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 : ممخص البحث

ة لجى شمبة فزمأساليب التفكيخ السع ا نػ أعمى  ؼالتعخ   إلىييجؼ ىحا البحث 
الجراسي  اإلنجازالدسة العامة لجافعية كالكذف عغ مدتػى  ي،جامعة بحخ  كمية التخبية

في  إحرائيا   دالةفخكؽ  ىشالظ كافذا إ ما ؼ عمىكالتعخ  ، عيشة البحث شمبةلجى 
استخجـ ، (لتخرز الجراسيا ،لسدتػى الجراسيا ،مشػعل) كفقا   ييعلج خالتفكي أسمػب
دافعية أساليب التفكيخ ك ):يمكياسمغ خالؿ مي الػصفى التحميالسشيج  ػف الباحث

الثالث )الجراسي  السدتػى شمبة  مغ عيشة البحث بصخيقة عذػائية كاكاختار (، اإلنجاز
(، ـ2019-2018)لمعاـ الجراسيالسدجميغ جامعة بحخي كمية التخبية ب (كالخابع

سعالجة السختمفة ل حرائيةاإل األساليبف استخجـ الباحثػ ، شالب كشالبة (80)بعجد
، (SPSSلمعمـػ االجتساعية ) حرائيةاإلالحـد بخنامج باستخجاـ  إحرائيا   البيانات

بيغ شمبة كمية  التفكيخ السفزمةأكثخ أساليب  ف  أ اآلتية: الشتائج إلىالبحث  تػصلك 
، ثع ىاألكلالسختبة  كالحي جاء في ،أسمػب التفكيخ التخكيبيالتخبية جامعة بحخي ىػ 

 اإلنجازدافعية سدتػى الدسة العامة ل أف   كسا ،في السختبة الثانية التحميمي األسمػب
خكؽ ذات تػجج فو أن   إلى إلضافةاب ،دمبيةبال تتدععيشة البحث صمبة الجى لالجراسي 

كفقا  لمشػع  ،كمية التخبية بجامعة بحخي شمبة ب التفكيخ بيغ مػ فى أس إحرائيةداللة 



 

 و0201انؼذد انؼبشش دٚغًجش                   0انجضء انضبَٙ              -يجهخ سٔاق انذكًخ

 د.دغٍٛ ػهٙ انمُجبٔ٘د.   يٍٛصْش انذٍٚ األيٍٛ األ.د    دبيذ ألٕص طبنخد.         ...أعبنٛت انزفكٛش انًفضهخ ٔدافؼٛخ اإلَجبص

مبة صالب التفكيخ بيغ مػ فى أس إحرائيةداللة تػجج فخكؽ ذات كسا  ،اإلناثلرالح 
داللة خكؽ ذات فج و ال تػجأن  ، ك لرالح السدتػى الثالث الجراسي لمسدتػى  كفقا  

 . متخرز الجراسيلكفقا  عيشة البحث  مبةب التفكيخ بيغ شمػ فى أس إحرائية
 الجراسي(. اإلنجاز–الجافعية  -)أساليب التفكيخ ةيت السفتاحالكمسا

Abstract: 

This study aimed at being acquainted with the types of styles of thinking 

preferred for students of College of Education, University of Bahri, to 

discover the common feature of the motivational studying performance for 

the students, and knowing if there are any individual differences with 

statistical significance in their styles of thinking according to sex, level of 

study, specialization in study. The researcher has used the Descriptive 

Analytical Approach to analyze the data he has collected through two of the 

measurements for measuring the styles of thinking and the motivation of 

performance. They chose the sample of the study randomly from  the 

community of the study, which is the students of College of Education have 

been registered in the Academic year (2018-2019), their total number is 

(80)student (male and female) from two different levels (third and Fourth 

Years). The data analyzed statistically using SpSS, and the study  has  

concluded to  the results: 

The most preferred styles of thinking amongst the students of University of 

Bahri, College of Education is : Compound-thinking, then the analytical in 

the second level, The study has concluded that the common feature for the 

level of motivational performance for the students of College of Education, 

University of Bahri, is characterized with weakness, as the  results of the 

study indicate  there are,  differences with statistical significance in the style 

of thinking between the male and females students for the benefits of the 

female students,  there are,  differences with statistical significance in the 

style of thinking between the  third and the fourth  levels  for the benefits of 

the third year students,  there are,  No, differences with statistical 

significance in the style of thinking between the students  of College of 

Education, University of Bahri in terms  (Field of specializations, Science or 

Art).Key Words (Thinking Styles -  Motivational - studying performance ). 

 

 :السقجمة
ـ في ضل التقج  عالع تتجفق فيو السعمػمات  ىحا العرخ يعير فى ندافإ إف  

 ،فى السعخفة كالتفكيخ افتصػيخ مدتسخ الالتقجـ ك  كأف   الحياة، يالسعخفي فى كل مشاح
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كفى أسمػب حياة الفخد اليػمية، حيث يختمف معطع شخائح السجتسع فى أسمػب 
قبل بيا تكالصخيقة التى يد ،حياتيع مغ خالؿ الحخكة كالشذاط كالتعامل مع اآلخخيغ

كنو السعخفي حدب االختالؼ في أساليب د كيشطسيا ثع يجمجيا فى مخ ،الخبخاتالفخد 
 (.35ص ـ،2007:كآخخكف العتـػ عجناف ) التفكيخ الحي يتبعو الفخد

و مصمب ية السيسة فى حياة الفخد، كسا أن  فلتفكيخ مغ األنذصة العقمية السعخ كيعج ا    
كالتفكيخ  ،فى حياتو اليػمية ض ليامغ القزايا التى يتعخ   فى فيع الفخد لكثيخ يأساس

ا عسمية ذىشية يتصػر فييا الستعمع مغ خالؿ عسميات التفاعل الحىشي بيغ الفخد كم
كتػقعات افتخاضات  إلىالسعخفية كالػصػؿ  ىبشيكتدبو مغ خبخات بيجؼ تصػيخ ال

التى حطيت باىتساـ عمساء مغ السفاليع الحجيثة عج فتأساليب التفكيخ ا ، أم  ججيجة
 ىيأساليب التفكيخ ك خه، ككضع الشطخيات التى تفد    ،توالشفذ كالباحثيغ بغخض دراس

يتعامل بيا مع  عتاد الفخد عمى أف  ا خؽ كاالستخاتيجيات الفكخية التى مجسػعة مغ الص
السعمػمات الستاحة لجيو عغ ذاتو كبيئتو، كذلظ حياؿ ما يػاجيو مغ السذكالت 

 .(2006،45الصيب،عراـ )
 التي كالخارجية الجاخمية الطخكؼ مجسػعة إلى ذيخي مرصمحفيي أما الجافعية     

ة تؤثخ فى تفكيخ الفخد قػة ذاتي يى اختل، أك الحي التػازف  إعادة جلأ مغ تحخؾ الفخد
، تو كرغباتويذبع حاجا ييجؼ الحالنحػ  يندانكسا تػجو الدمػؾ اإل ،شياءأللدراكو إك 

محسػد معيغ ) ىجؼ إلى لمػصػؿ الفخد ندعة إلى يذيخ السفيـػ بيحا فالجافع
تؤثخ حيث  ي تمعب دكر كبيخ فى السجاؿ التخبػ  الجافعيةف(. 14ص ـ،2014:يػنذ

 أما، الجراسي اإلنجازخاصة في مجاؿ بك  تسجاالمختمف الداء الصالبي فى عمى األ
 عمى فييا التخكيد يكػف  التى أشكاؿ الجافعية مغ شكل فيي الجراسي اإلنجاز دافعية

 الدمػؾ كتػجو تثيخى قػ  غ مجسػعةتتزس   كالتي سي،اجر ال بالشذاط السختبصة الجافعية
أك  جيجة، برػرة يتعميسالعسل ال أداء في السمحة كالخغبة ،ةجراسال ؼاىجأ  نحػالستعمع 

 الجراسي اإلنجازعخ ؼ دافعية تك  .الجراسي الشجاح تحقيق أجل مغ الجيج لبحؿ الشدكع
ثابختو فى يحجد مجى سعيو  كمالحي شخرية الفخد ك و التييؤ الثابت ندبيا  فى ن  أب
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غ تتزس   يو نػع مغ االشباع فى السػاقف التيتختب عمي يسبيل تحقيق الشجاح الح
 (.49ص ـ،2008، أديبدمحم د مغ االمتياز )داء فى ضػء مدتػى محج  األ

 :مذكمة البحث
تى خاصة أساليب التفكيخ البك  ،الحياة تصػر كتججيج أسمػببػاجو ينداف اإل     

 سلليذ التججيجىحا التصػر ك ية، كسا يستج الحيات مع مذكالتو تعاممو عشجايدتخجمي
بسعدؿ عغ ىحا التصػر  ػاليدصمبة الجامعييغ ال ف  أ، ك السختمفةأساليب التفكيخ 

تحقيق  إلى ييؤد ياألمخ الح ،تومتعبيخ عغ شخريل الخاصلو أسمػبو  فكل   ،كالتججيج
 الصمبة لجى يالجراس اإلنجازفعية مدتػى دا ف  أتحقيق أىجافيع كانجازاتيع. كسا  أك عجـ

أثشاء كجػدىع مع الصمبة في  يغباحثمغ خالؿ مالحطة الك  .ةسالب مػجبة أكقج تكػف 
قج  كالتىالكمية  ةبشمجراسي لجى ال اإلنجازى مدتػ كجػد تبايغ في  ، الحطػاالكمية

سبب  عمى ؼالتعخ   إلى ف ػ يدع ف ػ جعل الباحث الحيمخ األ، أسباب مختمفة إلىتخجع 
مغ  جراسيال اإلنجازفعية بجا كعالقتو ييعلجالسفزمة ب التفكيخ ػ أسمع نػ التبايغ، ك 

 : التاليالخئيذخالؿ اإلجابة عغ الدؤاؿ 
كمشيا  ؟بحخي جامعة ب كمية التخبيةمبة ة لجى شفزمأساليب التفكيخ السع ا نػ أما  - 

 يتفخع عجة أسئمة؟
 الشقاط التالية: في البحث ىحا أىسيةي تأت :أىسية البحث

ى شمبة السخحمة عو لجا نػ أالتفكيخ ك  أساليب أىسية فية السػضػع أىسيتكسغ  -1
 الجراسي في السدتػيات السختمفة.  اإلنجازبجافع  الجامعية كعالقتو

 كالسفاليع السعخفة تعسيقثخاء ك إي ف رسيغاكالجذكل ىحا البحث مخجعا  لمباحثيغ ي   -2
 .السجاؿ ىحا في عمسيةال مغ السعمػماتما يقجمو ك ، السختمفة ألساليب التفكيخ الشطخية

في  اإلنجازلكياس أساليب التفكيخ ك دافعية ا يدتفيج الباحثػف مغ أداتي قج -3
 دراستيع السدتقبمية. 

 
  



 

 و0201انؼذد انؼبشش دٚغًجش                   5انجضء انضبَٙ              -يجهخ سٔاق انذكًخ

 د.دغٍٛ ػهٙ انمُجبٔ٘د.   يٍٛصْش انذٍٚ األيٍٛ األ.د    دبيذ ألٕص طبنخد.         ...أعبنٛت انزفكٛش انًفضهخ ٔدافؼٛخ اإلَجبص

 : إلىالبحث ىحا يجؼ ي أىجاف البحث:
جامعة بكمية التخبية  ةة لجى شمبفزمب التفكيخ الساليأسع ا نػ أالتعخؼ عمى  -1

 .بحخي 
لجى شمبة كمية التخبية جامعة  الجراسي اإلنجازالدسة العامة لجافعية مدتػى بياف  -2

 .بحخي 
 كفقا   بحخي جامعة شمبة كمية التخبية لجى  خب التفكيمػ أسفي الفخكؽ  الكذف عغ -3

 .(متخرز الجراسيلك ، الجراسيتػى لمسدك  ،مشػعل
 : بحتأسئمة ال

 .ي كمية التخبية جامعة بحخ لجى شمبة  فزمةب التفكيخ الساليأس ما -1
مدتػى دافعية تدع بيا شمبة كمية التخبية بجامعة بحخي في التي يالدسة العامة هب  -2

 الجراسي. اإلنجاز

كمية التخبية لجى شمبة  التفكيخ أساليبفي  إحرائيةداللة ذات  فخكؽ تػجج ىل  -3
 ؟لستغيخ الشػع )الجشذ(كفقا   ي جامعة بحخ ب

 كمية التخبية لجى شمبة التفكيخ أساليب في إحرائيةداللة ذات  فخكؽ تػجج ىل  -4
 ؟لستغيخ السدتػي الجراسيكفقا  ي جامعة بحخ ب

كمية التخبية لجى شمبة  التفكيخ أساليبفي  إحرائيةداللة ذات  فخكؽ تػجج ىل  -5
 ؟(أدبي –عمسي)الجراسيكفقا  لستغيخ التخرز  ي جامعة بحخ ب

 حجود البحث:
 .(ـ2018 -2017) :الدمانيةالحجكد  - 

 .كمية التخبية -ي جامعة بحخ : يةكانلسالحجكد ا -
 :البحثمرظمحات 

 يدتقبل بيا الفخد يالصخيقة الت يى: Thinking – Styleأساليب التفكيخ   -1
 قصامى،يػسف ) ييجمجيا فى مخدكنو السعخف ينيا كبالتالد ا كيخالخبخة كيشطسي

 .(108، ص1990
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السفزمة التي يدتخجميا  األساليبالصخؽ ك  ىي: التعخيف اإلجخائي ألساليب التفكيخ
 كىي الجرجات التي الفخد في الحرػؿ عمى السعخفة كتشطيسيا في حياتو الجراسية.

)التحميمي،  التالية بعادقائسة أساليب التفكيخ في األعمى تحرل عمييا الصمبة 
 التخكبيي، السثالي، الػاقعي(.

تحقيق ىجؼ  إلى وسعيمجى استعجاد الفخد ك  يتعش: الجراسي اإلنجازدافعية  -2
 ليجؼ بخرائز كمعاييخ معيشوإتقانو، إذ يتسيد ىحا ا كأ و، كالشجاح فيدراسي

 .(51، 1998 ،عجسعبجالخحسغ )
بة مغ ممييا الصىي الجرجة التي تحرل ع :الجراسي زلجافعية النجا اإلجخائيالتعخيف 

حقيق الشجاح لت أك االختبار أك االمتحاف السكياسأك عبارات فقخات  غخالؿ اإلجابة ع
 .فيو
 طار الشغخى: اإل

 :أساليب التفكيخ :األولالسحهر 
عمع الشفذ  عسمية معخفية تحتل مشدلة خاصة فىسيكػلػجية التفكيخ ج تع

يستمكو  الحي يكالسعخف يبشاء العقمالساسي فى ثل العشرخ األو يسن  أك  السعاصخ،
يجعمو يتبادؿ التأثيخ مع عشاصخ البشاء  الحي ينداف، كيتسيد بصابعو االجتساعإلا

 (كغيخىا دراؾ كالترػر كالتحكخاإلمثل ) يتأثخ ببكية العسميات السعخفيةحيث يؤثخ ك 
ري ، كالتفكيخ ىػ التقكاالجتساعيةمشيا كسا يؤثخ كيتأثخ بجػانب الذخرية االنفعالية 

أك  الفيع أك اتخاذ قخاركقج يكػف ىحا الغخض  ،السجركس لمخبخة مغ أجل غخض ما
فالتفكيخ يحجد  الكياـ بعسل ما، شياء أكاأل التخصيط أك حل مذكمة، أك الحكع عمى

 .(18ص ،2005حبيب:مججي ) فيع يقػمػف باألشياء التى يفكخكف فييا األفخادحياة 
فكار مغ أجل تذكيل األبيجؼ عالجة العقمية لمسجخالت الحدية الس ػىالتفكيخ ك 

 (.206ـ،2005العتـػ كآخخكف عجناف ) إدراؾ السثيخات الحدية كإصجار الحكع عميو
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بو مغ بيغ الفخد كما يكد يالتفاعل الحىش مع مغصػر فييا الستعتعسمية ذىشية ي) وأن  كسا
 (افتخاضات كتػقعات ججيجة ىػصػؿ إلالسعخفية كال ىالخبخات بيجؼ تصػيخ البش

 (.120ـ،2004قصامى ،يػسف )
 العذخيغ سشةت في مغ السفاليع الحجيثة التي ضيخ  جيعفأساليب التفكيخ  اأم  

 ةالسفيـػ باعتباره مغ العػامل السؤثخ خيخة، كتشبع اىتساـ الباحثيغ كعمساء الشفذ بيحا األ
السعخفة بأساليب  ف  أمعي أك غيخىا، ك في العسمية التعميسية سػاء في التعميع الجا

في تحجيج الصخائق السشاسبة في تعميسيع،  السعمعيداعج  ميا الصمبة،يخ التي يفز   التفك
ارتفاع التحريل الجراسي لجييع،  إلىبسا يؤدي  متقػيعكتحجيج الػسائل السشاسبة ل

 (. 170ص ـ،2012،الدحيمي غداف) رتقاء بالعسمية التعميسيةكاال
مجسػعة مغ الصخائق التي يتعامل مغ خالليا الفخد مع مذكالتو كمػاقف و كسا أن  

 مججيالتحميمي) ،السثالي ،الػاقعي ،العسمي  ،ساليب التفكيخ التخكيبيحياتو لتذسل أ
 . (99: 2005حبيب، 

كتشطيع  الصخيقة السفزمة لمفخد في تػضيف قجراتو كاكتداب معارفو ىػ ككحلظ
الستبع  فأسمػب التفكيخ ،وتعبيخ عشيا بسا يتالءـ مع السػاقف التي تعتخضكال أفكاره

لتفكيخ في حل السدائل عشج التعامل مع السػاقف االجتساعية قج يختمف عغ أسمػب ا
 األساليبة أساليب في التفكيخ كقج تتغيخ ىحه الفخد قج يدتخجـ عج   أف  ك  ،العمسية

 (.201ص ،2007،كآخخكف العتـػ عجناف )
مجسػعة مغ االستخاتيجيات كالصخؽ السختمفة  يابأن   يزا  تذيخ أساليب التفكيخكأ    

 التي يدتخجميا الفخد لمتعامل مع ما لجيو مغ السعمػمات أثشاء مػاجيتو لمسذكالت
(Stemberg,1997,p14). 

كالتي تعسل عمى التأثيخ  ،الصخيقة السفزمة في التفكيخ لجي الفخدتعشي يا أن  كسا 
نػفل، اؿ خيف) في كيفية معالجة السعمػمات كالتسثيالت السعخفية في العقل االنداني

 (.225ص ،ـ2012أبػعػاددمحم 
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ة جػانب الذخرييا تبخز فخد في أن  لجى األلتفكيخ تأتى أىسية أساليب ا 
حيث يتعمع الفخد عادات فكخية فى العسمية التعميسية ساس األ جيا تعندانية، كسا أن  اإل

ساليب أل عمعمعخفة الس ف  كسا أ، كتقجميا ىاصحيحة تداعجه عمى التػافق مع تصػر 
تفكيخ شمبتو سيداعجه عمى اختيار شخائق التجريذ السشاسبة ليع، كيجعمو أكثخ قجرة 

 بجرجةعتسج تاين  أع، ك يػ راسية، كسا تداعجه فى عسمية التقشخيقة تقجيع السادة الج فى
 .(Grigorenko Stermberg 1995,p201)األفخدعمى خرائز  ةكبيخ 

 ىشالظ أكثخ مغ ترشيف ألساليب التفكيخ مغ بيشيا:خ: ترشيف أساليب التفكي
 احيث أشار  (:Harrison & Bramson)1982ترشيف ىاريدهن وبخامدهن  -أوالا 
شبيعة ػضح ت األساليبكىحه ، شاسب التفكيخ يفزميا الأسالي ع مغا نػ شالظ أى أف   إلى

مغ  األفخاد، كسا تذخح كيفية نسػ الفخكؽ بيغ سمػكو العقميالفخد ك  االرتباشات بيغ
قابمة لالنجماج الثشائي أك  بل، ال تعسل مشفرمةكىي  ،الخسدةخالؿ أساليب التفكيخ 

التفكيخ  أساليبتتزسغ ك  عمييا البحث الحالي األساليب التي أجخي ىي ك  الثالثي
 : التالية

التػاصل لبشاء أفكار ججيجة  كيقرج بو قجرة الفخد عمى :أسمهب التفكيخ التخكيبي -أ 
 ،عسا يفعمو اآلخخكف في القجرة عمى تخكيب األفكار السختمفة ة مختمفة تساما  ميكأص

كالخبط  ،عجاد كتجييدإ ت الشطخ التي قج تتيح حمػؿ أفزل بعس كجيا إلىمع التص  ك 
سيارات البيغ كجيات الشطخ التي تبجك متعارضة كإتقاف الػضػح كاالبتكارية كامتالؾ 

 . ذلظ إلىتػصل التى 
ىي قجرة الفخد عمى تكػيغ كجيات نطخ مختمفة تجاه  :أسمهب التفكيخ السثالي -ب

كاالىتساـ باحتياجات الفخد  األىجاؼالتػجيو السدتقبمي كالتفكيخ في  إلىاألشياء كالسيل 
ىحا محػر  ف  أـ عمى ما ىػ مفيج لمشاس ك كما ىػ مفيج بالشدبة لو كتخكيد االىتسا

األفكار  تو مغمخاعافي االىتساـ ىػ الكيع االجتساعية كبحؿ أقرى ما يسكغ 
السيل لمثقة في اآلخخيغ كاالستستاع ك عالقات مفتػحة كتكػيغ  ،ذاعخ كاالنفعاالتكالس

 .مذكالتيع كعجـ اإلقباؿ عمى مجادالت مفتػحةحل ك  ،بالسشاقذات مع الشاس
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ا ىػ صحيح أك خاشئ سىي قجرة الفخد عمى التحقق م   :أسمهب التفكيخ العسمي -ج 
لمخبخة الذخرية السباشخة كحخية التجخيب كالتفػؽ في إيجاد شخائق ججيجة لعسل 

كالتي تتشاكؿ السذكالت بذكل تجريجي  ،الستعانة بالسػاد الخاـ الستاحةاألشياء با
 .غ الحل الدخيع كالقابمية لمتكيفاإلجخائية كالبحث ع الجػانبكاالىتساـ بالعسل ك 

كىي قجرة الفخد عمى مػاجية السذكالت بحخص  :يأسمهب التفكيخ التحميم -د
كبخ قجر أكبصخيقة مشيجية كاالىتساـ بالتفاصيل كالتخصيط قبل اتخاذ القخار، كجسع 

االىتساـ  إلىضافة الا، بمسكغ مغ السعمػمات مع عجـ تكػيغ الشطخة الذسػلية
أك الحكع  ،التحخي ية القابمية لمتشبؤ ك كانبالشطخيات كالتشطيخ عمى حداب الحقائق كإم

 إلىالػصػؿ  في تػضيح األشياء حتى ـياسالكا ،عاـال هشار إعمى األشياء في 
 االستشتاجات. 

 ،العتساد عمى السالحطة كالتجخيبىي قجرة الفخد عمى ا: أسمهب التفكيخ الهاقعي -ه
األشياء الحكيكية أك الػاقعية ىي ما نسخ بو في حياتشا الذخرية مثل ما نذعخ  ف  أك 

كيتزسغ التفكيخ الػاقعي االستستاع  ،إذ ما نخاه ىػ ما نحرل عميوبو كنمسدو كنخاه، 
شػاحي العمسية السختبصة بالسشاقذات السباشخة كالحكيكية لألمػر الحالية كتفزيل ال

 .(45صـ، 2006 الصيب،)عراـ  كاالخترار في كل شيء ػاقعالب
 ىشاؾ ثالثة عذخ أسمػبا   يخى ستيخنبخج أف   :(1997) ستيخنبخج ترشيف ثانياا:

الفخد يسيل عادة نحػ أسمػب كاحج  ف  أ، كيزيف لمتفكيخ تشجرج تحت الفئات الخسذ
 كيسكغ تػضيح  أساليب التفكيخ عشج ستيخنبخج ،قط داخل كل فئة مغ الفئات الخسدةف

 :لىاعمى الشحػ الت
 األسمػب): ىي : تشجرج تحتو أربع أساليبأساليب التفكيخ من حيث الذكل -1

 . (األقمي األسمػب -الفػضػي  األسمػب -اليخمي األسمػب -السمكي
 األسمػب، التذخيعي األسمػب)شجرج تحتويك  :أساليب التفكيخ من حيث الهعيفة -2

 . (الحكسي األسمػب ،التشفيحي
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 األسمػب -العالسي األسمػب)شجرج تحتو يك  :ى أساليب التفكيخ من حيث السدته  -3
 .السحمي(

 األسمػب -. الستحخر األسمػب)شجرج تحتو يك : أساليب التفكيخ من حيث الشدعة -4
 .(السحافظ

 األسمػب -الخارجي األسمػب)شجرج تحتو يك : الأساليب التفكيخ من حيث السج -5
 (الجاخمي

 (Sternberg 1994.p231 ). 
 الشغخيات السفدخة ألساليب التفكيخ: 

كاليجؼ التي السحتػى ؼ ختالبالتفكيخ أساليب ا ات التى تفدخالشطخيتختمف 
التحقق مغ تمظ التفديخات،  إلىكل نطخية  يسع إلىباالضافة ىحه الشطخية  اتزسشيت

 :لشطخياتكمغ ىحه ا
تتشػع  الشرفين الكخويين بالسخ:التفكيخ( التفكيخ  (  نغخية )بخوفيالت1)

 السديصخ لجى الفخد فالشرف األيدخ ىػالكخكي لمسخ لمشرف  أساليب التفكيخ تبعا  
مغ  لتحميمية كالسشصكية كيؤدي أنساشا  المغة كإنتاجيا كييتع بالسيارات ا السدؤكؿ عغ

ا الشرف األيسغ فيػ السدتقبل م  أ العسميات الستتابعة كالسجخالت الخقسية كالمفطية.
كىػ مخكد القجرات البرخية كالفشية كاإلبجاعية كيجرؾ الكل أكثخ مغ  ،لمسعمػمات األكؿ

 (.  329 ،ص 2004الجدء) الخيساكي ، 
ج استفادة خ الجي  يفكتملنسػذجا   1985قتخح باركف افكخ الجيج: تبارون لمنغخية ( 2)

حيث يسثل نسػذجا  عاما  قابل لمتصبيق فى جسيع مياديغ السعخفة،  مغ فكخة جػف ديػى 
البحث عغ  ،البحث عغ االحتساالت ،تحجيج اليجؼ، كيتزسغ السخاحل التالية: )الذظ

 إلىالػصػؿ ، مخاجعة نقاط القػة كالزعف فى كل احتساؿ ،أدلة تقييع االحتساالت
 (.208ص ،ـ2005العتـػ كآخخكف :عجناف البحث)مغ اليجؼ كانتياء 

 :ىيىحه الشطخية ألربعة أساليب فى التفكيخ تعخض ي) نغخية قيجة السخ لييخمان (3)
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 األسمػب/د.االجتساعي األسمػب/جالتشطيسي. األسمػب/ب السشصقي. األسمػب)أ/ 
 .(45ـ، 2013،جاسع مؤيج )(االبتكاري 

 :الجراسي اإلنجازدافعية  -السحهر الثانى 
بالغ مغ عمساء التخبية كعمع الشفذ، كذلظ لسا  تحطى دراسة الجافعية باىتساـ

 أف   كل سمػؾ البج تذتسل عميو مغ نطع كأنداؽ تحجد شبيعة الدمػؾ البذخي، إذ أف  
ما يجفع الذخز  إلىتذيخ الجافعية في مفيػميا كسا  تجفعو. يكػف كراءه قػى محجدة

جافعية ا تجؿ الكجية معيشة. كس إلى، كتػجيو ىحا الشذاط عيغمكياـ بشذاط سمػكي مل
لجى الفخد تحس عمى الدمػؾ كتػجيو كتبقي عميو، كال  عمى كجػد حالة شعػر داخمي

 .إال  مغ خالؿ تأثيخىا تيايسكغ مالحط
تؤثخ فى تفكيخ الفخد التي قػة ذاتية ال ياأن   إلى الجافعية مرصمح كسا يذيخ

 يذبع حاجاتو كرغباتو الحييجؼ النحػ  ندانياإل كسا تػجو الدمػؾ شياء،أللدراكو إك 
لدعبي، افالح )معيغ ىجؼ إلى لمػصػؿ الفخد ندعة إلى يذيخ السفيـػ بيحا ، فالجافع

 (. 64ص، 2005
داء سا يدتشتج مغ األكغ مالحطتو، كإن  ال يس يتكػيغ فخض الجافعية تعج كسا أف  

 .(125ص ـ،2008العشانى: حشاف ) أك الذػاىج الدمػكية لمفخد يلمكائغ الح ي الطاىخ 
في كالتي تكسغ عمى أىسية الجافعية ػف يتفقعمساء الشفذ  ف  أف :أىسية الجافعيةأما 

برفة الجراسي  اإلنجازالتعمع ك الدمػؾ اإلنداني برفة عامة، ك  تحخيظ كتػجيو
باه كالتخيل كالتحكخ اإلدراؾ كاالنتك عسميات التعمع  في الجكافع تؤثخ كسا أف  خاصة، 

ىجفا  تخبػيا  في حج ذاتيا، فاستثارة دافعية  الجافعية تسثل كسا أف  ، تأثخ بويكالتفكيخ، ك 
 األنذصة الصمبة كتػجيييا، كتػليج اىتسامات معيشة لجييع تجعميع يقبمػف عمى مسارسة

كفي حياتيع  يحخكية خارج نصاؽ التعمع الرفالية ك عاشفالسعخفية ك الالتخبػية ك 
سة التي يشذجىا أي نطاـ تخبػي. يسالتخبػية ال األىجاؼمغ الجافعية  جالسدتقبمية، كتع

التعميسية عمى نحػ فع اؿ،  األىجاؼنجاز إكسيمة يسكغ استخجاميا في سبيل  جكسا تع
 ؛الجراسي كذلظ باعتبارىا أحج العػامل السحجدة لقجرات الصالب عمى التحريل
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، األخخى كف د األنذصةبعس  إلى عالرتباشيا بسيػؿ الصالب فيي تػجو انتباىي
كتحثو عمى السثابخة  الصالب عس السثيخات معدزات تؤثخ في سمػؾفتجعل مغ ب

 .(64ص، 2005لدعبي، افالح )كالعسل بذكل نذط كفع اؿ
 :ىسا أساسييغ صشفيغ إلىالجكافع  ( مػراي)فصش :الجوافع ترشيف

 دكافع ياأن   كسا ،بيػلػجيةال حاجاتالب تختبط التي ىي :(لفظخية)ايةاألول الجوافع -1
 الجشذ العصر، الجػع، )دافعمثلك  بقائوالكائغ الحي ك  حفظ إلى تيجؼ ،ةفصخي
 لكغ ،مباشخا   اإشباعييكػف  ك الحية الكائشات بيغ مذتخكة يابأن   تترف، ك (كغيخه

 .ثابتة دكافع ياأن   كسا آلخخ كائغ مغة مختمفبصخيقة 
 خبخات مغ الفخد يتمقاه بسا تتأثخ متعمسة نفدية ىيك  :(السكتدبة)الثانهية الجوافع -2

 ف  أك  فقط اإلنداف تخز يىك  بو السحيصة االجتساعية البيئة مع نتيجة تفاعمو التعمع
 (.91ص ، 2005 ،أمشية شمبي ،باىيمرصفي ) مباشخة غيخ بصخيقة كػف ي إشباعيا
استعجاد ثابت ندبيا  في الذخرية،  ايبأن   اإلنجازية دافع إلىيذار  :اإلنجازدافعية 

ب عميو نػع مغ يحجد مجى سعي الفخد كمثابختو في سبيل تحقيق أك بمػغ نجاح يتخت
د داء في ضػء مدتػى محج  ، كذلظ في السػاقف التي تتزسغ تقييع نجاح األضاخ ال

 :غ مدتػييغ مغ األىجاؼ ىساتتزس  ك  .لالمتياز
تصبيق السعاييخ الجاخمية أك الذخرية فى  كيعشي :الحاتي اإلنجازدافعية ىػ  األكؿ

 .اإلنجازمػاقف 
كتتزسغ تصبيق معاييخ التفػؽ التى تعتسج  االجتساعي اإلنجازدافعية  يػف ا الثانيأم

 (.95ص ـ،2000خميفة، عبجالمصيف )باآلخخيغ عمى مقارنة أداء الفخد
كىي ىجؼ  ،لشجاحداء كتحقيق ايا الخغبة في األبأن   اإلنجازفعية كسا تعخؼ دا
 (.77ص ـ،1995الرفصي،مرصفى )الفخد  سمػؾذاتي يشذط كيػجو 

مغ عشرخيغ يختمف كل مشيسا عغ  لإلنجازتتكػف الحاجة  :اإلنجاز مكهنات دافع
ك دافع تجشب الفذل، ػؼ مغ الفذل أكالخ لإلنجازالجافع كىي ، اآلخخلجى الفخد

 اصمق عمييع مختفعػ كىػالء ي   ،مغ دافع تجشب الفذل أقػى  إلنجازلالجافع لجيو فالبعس 
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 ،اإلنجازب الفذل أقػى مغ دافع دافع تجشلجيو خخ اآل يع، كبعزلإلنجازالحاجة 
 إلنجازا دافعية ف  أ إلى، كسا يذار لإلنجازيصمق عمييع مشخفزػا الحاجة كىػالء 

، العسل في التفاني، اإلنجاز في السدتسخة الخغبة، السثابخة) :ىي ستةعػامل مغ تتكػف 
 (.183 ، 2003 هللا، عبج مججي) (الحات تحقيق في الخغبة ،الصسػح ،التفػؽ 

 :اإلنجاز دافعية نغخيات
 ماسمػ ألبخاىاـ الحاجات نطخيةج تع A. Maslow :(ندانية )لساسمهاإل  شغخيةال -1

 سج في الفخد رغبة ف  أك  كالحاجات، ،الجكافع مػضػع ناقذت التي الشطخيات أشيخ مغ
 تسثل ىخميا   شكال   تأخح الحاجات كىحه سمػكو تػجيو عمى تعسل غيخ السذبعة اجاتوح

 ،األىسية ناحية مغ اليخمي الدمع أدنى في تكان كإف إلحاحا   األكثخ حاجاتال قاعجتو
 األفخادسمػؾ  لجفع تدتخجـ أف   يسكغ ال اليخمي الدمع في التي تمييا الحاجات ا تمظأم  

ًضغ  ، كقجمعقػلة بجرجة في أسفل الدمع اليخمي تمبي الحاجات لع سام    كتػجييو

ً  (هبسلٌ) ً للحبجبت نظبهب ً سببػْب د كقج حج  ، تقٌم ػلَ أسبس األىوْة النسبْة ىرهْب
 قستو كسا يمى: إلىمختبة مغ قاعجة اليـخ  يكى ،الحاجاتماسمػ 

الشـػ  –الجؼء  –اليػاء  –الساء  –: الحاجات الفديػلػجية )الصعاـ األكؿالسدتػى  
 ...الخ(.   

 خصار.تتسثل فى  تجشب األ ماف:السدتػى الثانى: حاجات الذعػر باآل
، )الحرػؿ عمى الحب: الحب كالذعػر باالنتساء إلىالسدتػى الثالث: الحاجة 

 .كالعصف، كالعشاية(
قامة عالقات متصابقة مع إتختبط ب ياالحتخاـ: كىالسدتػى الخابع: حاجات التقجيخ ك 

 .خ الذخرى، كيتجشب الخفساآلخخيغ بحيث يتستع كل فخد بالقبػؿ كالتقبل كالتقجي
تعبيخ الك  اإلنجازتحقيق الحات: كىى تختبط بالتحريل ك  إلى: الحاجة خامذالسدتػى ال
 عغ الحات.
تختبط بالسعخفة كالفيع  س: الحاجات السعخفية: كىى الحاجات التىدادالسدتػى ال

 .كاالستكذاؼ
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تشطيع كالخياؿ كالتشديق : الحاجات الجسالية :كىى تختبط بالجساؿ كالدابعالسدتػى ال
 ػبة فيع شبيعة الحاجات الجسالية،ماسمػ يعتخؼ برع كعمى الخغع مغ أف   كالشطاـ.

البحث عغ  إلىيتستع برحة نفدية سميسة يشدع  الحيالفخد الدػي  ف  أو يعتقج ن  أال إ
 .(149 ،ـ2001خخكف،آ حػيج كػ بأ)شفال  أك راشجا   كافالجساؿ بصبيعتو سػاء 

 يخاتتفد كراء الكامشة جكافعال بجراسة يتعت شطخيةىحه ال :الدببي العدو نغخية -2
 كتأثيخ ،األفخاد بيغ العالقات تفديخب تقـػ حيثكالسػضػعات،  لمدمػؾ الدببية

لمدمػؾ ة الدببيات التفديخ  كراء ف مغ الجكافعاىشاؾ نػعدمػؾ، ال في البيئية الستغيخات
 :ىسا الشطخيةىحه  قجميات التيك 

 بو. السحيط الخارجي العالعب بطتمخ  فيع لتكػيغ الفخد حاجة-أ
. اآلخخيغ بدمػكيات التشبؤ خالؿ مغ البيئة عمى كالتحكع الديصخة في الفخد حاجة–ب 

 تجشب دافع مغ كبخأ لشجاحا دافع لجييع يػجج الحيغ األفخاد أف   الشطخية تؤكجكسا 
 الحيغ األفخاد نجج السقابل في داخمية، أسباب إلىالشجاح  ىحا عدك إلى يسيمػف  الفذل
 عدك إلى يسيمػف  الشجاح تحقيق دافع مغ كبخأبجرجة  الفذل تجشب دافع لجييع يػجج

 تحقيق في الفذل أف   يؤكج كسا، بو اتكشدػف  لساجاء خالفا   خارجية ألسباب الشجاح
 اليجؼ إلى لري حتى السثابخة إلى ييؤد أفيسكغ  كساو، تخك إلى يؤديقج  اليجؼ

 (.173ص، 2004 الحفيظ، عبج خالصإ)إليو ػالحي يرب
 األفخاد سمػؾ تػقع إلى الشطخية ىحه تيجؼ: لإلنجاز الحاجة: اتكشدهن  نغخية -3

 أف   ؿ ىحه الشطخيةقػ ت ك، لإلنجاز لمحاجة بالشدبة مشخفس أك عاؿ بتقجيخ رتبػا الحيغ
الشجاح  جلأ مغ كفاح أك استعجاد لجييع يكػف ك  لإلنجاز الحاجة مختفعي نػف يكػ  الشاس

 بعس جازنإ أك تحقيق مغ تأتي التي األشياء عمى لمحرػؿ مجفػعيغ ف يكػ ، ك 
 عمى يقبمػف  يعأن  ، ك الديمة األعساؿ بػف كيتجش  ، الشجاح فخص فييا تػجج التي األىجاؼ
 (.214 ص ، 2008 الكاللجة، شاىخ)ا  جاز نإ كثخاأل ليربحػا التجريب
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الرمة بسػضػع  فى ىحه الجدئية دراسات ذات ف ػ تشاكؿ الباحث الجراسات الدابقة:
 .القجيع إلىكفقا  لمتدمدل الدمشي مغ الحجيث  ياعخض كسيتع ،البحث

تبايغ التعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة م(، 2116دراسة دمحم بن رمزان كادي) -1
العالقة ثع الكذف عغ  سخحمة الثانػية بالجدائخ،لجى شمبة ال ةأساليب التفكيخ السفزم

الكذف عغ مدتػى الجراسة، ك عيشة  صمبةاللجى  اإلنجازكدافعية أساليب التفكيخ بيغ 
كفقا  في أساليب التفكيخ  إحرائيةكالتعخؼ عمى فخكؽ ذات داللة  ،لإلنجازالجافعية 

، اتبع الباحث السشيج الػصفي االرتباشي (الجراسي )الشػع كالتخرز اتلستغيخ 
، تػصمت الجراسة كشالبة   ا  ( شالب100)قجر بتاختيخت عذػائيا   السقارف، عمى عيشة

، في لإلنجازشيػعا  لجى شمبة مختفعي الجافعية  ىػ األكثخالخارجي  األسمػب أف   إلى
، لإلنجازشيػعا  لجى الصمبة مشخفزي الجافعية  األكثخالسمكي ىػ  األسمػبحيغ كاف 

، اإلنجازبيغ أساليب التفكيخ كدافعية  إحرائيةذات داللة  رتباشيةاكسا التػجج عالقة 
بيشالصمبة في أساليب التفكيخ تعدى لمشػع أك  إحرائيةال تػجج فخكؽ ذات داللة 
ى الصمبة عيشة الجراسة لج اإلنجازفعية االدسة العامة لج التخرز الجراسي، كسا أف  

 تتدع بسدتػى متػسط.
التعخؼ عمى أساليب  إلىىجفت الجراسة م(،2116دراسة دمحم عمي دمحم العيدخي) -2

بجامعة السمظ سعػد، كالتعخؼ عمى البات كمية التخبية شك شالب التفكيخ لجى 
لجى  الفخكؽ الكذف عغ  إلىكسا ىجفت  ،الجافعيةبعاد يغ تمظ األساليب كأالعالقة ب

 ا  ( شالب223عيشة مغ)التكػنت كالجافعية العقمية،  األساليبعيشة الجراسة في تمظ 
تسيدت سمػب التفكيخ أمعطع  أف   إلىتػصمت الجراسة ، ا  يعذػائ ىعتع اختيار  كشالبة  

في  لمشػع كفقا   إحرائيةو تػجج فخكؽ دات داللة عيشة الجراسة، كأن  لجى بسدتػى مختفع 
 .اإلناثي لرالح كالتشفيح أسمػب التفكيخ التذخيعي

التعخؼ عمى أساليب  إلىىجفت الجراسة  ،م(2113) جاسمدراسة مؤيج حامج  -3
أساليب  ثع الكذف عغ الفخكؽ فى ،لجى شمبة الجامعات العخاقية ةالتفكيخ السفزم

( كتكػنت الجراسي )الشػع كالتخرز كفقا  لستغيخعيشة البحث  التفكيخ الدائجة لجى
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 األسمػبب ىعتع اختيار ات عخاقية مغ ثالثة جامع كشالبة   ا  ( شالب1180) عيشة مغال
 ىػ يبيالتخكسمػب التفكيخ أ: الشتائج التالية إلىمت الجراسة تػص  ، يالعذػائ يالصبق

، لىاالسثسمػب التفكيخ أ، ثع ىاألكلت العخاقية فى السختبة الدائج لجى شمبة الجامعا
تػجج فخكؽ دالة ، كسا ( عمى ىحا التختيبيالػاقع ي،العسم ي،)التحميم األساليبك 

ا ى)البخغساتى( أم  كػر فى أسمػب التفكيخ العسمحكفقا  لستغيخ الشػع لرالح ال إحرائيا  
، بييالتخكفخكؽ فى أساليب )ال تػجج بيشسا  ،يسمػب التفكيخ الػاقعأيفزمغ ف اإلناث

بيغ الصمبة في  إحرائيا  تػجج فخكؽ دالة ، كسا ( كفقا  لستغيخ الشػعيالتحميم ي،لاالسث
ا أم  ، دبياأللرالح التخرز كفقا  لستغيخ التخرز أسمػب التفكيخ التخكيبي 

ي، لاالسث ي،بيشسا أساليب )العسم، يسمػب التفكيخ التحميمأمػا زف عمسيالتخرز ال
 .شػعتعدى لستغيخ ال إحرائيةداللة فخكؽ ذات  ي( لع تطيخ أيالػاقع

الكذف عغ أساليب التفكيخ  إلىفت الجراسة ىج ،(م2113) دراسةأنذ عمى -4
ؼ ، كالتعخ  اإلنجازالتحريل الجراسي كدافعية مة لجى عيشة الجراسة، كعالقتيا بالسفز  

 لمستغيخات الشػع كالسدارفي أساليب التفكيخ تبعا   إحرائيةعمى الفخكؽ ذات داللة 
كاختار العيشة بصخيقة عذػائية  السدحي التحميمي، الجراسي، استخجـ الباحث السشيج

غالبية الصمبة عيشة  أف   إلىمت الجراسة ، كتػص  كشالبة   ا  ( شالب210) بمغ بديصة
الػاقعي مغ أكثخ أساليب  األسمػبحيث كاف  الجراسة يفزمػف التفكيخ اآلحادي،

التخكيبي مغ أقل أساليب التفكيخ  األسمػبكاف لجييع في حيغ  التفكيخ السفزمة
في أسمػب التفكيخلجى عيشة  إحرائيةاللة د عجـ كجػد فخكؽ ذاتتفزيال ، كحلظ 

   السدار الجراسي.  كحلظ ك  ،مشػعالجراسة تعدى ل
 التفكيخ أساليب عمى التعخؼ إلى الجراسة تجف، ى(2111) المييبي ناصخ دراسة -5

 في بيشيع كالفخكؽ  ،السكخمة مكة في العاـ التعميع كمعمسات معمسي لجى السفزمة
 اريدػف  اختباره استخجـ الباحث السدتقمة، الستغيخات مغ لعجد تبعا   التفكيخ أساليب

كاستخجـ الباحث  ،معمس اكمعمسة   )616( مغ الجراسة عيشة كتكػنت التفكيخ، ألساليب
 السعيارية، حخافاتنااللتكخار،ا، ججاكؿ السئػية لشدب التالية: حرائيةاإل األساليب
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 إلى الجراسة تػصمت .الستغيخات بيغ االرتباط معامل لحداب بيخسػف  ارتباط معامل
 التحميمي، ،السثالي التفكيختتسثل في ) الجراسة عيشة لجى السفزمة التفكيخ أساليب أف  

 التفكيخ فزمغي السعمسات أف الجراسة عمى تبيش كسا (،التخكيبي العسمي، الػاقعي،
 التفكيخ أساليب في إحرائية ذات داللة فخكؽ  كجػد عغ الجراسة بيغت كلع السثالي،

 أك الجراسي أك التخرز الجراسية السخحمة لستغيخات تبعا   كالسعمسات السعمسيغ لجى
 .الجراسي السؤىل أك الخبخة مدتػى 

التعخؼ عمى  إلى، ىجفت الجراسة م(1998)عجهة عبج العال حامجدراسة  -6
الشػع  إلىضافة اإلكبعس القجرات العقمية ب ،بخنيخجالعالقة بيغ أساليب التفكيخ لدتش

ار العيشة ختاشيج الػصفي التحميمي، ك تبع الباحث السي، الجراسيكالتحريل رز كالتخ
كجػد فخكؽ عجـ  إلىتػصمت الجراسة ، ك ( شالبا  كشالبة  132)عجدىابمغ عذػاعيا  

، ككحلظ ال تػجج فخكؽ في أسمػب التفكيخصالبات البيغ الصالب ك  حرايا  ذات داللة إ
 دبية في أسمػب التفكيخ.بيغ التخررات العمسية كاأل إحرائيةذات داللة 

أساليب عمى التعخؼ  إلىاسة الجر ىحه ، ىجفت م(2111)دمحم رمزان نارمز -7
متغيخات  ىا عمىكأثخ  مغ الصمبة بالسخاحل التعميسية السختمفة،الدائجة لجى عيشة التفكيخ 

تع احث السشيج الػصفي التحميمي، تبع البي، الجشذ كالتخرز كالسدتػى الجراسي
كجػد  إلىتػصمت الجراسة ، ك لبة  شالبا  كشا (1225) بعجدعذػاعيا  ك اختيار العيشة 

تػجج في أساليب التفكيخ السفزمة، كسا صالبات الحرايا  بيغ الصالب ك داللة إفخكؽ 
 دبية في أسمػب التفكيخبيغ التخررات العمسية كاأل إحرائيةفخكؽ ذات داللة 

 .لرالح التخرز العمسي
الدابقة السخجعية الخئيدة التي  الجراسات جتع التعميق عمى الجراسات الدابقة:

ػيغ فكخة في تك رغع قمتيا كالتي ساعجىع ثخاء ىحا البحثفي إ ف ػ عتسج عمييا الباحثا 
 كمة البحث كتحجيج محاكره، كذلظ بالكذف عغ مذالبحث الحالي متكاممة عغ

 مع البحث الحالي دكاتو، اتفقكترسيع أ ،ر السشيج السشاسب لواختياك  سئمتوكصياغة أ
سمػب التحميل، كأ دكاتية عيشة الجراسة كاألعنػ  كخاصة فيمعطع الجراسات الدابقة 
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البحث  ججات مختمفة، إذ يعجسيع الجراسات الدابقة بجر  مغ ف ػ الباحث كقج استفاد
كاسعا   السجاؿ، كقج يفتح مجاال   اإضافة حكيكية لمبحػث الشفدية في ىحالحالي 

 التي تتعمق بيحا السػضػع الحيػي. جخاء السديج مغ الجراساتلممباحثيغ كالتخبػييغ إل
يتزسغ ىحا الجدء عخضا  لمسشيجية التي اعتسجىا البحث مغ حيث  :إجخاءات البحث

التحقق مغ صالحيتيا ك  وكإجخاءات توالبحث ككيفية اختيار العيشة كأداجتسع تحجيج م
كالتصبيق الشيائي لمسكياسيغ فزال  عغ تحجيج الػسائل السدتخجمة في معالجة 

 . البيانات
كمية التخبية السدتػى الثالث كالخابع بيتكػف مجتسع البحث مغ شمبة : مجتسع البحث 
 ـ.2019- 2018الجراسيلمعاـ جامعة بحخي السدجميغ ب

 عجاد شالب كمية التخبية( 1الججكؿ ) 
 ساسبخنامج األ ي ه نابخنامج الث السدتهيات  الجراسية

 212 641 الثالث  ى السدته 
 192 621 الخابع ى السدته 

 414 1260 السجسهع

كمية  الثالث كالخابع مغ ى السدتػ  الصمبة مغ بعس اختيار فقج تع: عيشة البحثاأم  
كذلظ  ،يعذػائبذكل  ساسػى كاألناالتعميع الث خنامجببجامعة بحخي في التخبية 

 اإلنجازالثالث كالخابعة في أساليب التفكيخ كدافعية  ى السدتػ  لسعخفة الفخكؽ بيغ شمبة
 ك شالبة   ا  شالب (80)عجدىع بمغ، حيث الجراسي

السدتػى الجراسي ) ( يػضح التػزيع التكخاري كالشدب السئػية لعيشة الصمبة2)الججكؿ 
 (.كالتخرز

 السدتهى الخابع السدتهى الثالث السقاييذ
 ساسأ ثانهي  أساس ثانهي  

 12 22 16 31 التكخار
 16.11 28.2 1333 21.3 الشدبة السئهية%
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 سئػية لمعيشة كفقا )لمشػع كالسدتػى ( يػضح التػزيع التكخاري كالشدب ال3)الججكؿ
 .كالتخرز الجراسي(

 التخرص الجراسي السدتهى الجراسي )الجشذ(الشهع  
 العمسي األدبي الخابع الثالث الظالبات الظالب 

 31 51 34 46 47 33 التكخار
 37.5 62.5 42.5 57.5 58.8 41.3 الشدبة السئهية %

الحظ كمغ الس ،ػع الصالبنحدب  بحثتػزيع أفخاد عيشة ال أعاله يبي غالججكؿ 
 ف  أالجراسي ف ى السدتػ  اأم   ،%( 58.8ة )بشدب البحث شالباتعيشة أفخاد  معطع أف  

 سعطعالتخرز الجراسي فا ، أم  %( 57.5ة )بشدبالثالث ك  السدتػى  ةبمش تيعغالبي
 .%( 62.5ة )بشدبك  مغ القدع األدبي عيشةالأفخاد 
 البحث: ةأدا وصف -ثالثاا 

عمى األدبيات الدابقة في مجاؿ أساليب التفكيخ  ف ػ مغ خالؿ اشالع الباحث
 ا البحث يتسثل فيدب ليحنالسكياس األ أف   كاكججالجراسي،  اإلنجازكدافعية 

( 2007مغ إعجاد )الباحث إبخاليع، ساليب التفكيخ مكياس أىػ  األكؿ، (يغمكياس)
ليشاسب البيئة كتع تقشيشو  ( فقخة  64مة الجامعة الستزسغ )لمبيئة العخاقية لمسخح

التالية  األساليبدع عمى ق   عبارة   (40) إلى السكياس، حيث اختدؿ يةناالدػد
 مغ إعجاد اإلنجازدافعية مكياس  االػاقعي( أم   ،التحميمي ،السثالي ،التخكيبي األسمػب)

شف  ( عبارة  29) والجراسات حيث جاء عجد عباراتببعس  ةنااالستع بعج غيالباحث ص 
 ،عساؿأداء األ ،السثابخة ،الشحػ التالي )الدعي نحػ التفػؽ  ستة مدتػيات عمى إلى

 االستقالؿ(.، الثقة بالشفذ ،لسدئػكليةالذعػر با
يعج الرجؽ مغ الخرائز األساسية كالسيسة في بشاء االختبارات : السقياسصجق 

، كيخى السكياس الجاخمية كذلظ لمكذف عغ محتػيات ؛كالسقاييذ الشفدية كالتخبػية
 جموأعج مغ أ عمى تحقيق اليجؼ الحي  ة ، ىػ قجرة األدا صجؽ السكياس أف   أيبل

(Ebel,  1972 : 555 ) . 
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الرجؽ الطاىخي الحي يعج السطيخ العاـ لمسكياس كىػ  ف ػ كقج استخجـ الباحث   
 Anstasi & Urbina)جموأجرة السكياس عمى قياس ما كضع مغ ق إلىيذيخ 

,1997 : 148) . 
ريغ ية عمى لجشة مغ الخبخاء الستخاألكلالسكياسيغ برػرتيسا  ف ػ الباحثعخض 

ف بجسمة مغ السالحطات ػ أكصى السحكسقج ك  ،العمـػ التخبػية كالشفدية فايجفي م
ف احتى خخج السكياسػضع ىحه السالحطات في عيغ االعتبار ب ف ػ الباحثكالتي شخع 

 برػرتيسا الشيائية.
السكياس نفذ الشتائج إذا ما استخجـ  ييعص أف  ىػ  سكياسثبات الثبات السقياسين: 

الطاىخي رجؽ المغ  ف ػ تأكج الباحثأف  بعج  ،أكثخ مغ مخة تحت ضخكؼ مساثمة
ا مغ ثبات ك يتأكج أف   عمييع كاف ء،اعخضيسا عمى لجشة الخبخ  لمسكياسيغ بعج

كمغ  ،كشالبة   ا  ( شالب30تكػنت مغ)عمى عيشة دراسة أكلية  تحيث أجخي ،السكياسيغ
ثبات  أف  غ تبي  حيث  البيانات لتحميل اإلحرائي SPSS خنامجؿ استخجاـ بخال

 ذلظ.كالججكؿ التالي يػضح  كيسكغ استخجاميسا في ىحا البحث ،لسكياسيغ معقػؿا
 سقياسين(:  يهضح الثبات ال4ججول  رقم )

 أعبنٛت انزفكٛش انذساعٙ اإلَجبصدافؼٛخ  انًمبٚٛظ

 انزذهٛهٙ انٕالؼٙ انؼًهٙ انًضبنٙ انزشكٛجٙ ٔسانغزخ يجزًؼخبانًذ 
 82 80 84 83 79 81 انُغجخ انًئٕٚخ %

 البيانات لتحميل اإلحرائي SPSS بخنامج استخجاـ تع :دظبيٛخاإل انًؼبنجبد
 حخافاتنكاال لتكخاراتكا السئػية الشدب حداب تع إذ ،اآللي الحاسب باستخجاـ

 ارتباط كمعامل ،لبحثا متغيخات بيغ الفخكؽ  داللة لتحجيج (Tر)اختبا السعيارية،
 .الستغيخات بيغ االرتباط معامل لحداب بيخسػف 

 جابة عن أسئمتو:اإلتحميل نتائج البحث و 
ساليب ية كالتي تػضح أناكر الثسية عمى السحاناءت نتائح تحميل الجراسة السيججا
 الشحػ التالي:  عمىبحخييا شمبة كمية التخبية جامعة التى يفزمربعة األالتفكيخ 
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مبة كمية شجى ( يػضح نػع أسمػب التفكيخ كتكخاره كندبتو السئػية ل5ججكؿ رقع )
 التخبية جامعة بحخي 

 ىه: معخفتو أول ما أود ن  أف جدهأن أن عسل لجي يكهن  حيشسا:  األولالسحهر 
  َٕع أعهٕة انزفكٛش انؼجبساد د

َزٛجخ   رذهٛهٙ ػًهٙ يضبنٙ رشكٛت 

 انؼجبسح

َزٛجخ 

 انًذٕس

 األفضم يباألعهٕة أ

 انؼًمْزا  َجبصإل

 رذهٛهٙ رشكٛجٙ 39 7 11 93 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

8484% 1984% 484% 3484% 

ْزا َجبصإٚزى يزٗ  ة

 انؼًم

  يضبنٙ 17 32 39 32 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

32% 3484% 32% 3189% 

ْزا  ٚغزذك نًبرا ط

 َجبصِإ انؼًم

  رذهٛهٙ 37 17 33 18 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

1782% 3782% 3189% 9984% 

ٙ انز ْزا انؼًم أصش د

فٗ  ثٓب انمٛبو ُٚجغٙ

 أخشٖ أػًبل

  ػًهٙ 32 32 33 19 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

1.89% 3782% 9982% 32% 

الفائجة الفهرية من  ه
وراء القيام بيحا 

 العسل

  رذهٛهٙ 34 13 .1 38 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

92% 32% 12% 92% 

 إجابات أف  إلى  تذيخ األكؿحػر نتائج عبارات السأف أعالىلججكؿ يتبيغ مغ ا
ى مغ عيشة البحث الغالبية العطس أف  عبارات متبايشة كبشدب مئػية مختمفة إال مالصمبة ل

( ،ق)جتيغالعبار يع كفى إجاباتنػع التحميمي حيث بمغ ندبة تفكيخىع مغ  تكان
عمى  كالعسمي لىا، بيشسا جاء التفكيخ التخكيبي كالسثعمى التػالي%  35.0 33.8%

 %(.33.8،  %28.8% ،48.8الشحػ التالي)
لبة كلْة التربْة كْر ًتكراره ًنسبتو الوئٌّة لدٍ ط( ٌّضح نٌع أسلٌة التف5جدًل )

 .جبهؼة بحرُ
 ..........إنٗ أيٛم َٙ  أف يؼٍٛ يٕضٕع لشبأَ ػُذيبٙ : َبانًذٕس انض

َزٛجخ انؼجبسح  َٕع أعهٕة انزفكٛش انؼجبساد د

 ٔانًذٕس

  رذهٛهٙ ػًهٙ يضبنٙ رشكٛت 

 انؼجبسح

 انًذٕس

 انُظش ٔجٓبد ثٍٛ انشثظ أ

 يزؼبسضخ. رجذٔ انزٙ

 رشكٛجٙ رشكٛجٙ 15 17 20 28 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9282% 3282% 3189% 1484% 

   21 21 21 17 انزكشاس فٙ انذخٕل فٙ انزشٚش ة
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انُغجخ  يفزٕدخ يجبدالد

 انًئٕٚخ

3189% 3.89% 3.89% 3.89% 

 انًٕضٕع َتاجٕ رُبٔل ط

 رذسٚجٙ ثشكم

  رشكٛجٙ 31 3 .1 98 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

8382% 3282% 1189% 3.89% 

 انجذايم كم اعزؼشاع د

  صى ثبنًٕضٕ انًزؼهمخ

ٌ   لجم ثُٛٓب انًمبسَخ  أ

٘   ارخز  لشاس أ

  رشكٛجٙ 39 12 12 93 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

8282% 1382% 1484% 3484% 

 انًغًٛبد رُبٔل ِ

 ثأعًبيٓب.

  رشكٛجٙ .1 12 31 34 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9282% 3.89% 1484% 3282% 

 إجابات مغ ينالثنتائج عبارات السحػر ا أف   تزحي أعالهجكؿ لجا إلىالشطخ ب
الغالبية العطسى مغ عيشة  أف  الصمبة لعبارات السحػر متبايشة كبشدب مئػية مختمفة إال 

 ج ،ج ،أ، ) اتفى العبار يع إجاباتت كانحيث  التخكيبينػع تفكيخىع مغ  تكانالبحث 
كىي أعمى ندب %( 35.0%، 40.0% ،42.5% ، 35.0لتختيب عمى ىحا ا (ق

 .فى العبارة
كْر ًتكراره ًنسبتو الوئٌّة لدٍ طلبة كلْة التربْة نٌع أسلٌة التف( ٌّضح 6)جدًل

 جبهؼة بحرُ.

 رٗ بٜث ْزىأ َٙ   أف يب يٕضٕع دٕل يذبضشح إنمبء يُٙ طهت نٕ  .9 انًذٕس انضبنش :
َزٛجخ انؼجبسح  َٕع أعهٕة انزفكٛش  انؼجبساد د

 ٔانًذٕس

 انًذٕس انؼجبسح رذهٛهٙ ػًهٙ يضبنٙ رشكٛت

 َتاجٕان كم رُبٔل أ

 ثبنًٕضٕع انًزؼهمخ

 رشكٛجٙ انؼجبسح 31 9 9 31 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9484 1189% 1189% 9484% 

 انزٙ انمٛى ػهٗ انزشكٛض ة

 انًٕضٕع ٚزضًُٓب

  رشكٛجٙ 26 12 11 31 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9484% 1984% 1282% 3982% 

 انجٕاَت يٍ انزأكٛذ ط

 ٔإيكبَٛخ اإلجشايٛخ

 انزطجٛك.

  رشكٛجٙ 17 32 13 38 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9284% 3989% 3282% 3189% 

 يًكٍ لذس كجشأ جًغ د

 دٕل انًؼهٕيبد يٍ

 انًٕضٕع

  رشكٛجٙ 39 11 11 92 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

8484% 1984% 1989% 3484% 

 انذمبيك ػهٗ انزشكٛض ِ

 ٚزضًُٓب انزٙ

 انًٕضٕع.

  رشكٛجٙ 38 12 13 37 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9934% 3984% 1382% 9282% 
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 أف  طيخ ي ثالثنتائج عبارات السحػر الػضح ي الحيك  أعاله لججكؿامغ خالؿ 
الغالبية العطسى  أف  الصمبة لعبارات السحػر متبايشة كبشدب مئػية مختمفة إال  إجابات

 تافى العبار يع إجاباتحيث بمغ ندبة  خكيبيالتتفكيخىع مغ نػع  تكانمغ عيشة البحث 
ندبة أعمى بمغ فقج ( أالعبارة ) ا فى، أم  السحػرعمى ندبة فى ( كىي أ ، دج، قب، )

 .%  38.8 ىػ جابةاإل
كْر ًتكراره ًنسبتو الوئٌّة لدٍ طلبة كلْة التربْة ( ٌّضح نٌع أسلٌة التف7)جدًل 

 جبهؼة بحرُ.

ٌ  طذلبء دٕل يٕضٕع يؼٍٛ ٔطهت يُٙ أدذ األ انشاثغ: عًؼذ لظخانًذٕس   أ

 ٙ ..َ   أأعشدْب نّ ف
  َٕع أعهٕة انزفكٛش انؼجبساد د

َزٛجخ   رذهٛهٙ ػًهٙ يضبنٙ رشكٛت 

 انؼجبسح

َزٛجخ 

 انًذٕس

 ثبعزخذاو انمظخ نّ أركش أ

 جذٚذح. أنفبظ

 رشكٛجٙ رشكٛجٙ 18 22 15 25 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9189% 1484% 3782% 3382% 

 انزشكٛض يغ انمظخ نّ أركش ة

 انزٙ انؼهٛبػهٗ انمٛى 

 رذزٕٚٓب

 32 12 31 33 انزكشاس

3282% 

  رشكٛجٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9.89% 3.89% 3282% 

 انجٕاَت ركش مأفض    ط

 ًٚكٍ انزٙ انؼًهٛخ

 يُٓب. االعزفبدح

  رشكٛجٙ 31 13 11 92 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

8984% 1984% 1282% 3.89% 

 كًب انمظخ نّ عشدأ د

 ثأدق ب  دشفٛ عًؼزٓب

 انزفبطٛم.

  رذهٛهٙ 93 19 12 32 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9189% 1382% 1.89% 8282% 

 يغ انمظخ نّ ركشأ ِ

 انذمبيك ثٍٛ انًمبسَخ

 ٔانزظٕساد.

  يضبنٙ .3 19 37 18 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

1782% 9984% 1.89% 9382% 

 إجابات خابع تذيخنتائج عبارات السحػر ال يػضح يالح أعالهالشطخ لمججكؿ ب
الغالبية العطسى مغ عيشة  أف  الصمبة لعبارات السحػر متبايشة كبشدب مئػية مختمفة إال 

أ ، ب، )اتيع كفى العبار إجاباتحيث بمغ ندبة  خكيبيالتتفكيخىع مغ نػع  تكانالبحث 
% 40.0لمتفكيخ التحميمي  بمغ ندبة االجابة.% بيشسا 43% ك 36.3% ك31.3( ج 

 سا أقل مغ التفكيخ التخكيبي.% كى32.5 كالسثالي بشدبة
كْر ًتكراره ًنسبتو الوئٌّة لدٍ طلبة كلْة التربْة ( ٌّضح نٌع أسلٌة التف8)جدًل

 جبهؼة بحرُ.
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 م .............عأفض    َٙ   أانًذٕس انخبيظ: نٕ خضؼذ إلدذٖ االخزجبساد ف
َزٛجخ انؼجبسح  َٕع أعهٕة انزفكٛش  انؼجبساد د

 ٔانًذٕس

 انًذٕس انؼجبسح رذهٛهٙ ػًهٙ يضبنٙ رشكٛت

 األعئهخ يٍ يجًٕػخ أ

 دٕل انًٕضٕػٛخ

 انًٕضٕع يبدح

 رشكٛجٙ رشكٛجٙ 13 13 4 98 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

8382% 1284% 3984% 3984% 

 األشخبص يُبلشخ ة

 ٚخضؼٌٕ انزٍٚ

 االخزجبس. نُفظ

  رشكٛجٙ 13 18 31 .3 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9382% 3.89% 1782% 3984% 

 أٔػشع رمذٚى ط

 يب ٚغطٙ شفٕ٘

ػٍ  ػشفّأ

 .انًٕضٕع

  رذهٛهٙ 39 13 14 32 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

3282% 3382% 3984% 3484% 

 سعًٙ رمشٚشغٛش د

 رطجٛمٙ كٛفٛخ دٕل

 رؼهًزّ. نًب

  رذهٛهٙ 33 31 31 .1 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

3282% 3.89% 3.89% 37%. 

 ٚغطٙ يكزٕة رمشٚش ِ

 انًٕضٕع خهفٛخ

  رشكٛجٙ 39 .1 .1 32 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9189% 3282% 3282% 3484% 

الصمبة  إجابات أف   خامذنتائج عبارات السحػر ال يبيغأعالىلججكؿ ا مغ خالؿ
الغالبية العطسى مغ عيشة البحث  أف  لعبارات السحػر متبايشة كبشدب مئػية مختمفة إال 

 (ق، أ، ب)اتيع كفى العبار إجاباتحيث بمغ ندبة  تخكيبيالتفكيخىع مغ نػع  تكان
لمتفكيخ التحميمي جابة بمغ ندبة اإل% عمى التػالي بيشسا ك 31.3% 32.5% ك42.5

 .%27.0ك % 28.8د( بشدب  في العبارتيغ )ج،
طلبة كلْة التربْة ( ٌّضح نٌع أسلٌة التفكْر ًتكراره ًنسبتو الوئٌّة لدٍ 9)جدًل

 جبهؼة بحرُ.

ٌ  م أفض    انًذٕس انغبدط:  عزبر انز٘ ٚزٛخ نٙ فشطخ......أرؼهى يٍ األ أ
َزٛجخ انؼجبسح  َٕع أعهٕة انزفكٛش  انؼجبساد د

 ٔانًذٕس

 انًذٕس انؼجبسح رذهٛهٙ ػًهٙ يضبنٙ رشكٛت

 انًبدح ػُبطش ثٍٛ انجًغ أ

 جذٚذ. ثُبء نزكٍٕٚ

 رشكٛجٙ رشكٛجٙ 38 13 12 33 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9.89% 3484% 1282% 9282% 

  رشكٛجٙ 34 4 . 94 انزكشاس األفكبس. طشح دشٚخ ة

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

8782% 782% 1282% 9282% 

 ثبنجٕاَت االْزًبو ط

 اإلجشايٛخ.

  يضبنٙ 17 17 92 .1 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

3282% 9782% 3189 3189% 

  رشكٛجٙ 32 12 12 92 انزكشاس يكَٕبد إنٗ انًبدح رجضيخ د
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انُغجخ  فٓى.ان جمأ يٍ ثغٛطخ

 انًئٕٚخ

8984% 1382% 1382% 9189% 

 انًمشس ثبنًُٓبط االنزضاو ِ

 فمظ.

  رذهٛهٙ 98 11 12 32 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

3282% 1484% 1984% 8382% 

 إجابات كالحي يبيغ، دادسنتائج عبارات السحػر ال إلىيخ يذ أعاله لججكؿا
الغالبية العطسى مغ عيشة  أف  الصمبة لعبارات السحػر متبايشة كبشدب مئػية مختمفة إال 

،  أ، ب)اتى العبار يع كفإجاباتحيث بمغ ندبة  خكيبيالتتفكيخىع مغ نػع  تكانالبحث 
بمغ ندبة ، بيشسا عمى التػالي %43.8ك %47.5ك% 36.3( بمغ ندبة االجابة  د

 %.42.5التفكيخ التحميمي % ك 37.5 لمتفكيخ السثالي االجابة
طلبة كلْة ( ٌّضح نٌع أسلٌة التفكْر ًتكراره ًنسبتو الوئٌّة لدٍ 01) جدًل

 التربْة جبهؼة بحرُ.

 ب يبْش فٙ :أَانًذٕس انغبثغ : 
َزٛجخ انؼجبسح  َٕع أعهٕة انزفكٛش  انؼجبساد د

 ٔانًذٕس

  رذهٛهٙ ػًهٙ يضبنٙ رشكٛت

 انؼجبسح

 انًذٕس

 انُكبد رأنٛف أ

 انفكبْٛخ. ٔانًٕالف

 رشكٛجٙ رذهٛهٙ 99 .1 3 33 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

3782% 1189% 3282% 8189% 

انًهٛئخ  انمظض عشد ة

 ثبنمٛى انؼهٛب.

  رشكٛجٙ .1 39 .1 32 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9189% 3282% 3484% 3282% 

 انًجالد فٙ انكزبثخ ط

 ٔانظذف.

  رشكٛجٙ 33 19 14 37 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

9984% 3382% 1.89% 3789% 

 انُكبد عشد د

 انفكبْٛخ ٔانًٕالف

 ثبنزفظٛم انجبْضح

  رذهٛهٙ 93 14 19 17 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

3189% 1.89% 3382% 8282% 

شاد انًزك كزبثخ ِ

 .انزارٛخ ٔانغٛشح

  رشكٛجٙ 13 31 14 33 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

3782% 3382% 3.89% 3984% 

الصمبة لعبارات السحػر متبايشة  إجابات أف   أعالهلججكؿ ظ في االسالحمغ 
شػع التفكيخىع مغ  تكانالغالبية العطسى مغ عيشة البحث  أف  كبشدب مئػية مختمفة إال 

جابة ج، ق( بمغ ندبة اإلب، ) اتيع كفى العبار إجاباتحيث بمغ ندبة  خكيبيالت
 دبة لمتفكيخ التحميمي فىشالبا ، أم  عمى الشحػ التالي% 27.5ك % 33.8% ك31.8
 % .ػلَ التٌالِ.0404% ك 41.3تيعجابإندبة  تبمغف ( أ، د)تيغالعبار 
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طلبة كلْة ( ٌّضح نٌع أسلٌة التفكْر ًتكراره ًنسبتو الوئٌّة لدٍ 00جدًل )

 التربْة جبهؼة بحرُ.

 انًذٕس انضبيٍ: أفضم لشاءح 
َزٛجخ انؼجبسح  َٕع أعهٕة انزفكٛش  انؼجبساد د

 ٔانًذٕس

َزٛجخ  رذهٛهٙ ػًهٙ يضبنٙ رشكٛت

 انؼجبسح

َزٛجخ 

 انًذٕس

 انزٙ انًٕضٕػبد أ

 رطجٛمبد دٕل رذٔس

 يضم دم يؼُٛخ

 انًشكالد

 رشكٛجٙ يضبنٙ 11 14 09 06 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

30.5% 36.3% 17.5% 13.8% 

 دٕل رذٔس انزٙ انكزت ة

 انمٛى انغبيٛخ

 ٔاألخالق.

  رشكٛجٙ 02 9 11 42 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

52.2% 13.8% 11.3% 05.2% 

 يٍ انًشبْٛش أخجبس ط

 ٔانشٚبضٍٛٛ انفُبٍَٛ

 ٔغٛشْى.

  رذهٛهٙ 32 16 13 01 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

06.3% 16.3% 02.2% 37.5% 

 انًٕضٕػبد د

 يضم لشاءح انزذهٛهٛخ

 يؼٍٛ. كزبة

  ػًهٙ 14 06 03 17 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

01.3% 08.8% 30.5% 17.5% 

 انزٙ األخجبسٔاإلدذاس ِ

 انظذف رُششْب

 انٕٛيٛخ

  رشكٛجٙ 00 16 15 07 انزكشاس

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

33.8% 18.8% 02.2% 07.5% 

الصمبة  إجابات مغ ثامغنتائج عبارات السحػر ال أف   إلىيخ يذ أعالهججكؿ لا
الغالبية العطسى مغ عيشة  أف  إال ، لعبارات السحػر متبايشة كبشدب مئػية مختمفة

 تيغيع كفى العبار إجاباتيث بمغ ندبة ح خكيبيالتتفكيخىع مغ نػع  تكانالبحث 
تسثل ( أ ،ج ، د) اتالعبار  ين ػلَإجبببت% بْنوب 03..% ك50.0شدبةبق( ،ب)

%، 37.5 %،36.3) لتػالي بشدبالتفكيخ السثالي كالتحميمي كالعسمى عمى ا
 إجاباتكعمى ضػء كعباراتيا ية نامحاكر السكياس الثس إلىكبالخجػع  (،32.5%

 أف   إلىالصمبة تذيخ  إجاباتمعطع  أف   ف ػ عبارات السحاكر يدتشتج الباحث الصمبة عغ
 سمػب التحميمي.األميو يثع  ،التخكيبي األسمػبسمػب التفكيخ السفزمة لجييع ىػ أع نػ 

لتخبية كمية الجى شمبة الجراسي  اإلنجازالدسة العامة لسدتػى دافعية هب  :َٙبانغؤال انض
 .بحخي بجامعة 
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 ( يوضح نتيجة اختبار  )ت(  للعينة الواحدة 10جدول رقه )

 العجد السحاور
القيسة 
 السحكية

الهسط 
 الحدابي

 حخافناأل 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

مدتهى  قيسة)ت(
 الجاللة

 
 االستشتاج

الدعي نحه 
 التفهق 

77 15 1.389 3.4342 76 -
 مشخفض 1.111 11.781

 مشخفض 1.111 11.11- 76 2.3819 12.259 15 77 السثابخة
 متهسط 1.192 1.717 76 2.1364 7.8951 7.5 77 داء االعسالأ

الذعهر 
 بالسدئهلية

 مشخفض 1.111 9.158- 76 3.1321 11.871 15 77

 مشخفض 1.111 7.962- 76 2.4146 7.8182 11 77 الثقة بالشفذ
 متهسط 1.337 1.965 76 2.2429 11.646 11 77 االستقالل

- 76 8.7263 61.481 72.5 77 لسحاورامجسهع  
 مشخفض 1.111 12.187

لسكياس دافعية لمعيشة الػحجة (T. tast) نتيجة اختبار  يػضحججكؿ أعاله ال
لجى شمبة  اإلنجازالدسة العامة لسدتػى دافعية  أفتبيش حاكر الدتة كالتيلمساإلنجاز 

نحػ  التالية )الدعيبالتختيب ربعة عمى السحاكر األبية جامعة بحخي كمية التخ 
كبذأف ، جاء بسدتػى ضعيف ، كالذعػر بالسدئػلية، كالثقة بالشفذ(كالسثابخةالتفػؽ،

خالؿ بكمغ  تػى دافعيتيع متػسصة،مد تكاناالستقالؿ( فلسحػريغ )أداء األعساؿ، ك ا
شمبة جى ل اإلنجازدافعية سدتػى الدسة العامة ل أف   ف ػ السالحطات يدتشتج الباحث ىحه

 ف.تتدع بالزع بحخي كمية التخبية جامعة 

بيغ أساليب التفكيخ لجى شمبة كمية  إحرائيةداللة ذات  فخكؽ تػجج ىم:الدؤال الثالث
 كفقا  لستغيخ الشػع )الجشذ(.ي جامعة بحخ  التخبية

 . الشػعويتين للفروق حسب  نانتيجة اختبار م( يوضح 03جدول رقه )

 ملتغرياتا السنة
 العدد

متوسط 

 الرتب
 جمنوع الرتب

 أنقينة م

 ويتين

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 أساليب
 التفكيخ

 

  1246.22 31.72 33 الظالب
485.222 2.225 

تهجج فخوق دالة 
لرالح  إحرائية

 اإلناث
 0194.22 46.68 47 الظالبات
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 التفكيخ أساليبفي لمستغيخيغ  يابالستػسط الحد ف  أف أعاله بالشطخ لمججكؿ
كىحا يذيخ  ،كبيخ بيشيسا الفخؽ  أف  لمصالبات ك ( 46.68،)لمصػالب   (30.71)تداكي 

 جمنوع الرتب أف   كسا، ساليب التفكيخ أفزل مغ الصالبـ أات تدتخجالبالص ف  أ إلى
كالفخؽ بيشيسا أكبخ مغ ( 2094.11)يداكي كلمصالبات  (،0146.11)لمصالب يداكي 

كمغ ىشا  ،التفكيخب فى كأسمػ الستغيخيغ  ذناعجـ تج إلىكىحا يذيخ  ،الرحيحالػاحج 
 أساليب التفكيخ يف إحرائيةو تػجج فخكؽ ذات داللة أن   إلى ف يدتشتج الباحثػ 

 .ناثلرالح اإل ة بحخي جامعبكمية التخبية ب ()كفقا  لمشػع لمستغيخيغ
بيغ أساليب التفكيخ لجى شمبة  إحرائيةداللة ذات  فخكؽ تػجج  ىل :الخابعالدؤال 

 .)الثالث كالخابع(الرفيى السدتػ كفقا  لستغيخ  ي كمية التخبية جامعة بحخ 
 .الرفي السدتػى ويتين للفروق حسب  نا( يوضح نتيجة اختبار م04جدول رقه )

 السدتهي  السنة
 الرفي

 العدد
متوسط 

 الرتب

جمنوع 

 الرتب

 أنقينة م

 ويتين

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 أساليب
 التفكيخ

 

  0275.52 45.10 46 الثالث
569.522 2.239 

تهجج فخوق دالة 
لرالح  إحرائية
 الثالث السدتهي 

 1164.52 34.05 34 الخابع

السدتػى الرفي  الستػسط الحدابى لمستغيخيغ أف   يتبيغبالشطخ لمججكؿ أعاله 
 (،45.02)تداكي  لجى شمبة السدتػى الثالث التفكيخ أساليب كأف   )الثالث كالخابع(

بيشيسا  الفخؽ  أف  ك ( 34.25)تداكي  سدتػى الخابعلالتفكيخ لجى شمبة  أساليب أف  ك 
 الجراسي مػب التفكيخ بيغ السدتػى ىشالظ اختالؼ في أس أف   إلىيذيخ ا مس  كبيخ، 

أساليب فى  إحرائيةداللة تػجج فخكؽ ذات  وأن   ف ػ الباحث يدتشتج كعميو الرفي،
سدتػى لرالح الة جامعالبكمية التخبية ب الخابع(-)الثالث مبة السدتػى بيغ ش التفكيخ
 .الثالث

لػجى شمبػة التفكيػخ ب مػ أسػ فػي إحرػائيةداللػة ذات  فػخكؽ تػجج ىل  :الدؤال الخامذ
 (.أدبي – عمسي)الجراسيكفقا  لستغيخ التخرز  ي كمية التخبية جامعة بحخ 
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 .التخرزويتين للفروق حسب  نا( يوضح نتيجة اختبار م05)جدول

 التخرص السنة

 العدد
متوسط 

 الرتب

جمنوع 

 الرتب

قينة 

 أنم

 ويتين

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 التفكيخ أساليب

 

  0152.22 43.22 52 دبيأ
605.22 2.014 

ال تهجج 
فخوق دالة 

 إحرائية
 1292.22 36.33 32 عمسي

الستػسط الحدابى لمستغيخيغ  أف   يتزحبالشطخ لمججكؿ أعاله 
 األدبي،(43.11)تداكي  العمسيف ،التفكيخ أساليبفي  )عمسي، أدبي(التخرز

استخجاـ اساليب  أف   إلىكىحا يذيخ  ،كبيخبيشيسا  الفخؽ  أف   ك (36.33)تداكي 
في التخرز العمسي في  جمنوع الرتب أف  ، ك أفزل مغ األدبييغ العمسييغالتفكيخ 

كالفخؽ بيشيسا  (2051.11)يداكي  األدبيك ( 0191.11) يداكي  أساليب التفكيخ
أساليب في الستغيخيغ بيغ  ذناتجالعجـ  إلى يذيخ كىحا ،ج الرحيحأكبخ مغ الػاح

 كعميو ()األدبي كالعمسيبيغ إحرائيا  لة افخكؽ ذات دكجػد  عجـما يعشي  التفكيخ،
بيغ  ب التفكيخأسمػ  فى إحرائيةػجج فخكؽ ذات داللة ت الو أن   ف ػ الباحث يدتشتج

 .كفقا  لمتخرز)عمسي، أدبي( ة بحخي جامعبكمية التخبية  بةشم
 نتائج البحث:ومشاقذة وتفديخ تحميل 

 لسفزمةا أسمػب التفكيخ عنػ ما كالحي يشز عمى ) األكؿالدؤاؿ  إلىبالخجػع 
ائي لسحاكر كعبارات حرالتحميل اإل مغ خالؿ (ي لجى شمبة كمية التخبية جامعة بحخ 

 شمبة عيشة البحث أف   إلى ف ػ تػصل الباحث ساليب التفكيخ لجى عيشة البحثمكياس أ
فى محاكر جميا  زح ذلظ كات ،تفكيخىعسمػب التخكيبي في األ اـستخجيفزمػف ا

 بالتختيبالثامغ كعمى الشحػ التالي ك حػر سالي حتى ناالثالسحػر السكياس مغ 
اتفقت ىحه ، %(50.00،33.8%،43.8%،42.5%،43.8%،03.8%،42.5%)

، فيسا ـ(2000المييبي )دراسة ك  ،ـ(2013نتيجة دراسة مؤيج حامج )مع الشتيجة 
ف األسمػب شمبة عيشة الجراسة يفزمػ  ف  أ، ـ(2013) تػصمت دراسة أنذ عمي

 .كلىالػاقعي في السختبة األ
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الجراسي  اإلنجازدافعية سدتػى العامة ل الدسة هب)كالحي يشز عمىٙ َبانغؤال انضب أي  
حرائي لمسحاكر الدتة تحميل اإلالسغ خالؿ ف ،(لجى شمبة كمية التخبية بجامعة بحخي 

، كالسثابخة التفػؽ،اكر)الدعى نحػ السح أف  كجج الجراسي  اإلنجازلسكياس دافعية 
 )أداء لسحػريغا ، أماكالذعػر بالسدئػلية، كالثقة بالشفذ( جاء بسدتػى ضعيف

الدسة العامة  أف   كىحا يعشي ،ا  مدتػى دافعيتيع متػسص كافاالستقالؿ( فك  عساؿ،األ
تفق لع تتتدع بسدتػى ضعيف، كىحه الشتيجة  شمبة عيشة البحث جىل اإلنجازلجافعية 

 مع نتيجة دراسة دمحم رمزاف كادي تبل اختمف ،مع أي مغ نتائج الجراسات الدابقة
الصمبة عيشة الجراسة تتدع بسدتػى  أف  إلى ، حيث تذيخ نتيجة الجراسة ـ(2106)

عػد إلى اختالؼ ربسا يف سبب االختالؼ نجاز، كيعدي الباحثػ مغ دافعية اإل متػسط
حيث أجخيت الجراسة  اختالؼ البيئة السكانيةكحلظ ة، لفئة العسخياالعيشة مغ حيث 

 .اففي الدػد ية في الجدائخ كالبحث الحاليالثان
ب مػ أس في إحرائيةداللة ذات  فخكؽ تػجج ىل ) كالحي يشز عمى الدؤال الثالثا أم  

ا سبق مس   ،)الجشذ( كفقا  لستغيخ الشػع ي جامعة بحخ  التفكيخ لجى شمبة كمية التخبية
فى  إحرائيةداللة تػجج فخكؽ ذات و أن  إلى  ف ػ الباحثتػصل مغ تحميل البيانات 

ت ىحه الشتيجة اتفقناث، لرالح اإل كفقا  لمشػع عيشة البحثبة بيغ شم أساليب التفكيخ
 ،ـ(2110)رمزافك  ،ـ(2103)مؤيجك  ـ(،2111)مغ المييبي مع نتيجة دراسة كل

ك ، التفكيخ في أسمػب إحرائيةداللة بػجػد فخكؽ ذات ـ(، 2106) كدراسة دمحم عمي
 .ـ(2103) دراسة أنذ عمينتيجة اختمف مع 

ب مػ أس في إحرائيةداللة ذات  فخكؽ تػجج ىل ) الحي يشز عمى ا الدؤال الخابعأم  
- ثالث)سدتػى الرفيكفقا  لستغيخ الي جامعة بحخ ب كمية التخبية التفكيخ لجى شمبة

التفكيخ رائي لسحاكر كعبارات مكياس أساليب حكمغ خالؿ التحميل اإل ،(رابع
بيغ  التفكيخ أسمػبفى  إحرائيةداللة تػجج فخكؽ ذات و أن  إلى  ف ػ الباحث تػصل

الثالث، الرفي سدتػى لرالح ال ة بحخي جامعبكمية التخبية ب مبة السدتػى الجراسيش
 ـ(.2111المييبي) اتفقت ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة
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بيغ  إحرائيةداللة ذات  فخكؽ تػجج ىل ) الحي يشز عمى ا الدؤال الخامذأم  
 أدبي،)تخرزكفقا  لستغيخ الي بحخ جامعة  أساليب التفكيخ لجى شمبة كمية التخبية

 إحرائيةتػجج فخكؽ ذات داللة  ال وأن  تبيغ حرائي تحميل اإلاللى ، كبالعػدة إ(عمسي
، اتفقت ىحه الشتيجة مع نتيجة الصمبة كفقا  لمتخرز الجراسي يغب أساليب التفكيخ في

كل كاختمفت مع نتيجة دراسة  ـ(،2103) أنذ عميك  ،ـ(0998) عجػةكل مغ دراسة 
عجـ  حيث أشاركا إلى ،ـ(2110مزاف )كر  ـ(2111ـ( كالمييبي )2103) مغ مؤيج

 مصالب.الجراسي ل متخرزلفى أسمػب التفكيخ كفقا   إحرائيةكجػد فخكؽ ذات داللة 
 الجراسة: نتائج

شمبة كمية التخبية جامعة بحخي ىػ أسمػب ى ب التفكيخ السفزمة لجاليأكثخ أس ف  إ -1
 ثع التحميمي.التفكيخ التخكيبي، 

تتدع  عيشة البحث شمبةجى لالجراسي  اإلنجازدافعية سدتػى الدسة العامة ل أف  -2
 .زعفالب

عيشة البحث كفقا  ة بمش بيغ أساليب التفكيخي ف إحرائيةداللة تػجج فخكؽ ذات  -3
 .ناثلرالح اإل لمشػع

 مبة السدتػى شأساليب التفكيخ بيغ  فى إحرائيةداللة تػجج فخكؽ ذات  -4
لرالح السدتػى كفقا  لمسدتػى الرفي  لجى عيشة البحث الرفي)الثالث كالخابع(

 .الثالث
كمية التخبية  مبةأساليب التفكيخ بيغ شي ف إحرائيةداللة فخكؽ ذات ج ػجتال -5

 .أدبي( –) عمسي كفقا  لتخرز الجراسيبحخي بجامعة 
 تهصيات الجراسة: 

عمي االىتساـ بأساليب التفكيخ  ضخكرة حث أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة -0
الصمبة لسا لو مغ أىسية في عسمية التػاصل كالتفاعل في قاعات الجرس  ىالسختمفة لج

 كخارجو.
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أساليب ضخكرة قياـ أعزاء ىيئة التجريذ في كميات التخبية بتجريب الصمبة عمى  -2
 التفكيخ السختمفة

جرة بار التي تدتثيخ قضخكرة قياـ أعزاء ىيئة التجريذ بػضع أسئمة االخت -3
 الصالب عمى التفكيخ.

تحفيدىع كدعسيع ماديا  كمعشػيا  التي دافعية الصمبة مغ خالؿ مدتػى ضخكرة رفع  -4
 جازىع الجراسي.نإتداعجىع عمى 

مشح الثقة لمصمبة كاعصائيع الفخصة كتذجيعيع عمى تحديغ تحريميع الجراسي  -4
 اسي.جاز الجر نلإلدافعيتيع مدتػى ا يخفع مغ مس  
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