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اإلسهام النسبي لكل هن أساليب التعلن وهستىي 
الطوىح يف التىافق الدراسي لدي طالبات كلية البنات 

 جاهعة األزهر –اإلسالهية بأسيىط 
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى اإلسياـ النسبي  _صخممال

لكؿ مف أساليب التعمـ كمستكل الطمكح في التكافؽ الدراسي لدل عينة 
جامعة األزىر. كتككنت  –مف طالبات كمية البنات اإلسالمية بأسيكط 

( طالبة بالفرقة األكلي، كقاـ الباحث بإعداد 220عينة الدراسة مف )
مقياس أساليب التعمـ، كمقياس مستكل الطمكح،  األدكات التالية:

كمقياس التكافؽ الدراسي، كبعد التأكد مف خصائصيا السيككمترية تـ 
تطبيقيا عمى عينة البحث، كتـ معالجة البيانات بالكسائؿ اإلحصائية 
المناسبة، كتكصؿ البحث إلى النتائج التالية: تكجد فركؽ ذات داللة 

كؿ مف مجمكعة أسمكب التعمـ  إحصائية بيف متكسطات درجات
التقاربي( كمجمكعة أسمكب التعمـ ) )التباعدم( كمجمكعة أسمكب التعمـ

)التمثيمي( كمجمكعة أسمكب التعمـ )التكيفي( في التكافؽ الدراسي 
لصالح مجمكعة أسمكب التعمـ )التكيفي(. تكجد فركؽ ذات داللة 

الطمكح  إحصائية بيف متكسطي درجات كؿ مف مجمكعة ذكل مستكل
المرتفع كمجمكعة ذكل مستكل الطمكح المنخفض في التكافؽ الدراسي 
لصالح مجمكعة ذكل مستكل الطمكح المرتفع. يكجد أثر داؿ إحصائيان 

التكيفي(  -التمثيمي  -التقاربي –لمتفاعؿ بيف أساليب التعمـ )التباعدم 
بؤ منخفض( في التكافؽ الدراسي. يمكف التن –كمستكل الطمكح )مرتفع 

بالتكافؽ الدراسي تنبؤان داالن إحصائيان بمعمكمية كؿ مف أساليب التعمـ 
 .التكيفي( كمستكل الطمكح –التقاربي  –)التباعدم 

، الطمكح مستكل ،التعمـ أساليب ، النسبي االسياـ :المفتاحية الكممات
 .الدراسي التكافؽ

 . المقدمة1
 فمف الفرد؛ حياة في ميمة مرحمة الجامعية المرحمة تعد      
 عمي تساعده كقيـ كتقاليد عادات الطالب إكساب يتـ خالليا
 تعد فترة في كخاصة عامة، بصفة كاالجتماعي النفسي التكافؽ
 الدراسي التكافؽ كيعد كالرشد، المراىقة بيف انتقالية مرحمة
 المرحمة؛ ىذه في األساسية المقكمات أىـ مف كاحدان  لمطالب

 في آثار مف لو لما الطالب حياة في ميمنا دكرنا يمعب أنو حيث
 فالطالب الجامعة، في األكاديمي كتحصيمو االجتماعي تفاعمو

 الدراسي النجاح تحقيؽإلى  يسعى المرحمة ىذه في الجامعي
 .الميني لممستقبؿ كاالستعداد
 أىمية ذا الجامعية الحياة متطمبات مع التكافؽ كيعد       
 في إخفاقو أك الطالب نجاح مف عميو يترتب لما نظرا خاصة؛
 الجامعية الحياة مع المتكافقكف فالطالب. الجامعية دراستو
 االنفعالي كالثابت كالنضج باإليجابية يتميزكف المختمفة بأبعادىا
 دافعية كلدييـ الضاغطة الحياة أحداث مكاجية عمي كالقدرة
 ].1] األكاديمي لإلنجاز
 أقكم مف كاحدان  يعتبر لمطالب األكاديمي كالتكافؽ        
 في طكيمة فترة يقضي أنو إذ، النفسية بصحتو المتعمقة المؤشرات

 بالرضا كشعكره الجامعة مناخ مع كتكيفو، الجامعية حياتو
 استعداده تحديد في يسيـ الجامعية حياتو نكعية عف كاالرتياح

 للد تطكيرىا عمى الجامعة تعمؿ التي كالقيـ االتجاىات لتقبؿ
 جكانب مف ميـ جانب الدراسي التكافؽ يعد ثـ كمف [2] طالبيا
 لديو كانت إذا دراسينا متكافقنا الطالب كيعد عامة، بصفة التكافؽ
 كمككناتيا الدراسية البيئة كبيف بينو كالتفاعؿ االنسجاـ عمى القدرة

 .األساسية
 يتأثر الجامعية الحياة متطمبات مع الطالب كتكافؽ      
 كظركفو العقمية كقدراتو كاالجتماعية الشخصية كمياراتو بحاجاتو
 كالبناء النضج بدرجة مرتبط التكافؽ في النجاح أف كما األسرية،
  [3,4]. كاالستراتيجيات األساليب مف العديد كاستخداـ الذاتي
 عالقة كجكد إلى [6] كيناؿ[ 5] تكريس مف كؿ كأشار      

 لمطالب األكاديمي كاألداء التعمـ أساليب بيف دالة ارتباطية
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 كأف -الدراسي التكافؽ لتحقيؽ مؤشران  يعد مما - عامة بصفة
 كضع عند االعتبار بعيف تؤخذ أف يجب لمطالب التعمـ أساليب
 كؿ كتكصؿ. األكاديمي أدائيـ لدعـ المكجية ميةالتعمي المناىج

 بيف إحصائيان  دالة عالقة ىناؾ أف إلى [7] الد كركبي مف
 أساليب مراعاة كأف الدراسي كالتكافؽ المفضمة التعمـ أساليب
 .لدييـ الدراسي التكافؽ يحقؽ الطالب لدل التعمـ
 الجامعة طالب لدل المفضمة التعمـ أساليب تعتبر ثـ كمف     
 عمى تدلنا كىى التعمـ، مكاقؼ في لسمككو المميزة الفرد طريقة
 .كبيئتو دراستو مع الجامعي الطالب تكافؽ كيفية
 الطرؽ تعني التعمـ أساليب أف [8] الباسط عبد فيذكر     
 فرضية تككينات كأنيا التعمـ، مكاقؼ في كالسمكؾ لمفرد المميزة
 الطرؽ كأنيا بيئتو، مع كتكافقو الشخص تعمـ كيفية عمى تدلنا
 .ليا كيستجيب معيا كيتفاعؿ التعمـ بيئة الفرد بيا يدرؾ التي

 لكصؼ التعمـ أسمكب مفيـك النفس عمماء كيستخدـ       
 تفاعمو أثناء المتعمـ يستخدميا التي المتنكعة الكسيطية العمميات

 خبرات تطكير إلى النياية في تكصمو كالتي التعمـ مكاقؼ مع
 يشير كىذا المعرفي، المتعمـ مخزكف إلى تضاؼ جديدة ميةتعمي
 المناسبة التكيفية لمعمميات كصفنا يعتبر التعمـ أسمكب أف إلى
 مع يتالءـ بما المتنكعة البيئة لمثيرات مستجيبنا الفرد تجعؿ كالتي

 ].9] كالجسمية كاالجتماعية االنفعالية خصائصو
 يعنى كاسع مفيـك Learning style التعمـ أسمكب إف      
 كمعالجتيا لممعمكمات ادراكيـ كيفية في األفراد بيف الفركؽ
 أف فكما المختمفة، الحياة مكاقؼ مع كالتعامؿ القرارات كاتخاذ
 فإنيـ كاالنفعالية، كالعقمية البدنية قدراتيـ في يختمفكف الطالب
 ].10] لدييـ المفضمة التعمـ أساليب في يختمفكف كذلؾ

 في يتمثؿ التعمـ أسمكب اف إلى[ 11] كرجير ج كيشير      
 يتعمـ كيؼ إلى تشير كالتي لألفراد المميزة السمككية النماذج
 أف [12] كيفي كيذكر .البيئة مع كيتكيؼ يفكر ككيؼ الفرد،
 الكجدانية المعرفية السمككية الخصائص مف تتككف التعمـ أساليب

 يدرككف كيؼ إلى كتشير نسبيان، ثابتو كىي لألفراد، كالفسيكلكجية
 . التعمـ لبيئة كيستجيبكف كيتفاعمكف

 أنيا عمى التعمـ ساليبأ ]13] كستيرنبج جزىان مف كؿ كيعرؼ
 .الفرد حياة أسمكب في تظير الفركؽ ىذه الفردية، الفركؽ
ذا       الطريقة تكقع في تفيد أف يمكف التعمـ أساليب كانت كا 
 االجتماعية المكاقؼ مع خالليا مف كيتفاعؿ الفرد بيا يسمؾ التي

 الداخمية البيئة مع لمتكافؽ الفرد كسيمة تمثؿ فإنيا المختمفة،
 لمكصكؿ المعكقة أك الميسرة العكامؿ أحد كتعد كالخارجية،
 األكاديمي، كاإلنجاز الدراسي لمتكافؽ مستكل أعمى إلى بالطالب
 يمكف كلذلؾ الحقيقية، كقدراتيـ استعداداتيـ مع يتناسب كالذم
 .الفرد تكافؽ لمدل مؤشرات التعمـ أساليب تصبح أف

 أحد Level of Aspiration الطمكح مستكل يعد كما     
 تكافؽ تحقيؽ في فعالة بصكرة تسيـ قد التي األساسية العناصر

 إلى الباحثيف مف كبير عدد تنبو المنطمؽ ىذا كمف كتكيفو، الفرد
 لمتنبؤ تشخيصية ككسيمة األفراد حياة في الطمكح مستكل أىمية

 .المستقبؿ في بالسمكؾ
 قد الطمكح مستكل دراسة أف [14] عبدالفتاح أكضحت فقد     
 بعض يعترم الذم النفسي االضطراب أسباب عمى الضكء تمقى
 مستكل معرفة تصبح قد بحيث اآلخر؛ البعض دكف األفراد
 سمكؾ وعمي يككف أف يمكف بما تنبؤية تشخيصية كسيمة الطمكح
مكانياتو، لظركفو تبعان  النفسية كصحتو الفرد،  أخرل، كبعبارة كا 
 دراسة تصبح قد الصدد ىذا في الطمكح مستكل دراسة فإف

 .لدينامياتيا ككشفا لمشخصية
 عمى كبير أثر لو الطمكح مستكل اف [15] ىكلكؾ كأكضح      
 Unrealistic الكاقعي غير الطمكح فصاحب التكافؽ، نكع

Aspiration ا ليس  كزيادة األداء، في لمتذبذب فقط معرضن
ا معرضا بؿ الفشؿ احتماالت  حساسنا فيككف التكافؽ لسكء أيضن

 كيككف برفعو، أك بخفضو إما طمكحو، مستكل كيغير فشمو تجاه
 صاحب بينما أخرل، مرة يفشؿ عندما نفسينا كمضطربنا قمقنا

 بأسمكب لمفشؿ يستجيب فإنو كاقعية األكثر الطمكح مستكل
 المتكرر، الفشؿ بعد إال إلمكاناتو تقديره مف يخفض كال مختمؼ،
 .كاإلحباط بالقمؽ يشعر أف بدكف كاقعية بطريقة ىذا كيعمؿ
 يرسـ ما كثيرنا انفعالينا متزف كغير نفسي، بمرض المصاب إف   
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 عدـ عف التعكيض مف كنكع عاليان  الطمكح مف مستكل لنفسو
 األىداؼ ىذه كانت ما فإذا بالنقص، شعكره كعف باألمف شعكره
 عنده يكلد ىذا فإف تحقيقيا؛ الفرد يستطيع كال ككبيرة عالية،
 التكافؽ بعدـ النياية في يشعر سيجعمو كالذم المستمر، الفشؿ

 يعني ىذا فإف كمتميزان  كاقعيان  الفرد طمكح كاف إذا أما النفسي،
 النفسية بالصحة كبالتالي النفسي، بالتكافؽ اإلنساف ىذا تمتع

 بعض فإف بو كاقترانو بالطمكح النفسي التكافؽ ارتباط كمنشدة
 يستخدـ أف األياـ مف يـك في الممكف مف أنو يرل الباحثيف
 غير مف نفسيان  المتكافقيف لتمييز كمحؾ الطمكح مستكل

  .[4,14,15,16,17,18,19,20,21] المتكافقيف
 يرتبط الطمكح مستكل أف[ 14] الفتاح عبد كذكرت      

 لمتنبؤ تشخيصية ككسيمة استخدامو كيمكف لمفرد النفسية بالصحة
 دراسة تعتبر حيث المستقبؿ؛ في النفسية كالصحة بالسمكؾ
 األىمية مف كبيرة درجة عمى لمشخصية كمقياس الطمكح مستكل
 كاتجاىاتو بيا مر التي كالتجارب الفرد نمك معرفة في تفيد حيث

 كخبرات لمفرد النفسي التككيف مع تتفؽ نسبيا ثابتة سمة باعتباره
 .المستقبؿ كتكقع كالفشؿ النجاح
 سكء أك التكافؽ عف لمكشؼ ىامة كسيمة الطمكح كيعتبر      
 القدرات مع يتفؽ ال بما المستكل ذلؾ في فالمبالغة التكافؽ؛

 التكافؽ، كسكء النفسية لالضطرابات يؤدم قد كاإلمكانيات
 ما القميمة اإلمكانيات كذك الطمكح مرتفع الفرد كاجو إذا خاصة
 ].4] طمكحاتو تحقيؽ أك أىدافو إلى الكصكؿ عف يعكقو
 إحدل تمثؿ الطمكح دراسة إف[ 22] الكىاب عبد كذكر      

 كدراستيا الشخصية، عميو تككف عما لمكشؼ كالمنبئات المؤثرات
 لألفراد الشخصي التكافؽ تحقيؽ عمى تساعد قد عممية بطريقة
 معرفة أف كما اإلنتاج، كزيادة بالفائدة المجتمع عمى يعكد مما

 يجعميـ فيو، المؤثرة العكامؿ كبعض طمكحيـ، بطبيعة األفراد
مكانياتي قدراتيـ مكاءمة يحاكلكف  مما الطمكحات؛ ىذه مع ـكا 
 .كالفشؿ باإلحباط شعكره عدـ عميو يترتب

 األسرية البيئة أف إلى  [21]جيرارد كبكث مف كؿ كتكصؿ      
 عف الكشؼ كتـ الدراسي، التكافؽ تحقيؽ في تؤثر كالمدرسية

 المراىقيف كطمكحات لمكالديف األكاديمي الدعـ بيف كبير تفاعؿ
 .الدراسي التكافؽ تحقيؽ في األكاديمية

 التعرؼ إلى الحالية الدراسة تسعى سبؽ ما ضكء يكف       
 في الطمكح كمستكل التعمـ أساليب مف لكؿ النسبي اإلسياـ عمى

 اإلسالمية البنات كمية طالبات مف عينة لدل الدراسي التكافؽ
 .األزىر جامعة -بأسيكط

 الدراسة مشكمة. 2
 طالب لدل كالنفسية السمككية المشكالت اكتشاؼ يعد      
 تمقى التي البحثية المجاالت مف كمعالجتيا كتشخيصيا الجامعة
 بسبب كذلؾ كالتربية؛ النفس عمماء قبؿ مف كبيران  اىتمامان 
سياماتيا المشكالت لتمؾ التراكمية الطبيعة  مع التكافؽ سكء في كا 
 تكافؽ لدييـ ممف الطالب مف العديد ألف الجامعية؛ الحياة
 نمائية مشكالت مف يعانكا أف المحتمؿ مف منخفض جامعي

 النفسية بالكظائؼ االرتقاء كأف مستقبالن، أك حاليان  كأكاديمية
 الحياة مع كتكيفو الطالب تكافؽ زيادة في يسيـ االنسانية
 المعرفية الكفاءة زيادة في بالتالي يسيـ ما كىك الجامعية،
 ].23] كاألكاديمية

 في األكاديمية الدراسة فركع تعدد أف[ 24] عمي كأكضح      
 كالعالقات، الضاغطة الجامعية الحياة كأحداث، الجامعية الحياة

 البيئة كضغكط، الدراسة زمالء مع كالعاطفية االجتماعية
 الصغيرة مدنيـ يترككف الذيف الطالب كمشكالت، الجامعية
 مع التكافؽ عمى تؤثر قد الكبرل المدف في العمـ لطمب كيرحمكف
 .لدييـ الجامعية الحياة
 أف إلى  [26]كجينسبيرغ [25] مكرفي مف كؿ كتكصؿ      
 لممزيد يتعرضف اإلناث، كخاصة الريفية، المناطؽ مف الطالب

 مع كالتكاصؿ األكاديمي بالتحصيؿ المتعمقة الضغكط مف
 المناطؽ طمبة مف أكثر كاالغتراب التدريس، ىيئة أعضاء
 أف لكحظ البنات بكمية الباحث عمؿ خالؿ كمف. الحضرية
 منيف كالبعض ريفية، أصكؿ كمف مغتربات الطالبات معظـ
 وعمي يترتب مما ليف زميالت بمشاركة خاص سكف في يسكف
  الدراسي التكافؽ لعدـ المسببة التػكالمشك كطػػػػػالضغ فػػػػم رػػػػالكثي
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 .لدييف
 المرحمةإلى أن  [27] كجيزيرسيفينؾ  مف كؿ كأشار      

 يرافقو كتعديؿ تغيير عممية كىي انتقالية فترة تعتبر الجامعية
 مف الشخصية مطالبيـ لتمبية لمطالب الكبيرة كالضغكط التحديات

 تكافقيـ في سمبان  يؤثر مما الجديدة كاالجتماعية األكاديمية البيئة
 .األكاديمي

 بدرجة الجامعية بالمرحمة الدراسي التكافؽ مكضكع كحظي      
 مف االنتقاؿ بسبب كذلؾ الباحثيف؛ قبؿ مف األىمية مف كبيرة

 كخصائصيا متطمباتيا جميع في تختمؼ التي الثانكية المرحمة
 أشارت حيث الجامعية، المرحمة عف كالعقمية كاالجتماعية النفسية
 في الطمبة مف% 40 نسبتو ما أف إلى [28] تينتك دراسة نتائج

 الدراسية سنكات األربع إكماؿ يستطيعكا لـ األمريكية الجامعات
 دراسة بعد الجامعة ترككا% 57 نسبتو كما البكالكريكس، لدرجة
 .الجامعي المجتمع مع التكافؽ صعكبة بسبب دراسي فصؿ
 تكجد بالجامعة لباتاالط التحاؽ عند أنو الباحث كيرل      
 كعمى التكافؽ، عمى المساعدة العكامؿ تمؾ في كاسعة فركؽ
 مف قدر ينقصيف فبعضيف األكاديمي، اإلنجاز عمى قدرتيف
 الزميالت مع المناسب لمتفاعؿ الالزمة االجتماعية الميارات
 فيما يختمفف كما التكافؽ، في صعكبات إلى يؤدم مما كاألساتذة
 حياتيف مع التفاعؿ كاستراتيجيات التعمـ أساليب حيث مف بينيف

 .الجامعية
 تدني بالجامعة التدريسية خبرتو خالؿ مف الباحث كالحظ     
 الدراسة مف بعضيف كانسحاب الطالبات بعض تحصيؿ مستكل
 ىيئة أعضاء لدل شككل كجكد مع منيف، اآلخر البعض كتأجيؿ
 محاضراتيف عف الطالبات مف العديد تغيب مف التدريس
 كبيف كالطالبات، ساتذةاأل بيف العالقة في كضعؼ الدراسية،
 الطالبية نشطةاأل عمى قباؿاإل في كفتكر أنفسيف، الطالبات
 .لدييف الدراسي التكافؽ في صعكبات إلى يؤدم الذل األمر

 ىيئة أعضػػػاء تكقعات بيف فجكة تكجد أنو الباحث يرل كما    
 تتكقعو ما بيف تبايف كجكد في تتمثؿ كالطالبات التدريس
 مف األساتذة يتكقعو كما التعمـ أساليب في األساتذة مف الطالبات

 تكافؽ عدـ إلى يؤدل قد الذم األمر التعمـ أساليب في الطالبات
 تدريس أسمكب يتكافؽ لـ إذا يعنى كىذا. دراسيان  الطالبات بعض
 ما غالبان  الدراسي تكافقيـ فإف طالبو تعمـ أسمكب مع ستاذاأل

كؿ  أكضحو ما مع ىذا كيتفؽ منخفضان، يككف
 تدلنا فرضية تككينات التعمـ أساليب أف مف  [3,4,8,9,10]مف
 الطالب استخداـ كأف بيئتو، مع كتكافقو الشخص تعمـ كيفية عمى
 كتكافقان  لمتعمـ قكيان  دافعان  يعطيو تعمـ أساليب مف يفضمو ما

 .دراسيان 
 الباحث وعمي اطمع ما حدكد في – دراسة تكجد ال أنو كما      

 جانب كمف الدراسي التكافؽ في التعمـ أساليب أثر تناكلت –
 عف الكشؼ حاكلت التي الدراسات في ندرة الباحث الحظ آخر
 ،[4] العال بكأ فأشار الدراسي، التكافؽ في الطمكح مستكل اثر

 الشخصية كالسمات النفسية العكامؿ أف إلى[21]  جيرارد كبكث
 كبعض كالطمكح كاالنبساطية كالتشاـؤ كالتفاؤؿ الذات كتقدير

 .الجامعية الحياة مع الجيد بالتكافؽ ينبئاف النفسية المتغيرات
 لدراسة الماسة الحاجة اتضحت فقد سبؽ ما خالؿ كمف      
 ككلب لنمكذج كفقان  التعمـ أساليب مف لكؿ النسبي اإلسياـ
Kolbمف عينة لدل الدراسي التكافؽ في الطمكح كمستكل 
 الرئيس التساؤؿ في المشكمة حددت كقد الجامعة، طالبات
 مف كؿ بمعمكمية الدراسي بالتكافؽ التنبؤ يمكف ىؿ :التالي
 – تمثيمي – تباعدم" )Kolb" ككلب لنمكذج كفقان  التعمـ أساليب
 لدل( منخفض – مرتفع) الطمكح كمستكل( تكيفي – تقاربي
 جامعة – بأسيكط اإلسالمية البنات كمية طالبات مف عينة

 .األزىر
 أ. أسئمة الدراسة

 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤاؿ ىذا مف كيتفرع     
 أساليب متغير إلى ترجع الدراسي التكافؽ في فركؽ تكجد ىؿ -

 ؟(تكيفي – تقاربي – تمثيمي – تباعدم) التعمـ
  مستكل رػمتغي ىػػػإل عػػػترج الدراسي التكافؽ في فركؽ تكجد ىؿ -

 ؟(منخفض – مرتفع) الطمكح
  – تباعدم) التعمـ اساليب بيف إحصائيان  داؿ تفاعؿ يكجد ىؿ -
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( منخفض – مرتفع) الطمكح كمستكل( تكيفي – تقاربي – تمثيمي
 .الدراسي التكافؽ في
 أساليب مف كؿ بمعمكمية الدراسي بالتكافؽ التنبؤ يمكف ىؿ -

 الطمكح؟ كمستكل التعمـ
 الدراسة أىميةب. 
 :النظرية األىمية: أكالن 
 كالعينة المكضكع طبيعة مف أىميتيا الراىنة الدراسة تستمد -

 الجامعية الحياة مع التكافؽ دراسة عمى كتركيزىا المستخدمة
 كمستكل التعمـ بأساليب عالقتو في كاالجتماعية النفسية بأبعاده
 .الطمكح

 نظرا، خاصة أىمية ذك الجامعية الحياة متطمبات مع التكافؽ -
 دراستو في إخفاقو أك الطالب نجاح مف وعمي يترتب لما

 .الجامعية
 اإليجابي النفس بعمـ يعرؼ ما إلى ينتمي الدراسي التكافؽ -

 ضكء في كالسعادة بالرضا شعكره الجامعي لمطالب يعيد الذل
مكاناتو الجامعية رحمتو خالؿ يعيشيا التي ظركفو  كقدراتو كا 
  .المتاحة

 لتكفير الدراسي التكافؽ عدـ مشكمة لدراسة ماسة حاجة ىناؾ -
 كالمخططيف الجامعات في القرار ألصحاب المعمكمات بعض

 الطالب مساعدة أجؿ مف السياسات يضعكف الذيف التربكييف
 بصفة الدراسي كالتكافؽ عامة بصفة التكافؽ عمى كالطالبات
 .خاصة

 التعمـ أساليب كعناصر نماذج عمى كاطالعو المعمـ معرفة إف -
 في ليغير مية،التعمي كاإلجراءات البيئة تنظيـ إعادة مف يمكنو
 المرف الصؼ إلى التقميدية المحاضرة طرؽ مف ميةالتعمي أساليبو
 مجاؿ في التدريس كتحديات المختمفة، االتجاىات يكاجو الذم

 الصؼ في تكثر كالتي الطمبة لدل كالفكرية الثقافية التعددية
  بطرؽ المتسارعة لمتغيرات مكاكبنا المعمـ ىذا مف كتجعؿ الحديث،
 ].10] التربكم الميداف في كالعالقات كاالتصاؿ ـ،كالتعمي التعمـ

 حيث الفرد؛ حياة في ميمان  دكران  يمعب الطمكح مستكل أف كما -
 اإلنساف عف يصدر فيما البالغ التأثير ذات المتغيرات أحد يعد

 األمـ كتقدـ األفراد إنجازات مف الكثير كلعؿ نشاط، مف
 الطمكح، مستكل مف المناسب القدر تكفر إلى يرجع كالشعكب
 ىذا عمى تساعد التي األخرل العكامؿ تكفر إلى باإلضافة
 بالكفاية الطمكح مستكل ارتباط عف فضالن  ىذا كالتقدـ، اإلنجاز

 كنكعان  كمان  اإلنتاجية الكفاية أف المعركؼ مف أنو حيث اإلنتاجية،
 .الطمكح مف العالي بالمستكل إيجابيان  ارتباطان  ترتبط
 :التطبيقية األىمية: ثانيان 
دارية تربكية قرارات اتخاذ عمى الحالي البحث نتائج تساعد -  كا 

 أك معينة، تخصصات في الطالب بقبكؿ يتعمؽ فيما سميمة
 ألساليب مالئمة أكثر يككف معيف دراسي مجاؿ إلى تكجيييـ
 الجيد الدراسي التكافؽ تحقيؽ عمى ينعكس قد بما تعمميـ

 .الطالب ىؤالء لدل المرتفع األكاديمي كالتحصيؿ
 كطرائؽ أساليب اختيار في التدريس ىيئة أعضاء مساعدة -

 .المختمفة التخصصات في كالطالبات لمطالب المناسبة التعمـ
 التخصصإلى  إرشادىـ في يفيد الطالب تعمـ أساليب معرفة -

 في كيفيد تعمميـ، ألساليب المناسب كالميني األكاديمي
 لتسييؿ المناسبة األساليب تحديد عممية في أيضان  مساعدتيـ
 مالئمة استجابات تكليد كبالتالي كمعممييـ، زمالئيـ مع تفاعميـ
 .تعمميـ فعالية مف لتزيد لدييـ
 كمستكل التعمـ ألساليب بمقياسيف العربية المكتبة إثراء -

 .الجامعة لطالب الدراسي كالتكافؽ الطمكح
 المفضمة التعمـ كأساليب بسمات التدريس ىيئة أعضاء تعريؼ -

 كاستخداـ لدييـ المالئمة ميةالتعمي البرامج لبناء الطمبة لدل
 كالصعكبات المشاكؿ عمى لمتغمب المناسبة، ميةالتعمي األنشطة
 .التربكية بالعممية المرتبطة الضعؼ كنقاط

 ككضع البرامج بناء في البحث ىذا نتائج مف االستفادة -
 التكافؽ لتحقيؽ السميـ المسار إلى الجيكد كتكجيو الخطط
 .الجامعة طالبات لدل الدراسي

 الدراسة فاىدأج. 
 النسبي اإلسياـ عف الكشؼ إلى الحالية الدراسة تيدؼ      
 ،(تكيفي – تقاربي – تمثيمي – تباعدم) التعمـ أساليب مف لكؿ
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 لدل الدراسي التكافؽ في( منخفض – مرتفع) الطمكح كمستكل
. األزىر جامعة بأسيكط اإلسالمية البنات كمية طالبات مف عينة
 :معرفة خالؿ مف كذلؾ
 في( تكيفي – تقاربي – تمثيمي – تباعدم) التعمـ أساليب أثر -

 .الدراسي التكافؽ
 .الدراسي التكافؽ في( منخفض – مرتفع) الطمكح مستكل أثر -
 تقاربي – تمثيمي – تباعدم) التعمـ أساليب بيف التفاعؿ أثر -
 التكافؽ في( منخفض – مرتفع) الطمكح كمستكل( تكيفي –

 الدراسي
 أساليب مف كؿ بمعمكمية الدراسي بالتكافؽ التنبؤ إمكانية -

 .الطمكح كمستكل التعمـ
 الدراسة مصطمحاتد. 

 الحالي الباحث يعرفيا  Learning Styles:التعمـ أساليب
 أثناء المعمكمات كمعالجة إدراؾ في الشخصية الفرد طريقة: بأنيا
 في الفرد ياعمي يحصؿ التي بالدرجة عنيا كيعبر. التعمـ عممية
 .التعمـ أساليب مقياس
 الحالي الباحث يعرفو: Level of Aspiration الطمكح مستكل
 مف لتحقيقو كيسعى لنفسو الفرد يضعو الذل المستكل: بأنو

 لتحقيقيا كالسعي ليا، خطط ككضع بدقة ألىدافو تحديده خالؿ
 .المعاصرة التطكرات كمكاكبة التفكؽ في رغبة كتفاؤؿ بمثابرة
 مستكل مقياس في الفرد ياعمي يحصؿ التي بالدرجة عنو كيعبر
 .الطمكح
 يعرفو: the Academic Adjustment الدراسي التكافؽ
 مع كاالنسجاـ التكيؼ عمى الطالب قدرة: بأنو الحالي الباحث
 مع طيبة عالقات إقامة خالؿ مف ذلؾ كيظير الدراسية، بيئتو

قبالو كأساتذتو، زمالئو  في كالمشاركة ذاتي، بدافع التعمـ عمى كا 
 دراستو كقت تنظيـ عمى كقدرتو عالية، بيمة الطالبية األنشطة
 الفرد ياعمي يحصؿ التي بالدرجة عنو كيعبر .ةبفاعمي كمذاكرتو

 .الدراسي التكافؽ مقياس في
 الدراسة حدوده. 
 :عمى الحالي البحث اقتصر    

 تباعدم) ككلب لنمكذج كفقان  التعمـ أساليب: المكضكعي الحد -
 (.تكيفي – تقاربي – تمثيمي –
 بأسيكط اإلسالمية البنات كمية طالبات :كالمكاني البشرل الحد -

 .األزىر جامعة
 الدراسي العاـ مف الثاني الدراسي الفصؿ: الزماني الحد -

 .ق 1437/ 1436
  النظري اإلطار. 3

 كالتي الحالية لمدراسة األساسية المفاىيـ الباحث يتناكؿ       
 كالتكافؽ الطمكح، كمستكل التعمـ، أساليب مف كالن  تتضمف
 .الدراسي

 :التعمـ أساليب: أكالن 
 المبادئ عمى ككلب لنمكذج طبقان  التعمـ أساليب تقـك        
 دائرية عممية التعمـ أف اعتبار عمى الخبراتي لمتعمـ النظرية

Cyclical Process – تتبع بالنمكذج التعمـ مراحؿ أف أم 
 الخبرات تفسير إلى تيدؼ – دائرية صكرة في البعض بعضيا
 المتعمـ تفاعؿ نتيجة المكتسبة الحديثة الخبرات إطار في السابقة

 إلى بجذكره يعكد ككلب فنمكذج كبذلؾ بو، المحيطة البيئة مع
 أف إلى يشير الذم John Dewey ديكم لجكف المبكرة األعماؿ
 عمى يشجعو إنما لممتعمـ السابقة الخبرات عمى الدقيؽ التعرؼ
 عممية أثناء المعنى عف البحث إلى بو كيدفع التأممي التفكير
 ].29] التعمـ

 الطرؽ أك الفردية التفضيالت بأنو التعمـ أسمكب كيعرؼ       
 المختمفكف فاألفراد المعمكمات، كتحكيؿ كمعالجة إلدراؾ المعتادة
 إدراؾ في متنكعة طرؽ لدييـ أف أك مختمفة، بطرؽ يتعممكف
 كيرتبط مختمفة، تعمـ بنتائج كالمرتبطة المعمكمات كمعالجة
 إذا لمطالب الدراسي كالتحصيؿ األكاديمي باألداء داالن  ارتباطان 
 العممية خالؿ لدييـ المفضمة تعمميـ أساليب الطالب في ركعي
 [5,6,10,30].: مف كؿ إليو أشار ما كىذا ميةالتعمي

البحث  كميارات التعمـ مركز أف [31] ككفيمد كذكر        
(Learning and Skills Research Center) عاـ لندف في 

 أساليب عف تحميمي تقرير إلعداد بحثية لجنة شكؿ( ـ2004)



 

 

81 

ا( 71) ىناؾ أف فتبيف التعمـ،  ككؿ التعمـ، ألساليب نمكذجن
 في الصيت الذائعة كالمقاييس األدكات عشرات بو ترتبط نمكذج

 تـ كقد المراحؿ، جميع في كالتدريبية ميةالتعمي المؤسسات
 :ىي مجمكعات خمس إلى تصنيفيا

 عالقة ليا تركيبية أسس عمى القائمة التعمـ أساليب: أكالن 
 كالسمعية البصرية الطرؽ تتضمف كالتي البشرية، بالطبيعة
 مف كثيرة كأدكات نماذج منيا تنطمؽ كالتي كالممسية، كالحركية
 Dunn & Dunn) التعمـ ألساليب كدف دف كأداة نمكذج أشيرىا

Model and Instrument of Learning Styles) 
 أشير كمف الشخصية، أنماط عف تعبر التي التعمـ أساليب: ثانينا

 بريقس -مايرز كأداة نمكذج تمثميا التي كاألدلة النماذج
(Myers- Briggs Type Indicator) 

 المرنة ميةالتعمي التفضيالت عف تعبر التي التعمـ أساليب: ثالثنا
 ككلب كمقياس نمكذج أشيرىا كمف ،(flexibly stable) الثابتة

(Kolb's Learning Style Inventory) 
 كمفاىيمو التعمـ استراتيجيات عف تعبر التي التعمـ أساليب: رابعنا

 نمكذج عنو المعبرة كاألدلة النماذج أشير كمف كمقارباتو،
 (Entwistel).  انتكيسؿ
 كالقدرات المعرفية األسس عمى المستندة التعمـ أساليب: خامسنا
 كيتكف كنمكذج  (Riding)ريدنج نمكذج أشيرىا كمف العقمية،

(WitKin)  32] كسميماف اليكارم في.[ 
 عممية لتفسير نمكذجان  ككلب كضع :Kolb [30] ككلب أنمكذج
 Experientialالتجريبي التعمـ نظرية أساس عمى يقـك التعمـ

Learning Theory، بعديف عف عبارة التعمـ أف فيو كيرل 
 كينتيي الحسية الخبرات مف يبدأ كالذم المعمكمات إدراؾ: األكؿ

 مف كيبدأ المعمكمات معالجة: كالثاني المجرد، بالمفاىيـ
 ىذا خصائص كمف الفعاؿ، بالتجريب كينتيي التأممية المالحظة

 لممعمكمات، كمعالجة التعمـ أنكاع أفضؿ مف أنو التعمـ مف النكع
 عمى تعمؿ ديناميكية كعممية الخبرة، أساسو متصؿ تعمـ كىك
 األفعاؿ كراء ما يتضمف كأنو بو، المحيطة البيئة مع الفرد تكيؼ
 :ىي متتالية مراحؿ أربع في يتـ ىذا كأف كالبيئة الشخص بيف

 أف كتعني Concrete Experience الحسية الخبرات( أ(
 كأف الحسية، الخبرة عمى مبنية المعمكمات كمعالجة إدراؾ طريقة
 أنيـ كما األمثمة، في اندماجيـ خالؿ مف أفضؿ يتعممكف ىؤالء
 في تتمثؿ التي السمطة مف بدالن  زمالئيـ مناقشةإلى  يميمكف
 زمالئيـ مع مناقشتيـ مف كيستفيدكف التعمـ، عممية أثناء معممييـ
 اجتماعي تكجو ذكك كىـ الخارجية، الراجعة التغذية ككذلؾ
 في النظرية األساليب أف يركف كلكنيـ اآلخريف، نحك إيجابي
 .فعالة غير التعمـ

 حيث Reflective Observation التأممية المالحظة( ب(
 التأمؿ عمى المعمكمات كمعالجة إدراؾ في األفراد يعتمد

 التعمـ، مكقؼ تحميؿ في المتأنية كالمالحظة كالمكضكعية
 بدكر لمقياـ الفرصة ليـ تتيح التي ميةالتعمي المكاقؼ كيفضمكف
 .باالنطكاء يتسمكف كلكنيـ المتحيز، غير المكضكعي المالحظ

 Abstract Conceptualization المجردة المفاىيـ( ج(

 تحميؿ عمى المعمكمات كمعالجة إدراؾ في ىنا االعتماد كيككف
 الذيف كاألفراد المنطقي، كالتقكيـ المجرد كالتفكير التعمـ مكقؼ
 كالتعمـ المنظـ كالتحميؿ النظريات عمى يركزكف ذلؾإلى  يميمكف
 تكجييـ يككف حيف في األشياء، نحك كالتكجو السمطة طريؽ عف

 .اآلخريف األشخاص نحك ضعيفان 
 كيعتمد Active Experimentation الفعاؿ التجريب( د)

 التطبيؽ خالؿ مف التعمـ لمكقؼ الفعاؿ التجريب عمى ىنا األفراد
 كالجماعات المدرسية، األعماؿ في كاالشتراؾ لألفكار العممي
 المحاضراتإلى  يميمكف ال كىـ معيف، عمؿ إلنجاز الصغيرة
 ].30] العمؿ نحك النشط بالتكجو يتسمكف كلكنيـ النظرية
 الفرد درجة عمى بناء يحدد التعمـ أسمكب أف ككلب كيرل      
 أربعة الدكرة ىذه كتنتج السابقة، المراحؿ مف مرحمتيف في

 (التكيفي – التمثيمي – التباعدم - التقاربي) أساليب
 كيمكف [5,6,10,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40]

 :كالتالي األساليب ىذه تكضيح
 ىذا أصحاب كيتميز Converger Style التقاربي األسمكب( أ)

 تتطمب التي كالمشكالت المكاقؼ حؿ عمى بقدرتيـ األسمكب
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 كيفضمكف نسبيان  عاطفيكف العادة في األفراد كىؤالء كاحدة، إجابة
 العادة في اىتماماتيـ بغيرىـ، قكرنكا ما إذا األشياء مع التعامؿ
 كاليندسية، الطبيعية العمـك في التخصصإلى  كيميمكف ضيقة

 عممية، بطريقة المشاكؿ كحؿ االستنباطي التفكير يستعممكف
 المياـ أداء إلى يميمكف ال الفني، الطابع ذات المياـ يفضمكف

 يفضمكف لممشكمة، فيميـ ضكء في القرارات يتخذكف االجتماعية،
 التقميدية، الذكاء اختبارات يفضمكف المكضكعية، االختبارات
 مف ضيؽ مدل لدييـ لألفكار، العممي التطبيؽ يفضمكف

 عاجمة، قرارات يتخذكف كتقنييف، كصفيـ يمكف االىتمامات،
 .القرارات كاتخاذ المشكالت حؿ في كفعالكف

 أصحاب كيتميز Diverger Style التباعدم األسمكب( ب)
 التأممية، كالمالحظة الحسية الخبرات باستخداـ األسمكب ىذا

 زكايا مف المكاقؼ كرؤية الكاسعة، العقمية اىتماماتيـ ككذلؾ
 إنتاج تتطمب التي ميةالتعمي المكاقؼ في أفضؿ يؤدكف عديدة،
 كذلؾ يتسمكف الذىني، العصؼ مكاقؼ كبخاصة عديدة أفكار

 العمـك بدراسة ييتمكف اآلخريف، مع الفعالة الكجدانية بالمشاركة
 كجيات كافة أخذ بعد إال قراران  يتخذكف ال كالفنكف، اإلنسانية
 المفتكحة، النيايات ذات االختبارات يجيدكف االعتبار، في النظر
 مع العمؿ إلى يميمكف. مكحد كؿ في المتفرقة األفكار يركبكف

 مف التعميـ في صعكبة يجدكف األشياء، مف أكثر األشخاص
 يستطيعكف ال بالعاطفييف، كصفيـ يمكف أخرل، إلى فكرة

 .قرار أخذ يستطيعكف كال السميـ، االختيار
 أصحاب كيتميز  Assimilator Styleالتمثيمي األسمكب( ج)

 التأممية، كالمالحظة المجردة المفاىيـ باستخداـ األسمكب ىذا
 االستدالؿ جانبإلى  نظرية نماذج كضع عمى قدرتيـ ككذلؾ

 في المتباعدة كالمعمكمات المالحظات يستكعبكف االستقرائي،
 يميمكف لألفكار، العممي بالتطبيؽ ييتمكف ال متكاممة، صكرة

 المقارنة أسئمة يفضمكف كالرياضيات، العمـك في لمتخصص
 متكاممة، صكرة في المعمكمات يدرككف االستقرائي، كالتفكير
 إلى يميمكف باألشخاص، اىتماميـ مف أكثر بالمفاىيـ ييتمكف
 كاألفكار، النظريات فحص إلى يميمكف المعمكمات، تنظيـ

 منطقيكف، سمبيكف، متعممكف انطكائيكف، اآلخريف، عمى االعتماد
 ال النظريات، كتطكير النماذج كابتداع التخطيط عمى قادركف
 باألفكار أفضؿ كاىتماميـ ألفكارىـ، كاقعيا تطبيقا يجيدكف
 .المجردة

 كيتميز Accommodators Style التكيفي األسمكب( د)
 كالتجريب الحسية الخبرات باستخداـ األسمكب ىذا أصحاب
 في كاالندماج كالتجارب الخطط تنفيذ عمى كقدرتيـ الفعاؿ،
 كالخطأ المحاكلة طريؽ عف المشكالت كحؿ الجديدة الخبرات
 المجاالت دراسةإلى  يميمكف اآلخريف، معمكمات عمى معتمديف
 الناس مع العمؿ كالبيع، التسكؽ حقكؿ يفضمكف كالعممية، الفنية
 بأنفسيـ، المعمكمات جمع يفضمكف ال األشياء، مف أكثر

 بأسمكب المشكالت يحمكف الجديدة، الخبرات مع يندمجكف
 يتكيفكف المخاطرة، كحب المجازفة إلى يميمكف كالخطأ، المحاكلة

 .كنشطكف عمميكف، الجديدة، المكاقؼ مع
 عمى يقـك الخبراتي التعمـ نمكذج أف [37] ككلب كككلب كيرل
 :ىي فركض عدة
 قائـ مستمر بشكؿ لممعرفة بناء إعادة عممية يمثؿ التعمـ إف -

 الجديدة التعمـ خبرات بيف كالدمج الربط كمحاكلة التجريب عمى
 .تعممو السابؽ كتمؾ
 مف كبيئتو الفرد بيف التكافؽ أحداث إلى ييدؼ التعمـ إف -

 مع التكافؽ لعمميات المختمفة األساليب بيف التناقض حؿ خالؿ
 .المحيط العالـ
 عمى يشتمؿ كلكنو فقط، لممعرفة نتاج ليست عممية التعمـ إف -

 ."كالميارية كالكجدانية المعرفية: "المختمفة بجكانبو الفرد أداء
 كبيئتو الفرد خبرات بيف التفاعؿ عف ناتجة عممية التعمـ إف -
 .ثاف جانب مف بيا يمر التي المختمفة الفرد كخبرات جانب، مف
 إعادة/ صياغة بكاسطتيا يتـ مستمرة بنائية عممية التعمـ إف -

 المختمفة، االجتماعية كالميارات كالمعمكمات المعارؼ صياغة
 .المتعمـ شخصية مككنات ضمف استيعابيا ثـ كمف
 الفرد انتقاؿ خالليا مف يتـ التي العمميات يتضمف التعمـ إف -

 .المكضكعي الشكؿ إلى الذاتية مف المعرفية بمعتقداتو
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 ككلب ألنمكذج طبقان  التعمـ أف إلى اإلشارة يمكف سبؽ مما      
 ليس لككلب طبقان  فالتعمـ لمتعمـ؛ التقميدم المنظكر عف يختمؼ
 النصيحة استقباؿ إلى حاجة في فالمتعمـ عممية، ىك بؿ مخرجان 
 الجيد، التعمـ عمى لمساعدتو الراجعة كالتغذية كاإلرشاد كالتكجيو

 كالتفاعؿ التكامؿ عمى قائمة بنائية عممية بأنيا تتسـ العممية ىذه
 المعرفية الجكانب متكاممة شخصية بناء بيدؼ كبيئتو الفرد بيف

 الفرد بيف كالتكيؼ التكافؽ إحداث ثـ كمف كالكجدانية كالميارية
 .بو المحيط كالمجتمع

 Level of Aspiration  الطمكح مستكل: ثانيان 
 الدافعة األساسية الجكانب أحد الطمكح مستكل يمثؿ       
 عمماء اىتـ كقد، الحياة في كأىدافيـ انجازاتيـ لتحقيؽ لألفراد
 دافعنا اعتباره عمى المكضكع بيذا مآربيـ اختالؼ عمى النفس
 التحميمييف فكر في الحياة بغزيرة مرتبط فالطمكح، لمحياة

 عف كالبحث بالغاية كمرتبط بؿ فركيد، امثاؿ مف الكالسيكييف
 األنا تحقيؽ في األساس أنو بؿ، التحميمي إدلر فكر في التميز
 كاريكسكف فرـك أمثاؿ مف النفسي التحميؿ ركاد غالبية فكر في

 لتحقيؽ أساس الطمكح مف درجة عمى المحافظة أف كما. كغيرىـ
 اإلنسانية النظر كجية مف ةفاعميال درجات اعمى كتحقيؽ الذات
 النفس عمماء مف العديد اىتـ كما. كركجرز مازلك يعرفيا كما

 كأساس بالطمكح الخصكص كجو عمى بالدافعية الميتميف
 دافعة قكة ىك الطمكح فمستكم. كاإلنجاز األىداؼ لتحقيؽ

 مستكل يختمؼ إذ البيئة خالؿ مف اكتسابيا يتـ لألشخاص
 أيضا كيختمؼ الفرد إليو ينتمي الذم المجتمع باختالؼ الطمكح
 ].41] كالجنس العمر باختالؼ

 :الطمكح مستكل مفيـك
 عمى الفرد يفرضو قياس مستكل الطمكح مستكل يعتبر      
 إليو، بالنسبة انجازاتو كيقيس إليو، الكصكؿ إلى كيطمح نفسو

 حسب كىبكطان  ارتفاعان  كيتراكح الثقة عمى دليؿ الطمكح كمستكل
 ].42] كاإلخفاؽ النجاح
 مجاالت في لذاتو الفرد يضعيا التي األىداؼ يمثؿ أنو كما     
  رػػػكيتأث اػػتحقيقي اكؿػػكيح اقتصادية أك أسرية أك مينية أك ميةتعمي

 ].18] المؤثرات مف بالعديد
 ثابتة سمة بأنو الطمكح مستكل الفتاح عبد كاميميا كعرفت     
 يتفؽ معيف مستكلإلى  الكصكؿ في األفراد بيف تفرؽ نسبيان، ثباتان 

طاره لمفرد النفسي كالتككيف  خبرات حسب كيتحدد المرجعي كا 
 ].14] بيا مر التي كالفشؿ النجاح
إلى  تشير نسبيا ثابتة سمة: بأنو[ 46] كمحمد معكض كيعرفو

 عمى كالمقدرة بالتفاؤؿ، يتسـ الذم ىك الطمكح الشخص أف
 .كاإلحباط الفشؿ كتحمؿ جديد، ىك ما كؿ كتقبؿ اليداؼ، كضع
 أف الفرد يكد الذم النجاح، أك التقدـ مستكل يمثؿ كما     
 إلمكاناتو معرفتو خالؿ مف يرغبو مجاؿ أم في إليو يصؿ
 ].20] بيا مر التي خبراتو مف كاالستفادة كقدراتو
 الفرد يضعو الذل المستكل: بأنو الحالي الباحث كيعرفو       
 ككضع بدقة ألىدافو تحديده خالؿ مف لتحقيقو كيسعى لنفسو
 التفكؽ في رغبة كتفاؤؿ بمثابرة لتحقيقيا كالسعي ليا، خطط

 .المعاصرة التطكرات كمكاكبة
 :الطمكح الشخص سمات
 ،[19] الزىراني ،[18] باظة ،[42] عاقؿ مف كؿ أشار     

 الفرد يتصؼ أنو[ 44] عابد ، [21]جيرارد كبكث ،]43] الرفاعي
 :منيا الصفات مف بالعديد المرتفع الطمكح مستكل ذك
 كالقدرة كالتحدم المخاطرة عمى كاإلقداـ المنافسة عمى القدرة -

 .الضبط عمى
 .الصدفة بمحض تسير األمكر يترؾ كال بالحظ يؤمف ال -
 في الطمكح الشخص فأمؿ الفرصة، تأتيو حتى ينتظر ال -

 جيد بذؿإلى  يدفعو الطمكح مستكل تحقيؽ في كالنجاح تزايد،
 .أعمى أىدافان  يحقؽ حتى أكبر
 الصعاب بأف متأكد فيك أعمالو نتائج تأخر مف يغضب ال -

 لدم اإلنجاز فدافع كالمثابرة، كالعمؿ بالجيد تذليميا يمكف
 .مرتفع دائما الطمكح الشخص

 يعنيو كال أىدافوإلى  الكصكؿ سبيؿ في الصعاب يتحمؿ -
 مستكل لتعديؿ تدفعو فالخبرات باليأس، يشعر ال ألنو الفشؿ؛
 .الكاقعية كقدراتو حدكده مع يتكافؽ بما طمكحو
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نما الحالي، بمستكاه يرضي كال بالقميؿ يقنع ال -  أف يحاكؿ كا 
 .الحالي كضعو مف أبعد مستكلإلى  يصؿ

 لو لذاتو كمفيكمو كميكلو معني، عنده كلمحياة ككاقعي متفائؿ -
 .طمكحو مستكل مع مكجب ارتباط

 يعتمد المسؤكلية، تحمؿ عمى القدرة كلديو الكفاح، إلى يميؿ -
 .ميماتو إنجاز في نفسو عمى
 كيحدد أىدافو، إلى لمكصكؿ الخطط يضع التفكؽ، إلى يميؿ -

 .مناسب بشكؿ المستقبمية كخططو أىدافو
 إلى بعممو يصؿ حتى الجيد يكاصؿ عممو، في متحمس -

 .عقبات مف قابمو ميما الكماؿ
 مكاصمة مف فيمنعو الفشؿ فيو يؤثر ال كقدراتو، نفسو مف كاثؽ -

 .جيكده
 .مناسب بشكؿ المستقبمية كخططو أىدافو كيحدد -
 انفعاليان  مستقر معيـ، كجكده في نفسو كيجد الناس يحب -

 .كمنتج
 مكضكعي المجتمع، في مرمكؽ مركز إلى يصؿ أف يحاكؿ -
 .تفكيره في
 كمع ذاتو مع متكيؼ أىدافو، خدمة في كقدراتو إمكاناتو يضع -

 .بيئتو
 :الطمكح لمستكم المفسرة النظريات

 تفسيران  قدمت التي النظرية كالتصكرات االتجاىات بعض تكجد
 كمف بالدراسة، جديران  سيككلكجيان  متغيران  باعتباره الطمكح لمستكم

 :التفسيرات ىذه
 الطمكح مستكل فسرت نظرية أكؿ تعد :المجاؿ نظرية. 1

 الكحيدة النظرية كىي عامة، بصفة اإلنساني بالسمكؾ كعالقتو
 أىـ كمف ،[14] مباشرة الطمكح مستكل لتفسير تعرضت التي
 أف يرل الذم (keart Levin) ليفف كيرت النظرية ىذه دعاة
: كمنيا الطمكح مستكل يػف رػػػكتؤث ةػػػػدافع رػػػتعتب لقك  دةػػع ىناؾ
 ىإل الفرد نظرة كالفشؿ، النجاح العقمية، القدرة النضج، عامؿ

 ].45] المستقبؿ
  أنو (Escalona) إسكالكنا ترم :لميدؼ الذاتية القيمة ةػػنظري .2

 ال كاالختيار االختيار، يتقرر لميدؼ الذاتية القيمة أساس عمى
 فحسب ىي كما الذاتية اليدؼ قيمة أك قكة أساس عمى يعتمد
 النجاح الحتماالت باإلضافة الذاتية القيمة عمى يعتمد كلكف
 النجاح كزف أك لمنجاح الذاتية القيمة أف أم المتكقعة، كالفشؿ
 .النجاح كالحتماالت نفسيا لمقيمة نتيجة تعتبر

 :حقائؽ ثالث تفسير النظرية ىذه كتحاكؿ
 .نسبيان  مرتفع طمكح مستكل عف ليبحثكا األفراد لدم ميؿ ىناؾ -
 حدكدإلى  يصؿ الطمكح مستكل لجعؿ ميالن  لدييـ أف كما -

 .معينة
 جدان  الصعبة المنطقة عف بعيدان  الطمكح مستكل لكضع الميؿ -
 .جدان  السيمة أك

 لمنجاح الذاتية االحتماالت تقرر عكامؿ ىناؾ أفإلى  كأشارت
 كخكفو الفرد كرغبة السابقة الخبرة: أىميا المستقبؿ في كالفشؿ
 إزاء األفراد فعؿ كردكد لممخاطرة كاالستعداد كالكاقعية كتكقعاتو
 ].14,47] تحصيمو عدـ أك الطمكح مستكل تحصيؿ

 كائف اإلنساف أف إلى إدلر يشير: (Adler) أدلر نظرية. 3
 في أىداؼ لو فيك الحياة، في اجتماعية دكافع تحركو اجتماعي

 لمطمكح تفسيره فيAdler استخدـ كقد تحقيقيا، إلى يسعي حياتو
 .منيا مفاىيـ عدة
 الخمؽ إلى تدفعو التي الفرد ذات كتعني: الخالقة الذات -

 .كاالبتكار
 الفرد نظرة تتضمف حياة أسمكب كىك: التفكؽ سبيؿ في الكفاح -

 .كالتشاـؤ التفاؤؿ حيث مف لمحياة
 األىداؼ بيف الناضج الفرد يفرؽ حيث: النيائية األىداؼ -

 الفرد يضع ال كالتي الكىمية كاألىداؼ لمتحقيؽ القابمة النيائية
 الفرد تقدير سكء إلى ذلؾ كيرجع إمكانياتو، لحدكد اعتباران  فييا
 ].48,49] لذاتو

  مف الطمكح مستكل العمماء مف رػالكثي رػػفس: اتػػػالسم نظرية. 4
 قندلفت أكلغا أشارت حيث لمفرد، المميزة الشخصية السمات جية
 كشفيا كيمكف سمات بعدة يتميز الطمكح اإلنساف أف إلى[ 50]

 :كىي أساسيا، عمى معاممتو كبالتالي



 

 

85 

 يرضى كال بالقميؿ يقتنع ال إنساف الطمكح اإلنساف أف يالحظ -
 تحسيف عمى يعمؿ أف دائما يحاكؿ بؿ الحالي، ككضعو بمستكاه
 مف لينتقؿ خطاىا عمى كيسير مستقبمية خططان  كيضع كضعو
 .آخر إلى نجاح
 بذؿ كمما بأنو يؤمف بؿ أبدان، بالحظ يؤمف ال الطمكح اإلنساف -

 عمى حصؿ كمما قدراتو، كبتنمية نفسو بتطكير كقاـ أكبر جيدان 
 .جديديف كنجاح تقدـ
 عمى يعتمد ما ككثيران  المغامرة يخشى ال الطمكح اإلنساف -

 نفسو بتطكير يطمع ألنو ذلؾ ىدفو، إلى لمكصكؿ المجازفة
 .بقفزات القياـ بمزـك كيعتقد سريع، بشكؿ

 بؿ يتقدـ، حتى لتأتيو الفرصة ينتظر ال الطمكح اإلنساف إف -
 .لتقدمو كالمساعدة المكاتية الفرص بإيجاد يقـك
 جيكده نتائج تظير أف يتكقع ال الطمكح اإلنساف أف كما -

 مثؿ الفشؿ احتماالت يضع أف كلو كمفيد، سريع بشكؿ
 .النجاح احتماالت

 كالعقبات الصعكبات أنكاع جميع يحتمؿ الطمكح اإلنساف إف -
 يقـك بؿ المنشكد، ىدفو إلى ككصكلو تطكره سبيؿ تعترض التي
 الجتيازىا تعترضو التي الصعكبات لتذليؿ قدراتو بتنمية

 الرفاعي ،[50] لفت قند أكلغا آخر جديد نجاح إلى كاالنطالؽ
[43.[ 

 :الدراسي التكافؽ: ثالثان 
 يتطمبيا التي التكافؽ أنكاع أىـ مف الدراسي التكافؽ يعد      
 سنة عشريف مف أكثر يجمس أنو ذلؾ الحالي؛ العصر إنساف
 يمكف ال كمية كحدة اإلنساف إف كحيث الدراسة، مقاعد عمى

 نفسي كجداني ىك فيما يؤثر معرفي عقمي ىك كما تجزئتيا،
 عامة التكافؽإلى  النظر الضركرم مف فإنو صحيح، كالعكس
 كجدانية معرفية لكحدة نتاج أنو عمى خاصة الدراسي كالتكافؽ

 ].51] نفسو اإلنساف كحدة الحقيقة في ىي
 بو يقـك نشاط أك سمكؾ بأنو لتكافؽا[ 2] شككت كتعرؼ 

 الفرد تحقيؽإلى  ييدؼ عامة الحي كالكائف خاصة اإلنساف
 .المختمفة حياتو في نجاحا

 العاـ، التكافؽ ىك كاسع مفيـك ضمف يقع الدراسي كالتكافؽ      
 الشخصي المستكل ىما مستكييف في تعريفاتو معظـ كتركزت
 بالتكافؽ كثيقنا ارتباطنا يرتبط أنو كما االجتماعي، كالمستكل
 الممكف غير مف أنو حيث كيتبعيما، بؿ كاالجتماعي الشخصي

 الدراسي التكافؽ مف المطمكب المستكلإلى  الطالب يصؿ أف
 ].52] كاجتماعي نفسي تكافؽ ذلؾ يسبؽ   أف بدكف
 لمرفاىية تمثيؿ بانو الدراسي التكافؽ [53] بكجنر كيعرؼ     

 حياتو في المؤثرة كالعكامؿ الجامعي لمطالب بالنسبة الحياتية
 .خاصة بصفة
 مف لديو بما الفرد بيف التفاعؿ عمميةإلى  التكافؽ كيشير     

مكانات حاجات  كمتطمبات، خصائص مف فييا بما البيئة كبيف كا 
 قيامو نتيجة نفسية حالة مف الفرد إليو ينتيي ماإلى  يشير كما

 متطمبات مع الطالب تكافؽ كأف المختمفة، التكيفية باالستجابات
 الجنس منيا المتغيرات مف بمجمكعة يتأثر الجامعية الحياة
 كالشخصية االجتماعية كالعكامؿ العقمية كالقدرات الذات كمفيـك

[54.[ 
 يعبر الذم كالتالـؤ الرضا مدل بأنو[ 55] شاىيف كيعرفو     
 أك المدرسة كببيئة ميةالتعمي العممية بمككنات الطالب عالقة عف

 كاالجتماعي، الشخصي تكافقو عمى تككينو في كيعتمد الكمية،
 السمككية األداءات أك المظاىر مف العديد مف وعمي كيستدؿ
 .لمطالب
 الجامعية الحياة مع التكافؽ [56] محي الديف كزمالؤه كيرل     
 المتطمبات مف مجمكعة عمى ينطكم األبعاد متعدد مفيـك بأنو

 كىذا معيا التأقمـ يتطمب الذم األمر كالدرجة النكع في المتنكعة
 كالشخصي كالعاطفي كاالجتماعي األكاديمي التكافؽ ىي األبعاد
 .المؤسسي النظاـ مع كالتكافؽ
 الدراسي التكافؽ [27] سيفينؾ كجيزيرب مف كؿ كعرؼ      
 أربعة دػػػتحدي خالؿ مف الجامعية الحياة مع التكيؼ عممية بأنو
 كالنظاـ كالشخصي كاالجتماعي األكاديمي كىي التكافؽ مف أبعاد

 .المؤسسي
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 :الدراسي التكافؽ أبعاد
 لتحديد الدراسي بالتكافؽ الميتميف الباحثيف محاكالت تعددت      

 أف أمكنو المحاكالت ىذه عمى الباحث اطالع خالؿ مف أبعاده
 :ىما أساسييف اتجاىييف في يصنفيا

 لمعممية الداخمية المككنات عمى أصحابو يركز: األكؿ االتجاه 
 :الدراسية
 تشكؿ عكامؿ سبعة حدد الذم [57] العدؿ ىؤالء كمف       
 كالعالقة بالزمالء، العالقة كىي الدراسي التكافؽ أبعاد

 كاالنصياع، لمدراسة، كالدافع التعاكني، كالسمكؾ بالمدرسيف،
 .الدراسي كالتفكؽ كالتنظيـ،

 ىي الدراسي لمتكافؽ أبعاد خمسة [ 58] ككتيف كحدد      
 كالمعمـ، الطالب بيف كالعالقة كااللتزاـ، الدراسة، في الجدية
 .الذات كتقيؿ األقراف، بيف كالعالقة
 نحك اإليجابي االتجاه ىي أبعاد سبعة [52] شقكرة حدد كما     

 الكقت، كتنظيـ بالزمالء، كالعالقة بالمدرسيف، كالعالقة الدراسة،
 .الدراسي كالتميز المكتبة، كارتياد الدراسة، كطريقة
 بالعديد يكاجيكف الطالب أف [59] تشكنؾ كزمالؤه كيرل     
 التكافؽ مثؿ أخرلإلى  سنة مف المدرسة في التكافؽ أشكاؿ مف
 كقكاعد إجراءات مع كالتكافؽ  الفصكؿ، كتغير المعمميف تغير مع

 مع كالتكافؽ المتكقع، اإلنجاز مع كالتكافؽ كالفصؿ، المدرسة
 في النجاح كأف األقراف، مع كالتكافؽ الصعبة، المياـ أك األعماؿ
 .المدرسة لنجاح منبئان  يعد التحديات ىذه مكاجية

 لمتكافؽ العامة األبعاد عمى أصحابو يركز: الثاني االتجاه 
 :الدراسي
 الدراسي التكافؽ أف يرل الذم[ 51] دمنيكرم ىؤالء كمف        
 التكافؽ ىك األكؿ البعد التكافؽ، مف أساسييف بعديف عمى يعتمد

 الثاني البعد أما لمفرد، الذاتي النفسي بالتنظيـ كيتعمؽ الشخصي
 .كاآلخريف الفرد بيف بالعالقات كيتصؿ االجتماعي التكافؽ فيك

  عػػػم ؽػػػلمتكاف ادػػػأبع أربعة[ 60] كمحمد مصطفى حدد كما       
 مظاىر عف كيعبر االجتماعي البعد: كىي الجامعية البيئة

 داخؿ الطالب بيف المتبادلة كالشخصية االجتماعية العالقات

 االلتزاـ مظاىر عف كيعبر االنضباطي كالبعد الجامعة، إطار
 عف كيعبر االنفعالي كالبعد األكاديمي، العمؿ كمتطمبات بقكانيف
 البيئة في الحياة متطمبات مع لمطالب االنفعالي التكافؽ مدل

 نكع عف الطالب رضا أثر عف كيعبر الدراسي كالبعد الجامعية،
 .األكاديمي تكيفو عمى بيا ممتحقا يككف التي الدراسة
 الدراسي، لمتكافؽ أبعاد ثالثة [61] جيفا كزمالؤه كحدد      
 التعمـ استراتيجيات مع التكافؽ كيتضمف ميالتعمي البعد: األكؿ

 بتفاعالت كيرتبط االجتماعي البعد: كالثاني كاالبتكار، الجديدة
 االنفعالي البعد: كالثالث اآلخريف، الكبار كمع زمالئو مع الطالب
 .كمطالبيا البيئة نحك الطالب انفعاالت كيعكس
 مف مختمفة جكانب أربعة [27,56,62] مف كؿ كتناكؿ     
 كالنظاـ كالشخصية كاالجتماعية األكاديمية: الدراسي التكافؽ

 .المؤسسي
 في الدراسي التكافؽ أبعاد الباحث يحدد سبؽ ما خالؿ كمف

 في كالمشاركة كاألساتذة بالزمالء العالقة: في الحالي البحث
دارة كالدافعية الدراسة نحك كاالتجاه الطالبية األنشطة  الكقت كا 
 .ةبفاعمي

 :الدراسي التكافؽ خصائص
 اختمؼ ميما التكافؽ عممية أفإلى  [51] دمنيكرم يشير 

 :أىميا الخصائص مف العديد ليا فاف حكليا التعريؼ
 لعالقة الكظيفية  الداللةإلى  تشير: كمية عممية التكافؽ. 1

 .كمو بكيانو المحيطة بيئتو مع يتفاعؿ حينا كائننا باعتباره اإلنساف
 أك المحصمة يمثؿ التكافؽ أف أم: دينامية عممية التكافؽ. 2

 ذاتي بعضيا المختمفة القكل صراع عنو يتمخض الذم النتاج
 .بيئي كاآلخر

 وعمي التعرؼ يمكف ال التكافؽ أف ذلؾ: ارتقائية عممية التكافؽ. 3
 .الفرد يعيشيا التي النمك مرحمةإلى  بالرجكع إال
 كظيفة عمى ينطكم التكافؽ أف أم: كظيفية عممية التكافؽ. 4

 .البيئة مع التكازف تحقيؽ ىي أساسية
 طبكغرافية كانت إذاػػف: سػػالنف ةػػرافيػػطبكغ ػػىإل دػػيستن ؽػػػالتكاف. 5

 األساسي النظاـ ىي مككنات ثالثة مف تتككف الشخصية
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 ىك التكافؽ فإف األخالقي، كالنظاـ اإلدارم كالنظاـ لمشخصية
 .القكل جميع صراع مف تنتج التي المحصمة

 األنظمة بيف الصراع نتيجة أف ذلؾ: اقتصادية عممية التكافؽ. 6
 عمى تتكقؼ( كاألخالقي كاإلدارم األساسي) لمشخصية المختمفة
 .المتصارعة القكل مف كؿ في المستثمرة الطاقة كمية

 محددات عمى يعتمد الدراسي التكافؽ أف[ 52] شقكرة كيرل      
 :ىي رئيسة جكانب ثالثة في كتتمثؿ تجاىميا يمكف ال أساسية

 كالقدرة كالمركنة االنفعالي االتزاف كيتضمف: الفردم الجانب. 1
 .التكافؽ مف الالـز المستكلإلى  لمكصكؿ التغير عمى
 طيبة عالقات إقامة عمى الطالب قدرة كتتضمف: الكمية بيئةال. 2
 كالتخصص كالمقررات الدراسية لممكاد كحبو كمدرسيو زمالئو مع

 .يدرسو الذم
 عالقات إقامة عمى الطالب قدرة كتتضمف: االجتماعية البيئة. 3

 يا،عمي كالمحافظة كالمكدة الحب عمى قائمة كدافئة حميمة أسرية
 كأقاربو جيرانو مع طيبة عالقات  إقامة عمى القدرة تتضمف كما
 .المتبادؿ كاالحتراـ التقدير عمى قائمة

 لمتكافؽ المفسرة العممية النظريات
 النظرية التكجيات مختمؼ بيف كمكانتو التكافؽ تفسير كعف      
 مف التكافؽ فسرت التي التكجيات بمختمؼ النفسي التراث فيزخر
 :التكافؽ فسرت التي النظرية التكجيات تمؾ

 عند التكافؽ يعني المثاؿ سبيؿ عمى: النفسي التحميؿ مدرسة
 االتزاف حالة إيجاد عمى القادرة األنا بكجكد (Freud) فركيد 

 الحيؿ بعض أف يرل أنو مف الرغـ عمى كاألنا االعمي األنا بيف
 أف (Adler) كيرل، التكافؽ مف نكع حدكثإلى  تؤدم الدفاعية
 كيستدؿ السكم غير كالتكافؽ السكم التكافؽ مظيريف لمتكافؽ
 تحقيؽ أجؿ مف الفرد لدم المثابرة متابعة خالؿ مف يماعمي

 ].63] معتدؿ كاتجاه عصابي اتجاه ىما اتجاىيف كفؽ التفكؽ
 (Watson) كاطسكف أمثمة مف ركادىا يفسر: السمككية المدرسة

 عف آلية بطريقة تتشكؿ بأنيا التكافؽ عممية (Skinner)سكينر ك 
 مف مكتسبة استجابات فالتكافؽ البيئة إثابات أك تمميحات طريؽ
 عمى لمحصكؿ تؤىمو كالتي الفرد ليا تعرض التي الخبرة خالؿ

 أف شأنو مف ما سمكؾ إثابة فتكرار اإلثابة كعمى منطقية تكقعات
 الشخص ىك المتكافؽ الشخص أف كترل[. 64] عادةإلى  يتحكؿ
 ارتباطات خالؿ مف نتجت سكية عادات يككف أف يستطيع الذم
 كانفعالية كعقمية جسمية كاستجابات حسية متغيرات بيف

 ].65] عادة فتككنت كتكررت باإلثابة دعمت كاجتماعية
 ضكء في التكافؽ المعرفي التكجو أصحاب يفسر حيف في       

 التكافؽ تفسير في بركزا األكثر النمكذج منيا نذكر نماذج عدة
 مف كؿ فيرل الحياتية لممكاقؼ الفرد كتقييـ إدراؾ نمكذج كىك

 الفرد تقييـ أف (Lazarus & Folkman) الزاركس كفكلكماف 
 الفرد تقييـ يتـ حيث التكافؽ في أساليبو يحدد لممكقؼ األكلي

 تفكؽ أك مرىقة أنيا عمى النفسي لمضغط المسببة لألحداث
 المعرفي كتقييمو بالبيئة عالقتو إطار في لمخطر كتعرضو، قدرتو

 انفعالية مختمفة استجابات لذلؾ نتيجة كتتكلد لمضغط
 الحدث شخصاف يدرؾ فقد الضاغط، الحدث تجاه كفسيكلكجية

مكانياتو مصادره لديو أف يعتقد أحدىما لكف ضاغط أنو عمى  كا 
 اآلخر الشخص يعتقد ال بينما، معو التعامؿ عمى تساعده التي
 كاالجتماعية كالمعرفية الشخصية المكاجية لمصادر طبقنا ذلؾ

 ].67] منيـ كؿ لدم كالمادية
 :المدرسي التكافؽ عمى المؤثرة العكامؿ
 التكافؽ عمى تساعد التي العكامؿ بعض[ 66] دسكقي ذكر      
 :كمنيا الدراسي

 ممكف، قدر بأكبر التعمـ مف كالمتاحة الالزمة الفرص تييئة -
 .كتكافؤىا الفرص كعدالة

ثارة التعمـ عمى الطالب حث أم: الدكافع إثارة -  لإلقباؿ اليمة كا 
 داخؿ مف لمتعمـ الدافع ينبع أف عمى العمؿ فإف كىنا الدرس عمى

. كاالكتشاؼ كاالستطالع كالفيـ المعرفة في كرغبتو الطالب
 اإليجابي كاالتجاه الشخصي الحس كلديو ينمك لكي ذلؾ يساعده
 .كالتعميـ المدرسة تجاه
 عمؿ أك مشركع إنتاج في الجماعي كالعمؿ التعاكف تشجيع -

 لو كيبحثكف لو، كيخطط الطالب مف جماعة فيو تفكر مشترؾ
 كيتحممكف تنفيذه في يشترككف ثـ األداء، كمكاد العمؿ كسائؿ عف
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 المجتمع حياة عمى كيتدربكف فشؿ، أك نجاح مف عممو مسؤكلية
 كاإليثار المسئكلية كتحمؿ كديمقراطية تشاكر مف الكبير

 نفسو مع التكافؽ الطالب نفس في ينشئ ذلؾ كؿ كالتضحية،
 .اآلخريف كمع
 العكامؿ بعض [68] كالتربية النفس عمـ مكسكعة كتضيؼ     

 الكشؼ :كىي الدراسي التكافؽ تحقيؽ عمى تساعد التي المدرسية
 لمعرفة كغيرىا كالميارات الذكاء باختبارات الطالب قدرات عف

 سكاء المدرسة داخؿ السميـ التكجيو تكجيييـ بيدؼ إمكاناتيـ
 .االجتماعي الجانب أك ميالتعمي الجانب مف ذلؾ كاف
 ما كبيف المنزلية كالكاجبات المقررات محتكيات بيف المكارنة -

 .الطالب يطيقو
 أك مشركع إنتاج في كالعمؿ الجماعي كالعمؿ التعاكف تشجيع -

 .كفريؽ رياضي نشاط أك مشترؾ عمؿ
 التكافؽ لتحقيؽ العكامؿ مف مجمكعة[ 69] المبحكح كتناكؿ
 :كىى الدراسي

 .كتقديرىا لذاتو الفرد تحقيؽ -
 .الدراسي لمتكافؽ أساس كمككف الحاجات إشباع -
 .لمحياة إيجابي معنى عمى الكقكؼ -
 .اجتماعية نفسية كمساندة اجتماعية عالقات كجكد -
 .الجامعية الحياة عف الرضا -
 .النفسية الصالبة تكافر -
 .التديف -
 .السعادة -
 .المستقبؿ نحك التكجو -

 السابقة الدراسات. 4
 السابقة، لمدراسات محاكر أربعة الحالية الدراسة تضمنت       
 :التالي النحك عمى
 :التعمم أساليب تناولت دراسات: أولً 

 عمى التعرؼ إلى ىدفت كالتي [70] كانك كىكيت دراسة       
 كىؿ التعمـ، كأساليب التفكير أساليب بيف عالقة كجكد مدل
 عينة التفكير، أساليب خالؿ مف األكاديمي باإلنجاز التنبؤ يمكف

 النتائج أىـ كتكصمت بالجامعة، كطالبةن  طالبان ( 210) الدراسة
 كطرؽ التفكير أساليب بيف إحصائينا دالة عالقة كجكد إلى

 التعمـ، كأساليب التفكير أساليب بيف عالقة ككجكد التدريس،
 القياـ يستطيعكف ال الداخمي األسمكب يفضمكف الذيف كالطمبة

نجازىـ مشكالتيـ لحؿ بالتخطيط  أما منخفض، األكاديمي كا 
 عالية درجات عمى يحصمكف التنفيذم األسمكب يفضمكف الذيف
 .األكاديمي اإلنجاز مف

 عمى التعرؼ إلى ىدفت بدراسة[ 71] الكارث عبد كقامت      
 الطالب تعمـ أساليب كبيف الدراسي التحصيؿ بيف العالقة
 الطفكلة المتكسطة، الطفكلة: النمائية المراحؿ في المفضمة
 الجنس كأثر المتكسطة كالمراىقة المبكرة، المراىقة المتأخرة،
 ليذه النمائي المسار كأثر األساليب ىذه عمى النمائية كالمرحمة
 الدراسة عينة كتككنت المختمفة، العمرية المراحؿ في األساليب

 كالية في العاـ التعمـ مراحؿ مف كطالبة طالبنا( 660) مف
 لقياس استبانات أربعة الباحثة كاستخدمت عماف، بسمطنة صاللة
 منيا نتائج إلى الدراسة كتكصمت المفضمة، الطالب تعمـ أساليب
 عناصر بعض كبيف الدراسي التحصيؿ بيف دالة عالقة كجكد

 ذات فركؽ ككجكد المختمفة، المراحؿ في المفضمة التعمـ أساليب
 الذاتية الدافعية أسمكب في كاإلناث الذككر بيف إحصائية داللة

 داللة ذات فركؽ ككجكد اإلناث لصالح السمعية كالتفضيالت
 التعمـ أساليب في المختمفة الدراسة عينات بيف إحصائية
 التعمـ أساليب عناصر بعض طبيعة كاختالؼ المفضمة،
 .الدراسة لعينات النمائية باختالؼ
 صدؽ عمى التعرؼ إلى ىدفت كالتي [36] دكؼ دراسة       
 طالب( 200) مف مككنة عينة لدم لككلب التعمـ أساليب نمكذج
 مف طالبة( 134) طالب،( 61) منيـ بالجامعة، كطالبة

 عمـ الصحة، األعماؿ، إدارة) مختمفة أكاديمية تخصصات
 التعمـ أساليب استبياف يـعمي طبؽ( االجتماعية الدراسات النفس،

Romero & et al,  الدراسية معدالتيـإلى  باإلضافة GPA 
 الحسابية المتكسطات كباستخداـ األكاديمي، لألداء كمؤشر

 العاممي كالتحميؿ االرتباط كمعامالت المعيارية كاالنحرافات
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 أساليب بيف إحصائيان  داؿ مكجب ارتباط كجكد النتائج أظيرت
 كمعدالت( التكيفي التمثيمي، التباعدم، التقاربي،) التعمـ

 التخصصات في التعمـ أساليب كتمايز الدراسي، التحصيؿ
 عاممي عمى االستبياف مفردات تشبع ككذلؾ المختمفة، األكاديمية

 الفعاؿ التجريب كالثاني الحسية، الخبرة – المجردة المفاىيـ األكؿ
 .التأممية المالحظة –

 عمى التعرؼ إلى ىدفت كالتي [72] كيست كزمالؤه دراسة      
 لدل البحثية كالميكؿ الذاتية بالكفاءة كعالقتيا التعمـ أساليب
 طمبة مف( 132) الدراسة عينة بمغت ا،العمي الدراسات طالب

 أربعة ضكء في تقكيميـ تـ حيث جامعة 11 في االعمي الدراسات
 في الذاتية كالكفاءة البحثية، كالميكؿ التعمـ، ألساليب أبعاد
 عالية درجات أحرزكا الذيف الطالب بأف النتائج كأفادت. البحث
 األساليب)ك ،(التأممية األساليب مقابؿ النشطة األساليب: )في

 كفاءة لدييـ كانت( الشعكرية الحسية األساليب مقابؿ الحدسية
 .جدان  عالية بدرجة البحث في عالية ذاتية

 إلى ىدفت كالتي[ 73] المطمب كعبد إبراىيـ دراسة       
 طمبة لدل االختبارم التفكير كأسمكب التعمـ أساليب عمى التعرؼ
 التعمـ أساليب بيف كالعالقة الزقازيؽ، بجامعة التربية كمية

 كالتخصص الجنس ضكء في االختبارم التفكير كأسمكب
 التحميمي، الكصفي المنيج الباحثاف كاستخدـ. الدراسي كالتحصيؿ

 االختبارم التفكير أسمكب كمقياس التعمـ، أساليب قائمة كطبقا
 كطالبة، طالبان ( 732) بمغت التربية كمية طالب مف عينة عمى
 النتائج أىـ كمف. اإلناث مف( 512)ك الذككر مف( 220) منيـ
 بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد: يمي ما إلييا التكصؿ تـ التي

 ككجكد اإلناث، لصالح السمعي التعمـ أسمكب في كاإلناث الذككر
 في كاألدبية العممية التخصصات بيف إحصائيا دالة فركؽ
 األدبية، التخصصات لصالح كالفردم السطحي التعمـ أسمكب
 السمعي التعمـ أسمكب في إحصائيان  دالة الفركؽ كانت بينما

 الدراسة تكصمت كما العممية، التخصصات لصالح كالجماعي
 االختبارم التفكير أسمكب مف لكؿ إحصائيا داؿ تأثير كجكد إلى

 عمى األدائي التعمـ كأسمكب العميؽ، التعمـ كأسمكب المحمي

 إحصائيان  داؿ تأثير كيكجد الكمي، االختبارم التفكير أسمكب
 .المحمي االختبارم التفكير أسمكب عمى البصرم التعمـ ألسمكب
 اإلسياـ معرفة استيدفت كالتي [74] الطيب دراسة       
 األكاديمي، باإلنجاز التنبؤ في التعمـ أساليب لتفضيالت النسبي
 بقنا التربية بكمية كطالبة طالبان ( ٦٩٢) مف الدراسة عينة كتككنت
 تكصمت التعمـ أساليب قائمة كبتطبيؽ الكادم، جنكب جامعة
 اإلنجاز بيف إحصائيان  دالة ارتباطية عالقة كجكد إلى الدراسة

 .التعمـ أساليب كتفضيالت األكاديمي
 بالتحصيؿ التنبؤ بيدؼ ككانت [75] العال بكأ دراسة       

 كمعرفة المتعددة، كالذكاءات التعمـ أساليب خالؿ مف األكاديمي
 عينة كتككنت المتعددة، كالذكاءات التعمـ أساليب بيف العالقة
 – التربية بكمية الرابعة بالفرقة كطالبة طالبان ( 242) مف الدراسة
 كمقياس التعمـ أساليب مقياس تطبيؽ كيعد بنيا، جامعة

 المتعدد االنحدار تحميؿ استخداـ تـ المتعددة، الذكاءات
 يمكف: اآلتية النتائج إلى الدراسة كتكصمت اط،االرتب كمعامالت

 تعمميـ أساليب خالؿ مف لمطالب األكاديمي بالتحصيؿ التنبؤ
 بالتحصيؿ التنبؤ يمكف (التتابعي المفظي، الحسي، التأممي،)

/ المنطقي المغكم،) الذكاءات خالؿ مف لمطالب األكاديمي
 حصائيان إ دالة مكجبة ارتباطية عالقة تكجد. الشخصي الرياضي،

 أساليب أبعاد عمى الطالب درجات بيف( 0.01) مستكل عند
 عمى كدرجاتيـ( التتابعي البصرم، المفظي، التأممي،) التعمـ

 .الترتيب عمى( المنطقي المكاني، المغكم، الشخصي،) الذكاءات
 الكشؼ إلى ىدفت كالتي[ 32] كسميماف اليكارم، دراسة       

 التمثيمي، التقاربي، التباعدم،) التعمـ أساليب بعض أثر عف
 كراء ما عمى( منخفضة مرتفعة،) الداخمية كالدافعية( التكيفي
 كمية طالب مف طالبا( 180) مف الدراسة عينة كتككنت الذاكرة،
 إعداد مف أدكات ثالث يـعمي كطبقت حائؿ، بجامعة التربية

 الدافعية كمقياس ـ،التعمي أساليب مقياس: كىي الباحثيف
 ثالثة الختبار الدراسة كسعت. الذاكرة كراء ما كمقياس الداخمية،
 فركؽ تكجد ال" بأنو منيا األكؿ الفرض نص أساسية فركض
 مجمكعة مف كؿ درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات
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( التمثيمي) التعمـ أسمكب كمجمكعة( التباعدم) التعمـ أسمكب
 التعمـ أسمكب كمجمكعة( التقاربي) التعمـ أسمكب كمجمكعة

 تكجد ال" في الثاني الفرض كتمثؿ الذاكرة كراء ما في( التكيفي)
 مف كؿ درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ

 ذكم كمجمكعة المنخفضة الداخمية الدافعية ذكم مجمكعة
 الفرض نص بينما" الذاكرة كراء ما في المرتفعة الداخمية الدافعية
 التعمـ أساليب بيف لمتفاعؿ إحصائينا داؿ أثر تكجد ال" الثالث

 الداخمية كالدافعية( التكيفي - التقاربي -التمثيمي - التباعدم)
 الفركض ىذه كالختبار الذاكرة، كراء ما في( مرتفعة -منخفضة)

 أىـ كمف ،(ت) كاختبار التبايف تحميؿ أسمكب الباحثاف استخدـ
( 0.1) مستكل عند فركؽ كجكد إلييا التكصؿ تـ التي النتائج
 لمدافعية أثر ككجكد الذاكرة، كراء ما في التعمـ أساليب ألثر

 أثر كجكد كعدـ الذاكرة كراء ما في( مرتفعة -منخفضة) الداخمية
 .الذاكرة كراء ما في الداخمية كالدافعية التعمـ أساليب بيف لمتفاعؿ
 بالتحصيؿ التنبؤ إلى الدراسة كىدفت[ 76] الشريؼ دراسة

 التعمـ أساليب خالؿ مف التعمـ صعكبات ذكم لدل الدراسي
 الصؼ مف طالبان ( 35) مف العينة كتككنت. لدييـ المفضمة
 كطبقت. السعكدية في الطائؼ محافظة مدارس مف السادس

 التعمـ أساليب مقياس بينيا مف كمقاييس أدكات عدة يـعمي
 التعمـ بأساليب التنبؤ إمكانية إلى النتائج أشارت كقد المفضمة،
 .الدراسي بالتحصيؿ التعمـ صعكبات ذكم عينة لدل المفضمة
 عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت[ 5] تكريس دراسة        
 خالؿ مف االكاديمي الطالب كأداء التعمـ اساليب بيف العالقة
 طالبان ( 229) مف الدراسة عينة تككنت ليـ، االكاديمي المعدؿ

 مقياسي كباستخداـ يكرؾ،ك ني بمدينة المجتمع كمية طالب مف
 األكاديمية، الطالب كمعدالت( داف)ك ،(ككلب)ؿ التعمـ أساليب
 بيف دالة ارتباطية عالقة كجكد إلى الدراسية نتائج تكصمت
 التعمـ أساليب كأف لمطالب، األكاديمي كاألداء التعمـ أساليب
 المناىج كضع عند االعتبار بعيف تؤخذ أف يجب لمطالب
  الدراسة جػنتائ ارتػػػكأش. األكاديمي أدائيـ لدعـ المكجية ميةالتعمي

 .التعمـ بأسمكب يرتبط لمطالب األكاديمي األداء أف بكضكح

 التعرؼ إلى ىدفت كالتي[ 77] كيكسؼ معشى دراسة       
 السنة طالب لدل المفضمة التعمـ أساليب في الفركؽ عمى

 الذكاء كمنخفضي كمتكسطي مرتفعي جازاف بجامعة ةالتحضيري
 المفضمة لتعمـ أساليب في الفركؽ عف الكشؼ ككذا االجتماعي،

 اإلقامة، كمكاف األكاديمي لمتخصص تبعان  الطالب لدل
 المفضمة التعمـ أساليب بيف العالقة عمى التعرؼ إلى باإلضافة
 كمنخفضي كمتكسطي مرتفعي لمطالب األكاديمي كالتحصيؿ

 ألساليب النسبي اإلسياـ عف الكشؼ كأخيران  االجتماعي، الذكاء
 متفاكتي لمطالب األكاديمي بالتحصيؿ التنبؤ في المفضمة التعمـ
( ٠٨١) مف األساسية الدراسة عينة كتككنت .االجتماعي الذكاء
 بجامعة ةالتحضيري السنة طالب – الشعب جميع مف طالبان 
 أساليب مقياسي كبتطبيؽ السعكدية، العربية بالمممكة جازاف
 االجتماعي الذكاء كمقياس ريد، نمكذج ضكء في المفضمة التعمـ
: التالية النتائج إلى الدراسة تكصمت الباحثيف إعداد مف كىما
 المفضمة التعمـ أساليب في إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ
 كمتكسطي منخفضي الطالب درجات متكسطات يفالعشر 

 فركؽ كجكد عدـ الجامعية، بالمرحمة االجتماعي الذكاء كمرتفعي
 لمتخصص تبعان  المفضمة التعمـ أساليب في إحصائيان  دالة

 أساليب خالؿ فاألكاديميي بالتحصيؿ التنبؤ إمكانية األكاديمي،
 .المفضمة التعمـ

 التعرؼ إلىالتي ىدفت   [10]  نيجاىي كزمالؤه دراسة         
 األكاديمية الذات كفعالية التفكير، كاساليب التعمـ، اساليب عمى
 كالجنس، التخصص ضكء في اإلسالمية آزاد جامعة طالب لدل

 كاستخدـ كطالبةن، طالبان ( 367) مف الدراسة عينة كتككنت
 التفكير أساليب كمقياس لككلب، التعمـ أساليب مقياس الباحث

 الباحث، إعداد مف األكاديمية الذاتية الكفاءة كمقياس لستيرنبرغ،
 يسكد الذككر الطالب اف منيا جانب في النتائج كأظيرت ليذا
 يسكد كاف الطالبات كاف كلكف التمثيمي، التعمـ أسمكب بينيـ
 التخصصات طالب ككاف التكيفي، التعمـ أسمكب بينيف

 طالب كاف كلكف التباعدم، التعمـ سمكبأ بينيـ يسكد اإلنسانية
 .التقاربي التعمـ اسمكب بينيـ يسكد اليندسة
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 :الطموح مستوى تناولت دراسات: ثانياً 
 القيمة عمى التعرؼ إلى ىدفت والتي [78]  ككراؿ دراسة       
 باإلنجاز التنبؤ في األكاديمي الطمكح لمستكل كالتجريبية النظرية

 عينة اختبرت الدراسة ىدؼ كلتحقيؽ التسرب، كظاىرة األكاديمي
 لجامعة األدب كميات إحدل مف الرابعة الصفكؼ مف عشكائية

(Lawa) استفتاء استخدـ. طالبا 421 العينة بمغت األمريكية 
 عنيا يجيب حيث الطمكح مستكل لقياس أسئمة خمسة مف يتككف
 درجات بيف العالقة أف النتائج أظيرت كقد تحريريان، الطمبة
 األكاديمي كاألداء األكاديمي الطمكح مستكل مقياس عمى الطمبة
 كغير الكاقعي بالبعد المتعمؽ الخاص لالفتراض قكيا دعما يعطي

 كالذم السابؽ، أداءه مف قريبة طمكحات يحمؿ فالطالب الكاقعي،
 يككف إمكاناتو حدكد في نفسو إجياد بعد يحقؽ لف بو يؤمف
 دعما تكفر النتائج إف أعمى، درجات عمى الحصكؿ في ناجحا
 كأىمية األكاديمي باألداء التنبؤ في الطمكح مستكل لنجاح
 .لالختبار تطبيقية أداة بكصفو الطمكح مستكل
 الجامعي المناخ حكؿ بدراسة[ 79] الطيطي قاـ كما        
 جامعات طمبة عند الطمكح كمستكل اإلنجاز بدافع كعالقتو
 كاقع إلى التعرؼ الدراسة كىدفت فمسطيف، في الغربية الضفة
 فمسطيف، في الغربية الضفة جامعات في السائد الجامعي المناخ
( 642) مف مككنة طبقية عشكائية عينة عمى الدراسة كطبقت
 لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ في الثالثة السنة مف كطالبةن  طالبان 

 الحسابية المتكسطات استخداـ كتـ ،(2004/ 2003) الجامعي
 االرتباط كمعامؿ التبايف كتحميؿ المعيارية كاالنحرافات

 الطمكح مستكل كاقع أف إلى الدراسة نتائج كأشارت ،(بيرسكف)
 بيف إحصائيان  دالة ارتباطية عالقة ككجكد متكسطان، كاف كاإلنجاز

 .الطمكح كمستكل اإلنجاز كدافعية الجامعي المناخ كاقع
 االنبساط عالقة عف الكشؼإلى  [80] العبد دراسة كىدفت

 عمى كالتعرؼ الكقت، إدارة بميارات الطمكح كمستكم كالعصابية
 الكقت إدارة بميارات الطالب كعي كزيادة الكقت مضيعات
 طالبان ( 578) مف الدراسة عينة كتككنت منيا، االستفادة ككيفية
 الشيخ، بكفر التربية بكمية الثالثة الفرقة طالب مف كطالبةن 

 دالة مكجبة ارتباطيو عالقة كجكد عف الدراسة نتائج كأسفرت
 التنفيذ، التنظيـ، التخطيط،) الكقت إدارة ميارات بيف إحصائيان 
 الدراسة، عينة لدم الطمكح كمستكم االنبساط مف ككؿ( الرقابة
 الكقت إدارة ميارات بيف إحصائيان  دالة سالبة ارتباطيو كعالقة

 فركؽ تكجد كال كالعصابية،( الرقابة التنفيذ، التنظيـ، التخطيط،)
 متغيرات عمى الطالب درجات متكسطات بيف إحصائيان  دالة

 فركؽ تكجد ال كما ،(أدبي – عممي) لمتخصص راجعة الدراسة
 الدرجة أك الطمكح مستكل في كاإلناث الذككر بيف إحصائيان  دالة
 .الكقت إدارة ميارات مقياس عمى الكمية

 كعالقتو المستقبؿ قمؽ[ 20] المشيخي دراسة تناكلت كما       
 جامعة طالب لدل الطمكح كمستكل الذات ةفاعمي مف بكؿ

 قمؽ بيف العالقة معرفة إلى الدراسة ىدفت حيث الطائؼ،
 الذات ةفاعمي بيف العالقة كمعرفة الطمكح، كمستكل المستقبؿ
 مدل مف التحقؽ إلى الدراسة ىدفت ككذلؾ الطمكح، كمستكل
 الذات ةفاعمي مف كؿ ضكء في المستقبؿ بقمؽ التنبؤ إمكانية
 منيـ طالبان  720 مف دراسية عينة كتألفت الطمكح، كمستكل
، كمية طالب مف طالبان  400  كمية طالب مف طالبان  320 العمـك

 ةفاعمي كمقياس المستقبؿ، قمؽ مقياس الباحث كاستخدـ اآلداب،
 عف الدراسة نتائج كأسفرت. الطمكح مستكل كمقياس الذات،
 المستقبؿ قمؽ في الطالب درجات بيف سالبة دالة عالقة كجكد

 درجات بيف سالبة عالقة تكجد كما الذات، ةفاعمي في كدرجاتيـ
 كتكجد الطمكح، كمستكل كدرجاتيـ المستقبؿ قمؽ في الطالب
 كدرجاتيـ الذات ةفاعمي في الطالب درجات بيف مكجبة عالقة
 في المستقبؿ بقمؽ التنبؤ يمكف أنو كما الطمكح، مستكل في

 .الطمكح كمستكل الذات ةميفاع ضكء
 عمى التعرؼ إلى ىدفت كالتي[ 49] عكدة أبك دراسة      
 الصؼ طمبة لدل القرار كاتخاذ الطمكح كمستكل االنفعالي الذكاء
 مف الدراسة عينة تككنت غزة، قطاع في األساسي العاشر

 الدراسة نتائج كتكصمت األساسي، العاشر بالصؼ طالبان ( 640)
 كتكجد االنفعالي، الذكاء في العينة لدل مرتفع مستكل كجكد إلى

 كال القرار، كاتخاذ الطمكح كمستكل االنفعالي الذكاء بيف عالقة
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 األسرة حجـ أك الجنس إلى ترجع الطمكح مستكل في فركؽ تكجد
 تكجد كلكف الكالدم، الترتيب أك األـ ـتعمي أك األب ـتعمي أك

 كالتقدير السكف مكاف إلى ترجع الطمكح مستكل في فركؽ
 .الدراسي
 العالقة عمى التعرؼ إلى ىدفت كالتي[ 44] عابد دراسة      
 طمبة لدل الطمكح كمستكل الذات فاعميةك  المستقبؿ قمؽ بيف

 التالية المتغيرات ضكء في غزة شرؽ مديرية في العامة الثانكية
 عينة تككنت ،(التحصيؿ مستكل – التخصص - الجنس)

 كجكد: إلى الدراسة نتائج كتكصمت طالبان،( 220) مف الدراسة
 الذات، فاعميةك  المستقبؿ قمؽ مف كؿ بيف إحصائيان  دالة عالقة
 الذات فاعمية كبيف الطمكح، كمستكل المستقبؿ قمؽ كبيف

 متغيرات بيف إحصائيان  دالة فركؽ ككجكد الطمكح، كمستكل
 .التحصيؿ كمستكل الذككر لصالح الجنس ضكء في الدراسة

 :الدراسي التوافق تناولت دراسات: ثالثاً 
 الفركؽ عف الكشؼإلى  ىدفت كالتي[ 55] شاىيف دراسة     
 كمنخفضي مرتفعي ككذا الدراسي التكافؽ كمنخفضي مرتفعي بيف

 إمكانية مدم عف كالكشؼ الشخصي، الذكاء في القرار اتخاذ
 كؿ القرار كاتخاذ الدراسي التكافؽ مف الشخصي بالذكاء التنبؤ
 الفرقة مف طالبة( 80) مف الدراسة عينة تككنت كمعا، حدة عمى

 بيشة بمحافظة العممية األقساـ لمبنات التربية بكمية الرابعة
: التالية األدكات الباحث كاستخدـ. السعكدية العربية بالمممكة
 التكافؽ كمقياس[ 55] شاىيف إعداد الشخصي الذكاء مقياس
 إعداد( أ الصكرة) القرار اتخاذ كمقياس يكنجماف إعداد الدراسي
 االنحدار كتحميؿ( ت) اختبار: كباستخداـ ،(1990) عبدكف
 إحصائيا دالة فركؽ كجكد: إلي الدراسة تكصمت كالمتعدد البسيط
 الدراسي التكافؽ كمنخفضي مرتفعي بيف( 0.01) مستكل عند
 كجكد الدراسي، التكافؽ مرتفعي لصالح الشخصي الذكاء في

 مرتفعي بيف( 0.01) مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ
 مرتفعي لصالح الشخصي الذكاء في القرار اتخاذ كمنخفضي

 الشخصي بالذكاء التنبؤ إمكانيةإلى  تكصمت كما القرار، اتخاذ
مكانية الدراسي، التكافؽ مف  اتخاذ مف الشخصي بالذكاء التنبؤ كا 

مكانية القرار،  الدراسي التكافؽ مف الشخصي بالذكاء التنبؤ كا 
 منيا، بكؿ الخاصة التنبؤ معادلة صياغة كتـ معا، القرار كاتخاذ

 .السابقة كالدراسات األساسية المفاىيـ ضكء في النتائج كنكقشت
 بركفيؿ عف الكشؼ إلى ىدفت كالتي[ 81] النجار دراسة      
 كذكم المكىكبيف التالميذ مف كؿ لدل المفضؿ التفكير أساليب

 في األساسيالتعميـ  مف الثانية بالحمقة كالعادييف التعمـ صعكبات
 بيف العالقة كدراسة لستيرنبرج، الذاتي العقمي التحكـ نظرية ضكء

 كؿ لدل األكاديمي كالتحصيؿ الدراسي كالتكافؽ التفكير أساليب
 تمميذنا( 58) مف الدراسة عينة تككنت الثالثة، الفئات مف فئة

 التالميذ مف كتمميذة تمميذنا( 82) المكىكبيف، التالميذ مف كتمميذة
 مف كتمميذة تمميذنا( 96) القراءة، في مـالتع صعكبات ذكم

 كتكصمت. األساسي ـالتعمي مف الثانية بالحمقة العادييف التالميذ
 التفكير أساليب بركفيالت تختمؼ: يمي ما إلى البحث نتائج

 الدراسة عينة باختالؼ الذاتي العقمي التحكـ نظرية مف المنبثقة
 الثانية بالحمقة كالعادييف التعمـ صعكبات كذكم المكىكبيف مف
 بيف إحصائية داللة ذات عالقة تكجد األساسي،التعميـ  مف

 الذاتي العقمي التحكـ نظرية مف المنبثقة التفكير أساليب بعض
 المكىكبيف التالميذ لدل األكاديمي كالتحصيؿ الدراسي كالتكافؽ
 .األساسيالتعميـ  مف الثانية بالحمقة التعمـ صعكبات كذكم
 التعرؼ بيدؼ دراسة[ 82] كسالمة القدكمي مف كؿ كأجرم     
 البكالكريكس، مرحمة طمبة لدم الجامعي التكافؽ مستكل عمى

 لمتغيرات تبعا الجامعي التكافؽ في الفركؽ تحديدإلى  إضافة
 الدائـ السكف كمكاف العامة الثانكية كمعدؿ، كالتخصص الجنس
 في البكالكريكس طمبة جميع عمى الدراسة أجريت ذلؾ كلتحقيؽ

 المعمكمات كأنظمة األمني النفس عمـ تخصص في األكاديمية
 الميؿ مقياس يـعمي كطبؽ كطالبة طالبا( 121) عددىـ كالبالغ
 الكمي التكافؽ مستكل أفإلى  الدراسة كتكصمت الجامعي لمتكافؽ
 في دالة فركؽ كجكد عف فضالن  العينة، أفراد لدم مرتفعنا كاف

     الفركؽ تكف لـ بينما الذككر، لصالح الجنسيف بيف التكافؽ
  دؿػػػػكمع صػػػػػالتخص لمتغيرات تبعا العينة أفراد بيف إحصائيان  دالة

 .الدائـ السكف كمكاف العامة الثانكية
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 الكمالية بيف العالقة [83] ىابارد كدافيس دراسة كتناكلت     
 كالمدارس الجامعات طالب للد كاالجتماعي النفسي كالتكافؽ
 متكسط الطالب مف( 17132) قكاميا كالحككمية الخاصة
 طبؽ عامنا،( 5.6) معيارم كانحراؼ عاما( 22.5) أعمارىـ

 كمقياس االكتئاب كمقياس األبعاد المتعدد الكمالية مقياس يـعمي
 نتائجيا ضمف الدراسة كشفت، دافعية كمقياس الجامعي التكافؽ
 الجامعي التكافؽ بيف إحصائيان  داؿ سالب ارتباط كجكد عف

 الكالديف كالنقد األخطاء بشأف القمؽ: مثؿ الكمالية كأبعاد
 في لنفسو الفرد يضعيا التي الكاقعية غير الشخصية كالمعايير

 .األعماؿ أداء
 التعرؼ إلى ىدفت كالتي[ 84] كحسف الكاحد عبد دراسة     
 في الذات كمفيـك اإلنجاز دافعية مف لكؿ النسبي االسياـ عمى

 التعمـ صعكبات ذكل كالمكىكبيف المكىكبيف لدل الدراسي التكافؽ
( 15) مف الدراسة عينة كتككنت االبتدائية، المرحمة تالميذ مف

 صعكبات ذكل المكىكبيف مف تمميذان ( 15) المكىكبيف، مف تمميذان 
 إلى الدراسة نتائج كتكصمت االبتدائي، الخامس بالصؼ التعمـ
 كمفيـك اإلنجاز دافعية بمعمكمية الدراسي افؽبالتك  التنبؤ إمكانية
 مف التعمـ صعكبات ذكل كالمكىكبيف المكىكبيف لدل الذات
 .االبتدائية المرحمة تالميذ
 عمى التعرؼ إلى ىدفت كالتي [62] أميس كزمالؤه دراسة
 الدراسي التكافؽ في الحضر كطالب الريؼ طالب بيف الفركؽ
 مف الدراسة عينة كتككنت الجامعية، المرحمة في األكلى بالسنة

 النتائج كأشارت جامعات،( 6) في كطالبة طالبان ( 2823)
 في الدراسي التكافؽ لسكء عرضة أكثر الريؼ طالب أف األكلية

 كأنيـ لمتسرب، عرضة كأكثر عرقيان، كالمتنكعة الكبيرة الجامعات
 .الحضرية المناطؽ طالب مف االجتماعي التكافؽ في أفضؿ
 عمى التعرؼ إلى ىدفت كالتي [27] سيفينؾ كجيزار دراسة     

 الجامعية الحياة مع الدراسي التكافؽ في سمبان  المؤثرة العكامؿ
 مف الدراسة عينة تككنت مريسيف، بجامعة األكلى السنة لطالب

 الشخصية، المقابالت خالؿ مف البيانات جمع كتـ طالبان،( 25)
 التكافؽ عمى سمبان  تؤثر التي العكامؿ عف الدراسة نتائج ككشفت

 الجامعات لطمبة كالمؤسسي كالشخصي كاالجتماعي األكاديمي
 سمبان  يتأثر األكاديمي التكافؽ أف كىى. األكلى السنة في

 جكدة كضعؼ التدريس ىيئة أعضاء مع الضعيفة بالعالقات
 بضعؼ سمبان  تأثر االجتماعي التكافؽ أف حيف في ،التعميـ
 كعدـ الترفييية، األنشطة في المشاركة كقمة الصداقة عالقات
 العكامؿ تحديد تـ ذلؾ، إلى كباإلضافة. بفاعمية الفراغ كقت إدارة

 كالشعكر الرفض،/  الفشؿ مف كالخكؼ الخجؿ، مثؿ الفردية،
 ضعؼ مثؿ المؤسسية، كالعكامؿ الكطف، إلى كالحنيف بالكحدة،
 .كاالنتماء باليكية الشعكر
 عمى التعرؼ إلى ىدفت كالتي[ 69] المبحكح دراسة     

 لدل األكاديمي بالتكافؽ كعالقتيا االجتماعية النفسية المساندة
 اإلسالمية بالجامعة الطالب صندكؽ مف المستفيديف الطالب
 نتائج كتكصمت طالبان،( 219) مف الدراسة عينة كتككنت بغزة،

 االجتماعية النفسية المساندة بيف عالقة كجكد عمى الدراسة
مكانية األكاديمي، كالتكافؽ  مف األكاديمي بالتكافؽ التنبؤ كا 
 التكافؽ في فركؽ تكجد كال االجتماعية، النفسية المساندة
 كالمعدؿ السكف مكاف إلى ترجع الدراسة عينة لدل األكاديمي
 .كالتخصص كالمستكل االجتماعية كالحالة األكاديمي

 :الدراسة متغيرات بين ربطت دراسات: رابعاً 
 إلى الدراسة ىذه ىدفت كالتي [7] الد كركبي دراسة      
 بيف الدراسي كالتكافؽ التعمـ اساليب بيف العالقة عمى التعرؼ
 مختمفة، جنسيات مف األمريكية بالجامعات الدارسيف الطالب

 كتكصمت األعماؿ، إدارة في الماجستير برنامج في كالمسجميف
 بيف مكجبة ارتباطية عالقة ىناؾ أف أف إلى الدراسة ىذه نتائج

 .العينة أفراد لدل الدراسي كالتكافؽ المفضمة التعمـ أساليب
 التكافؽ أثر بعنكاف[ 85] الصرايرة أجرتيا دراسة كفي      
 الدراسي كالتحصيؿ الطمكح مستكل مف كؿ عمى كالجنس النفسي
 في الحككمية المدارس في األساسي العاشر الصؼ طمبة لدل
 التكافؽ مقياس) ىما مقياسيف الصرايرة استخدمت الكرؾ تربية

( 658) مف العينة كتككنت( الطمكح مستكل كمقياس النفسي
 نتائج كأظيرت العشكائية، بالطريقة اختيارىـ تـ كطالبة ان طالب
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 الختالؼ تعزل الدراسي التحصيؿ في فركؽ كجكد الدراسة
 بيف الدراسي التحصيؿ في فركؽ ككجكد النفسي التكافؽ مستكل
 لصالح النفسي كالتكافؽ اإلناث، لصالح تعزل كاإلناث الذككر
 .الذككر
 التفاؤؿ بيف العالقة لمعرفة بدراسة[ 4] العال أبك قاـ      
، كالطمكح الذات تقدير: النفسية المتغيرات كبعض كالتشاـؤ
 الجامعية الحياة مع الفركؽ كتحديد، الجامعية الحياة مع التكافؽ

( 604) الجامعة طالب مف عينة لدم أخرل جية مف
 الذات تقدير كدليؿ كالتشاـؤ لمتفاؤؿ العربية قائمة كاستخدمت

 عبد محمد) الطمكح مستكل كمقياس الدسكقي مجدم كتقنيف
 الجامعية الحياة مع التكافؽ مقياس( العظيـ عبد كسيد التكاب
 عالقة كجكدإلى  الدراسة كتكصمت( عمى السالـ عبد) تعريب

 مف ككؿ الجامعية الحياة مع التكافؽ بيف كدالة مكجبة ارتباطيو
 سالب ارتباط كجكد عف ككشفت كالطمكح الذات كتقدير التفاؤؿ
 الجامعية الحياة مع التكافؽ مف ككؿ التشاـؤ بيف إحصائيان  كدالة
 بيف دالة فركؽ كجكدإلى  أيضا الدراسة كتكصمت الذات، كتقدير

 بيف دالة فركؽ ككجكد الذككر، لصالح التفاؤؿ في الجنسيف
 كجكد عف كشفت كأخيرا اإلناث، لصالح التشاـؤ في الجنسيف
 مع كالتكافؽ الذات تقدير مف كؿ في الجنسيف بيف دالة فركؽ
 .الذككر لصالح كالطمكح الجامعية الحياة
 عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت[ 6] يناؿ دراسة      
 االستذكار كعادات ككب ألنمكذج كفقان  التعمـ أساليب بيف العالقة

 كاثر الجامعة طالب لدل-الدراسي التكافؽ أبعاد أحد باعتبارىا –
 طالبان ( 62) مف الدراسة عينة تككنت ،التعميمي األداء في ذلؾ

 لككلب التعمـ أسمكب مقياس استخداـ تـ الجامعية، بالمرحمة
(LSI) لتحديد الباحث قبؿ مف االستذكار عادات كمقياس 
 نتائج كتكصمت تحصيمي، كاختبار المتعمميف، الدراسة عادات
 كعادات التعمـ أساليب بيف ارتباطية عالقة كجكد إلى الدراسة
 .التعميمي األداء في الدراسة
 التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت [21] جيرارد كبكث دراسة     
 الدراسي التكافؽ تحقيؽ عمى كالمدرسية األسرية البيئة أثر عمى

( 675) مف الدراسة عينة تككنت المراىقيف، مف عينة لدل
 لمكالديف األكاديمي الدعـ بيف كبير تفاعؿ عف الكشؼ تـ مراىقان،

 لدل الدراسي التكافؽ تحقيؽ في األكاديمية المراىقيف كطمكحات
 نتائج في كاإلناث الذككر بيف فركؽ يكجد ال كأنو العينة، أفراد

 .الدراسة
 :السابقة الدراسات عمى التعقيب

 :يمى ما استخالص لمباحث أمكف السابقة الدراسات تحميؿ مف
 تناكلت -الباحث وعمي اطمع ما حدكد - في دراسة تكجد ال -

 اساليب خالؿ مف الدراسي بالتكافؽ التنبؤ امكانية عف الكشؼ
 كمستكل( التكيفي – التقاربي – التمثيمي – التباعدم) التعمـ

 .الجامعة طالب لدل( منخفض – مرتفع) الطمكح
 تناكلت -الباحث وعمي اطمع ما حدكد - في دراسة تكجد ال -
 .الدراسي التكافؽ في التعمـ أساليب أثر
 كالتكافؽ الطمكح مستكل بيف الربط الدراسات بعض حاكلت -

 .الدراسي
 مثؿ أخرم كمتغيرات التعمـ أساليب بيف عالقة كجكد -

 كالجنس االكاديمي كالمعدؿ التفكير كأساليب الدراسي التحصيؿ
 في السابقة البحكث ىذه مف الحالي البحث كاستفاد .كالتخصص

 :التالية األمكر
 .الدراسة مقاييس تصميـ -
 البحكث إليو تكصمت ما عمى بناءن  البحث فركض صياغة -

 .نتائج مف السابقة
 البحكث كنتائج النظرم اإلطار عمى بناء البحث نتائج تفسير -

 .السابقة
 نتائج تحميؿ في المناسبة االحصائية االساليب استخداـ 

 .الدراسة
 :الدراسة فروض
 :التالية الفركض مف التحقؽ إلى الحالية الدراسة تسعى     
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال: األكؿ الفرض

( التباعدم) التعمـ أسمكب مجمكعة مف كؿ درجات متكسطات
 التعمـ أسمكب كمجمكعة (التقاربي) التعمـ أسمكب كمجمكعة
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 التكافؽ في( التكيفي) التعمـ أسمكب كمجمكعة( التمثيمي)
 .الدراسي
 متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال: الثاني الفرض
 كمجمكعة المرتفع الطمكح مستكل ذكل مجمكعة مف كؿ درجات
 .الدراسي التكافؽ في المنخفض الطمكح مستكل ذكل

 أساليب بيف لمتفاعؿ إحصائيان  داؿ أثر يكجد ال: الثالث الفرض
 كمستكل( التكيفي - التمثيمي -التقاربي – التباعدم) التعمـ

 .الدراسي التكافؽ في( منخفض – مرتفع) الطمكح
 مف كؿ بمعمكمية الدراسي بالتكافؽ التنبؤ يمكف ال: الرابع الفرض
( التكيفي – التقاربي – التمثيمي – التباعدم) التعمـ أساليب
 .الطمكح كمستكل

 واإلجراءات الطريقة. 5
 الدراسة أ. منيج
 كؿ خالؿ مف الدراسي بالتكافؽ التنبؤ إمكانية عف لمكشؼ      
 الباحث يستخدـ الطمكح، كمستكل المستخدمة التعمـ أساليب مف
 لمالئمتو نظران  التحميمي؛ الكصفي المنيج الحالية الدراسة في

 في تساعد كاسعة بمظمة يتمتع أنو حيث الحالية؛ لممتغيرات
 التعامؿ يتـ التي اإلنسانية المجاالت في كثيرة متغيرات معالجة
 .ىي كما كاقعيا في معيا
 الدراسة عينة ب.

 المرحمة :ىما مرحمتيف عمى البحث عينة اختيار تـ      
 البحث عينة اختيار تـ: االستطالعية البحث عينة: األكلى

 اإلسالمية البنات بكمية األكلى الفرقة طالبات مف االستطالعية
 الجامعي العاـ مف األكؿ الدراسي الفصؿ خالؿ بأسيكط
 السيككمترية الخصائص مف لمتأكد كذلؾ ـ؛2015/2016
 ؛(الدراسي كالتكافؽ الطمكح كمستكل التعمـ اساليب) لمقاييس
 عينة قكاـ كبمغ األساسية، البحث عينة عمى لمتطبيؽ تمييدان 
 استبعاد بعد الكمية طالبات مف طالبةن ( 70) االستطالعية البحث

 المقاييس عمى اإلجابة في جدية يبديف لـ الالئي الطالبات
( 230.22) أعمارىف متكسط بمغ اإلجابة، يكممف لـ كالالئي
 (.1.57) معيارم بانحراؼ شيران،

 مجمكعة الباحث اختار: األساسية البحث عينة: الثانية المرحمة
 الفرقة طالبات مف - االستطالعية المجمكعة غير – أخرل
 الدراسي الفصؿ خالؿ بأسيكط اإلسالمية البنات بكمية األكلى
 عينة كتككنت ـ،2015/2016 الجامعي العاـ مف الثاني
 استبعاد كبعد طالبة،( 265) مف األكلية صكرتيا في الدراسة
 كالالئي المقاييس بعض عمى اإلجابة يكممف لـ الالئي الطالبات

 بمغ طالبة،( 220) عددىف أصبح اإلجابة في جدية يبديف لـ
 (.2.17) معيارم بانحراؼ شيران،( 232.04) أعمارىف متكسط

 الدراسة أدوات ج.
 الطمكح كمستكل التعمـ اساليب) مقاييس الباحث استخدـ      
 كيمكف الباحث، إعداد مف األدكات ىذه ككؿ ،(الدراسي كالتكافؽ
 :التالي النحك عمى التفصيؿ مف بشكؿ األدكات ىذه تناكؿ

 :التعمم أساليب مقياس -1
 إلى كصؿ حتى خطكات بعدة المقياس مر: المقياس بناء

 :التالي النحك عمى النيائية صكرتو
 كفقان  التعمـ أساليب تناكلت التي النظرية األطر عمى االطالع -

 التعمـ، ألساليب الباحث اقترحو الذل كالتعريؼ ككلب، ألنمكذج
 األربع التعمـ عمميات مف عممية كؿ عند المتعمـ كخصائص

 المفاىيـ ،(RO) التأممية المالحظة ،(CE) المحسكسة الخبرة)
 المتعمـ كخصائص ،(AE)) الفعاؿ كالتجريب ،(AC) المجردة

 التكيفي – التباعدم) األربعة التعمـ اساليب مف أسمكب كؿ عند
 .عرضيا كالسابؽ( التمثيمي – التقاربي –
 الخاصة كاألجنبية العربية المقاييس بعض عمى االطالع -

 التعمـ أساليب استبياف: مثؿ ككلب ألنمكذج كفقان  التعمـ بأساليب
 ،[30] لككلب التعمـ أساليب كاستبياف ، [86]ركميرك كتيبيرل

 لمغامدم التعمـ أساليب مقياس[ 39] لكقاد التعمـ أساليب مقياس
[40.[ 
 تقييـ ىػػإل المقياس ىذا ييدؼ: المقياس مف اليدؼ تحديد -

 مف كيتككف التعمـ، عمى قدرتو كليس الفرد لدل التعمـ أسمكب
( 8) بكاقع األربع التعمـ عمميات عمى تكزيعيا تـ عبارة،( 32)

 المالحظة ،(CE) المحسكسة الخبرة: كىي عممية، لكؿ عبارات
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 الفعاؿ كالتجريب ،(AC) المجردة المفاىيـ ،(RO) التأممية
(AE)، المقياس عبارات كتصحح بدائؿ، خمس عبارة كؿ أماـ 
( أحيانان ) درجات،( 4( )غالبان )درجات،( 5( )دائمان ) تعطى بأف
 الفرد كيقـك كاحدة، درجة( أبدان ) درجتاف،( نادران ) درجات،( 3)

 يمكف العمميات ىذه كمف يناسبو، ما كاختيار جيدان  بقراءتيا
 التباعدم، التقاربي، األسمكب: كىى لمتعمـ أساليب أربعة استنتاج
 .كالمستكعب التكيفي،
 كتصنيفو لممقياس تصحيحو في الباحث عتمدا كقد     

 :خالؿ مف ككلب طريقة عمى المفضمة اساليبيـ إلى لممتعمميف
 – CE)  األربعة األبعاد مف ُبعد كؿ عمى الفرد درجة حساب

RO- AC- AE)  ألساليب كفقان  األفراد تصنيؼ يتـبحيث 
 :التالي النحك عمى تعمميـ

 + (AC) المجردة المفاىيـ في الفرد درجة=  التقاربي األسمكب
 (AE)  الفعاؿ التجريب
 + (CE) المحسكسة الخبرة في الفرد درجة=  التباعدم األسمكب
 (RO)  التأممية المالحظة
 + (CE) المحسكسة الخبرة في الفرد درجة=  التكيفي األسمكب
 (AE)  الفعاؿ التجريب
 ردةػػػػمجػػػال ـػػيػػاىػػػالمف يػػػػف ردػػػػفػػال ةػػػدرج=  بػػػػكعػػػػالمست كبػػػػاألسم

 (AC) + التأممية المالحظة  (RO) 
 

 :لممقياس السيككمترية الخصائص
 صكرتو في المقياس الباحث عرض: المحكميف صدؽ: الصدؽ
 النفس عمـ مف التدريس ىيئة أعضاء مف( 7) عمى المبدئية
 كبعد التدريس، كطرؽ كالمناىج الخاصة كالتربية النفسية كالصحة

 مقياس عبارات عمى المحكميف اتفاؽ نسب الباحث حسب ذلؾ
 لطبيعة مالئمة كانت العبارات أف كاتضح التعمـ، أساليب
 عبارات كارتباط ،%(100) اتفاؽ بنسبة كخصائصيـ الطالب
 ،%(86) اتفاؽ بنسبة التعمـ بأساليب مباشران  ارتباطان  المقياس
 حذؼ اك إضافة أك تعديؿ ،%(100) بنسبة ماتالتعمي ككضكح

 صدؽ صادقان  التعمـ أساليب مقياس يعتبر كلذلؾ ،%(86)
 .مقبكلة بنسبة المحكميف
 أساليب مقياس الباحث طبؽ(: المحؾ صدؽ) التالزمي الصدؽ
 = ف) عمى[ 30] ككلب ؿ التعمـ أساليب كاستبياف الحالي التعمـ
 كىي ،(0.89) المقياسيف بيف االرتباط معامؿ كبمغ طالبةن،( 70
 كبذلؾ( 0.01) داللة مستكل عند إحصائينا كدالة مرتفعة قيمة
 .الخارجي المحؾ صدؽ صادقان  التعمـ أساليب مقياس يعتبر

 بحساب الباحث قاـ(: الفرضي التككيف صدؽ) البنائي الصدؽ
 كؿ درجة بيف االرتباط معامؿ إيجاد طريؽ عف البنائي الصدؽ
 عينة عمى لممقياس الكمية كالدرجة المقياس عبارات مف عبارة
 االرتباط معامالت قيـ يكضح( 1) كالجدكؿ ،(70) التقنيف
 .المقياس عبارات مف عبارة لكؿ االحصائية كداللتيا

 1 جدول
 لممقياس الكمية والدرجة عبارة كل درجات بين الرتباط معامالت

 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة
1 0.74 0.01 17 0.83 0.01 
2 0.67 0.01 18 0.48 0.01 
3 0.43 0.01 19 0.83 0.01 
4 0.73 0.01 20 0.53 0.01 
5 0.67 0.01 21 0.69 0.01 
6 0.73 0.01 22 0.69 0.01 
7 0.84 0.01 23 0.47 0.01 
8 0.65 0.01 24 0.84 0.01 
9 0.67 0.01 25 0.69 0.01 
10 0.73 0.01 26 0.55 0.01 
11 0.67 0.01 27 0.61 0.01 
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12 0.31 0.01 28 0.63 0.01 
13 0.73 0.01 29 0.69 0.01 
14 0.67 0.01 30 0.79 0.01 
15 0.83 0.01 31 0.67 0.01 
16 0.83 0.01 32 0.53 0.01 

  0.27( = 0.01الداللة اإلحصائية عند )
 0.19( = 0.05الداللة اإلحصائية عند )

( أف المقياس يتمتع بصدؽ بنائي 1يتضح مف الجدكؿ )      
المقياس؛ (، لجميع عبارات 0.01تاـ كذلؾ عند مستكل داللة )

 (.0.83– 0.31حيث انحصرت قيـ معامالت االرتباط بيف )

الثبات: طريقة إعادة التطبيؽ: تـ حساب ثبات مقياس أساليب 
التعمـ باستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ، كذلؾ بعد تطبيقو عمى 

( يكمان مف 21( بعد مركر )70العينة االستطالعية )ف = 
امؿ ثبات المقياس عف ( يكضح مع2التطبيؽ األكؿ، كالجدكؿ )

 .طريؽ إعادة التطبيؽ
 2جدول 

 معامالت الثبات لمقياس أساليب التعمم بطريقة إعادة التطبيق
 الدرجة الكمية المستوعب التكيفي التباعدي التقاربي أسموب التعمم
 0.77 0.72 0.69 0.64 0.71 معامؿ االرتباط
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستكل الداللة

( أف معامالت الثبات بطريقة 2يتضح مف الجدكؿ )        
مما يدؿ عمى أف  (0.77 –0.64تبيف ) تراكحتإعادة التطبيؽ 

 .المقياس يتمتع بمستكم مرتفع مف الثبات

طريقة ألفا كركنباخ: تـ حساب ثبات مقياس أساليب التعمـ 
باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ، كذلؾ بعد تطبيقو عمى العينة 

 .( يكضح ذلؾ3االستطالعية، كالجدكؿ )
 3جدول 

 معامالت الثبات لمقياس أساليب التعمم بطريقة ألفا كرونباخ
 الدرجة الكمية المستوعب التكيفي التباعدي التقاربي أسموب التعمم

 0.91 0.89 0.81 0.78 0.86 االرتباط معامؿ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستكل الداللة

( أف معامالت الثبات بطريقة ألفا 3يتضح مف الجدكؿ )        
مما يدؿ عمى أف  (0.91 –0.81كركنباخ تراكحت بيف )

 .المقياس يتمتع بمستكم مرتفع مف الثبات
 "مستوى الطموح " إعداد الباحث مقياس -2

بناء االختبار: مر االختبار بعدة خطكات حتى كصؿ إلى 
  :صكرتو النيائية عمى النحك التالي

االطالع عمى األطر النظرية التي تناكلت مستكل الطمكح  -
كأبعاده، ما تكافر في الدراسات السابقة مف أساليب كمحددات 

 .قياس مستكل الطمكح
بعض المقاييس العربية كاألجنبية الخاصة االطالع عمى  -

[، 18[، باظة ]87] بمستكل الطمكح كما في بحث: أبك ناىية
 [، أبك 88] يػ[، صالح14] احػػػد الفتػػػػ[، عب46] دػػػػكض كمحمػػػػمع

 .[78]، ككراؿ ]44] [، عابد49] عكدة
تحديد اليدؼ مف االختبار: كىك قياس مستكل الطمكح لدل  -

الجامعة كالمتمثؿ في األبعاد التالية: المثابرة، تحمؿ طالبات 
المسؤكلية، التفاؤؿ، االتجاه نحك التفكؽ، القدرة عمى كضع 

 .األىداؼ كالخطط، االستعداد لممستقبؿ كتقبؿ الجديد
كصؼ االختبار: في ضكء االستفادة مف الدراسات كالبحكث  -

ديد ستة أبعاد السابقة التي تناكلت مستكل الطمكح كأبعاده، تـ تح
 :ياتضح أنيا تعكس مستكل الطمكح عند طالبات الجامعة كى

الُبعد األكؿ: المثابرة: كتعنى استمرار الفرد في أداء المياـ  
 دمان ػدل، مستخػػػػرار كتحػػػبإص –ميما كانت صعبة  -المكمؼ بيا 

 .في ذلؾ طرقان منظمة لمكصكؿ إلى ىدفو
 رد بنتائج ػزاـ الفػػػا التػػػد بيػػػة: كيقصػػػالمسؤكليؿ ػػػػي: تحمػػػالُبعد الثان
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أعمالو كالمياـ المكمؼ بيا، كتصديو لحؿ المشكالت التي تكاجو 
 .اآلخريف بركح المبادأة

الُبعد الثالث: التفاؤؿ: كيقصد بيا ميؿ الفرد نحك النظر إلى 
الجانب األفضؿ لألحداث أك األحكاؿ، كتكقع أفضؿ النتائج، 

مشاعر اليأس  بالرضا كاألمؿ كالثقة، كاالبتعاد عفكشعكر 
 .كاالنيزامية كالعجز

الُبعد الرابع: االتجاه نحك التفكؽ: كيقصد بيا رغبة الفرد في 
التفكؽ كالمنافسة، كسعيو الدائب لبذؿ الجيد كاتقاف المياـ في 

 .اطار استثمار الكقت لمكصكؿ لمعايير الجكدة في األداء
رة عمى كضع األىداؼ كالخطط: كيقصد بيا الُبعد الخامس: القد

قدرة الفرد عمى إدارة نفسو كأفكاره كأعمالو مف خالؿ تحديد 
 .األىداؼ كالتخطيط كالتقكيـ المستمر

الُبعد السادس: االستعداد لممستقبؿ كتقبؿ الجديد: كيقصد بيا 
انشغاؿ الفرد بمستقبمو بصكرة إيجابية كاالستعداد لو بمكاكبة كؿ 

 .د لتحقيؽ طمكحاتوما ىك جدي
كتـ اختيار ىذه األبعاد ألنيا أكثر األبعاد تكراران في       

كما تـ صياغة خمس  يا الباحث،يعمالمقاييس التي اطمع 
عبارات لكؿ ُبعد مف األبعاد السابقة، كبمغت عبارات المقياس 

( عبارة بعد التعديالت التي أبداىا المحكمكف عمى المقياس، 30)
( 70=  المقياس عمى المجمكعة االستطالعية )فكما تـ تطبيؽ 

 .طالبةن، كذلؾ بغرض تحديد الصدؽ كالثبات لممقياس
 ( عبارة، لكؿ30دد عبارات المقياس )ػغ عػػػاس: بمػػػح المقيػػػػتصحي

( عبارات كتصحح عبارات المقياس اإليجابية بأف تعطى 5ُبعد ) 
( 3)أحيانان( ) ( درجات،4)غالبان( ) ( درجات،5)دائمان( )

درجات، )نادران( درجتاف، )أبدان( درجة كاحدة، كعبارات المقياس 
 السالبة عمى العكس مما سبؽ فتعطى )دائمان( درجة كاحدة،

( درجات، 4( درجات، )نادران( )3)أحيانان( ) ( درجتاف،2)غالبان( )
 .( درجات5)أبدان( )

 :الخصائص السيككمترية لممقياس
الصدؽ: صدؽ المحكميف: عرض الباحث المقياس في صكرتو 

( مف أعضاء ىيئة التدريس مف عمـ النفس 7المبدئية عمى )
كالصحة النفسية كالتربية الخاصة كالمناىج كطرؽ التدريس، كبعد 
ذلؾ حسب الباحث نسب اتفاؽ المحكميف عمى عبارات مقياس 

طبيعة مستكل الطمكح، كاتضح أف العبارات كانت مالئمة ل
%(، كارتباط عبارات 100الطالب كخصائصيـ بنسبة اتفاؽ )

المقياس ارتباطان مباشران بأبعاد مستكل الطمكح بنسبة اتفاؽ 
%(، تعديؿ أك إضافة 100مات بنسبة )يالتعم%(، ككضكح 86)
%(، كلذلؾ يعتبر مقياس مستكل الطمكح صادقان 86ك حذؼ )أ

 .صدؽ المحكميف بنسبة مقبكلة
الباحث بحساب  ئي )صدؽ التككيف الفرضي(: قاـالصدؽ البنا

الصدؽ البنائي عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ 
عبارة مف عبارات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس عمى عينة 

( يكضح قيـ معامالت االرتباط 4(، كالجدكؿ )70التقنيف )
 .كداللتيا االحصائية لكؿ عبارة مف عبارات المقياس

 4جدول 
 معامالت الرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكمية لممقياس

 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة
1 0.75 0.01 16 0.72 0.01 
2 0.76 0.01 17 0.75 0.01 
3 0.33 0.01 18 0.47 0.01 
4 0.63 0.01 19 0.86 0.01 
5 0.70 0.01 20 0.46 0.01 
6 0.70 0.01 21 0.71 0.01 
7 0.67 0.01 22 0.71 0.01 
8 0.37 0.01 23 0.53 0.01 
9 0.43 0.01 24 0.85 0.01 
10 0.70 0.01 25 0.71 0.01 
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11 0.57 0.01 26 0.49 0.01 
12 0.62 0.01 27 0.56 0.01 
13 0.64 0.01 28 0.61 0.01 
14 0.56 0.01 29 0.67 0.01 
15 0.77 0.01 30 0.78 0.01 

  0.27( = 0.01) عند اإلحصائية الداللة
 0.19( = 0.05) عند اإلحصائية الداللة
 تاـ بنائي بصدؽ يتمتع المقياس أف( 4) الجدكؿ مف يتضح     
 حيث المقياس؛ عبارات لجميع ،(0.01) داللة مستكل عند كذلؾ

 (.0.85–0.37) بيف االرتباط معامالت قيـ انحصرت

 مستكل مقياس ثبات حساب تـ: التطبيؽ إعادة طريقة: الثبات
 عمى تطبيقو بعد كذلؾ التطبيؽ، إعادة طريقة باستخداـ الطمكح
 التطبيؽ مف يكمان ( 21) مركر بعد االستطالعية العينة نفس

 طريؽ عف المقياس ثبات معامؿ يكضح( 5) كالجدكؿ األكؿ،
 .التطبيؽ إعادة

 5 جدول
 التطبيق إعادة بطريقة الطموح مستوى لمقياس الثبات معامالت

التجاه نحو  التفاؤل تحمل المسؤولية المثابرة الُبعد
 التفوق

القدرة عمى وضع 
 األىداف والخطط

الستعداد لممستقبل 
 الجديدوتقبل 

الدرجة 
 الكمية

 0.75 0.73 0.80 0.69 0.62 0.66 0.74 معامؿ االرتباط
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستكل الداللة

 إعادة بطريقة الثبات معامالت أف( 5) الجدكؿ مف يتضح      
 أف عمى يدؿ مما (0.80 – 0.62) بيف راكحتت التطبيؽ
 .الثبات مف مرتفع بمستكم يتمتع المقياس

 الطمكح مستكل مقياس ثبات حساب تـ: كركنباخ ألفا طريقة
 العينة عمى تطبيقو بعد كذلؾ كركنباخ، ألفا طريقة باستخداـ

 .ذلؾ يكضح( 6) كالجدكؿ االستطالعية،
 6 جدول

 كرونباخ ألفا بطريقة الطموح مستوى لمقياس الثبات معامالت
التجاه نحو  التفاؤل تحمل المسؤولية المثابرة الُبعد

 التفوق
القدرة عمى وضع 
 األىداف والخطط

الستعداد لممستقبل 
 وتقبل الجديد

الدرجة 
 الكمية

 0.86 0.83 0.89 0.78 0.75 0.79 0.81 معامؿ االرتباط
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستكل الداللة

( أف معامالت الثبات بطريقة ألفا 6يتضح مف الجدكؿ )       
مما يدؿ عمى أف  (0.86 –0.75بيف ) تراكحت كركنباخ

 .المقياس يتمتع بمستكم مرتفع مف الثبات
 "مقياس التوافق الدراسي " إعداد الباحث -3

حتى كصؿ إلى  بناء االختبار: مر االختبار بعدة خطكات
 :صكرتو النيائية عمى النحك التالي

االطالع عمى األطر النظرية التي تناكلت التكافؽ الدراسي  -
كأبعاده، ما تكافر في الدراسات السابقة مف اساليب كمحددات 

 .قياس التكافؽ الدراسي
 ة ػػػػاصػػة الخػػػػكاألجنبية ػػػػس العربيػػض المقاييػػػى بعػػالع عمػػػاالط -

، [84]، عبد الكاحد كحسف [1]بالتكافؽ الدراسي: شمساف 
 [62]. ، أميس كزمالؤه [27]، سيفينؾ كجيزير [69]المبحكح 

تحديد اليدؼ مف االختبار: كىك قياس التكافؽ الدراسي لدل 
طالبات الجامعة كالمتمثؿ في األبعاد التالية: العالقة بالزمالء، 

نشطة الطالبية، االتجاه نحك العالقة باألساتذة، المشاركة في األ
 .بفاعميةالدراسة، الدافعية لمتعمـ، إدارة الكقت 

كصؼ االختبار: في ضكء االستفادة مف الدراسات كالبحكث 
السابقة التي تناكلت التكافؽ الدراسي كأبعاده، تـ تحديد ستة أبعاد 

 :ياتضح أنيا تعكس التكافؽ الدراسي عند طالبات الجامعة كى
 ا االندماج مع زمالء ػػػػد بيػػػػالء: كيقصػػػة بالزمػػػاألكؿ: العالقالُبعد 
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 .الدراسة كالسركر لمقابمتيـ كمساعدتيـ كاالىتماـ بمشكالتيـ
الُبعد الثاني: العالقة باألساتذة: كيقصد بيا حب االساتذة 
كالشعكر نحكىـ بالمكدة كاالحتراـ، كالتحدث معيـ بارتياح، كأخذ 

 .يا الخاصةآرائيـ في القضا
الُبعد الثالث: المشاركة في األنشطة الطالبية: كيقصد بيا 
المشاركة في األنشطة كالفعاليات التي تجرييا الجامعة بحرية، 

 .كاالقتناع بفائدتيا، كاالسياـ في تنظيميا
الُبعد الرابع: االتجاه نحك الدراسة: كيقصد بيا اىتماـ الطالب 

كسعيو إلتماـ المياـ  بمقرراتو الدراسية، كحبو لتخصصو،
 .الدراسية المكمؼ بيا دكف تذمر

الُبعد الخامس: الدافعية لمتعمـ: كيقصد بيا الحاجة المستمرة 
 .الكتساب المعمكمات كاإليماف بفائدتيا كأىمية المقررات الدراسية

: كيقصد بيا تنظيـ الطالب بفاعميةالُبعد السادس: إدارة الكقت 
دراؾ أىميتو، كاالس مكانية لكقتو كا  تذكار كفؽ خطة مرسكمة، كا 

 .التحصيؿ الجيد كاالستفادة القصكل مف ساعات المذاكرة
كتـ اختيار ىذه األبعاد ألنيا أكثر األبعاد تكراران في المقاييس 

كما تـ صياغة خمس عبارات لكؿ  يا الباحث،يعمالتي اطمع 
( عبارة 30ُبعد مف األبعاد السابقة، كبمغت عبارات المقياس )

التعديالت التي أبداىا المحكمكف عمى المقياس، كما تـ  بعد
( طالبةن، 70تطبيؽ المقياس عمى المجمكعة االستطالعية )ف= 

 .كذلؾ بغرض تحديد الصدؽ كالثبات لممقياس
 ؿ ػػػػارة، لكػػ( عب30اس )ػػػارات المقيػػتصحيح المقياس: بمغ عدد عب

اإليجابية بأف تعطى ( عبارات كتصحح عبارات المقياس 5ُبعد )
( 3)أحيانان( ) ( درجات،4)غالبان( ) ( درجات،5)دائمان( )

درجات، )نادران( درجتاف، )أبدان( درجة كاحدة، كعبارات المقياس 
 السالبة عمى العكس مما سبؽ فتعطى )دائمان( درجة كاحدة،

( درجات، 4( درجات، )نادران( )3)أحيانان( ) ( درجتاف،2)غالبان( )
 .( درجات5))أبدان( 

 :الخصائص السيككمترية لممقياس
الصدؽ: صدؽ المحكميف: عرض الباحث المقياس في صكرتو 

( مف أعضاء ىيئة التدريس مف عمـ النفس 7المبدئية عمى )
كالصحة النفسية كالتربية الخاصة كالمناىج كطرؽ التدريس، كبعد 
ذلؾ حسب الباحث نسب اتفاؽ المحكميف عمى عبارات مقياس 

فؽ الدراسي، كاتضح أف العبارات كانت مالئمة لطبيعة التكا
%(، كارتباط عبارات 86الطالب كخصائصيـ بنسبة اتفاؽ )

المقياس ارتباطان مباشران بأبعاد التكافؽ الدراسي بنسبة اتفاؽ 
%(، تعديؿ أك إضافة 100مات بنسبة )يالتعم%(، ككضكح 86)

سي صادقان %(، كلذلؾ يعتبر مقياس التكافؽ الدرا86اك حذؼ )
 .صدؽ المحكميف بنسبة مقبكلة

الباحث بحساب  الصدؽ البنائي )صدؽ التككيف الفرضي(: قاـ
الصدؽ البنائي عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ 
عبارة مف عبارات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس عمى عينة 

يكضح قيـ معامالت االرتباط  (7(، كالجدكؿ )70التقنيف )
 .لتيا االحصائية لكؿ عبارة مف عبارات المقياسكدال

 7 جدول
 معامالت الرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكمية لممقياس

 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة
1 0.67 0.01 16 0.62 0.01 
2 0.65 0.01 17 0.51 0.01 
3 0.51 0.01 18 0.78 0.01 
4 0.49 0.01 19 0.62 0.01 
5 0.44 0.01 20 0.54 0.01 
6 0.47 0.01 21 0.55 0.01 
7 0.85 0.01 22 0.55 0.01 
8 0.75 0.01 23 0.87 0.01 
9 0.76 0.01 24 0.62 0.01 
10 0.42 0.01 25 0.84 0.01 
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11 0.45 0.01 26 0.82 0.01 
12 0.55 0.01 27 0.43 0.01 
13 0.67 0.01 28 0.48 0.01 
14 0.46 0.01 29 0.74 0.01 
15 0.55 0.01 30 0.83 0.01 

 اإلحصائية الداللة 0.27( = 0.01) عند اإلحصائية الداللة
 0.19( = 0.05) عند

 بنائي بصدؽ يتمتع المقياس أف( 7) الجدكؿ مف يتضح       
 المقياس؛ عبارات لجميع ،(0.01) داللة مستكل عند كذلؾ تاـ

 (.0.87 – 0.43) بيف االرتباط معامالت قيـ انحصرت حيث

 التكافؽ مقياس ثبات حساب تـ: التطبيؽ إعادة طريقة: الثبات
 عمى تطبيقو بعد كذلؾ التطبيؽ، إعادة طريقة باستخداـ الدراسي
 التطبيؽ مف يكمان ( 21) مركر بعد االستطالعية العينة نفس

 طريؽ عف المقياس ثبات معامؿ يكضح( 8) كالجدكؿ األكؿ،
 .التطبيؽ إعادة

 8 جدول
 التطبيق إعادة بطريقة الدراسي التوافق لمقياس الثبات معامالت

العالقة  العالقة بالزمالء الُبعد
 باألساتذة

المشاركة في 
 األنشطة الطالبية

التجاه نحو 
 الدراسة

إدارة الوقت  الدافعية لمتعمم
 فاعميةب

 الدرجة الكمية

 0.75 0.78 0.67 0.59 0.63 0.70 0.68 معامؿ االرتباط
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستكل الداللة

 إعادة بطريقة الثبات معامالت أف( 8) الجدكؿ مف يتضح      
 أف عمى يدؿ مما (0.78 –0.59) بيف تراكحت التطبيؽ
 .الثبات مف مرتفع بمستكم يتمتع المقياس

 الدراسي التكافؽ مقياس ثبات حساب تـ: كركنباخ ألفا طريقة
 العينة عمى تطبيقو بعد كذلؾ كركنباخ، ألفا طريقة باستخداـ

 .ذلؾ يكضح( 9) كالجدكؿ االستطالعية،
 9 جدول

 كرونباخ ألفا بطريقة الدراسي التوافق لمقياس الثبات معامالت
العالقة  العالقة بالزمالء الُبعد

 باألساتذة
المشاركة في 

 األنشطة الطالبية
التجاه نحو 

 الدراسة
إدارة الوقت  الدافعية لمتعمم

 فاعميةب
 الدرجة الكمية

 0.89 0.80 0.77 0.71 0.81 0.78 0.75 معامؿ االرتباط
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستكل الداللة

 ألفا بطريقة الثبات معامالت أف( 9) الجدكؿ مف يتضح    
 أف عمى يدؿ مما (0.89 –0.71) بيف تراكحت كركنباخ
 .الثبات مف مرتفع بمستكم يتمتع المقياس
  :لمبحث التنفيذية االجراءات: رابعان 
 :الحالي البحث تنفيذ في التالية االجراءات الباحث اتبع     
 التعمـ أساليب مقياس) الدراسة أدكات بإعداد الباحث قاـ -

 القياـ ثـ( الدراسي التكافؽ كمقياس الطمكح مستكل كمقياس
 خالؿ المقاييس ىذه لتقنيف طالبةن ( 70) عمى استطالعية بدراسة
 .ـ2015/2016 الجامعي العاـ مف األكؿ الدراسي الفصؿ

  كمقياس التعمـ أساليب مقياس) الدراسة أدكات الباحث طبؽ -

 العينة عمى استبياف الدراسي التكافؽ كمقياس الطمكح مستكل
 الثاني الدراسي الفصؿ خالؿ طالبةن ( 220) كعددىا األساسية

 .ـ2015/2016 الجامعي العاـ مف
 نتائج إلى كالكصكؿ الطالبات الستجابات اإلحصائي التحميؿ -

 .السابقة كالدراسات النظرم اإلطار ضكء في كتفسيرىا الدراسة
 ومناقشتيا . النتائج6

 حصائية،إ فركض أربعة مف لمتحقؽ الحالية الدراسة تسعى     
 مف لكؿ األساس باألثر منيما كالثاني األكؿ الفرض يتعمؽ
( التكيفي – التقاربي – التمثيمي – التباعدم) التعمـ أساليب
 الدراسي، التكافؽ في( منخفض - مرتفع) الطمكح كمستكل
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 التعمـ أساليب بيف المحتمؿ التفاعؿ بأثر يتعمؽ الثالث كالفرض
 يتعمؽ الرابع كالفرض الدراسي، التكافؽ في الطمكح كمستكل
 .طمكحال كمستكل التعمـ أساليب مف الدراسي بالتكافؽ بالتنبؤ

 أساليب متغيرم ألثر التبايف تحميؿ نتائج يكضح( 10) كالجدكؿ
 كمستكل( التكيفي – التقاربي – التمثيمي – التباعدم) التعمـ

 .الدراسي التكافؽ في( منخفض - مرتفع) الطمكح
 11 جدول

 التوافق في( منخفض - مرتفع) الطموح ومستوى( التكيفي – التقاربي – التمثيمي – التباعدي) التعمم أساليب متغيري ألثر التباين تحميل نتائج
 الدراسي

 الدللة اإلحصائية النسبة الفائية )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.006 4.239 227.881 3 683.642 أسمكب التعمـ
 0 3069.22 165000 1 165000 مستكل الطمكح

 0 6.873 369.468 3 08.411 )ب(× تفاعؿ )أ( 
     53.759 212 39711 الخطأ

       219 184396 المجمكع الكمي
كؿ: ينص الفرض األكؿ عمى أنو: " ال تكجد ألنتائج الفرض ا

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات كؿ مف 
مجمكعة أسمكب التعمـ )التباعدم( كمجمكعة أسمكب التعمـ 

كمجمكعة أسمكب التعمـ )التمثيمي( كمجمكعة أسمكب  )التقاربي(
 ."التعمـ )التكيفي( في التكافؽ الدراسي

 ( أف قيمة النسبة الفائية ألثر متغير 10يتضح مف الجدكؿ )     

و تكجد (، أم أن0.01أسمكب التعمـ داؿ إحصائيان عند مستكل )
فركؽ في التكافؽ الدراسي ترجع إلى أثر أسمكب التعمـ )التباعدم 

 (.التكيفي –التقاربي  –التمثيمي  –
كلمعرفة اتجاه الفركؽ قاـ الباحث بحساب قيمة )ؼ(      

لمفركؽ بيف المجمكعات في التكافؽ الدراسي باستخداـ اختبار 
 .( يكضح ذلؾ11شيفيو في أساليب التعمـ كالجدكؿ )

 11جدول 
 مجموعات أساليب التعمم األربع نتائج اختبار شيفيو لممقارنة بين متوسطات

 مستوى الدللة الخطأ المعياري (I-Jمعدل الفرق ) (Jأساليب التعمم ) المتوسط (Iأساليب التعمم )
 غير دالة 1.31305 0.9563 األسمكب التمثيمي 88.84 األسمكب التباعدم

 غير دالة 1.42360 0.4663 األسمكب التقاربي
 غير دالة 1.34193 -3.7214- األسمكب التكيفي

 غير دالة 1.31305 -0.9563 األسمكب التباعدم 87.89 األسمكب التمثيمي
 غير دالة 1.50248 --0.4900 األسمكب التقاربي
 (0.01دالة عند مستكل ) 1.42533 *-4.6777- األسمكب التكيفي

 غير دالة 1.42360 -0.4663- األسمكب التباعدم 88.38 األسمكب التقاربي
 غير دالة 1.50248 0.4900 األسمكب التمثيمي
 غير دالة 1.52777 -4.1877- األسمكب التكيفي

 غير دالة 1.34193 3.7214 األسمكب التباعدم 92.56 األسمكب التكيفي
 (0.01دالة عند مستكل ) 1.42533 *4.6777 التمثيمياألسمكب 

 غير دالة 1.52777 4.1877 األسمكب التقاربي
عدـ كجكد فركؽ دالة  :( ما يمي11يتضح مف الجدكؿ )     

كجكد ك  .إحصائيان بيف األسمكب التكيفي كاألسمكب التباعدم
لصالح  التكيفي كاألسمكب التمثيميفركؽ دالة بيف األسمكب 
؛ حيث بمغ معدؿ الفرؽ (0.01) األسمكب التكيفي عند مستكل

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف ك  .*(4.6777بينيما )
 .األسمكب التكيفي كاألسمكب التقاربي

كمف ثـ يمكف القكؿ بعدـ تحقؽ الفرض األكؿ لمدراسة       
أنو تكجد فركؽ  مالبديؿ أجزئيان، كمف ثـ يمكف قبكؿ الفرض 
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ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات مجمكعات أساليب 
 .األسمكب التكيفي التعمـ في التكافؽ الدراسي لصالح مجمكعة

يالحظ أف أسمكب التعمـ التكيفي  كبالنظر لمنتائج السابقة     
ىك األكثر أثرنا في التكافؽ الدراسي، مقارنة بكؿ مف األسمكب 

كالتقاربي كالتباعدم، كنظرنا لعدـ تكفر دراسات سابقة  التمثيمي
تناكلت ىذه المتغيرات بصكرة مباشرة يمكف تفسير النتيجة في 
ضكء الخصائص التي يتميز بيا التكافؽ الدراسي، كىذا األمر 
ينسجـ مع خصائص أسمكب التعمـ التكيفي، كالذم يتصؼ 

ف المشكالت يندمجكف مع الخبرات الجديدة، يحمك  أصحابو بأنيـ
بأسمكب المحاكلة كالخطأ، يميمكف إلى المجازفة كحب المخاطرة، 

 .يتكيفكف مع المكاقؼ الجديدة، عمميكف، كنشطكف
ذلؾ بأف أساليب التعمـ التي تفضميا  كما يمكف تفسير     

تساعدىف عمى التركيز في  –الدراسة  عينة –طالبات الجامعة 
 كالمعمكمات الميارات المعمكمات كتذكر كمعالجة تجييز

أف ىذه األساليب مؤثرة في  كما الصعبة كالجديدة، األكاديمية
مية داخؿ قاعات الدراسة بالكميات ألنيا تدفع يالتعمالمكاقؼ 

 ىيئة التدريس مما المتعمميف إلى التفاعؿ مع األقراف كأعضاء
المقررات مما يؤثر إيجابان في التكافؽ  باإليجاب في إنجاز يؤثر
 .سي لدييفالدرا
أف أساليب التعمـ تككينات فرضية  [8كيؤكد عبد الباسط ]    

كيشير الطيب  .تدلنا عمى كيفية تعمـ الشخص كتكافقو مع بيئتو
في التعمـ  البالط يستخدميا [ إلى أف األساليب التي74]

صراران في تعمميـ داخؿ  مثابرة أكثر تجعميـ كيفضمكنيا كا 
كما تجعميـ يديركف مكاقؼ  لمتعمـ،مف دافعيتيـ  كتزيد الجامعة،

 لذلؾ يساعد عمى زيادة كفاءة كتأثيران كفعالية. التعمـ بشكؿ أكثر
 .التكافؽ الدراسي لدل المتعمميف

كمف ثـ فأف تكافؽ الطالب الدراسي يتأثر بحاجاتو كمياراتو     
الشخصية كاالجتماعية كقدراتو العقمية كظركفو األسرية كالبناء 

ألساليب كاالستراتيجيات المفضمة لديو كيتفؽ  امياالذاتي كاستخد
 ]:3,4,5,6,7ىذا مع دراسة كؿ مف ]

نتائج الفرض الثاني: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متكسطات درجات كؿ مف مجمكعة ذكل مستكل الطمكح المرتفع 

 .كمجمكعة ذكل مستكل الطمكح المنخفض في التكافؽ الدراسي
( يتضح أف قيمة النسبة الفائية ألثر 10)بالرجكع إلى جدكؿ 

(، أل 0.01متغير مستكل الطمكح داؿ إحصائيان عند مستكل )
أنو تكجد فركؽ في التكافؽ الدراسي ترجع إلى أثر مستكل 

 ).منخفض –الطمكح )مرتفع 
كلمعرفة اتجاه الفركؽ قاـ الباحث بحساب المتكسط       

اإلحصائية بيف كؿ مف  كاالنحراؼ المعيارم كقيمة )ت( كداللتيا
ذكل مستكل الطمكح المرتفع كذكم مستكل الطمكح المنخفض 

( يكضح الفركؽ بيف 12في التكافؽ الدراسي، كالجدكؿ )
 -)المرتفع  متكسطي درجات مجمكعتي مستكل الطمكح

 .في التكافؽ الدراسي المنخفض(

 12 جدول
 لمفروق بين مرتفعي ومنخفضي مستوى الطموح في مقياس التوافق الدراسي)ت(  نتائج اختبار

 مستوى الدللة قيمة )ت( النحراف المعياري المتوسط عدد األفراد  المجموعة
 0.01 52.939 9.87464 5.55411 711 مرتفع الطمكح
 4.42487 59.66 103 منخفض الطمكح

 درجات متكسطي بيف الفركؽ أف( 12) الجدكؿ مف يتضح     
 الطمكح مستكل كمجمكعة المرتفع الطمكح مستكل مجمكعة
 مستكل عند إحصائيان  داؿ الفرؽ ىذا كأف ،(55.88) المنخفض

      في المرتفع الطمكح مستكل مجمكعة لصالح( 0.01)
 الطمكح مستكل مجمكعة متكسط بمغ حيث الدراسي، التكافؽ
  الطمكح كلػمست ةػػػكعػػكمجم طػػػمتكس غػػػػكبم( 5.55411) عػػػالمرتف

 ).52.939) المنخفض
 التي الخصائص ضكء في النتيجة ىذه تفسير كيمكف       
 في الصعاب يتحمؿ فيك المرتفع، الطمكح مستكل ذكك بيا يتمتع
 يشعر ال ألنو الفشؿ؛ يعنيو كال أىدافوإلى  الكصكؿ سبيؿ

 مع يتكافؽ بما طمكحو مستكل لتعديؿ تدفعو فالخبرات باليأس،
 لمكصكؿ الخطط يضع التفكؽ، إلى يميؿ الكاقعية، كقدراتو حدكده
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 مناسب، بشكؿ المستقبمية كخططو أىدافو كيحدد أىدافو، إلى
 كمع ذاتو مع متكيؼ أىدافو، خدمة في كقدراتو إمكاناتو يضع
 كيتفؽ. لديو الدراسي التكافؽ درجة زيادة في يسيـ ذلؾك بيئتو،
  [4,14,15,1617,18,19,20,21]. مف كؿ دراسة مع ىذا

 إحدل تمثؿ الطمكح دراسة فأ [22] الكىاب عبد كيكضح     
 كدراستيا الشخصية، عميو تككف عما لمكشؼ كالمنبئات المؤثرات
 .لألفراد الشخصي التكافؽ تحقيؽ عمى تساعد قد عممية بطريقة
 بيف لمتفاعؿ إحصائيان  داؿ أثر يكجد ال: الثالث الفرض نتائج

( التكيفي - التمثيمي -التقاربي – التباعدم) التعمـ أساليب
 .الدراسي التكافؽ في( منخفض – مرتفع) الطمكح كمستكل
 الفائية النسبة قيمة أف يتضح( 10) جدكؿ إلى بالرجكع      
 إحصائيان  داؿ الطمكح كمستكل التعمـ أسمكب بيف التفاعؿ ألثر
 الدراسي التكافؽ في فركؽ تكجد أنو مأ ،(0.01) مستكل عند
 -التقاربي – التباعدم) التعمـ أساليب بيف التفاعؿ أثر إلى ترجع

 (.منخفض – مرتفع) الطمكح كمستكل( التكيفي - التمثيمي
 تفضميا التي التعمـ أساليب بأف النتيجة ىذه الباحث كيفسر     

 الطمكح مف مرتفع مستكل معيا تكافر ما إذا الجامعة طالبات
 بيا يتميز التي فالخصائص لدييف؛ الدراسي التكافؽ يعزز فإنو

 تكافرت ما إذا – ذكرىا السابؽ – المرتفع الطمكح مستكل ذكك
 منيف كاحدة كؿ لدل المفضؿ التعمـ أسمكب مع الطالبات لدل
 يتأثر الدراسي فالتكافؽ ثـ كمف لدييف، الدراسي التكافؽ حدث

 العقمية كقدراتو كاالجتماعية الشخصية كمياراتو الفرد بحاجات
 كالبناء النضج كدرجة المفضمة، تعممو كأساليب األسرية كظركفو
 كتكافر كاالستراتيجيات األساليب مف العديد كاستخداـ الذاتي
 كؿ إليو أشار ما مع يتفؽ كىذا لمطمكح ككاقعي مرتفع مستكل

   [3,4,5,6,66,68,69].:مف
 مف الدراسي بالتكافؽ التنبؤ يمكف ال: الرابع الفرض نتيجة
( التكيفي – التقاربي – التمثيمي – التباعدم) التعمـ أساليب
 .الطمكح كمستكل
 الباحث قاـ إحصائيان  الفرض ىذا صحة مف كلمتحقؽ      
 المتغيرات كحذؼ إضافة بطريقة المتعدد االنحدار تحميؿ بإجراء
 يقـك حيث Stepwise Regr -ession Analysis  تدريجيان 
 ارتباطيا أساس عمى متغيران  المستقمة المتغيرات إدخاؿ عمى

 المتغيرات أعمى خطكة كؿ في يختار حيث التابع بالمتغير
 ارتباطيا أثر حذؼ بعد التابع بالمتغير كارتباطان  تأثيران  المستقمة

 (.13) الجدكؿ يكضح كما األخرل المستقمة بالمتغيرات
 13 جدول

 الطموح ومستوى التعمم أساليب درجات بمعمومية الدراسي بالتوافق التنبؤ إمكانية لمعرفة المتدرج المتعدد النحدار تحميل نتائج

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 الثابت التابع

معامل 
الرتباط 
المتعدد 

R 

مربع 
معامل 
الرتباط 

 R²المتعدد

التغير في 
مربع معامل 

الرتباط 
 R²المتعدد

معامل 
النحدار 
العادي 

B 

قيمة 
معامل 

 بيتا

( Tقيمة )
لمعامل 
 النحدار

مستوى 
 الدللة

قيمة النسبة 
 (Fالفائية )

مستوى 
 الدللة

مستكل 
 الطمكح

التكافؽ 
 الدراسي

2113. 

0.963a 0.927 0.927 0.967 0.963 52.679 0.01 2775.087 0.01 

األسمكب 
 التكيفي

التكافؽ 
 الدراسي

0.965b 0.931 0.93 0.941 0.937 48.416 0.01 1465.152 0.01 

األسمكب 
 التقاربي

التكافؽ 
 الدراسي

0.966c 0.933 0.932 0.923 0.919 45.623 0.01 1007.766 0.01 

األسمكب 
 التباعدم

التكافؽ 
 الدراسي

0.967d 0.935 0.934 0.901 0.897 41.044 0.01 755.4 0.01 

 :( ما يمي13يتضح مف الجدكؿ )
أف قيمة )ؼ( لمعرفة إمكانية التنبؤ بالتكافؽ الدراسي      

 –التمثيمي  –بمعمكمية كؿ مف أساليب التعمـ )التباعدم 

التكيفي( كمستكل الطمكح لدل عينة الدراسة بمغت  –التقاربي 
-1007.766 - 1465.152-2775.087عمى الترتيب )

(، 0.01( كىى قيـ دالة إحصائيان عند مستكل )755.400
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كىذا يعنى عدـ تحقؽ صحة الفرض الرابع مما يشير إلى 
إمكانية التنبؤ بالتكافؽ الدراسي بمعمكمية مستكل الطمكح 

التباعدم( لدل  –التقاربي  -ب التعمـ التالية )التكيفي كأسالي
بينما لـ تصؿ قيمة )ؼ( لمتغير أسمكب التعمـ  عينة الدراسة.

 .التمثيمي إلى حد الداللة في التنبؤ بالتكافؽ الدراسي
( أيضان أف أكثر المتغيرات 13كما يتضح مف الجدكؿ )      

سي لدل عينة الدراسة المدركسة إسيامان في التنبؤ بالتكافؽ الدرا
 :كانت عمى النحك التالي

يعد مستكل الطمكح أكثر المتغيرات المدركسة إسيامان في       
التنبؤ بالتكافؽ الدراسي لدل عينة الدراسة؛ حيث بمغ معامؿ 
اإلسياـ النسبي لمستكل الطمكح في التنبؤ بالتكافؽ الدراسي 

(92.7%.) 
كثر المتغيرات المدركسة يعد أسمكب التعمـ )التكيفي( أ      

إسيامان في التنبؤ بالتكافؽ الدراسي لدل عينة الدراسة؛ حيث بمغ 
معامؿ اإلسياـ النسبي ألسمكب التعمـ )التكيفي( في التنبؤ 

 (.%93بالتكافؽ الدراسي )
يعد أسمكب التعمـ )التقاربي( أكثر المتغيرات المدركسة     

ل عينة الدراسة؛ حيث بمغ إسيامان في التنبؤ بالتكافؽ الدراسي لد
معامؿ اإلسياـ النسبي ألسمكب التعمـ )التقاربي( في التنبؤ 

 (.%93.2بالتكافؽ الدراسي )
كيعد أسمكب التعمـ )التباعدم( أكثر المتغيرات المدركسة     

إسيامان في التنبؤ بالتكافؽ الدراسي لدل عينة الدراسة؛ حيث بمغ 
مـ )التباعدم( في التنبؤ معامؿ اإلسياـ النسبي ألسمكب التع

 (.%93.2بالتكافؽ الدراسي )
المحسكبة لتحديد داللة  (T) كذلؾ بمغت قيمة النسب التائية    

- 45.623 - 48.416 - 52.679االنحدار عمى الترتيب )
(، مما 0.01( كىى قيـ دالة إحصائيان عند مستكل )41.044

ية مستكل يشير إلى إمكانية التنبؤ بالتكافؽ الدراسي بمعمكم
التباعدم(  –التقاربي  -الطمكح كأساليب التعمـ التالية )التكيفي 

 .لدل عينة الدراسة
 ة عمى التنبؤ ػدالػػكتككف صيغة المعادلة االنحدارية التنبؤية ال    

 :كالتالي
)مستكل الطمكح( +  0.967+ .2113 التكافؽ الدراسي =

التعمـ )أسمكب  0.923 )أسمكب التعمـ التكيفي( + 0.941
 (.)أسمكب التعمـ التباعدم 0.897 التقاربي( +

ذلؾ أف مستكل الطمكح المرتفع كما يرتبط  تفسير كيمكف      
بو مف خصائص يسيـ في تنظيـ الطالبات ألكقاتيف، كاإلقباؿ 
عمى المشاركة في األنشطة الطالبية، كتزيد مف دافعيتيف 

التدريس لمتعمـ، كتقكل عالقتيف بالزميالت كأعضاء ىيئة 
بالكمية مما يسيـ في تحسيف درجة التكافؽ الدراسي لدييف، 
 كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة كؿ مف راجح

 [، عبد الفتاح18[، باظة ]17] ، مرحاب[15] كىكرلكؾ ،]16]
جيرارد  ،]4] [، أبك العال20] [، المشيخي19] [، الزىراني14]

 بيف التكافؽ الدراسي مف كجكد عالقة منطقية  [21] كبكث
كمستكل الطمكح لدل الطالب، فاختالؼ مستكل طمكح األفراد 
 .يؤدم إلى اختالؼ درجة التكافؽ الدراسي مف قبؿ ىؤالء األفراد

التي تتناسب مع استعدادات  كما أف أساليب التعمـ      
تفيد في تكقع الطريقة التي يسمؾ بيا  الطالب كقدراتيـ الحقيقية

عؿ مف خالليا مع المكاقؼ االجتماعية كالدراسية الفرد كيتفا
المختمفة، كبالتالي فيي تمثؿ كسيمة الفرد لمتكافؽ النفسي 

بالتكافؽ الدراسي  كاالجتماعي، كتعد أحد العكامؿ المنبئة
 .كاإلنجاز األكاديمي

 عينة –فأساليب التعمـ التي تفضميا طالبات الجامعة       
 ألقراف معا التفاعؿ قدراتيف تدفعف إلىكالمتكافقة مع  -الدراسة 
 مما  ىيئة التدريس كتعزز الدافعية األكاديمية لديو كأعضاء

إيجابان في التكافؽ الدراسي، كىذه النتيجة تتفؽ مع ما  يؤثر
مف كجكد عالقة   [3,4,5,6,7]أشارت إليو دراسة كؿ مف

 .منطقية بيف التكافؽ الدراسي كأساليب التعمـ لدل الطالب
 إلى أف أسمكب التعمـ يعتبر كصفنا [9] إينتكيستؿ كيشير      

لمعمميات التكيفية المناسبة كالتي تجعؿ الفرد مستجيبنا لمثيرات 
البيئة المتنكعة بما يتالءـ مع خصائصو االنفعالية كاالجتماعية 

 .كالجسمية
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إلى اف أسمكب التعمـ يتمثؿ في  [11] كرجير كيضيؼ ج     
ميزة لألفراد كالتي تشير إلى كيؼ يتعمـ النماذج السمككية الم

 .الفرد، ككيؼ يفكر كيتكيؼ مع البيئة
أما عدـ إمكانية التنبؤ بالتكافؽ الدراسي مف معمكمية      

أسمكب التعمـ التمثيمي فيرجع الباحث ذلؾ إلى خصائص 
المتعمميف ذكل أسمكب التعمـ التمثيمي كالمتمثمة في: أنيـ ال 

العممي لألفكار، يميمكف لمتخصص في العمـك ييتمكف بالتطبيؽ 
كالرياضيات، ييتمكف بالمفاىيـ أكثر مف اىتماميـ االعتماد 
عمى اآلخريف، انطكائيكف، متعممكف سمبيكف، ال يجيدكف تطبيقا 
كاقعيا ألفكارىـ، كاىتماميـ أفضؿ باألفكار المجردة، كمف ثـ 
ف فيذه الخصائص ال تتفؽ مع الطالبات عينة الدراسة م

التخصصات الشرعية كاإلنسانية مما أثر عمى درجة التكافؽ 
تنبؤان  الدراسي لدييف، كمف ثـ ال يمكف التنبؤ بالتكافؽ الدراسي

 .داالن إحصائيان بمعمكمية أسمكب التعمـ التمثيمي
 التوصيات. 6

في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج يكصي      
 :الباحث بما يمي

الدراسية بما يتضمف مختمؼ أساليب التعمـ تصميـ المقررات  •
لدل المتعمميف مما يساعدىـ عمى تحقيؽ أقصى استفادة ممكنة 

 .مف ىذه المقررات
عقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس في  •

مية يالتعمكيفية تكظيؼ اساليب التعمـ المفضمة في العممية 
 .كتكافقو الدراسي كالتي تنعكس عمى أداء الطالب األكاديمي

إعداد كتنفيذ برامج إرشادية في التكافؽ الدراسي، كتأثره  •
 .بمتغيرات مختمفة منيا أساليب التعمـ

استخداـ الكسائؿ السمعية كالبصرية المتنكعة بشكؿ يسمح  •
لكؿ طالب بتنمية قدراتو كالتعمـ بحرية تبعنا ألساليب التعمـ 

 .المفضمة إليو
كؽ الفردية لدل الطالب في ضكء االىتماـ بمبدأ الفر  •

 .مية بأكمميايالتعمالمنظكمة 

أخذ أساليب التعمـ لدل الطالب في الحسباف عند تصميـ  •
مية كالدراسية لمطالب بشكؿ يعطي مساحة مف يالتعمالبرامج 

 .الحرية لمطالب
 :بحكث مقترحة

إجراء ىذه الدراسة عمى عينات أخرل مختمفة عف متغيرات  •
 .يةالعينة الحال

إجراء دراسة أخرل تتناكؿ أساليب تعمـ مختمفة عف األساليب  •
 .المستخدمة في الدراسة الحالية

نمذجة العالقة بيف أساليب التعمـ كمستكل الطمكح كالتكافؽ  •
 .الدراسي لدل طالب الجامعة

دراسة نفس المتغيرات مع حب االستطالع بدال مف مستكل  •
 .الطمكح

المفضمة لدل طالب الجامعة المصرييف أساليب التعمـ  •
 .""دراسة عبر ثقافية كالسعكدييف كالسكدانييف

 المراجع
 أ. المراجع العربية

عالقة الضغكط (. 2005شمساف، عبد اهلل محمد. ) [1]
كالدافعية لإلنجاز كمركز التحكـ بالتكافؽ الدراسي لمطالب 

. رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية في الريؼ كالحضر
 .التربية، جامعة عدف

(. التكافؽ الدراسي لدم 2000شككت، عكاطؼ محمد. ) [2]
الطالبات المتزكجات كغير المتزكجات كعالقتو ببعدم 

، دراسات نفسيةالكفاية الشخصية كالثبات االنفعالي. 
10(1 ،)99- 107. 

(. التفاؤؿ كالتشاـؤ 2010) أبك العال، محمد أشرؼ أحمد. [4] 
الذات كمستكل الطمكح كالتكافؽ مع  كعالقتيما بتقدير

مجمة  الحياة الجامعية لدل عينة مف الطالب كالطالبات.
 .398 -339(، 2) 9،  دراسات عربية في عمـ النفس

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 مجمةالتعمـ.  أساليب (. قياس2007) عبدالباسط، لطفي. [8]
 المنكفية، ، كمية التربية جامعةكالتربكية النفسية البحكث
 .8 -1(، 2)عدد 

مستكل الطمكح (. 2007عبد الفتاح، كاميميا. ) [14]
 .، الرياض: دار الزىراء لمنشر كالتكزيع4، طكالشخصية

 ،9ط .النفس عمـ أصكؿ(. 1973عزت. ) احمد راجح، [16]
 الحديث. المصرم المكتب اإلسكندرية:

 وكعالقت النفسي التكافؽ(. 1984. )أحمد صالح مرحاب، [17]
 مرحمة في الجنسيف بيف مقارنة دراسة:  الطمكح بمستكل
 كمية منشكرة، غير دكتكراه رسالة .بالمغرب المراىقة
 .شمس عيف جامعة التربية،

مقياس مستكل (. 2004باظة، آماؿ عبد السميع. ) [18]
. القاىرة: مكتبة األنجمك الطمكح لدل المراىقيف كالشباب

 .المصرية

 –إدراؾ القبكؿ (. 2009الزىراني، عمى بف رزؽ اهلل. ) [19]
الرفض الكالدم كعالقتو بمستكم الطمكح لدل طالب 

رسالة ماجستير غير  المرحمة المتكسطة بمحافظة جدة.
 .منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل

قمؽ المستقبؿ (. 2009المشيخي، غالب بف محمد. ) [20]
 الذات كمستكل الطمكح لدلة يعمكعالقتو بكؿ مف فا

. رسالة ماجستير غير منشكرة، طالب جامعة الطائؼ
 .كمية التربية، جامعة أـ القرل

 لمستكل دراسة(. 1992) العظيـ. عبد عبدالكىاب، سيد [22]
 االنفعالية العقمية كالسمات القدرات ببعض كعالقتو الطمكح

 . رسالة ماجستيرالنمك مراحؿ بعض خالؿ لمشخصية
 .المنيا التربية، جامعة كمية منشكرة، غير

(.التنبؤ بالتكافؽ 2014جاب اهلل، عبد اهلل سيد محمد. ) [23]
الجامعي مف الذكاء الكجداني كالقدرات اإلبداعية كبعض 

المتغيرات الديمكجرافية كالجنس كالتخصص الدراسي، 
(، 53عدد ) ،مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس

227- 262. 

دليؿ تطبيؽ مقياس (. 2008، عبد السالـ عمي. )يعم [24]
، القاىرة: مكتبة 2ط(ATCS)  التكافؽ مع الحياة الجامعية

 .النيضة المصرية

(. 2013اليكارم، جماؿ فرغؿ؛ كسميماف، السر أحمد. ) [32]
أثر أساليب التعمـ كالدافعية الداخمية في ما كراء الذاكرة 

دراسات عربية في التربية لدل عينة مف طالب الجامعة. 
 .218-182(، 40) 3 كعمـ النفس،

سيككلكجية (. 1992الكناني، ممدكح؛ كالكندرم، أحمد. ) [33]
 . الككيت:ـ كتطبيقاتيا النفسية كالتربكيةيالتعمـ كأنماط التعم

 مكتبة الفالح.

سيككلكجية (. 2000) كقطامي، نايفة. قطامي، يكسؼ؛ [34]
 عماف: دار الشركؽ. .التعمـ الصفي

أساليب التفكير كعالقتيا (. 2008كقاد، إلياـ إبراىيـ. ) [39]
بأساليب التعمـ كتكجيات اليدؼ لدل طالبات المرحمة 

رسالة دكتكراه غير منشكرة،  .الجامعية بمدينة مكة المكرمة
 .كمية التربية جامعة أـ القرل

السائدة أساليب التعمـ (.1120الغامدم، محمد جمعاف. ) [40]
مكة المكرم في ضكء  لدل طمبة المرحمة الثانكية بمدينة

. رسالة متغيرم التخصص كمستكل التحصيؿ الدراسي
 .ماجستير غير منشكرة، كمية التربية جامعة أـ القرل

، 1، طمعجـ العمـك النفسية(. 2003) عاقؿ، فاخر. [42]
 .القاىرة: شعاع لمنشر

مستكل الطمكح (. 2010الرفاعي، صباح قاسـ. ) [43]
دل عينة مف طالبات الدراسات كعالقتو بتقدير الذات ل

 ص(، 27، عدد )دةػػز بجػػد العزيبػمؾ عػػة المػا بجامعػيالعم
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342- 392. 

قمؽ المستقبؿ كعالقتو (. 2015) عابد، ىياـ زياد. [44]
ة الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة الثانكية العامة يبفاعم

ماجستير غير منشكرة، كمية . رسالة في محافظ غزة
 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.

دراسة مقارنة لمستكم (. 1995عبد ربو، صفكت أحمد. ) [45]
الطمكح كعالقتو باإلنجاز األكاديمي لدم عينة مف طمبة 

رسالة الماجستير غير منشكرة، جامعة عيف  الثانكية،
 .شمس

عظيـ. معكض، محمد عبد التكاب؛ كمحمد، سيد ال [46]
. القاىرة: مكتبة األنجمك مقياس الطمكح .)2005)

 .المصرية

التفكير اإلبداعي (: 2004أبك ندل، خالد محمد. ) [47]
كعالقتو بكؿ مف العزك السببي كمستكل الطمكح لدل 

. رسالة تالميذ الصفيف الخامس كالسادس االبتدائييف
ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية 

 بغزة.

(. العالقة بيف مستكل الطمكح 1993سرحاف، نظمية. ) [48]
مجمة عمـ كالرضا الميني لألخصائييف االجتماعييف. 

 .124 -211(، 28، السنة الرابعة، عدد )النفس

الذكاء االنفعالي (. 2014أبك عكدة، حسيف حسف. ) [49]
كمستكل الطمكح كاتخاذ القرار لدل طمبة الصؼ العاشر 

. رسالة ماجستير غير منشكرة، قطاع غزة األساسي في
 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.

ـ الميني كعالقتو بمستكل يالتعم(. 2002أكلغا قندلفت ) [50]
الطمكح كتنمية القدرات المينية لدل الصؼ األكؿ كالثاني 

. رسالة ماجستير غير منشكرة، ثانكم ميني بمدينة دمشؽ
 جامعة دمشؽ.

(. بعض العكامؿ النفسية  1996رم، رشاد. )دمنيك  [51]
كاالجتماعية ذات الصمة بالتكافؽ الدراسي: دراسة مقارنة. 

 .87 – 82(، 38، )مجمة عمـ النفس

الدافع المعرفي كاتجاىات (.  2002شقكرة، عبد الرحيـ. ) [52]
طمبة كمية التمريض نحك مينة التمريض كعالقة كؿ 

ماجستير غير منشكرة، . رسالة منيما بالتكافؽ الدراسي
 .كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة

(. التكافؽ الدراسي لدل طالبات  2006) بركات، زياد. [54]
المتزكجات كغير المتزكجات  الجامعة دراسة مقارنة بيف 

مجمة شبكة العمـك النفسية في ضكء بعض المتغيرات. 
 .56 – 47(، 11)10 ،العربية

(. التنبؤ 2010يد جكدة إبراىيـ. )جكدة الس شاىيف، [55]
بالذكاء الشخصي مف التكافؽ الدراسي كاتخاذ القرار لدم 
عينة مف طالبات كمية التربية بالمممكة العربية السعكدية. 

 .396 -357(، 2)20، مجمة دراسات نفسية

(. التكافؽ الدراسي ألبناء األميات  1991العدؿ، عادؿ. ) [57]
بحكث المؤتمر السابع لعمـ  العامالت كغير العامالت.

الجمعية المصرية لمدراسات النفسية،  النفس في مصر.
221 – 237. 

(. دراسة  2000كمحمد، صالح. ) مصطفى، أحمد؛ [60]
لبعض المتغيرات المرتبطة بأبعاد التكافؽ مع البيئة 
الجامعية لدل عينة مف طالب جامعة اإلماـ محمد بف 

مجمة ة العربية السعكدية. سعكد اإلسالمية بالقصيـ المممك
 .147 – 99(، 93، )كمية التربية جامعة األزىر

. مرجع في الصحة النفسية(. 2002الخالدم، أديب. ) [63]
 الدار العربية المكتبة الجامعية. عرباف:

. سيككلكجية التكافؽ(. 2002النياؿ، مايسة أحمد. ) [64]
 .اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية
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(. الحرماف األبكم، 1997حسيف محمكد. )دسكقي،  [65]
كعالقتو بكؿ مف التكافؽ النفسي كمفيـك الذات كاالكتئاب 

       ،مجمة عمـ النفسلدل طالب الجامعة: دراسة مقارنة. 
 .ـ1997مارس  1996(، أكتكبر 41، 40عدد )

. عمـ النفس كدراسة التكافؽ(. 1974دسكقي، كماؿ. ) [66]
 دار النيضة العربية.الجزء الثاني، بيركت: 

( 2006كسالمة، عبد العظيـ. ) حسيف، طو عبد العظيـ؛ [67]
، 1ط  .استراتيجيات إدارة الضغكط التربكية كالنفسية

 .دار الفكر عماف:

(. الجزء 2002 – 2001. )مكسكعة عمـ النفس الشاممة [68]
 .الرابع

المساندة النفسية (. 2015المبحكح، اسامة محمد. ) [69]
اعية كعالقتيا بالتكافؽ األكاديمي لدل الطالب االجتم

 .المستفيديف مف صندكؽ الطالب بالجامعة اإلسالمية بغزة
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة 

 اإلسالمية بغزة.

(. أساليب التعمـ 2001عبد الكارث، سمية عمى. ) [71]
سة ـ العاـ بسمطنة عماف: درايعمالمفضمة لدل طالب الت

 .150 -89(، 8، )مجمة القراءة كالمعرفةنمائية. 

(. أساليب 2007إبراىيـ، أحمد؛ كعبد المطمب، السيد ) [73]
التعمـ كأسمكب التفكير االختبارم في ضكء كؿ مف الجنس 
كالتخصص كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب كمية التربية. 

 .209 -168 (،70) 17، مجمة كمية التربية

اإلسياـ النسبي ألساليب ).٦١٠٠.)يعم الطيب، عصاـ [74]
كتكجيات أىداؼ اإلنجاز كتفضيالت أساليب  التفكير

باإلنجاز األكاديمي لدل طالب المرحمة  التعمـ في التنبؤ
(، 73)٦٠ ،المجمة المصرية لمدراسات النفسية الجامعية.

352- 452. 

(. التنبؤ 2012) العال، مسعد ربيع عبد اهلل. أبك [75]
بالتحصيؿ األكاديمي مف خالؿ أساليب التعمـ كالذكاءات 

      مجمة اإلرشادالمتعددة لدل عينة مف طالب الجامعة، 
 .497 -439(، 32عدد ) النفسي.

(. عالقة أساليب التعمـ 1120الشريؼ، بندر عبد اهلل. ) [76]
المفضمة بالتحصيؿ الدراسي لدل ذكم صعكبات التعمـ: 

 5، دراسات عربية في التربية كعمـ النفستنبؤية.  دراسة
(3 ،)167- 194. 

معشى، محمد بف عمى؛ كيكسؼ، سميماف عبد الكاحد.  [77]
 كفقان  المفضمة التعمـ ألساليب التنبؤية (. القيمة2014)

 طالب لدل األكاديمي في التحصيؿ Reidريد  لنمكذج
 الذكاء جازاف متفاكتي بجامعة التحضيرية السنة

 3، مجمة جامعة جازاف فرع العمـك اإلنسانيةاالجتماعي. 
(1 ،)90- 129. 

المناخ الجامعي (. 2004الطيطي، محمد عبد اإللو. ) [79]
كعالقتو بدافع اإلنجاز كمستكل الطمكح عند طمبة جامعة 

، رسالة ماجستير غير منشكرة الضفة الغربية في فمسطيف.
 .مسطيفا، جامعة القدس بفيكمية الدراسات العم

عالقة بعض (.2006نبكية أحمد عزم. ) العبد، [80]
خصائص الشخصية بميارات إدارة الكقت لدم عينة مف 

رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية  طالب الجامعة.
 .التربية، جامعة كفر الشيخ

أساليب  (. بركفيالت2010النجار، حسني زكريا السيد. ) [81]
التفكير المفضمة لدل التالميذ المكىكبيف كذكم صعكبات 
التعمـ كالعادييف كعالقتيا بالتكافؽ الدراسي كالتحصيؿ 

 160 (،3)20 مجمة كمية التربية باإلسكندرية، .األكاديمي
– 248. 

 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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(. 1120القدكمي، عبد الناصر؛ كسالمة، كماؿ. ) [82]
بة السنة النيائية بالجامعة في التكافؽ الجامعي لدم طم

مجمة األكاديمية الفمسطينية لمعمـك األمنية في أريحا. 
(، 72) ، كمية التربية بالزقازيؽ عدددراسات تربكية كنفسية

263- 307. 

عبد الكاحد، إبراىيـ سيد أحمد؛ كحسف، حساـ الديف أبك  [84]
(. االسياـ النسبي لكؿ مف دافعية اإلنجاز 2014الحسف )

فيـك الذات في التكافؽ الدراسي لدل المكىكبيف كم
كالمكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ مف تالميذ المرحمة 

، جامعة الزقازيؽ، العدد مجمة التربية الخاصةاالبتدائية. 
(7 ،)317- 395. 

أثر التكافؽ النفسي كالجنس (. 2001الصرايرة، منى. ) [85]
لدل عمى كؿ مف مستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي 

طمبة الصؼ العاشر األساسي الممتحقيف بالمدارس 
غير  . رسالة ماجستيرالحككمية التابعية لتربية الكرؾ

 .منشكرة، كمية العمـك التربكية، جامعة مؤتة باألردف

 لبعض دراسة(. 1981. )الديف صالح ناىية، أبك [87]
 رسالة ،األكاديمي الطمكح مستكل عمى المؤثرة العكامؿ
 .األزىر جامعة التربية، كمية منشكرة، غير ماجستير

 النفسي الضغط عالقة(. 2013. )ىناء صالحي، [88]
 بجامعة المقيميف الجامعة طمبة لدل الطمكح بمستكل
 اإلنسانية العمـك كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة ،كرقمة

 .كرقمة مرباج قاصد جامعة كاالجتماعية،

 ب. المراجع الجنبية
[3] Mathis, M. & Lecci, L. (1999). Hardiness 

and college adjustment: Identifying 

students in need of services. Journal of 

College Student Development. 

[5] Torres, M. (2014). The Relationship 

Between Latino Students' Learning Styles 

and Their Academic 

Performance.. Community College Journal 

of Research and Practice, 38 (4) , 357. 

[6] Ünal, Ç. (2014). Analyzing the effect of 

learning styles and study habits of distance 

learners on learning performances: A case 

of an introductory programming 

course. International Review of Research in 
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ABSTRACT _This study aimed at identifying The relative contribution of each learning styles and 

Level of Aspiration in the Academic Adjustment among Female students at Faculty of Islamic girls 

in Assiut- Al-Azhar University, The sample of the study consisted of (220) students in the First 

Year, The researcher prepared the following tools: learning styles scale, Level of Aspiration Scale 

and Academic Adjustment Scale, and the use of appropriate statistical method, the researcher 

concluded several results, including: there are statistical significant differences between the 

averages of the degrees of learning styles (divergent, convergent, assimilator, accommodator) in 

the Academic Adjustment, in favor of learning style (accommodator).there are statistical 

significant differences between the averages of the degrees of Aspiration Level (higher, lower) in 

the Academic Adjustment, in favor of higher Aspiration Level. there is statistical significant effect 

for the interaction between learning styles(divergent, convergent, assimilator, accommodator) and 

Level of Aspiration(higher, lower)in the Academic Adjustment. Academic adjustment can predict 

from learning styles (divergent, convergent, accommodator) and Level of Aspiration among study 

sample. 

KEY WARDS: The relative contribution - learning styles -Level of Aspiration - the Academic 

Adjustment. 

 

 

 

 

 


