترلً م  ي  لر مللع ل ضل ه  لى  الت خرلف لاا ملع    

 فتم  اللاء الكالامى.الت ا ف الطف: العاما     خرياد التعل  لع  أ م ا
استخاال استراترعراد  عر ر    ا  ساء  عر ر   ت ألاء الم ال التعلرمرل  المختلفل  كملا افلاعا  ن2

  ت تحارف ال ااف المطا لةم  بما مطعل   ت إاعالر  المخرياد التعلرمر  المختلف .

 استخاال التتذا  الرايع  كما افاعا المتعل  على تحارف ماته. ن3

 لا  لى ببرعل  االسلتراترعراد المفلتخا    لت : ياك  على  عم عل  تفلا الد  لت حا ل  اج ن4
زيللللالة  للللاسة المللللتعل  علللللى الللللتعل  كاللللل   للللط   ماترللللًا؟م   للللا اليرفرلللل  التللللت امللللل  اسللللتخاال 
اجسللتراترعر   لل  لال للا؟م   لل  اجسللتراترعر   طاسللب  لببرعلل  الم ملل  أل ال كمللا افللاعا  للت 

 تحارف ال اف    التعل ؟.

 :  م التعلم املنظم ذاتًيامفهو
  ل  سلفلل : اللتعل  الملط   ماترلًا عللى أنله (Zimmerman, 2002) علرف زيمر لا 

  فلتال   بص سة  داعالر م لطااأ ماته  تب ير كاكتفال المعر  م المتعل   ر ا مبالس التت العملراد

  عالعل  أثطلاء الفلل لر    المعر رل م  الاا عرل م  ساء المعر ر م   لا عملراته سلفل  تاعر : لاا   

 .أ اا ه له احاف كما الكالامر  الم ال
اسلتخاال : ن إلى أ  التعل  المط   ماترلًا اال ل عللى Rouhotie, 2002 يارر س   تت )

  عم ع     االستراترعراد الاا ع  إلى التمرر   ت اللاءم  الاائم  على إاعالر  المتعل .
عملرل  تتضلم  زيلالة لفلاءة   عالرل  : أنلهن عللى 293: 2003كا ل )   يعر له  صلبفى
: المعر رل   ساء  لا اللتعل  جسلتراترعراد الفعلاا اسلتخاا ه للاا  ل   مللع الملتعل   لت أثطلاء تعلملهم

 اللذاتتم التفلمرع(: المعر رل  اللتعل  م  دسلتراترعراد)اللذاتت  التارلر   التط ر م  المرا ب م )التخبر م

  بلل   الع لام إلاسة ال  لت(: اللتعل   صلالس م  دسلتراترعراد)ا لاالط  التفيرلر  اجتالا م  التط لر م

 المفاعاةم  التخبر ن.
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: متضلم  أنله إللى ن  رالررا117: 2005هللا )  عبلا  يلالر اللاسلمر م الملطع  أ لا عبلا
 المعل  لاد تع رل   ل  للاا ماترل م كبريال   ال علاا لتحارلف ال لااف لأل يلاس الملط   الت يرله

  تعل .ال عملراد  تط ر 
 الالاسة عللى: إللى أنله (Joseph& kanlapan, 2009)كملا االرر ي زيل م  للانال  

 الاا عر  ع ا    ت  التحل  لطعاهم المعر ت الطااأ  دلاسة االتعا ادم  تعام  التعل م ت يره عملر 

 اللباء.    الفا   االستفالة   اق  
ن لال متضلم  : للى أنلهن عZimmerman, et al., 2009 يعر له زيمر لا   أللر   )

اسللتخاال  عم علل   لل  االسللتراترعراد ال ال لل  إلللى زيللالة  للاسة المللتعل  علللى التفيرللر  للت صلل سته 
اجاعالر و كما املطله  ل  ألاء الم لال الاساسلر  المختلفل  كلفلاءة   عالرل   نعلاه  باسيل   طخفضل  

    الضت أ الاساسر .
الاائمل  عللى  الم لاساد أقلا: عللت أنله (Cifarelli, et al., 2010)كرفلاسلى  كملا اعر له

   تاكعل  لاا  خ  نه الفيلربم    التعل و لم ال المطاسب  المعر ر  المتعل  لاستراترعراد التراس

 اجستراترعر .  ذه  ا  أ  نعاه
 ت يرله أ يلاس لال لا  ل  ملت  عملرل : اعر له عللى أنله(Hui Kuo, 2010) كرل  أ لا  رل 

 .أ اا ه الكالامر  لتحارف   عتاااتهم  ألاءه المتعل 
 العاما     ل ن  لطر : على أنه نPintrich& Zeidner, 2015: 452لطترش )  يعر ه

   استه الفرلم تعل   ت تؤثر التت  االيتماعر م  الاا عر م المعر  م  ساء   ا المعر ر م    الم اساد

 الكالامر . ال ااف على تحارف
ا  تبللام  لللر  تصلل ساد العلمللاء  البللاقالر  الفللاكار   مللا سللبف امللل  اج للاسة إلللى أ   طلل

 ,Zimmerman, 2002, Joseph& kanlapan: لللتعل  الملط   ماتًرلاو قرلث مط لر لل   ل 

2009; Hui Kuo, 2010) عملر  افعى  ل  لال لا الملتعل  : إلى التعل  المط   ماتًرا على أنه
نم     التعل  االسلتراترعت اال ل ن أنه Rouhotie, 2002إلى اكتفال المعر  م  ى قر  مر  )

ن أنه نمل   ل  2003على استخاال استراترعراد ماد ببرع  لا عر م لما مرب ) صبفى لا  م 
 عر ر م   لا  ساء  عر رل و  لى قلر  : التعل  االستراترعرى الاائ  على استخاال استراترعراد للتعل 

لللللى  عالرلللل  عملرللللاد التع رللللل  ن أنلللله االللل ل ع2005مللللرب عبللللاالمطع  الللللاسلمربم  يللللالر عبللللاهللا)
 ,Cifarelli, et al., 2010; Pintrich& Zeidner):  المعالع  للمعل  ادم لما مرب ل    

 أنه   اسة تتضم  االستخاال ال ال  الستراترعراد التعل  المطاسب . 2015
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ن Zimmerman, et al., 2009زيمر للا   ألللر   ) يتبطللت البحللث الحللالى تعريلل  
اترًا ن ًرا أنه متفف  ببرعل  البحلث الحلالتم  ببرعل  ألاة الارلا  المفلتخا  و عللى للتعل  المط   م

اعتبللاس أ  الللتعل  المللط   ماتًرللا االل ل علللى اسللتخاال  ت خرللف اسللتراترعراد الللتعل  كمللا مللؤل  إلللى 
 لفض الضت أ الاساسر م  تحارف ال ااف المري ة.

 :  أبعاد التعلم املنظم ذاتًيا
قلث للاساسلاد  البحل ل الفلاكا  التلى تطا للت اللتعل  الملط   ماتًرلاو    لاا  رايعل  البا

أ للل  تحامللا كعللض الطمللام  المختلفلل  التللى تطا لتللهم  الكعللال المختلفلل  للتط للر  الللذاتى للللتعل   للى 
 : إباس تلع الطمام م  ملع على الطح  التالى

 : (Zimmerman,1989) : نموذج زيمرمان: أواًل
 : ن أ   طا  ثال أكعال للتعل  المط   ماترًا  ىZimmerman,198`9مر  زيمر ا  )

  للللى تماللللل  ال عللللاا التللللى االللل ل ل للللا المللللتعل  الكتفللللال : أسللللتراترعراد الللللتعل  المللللط   ماترللللاً  ن1
 استخاال  عرطاد التذلرم  البحث ع  المعل  اد.: المعل  اد  الم اساد  ال 

للى تط لر   أسلتخاال ال علاا الألز ل   تتضلم  السا  الفلرل لااستل  ع: اليفاءة الذاترل  الماسلل  ن2
 لل ص ا لأللاء المبل ل لم م   ا.

  التى اضع ا المتعل  لطففه.: أ ااف التعل  ن3

  راقلل  ثللال  للت الللذاتت التط للر  ن لطرلل Zimmerman, 2002زيمرنللا  )  يحللال

 :  ت أساسر 

 راترعراداالسلت ال لاافم  الترلاس تحاملا:  ل  للاا الم لال  تتضلم  تحلرل : التأني مرحلة ن1

 المطاسب .

 الذاتر . المرا ب  الذاتتم التعري  الطف     لاا ضب   تتضم : األداء مرحلة ن2

للأللاء   عراسيل  كمالامر  الاخصلت اللاء   ااسنل  اللذاد تارلر  تتضلم : الذاتي التأمل مرحلة ن3
 المبل ل.
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 :  ( ذلب يلى النحو التالى1ويوضح الشكل )

 
 (.Zimmerman, 2002): نقًلا عن: التنظيم الذاتيزميرمان لبنية  (. منوذج1شكل )

Kriew,2001

ن نم مًيا م ضا ببرع  التعل  المط   ماترًام    لاا ثال Kriew,2001  ال لري  )
 :  راق   ى
 تتضللللم  ألترللللاس السللللتراترعراد المائملللل م  التللللى ُتمللللل   لللل  : المرحلااااة األولااااى -1

 لم .القتفاج كالمالة المتع

  تؤلا على  اسة المتعل  على تط ر  عملراد التعل  المختلف .: المرحلة الثانية -2

 تتضلللم   لللاسة الملللتعل  عللللى االلترلللاس للللر  ال لللااف  المصلللالس : المرحلاااة الثالثاااة -3
  .التعلرمر  المختلف  المتاق

ن أ  الطملام  المختلفل  المففلرة لعملرل  اللتعل  Rao, et al., 2000 يالرر سا   آللر   )
المطحلللى الللاا عى أ  المطحلللى المعر للىم قرلللث ترللل  الطملللام  الاا عرلل  عللللى :  للا سللل د أ لللا علللى

 عتاللااد المتعلمللر  علل   للاعلرت    ل س لل   للى العملرلل  التعلرمرلل   أعلل اءت   الفللببر م   للى العانلل  
د المعر رللللل ت  لللللا ساء المعر رللللل  التلللللى افلللللتخا  ا ت لللللت  الطملللللام  المعر رللللل  كاالسلللللتراترعرا: الللللللر

 المتعلم    ى تحفر  ألائ  .
 (Pintrich& DeGroot,1990, Pintrich, 1995, Pintrich,2000)  ال لطترتش 

نم ميللًا للللتعل  الللذاتى  ائمللًا علللى التيا لل  لللر  للل  االتعللا ر م  يتضللم  الطملل م  ثللال ي انلل  
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اسلللتراترعراد اللللتعل   لللا ساء المعر رللل م  اسلللتراترعراد إلاسة اسلللتراترعراد اللللتعل  المعر رللل م   :  لللى
)االسللتراترعراد التلللى افللتخا  ا المتعلملل    لللى الللتحل   للى الفلللراا االكللالامىم  البرئللل  : الملل اسل

 المحرب  ل  م  ضب  ي  ل  ن. 
 & Pintrich ):   ى ض ء  عم ع   ختلف     الاساساد التعريبر   ال  لساس  ل    

Garcia, 1991; Pintrich, 1995; Pintrich,2000; ; Wolters,2003; Bell, 2006) 
 :  ماامل  تصطرف استراترعراد التعل  المط   ماترًا إلى  فمر  أساسر  

 ت اف إلى تحفر  ال خائف الذاترل  أ  : استراترعراد ماد ببرع   عر ر ت   ا  ساء  عر ر  ن1
 اسللتراترعر  التفلمرعم  اسللتراترعر   اسللتراترعر  التخبلر    ضللع ال لاافم: الاخصلر م  الل 

 التفاصر .

 :  تتضم : استراترعراد إلاسة الم اسل ن2
 ت للللللاف إلللللللى تحفللللللر  اللاء الكللللللالامى  اللللللل : اسللللللتراترعراد التط للللللر  الللللللاا عى  :

)استراترعر  التا ي  الذاتىم  استراترعر   لا اة اللذادم  اسلتراترعر  قل اس اللذاد عل  
اد ع  اللاءنم   ى ترتب  كلالمل   اللاا عى للتط لر  التاا م  استراترعر  ق اس الذ

 الذاتى على أعتباس أ  المتعل  المط   ماترًا متف  لطم  لا عى لاللى.
  اسللللللتراترعر  البحلللللث علللللل  : اسلللللتراترعراد ت للللللاف إللللللى تحفللللللر  لرئللللل  الللللللتعل   الللللل(

المعل  للللللادم  اسللللللتراترعر  بللللللل  العلللللل  م  اسللللللتراترعر  الضللللللب  البرئللللللى الللللللاا عىم 
 عر  إلاسة ال  تن   ى ترتب  كالمل نر  االلائى  الفرا ى للتط ر  الذاتى. استراتر

     طا امل  الا ا أ  استراترعراد التط ر  الذاتت تمال  العان  اجيرائت الذب اعل  
 العملراد التت افتخا  ا المتعل  أثطاء التعل  الاائ  على التط ر  الذاتت.

طتلرتش لللتعل  الملط   ماترلًاو مللع أنله اال ل عللى  ت إباس نمل م  ل:  ياتى البحث الحالت
التيا   لر  االتعا ر  المعر ت  الاا عت  ت تففرر عملر  التعل م     ث      اعا أكالر الطمام  
تيلللللا ًا  تففلللللررًا لعملرللللل  اللللللتعل   التترلللللراد الحالثللللل   رلللللهم  مللللللع اعتملللللالا عللللللى  عم عللللل   للللل  

للاا عرل م  اسلتراترعراد لللتعل  ماد ببرعل   عر رل ت ) اسلتراترعراد : تالتم  عللى: االستراترعراد
 لا  ساء  عر رلل م  اسللتراترعراد إلاسة المل اسلنم  تاللف  ساء للل   ط للا  عم عل   لل  المل نللاد تالل ل 

 على التيا   لر  الع ان  المعر ر   ال ياانر   الاا عر   البرئر . 
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عرف عللى اسلتراترعراد أنله  ل  المفرلا ال تملال كلالت Pintrich,2000))  يذلر لطتلرتش
التط ر  الذاتى لص ًصا  ى  عاالد أكالامرل  كعرط لاو لملا  لى مللع  ل  أ مرل   لى التعلرف عللى 
أنتااا أثر التاسي و لذلع أ  المتعل  المط   ماترا افتبرع تببرف تلع السلتراترعراد  أسلتخا  ا 

 .عبر الم ال المختلف 

 :  عة الدافعيةاسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا ذات الطبي
ن أ  يل  ر اللتعل  الملط   ماترلًا  ل  Kirstin, et al., 2010ملرب لريفلترا   آللر   )

استخاال اسلتراترعراد كعرط لام كملا املطله  ل  تحارلف أ اا له  لت ضل ء إلسا  الفلرل لااساتله   ر لله 
  استعاالاته.

كالامرل  ن إلى أ  ضعف إنعاز بلال العا عل  للم لال ال Miller,2015 يارر  رللر)
المختلفللللل و إنملللللا مريلللللع إللللللى أ   لللللؤالء البلللللال للللللر  للللللام   المالللللاسة عللللللى االسلللللتخاال الفعلللللاا 
السللتراترعراد الللتعل  لص ًصللا اسللتراترعراد الللتعل  ماد الببرعلل  الاا عرلل م قرللث امرلل  البللال 

 الحفظ  االست  اس التت لان ا افتخا  ن ا  ت المرقل  الالان ي .: إلى استخاال استراترعراد
ن أ  ال للاف الساسللت  لل  Zimmerman, et al., 2009 يللر  زيمر للا   ألللر   )

زيللالة  للاسة المللتعل  علللى التفيرللر  للت صلل سته : اسللتخاال اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى للللتعل   لل 
اجاعالرلل  كمللا املطلله  لل  ألاء الم للال الاساسللر  المختلفلل  كلفللاءة   عالرلل   نعللاه  للى خلل  لسيللاد 

 الاساسر .  طخفض     الضت أ
أ  اسلللتراترعراد تط لللر  الاا عرللل  تللللؤثر  لللى  لللاسة  (Wolters, 2003 ) يلللر   لتللللرز 

البللال علللى  علللالع  المعل  للاد  االسللتمراس  للت الم ملل  الكالامرلل م لمللا أن للا تعملل  لفللرا اد 
 إاعالر  تف   عملر  التعل .

تراترعراد التط لر  عللى أ  اللتعل  الالائ  عللى اسلتخاال اسل (David, 2006)  أكا لاافرلا
لتحارا لام  تعلم ل   التخبلر  أ لااف  ضلع كرفرل  عللى البلال تلاسي : لالله  ل  ملت  اللاا عى

 علرلهم  الحلل  المطاسل  الالراس التخلام  لبلرات   لرئات     حا الذاتر م  زيالة  است   على المرا ب 
 .  رايع  لبب  

عملرللل  التعلرمرللل  تيللل   ال أ  عللللى ضلللر سة (Gildroy, 2008) يحلللث يرللللاس   
ماترلللًام  للل  للللاا اسلللتخاال اسلللتراترعراد لللللتعل  تلللا ع كلللالبال  الم يللله  ائمللل  عللللى اللللتعل 
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 أ  مريلا     لا تاريلر إعبلائ   قريل   لع اللتعل م عملرل   لت  التل ال إللى المالاسل  كمفلئ لر 

  لذا إما للا  إال  لا  لتء تعلل  الصلع ب   مل  اللذادم تحارلف لمفلت    اصلل ا قتلى متعلمل ه

 .المتعل  سنب  أ  قاي  احاف الاتء
علللللى أ  الللللتعل  الاللللائ  علللللى التللللاسي  علللللى  (Jenkins, 2010)كمللللا مؤلللللا يللللانير 

 النالب   تيلرسة  ل  سلفلل   لت لانلا ا  الفرصل  للبلال اسلتراترعراد التط لر  اللاا عى متلرا

 تطت لت كاسلتخاال    علر ت     عتالاات   ضل ء  لت  تبلبات لا  تففلرر الم مل  لتحلرل  المعر تو تباأ

 أ اا   . التت تفاعا البال على أ  احاا ا المائم  اجستراترعراد
أ   طللا   عم علل   لل   ن إلللى Haris& Mason, 2003 يللر   للاسي    اسلل   )

 : الخصائا التت تمر  استراترعراد التعل  ماد الببرع  الاا عر   ى
 تلي ا المتعل .تا ل على استالماس اج لاناد  الااساد المختلف  التت ام ن1
 ت يره لبراد التعل  الفاكا  نح  تحارف ال اف    الم م  التعلرمر .. ن2

  تاكع  ألاء المتعل     لاا التتذا  الرايع م كما ماع  اللاء الصحرا. ن3

 راعلللللاة الفلللللر ا الفرلاللللل  للللللر  المتعلملللللر  كعضللللل   اللللللبعضم كملللللا االللللل   يعلللللل   ن4
 االستاالر   ت اللاء.

ن  عم عللل   للل  الخصلللائا الممرللل ة السلللتراترعراد التط لللر  2006 يحلللال سبرلللع س للل ا  )
 : الاا عى للتعل   ى

 أن ا استراترعراد  اص لة كترن تحارف أ ااف  عرط . ن1
 أن ا تطتي ل اسب  المتعل  ماته. ن2
 إ لانر  تببراه على عال لبرر    الم ال. ن3

عراد التط لر      لاا  رايع  الباقث للاساساد  البح ل الفاكا  التى تطا لت استراتر
 &Bandy& Moore; 2010; Pintrich;: الذاتى ماد الببرع  الاا عرل   الل  لساسل  لل   ل 

Zeidner, 2015) 2007عللل د عباالحمرلللام  ;2009 لللحت  عبلللاالحا ظمPintrich& 

Degroot, 1990; Wolters, 2003;  اسلتراترعراد التط للر  اللاا عى للللتعل  نم أ للل  تحاملا
 : على الطح  التالى

 ت للت  كمللا  :  Self – Consequating Strategy: اتي ية المتابعااة الذاتيااةاسااتر  ن1
اسللتخاال البللال للملا للاد الخاسيرلل  الُمعللاة ماترللًا لتع يلل   تاللعرع الرنبلل   للت ألاء الم للال 

 الاساسر  المختلف .
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افلتخال البلال : Interest Enhancement Strategy: اساتراتي ية تحساين اتهتمااط ن2
ر  لتط ر  لا عرت   الااللر  ع  بريف يع  الم مل  الاساسلر  ماد أ مرل    صلاس  ذه االستراترع

 كالطفب  ل      لاا تح ي  الم م  الاساسر  إلى  باساة تعلرمر   ا  ه. ا تع   سض

: Performance Self-talk Strategyاسااتراتي ية حااديث الااذات الموااا  لاا داء  ن3
اا اسللتخاال العملل   ال يلاس الصلل تر  ل يللالة افلتخال البللال  للت  لذه االسللتراترعر   لل  لل

سنبت   للاء الم ال الكالامر   يت  ملع ل اسلب  التفيرلر  لت أسلبال  عرطل   دللراز السلبال 
 المختلف  لمالالرت   لاستمراس  ت الم ال الاساسر  قتى مت  إنعاز ا .

افلتخال : Mastery Self- talk Strategy اسلتراترعر  قلامث اللذاد الم يله لإلتالا
البال  ذه االستراترعر  التت ترل  على زيالة الرنب   ت التعل   دتاا  الم ال الاساسلر   ل  أيل  
زيللالة  فللت   لا عرلللت    االسللتمراس  لللت الم ملل   الللل  الرنبلل   لللت الللتعل   لللاس المفللتباع أ  سنبللل  

  ال الكالامر  .البال  ت التتل  على التحاااد ل سائ  ل يالة  الالرت    دصراس   جن اء الم

تتضلللم   لللذه : Environmental Control Strategyاسلللتراترعر  اللللتحل  البرئلللت 
االسللتراترعر  ي لل ل البللال لتعطلل  أ  لتالرلل  المل رللاد   اللتتاد االنتبللاه ل سللائ  ضللما  للاء 
  الم ال الكالامر  م كاجضا   إلى  اسة البال على تط ر   ترتر  البرئ  المحرب  ل    ملع  

أيلل  االسللتمراس  للت الم ملل   تفلل ر  إكمال للا ل   ت  للف  المحا  لل  علللى الترلرلل   التتللل  علللى 
 . ع  اد الاا عر  التت تعر   التاال  ت الم ال الكالامر 

ضللمت عرطل  البحلث االسلتباعر   عم عل   ل  بلال  بالبللاد : عينـة البثـا االسـتطةعية   : أواًل
ت 2015لتربرللل ت يا عللل  لط لللام  للل  المارلللام  كالفر للل  الراكعللل  تعللللر  علللالم للعلللال العلللا عى كلرللل  ا
 :  ن م ضا ببرع  عرط  البحث االستباعر  على الطح  التالت1لم  العا ا )2016

 (. وصف لعينة البثا االستطةعية.1جدول )
 ف املعيارياالحنرا متوسط العمر الزمين مقدرًا باألعوام العدد وصف العينة التخصص

 تاريخ
 3.87 21.8 15 جمموعة الطةب

 3.09 21.3 35 جمموعة الطالبات

 اللغة العربية
 4.41 21.9 17 جمموعة الطةب

 3.75 21.5 13 جمموعة الطالبات
 3.78 21.63 80 اجملموع
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ن باللل   بالبلل   لل  80ن متضللا أ  عللال أ للرال العرطلل  االسللتباعر  )1  لل  العللا ا )
التللاسي م : د الفر لل  الراكعلل  تعلللر  عللال كللرلل  التربرلل  كعا علل  لط للاو  لل  تخصصللىبللال  بالبللا

ن 32نم  لللط   )3.78ن سلللطهم  انحلللراف  عرلللاسب )21.63 اللتللل  العربرللل و كمت سللل  عملللر ز طلللت )
ن بالبللل  48نم   لللط   )4.14ن سلللطهم  انحلللراف  عرلللاسب )21.85بالللل  كمت سللل  عملللر ز طلللت )

 ن.3.42حراف  عراسب )ن سطهم  ان21.4كمت س  عمر ز طت )
ضلمت عرطل  البحلث  لت صل ست ا الط ائرل   عم عل   ل  بلال : عينـة البثـا األساسـية   : ثانيًا

 بالبللللاد للرلللل  التربرلللل ت يا علللل  لط للللام  لللل  المارللللام  كالفر لللل  الراكعلللل  تعلللللر  عللللال كالعللللال 
ن م ضللا ببرعلل  عرطلل  البحللث الساسللر  علللى 2لم  العللا ا ) 2016ت 2015العللا عى 
 : لتالطح  التا

 ( وصف لعينة البثا األساسية.2دول )ج

 العدد وصف العينة التخصص
متوسط العمر الزمين مقدرًا 

 باألعوام
االحنراف 

 املعياري

 اللغة العربية
 3.5 21.7 38 جمموعة الطةب

 4.04 21.9 55 جمموعة الطالبات

 اللغة اإلجنليزية
 3.8 21.3 22 جمموعة الطةب

 4.9 21.8 36 جمموعة الطالبات

 تاريخ
 3.01 21.7 15 جمموعة الطةب

 4.7 21.9 22 جمموعة الطالبات

 فلسفة
 2.8 20.7 14 جمموعة الطةب

 3.14 21.7 24 جمموعة الطالبات

 رياضيات
 2.1 20.8 17 جمموعة الطةب

 4.2 21.7 20 جمموعة الطالبات

 كيمياء 
 1.75 20.4 5 جمموعة الطةب

 3.4 21.3 19 جمموعة الطالبات

 فيزياء
 0.78 20.78 3 جمموعة الطةب

 1.8 20.7 3 جمموعة الطالبات

 العلوم البيولوجية
 1.95 20.94 7 جمموعة الطةب

 3.7 20.9 18 جمموعة الطالبات
 3.09 21.26 318 وعـــــــــــــــاجملم
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 للل  ن بالللل   بالبللل  318ن متضلللا أ  علللال أ لللرال العرطللل  الساسلللر  )2  للل  العلللا ا )
ن سلطهم 21.36بال الفر   الراكع  تعلر  عال كللرل  التربرل ت يا عل  لط لا كمت سل  عملر ز طلت )

: ن م ضلللا عللال أ لللرال عرطللل  البحلللث  للى إبلللاس لللل   للل 3نم  العلللا ا )3.09 انحللراف  عرلللاسب )
 : عا   العط م  عا   التخصام  التفاع  لرط ما على الطح  التالى

 عامل اجلنس، والتخصص الدراسي، والتفاعل بينهما.: ى إطار كل من(. عينة البثا األساسية ف3دول )ج
 اإلحنراف املعياري متوسط العمر الزمنى العدد املتغري

 2.46 21.04 121 طةب
 3.73 21.48 197 طالبات

 2.46 20.94 92 ذوو التخصص العلمي
 3.73 21.58 226 ذوو التخصص األدبي

 1.64 20.73 32 طةب من ذوى التخصص العلمي
 3.27 21.35 89 طةب من ذوى التخصص األدبي

 3.27 21.15 60 طالبات من ذوى التخصص العلمي
 4.19 21.82 137 طالبات من ذوى التخصص األدبي

 : تضم  البحث استخاال اللاتر  التالرتر 

يبدالمريد : د تنقيح2008هيمد يبدالستاى إ را: )إيداد: المقياا العر ي للت كير ا(  ا ي .1
 (2009قاسمد 
  ي ان  الا ة  اجاعامبر م : م اف المارا  إلى التعرف على ل    : هدف اتختباى

  ي ان  الضعف  الفلبر   ى تفيرر الفرل  سل له   عتاااته.
 ن  فلرلة  لت صل سة  عم عل   ل  العبلاساد 71متي   المارا   ل  ): وصف المقياا

ه اجاعالر    ل  أ يلاس   عتالااد   ماسسلاد سلل لر و عللى تا س ق ا  ا متصف ك
 اعتباس أ  نمبى التفيرر اجاعالىم  التفيرر الفلبت امالا  بر ى  تص .

إقاا ما   ى العباسة )أن تارر لإلاعالر م  اللر    ى :  تتي   ل   فرلة    عباستر 
ن أكعللالم م ضللح ا 10إبللاس ) العبللاسة )لن تاللرر إلللى العانلل  الفلللبتم  تللا س تلللع المفللرلاد  للى

 : ن على الطح  التالى4العا ا )
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 (. أبعاد املقياس العربى للتفكري اإلجيابي4جدول )
 أرقام املفردات دــــــــــــــــــــــــــــعــبــال

 (8 -1) اؤلـــــــــــــــالتف
 (13 -9) الضبط االنفعاىل والتثكم فى العمليات العقلية

 (17 -14) تح املعريفحب التعلم والتف
 (30 -18) الشعور بالرضا

 (38 -31) الرصيد املعرفى من الصثة
 (42 -39) التقبل اإلجيابي لألخرين
 (52 -43) تقبل املسؤلية الشخصية

 (57-53) السماحة واإلرحيية
 (61 -58)  اإلجتماعية

 (71 -62) تقبل الذات غري املشروط

 طللاء علللى الترللاس المفحلل ص لعبللاسة  لل  عبللاستى للل  اصللحا المارللا  ل: طريقااة التيااحيح
 فللرلة كمللا مطببللف علرللهو قرللث مرصللا لسيتللر  للعبللاسة )أن   للى تماللل  العانلل  اجاعللالت  للى 

 التفيررم  يرصا لسي   اقاة للعباسة )لن   ى تمال  العان  الفلبت  ى التفيرر.

لمفحللللل صو  الاسيللللل  اليلرللللل  للمارلللللا  تعلللللا كمالاكللللل   ؤ لللللرًا عللللللى نمللللل  التفيرلللللر للللللا  ا
قرللللللث تاللللللرر الللللللاسياد المرتفعلللللل  إلللللللى نملللللل  التفيرللللللر اجاعللللللالتم  للللللى قللللللر  تاللللللرر الللللللاسياد 

 الانرا إلى نم  التفيرر الفلبت. 

 :  املؤشرات السيكومرتية
 : ثبات المقياس: أواًل
  للا  للال ُ عللا المارللا  لتببرالل   للرتر  كفاصلل  ز طللى  اللااسة : طريقااة إياااد  تطبيااق اتختباااى -1

ن بالل   ل  بلال يا عل  البتلر ا  المعلال  كالممليل  150رط    ا  لا )ن م لم على ع15)
ن سللطهم   للا للتللت  رملل   عا لل  29 -19العربرلل  الفللع لا و  ملل  تتللرا ه أعمللاس    للا لللر  )

 ن.0.93االستباأ لر   رتى التببرف لمؤ رًا على ثباد المارا  )
ل  بالبللاد العرطلل   للال الباقللث لتببرللف المارللا   للرتر  علللى بللا: وفااى البحااث الحااالى

ن م لم   ا للتت  رمل   عا ل  االستبلاأ لمؤ لرًا عللى 16ن كفاص  ز طت )80االستباعر  ) = 
 ن. 0.91ثباد المارا  )
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  للا  للال  للطاا المارللا  كااعللال  رملل   عا لل  ألفللا لللاسياد : كرونبااا  -طريقااة معاماال  ل ااا -2
  ن.0.86المفح صر  على المارا  لل م   ا للتت )

 ن. 0.71  ا للتت  رم   عا   ألفا للاسي  اليلر  للمارا  ): الحالى وفى البحث

  ا  ال الباقث كحفال  ر   عا اد استباأ لسياد عرط  البحث : طريقة اتتساق الداخلي -3
ن علللللى  فللللرلاد المارللللا    عملللل ع لسيللللات  و لمؤ للللرًا علللللى اتفللللاا 80االسللللتباعر  ) =

 : على الطح  التالت ن م ضا ملع5 فرلاد المارا م  العا ا )
(. قيم معامةت ارتباط درجات عينة الدراسة االستطةعية على مفردات املقياس العربي للتفكري 5جدول )

 اإلجيابي وجمموع درجاتهم 
 معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة

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 متضا أ   ر   عا اد استباأ لسياد أ لرال العرطل  االسلتباعر  عللى 5   العا ا )
: 0.54نم  تتللللرا ه  للللا لللللر  )0.01رللللا م   عملللل ع لسيللللات   لاللللل  عطللللا  فللللت   ) فللللرلاد الما

 نم  ما اعا  ؤ رًا على ثباد  فرلاد المارا .0.69

 :  صدق املقياس: ثانيًا
  ا  ال ُ عا المارا  كحفال  رم   عا   االستبلاأ للر   عمل ع لسيلاد : اليدق التالزمي -1

لسيلات   عللى  ارلا  لرلع لاكتئلال   لا  أ رال العرطل  االسلتباعر  عللى المارلا    عمل ع
 ن.0.01لال  عطا  فت    0.63-للتت  رم   عا   االستباأ )س= 

ن  للللل  10ن كعلللللرن المارلللللا  عللللللى )2009 لللللال عباالمريلللللا  اسللللل  ): اليااااادق الظااااااهر   -2
المتخصصر   ى  عاا عل  الطف     أعضاء  رئ  التاسي  تخصا علل  نفل  كعا عل  

لطففلللرر  كمفتالللفى الاصلللر العرطلللتم ل لللاف الحلللل  عللللى ن  للل  اجلصلللائرر  ا4قلللل ا م  )
صاقر  تعلرماد المارا م   ائم    طاسب   فرلاتهم   ا أسفر  ذا اجيراء على االتفلاا 

ن  فللرلةم  ليلل   للع إيللراء تعللاااد علللى صللرانه كعللض 71علللى كاللاء  فللرلاد المارللا  )
 الفاراد كما متفف  الل ع  المصري .

ل ُ لطاا المارلا  كإاعلال  لر   علا اد االستبلاأ  لا للر  لسيلاد  لا: صدق اتتساق الداخلى -3
العرطلل  االسلللتباعر  عللللى لللل   فلللرلة  للل   فلللرلاد لللل  كعلللا  للل  أكعلللال المارلللا م   عمللل ع 
لسيات   عللى البعلا اللذ  تطتملت إلرله كعلا قلذف لسيل  المفلرلةم   لا ترا قلت  لر   علا اد 

نم  مللا اعلللا  ؤ لللرًا 0.01 فلللت   ) نم  يمرع لللا لالللل  عطللا0.69: 0.55االستبللاأ  لللا لللر  )
على صاا الكعالو لما ت  إاعال  ر   عا اد االستباأ  ا لر  لسياد المفح صرر  على 
ك  كعا    أكعال المارا   المعم ع اليلى للاسياد كعا قذف لسيلاد البعلام   لا ترا قلت 

ن  ما اعا 0.01ن  يمرع ا لال  عطا  فت   )0.78 0.65):  ر   عا اد االستباأ  ا لر 
  ؤ رًا على صاا الكعال.

كإاعللال  للر   عللا اد االستبللاأ  للا لللر  لسيللاد أ للرال   للال الباقللث: وفااى البحااث الحااالى
عرطلل  البحللث االسللتباعر  علللى  فللرلاد المارللا م   عملل ع لسيللات   اليلللى  ملللع كعللا قللذف 

 :   التالىن م ضا ملع على الطح6لسيه المفرلة لمؤ رًا على صاا المفرلادم  العا ا )
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(. قيم معامةت ارتباط درجات عينة الدراسة االستطةعية على مفردات املقياس العربي للتفكري 6جدول )
 اإلجيابي وجمموع درجاتهم بعد حذف درجة املفردة

 معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة

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 متضا أ   ر   عا اد استبلاأ لسيلاد أ لرال العرطل  االسلتباعر  عللى 6   العا ا )
نم  تتلرا ه 0.01 فرلاد المارا م   عم ع لسيات   كعا قذف لسيل  المفلرلة لالل  عطلا  فلت   )

 نم  ما اعا  ؤ رًا على صاا  فرلاد المارا .0.96: 0.88 ا لر  )



2018  (4ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 97 

 للال ُ للطاا المارللا  كللالتعرف علللى الصللاا العللا لى للمارللا   لل  للللاا : الياادق العاااملي -4
لللى أكعللال المارللا  العاللرم   للا تلل  تللا ير قفللال الصللاا الت لرللاب لللاسياد المفح صللر  ع

الع ا لل  تللا يرًا  تعا للاًا كبريالل  الفللاسيمل م   للا أسللفر  للذا اجيللراء علل  عاللر ع ا لل  لاللله 
%ن  ل  التبللام  اليللىم  العللذس 55.4تالبعت علر لا  فللرلاد المارلا م تففلر تلللع الع ا ل  )

ن ببالًا 0.3أكبلر  ل  )اليا   لي   ط   أكبر    ال اقا الصلحرام  يمرلع التالبعاد لانلت 
 لمحع لام س.

يااازت : تعريااا  Wolters,1999 ): )إياااداد: مقيااااا اساااتراتي يات التنظااايم الااادافعي -2
 ( 2007يبدالحميدد

: م للاف المارللا  إللى التعللرف عللى اسللتراترعراد التط لر  الللاا عى   للت: هادف اتختباااى
لاءم  اسلللتراترعر  المتاكعللل  اال تملللالم  اسلللتراترعر  قلللامث اللللذاد الم يللله للللأل اسلللتراترعر  تحفلللر )

 .الذاتر م  استراترعر  قامث الذاد الم يه لإلتاا م  استراترعر  التحل  البرئتن
ن  فرلةم  ى ص سة  ارا  لماسلت التلاس   لا 25متي   المارا     ): وصف المقياا

للع )  ا ف كااةم    ا فم    ا ف إلى قا  ام  نرلر   ا لفم  نرلر   ا لف كالاةنم  تالر  ت: لر 
ن م ضا مللع 7العباساد لم     استراترعراد التط ر  الذاتى ماد الببرع  الاا عر م  العا ا )

 : على الطح  التالى
 (. وصف ملقياس اسرتاتيجيات تنظيم الدافعية7جدول )

 أرقام املفردات أبعاد املقياس أقسام املقياس

اسرتاتيجيات تنظيم الدافعية املرتبطة 
 دافعيةباألشكال الداخلية لل

 8 -1 إسرتاتيجية حتسني االهتمام.

 13 -9 إسرتاتيجية حديا الذات املوجه لإلتقان.

اسرتاتيجيات تنظيم الدافعية املرتبطة 
 باألشكال اخلارجية للدافعية

 17-14 إسرتاتيجية املتابعة الذاتية.
 21-18 إسرتاتيجية حديا الذات املوجه لةداء.

 25-22 إسرتاتيجية التثكم البيئي.

 :طريقة التيحيح
 ن على الترتر م  ال ت يا لسي  للر  للمارا . 1-2-3-4-5اصحا المارا  كبريا  )
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 : المؤشرات السيكومترية
 : تم استخداط الطرق التالية للتعرف يلى ثبات المقياا: ثبات المقياا:  وتا 

 لر   علا اد ألفلا ن كإاعلال 2009  ا  ال  حته عبلاالحا ظ ): كرونبا  -طريقة معامل  ل ا -1
نم لمللا 0.84 -0.74) : لكعللال المارللا  الخمفلل م   للا ترا قللت  للر   عللا اد ألفللا  للا لللر 

 ن.0.84): للتت  رم   عا   ألفا للمارا  لل 

ن 8ت  إاعال  ر   عا اد ألفا لألكعلال الخمفل  للمارلا م  العلا ا ): وفى البحث الحالى   
 : ملع على الطح  التالى

 مةت ألفا لألبعاد اخلمسة ملقياس اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى(. معا8جدول )
 أرقام املفردات دـــــــــــــــالبع 

 0.68 إسرتاتيجية حتسني االهتمام.
 0.69 إسرتاتيجية حديا الذات املوجه لإلتقان.

 0.68 إسرتاتيجية املتابعة الذاتية.
 0.70 إسرتاتيجية حديا الذات املوجه لةداء.

 0.69 اتيجية التثكم البيئي.إسرت

ن متضلا أ   لر   علا اد ألفلا لألكعلال الخمفل  لمارلا  التط لر  اللاا عى 8  ل  العلا ا )
 ن  ما اعا  ؤ رًا على ثباد الكعال.0.70: 0.68): تترا ه  ا لر 

كمللا  للال الباقللث كإاعللال  رمتللى  عا لل  ألفللا لافللمى المارللا م   للا للتللت  رملل   عا لل  ألفللا 
اسللتراترعراد تط للر  الاا عرلل  المرتببلل  كال لللاا الااللرلل  للاا عرلل نم لمللا  ): افلل  ال ان لل0.73)

اسللتراترعراد تط للر  الاا عرلل  المرتببلل  كال لللاا  ): ن للافلل  الالللانت0.71 رملل   عا لل  ألفللا )للتللت 
  الخاسير  للاا عر نو  ما اعا  ؤ ًرا على ثباد  فمى المارا .

ن كحفللال  عللا اد االستبللاأ لللر  2009 للحته عبللاالحا ظ )  للال: طريقااة اتتساااق الااداخلي -2
على ل   فلرلة  ل   فلرلاد المارلا   لسيلات   اليلرل  عللى ن 134لسياد المفح صر  ) =

البعللا الفرعللت الللذ  تطتمللى إلرلله المفللرلةو لمؤ للًرا علللى ثبللاد المفللرلادم   للا  يللا أ  يمرللع 
نم 0.68 -051): تتللرا ه  للا لللر نم   0.01 عللا اد االستبللاأ لاللل  إقصللائرًا عطللا  فللت   )

الباقث كإاعلال  لر   علا اد االستبلاأ  لا للر  لسيلاد عرطل  البحلث  ال : وفى البحث الحالي
ن على لل   فلرلة  ل   فلرلاد المارلا م   عمل ع لسيلاد البعلا اللذب 80) =: االستباعر 

 : تالتن م ضا ملع على الطح  ال9تطتمت إلره لمؤ رًا على ثباد المفرلادم  العا ا )
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(. معامةت االرتباط ما بني درجات املفثوصني على مفردات مقياس اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى 9جدول )
 وجمموع درجاتهم على البعد الذي تنتمي إليه.

 معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة

 يجية تنظيم االهتماماسرتات: البعد األول
1 0.69** 2 0.70** 3 0.71** 4 0.72** 
5 0.71** 6 0.71** 7 0.72** 8 0.68** 

 اسرتاتيجية حديا الذات املوجه لإلتقان: البعد الثاني
9 0.71** 10 0.68** 11 0.69** 12 0.71** 

13 0.69**       
 اسرتاتيجية املتابعة الذاتية: البعد الثالا

14 0.68** 15 0.69** 16 0.68** 17 0.69** 
 اسرتاتيجية حديا الذات املوجه لألداء: البعد الرابع

18 0.71** 19 0.70** 20 0.73** 21 0.71** 
 اسرتاتيجية التثكم البيئي: البعد اخلامس

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

نم 0.01ائرًا عطلا  فلت   )ن متضا أ   ر   علا اد االستبلاأ لالل  إقصل9    العا ا)
 ن  ما اعا  ؤ رًا على ثباد  فرلاد المارا .0.73: 0.65 تترا ه  ا لر  )

كمللللا  للللال الباقللللث كإاعللللال  للللر   عللللا اد االستبللللاأ  للللا لللللر  لسيللللاد أ للللرال عرطلللل  البحللللث 
االستباعر  على الكعال الخمف  للمارا    عم ع لسيات   على  فلمى المارلا  لمؤ لرًا عللى 

 : ن م ضا ملع على الطح  التالى10ال المارا م  العا ا )ثباد أكع

(. قيم معامةت االرتباط ما بني درجات أفراد عينة البثا االستطةعية على األبعاد اخلمسة ملقياس 10جدول )
 التنظيم الدافعى وجمموع درجاتهم على قسمى املقياس

 أرقام املفردات دــــــــــــــــــــالبع 

 ** 0.75 سني االهتمامإسرتاتيجية حت
 **0.78 إسرتاتيجية حديا الذات املوجه لإلتقان .

 **0.73 إسرتاتيجية املتابعة الذاتية .
 ** 0.73 إسرتاتيجية حديا الذات املوجه لةداء

 ** 0.74 إسرتاتيجية التثكم البيئي .
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نم 0.01) ن متضا أ   ر   عا اد االستباأ لال  إقصائرًا عطا  فت   10    العا ا)
 ن  ما اعا  ؤ ًرا على ثباد أكعال المارا .0.78: 0.73 تترا ه  ا لر  )

 :  صدق املقياس: ثانًيا
ن كلللالتحاف  للل  صلللاا البطلللاء اليلللا   2009  لللا  لللال  لللحت  عبلللاالحا ظ ): اليااادق العااااملى -1

لمارللا  اسللتراترعراد تط للر  الاا عرلل  علل  بريللف اسللتخاال أسللل ل التحلرلل  العللا لت الت لرللاب 
و قرث ت  التباس نم م  العا لر  اليا طر  Lisral 8.5تخاال البرنا ي اجقصائت لر سا كاس

الللذب تللل   رللله ا تللران أ  يمرلللع الع ا للل  الماللا اة التلللت تمالللل  اسللتراترعراد تط لللر  الاا عرللل  
اسللللتراترعراد تط للللر  الاا عرلللل  المرتببلللل  : العا لللل  ال ا: تطللللت   قلللل ا عللللا لر  لللللا طر   مللللا

 :   للاا عر   يتابع ل ذا العا   اليا   ثال استراترعراد   تكال لاا الخاسير
 استراترعر  قامث الذاد الم يه لأللاء. -   استراترعر  المتاكع  الذاتر . -أ   

 استراترعر  التحل  البرئت. -ل   

استراترعراد تط ر  الاا عر  المرتببل  كال للاا الااللرل  للاا عرل   يتالبع : العامل الثاني
 : ا العا   اليا   إستراترعرتر   مال ذ

 استراترعر  قامث الذاد الم يه لإلتاا . -ل  استراترعر  تحفر  اال تمال. - أ

) عا اد الصاان كالعا لر  اليا طر   ا :   ا ترا قت تابعاد الع ا   الماا اة
ن  ملللا ملللاا عللللى  0.01نم  يمرع لللا لالللل  إقصلللائرًا عطلللا  فلللت   ) 0.76 -0.54): للللر 

 رع الكعال الخمف  لمارا  استراترعراد تط ر  الاا عر .صاا يم
كمللللا تلللل  قفللللال  ؤ للللراد قفلللل  المباكالللل  لطملللل م  العللللا لر  اليللللا طر  لمارلللللا  

ن   للى 4عطللا لسيلل  قريلله=  3.01) 2اسللتراترعراد تط للر  الاا عرلل م قرللث للتللت  رملل  لللا
الت المحللال ليلل  للل  تتعللاب  للر  كارلل  المؤ للراد المللا  الماللل  رملل  نرللر لاللل  إقصللائرًام لمللا

 ؤ لر إقصللائتم لمللا أ   رملل   ؤ للر الصللاا المت  لع لطملل م  العللا لر  اليللا طر  أ لل   لل  
 ن ررت ا للطم م  المابعم  ما ماا على  باكا  الطم م  للبراناد كص سة يراة.

ن كللالتعرف علللى 2009 للال  للحته عبللاالحا ظ ): )صاادق الم ااردات(: صاادق ا(تساااق الااداخلى -2
عللل  بريلللف قفلللال  عا للل  االستبلللاأ للللر  لسيلللاد لللل   فلللرلة   عمللل ع  صلللاا  فلللرلاد المارلللا 

لسيللاد البعللا الللذب تطتمللى إلرللهم  ملللع كعللا قللذف لسيلل  المفللرلة  لل   عملل ع لسيللاد البعللام   للا 
 ن.0.01ن  يمرع ا لال  عطا  فت   )0.84 -0.63): ترا قت  ر   عا اد االستباأ  ا لر 
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 عللا اد االستبللاأ  للا لللر  لسيللاد عرطلل  الباقللث كإاعللال  للر   للال : وفااى البحااث الحااالي
ن علللى للل   فللرلة  لل   فللرلاد المارللا م   عملل ع لسيللاد البعللا 80) =: البحللث االسللتباعر 

ن م ضلا 11الذب تطتمت إلرهم كعا قذف لسي  المفرلة لمؤ رًا على صاا المفلرلادم  العلا ا )
 : ملع على الطح  التالت

ت املفثوصني على مفردات مقياس اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى (. معامةت االرتباط ما بني درجا11جدول )
 وجمموع درجاتهم على البعد الذي تنتمي إليه بعد حذف درجة املفردة.

 معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة معامل االرتباط املفردة

 اسرتاتيجية تنظيم االهتمام: البعد األول
1 0.73** 2 0.74** 3 0.74** 4 0.73** 
5 0.75** 6 0.76** 7 0.75** 8 0.74** 

 اسرتاتيجية حديا الذات املوجه لإلتقان: البعد الثاني
9 0.76** 10 0.71** 11 0.71** 12 0.72** 

13 0.74**       
 اسرتاتيجية املتابعة الذاتية: البعد الثالا

14 0.71** 15 0.72** 16 0.70** 17 0.70** 
 اسرتاتيجية حديا الذات املوجه لألداء: البعد الرابع

18 0.75** 19 0.74** 20 0.77** 21 0.74** 
 اسرتاتيجية التثكم البيئي: البعد اخلامس

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

 نم0.01ن متضا أ   ر   عا اد االستباأ لال  إقصائرًا عطا  فت   )11    العا ا)
 ن  ما اعا  ؤ رًا على صاا  فرلاد المارا .0.76: 0.70 تترا ه  ا لر  )

كمللللا  للللال الباقللللث كإاعللللال  للللر   عللللا اد االستبللللاأ  للللا لللللر  لسيللللاد أ للللرال عرطلللل  البحللللث 
االسلللللتباعر  عللللللى الكعلللللال الخمفللللل  للمارلللللا    عمللللل ع لسيلللللات   عللللللى  فلللللمى المارلللللا  كعلللللا 

ن م ضللللا ملللللع علللللى 12ارللللا م  العللللا ا )قللللذف لسيلللل  البعللللا لمؤ للللرًا علللللى صللللاا أكعللللال الم
 : الطح  التالى
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(. قيم معامةت االرتباط ما بني درجات أفراد عينة البثا االستطةعية على األبعاد اخلمسة ملقياس 12جدول )
 التنظيم الدافعى وجمموع درجاتهم على قسمى املقياس بعد حذف درجة البعد

 أرقام املفردات دــــــــــــــــــالبع 

 ** 0.81 سرتاتيجية حتسني االهتمامإ
 **0.85 إسرتاتيجية حديا الذات املوجه لإلتقان .

 **0.84 إسرتاتيجية املتابعة الذاتية .
 ** 0.84 إسرتاتيجية حديا الذات املوجه لةداء

 ** 0.86 إسرتاتيجية التثكم البيئي .

نم 0.01عطا  فت   ) ن متضا أ   ر   عا اد االستباأ لال  إقصائراً 12    العا ا)
 ن  ما اعا  ؤ ًرا على صاا أكعال المارا .0.86: 0.81 تترا ه  ا لر  )

 : ساىت إاراءات البحث يلى النحو التالي
 . تببرف أل اد البحث كعا تاطرط ا على العرط  االستباعر 
 اسلللتراترعراد : ساسلللر   لللىقفلللال كعلللض المؤ لللراد اجقصلللائر  ال صلللفر  لعرطللل  البحلللث ال

) االسلللللتراترعراد المرتببللللل  كالالللللل  اللللللااللى للاا عرللللل م  االسلللللتراترعراد : التط لللللر  اللللللاا عى
ن عللللى 13المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل ن   المتترلللر التلللاكع و  ي ضلللا مللللع العلللا ا )

 : الطح  التالى
 اتيجيات التنظيم الدافعى.(. املؤشرات اإلحصائية الوصفية لعينة البثا فى اسرت13جدول )

 االلتواء ع م ن ريـــــــــــــــــاملتغ
اخلطأ املعيارى 

 لةلتواء
 التفرطح

اخلطأ املعيارى 
 للتفرطح

االسرتاتيجيات املرتبطة بالشكل 
 الداخلى للدافعية

318 39.10 4.58 0.103 0.137 -0.398 0.273 

االسرتاتيجيات املرتبطة بالشكل 
 اخلارجى للدافعية

318 33.12 4.35 -0.049 0.137 -0.512 0.273 

ن أ   رمللللللل  اجلتللللللل اءم  التفلللللللربا أ للللللل   للللللل  ضلللللللعف الخبلللللللا 13متضلللللللا  للللللل  يلللللللا ا )
المعرللللاسب ليلللل   ط مللللام  مللللا اعللللا  ؤ للللًرا علللللى إعتاالرلللل  الت زيللللع ) علللل د عبللللا الحمرللللا  حمللللام 

 ن.234 -233: 2016
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  اللللطم  اجاعلللالت ) : نمللل  التفيرلللر: تصلللطرف عرطللل  البحلللث االساسلللر   لللى إبلللاس لللل   للل

)بللللللالم  بالبللللللادنم  عا لللللل  : للتفيرللللللرم  الللللللطم  الفلللللللبت للتفيرللللللرنم  عا لللللل  العللللللط 

)التخصا العلمتم  التخصا الللتنم كما متفف  ال ااف التلى : التخصا الاساست

 افعى البحث إلى تحارا ا.

 .عالع  البراناد إقصائر  ل اف التحاف    صح   ر ن البحث  

 ففرر ا  ت ض ء اجباس الط ربم  الاساساد  البح ل الفاكا .الت ص  إلى الطتائي  ت 

  تااا   عم ع     الماترقاد  الت صراد  ت ض ء الطتائي المتحص  علر ام   ى ض ء

  تترراد البحث.

سللعى الباقللث  لل  لللاا العلل ء التللالت اجياكلل  علللى تفللا ا البحللث الللرئر م  التفللا الد 

 :  م  سصا الطتائي المتحص  علر ام  تففرر ا   طا ات ام على الطح  التالتالفرعر

) االسلللتراترعراد :  يلللطا عللللى   تختللللف اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى: ال ااارض األول

المرتببللل  كالالللل  اللللااللى للاا عرللل م  االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل ن للللا  

) اللللطم  اجاعللالت للتفيرلللرم  الللطم  الفللللبت : تاف نمبلللى التفيرللربللال  بالبللاد العا عللل  كللإل

 للتفيررن 

نمبلا  2 ن2×2×2 للتحاف     ذا الفرن ت  إيراء تحلر  تبام  عا لى  لى إتعلا ر ) 
: عا لل  التخصللا 2× ) باللل م  بالبلل ن : عا لل  العللط  2× )اجاعللالتم  الفلللبتن : التفيرللر

ن م ضلللا نتلللائي مللللع عللللى اجيلللراء عللللى 14) م  العلللا ا )تخصلللا علملللىم  تخصلللا ألللللتن
 : الطح  التالى
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( لداللة الفروق فى اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى طبًقا لنمطى 2×2×2): (. نتائج حتليل التباين14جدول )
)طالب، وطالبة(، وعامل : والنمط السليب للتفكري(، وعامل اجلنس -) النمط اإلجيابي للتفكري: التفكري

 ص علمى، وختصص أدبي(.)ختص: التخصص

 مصدر التباين ريـــــــــــــاملتغ
جمموع 
 املربعات

 د.ح
متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة ف

اسرتاتيجيات التنظيم 
الدافعى املرتبطة 
بالشكل الداخلى 

 للدافعية

 0.05 4.355 341.295 1 341.295 منط التفكري )أ(
 0.05 4.110 322.083 1 322.083 عامل اجلنس )ب(

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

   78.362 186 14575.341 اخلطأ

اسرتاتيجيات التنظيم 
الدافعى املرتبطة 
بالشكل اخلارجي 

 للدافعية

 0.05 4.292 338.528 1 338.528 منط التفكري )أ(
 0.05 5.459 561.361 1 561.361 نس )ب(عامل اجل

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

   102.825 186 19125.373 اخلطأ

ن 0.05ن متضللا أنلله ت يللا  للر ا ماد لالللل  إقصللائر  عطللا  فللت   )14  لل  العللا ا )
) االسلتراترعراد المرتببل  : ل  بالباد العا عل  السلتراترعراد التط لر  اللاا عى ى استخاال با

كالاللل  الللااللى للاا عرلل م  االسللتراترعراد المرتببلل  كالاللل  الخللاسيى للاا عرلل ن تريللع إلللى نملل  
 ) الطم  اجاعالت للتفيررم  الطم  الفلبت للتفيررنم     ث  متحاف الفرن ال ا.: التفيرر

ن  صللللًفا لمعملللل عتت البللللال  البالبللللاد م   الللللطم  اجاعللللالت 15ا ) ي ضللللا العللللا  
للتفيرر   لؤالء م   اللطم  الفللبت للتفيرلر   الًا السلتخاا    السلتراترعراد التط لر  اللاا عى عللى 

 : الطح  التالى
وصف جمموعتا البثا ذوى النمط اإلجيابي للتفكري، وذوى النمط السليب للتفكري وفقًا : (15جدول)

 دامهم السرتاتيجيات التنظيم الدافعى.الستخ
 اإلحنراف املعيارى املتوسط العدد اجملموعة ريـــــــــــاملتغ

اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى 
 املرتبطة بالشكل الداخلى للدافعية

 3.405 49.66 86 ذوو النمط اإلجيابي
 3.528 38.72 107 ذوو النمط السليب

اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى 
 املرتبطة بالشكل اخلارجى للدافعية

 3.504 23.343 86 ذوو النمط اإلجيابي
 3.450 31.537 107 ذوو النمط السليب
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:  طا  إلتاً ا  ى استخاال استراترعراد التط ر  اللاا عى: ن متضا أ 15)     العا ا
ر  اللاا عى المرتببل  )استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الااللىم  استراترعراد التط 

امرلل  م   الللطم  الفلللبت للتفيرللر إلللى  كالاللل  الخللاسيى للاا عرلل ن تعلل   إلللى نملل  التفيرللرو قرللث
اسللتخاال اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كالاللل  الخللاسيى للاا عرلل   ااسنللً  لللذ   الللطم  

لللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  اجاعللللالى للتفيرللللر الكالللللر  للللرًا إلللللى اسللللتخاال اسللللتراترعراد التط للللر  ا
 الااللى للاا عر م  بذلع متحاف الفرن ال ا.

) االسللتراترعراد :  يللطا علللى   تختلللف اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى: ال اارض الثاااني
المرتببللل  كالالللل  اللللااللى للاا عرللل م  االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل ن للللا  

 ) بال م  بالب ن .: ف عا   العط بال  بالباد العا ع  كإلتا
ن 0.05ن متضللا أنلله ت يللا  للر ا ماد لالللل  إقصللائر  عطللا  فللت   )14  لل  العللا ا )

) االسلتراترعراد المرتببل  :  ى استخاال بال  بالباد العا ع  الستراترعراد التط ر  اللاا عى
ا عرل ن تريلع إللى عا ل  كالال  الااللى للاا عر م  االستراترعراد المرتببل  كالالل  الخلاسيى للا

 )بال م  بالب نم     ث  متحاف الفرن الالانت.: العط 
ن  صللللللًفا لمعملللللل عتت البللللللال  البالبللللللاد   اللللللًا السللللللتخاا    16 ي ضللللللا العللللللا ا )

 : الستراترعراد التط ر  الاا عى على الطح  التالى
الستخدامهم ) جمموعة الطةب، وجمموعة الطالبات( وفقًا : وصف جمموعتا البثا: (16جدول)

 السرتاتيجيات التنظيم الدافعى.
 اإلحنراف املعيارى املتوسط العدد اجملموعة ريــــــــــــاملتغ

اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة 
 بالشكل الداخلى للدافعية

 3.289 41.190 121 جمموعة الطةب
 3.789 47.814 197 جمموعة الطالبات

عى املرتبطة اسرتاتيجيات التنظيم الداف
 بالشكل اخلارجى للدافعية

 3.492 29.892 121 جمموعة الطةب
 3.261 24.577 197 جمموعة الطالبات

:  طلللا  إلتاً لللا  لللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى: ن متضلللا أ 16  للل  العلللا ا )
الللللاا عى المرتببلللل   )اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  الللللااللىم  اسللللتراترعراد التط للللر 

امرلل  البللال إلللى اسللتخاال اسللتراترعراد  كالاللل  الخللاسيى للاا عرلل ن تعلل   إلللى عا لل  العللط و قرللث
التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  الخللللاسيى للاا عرلللل   ااسنللللً  كالبالبللللاد الكالللللر  للللرًا إلللللى اسللللتخاال 

 م  بذلع متحاف الفرن الالانى.استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الااللى للاا عر 
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) االسللتراترعراد :  يللطا علللى   تختلللف اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى: ال اارض الثالااث
المرتببللل  كالالللل  اللللااللى للاا عرللل م  االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل ن للللا  

 ن .) تخصا علمتم  تخصا أللت: بال  بالباد العا ع  كإلتاف عا   التخصا
ن 0.01ن متضللا أنلله ت يللا  للر ا ماد لالللل  إقصللائر  عطللا  فللت   )14  لل  العللا ا )

) االسلتراترعراد المرتببل  :  ى استخاال بال  بالباد العا عل  السلتراترعراد التط لر  اللاا عى
كالال  اللااللى للاا عرل م  االسلتراترعراد المرتببل  كالالل  الخلاسيى للاا عرل ن تريلع إللى عا ل  

 )التخصا العلمتم  التخصا الللتنم     ث  متحاف الفرن الالالث. :التخصا
ن  صللللللللًفا لمعملللللللل عتت البللللللللال  البالبللللللللاد م   التخصللللللللا 17 ي ضللللللللا العللللللللا ا )

العلمللللللت   للللللؤالء م   التخصللللللا الللللللللت   اللللللًا السللللللتخاا    السللللللتراترعراد التط للللللر  الللللللاا عى 
 : على الطح  التالى

ذوو التخصص العلمي، وجمموعة ذوو التخصص األدبي( وفقًا  ) جمموعة: وصف جمموعتا البثا: (17جدول)
 الستخدامهم السرتاتيجيات التنظيم الدافعى.

 اإلحنراف املعيارى املتوسط العدد اجملموعة ريــــــــــــــاملتغ

اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة 
 بالشكل الداخلى للدافعية

 3.569 58.04 92 ذوو التخصص العلمي
 3.095 31.39 226 ذوو التخصص األدبي

اسرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة 
 بالشكل اخلارجى للدافعية

 2.492 23.40 92 ذوو التخصص العلمي
 2.979 37.08 226 ذوو التخصص األدبي

:  طا  إلتاً ا  ى استخاال استراترعراد التط ر  اللاا عى: ن متضا أ 17    العا ا )
د التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الااللىم  استراترعراد التط ر  اللاا عى المرتببل  )استراترعرا

امرلل  م   التخصللا  كالاللل  الخللاسيى للاا عرلل ن تعلل   إلللى عا لل  التخصللا الاساسللتو قرللث
الللللت إللللى اسللتخاال اسلللتراترعراد التط للر  اللللاا عى المرتببلل  كالالللل  الخللاسيى للاا عرللل   ااسنلللً  

العلمت الكالر  رًا إلى استخاال استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالالل  لذ   التخصا 
 الااللى للاا عر .

) االسلللتراترعراد :  يلللطا علللى   تختلللف اسلللتراترعراد التط للر  الللاا عى: ال اارض الراباا 
 المرتببللل  كالالللل  اللللااللى للاا عرللل م  االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل ن للللا 

 ن .2 عا   العط  × 2) نمبى التفيرر : بال  بالباد العا ع  كإلتاف تفاع  ل    
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 : ن  ا ملى14 يتضا    يا ا )
ن  لى اسلتخاال بلال  بالبلاد 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت   لاللل  )  ن1

إللى تفاعل   العا ع  الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتببل  كالالل  اللااللى للاا عرل  تريلع
: )الطم  اجاعالت للتفيررم  الطم  الفلبت للتفيررنم  عا ل  العلط : نمبى التفيرر: ك    

) بال م  بالب نم  للتعرف على إتعاة الفر ا  لاللت ا ت  استخاال التباس  رفر م  العا ا 
 : ن م ضا ملع على الطح  التالى18)

ه الفروق بني جمموعات البثا األربعة فى درجة نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتا: (18جدول )
 استخدامهم السرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة بالشكل الداخلى للدافعية.

 اجملموعات واملتوسطات
جمموعة الطةب ذوو 

النمط اإلجيابي للتفكري 
 (51.60، م=35)ن=

جمموعة الطةب ذوو 
النمط السليب للتفكري 

 (26.59، م=37)ن=

الطالبات ذوو جمموعة 
للتفكري  النمط اإلجيابي

 (54.90، م=52)ن=

جمموعة الطالبات ذوو 
النمط السليب للتفكري 

 (27.96، م=69)ن= 

جمموعة الطةب ذوو النمط 
 اإلجيابي للتفكري

 (51.60، م=35)ن= 
 ** 23.64 غري داله 3.3 **25.01 ----------

جمموعة الطةب ذوو النمط 
 السليب للتفكري

 (26.59، م=37)ن= 
 غري داله 1.37 **28.31 ---------- 

جمموعة الطالبات ذوو النمط 
 للتفكري  اإلجيابي

 (54.90، م=52)ن=
  ---------- 26.94** 

جمموعة الطالبات ذوو النمط 
 السليب للتفكري 

 (27.96، م=69)ن= 
   ---------- 

 : ( يتضح ما يلي18ومن ال دول ىقم )
: ن للللر   ت سللل  لسيلللاد لللل   للل 0.01إقصلللائر  عطلللا  فلللت ب )ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل   -  

 عم عللل  البلللال م   اللللطم  اجاعلللالت للتفيرلللرم   عم عللل  البلللال م   اللللطم  الفللللبت 
للتفيرر  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال للاا الااللرل  للاا عرله 

 لصالا  عم ع  البال م   الطم  اجاعالت للتفيرر.
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: ن للللر   ت سللل  لسيلللاد لللل   للل 0.01ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائر  عطلللا  فلللت ب ) - ب
 عم علل  البللال م   الللطم  اجاعللالت للتفيرللرم   عم علل  البالبللاد م اد الللطم  الفلللبت 
للتفيرر  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال للاا الااللرل  للاا عرله 

 لطم  اجاعالت للتفيرر.لصالا  عم ع  البال م   ا

: ن للللر   ت سللل  لسيلللاد لللل   للل 0.01ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائر  عطلللا  فلللت ب ) - ت
 عم علل  البللال م   الللطم  الفلللبت للتفيرللرم   عم علل  البالبللاد م اد الللطم  اجاعللالت 
للتفيرر  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال للاا الااللرل  للاا عرله 

 الا  عم ع  البالباد م اد الطم  اجاعالت للتفيرر.لص

: ن للللر   ت سللل  لسيلللاد لللل   للل 0.01ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائر  عطلللا  فلللت ب ) - ث
 عم ع  البالباد م اد الطم  اجاعالت للتفيررم   عم ع  البالباد م اد اللطم  الفللبت 

كال للاا الااللرل  للاا عرله للتفيرر  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  
 لصالا  عم ع  البالباد م اد الطم  اجاعالت للتفيرر.

 عم عل  البلال م   : ال ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  لر   ت سل  لسيلاد لل   ل   - ج
الللطم  الفلللبت للتفيرللرم   عم علل  البالبللاد م اد الللطم  الفلللبت للتفيرللر  للى اسللتخاا    

 ى المرتبب  كال لاا الااللر  للاا عره.الستراترعراد التط ر  الاا ع

 عم عل  البلال م   : ال ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  للر   ت سل  لسيلاد لل   ل  - ح
الطم  اجاعالت للتفيررم   عم ع  البالباد م اد الطم  اجاعالت للتفيرر  ى اسلتخاا    

 ه.الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الااللر  للاا عر

ن  لى اسلتخاال بلال  بالبلاد 0.05ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت   لاللل  ) ن2
العا ع  الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر  تريلع إللى تفاعل  

: )الطم  اجاعالت للتفيررم  الطم  الفلبت للتفيررنم  عا ل  العلط : نمبى التفيرر: ك    
الب نم  للتعرف على إتعاة الفر ا  لاللت ا ت  استخاال التباس  رفر م  العا ا ) بال م  ب

 : ن م ضا ملع على الطح  التالى19)
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نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني جمموعات البثا األربعة فى درجة : (19جدول )
 جى للدافعية.استخدامهم السرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة بالشكل اخلار

 اجملموعات واملتوسطات

جمموعة الطةب ذوو 
النمط اإلجيابي 

 للتفكري 
 (25.06، م=35)ن=

جمموعة الطةب ذوو 
 النمط السليب للتفكري

 (37.76، م=37)ن= 

جمموعة الطالبات ذوو 
 النمط اإلجيابي

 للتفكري
 (20.71، م=52)ن= 

جمموعة الطالبات ذوو 
 النمط السليب للتفكري 

 (39.53، م=69)ن= 

جمموعة الطةب ذوو النمط اإلجيابي 
 (25.06، م=35للتفكري )ن=

 ** 14.47 غري داله 4.35 **12.70 ----------

جمموعة الطةب ذوو النمط السليب 
 (37.76، م=37للتفكري )ن=

 غري داله 1.77 **17.05 ---------- 

جمموعة الطالبات ذوو النمط 
 للتفكري اإلجيابي

 (20.71، م=52)ن= 
  ---------- 18.82** 

جمموعة الطالبات ذوو النمط السليب 
 (39.53، م=69للتفكري )ن= 

   ---------- 

 : ( يتضح ما يلي 19ومن ال دول ىقم )
 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) -  

بلللال م   اللللطم  الفللللبت للتفيرلللر  لللى البلللال م   اللللطم  اجاعلللالت للتفيرلللرم   عم عللل  ال
اسللللتخاا    السللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كال لللللاا الخاسيرلللل  للاا عرلللله لصللللالا 

  عم ع  البال م   الطم  الفلبت للتفيرر.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ب
لتفيرللرم   عم علل  البالبللاد م اد الللطم  الفلللبت للتفيرللر  للى البللال م   الللطم  اجاعللالت ل

اسللللتخاا    السللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كال لللللاا الخاسيرلللل  للاا عرلللله لصللللالا 
  عم ع  البالباد م اد الطم  الفلبت للتفيرر.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ت
ال م   الللطم  الفلللبت للتفيرللرم   عم علل  البالبللاد م اد الللطم  اجاعللالت للتفيرللر  للى البلل

اسللللتخاا    السللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كال لللللاا الخاسيرلللل  للاا عرلللله لصللللالا 
  عم ع  البال م   الطم  الفلبت للتفيرر.
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 عم عل  : ياد ل   ل ن لر   ت س  لس 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ث
البالباد م اد الطم  اجاعالت للتفيررم   عم عل  البالبلاد م اد اللطم  الفللبت للتفيرلر  لى 
اسللللتخاا    السللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كال لللللاا الخاسيرلللل  للاا عرلللله لصللللالا 

  عم ع  البالباد م اد الطم  الفلبت للتفيرر.

 عم علل  البللال م   :   لللر   ت سلل  لسيللاد للل   لل ال ت يللا  للر ا ماد لالللل  إقصللائر  - ج
الللللطم  الفلللللبت للتفيرللللرم   عم علللل  البالبللللاد م اد الللللطم  الفلللللبت للتفيرللللر  للللى اسللللتخاا    

 الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.

    عم عللل  البلللال م: ال ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائر  للللر   ت سللل  لسيلللاد لللل   للل  - ح
الللطم  اجاعللالت للتفيرللرم   عم علل  البالبللاد م اد الللطم  اجاعللالت للتفيرللر  للى اسللتخاا    

 الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.

 : ومن النتائج السابقة  مكن ا( اى  إلى ما يلى
 ( بحلللث السبعللل ن للللر   عم علللاد ال0.01ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائر  عطلللا  فلللت ب :

) عم علللل  البللللال م   الللللطم  اجاعللللالت للتفيرللللرم   عم علللل  البللللال م   الللللطم  الفلللللبت 
للتفيررم   عم ع  البالباد م اد الطم  اجاعالت للتفيررم   عم ع  البالبلاد م اد اللطم  

 لللى اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كالالللل  اللللااللى  الفللللبت للتفيرلللر
 لصالا  عم عتى البال  البالباد م   الطم  اجاعالت.   عر للاا
 ( ن للللر   عم علللاد البحلللث السبعللل 0.01ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائر  عطلللا  فلللت ب :

) عم علللل  البللللال م   الللللطم  اجاعللللالت للتفيرللللرم   عم علللل  البللللال م   الللللطم  الفلللللبت 
رم   عم ع  البالبلاد م اد اللطم  للتفيررم   عم ع  البالباد م اد الطم  اجاعالت للتفير

 لللى اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى  الفللللبت للتفيرلللر
 لصالا  عم عتى البال  البالباد م   الطم  الفلبت.  للاا عر 

) االسلتراترعراد :  يلطا عللى   تختللف اسلتراترعراد التط لر  اللاا عى: ال رض الخامس
كالالللل  اللللااللى للاا عرللل م  االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل ن للللا  المرتببللل  

 ن .2م  عا   التخصا2) نمبى التفيرر: بال  بالباد العا ع  كإلتاف تفاع  ل    
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 : ( ما يلى14ويتضح من ادول )
د ن  لى اسلتخاال بلال  بالبلا0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت   لاللل  )  ن1

العا ع  الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتببل  كالالل  اللااللى للاا عرل  تريلع إللى تفاعل  
)الللللطم  اجاعللللالت للتفيرللللرم  الللللطم  الفلللللبت للتفيرللللرنم  عا لللل  : نمبللللى التفيرللللر: كلللل   لللل 

)التخصا العلمتم  التخصا الللتنم  للتعرف على إتعاة الفر ا  لاللت ا : التخصا
 : ن م ضا ملع على الطح  التالى20 رفر م  العا ا )ت  استخاال التباس 

نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني جمموعات البثا األربعة فى درجة : (20جدول )
 استخدامهم السرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة بالشكل الداخلى للدافعية.

 اجملموعات واملتوسطات

جمموعة ذوو النمط 
للتفكري من اإلجيابي 

التخصص العلمي 
 (59.34، م=61)ن=

جمموعة ذوو النمط 
السليب للتفكري من 
التخصص العلمي 

 (32.4، م=6)ن=

جمموعة ذوو النمط 
للتفكري من  اإلجيابي

 التخصص األدبي 
 (40.24، م=25)ن=

جمموعة ذوو النمط 
السليب للتفكري من 

 التخصص األدبي 
 (27.23، م=100)ن= 

ط جمموعة ذوو النم
اإلجيابي للتفكري من 

التخصص العلمي 
 (59.34، م=61)ن=

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

جمموعة ذوو النمط 
السليب للتفكري من 
 التخصص العلمي 

 (32.4، م=6)ن=

 غريدالة 5.17 **7.48 ---------- 

جمموعة ذوو النمط 
للتفكري من  اإلجيابي

 التخصص األدبي
 (40.24، م=25)ن= 

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

جمموعة ذوو النمط 
السليب للتفكري من 

 التخصص األدبي 
 (27.23، م=100)ن= 

   ---------- 
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 : ( يتضح ما يلي 20ومن ال دول ىقم )
 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) -  

  عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر  ل  م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمتم 
التخصا العلمت  ى استخاا    السلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الااللرل  

 للاا عره لصالا  عم ع  م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمت.

م عل   ع: ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ب
م   اللطم  اجاعللالت للتفيرللر  لل  التخصللا العلمللتم   عم علل  م   الللطم  اجاعللالت للتفيرللر 
 للل  التخصلللا اللللللت  لللى اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا 

 الااللر  للاا عره لصالا  عم ع  م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمت.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01  إقصائر  عطا  فت ب )ت يا  ر ا ماد لالل - ت
م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمتم   عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر  ل  
التخصا الللت  ى اسلتخاا    السلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الااللرل  

 اعالت للتفيرر    التخصا العلمت.للاا عره لصالا  عم ع  م   الطم  اج

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ث
م   الطم  الفلبت للتفيرر    التخصا العلمتم   عم ع  م   الطم  اجاعالت للتفيرر  ل  

 للاا الااللرل  التخصا الللت  ى اسلتخاا    السلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال
 للاا عره لصالا  عم ع  م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا الللت.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ج
م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا الللتم   عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرلر  ل  

سلتخاا    السلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الااللرل  التخصا الللت  ى ا
 للاا عره لصالا  عم ع  م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا الللت.

 عم عل  م   اللطم  الفللبت : ال ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  لر   ت س  لسياد ل     - ح
فللبت للتفيرلر  ل  التخصلا اللللت للتفيرر  ل  التخصلا العلملتم   عم عل  م   اللطم  ال

  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الااللر  للاا عره.

ن  لى اسلتخاال بلال  بالبلاد 0.01ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت   لاللل  ) ن2
يلع إللى تفاعل  العا ع  الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الخاسيت للاا عر  تر 
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)الللللطم  اجاعللللالت للتفيرللللرم  الللللطم  الفلللللبت للتفيرللللرنم  عا لللل  : نمبللللى التفيرللللر: كلللل   لللل 
)التخصا العلمتم  التخصا الللتنم  للتعرف على إتعاة الفر ا  لاللت ا : التخصا

 : ن م ضا ملع على الطح  التالى21ت  استخاال التباس  رفر م  العا ا )

فيه للتعرف على اجتاه الفروق بني جمموعات البثا األربعة فى درجة نتائج اختبار شي: (21جدول )
 استخدامهم السرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة بالشكل اخلارجي للدافعية.

 اجملموعات واملتوسطات

جمموعة ذوو النمط 
اإلجيابي للتفكري من 

 التخصص العلمي 
 (21.59، م=61)ن=

جمموعة ذوو النمط السليب 
من التخصص للتفكري 

 (19، م=6)ن= طالعلمي

جمموعة ذوو النمط 
للتفكري من  اإلجيابي

 التخصص األدبي 
 (24.64، م=25)ن=

جمموعة ذوو النمط 
السليب للتفكري من 

 طالتخصص األدبي
 (39.12، م=100)ن=  

جمموعة ذوو النمط اإلجيابي للتفكري من 
 (21.59، م=61التخصص العلمي )ن=

 **17.53 غري داله 3.05 الهغري د 2.95 ----------

جمموعة ذوو النمط السليب للتفكري من 
 (19، م=6التخصص العلمي )ن=

 **20.12 غريدالة  5.64 ---------- 

للتفكري من  جمموعة ذوو النمط اإلجيابي
 (24.64، م=25التخصص األدبي )ن=

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

جمموعة ذوو النمط السليب للتفكري من 
 (39.12، م=100دبي )ن= التخصص األ

   ---------- 

 : ( يتضح ما يلي 21ومن ال دول ىقم )
 عم علللل  م   الللللطم  : ال ت يللللا  للللر ا ماد لالللللل  إقصللللائر  لللللر   ت سلللل  لسيللللاد للللل   لللل  -  

اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمتم   عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر    التخصا 
 لتط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.العلمت  ى استخاا    الستراترعراد ا

 عم علللل  م   الللللطم  : ال ت يللللا  للللر ا ماد لالللللل  إقصللللائر  لللللر   ت سلللل  لسيللللاد للللل   لللل  - ب
اجاعلللللالت للتفيرلللللر  للللل  التخصلللللا العلملللللتم   عم عللللل  م   اللللللطم  اجاعلللللالت للتفيرلللللر  للللل  

تبب  كال للاا الخاسيرل  التخصا الللت  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المر 
 للاا عره لصالا.

 عم عل  م   اللطم  الفللبت : ال ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  لر   ت س  لسياد ل     - ت
للتفيرر    التخصا العلمتم   عم ع  م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا اللللت 

 لخاسير  للاا عره. ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا ا
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 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ث
م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمتم   عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر  ل  
 التخصا الللت  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال للاا الخاسيرل 

 للاا عره لصالا  عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر    التخصا الللت.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ج
م   اللطم  الفللبت للتفيرلر  ل  التخصلا العلملتم   عم عل  م   اللطم  الفللبت للتفيرلر  ل  

راد التط ر  الاا عى المرتبب  كال للاا الخاسيرل  التخصا الللت  ى استخاا    الستراترع
 للاا عره لصالا  عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر    التخصا الللت.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت   ) - ح
للتفيرر  ل   م   الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمتم   عم ع  م   الطم  الفلبت

التخصا الللت  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال للاا الخاسيرل  
 للاا عره لصالا  عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر    التخصا الللت.

 : ومن النتائج السابقة  مكن ا( اى  إلى ما يلى
  عم عللل  م   : بعللل  طلللا   لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائره للللر   عم علللاد البحلللث الس (

الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمتم   عم ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر 
 للل  التخصللللا العلمللللتم   عم عللل  م   الللللطم  اجاعللللالت للتفيرلللر  لللل  التخصللللا 
الللللتم   حم علل  م   الللطم  الفلللبت للتفيرللر  لل  التخصللا الللللتن  للى اسللتخاال 

تببلل  كالالللل  الللااللى للاا عرللل  لصللالا  عم عللل  اسللتراترعراد التط للر  اللللاا عى المر 
م   الللللطم  اجاعللللالت للتفيرللللر  لللل  التخصللللا العلمللللت ملر للللا  عم علللل  م   الللللطم  

 .اجاعالت للتفيرر    التخصا الللت

  عم عللل  م   :  طلللا   لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائره للللر   عم علللاد البحلللث السبعللل (
 ع  م   الطم  الفلبت للتفيرر الطم  اجاعالت للتفيرر    التخصا العلمتم   عم

 للل  التخصللللا العلمللللتم   عم عللل  م   الللللطم  اجاعللللالت للتفيرلللر  لللل  التخصللللا 
الللللتم   حم علل  م   الللطم  الفلللبت للتفيرللر  لل  التخصللا الللللتن  للى اسللتخاال 
اسللتراترعراد التط للر  اللللاا عى المرتببلل  كالالللل  الللااللى للاا عرللل  لصللالا  عم عللل  

 فيرر    التخصا الللت.م   الطم  الفلبت للت
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) االسلتراترعراد :  يلطا عللى   تختللف اسلتراترعراد التط لر  اللاا عى: ال رض السادا
المرتببللل  كالالللل  اللللااللى للاا عرللل م  االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل ن للللا  

 ن .2م  عا   التخصا2) عا   العط : بال  بالباد العا ع  كإلتاف تفاع  ل    
 : ( ما يلى14ويتضح من ادول )

ن  لى اسلتخاال بلال  بالبلاد 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت   لاللل  )  ن1
العا ع  الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتببل  كالالل  اللااللى للاا عرل  تريلع إللى تفاعل  

م )التخصللللا العلمللللت: )باللللل م  بالبلللل نم  عا لللل  التخصللللا: عا لللل  العللللط : كلللل   لللل 
 التخصلللا اللللللتنم  للتعلللرف عللللى إتعلللاة الفلللر ا  لاللت لللا تللل  اسلللتخاال التبلللاس  لللرفر م 

 : ن م ضا ملع على الطح  التالى22 العا ا )
نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني جمموعات البثا األربعة فى درجة : (22جدول )

 الشكل الداخلى للدافعية.استخدامهم السرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة ب

 اجملموعات واملتوسطات
جمموعة الطةب ذوى 

 التخصص العلمي
 (57.84، م=32)ن= 

جمموعة الطةب ذوى 
 التخصص األدبي

 (31.60، م=89)ن= 

جمموعة الطالبات ذوات 
 التخصص العلمي

 (58.15، م=60)ن= 

جمموعة الطالبات ذوات 
 التخصص األدبي

 (31.26، م=137)ن=  

الطةب ذوى التخصص  جمموعة
 (57.84، م=32العلمي )ن=

 **26.58 غريدالة 0.31 **26.24 ----------

جمموعة الطةب ذوى التخصص 
 (31.60، م=89)ن= األدبي 

 غريدالة 0.34 **26.55 ---------- 

جمموعة الطالبات ذوات 
 التخصص العلمي 

 (58.15، م=60)ن=
  ---------- 26.89** 

ذوات جمموعة الطالبات 
 التخصص األدبي 

 (31.26، م=137)ن= 
   ---------- 

 : ( يتضح ما يلي 22ومن ال دول ىقم )
 عم عللل  البلللال م   : ال ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائر  للللر   ت سللل  لسيلللاد لللل   للل  -  

البالبللللللللاد م اد التخصللللللللا العلمللللللللت  للللللللى اسللللللللتخاا     التخصللللللللا العلمللللللللتم   عم علللللللل 
 رتبب  كال لاا الااللر  للاا عره.الستراترعراد التط ر  الاا عى الم
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 عم عللل  البلللال م   : ال ت يلللا  لللر ا ماد لاللللل  إقصلللائر  للللر   ت سللل  لسيلللاد لللل   للل  - ب
البالباد م اد التخصا الللت  ى استخاا    الستراترعراد  التخصا الللتم   عم ع 

 التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الااللر  للاا عره.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01إقصائر  عطا  فت ب )ت يا  ر ا ماد لالل   - ت
البلال م   التخصللا اللللت  لى اسللتخاا     البلال م   التخصلا العلمللتم   عم عل 

الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتببل  كال للاا الااللرل  للاا عرله لصلالا  عم عل  البلال 
 م   التخصا العلمت.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ر  عطا  فت ب )ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائ - ث
البالباد م اد التخصا الللت  ى استخاا     البال م   التخصا العلمتم   عم ع 

الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتببل  كال للاا الااللرل  للاا عرله لصلالا  عم عل  البلال 
 م   التخصا العلمت.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01عطا  فت ب ) ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  - ج
البالباد م اد التخصا العلمت  ى استخاا     البال م   التخصا الللتم   عم ع 

الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الااللر  للاا عره لصلالا  عم عل  البالبلاد 
 م اد التخصا العلمت.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01  عطا  فت ب )ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر - ح
البالبللللللاد م اد التخصللللللا الللللللللت  للللللى  البالبللللللاد م اد التخصللللللا العلمللللللتم   عم علللللل 

اسللللتخاا    السللللتراترعراد التط لللللر  الللللاا عى المرتببلللل  كال للللللاا الااللرلللل  للاا عرلللله لصلللللالا 
  عم ع  البالباد م اد التخصا العلمت.

ن  لى اسلتخاال بلال  بالبلاد 0.01صلائر  عطلا  فلت   لاللل  )ت يا  لر ا ماد لاللل  إق ن2
العا ع  الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الخاسيت للاا عر  تريلع إللى تفاعل  

)التخصللللا العلمللللتم : )باللللل م  بالبلللل نم  عا لللل  التخصللللا: عا لللل  العللللط : كلللل   لللل 
اسلللتخاال التبلللاس  لللرفر م   التخصلللا اللللللتنم  للتعلللرف عللللى إتعلللاة الفلللر ا  لاللت لللا تللل 

 : ن م ضا ملع على الطح  التالى23 العا ا )
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نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني جمموعات البثا األربعة فى درجة : (23جدول )
 استخدامهم السرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة بالشكل اخلارجي للدافعية.

 اجملموعات واملتوسطات
ةب ذوى جمموعة الط

 التخصص العلمي
 (22.28، م=32)ن= 

جمموعة الطةب ذوى 
 التخصص األدبي

 (35.55، م=89)ن= 

جمموعة الطالبات ذوات 
 التخصص العلمي

 (24، م=60)ن= 

جمموعة الطالبات ذوات 
 التخصص األدبي

 (38.07، م=137)ن=  

جمموعة الطةب ذوى التخصص 
 (22.28، م=32العلمي )ن=

 **15.79 غريدالة1.72 **13.27 ----------

جمموعة الطةب ذوى التخصص 
 (35.55، م=89األدبي )ن=

 غريدالة 2.52 **11.55 ---------- 

جمموعة الطالبات ذوات التخصص 
 (24، م=60العلمي )ن=

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

جمموعة الطالبات ذوات التخصص 
 (38.07، م=137األدبي )ن= 

   ---------- 

 : ( يتضح ما يلي 23م )ومن ال دول ىق
: ن لللللر   ت سلللل  لسيللللاد للللل   لللل 0.01ت يللللا  للللر ا ماد لالللللل  إقصللللائر  عطللللا  فللللت   ) -  

البللال م   التخصللا الللللت  للى   عم علل  البللال م   التخصللا العلمللتم   عم علل 
اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا الخاسيرللل  للاا عرللله لصلللالا 

 لت.بال التخصا الل

 عم علل  البللال م   : ال ت يللا  للر ا ماد لالللل  إقصللائر  لللر   ت سلل  لسيللاد للل   لل  - ب
البالبلللللللاد م اد التخصلللللللا العلملللللللت  لللللللى اسلللللللتخاا     التخصلللللللا العلملللللللتم   عم عللللللل 

 الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.

: ت سلللل  لسيللللاد للللل   لللل ن لللللر   0.01ت يللللا  للللر ا ماد لالللللل  إقصللللائر  عطللللا  فللللت ب ) - ت
البالباد م اد التخصا اللللت  لى   عم ع  البال م   التخصا العلمتم   عم ع 

اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا الخاسيرللل  للاا عرللله لصلللالا 
  عم ع  بالباد التخصا الللت.

: سيللللاد للللل   لللل ن لللللر   ت سلللل  ل0.01ت يللللا  للللر ا ماد لالللللل  إقصللللائر  عطللللا  فللللت ب ) - ث
البالباد م اد التخصا العلملت  لى   عم ع  البال م   التخصا الللتم   عم ع 

اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا الخاسيرللل  للاا عرللله لصلللالا 
  عم ع  البال م   التخصا الللت.
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علل  البللال م    عم  : ال ت يللا  للر ا ماد لالللل  إقصللائر  لللر   ت سلل  لسيللاد للل   لل  - ج
البالبلللللللاد م اد التخصلللللللا اللللللللللت  لللللللى اسلللللللتخاا     التخصلللللللا اللللللللللتم   عم عللللللل 

 الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.

: ن لللللر   ت سلللل  لسيللللاد للللل   لللل 0.01ت يللللا  للللر ا ماد لالللللل  إقصللللائر  عطللللا  فللللت ب ) - ح
البالبللاد م اد التخصللا الللللت   عم علل  البالبللاد م اد التخصللا العلمللتم   عم علل 

 ى استخاا    الستراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الخاسيرل  للاا عرله لصلالا 
  عم ع  البالباد م اد التخصا الللت.

 : ومن النتائج السابقة  مكن ا( اى  إلى ما يلى
  البلال م    ) عم عل :  طا   ر ا ماد لالل  إقصائره لر   عم علاد البحلث السبعل

التخصا العلمتم   عم ع  البال م   التخصا الللتم   عم ع  البالباد م اد 
التخصلللللللا العلملللللللتم   عم عللللللل  البالبلللللللاد م اد التخصلللللللا اللللللللللتن  لللللللى اسلللللللتخاال 
استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  اللااللى للاا عرل  لصلالا  عم عل  البلال 

   البالباد م اد التخصا العلمت.م   التخصا العلمت ملر ا  عم ع

  عم عل  البلال م   :  طا   ر ا ماد لالل  إقصائره لر   عم علاد البحلث السبعل (
التخصا العلمتم   عم ع  البال م   التخصا الللتم   عم ع  البالباد م اد 
التخصلللللللا العلملللللللتم   عم عللللللل  البالبلللللللاد م اد التخصلللللللا اللللللللللتن  لللللللى اسلللللللتخاال 

ر  الاا عى المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر  لصالا  عم ع  البلال استراترعراد التط 
  البالباد م   التخصا الللت.

) االسللتراترعراد :  يللطا علللى   تختلللف اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى: ال اارض الساااب 
المرتببللل  كالالللل  اللللااللى للاا عرللل م  االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل ن للللا  

 عا ل  × 2عا ل  العلط × 2) نمبلى التفيرلر: بال  بالباد العا ع  كإلتاف تفاع  ل    
 ن .2التخصا الاساسى

 : ( ما يلى14ويتضح من ادول )
ن  لى اسلتخاال بلال  بالبلاد 0.01ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت   لاللل  ) -1

اللى للاا عرل  تريلع إللى تفاعل  العا عل  السلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كالالل  اللا
نم  بللذلع  لل  2 عا لل  التخصللا الاساسللى× 2عا لل  العللط × 2) نمبللى التفيرللر: كلل   لل 
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المت  ع أ  ال   عال  عم عاد البحث ثمانر   عم عاد إال أ  الباقث استبعا  عم عتر  
 )  عم ع  بال العلمت م   الطم  الفلبت للتفيررم   عم عل  بالبلاد العلملت م اد:  ما

ن  اللل م   للل  ثللل   لللال 3اللللطم  الفللللبت للتفيرلللرن ن لللرًا ل  علللال أ لللرال للللا  ط ملللا ثاثللل  ) =
الباقث كاستخاال التبلاس  لرفر  للتعلرف عللى إتعلاة الفلر ا  لاللت لا للر  المعم علاد الفلته 

نتلللائي التبلللاس  لللرفره : ن24يلللا ا ): ن م ضلللا مللللع عللللى الطحللل  التلللالى24 اللل م  العلللا ا )
لفر ا لر   عم عاد البحث الفلته  لى لسيل  اسلتخاا    السلتراترعراد للتعرف على اتعاه ا

 التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الااللى للاا عر .

اجملموعات 
 واملتوسطات

طةب التخصص 
العلمي ذوو النمط 

 اإلجيابي 
 (58.39،م=23)ن=

طالبات التخصص 
العلمي ذوات النمط 

 اإلجيابي
 (59.92،م=38)ن=

طةب التخصص 
دبي ذوو النمط األ

 اإلجيابي
 (38.58، م=12)ن= 

طةب التخصص 
األدبي ذوو النمط 

 السليب 
 (26.59،م=37)ن=

طالبات التخصص 
األدبي ذوات النمط 

 اإلجيابي 
 (41.77،م=13)ن=

طالبات التخصص 
األدبي ذوات النمط 

 السليب
 (27.57،م=69ن= 

طةب التخصص 
العلمي ذوو النمط 

، 23اإلجيابي )ن=
 (58.39م=

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

طالبات التخصص 
العلمي ذوات النمط 

، 38اإلجيابي )ن=
 (59.92م=

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

طةب التخصص 
األدبي ذوو النمط 

، 12اإلجيابي )ن=
 (38.58م=

 ** 11.01 غريدالة 3.19 **11.99 ----------  

طةب التخصص 
األدبي ذوو النمط 

، 37السليب )ن=
 (26.59م=

 غريدالة 0.98 ** 15.18 ----------   

طالبات التخصص 
األدبي ذوات النمط 

، 13اإلجيابي )ن=
 (41.77م=

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

طالبات التخصص 
األدبي ذوات النمط 

، 69السليب )ن=
 (27.57م=

     --------- 
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 : ( يتضح ما  أتى24ومن ال دول )
 عم علله بللال التخصللا : ال ت يللا  للر ا ماد لالللل  إقصللائر  لللر   ت سلل  لسيللاد للل   لل  - أ

العلمت م   الطم  اجاعالت للتفيرلرم   عم عل  بالبلاد التخصلا العلملت م اد اللطم  اجاعلالت 
 ا عره. للتفيرر  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الااللر  للا

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت   ) - ل
بلللال التخصلللا العلملللت م   اللللطم  اجاعلللالتم   عم عللل  بلللال التخصلللا اللللللت م   
الللطم  اجاعللالت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الااللرلل  

 التخصا العلمت م   الطم  اجاعالت. للاا عره لصالا بال

بلال : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت ب ) - د
التخصلللا العلملللت م   اللللطم  اجاعلللالت للتفيرلللرم   عم عللل  بلللال التخصلللا اللللللت م   

االلرللل  اللللطم  الفللللبت  لللى اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا ال
 للاا عره لصالا بال التخصا العلمت م   الطم  اجاعالت.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ل
بللال التخصللا العلمللت م   الللطم  اجاعللالتم   عم علل  بالبللاد التخصللا الللللت م اد 

د التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا اللللطم  اجاعلللالت للتفيرلللر  لللى اسلللتخاا    السلللتراترعرا
 الطم  اجاعالت. الااللر  للاا عره لصالا  عم ع  بال التخصا العلمت م  

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) -  
بللال التخصللا العلمللت م   الللطم  اجاعللالتم   عم علل  بالبللاد التخصللا الللللت م اد 

طم  الفللللبت  لللى اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا الااللرللل  الللل
 للاا عره لصالا بال التخصا العلمى م   الطم  اجاعالت.

بالبلاد : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فلت ب ) - ه
التخصلللا اللللللت م   اللللطم   التخصلللا العلملللى م اد اللللطم  اجاعلللالتم   عم عللل  بلللال

اجاعلالت  للى اسلتخاا    السللتراترعراد التط للر  اللاا عى المرتببلل  كال للاا الااللرلل  للاا عرلله 
 لصالا بالباد التخصا العلمت م اد الطم  اجاعالت.

بالبلاد : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فلت ب ) - ي
طم  اجاعلللالتم   عم عللل  بلللال التخصلللا اللللللت م   اللللطم  التخصلللا العلملللى م اد الللل
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الفلللبت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الااللرلل  للاا عرلله 
 لصالا بالباد التخصا العلمت م اد الطم  اجاعالت.

اد بالبل: ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فلت ب ) - ل
التخصا العلملى م اد اللطم  اجاعلالتم   عم عل  بالبلاد التخصلا اللللت م اد اللطم  
اجاعالت  ى استخاا    السلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الااللرل  للاا عرله 

 لصالا بالباد التخصا العلمت م اد الطم  اجاعالت.

بالبلاد : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فلت ب ) - م
التخصا العلملى م اد اللطم  اجاعلالتم   عم عل  بالبلاد التخصلا اللللت م اد اللطم  
الفلللبت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الااللرلل  للاا عرلله 

 لصالا بالباد التخصا العلمت م اد الطم  اجاعالت.

بلال : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01لل  إقصلائر  عطلا  فلت ب )ت يا  لر ا ماد لال - س
التخصلللا اللللللت م ب اللللطم  اجاعلللالتم   عم عللل  بلللال التخصلللا اللللللت م   اللللطم  
الفلللبت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الااللرلل  للاا عرلله 

 .لصالا بال التخصا الللت م ب الطم  اجاعالت

بللال التخصلا الللللت : ال ت يلا  لر ا ماد لالللل  إقصلائر  لللر   ت سل  لسيلاد للل   ل  - ز
م   اللللللطم  اجاعلللللالتم   عم عللللل  بالبلللللاد التخصلللللا اللللللللت م اد اللللللطم  اجاعلللللالت  لللللى 

 استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الااللر  للاا عره.

بلال : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01فلت ب )ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا   -  
التخصللا الللللت م   الللطم  اجاعللالتم   عم علل  بالبللاد التخصللا الللللت م اد الللطم  
الفلللبت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الااللرلل  للاا عرلله 

 لصالا بال التخصا الللت م ب الطم  اجاعالت.

بلال : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01د لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت ب )ت يا  لر ا ما - ش
التخصلللا اللللللت م   اللللطم  الفللللبتم   عم عللل  بالبلللاد التخصلللا اللللللت م اد اللللطم  
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اجاعلالت  للى اسلتخاا    السللتراترعراد التط للر  اللاا عى المرتببلل  كال للاا الااللرلل  للاا عرلله 
   اجاعالت.لصالا بالباد التخصا الللت م اد الطم

بللال التخصلا الللللت : ال ت يلا  لر ا ماد لالللل  إقصلائر  لللر   ت سل  لسيلاد للل   ل  - ص
م   الطم  الفلبتم   عم ع  بالباد التخصا الللت م اد اللطم  الفللبت  لى اسلتخاا    

 الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الااللر  للاا عره.

بالبلاد : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01عطا  فلت ب ) ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  - ن
التخصللا الللللت م اد الللطم  اجاعللالتم   بالبللاد التخصللا الللللت م اد الللطم  الفلللبت 
 للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الااللرلل  للاا عرلله لصللالا 

 بالباد التخصا الللت م اد الطم  اجاعالت.

ن  لى اسلتخاال بلال  بالبلاد 0.01ر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت   لاللل  )ت يا  ل ن1
العا ع  الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر  تريلع إللى تفاعل  

نم  بللذلع  لل  2 عا لل  التخصللا الاساسللى× 2عا لل  العللط × 2) نمبللى التفيرللر: كلل   لل 
ث ثمانرلللللل   عم عللللللاد إال أ  الباقللللللث اسللللللتبعا المت  للللللع أ  اللللللل   عللللللال  عم عللللللاد البحلللللل

)  عم علل  بلال العلمللت م   اللطم  الفللبت للتفيرللرم   عم عل  بالبللاد :  عمل عتر   ملا
ن  ا م     3العلمت م اد الطم  الفلبت للتفيررن ن رًا ل  عال أ رال لا  ط ما ثاث  ) =

 ا  لاللت لا للر  المعم علاد ث   ال الباقث كاستخاال التباس  رفر  للتعرف على إتعاة الفلر 
 : ن م ضا ملع على الطح  التالى25الفته  ا م  العا ا )
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نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني جمموعات البثا السته فى درجة استخدامهم : (25جدول )
 السرتاتيجيات التنظيم الدافعى املرتبطة بالشكل اخلارجى للدافعية.

 اتاجملموعات واملتوسط

طةب التخصص 
العلمي ذوو النمط 

، 23اإلجيابي )ن=
 (23.09م=

طالبات التخصص 
العلمي ذوات النمط 

، 38اإلجيابي )ن=
 (20.68م=

طةب التخصص 
األدبي ذوو النمط 

، 12اإلجيابي )ن=
 (28.83م=

طةب التخصص 
األدبي ذوو النمط 

، 37السليب )ن=
 (37.76م=

طالبات التخصص 
األدبي ذوات النمط 

، 13ابي )ن=اإلجي
 (20.77م=

طالبات التخصص 
األدبي ذوات النمط 

، 69السليب )ن=
 (39.86م=

طةب التخصص العلمي ذوو النمط 
 (23.09، م=23اإلجيابي )ن=

 ** 16.77 غرير دالة 2.32 **14.67 غري دالة 5.74 غريدالة 2.41 ----------

طالبات التخصص العلمي ذوات النمط 
 (20.68، م=38اإلجيابي )ن=

 **19.18 غري دالة 0.09 **17.08 **8.15 ---------- 

طةب التخصص األدبي ذوو النمط 
 (28.83، م=12اإلجيابي )ن=

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

طةب التخصص األدبي ذوو النمط 
 (37.76، م=37السليب )ن=

 غريدالة 2.1 **16.99 ----------   

النمط طالبات التخصص األدبي ذوات 
 (20.77، م=13اإلجيابي )ن=

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

طالبات التخصص األدبي ذوات النمط 
 (39.86، م=69السليب )ن=

     
----

----- 

 : ( يتضح ما  أتى25ومن ال دول )
 عم عله بلال التخصلا : ال ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  لر   ت س  لسياد ل     -  

للتفيرللللرم   عم علللل  بالبللللاد التخصللللا العلمللللت م اد الللللطم  العلمللللت م   الللللطم  اجاعللللالت 
اجاعالت للتفيرر  لى اسلتخاا    السلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الخاسيرل  

 للاا عره. 

 عم عل  بلال التخصلا : ال ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  لر   ت س  لسياد ل     - ب
ل التخصللا الللللت م   الللطم  اجاعللالت  للى العلمللت م   الللطم  اجاعللالتم   عم علل  بللا

 استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.

بلال : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت ب ) - ت
م    التخصلللا العلملللت م   اللللطم  اجاعلللالت للتفيرلللرم   عم عللل  بلللال التخصلللا اللللللت

اللللطم  الفللللبت  لللى اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا الخاسيرللل  
 للاا عره لصالا بال التخصا الللت م   الطم  الفلبت.
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 عم عل  بلال التخصلا : ال ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  لر   ت س  لسياد ل     - ث
تخصلللا اللللللت م اد اللللطم  اجاعلللالت العلملللت م   اللللطم  اجاعلللالتم   عم عللل  بالبلللاد ال

 للتفيرر  ى استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.

 عم عل  : ن لر   ت س  لسياد ل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فت ب ) - ج
لللللت م اد بللال التخصللا العلمللت م   الللطم  اجاعللالتم   عم علل  بالبللاد التخصللا ا

اللللطم  الفللللبت  لللى اسلللتخاا    السلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كال للللاا الخاسيرللل  
 للاا عره لصالا بالباد التخصا الللت م اد الطم  الفلبت.

بالبلاد : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فلت ب ) - ح
م   عم عللل  بلللال التخصلللا اللللللت م   اللللطم  التخصلللا العلملللى م اد اللللطم  اجاعلللالت

اجاعالت  ى استخاا    الستراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الخاسيرل  للاا عرله 
 لصالا بالباد التخصا الللت م اد الطم  اجاعالت.

بالبلاد : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فلت ب ) -  
العلملللى م اد اللللطم  اجاعلللالتم   عم عللل  بلللال التخصلللا اللللللت م   اللللطم  التخصلللا 

الفلللبت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الخاسيرلل  للاا عرلله 
 لصالا بال التخصا الللت م   الطم  الفلبت.

تخصلا العلملى بالبلاد ال: ال ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  لر   ت س  لسيلاد لل   ل  - د
م اد الللللطم  اجاعللللالتم   عم علللل  بالبللللاد التخصللللا الللللللت م اد الللللطم  اجاعللللالت  للللى 

 استخاا    الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.

بالبلاد : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  عطا  فلت ب ) - ذ
للطم  اجاعلالتم   عم عل  بالبلاد التخصلا اللللت م اد اللطم  التخصا العلملى م اد ا

الفلللبت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الخاسيرلل  للاا عرلله 
 لصالا بالباد التخصا الللت م اد الطم  الفلبت.

ل بلا: ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت ب ) - ى
التخصلللا اللللللت م ب اللللطم  اجاعلللالتم   عم عللل  بلللال التخصلللا اللللللت م   اللللطم  
الفلللبت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الخاسيرلل  للاا عرلله 

 لصالا بال التخصا الللت م ب الطم  الفلبت.
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بلال : لسيلاد لل   ل  ن للر   ت سل 0.01ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت   ) - ز
التخصللا الللللت م   الللطم  اجاعللالتم   عم علل  بالبللاد التخصللا الللللت م اد الللطم  
اجاعالت  ى استخاا    الستراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الخاسيرل  للاا عرله 

 لصالا بال التخصا الللت م   الطم  اجاعالت.

بلال : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01 فلت ب ) ت يا  لر ا ماد لاللل  إقصلائر  عطلا - ا
التخصللا الللللت م   الللطم  اجاعللالتم   عم علل  بالبللاد التخصللا الللللت م اد الللطم  
الفلللبت  للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الخاسيرلل  للاا عرلله 

 لصالا بالباد التخصا الللت م اد الطم  الفلبت.

بلال : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01ماد لاللل  إقصلائر  عطلا  فلت ب ) ت يا  لر ا  - ش
التخصلللا اللللللت م   اللللطم  الفللللبتم   عم عللل  بالبلللاد التخصلللا اللللللت م اد اللللطم  
اجاعالت  ى استخاا    الستراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كال للاا الخاسيرل  للاا عرله 

   الفلبت.لصالا بال التخصا الللت م   الطم

بللال التخصلا الللللت : ال ت يلا  لر ا ماد لالللل  إقصلائر  لللر   ت سل  لسيلاد للل   ل  - ص
م   الطم  الفلبتم   عم ع  بالباد التخصا الللت م اد اللطم  الفللبت  لى اسلتخاا    

 الستراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كال لاا الخاسير  للاا عره.

بالبلاد : ن للر   ت سل  لسيلاد لل   ل 0.01طا  فلت ب )ت يا  ر ا ماد لالل  إقصائر  ع - ض
التخصللا الللللت م اد الللطم  اجاعللالتم   بالبللاد التخصللا الللللت م اد الللطم  الفلللبت 
 للى اسللتخاا    السللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كال لللاا الخاسيرلل  للاا عرلله لصللالا 

 بالباد التخصا الللت م اد الطم  الفلبت.

 : ئج السابقة  مكن ا( اى  إلى ما يلىومن النتا 
 (   ن تعلللللل ب إلللللللى التفاعلللللل  لللللللر  0.01 طللللللا   للللللر ا ماد لالللللللل  إقصللللللائره عطللللللا  فللللللت

بلللللللال  ) نمللللللل  التفيرلللللللرم  عا للللللل  العلللللللط م  عا للللللل  التخصلللللللان لصلللللللالا: كللللللل   للللللل 
 بالبلللللللللاد التخصلللللللللا العلملللللللللت م   اللللللللللطم  اجاعلللللللللالت للتفيرلللللللللر ملر ملللللللللا  عمللللللللل عتى 

  الللللللللللللطم  اجاعللللللللللللالت  للللللللللللى اسللللللللللللتخاال بللللللللللللال  بالبللللللللللللاد التخصللللللللللللا الللللللللللللللت م  
 استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الااللى للاا عر .
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 (   ن تع ب إلى التفاعل  للر  لل   ل 0.01 طا   ر ا ماد لالل  إقصائره عطا  فت : (
بلللال  بالبلللاد التخصلللا  نمللل  التفيرلللرم  عا للل  العلللط م  عا للل  التخصلللان لصلللالا

لتفيرللر ملر مللا  عم علل  بللال التخصللا الللللت م   الللطم  الللللت م   الللطم  الفلللبت ل
اجاعللللللالت  ألرللللللرًا بالبلللللللاد التخصللللللا اللللللللللت م اد الللللللطم  اجاعلللللللالت  للللللى اسلللللللتخاال 

 استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الخاسير  للاا عر .

صللائتم   للا تلل  عرضلل   لل  إبللاس ن للربم   للا  لل  العللرن الفللالف لطتللائي التحلرلل  اجق
 : تضمطه    لساساد  بح ل ساكا  امل  اج اسة إلى ل    

)اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى :  طلللا  إلتاً لللا  لللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى ن1
المرتببلللل  كالاللللل  اللللللااللىم  اسللللتراترعراد التط للللر  اللللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  الخلللللاسيى 

امرللل  م   اللللطم  الفللللبت للتفيرلللر إللللى اسلللتخاال  رللل ن تعللل   إللللى نمللل  التفيرلللرو قرلللثللاا ع
اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  الخللللاسيى للاا عرلللل   ااسنللللً  لللللذ   الللللطم  
اجاعلالى للتفيرللر الكالللر  للرًا إلللى اسللتخاال اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كالاللل  

 الااللى للاا عر .
 ,2010Kirstinو م سف العط بم Wotlers, 1996 ):      ا متفف  لساس  ل     

et al., 2010; ; Cleary,2011 Menzies& Lane, 2011  عللى أعتبلاس أ  نمل  التفيرلر
 اعا كمالاك  إقا   حالاد استخاا ه الستراترعراد التط ر  الاا عى.

 &Caprara& Steca, 2006; MacLeod): كما تتفف تلع الطترع   لساسل  لل   ل 

Salaminiou,2001)   علللللى اعتبللللاس أ  التفيرللللر اجاعللللالت مللللؤثر كمفللللاساد  با للللرة ماد لالللللل
 إقصائر   ى الااسة على التط ر  الذاتت.

)اللطم  :  يمل  تففرر تلع الطترع   ى إباس الخصائا الممر ة لي     نمبلت التفيرلر
 المعل  للاد كاالل س كاال تمللال الفلللبت التفيرللر م   اجاعللالتم  الللطم  الفلللبتنو قرللث متفلل 

اجلللااعت) زيللال  نرللر  ترطللت الللر العملل  افضللل    كمللا أن لل  كحللا ا اللنللىم   لخصللات ا
نو  ما مطعل  كص سة  با رة  ى استخاا    استراترعراد للتط ر  الذاتى نرر  اعل  2006نان م
 ر .استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الخاسيى للاا ع:  ال 
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 الم لال ألاء افضلل ا الفللبت التفيرلر م ب  ال لرال أ  ن2012الع يل ) كذلع تر  قطا  عبا

 فتمرةم      ا ما ع ل    سة كص  الفا   ت  ع إ لانات   تتحا   ال  است  م ال ت  ر التت الف ل 
ط لللر  إللللى التعا للل  الفلللبحى  لللع الم لللال التعلرمرللل  المختلفللل و  بالتلللالى اسلللتخاال اسلللتراترعراد للت

الللاا عى ال تحتللا  إلللى لللذا   يللا،  لل  الع للام لاسللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كالاللل  
 الخاسيى للاا عر .

ن إللللى أ  البلللال م   اللللطم  Bandura, 1989)االللرر كانلللا سا :   للل  يانللل  أللللر
ا أن ل  اجاعالت للتفيرر متص س  سرطاسي  الطعاه لائمام  أ  الفا     أ لى لب اد الطعاهم لمل

متعللا ل    للع المالللاد المختلفلل  كصلل سة أكالللر عماللًا  لفللاءةم   لل   للا مللطعل   للى اسللتخاا    
الستراترعراد التط ر  الاا عى الكالر عمًاا   عالر  لتلع ااستراترعراد المرتببل  كالالل  اللااللى 

 للاا عر .
رلللر ن أ  البلللال م   اللللطم  اجاعلللالت للتفيDemirtas, 2013كملللا ملللر  لامتلللرا )

متفم   كان    ا عر  لاللًرام  ما ما ع ل   إلى استخاال استراترعراد  ائم  على اللطم  اللاا عى 
 اال تمالم  استراترعر  قامث الذاد الم يه لإلتاا . الااللى لاستراترعر  تحفر 

)اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى :  طلللا  إلتاً لللا  لللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى (2
ببلللل  كالاللللل  اللللللااللىم  اسللللتراترعراد التط للللر  اللللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  الخلللللاسيى المرت

امرلل  البللال إلللى اسللتخاال اسللتراترعراد التط للر   للاا عرل ن تعلل   إلللى عا لل  العللط و قرللث
اللللاا عى المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا عرللل   ااسنلللً  كالبالبلللاد الكاللللر  لللرًا إللللى اسلللتخاال 

 الاا عى المرتبب  كالال  الااللى للاا عر .استراترعراد التط ر  

 نمHui Kuo, 2010; Magno, 2011; Rasnak, 2014) :      ا متفف  لساس  ل   ل 
 &Barnard 2009و و حملا المصلربم 2005)سبرلع س ل ا م : تتعلاسن  لساسل  لل   ل  كملا

Stromso, 2010, إللى  التلى ت صللت لل   لط   ( 2012م  قراة العملربم  قصل  آا  فلاعام
 أنه ال ت يا  ر ا تع ب إلى عا   الط ع  ت استخاال استراترعراد التعل  المط   ماترًا.

 يففلر الباقلث ملللع عللى اعتبلاس أ  البللال أكاللر  عانلاة  لل  الضلت أ الحراترل  كصلل سة 
 ن.2006عا    ااسن  كالبالباد)سلرما  العمع م  بطرا  الر رابم

اب   للى الفالل   لل  الحصلل ا علللى ال خرفلل  تلللع المعانللاه ناتعلل  علل  الخلل ف  لل  المفللت
المطاسب   ببرع  لساست    ى خ  س ع التيلرف ع  لريعلى للرلاد التربرل  للعمل  لمعلملر م لملا 
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أ  تلع المعاناه أاضلا ناتعل  عل  الرنبل   لى تيل ي  أسلرة  تحارلف السلتاراس العلابفىم  ملا ملا ع 
يللل اس الاساسللل م  ملللا اععللل   كلللالبال عللللى  يللله الخصللل ص إللللى العمللل   لللى   طللل  كعرط لللا إللللى

البال أ   ا تماً ا كالعان  التعلرمتو قرلث أصلبحت الاسيل  ناال   لى قلا مات لا كتلض الط لر 
ع  الف    االسلترعالم   ل   لا ملا ع ل ل  إللى اسلتخاال اسلتراترعراد للتط لر  اللاا عى أ ل   عالرل  

أ تماً ا  قرصًا عللى الاساسل   كتلع المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر و  ااسن  كالبالباد الكالر
 الللتعل   للى  حا للل  الثبللاد الللذادم  تحارللف أ صللى لسيللاد البملل هم كمللا مللا ع ل لل  إلللى اسللتخاال 
اسللللتراترعراد للتط للللر  الللللاا عى أكالللللر  عالرلللل  لاسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  

   الااللى للاا عر .

)اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى : ط لللر  اللللاا عى طلللا  إلتاً لللا  لللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد الت (3
المرتببلللل  كالاللللل  اللللللااللىم  اسللللتراترعراد التط للللر  اللللللاا عى المرتببلللل  كالاللللل  الخلللللاسيى 

امرللل  م   التخصلللا اللللللت إللللى  للاا عرللل ن تعللل   إللللى عا للل  التخصلللا الاساسلللتو قرلللث
 عرللل   ااسنلللً  للللذ   اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كالالللل  الخلللاسيى للاا

التخصا العلمت الكالر  رًا إلى استخاال اسلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  كالالل  
 الااللى للاا عر .

 و2005و سبرلللع س للل ا و 2005ل لللله اللللاكا م ):  تتفلللف تللللع الطترعللل   لساسللل  لللل   للل 
Miller, 2015.) 

 ;Church etal., 2001):  يمللل  تففللرر تلللع الطترعلل   للى إبللاس لساسلل  للل   لل  

Harackiewicz et al., ;2002; Bra°ten & Strømsø, 2006)  التى تت صلت ل   ط لا 
إلللى أ   طللا   ر ً للا لاللله إقصللائر  لللر  م   التخصللا العلمللىم  م   التخصللا الللللت  للى 

 الت يه الاا عى.
 قرللث تتفلل  الماللرساد العلمرلل  أن للا ترللل   للى يانلل  لبرللر  ط للا علللى الببرعلل  العملرلل م
 بالتالى   ى تا ع كالبال  إلى الت يه الاا عى الاائ  على االتاا و    للاا الف ل   االسلترعال 
 البحلللث عللل  المعطلللى  رملللا ملللت  تعلملللهم  ملللا متبلللل   للل  البلللال اسلللتخاال اسلللتراترعراد للتط لللر  

عللى الاا عى ترتب  كالال  الااللى للاا عر م     يان  ألر تتف  المالرساد الللرل  أن لا ترلل  
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العان  الط ر   ى الماال ال ام  ما ملا ع كالبالل  إللى الت يله اللاا عى الالائ  عللى اللاءو  ل  
لاا البحث ع  تحارف أعلى الاسياد ل اف الطعاه  التف ام على اعتباس أ  الاسي  أصلبحت 
تماللل  نااللل    لللاف  للى قلللا مات لللاو   للل   للا ملللؤل  كلللالبال إلللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد للتط لللر  

 اا عى لالتفمرعم  استراترعر  قامث الذاد الم يه لأللاء.ال
كمللا امللل  تففللرر تلللع الطترعلل   للى إبللاس أسللل ل تعللل  بللال التخصللا العلمللت  ااسنلل  

 ن.2003كبال التخصا الللت ) طص س الابابى م 
قرللث امرلل  بللال التخصللا العلمللى إلللى اسللتخاال أسللل ل الللتعل  العمرللف الاللائ  علللى 

لم  ى قر  امر  بال التخصا الللت إلى استخاال اسل ل اللتعل  الفلبحى الف    االسترعا
الاللللائ  علللللى الحفللللظ  االسللللت  اسم   لللل   للللا مللللطعل   للللى ن عرلللل  اسللللتراترعراد التط للللر  الللللاا عى 

امر  م   التخصا اللللت إللى اسلتخاال اسلتراترعراد التط لر  اللاا عى  المفتخا  و قرث قرث
عرلل   ااسنللً  لللذ   التخصللا العلمللت الكالللر  للرًا إلللى اسللتخاال المرتببلل  كالاللل  الخللاسيى للاا 

 استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الااللى للاا عر .

نملل  التفيرللر ملرلل  عا لل  التخصللا ملر مللا عا لل  : امللل  التاكرللا علللى أ مرلل  ل س للل   لل  (4
 للر  الللاا عىو  للى تبطللى  للل  كعرطلل   لل   للللى اسللتراترعراد التط -علللى الترترلل  -العللط  

 :  يتضا ملع ل ض ه    لاا الطتائي التالر 

 اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى :  طلللا  إلتاً لللا  لللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى(
المرتببللللل  كالالللللل  اللللللااللىم  اسلللللتراترعراد التط لللللر  اللللللاا عى المرتببللللل  كالالللللل  الخلللللاسيى 

امرللل   مللل  التفيرلللرم  عا للل  العلللط نو قرلللث)ن: للاا عرللل ن تعللل   إللللى التفاعللل  للللر  لللل   للل 
البال  البالباد م   الطم  اجاعالت إلى استخاال اسلتراترعراد التط لر  اللاا عى المرتببل  
كالالللل  اللللااللى للاا عرللل   ااسنلللًه كلللالبال  البالبلللاد م   اللللطم  الفللللبت الكاللللر  لللرًا إللللى 

الخللاسيى للاا عرلل م   لل   طللا امللل  اسللتخاال اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل  كالاللل  
أ  تللللع اجلتا لللاد تريلللع  لللى المالللال ال ا إللللى تلللاثرر نمللل  التفيرلللر  ااسنللل  كعا للل  : الاللل ا

العط م  الذ  ل  ا  ر تاثرًرا  اضًحا  ى تبطى نم  كعرط     استراترعراد التط ر  الاا عىم 
  ملع عطا تفاعله  ع نم  التفيرر.



  / سيد حممدي صميدهد
 

 130 

 االسللتراترعراد المرتببلل  كالاللل  : سللتراترعراد التط للر  الللاا عى طللا  إلتاً للا  للى اسللتخاال ا(
الااللى للاا عر م  االستراترعراد المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن تع ب إلى التفاع  لر  

نو قرللث امرلل  م   التخصصللاد العلمرلل  2م  عا لل  التخصللا2) نمبللى التفيرللر: كلل   لل 
اسللتخاال اسللتراترعراد التط للر  الللاا عى المرتببلل   المختلفلل  م   الللطم  اجاعللالت للتفيرللر إلللى

كالاللللل  الللللااللى للاا عرلللل م  يمرلللل  م   التخصصللللاد الللرلللل  المختلفلللل  م   الللللطم  الفلللللبت 
للتفيرر إلى استخاال استراترعراد التط ر  الاا عى المرتببل  كالالل  الخلاسيى للاا عرل و   ل  

اترعراد التط للر  الللاا عى  ااسنلل  لللا س  طللا ا  للر يلًرللا ل س نملل  التفيرللر  للى اسللتخاال اسللتر 
 التخصاو  ملع عطا تفاعل ما  ًعا.

 االسلللتراترعراد المرتببللل  كالالللل  :  طلللا  إلتاً لللا  لللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى (
الااللى للاا عر م  االستراترعراد المرتبب  كالال  الخاسيى للاا عر ن تع ب إلى التفاعل  للر  لل  

 نو قرللث امرلل  بللال  بالبللاد التخصللا العلمللت2م  عا لل  التخصللا2العللط ) عا لل  :  لل 
أكالللر  لللرًا إللللى اسلللتخاال اسلللتراترعراد التط لللر  اللللاا عى المرتببللل  كالالللل  اللللااللى للاا عرللل م  لللى 
قللللر  أ  بللللال  بالبللللاد التخصللللا الللللللت أكالللللر  للللرًا إلللللى اسللللتخاال اسللللتراترعراد التط للللر  

للاا عرل و   لل   طللا ا  للر يلًرلا ل س التخصللا  للى اسللتخاال  اللاا عى المرتببلل  كالاللل  الخللاسيى
 استراترعراد التط ر  الاا عى  ااسن  لا س عا   العط و  ملع عطا تفاعل ما  ًعا.

 االسلللللتراترعراد المرتببللللل  :  طلللللا  إلتاً لللللا  لللللى اسلللللتخاال اسلللللتراترعراد التط لللللر  اللللللاا عى (
كالالللللللللل  الخلللللللللاسيى للاا عرللللللللل ن كالالللللللللل  اللللللللللااللى للاا عرللللللللل م  االسلللللللللتراترعراد المرتببللللللللل  

م  عا لللللللل  2م  عا لللللللل  العللللللللط 2) نملللللللل  التفيرللللللللر: تعلللللللل ب إلللللللللى التفاعلللللللل  لللللللللر  للللللللل   لللللللل 
نو قرلللللث امرللللل  بلللللال  بالبلللللاد التخصلللللا العلملللللت م   اللللللطم  اجاعلللللالت 2التخصلللللا
إللللللللللى اسلللللللللتخاال اسلللللللللتراترعراد التط لللللللللر  اللللللللللاا عى المرتببللللللللل  كالالللللللللل  اللللللللللااللى  للتفيرلللللللللر

اد التخصلللللللللا اللللللللللللت م   اللللللللللطم  الفللللللللللبت للاا عرللللللللل م  لللللللللى قلللللللللر  أ  بلللللللللال  بالبللللللللل
للتفيرلللللللر أكاللللللللر  لللللللرًا إللللللللى اسلللللللتخاال اسلللللللتراترعراد التط لللللللر  اللللللللاا عى المرتببللللللل  كالالللللللل  
الخلللللاسيى للاا عرللللل م لملللللا أ  بلللللال  بالبلللللاد التخصلللللا اللللللللت م   اللللللطم  اجاعلللللالت 

أكاللللللللر  لللللللرًا إللللللللى اسلللللللتخاال اسلللللللتراترعراد التط لللللللر  اللللللللاا عى المرتببللللللل  كالالللللللل   للتفيرلللللللر



2018  (4ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 131 

لللللللللااللى للاا عرلللللللل م  للللللللى قللللللللر  أ  بللللللللال  بالبللللللللاد التخصللللللللا الللللللللللت م   الللللللللطم  ا
الفللللللللبت للتفيرلللللللر أكاللللللللر  لللللللرًا إللللللللى اسلللللللتخاال اسلللللللتراترعراد التط لللللللر  اللللللللاا عى المرتببللللللل  

نمللللللل  التفيرلللللللرم : كالالللللللل  الخلللللللاسيى للاا عرللللللل و   للللللل   طلللللللا ا  لللللللر يلًرلللللللا ل س لللللللل   للللللل 
التط للللر  الللللاا عى  ااسنلللل    التخصللللا  للللى تبطللللت  اسللللتخاال  للللل  كعرطلللل   لللل  اسللللتراترعراد

 لا س عا   العط  ال   أ مر و  ملع عطا تفاعل    ًعا.
: ن  لل  لللااZwway; 2012 يمللل  تففللرر تلللع الطترعلل   للى إبللاس لساسلل  ز  ا  ) 
التخصللا العلمللتم  التخصللا : الملل    للا لللر  لصللائا نمبللى التفيرللرم  لصللائا للل   لل 

متفلللللم   : ر  للللل  التخصللللا العلملللللت كللللان  الللللللتم قرللللث متفللللل  م   الللللطم  اجاعلللللالت للتفيرلللل
كالستااا الذاتى  ى التعل م لما أن   افع   إلى تحارلف الف ل  اليا ل  للملالة المتعلمل و للذا   ل  
ناللرب    للى إعللالة تط للر  المللالة المتعلملل   دعللالة لطللاء المعر لل  الم يلل لة ل للا  سبب للا كالمعر لل  

استاراسًام  يتبل  ملع استخاا    السلتراترعراد الفاكا   ما اف    ى تي ي  لطراد  عر ر  أكالر 
 للتط ر  الذاتى تتف  كالفعالر م لتلع االستراترعراد المرتبب  كالال  الااللى للاا عر .

 كملللللللللللا املللللللللللل  تففللللللللللللرر تللللللللللللع الطترعلللللللللللل   لللللللللللى إبلللللللللللاس لساسلللللللللللل  لللللللللللل يرا   المتفللللللللللللت 
(Boyraz& Lightsey,2012الضلللللت أ الاساسلللللر  ليللللل    لللللى ضللللل ء لسيللللل  إلسا م  مللللللع ن

م   الللللللطم  اجاعللللللالت للتفيرللللللر  لللللل  م   التخصللللللا العلمللللللتم  الللللللطم  الفلللللللبت للتفيرللللللر   لللللل 
    م   التخصا العلمت.

قرث متفل  البلال م   اللطم  اجاعلالت للتفيرلر  ل  م   التخصلا العلملت كلان   أ ل  
 عانللاه  لل  الضللت أ الاساسللر   ااسنللً  لللذ   الللطم  الفلللبت الكالللر  عانللاه  لل  الضللت أ الاساسللر و 

ع الضت أ الاساسر  التى تا ع كالبال م   الطم  الفلبت إلى عال الاع س كالفعالة  الفلر س تل
عطا  ماسس  النالب  الاساسلر  المختلفل م  اجقعلال عل  الم لال الصلعب  أ  التلت تتحلاب  لاسات  م 

علل   عللال الاللاسة علللى اتخللام الاللراس المطاسلل   للت الم ا للف الاساسللر  المختلفلل م تلللع الضللت أ المرتف
تللا ع ل لل  إلللى اسللتخاال اسللتراترعراد للتط للر  الللاا عى أ لل  لفللاءة   عالرلل  لتلللع المرتببلل  كالاللل  

استراترعر  التفمرع  ملع أثطاء  حا لت   تحارف ال اف  التخفرف    تلع : الخاسيى للاا عر   ال 
 الضت أ أ  التخلا  ط ا.
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بلللللاس ن لللللربم   لللللا تللللل  استعراضللللله  للللل  لساسلللللاد  لللللت إبلللللاس  لللللا  ا للللله البحلللللث  للللل  إ
سلللللللاكا   بحللللللل لم   لللللللا تللللللل  الت صللللللل  إلرللللللله  للللللل  نتلللللللائيم  إنللللللله املللللللل  تالللللللاا   عم عللللللل   للللللل  

 : الت صراد تتمال   ت اآلتت
اع  ا تمال الاائمر  على العملر  التعلرمر  لت  رر المطاي التعلرمت المطاس م  الماعع على  -1

له     رل ل إاعالت  ى لفض لسيل   عانلات   اكفال البال الطم  اجاعالت للتفيرر لما 
    الضت أ الاساسر .

: اع  على أ لراء ال  س  المعلمر  الُبعا ع  استخاال االسالر  المحبب   ى أثطاء عملرتى -2
التعلللر   الللتعل و سلل اء  للا لللا   ط للا  للى صلل سة لف رلل  أ   للى صلل سة ألائرلل م كمللا االلعر  علله 

 إلى التفيرر الفلبت. البال  كالعع   الا نر م  يا ع كه

: ضر سة عاا الا ساد التاسيبر  س اء للبال أ  لعضاء  رئ  التاسي  ق ا أ مر  ل     -3
التفيرللر اجاعلللالتم  التط للر  اللللذاتى للللتعل م  ل س ملللا  لللى عملرلل  اللللتعل م  لللذلع ل س ملللا  لللى 

 المخرياد التعلرمر  المختلف .

التعلرمر  لت  رر لرئ  تعلرمر   طاسب   اعع   ضر سة إ تمال المعلمر   الاائمر  على العملر  -4
علللى تطمرلل  اسللتعاالاد   للاساد المتعلمللر  كمللا مللطعل   للى لفللض الضللت أ الاساسللر  التللى 

 اعان    ط ا.

زيالة أعاال البال  البالباد الماب لر  كللراد التربر     بال  بالبلاد الالع  العلمرل   -5
 للؤالء البللال  لل  الللطم  اجاعللالت للتفيرللرم كمرقللل  الالان يلل  العا لل و ملللع كمللا متصللف كلله 

  استخاال استراترعراد التط ر  الاا عى المرتبب  كالال  الااللى للاا عر .

الفلعت نحل  إعلالة تيلرللف بلال  بالبلاد للرللاد التربرل  كملا اخفللف  ل  الضلت أ الحراترلل   -6
   للى  خريللاد التللى اعللان    ط للام  بالتللالى م يللا  لل  لفللاءت    للى عملرلل  الللتعل م كمللا مللطعل
 إاعالر  للعملر  التعلرمر م  بما احاف ال ااف المطا لة على ال يه ال ال .
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 : في ضوء ما توصل إلي  البحث من نتائج ُيوصي ب اراء الدىاسات و البحوث اآلتية
 جاعالى لا  المتعلمر .إعاال لرا ي تاسيبر   دس الا   تعلرمر  لتطمر  ي ان  التفيرر ا 

 نملللللل  : إعللللللاال لساسلللللل  ت للللللاف إلللللللى التعللللللرف علللللللى ببرعلللللل   تترللللللراد البحللللللث الحللللللالت(
: التفيرلللللرم  اسلللللتراترعراد التط لللللر  اللللللذاتى اللللللاا عىن للللللا  عرطللللل   للللل  الفئلللللاد الخاصللللل 

)صلللللللللللع باد اللللللللللللتعل م  المتلللللللللللالري  لساسلللللللللللرًام  م   التصللللللللللل ساد العلمرللللللللللل  الخابئللللللللللل ن 
 العالمر .  ااسن  تلع الطتائي كمعم ع  

  نمبلى التفيرلر اجاعلالتت الفللبتم : الارال لاساس  ب لر   ال   إلى التعرف على ل   ل
  لسي  الضت أ الاساسر  لا   راق  عمري م   راق  لساسر   ختلف .

 .إعالة البحث الحالر   ى لرئاد ثاا ر   ختلف    ااسن  الطتائي كالبحث الحالى 

 سللللللللتراترعراد التط للللللللر  الللللللللذاتى  التعللللللللرف علللللللللى اال تمللللللللال كاعللللللللاال لللللللللرا ي تاسيبرلللللللل  ال
اجنلللللا ا  الاساسلللللتم  الت يللللله اللللللاا عىم :  رل ل لللللا عللللللى نللللل اتي اللللللتعل  المختلفللللل   الللللل 

  لسي  إلسا  الضت أ الاساسر .

  إعللللللاال لرنللللللا ي  للللللائ  علللللللى التفيرللللللر اجاعللللللالت  للللللى تطمرلللللل    للللللاساد قلللللل  المالللللللادم
  لفض  لف االلتباس.
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 :  املراجع العربية: أواًل
 ( لاس الراا  للطار  الت زيع.: . الاا رةقو  الت كيرن. 2007إلرا ر  الفاى 

 (بلبل   ل  عرطل   الارلا  للا  المف ل ل اجاعالرل  ن. الاخصلر 2003أ ل   حمل ل عبلاالتطى 

 طال سةنم للرل  البطلادم  نرلر ( ايفلترر الالان يل م سسلال  المرقلل   بالبلاد
 .م   عر  يا ع 

 (ن. نالللر  المطاعللل  الطففلللر  لتطمرللل    لللاساد التفيرلللر اجاعلللالت 2013إاملللا  قفلللطر  عصلللف س
.  لفض  للف التلاسي  للا  البالبلاد المعلملاد  لعب  الفلفلف   االيتملاع

م العل ء الالاللثم 42م العلال م لة دىاسات ير ية في التر ية ويلم الن س
 .63 -12ص.ص. 

  فيرللر  عا تلله لتاللامر الللذادم سسللال   ايفللترر)نرر ن. نملل  الت2012 حمللا عبللاالع ي ) قطللا
  طا سةنم يا ع  تلمفا .

 (ن. اسلللتراترعراد اللللتعل  ماتلللت التط لللر  2012قرلللاة س لللرا العملللربم  قصللل   حملللا آا  فلللاعا
م لااة دىاسااات ير يااة فااي الاز لل  لتفلل ا بالبللاد يا علل  بربلل  لساسللرًام 

لاللللللللانتم م العلللللللال الفلللللللاكع  العالللللللر  م العللللللل ء االتر ياااااااة ويلااااااام الااااااان س
 .189 -137ص.ص.

 (  ن. الفر ا  ى   اساد التعل  الملط   ماترلًا للر  م   التحصلر  2005ل ل  عباالحلر  الاكا
المرتفللللع  م   التحصللللر  المتللللانى لللللا  بلبلللل  العا علللل   بلبلللل  المرقللللل  
الالان يللل   لللى تخصصلللاد علمرللل   أللرللل م سسلللال  للتللل ساة ) نرلللر  طاللل سةنم 

لاساسللاد الترب يلل م يا علله عمللا  العربرلل   فلل  عللل  الللطف  التربلل  م للرلل  ا
 للاساساد العلرا.

 اليتل  علال  ما(ن ااز  هاداف وتواهاات ذاتيااا  المانظم الاتعلمن. 2006س ل ا  ) عبلاه سبرلع :
 .الاا رة

 (ا ين. 2013س برد أنت نت  )لتب  يرير. : . الببع  الراكع م الريانما وىاء الت كير ا  
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 ( اجاعللالت  الفلللبت لللا  بلبلل  العا علل  لساسلل   ااسنلل   للت  ن. التفيرللر2006زيللال لرلللاد نللان
م لاة دىاساات ير ياة فاي ض ء كعض المتترراد الاام يرا رل   الترب يل . 

 .90 -67نم ص.ص. 3)4م المعلا يلم الن س
 (  ن. أسللل  التفيرللر اجاعللالت  تببرااتلله تعلللاه الللذاد  المعتمللع  لللت 2008سللعرا صللالا س رلل

مقدمة في المؤتمر الدولي الخامس ين وىقة يمل ض ء الفط  الطب يل . 
م ص تحاد ات وففااق فاي ال امعاة ا(ساالمية بماليزياا: تنمية الم تما  

 .56 -2: ص

 (ن. الضت أ الطففر  التت م اي  ا بلال 2006سلرما  صالا العمع م  بطرا  كانت الر راب
كلراد المعلمر   عا ت ا كل   ل  المفلت   الاساسلت  تخصلا البالل . 

 -197نم ص.ص.65)16م يا علللل  لط للللام المعلللللاالتر يااااة م لااااة كليااااة
222. 

 ( ن. استراترعراد تط ر  الاا عر    اللتعل   لا  ساء المعر رل  2009 حته عباالم لى عباالحا ظ
  عا ت ملللا كفعالرللل  اللللذاد  التحصلللر  الكلللالامت للللا  بلللال العا عللل . 

 -157نم ص.ص. 80)19م يا عللل  لط لللام المعللللا م لاااة كلياااة التر ياااة
216. 

 ( ن.  للللا  ساء المعر لللل   اسللللتراترعراد التط للللر  الللللذاتت للللللتعل  لللللا  2002عللللالا  حمللللا العللللاا
م يا علل  ال  للازيفم م لااة كليااة التر يااةالعللالمر   م ب صللع باد الللتعل . 

 .78 -9نم الع ء ال ام ص.ص. 26العال )
 (  العقالنااىدليال المعااالج المعرفااى لتنمياة الت كياار : يااين العقاالن. 2008عباالفلتاس إللرا ر- 

 لاس اليات  للطار  الت زيع.: . الاا رةا(  ا ي

 (عللى  ائمل  اجليتر نلت إسلتراترعر  لللتعل  تصلمر  ن. أثلر2011عبلا الع يل  بلبله عبلا الحمرلا 

 اللذاتت التط لر     لاساد ال يل  عبلر الطال  اللتعل  للر  أسلالر  الت لرلف

ماترلًا  الملط    نلتاجليتر  التحصر   دستراترعراد التعل     ك  للتعل  على
م يا عل  المطصل سةم م لاة كلياة التر ياةالتلا لت.  التفيرلر   لاساد  تطمرل 
  .316 -248نم الع ء الالانتم ص.ص. 75العال )



  / سيد حممدي صميدهد
 

 136 

 (  م لاة دىاساات لساسل  عا لرل . : ن. أكعال التفيرلر االاعلالت  لى  صلر2009عبا المريا  اس
 .723 -691نم ص.ص. 4)19م المعلا ن سية

 وتطبيقاات قاراءات: المعرفاي الان س يلامن. 2005هللا ) عبلا يلالر اسلمر مالل الملطع  عبلا 

 .عال  اليت : الاا رة .معاصر 

 (  النعلللل  : م الالللا رةإت اهاااات معاصااار  فاااى يلااام الااان سن. 2002عبللا ال  لللال  حملللا لا لل
 المصري .

 (  اد الطمل م  البطلائت السلتراترعراد تط لر  الاا عرل    عتالا: ن 2007ع د عبلا الحمرلا قفل
الم لااااة المياااارية الاا عرللل   التحصللللر  الاساسللللت لللللا  بللللال العا علللل . 

 . 346-295نم ص ص 57) 17م المعلا للدىاسات الن سية

 (حياااء الن سااي والتر ااو  ن. 2016علل د عباالحمرللا  حمللا)تطبيقااات باسااتخداط  رنااامج: ا 
SPSS 18لاس الفير العربت.: . الاا رة 

 (لعل   الاا عرل  لللتعل  اللذاتت التط لر  اترعرادإسلتر  ن. عا ل 2008عفلاف سلال  المحملاب  

 سسال  المط سةم كالمامط  الالان ب  الالالث الاساست لبالباد كالتحصر  ال الام 

 يا ع  برب . اجنفانر م  العل ل التربر  كلر  م) طا سة نرر( للت ساه 

 (اسلت للا  بلبل  ن. التفيرر اجاعالت  الفللبت  عا تله كلالت ا ف الاس 2013عفراء للر  العبراب
نم 7م المعللا الراكلعم العلال)الم لة العر ياة لتطاوير الت اوق يا ع  كتلاالم 

 75 -14ص.ص.
 (ن. العا للل  للللر  اسلللتراترعراد اللللتعل   التحصلللر  الاساسلللت للللا  بلللال 2009 حملللا المصلللرب

م لااة اامعااة  بالبللاد للرلل  العللل ل الترب يلل  كعا علل  اجسللراء الخاصلل م 
 .370. 314راكعم ص.ص. م المعلا ال25م العال دمشق

 ( ضللل عاته  - تاسيخللل  -ن. علللل  اللللطف  اجاعلللالى  تعريفللل 2008 حملللا نعرللل  الصلللب ة   –
ال رئل  : نم الالا رة2)79م المعللا "د م لة يلم الن س الطم م  الماتره له

 المصري  العا   لليتال.

 التعلم" ميالعل المؤتمر نظريةد نماذج: للتعلم الذاتي التنظيمن. 2003كا ل )  حما  صبفى 

 يا عل  التربرل م كلرل  عالرم الاللا   الملؤتمر م"المساتقبل الذاتي وتحد ات

 .310 -291بطبام ص.ص. 
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 (ن. أثلللر لرنلللا ي تلللاسيبت  لللائ  عللللى تحفلللر  التفيرلللر اجاعلللالت  لللت 2014 طلللاا عللللى الخللل لت
  للاساد اتخللام الاللراس   فللت ب البملل ه الكللالامت لللا  بالبللاد العا علل  

م العلال م لة دىاسات ير ياة فاي التر ياة ويلام الان سالمتالراد لساسرًا. 
 .242 -197م الع ء الالانتم ص.ص. 48

 ( ن. أثر التفاع  لر  أسلل ل اللتعل   نل ع   فلت   المعل  لاد 2003 طص س عبا هللا الابابى
) لساس   ى ض ء الطمل م  :  ى التذلر لا  بال للر  التربر   ى الرم 

يا عه  -ت ساه )نرر  طا سةنم للر  التربر المعر ى المعل  اتىنم سسال  لل
 أسر أ.

 ( ن. اللللذلاء ال يلللاانت  عا تللله كاجاعالرللل  للللاب بلبللل  2013نعملللاد علللل ا م  ز رلللر الط ايحرللل
م لااة ال امعااة ا(سااالمية للدىاسااات يا علل  ال صللى كمحا  للاد نلل ة. 

 .78 -56نم ص.ص. 1)11م المعلا التر وية والن سية
 ( اااا ين. 2003  لللاء  حملللا  صلللبفى  )الببعللل  ال للللىم حقاااق  حالماااب بقاااو  ت كيااار  ا .

 لاس ال  ق ل للطار  الت زيع.: لرر د

 ( لت اللتعل   دسلتراترعراد اجاعلالت التفيرلر على التاسي  ن. أثر2010م سف  حرا  العط ب  

 ل لل   لت االلتلاائت الراكلع الصلف للا  تا رلذ الاساسلت التلالر علا 

 .الي يت الساسر م التربر  كلر  م)ا سة ط نرر( للت ساه  سسال  الي يتم
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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. 


