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 َتػريات ايداؾع١ٝ ٚمنط ايعصٚ ايطبيب يد٣ ايطًب١ املتؿٛقني حتؿًٝٝا

 ٚذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو ؾٝؿٌ

 د .عبد اذتُٝد بٔ أمحد ايٓعِٝ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ املًو ؾٝؿٌ -  أضتاذ َطاعد عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ

 املًدـ
يؿسٚم بني ايطًب١ املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ٖدؾت ايدزاض١ اذتاي١ٝ إىل ايتعسف ع٢ً ا

ايتشؿًٝٞ يف داؾعٝتِٗ يإلصتاش، ٚايهػـ عٔ اجتاٖات ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح ٚايؿػٌ )خازدٞ / داخًٞ( 

يدِٜٗ، باإلقاؾ١ إىل ايتعسف ع٢ً ايؿسٚم بني َتٛضطات دزداتِٗ يف ايعصٚ ايطبيب يًٓاز ٚايؿػٌ. 

املٓٗر ايٛؾؿٞ املكازٕ ملٓاضبت٘ يف حتكٝل ٖرٙ األٖداف. تهْٛت عب١ٓ ايدزاض١ َٔ عدد  اضتددّ ايباسجٕٛ

( طايبا ٚطايب١ َٔ طًب١ َسس١ً ايبهايٛزٜٛع به١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ املًو ؾٝؿٌ باإلسطا٤. 179)

 .Midgely et)َددًٞ ٚآخسٕٚ اضتددّ ايباسجٕٛ دتُع ايبٝاْات َكٝاع ايداؾع١ٝ يإلصتاش َٔ إعداد 
al, 1998) ،( 2006(، ٚاضتبا١ْ ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح ٚايؿػٌ اعداد )غِٓٝ،2001تسمج١ )اذتطٝين

بعد ايتأند َٔ ارتؿا٥ـ ايطٝهَٛرتٜ٘ هلُا. أظٗست ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات 

داي١ إسؿا٥ٝا ٚدٛد ؾسٚم دزدات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ بؿ٦اتٗا ايجالخ ع٢ً أبعاد َكٝاع داؾع١ٝ اإلصتاش، 

بني َتٛضطات دزدات ؾ٦يت املتؿٛقني، ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً بعد٣ اضتبا١ْ ايعصٚ 

ايطبيب يًٓذاح/ايؿػٌ األنادميٞ )خازدٞ / داخًٞ(، ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات 

سٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً بعدٟ اضتبا١ْ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ايجالخ )املتؿٛقني، ايعادٜني، املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿ

 "ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح ٚايؿػٌ األنادميٞ". يف ق٤ٛ َا تٛؾٌ إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر مت ؾٝاغ١ بعض ايتٛؾٝات.

 .ايهًُات املؿتاس١ٝ: ايداؾع١ٝ يإلصتاش ــ ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح ٚايؿػٌ ــ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ
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Abstract: 

The current study aimed to identify the differences among students 

(academic superiority, normal, and academic superiority with 

underachievement) in their motivation for achievement, and to 

investigate the direction of causal attribution for academic 

achievement. The study also, aimed to identify the differences among 

means score of students in the causal attribution questionnaire. The 

researchers used the comparative descriptive approach as its suitability 

to achieve these objectives. The sample consisted of (179) male and 

female Bachelor students at College of Education, King Faisal 

University in Alhasa. The researchers used motivation achievement 

scale prepared by (Midgely et, al, 1998), translated by (Alhosainy, 
2001), and the causal attribution questionnaire prepared by (Gonaim, 

2006) after verifying the psychometric characteristics. The results 

showed that there were significant differences among the means 

scores of students in the motivation achievement scale. There were 

significant differences between academic superiority, and academic 

superiority with underachievement in the tow variables (interior/ 

exterior) of the causal attribution questionnaire, and there were 

significant differences among the means scores of the three samples of 

students in the causal attribution questionnaire. In the light of the 

results, some recommendations were suggested.    
Key words: Academic achievement -- causal attribution for success 

and failure – underachievement.  
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 ايدزاض١ َكد١َأٚاًل: 

تعترب َسس١ً ايتعًِٝ ادتاَعٞ زتاال خؿبا َٚٓبعا غصٜسا إلَداد اجملتُعات املعاؾس٠ بايهٛادز 

ايع١ًُٝ ايكادز٠ ع٢ً اإلصتاش ٚايتؿٛم يف شتتًـ اجملاالت، ٚع٢ً قدز َا ٜٓاي٘ طالب ادتاَع١ َٔ زعا١ٜ 

ازات ٚطاقات يف بٓا٤ زتتُعاتِٗ ٚاذتكاز٠ ٚاٖتُاّ تتشدد اضتُساز١ٜ اضتجُاز َا يدِٜٗ َٔ قدزات َٚٗ

اإلْطا١ْٝ. ٚايطايب ادتاَعٞ مبا ٚؾٌ إيٝ٘ َٔ َطت٣ٛ منٛ يف ايٓٛاسٞ ايعك١ًٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاملٗاز١ٜ 

 قادز ع٢ً برٍ ادتٗد ايراتٞ املطتكٌ ايرٟ ميهٓ٘ َٔ حتكٝل ايٓذاح. 

يب ادتاَعٞ زاغبا يف ايٓذاح ( بأْ٘ ال ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايطا2001ٚيف ٖرا اجملاٍ ٜػري )ايصٜات، 

ٚإمنا ٜتعني عًٝ٘ برٍ ادتٗد ايراتٞ اعتُادا ع٢ً دٚاؾع َطتُس٠ َٛؾٛي١ داخ١ًٝ أٚ خازد١ٝ ٚإٔ غتطط 

ذاتٝا يًٛؾا٤ مبتطًبات دزاضت٘ ٚإٔ ٜعتكد يف ق١ُٝ ادتٗد ٚايطعٞ َٔ أدٌ إسساش األٖداف ٚاإلدزاى ايطبيب 

 ايؿشٝح يًعالق١ بني ايؿعٌ ٚاإلصتاش.

ٚقشت ْتا٥ر ايعدٜد َٔ ايدزاضات إٔ َطت٣ٛ اإلصتاش األنادميٞ ايرٟ ٜؿٌ إيٝ٘ ايطايب ال ٚقد أ

ٜتٛقـ ع٢ً َطت٣ٛ سظ٘ َٔ ايطاق١ ايعك١ًٝ ؾكط بٌ ٜتأثس مبتػريات َتعدد٠ َٓٗا املتػريات ايداؾع١ٝ 

دتاَع١ يف (. ٚنًٗا عٛاٌَ تطِٗ يف ٚدٛد ؾسٚم بني طالب ا1977ٚاالْؿعاي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ )عبد ايػؿاز، 

 َطتٜٛات اإلصتاش األنادميٞ. 

ؾايطايب ادتاَعٞ املتؿٛم عكًٝا أنجس قدز٠ ع٢ً حتكٝل اإلصتاش األنادميٞ ادتاَعٞ ملا ميتًه٘ 

ع٢ً إٔ ايتؿٛم ٜتُجٌ يف املكدز٠ ع٢ً حتكٝل ( Reisetter, 1997َٔ طاق١ عك١ًٝ، ٚقد أند زٜطرت )

ٚأغاز إىل إٔ  ’ت ايٓػا  اإلْطاْٞ املؿٝد٠ ادتُاعٝا َطتٜٛات عاي١ٝ َٔ اإلصتاش يف أٟ زتاٍ َٔ زتاال

 ايتؿٛم ايعكًٞ ٜعد ْتادا يتؿاعٌ ثالخ زتُٛعات أضاض١ٝ َٔ ايعٛاٌَ سددٖا نُا ًٜٞ:

 ـ َعدٍ أع٢ً َٔ املتٛضط يف ايكدزات ايعا١َ. 1

 ـ االيتصاّ باملٗاّ املهًـ بٗا. 2

  ـ َطت٣ٛ عاٍ َٔ اإلبداع.  3
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جٕٛ إىل دزاض١ عٛاٌَ ؾعٛبات اإلصتاش األنادميٞ يد٣ املتؿٛقني عكًٝـا  ٚقد اجت٘ ايعًُا٤ ٚايباس

ٚاعتربٚا إٔ اطتؿـا  َطـت٣ٛ ايـداؾع يـدِٜٗ إىل داْـب االجتاٖـات ايطـًب١ٝ ضتـٛ ايدزاضـ١ َـٔ أٖـِ عٛاَـٌ             

 .(Ford & Thomas, 1997)ؾعٛبات اإلصتاش األنادميٞ يد٣ املتؿٛقني عكًٝا 

إٔ دزاضـ١ املـتػريات    (Wigfield&Eccles, 2009")ٚإنًـٝظ  نُـا اعتـرب نـٌ َـٔ " ٚظتؿًٝـد      

ايداؾع١ٝ َٔ ايعٛاٌَ امل١ُٗ ايـيت تطـِٗ يف ؾٗـِ ايعًُٝـات ايٓؿطـ١ٝ ايـيت َـٔ املؿـرت  أْٗـا تػـهٌ األضـاع            

 ملدتًـ أمنا  ايطًٛى اإلصتاشٟ يًطالب املتؿٛقني عكًٝا. 

إىل  (Margalit , 1989 ; Graham and Golan,1991ٚقد أغاز بعض ايبـاسجني ) 

ــ١ ٚايتؿــسٜط ايتشؿــًٝٞ       ــتػريات ايػدؿــ١ٝ ٚايداؾعٝ ــني امل ــ٢ إٔ ؾــعٛبات اإلصتــاش     ’ايعالقــ١ ب ــدٚا عً ٚأن

 األنادميٞ ٖٞ ْتاز يًتهاٌَ يف ايكؿٛز بني ايعًُٝات ايداؾع١ٝ ٚاملعسؾ١ٝ يد٣ ايطايب.

يصٜـات ،  ٚإذا نإ ٖٓاى ايعدٜد َٔ تٛقعات ايداؾعٝـ١ يـد٣ طـالب املسسًـ١ ادتاَعٝـ١ بؿـؿ١ عاَـ١، ؾـ ٕ )ا        

 ( َٝص خؿا٥ـ ايداؾع١ٝ يرٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ َٔ طالب ادتاَع١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 2001

   ميًٕٝٛ إىل ايعٌُ حتت ظسٚف َؤثس٠ ٚقاغط١ 

  .ٜؿػًٕٛ يف إدزاى ايعالق١ بني ادتٗد املال٥ِ ٚايٓذاح 

  .ميًٕٝٛ إىل تؿعٝب األَٛز ٚاملٗاّ ٚايتهًٝؿات ٚاالختبازات ايدزاض١ٝ 

   ِٜٗتٛقعات أنادمي١ٝ غري ٚاقع١ٝ دٕٚ إٔ ٜطاْدٖا دٗدا سكٝكٝا شتططا.يد 

  .ٟميًٕٝٛ إىل جتٓب املٗاّ املجري٠ يًتشد 

  ظتدٕٚ ؾعٛب١ يف ٚقع أٖداؾِٗ ٚحتدٜدٖا ٚايتدطٝط هلا 

 َػه١ً ايدزاض١:ثاًْٝا: 

ــٛد           ــت ْظــسٙ إىل ٚد ــاٙ ايباســح ٚٚدٗ ــازت اْتب ــ١ أث ــٔ َالسظــات ٚاقعٝ ــ١ َ ــت َػــه١ً ايدزاض ْبع

ات َٔ ايطًب١ ادتاَعٝني ع٢ً ايسغِ َٔ تػابٗٗا يف إظٗاز ْػا  َعسيف عايٞ تبدٚ بٛقـٛح أثٓـا٤   زتُٛع

ٚميهٔ ع٢ً ٖرا األضاع األْػط١ األنادمي١ٝ ٚايدزاض١ٝ إال أْٗا ختتًـ يف َطتٜٛات إصتاشٖا األنادميٞ. 
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تُجـٌ    اإلصتـ  تؿٓٝؿٗا إىل ؾ٦ات يف ق٤ٛ ايتٓاضب بني نٌ َٔ َطت٣ٛ ايٓػا  ايعكًـٞ َٚطــت٣ٛ   اش األنـادميٞ نُـاٜ 

أٚ أدا٤ املٗاّ ايدزاض١ٝ املدتًؿ١، نُا ٚدٗت ايٓظـس أٜكـا إىل إٔ تًـو ايظـاٖس٠ حتتـاز      ، يف َعدالتِٗ األنادمي١ٝ

 ايداؾع١ٝ. إىل ايدزاض١ يًتعسف ع٢ً األضباب ايها١َٓ ٚزا٤ ايتبأٜ بني تًو ايؿ٦ات ٚخاؾ١ األضباب

يبعض املكسزات ايدزاضـ١ٝ يطًبـ١ ايتدؿؿـات     سحاؾكد اتكشت َػه١ً ايدزاض١ أثٓا٤ تدزٜظ ايب

ايدزاضــ١ٝ املدتًؿــ١ بهًٝــ١ ايرتبٝــ١ ـ داَعــ١ املًــو ؾٝؿــٌ ـ سٝــح الســط ايباســح إٔ بعــض ايطًبــ١ ٜتُٝــصٕٚ        

ٜٚعسقــٕٛ أؾهــازِٖ بأضــًٛب   ،مبطــتٜٛات َعسؾٝــ١ عايٝــ١ عٓــد تٓــاٍٚ أٚ َٓاقػــ١ املٛقــٛعات ايدزاضــ١ٝ   

املعسيف. ٚبتتبع ْتا٥ر ايتشؿٌٝ ايدزاضٞ هلؤال٤ ايطـالب ٚدـد   إبداعٞ ٚحتًًٝٞ ٜدٍ ع٢ً تؿٛقِٗ ايعكًٞ ٚ

اتطام بني َا أظٗسٙ بعض ايطالب َٔ ْػا  َعـسيف َـع َعـدالتِٗ األنادميٝـ١ ايعايٝـ١، بُٝٓـا ظٗـست ؾ٦ـ١         

 أخس٣ َٔ ايطالب ال تتٓاضب َعدالتِٗ األنادمي١ٝ املٓدؿك١ َع قدزاتِٗ ٚأْػطتِٗ ايعاي١ٝ املالسظ١.

أؾــرت  ايباســح أْــ٘ ميهــٔ تؿــٓٝـ ايطــالب ٚؾكــا ملــتػري     ’سظــات ايطــابك١ ٚاعتُــادا عًــ٢ املال

ايتٓاضب بني قدزاتِٗ ايعك١ًٝ ٚاملعسؾ١ٝ ٚإصتاشِٖ األنادميٞ إىل ثـالخ ؾ٦ـات عًـ٢ ايٓشـٛ ايتـايٞ : األٚىل      

 ’زتُٛع١ ايطالب املتؿٛقني ايرٜٔ تتٓاضب َعـدالتِٗ األنادميٝـ١ َـع قـدزاتِٗ ايعكًٝـ١ املعسؾٝـ١ ايعايٝـ١        

اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ؾ١٦ ايطالب ايعادٜني ايرٜٔ ميتًهٕٛ قدزات عك١ًٝ َعسؾ١ٝ َتٛضـط١ ٚ إصتـاش أنـادميٞ    ٚ

عك١ًٝ َعسؾ١ٝ عاي١ٝ بُٝٓا تهـٕٛ  أَا اجملُٛع١ ايجايج١ ؾِٗ ايطالب ايرٜٔ ميتًهٕٛ قدزات  ’َتٛضط أٜكا 

 ايباسـح إٔ تًـو ايؿ٦ـ١ َـٔ     ٚاعتـرب ’َعدالتِٗ األنادمي١ٝ َتد١ْٝ حبٝح ال تتٓاضـب َـع قـدزاتِٗ ايعايٝـ١      

(  2000ايطالب تدخٌ قُٔ ؾ١٦ ايطالب املتؿٛقني عكًٝا ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ٚايرٜٔ ٚؾؿِٗ )ايصٜات ، 

ٚعــسؾِٗ بــأِْٗ   " ؾ٦ــ١ ايطــالب ايــرٜٔ ميتًهــٕٛ   Dual Exceptionality بــأِْٗ ثٓــا٥ٞ غــري ايعادٜــ١ 

دا٤ عاي١ٝ ٚيهِٓٗ ٜعإْٛ َـٔ ؾـعٛبات ْٛعٝـ١ يف    إَهاْات عك١ًٝ غري عاد١ٜ متهِٓٗ َٔ حتكٝل َطتٜٛات أ

 ايتعًِ جتعٌ بعض َظاٖس ايتشؿٌٝ أٚ اإلصتاش األنادميٞ ؾعب١ ٚأداؤِٖ ؾٝٗا َٓدؿض اطتؿاقًا ًَشٛظًا ".

( إٔ 2001ٚقــد أظٗــست ْتــا٥ر ايدزاضــات ايــيت أدسٜــت عًــ٢ عٝٓــ١ َــٔ طــالب ادتاَعــ١ )ايصٜــات،  

% ـ   3119بـني طـالب املسسًـ١ ادتاَعٝـ١ بٓطـب١ تـرتاٚح بـني )       األمنـا  املدتًؿـ١ يًتؿـسٜط ايتشؿـًٝٞ تػـٝع      
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%( بايٓطـب١  2012% ـ  1416ٚتـرتاٚح َـا بـني )    ’%( بايٓطب١ يًُطت٣ٛ املتٛضط َٔ سٝح غد٠ ايتؿسٜط 4318

يًُطــت٣ٛ ايػــدٜد َــٔ ٖــرٙ ايطــ١ُ. ٚتــدٍ ايٓطــب ايطــابك١ ملــد٣ غــٝٛع ؾــعٛبات اإلصتــاش األنــادميٞ يــد٣  

متجـٌ َػـه١ً سكٝكٝـ١ َصعذـ١ حتتـاز إىل ايبشـح َـٔ مجٝـع دٛاْبٗـا يتشدٜـد            ايطالب ادتاَعٝني ع٢ً أْٗا

 أضبابٗا ٚٚقع ايرباَر ايعالد١ٝ املال١ُ٥.  

ٚالغــو إٔ ايعٛاَــٌ ايداؾعٝــ١ يــد٣ ايطــالب تًعــب دٚزا ٖاَــا يف ايتــأثري عًــ٢ األدا٤ األنــادميٞ،     

ٜني بايدزاضـ١ ٚايتشًٝـٌ تعتـرب َـٔ     ٚبايتايٞ ؾ ٕ تٓاٍٚ املتػريات ايداؾعٝـ١ يـد٣ ايطـالب املتؿـٛقني ٚايعـاد     

ايٓــٛاسٞ املُٗــ١ يف ايهػـــ عــٔ األضــباب ايــيت ميهــٔ إٔ تطــِٗ يف تهــٜٛٔ ايتؿــسٜط ايتشؿــًٝٞ ٚخاؾــ١ إٔ  

ايدزاضات اييت تٓاٚيت َتػريات ايداؾع١ٝ بايدزاض١ اغـتًُت عٝٓاتٗـا  إَـا عًـ٢ ايطـالب املتؿـٛقني ؾكـط أٚ        

ا ـ يف سدٚد عًِ ايباسح ـ ؾ١٦ ايطالب ثٓـا٥ٝٞ غـري ايعادٜـ١      ايطالب ذٟٚ ؾعٛبات ايتعًِ ٚمل تتٓاٍٚ أٟ َٓٗ

ٚايرٜٔ ظتُعٕٛ بني طسيف املتؿٌ )ايتؿٛم/ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( مما ميجٌ يف زأٟ ايباسح قؿـٛزا يف ؾٗـِ   

املتػريات ايػدؿ١ٝ ٚايداؾع١ٝ اييت متٝص تًو ايؿ١٦ َـٔ ايطـالب َكازْـ٘ بايؿ٦ـات األخـس٣. ٖٚـٛ َـا ٜطـع٢         

  تٓاٚي٘ بايدزاض١.ايبشح اذتايٞ إىل

 ٚيف ق٤ٛ َا ضبل ميهٔ حتدٜد َػه١ً ايدزاض١ يف ايتطاؤالت ايتاي١ٝ: 

املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿـًٝٞ   –ايعادٜني  –ـ ٌٖ تٛدد ؾسٚم بني دزدات أؾساد ايع١ٓٝ َٔ )املتؿٛقني   1

 ع٢ً أبعاد َكٝاع داؾع١ٝ االصتاش؟

خازدٞ( يد٣ أؾـساد عٝٓـ١    –ٚايؿػٌ األنادميٞ )داخًٞ ٌٖ تٛدد ؾسٚم يف منط ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح  – 2

 (؟.ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚيد٣ أؾساد نٌ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات ع١ٓٝ ايدزاض١ 

ٌٖ تٛدد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات ؾ٦ات ايطًب١ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ  – 3

 ؟.ًٞٞ( ع٢ً بعدٟ اضتبا١ْ ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح/ايؿػٌ األنادميايتؿسٜط ايتشؿٝ
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 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 أٖداف ايدزاض١:ثايجًا: 

 تطع٢ ايدزاض١ إىل ستاٚي١ حتكٝل األٖداف ايتاي١ٝ:

ــدف ايـتعًِ أٚ        1 ـ   ايتعسف ع٢ً ايؿسٚم بني ؾ٦ات ايدزاض١ ايجالث١ ع٢ً أبـعاد َكٝاع ايداؾعٝـ١ يإلصتـاش )تٛدـ٘ ٖ

 ا٤ ـ اإلقداَٞ، ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ، ٚتٛد٘ ٖدف جتٓب ايعٌُ(.ٚتٛد٘ ٖدف األد ،امل١ُٗ

ـ ايهػـ عٔ اجتاٖات ايعـصٚ ايطـبيب يًٓذـاح ٚايؿػـٌ األنـادميٞ )خـازدٞ / داخًـٞ( داخـٌ نـٌ ؾ٦ـ١ َـٔ              2

 املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ(. ’ايعادٜني  ’ؾ٦ات ع١ٓٝ ايدزاض١ )املتؿٛقني حتؿًٝٝا

بني َتٛضطات دزدات َكٝاع ايعصٚ ايطبيب تعص٣ إىل االختالف بني ؾ٦ات ايطًب١  يؿسٚمـ   ايتعسف ع٢ً ا 3

 )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ(.

 أ١ُٖٝ ايدزاض١: زابعًا:

 تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف ايٓكا  ايتاي١ٝ:  

ش األنـادميٞ يًطـايب ادتاَعٞ ـ ٜعد ٖرا ايبشح دزاض١ يف ضٝـهٛيٛد١ٝ ايداؾع١ٝ، ذيو إٔ اإلصتا 1

ٚإمنا ٜتـشدد يف قـ٤ٛ عٛاٌَ َتعـدد٠  ،مبطتٜٛات٘ املدتًؿ١ ال ٜعتُد ع٢ً قدزات٘ ايعكـ١ًٝ ٚاملعسؾ١ٝ ؾكط

َٔ أُٖـٗا املتػريات ايداؾع١ٝ اييت تعترب عاَال ٚضٝطا بني ايكدز٠ ٚاإلصتاش. ٚمما ال غو ؾٝ٘ إٔ ايتعسف 

٦ات املدتًؿ١ ٚحتدٜد ايؿسٚم بِٝٓٗ ٜطِٗ ٚبػهٌ َباغس يف ؾِٗ ع٢ً ايطُات ايداؾع١ٝ يًطالب بايؿ

 غدؿٝاتِٗ ٚايتعاٌَ َعِٗ يف ق٤ٛ خؿا٥ؿِٗ املُٝص٠.

ٞ  ،ـ إٕ االٖتُاّ بدزاض١ ايطُات ايداؾع١ٝ يد٣ نٌ َٔ ايطالب املتؿٛقني  2   ٚايطالب ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿـًٝ

ؾـ ىل دــاْب اضـتدداّ َكاٜٝــظ      ،ايطـالب  تطاعدْا ع٢ً حتطني ايٛضا٥ٌ املطتدد١َ يف ايتعسف ع٢ً ٖؤال٤

ايرنـا٤ ٚايكــدزات ارتاؾــ١ يف عًُٝـات ايتػـدٝـ ميهـٔ إٔ ْكــٝـ إيٝٗـا َكـاٜٝظ أخـس٣ تصٜـد َـٔ دقـ١             

ٚؾعاي١ٝ ٖرٙ املكاٜٝظ ٚؾدقٗا خاؾ١ ٚإٔ املعًَٛات اييت مجعٗا ايباسح تػـري إىل إٔ ايٓذـاح يف اإلصتـاش    

٢ً ايعٛاٌَ ايعك١ًٝ ؾكط إمنا ع٢ً ايتؿاعٌ بني ايعٛاٌَ ايعك١ًٝ األنادميٞ يد٣ طالب ادتاَع١ ال ٜتٛقـ ع

 ٖٚٛ َا ٜٗدف ايبشح اذتايٞ إىل دزاضت٘. ،ٚايػدؿ١ٝ ٚايداؾع١ٝ أٜكا
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ـ نُا تظٗس أ١ُٖٝ ايبشح اذتايٞ ؾُٝا قد ٜتٛؾٌ إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر عٔ ايطُات ايداؾعٝـ١ يـد٣ ؾ٦ـ١ ايطـالب       3

دٟ إىل ايتعسف ع٢ً األضـباب املستبطـ١ بـايتؿسٜط ايتشؿـًٝٞ     املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ مما قد ٜؤ

 ٚتٛدٝ٘ ايٓظس يًعٌُ ع٢ً تالؾٝٗا َطتكبال.

ـ إٕ ايطالب املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿـسٜط ايتشؿـًٝٞ ال ٜطـتؿٝدٕٚ َـٔ ايـرباَر ايرتبٜٛـ١ املٛقـٛع١ يًُتؿـٛقني           4

ملٛقــٛع١ يًعــادٜني بطــبب  بطــبب َــا يــدِٜٗ َــٔ ؾــعٛبات، نُــا أْٗــِ ال ٜطــتؿٝدٕٚ َــٔ ايــرباَر ايرتبٜٛــ١ ا   

ثٓــا٥ٝٞ غــري ، قــدزاتِٗ ايعايٝــ١، ٚبايتــايٞ ؾــ ٕ ايبشــح اذتــايٞ ٜطــِٗ يف تٛدٝــ٘ ايٓظــس إىل ٚدــٛد ؾ٦ــ١    

 اييت حتتاز إىل بساَر تال٥ِ خؿا٥ؿِٗ ٚساداتِٗ ايؿع١ًٝ ٚاضتجُاز َا يدِٜٗ َٔ قدزات. ،ايعاد١ٜ

 َؿطًشات ايدزاض١: خاَطًا: 

 :املتؿٛقٕٛ حتؿًًٝٝاايطًب١ ـ  1

تًو ايؿ١٦ َٔ ايطالب ايرٜٔ ظتتاشٕٚ مجٝع املكسزات مبعدٍ َستؿع ٜتذاٚش َعدٍ ايـ )دٝد دـدا    

ٚقد اضـتددّ ايباسـح يف    ع٢ً األقٌ( ٚمل ٜتعسقٕٛ يًسضٛب يف أٟ َٔ املكسزات اييت تػٌُ ع٢ً اختبازات.

عتؿًٕٛ ع٢ً َعدالت  يًدالي١ ع٢ً ؾ١٦ ايطالب ايرٜٔ َؿطًح )املتؿٛقني عكًٝا َٚعسؾٝا(ايدزاض١ اذتاي١ٝ 

 أنادمي١ٝ َستؿع١ خالٍ دزاضتِٗ األنادمي١ٝ بادتاَع١.

 : ٕٛايطًب١ ايعادٜ ـ 2

تًو ايؿ١٦ َٔ ايطالب ايرٜٔ تكع َعدالتِٗ سٍٛ املتٛضط ايعاّ حبٝح ترتاٚح َعدالتِٗ َا بني تكدٜس    

َٔ املكسزات اييت  )َكبٍٛ( ٚال ٜتدط٢ َعدهلِ األنادميٞ تكدٜس )دٝد( ٚمل ٜتعسقٕٛ يًسضٛب يف أٟ

 تػٌُ ع٢ً اختبازات.

 : ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞاملتؿٛقٕٛ حتؿًًٝٝا  ـ 3

تًو ايؿ١٦ َٔ ايطالب ايرٜٔ تكع َعدالتِٗ ع٢ً املكسزات ايرٜٔ ادتاشٖٚا بٓذاح َا بني )دٝد ددا(    

ايدزاضٞ ـ يف ٚ)ممتاش(، بُٝٓا عتؿًٕٛ ع٢ً َعدٍ قعٝـ يف َكسز أٚ أنجس، ٖٚٛ َا ٜكعِٗ ـ زغِ تؿٛقِٗ 

 املكسزات اييت ادتاشٖٚا ـ قُٔ ؾ١٦ ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ. 
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 : ـ َتػريات ايداؾع١ٝ 4

زتُٛع١ ارتؿا٥ـ اييت متجٌ املهْٛات املؤثس٠ ٚاييت تػهٌ ايك٣ٛ ايداؾع١ يطًٛى ايطايب ع٢ً َٗاّ 

 ١ يتًو املتػريات.ايتعًِ، ٚحبٝح حتؿص ايطالب يألدا٤ األنادميٞ بأضايٝب خاؾ١ تبعا يًدؿا٥ـ املهْٛ

 :ـ داؾع١ٝ اإلصتاش 5

( داؾع١ٝ اإلصتاش بأْٗا " متجٝالت َعسؾ١ٝ َٔ َطت٣ٛ Elliot & McGregor , 2003ٜعسف نٌ َٔ )    

َتٛضط تٛد٘ ايؿسد ضتٛ ٖدف أٚ غا١ٜ خاؾ١ " ٚتتشدد داؾع١ٝ االصتاش إدسا٥ٝا يف ضٝام ايدزاض١ اذتاي١ٝ 

يب ع٢ً املكٝاع املطتددّ ٚاييت تعرب عٔ َػاعسٙ ٚضًٛن٘ إشا٤ بأْٗا " ايدزد١ اييت عتؿٌ عًٝٗا ايطا

 األٖداف اييت ٜتبٓاٖا ٚاييت متجٌ َتػريا داؾعٝا بايٓطب١ ي٘ ".

 .Underachievementـ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ 6

زتُٛع١ َـٔ ايطـُات تظٗـس    "( ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً أْ٘ Rimm , 1989,36عسؾت زِٜ )

 . "ٕٛ ٚؾكا يكدزاتِٗ يف املدزض١بٛاضط١ ايطالب ايرٜٔ ال ٜعًُ

ميهٔ إٔ ٜعـسف ببطـاط١    ٞ( إٔ ايتؿسٜط ايتشؿWhitmore, 198 , 14ًٝٚأقست ٚاٜتُٛز )

َا ٖٛ َتٛقع بٓا٤ ع٢ً بعض األدي١ املستبطـ١ بايكـدزات    ع٢ً أْ٘ األدا٤ األنادميٞ ايرٟ ٜهٕٛ أقٌ بهجري َٔ

 ايتع١ًُٝٝ ايها١َٓ.

ٌ  أَـا نـا   ( ؾكـد  Carr & Borkowski & Maxwell,1991: 409) ز، بٛزنٛضـهٞ، َانطـٜٛ

اغازٚا إىل إٔ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً أْ٘ ايتؿٓٝـ املـستبط بـايطالب بٛاضـط١ ايبـاسجني ٚاملدزضـني بٓـا٤       

 ع٢ً َؿاِٖٝ األدا٤ غري املهتٌُ املب٢ٓ ع٢ً املدزض١.

ايتؿـسٜط ايتشؿـًٝٞ عًـ٢ أْـ٘ ايتٓـاقض بـني األدا٤        Mc Coach, 2003)ٚعـسف َـانٛؽ )  

ايتؿـسٜط ايتشؿـًٝٞ عًـ٢ أْـ٘ ايػـدـ ايـرٟ        ٟ( ذCoil, 1992 :99ٚتٛقـع ٚايؿعًـٞ ٚعـسف نٜٛـٌ )    امل

عتهـِ عًـ٢ أدا٥ـ٘ بٛاضـط١ إَــا ايـدزدات أٚ اختبـازات قٝـاع األدا٤ ٜٚهـٕٛ أقــٌ َـٔ قدزاتـ٘ ايهآَـ١ عًــ٢            

 اإلصتاش األنادميٞ.



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ
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10 

ّ  2020اجملًد ارتاَظ ٚايجالثٕٛ/ ايعدد األٍٚ ٜٓاٜس - ٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓ

amany.hassan85@emp.s-mu.edu.eg   http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 
 

 

 

يًطايب يف بعض املكسزات ٜعسف ٖرا املؿّٗٛ إدسا٥ٝا بأْ٘ "ايتٓاقض بني املطتٟٛ ايدزاضٞ املستؿع 

ـ نُا ٜتشدد مبعدي١ األنادميٞ ـ ٚاملطت٣ٛ املٓدؿض يًتشؿٌٝ يف بعض املكسزات األخس٣ نُا ٜتشدد يف املعدٍ 

 األنادميٞ هلرٙ املكسزات".

 ـ ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح/ايؿػٌ األنادميٞ. 7

نادميٝــ١، ٚقــد ٜهــٕٛ ايتؿطــري ايــراتٞ يًُــتعًِ يألضــباب ٚزا٤ صتاســ٘ أٚ ؾػــً٘ يف أدا٤ املٗــاّ األ 

ايتؿطري يف ق٤ٛ عٛاٌَ داخ١ًٝ ذات١ٝ ميهٓ٘ ايتشهِ ؾٝٗا ٚغري َطتكس٠ َجٌ ادتٗد املبـرٍٚ يف املٗـاّ، أٚ ال   

ميهٓ٘ ايتشهِ ؾٝٗا َٚطتكس٠ َجٌ َا ميتًه٘ َٔ قدز٠ أٚ َٗـاز٠، أٚ عٛاَـٌ َؿـدزٖا خـازدٞ ٚغـري َطـتكس٠       

 َطتكس٠ َجٌ ؾعٛب١ املٛاد ايدزاض١ٝ أٚ ْظاّ االَتشاْات. َجٌ اذتط أٚ ايؿدؾ١ أٚ ايصَال٤ أٚ األضاتر٠، أٚ 

 املؿاِٖٝ ايٓظس١ٜ يًدزاض١:ضادضًا: 

ستبط١ املضاض١ٝ األؿاِٖٝ املَٔ خالٍ تٓاٍٚ  ١اذتايٝ دزاض١ٜتِ تٓاٍٚ ارتًؿ١ٝ ايٓظس١ٜ يً 

 ٖٚٞ:بايداؾع١ٝ يإلصتاش 

 :داؾع١ٝ يإلصتاشاي -أ 

ايعصٚ ايطبيب ٚاييت تٛؾًت ع٢ً ْظس١ٜ دت صتاش اعتُايدزاضات املبهس٠ سٍٛ َؿّٗٛ ايداؾع١ٝ يإل

ٚيف ق٤ٛ ذيو ميهٔ تًدٝـ ايؿسٚم بني خؿا٥ـ  ،إىل إٔ َطتٜٛات ايداؾع١ٝ تؤثس يف أدا٤ املٗاّ ايدزاض١ٝ

ٚاملطتٜٛات املٓدؿك١ َٔ ايداؾع١ٝ ٚاملؤثس٠ يف اإلصتاش األنادميٞ ع٢ً ايٓشٛ  ،ذٟٚ املطتٜٛات ايعاي١ٝ

 (.Brody & Mills , 2007) ايتايٞ:
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 ( ايؿسٚم بني مسات ذٟٚ ايداؾع١ٝ ايعاي١ٝ يإلصتاش ٚايداؾع١ٝ املٓدؿك1١ددٍٚ )

 املؤثس٠ يف اإلصتاش األنادميٞ

 أؾشاب ايداؾع١ٝ املٓدؿك١ أؾشاب ايداؾع١ٝ ايعاي١ٝ
ـ اإلقداّ ع٢ً املٗاّ املستبط١ بايٓذاح ألٕ َعتكداتِٗ 

 ١ٝ.ْاغ١٦ عٔ ايجك١ يف قدزاتِٗ َٚٗازاتِٗ ايعاي

 

 ـ َٛاؾ١ً ادتٗد ٚايطعٞ عٓدَا تهٕٛ املٗاّ ؾعب١

 ـ اختٝاز املٗاّ ذات ايؿعٛب١ املتٛضط١.

 ـ ايعٌُ بكدز نبري َٔ اذتُـاع العتكادٖـِ

 بإٔ ايٓتا٥ر تتشكل يف ق٤ٛ ادتٗد املبرٍٚ

 ـ جتٓب املٗاّ املستبط١ باألعُاٍ الْػػاهلِ بـاآلتٞ:

       أ ـ ايػو يف قدزاتِٗ ع٢ً ايٓذاح        

 ب ـ االعتكاد بإٔ ايٓذاح ٜستبط باذتط ٚايؿدؾ١ 

 ـ االْطشاب عٓد ايػعٛز بؿعٛب١ املٗاّ.

 ـ اختٝاز املٗاّ ايط١ًٗ ددا أٚ املٗاّ ايؿعب١ ددا

ـ ايعٌُ بكدز قًٌٝ َٔ اذتُاع العتكادِٖ بإٔ 

 ايٓتا٥ر تستبط بعٛاٌَ خازد١ عٔ ايتشهِ
 

 أمنا  ايداؾع١ٝ يإلصتاش. -ب

ؿّٗٛ إدسا٥ٝا عٔ زتُٛع١ ارتؿا٥ـ اييت متجٌ املهْٛات املؤثس٠ ٚاييت تػهٌ ايكٟٛ ٜعرب ٖرا امل

ايداؾع١ يًطًٛى يف َٛاقـ ايتعًِ ٚاييت ميهٔ إٔ حتؿص ايطالب ع٢ً األدا٤ األنادميٞ ايٓادح بأضايٝب 

 خاؾ١ تبعا يًدؿا٥ـ امله١ْٛ هلرٙ املتػريات.

ايعًُٝات اييت َٔ املؿرت  أْٗا تػهٌ  ٚقد تٛؾٌ ايعًُا٤ ٚايباسجٕٛ يف ستاٚالتِٗ يؿِٗ 

األضاع ملدتًـ ايطًٛى اإلصتاشٟ إىل َتػريات عدٜد٠ أندت مجٝعٗا ع٢ً ضتٛ أٚ آخس ع٢ً عالق١ َؤثس٠ 

باإلصتاش األنادميٞ ايدزاضٞ يد٣ املتعًِ، بٌ تٛؾًت بعض ايدزاضات إىل إٔ ايؿعٛبات األنادمي١ٝ يف ايتعًِ 

تاز يًتهاٌَ يف ايكؿٛز بني   (. Margalit, 1989ايعًُٝات ايداؾع١ٝ ٚاملعسؾ١ٝ يد٣ ايطايب )ْٖٞ 

ٚيف ٖرا اإلطاز تتٓاٍٚ ايدزاض١ اذتاي١ٝ بعض املتػريات ايداؾع١ٝ اييت اؾرت  ايباسح أْٗا تػهٌ  

ستبط بؿ٦ات اإلصتاش األنادميٞ املدتًؿ١ يد٣ طالب ادتاَع١. ٚتػتٌُ تًو املتػريات  ع٢ً: أضاضا ٖاَاٜ 

 

 



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ
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 اؾع١ٝ:َتػريات ايد -ز

ٜعرب ٖرا املؿّٗٛ إدسا٥ٝا عٔ زتُٛع١ ارتؿا٥ـ اييت متجٌ املهْٛات املؤثس٠ ٚاييت تػهٌ ايكٟٛ  

ايداؾع١ يًطًٛى يف َٛاقـ ايتعًِ ٚاييت ميهٔ إٔ حتؿص ايطالب ع٢ً األدا٤ األنادميٞ ايٓادح بأضايٝب 

 خاؾ١ تبعا يًدؿا٥ـ امله١ْٛ هلرٙ املتػريات.

ٕ يف ستاٚالتِٗ يؿِٗ ايعًُٝات اييت َٔ املؿرت  أْٗا تػهٌ ٚقد تٛؾٌ ايعًُا٤ ٚايباسجٛ 

األضاع ملدتًـ ايطًٛى اإلصتاشٟ إىل َتػريات عدٜد٠ أندت مجٝعٗا ع٢ً ضتٛ أٚ آخس ع٢ً عالق١ َؤثس٠ 

باإلصتاش األنادميٞ ايدزاضٞ يد٣ املتعًِ، بٌ تٛؾًت بعض ايدزاضات إىل إٔ ايؿعٛبات األنادمي١ٝ يف 

 , Margalitهاٌَ يف ايكؿٛز بني ايعًُٝات ايداؾع١ٝ ٚاملعسؾ١ٝ يد٣ ايطايب )ايتعًِ ٖٞ ْتاز يًت
(. ٚيف ٖرا اإلطاز تتٓاٍٚ ايدزاض١ اذتاي١ٝ بعض املتػريات ايداؾع١ٝ اييت اؾرت  ايباسح أْٗا 1989

 تػهٌ أضاضا ٖاَا ٜستبط بؿ٦ات اإلصتاش األنادميٞ يد٣ طالب ادتاَع١. ٚتػتٌُ تًو املتػريات ع٢ً:

  Achievement Goals Orientation : شدٗات أٖداف اإلصتاـ ت1ٛ

تٛدٗات أٖداف اإلصتاش بأْٗا   " متجٝالت ( (Elliot & McGregor,  2003عسف نٌ َٔ

 &   Pintrich)َعسؾ١ٝ َٔ املطت٣ٛ املتٛضط تٛد٘ ايؿسد ضتٛ أٖداف أٚ غاٜات خاؾ١  "  نُا أقاف  
Anderman, 1996    )جٝالت َعسؾ١ٝ ملا عتاٚيٕٛ حتكٝك٘ أٚ إصتاشٙ ٖٚٞ األؾساد ٖٞ مت إٔ أٖداف

تعرب عٔ أغساقِٗ ٚأضبابِٗ عٓد أدا٤ املٗاّ اييت ٜهًؿٕٛ بأدا٥ٗا . ؾأٖداف اإلصتاش يٝطت ؾكط منطا 

َتهاَال َٓظُا َٔ املعتكدات ٚأضباب اإلصتاش ٚيهٓٗا تعترب ستها ٜطتددَ٘ ايؿسد يًشهِ ع٢ً َطتٜٛات 

 شٙ.األدا٤ ايرٟ ٜعٌُ ع٢ً إصتا

َٔ  Achievement Goals Orientationٚتعترب ْظس١ٜ تٛدٗات أٖداف اإلصتاش  

ايٓظسٜات اييت ؾطست ايداؾع تؿطسا نٝؿٝا )ٜعتُد ع٢ً ْٛع ايداؾع ٚيٝظ ن١ُٝ أٚ دزد١ ٚدٛدٙ( ٚاؾرتقت 

 ٖٚٞ: (  Elliot and Harackiewicz , 1996ٚدٛد ثالث١ أْٛاع َٔ تٛدٗات أٖداف اإلصتاش )
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سٝح تتكح داؾع١ٝ املتعًِ Learning or Task امل١ُٗ  األٍٚ: ٜتُجٌ يف تٛد٘ ايتعًِ أٚ ايٓٛع -)أ(

َٔ خالٍ اٖتُاَ٘ بت١ُٝٓ ايهؿا٠٤ يف األدا٤ ٚايتُهٔ َٔ امل١ُٗ اييت ٜطعٞ إىل إصتاشٖا ٚبايتايٞ 

 ( .ٖٞٛ َٔ ْٛع ) ايتٛد٘ ـ اإلقداَ ٞؾ ٕ املهٕٛ ايداؾع

ايرٟ  Performance or Ego إلْدَاز يف األدا٤ أٚ األْاايٓٛع ايجاْٞ: ٜتُجٌ يف تٛد٘ ا -)ب(

ٜتكح يف ستاٚي١ املتعًِ اذتؿٍٛ ع٢ً االٖتُاّ ٚايتأٜٝد يهؿا٤ت٘ يف األدا٤ َٔ اآلخسٜٔ ٜٚعترب 

 املهٕٛ ايداؾعٞ َٔ ْٛع )ايتٛد٘ ـ اإلقداَٞ(.

املهٕٛ ايداؾعٞ َٔ ْٛع ٜٚتُجٌ يف جتٓب املتعًِ يألسهاّ غري املؤٜد٠ يًهؿا٠٤ َٔ اآلخسٜٔ ٜٚعترب  -)ز(

 )ايتٛد٘ ـ اإلسذاَٞ(. 

إىل ْٛع زابع َٔ ( Harackiewicz & Barron & Elliot , 1997 ) نُا أغاز نٌ َٔ

تٛدٗات أٖداف اإلصتاش يف َٛاقـ ايتعًِ ٖٛ تٛد٘ ٖدف جتٓب ايعٌُ، ٚاعتربٚٙ َٔ ْٛع ايداؾع١ٝ 

يدِٜٗ زغب١ عاي١ٝ يالْتٗا٤ َٔ ايعٌُ  ايطًب١ٝ. ؾايطالب ايرٜٔ ٜتبٕٓٛ تٛد٘ ٖدف جتٓب ايعٌُ تهٕٛ

ٜهٕٛ ٖدف املتعًِ إٔ ٜؤد٣ ْؿظ املٗاّ اييت ٜؤدٜٗا اآلخسٜٔ يهٔ بأقٌ قدز ممهٔ بأقٌ زتٗٛد ممهٔ، سٝح 

ٚقد أدسٜت دزاضات عدٜد٠ تٓاٚيت أٖداف  (Middleton & Midgley , 1997َٔ ادتٗد )

دميٞ سٝح أغازت ْتا٥ر دزاضات نٌ َٔ تٛدٗات اإلصتاش نُتػريات داؾع١ٝ تستبط باإلصتاش األنا

إىل ٚدٛد عالق١ ( (Ablord & Lipschultz, 2008( Reisetter , 1997( )2001)اذتطٝين، 

إظتاب١ٝ بني نٌ َٔ تٛدٗات أٖداف اإلصتاش ٚاألدا٤ األنادميٞ يد٣ ايطالب املتؿٛقني ايرٜٔ ميًٕٝٛ إىل 

ٖرٙ األٖداف إظتابٝا بعٛاٌَ ايتٓظِٝ ايراتٞ  تبين تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ، ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ نُا ازتبطت

 ايهؿا٠٤ ايرات١ٝ، اضرتاتٝذٝات ايتعًِ املعسؾ١ٝ  )ايتذٗٝص ايعُٝل(. ،يًتعًِ

ٜٚتكح مما ضبل إٔ تٛدٗات أٖداف اإلصتاش َٔ املتػريات ايداؾع١ٝ اييت تؤثس يف تٓاٍٚ املتؿٛقني 

رت  ايباسح إٔ تبين ايطالب املتؿٛقني يبعض َٔ ايطالب يًُٗاّ األنادمي١ٝ ٚيف أدا٥ِٗ ايتشؿًٝٞ. ٜٚؿ

 أْٛاع أٖداف اإلصتاش اييت تستبط باضتدداّ أضايٝب ٚاضرتاتٝذٝات تعًِ ضًب١ٝ ٖٞ َٔ ايعٛاٌَ اييت قد 
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 تطِٗ يف ظٗٛز َػهالت اإلصتاش األنادميٞ يدِٜٗ. 

  Causal Attribution for Academic Achievement: ايعصٚ ايطبيب يإلصتاش األنادميٞ -2 

َٔ ايٓظسٜات امل١ُٗ يف زتاٍ دزاض١ ايداؾع١ٝ  Attribution Theory تعد ْظس١ٜ ايعصٚ 

 ’بٛد٘ عاّ، ٚايداؾع١ٝ يإلصتاش بٛد٘ خاف، ٚتٗتِ ْظس١ٜ ايعصٚ بهٝـ ٜدزى ايػدـ أضباب ضًٛن٘ 

عصٜات ؾكط ٚيهٔ أٜكا يًب١٦ٝ. ؾامل Actorٚضًٛى اآلخسٜٔ. ٚذيو ألٕ األؾساد ال ٜعصٕٚ ايطبب١ٝ يًؿاعٌ 

 (.    2000ايطبب١ٝ ٖٞ اييت حتدد َػاعس ايػدـ ٚاجتاٖات٘ ٚضًٛن٘ ضتٛ ْؿط٘ ٚاآلخسٜٔ )خًٝؿ١، 

بايعًُٝات املعسؾ١ٝ اييت تطبل أسهاّ األؾساد ع٢ً املٛاقـ  Attributionٜٚستبط َؿّٗٛ ايعصٚ

أٚ األسداخ. ٚتبشح أٚ األسداخ ٚتعترب أضايٝب ْٛع١ٝ يًتؿهري تعرب عٔ اْطباعات ذات١ٝ عٔ ٖرٙ املٛاقـ 

( عٔ تؿطري يًٓظس٠ ايرات١ٝ ملا ٚزا٤ Weiner, 1980ايٓظسٜات اييت ظٗست سٍٛ ٖرا املؿّٗٛ )

ؾايؿسد مبذسد تًكٝ٘ يٓتا٥ر األسداخ ٜٓػط تًكا٥ٝا يًبشح عٔ ايعٛاٌَ املطبب١ يًطًٛى ٚاييت  األسداخ،

سدخ أٚ ؾعٌ داي١ يعٛاٌَ إٔ ْتٝذ١ أٟ ( (Weiner,1980ٖٝأت يٛقٛع ايؿعٌ أٚ اذتدخ. سٝح ٜس٣ 

ٚتتكُٔ ايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ عٓاؾس غدؿ١ٝ نعٓؿس  Externalٚأخس٣ خازد١ٝ  Internal داخ١ًٝ

ٚاذتاي١  Strategyٚدٗد ايؿسد َٔ أدٌ بًٛؽ األٖداف باإلقاؾ١ يعٓؿس االضرتاتٝذ١ٝ Ability   ايكدز٠ 

غدؿ١ٝ َٓٗا ؾعٛب١ املٗاّ، ٚاذتط ، أَا ايعٛاٌَ ارتازد١ٝ ؾرتتبط بعٓاؾس غري Emotion االْؿعاي١ٝ 

 ٚايؿدؾ١ أٚ بعض ايظسٚف ارتازد١ عٔ إزاد٠ ايؿسد َجٌ ايصَال٤ أٚ األضس٠ أٚ املعًِ.

 Weiner & Kuklaٚيف ق٤ٛ ايٓظس١ٜ املعسؾ١ٝ عٔ اإلعصا٤ات اييت ٚقعٗا "ٜٚٓس، نٛنال" 
 ايٓشٛ ايتايٞ: ميهٔ حتدٜد ايعالق١ بني َسنص ايعٛاٌَ املستبط بايعصٚ ايطبيب ع٢ً( (1977,
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 ( ايعالق١ بني َسنص ايعٛاٌَ املستبط١ بايعصٚ ايطبيب2ددٍٚ )

 َـسنـص ايعٛاَــٌ
 خازدٞ داخًٞ ايجبات
 ـ ثابت

 ـ َتػري
 االعتكاد يف ايكدز٠ـ 

 ـ االعتكاد يف ادتٗد
 ـ االعتكاد يف ؾعٛب١ ايعٌُ

 ـ االعتكاد يف اذتط
ٚاالضتذاب١ ٖٚٞ ضًٛى األدا٤ نُا ٖٛ َٛقح  ٜٚتٛضط اإلعصا٤ ايطبيب املجري ٖٚٛ َٛقـ ايعٌُ

 (:1996ناآلتٞ: )عص ايدٜٔ مجٌٝ، 

        اضتذاب١                        ضبيب إعصا٤                       َجري         

ٜٚتشدد َؿّٗٛ ايعصٚ ايطبيب يإلصتاش األنادميٞ يف ق٤ٛ َا ضبل بهْٛ٘: " ايع١ًُٝ املعسؾ١ٝ اييت 

ٜؿطس املتعًِ ايعٛاٌَ اييت تتطبب يف صتاس٘ أٚ ؾػً٘ يف أدا٤ املٗاّ األنادمي١ٝ ٚقد ٜهٕٛ  عٔ طسٜكٗا

ايتؿطري يف ق٤ٛ عٛاٌَ داخ١ًٝ ذات١ٝ ميهٓ٘ ايتشهِ ؾٝٗا ٚغري َطتكس٠ َجٌ ادتٗد املبرٍٚ يف املٗاّ، أٚ ال 

ا خازدٞ ٚغري َطتكس٠ أٚ عٛاٌَ َؿدزٖ ،ميهٓ٘ ايتشهِ ؾٝٗا َٚطتكس٠ َجٌ َا ميتًه٘ َٔ قدز٠ أٚ َٗاز٠

 َجٌ اذتط أٚ ايؿدؾ١ أٚ ايصَال٤ أٚ األضاتر٠، أٚ َطتكس٠ َجٌ ؾعٛب١ املٛاد ايدزاض١ٝ أٚ ْظاّ االَتشاْات". 

نُا ٜؤند ايباسح ع٢ً إٔ إقباٍ أٚ إسذاّ ايطايب ع٢ً املٗاّ األنادمي١ٝ ٜستبط إىل سد نبري 

دزاضٝا ٜهْٕٛٛ أنجس إقباال ع٢ً تًو  ملتؿٛقنيمبد٣ اعتكادٙ عٔ نؿا٤ت٘ ايرات١ٝ، ٜٚؿرت  إٔ ايطالب ا

املٗاّ ملـا ميتًهْٛ٘ َٔ زؾٝد َٔ ارتربات ايٓادش١ اييت متجٌ داؾعا عتؿص ايطايب يًعٌُ جبٗد َٚجابس٠ يف 

أَا املعتكدات ايطايب١ عٔ ايهؿا٠٤ ايرات١ٝ ؾٗٞ تعٌُ يف االجتاٙ ايعهطٞ، بٌ ٜس٣  ،ضبٌٝ حتكٝل أٖداؾ٘

 ٝل األٖداف ست٢ َع ايطالب ذٟٚ ايكدزات ايعك١ًٝ ايعاي١ٝ.   حتكايباسح أْٗا تعٛم 

ٜٚؤند َا ضبل ع٢ً إٔ يًعٛاٌَ ايداؾع١ٝ تأثريا ٖاَا يٝظ ؾكط عًـ٢ األدا٤ اإلصتـاشٟ املتؿـٛم بـٌ      

أٜكـا عًـ٢ تُٓٝتـ٘ ٚتطـٜٛسٙ إىل املطـتٜٛات األعًـ٢، ٖٚـٛ َـا ٜتؿـل َـع ْتـا٥ر ايعدٜـد َـٔ ايدزاضـات ايــيت               

 (1995 اإلصتاش األنادميٞ يد٣ ايطالب املتؿٛقني )غربع، تٓاٚيت دٚز ايداؾع يف
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16 

ّ  2020اجملًد ارتاَظ ٚايجالثٕٛ/ ايعدد األٍٚ ٜٓاٜس - ٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓ

amany.hassan85@emp.s-mu.edu.eg   http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 
 

 

 

 ايدزاضات ايطابك١:ضابعًا: 

قاّ ايباسح بتؿٓٝـ ايدزاضات ايطابك١ اييت أَهٓ٘ اذتؿٍٛ عًٝٗا ٚتستبط باملؿاِٖٝ  

 األضاض١ٝ يًدزاض١ اذتاي١ٝ يف ستٛزٜٔ ز٥ٝطٝني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 ايطالب املتؿٛقني.دزاضات تٓاٚيت َتػريات ايداؾع١ٝ يد٣  -أ

عٔ ايعالق١ ( Bediean & Touliatas , 1987نػؿت دزاض١ نال َٔ بٝدٜإ ٚ تٛيٝاتظ )

بني ايداؾع يإلصتاش األنادميٞ ٚتكدٜس ايرات األنادمي١ٝ يد٣ ع١ٓٝ َٔ ايطايبات املتؿٛقات بادتاَع١ 

ٚات يًدزاض١. ٚقد ديت األَسٜه١ٝ سٝح اضتددّ نٌ َٔ اختباز نٛبس مسٝح، ٚقا١ُ٥ داؾع١ٝ اإلصتاش نأد

 ْتا٥ر ايدزاض١ عٔ ٚدٛد عالق١ إظتاب١ٝ داي١ بني أبعاد تكدٜس ايرات ٚاذتاد١ إىل اإلصتاش األنادميٞ.

( دزاض١ ٖدؾت إىل َعسؾ١ ايعالق١ بني داؾع اإلصتاش ٚبعض مسات 1998أدس٣ )إمساعٌٝ، 

 160طايبا ٚ 162ض١ ع٢ً )ايػدؿ١ٝ ٚادتٓظ ٚايتدؿـ ايدزاضٞ يد٣ طالب ادتاَع١، سٝح أدسٜت ايدزا

طايب١( َٔ ايتدؿؿات املدتًؿ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ ايصقاشٜل طبل عًِٝٗ َكٝاع ايداؾع يإلصتاش 

ٚقا١ُ٥ ايػدؿ١ٝ، ٚايربٚؾٌٝ ايػدؿٞ دتٛزدٕ ٚقد نػؿت ْتا٥ر ايدزاض١ عٔ ٚدٛد عالق١ ازتبا  َٛدب١ 

ايعالقات ايػدؿ١ٝ، ٚاذت١ٜٛٝ ٚايطٝطس٠، بني ايداؾع يإلصتاش ٚنٌ َٔ مس١ اذتسف، ٚايتؿهري األؾٌٝ، ٚ

ٚاملط٦ٛي١ٝ، ٚاالتصإ االْؿعايٞ. نُا ديت ايٓتا٥ر أٜكا ع٢ً ٚدٛد ؾسٚم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ يف ايداؾع 

يإلصتاش يؿاحل ايرنٛز، نُا ناْت ايؿسٚم داي١ بني طالب ايتدؿؿات ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ يف ايداؾع يإلصتاش 

 .يؿاحل ايتدؿؿات ايع١ًُٝ

يًتعسف  (Graham & Golan, 1991)دزاض١ َع١ًُٝ أدساٖا نال َٔ دساٖاّ ٚدٛالٕ يف 

ع٢ً تأثري َتػريات ايداؾع١ٝ اييت تكُٓت تٛدٗات ٖدف امل١ُٗ، ٖٚدف األدا٤ ع٢ً تػؿري ٚاضتدعا٤ 

املعًَٛات ايًػ١ٜٛ يد٣ ايطالب املتؿٛقني بايؿؿني ارتاَظ ٚايطادع. مت تكطُِٝٗ بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر 

ٖداف اإلصتاش ناآلتٞ: اجملُٛع١ األٚىل تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ، ٚاجملُٛع١ ايجا١ْٝ تٛد٘ ٖدف تٛدٗات أ

األدا٤، باإلقاؾ١ إىل اجملُٛع١ ايكابط١. ٚقد ديت ايٓتا٥ر ع٢ً ايتطاٟٚ يف ايكدز٠ ع٢ً االضرتداع بني 
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تتطًب امل١ُٗ  أؾساد زتُٛعيت تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ، ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ عٓد َطت٣ٛ ايتذٗٝص ايططشٞ، ٚعٓدَا

 َطت٣ٛ أعُل َٔ ايتذٗٝص أظٗست زتُٛع١ تٛد٘ ٖدف األدا٤ َطت٣ٛ َٓدؿض َٔ ايكدز٠ ع٢ً االضتدعا٤.

( دزاض١ بٗدف ايتعسف ع٢ً َد٣ اتطام ايتؿطريات ايطبب١ٝ يداؾع١ٝ 1999نُا أدس٣ )ايطٝد، 

ًؿ١، ٚقد اغتًُت ع١ٓٝ اإلصتاش يد٣ نٌ َٔ ايطالب املتؿٛقني دزاضٝا ٚايعادٜني َٔ ذٟٚ ايتدؿؿات املدت

( طايب ٚطايب١ َٔ ختؿؿات )أدبٞ ـ عًُٞ ـ ؾٓاعٞ( به١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ املٓؿٛز٠ 632ايدزاض١ ع٢ً )

طبل عًِٝٗ َكٝاع ايعصٚ ايطبيب )إعداد ؾتشٞ ايصٜات( سٝح نػؿت ايٓتا٥ر عٔ عدّ ٚدٛد ؾسٚم بني 

كٝاع ايداؾع١ٝ يإلصتاش. نُا أظٗست دزدات ايطالب املتؿٛقني يف ايتدؿؿات املدتًؿ١ ع٢ً أبعاد َ

ايٓتا٥ر االختالف يف تؿطريات ايداؾع١ٝ يإلصتاش بني زتُٛعيت ايطالب املتؿٛقني ٚايطالب ايعادٜني يف نٌ 

 َٔ أبعاد ادتٗد، ايظسٚف ارتازد١ٝ، ايكدز٠ ايرات١ٝ، ايدزد١ ايه١ًٝ يؿاحل ايطالب املتؿٛقني دزاضٝا. 

اضتٗدؾت حتدٜد تٛدٗات أٖداف اإلصتاش ٚاييت اغتًُت ( دزاض١ 2001ٚقد أدست )اذتطٝين، 

ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ نُٓب٦ات باضتدداّ اضرتاتٝذٝات  ’ع٢ً تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلقداَٞ 

ايتعًِ املعسؾ١ٝ َٚا ٚزا٤ املعسؾ١ يد٣ ايطالب املتؿٛقني دزاضٝا، نُا ٖدؾت أٜكا إىل دزاض١ تٛدٗات أٖداف 

( طايبا مبدزض١ املتؿٛقني ايجا١ْٜٛ  261ل االختباز، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ) اإلصتاش نُٓب٦ات بكً

طبل عًِٝٗ َكٝاع تٛدٗات أٖداف اإلصتاش، ٚاضتبا١ْ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ املعسؾ١ٝ، ٚاضرتاتٝذٝات َا 

١ُ تٓبأ باإلقاؾ١ إىل قا١ُ٥ قًل االختباز. ٚقد ديت ْتا٥ر ايدزاض١ ع٢ً إٔ تٛد٘ ٖدف املٗٚزا٤ املعسؾ١، 

إظتابٝا بايتذٗٝص ايططشٞ، أَا تٛدٗات ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ، ٖٚدف جتٓب ايعٌُ ؾًِ ٜظٗسا نُٓب٦ات 

داي١ بايتذٗٝص ايططشٞ، نُا ديت ايٓتا٥ر أٜكا ع٢ً إٔ تٛد٘ ٖدف األدا٤ اإلقداَٞ، ٚتٛد٘ ٖدف جتٓب 

 ايعٌُ مل ٜظٗسا نُٓب٦ات بكًل االختباز.

إلصتاش يد٣ املتؿٛقني دزاضٝا يد٣ طالب ادتاَع١ أدس٣ نال َٔ ٚبٗدف حتدٜد تٛدٗات أٖداف ا

( دزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطالب ادتاَعٝني Elliot & McGregor ,2003)آيٝات َٚانذسظتٛز 

( طايب ٚطايب١ طبل عًِٝٗ َكٝاع تٛدٗات أٖداف اإلصتاش ايرٟ اغتٌُ ع٢ً 150املتؿٛقني بًؼ عددٖا )
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٤ ـ إقداَٞ، تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ إسذاَٞ، َٚكٝاع قًل االختباز ايرٟ تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ، تٛد٘ ٖدف األدا

تكُٔ بعد٣ االقطساب ٚاإلْؿعاي١ٝ. ٚقد نػؿت ْتا٥ر حتًٌٝ االضتداز عٔ ٚدٛد عالق١ إظتاب١ٝ بني نٌ 

َٔ قًل االختباز ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ، نُا ديت ع٢ً عدّ ٚدٛد ازتبا  داٍ بني نٌ َٔ تٛد٘ 

، ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ إقداَٞ بكًل االختباز، ٚع٢ً ٚدٛد عالق١ إظتاب١ٝ بني االقطساب ٖدف امل١ُٗ

 ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ.

بٗدف ايتعسف ع٢ً ( Nothawat & Singh & Singh, 2007)ٚيف دزاض١ أدساٖا    

ٚاملٓدؿكني حتؿًٝٝا تأثري داؾع اإلصتاش عـ٢ً األضايٝب اإلعصا١ٝ٥ يد٣ نٌ َٔ ايطالب املتؿٛقني حتؿًٝٝا 

يف ق٤ٛ عٛاٌَ ضٗٛي٘/ؾعٛب١ املٗاّ، ٚقد اغتًُت أدٚات ايدزاض١ ع٢ً أض١ً٦ االختٝاز َٔ َتعدد يًهػـ 

عٔ ايٓصعات ايداخ١ًٝ. ٚقد ديت ْتا٥ر ايدزاض١ ع٢ً ايعالق١ اإلظتاب١ٝ بني َطتٜٛات ايداؾع١ٝ ايعاي١ٝ 

بطت َطتٜٛات ايداؾع١ٝ املٓدؿك١ ضًبٝا يد٣ ايطالب يد٣ ايطالب املتؿٛقني ٚأدا٤ املٗاّ ايؿعب١، بُٝٓا ازت

 ايكعاف حتؿًٝٝا باملٗاّ ايؿعب١.

ٚاييت ٖدؾت إىل ايتعسف ع٢ً ايعالق١ ( Oliver & Lisa , 2008ٚأضؿست ْتا٥ر دزاض١ )

بني ايداؾع يإلصتاش ٚايكبط ايداخًٞ، ٚايكبط ارتازدٞ َٚتػريات االضتكالي١ٝ يف َكابٌ االعتُاد١ٜ يد٣ 

طالب ادتاَع١ املتؿٛقني عٔ االزتبا  املٛدب يداؾع اإلصتاش باالضتكالي١ٝ ٚايكبط ارتازدٞ يف  ع١ٓٝ َٔ

 َكابٌ االزتبا  ايطايب باالعتُاد١ٜ ٚايكبط ارتازدٞ.  

 دزاضات تٓاٚيت َتػريات ايداؾع١ٝ يد٣ ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ.  -ب

يؿسٚم بني نـٌ َٔ ايطالب ذٟٚ (   دزاض١ ٖدؾت إىل ايهػـ عٔ ا1996 ) عط١ٝٚأدس٣ إبساِٖٝ، 

ؾعٛبات ايتعًِ ٚايعادٜني يف ايدٚاؾع ٚاالضرتاتٝذٝات املتك١ُٓ يف عًُٝات ايدزاض١ )ايططش١ٝ ـ ايعُٝك١ ـ 

ايتشؿ١ًٝٝ( ٚايتعسف أٜكا ع٢ً ايؿسٚم بِٝٓٗ يف نٌ َٔ ايداؾع املعسيف، ٚقًل االختباز. ٚقد أدسٜت 

ؿـ األٍٚ ايجاْٟٛ طبل عًِٝٗ اضتبٝإ عًُٝات ايدزاض١ ( طايبا باي112ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا )

َٚكٝاع ايداؾع املعسيف، َٚكٝاع قًل االَتشاْات، ٚقد أضؿست ْتا٥ر ايدزاض١ عٔ ٚدٛد ؾسٚم داي١ 
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إسؿا٥ٝا يؿاحل ايطالب ايعادٜني يف نٌ َٔ عًُٝات ايدزاض١ ايعُٝك١ ٚايتشؿ١ًٝٝ، بُٝٓا تطاٚت اجملُٛعات 

ُا ديت ايٓتا٥ر أٜكا ع٢ً ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا يؿاحل ايطالب ايعادٜني يف يف ايعًُٝات ايططش١ٝ، ن

 االختباز  ايداؾع املعسيف بُٝٓا ناْت ايؿسٚم يؿاحل ايطالب ذٟٚ ؾعٛبات ايتعًِ ع٢ً َكٝاع قًل

َع ( Rogers & Sakofske , 1985ٚتتؿل ْتا٥ر دزاض١ نال َٔ زٚدسش ٚضانٛؾطو )

ٖدؾت إىل املكاز١ْ بني األطؿاٍ ذٟٚ ؾعٛبات ايتعًِ ٚاألطؿاٍ ايعادٜني يف  ْتا٥ر ايدزاض١ ايطابك١، سٝح

 45طؿال ٜعإْٛ َٔ ؾعٛبات ايتعًِ، ٚ 45زتُٛع١ َٔ ارتؿا٥ـ ايٓؿط١ٝ ٚاألنادمي١ٝ، ٚقد أدسٜت ع٢ً 

   طؿال عادٜا بايؿــ ايطادع. 

ٖدؾت ( دزاض١ Pintrich & Anderman ,1996)نُا أدس٣ نال َٔ بسٜٓتؼ ٚ أْدزَإ 

إىل ستاٚي١ ايهػـ عٔ ايؿسٚم بني ايتالَٝر ايعادٜني ٚذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ يف بعض املتػريات ايداؾع١ٝ 

ايتٛد٘ ايداخًٞ/ارتازدٞ، قًل االختباز( ٚقد ديت ْتا٥ر ايدزاض١  ’ٚاييت اغتًُت ع٢ً )ؾعاي١ٝ ايرات 

ٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ يف نٌ َٔ ع٢ً عدّ ٚدٛد ؾسٚم بني زتُٛعيت ايدزاض١ َٔ ايتالَٝر ايعادٜني ٚذ

ؾعاي١ٝ ايرات، ٚايتٛد٘ ايداخًٞ بُٝٓا ناْت ايؿسٚم داي١ يؿاحل ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً َكٝاع 

 قًل االختباز.

( دزاض١ َطش١ٝ حت١ًًٝٝ ٖدؾت إىل ايتعسف ع٢ً َد٣ غٝٛع ٚاْتػاز 2001أدس٣ )ايصٜات، 

د٣ اختالف ؾعٛبات ايتعًِ باختالف ايتدؿـ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ يد٣ طالب املسس١ً ادتاَع١ٝ، َٚ

األنادميٞ )عًُٞ ـ أدبٞ(، ٚادتٓظ )طالب ـ طايبات( ٚايتعسف أٜكا ع٢ً املهْٛات ايعا١ًَٝ يؿعٛبات 

( طايب ٚطايب١ مبسس١ً 278ايتعًِ األنجس غٝٛعا يد٣ طالب ادتاَع١. ٚقد اغتًُت ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً )

١ٝ املدتًؿ١ طبل عًِٝٗ َكٝاع ايتكسٜس ايراتٞ يطالب املسسًتني ايدبًّٛ ايعاّ تؿسؽ بتدؿؿاتِٗ ادتاَع

ايجا١ْٜٛ ٚادتاَع١ٝ. ٚقد ديت ايٓتا٥ر ع٢ً إٔ األمنا  املدتًؿ١ يؿعٛبات ايتعًِ املكاض١ تػٝع يد٣ طالب 

% بايٓطب١ يًُطت٣ٛ املتٛضط َٔ سٝح غد٠ ايؿعٛبات، ٚبني 4318% ـ 3119ادتاَع١ بٓطب ترتاٚح بني 

% بايٓطب١ يًُطت٣ٛ ايػدٜد َٔ ٖرٙ ايؿعٛبات. نُا ديت ايٓتا٥ر أٜكا ع٢ً عدّ ٚدٛد 2012% ـ 1416
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ؾسٚم بني ادتٓطني يف ناؾ١ أمنا  ايؿعٛبات املكاض١، ٚإٔ املهـْٛات ايعاَـ١ يؿعٛبات ايتعًِ األنجس غٝٛعا 

ُط ايعاّ % َٔ ايتبأٜ ايهًٞ ميهٔ إٔ ميجٌ اي58163ٓيد٣ طـالب ادتاَع١ تتُجٌ يف َهٕٛ عاّ ٜػهٌ 

% َٔ ايتبأٜ ايهًٞ ميهٔ إٔ متجٌ ايعٛاٌَ ايٓٛع١ٝ 37142يرٟٚ ايؿعٛبات، َٚهْٛات ؾسع١ٝ تػهٌ 

 .املتُاٜص٠ يًؿعٛبات

 \ايعادٜني \( دزاض١ ٖدؾت إيٞ ايتعسف ع٢ً ايؿسٚم بني ايطالب )املتؿٛقني 2002أدس٣ )غِٓٝ، 

( طايب ٚطايب٘ به١ًٝ 672يدزاض١ )املتؿٛقني ذ٣ٚ ؾعٛبات اإلصتاش األنادميٞ( سٝح مشًت ع١ٓٝ ا

طبكت عًِٝٗ َكاٜٝظ تٛدٗات أٖداف اإلصتاش، ٚٚد١ٗ ايكبط ، ٚايهؿا٠٤  –داَع٘ سًٛإ  –ايرتب١ٝ 

األنادمي١ٝ،  ٚقد ديت ْتا٥ر ايدزاض١ ع٢ً ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات أبعاد َكٝاع 

ايدزاض١، ٚأظٗست ايٓتا٥ر أٜكا ٚدٛد ؾسٚم داي١  تٛدٗات أٖداف اإلصتاش تعص٣ إىل اختالف ؾ٦ات ع١ٓٝ

اسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات َكٝاع نؿا٤ٙ ايرات األنادمي١ٝ أزدعٗا ايباسح إىل اختالف زتُٛعات 

 ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايطالب املتؿٛقني ٚايعادٜني ، ٚاملتؿٛقني عكًٝا ذ٣ٚ ؾعٛبات اإلصتاش االنادميٞ .

( ايعٛاٌَ اييت متٝص بني (Carol & Carmon , 2005 نازٍٚ ٚنازَٔٚيكد تٓاٚيت دزاض١ 

ايطالب املٖٛٛبني َتد٢ْ ايتشؿٌٝ َٚستؿعٞ ايتشؿٌٝ، ٚاييت ناْت تٗدف إىل زؾد ايؿسٚم بني املٖٛٛبني 

َتدْٞ ايتشؿٌٝ َٚستؿعٞ ايتشؿٌٝ َٔ ايطالب يف إدزاى ايرات األنادميٞ ايعاّ ٚاالجتاٖات ضتٛ املدزض١ 

( َٔ املٖٛٛبني َتدْٞ ايتشؿٌٝ ١56 ٚتكِٝٝ اهلدف، ٚناْت ع١ٓٝ ايدزاض١ قٛاَٗا )ٚضتٛ املعًُني ٚايداؾعٝ

( َدزض١ عًٝا )ثاْٟٛ( 28( طايب َٔ املٖٛٛبني َستؿعٞ ايتشؿٌٝ، ٚقد اغتكت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )122ٚ)

٢ ق١َٝٛ، ٚأضؿست ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛد ؾسٚم بني اجملُٛعتني يف االجتاٖات ضتٛ املدزض١ ٚضتٛ املعًُني ٚؾ

 ايداؾع١ٝ ٚتٓظِٝ ايرات ٚتكِٝٝ اهلدف.

( تٓتُٞ إىل منط ايدزاضات ايهػؿ١ٝ ٚاييت نإ َٔ بني أٖداؾٗا ايتعسف ع٢ً 2006دزاض١ )غِٓٝ، 

األضباب اييت تطِٗ يف َػه١ً ايتدًـ ايدزاضٞ يد٣ املتؿٛقني دزاضٝا نُا ٜدزنٗا ايطالب، ٚقد متجًت 

 بل عًِٝٗ زتُٛع١ َٔ ايػسٚ :( طايبا ٚطايب٘ ممٔ تط98ع١ٓٝ ايدزاض١ يف )
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 %( بتكدٜس دٝد ددا أٚ اَتٝاش.80ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ ملٛاد ايٓذاح ال تكٌ عٔ ) – 1 

 ختًـ ايطايب يف َاد٠ ٚاسد٠ أٚ َادتني. – 2 

 زضٛب ايطايب يف َاد٠ ايتدًـ ملستني ع٢ً األقٌ. – 3 

 ٚمتجًت أدٚات ايدزاض١ يف:  

 نػٛف ْتا٥ر ايؿسق١ ايسابع١. – 1 

ٔ تؿٛقِٗ. – 2   َِ ٔ ع٢ً ايسغ كسزٜ  َٚ كسز أ ٔ أضباب إخؿام ايطالب املتؿٛقني دزاضٝا يفَ   اضتُاز٠ اضتطالع زأ٣ ع

َٚٔ أبسش ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا ايدزاض١ ٖٛ عسقٗا ألضباب ختًـ املتؿٛقني دزاضٝا َٔ طالب 

ظس ايطالب أْؿطِٗ ٖٚرٙ األض  ًٜٞ: باب متشٛزت سٍٛ َاادتاَع١ يف بعض املكسزات ايدزاض١ٝ َٔ ٚد١ْٗ 

 طبٝع١ االَتشاْات اييت تكٝظ ؾكط قدز٠ ايطايب عًٞ اذتؿط. – 1 

 عًُٝات ايتؿشٝح َع بعض املٛاد ٚيٝظ نًٗا. – 2 

 ايظسٚف األضس١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اييت قد ٜتعس  هلا ايطايب ٚخاؾ١ أثٓا٤ ؾرت٠ االَتشاْات. – 3 

 ٗا ايطايب َٚٝٛي٘ ٚاٖتُاَات٘.عدّ ايتٛاؾل بني طبٝع١ املاد٠ اييت ٜدزض – 4 

 قعـ ايداؾع١ٝ يد٣ ايطايب بطبب غعٛزٙ بأْ٘ ئ ٜعٌُ بعد ايتدسز. – 5 

 غعٛز ايطايب بعدّ أ١ُٖٝ املاد٠ بايٓطب١ ي٘ َٔ سٝح ايتطبٝل يف سٝات٘ ايع١ًُٝ املطتكب١ًٝ.    – 6 

بعض املتػريات ٚبٗدف ايتعسف ع٢ً ايؿسٚم بني ايطالب ايعادٜني ٚذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ يف 

( طايبا 128دزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا )( Chapman , 2008)ايداؾع١ٝ ٚاملعسؾ١ٝ. أدس٣ غامبإ 

َٛقع ايكبط  ’باملسسـ١ً ايجا١ْٜٛ  اضتددّ ؾٝٗا َكاٜٝظ ) َؿّٗٛ ايرات األنادميٞ، تٛقعات ايتشؿٌٝ 

يطالب ايعادٜني ٚذٟٚ ايتؿسٜط األنادميٞ (  تٛؾًت ايدزاض١ إىل ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني زتُٛعيت ا

ٚقد أظٗست ْتا٥ر ايتشؿًٝٞ يف مجٝع َتػريات ايداؾع١ٝ املطتدد١َ يف ايدزاض١ يؿاحل ايطالب ايعادٜني .

نُا  ’ايدزاض١ اطتؿا  َطت٣ٛ َؿّٗٛ ايرات ايعاّ ٚاألنادميٞ يد٣ ذٟٚ ؾعٛبات ايتعًِ َكازْ٘ بايعادٜني 

 يدِٜٗ أنجس    Academic Performance Expectation إٔ تٛقعات األدا٤ األنادميٞ 
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 اطتؿاقا َٔ ايعادٜني، ٚإٔ َسنص ايتشهِ يدِٜٗ خازدٞ . 

ٚعٔ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ يد٣ املتؿٛقني عكًٝا َٔ طالب املسس١ً ايجا١ْٜٛ أدس )عبد ايٓيب، 

 ( دزاض١ اضتٗدؾت ايهػـ عٔ ايؿسٚم بني املتؿٛقني َتدْٞ ايتشؿٌٝ ٚاملتؿٛقني عكًٝا َستؿع2010ٞ

ايتشؿٌٝ يف نٌ َٔ : ايداؾع١ٝ يإلصتاش ، َٚؿّٗٛ ايرات ، ٚٚد١ٗ ايكبط ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ 

( طايب َٔ ايؿـ األٍٚ ايجاْٟٛ طبكت عًِٝٗ أدٚات تؿٓٝـ ايع١ٓٝ سٝح أضؿست ايٓتا٥ر عٔ تؿٛم 575)

يٓتا٥ر أٜكا ع٢ً زتُٛع١ ايطالب املتؿٛقني عكًٝا َستؿعٞ ايتشؿٌٝ يف ايداؾع١ٝ يإلصتاش ، نُا ديت ا

 ٚدٛد ؾسٚم داي١ يؿاحل ايطًب١ املتؿٛقني عكًٝا َستؿعٞ ايتشؿٌٝ يف ٚد١ٗ ايكبط ايداخًٞ.   

( ؾكد ٖدؾت إىل ايتعسف ع٢ً ايؿسم بني َطتٜٛات ؾعاي١ٝ ايرات 2012أَا دزاض١ )أبٛ شٜد ، 

نجس َٔ عاّ دزاضٞ نُا األنادمي١ٝ يد٣ ايطالب املتؿٛقني دزاضٝا ٚايساضبني يف بعض املٛاد ايدزاض١ٝ أل

أدبٝ٘( اييت تتكح ؾٝٗا ساالت ايتؿٛم ايدزاضٞ –ٖدؾت أٜكا إىل ايتعسف ع٢ً أٟ َٔ ايتدؿؿات)عًُٝ٘ 

سٝح مت اختٝاز ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ بني طًب١ َع ايسضٛب يف بعض املٛاد ايدزاض١ٝ ألنجس َٔ عاّ دزاضٞ 

طايب( ٚ  59طايب ٚطايب١( َِٓٗ ) 258ايؿسق١ ايسابع١ به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ سًٛإ بًؼ عددِٖ  )

طايب١( طبل عًِٝٗ َكٝاع ؾعاي١ٝ ايرات األنادمي١ٝ يطالب ادتاَع١ نأدا٠ يًدزاض١ ، َٔ إعداد 199)

( ٚقد أضؿست ْتا٥ر تٛد٘ ايؿسٚم بني َتٛضطات ايدزدات ع٢ً بعد " ؾعاي١ٝ 2002)ستُد عبد ايطالّ، 

ًب١ " املتؿٛقني حتؿًٝٝا " ، ٚ " املتؿٛقني ذٟٚ ايتدًـ ايرات يًتهًٝؿات ايدزاض١ٝ " عٔ تؿٛم ؾ٦يت ايط

ايدزاضٞ " ، ٚتٛدٗت ايؿسٚم ع٢ً َتٛضطات دزدات بعد " ؾعاي١ٝ ايرات يتٓظِٝ ايرات األنادمي١ٝ " يؿاحل 

نُا أظٗست ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات بعد " ؾ١٦ ايط١ًٝ " املتؿٛقني دزاضٝا ، 

ٚقد أظٗست ايٓتا٥ر أٜكا تؿٛم طًب١ ـ ت يًتهًٝؿات ايدزاض١ٝ " يؿاحل طًب١ ختؿـ )عًُٞ( ؾعاي١ٝ ايرا

ٚبايٓطب١ يًؿسٚم  ختؿـ )عًُٞ( ع٢ً َتٛضطات دزدات بعد " ؾعاي١ٝ ايرات يتٓظِٝ ايرات األنادمي١ٝ .

 )عًُٞ(.ع٢ً بعد " ؾعاي١ٝ ايرات يألدا٤ يف املٛاقـ االختباز١ٜ " ؾكد ناْت يؿاحل ايطًب١ َٔ ختؿـ 
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 ايتعًٝل ع٢ً ايدزاضات ايطابك١:

ـ تٓاٚيت زتُٛع١ َٔ ايدزاضات َتػريات ايداؾع١ٝ يد٣ ايطالب املتؿٛقني ٚاييت متجًت يف تٛدٗات أٖداف  1

اإلصتاش يف عالقتٗا باضرتاتٝذٝات ايتعًِ املعسؾ١ٝ، قًل االختباز، ٚقد أظٗست ايدزاضات عدّ 

كد ديت ْتا٥ر بعض ايدزاضات ع٢ً إٔ تٛدٗات أٖداف اإلصتاش االتطام ؾُٝا تٛؾًت إي١ٝ َٔ ْتا٥ر. ؾ

مل تظٗس نُٓب٦ات باألدا٤ اإلصتاشٟ أٚ قًل االختباز نُتػريات داؾع١ٝ يد٣ ايطالب املتؿٛقني 

( بُٝٓا ديت ْتا٥ر دزاضات أخس٣ ع٢ً ايكدز٠ ايتٓبؤ١ٜ يتٛدٗات أٖداف اإلصتاش 2001)اذتطٝين ، 

 (  Elliot & McGregor , 2003) از يد٣ ايطالب املتؿٛقنيباألدا٤ األنادميٞ ٚقًل االختب

ـ اٖتُت زتُٛع١ َٔ ايدزاضات ايطابك١ بايعالق١ بني ايداؾع يإلصتاش األنادميٞ ٚاألضايٝب اإلعصا١ٝ٥  2

يد٣ ايطالب املتؿٛقني. ٚقد ديت ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا تًو ايدزاضات ع٢ً ايعالق١ اإلظتاب١ٝ بني 

ٚإعصا٤ات ايطالب إلصتاشاتِٗ األنادمي١ٝ َٚطتٜٛات ؾعٛب١ املٗاّ ٚإٔ ايطالب  ايداؾع يإلصتاش

املتؿٛقني أعصٚا اإلصتاش ايتشؿًٝٞ إىل ايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ َجٌ ايكدز٠ ايرات١ٝ، ٚبرٍ ادتٗد 

(Nothawat et. al, 2007.) 

الب يف املتػريات ايداؾع١ٝ ـ أظٗست ْتا٥ر ايدزاضات اييت تٓاٚيت ايؿسٚم بني املتؿٛقني ٚايعادٜني َٔ ايط 3

ع٢ً ٚدٛد ؾسٚم داي١. ؾكد ناْت ايؿسٚم يؿاحل ايطالب املتؿٛقني يف َطتٜٛات ايداؾع يإلصتاش ايرٟ 

 ( Nothawat  et. al, 2007ازتبط إظتابٝا بأدا٤ املٗاّ ايؿعب١ )

تعًِ ع٢ً ـ أدسٜت َعظِ ايدزاضات اييت تٓاٚيت تٛدٗات أٖداف اإلصتاش، ٚدزاضات ذٟٚ ؾعٛبات اي 4 

عٝٓات َٔ طالب املسس١ً اإلعداد١ٜ ٚاملسس١ً ايجا١ْٜٛ، ٚظٗست ْدز٠ يف إدسا٤ ايدزاضات ع٢ً عٝٓات َٔ 

عترب متٝصا يًدزاض١ اذتاي١ٝ عٔ ايدزاضات ايطابك١، إىل داْب إٔ ايدزاض١  طالب املسس١ً ادتاَع١ٝ ٖٚٛ َاٜ 

 زتتُع١.  هلا ايدزاضات ايطابك١ بؿٛز٠اذتاي١ٝ اغتًُت ع٢ً زتُٛع١ َٔ املتػريات ايداؾع١ٝ مل تتٓاٚ
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24 

ّ  2020اجملًد ارتاَظ ٚايجالثٕٛ/ ايعدد األٍٚ ٜٓاٜس - ٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓ

amany.hassan85@emp.s-mu.edu.eg   http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 
 

 

 

 ؾسٚ  ايدزاض١:ثآًَا: 

املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً  –ايعادٜني  –ـ تٛدد ؾسٚم بني دزدات أؾساد ايع١ٓٝ َٔ )املتؿٛقني  1

 أبعاد َكٝاع داؾع١ٝ االصتاش.

دٞ( يد٣ أؾساد ع١ٓٝ نٌ خاز –تٛدد ؾسٚم يف منط ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح ٚايؿػٌ األنادميٞ )داخًٞ  – 2

 )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ(.ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات ع١ٓٝ ايدزاض١ 

تٛدد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات ؾ٦ات ايطًب١ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ  - 3

 ؿػٌ األنادميٞ.ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً بعدٟ اضتبا١ْ ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح/اي

 إدسا٤ات ايدزاض١:  تاضعًا:

 َٓٗر ايدزاض١:  -أ
 اضتددّ ايباسح املٓٗر ايٛؾؿٞ املكازٕ ملٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزاض١.

 ع١ٓٝ ايدزاض١ االضتطالع١ٝ: -ب

طايب( َٔ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ املًو ؾٝؿٌ  200تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ االضتطالع١ٝ َٔ )

 هَٛرت١ٜ ألداتٞ ايدزاض١.َٝٔ ارتؿا٥ـ ايط ٚذيو َٔ أدٌ ايتشكل

 ع١ٓٝ ايدزاض١ األضاض١ٝ: -ز

مشًت ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً زتُٛع١ َٔ طًب١ ايتدؿؿات األنادمي١ٝ املدتًؿ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

ٕ ـ ٛطايب ٚطايب١( مت تؿٓٝؿِٗ إىل ثالخ ؾ٦ات )ايطًب١ املتؿٛق179داَع١ املًو ؾٝؿٌ، بًؼ عددٖا )

ٕ ذٟٚ ايتؿسٜط حتؿًٝٞ(، سٝح مت اختٝازِٖ بطسٜك١ عػٛا١ٝ٥. ٚقد ٛطًب١ املتؿٛقٕ ـ ايٛايطًب١ ايعادٜ

مت تؿٓٝـ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ إىل ايؿ٦ات ايجالخ بٓا٤ ع٢ً َعٝاز املعدالت األنادمي١ٝ اييت سؿٌ عًٝٗا 

 ايطايب ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

)دٝد ددا ـ ممتاش( ٚبًؼ عددِٖ  : ِٖ ايرٜٔ سؿًٛا ع٢ً تكدٜس تسانُٞ َا بنيؾ١٦ ايطًب١ املتؿٛقني -1

 %( َٔ اجملُٛع ايهًٞ ألؾساد ع١ٓٝ ايدزاض29.05.١طايب ٚطايب١( بٓطب١ ١ٜٛ٦َ بًػت ) 52)
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ايرٜٔ سؿًٛا ع٢ً تكدٜس تسانُٞ تساٚح َا بني )َكبٍٛ ـ دٝد( ٚبًؼ عددِٖ  ؾ١٦ ايطًب١ ايعادٜني: -2

 ايهًٞ ألؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١.( َٔ اجملُٛع 58.66طايب ٚطايب١( بٓطب١ ١ٜٛ٦َ بًػت ) 105)

ايرٜٔ ترتاٚح تكدٜساتِٗ ع٢ً املكسزات ايدزاض١ٝ َا ؾ١٦ ايطًب١ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ:  -3

بني )دٝد ددا ٚممتاش( يف املكسزات اييت ادتاشٖٚا بٓذاح، بُٝٓا يدِٜٗ أنجس َٔ َكسز بتكدٜس أقٌ َٔ 

%( َٔ اجملُٛع ايهًٞ ألؾساد ١12.29 ١ٜٛ٦َ بًػت )طايب ٚطايب١( بٓطب 22َكبٍٛ، ٚقد بًؼ عددِٖ )

  عاَا. 22ـ  19ع١ٓٝ ايدزاض١. ٚتساٚست َتٛضطات ايعُس ايصَين ألؾساد عني ايدزاض١ َا بني 

 أدٚات ايدزاض١: -د

ٔ األدٚات، تػتٌُ اجملُٛع١ األٚىل ع٢ً اختبازات يتؿٓٝـ ايع١ٓٝ    َ اضتددّ ايباسح زتُٛعتني

ٚات: األضاض١ٝ يًدزاض١، بُٝٓا ٙ األد ٞ عس  هلر ً ؾُٝاٜ  ٌ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ع٢ً أدٚات ايدزاض١ األضاض١ٝ.ٚ   تػتُ

 أدا٠ حتدٜد ايع١ٓٝ األضاض١ٝ: -1

متجًت ٖرٙ األدا٠ يف املعدالت ايرتان١ُٝ ألؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ عٔ ايعاّ ايدزاضٞ ادتاَعٞ 

، حتؿًٝٝاايجالخ )املتؿٛقني  ٖـ ٚاييت مت تؿٓٝـ ايطًب١ ع٢ً أضاضٗا إىل ؾ٦ات ايدزاض1432/1433١

 ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ(. حتؿًٝٝا ايعادٜني، املتؿٛقني

 أداتٞ ايدزاض١ األضاض١ٝ. -2

 :مشًت أدٚات ايدزاض١ األضاض١ٝ ع٢ً َكٝاضني ميهٔ عسقٗا نايتايٞ

 َكٝاع ايداؾع١ٝ يإلصتاش. -)أ(

 & Midgely) ٚآخسٕٚ َددًٞ اضتددّ ايباسح َكٝاع ايداؾع١ٝ يإلصتاش ايرٟ أعدٙ يف األؾٌ
Kaplan & Middleton & Maehr & Urdan & Anderman & Anderman & 

Roeser, 1998)  ْٜٞٚتهٕٛ َٔ ثالث١ أبعاد : ايبعد األٍٚ ٜكٝظ تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ، ٚايبعد ايجا

ـ ٜكٝظ  تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلقداَٞ، أَا ايبعد ايجايح ؾٝكٝظ تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ . ثِ أقٝ

 ( Skaalvik , 1997بعد زابع يكٝاع تٛد٘ ٖدف جتٓب ايعٌُ َٔ إعداد )
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 ٚؾـ املكٝاع. -(1)

 Achievement Goals( برتمج١ َكٝاع تٛدٗات أٖداف اإلصتاش 2001قاَت )اذتطٝين، 
Orientation   ٕٚيـ َددًٞ ٚآخس (Midgely et. al,  1998)  إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ، نُا قاَت

طايب َٔ  150ٚتكدٜس ثبات املكٝاع ب عاد٠ تطبٝك٘ ع٢ً عٝٓ٘ قٛاَٗا  كٞ ي٘،بتكدٜس ايؿدم املٓط

َدزض١ املتؿٛقني ايجا١ْٜٛ ٚقد بًػت ق١ُٝ َعاَالت ايجبات ألبعاد املكٝاع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : تٛد٘ ٖدف 

ٚتٛد٘ .( 741. (  ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ )814.، ( ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلقداَٞ ) 770امل١ُٗ  )

 .(.803ٖدف جتٓب ايعٌُ بًؼ َعاٌَ ثبات٘ )

 سطاب املعاَالت ايطٝهَٛرت١ٜ يًُكٝاع يف ايدزاض١ اذتاي١ٝ. -(2)

 ذتطاب املعاَالت ايطٝهَٛرتب١ يًُكٝاع يف ايدزاض١ اذتاي١ٝ قاّ ايباسح باإلدسا٤ات ايتاي١ٝ:

 ؾدم املكٝاع: *

 اضتددّ ايباسح ايطسم ايتاي١ٝ يف سطاب ايؿدم:

 املٓطكٞ. ـ ايؿدم

ـ عس  املكٝاع ع٢ً زتُٛع١ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ ختؿؿات عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ ٚايؿش١ 

ايٓؿط١ٝ ٚايرتب١ٝ ارتاؾ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املًو ؾٝؿٌ ، ٚن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ سًٛإ ، بٗدف 

زاض١ ، ٚقد اتؿل مجٝع يتعسف ع٢ً آزا٥ِٗ عٔ َد٣ َال١ُ٥ أبعاد املكٝاع ٚؾكسات٘ يطبٝع١ أؾساد ع١ٓٝ ايد

احملهُني ع٢ً إٔ املكٝاع ؾاحل يالضتدداّ ع٢ً ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ طًب١ املسس١ً ادتاَع١ٝ ، نُا عس  

املكٝاع ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املًو ؾٝؿٌ يًتعسف ع٢ً َد٣ ٚقٛح ايعبازات ٚإَها١ْٝ 

 س ٚقٛسا بايٓطب١ هلِ .قسا٤تٗا ، ٚبٓا٤ عًٝ٘ مت تعدٌٜ بعض ايؿكسات يتهٕٛ أنج

 .ؾدم االتطام ايداخًٞـ 

مت سطاب َعاَالت االزتبا  بني دزدات ايؿكسات ٚاألبعاد اييت تٓتُٞ إيٝٗا يًتشكل َٔ االتطام 

 ايداخًٞ، ٜٚبني ادتدٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر ٖرا اإلدسا٤
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ع١ٓٝ ع٢ً َكٝاع ( َعاَالت االزتبا  بني دزدات ايؿكسات ٚاالبعد ايرٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ألؾساد اي3ددٍٚ )

 200داؾع١ٝ اإلصتاش ٕ = 

 االزتبا  ايؿكسات ايبعد االزتبا  ايؿكسات ايبعد
ٖدف األدا٤ ـ  .771 1 تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ

 اإلقداَٞ
7 851. 

2 664. 8 699. 
3 599. 9 589. 
4 682. 10 766. 
5 720. 11 880. 
6 901. 12 833. 

ٖدف األدا٤ ـ 

 اإلسذاَٞ
ٖدف  جتٓب  .666 13

 ايعٌُ
19 573. 

14 800. 20 589. 
15 791. 21 499. 
16 885. 22 788. 
17 621. 23 576. 
18 489. 24 677. 

ٜتكح َٔ بٝاْات ادتدٍٚ ايطابل ٚدٛد َعاَالت ازتبا  َٛدب١ َستؿع١ بني دزدات نٌ ؾكس٠ َٔ 

ٚقد تساٚست قِٝ َعاَالت االزتبا  َا بني ؾكسات املكٝاع، ٚايدزد١ ايه١ًٝ يًبعد ايرٟ تٓتُٞ إيٝ٘، 

.( أع٢ً ق١ُٝ مما ٜدٍ ع٢ً إٔ َكٝاع داؾع١ٝ اإلصتاش بأبعادٙ األزبع١ ٜتُتع 901.( أدْٞ ق١ُٝ، ٚ)489)

 بدزد١ َط١ٓ٦ُ َٔ ايؿدم. 

 ثبات املكٝاع. *

 ١ ـــاد ايطابكــد َٔ األبعـٌ بعـات نـقاّ ايباسح حبطاب َعاَالت " أيؿا نسْٚباى " ذتطاب قِٝ ثب
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28 

ّ  2020اجملًد ارتاَظ ٚايجالثٕٛ/ ايعدد األٍٚ ٜٓاٜس - ٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓ

amany.hassan85@emp.s-mu.edu.eg   http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 
 

 

 

ٚايدزد١ ايه١ًٝ يًُكٝاع، ٚقد أضؿس ٖرا اإلدسا٤ عٔ اذتؿٍٛ ع٢ً ايكِٝ ايتاي١ٝ ملعاَالت " أيؿا ": تٛد٘ ٖدف 

 .(. 777.(، ٖدف جتٓب ايعٌُ )779.(، ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ )901) .( ٖدف األدا٤ ـ اإلقدا876َٞامل١ُٗ )

 اي١ٝ َٔ ايجبات.ٜٚتكح َٔ بٝاْات اإلدسا٤ات ايطابك١ إٔ املكٝاع ٜتُتع دزد١ ع

 ( ؾكس٠ ٜٚتِ ايتؿشٝح ع24ٔ: املكٝاع يف ؾٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ٜتهٕٛ َٔ )تؿشٝح املكٝاع -(3)

طسٜل اضتذاب١ املؿشٛف يهٌ ؾكس٠ َٔ ايؿكسات ٚؾكا ملكٝاع )يٝهست( املتدزز َٔ ثالخ دزدات 

ٚبريو ترتاٚح دزد١ يف ساي١ أقؿ٢ املٛاؾك١ ٚست٢ دزد١ ٚاسد٠ يف ساي١ أقؿ٢ املعازق١ ملا دا٤ بايؿكس٠ 

 دزد١( أقؿ٢ دزد١ ميهٔ إٔ عتؿٌ عًٝٗا املؿشٛف.          18دزدات( أد٢ْ دزد١ إىل ) 6نٌ بعد َٔ األبعاد َٔ )

 ٚؾُٝا ًٜٞ ٚؾؿا يألبعاد املتك١ُٓ يف املكٝاع:

ايؿسد ضتٛ انتطاب املعًَٛات  داؾع١ٝ : ٜتكُٔ ضت١ عبازات تكٝظ َد٣ تٛد٘ايبعد األٍٚ

تُٓٞ نؿا٤ت٘ ايرات١ٝ يف أدا٤ املٗاّ، نُا ٜعين سؿٍٛ ايؿسد ع٢ً دزد١ عاي١ٝ يف ٖرا ايبعد  ٚاملٗازات اييت

إٔ يدٜ٘ ق١ُٝ إظتاب١ٝ يعًُٝات ايتعًِ ٜٚعترب ايتعًِ غا١ٜ هلا ق١ُٝ يف سد ذاتٗا ٜطع٢ املتعًِ يتشكٝكٗا 

ٜٚتكُٔ ٖرا  Task َٔ خالٍ َا ٜبري٘ َٔ دٗد. يرا ؾ ٕ ٖرا ايبعد ٜسنص ع٢ً قٝاع تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ 

 (.6ـ  1ايبعد ايعبازات ذات األزقاّ )َٔ 

: يًُكٝاع ٜتكُٔ ضت١ عبازات تكٝظ َد٣ اٖتُاّ املتعًِ باألدا٤ ايرٟ ٜظٗس ايبعد ايجاْٞ  

نؿا٤ت٘ أَاّ اآلخسٜٔ ٚايرٟ ميهٓ٘ َٔ اذتؿٍٛ ع٢ً ايدعِ ايٓؿطٞ ٚاألسهاّ املؤٜد٠ ي٘. ٚبايتايٞ ؾ ٕ ٖرا 

 (.12ـ  7تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلقداَٞ ٜٚتكُٔ ٖرا ايبعد ايعبازات ذات األزقاّ )َٔ ايبعد ٜسنص ع٢ً قٝاع 

يًُكٝاع ٜػٌُ ع٢ً ضت١ عبازات تكٝظ َد٣ تسنٝص املتعًِ يتذٓب املٗاّ اييت  ايبعد ايجايح

تظٗس عدّ نؿا٤ت٘ أَاّ اآلخسٜٔ، ٚايعٌُ ع٢ً حتاغٞ إؾداز األسهاّ ايطًب١ٝ َٔ اآلخسٜٔ جتاٖ٘ 

 ٕ ٖرا ايبعد ٜسنص ع٢ً قٝاع تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ ٜٚتكُٔ ٖرا ايبعد ايعبازات ذات ٚبايتايٞ ؾ

 (.18ـ  13األزقاّ )َٔ 

 َٔ أبعاد املكٝاع ؾٝتكُٔ ضت١ عبازات تكٝظ َد٣ تسنٝص املتعًِ عٓد قٝاَ٘  ايبعد ايسابعأَا 
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هًـ بٗا. ٚبايتايٞ ؾ ٕ ٖرا ايبعد ٜسنص مبٗاّ ايتعًِ بادتٗد ايرٟ ٜبري٘ يف املٛاقـ أٚ املٗاّ ايتع١ًُٝٝ امل

 (.24ـ  19ع٢ً قٝاع ٖدف جتٓب ايعٌُ ٜٚتكُٔ ٖرا ايبعد ايعبازات ذات األزقاّ )َٔ 

 .نادميٞ يطًب١ ادتاَع١ًٓذاح/ايؿػٌ األياضتبا١ْ ايعصٚ ايطبيب  -)ب(

طايب ( ٚاييت ٖدؾت إىل حتدٜد األضباب اييت ٜعتكد اي2006أعد االضتبا١ْ يف األؾٌ )غِٓٝ،  

ادتاَعٞ أْٗا ميهٔ إٔ تعص٣ إيٝٗا صتاس٘ أٚ ؾػً٘ ايدزاضٞ يف سٝات٘ األنادمي١ٝ ادتاَع١ٝ. ٚست٢ ميهٔ 

حتدٜد ستاٚز االضتبا١ْ ٚؾٝاغ١ ؾكساتٗا بؿٛز٠ تعهظ ٚاقع َا ٜػعس ب٘ ايطايب عٔ األضباب ٚزا٤ 

 ايٓذاح ٚايؿػٌ ايدزاضٞ:

 ٚؾـ االضتبا١ْ أألؾ١ًٝ. -(1)

ؾٛزتٗا األؾ١ًٝ َٔ أزبع١ عٛاٌَ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ايعاٌَ األٍٚ ٜعرب عٔ  تتهٕٛ االضتبا١ْ يف 

أضباب داخ١ًٝ يًٓذاح أٚ ايؿػٌ ايدزاضٞ ٚتسدع إىل دٗد ايطايب، ٚايعاٌَ ايجاْٞ عٛاٌَ خازد١ٝ تسدع 

 األضس٠(، أَا ايعاٌَ ايجايح ؾٗٞ األضباب اييت تستبط باذتط أٚ ايؿدؾ١ أٚ ’ايصَال٤  ’إىل )األضاتر٠ 

ؾعٛب١ املٗاّ، ٜٚعرب ايعاٌَ ايسابع عٔ األضباب اييت تسدع إىل قدزات َٚٗازات ايطايب. ٚقد بًؼ إمجايٞ 

 ؾكس٠. 26عدد ايؿكسات املتك١ُٓ يف االضتبا١ْ 

 تطٜٛس اضتبا١ْ: -(2)

مت تطٜٛس االضتبا١ْ يتال٥ِ أٖداف ايبشح اذتايٞ ٚطبٝع١ ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  

ًو ؾٝؿٌ، سٝح قاّ ايباسح بتعدٌٜ ؾٝاغ١ بعض ايؿكسات، ٚدَر ايؿكسات يف ستٛزٜٔ أضاضٝني داَع١ امل

 األٍٚ ايعصٚ ايداخًٞ، ٚاحملٛز ايجاْٞ، ايعصٚ ارتازدٞ، ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

: ٜعرب عٔ ايعصٚ ايطبيب ايداخًٞ، ٜٚتكُٔ ايعبازات اييت تعرب عٔ األضباب ايداخ١ًٝ اييت احملٛز األٍٚ*

ب أْٗا األضباب ايرٟ تؤدٟ إىل صتاس١ أٚ ؾػً٘ أألنادميٞ، َجٌ )ادتٗد املبرٍٚ، االيتصاّ ٜس٣ ايطاي

ؾكس٠( ٖٞ  13باملٗاّ األنادمي١ٝ، املجابس٠، ايرنا٤، االعتُاد ع٢ً ايرات( ٜٚكِ ٖرا احملٛز عدد )

 (. 24ـ  21ـ  19 - 18ـ  14ـ  13ـ  11ـ  10ـ  9ـ  8ـ  6ـ  3ـ  1ايؿكسات ذات األزقاّ )



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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: ٜعرب عٔ ايعصٚ ايطبيب ارتازدٞ ألضباب اإلصتاش أٚ ايؿػٌ األنادميٞ، َجٌ اذتط أٚ احملٛز ايجاْٞ*

ايؿدؾ١، االعتُاد ع٢ً اآلخسٜٔ، ضٗٛي١ ٚؾعٛب١ املكسزات ايدزاض١ٝ، ايػؼ، ٚبًؼ عدد ؾكسا ٖرا احملٛز 

 (.26ـ  25ـ  23ـ  22ـ  20ـ  17ـ  16ـ  15ـ  12ـ  7ـ  5ـ  4ـ  2ؾكس٠( ٖٚٞ ايؿكسات ذات األزقاّ ) 13)

 تؿشٝح االضتبا١ْ. -(3)

ٜتِ تؿشٝح االضتبا١ْ ٚتكدٜس ايدزدات اييت عتؿٌ عًٝٗا املؿشٛف َٔ خالٍ َكٝاع ثالثٞ    

َتدزز عتؿٌ ايطايب ع٢ً ثالخ دزدات يف ساي١ املٛاؾك١ ٚدزد١ ٚاسد٠ يف ساي١ عدّ املٛاؾك١ ملا دا٤ 

دزد١، بُٝٓا  39ٌ عًٝٗا املؿشٛف ع٢ً أٟ َٔ احملٛزٜٔ ٖٞ )بايؿكس٠، ٚبايتايٞ تهٕٛ أقؿ٢ دزد١ عتؿ

 دزد١(. 13تبًؼ أد٢ْ دزد١ 

 تطبٝل أداتٞ ايدزاض١. -ٙ 

 امشًت ايدزاض١ ع٢ً ايتايٞ:

 أ ـ َكٝاع داؾع١ٝ اإلصتاش يطًب١ ادتاَع١.

 نادميٞ يطًب١ ادتاَع١. األًٓذاح ٚايؿػٌ يب ـ اضتبا١ْ ايعصٚ ايطبيب 

ايدزاض١ األضاض١ٝ َٔ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ املًو ؾٝؿٌ ـ بؿ٦اتٗا  ع١ٓٝطبكت األدٚات ع٢ً 

طايبا(، ايطًب١ املتؿٛقٕٛ 105طايبا(، ايطًب١ ايعادٜني )ٕ =  52ايجالخ: ايطًب١ املتؿٛقني )ٕ = 

طايبا(. سٝح متت  22ؾعٛبات اإلصتاش األنادميٞ )ٕ = ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ أٚ ذٟٚ ذٟٚ  حتؿًٝٝا

  ٖـ.1432/1433ٝل بطسٜك١ مجاع١ٝ خالٍ ايؿؿٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ َٔ ايعاّ ادتاَعٞ إدسا٤ات ايتطب

 عس  َٚٓاقػ١ ايٓتا٥ر:عاغسًا:  

قاَت املعادتات اإلسؿا١ٝ٥ يبٝاْات ايدزاض١ ع٢ً دزدات أبعاد املكاٜٝظ املطتدد١َ، ٚقد  

"،  تاز١ٜ، اختباز " اضتددَت املعاَالت اإلسؿا١ٝ٥ ايتاي١ٝ: املتٛضط اذتطابٞ، االضتساؾات املعٝ

 حتًٌٝ ايتبأٜ، اختباز" تٛنٞ ".

١ يد٣ اؾساد ع١ٓٝ  كٝاع داؾٝع از١ٜ يدزداتَ  ٚاالضتساؾات املٝع ٞ املتٛضطات  ٍ ايتاي  ايدزاض١. ٜٚبني ادتدٚ

 

 



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ
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 َكٝاع داؾع١ٝ اإلصتاش يدزدات( املتٛضطات ٚاالضتساؾات املعٝاز١ٜ 4ددٍٚ )

 179يد٣ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٕ = 

َتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط  ايعادٜني املتؿٛقني دزاضٝا كٝاعأبعاد امل

 ايتشؿًٝٞ
 ع ّ ع ّ ع ّ

 2.55 12.11 2.71 14.04 1.87 16.76 تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ
 1.87 12.04 1.99 13.66 1.43 15.55 تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ إقداَٞ
 2.01 14.69 1.33 12.06 1.61 11.56 تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ إسذاَٞ

 1.88 14.88 1.52 12.00 2.01 9.01 ب ايعٌُتٛد٘ ٖدف جتٓ
ٜتكح َٔ بٝاْات ادتدٍٚ ايطابل ايتبأٜ بني َتٛضطات ايدزدات ٚاالضتساؾات املعٝاز١ٜ ألؾساد  

ع١ٓٝ ايدزاض١ بؿ٦اتِٗ ايجالخ )املتؿٛقني، ٚايعادٜني، ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً أبعاد 

 ايدزاض١ اذتاي١ٝ.   َكٝاع ايداؾع١ٝ يإلصتاش املطتددّ يف

نُا ٜبني ادتدٍٚ ايتايٞ املتٛضطات ٚاالضتساؾات املعٝاز١ٜ ع٢ً َكٝاع ايعصٚ ايطبيب ألؾساد  

 ع١ٓٝ ايدزاض١.

 ( املتٛضطات ٚاالضتساؾات املعٝاز١ٜ ع٢ً َكٝاع ايعصٚ ايطبيب5ددٍٚ )

 179ألؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٕ = 

  ارتازدٞايعصٚ ايطبيب ايعصٚ ايطبيب ايداخًٞ ؾ٦ات ايع١ٓٝ
 ع ّ ٕ ع ّ ٕ

 2133 28193 52 2115 34152 52 املتؿٛقني دزاضٝا
 3106 28165 105 1199 30143 105 ايعادٜني

 3145 26135 22 2171 23153 22 املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ
 د ٜتكح َٔ بٝاْات ادتدٍٚ ايطابل ايتبأٜ بني َتٛضطات ايدزدات ٚاالضتساؾات املعٝاز١ٜ ألؾسا 



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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ع١ٓٝ ايدزاض١ بؿ٦اتِٗ ايجالخ )املتؿٛقني، ٚايعادٜني، ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً أبعاد 

   َكٝاع ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح / ايؿػٌ األنادميٞ املطتددّ يف ايدزاض١ اذتاي١ٝ.

 ْتٝذ١ ايؿس  األٍٚ: -أ

 ْـ ايؿس  األٍٚ َٔ ايدزاض١ ع٢ً:

َٔ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط  تٛدد ؾسٚم بني دزدات أؾساد ايع١ٓٝ

 ايتشؿًٝٞ( ع٢ً أبعاد َكٝاع داؾع١ٝ اإلصتاش.

يًتشكل َٔ ؾش١ ايؿس  األٍٚ َٔ ايدزاض١ قاّ ايباسح باضتدداّ حتًٌٝ ايتبأٜ يًتشكل َٔ 

ـ املتؿٛقني  ٚدٛد ؾسٚم بني َتٛضطات دزدات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ بؿ٦اتِٗ ايجالخ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني

 ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً أبعاد َكٝاع داؾع١ٝ اإلصتاش، ٜٚبني ادتدٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر ٖرا اإلدسا٤. 

 ( حتًٌٝ ايتبأٜ بني َتٛضطات دزدات اجملُٛعات ايجالخ6ددٍٚ )

 179ٕ =  ايداؾع١ٝ يإلصتاشع٢ً أبعاد َكٝاع  

د.  زتُٛع املسبعات َؿدز ايتبأٜ أبعاد املكٝاع

 سس١ٜ
َتٛضط 

 املسبعات
 " ف "

تٛد٘ ٖدف 

 امل١ُٗ
 بني اجملُٛعات

 داخٌ اجملُٛعات

 اجملُٛع

249.840 

1123.211 

1272.395 

3 

176 
83.280 

8.081 
10.306** 

تٛد٘ ٖدف 

األدا٤ ـ 

 اإلقداَٞ

 بني اجملُٛعات

 داخٌ اجملُٛعات

 اجملُٛع

331.941 

1204.211 

1336.152 

3 

176 

110.647 

8.66 
12.771** 

 

ٖدف تٛد٘ 

األدا٤ ـ 

 اإلسذاَٞ

 

 بني اجملُٛعات

 داخٌ اجملُٛعات

 اجملُٛع

187.243 

942.120 

1229.363 

176 62.414 

6.778 
9.208** 



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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د.  زتُٛع املسبعات َؿدز ايتبأٜ أبعاد املكٝاع

 سس١ٜ
َتٛضط 

 املسبعات
 " ف "

تٛد٘ ٖدف 

 جتٓب ايعٌُ
 بني اجملُٛعات

 داخٌ اجملُٛعات

 اجملُٛع

174.921 

1058.194 

1233.155 

3 

176 

58.307 

7.613 
7.659** 

 .01داٍ عٓد َطت٣ٛ  **

ر ادتدٍٚ ايطابل ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات أؾساد ع١ٓٝ ٜتبني َٔ ْتا٥ 

ايدزاض١ بؿ٦اتٗا ايجالخ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً أبعاد َكٝاع 

" ف "  ( ، نُا بًػت ق10.306١ُٝداؾع١ٝ اإلصتاش، ؾكد بًػت ق١ُٝ " ف " ع٢ً دزدات بعد " تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ ")

( ، أَا بايٓطب١ يبعد " تٛد٘ ٖدف 12.771بايٓطب١ ملتٛضطات دزدات بعد " تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلقداَٞ " )

(  ، يف سني بًػت ق١ُٝ " ف " يبعد " تٛد٘ ٖدف جتٓب ايعٌُ 9.208األدا٤ ـ اإلسذاَٞ " ؾكد بًػت ق١ُٝ " ف " )

اي١ بني َتٛضطات دزدات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ (، ٖٚٞ قِٝ داي١ إسؿا٥ٝا ، تدٍ ع٢ً ٚدٛد ؾسٚم د71659)

بؿ٦اتِٗ ايجالخ ) املتؿٛقني حتؿًٝٝا ، ايعادٜني ، املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ( ع٢ً أبعاد َكٝاع 

داؾع١ٝ اإلصتاش )تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ ،  تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلقداَٞ ، تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإلسذاَٞ ، تٛد٘ 

 ٖدف جتٓب ايعٌُ(  .

ٚيًتعسف ع٢ً تٛدٗات ايؿسٚم بني َتٛضطات دزدات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ بؿ٦اتِٗ ايجالخ ع٢ً  

ٚتبني  أبعاد َكٝاع داؾع١ٝ اإلصتاش، اضتددّ ايباسح أضًٛب " تٛنٞ " بٗدف حتدٜد تٛدٗات ٖرٙ ايؿسٚم.

 ادتداٍٚ ايتاي١ٝ ْتا٥ر ٖرا اإلدسا٤.



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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 دٗات ايؿسٚم بني أؾساد ايع١ٓٝ( ْتا٥ر اضتدداّ طسٜك١ "تٛنٞ" يتشدٜد ت7ٛددٍٚ )

 179ٕ =  تٛد٘ ٖدف امل١ُٗبؿ٦اتِٗ ايجالخ ع٢ً دزدات بعد 

 َتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايعادٜني املتؿٛقني ع ّ ؾ٦ات ايع١ٓٝ

 ايتشؿًٝٞ

 2.49 1145 ــــ 1.87 16.76 املتؿٛقني
 .71 ــــ  2.71 14.04 ايعادٜٕٛ

َتؿٛقني ذٟٚ 

 ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ
 ــــ   2.55 12.11

ٜتبني َٔ ْتا٥ر ادتدٍٚ ايطابل ٚدٛد ؾسٚم داي١ يؿاحل أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ املتؿٛقني  

حتؿًٝٝا ع٢ً بعد " تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ " َكاز١ْ مبتٛضطات ؾ٦يت ايعادٜني ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط 

تؿٛقني حتؿًٝٝا، ( ع٢ً ايتٛايٞ يؿاحل امل2.49، 1.45ايتشؿًٝٞ ؾكد بًػت ق١ُٝ ايؿسٚم بني املتٛضطات )

نُا أظٗست ايٓتا٥ر أٜكا عدّ ٚدٛد ؾسٚم داي١ بني ؾ٦يت أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ايعادٜني ٚذٟٚ ايتؿسٜط 

 ايتشؿًٝٞ ع٢ً دزدات ٖرا ايبعد.

ٜٚبني ادتدٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر اضتدداّ طسٜك١ تٛنٞ يتشدٜد تٛدٗات ايؿسٚم بني أؾساد ايع١ٓٝ بؿ٦اتِٗ  

 األدا٤ ـ اإلقداّٖدف  ايجالخ ع٢ً دزدات بعد تٛد٘



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ( ْتا٥ر اضتدداّ طسٜك١ "تٛنٞ" يتشدٜد تٛدٗات ايؿسٚم بني أؾساد ايع8١ٓٝددٍٚ )

 179ٕ =  األدا٤ ـ اإلقداّبؿ٦اتِٗ ايجالخ ع٢ً دزدات بعد تٛد٘ ٖدف 

َتؿٛقني ذٟٚ  ايعادٜني املتؿٛقني ع ّ ؾ٦ات ايع١ٓٝ

 ايتشؿًٝٞ ايتؿسٜط

 2.45 1.32 ــــ 1.43 15.55 املتؿٛقني
 .81 ــــ  1.99 13.66 ايعادٜٕٛ

 َتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط

 ايتشؿًٝٞ

 ــــ   1.87 12.04

ٜتكح َٔ ْتا٥ر ادتدٍٚ ايطابل ٚدٛد ؾسٚم داي١ يؿاحل أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ املتؿٛقني   

حتؿًٝٝا، َكاز١ْ مبتٛضطات دزدات ؾ٦يت ايعادٜني ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً بعد تٛد٘ 

( يؿاحل ايطالب املتؿٛقني 2.45، 1.32سٝح بًػت ق١ُٝ ايؿسٚم ع٢ً ايتٛايٞ ) األدا٤ ـ اإلقداّدف ٖ

حتؿًٝٝا، أَا بايٓطب١ يًٓتا٥ر املتعًك١ بايؿسٚم بني َتٛضطات دزدات عٝٓيت ايطًب١ ايعادٜني ٚاملتؿٛقني 

سؿا٥ٝا مما ٜدٍ ع٢ً عدّ .( ٖٚٞ ق١ُٝ غري داي١ إ81حتؿًٝٝا ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ؾكد بًػت قُٝتٗا )

 ٚدٛد ؾسٚم بني ؾ٦يت ايعادٜني ٚاملتؿٛقني حتؿًٝٝا ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً ٖرا ايبعد. 

 ( ْتا٥ر اضتدداّ طسٜك١ "تٛنٞ" يتشدٜد تٛدٗات ايؿسٚم بني أؾساد ايع9١ٓٝددٍٚ )

 179ٕ =  األدا٤ ـ اإلسذاَٞبؿ٦اتِٗ ايجالخ ع٢ً دزدات بعد تٛد٘ ٖدف 

َتؿٛقني ذٟٚ  ايعادٜني املتؿٛقني ع ّ ؾ٦ات ايع١ٓٝ

 ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ

 1.56 .78 ــــ 1.61 11.56 املتؿٛقني
 1.31 ــــ  1.33 12.06 ايعادٜٕٛ

 ــــ   2.01 14.69 َتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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تػري ْتا٥ر ادتدٍٚ ايطابل إىل عدّ ٚدٛد ؾسٚم داي١ بني َتٛضطات دزدات ايطًب١ املتؿٛقني  

.(، بُٝٓا أظٗست 78ؿًٝٝا ٚايطًب١ ايعادٜني ع٢ً بعد ٖدف األدا٤ اإلسذاَٞ سٝح بًػت ق١ُٝ ايؿسٚم )حت

ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾسٚم بني َتٛضطات دزدات املتؿٛقني حتؿًٝٝا ْٚظسا٥ِٗ َٔ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط 

ا أظٗس ايطًب١ (، ن1.56ُايتشؿًٝٞ يؿاحل املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ سٝح بًػت ق١ُٝ ايؿسٚم )

 (. 1.31املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ تؿٛم ع٢ً ايطًب١ ايعادٜني ع٢ً ٖرا ايبعد ٚبًػت ق١ُٝ ايؿسٚم )

 ( ْتا٥ر اضتدداّ طسٜك١ "تٛنٞ" يتشدٜد تٛدٗات ايؿسٚم بني أؾساد ايع10١ٓٝددٍٚ )

 179ٕ =  جتٓب ايعٌُبؿ٦اتِٗ ايجالخ ع٢ً دزدات بعد تٛد٘ ٖدف 

َتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط  ايعادٜني املتؿٛقني ع ّ ؾ٦ات ايع١ٓٝ

 ايتشؿًٝٞ

 3.12 1.91 ــــ 2.01 9.01 املتؿٛقني
 1.89 ــــ  1.52 12.00 ايعادٜٕٛ

َتؿٛقني ذٟٚ 

 ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ

 ــــ   1.88 14.88

ايدزاض١ َٔ ٜتكح َٔ ْتا٥ر ادتدٍٚ ايطابل ٚدٛد ؾسٚم داي١ بني َتٛضطات دزدات أؾساد ع١ٓٝ                 

سٝح بًػت ق١ُٝ  ؾ١٦ ايطًب١ ايعادٜني َكاز١ْ بايطًب١ املتؿٛقني حتؿًٝٝا بعد تٛد٘ ٖدف جتٓب ايعٌُ

( يؿاحل ايطًب١ ايعادٜني، نُا تؿٛم ايطًب١ املتؿٛقني حتؿًٝٝا ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ 1.91ايؿسٚم )

(، أَا بايٓطب١ يًؿسٚم بني 3.12ع٢ً ْظسا٥ِٗ املتؿٛقني ع٢ً ٖرا ايبعد ٚقد بًػت ق١ُٝ ايؿسٚم )

َتٛضطات دزدات ؾ٦يت ايطالب ايعادٜني، ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ؾكد بًػت ق١ُٝ ايؿسٚم 

 ( يؿاحل ايطًب١ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ.  1.89)



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ْتٝذ١ ايؿس  ايجاْٞ: -ب

 ْـ ايؿس  ايجاْٞ َٔ ايدزاض١ ع٢ً:

يًٓذاح / ايؿػٌ األنادميٞ )داخًٞ / خازدٞ( يد٣ أؾساد نٌ  " تٛدد ؾسٚم يف منط ايعصٚ ايطبيب

 ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات ايدزاض١ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( "

يًتشكل َٔ ؾش١ ايؿس  ايجاْٞ َٔ ايدزاض١ قاّ ايباسح باضتدداّ االضًٛب   

ؿا٥ٝا يف منط ايعصٚ ايطبيب )داخًٞ / " ٚذيو بٗدف ايتشكل َٔ ٚدٛد ؾسٚم داي١ إس "T.Testٞاإلسؿا٥

)املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ(، خازدٞ( يد٣ نٌ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات ع١ٓٝ ايدزاض١ 

 ٜٚبني ادتدٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر ٖرا اإلدسا٤.

أؾساد دزدات  ( املتٛضطات ٚاالضتساؾات املعٝاز١ٜ ٚق١ُٝ " ت " يدالي١ ايؿسٚم بني َتٛضطات11ددٍٚ )

 179ٕ=  ايعب١ٓ ع٢ً َكٝاع ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح/ايؿػٌ األنادميٞ )ايداخًٞ ٚارتازدٞ(

 ق١ُٝ ايعصٚ ارتازدٞ ايعصٚ ايداخًٞ ؾ٦ات ايع١ٓٝ

 " " ت
 ايدالي١

 ع ّ ٕ ع ّ ٕ
 داٍ 20.279 3145 26135 52 2115 34152 52 املتؿٛقٕٛ

 ؽ داٍ 2.122 2133 28193 105 1199 30143 105 ايعادٜٕٛ

َتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط 

 ايتشؿًٝٞ
 داٍ 6.158 3106 28165 22 2171 23153 22

بني ؾ٦يت ايدزاض١ املتؿٛقني،  ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا ٜتكح َٔ ْتا٥ر ادتدٍٚ ايطابل  

ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً َتٛضطات دزدات بعد٣ َكٝاع ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح/ايؿػٌ 

زدٞ / داخًٞ(، ؾكد ظٗست ايؿسٚم ع٢ً َتٛضطات دزدات ايطًب١ املتؿٛقني يؿاحل ايعصٚ األنادميٞ )خا

( يدالي١ 2.36( بُٝٓا تبًؼ ق١ُٝ " ت " ادتدٚي١ٝ )20.279ايداخًٞ، سٝح بًػت ق١ُٝ " ت " احملطٛب١ )

١ ايطسؾني، ٚنًو بايٓطب١ يًطًب١ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ أظٗست ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾسٚم داي



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسؿا٥ٝا عٓد  (6.158إسؿا٥ٝا يؿاحل ايعصٚ ارتازدٞ سٝح بًػت ق١ُٝ " ت " احملطٛب١ )

 ..(05َطت٣ٛ دالي١ )

نُا أظٗست ايٓتا٥ر عدّ ٚدٛد ؾسٚم بني َتٛضطٞ دزدات ايطًب١ ايعادٜني يًعصٚ ايداخًٞ  

مما ٜدٍ ع٢ً ايتطاٟٚ بني ايعصٚ ( ٖٚٞ ق١ُٝ غري داي١ 2.122ٚارتازدٞ سٝح بًػت ق١ُٝ " ت " احملطٛب١ )

 .ايداخًٞ ٚارتازدٞ هلرٙ ايؿ١٦ َٔ ايطًب١

 ْتٝذ١ ايؿس  ايجايح: -ز 

 ْـ ايؿس  ايجايح َٔ ايدزاض١ ع٢ً:

" تٛدد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات ؾ٦ات ايطًب١ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني 

 صٚ ايطبيب يًٓذاح/ايؿػٌ األنادميٞ.ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً بعدٟ اضتبا١ْ ايع

َٔ ايدزاض١ قاّ ايباسح باضتدداّ حتًٌٝ ايتبأٜ يًتشكل َٔ  يحايجا يًتشكل َٔ ؾش١ ايؿس  

ٚدٛد ؾسٚم بني َتٛضطات دزدات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ بؿ٦اتِٗ ايجالخ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني 

ٚ ايطبيب يًٓذاح/ايؿػٌ األنادميٞ، ٜٚبني ادتدٍٚ ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً بعدٟ اضتبا١ْ ايعص

 ايتايٞ ْتا٥ر ٖرا اإلدسا٤. 

 ( حتًٌٝ ايتبأٜ بني َتٛضطات دزدات اجملُٛعات ايجالخ12ددٍٚ )

 179ٕ= ع٢ً بعدٟ اضتبا١ْ ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح/ايؿػٌ األنادميٞ 

 زتُٛع املسبعات َؿدز ايتبأٜ أبعاد املكٝاع
د. 

 سس١ٜ
َتٛضط 

 املسبعات
 " ف "

ايعصٚ ايطبيب 

 ايداخًٞ

 

 

 

 

 بني اجملُٛعات

 داخٌ اجملُٛعات

 اجملُٛع

249.840 

1123.211 

1272.395 

3 

176 
83.280 

8.081 
10.306** 



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ايعصٚ ايطبيب 

 ارتازدٞ
 بني اجملُٛعات

 داخٌ اجملُٛعات

 اجملُٛع

331.941 

1204.211 

1336.152 

3 

139 
110.647 

8.66 
12.771** 

 

 
 .01َطت٣ٛ  ** داٍ عٓد          

أظٗست بٝاْات ادتدٍٚ ايطابل ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني َتٛضطات دزدات أؾساد ع١ٓٝ 

ايدزاض١ ايجالخ )املتؿٛقني، ايعادٜني، املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً بعدٟ اضتبا١ْ "ايعصٚ 

ايتٛايٞ، ٚيًتشكل َٔ ( ع٢ً 12.771، 10.306ايطبيب يًٓذاح ٚايؿػٌ األنادميٞ" سٝح بًػت ق١ُٝ " ف " )

تٛدٗات ايؿسٚم بني َتٛضطات دزدات اجملُٛعات ايجالخ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط 

ايتشؿًٝٞ( ع٢ً اضتبا١ْ ايعصٚ ايطبيب يًٓذاح / ايؿػٌ األنادميٞ اضتددّ ايباسح اختباز " تٛنٞ ". 

 ْتا٥ر ٖرا اإلدسا٤ ايتايٜٞٚبني ادتدٍٚ 

 ا٥ر اضتدداّ طسٜك١ "تٛنٞ" يتشدٜد تٛدٗات ايؿسٚم بني أؾساد ايع١ٓٝ( ْت13ددٍٚ )

 179ٕ=  بؿ٦اتِٗ ايجالخ ع٢ً َتٛضطات دزدات بعد ايعصٚ ايطبيب ارتازدٞ

َتؿٛقني ذٟٚ  ايعادٜني املتؿٛقني ع ّ ؾ٦ات ايع١ٓٝ

 ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ

 3.99 3.29 ــــــ 2.06 22.37 املتؿٛقني
 1.24 ــــــ  2.11 29.15 ايعادٜٕٛ

َتؿٛقني ذٟٚ 

 ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ

 ــــــ   2.85 33.67

ٜتكح َٔ بٝاْات ادتدٍٚ ايطابل َٔ بٝاْات ادتدٍٚ ايطابل يتٛدٗات ايؿسٚم بني َتٛضطات  

دزدات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ بؿ٦اتِٗ ايجالث١ )املتؿٛقني ـ ايعادٜني ـ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ(، 

 تؿٛم ؾ١٦ ايطًب١ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ عًٞ بعد ايعصٚ ايطبيب ارتازدٞ ٚقد أظٗست ايٓتا٥ر
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40 

ّ  2020اجملًد ارتاَظ ٚايجالثٕٛ/ ايعدد األٍٚ ٜٓاٜس - ٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓ

amany.hassan85@emp.s-mu.edu.eg   http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 
 

 

 

( نُا أظٗست ايٓتا٥ر اٜكا تؿٛم 3.99َكاز١ْ بؿ٦يت ايطًب١ املتؿٛقني ٚايعادٜني، ؾكد بًػت ق١ُٝ ايؿسٚم ) 

ؿظ ايبعد ٚقد ب ًػت ق١ُٝ ايؿسٚم زتُٛع١ ايطًب١ ايعادٜني عًٞ ْظسا٥ِٗ َٔ ايطًب١ املتؿٛقني حتؿًٝٝا ع٢ًْ 

ايٓتا٥ر تؿٛم  (، أَا بايٓطب١ يًؿسٚم بني ايعادٜني ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ؾكد أظٗست3.29)

  .(1.24ايعادٜني َكاز١ْ باملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ عًٞ دزدات ٖرا ايبعد بك١ُٝ بًػت )

ٛدٗات ايؿسٚم بني أؾساد ايع١ٓٝ ٜٚبني ادتدٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر اضتدداّ طسٜك١ " تٛنٞ " يتشدٜد ت

 بؿ٦اتِٗ ايجالخ ع٢ً دزدات ايعصٚ ايطبيب ايداخًٞ.

 ( ْتا٥ر اضتدداّ طسٜك١ " تٛنٞ " يتشدٜد تٛدٗات ايؿسٚم بني أؾساد ايع14١ٓٝددٍٚ )

 179ٕ=  بؿ٦اتِٗ ايجالخ ع٢ً دزدات ايعصٚ ايطبيب ايداخًٞ

َتؿٛقني ذٟٚ  ايعادٜني املتؿٛقني ع ّ ؾ٦ات ايع١ٓٝ

 تؿسٜط ايتشؿًٝٞاي

 4.52 3.71 ــــــ 1.68 36.55 املتؿٛقني
 2.91 ــــــ  2.14 30.32 ايعادٜٕٛ

َتؿٛقني ذٟٚ 

 ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ

 ــــــ   2.33 26.02

أظٗست بٝاْات ادتدٍٚ ايطابل عٔ تؿٛم زتُٛع١ ايطًب١ َٔ ؾ١٦ املتؿٛقني حتؿًٝٝا ع٢ً بعد   

ايطًب١ ايعادٜني ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ سٝح بًػت ق١ُٝ  ايعصٚ ايطبيب ايداخًٞ َكاز١ْ بؿ٦يت

( ع٢ً ايتٛايٞ، نُا أظٗست ايٓتا٥ر أٜكا تؿٛم ؾ١٦ ايطًب١ ايعادٜني ع٢ً ْظسا٥ِٗ 3.71، 4.52ايؿسٚم )

 (. 2.91املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً ْؿظ ايبعد سٝح بًػت ق١ُٝ ايؿسٚم )

 تؿطري َٚٓاقػ١ ايٓتا٥ر. 

ـ أظٗست ْتا٥ر ايتشكل َٔ ؾش١ ايؿس  األٍٚ َٔ ايدزاض١ ٚدٛد ؾسٚم ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ ع٢ً أبعاد  1 

َكٝاع أٖداف اإلصتاش، تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ، ٚتٛد٘ ٖدف األدا٤ـ اإلقداَٞ، تٛد٘ ٖدف األدا٤ـ 
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ايعادٜني، )املتؿٛقني،  اإلسذاَٞ، تٛد٘ ٖدف جتٓب ايعٌُ. ٚبايٓطب١ يتٛد٘ ايؿسٚم بني أؾساد ايع١ٓٝ

املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً بعد تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ ؾكد أظٗست ايٓتا٥ر إٔ تؿٛم ؾ١٦ 

ايطًب١ املتؿٛقني حتؿًٝٝا ع٢ً ٖرا ايبعد مما ٜعين إٔ ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايطًب١ يدِٜٗ ْٛع ايداؾع١ٝ ايرٟ 

اييت ٜطع٢ إىل إصتاشٖا يريو ؾ ٕ ٜظٗس َٔ خالٍ االٖتُاّ بت١ُٝٓ ايهؿا٠٤ يف األدا٤ ٚايتُهٔ َٔ امل١ُٗ 

 املهٕٛ ايداؾعٞ ٖٛ َٔ ْٛع ايتٛد٘ اإلقداَٞ.

( َٔ ايعالق١ اإلظتاب١ٝ بني مسات غدؿ١ٝ 1998ٚتتؿل ٖرٙ ايٓتا٥ر َع َا تٛؾٌ إيٝ٘ )امساعٌٝ، 

 يدِٜٗ. ايطًب١ املتؿٛقني )اذتسف، ايتؿهري األؾٌٝ، ايعالقات ايػدؿ١ٝ( حتؿًٝٝا ٚداؾع١ٝ اإلصتاش

ُا أظٗست ْتا٥ر ايؿس  األٍٚ َٔ ايدزاض١ أٜكا عدّ ٚدٛد ؾسٚم داي١ بني َتٛضطات دزدات نٌ ن      

َٔ ؾ٦يت ايطًب١ ايعادٜني ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ع٢ً بػد تٛد٘ ٖدف امل١ُٗ، ٚميهٔ تؿطري 

)ؾتشٞ  ٖرٙ ايٓتا٥ر يف ق٤ٛ ايطُات ايػدؿ١ٝ يهٌ َٔ أؾساد ايؿ٦تني، اغازت ْتا٥ر دزاضات نٌ َٔ

( إىل متٝصِٖ بطُات َجٌ عدّ ايسقا ايدا٥ِ عٔ ايعٌُ، جتٓب Hunter,2006( )2001ايصٜات، 

 اإلقباٍ ع٢ً املٗاّ ادتدٜد٠ يتؿادٟ عدّ انُاٍ املٗاّ، ميٓطل ٜٚٓهس ايؿػٌ ٚال ٜعرتف ب٘.

تؿسٜط ٚاختًؿت ْتا٥ر ايدزاض١ اذتاي١ٝ ؾُٝا ٜتعًل بايؿسٚم بني ايطًب١ ايعادٜني ٚايطًب١ ذٟٚ اي 

ايتشؿًٝٞ َع َا تٛؾًت إيٝ٘ ْتا٥ر بعض ايدزاضات ايطابك١ َجٌ دزاض١ " غامبإ" 

(Chapman,2008 ٚاييت تٛؾًت إىل ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني زتُٛعيت ايطالب ايعادٜني )

ٚذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ يف مجٝع َتػريات ايداؾع١ٝ املطتدد١َ يف ايدزاض١ يؿاحل ايطًب١ ايعادٜني 

ّ ايرات األنادميٞ، تٛقعات ايتشؿٌٝ، َٛقع ايكبط األنادميٞ( ٜٚؿطس ايبشح ٖرٙ االختالؾات يف )َؿٗٛ

 ايٓتا٥ر يف ق٤ٛ اختالف طبٝع١ عٝٓيت ايدزاض١ ٚاألدٚات املطتدد١َ يف نٌ َٔ ايدزاضتني. 

ع٢ً  أَا بايٓطب١ يٓتا٥ر ايؿسٚم املتعًك١ ببعد " تٛد٘ ٖدف األدا٤ ـ اإٌلقداّ " ؾكد ديت ايٓتا٥ر 

ٚدٛد ؾسٚم بني زتُٛع١ ايطًب١ املتؿٛقني ٚايطًب١ ايعادٜني، ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ يؿاحل 

زتُٛع١ ايطًب١ املتؿٛقني، نُا أضؿست ايٓتا٥ر أٜكا ع٢ً عدّ ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا ع٢ً َتٛضطات 
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بل ايتؿطري ايطابل ع٢ً ٖرٙ دزدات ْؿظ ايبعد بني ايعادٜني ٚاملتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ، ٜٚٓط

 ايٓتا٥ر ْظسا يًتػاب٘ يف ْتا٥ر اإلداب١ ع٢ً ايؿس  ٚايتػاب٘ أٜكا يف املتػريات املستبط١ بايبعد.

نُا أظٗست ايٓتا٥ر املتعًك١ ببعد " ٖدف جتٓب ايعٌُ " سٝح أظٗست ؾسٚقا بني َتٛضطات دزدات  

ٜط ايتشؿًٝٞ مما ٜدٍ ع٢ً إٔ ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ أؾساد ايع١ٓٝ يؿاحل زتُٛع١ ايطًب١ املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿس

ايطًب١ تتطِ مبذُٛع١ َٔ ارتؿا٥ـ اييت تٗدز طاقاتٗا املعسؾ١ٝ، ٖٚٛ َا ٜتؿل أٜكا َع َا أغاز إيٝ٘ " 

( إٔ ٖرٙ ايؿ١٦ َٔ ايطًب١ ال ٜعًُٕٛ ٚؾكا يكدزاتِٗ ايتشؿ١ًٝٝ، ٚإٔ أدا٥ِٗ Rimm, 1997زِٜ " )

 بٓا٤ ع٢ً األدي١ املستبط١ بايكدزات ايتع١ًُٝٝ ايها١َٓ.   األنادميٞ أقٌ بهجري َٔ َا ٖٛ َتٛقع

َٔ ايدزاض١ عٔ ٚدٛد ؾسٚم يف منطٞ ايعصٚ ايطبيب  ايجاْٞ ـ أضؿست ْتا٥ر ايدزاض١ املتعًك١ بايؿس  2 

يد٣ ؾ١٦ املتؿٛقني حتؿًٝٝا يؿاحل ايعصٚ ارتازدٞ اييت نػؿت ايٓتا٥ر أِْٗ ٜتطُٕٛ بٗا َكاز١ْ بايعصٚ 

( َٔ تؿٛم زتُٛع١ ايطًب١ 2002ل ٖ٘ ايٓتا٥ر َع َا أضؿست عٓ٘ ْتا٥ر دزاض١ )غِٓٝ، ارتازدٞ، ٚتتؿ

املتؿٛقني دزاضٝا ع٢ً َكٝاع ايكبط ايداخًٞ ٚايرٟ ٜػري إىل أِْٗ ٜعصٕٚ َا عتككْٛ٘ َٔ صتاح ٚتؿٛم إىل 

 قدزاتِٗ َٚٗازاتِٗ َٚا ٜبريْٛ٘ َٔ دٗد.

م بني َتٛضطات دزدات زتُٛع١ ايطًب١ نُا أظٗست ْتا٥ر ايؿس  ايجاْٞ أٜكا عدّ ٚدٛد ؾسٚ

ايعادٜني يطُيت ايعصٚ ايداخًٞ ٚارتازدٞ، ٚتتؿل تًو ايٓتا٥ر َع َا أضؿست عٓ٘ دزاض١ نٌ َٔ " بٝٓرتؽ 

( عٔ ايتٛاشٕ بني َطتٜٛات ايعصٚ ايداخًٞ ٚارتازدٞ Pintrich & Anderman,1996ٚاْدزَإ " )

ؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ ؾكد أظٗست ايٓتا٥ر ٚدٛد يد٣ ايطًب١ ايعادٜني، أَا بايٓطب١ يًطًب١ املت

ؾسٚم بني َتٛضطٞ ايدزدات يؿاحل ايعصٚ ايطبيب ارتازدٞ مما ٜدٍ ع٢ً إٔ ايطًب١ املتؿٛقني ذٟٚ 

ايتؿسٜط ايتشؿ١ًٝٝ عصٚا َا عتؿًٕٛ عًٝ٘ َٔ ْتا٥ر إىل ايعٛاٌَ ارتازد١ٝ َجٌ اذتط ٚايؿدؾ١ مما 

 & Brodyيٓذاح، ٚتتؿل ٖ٘ ايٓتا٥ر أٜكا َع َا أغاز إيٝ٘ )ٜٓعهظ يف غهِٗ يف قدزاتِٗ ع٢ً ا
Mills,2007 إٔ ٖرٙ ايؿ١٦ متٌٝ إىل ايعٌُ بكدز قًٌٝ َٔ اذتُاع العتكادِٖ بإٔ ايٓتا٥ر تستبط َٔ )

 بعٛاٌَ خازد١ عٔ ايتشهِ.    



 

 

 

 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ
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٦ات ع١ٓٝ َٔ ايدزاض١ عٔ ٚدٛد ؾسٚم داي١ إسؿا٥ٝا بني ؾ ايجايح ـ أضؿست ايٓتا٥ر املتعًك١ بايؿس  3

ايبشح ايجالخ َٔ ايطًب١ )املتؿٛقني ، ايعادٜني ، املتؿٛقني ذٟٚ ايتؿسٜط ايتشؿًٝٞ( ع٢ً َتٛضطات 

دزدات اضتبا١ْ ايعصٚ ايطبيب، نُا أظٗست ايٓتا٥ر تؿٛم زتُٛع١ ايطًب١ املتؿٛقني ذٟٚ ايعصٚ ايطبيب 

 ٖرٙ ايٓتٝذ١ يف ق٤ٛ َا ارتازدٞ ع٢ً نٌ َٔ زتُٛعيت ايطًب١ املتؿٛقني ٚايعادٜني، ٚميهٔ تؿطري

أضؿست عٓ٘ ايدزاضات اييت أدسٜت سٍٛ اإلعصا٤ات ايطبيب هل٘ ايؿ١٦ َٔ ايطًب١ َجٌ دزاضات )أبٛ شٜد، 

( سٝح اغازت إىل إٔ ٖؤال٤ ايطالب ٜؿطسٕٚ ؾػًِٗ ايتشؿًٝٞ إىل عٛاٌَ خازد١ٝ 2006(، )غِٓٝ، 2012

ضس١ٜ اييت قد ٜتعس  هلا ايطايب، عدّ َجٌ: طبٝع١ االَتشاْات، ٚعًُٝات ايتؿشٝح، ٚايظسٚف األ

 تٛاؾل املكسزات اييت ٜدزضٗا ايطايب َع َٝٛي٘ ٚاٖتُاَات٘، ٚعدّ غعٛزٙ بأ١ُٖٝ املٛاد اييت ٜدزضٗا. 

نُا اضؿست ْتا٥ر اإلداب١ عٔ ايؿس  ايجايح أٜكا عٔ تؿٛم ايطًب١ املتؿٛقني حتؿًٝٝا ع٢ً بعد 

يطايب املتؿٛم ٜسدع ايطبب يف تؿٛق٘ إىل عٛاٌَ ايكدز٠ اييت ايعصٚ ايطبيب ايداخًٞ، ٚايرٟ ٜػري إىل إٔ ا

ميتًهٗا ٚإىل َا ٜبري٘ َٔ دٗد َٚجابس٠ يف ضبٌٝ حتؿًٝ٘ األنادميٞ، ٖٚٛ َا ٜتؿل َع ْتا٥ر دزاض١ )عبد 

( َٔ إٔ ايطًب١ املتؿٛقني عكًٝا ٜتُٝصٕٚ بٛد٘ قبط داخًٞ َكاز١ْ بٓظسا٥ِٗ املتؿٛقني عكًٝا 2010ايٓيب، 

 سٜط ايتشؿًٝٞ.ذٟٚ ايتؿ

 تٛؾٝات ايدزاض١:سادٟ عػس:  

 ميهٔ ؾٝاغ١ ايتٛؾٝات ايتاي١ٝ:ايدزاض١ يف ق٤ٛ َا تٛؾًت إيٝ٘ ْتا٥ر 

ـ اضتدداّ أضايٝب ٚطسم ايتدزٜظ اييت تعٌُ ع٢ً اضتجاز٠ ٍَٝٛ ٚداؾع١ٝ ايطًب١، ٚتعتُد بؿؿ١ أضاض١ٝ  1

 ايتع١ًُٝٝ. ع٢ً أضايٝب ايتعًِ ايٓػط ايرٟ ٜعترب ايطايب ٖٛ ستٛز ايع١ًُٝ

ٛات١ٝ يًُتؿٛقني  2  َ ـ االٖتُاّ بتٛؾري ايتذٗٝصات ايتع١ًُٝٝ ايالش١َ اييت َٔ غأْٗا ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ

ؿادز ايتعًِ، َٚعاٌَ اذتاضب اآليٞ، ٚاملهتبات، ٚايػبه١ ايدٚي١ٝ يًُعًَٛات ....  ٚغريٖا. ٚاملٖٛٛبني، نػسفَ 

ٜني ايكادزٜٔ ع٢ً تطبٝل بساَر ايتٛدٝ٘ ٚاالزغاد ايٓؿطٞ ـ إعداد ٚتٛؾري األخؿا٥ٝني ايٓؿطٝني ٚايرتبٛ 3

ٜٔ ٜعإْٛ َٔ َػهالت ْؿط١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ قد تهٕٛ رٚايرتبٟٛ ايٛقا٥ٞ ٚايعالدٞ يطالب ادتاَع١ اي
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ضببا ؾُٝا يدِٜٗ َٔ تؿسٜط حتؿًٝٞ ٚتكدِٜ املطاعدات اإلزغاد١ٜ اييت َٔ غأْٗا َطاعدتِٗ ع٢ً تب٤ٛ 

 ٛقني دزاضٝا. َهاِْٗ بني ايطًب١ املتؿ

ـ عكد ايًكا٤ات ٚتٓظِٝ ايٓدٚات اإلزغاد١ٜ اييت تٗدف إىل تصٜٚد ايطًب١ باملعًَٛات ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ  4

 اييت متهِٓٗ َٔ سطٔ اضتجُاز طاقاتِٗ اإلبداع١ٝ َٚٛاٖبِٗ ارتاؾ١.
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 قا١ُ٥ املسادع:

ــل    (. ايؿــسٚم ايؿسدٜــ١ يف  1996عطٝــ١، نُــاٍ إمساعٝــٌ. )  ;إبــساِٖٝ، ستُــد أمحــد  ــداؾع املعــسيف ٚقً عًُٝــات ايدزاضــ١: اي

، نًٝــ١ زتًــد املــؤمتس ايطــٟٓٛ ايجــاْٞ يكــظ عًــِ ايــٓؿظ االختبــاز بــني ايطــالب ايعــادٜني ٚذٟٚ ؾــعٛبات ايــتعًِ.  

 .150ـ  123َاٜٛ.  7ـ  6ايرتب١ٝ ـ داَع١ املٓؿٛز٠، 

اضٝا ْٚظسا٥ِٗ َٔ ذٟٚ ايتدًـ ايدزاضٞ.  ؾعاي١ٝ ايرات األنادمي١ٝ يد٣ طالب ادتاَع١ املتؿٛقني دز(. 2012أبٛ شٜد، أٌَ. )

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ سًٛإ.زضاي١ َادطتري

(. عالقــ١ ايــداؾع يإلصتــاش بــبعض مســات ايػدؿــ١ٝ ٚادتــٓظ ٚايتدؿـــ يــد٣ طــالب   1998إمساعٝــٌ، ستُــد املــسٟ ستُــد. ) 

 .281ـ  237(، 7ـ داَع١ ايصقاشٜل. ) زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝادتاَع١.  

 . عُإ: داز ايؿهس.  أضايٝب ايهػـ عٔ املٖٛٛبني ٚزعاٜتِٗ(. 2002يسمحٔ. )دسٚإ، ؾتشٞ عبد ا

عالقــ١ تٛدٗــات أٖــداف اإلصتــاش باضــرتاتٝذٝات ايــتعًِ املعسؾٝــ١ ٚاضــرتاتٝذٝات َــا ٚزا٤  (.2001اذتطــٝين، ْادٜــ١ ايطــٝد. )

. نًٝـ١ ايرتبٝـ١ ـ داَعـ١     زتًـ١ دزاضـات تسبٜٛـ١ ٚادتُاعٝـ١    املعسؾ١ ٚقًل االختباز يد٣ ايطالب املتؿٛقني دزاضٝا.  

 .  194ـ  161(، 2-1)7سًٛإ.

 . ايكاٖس٠: داز غسٜب يًطباع١ ٚايٓػس.ايداؾع١ٝ يإلصتاش(. 2000خًٝؿ١، عبد ايًطٝـ ستُد. )

زتًـد املـؤمتس   (. املتؿٛقٕٛ عكًٝا ذٚٚ ؾعٛبات ايتعًِ. قكاٜا ايتعسف ٚايهػــ ٚايتػـدٝـ.   2000ايصٜات، ؾتشٞ َؿطؿ٢. )

 .46ـ  3إبسٌٜ . 5ـ  4ـ داَع١ املٓؿٛز٠،  ب١ٝايطٟٓٛ يه١ًٝ ايرت

(. ؾـعٛبات ايتعًِ يد٣ طالب املسس١ً ادتاَع١ٝ: دزاضـ١ َطش١ٝ حت١ًًٝٝ. مبذًـد عًـِ ايـٓؿظ    2001ايصٜات، ؾتشٞ َؿطؿ٢. )

 .712ـ  665( 2. ايكاٖس٠. )داز ايٓػس يًذاَعاتاملعسيف. 

ب١ٝ يداؾع١ٝ اإلصتاش يد٣ املتؿٛقني ٚايعادٜني َٔ ذٟٚ (. َد٣ اتطام ايتؿطريات ايطب1999ايطٝد، أمحد ايبٗٞ. )

 7ـ  6املٓؿٛز٠، ـ داَع١  زتًد املؤمتس ايطٟٓٛ ايجاْٞ يه١ًٝ ايرتب١ٝايتدؿؿات املدتًؿ١ َٔ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ. 

 282ـ  237َاٜٛ. 

 .. ايكاٖس٠: داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝايتؿٛم ايعكًٞ ٚاالبتهاز(. 1977عبد ايػؿاز، عبد ايطالّ. )

(. ايتؿـسٜط ايتشؿـًٝٞ يـد٣ املتؿـٛقني عكًٝـا َـٔ طـالب املسسًـ١ ايجاْٜٛـ١، عالقتـ٘ بـبعض            2010عبد ايٓيب، َٓؿٛز أمحـد. ) 

 . ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ سًٛإ.زضاي١ دنتٛزاٙاملتػريات ٚؾاع١ًٝ بسْاَر إزغادٟ يت١ُٝٓ داؾعٝتِٗ ضتٛ اإلصتاش. 

 إلصتاش يف ق٤ٛ االعصا٤ ٚحتًٌٝ االدزاى ايراتٞ يًكدز٠ ٚادتٗد ٚؾعٛب١(. تطٛز َؿّٗٛ ايداؾع١ٝ ي1996عص ايدٜٔ مجٌٝ. )
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 .105-92(، 38، )زت١ً عًِ ايٓؿظايعٌُ.                                

(. ايتؿٛم ايدزاضٞ ٚعالقت٘ ببعض ادتٛاْب املعسؾ١ٝ ٚغري املعسؾ١ٝ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طالب 1995غربع، نٌُٝ عصَٞ. )

 .242ـ  193(، 4)1ٛإ. . ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ سًزت١ً دزاضات تسب١ٜٛادتاَع١.  

(. ايؿسٚم يف بعض َتػريات ايداؾع١ٝ يد٣ طالب ادتاَع١ َٔ ايؿا٥كني ٚايعادٜني ٚاملتؿٛقني 2002غِٓٝ، ستُد عبد ايطالّ. )

٘ ايرتب١ٝ  زتً٘ دزاضات تسب١ٜٛ ٚادتُاعٝ٘.ذٟٚ ؾعٛبات اإلصتاش األنادميٞ.   .55 – 11(، 4)8داَع١ سًٛإ.  -نًٝ

(. اإلعصا٤ات املطبب١ يتدًـ املتؿٛقني دزاضٝا َٔ طالب ادتاَع١ يف بعض املكسزات 2006ّ. )غِٓٝ، ستُد عبد ايطال
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