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 كلمة شكر
 (. 19آية ,النمل) " رَبّ ِ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّيت أَنْعَمْتَ عَلَيَّ" 

الحمد والشكر هلل عز  ولز ف  زال عزعل, عازو مزي و يهزال  لتزا  زال  امزيا ةز ل الرقزيلم, واهأع زي  مز  م زدأ 
واتماهزززي   لزززو كاتزززم الار تزززم أايزززدا  يلشززكر  ززيهال  زززال ةززز ا الميزززيا ... يلفضززز  هةازززاالايززدتر واتعازززرا  

داراهي وةتئيت الادرتس  تهي.   ليمعم دمشق ممثام  عمتدةي وا 
عازو مزي أ زدال لزال مز   الزحيلـي غسـا  الـدكتورالفيض   لو أقاي ي ومشر ال العر ي  وأايدا  يلشكر و 

رشزززيد وأقزززع  اهلل العازززال الع زززتا أ  تلعززز   لززز   زززال متززز ا   قزززعم  زززدر و ززز ر وعنمززز , ومززز  ه ززز  وا 
 أمــل األحمــد تورةالــدك الفيضزام اال ياهقززعز  ايززدتري واحارامزال ت تقزعهال  تف أ  أع ززر  كمززي حقزهياا.
أعضيء للهم المهي شم والحكا ال ت  شر وهال  ي و  مهي شزم ةز ل الرقزيلم والحكزا  وائل حذيفةوالدكتور 

كمي وأايدا  يلشكر والايدتر لألقيا ة اه يضز  الز ت  عاتهي, وعاو مي  لول م  لهد ك تر وو ت ثمت . 
 دورةا له ل  يموا مشكورت   احكتا أداة الدراقم, والشكر مو و   لو أا م الدراقيت العاتي تاقيع 

 الدراقم ومقيعداها لال عاو اأ تق أدااا.
كمززي أايززدا  يلشززكر الممزز وإ  يلحززب  لززو أمززال وأ ززال الح ت ززت  هههمززي كيهززي العززو  والقززهد لززال  ززال دعمززال 

 .أأي  اهلل  ال أعميرةا إلكمي  دراقاال
الرقزيلم  لزو حتز  وو زيئال  لزو كز  اهح زم واه زد يء الز ت   زدموا تزد العزو  والمقزيعدة  زال   زرا  ةز ل 

 الولود.
أايدا  عقمو كاميت العر ي  لك  م  قيةا حاو ولو  كامم إلهلي  ة ل الدراقم و زير  اهلل  كزا أخترا  و 

 لمتعي   ال دتهكا ودهتيكا.
ززيوخا  ززي  أ زز ت  نٌمهنززمهلل مزز  اهلل و ضزز , وا   كيهززت اهخززرا  عقززع  اهلل العي تززم وت حززو  وت  ززوة  تف  عمف
  يهلل.

 الباحثة
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البحث باللغة العربيةخالصة    

الهزززد  ومهزززيرات الافكتزززر لزززدا أا زززم  اوّلهزززيتةزززد  ال حزززل الحزززيلال  لزززو دراقزززم العع زززم  زززت  
الهد  م   عداد  اوّلهيتالدراقيت العاتي  ليمعم دمشق, ولاحيتق أةدا  ال حل اناف اقاخداا ميتيس 

أمززز  ع ززد الع تززز , واكوهزززت عتهزززم  رةالزززدكاو  عززداد الززدكاور ر تزززه ع زززدل, وميتززيس مهزززيرات الافكتزززر مززز  
 ( تمثازو  الكاتزيت العامتزم, و511) ( أيل زي  وأيل زم مز  أا زم الدراقزيت العاتزي مزهها762) ال حل م 

 ( تمثاو  الكاتيت اإلهقيهتم, وكي  م  أ ر  هايئج ال حل:557)

إلهزززيل والززز كور والكاتزززيت الهزززد  ومهزززيرة الاركتززز  والاززز كر لزززدا ا اوّلهزززيتارا زززيأ  زززت  د و ولززز -5
 الاأ تيتم والكاتيت اإلهقيهتم. 

الهزد , وولزود  زروق  زت  الكاتزيت اله رتزم  اوّلهزيتت اولد  زروق  زت  الز كور واإلهزيل  زال  -7
  ل  الكاتيت اله رتم.والكاتيت الاأ تيتم  ال أةدا  اهداء/اإل داا وأةدا  اهداء/اإلحليا ل ي

تزم ت اولد  روق  ت  الز كور واإلهزيل  زال مهزيرات الافكتزر, واولزد  زروق  زت  الكاتزيت اله ر   -3
الاركت , الاز كر( ل زيل  الكاتزيت اله رتزم, واولزد  زروق  زت  ) والكاتيت الاأ تيتم  ال مهيرات

لاولتزد, الاكيمز  والزدمج, الاه تا, الاحاتز , ا) لاأ تيتم  ال المهيراتالكاتيت اله رتم والكاتيت ا
 الايوتا( ل يل  الكاتيت الاأ تيتم.

 ت اولد  روق ُاع ا لماغتر الاح ت  الدراقال  ال مهيرات الافكتر. -4
وأزززعب الكاتزززيت  ((%71.09 كيهزززت هقززز م مهزززيرات الافكتزززر لزززدا أزززعب الكاتزززيت اله رتزززم -1

  (.(%73.38الاأ تيتم
الافكتر لدا الكاتيت اله رتم والاأ تيتم واااهي احاات مهيرة الا كر المرا م اهولو  ال مهيرات  -6

مهيرات لمه واه زتا المعاومزيت والاركتز   تهمزي كيهزت مهزيرة الايزوتا والاكيمز  والزدمج والاولتزد 
 أ   المهيرات لدا الأعب.

 و د اهاهو ال حل  عدد م  الميارحيت أ ر ةي: 
 فها,  دت  م  اتةاميا  يهداء.وال يلاعّااالهد  الماعايم   اوّلهيتاوعتم الأا م  عةمتم  -5
 معر م الاعثترات المخاافم لامقاوتيت الهق تم  ال ك  اهةدا   ال آ  واحد.  -7
 اتةاميا  يلاعر  عاو مقاوتيت مهيرات الافكتر لدا أا م المرحام الليمعتم.  -3
 .وضه  رامج لاهمتم مهيرات الافكتر لدا أعب الكاتيت     و عد الاخرإ -4
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Abstract 

The present research has been conducted to examine the relationship existed 

between goal orientations and thinking skills attached with the students of higher 

studies, at Damascus University. In order to achieve the main goals of the research, 

the scale of goal orientations had been used, which is designed by Dr. Rabee' Abdouh, 

in addition to the scale of Thinking Skills, designed by Dr. Amal Abdulaziz.  

The research sample has contained  (267) male and female students of higher 

studies, which  (155) students of them represent Applied Faculties, and  (112) 

students represent Theoretical Faculties. The research came up with the following 

results:  

1. There was a connection between the goal orientations and the skill of 

concentration and recalling among males and females students and the 

Theoretical and Applied Faculties.  

2. There were no differences between the male and female students regarding 

the idea of goal orientations, and there were differences between the Applied 

Faculties and the Theoretical Faculties regarding the goals of 

Performance/Approach Goals and the goals of Performance/Avoidance Goals 

in favor of the Theoretical Faculties. 

3. There were differences between the male and female students regarding the 

thinking skills, there is differences between the Theoretical Faculties and the 

Applies Faculties regarding the skills of  (concentration & recalling) in favor 

of the Theoretical Faculties, and there were differences between the 

Theoretical Faculties and the Applied Faculties regarding the skills of  

(organization, analysis, generating, integration and consolidation, evaluation) 

in favor of the Applied Faculties. 

4. There were no differences due to the variable of academic achievement 

regarding Thinking Skills. 

5. The presented proportion of the Thinking Skills of the students of Theoretical 

Faculties is  (71.09&), whereas it is  (73.38%) for the students of the Applied 

Faculties. 

6. The skill of recalling was ranked first among the thinking skills of the 

Theoretical and Applied Faculties, followed by the skills of collecting and 

organizing information and concentration, whereas the skill of evaluation, 

integration and merge, and generating were considered of a less value among 

students.  

The present research has come up with the following suggestions: 

1. Students should be aware of the importance of goal orientations that are 

related to learning and comprehending, instead of focusing on performance.  

2. Highlighting the different effects of the relative levels regarding all the goals, 

at the same time. 

3. Attention should be paid to identify the thinking skills among undergraduate 

students.  

4. Developing programs designed to enhance the level of thinking skills among 

college students before and after graduation.  
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 فهرس الموضوعات –أواًل 

 ه الفهيرس
 و الموضوعيت  هرس – أوت  
   اللداو   هرس – ثيهتي  
 س اهشكي   هرس – ثيلثي  
 ع ال تيهتم اهشكي   هرس – را عي  

   المعحق  هرس – خيمقي  
 5 النظرية الدراسة األول الباب
 7 البحث بموضوع التعريف األول الفصل

 3  ال حل ميدمم -1
 4  ومقوغياهي ال حل مشكام - 7
 1 ال حل أةمتم -3
 6 ال حل أةدا  -4
 6  ال حل أقئام -5
 6  ال حل  رضتيت -6
 2 ال حل أداوت -7
 2  لا حل اه اال الملامه - 8
 2 ال حل عتهم -9

 2  ال حل  م أاحيت الاعرت  -51
 9 ال حل حدود -55

 51 سابقة دراسات الثاني الفصل
 55 الامهتد -أوت  
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 55 عر تم دراقيت -ثيهتي  
 58  أله تم دراقيت -ثيلثي  
 73 الدراقيت عاو الاعيتب -را عي  

 71 الهدف توّجهات الثالث الفصل
 76 الامهتد -1
 72 الهد  معهو -2
 72 الهد  مفهوا -3
 78 الهد  اوّلهيت -4
 79 الهد  اوّلهيت ه رتم -5
 31 الهد  واولا الدا عتم -6
 33 لادوا ه( الخيرلال/الداخاال) الاولا همأ -7

 Intrinsic Goal Orientation 33 الداخاال الهد  اولا -(1-7
 Extrinsic Goal Orientation  34 الخيرلال الهد  اولا -(2-7

 31 الهد  اوّلهيت همي إ -8
 31 الهد  لاوّلهيت الثهيئتم الهمي إ-(1-8

 Dweck " 36دوت "  أعمي 1-1-8-
 Learning Goals 36 الاعّاا أةدا -(أ
 Performance Goals 32 اهداء أةدا -(ب

 Nicholls" 39 هتكول "  أعمي 2-1-8-
 Task Involvement Orientation 41 المهمم  ال اتهدميإ اولا -(أ
 Ego Involvement Orientation 41 اههي  ال اتهدميإ اولا -(ب

 Ames  41 مس" أعمي 3-1-8-
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 Mastery Goals 45 اإلايي  أةدا -(أ
 Performance Goals 47 اهداء أةدا -(ب

 Midgley  43متدلاال" أعمي 4-1-8-
 Task-Focused Goals 43 المنهنمنم عاو الاركت  أةدا -(أ
 Ability-Focused Goals 44 الُيدرةٌ  عاو الاركت  أةدا -(ب

 46  الهد  لاوّلهيت الثعثال الهمو إ-2-8
 46 اإلايي  أةدا -1-2-8
 46 اإل داا/اهداء أةدا -2-2-8
 42 اإلحليا/اهداء أةدا -3-2-8

 48  الهد  لاوّلهيت الر يعال الهمو إ-3-8
 17 التفكير مهارات  الرابع الفصل

 13 الامهتد -1
 13 الافكتر -2
 11 ؟مهيرة الافكتر ة – 3
 12 الافكتر مهيرات -4
 19 الافكتر مهيرات ا هتفيت -5

 Cohen 1971 61 كوة " ا هت  -1-5
 Sternberg 1986 65 قاتره ترغ"ا هت  -2-5
 Newman 1991 63 هتومي " ا هت  -3-5
 Fisher 1999 64  تشر" ا هت  -4-5
 61  2002قعيدة"ا هت  -5-5
 Marzano1988 66مير اهو"ا هت  -6-5
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 Focusing Skills 62الاركت  مهيرات -1-6-5
 Information Gathering Skills 68المعاوميت لمه مهيرات -2-6-5
 Remembering Skills 69 الا كر مهيرات -3-6-5
 Organizing Skills 21 الاه تا مهيرات -4-6-5
 Analyzing Skills 24 الاحات  مهيرات -5-6-5
 Generating Skills 26  الاولتد مهيرة -6-6-5
 Integrating Skills 29 والدمج الاكيم  مهيرات -7-6-5
 Evaluation Skills 81 الايوتا مهيرات -8-6-5

 84 الافكتر ومهيرات الهد  اوّلهيت  ت  العع م -6
 82 البحث إجراءات الخامس الفصل

 Research Procedures 88 ال حل مههج -5
 88 ال حل لعتهم اه اال الملامه -7
 89 ال حل عتهم -3
 Instruments of the study   97 ال حل أدوات -4
 94 )والث يت ال دق) القتكومارتم الدراقم  لراءات-5
 517 الاأ تق  لراءات -6

 513 الفرضيات ومناقشة  النتائج تحليل السادس الفصل
 514 امهتد

 514 ال حل قؤا  ع  اإللي م -1
 512 الفرعتم و رضتياهي اهولو الرئتقم الفرضتم اخا ير -2
 557 الفرعتم و رضتياهي الثيهتم الرئتقم الفرضتم اخا ير -3
 573  الفرعتم و رضتياهي الثيلثم الرئتقم الفرضتم اخا ير -4
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 531 ال حل ميارحيت –5
 536  ميارحم ودراقيت  حول -6

 532 المراجع
 515 المالحق
 589 البحث ملخص
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 فهرس الجداول –ثانيًا 
رقم 

رقم  العنوان اجلدول
 الصفحة

 38 اهداء  عةدا  والمد وعت  الاعّاا  عةدا  المد وعت  الأا م وااليةيت قاوكتيت  ت  الفروق 5
 41 الهد  لاوّلهيت الثهيئال الهمو إ  أير  ال اهولو اهعمي  ماخص 7
 15 واإلحليا اإل داا مكوهال ضوء  ال الهد  لاوّلهيت الممت ة الخ يئص 3
 89 الكاتم حقب العتهم أ راد او ع 4
 89 اللهس حقب العتهم أ راد او ع 1
 95 واللهس الكاتيت حقب العتهم أ راد او ع 6
 95 الدراقال الاح ت  لماغتر ا عي   العتهم أ راد او ع ت ت  2
 91 الكاتم الهد والدرلم اوّلهيت أ عيد  ت  اترا يأ معيم  8
 91 الكاتم والدرلم اإل داا/اإلايي  أةدا  ع يرات  ت   اترا يأ معيم  9
 96 الكاتم والدرلم اإلحليا/اإلايي  أةدا  ع يرات  ت   اترا يأ معيم  51
 96 الكاتم والدرلم اإل داا/اهداء أةدا  ع يرات  ت   اترا يأ معيم  55
 96 الكاتم والدرلم اإلحليا/اهداء أةدا  ع يرات  ت   اترا يأ معيم  57
 92 الهد  اوّلهيت لميتيس ال ااال ال دق 53
 98  الهد  اوّلهيت لميتيس الث يت معيمعت  تا 54
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515 
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 511 اله رتم الكاتيت لدا الافكتر لمهيرات الهق تم واهو ا  الحقي تم الماوقأيت 77
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 عتهم-الاركت  مهيرة  ال واإلهيل ال كور  ت  لافروق الحقي تم والماوقأيت( قاودهت-T)  تمم 36

 -كاتم

573 
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 مقدمة البحث: -1
عاززو  " أ  اتقززاعدادت اززؤثرSternberg & Zhang 2005"قززاتره رغ و وةزيهج   كززرليزد 

الهليح  ال الدراقم, ولكههي اعا  ل ء  زغتر  يزأ مز  ةز ا الهلزيح, وتمكز  افقزتر  يتزم الا زيت  ل ئتزي  
 عقززيلتب ومهززيرات الافكتززر,  يززد تكززو  اه ززراد مامززيثات  مزز  الهيحتززم العياتززم  ززال اقززاعدادةا, ومززه  لزز  

 .(4, ص2008و يد, ) تكو  لدتها أقيلتب ومهيرات مخاافم
أّ  الافكتر ُتعد م   ت  أكثر أهزواع القزاو   يئزدة و زوة,  هزو تزرا أ ارا يأزي  وأوض  "أومقو " 

ززيا وعمتيززي   دراقززم الززدوا ه,  ززي ا ُرٌغززبن  ززال افقززتر ل ئتززم مزز  القززاو , وةززال الاززال هنٌ ززُفهي  ززيلافكتر,  عمف
  .(3,ص2008 و يد ,)  يحامي  الرلوع  لو دا عتم الفرد وحيلياا  د تدعا الافقتر ال ي ه حل عها

المعر ال اتلاميعال  دأت أ حيل دا عتم اتهلي  االا  لو  حدال هوع  الاعّااو ال ضوء ه رتم 
م  الاكيم   ت  المكوهيت المعر تم والولداهتم لاقاو , وهاج ع   ل  مي تعزر   ه رتزم اولزا الهزد  

تقيعد عاو  " أ  مفهوا الدا عتم2005ع د الفايح  و تم و كرت " كيأير تحيو   حدال  ل  الاكيم .
افقتر مي  ت  اه راد مز   زروق  ردتزم والازال ت ارلزه  لزو الز كيء واليزدرات العياتزم,  زدور الدا عتزم  زال 

 يلززدا ه لجهلززي  تعا ززر مزز  أحززد الماغتززرات اهقيقززتم  ت تيزز  عزز  دور الزز كيء واليززدرات العياتززم. الززاعّاا
لفززرد عمومززي  حتهمززي ت ززدأ  مميرقززم أي الاززال احززدد هشززيأ مززي تيززوا  ززا الفززرد مزز  أداء.  هززال افاززر  أ  ا

غتززيب الشززعور  يإلهلززي , واحيتززق  وأ  مزز  اإلهلززي ,هشززيأ  يهززا تهززد  مزز   لزز  الو ززو   لززو درلززم 
  الهزززززززد  تمكززززززز  أ  تأزززززززور مشزززززززيعر قزززززززا تم مثززززززز  الشزززززززعور  يإلح زززززززيأ وخت زززززززم اهمززززززز  واتهقزززززززحيب

 (.243,ص2009أ و كوت , )
وا عزززي  لهززز ل اله رتزززم  زززدأ الاركتززز  عازززو الهزززد  أو الغزززر  الززز ي تدركزززا اه زززراد مززز   لزززراءات 

وعزز  أدائهززا  تهززي  الززاعّاااإلهلززي  وكتزز  تفكززر اه ززراد ومززي تعايدوهززا عزز  أهفقززها وعزز  المهززيا موضززوع 
ا ززز   ززدت  مزز  اتةامززيا  كزززا الدا عتززم, وكتزز  تزززؤثر  لزز  عاززو افقززترات اه زززراد وردود أ عززيلها  ززال مو 

  اإلهلززززززي  وةززززززو مززززززي تززززززؤدي  ززززززال الههيتززززززم  لززززززو أهمززززززيأ مخاافززززززم مزززززز  المعر ززززززم واتهفعززززززيتت والقززززززاو 
(Midgley, et al.,1998,p114.)   يلهزد  ةزو مزي تقزعو الفزرد  لزو احيتيزا, أو الغزر  المهشزود

تق  ل  هاتلم اليتيا  يلعم .  عهدمي تحدد الفرد لهفقا ةد ي  مي  يها تهشغ   يلقاو  ال ي تيود  لو احي
 (.115, ص2006, ال غو ) الهد 
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 :اتهاوغسوم مشكلة البحث - 2
الهززد   ززال  أززير الهمززو إ الثهززيئال أو الثعثززال وعع اززا  اوّلهززيتالكثتززر مزز  الدراقززيت اهيولززت 

وأقززيلتب الافكتززر, ولززيءت  الززاعّااوالمعايززدات المعر تززم والفيعاتززم ال ااتززم وأقززيلتب  الززاعّاا يقززارااتلتيت 
 الهد  واا  الماغترات.  اوّلهيتالهايئج  ع  العع م مول م ودالم  ت  
, الزززاعّااالهزززد  ازززؤثر عازززو  قزززارااتلتيت  اوّلهزززيت"  زززع  2006وةززز ا مزززي أكدازززا دراقزززم "رشزززوا  

الهزززد  وأقزززيلتب الافكتزززر  اوّلهزززيت" ولزززود عع زززم ارا يأتزززم مول زززم  زززت  2008و تهزززت دراقزززم "و زززيد 
زززم اه زززع  زززيلالهت   ا زززت " 2001, و زززيلعودة  لزززو دراقزززم "الحقزززتهالالزززاعّااوأقزززيلتب  أ  اولزززا ةزززد  المنهنمن

الهزززد  و يزززي   اوّلهزززيتامزززت دراقزززم و , العمتزززق وأةزززدا  اهداء/اإل زززدامال اه زززع أتضزززي   زززيلالهت  العمتزززق
 .ء/اإلحليا (اولا ةد  المنهنمنم, اولا ةد  اهداء/اإل داا, اولا ةد  اهدا) لاهمو إ الثعثال

 ولززززود ارا ززززيأ  ززززت  أةززززدا  الززززامك  ,أةززززدا  اهداء/اإل زززززداا "2006وأث اززززت دراقززززم "ال غززززو  
قززارااتلتم الدراقززم القززأحتم,  قززارااتلتم الدراقززم العمتيززم و ززت  أةززدا  اهداء/الهززب وا  اهمززر الزز ي وا 

قزززأحتم تفقزززر قززز ب اقزززاخداا  عززز  الأا زززم لمهزززيرات افكتزززر عاتزززي والززز ع  ا خزززر لمهزززيرات افكتزززر 
 و قتأم. 

حتل اشتر الدراقيت  لزو أ  الأا زم الز ت  ازاف ا زهتفها عازو أههزا تقزاخدمو  الأرتيزم العمتيزم 
تحزيولو  الاو زز   لزو معهززو المعاومزيت, وت تي اززو  اه كززير دو  ايزوتا هي ززد, وتر أزو  اه كززير الاززال 

الأا ززم  أمفزيوراء اه كزير. تدرقزوههي  قزتيق أوقززه, وتحزيكمو  المعاومزيت عياتززي  وت حثزو  عز  م ززررات 
الزز ت  اززاف ا ززهتفها عاززو أههززا تقززاخدمو  الأرتيززم القززأحتم  يززد أشززيرت الدراقززيت  لززو أههززا تعامززدو  

ال ززا, وأههززا تاي اززو  اه كززير دو  أ  تفهموةززي, وتركزز و  عاززو الحيززيئق, وتعر ززو  عزز   الززاعّااعاززو 
  ايها   اء حلا الميدة واه تمهي. 

اأا ززززم معززززيلا اوضزززز  أززززرتيها, ومولهززززيت اززززؤثر  ززززال قززززاوكها المعر ززززال  يهةززززدا   يلهقزززز م ل 
والولززداهال أثهززيء اههمززيكها  يلفعزز  اهكززيدتمال, والعاهززا تخاززيرو  مزز   ززت   ززدائ  القززاو  المايحززم مززي 
تيززودةا  لززو احيتززق ةزز ل اهةززدا , واززؤثر  ززال اخاتززيرةا إلقززارااتلتيت العمزز  وحزز  المشززكعت,  هززال 

و  اتخاتزير وقزاو  المثزي رة, و يلازيلال تمكز  اليزو  أ  اولزا الهزد  اولا القاو  و  زفم خي زم قزا
تشزززتر  لزززو اهقززز يب الازززال ازززدعو الأزززعب  لزززو الزززدخو  والعمززز   زززال المهمزززم, أي انُمزززد الفزززرد  يهقززز يب 
واهةزززدا  الازززال العازززا تهزززدمج  زززال مهيمزززا اإلهلي تزززم.     ضزززي م ُ هزززو كيهةزززدا  والغيتزززيت لاهمزززي إ 
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أو اهداء  مقزززاوتياهي  الزززاعّااالهزززد  اهزززاا  عةزززدا  الأا زززم المولهزززم هحزززو  اوّلهزززيتوه  ه رتزززم 
" أ هرت أ  الأا م ال ت  تمتاو  هحو أةدا  الزامك  تقزعو    2006وه  دراقم " ال غو المخاافم, 

أ  و كمزي لاأوتر مهيرات لدتدة واأوتر الفها واحيتق الاحق  وتحر  قاوكها اليتمم الداخاتم لازاعاا, 
 يلدراقززيت القززي يم اعامززدت الهمززو إ الر ززيعال لززا تحزز   يلدراقززم وال حززل و خي ززم  ززال ال تئززم العر تززم, 

الاولزا الحزدتل  زال  معامدة عازوالدراقم الحيلتم  ليءتأو الثعثال  ال دراقاهي, عاو الهمو إ الثهيئال 
ا هت  اهةدا  أي الا هت  الر يعال, كمي واقاخدمت مهيرات الافكتر اهمر ال ي كي   ازتع  هوعزي  

 مي  ال الدراقيت القي يم.
 لهمززو إ الر ززيعال ززال  أززير ا الهززد  اوّلهززيتوه ززرا  لياززم الدراقززيت العر تززم الاززال اهيولززت أ عززيد 

وقززعتي  مزز  ال يحثززم لفهززا أ تعززم العع ززم  ززت   هاززيئج الدراقززيت القززي يممزز  واهأع ززي  ومهززيرات الافكتززر, 
مـا الهد  ومهيرات الافكتر اقاأيعم ال يحثم أ  ا تغ مشزكام ال حزل عازو الهحزو الازيلال :"  اوّلهيت

هاتيعة العالقة بي  طب  ".لدراسات العليا في جامعة دمشقمهارات التفكير لدى طلبة االهدف و  توج 
 :أهمية البحث -3

 االاو أةمتم ال حل  ال الهييأ الايلتم :
 .- حقب حدودعاا ال يحثم  -لدة ال حل الهق تم تقتمي عاو ال عتد المحاال -1-3

اكمزز  أةمتززم الدراقززم  يع يرةززي اعززيلج  ضززتات   ززال غيتززم اهةمتززم  يلهقزز م لاأيلززب اللززيمعال, 2-3- 
اا,  هزال ازدرس مززدا الهزد  ومهزيرات الافكتزر الازال تقزاخدمهي الأيلزب  زال دراقز اوّلهزيتوةمزي 
 .الهد   ال  أير الهمو إ الر يعال عاو مهيرات الافكتر و ق ا هت  مير اهو اوّلهيتاعثتر 

ددة الهد   ال  أزير الهمزو إ الر زيعال و لز   دراقزم اهةزدا  الماعز اوّلهيت تيدة  ها أ تعم 3-3- 
, ا  واحزد ي  ا  ْد تقعو لاحيتق عدٍد مز  اهةزدا  مز  قزاوكا ولزتس ةزد الُمانعنا  لدا الماعامت  ه  

تقززعو لاحيتززق الفهززا والكفززيءة أو الح ززو  عاززو أعاززو درلززيت مرافعززم و ززد فززال هفززس الو ززت  
تقعو ك ل   لو اكوت  عع يت الاميعتم مه أ راها أو تقزعو لاحيتزق مكيهزم الاميعتزم مامتز ة 

  ت  ا خرت .
تمك  أ  اافت ه ر الييئمت  عاو  رامج الادرتس الليمعال  لو أةمتم اوضزت  الفزرد هةدا زا, 4-3- 

وا هتا لهوعتم اهةدا  الاال ُاقها  ال  تيدة قاوكا الاكتفال والهمزيئال,  اولزا اتةامزيا  لزو  هزيء 
 زززرامج ارشززززيدتم اقزززيعد الأا ززززم عاززززو ا هزززال أةززززدا  ُاقزززها  ززززال  تززززيدة دا عتزززاها واززززولهها هحززززو 

  فيدة م  المواد الاال تدرقوههي  ال اأوتر خ يئ ها الولداهتم والمعر تم والمهيرتم.  اتقا
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اهأززوي هاززيئج الدراقززم عاززو مضززيمت  عماتززم اامثزز   ززال اوضززت  مقززاوا مهززيرات الافكتززر لززدا 5-3- 
اولتا ه ر الييئمت  عاو وضه قها  ال تُ  د ممي , اقيت العاتي و ق ا هت  "مير اهو"أنان ٌم الدر 
عداد اإلقارااتلتيت المهيق م لععلهي و  م  رقا ال رامج   . رامج لاهمتم ة ل المهيراتالا 

اله رتززم والعماتززم( الاززال تمكزز  الو ززو   لتهززي مزز  خززع  ةزز ا )  يإلضززي م  لززو أةمززم الهاززيئجةزز ا 6-3-
 .ل يحثت ال حل والاال  د ُتقافيد مههي م  ٌ    ا

  :أهداف البحث -4
 :تهد  ال حل الحيلال  لو 

الهززززززد  ومهززززززيرات الافكتززززززر و ززززززق  اوّلهززززززيتأ عززززززيد الكشزززززز  عزززززز  العع ززززززم اترا يأتززززززم  ززززززت   1-4-
 ا هت "مير اهو" لدا أ راد العتهم.

 زال  أزير الهمزو إ ) الهد  اوّلهيتالكش  ع  دتلم الفروق  ال مقاوا اهداء عاو ميتيس  2-4-
 اللهس, الكاتم, الاح ت  الدراقال(.) الر يعال( لدا أ راد العتهم و يي  لاماغترات الايلتم:

يرات الافكتزززززززر و زززززززق الكشززززززز  عززززززز  دتلزززززززم الفزززززززروق  زززززززال مقزززززززاوا اهداء عازززززززو ميتزززززززيس مهززززززز3-4-
اللزززززهس, الكاتزززززم, الاح زززززت  ) لزززززدا أ زززززراد العتهزززززم و يزززززي  لاماغتزززززرات الايلتزززززم: ا زززززهت "مير اهو"

 الدراقال(.
 أسئلة البحث : -5

مززززي مقززززاوا مهززززيرات الافكتززززر لززززدا عتهززززم مزززز  أا ززززم الدراقززززيت العاتززززي  ليمعززززم دمشززززق  وي  -1-5
 ؟ الاأ تيتم واله رتمالاخ  يت 

 فرضيات البحث : -6
الهززد   اوّلهززيتت اولزد عع ززم ارا يأتززا  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  أداء الأا ززم عاززو ميتززيس  1-6-

 ير اهو لدا أ راد عتهم ال حل.          وأداء الأا م عاو ميتيس مهيرات الافكتر و ق ا هت "م
ت اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت أ ززراد عتهززم ال حززل عاززو ميتززيس  2-6-

 اللهس, الكاتم, الاح ت  الدراقال(.) الهد  ا عي  لاماغترات الايلتم: اوّلهيت
درلززيت أ ززراد عتهززم ال حززل عاززو ميتززيس ت اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت  3-6-

اللزززهس, الكاتززززم, الاح ززززت  ) مهزززيرات الافكتززززر و زززق ا ززززهت "مير اهو" ا عززززي  لاماغتزززرات الايلتززززم:
   الدراقال(.
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 : أداوت البحث -7
 اعامدت ال يحثم لاهفت  ال حل عاو المييتتس الايلتم:

هاتاس مقي1-7-   دل أحمد رشوا , ُمؤنل  م  ةو م   عداد الدكاور ر ته ع و أهداف اإلنجاز:  توج 
ززياهأ ززق عاززالف ام) ( ع ززيرة, تززاا اإللي ززم عاتهززي  ززز31) , كثتززرا , أحتيهززي ,  اززتع , ت اهأ ززق عاززالف عمف

 (.4) كمي ورد  ال الماحق  أع ي (.
وةزززو مززز   عزززداد الزززدكاورة أمززز  أهزززور ع زززد : مهـــارات التفكيـــر وفـــق تصـــني ف"مارزانو"مقيـــاس 2-7- 

( مهزيرة 21) يس ثمي  مهيرات رئتقتم, والفرعتمالمهيرات الرئتقتم  ال الميتالع ت , حتل  اغت 
 ززدائ .  م( ع ززيرة, ولكزز  ع ززيرة أر عزز84) لكزز  مهززيرة , وتاكززّو  الميتززيس مزز   وا ززه أر ززه ع ززيرات

 (.6) الماحق كمي ورد  ال
 ي. ولرا  ال الف   الخيمس م  ة ل الدراقم عر  مف   له ل اهدوات ولمعيتتر  د هي وث ياه

 المجتمع األصلي للبحث : - 8
اعززيا لكزز  الكاتززيت   ززال ليمعززم دمشززق تنْشززُم  الملامززه اه ززاال لا حززل أا ززم الدراقززيت العاتززي 

و نزْد ازاف الح زو  عازو أعزداٌد الأا زم . ( أيل زي  وأيل زم  9346) , وال زيلغ عزدةا2011/2012الدراقال 
  لليمعٌم دمشق.الفعاال م  خعٌ  الرلوع  لو مركٌ  اإلح يء الاي ه 

 عينة البحث: -9
 .أ راد الملامه اه اال م  عدد (%2) و هق م, ( أيل ي  وأيل م  267)  اغ العدد الكاال لاعتهم

 التعريف بمصطلحات البحث : -01
هــات1-10- ( أ ف اهةززدا  ةززال امثززتعت معر تززم لمززي تحززيو  Pintrich) تززرا  هاززر : الهــدف توج 

اه زززراد  هلزززي ل, وكززز ل  أغراضزززها وأقززز ي ها هداء المهزززيا المأاو زززم مزززهها. وتضزززت  أّ  مفهزززوا 
مي  م  المعايدات ع  اهغرا  أو اهق يب العيمم ت تيدا همأي  ماكيمع  ومه ّ الهد   اوّلهيت

اخدما الفزرد لاحكزا عازو اهداء الهزيل  أتضزي , لجهلي ,  ز  وتيزدا المقزاوتيت والمحز  الز ي تقز
 الهد   لو : اوّلهيتوايقا 
/ اإل داا أةدا  اإلاييMastery-Approach Goals: 
/ اإلحليا أةدا  اإلاييMastery-Avoidance Goals: 
/اإل داا أةدا  اهداءPerformance-Approach Goals: 
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/اإلحليا: أةدا  اهداءPerformance-Avoidance Goals (,14,ص2008و يد.) 
 زال ) الهزد  اوّلهزيتالأيلزب عازو ميتزيس  عههي الدرلم الازال تح ز  عاتهزي : عر فها الباحثة إجرائياً ت  و

 .المعامد  ال ة ا ال حل  أير الهمو إ الر يعال(
الافكتززر اخاازز  ااززوا ر ا ززهتفيت عززدة لمهززيرات مهــارات التفكيــر وفــق تصــنيف "مــارزانو": 2-10- 

 يخاع  المعتير المعامد  ال ك  ا هت  مههي, و تمي تعاال اوضت  لاا هت  المعامد  ال ة ا 
ل  يا رو زرت مزير اهو حتMarzano,et,al,1988)  ) مير اهو" وآخرو ل حل. وةو ا هت "ا

ورتم و معؤل  دعا م  لمعتم المهيةج واإلشرا  الار وي اهمرتكتم  احدتد مهيرات الافكتر المح
 :ههي  حدا وعشرو  مهيرة  رعتم وةالم تهدرإ عثميهال مهيرات افكتر رئتق 
 مهيرة الاركت  وااضم  :مهيرة احدتد المشكام ومهيرة وضه الهد. 
 اهقئام(. تيغم ) مهيرات لمه المعاوميت وااضم  :مهيرة المعح م ومهيرة الاقيؤ 
اتقارليع(.  ) ا كر وااضم  :الارمت  واتقادعيءمهيرات ال 
 مهيرات الاه تا وااضم  :المييرهم والا هت  والاراتب والامثت. 
 ومهزيرة مهيرة احدتد العع زيت واههمزيأ مهيرات الاحات  وااضم  :مهيرة احدتد الخ يئص و

 .م ومهيرة احدتد اهخأيءاحدتد اه كير الرئتق
ّقه(.) مهيرة اإلقهيب  ومهيرة الاه ؤ و مهيرات الاولتد وااضم  :مهيرة اتقادت  الانون
مهيرات الاكيم  والدمج وااضم  :مهيرة الااختص ومهيرة  عيدة ال هيء. 
(.الاحيق) مهيرة الايوتا وااضم  : هيء المعيتتر ومهيرة اإلث يت 

 ز هذا التصنيف مايلي:وم  أهم النقاط التي تمي  
:حتل تشام  عاو مقاوتيت اادرإ م  المقاوا ال قتأ  لو المقاوا المعيد. أنه هرمي 
 :هو تشام  عاو مهيرات رئتقم و رعتم عدتدة.أنه شامل  
:حتززل تعأززال لكزز  مقززاوا و ززفي  خي ززي  تامتزز  عزز   ززي ال المقززاوتيت  أنــه وصــفي ومحــدد 

  يقاخداا م أاحيت خي م.
:ت   ززورة د تيزم ااهيقززب مزه مززدلو  كزز  مزز  خزع  احدتززد الم ززأاحيت وكامزي أنـه منطقــي

 مقاوا.
:اك  مقاوا عهي ر خي م  ا,  يئا عاو المقاوتيت الاال اق يا. أنه استمراري تراكمي  
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:لولود ااأي ق مي  ت  الم يدئ واله رتيت الهفقزتم المي ولزم و ات ال زام  يلار تزم أنه نفسي 
 و ت  ة ا الا هت .

:معهو أها تعأال أولوتم   وا لععا يرات الار وتم. أنه تربوي  
وتتززززم أمرتكتززززم, و ززززال عززززدد مزززز  الززززدو  اهور تززززم  (45) وحيلتززززي  تقززززاخدا همززززو إ "مززززير اهو"  ززززال

ولاا  اهق يب لمتعهي اعامدت ال يحثم عاو الييئمم وا قتوتم, كمي ارلا  لو الاغم اتق يهتم. 
 الاال وضعهي مير اهو و معؤل.

 و زق الأيلزب عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر عّههي الدرلزم الازال تح ز  عاتهزي عر فها الباحثة إجرائيًا: ت  و
 المعامد  ال ة ا ال حل. ا هّت "مير اهو"

  حدود البحث: -00
 وانْشانٌم  عاو:

ا ا ززرت الدراقززم عاززو أا ززم ليمعززم دمشززق المقززلات   ززال الدراقززيت الحــدود البشــرية :1.11- 
 قهم أولو ميلقاتر( م  الاخ  يت اإلهقيهتم والاأ تيتم.  ) العاتي
  اأ تززززق أدوات ال حززززل  ززززال ليمعززززم دمشززززق مزززز  الكاتززززيت الايلتززززم: انززززاف  الحــــدود المكانيــــة:2.11- 
, الار تم,ات ا زززززيد, المعاومياتزززززم, ا داب, العازززززوا, الشزززززرتعم, الههدقزززززم المتكيهتكتزززززم والكهر زززززيء)

 ال راعم(.
ــ3.11-  ا(  ززال 2011/2012) أدوات ال حززل خززع  العززيا الدراقززال انززاف اأ تززقة: الحــدود الزمان ي

 الف   الدراقال الثيهال.
الهززد   ززال  أززير الهمززو إ الر ززيعال, ومهززيرات الافكتززر الرئتقززم  اوّلهززيت الحــدود العلميــة: 4.11-

 والفرعتم و ق ا هت  مير اهو.
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 :التمهيد -أوالً 
م  خع  اتأعع عاو العدتد م  دراقيت عر تم وأله تم  ات ال ام  موضوع ال حل م  

  ال حدود عاا)  افكتر, امت معح م هدرة الدراقيتومهيرات ال اوّلهيتحتل الر أ  ت  الماغترت : 
 اوّلهيتال يحثم( الاال لمعت الماغترت  آهفال ال كر. حتل حيولت أغاب الدراقيت الاعر  عاو 

 عيا. ات المعر تم لدا عتهم ال حل  شكاأو المعايد الاعّااالهد  وعع اهي  عقيلتب الافكتر أو أقيلتب 
 : الف   ثعثم محيور و د اضم  ة ا

 .دراقيت عر تم -
 دراقيت أله تم. -
 الاعيتب عاو الدراقيت القي يم. -

 دراسات عربية: -ثانياً 
مســتوى مهــارات التفكيــر العلمــي ) بعنــوا  1997 (نشــوا يعقــوح حســي  ) دراســة -1

 اليم  :-(علوم  بجامعة صنعاء لدى طلبة كلية التربية تخصص
 بمقاوا مهزيرات الافكتزر العامزال لزدا أزععاو  انعّر ة ل الدراقم  لو الاهد   :الدراسة فاهدأ -

 متم.عا يتاخ     هعيء  وي  كاتم الار تم
   م  ليمعم  هعيء. وأيل م   ي  ( أيل 328)  اغت عتهم الدراقمعينة الدراسة:  -
 اقاخدا ال يحل  يئمم مهيرات الافكتر العامال.: أداة الدراســـة -
الدراقزال, وعزدا  دالزم  ح زيئتي  اعز ا لامقزاوا ي  او ات الدراقم  لو أّ  ةهي   رو ز: نتائج الدراسة -

 أو الاخ ص. ولود  روق  ت  مقاوا الأا م  ال مهيرات الافكتر ُاع ا لالهس
هـــــاتعالقـــــة ) بعنـــــوا  2001(الحســـــينيناديـــــا الســـــيد ) ةدراســـــ -2  الهـــــدف توج 

وقلـق االختبـار لـدى  وراء المعرفـةسـتراتيجيات مـا ا  المعرفية و  التعل مبإستراتيجيات 
 مصر: -(الطالح المتفوقي  دراسياً 

 ,اولزا ةزد  المهمزم)  الهد  اوّلهيت ت  عع م  لو دراقم الاهد  ة ل الدراقم : الدراسة فاهدأ -
قزارااتلتيت و  (اولا ةد  الهب العم  ,ةد  اهداء/اإلحليمال ,ةد  اهداء/اإل دامال  الزاعّااا 

, ومززدا اززعثتر وراء المعر ززم قززارااتلتيت مززياإلو  (الالهتزز  العمتززق, القززأحالالالهتزز  ) المعر تززم
لززدا  الهززد  واإلقززارااتلتيت المعر تززم ومززي وراء المعر تززم اوّلهززيت اززق اتخا ززير عاززو كزز  مزز  

 .الأعب المافو ت  دراقتي  
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  الزداخاالمز  مدرقزم المافزو ت   عزت  شزمس اليقزا  ي  ( أيل ز261) اكوهزت العتهزم مز عينة الدراسة:  -
   أيلب  يلفر م الثيلثم(. 84 يلفر م الثيهتم,  ي  أيل 83  يلفر م اهولو,  ي  أيل  94)

 لزا ةزد  المهمزم,او ) (1998) آخزرو الهد  مز   عزداد متزدلاال و  اوّلهيت ميتيس: أداة الدراسة -
اولزا اإلحليمال(, كمي اقاخدمت ال عد الرا زه واولا ةد  اهداء/ ,اإل دامالاولا ةد  اهداء/

 الزاعّااقزارااتلتيت  (, كمزي اقزاخدمت اقزا يها 1997) ةد  الهب العم  م   عزداد قزكيت ت 
(. و يئمم 1997) و تاد رمت  قارااتلتيت مي وراء المعر م م   عداد قومو هكولاوا  و  المعر تم 

  اق اتخا ير م   عداد ق تا رلر.
 أمفزيت  القزأحال, لمهمزم اه زع  تلي تزي   زيلالهكي  م  هايئج الدراقم أّ  اولزا ةزد  ا: نتائج الدراسة -

اإلحلززيمال واولززا ةززد  الهزززب العمزز   اززا تن هززرا كمه ئززيت دالززم  زززيلالهت  اولززا ةززد  اهداء/
مييرهززم  القززأحال, كمززي ولززد أ ن ا هززال ةززد  المهمززم لززا و   أك ززر  ززال الاه ززؤ  ززيلالهت  العمتززق

قزارااتلتيت مززي يهمزم اه زع  تلي تزي   اولزا ةزد  الماإل زدامال, كمزي أّ   يقزهيا اولزا ةزد  اهداء/
ززييهداء/اإل ززدامال, وراء المعر ززم, تاتززا اولززا ةد  اإلحلززيمال واولززا ةززد  الهززب ةززد  اهداء/ أمف

قززارااتلتيت مززي وراء المع الززاعّااالعمزز   اززا تن هززرا كمه ئززيت دالززم  يقززارااتلتيت  ر ززم, كمززي اه ززع وا 
 اإلحليمال  تلي تي   يتهفعي ./اولا ةد  اهداء

سـتراتيجيات الدراسـة كمنبئـات عـ  إ) بعنوا  2003( حافظحافظ عبد الستار ) دراسة -3
أهـــداف اإلنجـــاز ونـــاتج األداء األكـــاديميو معرفـــة الفـــروق الناشـــئة عـــ  متغيـــر التمـــايز 

 السعودية:-(العمري
 قزارااتلتيت الدراقزم كمه ئزيت عز  أةزدا  الاعزر  عازو اهزد  ةز ل الدراقزم  لزو : أهداف الدراسـة -

معر زززم الفزززروق الهيشزززئم عززز  ماغتزززر الامزززيت  العمزززري, وةزززال و  اإلهلزززي  وهزززياج اهداء اهكزززيدتمال,
 دراقم مييرهم  ت  القعودتت  والم رتت .

ــة الدراســة:  -   زز  و عززد الاخززرإ مزز  كاتززم الار تززم  وأيل ززم   ي  ( أيل زز300)  اغززت العتهززم الم ززرتمعين
أيل ززي    زز  الاخززرإ مزز  اخ  ززيت  (206) ليمعززم عززت  شززمس, و اغززت العتهززم القززعودتم مزز 

 أد تم وعامتم.  
ـــــة - وميتززززيس  ,واشززززير    مزززز   عززززداد  لتززززوتاقززززا يها ةززززد  اإلهلززززي اقززززاخدا ال يحززززل: أداة الدراسـ

   قارااتلتيت الدراقم المعر تم ومي وراء المعر تم ودا عتم الدراقم م   عداد  لتوت. 
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ــائج الدراســة -  ح ززيئتي  لكزز  مزز  أةززدا  اإلهلززي  الثعثززم أوضززحت الهاززيئج ولززود عع ززيت دالززم : نت
 المامززززيت ة مززززه ماغتززززرات  قززززارااتلتيت الدراقززززم المعر تززززم, ومززززي وراء المعر تززززم ودا عتززززم الدراقززززم,

درلززززم اتخا ير,المعززززد  الاراكمززززال( لززززدا العتهززززم الم ززززرتم ) وماغتززززرات هززززياج اهداء اهكززززيدتمال
ق ودا عتززززم الدراقززززم وماغتززززر درلززززم والقززززعودتم, وكيهززززت ُمقززززيةمم  قززززارااتلتيت الالهتزززز  العمتزززز

اتماحززي   ززير ة  ززال الاه ززؤ المولززب لهززد  اإل ززداا وةززد  اإلايززي ,  تهمززي كيهززت  قززارااتلتم عززدا 
الاه ززززتا مه ززززع  مول زززززي  عزززز  ةززززد   حلزززززيا أداء العتهززززم الم ززززرتم والقزززززعودتم. وأتضززززي  قزززززيةمت 

قززززارااتلتم عززززدا الاه ززززتا  ززززال الاه ززززؤ  يل معززززد  الاراكمززززال ودرلززززم اقززززارااتلتا دا عتززززم الدراقززززم وا 
اتماحي  لدا العتهم الم رتم والقعودتم. كمي ُوٌلدنت  زروق هيشزئم عز  ماغتزر الامزيت  العمزري 

 هحو  قارااتلتيت الدراقم وأةدا  اإلهلي  وهياج اهداء اهكيدتمال.
ــراهيم أحمــد ) دراســة -4 ــراهيم اب ــوا  2003( أحمــداب هــات) بعن وأســاليح  الهــدف توج 

 -(تنبؤيـة" وعالقتهما بالتحصيل األكاديمي لدى طالح كلية التربية"دراسـة التعل م
 مصر

ـــداف الدراســـة:  -  الزززاعّاا) الهزززد  اوّلهزززيت زززت  عع زززم الالاعزززر  عازززو اهزززد  ةززز ل الدراقزززم  لزززو أه
( وعع اهمزي الملزرد الزاعّااالهشزأ وأقزاوب  الزاعّااوأقزاوب  الاعّاااولا ) الاعّاا(  عقيلتب والدرلم

 .اه ؤتم" "دراقموةال  اهكيدتمال لدا أعب كاتم الار تم  يلاح ت 
(, 1994) وقززززكراو ودتزززز  الهززززد  مزززز   عززززددر اوّلهززززيت ميتززززيس اقززززاخدا ال يحززززلأداة الدراســــــة:  -

 (.1994) م   عداد رومترو وات تر الاعّااوميتيس أقيلتب 
شزع م أ تعزم وكتمتزيء مز  أيل زي  مز  أزعب الفر زم الرا عزم  (120)  اغ حلزا العتهزمعينة الدراسة:  -

  ال كور  كاتم الار تم  يلمه ورة.
او ززات الدراقززم  لززو ولززود عع ززم ارا يأتززا مول ززم دالززم  ح ززيئتي   ززت  الاح ززت  : نتــائج الدراســة -

, كمزي كيهزت الزاعّااالهزد  و زت  الاح زت  اهكزيدتمال وأ عزيد أقزيلتب  اوّلهزيتاهكيدتمال وأ عزيد 
الاح ززت  اهكززيدتمال المززرافعت  والمهخفضززت   ززال كزز   عززد مزز  أ عززيد الفززروق دالززم  ح ززيئتي   ززال 

ل ززيل  المززرافعت   ززال كزز   عززد مزز  ةزز ل اه عززيد وأتضززي   ززال  والدرلززم( الززاعّاا) الهززد  اوّلهززيت
وكزززي  مززز  الهازززيئج أتضزززي  أهفزززا تمكززز  الاه زززؤ  يلاح زززت  اهكزززيدتمال لاأزززعب الاعّامأ عزززيد أقزززيلتب 

وكيهززت  ,الززاعّااوالدرلززم( وأ عززيد أقززيلتب  الززاعّاا) الهززد  اوّلهززيتد ٌ منعُاوٌمتززٌم درلززياها  ززال أ عززي
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ةززال اهكثززر  ززدرة  عاززو  الملززرد( الززاعّااالهشززأ وأقززاوب  الززاعّااوأقززاوب  الززاعّاااولززا ) الماغتززرات
 الاه ؤ  يلاح ت  اهكيدتمال ه راد العتهم.

أسـاليح التفكيـر وعالقتهـا بمهـارات ) بعنـوا  2004 (الطيـحعصـام علـي ) دراسـة -5
 مصر : -(طالح الجامعة واالستذكار ودافعية اإلنجاز لدى التعل م

ودا عتم  الاعّاا ت  أقيلتب الافكتر ومهيرات  العع م اهد  ة ل الدراقم  لو معر م :الدراسة أهداف -
 .اإلهلي  لدا أعب الليمعم

مزز  أززعب  (أيل ززم  160 , ي  أيل زز174) وأيل ززم   ي  ( أيل زز350) اكوهززت العتهززم مزز عينــة الدراســة:  -
العامتزززم واهد تزززم  يلفر زززم الثيلثزززم  ليمعزززم لهزززوب الزززوادي  يهزززي و كاتزززيت الار تزززم والعازززوا  الشزززعب

 (.18-20) وا داب والأب ال تأري, ولمتعها م   ئم الق 
 الززاعّااووالهززر, وميتززيس مهززيرات  اقززاخدا ال يحززل  يئمززم أقززيلتب الافكتززر لززز"قاتره رإ: أداة الدراســـــة-

واتقززا كير مزز   عزززداد ال يحززل, وميتزززيس دا عتززم اإلهلزززي  لززز"ه يا الهي اقزززال" وميتززيس المقزززاوا 
 الثيي ال لز"محمد  تومال.-ات ا يدي-اتلاميعال

او ات هايئج الدراقم  لو ولود عع م ارا يأتا  ات دتلزم  ح زيئتم  زت  أقزيلتب : نتائج الدراسة -
 كززور, ) واتقززا كير ودا عتززم اإلهلززي , وعززدا ولززود اززعثتر لاهززوع الززاعّااعزز  مهززيرات الافكتززر و 

 عامال, أد ال( عاو أقيلتب الافكتر. )  هيل( والاخ ص الدراقال
 أثــر برنــامج لتنميــة التوجــه الــدافعي) بعنــوا  2005( عبــد الفتــا فوقيــة ) دراســة -6

 مصر  -(الطالح المعلمالداخلي على تحسي  الكفاءة األكاديمية واألدائية لدى 
دراقم اعثتر الاولا الدا عال الداخاال عاو الكفيءة اهكيدتمتم واهدائتم لدا الأيلب  :الدراسة أهداف -

 ./الدرلمالاعّااالدرلم, والامتت   ت  الاولا هحو ا هحو المهمم/الامتت   ت  الاولالمعاا و 
 م  كاتم الار تم اخ ص معاا   .  اكوهت العتهمعينة الدراسة:  -
ـــة - وميتززيس  (1997) اززاف اأ تززق اخا ززير الم ززفو يت المااي عززم مزز  ايهززت  أ ززو حأززب: أداة الدراســـ

, و أي ززم ايززوتا الكفززيءة مالززدا عال الخززيرلال مزز   عززداد ال يحثززالاولززا لززدا عال الززداخاال و الاولززا ا
 , وتنانكُّزو م عزداد ال يحثز مز  الزداخاال دا عال, و رهزيمج اهمتزم الاولزا الزمالعماتم م   عزداد ال يحثز

ال رهزززيمج مززز  ثعثزززم  زززرامج  رعتزززم, و زززد كزززي  مززز  أةزززدا  ال رهزززيمج الفرعزززال الثزززيهال:الامتت   زززت  
 /الدرلم.الاعّااالدرلم, والامتت   ت  الاولا هحو ا هحو المهمم/الاول
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ــائج الدراســة - الملموعززم الالرت تززم والضززي أم, ل ززيل  او ززات الدراقززم  لززو ولززود  ززروق  ززت  : نت
الملموعم الالرت تم ممي تشتر  لو أ   رهزيمج اهمتزم الاولزا الزدا عال الزداخاال  زد أحزدل اغتزرات 

  ال الاولا الدا عال الداخاال لدا العتهم الالرت تم. 
عنـــد طلبــة جامعـــة مؤتـــة  أنمـــاط األهــداف) بعنـــوا  2006(الزغــولرافـــع ) دراســة -7

 :األرد  -(بإستراتيجيات الدراسة التي يستخدمونهاوعالقتها 
لزو : الدراسة أهداف - اهد  ة ل الدراقم  لو معر م هوع اهةدا  القيئدة لدا أا م ليمعم مؤازم, وا 

الكشززز  عززز   قزززارااتلتيت الدراقزززم المقزززاخدمم مززز   ززز اها, واحزززيو  احدتزززد العع زززم  زززت  أهمزززيأ 
قارااتلتيت الدراقم  .اهةدا  وا 

 .كاتيت ا داب والعاوا والعاوا الار وتمم   وأيل م   ي  أيل  (337) انكنوّهت العتهم م : الدراسـةعينة  -
 .(1997) واشتر  أ اهةدا  ال ي وضعا التوتأهمياقاخدا ال يحل ميتيس : أداة الدراســـة -
ّكززز , و (%89.6) أ هزززرت الهازززيئج أ : نتـــائج الدراســـة -  مززز  أا زززم ليمعزززم مؤازززم لزززدتها أةزززدا  انمن

 ((%74.2 ا  أداء /الهزب, وأ لزدتها أةزد (%72.4و)  زداا, لزدتها أةزدا  أداء/ ((42.1%
تقززززززاخدمو  اإلقززززززارااتلتم  ((%73.0  قززززززارااتلتم الدراقززززززم العمتيززززززم, وأ تقززززززاخدمو  أرتيززززززم 

تقاخدمو  أرتيزم اإلقزارااتلتم. وأ هزرت الهازيئج ولزود ارا زيأ دا   ((%52.5 أ القأحتم, و 
و زت  أةزدا   ح يئتي   ت  أةدا  الامّك  وك  م   قارااتلتاال الدراقم العمتيم واإلقزارااتلتم. 

قززارااتلتم الدراقزززماهداء/ قززارااتلتم الدراقززم القززأحتم. و ززت  أةززدا  اهداء/الهززب وا   اإل ززداا وا 
 القأحتم.  

ـــد ) دراســـة -8 ـــد  أحم ـــع عب ـــوا  2006 (رشـــوا ربي هـــات) بعن أهـــداف اإلنجـــاز  توج 
ــا ب ــة وعالقتهم ــدات الذاتي ــتعل مســتراتيجيات إوالمعتق المــنظم ذاتيــًا لــدى طــالح  ال

 مصر: -(الجامعة
المززه ا  ااتززي   الززاعّاااهززد  ةزز ل الدراقززم  لززو الاعززر  عاززو عع ززم  قززارااتلتيت  :الدراســة أهــداف -

 زززززيللهس والاخ زززززص اهكزززززيدتمال وميزززززدار حلزززززا الازززززعثتر لكززززز  مززززز  اللزززززهس والاخ زززززص  زززززال 
مكيهتم الاه ؤ  ي الاعّاا قاترااتلتيت   .المه ا  ااتي   الاعّااقاترااتلتيت المه ا  ااتي , وا 

مز  أزعب ( أيل زم   158,  ي  أيل ز142 ) وأيل زم   ي  أيل ز (300) انكنوّهزت العتهزم مز : عينـة الدراســة -
أيل ززي  مزز  الاخ  ززيت  150) مزز  الفر ززم الثيلثم كاتززم الار تززم  ليمعززم لهززوب الززوادي  يهززي مززهها

 أيل ي  م  الاخ  يت العامتم(. 150اهد تم و
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 حززززل,يالمزززه ا  ااتزززي  مززز   عزززداد ال  الزززاعّاااقزززاخدا ال يحزززل ميتزززيس  يقزززارااتلتيت : أداة الدراســــــة -
المزه ا  الاعّااحل, وميتيس الفيعاتم ال ااتم  ال ي عداد ال  أةدا  اإلهلي  م  اوّلهيتوميتيس 
الزز ات  وميتززيس الضزز أ اهكززيدتمال مزز   عززداد ع ززد المززهعا أحمززد الززدردتر, وميتززيس ايززدتر  ااتززي ,

 لأعب الليمعم م   عداد أحمد محمد حق   يل .
 الزززاعّااقزززارااتلتيت ا  و   كزززور,  هزززيل() ت اولزززد عع زززيت دالزززم  ح زززيئتي   زززت  الهزززوع: نتـــائج الدراســـة -

. وازززاف الزززاعّااقزززارااتلتيت إل أمفياخ  زززيت العامتزززم أكثزززر اقزززاخدأزززعب ال وكزززي  المزززه ا  ااتزززي ,
أةزدا  ) الهزد  اوّلهزيتالمه ا  ااتي  م  خع   الاعّااقارااتلتيت الاو    لو  تغ اه ؤتم إل

م( م أةدا  اهداء اإلحليمتاإلايي  اإل دامتم, أةدا  اإلايي  اإلحليمتم, أةدا  اهداء اإل دامت
المززه ا  ااتززي  اخاع ززي  دات   ح ززيئتي   ززيخاع   الززاعّااقززارااتلتيت  والمعايززدات ال ااتززم, واخاافززت 

 الهد . اوّلهيت رو تعت 
المعتقدات المعرفية لدى طلبة جامعـة ) بعنوا  2007 (حليمشيري  مسعد ) دراسة -9

 مصر: -(الزقازيق وعالقتها بتوجه الهدف لديهم
لدا أا زم ليمعزم  المعايدات المعر تم اهد  ة ل الدراقم  لو الاعر  عاو عع م: الدراسة أهداف -

 لدتها.  (الاولا اتلاميعال, واولا المهمم, ي اولا اإلاي)  اولا الهد 
اهولزو  ازا اخاتزيرةا مز  أزعب الفزر ات  وأيل زم   ي  أيل ز (675)  اغزت عتهزم الدراقزمعينة الدراسة:  -

 والرا عم  كاتم الار تم.
اقاخدمت ال يحثم اقا تي  المعايدات المعر تزم وةزو مز  أعزداد شزومر وميتزيس اولزا : أداة الدراسة -

 الهد  م   عداد  عح شرت .
أقفرت هايئج الدراقم ع  عع م  ت  المعايدات المعر تم واولا الهد  وع  ولزود : نتائج الدراسة -

لاولا اإلايي  والاولا اتلاميعال, واولزا المهمزم عازو المعايزدات الماعايزم اعثتر دا   ح يئتي  
عازو  دا ٍ   زال حزت  لزا ُاقزفر هازيئج الدراقزم عز  ولزود ازعثترٍ  القرته( الاعّااال قتأم و )  يلمعر م

 المعر م المؤكدة أو التيتهتم.
أساليح التفكير عالقتها ) بعنوا  2008 (وقادإلهام بنت محمد ابراهيم ) دراسة -10

هاتو  التعل مبأساليح  الهدف لدى طالبات المرحلة الجامعية بمدينة مكة  توج 
 : السعودية -(المكرمة
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ةد ت الدراقم  لو الاعزر  عازو أقزيلتب الافكتزر المفضزام لزدا الأزعب والاعزر  : أهداف الدراسة -
الهزد  والاعزر   اوّلهزيت عع زم أقزيلتب الافكتزر و  الزاعّااعاو عع م أقزيلتب الافكتزر  عقزيلتب 

عازززو الفزززروق  زززال أقزززيلتب الافكتزززر ا عزززي  لااخ زززص واللزززهس والمقزززاوا الدراقزززال والفزززروق  زززت  
ا عززي  لااخ ززص والعمززر والمقززاوا الدراقززال والاعززر  عاززو الفززروق  الززاعّااالأيل ززيت  ززال أقززيلتب 

 اوا الدراقال.ا عي  لااخ ص والعمر والمق اوّلهيتال ت  الأيل يت  ال 
مز  أيل زيت ليمعزم أا اليزرا مز  لمتزه الكاتزيت  أيل م   (1760) اكوهت العتهم م عينة الدراسة:  -

 والاخ  يت والمقاوتيت.
  (1992) ووالهززززر اقززززاخدمت ال يحثززززم  يئمززززم أقززززيلتب الافكتززززر مزززز   عززززداد قززززاره رإ: أداة الدراســــة -

 (. 2005) أةدا  اإلهلي  م   عداد رشوا  اوّلهيتوميتيس  الاعّااوميتيس أقيلتب 
 الزززاعّاا تهزززت الهازززيئج ولزززود عع زززم ارا يأتزززا  زززت  أقزززيلتب الافكتزززر و زززت  أقزززيلتب : نتـــائج الدراســـة -

 اوّلهزززيتو  الزززاعّااأةزززدا  اإلهلزززي  واولزززد  زززروق دالزززم  زززال أقزززيلتب الافكتزززر وأقزززيلتب  اوّلهزززيتو 
ا عززي   الززاعّااأقززيلتب الافكتززر وأقززيلتب الهززد  ل ززيل  الاخ  ززيت العامتززم وت اولززد  ززروق  ززال 

 الهد  ا عي  لامقاوا الدراقال. اوّلهيتلامقاوا الدراقال,  تهمي اولد  روق  ال 
مهـارات التفكيـر المميـزة لطـالح ) بعنـوا  2009 (عبـد العزيـزأمـل أنـور ) دراسة -11

 -("مــارزانو" كليــة التربيــة ذوي التخصصــات األكاديميــة المختلفــة ضــوء نمــوذ 
 مصر:

اهد  الدراقم الاعّر   لو مقاوا مهيرات الافكتر لزدا لأزعب كاتزم الار تزم  وي : أهداف الدراسة -
  أثزززر الاخ زززص واللزززهس وافيععاهمزززي عازززو مهزززيرات الاخ  زززيت العامتزززم واهد تزززم, واعزززرّ 

الافكتززر لززدا الأززعب, والكشزز  عزز  الفززروق  ززال مهززيرات الافكتززر لززدا الأززعب  وي الاح ززت  
 .رافهالمهخف  والم

 أد ال(.117  عامال,134 ),  هيل(126   كور,135 )  اغت العتهم الدراسـة:عينة  -
 ميتيس مهيرات الافكتر و ق ا هت  "مير اهو" م   عداد ال يحثم. أداة الدراسة: -
تولززد أثززر دا  لالززهس عاززو مهززيرات الافكتززر  او ززات الدراقززم  لززو الهاززيئج الايلتززم:: نتــائج الدراســة -

الاركتزز , لمززه المعاومززيت, اه ززتا المعاومززيت(, ) ل ززيل  اإلهززيل  ززال مهززيراتل و لدىعتهززم ال حزز
ول زززيل  الززز كور  زززال مهزززيرات الاحاتززز ,  تهمزززي لزززا اكززز  ةهزززي   رو زززي   زززت  اللهقزززت   زززال مهزززيرات 

ت تولزززد أثزززر لااخ زززص عازززو مهزززيرات الافكتزززر لزززدا عتهزززم  .الاززز كر, الاكيمززز  والزززدمج,الايوتا
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المزهخف   اللهس والاخ ص عازو مهزيرات الافكتزر الاح زت  ت تولد أثر دا  لافيع .ال حل
الازز كر, لمزه المعاومززيت, الاولتزد, الاكيمزز  والززدمج( ) ا اتززم الافكتزر والمرافزه  ززال أ عزيد مهززيرات

 ل يل   وي الاح ت  المرافه. 
تـدريس العلـوم اإلداريـة بمهـارات ) بعنوا  2011 (الحسنيهسليم ابراهيم ) دراسة -12

العليا: تطـوير تسـع طرائـق حديثـة طبقـت علـى طلبـة الدراسـات العليـا فـي  التعل م
 سوريا: -(جامعتي حلح ودمشق

ةززد ت  لززو الاعرتزز   زز ع  أرائززق الاززدرتس الحدتثززم واقززاخدامهي لمقززيعدة أا ززم : أهــداف الدراســة -
 الدراقيت العاتي عاو اهمتم مهيرات الاعاتا العاتي لدتها, و شك  خيص الأرائق اإل داعتم مههي.  

 مهأا م الدراقيت العاتي  ال العاوا اإلدارتزم  كاتزم أيل ي  وأيل م   (117)  اغت العتهم: عينة الدراسـة -
 دمشق وحاب. ات ا يد  ليمعم

  .اقا يهم م   عداد ال يحل أداة الدراسة: -
 تهت هايئج الدراقم أ  أا م الدراقزيت العاتزي  زال العازوا اإلدارتزم اقزاخدموا مهزيرات : نتائج الدراسة -

 زدروا المعر زم, والفهزا, والاأ تزق(, و زد ) اهقيقتم الاعّااالعاتي  معدتت أ   م  مهيرات  الاعّاا
ةا  يقاخدامهي و دروا ءدرتس الحدتثم, ولكهها ه حوا  مععيلتي   يئداها م  اقاخداا أرائق الا

  يعاتاهي  معدتت أعاو.
 دراسات أجنبية : -ثالثاً 
هـات) بعنـوا 1991 ( Pintrich& Garcia جارسـيابنتـر  و ) دراسـة1-  الهـدف  توج 

 .لند  -لدى الطالح والتنظيم الذاتي في الصفوف الجامعية(
(Student Goal Orientation and Self-Regulation in the College Classroom). 

ـــداف الدراســـة -   زززال  أزززير اعددتزززم) اهةزززدا  اوّلهزززيت لزززو معر زززم ازززعثتر ةزززد ت ةززز ل الدراقزززم : أه
 ازززززززق اتخا زززززززير(  لفيعاتمال ااتزززززززم,ا اليتمزززززززم اللوةرتزززززززم,) اهةزززززززدا ( عازززززززو المكوهزززززززيت الدا عتزززززززم

قززززارااتلتيت مززززي وراء المعر ززززم قززززارااتلتيت المعر تززززم و اإل) مززززه ا  ااتززززي  ال الززززاعّاااتلتيت قززززاراا  و  ا 
قارااتلتيت  دارة الم يدر( لدا عتهم م    ليمعم.أعب الوا 

 ( مزز  أززعبأيل ززم   155 ,ي  أيل زز 108) وأيل ززم   ي  ( أيل زز263) اكوهززت العتهززم مزز عينــة الدراســـة:  -
 ليمعم.ال
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( ليتزيس الماغتزرات MSLQ) قارااتلتيت الدا عم لااعااالدراقم ميتيس اإلاقاخدا  ال : أداة الدراسـة -
 موضوع الدراقم.

يلال,ماوقززززأ, ع) مقززززاوتيت م عززززد ايقززززتا ةززززد  اإلايززززي  وةززززد  اهداء  لززززو ثعثزززز: نتــــائج الدراســــة -
عززززيلال اإلايززززي /مهخف  اهداء( أكثززززر ال ززززرو تعت  تلي تززززم  ززززال ) مززززهخف ( ولززززد أ  ملموعززززم

مزززهخف  اإلايي /عززيلال اهداء(  عززز  )  زززحيب  رو تزز لدراقزززم. وأ هززر أالماغتززرات موضززوع ا
 الهايئج اإلتلي تم  ال الماغترات موضوع الدراقم عاو اه ز  عهزد ميزيرهاها مزه أ زحيب  رو تز  

مزززهخف  اإلايي /عزززيلال اهداء(. وأشزززيرت الدراقزززم   زززفم عيمزززم أهزززا  زززال حيلزززم غتزززيب أةزززدا  )
ةززدا  اهداء لززدا أززعب الليمعززم اززد عها لعهززدميإ  ززال اإلايززي   ززي  المقززاوتيت المرافعززم مزز  أ

 العم   غر  الح و  عاو ايدترات مرافعم.
ــي ) بعنــوا  1994( Schutz & Lanehart والنهــرت شــوتز) دراســة -2  العالقــة ب

هــاتاألهــداف بعيــدة المــدىو  واألداء  الــتعل مســتراتيجيات إالهــدف واســتخدام  توج 
 أميركا -(األكاديمي لدى طالح الجامعة

(Long-Term Educational Goals, Sub-Goals, Learning Strategies Use and The 
AcademicPerformance of College Students). 

 اوّلهزززيتو  العع زززم  زززت  اهةزززدا   عتزززدة المزززدا  لزززو معر زززمةزززد ت ةززز ل الدراقزززم  أهـــداف الدراســـة: -
, والفزززروق  زززت  واهداء اهكزززيدتمال لزززدا أزززعب الليمعزززم الزززاعّااقزززارااتلتيت  الهزززد  واقزززاخداا 

 الماغترات ا عي  لالهس.
 (  ماوقززأأيل ززم   93 ,ي  أيل زز 73) وأيل ززم   ي  ( أيل زز166) اكوهززت عتهززم الدراقززم مزز عينــة الدراســة:  -

 ( قهم.22) عمر  درل
 الدا عتززم,) ايززتسوالاززال  (LASSI) واتقززا كير الززاعّاااقززاخدمت  يئمززم  قززارااتلتيت : أداة الدراســة -

 قارااتلتيت اتقاعداد لعخا ير(.  المعاوميت, الهت 
أي او زات الدراقزم  لزو عزدا ولزود  زروق دالزم  ح زيئتي   زت  الز كور واإلهزيل  زال : نتائج الدراسة -

 مززز  ماغتزززرات الدراقزززم. ولزززود عع زززيت مول زززم دالزززم  ح زززيئتي   زززت  معزززد  الزززدرليت وكزززع  مززز 
 قارااتلتيت الهت  المعاوميت(.  دارة الو ت,  لعماحي , اتقاعداد الدا عتم,)

هـات) بعنـوا  1999 (Elliot, et al  إليـوت وخخـرو ) دراسة -3 أهـداف اإلنجـاز  توج 
ــه باإل واألداء فــي االختبــارات والتحصــيل لــدى طــالح  الــتعل مســتراتيجيات وعالقت

 اميركا-(الجامعة
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(Achievement Goals, Study Strategies, and Exam Performance :A Meditational 
Analysis). 

أةززدا  ) أةززدا  اإلهلززي  اوّلهززيتعزز  عع ززم     هززد  الكشزز تواضززمهت دراقززا: أهــداف الدراســة -
الالهتززز  ) قزززارااتلتيت المعر تزززمحلزززيا(,  يإلأةزززدا  اهداء/اإل أةزززدا  اهداء/اإل زززداا, اإلايزززي ,
قززززارااتلتيت اه ززززتا الدا عتززززمتا( عززززدا الاه زززز القززززأحال, الالهتزززز  العمتززززق, المثززززي رة واللهززززد( ) وا 

 .واهداء  ال اتخا يرات والاح ت  لدا أعب الليمعم
 (,  تهمزيأيل زم   108 ,ي  أيل ز 56) وأيل زم   ي  أيل ز (164) اكّوهزت الدراقزم اهولزو مز عينة الدراسة:  -

 (.أيل م    11,ي  أيل  68) وأيل م   ي  ( أيل 179) اكّوهت الدراقم الثيهتم م 
 الدراقم. اوّلهيتأةدا  اإلهلي  وميتيس  اوّلهيتاقاخدا لادراقم ميتيس : أداة الدراسة -
اإل ززداا تزا مول ززم دالزم  ززت  أةزدا  اهداء/أشزيرات الدراقززم  لزو ولززود عع زم ارا يأ: نتـائج الدراســة -

 اتاتخا ززززير  تهمززززي كيهززززت عع ززززم أةززززدا  اهداء/اإلحلززززيا واهداء  ززززال  ,اتواهداء  ززززال اتخا ززززير 
قزيل م. ولززود عع زم ارا يأتززا مول ززم دالزم  ززت  أةزدا  اإلايززي  والالهتزز   زال المقززاوا العمتززق, 

 تهمززي لززا العمتززق, المقززاوا لالهتزز   ززال ا واوعع ززم ارا يأتززا قززيل م  ززت  أةززدا  اهداء/اإلحلززي
الززم  ززت  اززرا أ أةززدا  اهداء/اإل ززداا  ززيلالهت   ززال المقززاوا العمتززق. وولززود عع ززم ارا يأتززا د

أةززدا  اهداء/اإلحلززيا والالهتزز   ززال المقززاوا القززأحال, ولززا اززرا أ أةززدا  اإلايززي  وأةززدا  
ولزود عع زم ارا يأتزا مول زم دالزم  زت  أةزدا   اهداء/اإل داا  يلالهت   زال المقزاوا القزأحال.

لزززيا اهداء/اإلح  تهمزززي لزززا ازززرا أ أةزززدا  اإلايزززي  وأةزززدا  اهداء/اإل زززداا و زززت  المثزززي رة واللهزززد,
  يلمثي رة أو اللهد.

دى تغير أهداف م) بعنوا  2001 (Stenberg , et al ستينبرغ وخخرو ) دراسة -4
 أميركا -(العمر اإلنجاز بتغير

أةززدا  اإلايززي , ) الكشزز  عزز  مززدا اغتززر أةززدا  اإلهلززي ةززد ت الدراقززم  لززو : أهــداف الدراســة -
 أةدا  اهداء(  اغتر العمر.

 ززردا (, والثيهتززم  71) اهولززو ااضززم  عتهززم الدراقززم مزز  ثززعل ملموعززيت, اكّوهززتعينــة الدراســـة:  -
  ردا (. 122)  ردا (, والثيلثم ااكّو  م 27 ) ااكّو  م 

 أةدا  اإلهلي . اوّلهيتاقاخدا ميتيس : أداة الدراســة -
 عاززوالعمززر  ززال الاززعثترات و ولززود افززيععت دالززم  ززت  اللززهس و أشززيرت الدراقززم  لزز: نتــائج الدراســة -

اهةززدا  حتززل ولززد أ  أةززدا  اهداء لززدا الزز كور  ززال الملموعززم الثيلثززم أ زز   فززروق  اوّلهززيت
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زيدالم  يلمييرهزم  لمتزه الفئزيت العمرتزم اهخزرا,  ةزد  اإلايزي   ازا اولزد  تهزي أي  زروق دالزم  أمف
  ت  الملموعيت الثعثم.

ــــتعل مســــتراتيجيات إ) بعنــــوا  2003( Al-Emadi العمــــادي) دراســــة -5 وعالقتهــــا  ال
ذكـور ) بأهداف اإلنجاز وموضع الضبط فـي ضـوء التخصـص األكـاديمي والنـو 

ناث( لدى طالح الجامعة األ  رات العربيةَمااأل -(راتيي َماوا 
(Gender, Stream, Achievement Goals, Locus of Control, Study Strategies, and 
Academic AchievementOf Emirati College Students). 

العمتززززق, ) الززززاعّااقززززارااتلتيت  الدراقززززم  لززززو معر ززززم العع ززززم  ززززت   ةززززد ت ةزززز ل: أهــــداف الدراســــة -
 , أةززدا  اهداء/اإل زززداا,أةززدا  اإلايزززي ) لاه ززتا( وعع اهزززي  عةززدا  اإلهلزززي عزززدا ا القززأحال,

 كزززور ) ال واللزززهسأةزززدا  اهداء/اإلحلزززيا( وموضزززه الضززز أ  زززال ضزززوء الاخ زززص اهكزززيدتم
هيل(  رااتت .مفيلدا أعب الليمعم اه وا 

  هززيل( مززهها 217  كززور, 206) وأيل ززم   ي  ( أيل زز423) اكّوهززت عتهززم الدراقززم مزز عينــة الدراســـة:  -
 م  الاخ  يت اهد تم. ي  ( أيل 270) م  الاخ  يت العامتم و ي  ( أيل 153)

( (Elliot & Chruch, 1997أةزدا  اإلهلزي  مز   عزداد  اوّلهزيتاقزُاخدا ميتزيس : أداة الدراســة -
 .1999 ال  Elliotم   عداد  الاعّااقارااتلتيت  وميتيس 

 ّتهززت الهاززيئج ولززود  ززروق دالززم  ح ززيئتي   ززت  الزز كور واإلهززيل  ززال أةززدا  اإلايززي  : نتــائج الدراســة -
ل يل  اإلهيل, و ال أةدا  اهداء/اإلحليا ل يل  ال كور, ولا اولد  روق  تههمي  زال أةزدا  
اهداء/اإل زداا. ولزود  زروق دالزم  ح ززيئتي   زت  الز كور واإلهزيل  ززال اعا زير اللهزد مز  مقزز  يت 

  ل زززيل  اإلهزززيل, و زززال اعا زززير الحززز  مززز  مقززز  يت الهلزززيح والفشززز  ل زززيل  الهلزززيح أو الفشززز
الززز كور. ولزززود  زززروق دالزززم  ح زززيئتي   زززت  الاخ  زززيت العامتزززم واهد تزززم  زززال أةزززدا  اإلحلزززيا 

ل ززززيل  ل ززززيل  الاخ  ززززيت اهد تززززم وكزززز ل  ولززززود  ززززروق  تههمززززي  ززززال الالهتزززز   القززززأحال 
 اإلهلزززززي و يئتي   زززززت  أةزززززدا  اإلاييهولزززززود عع زززززيت مول زززززم دالزززززم  ح ززززز الاخ  زززززيت اهد تزززززم.

 تهمزززي ولزززدت عع زززم قزززيل م دالزززم  ,واعا زززير اللهزززد مززز  مقززز  يت الهلزززيح أو الفشززز  اهكزززيدتمال
 و ت  اإلهلي  اهكيدتمال.يئتي   ت  أةدا  اهداء/اإلحليا  ح 

 برنـــامج تطـــويرأثـــر ) بعنـــوا  2003 (Zohar & Dori زوهـــار ودوري) دراســـة -6
 إسرائيل-(المنخفض التحصيلذوي مهارات التفكير العليا على 

(Higher Order Thinking Skills and Low-Achieving Students). 
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 ال ضوء أر ه دراقيت مهيرات الافكتر العاتي  دراقم اأورالدراقم  لو  ةد ت ة ل أهداف الدراسة: -
 .مخاافم

 وي  ( أيل ززي  وأيل ززم  مزز 39) مرافززه وال اح ززت ال وي  ( أيل ززي  وأيل ززم  مزز 19)  عينــة الدراســـة: -
 المرافززه و اح زت ال وي  ( أيل زي  وأيل زم  مز 16) و, مز  المدرقزم اهولزو مزهخف  اح زت ال
  يإلضززي م  لززو اززدرتبمززهخف  مزز  المدرقززم اهولززو  اح ززت ال وي  ( أيل ززي  وأيل ززم  مزز 79)
    ( مدرس ومدرقم لاهفت  ال رهيمج.41)

 ميتيس مهيرات الافكتر العاتي م   عداد ال يحل. الدراسـة:أداة  -
او ات الدراقم  لو أّ   وي درليت الاح ت  العيلتم ح زاوا عازو درلزيت عيلتزم : نتائج الدراسة -

 ال مهيرات الافكتر ع   وي الاح ت  المهخف , وتؤكد عاو ضرورة اتةاميا  اهمتزم الافكتزر 
 لدا الأعب  ال لمته المراح .

 تـــأثير) بعنـــوا  2005 (Paulsen & Feldman فيلـــدما و  بولســـ ) دراســـة -7
 ســتراتيجيات الدافعــة للــتعلم الممثلــة فــيالمعتقــدات المعرفيــة علــى مكونــات اإل

توجه الهـدف الخـارجيو توجـه الهـدف الـداخليو قيمـة المهمـةو فاعليـة الـذاتو )
 نيورك-و قلق االختبار(التعل مالقدرة على ضبط 

)The condition and interaction effects of epistemological beliefs on the self-regulated 

Learning of college students). 
اززززعثتر المعايزززززدات المعر تززززم عازززززو مكوهزززززيت  الدراقزززززم  لززززو معر زززززم ةزززززد ت ةزززز ل :الدراســـــة أهــــداف -

اولزا الهزد  الخزيرلال, اولزا الهزد  الزداخاال,  تمزم ) قارااتلتيت الدا عم لازاعاا الممثازم  زالاإل
 (.,  اق اتخا يرالاعّااالمهمم,  يعاتم ال ات, اليدرة عاو ض أ 

( مزز  أززعب الليمعززم مزز  أ قززيا ال تولززولال, الفاقززفم, 502)  اغززت عتهززم الدراقززمعينــة الدراســـة:  -
 الاغم اإلهلات تم, الايرتخ, عاا الهفس. 

 عزداد مفزردة مز   (63)   المعايزدات المعر تزم المكزّو  مز الدراقزم اقزا تي اقزاخدمت: أداة الدراســة -
 ( م   عداد  هار .MSLQ) قارااتلتيت الدا عم لااعاا, واقا تي  اإلميرل 

أقززفرت الهاززيئج عاززو أ  الأزززعب الزز ت  تمااكززو  معايززدات ماأززورة حززو  أ تعزززم : نتــائج الدراســة -
اقزززاخداا الدا عتزززم. كززز ل  ولزززود ازززعثتر دا   ح زززيئتي  المعر زززم كزززيهوا أكثزززر  زززدرة مززز  غتزززرةا  زززال 

عاززززو اقززززاخداا الفززززرد  لامعايززززدات الاززززال تمااكهززززي الفززززرد حززززو  أ تعززززم المعر ززززم و ث ززززيت المعر ززززم
 قارااتلتيت الدا عم لااعاا والمه مم  ااتي .لج
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 التعقيح على الدراسات: -رابعاً 
الهززد  ومهززيرات الافكتززر  اوّلهززيتعزز  عع عاتززا مزز  دراقززيت قززي يم أّزز ززال ضززوء مززي أاززت  لا يحثززم ات

أ  ةهزي  والماغترات الاال ُدرقت, وكيهزت  ات عع زم  موضزوع الدراقزم الحيلتزم  زي ف ال يحثزم تح زت 
اشي ا وهييأ اخاع   ت  الدراقم الحيلتم والدراقيت القي يم, ل ل  تمك   كزر لمتزه ةز ل الهيزيأ هييأ 

 كمي تاال: 
 اقيت القي يم:مي اقاخا اا ال يحثم م  الدر  -1
  حول ة ا المحور عدتدة وماهوعم وحدتثم  ال ال تئم اهله تم. -
هدرة الدراقيت الاال  حثت  ال العع زم  زت  ماغتزرات الدراقزم الحيلتزم, وعازو ةز ا المقزاوا اللزيمعال  -

  ال ال تئم العر تم.
, /اإل زدااأةزدا  اهداء) الهزد  اوّلهزيتاتةاميا الك تر ال ي تولتا ال يحثو   ال مع زا الدراقزيت   -

( وأثرةززززي عاززززو الاح ززززت  واقززززاخداا اولززززا ةززززد  المهمززززمأةززززدا  اإلايززززي , أةززززدا  اهداء/اإلحلززززيا, 
 اإلقارااتلتيت الاعاتمتم.

الهزد  ومهزيرات الافكتزر, قزواء  اوّلهزيتةهي  هدرة  ال الدراقيت الازال اةامزت  دراقزم العع زم  زت   -
دراقزززيت اهيولزززت الماغتزززرت   ززز   - حزززدود  زززراءات ال يحثزززم -أكيهزززت عر تزززم أو أله تزززم, حتزززل لزززا تازززو ر

  (, 2001الحقززززززززززتهال,) وأقززززززززززيلتب الافكتززززززززززر أمثززززززززززي  الززززززززززاعّااالهززززززززززد  وأقززززززززززيلتب  اوّلهززززززززززيتاهيولززززززززززت 
 (, 2008 و زززززززززززززززززززززززززززززززيد,)(, 2006 رشزززززززززززززززززززززززززززززززوا ,)(, 2006 ال غزززززززززززززززززززززززززززززززو ,)(, 2003 أحمزززززززززززززززززززززززززززززززد,)
(Schutz & Lanehart ,1994 ,) (Elliot,1999 ,) (AL-Emadi,2003.) 
 الاشي ا  ت  الدراقم الحيلتم والدراقيت القي يم:هييأ  -2
الهزد   اوّلهيتاشي هت الدراقم الحيلتم مه  ع  الدراقيت القي يم  ال ةد هي ال ي تامحور حو   -

 (, 2007حازتا,) (, 2006رشوا ,) (, 2006ال غو ,) (, 2003أحمد,) (, 2001الحقتهال,) أمثي 
 (.Schutz & Lanehart ,1994) (, Pintric & Garcia,1991) (, 2008و يد,)
اشي هت الدراقم الحيلتم مه  ع  الدراقيت القي يم  ال ةد هي ال ي تامحور حزو  مهزيرات الافكتزر  -

 (.Zohar & Dori, 2003)(, 2009ع د الع ت ,)(, 1997هشوا ,) أمثي 
 الاحاتاال.اشي هت الدراقم الحيلتم مه مع ا الدراقيت القي يم  ال اقاخداا المههج الو فال  -
 هييأ اتخاع   ت  الدراقم الحيلتم والدراقيت القي يم: -3
يخاافت ة ل الدراقم  ال اخاتيرةي لعتهم الدراقم اقيت القي يم المرحام الليمعتم,  شمات عتهيت الدر  -

 .عاتيحتل شمات أا م الدراقيت ال
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يلتب الافكتززززززر,  عقزززززز) الهززززززد  وعع اهززززززي اوّلهززززززيتةززززززد ت مع ززززززا الدراقززززززيت ل حززززززل العع ززززززم  ززززززت   -
 , الاه تا ال ااال, المعايدات ال ااتم, المعايدات المعر تم(.الاعّاا قارااتلتيت 

 امّثات أولا اقافيدة الدراقم الحيلتم م  الدراقيت القي يم  مي تاال: -3
وضرورة اولتا ه ر الأا م  لو الهد ,  اوّلهيتأشيرت ملموعم م  الدراقيت القي يم  لو أةمتم  -

داء/اإل ززداا, وأشززيرت ملموعززم مزز  الدراقززيت القززي يم  لززو أةمتززم مهززيرات الافكتززر وضززرورة أةززدا  اه
 وضه  رامج لاهمتم مهيرات الافكتر العاتي والاعكتد عاو اقاخداا الأيلب له ل المهيرات.

 اتأعع عاو مههلتم ال حل الما عم  ال ك  دراقم. -
  تيغم أةدا  ال حل و رضتياا. -
 اله ري. هيء اتأير  -
 افقتر الهايئج.-
 مي امت ت  ا الدراقم الحيلتم ع  الدراقيت القي يم: -4
الهد  وعع اهي  مهيرات الافكتر,  يزد  اوّلهيته را  لهدرة الدراقيت العر تم واهله تم الاال اةامت   -

خداا الهزد   زال اقزا اوّلهزيتع م ومعر م مزدا مقزيةمم  ل العاهفردت الدراقم الحيلتم  يلكش  ع  ة
 مهيرات الافكتر.
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 التمهيد: -1
الاال  "Goal Orientation Theory" الدا عتمه رتيت ال حدا  م  اعا ر ه رتم اولا الهد 

المعر ززززال لافقززززتر الدا عتززززم. وأ زززز حت محززززور اةامززززيا  -هشززززعت واأززززورت هاتلززززم اتالززززيل اتلامززززيعال
ززيالدراقززيت  ززال ملززي  اإلهلززي  خززع  الخمقززم عشززر ع  ززال ملززي   ا  ك تززر  ا  القززي يم, وأ زز   لهززي دور  عمف

 الاعاتا والاح ت .

الهززززد   زززال  زززداتاهي عاززززو همأزززت  مززز  ةزززز ل  اوّلهزززيت  وركززز ت الدراقزززيت وال حزززول  ززززال ملزززي
 وأةززدا  اهداء وركزز  الززاعّااأةززدا  الهززد  وةمي اوّلهززيت"دوتزز " همأززت  مزز    يززد ا اززر  ,اوّلهززيتال

م همأزت  ةمزي اولزا اتهزدميإ  زال المهمز "هتكزول " ا ازر  أمفزيد واليزدرة, عاو معايزدات الفزرد عز  الُلهز
مزس" لُلهزد واليزدرة, واركز ت أعمزي  " ا و همزو معايزدات الفزرد عز عاز واولا اتهدميإ  ال اههي, وركز 
اززعثتر العمزز  اللمززيعال والفززردي والاهي قززال  ززال  تئززم الف زز ,  وأكززد عاززوعاززو أةززدا  اإلايززي  واهداء, 

واو ات "متدلاال"  لو ا ارا  همأت  وةمي الاركت  عاو المهمم والاركت  عاو اليدرة, وأولت أةمتزم 
 .الاعّاايرتم لألداء مه أداء ا خرت   ال  تئم ك را لامييرهم المعت

الهززد   لززو هاززيئج ماداخاززم ممززي د ززه المهامززت   هزز ا  اوّلهززيتوأدا الاركتزز  عاززو همأززت   يززأ ل
الهززد  الثعثتززم  اوّلهززيتالملزي   لززو محيولززم مرالعززم الهمززي إ الثهيئتززم وةززو مزي  ززيد  لززو  هززور همززي إ 

تركزز   تهززي الفززرد عاززو احيتززق الكفززيءة  ززال ضززوء المعززيتتر ال ااتززم, أةززدا   الاززالأةززدا  اإلايززي  وةززال 
وتركزز   تهززي الفززرد عاززو المعززيتتر الخيرلتززم لاكفززيءة وخي ززم المييرهززم  ززي خرت , أةززدا   اهداء/اإل ززداا

ةزز ل الهمززي إ حززدتثي  وأززورت  اهداء/اإلحلززيا وتركزز   تهززي الفززرد عاززو المعززيتتر الخيرلتززم لعززدا الكفززيءة.
 عضززي  أةززدا  اإلايي /اإلحلززيا والمعززيتتر الهززد ,  اوّلهززيتعت لاشززاق مههززي الهمززي إ الر يعتززم لوااقزز

المقزاخدمم  تزا اعكزس اتةامزيا  الهزب الخأزع ولكز  ت تزاا مييرهزم  زي خرت   همزي  زال ضزوء المعزيتتر 
 ال ااتم.
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 معنى الهدف: -2
ززو, المعهززو الاغززوي لاهززد : لززيء  ززال لقززي  العززرب أ ف الهززد  تعهززال الن  ززيْمرمن  ززال المهلززد  ززال  أمف

الاغم وا داب والعاوا  يد ليء أ ف النهند  ةزو كز  مرافزه مز   هزيء أو كثتزب رمزٍ  أو ل زٍ , و تزا ُقزمال 
(. والغنْر  ةو الُ غتم والحيلم 863ص ,1986 ال قايهال,) ال ي ُترمو  لتا ةد ي , إ أةدا  الغنْر 

 (.517ص ,1986 ايهال,ال ق) والي د والهد  ال ي ُترمو  لتا إ أغرا 
أو  و  ل  تاض  أ ف الهد   زال ملمازا تعهزال ةزو الغيتزم, أو النمنْرمنزو, أو الغنزرن , أو الُ غتزم,

 (.35, ص2008غ يري& أ و شعترة, ) الي د ال ي تقعو لاو و   لتا
 مفهوم الهدف: -3

ولكززز   مخاافزززمٍ  الهفقزززال و عشززكي  ماعزززددة و مفززيةتان   هززر مفهزززوا الهززد   زززال كثتززر مززز  اهدب
"  Urdan&Maeher"آرد  ومزوةرالهزد  تشزتر  لتزا  اوّلهزيتالهزد   زيلمعهو المقزاخدا  زال ه رتزم 

  عهززا اتعايززيدات الماعايززم  ززيلغنرٌ , أو المعهززو مزز  العمزز  اهكززيدتمال, واإلهلززي , والهلززيح  تززا. وانززرا
هززدميإ  تهززي, " أ ف الهززد  تشززتر  لززو الأززرق المخاافززم  ززال موالهززم موا زز  اإلهلززي , واتAmes "أمززس

يلهززد  ةززو مززي تقززعو الفززرد  لززو احيتيززا, أو الغززر    (.121ص ,2006 رشززوا ,) واتقززالي م لهززي
المهشود هاتلم اليتيا  يلعم .  عهدمي تحزدد الفزرد لهفقزا ةزد ي  مزي,  يهزا تهشزغ   يلقزاو  الز ي تيزود  لزو 

 (115ص, 2009ال غو , ) احيتق  ل  الهد 
ثعثزم االيةزيت عيمزم حتزل اعكزس " اه حزيل  زال ملزي  اهةزدا   لزو Pintrich هازر  "وليد  هف ن 

 مكوهيت الهد ( كمي تاال:) م  الاحاتعت الخي م   هتم الهد  مخاافم   مههي مقاوتيتٍ  ك   
ــة:" -1 وتأاززق عاتهززي أتضززي   "Task-Specific Level أهــداف فــي المســتوى النــوعي للم ه م 

ّكيت الاال تمك  أ  ُتينّتا  ال ضوئهي " Target Goalsاهةدا  الهوعتم لألداء" واامث   يلمعيتتر والمنحن
 اهداء والهوااج ولك  ت ااضم  اهق يب الاال اد ه الفرد لكال تليةد م  أل  احيتيهي.

وااضزم  اهةزدا  العيمزم لافزرد والازال  "More General Goals األهـداف األكثـر عموميـة:" -2
ي ترتزدل الفزرد أو تحزيو  احيتيزا كعقز يب كيمهزم وراء اليتزيا اا    مليتت عدتدة  ال الحتية واشزك  مز

ّكيت لايوتا اهداء وةهي  العدتد م  اهةدا  العيمم كيلمشيرته   شالء مي وت ااضم  المعيتتر أو المنحن
 الشخ تم والمهيا الحتياتم.
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 وامثز  المقزاوا الماوقزأ  زت  اهةزدا  الهوعتزم "Achievement Goals أهـداف اإلنجـاز:" -3
والخي م وةال اعهال اهغرا  أو اهق يب الكيمهم وراء  هلزي  الفزرد لمهمزم مزي والازال اعمز  عزيدة   زال 

 . (Pintrich,2000,p 93-94) ملي  الاعاتا اهكيدتمال
ةزال الاركتز   شزك  م يشزر وروتزم عازو المي زود مز  وراء كز  اهعمزي  الازال هرغزب اليتزيا  :فاألهداف

 (.378ص ,2002 &  خززرو, حقززت ) الهاتلززم الاززال هقززعو  لتهززي هززي, وةززال  يلاززيلال ع ززيرة عزز  شززك  
  م ززززدر اإل ززززداع والعمزززز  والفعفيلتززززم  زززز ل  تكززززو  الهززززد  ةززززو أ ضزززز  محززززر  لاززززهفس اإلهقززززيهتم, وةززززو

 (259ص ,2004لمي  الدت , )
هات -4  الهدف: توج 

ضززززززز  كتفتزززززززم افقزززززززتر اه زززززززراد واقزززززززالي اها لمو ززززززز  اإلهلزززززززي    اولزززززززا الهزززززززد  ةزززززززو مفهزززززززوا ُتون
الهزززد  كمززززي  كرةزززي "هي ززز " اشزززتر  لززززو اهقززز يب الازززال اززززدعو  اوّلهزززيت  (.76ص ,2008 و زززيد,)

 (.117ص ,2009 هي  ,) الأعب  لو الدخو  والعم   ال المهمم
الهد  اؤثر عاو كتفتم اعاا الخ رات  زال الموا ز   اوّلهيت"  لو أ ف Seegers"قتلر  وأشير

ايتزتا قزاوكا اإلهلزي ي ووضزه اهةزدا  الشخ زتم هزا مز  اإلهلي تم حتل اخاق لافرد  أير عمز  ُتمكّ 
 .(Seegers, et al.,2002,p367) و    اللهد لمعيللم المهيا حاو ااحيق اهةدا  المهشودة

د لملموعززم ل زو  مثي زم مُ الهزد   اوّلهزيت"  عهزا تمكز  اعا زير كز  اولزا مز  Elliot لتزوت "و كزر 
ززيمزز  اتةام ير عمزز  معززت  لمعيللززم والهتزز  المعاومززيت ت الخي ززم  ززا حتززل تخاززق لززدا الفززرد  أززعمف
المحزر   الهد  ُتعْد  مثي زم اوّلهيتاولا م    ك ُّ  .(Elliot & Dweck, 1988, p11) المعروضم

أثهزززيء الالهتززز  والمعيللزززم و ززز ل  تيزززود  لزززو أهمزززيأ مخاافزززم مززز   مخااززز ٍ   دراكزززالٍ  معر زززالٍ  إلأزززير عمززز ٍ 
  ف ولزود اهةزدا  تحزدد مقزير القزاو ,  (.Deci & Rayn, 2000, p243) اإللزراءات والهازيئج

 (.81ص ,2006 القيمرائال,) أ واولا القاو وتكو  دا عي  لافرد لاحيتيهي,  هال   ل  اُهش  
مز   ا  دالهزد , الزد أ  لهز ا المفهزوا عزد اوّلهيت ع  مفيةتا واعرتفيت لوم  خع  اقايراء ال يحثم 

 اللواهب اهقيقتم:
 ضوء معيتتر الافوق واتماتي .احدتد الفرد هةدا ا  ال  -1
 اقاعداد الفرد لاحم  المقؤولتم والمثي رة. -2
 العم  واهداء  ال ضوء الرغ م والهليح. -3
 المت   لو وضه مقاوتيت مرافعم  ال اهداء والقعال هحو احيتيهي. -4
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 القرعم  ال أداء اهعمي  واتقايعلتم. -5
 .مهي قم ا خرت  ومحيولم الافوق عاتها -6

هاتنظرية  -5  الهدف: توج 
مام وشزي" وكيهزت ه رتزيت عيمزم Maslow" و"ميقزاوMurray  هرت ه رتيت الحيلزم "لمزوراي

. ثززا  هززرت كي ززم  منت ةزز ل اله رتززيت لافقززتر القززاو  اإلهقززيهال  م يةرةلادا عتززم اإلهقززيهتم, و ززد ُ ززم  
قززززززو  هو"أاك "McLelland 1961 ه رتززززززيت دا عتززززززم اإلهلززززززي  والاززززززال ارلززززززه  لززززززو لهززززززود "ميكتعهززززززد

"Atkinson 1966 (,79,ص 2008و يد) 
 "  لزو االزيةت  مامزيت ت  عهزد و زفا لدا عتزم اإلهلزي , و لز  McLellandو د أشزير "ميكتعهزد

 افر اا  ت  محيولم الفرد لجهلي  م  خع  مفهوا الادعتا اتلاميعال أو اإلثي م الفورتم, و ت  أولئز  
هلزي  عازو أهزا  تمزم,  زع تحر زو  عازو الازدعتا الخزيرلال أو شزهيدة اه راد ال ت  تهلز و  لنان نزٌهها اإل

 الهزززززيس لهزززززا  زززززيلافوق, ولكزززززهها  يزززززأ تكوهزززززو  أكثزززززر حقيقزززززتم لجشززززز يع الززززز ااال, واإلحقزززززيس  زززززيلافرد
 (21ص , 1998حق ,)

وته ر "أاكهقو " لادا ه عاو أها اقاعداد الفرد لامليةدة أو القعال  ال ق ت  احيتزق أو  شز يع 
ال العع ززم الاززال اولززا القززاو  الززيل احيتززق الهززد , أو الززيل  عزز  موضززوعيت ةزز ا ةززد  معززت , وةزز

 ززوة وحلززا القززاو  المززراد مهززا احيتززق  -أتضززي  -الهززد . و يإلضززي م  لززو  لزز   ززي  اازز  العع ززم احززدد
 (.13ص ,1998 حق ,) الهد 

 "  عزززززززززززز  المشززززززززززززكعت الاززززززززززززال والهززززززززززززت Maehr( حززززززززززززددت "مززززززززززززوةر 1974) و ززززززززززززال عززززززززززززيا
و  فم  " عهد احدتد المفيةتا الخي م  دا عتم اإلهلي  Atkinson وأاكهقو  McLelland "ميكتعهد

خي م و   اإلهلي  كقمم ثي ام لزدا الفزرد والز ي ر مزي تياز  أو تضزع  مز  دور العوامز  القزتي تم 
 عز  المفزيةتا  Maehr"كيليتا والثيي زم  زال اشزكت  القزاو  الزدا عال وكزرد  عز  لز ل  ا ارضزت "مزوةر

ال ااضززم  أ  اهةززدا  لهززي أ تعززم معر تززم أكثززر مزز  الحززوا   الداخاتززم والحيلززيت, عزز  اهةززدا  والازز
وأههي ااعثر  يلعوام  الثيي تزم واتلاميعتزم والمو فتزم والمعاومياتزم ودتتت اهداء القزي ق. و زيلرغا مز  
 لهزززود "مزززوةر"  زززال الاو زززز   لزززو ه رتزززم مقزززايرة لادا عتززززم وخيلتزززم مززز  المشزززكعت المههلتززززم,  تف أ ف 

 McLelland ميكتعهزد"مفهومهي ع  اهةدا  ارا أ كثترا   مفهوا الحيلم لجهلي  المفار  م    ز  
" اأزوتر مفهزوا "مزوةر" De Charms 1976", ثزا  عزد  لز  حزيو  "دتشزيرمس Atkinsonوأاكهقو 

 "دوتزز  عزز  اهةززدا  وأكززد عاززو دور القززتي يت كمززؤثر حززرإ  ززال الدا عتززم, ثززا اوالززت  عززد  لزز  أعمززي 
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Dweck,  هتكززززززززول Nichollsمززززززززس  ,Ames" الهززززززززد  اوّلهززززززززيتوالاززززززززال عّميززززززززت الفهززززززززا اله ززززززززري ل 
(Urdan,1997,p102.) 

 هتكززززول  ,Dweck دوتزززز و ززززال  داتززززم الثميهتهززززيت  هززززر المفهززززوا الحززززيلال حتززززُل ُاعززززد أعمززززي " 
Nichollsمس  , Ames مثي م ال داتم الحيتيتم  ال الاعكتد عاو معهو الهد  المي ود  زال ه رتزم  " 
عازو أههزي  "Cognitive Dynamic Focusأةزدا  اإلهلزي  والازال اه زر لهز ل اهةزدا  " اوّلهزيت

الهززد  المخاافززم  ززال ا ززيت   اوّلهززيتتهززدميإ الفززرد  ززال المهززيا حتززل اقززها ركززيئ  معر تززم دتهيمتكتززم 
يإلهلززي  افقززترات اه ززراد لمو زز  اإلهلززي  واتهززدميإ  تهززي  هززال ُاعززد  مثي ززم الييئززد لاعماتززيت المرا أززم  

 .(Elliot, et al.,1999,p 549) الاعّااومحدد لوةري لمخرليت موا   
الهززززد   زززال  زززداتاهي عاززززو همأزززت  مززز  ةزززز ل  اوّلهزززيتوركززز ت الدراقزززيت وال حزززول  ززززال ملزززي  

  يززززززززد  كززززززززر -رد هحززززززززو أكثززززززززر مزززززززز  ةززززززززد   ززززززززال آ  واحززززززززد ززززززززيلرغا مزززززززز  اولززززززززا الفزززززززز -اوّلهززززززززيتال
   عازو مزي تقزمو  يلهمزي إه رتزم اهةزدا  ركفز " أ ف  داتزم ال حزل  زال ملزي Prophy 2004 " رو ال

/اهداء, أو اتهززدميإ  ززال المهمززم/اههي, أو أةززدا  الززامك /اهداء, أو الززاعّااالثهيئتززم مثزز  الاولززا هحززو 
 (. 79ص , 2008و يد,) اهةدا  المرك ة عاو المهمم/اليدرة

 الدافعية وتوجه الهدف: -6
اإلهقززيهال. ومعر ززم الززدوا ه لهززي أةمتاهززي  ززال اولتززا  ُاعززد الززدوا ه مزز  المحززددات الرئتقززم لاقززاو 

(. 59,ص 2006القززيمرائال,) هزا قززتكولولتم الفززرد واحدتزد قززاوكاالقزاو , وةززال ركز  أقيقززال  ززال  
 -تكمززز  وراءل ملموعزززم مززز  الزززدوا ه احركزززا واولهزززا -كقزززاو  الزززاعّااو  -والقزززاو  اإلهقزززيهال  أ تعازززا

هشأا وتد عا وتولها هحو الهليح و اوغ الهد  ال ي ت وت اعاا دو  دا ه -او  دو  دا هول ل  ت ق
(, ومز  المعحز  أ  القزاو   زال 88, ص2006ع زد اهلل, ) تقعو  لو احيتيزا عازو أحقز  مزي تكزو 

وتمكز   ,والزدوا ه اشزك  اليزوا الازال ُاحفز  القزاو  لاحركزم وا عزل الأي زم  تزا ,حركم واغتزر مقزامرت 
 (.61ص ,2006 القيمرائال,) وا  ا الفرد ه م  القاو  ال ي تياتقادت  عاو الدوا

ف زز  واولززا تزز يله ر  يت الحدتثززم  ززال الدا عتززم اركزز  عاززو العماتززيت المعر تززم واتهفعيلتززم الاززال ُاحن
 قززززززاو  الفززززززرد, كوضززززززه اهةززززززدا  والفيعاتززززززم ال ااتززززززم والاو ززززززه واليتمززززززم والعزززززز و القزززززز  ال واتهفعززززززيتت

(Bandura, 1994, p71) .  همهزي لز ع  الحيزيئق المحتزرة  زال القزاو   زال اقزهت ُاقزها يلدا عتزم  
اإلهقيهال. وتمك  اليو   شك  عيا أ  الدا عتم مهمم لافقتر عماتم الاع ت  واحدتزد المعز  ات واولتزا 
القاو  هحو ةد  معت , كمي وأههي ااعب الدور اهةا  ال مثي رة اإلهقي  عاو  هلي  عم  مي, ور مزي 
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 خدمم  ززززززززال ايززززززززدتر مقززززززززاوا الدا عتززززززززم عهززززززززد الفززززززززردكيهززززززززت المثززززززززي رة مزززززززز  أ ضزززززززز  الميززززززززيتتس المقززززززززا
 .(167,ص2006اليضيل&الاراوري, ) 

ازؤثر وارا ال يحثم أ  الدا عتم احا  المكي  الرئتس  ال ك  المليتت الار وتم والهفقتم, والازال 
 يلدا عتم  ه ا المعهو احيق قت و يئ  وةال:  واهداء, الاعّاا ال عماتم 

 - اولا القاو  هحو ةد  معت.   
- : ا تد م  لهود وأي م اه راد الم  ولم هحو ة ل اهةدا  
 - :اشله الأا م عاو المثي رة والم يدأة هحو اههشأم 
 - :اشلته الأا م عاو معيللم المعاوميت 
 - عن اُ  الاالاحدد الهايئج   
- :ّقٍ   ال اهداٌء   اؤدي  لو انحن
 

 
 (1)الشكل 

 (288و ص2009العلوا و ) مخطط تنظيمي يبي  وظائف الدافعية

   الدا عتززم ةززال متكززيه ا لاحيتززق الهززد ,  ززيه راد لززدتها أةززدا  كثتززرة  ززال حتززياها وةهززي تن هززر 
 الدا عتزم المتكيه ا ال ي تنخاير أي م  ة ل اهةدا  لكال تك  لا أولوتم  ال الاحيتق وةز ل ةزال و تفزم 

(Vollmeyer & Rheinberg, 2000, p294.) الح زو   الهزد   هزو مزي ترغزب الفزرد  زال أمفزي
 (. 288ص,2010وآخرو ,  أيمال ) الدا ه  هفس الو ت اتا وُتش هع

 السلوك حنو اهلدف توجه

 والطاقةتزيد اجلهود 

 ة على األنشطةراملثاب

 تعزيز النتائج

 الدافعية حتسن األداء

 معاجلة املعلومات
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 " Midgley  &1991 Maehrمزوةر &, متزدلاال"Ames 1992 مز  " مزس كز ُّ  تأوضزحو 
أ ف دا عتززم الأيلززب تمكزز  افقززترةي  ززال ضززوء ه رتززم الهززد  , والاززال اشززتر  لززو أ  اهغززرا  والغيتززيت 
ُاحفّزز  اهداء اهكززيدتمال, وافقززتر الدا عتززم  ززال ضززوء ه رتززم الهززد  تعامززد عاززو همززو إ "مززوةر" الزز ي 

قززت . عززيا تعامززد عاززو ُ عززدت  أقي أو ةززد ٍ  ه ززياٍ  تفاززر  ولززود أر عززم أه مززم عرتضززم لاهززد , كزز ُّ 
 واهه مم ةال:

-ْهد.) المهمم  اإلايي (: واشم  ُ عدت  ةمي المهمم واللن
 - اهداء(: واشم  ُ عدت  ةمي المهي قم واليوة اتلاميعتم.) اههي 
 -. الاميق  اتلاميعال: وتشم  ُ عدت  ةمي العم  اللميعال واتةاميا  ي خرت 
 - والمكي آت الميدتم.الدوا ه الخيرلتم: واشم  ُ عدت  ةمي الايدتر 

ْهزد, ) لاهد  ةزال اوّلهيتاه عيد تعكس ثميهتم  ماعددٌ    ل  ُته ر لادا عتم كهمو إٍ  المهمزم, اللن
المهي قززم, اليززوة اتلاميعتززم, العمزز  اللمززيعال, اتةامززيا  ززي خرت , الايززدتر, المكي ززآت الميدتززم(, وكزز  

 والاح ززززت   زززال الدا عتزززم ي  ماضزززمه  Psychological Dimensionي  هفقزززت ا  اولزززا تعكزززس ُ عزززد
(McInerney & Ali ,2006 ,p718-719 .) 

( ةهزي  Locks & Latham 1990) وو يزي  لزز وااعزب اهةزدا  دورا  مهمزي    زال ر زه مقزاوا الدا عتزم
 أق يب رئتقم الع  م  اهةدا  عيمع  مهمي   ال ر ه الدا عتم: أر عم
- واضحي   يلمهيا   ا كيهوا تقعو   لو احيتق أةدا  محددة.  عمفيُت هر الأا م اةام 
 -. انعم  اهةدا  عاو اأوتر الوعال عهد احدتد خأوات احيتق الهد 
 - اهةدا  اأور قزاو  المثزي رة والموا  زم واتقزامرارتم, وُاولزا الأا زم هحزو اتلاهزيد  واإل زرار

 إلههيء المهمم.
 -  ه تٌا اللهٌد وايتتا خأواٌت العمٌ  وانعزدتاهي   ا لزا تزامك  الأا زم مز   لو ا ا اهةدا  الأا من ُاول

 .(324-323ص , 2010 أيمال وآخرو ,) احيتق الهد 
وته ر ال يحثو   لو الهد  عاو أهفُا,  ال المييا اهو , آلتم لهي اهعكيس دا عزال. والدا عتزم ةهزي 

هزززد( ومدازززا) عمززز  وشزززدااالاشزززرح االزززيل  المداومزززم(.  يهةزززدا  ةزززال الازززال اولزززا اتها زززيل والعمززز , ) اللن
وععوة عاو  ل  تؤثر الهد  عاو م هر أخر غتر م يشر, عاو اأوتر اتقارااتلتيت الاال قنُامنّك  

 (.90ص , 2000& لتوري,  تهولتت)  دورةي م  احيتق الهد  المحدد
فتزززدا   زززال افقزززتر الا زززيت   زززال ر وقزززتأ تكزززو  م  ف همزززو إ الدا عتزززم المعامزززد عازززو الهزززد  كماغت ززز

مقاوتيت الأعب  ال المشيركم المعر تم  ال أهشأم الف   الدراقال.   ف االيةيت الأزعب اللزيمعت  
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 اللزززيمعالُاعزززّد أحزززد اليضزززيتي الحيقزززمم  زززال  هزززا دا عتزززاها لازززاعاا  الزززاعّااهحزززو الدرلزززم وااليةزززياها هحزززو 
 (.82ص , 2008و يد,)

( أي  عوامززز  داخززز  أهفقزززها أو Intrinsically) مزززد وعت   شزززك  داخازززال الأا زززمتكزززو    عحتيهزززي  
ااعاززق  يلمهمزززم الازززال تيومزززو   عدائهزززي,  عازززو قززز ت  المثززي ,  زززد تهشزززغ  الأا زززم  يلهشزززيأ ههزززا ُتشزززٌعُرةا 
م  يلقزززعيدة, وُتقزززيعدةا  زززال اأزززوتر المهزززيرات الازززال تعايزززدو  أههزززي مهمزززم, وأحتيهزززي  أخزززرا تكزززو  الأا ززز

( أي  عوام  خيرإ أهفقها أو ت ااعاق  يلمهمم الاال تيومو  Extrinsically) رلالمد وعت   شك  خي
  لح ززززززززززززو  عاززززززززززززو درلززززززززززززيت عيلتززززززززززززم أو مكي ززززززززززززآت عدائهززززززززززززي,  عاززززززززززززو قزززززززززززز ت  المثززززززززززززي , ترتززززززززززززدو  ا

 (.289-288ص , 2009العاوا ,)
, اهةزدا  الدا عتزم Achievement Goals Theory  ف م زأاحيت ه رتزم ةزد  اإلهلزي  

, Motivation Goals, وأةزززدا  الدا عتزززم Achievement Motivation Goalsلجهلزززي  
 اوّلهزيت, اشزتر كاهزي  لزو الGoals, أو   قزيأم اهةزدا  Goal Orientationsالهزد   اوّلهزيتو 

 لأل زراد هحزو اإلهلزي  واحيتزق اهةزدا  والازال تمكز  ايقزتمهي Orientations Motivationالدا عتزم 
  Socialالاميعتززم  اوّلهززيتالززامك , اهداء, الهززب العمزز (, و ) Academicأكيدتمتززم  اوّلهززيت لززو 

الي زززززو  اتلامزززززيعال, المقزززززئولتم اتلاميعتزززززم, اليازززززق اتلامزززززيعال, المركززززز  اتلامزززززيعال, اتهاقزززززيب )
 (.Dowson & et al., 2006, p782) اتلاميعال(

 :/الخارجي( للدوافعالداخلي) نمط التوجه  -7
ت الدراقزم, و تهزت االحدتثزم  احدتزد اههمزيأ المخاافزم لدا عتزم الأزعب داخز  حلزر  يد اةامت ال حول 

 الداخاال/الخيرلال( لادوا ه: ) هايئج اا  الدراقيت وال حول همأ الاولا 
 :Intrinsic Goal Orientationتوجه الهدف الداخلي  -(1-7

, وحززززب Challengeع ززززيرة عزززز  معر ززززم الأززززعب لألقزززز يب والم ززززررات مثزززز : حززززب الاحززززدي 
, واهةززدا  العيمززم الاززال العاهززا تيومززو   يلمشززيركم  ززال Mastery, واإلايززي  Curiosityاتقززاأعع 

 (.116ص , 2009هي  ,) أداء المهمم المعأية لها
 المامثز   ززال الشززعور  فتهزي تاحززر  المزاعاا هحززو أداء المهمززم الاعاتمتزم مزز  ألز  "الثززواب الزز ااال"

 يلرضي الهياج ع  الهشيأ الهيد  والقعيدة ال ااتم المارا م عاو  اوغ الغيتم أو الهد . واحاراا ال ات 
 الهياج ع  اعكتدةي واإلحقيس  يلثيم  يلهفس الهيالم ع  القتأرة والاحكا  ال المهيا الاعاتمتم. 
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فهززا مززي ةززو غززيم  ل ااززا, ول الززاعّااوالمززاعاا الزز ي تحركززا ةزز ا الهززوع مزز  الززدوا ه تاولززا هحززو 
والزززامك  مززز  الموضزززوعيت اللدتزززدة, واأزززوتر مهزززيرات شخ زززتم, واحقزززت  مقزززاوا الكفزززيءة أو  هلزززي  

ر مرلعتزم الز ات, واهكثزر مز   لز  الاركتز  عازو الليهزب الكتفزال  زال تمعهو الافوق عازو أقزيس معزيت
 , هها تلد  تا الماعم. الاعّاا

" Intrinsic Valueلمزززاعاا "اليتمزززم الداخاتزززم  يلدا عتزززم  ات الولهزززم الداخاتزززم تقاشزززعر  تهزززي ا
لاززاعاا, وتمكزز  الاع تززر عههززي  م ززأا  الدا عتززم اهكيدتمتززم ال ااتززم لتع ززر عزز  الدا عتززم الاززال ت تمكزز  

 (.181-180ص ,2003ردادا ,)  رليعهي  لو حيلم  تولولتم أو عوام  خيرلتم
 :Extrinsic Goal Orientationتوجه الهدف الخارجي  -(2-7

يرة عز  معر زم الأزعب لألقز يب والم زررات مثز : المكي زآت, واهداء, والايزوتا مز  ا خزرت , ع 
  والمهي قزززززززززززم الاززززززززززززال اززززززززززززد ه الأززززززززززززعب لامشززززززززززززيركم  زززززززززززال أداء المهمززززززززززززم والو ززززززززززززو   لززززززززززززو ههيتاهززززززززززززي

 .(116ص , 2009هي  ,)
 فتهززي تاحزززر  المزززاعاا هحززو أداء المهمزززم الاعاتمتزززم مزز  ألززز  الح زززو  عاززو "الثزززواب الخزززيرلال" 
المامث   ال الح و  عاو درلم مرافعزم, أو العمز  أ ضز  مز  ا خزرت , أو ع زيرات المزدح والايزدتر, 

 أو الشهيدات واللوائ  الميدتم, أو هت    و  الوالدت , ورضي واحاراا ا خرت . 
ةد  الدرلزم أو الهزب  وةو ما  ٍ  الاعّاادوا ه تاولا هحو تحركا ة ا الهوع م  ال والماعاا ال ي

اهحكزززيا القزززيل م لاكفزززيءة الشخ زززتم, وتكزززو  أقزززيس ةزززد  الدرلزززم الاركتززز  عازززو  زززدرات الززز ات و هزززا 
 تماهززي, وأ  اليززدرة ا هززر عزز  أرتززق اهداء أ ضزز  مزز  ا خززرت , وعزز  أرتززق الاتززي  اخا ززيرات  ات 

 (.181ص , 2009ردادا,) مرافه أو احيتق الهليح مه أ   اللهودأقيس معتيري 
وحززززب  الززززاعّااواززززرا ال يحثززززم أ  الفززززرد تمكزززز  أ  اكززززو  لدتززززا أقزززز يب داخاتززززم مثزززز  الرغ ززززم  ززززال 

اتقززاأعع ومحيولززم الاعمززق  ززال الفهززا,  فززال ةزز ل الحيلززم تكززو  الفززرد مززد وعي  لاعمزز  هقزز يب لتقززت 
 يةرة كيلقعال لاحيتق حيليت داخاتم كيلفها أو الماعم, وم  الممكز  أ  اكزو  لدتزا أقز يب خيرلتزم 

ا خزرت  مث  الح و  عاو درليت مرافعم وال رةهم عاو امت ل عز  ا خزرت  وأازب اتقاحقزي  مز  
تكزززو  الفزززرد مززززد وعي  لاعمززز   عقززز يب خيرلتزززم ت شخ ززززتم  , و زززال ةزززز ل الحيلزززمكيهقزززرة أو اه زززد يء

 كيلقعال لاحيتق درليت أ ض  م  ا خرت  أو هت    و  الوالدت  ورضي واحاراا ا خرت .
" أ  اتخاع ززيت  زززت  الدا عتززم الداخاتزززم والدا عتززم الخيرلتززم مززز  لهززم و زززت  Deciت كر"دتقززالو 

الهززد  امثزز   ضززيتي  اوّلهززيتالهززد  مزز  لهززم أخززرا تمكزز  افقززترةي  ززال ضززوء أ  مفززيةتا  ّلهززيتاو 
ازززعثترات م يشزززرة عازززو محازززوا اهةزززدا   ييا اهكيدتمتزززم المخاافزززم ولتقزززت لهزززخي زززم  زززيهداء  زززال المهززز
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 عاززو القززاو  اإلهلززي ياهخززرا كيهةززدا  اتلاميعتززم أو أةززدا  اكززوت  العع ززيت الاززال اززؤثر  ززدورةي 
(Deci & Ryan, 2000, p260.)  

أ  مفيةتا الدا عتم الداخاتم والخيرلتم م هتم أقيقي  عاو مفهوا الحيلزم ولهزي ة ا  يإلضي م  لو 
الهزززد  اعامزززد أقيقزززي  عازززو  اوّلهزززيتواقزززه مززز  الهشزززيأ الززز ي تيزززوا  ززا الفزززرد  تهمزززي  اززعثترات  زززال مزززدا  

 -داء ال ااال أو ماأا يت مهيا أو أداء ا خرت اه -ا ئتيير  الفرد  ال ضوئهي هايئج أدا المعيتتر الاال
الهزد  تزؤدي  اوّلهيتواعم    فم خي م  ال ملي  اإلهلي  اهكيدتمال, وتاض  ك ل  أ  اخاع  

  (.148ص , 2006رشوا ,)  لو اخاع   ال هوعتم الدا عتم اهكيدتمتم أو م درةي
هاتنماذ   -8  الهدف: توج 

 الايلال وةو م   عداد ال يحثم:اّمت اإلشيرة له ا الهمو إ  يلشك  

 
 (2)الشكل 

هاتنماذ    الهدف توج 
 الهدف: توج هاتالنماذ  الثنائية ل-(1-8

الهزد   تف أ   اوّلهزيتعاو الرغا م  أ  اه راد م  الولهم اله رتم تمك  أ  تمااكوا عددا  ك ترا  م  
ةززز ل اهةزززدا  والازززال احكزززا كتززز  تمتززز  اه زززراد الهلزززيح   عازززو همأزززت  مززز  ال حزززل  زززال ال داتزززم ركفززز

مس"  مثي م ال داتم له ل اله رتم.الاعّاا ال موا   لكفيءةوا  . وُاعد أعمي  "دوت  وهتكول وا 

هات  نماذج توجُّ
 الهدف

النموذج  -ج
هات  الرباعي لتوجُّ

 الهدف

النموذج الثالثي  -ب
هات الهدف  لتوجُّ

النماذج الثنائية -أ
هات الهدف  لتوجُّ
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 " Dweckأعمال " دويك-8-1-1
" عززز  العلززز  Seligmanوالازززال اعامزززدت  زززال ال داتزززم عازززو ه رتزززم العززز و وأعمزززي  "قزززتالمي  

" وةد ت  لو افقتر ع و  ع  الماعامت  لفشاها  زال اإلهلزي  Learning Helplessnessالُمانعنّاا "
 أهميأ اإلايي (. ) أهميأ العل (,  تهمي ال ع  ا خر تع و  شاا  لو هيص اللهد) لهيص اليدرة

"دوتززز " أ  الفزززرد  زززد تزززدر  اليزززدرة عازززو أههزززي شزززالء ثي زززت أو أههزززي غتزززر ثي زززت و ي ززز   وا ازززر 
 هلي تززا مخاافززم  ززيلفرد الزز ي تعايززد  ززال أ  الزز كيء قززمم  اوّلهززيتراد  لززو لااحقززت  وةززو مززي تيززود اه زز

مقايرة ثي ام تهاا  يل رةهزم عازو  دراازا وعازو أهزا أ كزو مز  ا خرت "اولزا ةزد  اليزدرة الهقز تم"  تهمزي 
اه ززراد الزز ت  تعايززدو   ززال أ  الزز كيء  ي زز  لااعززدت  تاولهززو  هحززو اهمتززم اليززدرة والكفززيءة "اولززا ةززد  

واّمزت اإلشزيرة لهز ا الهمزو إ اهةزدا   اوّلهزيتهنمنم" وا ارضت "دوتز "  هزيء  عازو  لز  همأزت  مز  المن 
  يلشك  الايلال وةو م   عداد ال يحثم:

 
 (3) الشكل

هاتالنموذ  الثنائي ل  الهدف في أعمال"دويك" توج 
 :Learning Goalsالتعل مأهداف -أ(

ايزي  المهزيرات اللدتزدة واعكس الاركت  عاو  اأوتر الكفيءة ع  أرتق احقت  مقزاوا اليزدرة وا 
 (.126ص , 2006رشوا ,) والرغ م تكاقيب معر م  ضي تم

م   الاعّاا  مف يدة  يعدة المعير  لدتا, حتل تنث هو   ل  تامث   ال  درة الُمانعاا عاو اولتد دا عتم ل ت 
رة عاززززو المهمززززيت الاعاتمتزززم الاززززال اولهززززا  ززززال الموا زززز  ,  يعا ززززيرل وقززززتام لاحيتزززق القززززتأالززززاعّااألززز  

المخاافم. كمي أها  ضولال تغ ي الفضولتم العياتم لدتا م  خع  ال حزل واتكاشزي  الفّعزي , كمزي أهزا 
ززي, وت ززدي اةامالززاعّاا ززرت  وواضزز , وماشززوق لعهخززراأ  ززال عماتززم  لعهززدميإ  ززال أهشززأم الاحززدي,  عمف

شخ ززتم عهززد حزز  المشززكعت,وتيدا اهقزز يب  كيقززارااتلتممعاومززم ولدتززا االززيل هحززو الح ززو  عاززو ال

أعمال 
 دويك

 أهداف األداء أهداف التعلّم
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  الززززززززززززاعّااومزززززززززززز  المحامزززززززززززز  أ  تكززززززززززززو  مهززززززززززززدملي   شززززززززززززك   عززززززززززززي   ززززززززززززال عماتززززززززززززم  لززززززززززززدعا مو فززززززززززززا,
 .(263ص , 2008,مرعال& هو  )

عاززو أهززا  ززفم أ تعتززم  ي اززم لاهمززو, وهمززأ العزز و ةززو ال حززل عزز  المهززيا المثتززرة تززدر  الزز كيء و 
اللواهزب  المثي ر رغا الفش , وترا أ اللهد  يليزدرة ههزا وقزتام لجايزي , واامثز ر الفرد هٌ  ْ لااحدي, وتُ 

كمي أّههزا تزرو  الولداهتم  ال المشيركم المول م مث  القرور والفخر, وتكو  ةهي الاركت  عاو المهيا, 
د أ   درازا  يزد تعايزد الفزر  أ  اللهد مرا أ  يليدرة  أرتيم  تلي تم,  يللهد اهكثزر تعهزال اليزدرة اهك زر.

كفزيت   ال الاغم اتهكات تم  ي ام لاهمزو, و يلازيلال  قزتكو  اركتز ل عازو اإلايزي , وقزتعم  عازو وضزه منحن
 (82-81ص ,2008 و يد,) ال ات ولتس المييرهم مه ا خرت  لاهليح مرك ة عاو احقت 

 :Performance Goalsأهداف األداء -ح(
عزز  الكفززيءة أو محيولاززا لاح ززو  عاززو أحكززيا واعكززس محيولززم الفززرد لالهززب اهحكززيا القززيل م 

(, 126ص , 2006رشزوا ,)  تلي تم عههي وك ل  محيولم الفرد إل هير  درااا وعزدا  يزدا  الثيزم  هزي
ززيوالرغ ززم لا هززور  م هززر حقزز  أو اايززال أحك (. 295, ص2009العاززوا , ) مفضززام مزز  ا خززرت  عمف

لموالهم  و ةو الهب الاحدي واتقامرار  ال اهداء ر  ال كيء عاو أها  هتم ثي ام, وهمأ العد يلفرد ت
 (.82ص , 2008و يد,) ال عو يت

واولززززا اهداء ت تخاافززززو   ززززال الزززز كيء  الززززاعّاااولززززا  ا" أ ف الأززززعب  وو Slavin كززززر "قززززع ت  
عمومزي , ولكزز  اتخززاع  قزت هر  تززهها عهززد ات زأداا  عززيئق,  أززعب اولزا اهداء لزز  اكززو  لززدتها 

 قززتحيولو  و ززد ت تززد أداؤةززا ودا عتززاها, كمززي أههززا  الززاعّاااولززا  اأززعب  وو الي تززم,  تهمززي الشززليعم الك
تقززاعماو   قززارااتلتم اه ززتا الزز ات أو اقززارااتلتيت مززي وراء معر تززم.  تهمززي أززعب اولززا اهداء الزز ت  
تدركو   زدرااها عازو أهفهزي مهخفضزم  قزتيعو   زال أهمزيأ مز  العلز , ههفهزا تعايزدو  أ ف لزدتها  ر زم 

الزز ت  تززدركو   ززدرااها عاززو أهفهززي مهخفضززم ت  الززاعّاا ف أززعب اولززا ضززئتام لكقززب الززدرليت. كمززي أ
 تشززززعرو   ززززهفس الأرتيززززم  همززززي تهامززززو   كتزززز  تمكززززهها أ  تاعامززززوا  غزززز  اله ززززر عزززز  آراء ا خززززرت 

 (.83ص ,2008و يد,)
لقززوء الحزز  ُاعززّد أةززدا  اهداء أكثززر شززتوعي  وافضززتع  واهاشززيرا   ززت  أا اهززي  ززال ةزز ل اهتززيا مزز  

,  مع زا أا اهززي   ا كززيهوا مزد وعت  لاهلززيح  زال وال ززياها الدراقززتم,  زيهها مهامززت   شززك  الززاعّااأةزدا  
المهميت الاال أكثر م   أقيقال  يلح و  عاو الدرليت العيلتم, وتفضاو  المهميت الي ترة والقهام

 .(296, ص2009العاوا , ) م  الاحدي  تهي هوعهلل 
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وارا ال يحثم أ ف اولا الأيلب لادرلم  د تزؤدي  لزو اةامزيا الأيلزب  حفز  الماخ زيت, وعزدا  
اولززا عاززو المثززي رة, أو الالززوء  لززو الغززٌ   ززال اتماحيهززيٌت, و ززد ت تززد مزز  حززدٌة المهي قززم, و ززد تززؤثر 

 .مهيرات الافكتر هحوالأيلب 
ولزدت  ت  الأا م ال ت  تضعو  أةدا ي  لااعاا والأا م ال ت  تضزعو  أةزدا ي  لزألداء,  و يلمييرهم

  (  عضزززززززي  مززززززز  ةززززززز ل الفرو زززززززيت1) اتاليةزززززززيت والقزززززززاو , وت زززززززت  اللزززززززدو  رو زززززززيت  زززززززال  ال يحثزززززززم
 (.2008, , غ يري & أ و شعترة2010, ,  أيمال وآخرو 2009, العاوا )

 (1)الجدول 
 والمدفوعي  بأهداف األداء التعل مالفروق بي  سلوكيات واتجاهات الطلبة المدفوعي  بأهداف 

 الطلبة ذوي أهداف األداء التعل مالطلبة ذوي أهداف 
 عيلتم لااأور. اخاتير المهميت الاال  تهي  رصهلل  عيلتم لااعاا. اخاتير المهميت الاال  تهي  رصهلل 

 ع يرات اعكس ايدمها, وُتينّتمو  هليحها مييرهم ةا ءُتينّتمو  أدا
  يهلي ةا القي ق الخيص  ها.

 ةا  ع يرات اعكس مييرهاها  ي خرت .ءُتينّتمو  أدا

 تكوهوا راضت  ع  أدائها   ا حييوا الهليح  يأ. تكوهوا راضت  ع  أدائها   ا   لوا لهدا  حاو لو لا تحييوا الهليح.
تفقرو  الفش  كدلت  عاو اليدرة المادهتم, ل ل  ته ئوا  حيلاها  لو لهود مضيعفم.تفقرو  الفش  كدلت  عاو 

  يقامرار الفش .
وتأاب العو    ا  ,ته رو  لامعاا كمولا مقيعد لها  ال اعامها

 ل ا اهمر.
وتر   المقيعدة  ,ته رو  لامعاا كحكا ومكي ئ ومعي ب

  لتهي. واحاو لو احايل
 ااتي  لاعاا محاوا المقي يت وتقاماعو   عيدة  مي تكوهوا مد وعت 

  اعاا شالء لدتد.
عيدة  مي تكوهوا مد وعت  خيرلتي  أي او ه الاع ت  الخيرلال أو 

 العييب, لاعاا وتقاماعو   يإلهلي  اه ض  عهد مييرهاها  ي خرت .
 الاعّاا) الاال ُاشنله اتقاتعيب الحيتيال الاعّااقارااتلتيت  قاخداا ا

 الاه تا, الافضت ,.... لخ(. ي المعهو, 
 ا لال الاعّااالاال ُاشنله عاو  الاعّاااقاخداا اقارااتلتيت 

 الاكرار, الا كر, الهقخ,.... لخ(.) الُ ا( )
 ال عماتم  مفتدهلل  ول ءهلل  عيديهلل  ته رو  لألخأيء عاو أههي شتئهلل 

 , وتقاخدمو  اهخأيء لاقيعدةا  ال احقت  أدائها.الاعّاا
كدلت  عاو الفش  أو عدا الكمي , وةال ته رو  لألخأيء 

 غتر مي ولم ومحرلم.
اتعاييد  ع  الكفيتيت ااأور مه الو ت م  خع  المميرقم 
 واللهد, وُتعنر  و  الهليح  ال ضوء الايدا والاحدي والاأور.

أ  تكو   أمفياتعاييد  ع  الكفيتيت خي م ثي ام,  يلأيلب 
ليح  ال ضوء الاركت  عاو موةوب أو ت تكو , وُتعنر  و  اله

يالعأل  ت المرافعم والدرليت الكيمام.مف
لاحقت  الكفيتم وترك و  عاو  ضروريهلل  اله ر  لو اللهد  عها شتئهلل 

 اللهد والعم  الليد والاحدتيت.
اله ر  لو اللهد كيشيرة  لو الكفيتم المادهتم واله ر  لو 

ترك و  الكفيتم  عههي ت تلب أ  ه     تهي لهودا  ك ترة, و 
ت مرافعم وايتتا أداء مفيعاو اقامرارتم الح و  عاو عأل

 ا خرت  لها.
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ُاعززد أحززد  الززاعّااواززرا ال يحثززم أ  االيةززيت الأززعب اللززيمعتت  هحززو الدرلززم وااليةززياها هحززو 
 اليضيتي الحيقمم  ال  ها دا عتاها لااعاا الليمعال.

أا هحو الدرلزم  يهفزُا هاتلزم ثعثزم عوامز   الاعّاا"دتوكولولتت" أ ف اولا الهد  قواء هحو  وارا
, أةمهي الثيزم الاعّااوةال: المعر م, والشعور, والقاو , وأهفُا اولد عدة عوام  ُاقيعد عاو ا هال ةد  

ززم واركتزز  اتها ززيل عاززو  المقززامرة  ززال الكفززيءة ال ااتززم والملهززود, واهيقززق اللهززود مززه ماأا ززيت المنهنمن
 (.92, ص2008و يد, )  يلهليح والملهود المرافهالمنهنمنم م  أل  اتحافي  

 "Nichollsأعمال " نيكولز -8-1-2
تمتزز   لززو اتعايززيد  ززال أ ف  تززيدة الُلهززد ايززود  لززو احقززت  اليززدرة , وتززرا أ  ةزز ا المفهززوا عزز  
اليدرة تعامد عاو الهد  الز ي ُتؤكزدُل الفزرد لهفقزٌا أو عازو مفهزوا الهلزيح  زال المو ز  الاعاتمزال, ومز  

واّمززت اإلشززيرة لهزز ا الهمززو إ  يلشززك  الاززيلال وةززو مزز  الهززد   اوّلهززيتي ا اززر  ولززود همأززت  مزز  ةهزز
  عداد ال يحثم:

 
 (4)الشكل 

هاتالنموذ  الثنائي ل  الهدف في أعمال"نيكولز" توج 
 :Task Involvement Orientationتوجه االندما  في المهمة  -أ(

 , وتحززيولو   يلاهززيد ت ززاالمهمززم تعايززد اه ززراد أ ف اللهززد واليززدرة شززتئي  غتززر مهف ززال اهززدميإ 
لزززززززززو ايتزززززززززتا  زززززززززدرااها ال ااتزززززززززم لاأوترةزززززززززي  زززززززززال ضزززززززززوء اللهزززززززززد الم ززززززززز و ا   لزززززززززامك  مززززززززز  العمززززززززز  وا 
وكامزززي كيهزززت المهمزززم  والزززاعّااحتزززل تاحقززز   ايزززي  المهمزززم  يللهزززد أو  (.127ص ,2006 رشزززوا ,)

وتشزتر  لزو  الزاعّااواللهزد المرافزه تزؤدي  لزو الم تزد مز    ع م د  الهليح  تهي عازو اليزدرة المرافعزم.
م مه الشعور  دا عتزم  ااتز م تد م  اليدرة وةد  الفرد ةو الاحق , و تيدة اإلايي  غيتم  ال حد  ااهي,

 أعمال نيكولز

توجه االندماج في 
 األنا

توجه االندماج في 
 الَمَهَمة
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الرا أزم  زت  اتهزدميإ  زال المهمزم والعز و الزداخاال  ةهياعيوهتم(, ااعكد ) عيلتم واكو  ال هتم ت اهي قتم
 ي  اولتا العهيتم  لزو المهمزم تعهزال اتةامزيا  هزي والرغ زم  زال  (.80ص ,2008 و يد,) المهشع لافع 

 (.71, ص2000& لتوري,   تهتولتت) ور مه  قهيد داخاال ه   الدا عتمالاأ
يموا  ا م  هشزيأ الزيل مهمزم مزي, وترا "واتهر" أ  الأا م تحكمو  عاو لهدةا م  خع  مي  

 يلأا م الهيلحو  تؤمهو   عهها ت  لو  لهدا  أك ر م  أولئ  الأا م غتر الهيلحت . وةهي تكم  اليو  
و ز ل  تكزو  الاعكتزد عازو الهلزيح كوقزتام  .أ  الهليح ت تد مز  الُلهزد والُلهزد تولّزد الم تزد مز  الهلزيح

 (. 312ص , 2008شعترة,غ يري& أ و ) لاشلته الم تد م  الُلهد
 :Ego Involvement Orientationتوجه االندما  في األنا  -ح(

  ف مفهززوا اتهززدميإ  ززال اههززي تعهززال  ززع  اللهززد واليززدرة شززتئي  مهف ززع   نُتينّتمززو   ززدرااها  ززال 
د , وتكزو  الفزر (Capacity)  ف اليزدرة اعهزال الأي زم أو القزعمضوء المعيتتر الخيرلتم, وتعايدو   زال أ

تعايزدو   زال عيلال اليدرة   ا أدا العمز   هلزيح دو  الحيلزم  لزو  ز   م تزد مز  اللهزد, و معهزو أخزر 
اليدرة, واإلايي   (, و ش  المحيوتت دلت  عاو هيص127, ص2006 رشوا ,) أ  الهليح دالم لايدرة

غتزر كزيٍ  إلدرا   الزاعّااوقتام ولتس غيتم  ال حد  ااهي, وتيز  لزدا الفزرد الشزعور  يلدا عتزم ال ااتزم, و 
 دميإ اههززي والعزز و الخززيرلال لافعزز اترا ززيأ مولززب  ززت  اهزز ةهززي تكززو الززامك , واكززو  ال هتززم اهي قززتم, 

 ةزززززو     دا عتزززززم خيرلتزززززم تاعزززززب  تهزززززي الضزززززغأ اتلامزززززيعال دورا  حيقزززززمي   (.81, ص2008و زززززيد,)
 (. 71, ص2000 تهتولتت& لتوري, )
 " Amesأعمال "إمس-8-1-3

ه راد ر مززي يثززر اللميعززم  ززال اشززكت  عزز و الفززرد هقزز يب الهلززيح والفشزز ,  ززوالاززال ركزز ت عاززو أ
ُتززدركو  غيتززيت مخاافززم لجهلززي  عهززدمي تعماززو   ززال لميعززيت ماعيوهززم أو  ردتززي  أو  ززال  هتززم اهي قززتم 

عاززو  تكززو  وةزز ل الغيتززيت أو اهةززدا  اززؤثر  ززال ارلمززم الفززرد لمشززيعرل عزز  الهلززيح والفشزز   ززيلاركت 
اّمت اإلشيرة له ا الهمو إ  يلشك  اهةدا  و  اوّلهيت" مس"  لو همأت  م   تم, وأشيرالعوام  المو ف

 الايلال وةو م   عداد ال يحثم:
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 (5)الشكل 

هاتالنموذ  الثنائي ل  الهدف في أعمال"إمس" توج 
 :Mastery Goalsأهداف اإلتقا  -أ(

وُاشززتر لأل ززراد الزز ت  تليةززدو  تكاقززيب مهززيرات لدتززدة, وتحززيولو   لدتززم لاحيتززق  هززا أ ضزز  
 زال لمي تدرقوها وتفضاو  المهيا الاال ااأاب الاحدي, وتمت  أ حيب ة ل اهةدا   لو اتقايعلتم 

تحزدد   يلأيلزب  و الاولزا هحزو اإلايزي  (.lee, 2010, p7) واتهزدميإ  زال المهمزم الاعاتمتزم الزاعّاا
لهزززد  زززال العمززز  لهفقزززا أةزززدا ي  اعاتمتزززم وتقزززعو لجايزززي  واحقزززت  مهيرازززا وت هزززر الأيلزززب المثزززي رة وال

الماعميزززم  اتزززيت الالهتززز قزززارااتلتيت اعازززا ماهوعزززم اشزززلعا عازززو اقزززاخداا عم اهكزززيدتمال وتقزززاخدا 
 (.DeBacker&Crowson, 2006, p535) لامعاوميت

أرتزق و اتعايزيد  زال أ ف اليزدرةن تمكز   تيداهزي عز  والأعب أ حيب أةدا  اإلايي  تمتازو   لز
  ززززززززززز   الُلهزززززززززززد ولززززززززززز ا مززززززززززز  المزززززززززززرل  أ  تقزززززززززززالت وا لمو ززززززززززز  الفشززززززززززز   يتلاهزززززززززززيد  زززززززززززال العمززززززززززز 

(Wrosch, et al., 2003, p13والفشز  تزدعا الفزرد  معاومزيت ايزود  لزو اغتزر اإلقزارااتلتم .) 
ت  عاززو قززوء الهززد  المززراد احيتيززا, و المقززاخدمم أو  تززيدة الُلهززد الم زز و .وت ته ززرو  لألخأززيء كززدل

القزؤا  ل ااا وتمتاو   لو ع و  شاها  لو ضع  الُلهد, وتهامو   يإللي م عاو  الاعّااترك و  عاو 
ركززززز و  اها زززززيةها عازززززو العماتزززززيت  هززززا ت الاززززيلال: كتززززز  تمكززززز  لزززززال أ  أايزززز  اكاقزززززيب ةززززز ل المهزززززيرة؟

 عدةا  زززززال اكاقزززززيب المعاومزززززيت اللدتزززززدةقززززارااتلتيت الازززززال امكزززززهها مززززز  اأزززززوتر مهزززززيرااها وُاقزززززيواإل
(Schunk ,1996, p361 .) 

 :Performance Goalsأهداف األداء -ح(
وُاشززتر لأل زززراد الززز ت  تهامزززو  أكثزززر  مييرهزززم أدائهزززا  زززعداء ا خزززرت  وترغ زززو   زززال ال رةهزززم عازززو 

ز مز يليزدرة أكثزر  (,  هزا تهزدملو   زال الافكتزر Lee, 2010, p8)  درااها أو   هيرةزي وكتفتزم م المنهنمن
قارااتلتياها  ال حف  الحييئق واتةاميا  مي تعايدوها أها ةيا وتمك  اتقافيدة   اميمهي, ول ل  اارك  

 (. 127ص , 2006رشوا ,) مها  ال احيتق مقاوتيت أعاو م   معئها

 أعمال إمس

 أهداف اإلتقان أهداف األداء
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هد اللُ  والأعب أ حيب أةدا  اهداء ت تعايدو   ال أ  اليدرة تمك  احقتههي      م تدا  م 
ول ل   م  المرل  أ  ُتدركوا خ رات الفش  كدلت  عاو ضع  اليزدرة ممزي تيزود  لزو مشزيعر اإلح زيأ 

  .(Wrosch, et al., 2003, p13) و يلايلال اتقالي م لموا   الفش  ع  أرتق اتهقحيب
مزز  خززع  اإللي ززم  الززاعّااوتهشززغ  الأززعب أ ززحيب أةززدا  اهداء  ايتززتا  ُززدرااها أثهززيء موا زز  

ع  القؤا  الايلال: ة   دراال مامت ة؟, والفش  تدعا الفرد  معاوميت ايودل  لو ع و الفش   لو هيص 
اهةززدا   ززال حززد  ااززا  يعا ززيرل  يززأ الأرتززق لاحيتززق  الززاعّاااليززدرة أو  ززعو م العمزز , وته ززرو   لززو 

 .(Ames, 1992, p265-264) الخيرلتم المرغو م وترك و  اها يةها عاو اهةدا 
حتل تهاا الفرد  مييرهم هايئلا  هايئج  معئا ممي تيا  اتةاميا  يلعم   اازا وتيزود  يلازيلال  لزو 

ال زع م افضت  الموا   الاال تمك  أ  ت رة   تهي الفرد عاو  درااا  قهولم واتهقحيب م  الموا ز  
عاززو  ؤدي الاعكتززد. وأكثززر مزز   لزز  تزز(Seegers,et al., 2002, p369) الاززال ااأاززب الاحززدي

 لززو هاززيئج خأززرة ت تمكزز  اليةاهززي كززيلغ  مززثع  حاززو تززامك  الفززرد مزز   الززاعّااأةززدا  اهداء  ززال  تئززم 
 اليزدرةالح و  عاو درليت مرافعم أو لكال تالهب الفش  و يلايلال ال هور  م هر الغ يء أو ضزع  

(Anderman, et al., 2001, p89). 
 مز  أكزد عازو أ ف أةزدا  اإلايزي  وأةزدا  اهداء تمكز  أ ْ " أو  Pintrich & Garciaوُتعزدُّ "

اعم   ال و ٌت واحد وأ ف اماع  الفزرد لمقزاوتيت مرافعزم مز  الهزد ت  ر مزي تزؤدي  لزو مخرلزيت أكثزر 
مز  الهزد ت  ر مزي اكزو   وأ ف المقاوتيت الهق تم  ال كز    تلي تم م  اماع  أي م  الهد ت  عاو ٌحدة 

 ال ردود الفع  اتهفعيلتزم ومعايزدات الفيعاتزم ال ااتزم ومقزاوا اهزدميإ الفزرد  زال مقئولم ع  اخاع يت 
 (.144, ص2006رشوا , ) اههشأم الاعاتمتم المخاافم

أةمتم اهةدا  المخااأم  وت كر"  هار " أها م  الممك  لا حول المي ام أ  اعخ   ال اتعا ير
والفهزا وعازو  الزاعّاام  أةدا  اإلايي  وأةدا  اهداء والازال امتز  اه زراد الز ت  تركز و  عازو   ال ك   

  الح زززززززززززززززو  عازززززززززززززززو الزززززززززززززززدرليت ومييرهزززززززززززززززم أدائهزززززززززززززززا  زززززززززززززززعداء ا خزززززززززززززززرت   زززززززززززززززال هفزززززززززززززززس الو زززززززززززززززت
(Pintrich, 2000, p95). 

 م  الأ تعال أ  تهاا الأيلب  يحب أةدا  اإلايي   يلح و  عازو درلزيت مرافعزم والافزوق 
خي م   ا كيهت الدرليت معتزير الحكزا عازو  -والعكس غتر  حت   ال  ع  اهحتي  -أ راهاعاو 

 مكيهتزم امزاع  الهليح والفش  أو ةال المحدد تلاحييق الأيلب  هوع مامت  م  الاعاتا وةزو مزي تعهزال 
  الفزززززززززززززرد لمقزززززززززززززاوتيت هقززززززززززززز تم مززززززززززززز  أةزززززززززززززدا  اإلايزززززززززززززي  وأةزززززززززززززدا  اهداء  زززززززززززززال هفزززززززززززززس الو زززززززززززززت

(Pintrich, 2000, p102). 
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 "Midgley أعمال "ميدجلي-8-1-4
اّمززت اإلشززيرة لهزز ا الهمززو إ  يلشززك  الهززد  و  اوّلهززيتوالاززال او ززات  لززو ا اززرا  همأززت  مزز  

 الايلال وةو م   عداد ال يحثم:

 
 (6)الشكل 

هاتالنموذ  الثنائي ل  الهدف في أعمال"ميدجلي" توج 
 :Task-FOCUSED Goalsأهداف التركيز على الم ه م ة -أ(

كمزي  اهعمزي  الازال ااأازب  وتامث  ةد  الماعاا ةهزي  زال احيتزق الفهزا واتقا  زير والمهزيرة وا 
ههيؤل  هليح ُتعد  ال حزد  اازا لزا  تمزم لزدا الفزرد وتعايزد الفزرد ةهزي  أ ف الاحدي والمثي رة   داتم العم  وا 

 .((Kaplan, et al., 1997, p415 الُلهد أكثر م  اعاميدل عاو اليدرة احيتق اإلايي  تعامد عاو
  ف ةد  المزاعاا اأزوتر الكفيتزم و لز   واقزأم اكاقزيب المعزير  والمهزيرات الازال ُاقزيعدل عازو  امزيا 
المنهنمنم, كمي أهفُا ُتيٌ   عاو المهميت الازال اا ز   يلاحزدي عازو الزرغا مز  أ  ةز ا الاحزدي  زد تو عزا 

 . الاعّاايأر اراكيب اهخأيء ه  اهخأيء  د او ر المعاوميت الاال ارشدل  لو عماتم  ال مخ
ززم  كوك ززم مزز  الهززوااج المعر تززم واتهفعيلتززم والقززاوكتم الاززال ُاقززه  عماتززم  واززرا أ أةززدا  المنهنمن

زززم, واتةامززز الزززاعّاا مزززي تحوتزززا  لززز   الزززاعّاا يا, والُلهزززد مززز   عفيلتزززم عيلتزززم المقزززاوا, وايزززدتر  تمزززم المنهنمن
 .(331ص,7118,غ يري& أ و شعترة) واقاخداا العماتيت المعر تم ومي وراء المعر تم  كفيءة عيلتم

 وااعززب الهاززيئج المقززاي اتم دورا  مهمززي   زززال الهلززيح أو الفشزز   ززال  هلززي  مهمزززم مززي ةزز ا مززي أكزززدل
  ي  ال الحيضر عاو مقاي اا"راتهو" واحاميلتم  درا  الفرد إلمكيهتم ولود  ام  ت  هايئج أدائا لمهمم م

 (. 36, ص1998حق , )
ززم مززي, أكززد  ولااحيززق مزز   ززحم ا اززرا  العع ززم لااولززا المقززاي اال عاززو أداء الفززرد الززراة  لمنهنمن
"راتهو" عاو دتلم الاولا المقاي اال  يلهق م لألداء اهكيدتمال, و ل  م  خع   تيس الوقزتام المدركزم 

أعمال 
 ميدجلي

أهداف التركيز 
 على القُدرة

أهداف التركيز 
 على الَمَهَمة
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لاح ززو  عاززو ايززدتر لتززد  ززال ميززرر تدرقززوها كمززدخ  لعاززا لززدا ملموعززم مزز  الأززعب اللززيمعتت , 
و لز   أزرح قزؤا  مزؤدال: ) الهفس وأثر  ل  عاو الهليح المههال مقاي ع  و يي  لاخأتأها أو ا ورةا

 لززو أي حززٌد اعايززد أهفززُا مزز  المهززا  يلهقزز م لزز  أ  اح زز  عاززو ايززدتر لتززد  ززال ميززرر عاززا الززهفس لكززال 
(.وأوضحت هايئج الدراقم أهفُا حتهمي اكو  الفيئدة المدركم م  ليهب احيق أةدا    ال العم  مقاي ع ؟

الأيلززب هةمتززم الايززدتر الزز ي تح زز  عاتززا  ززال الميززرر مهخفضززم,  ززي  الدرلززم الههيئتززم الاززال تح زز  
الحيلززم المرافعززم لجهلززي  ت اخاازز  عمززي ةززال عاتززا لززدا الأززعب  وي اإلهلززي   واعاتهززي الأززعب  و 

 يلهقز م لاحيتزق أةزدا ها  عمفيدر  الأعب أ  اهداء  ال ة ا الميرر ُتعدُّ أمرا  ةالمهخف , لك  حتهمي ت
المههتززم المقززاي اتم,  ززي  الأززعب الزز ت  تا ززفو   ززدا ه الهلززيح أك ززر مزز  الززدا ه لاخززو  مزز  الفشزز , 
تح ززاو  عاززو ايززدترات أعاززو مزز  أ ززراهها الزز ت  تا ززفو   ززدا ه لاخززو  مزز  الفشزز  أك ززر مزز  الززدا ه 

 (. 38-37, ص1998حق , ) لاهليح
 :Ability-FOCUSED Goalsأهداف التركيز على الق درِة -ح(

وتهاا الفرد ةهي  ايتتما م      ا خرت  عاو أهفُا  يدر, أو  الهزب ايتمزا عازو أهفزُا غتزر  زيدر, 
واتقززادت  عاززو اليزززدرٌة ةززو هزززياج اهداء  ززال ضزززوء أداء ا خززرت  أو  احيتزززق الهلززيح حازززو لززو كيهزززت 

ززم قززهاما . حتززل ايززود ةزز ل اهةززدا  الأا ززم  لززو الياززق (Kaplan ,et al.,1997, p416) لمنهنمن
(. وةز ل 331, ص2008& أ زو شزعترة,  غ زيري) والخو  عاو ُ درااها مييرهم  يدرة ا خزرت  وأدائهزا

ي   زال اهةدا  أ   انهتؤا  م  حتل الهيحتم اتهفعيلتم والدا عتم واقاخداا اإلقارااتلتيت وك ل  اهخفز
 اهداء.

واهةزدا  داخاتزم  الاعّااوارا ال يحثم أ  ةهي  اشي هي   ت  اولا اتهدميإ  ال المهمم, وأةدا  
الولهززززم, وأةززززدا  اإلايززززي . كمززززي أ ف ةهززززي  اشززززي هي   ززززت  اولززززا اتهززززدميإ  ززززال اههززززي, وأةززززدا  اهداء, 

 واهةدا  خيرلتم الولهم, وأةدا  اليدرة.
الهززد   ززال  أززير الهمززو إ الثهززيئال عاززو الأ تعززم اهقيقززتم  اوّلهززيتاافززق مع ززا همززي إ حتززل 

 كزا لاهد  وو تفاُا,  ك  ه رتيت اهةدا  اافق مثع   ال اتةاميا  كت  الدا عتم أكثر م  اةاميمهي 
 (.Ames, 1992, p263) الدا عتم

 وكززز ل  اافزززق مع زززا ةززز ل اله رتزززيت  زززال أ ف كززز  ةزززد  مززز  ةززز ل اهةزززدا  تزززدعا الفزززرد  يأزززير
 اه تمززززززززال انهشززززززززأ مزززززززز  خعلززززززززٌا اقززززززززالي يت معر تززززززززم واهفعيلتززززززززم معتهززززززززم لمو زززززززز  اإلهلززززززززي  الحززززززززيلال

(Salili, et al., 2001, p172.) 
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 يلرغا م   ل  اتافيق  تف أ ف ة ل اله رتيت  د اخاا   ع  اهحتي   ال مفهوا وارا ال يحثم 
اله رتزيت انهزاا  ازعثتٌر اليُزدرةن أ ف  عز  ( 7) اللزدو  الهد  و ال دراقيت اميت  اهةزدا  وتاضز  مز 

 ثي ام لدا الفرد. اوّلهيتوال ع  ا خر تهاا  اعثتٌر القتيق وال ع  ا خر ترا أ ف اا  اهةدا  
الهزد   اوّلهزيتتمك  ااختص القميت اهقيقتم لألعمي  اهولو  ال  أير الهمزو إ الثهزيئال له رتزم و 

 الايلال:  (2) اللدو  ال 
 (2) الجدول 

هاتملخص األعمال األولى في إطار النموذ  الثنائي ل   الهدف توج 
 األهداف المفترضة العمل المميز للنظرية أصحاح النظرية
 /أةدا  اهداء.الاعّااأةدا   الاركت  عاو معايدات الفرد ع  الُلهد والُيدرة. أعمال "دويك"

همزززو معايزززدات الفزززرد عززز  الُلهزززد الاركتززز  عازززو  أعمال " نيكولز"
 والُيدرة.

ززززم اولززززا /اولززززا اتهززززدميإ  ززززال المنهنمن
 اتهدميإ  ال اههي.

ازززعثتر العمززز  اللمزززيعال والفزززردي والاهي قزززال  زززال  أعمال " إمس"
 أةدا  اإلايي /أةدا  اهداء.  تئم الف  .

المييرهززم المعتيرتززم لززألداء مززه أداء ا خززرت   ززال  أعمال " ميدجلي"
 .الاعّاا تئم 

ززززززززززم  أةززززززززززدا  الاركتزززززززززز  عاززززززززززو المنهنمن
 /أةدا  الاركت  عاو الُيدرة.

زززيع ي  م زززدئت ا  الهزززد  تمثززز   أزززير  اوّلهزززيتةزززي  لزززو أ ف اإلأزززير الثهزززيئال لؤ أشزززيرت "دوتززز " و مع  ,عمف
لو م تد مز  الُلهزد لاع زتاهي حازو تمكز  الو زو   لزو افقزترات و هزا أكثزر  حايإ وا مفيةتما  قتأم

, ممزي د زه المهامزت  لمرالعزم الهمزي إ الثهيئتزم وةزو مزي (Al-Emadi, 2003) الهزد  اوّلهزيتعميزي  ل
  يد ل هور الهمي إ الثعثتم.
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 الهدف : توج هاتالنموذ  الثالثي ل-2-8
الهززد  ُوٌلززدن أ ف الهمززي إ الثهيئتززم ركزز ت أكثززر عاززو الُمكززّو   اوّلهززيت مرالعززم اُهأززر اله رتززم ل

اإل دامال لاهد  وةو مي تاعير   شدٍة مه اله رتيت الكعقتكتم لدا عتم اإلهلي  والاال اؤكد أ  الفزرد 
 ال موا   اإلهلي  ر مي تالا هحو احيتق الهليح أو هحو الهب الفش , ممي  يد لااعكتزد عازو ضزرورة 

 .  اإل داا ومكّو  اإلحليا هةدا  اهداء   فم خي مالف    ت  مكوّ 
الهزززد  تاضزززم  الاكيمززز   زززت   اوّلهزززيترو  وضزززه  أزززير ماكيمززز  له رتزززم لززز ل  حزززيو  المه  ززز

اله رتزززم الاياتدتزززم لدا عتزززم اإلهلزززي  والازززال ازززرا أ ف هشزززيأ الفزززرد  زززال أي مهمزززم  هلي تزززا تكزززو  مولهزززي  
ُمكززّو   حلززيمال(, وال هززيء الثهززيئال لألةززدا  ) الهززب الفشزز ُمكززّو    ززدامال( أو ) لاو ززو   لززو الهلززيح

هززاج عزز  ةزز ا الاكيمزز   أززير ثعثززال اه عززيد تاضززم  أةززدا  ممززي الُمكززون  مزز   عززدي الززامك  واهداء, 
الامك   كمي  ال ال هيء الثهيئال, ولك  ااف ايقتا أةدا  اهداء  لو مكوهت  ةمي: أةدا  اهداء/اإل زداا, 

 (.87, ص2008و يد, ) اأةدا  اهداء/اإلحلي
الهززد   زززال ثعثززم أةزززدا  مامززيت ة  زززيخاع  معززيتتر الكفزززيءة واليتمزززم  اوّلهزززيتوت ززه  ةززز ا الهمززو إ 

 القتكولولتم أو المتو  الهفقتم وةال: 
 :أهداف اإلتقا -8-2-1

ززززم   والازززال تركزززز   تهززززي الفزززرد عاززززو احيتززززق الكفزززيءة  ززززال ضززززوء المعزززيتتر ال ااتززززم أو معززززيتتر المنهنمن
زززم( واو ززز   عههزززي اأزززوتر )  ات  تمزززم قزززتكولولتم ) دا عتزززم   دامتزززم اوّلهزززيتالكفزززيءة أو  ايزززي  المنهنمن

  هز ل اهةزدا  تضزعهي  عز  الماعامزت  الز ت  تعا زرو  الدراقزم (.Eilliot, 1999, p174) مول زم(
 ر زززم لااهزززي س أو لاحزززدي  زززدرااها,  تركززز و  عازززو اكاقزززيب أدق الافي زززت , كمزززي تامتززز و   يلمثزززي رة 

واقزارااتلتيت  الزاعّااقزارااتلتيت مزي وراء  ا ال زع م.  يإلضزي م  لزو اقزاخداا مقامرة حاو  زال المهزيال
الاه تا ال ااال, كمي لدتها الُيدرة والمروهم  ال اقاخداا أكثزر مز   قزارااتلتم, واتهايزي  مز   قزارااتلتم 

أرتزززق  حزززرا ةا لألةزززدا   لززو أخزززرا  تقزززر وقززهولم. كمزززي واززز داد دا عتزززاها كامززي ايزززدمت العوائزززق  ززال 
 .(88, ص2008و يد, ) الموضوعم لها

ازززرا أ  يلمخرلزززيت اهكثزززر  تلي تزززم مثززز  المثزززي رة والالهتززز   زززال المقزززاوتيت العمتيزززم   هزززال  ززز ل 
 والدا عتم الداخاتم, وارا أ  تلي تي   معايدات  تمم المنهنمنم والفيعاتم ال ااتم واتقارااتلتيت المعر تم.

 :اإلقدامء/األداأهداف -8-2-2
 عههي والاال ترك   تهي الفرد عاو المعيتتر الخيرلتم لاكفيءة وخي م المييرهم  ي خرت  واو   

و ززد او زز   (.Eilliot, 1999, p181)  ات  تمززم قززتكولولتم مول ززم() دا عتززم   دامتززم اوّلهززيت
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عامزززززد عازززززو " لتزززززوت وآخزززززرو "  زززززال دراقزززززاها الالرت تزززززم  لزززززو أ ف اه زززززراد  زززززال المو ززززز  الالرت زززززال الم
زم ام  مثز  اه زراد  زال المو زز  عمفزياهداء/اإل زداا تحييزو  مقزاوتيت عيلتزم  زال المتزو  والماعززم  زال المنهنمن

 (.88, ص2008و يد, ) الالرت ال المعامد عاو أةدا  الامك 
اززززرا أ  يلمخرلززززيت اإلتلي تززززم مثزززز  المثززززي رة والح ززززو  عاززززو درلززززيت مرافعززززم وكزززز ل     زززز ل 

ززززم والفيعاتززززم ال ااتززززم  المخرلززززيت القززززيل م مثزززز  الالهتزززز  القززززأحال, واززززرا أ  تلي تززززي   معايززززدات المنهنمن
 واإلقارااتلتم المعر تم ومي وراء المعر تم.  

 :اإلحجامأهداف األداء/-8-2-3
اززو الهززب المعززيتتر الخيرلتززم لعززدا الكفززيءة وخي ززم  ال هززور  م هززر والاززال تركزز   تهززي الفززرد ع

زززززيالعلززززز     ات  تمزززززم قزززززتكولولتم قزززززيل م() دا عتزززززم  حليمتزززززم اوّلهزززززيت   عههزززززي ا ا خزززززرت  واو زززززأمف
 (Eilliot, 1999, p181),  ُززي ف المززاعاا  ززال ةزز ل الحيلززم لزز  تقززاخدا مهززيرات الافكتززر العاتززي, ههفززا  

 تخشو اتهاييدات.
واللدتد  ال ة ا الهمو إ ةو أةدا  اهداء/اإلحليا واعر   عههزي أةزدا  الهزب الفشز , تليةزد 
 تهي الفرد لتافيدا الاوا والشعور  يلعل  وال هور  ال  زورة أ ز  مز  ا خزرت  وازؤدي  لزو اتهقزحيب 

 يلغ زززيء أو ولزززم الهزززب ةززز ل المشزززيعر. هال امثززز  الرغ زززم  زززال  عززز  أي شزززالء لالهزززب ال هزززور ي زززال مح
    (.Pajares & Valiante, 2001, p370) عل ال

حتل تمت  اه راد  لو   دار اقالي م  قتأم و اتام   ا مي ااأاب اهمر وعهد الضزرورة  يزأ, 
و لزز  حاززو تاله ززوا الو ززوع  ززال الفشزز  أو الاعززر  هحكززيا قززا تم مزز  ا خززرت , وةززؤتء اه ززراد اكززو  

وعماتياززا,  همززي اركتزز ةا تكززو  عاززو أتف ا تززد ح ززتااها مزز   الززاعّااأةززدا ها  قززتأم وغتززر مولهززم هحززو 
  م ت  رادتززززززززم ت تمكزززززززز  الززززززززاحكا  تهززززززززيعماتزززززززز الززززززززاعّااخ ززززززززرات الفشزززززززز  أو اإلح ززززززززيأ, كمززززززززي تززززززززرو  أ ف 

 (89, ص2008و يد, )
ازرا أ  يلمخرلزيت القزيل م مثز  الاشزات أثهزيء الدراقزم والالهتز  القزأحال وهيزص الدا عتزم   هال

زم والفيعاتززم ال ااتزم واإلقززارااتلتم المعر تززم الداخاتزم, واززرا أ   تلي تزي   ياززق اتخا زير وقززا تي   يتمززم المنهنمن
 ومي وراء المعر م.

الهززد  تؤكززد عاززو اإلتلي تززم  اوّلهززيتأ  الا ززهت  الثعثززال لواززرا ال يحثززم  ززال ضززوء مززي قزز ق 
وتيت والالهت   ال المقزا را أ  يلمخرليت اهكثر  تلي تم مث  المثي رةحتل تالمأايم هةدا  اإلايي  
ارا أ  يلمخرليت اإلتلي تم حتل واإلتلي تم الهق تم هةدا  اهداء/اإل داا  .العمتيم والدا عتم الداخاتم

 .مثززز  المثزززي رة والح زززو  عازززو درلزززيت مرافعزززم وكززز ل  المخرلزززيت القزززيل م مثززز  الالهتززز  القزززأحال



 اهلدف توّجهات  الفصل الثالث

 48 

 يلمخرلزيت القزيل م مثز  الاشزات أثهزيء الدراقزم ازرا أ حتزل  والقا تم المأايزم هةزدا  اهداء/اإلحلزيا
واّمززت اإلشززيرة لهزز ا الهمززو إ  يلشززك  الاززيلال وةززو مزز   .والالهتزز  القززأحال وهيززص الدا عتززم الداخاتززم

  عداد ال يحثم:

 
 ( 7)الشكل 

هاتمخطط تنظيمي يبي  ملخص النموذ  الثالثي ل  الهدف توج 
 الهد . اوّلهيتو د اأورت الهمي إ الثعثتم وااقعت لاشاق مههي الهمي إ الر يغتم ل

 الهدف : توج هاتالنموذ  الرباعي ل-3-8
 له ا الهمو إ  يلشك  الايلال وةو م   عداد ال يحثم:اّمت اإلشيرة 

 
 ( 8) الشكل 
هاتالنموذ  الرباعي ل  الهدف توج 

 أهداف األداء/اإلقدام الهدف توج هاتلالنموذ  الثالثي 

يركز فيها الفرد على تحقيق الكفاءة في 
ــــــة أو ضــــــوء المعــــــايير ا معــــــايير لذاتي

ـــة. قيمـــة ســـيكولوجية  وهـــي )ذات الم ه م 
 موجبة(.

يركـــــز فيهـــــا الفـــــرد علـــــى تجنـــــح المعـــــايير 
وهـــي )ذات قيمــــة  الخارجيـــة لعـــدم الكفــــاءة.

 سيكولوجية سالبة(.

يركز فيها الفرد على المعايير الخارجية 
 وهي باآلخري .للكفاءة وخاصة المقارنة 

 وجبة(.مسيكولوجية  ذات قيمة)

 األداء/اإلحجامأهداف 

 أهداف اإلتقا 

 أهداف اإلتقان/اإلقدام

 اهلدف توّجهاتالنموذج الرباعي ل

 أهداف األداء/اإلحجام أهداف األداء/اإلقدام أهداف اإلتقان/اإلحجام
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الهزد ,  اوّلهزيتالهمو إ امادادا  هعمي  " لتوت و مزعؤل" واأزوترا  لاهمزو إ الثعثزال لتمث  ة ا 
  حتزززززززززززززُل ُتفازززززززززززززر  مززززززززززززز  ةززززززززززززز ا الهمزززززززززززززو إ ولزززززززززززززود  هتزززززززززززززم خي زززززززززززززم هةزززززززززززززدا  اإلايي /اإلحلزززززززززززززيا

(Elliot & McGregor, 2001, p502) 
 الهزد   اوّلهزيتالهد  م  خزع  مرالعزم ال عزدت  الاياتزدتت  ل اوّلهيتهشع الا هت  الر يعال ل

 اإلحليمتززززززززم لافززززززززرد اإلايززززززززي  واهداء( وكزززززززز ل  الافيعزززززززز   ززززززززت  ةزززززززز ت  ال عززززززززدت  والمتززززززززو  اإل دامتززززززززم)
 (Elliot, 1999, p185). 

ثززز  المفهزززوا المركززز ي  زززال  هتزززم ةززز ا الهمزززو إ, تمكززز  ا زززهتفهي  زززال ُ عزززدت     ف الكفزززيءة والازززال ُامن
 ا عززي  لمكززو  "اليتمززم القززتكولولتم " و How it is Definedأقيقززتت  ا عززي  لأرتيززم "احدتززد الكفززيءة 

How it is Valencedزال م زأا  المعزيتتر أو المحكزيت الازال ُاقزاخدا ي "  يلكفزيءة تمكز  احدتزدة 
ايزززي  المهزززياAbsolute زززال ايزززتا اهداء, وةهزززي تمكززز  احدتزززد ثعثزززم معزززيتتر لزززألداء ةزززال: الأع زززم"  " وا 

زززم  ااهزززي(, معزززيتتر داخاتزززم") هازززيئج اهداء القزززي ق أو أعازززو ُلهزززد ) "Intrapersonalالمحززز  ةزززو المنهنمن
 مييرهم اهداء  يلهق م لآلخرت (.) "Normativeمك (, معتير المييرهم"م

زززم  الممكززز  أ  تهزززد   لزززو الفهزززا أو  زززيلفرد مززز معتزززير الأع زززم(, أو تهزززد   لزززو )  ايزززي  المنهنمن
  ت هزززر أ ضززز  مززز  معتزززير داخازززال(, أو تهزززد   لزززو أ) احقزززت  اهداء أو اأزززوتر مهيرازززا أو معير زززا

 (.Elliot & Thrash, 2002, p806) معتير ميير () ا خرت 
" والازال Psychological Valueوال عزد الثزيهال لاكفزيءة تامثز   زال مكزو  "اليتمزم القزتكولولتم 

الرغ زم ) اعكس المتو  الدا عتم لدا الفرد وتمك  افقترةي  ال م أاحال اإلتلي تزم أو احاميلتزم الرغ زم
الهززب الفشززز (,  يلقززاو   زززد ُتززد ه  واقزززأم ) مزززثع ( أو القززا تم أو احامزززيتت عززدا الرغ زززم ززال الهلززيح 

الرغ م أو اهحدال اإلتلي تم أو احاميتت حدوثا وةو مي تؤدي  ال غيل تم اهحتزي   لزو اتهزدميإ  زال 
رغ م  ال العم  أو  د تكو  مد وعي   واقأم اهحدال القيل م أو احاميتت حدوثهي وةو مي تهاج عها ال

ال ي اقاخدما "لتفت "  اهفقالهب ة ل اهحدال و يلايلال اتهقحيب م  العم  أو الهشيأ وةو المفهوم
ااقا  يلقا تم أو ااقا  يإلتلي تم أو  أمفي ال ه رتم الملي   يد ا ار  أ  المثترات الاال توالههي الفرد 

اتهزززدميإ أو المتززز  هحزززو الالهزززب و  زززيلاهفتر وةزززو مزززي تاقززز ب  أرتيزززم م يشزززرة  زززال المتززز  هحزززو اإل زززداا 
الهمزو إ الثعثزال  زيلمكو  الرا زه  ت تزد عز   هز ا. و (Elli& McGregor, 2001, p502) واإلحلزيا

 وةو: أةدا  اإلايي /اإلحليا.
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 : Avoidance Goals-Masteryأهداف اإلتقا /اإلحجام -8-3-1
 يد ااف ايقتا أةدا  اإلايي   لو  هتات  مقاياات  ةمي: أةدا  اإلايي /اإل داا  والاال ترك   تهي 
الفرد عاو اكاقيب المعاوميت والمهيرات واأوتر الكفيءة, وأةزدا  اإلايي /اإلحلزيا والازال تركز  الفزرد 

الهزب عزدا الفهزا ة أو كالهب عدا اكاقزيب المهزير  الاعّاا تهي عاو الهب اتحاميتت القيل م لحدول 
 (141, ص2006رشوا , ) أو هقتي   كرة أو موضوع ق ق اعاما أو أ  ت    الفرد غتر ك ء

ه رةا  ال ضوء احيتق المعيتتر المأاو م  ال المنهنمنم أو  زال ضزوء  مواو   الكفيءة م  وله
  اتها ززيل, مثزز  اههمززيأ ال ااتززم لجهلززي  كززيهداء القززي ق مززثع , والهززب عززدا  حززرا  الكفززيءة ةززو مركزز

والهزب مليةدة الأيلب لالهب الفها الخيأئ, أو عدا الفها, أو الفش   ال اعازا محاوتزيت ميزرر مزي, 
 (.Elliot & McGregor, 2001, p502)الو وع  ال اهخأيء 

 وتؤكد " لتوت" عاو أ ف أةدا  اإلايي /اإلحليا اخاا  ع :

اكفيءة.أةدا  اإلايي /اإل داا  ال اليتمم القتكولولتم ل 
.أةدا  اهداء/اإلحليا  ال كتفتم احدتد أو المعتير ال ي ارله  لتا الكفيءة 
أةززززززززدا  اهداء/اإل ززززززززداا  زززززززززال اليتمززززززززم القزززززززززتكولولتم لاكفززززززززيءة و ززززززززال كتفتزززززززززم احدتززززززززد الكفزززززززززيءة  
(Elliot, 1999, p181). 

المليةززدة لالهزززب " والاززال اامثزز   زززال Perfectionists"  يلرغ زززم  ززال الكمزززي "Finneyوا ززفهي " تهززال 
الو زززوع  زززال الخأزززع أو  عززز  أي شزززالء قزززالء, وتؤكزززد " هازززر "  زززع  المعزززيتتر المقزززاخدمم ةهزززي اعكزززس 
همي  ال ضزوء المعزيتتر ال ااتزم أو المعزيتتر  اتةاميا  الهب الخأع ولك  ت تاا  ل  مييرهم  ي خرت  وا 

 (.142, ص2006رشوا , ) الخي م  يلمنهنمنم
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 زال اللزدو   الهد   ال ضزوء مكزوهال اإل زداا واإلحلزيا اوّلهيتالممت ة ل" هار " الخ يئص  وتوض 
 كمي تاال:( 3)

 ( 3)الجدول 
هاتالخصائص المميزة ل  الهدف في ضوء مكوني اإلقدام واإلحجام توج 

 توج هات
 حالة اإلحجام حالة اإلقدام الهدف

قا 
اإلت
ف 
هدا
أ

 

والفها  الاعّااالاركت  عاو اإلايي , و 
 واأوتر الكفيءة.

الاركت  عاو الهب الفها الخيأئ, 
 أو عدا اإلايي . الاعّااوالهب الفش   ال 

اقاخداا المعيتتر  ال الاعر  عاو 
احق  ال ات, مدا الايدا, الفها 

 العمتق.

اقاخداا المعيتتر  ال الاعر  عاو عدا 
 الخأع, وأداء المنهنمنم   ورة غتر خيأئم.

ف 
هدا
أ

داء
األ

 

افوق عاو ا خرت ,   هير لاالاركت  
 الُيدرة, احق  اهداء مييرهم  ي خرت .

الاركت  عاو الهب الدوهتم, أو اله ر 
  ه رة الغ يء مييرهم  ي خرت .

اقاخداا معيتتر المييرهم كيلح و  
عاو أعاو الدرليت, وال هور أ ض  

 م  ا خرت .

 اقاخداا معيتتر المييرهم لعدا الح و 
عاو أدهو الدرليت, أو ال هور كعدهو 

 م  ا خرت .

ة 
يم

لق
ا

ية
ج

لو
كو

سي
ال

 
 الهب الفش () قا تم   داا عاو الهليح()  تلي تم
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 التمهيد: -1
معر م اليراءة, الكاي م, الرتيضزتيت, ) الاعّاا   مهيرات الافكتر مهمم ه   ليدة اهقيقتيت  ال 

العاززوا...الخ( مهمززي كيهززت لتقززت كي تززم إلهلززي  اإلمكيهتززم ال شززرتم أو لاا تززم ماأا ززيت قززوق العمزز  أو 
مهزززيرات قزززتم و لفزززرد لمهزززيرات الافكتزززر اهقيلاهتئزززم اهأفزززي  لمقزززاي   ماأازززب. والأازززب عازززو امزززاع  ا

الافكتززر العاتززي مهززا ه  اخزز ت  اه ززراد لمعززير ها غتززر كي تززم لعقززاعمي  المقززاي اال,  زز  ااأاززب مززهها 
مهيرات امكهها م  معيللم المشيك  المخاافم  ال القتي يت المخاافم و ال اهو يت المخاافم  زال أهحزيء 

تحكزا وتشزير   زال اولتزد المعر زم كي م.    اعيزد الو زيئ  الحدتثزم ااأازب مز  الفزرد أ  تفهزا و  حتياها
أ رادةزززي اقزززاتعيب المعاومزززيت مززز   مززز اأازززب الدتميراأتزززم الحدتثزززم والعماتزززيت اللدتزززدة, والملامعزززيت 

 .تيرر الحيتيم وت در اهحكياأ  ماعددة و م يدر 
وتعا ر الكثتر م  المعامت  وال يحثت   ال ملي  الار تم والاعاتا أ  الهد  اهقيقال لااعاتا  زال 

 (.Costa, 2004, p65) يت الماحدة ةو  كقيب الأعب مهيرات الافكترالوتت
, حتزل  زدموا اعرت  مهيرات الافكتزر الار وتت  حو  و د ا يتهت ولهيت ه ر العاميء وال يحثت 

اعرتفززيت مخاافززم اقززاهيدا   لززو أقززس وااليةززيت ه رتززم ماعززددة,  اكزز   ززرد أقززاو ا الخززيص الزز ي تاززعثر 
تاززا الثيي تززم وغترةززي, اهمززر الزز ي أدا  لززو غتززيب الرؤتززم الموحززدة عهززد العامززيء  دا عتاززا و درااززا وخاف

 وال يحثت   خ وص اعرت  مهيرات الافكتر وا هتفياهي. 

   اتخاع يت  ت  ال يحثت   ال اهيولها لمهيرات الافكتر ترله  لو اخاع  اتاليل ال ي تا هيل 
مهزيرات الافكتزر أ يزي  لمزي تفعازا الفزرد, ومزهها  ك  مهها  ال ا هت  ااا  المهيرات,  مهها مز   زه 

مزز   ززهفهي أ يززي  لماأا ززيت معيللززم المعاومززيت الخي ززم  يلمهمززم, ومززهها مزز   ززهفهي أ يززي  لمقززاوا 
 اعيدةي.

 التفكير: -2
الافكتززر عماتززم  تلي تززم مي ززودة, تهفززرد  هززي اإلهقززي  عزز  قززيئر المخاو ززيت وُامث زز  لززوةرل وأةززا 

والافكتزززر لزززتس معر زززم  وت معاومزززيت, ولكهززززا آلتزززم هعزززيلج  هزززي أمزززورا   زززال المعر ززززم خ زززيئص امتززز ل... 
 (.102-101, ص2004لمي  الدت , ) والمعاوميت...
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وُتعززدُّ الافكتززر عززيمع  مزز  العوامزز  اهقيقززتم  ززال حتززية اإلهقززي   هززو الزز ي ُتقززيعدُل عاززو اولتززٌا 
ٌب كثتزٍر مز  اهخأزير, و زٌا تقزاأته المشزكعٌت وانلهُّزالحتيٌة وانيُدٌمهي, كمي ُتقزيعد عازو حزٌ  كثتزٍر مز  

اإلهقززي  القززتأرة والززاحكا  ززعموٍر كثتززرٍة واقززتترةي ل ززيلحٌا,    اقززاأيع الفززرد أ  ت ززدع وتهززاج وتكاشزز  
 (.238, ص2008العاتميت وآخرو , )أقرار العيلا المحتأ  ٌا 

 وفيما يلي عرض لبعض التعريفات الخاصة بالتفكير:
تعهو لمازم مز  العماتزيت الهفقزتم الازال هلرتهزي  زال داخاهزي, أو الازال الزري  :معنى الواسعالتفكير بال

 م  ااييء هفقهي,  حت  ها كر أو هاخت , وحت  هيرر أو ه  و وهاأاه, هلري عماتيت افكترتم. 
ةزو  حزل عز  المعهزو, أو  زهيعم المعهزو, وكمزي  كزر "لزو  دتزوي"  :التفكير بمعنا  المختصـر أَما

 ززال مخااز  ملرتززيت الحتززية  فكتزر عماتززم  ةهتزم تيززوا  هززي اه زراد إلعأززيء معهززو لاالر زم والخ ززرة   الا
   هزززززززو عماتزززززززم  حزززززززل عززززززز  المعهزززززززو  زززززززال المو ززززززز  أو الخ زززززززرة (.37, ص2007aقزززززززوتد, ) التومتزززززززم

 (716, ص7111وا وآخرو , عاال)
 ًاززاا ع ززر اإلدرا ةززو عماتززم ااززآ ر  تهززي  ززور ومعززي  وخ ززرات  ةهتززم مخاافززم  :والتفكيــر اصــطالحا 

واه تمززي   اهمززر لهززدا , ولكززال ههايزز   لززو الافكتززر تاأاززب ال, أي هززدخ  المحقززوس  لززو  دراكهززي,الحقزز
المعيللزززم العياتززم لامزززدخعت الحقزززتم وةزز ا مزززي  كزززرل كوقززاي  عهزززا:  (.39, ص2007aقزززوتد,) واركتزز ا  

  هزززززززززززززززززد  اشزززززززززززززززززكت  اه كزززززززززززززززززير مززززززززززززززززز  ألززززززززززززززززز   درا  المثتزززززززززززززززززرات الحقزززززززززززززززززتم والحكزززززززززززززززززا عاتهزززززززززززززززززي
(Costa & Kallick ,2004 ,p11) 
المهزيرات العياتزم الاززال تقزاخدمهي الفززردملموعزم مزز  العماتيت :بــالمعنى الـوظيفي للتفكيــر فهــو أَمـا/ 

عهززد ال حززل عزز   لي ززم لقززؤا  أو حزز  لمشززكام أو  هززيء معهززو أو الاو زز   لززو هززوااج أ ززتام لززا اكزز  
معرو م لا م      وة ل العماتيت/المهيرات  ي ام لااعاا م  خع  معيللزيت اعاتمتزم معتهم.والمي زود 

قزززارااتلتيت  يلمعيللززيت الاعاتمتزززم: ةزززال مميرقزززيت تيزززوا  هززي المعازززا مقزززاعتهي   عقزززيلتب أو أرائزززق أو ا
 (.6, ص2003 تاو , ) اعاتمتم اقاهد  اهمتم الافكتر لدا الأعب

  وةكزز ا هلززد أ ف ةهززي  اعززيرت  عززدة  ززدمهي عززدد مزز  المفكززرت  عاززو مززدا اله زز  الثززيهال مزز  اليززر
الميضال حو  معهو الافكتر أو شرح مفهوما, ولع  الق ب  ال اخاع هزي أحتيهزي  لزا تالزيو  اتخزاع  

  ال ولهم أةدا هي.  ال أ تعاهي أو
  تعهال الو و   لو الملهزو   يتعامزيد عازو المعازوا, وأهفزُا هشزيأ تيزوا  :فمنهم م  وجد التفكير أَنه

  ا الفرد حت  تشعر أهفُا توالا  عو م مي  تحيو   يلافكتر الاغاب عاو مي توالها.
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   لازال تشزام  عاتهزي الاه زتا العيازال تمث   حدا العماتيت العياتم العاتي ا :بينما ذهح خخرو  إلى أَنه
 (.   10, ص2010الحعق, ) المعر ال واعامد  لو حٍد ك تر عاو  درٌة الفرد العياتم العيمم

لاافكتزر, رٍ  ت تولد اعرت  واحزد ُمز أها وترى الباحثة في ضوء العرض السابق لتعريفات التفكير
الافكتر تر ه مز  مقزاوا أيلزب المعر زم     رضتم عهد أحد مقاوتيت الافكتر.ه  مع ا الاعرتفيت مُ 

وال يحل العامال والأا م لمتعها ال ت  تهاهو  م  حايياها الدراقتم, وتنخرلزو   لزو الحتزية توالهوههزي 
وتحززددوا أةززدا  مقززاي اها العامززال والعماززال, وتززد ه  هززؤتء لمززتعها  لززو الايززدا  ززال كزز  ملززي  وو ززق 

 اهةدا  الاال تضعوههي لحتياها.
 عماتزززم عياتزززم ُاقزززيعدهي عازززو  هزززا المشزززكام وحاهزززي أو  تلزززيد الحازززو  لقـــول إَ  التفكيـــروخالصـــة ا

وال دائ , والحكا عاتهي وايوتمهي, وعيد المييرهيت, والو و  عاو  تلي تيت المقعلم وقا تياهي والامتتز  
اليتمزم  زت  حكزا و و زت  العاز  العامتزم والو زيئه   ت  ولهيت اله ر واتهأ يعزيت والموا ز  الشخ زتم,

 (.41, ص2007aقوتد,)   مي ةو كيئ  ومي تلب أ  تكو ...وحكا الوا ه  ت
 هل التفكير مهارة..؟– 3

 وهل يمك  تعلم هذ  المهارة ؟. هل التفكير مهارة ؟
لمام م  اهقزئام ُاأزرح  زال ةز ا القزتيق... تف أهفزُا و زال ههيتزم المأزي  ه ز   لزو حيتيازت  أقيقزتات  

 وةمي: 
ــىالحقيقــة 1- ززي كيهززت المهززيرة ةززال  ززدرة  ااتززم مكاقزز م عاززو أداء  نعفززي   ززال موضززوع معززت , : األول لمف

مززدروس ومززه ا  ُتي ززد مههززي حزز  مشززكام مززي, أو ايززصٍ  وكززي  الافكتززر  ملمزز  آلتياززا عماتززم عياتززم
الزززيل مو ززز  معزززت ,  يههزززي هقزززاخاص أ  الافكتزززر مزززي ةزززو  تف مهزززيرة  نعفيلزززم ازززد ه  يلززز كيء اإلهقزززيهال 

 .لاعم 
ا زيعد مهحهيةزي اإل زداعال  زال ملزي  العازا تاإلهقي  لا ت زهه حضزيراا الازال  أ ف : الحقيقة الثانية2-

العززيلا  لززو ملامعززيت قززي يم  والاييهززم تومززي   عززد تززوا  تف مزز  خززع  الافكتززر, اهمززر الزز ي اهيقززا  تززا
لمواك ززم ا خززر المايززدا, وأخززرا ماخافززم اقززاها  هاززيإ افكتززر  رُ لج ززداع, وأخززرا تحيززم اُفنّكزز رُ اُفنّكزز

 ا خر المايدا.
ومهززا  ززي  الملامعززيت المايدمززم  كززرت واعامززت كتزز  افكززر مزز  خززع  مقززتراهي الحضززيرتم, وأ زز   

 (. 29, ص2001ع د الداتا, ) مت ة مهمم لاع رهم تهي اإلهقي  المفكر 
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 المهيرات المعر تم اهقيقتم الاال اشزام  عازو عماتزيت  , ت د م  الاأرق  لوعند مناقشة التفكيرف
اإلدرا  والزز اكرة واشززكت  المفهززوا, واكززوت  الاغززم والارمتزز ,  هزز ل ةززال المهززيرات اهقيقززتم الاززال ُاقززيعد 

ّكزززززززززز  الفززززززززززرد مزززززززززز   عأززززززززززيء معهززززززززززو     لاعززززززززززيلا مزززززززززز  حولززززززززززا عاززززززززززو الفهززززززززززا وحزززززززززز  المشززززززززززكعت, وُامن
 (11, ص2006هيقيب,  ار تهغر&)
 ةو ال ي تا    عكثر م  مهيرة, ولز ل  تحازوي عازو عزدة مهزيرات ممثازم  يتهفازيح  فالتفكير الجيد

مزز  خعلهززي العياززال, كمززي ُتعنززّد الافكتززر م ززدرا  لا وتززد اه ززراد  ملموعززم مزز  اتقززارااتلتيت تقززاأتعو  
 (51, ص2005ع د الهيدي وآخرو , ) الافيع  والاعيم  مه ال تئم الاال تهامو   لتهي  شك  أ ض 

  ًعمزز  مهززيري تاكززو  مزز  عززدة عماتززيت أو مهززيرات معر تززم مهف ززام وغتززر مارا أززم  والتفكيــر أيضــا
 (.176, ص1995 تتر, )  لو  ع  لاحيتق الهاتلم المأاو ماقاعم   عد المته أو ضّا  عضهي 

 ا أردهي أ  هعاا وت كر ال يحثو  أ  الميدرة عاو الافكتر مقاحدثم أكثر م  كوههي أ تعتم, و يلايلال  ي
المعي ززر, الافكتززر  تلززب عاتهززي أ  هعامززا كمهززيرة,  مهززيرات الافكتززر أ زز حت أمززرا  لوةرتززي   ززال العززيلا 

 (3, ص2003b أحمد,) ي ك   رد م  أ راد الملامه هال مهيرات حتياتم تومتم, تحايإ  لته
مههززي  ززال  يعاتززم تاززعل  مزز  مهززيرات ماعززددة اقززها  لززيدة كزز  :النجهــر" أَ  التفكيــر "جــو  وذكــر 

او ز   لزو الحازو  وُاْكقب اإلهقي   مكيهتزم الالافكتر,  مهيرات الافكتر اوق ه اليدرات العياتم واهمتهي 
لز  أقزاو ي ,ولمام اهقزيلتب ةز ل  المهيق م,  نُك ُّ  ملموعم أو مه ومم م  مهيرات الافكتر الماهيقزيم ُاؤن

 (.311, ص2009ع د الع ت , )  تم لافردةال الاال ادتر أو ااحكا  يلعماتيت العياتم المعر 
خ يئص الهشزيأ المعيزد الز ي تاأازب  ازرة مز  الازدرتب ا: ويقصد بالمهارة عدة معاٍ  مترابطة منه

و تفزززم المي زززود, والمميرقزززم المه مزززم,  حتزززل ُتزززؤندفا  أرتيزززٍم معئمزززٍم, وعزززيدة  مزززي تكزززو  ةززز ا الهشزززيأ 
 (330, ص1994أ و حأب وآخرو , ) واللودة  ال اهداءأتضي  الكفيءة مفتدة. وم  معيهال المهيرة 

 شالء تمك  اعّامزا أو اكاقزي ا أو اكوتهزا لزدا المزاعّاا عز  أرتزق المحيكزية والازدرتب, وأ ف :فالمهارة
 مزززززززززي تاعّامزززززززززا تخااززززززززز   زززززززززيخاع  هزززززززززوع المزززززززززيدة وأ تعاهزززززززززي وخ يئ زززززززززهي والهزززززززززد  مززززززززز  اعّامهزززززززززي

  اغتزززززرات قزززززاوكتم  زززززال مقزززززاوا اهداء  (, وت زززززيح ا  زززززال  عززززز  اهحتزززززي35, ص2011الحر زززززال, )
 (76, ص2009ع د الهيدي& عتيد, )
 ق بــي  العمليــة والمهــارةمــ  و  ززد تكززو  مزز  المفتززد الامتتزز   ززت  العماتزززيت :هنــا البــد مــ  أ  نفــر 

والمهززيرات  ززال ضززوء مززي   ا كيهززت أةززدا ي , أو مقززيئ  ل اززوغ الهززد ,  يلعماتززيت المقززاخدمم  ززال أهشززأم 
مولهم هحو اهةدا , وتيوا الاامت   مهيرات ماعددة مز  ألز   درا  مفهزوا شزالء غر م ال   اكو  

لمهززيرات مززي, أو لاززعلت  شززالء مززي, أو لحزز  مشززكام...أي أ  العماتززيت ااضززم  اقززاخداا قاقززام مزز  ا
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(.  يلعماتززم ااضززم  ملموعززم مزز  المهززيرات 5-6, ص2003bأحمززد, ) اهززد   لززو  اززوغ هاززيإ محززدد
 مكزززو  مززز ازززؤدي  لزززو احيتزززق اهةزززدا  الماوخزززية وعازززو ةززز ا  زززي  المهزززيرة  المارا أزززم الازززال تمكززز  أ 

 (. 311, ص2009ع د الع ت , ) رمكوهيت عماتم الافكت
 لززو عماتززيت معيززدة أكثززر عمومتززم وأوقززه هأي ززي  وتقززاغرق اهمتاهززي الم تززد مزز  اشززتر عماتززيت الافكتززر  

الافكتززر  الاركتززب,  تهمززي اشززتر مهززيراتالو ززت واللهززد, مثزز  اكززوت  المفهززوا, وااخززي  اليززرار, وال حززل, و 
 (160, ص2001ال تيت, ) م, واتقادت  لو العماتيت اإلدراكتم ال قتأم مث  المعح م, والمييره

مث  المعح م والمييرهم والااختص...الخ. معر ال  قتأ مكو ةال  :فالمهارة  
معتهززم,  يلعماتززم ةززال ملموعززم ااأاززب اقززاخداا قاقززام مهززيرات تززراد  هزي احيتززق هاتلززم :العمليــة أَمــا 

 عمززق وأشززم م مززي, و زز ل   يلعماتززم أمزز  المهززيرات الماهيقززيم  تمززي  تههززي وةززال مولهززم هحززو احيتززق غيتزز
 (.   25, ص2005المه ور, )
 ف الافكتر كمهيرة تقيعد اه راد والملامعيت عاو اقزامرار الحتزية اللتزدة, وتأ عهزي  ,وبكلمة أخيرة  

لززوعال عيلمهززي الزز ي هعززت   تززا والمو ززو   الحضززيرتت , وةززو المززدخ  الززرئتسدا  أززي ه الر ززال والايزز
  قرعم الحركم والاغتتر.

وا  ا لا تفكر اإلهقي  ت تمكها أ  تدر  الوا زه, وا  ا لزا تقزامر اإلهقزي  الز ي أدر  الوا زه  زال الافكتزر 
  والحتززززيةعامتززززم  ززززي  الوا ززززه المززززدر  قززززت يو عمتيززززي ,  ززززيلافكتر   ا  حيضززززر  ززززال كزززز  مراحزززز  المقززززترة ال

 (.2007a ,41-42قوتد, )
 مهارات التفكير: -4

   الملامززه و فضزز  الايهتززم ملامززه  ززيئا ومعامززد عاززو المعر ززم تحاززيإ  لززو مهززيرات مخاافززم 
 (.  اززا تنعززْد هلززيح اإلهقززي   ززال موالهززم الاحززدتيت وضززمي 6ص , 2010الل ائززري,) لاحتززية والعمزز 

مقزاي   مههزال  اةزر تعامزد عازو الكنزّا المعر زال الز ي تماكزُا, ٌ ينزدر مزي تعامزد عازو  درازا  زال المشزيركم 
 (.2312,ص 2010قوتدا , المحاقب &)  ال  هايإ المعر م واقاخدامهي واو تفهي

ضرورتمهلل لملامه قماا الاغتتر القرته, واعدد الختزيرات وال زدائ    لراءاتُاعدُّ مهيرات الافّكتر  
(,   ف مهزززيرات الافكتزززر  ززز ل  امثززز  أدوات أقيقزززتم 25, ص2005المه زززور, ) يه عزززي  أو اليزززرارات 

لاافكتر الفعفي .  حاو تكو  الفرد هيلحي   ال دراقاا أو  ال مههاا أو  زال حتيازا,  زي ف  لز  تعامزد عازو 
لميما واأ تيا مهزيرات معر تزم أقيقزتم ومهمزم مثز  الاز كر والمييرهزم  ا زهت  واتقزاهايإ والاكاقي ا وا 

 (87, ص2006قعيدة, ) ا والالرتب...وغترةي م  المهيراتوالاعمتا والاحات  والايتت
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  ف اماع  الأا م مهزيرات الافكتزر  عشزكيلهي المخاافزم ُتكقز ها  زدرات افكترتزم عيمزم امكزهها مز  
 زززال كززز   مزززي   الاعيمززز  مزززه المزززواد الدراقزززتم واقزززاتعي هي  شزززك  عزززيا,  مهزززيرات الافكتزززر ا يزززو  زززيلحم

امك ز  المززاعّاا مز  الاعيمز  مززه اليضزيتي والمشزكعت المالزددة هههززي از ودل  أرائزق عمزز   هزال ومكزي , 
ا زززا  لعقزززاخداا مهمزززي اخااززز  هزززوع موضزززوع الافكتزززر, والعززز  مززز  الفزززرد  زززيدرا  عازززو  هزززا ملامعزززا 

 اهيهأززززو ر وقززززيئلزززز ل  عاتهززززي أ   (.12, ص2007حقززززت , ) والاعيمزززز  مززززه ماأا ياززززا  أرتيززززم مي ولززززم
 زع اكزو  المعر زم غيتزم  ز ااهي,  ز   و ر موا فهزي لاأ تزق مزي اعامهزيل,وأ  هأز ومهيرااهي لهزاعاا مزي تفتزدهي,

  قززززززززززززز  ي   زززززززززززززال احقزززززززززززززت  هوعتزززززززززززززم الحتزززززززززززززية الازززززززززززززال هعتشزززززززززززززهي لهقزززززززززززززها  زززززززززززززال اأزززززززززززززوتر ملامعهزززززززززززززي
 .(108, ص2004لمي  الدت , )
يعرف"مارزانوMarzano1988 عماتيت عياتم محددة هميرقهي وهقزاخدمهي  عههي : "مهارات التفكير

ع    د  ال معيللم المعاوميت وال تيهيت لاحيتق أةدا  ار وتم ماهوعم ااراوح  ت  از كر المعاومزيت 
وو زززز  اهشززززتيء واززززدوت  المعح ززززيت  لززززو الاه ززززؤ  ززززيهمور وا ززززهت  اهشززززتيء وا  يمززززم الززززدلت  وحزززز  

 المشكعت والو و   لو اتقاهايليت وايتتمهي.
 َويلســو وعر"  عههززي اازز  العماتززيت العياتززم الاززال تيززوا  هززي اه ززراد مزز  : "مهــارات التفكيــر Wilsonف 

ألزز  لمززه المعاومززيت وحف هززي أو اخ تههززي مزز  خززع   لززراءات الاحاتزز  والاخأززتأ والايززوتا والو ززو  
 (. 13, ص2010الحعق, )  لو اتقاهايليت و هه اليرارات
رتز  ت اخزرإ عز  كوههزي امثزتع  لااز  اههشزأم العياتزم المعر تزم الازال   ف مهزيرات الافكتزر  زال ةز ا الاع

  اليضززززيتي تقزززاخدمهي اإلهقززززي  ع ززززر دميغزززا لمعيللززززم المعاومززززيت مزززز  ألززز   هززززا مززززي تحزززتأ  ززززا, وحزززز
 (.14, ص2010الحعق, ) والمشكعت الاال اعارضا

بونو ويرى"ديDe Bono ومراهي   اعاتمي  مه مي  ةيد ي  ت اهمو ااييئتي     ااأاب :"أَ  مهارات التفكير
لا, ور ه مقاوا الكفيءة الافكترتم مز  شزعها احقزت  اح زت   مقامرا  حاو تمك  أ  ت اغ أ  و مدا  

الأيلب دراقتي ,  مهيرات الافكتر الع  الخع   ت  المقيئ   و ي  وماعم مي ولم قعتي  لاو و  لاهايئج 
 (.312-311, ص2009ع د الع ت , ) اللدتدة

نبرغير"ستيويشStenberg ف المعير ن مهمزمهلل  زيلأ ه ولكههزي غيل زي  مزي ُا ز    دتمزم,  لو : "بقوله  
مهيرات الافكتر  ا يو لدتدة  أ دا , وةزال امكههزي مز  اكاقزيب المعر زم واقزادتلهي  غز  اله زر عز   أمفي

  مهزززززززززيرات الافكتزززززززززر  زززززززززال الاعيمززززززززز  معهزززززززززي المكزززززززززي  وال مزززززززززي  أو هزززززززززوع المعر زززززززززم الازززززززززال اقزززززززززاخدمهي
 (16, ص1999لروا , )
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أ ف الافكتر عماتم كاتم هيوا ع  : فتحي جروا  ذ ك ر  ق بي  مفهومي التفكير ومهارات التفكير يفر وللت
أرتيهزززي  معيللزززٍم عياتزززم لامزززدخعت الحقزززتم والمعاومزززيت المقزززارلعم لاكزززوت  اه كزززير أو اقزززادتلهي أو 

ززيالحكززا عاتهززي, وةززال عماتززم غتززر مفهومززم ام , وااضززم  اإلدرا  والخ ززرة القززي يم والمعيللززم الواعتززم عمف
ززيواتحاضززي  والحززدس, وعزز  أرتيهززي انكانقززب الخ ززرة معهززو.  مهززيرات الافكتززر  هززال عماتززيتهلل محززددة  أمف

هميرقهي وهقاخدمهي ع    ٍد  ال معيللم المعاوميت ومرا أم  أ تعم المو   حتل هميرقهي  أرتيم 
  ت احدتزززززززززد المشزززززززززكام, أو ايتزززززززززتا  زززززززززوة الزززززززززدلت  أو اإلدعزززززززززيء  زززززززززدّتا  زززززززززال المعيللزززززززززم مثززززززززز : مهزززززززززيرا

عهزززال ملموعزززم مززز  العماتزززيت العياتزززم المعر تزززم الازززال هميرقزززهي  زززال  هزززال ا(, 35, ص1999لزززروا , )
 (.54, ص2005ع د الهيدي وآخرو , ) ملي  معت  ومحدد

مهززيرات الافكتززر م ززأا  لمفهززوا معيززد تهأززوي عاززو أ عززيد ومكوهززيت   ف أاززرا ال يحثززم خع ززم اليززو  
ماشي كم اعكقا العماتيت العياتم الاال تيوا  هزي الزدميغ عهزدمي تاعزر  لمثتزر تزاا اقزاي يلا عز  أرتزق 
واحد أو أكثر م  الحواس الخمس وةو تهد  أتضي   لو اكاقزيب أقزيلتب افكتزر ماهوعزم ولزتس ملزرد 

 ر . اقادعيء الحييئق والمعي
 تصنيفات مهارات التفكير: -5

ح تززززت مهززززيرات الافكتززززر  يةامززززيا ال ززززيحثت   ززززال ملززززي  الافكتززززر لادرلززززم الاززززال ا اتززززدت معهززززي  
 , وم  ة ل الا هتفيت:عاميء  ال ا هّت  مهيرات الافكترا هتفيت اا  المهيرات, و د اخاا  ال
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 :"Cohen1971تصنيف "كوه   -5-1
 وتضا خمس  ئيت لمهيرات الافكتر اهقيقتم وةال:

واامثزز   يليززدرة عاززو الززر أ  ززت  القزز ب والهاتلززم,  ضززي م  لززو الايززوتا, والاه ززؤ,  التســبيح:1-1-5-
 واتقاهايإ, والحكا, والايدتر.

واامث   يليدرة عاو ر أ الخ يئص المعرو م  غتر المعرو م, وخاق معهو أو  التحويالت:2-1-5-
 اشايي ا, مث  اتقايراء المهأيال.

اامثزز   يليززدرة عاززو الكشزز  عزز  عماتززيت مها مززم, كيلكشزز  عزز  العع ززيت  ززت   العالقــات:3-1-5-
 اههميأ, و ت  اهل اء والكاتيت, والاحات , والاركتب, والااي ه, والاه تا, واتقادت  المهأيال.

واامث   يليدرة عاو احدتد الخ يئص المشاركم  ت  اهشتيء, م  خزع  احدتزد  التصنيف:4-1-5-
خاع   ت  المثترات, والالمته, والفر , والمييرهم  ت  اهشتيء,  ضي م  لو الامتت  أولا الش ا وات

  تههي عاو أقيس أو أكثر.
والاعززر  واامثزز   يليزدرة عاززو الاعزر  عاززو الخ زيئص الفردتززم الممتز ة لألشززتيء  التميـزات:5-1-5-

 (.212, ص2005العاوا وآخرو , ) والحييئق او المشكام, والاعرتفيت,ع
 خص ال يحثم ة ا الا هت  و ق الشك  الايلال:واا

 
 (11)الشكل 
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 ":Sternberg1986 تصنيف"ستيرنبيرغ -5-2
 : يلشك  الايلال ال يحثم وااخ المهيرات الافكتر  ا اال ا هت الا ارح قاتره رغ 

 
 ( 11)الشكل 

 " لمهارات التفكير Sternbergتصنيف " ستيرنبيرغ
حزززددت اللمعتزززم : Cognitive Thinking Skills مهـــارات التفكيـــر المعرفيـــة 1-2-5- 

 اهمرتكتم لاأوتر المهيةج والاعاتا عشرت  مهيرة اشامات عاو :
اهةززدا  واشززم  مهززيرة اعرتزز  المشززكام, ومهززيرة وضززه أو  ززتيغم مهــارات التركيــز:  -1-1-2-5
 المخاافم.

وااضزم  مهزيرة المعح زم عز  أرتزق حيقزم واحزدة أو أكثزر مهارة جمـع المعلومـات: 2-1-2-5- 
 م  حيقم, ومهيرة الاقيؤ , وأرح اهقئام.

وااضزززم  الارمتززز , أو اخززز ت  المعاومزززيت  زززال الززز اكرة أوتازززم المزززدا, : مهـــارة التـــذكر3-1-2-5- 
  اكرة أوتام المدا.واتقادعيء, أو اقارليع المعاوميت م  ال
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وااضم  مهيرة المييرهم ع  أرتق  تي  أولا الشز ا, وهيزيأ : مهارة تنظيم المعلومات4-1-2-5- 
اتخزززاع   زززت  شزززتئت  أو أكثزززر, ومهزززيرة الاراتزززب عززز  أرتزززق وضزززه اهشزززتيء, أو المفزززردات  زززال 

 مه ومم, أو قتيق و ق معتير معت .
 زززيئص والعهي زززر, واحدتزززد العع زززيت واههمزززيأ وااهزززيو  احدتزززد الخ: مهـــارة التحليـــل5-1-2-5- 

 المخاافم.
واشزززم  مهزززيرات الاوضزززت  أو  عأزززيء الم تزززد مززز  : المهـــارات اإلنتاجيـــة أو التوليديـــة6-1-2-5- 

 الاف تعت, ومهيرة اتقاهايإ, ومهيرة الاه ؤ, ومهيرة امثت  المعاوميت  رمو  أو  رقوا  تيهتم.
وااهزيو  مهزيرة وضزه المعزيتتر, أو المحكزيت الع مزم تاخزي  : مهارات التكامل والدمج7-1-2-5- 

اليرارات, وا  دار اهحكيا, ومهيرة ايدتا اهدلم أو ال راةت  ومهيرة الاعّر   لو اهخأزيء أو كشز  
 (.323-322, ص2006أ و رتي , ) المغيلأيت

وةزال ع زيرة : Meta Cognitive Thinking Skillsمهـارات التفكيـر فـوق المعرفيـة  2-2-5-
عزز  مهززيرات  ةهتززم معيززدة اعززد مزز  أةززا مكوهززيت القززاو  الزز كال  ززال معيللززم المعاومززيت, وازز داد مززه 
المراح  الهميئتم لافرد م  لهم, وهاتلم لاخ رات الماهوعم الاال تمزر  هزي الفزرد مز  لهزم أخزرا, وايزوا 

داا اليزدرات المعر تزم  مهمم القتأرة عاو لمته اههشأم المولهم لح  المشكعت المخاافم, مه اقاخ
لافزززرد  فيعاتززززم  ززززال موالهززززم ماأا زززيت مهمززززم الافكتززززر, وااضززززم  مهزززيرة الاخأززززتأ ومهززززيرة الضزززز أ أو 

 المرا  مومهيرة الايتتا.
احدتزد الهزد  و اخا زير  قزارااتلتم الاهفتز   :واضزا المهزيرات الفرعتزم الايلتزم: لتخطيطا -1-2-2-5

لهزم اهخأزيء و الاه زؤ  يلهازيئج االمحامام واحدتد أقزيلتب مو و اراتب الخأوات و احدتد اهخأيء 
 الماو عم.
اركتززز  اتةامزززيا عازززو الهزززد  : واضزززا المهزززيرات الفرعتزززم الايلتزززم: الضـــبط أو المراقبـــة -2-2-2-5

والحفزززي  عازززو اراتزززب الخأزززوات ومعر زززم او تزززت اتهايزززي   زززت  الخأزززوات واخاتزززير أقزززاوب معزززت  
 لموالهم العي يت.

ايتززتا مززدا احيززق الهززد  والحكززا عاززو د ززم : وتضززا المهززيرات الفرعتززم الايلتززم: لتقيــيما -3-2-2-5
 الهايئج وايتتا مدا معئمم أقاوب موالهم العي يت وايتتا  يعاتم الخأم واهفت ةي.

  



 مهارات التفكري  الفصل الرابع

 63 

 ":Newman1991تصنيف "نيوما   -5-3
 : الايلالوااخ ا ال يحثم  يلشك  وت ّه  مهيرات الافكتر المخاافم  ال  ئات  رئتقات  

 

 
 
 ( 12)الشكل 

 " لمهارات التفكير Newmanتصنيف " نيوما 
ــر األساســية1-3-5-  واعهززو  يهعمززي  التومتززم : Lower Thinking Skillsمهــارات التفكي

الرواتهتززم الاززال تيززوا  هززي الفززرد, وتقززاخدا  تهززي العماتززيت العياتززم  شززك  محززدود, كيكاقززيب المعر ززم 
وا كرةي, والمعح م, والمييرهم, والا هت , والافكتزر الحقزال والعمازال, كمزي تشزم  المهزيرات الزدهتي 

 ي  ضززرورت ا   ززال ا ززهت   اززوا مثزز : المعر ززم, واتقززاتعيب, والاأ تززق. وُتعنززّد  ايززي  ةزز ل المهززيرات أمززر 
     اتهايي   لو مقاوتيت الافكتر العاتي.

وااأازب اتقززاخداا : Higher Thinking Skillsركبــة مهـارات التفكيــر العليـا أو الم2-3-5-
الواقززه والمعيززد لاعماتززيت العياتززم, واكززو  عهززدمي تيززوا الفززرد  افقززتر واحاتزز  المعاومززيت ومعيللاهززي 
لجلي ززم عزز  قززؤا , أو حزز  مشززكام ت تمكزز  حاهززي مزز  خززع  اتقززاخداا العززيدي لمهززيرات الافكتززر 

أي, واقززاخداا معززيتتر ومحكززيت ماعززددة لاو ززو   لززو الززدهتي. وااأاززب   ززدار أحكززيا أو  عأززيء ر 
الهاتلم. واشم  ة ل المهيرات الافكتر الهي د واإل داعال, ومي وراء المعر ال, واتقادتلال, والاعماال, 

 (.199, ص2002العاوا, ) وغترةي
  

تصنيف 
 "نيومان"

لمهارات 
 التفكير

مهارات التفكير 
 األساسية

مهارات التفكير 
 العليا

 أو المركبة 
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 ":Fisher 1999تصنيف "فيشر  -5-4
  :وااخ ا ال يحثم  يلشك  الايلاللمهيرات الافكتر اهقيقتم  ا اال  هت اال " تشر"ا ارح 

 

 
 
 (13)الشكل 

 " لمهارات التفكير Fisherتصنيف "فيشر
واشم  مهيرة لمه المعاوميت  ات ال ام  يلموضوع, وافقتر مهارات تنظيم المعلومات: 1-4-5- 

معاومززززيت واه تمهززززي المعاومززززيت لااعكززززد مزززز  اقززززاتعيب اه كززززير والمفززززيةتا  ات ال ززززام, واحاتزززز  ال
 وا هتفهي ومييرهاهي وماي عاهي واحدتد الاهي ضيت  تههي, و ها العع يت الل ئتم والكاتم المخاافم.

واشزم  أزرح اهقزئام  ات العع زم, واحدتزد المشزكعت, والاخأزتأ,  مهارات االستقصاء:2-4-5- 
 والاه ؤ, واخاتير الحاو , واأوتر اه كير المخاافم.

واشززم   عأززيء اهقزز يب أو الم ززررات الاززال  المهــارات ذات العالقــة بــالمبررات واألســباح:3-4-5- 
اي  وراء اه كير وا راء المخاافم, والو و   لو اتقاهايليت, واقاخداا الاغم الواضحم ل تي  مي 

 هفكر  تا, وا  دار اهحكيا واليرارات مشفوعم  يلم ررات واهدلم.
واشم  اولتد اه كزير وا ازراح  رضزتيت محامازم, ودعزا الختزي   بداعي:مهارات التفكير اإل4-4-5- 

  يلافكتر, وال حل ع  هوااج اعّاا   داعتم لدتدة.

"  فيشر"تصنيف 
 لمهارات التفكير

تنظيم 
 المعلومات

 االستقصاء

المبررات 
 واألسباب

التفكير 
 اإلبداعي

 التقييم
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واشززززززم  ايتززززززتا المعاومززززززيت المعأززززززية أو الاززززززال اززززززاف لمعهززززززي, والحكززززززا  مهــــــارات التقيــــــيم:5-4-5- 
تمززززززم مززززززي عاززززززو  تمززززززم مززززززي تيززززززرأ الأيلززززززب أو تقززززززمه أو تشززززززيةد, واأززززززوتر معززززززيتتر لاحكززززززا عاززززززو  

تمااززززززز  الأيلزززززززب أو غتزززززززرل مززززززز  أعمزززززززي  أو أ كزززززززير أو آراء, والثيزززززززم  زززززززيلهفس لمزززززززي او ززززززز   لتزززززززا 
 (.322-321, ص2006أ و رتي , ) الأيلب م  أحكيا أو ايتتميت

 ": 2002تصنيف"سعادة -5-5
 وااخ ا ال يحثم  يلشك  الايلال:  يد ا ارح الا هت  ا اال لمهيرات الافكتر

 

 
 
 ( 14)الشكل 

 تصنيف "سعادة " لمهارات التفكير
واشززم  مهززيرة اتقززاهايإ, واتقززايراء, واحدتززد العع ززم  ززت  القزز ب مهــارة التفكيــر الناقــد: 1-5-5- 

والهاتلم, والمييرهم, والا يت  أو الاهي  , واحدتد اهولوتيت, والااي ه, ومهيرة الاعر   لزو ولهزيت 
وااضم  الامتت  )   الحلج وال راةت , ومهيرة احات  المليدتت, ومهيرة الامتت اله ر, والاحيق م

 زززت  الحيتيزززم والزززرأي, والامتتززز   زززت  ات اراضزززيت والاعمتمزززيت, والامتتززز   زززت  الم زززيدر ال زززحتحم 
والم ززيدر غتززر ال ززحتحم, والامتتزز   ززت  الافكتززر اتقززايرائال والافكتززر اتقززاهايلال, والامتتزز   ززت  

  ات ال ام والمعاوميت غتر  ات ال ام(. المعاوميت

"  سعادة"تصنيف
 لمهارات التفكير

التقييم وحل 
 المشكالت

التفكير 
 اإلبداعي

جمع 
المعلومات 
وحفظها 
 وعرضها

التفكير 
 الناقد

بناء 
المفاهيم 
والتعميم 
 والتنظيم
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 وااضم  مهيرة اه يلم, الأع م, المروهم, الاوضت . مهارات التفكير اإلبداعي:2-5-5- 
واشززم  الازز كر, الو زز , الو ززو   لززو  مهــارات جمــع المعلومــات وحفظهــا وعرضــها:3-5-5- 

 المعاوميت, ادوت  المعح يت, اإل غيء, عر  المعاوميت  تيهتي , أرح اهقئام أو المقيءلم.
وااضززززم  مهززززيرة ايتززززتا الززززدلت , وضززززه المعززززيتتر أو  مهــــارات التقيــــيم وحــــل المشــــكالت:4-5-5- 

كفززززيت,   ززززدار اهحكززززيا أو الو ززززو   لززززو حاززززو , احمزززز  المقززززؤول تم, مهززززيرة عمزززز  الختززززيرات المنحن
 الشخ تم, أرح الفرضتيت واخا يرةي, ح  المشكعت.

واشززم  اهمتززم المفززيةتا أو اأوترةززي, الاعمززتا,  مهــارات بنــاء المفــاهيم والتعمــيم والتنظــيم:5-5-5- 
يرة الافكتزر  يها زيا, هزعم  اههميأ المعر تم واقاخدامهي, الا زهت , اأ تزق اإللزراءات, الاه زؤ, م

 (.84-83, ص2006قعيدة, ) و ت, مهيرة الاه تا المايدا دارة ال
 :Marzano1988تصنيف"مارزانو -5-6

م  تهزدرإ مههزي  حزدا يرات اهقيقتم لاافكتر  لو ثميهال مهزيرات افكتزر رئتقز ه  مير اهو المه
وعشرو  مهيرة  رعتزم. وتاشزي ا ةز ا الا زهت  مزه ا زهت  قزاتره رغ  زال المهزيرات الرئتقزتم وتخااز  

المهزززيرات الفرعتزززم الازززال اهزززدرإ احاهزززي, وةزززو الا زززهت  الززز ي ازززا اهخززز   زززا  زززال الدراقزززم الحيلتزززم  زززال 
 :وااخ ا ال يحثم  يلشك  الايلال وقهعر  مهيرات ة ا الهمو إ  يلاف ت 

 

 
 (15)الشكل 

 تصنيف "مارزانو " لمهارات التفكير

تصنيف 
مارزانو 
لمهارات 
 التفكير

 التركيز

 التقويم

التكامل 
 والدم 

 التوليد

 التحليل

 التنظيم

 التذكر

جم  
 المعلومات
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 :Focusing Skillsالتركيز اتمهار  -5-6-1
واشتر  لو اولتا اها يل الماعاا هحو معاومزيت مهايزية, أي اتها زيل لمثتزرات محزددل دو  مثتزرات 

(, وا دأ مهيرات الاركتز   يلعمز  عهزدمي تشزعر الفزرد  مشزكام مزي 319, ص2009ع د الع ت , ) أخرا
ت أو هيص  ال  ع  المعزيهال,  هزال اقزيعد الفزرد عازو اتةامزيا  لمزه ل ئتزيت  زغترة مز  المعاومزي

ةمي  معاوميت أخرا, وةال ااضم  مهيرات  أقيقتات  غيل ي  مزي اقزاخدا م كزرا   زال عماتزم الافكتزر,  وا 
ولكههمي  د تقاخدمي  أتضي   ال أي و ت أثهيء اوضت  شالء مي أو اعكتزدل,  مهيرازي الاركتز  تمكز  أ  

هايززززي   لززززو اززززب اتاقززززاخدا أتضززززي   ززززال ههيتززززم حزززز  المشززززكام أو اتقززززاتعيب, و ززززال العماتززززيت الاززززال ااأ
عاززو مهززيرة احدتززد مهززيرات الاركتزز  (. واشززام  167, ص2004مززير اهو وآخززرو , ) الخأززوات الايلتززم

  تيغم اهةدا :المشكعت و 
 هزززال اشزززتر  لزززو  زززدرة المزززاعاا عازززو : Defining Problemsتحديـــد المشـــكالت 1-1-6-5- 

واامثزز   اوضززت   (,319, ص2009ع ززد الع تزز , ) امشززكاملالاركتزز  عاززو المعاومززيت اهقيقززتم 
اتحاتيلززيت والاهي ضززيت أو الموا زز  والحززيتت المحتززرة, مززه  عززيدة  ززتيغاهي  اغززم الفززرد الخي ززم 

 (. 214, ص2005العاوا وآخرو , ) لضمي   هما لهي
واهةززدا ,  اوّلهززيتواعامززد عاززو اعقززتس ال :Setting Goals صــياغة األهــداف2-1-6-5- 

هلزي  عمز  مزي   ز  الشزروع  تزا, و لز   هزد  ضز أ ملرتزيت  واامث   احدتد اهغرا  الماوخية مز  
 (. 214, ص2005العاوا وآخرو , ) العم  و يي  لاا  اهةدا 

و تيغم اهةدا   شك  عيا ااضم   تليد اولتا وغر , و احدتٍد أكثر  ي   تيغم اهةزدا  ةزال 
يت الاال تاو ه م  الفرد  اوغهي  (. Marzano, et al.,1988, p83)  تيغم الٌهانيلن

وم  الأ تعال أ  تيود احدتد المشزكام واوضزتحهي  لزو  زتيغم اهةزدا ,  يلز ي تحز  المشزكام تيزو : 
ا   و د عر ت مي المشكام,   ا  مي ال ي تلب  عاا. ومه  ل   ي   تيغم اهةدا  تمك  أ  احدل 

عهزي مز  ألز   ال أي و ت و يلايلال  ال أي مو   اعاتمال.  هال احدد كا ال دائ  الاال تلب الاعيم  م
 (.172, ص2004مير اهو وآخرو , ) اليتيا  يلعم 

واززرا ال يحثزززم أ  ا ززهت  ةززز ل المهزززيرة تافززق مزززه ا هت "قززاتره رغ",  زززال حزززت   ززهفهي "كزززوة " مززز  
 يد اعا ر احدتد المشكام مز  مهزيرات الافكتزر العاتزي, واعا رةزي " تشزر" "هتومي "  أمفيمهيرات الامت ات, 

  ال حت   هفهي "قعيدة" م  مهيرات الايتتا وح  المشكعت.م  مهيرات اتقاي يء, 
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 :Information Gathering Skillsمهارات جمع المعلومات -5-6-2
ةزززال مهزززيرات مقزززاخدمم  زززال اقاحضزززير المزززيدة أو المحازززوا الوالزززب اقزززاخدامهي  زززال الالهتززز  
  المعر ززززززززززززززال, وتمكزززززززززززززز  أ  اكززززززززززززززو  ال تيهززززززززززززززيت مخ هززززززززززززززم مزززززززززززززز    زززززززززززززز , أو اززززززززززززززاف لمعهززززززززززززززي حززززززززززززززدتثي  

(Marzano, et al., 1988, p86). 
 هززال اامثزز   ززيلوعال لامعاومززيت وال تيهززيت  ات ال ززام  يلموضززوع, واشززم  اليززدرة عاززو لمززه 

الماعايزم   زيةرة أو مشزكام مزي, ممزي تقزيعد عازو احدتزد  اوّلهزيتالمعاوميت, والحييئق, واهحدال, وال
 :المعح م و تيغم اهقئام عاو مهيرةمهيرات لمه المعاوميت حلا العم  وماأا ياا. واشام  

ةزززال ااززز  المهزززيرة الفكرتزززم الازززال اقزززاخدا مززز  ألززز  : Observingمهـــارة المالحظـــة 1-2-6-5- 
 يقزاخداا الحززواس اكاقزيب المعاومزيت عزز  اهشزتيء أو اليضزيتي أو اهحززدال أو أهمزيأ القزاو , و لزز  

والمي ودة ل زيةرة مزي,  والواعتم هال المشيةدة الد تيم  (.353, ص2006قعيدة, ) الخمقم المخاافم
(, وااضزززم  214, ص2005العازززوا وآخزززرو , ) ومحيولزززم  همهزززي, واحاتاهزززي لااعزززر  عازززو افي زززتاهي

واعا ززر المعح ززم أقيقززتم  يلهقزز م , ثززرالمعح ززم الح ززو  عاززو المعاومززيت مزز  خززع  حيقززم أو أك
  عد احدتزد اخا زير الفزرو , لعماتيت أكثر اعيتدا  مث  الا هت , أو  ر  الفرو , أو اتقادت , 

أو حززز  المشزززكام ت زززدأ الفزززرد  زززال أخززز  معح زززم لاعهي زززر المحزززددة  زززال ال تئزززم والازززال لهزززي عع زززم  ااززز  
 (.175, ص2004مير اهو وآخرو , ) المشكام أو الهد 

اهشززتيء  المشززيةدة والمرا  ززم واإلدرا , وةززال لتقززت ملززرد اله ززر  لززوأتضززي  مهززيرة المعح ززم ااضززم  و 
 زال مرمزو أ  زيرهي أو قزميع اه زوات الزدائرة مز  حولهزي,    المعح زم الواعتزم الم هتزم عازو الوا عزم 

اتقززاخداا الفعفززي  لاحززواس ةززال مفاززيح المعر ززم وحلززر اهقززيس  ززال مههلتززم ال حززل العامززال, كمززي أههززي 
  عنزززززززدُّ مززززززز  أةزززززززا العماتزززززززيت العامتزززززززم الازززززززال ت غهزززززززو عههزززززززي  زززززززال ال حزززززززول الالرت تزززززززم  ولزززززززٍا خزززززززيصاُ 
 (168-167, ص1999, لروا )

  ف المعح زززززم وايرترةزززززي وقزززززتااي  أقيقزززززتاي  لازززززاعّاا,  لززززز  أ  اإلدرا  م زززززدر أولزززززال مززززز  م زززززيدر 
المعر زززززم,  زززززيلمفكر اللتزززززد ُمعحززززز هلل لتزززززد تامتززززز   يثزززززيرة الاقزززززيؤتت حزززززو  خ زززززيئص اهشزززززتيء الازززززال 

  ا زززززززززززززهُّهتعح هزززززززززززززي, وتحزززززززززززززيو  افقزززززززززززززترةي وال حزززززززززززززل عززززززززززززز  أقززززززززززززز ي هي   زززززززززززززورة أ تعتزززززززززززززم ودو  
 (.172-171, ص1999, لروا )

واامثززز   يل حزززل عززز  معاومزززيت : Formulation Questionصـــياغة األســـئلة 2-2-6-5- 
, وأرح أقئام ةد هي  ها أوقه لا زيةرة المدروقزم لاكشز  عز   Inquiryلدتدة م  خع  اتقاي يء

  (.215, ص2005العاوا وآخرو , ) قمياهي ال يةرة والخفتم
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 هحزززو المعاومزززيت الهيمزززم, وا زززيغ مززز  ألززز  اولتزززد معاومزززيت لدتزززدة واهقزززئام اللتزززدة اولزززا اتةامزززيا
(, ومعتززير هلززيح الفززرد  ززال عماتززم  ززتيغم اهقززئام تعامززد عاززو 177, ص2004مززير اهو وآخززرو , )

 ززتيغاا  اغززم مفهومززم وألفززي  ت احمزز  اززعوتعت  ززال معيهتهززي واهايززيء اهلفززي  المع ززرة والمهيقزز م و ات 
 (. 13ص ,2003 تاو , ) دتتت حيتيتم

زززي    ززتيغم اهقزززئام ااعزززب دورا  ة والدا عتزززم, وتمكززز  أ  ازززؤدي و زززيئ  مخاافزززم  الززاعّاا زززال عماتزززم  عمف
 (.20ص ,2011الحر ال, )  يلهق م لاأعب

واززرا ال يحثزززم أ  ا ززهت  ةززز ل المهزززيرة تافززق مزززه ا هت "قززاتره رغ",  زززال حزززت   ززهفهي "كزززوة " مززز  
ززيمهززيرات الاحززوتعت,   ززر المعح ززم مزز  مهززيرات الافكتززر الززدهتي, واعا رةززي " تشززر" "هتومززي "  يززد اعا أمف

 تيغم اهقئام  زهفهي مز  مهزيرات اتقاي زيء,  زال و لمه المعاوميت م  مهيرات اه تا المعاوميت 
 .لمه المعاوميت وحف هي وعرضهيحت   هفهي "قعيدة" م  مهيرات 

 :Remembering Skillsمهارات التذكر  -5-6-3
ثزاف اقزارليعهي وةال أ قأ أشكي  المعر م واعهال  درة الفرد عاو اخ ت  المعاوميت  زال الز اكرة, 

 (. 120, ص2003الر يعال, ) و ت الحيلم  لتهي
قززارااتلتيت الاززال تيززوا  هززي الماعّامززو  يرة  عههززي ملموعززم مزز  اههشززأم واإلواعززّر  ةزز ل المهزز

 (. 25, ص2011الحر ال, ) اتحافي   هي اكرة  عتدة المدا و  هد  اخ ت  المعاوميت  ال ال
قارااتلتيت تيزوا  هزي الفزرد مز  ألز  خز   المعاومزيت  زال الز اكرة  ومهيرات الا كر أهشأم أو 

اعوتزد الز اكرة ت تعا زرو   عتدة المدا واتحافي   هي, و ع  الار وتت  مم  ترو  أههي مثز  الاكزرار و 
شزيأ عزّر  الاز كر كه يلز اكرة, ولكز  ال حزول الحدتثزم اُ مز إ قارااتلتيت كمهيرات افكتر هههزي اُ ة ل اإل

   كزززززززززززري, وكامزززززززززززي كزززززززززززي  مزززززززززززدا الافكتزززززززززززر  زززززززززززال شزززززززززززالء مزززززززززززي أك زززززززززززر كامزززززززززززي كزززززززززززي  اززززززززززز كرل أك زززززززززززر
(Marzano, et al.,1988,p90) 

عا زر مهزيرة الازز كر مز  أكثززر مهزيرات الافكتززر أةمتزم أي أهززا   ا لزا اززدخ  المعاومزيت العيزز  واُ 
 يلاز كر  ,(24, ص2011الحر زال, ) مههي  ال مهيرات الافكتر اهخزراال شري  يها ت عب اتقافيدة 

الزز اكرة   ززترة المززدا, الزز كرا ) عماتززم ارحتزز  لامعاومززيت المخّ هززم والمحززاف   هززي  ززال أ يززيت الزز اكرة
 مهزيرات الاز كر (. واشزام 31, ص2010عي زد, )  عتدة المدا(تقاخدامهي واو تفهي والاعيمز  معهزي

 يرة اتقارليع :عاو مهيرة الارمت  ومه
الاحوتززز  أو الارمتززز  عماتزززم ر زززأ ألززز اء  زززغترة مززز  : Encodingمهـــارة الترميـــز 1-3-6-5- 

(, 183, ص2004مير اهو وآخرو , )  اكرة  عتدة المداالالمعاوميت مه  عضهي ال ع  لاخ    ال 
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 زززور أ قزززأ, واحوتززز  المعاومزززيت  لزززو  زززور  ات معهزززو, حتزززل تقزززه  اززز كرةي أو اخا زززيرةي  لزززو 
 (185, ص2006أ و رتي , ) لمعهولارمت   د تكو  ارمت   واال أو ارمت    ري أو ارمت   يوا

 هال عماتزم اشزكت   ةهتزم لامثتزرات  غزرٌ  افقزترةي اعامزيدا  عازو مكوهياهزي, و زفياهي, ومعيهتهزي و يزي  
 (.204, ص2008الر وع, ) لامعاوميت الاال تاا خ ههي, وامثتاهي, واقارليعهي

   عماتززم الارمتزز  ةززال أو  خأززوة مزز  مهززيرات الازز كر حتززل تيززوا الفززرد  ززر أ اهلزز اء ال ززغترة مزز  
المعاومززيت مززه  عضززهي لعحافززي   هززي  ززال الزز اكرة  عتززدة المززدا, والاخزز ت  شززك  مزز  أشززكي  اإلدخززي , 

 (. 193, ص2004الدائا, ) اإلدخي   ا  تكو  لدتا مي تا كرل ي ا اخأو الفرد عماتم 
  حزززدا مراحززز  عمزززز  الززز اكرة,  هزززال عماتززززم ُاعا ززززر: Recallingمهـــارة االســـترجا  2-3-6-5- 

عززيدة ازز كرةي,  أرتيززم الاخزز ت  وأقززاوب الاه ززتا وحلززا  اقززارليع لامعاومززيت وال تيهززيت والمززدخعت وا 
المد وعزززم مززز  المعاومزززيت وأةمتاهزززي كاهزززي ازززدخ   زززال عماتزززم اتقزززارليع, وةزززال اازززعثر  هزززوع المشزززيعر 

 (31, ص2010عي د, ) واإلتلي تم" الم اإ"القا تم
تعزّد اتقزارليع الو تفززم الثيلثزم لازز اكرة العيمازم, وااززعثر  يلأرتيزم الازال اززاف مز  خعلهززي عماتزم الاخأززتأ 
تقارليع المعاوميت, كمي وااعثر  أرق اه زتا المعاومزيت, وةهزي  كثتزر مز  الأزرق الازال اقزيعد  زال 

أّتزززم عماتزززم اتقزززارليع مههزززي: وضزززه همزززي إ لكتفتزززم  ازززرا أ العهي زززر واهلززز اء, ووضزززه اقاقزززعت خن
لامعاوميت, و هيء مخأأيت مفيةتمتم لاميدة الاعاتمتم, كمي أ  اقاخداا  الكامزيت المفايحتزم واهوتعهزي 
 حتززل ت تززاا هقززتيههي, لززا دور  يعزز   ززال عماتززم اتقززارليع,  ضززي م   لززو ر ززأ كثتززر مزز  المعاومززيت 

  كزر الكامزم المفايحتزم تزاا اقزادعيء ملموعزم مز  المعاومزيت معهزي كامم مفايحتا واحدة  حتل   ا ازا 
 (.188, ص2006أ و رتي , )

واززرا ال يحثزززم أ  ا ززهت  ةززز ل المهزززيرة تافززق مزززه ا هت "قززاتره رغ",  زززال حزززت   ززهفهي "كزززوة " مززز  
" م  "هتومي "  يد اعا ر المعح م م  مهيرات الافكتر الدهتي, واعا رةي " تشر أمفيمهيرات الاحوتعت, 

مهززيرات اه ززتا المعاومززيت,  ززال حززت   ززه  "قززعيدة" الازز كر مزز  مهززيرات لمززه المعاومززيت وحف هززي 
 وعرضهي ولا تاحدل ع  مهيرة الارمت  واتقارليع.

 :Organizing Skillsمهارات التنظيم  -5-6-4
 توالززا اإلهقززي  ةزز ل اهتززيا كمززي  ةززيئع  مزز  المعاومززيت, وا  ا اززاف عززر  المعاومززيت  شززك  غتززر

(, 84, ص2009شززززواةت  وآخززززرو , ) يدة مههززززي أو أخزززز   ززززورة كيماززززم عههززززيمززززه ا ت ززززعب اتقززززاف
 فعيلتزم أكثزر, ومز     مهيرات الاه تا اقزاخدا  زال اراتزب المعاومزيت  حتزل ا ز   مفهومزم أو اعزر 

خزززع  ةززز ل المهزززيرات ه زززوغ  روضزززهي  هزززيءا  عازززو المعاومزززيت والخ زززرات, و لززز   مييرهزززم أولزززا الشززز ا 
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لفروق,  عاو ق ت  المثي  ت دأ الأيلزب  عزداد ور زم  حزل عز  أرتزق لمزه معاومزيت غتزر ومعح م ا
 هززال  ,مه مززم هقزز تي  مزز  م ززيدر عدتززدة, ولاو ززو   لززو ةزز ا الهززد   هلززيح عاتززا أ  تززه ا معاومياززا

 (188, ص2004مير اهو وآخرو , ) ض أ اهشتيء وا هتفهي واحدتد ارا يأياهي وااليةياهي
الاه تا م  أةا المهيرات والايهتيت ال ةهتزم الازال ازرا أ  ملموعزم الز اكرة,  هزال واعا ر مهيرة 

 ززززدرة اقاقززززاتم ايززززه  ززززال وقززززأ قززززّاا الزززز اكرة واشززززار  مززززه مهززززيرات أخززززرا اززززؤثر عاتهززززي مثزززز  الاخزززز ت  
واتقادعيء, وةال ك ل   درة ال اكرة عاو اراتب المعاوميت وال تيهيت واهر يا وال ور والمشيةد أثهزيء 

قززادخيلهي, وةزز ل المهززيرة  ززيلأ ه مزز  أةززا اهقزز يب الاززال اقززيعد الززدميغ عاززو اهداء اللتززد اقززاي  يلهي وا 
مهززيرات (. واشززام  174, ص2010عي ززد, ) وقززرعم ولززودة اقززادعيء المعاومززيت عهززد الحيلززم  لتهززي

 عاو  مهيرة المييرهم, ومهيرة الا هت , ومهيرة الاراتب, ومهيرة الامثت :الاه تا 
 ةزال  حزدا مهزيرات الافكتزر اهقيقزتم لاه زتا :Comparing skillارة المقارنـة مهـ -1-4-6-5

المعاوميت واأوتر المعر م  فال كثتزر مز  الحزيتت عهزدمي توالزا الفزرد شزتئي  لدتزدا  لزا تعلفزا مز    ز , 
تالع   ورة ااييئتم لعماتم  حل  ال مخ وها المعر ال ع  شالء معلو  ق ق أ  اخا رل, حاو تفحص 

ااأازب و يلازيلال (, 175, ص1999لزروا , ) ي  المعر م عمي ةو معلو   لو مزي ةزو لدتزد مكيهتم ه
 اكزو  الاعر  عاو أولا الش ا واتخاع   زت  شزتئت  أو أكثزر مز  خزع  افّحزص العع زيت  تههمزي. 

 امتت ةمزي لتزدا  أو تكاقزيب معر زم لدتزدة و هزا آلخر أو   الم الاز س  تههمزي, أو لاوضت  أحدةمي  أمفي
 (. 191, ص1999لروا , ) أ ض 

  ف عماتززم المييرهززم ااضززم  ااخت ززي  مركزز ا  لمكوهززيت مو زز  المييرهززم أو موضززوعهي قززواء أكيهززت اززاّا 
 (177, ص1999لروا , ) قم أا   ورة اعماتم هشتيء ملردة يلمعح م الم يشرة هشتيء مامو 

 المييرهزم عازو الخ زيئص الو زفتم لألشزتيء مثز وااعدد المعيتتر الاال اُ هو عاتهي المييرهم:  يزد اُ هزو 
الحلا والاو  والشزك  والزو  (, و زد ا هزو عازو أقزيس القزاو  مثز  مييرهزم قزاو  الشزخص المزرت  )

 يلع يب اليهري  يلشخص الم يب  يلمخزيو  المرضزتم, و زد ا هزو عازو أقزيس المكوهزيت الرئتقزتم 
الحتواهتزم, و زد ا هزو عازو أقزيس ال زور اللميلتزم مثز : مييرهزم اركتزب الخاتزم اله ياتزم  اركتزب الخاتزم 

 (. 15, ص2003 تاو , ) لألشتيء مث : مييرهم  هو  كاي م الي ص عهد ملموعم م  اهد يء
والمييرهززززم تمكزززز  أ  اكززززو : مييرهززززم مفاوحززززم  حتززززل هيززززير   ززززت   ززززيةرات   شززززك  عززززيا دو  الاركتزززز  

 زززززت  قزززززتيرات  مزززززثع  مززززز  حتزززززل عازززززو ليهزززززب معزززززت , و زززززد اكزززززو  ةيد زززززم أو مركززززز ة  حتزززززل تيزززززير  
(, و زززززد اكزززززو   قزززززتأم أو معيزززززدة 22, ص2011الحر زززززال, ) اه ززززز  اقزززززاهعكي   يلهزززززد  ةهزززززي محزززززدد
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  مهزززززززززززززيرات الفزززززززززززززرد الززززززززززززز ي تيزززززززززززززوا  يلمييرهزززززززززززززم لزززززززززززززو المهمزززززززززززززم المعتهزززززززززززززم ومعاومزززززززززززززيت و  اقزززززززززززززاهيدا  
 (.189, ص2004مير اهو وآخرو , )

عاومزيت  حقزب, ولكههزي مهزيرة افكترتزم ااعزب وم  المؤكد أ  المييرهزم لتقزت مهزيرة افكترتزم لاه زتا الم
 ال اولتد ومراكمم واه زتا معزير  اإلهقزي  والملامزه,     غتزر المييرهزم ت زعب الاث زت مز   عمفيدورا  ة

معززير  قززي يم و يلاززيلال اولتززد معززير  لدتززدة, وتالاززو ةزز ا الززدور المهززا لامييرهززم  ززال عماتززيت ال حززل 
 العاوا. العامال والدراقيت الالرت تم  ال مخاا  

المعاوميت  حاو تقاأته اإلهقي  الاعيم  مه: Classifying skillمهارة التصنيف  -2-4-6-5
والمعح زيت  قززهولم وتقززر ت ززد لززا مزز  ا ززهتفهي أي وضززعهي  ززال ملموعززيت  هززيءا  عاززو الخ ززيئص 

 .(27, ص1997الاولو, ) اا  المعاوميت أو اهشتيءأو الاال ت امااكهي المشاركم الاال امااكهي 
هزز ل العماتززم احززدل عهززدمي تيززوا الفززرد  لمززه مفززردات مزز  معاومززيت أو أحززدال أو  ززواةر...الخ,  ززال  

 ئيت/ ملموعيت معتهم اعاميدا  عاو خواص أو  فيت محددة المه ك   ئم مههي مه ايدتا اهقيس 
 (.15, ص2003 تاو , ) ال ي اقاهد  لتا  ال اليتيا  ه ا الا هت 

مثزززززز  المييرهززززززم مزززززز  اههشززززززأم وةززززززو تززززززرة الفهززززززا وازززززز كر المعاومززززززيت, تقززززززّه   درلززززززم ك  يلا ززززززهت  
" أههززززززي ه ززززززه  Mervis"متر زززززز  العياتززززززم الاززززززال هيززززززوا  هززززززي  ززززززال حتياهززززززي التومتززززززم دو  اها ززززززيل, وتززززززرا

كزززز  العززززيلا مزززز  حولهززززي  شززززك  اايززززيئال وأ تعززززال حاززززو ت ا ززززدو اهشززززتيء لدتززززدة  يلهقزززز م لهززززي, وتززززرا 
عازززززو اكزززززوت   " أ   زززززدرة اإلهقزززززي Smithقزززززمتل  Nikerson, هتكرقزززززو Perkins,  تركهززززز " مزززز 

   ئزززززززيت واكزززززززوت  مفزززززززيةتا ا زززززززهتفتم عماتزززززززم أقيقزززززززتم لاهشزززززززيأ المعر زززززززال  ززززززز  ةزززززززال أقزززززززيس الافكتزززززززر
 (.115, ص1999ع د الحمتد وآخرو , )

والا ززهت  مهزززيرة أقيقزززتم ه  العززيلا تحازززوي عازززو عززدد غتزززر ههزززيئال مزز  المثتزززرات,  يلهزززيس تلعازززو  
ء معلو ززم مزز  خززع  الا ززهت , ههززا تززر أ المعاومززيت اللدتززدة  ملززيتت اهشززتيء غتززر المعلو ززم أشززتي

 معرو م. 
مهيرة أقيقتم ل هيء اهأر المرلعتم المعر تم لافرد, وضرورة الايزدا العامزال.  ز  تمكز  الا هت  تعّد و 

تكو   الا هت   ا  والافكتر اهقيقتم,  ي ا لا هامك  م  اليتيا  عماتم الاعّاااعا يرل م  أةا مهيرات 
اهشززتيء اللدتززدة ضززم    مززه عيلمهززي المعيززد,  لزز  أ   ززدراهي عاززو  لحززيق أو ا ززهت  ّتزز ميززدورهي الاك

 (179, ص1999لروا , ) مه وميت أو  ئيت معلو م لدتهي احدد أ تعم اقالي اهي لهي
 وأختززرا  ت ززد مزز  اإلشززيرة  لززو أ   تلززيد ه ززيا ا ززهت  تقززاتعيب ملموعززم مزز  اهشززتيء أو اهدوات ت

أززي ق  يلضززرورة  ززال اتعهززال  ززعي حززي  أ  لمتززه المفززردات أو اهشززتيء الاززال اوضززه ضززم   ئززٍم معتهززم ا
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لمتززه خ يئ ززهي, ور مززي تكفززال  ززال  عزز  اهحتززي  أ  اشززار   ززال  ززفم واحززدة لوةرتززم اُاخزز  أقيقززي  
 (.187, ص1999لروا , ) لوضعهي معي  

متكيهتكتزززم اخازززو مززز  اإل زززداع   ف  يززال أ  هيزززو  لمززز  تعايزززد  زززع  مهزززيرة الا زززهت  لتقززت قزززوا عماتزززم 
اأوتر ه ا ا هتفتم لتدة كي   مثي م اليمزم  يلهقز م لعزدد مز  اتخارا زيت اإل داعتزم الازال كشزفت عز  
عع ززززيت قزززز  تم واه تمتززززم ومفززززيةتا لدتززززدة  ززززال ملززززيتت العاززززوا المخاافززززم, وتشزززز  أ   تلززززيد ه ززززيا 

 إل داعال.لاا هت   ال موضوع معيد تمث  هوعي  م  الاحدي لاافكتر ا
ــح  -3-4-6-5  احززدل ةزز ل العماتززم عهززدمي تيززوا الفززرد  وضززه: Ordering skillمهــارة الترتي

 معاومزززيت, أشزززتيء, أحزززدال,  زززواةر...الخ(,  زززال قزززتيق ماازززي ه و يزززي  لمعتزززير معزززت ) مفزززردات معتهزززم 
 (. 18, ص2003 تاو , ) الاقاق  ال مهال, العمر, الأو , المقيحم, درلم الحرارة...الخ()
اراتب مهيرة افكترتم أقيقتم م  مهزيرات لمزه المعاومزيت واه تمهزي, وا   المعزيتتر الازال تقزاخدمهي  يل

اإلهقززي   ززال اراتززب المفززيةتا واهشززتيء كثتززرة وت ح ززر لهززي, وتقززتمي  ززال المراحزز  المايدمززم مزز  الهمززو 
تا واهشزتيء الازال المعر ال, وةال لتقت  يلقهولم الاال  د ا دو لاوةام اهولو,  ههزي  الكثتزر مز  المفزية

أفتفزززم  لزززو الحزززد الززز ي المعهزززي عع زززم أو خي زززتم مزززي, ولكززز  الفزززروق  زززال درلزززم الخي زززتم أو  واهزززي 
والاراتزب تاعازق م يشزرة  . (189-188, ص1999لزروا , ) ت عب معا ارات هي و زق ةز ل الخي زتم

معزت  تزؤدي   يلا هت  وتمك  أ  ُتعان ر حيلم خي م م  مهيرة الا هت ,  وضه اهشتيء  ال اراتب
 (. 197, ص2004وآخرو ,  مير اهو)  لو اه تا مهأيال تقها  ال الفها والا كر

كمززي أ  لامعر ززم القززي يم أو الخ ززرة دور  يعزز   ززال  هلززي  عماتززم الاراتززب, وااأاززب دملززي  واكززيمع   ززت  
المعزير  المعاوميت والمعير  الاال  د اكو  ماهيثرة   زال ثهيتزي الز اكرة, واضزفال عازو ةز ل المعاومزيت و 

 (.189, ص1999لروا , ) لدتدة اها ا  ال ُأأٍر وأ هتٍم كاتم معيهالن 
 يعزيدة  احدل ة ل العماتم عهدمي تيوا الفرد: Representing skillمهارة التمثيل  -4-4-6-5

 هر العع يت المهمم  ال عهي زرةي عز  أرتزق احوتاهزي  تيغم المعاوميت أو الاع تر عههي   ورة اُ 
اخأتأتزززم أو مخأأزززيت, لزززداو , رمزززو , أشزززكي   تيهتزززم وهحزززو  لززز  مززز   زززور  عزززيدة  لزززو أشزززكي  

 (. 28, ص2003 تاو , ) ال تيغم
عاو مي  لمولودة  ال  هتاا المعر تم  هيء  امث   يدرة الفرد عاو اغتتر أو اعدت  المعاوميت اا  ل   ال ه

اومزيت تيزوا المزاعاا (,  فزال امثتز  المع215, ص2005العازوا وآخزرو , ) او ز   لتزا مز  معاومزيت
  اغتتر شكاهي لُت هر العع يت الهيمم  ت  العهي ر المحددة. 
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ال  زرتم, والاف تزم, والرم تزم. وتمكز  أ  اكزو  : م ةزالأشزكيت  عدتزدة, واهشزكي  الرئتقز والامثت  تعخز 
تكو   قزتأي   مث  الرقا(. والامثت  تمك  أ ) مث  ال ور ال ةهتم(, أو خيرلتم) ة ل اهشكي  داخاتم

كمززي  زززال اقززاخداا رمززز  لفاززرة معتهزززم, أو احوتزز  مززز  ألزز اء ك تزززرة  لززو ألززز اء  ززغترة. ومزززه  لزز   زززي  
الامثتزز   ززد تكززو  معيززدا  مثزز   هززيء م ززفو م تقززاأته المززاعاا مزز  خعلهززي عززر  المعاومززيت, والقززمم 

ي  ر وأكثزر الا زي ال قعال الماعاا كال ا زتر المعاومزيت  ات معهزو أك ز اهقيقتم لاامثت  المعيد ةال 
 (. Marzano, et al.,1988,p98) و ل  ع  أرتق الروا أ  تههي

واززرا ال يحثزززم أ  ا ززهت  ةززز ل المهزززيرة تافززق مزززه ا هت "قززاتره رغ",  زززال حزززت   ززهفهي "كزززوة " مززز  
"هتومي "  يد اعا ر المعح م م  مهيرات الافكتر الزدهتي, واعا رةزي " تشزر" مز   أمفي, لا هت مهيرات ا
 هززيء المفززيةتا والاعمززتا مزز  مهززيرات الا ززهت  "قززعيدة"  ,  ززال حززت   ززه اه ززتا المعاومززيت مهززيرات
 المييرهم والاراتب والامثت   هفهي م  مهيرات الافكتر الهي د.و والاه تا 

 :Analyzing Skillsمهارات التحليل  -5-6-5
أو مقززموع( ميززروء ) فززرد  ال ئززم مو زز  مركززب أو هززص معيززداحززدل ةزز ل العماتززم عهززدمي تيززوا ال

 لززو مكوهياززا مزز  عهي ززر أقيقززتم ثززا الززيو   لزز   لززو الا  ززر أو ال حززل أو الفحززص المززد ق لزز ل  
 ل  المو ززز  أو الزززهص لزززم  غزززر  الاو ززز   لزززو اه كزززير الرئتقززز المو ززز  أو الزززهص ولااززز  العهي زززر

أو  يءة  زززا أو احدتززززد مززززي  زززد تكززززو  مزززز  أخأزززز غززززر  اكاشززززي  العع زززيت والفززززرو  المضززززمر  ل وكززز 
 (39, ص2003 تاو , ) لءخفتم احكا  هي اوّلهيتعهي رل أو  اهي ضيت أو قميت مشاركم المه

(, 91, ص2006هيقزيب,   ار تهغزر&) يقا الك   لو أل اء وانفنّحزص ةز ل اهلز اءت يلاحات  
 هززو تمثزز  اليززدرة عاززو احاتزز  المو زز   لززو عهي ززرل الاززال تاكززو  مههززي,  هززد  الكشزز  عزز  العع ززيت 

ة  تههززي, وا  يمززم عع ززيت لدتززدة  ززت  اازز  اهلزز اء, واوضززت  المعاومززيت المولززودة مزز  خززع  المولززود
 .(216, ص2005العاوا وآخرو , ) اخاتير اهل اء والعع يت

   و تفززم الاحاتزز  ةززال ال حززل  ززال الخ ززيئص الداخاتززم لأل كززير, وةززال مركزز  الافكتززر الهي ززد 
(,  ززززيلمفكر الهي ززززد ةززززو الزززز ي ته ززززر  لززززو 204ص, 2004مززززير اهو وآخززززرو , ) كمززززي عرف ززززا الفعقززززفم

  ات  عمزززززززززززززززق لتاعكزززززززززززززززد مززززززززززززززز   زززززززززززززززحاهي ومعهيةزززززززززززززززيافي زززززززززززززززت  اله زززززززززززززززوص والالزززززززززززززززيرب والخ زززززززززززززززر 
عاززززززو مهززززززيرة احدتززززززد القززززززميت مهززززززيرات الاحاتزززززز  واشززززززام   (.91ص ,2006 ,هيقززززززيب ار تهغززززززر&)

 احدتد اهخأيء:والمكوهيت, ومهيرة احدتد اههميأ والعع يت, ومهيرة احدتد اه كير الرئتقتم, ومهيرة 
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    :Identifying attributes and Componentsمهارة تحديـد السـمات والمكونـات  -1-5-6-5
ُاكنززّو  معززي  الكزز ,  احاتزز   ثُززاف اوضززت  اهلزز اء الاززالومزز  احدتززد القززميت والمكوهززيت تاأاززب المعر ززم, 

 الاركت  عاو الافي ت  و هتم اهشتيء واه كير والا يمتا...وةك ا.   الالقميت والمكوهيت اقيعد 
 يلفاقززفم اركزز   شززكٍ  ك تززر عاززو احدتززد مكوهززيت الع ززيرة كخأززوة أقيقززتم مزز  ألزز  ايوتمهززي,  مكوهززيت 

احدتززد القززميت والمكوهززيت مركزز ي تعا ززر الع ززيرة ال قززتأم تمكزز  الاع تززر عههززي  يلميززدميت والهاززيئج. و 
 عاززو قزز ت  المثززي  عهززدمي , (206-205, ص2004مززير اهو وآخززرو , ) المفززيةتا  ززال اكززوت أتضززي  

توالززا الأا ززم محاززوا لدتززد, ته غززال عاززتها اتقززاهيد  لززو المفززيةتا اهقيقززتم   زز  أ  تامكهززوا مزز   هززا 
عمتززق لامعاومززيت المه مززم, واهمززر هفقززا تهأ ززق عاززو اكززوت  الم ززيدئ والفهززا حتززل تمكزز  أ  ُاكوهززي 

 ألززز  حززز  مشزززكام مزززيكيقاشزززهيد الأيلزززب  يلم زززيدئ الازززال اعامهزززي قزززي يي  مززز  -يت اهخزززراأقيقززي  لاعماتززز
اشززتر  لزززو أهمززيأ المعاومززيت الازززال  زز ل   يلقززميت والمكوهزززيت  (.78, ص2004مززير اهو وآخززرو , )

 (.206-205, ص2004مير اهو وآخرو , ) غيل ي  مي ا يحب مفيةتا معتهم
عهدمي : Identifying Relationships and Pattern: مهارة تحديد األنماط والعالقات -2-5-6-5

ة ل المكوهزيت,  يلعع زيت  تيوا الفرد  احدتد اههميأ والعع يت  هو   ل  توض  العع م الداخاتم  ت 
 و ل ئتزم, أو ععئيتزم, أو احوتاتزمقز  تم أو رأقزتم, أو  مهتزم, أ -عازو قز ت  المثزي  -تمك  أ  اكو 

 (. 207, ص2004مير اهو وآخرو , )
واعزززد مهزززيرة احدتزززد العع زززيت مززز  أةزززا مهزززيرات الافكتزززر الهي زززد, هههزززي  زززد اقزززيعد عازززو الاو ززز   لزززو 
اقزاهايليت لدتززدة ومعزير   تمززم اشزك  خأززوة أولزو  يالززيل اأزوتر مفززيةتا وه رتزيت شززيمام.    ايززي  

اليواعزززد   ةززز ل المهزززيرة تقزززه  عماتزززم معيللزززم ال تيهزززيت والمعاومزززيت المازززوا رة, وتقزززيعد عازززو اكاشزززي
  .(224ص,1999لروا , ) تميٍت  يئ م لفها هوامتس الأ تعمواليواهت , وم  ُثاف الاو    لو اعم

   الاكي ؤ والاميث  والاشي ا عع يت اولد  ال كز  مز  الدراقزيت العامتزم واهد تزم له زي   لزو لهزب مزه 
عماتزززم م  زززال لززز ل  ُاعا زززر معر اهزززي مهزززيرة رئتقززز هيءات,ثعززز  اتخاع زززيت والاهي ضزززيت واتقزززاولزززود  

الحتززية,  هززال  الاحاتزز . واعززّد عماتززم احاتزز  اههمززيأ والعع ززيت أمززرا  لوةرتززي  لاهلززيح  ززال الدراقززم و ززال
 (.210, ص2004مير اهو وآخرو , ) عماتم لوةرتم  ال عماتم الافكتر

اعا زر عماتزم احدتزد : Identifying Main Ideasة مهـارة تحديـد األفكـار الرئيسـ -3-5-6-5
اه كززير حيلززم خي ززم مزز  ألزز  الاعززر  عازززو اههمززيأ والعع ززيت,  فززال الميضززال كيهززت ةزز ل المهزززيرة 

حيقززمم  ززال عماتززيت معتهززم كززيلحوار  م لموضززوع مززي,  تف أههززي اعززّد مهززيرة  محززددة  يتلززيد الفكززرة الرئتقزز
حتززم  ززال مييلززم معتهززم أو  ززال الشززفهال, واتقاي ززيء العامززال.   واقززأاهي هحززدد ةززرا مزز  اه كززير المفاي



 مهارات التفكري  الفصل الرابع

 26 

المييلزم  ضزي م  لزو ا حولهزي  ف هن عماتيت اتقادت  وال رةهم, و معهو أخر ملموعم مز  اه كزير الازال اُز
احدتززززد العه ززززر ُاعهززززو   (.  هززززال211, ص2004مززززير اهو وآخززززرو , ) أتززززم افي ززززت  مفايحتززززا أخززززرا

المفايحتم, الاال م  خعلهزي تزاا الاعزر  اهقيقال  ال موضوع مي, و د تقيعد  ال  ل  احدتد الكاميت 
 (.216, ص2005العاوا وآخرو , ) عاو الموضوع
ة ل المهيرة الفرد اليزدرة عازو اعأال  :Identifying errors مهارة تحديد األخطاء  -4-5-6-5

هي كامزي أمكز   لز , والكشز  عز  المغيلأزيت وت اب والخأزع, وامتتز  اهخأزيء وا زالافرتق  ت  ال زو 
الافرتززق  ززت  ا راء ضززع  المهأيتززم  ززال الموضززوع أو مو زز  معززت ,  ضززي م  لززو اليززدرة عاززو وهيززيأ ال
عازو احدتزد ور زد اهخأزيء  وتكزو  لزدا الفزرد اليزدرة(. 216, ص2005العاوا وآخرو , ) والحييئق

الهيلمزززم عززز   عززز  شزززالء أو افيعززز  عزززدة أشزززتيء مزززه  عضزززهي الززز ع  أو كيهزززت هاتلزززم لقزززاو  معزززت , 
حزداثتيت مرا أزم    تيّدرد أوتقاأته الفر  اهخأيء الهيلمم م  لهم مزي  هزيء  عازو معأتزيت ودتئز  وا 

 .(150, ص2010عي د, )  هفس الحدل القي ق, وةال حيلم م  الاو ه المق ق
وةال أتضي  ااأاب اكاشي  اهخأيء  ال العر  المهأيزال, والحقزي يت واإللزراءات والمعاومزيت, كمزي 

 زيلفرد تاعزر  لقزت  , ي أو  لراء اغتتر  ال همأ الافكترهوت وا   احدتد أق يب ة ل اهخأيء ااضم
م همززم أو خيأئززم, و ززد تكززو  الزز ع  ا خززر ماعيرضززي  أو  المعاززوات ززد اكززو   عزز  مزز  المعاومززيت 

خيرلززي  عزز  الموضززوع, ولهزز ا ت ززد مزز  اكاقززيب الفززرد مهززيرة اكاشززي  ةزز ل اهقزز يب الاززال اززؤدي  لززو 
 (.214, ص2004و , مير اهو وآخر ) الو و  عاو الخأع

احدتززد "كززوة "   ززه واززرا ال يحثززم أ  ا ززهت  ةزز ل المهززيرة تافززق مززه ا هت "قززاتره رغ",  ززال حززت  
احدتزززد اههمزززيأ والعع زززيت مززز  و مززز  مهزززيرات الامتززز ات واحدتزززد اه كزززير الرئتقزززم القزززميت والمكوهزززيت 

تزي, واعا رةزي " تشزر" مز  عاال"هتومي "  يد اعا ر المعح م مز  مهزيرات الافكتزر  أمفي, العع يتمهيرات 
 .الافكتر الهي دمهيرات اه تا المعاوميت,  ال حت   هفهي "قعيدة" م  مهيرات 

 :Generating Skillsمهارة التوليد   -5-6-6
واعهال  درة الفرد عازو  هازيإ شزالء لدتزد مز  ملموعزم ألز اء اعأزو لزا  عقزاوب  رتزد وم اكزر, 

واإلهاززيإ وات اكززير,  هززو تاأاززب اإل ززداع وات اكززير مزز    زز   واكززوت  ُ هززو لدتززدة لامعر ززم, أو الاززعلت 
 (. 63, ص2009ال غو , ) الفرد, وامث  المقاوا الخيمس م  ا هت   اوا

 ااضم  مهيرة الاولتد اقاخداا المعر م القي يم إلضزي م معاومزيت لدتزدة, والاولتزد  زال لزوةرل 
م  اه كزير  هيئال, حتل اييا ال عت  ت  اه كير اللدتدة والمعر م القي يم ع  أرتق  هيء ماميق  
 زال  أمفيل اء, تر أ  ت  المعاوميت اللدتدة واليدتمم. وتياضال الاه تا والاحات  عر  كتفتم ارا أ اه
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 (. واشزام Marzano, et al.,1988,p111) الاولتزد ا زر  المعاومزيت اللدتزدة  زال اراكتزب لدتزدة
 عاو مهيرة اتقادت , ومهيرة الاه ؤ, ومهيرة الاوقته:  مهيرات الاولتد

ا ايزدت اتقادت  لغم  معهزيل :Inferring skillاالستنتا و االستنباط( ) مهارة االستدالل -1-6-6-5
زززيدلتزز  أو أا زززا إلث ززيت أمزززر معزززت  أو  ضززتم معتهزززم,  ا ززأعحي   هزززو عماتزززم افكترتززم ااضزززم  وضزززه  أمف

الاولزززو, ) هايٍإ أو  زززراٍر أو حزززٍ  لمشزززكام مزززيالحيززيئق أو المعاومزززيت  أرتيزززم مه مزززم  حتزززل ازززؤدي  لزززو اقزززا
 (.28, ص1997
ــــاير وتعر هززززي ززززه   ا عهززززا مهززززيرة افكترتززززم  "Beyer"ب  لاهفتزززز  أو مميرقززززم عماتززززيت معيللززززميززززوا  ززززدور الُمقن

المعاومزززيت الازززال اضزززا الافقزززتر والاحاتززز  والاركتزززب والايتزززتا, وتضزززعا  زززال المقزززاوا الثيلزززل مززز  عماتزززيت 
وةزال حز  المشزكعت وااخزي  اليزرار واكزوت  المفهزوا( ) قارااتلتيت الافكتزر المعيزدة  عد الافكتر المعر تم  ن 

 إل داعال. عد مهيرات الافكتر الهي د والافكتر او ن 
  عههزززززي ملمزززززوع العماتزززززيت العياتزززززم المقزززززاخدمم  زززززال اكزززززوت  وايتزززززتا "Nickerson "نيكرســـــو وتعر هزززززي 

 تاال:  المعايدات, و ال   هير  حم اتدعيءات والميوتت أو  تفهي. وااضم  ة ل العماتيت العياتم مي
.اولتد وايتتا الحلج وات اراضيت 
.ال حل ع  اهدلم 
.الاو    لو هايئج 
(.338-337,ص1999لروا , ) الاعّر  عاو اترا يأيت والعع يت الق  تم  

 :مهيرات  رعتم ةال   اتقادت   لو ثعلهْ  ن وتُ 
وتشززززتر  لزززو اليزززدرة عاززززو الاو ززز   لزززو هاتلززززم عززز  أرتزززق معيللززززم  :االســـتدالل االســـتنباطي1-

لراءات مهأيتم محددة, و  اخرإ ع  حدود  ةال تالمعاوميت أو الحييئق الماوا رة أ يي  ليواعد وا 
 (.345, ص1999لروا , ) المعاوميت المعأية

ع زززيرة عززز  عماتزززم اقزززادت  عيازززال اهأازززق مززز   رضزززتٍم أو ميولزززٍم أو  :االســـتدالل االســـتقرائي2-
 أمفياليتيا  يلراءات مهيق م لفحص الفرضتم م  أل  هفتهي أو  ث ياهي, و  أمفيمعح م, وااضم  

هيد  لززو المعح ززم أو المعأتززيت الماززوا رة, وةززال االززيو  االاو زز   لززو هاتلززٍم أو اعمززتٍا  يإلقزز
 (. 362, ص1999لروا , ) حدود المعاوميت أو المعأتيت الماوا رة

ال ي تهأوي عاو عع م  ت  شتئت  لتس م  القه  اكاشزي هي دائمزي , وا  ف  :االستدالل التمثيلي3-
 د اهيو  خ زرات  أو حيتيازت  مهف زاات  وما يعزدات , وتكاشز   تههمزي شز هي   ٌلا أهفاُ يمي تمت  العن 
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 لززززا تعح ززززا غتززززرل مزززز    زززز , ثززززاف ت ززززدع  يلاو زززز   لززززو مفهززززوا أو حزززز  أ ززززت  لمشززززكام  يئمززززم 
 (.371, ص1999لروا , ) 

تكزو   ع زيرة عز  الزيو  المعاومزيت المازوا رة لزدا الفزرد, لاحدتزد مزي تمكز  أ   يتقادت   ك  أشكيلا ةو
 زززحتحي  مههزززي, مقزززافتدا  مززز  معير زززا وخ راازززا القزززي يم, وعزززدا اتكافزززيء أو الاقزززاتا   زززدق أو د زززم ةززز ل 

 (.216, ص2005العاوا وآخرو , ) المعاوميت
 تي ززد  ززيلاه ؤ الميززدرة عاززو او ززه شززالء معززت   هززيء  : Predicting skillمهــارة التنبــؤ  -2-6-6-5

 هزززال  زززدرة الفزززرد عازززو  هزززيء او عزززيت ااعازززق  (,11, ص2006هيقزززيب, &رار تهغززز) عازززو المعر زززم القزززي يم
  مزززززززي تمااززززززز  الفزززززززرد مززززززز  معاومزززززززيت, ومزززززززي لمزززززززه مززززززز  أ كزززززززير لدتزززززززدة  يهحزززززززدال المي ام,اقزززززززاهيدا   لزززززززو

 (.756, ص7111العاوا, )
ة الاال ُاقاخدا م  ليهب شخص مي تفكر  تمي قتحدل  ال المقاي  , أو  عههي اا  المهير  "سعادة"وتعّر هي

 (. 48, ص2006قعيدة, ) عماتم الافكتر  تمي قتلري  ال المقاي  ي امث  هأه
معاوميت, ومي  درة الفرد عاو  هيء او عيت ااعاق  يهحدال المي ام, اقاهيدا   لو مي تماا  الفرد م   هال 

(. والاه ززؤ عماتززم عياتززم تمكزز  الاززدرب عاتهززي 216, ص2005العاززوا وآخززرو , ) لمززه مزز  أ كززير لدتززدة
الأيلب عازو الاه زؤ  خع  احات  المعاوميت والمعح يت المولودة لدا الأيلب, وادرتبومميرقاهي م  

عازو او عيازا الازال او ز   م  زا والاعيمز  معهزي  قزهولٍم  هزيء  ت ودل  يليزدرة عازو الزاحكا  زيل واةر المحتأز
 (28, ص1997الاولو, )  لتهي  ال ضوء معاومياا القي يم

و اقاشزرا  اتاليةزيت المقزاي اتم ل زيةرة مزي مز  وا زه المعاومزيت    مهيرة الاه ؤ  زال ضزوء المعأتزيت أ
الماززوا رة ُاعززّد مزز  أكثززر مهززيرات الافكتززر الاززال تحايلهززي الأيلززب والمعاززا وال يحززل ورلزز  القتيقززم والأ تززب 
وغتزرةا.  هزال أكثزر أةمتزم  يلهقز م لغترةزي مز  مهزيرات الافكتزر, ترا يأهزي  ماأا زيت ال يزيء والاأزور لكزز  

 رد والملامه. ولتس ةهي  مي ةو أةا م  مهزيرة الاه زؤ  زال ضزوء المعأتزيت لاو زو   لزو الغيتزيتم  الف
 (.309-308, ص1999لروا , )

المهزيرة  ةزال ااز  :Elaboration skill التعمقو اإلسـهاحو التوضـي () مهارة التوسع -3-6-6-5
  الفكرة أو العماتم العياتزم و خر اهزي والم يلغزم  زال اف زت  الفكزرة ال قزتأم أو تالاال ُاقاخدا م  أل  الم

, هي يقزهيب واوضزتحاتقالي م العيدتزم ولعاهزي أكثزر  يئزدة ولمزيت  ود زم عز  أرتزق الاع تزر عز  معهيةزي 
 (46, ص2006قعيدة, ) دتدة لافكرة أو اه كير المأروحمع يرة ع   ضي م اف تعت ل هال 

لم تزززد مززز  الافي زززت  والشزززرح والمعاومزززيت اهخزززرا  ات ال زززام  يلمعر زززم القزززي يم مززز  ألززز  ا يتي زززد  هزززو 
  (.220, ص2004مير اهو وآخرو , ) احقت  الفها
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 عهدمي تيوا الفرد  يلاوقه والاف ت  م  ألز  اإلايزي   مهزيرة  يهزا تولّزد أو تشزاق ع زيرات أو  زورا  عياتزم 
 ار أ المعر م الحيلتم  يلمعر م القي يم.

وارا ال يحثم أ  ا هت  ة ل المهيرة تافق مه ا هت "قاتره رغ",  ال حزت   زهفهي "كزوة " مز  مهزيرات 
ززيالاقزز تب,  "هتومززي "  يززد اعا ززر المعح ززم مزز  مهززيرات الافكتززر العاتززي, واعا ززر " تشززر" اتقززادت  مزز   أمف

الافكتزر اإل زداعال والاه زؤ  زهفهي  زهفهي مز  مهزيرات  والاوقه  ات العع م  يلم ررات واهق يبمهيرات ال
الافكتزر الهي زد والاوقزه  زهفهي مز  مهزيرات اتقزادت  "قزعيدة"  م  مهيرات اتقاي زيء,  زال حزت   زه 

 م  مهيرات الافكتر اإل داعال والاه ؤ  هفهي م  مهيرات  هيء المفيةتا والاعمتا والاه تا.
 :Integrating Skillsمهارات التكامل والدمج  -5-6-7

حت  تاأاب الاحات  اهيو  اهشتيء مهف ام,  ي  مهيرة الاكيم  اياضال وضه اهل اء الاال  ال 
اولد  تههي عع يت معي  لفها الم يدئ, وتزاا ر زأ المعاومزيت اللدتزدة  يلمعر زم القزي يم  زال أثهزيء  حزل 

والقزي يم(  زال ة اللدتزد) الماعاا ع  المعر م القي يم  يلمعاوميت اللدتدة, وم  ثاف دمج ة ل المعاوميت
عاززززو مهززززيرة  مهززززيرات الاكيمزززز  والززززدمجواشززززام   (.222, ص2004مززززير اهو وآخززززرو , )  هززززيء لدتززززد

 الااختص, ومهيرة  عيدة ال هيء:
وتشزتر  لزو اليزدرة عازو ضزا المعاومزيت : Summarizing skillمهـارة التلخـيص  -1-7-6-5

 كفززززيءة  ززززال ع ززززيرة ماميقززززكم, وتاأاززززب  لزززز  اليتززززيا  ثعثززززم أهشززززأم  دراكتززززم عاززززو اه زززز : وةززززال لمززززه 
  المعاومزززززززززززيت, واخاتزززززززززززير المهزززززززززززا مههزززززززززززي وحززززززززززز   غتزززززززززززر المهزززززززززززا, واوحتزززززززززززد المعاومزززززززززززيت المهمزززززززززززم

يأ المفززيةتا مهززيرة اتقززر  هززا اله ززوص, واوضزز  كتفتززم ارا زز ال هزز(. 49, ص2011ع ززد الهززيدي, )
أوتز  المزدا  يلمعاومزيت الازال ازاف ااخت زهي,  هزال الز ع , كمزي أههزي اتقزر اتحافزي  الهيمم   عضهي 

 (.Chapmo, 1993, p79)   ل  مهيرة  هايلتم
   الااختص تاأاب اليتيا  عماتم  ر  لاكاميت واه كير, ومحيولم     مي ةو أقيقال عمفي ةو غتر 

م  تيوا  يلااختص واهأع ي  م  خ راا  يلموضوع ٌم اه كير الماضمهم  اغأقيقال, ومعيللم المفيةتا و 
 (. 217, ص1999لروا , ) و هما لا, كمي تاأاب مهيرة   ال اراتب اهولوتيت 

واعا ززر الماخ ززيت أدوات مهمزززم لاافكتززر الهي زززد,  هههززي ُاقززيعد  زززال الاركتزز  عازززو المعاومززيت الهيمزززم 
م, واقزيعد  ززال عماتززم الفهزا واتقززاتعيب حتززل اززو ر المفززيةتا الرئتقززاحدتززد اه كزير و  واهقيقزتم وعاززو

 ر ي  لاه تا المعاوميت حقب أولوتزم معتهزم, وُاقزيعد  زال  مزداد الفزرد  قزل  مز  المعاومزيت المركز ة 
قيعدل  ال  دارة الو ت  فيعاتم  هال الهب الفرد م   ضيعم الو زت الاال قتحايإ لهي  ال المقاي  , واُ 

 (. 75, ص2002محمد, ) بو أاملهد الالو 
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وةهزي   ززرق  ززت   عزز  الااخززتص كعماتززم والماخزص كهززياج,  ززيلااختص تاأاززب الاحاتزز   تهمززي الماخززص 
تمك  اعا يرل افقترا  واركت ي , ولك  عماتم الااختص االيو  الافقتر م  حتل أههزي ااأازب  زرارا  تلزب 

لزو ايتزتا مزدا أةمتزم ةز ل المكوهزيت ق,  يإلضزي م  قنزو  مي تمك  ح  ا أو اضزمتها  زعي هن أ  ُتاخ  ح
أو عدا أةمتاهي. وم  الفروق اللوةرتزم  تههمزي أ  الحز    زال عماتزم الااخزتص عمز    زداعال تاأازب 

 ااأازبو  ههي عماتزم  عزيدة  هزيء و زق اقاقز  محزدد, احدتد واقاخعص مي ةو أقيقال  ال الموضوع, 
معززززي  اله ززززر  ززززال الموضززززوع ززززي, الاعمزززز  وا    أو الهززززياج  هززززو عتززززب و  ززززور. الحزززز    ززززال الماخززززص  أمف

 (. 218, ص1999لروا , )
 ةزززال عماتزززم اغتتزززر الُ هنزززو: Restructuring skillالتركيـــح( ) مهـــارة إعـــادة البنـــاء -2-7-6-5

 هشيأ تهد   لو  - حقب مي تقالد -المعر تم المولهم م  أل  دمج معاوميت لدتدة,  تيوا الفرد 
اعدت  أو اوقته أو  عيدة اه تا  ال الميدة م  أل  الاخاال ع  مفيةتا قي يم, إلدراكزا أ  الا زورات 

 والحييئق والمعايدات أو اتاليةيت لا اعد د تيم أو  حتحم. 
ي   زززززززال الهمزززززززو المعر زززززززال والاأزززززززور المعر زززززززال. غم اه كزززززززير لززززززز ءا  رئتقززززززز عزززززززيدة  زززززززتي واعزززززززد عماتزززززززم

وااأازززززب  عزززززيدة ال هزززززيء أهواعزززززي  مخاافزززززم مززززز  الاغتزززززرات  فزززززال  عززززز  اهحتزززززي  احزززززدل  عزززززيدة ال هزززززيء 
هاتلزززززم  ضزززززي م عع زززززيت مخاافزززززم ضزززززم  مفزززززيةتا محزززززددة, ور مزززززي احزززززدل  عزززززيدة ال هزززززيء  زززززال أو زززززيت 

كززززير عاززززو هحززززو أكثززززر الرتززززدا , وةهززززي  أتضززززي  أززززرق أخززززرا  تهمززززي تأززززور الخ تززززر أر ززززي  لاه ززززتا اه 
إلعزززززيدة ال هزززززيء مثززززز  اأ تزززززق اهمثازززززم عاززززززو موا ززززز  لدتزززززدة, والاغتزززززرات اله رتزززززم, والمعايزززززدات  ززززززال 

  اللدتززززززززززززدةالو ززززززززززززت الزززززززززززز ي توالززززززززززززا  تززززززززززززا الفززززززززززززرد الا ززززززززززززورات الخيأئززززززززززززم واه كززززززززززززير الماضززززززززززززير م 
((Marzano, et al., 1988, p.228-229. 

ل المهززززيرة تافززززق مززززه ا هت "قززززاتره رغ",  ززززال حززززت   ززززهفهي "كززززوة " واززززرا ال يحثززززم أ  ا ززززهت  ةزززز 
ززززي, عع ززززيتمزززز  مهززززيرات ال ي " تشززززر"  ززززهفهتززززي, و عامزززز  مهززززيرات الافكتززززر ال  ززززهفهي"هتومززززي "  يززززد  أمف

,  زززززززال حزززززززت   زززززززهفهي "قزززززززعيدة" مززززززز  مهزززززززيرات  ات العع زززززززم  زززززززيلم ررات واهقززززززز يبمهزززززززيرات المززززززز  
 .الافكتر الهي د

 :Evaluation Skillsمهارات التقويم  -5-6-8
واامثززززز   ايزززززوتا هوعتزززززم اه كزززززير, واليزززززدرة عازززززو   زززززدار اهحكزززززيا عازززززو اهشزززززتيء, والموا ززززز , 

  زززد اكزززو  ةززز ل .(217, ص2005العازززوا وآخزززرو , ) , واهحزززدال, و يزززي  لمعزززيتتر محزززددةواهشزززخيص
تا ال ززراةت , ث ززيت  ززحم اهشززتيء, وايززدا  المعززيتتر  ااتززم أو خيرلتززم, واتخاتززير مزز   ززت  عززدة  ززدائ , و 

 (.64, ص2009ال غو , ) وة ل المهيرة امث  المقاوا القيدس م  ا هت   اوا
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أّز ا     عماتم الايوتا لتقت ان زّتد مز   تمزم العمز , وا   الحكزا عازو موضزوع  ي  لألخأزيء أو حن
 مول زٌا  عهفُا لتد أو رديء ت د أ  تيار   يتضيح الق ب ال ي تقاهد  لتا الحكا أو المعتير الز ي ُعزدف 

عاتا  ي   تمم اهحكيا الاال ُت ٌدُرةني الفرد ااو   عاو اوا ر ُأقزٍس معيولزٍم و الموضوع لتدا  أو ردتئي , 
 (.315, ص1999ولروا ) لاحكا

ث زيت أولا اليزوة والزهيص واحدتد  يلايوتا مهيرات ااعاق  يليدرة عاو ايدتر اهمور واهشتيء  وا 
عأيء حكا عاتا, ول ل   هال   اشم : ل  وا 

.دار اهحكيا  ال ضوء معيتتر محددة   

.ايدتا ال رةي  عاو  حم أو د م اتدعيءات 

الكشززززززززززززز  عززززززززززززز  المغيلأزززززززززززززيت وأولزززززززززززززا الضزززززززززززززع  والافرتزززززززززززززق  زززززززززززززت  ا راء والحيزززززززززززززيئق  
 (57,  ص 2004حمدي,)

كفيت والمعيتتر, ومهيرة اإلث يت: مهيرات الايوتا واشام    عاو  هيء المنحن

كَ 1-8-6-5-  كفيت, م  Establishing Criteria: ات والمعاييربناء الم ح  المه ور  تشتر  هيء المنحن
كفزززيت م زززيدئ  الفاقزززفال ,  لزززو  رقزززيء الميزززيتتس لاحكزززا عازززو  تمزززم اه كزززير ومهأيهزززي, وُاعان زززر ةززز ل المنحن
كفززيت ُاشززاق مزز  احدتززد اهخأززيء أو المشززكعت, و ززد  عيعهتززم مزز  الثيي ززم, والخ ززرة. وعماتززم  هززيء المنحن

كفيت معئمم  تف أههي  د ُاأ ق  أرتيٍم خ  يأئٍم. ُاقاخدا أحتيهي  منحن
ة ل العماتم ةزال أكثزر مز  ملزرد الافكتزر  يلخأزع ومز  ثزا محيولزم عمز  شزالء لهز ا الخأزع,  يزد اكزو  
اهخأززيء واضززحم وقززهام الاعززدت  والا ززحت  و ززال أحتززي  أخززرا اكززو  اهخأززيء مقززعلم حزز  , وةهززي 

تمك ها اكو  المقعلم أكثر  عو م لاعدت  شالء غتر مولود  تف   ا كي  لدا الشخص شالء  ال عياا 
 م   لراء الاعدت  المأاوب. 
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 ي الززم اهخأززيء  ززد اكززو  قززهام و ززد اكززو   ززع م, و شززك  عززيا,  ززي    الززم اهخأززيء ع ززيرة عزز  شززك  
محزززدود مززز  اإل زززداع.  هزززيدرا  مزززي تزززاا الو زززو   لزززو  كزززرة لدتزززدة مززز  خزززع    عزززيد اهخأزززيء مززز  الفكزززرة 

 (. 89, ص2012ال ت , ) ا الفردأمفيالمولودة 
 زززدأ العزززيا  زززال   الزززم اهخأزززيء ةزززو ال حزززل عززز  اهخأزززيء وا  عيدةزززي  شزززك  مي زززود.  مززز  القزززه     الم

الا ّمر حو  اهشتيء, وم  القه  اخاتير اهخأيء, ولك  الاركت   ال ة ل المهيرة ته بُّ حو  اهايزيء 
 (.   51, ص1998دي  وهو, ) اهخأيء و عد  ل  محيولم   عيدةي

ــات2-8-6-5-  ــدقيق( التأ) مهــارة اإلثب ــدو الت واشززتر  لززو اعكتززد د ززم اإلدعززيءات : Verifyingكي
 ززال  (.  ززيلفرد  ززال ع ززرهي الزز ي تشززهد ثززورة314, ص2009ع ززد الع تزز , ) الميدمززم حززو   ضززتم مززي

عزززيلا اتا زززيتت والمعاومزززيت تاعزززر   لزززو قزززت  مززز  المزززواد اإلععمتزززم الازززال اهياهزززي وقزززيئ  اإلعزززعا 
المرئتم والمقموعم والمأ وعيت عاو اخاع  أهواعهي. وم  الأ تعال أ  تااز س اهمزر عازو الكثتزرت  

 (.ص5999,375لروا ,)  ال الامتت   ت  الحيتيم والرأي
لميضززال واحززوي معاومززيت ر متززم وأمثاززم محززددة, واُ هززو عاززو خ ززرات  يلحيززيئق و عززت أو ُوٌلززدت  ززال ا

ززيعززدد ك تززر مزز  الهززيس.  ا راء  مزز  المحامزز  أ  احززدل مقززاي ع  أو  ززد اكززو  حززدثت  ززال الميضززال  أمف
وةال لتقت أكثر م  ميوتت عيمم لا اُث ت   ورة  عاتم وم هتم عاو مي تعايزد الفزرد أهزا  زحت .    

همززي ةهزي  موا ز  اكزو   تهززي الامتتز   تههمزي ت تعهزال  أ  الحيزيئق  ززراةت  لتزدة وا راء لتقزت كز ل , وا 
  اقزززززززاعميلهيالحيزززززززيئق  زززززززحتحم ولكههزززززززي غتزززززززر مهيقززززززز م أو غتزززززززر كيمازززززززم لززززززز ل  ةهزززززززي  خأزززززززع  زززززززال 

 (.87-88, ص2012ال ت , )
واززرا ال يحثزززم أ  ا ززهت  ةززز ل المهزززيرة تافززق مزززه ا هت "قززاتره رغ",  زززال حزززت   ززهفهي "كزززوة " مززز  

ززياقزز تب, مهززيرات ال "هتومززي "  يززد  ززهفهي مزز  مهززيرات الافكتززر العاتززي, و ززهفهي " تشززر" مزز  مهززيرات  أمف
  الايتتا,  ال حت   هفهي "قعيدة" م  مهيرات الايتتا وح  المشكعت.

 وااخص ال يحثم مهيرات الافكتر و ق ا هت  مير اهو  يلمخأأ الايلال, وةو م   عداد ال يحثم:
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 (16)الشكل 

 مخطط تنظيمي يبي  تصنيف "مارزانو " لمهارات التفكير 
تح ت ال يحثم ولود اشي ا ك تر  ت  ا هت  "مير اهو" وا هت  "قزاتره رغ"  زال حزت  كزي  
ةهززي   عزز  الاشززي ا  ززت  ا ززهت  "مززير اهو" والا ززهتفيت اهخززرا  ززال  عزز  المهززيرات واخاازز  معهززا 

ح زززت ال يحثزززم أ  اتخاع زززيت  زززت  ال زززيحثت   زززال اهزززيولها  عززز  المهزززيرات اهخزززرا وت زززال ا زززهت  
كتر ترله  لو اخاع  اتاليل الز ي تا هزيل كز  مزهها  زال ا زهت  ااز  المهزيرات, وتمكز  لمهيرات الاف

 التفكري تصنيف"مارزانو" ملهارات

 صياغة األهداف-2تحديد المشكالت     -1

 صياغة األسئلة-2مهارة المالحظة -1

مهارة تحديد األنماط والعالقات  -2مهارة تحديد السمات والمكونات -1
 مهارة تحديد األخطاء-4مهارة تحديد األفكار الرئيسية   -3

 مهارة التمثيل -4مهارة الرتتيب -3مهارة التصنيف -2مهارة املقارنة -1

 مهارة التنبؤ -2مهارة االستدالل )االستنتا و االستنباط( -1
 مهارة التوسع )التعمقو اإلسهاحو التوضي (.-3

 مهارة إعادة البناء )التركيح(-    2مهارة التلخيص -1

َكات والمعايير   -1  التدقيق(مهارة اإلثبات )التأكيدو -2بناء الم ح 

 مهارة االسترجا 2-مهارة الترميز -1

 التركيز

 التحليل

 التوليد

التكامل 
 والدمج

 التقويم

 التنظيم

 التذكر

جمع 
 المعلومات
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 :أ  اول  ال يحثم اا  اتخاع يت  ال ثعثم االيةيت لا هت  مهيرات الافكتر عاو الهحو الايلال
 .مهيرات الافكتر أ يي  لمي تفعاا الفرد االتجا  األول: ¤
حتزل االزا  :ي  لماأا زيت معيللزم المعاومزيت الخي زم  يلمهمزممهزيرات الافكتزر أ يز االتجا  الثـاني: ¤

 عزز  ال زززيحثت   لزززو ا زززهت  مهززيرات الافكتزززر  هزززيء عازززو كتفتززم اه زززتا المعاومزززيت ومعيللاهزززي 
 و همهي وا كرةي. 

حتززل االززا مع ززا ال ززيحثت   لززو ا ززهت   :مهززيرات الافكتززر أ يززي  لمقززاوا اعيززدةي :االتجــا  الثالــث ¤
 .مهيرات الافكتر  هيء عاو مقاوا اعيدةي

هاتالعالقة بي   -6  :الهدف ومهارات التفكير توج 
ززم  ززال ضززوء  ززم مززي تحززدد  ززال ال داتززم خ ززيئص ومأيلززب  امززيا المنهنمن  ززيلفرد عهززد موالهاززا لمنهنمن

تيوا  اأ تق  و عدةي,عاتا احيتيهي  بمعير ا ومعايدااا ثا تيوا  وضه ملموعم م  اهةدا  الاال تل
قارااتلتيت والاكاتكيت المعر تم الاال ترا أههزي قزو  ُاقزيعدل  زال احيتزق اهةزدا  المرلزوة. ور مزي اإل

ززيُتغتززر ام تعتززد ايتززتا مززدا  ل   ززد اهةززدا  الاززال حززددةي قززي يي  أو تلززري عاتهززي  عزز  الاغتززرات وكزز عمف
 .(Winne&Stockley, 1998, p112) الع  لو اغترةيقارااتلتيت المقاخدمم ور مي ت يعاتم اإل

هزدمي تحزدد المزاعاا لهفقزا أةزدا ي  لتحييهزي ر مزي ع احدتد الهد  ت تد م  دا عتم الأعب لاعمز ,  
تشززعر  يلكفززيءة والثيززم  ززال احيتيهززي ممززي تد عززا تقززاخداا  قززارااتلتيت اه تمتززم أكثززر  يعاتززم وةززو مززي 

 يلفعز  وت تزد مز  مشزيعر الكفزيءة وةكز ا ُتعحز  أ  ااز  العماتزيت تقيعدل عازو احيتزق ااز  اهةزدا  
 (. 40, ص2006رشوا , ) ار أهي  تمي  تههي عع م ا يدلتم

ومززززه  لزززز   احدتززززد المززززاعاا هةدا ززززا والاززززال ادعمززززا  مقززززيرات اولتهتززززم أثهززززيء معيللززززم المهززززيا 
ماأا ززم لاحيتززق الهلززيح أو ت المعروضززم ت تعهززال  يلضززرورة معر ززم المززاعاا لكتفتززم اليتززيا  يههشززأم ال

زززم  ع ززد أ  اُزززدعا ةززز ل اهةزززدا   تعهززال  يلضزززرورة أ  المزززاعاا قززو  تحيزززق الهلزززيح  ززال معيللزززم المنهنمن
 (.Schutz, 1997) والدا عتم يلاعّااقارااتلتيت الخي م   يقاخداا الفرد ل ع  اإل

لمعيللززم, ُاقززيعد المززاعاا   ف امززاع  المززاعاا لامعاومززيت والمعززير  الع مززم لعماتززيت الالهتزز  وا
  معر ززززم الفززززرد امكهززززا مزززز   هززززا المهززززيا  ززززال احدتززززد ماززززو وأتزززز  وكتزززز  تأ ززززق اإلقززززارااتلتم المعر تززززم.

المعروضززم واحدتززد الهززد  مههززي واحدتززد المعاومززيت المأاو ززم هدائهززي مثزز  اليززواهت  والحيززيئق وكزز ل  
زم وعماتزيت اقيعدل  ال اكوت  اه ؤات واو عيت لاهايئج, وعازو ةز ا ُاقنزه   ا لمعر زم اهداء الفعازال لامنهنمن

 (.  AL-Emadi 2003) ا الهوااجتالمرا  م وايت
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 زززال الو زززت الحزززيلال ةهزززي  ضزززرورة ماحزززم عازززو ا وتزززد الماعامزززت   يلمعاومزززيت والمهزززيرات الازززال و 
 .الازززززال قزززززو  تيومزززززو   هزززززي  عزززززد الاخزززززرإ اقزززززيعدةا عازززززو الحتزززززية الوا عتزززززم والهلزززززيح  زززززال اهعمزززززي 

 لززو أ  أززعب الليمعززم  AL-Emadi 2003)) يززد او ززات دراقززم (. 71, ص2006رشززوا , ) 
هلززززيح أو الفشزززز  تامتزززز و   يقزززززاخداا و  عزززز  الؤ دو   ززززال أ  اللهززززد الم زززز و  ةززززو المقززززالزززز ت  تعايزززز

 قززززززززززززارااتلتيت الالهتزززززززززززز  والمعيللززززززززززززم العمتيززززززززززززم وتحييززززززززززززو  مقززززززززززززاوتيت مرافعززززززززززززم مزززززززززززز  اإلهلززززززززززززي  
 (.216, ص2006, رشوا )

كززززا ك تززززر مزززز  المهززززيرات المعر تززززم ومهززززيرات مززززي وراء المعر تززززم الاززززال تمكزززز   المززززاعاا لدتززززا   
ا اهكيدتمتزززم  أرتيزززم المهزززي ا الهزززيل  توالزززااقزززاخدامهي إلهلزززي  اهةزززدا  اهكيدتمتزززم, كمزززي أ  المزززاعا

ززم, وتحززدد معززيتتر اهداء الهززيل , وتضززه أةززدا ي  وا عتززم, كمززي أهززا  و لرائتززم,  هزز تحازز  ماأا ززيت المنهنمن
 هلززيح لهززودل وتعززد  وتكتزز  تكتزز  وت اكززر االيةززيت  قززارااتلتم كززال ت زز  هةدا ززا وترا ززبتخاززير و 
عههززي  أززير اه تمززال  هةززدا   ززال ملززي  الاح ززت  واعا ززر ا (.75, ص2009المي ززود, ) اههشززأم

لقزززاو  الفزززرد  زززال الموا ززز  الاح زززتاتم تحزززدد أرتيزززم  دراكزززا لهززز ل الموا ززز  وتززز ودل  م زززيدئ ومعزززيتتر 
لمعاوميت واخاتير القاو  وايتتما, وةال اقيعد  ال اراتب أولوتيت الأيلب. وتمث  ومحكيت لافقتر ا

 الاولززا هحززو ةززد  معززت   رهززيمج عمزز  لاهشزززيأ المعر ززال والولززداهال والقززاوكال لاأيلززب. وتززرا واتهزززر 
(Weiner  أ  أهمزيأ اهةزدا  اهزاا  ززعغرا  القزاو  اتهلزي ي واّعزر  عاززو أههزي همزأ ماكيمز  مزز )

  وميي ززززززززززززدل. وتشززززززززززززترافقززززززززززززترات والولززززززززززززداهيت الاززززززززززززال اشززززززززززززك  غيتززززززززززززيت القززززززززززززاو  وال المعايززززززززززززدات
اهةدا   (  لو أ ف أهميأElliot ,1998 ,  لتوت Barron,  يرو   Harackiewicz وتك  ةيركال)

اعر  عاو أههي امثتعت عياتم لألشتيء الازال هرغزب  زال  هلي ةزي والازال اعمز  كمولهزيت ازو ر الأي زم 
هشززيأ مززي. لاقززاو  واحززدد االيةززا. وةززال  شززك  عززيا اعكززس الرغ ززم  ززال اإلهلززي  وا  هززير الكفززيءة  ززال 

 (116, ص2006ال غو , ) وتمك  أ  اؤثر  ال أرتيم اخاتير الأا م لمقي ياها واحدد خ رااها  تهي
قززارااتلتيت الهززد  ُتمكزز  لامززاعاا اقززاخداا اإل ةهززي ُتولززا  هززد  معززت  ولاحيتززق ةزز ا يلاعّاا زز

المعر تززم ومززي وراء المعر تززم والدا عتززم المهيقزز م لااغاززب عاززو ال ززعو يت الاززال اوالهززا واحيتززق أ ضزز  
 (. Kivinen, 2003) اقافيدة ممكهم م  الو ت واللهد

ع  المقؤولتم مايية عاو عياق الأيلب, وتعامزد ايزدا  لاعاتا الليمعال  ال مرحام ال هلدوة ا مي 
الأيلب عاو ملهودل ال ااال ال ي ت  لا  ال محيولم احقت  واأوتر مهيرااا ومعير زا,  أ تعزم الاعازتا 
الليمعال افر  أع يء عامتم كثترة عاو الأعب تلب عاتها  هلي ةي, وكز ل   زال  ز  اعازتا اهعزداد 

 ك تزرهلل    ز  الأزعب  زال عماتزم اعامهزا دورهلل أ    لالهد ال ااال م   ا راد  ال الو ت هفقالك ترة م  اه
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 (.2, ص2006رشوا , ) الاعّاا ال احيتق مقاوتيت أ ض  م  
ومه الاحو  م  عازا الزهفس القزاوكال  لزو عازا الزهفس المعر زال, لزا اعزّد اله زرة لاماعامزت  عازو 

عزيدة  هززيء هشزتأو   زال  عزيدة اه زتا المزيدة الماعاف أههزا ماايزو  لامعاومزيت  حقزب  ز  عازو أههزا  مزم وا 
 المعر زززم المولزززودة  هزززي ور أهزززي  يلمعر زززم القزززي يم ممزززي تقزززها  زززال اكزززوت   هتزززيت معر تزززم أكثزززر اقزززايرارا  

 (.5, ص2009ر ق, ) 
تزززر أهشزززأاا اعامزززد عازززو عماتزززيت المرا  زززم الازززال ُامزززد ت  ف محزززيوتت المزززاعاا لضززز أ واه زززتا واغ

عاوميت الع مم حو  الاهي   الهق ال  ت  اهةدا  المراد احيتيهي وعماتيت الايدا الحيلتم الماعاا  يلم
 ال كايب مي وكي   ي  معته ي  (,  مثع  الماعاا ال ي تيرأ موضوع6, ص2009ر ق, ) هحو اا  اهةدا 

الع مم ع  ةد ا م   ل   ها لواهب ة ا الموضوع,  مرا  م الماعاا لعماتم الفها ُاو ر لا المعاوميت 
مززدا ُمهيقزز م اإلقززارااتلتم المقززاخدمم وةزز  تحاززيإ  لززو اعززدتاهي أا ت و لزز   ززال ضززوء الهززد  الزز ي 

 (.4, ص2006رشوا , ) حددل قي يي  
مزز  المهززيرات محززددة  ززيلمحاوا و يهةززدا  والمهمززيت,    الماعامززت  اهكفززيء  ا  ك تززر  ي  ةهززي  ليه زز

 مروهزززززم,  هزززززا تعر زززززو  كتززززز  تخازززززيرو  مهزززززيرة أو قزززززارااتلتيت امهزززززيرات واإل زززززيدرو   زززززال الو زززززو  ل
 قارااتلتم معتهم اهيقب المهمم, وك ل  كت  تشر و  عاتهي وعاو قترةي واعدتاهي  ال ضوء العي يت 

 .(234, ص2004مير اهو وآخرو , ) هخ   قارااتلتم أكثر  عفيلتفموالمشكعت, وتاخاوا عههي 
لازال ترلوههزي أو تاو عوههزي مز  اقزا كيرةا لامزواد  كثترا  مز  الأزعب ت تح زاو  عازو الهازيئج ا

الميررة و لز  لزتس  قز ب عزدا  ز لها لالهزد الكزي ال  ز  هههزا ت ُتحقزهو  اقزاخداا مهزيرات الافكتر يزد 
ززم عاززو الهحززو  تقززا كرو   أرتيززم خيأئززم أو ت ته مززو  كاي ززياها كمززي تلززب,  ززيلماعاا ت تززؤدي المنهنمن

 مهيرات الماأا م لألداء محدودة وغتر كي تم. المأاوب عهدمي اكو  المعر م وال
 ززال أ  اللهززد الم زز و  ةززو المقززؤو  عزز  الهلززيح أو الفشزز      أززعب الليمعززم الزز ت  تعايززدو 

تامت و   يقاخداا  قارااتلتيت الالهت  والمعيللم  ال المقاوتيت العمتيزم وتحييزو  مقزاوتيت مرافعزم 
واإلايزززي  واهمتزززم واأزززوتر اليزززدرات  الزززاعّاااامثززز   زززال  مززز  اإلهلزززي , وا  ا كيهزززت اهولوتزززم  زززال اتةامزززيا

والمهزززيرات والمعزززير   يهزززا  زززال ةززز ل الحيلزززم تقزززافتد الفزززرد مززز  افكتزززرل  زززال الافزززوق عازززو ا خزززرت  و زززال 
الززدرليت المرافعززم ومييرهززم أداءل  ززعداء ا خززرت  خي ززم   ا كيهززت الززدرليت ةززال معتززير الحكززا عاتزززا 

يززا لمكيهززم مامتزز ة  ززال الملامززه, و يلاززيلال  ززال اوا هليحززا واحيتد لمقزز يلهلززيح أو الفشزز  أو ةززال المحززد
ةززز ل الحيلزززم تقزززافتد الفزززرد مززز  الازززعثتر اإلتلزززي ال المشزززار  لكزززٍ  مززز  أةزززدا  اإلايي /اإل زززداا وأةزززدا  

 م.اهداء/اإل داا  ال آ  واحد ممي تؤدي  لو مخرليت أكثر  تلي ت
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ة ا الف   المههج الما ه  ال ال حل, والملامه اه اال لا حل والعت هزم,  اقاعر  ال يحثم  ال
لراءات الاأ تق, وأخترا   عو يت ال حل.   واهدوات المقاخدمم  تا, وا 

 :Research Proceduresمنهج البحث  -0
 مززدت عاززو المززههج الو ززفال الاحاتاززال,ولكززال اقززاأته ال يحثززم الاحيززق مزز   رضززتيت ال حززل اعا

الهززد  ومهززيرات الافكتززر( مزز  خززع  لمزززه  اوّلهززيتالعع ززم  زززت  ) الزز ي تيززوا عاززو و زز  ال ززيةرة
  الحيززززززززيئق والمعاومززززززززيت, ثززززززززا مييرهاهززززززززي واحاتاهززززززززي وافقززززززززترةي لاو ززززززززو   لززززززززو اقززززززززاهايليت مي ولززززززززم

 وتمك  ااختص الخأوات الاال ااُ عت  ال  عداد ة ا ال حل  مي تاال: .(105, ص2000حم ال, )
 العدتززد مزز  المرالززه الماعايززم  موضززوع ال حززل والدراقززيت القززي يم, عر تززم كيهززت أاعاززو  أززععات1-

 أله تم.
اهدوات الع مم لايتيا  يل حل, ثا الاعكد م   عحتاهي م  خزع  عرضزهي عازو اهقزاي  احضتر 2-

لراء الاعدتعت.  المشر  وا 
لزراء اهدوات عاو عدد م  القيدة المحكمزت  ومهي شزم معح زياها مزه عر  3- اهقزاي  المشزر  وا 

 الاعدتعت الع مم.
عاو أعداد أا م الدراقزيت  ليمعزم دمشزق, لُت زير  لزو احدتزد الملامزه اه زاال لا حزل اتأعع 4-

 امهتدا  لقحب العتهم.
 عتهم ال دق والث يت لااعكد م   دق اهدوات وث ياهي.قحب 5-
 هي, واحاتاهي, وافقترةي.أدوات ال حل عاو العتهم, ور د الهايئج, ومعيللااأ تق 6-
 الميارحيت  ال ضوء مي او    لتا ال حل م  هايئج.كاي م 7-
 المجتمع األصلي لعينة البحث: -2

اعزيا الدراقزال لك  الكاتزيت   التاكو  ملامه ال حل م  أا م الدراقيت العاتي  ليمعم دمشق 
أولزو  يزأ الميلقزاتر قزهم  , وازاف اعامزيد أا زم( أيل زي  وأيل زم  9346) , وال يلغ عدةا 2011/2012

, كمزي ورد وأيل زم ( أيل زي  1767) و زد  ازغ عزددةالعدا اغتب أغاب الأا م ههها ما مزو   يلحضزور, 
اقاُ عد أا م الميلقاتر القهم الثيهتم وأا م الدكاورال لعدا الا امها  يلزدواا و يلازيلال . و (3)  ال الماحق

عازو أعزداد الأزعب  زال الملامزه اه زاال مز  خزع  عدا اليدرة عاو الاوا ز  معهزا. وازاف الح زو  
 الرلوع  لو المرك  اإلح يء الاي ه لليمعم دمشق.
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اعامززدت ال يحثززم عاززو الايقززتا ال ززيدر عزز  و ارة الاعاززتا العززيلال ورئيقززم الليمعززم  ززال ايقززتا الملامززه 
 اه اال  لو مليتت حقب اتخا يص كمي تاال:

اشم  كاتيت الأب ال شزري وال زتدلم وأزب اهقزهي  وكاتزيت اهقيقتم والاأ تيتم: و كاتيت العاوا 1-
 الههدقم المدهتفم, والمتكيهتكتم والكهر يئتم, والمعاومياتم, وال راعم, العاوا...الخ.

اإلهقزززيهتم: واشزززم  كاتزززم ا داب والعازززوا اإلهقزززيهتم, والار تزززم, والحيزززوق, والشزززرتعم, كاتزززيت العازززوا 2-
 لخ.والفهو  اللمتام, وات ا يد...ا

 عينة البحث: -3
ل تزيدة احامزي  امثتز  خ زيئص , الماقزيوتم العشزوائتمالأ يتزم اعامدت ال يحثم عازو المعيتهزم 

 الملامه  ال العتهم للعت ال يحثم  لو المعيتهم الأ يتم العشوائتم واعهال ا زهت  الملامزه  زال أ يزيت
زززيأ قزززيا( و يزززي  لخ يئ ززززا, ) المعيتهززززم الأ يتزززم العشزززوائتم الماقززززيوتم اعهزززال الح ززززو  عازززو أعززززداد  أمف

و زد  ازغ العزدد الكازال  (.163-164, ص2004أ زو عزعا,) ماقيوتم م  ك  أ يزم و أرتيزم عشزوائتم
 مزز  عززدد أ ززراد الملاززه اه ززاال, و ززد اززاف قززحب العتهززم (%2) , و هقزز م( أيل ززي  وأيل ززم  267) لاعتهززم

 و يي  لاو ع الكاتيت الايلتم : الماقيوتم مالعشوائتالأ يتم  يلأرتيم 
كاتزززيت العازززوا اهقيقزززتم والاأ تيتزززم: كيهزززت عتهزززم ال زززدق والث زززيت مززز  كاتزززم الههدقزززم المتكيهتكتزززم 1-

 والكهر يء وال راعم, وكيهت عتهم ال حل م  كاتم العاوا والمعاومياتم.
ات ا ززيد والشززرتعم, وكيهززت عتهززم كاتززيت العاززوا اإلهقززيهتم: كيهززت عتهززم ال ززدق والث ززيت مزز  كاتززم 2-

 ال حل م  كاتم الار تم وكاتم ا داب والعاوا اإلهقيهتم.
 , و هقزز م ( أيل ززي  وأيل ززم  155) العاززوا اهقيقززتم والاأ تيتززمكاتززيت  يززد  اززغ عززدد الأززعب مزز  

  م , و هقزز( أيل ززي  وأيل ززم  112) العاززوا اإلهقززيهتمكاتززيت %( مزز  عززدد أ ززراد العتهززم الكاززال ومزز  58.1)
تهم حقب الكاتم,  والشك  ( توض  او ع أ راد الع4) واللدو  %( م  عدد أ راد العتهم الكاال.41.9)

 ( توض  الهقب المئوتم لاو ع أ راد العتهم ا عي  لماغتر الكاتم.1) ال تيهال
  (4) الجدول 

 توز  أفراد العينة حسح الكلية
 المئويةالنسبة  العدد الكلية

 58.1% 155 التطبيقية

 41.9% 112 النظرية

 100% 267 المجموع
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 ( 1) الشكل البياني 
 لمتغير الكلية عينة تبعاً اليوض  النسح المئوية لتوز  أفراد 

 
أ زراد العتهزم %( مز  عزدد 40.8) و هقز م( أيل ي , 110)  اغ عدد الأا م ال كور  ال العتهمو د 

زززي, الكازززال . %( مززز  عزززدد أ زززراد العتهزززم الكازززال59.2) و هقززز م, ( أيل زززم  157) عزززدد اإلهزززيل  يزززد  ازززغ أمف
( توضز  الهقزب المئوتزم لازو ع 2) والشك  ال تيهال, اللهس( ت ت  او ع أ راد العتهم حقب 5) واللدو 

 أ راد العتهم ا عي  لماغتر اللهس.
 ( 1)الجدول 

 توز  أفراد العينة حسح الجنس
 النسبة المئوية العدد الجنس

 40.8% 110 الذكور

 %59.2 157 اإلناث

 100% 267 المجموع

 
 ( 2) الشكل البياني 
 لمتغير الجنس عينة تبعاً اليوض  النسح المئوية لتوز  أفراد 

 

58.1 

41.9 
كليات العلوم األساسية 

 والتطبيقية 

 كليات العلوم اإلنسانية

40.8 

59.2 

 الذكور

 اإلناث
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 (  كزززور و18) , مززهها( أيل ززي  وأيل زززم  80) كاتززم الار تزززمكاتززيت  ازززغ عززدد أزززعب ومزز  حتزززل ال
ب كاتزم ا داب والعازوا ( م  عدد أ راد العتهم الكازال, و ازغ عزدد أزع%29.96) و هق م(  هيل, 62)

( مزز  عززدد أ ززراد 28.08%) (  هززيل, و هقزز م44) (  كززورو31) , مززهها( أيل ززي  وأيل ززم  75) اإلهقززيهتم
(  هززيل, 45) و(  كززور 45) , مززهها( أيل ززي  وأيل ززم  90) كاتززم العاززوا, و اززغ عززدد أززعب العتهززم الكاززال

, ( أيل زي  وأيل زم  22) كاال, وعدد أزعب كاتزم المعاومياتزم( م  عدد أ راد العتهم ال33.70%) و هق م
( ت ززت  6) عززدد أ ززراد العتهززم الكاززال. واللززدو ( مزز  %8.23) (  هززيل, و هقزز م6) و(  كززور 16) مززهها

 حقب الكاتيت واللهس.او ع أ راد العتهم 
 (6) الجدول 

 والجنس الكلياتتوز  أفراد العينة حسح  

 النسبة المئوية العدد الكلي إناث ذكور الكليات

 %29.96 80 62 18 التربية

 28.08% 75 44 31 اآلداب والعلوم اإلنسانية

 33.70% 90 45 45 العلوم

 %8.23 22 6 16 المعلوماتية

 100% 267 157 110 المجموع

ت زت  ازو ع أ زراد العتهزم حتزل ( 7) اللزدو  ال وم  حتل الاح ت  الدراقال  يد ااف او تعها كمزي
( توضزز  الهقززب المئوتززم لاززو ع أ ززراد العتهززم ا عززي  3) , والشززك  ال تززيهالا عززي  لماغتززر الاح ززت  الدراقززال

 لماغتر الاح ت  الدراقال.
 ( 7) الجدول 

 لمتغير التحصيل الدراسي عينة تبعاً اليبي  توز  أفراد 
 النسبة المئوية العدد التقدير التحصيل الدراسي

 37.5% 100  60.99إلى 60من   جيد

 48.7% 130 70.99 إلى 70من جيد جدا  

 13.9% 37   فما فوق 80من ممتاز

 100% 267  المجموع
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 ( 3) الشكل البياني 
 يوض  النسح المئوية لتوز  أفراد عينة تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي

 
 :  Instruments of the studyأدوات البحث  -4

 :  يمت ال يحثم  يتقاعيهم  يلمييتتس الايلتم لاحيتق أةدا  ة ا ال حل
هاتمقياس 1-4-   أهداف اإلنجاز:  توج 

أةدا  اإلهلزي   زال  اوّلهيتةو م   عداد الدكاور ر ته ع دل أحمد رشوا , وتهد   لو  تيس 
أةزززدا  اإلايي /اإل زززداا, أةزززدا  اإلايي /اإلحلزززيا, أةزززدا  اهداء/اإل زززداا, )  أزززير الا زززهت  الر زززيعال

ر أةززدا  اإلهلززي  قززواء  ززال  أززي اوّلهززيتأةززدا  اهداء/اإلحلززيا(, و ززد امززت اتقززافيدة مزز  ميززيتتس 
الا زززهت  الثهزززيئال أو الا زززهت  الثعثزززال أو الا زززهت  الر زززيعال و  زززفم خي زززم الميتزززيس الززز ي أعزززدل 

( ع زيرة  تزاا 31) الميتزيس ع زيرات د,  اغ عد2001  ال " Elliot & McGregorومكلرتلر " لتوت
زياهأ زق عازالف ام) اإللي م عاتهي ب  زال  كمزي ورد , كثتزرا  , أحتيهزي  ,  ازتع  , ت اهأ زق عازالف  أع زي ( عمف

 عأززيء اتقززالي يت الممكهززم الززدرليتواززاف ايززدتر الززدرليت عاززو أ عززيد الميتززيس و لزز   ي(.1) الماحززق
واززاف احدتززد الع ززيرات الخي ززم  -الع ززيرات لمتعهززي  ززال اتالززيل المولززب-( عاززو الاراتززب 1,2,3,4,5)

ا وةال  كيلايلال:  ك  اولُّ
1-10-14-17-18- 20- 24- 26- 28) . ) :اضا ال هود الايلتم أةدا  اإلايي /اإل داا 
 (2-4-7-9-11-13-15-19-21-23-30) :اضا ال هود الايلتمأةدا  اإلايي /اإلحليا. 
(.3- 6- 8- 12- 27- 29) اضا ال هود الايلتم: أةدا  اهداء/اإل داا  
(.5- 16- 2- 25- 31) :اضا ال هود الايلتم أةدا  اهداء/اإلحليا 
 
 

37.5 

48.7 

13.9 
 ممتاز

 جيد جدا  

 جيد 
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 : مقياس مهارات التفكير وفق تصني ف"مارزانو"2-4- 
 أمزز  أهززور ع ززد الع تزز , وتهززد   لززو  تززيس مهززيرات الافكتززر  ززال ضززوء ةوةززو مزز   عززداد الززدكاور 

همززو إ مزززير اهو, حتزززل لزززا اكززز  ةهزززي  أتزززم ميززيتتس عر تزززم ليتزززيس مهزززيرات الافكتزززر  زززال ضزززوء همزززو إ 
يتززيس تعيززوب مززير اهو, ولكزز   ززيإلأعع عاززو المرالززه والدراقززيت وال حززول  ززال  لزز  الملززي  ومههززي م

العامزززال, ( لمهزززيرات الافكتزززر 2005) (, ميتزززيس شزززع ي  ع زززد الع زززتا1997) هشزززوا  لاافكتزززر العامزززال
  زيل  محمزد, (Sternberg ,et al. ,1988) ,(Marzano ,1988) و ع  اهأر اله رتزم مههزي

م  زال (. و اغزت المهزيرات الرئتقز2007) , رضزي ر تزهDe Bono, 2003)) (,2005) ومحمزد  كزر
ع زززيرات لكززز  مهزززيرة , وتاكززززّو   م( مهزززيرة  وا زززه أر عزززز21) مهزززيرات رئتقززززم, والفرعتزززم الالميتزززيس ثمزززيه
كمزززي ورد  زززال ( ع زززيرة , ولكزز  ع زززيرة أر زززه  ززدائ , واحزززدة  زززحتحم وثززعل خيأئزززم. 84) الميتززيس مززز 

( أقزززف  ال زززدت  ) أقزززف  كززز  ع زززيرة أر عزززم  زززدائ  وعازززو الأيلزززب وضزززه ععمزززم(. اولزززد 2) الماحزززق
(   ا كيهزت اإللي زم 1) ف ام, واا ايدتر الزدرليت  يعأززيءالمهيقب ال ي تخايرل  ال ور م اإللي م المه

كمي ورد  فر(   ا كيهت اإللي م خيأئم و يي لمفايح الا حت  المر ق  معحق ال حل. )  حتحم, و
 (.8)  ال الماحق

 وااف احدتد الع يرات الخي م  ك  مهيرة وةال كيلايلال: 
  (1-2-3-4-5-7-8-36) اضا ال هود الايلتم:و مهيرة الاركت. 
 (.  9-10-11-12-13-15-16-34) اضا ال هود الايلتم:و مهيرة لمه المعاوميت 
 (.17-18-19-20-21-24-71-81) اضا ال هود الايلتم:و مهيرة الا كر 
المعاوميت واضا ال هود الايلتم: مهيرة اه تا 
 (57-45-38-37-35-33-32-31-30-29-28-27-26-25-14-6.) 
 اضا ال هود الايلتم:مهيرة الاحات  و 
 (60-59-58-56-55-54-53-52-51-50-49-44-43-42-41-40 .) 
 اضا ال هود الايلتم:مهيرة الاولتد و 
 (68-67-66-65-64-63-62-61-48-47-46-39.) 
 (.23-69-70-72-73-74-75-76) الايلتم:اضا ال هود الاكيم  والدمج و مهيرة 
 (. 22-77-79-80-82-83) اضا ال هود الايلتم:مهيرة الايوتا و 
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 الصدق والثبات(:) إجراءات الدراسة السيكومترية-5
 لااحيق م  الشروأ القتكومارتم لامييتتس اا عت ال يحثم الخأوات الايلتم: 

ةد ت ة ل العتهم  لو معر م مدا  ها  هود المييتتس , ووضوح : والثبات دراسة الصدق -1-5
اعاتميت اإللي م عاتهي, والاحيق م   دق المييتتس وث ياهي. و د ااف اأ تق المييتتس عاو عتهم 

قهم أولو ميلقاتر( م  كاتم ات ا يد وكاتم ) مقحو م  يلأرتيم العشوائتم م  أا م الدراقيت العاتي
, 12/2/2012وكاتم ال راعم  ليمعم دمشق,  ايرتخ  تمكاتم الههدقم الكهر يئتم والمتكيهتكالشرتعم و 

( تومي  ااف  عيدة 21) , أي  عد3/3/2012. و ايرتخ وأيل م   ي  ( أيل 30) و د  اغ عدد أ راد العتهم
ال دق والث يت اأ تق المييتتس عاو العتهم  ااهي, و ل  لحقيب الث يت  يإلعيدة, وااف اقا عيد عتهم 

 م  عتهم ال حل. وكيهت الهايئج عاو الشك  الايلال:
 الهدف: توج هاتحساح الصدق والثبات لمقياس  -2-5

 الصدق: -1-2-5
اعامدت ال يحثم  ال حقيب  دق الميتيس عاو أرق مههي: زدق المحكمزت ,  زدق اتاقزيق 

 الداخاال, ال دق ال ااال. 
: ااف عر  الميتيس عاو عدد م  المحكمت  م  أعضيء الهتئم صدق المحكمي  -1-1-2-5

(أقميء القيدة المحكمت , لااحكتا عاو مدا 7) الماحقكمي ورد  ال الادرتقتم  ال ليمعم دمشق, 
و هيء   عحتم و دق ع يرات الميتيس حتل وضه اعرت  ك  ُ عد والع يرات الاال اهامال  لتا, 

توض   (4) الماحقكمي ورد  ال ااف اعدت   ع  الع يرات. عاو آرائها ومعح ياها وميارحياها 
الاأ تق  دل  الالهد   لو أ  أ      وراا الههيئتم لت ير  لو اعامي اوّلهيتاعدتعت ميتيس 
 ( ت ت  ال ورة الههيئتم.1) المتداهال. والماحق

 أرتيزززم ازززاف الاعكزززد مززز   زززدق الاكزززوت  أو ال هزززيء الزززداخاال لاميتزززيس  صـــدق التكـــوي : -2-1-2-5
أحزد أهزواع  زدق الاكزوت  وتعامزد عازو حقزيب اتاقزيق  واتاقيق الداخاال وةو و يي  لكروه زي  وةز

مززم اتخا ززير لمززي تيتقززا, وتززاا  لزز   حقززيب اترا ززيأ  ززت  ءأي مززدا معالززداخاال ه عززيد اتخا ززير 
مزه  عضزهي  عضزي  مز  لهزم, ومز  لهزم أخزرا حقزيب اترا زيأ  زت  أ عزيد الميتزيس  لميتيسأ عيد ا

 (.111, ص2006ععا, ) والدرلم الكاتم لاميتيس
A.  , حقيب معيمعت اترا يأ  ت  اه عيد الاال تاعل  مههي الميتيس  تمي  تههي و ت  الدرلم الكاتم

 : (8)  ال اللدو  وكيهت الهايئج كميتاال
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 (8) الجدول 
هاتبي  أبعاد  معامل االرتباط   الهدفوالدرجة الكلية توج 

 الهدف توّجهاتأبعاد 
أهداف 

 اإلتقان/اإلقدام

أهداف 

 اإلتقان/اإلحجام

أهداف 

 األداء/اإلقدام

أهداف 

 األداء/اإلحجام

أهداف 

 اإلتقان/اإلقدام

معامل االرتباط 

 بيرسون
1 -.025 .368* .100 

 598. 046. 894.  الداللة مستوى

أهداف 

 اإلتقان/اإلحجام

معامل االرتباط 

 بيرسون
-.025 1 .596** .657** 

 000. 001.  894. مستوى الداللة

أهداف 

 األداء/اإلقدام

معامل االرتباط 

 بيرسون
.368* .596** 1 .377* 

 040.  001. 046. مستوى الداللة

أهداف 

 األداء/اإلحجام

االرتباط معامل 

 بيرسون
.100 .657** .377* 1 

  040. 000. 598. مستوى الداللة

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 

 مزي  زت الهد  المخاافم اماد  اوّلهيتأ  معيمعت اترا يأ  ت  أ عيد ( 8) هعح  م  اللدو 
( أي م  ولود عع م ضعتفم  لو ولزود عع زم ماوقزأم, وكيهزت العع زم  زت  0.657 لو  0.025)

أةززدا  اهداء/اإل ززداا وأةززدا  اإلايي /اإلحلززيا والعع ززم  ززت  أةززدا  اإلايي /اإلحلززيا وأةززدا  اهداء 
ي /اإل زداا  تف  عةزدا  اهداء/اإل زداا وةزو مزي /اإلحليا أ وا ة ل العع يت  تهمي لا ارا أ أةدا  اإلاي

 (.2006, رشوا  ) تافق مه دراقم
B. وكيهت الهايئج كميتاالرلم ال عد ال ي تهامال  لتا ال هدحقيب معيمعت اترا يأ  ت  ك   هد ود ,:  

 ( 9) الجدول 
 بي  عبارات أهداف اإلتقا /اإلقدام والدرجة الكلية  معامل االرتباط

 أهداف اإلتقان / اإلقدام

 القرار الداللة مستوى معامل االرتباط بيرسون رقم العبارة

 دال 010. **464. 1

 دال 012. *452. 10

 دال 035. *385. 14

 دال 000. **665. 17

 دال 044. *371. 18

 دال 001. **583. 20

 دال 049. *363. 24

 دال 005. **500. 26

 دال 000. **674. 26

*  Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
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 ( 11) الجدول 
 بي  عبارات أهداف اإلتقا /اإلحجام والدرجة الكلية  معامل االرتباط

 أهداف اإلتقان / اإلحجام

 القرار الداللة مستوى معامل االرتباط بيرسون رقم العبارة

2 .580**
 دال  001. 

4 .673**
 دال 000. 

7 .615**
 دال 000. 

9 .481**
 دال 007. 

11 .506**
 دال 004. 

13 .429*
 دال 018. 

15 .464**
 دال 010. 

19 .666**
 دال 000. 

21 .582**
 دال 001. 

23 .566**
 دال 001. 

30 .634**
 دال 000. 

* Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
 

 ( 11) الجدول 
 بي  عبارات أهداف األداء/ اإلقدام والدرجة الكلية  معامل االرتباط

 أهداف األداء / اإلقدام

 القرار الداللة مستوى معامل االرتباط بيرسون رقم العبارة

3 .458*
 دال  011. 

6 .580**
 دال 001. 

8 370*
 دال 044. 

12 .368*
 دال 045. 

27 .497**
 دال 005. 

29 .575**
 دال 001. 

*  Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 

 

 (12) الجدول 
 بي  عبارات أهداف األداء/ اإلحجام والدرجة الكلية  معامل االرتباط 

 أهداف األداء / اإلحجام

 القرار الداللة مستوى معامل االرتباط بيرسون العبارة رقم

5 .497**
 دال  005. 

16 .676**
 دال 000. 

22 .371*
 دال 044. 

25 .503**
 دال 005. 

31 .780**
 دال 000. 

*  Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
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الهزد  مرا أزم  اوّلهزيتأ  لمتزه ع زيرات ( 12) (11) (10) (9) و  ل  تاض  م  اللزداو 
دتلم  ح يئتم مه الدرلم الكاتم, حتل أ   تا معيم  اترا يأ  وتم  ت  الع زيرات والدرلزم  اارا يأي   

  .مته الع يرات ااماه  درلم اتاقيق الداخاالالكاتم و يلايلال  ي  ل
تعزّر   عهزا  زدق الزدرليت, وتيزيس  حقزيب اللز ر الار تعزال لمعيمز  الصدق الـذاتي: -3-1-2-5
 :  (13) كمي  ال اللدو  ,  كيهت الهايئج كيلايلال(186,ص1998ع د الرحم , ) ث يت اتخا ير

 ( 13) الجدول 
هاتالصدق الذاتي لمقياس   الهدف. توج 

 الصدق الذاتي الثبات باإلعادة الهدف توّجهاتأبعاد 

 0.907 824. أهداف اإلتقان/ اإلقدام

 0.949 901. أهداف اإلتقان/ اإلحجام

 0.915 839 . أهداف األداء/ اإلقدام

 0.906 822. أهداف األداء/ اإلحجام

ـــات: -2-2-5  لزززو مزززدا اترا زززيأ  زززت  أداء المفحو زززت   زززال اتخا زززير  وتشزززتر معيمززز  الث زززيتالثب
متخيئتزززززز , ) وأدائهززززززا  ززززززال اتخا ززززززير هفقززززززا  ززززززال مهيقزززززز م أخززززززرا أو  ززززززال اخا ززززززير آخززززززر مكززززززي ئ لززززززا

(, و هد  الاو    لو دتتت ث يت الميتيس و يعاتم  يرااا,  يد ازاف حقزيب معيمز  269ص,2001
عزززيدة, والث زززيت  أرتيزززم اتاقزززيق الزززداخاال, والث زززيت ث ززيت الميزززيتتس  يا زززيع الأزززرق الايلتزززم: الث زززيت  يإل

 الال ئم اله فتم(.)  أرتيم الاه ت 
والاززال اززااخص  ززال اأ تززق الميتززيس عاززو ملموعززم مزز  اه ززراد, ثززا : الثبــات باإلعــادة -1-2-2-5

, 1998ع ززد الززرحم , )  عززيدة الاأ تززق مززرة أخززرا عاززو الملموعززم هفقززهي  عززد مززدة  مهتززم معتهززم
ة ل المدة ال مهتم الفي ام عاو أ تعم القمم الاال تيتقهي الميتيس.  زي ا كيهزت (.وااو   166ص

 مرافعززي  لازيلال تكززو  ث زيت الزدرليت اقزالي م اه زراد ماقزيم  ززال المزرات , تكزو  اترا ززيأ مرافعزي , و ي
الدراقزززيت  (.  يمزززت ال يحثزززم  اأ تزززق الميتزززيس عازززو عتهزززم مززز  أا زززم93-94, ص2006, عزززعا)

وات ا زززيد , مززز  كاتزززم الشزززرتعم ( أيل زززي  وأيل زززم  30) مشزززق, و زززد  ازززغ حلزززا العتهزززم ليمعزززم دالعاتزززي 
الم كورة هفقهي  , وامت  عيدة اأ تق الميتيس عاو العتهموال راعم والههدقم الكهر يئتم والمتكيهتكتم

( توضززز   زززتا معزززيمعت الث زززيت لميتزززيس 14) اللزززدو و قززز وعت  مززز  الاأ تزززق اهو .  عزززد مضزززال أ
 الهد   أرتيم اإلعيدة.  اوّلهيت

كروه ززي (, وااأاززب ةزز ل  -ألفززي)  يقززاخداا معيماززم: الثبــات بطريقــة االتســاق الــداخلي -2-2-2-5
 اللزدو و (. 195, ص2006متخيئتز , ) الأرتيم حقيب معيم  ارا يأ ال هود مزه  عضزهي الز ع 

 خاال.الهد   أرتيم اتاقيق الدا اوّلهيت( توض   تا معيمعت الث يت لميتيس 54)
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( توضز   زتا معزيمعت 14) اللزدو : التجزئـة النصـفية() الثبـات بطريقـة التنصـيف  -3-2-2-5
 الهد   أرتيم الاه ت . اوّلهيتالث يت لميتيس 

 (14) الجدول 
هاتقيم معامالت الثبات لمقياس    الهدف. توج 

 التجزئة النصفية كرونباخ -ألفا الثبات باإلعادة الهدف توّجهاتأبعاد 

 675. 620. 824. أهداف اإلتقان/ اإلقدام

 801. 775. 901. أهداف اإلتقان/ اإلحجام

 712. 689. 839 . أهداف األداء/ اإلقدام

 725. 609. 822. أهداف األداء/ اإلحجام

 
 مهارات التفكير:    حساح الصدق والثبات لمقياس -3-5

 الصدق: -1-3-5
اعامدت ال يحثم  ال حقيب  دق الميتيس عاو أرق مههي: زدق المحكمزت ,  زدق اتاقزيق 

 الداخاال, ال دق ال ااال. 
: ااف عر  الميتيس عاو عدد م  المحكمت  م  أعضيء الهتئم صدق المحكمي  -1-1-3-5

أقميء القيدة المحكمت , لااحكتا عاو  (7) الماحقكمي ورد  ال الادرتقتم  ال ليمعم دمشق, 
مدا  عحتم و دق ع يرات الميتيس حتل وضه اعرت  ك  ُ عد والع يرات الاال اهامال  لتا, 

 (6) الماحقكمي ورد  ال و هيء  عاو آرائها ومعح ياها وميارحياها ااف اعدت   ع  الع يرات. 
دل  ال لههيئتم لت ير  لو اعامي لو أ  أ      وراا امهيرات الافكتر توض  اعدتعت ميتيس 
 ( ت ت  ال ورة الههيئتم.2) الاأ تق المتداهال. والماحق

حتززل اززاف حقززيب معززيمعت اترا ززيأ  ززت  كزز   هززد ودرلززم ال عززد الزز ي  صــدق التكــوي : -2-1-3-5
مرالعززم عأززعع عاززو الافي ززت  لو  (51)  ززال اللززدو  تهامززال  لتززا ال هززد , وكيهززت الهاززيئج كمززي تاززال

 (.9) الماحق
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 ( 51) الجدول 
 والدرجة الكليةات التفكير معامل االرتباط  بي  مهار 

*  Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
 

دتلزم  ح زيئتم  امرا أزم ارا يأزي    مهيرات الافكترأ  لمته ع يرات  (51) م  اللدو  و  ل  تاض 
مه الدرلم الكاتم, حتل أ   تا معيم  اترا يأ  وتم  ت  الع يرات والدرلم الكاتزم و يلازيلال  زي  لمتزه 

 .اتاقيق الداخاالم  الع يرات ااماه  درلم 

 مهارة التذكر مهارة جمع المعلومات مهارة التركيز

 معامل االرتباط بيرسون العبارة معامل االرتباط بيرسون العبارة بيرسونمعامل االرتباط  العبارة

1 .612
**

 9 .441*
 17 .597**

 

2 .380
*

 10 .382*
 18 .365*

 

3 .519
**

 11 .567**
 19 .497**

 

4 .586
**

 12 .545**
 20 .470**

 

5 .497
**

 13 .450*
 21 .586**

 

6 .512
**

 15 .519**
 24 .447*

 

8 .570
**

 16 .490**
 71 .359*

 

36 .379*
 34 .313*

 81 .482**
 

 مهارة التحليل مهارة التنظيم

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة

6 .425*
 31 .368*

 40 .386*
 52 .465**

 

14 .510*
 32 452*

 41 .373*
 53 .592*

 

25 .477**
 33 .668**

 42 .362*
 54 .428*

 

26 .405*
 35 .329*

 43 .465**
 55 .677**

 

27 .373*
 37 .374*

 44 .308*
 56 .388*

 

28 .310*
 38 .418*

 49 .403*
 58 .385*

 

29 .657**
 45 .670*

 50 .410*
 59 .361*

 

30 .506**
 57 .309*

 51 .489*
 60 .409*

 
 مهارة التقويم مهارة التكامل والدمج مهارة التوليد

 االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة

39 .381* 63 .432* 23 .347* 22 .536* 

46 .391* 64 .346* 69 .364* 77 .382* 
47 .478* 65 .502* 70 .380** 78 .581** 

48 .633** 66 .461* 72 .447* 79 .382* 

61 .439* 67 .459* 73 .416* 80 .416* 
62 .559** 68 .414* 74 .526** 82 .307* 

    75 .608** 83 .469** 
    76 .633** 84 .307* 
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  زال اللزدو  ااف حقيب ال دق ال ااال لاميتيس  كيهت الهازيئج كيلازيلال الصدق الذاتي: -3-1-3-5
(16)  : 

  (16) الجدول 
 الصدق الذاتي لمقياس مهارات التفكير.

 الصدق الذاتي الثبات باإلعادة مهارات التفكير

 0.917 841. مهارة التركيز

 0.954 911. مهارة جمع المعلومات

 0.883 781. مهارة التذكر

 0.934 874. مهارة التنظيم

 0.872 761. مهارة التحليل

 0.924 854. التوليدمهارة 

 0.954 912. مهارة التكامل والدمج

 0.894 801. مهارة التقويم

 
ا يع الأرق الايلتم: الث يت ي  ميتيس مهيرات الافكتر يد ااف حقيب معيم  ث يت  الثبات: -2-3-5

  يإلعيدة, والث يت  أرتيم اتاقيق الداخاال.
 زتا معزيمعت الث زيت لميتزيس مهزيرات الافكتزر ( توضز  17) اللدو : الثبات باإلعادة -1-2-3-5

  أرتيم اإلعيدة.
( توض   تا معيمعت الث زيت لميتزيس 17) اللدو : الثبات بطريقة االتساق الداخلي -2-2-3-5

 مهيرات الافكتر  أرتيم اتاقيق الداخاال.
 (17) الجدول 

 ير.قيم معامالت الثبات لمقياس مهارات التفك 
 كرونباخ -ألفا الثبات باإلعادة مهارات التفكير

 69. 841. مهارة التركيز

 71. 911. مهارة جمع المعلومات

 64. 781. مهارة التذكر

 73. 874. مهارة التنظيم

 65. 761. مهارة التحليل

 67. 854. مهارة التوليد

 73. 912. مهارة التكامل والدمج

 72. 901. مهارة التقويم

 
أ هرت الخ يئص القتكومارتم لامييتتس أههي ااماه  يل دق والث يت الع مت  لي ولهي كعدوات 

  يلحم , و ه ا أ  حت المييتتس لية ة لااأ تق الههيئال. 
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هـات) درجات العينة الكلية فـي المقـاييسالتحقق م  اعتدالية توزيع  -4-5 الهـدفو مهـارات  توج 
 :التفكير(
 ميتززيس حقززيب الماوقززأيت الحقززي تم واتهحرا ززيت المعتيرتززم ومعززيمعت اتلاززواء  ززال أ عززيد اززاف 
 ازاف و توضز  ااز  اإلح زيءات لزدا عتهزم ال حزل الكاتزم.  (18) الهد  لاعتهم الكاتزم واللزدو  اوّلهيت

 زززال أ عزززيد ميتزززيس مهزززيرات حقزززيب الماوقزززأيت الحقزززي تم واتهحرا زززيت المعتيرتزززم ومعزززيمعت اتلازززواء 
 توض  اا  اإلح يءات لدا عتهم ال حل الكاتم. (19) واللدو لافكتر لاعتهم الكاتم ا

 (18) الجدول 
هاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وااللتواء لمقياس    الهدف لدى عينة البحث الكلية توج 

 الهدف توّجهات العينة
أهداف 

 اإلتقان/اإلقدام

أهداف 

 اإلتقان/اإلحجام

أهداف 

 األداء/اإلقدام

أهداف 

 األداء/اإلحجام

ية
كل
 ال
نة
عي
ال

 

 13.60 19.11 31.62 36.56 المتوسط

 13 19 31 37 الوسيط

 18 18 26 37.01 المنوال

 5.40 4.66 7.75 4.19 االنحراف المعياري

 502. 151.- 076. 323.- التفلطح

 28. 739.- 624.- 265.- االلتواء

 
 (19) الجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وااللتواء لمقياس مهارات التفكير لدى عينة البحث الكلية 
 التركيز مهارات التفكير العينة

جمع 

 المعلومات
 التوليد التحليل التنظيم التذكر

التكامل 

 والدمج
 التقويم

ة 
ين
لع
ا

ية
كل
ال

 

 5.60 5.66 8.36 10.76 12.13 6.42 6.09 5.79 المتوسط

 6 6 8.06 11 12.04 7 6 6 الوسيط

 6 6 9 11 13 7 6 5.60 المنوال

 1.17 1.13 1.34 1.64 1.73 1.21 1.32 1.2 االنحراف المعياري

 245.- 176.- 002. 147.- 743. 718.- 789.- 018. التفلطح

 210. 002.- 550.- 505.- .2483 113. 521. 751.- االلتواء

أ  لمتزززه  تمزززيتلاواء  رت زززم مززز  ال زززفر, حتزززل اراوحزززت ( 19)و (18) ت تاضززز  مززز  اللزززدول
/  يإلضزي م  لزو ايزيرب  زتا الماوقزأيت  يلوقزتأ والمهزوا  حتزل لزا 1-و  1معيمعت اتلاواء  ت  /+

والوقزززتأ, كمزززي واراوحزززت معزززيمعت كمزززي هعح ايزززيرب  زززت  الماوقزززأ , االزززيو  الفزززروق  تزززهها الوحزززدة
 / وةال ايعضم  الحدود الأ تعتم.3-و  3الافاأ   ت  /+
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 إجراءات التطبيق: -6
الهزززد  وميتزززيس مهزززيرات  اوّلهيت عزززد اراتزززب أدوات ال حزززل  شزززكاهي الههزززيئال والمامثازززم  ميتيقززز

 ي ااف كمي تاال: الافكتر, واعامدت ال يحثم عاو عتهم ال دق والث يت  تيلراء الاأ تق اهقيقال وال 
 ال ال داتم اولهت ال يحثم  أاب م  أل  الموا يم عاو اأ تق أدوات ال حل  لو رئيقم 

 (.5) الماحقكمي ورد  ال , 2/2012/ 8الليمعم  ال ليمعم دمشق, وح ات عاتهي  ايرتخ
 ززدأت ال يحثززم  اأ تززق  . عززد الح ززو  عاززو الموا يززم  ززال الاأ تززق المتززداهال مزز  رئيقززم الليمعززم

, 5/7/2012ولغيتززم  1/4/2012أدوات ال حززل عاززو أ ززراد العتهززم, و لزز   ززال الفاززرة المح ززورة  ززت  
حتل ازاف اتلامزيع  يلأا زم  زال  يعزم المأيلعزم و يعزم اتهارهزت  يلليمعزم. وكيهزت ال يحثزم ايزوا  شزرح 

هززم ولدتززم حر ززي  عاززو هاززيئج ال حززل عمفيالهززد  مزز  ةزز ل الميززيتتس إلثززيرة اةامززيمها ود عهززا لجلي ززم  
( د تيزززم. و عزززدةي ازززاف  اقزززا عيد 25-30)  زززم عازززو الميتيقزززت  ااأازززب مزززي تيزززيربالعامزززال, وكيهزززت اإللي

دخيلهززي  لززو الحيقززب  اتقززاميرات الاززال احززوي  لي ززيت و تيهززيت هي  ززم, ومزز  ثززاف اززاف افرتززغ ال تيهززيت وا 
( واقاخداا Excel-SPSS) يتعاميد عاو  رهيملالا لال, وامفت الدراقم اإلح يئتم لهايئج ال حل  

 عدد م  اليواهت  اإلح يئتم, و ل  تخا ير  رضتيت ال حل.  
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 تمهيد:
 لتهي ال حل  يقزاخداا اهقزاوب اإلح زيئال عر  ال يحثم  ال ة ا الف   الهايئج الاال او   ان 

ال ي تاهيقب مه أ تعم كز   زر  مز   زرو  ال حزل, وعزر  الافقزترات المهيقز م  زال ضزوء هازيئج 
 الدراقيت القي يم واإلأير اله ري.

 اإلجابة ع  سؤال البحث: -1
ما مستوى مهارات التفكير لدى عينة م  طلبة الدراسات العليا  -سؤال البحث: -1-1

 ؟العلمية واألدبيةعة دمشق ذوي التخصصات بجام
لجلي زززم عازززو ةززز ا القزززؤا  ازززاف حقزززيب الماوقزززأيت الحقزززي تم واتهحرا زززيت المعتيرتزززم والزززو   الهقززز ال 

عازو حزدة, وتزاا حقزيب الزو   الهقز ال  يقزمم الماوقزأ الحقزي ال  ميتيس مهيرات الافكتزر وأ عزيدل كز   ل
توضز   (22) ( و21) ( و20) واللزداو  100×لك  ُ عٍد عاو الدرلم الكاتزم لا عزد ثزا ضزرب الهزياج 

  ل :
 ( 21) الجدول 

 المتوسطات الحسابية واألوزا  النسبية لمهارات التفكير لدى العينة الكلية
 الرتبة الوز  النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة الكلية للبعد عدد الفقرات مهارات التفكير

 4 %72.37 1.21 5.79 8 8 التركيز
 2 %76 1.32 6.09 8 8 جمع المعلومات

 1 %80.25 1.21 6.42 8 8 التذكر
 3 %75.81 1.73 12.13 16 16 التنظيم
 7 %67 1.64 10.76 16 16 التحليل
 8 %69.66 1.34 8.36 12 12 التوليد

 5 %71 1.13 5.66 8 8 الدمج والتكامل
 6 %70 1.17 5.60 8 8 التقويم

  %72.39 10.75 60.81 84 84 المجمو  الكلي
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 ( 21) الجدول 
 لدى الكليات التطبيقيةالمتوسطات الحسابية واألوزا  النسبية لمهارات التفكير 

 الرتبة الوز  النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة الكلية للبعد عدد الفقرات مهارات التفكير
 4 %74.5 1.16 5.96 8 8 التركيز

 2 %77.25 1.37 6.18 8 8 جمع المعلومات
 1 %83.62 1.05 6.69 8 8 التذكر
 3 %76.43 1.75 12.23 16 16 التنظيم
 8 %66.62 1.55 10.66 16 16 التحليل
 7 %70.33 1.41 8.44 12 12 التوليد

 5 %72.12 1.13 5.77 8 8 الدمج والتكامل
 6 %71 1.16 5.68 8 8 التقويم

  %73.38 5.44 62.52 84 84 المجمو  الكلي
 
 (22) الجدول 

 لمهارات التفكير لدى الكليات النظريةالمتوسطات الحسابية واألوزا  النسبية  

الدرجة الكلية  عدد الفقرات مهارات التفكير
 للبعد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الوز  النسبي المعياري

 4 %69.37 1.25 5.55 8 8 التركيز
 3 %5 .74 1.25 5.96 8 8 جمع المعلومات

 1 %75.62 1.32 6.05 8 8 التذكر
 2 %74.87 1.71 11.98 16 16 التنظيم
 8 %68.19 1.75 10.91 16 16 التحليل
 7 %68.66 1.23 8.24 12 12 التوليد

 5 %68.85 1.13 5.50 8 8 الدمج والتكامل
 6 %68.75 1.18 5.50 8 8 التقويم

  %71.09 4.41 59.72 84 84 المجمو  الكلي
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 (4) الشكل البياني 
 األوزا  النسبية لمهارات التفكير تبعًا لمتغير الكليات

 
( الز ي توضز  اهو ا  الهقز تم لمهزيرات الافكتزر 4) ( والشزك 22) و (21) تاض  م  لزدو النتيجة:

 لدا أعب الكاتيت اله رتم والكاتيت الاأ تيتم مي تاال: 
 ( ولأززززززعب الكاتززززززيت اله رتززززززم%72.41) الافكتززززززر لززززززدا العتهززززززم الكاتزززززم لا حززززززلهقززززز م مهززززززيرات  1-
 (.(%73.38ولأعب الكاتيت الاأ تيتم (71.09%)
احااززت مهززيرة الازز كر المرا ززم اهولززو  ززال مهززيرات الافكتززر لززدا الكاتززيت اله رتززم والاأ تيتززم واااهززي 2- 

مهزيرات لمززه واه ززتا المعاومززيت والاركتزز   تهمززي كيهززت مهززيرة الايززوتا والاكيمزز  والززدمج والاولتززد أ زز  
 يرات لدا الأعب. المه

 مناقشة نتيجة السؤال :
 اؤكزززد ةززز ل الهاتلزززم مزززي أشزززيرت  لتزززا ال تيهزززيت والو زززيئه الازززال  كرةزززي كززز  مززز  لزززي ر ع زززد الحمتزززد 

احزاع  مهزيرة الازز كر وافقزر ال يحثزم (, 1999)  احزال لزروا (, 1998) و زفيء اهعقزر(, 1997)
 ززال  الما زه الايزوتاأ تعززم أهزا  زد تعزود ل لززو ختزرة المرا زم اهولزو ومهزيرات الاحاتزز  والاولتزد المراازب اه

لععامزيد عازو مهزيرة الأا زم عامد عاو الدرلم  ال المييا اهو , وة ا مي تد ه  ي تاله يا الاعاتمال وال
امززيد اع يإلضززي م  لززو مزز  ألزز  اح ززت  المعاومززيت تقززارليعهي  ززال اتماحيهززيت الاحرترتززم,  الازز كر

, ولكزز  مزز  الولهززم تركزز  عاززو الحفزز  واتقززا هير والاايززت والزز ي  الاززدرتس عاززو أقززاوب المحيضززرة
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اإلتلي تم تمك  اله ر له ل الهاتلم م  خع  مهيرة الا كر حتل ُاعا زر مز  أكثزر المهزيرات أةمتزم أي 
أهزا   ا لزا اززدخ  المعاومزيت العيزز  ال شزري  يهززا ت زعب اتقزافيدة مههززي  زال مهززيرات الافكتزر اهخززرا, 

 .(الايوتا, الاكيم  والدمج الاحات , الاولتد, ) العاتيد  يعدة لمهيرات الافكتر  مهيرة الا كر اع
 ة األولى وفرضياتها الفرعية:اختبار الفرضية الرئيس -2

ــي  1-2- ــة إحصــائية ب ــه ذات دالل ــة ارتباطي ــة البحــثأداء متوســط ال توجــد عالق ــراد عين ــى  أف عل
هــاتمقيــاس  علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر وفــق  البحــثأفــراد عينــة أداء متوســط الهــدف و  توج 
 لدى أفراد عينة البحث." "مارزانو تصنيف

 :وتافرع عههي الفرضتم الفرعتم الايلتم
عاززو  أ ززراد عتهززم ال حززلأداء ماوقززأ ت اولززد عع ززم ارا يأتززا  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  1-1-2-
س مهززيرات الافكتززر و ززق عاززو ميتززي أ ززراد عتهززم ال حززلأداء ماوقززأ الهززد  و  اوّلهززيتميتززيس أ عززيد 

 .لدا أ راد عتهم ال حل" ا هت "مير اهو
 اوّلهزيتا يأيت  ت  أ عزيد ولااحيق م   حم ة ل الفرضتم, ااف اقاخداا معيم   ترقو  لحقيب اتر 

اإلحليا( ا  اهداء/اإل داا, أةدا  اهداء/اإل داا, أةدأةدا  اإلايي /اإل داا, أةدا  اإلايي /) الهد 
الاركتززز , لمزززه المعاومزززيت, الاززز كر, الاه زززتا, الاحاتززز , الاولتزززد, الاكيمززز  والزززدمج, ) الافكتزززرومهزززيرات 

 : (23) كمي  ال اللدو الايوتا(  كيهت الهايئج 
 (23) الجدول 

هاتنتائج معامل االرتباط بي     (267 = ) الهدف ومهارات التفكيرو توج 
 المهارات

 
 الب عد

جمع  التركيز
التكامل  التوليد التحليل التنظيم التذكر المعلومات

الدرجة  التقويم والدمج
 الكلية

قدا
/اإل
قا 
اإلت
ف 
هدا
أ

 م
معامل  

 االرتباط
.142* .054 .120* -.010 -.027 .021 .063 .06 .068 

مستوى 
 الداللة

.020 .379 .049 .875 .663 .738 .308 .302 .267 

جام
إلح
 /ا
تقا
فاإل
هدا
أ

 
 

معامل 
 *134. 108. *128. 047.- 044. 007.- *143. 011.- **195. االرتباط

مستوى 
 028. 079. 037. 449. 473. 908. 019. 855. 001. الداللة
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 المهارات
 

 الب عد
جمع  التركيز

التكامل  التوليد التحليل التنظيم التذكر المعلومات
الدرجة  التقويم والدمج

 الكلية

/اإل
داء
 األ
اف
أهد

 امقد
 

معامل 
 062. 022. *157. 016.- 012.- *142. 105. 033. **173. االرتباط

مستوى 
 الداللة

.005 .591 .086 .020 .844 .790 .010 .726 .316 

جام
إلح
ء/ا
ألدا
ف ا

هدا
أ

 

معامل 
 االرتباط

.140* -.026 .193** -.056 -.001 -.063 .033 .193** .094 

مستوى 
 127. 002. 596. 305. 984. 362. 002. 674. 023. الداللة

الهزد   اوّلهزيتهر   الفرضتم هها اولد عع م ارا يأتزا  ات دتلزم  ح زيئتم  زت   النتيجة:
 ( الهايئج الايلتم:23) ومهيرات الافكتر, حتل تاض  م  اللدو 

(عهزززد 0.142) ازززغاإل زززداا ومهزززيرة الاركتززز  حتزززل   زززت  أةزززدا  اإلايي /ارا زززيأ مولزززب دا  تولزززد  (5
 (.0.05) مقاوا دتلم

(عهد مقاوا 0.120) /اإل داا ومهيرة الا كر حتل  اغارا يأ مولب دا   ت  أةدا  اإلايي تولد  (7
 (.0.05) دتلم

عهززد  (0.195) ارا ززيأ مولززب دا   ززت  أةززدا  اإلايي /اإلحلززيا ومهززيرة الاركتزز  حتززل  اززغتولززد  (3
 (. 0.01) مقاوا دتلم

(عهزززد 0.143) ارا زززيأ مولزززب دا   زززت  أةزززدا  اإلايي /اإلحلزززيا ومهزززيرة الاززز كر حتزززل  ازززغتولزززد  (4
 (.0.05) مقاوا دتلم

 (0.128) اإلحلزيا ومهزيرة الاكيمز  والزدمج حتزل  ازغارا يأ مولب دا   ت  أةدا  اإلايي /تولد  (1
 (. 0.05) عهد مقاوا دتلم

 ارا زززززيأ مولزززززب دا   زززززت  أةزززززدا  اإلايي /اإلحلزززززيا وملمزززززوع مهزززززيرات الافكتزززززر حتزززززل  ازززززغتولزززززد  (6
 (.0.05) عهد مقاوا دتلم (0.134)
مقزاوا  (عهد0.173) تولد ارا يأ مولب دا   ت  أةدا  اهداء/اإل داا ومهيرة الاركت  حتل  اغ (2

 (.0.01) دتلم
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مقزاوا (عهزد 0.142) ومهيرة الاه تا حتل  اغاإل داا أةدا  اهداء/تولد ارا يأ مولب دا   ت   (8
 (.0.05) دتلم

 (0.157) تولززد ارا ززيأ مولززب دا   ززت  أةززدا  اهداء/اإل ززداا ومهززيرة الاكيمزز  والززدمج حتززل  اززغ (9
 (.0.05) عهد مقاوا دتلم

عهزد  (0.140) دا   زت  أةزدا  اهداء/اإلحلزيا ومهزيرة الاركتز  حتزل  ازغ وتولد ارا يأ مولزب( 51
 (. 0.05) مقاوا دتلم

(عهزززد 0.193) الاززز كر حتززل  ازززغ اإلحلززيا ومهزززيرةا زززيأ مولززب دا   زززت  أةزززدا  اهداء/تولززد ار ( 55
 (. 0.01) مقاوا دتلم

(عهزززد 0.193) حتززل  ازززغاإلحلزززيا ومهززيرة الايزززوتا تولززد ارا زززيأ مولززب دا   زززت  أةززدا  اهداء/( 57
 (.0.01) مقاوا دتلم

 تعليق على نتيجة الفرضية الثالثة:
 لززو أ   الازز كر(الاركتزز , ) يي /اإل ززداا ومهززيراتافقززر ال يحثززم ولززود ارا ززيأ دا   ززت  أةززدا  اإلا( 1

ت تد لدتا اليدرة عاو الاركت   ال العم  ومحيولزم , اإلايي  والفها واأوتر المهيرات اولا الفرد هحو
احيتق أ ض  أداء  ال ضوء المعيتتر ال ااتم ممي تلعاا أكثر اقاغعت   إلمكيهتياا والاال اامث   ال 

د   ززورة قززاوكا ال ززيةر لاه ززتا واف ززت  المعاومززيت والاعكززد مزز  اقززايرارةي  ززال الزز اكرة أوتاززم اهمزز
لافكتزر الازال الاركتز  والاز كر مز  أولزو مهزيرات ا. و يلازيلال اكزو  مهزيرة اقيعدل عاو احيتق أةدا ا

حتززل تلعزز  مزز  المعاومززيت واه تمهززي  ززال  ززورة تقززه   غززر لاحيتززق ةزز ا التعامززد الفززرد عاتهززي 
 الزاعّاااتحافي   هي غيتم  ال حد  ااهي ولتس وقتام لألداء اللتد, ورغ م  ال احيتق أعاو معدتت 

اإل دامتزم هحززو اإلايزي  العزز  لافززرد أةزدا  محززددة تحزيو  احيتيهززيم  المهمززم  اوّلهززيت,  يلواإلايزي 
اغع   مكيهتياززا لاحيتزززق  لززز    ززز  ال ززدء  زززال المهمزززم و يلازززيلال قزززوةززو مزززي تلعازززا تفكززر  زززال كتفتزززم ا

 .و وت  لاايوتالافكتر  داتم م  الاركت  والا كر اقاخداا مهيرات ا
لمزززه المعاومزززيت, ) يي /اإل زززداا ومهزززيرات  أةزززدا  اإلاولزززود ارا زززيأ دا   زززتعزززدا افقزززر ال يحثزززم  (2

كز  مهزيرة  زال   لو أ تعزم او تزه أقزئام د تعود  (الاه تا, الاحات , الاولتد, الاكيم  والدمج, الايوتا
 زال اله ز  اهو  مز  الميتزيس,  زال حزت  اازو ع أقئام مهيرة الاز كر والاركتز  الميتيس حتل اعاال 

والاكيم  والدمج والايوتا  ال اله   الثيهال, و يلايلال  د تكو  أو   أقئام مهيرات الاحات  والاولتد
  الميتيس أثر عاو الهاتلم حتل    اةاميا المفحوص  يلميتيس.
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, الاكيمز  الاز كرالاركتز , ) يي /اإلحلزيا ومهزيراتافقر ال يحثم ولود ارا يأ دا   ت  أةدا  اإلا( و 3
وكتفتززم معيللززم الأا ززم لامعاومززيت حتززل العزز  الأا ززم الدا عتززم اززؤثر  ززال هوعتززم  لززو أ   (والززدمج

ت هزززرو  اها يةزززي  عيلتزززي , وكمزززي ةزززو معزززرو   زززي  اتها زززيل تاعزززب دورا  حرلزززي   زززال اكاقزززيب المعر زززم 
(,  هزال 287, ص2009العازوا , ) رة العيمازم والز اكرة أوتازم المزدامز  الز اك عاوميت  ال كز   والم

عازززو  الازززال تاولزززب اتةامزززيا  هزززي ومعيللاهزززي, وازززد  لمعاومزززيت المهمزززمهحزززو ا قزززاو الا  ززز ل  اولززز
ولاو و  لمهيرات الافكتزر العاتزي تاأازب  (163, ص2009ال غو , ) الأرتيم المهيق م لفع   ل 

 ال ال داتم اتها يل لامعاوميت المهمم وم  ثا معيللاهي مرورا   يلاحات  والاكيم  والدمج و وت   لو 
 .الايوتا

لمززه المعاومززيت, ) يي /اإلحلززيا ومهززيراتلززود ارا ززيأ دا   ززت  أةززدا  اإلاو عززدا افقززر ال يحثززم و  (4
 ال حيلم المكو  اإلحليمال تليةد الفرد لافيدي  هزور  او أهاالاه تا, الاحات , الاولتد, الايوتا( ع

تفضززز  ةزززؤتء حتزززل  -العلززز  وعزززدا اليزززدرة والمزززرا أ  هزززياج اهداء أكثزززر مززز  ارا يأزززا  كتززز  اهداء
و   لو أازب المقزيعدة مز  ا خزرت  عوتال -   هور العل  أثهيء اهداءخو ي  م الأا م اتهقحيب

و  لحفز  عة معتهم أو شرح لموضوع معزت  وتالز ال الاو    لو حاو  لامشكعت أو ااختص لميد
اييهززززززا وةززززززو مززززززي  ززززززد تفقززززززر اقززززززاخ  وي الاولززززززا ) داا الأا ززززززم لزززززز  أكثززززززر مزززززز  اتةامززززززيا  فهمززززززا وا 

مزز  المهززيرات  اإلحلززيا( لمهززيرة الاركتزز  والازز كر   ززورة أك ززراء/اهد اإلحلززيا و وي الاولززااإلايي /
 .العاتي.

   أ ززحيب ةزز ا اتالززيل تهامززو  أكثززر  يتحافززي   يلمعاومززيت الميدمززم  ززال هفززس  ززوراهي والزز ي تعززد 
هاتلززم م يشززرة لمحززيوتت الهززب اتحامززيتت القززيل م لاززاعاا أو عززدا اإللمززيا  يلمعاومززيت الميدمززم, 

هززيرة الاركتزز  والازز كر تكززو   غززر  اتحافززي   يلمعاومززيت المأاو ززم, حتززل اززد ه الفززرد  يقززاخداا م
تززهيص مزز  محيولززم   هززير اليززدرات  اززعثتر المكززو  اإلحلززيمال  ولززتس الكتزز . الززاعّاالعةامززيا  كززا 

  .والافوق عاو ا خرت 
يمزز  الاكالاركتزز , الاه ززتا, ) ومهززيراتاا  ززداإلأةززدا  اهداء/ولززود ارا ززيأ دا   ززت  ( وافقززر ال يحثززم 5

,  لزززو أهزززا  زززال حيلزززم المكزززو  اإل زززدامال تليةزززد الفزززرد لكزززال ت هزززر كع ضززز  مززز  ا خزززرت والزززدمج(, 
مي أ ض  م  ا خرت  وأها تفو ها  ال الافكتر والكفيءة م عها  هورل الرغ م الفرد  ال  يإلضي م  لو 

حاو لتد, الاكيم  والدمج, الايوتا( الاحات , الاو  الاه تا,) المهيراتتلعاا تع   ع  اقاخداا ة ل 
 يهزززا ت تقزززاخدمهي  غزززر   المهزززيرات  مزززهها وحازززو عهزززدمي تقزززاخدا ةززز ل ت تزززوحال لاغتزززر  عهزززا أ ززز
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ع وتامت    والافوق و عها دائا اإلأعالمقيعدة عاو اإلهلي  اهكيدتمال ولك   هد  اإلتحيء  يلامتّ 
 . (246,ص2006رشوا ,)  حب العاا

لمززه المعاومززيت, ) رات الافكتززراإل ززداا ومهززيولززود ارا ززيأ  ززت  أةززدا  اهداء/ اافقززر ال يحثززم عززد (6
ال وال ززياها الدراقززتم,   ا كززيهوا مززد وعت  لاهلززيح  زز, ه  الأا ززم (د, الايززوتاالازز كر, الاحاتزز , الاولتزز

   شززززك  أقيقززززال  يلح ززززو  عاززززو الززززدرليت العيلتززززم, وتفضززززاو  المهمززززيت الي ززززترة و  ززززيهها مهامزززز
أةززدا      (.296, ص2009العاززوا , ) مزز  الاحززدي المهمززيت الاززال  تهززي هززوعهلل  مزز والقززهام أكثززر 

اإل داا وقتاتم  ال أ تعاهزي أي أ  الفزرد تاخز  مز  اهداء وقزتام لاحيتزق المكيقزب الخيرلتزم اهداء/
تاضززمها مزز  الياززق والحقيقززتم والاززال تحززيو  احيتيهززي  ع زز  لهززد ممكزز , والخززو  مزز  الفشزز  ومززي 

 ئثززر احامززيت  أو عازززو اه زز  ت ته زززالقزززأحتم أك الززاعّااخداا الفززرد لمهزززيرات تلعززز  اقززاممززي , لاهيززد
 (.   247,ص2006رشوا ,) الافكتر  يقاخداا الفرد هي م  مهيرات

( الايوتا ر,الا ك ,الاركت ) افقر ال يحثم ولود ارا يأ  ت  أةدا  اهداء/اإلحليا ومهيرات الافكتر( 7
اأاززب اهمززر وعهززد الضززرورة  يززأ, ار اقززالي م  قززتأم و اتاززم   ا مززي حتززل تمتزز  اه ززراد  لززو   ززد

و ل  حاو تاله وا الو وع  ال الفش  أو الاعر  هحكيا قزا تم مز  ا خزرت , وةزؤتء اه زراد اكزو  
وعماتياا,  همي اركت ةا تكو  عاو أتف ا تد ح تااها مز   الاعّااأةدا ها  قتأم وغتر مولهم هحو 

و زززيد, ) م ت  رادتزززم ت تمكززز  الزززاحكا  تهزززيعماتززز الزززاعّااح زززيأ, كمزززي تزززرو  أ ف خ زززرات الفشززز  أو اإل
 مزز تهززدملو   ززال الافكتززر  ززال اليززدرة أكثززر  /اإلحلززياأةززدا  اهداء يواه ززراد  و  (.89, ص2008
ز قززارااتلتياها  زال حفزز  الحيززيئق واتةامزيا  مززي تعايدوهززا أهززا  م وكتفتززم  اميمهززي, ولز ل  ااركزز  المنهنمن

 (.127,ص2006رشوا ,) ال احيتق مقاوتيت أعاو م   معئهاك  اتقافيدة مها  ةيا وتم
 لمزه المعاومززيت,) ولزود ارا زيأ  ززت  أةزدا  اهداء/اإلحلزيا ومهزيرات الافكتزرعزدا افقزر ال يحثزم  (8

 لززززو أ ف اركتززز  المزززاعاا  تهزززي عازززو الهزززب المعززززيتتر  (الاه زززتا, الاحاتززز , الاولتزززد, الاكيمززز  والزززدمج
زيالخيرلتم لعزدا الكفزيءة وخي زم ال هزور  م هزر العلز   الدا عتزم اإلحليمتزم(,  زي ف ) ا ا خزرت  أمف

كز ل   زد ارلزه  الماعاا  ال ة ل الحيلم ل  تقاخدا مهزيرات الافكتزر العاتزي, ههفزُا تخشزو اتهايزيدات.
تعايزيد  زال أ  اليزدرة شزالء ثي زت ت تمكز  احقزتها و يلازيلال ت  لزو ا أةدا  اهداء/اإلحلزياقا تم 

تعايززد الفززرد  ززال لززدوا مزز   زز   اللهززد. وكزز ل  افقززر  ززال ضززوء أ  الياززق والخززو  مزز  الفشزز  مززه 
الشززعور  يلاززدهال اليززدرة والاشززات أثهززيء الدراقززم والالهتزز  والمعيللززم  ززال المقززاوا القززأحال وهيززص 

والززز ي تقزززها  زززال اعوتزززق  اإلحلزززياأةزززدا  اهداء/ي تمتززز  أ زززحيب الدا عتزززم الداخاتزززم, مززز  أةزززا مززز
 اقاخداا مهيرات الافكتر العاتي.
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 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية وفرضياتها الفرعية: -3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  متوسـطات درجـات أفـراد عينـة البحـث علـى مقيـاس 2-3-

هات  لمتغيرات البحث.الهدف تبعًا  توج 
 الايلتم :الفرعتم الفرضتيت هي عه وتافرع 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى  -1-2-3
هاتمقياس    الهدف تبعًا لمتغير الجنس. توج 

الفزروق  زت  قزاودهت( لحقزيب دتلزم T) ولااحيق م   زحم ةز ل الفرضزتم, اقزاخدمت ال يحثزم اخا زير
الهد  وأات الهايئج كمي ةو م ت   اوّلهيت ال أ عيد درليت اإلهيل  ماوقأ كور و ماوقأ درليت ال 
 : (27) ( و26) ( و25) ( و24)  ال اللداو  الايلتم

  اإلقدام:أهداف اإلتقا / -أ(
 (24)الجدول 

  -عينة كلية-اإلقدامأهداف اإلتقا /لذكور واإلناث في والمتوسطات الحسابية للفروق بي  استودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

 درجة
مستوى  المحسوبة ت الحرية

 القرار الداللة

 4.32 36.26 109 ذكر
 غير دال 327. 982.- 265

 4.09 36.77 158 أنثى
 ( أك ززر مزز 0.327) أ  مقززاوا الدتلززم اتحاميلتززم( 24) تا ززت  لهززي مزز  خززع  اللززدو النتيجــة:

الهزد  ا عزي   اوّلهزيت(  يلهق م لافروق  ت  ماوقأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس 0.05)
لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت أ زراد عتهزم 

 .ر اللهسا عي  لماغت (اإل دااأةدا  اإلايي /) الهد  اوّلهيتال حل عاو ميتيس  

  اإلحجام:أهداف اإلتقا /-ح(
 (25) الجدول 

   -عينة كلية-اإلحجاملذكور واإلناث في أهداف اإلتقا /والمتوسطات الحسابية للفروق بي  استودنت( -T) قيمة 

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

 درجة
مستوى  المحسوبة ت الحرية

 القرار الداللة

 6.89 31.87 109 ذكر
 غير دال 668. 430. 265

 8.31 31.45 158 أنثى
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 ( أك زر مز  0.668) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 25) تا زت  لهزي مز  خزع  اللزدو  النتيجـة:
الهزد  ا عزي   اوّلهزيت(  يلهق م لافروق  ت  ماوقأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس 0.05)

 لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت أ زراد عتهزم
 ا عي  لماغتر اللهس. (اإلحلياأةدا  اإلايي /) الهد  اوّلهيتال حل عاو ميتيس 

  اإلقدام:أهداف األداء/ - (
 (26) الجدول 

   -عينة كلية-اإلقداماألداء/ والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في أهدافستودنت( -T) قيمة  

 ( أك زر مز  0.245) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 26) تا زت  لهزي مز  خزع  اللزدو  النتيجـة:
الهزد  ا عزي   اوّلهزيتدرلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس  لافروق  ت  ماوقأيت(  يلهق م 0.05)

لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت أ زراد عتهزم 
 ا عي  لماغتر اللهس. (اإل دااأةدا  اهداء/) الهد  اوّلهيتعاو ميتيس  ال حل

  اإلحجام:أهداف األداء/ -د(
 (27) الجدول 

   -عينة كلية-اإلحجامالذكور واإلناث في أهداف األداء/والمتوسطات الحسابية للفروق بي  ستودنت( -T) قيمة 

 

 ( أك زر مز  0.562) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم (27) تا زت  لهزي مز  خزع  اللزدو  النتيجـة:
الهزد  ا عزي   اوّلهزيت(  يلهق م لافروق  ت  ماوقأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس 0.05)

 لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت أ زراد عتهزم
 ا عي  لماغتر اللهس.  (اإلحلياأةدا  اهداء/) الهد  اوّلهيتال حل عاو ميتيس 

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

 درجة
مستوى  المحسوبة ت الحرية

 القرار الداللة

 4.12 18.71 109 ذكر
 غير دال 245. 1.16- 265

 4.99 19.39 158 أنثى

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

 درجة 
 الحرية

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

 القرار

 غير دال 562. 581. 265 5.48 13.83 109 ذكر
 5.36 13.44 158 أنثى
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 ( 5) الشكل البياني 

هاتللفروق في مقياس  (ستودنت-T) مخطط لنتائج اختبار  الهدف تبعًا لمتغير الجنس. توج 
 تعليق على نتيجة الفرضية:

اإل ززداا وأةززدا  لزز كور واإلهززيل  ززال أةززدا  اإلايي /أ هززرت الهاززيئج  لززو أهززا ت اولززد  ززروق  ززت  ا( 5
 حلزززيا, وةززز ا تافزززق ل ئتزززي  مزززه دراقزززماإلأةزززدا  اهداء/اإل زززداا و إلحلزززيا وأةزززدا  اهداء/اإلايزززي / ا

(AL-Emadi, 2003  حتززل أكززدت الدراقززم  لززو أهززا ت اولززد  ززروق  ززت ,) الزز كور واإلهززيل  ززال
اإلحلزززيا لززز كور واإلهزززيل  زززال أةزززدا  اإلايي /اإل زززداا,  زززال حزززت  اولزززد  زززروق  زززت  اأةزززدا  اهداء/

( حتززل أكززدت (Schutz & Lanehart, 1994 اإلحلززيا, واافززق مززه دراقززماهداء/وأةززدا  
الهزد , واخاازز   اوّلهزيتالدراقزم عزدا ولزود  زروق دالزم  ح زيئتي   ززت  الز كور واإلهزيل  زال أ عزيد 

و ولزود افزيععت دالزم  زت  حتزل أشزيرت الدراقزم  لز (Sternberg , et al , 2001) مه دراقزم 
 اهةدا . اوّلهيتالعمر  ال الاعثترات عاو اللهس و 

 لززو اعززر  كزز  مزز  الهززد   اوّلهززيتعززدا ولززود  ززروق  ززت  الزز كور واإلهززيل  ززال وافقززر ال يحثززم ( 7
ضي م  لو أ  القميت الازال امتز  أ زحيب كز  اولزا ةزال هفقزهي ,  يإلالاعّاااللهقت  لهفس شروأ 

لاكفزيءة  لخيرلتزمعهد ال كور واإلهيل, مثع  أ حيب أةدا  اهداء/اإل داا تركز و  عازو المعزيتتر ا
 .وخي م المييرهم مه ا خرت   غ  اله ر ع  كوهها  كور أو  هيل
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ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى  -3-2-2
هاتمقياس   الهدف تبعًا لمتغير الكلية. توج 

قززاودهت( لحقززيب دتلززم الفززروق  ززت  T) لااحيززق مزز   ززحم ةزز ل الفرضززتم, اقززاخدمت ال يحثززم اخا ززير
 :(35) ( و31) ( و79) ( و78) الماوقأيت وأات الهايئج كمي ةو م ت   ال اللداو  الايلتم

 اإلقدام:أهداف اإلتقا /-أ(
 (28) الجدول 

 -عينة كلية-أهداف اإلتقا /اإلقداموالمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية واالتطبيقية في ستودنت( -T) قيمة 

 المتوسط العينة التخصص
 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 القرار مستوى الداللة المحسوبة ت

 4.03 36.30 155 كليات نظرية
 غير دال 379. 880. 265

 4.30 76 .36 112 كليات تطبيقية
 ( أك زر مز  0.379) الدتلزم اتحاميلتزمأ  مقزاوا ( 78) تا زت  لهزي مز  خزع  اللزدو النتيجـة: 

الهزد  ا عزي   اوّلهزيت(  يلهق م لافروق  ت  ماوقأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس 0.05)
لماغتر الكاتم, وة ا تعهال أها ت اولزد  زروق  ات دتلزم  ح زيئتم  زت  ماوقزأيت درلزيت أ زراد عتهزم 

 ا عي  لماغتر الكاتم. (اإل داااإلايي /أةدا  ) الهد  اوّلهيتال حل عاو ميتيس 

 اإلحجام: أهداف اإلتقا /-ح(
 (29) الجدول

 -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والتطبيقية في أهداف اإلتقا /اإلحجام ستودنت( -T) قيمة 

 االنحراف المتوسط العينة التخصص
 المعياري

 درجة
 القرار مستوى الداللة المحسوبة ت الحرية

 7.74 31.98 155 كليات نظرية
 غير دال 371. 896. 265

 7.77 31.12 112 كليات تطبيقية
 ( أك زر مز  0.371) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم (79) تا زت  لهزي مز  خزع  اللزدو النتيجـة: 

الهزد  ا عزي   اوّلهزيت(  يلهق م لافروق  ت  ماوقأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس 0.05)
 لماغتر الكاتم, وة ا تعهال أها ت اولزد  زروق  ات دتلزم  ح زيئتم  زت  ماوقزأيت درلزيت أ زراد عتهزم

 ا عي  لماغتر الكاتم. (اإلحلياأةدا  اإلايي /) الهد  اوّلهيتال حل عاو ميتيس 
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 أهداف األداء/اإلقدام:-( 
 (31) الجدول 

 -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والتطبيقية في أهداف األداء/اإلقدام ستودنت( -T) قيمة

 االنحراف المتوسط العينة التخصص
 المعياري

 درجة
 الحرية

 القرار مستوى الداللة المحسوبة ت

 4.64 19.89 155 كليات نظرية
 دال 001. 3.24 265

 4.49 18.04 112 كليات تطبيقية

 ( أ زغر مز  0.001) أ  مقاوا الدتلم اتحاميلتم( 31) تا ت  لهي م  خع  اللدو النتيجة: 
الهزد  ا عزي   اوّلهزيت(  يلهق م لافروق  ت  ماوقأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس 0.05)

 لماغتززر الكاتززم, وةزز ا تعهززال أهززا اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت أ ززراد عتهززم
ل زززيل  الكاتزززيت ) ا عزززي  لماغتزززر الكاتزززم (اإل زززدااأةزززدا  اهداء/) الهزززد  اوّلهزززيتال حزززل عازززو ميتزززيس 

 اله رتم(.

 اإلحجام:أهداف األداء/-د(
 (31) الجدول

   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والتطبيقية في أهداف األداء/اإلحجامستودنت( -T) قيمة 

 االنحراف المتوسط العينة التخصص
 المعياري

 درجة
 القرار مستوى الداللة تالمحسوبة الحرية

 5.88 14.45 155 كليات نظرية
 دال 002. 3.06 265

 4.43 12.42 112 تطبيقيةكليات 
 ( أ غر م  0.002) أ  مقاوا الدتلم اتحاميلتم( 35) تا ت  لهي م  خع  اللدو النتيجة:

الهد  ا عي   اوّلهيت(  يلهق م لافروق  ت  ماوقأيت درليت الأا م  ال أدائها عاو ميتيس 0.05)
 لماغتر الكاتم, وة ا تعهال أها اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقأيت درليت أ راد عتهم

ل يل  الكاتيت ) ا عي  لماغتر الكاتم (اهداء/اإلحليا أةدا ) الهد  اوّلهيتال حل عاو ميتيس 
 اله رتم(.
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 ( 6) الشكل البياني 

هاتللفروق في مقياس  (ستودنت-T) بياني لنتائج اختبارمخطط   الهدف تبعًا لمتغير الكلية. توج 
 تعليق على نتيجة الفرضية:

تزززيت الاأ تيتزززم  زززال أةزززدا  أ هزززرت الهازززيئج  لزززو أهزززا ت اولزززد  زززروق  زززت  الكاتزززيت اله رتزززم والكا( 5
( حتل اولد  زروق 2008و يد, ) اإلحليا, وة ا تخاا  مه دراقم /اإل داا وأةدا  اإلايياإلايي /
 الهد  ل يل  الاخ  يت العامتم. اوّلهيتدالم  ال 

 وأ هزززززرت الهازززززيئج أتضزززززي  ولزززززود  زززززروق  زززززت  الكاتزززززيت اله رتزززززم والكاتزززززيت الاأ تيتزززززم  زززززال أةزززززدا ( 7
 تزززززززيت اله رتزززززززم, وةززززززز ا تافزززززززق مزززززززه دراقزززززززماإلحلزززززززيا ل زززززززيل  الكااهداء/اإل زززززززداا وأةزززززززدا  اهداء/

(AL-Emadi, 2003) دت الدراقزم عازو ولزود  زروق دالزم  ح زيئتي   زت  الاخ  زيت حتزل أكز
 .العامتم واهد تم  ال أةدا  اإلحليا ل يل  الاخ  يت اهد تم

أةدا  اإلايي /اإل داا والكاتيت اله رتم  ال الكاتيت الاأ تيتم د  روق  ت  و ال يحثم عدا ول افقر( و 3
ترك   تهي الفرد  اإلايي /اإل داا وأةدا  اإلايي /اإلحليا ع  أ حيب أةدا   وأةدا  اإلايي /اإلحليا

تعا رو  الدراقم  ر م لااهي س أو , و تتر ال ااتم أو معيتتر المنهنمنمعاو احيتق الكفيءة  ال ضوء المعي
لاحزززدي  زززدرااها,  تركززز و  عازززو اكاقزززيب أدق الافي زززت , كمزززي تامتززز و   يلمثزززي رة المقزززامرة حازززو  زززال 

تمتاززو   لززو و  ,واتهززدميإ  ززال المهمززم الاعاتمتززم الززاعّاا لززو اتقززايعلتم  ززال  و اززوتمت ,ا ال ززع مالمهززي
المززرل  أ  تقززالت وا لمو ززز  اتعايززيد  ززال أ ف اليززدرةن تمكزز   تيداهززي عزز  أرتزززق  زز   الُلهززد ولزز ا مزز  

أةزدا  اإلايزي   غز  اله زر عز    وي هز ل اهةزدا  تضزعهي الماعامزت   ,الفش   يتلاهيد  زال العمز 
 اخ  ياها.أ تعم 
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 /اإل زززدااهداءأةزززدا  اوالكاتزززيت اله رتزززم  زززال الكاتزززيت الاأ تيتزززم د  زززروق  زززت  و ولزززال يحثزززم  رافقزززو ( 4
تهامززو  أكثززر  مييرهززم  ززع  أ ززحيب أةززدا  اهداء الكاتززيت اله رتززم ل ززيل   /اإلحلززياهداءوأةززدا  ا

يليزدرة  أدائها  عداء ا خرت  وترغ و   ال ال رةهم عاو  درااها أو   هيرةزي,  هزا تهزدملو   زال الافكتزر 
تعايدوهزا  ال حف  الحييئق واتةامزيا  مزي  قارااتلتياها م وكتفتم  اميمهي, ول ل  اارك  المنهنمن  م أكثر 

الدراقزم   يإلضزي م  لزو أ تعزم .ت أعازو مز   معئهزاأها ةيا وتمك  اتقافيدة مها  ال احيتزق مقزاوتي
وأقزززئام اتماحيهزززيت الازززال تاعزززر  لهزززي الأا زززم  زززال اه قزززيا اله رتزززم والاأ تيتزززم,  أ تعزززم الدراقزززم  زززال 
اه قيا اله رتم اعامد عاو المحيضزرات  زال أغا هزي, وأقزئام اتماحيهزيت ااأازب الحفز   زال مع مهزي, 

ززي أقززئام اتماحيهززيت اعامززد عاززو الاأ تززق العماززال  ززال أغا هززي, و اه قززيا الاأ تيتززم  أ تعززم الدراقززم  أمف
 عضززهي تاأاززب الفهززا واقززاخداا مهززيرات الافكتززر العاتززي كمززي وتقززادعال اقززاخداا مهززيرات اه ززتا الو ززت 

 /اإلحلياهداءوأةدا  ا /اإل دااهداءأةدا  ات ااوا ق وأ حيب ة ل  الدراقمأ تعم   ,واهتئم المكي 
     م  الكاتيت الاأ تيتم.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى  -3-2-3
هاتمقياس   الهدف تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي. توج 

لحقيب دتلم الفروق  ت   لااحيق م   حم ة ل الفرضتم, اقاخدمت ال يحثم احات  الا يت  اهحيدي
 :(37) ت الهايئج كمي ةو م ت   ال اللدو لماوقأيت وأاا

 (32) الجدول 
هاتاإلحصاء الوصفي لدرجات العينة في   الهدف تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي توج 

هاتأبعاد   االنحراف المعياري المتوسط العينة التحصيل الدراسي الهدف توج 
 أهداف

 اإلتقا /اإلقدام
 4.63 35.66 100 لتد

 4.02 37.33 130 لتد لدا  
 2.83 36.32 37 مماي 

 أهداف
 اإلتقا /اإلحجام

 7.89 31.85 100 لتد
 7.49 30.99 130 لتد لدا  
 8.20 33.24 37 مماي 

 أهداف
 األداء/اإلقدام

 4.49 18.88 100 لتد
 4.84 19.11 130 لتد لدا  
 4.56 19.75 37 مماي 

 أهداف
 األداء/اإلحجام

 6.33 14.61 100 لتد
 4.46 12.70 130 لتد لدا  
 5.35 14.02 37 مماي 



 حتليل النتائج ومناقشة الفرضيات  الفصل السادس

 559 

 
 (7) الشكل البياني 

هاتللفروق في مقياس  (ستودنت-T) مخطط بياني لنتائج اختبار  دف تبعًا لمتغير التحصيل الدراسياله توج 
الهد , ايوا ال يحثم  يلراء الخأوة الثيهتم  اوّلهيتولاح و  عاو الهايئج الاف تاتم لك  اولُّا م  

 :الهايئج(ت ت  33) م  خأوات احات  الا يت  اهحيدي, و تمي تاال اللدو 
 ( 33) الجدول 

 الدراسي.نتائج تحليل التباي  األحادي للفروق تبعًا لمتغير التحصيل 
هاتأبعاد   توج 

مجمو   مصدر التباي  الهدف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
مستوى  ف المربعات

 القرار الداللة

 أهداف
 اإلتقا /اإلقدام

 80.90 2 161.81 بي  المجموعات
4.73 .010  

 17.08 265 4509.65 داخل المجموعات دال
  267 4671.46 المجمو 

 أهداف
 اإلتقا /اإلحجام

 76.99 2 153.99 بي  المجموعات
1.28 
 

.279 
 

 60.01 265 15842.55 داخل المجموعات غير دال
  267 15996.54 المجمو 

 أهداف
 األداء/اإلقدام

 10.38 2 20.76 بي  المجموعات
.475 
 

.622 
 21.85 265 5770.64 داخل المجموعات غير دال 

  267 5791.40 المجمو 

 أهداف
 األداء/اإلحجام

 106.13 2 212.26 بي  المجموعات
3.70 .026  

 28.68 265 7571.65 داخل المجموعات دال
  267 7783.91 المجمو 
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( أ  هايئج احات  الا يت  اهحيدي لافروق ا عي  لماغتر الاح ت  33) هعح  م  اللدو 
دتلم  ح يئتم  ت  ماوقأيت درليت أ راد ال حل  ال أةدا   الدراقال, أ هرت ولود  روق  ات

ولود  روق  ات و , (0.05) ( وةال دالم عهد مقاوا4.73) ايي / اإل داا, حتل  اغت  تمم  اإل
 اإلحليا حتل  اغت  تمم  اهداء/أةدا  دتلم  ح يئتم  ت  ماوقأيت درليت أ راد ال حل  ال 

 (.0.05) ( وةال دالم عهد مقاوا3.70)
لاكش  ع  اليهس اخا ير لتفت  لااليهس  ت ال يحثمولاكش  ع  االيل ة ل الفروق, اقاخدام

 توض   ل :  (34) الا يت , واللدو 
 ( 34) الجدول 

 تجانس العينات
هاتأبعاد   .Levene Statistic df1 df2 Sig الهدف توج 
 341. 265 2 1.080 اإلتقا /اإلقدام أهداف
 470. 265 2 756. األداء/اإلحجام أهداف
 

 حلزيا /داءاإل زداا  وأةزدا  اه( أ  مقاوا الدتلم  ال أةزدا  اإلايي /34) هعح  م  اللدو 
( و يلاززيلال تولززد الززيهس  ززال الا ززيت . و يتعامززيد عاززو ةزز ل الهاتلززم, لززرا اقززاخداا 0.05) أك ززر مزز 
لماغتززر الاح ززت  الدراقززال, ( لامييرهززيت ال عدتززم, لمعر زم الفززروق  ززت  الملموعززيت ا عززي  شيييفي ) اخا زير
 ( ت ت  هايئج ة ا الميتيس:31) واللدو 

 

 (35) الجدول 
 نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق في التحصيل الدراسي. 

هاتأبعاد   توج 
 الهدف

التحصيل 
 الدراسي

التحصيل 
 الدراسي

الفرق بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 أهداف
 اإلتقا /اإلقدام

 لتد
 دا  010. *1.67- لتد لدا  
 غتر دا  706. 664.- مماي 

 لتد لدا  
 دا  010. *1.67 لتد
 غتر دا  421. 1.01 مماي 

 مماي 
 غتر دا  706. 664. لتد

 غتر دا  421. 1.01- لتد لدا  
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هاتأبعاد   توج 
 الهدف

التحصيل 
 الدراسي

التحصيل 
 الدراسي

الفرق بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 أهداف
 األداء/اإلحجام

 لتد
 دا  030. *1.90 لتد لدا  
 غتر دا  852. 582. مماي 

 لتد لدا  
 دا  030. *1.90- لتد
 غتر دا  418. 1.31- مماي 

 مماي 
 غتر دا  852. 582.- لتد

 غتر دا  418. 1.31 لتد لدا  
 :( أها31) تا ت  لهي م  خع  اللدو النتيجة:

  يل  اللتد لدا  حتل  اغ الماوقأاإل داا  ت  اللتد واللتد لدا  لاإلايي /اولد  روق  ال أةدا  ( 5
( حتل اولد عع م مول م  ت  (Al-Emadi , 2003( وة ل الهاتلم اافق مه دراقم37.33)

 أةدا  اإلايي  واإلهلي  اهكيدتمال.
  اغ الماوقأ دا  ل يل  اللتد حتلاإلحليا  ت  اللتد واللتد لاولد  روق  ال أةدا  اهداء/( 7

د عع م قيل م  ت  أةدا  حتل اول((Al-Emadi , 2003 (, ة ا تخاا  مه دراقم12.70)
 اإلحليا واإلهلي  اهكيدتمالاهداء/

اإل داا ا عي  لماغتر الاح ت   /اإلحليا وأةدا  اهداء/عدا ولود  روق  ال أةدا  اإلايي( 3
حتل تمك  الاه ؤ  يلاح ت   (2003 ,أحمد)  ل الهاتلم اافق ل ئتي  مه دراقمالدراقال, وة

حتل أكد أ  الاولا (2005ع د الفايح, ) الهد , ومه دراقم اوّلهيتأ عيد الدراقال  ال ضوء 
  الدا عال الداخاال لا اعثتر عاو الكفيءة اهكيدتمتم.

 تعليق على نتيجة الفرضية: 
واللتززد لززدا  ل ززيل  اللتززد د  ززروق  ززال أةززدا  اإلايي /اإل ززداا  ززت  اللتززد و ولززافقززر ال يحثززم ( 5

لاحيتق تليةدو  تكاقيب مهيرات لدتدة, وتحيولو   لدتم اإل داا  ع  أ حيب أةدا  اإلايي / ,لدا  
 هززا أ ضزز  لمززي تدرقززوها وتفضززاو  المهززيا الاززال ااأاززب الاحززدي, وتمتزز  أ ززحيب ةزز ل اهةززدا   لززو 

لززب  و الاولززا هحززو اإلايززي  تحززدد لهفقززا  يلأي واتهززدميإ  ززال المهمززم الاعاتمتززم. الززاعّاااتقززايعلتم  ززال 
أةدا ي  اعاتمتم وتقزعو لجايزي  واحقزت  مهيرازا وت هزر الأيلزب المثزي رة واللهزد  زال العمز  اهكزيدتمال 

, قزززارااتلتيت اعازززا ماهوعزززم اشزززلعا عازززو اقزززاخداا عماتزززيت الالهتززز  الماعميزززم لامعاومزززيت وتقزززاخدا 
ايززيد  ززال أ ف اليززدرةن تمكزز   تيداهززي عزز  أرتززق  زز   والأززعب أ ززحيب أةززدا  اإلايززي  تمتاززو   لززو اتع
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الُلهد ول ا م  المرل  أ  تقالت وا لمو   الفش   يتلاهيد  ال العم . والفش  تدعا الفرد  معاومزيت 
  ايود  لو اغتر اإلقارااتلتم المقاخدمم أو  تيدة الُلهد الم  و .

 زززت  اللتزززد واللتزززد لزززدا  ل زززيل  اإلحلزززيا د  زززروق  زززال أةزززدا  اهداء/و لزززو وافقزززر ال يحثزززم  ( 7
 الهزب المعزيتتر الخيرلتزم لعزدا الكفزيءةعازو  تهي  و ترك  اإلحليا ع ف أ حيب أةدا  اهداء/  ,اللتد

   عههزي واعزرّ  دا عتزم  حليمتزم اوّلهزيت   عههزي ا ا خزرت  واو زأمفزيوخي م  ال هور  م هزر العلز  
الاززوا والشززعور  ززيلعل  وال هززور  ززال  ززورة أ زز  مزز  أةززدا  الهززب الفشزز , تليةززد  تهززي الفززرد لتافززيدا 

حتززل تمتزز  اه ززراد  لززو   ززدار . ولززم الهززب ةزز ل المشززيعريا خززرت  واززؤدي  لززو اتهقززحيب  ززال مح
اقالي م  قتأم و اتام   ا مي ااأاب اهمر وعهد الضرورة  يأ, و ل  حازو تاله زوا الو زوع  زال الفشز  

 الزاعّااء اه راد اكو  أةدا ها  قتأم وغتر مولهم هحزو أو الاعر  هحكيا قا تم م  ا خرت , وةؤت
تفضزززاو  , و وعماتيازززا,  همزززي اركتززز ةا تكزززو  عازززو أتف ا تزززد ح زززتااها مززز  خ زززرات الفشززز  أو اإلح زززيأ

و   لو أاب المقيعدة م  ا خرت  عالعل  أثهيء اهداء, ل ل  تال م هر ور اتهقحيب خو ي  م   ه
و  لحفزز  عمعززت  وتالززأو ااخززتص لمززيدة معتهززم أو شززرح لموضززوع  ززال الاو زز   لززو حاززو  لامشززكعت 

اييهززززا واقززززاخداا مهززززيرات الافكتززززر القززززأحتم   ززززورة أك ززززر, الموضززززوع  أكثززززر مزززز  اتةامززززيا  فهمززززا وا 
اليززززدرة شززززالء ثي ززززت ت تمكزززز  احقززززتها وأ ف لززززدتها  ر ززززم ضززززئتام لكقززززب  ع ف  ززززتعايززززيد  يإلضززززي م لو ا

وةزز ا تاوا ززق مززه  وي الاح ززت  اه زز  مزز   ززت  اه ززراد لهززد.  زز   المزز  الززدرليت و يلاززيلال ت لززدوا 
 .أةدا  اهداء/اإلحليا أ حيب

اإل ززداا ا عززي  لماغتززر عززدا ولززود  ززروق  ززال أةززدا  اإلايي /اإلحلززيا وأةززدا  اهداء/افقززر ال يحثززم ( 3
 غززز  اله زززر عززز  اح زززتاها  هزززا اإلحلزززيا ال  لزززو أ ف أ زززحيب أةزززدا  اإلايي /الاح زززت  الدراقززز

تليةزززدو  لالهزززب عزززدا الفهزززا أو هقزززتي   كزززرة أو موضزززوع قززز ق اعامزززا أو عزززدا اكاقزززيب المهزززيرة 
موضززوع الاززدرتب,  هززال اشززتر  لززو اركتزز  الفززرد عاززو الهززب عززدا  حززرا  الكفززيءة المرلعتززم الزز ات 
زمن دو   والاال اامث   ال الهزب عزدا الفهزا أو الهزب  يزدا  مهزيرة قز ق اعامهزي أو الهزب ازر  المنهنمن

معززيتتر الايززوتا المقززاخدمم ةهززي اعكززس اتةامززيا  الهززب الخأززع ولكزز  ت تززاا  لزز  مييرهززم  كمززي   
همي تاا  ال ضوء المعيتتر ال ااتم  تهمزي أ زحيب أةزدا   ,أو المعيتتر الخي م  يلمنهنمنمن   ي خرت  وا 

هززي واو زز   عهعاززو المعززيتتر الخيرلتززم لاكفززيءة وخي ززم المييرهززم  ززي خرت   و تركزز   اإل ززداااهداء/
أ ف اه ززراد  ززال  و ززد او زز  " لتززوت وآخززرو "  ززال دراقززاها الالرت تززم  لززو دا عتززم   دامتززم  اوّلهززيت

المو ززز  الالرت زززال المعامزززد عازززو اهداء/اإل زززداا تحييزززو  مقزززاوتيت عيلتزززم  زززال المتزززو  والماعزززم  زززال 
افعزم.  زي ا ارا أ  يلمخرليت اإلتلي تم مث  المثزي رة والح زو  عازو درلزيت مر   هال   ل  ,المنهنمنم



 حتليل النتائج ومناقشة الفرضيات  الفصل السادس

 573 

واإلايي  واهمتم واأزوتر اليزدرات والمهزيرات والمعزير   الاعّااكيهت اهولوتم  ال اتةاميا اامث   ال 
 زززال الزززدرليت المرافعزززم  يهززا  زززال ةززز ل الحيلزززم تقزززافتد الفزززرد مززز  افكتززرل  زززال الافزززوق عازززو ا خزززرت  و 

تزا  يلهلزيح أو الفشز  ا  عداء ا خزرت  خي زم   ا كيهزت الزدرليت ةزال معتزير الحكزا عائومييرهم أدا
 .أو ةال المحدد لمقاوا هليحا واحيتيا لمكيهم مامت ة  ال الملامه

 ة وفرضياتها الفرعية:لثالثة ااختبار الفرضية الرئيس -4
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  متوسـطات درجـات أفـراد عينـة البحـث علـى مقيـاس 1-4-

 لمتغيرات البحث.مهارات التفكير وفق تصنيف "مارزانو" تبعًا 
 الايلتم :الفرعتم الفرضتيت  وتافرع عههي

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى  -1-1-4
 مقياس مهارات التفكير وفق تصنيف"مارزانو تبعًا لمتغير الجنس. 

يب دتلزم الفزروق  زت  قزاودهت( لحقزT) ولااحيق م   زحم ةز ل الفرضزتم, اقزاخدمت ال يحثزم اخا زير
 ماوقأ درليت ال كور وماوقأ درليت اإلهيل  ال مهيرة:

 مهارة التركيز: -أ(
 (36) الجدول 

 -عينة كلية-الذكور واإلناث في مهارة التركيزوالمتوسطات الحسابية للفروق بي  ستودنت( -T) قيمة 

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القرار مستوى الداللة ت المحسوبة

 1.11 5.77 109 ذكر
 غير دال 199. 1.28 265

 1.15 5.58 158 أنثى
 

 ( أك زر مز 0.199) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 36) تا ت  لهي م  خزع  اللزدو : النتيجة
ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي   يلهق م لافروق  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو  (0.05)

لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت  اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقأيت درليت الأا م  ال 
 ا عي  لماغتر اللهس.(مهيرة الاركت ) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر
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 مهارة جمع المعلومات: -ب(

 (37) الجدول 
 -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في مهارة جمع المعلوماتستودنت( -T) قيمة 
 االنحراف المتوسط العينة الجنس

 المعياري
 درجة 
 الحرية

 القرار مستوى الداللة ت المحسوبة

 غير دال 517. 649.- 265 1.18 5.55 109 ذكر
 1.17 5.64 158 أنثى

 ( أك زر مز 0.517) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 32) لهزي مز  خزع  اللزدو تا زت  النتيجية:
(  يلهق م لافروق  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي  0.05)

لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال 
 مهيرة لمه المعاوميت( ا عي  لماغتر اللهس.) ميتيس مهيرات الافكترأدائها عاو 

  مهارة التذكر: -ج(

 (38) الجدول 
   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في مهارة التذكرستودنت( -T) قيمة 

 المتوسط العينة الجنس
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

ت 
 المحسوبة

مستوى 
 القرار الداللة

 1.31 6.11 109 ذكر
 غير دال 793. 262. 265

 1.33 6.07 158 أنثى
 (أك ززر مزز 0.793) أ  مقززاوا الدتلززم اتحاميلتززم (38) تا ززت  لهززي مزز  خززع  اللززدو النتيجيية:

(  يلهق م لافروق  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي  0.05)
لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال 

 مهيرة الا كر( ا عي  لماغتر اللهس.) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر
 مهارة التنظيم:  -د(

 (39) الجدول 
   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في مهارة التنظيمستودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

درجة 
مستوى  ت المحسوبة الحرية

 القرار الداللة

 1.68 10.70 109 ذكر
 دالغير  614. 505.- 265

 1.62 10.81 158 أنثى
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 ( أك زر مز 0.614) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 39) : تا ت  لهي م  خزع  اللزدو النتيجة
(  يلهق م لافروق  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي  0.05)

 ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم 
 مهيرة الاه تا( ا عي  لماغتر اللهس.) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر

 مهارة التحليل:  -هـ(

 (41) الجدول 
 -عينة كلية-التحليلوالمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في مهارة ستودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

 القرار

 غير دال 507. 664.- 265 1.61 12.04 109 ذكر
 1.82 12.18 158 أنثى

 ( أك زر مز 0.507) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 41)   لهي م  خزع  اللزدو : تا تالنتيجة
(  يلهق م لافروق  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي  0.05)

لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال 
 مهيرة الاحات ( ا عي  لماغتر اللهس.) ميتيس مهيرات الافكترأدائها عاو 

  مهارة التوليد: -و(

 (41) الجدول 
 -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في مهارة التوليدستودنت( -T) قيمة 

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

 القرار

 غير دال 824. 223. 265 1.41 8.38 109 ذكر
 1.29 8.34 158 أنثى

 ( أك زر مز 0.824) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 45) تا زت  لهزي مز  خزع  اللزدو النتيجية:
(  يلهق م لافروق  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي  0.05)

ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال  لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت 
 مهيرة الاولتد( ا عي  لماغتر اللهس.) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر
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 مهارة التكامل والدمج:  -ز(

 (42) الجدول 
   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في مهارة التكامل والدمجستودنت( -T) قيمة 
 االنحراف المتوسط العينة الجنس

 المعياري
درجة 
 الحرية

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

 القرار

 غير دال 749. 321.- 265 1.20 6.39 109 ذكر
 1.22 6.44 158 أنثى

 ( أك زر مز 0.749) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 47) لهزي مز  خزع  اللزدو تا زت  النتيجية:
 زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي  (  يلهق م لافروق 0.05)

لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال 
 مهيرة الاكيم  والدمج( ا عي  لماغتر اللهس.) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر

 مهارة التقويم: -ح(

 (43) الجدول 
 -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في مهارة التقويم ستودنت( -T) قيمة 
 االنحراف المتوسط العينة الجنس

 المعياري
درجة 
 الحرية

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

 القرار

 غير دال 749. 320.- 265 1.24 5.76 109 ذكر
 1.20 5.81 158 أنثى

  ( أك زر مز 0.749) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم (43) تا زت  لهزي مز  خزع  اللزدو  النتيجـة:
(  يلهق م لافروق  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي  0.05)

دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال  لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات
 مهيرة الايوتا( ا عي  لماغتر اللهس.) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر

 الدرجة الكلية:-ط(
 (44) الجدول 

 -ةعينة كلي-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الذكور واإلناث في الدرجة الكليةستودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

 القرار

 4.42 60.73 109 ذكر
 غير دال 781. 278.- 265

 5.55 60.91 158 أنثى
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 ( أك زر مز  0.749) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم (44) للزدو تا ت  لهي م  خزع  ا النتيجة:
لافروق  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال أدائهزا عازو ميتزيس مهزيرات الافكتزر ا عزي  (  يلهق م 0.05)

لماغتر اللهس, وة ا تعهال أها ت اولد  روق  ات دتلم  ح يئتم  ت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال 
 الدرلم الكاتم( ا عي  لماغتر اللهس.) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر

 
 ( 8) الشكل البياني 

 للفروق في مقياس مهارات التفكير تبعًا لمتغير الجنس.ستودنت( -T) مخطط بياني لنتائج اختبار 
 تعليق على نتيجة الفرضية:

الاركتزز , لمززه المعاومزززيت, ) يل  ززال مهززيرةأ هززرت الهاززيئج أهززا ت اولززد  ززروق  ززت  الززز كور واإلهزز (5
ع ززد ) وتا(, وةزز ا تافززق ل ئتززي  مززه دراقززمالاولتززد, الاكيمزز  والززدمج, الايززالازز كر, الاه ززتا, الاحاتزز , 

الاركتزز , لمززه المعاومززيت,الاه تا, ) حتززل اولززد  ززروق دالززم  ززال مهززيرات الافكتززر(2009الع تزز , 
الازز كر, الاولتززد, ) الززم  ززت  اللهقززت   ززال مهززيراتالاحاتزز ( ول ززيل  اإلهززيل,  تهمززي لززا اولززد  ززروق د

 ( ودراقززززززم1997هشززززززوا , ) (, واافززززززق مززززززه مززززززي او ززززززات  لتززززززا دراقززززززميززززززوتاالاكيمزززززز  والززززززدمج, الا
 (, حتل لا اولد  روق  ال مهيرات الافكتر اع ا لالهس. 2004الأتب,)
 االمدرقزززم أ كزززي   لززز   زززالأي لزززهفس الخ زززرات قزززواء اللهقزززت  اعرضزززع ف  زززوافقزززر ال يحثزززم الهاتلزززم ( 7

اقزم واه حزيل أتضزي  موحزدة, و يلازيلال ت الليمعم,  يلمهيةج موحزدة وأرتيزم الاعيمز  معهزا  زال الدر 
تولد م رر إلتليد  روق  تهها  تمي تاعاق  مهزيرات الافكتزر. وتمكز  افقزتر ةز ل الهاتلزم أتضزي   زال 

0

2

4

6

8

10

12

14

مهارة 
 التركيز

مهارة جمع 
 المعلومات

مهارة 
 التذكر 

مهارة 
 التنظيم

مهارة 
 التحليل

مهارة 
 التوليد

مهارة 
التكامل 
 والدمج

مهارة 
 التقويم

 ذكور

 إناث



 حتليل النتائج ومناقشة الفرضيات  الفصل السادس

 578 

ضززوء أ تعززم العماتززم الاعاتمتززم الاززال تخضززه لهززي أا ززم الدراقززيت العاتززي الاززال تززاا مزز  خعلهززي ايززدتا 
ك  تكيد أ  تكو  ماقيوتي   لزو حزٍد مزي لزدا الأا زم المعاوميت والمعير  عاو اخاع  أهواعهي,  ش

ت مافيوام ا عي  تخاع  اللهس عمفيعاو اخاع  لهقها. و يلايلال, ت تح و الأا م  يةامهملمتع
همي تخضعو  لمتعي  هه مم اعاتمتم وار وتم واحدة, كمي أ  لمتزه م زيدر المعر زم الازال   تهها, وا 

ماززو رة هززت ومكا ززم  مززي احاوتززا مزز  م ززيدر معر تززم مخاافززم عماززت الليمعززم عاززو او ترةززي مزز   هار 
 (1486, ص2011الحموي & أ و مخ, ) للمته الأا م دو  اقاثهيء

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى  -2-1-4
 .ةمقياس مهارات التفكير وفق تصنيف"مارزانو تبعًا لمتغير الكلي

قزاودهت( لحقزيب دتلزم الفزروق  زت  T)  زحم ةز ل الفرضزتم, اقزاخدمت ال يحثزم اخا زيرولااحيق م  
 الماوقأيت وأات الهايئج كمي ةو م ت   ال اللداو  الايلتم:

 مهارة التركيز: -أ(
 (45) الجدول 

   -عينة كلية-التطبيقية في مهارة التركيزوالمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية و ستودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الكلية
 المعياري

 القرار مستوى الداللة ت المحسوبة درجة الحرية

 1.16 5.55 112 كليات تطبيقية
 دال 040. 1.89 265

 1.25 5.96 155 كليات نظرية

 ( أ غر مز 0.040) الدتلم اتحاميلتمأ  مقاوا ( 54) تا ت  لهي م  خع  اللدو  النتيجة:
(  يلهقز م لافزروق  ززت  ماوقزأيت درلزيت الأا ززم  زال أدائهززا عازو ميتزيس مهززيرات الافكتزر ا عززي  0.05)

 ززال لماغتززر الكاتززم, وةزز ا تعهززال أهززا اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت الأا ززم 
 ل يل  الكاتيت اله رتم(.) ا عي  لماغتر الكاتم (مهيرة الاركت ) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر

 مهارة جمع المعلومات: -ح(
 (46)الجدول 

   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والتطبيقية في مهارة جمع المعلوماتستودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
مستوى  ت المحسوبة درجة الحرية المعياري

 القرار الداللة

 1.37 6.18 112 كليات تطبيقية
 غير دال 208. 1.262 265

 1.25 5.96 155 كليات نظرية
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 ( أك زر مز 0.208) اتحاميلتزمأ  مقزاوا الدتلزم ( 54) تا زت  لهزي مز  خزع  اللزدو  النتيجة:
(  يلهقز م لافزروق  ززت  ماوقزأيت درلزيت الأا ززم  زال أدائهززا عازو ميتزيس مهززيرات الافكتزر ا عززي  0.05)

لماغتر الكاتم, وة ا تعهال أها ت اولزد  زروق  ات دتلزم  ح زيئتم  زت  ماوقزأيت درلزيت الأا زم  زال 
 مهيرة لمه المعاوميت( ا عي  لماغتر الكاتم.) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر

 التذكر: مهارة  - (

 (47) الجدول 
 -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والتطبيقية في مهارة التذكرستودنت( -T) قيمة 

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 المعياري

مستوى  ت المحسوبة درجة الحرية
 الداللة

 القرار

 1.32 6.01 112 كليات تطبيقية
 دال 043. 1.35 265

 1.05 6.69 155 كليات نظرية
 ( أ غر مز 0.043) أ  مقاوا الدتلم اتحاميلتم( 54) تا ت  لهي م  خع  اللدو  النتيجة:

(  يلهقز م لافزروق  ززت  ماوقزأيت درلزيت الأا ززم  زال أدائهززا عازو ميتزيس مهززيرات الافكتزر ا عززي  0.05)
لماغتززر الكاتززم, وةزز ا تعهززال أهززا اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت الأا ززم  ززال 

 م(.ل يل  الكاتيت اله رت) يرة الا كر( ا عي  لماغتر الكاتممه) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر
 مهارة التنظيم:  -د(

 (48) الجدول 
   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والتطبيقية في مهارة التنظيمستودنت( -T) قيمة 

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
مستوى  المحسوبة ت درجة الحرية المعياري

 القرار الداللة

 1.75 12.23 112 تطبيقية كليات
 دال 041. 1.20- 265

 1.71 11.38 155 كليات نظرية

 ( أ زغر مز 0.041) ( أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم54) تا ت  لهي م  خع  اللزدو النتيجة:
(  يلهقز م لافزروق  ززت  ماوقزأيت درلزيت الأا ززم  زال أدائهززا عازو ميتزيس مهززيرات الافكتزر ا عززي  0.05)

الكاتززم, وةزز ا تعهززال أهززا اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت الأا ززم  ززال لماغتززر 
 ل يل  الكاتيت الاأ تيتم(.) رة الاه تا( ا عي  لماغتر الكاتممهي) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر
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 مهارة التحليل:  -هـ(
 (49) الجدول 

   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والتطبيقية في مهارة التحليلستودنت( -T) قيمة 

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
مستوى  ت المحسوبة درجة الحرية المعياري

 القرار الداللة

 1.55 11.66 112 كليات تطبيقية
 دال 035. 1.19 265

 1.75 10.91 155 كليات نظرية
 ( أ زغر مز 0.035) م اتحاميلتزمأ  مقزاوا الدتلز( 54) تا ت  لهي م  خع  اللزدو النتيجة:

(  يلهقز م لافزروق  ززت  ماوقزأيت درلزيت الأا ززم  زال أدائهززا عازو ميتزيس مهززيرات الافكتزر ا عززي  0.05)
لماغتززر الكاتززم, وةزز ا تعهززال أهززا اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت الأا ززم  ززال 

 ل يل  الكاتيت الاأ تيتم(.) ماغتر الكاتما عي  لمهيرة الاحات ( ) س مهيرات الافكتردائها عاو ميتيأ
 مهارة التوليد:  -و(

 (51) الجدول 
   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والكليات التطبيقية في مهارة التوليدستودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 القرار مستوى الداللة ت المحسوبة درجة الحرية المعياري

 1.41 9.44 112 كليات تطبيقية
 دال .031 1.17 265

 1.23 8.25 155 كليات نظرية
 مز ( أ زغر 0.031) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 50) تا ت  لهي م  خع  اللزدو النتيجة:

(  يلهقز م لافزروق  ززت  ماوقزأيت درلزيت الأا ززم  زال أدائهززا عازو ميتزيس مهززيرات الافكتزر ا عززي  0.05)
لماغتززر الكاتززم, وةزز ا تعهززال أهززا اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت الأا ززم  ززال 

 الكاتيت الاأ تيتم(.ل يل  ) رة الاولتد( ا عي  لماغتر الكاتممهي) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر
 مهارة التكامل والدمج:  -ز(

 (51) الجدول 
   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والتطبيقية في مهارة التكامل والدمجستودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
 القرار مستوى الداللة المحسوبةت  درجة الحرية المعياري

 1.13 5.77 112 كليات تطبيقية
 دال 000. 4.37 265

 1.13 5.50 155 كليات نظرية
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 ( أ غر مز 0.000) أ  مقاوا الدتلم اتحاميلتم( 51) تا ت  لهي م  خع  اللدو  النتيجة:
ميتزيس مهززيرات الافكتزر ا عززي  (  يلهقز م لافزروق  ززت  ماوقزأيت درلزيت الأا ززم  زال أدائهززا عازو 0.05)

لماغتززر الكاتززم, وةزز ا تعهززال أهززا اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت الأا ززم  ززال 
ل زززيل  الكاتزززيت ) يمززز  والزززدمج( ا عزززي  لماغتزززر الكاتزززممهزززيرة الاك) أدائهزززا عازززو ميتزززيس مهزززيرات الافكتزززر

 الاأ تيتم(.
 مهارة التقويم: - (

 (52) الجدول
   -عينة كلية-والمتوسطات الحسابية للفروق بي  الكليات النظرية والكليات التطبيقية في مهارة التقويمستودنت( -T) قيمة  

 االنحراف المتوسط العينة الجنس
مستوى  ت المحسوبة درجة الحرية المعياري

 القرار الداللة

 1.16 5.68 112 كليات تطبيقية
 دال 007. 2.73 265

 1.18 5.50 155 كليات نظرية
 ( أ زغر مز 0.007) أ  مقزاوا الدتلزم اتحاميلتزم( 45) م  خع  اللزدو  تا ت  لهيالنتيجة:

(  يلهقز م لافزروق  ززت  ماوقزأيت درلزيت الأا ززم  زال أدائهززا عازو ميتزيس مهززيرات الافكتزر ا عززي  0.05)
 ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت الأا ززم  ززال لماغتززر الكاتززم, وةزز ا تعهززال أهززا اولززد  ززروق 

 ل يل  الكاتيت الاأ تيتم(.) رة الايوتا( ا عي  لماغتر الكاتممهي) أدائها عاو ميتيس مهيرات الافكتر

 
 (9) الشكل البياني 

 للفروق في مقياس مهارات التفكير تبعًا لمتغير الكلية. ستودنت( -T) مخطط بياني لنتائج اختبار
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 تعليق على نتيجة الفرضية:
الاركتزز , ) تززم والكاتززيت الاأ تيتززم  ززال مهززيراتعهززا اولززد  ززروق  ززت  الكاتززيت اله ر  أ هززرت الهاززيئج ( 1

 الا كر( ل يل  الكاتيت اله رتم.
 ه المعاومززيت, وةزز ا تافززق مززهمهززيرات لمززعززدا ولززود  ززروق  ززت  الكاتززيت اله رتززم والاأ تيتززم  ززال ( 5

حتزززززل ت اولزززززد  زززززروق دالزززززم  زززززال مهزززززيرات الافكتزززززر ُاعززززز ا لماغتزززززر  (2006ع زززززد الع تززززز ,) دراقزززززم
(, حتل 2004الأتب,) ( ودراقم1997هشوا , ) , و اافق مه مي او ات  لتا دراقمالاخ  يت

 لا اولد  روق  ال مهيرات الافكتر اع ا لااخ ص. 
الاه زتا, الاحاتز , الاولتزد, ) والكاتيت الاأ تيتم  زال المهزيرات  ت  الكاتيت اله رتماولد  روق دالم ( 3

 (2006ع زد الع تز ,) الاكيم  والدمج, الايوتا( ل يل  الكاتيت الاأ تيتزم, وةز ا ت تافزق مزه دراقزم
وت اافق مه مزي او زات حتل ت اولد  روق دالم  ال مهيرات الافكتر ُاع ا لماغتر الاخ  يت, 

(, حتززل لززا اولززد  ززروق  ززال مهززيرات الافكتززر 2004الأتززب,) ( ودراقززم1997هشززوا , ) ا دراقززم لتزز
 .اع ا لااخ ص

 روق  ال  ولود, و الاركت , الا كر( ل يل  الكاتيت اله رتم)  روق  ال مهيرةوافقر ال يحثم ولود ( 5
 لززو أ تعززم ( ل ززيل  الكاتززيت الاأ تيتززم الاه ززتا, الاحاتزز , الاولتززد, الاكيمزز  والززدمج, الايززوتا) مهززيرة

الحفز  واتقزا هير  يإلضزي م  عاو م يئمأغا هي الكاتيت اله رتم  يلمههيإ  ال  ,المههيإ الميدا لها
شززك  أقززئام كمززي وأههززي ااززعثر  , اززو أرتيززم المحيضززرةاهقززاوب المقززاخدا  يلاززدرتس واليززيئا ع لززو 

اخداا مهززيرات افكتزززر قززأحتم أو أولتزززم مثززز  اأاززب الحفززز  والاززال اقزززادعال اقزززت عغا هزززي اتماحززي  
ززيالاقززمته والاكززرار,   ززيئا و   ززال الغيلززب اهعززا رتيضززال وعامززال  حززت يلمههززيإ  الكاتززيت الاأ تيتززم أمف

ااأازززب الفهزززا واقزززادعال  كمزززي وأههزززي اازززعثر  شززك  أقزززئام اتماحزززي   عغا هزززيعاززو الاأ تزززق العمازززال, 
ي ليتززيا  يلالززيرب, ومعح ززم هايئلهززارمززو , والاقززاخداا اقززاخداا مهززيرات افكتززر عاتززي كمززي وااأاززب 

  .مهيرات الافكتر العاتي يدرة عاو معيللم المعاوميت  يقاخدااالممي  د ولفدن لدتها 
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى  -3-1-4

 تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي. "مقياس مهارات التفكير وفق تصنيف"مارزانو
لااحيزززق مززز  ةززز ل الفرضزززتم, اقزززاخدمت ال يحثزززم احاتززز  الا زززيت  اهحزززيدي لحقزززيب دتلزززم الفزززروق  زززت  

( 51) والشززك  (.55) الززوارد  ززال الماحززق (67) الماوقززأيت وأاززت الهاززيئج كمززي ةززو م ززت   ززال اللززدو 
 .الدراقال  ال ميتيس مهيرات الافكتر ا عي  لماغتر الاح ت ت ت  الفروق 
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 (11) الشكل البياني 
للفروق في مقياس مهارات التفكير تبعًا لمتغير التحصيل  ستودنت( -T) مخطط بياني لنتائج اختبار 

 الدراسي.

 

( عززدا ولززود  ززروق  ززت  51) والشززك  (55) الززوارد  ززال الماحززق (67) اللززدو  تا ززت  لهززي مزز النتيجــة: 
 المهيرات ا عي  لماغتر الاح ت  الدراقال.

ولاح و  عاو الهايئج الاف تاتم لك  مهيرة م  مهيرات الافكتر,  يمت ال يحثم  يلراء الخأوة الثيهتم 
 .(13) اللدو  كمي ةو م ت   الم  خأوات احات  الا يت  اهحيدي, 
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 ( 53)  الجدول
 األحادي للفروق تبعًا لمتغير التحصيل الدراسينتائج تحليل التباي  

مهارات 
مجمو   مصدر التباي  التفكير

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسطات 
مستوى  ف المربعات

 القرار الداللة

 
 مهارة التركيز

 2.09 2 4.18 بي  المجموعات
 1.28 265 339.48 داخل المجموعات غير دال 199. 1.62

  267 343.66 المجمو 
 مهارة
جمع 
 المعلومات

 1.08 2 2.16 بي  المجموعات
 1.38 265 365.54 داخل المجموعات غير دال 458. 783.

  267 367.70 المجمو 
 

 مهارة التذكر

 195. 2 390. بي  المجموعات
 1.76 265 466.26 داخل المجموعات غير دال 896. 110.

  267 466.65 المجمو 
 

 مهارة التنظيم

 687. 2 1.37 بي  المجموعات
 2.72 265 720.23 داخل المجموعات غير دال 778. 252.

  267 721.60 المجمو 
 

 مهارة التحليل

 3.65 2 7.31 بي  المجموعات
 3.01 265 797.10 داخل المجموعات غير دال 300. 1.21

  267 804.41 المجمو 
 

 مهارة التوليد

 3.37 2 6.75 بي  المجموعات
 1.784 265 471 داخل المجموعات غير دال 153. 1.89

  267 477.76 المجمو 
 مهارة

التكامل 
 والدمج

 073. 2 147. بي  المجموعات
 1.48 265 391.02 داخل المجموعات غير دال 952. 050.

  267 391.17 المجمو 
 

 مهارة التقويم

 356. 2 713. المجموعاتبي  
 1.49 265 393.54 داخل المجموعات غير دال 788. 239.

  267 394.25 المجمو 
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أ  هاززززيئج احاتزززز  الا ززززيت  اهحززززيدي لافززززروق ا عززززي  لماغتززززر ( 13) اللززززدو مرالعززززم  هعحزززز  مزززز 
أ زززراد الاح زززت  الدراقزززال, أ هزززرت عزززدا ولزززود  زززروق  ات دتلزززم اح زززيئتم  زززت  ماوقزززأيت درلزززيت 

 ال حل  ال مهيرات الافكتر.
 تعليق على نتيجة الفرضية:

المهزيرات, وةزز ا مزي تافززق أهززا ت اولزد  ززروق ُاعز ا لماغتززر الاح زت  الدراقزال  ززال  أ هزرت الهازيئج( 5
حتزززل ت اولزززد  زززروق دالزززم  زززال مهزززيرات الافكتزززر ُاعززز ا لماغتزززر  (2006ع زززد الع تززز ,) مزززه دراقزززم

(, حتززل لززا تلززد  ر ززي   ززال 1997هشززوا , )  ززات  لتززا دراقززمال, واافززق مززه مززي او الاح ززت  الدراقزز
 .مهيرات الافكتر اع ا لماغتر الاح ت  الدراقال

والاح زت  الدراقزال والغيتزم  الزاعّااوتمك  افقتر اا  الهاتلم اهأع زي  مز  ه زرة الأا زم  لزو عماتزم ( 7
اييههززي؟ أا  يززأ الهلززيح واتهايززي   لززو  الههيئتززم الاززال تهشززدةي مزز   لزز , ةزز  ةززال اح ززت  المعر ززم وا 

 يلمعر م لدا الأا م اُهن  لها مز  خزع  الُمحيضزر وةزا تعايزدو  أ  المعر زم ثي ازم المرحام الايلتم, 
 وةزز ل هاتلززم مهأيتززمات   ح ززيئتي  عثترا  دوتيتهتززم ومزز  ثززا  يههززي لززا اززؤثر عاززو الاح ززت  الدراقززال ازز

ايززي  المهززيرة لعقززافيدة  ةززو المعر ززم الززاعّاا,  ززي ا كززي  الهززد  مزز  (103, ص2009المي ززود, ) وا 
  ا كي  الأيلب مد وع لاهليح  ال وال ياا  أمفيمههي  ال الحتية عيمم  هال ل  اؤثر عاو الاح ت , 

 اح و  عاو الدرليت العيلتم  يأ. لالدراقتم,  يها مهاا  شك  أقيقال 
 مقترحات البحث: –5

 ال حل الحيلال  لو  ع  الميارحيت تمك   لميلهي  مي تاال: او  
 لززراء دراقززيت الرت تززم تززاا مزز  خعلهززي اعززرت  الماعامززت  ل ززرامج اشززله ا هززال أةززدا  داخاتززم, -1.5

د يع عز  الز ات والخزو  مز  وةال أةدا  الامك   دت  م  أةدا  اهداء الخيرلتزم الييئمزم عازو الز
  الفش .

االززززيل, اعززززدد ) آ  واحززززد زززز هززززيكا معر ززززم الاززززعثترات المخاافززززم لامقززززاوتيت الهقزززز تم  ززززال اهةززززدا  -2.5
 اهةدا (.

الهزد  لزدا  اوّلهزيتاولتا ه ر الييئمت  عاو العماتم الاعاتمتزم والار وتزم  لزو ضزرورة معر زم  -3.5
 .الاعّااالأعب, والعم  عاو اهمتم اإلتلي تم مههي واع ت ةي لمي لهي دور ةيا  ال عماتم 
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والفهزا,  زدت  مز  اتةامزيا  زيهداء الزز ي  يلاعّااالهزد  الماعايزم  زز اوّلهزيتاوعتزم الأا زم  عةمتزم  -4.5
هزززدوات حوارتزززم , و لززز  مززز  خزززع  تزززؤدي  زززدورل  لزززو مشزززكعت عدتزززدة مههزززي:الغ   زززال اتماحيهزززيت

   الهد . اوّلهيتومحيضرات ثيي تم اوض  أهميأ 
مهززيرات الافكتززر العاتززي لززدا أا ززم  اقززاخداا ولززود ضززع   ززال كشززفت هاززيئج ةزز ل الدراقززم عزز  -5.5

الدراقززيت العاتززي, وكشززفت دراقززم الحقززهتا أهززا تمكزز  اعاززا ةزز ل المهززيرات, ولززدا الأا ززم رغ ززم  ززال 
  ادرت تم لاأوتر مهيرات الافكتر العاتي لدا الأا م.  اعامهي, ل ل  ت د م  اهفت   رامج

الاززززال ألرتززززت  حززززول عههززززي مزززز    زززز  أا ززززم الميلقززززاتر اهمتززززم مهززززيرات الافكتززززر  ززززرامج  اهفتزززز  -6.5
 والدكاورال. 

اتةامزيا  زيلاعر  عاززو مقزاوتيت مهززيرات الافكتزر لزدا أا ززم المرحازم الليمعتززم, هةمتاهزي  ززال  -7.5
 خيص والحتية  شك  عيا.الحتية الليمعتم  شك  

اليتيا  يلم تزد مز  ال حزول والدراقزيت عازو ةز ا المفهزوا ور أزا  ماغتزرات أخزرا وعازو عتهزيت  -8.5
 مخاافم ع  عتهم ال حل الحيلال.

 بحوث ودراسات مقترحة: -6
اياززرح ال يحثززم عززدد مزز  ال حززول المرا أززم   حثهززي, وتمكزز  أ  احيززق الم تززد مزز  العمززق  ززال الاحاتزز  

 ة ل الماغترات, وم  ة ل ال حول الميارحم:ودراقم 
 لدا اه هيء. الهد  اوّلهيتمييرهم اعثتر أقيلتب الاهشئم الوالدتم عاو  -1.6
 المخاافم. الاعّااقارااتلتيت  لدا أعب الليمعم واعثترةي عاو  الهد  اوّلهيتالعع م  ت   -2.6
 لماغترات مث : المعيمام الوالدتم والثيي م.اوّلهيت الهد  وعع اهي  مهيرات الافكتر ا عي   -3.6
 المه ا  ااتي  والفيعاتم ال ااتم. يلاعّااالهد  وعع اهي   اوّلهيتدراقم  -4.6

وأختززرا  ومززز  خزززع  مزززي ايزززدا تمكززز  اليزززو  أ  ال حزززل الحزززيلال حيزززق أةدا زززا والازززال ازززااخص  زززال الهيزززيأ 
 الايلتم:

 م الدراقيت العاتي.الاعّر  عاو أهميأ اهةدا  المولودة لدا أا  -
 لدا الأا م م  الاخ  يت العامتم واله رتم. أمفيالاعّر  عاو مهيرات الافكتر اهكثر اقاخد -
 الهد . اوّلهيتالاعّر  عاو مهيرات الافكتر اهكثر ارا يأي   ك   عد م  أ عيد  -
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 المراجع باللغة العربية: -أوالً 
  اههلازو 2, أالايوتا واليتيس الهفقال (:1994 يدق, أمفي  ) ؛قتد, عثمي   ؛أ و حأب,  ؤاد ,

 الم رتم, م ر.
 ( 2007أ و رتي , حقت  محمد :) دار المقترة, عمفي , اهرد .1, أالمعر الالاعاّا , 
  ,زرتزززي أ ززو عززواد  ((: ال هتززم العيماتززم لميتززيس )2009AMS  دراقززم قززتكومارتم عاززو عتهززم مزز )

أا ززم ال ززفت  القززيدس والعيشززر  ززال مززدارس وكيلززم الغززول )اههززوروا(  ززال اهرد , ملاززم ليمعززم 
 (, دمشق.4+3(, العدد )71دمشق, الملاد )

 الززدا ه لجهلززي  وعع اززا  ع عززيد ال ززحم الهفقززتم لززدا عتهززم مزز  (2009قززا عاززال )أ ززو كوتزز ,  ي :
 (, ليمعم المه ورة, م ر.70الأا م المعامت   ليمعم اه ةر  غ ة, ملام كاتم الار تم, العدد )

 ( 7151أ و ةيشا, القتد محمد :)الخيرلتم"لزدا -المعايدات المعر تم والاوّلهيت الدا عتم"الداخاتم
, المزززؤامر العامزززال الثزززيم  اقزززاثمير ومهخفضزززال الاح زززت  الدراقزززال مززز  أزززعب الليمعزززممرافعزززال 

 الموة م ودور مؤققيت الاعاتا الوا ه والأموح, كاتم الار تم, ليمعم ال  ي تق, م ر.
 ( 2003أحمد, ا راةتا اراةتا أحمزدa:)   اوّلهزيت الهزد  وأقزيلتب الزاعّاا  زو عع اهمزي  يلاح زت

,ملام الار تم وعاا الهفس, كاتم الار تزم, ليمعزم ”دراقم اه ؤتم”اتم الار تم اتكيدتمو لدا أعب ك
  .عت  شمس

 (  2003أحمززد, أقززيمم ل رتززb):ليمعززم عززت  شززمس. ,, كاتززم الار تززممهززيرات وعماتززيت الافكتززر 
http://ar.scribd.com/doc/16491433/ 

  مركزز  يت واأ تيززيت(الدا عتززم )ه رتزز(: 1998شززا ال, أمتهززم   ززراةتا ) ؛ ززيةال, م ززأفو حقززت ,
 الكايب لاهشر, الييةرة, م ر.

 ( 1986ال قايهال,  ؤاد   راا :)الأ عم الايقزعم والعشزرو , دار المشزرق,  تزروت, مهلد الأعب ,
 ل هي .

 ( 1995  تزززر,  زززيري:) ارلمزززم ع زززد الع تززز  ال زززي أت , ازززدرتس الافكتر:أقزززاوب ماكيمززز  الاركتزززب ,
 الرتي , القعودتم.مكاب الار تم العر ال لدو  الخاتج, 

  ارلمززم:مهتر الحززوراهال, دار أقززس الافكتززر وأدوااززا (:2006هيقززيب, كززيرو  )؛ ار تهغززر, دوهيلززد ,
 الكايب الليمعال, العت , اهمفيرات العر تم الماحدة. 
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 (  2003او تززززق, ع ززززد الززززرحم:) مركزززز  الخ ززززرات قززززارااتلال المهززززيرات والمميرقززززيتالافكتززززر اإل ,
 (, الييةرة, م ر.المههتم لجدارة ) تم 

 ( 2008لززي ر, لززي ر ع ززد الحمتززد:) 1, أأأززر الافكتززر وه رتياززا,دلت  لااززدرتس والززاعاّا وال حززل ,
 دار المقترة, عمفي , اهرد .

 (  1999لزززززروا ,  احزززززال ع زززززد الزززززرحم:) دار الكازززززيب 1, أاعازززززتا الافكتزززززر مفزززززيةتا واأ تيزززززيت ,
 الليمعال, العت , اهمفيرات.

 ( 2010الل ائري, خاود :)  المزؤامر مهيرات لاير  الحزيدي العشزرت   هزيء الحيضزر   ز  المقزاي ,
كزززيهو  الثزززيهال,   24-23الززدولال اهو  لااهمتزززم  زززال قززورتم دور الملامزززه اهةازززال  ززال الاهمتزززم, 

 دمشق, اهمفيهم القورتم لااهمتم.
 (  2004لمززي  الززدت , لمززي :)القززاو   اإلهقززي  الفعفي :مهززيرات لاحقززت  أرتيززم الافكتززر واه ززتا

 دمشق, قورتي. , دار الفكر,والاعيم  مه ا خر
 ( اقزززارااتلتيت الدراقززم كمه ئزززيت عززز  أةززدا  اإلهلزززي  وهزززياج 2003حززي  , حزززي   ع ززد القزززاير:)

اهداء اهكززيدتمال, معر ززم الفززروق الهيشززئم عزز  ماغتززر الامززيت  العمززري دراقززم احاتاتززم مييرهززم  ززال 
الم زززرتم لادراقزززيت الهفقزززتم, ا زززدر عززز  اللمعتزززم  أزززير همزززو إ ثعثتزززم ةزززد  اإلهلزززي , الملازززم 

 .205-161(, ص40(, العدد )13الم رتم لادراقيت الهفقتم, الملاد )
 ( 2003ح تززززب, ملززززدي ع ززززد الكززززرتا:) دار الفكززززر 1, أاعاززززتا الافكتززززر  ززززال ع ززززر المعاومززززيت ,

 العر ال, الييةرة, م ر.
 ( يعاتزززم  رهزززيمج ازززدرت ال لززز ع  مهزززيرات 2011الحر زززال, لمزززو  :) الافكتزززر عازززو احقزززت  العزززيدات

 الدراقتم, رقيلم ميلقاتر غتر مهشورة, كاتم الار تم, ليمعم دمشق, قورتي.
 (  1998حق , عاو حق:)  مكا م الههضم الم رتم, الييةرة.قتكولولتي اإلهلي , 
 ( ادرتس العاوا اإلدارتم  مهيرات الاعّاا العاتي: اأوتر اقه أرائ2011الحقهتا, قاتا   راةتا :) ق

ملازم ليمعزم دمشزق لاعازوا , حدتثم أ يت عاو أا م الدراقزيت العاتزي  زال لزيمعاال حازب ودمشزق
 (, العدد الرا ه.(27ات ا يدتم والييهوهتم, الملاد

 ( 2007حقت , ثيئر:) دار دت وهو, عمفي , اهرد .1, أالشيم   ال مهيرات الافكتر , 
  دار مهزيرة  زال الافكتزر511ت الافكتزردلتز  مهزيرا(: 2002 خزرو, ع زد الهي زر ) ؛حقزت , ثزيئر ,

 لهتهم, عمفي , اهرد .
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 ( 2001الحقزززززززتهال, هيدتزززززززي القزززززززتد :) عع زززززززم اوّلهزززززززيت الهزززززززد   يقزززززززارااتلتيت الزززززززاعّاا المعر تزززززززم
واقزززارااتلتيت مزززي وراء المعر زززم و  ازززق اتخا زززير لزززدا الأزززعب المافزززو ت  دراقزززتي , ملازززم دراقزززيت 

 كاتم الار تم, ليمعم الحاوا . ,(1-2دتت  )العد, (7ار وتم والاميعتم, الملاد )
 ( 2010الحعق, ةشيا قعتد:) "مهشزورات الهتئزم العيمزم الافكتر اإل داعال"مهيرات اقاحق الاعاّا ,

 القورتم لاكايب, دمشق, قورتي.
 ( المعايزززدات المعر تززم لزززدا أا ززم ليمعزززم ال  ززي تق وعع اهزززي  اولزززا 2007حاززتا, شزززترت  مقززعد:)

 , كاتم الار تم, ليمعم ال  ي تق, م ر.مهشورة لم ميلقاترالهد  لدتها, رقي
 (  2004حمدي, حق:) دار الأيئ , الييةرة, م ر.مهيرات الافوق واإل داع , 
  (: مقاوا الحيلم  لو المعر م والافكتر مزي وراء المعر زال 2011أ و مخ, أحمد ) ؛الحموي,  راس

لززدا أا ززم ال يكززيلورتوس  ززال ليمعززم الترمززو , ملاززم ليمعززم الهلززيح لأل حززيل )العاززوا اإلهقززيهتم(, 
 ( , اهرد .9(, العدد )(25ملاد ال

 (  2005الخاتاال, أم:) دار  فيء, عمفي , اهرد .1, أالأف  ومهيرات الافكتر , 
  ,دار الفكر, عمفي , اهرد .مهيرات الافوق الدراقال (:2004ع د اهلل )الدائا , 
 (  المعايزززدات الدا عتزززم و 2002ردادا,  تززز   ززز  حقززز:)  قزززارااتلتيت الاه زززتا الززز ااال لااعازززتا  زززال ا

عع اهمزززي  يلاح زززت  الدراقزززال لزززدا اعمتززز  مزززدارس مهزززيرات المدتهزززم المهزززورة, ملازززم كاتزززم الار تزززم 
 ليمعم ال  ي تق, م ر. ,ميتو41)   يل  ي تق, العدد )

 ( 2009ر ق, محمد ع د القمته:)   قارااتلتيت العازا المزه ا  ااتزي  و يعاتزم الز ات لزدا المافزو ت
(, اللززز ءاهو  (71ملازززم كاتزززم الار تزززم  يلمه زززورة, العزززدد دراقزززتي  والعزززيدتت  مززز  أزززعب الليمعزززم,

 ليمعم المه ورة, الييةرة, م ر. ق ام ر,
 عزززيلا 1, أالزززاعاّا المزززه ا  ااتزززي  واوّلهزززيت أةزززدا  اإلهلزززي (:2006ل أحمزززد )رشزززوا , ر تزززه ع زززد ,

 الكاب, الييةرة.
 ( أقززيلتب معيللزم المعاومززيت لزدا أا ززم المرحازم الثيهوتززم اهكيدتمتززم 2008الر زوع, محمززد أحمزد:)

(, 24ملاززم ليمعززم دمشززق لاعاززوا الار وتززم, الملاززد )  ززال اهرد  وعع اهززي  ززيللهس والاخ ززص,
 د الثيهال, دمشق, قورتي.العد

 ( 2009ال غززو , عمززيد ع زززد الززرحتا:) دار الكاززيب اللزززيمعال, 1, أم زززيدئ عاززا الززهفس الار زززوي ,
 عمفي , اهرد .
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 ( 2006ال غززو , را ززه:) أهمززيأ اهةززدا  عهززد أا ززم ليمعززم مؤاززم وعع اهززي  يقززارااتلتيت الدراقززم
 (, عمي , اهرد .3(, العدد )7الملاد ) , الملام اهردهتم  ال العاوا الار وتم,الاال تقاخدموههي

 ( 2001ال تزززززززيت,  احزززززززال م زززززززأفو:) دار الهشزززززززر 1, الل ءالثزززززززيهال, أعازززززززا الزززززززهفس المعر زززززززال ,
 لاليمعيت, الييةرة, م ر.

 (  2003 تازززو , حقززز  حقزززت:) عزززيلا اعازززتا الافكتزززر رؤتزززم اأ تيتزززم  زززال اهمتزززم العيزززو  المفكزززرة ,
 الكاب, الييةرة, م ر.

 (  2007 تزز  الززدت , اماثززي :)  عاززا الززهفس المعر ززال و زز  ودراقززم الههدقززم المعر تززم والو ززيئ
 , دار المهه  الا هيهال,  تروت, ل هي .1, أالعياتم

 (  يعاتم  رهيمج ادرت ال لاهمتم  ع  مهيرات الاه تا المعر ال لاافكتر عزيلال 2012ال ت , للت :)
 قورتي. ليمعم دمشق, ,مهشورة, كاتم الار تمغتر الرا م, رقيلم ميلقاتر 

 (  2006القزززيمرائال, ه تهزززم  زززيل:) دار  ةزززرا  لاهشزززر عازززا الزززهفس القزززتيحال مفزززيةتا واأ تيزززيت ,
 , والاو ته

 ( 2006قعيدة, لودت أحمد :)دار شروق, عمي , اهرد .1, أادرتس مهيرات الافكتر , 
  مفزززيةتا وم ززأاحيت  زززال العازززوا (: 2008العزززدتاال, ع زززد القززعا موقزززو )؛ قززميرة, هزززوا  أحمززد

 , دار المقترة, عمفي , اهرد .5, أر وتمالا
 ( قززوتد, ع ززد المعأززالb2007:)  المرشززد  ززال اعازززتا مهززيرات الافكتززر والفاقززفم لألأفززي  الروضزززم

 , دار الكايب الليمعال, العت , اهمفيرات العر تم الماحدة.1, أوالمرحام ات ادائتم
 ( قوتد, ع د المعأزالa2007:) دار الكازيب اللزيمعال, العزت , مهزيرات الافكتزر وموالهزم الحتزية ,

 اهمفيرات العر تم الماحدة.
 ( 1998الشززززر يوي, أهززززور محمززززد:)مكا ززززم اههلاززززو الم ززززرتم, 5, أالززززاعاّا ه رتززززيت واأ تيززززيت ,

 الييةرة, م ر.
 ( الدا عتزززم الداخاتزززم وعع اهزززي  زززيلافكتر ات اكزززيري لزززدا عتهزززم مززز  أا زززم 2012شزززع ي , قزززاتا :)

, كاتززم غتززر مهشززورة  ززال مززدارس مدتهززم دمشززق الرقززمتم, رقززيلم ميلقززاتر المرحاززم الثيهوتززم العيمززم
 الار تم, ليمعم دمشق, قورتي.

  المقززززرح المدرقزززززال  ززززال العازززززوا  (:2009 دهزززززدي, شززززهر اد )؛ ع تزززززدات, كيماززززم ؛شززززواةت , ختززززر
 , عيلا الكاب الحدتل,  ر د, اهرد .1, أومهيرات الافكتر
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 ( المهي  2001ال ي ال, ع د اهلل أا :) المدرقال وعع اا  دا عتم اإلهلي  ومقزاوا الأمزوح لزدا
 (.  29عتهم م  أعب وأيل يت المدارس الثيهوتم  مدتهم أ هي, رقيلم الخاتج العر ال, العدد )

 ( أقزززيلتب الافكتزززر وعع اهزززي  مهزززيرات الزززاعّاا واتقزززا كير ودا عتزززم 2004الأتزززب, ع زززيا عازززال:)
, كاتزززم الار تزززم  يهزززي, ليمعزززم لهزززوب غتزززر مهشزززورة لاإلهلزززي  لزززدا أزززعب الليمعزززم, رقزززيلم دكازززورا

 الوادي, م ر.
 ( 2010عي ززد,  ززيت  ع ززد الهززيدي :)ززي , 1, أالقززي ال  ززال اعاززتا مهززيرات الافكتززر , دار  ززفيء, عمف

 اهرد .
 أ عززيد الززاعاّا  هززيء مخاازز  لاف زز  (:1999شززرت , هيدتززم ) ؛اهعقززر,  ززفيء ؛ع ززد الحمتززد, لززي ر

 ة., دار   يء, الييةر المدرقال
 دار 1, أمهزيرات الافزوق الدراقزال (:2001الحقزت ,   زراةتا ع زد الكزرتا ) ؛ع د الزداتا, ع زد اهلل ,

 الرضي لاهشر, دمشق, قورتي.
 ( 1998ع زززد الزززرحم , قزززعد :))دار الفكزززر العر زززال, 3, أاليتزززيس الهفقزززال  )اله رتزززم والاأ تزززق ,

 الييةرة, م ر.
 ( مهزيرات الافكتزر 2009ع د الع ت , أم  أهور :) الممتز ة لأزعب كاتزم الار تزم  وي الاخ  زيت

(, (22اهكيدتمتم المخاافم  ال ضوء همو إ"مير اهو",ملام ال حل  ال الار تم وعازا الزهفس, الملازد
 العدد اهو    رت , ليمعم المهتي, م ر.

  ,أثززر  رهززيمج لاهمتززم الاولززا الززدا عال الززداخاال عاززو احقززت  الكفززيءة (: 2001)  و تززمع ززد الفاززيح
 (, ليمعم اه ةر. 101ملام كاتم الار تم, العدد ), دتمتم واهدائتم لدا الأيلب المعاااهكي

 ( 2006ع زد اهلل, ملزدي أحمزد محمززد:) دار المعر ززم عازا الزهفس الار زوي  ززت  اله رتزم والاأ تزق ,
 الليمعتم, الييةرة, م ر.

 ( أثزر افيعز  المعايزدات المعر تزم ومهزيرات2009ع زد المي زود, ةزيها عازال:)   الزاعّاا المزه ا  ااتزي
 70عاززو الاح ززت  الدراقززال لأا ززم كاتززم الار تززم ليمعززم ال  ززي تق, ملاززم كاتززم الار تززم, العززدد ) )

 ليمعم المه ورة, م ر. ميتو,
 ( أثزر  رهزيمج ازدرت ال  رائزال  زال مهزيرات اتقزا كير 2011ع د الهيدي, دالتي ختري ع د الوةزيب:)

الفها اليرائال لدا اعمت  ال   القيدس اإل ازدائال, دراقزيت ودا عتم اإلهلي  اهكيدتمال ومي وراء 
 ليمعززم ال  ززي تق, (, الل ءالثززيهال أ رتزز ,(71ار وتززم وهفقززتم, ملاززم كاتززم الار تززم  يل  ززي تق, العززدد

 م ر.
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  مهززيرات  ززال  (:2003 قززهدي, خيلززد ع ززد الكززرتا ) ؛أ ززو حشززت , ع ززد الع تزز  ؛ع ززد الهززيدي, ه تزز
 لمقترة, عمفي , اهرد ., دار ا1, أالاغم والافكتر

  قززززارااتلتيت اعاّززززا مهززززيرات الافكتززززر  ززززت  اله رتززززم   (:2009عتززززيد, ولتززززد ) ؛ع ززززد الهززززيدي, ه تزززز
 , دار وائ  لاهشر, عمفي , اهرد .والاأ تق

 (  2005ع تدات,  و ي:) دار دت وهو, عمفي , اهرد .1, أالدميغ والاعاتا والافكتر , 
 (  2002العاززوا, عززدهي  توقزز:) ززي , اززا الززهفس المعر ززال اله رتززم والاأ تززقع , دار المقززترة, عمف

 اهرد .
  اهمتزززم مهزززيرات  (:2006 شزززيرة, مو زززق ) ؛اللزززراح, ع زززد الهي زززر  تزززيب ؛العازززوا, عزززدهي  توقززز

 , دار المقترة, عمفي , اهرد .1, أالافكتر همي إ ه رتم واأ تييت عماتم
  أ و غ ا , معيوتم محمود  ؛ع د الهي ر  تيبلراح,  ؛ععوهم, شفتق  عح ؛العاوا, عدهي  توق

 , دار المقترة, عمفي , اهرد .عاا الهفس الار وي اله رتم والاأ تق (:2005)
  (: الز كيء اتلامزيعال وعع ازا  كز  2003حق , ع ت ع د الحمتد ) ؛عثمي , أحمد ع د الرحم

أيل زززيت كاتزززم الار تزززم مززز  الدا عتزززم لازززاعاا والخلززز  والشزززليعم والاح زززت  الدراقزززال لزززدا أزززعب و 
 ليمعم ال  ي تق, م ر. ميتو,(44)  ليمعم ال  ي تق, ملام كاتم الار تم, العدد

 ( 2006ععا,  عح :)دار الفكر, الييةرة, م ر.اتخا يرات والمييتتس الار وتم والهفقتم , 
 ( 2009العاوا , أحمد  عحزم :) عمفزي , , دار الحيمزد, 1, أعازا الزهفس الار زوي اأزوتر المعامزت

 اهرد .
 (  الهت  المعاوميت وعع اهي  يليدرة عاو حز  المشزكعت 2009عاوا , م عب محمد شع ي :)

 , الليمعم اإلقعمتم, غ ة,  اقأت .مهشورة لدا أا م المرحام الثيهوتم, رقيلم ميلقاتر مهشورة
 تم الا يدلتم (:همو إ الحام2008محمد, ععء الدت  ع د الحمتد أتوب ) ؛عاال, حليإ غيها أحمد

الثعثزززززال  زززززت  ال تئزززززم والمدرقزززززتم والدا عتزززززم الدراقزززززتم والاح زززززت  الدراقزززززال لزززززدا اعمتززززز  المرحازززززم 
 (, العدد الثيهال تولتو, ليمعم أقتوأ, م ر.24اإلعدادتم, ملام كاتم الار تم, الملاد )

 (  عيلتم  رهزيمج  رشزيدي م هزال عازو الكفزيءة ال ااتزم وأثزرل2008عاال, أاعت أحمد حق  :)  عازو
 الضغوأ الهفقتم والدا عتم لجهلي  لدا المعامزت   زال ضزوء الكزيدر الخزيص كمزي تدركزا الأزعب,

 ليمعم أقتوأ, م ر. , العدد الثيهال تولتو,(24ملام كاتم الار تم, الملاد )
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  (: اأزززوتر 2008اليزززيدري, قزززاتمي  أحمزززد ) ؛الخوالزززدل, قزززيلا ع زززد الع تززز ؛ العاتمزززيت, عازززال مي ززز
(, (24ملام ليمعم دمشق لاعاوا الار وتم, الملاد لافكتر لأا م المرحام الثيهوتم,ميتيس لمهيرات ا

 العدد الثيهال, دمشق, قورتي.
 ( 2008غ يري, ثيئر):دار المقترة لاهشر والاو ته, عمفي .1, أالدا عتم:  ت  اله رتم والاأ تق , 
 ززي , 1, أاززا ال ززفتمعاززا الززهفس الار ززوي واأ تيي (:2008أ ززو شززعترة, خيلززد ) ؛غ ززيري, ثززيئر , عمف

 اهرد .
  ارلمززززم: محمززززد الأتززززب الدا عتززززم والهلززززيح المدرقززززال (:2000لتززززوري, آت  ) ؛ تهتولتززززت,  ززززي ت ,

 قعداهال, المرك  العر ال لاهشر, دمشق, قورتي.
 مكا ززم اههلاززو الم ززرتم, المتايمعر تززم(:2004حقزز , ولتززد رضززوا  ) ؛الفرمززيوي, حمززدي عاززال ,

 الييةرة, م ر.
  ,أقيقزتيت عازا الزهفس الار زوي اله رتزم  (:2006الاراوري, محمزد عزو  ) ؛محمد  رحي اليضيل

 , عمفي , اهرد .والاأ تق
 ي ززززي, حتززززدر  ؛مأززززر, لتهززززي  ؛ال ع ززززال, ر عززززم ؛غرات ززززم, عززززيت  ؛شززززرتا, رغززززدة ؛ أززززيمال, هيتفززززم 

 , دار وائ  لاهشر, عمفي  اهرد .1, أعاا الهفس الار وي اله رتم والاأ تق (:2010)
 (: أثززر  ثززراء مززههج العاززوا  مهززيرات افكتززر عامززال عاززو اح ززت  1997لاولززو ,  احتززم  زز حال )ا

, كاتزم الار تزم,  قزا المهزيةج وأزرق الازدرتس, مهشزورة الأا م  ال ال ز  القزي ه, رقزيلم ميلقزاتر
 الليمعم اإلقعمتم, غ ة. 

 راهكز ,  ؛ ر زيرا   رقتقز ,؛ لزوهر,  زو عي ؛قوةتو , كزيرولت ؛  راهت, روهيس؛ مير اهو, رو رت
, ارلمززم د.تعيززوب حقززت  أ عززيد الافكتززر  أززير عمزز  لامززههج وأززرق الاززدرتس(: 2004قززتاتوات )

 , دار الفر ي , عمي , اهرد .2د.محمد  يل  خأيب, أ؛ هشوا 
 (: أثززر دمززج ثعثززم ألزز اء مزز   رهززيمج 7151قززوتدا  , رلززيء )؛ المحاقززب, قززمتمCORT  لاعاززتا

وا  زال الاح زت  واهمتزم المهزيرات العامتزم واليزدرة عازو ااخزي  اليزرار الافكتر  ال محازوا كازب العاز
لزززدا أيل ززززيت ال زززز  القززززي ه اهقيقززززال  ززززال  اقززززأت , ملاززززم ليمعززززم الهلززززيح لأل حززززيل )العاززززوا 

 (, عّمي , اهرد .8(, العدد )74اتهقيهتم(, الملاد )
 (  2002محمززززد,  يأمززززم:)   افززززوق  ززززع حززززدود:مهيرات اعاززززا وافكتززززر افززززا  آ ززززيق الافززززوق والامتتزززز

 , أا اليرا لاهشر والاو ته, الشير م, اهمفيرات العر تم الماحدة.2, أواإل داع
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 (: ال ززورة اهردهتززم لميتززيس كيلتفورهتززي لادا عتززم 2008هو زز , محمززد  كززر ) ؛مرعززال, او تززق أحمززد
ملازززم  العازززوا الار وتزززم الليمعتزززم اهوهزززروا  زززال اهرد (, العياتزززم )دراقزززم متداهتزززم عازززو أا زززم كاتزززم

 , العدد الثيهال, دمشق, قورتي.(24ليمعم دمشق, الملاد )
 ( 2002م أفو,  هتا :) مهيرات الافكتر:الدلت  المثيلال لاافوق  زال الدراقزم والهلزيح  زال العمز ,

 , دار الاو ته والهشر اإلقعمتم, الييةرة, م ر.1أ
 (  2005المه زززور, غقزززي:)  رهزززيمج اهمتزززم مهزززيرات الافكتزززر المرا أزززم  حززز  المشزززكعت, رقزززيلم 

 دكاورا غتر مهشورة, كاتم الار تم, ليمعم دمشق, قورتي.
 (  أقززيلتب الافكتززر وعع اهززي  حزز  المشززكعت دراقززم متداهتززم عاززو عتهززم 2007المه ززور, غقززي:)

عزززم دمشزززق لاعازززوا ملازززم ليم مززز  اعمتززز  ال ززز  القزززيدس  زززال مزززدارس مدتهزززم دمشزززق الرقزززمتم,
 (, العدد اهو , قورتي.(22الار وتم, الملاد

 ( 2001متخيئت , أمأيهتوس:)مهشورات ليمعم دمشزق, كاتزم اليتيس والايوتا  ال الار تم الحدتثم ,
 الار تم, قورتي.

 (  ازززعثتر المعايزززدات المعر تزززم عازززو اتقزززارااتلتيت الدا عزززم 2009هي ززز , محمزززد تحتزززو حقزززت:)
اقم والاح ت  اهكيدتمال لأعب ال   اهو  الثيهوي, ملام العاوا الار وتزم, لااعاا ومداخ  الدر 

 (, العدد الرا ه أكاو ر, الييةرة, م ر.(17الملاد
 (  مقاوا مهيرات الافكتر العامال لدا أا زم كاتزم الار تزم اخ زص 1997هشوا , تعيوب حقت:)

ليمعزم اه ةزر  ,(   راتزر9لعزدد )ملازم الايزوتا واليتزيس الهفقزال والار زوي, ا عاوا  ليمعم  زهعيء,
  غ ة.

 ( أقزززيلتب الافكتزززر وعع اهزززي  عقزززيلتب الزززاعّاا واوّلهزززيت 2008و زززيد,  لهزززيا  هزززت محمزززد   زززراةتا :)
كاتزم الار تزم, , مهشزورةالهد  لدا أيل زيت المرحازم الليمعتزم  مدتهزم مكزم المكرمزم, رقزيلم دكازورا 

  http://www.alig.net/vb/show-thread.php?1=8696-ليمعم أا اليرا, القعودتم/
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 تسهيل المهمة( 1)الملحق 
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 أسماء السادة المحكمي ( 2) الملحق 

 الجامعة  اسم المحكم

 ليمعم دمشق –أقاي ة  ال  قا عاا الهفس كاتم الار تم  أد.أمينة رزق
 ليمعم دمشق  –أقاي   ال  قا عاا الهفس كاتم الار تم  أد.علي نحيلي

 ليمعم دمشق –أقاي  مقيعد  ال  قا عاا الهفس كاتم الار تم  د.محمود ميالد

 ليمعم دمشق –مقيعد  ال  قا الايوتا واليتيس كاتم الار تم  أقاي  عزيزة رحمةد.
 ليمعم دمشق –مدرس  ال  قا عاا الهفس كاتم الار تم  د.محمد عماد سعدا

 ليمعم دمشق –مدرس  ال  قا عاا الهفس كاتم الار تم  كابور هندد.

 ليمعم دمشق –مدرس  ال  قا عاا الهفس كاتم الار تم  د.فاديا بلة

 ليمعم دمشق –مدرس  ال  قا عاا الهفس كاتم الار تم  د.مروا  األحمد

 مشقليمعم د –مدرس  ال  قا عاا الهفس كاتم الار تم  د.فتو  خرنوح
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 ( 3) الملحق 
عدد طالح الدراسات العليا بحسح الجنس والكلية في التعليم النظامي والموازي للعام الدراسي 

2012/2011 

 الكاتم
 اللهس

 القهم اهولو الملموع الكاال
  هيل  كور

 100 1414 767 647 ا داب

 19 94 64 30 اإلععا

 100 636 444 192 الار تم

 240 595 203 392 الحيوق

 23 231 61 170 العاوا القتيقتم

 100 491 125 366 الشرتعم

 120 771 272 499 ات ا يد

 29 648 309 339 ال راعم

 19 376 234 142 ال تدلم

 400 1534 465 1069 الأب ال شري

 30 316 115 201 أب اهقهي 

 150 374 204 170 العاوا

 12 141 86 55 الفهو  اللمتام

 16 329 204 125 الههدقم المعميرتم

 230 388 156 232 الههدقم المدهتم

 150 818 185 633 الههدقم المتكيهتكتم والكهر يئتم

 29 190 49 141 الههدقم المعاومياتم

 0 0 0 0 القتيحم

 1767 9346 3943 5403 الملموع 
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 الهدف توج هاتالعبارات التي تَم تعديلها عل مقياس  (4) الملحق 

 

 العبارة بعد التعديل العبارة  قبل التعديل

عهدمي تنأاب مّهي المحيضر  راءة موضزوع 11-
مي اقاعدادا  لامحيضرة الييدمم أخزي  مز  عزدا 

اييها.   هما وا 

اقاعدادا  عهدمي تأاب مّهي  راءة موضوع مي  -
لامحيضززززززرة الييدمززززززم أخززززززي  مزززززز  عززززززدا  همززززززا 

اييها.  وا 

أ ضززز  دراقزززم الموضزززوعيت الازززال قزززو  14- 
أاعاززززا مههززززي شززززتئي  لدتززززدا  حاززززو لززززو لززززا أاو ززززه 

 الح و  عاو ايدترات مرافعم  تهي .

أ ضززززز  دراقزززززم الموضزززززوعيت الازززززال قزززززو   -
أاعازززا مههزززي شزززتئي  لدتزززدا  حازززو لزززو لزززا أح ززز  

 .عاو ايدترات مرافعم  تهي 

  هززير  ززدرااال والافززوق عاززو  معئززال مزز  29- 
أةا اهةدا  الاال أحيو  احيتيهزي مز  دراقزاال 

  يلكاتم.

الافزززوق عازززو  معئزززال مززز    هزززير  زززدرااال و  -
أةا اهةدا  الاال أحيو  احيتيهزي مز  دراقزاال 

  يلليمعم .

أحزززززيو  ليةزززززدا  أ  أافزززززيدا رقزززززو ال ةززززز ا  31-
  أهززززال ضززززعت  و خززززر العززززيا حاززززو ت تعايززززد ا 

  درااال مهخفضم .و 

افزززيدا الرقزززوب حازززو ت أحزززيو  ليةزززدا  أ  أ -
  ززززززززززدرااال  أهزززززززززال ضزززززززززعت  و و تعايزززززززززد ا خزززززززززر 

 .مهخفضم
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 الهدف توج هات( مقياس 1) الملحق 
 أهداف اإلنجاز توج هاتمقياس 

 في إطار النموذ  الرباعي() 
 ال تيهيت الشخ تم لاأيلب:

  :..........................القهمالدراقتمالكاتم :............................ 
 ....:...................... اإللي ة:............................ معد  اللهس

 عزيزي الطالح :
ااضزززززززم  الييئمزززززززم الايلتزززززززم ملموعزززززززم مززززززز  الع زززززززيرات الازززززززال اشزززززززتر  لزززززززو المتزززززززو  و اتهفعزززززززيتت 

لكال ااعيمززززز  مزززززه ةززززز ل الييئمزززززم و المخاافزززززم, الزززززاعّااازززززال تشزززززعر  هزززززي الفزززززرد  زززززال موا ززززز  المخاافزززززم ال
 ا رأ ك  ع يرة لتدا  ثا حدد  د م درلم اهأ يق الع يرة عات  .

, ا خيأئزززززم ,  يزززززأ حزززززيو  اإللي زززززم   زززززدققزززززُاعح  أهزززززا ت اولزززززد  لي زززززيت  زززززحتحم أو أخزززززر  
همزززي ضزززأزززوتعن  زززال الافكتزززر  زززال كززز  ع زززيرة و ت اقزززاغرق و ازززي   عّ زززر ه ععمزززم  زززال الخيهزززم الازززال اا 

ززززير مزززز  ععمززززم , ت اضززززه أكثززززعزززز  رأتزززز   ملززززرد  همزززز  لاع ززززيرة , وت ااززززر  ا الع ززززيرة الواحززززدةأمف
 ع يرات  دو   لي م .

لززززز  اقزززززاخدا  ّت لغزززززر  ال حزززززل أعع عازززززو ةززززز ل ال تيهزززززيت و  زززززيت : لززززز  تقزززززم  هحزززززدمعح زززززم 
 العامال .    
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 العبــــــــــــارات 
 تنطبق عليَ 

ال تنطبق 
علَي 
 قليالً  أحياناً  كثيراً  أَماتم إطالقاً 

1 
ــ ــدًا مــ  الجهــد حتــى عنــدما أواجــه موضــوعات صــعبة أب ذل مزي

 أتمك  منها .أفهمها و 
     

2 
عنـدما أبـدأ فـي مــذاكرة موضـو  مـا أخشــى عـدم فهمـه ومعرفتــه 

 كما ينبغي .
     

3 
أشعر بالتفوق أتمنى أ  أقوم بأي عمل أفضل م  زمالئي حتى 

 عليهم .
     

4 
عنــدما أســتعد لالمتحــا  يقلقنــي عــدم تــوافر الوقــت الــالزم لفهــم 

 محتوى األسئلة .
     

      يشغلني ما يمك  أ  يقوله اآلخرو  عني لو رسبت . 5

6 
م أَمـاأحاول الحصول علـى تقـديرات مرتفعـة حتـى أشـعر بـالفخر 

 اآلخري  .
     

      االمتحا  بسبح الخوف م  النسيا  .ينتابني القلق قبل  7

8 
تطيع القيـــام أشـــعر بـــأنني أكثـــر كفـــاءة مـــ  زمالئـــي عنـــدما أســـ

 ع  القيام بها .  باألعمال التي يعجزو
     

9 
المعلومــات بينشــغل ذهنــي أثنــاء المــذاكرة باحتمــال عــدم إلمــامي 

 .كلهاالمتضمنة في المقرر 
     

10 
ــــررة بدقــــة ــــر الموضــــوعات المق ــــى أعــــرف كــــل  أذاك ــــرة حت كبي

 المعلومات التي تحتوي عليها .
     

11 
عندما يطلح من ا قراءة موضـو  مـا اسـتعدادًا للمحاضـرة القادمـة 

تقانه.  أخاف م  عدم فهمه وا 
     

12 
ـــر جيـــدًا كـــي أنجـــ  و  أحصـــل علـــى تقـــدير مرتفـــع مقارنـــة أذاك

  .بزمالئي
     

      هذا العام .أخشى م  عدم إتمام الدراسة كما ينبغي  13

14 
أفضـل دراسـة الموضــوعات التـي ســوف أتعلـم منهــا شـيئًا جديــدًا 

 حتى لو لم أحصل على تقديرات مرتفعة فيها .
     

15 
عنـــدما أقـــوم بعمـــل معـــي  أخـــاف مـــ  عـــدم تحقيقـــي ل هـــداف 

 المطلوبة .
     

      أفكر فيما يقوله عني زمالئي لو حصلت على تقديرات منخفضة  16
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17 
أحح مناقشة زمالئي أو أستاذ المادة بعد انتهاء المحاضـرة فـي 

 الموضوعات التي ال أفهمها جيدًا.
     

      أهتم بالمعـلومات الجديدة حتى أنمي كفاءتي العـلمية . 18

19 
قلقنـي احتمـال عـدم تمكنـي مـ  فهـم عندما استعد المتحا  مـا ي

تقا  الموضوعات المقررة .و   ا 
     

      قراءة الموضوعـات التي تستثير تفكيري .أفضل  20

21 
لمــواد التــي تحتــا  إلــى التفكيــر أشــعر بــالقلق مــ  عــدم فهــم ا

 يؤدي الفهم دورًا كبيرًا في النجا  فيها .و 
     

22 
ــة  ــي بضــعف مســتواي مقارن ــار مــا ينشــغل ذهن ــد إجــراء اختب عن

 بزمالئي .
     

23 
أخشـى عـدم تمكنـي مـ  عندما تواجهني مشكلة ما في المـذاكرة 

 حلها .
     

24 
ار موضـو  مـا عمل أو اسـتذك السبح األساسي وراء قيامي بأي

 التزود بالمعلومات .هو أنني أحح العلم و 
     

25 
اِضـر حتـى ال أشـعر  أحاول القيام باألعمال التي يكلفنـا بهـا الم ح 

 م زمالئي .أَمابالحر  
     

26 
االسـتفادة األعوام السابقة للرجو  إليها و  أحتفظ بكتح و مذكرات

 منها .
     

27 
عنــدما يطلــح منــي أحـــد الــزمالء شــر  موضـــو  مــا لــه أشـــعر 

 ي أفضل م  باقي زمالئي .نبسعادة كبيرة العتقاد  بأن
     

      أشعر بسعادة كبيرة عندما أعرف معلومة جديدة. 28

29 
ــدراتي و  ــي مــ  أهــم إظهــار ق ــى زمالئ ــوق عل ــي التف األهــداف الت

 أحاول تحقيقها م  دراستي بالجامعة .
     

30 
أثنــاء المحاضــرات أشــعر بــالخوف مــ  عــدم اســتيعاح مــا يــتم 

 شرحه .
     

31 
  أنــي وتفــادى الرســوح حتــى ال يعتقــد اآلخــر أحــاول جاهــدًا أ  أ

 قدراتي منخفضة .ضعيف و 
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 العبارات التي تَم تعديلها عل مقياس مهارات التفكير (6) الملحق 
 

 العبارة بعد التعديل العبارة  قبل التعديل

احدتد المقاوا ات ا يدي لأعب محو 8- 
 اهمتم  ال م ر

احدتزززززد المقزززززاوا ات ا زززززيدي لأزززززعب محزززززو - 
 اهمتم  ال قورتي

احدتد المقاوا اتلاميعال لأعب محو 8- 
 اهمتم  ال م ر

احدتد المقاوا اتلاميعال لأعب محو - 
 اهمتم  ال قورتي

 احدتد هق م اهمتت   ال قورتي-  احدتد هق م اهمتت   ال م ر8- 

ُأاب مه  لمه معاوميت ع  أقرة محمد 29- 
 عاال

الثورات  ال ع  ُأاب مه  لمه معاوميت - 
 قورتي

احدد المعاوميت الخي م  ك   رد م  29- 
 أ راد اهقرة عاو حدة

 احدد المعاوميت الخي م  ك  ثورة عاو حدة- 

اكاب معاوميت عيمم ع  أقرة محمد 29- 
 عاال

 اكاب معاوميت عيمم ع  الثورات العر تم -

    ي  القتيح عاو قورتي-     ي  القتيح عاو م ر39- 
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 ( مقياس مهارات التفكير2) الملحق 
 ميتيس مهيرات الافكتر

 البيانات الشخصية للطالح :
   الكاتم :............................ القهم الدراقتم:..........................

 اللهس:............................ معد  اإللي ة :..........................
 تعليمات:

 
 (مهارة للتفكير.21) (عبارة تقيس 84) يتكو  هذا المقياس م 

*المطلوح منك قراءة كل عبارة جيدًاو واإلجابة باختيار أحد البدائل التي تلي كـل عبـارة و والتـي    
م االختيـــار أَمـــا() د(و وذلـــك بوضـــع عالمـــة)  (و ) ح(و ) أ(و ) تعبـــر عمـــا تفعلـــه . وهـــي :

 المناسح.
 ( قراءة جيدة قبل اإلجابة.ماعدا) اقرأ العبارات التي بها كلمة * تنبيه هام:

 إجابة واحدة لكل سؤال. اختياربدو  إجابة و عدم ترك أي سؤال  *رجاًء:
 . ل  تستخدم إال لغرض البحث العلمي: ل  يسم  ألحد باالطال  على هذ  البيانات و *ملحوظة
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 فإنني: وإذا واجهتني مشكلة ما-1

 أحدد أرتيم ح  ة ل المشكام. أ.
 .حدوثهيال رو  الاال أدت  لو ة ل المشكام و  ب. أحدد

 .إ.  أشعر  عدا الرغ م  ال الافكتر
 .أاشيور مه  معئال  ال ة ل المشكامد.  

نما هو شخص عـادي  وواسع الثراء الشخصالسائ  اليوم لم يعد هو  -2 ولـذلك ينبغـي أ   و وا 
 :فأي م  األسئلة اآلتية يعبر ع  المشكلةنطو  المنشآت السياحية لتصل  للسائ  العادي. 

 ؟ اليدوا  لتهي عاوأ. كت  اشله القيئ  الثري  
 اليدوا  لتهي ؟عاو ب. كت  هشله الشخص العيدي 

 كت  ار ه شعير المهشآت القتيحتم المولودة لتي   عاتهي القيئ  اللدتد ؟إ. 
 ؟اهي القتيحتم لاهيقب القيئ  العيدي آد. مي الاغترات الاال تلب أ  اأرأ عاو مهش

لكنـه فـي كـل مـرة ال  منذ الشـهر السـادسو بتدريح طفلها على المشي قامت إحدى األمهات-3
هــذ  المشــكلة وال يســتطيع أ  يمشــي بــالرغم مــ  التــدريح اليــومي الــذي يقــوم بــه وو يســتجيح 
 :تتعلق بـ
 . يلاعّااأ. عع م اليدرة    
 .يلاعّااب. عع م الهضج   
 .يلاعّااإ. عع م الادرتب   
 . عّاايلاد. عع م اتقاعداد   

ــادة نســبة تلــوث الهــواء-4 ــة أدى إلــى زي نتيجــة خــرو   ولــوحظ أ  انتشــار المصــانع فــي البيئ
ولو  يفكرو  فـي كسيد الكربو  في الجو ووأخذ المسؤ الغازات التي أدت إلى زيادة نسبة ثاني أ
 .طريقة للحد م  زيادة التلوث في البيئة

 المشكلة في الفقرة السابقة هي: 

 الم يهه  ال ال تئم؟أ. لمي ا اهاشرت 
 ب. مي الغي ات الاال اؤدي  لو  حدال الااول ؟

 إ. مي الأرتيم المهيق م لاعم  عاال عدا حدول الااول؟
 د. ة  ةهي  عع م  ت  ااول الهواء واهاشير اهمرا  الم مهم؟
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ط لـح منــك دراســة العالقــة بــي  الــذكاء والتحصــيل فــي المــادة المتعلقــة بتخصصــك لــدى طلبــة -5
 هدفًا ال بد م  تحقيقه؟  يمثل فأي مما يليالمدارس. 

 .قم الفروق  ت  اه راد  ال ال كيءأ. درا
 .م الفروق  ت  اه راد  ال الاح ت ب. دراق

 .إ. احدتد ارا يأ ال كيء  يلاح ت 

 .ال كيء لدا اه رادد.  تيس هق م 

 فاإلجراء المناسح هنا هو:في الدول الناميةو  ق مت بعمل بحث ع  نسح األمية -6
 . اراتب اا  الهقب اهي لتي  أو ا يعدتي .أ

 ب. كاي م الهقب كمي ةال.
 إ. ح    عضي  م  اا  الهقب.

 .د. لمه الهقب مه  عضهي ال ع  واقاخعص الملموع الكاال
و ط لح منك دراسة العالقة بي  التحصيل الدراسي للمادة المتعلقة بتخصصك ونسبة الغياح  -7

 فأي مما يلي يعد هدفًا ال بد منه ؟
 .أ. دراقم اهق يب المؤدتم لاغتيب

 .راقم العوام  المؤثرة  ال الاح ت ب. د
 . ال الاح ت  الدراقال له ل الميدة إ. احدتد مدا اعثتر الغتيب

 ق ععإ  يةرة الغتيب.دراقم أر د. 
يعــد  أتيمــا يــمفــإ  كــل  وإذا ط لــح منــك جمــع معلومــات عــ  طــالح محــو األميــة فــي ســوريا-8

 ضروريًا ماعدا:
 أ. احدتد المقاوا ات ا يدي لأعب محو اهمتم  ال قورتي.

 ب. احدتد المقاوا اتلاميعال لأعب محو اهمتم  ال قورتي.
 إ. احدتد هق م اهمتت   ال قورتي.

 قميت اللقمتم لأعب محو اهمتم .الد. احدتد 
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 :فإنني أقوم بعمل كل ما يلي ماعدا عندما أذهح في رحلة ما و-9
 .وادوت  ة ل المعح يت, أ. معح م ك  لدتد 

 ب. الاييأ ال ور لألشتيء غتر المعلو م .
 .تر  ال المعح يت الاال أح   عاتهيالافكإ. اتقاغراق  ال 

 .ال تئم م  حولال د. معح م

 : و فإننيعندما أقوم مع زمالئي بإجراء تجربة في مخبر الجامعة-10

 .أ. أاي ه ك  مي تلرا  ال الالر م

 .ب. أةاا  يلهايئج  يأ
 إ. أعامد عاو  معئال  ال و   مي تلري.

 . دو  اتلافيت إللراء الالر مالاأ تييت اهقيقتم  رك  عاو د. أ

و فـإ  بـي  أبنـاء جيلـيو كالتـدخي و وانخفـاض التحصـيلو والبطالـةإذا ما واجهت مشـكالت -11
 :أول ما أقوم به هو أ 

 أ. أد ق  ال ة ل ال واةر لاو و  عاال أق ي هي.
 .ب. أاكاا مه  معئال  شع  ة ل المشكعت
 .إ. أحيو  أ  ألد الحاو  له ل المشكعت
 .د. أاغيضال ع  ة ل المشكعت وأاله هي

فإ  أفضل طريقة لذلك  إلى حقائق بشأ  حادث وقع لشخص يهمك وإذا أردت أ  تتوصل -12
 :هي

 أ. أ  ايرأ لمته ال ح  والملعت الاال هشرت الخ ر.
 أ  ا ةب  لو مكي  الحيدل لااأاه عاال مي حدل  هفق . ب.

 المير ت  ع  الحيدل. لءإ. أ  اقع  أ د ي
 أعع عاو محيضر الهتي م الخي م  يلحيدل.د. أ  ايوا  يت
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و فـإ  التخصـص إحـدى مـوادإذا علمت بأ  أحـد زمالئـك حصـل علـى درجـة منخفضـة فـي -13
 جميع التساؤالت اآلتية واردة ماعدا  :

 أ. ة  لا تيا  م اكرة الميدة.
 .أثهيء اتماحي  ال أ تب  مر  ب. ة  

 .أليب عاو ك  اهقئام  أرتيم  حتحمإ. ة  
 .تفها المي ود م  أقئام اتماحي  د. ة  لا

  ا أردت لمزززه معاومزززيت عززز   حثززز  , وح زززات عازززو أر زززيا عدتزززدة ,  زززي  أ ضززز  أرتيزززم  -14
 لارات هي ةال أ :            

 أ. ارا هي ارات ي  ا يعدتي  أو اهي لتي .
 .لمتعهي وكاي م الملموع الكاال لهيب. ايوا  ا

 .. اكا هي  حقب اهر يا الماشي همإ
 .د. اكا هي كمي ح ات عاتهي

إذا ات بعت إستراتيجية تدريس جديدة ولوحظ عدم فهم الطالح لموضو  الدرس على الـرغم  -15
 ماعدا:م  ثبوت نجا  هذ  اإلستراتيجية م  قبل و فإ  جميع التساؤالت اآلتية واردة 

 .أ. ة  موضوع الدرس  عب
 .ب. ة  ة ل اإلقارااتلتم  يشام

 .رااتلتم غتر مهيق م لموضوع الدرسإ. ة  اإلقا
 .ة  ةو ضع  مقاوا الأعبد. 
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غالبًا ما نجد الخالفـات والنزاعـات بـي  التالميـذ فـي المـدارس االبتدائيـةو فهنـا نجـد أ  كـل -16
 ماعدا:التساؤالت اآلتية واردة 

 أ. ة  الق ب اخاعأ الأعب المافو ت   يلأعب مهخفضال الاح ت   اا  المدارس.
 المدارس.ب. ة  الق ب اخاعأ ال هيت  يل هت   ال اا  

 إ. ة  الق ب عدا ولود المعامت  اهكفيء  اا  المدارس.
    اا  المدارس.تد. ة  الق ب عدا ولود اليدر الكي ال م  اهخ يئتت  اتلاميعت

 رياضية أو كيميائية (و  فإنني:  ) عندما أدرس موضوعًا علميًا يتضم  معادالت -17
 الموضوع  كمي ةال .أ. أحف  الرمو  واليواهت  المرا أم  ه ا 

 ب. أرله  لو دتتت الرمو  لفها اليواهت  .
 إ. أُغ  الأر  ع  الرمو  حتل أههي غتر ضرورتم لفها الموضوع .

 د. أارلا الرمو   لو اهلفي  لكال أ ها الموضوع .    
 عندما أدرس موضوعًا جديدًاو فإنني أقوم :  -18

 .أ.  حف  المعاوميت كمي ةال
 .المعاوميت أوت  ال قتيق معت  تا ب.  اه

 .إ.  يقا عيد المعاوميت اليدتمم
 د.  حف   ع  المعاوميت.

 يستخدم العلماء الرموز في وصف المعلومات الخاصة بالمشكالت العلمية و وأنا أرى أ : -19
 الو   الاف ال أ ض  م  الرمو .أ. 

 الرمو  اح ر المعاوميت والعاهي غتر مفهومم.ب. 
 الاف ال تفتد  ال  ها العع م  ت  المعاوميت أكثر م  الرمو .إ. الو   

 د. المشكعت العامتم تمك   دراكهي عاو هحو أ ض  ع  أرتق الرمو .
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أثنـــاء قراءتـــك لموضـــو  معـــي  وجـــدت أ  بـــه بعـــض المعلومـــات الجديـــدةو فـــإ  اإلجـــراء  -20
 المناسح هنا هو أ  تقوم بـ:

 أ. حف  اا  المعاوميت كمي ةال.
 ر أهي  معاومم معتهم امث  شتئي  مي لدت .ب. 

 إ. حف   ع  المعاوميت.

 د. اتكافيء  مي لدت  م  معاوميت  دتمم ع  الموضوع.

 عندما يطلح منى حل مسألة إحصائيةو فإنني :-21
 .م هفقهي الاال قيرت عاتهي اهمثامأ. أحيو  حاهي  يلأرتي

 يلمقعلم     اليتيا  حاهي.ب. أحيو  ا كر كي م المعاوميت الاال لهي عع م  
 . غ  اله ر ع  المعاوميت القي يم إ . أ كر  ال الح 

 .تا عهي  معئال  ال ح  اا  المقعلمد. أا ه الأرتيم الاال 

إذا أفادك أحد الزمالء بأخبار اليوم السابق التي لم تتمك  م  متابعتها تلفزيونيًاو فيمكنك  -22
 التأكد م  صحة ذلك ع  طريق: 

 الوثوق  اا  اهخ ير هه  اثق  ع   متا  ماي ه لتد لألخ ير .أ. 

 .اعكد م  ة ل اهخ ير م   مت  أخرب. ال
 إ. الحكا عاو  حم اا  اهخ ير م  المعاوميت الواردة  يل ح .

 .م  أكثر م   مت  قرد اا  اهخ يرد. الأاب 

  يتضــم  إذا ق مــت بدراســة موضــو  يتعلــق بمــادة تخصصــك ووجــدت أ  الموضــو -23
 الكثير م  المعلومات و فإ  أفضل طريقة لكي تتمك  م  ذلك الموضو  هي أ  تقوم بــ:

 .تص المعاوميت الواردة  ال الموضوعأ. ااخ
 ب. وضه اا  المعاوميت  ال لداو .

 .. المحي  م عاو المعاوميت كمي ةالإ
 .د. الاركت  عاو  ع  المعاوميت وار  ال ي ال
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 نك في أثناء تلك الدراسة ستقوم:فإإذا درست موضوعا ما و -24
 .أ.  محيولم ا كر مي تاعاق  ه ا الموضوع م  معاوميت قي يم 

 ب.  محيولم اتقاغهيء عمي لدت  م  معاوميت ع  ة ا الموضوع هههي 
 أ  حت  دتمم.

 .إ.  يلاركت  عاو رأي الكياب
 اشات.د.  محيولم ات اعيد ع  ا كر أي معاوميت مشي هم حاو ت تحدل ل  

 إذا علمت بأ  هناك طريقة جديدة للدراسةو فإنني سوف أقوم :-25

 .الفروق  تههي و ت  الأرق اهخرا أ.  احدتد
 .  المعاوميت الخي م  ه ل الأرتيمب.  اقلت

 .الهقتي إ.  دراقم المعاوميت الخي م  اا  الأرتيم و حف هي م  
 . ل الأرتيم  ال الدراقم عاو الفورد.  يقاخداا ة

رغح رئيس القسم في تحديد أي م  االختصاصات هي المتفوقةو لذلك فإنه م  الضروري -26
 أ  يقوم:

 .م  ت  درليت الأعب  ال ك  اخا يصأ.  عم  مييره
 . احدتد عدد الأعب  ال ك  اخا يص ب.

 إ.  يلاركت  عاو أعمير الأعب.
 د.  دراقم درليت ك  اخا يص عاو حدة.

إذا ط لح منك القيام ببحث تجريبي ما وحصـلت علـى النتـائج مـ  ذلـك البحـث و فإنـه مـ   -27
 الضروري أ  تقوم: 

 .اوميت مشي هم لاحدتد مدا  يئداهيأ.  مييرهاهي مه مع

 .ب.  دراقاهي وحف هي م  الهقتي 
 الهايئج(عاو الفور.) إ.  يإلعع  ع  اا  المعاوميت

 د.  اقلت  ة ل المعاوميت.
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ا أردت اســتبدال جهــاز الكمبيــوتر الخــاص بــك و وعلمــت بــأ  هنــاك حملــة إعالنيــة عــ  إذ-28
 جهاز كمبيوتر معي  و فإنك سوف تقوم :

 .أ.  شراء  ل  اللهي  عاال الفور
 ب.  معر م أولا اتخاع   ت   ل  اللهي  ولهي  .

 إ.  معر م ممت ات  ل  اللهي . 
 أ+إ(. ) د. 

و فإنك لكي تصنف هذ  المعلومات البد ط لح منك جمع معلومات ع  الثورات في سوريا  -29
 م  أ : 
 .احدد المعاوميت الخي م  ك  ثورة عاو حدةأ. 

 ب. احف  المعاوميت  ال قل  حقب اهةمتم

 إ. اكاب معاوميت عيمم ع  الثورات العر تم .
 د. اكاب المعاوميت واه مهي حقب الاقاق  ال مهال.

فــإ  الخطــوة ط لــح منــك إعطــاء بيانــات إحصــائية عــ  بحثــك الــذي تقــوم بالتحضــير لــهو  -30
 :األولى لتصنيف تلك البيانات هي

 .أ. لمعهي واقاخعص ماوقأهي

 .او  حقب ال تيهيت الخي م  ك     ب. وضعهي  ال لد
 .إ. لمعهي واقاخعص الملموع الكاال

 .وق  ت  أعداد الاعمت   ال ك     د. حقيب الفر 

مـا و فاستنتج ما هو خار  الفئة فيإذا كا  لديك مجموعة م  الحروف تنتمي لتنظيم معي -31
 :يلي 
 
إ ح    د   ر د ص   أ ص د.             إ.         ب.                                 أ.

 إ
     ا     
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 تصنفهم فإنك سوف:وأردت أ  إذا ق مت بإجراء اختبار على عينة بحثك و -32
  وي وماوقأ و ضعت ( .) أ. ايقمها  لال مقاوتيت 
 ب. ايوا  المته درلياها.

 إ. احدد أعاو الدرليت.
 د. احدد أ   الدرليت.

 :فأي مما يلي يعد خطوة أوليإذا ط لح منك عمل بحث م  كتاح معي  و-33
 أ. دراقم الكايب  اعمق.
 ب. كاي م ميدمم ال حل .

 إ. معر م كتفتم عم  ال حل. 
 د. ااختص كي م المعاوميت الواردة  ال الكايب.

قام أحد رجال االقتصاد المشهوري  بإلقاء كلمه تحدث فيهـا عـ  مزايـا االقتصـاد الحـر فـي -34
 تحقيق الرخاء للمواطني  في مختلف الجوانح السياسية و واالجتماعية و والدينية . 

 : يعبر ع  الفقرة السابقة هوفإ  التساؤل المناسح الذي 

 أ. ة  الدعيتم اقيعد  ال احيتق اهةدا  الدتهتم ؟

 ب. ة  الدعيتم اقيعد  ال احيتق اهةدا  القتيقتم ؟
 إ. ة  الدعيتم اقيعد  ال احيتق اهةدا  اتلاميعتم ؟
 د.ة  الدعيتم اقيعد  ال احيتق اهةدا  ات ا يدتم ؟

فإنـك سـوف إذا درست موضوعًا علميًا به الكثير م  المعلومات التي تعتمد على األرقـام و -35
 :تقوم

 أ.  اه تا اا  المعاوميت  حقب اهر يا الماشي هم.

 .ب.  لمه اا  اهر يا
 .إ.  عم  اقاق  لاا  اهر يا
 .د.  عدا اتةاميا  اا  اهر يا
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 :يمكنك م  كل ما يلي ماعداإ  تحديد الهدف م  أي تجربة قبل البدء فيها و  -36
 أ. ا ور الهايئج الاال تمك  الو و   لتهي.
 ب. احدتد اهدوات الع مم إللراء الالر م.
 إ. أةمتم الهايئج الاال قتاا الح و  عاتهي.

 د. اقاخداا المعح م الد تيم  ال دراقم ال كيء.

فإ  أفضل إذا ط لح منك دراسة تحصيل بعض الطالح في مادة تخصصك و مادة أخرى و  -37
 :طريقة لفهم درجات الطالح هي 

 أ. معح م الفروق  ال الهايئج.
 .ةب. وضه  يئمم  يهر يا الخي م  ك  ميد

 إ. حقيب ماوقأ ك  ميدة.
 د. امثت  العع م  ت  الأعب  ال الميدات   رقا  تيهال.

 دراك المعلومات التي أحصل عليها م  مشكلة معينة بطريقة أفضل إذا:يمك  إ -38
 أ. اقاأعت  عأيء أمثام لمشكعت ماشي هم.
 ب. امكهت م  اقا عيد المعاوميت المشي هم.

 إ.  مت  اعدت   ال المعاوميت  حتل ا    مفهومم.
 د.  مت  اعدت  أرتيم لمه المعاوميت و ح ات عاو الم تد مههي.

فهـذا إذا قرأت في الصحف أ  سوريا حصـلت علـى المركـز األول بـي  الـدول السـياحية و  -39
 يجعلك تتنبأ بكل مما يلي ماعدا :

 أ.    ي  كي م أ راد الملامه عاو دراقم القتيحم و الفهد تم.

 ب.  تيدة دخ  الفرد  ال الملامه.
 إ.    ي  القتيح عاو قورتي.
 القتيحتم.د.الم تد م  الفهيدق و اليرا 
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 :فإنك تجد أنه م  المفيدإذا قرأت تقريرًا ع  العولمة و   -40

 .ا لامعاوميت الماضمهم  ال الايرترأ. دراقم المعهو العي
 .ب. الر أ  ت  عهي ر الايرتر

 .إ. حف  المعاوميت الواردة  يلايرتر
 .د. اتلا اا  د م ومضمو  الايرتر

فإنك تستنتج أنك سوف تتعامل صفوف الفائقي و  ب لغت بأنك سوف تقوم بتدريس أحد إذا -41
 مع مجموعة م  الطالح.

 اح تاتي . و أ. كاها مافو 
 ب. ه فها مافوق اح تاتي .

 إ. مع مها مافوق اح تاتي .
 اح تاتي . و د. اليات  مهها مافو 

 :                                                                                                  نستنتج م  ذلكفي الصفات الشخصية و  هي متشابين  متماثليليس كل توأم -42
 أ. أ  الوارثم ةال العيم  اهقيقال  ال اكوت  الشخ تم.
 .ب.أ  ال تئم ةال العيم  اهقيقال  ال اكوت  الشخ تم

 لافيع  الخ يئص الوراثتم مه ال رو  ال تئتم.إ . أ  شخ تم الفرد هايإ 
 .لعيم  اهقيقال  ال اكوت  الشخ تمد. أ  اها ةال ا

 فـإ  االسـتنتا  المناسـح هنـاإذا علمت أ  أحد أصدقائك لديـه ثالثـةأخوة معـاقي  ذهنيـًا و -43
 هو أ  السبح يرجع إلى:

 .لعوام  ال تئتمأ. ا

 .لعوام  الو راثتمب. ا
 .والوراثمإ. افيع  ال تئم 

 . ال أثهيء  ارة الحم  د. اعر  اها لجشعيع
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 الستنتا  المناسح هنا هو أ :األمم ترقي بعقول أبنائها و ا -44
 ؤةي.أ. عميد اهما ةو الثروات الميدتم الاال تمااكهي أ هي

 .المثيفو  ؤةيب. عميد اهما ةا أ هي

 هي لهي.ئإ. اهما ار و  حب أ هي
 أ هيءةي.د. اهما ار و  كي م 

ـــة والمتقدمـــة -45 ـــة فـــي الدواللنامي ـــي  العوامـــل االقتصـــادية ونســـبة األمي ـــة ب , درســـت العالق
 : فلتوضي  تلك العالقة البد م 

 . ا يدتم وهق م اهمتم  رقا  تيهالامثت  العع م  ت  العوام  ات أ .
 .وضه  يئمم  يهر يا الخي م  يلعوام  ات ا يدتم و يئمم  يهر ياب. 

 الخي م  هق م اهمتم. 

 .العوام  ات ا يدتم وهق م اهمتمإ. حقيب الماوقأ لك  م  
 د. معح م الفروق  ال الهايئج.

و فإنـك تتنبـأ بكـل ممـا يلـي علمت بأنه قد تـم تصـنيع دواء فعـال لعقـال  عـ  التـدخي  إذا -46
 : ماعدا

 عدد المدخهت . هيص أ.
 .م تعيت القليئر هيص ب.

 .القليئرإ. غاق م يهه 
 .الدواءد.  تيدة م تعيت ة ا 

فـإ  هـذ  المعلومـة تجعلـك إذا علمت أ  إحدى البلدا  بها نسبة كبيرة مـ  عقـم النسـاءو  -47
 تتنبأ بـ :

 .ال اد  ل أ. ارافيع هق م العهوقم  ال 

 .ال اد  ل ب. ارافيع هق م ال واإ  ال 
 ال كور.  ام معد   الموالتدإ. 

 .ال اد  ل  ام معد  الموالتد اإلهيل  ال د. 
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و فـإ  هـذا إذا علمت بأنه قد تم افتتا  المزيد مـ  المكتبـات وقصـور الثقافـة فـي سـوريا  -48
 يجعلك تتنبأ بـ:

 أ .اإل  ي  الشدتد عاال المكا يت و  ور الثيي م.
 ب.  ام م تعيت الكم توار.
 إ.  تيدة م تعيت الكاب.

 .لك  أ هيء قورتي المقاوا الثيي الد. احق  

ط لح منك عمل دراسة ع  العالقـة بـي  المسـتوى االقتصـادي ل سـرة وتحصـيل الطـالح و  -49
فــإ  لــذا و فجــاءت النتــائج مخالفــة لمــا لــديك مــ  معلومــات ســابقة علــى الــرغم مــ  دقــة نتائجــك

 أفضل إجراء تقوم به هو كل ما يلي ماعدا:

 .أ. اهخ   يلهايئج كمي ةال

 .مرة أخرا  ال خأوات الدراقمافكتر ب. ال
 . لراء الدراقم إ. اتقاعيهم  يل معء إلعيدة

 .ءة ع  الموضوع  ال الكاب والمرالهد. الم تد م  اليرا

 :فإنك تفضلإذا خثار اهتمامك أحد الموضوعات الدراسية المفضلة لديكو -50

 .أ. حف  المعاوميت كمي ةال
 .والمراله ب. الم تد م  اليراءة ع  الموضوع  ال الكاب

 إ. محيولم افقتر المعاوميت غتر الواضحم  مفردي.
 د. اتكافيء  مي ليء  ال الكاب الدراقتم ع  ة ا الموضوع.

 :فإ  السبيل إلى ذلك هو أ و يمتلك قدرًا م  الثقافةو  لكي تصب  معلمًا كفء  -51
 .الدراقال المحدد  ال كايب الو ارة أ. ااا ا  يلمههج

 .ل  موله  ب. ااا ا  مي تحددل

 .إ. ااا ا  آراء المدرس اهو 
 .م  م يدر المعر م ع  ميدة اخ    د. ارله  لو العدتد
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 ذلك هو أ : فإ  السبيل إلىإذا أردت تحصياًل جيدًاو -52
 أ. ااا ا  يلكاب الميررة عات   ال ك  ميدة.

 ب. ااا ا  مي تاخ ا  ع   معئ .
 إ. ااا ا  مي تيولا وتشرحا أقاي  الميدة.

 د. اتقا ادة م  المراله الخي م  اا  المواد.
فإنـك تقـوم أواًل إذا ط لح منك إعداد بحث حول ظاهرة تدهور القيم وأثارها على المجتمـع . -53

 بتحديد :

 أ. مو    معئ  وأقيا ا  م  ة ل اليضتم.
 .هق يب الاال أدت  لو ادةور اليتاب. ا

 .الكاي ملشخ ال م  ة ل اليضتم     إ. مو ف  ا
 د. العهي ر الرئتقم لاموضوع     كاي م ال حل.

فإنــك ســتقوم أواًل قــدم إليــك أســتاذك تقريــرًا عــ  العولمــة و و طلــح منــك شــرحه لزمالئــك و -54
 : بتحديد

 .ةتا اهقيقتم الواردة  ال الايرترأ. المفي

 ب. الم أاحيت الواردة  ال الايرتر.

 إ . مكوهيت الايرتر.

 .الواردة  ال الايرترد. اهخأيء 

 :فإ  أول خطوة تقوم بها هي إذا رغبت في اإللمام بالمنهج الذي تقوم بدراسته و  -55
 .يتي المعي رة الاال تأرحهي المههجأ. احدتد اليض

 .هم لامههجو ب. معر م اهل اء المك

 .دتد اهخأيء الواردة   ل  المههجإ. اح

 .حدتد مو ف  الشخ ال م   ل  المههجد. ا
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 : فإنه م  الضروري أ  تقوم أوالً عند دراستك لمقرر جديد في الجامعة و  -56
 . احدتد آراء  معئ   تمي ادرقا أ.

 .د و معر م الموضوعيت الاال ادرقهيب.  احدت
 .آراء  ع  اهقيا ة  تمي تدرس ل  إ.  احدتد

 .احدتد الم أاحيت الواردة  يلميررد.  
إذا أردت دراسة العالقة بي  الشخصية والمستوى االقتصادي لدى مجموعة مـ  التالميـذو  -57

 فإنه م  الضروري لفهم تلك العالقة أ :وحصلت على مجموعة م  النتائج و 
 أ. ادل   عمثام وا عتم لاشخ تم.

 ب. ادل   عمثام وا عتم لامقاوا ات ا يدي.
 إ. اعح  الفروق  ال الهايئج.

 اا  الهايئج  تيهتي .د. امث  
الـذكاء و والعوامـل االقتصـادية و :إذا طلح منك دراسة العوامل المـؤثرة فـي التحصـيل وهـي -58

 : و فإنك تجد أنه البد م  تحديد العالقة بي واالجتماعية و ودافعيه اإلنجاز 
 .أ. الاح ت  وال كيء

 والاح ت . ب. العوام  ات ا يدتم واتلاميعتم وال كيء ودا عتا اإلهلي 
 .إ. دا عتا اإلهلي  والاح ت 
 د. ال كيء والعوام  اتلاميعتم.

فإنـه مـ  الضـروري أ  إذا أردت معرفة سبح تدني مستوى تحصيل الطـالح فـي جامعتـكو -59
 مما يلي ماعدا: تحدد كالً 

 أ. عع م الاح ت   يلمقاوا ات ا يدي.

 ب. عع م الاح ت   أرتيم شرح المعاا.
 الاح ت   يلمقاوا الثيي ال لاوالدت .إ. عع م 

 د. عع م الاح ت   يلمقاوا اتلاميعال.
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 .فإنك تقوملكي تتق  محتوى منهج معي و -60

 أ.  عم  ر أ  ت  أل اء المههج.

 ب.  عم  ا هت  هل اء المههج.
 لمههج م  موضوعيت.اإ.  احدتد رأت   تمي تشام  عاتا 
 حدة.د.  م اكرة أل اء المههج ك  عاو 

 : فإنني أهتم أوالً عندما أقرأ كتابًا خاص بدراستي و -61
  معر م ك  المعاوميت الواردة . أ. 

  احدتد الهييأ الرئتقم.ب. 
 حف  الم أاحيت الواردة.إ.  
 .ام الاال تمك  أ  ارد  ال اتماحي يقاخعص اهقئد.  

 : فإنني أهتم بـعندما استمع إلى برنامج علمي تليفزيوني و -62
 .اقلت  ك  كامم ايي   ال ال رهيمج أ.

 .ب. الاركت  عاو اه كير المهمم
 .إ. ماي عم الم أاحيت

 د.اتةاميا  آراء ميدا ال رهيمج.

 فــي إذا ط لـح منـك القيـام بعــرض أحـد الموضـوعات علـى زمالئــك و و التـي قمـت بدراسـتها-63
 :فإنك في أثناء عرضك لهذا الموضو  سوف تقوم بـ أثناء المحاضرات و

 أ. الاركت  عاو اهقئام الخي م  موضوع المحيضرة.
 ب. الاركت  عاو الم أاحيت  ال الموضوع.

 إ. الاركت  عاو عر  الهييأ الرئتقم.
 أثهيء عرض  لاموضوع .  ال د. الاركت  عاو ك   غترة وك ترة
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 و فإ  أول ما تقوم به هو :إذا ق مت بشر  موضو  ما لزمالئك  -64
 .لموضوع كاا  ال شك  أقئام و ألو مأ.  تيغم ا

 .ح  المشكام الاال تأرحهي الموضوع ب. الاركت  عاو
 إ. الاركت  عاو اهخأيء الاال تيه  تهي الأيلب أثهيء  راءاا له ا الموضوع.

 .اموضوعلكت  عاو اه عيد اهقيقتم د.الار 

إذا ط لح منك حل مسألة إحصائية معينة و و للتأكد م  النتائج ق مت بحلها عدة مـرات و  -65
 4.60,       4.35,      2.99,      3حصلت على النتائج التالية :   

 :بعد حصولك على تلك النتائج و فإنك سوف 
 .أ. اعد أ  كي م اليراءات معيولم

 .ب. اقا عد اليراءة اهولو
 .تلات  اهخترات . اقا عد الهاإ
 .. اراب الهايئج ارات ي  ا يعدتي  د

فــي أثنــاء قراءتــك لموضــو  خــاص بتخصصــك انتابــك شــك فيصــحة إحــدى المعلومــاتو و -66
 و فإنك سوف تتبع كل مما يلي ماعدا:للتأكد م  ذلك

 .عكد م  المعاومماأ. الرلوع  لو مرله اثق  تا لا

 .  و  المعاومم كمي ةالب. 
 .ل   يلاعكد مههي م  م يدر ماعددةالمعاومم و إ. ا حت  

 د.  ضي م معاوميت لدتدة لاوضتحهي.
وعمر االب  األصغر يقـل عـ  وسنة  35عمر االب  األكبر  وعائلة مكونة م  خمسة أفراد -67

فـإذا طلـح منـك ذكور . الـ علمًا بأ  أكبر األبناء وأصغرهم مـ  وعمر االب  األكبر بعشر سنوات
 األحو فإنك ترى :تحديد عمر 

 .ات   اهك ر + عمر ات   اه غرأ. لمه عمر 
 .ت   اهك ر م  عمر ات   اه غرب. أرح عمر ا

 .   اهك ر عاو عمر ات   اه غرإ.  قمم عمر ات
 .بد.المعاوميت الواردة غتر كي تم لاحدتد عمر اه
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إذا قمت أنت ومجموعة م  زمالئك بتقييم التحصيل لدى طلبـة الجامعـة و فكانـت  النتـائج -68
 كاآلتي: 

فــإ  اإلجــراء المناســح الــذي تتخــذ  بعــد حصــولك علــى تلــك ( 28,    48,    90,     65)     
 :النتائج هو أ 

 . اقا عد الهاتلات  اهولال والثيهتم.أ

 م.. اقا عد الهاتلات  الثيلثم والرا عب

 الهايئج.  ال ة ل. عدا وثو   إ
 .د. اثق  ال الهاتلات  اهولو و اهخترة

 ووحصـلتم علـى الكثيـر والكثيـر مـ  المعلومـاتو ك لفت مع زمالئـك بدراسـة مشـكلة علميـة -69
 : فإ  أفضل طريقة لديك هيولكي تتمكنوا م  االستفادة م  تلك المعلومات و 

 .  ترةختص اا  المعاوميت  ال لمٍ  أ. اا
 .ب المعاوميت  حقب الاقاق  ال مهالب. ارات

 .محي  م عاو المعاوميت  هفس الد مالإ. 
 .معاوميت  ال ضوء معاوميا  القي يمافقتر الد. 

زمالئك كل منكم على حدة بتطبيق اختبار على عينة م  األفـرادو  أربعة م أنت و  إذا ق مت-70
 0.73,       0.80,      0.78,    0.75:     فكانت نتيجة االختبارات األربعة كاآلتي

 : هي النتائج هذ  تلخص جملة أفضل فإ 
 .ثي ام خا يرات اهر عم   هايئج اتأ. 
 .الماوقأ ( )  0.78تخا يرات اهر عم    هاتلم ا ب. 
 .ت تمك  الوثوق  ه ل الهايئجإ. 

 .اهو  غتر  حتحم هاتلم اتخا يرد. أ  
 : فإننيإذا واجهتني مشكلة ماو  -71

 . م المعاوميت القي يم ع  المشكامأحيو  ا كر كي أ.
 .م يشرة  دو  أ  أاعمق  ال الافكترأحيو  حاهي ب. 
 .اهدا  عاو حاو  ا خرت  لمشيكاهاأحيو  حاهي مقإ. 
 .أ در مهال عاال حاهي يهههم أار  المشكام لوالديف د. 
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إذا د ر ســت مقــررًا يتضــم  محتــوا  موضــوعات كثيــرة وطويلــة و فلكــي يمكنــك تحصــيل ذلــك -72
 بـ: ترى أنه م  الضروري أ  تقومالمقرر جيدًاو 

 الميرر. ال أ. الاركت  عاو ك  مي ورد 
 الميرر. ال ب. الاركت  عاو عهيوت  الموضوعيت 

 إ. الاركت  عاو  ع  موضوعيت الميرر.
 الميرر. ال خص لمي ورد د. الاركت  عاو عم  ما

عنـدما يــتم تــوفير الظـروف المناســبة كاإلضــاءة والحــرارة والتهويـة ومــ  المعــروف أ  كــل  -73
أي فـذلك يؤثر في العامل فا  ذلك يؤدي إلي تحقيق المستوى المنشود م  الكفاية اإلنتاجيـة و 

 مع العبارة السابقة:م  العبارات اآلتية يتفق 

 ال تئتم احيق المقاوا المهشود م  الكفيتم اإلهايلتم . أ.  كامي اوا رت العوام 

 ب. كامي اوا رت العوام  الهفقتم  احيق المقاوا المهشود م  الكفيتم اإلهايلتم.
 إ. كامي اوا رت العوام  الداخاتم احيق المقاوا المهشود م  الكفيتم اإلهايلتم .

 .يتم اإلهايلتما المهشودة م  الكفد. كامي اوا رت اإلضيءة احيق المقاو 

هـذا يعنـي فـإ  هناك أبحاث ت جرى في الطحو والهندسةو والتربيةو و االقتصـادو وغيرهـا و  -74
 أ :

 .ه حيل ُالرا لخدمم وهفه الملامهأ. ا
 .. اه حيل ُالرا  ال شاو المليتتب

 . ص  تهيإ. م  تيوا  يلراء اه حيل ماخ
 . ال الأب والههدقم وات ا يد مفتدة الاال ُالرا د. اه حيل

إذا أعطيــت الجمــل التاليــة: تــدور األرض حــول الشــمس . ويــدور عطــارد حــول الشــمس . -75
 : فإننا نستخلص مما سبق أ ويدور زحل حول الشمسو واألرض وعطارد وزحل كواكحو 

 .دور حو  الشمسالملموعم الشمقتم ااكو  م  كواكب ا أ.
 م  الملموعم الشمقتم .اهر  وعأيرد و ح  ب.
 ادور حو  الشمس اهر  وعأيرد و ح .إ. 
 الملموعم الشمقتم ل ء م  ملرة الا يهم .د.
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تنتشــر الطاقــة الكهرومائيــة بدرجــة ملحوظــة فــي كــل مــ  اليابــا و وفرنســا و وبعــض دول -76
 أمريكا الجنوبية وكلها مناطق تتشابه في ظروفها الطبيعية.

 ي يتناسح مع الفقرة السابقة هو:فإ  التعميم المناسح الذ
 وت تولد لدتهي  ارو . ,أ.  اهاشر الأي م الكهروميئتم  ال الدو  الاال اهاا  هي

 ب. ت اهاشر الأي م الكهروميئتم  ال مع ا دو  العيلا  ق ب و رة م يدر الأي م 
 اهخرا.

 اهاشر الأي م الكهروميئتم  ال  ع  الدو  دو  غترةي ه را  تخاع  ال رو   إ.
 الأ تعتم.

 م ئمد. اهاشر الأي م الكهروميئتم  ال  ع  الدو    ر  اله ر ع  مدا مع
  رو هي الأ تعتم.

فإنــك لكــي تصــدر حكمــًا صــحيحًا إذا ط لــح منــك الحكــم علــى جــودة جريــدة معينــة تقرأهــا و -77
 تحتا  إلى :

 .أ. معر م أراء ا خرت  ع  ة ل اللرتدة
 .ب. معر م أراء اللرائد اهخرا  ال ة ل اللرتدة

 .لوالب اوا رةي  ال اللرتدة اللتدةإ. معر م الشروأ ا
 .اللرتدة يد. معر م شخ تم ع  محرر 

 : فالبد م طبقًا لمستوى تحصيلهم و إذا أردت تصنيف بعض زمالئك -78
 .احكا  اأ. احدتد الميتيس ال ي 

 .خراق ا رن احدتد ماوقأ اح ت  ال معء  ال الفٌ ب. 
 .احدتد ماوقأ درليت الأعب  ال الكاتم  ال اهعواا القي يمإ. 
 احدتد العوام  المؤثرة  ال الاح ت .  د. 
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ــد مســتوى-79 ــك مــع األقســام األخــرى فــي جامعتــكو تحصــيل  إذا أردت تحدي ــك لكــي زمالئ فإن
 : د م تقيمهم التقييم الصحي  ال ب

 . ال اهعواا القي يم احدتد درلياهاأ. 
 احدتد متولها الشخ تم.ب. 
 ومييرهاهي.كي م اه قيا احدتد ماوقأ درليت الأعب  ال إ. 

 د. احدتد مقاوا  كيئها.

فلكي تصـدر حكمـًا إذا ط لح منك إبداء رأيك في أعضاء هيئة التدريس الذي  يدرسو  لكو -80
 :تحتا  إلى نكإصحيحًا في ذلك األمرو  ف
 ك  أقاي  م  ةؤتء. أ. معر م شخ تم 

 ب. معر م الموا فيت الاال ته غال أ  ااو ر  ال أقاي  الليمعم.
 إ. أخ  رأي م  لها خ رة.

 .د. اهخ   رأي  معئ   ال ايتتم  لهؤتء اهقيا ة

 أحاول أ : في أثناء حلي للمسائل اإلحصائية و-81
 .ثا احات  ة ل العهي ر  لو عهي ر أ قأ أ. أحا  المقعلم  لو عهي رةي وم 

 .ال المقعلم وأحيو  اتقافيدة مههيب. أحدد المعأتيت  
 .أحدد العع م  ت  عهي ر المقعلم إ.

 .د. أر أ  ت  عهي ر المقعلم ومعأتياهي  مي لدا م  معاوميت قي يم

سـتقوم بمـا يلـي  فإنـكقرأت مقااًل يتنـاول معلومـات جديـدة وط لـح منـك إبـداء رأيـك فيهـا و  -82
 ماعدا:

 .أ. عرضهي عاو م  ةا أكثر خ رة

 ب. اتعا ار لعدا دراتا   يلموضوع.
 إ. اإلأعع عاو اا  المعاوميت م  أكثر م  مرله.

 د. مهي شم أقاي  الميدة  تهي.
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أثنـاء  فـي إذا ط لح منك أنت ومجموعة م  زمالئك اختبار عينة م  األفراد ولكنـك تغيبـت -83
 فإ  اإلجراء المناسح هنا هو:ذلك االختبار وأفادك أحد الزمالء بنتيجة هذا االختبارو 

 .ا  الهايئج هه  اثق  يدرة  متا أ. الوثوق  ا
 .اعكد م  ة ل الهايئج م   مت  آخرب. ال

 .ا الفعاال لمدرس ة ل الميدةإ. الحكا عاو  حم اا  الهايئج  يلرلوع لاايتت
 هايئج العيا القي ق له ا اتخا ير. د. اتعاميد عاو

فإنـك تـرى أ  اإلنترنتو وأردت التأكد م  صـحة ذلـك الخبـر و  بكةش إذا قرأت خبرًا ما على-84
 أفضل ما تقوم به هو:

 .ا ي    دتي  لااعكد م   حم الخ رأ. ات

 ب. الاحيق م   حم الخ ر م  والد .
 إ. الاحيق م  أحد أقيا ا .

 الخ ر  يل ح  والملعت.د. الرلوع لم در 
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 ( 8) الملحق 
 مفتا  تصحي  مقياس مهارات التفكير
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 إ 45 ب 3

 ب 46 ب 4

 د 47 إ 5

 د 48 أ 6

 ب 49 إ 7

 د 50 د 8

 د 51 إ 9

 د 52 أ 10

 إ 53 أ 11

 ب 54 ب 12

 ب 55 إ 13

 د 56 أ 14

 ب 57 ب 15

 إ 58 إ 16

 أ 59 ب 17

 ب 60 ب 18

 ب 61 د 19

 إ 62 ب 20

 د 63 ب 21

 إ 64 إ 22
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 ب 65 أ 23

 د 66 أ 24

 إ 67 أ 25

 ب 68 أ 26

 ب 69 ب 27

 ب 70 إ 28

 أ 71 ب 29

 د 72 أ 30

 أ 73 أ 31

 ب 74 إ 32

 أ 75 د 33

 إ 76 إ 34

 إ 77 د 35

 أ 78 د 36

 إ 79 أ 37

 ب 80 أ 38

 د 81 أ 39

 ب 82 أ 40

 إ 83 إ 41

 د 84 إ 42
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 ( 9) الملحق
 معامل االرتباط بيرسو  بي  مهارات التفكير والدرجة الكلية 

 والدرجة الكلية بي  مهارة التركيز بيرسو معامل االرتباط 

 مهارة التركيز

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون السؤالرقم 

1 .612
**

 دال  002. 

2 .380
*

 دال 038. 

3 .519
**

 دال 003. 

4 .586
**

 دال 002. 

5 .497
**

 دال 041. 

6 .512
**

 دال 004. 

8 .570
**

 دال 001. 

36 .379*
 دال 036. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 

 
 والدرجة الكلية بي  مهارة جمع المعلومات بيرسو معامل االرتباط  

 مهارة جمع المعلومات

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون رقم السؤال

9 .441*
 دال  038. 

10 .382*
 دال 035. 

11 .567**
 دال 001. 

12 .545**
 دال 002. 

13 .450*
 دال 013. 

15 .519**
 دال 003. 

16 .490**
 دال 041. 

34 .313*
 دال 036. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 

 
 والدرجة الكلية بي  مهارة التذكر بيرسو معامل االرتباط  

 مهارة التذكر

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون رقم السؤال

17 .597**
 دال  001. 

18 .365*
 دال 047. 

19 .497**
 دال 005. 

20 .470**
 دال 009. 

21 .586**
 دال 001. 

24 .447*
 دال 013. 

71 .359*
 دال 046. 

81 .482**
 دال 006. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
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 والدرجة الكلية بي  مهارة التنظيم بيرسو   معامل االرتباط
 مهارة التنظيم

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون رقم السؤال

6 .425*
 دال  040. 

14 .510*
 دال 034. 

25 .477**
 دال 008. 

26 .405*
 دال 026. 

27 .373*
 دال 041. 

28 .310*
 دال 032. 

29 .657**
 دال 009. 

30 .506**
 دال 004. 

31 .368*
 دال 036. 

32 
 دال 044. .452*

33 .668**
 دال 006. 

35 .329*
 دال 046. 

37 .374*
 دال 042. 

38 .418*
 دال 021. 

45 .670*
 دال 003. 

57 .309*
 دال 037. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 

 
 والدرجة الكلية بي  مهارة التحليل بيرسو   معامل االرتباط

 مهارة التحليل

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون رقم السؤال

40 .386*
 دال  043. 

41 .373*
 دال 043. 

42 .362*
 دال 031. 

43 .465**
 دال 010. 

44 .308*
 دال 041. 

49 .403*
 دال 027. 

50 .410*
 دال 039. 

51 .489*
 دال 040. 

52 .465**
 دال 010. 

53 .592*
 دال 008. 

54 .428*
 دال 035. 

55 .677**
 دال 000. 

56 .388*
 دال 022. 

58 .385*
 دال 026. 

59 .361*
 دال 050. 

60 .409*
 دال 037. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
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 والدرجة الكلية بي  مهارة التوليد بيرسو   االرتباط معامل

 مهارة التوليد

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون رقم السؤال

 دال  037. *381. 39

 دال 037. *391. 46

 دال 037. *478. 47

 دال 006. **633. 48

 دال 015. *439. 61

 دال 001. **559. 62

 دال 038. *432. 63

 دال 040. *346. 64

 دال 047. *502.  65 

 دال 010. *461. 66

 دال 047. *459. 67

 دال 023. *414. 68

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 

 

 والدرجة الكلية التكامل والدمج بي  مهارة بيرسو   معامل االرتباط
 مهارة التكامل والدمج

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون رقم السؤال

 دال  040. *347. 23

 دال 042. *364. 69

 دال 035. **380. 70

 دال 037. *447. 72

 دال 022. *416. 73

 دال 003. **526. 74

 دال 000. **608. 75

 دال 000. **633. 76

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 

 

 والدرجة الكلية بي  مهارة التقويم بيرسو   معامل االرتباط
 مهارة التقويم

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون رقم السؤال

 دال  030. *536. 22

 دال 032. *382. 77

 دال 001. **581. 78

 دال 032. *382. 79

 دال 022. *416. 80

 دال 049. *307. 82

 دال 009. **469. 83

 دال 049. *307. 84

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
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 (11) الملحق
 اإلحصاء الوصفي لدرجات العينة في مهارات التفكير

 

 اإلحصاء الوصفي لدرجات العينة في مهارات التفكير تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي

االنحراف  المتوسط العينة التحصيل الدراسي مهارات التفكير
 المعياري

 
 مهارة التركيز

 1.08 5.63 100 جيد
 1.12 5.60 130 جيد جداً 
 1.27 5.97 37 ممتاز

 مهارة
 جمع المعلومات

 1.14 5.59 100 جيد
 1.12 5.67 130 جيد جداً 
 1.40 5.40 37 ممتاز

 
 مهارة التذكر

 1.50 6.10 100 جيد
 1.20 6.11 130 جيد جداً 
 1.24 6 37 ممتاز

 
 مهارة التنظيم

 1.64 10.86 100 جيد
 1.66 10.70 130 جيد جداً 
 1.60 10.72 37 ممتاز

 مهارة التحليل
 1.62 12.09 100 جيد

 1.86 12.04 130 جيد جداً 
 1.55 12.54 37 ممتاز

 
 مهارة التوليد

 1.43 8.47 100 جيد
 1.22 8.20 130 جيد جداً 
 1.42 8.62 37 ممتاز

 
 مهارة

 التكامل والدمج

 1.20 6.44 100 جيد
 1.21 6.40 130 جيد جداً 
 1.26 6.45 37 ممتاز

 
 مهارة التقويم

 1.27 5.83 100 جيد
 1.17 5.73 130 جيد جداً 
 1.22 5.86 37 ممتاز
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 العربيةملخص البحث باللغة 
 اعلفت اهأروحم م   ي ت :

  اهو  مههمي الدراقم اله رتم, وتاضم  الف و  الايلتم:  تشم 
:وتحزززوي ميدمزززم ال حزززل, ومشزززكام ال حزززل, وأةمتازززا, وأةدا زززا, و رضزززتياا, وأقزززئااا,  الفصـــل األول

 ومههلا, وأدوااا, وعتهاا, وحدودل, وأخترا  م أاحياا.
ـــة البحـــث: -1 أو  الهزززد  اوّلهزززيتدن عازززو ه رتزززيٌت  نزززدأن ال نزززيٌحثو   زززال الفازززرٌة اهختزززرٌة اتعامزززي مقدم

 ت .و , موةر, د مس حٌل  ال الفروٌق الدا عتم, أنمثي أةداٌ  اإلهليٌ  كعقيٍس هن ري لا  اوّلهيت
احزددت مشزكام ال حزل  زال ضزوء مزي اأاعزت ال يحثزم عاتزا مز  دراقزيت وأد تزيت  مشـكلة البحـث: -2

هـاتما طبيعة العالقـة بـي  : " و  عاو الشك  الازيلالال حل لاك الهـدف و مهـارات التفكيـر لـدى  توج 
 طلبة الدراسات العليا في جامعة دمشق ".

 االاو أةمتم ال حل  ال الهييأ الايلتم: أهمية البحث: -3
 .- حقب حدودعاا ال يحثم  -لدة ال حل الهق تم تقتمي عاو ال عتد المحاال - 1-3

ددة الهد   ال  أزير الهمزو إ الر زيعال و لز   دراقزم اهةزدا  الماعز اوّلهيت تيدة  ها أ تعم 2-3- 
 , ا  واحد ي  ا  ْد تقعو لاحيتق عدٍد م  اهةدا  م  قاوكا ولتس ةد لدا الماعامت  ه  الُمانعنا  

تمك  أ  اافت ه ر الييئمت  عاو  رامج الادرتس الليمعال  لو أةمتم اوضزت  الفزرد هةدا زا, 3-3- 
وا هتا لهوعتم اهةدا  الاال ُاقها  ال  تيدة قاوكا الاكتفال والهمزيئال,  اولزا اتةامزيا  لزو  هزيء 

   رامج ارشيدتم اقيعد الأا م عاو ا هال أةدا  ُاقها  ال  تيدة دا عتاها.  
يئج الدراقززم عاززو مضززيمت  عماتززم اامثزز   ززال اوضززت  مقززاوا مهززيرات الافكتززر لززدا اهأززوي هازز4-3- 

اولتا ه ر الييئمت  عاو وضه قها  ال تُ  د ممي , اقيت العاتي و ق ا هت  "مير اهو"أنان ٌم الدر 
عداد اإلقارااتلتيت المهيق م لععلهي و  م  رقا ال رامج   . رامج لاهمتم ة ل المهيراتالا 

 تقعو ة ا ال حل  لو احيتق اهةدا  الايلتم:أهداف البحث:  -4
ا زهت "مير اهو" الهزد  ومهزيرات الافكتزر و زق  اوّلهزيتالكش  ع  العع زم اترا يأتزم  زت   1-4-

 .لدا أ راد العتهم
الهززد  لززدا أ ززراد العتهززم  اوّلهززيتالكشزز  عزز  دتلززم الفززروق  ززال مقززاوا اهداء عاززو ميتززيس  2-4-

  اللهس, الكاتم, الاح ت  الدراقال(. ) و يي  لاماغترات الايلتم:
لكشززززززز  عززززززز  دتلزززززززم الفزززززززروق  زززززززال مقزززززززاوا اهداء عازززززززو ميتزززززززيس مهزززززززيرات الافكتزززززززر و زززززززق ا 3-4-

 اللهس, الكاتم, الاح ت  الدراقال(. ) ا هت "مير اهو" لدا أ راد العتهم و يي  لاماغترات الايلتم:
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 أسئلة البحث: -5
مززززي مقززززاوا مهززززيرات الافكتززززر لززززدا عتهززززم مزززز  أا ززززم الدراقززززيت العاتززززي  ليمعززززم دمشززززق  وي  -1-5

 ؟واله رتم  الاأ تيتم الاخ  يت المخاافم
 فرضيات البحث: -6

الهززد   اوّلهززيتت اولزد عع ززم ارا يأتززا  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  أداء الأا ززم عاززو ميتززيس  1-6-
 ق ا هت "مير اهو لدا أ راد عتهم ال حل.          وأداء الأا م عاو ميتيس مهيرات الافكتر و 

ت اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت أ ززراد عتهززم ال حززل عاززو ميتززيس 2-6-
 .اللهس, الكاتم, الاح ت  الدراقال( ) الهد  ا عي  لاماغترات الايلتم: اوّلهيت

أ ززراد عتهززم ال حززل عاززو ميتززيس ت اولززد  ززروق  ات دتلززم  ح ززيئتم  ززت  ماوقززأيت درلززيت  3-6-
اللزززززهس, الكاتزززززم, الاح زززززت  ) مهزززززيرات الافكتزززززر و زززززق ا زززززهت "مير اهو" ا عزززززي  لاماغتزززززرات الايلتزززززم:

 الدراقال(.
 .اعامد ال حل عاو المههج الو فال الاحاتاال منهج البحث: -7
 ." اهوا هّت "مير ميتيس مهيرات الافكتر و ق , و أةدا  اإلهلي  اوّلهيتميتيس  أدوات البحث: -8
   ليمعم دمشق. م  أا م الدراقيت العاتي وأيل م   ي  ( أيل 276)  اغت العتهم عينة البحث: -9

 حدود البحث: -10
قزهم أولزو ميلقزاتر( مز  ) مشزق المقزلات   زال الدراقزيت العاتزيا ا رت الدراقم عازو أا زم ليمعزم د

 الثيهال.  ال الف   الدراقالا( 2012/ 2011) خع  العيا الدراقال والاأ تيتم اله رتمالاخ  يت 
 التعريف بمصطلحات البحث: -11

هــات1-11- ( أ ف اهةززدا  ةززال امثززتعت معر تززم لمززي تحززيو  Pintrich) تززرا  هاززر الهــدف :  توج 
 :الهد   لو اوّلهيتم مهها. وايقا اه راد  هلي ل, وك ل  أغراضها وأق ي ها هداء المهيا المأاو 

أةزززززدا  اهداء/  ,أةزززززدا  اهداء/ اإل زززززداا, أةزززززدا  اإلايزززززي / اإلحلزززززيا, أةزززززدا  اإلايزززززي / اإل زززززداا
 .اإلحليا
 زززيا رو زززرت مزززير اهو و مزززعؤل  احدتزززد مهزززيرات  مهـــارات التفكيـــر وفـــق تصـــنيف "مـــارزانو":2-11- 

 ثميهال مهيرات افكتر رئتقتم تهدرإ عههي  حدا وعشرو  مهيرة  رعتم وةال :الافكتر المحورتم  
  وااضم  :مهيرة احدتد المشكام ومهيرة وضه الهد  .مهيرة الاركت 
 تيغم اهقئام(.) مهيرات لمه المعاوميت وااضم  :مهيرة المعح م ومهيرة الاقيؤ  
اتقارليع(.  ) ا كر وااضم  :الارمت  واتقادعيءمهيرات ال 
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.  مهيرات الاه تا وااضم  :المييرهم والا هت  والاراتب والامثت 
ت  وااضم  :مهيرة احدتد الخ يئص ومهيرة احدتد العع يت واههميأ   مهيرات الاحا 

 ومهيرة احدتد اه كير الرئتقتم ومهيرة احدتد اهخأيء .     
ّقه(.) هيرة اإلقهيبمهيرات الاولتد وااضم  :مهيرة اتقادت  ومهيرة الاه ؤ وم  الانون
عيدة ال هيء . مهيرات الاكيم  والدمج وااضم  :مهيرة الااختص ومهيرة  
الاحيق(.)   : هيء المعيتتر ومهيرة اإلث يتمهيرة الايوتا وااضم 
:ااف  تا عر  لادراقيت واه حيل العر تم واهله تم الماعايم  موضوع الدراقم,   الفصل الثاني

  والاعيتب عاو الدراقيت.
:الهد  م  حتل معهو الهد  ومفهوما واعرتفا,  اوّلهيتو د اضم  موضوع  الفصل الثالث

وه رتم اولا الهد , والدا عتم واولا الهد , وهمأ الاولا الداخاال/الخيرلال لادا ه, وهمي إ 
 الثهيئال والثعثال والر يعال(. ) الهد  اوّلهيت

:ــع ا ززهت  ) اهززيو  موضززوع مهززيرات الافكتززر مزز  حتززل اعرتفززا و مهيراززا وا ززهتفياا الفصــل الراب
   , قاتره رغ, هتومي ,  تشر, قعيدة, مير اهو(.كوة
 : وتشم  ال يب الثيهال: الدراقم المتداهتم, وتاضم    ات 
:لزراءات  الفصل الخامس ال ي اهزيو  مزههج وملامزه ال حزل, وأدواازا, ودراقزم ال زدق والث زيت, وا 

 الاأ تق, وال عو يت الاال والهت ال يحثم. 
:م والفرعتم, والاعكد م الهايئج, وعرضي  لافرضتيت الرئتقاهيو  عماتم احات   الفصل السادس 

 .فقترةي, ووضه  ع  الميارحيت حاهي أو عدا  حاهي و وت   لو عدد م  الهايئج, وا
 :أ هرت الهايئج أ  نتائج البحث: -أواًل 

 ( ولأززززززعب الكاتزززززيت اله رتززززززم%72.41) الافكتززززززر لزززززدا العتهززززززم الكاتزززززم لا حزززززلهقززززز م مهزززززيرات  -1
 (.(%73.38ولأعب الكاتيت الاأ تيتم (71.09%)

مهززيرة الازز كر احااززت المرا ززم اهولززو  ززال مهززيرات الافكتززر لززدا الكاتززيت اله رتززم والاأ تيتززم واااهززي  -2
مهزيرات لمززه واه ززتا المعاومززيت والاركتزز   تهمززي كيهززت مهززيرة الايززوتا والاكيمزز  والززدمج والاولتززد أ زز  

 المهيرات لدا الأعب. 
ارا زززيأ د و ولززز الاززز كر(,الاركت ,) اإل زززداا ومهزززيرة مولزززب دا   زززت  أةزززدا  اإلايي / زززيأ اراد و ولززز 3-

كر, الايززوتا والدرلززم الكاتززم(,  الاركتزز , الازز) يا ومهززيرةحلززاإلمولززب دا   ززت   ززت  أةززدا  اإلايي /
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(, , الاكيمزز  والززدمجالاركتزز , الاه ززتا) /اإل ززداا ومهززيرةاهداءارا ززيأ مولززب دا   ززت  أةززدا  د و ولزز
 كر, الايوتا(. الاركت , الا) ا يأ مولب دا   ت  أةدا  اهداء/اإلحليا ومهيرةار د و لو 
 الهد . اوّلهيتأ عيد ل كور واإلهيل  ال ت اولد  روق  ت  ا4-
إلايي /اإل ززززداا وأةززززدا  ت اولززززد  ززززروق  ززززت  الكاتززززيت اله رتززززم والكاتززززيت الاأ تيتززززم  ززززال أةززززدا  ا -5

اتزيت اله رتززم والكاتزيت الاأ تيتزم  زال أةزدا  اهداء/اإل ززداا اإلحلزيا, وولزود  زروق  زت  الكاإلايي /
 وأةدا  اهداء/اإلحليا ل يل  الكاتيت اله رتم.

د  زروق  زال و لزو  ,اإل داا  ت  اللتد واللتد لدا  ل يل  اللتد لزدا  د  روق  ال أةدا  اإلايي /و ول -6
د  ززززروق  ززززال أةززززدا  عززززدا ولززززو , و دا  ل ززززيل  اللتززززداإلحلززززيا  ززززت  اللتززززد واللتززززد لززززأةززززدا  اهداء/

 اإل داا ا عي  لماغتر الاح ت  الدراقال.اإلايي /اإلحليا وأةدا  اهداء/
 ات الافكتر. كور واإلهيل  ال مهير ت اولد  روق  ت  ال -7
الاركتززز , الاززز كر( ل زززيل  ) تزززم والكاتزززيت الاأ تيتزززم  زززال مهزززيراتاولزززد  زززروق  زززت  الكاتزززيت اله ر  -8

 زت  الكاتزيت اله رتزم والاأ تيتزم  زال مهزيرات لمزه المعاومزيت, الكاتيت اله رتم, عدا ولزود  زروق 
الاه تا, الاحاتز , الاولتزد, ) والكاتيت الاأ تيتم  ال المهيرات واولد  روق دالم  ت  الكاتيت اله رتم

 الاكيم  والدمج, الايوتا( ل يل  الكاتيت الاأ تيتم.
 الدراقال  ال المهيرات.أ هرت الهايئج أها ت اولد  روق ُاع ا لماغتر الاح ت   -9

 مقترحات البحث: -ثانياً 
 ال حل الحيلال  لو  ع  الميارحيت تمك   لميلهي  مي تاال: او  

   لراء دراقيت الرت تم تاا م  خعلهي اعرت  الماعامت  ل رامج اشله ا هال أةدا  داخاتم. -1
 االيل, اعدد اهةدا (.) واحدآ  هي  كا معر م الاعثترات المخاافم لامقاوتيت الهق تم  ال اهةدا  -2
الهززد  لززدا  اوّلهززيتاولتززا ه ززر اليززيئمت  عاززو العماتززم الاعاتمتززم والار وتززم  لززو ضززرورة معر ززم  -3

 .الاعّااالأعب, والعم  عاو اهمتم اإلتلي تم مههي واع ت ةي لمي لهي دور ةيا  ال عماتم 
 .والفها,  دت  م  اتةاميا  يهداء يلاعّااالهد  الماعايم   اوّلهيتاوعتم الأا م  عةمتم  -4
 اهفت   رامج ادرت تم لاأوتر مهيرات الافكتر العاتي لدا الأا م.   -5
 .افكتر لدا أا م المرحام الليمعتماتةاميا  يلاعر  عاو مقاوتيت مهيرات ال -6
عتهززيت اليتززيا  يلم تززد مزز  ال حززول والدراقززيت عاززو ةزز ا المفهززوا ور أززا  ماغتززرات أخززرا وعاززو  -7

 مخاافم ع  عتهم ال حل الحيلال.
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Summary Of Research 
This thesis consisted of two parts: 
 The first of which includes theoretical study, and includes the following 

chapters: 
Chapter One: The Introduction contains research, research problem and 

its importance, objectives, assumptions and questions, methodology, 
tools and research data, limits, and finally terminology. 

1- Introduction: researchers have begun recently to rely on theories of 
orientations' targets or orientations of the achievement's objectives as a 
basis for theoretical research conducted on the topic of the different 
motivational acts, such as Nicholls, Ames, Maehr, Dwek. 
2-Problem: The research problem was a directed result of the researcher's 
investigation through the available previous studies on the same topic. 
Thus, the problem was stated as, "What is the nature existing between 
goal orientation and thinking skills among higher studies students at 
Damascus University?"  
3- The importance of research: the importance of research is reflected 
through the following points: 

 The relative novelty of the research, regarding the local context – 
this is assumed according to the knowledge of the researcher.  

 Increasing the state of understanding the nature of goal orientation, 
in the quaternary model framework. That would be done by 
studying the multiple goals of the teachers; because the learner 
might seek a number of goals taken from his behavior, and not only 
just one goal.   

 This research might draw the supervisors of academic teaching 
attention to the importance of clarifying the goals for individuals, 
and its adoption of goals which might contribute in increasing his 
adapting behavior, thus, the research guides the attention to 
building guiding programs that might help students to adopt certain 
goals, which contribute in increasing their drive and motivation.  

 The research results show certain practical values, manifesting 
themselves in clarifying the level of thinking skills among the 
students of higher education, according to Marzano's classification. 
That would contribute in guiding the supervisors of designing 
programs attention from designing certain strategies suitable to 
correct them, and preparing programs to foster such skills.  
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4 - the objectives of the research: This research seeks to achieve the 
following objectives: 
4.1- Detecting correlation between goal orientations and thinking skills 
according to "Marzano" classification among members of the sample. 
4.2-Detecting significant differences in the level of performance on the 
scale of goal orientations conducted on the sample's members, and in 
accordance with the following variables:  (sex, college, and academic 
achievement). 
4.3 - Detecting significant differences in the level of performance on the 
thinking skills' scale, according to "Marzano" classification conducted 
among the sample membersin accordance with the following variables:  
(sex, college, and academic achievement). 
5 - research question: 
5.1 - What is the level of thinking skills among a sample of higher studies 
students at the University of Damascus with different disciplines? 
6 –Research Hypothesis: 
6.1–There is no significant statistical correlation between the students' 
performance on a scale of goal orientations and between students' 
performance on a scale of thinking skills in accordance with "Marzano" 
classification, among the research sample's members. 
6.2- There are no statistically significant differences between the average 
scores of the sample's members regarding goal orientations in accordance 
with the following variables:  (sex, college, and academic achievement). 
6.3- There are no statistically significant differences between the average 
scores of the sample's members regarding thinking skills' classification 
of"Marzano" orientations in accordance with the following variables:  (sex, 
college, and academic achievement). 
7- Research Methodology: The research has been conducted via the 
descriptive analytical method. 
8 - Research Tools: Trends Scale of achievement goals, and Thinking Skills' 
Scale according to"Marzano".  
9 - the research sample: the sample contained  (276) students of higher 
studies at Damascus University  (at their first year of MA).  
10 – limits of the research: the study was conducted only on students 
enrolled in the higher studies section at Damascus University (first-year 
MA students)of humanitarian and applied disciplines during the academic 
year of  (2011/2012), in the second semester. 
11–Definitions of Research Terms:  
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11.1– Goal'sOrientations:SeeBntrh  (Pintrich) who said that goals are 
considered as cognitive representations of what individuals try to 
accomplish, as well as their aims and reasons behind their desire to 
perform the tasks required. The goal's orientations can be divided into: 
Mastery / Approach Goals, Mastery / Avoidance Goals, Performance/ 
Approach Goals, Performance / Avoidance Goals. 
 11.2 –"Marzano"'s Thinking Skills Scale: It is "Marzano"'s classification; 
Robert Marzano and his colleagues definedthe nature of the pivotal 
thinking skills to consist of eight major thinking skills, branching from 
themtwentyone sub-skills, namely: 
Skill of concentration, including: problem identification skill and goal 
setting skills.  
Information Collecting skills, including: the skill of observing and 
questioning skill  (formulation of questions).  
Recollecting skills, including: coding and recall abilities  (retrieval).  
Organizing Skills, including: comparison, classification, arrangement 
and representation.  
Analysis Skills, including:skill of determining characteristics,skill 
identifying relationships and patterns, the skill of identifying main ideas, 
and the skill of identifying errors. 
Generating Skills, including: skills of inferring,foretellingskill, and 
Elaboration skill  (expansion).  
Integration and Integration skills, including:summarizing skills, and 
Evaluation Skill, including: formulating scales and verification skill. 
Chapter Two: included a literary presentation for all the Arabic and 
foreign studies related to the research's theme, in addition to adding 
comments on them.  
Chapter Three: included the topic of goal orientations in relation to the 
goal's meaning and definition, the theory of goal orientation, motivation 
and goal orientation, and the internal/external pattern of the orientation's 
motivation, and the models of goal orientations  (dual, triple and 
quarterly).   
Chapter Four: included the topic of thinking skills in relation to its 
definition, skills, and classification  (Cohn, Sternberg, Newman, Fisher, HE, 
Marzano classifications). 
 Part II includes: field study, which includes two chapters: 
Chapter Five:which dealt with the methodology and the research 
community, its tools, studies ofvalidity and reliability, application 
procedures, and the difficulties faced by the researcher. 
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Chapter Six: dealt with the process of analyzing the results, a 
presentation of the main and sub-main hypotheses, proving its validity or 
non-validity,resulting with a number of findings and interpreting those, 
and proposing some proposals. 
First - Research Results: The results showed that: 
1-The rate of thinking skills among the total individual of the sample was  
(72.41%), as for the students of theoretical faculties was  (71.09%) and for 
the students of Applied faculties was  (73.38%)). 
2- As for the Recalling skill, it earned the firstplaceregarding the thinking 
skills of theoretical and applied colleges, followed by the skills of collecting 
and organizing information and concentration, while the following skills 
ofevaluation skill, integration and generating earned a lower statue among 
students. 
3 - there were no differences between males and females concerning the 
objectives of Goal orientation. 
4 - there were no differences between the theoretical colleges and the 
applied colleges concerning the objectives of Mastery/Approach Goalsand 
Mastery/Avoidance Goals, and the existence of differences between 
theoretical colleges and the applied colleges 
concerningthePerformance/Approach Goalsand Performance/Avoidance 
Goals, in the favor of the applied colleges. 
5 -There are differences in the objectives of Mastery/Approach 
Goalsranging between good and very good in the favor of the very good 
scale, and there are no differences in Performance/Avoidance Goals 
between good and very good in the favor of the good, in addition to the 
absence of differences in the Mastery/Avoidance Goals and 
Performance/Approach Goals according to the variable of educational  
scale. 
6 - there were no differences between males and females regarding the 
following thinking skills.  
7 - there are differences between the theoretical faculties and applied 
colleges regarding the followingskills of  (concentration, recollecting) in 
favor of the theoretical colleges, no differences between the theoretical 
colleges and the applied colleges regarding the skills of information 
collecting, and there are significant differences between theoretical 
colleges and the applied colleges regarding the skills of  (organizing, 
analysis , generating, integration and consolidation, evaluation) to the 
favor of the Applied colleges. 
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8 - there were no differences due to the variable of educational scale 
regarding the achievement skills. 
9 - There is a positive correlation between the Mastery/Approach Goals 
and skill of (concentration, recollecting),there is a positive correlation 
between the Mastery/Avoidance Goals and the skills of (concentration, 
recallecting, evaluation, integration and consolidation), there is a positive 
correlation between Performance/Approach Goals and the skills of  
(concentration, organization, integration and consolidation), and there is a 
positive correlation between Performance/Avoidance Goals and the skills 
of (concentrating, recallecting, evaluation) 
Secondly - research suggestions: 
The present research has resulted with a number of suggestions which can 
be summarized as: 

1. Conducting pilot studies, from which learners could be exposed to 
programs that encourage the adoption of internal goals.   

2. Spotting the different effects of the relative levels, concerning all of 
the goals at the same time, (the direction/ the multiplicity of goals). 

3. Drawing the supervisors of the educational process attention to 
knowing the goal's orientations among students, and working on 
fostering the positive ones, for the important role it has in the 
learning process. 

4. Helping the students to be aware of the importance of goal 
orientations, concerning learning and comprehending, instead of 
stressing the importance of performing.   

5. Conducting special training programs to develop the higher thinking 
skills among students.  

6. Stressing the need to identify the levels of thinking skills among the 
post-graduate students.  

7. Conducting more research and studies regarding this concept, and 
linking it with other dimensions, and with other different samples.  
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