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ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى التوجهات الهدفية لدى طلبة الجامعة األردنية،

وأثر هذه التوجهات في استراتيجيات التعلم لديهم .تكونت عينة الدراسة من ( )022طالب وطالبة

تم اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية من الكليات اإلنسانية والعلمية في الجامعة األردنية.

تم استخدام مقياس التوجهات الهدفية لعبد الرحمن ( Abd
ولإلجابة عن أسئلة الدراسةَّ ،

 ،)AL-Rahman,2018وقائمة استراتيجيات التعلم والدراسة ،لواينشتاين وزمالئها ،المعرب من
قبل الحميديين (.)Al-Hameedyeen,2012

أظهرت نتائج الدراسة ،أواًل ،أن التوجهات الهدفية الثالثة تمكن-إقدام ،أداء-إقدام ،تمكن-
ثانيا ،إن مستوى
إحجام جاءت بمستوى مرتفع ،أما توجه أداء-إحجام ،فقد جاء بمستوى متوسط ،ا
استراتيجيات التعلم لدى الطلبة كان متوسطا إلى مرتفع ،إذ كشفت الدراسة أن استراتيجيات
التركيز ،إدارة الوقت ،الدافعية ،مساعدات الدراسة ،اًلختبار الذاتي ،القلق ،اختيار األفكار

الرئيسة ،استراتيجية اًلختبار ،واًلتجاهات جاءت بمستوى متوسط ،أما استراتيجية معالجة

أخيرا ،هناك فروق ذات دًللة إحصائية في استراتيجيات
المعلومات ،فقد جاءت بمستوى مرتفع ،و ا
اًلتجاهات ،استراتيجية اًلختبار ،التركيز ،والقلق تعزى للتوجهات الهدفية.
الكلمات المفتاحية :التوجهات الهدفية ،استراتيجيات التعلم ،الدافعية ،التعلم ،الجامعة األردنية.

* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن
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Goal Orientations among the Students of University of Jordan and
their Effect on the Learning Strategies Which They Use
Hana S. Abu-Ghalyon
Dr. Ahmad Y. Alzig*
Abstract:
The aim of this study was to find out the level of the goal orientations,
among the students of the University of Jordan, and their effect on learning
strategies which they use. The sample consisted of 300 male and female
students selected using random clustered method from the humanistic and
scientific faculties at the University of Jordan.
To answer the research questions, the scale of goal orientation
developed by Abd Al-Rahman (2018), and the Arabic version of the
(LASSI) were used.
Main findings indicated that, first, the level of mastery-approach,
performance-approach, mastery-avoidance goal orientations were high,
whereas, the level of performance-avoidance goal orientation was
moderate. Second, the level of learning strategies ranged between
moderate to high, namely, the level of concentration, time management,
motivation, study aids, anxiety, self-testing, selecting main ideas, test
strategies, and attitudes were moderate, whereas, the level of information
processing was high. Finally, there were differences in concentration, teststrategies, anxiety, selecting main ideas, and attitudes learning strategies as
a result of differences in goal orientations.
Keywords: goal orientations, learning strategies, motivation, learning,
University of Jordan.
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المقدمة:

تمثل الدافعية أحد المتغيرات األساسية المؤثرة في سلوك الطلبة وفي تعلمهم ،ويالحظ المتتبعع

للحقععل التربععوو وجععود تبععاين بععين الطلبععة فععي مسععتوى الدافعيععة ،إذ يظهععر بعععط الطلبععة دافعيععة قويععة

للتعلم ،وميالا لإلنخراط في مهمات التعلم المتنوعة ،في حين يظهر آخرون مستوى أقل.

وتمثع ع ععل الدافعيع ع ععة القع ع ععوة التع ع ععي تحع ع ععرك سع ع ععلوك المع ع ععتعلم وتوجهع ع ععه وتحع ع ععافظ علع ع ععى إسع ع ععتم ارريته

( ،)Woolfolk, 2010; Abd AL-Rahman, 2018وتتععدد النظريعات التعي تبحعث فعي الفعروق
الفرديععة فععي الدافعيععة ،حيععث هنععاك نظريععات سععلوكية تناولععت المومععوا إنطالقععا مععن المثيعرات البيئيععة،
مثل ،نظرية خفط الحافز لهل ،والتي َعّدت الفرد مدفوعا لخفط حوافز أولية وثانوية لديه ،وهنعاك
نظريات تناولت الموموا من منظور إنساني ،مثل ،نظرية الحاجات لماسلو ،والتي أشعارت إلعى أن
عدءا م ععن الحاج ععات الفس ععيولوجية وإنته ععاء بحاج ععات تحقي ععق
الف ععرد يس عععى إلش ععباا حاج ععات متنوع ععة ،ب ع ا
الذات ،وهناك النظريات التي تناولت المومعوا معن منظعور معرفعي اجتمعاعي ،مثعل ،نظريعة الكفعاءة
الذاتية لباندو ار التي تؤكد على دور معتقدات الكفاءة فعي سعلوك الفعرد ونجاحعه فعي مختلعف المهمعات

()Woolfolk, 2010; Abd AL-Rahman, 2018; Ormard, 2016

وتبرز أيضا في هذا السياق النظريات المعرفية التي تؤكد على أثر التفكيعر والمعالجعة العقليعة

والتفسععيرات والتوجهععات الهدفيععة فععي السععلوك وفععي الععتعلم ،حيععث تؤكععد هععذه النظريععات علععى طبيعععة
األف ع عراد النشع ععطة وحع ععب اًلسع ععتطالا ،والبحع ععث عع ععن المعلومع ععات لحع ععل المشع ععكالت ،ومع ععن هنع ععا ،فع ععان
النظريععات المعرفيععة للدافعيععة تفتععرل أن السععلوك اإلنسععاني يتحععدد بععالتفكير ،ويع َّ
عنظم وفععق األغ عرال
والتوقعععات ) ،(Woolfolk,2010وتعععد نظريععة توجهععات الهععده واحععدة مععن أهععم نظريععات الدافعيععة
الحديثععة ،فهععي تشععير إلععى أن أهععداه األف عراد فععي مواقععف الععتعلم تتبععاين وتختلععف ( & Dweck
 ،)Leggett,1988فه ععل يس عععى المتعلم ععون م ععن أنش ععطتهم وممارس ععاتهم التعليمي ععة إل ععى تعل ععم واتق ععان

المععادة الد ارسععية ،أم أنهععم يسعععون إلععى إحعراز الععدرجات المرتفعععة والظهععور بمظهععر النععاجأ أو المتفععوق
عره أمز( )Ames,1992التوجهعات الهدفيعة بهنهعا كعل متكامعل معن اًلنفععاًلت
امام اآلخرين؟ وقد ّ
واًلعتقادات وأساليب العزو ،التي تنتج السلوك المقصود.
وتنوع ععت التص ععنيفات الت ععي قع عدمت لمفه ععوم التوجه ععات الهدفي ععة ،فع عارتكزت ف ععي الب ععدايات عل ععى

تصنيفها إلى نمطين معن أنمعاط التوجهعات الهدفيعة ،همعا ،أهعداه العتمكن ،وأهعداه األداء ،إذ يسععى

373

هنا أبوغليون ،د .أحمد الزق

التوجهات الهدفية لدى طلبة ..........

الطلبععة ذوو التوجععه األول إلععى الععتعلم واًلتقععان واتتسععاب الخب عرات ،فععي حععين يسعععى الطلبععة ،الععذين
يتبنون توجه األداء ،إلى تحقيق الدرجة المرتفعة أو النجاح.(Dweck & Leggett, 1988) .

وسععت البحععوو والد ارسععات (Soltaninejad, 2015
ومعع تطععور مفهععوم التوجهععات الهدفيعةّ ،
; ،(Ong, 2014; Dweck & Leggett, 1988مفهوم التوجه الهدفي ليشعمل ثالثعة أنعواا ،وهعي،
أواًل ،توجه أهداه التعلم ( ،)Learning Goal orientationمن خالل هذا التوجعه ،يسععى الفعرد

نحو التعلم والفهم كهده بحد ذاته ،وذلك بتطوير كفاءته من خعالل اختيعار المهمعات ذات التحعدو،

ثانيعا ،توجعه هعده األداء (،)Performance Goal orientation
والعمل علعى اتقانهعا وتحقيقهعا ،ا
مععن خععالل هععذا التوجععه ،يسعععى الفععرد إلثبععات كفاءتععه مععن خععالل الحصععول علععى تقييمععات مرغوبععة،
وتجن ععب التقييم ععات الس ععلبية ،بحي ععث يك ععون ال ععتعلم ف ععي ه ععذا التوج ععه موجهع عا م ععن خ ععالل المقارن ععة م ععع
األخرين ،ثالثا ،تجنب العمعل ( ،)Work Avoidanceويميعل الطلبعة العذين يتبنعون هعذا إلعى تجنعب

القي ععام بالعم ععل ،م ععع الر ب ععة ف ععي ب ععذل أق ععل جه ععد ممك ععن .أم ععا إلي ععوت ومكجريج ععور ( & Elliot
مختلفعا؛ فقعد أمعافا بع اعدا جدي اعدا للتوجهعات الهدفيعة،
 ،)McGregor, 2001فقعد قعدما تصعو ار نظريعا
ا
يتمثععل فععي بعععد اإلقععدام /اإلحجععام ،وبهععذا ،يمكععن تصععنيب المععتعلم مععمن أربعععة فئععات ،هععي الععتمكن/
إق ع ععدام ،ال ع ععتمكن /إحج ع ععام ،األداء /إق ع ععدام ،وأخيع ع ع اعرا ،األداء /إحجعع ععام ،وأطلعع ععق عل ع ععى هعع ععذا األنمع ع ععوذ
أسعم األنموذ الربعاعي لتوجهعات الهعده Kadioglu & Uzuntiryaki-Kondakci, 2014; (،
 ،)Ong, 2014; Soltaninejad, 2015ومععن خععالل التوسععع فععي تعريععب توجهععات الهععده ،تع َّعم

معرفة كيفية إرتباط أنواا األهداه (التعلم ،واألداء) بتوقععات الطعالب األتاديميعة واإلنجعاز ( Dull,
.)Sctteifer & McMilland, 2015
وحيععث أن التوجهععات الهدفيععة هععي أحععد العوامععل التععي تععؤثر فععي تحصععيل الطلبععة وتعلمهععم ،فعإن

ه ععذا يثي ععر سع عؤ ااًل ح ععول ما ي ععة التوجه ععات الهدفي ععة الش ععائعة ل ععدى طلب ععة البك ععالوريوس ف ععي الجامع ععات
األردنية والعربية.

هناك بعط الدراسات التي بحثت في نوعية التوجهات الهدفية الشائعة لدى الطلبعة ،ومسعتوى

هذه التوجهات ،فقعد أشعارت د ارسعة أبعو علعي ( )Abu Ali, 2015إلعى أن توجعه تمكعن  /إقعدام ،هعو

عيوعا ،وبنسععبة ( ،% )8225تععاله توجععه أداء  /إقععدام بنسععبة ( ،% )2,72ثع َّعم توجععه
التوجععه األتثععر شع ا
أداء  /تجنععب ،بنسععبة ( ،% )0275فععي حععين أظهععرت نتععائج د ارسععة الشععمرو ( Al Shammari,
شيوعا كانت توجه تمكن  /إقدام ،ث َّعم توجعه تمكعن  /إحجعام ،ث َّعم توجعه
 )2016أن التوجهات األتثر
ا
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عر توجعه أداء  /إحجعام ،أمعا نتعائج د ارسعة أبعو غعزال ( ،)Abu Gazal, 2012فقعد
أداء  /إقعدام ،وأخي اا

عيوعا ه ععي توج ععه ال ععتمكن ،ث ع َّعم توجععه أداء  /إحج ععام،
أشععارت إل ععى أن أتث أرن عواا التوجه ععات الهدفيععة ش ع ا
وأخيع اعرا ،فقععد أشععارت نتععائج د ارسععة تايععة ،والزغععول ( )Tayeh & Zghoul, 2015إلععى أن أهععداه
الععتمكن وأهععداه األداء  /إحجععام كانععت بمسععتوى مرتفععع ،فععي حععين كانععت نسععبة أهععداه أداء  /إقععدام
بشكل متوسط.
شيوعا
ومن مجمل هذه الدراسات يمكن اًلستنتا أن توجه اإلتقان /اإلقدام هو التوجه األتثر
ا

ل ععدى الطلب ععة ،ول ععذا ،ف ععإن السع عؤال األول م ععن أس ععئلة ه ععذه الد ارس ععة يتعل ععق بنوعي ععة التوجه ععات الهدفي ععة
تحديدا.
الشائعة لدى طلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية
ا

أيضا فعي
والجدير بالذكر أن التوجهات الهدفية ًل تؤثر فقط في التعلم والتحصيل ،وإنما تؤثر ا
اسععتراتيجيات الععتعلم التععي يوظفهععا المععتعلم ،وفععي إطععار البحععث عععن طبيعععة العالقععة بععين اسععتراتيجيات

ال ععتعلم وتوجه ععات اله ععده ،فيع عرى س ععلطاني نيج ععاد (َّ )Soltaninejad, 2015
أن توجه ععات أه ععداه
الطلبة قد تكون متنبئا مهما في استراتيجيات التعلم التي يستخدمها الطلبة في أثناء عملية التعلم.

ويشير مفهوم استراتيجيات التعلم إلى األنماط السلوكية للمتعلم التي تهده إلى التعهثير بكيفيعة

قي ععام الم ععتعلم بمعالج ععة المعلوم ععات (1985

Mayer,

&

 .)Weinsteinوتتن ععوا تص ععنيفات

اسعتراتيجيات العتعلم ،فقعد ص ّعنفها واينشعتاين وبعالمر( )Weinstein & Palmer, 2002إلعى ثالثعة
تصععنيفات ،وهععي ،المهععارة ،واإلرادة ،والتنظععيم الععذاتي ،إذ يضععم مجععال المهععارة عععدة مجععاًلت فرعيععة،
وهي ،معالجة المعلومات ،واختيار األفكار الرئيسة ،واستراتيجية اًلختبار ،بينمعا يضعم مجعال اإلرادة

عععدة فععروا وهععي ،القلععق ،واإلتجععاه ،والدافعيععة ،أمععا مجععال التنظععيم الععذاتي ،فيضععم ك عالا مععن ،التركيععز،
واًلختبععار الععذاتي ،ومسععاعدات الد ارسععة ،وإدارة الوقععت .وتشععير اسععتراتيجية معالجععة المعلومععات إلععى

مقععدرة المععتعلم علععى إيجععاد الععروابط بععين المعلومععات السععابقة والالحقععة ،أمععا اسععتراتيجية اختيععار الفك عرة
الرئيسععة ،فتشععير إلععى مهععارة الطالععب فععي تحديععد األفكععار المهمععة مععن غيرهععا فععي أثنععاء عمليععة الد ارسععة،
وتشي ارسععتراتيجية اًلختبععار إلععى التحضععير الجيععد للطلبععة ومقععدرتهم علععى ربععط المعلومععات مععع بعضععها
بعض ع ا ،أمععا اسععتراتيجية الدافعيععة ،فتشععير إلععى درجععة اجتهععاد الطلبععة وإنضععباطهم الععذاتي ،واسععتعدادهم
للمثابرة وبذل الجهد إلتمال متطلبات النجاح ،وتتضمن استراتيجية اًلتجاهات معا شعكله المعتعلم معن

اتجاهات نحو الجامعة ،في حين أن استراتيجية القلق تشير إلى أساليب التعامل معع مشعاعر القلعق،

فازديععاد القلععق يععؤثر فععي الد ارسععة والتركيععز لععدى الطالععب ،أمععا اسععتراتيجية التركيععز ،فتشععير إلععى مقععدرة
327
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الطلبة على اإلنتباه وتوجيه اإلنتباه نحعو المهمعات األتاديميعة إلتمامهعا ،وتتضعمن اسعتراتيجية الوقعت

وإدارتععه ،مقععدرة الطلبععة علععى تنظععيم وإدارة الوقععت فععي المواقععف األتاديميععة ،فععي حععين أن اسععتراتيجية
اًلختبار الذاتي تشير إلعى مقعدرة الطلبعة علعى اإلععداد الجيعد لالختبعار وربعط المعلومعات معع بعضعها

أخيرا ،فإن استراتيجية مساعدات التعلم ،تتضمن مقدرة الطلبة علعى اًلسعتثمار األمثعل للعدعم
بعضا ،ا
والمص ععادر المتاح ععة .وتع ععد اس ععتراتيجيات ال ععتعلم الت ععي يس ععتخدمها الم ععتعلم أح ععد المتغيع عرات األساس ععية
المععؤثرة فععي الععتعلم ،وهععذا يثيععر س عؤ ااًل نظراي عا مهم عا وهععو :هععل تختلععف اسععتراتيجيات الععتعلم بععاختاله
التوجهات الهدفية؟
أجريت القليل من الدراسات في هذا اإلطار ،ويالحظ المتتبع لهذه الدراسات ععدم وجعود اتفعاق

في نتائجها ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يالحظ وجود اختاله في األطر النظرية التعي تنطلعق

منهععا هععذه الد ارسععات ،فيععرى سععلطاني نيجععاد ( ،)Soltaninejad, 2015أن توجهععات أهععداه األداء

وتوجهات اإلحجام ارتبطت بشكل سلبي مع اًلسعتراتيجية العميقعة ،فعي حعين أن توجعه هعده العتمكن
ارت ععبط م ععع اًلس ععتراتيجية العميق ععة بش ععكل إيج ععابي ،فيم ععا ارتبط ععت توجه ععات أه ععداه األداء وتوجه ععات
اإلحجععام بشععكل إيجععابي مععع اًلسععتراتيجية السععطحية ،وارتععبط التوجععه نحععو ال عتمكن بشععكل سععلبي مععع
اًلسععتراتيجية السععطحية ،وفععي إطععار مشععابه بينععت نتععائج د ارسععة ميك ععي ويامايوشععي ( & Miki
2005

 )Yamauchi,ارتبع ععاط هع ععده ال ع عتمكن بشع ععكل إيجع ععابي باسع ععتراتيجيات الع ععتعلم واإلنجع ععاز

األتععاديمي ،فقععد ارتبطععت أهععداه األداء وتوجهععات اإلحجععام بشععكل إيجععابي باسععتراتيجيات المعالجععة

السطحية ،وارتبطت أهداه التمكن بشكل إيجابي باستراتيجيات المعالجة العميقة.

وأشععارت نتععائج د ارسععة سععلطاني نيجععاد ( ،)Soltaninejad, 2015أن أهععداه العتمكن تنبععهت
باسععتراتيجيات عميقععة ،وأهععداه األداء تنبععهت باسععتراتيجيات سععطحية ،وأشععارت نتععائج د ارسععة كوبمععان

وبععات

و بيلج عارد ( )Koopman, Bakx, & Beljaard, 2014إلععى أن الطلبععة أظهععروا

تفضععيالت قويععة ألهععداه ال عتمكن متسععاوية ًلسععتراتيجيات الععتعلم المعرفععي العميقععة ،وأظهععرت نتععائج

د ارس ع ععة ،س ع ععحلول

( ،)Sahlool,2009تمي ع ععز الطلب ع ععة ذوو توجه ع ععات أه ع ععداه الع ع عتمكن المرتفع ع ععة

باس ع ععتراتيجيات ال ع ععتعلم المعرفي ع ععة والدافعي ع ععة ،وتمي ع ععز الطلب ع ععة ذوو توجه ع ععات أه ع ععداه األداء المرتف ع ععع
باستراتيجيات التعلم المعرفية وما وراء المعرفية ،فيما أشارت نتائج د ارسعة أبعوغزال ( Abu Gazal,

 )2012إلععى وجععود عالقععة طرديععة بععين توجععه (أداء  /إقععدام) وتوجععه إتقععان مععن جهععة وجميععع مجععاًلت

مقياس استراتيجيات التعلم من جهعة أخعرى ،ووجعود عالقعة طرديعة دالعة إحصعائي ا بعين توجعه (أداء -
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إحجععام) واسععتراتيجيات (التسععميع ،والتفكيععر الناقععد) ،فععي حععين بينععت نتععائج د ارسععة تزن ع جععين وش عين

شون ( ،)Tzung-Jin & Chin-Chong,2017أن الطلبة الذين لديهم المعتقعدات المعرفيعة أتثعر

تطور في أبعاد مختلفة ،من مثل ،تنمية المعرفة ،والغرل من المعرفة ،كانوا يتبنون أهداه اإلتقان
اا
وتجنب اإلتقعان ،فعي حعين أن طلبعة آخعرين كانعت لعديهم معتقعدات معرفيعة ،معن مثعل ،تععدد المعرفعة،
وعدم اليقين بالمعرفة ،كانوا يتبنون أهداه أداء.

إًل أن هنعاك بعاحثين آخعرين ( Kalioglu & Uzuntiryki–Kondakci, 2014; Dull,

 ،)Sctteifer & McMilland, 2015يرون أن توجهات أهعداه العتمكن وتوجهعات أهعداه األداء
تتنب ع ععه بش ع ععكل كبي ع ععر باس ع ععتراتيجيات ال ع ععتعلم ،خالفع ع عا لألدبي ع ععات الت ع ععي تنس ع ععب توجه ع ععات اإلتق ع ععان إل ع ععى
استراتيجيات عميقة المستوى ،وهذه النتائج معاتسة للد ارسعات السعابقة التعي تميعل إلعى تصعوير توجعه

التمكن على أنه يتميز باًلستراتيجيات العميقة أتثر من توجه األداء ذو اًلسعتراتيجيات السعطحية،

ّإًل أنه قد يكون من الخطه إغفال دور اًلستراتيجيات السطحية في تعلم الطلبة ذوو أهداه التمكن،

لذلك ،جاءت هذه الدراسة لإلسهام في إثراء البحوو حول طبيعة اًلستراتيجيات التي تعرتبط بعاألفراد
ذوو التوجهات الهدفية المختلفة.

لكعن معا مسعتوى اسعتراتيجيات العتعلم لعدى الطلبعة الجعامعيين؟ ًل ش َّ
عك أن توظيعب المعتعلم لعععدد
علعى أدائعه وتحصعيله

عاعال ،األمعر العذو يعنعك
أتبر من اًلسعتراتيجيات يجععل منعه
متعلمعا نشع ا
طا ف ا
ا
الد ارسعي ،ومعا يؤكعد علععى أهميعة هعذا السعؤال هععو نقعت الد ارسعات التعي أجريععت فعي هعذا الحقعل وعععدم

اتساق نتائج هذه الد ارسعات ،فبينعت نتعائج د ارسعة عسعيرو ( ،)Asiri, 2013أن أتثعر اًلسعتراتيجيات
المس ععتخدمة ه ععي اس ععتراتيجيات التنظ ععيم والتوم ععيأ والتفص ععيل ،فيم ععا وم ععحت د ارس ععة ،عب ععد الح ععق،
عتخداما
والعجيلعي ( ،)Abd Al-Haq & Al Ajeli, 2015أن أنعواا اسعتراتيجيات العتعلم األتثعر اس
ا
تانعت اًلسععتراتيجيات السععلوكية ،يليهعا اًلسععتراتيجيات الوجدانيععة ،وأقلهعا اًلسععتراتيجيات المعرفيععة ،وأن
نسبة استخدام استراتيجيات التعلم بشكل عام كانت بمستوى متوسط.

أيضا أن بععط الد ارسعات ( Soltaninejad, 2015; Miki & Yamauchi,
تما ويالحظ ا
 )2005; Koopman, et al, 2014اسععتندت ألنمععوذ نظععرو واحععد ،وهععو أنمععوذ جارسععيا

وبينتععر( ( ،)Garcia & Pintrich, 1996والععذو ص عنفت في عه اسععتراتيجيات الععتعلم إلععى فئتععين

أساسيتين ،وهما ،أوًلا ،استراتيجيات التعلم العميقة ،ثاني ا ،استراتيجيات التعلم السطحية.
ومن خالل هذه الدراسات ،يمكعن مالحظعة قلعة ععدد الد ارسعات التعي بحثعت فعي مسعتوى اسعتخدام
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الطلبة الجامعيين ًلستراتيجيات التعلم التي تسعاعدهم علعى معالجعة المعادة معالجعة كافيعة تحسعن معن

نوعي ععة عملي ععة الترمي ععز ،وم ععن هن ععا ،ف ععإن أح ععد أه ععداه ه ععذه الد ارس ععة يتمث ععل فع عي بح ععث مس ععتوى ه ععذه
اًلستراتيجيات لدى طلبة الجامعة األردنية ،وقد تعم فعي هعذه الد ارسعة اًلسعتناد إلعى أنمعوذ واينشعتاين

وزميله ( )Weinstein & Palmer, 2002تإطار نظرو للمقياس المستخدم.
مشكلة الدراسة

تباينعا فعي مسعتوى التحصعيل بعين
إن المالحظ لنتائج التحصعيل فعي الجامععات يعرى بعهن هنعاك ا
الطلبعة ،إذ يظهعر بعضعهم مسعتويات مرتفععة ،فعي حعين يظهعر آخعرون مسعتويات متدنيعة ( & Yip
 ،)Chung, 2002وهذا يرجع إلى عوامل متعددة ،منها ،تدني مستوى الدافعية لدى الطلبعة ،أوععدم
تبنععي توجهععات هدفيععة ،أو اسععتخدام اسععتراتيجيات غيععر مالئمععة ،وغيععر ذلععك مععن العوامععل ،وهععذا يثيععر

سعؤ ااًل حععول مسععتوى التوجهععات الهدفيععة لععدى طلبععة البكععالوريوس فععي الجامعععات هععذا مععن ناحيععة ،ومععن
ناحية أخرى ،يثير سؤ ااًل حول مستوى استراتيجيات التعلم خالل هذه المرحلة الدراسية.

وتؤكعد النظريعة والبحعث فعي هعذا السعياق ( Koopman,et al, 2014; Tzung-Jin

 )& Chin–Chung, 2017; Miki & Yamauchi, 2005; Soltaniejad, 2015علعى أن

الطلبععة ذوو التوجهععات الهدفيععة المختلفععة (توجهععات الععتمكن ،توجهععات األداء ،واإلحجععام) يسععتخدمون

استراتيجيات تعلم مختلفة تتناسب مع توجهاتهم ،وبالتالي ،فعان هعذا يثيعر سعؤاًلا حعول اًلسعتراتيجيات
التععي يسععتخدمها المتعلمععون ذوو التوجهععات الهدفيععة المختلفععة ،ويالحععظ المتتبععع لنتععائج هععذه الد ارسععات
(Dull, Sctteifer & McMilland, 2015; Kalioglu & Uzuntiryaki–Kondakci,
 )2014; Soltaninejad, 2015عععدم وجععود اتسععاق فععي نتائجهععا ،األمععر الععذو يظهععر أن هععذا
المومععوا ًل زال بحاجععة إلععى مزيععد مععن الد ارس عات لتحديععد كيفيععة اخععتاله اًلسععتراتيجيات المسععتخدمة
وتحديدا ،فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
باختاله التوجهات الهدفية،
ا
 .0ما مستوى التوجهات الهدفية التي يتبناها طلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية؟
 .2ما مستوى استراتيجيات التعلم التي يتبناها طلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية؟

 .0هل هناك فروق ذات دًللة إحصائية ( )0.05 =αفي استراتيجيات التعلم تعود لالختاله في
التوجهات الهدفية لدى طلبة الجامعة األردنية؟

أهمية الدراسة

تكتسب هعذه الد ارسعة أهميعة فعي الجعانبين النظعرو والتطبيقعي ،فمعن الناحيعة النظريعة ،أواًل ،تقعدم
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معرف ععة علمي ععة وص ععفية ح ععول مس ععتوى اس ععتراتيجيات ال ععتعلم والتوجه ععات الهدفي ععة الش ععائعة ل ععدى طلب ععة

عر فع ععي المعرفع ععة العلميع ععة الدقيقع ععة حع ععول هع ععذه
البكع ععالوريوس فع ععي الجامعع ععة األردنيع ععة ،إذ أن هنع ععاك فقع ع ا
ثانيعا ،يمكعن أن تكعون نقطعة انطعالق لمزيعد معن الد ارسعات التربويعة التعي تقعيم الجوانعب
الموموعات ،ا
المعرفية والدافعية من شخصية المتعلم الجامعي في األردن ،ثالثاا ،اإلسهام فعي أمعافة نتعائج ألثعراء
منظوم ععة المعرف ععة النظري ععة ح ععول طبيع ععة اخ ععتاله اس ععتراتيجيات ال ععتعلم ب ععاختاله أنم ععاط التوجه ععات

الهدفية.

أما من الناحية التطبيقية ،أواًل ،تزود نتعائج هعذه الد ارسعة األسعتاذ الجعامعي بالمعرفعة حعول ععن
مستوى تمكن الطلبعة الجعامعيين معن اسعتراتيجيات العتعلم ،األمعر العذو يبعرز معدى حاجعة الطلبعة إلعى

ثانيععا ،تععزود نتععائج الد ارسععة األسععتاذ
الععدعم والتععدريب بهععده اتقععان هععذه اًلسععتراتيجيات والععتمكن منهععا ،ا
الجامعي بالمعرفة عن نوعية التوجهات الهدفية وقوتها لدى طلبته ،األمعر العذو يسعاعده فعي اسعتثارة

دافعيتهم وتوظيفها في الموقف التربوو.
مصطلحات الدراسة:

تتضمن هذه الدراسة المصطلحات والمفا يم اآلتية:
وعرفهعا دويعك وليجيعت
 التوجهات الهدفية ( ،)Goal Orientationsهي أحد مفعا يم الدافعيعةّ ،( ،)Dweck & Leggett, 1988بهنهععا كيفيععة اسععتجابة األفعراد وتفسععيرهم لمواقععف اإلنجععاز،
ويعره أجرائيا ،بدرجة الفرد على مفردات كل بعد من أبعاد مقياس توجهعات الهعده المسعتخدم
في الدراسة.

 اسععتراتيجيات الععتعلم ( ،)Learning Strategiesوهععي سععلوكيات المععتعلم األنمععاط السععلوكيةللمتعلم التي تهعده العى التعهثير فعي كيفيعة قيعام المعتعلم بمعالجعة المعلومعات & (Weinstein
) ،Mayer, 1985وتضم عدة استراتيجيات هي:

 استراتيجية معالجة المعلومات :وهي مقعدرة المعتعلم علعى إيجعاد العروابط بعين المعلومعات السعابقةوالالحقة ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.

 اسععتراتيجية اختي عار الفك عرة الرئيسععة :وتشععير إلععى مهععارة الطالععب فععي تحديععد األفكععار المهمععة مععنغيرها في أثناء عملية الدراسة ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلعة
في المقياس.

 اسععتراتيجية اًلختبععار :وتشععير إلععى التحضععير الجيععد للطلبععة ومقععدرتهم علععى ربععط المعلومععات مععع323
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بعضها بعضا ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.

 اسععتراتيجية الدافعيععة :وتشععير إلععى مقععدرة الطلبععة علععى اًلجتهععاد واإلنضععباط الععذاتي ،واًلسععتعدادللمثابرة وبذل الجهد إلتمال متطلبات النجاح ،وتقاس بالدرجعة التعي يحصعل عليهعا الطالعب ععن

الفقرات الممثلة في المقياس.

 استراتيجية اًلتجاهات :وتشير إلى اتجاهات الطلبة نحو الجامعة ،وتقاس بالدرجة التي يحصلعليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.

 استراتيجية القلق :وتشير إلى أسعاليب التعامعل معع القلعق عنعد الطلبعة ،فزيادتعه تعؤثر فعي الد ارسعةوالتركيز لديهم ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.

 اس ععتراتيجية التركي ععز :وتش ععير إل ععى مق ععدرة الطلب ععة عل ععى اًلنتب ععاه وتوجي ععه اًلنتب ععاه نح ععو المهم ععاتاألتاديمي ععة إلتمامه ععا ،وتق ععاس بالدرج ععة الت ععي يحص ععل عليه ععا الطال ععب ع ععن الفقع عرات الممثل ععة ف ععي

المقياس.

 اس ععتراتيجية إدارة الوق ععت :وتش ععير إل ععى مق ععدرة الطلب ععة عل ععى تنظ ععيم الوق ععت وإدارت ععه ف ععي المواق ععفاألتاديمية ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.

 اسععتراتيجية اًلختبععار الععذاتي :وهععي مقععدرة الطلبععة علععى مراقبععة أدائهععم الععذاتي وتقييم عه ،وتقععاسبالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.

 اس ععتراتيجية مس ععاعدات ال ععتعلم :وه ععي مق ععدرة الطلب ععة عل ععى اًلس ععتثمار األمث ععل لل ععدعم والمص ععادرالمتاحع ععة ،وتقع ععاس بالدرجع ععة التع ععي يحصع ععل عليهع ععا الطالع ععب عع ععن الفق ع عرات الممثلع ععة فع ععي المقيع ععاس

(.)Weinstein & Palmer, 2002
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:

تع َّعم فععي هععذه الد ارسععة اسععتخدام المععنهج الوصععفي ،وذلععك لمالءمتععه ألهععداه الد ارسععة ،إذ تع َّعم مععن

خاللعه التوصععل إلععى بينعات وصععفية لمتغيععرو الد ارسعة؛ التوجهععات الهدفيععة ،واسعتراتيجيات الععتعلم ،كمععا

تم تحديد الفروق في استراتيجيات التعلم الناتجة عن الفروق في التوجهات الهدفية.
َّ

مجتمع الدراسة والعينة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس في الجامععة األردنيعة معن العذكور واإلنعاو،

ومع ععن مختلع ععف كليع ععات الجامعع ععة ،والمسع ععجلين فع ععي الفصع ععل الد ارسع ععي الصع ععيفي مع ععن العع ععام الجع ععامعي
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( ،)2202/2205والب ععال ع ععددهم ( ،)20552م ععنهم ( )02582طالبع عا و( )22202طالب ععة م ععوزعين
علععى الكليععات اإلنسععانية ،وهععي (تليععة اًلثععار والسععياحة ،كليععة اآلداب ،كليععة األعمععال ،كليععة الفنععون
والتصميم ،كليعة اللغعات األجنبيعة ،كليعة التربيعة الريامعية ،كليعة الحقعوق ،كليعة الشعريعة ،كليعة العلعوم

التربوي ععة ،كلي ععة األمي ععر الحس ععين ب ععن عب ععد

الث ععاني ب ععن الحس ععين للد ارس ععات الدولي ععة) وعل ععى الكلي ععات

العلمية وهي (تلية الطب ،كليعة طعب األسعنان ،كليعة الصعيدلة ،كليعة التمعريط ،كليعة علعوم التههيعل،
تلية الزراعة ،كلية العلوم ،كلية الملك عبد

الثاني لتكنولوجيا المعلومات ،كلية الهندسعة) .وتكونعت

عينععة الد ارسععة مععن ( )022طالععب وطالبععة تع َّعم اختيععارهم بالطريقععة العشعوائية العنقوديععة ،إذ تع َّعم اختيععارهم

من طلبة  22شعبة مختلفة من شعب الكليعات اإلنسعانية والعلميعة المختلطعة والتعي يعدرس فيهعا طلبعة
من مختلف الكليات.

أداتا الدراسة

تم استخدام مقياسين ،األول ،مقيعاس التوجهعات الهدفيعة ،والثعاني،
لإلجابة عن أسئلة الدراسةَّ ،

مقياس استراتيجيات التعلم والدراسة ،وفيما يهتي تعريب موجز بكل منهما.

أوالً ،مقياس التوجهات الهدفية:
أعده عبعدالرحمن ( ،)8102والعذو يتمتعع بعدًلًلت
َّ
تم استخدام مقياس التوجهات الهدفية الذو ّ
صدق وثبات مناسبة ،تكون المقياس من ( )97فقرة ،موزعة على أربععة أبععاد ،يجعاب عنهعا بتعدريج
خماسععي ،هععو درجععة عاليععة جععداا ( )5درجععات ،وبدرجععة عاليععة ( )4درجععات ،وبدرجععة متوسععطة ()3

درجععات ،وبدرجععة قليلععة ( )8درجت عين ،وبدرجععة قليلععة جععدا ( )0درجععة واحععدة ،وتع َّعم التهتععد مععن دًلًلت
محكما من المختصعين فعي علعم العنف التربعوو ،والقيعاس
صدقه الظاهرو بعرل فقراته على ()05
ا

والتقويم ،والمناهج والتدري  ،وتكنولوجيا التعليم ،من إعضاء هيئعة التعدري

فعي جامععات (األردنيعة،

واليرم ععوك ،والهاش ععمية ،والبلق ععاء التطبيقي ععة ،والحس ععين ب ععن ط ععالل ،وكلي ععة العل ععوم التربوي ععة /اًلن ععروا)،

وبإجمععاا ( )%21مععن المحكمععين ،تع َّعم حععذه ( )40فق عرة ،وبل ع عععدد فق ارتععه بالصععيغة النهائيععة ()32
فقرة ،موزعة على أربعة أبععاد ،وهعي :أهعداه األداء/إقعدام ،وتضعمنت ( )01فقعرات ،وأهعداه األداء/

إحج ع ع ععام ،وتض ع ع ععمنت ( )01فقع ع ع عرات ،وأه ع ع ععداه التمكن/إق ع ع ععدام ،وتض ع ع ععمنت ( )00فقع ع ع عرة  ،وأه ع ع ععداه

تم التهتد من ثباته بتطبيقة علعى عينعة تكونعت معن ()51
التمكن/إحجام ،وتضمنت ( )9فقرات ،كما َّ

طالبع ا وطالبعة مععن خعار عينععة الد ارسعة ،باسععتخدام طريقعة اًلتسععاق العداخلي (ترونبععا -ألفعا) ،إذ بلع

معام ععل الثب ععات ( ،)0.83وه ععي مناس ععبة ألغع عرال الد ارس ععة ،علمع ع ا ب ععهن الدرج ععة عل ععى ه ععذا المقي ععاس
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وتم التعامل مع المتوسطات الحسعابية لألبععاد األربععة ،معن خعالل
تنحصر بين قيم (َّ ،)045 - 87

نقط ع ععة القط ع ععع اآلتي ع ععة )2.33-0( .0 :م ع ععنخفط )3..9 -8.34( .8 ،متوس ع ععط)5-3.68( .3 ،
مرتفع.

ثانياً ،مقياس استراتيجيات التعلم والدراسة:

تم استخدام مقياس استراتيجيات التعلم والدراسة (النسخة الثانية) لواينشعتاين وزمالئهعا (تعريعب
َّ

الحمي ععديين ،)2202 ،إذ يتمت ععع بخص ععائت ص ععدق وثب ععات ع ععاليين ،وق ععد ت ع َّعم تعريب ععه بش ععكل أول ععي،
وعرمه على أثنين من المختصين باللغة اإلنجليزية ،ث َّعم ت َّعم إجعراء ترجمعة عكسعية للتهتعد معن صعحة
الترجمععة ،وتكععون المقيععاس مععن ( )52فق عرة ،موزعععة علععى ( )02أبعععاد فرعيععة بواقععع ( )5فق عرات لكععل
بعععد ،يجععاب عنهععا بتععدريج خماسععي هععو صععحيأ تمامععا ( )8درجععات ،وصععحيأ ( )2درجععات ،وأحيانععا

( )0درج ععات ،وغيرص ععحيأ ( )2درجت ععين ،وغيرص ععحيأ تمام ععا ( )0درج ععة ،وت ع َّعم التهت ععد م ععن دًلًلت

صععدقه الظععاهرو بعععرل فق ارتععه علععى ( )02مععن المحكمععين المتخصصععين فععي علععم الععنف
وقس ععم المن ععاهج والت ععدري  ،وك ععذلك قس ععم اإلدارة التربوي ععة ،م ععن أعض ععاء هيئ ععة الت ععدري

التربععوو،

ف ععي الجامع ععة

عتنادا لمععا أشععار إليععه المحكمععون ،تع َّعم تعععديل الصععياغة اللغويععة ل( ),فق عرات ،وبل ع عععدد
األردنيععة ،وإسع ا
فق ارتععه بالصععيغة النهائيععة ( )52فق عرة ،كمععا تع َّعم التهتععد مععن ثباتععه بتطبيقععه علععى عينععة مععن خععار عينععة
الدراسة ،باستخدام طريقة اًلتساق الداخلي (ترونبعا  -ألفعا) ،إذ بلع معامعل الثبعات ( ،)0.95وهعي

مناسععبة ألغعرال الد ارسععة ،علمعا بععهن الدرجععة علععى هععذا المقيععاس تنحصععر بععين قععيم (،)0.65 -0.87

وتع َّعم التعامععل مععع المتوسععطات الحسععابية لألبعععاد العشععرة ،مععن خععالل نقطععة القطععع اآلتيععة-0( .0 :
 )2.33منخفط )02.,-2202( .2 ،متوسط )8 -3.68( .0 ،مرتفع.
حدود الدراسة:

تحددت امكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية في موء مايهتي:

 أقتصععر تطبيععق هععذا البحععث علععى عينععة مععن طلبععة البكععالوريوس فععي الجامعععة اًلردنيععة المسععجلينخالل الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي(2202/2205م).

 أقتص ععر نت ععائج البح ععث عل ععى اًلدوات الت ععي ت ععم اس ععتخدامها وه ععي :مقي ععاس التوجه ععات الهدفي ععة،ومقياس استراتيجيات التعلم والدراسة لونشتاين وزمالئها.

إجراءات الدراسة:

بع ععد اختي ععار أدوات الد ارس ععة ،ت ع َّعم توزي ععع المقياس ععين عل ععى عين ععة الد ارس ععة ،والبالغ ععة ( )002م ععن
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الطلبععة ،وتع َّعم اعتمععاد ( )022منهععا بعععد اسععتبعاد النسععخ التععي لععم يظهععر المسععتجيبون عليهععا جديععة فععي

اإلجاب ععة ،ث ع َّعم ت ع َّعم القي ععام بعملي ععة التحلي ععل اًلحصعععائي للبيان ععات واس ععتخ ار النت ععائج وتفسعععيرها وكتابعععة
التوصيات.

المعالجة االحصائية:
تع َّعم تحليععل البيانععات باسععتخدام الرزمععة اإلحصععائية ) ،(SPSSحيععث تع َّعم اسععتخ ار المتوسععطات

الحسابية واإلنحرافات المعيارية وتحليل التباين المتععدد ) ،(MANOVAوذلعك لإلجابعة ععن أسعئلة
الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

بعد أن جمعت البيانات وحللت باستخدام برنامج ) (SPSSتانت النتائج على النحو اآلتي:

أوالً :النتااااائج المتعلقااااة االلاااا ا األو  :م ععا مس ععتوى التوجه ععات الهدفي ععة الت ععي يتبناه ععا طلب ععة
البكالوريوس في الجامعة األردنية؟
تم استخ ار المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات
لإلجابة عن هذا السؤالَّ ،

تيبعا
الطلبة على جميع فقرات مقياس التوجهات الهدفية حسب كل بعد من أبعاد المقياس ،ومرتبع اة تر ا
تناز اليا وفق المتوسطات الحسابية ،والجدول ( ،)0يومأ ذلك:
الجدو ( :)1المتوسطات الحلابية واالنحرافات المعيارية والملتوى والرتبة الستجااات الطلبة على
ترتيبا تناز ًليا وفق قيمة المتوسط الحلابي
مقياس التوجهات الهدفية مرتب ًة ً

أاعاد المقياس
تمكن /إقدام
أداء  /إقدام
تمكن  /إحجام
أداء  /إحجام
الدرجة الكلية

المتوسط الحلابي
4.02
3.83
3.75
3.03
3.71

االنحراف المعياري
0.64
0.81
0.71
0.91
0.52

الملتوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع

الترتيب
1
2
3
4

يب ععين الج ععدول ( )0أن المتوس ععطات الحس ععابية لألبع ععاد األربع ععة ج ععاءت ب ععين المس ععتوى المرتف ععع

والمسععتوى المتوسععط ،،إذ تراوحععت المتوسععطات الحسععابية بععين ( ،)4.02-3.03وبإنح ارفععات معياريععة
بين ( ،)0.91-0.64وكان متوسعط اسعتجابات الطلبعة علعى التوجعه (تمكن/إقعدام) أعلعى المتوسعطات،

إذ بل ع ( )4.02درجععة ،وهععي درجععة مرتفعععة ،فععي حععين جععاء متوسععط اسععتجاباتهم علععى بعععد التوجععه

أيضععا ،أمععا اسععتجاباتهم علععى بعععد أهععداه
(أداء/إقععدام) ثانيعا ،حيععث بلع ( ،)3.83وهععي درجععة مرتفعععة ا
(تمكن/إحجععام) جععاءت فععي الترتيععب الثالععث ،وبل ع المتوسععط الحسععابي ( ،)3.75وهععي درجععة مرتفعععة
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تذلك ،أما استجاباتهم على بعد أهداه (أداء/إحجام) ،فقد جاءت في الترتيب ال اربعع ،وبلع المتوسعط

الحسابي ( ،)3.03وهي درجة متوسطة.

ترتيبا تناز ًليا وفق النلبة
الجدو ( )2درجة انتشار األاعاد األربعة للتوجهات الهدفية مرتبة ً
البعد
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء /إحجام)
أهداف (تمكن  /إحجام)

العدد
117
102
64
12

النلبة
0.39
0.34
0.21
0.04

أن درجة انتشعار بععد (تمكعن/إقعدام) جعاءت األعلعى ،إذ بلغعت (،)0.39
تبين من الجدول (ّ )2
ثع َّعم تالهععا بعععد (أداء/إقععدام) ،وبلغععت النسععبة ( ،)0.34ثع َّعم تالهععا بعععد (تمكععن/إحجععام) ،وكانععت نسععبة

انتشععارة ( ،)0.21فيمععا جععاء البعععد (أداء/إحجععام) فععي الرتبععة اًلخيعرة مععن حيععث نسعبة إنتشععاره ،وبنسععبة
(.)0.04

النتااااائج المتعلقااااة االلاااا ا ال اااااني :مع ععا مسع ععتوى اسع ععتراتيجيات الع ععتعلم التع ععي يتبناهع ععا طلبع ععة

البكالوريوس في الجامعة اًلردنية؟

تم استخ ار المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ًلستجابات
لإلجابة عن هذا السؤالَّ ،

الطلبععة علععى جميععع فق عرات مقيععاس اسععتراتيجيات الععتعلم حسععب كععل بعععد مععن أبعععاد المقيععاس ،ومرتب ع اة
تيبا تناز اليا وفق المتوسطات الحسابية ،والجدول ( ،)0يومأ ذلك:
تر ا
الجدو ( )3المتوسطات الحلابية واالنحرافات المعيارية والملتوى والرتبة الستجااات الطلبة على
ااعاد المقياس
معالجة المعلومات
التركيز
ادارة الوقت
الدافعية
ملاعدات الدراسة
اختبار ذاتي
القلق
االفكارالرئيلة
استراتيجية االختبار
االتجاهات
الدرجة الكلية

ترتيبا تناز ًليا
مقياس استراتيجيات التعلم والدراسة مرتب ًة ً
المتوسط الحلابي
3.82
3.64
3.62
3.62
3.61
3.59
3.44
3.42
3.32
3.22
3.53

االنحراف المعياري
0.55
0.56
0.54
0.57
0.54
0.68
0.67
0.65
0.68
0.69
0.46

الملتوى
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

متوسط

الترتيب
1
2
3
0
5
6
7
8
9
10

يبين الجدول ( )0أن المتوسطات الحسابية جاءت بعين المسعتوى المرتفعع والمسعتوى المتوسعط،
إذ تراوح ععت المتوس ععطات الحس ععابية ب ععين ) ،(3.82-3.22وبانح ارف ععات معياري ععة ب ععين )،(0.55-0.69
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أن غالبية اًلستراتيجيات جاءت بنسبة متوسطة.
وهذا يدل على ّ
النتائج المتعلقة االل ا ال الث :هل هناك فروق ذات دًللة إحصائية في استراتيجيات
التعلم تعود لالختاله في التوجهات الهدفية لدى طلبة الجامعة األردنية؟

لإلجاب ععة ع ععن ه ععذا السع عؤال ،ت ع َّعم اس ععتخ ار المتوس ععطات الحس ععابية واًلنح ارف ععات المعياري ععة عل ععى

مقياس استراتيجيات التعلم بهبعاده العشرة تبعا لمتغير التوجهعات الهدفيعة ،والجعدول ( )2يومعأ هعذه

النتائج:

الجدو ( )4المتوسطات الحلابية واالنحرافات المعيارية الستجااات الطالب على مقياس استراتيجيات
االستراتيجية
الدافعية

معالجة المعلومات

االتجاهات

ملاعدات الدراسة

اختبار ذاتي

اختيار االفكار
الرئيلة

استراتيجية
االختبار

التعلم اأاعاده العشرة تبعاً لمتغير التوجهات الهدفية

التوجهات الهدفية
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)

العدد
105
13
118
64
105
13
118
64
105
13
118
64
105
13
118
64
105
13
118
64
105
13
118
64
105
13
118
64
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المتوسطات الحلابية
3.63
3.76
3.60
3.60
3.74
3.72
3.91
3.81
3.25
3.47
2.89
3.36
3.60
3.68
3.64
3.56
3.57
3.59
3.52
3.59
3.48
3.81
3.27
3.51
3.45
3.64
3.08
3.49

االنحرافات المعيارية
0.63
0.64
0.48
0.61
0.58
0.78
0.46
0.57
0.70
0.73
0.70
0.68
0.56
0.71
0.51
0.53
0.67
0.64
0.67
0.67
0.68
0.73
0.63
0.56
0.66
0.46
0.65
0.69
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االستراتيجية
التركيز

ادارة الوقت

القلق

العدد
105
13
118
64
105
13
118
64
105
13
118
64

التوجهات الهدفية
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)
أهداف (تمكن  /إقدام)
أهداف (تمكن  /إحجام)
أهداف (أداء  /إقدام)
أهداف (أداء  /إحجام)

المتوسطات الحلابية
3.72
3.92
3.50
3.71
3.65
3.75
3.53
3.70
3.55
3.62
3.22
3.61

االنحرافات المعيارية
0.56
0.57
0.58
0.49
0.58
0.40
0.49
0.56
0.64
0.45
0.70
0.59

يالحظ من الجدول ( )2وجود فروق ظاهرية في استراتيجيات التعلم والدراسة تعزى للتوجهعات

الهدفيععة ،وللتحقععق مععا اذا كانععت هععذه الفععروق ذات دًللععة إحصععائية ،فقععد تع ّعم اسععتخدام تحليععل التبععاين
متععدد المتغيعرات التابععة ( )MANOVAلد ارسععة أثعر التوجهعات الهدفيععة ،والجعدول ( )8يبعين نتععائج

هذا التحليل.

الجدو ( )5نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التااعة ( )MANOVAلدراسة أثر التوجهات الهدفية
على االستراتيجيات العشر

تأثير المتغيرات
التوجهات الهدفية

Wilks'Lambda

القيمة
0.76

قيمة
(ف)
2.397

درجات الحرية
االفتراضية
30.000

درجات
الحرية الخطأ
843.078

ملتوى
الداللة
.000

تبعين مععن الجعدول ( )8أعععاله أن متغيعر التوجهععات الهدفيعة دال إحصععائي ا ،إذ بلغعت قيمععة (ه)
( ،)2.39وهععي ذات دًللععة عنععد مسععتوى أقععل مععن ( ،)0.01ولمعرفععة أو مععن هععذه الفععروق دالععة ،تع َّعم
استخ ار نتائج تحليل التباين المتعدد كما هو مومأ في الجدول (.).

الجدو ( )6نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAلالستراتيجيات العشر تبع ًا لمتغير التوجهات
الهدفية

مصدر التباين

االستراتيجية

التوجهات
الهدفية

الدافعية
معالجة المعلومات
االتجاهات
ملاعدات الدراسة
اختبار ذاتي
اختيار االفكار الرئيلة
استراتيجية االختبار

مجموع
المربعات
.366
1.900
13.084
.299
.335
5.487
11.712

درجات
الحرية
3
3
3
3
3
3
3
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متوسط
المربعات
.122
.633
4.361
.100
.112
1.829
3.904

قيمة (ف)
.363
2.104
8.849
.333
.246
4.384
8.933

ملتوى
الداللة
.780
.100
*.000
.801
.864
*.005
*.000
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مصدر التباين

االستراتيجية
التركيز
ادارة الوقت
القلق

درجات
الحرية
3
3
3

مجموع
المربعات
4.238
1.685
9.223

متوسط
المربعات
1.413
.562
3.074

قيمة (ف)
4.529
1.901
7.238

ملتوى
الداللة
*.004
.129
*.000

تبع ععين مع ععن الجع ععدول ( ).وجع ععود أثع ععر ذو دًللع ععة لمتغيع ععر التوجهع ععات الهدفيع ععة فع ععي اسع ععتراتيجيات
اًلتجاهععات ،اختيععار األفكععار الرئيسععة ،واسععتراتيجية اًلختبععار ،والتركيععز ،والقلععق ،ولععم يكععن األثععر داًل
عل ععى اس ععتراتيجيات الدافعي ععة ،ومعالج ععة المعلوم ععات ،ومس ععاعدات الد ارس ععة ،واًلختب ععار ال ععذاتي ،وإدارة
تم إجراء اختبار شعيفيه للمقارنعات البعديعة ،والجعدول ( ),يبعين
الوقت .ولمعرفة مصدر تلك الفروقَّ ،
ذلك.

الجدو ( )7اختبار (شيفيه) للكشف عن مصادر الفروق في المتوسطات الحلابية الستجااات الطلبة

االستراتيجيات
االتجاهات

اختيار االفكار
الرئيلة
استراتيجية
االختبار

التركيز

القلق

تبعا لمتغير التوجهات الهدفية
على مقياس استراتيجيات التعلم ً
(تمكن/إقدام)
(تمكن/إحجام)
(أداء/إقدام)
(أداء/إحجام)
(تمكن/إقدام)
(تمكن/إحجام)
(أداء/إقدام)
(أداء/إحجام)
(تمكن/إقدام)
(تمكن/إحجام)
(أداء/إقدام)
(أداء/إحجام)
(تمكن/إقدام)
(تمكن/إحجام)
(أداء/إقدام)
(أداء/إحجام)
(تمكن/إقدام)
(تمكن/إحجام)
(أداء/إقدام)
(أداء/إحجام)

(تمكن/إقدام)

(تمكن/إحجام)

*.3598-

(أداء/إقدام)
*.3598
*.4690

*.5408-

*.5605-

*.3711-

(أداء/إحجام)
*.4690-

*.5408
*.3711
*.5605
*.4065
*,2175

*.4065-

*.2175-
*.3282
*.3282-

*.3914

*.3914-

يتبععين مععن الجععدول ( ),أن أبععرز هععذه الفععروق تتمثععل فععي أواًل ،الطلبععة ذوو التوجععه تمكن/اقععدام

ثاني ععا ،إن الطلب ععة ذوو
أظه ععرو تفواق ععا ف ععي اس ععتراتيجيات اًلتجاه ععات ،واًلختب ععار ،والتركي ععز ،والقل ععق ،ا
التوجه تمكن/إحجام أظهروا تفواقا في استراتيجيتين ،هما ،اختيار األفكار الرئيسعة ،واًلختبعار ،ثالثاعا،
333

هنا أبوغليون ،د .أحمد الزق

التوجهات الهدفية لدى طلبة ..........

بععا ،الطلبعة معن ذوو
الطلبة ذوو التوجه أداء/إقدام ،لم يظهروا تفواقا على أو معن اًلسعتراتيجيات ،ار ا
التوجه أداء /إحجام أظهروا تفواقا على استراتيجيات اًلتجاهات ،واًلختبار ،والقلق.
مناقشة النتائج والتوصيات
هععدفت هععذه الد ارسععة إلععى الكشععف عععن مسععتوى التوجهععات الهدفيععة واسععتراتيجيات الععتعلم ،ومععدى

اخ ععتاله اس ععتراتيجيات ال ععتعلم ب ععاختاله التوجه ععات الهدفي ععة لع عدى عين ععة م ععن طلب ععة البك ععالوريوس ف ععي
الجامعة األردنية ،من مختلف الكليات اإلنسانية والعلمية ،لكل من الذكور واإلناو.

شيوعا هو توجه (تمكن/إقعدام) ،بمتوسعط
أشارت نتائج الدراسة إلى أن أتثر التوجهات الهدفية
ا
حسابي ( ،)4.02وبنسة شيوا ( ،)0.39يليه توجه (أداء/إقدام) ،في الرتبة الثانية ،بمتوسعط حسعابي
( ،)3.83وبنسة شيوا بلغت ( ،)0.34يليه توجه (تمكن/إحجام) في الرتبة الثالثعة ،بمتوسعط حسعابي
( ،)3.75وبنسععبة شععيوا ( ،)0.21فععي حععين أن توجععه (أداء/إحجععام) أحتععل الرتبععة الرابعععة ،بمتوسععط

حسابي ( ،)3.03وبنسبة شيوا ( ،)0.04وأن مستوى التوجهات بشكل عام مرتفعة إلى متوسطة.

إن هععذه النتععائج تشععير إلععى أن الطلبععة فععي الجامعععة األردنيععة يخططععون بالدرجععة األولععى إلععى

تطوير معارفهم وتطوير مدى إتقانهم لمهارات التخصصات التي يدرسعونها ،وهعذا ًل يمنعع أن هنعاك

أيضعا إلعى إحعراز العدرجات كهعده أساسعي لهعم ،وبالتعالي ،فهعم يظهعرون
نسبة معن الطلبعة يخططعون ا
توج ععه تمك ععن /إق ععدام .وًلش ع َّ
عك أن ه ععذه النت ععائج ه ععي إنعك ععاس لعملي ععات النمذج ععة الت ععي يجريه ععا الطلب ععة
ولعمليات وأساليب التدري

والتقييم المتبعة في المدارس والجامعات.

والطريععب أن توجععه (تمكن/إحجععام) جععاء فععي الرتبععة الثالثععة ،وبمسععتوى مرتفععع ،إذ بلع المتوسععط

الحسععابي لهععذا التوجععه ( ،)3.75وهععذا يعنععي أن هنععاك نسععبة مععن الطلبععة يرغبععون قععي الععتعلم وتطععوير
المهع ععارات ،وإتقع ععان تخصصع ععاتهم ،ولكع ععنهم يشع ععكون فع ععي مع ععدى مقع ععدرتهم علع ععى تحقيع ععق أو بلع ععو هع ععذه

األهععداه .أن هععذه النتيجععة تظهععر مععدى حاجععة هععذه الفئععات مععن الطلبععة إلععى التوجيععه ورفععع مسععتوى
اإلحساس بالكفاءة حتى يبدأ هؤًلء الطلبة بتطوير توجهات (التمكن/إقدام).

تمععا أن توجهععات أهععداه (أداء/إحجععام) ،جععاءت فععي الرتبععة الرابعععة ،إذ أن هنععاك نسععبة مععئيلة

مععن الطلبععة يهتمععون بععالظهور بمظهععر النععاجأ ،لكععنهم ًل يقععدمون علععى العمععل لتحقيععق ذلععك ،ويمكععن

تفسعير هععذه النتيجععة فععي معوء خصععائت الطلبععة ذوو التوجهععات (أداء/إحجعام) ،بععهن الطلبععة يركععزون

علععى تجنععب الظهععور بمسععتوى سععيء ،فيتجنبععون المهمععات خوافععا مععن األحكععام السععلبية علععيهم ،ولعععدم
ثقتهم بمقدراتهم .وتتفق نتيجة هذه الد ارسعة معع نتعائج ععدد معن الد ارسعات ،إذ إتفقعت معع نتعائج د ارسعة
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أبععو علععي ( ،)Abu Ali, 2015والتععي تبععين نتائجهععا أن توجععه (تمكععن  /إقععدام ) يععهتي فععي الرتبععة

أيضعا معع
األولى من حيث الشيوا ،تاله توجعه ( أداء  /إقعدام ) ،ث َّعم توجعه ( أداء  /تجنعب) ،واتفقعت ا
عيوعا
نتائج د ارسعة الشعمرو ( ،)Al Shammari, 2016والتعي تبعين نتائجهعا أن التوجهعات األتثعر ش ا
ثم توجه ( تمكعن  /إحجعام ) ،ث َّعم توجعه ( أداء  /إقعدام) ،وأخيع ار توجعه
تانت توجه ( تمكن  /إقدام )َّ ،

( أداء  /إحجعام ) ،واتفقعت كعذلك معع نتعائج د ارسعة أبعو غعزال ( ،)Abu Gazal, 2012والتعي تبعين
ثم توجه (أداء – إحجام).
نتائجها أن أتثرأنواا التوجهات الهدفية
شيوعا هو توجه ( تمكن )َّ ،
ا
أمععا بالنسععبة إلععى نتيجععة التوجهععات الهدفيععة بشععكل عععام ،فهععي مرتفعععة إلععى متوسععطة ،ويمكععن
إرجاا هذه النتيجة إلى خصائت الطلبة في هذه المرحلعة المتسعمين بالنشعاط وبعذل الجهعد للحصعول

علععى الععدرجات ،ويبععدو أن الطلبععة فععي المرحلععة الجامعيععة يصععلون إلععى مسععتوى مناسععب مععن الععتعلم
ذاتي ععا ،ل ععذا ،يب ععدأ الطال ععب ب ععالتخطيط بش ععكل أوس ععع وبوم ععع مختل ععف األه ععداه سع عواء لل ععتعلم
الم ععنظم ا
واإلتقان أو النجاح وتحقيق الدرجات.
أمععا فيمععا يتعلععق بمسععتويات أداء الطلبععة فععي مجععال اسععتراتيجيات الععتعلم والد ارسععة ،فبينععت نتععائج

الدراسة أن ترتيب هذه اًلستراتيجيات من حيث مستوى أداء الطلبة كعان كمعا يعهتي :أواًل ،اسعتراتيجية

ثانيا ،استراتيجية التركيز ،بمتوسعط حسعابي
معالجة المعلومات بهعلى المتوسطات ،إذ بل ( ،)3.82ا
ابع ععا ،اس ععتراتيجية الدافعي ععة ،بمتوس ععط
( ،)3.64ثالثا ععا ،اس ععتراتيجية إدارة الوق ععت ،بمتوس ععط ( ،)3.62ر ا

دسع ععا،
حسع ععابي (،)3.62
خامسع ععا ،اسع ععتراتيجية مسع ععاعدات الد ارسع ععة ،بمتوسع ععط حسع ععابي ( ،)3.61سا ا
ا
عابعا ،اسععتراتيجية القلععق ،بمتوسععط حسععابي
اسععتراتيجية اًلختيععار الععذاتي ،بمتوسععط حسععابي ( ،)3.59سع ا
ثامنعع ععا ،اس ع ععتراتيجية األفكع ع ععار الرئيس ع ععة ،بمتوسعع ععط حسع ع ععابي ( ،)3.42تاسعع ع اععا ،اسع ع ععتراتيجية
( ،)3.44ا
عاشرا ،استراتيجية اًلتجاهات ،بمتوسط حسابي(.)3.22
اًلختبار ،بمتوسط حسابي (،)3.32
ا
وبينت النتائج أن اًلستراتيجية األولى فقط ،وهي استراتيجية معالجة المعلومات ،كعان مسعتوى

طا ،أمعا
تفعا ،في حين أن هناك ثماني اسعتراتيجيات كعان مسعتوى األداء عليهعا متوسع ا
األداء عليها مر ا
عدنيا .واتفقعت نتيجعة هعذه
اًلستراتيجية العاشرة ،وهي استراتيجية اًلتجاهات ،فقد كعان األداء عليهعا مت ا

الد ارسعة معع نتيجعة د ارسعة عبعدالحق ،والعجيلعي ( )Abd Al-Haq & Al Ajeli, 2015اللعذين

عيال
وجععدا أن درجععة توظيععب اًلسععتراتيجيات جععاءت بنسععبة متوسععطة ،وهععذا يعنععي أن الطلبععة لععديهم مع ا
عدرس
قليال معا ت َّ
للتعلم اآللي ،غير اًلستراتيجي ،في كثير من مواقف التعلم ،فاًلستراتيجيات العميقة ا

بشكل مباشر (.(Woolfolk, 2010
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إذن ،فععإن المسععتوى العععام ًلسععتخدام اسععتراتيجيات الععتعلم هععو مسععتوى متوسععط ،وهععذا لععم يكععن

متوقعععا ،إذ أنهععم طلبععة جععامعيون ،ولكععن يبععدو أن الطلبععة ًل يطععورون اسععتراتيجيات تعلععم بالمسععتوى
ا
المععهمول مععنهم ،وذلععك لعععدم تعرمععهم لخبععرات تس عاعدهم علععى اتتسععاب هععذه اًلسععتراتيجيات بشععكل
مباشر .إن اتتساب المهارات واًلستراتيجيات المعرفيعة وتطويرهعا يتعهثر بالتعدريب المباشعر علعى هعذه

اًلسععتراتيجيات ،كمععا يتععهثر بطععرق التععدري

المتبعععة فععي الجامعععات والمؤسسععات التعليميععة ،وبهسععاليب

التقيععيم المتبعععة ،وًل شع َّ
عك أن تعععرل الطلبععة للتععدريب المناسععب وإحععداو تغييععر فععي أسععاليب التععدري

طا وفاعليع ععة يمكع ععن أن يرفع ععع مسع ععتوى األداء علع ععى هع ععذه
والتقيع ععيم ،بحيع ععث يصع ععبأ الطلبع ععة أتثع ععر نشع ععا ا

اًلستراتيجيات.

أظهرت نتائج الدراسة وجود فعروق فعي اسعتراتيجيات العتعلم والد ارسعة تععزى للتوجهعات الهدفيعة،

مما يعني أن الطلبة ذوو التوجهات المختلفة يهخذون بتطوير بعط استراتيجيات التعلم التي تتالءم

مععع أهععدافهم ويعملععون علععى إتقانهععا ،ومععن هنععا ،فععإن التخطععيط للتععهثير فععي طبيعععة اسععتراتيجيات الععتعلم
التي يمارسها الطالب يجب أن تبدأ بالتهثير في نوعية األهداه التي يتبناها هذا الطالب.

وتبين نتيجة تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة أن الفعروق الناتجعة ععن التوجهعات الهدفيعة

إحصائيا ،إذ بلغت قيمة (ه) ( ،)2.397وهعي ذات دًللعة عنعد مسعتوى أقعل معن ( ،)0.01كمعا
دالة
ا
هععو مومععأ فععي الجععدول ( ،)8ونتيجععة لععذلك ،فقععد تع َّعم اسععتخ ار نتععائج تحليععل التبععاين كمععا هععو مومععأ

فععي الجععدول ( ،).ال عذو بععين أن الفععروق الناتجععة عععن التوجهععات الهدفيععة دال عنععد مسععتوى أقععل مععن
( ،)0.01وأن باقي اًلستراتيجيات لم تكن ذات دًللة إحصائية.

وتشععير نتععائج المقارنععات البعديععة أن الطلبععة ذوو التوجععه تمكن/إقععدام أظهععروا تفواقععا فععي األداء
علععى اسععتراتيجيات اًلتجاهععات ،واًلختبععار ،والتركيععز ،والقلععق ،وبالتععالي ،فهععم يتفوقععون فععي عععدد أتبععر
نسبيا من العدد الذو يتفوق به الطلبة ذوو التوجهعات الهدفيعة األخعرى ،وهعذا يعنعي أن أصعحاب هعذا
ا
التوجه الهدفي يسعون أتثر معن غيعرهم إلعى اتتسعاب اًلسعتراتيجيات وتطويرهعا والتعي تسعاعدهم علعى
تحقيق أهدافهم.

أمععا الطلبععة مععن ذوو التوجععه تمكن/إحجععام فقععد أظهععروا تفواقععا فععي اسععتراتيجيتين ،همععا ،اختيععار
ّ
األفكار الرئيسة ،واًلختبار ،وهذا يشعير إلعى قلعة ععدد اًلسعتراتيجيات التعي يظهعرون تفواقعا فيهعا علعى

غيرها ،وعلى العرغم معن أنهعم يسععون إلعى العتعلم والعتمكنّ ،إًل أن خعوفهم معن الفشعل يكبعل مسعاعيهم
نح ععو ال ععتعلم ،وبالت ععالي ،يتفوق ععون ف ععي ع ععدد أق ععل م ععن اًلس ععتراتيجيات .وبمقارن ععة الطلب ععة ذوو التوج ععه
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تمكن/إقععدام مععع الطلبععة ذوو التوجععه تمكن/إحجععام ،نجععد أن الطلبععة ذوو التوجععه تمكن/إقععدام يتميععزون

عن الطلبة ذوو التوجه تمكن/إحجام بتفوقهم في استراتيجية القلعق ،وهعذا لعه تطبيعق تربعوو فعي غايعة

األهميععة ،أنععه إذا تع َّعم تععدريب الطلبععة ذوو التوجععه تمكععن إحجععام علععى بعععط اسععتراتيجيات التعامععل مععع

يجيا إلى طلبة ذوو توجه تمكن /إقدام.
القلق واًلنفعاًلت ربما يتحول هؤًلء الطلبة تدر ا
والطريب فعي هعذه النتعائج أن الطلبعة ذوو التوجعه أداء/إقعدام لعم يظهعروا تفواقعا علعى غيعرهم فعي
عيال ألسعاليب العتعلم اآللعي ،غيعر
أو من استراتيجيات العتعلم ،ويبعدو أن هعذه الفئعة معن الطلبعة أتثعر م ا
اًلسععتراتيجي ،إن هععذا يعنععي أنععه إذا أردنععا أن نسععاعد الطلبععة ذوو هععذا الععنمط مععن التوجهععات الهدفيععة،

غير من أهدافهم ،بحيث يبدأ هعؤًلء بتبنعي اإلتقعان والر بعة فعي العتعلم وتطعوير العذات
علينا بداية أن ن ِّّ
تههداه جوهرية لهم ،وبالتالي ،فإنهم سوه يسعون إلى تطوير استراتيجيات متنوعة.

أم ععا الطلب ععة م ععن ذوو التوج ععه أداء /إحج ععام ،فق ععد أظه ععروا تفواق ععا ف ععي األداء عل ععى اس ععتراتيجيات
اًلتجاهات ،واًلختبار ،والقلق .ولفهم هذه النتيجة ،يجب اإلشارة بداي اة إلى أن هعذه الفئعة معن الطلبعة
اجتماعي ععا أتث ععر معععن اهتمعععامهم بعععالتعلم وإتقعععان المعععادة العلميعععة،
يهتم ععون ب ععهن يك ععون أداجه ععم مقبع عواًل
ا
أيض ععا ب ععهنهم يتجنب ععون مواق ععف التقي ععيم ،وذل ععك لتش ععككهم ف ععي إمكاني ععة النج ععاح أو التف ععوق.
ويتمي ععزون ا
عموما ،فإن هذا التوجه ًل يمنع أن يكتسب الطالعب بععط اًلسعتراتيجيات ،خاصعة أن األفعراد العذين
يتبنععون هععذا اًلتجععاه يقع ِّعدمون علععى ذلععك مععن أجععل حمايععة الععذات مععن الفشععل الععذو قععد يععؤدو إلععى آثععار

سلبية على األداء ( .)Ghbari & Mahasneh, 2013وًل َّ
شك أن هناك صعوبة في التعره إلى
اًلس ععتراتيجيات الت ععي يتبناه ععا أص ععحاب ه ععذا التوج ععه اله ععدفي ،وذل ععك لقل ععة ع ععدد الطلب ععة م ععن ذوو ه ععذا

التوجه.
أخيع ع اعرا ،فع ععإن نتيجع ععة هع ععذه الد ارسع ععة تثيع ععر تسع ععاجًلت حع ععول مع ععدى اخع ععتاله التوجهع ععات الهدفيع ععة
واستراتيجيات التعلم التي يتبناها الطلبة باختاله المستوى الدراسي لهعم ،وهعل تتعهثر بطعرق التعدري

والتقييم المستخدمة في المدارس والجامعاتً ،ل ش َّ
عك أن هعذا المومعوا ًل زال بحاجعة إلعى مزيعد معن

افيا.
علميا و ا
الدراسات لوصفه وفهمه فهما ا
االستنتاجات والتوصيات:

استنادا إلى نتائج هذه الدراسة ،يمكن التوصل إلى اًلستنتاجات اآلتية:
ا
عيوعا ،ولكععن بنسععبة غيععر مرتفعععة ،إذ تبلع
 .0إن التوجععه تمكععن /إقععدام هععو أتثععر التوجهععات الهدفيععة شع ا
هذه النسبة ( )%02من المجموا الكلي للطلبة.
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 لكععن مسععتوى أدائهععم علععى، إن مسععتوى أداء الطلبععة علععى اسععتراتيجية معالجععة المعلومععات مرتفععع.2
 وهععذا يظهععر حاجععة الطلبععة الجععامعيين إلععى،أغلععب اسععتراتيجيات الععتعلم يقععع مععمن فئععة المتوسععط
.مزيد من التدريب ًلتتساب اًلستراتيجيات لتطوير شخصية المتعلم اًلستراتيجي

،تبع ععا ًلخ ععتاله توجه ععاتهم الهدفي ععة
 وذل ععك ا، تختلععف اًلس ععتراتيجيات المس ععتخدمة م ععن قب ععل الطلبععة.0
.فالطالب يتبنى اًلستراتيجية التي يرى أنها تساعده في تحقيق أهدافه
 أو محاول ععة للت ععهثير ف ععي نوعي ععة اًلس ععتراتيجيات الت ععي يتبناه ععا الطال ععب يج ععب أن تب ععدأ م ععن تغيي ععر.2
.األهداه التي يتبناها هذا الطالب
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