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جائحة كورووا علي الذافعية العقلية لذى طالب جامعة حلوان  احر اذللع مه
 روً أسالية التعلم ادلختلفة

 )*(د. إيمان عبد الروؤف عبد الحليم عبد الحميد

 ادللخص
هػػدؼ الثحػػث الحػػالا تلػػى التعػػرؼ عمػػى اثػػر الهمػػع مػػف جائحػػة كورونػػا عمػػى الدافعيػػة 

 – سػػػطحا -عميػػػؽ العقميػػػة لػػػدى طػػػبلب جامعػػػة حمػػػواف ذوي أسػػػاليب الػػػتعمـ المختمفػػػة   
الترثيػػة ا طالثػػا وطالثػػة مػػوزعيف عمػػى كميتػػ و270 اسػػتراتيجاو وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

تصميـ ثبلثة أدوات لقياس كؿ مػف الهمػع مػف كورونػا وقامت الثاحثة ث ، واالقتصاد المنزلا
المعالجػة اإلحصػائية لػدرجات عينػة الثحػث أ ػارت  ثعػدو الدافعية العقمية وأساليب الػتعمـ و 

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػطات درجػػات الطػػبلب ذوي  النتػػائإ تلػػى
تلػى الهمػع مػف كورونػا وأظهػرت أساليب التعمـ المختمفة عمى مقياس الدافعيػة العقميػة تعػزى 

النتائإ عدـ وجود فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات درجات الطبلب عمػى مقيػاس 
الهمػع مػػف كورونػا ترجػػع تلػى التخصػػص أو النػوع  و وجػػود فػروؽ ثػػيف متوسػطات الطػػبلب 
عمػػى مقيػػاس الهمػػع مػػف كورونػػا تثعػػا لمتحصػػيؿ وكػػذلؾ تثػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة 

ثػػيف متوسػػطات درجػػات الطػػبلب فػػا الدافعيػػة العقميػػة تثعػػا لمتخصػػص و وجػػود  تحصػػائية
فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات درجات الطبلب فا الدافعية العقميػة  تثعػا لمنػوع 
و التحصػػيؿ، كمػػا أ ػػارت النتػػائإ تلػػى وجػػود عبلقػػة ارتثاطيػػي دالػػة تحصػػائيا ثػػيف أسػػاليب 

يجاو وأثعػاد مقيػاس الدافعيػػة العقميػة والدرجػة الكميػػة االسػػترات -السػطحا –الػتعمـ   العميػؽ 
 عدا األسموب االستراتيجا مع ثعد الحؿ اإلثداعا لمم كبلت  .

 : الهمع مف كورونا ، الدافعية العقمية، أساليب التعمـ المختمفة الكممات المفتاحية
 
 
 

 .كمية الترثية جامعة حمواف –مدرس عمـ النفس الترثوي  )*(
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Abstract 

The current Research aims to identify the Effect of  Panic of Corona 

on mental Motivation of  different Learning Styles Helwan University 

Students. The sample consists of 270 male and female Students from 

Faculty of Education and Faculty of Home Economics. The Results 

showed that there are not statistically significant differences between 

students with different learning styles in mental motivation according to 

Corona Panic . and there are not statistically significant differences in 

corona panic according to spatiality, Gender  and there are statistically 

significant differences in corona panic according to Achievement Level, 

there are not statistically significant differences in mental motivation 

according to spatiality, there are statistically significant differences in 

mental motivation according to spatiality Gender  and Achievement 

Level.  The Results showed also that there are statistically significant 

Correlation between  used Learning styles and Factors of mental 

Motivation and the total score. 

Key Words: Panic of Corona , mental Motivation,  different Learning  

Styles 
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 ادلقذمة
فيػػروس كورونػػا مػػف المواػػوعات األكثػػر تػػداوال جائحػػة لقػػد أصػػثح الحػػديث عػػف أزمػػة 

عمػػى مسػػتوى األفػػراد والجماعػػات ثػػػؿ وعمػػى المسػػتوى الػػدولا وذلػػػؾ لمػػا لتمػػؾ األزمػػة مػػػف 
حيػث  ،والدوؿ فا جميع أنحاء العػالـ والجماعات مثا رة عمى األفراد تأثيرات مثا رة وغير

فمقػد أحػدثت تمػؾ  ،تعميميػةالصحية و الجتماعية و االقتصادية و التأثيرات االعديد مف الأف لها 
األزمة الكثير مػف التييػرات عمػى المسػتوى التعميمػا كػاف أكثرهػا  ػيوعا ظػاهرة التعمػيـ عػف 

ي ثػيف المعمػـ والمتعممػيف وثػيف المتعممػيف ثعاػهـ الػثعض، ثعد وعدـ التواصؿ ث كؿ تقميػد
عمػى الدافعيػة العقميػة الصػحية العالميػة  أثر تمؾ األزمة دراسة ويتطرؽ الثحث الحالا تلى 

حيػػػث يهػػػتـ  اسػػػتراتيجاو -سػػػطحا - عميػػػؽلمطػػػبلب وذلػػػؾ ثػػػاختبلؼ أسػػػاليب تعممهػػػـ   
عقميػة لػدى المتعممػيف ذوي أسػاليب الثحث الحالا ثمعرفة تأثير تمؾ األزمػة عمػى الدافعيػة ال

 التعمـ المختمفة.
فالثحػػث الحػػالا يتطػػرؽ تلػػى تحديػػد تػػأثير تمػػؾ األزمػػة عمػػى جانػػب مػػف أهػػـ الجوانػػب 

مواػػػوع  أف و 2002 محمػػػود منسػػػا النفسػػػية لعمميػػػة الػػػتعمـ أال وهػػػو الدافعيػػػة حيػػػث أكػػػد 
فاألب يهتـ ثمعرفة لمػاذا يميػؿ  ،ا مجاؿ عمـ النفسفالدوافع مف أكثر المواوعات أهمية 

االنطػػواء والمعمػػـ يريػػد معرفػػة أسػػثاب عػػزوؼ ثعػػض الطػػبلب عػػف الم ػػاركة فػػا  تلػػىثنػػي ت
، فمواػػوع وتتنػػوع الػػدوافع ثػػيف الػػدوافع األوليػػة الفطريػػة والػػدوافع الثانويػػة المكتسػػثة ،اإلجاثػػة

نا يقػـو ثػي الدوافع مف أكثػر المواػوعات أهميػة فػا مجػاؿ عمػـ الػنفس،  فكػؿ سػموؾ تنسػا
الكائف الحا يكوف موجي ثهدؼ معيف وذلؾ إل ثاع دافػع سػواء كانػت تمػؾ الػدوافع أساسػية 

 فطرية أو ثانوية مكتسثة متعممة. ةثيولوجي
 -وىما : ن أساسيان في التعامل مع الدافعية اماكيالند انو يوجد منحني  وأوضح

الدافعيػػػة ويػػػرى مػػػع  التعامػػػؿمسػػػتمد مػػػف النظريػػػة التقميديػػػة فػػػا  وهػػػو المنحىىىأل ا ول
أصػػحاب هػػذا االتجػػال أف الدافعيػػة تقػػـو عمػػى أسػػاس وجػػدانا واف لكػػؿ دافػػع حالػػة وجدانيػػة 

   ثي.خاصة 
يتمثػػػؿ فػػا النمػػػاذج المعرفيػػػة لمدافعيػػة وتقػػػـو عمػػى أسػػػاس مخطػػػط و  المنحىىأل النىىىاني

.  فػػا : عثػػد  الػػذات وينظػػر أصػػحاب هػػذا االتجػػال تلػػى الدافعيػػة ثاعتثارهػػا ظػػاهرة معرفيػػة
 و2000مطيؼ خميفي، ال

وفػػا الثحػػث الحػػالا يػػتـ التطػػرؽ تلػػى المنحػػى الثػػانا لدراسػػة الدافعيػػة وهػػا المتعمقػػة 
ثالجانػػب العقمػػا المعرفػػا و يعػػد هػػذا الجوانػػب مػػف الجوانػػب التػػا يػػتـ دراسػػتها ث ػػكؿ كثيػػر 
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ا فػػا الفتػػرة األخيػػرة، فتتعػػدد الدراسػػات الحديثػػة التػػا تقػػـو ثدراسػػة الدافعيػػة العقميػػة وعبلقتهػػ
 و2002محمد القااة  و محمػد العسػيري   ثالعديد مف المتييرات النفسية كدراسة كؿ مف 

العسػػيري   التػػا تقػػـو ثدراسػػة أثعػػاد الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا والدافعيػػة العقميػػة  و دراسػػة  محمػػد 
احمػد التا تدرس العبلقة ثػيف الدافعيػة العقميػة وأسػاليب التفكيػر السػائدة و دراسػة   و2006
و التػػا تواػػح القػػدرة التنثديػػة لمدافعيػػة العقميػػة ثالتحصػػيؿ الدراسػػا ودراسػػة 2006  ال ػػريـ 
االسػتعداد لؤلمػؿ  التػا تػدرس العبلقػة ثػيفو 2002كريـ السراراتا ومهػا الزثيػدي   كؿ مف 

، فكػؿ تمػؾ الدراسػات وغيرهػا تػدرس العبلقػة ثػيف ومعتقدات الكفاءة الذاتيػة والدافعيػة العقميػة
مػػػػف المتييػػػػرات النفسػػػػية األخػػػػرى وتثػػػػرز أهميػػػػة دراسػػػػة الدافعيػػػػة العقميػػػػة الدافعيػػػػة وغيرهػػػػا 

 لمتييرات نفسية أخرى.
والثحػػث الحػػالا يهػػتـ ثتحديػػد أثػػر جائحػػة فيػػروس كورونػػا عمػػى الدافعيػػة العقميػػة لػػدى 
طػػػبلب الجامعػػػة ذوي أسػػػاليب الػػػتعمـ المختمفػػػة، فدراسػػػة أسػػػاليب الػػػتعمـ لهػػػا أهميػػػة كثيػػػرة 

لػػتعمـ فػػا كونهػػا تعكػػس الوسػػط الثيئػػا واالجتمػػاعا الػػذي يفاػػؿ تظهػػر أهميػػة أسػػاليب او
احتياجات المتعمميف الجسمية واالنفعالية لمػتعمـ األفاػؿ   كذلؾتعكس و المتعمـ الدراسة ثي 

حيػػث سػػيتـ فػػا الثحػػث الحػػالا تحديػػد أثػػر  و2002 رثيعػػة جعفػػور  و ترزولػػت حوريػػة ، 
طػػبلب مػػف ذوي أسػػاليب الػػتعمـ المختمفػػة الهمػػع مػػف جائحػػة كورونػػا عمػػى الدافعيػػة العقميػػة لم

 العميؽ والسطحا واالستراتيجا.
لقػػد أ ػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات تلػػى أهميػػة التػػدريب عمػػى مهػػارات التفكيػػر اإلثػػداعا 
والنقػػدي وكػػذلؾ أهميػػة التعػػرض تلػػى مجموعػػة متنوعػػة مػػف أسػػاليب الػػتعمـ ، حيػػث أف ذلػػؾ 

منتجػػػيف قػػػادريف عمػػػى ثنػػػاء المجتمعػػػات يسػػػاعد عمػػػى زيػػػادة الفػػػرص لثنػػػاء أفػػػراد مثػػػدعيف و 
والػػػدوؿ وجػػػدير ثالػػػذكر أف يجػػػب أف يػػػتـ تصػػػميـ اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ القػػػادرة عمػػػى تمثيػػػػة 
احتياجات المتعمميف الفردية والثد مف اإللمػاـ ثأفاػؿ األسػاليب التػا تناسػب كػؿ فػرد عمػى 

مػف تطثيػؽ أسػموب حدل وهذا يدثر تثاعا عمى أساليب التدريس التػا يتثعهػا المعممػوف ثػدال 
 .(Bhattacharyya  and Sarip,  2014) موحد لكافة المتعمميف

وتوجد نماذج عديدة ألسػاليب الػتعمـ وسػيتـ فػا الثحػث الحػالا االسػتقرار عمػى نمػوذج 
و ألساليب التعمـ الذي يقػـو عمػى تقسػيـ أسػاليب الػتعمـ تلػى ثبلثػة أسػاليب 0820  انتوستؿ
اسػػتراتيجاو وذلػػؾ لمناسػػثتي لطثيعػػة المتييػػرات التػػا يػػتـ دراسػػتها فػػا  -سػػطحا -  عميػػؽ

الدراسػػػة الحاليػػػة ، تف متييػػػر أسػػػاليب الػػػتعمـ مػػػف المتييػػػرات التػػػا يػػػتـ دراسػػػتها فػػػا الفتػػػرة 
مف تأثير كثير وفعاؿ عمى العممية التعميمية سػواء لممعممػيف أو  األخيرة ث كؿ كثير لما لها
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لممتعممػػيف حيػػث يجػػب أف يػػتـ التوجػػي تلػػى مخاطثػػة كػػؿ طالػػب ثالطريقػػة التػػا تتناسػػب مػػع 
مكاناتي.  قدراتي وا 

 ادلشكلة
 -لقد انطمقت م كمة الدراسة  الحالية مف محوريف أساسيف وهما :

 غيرات البحثالدراسات المرتبطة بمت:  المحور ا ول
فمقػػػد تعػػػددت الدراسػػػات المرتثطػػػة ثكػػػؿ مػػػف الدافعيػػػة العقميػػػة و أسػػػاليب الػػػتعمـ حيػػػث 

و و دراسػة 2002 احمػد ال ػريـ و زيػاد االال أ ارت العديد مػف الدراسػات كدراسػة كػؿ مػف 
و تلػى الػػدور الفعػػاؿ لمدافعيػة العقميػػة والعبلقػػة ثينهػا  وثػػيف التحصػػيؿ 2006  حمػد ال ػػريـ ا

و أف  الدافعيػػػة العقميػػػة  لهػػػا قػػػدرة تنثديػػػة ثالتحصػػػيؿ األكػػػاديما لػػػدى الطػػػبلب،  ااألكػػػاديم
وهػػذا ي ػػير تلػػى أهميػػة ذلػػؾ المتييػػر حػػديث الدراسػػة عمػػى العمميػػة التعميميػػة، و كػػذلؾ مػػف 
المتييػػرات النفسػػية حديثػػة الدراسػػة متييػػر أسػػاليب الػػتعمـ فمقػػد أ ػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات 

و 2000 عمػػى منصػػورو لثنػػى جديػػد الػػتعمـ كدراسػػة كػػؿ مػػف أهميػػة دراسػػة متييػػر أسػػاليب 
التػػا أواػػحت وجػػود عبلقػػة ثػػيف أسػػاليب الػػتعمـ المسػػتخدمة وقمػػؽ االمتحػػاف وكػػذلؾ دراسػػة 

حسػيف كػؿ مػف دراسػة و و  2002   عمػى العمػريو وليد نوفمػة  و روا دة   كؿ مف تثراهيـ
ى العزيػػػػػزي عمػػػػػر الثثيتػػػػػا و عيسػػػػػو و دراسػػػػػة كػػػػػؿ مػػػػػف 2002 مهػػػػػا مظمػػػػػـو  و حمػػػػػادي

زهيػػة  و و دراسػػة 2002  سػػالـ الحسػػينا  و  صػػالح ال ػػمريكػػؿ مػػف   و ودراسػػة2006 
و، كػؿ تمػؾ الدراسػات أواػحت وجػود عبلقػة ارتثاطيػي ثػيف أسػاليب الػتعمـ  2002 سخري 

والتحصيؿ الدراسا، وهذا ي ير تلى أهمية دراسة ذلؾ المتييػر وتػأثيرل الفعػاؿ عمػى العمميػة 
متييػػػري الدافعيػػػة العقميػػػة و أسػػػاليب الػػػتعمـ لهمػػػا دورهمػػػا الفعػػػاؿ فػػػا التعميميػػػة، فكػػػؿ مػػػف 

التحصػػيؿ الدراسػػا لمطػػػبلب ولػػذلؾ تتطػػػرؽ الدراسػػة الحاليػػػة لثحػػث عبلقػػػة تمػػؾ المتييػػػرات 
 .08ثأزمة كوفيد 

وذلػػؾ الػػذي يتمثػػؿ فػػا المعاي ػػة المهنيػػة لمثاحثػػة فػػا مجػػاؿ التػػدريس  المحىىور النىىاني
و العديػد مػف التييػرات فػا أسػاليب التعمػيـ 08س  كوفيػد الجامعا وكيؼ أحدثت أزمة فيػرو 

والتعمـ وكذلؾ فا طريقة التواصؿ مع المتعممػيف حيػث تػـ اسػتثداؿ التعمػيـ وجهػا لوجػي تلػى 
التعمػػيـ عػػف ثعػػد والتواصػػؿ االلكترونػػا مػػع الطػػبلب فػػا تواػػيح و ػػرح المػػادة العمميػػة و 

ت طريقػػػة التقيػػػيـ فػػػا السػػػنوات اإلجاثػػػة عمػػػى أسػػػئمة واستفسػػػارات الطػػػبلب،  وكػػػذلؾ اختمفػػػ
الػػثبلث األولػػى مػػف المرحمػػة الجامعيػػة ولػػذلؾ اهتمػػت الثاحثػػة ثدراسػػة الدافعيػػة العقميػػة لػػدى 

و، و جػدير ثالػذكر وجػود اختبلفػػات 08طػبلب الجامعػة ودراسػة مػدى تأثرهػا ثأزمػة  كوفيػد 
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العقميػة لػدى ثيف الطبلب فا أسػاليب تعممهػـ ولػذلؾ تػـ التأكيػد عمػى أهميػة دراسػة الدافعيػة 
الػػذي 1981) الطػػبلب ذوي أسػػاليب الػػتعمـ المختمفػػة وتػػـ االعتمػػاد عمػػى نمػػوذج انتوسػػتؿ   

يقػػـو عمػػى تصػػنيؼ الطػػبلب تلػػى ثبلثػػة أسػػاليب وهػػا ذوي أسػػموب الػػتعمـ العميػػػؽ و ذوي 
 أسموب التعمـ السطحا وذوي أسموب التعمـ االستراتيجا.

 -ة:يمكف تحديد م كمة الثحث فا التسادالت التالي
مػػا أثػػر الهمػػع مػػف كورونػػا عمػػى الدافعيػػة العقميػػة لػػدى الطػػبلب ذوى أسػػاليب الػػتعمـ -

 االستراتيجاو؟ -سطحاال - لعميؽالمختمفة   ا

 ما اثر التخصص الدراسا عمى الهمع مف كورونا لدى الطبلب عينة الثحث؟-

 ما أثر النوع عمى الهمع مف كورونا لدى الطبلب عينة الثحث؟-

 التحصيؿ الدراسا عمى الهمع مف كورونا لدى الطبلب عينة الثحث؟ما أثر -

لػػػدى الطػػػبلب عينػػػة العبلقػػػة ثػػػيف الهمػػػع مػػػف كورونػػػا وأسػػػاليب الػػػتعمـ المختمفػػػة مػػػا -
 الثحث؟

 ما اثر التخصص  الدراسا عمى الدافعية العقمية لدى الطبلب عينة الثحث؟-

 الثحث؟ ما اثر النوع عمى الدافعية العقمية لدى الطبلب عينة-

 ما أثر التحصيؿ الدراسا عمى الدافعية العقمية لدى الطبلب عينة الثحث؟-

مػػػا العبلقػػػة ثػػػيف أسػػػاليب الػػػتعمـ المختمفػػػة و أثعػػػاد الدافعيػػػة العقميػػػة والدرجػػػة الكميػػػة -
 ؟لدى الطبلب عينة الثحث لممقياس

 لدى الطبلب عينة الثحث؟ أساليب التعمـ المستخدمةما أثر النوع عمى -

 لدى الطبلب عينة الثحث؟ أساليب التعمـ المستخدمةعمى  تخصصأثر الما -

لػػػدى الطػػػبلب عينػػػة  أسػػػاليب الػػػتعمـ المسػػػتخدمةعمػػػى  تحصػػػيؿ الدراسػػػامػػػا أثػػػر ال-
 الثحث؟
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 األهذاف 
تحديد أثر الهمع مػف كورونػا عمػى الدافعيػة العقميػة لػدى الطػبلب ذوى أسػاليب الػتعمـ -

 االستراتيجاو. -العميؽ -المختمفة   السطحا 

 تحديد اثر التخصص الدراسا عمى الهمع مف كورونا لدى الطبلب عينة الثحث.-

 تحديد أثر النوع عمى الهمع مف كورونا لدى الطبلب عينة الثحث.-

 تحديد أثر التحصيؿ الدراسا عمى الهمع مف كورونا لدى الطبلب عينة الثحث-

 .التعمـ المختمفةالعبلقة ثيف الهمع مف كورونا و أساليب تحديد -

 تحديد اثر التخصص  الدراسا عمى الدافعية العقمية لدى الطبلب عينة الثحث.-

 تحديد اثر النوع عمى الدافعية العقمية لدى الطبلب عينة الثحث.-

 تحديد أثر التحصيؿ الدراسا عمى الدافعية العقمية لدى الطبلب عينة الثحث.-

ختمفػة  و أثعػاد الدافعيػة العقميػة والدرجػة الكميػػة تحديػد العبلقػة ثػيف أسػاليب الػتعمـ الم-
 .لدى الطبلب عينة الثحث لممقياس

 لدى الطبلب عينة الثحث. أساليب التعمـ المستخدمةتحديد أثر النوع عمى -

 لدى الطبلب عينة الثحث. أساليب التعمـ المستخدمةعمى  تخصصتحديد أثر ال-

لػػدى الطػػبلب عينػػة  عمـ المسػػتخدمةأسػػاليب الػػتعمػػى  لتحصػػيؿ الدراسػػاتحديػػد أثػػر ا-
 الثحث.

 أهمية الثحج
 ا ىمية النظرية

فا أهمية المتييػرات التػا تتطػرؽ تليهػا وهػا الهمػع مػف الحالية تكمف أهمية الدراسة -
، فكػػؿ متييػػػر مػػػف المتييػػرات الثبلثػػػة ذوى أهميػػػة كورونػػا والدافعيػػػة العقميػػة وأسػػػاليب الػػػتعمـ

 . ـ ومف المتييرات حديثة الدراسة فا مجاؿ عمـ النفسوتأثير عمى عممية التعميـ  والتعم

تتناوؿ الدراسة الحاليػة طػبلب المرحمػة الجامعيػة وهػا مػف أكثػر المراحػؿ أهميػة فػا -
 عمى األفراد.كثيرة رات يحياة الفرد لما لها مف تأث
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تكمػف أهميػة الدراسػة الحاليػة فػا توسػػيع الثقعػة النظريػة لمثحػوث التػا تتطػرؽ ثأزمػػة -
وتأثيراتهػػا المختمفػػة عمػػى العمميػػة التعميميػػة وخاصػػة الطػػبلب، فهػػو متييػػر حػػديث و  كورونػػا

لقيػػاس أثػػرل عمػػى العمميػػة التعميميػػة و كيػػؼ  -فػػا حػػدود عمػػـ الثاحثػػة -ال يوجػػد دراسػػات 
يمكف االستفادة مف نتائإ تمؾ الدراسات فا توجيػي األفػراد تلػى األسػاليب التػا تحقػؽ نػواتإ 

 تعميمية أفاؿ.

مػػؾ الدراسػػة فػػا الػػرثط ثػػيف العديػػد مػػف المتييػػرات ث ػػكؿ مت ػػاثؾ حيػػث انػػي تسػػاعد ت-
ثجانػػب المتييػػرات الرئيسػػية وهػػػا الهمػػع مػػف كورونػػا والدافعيػػػة العقميػػة وأسػػاليب الػػتعمـ يػػػتـ 
أياػػػػػا التوجػػػػػي لدراسػػػػػة العديػػػػػد مػػػػػف المتييػػػػػرات الديموجرافيػػػػػة كػػػػػالنوع ومسػػػػػتوى التحصػػػػػيؿ 

 المتييرات الرئيسية لمثحث. والتخصص وتحديد اثر تمؾ المتييرات عمى

 األهمية التطثيقية
لمدراسة الحالية أهمية فا ثناء عدد مف المقاييس النفسية كمقياس الهمػع مػف كورونػا -

 ومقياس الدافعية العقمية ومقياس أساليب التعمـ.

توجيػػي نظػػر القػػائميف عمػػى العمميػػة التعميميػػة ثالتػػأثيرات المثا ػػرة لمهمػػع مػػف كورونػػا -
 عية العقمية لممتعمميفعمى الداف

توجيػػػي نظػػػر القػػػائميف عمػػػى العمميػػػة التعميميػػػة ثالػػػدور المػػػدثر الػػػذي تمعثػػػي أسػػػاليب -
 التعمـ. 

توجيػػػػي نظػػػػر القػػػػػائميف ثالتػػػػدريس ثاػػػػرورة مراعػػػػػاة الطػػػػبلب ذوي أسػػػػاليب الػػػػػتعمـ  -
 المختمفة.

 اإلطار النظري والدراسات الساثقة
تحديػػػد المفػػاهيـ الرئيسػػػية لمتييػػػرات الثحػػػث يتاػػمف اإلطػػػار النظػػػري لمدراسػػة الحاليػػػة 

وهػػا الهمػػع مػػف كورونػػا والدافعيػػة العقميػػة وأسػػاليب الػػتعمـ حيػػث يػػتـ تقسػػيـ اإلطػػار النظػػري 
 -تلى  ثبلثة محاور وها عمى النحو التالا:

  Corona  Panic اليمع من كوروناالمحور ا ول : 

اص حالػػػة مػػػف القمػػػؽ و  انتػػػاب العديػػػد مػػػف األ ػػػخ08نتيجػػػة ظهػػػور فيػػػروس  كوفيػػػد 
والذعر مف اإلصػاثة ثػذلؾ الفيػروس خاصػة فػا ظػؿ عػدـ تواجػد لقػاح أو تطعػيـ اػد ذلػؾ 
الفيػػػروس حتػػػى افف تاػػػافة تلػػػى سػػػرعة وسػػػهولة االنت ػػػار ممػػػا أدى تلػػػا تصػػػاعد القمػػػؽ 
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و انػػي يوجػػد نػػوعيف مػػف القمػػؽ النػػوع  0822أكػػد دافيػػد فيهػػاف  والخػػوؼ مػػف اإلصػػاثة و لقػػد 
لسػػػوي والنػػػوع الثػػػانا هػػػو القمػػػؽ المراػػػا أمػػػا النػػػوع األوؿ فػػػالفرد يخثػػػر األوؿ هػػػو القمػػػؽ ا

ؿ عمػػى الاػػيط النفسػػا أو الخطػػر عػػافخػػريف ثػػي فهػػو يحػػدث فػػا األحػػواؿ الطثيعيػػة كػػرد ف
ففا هذل الحالة يستطيع الفػرد أف يميػز وثواػوح مػا الػذي يهػدد أمنػي  ،الذي ي عر ثي الفرد

تجاثة دفاعية عادية ، وفا حيف يعػد هػذا النػوع اس فا هذل الحالةوسبلمتي حيث يعد القمؽ 
خػػارجا المن ػػاة فػػاف النػػوع الثػػانا هػػو داخمػػا المن ػػاة ويثػػدأ عػػادة ثنوثػػات مػػف القمػػؽ تػػداهـ 
المصػػػاثيف فجػػػأة دوف سػػػاثؽ تنػػػذار وأحيانػػػا يثػػػدو أف أعاػػػاء مختمفػػػة مػػػف الجسػػػـ يصػػػعب 

دوار أو االختنػاؽ واػيؽ السيطرة عميها فقد يحدث تزايد فا دقات القمب أو ي عر الفرد ثالػ
يحدث التنميؿ حتى ثعد غياب أي ايط أو خطػر ظػاهر فهػذا النػوع مػف القمػؽ  أوالتنفس 

 .تظهر فيي األعراض فجأة دوف ساثؽ تنذار ثدوف أي ايوط وااحة
الك ؼ عف العبلقة ثػيف القمػؽ  ثهدؼ و 2000  دانيا ال ثدوفوفا دراسة قامت ثها  

وثيف االكتئاب لػدى المػراهقيف مػف تبلميػذ الصػؼ التاسػع ثوصفي حالة والقمؽ ثوصفي سمة 
كما يهدؼ تلػى معرفػة الفػروؽ ثػيف  ،مف التعميـ األساسا فا مدارس مدينة دم ؽ الرسمية

 ،المػػراهقيف فػػا القمػػؽ ثوصػػفي حالػػة والقمػػؽ ثوصػػفي سػػمة وثػػيف االكتئػػاب تثعػػا لمتييػػر النػػوع
ميػػذ  الصػػؼ التاسػػع مػػف التعمػػيـ طالثػػا وطالثػػة مػػف تبل و622 وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

تنػاث تػـ اختيػارهـ ثطريقػة ع ػوائية طثقيػة  و222  ذكػور و و202 األساسا موزعيف تلػى 
 -وأ ارت نتائإ الدراسة تلى : ،مف مدارس مدينة دم ؽ الرسمية

وجود ارتثاط ثيف القمؽ ثوصفي حالػة والقمػؽ ثوصػفي سػمة وثػيف االكتئػاب لػدى عينػة -
 الثحث.

 ذات داللة تحصائية ثيف الذكور واإلناث فا القمؽ ثوصفي حالة. عدـ وجود فروؽ-

وجود فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف الػذكور واإلنػاث فػا القمػؽ ثوصػفي سػمة وذلػؾ -
 لصالح اإلناث.

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػا االكتئػػاب وذلػػؾ لصػػالح -
 اإلناث.

اضىىىطرا   و تلػػػى  06،  2002 محمػػػد خمػػػيس   و وردة ثمقيسػػػا و أ ػػػار كػػػؿ مػػػف 
اسػػتثارة تتكػػوف مػػف عػػدة نوثػػات مػػف الػػذعر أو الخػػوؼ يتمثػػؿ فػػا  حالػػة ثاعتثػػارل   اليمىىع

ال ػػػديد والتػػػا تظهػػػر فػػػا عػػػدة أعػػػراض جسػػػمية ومعرفيػػػة تتصػػػاعد لت ػػػعر صػػػاحثها ثأنػػػي 
ف ويػػذكر الػػدليؿ الت خيصػػا واإلحصػػائا الراثػػع المعػػدؿ أ وم ػػرؼ عمػػى المػػوت أو الجنػػوف
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الدراسػات الوثائيػة عثػر أنحػاء العػالـ ت ػير تلػػى  ػيوع معػدؿ ظهػور ااػطراب الهمػع ثنسػػثة 
 .%3.5تلى   1.5%مف 

حػػد تاػػراثات القمػػؽ حيػػث لػػـ يسػػثؽ وصػػفي كم ػػكمة أ هػػو اضىىطرا  اليمىىع حيػػث أف 
و تت ػػػكؿ  ،قمػػػؽ نوعيػػػة حتػػػى ظهػػػور الطثعػػػة الثالثػػػة مػػػف الػػػدليؿ الت خيصػػػا اإلحصػػػائا

االاطراب مف نوثات همػع متكػررة فجائيػة ومتقطعػة تظهػر كاسػتجاثة  المبلمح الثارزة لهذا
تذ تػػرتثط هػػذل النوثػػات فػػا األغمػػب األعػػـ  ،سػػموكية لئلحساسػػات الجسػػمية المثيػػرة لمخػػوؼ

يظهػػػػر ، و ثػػػػادراؾ الخطػػػػر أو التهديػػػػد و تسػػػػارعا فػػػػا ن ػػػػاط الجهػػػػاز العصػػػػثا المسػػػػتقؿ
عػػب تظهػػر ث ػػكؿ مفػػاج  فػػا صػػورة مخػػاوؼ  ػػديدة تصػػؿ تلػػى درجػػة الر  اضىىطرا  اليمىىع

تيػػذيها أساسػػات مفزعػػة ثفقػػد السػػيطرة أو الخػػوؼ مػػف  عاقثػػةتثرزهػػا أعػػراض فسػػيولوجية مت
المػػػوت ثػػػـ تتثػػػدد وتنتهػػػا فػػػا غاػػػوف عػػػدة دقػػػائؽ تاركػػػة وراءهػػػا خوفػػػا وقمقػػػا متزايػػػدا مػػػف 
تمكانيػػة تكػػرار هػػذل الحالػػة ثأعرااػػها المفاجئػػة ممػػا يظهػػر لديػػي عجػػزا وااػػحا فػػا األداء 

 االجتماعا المهنا.الوظيفا 
و حيػػػث 2002 ثميػػػالـ محمػػػد ومػػػف الدراسػػػات التػػػا هػػػدفت تلػػػى عػػػبلج الهمػػػع دراسػػػة 

هػػدفت الدراسػػة تلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى فعاليػػة العػػبلج المعرفػػا السػػموكا الجمػػاعا متمػػثبل 
لػدى المصػاثيف ثخػوؼ مػف األمػاكف  نوبىات اليمىعفا الثرنامإ المقترح وذلػؾ لخفػض  ػدة 

وهػدفت الدراسػة ، ف درجة السموكيات التجنثية ومنهػا األعػراض التجنثيػةالعمومية والتقميؿ م
طالثػػػا مػػػف و20 وتمثمػػػت عينػػػة الدراسػػػة فػػػا  ،أياػػػا تلػػػى الحػػػد مػػػف  ػػػدة األفكػػػار الخوافيػػػة

جامعػػػػػػة تممسػػػػػػاف تػػػػػػـ تقسػػػػػػيمهـ ثطريقػػػػػػة ع ػػػػػػوائية تلػػػػػػى مجمػػػػػػوعتيف مجموعػػػػػػة تجريثيػػػػػػة 
 ،ـ المػػػػنهإ التجريثػػػػاحيػػػػث تػػػػـ اسػػػػتخدا و20 ومجموعػػػػة اػػػػاثطة وعػػػػددها  و20 وعػػػػددها

وتمثمت أدوات الثحث فا كؿ مف مقياس الهمػع و الخػوؼ مػف األمػاكف العموميػة واسػتثياف 
 -وتوصؿ الثحث تلى النتائإ التالية: ،األفكار الخوافية والثرنامإ العبلجا

تف الثرنامإ العبلجػا المقتػرح فعػاؿ فػا الخفػض مػف  ػدة نوثػات الهمػع والتقميػؿ مػف -
 تجنثية لدى الحاالت التا تعانا مف رهاب األماكف المفتوحة. دة السموكيات ال

تف الثرنػػػامإ العبلجػػػا المقتػػػرح فعػػػاؿ فػػػا التعػػػديؿ مػػػف األفكػػػار الخوافيػػػة لػػػدى أفػػػراد -
 .المجموعة التجريثية

تف العػبلج المعرفػػا السػػموكا يخفػض مػػف  ػػدة نوثػػات الهمػع ومػػف درجػػة السػػموكيات -
 .الخوافية عند الحاالتالتجنثية اثر  تعديمي لؤلفكار 

 



 

 

 

 اثر الهمع مف جائحة كورونا عمى الدافعية العقمية لدى طبلب جامعة حمواف ذوي أساليب التعمـ المختمفة

 

 2020العدد يوليو     المجمد السادس والعشرون 
23 

  mental Motivation الدافعية العقميةالمحور الناني : 

محاولػػة ثعػػض الثػػاحثيف التمييػػز ثػػيف مفهػػـو الػػدافع ومفهػػـو و0862 اتكنسػػوف  أواػػح
الدافعيػػة عمػػى أسػػاس أف الػػدافع هػػو عثػػارة عػػف اسػػتعداد الفػػرد لثػػذؿ الجهػػد أو السػػعا فػػا 

خوؿ هذا االستعداد أو الميػؿ حيػز التحقيػؽ الفعمػا عيف أما فا حالة دمسثيؿ تحقيؽ هدؼ 
 أو الصريح فاف ذلؾ يعنى الدافعية ثاعتثارها عممية ن طة.

   -ليتماف عددا مف تعريفات الدافعية وذلؾ عمى النحو التالا: وذكر 
العمميػػات أو الظػػروؼ الفسػػيولوجية أو السػػيكولوجية الفطريػػة أو المكتسػػثة الداخميػػة أو 

الكائف الحا والتا تحدد أو تصؼ كيػؼ ولمػاذا يسػتمر السػموؾ ويوجػي نحػو الخارجية لدى 
 .غاية أو هدؼ

ت ير تلى الحاالت اليائية التا يحدث فيها ث ػكؿ متكػرر سػموؾ االنجػاز ويتحػدد مػف 
 .خبللها ظروؼ الكائف الحا

ت ير تلى مظاهر السػموؾ الفعمػا وال ػكؿ الػذي ينػتظـ مػف خبللػي هػذا السػموؾ ومػدى 
عػػادة تنظيمػػي فػػا اػػوء كػػؿ مػػف مااػػا وحااػػر ومسػػتقثؿ الكػػائف وظػػروؼ اسػػتمراري تي وا 

 .الثيئة

ت ػػػير الدافعيػػػة أياػػػا تلػػػى حقيقػػػة أف الفػػػرد يمكػػػف أف يػػػتعمـ أو يتػػػذكر أو ينسػػػى مػػػادة 
الصػعوثة التػا تتييػر ثهػا  أومعينة طثقػا لممعػدؿ الػذي تحػدث فيػي هػذل العمميػات والسػهولة 

 .هذا السموؾوطثقا لثعض العمميات المسئولة عف 

    .تنها تحدد األن طة اإلدراكية والتقويمية والنتائإ التا يمكف أف تحدث

 .تحدد الدافعية مقدار العمميات الوجدانية

تصػػػؼ الدافعيػػػة أو تاػػػع فػػػا الحسػػػثاف العديػػػد مػػػف الفػػػروؽ الفرديػػػة التػػػا تظهػػػر فػػػا 
 .ا النقاط الساثقةالعديد مف السموكيات والعمميات أو الظروؼ والنتائإ التا أ ير تليها ف

 و 20-20، 2000خميفي ، عثد المطيؼ   فا: 

وذلػػؾ   تعريفىىات الىىدوافعتلػػى عػػدد مػػف    و20، 2002 محمػػود منسػػا وكػػذلؾ أ ػػار 
 -: عمى النحو التالا
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ها حاالت فسيولوجية ونفسية داخػؿ الفػرد تجعمػي ينػزع تلػى القيػاـ ثػأنواع معينػة مػف -
حالػة التػوتر لػدى الكػائف الحػا وتخميصػي مػف السموؾ فا اتجػال معػيف وتهػدؼ تلػى خفػض 

 حالة عدـ االتزاف.

لمداللة عمػى العبلقػات الديناميكيػة ثػيف الكػائف الحػا  أطمؽمصطمح عاـ هو  الدافع -
وثيئتػػي وهػػذل العبلقػػة ال تكػػوف فػػا  ػػكؿ ظػػاهرة سػػموكية يمكػػف مبلحظتهػػا ولكػػف فػػا صػػورة 

 .يمكف استنتاجها أواستداللية يمكف التعرؼ عميها ثطريقة غير مثا رة 

الػػدوافع هػػا حالػػة داخميػػة جسػػمية أو نفسػػية ال نبلحظهػػا مثا ػػرة ثػػؿ نسػػتنتجها مػػف -
 ينتهػااالتجال العاـ لمسموؾ الصادر عنها وتثير السموؾ فا ظػروؼ معينػة وتواصػمي حتػى 

 غاية معينة. تلى

ثتعػػدد النظريػػات تتعػػدد   تعريفىىات الدافعيىىة و أف 0822 مػػواري -ادوارد جو أواػػح 
لمعثػػرة عنهػػا ولكػػف هنػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى أف الػػدافع عثػػارة عػػف عامػػؿ داخمػػا يسػػتثير سػػموؾ ا

اإلنساف ويوجهي ويحقؽ فيي التكامؿ وال يمكف مبلحظتػي ث ػكؿ مثا ػر ولكػف يػتـ اسػتنتاجي 
مػػف سػػموؾ الفػػرد والػػدافع يػػتـ تقسػػيمي تلػػى عنصػػريف اثنػػيف وهمػػا أوال العمميػػة الداخميػػة التػػا 

والثػػانا اف الػػػدافع ينتهػػػا ثالوصػػوؿ تلػػػى هػػدؼ أو الحصػػػوؿ عمػػػى الفعػػػؿ  تلػػىتوجػػي الفػػػرد 
 .تثاثة

يسػػتخدـ مػػا يسػػتحث الفػػرد ويوجػػي ن ػػاطي  مفيىىوم الىىدافعأف  تلػػى أنػػور ال ػػرقاوييػػرى 
كمػػا يسػػتخدـ ث ػػكؿ عػػاـ لتفسػػير مػػا يػػدور داخػػؿ الفػػرد وال يمكػػف مبلحظتػػي ث ػػكؿ مثا ػػر 

نمػػػا يمكػػػف اسػػػتنتاجي واالسػػػتدالؿ عميػػػي كػػػديناميات تحػػػر  ؾ سػػػموؾ الفػػػرد وتوجهػػػي ومػػػف ثػػػـ وا 
فالػػػدافع يجمػػػع ثػػػيف وظيفتػػػا اسػػػتثارة السػػػموؾ وتوجهػػػي ويمكػػػف تعريػػػؼ مصػػػطمح الدافعيػػػة 

حالػػة تييػػر نا ػػئة فػػا ن ػػاط الكػػائف الحػػا ثاالسػػتثارة وثالسػػموؾ  كتكػػويف نفسػػا عمػػى أنهػػا 
 -ويتامف التعريؼ الساثؽ ثبلثة خصائص أساسية وها: والموجي نحو تحقيؽ الهدؼ

لدافعيػػػػة ثتييػػػػر فػػػػا ن ػػػػاط الكػػػػائف الحػػػػا وقػػػػد ي ػػػػمؿ ذلػػػػؾ ثعػػػػض التييػػػػرات تثػػػػدأ ا-
 أو دافع العطش. الفسيولوجية التا ترتثط ثالدوافع األولية مثؿ دافع الجوع

وهػػذل االسػتثارة هػػا التػػا  تتميػز الدافعيػػة ثحالػة اسػػتثارة فعالػة نا ػػئة عػف هػػذا التييػر-
وتر النا   عػف وجػود الػدافع وتسػتمر وجهة معينة تحقؽ اختزاؿ حالة الت توجي سموؾ الفرد

 حالة االستثارة طالما لـ يتـ ت ثاع الدافع.
 .تتميز الدافعية ثأنها توجي السموؾ نحو تحقيؽ الهدؼ-

 و2، 0888،  أمنية  مثاو مصطفى ثاها  فا : 
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 أىمية الدوافع
 .تلييني ال سموؾ ثدوف دافع يوجي أتوجيي الطاقة والن اط حيث يمكف القوؿ -

الػػدوافع وسػػيمة لتحقيػػؽ األهػػداؼ فالسػػموؾ طثيعتػػي غراػػا والهػػدؼ النهػػائا لػػي هػػو -
 .تحقيؽ التوازف وخفض التوتر

تسػػػاعد الػػػدوافع الفػػػرد عمػػػى التوافػػػؽ مػػػع ذاتػػػي ومػػػع الثيئػػػة التػػػا يعػػػيش ثهػػػا فالػػػدوافع -
 .أساسية الكتساب السموؾ والخثرات والمعرفة وتطوير السموؾ وتحسيني

تقػػػػود تلػػػػى تحقيػػػػؽ الثثػػػػات االنفعػػػػالا والواقعيػػػػة فػػػػا مواجهػػػػة عمميػػػػة توجيػػػػي الػػػػدوافع -
 .الم اكؿ وتوازف الدوافع واالنفعاالت

 محمػػود   تمكػف الػدوافع اإلنسػػاف مػف فهػػـ ذاتػي وافخػريف وفهػػـ سػموكياتهـ والتنثػػد ثهػا-
 و.2002منسا ، 

 الخصائص التي تتميز بيا الدافعية
 -:أربعة عناصر رئيسية ىي تمك الخصائص عمأل  تتضمن

: تعثػػر محػػددات الػػدوافع عػػف الحاجػػات  محىىددات الىىدافع أو اسىىتنارئ الكىىائن الحىىي-
الفسػػػيولوجية التػػػا تعػػػد اػػػرورية السػػػتمرار الحيػػػاة الطثيعيػػػة لمفػػػرد كالحاجػػػة تلػػػى الطعػػػاـ 
 وال راب والتنفس وتدثر تمؾ المحددات ث كؿ حاد ومثا ر فا ت كيؿ السموؾ وصياغتي.

حرمػػاف الكػػائف الحػػا مػػف الحاجػػات الفسػػيولوجية يزيػػد : تف  حالىىة الىىدافع أو الحىىافز-
مػػػف  ػػػدة الػػػدافع و ياػػػاعؼ مػػػف حػػػدة الن ػػػاط الثاحػػػث عػػػف اإل ػػػثاع لتمػػػؾ الحاجػػػة وذلػػػؾ 
ثسػػثب حػػدوث نػػوع مػػف عػػدـ التػػوازف الثيولػػوجا لػػدى الكػػائف األمػػر الػػذي يػػددي تلػػى تن ػػيط 

 الكائف سعيا لخفض التوتر واستعادة حالة التوازف.

 ويهدؼ هذا السموؾ تلى خفض التوتر واستعادة االتزاف اليدفسموك البحث عن -

 .وها مرحمة تحقيؽ اإل ثاع مرحمة تحقيق اليدف-

واستعادة التوازف وتن ػا نتيجػة الحصػوؿ عمػى الهػدؼ أو األثػر  مرحمة خفض التوتر-
 الذي يتثع تحقيؽ اإل ثاع وها مرحمة غاية فا األهمية لتثثيت وتدعيـ التعمـ.

 أسس الدافعية 
 -التالية: تثعا لمعناصرا تناولهتتأثر الدافعية ثمجموعة مف العوامؿ يمكف 
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 الدافع الداخمي المنشأ والدافع خارجي المنشأ-
مصذس الذافؼٕة فمصذس الذافغ ٔمكه أن ٔكُن داخلٕا  ذرا اا ن ما  ٔ اش   َٔؼىٓ

فآ ذدما ا المٍماة الفشد ٌُ ساؼًٕ الاذاخلٓ للااذاسا َالقفاُأ َد إاذ الازاغ َالش  اة 

بىا ح أم  فٓ ح لة الذافغ الخ سجٓ فمصذسي اٖخشَن مه خال  القؼئاي اجٔاا بٓ 

السل ٓ َرلك مه خل  أمُس ملمُسة اا لاُازي أَ  ٕاش ملمُساة ا لءىا ق َد اذٔش  أَ

 الامٍُس.

 الدافع المباشر والدافع غير المباشر-
  أفضا  أداق ممكاه فاى ه ػىذم  ٔاق  ما ل اة الفاشد ب از  الاٍاذ َالمءا بشا لق اذٔ

بصذد الذافؼٕة الم  ششا أم  األسلُب  ٕاش الم  شاش ٔقالاغ درٕٕاش المُواا أَ ال ٕ اة 

 مه اج  دذػٕ  الذافؼٕة.

 وجية الضبط-
َدؼىاآ اخااقلف األفااشاد فاآ ذدسااٍاا  دااا ي ماا  ٔ صاالُن ػلٕااً مااه مك فاا غ أَ 

 اُِ خ سجٕاة ماه ػ  ب َاألفشاد الزٔه ٔمٕلُن ذلاّ دفسإش أحاذاي حٕا دٍ  اىقٕااة ل

و ٕا  ال او َالفاشا َاٖخاشٔه ماه رَْ القا لٕش ٔالا  ػلإٍ  رَْ َجٍاة الضا   

الخ سجٕااة أماا   رَْ الضااُاب  الذاخلٕااة فٕااذساُن أحااذاي حٕاا دٍ  وقٕاااة لماا  ٔصااذس 

 ػىٍ  مه سلُ  فٍ  ج ٔؤمىُن ب ل و أَ الفشا .

 الدافعية واحتياجات ا فراد-
 ح ذلا سا دافؼٕاقٍ  َق  ا  لٍاشا ال  جا غ ذن مؼشفة احقٕ جا غ األفاشاد ٌآ مفقا

مصاافّ با ٌٓ ) .لم سلُ ف ن األفشاد ٔ  َلُن ذش  ع ح ج دٍ  ق    لىظ ا أَلُٔ دٍ 

 (1999،  أمىٕة شل َٓ 

 -وهما : ف فا التعامؿ مع الدافعية يوأواح ماكيبلند اني يوجد منحنييف أساسي
مسػػتمد مػػف النظريػػة التقميديػػة فػػا الدافعيػػة ويػػرى أصػػحاب هػػذا االتجػػال  المنحىىأل ا ول

   ي.أف الدافعية تقـو عمى أساس وجدانا واف لكؿ دافع حالة وجدانية خاصة ث
يتمثؿ فا النماذج المعرفية لمدافعية وتقـو عمػى أسػاس مخطػط الػذات  المنحأل الناني 

.   عثػد المطيػؼ خميفػي،  اهرة معرفيةوينظر أصحاب هذا االتجال تلى الدافعية ثاعتثارها ظ
 و2000
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قػػػد تركػػػز انتثػػػال عممػػػاء الػػػنفس فػػػا و تلػػػى أنػػػي 0822 مػػػواري -ادوارد جو لقػػػد أ ػػػار 
السػػنوات األخيػػرة عمػػى جانػػب محػػدد مػػف الػػدوافع المعرفيػػة وهػػو الػػدافع الػػذي يػػدفع الفػػرد أف 

ة متفقػة مػع ثعاػها يكوف منطقيا متسقا اتساقا داخميا حتى تكػوف العمميػات الفكريػة المختمفػ
ويػػػرى فسػػػتنجر أف األفكػػػار المحػػػددة أو أجػػػزاء المعمومػػػات لػػػدى الفػػػرد قػػػد تكػػػوف ، الػػػثعض 
غيػر متناسػقة مػع ثعاػها الػثعض فػثذا حػدث التناسػؽ يحػدث توافػؽ لػدى الفػرد  أومتناسقة 

ذا كانت المعمومات غير متناسقة حدث لدى الفرد حالة مف التنافر المعرفا  .وا 
 في ضوء نظرية التنافر المعرفي الدافعية لالنجاز

أ ػػار محػػػا الػػػديف حسػػػف تلػػػى أف  تمػػػؾ النظريػػة تػػػرى أف لكػػػؿ منػػػا عناصػػػر معرفيػػػة  
تتامف معرفة ثذاتي وأهداؼ يسعى تلى تحقيقها ومعرفػة كػذلؾ ثالطريقػة التػا يسػير عميهػا 
العػالـ مػف حولنػا فػػثذا مػا تنػافر عنصػر مػػف هػذل العناصػر مػع عنصػػر  خػر ثحيػث يقاػػا 

 دهما منطقيا غياب افخر حدث التوتر الذي يمما عمينا ارورة التخمص مني وجود اح
و تفتػػرض تمػػؾ النظريػػة وجػػود اػػيوطا عمػػى الفػػرد نتيجػػة عػػدـ التناسػػؽ ثػػيف معتقداتػػي 
وسػػػػموكي ولقػػػػد أواػػػػح فسػػػػتنجر وجػػػػود مصػػػػدريف أساسػػػػيف لعػػػػدـ االتسػػػػاؽ ثػػػػيف المعتقػػػػدات 

 -والسموؾ وهما:
  ثار ما ثعد اتخاذ القرار-

 السموؾ المااد لممعتقدات واالتجاهات  ثار-

حيػػث قػػد ين ػػا عػػدـ االتسػػاؽ ثػػيف اتجاهػػات ومعتقػػدات الفػػرد مػػف ناحيػػة و ثػػيف سػػموكي 
مف ناحية أخرى الف الفرد اتخذ قرارل ث كؿ متسرع ثػدوف تػروي أو معرفػة ثالنتػائإ المترتثػة 

مػػػؿ معػػػيف عمػػػى اتجاهاتػػػي ومعارفػػػي أمػػػا العنصػػػر الثػػػانا يعنػػػا أف الفػػػرد قػػػد يعمػػػؿ فػػػا ع
ويعطيي أهمية كثرى عمى الرغـ مف اني ال يراى عني فػا الحقيقػة فمػف الممكػف أف يكػوف 
الهػػدؼ يتمثػػؿ فػػا الكسػػب المػػادي ومػػف هنػػا ين ػػا عػػدـ االتسػػاؽ ثػػيف القػػيـ والسػػموؾ وتمػػؾ 

 و.2000  عثد المطيؼ خميفي ،  األ كاؿ ها حاالت التنافر المعرفا
 لدافعية العقمية وذلك عمأل النحو التالي:ويتم التركيز في البحث الحالي عمأل ا

عمػػى أنهػػا حالػػة تدهػػؿ صػػاحثها  لمدافعيىىة العقميىىة و0882 ذكػػر نوفػػؿ تعريػػؼ ديثونػػو 
النجػػاز تثػػداعات جػػادة وطػػرؽ متعػػددة لتحفيػػز هػػذل الحالػػة أو لحػػؿ الم ػػكبلت المطروحػػة 

 ػكبلت هػا ثطػرؽ مختمفػة والتػا تثػدو أحيانػا غيػر منطقيػة تذ أف الطػرؽ التقميديػة لحػؿ الم
السػػثيؿ الوحيػػد لػػذلؾ ويقاثػػؿ الدافعيػػة العقميػػة الجمػػود العقمػػا والػػذي ي ػػير تلػػى أف الطرائػػؽ 

   .الحالية لعمؿ األ ياء ها أفاؿ طريقة ورثما تكوف الطريقة الوحيدة



 

 

 

 اثر الهمع مف جائحة كورونا عمى الدافعية العقمية لدى طبلب جامعة حمواف ذوي أساليب التعمـ المختمفة

 

 2020العدد يوليو     المجمد السادس والعشرون 
28 

هػػا الحالػػة التػػا تجعػػؿ المتعممػػيف مهتمػػيف ثاألعمػػاؿ التػػا  و2002 تعريػػؼ ديثونػػو 
يقوموف ثها ويعطى أمبل فػا تيجػاد أفكػار جديػدة قيمػة وهادفػة ويجعػؿ الحيػاة ممتعػة وأكثػر 
مرحا واف توافر حالة مف الدافعية لدى الفرد يحفز النظػر تلػى ثػدائؿ أكثػر فػا الوقػت الػذي 

مػة لتحقيػؽ الدافعيػة العقميػة الرغثػة فػا يراى افخروف ثما هػو موجػود ومػف المظػاهر الها
النظر تلى األ ياء التا لـ ينتثي تليها احد تذ ي كؿ هػذا النػوع مػف التركيػز مصػدرا لئلثػداع 

 .فا غياب االستراتيجيات المنظمة
تعريػػؼ جيانكػػارلو واورداف هػػا التحفيػػز العقمػػا داخميػػا لمفػػرد لبلنخػػراط والم ػػاركة فػػا 

ب االسػتعماؿ الواسػع لمعمميػات العقميػة إليجػاد حػؿ لمم ػكبلت األن طة المعرفية التػا تتطمػ
أو اتخاذ القرارات أو تقيػيـ المواقػؼ واف الدافعيػة العقميػة ال تعنػى مهػارات التفكيػر الناقػد أو 
القاثميػػة اإلثداعيػػة ثػػؿ هػػا ثمثاثػػة تقريػػر ذاتػػا ي ػػير تلػػى رغثػػة الفػػرد القويػػة ونزوعػػي نحػػو 

 .  و22-  2002،42، وليد حموؾ و قيس عمى   فا: استعماؿ مهاراتي فا التفكير
 أبعاد الدافعية العقمية 

 -:أربعة أبعاد لمدافعية العقمية وىي (2004) يذكر نوفل
   mental Focusالتركيز العقمي -

ي ير الخثراء فا موقع أكاديمية كاليفورنيا تلى ثعد التركيػز العقمػا حيػث يمثػؿ النزعػة 
الفكري والمنهجية فا مواجهة المهػاـ وال ػعور ثالراحػة لػدى نحو اإلتقاف والتنظيـ والواوح 

االنخراط فا حؿ الم كبلت والثقة ثالنفس فا القدرة عمى تتماـ المهػاـ المطموثػة فػا وقتهػا 
 المحدد وثصورة دقيقة ووااحة.

 Learning Orientationالتوجو نحو التعمم -

ي والمعػارؼ فهػو يػثمف الػتعمـ يتمثؿ فا نزعة المتعمـ نحػو زيػادة قاعػدة المعمومػات لديػ
 ػخص فاػولا يسػتخدـ الثحػث واالستك ػاؼ الفعػاؿ  حيػث يكػوف المػتعمـ مف اجؿ الػتعمـ 

وهو  خص صػريح ووااػح ولديػي رغثػة فػا االنخػراط فػا عمميػة الػتعمـ ويثػادر ثاالنػدماج 
فا أن طة التحدي ولديي اتجال نحو الحصوؿ عمى المعمومػة ثوصػفها تسػتراتيجية  خصػية 

 .ؿ الم كبلت ويهتـ ثاألسثاب واألدلة والثراهيفعند ح
 creative Problems Solving حل المشكالت إبداعيا-
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يتمثػػؿ فػػا االقتػػراب مػػف حػػؿ الم ػػكبلت ثأفكػػار وحمػػوؿ تثداعيػػة خبلقػػة فهػػـ يتثػػاهوف 
ثطثيعػػتهـ الخبلقػػة المثدعػػة ويتاػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الرغثػػة فػػا االنخػػراط ثأن ػػطة التحػػدي 

 .ثالراا عف الذات  ولديهـ تحساس قوي

 cognitive Integrity  التكامل المعرفي-

تػػذكر جيانكػػارلو أف التكامػػؿ يتمثػػؿ فػػا رغثػػة المػػتعمـ فػػا التفاعػػؿ مػػع وجهػػات النظػػر 
المتثاينػػة والمختمفػػة وذلػػؾ ثهػػدؼ الثحػػث عػػف الحقيقػػة أو الحػػؿ األمثػػؿ واسػػتعماؿ المهػػارات 

ايجػػاثا عػػف الحقيقػػة ويأخػػذوف  التفكيريػػة ثأسػػموب مواػػوعا فهػػـ أ ػػخاص يثحثػػوف ث ػػكؿ
فػػا الحسػػثاف تعػػدد الخيػػارات الثديمػػة ووجهػػات النظػػر المختمفػػة ويتكػػوف محػػور التكامػػؿ مػػف 

 ثعديف هما التفتح العقما والفاوؿ العقما.
 و2002، وليد حموؾ و قيس عمى   فا: 

 وفيما يما سرد لعدد مف الدراسات الساثقة التا تناولت الدافعية العقمية
تلػػى و  2002  محمػػد نوفػػؿ   و توفيػػؽ مرعػػاالػػذي قػػاـ ثػػي كػػؿ مػػف  هػػدؼ الثحػػث 

الك ػػؼ عػػف الثنػػاء العػػامما لمصػػورة األردنيػػة مػػف مقيػػاس كاليفورنيػػا لمدافعيػػة العقميػػة لطمثػػة 
و  22 كميػة العمػـو الترثويػة الجامعيػة و تػـ تطثيػؽ المقيػاس عمػى عينػة الثحػث التػا ثميػت 

ت أكاديمية وها معمػـ الصػؼ ومعمػـ الميػة العرثيػة ومعمػـ طالثا وطالثة فا ثبلثة تخصصا
توصػػمت الدراسػػة تلػػى عػػدد مػػف العوامػػؿ وهػػا التوجػػي نحػػو الػػتعمـ ، و الدراسػػات اإلسػػبلمية 

وحػػؿ الم ػػكبلت اإلثداعيػػػة والتكامػػؿ المعرفػػػا والتركيػػز العقمػػػا كمػػا أظهػػػرت النتػػائإ عػػػدـ 
 .خصص األكاديماوجود فروؽ ذات داللة تحصائية تثعا لمتيير النوع والت

هػػدفت  تلػػى ثحػػث العبلقػػة ثػػيف المعتقػػدات و 2002 نػػافر ثقيعػػا وفػػا دراسػػة قػػاـ ثهػػا 
طالثػا و022 المعرفية والحاجة تلى المعرفة لدى طمثػة الجامعػة وتكونػت عينػة الدراسػة مػف 

ونػػرواو خػػبلؿ العػػاـ الدراسػػا وطالثػػة مػػف طمثػػة كميػػة العمػػـو الترثويػػة وافداب الجامعيػػة   األ
تػػػػػـ اختيػػػػػارهـ ثالطريقػػػػػة الع ػػػػػوائية ولتحقيػػػػػؽ أهػػػػػداؼ الدراسػػػػػة تػػػػػـ تطثيػػػػػؽ  2000/2000

مقياسيف األوؿ لقياس المعتقػدات المعرفيػة والثػانا لقيػاس الحاجػة تلػى المعرفػة وقػد أ ػارت 
النتػػائإ تلػػى امػػتبلؾ الطمثػػة لمسػػتوى مرتفػػع فػػا الحاجػػة تلػػى المعرفػػة ومسػػتوى متوسػػط فػػا 

النتػػػػائإ وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة تحصػػػػائيا فػػػػا المعتقػػػػدات كمػػػػا أظهػػػػرت  ،المعتقػػػػدات المعرفيػػػػة
المعرفيػػة   الػػتعمـ السػػريع ، السػػمطة المطمقػػة ، القػػدرة الفطريػػةو تثعػػا لمتييػػر النػػوع ولصػػالح 
الذكور و كذلؾ وجود فروؽ دالة تحصائيا فا الحاجة تلى المعرفػة تعػزى تلػا متييػر النػوع 
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أظهػػرت النتػػائإ أياػػا وجػػود عبلقػػة والمعػػدؿ التراكمػػا ولصػػالح اإلنػػاث والمعػػدؿ األعمػػى و 
 ايجاثية دالة تحصائيا ثيف المعتقدات المعرفية المعقدة والحاجة تلى المعرفة.

فػا   caseو  4matتلى معرفة اثػر نمػوذجا  تهدؼو 2002دراسة زينب محمد    و 
الدافعية العقمية فا التحصيؿ الدراسا لدى طالثات الصؼ الراثع العممػا فػا مػادة الفيزيػاء 

و  20 طالثػػػة ثواقػػػع  و82 قػػػد تػػػـ اختيػػػار التصػػػميـ التجريثػػػا  وتألفػػػت عينػػػة الثحػػػث مػػػف و 
طالثػػػػة فػػػػػا  و20  و 4matطالثػػػػة فػػػػا المجموعػػػػة التجريثيػػػػػة التػػػػا تػػػػدرس وفػػػػػؽ نمػػػػوذج 

طالثػػة فػػا المجموعػػة  و20 و  caseالمجموعػػة التجريثيػػة الثانيػػة التػػا تػػدرس وفػػؽ نمػػوذج 
يديػػة و لقػػد تػػـ التأكػػد مػػف التكػػافد فػػا المجموعتػػاف الاػػاثطة التػػا تػػدرس وفػػؽ الطريقػػة التقم

وأظهػػرت النتػػائإ  وجػػػود  ، فػػا متييػػرات العمػػر الزمنػػػا والػػذكاء ودرجػػات الفيزيػػاء لمصػػػؼ
فروؽ ذات داللة تحصائية فا اختثار التحصيؿ النهائا وذلؾ لصالح المجموعػة التجريثيػة 

 .caseالتا درست وفؽ نموذج 
هػػدفت تلػػى الك ػػؼ عػػف و التػػا 2002 يػػاد االال احمػػد ال ػػريـ و ز ودراسػػة  كػػؿ مػػف 

مػػػدى امػػػتبلؾ طمثػػػة قسػػػـ الترثيػػػة الخاصػػػة فػػػا جامعػػػة القصػػػيـ لمكونػػػات االسػػػتعداد لمػػػتعمـ 
المػػػػنظـ ذاتيػػػػا والدافعيػػػػة العقميػػػػة والعبلقػػػػة ثينهمػػػػا والقػػػػدرة التنثديػػػػة لكػػػػؿ منهمػػػػا ثالتحصػػػػيؿ 

وتمثمػػت عينػػة الثحػػث األكػػاديما ومػػا تذا كانػػت تمػػؾ المكونػػات تختمػػؼ ثػػالنوع والتخصػػص 
طالثا وطالثة موزعيف عمػى ثػبلث تخصصػات وهػا صػعوثات الػتعمـ، اإلعاقػة و 220 فا 

وأظهرت نتائإ الثحػث تفػوؽ الطػبلب فػا مكونػات ثعػد ، العقمية، ااطراثات النطؽ والمية 
واع الهدؼ والتخطيط فا حيف تفوقت الطالثات فا ثعد طمػب المسػاعدة االجتماعيػة فػا 

كمػػا تثػػيف عػػدـ وجػػود اثػػر لمتخصػػص عمػػى امػػتبلؾ الطمثػػػة  ، المػػنظـ ذاتيػػامقيػػاس الػػتعمـ 
لمكونػػات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا  وعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػط أداء 
الطمثػػة عمػػى مقيػػاس الدافعيػػة العقميػػة تعػػزى تلػػى النػػوع ثينمػػا توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة تعػػزى 

ة تحصػػائية ثػػيف جميػػع أثعػػاد الػػتعمـ المػػنظـ تلػػى التخصػػص وتثػػيف وجػػود عبلقػػة موجثػػة دالػػ
ذاتيا وجميع أثعاد الدافعيػة العقميػة لػدى الطمثػة وتثػيف أف كػبل  مػف مسػتوى الدافعيػة العقميػة 

 .ومستوى التعمـ المنظـ ذاتيا لهما قدرة تنثدية ثالمعدؿ التراكما لمطالب
مسػتوى تلػى ثحػث  و2002   محمد القااة  و محمد العسيريوهدفت دراسة كؿ مف 

امتبلؾ طبلب كمية الترثية ثجامعة الممؾ سعود ألثعاد التعمـ المنظـ ذاتيا والدافعيػة العقميػة 
وتحديػد الفػػروؽ ثػػيف الطػػبلب التػا ترجػػع لممرحمػػة العمريػػة كمػا هػػدفت الك ػػؼ عػػف العبلقػػة 

تعمـ ثػػيف أثعػػاد الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا والدافعيػػة العقميػػة وكػػذلؾ تحديػػد القػػدرة التنثديػػة ألثعػػاد الػػ
طالثػػػػا مػػػػف طػػػػبلب مرحمتػػػػا  و086 المػػػػنظـ ذاتيػػػػا ثالدافعيػػػػة العقميػػػػة تكونػػػػت العينػػػػة مػػػػف 
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وتوصػػمت نتػػائإ  ،الثكػػالوريوس والدراسػػات العميػػا فػػا كميػػة الترثيػػة فػػا جامعػػة الممػػؾ سػػعود
الدراسة تلى وجود مستوى مرتفػع لػدى الطػبلب فػا مهػارات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػا عمػى أثعػاد 
واػػػع الهػػػدؼ والتخطػػػيط وطمػػػب المسػػػاعدة االجتماعيػػػة والتسػػػميع والحفػػػظ ووجػػػود مسػػػتوى 
متوسط لدى الطػبلب فػا ثعػد االحتفػاظ ثالسػجبلت والمراقثػة وكػذلؾ وجػود مسػتوى متوسػط 

ة لدى الطػبلب وأ ػارت النتػائإ أياػا تلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة تحصػائية لمدافعية العقمي
ثيف طبلب الدراسػات العميػا والثكػالوريوس فػا ثعػدي االحتفػاظ ثالسػجبلت والمراقثػة وواػع 
الهػػدؼ والتخطػػيط لصػػالح داللػػة الدراسػػات العميػػا وكػػذلؾ وجػػود فػػروؽ دالػػة لصػػالح طػػبلب 

 .التركيز العقما فا الدافعية العقمية الثكالوريوس فا ثعدي التكامؿ المعرفا و 
تلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػروؽ المحتممػػػػة فػػػػا و2002  ميمػػػػود عمػػػػار  و هػػػدفت دراسػػػػة 

مسػتوى الػػدافع المعرفػػا لػػدى تبلميػػذ  نهايػػة مرحمػة التعمػػيـ البلزامػػا فػػا الجزائػػر ثػػيف الػػذيف 
يس والػػػذيف يخاػػػعوف لمتػػػدر  و060 يخاػػػعوف لمتػػػدريب وفػػػؽ المقارثػػػة ثالكفػػػاءات وعػػػددهـ 

وتوصػػػؿ  ،وتػػػـ تطثيػػػؽ مقيػػػاس الػػػدافع المعرفػػػا و060  وفػػػؽ المقارثػػػة ثاألهػػػداؼ وعػػػددهـ
انػػي ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف هػػدالء التبلميػػذ فػػا الرغثػػة فػػا  تلػػىالثحػػث 

الحصوؿ عمى المعرفة وتوسيعها وتنمية عػادات عقميػة منتجػة وتنميػة اسػتراتيجيات الاػثط 
ة مػػع الوقػػت وتنميػػة رواثػػط موجثػػة مػػع المدرسػػة كمكػػاف لتمقػػى الػػداخما وتنميػػة رواثػػط موجثػػ

المعػػارؼ العمميػػة ثينمػػا كانػػت هنػػاؾ فػػروؽ ثيػػنهـ فػػا الرغثػػة فػػا تنميػػة رواثػػط موجثػػة مػػع 
الزمبلء ومع األسػاتذة وعميػي لػـ تكػف هنػاؾ فػروؽ ثيػنهـ فػا مسػتوى الػدافع المعرفػا ث ػكؿ 

 .عاـ
ى أسػاليب التفكيػر السػائدة لػػدى التعػرؼ عمػ وثهػدؼ2006 محمػد العسػيري  و دراسػة 

طبلب وطالثات كميػة الترثيػة ثجامعػة الممػؾ سػعود وعػف العبلقػة ثػيف تمػؾ األسػاليب وأثعػاد 
الك ػػؼ عػػف الفػػروؽ ثيػػنهـ فػػا تمػػؾ األسػػاليب والدافعيػػة  ت تلػػىالدافعيػػة العقميػػة كمػػا هػػدف

هـ ثطريقػػػة طالثػػػا وطالثػػػة مػػػف كميػػػة الترثيػػػة تػػػـ اختيػػػار  و222 العقميػػػة، تكونػػػت العينػػػة مػػػف 
وأسفرت نتائإ الثحث عف أف معظـ أساليب التفكيػر تميػزت ثمسػتوى مرتفػع لػدى  ،ع وائية

طمثة كمية الترثية حيث كاف هناؾ ع رة أساليب لمتفكير حققت مستوى متوسػطا لػدى أفػراد 
فػروؽ ذات داللػة تحصػائية ثػيف الػذكور واإلنػاث فػا  وجػود عػف كذلؾ العينة وأسفر الثحث

فػػروؽ ثيػػنهـ فػا أسػػاليب التفكيػػر وجػود الت ػػريعا لصػالح الطالثػػات وكػػذلؾ  أسػموب التفكيػػر
الػػػداخما لصػػػالح الطالثػػػات وفيمػػػا يتعمػػػؽ ثػػػالفروؽ ثيػػػنهـ فػػػا  -األقميػػػة –التنفيػػػذي الهرمػػػا 

أثعػػاد الدافعيػػة العقميػػة فقػػد تثػػيف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية فػػا ثعػػد التركيػػز العقمػػا 
يب التفكيػػر ثأثعػػاد الدافعيػػة العقميػػة فقػػد كانػػت دالػػة ثػػيف لصػػالح الطالثػػات وأمػػا عبلقػػة أسػػال

جميع أساليب التفكير وكؿ مف التركيز العقما والتوجي نحو التعمـ فا حػيف لػـ يكػف ارتثػاط 
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كػػؿ مػػف التفكيػػر الت ػػريعا والتنفيػػذي ثثعػػدي الحػػؿ اإلثػػداعا لمم ػػكبلت والتكامػػؿ المعرفػػا 
تفكيػر الهرمػا ثثعػد التكامػؿ المعرفػا وأياػا داال كما لـ تكػف هنػاؾ داللػة ارتثػاط أسػموب ال

فػػػػاف ارتثػػػػاط التفكيػػػػر الخػػػػارجا ثثعػػػػد الحػػػػؿ اإلثػػػػداعا لمم ػػػػكبلت لػػػػـ يكػػػػف داال والتفكيػػػػر 
 .التحرري لـ يكف ارتثاطي داال ثثعدي الحؿ اإلثداعا لمم كبلت والتكامؿ المعرفا

افعيػػػة هػػػدفت تلػػػى الك ػػػؼ عػػػف القػػػدرة التنثديػػػة لمد و2006  احمػػػد ال ػػػريـ و دراسػػػة 
العقميػػة ثالتحصػػيؿ األكػػاديما والعبلقػػة ثينهمػػا ومػػا تذا كانػػت الدافعيػػة العقميػػة لػػدى الطمثػػة 

طالثػػػػا وطالثػػػػة  و220 تختمػػػػؼ ثػػػػاختبلؼ النػػػػوع والتخصػػػػص وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف 
مػػوزعيف عمػػى ثبلثػػة كميػػات هػػا الترثيػػة والعمػػـو وال ػػريعة مػػف جامعػػة القصػػيـ وتػػـ تطثيػػؽ 

معػػػرب لمدافعيػػػة العقميػػػة وتػػػـ االعتمػػػاد عمػػػى معػػػدؿ الطالػػػب التراكمػػػا مقيػػػاس كاليفورنيػػػا ال
كمد ر لمتحصيؿ األكاديما وقد أظهرت النتائإ وجود عبلقػة موجثػة ذات داللػة تحصػائية 
ثػيف الدافعيػػة العقميػػة والمعػػدؿ التراكمػا لمطمثػػة كمػػا أظهػػرت النتػائإ أف الدافعيػػة العقميػػة لهػػا 

الػػب وأ ػػارت النتػػائإ أياػػا تلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة قػػدرة تنثديػػة ثالمعػػدؿ التراكمػػا لمط
تحصػػائية ثػػيف متوسػػط أداء الطمثػػة عمػػى مقيػػاس الدافعيػػة العقميػػة تعػػزي لمتييػػر التخصػػص 
ثينما ال توجد فروؽ تعزي لمتييػر النػوع وكػذلؾ  عػدـ وجػود فػروؽ تعػزي الػى التفاعػؿ ثػيف 

 النوع والتخصص.
و هػدفت الدراسػة تلػى التعػرؼ 2002يػدي   كريـ السراراتا ومها الزثكؿ مف دراسة و 

عمػػػى مسػػػتوى االسػػػتعداد لؤلمػػػؿ لػػػدى طمثػػػة المػػػدارس الثانويػػػة المتميػػػزيف واقػػػرأنهـ العػػػادييف 
والتعػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػػا االسػتعداد لؤلمػػؿ لػػدى طمثػػة المػدارس الثانويػػة تثعػػا لممتييػػرات   

ثػيف االسػتعداد  يرتثاطيػالصػؼ الدراسػاو و كػذلؾ تحديػد العبلقػة اإل -النوع –نوع المدرسة 
لؤلمػػؿ ومعتقػػدات الكفػػاءة الذاتيػػة والدافعيػػة العقميػػة لػػدى طمثػػة المػػدارس الثانويػػة المتميػػزيف 

طمثة المدارس الثانوية مػف المتميػزيف واقػرأنهـ  أف تلىوتوصمت الدراسة  ، واقرأنهـ العادييف
الذاتيػػة والدافعيػػة  العػػادييف يتمتعػػوف ثمسػػتوى عػػاؿ مػػف االسػػتعداد لؤلمػػؿ ومعتقػػدات الكفػػاءة

كما توصمت الدراسة تلى أف مسػتوى طمثػة المػدارس الثانويػة لممتميػزيف والمتميػزات  ،العقمية
أعمػػى مػػف طمثػػة المػػدارس الثانويػػة لمعػػادييف والعاديػػات فػػا االسػػتعداد لؤلمػػؿ كػػذلؾ مسػػتوى 

امس طمثة الصؼ الراثع والخامس لممتميزيف والمتميزات أعمى مف طمثة الصؼ الراثػع والخػ
لمعػػػادييف والعاديػػػات فػػػا االسػػػتعداد لؤلمػػػؿ وكػػػذلؾ أظهػػػرت النتػػػائإ وجػػػود عبلقػػػة ارتثاطيػػػي 
طرديػة موجثػػة ثػيف االسػػتعداد لؤلمػؿ ومعتقػػدات الكفػػاءة الذاتيػة والدافعيػػة العقميػة لػػدى طمثػػة 

 .المدارس الثانوية المتميزيف واقرأنهـ العادييف
  Learning Styles أساليب التعمـ المحور الثالث: 
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ثػراهيـ محمػد تػاج  و0882  ـ العيدافيعثد الرح أ ار فػا   مػاهر تسػماعيؿ صػثري وا 
الديفو تلػى أف أسػاليب الػتعمـ هػا سػموكيات معرفيػة أو انفعاليػة أو فسػيولوجية يتصػؼ ثهػا 
المتعمموف وتعمػؿ كمد ػرات ثاثتػة نسػثيا لمكيفيػة التػا يػدرؾ ثهػا المتعممػوف الثيئػة التعميميػة 

مػػف أسػػاليب الػػتعمـ عمػػى أرثعػػة  أسػػموبيسػػتجيثوف لهػػا حيػػث ي ػػمؿ كػػؿ ويتعػػامموف معهػػا و 
 -جوانب فا المتعمـ وها:

 .األسموب المعرفا وهو أنماط معتادة أو مفامة لدى الفرد فا عممي الذهنا-

أنمػػاط االتجاهػػات واالهتمامػػات التػػا تػػدثر عمػػى مػػا يوجػػي تليػػي الفػػرد اهتماماتػػي فػػا -
 المواقؼ التعميمية.

 تلى الثحث عف األوااع أو المواقؼ التا تتطاثؽ مع أنماط تعممي.ميؿ الفرد -

   .ميؿ الفرد تلى استخداـ استراتيجيات تعمـ محددة دوف استراتيجيات أخرى-

ذلّ دُص  ػذد مه ال  حءٕه ذلّ أن ا فة ( 2010)حمذ ػلُان أأش س ام  

 -أسالي  التعمم تمتقي في نقطتين أساسيتين وىما:
حيػػث أف جميػػع أسػػاليب الػػتعمـ توجهػػت تلػػى  process عمػػى العمميػػة: تركيزهػػا ا ولىىأل

عمميػػة الػػتعمـ ثمعنػػى كيػػؼ يػػتـ تدخػػاؿ المعمومػػات تلػػى نظػػاـ الطالػػب المعرفػػا وكيػػؼ يفكػػر 
 الطالب فا هذل المعمومات ويعالجها ويقيـ النتائإ المترتثة عميها.

أسػاليب الػتعمـ ف يػتـ االعتقػاد ثػأحيػث   personality : التركيز عمػى ال خصػيةالناني
 ناتإ لمعمؿ ال خصا والتفرد فا األفكار  ها

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف عػػػدـ اخػػػتبلؼ عممػػػاء الػػػنفس الترثػػػوييف كثيػػػرا حػػػوؿ تعريػػػؼ أسػػػموب و 
التعمـ تال أنهـ تعددوا ث اف االسػتخداـ التطثيقػا لهػا حيػث ظهػر أكثػر مػف تصػنيؼ ألنػواع 

مد ػرا ألهميػة أسػاليب الػتعمـ وثدايػة تمؾ األساليب وكيفية التعامػؿ معهػا تجرائيػا ويعػد ذلػؾ 
  يوع استخدامها كمداخؿ رئيسية فا عممية التعمـ.

 و.222-228،   2006،نورية عثيسة  فا:   
الطريقػػة   النحػػو التػػالاوردت تعريفػػات عػػدة لػػنمط الػػتعمـ منهػػا تعريػػؼ دف ودف عمػػى و 

التػػا يثػػدأ ثهػػا كػػؿ مػػتعمـ ثػػالتركيز والقيػػاـ ثاسػػترجاع المعمومػػات الجديػػدة والصػػعثة و اعتثػػرا 
الػػتعمـ هػػا  أنمػػاط أف أاػػافاكمػػا   خػػر تلػػىهػػذا التفاعػػؿ يػػتـ ثطريقػػة تختمػػؼ مػػف  ػػخص 

 أفوالتطوريػػة التػػا مػػف  ػػانها  مجموعػػة مػػف الصػػفات والخصػػائص ال خصػػية الثيولوجيػػة
   .وعاال لثعض الطبلب وغير فعاؿ فخريفتجعؿ المتعمـ نفسي ف
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داءات المميػػزة مجموعػػة مػػف األ  ثأنػػينمػػط الػػتعمـ  و0822و ثػػوتمف   وعػػرؼ غرييػػور
مػػف الثيئػػة  تليػػيلممػػتعمـ التػػا تمثػػؿ الػػدليؿ عمػػى طريقػػة تعممػػي واسػػتقثالي لممعمومػػات الػػواردة 

لتػا يػددي ثهػا التكيؼ معهػا وتػدور وجهػة نظػر غرييػور حػوؿ الكيفيػة ا المحيطة ثي ثهدؼ
 أفوظائفػػػي والتػػػا يعكسػػػها الفػػػرد فػػػا سػػػموكي الظػػػاهري حيػػػث يظهػػػر منػػػي  اإلنسػػػاناالعقػػػؿ 

فػػػا المواقػػػؼ الحسػػػية الماديػػػة وثعاػػػها افخػػػر فػػػا   داءأمػػػا تكػػػوف  أفاػػػؿثعػػػض العقػػػوؿ 
 و.المواقؼ المجردة و ثعاها الثالث فا الموقعيف كميهما

المعمومػػات  إلدراؾمة لػػدى الفػرد الطريقػة المفاػ  أنهػػاالػتعمـ عمػى  أنمػػاطعػرؼ كولػب 
 و.ومعالجتها
أفػاد المسػػح الػػذي أجرتػػي تدارة اتحػػادات المػدارس األمريكيػػة عمػػى الممارسػػيف لعمميػػة و 

الطرؽ التػا يػتعمـ ثهػا كػؿ طالػب ث ػكؿ  ني أالتعميـ ثاالتفاؽ عمى تعريؼ نمط التعمـ عمى 
نػي مػزيإ مػف أط الػتعمـ عمػى أفاؿ أما االتحاد القػوما لمػديري المػدارس الثانويػة عرفػوا نمػ

الميػػزات العقميػػة واالنفعاليػػة والجسػػمية التػػا تعمػػؿ كمد ػػرات ثاثتػػة نسػػثيا عمػػى كيفيػػة قيػػاـ 
ليهػا وتتمثػؿ فػا أنمػاط السػموؾ ت المتعمـ ثاستقثاؿ الثيئة التعميمية والتفاعؿ معها واالستجاثة

ا االخػتبلؼ تلػى النظػاـ واألداء التا يواجي ثها الطالب الخثرات التعميميػة وترجػع جػذور هػذ
 المنػزؿ العصثا الذي ي كؿ ويت كؿ نتيجة تطور ال خص وال خصػية وخثػرات الػتعمـ فػا 

 .  و02 ، 2002 ،لينا جاثر ومها قرعاف و   فا : والمدرسة والمجتمع
هػا طػرؽ مختمفػة لمػتعمـ أو لفهػـ المعمومػات الجديػدة فهػا الطريقػة  أسالي  الىتعممإن 

لفهػػـ وتػػذكر المعمومػػات والتعثيػػر عنهػػا وتوجػػد نمػػاذج متعػػددة ألسػػاليب التػػا يتثعهػػا المػػتعمـ 
الػػتعمـ منهػػا تصػػػنيؼ أسػػاليب الػػػتعمـ تلػػى أرثػػع أنػػػواع وهػػا سػػػمعا، ثصػػري، كتػػػاثا/قرائا 

 .وWilfrid Lauier University,  2008 وحسا حركا
ويػػرتثط مفهػػـو أسػػموب الػػتعمـ ثعػػدد مػػف المفػػاهيـ األخػػرى كمفهػػـو األسػػموب المعرفػػا 

أنػي    Entwistle and   Peterson    (2004)مفهػـو أسػموب التفكيػر وأواػح كػؿ مػف و 
تـ استخداـ مصطمح "األسموب المعرفا" ألوؿ مرة فا األدثيات النفسية خػبلؿ األرثعينيػات 

وتطػور المفهػـو لوصػؼ  مف القػرف المااػا لوصػؼ الفػروؽ الفرديػة فػا القػدرة اإلدراكيػة ، 
 تصػور المعمومػاتاألفػراد فػا المعالجػة المعرفيػة و تػا يسػتخدمها االختبلفات فا الطريقة ال

ال خصػػػية والقػػػدرة. مثػػػؿ مػػػف  مػػػف الناحيػػػة المفاهيميػػػة ، تػػػرتثط األسػػػاليب المعرفيػػػة ثكػػػؿو 
 فهػػو يمثػػؿ  مصػػطمح "أسػػموب التفكيػػر"أمػػا خصػػائص ثاثتػػة نسػػثًيا فهػػا سػػمات ال خصػػية ، 

خػػػبلؿ السػػػتينيات  تػػػـ تقػػػديـ أمػػػا  ـ مفهوًمػػػا وسػػػيًطا ثػػػيف األسػػػموب المعرفػػػا وأسػػػموب الػػػتعم
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التفاػػػيبلت المحػػػددة التػػػا  مصػػػطمح "أسػػػموب الػػػتعمـ" لوصػػػؼ الفػػػروؽ الفرديػػػة فػػػا أكثػػػر
 .التعميمية وأماكف العمؿ المدسساتالذيف يتعمموف فا  فرادأظهرها األ

 أىمية أسالي  التعمم
بلب ذو فائػػػدة لكػػػؿ مػػػف الطػػػ  سىىىالي  الىىىتعممالفهػػػـ الواسػػػع  أف  Awlaو 2014أكػػػد  

يتعمـ الطػبلب وفػؽ أسػاليب مختمفػة  ومػف غيػر الممكػف تيييػر أسػموب حيث  والمتعمميف ، 
فػػػا الفصػػػؿ الدراسػػػا ولكػػػف عمػػػى المعممػػػيف أف يطػػػوروا مػػػف  لالػػػتعمـ لكػػػؿ طالػػػب عمػػػى حػػػد

أساليب تدريسهـ لتكوف أكثر موائمة ألساليب تعمـ الطبلب حيث تمعػب أسػاليب الػتعمـ دورا 
حيث أنهـ حينما يكونوا قػادريف عمػى التعػرؼ عمػى أسػاليب الػتعمـ  هاما فا حياة المتعمميف

الخاصة ثهـ سيكونوف قادريف عمى االندماج فا عممية التعمـ ونتيجػة لػذلؾ  تصػثح عمميػة 
 كثر سرعة وفاعمية.أالتعمـ 
تظهػػػر أهميػػػة أسػػػاليب الػػػتعمـ فػػػا كونهػػػا تعكػػػس الوسػػػط الثيئػػػا واالجتمػػػاعا الػػػذي و 

ي وتعكػػس أياػػا احتياجػػات المتعممػػيف الجسػػمية واالنفعاليػػة لمػػتعمـ يفاػػؿ المػػتعمـ الدراسػػة ثػػ
 -:األفاؿ وثصفة عامة فها تفيد المعمميف والمتخصصيف فا العناصر التالية

تفيػػد معرفػػة المعممػػيف لبلسػػتراتيجيات والمهػػارات التعميميػػة التػػا تنمػػا التفكيػػر ث ػػكؿ -
 ايجاثا فا تحصيؿ المتعمميف وتنمية قدراتهـ .

مهتميف ثتطوير نماذج أكثر فاعمية ألساليب التعميـ والتا تتعمػؽ ثتطػوير قػدرة تفيد ال-
 المتعمميف عمى التفكير.

التركيػػػػز عمػػػػى أهميػػػػة االخػػػػتبلؼ فػػػػا عمميػػػػة الػػػػتعمـ الخػػػػتبلؼ المتعممػػػػيف ومرحمػػػػة -
 دراستهـ.

تفيػػػد فػػػا مسػػػاعدة المتخصػػػص فػػػا تصػػػميـ ثػػػرامإ ومنػػػاهإ  تناسػػػب  أسػػػاليب تعمػػػـ -
 الطبلب.

المػػػداخؿ الهامػػػة التػػػا تسػػػاعد المعمػػػـ عمػػػى انتقػػػاء أفاػػػؿ االسػػػتراتيجيات حػػػد أتعػػػد -
 لتوصيؿ المادة العممية.

تفيػػػد فػػػا تر ػػػاد المتعممػػػيف تلػػػى التخصػػػص األكػػػاديما أو المهنػػػا المبلئػػػـ ألسػػػاليب -
 .تعممهـ 

 -أما بالنسبة لممتعممين فيي تفيد في :
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تلػػػى أقصػػػى درجػػػة  معرفػػػة أنمػػػاط تعمػػػـ الطػػػبلب تسػػػاعدهـ عمػػػى اسػػػتيبلؿ قػػػدراتهـ-
 ممكنة.

تمكػػػف الطػػػبلب مػػػف التيمػػػب عمػػػى الصػػػعوثات الدراسػػػية ث ػػػكؿ أفاػػػؿ ممػػػا يجعػػػؿ -
 تعممهـ وأدائهـ أكثر كفاءة.

تاػػمف اسػػتمرارية التفاعػػؿ الثنػػاء ثػػيف المػػتعمـ والثيئػػة المحيطػػة وذلػػؾ ثيػػرض فهمهػػا -
 والتكيؼ معها.

يػػػار أسػػػموب الػػػتعمـ معرفػػػة المػػػتعمـ لمخططػػػي التعميمػػػا يجعمػػػي أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى اخت-
 ،ترزولػػػػت حوريػػػػة  ورثيعػػػػة جعفػػػػور    المناسػػػػب لػػػػي ثمػػػػا يمكنػػػػي مػػػػف تحقيػػػػؽ تعمػػػػـ فعػػػػاؿ

 .و2002

تعػػػػدد   أف تلػػػػىو 2002كػػػػؿ مػػػػف تثػػػػراهيـ الصػػػػياطا و رماػػػػاف رماػػػػاف   و أ ػػػػار
هػػػو اخػػػتبلؼ فػػػا المصػػػطمحات والمسػػػميات نػػػاجـ عػػػف اخػػػتبلؼ الثػػػاحثيف  أسىىىالي  الىىىتعمم

نا هػػػػذل المسػػػػميات وخصائصػػػػها متقارثػػػػة جػػػػدا ويتميػػػػز وأسػػػػاليثهـ فػػػػا الثحػػػػث ولكػػػػف معػػػػا
الطػػبلب ذوي أسػػموب الػػتعمـ العميػػؽ ثػػالتركيز عمػػى الفهػػـ واالهتمػػاـ ثالن ػػاط والثحػػث عػػف 
المعنػػى ورثػػط معػػارفهـ ثخثػػرات الحيػػاة اليوميػػة واسػػتخداـ األدلػػة والثػػراهيف والتفاعػػؿ الن ػػط 

تتمػػػاـ متطمثػػػات المهمػػػة  مػػػع المحتػػػوى ثينمػػػا يدكػػػد الطػػػبلب ذوي األسػػػموب السػػػطحا عمػػػى
جػػؿ التقػػويـ والتركيػػز عمػػى العناصػػر المنفصػػمة أويتميػػزوف ثػػالتركيز وحفػػظ المعمومػػات مػػف 

ولػيس النظػرة المتكاممػة لممواػوع فػا حػيف يتمثػؿ الهػدؼ لػدى ذوي األسػموب االسػػتراتيجا 
الػػػدرجات الممكنػػػة ويتميػػػزوف ثالقػػػدرة عمػػػى تنظػػػيـ تدارة الوقػػػت  اعمػػػافػػػا الحصػػػوؿ عمػػػى 

د وكذلؾ يستخدموف االختثػارات السػاثقة فػا التنثػد ثأسػئمة االختثػارات ويثػذلوف الجهػد والجه
 فا االستذكار.

أسػاليب  تتثػاع أهميػة  تلػى Zapalska and  Brozik (2006)وكمػا أ ػار كػؿ مػف  
حيػػػث  ا نمػػػوذج التصػػػميـ التعميمػػػا المسػػػتخدـ فػػػا التعمػػػيـ عثػػػر اإلنترنػػػتفػػػ الػػػتعمـ الفرديػػػة
ثيئػػات الػػتعمـ و التأكيػػد عمػػى  سػػياؽ الػػتعمـ المناسػػب وأنمػػاط تعمػػـ الطػػبلب  يجػػب تحديػػد   

أنػي وتـ التوصػؿ تلػى  الم تقة مف نظريات متعددة لمتعمـ مع مراعاة أساليب التعمـ المختمفة
تقػديـ التعميمػات ثطريقػة تتفػؽ  التعمـ عثر اإلنترنت مػف خػبلؿعممية  يمكف تحسيف تحقيؽ 

 ,Khalifelu,  Gholizadeh وأكػد أياػا كػؿ مػف عمػى حػدل مع أسموب الػتعمـ لكػؿ طالػب

Gharehchopogh and Mahmoudi  (2011)  معقػًدا  أصػثح  عػالـ المعمومػاتعمػى أف
فا الفتػرة الحاليػة ولػذلؾ يجػب التأكيػد عمػى ث كؿ متزايد وهو يكتسب وجًها أكثر ديناميكية 

 فراد حيث أ ارت الدراسػات تلػىارورة مراعاة أساليب التعمـ المختمفة وتمثية احتياجات األ
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 تلػػػى تحسػػػيف وتطويرعمميػػػة فػػػا معظػػػـ الحػػػاالت مراعػػػاة أنمػػػاط الػػػتعمـ المختمفػػػة يػػػددىأف 
فػػالتعميـ عثػػر اإلنترنػػت يحتػػاج مراعػػاة أنمػػاط الػػتعمـ  التػػدريس والتعمػػيـ المسػػتند تلػػى الويػػب

 .المختمفة لممتعمميف
 طرق المالئمة بين أنماط التعمم والتعميم

تبلؼ ثػػيف نمػػط تعمػػـ الطالػػب ونمػػط تعمػػيـ المػػتعمـ  أمػػر طثيعػػا ومتوقػػع وجػػود اخػػ تف
ولذلؾ الثد اف تتـ مبلئمة نمط تعميـ الطالب مع نمط تعمـ المتعمـ و فػا تمػؾ الحالػة يجػب 

 -اخذ العناصر التالية ثعيف االعتثار:
 ت خيص أنماط التعمـ وتطوير الوعا الذاتا لدى المتعمـ.-

 مواءمة ثيف نمط تعمـ الطالب وتعميـ المتعمـ.التنويع والتثديؿ لخمؽ -

 ت جيع التييير فا سموكيات الطبلب والتوسع فا أنماط التعمـ تحت اإل راؼ.-

 توفير أن طة مع طرؽ توزيع مختمفة لممجموعات.-

 و 2002 ،لينا جاثر ومها قرعاف  
 (1981نموذج انتوستل   سالي  التعمم)

تعمػػػـ الطػػػبلب يقػػػـو عمػػػى أسػػػاس الػػػرثط ثػػػيف  نموذجػػػا لتفسػػػير و0820 قػػػدـ انتوسػػػتؿ 
أساليب التعمـ ومسػتوى النػواتإ التػا تتمثػؿ فػا مسػتوى فهػـ الطػبلب لممعمومػات واف هنػاؾ 

 -ثبلثة توجهات رئيسية لعممية التعمـ ها:
ويتمثػؿ فػا   Personal Meaning Orientation  التوجىو نحىو المعنىأل الشخصىي-

 األسموب العميؽ فا التعمـ وتراثط األفكار واستخداـ األدلة والثراهيف والدافعية الداخمية.

ويتمثػػؿ فػػا األسػػموب   Achievement Orientation  التوجىىو نحىىو التحصىىيل-
 االستراتيجا وطرؽ الدراسة المنظمة واالتجاهات السمثية نحو الدراسة ودافعية التحصيؿ.

وي ػػمؿ األسػػموب  Reproduction Orientation ادئ اإلنتاجيىىةالتوجىىو نحىىو إعىى-
السػػطحا وااللتػػزاـ ثحػػدود المػػنهإ والخػػوؼ مػػف الف ػػؿ والدافعيػػة الخارجيػػة ومػػف الدراسػػات 
الرائػػدة فػػا الثيئػػة العرثيػػة فػػا مجػػاؿ أسػػاليب الػػتعمـ دراسػػة محمػػود عػػوض ا  سػػالـ والػػذي 

وىىي  وجهات الساثقة تلى ثبلثة أسػاليبيرى أف انتوستؿ صنؼ أساليب التعمـ ثناء عمى الت
:- 
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ويتميز أصحاب هذا األسػموب ثقػدرتهـ ورغثػتهـ فػا الثحػث  deep ا سمو  العميق-
عف المعنى واستخداـ الت اثي والتماثؿ فا وصؼ األفكار ثصورة متكاممة ورثطهػـ لؤلفكػار 

 ممهـ.الجديدة ثالخثرات الساثقة ويميموف تلى استخداـ األدلة والثراهيف فا تع

ويميز القادريف عمى تذكر ثعض الحقائؽ فا مواػوع  surface ا سمو  السطحي-
مػػػػا والتػػػػا تػػػػرتثط ثاألسػػػػئمة فػػػػا هػػػػذا المواػػػػوع ويعتمػػػػدوف فػػػػا دراسػػػػتهـ عمػػػػى التعميمػػػػات 

 الوااحة والمناهإ المحددة.

 أوقػاتويميز الطبلب غير القادريف عمػى تنظػيـ   strategic  ا سمو  االستراتيجي-
هـ لمػػػدروس واتجاهػػػاتهـ السػػػمثية نحػػػو الدراسػػػة ودافعيػػػتهـ الخارجيػػػة لمػػػتعمـ ثيػػػرض اسػػػتذكار 

النجػػاح فقػػط ويحػػاولوف دائمػػا الحصػػوؿ عمػػى ثعػػض التمميحػػات والمد ػػرات مػػف المعمػػـ فػػا 
 .و2000 ،السيد ها ـفا :   موقؼ التعمـ

 وفيما يمي سرد لعدد من الدراسات السابقة التي تناولت أسالي  التعمم
تلػػى تعػػداد أدوات التػػا هػػدفت   و2008 محمػػود سػػالـ و أمػػؿ زكػػا   دراسػػة كػػؿ مػػف 

جديػػدة لقيػػاس المعتقػػدات المعرفيػػة واسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا لػػدى طػػبلب الجامعػػة 
عمى مستوى جيد مف الصدؽ والثثات التعرؼ عمى الفروؽ فػا اسػتراتيجيات الػتعمـ المػنظـ 

 -عميىق–ذوي أسالي  التعمم المختمفة ) سىطحي ى الطبلب ذاتيا والمعتقدات المعرفية لد
طالثػػػا وطالثػػة مػػػف طػػبلب الفرقػػػة  و020 وتكونػػػت عينػػة الدراسػػػة مػػف  تحصىىيمي الوجيىىىة(

دراسػػات اجتماعيػػةو ثالفصػػؿ الدراسػػا  -ريااػػيات -األولػػى تعمػػيـ اثتػػدائا ل ػػعب   عمػػـو
وتوصػمت تمػؾ الدراسػة ثكمية الترثية جامعة ثنهػا  2008/ 2002األوؿ مف العاـ الجامعا 

تلى وجود فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات الطبلب فا األثعػاد المختمفػة لمقيػاس 
 –عميػػػؽ  –المعتقػػػدات المعرفيػػػة لػػػدى المجموعػػػات الػػػثبلث مػػػف أسػػػاليب الػػػتعمـ   سػػػطحا 

تحصيما الوجهةو ووجود فروؽ ذات داللػة تحصػائية فػا أثعػاد مقيػاس اسػتراتيجيات الػتعمـ 
اتيػػػػا لػػػػدى مجمػػػػوعتا الطػػػػبلب ذوي أسػػػػاليب الػػػػتعمـ   سػػػػطحا وعميػػػػؽو لصػػػػالح المػػػػنظـ ذ

مجموعة الطبلب ذوي أسموب التعمـ العميػؽ عػدا ثعػد تسػتراتيجية مكافػأة الػذات حيػث تثػيف 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة تحصائية فا هػذا الثعػد لػدى مجمػوعتا الطػبلب ذوي أسػاليب 

 .التعمـ السطحا والعميؽ
و التػػا هػػدفت الػػى الك ػػؼ  2008د طبلفحػػي و عمػػاد الزغػػوؿ  ودراسػػة  كػػؿ مػػف فػػدا

عػػف أنمػػاط الػػتعمـ السػػائدة لػػدى طمثػػة جامعػػة مدتػػة ومػػدى اخػػتبلؼ تمػػؾ األنمػػاط ثػػاختبلؼ 
و طالثػػا وطالثػػة مػػف طمثػػة 280النػػوع والتخصػػص األكػػاديما وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  

طالػػب وطالثػػة مػػف  و202مػػف ثيػػنهـ   2002/ 2002جامعػػة مدتػػة خػػبلؿ العػػاـ الدراسػػا 
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و مػف الػذكور و   220و مف التخصصات العمميػة و ثواقػع  022التخصصات األدثية و  
و مػػف اإلنػػػاث، وأظهػػػرت النتػػائإ سػػػيادة الػػػنمط األيسػػر لػػػدى أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة يميػػػي 220

الػػنمط األيمػػف فالمتكامػػؿ وعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية تعػػزى تلػػى النػػوع ووجػػود 
 لة تحصائية تعزى تلى التخصص وذلؾ لصالح التخصصات األدثية.فروؽ ذات دال

تلػى التعػرؼ عمػى  هػدفت و2000 عمػى منصػورو لثنػى جديػد  وكذلؾ دراسػة كػؿ مػف
وقمػػؽ االمتحػػاف  المعالجىىة العميقىىة( –المعالجىىة السىىطحية    أسىىالي  الىىتعممالعبلقػػة ثػػيف 

ثػػػيف الطػػػبلب مرتفعػػػا وتأثيرهمػػػا عمػػػى درجػػػات التحصػػػيؿ الدراسػػػا وكػػػذلؾ تحديػػػد الفػػػروؽ 
المعالجػػػة  -ومنخفاػػػا قمػػػؽ االمتحػػػاف فػػػا درجػػػات أسػػػاليب الػػػتعمـ   المعالجػػػة السػػػطحية

طالثػػا مػػف طػػبلب و 262 العميقػػةو ودرجػػات التحصػػيؿ الدراسػػا وتكونػػت عينػػة الثحػػث مػػف
تنػػاث و و022 الصػػؼ الثػػانا الثػػانوي تػػـ اختيػػارهـ ثطريقػػة ع ػػوائية وتػػـ تقسػػيـ العينػػة تلػػى

اسػػػتخداـ مقيػػػاس أسػػػاليب الػػػذاكرة لمػػػدكتور محمػػػود عثػػػد الحمػػػيـ منسػػػا  ذكػػػور وتػػػـ و020 
وأظهػرت  ،ومقياس قمؽ االختثار لمدكتور محمود  عيب ثعد التحقؽ مػف صػدقهما وثثاتهمػا

نتػائإ الثحػػث وجػػود ارتثػػاط سػػمثا داؿ تحصػػائيا ثػيف أسػػموب الػػتعمـ العميػػؽ وقمػػؽ االمتحػػاف 
ـ العميػؽ والسػطحا والتحصػيؿ الدراسػا ولػـ وارتثاط موجب داؿ تحصائيا ثيف أسموب التعم

يظهر هذا االرتثاط ثيف أسموب التعمـ السطحا وقمػؽ االمتحػاف كمػا أظهػرت النتػائإ وجػود 
فػػروؽ دالػػة تحصػػائيا ثػػيف الطػػبلب المرتفعػػا و المنخفاػػا فػػا قمػػؽ االختثػػار فػػا أسػػموب 

الدراسػػا الػػتعمـ العميػػؽ لصػػالح الطػػبلب منخفاػػا قمػػؽ االختثػػار وفػػا درجػػات التحصػػيؿ 
لصػػالح الطػػبلب منخفاػػا قمػػؽ االختثػػار أياػػا ولػػـ تظهػػر فػػروؽ ثيػػنهـ فػػا أسػػموب الػػتعمـ 

 .السطحا
تلػػى و 2002   عمػػى العمػػريو وليػػد نوفمػة   و  اثػػراهيـ روا ػػدة كػػؿ مػف هػدفت دراسػػة

لػػػدى طمثػػػة الصػػػؼ التاسػػػع حسػػػب نمػػػوذج هيرمػػػاف وأثرهػػػا عمػػػى  أنمىىىاط الىىىتعمماستقصػػػاء 
و اخػػتبلؼ ذلػػؾ ثػػاختبلؼ النػػوع وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  التحصػػيؿ فػػا مػػادة الكيميػػاء

وتـ استخداـ استثاني لتحديد أنمػاط الػتعمـ لػدى الطمثػة عينػة طالثة  و222 طالثا و  و280 
% مػػف أفػػراد عينػػة الثحػػث ذوي نمػػط تعمػػـ منفػػرد سػػائد 22الدراسػػة وأ ػػارت النتػػائإ تلػػى أف 

ثػػة أنمػاط وكانػت نسػػثة أنمػاط الػػتعمـ % مػف أفػػراد عينػة الثحػث لهػػـ نمطػيف أو ثبل02ثينمػا 
 -المنفردة السائدة عمى النحو التالا:

% لمػنمط اإلجرائػا و  02.2% لمػنمط الػداخما و  02.2لمنمط التفػاعما و  %34.5
% لمػػػنمط الخػػػارجا وقػػػد تثػػػيف أف نسػػػثة الػػػنمط التعميمػػػا المنفػػػرد تختمػػػؼ ثػػػاختبلؼ  02.2

النػوع حيػػث كانػػت النسػثة األعمػػى لمطػػبلب فػا الػػنمط الخػػارجا ثينمػا كانػػت النسػػثة األعمػػى 
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خما ، كمػا أ ػارت النتػائإ تلػى أف تحصػيؿ طمثػة لمطالثات فا نمطا التعمـ التفػاعما والػدا
الصؼ التاسع فا الكيمياء يختمؼ ث كؿ داؿ تحصائيا تثعا لنمط تعممهـ ولـ تظهػر فػروؽ 

 دالة فا تحصيؿ الطمثة تعزى لمنوع أو لمتفاعؿ ثيف نمط التعمـ والنوع.
ا اسػػتهدفت تحديػػد أسػػاليب التػػدريس التػػا يفاػػمه و2002   تسػػماعيؿ ودراسػػة تثػػراهيـ

 بأسىىىالي  تعمميىىىمطػػػبلب الجامعػػػة فػػػا اػػػوء النػػػوع والتخصػػػص والك ػػػؼ عػػػف عبلقتهػػػا 
طالثػػػػا وطالثػػػػة ثالتخصصػػػػات األدثيػػػػة و228 وأسػػػػاليثهـ االجتماعيػػػػة وتكونػػػػت العينػػػػة مػػػػف 

وتوصػمت نتػائإ الدراسػػة ، والعمميػة مػف طمثػػة الفرقػة الثانيػة ثكميػػة الترثيػة جامعػة المنصػػورة 
العمميػػػػة ألسػػػػموب النمػػػػوذج ال خصػػػػا والميسػػػػر فػػػػا تلػػػػى تفاػػػػيؿ اإلنػػػػاث وطمثػػػػة ال ػػػػعب 

التدريس أكثػر مػف تفاػيؿ الػذكور وطمثػة ال ػعب األدثيػة ثينمػا ال توجػد فػروؽ فػا تفاػيؿ 
ثػػاقا أسػػاليب التػػدريس ترجػػع تلػػى النػػوع أو التخصػػص ، أسػػاليب التػػدريس األكثػػر تفاػػيبل 

بل أسػػػموثا لػػػدى طمثػػػة الجامعػػػة هػػػا الميسػػػر والخثيػػػر والنمػػػوذج ال خصػػػا واألقػػػؿ تفاػػػي
تفاػػػيؿ الطمثػػػة ذوي أسػػػموب الػػػتعمـ الن ػػػط ألسػػػاليب وكػػػذلؾ  السػػػمطة الرسػػػمية والمفػػػوض

السمطة الرسمية والنموذج ال خصا والمفػوض فػا التػدريس أكثػر مػف تفاػيؿ الطمثػة ذوي 
أسػػػػموب الػػػػتعمـ التػػػػأمما فػػػػا حػػػػيف ال يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ ثينهمػػػػا فػػػػا تفاػػػػيؿ ثػػػػاقا أسػػػػاليب 

 .  التدريس
و 2002 مهػػا مظمػػـو و حسػػيف حمػػادي التػػا قػػاـ ثهػػا كػػؿ مػػف  سػػة تكمػػف م ػػكمة الدرا

فػا أسػػموب الػػتعمـ الػػذي يتثعػػي الطمثػػة فػػا دراسػػة المػػواد الدراسػػية وأهميػػة أسػػموب الػػتعمـ فػػا 
   أسىموبي الىىتعممالتحصػيؿ الدراسػا أمػا أهػػداؼ الدراسػة فتتمثػؿ فػػا التعػرؼ عمػى مسػػتوى 

اثػػػؿ وتحديػػػد الفػػػروؽ فػػػا أسػػػموثا العميػػػؽو  ؿ   ثيجػػػزو لػػػدى طمثػػػة جامعػػػة ث –السػػػطحا 
طالثػػا  و200 الػػتعمـ السػػطحا والعميػػؽ لػػدى طمثػػة جامعػػة ثاثػػؿ وتمثمػػت عينػػة الدراسػػة فػػا 

العميػؽ  -وطالثة مف طمثة المرحمة الجامعية وتـ استخداـ مقياس أسموثا الػتعمـ السػطحا 
ا ؿ ثيجػػػز وتثػػػيف مػػػف نتػػػائإ الثحػػػث اف طمثػػػة الجامعػػػة يمتمكػػػوف أسػػػموثا الػػػتعمـ السػػػطح

 .والعميؽ فا عممية التعمـ
  مسػعود فكػريو الهاـ فروزنػدل  و عيسى زادلو دانس ركعتا  دراسة كؿ مف هدفت و 
لػػػدى متعممػػػا مرحمػػػة الثكػػػالوريوس ألقسػػػاـ الميػػػة العرثيػػػة  أسىىىالي  الىىىتعممتحديػػػد و  2002
فػػػا الجامعػػػات اإليرانيػػػة حيػػػث تمثػػػؿ الهػػػدؼ األوؿ فػػػا تحديػػػد األنمػػػاط التعميميػػػة  و داثهػػػا

 ػػائعة التػػا يسػػتخدمها المتعممػػوف فػػا المنػػاهإ الحاليػػة ثػػـ تحديػػد أسػػاليب الػػتعمـ المفاػػمة ال
، طالثػػا وطالثػػة  و028 لػػديهـ وتػػـ اسػػتخداـ المػػنهإ المسػػحا وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

وأظهػػػرت النتػػػائإ أف أكثػػػر أنمػػػاط الػػػتعمـ اسػػػتخداما لػػػدى المتعممػػػيف همػػػا الػػػنمط التحميمػػػا 
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ـ المتعممػػػيف يفاػػػموف الػػػنمط االتصػػػالا والػػػنمط الحسػػػا عمػػػى والػػػنمط السػػػمطوي لكػػػف معظػػػ
 .النمط التحميما والنمط السمطوي

هػػػدفت تلػػػى و2002 أيمػػػف عثػػػد العزيػػػز  وفاػػػؿ المػػػولى ال ػػػي  و دراسػػػة  كػػػؿ مػػػف 
التا يستخدمها طبلب كمية الترثية ثجامعػة الخرطػـو فػا مقػرر  أسالي  التعممالك ؼ عف 

طالثػػػػا وطالثػػػػة تػػػػـ اختيػػػػارهـ  و222 ينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف القيػػػػاس والتقػػػػويـ الترثػػػػوي تكونػػػػت ع
ثالطريقػػة الع ػػوائية الثسػػيطة وتوصػػمت نتػػائإ الدراسػػة تلػػى وجػػود فػػروؽ لػػدى الطػػبلب فػػا 
األسػػاليب التػػا يتثعونهػػا فػػا مقػػرر القيػػاس والتقػػويـ الترثػػوي ثصػػورة عامػػة ثاإلاػػافة تلػػى 

ك ػؼ الدراسػة عػف فػروؽ وجود فروؽ فا هذل األساليب وفقػا لمتييػر التخصػص ثينمػا لػـ ت
 .ترجع لمنوع فا أساليب التعمـ المستخدمة

المفاػمة لػدى  أنماط التعممتلى معرفة   و 2002  هدفت دراسة عثد ا  الجراح كما 
طمثػػة كميػػة العمػػـو الترثويػػة فػػا جامعػػة مدتػػة وعبلقتهػػا ثمتييػػرات النػػوع والمسػػتوى الدراسػػا 

طالثػػا وطالثػػة مػػف و222 والتخصػػص والرغثػػة فػػا التخصػػص وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 
طمثة كمية العمـو الترثوية فا جامعة مدتة والمسجميف فا الفصؿ الدراسا الثانا مػف العػاـ 

تػػـ اختيػػارهـ ثالطريقػػة الع ػػوائية العنقوديػػة الطثقيػػة وتػػـ اسػػتخداـ  2002/2002الجػػامعا 
وأظهػػػػرت نتػػػػائإ الدراسػػػػة أف أكثػػػػر أنمػػػػاط الػػػػتعمـ و0822 نمػػػػوذج أنمػػػػاط الػػػػتعمـ ؿ كولػػػػب 

تفاػيبل لػدى طمثػة كميػة العمػـو الترثويػة فػا جامعػة مدتػة هػو الػنمط المفػاهيما ال ػامؿ ثػـ 
المفػػاهيما المحػػدد وأخيػػرا الػػنمط الػػواقعا التمقػػائا وكمػػا الػػنمط الػػواقعا الروتينػػا ثػػـ الػػنمط 

أظهرت النتائإ أياا أف أنماط التعمـ المفاػمة لػدى طمثػة كميػة العمػـو الترثويػة فػا جامعػة 
مدتػػة ال تختمػػؼ ثػػاختبلؼ النػػوع والرغثػػة فػػا التخصػػص تال أنهػػا تختمػػؼ ثػػاختبلؼ السػػنة 

 الدراسية والتخصص.
معرفػة العبلقػة ثػيف و2006 ا و عيسػى العزيػزي عمػر الثثيتػو هدفت دراسػة كػؿ مػف 

أسػػاليب الػػتعمـ والتحصػػيؿ الدراسػػا لػػدى طػػبلب جامعػػة  ػػقراء فػػا اػػوء ثعػػض المتييػػرات 
طالػػب وطالثػػة وأظهػػرت النتػػائإ وجػػود عبلقػػة ارتثاطيػػي  و200 وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

رت ومتوسػػػط درجػػػات التحصػػػيؿ الدراسػػػا كمػػػا أظهػػػ أسىىىالي  الىىىتعممثػػػيف متوسػػػط درجػػػات 
النتػائإ عػدـ وجػود فػروؽ ثػػيف الػذكور واإلنػاث فػا األسػػموب السػطحا والعميػؽ ثينمػا توجػػد 
فػػروؽ فػػا أسػػموب الػػتعمـ االسػػتراتيجا لصػػالح اإلنػػاث كمػػا أ ػػارت النتػػائإ تلػػى عػػدـ وجػػود 
دارة األعماؿ فا األسموب العميؽ واالستراتيجا ثينمػا توجػد فػروؽ  فروؽ ثيف كمية الترثية وا 

ـ السطحا لصالح كميػة تدارة األعمػاؿ كمػا ال توجػد فػروؽ ثػيف متوسػطات فا أسموب التعم
استجاثات عينة الدراسة حوؿ أسموب التعمـ العميؽ ما عدا أسػموب الػتعمـ السػطحا وترجػع 



 

 

 

 اثر الهمع مف جائحة كورونا عمى الدافعية العقمية لدى طبلب جامعة حمواف ذوي أساليب التعمـ المختمفة

 

 2020العدد يوليو     المجمد السادس والعشرون 
42 

الفػػروؽ لصػػالح طػػبلب تخصػػص تدارة األعمػػاؿ وأسػػموب الػػتعمـ االسػػتراتيجا حيػػث ترجػػع 
إ تلػػى وجػػود فػػروؽ ثػػيف متوسػػطات الفػػروؽ لصػػالح طػػبلب تخصػػص فيزيػػاء وت ػػير النتػػائ

عينػػة الدراسػػة حػػػوؿ أسػػموب الػػتعمـ السػػػطحا والعميػػؽ واالسػػتراتيجا ترجػػػع تلػػى مسػػػتويات 
 التحصيؿ مرتفع متوسط منخفض

هدفت تلى التعػرؼ عمػى و  2002  سالـ الحسينا و صالح ال مري كؿ مف  ودراسة
أكثر أساليب الػتعمـ انت ػارا وطثيعػة و ػكؿ العبلقػة ثػيف أسػاليب الػتعمـ والتحصػيؿ الدراسػا 
لدى طمثة المرحمة الثانوية فا دولة الكويت هذا ثاإلاافة تلػى التعػرؼ عمػى داللػة الفػروؽ 

لدراسػا فا أساليب التعمـ لدى طمثة المرحمة الثانوية ثػاختبلؼ كػؿ مػف مسػتوى التحصػيؿ ا
 ،طالثػػػػا و026 أدثػػػػاو وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف  –والتخصػػػػص األكػػػػاديما   عممػػػػا 

وأسػػػفرت النتػػػائإ عػػػف أف أكثػػػر أسػػػاليب الػػػتعمـ انت ػػػارا لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة هػػػا المسػػػتقؿ  
فالمعتمػػد فالتنافسػػا فالتعػػاونا فالم ػػارؾ واقمهػػا  ػػيوعا المتجنػػب كمػػا أظهػػرت النتػػائإ عػػف 

ثػة دالػة تحصػائيا ثػيف درجػات التحصػيؿ الدراسػا وثػيف كػؿ مػف وجود عبلقػة ارتثاطيػي موج
وتظهػػر نتػػائإ الثحػػث أياػػا  ،المسػػتقؿو-ألت ػػاركا-التعػػاونا-  التنافسػػا  أسىىمو  الىىتعمم

وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة تحصػػػػائية ثػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػة اسػػػػتجاثة طمثػػػػة المرحمػػػػة الثانويػػػػة 
فروقػػا دالػػة تحصػػائيا منخفاػػا ومرتفعػػا التحصػػيؿ فػػا جميػػع أسػػاليب الػػتعمـ كمػػا وجػػدت 

ثػيف متوسػط درجػة اسػتجاثة طمثػة المرحمػػة الثانويػة لمتخصػص العممػا واألدثػا نحػو معظػػـ 
 .أساليب التعمـ ثاستثناء أسموب التعمـ التنافسا لصالح طمثة القسـ العمما

تلػػػى معرفػػػة الفػػػروؽ فػػػا أسػػػاليب الػػػتعمـ  و 2002 هػػػدفت دراسػػػة زهيػػػة سػػػخري كمػػػا 
دى تبلميػػذ السػػنة الثالثػػة ثػػانوي فػػا اػػوء متييػػر التخصػػص القائمػػة عمػػى نمػػوذج كولػػب لػػ

والتحصػػػيؿ الدراسػػػا ثثانويػػػة سػػػماتا محمػػػد العاثػػػد أوالد جػػػبلؿ كمػػػا هػػػدفت الدراسػػػة  الػػػى 
معرفػػػة الفػػػروؽ فػػػا كػػػؿ مػػػف األسػػػموب التثاعػػػدي واألسػػػموب التقػػػارثا واألسػػػموب التمثيمػػػا 

تييػر التخصػص و كػذلؾ تحديػد واألسموب التكيفػا لػدى تبلميػذ السػنة الثالثػة ثػانوي تثعػا لم
الفػػروؽ فػػا أسػػاليب الػػتعمـ القائمػػة عمػػى نمػػوذج كولػػب ثػػيف مرتفعػػا ومنخفاػػا التحصػػيؿ 
الدراسػػا مػػف تبلميػػذ السػػنة الثالثػػة ثػػانوي وتػػـ اسػػتخداـ المػػنهإ الوصػػفا المقػػارف وتكونػػت 

ميػػذة تمميػػذا وتمو 022  عينػػة الدراسػػة مػػف جميػػع تبلميػػذ السػػنة الثالثػػة ثػػانوي والثػػال  عػػددهـ
تػػػـ اختيػػػارهـ عػػػف طريػػػؽ العينػػػة القصػػػدية وعػػػف طريػػػؽ المسػػػح ال ػػػامؿ وتػػػـ التوصػػػؿ تلػػػى 

 -النتائإ التالية :
وجود فروؽ فا أساليب التعمـ  القائمة عمى نموذج كولػب لػدى مرتفعػا ومنخفاػا  -

 التحصيؿ الدراسا لدى تبلميذ السنة الثالثة ثانوي لصالح مرتفعا التحصيؿ.
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داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات درجػػػات أفػػػراد العينػػػة فػػػا عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات -
 أساليب التعمـ القائمة عمى نموذج كولب تثعا لمتخصص الدراسا

عػدـ وجػود فػػروؽ ذات داللػة تحصػائية ثػػيف متوسػطات درجػات أفػػراد العينػة فػا كػػؿ -
مػػػف األسػػػموب التثاعػػػدي واألسػػػموب التقػػػارثا واألسػػػموب التمثيمػػػا واألسػػػموب التكيفػػػا تثعػػػا 

 خصص الدراسا.لمت

الك ؼ عف أنمػاط الػتعمـ  تلى و2002  ظافر ال هري و هدفت الدراسة التا قاـ ثها 
المفامة لدى طمثة المرحمة الثانوية ومػدى تثػايف هػذل األنمػاط ثػاختبلؼ النػوع والتخصػص 

طالثػا وطالثػة مػف طمثػػة الصػفيف الثػانا والثالػث الثػػانوي  و222 وتكونػت عينػة الثحػث مػػف 
ثمحافظة النماص وقد طثؽ عميهـ مقياس فػارؾ المعػدؿ مػف الثاحػث والػذي يتاػمف أرثعػة 

وقػد أظهػرت النتػائإ تفاػيؿ الطمثػة  ،أنماط تعمـ   السمعا و الثصري و الكتاثا والعممػاو
جػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية لػػنمط الػػتعمـ العممػػا عمػػى األنمػػاط األخػػرى كمػػا أظهػػرت و 

لػػدى طمثػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػا نمطػػا الػػتعمـ الثصػػري والعممػػا تعػػزى لمتييػػر النػػوع فيمػػا 
أظهػػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية لػػػدى طمثػػػة المرحمػػػة الثانويػػػة فػػػا نمطػػػا 
الػتعمـ السػػمعا والكتػػاثا تعػزى لػػنفس المتييػػر، كمػا أظهػػرت النتػػائإ عػدـ وجػػود فػػروؽ ذات 

أدثػاو وخمػص الثحػث  -داللة تحصائية فا أنماط التعمـ تعزى لمتيير التخصػص   عممػا
مجموعة مف التوصيات منها ارورة مسػاعدة المعممػيف فػا الك ػؼ عػف أنمػاط الػتعمـ  تلى

 المفامة واختيار طرؽ التعميـ و التعمـ المناسثة لتمؾ األنماط.
 الدافعيىىة العقميىىةبلقػػة ثػػيف هػػدفت تلػػى تحديػػد العو2008 فػػارس ر ػػيد  وكػػذلؾ دراسػػة 

والتوافػػؽ األكػػاديما لػػدى طمثػػة الدراسػػات العميػػا فػػا جامعػػة القادسػػية وتمثمػػت عينػػة الدراسػػة 
طالثػػػا وطالثػػػة مػػػف كميػػػات جامعػػػة القادسػػػية تػػػـ اختيػػػارهـ ثالطريقػػػة الع ػػػوائية  و060 فػػػا

يػػة والتوافػػػؽ وأ ػػارت نتػػائإ الدراسػػة تلػػى تف طمثػػة الدراسػػػات العميػػا يتمتعػػوف ثالدافعيػػة العقم
 األكاديما ووجود عبلقة ارتثاطيي موجثة ثيف المتييريف.

تلػػػػى  و2008 عثػػػػد الػػػػرحمف الزهرانػػػػا  وعثػػػػد ا  حسػػػػف  كػػػػؿ مػػػػف هػػػػدفت دراسػػػػة و 
فػػا تنميػػة مهػػارات  العميىىق - وأسىىمو  الىىتعمم السىىطحيالتعػػرؼ عمػػى اثػػر الواقػػع المعػػزز 

ثكميػػػة الترثيػػػة ثجامعػػػة جػػػدة   تصػػػميـ مواقػػػع الويػػػب التعميميػػػة لػػػدى طػػػبلب تقنيػػػات التعمػػػيـ
طالثػا تػػـ اختيػارهـ ث ػكؿ مقصػود وهػـ طػبلب ثكػػالوريوس و20 وتكونػت عينػة الدراسػة مػف 

تقنيات التعميـ ثنيف ثكمية الترثية ثجامعة جدة وتػـ تقسػيمهـ تلػى مجمػوعتيف تجػريثيتيف  أمػا 
ة طالثػػػػػا ويتعممػػػػػوف ثاألسػػػػػموب العميػػػػػؽ والمجموعػػػػػ و22 المجموعػػػػػة األولػػػػػى تتكػػػػػوف مػػػػػف 



 

 

 

 اثر الهمع مف جائحة كورونا عمى الدافعية العقمية لدى طبلب جامعة حمواف ذوي أساليب التعمـ المختمفة

 

 2020العدد يوليو     المجمد السادس والعشرون 
44 

ويتعممػػػوف ثاألسػػػموب السػػػطحا وتػػػـ تتثػػػاع المػػػنهإ  ػػػثي  و 02  التجريثيػػػة الثانيػػػة وعػػػددهـ
 -التجريثا وتوصؿ الثحث تلى النتائإ التالية:

ثنػػاء قائمػػة ثمهػػارات تصػػميـ مواقػػع الويػػب التعميميػػة وكػػذلؾ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة 
عػػػػدي فػػػػا ثػػػػيف متوسػػػػطا درجػػػػات الطػػػػبلب فػػػػا االختثػػػػار الث 05,تحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى 

مهػػارات تصػػميـ مواقػػع الويػػب التعميميػػة وهػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية 
ثػػيف درجػػات طػػػبلب المجمػػوعتيف العميػػػؽ والسػػطحا فػػػا التطثيػػؽ الثعػػػدي لبلختثػػار ومػػػف 
المتوسػػطات الحسػػاثية تثػػيف أف تمػػؾ الفػػروؽ لصػػالح طػػبلب أسػػموب الػػتعمـ العميػػؽ وأياػػا 

حصائية فا مهارات تصميـ مواقع الويب التعميمية وهػذا يػدؿ تثيف وجود فروؽ ذات داللة ت
عمى وجود فروؽ ذات داللة تحصائية ثػيف درجػات طػبلب المجمػوعتيف العميػؽ والسػطحا 
فػػػػا درجػػػػات الثطاقػػػػة ومػػػػف المتوسػػػػطات الحسػػػػاثية تثػػػػيف أف تمػػػػؾ الفػػػػروؽ لصػػػػالح طػػػػبلب 

طبلب وطالثػات كميػة المجموعة ذات أسموب التعمـ العميؽ  ومف توصيات الدراسة تدريب 
الترثيػػة قثػػؿ الخدمػػة عمػػى اسػػتخداـ تقنيػػة الواقػػع المعػػزز وأسػػموب الػػتعمـ وكػػذلؾ عقػػد دورات 

 تدريثية عف أهمية تقنية الواقع المعزز وأسموب التعمـ وكيفية توظيفها فا التعميـ
عثػػد المػػنعـ عثمػػاف فػػا التعػػرؼ عمػػى خصػػائص  الػػذي قػػاـ ثػػي  تمثمػػت م ػػكمة الثحػػث

الطػبلب وتعمػيمهـ وفػؽ أنمػاط ذكػائهـ وهػدؼ الثحػث تلػى تعػرؼ واسػتعراض   وأسالي  تعمم
مفهػػـو وأنمػػاط الػػذكاءات المتعػػددة ؿ جػػاردنر والتعػػرؼ عمػػى اسػػتراتيجيات وأسػػاليب الػػتعمـ 
والتعمػػػيـ الخاصػػػة ثكػػػؿ نمػػػط مػػػف أنمػػػاط الػػػذكاء وتػػػـ اسػػػتخداـ المػػػنهإ المصػػػفا وأظهػػػرت 

الفهػػػػـ الميمػػػػوط لمػػػػذكاء وقػػػػدمت افقػػػػا واسػػػػعا  النتػػػػائإ أف نظريػػػػة الػػػػذكاءات المتعػػػػددة أزالػػػػت
ألسػػاليب جديػػدة فػػا التعمػػيـ والػػتعمـ كمػػا أف منػػاهإ الميػػة العرثيػػة ثحاجػػة تلػػى ثنػػاء أن ػػطة 

 صفية وال صفية قائمة عمى أساليب التعمـ المتصمة ثالذكاءات المتعددة.
   -تلى: و 2008 جماؿ الثعيجا و صنعاء التميما  كؿ مف هدفت دراسة و 
 األكثر استعماال لدى طمثة الجامعة. أسمو  التعممالتعرؼ عمى -

 التعرؼ عمى درجة الدافعية المعرفية لدى طمثة الجامعة.-

التعرؼ عمػى مقػدار العبلقػة وطثيعتهػا ثػيف كػؿ أسػموب مػف أسػاليب الػتعمـ والدافعيػة -
 المعرفية لدى طمثة الجامعة.

يػات مختمفػة وتوصػؿ الثحػث تلػى طالثا وطالثػة مػف كم و200 تكونت عينة الثحث مف
أف أسموب التعمـ السطحا هو األسموب المميز لطمثة الجامعة ثـ يأتا ثعػدل أسػموب الػتعمـ 
االستراتيجا ثـ أسموب التعمـ العميؽ كما توصؿ الثحث تف مسػتوى الدافعيػة المعرفيػة لػدى 
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التعامػؿ مػع الطبلب عينة الثحث منخفض وقد يرجع ذلؾ تلى تتثاع األسموب التقميدي فػا 
 ثػػيفالمعمومػػات مػػف دوف تفكيػػر وأظهػػرت نتػػائإ الثحػػث أياػػا وجػػود عبلقػػة طرديػػة موجثػػة 

 كؿ مف األسموب العميؽ لمتعمـ والدافعية العقمية.
وفػػػؽ  أسىىىالي  الىىىتعممتلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى و 2008 هػػػدفت دراسػػػة وسػػػاـ خالػػػدي كمػػػا 

ليب الػػتعمـ األكثػػر نمػوذج هيرمػػاف وعبلقتهػػا ثالتخصػػص الدراسػػا وكػذلؾ التعػػرؼ عمػػى أسػػا
اسػػتخداما وتفاػػيبل لػػدى تبلميػػذ المرحمػػة الثانويػػة وتحديػػدا تبلميػػذ السػػنة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ 

تمميػػذا وتمميػػذة مػػف تبلميػػذ السػػنة الثانيػػة ثػػانوي   و002  الثػػانوي وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف
 -وتوصمت الدراسة تلى النتائإ التالية:

اػػػيبل لػػػدى تبلميػػػذ تخصػػػص العمػػػـو التجريثيػػػة أسػػػموب الػػػتعمـ األكثػػػر اسػػػتخداما وتف-
 وتخصص افداب والفمسفة هو أسموب التعمـ اإلجرائا يميي أسموب التعمـ التفاعما.

أسموب التعمـ األكثر اسػتخداما وتفاػيبل لػدى تبلميػذ ذوي التخصػص الريااػا هػو -
األسػػموب التفػػػاعما وهػػػو مػػػا ا ػػػترؾ فيػػػي تبلميػػذ هػػػذا التخصػػػص مػػػع تبلميػػػذ التخصصػػػات 

 ألخرى.ا

أكثػػر أسػػاليب الػػتعمـ اسػػتخداما لػػدى تبلميػػذ السػػنة الثانيػػة ثػػانوي هػػو أسػػموب الػػتعمـ -
اإلجرائا وأسموب التعمـ التفاعما مما يعنا سيطرة القسػـ األيسػر السػفما لمػدماغ ثاإلاػافة 

 تلى سيطرة القسـ السفما األيمف مف الدماغ الث ري.

فػؽ نمػوذج هيرمػاف الرثػاعا والتخصػص ال توجد عبلقة توافقية ثيف أساليب الػتعمـ و -
 الدراسا لدى تبلميذ المرحمة الثانوية .

 فروض الثحج
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات درجػػػات الطػػػبلب ذوي أسػػػاليب -

 التعمـ المختمفة عمى مقياس الدافعية العقمية تعزي تلى الهمع مف كورونا

رجات الطػبلب عينػة الثحػث عمػى توجد فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات د-
 مقياس الهمع مف كورونا تعزي تلى التخصص الدراسا .

توجد فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات درجات الطػبلب عينػة الثحػث عمػى -
 مقياس الهمع مف كورونا تعزي تلى النوع .
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توجد فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات درجات الطػبلب عينػة الثحػث عمػى -
 التحصيؿ الدراسا.مستوى س الهمع مف كورونا تعزي تلى مقيا

توجد عبلقة ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات درجات الطبلب عينة الثحػث عمػى -
 -مقيػػػاس الهمػػػع مػػػف كورونػػػا ومتوسػػػطات درجػػػاتهـ عمػػػى مقيػػػاس أسػػػاليب الػػػتعمـ   العميػػػؽ

 .االستراتيجاو -السطحا

درجات الطػبلب عينػة الثحػث عمػى توجد فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات -
 مقياس الدافعية العقمية تعزي تلى التخصص الدراسا .

توجد فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات درجات الطػبلب عينػة الثحػث عمػى -
 مقياس الدافعية العقمية تعزي تلى النوع .

توجػد فػػروؽ ذات داللػة تحصػػائية ثػيف متوسػػطات درجػات الطػػبلب عينػة الثحػػث عمػػى 
 التحصيؿ الدراسا . مستوى مقياس الدافعية العقمية تعزي تلى

توجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات درجػػػات الطػػػبلب ذوي أسػػػاليب -
التعمـ المختمفة وثيف متوسطات درجاتهـ عمى أثعاد مقيػاس الدافعيػة العقميػة والدرجػة الكميػة 

 لممقياس.

درجات الطػبلب عينػة الثحػث عمػى  توجد فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات-
 تعزي تلى النوع . أساليب التعمـ وأثعادل الفرعية مقياس 

توجد فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات درجات الطػبلب عينػة الثحػث عمػى -
 . تخصصتعزي تلى ال أساليب التعمـ وأثعادل الفرعية مقياس 

طػبلب عينػة الثحػث عمػى توجد فروؽ ذات داللة تحصائية ثيف متوسطات درجات ال-
 . لتحصيؿ الدراساا مستوى تعزي تلى أساليب التعمـ وأثعادل الفرعية مقياس 

 إجراءات الثحج
 منيج ال

فهػػػذا المػػػنهإ يتوافػػػؽ مػػػع أهػػػداؼ الدراسػػػة لقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ المػػػنهإ الوصػػػفا المقػػػارف 
عينػة الثحػث،  الحالية المتمثمة فػا تحديػد اثػر الهمػع مػف كورونػا عمػى الدافعيػة العقميػة لػدى 

كمػا يتطػػرؽ الثحػػث الحػػالا تلػػى اسػػتخداـ المػػنهإ المقػػارف حيػػث يػػتـ تحديػػد الفػػروؽ فػػا كػػؿ 



 

 

 

 اثر الهمع مف جائحة كورونا عمى الدافعية العقمية لدى طبلب جامعة حمواف ذوي أساليب التعمـ المختمفة

 

 2020العدد يوليو     المجمد السادس والعشرون 
47 

مػػف  الهمػػع مػػف كورونػػا والدافعيػػة العقميػػة وأسػػاليب الػػتعمـ  تثعػػا لمنػػوع والتخصػػص ومسػػتوى 
 التحصيؿ الدراسا.

 العينة 
 عينة التحقق من الخصائص السيكومترية  دوات البحث

طالثػػا وطالثػػة مػػف  108)  فػػا  لتحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيكومترية اوتمثمػػت عينػػة 
والهدؼ مػف تمػؾ العينػة حسػاب الخصػائص السػيكومترية  طبلب كمية الترثية جامعة حمواف

 ألدوات الدراسة والتأكد مف صبلحيتها لبلستخداـ.
 العينة ا ساسية

ة مػف كميػ وطالثػا وطالثػة220  تمثمت فا مجموعة مف طبلب جامعػة حمػواف وعػددهـ
 .الترثية وكمية االقتصاد المنزلا 

 ا دوات
 تعداد الثاحثة      مقياس الهمع مف كورونا
 تعداد الثاحثة       مقياس الدافعية العقمية 

 تعداد الثاحثة      مقياس أساليب التعمـ    

 ثحجحذود ال
 حيػػث يقتصػػر الثحػػث الحػػالا عمػػى متييػػرات الهمػػع مػػف كورونػػا الحىىدود الموضىىوعية

 والدافعية العقمية وأساليب التعمـ.
 .2020/ 2008الفصؿ الدراسا الثانا  الحدود الزمنية
اقتصرت الدراسة الحالية عمى مجموعػة مػف طػبلب وطالثػات جامعػة  الحدود البشرية

 .االقتصاد المنزلاكمية الترثية و  كميةحمواف مف 

 مصطلحات الثحج
 اليمع من كورونا

الدرجػة التػا يحصػؿ عميهػا الطالػب فػا مقيػاس الهمػع مػف  وتعرفها الثاحثة تجرائيا فػا
 كورونا.
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 الدافعية العقمية
وتعرفهػػا الثاحثػػة تجرائيػػا فػػا الدرجػػة التػػا يحصػػؿ عميهػػا الطالػػب فػػا مقيػػاس الدافعيػػة 

 العقمية.
 أسالي  التعمم 

وتعرفهػػا الثاحثػػة تجرائيػػا فػػا الدرجػػة التػػا يحصػػؿ عميهػػا الطالػػب فػػا مقيػػاس أسػػاليب 
 التعمـ.

 تصميم أدوات الثحج
        Corona Panic Scale مقياس اليمع من كورونا

 خطوات تصميم المقياس
 .ويتمثؿ فا قياس الهمع مف كورونا لدى طبلب الجامعةاليدف من إعداد ا دائ -1

حالػػة مػػف  "يعػػرؼ الهمػػع مػػف كورونػػا تجرائيػػا ثأنػػي تعريىىف السىىمة موضىىع القيىىاس -2
القمػػػؽ المراػػػا التػػػا تنتػػػاب الفػػػرد وتوجهػػػي تلػػػى المتاثعػػػة المعرفيػػػة المتصػػػمة ث ػػػكؿ زائػػػد 
ثتطػػورات انت ػػار العػػدوى ممػػا يعيػػؽ الفػػرد عػػف القيػػاـ ثواجثاتػػي ومػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف 
مظػػػاهر جسػػػمية كسػػػرعة اػػػرثات القمػػػب و الصػػػداع المسػػػتمر وعػػػدـ انتظػػػاـ فتػػػرات النػػػـو 

  .  "يـ المساعدات لمف حولي خ ية مف اإلصاثة ثالعدوىوكذلؾ قمؽ الفرد مف تقد

اإلطػبلع عمػى ثعػض حيػث تػـ اإلطالع عمأل التراث النظىري  والدراسىات السىابقة -3
دافيػد فيهػاف  ما ورد فا التراث النفسا الخاص ثالهمع ومنها عمى سثيؿ المثاؿ ال الحصر 

و و ثميػػػالـ 2002  و و وردة ثمقيسػػػا و محمػػػد خمػػػيس2000و و دانيػػػا ال ػػػثدوف  0822 
 . و2002محمد  

تحديد أبعاد المقياس حيث تم تقسيم أبعاد مقياس اليمىع مىن كورونىا إلىأل نىالث -4
حػوؿ فيػروس كورونػا المتاثعػة المعموماتيػة المتصػمة ويتمثػؿ فػا أبعاد وىي: البعد المعرفي 

المظػاهر ويتمثػؿ فػا والبعىد الحسىي الحركىي  الفػرد عػف القيػاـ ثواجثاتػيمما يعيػؽ  المستجد
مثػؿ زيػادة  مف ذلػؾ الفيػروس الجسمية التا ي عر ثها الفرد الناتجة عف  عور الفرد ثالهمع

والبعىىد االجتمىىاعي  سػػرعة اػػرثات القمػػب و الصػػداع المسػػتمر وعػػدـ انتظػػاـ فتػػرات النػػـو
 ويتمثؿ فا الثيئة المحيطة ثالفرد ودرجة تأثر الفرد ثمف حولػي مػف مصػاثيف ثػذلؾ الفيػروس

 .استعدادل لتقديـ المساعدات لمصاثا الفيروس وكذلؾ درجة
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حيػػث تػػـ فػػا تمػػؾ الخطػػوة صىىياغة مجموعىىة مىىن المفىىردات المرتبطىىة بكىىل بعىىد -5
 –الحسػػػػػا –صػػػػػياغة عػػػػػدد مػػػػػف المفػػػػػردات لكػػػػػؿ ثعػػػػػد مػػػػػف األثعػػػػػاد الػػػػػثبلث   المعرفػػػػػا 

   .االجتماعاو

حيػػث تػػـ عػػرض عىىرض المقيىىاس عمىىأل مجموعىىة مىىن المحكمىىين  المتخصصىىين -6
و مػػػف المتخصصػػػيف فػػػا الصػػػحة النفسػػػية وذلػػػؾ  لمتعػػػرؼ عمػػػى 2   المقيػػػاس عمػػػى عػػػدد 

أرائهػػػـ فػػػا مػػػدى االرتثػػػاط ثػػػيف كػػػؿ فقػػػرة والثعػػػد التػػػا تنتمػػػا اليػػػي وكػػػذلؾ مناسػػػثتها ألفػػػراد 
 .العينة

   -التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس اليمع من كورونا وتشمل :-7

 أوال : الصدق 
ـ الصػػػػػدؽ المنطقػػػػػا حيػػػػػث تػػػػػـ عػػػػػرض المقيػػػػػاس عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف تػػػػػـ اسػػػػػتخدا

و وذلػؾ لمتأكػد مػف صػدؽ المقيػاس 2المتخصصيف فػا مجػاؿ الصػحة النفسػية  و عػددهـ  
 فػػا قيػػاس مػػا واػػع لقياسػػي وكػػذلؾ لمتأكػػد مػػف مػػدى انتمػػاء العثػػارات لؤلثعػػاد التاثعػػة لهػػا

لمحكمػػيف حػػوؿ مفػػردات وكػػذلؾ مناسػػثتي لمعينػػة مواػػع القيػػاس وكانػػت نسػػثة االتفػػاؽ ثػػيف ا
و ثميػػػت نسػػػػثة 08-02-02-00-2% عػػػػدا المفػػػردات رقػػػـ   000المقيػػػاس تصػػػؿ تلػػػى 
 . %  حيث تـ تعديؿ الصياغة الميوية لهـ 20االتفاؽ حولهما تلى 
 نانيا : النبات

 الفا كرونثاخ  الثثاتوتـ حساب الثثات لمقياس الهمع مف كورونا ثاستخداـ معامؿ 
 ت مقياس اليمع من كورونا ( يوضح معامال 1جدول ) 

 معامل الفا كرونباخ 
 787. معامل نبات مقياس اليمع من كورونا

و تلػى معامػؿ ثثػات مقثػوؿ يثثػت صػبلحية المقيػاس لجمػع ثيانػات 0ي ير جدوؿ رقـ  
 .الدراسة الحالية

حيػث تػـ حسػاب معػامبلت االرتثػاط ثػيف درجػات الطػبلب  :  االتساق الىداخمي نالنا 
 -وذلؾ عمى النحو التالا: مفردة مف مفردات المقياس والدرجة الكمية لممقياسعمى كؿ 
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معامالت االرتباط بين درجات الطال  عمأل كل مفردئ من مقياس اليمع من كورونا  ( يوضح 2جدول )
 والدرجة الكمية

 الدرجة الكمية المفردئ الدرجة الكمية المفردئ الدرجة الكمية المفردئ
1 .236 **  11 .572** 21 .064 

2 .353** 12 .549** 22 .595** 

3 .269** 13 .107 23 .506** 

4 .399** 14 .124* 24 .610** 

5 .209* 15 .124* 25 .349** 

6 .531** 16 .571** 26 615** 

7 .364** 17 .445** 27 .413** 

8 .007 18 .419** 28 .574** 
9 .203** 19 .123* 29 .604** 
10 .204** 20 .353** 

 05.داؿ عند  مستوى * 
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػػف الجػػػدوؿ السػػػاثؽ يتاػػػح أف جميػػػع مفػػػردات مقيػػػاس الهمػػػع مػػػف كورونػػػا دالػػػة عػػػدا 
 و20 -02 -2المفردات رقـ   

 وتـ حساب معامبلت االرتثاط ثيف األثعاد الفرعية لممقياس والدرجة الكمية
 بين ا بعاد الفرعية لممقياس والدرجة الكمية لممقياس( يوضح درجات معامالت االرتباط 3جدول )

 درجة معامل االرتباط البعد
 **724. البعد المعرفي

 **538. البعد االجتماعي

 **912. البعد الحسي حركي

 05.داؿ عند  مستوى *
 01.داؿ عند  مستوى **
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و يتاح أف جميػع درجػات معػامبلت االرتثػاط ثػيف درجػات أثعػاد 2ومف الجدوؿ رقـ  
 01.مقياس الهمع مف كورونا والدرجة الكمية دالة عند مستوى 

كما تـ حساب معامبلت االرتثاط ثػيف  كػؿ ثعػد مػف أثعػاد المقيػاس والمفػردات التاثعػة 
   .لي

 البعد ا ول : البعد المعرفي
عامالت االرتباط بين مفردات البعد المعرفي لمقياس اليمع من كورونا ( يوضح درجات م4جدول)

 والدرجة النيائية لمبعد
 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ درجة معامل االرتباط رقم المفردئ

3 .383** 17 .451** 

5 .363** 18 .565** 

8 .029 20 .341 ** 

9 .332** 23 .524** 

15 . 303** 25 .416** 

16 .401** 

 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػف الجػػدوؿ السػػاثؽ يتاػػح أف جميػػع درجػػات معػػامبلت االرتثػػاط لمفػػردات ثعػػد الحػػؿ 
سػػيتـ حػػذفها فػػا الصػػورة  2عػػدا المفػػردة رقػػـ   01.عنػػد  مسػػتوىاإلثػػداعا لمم ػػكبلت دالػػة 

 النهائية.
 البعد الناني : البعد االجتماعي

درجات معامالت االرتباط بين مفردات البعد االجتماعي  لمقياس اليمع من كورونا ( يوضح 5جدول)
 والدرجة النيائية لمبعد

 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ درجة معامل االرتباط رقم المفردئ
1 .372 ** 13 .277** 

2 .546 ** 19 .362** 

4 .428** 21 .381** 

10 .407** 
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 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػف الجػػدوؿ السػػاثؽ يتاػػح أف جميػػع درجػػات معػػامبلت االرتثػػاط لمفػػردات ثعػػد الحػػؿ 
   01.عند  مستوىاإلثداعا لمم كبلت دالة 

 البعد النالث: البعد الحسي حركي
( يوضح درجات معامالت االرتباط بين مفردات البعد الحسي حركي لمقياس اليمع من كورونا 6جدول)

 النيائية لمبعد والدرجة
 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ درجة معامل االرتباط رقم المفردئ

6 .651** 24 .665** 

7 .637** 26 .730** 

11 .472** 27 .513** 

12 .306** 28 .692** 

14 .567** 29 .612** 

22 .271** 

 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػاثؽ يتاػػػػح أف جميػػػػع درجػػػػات معػػػػامبلت االرتثػػػػاط لمفػػػػردات الثعػػػػد 
   01.عند  مستوىالحسا الحركا دالة 

 الصورئ النيائية لممقياس -1
و مفػػردة وذلػػؾ لقيػػاس 22يتكػػوف مقيػػاس الهمػػع مػػف كورونػػا  فػػا صػػورتي النهائيػػة مػػف  

 -02-02-06-02-8-2-2ثبلثة أثعاد فرعية وها الثعد المعرفػا  وتقيسػي العثػارات   
و 20-08-02-00-2-2-0و والثعػػػػػػد االجتمػػػػػػاعا وتقيسػػػػػػي العثػػػػػػارات    20-22-22

-22-02-02-00-2-6والثعػػد األخيػػر هػػو الثعػػد الحسػػا الحركػػا وتقيسػػي العثػػارات   
و هػػػا وأقػػػؿ درجػػػة لممقيػػػاس هػػػا 22و  وأقصػػػى درجػػػة لممقيػػػاس  22-26-22-22-28
أعػػارضو  –متػػردد  -لثػػدائؿ الػػثبلث   أوافػػؽو حيػػث يقػػـو الطالػػب ثاختيػػار ثػػديؿ مػػف ا22 
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-0و ولمعثػارات العكسػية   0 -2 -2وطريقة تصحيح المقيػاس  لمعثػارات الطرديػة هػا   
 و.20-08-02-02-02 -8-2-2-2و وتتمثؿ العثارات العكسية فا   2-2

  mental Motivation Scaleمقياس الدافعية العقمية 

 خطوات تصميم المقياس
 ويتمثؿ فا قياس الدافعية العقمية لدى طبلب الجامعةاليدف من إعداد ا دائ -1

حالػػة " تعػػرؼ الدافعيػػة العقميػػة تجرائيػػا عمػػى أنهػػاو تعريىىف السىىمة موضىىع القيىىاس -2
لدى الفرد تمكني  مف حؿ الم كبلت ثطريقة غير تقميدية و القياـ ثالتركيز العقما عمػى مػا 

والتفاعػؿ مػػع افراء المختمفػة لموصػػوؿ  مـحػو عمميػػة الػتعيقػـو ثػي مػػف مهػاـ وكػذلؾ التوجػػي ن
 ."تلى الحؿ األمثؿ لمم كبلت

حيػػث تػػـ اإلطػػبلع عمػػى ثعػػض مػػا ورد فػػا التػػراث اإلطىىالع عمىىأل التىىراث النظىىري -3
النفسػػػا عػػػف الدافعيػػػػة العقميػػػة منهػػػػا عمػػػى سػػػثيؿ المثػػػػاؿ ال الحصػػػر عثػػػػد المطيػػػؼ خميفػػػػي 

و 0888صػػطفى ثػػاها و أمنيػػة  ػػمثا  و و كػػؿ مػػف م2002و و محمػػود منسػػا  2000 
احمػد ال ػريـ و كػؿ مػف و ودراسػة  2002محمػد نوفػؿ     و توفيػؽ مرعػا كؿ مػف ودراسة

و و 2002محمػػػػد القاػػػػاة  و محمػػػػد العسػػػػيري    كػػػػؿ مػػػػف و و دراسػػػػة2002زيػػػػاد االال  
و  و دراسػػػػػة محمػػػػػد 2002و و دراسػػػػػة زينػػػػػب محمػػػػػد    2002دراسػػػػػة ميمػػػػػود عمػػػػػار    

كػريـ السػراراتا ومهػا  كػؿ مػف وودراسػة2006دراسة احمػد ال ػريـ   و و 2006العسيري   
و حيث قامت تمؾ الدراسات ثدراسة الدافعية العقميػة وعبلقتهػا ثالعديػد مػف 2002الزثيدي   

 المتييرات النفسية األخرى.   

أرثعػة أثعػاد لمدافعيػة العقميػة  ىحيث تـ االسػتقرار عمػتحديد أبعاد الدافعية العقمية -4
 : متمثمة فا

ويتمثػػؿ فػػا رغثػػة الفػػرد فػػا أداء المهػػاـ  وحػػؿ الم ػػكبلت ث ػػكؿ   التركيىىز العقمىىي-
 .ثواوح األفكار والمنهجية  فا أداء المهاـ ميزمنظـ ومتقف و يت

المعػارؼ  لمثحػث عػفالتعمػؽ  عمميػة ويتمثػؿ فػا رغثػة الفػرد فػا التوجو نحو التعمم-
الثحػػػػث عػػػػف األدلػػػػة كػػػذلؾ ت واالنػػػػدماج فػػػػا المهػػػاـ واألن ػػػػطة غيػػػػر التقميديػػػػة و والمعمومػػػا
   .والثراهيف

ويتمثػػػؿ فػػػا رغثػػػة الفػػػرد فػػػا حػػػؿ الم ػػػكبلت ثطػػػرؽ غيػػػر  حىىىل المشىىىكالت إبىىىداعيا-
 .تقميدية تتمثؿ فا اثتكار أفكار جديدة وغير اعتيادية لمم كبلت 
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تمفة وعدـ الت ثث ثوجهػة النظػر ويتمثؿ فا تقثؿ الفرد لآلراء المخ  التكامل المعرفي-
ال خصػػية وذلػػؾ لبلسػػتقرار عمػػى أفاػػؿ الطػػرؽ ألداء المهػػاـ أو أفاػػؿ الحمػػوؿ المقترحػػة 

 لمم كبلت.

ياغة صػ وتػـ فػا تمػؾ الخطػوةصياغة مجموعة من المفىردات المرتبطىة بكىل بعىد -2
 .عدد مف المفردات لكؿ ثعد مف األثعاد األرثعة لممقياس

حيػػث تػػـ عػػرض عىىة مىىن المحكمىىين  المتخصصىىين عىىرض المقيىىاس عمىىأل مجمو -3
و مػف المتخصصػيف فػا عمػـ الػنفس الترثػوي والصػحة النفسػية وذلػؾ 8المقياس عمى عػدد  

لمتعرؼ عمى أرائهـ فا مدى االرتثاط ثيف كؿ فقرة والثعد التا تنتما اليي وكػذلؾ مناسػثتها 
 .ألفراد العينة

 التحقق من الخصائص السيكومترية لألدائ وتشمل -4

 أوال : الصدق 
تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ الصػػػػػدؽ المنطقػػػػػا حيػػػػػث تػػػػػـ عػػػػػرض المقيػػػػػاس عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف 

و لمتأكػػد مػػف 8المتخصصػػيف فػػا مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس الترثػػوي و الصػػحة النفسػػية  وعػػددهـ  
صدؽ المقياس فا قياس ما واع لقياسي وكػذلؾ لمتأكػد مػف مػدى انتمػاء العثػارات لؤلثعػاد 

مواع القياس وكانت نسثة االتفاؽ ثػيف المحكمػيف حػوؿ  وكذلؾ مناسثتي لمعينة التاثعة لها
و ثميػػػت نسػػػثة االتفػػػاؽ 08-2% عػػػدا المفػػػردات رقػػػـ  000مفػػػردات المقيػػػاس تصػػػؿ تلػػػى 

 . %  حيث تـ تعديؿ الصياغة الميوية لهما 20حولهما تلى 
 نانيا: النبات

كمػا  نثػاخ الفا كرو  الثثاتثاستخداـ معامؿ  الدافعية العقميةوتـ حساب الثثات لمقياس 
 -تـ حساب الثثات لؤلثعاد الفرعية لممقياس وذلؾ عمى النحو التالا:

 ( يوضح معامالت نبات ا بعاد الفرعية لممقياس ومعامل نبات المقياس ككل 7جدول )
 معامل الفا كرونباخ ا بعاد

 747. معامل نبات البعد ا ول  التركيز العقمي

 730. التعمم التوجو نحومعامل نبات البعد الناني 

 520. النالث حل المشكالت ابداعيامعامل نبات البعد 
 680. معامل نبات البعد الرابع التكامل المعرفي

 788. معامل نبات المقياس ككل
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ثثػػػت صػػػبلحية المقيػػػاس لجمػػػع تمقثػػػوؿ  ثثػػػات تو تلػػػى معػػػامبل2ي ػػػير جػػػدوؿ رقػػػـ  
 .ثيانات الدراسة الحالية

 لمقياس الدافعية العقميةنالنا: االتساق الداخمي 
معامالت االرتباط بين درجات الطال  عمأل كل مفردئ من مقياس الدافعية العقمية   ( يوضح  8جدول ) 

 لممقياس والدرجة الكمية
 الدرجة الكمية المفردئ الدرجة الكمية المفردئ الدرجة الكمية المفردئ
1 .478 * 11 .416 ** 21 .506 ** 

2 .534* 12 .444 ** 22 .310** 
3 .493** 13 .687 ** 23 .552 ** 

4 .552** 14 .411 ** 24 .613 ** 
5 .549** 15 .501 ** 25 .562 ** 

6 .389** 16 .484** 26 .367 ** 

7 .501 ** 17 .521 ** 27 .558** 
8 .492** 18 .519 ** 

9 .401** 19 .579 ** 

10 .259 ** 20 .547 ** 

 01.داؿ عند  مستوى **
مػػػف الجػػػدوؿ السػػػاثؽ يتاػػػح أف جميػػػع درجػػػات معػػػامبلت االرتثػػػاط لمفػػػردات مقيػػػاس 

 .01.عند  مستوى الدافعية العقمية دالة 
 معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية وا بعاد الفرعية لممقياس( يوضح 9جدول ) 

 درجة معامل االرتباط البعد
 **750. التركيز العقمي

 **827. التوجو نحو التعمم 

 **662. حل المشكالت ابداعيا
 **727. التكامل المعرفي

 05.داؿ عند  مستوى *   
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 01.داؿ عند  مستوى **
مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػاثؽ يتاػػػػح أف جميػػػػع درجػػػػات معػػػػامبلت االرتثػػػػاط ألثعػػػػاد مقيػػػػاس 

 .01.عند  مستوى الدافعية العقمية دالة 
والمفػػػردات  عقميػػػةمقيػػػاس الدافعيػػػة ال لكػػػؿ ثعػػػد مػػػف أثعػػػادحسػػػاب معػػػامبلت االرتثػػػاط 

 التاثعة لي
 بعد التركيز العقمي ا ول : البعد 
 درجات معامالت االرتباط بين مفردات بعد التركيز العقمي والدرجة الكمية لمبعد(  يوضح 10جدول ) 

 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ درجة معامل االرتباط رقم المفردئ
9 .493** 17 .859** 

14 .761** 18 .432** 

16 .655** 19 .364* 
20 .727** 

 05.داؿ عند  مستوى *
 01.داؿ عند  مستوى **

مف الجدوؿ الساثؽ يتاح أف جميع درجات معامبلت االرتثػاط لمفػردات ثعػد التركيػز 
 . 05.عند  مستوى دالة  08عدا المفردة رقـ    01.عند  مستوىالعقما دالة 

 بعد التوجو نحو التعمم : البعد الناني 
 درجات معامالت االرتباط بين مفردات بعد التوجو نحو التعمم والدرجة الكمية( يوضح  11جدول ) 

 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ درجة معامل االرتباط رقم المفردئ 
1 .498** 13 .638** 

2 .539** 25 .747** 

3 .740** 27 .576** 
4 .689** 

 05.داؿ عند  مستوى *
 01.داؿ عند  مستوى **
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مف الجدوؿ الساثؽ يتاػح أف جميػع درجػات معػامبلت االرتثػاط لمفػردات ثعػد التوجػي 
   01.عند  مستوىنحو التعمـ  دالة 

 حل المشكالت إبداعيا : بعدلبعد النالثا
 درجات معامالت االرتباط بين مفردات بعد التوجو نحو التعمم والدرجة الكمية( يوضح 12جدول ) 

 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ  درجة معامل االرتباط مفردئرقم ال 
6 .691** 8 .618** 

7 .609** 10 .641** 

 05.داؿ عند  مستوى *
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػف الجػػدوؿ السػػاثؽ يتاػػح أف جميػػع درجػػات معػػامبلت االرتثػػاط لمفػػردات ثعػػد الحػػؿ 
   01.عند  مستوىاإلثداعا لمم كبلت دالة 

 بعد التكامل المعرفي :الرابعالبعد 
 درجات معامالت االرتباط بين مفردات بعد التكامل المعرفي والدرجة الكمية لمبعد( يوضح 13جدول ) 

 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ درجة معامل االرتباط رقم المفردئ
5 .530 ** 21 .469 ** 

11 .557 ** 22 .639 ** 

12 .549** 23 .649** 

15 .607 ** 24 **476. 
26 ** 561. 

 05.داؿ عند  مستوى *
 01.داؿ عند  مستوى **

مف الجدوؿ الساثؽ يتاح أف جميع درجات معامبلت االرتثاط لمفػردات ثعػد التكامػؿ 
   01.عند  مستوىالمعرفا دالة 
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 الصورئ النيائية لممقياس 
و مفػػردة وذلػػؾ لقيػػاس 22يتكػػوف مقيػػاس الدافعيػػة العقميػػة  فػػا صػػورتي النهائيػػة مػػف  

 -02 -02 -06 -02 -8أرثعػػة أثعػػاد فرعيػػة وهػػا التركيػػز العقمػػا  وتقيسػػي العثػػارات   
 22 -22 -02 -2 -2 -2 -0و و التوجػػػي نحػػػو الػػػتعمـ  وتقيسػػػي العثػػػارات   20 -08

و والتكامػػػؿ المعرفػػػا 00 -2 -2 -6ارات   وو الحػػػؿ اإلثػػػداعا لمم ػػػكبلت  وتقيسػػػي العثػػػ
و وأقصػػػػػى درجػػػػػة 26 -22 -22 -22 -20 -02 -02 -00 -2وتقيسػػػػػي العثػػػػػارات   

و حيػػث يقػػـو الطالػػب ثاختيػػار ثػػديؿ مػػف الثػػدائؿ 22و وأدنػػى درجػػة هػػا  20لممقيػػاس هػػا  
أعػػارضو وطريقػػة تصػػحيح المقيػػاس  لمعثػػارات الطرديػػة هػػا    –متػػردد  -الػػثبلث   أوافػػؽ

-00-6 -2و وتتمثؿ العثارات العكسػية فػا   2-2-0و ولمعثارات العكسية   0 -2 -2
 و .02-22-26

    Learning Styles  Scale مقياس أسالي  التعمم

 خطوات تصميم المقياس
 ويتمثؿ فا تحديد أساليب التعمـ لدى طبلب الجامعة .الهدؼ مف تعداد األداة -0

الكيفيػػة "ب الػػتعمـ تجرائيػػا عمػػى أنهػػا وتعػػرؼ أسػػاليتعريػػؼ السػػمة مواػػع القيػػاس -2
 ."وتخزينها واسترجاعها فيما ثعد معالجة المعمومات لدى األفراد التا يتـ مف خبللها

األدثيػات  حيث تـ اإلطبلع عمى ثعػض مػا ورد فػا  اإلطبلع عمى التراث النظري-2
لينػا جػاثر ومهػا قرعػاف عمى سثيؿ المثاؿ ال الحصر منها  النظرية لمتيير أساليب التعمـ و

دراسػػة عمػػر الثثيتػػا و عيسػػى و Awla (2014) و و 2006و و نوريػػة عثيسػػة  2002 
و ودراسػػػة  حسػػػيف  2002سػػالـ الحسػػػينا   و ال ػػػمري  و ودراسػػػة صػػػالح2006العزيػػزي  
دانػػس كػػؿ مػػف و ودراسػػة 2002و ودراسػػة ظػػافر ال ػػهري   2002مهػػا مظمػػـو  و حمػػادي 
و و دراسة لثنى جديد و عمػى  2002مسعود فكري  و فروزندل الهاـ  و عيسى زادلو ركعتا 

و 2008عثػػػد الػػػرحمف الزهرانػػػا  و عثػػػد ا  حسػػػف   دراسػػػة كػػػؿ مػػػف و و 2000منصػػػور 
جمػػػػػػاؿ الثعيجػػػػػػا و صػػػػػػنعاء التميمػػػػػػا   و دراسػػػػػػة و  2002ودراسػػػػػػة عثػػػػػػد ا  الجػػػػػػراح   

و ودراسػة وسػاـ  2002عمػى العمػري   و وليد نوفمة   وو و دراسة اثراهيـ روا دة 2008 
 .و 2002و ودراسة زهية سخري  2008خالدي  

 تحديد األثعاد الفرعية لممقياس-2
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و ولػػػذلؾ تػػػـ تحديػػػد 0820نمػػػوذج انتوسػػػتؿ   ثنػػػاء المقيػػػاس اعتمػػػادا عمػػػى تػػػـ 
 االسػػػتراتيجاو . –السػػػطحا  –أسػػػاليب الػػػتعمـ فػػػا ثػػػبلث أسػػػاليب وهػػػا   العميػػػؽ 

 -وذلؾ عمى النحو التالا:
وهػػػػػػـ األفػػػػػػراد القػػػػػػادريف عمػػػػػػى اإلدراؾ الكمػػػػػػا المتكامػػػػػػؿ  لعميلللللل ذوي األسلللللل و  ا-

 لممواوعات واستخداـ األدلة والثراهيف ولديهـ الرغثة فا الثحث عف المعنى.

وهػػـ مػػف يقومػػوف ثتػػذكر ثعػػض عناصػػر المواػػوع محػػؿ  ذوي األسلل و  السلل   -
 الدراسة أو المهمة ويعتمدوف عمى التعميمات الوااحة و العناصر المحددة لممنهإ.

هـ ذوي الدافعية الخارجية المتمثمة فػا النجػاح واجتيػاز  ذوي األس و  االستراتيج -
عمػـ التػا تسػاعدهـ االختثارات وتجنب الف ؿ ويركػزوف عمػى المد ػرات والتمميحػات مػف الم

 عمى اجتياز االختثارات.
حيػث تػـ فػا هػذل الخطػوة صػياغة عػدد صياغة مجموعة من المفردات المرتبطة -1

و 20و مفػػردات لكػػؿ أسػػموب مػػف األسػػاليب الػػثبلث ليصػػثح تجمػػالا مفػػردات المقيػػاس  2 
 االستراتيجاو. -السطحا -مفردة مقسمة عمى ثبلث أساليب   العميؽ

حيػث تػـ عػرض أل مجموعىة مىن المحكمىين  المتخصصىين  عرض المقياس عمى-2
و  مف المتخصصيف فا عمػـ الػنفس الترثػوي والصػحة النفسػية وذلػؾ 8المقياس عمى عدد  

لمتعرؼ عمى أرائهـ فا مدى االرتثاط ثيف كؿ فقرة والثعد التا تنتما تليي وكػذلؾ مناسػثتها 
 .ألفراد العينة

 -وتشمل : التحقق من الخصائص السيكومترية لألدائ-3

 أوال: الصدق 
تػػػـ اسػػػتخداـ الصػػػدؽ المنطقػػػا حيػػػث تػػػـ عػػػرض المقيػػػاس عمػػػى مجموعػػػة مػػػف 

و لمتأكػد 8المتخصصيف فا مجاؿ  عمـ النفس الترثوي و الصحة النفسية وعػددهـ  
مػػػف صػػػدؽ المقيػػػاس فػػػا قيػػػاس مػػػا واػػػع لقياسػػػي وكػػػذلؾ لمتأكػػػد مػػػف مػػػدى انتمػػػاء 

تي لمعينػػػة مواػػػع القيػػػاس وكانػػػت نسػػػثة وكػػػذلؾ مناسػػػث العثػػػارات لؤلثعػػػاد التاثعػػػة لهػػػا
% عدا المفػردات رقػـ 000االتفاؽ ثيف المحكميف حوؿ مفردات المقياس تصؿ تلى 

%  حيث تـ تعديؿ الصياغة الميوية  20و ثميت نسثة االتفاؽ حولهما تلى 2-02 
 . لهما

 نانيا: النبات
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 الفػا كرونثػاخ  الثثاتثاستخداـ معامؿ أساليب التعمـ وتـ حساب الثثات لمقياس 
 -كما تـ حساب الثثات لؤلثعاد الفرعية لممقياس وذلؾ عمى النحو التالا:

 ( يوضح معامالت نبات ا بعاد الفرعية لممقياس ومعامل نبات المقياس ككل 12جدول )
 معامل الفا كرونباخ ا بعاد

 696 . معامل نبات أسمو  التعمم العميق

 .563 معامل نبات أسمو  التعمم السطحي
 .530 معامل نبات أسمو  التعمم االستراتيجي

ثثػػت صػػبلحية المقيػػاس لجمػػع تمقثػػوؿ  ثثػػات تو تلػػى معػػامبل02ي ػػير جػػدوؿ رقػػـ  
 .ثيانات الدراسة الحالية

 نالنا : االتساق الداخمي 
تـ حساب معامبلت االرتثاط ثيف درجات األساليب الثبلثة والدرجػة الكميػة وذلػؾ عمػى 

 النحو التالا:
 ( يوضح معامالت االرتباط بين درجات ا سالي  النالنة والدرجة الكمية13جدول رقم )

 درجة معامل االرتباط ا سمو 
 **570 . ا سمو  العميق

 **307 . ا سمو  السطحي

 ** 316. ا سمو  االستراتيجي

 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػاثؽ يتاػػػػح أف جميػػػػع درجػػػػات معػػػػامبلت االرتثػػػػاط ألثعػػػػاد مقيػػػػاس 
 .01.عند  مستوى أساليب التعمـ دالة 

 معامالت االرتباط بين مفردات أسمو  التعمم العميق والدرجة الكمية( يوضح 14جدول )
 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ  درجة معامل االرتباط رقم المفردئ 

1 .543** 5 .736** 

2 .839** 6 .545** 

3 614**. 21 .496** 
4 .420** 
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 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػػف الجػػػدوؿ السػػػاثؽ يتاػػػح أف جميػػػع درجػػػات معػػػامبلت االرتثػػػاط لمفػػػردات أسػػػموب 
 .01.عند  مستوى التعمـ العميؽ والدرجة الكمية لؤلسموب دالة 

 االرتباط بين مفردات أسمو  التعمم السطحي والدرجة الكميةمعامالت ( يوضح درجات 15جدول )
 درجة معامل االرتباط رقم المفردئ  درجة معامل االرتباط رقم المفردئ 

7 .230** 16 .486** 

8 .449** 17 .578** 
14 .559** 18 .604** 
15 .589** 

 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػػف الجػػػدوؿ السػػػاثؽ يتاػػػح أف جميػػػع درجػػػات معػػػامبلت االرتثػػػاط لمفػػػردات أسػػػموب 
 .01.عند  مستوى التعمـ السطحا والدرجة الكمية لؤلسموب دالة 

 معامالت االرتباط بين مفردات أسمو  التعمم االستراتيجي والدرجة الكمية( يوضح درجات 16جدول )
دسجة مؼ م   سو  المفشدا 

 اجسد  ق

دسجة مؼ م   دا سو  المفش

 اجسد  ق

9 . 480** 13 .591** 

10 .518** 19 . 449** 

11 . 552** 20 . 480** 

12 . 537** 

 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

مػػػف الجػػػدوؿ السػػػاثؽ يتاػػػح أف جميػػػع درجػػػات معػػػامبلت االرتثػػػاط لمفػػػردات أسػػػموب 
 .01.عند  مستوى التعمـ االستراتيجا والدرجة الكمية لؤلسموب دالة 

 الصورئ النيائية لممقياس -1
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و مفػردة مقسػمة عمػى ثبلثػة 20يتكوف مقياس أساليب التعمـ فا صػورتي النهائيػة مػف  
و 20 -6 -2 -2 -2 -2 -0العميػػػؽ و تقيسػػػي العثػػػارات  أسػػػاليب وهػػػا أسػػػموب الػػػتعمـ 

و وأسػػموب 02-02-06-02-02 -2 -2وأسػموب الػػتعمـ السػػطحا وتقيسػي العثػػارات     
و  حيػػػث أف 20-08-02-02 -00 -00-8الػػػتعمـ االسػػػتراتيجا وتقيسػػػي العثػػػارات     

اليب و عثػارات لقياسػي وتتػراوح درجػة كػؿ أسػموب مػف األسػ2كؿ أسموب ي ػمؿ عمػى عػدد  
و ويػػتـ تحديػد األسػػموب المسػتخدـ لػػدى الطالػب مػػف الدرجػة الخاصػػة  20:  2الثبلثػة مػف  

ثي فا األساليب الثبلثة حيث ت ير أعمى الدرجات فا األسػاليب الػثبلث لػدى الطالػب تلػى 
 األسموب المستخدـ لدي الطالب .

 وتائج الثحج
 نتيجة الفرض ا ول 

فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات توجػػػد  "يػػػنص الفػػػرض األوؿ عمػػػى أنػػػي  
درجات الطبلب ذوي أساليب التعمـ المختمفة عمى مقياس الدافعيػة العقميػة تعػزي تلػى الهمػع 

 .مف كورونا"
ثػيف ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التثايف المتعػدد لتحديػد الفػروؽ 

 مقيػػػاس الدافعيػػػة العقميػػػة  متوسػػػطات درجػػػات الطػػػبلب ذوي أسػػػاليب الػػػتعمـ المختمفػػػة عمػػػى
 -وذلؾ عمى النحو التالا: تعزي تلى الهمع مف كوروناالتا 

( يوضح درجات تحميل التباين لدرجات عينة البحث ذوي أسالي  التعمم المختمفة عمأل 17جدول ) 
 مقياس الدافعية العقمية 

معامل 
 التأنير

مستوى 
 الداللة 

 

متوسط  درجة ف
 المربعات 

 

درجات 
 الحرية

 

مجموع 
 المربعات 

 

 

اليمع من    1337.520 38 35.198 915. 616. 161.
 كورونا

  
 أسمو  التعمم العميق

 أسمو  التعمم السطحي 
 أسمو  التعمم االستراتيجي

.204 .196 1.219 4.218 38 160.280 

.163 .590 .930 4.469 38 169.816 

.172 .494 .990 4.154 38 157.845 

 أسالي  التعمم 3213.837 2 1606.919 41.757 000. 316.

التفاعل بين اليمع من كورونا  2320.548 48 48.345 1.256 145. 250.
 وأسالي  التعمم
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و  يتاػػح عػػدـ وجػػود فػػروؽ ثػػيف الطػػبلب ذوي أسػػاليب الػػتعمـ 02مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  
ممػػا ي ػػير تلػػى عػػدـ وجػػػود  تعىىزى إلىىأل اليمىىىع مىىن كورونىىاالمختمفػػة فػػا الدافعيػػة العقميػػة 

االسػتراتيجاو  –السػطحا  –اخػتبلؼ ثػيف الطػبلب ذوي أسػاليب الػتعمـ المختمفػة   العميػؽ 
 تعزي إلأل اليمع من كورونا.فا الدافعية العقمية 

 –سػػػطحا  –و لتحديػػػد الفػػػروؽ ثػػػيف الطػػػبلب ذوي أسػػػاليب الػػػتعمـ المختمفػػػة   عميػػػؽ 
الفػػروؽ ثػػيف متوسػػطات درجػػات الطػػبلب ذوي اسػػتراتيجاو فػػا الدافعيػػة العقميػػة تػػـ حسػػاب 

أسػػػموب الػػػتعمـ العميػػػؽ وذوي أسػػػموب الػػػتعمـ السػػػطحا و حسػػػاب الفػػػروؽ ثػػػيف متوسػػػطات 
درجػػات الطػػبلب ذوي أسػػموب الػػتعمـ العميػػؽ وذوي أسػػموب الػػتعمـ االسػػتراتيجا  و حسػػاب 
الفػروؽ ثػيف متوسػطات درجػات الطػبلب ذوي أسػموب الػتعمـ السػطحا وذوي أسػموب الػػتعمـ 

 -االستراتيجا وذلؾ عمى النحو التالا:
( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس الدافعية العقمية 18جدول )  

 لدى الطال  ذوي أسمو  التعمم العميق وأسمو  التعمم السطحي
االنحراف  المتوسط العدد 

 المعياري
مستوى   قيمة ف 

 الداللة
أسمو  التعمم 

 العميق

132 68.6212 5.60742 10.237 .002 

أسمو  التعمم 
 السطحي

90 59.0333 8.13572 

( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس الدافعية العقمية  19جدول ) 
ستراتيجيلدى الطال  ذوي أسمو  التعمم العميق وأسمو  التعمم اال  

االنحراف  المتوسط العدد 
 المعياري

مستوى   قيمة ف 
 الداللة

 034. 4.583 5.60742 68.6212 132 أسمو  التعمم العميق

أسمو  التعمم 
 االستراتيجي

48 66.8750 6.86844 

( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس الدافعية العقمية 20جدول )  
االستراتيجيوأسمو  التعمم  السطحيلدى الطال  ذوي أسمو  التعمم   
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االنحراف  المتوسط العدد 
 المعياري

مستوى   قيمة ف 
 الداللة

أسمو  التعمم 
 السطحي

90 59.0333 8.13572 .466 .496 

أسمو  التعمم 
 ياالستراتيج

48 66.8750 6.86844 

و يتثػػيف وجػػود فػػروؽ ثػػيف أسػػموب الػػتعمـ العميػػؽ 20 -08 -02مػػف الجػػداوؿ رقػػـ   
لصػػالح ذوي أسػػموب     01.فػػا الدافعيػػة العقميػػة عنػػد مسػػتوى  اوأسػػموب الػػتعمـ االسػػتراتيج

التعمـ العميػؽ وكػذلؾ وجػود فػروؽ ثػيف أسػموب الػتعمـ العميػؽ وأسػموب الػتعمـ السػطحا فػا 
لصػالح ذوي أسػموب الػتعمـ العميػؽ وعػدـ وجػو فػروؽ      05.الدافعية العقمية عند مسػتوى 

 سطحا والتعمـ االستراتيجا فا الدافعية العقمية.ثيف أسموثا التعمـ ال

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض األول
يمكف أف يعزى سثب عدـ وجود فروؽ فا الدافعيػة العقميػة ثػيف الطػبلب ذوي أسػاليب 
الػػتعمـ المختمفػػة تعػػزي تلػػى الهمػػع مػػف كورونػػا فػػا أف جائحػػة فيػػروس كورونػػا هػػا ظػػػاهرة 
جديدة مف نوعها  وي ػوثها قػدر كثيػر مػف اليمػوض و لػذلؾ فػاف ردود األفعػاؿ ثػيف األفػراد 

ة هػا ردود مت ػاثهة حيػث يتسػاوى لػديهـ عػدـ التوصػؿ تلػى ذوي األنماط التعميمية المختمفػ
معمومػػات متكاممػػة ودقيقػػة حػػوؿ تمػػؾ الجائحػػة وجػػدير ثالػػذكر أنػػي عنػػد قيػػاس الفػػروؽ فػػا 
الدافعيػػػة العقميػػػة لػػػدى الطػػػبلب ذوى أسػػػاليب الػػػتعمـ المختمفػػػة تثػػػيف وجػػػود فػػػروؽ ثػػػيف ذوي 

ثػػيف ذوي أسػػموب الػػتعمـ أسػػموب الػػتعمـ العميػػؽ والسػػطحا مػػف ناحيػػة وكػػذلؾ وجػػود فػػروؽ 
العميػؽ واالسػػتراتيجا مػػف ناحيػػة و تتفػػؽ تمػػؾ النتيجػػة مػف نتيجػػة الدراسػػة التػػا قػػاـ ثهػػا كػػؿ 

توصػػمت تمػػؾ الدراسػػة تلػػى وجػػود فػػروؽ حيػػث   و2008 محمػػود سػػالـ و أمػػؿ زكػػا   مػػف  
ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات الطػػػبلب فػػػا األثعػػػاد المختمفػػػة لمقيػػػاس المعتقػػػدات 

تحصػػػيما  –عميػػػؽ  –لػػػدى المجموعػػػات الثبلثػػػة مػػػف أسػػػاليب الػػػتعمـ   سػػػطحا المعرفيػػػة 
الوجهػػةو ووجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية فػػا أثعػػاد مقيػػاس اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ 
ذاتيػػػا لػػػدى مجمػػػوعتا الطػػػبلب ذوي أسػػػاليب الػػػتعمـ   سػػػطحا وعميػػػؽو لصػػػالح مجموعػػػة 

جية مكافػػػأة الػػػذات حيػػػث تثػػػيف عػػػدـ الطػػػبلب ذوي أسػػػموب الػػػتعمـ العميػػػؽ عػػػدا ثعػػػد تسػػػتراتي
وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية فػػػا هػػػذا الثعػػػد لػػػدى مجمػػػوعتا الطػػػبلب ذوي أسػػػاليب 

 فالطبلب يختمفوف تثعا ألنماط تعممهـ.  التعمـ السطحا والعميؽ
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 وتيجة الفرض الخاوٌ
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػطات درجػػات  "يػػنص الفػػرض عمػػى أنػػي  

 " .التخصص الدراساة الثحث عمى مقياس الهمع مف كورونا تعزي تلى الطبلب عين
الفػروؽ ثػيف متوسػطات درجػات طػبلب حسػاب  ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثانا تػـ 

كميػػة الترثيػػػة ومتوسػػطات درجػػػات طػػبلب كميػػػة االقتصػػاد المنزلػػػا  فػػا مقيػػػاس الهمػػع مػػػف 
 -كورونا وذلؾ عمى النحو التالا:

لمتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس اليمع من كورونا ( يوضح درجات ا 21جدول )
 لطال  كمية التربية وطال  كمية االقتصاد المنزلي

االنحراف  المتوسط العدد 
 المعياري

مستوى   قيمة ف 
 الداللة

 908. 014. 7.78210 52.8626 182 كمية التربية

كمية االقتصاد 
 المنزلي

88 54.3103 8.11446 

و يتاح عدـ وجود فروؽ ثيف متوسػطات درجػات الطػبلب عمػى 20مف الجدوؿ رقـ  
 مقياس الهمع مف كورونا تعزي تلى مجاؿ التخصص.

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض الخاوٌ
قػػد يرجػػع السػػثب الرئيسػػا فػػا عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػطات 

ب كميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػا عمػػػى درجػػػات طػػػبلب كميػػػة الترثيػػػة و متوسػػػطات درجػػػات طػػػبل
مقياس الهمع مف كورونا أف ظاهرة جائحة كورونا حديثة وغاماة  وال يوجد حولهػا الكثيػر 
مف المعمومات فالمعمومات ال تتواجد ثصورة مكتممة ومما زاد الظاهرة غمواػا عػدـ تواجػد 

جػػدا عمػػى  لقػػاح أو تطعػػيـ حتػػى افف لموقايػػة مػػف ذلػػؾ الفيػػروس وممػػا كػػاف لػػي تػػأثير كثيػػر
زيػػادة الخػػوؼ والػػذعر لػػدى الفئػػات المختمفػػة مػػف األفػػراد هػػو سػػرعة انت ػػار ذلػػؾ الفيػػروس 
وهػػػذا ثاإلاػػػافة اف طػػػبلب الجامعػػػة سػػػواء طػػػبلب كميػػػة الترثيػػػة أو طػػػبلب كميػػػة االقتصػػػاد 

 المنزلا لديهـ خثرات مت اثهة كطبلب جامعييف فالمرحمة التعميمية واحدة لديهـ. 
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 تيجة الفرض الخالجو
"توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات يػػػنص الفػػػرض الثالػػػث عمػػػى أنػػػي 

 درجات الطبلب عينة الثحث عمى مقياس الهمع مف كورونا تعزي تلى النوع" .
ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث تـ حساب الفروؽ ثػيف متوسػطات درجػات الطػبلب 

 -تالا:والطالثات  فا مقياس الهمع مف كورونا وذلؾ عمى النحو ال
( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس اليمع من كورونا 22جدول )

 لمطال  والطالبات
مستوى   قيمة ف  االنحراف المعياري المتوسط العدد 

 الداللة
 464. 539. 8.52584 51.9767 43 ذكور 
 7.81361 53.9031 227 إناث

عدـ وجود فروؽ ثيف متوسػطات درجػات الطػبلب عمػى و يتاح 22مف الجدوؿ رقـ  
 مقياس الهمع مف كورونا تعزي تلى النوع.

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض الخالج
حيػػػػث  و 2000  دانيػػػػا ال ػػػػثدوفواتفقػػػت  نتيجػػػػة الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع نتيجػػػة دراسػػػػة 

واإلنػاث فػا أ ارت نتائإ الدراسػة تلػى عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة تحصػائية ثػيف الػذكور 
وقػػد يرجػػع السػػثب الرئيسػػا فػػا عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية  القمػػؽ ثوصػػفي حالػػة

ثيف متوسطات درجات الذكور و متوسطات درجات اإلناث عمى مقياس الهمػع مػف كورونػا 
تلػػػى حداثػػػة الظػػػاهرة محػػػؿ القمػػػؽ وهػػػا فيػػػروس كورونػػػا المسػػػتجد حيػػػث أف ظػػػاهرة جائحػػػة 

يوجػػػد حولهػػػا الكثيػػػر مػػػف المعمومػػػات فالمعمومػػػات ال تتواجػػػد  كورونػػػا حديثػػػة وغاماػػػة  وال
ثصورة مكتممة ومما زاد الظاهرة غمواا عدـ تواجد لقاح أو تطعيـ حتػى افف لموقايػة مػف 
ذلػػػؾ الفيػػػروس وممػػػا كػػػاف لػػػي تػػػأثير كثيػػػر جػػػدا عمػػػى زيػػػادة الخػػػوؼ والػػػذعر لػػػدى الفئػػػات 

 المختمفة مف األفراد هو سرعة انت ار ذلؾ الفيروس .
 
 
 



 

 

 

 اثر الهمع مف جائحة كورونا عمى الدافعية العقمية لدى طبلب جامعة حمواف ذوي أساليب التعمـ المختمفة

 

 2020العدد يوليو     المجمد السادس والعشرون 
67 

 وتيجة الفرض الراتع
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات "يػػػنص الفػػػرض الراثػػػع عمػػػى أنػػػي 

التحصػيؿ  مسػتوى ب عينػة الثحػث عمػى مقيػاس الهمػع مػف كورونػا تعػزي تلػىبلدرجات الط
 ."الدراسا

ولمتحقؽ مف صحة الفػرض الراثػع تػـ حسػاب الفػروؽ ثػيف متوسػطات درجػات مرتفعػا 
 -كاديما  فا مقياس الهمع مف كورونا وذلؾ عمى النحو التالا:ومنخفاا التحصيؿ األ

( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس الدافعية العقمية  23جدول )
 بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي

االنحراف  المتوسط العدد 
 المعياري

مستوى   قيمة ف 
 الداللة

 013. 6.204 9.59128 51.7241 58 منخفضي التحصيل

 7.62478 53.3388 183 مرتفعي التحصيل

. ثػيف  00عند مسػتوى و يتثيف وجود فروؽ ذات داللة تحصائية 22مف الجدوؿ رقـ  
 مرتفعا ومنخفاا التحصيؿ فا مقياس الدافعية العقمية لصالح مرتفعا التحصيؿ. 

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض الراتع
ويمكػػػف تفسػػػير نتيجػػػة الفػػػرض الحػػػالا فػػػا أف الطػػػبلب مرتفعػػػا التحصػػػيؿ الدراسػػػا 
يكونوف أكثر حرصا ورغثة فا النجاح و التفوؽ والحصوؿ عمى أعمػى الػدرجات فهػـ أكثػر 
قمقػا وخوفػػا مػف التػػأثيرات السػػمثية لتمػؾ الجائحػػة عمػى مسػػتقثمهـ التعميمػػا الػذي مػػف المتوقػػع 

تنادا عمػى تفػوقهـ الدراسػا فػالطبلب مرتفعػا التحصػيؿ لديهـ أني مستقثؿ ناجح وم رؽ اسػ
أكثػػػر رغثػػػة فػػػا تجػػػاوز تمػػػؾ األزمػػػة فهػػػـ أفػػػراد نػػػاجحوف ويػػػأمموف تلػػػى المسػػػتقثؿ الممػػػاء 

 ثالنجاحات . 

 وتيجة الفرض اخلامس
توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػطات  "يػػنص الفػػرض الخػػامس عمػػى أنػػي 

الهمػػع مػػف كورونػػا ومتوسػػطات درجػػاتهـ عمػػى  درجػػات الطػػبلب عينػػة الثحػػث عمػػى مقيػػاس
 . "االستراتيجا -السطحا -مقياس أساليب التعمـ   العميؽ
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معامبلت االرتثػاط ثػيف متوسػطات درجػات ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض تـ حساب 
الهمع مػف كورونػا ومتوسػطات درجػات الطػبلب فػا أسػاليب الػتعمـ المختمفػة والدرجػة الكميػة 

 -الا:وذلؾ عمى النحو الت
( يوضح درجات معامالت االرتباط بين متوسطات درجات اليمع من كورونا ومتوسطات 24جدول )

 درجات الطال  في أسالي  التعمم المختمفة والدرجة الكمية
 أسمو  التعمم اليمع من كورونا

-.132
*
 العميق أسمو  التعمم 

.259
**
 السطحي أسمو  التعمم 

 اإلستراتيجي أسمو  التعمم 079.

.159
**
 الدرجة الكمية لمقياس أسالي  التعمم 

 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

وجػػود عبلقػػة ارتثاطيػػي دالػػة تحصػػائيا ثػػيف الهمػػع مػػف و 22يتاػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  
ووجػػػود وجػػػود عبلقػػػة  01.كورونػػػا وأسػػػموب الػػػتعمـ السػػػطحا والدرجػػػة الكميػػػة عنػػػد مسػػػتوى 

 05.عنػػد  مسػػتوى ف الهمػػع مػػف كورونػػا وأسػػموب الػػتعمـ العميػػؽ ارتثاطيػػي دالػػة تحصػػائيا ثػػي
وعػػػػػدـ وجػػػػػود عبلقػػػػػة ارتثاطيػػػػػي دالػػػػػة تحصػػػػػائيا ثػػػػػيف الهمػػػػػع مػػػػػف كورونػػػػػا وأسػػػػػموب الػػػػػتعمـ 

 االستراتيجا.

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض اخلامس 
يمكف تفسير نتيجة الفػرض السػاثؽ فػا وجػود عبلقػة ثػيف الطػبلب ذوى أسػموب الػتعمـ 

مػػػع مػػػف كورونػػػا فػػػا أف هػػػدالء الطػػػبلب يتعػػػامموف مػػػف األمػػػور ث ػػػكؿ غيػػػر السػػػطحا واله
متكامػػؿ و غيػػر متػػراثط فالمعمومػػات لػػديهـ هػػا عناصػػر منفصػػمة غيػػر متكاممػػة الثنػػاء أمػػا 
وجػود عبلقػة ثػػيف ذوي أسػموب الػتعمـ العميػػؽ والهمػع مػف كورونػػا تتاػح أف هػدالء الطػػبلب 

ثػػالتعمؽ لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات  يركػػزوف عمػػى المعنػػى والهػػدؼ مػػف الدراسػػة ويهتمػػوف
وأثناء تمؾ الجائحة حدث تطػور كثيػر فػا وسػائؿ التعمػيـ والتػدريس وأصػثح الحصػوؿ عمػى 
المعمومػػػات ال يقتصػػػر فقػػػط عمػػػى المحااػػػر وخاصػػػة عنػػػدما تػػػـ تكميػػػؼ طػػػبلب السػػػنوات 
الثبلثػػػػة األولػػػػى ثػػػػثجراء دراسػػػػات ثحثيػػػػة فػػػػذلؾ سػػػػاعد ذوي أسػػػػموب الػػػػتعمـ العميػػػػؽ لمثحػػػػث 

 ك اؼ وكذلؾ توسيع دائرة معارفهـ.واالست
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أما تفسػير عػدـ وجػود عبلقػة ثػيف ذوي أسػموب الػتعمـ االسػتراتيجا والهمػع مػف كورونػا 
يمكػػف أف يتاػػح فػػا أف هػػدالء الطػػبلب يهتمػػوف فقػػط ثالنجػػاح والحصػػوؿ عمػػى الػػدرجات 

هـ التا تدهمهـ لموصوؿ تلى مرحمة أفاؿ مف المرحمة الحالية فهـ يتسموف ثاف التوجػي لػدي
هو تحصيما الوجهة واتسمت فتػرة تطثيػؽ الثحػث الحػالا ثتييػرات فػا طريقػة تقيػيـ طػبلب 
السػػنوات الثبلثػػة األولػػى حيػػث تمثػػؿ التقيػػيـ فػػا عمػػؿ دراسػػة ثحثيػػة لكػػؿ مػػادة دراسػػية فػػا 
تحػػػدى المواػػػوعات المدروسػػػة وتميػػػػز التقيػػػيـ ثأنػػػي غيػػػر متػػػػدرج ثمعنػػػى تمػػػا أف يحصػػػػؿ 

واع درجػات أو تقػديرات وثالتػالا ال توجػد عبلقػة ثػيف  الطالب عمى ناجح أو راسب ثدوف
الطػػػبلب ذوى تحصػػػيما الوجهػػػة أو ذوي أسػػػموب الػػػتعمـ االسػػػتراتيجا والهمػػػع مػػػف كورونػػػا 
ثسثب أف ما يقـو هدالء الطبلب ثالتركيز عميػي مػف حػؿ نمػاذج امتحانػات سػاثقة و متاثعػة 

فػا ظػؿ طريقػة التقيػيـ  بو األسئمة الدورية لممعمـ لمحصوؿ عمػى أعمػى الػدرجات غيػر مطمػ
 التا تـ استخدامها فا تمؾ الفترة.    

 لسادسوتيجة الفرض ا
"توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػطات يػػنص الفػػرض السػػادس عمػػى أنػػي 

 "  .درجات الطبلب عينة الثحث عمى مقياس الدافعية العقمية تعزي تلى التخصص الدراسا
الفػػروؽ ثػػيف متوسػػطات درجػػات طػػبلب  و لمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب

كمية الترثية ومتوسػطات درجػات كميػة االقتصػاد المنزلػا فػا مقيػاس الدافعيػة العقميػة وذلػؾ 
 -عمى النحو التالا:

( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس الدافعية العقمية 25جدول ) 
االقتصاد المنزليلطال  كمية التربية وطال  كمية   

االنحراف  المتوسط العدد 
 المعياري

مستوى   قيمة ف 
 الداللة

 197. 1.672 7.00708 66.4451 182 كمية التربية

كمية االقتصاد 
 المنزلي

88 63.1839 7.95120 

ثػػيف طػػبلب  و يتاػػح عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية 22مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  
فػػا مقيػػاس  التعمػػيـ الصػػناعا وطػػبلب كميػػة االقتصػػاد المنزلػػاكميػػة الترثيػػة وطػػبلب كميػػة 
 درجات الدافعية العقمية. 
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 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض السادس
 و  2002محمػد نوفػؿ    و توفيؽ مرعا  تتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية تثعػػػا لمتييػػػر  نتػػػائإ تمػػػؾ الدراسػػػة أظهػػػرتحيػػػث 
فػػا الدافعيػػة العقميػػة  كمػػا اختمفػػت نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػع نتيجػػة  التخصػػص األكػػاديما

حيػػث أ ػػارت تمػػؾ الدراسػػة و 2002احمػػد عمػػى محمػػد ال ػػريـ و زيػػاد كامػػؿ االال   دراسػػة 
، وكػػذلؾ تختمػػؼ تخصػػص تلػػى ال تعػػزى فػػا الدافعيػػة العقميػػةفػػروؽ ذات داللػػة  تلػػى وجػػود 

تلػػى وجػػود  التػػا أ ػػارتو 2006دراسػػة احمػػد ال ػػريـ    نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػع نتيجػػة
فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػط أداء الطمثػػة عمػػى مقيػػاس الدافعيػػة العقميػػة تعػػزي 

 لمتيير التخصص.
وقػػػد يعػػػػزى السػػػػثب فػػػػا عػػػػدـ وجػػػػود فػػػروؽ ثػػػػيف طػػػػبلب كميػػػػة الترثيػػػػة وطػػػػبلب كميػػػػة 

قتصػػػاد المنزلػػػا تلػػػى مقػػػدار مػػػف الت ػػػاثي فػػػا الدراسػػػة ثػػػيف التخصصػػػيف و خاصػػػة فػػػا اال
السػػػنوات األولػػػى مػػػف الدراسػػػة الجامعيػػػة فطػػػبلب كميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػا يقومػػػوف ثدراسػػػة 
العديد مف المقررات الدراسية الم تركة مع كمية الترثية مثؿ مثادئ عمـ النفس وعمػـ الػنفس 

 ت الطاثع الترثوي .المهنا وغيرها مف المواد ذا

 ساتعوتيجة الفرض ال
"توجػػد فػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػػطات يػػنص الفػػرض السػػاثع عمػػػى أنػػي  

 درجات الطبلب عينة الثحث عمى مقياس الدافعية العقمية تعزي تلى النوع" .
و لمتحقؽ مف صػحة هػذا الفػرض تػـ حسػاب الفػروؽ ثػيف متوسػطات درجػات الطػبلب 

 -اس الدافعية العقمية وذلؾ عمى النحو التالا:والطالثات فا مقي
( درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف لدرجات الطال  والطالبات عمأل 26جدول )

 مقياس الدافعية العقمية
 مستوى الداللة  قيمة ف  االنحراف المعياري المتوسط العدد 

 023. 5.218 8.83370 65.3256 43 ذكور 

 7.88404 65.0749 227 إناث

ثػػيف  05.مػػف الجػػدوؿ السػػاثؽ يتاػػح وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية عنػػد مسػػتوى 
 متوسطات درجات الذكور و متوسطات درجات اإلناث عمى مقياس الدافعية العقمية.



 

 

 

 اثر الهمع مف جائحة كورونا عمى الدافعية العقمية لدى طبلب جامعة حمواف ذوي أساليب التعمـ المختمفة

 

 2020العدد يوليو     المجمد السادس والعشرون 
71 

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض الساتع
حيػػث  و 2002  قػػاـ ثهػػا نػػافر ثقيعػػاتتفػػؽ نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة 

أظهرت النتائإ وجود فروؽ دالة تحصائيا فا الحاجػة تلػى المعرفػة تعػزى تلػا متييػر النػوع 
دراسػػػػة محمػػػػد العسػػػػيري  وكػػػػذلؾ اتفقػػػػت مػػػػع  نتيجػػػػة والمعػػػػدؿ التراكمػػػػا ولصػػػػالح اإلنػػػػاث 

تثػػػيف وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية فػػػا ثعػػػد التركيػػػز العقمػػػا لصػػػالح  حيػػػثو 2006 
احمػػد ال ػػريـ و زيػػاد االال  كمػػا اختمفػػت نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة الطالثػػات 

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية ثػػيف متوسػػط أداء الطمثػػة حيػػث أظهػػرت و 2002 
دراسػػػة احمػػػد  وكػػػذلؾ اختمفػػػت مػػػع نتيجػػػة عمػػػى مقيػػػاس الدافعيػػػة العقميػػػة تعػػػزى تلػػػى النػػػوع 

 توجػػد فػػروؽ تعػػزي لمتييػػر النػػوع وكػػذلؾ  عػػدـ أ ػػارت النتػػائإ الحيػػث  و 2006ال ػػريـ   
محمػد  و وفيػؽ مرعػاوكػذلؾ دراسػة ت التفاعؿ ثيف النوع والتخصص تلىوجود فروؽ تعزي 

عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة تحصػائية تثعػا لمتييػر و  التػا توصػمت تلػى  2002  نوفؿ  
 .النوع والتخصص األكاديما

ثيا و تتعػػدد الدراسػػات التػػا تتنػػاوؿ ذلػػؾ يعػػد متييػػر الدافعيػػة العقميػػة متييػػر حػػديث نسػػ
 المتيير و يمكف أف يعزى 

اخػػػتبلؼ نتػػػائإ تمػػػؾ الدراسػػػات ثػػػيف التػػػأثير الػػػداؿ أـ غيػػػر الػػػداؿ لمتييػػػر النػػػوع عمػػػى 
الدافعيػة العقميػػة الخػتبلؼ العينػػة ثػيف دراسػػة وأخػرى وكػػذلؾ اخػتبلؼ فتػػرة التطثيػؽ هػػؿ فػػا 

العمريػة لعينػػة الثحػث وخصػائص العينػة التػػا ثدايػة العػاـ الدراسػا أـ غيػػر ذلػؾ و المرحمػة 
 يتـ قياسها.

 خامهتيجة الفرض الو
"توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات يػػػنص الفػػػرض الثػػػامف عمػػػى أنػػػي 

التحصػػيؿ مسػػتوى درجػػات الطػػبلب عينػػة الثحػػث عمػػى مقيػػاس الدافعيػػة العقميػػة تعػػزي تلػػى 
 " . الدراسا

اـ حسػاب الفػروؽ ثػيف متوسػطات درجػات و لمتحقؽ مف صحة هػذا الفػرض تػـ اسػتخد
مرتفعػػا ومنخفاػػا التحصػػػيؿ األكػػاديما فػػػا مقيػػاس الدافعيػػػة العقميػػة وذلػػػؾ عمػػى النحػػػو 

 -التالا:
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( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس الدافعية العقمية  26جدول )
 بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي

النحراف ا المتوسط العدد 
 المعياري

مستوى   قيمة ف 
 الداللة

 055. 3.435 9.25659 62.7069 58 منخفضي التحصيل

 7.03874 66.9945 183 مرتفعي التحصيل

ثػيف  05.و يتاح وجود فروؽ ذات داللة تحصػائية عنػد مسػتوى 26مف الجدوؿ رقـ  
 متوسطات درجات مرتفعا ومنخفاا التحصيؿ األكاديما عمى مقياس الدافعية العقمية.

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض الخامه
يمكف تفسير نتيجة الفرض الحالا فا أف الطبلب مرتفعا التحصيؿ لديهـ قػدرة عمػى 
التركيػػػػز العقمػػػػا ث ػػػػكؿ أكثػػػػر مػػػػف الطػػػػبلب منخفاػػػػا التحصػػػػيؿ و كػػػػذلؾ فػػػػاف مرتفعػػػػا 

تحصػيؿ يكػػوف تفكيػػرهـ متوجػػي محػػو الػػتعمـ و لػديهـ قػػدر مػػف التكامػػؿ المعرفػػا فػػا تدراؾ ال
العبلقات ثيف المواوعات التا يتـ دراستها وكذلؾ المقررات المدروسة وكػؿ مػف  التركيػز 
العقما والتوجػي نحػو الػتعمـ والتكامػؿ المعرفػا هػا أثعػاد لمدافعيػة العقميػة فػالطبلب مرتفعػا 

 حو التعمـ ث كؿ متكامؿ و مركز معرفيا.التحصيؿ موجهوف ن

 وتيجة الفرض التاسع
توجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات "يػػػنص الفػػػرض التاسػػػع عمػػػى أتػػػي 

درجات الطبلب ذوي أساليب الػتعمـ المختمفػة وثػيف متوسػطات درجػاتهـ عمػى أثعػاد مقيػاس 
 ."الدافعية العقمية والدرجة الكمية لممقياس

هػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب مصػػفوفة معػػامبلت ارتثػػاط ثػػيف أسػػاليب  ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة
االسػػػتراتيجاو وأثعػػػاد مقيػػػاس الدافعيػػػة العقميػػػة  –السػػػطحا  –الػػػتعمـ المسػػػتخدمة   العميػػػؽ 

 -والدرجة الكمية وذلؾ عمى النحو التالا:
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العقمية (مصفوفة معامالت ارتباط بين أسالي  التعمم المستخدمة وأبعاد مقياس الدافعية 27جدول )
 والدرجة الكمية

التركيز  
 العقمي

التوجو نحو 
 التعمم

الحل اإلبداعي 
 لممشكالت

التكامل 
 المعرفي

الدرجة 
 الكمية

أسمو  التعمم 
 العميق

.495
**
 .606

**
 .413

**
 .525

**
 .647

**
 

أسمو  التعمم 
 السطحي

-.229
**
 -.213

**
 -.315

**
 -.233

**
 -.270

**
 

أسمو  التعمم 
 االستراتيجي

.420
**
 .136

*
 -.013 .224

**
 .295

**
 

 05.داؿ عند  مستوى *   
 01.داؿ عند  مستوى **

. ثػػػيف  00و يتاػػػح وجػػػود عبلقػػػة ارتثاطيػػػي دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى22مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ  
أسػػاليب الػػتعمـ العميػػؽ والسػػطحا واالسػػتراتيجا مػػع أثعػػاد مقيػػاس الدافعيػػة العقميػػة والدرجػػة 

 التعمـ االستراتيجا مع ثعد الحؿ اإلثداعا لمم كبلت.الكمية لممقياس عدا أسموب 

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض التاسع
دراسػػة جمػػاؿ الثعيجػػا و صػػنعاء التميمػػا   وتتفػػؽ نتيجػػة الفػػرض الحػػالا مػػع نتيجػػة 

كػػؿ مػػف األسػػموب العميػػؽ  فجػػود عبلقػػة طرديػػة موجثػػة ثػػيو  و التػػا توصػػمت تلػػى2008 
صػػػاحب أسػػػموب الػػػتعمـ العميػػػؽ لديػػػي تدراؾ كمػػػا لمػػػا يقػػػـو فػػػالفرد  لمػػػتعمـ والدافعيػػػة العقميػػػة

ثدراسػػػتي مػػػف مواػػػوعات ومقػػػررات ويميػػػؿ تلػػػى التمركػػػز والتعمػػػؽ وهػػػذا يتوافػػػؽ مػػػع أثعػػػاد 
الدافعية العقميػة وكػذلؾ الفػرد ذو أسػموب الػتعمـ االسػتراتيجا يكػوف موجػي نحػو الػتعمـ وذلػؾ 

 نتقاؿ تلى مرحمة دراسية أعمى.ثهد النجاح والحصوؿ عمى الدرجات التا تدهؿ الفرد لبل
االسػػتراتيجاو تكػػوف  –السػػطحا  –جػػدير ثالػػذكر أف جميػػع أسػػاليب الػػتعمـ   العميػػؽ 

ف اختمفػػت اليايػػة أو الهػػدؼ مػػف ذلػػؾ الػػتعمـ فػػالفرد ذو أسػػموب الػػتعمـ  موجػػي نحػػو الػػتعمـ وا 
العميػػػؽ يثحػػػث عػػػف الهػػػدؼ أو المعنػػػى مػػػف الػػػتعمـ أمػػػا الفػػػرد ذو أسػػػموب الػػػتعمـ السػػػطحا 

فاػػؿ حفػػظ معمومػػات منفصػػمة مػػف عناصػػر مختمفػػة ثػػدوف الحاجػػة تلػػى الػػرثط ثػػيف تمػػؾ ي
العناصػػر أمػػا ذو الػػتعمـ االسػػتراتيجا فالهػػدؼ لديػػي هػػو النجػػاح والحصػػوؿ عمػػى التقػػديرات 
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فكؿ منهـ كوجي لعممية التعمـ مف منظور مختمؼ وقد يعػزى السػثب فػا عػدـ وجػود عبلقػة 
د حػػؿ الم ػػكبلت أف ذلػػؾ األسػػموب غيػػر معنػػا ثحػػؿ ثػيف أسػػموب الػػتعمـ االسػػتراتيجا و ثعػػ

 الم كبلت فالهدؼ مف ذلؾ األسموب هو التحصيؿ.
التػػػػا  و2006 محمػػػػد العسػػػػيري  وتتفػػػػؽ نتيجػػػػة الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع نتيجػػػػة دراسػػػػة 

عبلقػػػة أسػػػاليب التفكيػػػر ثأثعػػػاد الدافعيػػػة العقميػػػة كانػػػت دالػػػة ثػػػيف جميػػػع  توصػػػمت تلػػػا أف 
تركيػز العقمػا والتوجػي نحػو الػتعمـ فػا حػيف لػـ يكػف ارتثػاط كػؿ أساليب التفكيػر وكػؿ مػف ال

مػػف التفكيػػر الت ػػريعا والتنفيػػذي ثثعػػدي الحػػؿ اإلثػػداعا لمم ػػكبلت والتكامػػؿ المعرفػػا داال 
كما لـ تكػف هنػاؾ داللػة ارتثػاط أسػموب التفكيػر الهرمػا ثثعػد التكامػؿ المعرفػا وأياػا فػاف 

اعا لمم ػكبلت لػـ يكػف داال والتفكيػر التحػرري لػـ ارتثاط التفكير الخارجا ثثعد الحػؿ اإلثػد
 .يكف ارتثاطي داال ثثعدي الحؿ اإلثداعا لمم كبلت والتكامؿ المعرفا

 وتيجة الفرض العاشر
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات "يػػػنص الفػػػرض العا ػػػر عمػػػى أنػػػي 

   .تعزي تلى النوع ة أساليب التعمـ وأثعادل الفرعيدرجات الطبلب عينة الثحث عمى مقياس 
و لمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب الفػػروؽ ثػػيف متوسػػطات درجػػات الػػذكور 

-واإلناث  فا مقياس أساليب التعمـ وأثعادل الفرعية وذلؾ عمى النحو التالا:  

( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس أسالي  التعمم  28جدول )
ية لدى الذكور واإلناثوأبعاده الفرع  

االنحراف  المتوسط العدد  
 المعياري

  قيمة ف 
مستوى 
 الداللة

 059. 2.73075 17.7708 48 الذكور أسمو  التعمم العميق
 

.809 
 2.75991 17.7523 222 اإلناث 

 729. 2.63290 15.5625 48 الذكور أسمو  التعمم السطحي
 

.394 
 2.45322 15.4189 222 اإلناث 

 240. 2.54246 15.5625 48 الذكور أسمو  التعمم االستراتيجي
 

.625 
 2.45840 16.3378 222 اإلناث 

 038. 4.351 66811. 1.6458 48 الذكور الدرجة الكمية لممقياس

 78671. 1.6982 222 اإلناث
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الػتعمـ و تثيف عػدـ وجػود فػروؽ ثػيف الػذكور واإلنػاث فػا أسػاليب 22مف الجدوؿ رقـ  
  العميػػػؽ والسػػػطحا واالسػػػتراتيجاو ثينمػػػا توجػػػد فػػػروؽ ثػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػا الدرجػػػة 

 .02الكمية لمقياس أساليب التعمـ عند مستوى 

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض العاشر
 2008اتفقت نتيجة الدراسة الحاليػة مػع نتيجػة دراسػة فػداد طبلفحػي و عمػاد الزغػوؿ  

وؽ ذات داللػػة تحصػػائية فػػا أسػػاليب الػػتعمـ المسػػتخدمة تعػػزى و التػػا ت ػػير عػػدـ وجػػود فػػر 
   عمػى العمػري ووليػد نوفمػة و دراسػة اثػراهيـ روا ػدة   تلى النوع واتفقت كػذلؾ مػع نتيجػة 

تثػػيف أف نسػػثة الػػنمط التعميمػػا المنفػػرد تختمػػؼ ثػػاختبلؼ النػػوع حيػػث كانػػت التػػا  و 2002
النسثة األعمى لمطبلب فا النمط الخارجا ثينما كانت النسثة األعمى لمطالثات فػا نمطػا 

و التػػػا 2002   تسػػػماعيؿ دراسػػػة تثػػػراهيـنتػػػائإ و اتفقػػػت مػػػع  الػػػتعمـ التفػػػاعما والػػػداخما 
العمميػة ألسػموب النمػوذج ال خصػا والميسػر فػا  تلى تفايؿ اإلنػاث وطمثػة ال ػعب ت ير

التدريس أكثػر مػف تفاػيؿ الػذكور وطمثػة ال ػعب األدثيػة ثينمػا ال توجػد فػروؽ فػا تفاػيؿ 
  ظػػافر ال ػػهري وكػػذلؾ اتفقػػت مػػع نتػػائإ دراسػػة ثػػاقا أسػػاليب التػػدريس ترجػػع تلػػى النػػوع 

الثانويػػة فػػا  وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحصػػائية لػػدى طمثػػة المرحمػػةالتػػا أظهػػرت  و2002
نمطػػا الػػتعمـ الثصػػري والعممػػا تعػػزى لمتييػػر النػػوع فيمػػا أظهػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات 
داللة تحصائية لدى طمثة المرحمة الثانوية فا نمطػا الػتعمـ السػمعا والكتػاثا تعػزى لػنفس 

 .المتيير
 و2002 أيمػف عثػد العزيػز  وفاػؿ المػولى ال ػي  واختمفت نتيجة الدراسة مع دراسػة 

عثػػد و نتػػائإ دراسػػة  عػف فػػروؽ ترجػػع لمنػػوع فػا أسػػاليب الػػتعمـ المسػتخدمةـ تك ػػؼ التػا لػػ
أف أنمػػػاط الػػػتعمـ المفاػػػمة لػػػدى طمثػػػة كميػػػة العمػػػـو  التػػػا أظهػػػرت  و 2002  ا  الجػػػراح 

عمػر الثثيتػا و عيسػى و نتائإ دراسػة  الترثوية فا جامعة مدتة ال تختمؼ ثاختبلؼ النوع 
دـ وجػػػود فػػػروؽ ثػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػا األسػػػموب عػػػ و التػػػا أظهػػػرت2006 العزيػػػزي 

   .السطحا والعميؽ ثينما توجد فروؽ فا أسموب التعمـ االستراتيجا لصالح اإلناث

 وتيجة الفرض احلادً عشر
توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة تحصػػػػائية ثػػػػيف "يػػػػنص الفػػػػرض الحػػػػادي ع ػػػػر عمػػػػى أنػػػػي 

تعػزي  ـ وأثعػادل الفرعيػة أساليب التعممتوسطات درجات الطبلب عينة الثحث عمى مقياس 
 . "تخصصتلى ال
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و لمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب الفػػروؽ ثػػيف متوسػػطات درجػػات طػػبلب 
كمية الترثية ومتوسػطات درجػات كميػة االقتصػاد المنزلػا فػا مقيػاس أسػاليب الػتعمـ وأثعػادل 

 -الفرعية وذلؾ عمى النحو التالا:
واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس أسالي  التعمم ( يوضح درجات المتوسطات  29جدول )

 وأبعاده الفرعية لدى طال  كمية التربية وطال  كمية االقتصاد المنزلي

االنحراف  المتوسط العدد  
 المعياري

قيمة 
 ف 

 
مستوى 
 الداللة

 043. 4.132 2.62059 17.8956 182 كمية التربية أسمو  التعمم العميق

 كمية االقتصاد
 المنزلي

88 17.4598 3.01085 

 118. 2.458 2.38451 15.2857 182 كمية التربية أسمو  التعمم السطحي

كمية االقتصاد 
 المنزلي

88 15.7931 2.66388 

أسمو  التعمم 
 االستراتيجي

 054. 3.730 2.38277 16.1868 182 كمية التربية

كمية االقتصاد 
 المنزلي

88 16.2414 2.71501 

 241. 1.381 77169. 1.6429 182 كمية التربية الدرجة الكمية لممقياس

كمية االقتصاد 
 المنزلي

88 1.7931 .74923 

و تثػيف عػدـ وجػػود فػروؽ ثػػيف طػبلب كميػة الترثيػػة وطػبلب كميػػة 28مػف الجػدوؿ رقػػـ  
االقتصػػػاد المنزلػػػا فػػػا أسػػػموب الػػػتعمـ السػػػطحا والدرجػػػة الكميػػػة ووجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة 
تحصػػائية ثػػيف طػػبلب كميػػة الترثيػػة  و طػػبلب كميػػة االقتصػػاد المنزلػػا فػػا أسػػموب الػػتعمـ 

 .02العميؽ واالستراتيجا عند مستوى 

 تفسري ومىاقشة وتيجة الفرض احلادً عشر 
 و2006 عمػػر الثثيتػػا و عيسػػى العزيػػزي اتفقػػت نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػع  دراسػػة 

دارة األعمػػاؿ فػػا األسػػموب  حيػػث أ ػػارت النتػػائإ تلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ثػػيف كميػػة الترثيػػة وا 
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العميػػػؽ واالسػػػتراتيجا ثينمػػػا توجػػػد فػػػروؽ فػػػا أسػػػموب الػػػتعمـ السػػػطحا لصػػػالح كميػػػة تدارة 
األعمػػاؿ كمػػا ال توجػػد فػػروؽ ثػػيف متوسػػطات اسػػتجاثات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ أسػػموب الػػتعمـ 

لسػػػطحا وترجػػػع الفػػػروؽ لصػػػالح طػػػبلب تخصػػػص تدارة العميػػػؽ مػػػا عػػػدا أسػػػموب الػػػتعمـ ا
األعمػػاؿ وأسػػموب الػػتعمـ االسػػتراتيجا حيػػث ترجػػع الفػػروؽ لصػػالح طػػبلب تخصػػص فيزيػػاء 

التػا أ ػارت  و 2002دراسػة زهيػة سػخري   واتفقت أياا نتيجػة الدراسػة الحاليػة و نتيجػة 
ينػػػة فػػػا عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػائية ثػػػيف متوسػػػطات درجػػػات أفػػػراد الع تلػػػى 

و اتفقػػت مػػػع دراسػػػة  أسػػاليب الػػػتعمـ القائمػػة عمػػػى نمػػوذج كولػػػب تثعػػػا لمتخصػػص الدراسػػػا
أظهػرت النتػائإ عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة تحصػائية فػا  التػا و2002  ظافر ال ػهري 

دراسػػة وسػػاـ خالػػدي واتفقػػت  مػػع  أدثػػاو -أنمػػاط الػػتعمـ تعػػزى لمتييػػر التخصػػص   عممػػا
ال توجػػد عبلقػػة توافقيػػة ثػػيف أسػػاليب الػػتعمـ وفػػؽ أنػػي  لػػى توصػػمت الدراسػػة تو التػػا 2008 

 . نموذج هيرماف الرثاعا والتخصص الدراسا لدى تبلميذ المرحمة الثانوية

اختمفػػػػت  نتيجػػػػة الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع نتيجػػػػة دراسػػػػة فػػػػداد طبلفحػػػػي و عمػػػػاد الزغػػػػوؿ 
و ووجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة تحصػػػػػائية تعػػػػػزى تلػػػػػى التخصػػػػػص وذلػػػػػؾ لصػػػػػالح  2008 
حيػػػػث  و2002   تسػػػػماعيؿ تخصصػػػػات األدثيػػػػة واختمفػػػػت مػػػػع  نتيجػػػػة  دراسػػػػة تثػػػػراهيـال

توصػػػػمت نتػػػػائإ الدراسػػػػة تلػػػػى تفاػػػػيؿ اإلنػػػػاث وطمثػػػػة ال ػػػػعب العمميػػػػة ألسػػػػموب النمػػػػوذج 
ال خصػػا والميسػػر فػػا التػػدريس أكثػػر مػػف تفاػػيؿ الػػذكور وطمثػػة ال ػػعب األدثيػػة ثينمػػا ال 

واختمفػت مػع رجػع تلػى النػوع أو التخصػص توجد فروؽ فا تفايؿ ثاقا أساليب التدريس ت
أف أنمػػػاط الػػػتعمـ المفاػػػمة لػػػدى  التػػػا أظهػػػرت  و 2002  دراسػػػة عثػػػد ا  الجػػػراح نتيجػػػة 

طمثػػػػة كميػػػػة العمػػػػـو الترثويػػػػة فػػػػا جامعػػػػة مدتػػػػة ال تختمػػػػؼ ثػػػػاختبلؼ النػػػػوع والرغثػػػػة فػػػػا 
صػػػالح  وكػػػذلؾ دراسػػػة التخصػػػص تال أنهػػػا تختمػػػؼ ثػػػاختبلؼ السػػػنة الدراسػػػية والتخصػػػص

وجػدت فروقػا دالػة تحصػائيا ثػيف متوسػط درجػة و التػا  2002  سالـ الحسػينا و ال مري 
اسػػػتجاثة طمثػػػة المرحمػػػة الثانويػػػة لمتخصػػػص العممػػػا واألدثػػػا نحػػػو معظػػػـ أسػػػاليب الػػػتعمـ 

 .ثاستثناء أسموب التعمـ التنافسا لصالح طمثة القسـ العمما

 وتيجة الفرض الخاوٌ عشر
توجد فروؽ ذات داللة تحصػائية ثػيف متوسػطات "ي ع ر عمى أن ثاناينص الفرض ال

تعػػػزي تلػػػى  أسػػػاليب الػػػتعمـ وأثعػػػادل الفرعيػػػة درجػػػات الطػػػبلب عينػػػة الثحػػػث عمػػػى مقيػػػاس 
 . "تحصيؿ الدراسا المستوى 
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و لمتحقؽ مػف صػحة هػذا الفػرض تػـ حسػاب الفػروؽ ثػيف متوسػطات درجػات مرتفعػا 
الػػػتعمـ وأثعػػػادل الفرعيػػػة وذلػػػؾ عمػػػى ومنخفاػػػا التحصػػػيؿ األكػػػاديما فػػػا مقيػػػاس أسػػػاليب 

 -النحو التالا:
( يوضح درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة ف في مقياس أسالي  التعمم  28جدول )

 وأبعاده الفرعية لدى منخفضي ومرتفعي التحصيل ا كاديمي

االنحراف  المتوسط العدد  
 المعياري

قيمة 
 ف 

 
مستوى 
 الداللة

منخفضي  العميقأسمو  التعمم 
 التحصيل

58 17.5690 2.70874 .136 
 

.713 
 

مرتفعي 
 التحصيل

183 18.1366 2.73318 

منخفضي  أسمو  التعمم السطحي
 التحصيل

58 15.5690 2.47168 .091 
 

.763 
 

مرتفعي 
 التحصيل

183 15.0055 2.42355 

أسمو  التعمم 
 االستراتيجي

منخفضي 
 التحصيل

58 15.2759 2.65431 2.083 
 

.150 
 

مرتفعي 
 التحصيل

183 16.4645 2.39908 

منخفضي  الدرجة الكمية لممقياس
 التحصيل

58 1.5690 .67829 6.060 .015 

مرتفعي 
 التحصيل

183 1.6831 .81070 

و تثػػػيف عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ثػػػيف منخفاػػػا ومرتفعػػػا التحصػػػيؿ 20مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ  
العميػؽ والسػطحا واالسػتراتيجاو ووجػػود فػروؽ ثػيف مرتفعػػا الدراسػا فػا أسػاليب الػػتعمـ   

 ومنخفاا التحصيؿ الدراسا فا الدرجة الكمية لممقياس.
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 تفسري  ومىاقشة وتيجة الفرض الخاوٌ عشر
كمػػا  و 2002   عمػػى العمػػري ووليػػد نوفمػػة و روا ػػدة   اتفقػػت ونتيجػػة دراسػػة تثػػراهيـ

فػػػا الكيميػػػاء يختمػػػؼ ث ػػػكؿ داؿ  أ ػػػارت النتػػػائإ تلػػػى أف تحصػػػيؿ طمثػػػة الصػػػؼ التاسػػػع
و وجػود فػروؽ فػا أسػاليب  2002دراسة زهية سػخري  واتفقت تحصائيا تثعا لنمط تعممهـ 

الػػػتعمـ  القائمػػػة عمػػػى نمػػػوذج كولػػػب لػػػدى مرتفعػػػا ومنخفاػػػا  التحصػػػيؿ الدراسػػػا لػػػدى 
 تبلميذ السنة الثالثة ثانوي لصالح مرتفعا التحصيؿ

التػػا  و2000 عمػػى منصػورو لثنػى جديػد  دراسػػةاختمفػت نتيجػة الدراسػػة الحاليػة مػع  
وجػػػود ارتثػػػاط موجػػػب داؿ تحصػػػائيا ثػػػيف أسػػػموب الػػػتعمـ العميػػػؽ والسػػػطحا  أ ػػػارت تلػػػى

والتحصيؿ الدراسا كما أظهرت النتػائإ وجػود فػروؽ دالػة تحصػائيا ثػيف الطػبلب المرتفعػا 
ا قمػؽ و المنخفاا فا قمػؽ االختثػار فػا أسػموب الػتعمـ العميػؽ لصػالح الطػبلب منخفاػ

االختثػػار وفػػا درجػػات التحصػػيؿ الدراسػػا لصػػالح الطػػبلب منخفاػػا قمػػؽ االختثػػار أياػػا 
عمػر الثثيتػا و اختمفػت  هػدفت دراسػة  ولـ تظهر فروؽ ثينهـ فػا أسػموب الػتعمـ السػطحا

وت ػير النتػائإ تلػى وجػود فػروؽ ثػيف متوسػطات عينػة الدراسػة  و2006 و عيسى العزيػزي 
لعميػؽ واالسػتراتيجا ترجػع تلػى مسػتويات التحصػيؿ مرتفػع حوؿ أسموب الػتعمـ السػطحا وا

و التػا  2002  سػالـ الحسػينا و صالح ال ػمري  كما اختمفت  مع دراسة متوسط منخفض
وجود فروؽ ذات داللة تحصائية ثػيف متوسػط درجػة اسػتجاثة طمثػة المرحمػة الثانويػة  تظهر

روقػػا دالػػة تحصػػائيا منخفاػػا ومرتفعػػا التحصػػيؿ فػػا جميػػع أسػػاليب الػػتعمـ كمػػا وجػػدت ف
ثػيف متوسػط درجػة اسػتجاثة طمثػة المرحمػػة الثانويػة لمتخصػص العممػا واألدثػا نحػو معظػػـ 

 .أساليب التعمـ ثاستثناء أسموب التعمـ التنافسا لصالح طمثة القسـ العمما

 التوصيات
توجيي نظر القائميف عمى العممية التعميميػة ثأهميػة مراعػاة أسػاليب الػتعمـ المختمفػة -0

 المتعمميف. ثيف

 يجب مراعاة التأثير النفسا ألزمة كورونا العالمية عمى المتعمميف.-2

 ارورة االهتماـ ثت جيع الطبلب عمى الحموؿ اإلثداعية لمم كبلت.-2

 االهتماـ ثتوافر األن طة التا تساعد عمى تنمية الدافعية العقمية لدى المتعمميف.-2
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 الثحوث ادلقرتحة
 وعبلقتي ثالقمؽ المستقثما لدى طبلب الجامعة.الهمع مف كورونا -0

 اثر الهمع مف كورونا عمى السعادة الدراسية لدى طبلب المرحمة الثانوية.-2

 اثر ثرنامإ تدريثا لتنمية الدافعية العقمية لدى طبلب المرحمة الثانوية.-2

 عف ثعد وأثرل عمى الطبلب ذوي أساليب التعمـ المختمفة. -2

 ادلراجع
 العربيةالمراجع 

و . أساليب التدريس المفامة وعبلقتها ثأساليب التعمـ 2002   تسماعيؿالسيد  تثراهيـ
واألساليب االجتماعية لدى طبلب كمية الترثية ، مجمة كمية الترثية جامعة 

 .  26-0و ، 06   ثورسعيد ، العدد
التعمـ و. الفروؽ فا أساليب 2002تثراهيـ ثف سالـ الصياطا و رمااف محمد رمااف  

 ( pdf)لدى طبلب الجامعة فا اوء التخصص ومستوى التحصيؿ الدراسا ، 

 : متػاح عمى الراثط

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Research/Documents/2034.pdf 
و. أنماط التعمـ لدى طمثة الصؼ 2000عمى العمري    ووليد نوفمة  وروا دة  تثراهيـ

التاسع فا أرثد وأثرها فا تحصيمهـ فا الكيمياء،  المجمة األردنية لمعمـو فا 
 .222 -260  ،  و 2 عدد 6العمـو الترثوية مجمد 
و .القدرة التنثدية لمدافعية العقمية ثالتحصيؿ األكاديما 2006احمد عما محمد ال ريـ   

مف طمثة جامعة القصيـ مجمة الدراسات الترثوية والنفسية جامعة  لدى عينة
 . 228-226 و02  عدد00السمطاف قاثوس مجمد 

و . التعمـ المنظـ ذاتيا والدافعية 2002احمد عمى محمد ال ريـ و زياد كامؿ االال   
العقمية وعبلقتهما ثالتحصيؿ األكاديما لدى طمثة قسـ الترثية الخاصة ثجامعة 

-028الجزء األوؿ ، و  062  ـ،  مجمة كمية الترثية جامعة األزهر العددالقصي
206. 

 .و0822مواري  ترجمة احمد عثد العزيز سبلمة و محمد عثماف نجاتاو   -ادوارد ج
 دار ال روؽ .القاهرة : ، الدافعية واالنفعاؿ

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Research/Documents/2034.pdf
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همع و. ثناء ثرنامإ عبلجا معرفا سموكا جماعا لخفض نوثات ال2002ثميالـ محمد  
عند المصاثيف ثفوثيا األماكف المفتوحة عينة مف جامعة تممساف، قسـ عمـ 

وزارة التعميـ العالا والثحث ، النفس تخصص تقنيات وتطثيقات العبلج النفسا 
 .   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال عثية ،جامعة أثا ثكر ثمقايد، العمما 

.  الصورة األردنية األولية لمقياس  و2002توفيؽ احمد مرعا و  محمد ثكر نوفؿ  
كاليفورنيا لمدافعية العقمية   دراسة ميدانية عمى طمثة كمية العمـو الترثوية 

،  و2 العدد  22الجامعية االونروا فا األردفو ،مجمة جامعة دم ؽ المجمد 
222- 282. 

مـ و. أساليب التع2008جماؿ ناصر حسيف الثعيجا و صنعاء يعقوب خاير التميما  
وعبلقتها ثالدافعية المعرفية لدى طمثة الجامعة  الجامعة المستنصرية كمية 

 .622 - 600 ، و 002 العدد 22المجمد  الترثية قسـ العمـو الترثوية والنفسية،
 –و. أسموثا التعمـ   السطحا 2002مها هادي حسيف مظمـو  و حسيف رثيع حمادي 

مة كمية الترثية األساسية لمعمـو العميؽو ؿ  ثيجزو لدى طمثة جامعة ثاثؿ مج
 .  208-202و، 22 العدد، الترثوية واإلنسانية جامعة ثاثؿ

و. 2002دانس محمد ركعتا و عيسى متقى و  زادل الهاـ و فروزندل مسعود فكري   
أنماط التعمـ ال ائعة والمفامة لدى متعمما المية العرثية و داثها فا الجامعات 

 . 22-62و 2  20فا العمـو اإلنسانية  العدد اإليرانية ، مجمة دراسات
و . القمؽ وعبلقتي ثاالكتئاب عند المراهقيف دراسة ميدانية ارتثاطيي 2000دانيا ال ثدوف   

لدى عينة مف تبلميذ الصؼ التاسع مف التعميـ األساسا فا مدارس مدينة 
 - 228،   و22 العدد  22دم ؽ الرسمية ، مجمة جامعة دم ؽ المجمد 

282. 

المجمس الوطنا لمثقافة  ،و . مرض القمؽ0822دافيد فيهاف    ترجمةعزت  عبلف و  
 .022والفنوف وافداب الكويت، عالـ المعرفة 
و . أساليب التعمـ: مفهومها وأثعادها 2002رثيعة جعفور  و  ترزولت عمرونا حورية   

مجمة العمـو والعوامؿ الم كمة لها حسب نموذج كولب لمتعمـ الخثراتا   ، 
 .   202 -082و،  00  اإلنسانية واالجتماعية العدد

و. أساليب التعمـ القائمة عمى نموذج كولب لدى تبلميذ السنة 2002زهية سخري   
دراسة ميدانية  الثالثة ثانوي فا اوء متييري التخصص والتحصيؿ الدراسا  
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قسـ  ، ود أوالد جبلؿعمى تبلميذ السنة الثالثة ثانوي ثثانوية سماتا محمد العاث
جامعة محمد خيار ثسكرة كمية العمـو اإلنسانية والعمـو ، العمـو االجتماعية  

 .االجتماعية
وكيس  4matو . اثر أنموذجا الفور مات 2002زينب عزيز احمد ثاف محمود محمد   

case  ،فا الدافعية العقمية لدى طالثات الصؼ الراثع العمما فا مادة الفيزياء
 و22  مية الترثية األساسية لمعمـو الترثوية واإلنسانية جامعة ثاثؿ ، العددمجمة ك

 . 
وأساليب التعمـ فا اوء نموذجا كولب وانتوستؿ لدى 2000السيد محمد اثو ها ـ   

 220  و،82  طبلب الجامعة دراسة عاممية كمية الترثية جامعة األزهر المجمد
- 280 . 

و. أساليب التعمـ وفقا لنموذج   2002لحسينا   سالـ حسيف ا و صالح رااا ال مري
جرا ا وويت مافو  وعبلقتها ثالتحصيؿ والتخصص األكاديما لدى عينة مف 
 طبلب المرحمة الثانوية فا دولة الكويت، مجمة كمية الترثية جامعة األزهر العدد

 . 022 -002،الجزء األوؿ  و022 
 VARKالتعمـ المفامة وفؽ نموذج  و. أنماط 2002ا  محمد ال هري     ظافر عثد

لدى طمثة المرحمة الثانوية ثمحافظة النماص وعبلقتها ثثعض المتييرات ، 
 . 022-022 و،2  العدد 2المجمة الدولية الترثوية المتخصصة المجمد 

ثر أو. 2008عثد ا  ثف مثارؾ محمد حسف  و عثد الرحمف ثف محمد موسى الزهرانا   
العميؽو فا تنمية مهارات تصميـ  –ب التعمـ   السطحا الواقع المعزز وأسمو 

مواقع الويب التعميمية لدى طبلب تقنيات التعميـ ثكمية الترثية ثجامعة جدة ، 
، كمية الترثية  جامعة جدة المممكة العرثية  و62 المجمة الترثوية العدد 

 . 0280 -0262، السعودية
ط التعمـ المفامة لدى طمثة كمية العمـو و . قياس أنما2002ا  عزاـ الجراح     عثد

الترثوية فا جامعة مدتة وعبلقتها ثثعض المتييرات، مجمة كمية الترثية جامعة 
 .202  -280الجزء األوؿ  062األزهر العدد 
 دار غريب  . : و . الدافعية لبلنجاز ، القاهرة2000    يعثد المطيؼ محمد خميف
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عثد المنعـ حسف الممؾ عثماف. خصائص وأساليب تعمـ الطبلب وتعميمهـ وفؽ أنماط 
ذكائهـ  ، قسـ تعداد وتدريب المعمميف ثالجامعة اإلسبلمية ثالمدينة المنورة 

 .220 - 026المممكة العرثية السعودية، 
و . العبلقة ثيف أساليب 2006عمر عواض الثثيتا و عيسى فرج عوض العزيزي   

ـ لطبلب جامعة  قراء والتحصيؿ الدراسا فا اوء ثعض المتييرات، التعم
 .220 -208الجزء األوؿ، و  020  مجمة كمية الترثية جامعة األزهر العدد

و. الدافعية العقمية وعبلقتها ثالتوافؽ األكاديما لدى طمثة  2008فارس هاروف ر يد    
الترثوية واإلنسانية جامعة  الدراسات العميا مجمة كمية الترثية األساسية لمعمـو

 .0028 -0022و، 22 ثاثؿ ، العدد
و. أساليب 2002فاؿ المولى عثد الرااا ال ي   و أيمف محمد طي عثد العزيز   

التعمـ لدى طبلب كمية الترثية ثجامعة الخرطـو وعبلقتها ثالنوع والتخصص، 
و، 22 ثاثؿ العدد مجمة كمية الترثية األساسية لمعمـو الترثوية واإلنسانية جامعة

22- 22  . 
و. أنماط التعمـ المفامة لدى طمثة 2008فداد طي طبلفحة و عماد عثدالحميد الزغوؿ  

 22جامعة مدتة وعبلقتها ثالجنس والتخصص، مجمة جامعة دم ؽ، المجمد 
 .228-268و،  02العدد  

مركز و. الدافعية العقمية ردية جديدة 2002قيس محمد عمى و وليد سالـ حموؾ   
مركز ديثونو لتعمـ : عماف ،ديثونو لتعمـ التفكير ، المممكة األردنية الها مية

 التفكير 
و . االستعداد لؤلمؿ وعبلقتي 2002كريـ فخري هبلؿ السراراتا ومها حسف الزثيدي   

ثمعتقدات الكفاءة الذاتية والدافعية العقمية لدى الطمثة المتميزيف واقرأنهـ 
 -82و، 8 العدد  26ة ثاثؿ لمعمـو اإلنسانية المجمد العادييف، مجمة جامع

006. 
و.  العبلقة ثيف أساليب التعمـ كنمط مف أنماط 2000لثنى جديد  و عمى منصور  

معالجة المعمومات وقمؽ االمتحاف وأثرهما عمى التحصيؿ الدراسا   دراسة 
 ؽ ميدانية لدى عينة مف طمثة الصؼ الثانا الثانوي فا مدارس محافظة دم

 .022 -82،  26، مجمة جامعة دم ؽ المجمد والرسمية
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التعمـ: النظرية والتطثيؽ،  مركز القطاف لمثحث  أنماطو. 2002لينا جاثر ومها قرعاف  
 فمسطيف. ، المحسف القطاف و التطوير الترثوي مدسسة عثد

كمية  و . أساليب التفكير والدافعية العقمية لدى طمثة2006محمد عمى محمد العسيري    
،  و2 الترثية ثجامعة الممؾ سعود،  المجمة الدولية الترثوية المتخصصة العدد 

62-22. 
و. العبلقة ثيف التعمـ المنظـ ذاتيا 2002محمد فرحاف القااة  و محمد عمى العسيري   

والدافعية العقمية لدى طبلب كمية الترثية ثجامعة الممؾ سعود مركز ثحوث كمية 
ث العمما جامعة الممؾ سعود وزارة التعميـ المممكة العرثية الترثية عمادة الثح

 السعودية  ثحث عمما محكـ.
و . المعتقدات المعرفية 2008محمود عوض ا  سالـ و أمؿ عثد المحسف زكا   

وثعض استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لدى عينة مف طبلب الجامعة ذوي 
المجمد الثالث  ، الترثية وعمـ النفس دراسات عرثية فا أساليب التعمـ المختمفة،

 .202-022 ، العدد الثالث
 :التطثيقات ، القاهرة -النماذج -و .التعمـ المفهـو 2002محمود عثد الحميـ منسا    

 المصرية . األنجمومكتثة 
 و. الدافعية نظريات وتطثيقات ،0888مصطفى حسيف ثاها و أمنية تثراهيـ  مثا  

 لمن ر القاهرة.مركز الكتاب  :القاهرة
و. مستوى الدافع المعرفا ثيف التدريس وفؽ المقارثة ثاألهداؼ 2002ميمود عمار   

دراسات ترثوية ونفسية مخثر تطوير الممارسات النفسية ، والمقارثة ثالكفاءات 
 .22-02  و،02 عدد  ، والترثوية

ة لدى الطمثة و . المعتقدات المعرفية والحاجة تلى المعرف2002نافر احمد ثقيعا    
  .0022-0020، 2ممحؽ 20 ودراسات العمـو المجمد   ،الجامعييف 

و. أساليب التعمـ: مفهومها وأثعادها والعوامؿ 2006نورية حسف و منصور عثيسة   
الم كمة لها حسب نموذج كولب لمتعمـ الخثراتا، مجمة وادي النيؿ لمدراسات  

 .260- 220  ،العدد العا ر، والثحوث 
و.  أسثاب ااطراب الهمع ثيف قوة التنظير 2002ثمقيسا و محمد سميـ خميس   وردة 

 . و20 الثيولوجا والنفسا ، مجمة  العمـو اإلنسانية واالجتماعية العدد 
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وعبلقتها  HBDIو. أساليب التعمـ وفؽ نموذج هيرماف الرثاعا 2008وساـ خالدي  
، الجمهورية الجزائرية  ثالتخصص الدراسا لدى تبلميذ السنة الثانية ثانوي 

الديمقراطية ال عثية وزارة التعميـ العالا والثحث العمما جامعة محمد خاير  
 .كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية قسـ العمـو اإلنسانية، ثسكرة 
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