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أسالية التفكري ومستوى الطموح األكادميي ودورهما يف
التنثؤ تالتسويف األكادميي لدى طالب اجلامعة
الممخص_ استيدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف أساليب التفكير كمستكل

المتكرر لممياـ الدراسية المطمكبة مف قبؿ المتعمـ حيث يؤخر

الطمكح األكاديمي كدكرىما في التنبؤ بالتسكيؼ األكاديمي لدل طبلب

البدء في تمؾ المياـ أك االنتياء مف إنجازىا ،باإلضافة إلى

الجامعة .تككنت عينة الدراسة مف ( )264طالبان ،كاستخدـ الباحث في

تقديمو المياـ الدراسية ذات االىمية كاالكلكية االقؿ عمى المياـ

الدراسة مقياس التسكيؼ األكاديمي الذم طكره الباحث ،كمقياس

الضركرية المرتبطة بالنجاح كالتفكؽ [ .]2كيمكف مبلحظة

مستكل الطمكح األكاديمي إعداد معكض كعبدالعظيـ ،كقائمة أساليب

انتشار التسكيؼ األكاديمي بيف أفراد المجتمع بغض النظر عف

التفكير مف إعداد ستيرنبيرغ كتقنيف أبك ىاشـ .أظيرت نتائج الدراسة

السف أك الجنس أك الخمفية التعميمية ،فيك ال يقتصر عمى مرحمة

كجكد عبلقة ارتباطية سمبية بيف أساليب التفكير (التشريعي ،التنفيذم،

عمرية محددة ،أك فئة معينة .كيعد تأجيؿ المياـ كالق اررات إلى

الحكمي ،المحمي ،المتحرر ،اليرمي ،الممكي ،األقمي ،الخارجي)

كقت آخر مشكمة خطيرة تكاجو األفراد كالمجتمعات [ .]3كينتشر

كالتسكيؼ األكاديمي ،ككجكد عبلقة ارتباطيو سمبية بيف أبعاد الطمكح

التسكيؼ في المجاؿ األكاديمي بيف الطبلب في كؿ مراحؿ

األكاديمي (التفاؤؿ ،المقدرة عمى كضع األىداؼ ،كالدرجة الكمية

التعميـ ،كخاصة في المرحمة الجامعية [ ]4فيؤثر عمى العممية

لمقياس الطمكح األكاديمي)،كالتسكيؼ األكاديمي كذلؾ تكصمت
الدراسة إلى كجكد متغيريف يمكف مف خبلليا ما التنبؤ بالتسكيؼ

األكاديمية بشكؿ عاـ كعمى الطالب الجامعي بصكرة خاصة ،إذ

األكاديمي ىما أساليب التفكير(التشريعي كالمحمي) كمتغير مستكل

يؤدم ىذا السمكؾ إلى تدني التحصيؿ الدراسي الناتج عف تأجيؿ

الطمكح األكاديمي في بعد(المقدرة عمى كضع األىداؼ) كالدرجة الكمية

االمتحانات الدراسية كتراكـ اعباء الدراسة ]5[.كتتجمى خطكرة

لمقياس الطمكح األكاديمي ،أيضان تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد

مشكمة التسكيؼ األكاديمي في معدؿ انتشارىا بيف الطبلب

فركؽ دالة إحصائيان في التسكيؼ األكاديمي ،كأساليب التفكير كمستكل

عمكما كطمبة الجامعات بشكؿ خاص؛ اذ تشير الدراسات إلى

الطمكح تعزل إلى متغير التخصص الدراسي ،كما خمصت الدراسة

أف نسبة انتشار التسكيؼ األكاديمي بيف الطبلب في المرحمة

إلى أف أساليب التفكير السائدة لدل أفراد عينة الدراسة كانت :أسمكب

الجامعية ما بيف ( )%38في دراسة ]Ozer & Sackes [6

التفكير التشريعي ،التنفيذم كالمحافظ كاألقمي عمى التكالي .كأظيرت

ك( )%52في دراسة  [7] Ozer. et. Alك( )%57.7في دراسة

النتائج أيضان أف مستكل الطمكح األكاديمي لدل طبلب جامعة

أبك غزاؿ [ ]8كمع ذلؾ فإف الدراسات التي تناكلتو قميمة نسبيان

الجكؼ جاء بمستكل متكسط كذلؾ مستكل التسكيؼ األكاديمي لدل

[ .]9كيمكف اعتبار انتشاره مف أىـ العكائؽ التي تتعمؽ باإلنجاز

طبلب جامعة الجكؼ جاء بمستكل متكسط.
الكممات المفتاحية :التسكيؼ األكاديمي ،مستكل الطمكح األكاديمي،

األكاديمي .كذلؾ تتجمى خطكرة التسكيؼ في األثر السمبي الذم

أساليب التفكير.

يتركو عمى العممية التعميمية كعمى تحصيؿ الطبلب كما يؤدم
إليو مف نتائج سمبية.

 .1المقدمة
 procrastinationمفيكمان قديـ النشأة

كيرتبط التسكيؼ األكاديمي بعدد مف المتغيرات الشخصية

حديث التنظير كالتطبيؽ ،فقديمان يفسر التسكيؼ بالحكمة كالرزانة

مف بينيا( :أساليب التفكير كمستكل الطمكح األكاديمي لمطبلب)

كالمحافظة عمى الطاقة مف اليدر ،كحديثان ظير التسكيؼ

كذلؾ يرتبط بعدد مف المتغيرات الديمغرافية مثؿ (التخصص

كمشكمة سمككية تربكية [ .]1كيقصد بو التأجيؿ الكاضح كاإلرجاء

الدراسي).
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كقد تباينت نتائج الدراسات التي تناكلت عبلقة التسكيؼ

األساليب أك الطرؽ التي يفضميا كيتبعيا األفراد في تفكيرىـ،

األكاديمي بالتخصص الدراسي فمنيا مف كجد عبلقة دالة

كمف أشيرىا أساليب التفكير لياريسكف كبرامسكف ،كنظرية

إحصائيان بيف المتغيريف مثؿ :دراسة ابراىيـ [ ]10كلصالح

ميدكس [ ]14كنمكذج بايفيك ) Paivio (1971كالذم يتصكر

التخصص العممي ،بينما خمصت نتائج دراسات أخرل إلى عدـ

كجكد نكعيف مف تفضيبلت األفراد كطرقيـ في التفكير ىما:

كجكد مثؿ ىذه العبلقة منيا :دراسة العبيدم [ ]12كدراسة أبك

طريقة التفكير المفظي  Verbal Thinking Methodكطريقة

غزاؿ [ ]8كدراسة جركبؿ كستيؿ [ ]11التي تكصمت نتائجيا

التفكير التصكرم  Imagery Thinking Methodكنمكذج

بعدـ كجكد فركؽ بيف الطمبة في التخصص الدراسي عمى

ىاريسكف وبرامسون ) Harison & Bramson (1982الذم

مقياس التسكيؼ األكاديمي.

يقترح كجكد خمسة أساليب يفضميا أك يتعامؿ بيا األفراد مع
المعمكمات المتاحة حياؿ ما يكاجيكف مف مشكبلت [.[23

كيعد مفيكـ أساليب التفكير  Thinking stylesمف
المفاىيـ الحديثة التي ظيرت في السنكات العشريف األخيرة ،كنبع

أما النظرية األكثر شيكعان كتقببلن ىي نظرية التحكـ العقمي

اىتماـ الباحثيف كعمماء النفس بمفيكـ أساليب التفكير باعتبارىا

الذاتي لستيرنبرغ – Sternberg's Theory of Mental Self

مف العكامؿ المؤثرة في العممية التعميمية التعممية سكاء كانت في

) ،Government (1988كفي عاـ ( )1990أطمؽ عمييا

التعميـ الجامعي أك ما قبؿ التعميـ الجامعي الزحيمي [ ]13كتشير

ستيرنبرغ نظرية أساليب التفكير ،Thinking Styles Theory

أساليب التفكير إلى الطرؽ كاألساليب المفضمة لؤلفراد في

كأصدر في عاـ ( )1997كتاب نا بعنكاف أساليب التفكير ،كتقكـ

تكظيؼ قدراتيـ كاكتساب معارفيـ كتنظيـ افكارىـ كالتعبير عنيا

ىذه النظرية عمى كجكد خمسة أبعاد فيما يتعمؽ بعبلقة

بما يتبلءـ مع الميمات كالمكاقؼ تتعرض لمفرد .فأسمكب التفكير

الحككمات أك السمطات بالنسبة لممجتمعات تتمثؿ فيما يمي:

المتبع عند التعامؿ مع المكاقؼ االجتماعية في الجكانب الحياتية

) (1الشكؿ  Formكيشمؿ الممكي ،اليرمي ،األقمي ،الفكضكم

قد يختمؼ عف أسمكب التفكير عند حؿ المسائؿ العممية مما

( )2الكظيفة  Functionكتشمؿ التشريعي ،التنفيذم ،الحكمي

يعني أف الفرد قد يستخدـ عدة أساليب في التفكير قد تتغير ىذه

( )3المستكل  Levelكيتككف مف العالمي ،المحمي ()4

األساليب مع الزمف العتكـ [ ]14ألف معرفتنا بأساليب التفكير

النزعة  Leaningكتشمؿ المتحرر ،المحافظ ( )5المجاؿ

التي يفضميا الطبلب تساعدنا في تحديد الطرائؽ المناسبة

 Scopeكيتككف مف الداخمي ،الخارجي .كبذلؾ تقترح نظرية

لتعمميـ ،كتحديد الكسائؿ المبلئمة لتقييميـ ،بما يؤدم إلى ارتفاع

أساليب التفكير لستيرنبرغ ثبلثة عشر أسمكبان لمتفكير يتصؼ كؿ

التحصيؿ الدراسي لدييـ كاالرتقاء بالعممية التعميمية.

منيا بعدد مف الصفات أك الخصائص [.[15

كتباينت نتائج الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف أساليب

كيعد مستكل الطمكح سمة مف سمات الشخصية اإلنسانية

التفكير كالتخصص :فمنيا مف تكصمت نتائجيا إلى كجكد عبلقة

كيؤثر بشكؿ مباشر عمى قدرة األفراد في اتخاذ الق اررات التي

مثؿ دراسة( :ابك ىاشـ [ ]15اسماعيؿ [ ،]16بشرل كعمر

يمكف أف تؤثر في مستقبميـ [ ]24كيعرؼ بأنو ىدؼ ذك مستكل

[ ]17النكر []18؛ خضير كشريؼ [ ،]19كقاد [ ،]20سيبلرس

محدد يتطمع الفرد إلى تحقيقو في جانب مف جكانب حياتو عمى

كستيرنبيرغ []21؛ بينما تكصمت دراسات أخرل إلى عدـ كجكد

أساس تقديره لمستكل قدراتو كامكاناتو كاستعداداتو سكاء كاف ىذا

مثؿ ىذه العبلقة مثؿ :دراسة المييبي [.[22

الجانب أسريان أك أكاديميان أك مينيان أك عامان ،كما يتحدد مستكل

كىناؾ العديد مف التصكرات النظرية ألساليب التفكير كالتي

ىذا اليدؼ في ضكء اإلطار المرجعي لمفرد في حدكد خبرات

تختمؼ عف بعضيا البعض مف حيث عدد كطبيعة ىذه

النجاح كالفشؿ التي مر بيا عبر مراحؿ نمكه المختمفة .كيعتبر
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مستكل الطمكح مف أىـ العكامؿ النفسية التي تدفع الفرد

ككذلؾ أشارت العديد مف الدراسات منيا دراسة ][4

لمقياـ بالنشاط كاستغبلؿ الطاقة العقمية كالنفسية إلى أقصى حد

 Onwueghuzieالتي أشارت إلى أن ( )%42تقريبان مف

ممكف [.[25

الطبلب يؤجمكف ما يطمب منيـ مف مياـ ،كما بينتو دراسة:

كمف الدراسات القبلئؿ التي درست ىذا المتغير كعبلقتو

ستيؿ [ ]32لي [ ]33أف التسكيؼ األكاديمي عمى المستكل

بأساليب التفكير دراسة عمي كصاحب [ ]26التي تكصمت

النظرم كالدراسة اإلمبريقية يعد مشكمة شائعة عند نسبة عالية

نتائجيا إلى كجكد عبلقة بيف أساليب التفكير كمستكل الطمكح

مف طبلب المرحمة الجامعية .كما تكصمت إليو دراسة ابك راسيف

لدل الطالبات .كتباينت نتائج الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف

[ ]34أف مستكل انتشار اإلرجاء األكاديمي أعمى مف المعدالت

مستكل الطمكح كالتخصص األكاديمي ،فمف الدراسات التي

العالمية لدل طمبة السنة التحضيرية في جامعة جازاف ،كما

تكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد عبلقة بيف المتغيريف; دراسة

خمصت إليو دراسة كزر كدليمر كفيرارم [ ]7مف أف ()%25

شيبر [ ]27كالتكيجرم [ ]28في حيف تكصمت دراسات اخرل

مف عينة الدراسة أشاركا إلى كجكد تسكيؼ أكاديمي متكرر.
كنظ انر لما يتركو التسكيؼ األكاديمي مف آثار سمبية عمى

لمثؿ ىذه العبلقة منيا دراسة المشيخي [ ،]29محمكد كفراج

التعميـ كالتحصيؿ األكاديمي لمطمبة [ ،]35كما ذكرتو بعض

[ ]30كلصالح التخصص العممي.
كفي ضكء انتشار ظاىرة التسكيؼ األكاديمي لدل نسبة

الدراسات مف أف التسكيؼ في أداء الميمات كالكاجبات أمر

كبيرة مف أفراد المجتمع بكجو عاـ كطمبة المرحمة الجامعية بكجو

شائع بيف الطمبة الجامعييف ،كبالتالي فإف تكرار ىذا السمكؾ يعد

خاص كما يتركو مف تأثير سمبي عمى النكاحي الشخصية

سمككان ىازمان لمذات كظاىرة يمكف أف نعدىا مشكمة شائكة بالنسبة

المختمفة ،كدراسة المتغيرات النفسية المرتبطة بو ،في محاكلة

ليؤالء الطمبة؛ لما ليا مف عكاقب سمبية عمى الطمبة الجامعييف

لفيـ أكسع كلمتقميؿ مف آثاره السمبية كفي ضكء ندرة الدراسات

أنفسيـ كالمجتمع .حيث قد يؤدم التسكيؼ إلى لكـ الذات،

التي تناكلتو مع متغيرات البحث الحالي .جاءت ىذه الدراسة

كالندـ ،كضعؼ اإلنجاز األكاديمي [ ،]36كتدني مستكل الطمكح

لمحاكلة الكشؼ عف أساليب التفكير كمستكل الطمكح األكاديمي

األكاديمي.
كبالرغـ مف أف التسكيؼ األكاديمي يعتبر ظاىرة

كدكرىما في التنبؤ بالتسكيؼ األكاديمي لدل طبلب الجامعة.

شائعة ،كلو نكاتج سمبية فقد لقي ىذا المفيكـ انتباىان قميبلن مف

 .2مشكمة الدراسة
تبمكرت مشكمة الدراسة مف خبلؿ عمؿ الباحث كعضك

قبؿ الباحثيف ،باإلضافة إلى أف معرفة كفيـ كيفية عممو

ىيئة تدريس في الجامعة كمبلحظتو مؤشرات تدؿ عمى كجكد

كبنية نفسية في السياؽ األكاديمي بحاجة إلى دراسات

ظاىرة التسكيؼ األكاديمي لدل العديد مف طبلب الجامعة:

مستفيضة [.[06,37

كالتذمر مف تقديـ الكاجبات التي يتـ تكميؼ الطبلب بيا في

باستعراض األدب التربكم في ىذا المجاؿ تبيف أف ىناؾ

كقتيا المحدد ،كمحاكلتيـ المتكررة تأجيؿ إنجاز ىذه الميمات،

قمة في الدراسات العربية التي تناكلت ظاىرة التسكيؼ األكاديمي

التأخير عف كقت حضكر المحاضرات بشكؿ متكرر ،كمحاكلة

كعبلقتيا بمتغيرات معرفية كشخصية رغـ أىميتو كمشكمة تربكية

عدـ أداء االختبارات الشيرية كاحضار أعذار لغيابيـ عنيا .كقد

كشخصية لمطبلب مما قد تؤدم إلى ضعؼ إنجازىـ العممي

يككف ذلؾ مؤش انر لتدني مستكل طمكح األكاديمي لدل الطبلب ال

كيؤثر سمبان عمى تكافقيـ الشخصي كاالجتماعي كطمكحيـ

سيما كأف البعض منيـ تنقصيـ اليمة كالطمكح كالدافعية

األكاديمي.
ممػ ػا سب ػؽ تحددت مشكمة الدراسة الحالية في التعرؼ عمى

لمدراسة ،كليس لدييـ رؤية كاضحة لممستقبؿ.
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أساليب التفكير ،كمستكل الطمكح األكاديمي كقدرتيما التنبؤية

باختبلؼ التخصص.

بالتسكيؼ األكاديمي لطبلب جامعة الجكؼ.

 .5الكشؼ عف أساليب التفكير السائدة لدل طبلب الجامعة.

أ .أسئمة الدراسة

 .6الكشؼ عف مستكل التسكيؼ األكاديمي كمستكل الطمكح
األكاديمي لدل طبلب الجامعة.

سعت الدراسة لئلجابة عف األسئمة اآلتية:
 -1ىؿ ىناؾ عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيان عند مستكل داللة

ج .أهمية الدراسة
تنبع أىمية الدراسة مف جانبيف ،يتمثؿ الجانب األكؿ في

( (α = 0.05بيف التسكيؼ األكاديمي ككؿ مف أساليب التفكير
كمستكل الطمكح األكاديمي؟

األىمية النظرية كيتمثؿ في:

 -2ما مدل إسياـ أساليب التفكير كمستكل الطمكح في التنبؤ

 -1أىمية المكضكع الذم تناكلتو كىك التسكيؼ األكاديمي،

بالتسكيؼ األكاديمي؟

كالذم يعتبر ظاىرة منتشرة بيف الطبلب في الجامعات كما يترتب

 -3ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة

عمى ذلؾ مف أثار سمبية عمى العممية التعميمية – التعممية كعمى

( (α = 0.05في التسكيؼ األكاديمي لدل أفراد عينة الدراسة

شخصيات الطبلب كرفاىيتيـ النسبية ،كانجازىـ األكاديمي

تعزل إلى اختبلؼ التخصص؟

كتكيفيـ الجامعي .كأىمية دراسة ىذه الظاىرة في عبلقتيا ببعض

 -4ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة

المتغيرات النفسية (أساليب التفكير ،مستكل الطمكح األكاديمي)

( (α = 0.05في أساليب التفكير لدل أفراد عينة الدراسة تعزل

كالديمغرافية (التخصص الدراسي).

إلى اختبلؼ التخصص؟

 -2تأتي أىمية دراسة متغير مستكل الطمكح األكاديمي لدل

ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة

طبلب الجامعة بكصفو مطمبان حيكيان في تحقيؽ اإلنجاز

-5

( (α = 0.05في مستكل الطمكح األكاديمي لدل أفراد عينة

الدراسي ،كنظ انر لمدكر الميـ لمطمكح في حياة الفرد كالجماعة؛

الدراسة تعزل إلى اختبلؼ التخصص؟

حيث أف أغمب إنجازات الفرد كتقدمو يرجع إلى مستكل الطمكح

 -6ما أساليب التفكير السائدة لدل طبلب جامعة الجكؼ؟

لديو .كفي ظؿ غياب الطمكح مف المتكقع أف يقؿ اإلنجاز كتتأثر

 -7ما مستكل الطمكح األكاديمي كمستكل التسكيؼ األكاديمي

مسيرة الطالب األكاديمية سمبان مما قد يؤدم إلى تسربو

لدل طبلب الجامعة؟

مف الدراسة.

ب .أهداف الدراسة

 -3الكشؼ عف أساليب التفكير لدل طبلب الجامعة كمعرفتيا
قد يساعد القائميف عمى العممية التعميمية في تعزيزىا مف أجؿ

ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 .1التعرؼ عمى ك ّؿ مف أساليب التفكير كمستكل الطمكح

الطبلب لمكصكؿ إلى نكاتج معرفية مأمكلو تحسف كتطكر

األكاديمي كدكرىما في التنبؤ بالتسكيؼ األكاديمي لدل طبلب

مخرجات الجامعة.

جامعة الجكؼ.

 -4حداثة ىذا المفيكـ نسبيان (التسكيؼ األكاديمي) عمى مستكل

 .2الكشؼ عف الفركؽ بيف الطبلب في التسكيؼ األكاديمي

التناكؿ العممي كمشكمة نفسية تربكية يعاني منيا طبلب المدراس

باختبلؼ التخصص.

بشكؿ عاـ كطبلب المرحمة الجامعية بشكؿ خاص.

 .3الكشؼ عف الفركؽ بيف الطبلب في أساليب التفكير

 -5كما تأتي أىميتيا في ككنيا مف الدراسات القميمة التي

باختبلؼ التخصص.

تناكلت التسكيؼ األكاديمي في كطننا العربي ،بؿ إنيا قد تعد

 .4الكش ػ ػؼ عػ ػف الفػ ػركؽ بي ػف الط ػ ػبلب فػ ػي الطمػ ػكح األكاديمػ ػي

األكلى – في حدكد عمـ الباحث  -التي دمجت بيف التسكيؼ
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األكاديمي كأساليب التفكير ،كمستكل الطمكح األكاديمي كمف ىنا

(الشخصية – أساليب التفكير – القدرات) ،كيتبنى البحث الحالي

نبعت الحاجة إلى ىذه الدراسة.

ىذا التعريؼ لستيرنبرغ ألساليب التفكير .كتعرؼ إجرائيان بالدرجة
التي يحصؿ عمييا الفرد في كؿ أسمكب عمى حدة مف قائمة

أما األىمية التطبيقية ليذه الدراسة فتتمثؿ في:
 -1أىمية الشريحة العمرية التي أجرم عمييا البحث كالتي

أساليب التفكير.

يتعرض خبلليا الطبلب لمعديد مف الضغكط األكاديمية كاألسرية

مستكل الطمكح :ىك سمة ثابتة نسبيان ،كتشير إلى أف الشخص

كالنفسية كاالجتماعية كالتي يمكف مف خبلؿ البحث كالدراسة

الطمكح ىك الذم يتسـ بالتفاؤؿ كالمقدرة عمى كضع األىداؼ

لبعض المتغيرات النفسية التي قد تسيـ بصكرة فعالة في مكاجية

كتقبؿ كؿ ما ىك جديد كتحمؿ الفشؿ كاإلحباط [ .]39كيعرؼ

ظاىرة التسكيؼ األكاديمي.

إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد مف خبلؿ إجابتيـ عمى

 -2كما قد تساعد في كضع تكصيات كأساليب تساعد الطبلب

بنكد المقياس المستخدـ في الدراسة.

كاألفراد بشكؿ عاـ عمى التخمص مف ظاىرة التسكيؼ؛ ألنيا

ه .حدود الدراسة

مكمفة عمى الصعيد الفردم كالجماعي.

تتحدد الدراسة بالمتغيرات التي تناكلتيا كىي :التسكيؼ

 -3قد تساعد ىذه الدراسة األخصائييف النفسييف كالمرشديف

األكاديمي كمستكل الطمكح األكاديمي كأساليب التفكير كبالمنيج

األكاديمييف في إعداد البرامج النفسية كالتربكية اليادفة إلى

المستخدـ ،كبالعينة المستخدمة البالغ عددىا ( )264طالبان مف

التخفيؼ مف ظاىرة التسكيؼ لدل طبلب الجامعة.

طبلب جامعة الجكؼ ،في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ

 -4قد تساعد في فيـ أكسع ألساليب التفكير األكثر إيجابية في

الدراسي 1437 / 1436ق ،كما تتحدد باألدكات المستخدمة

مكاجية أعباء الحياة كالتعامؿ معيا ،كما أنو مف الممكف أف

(مقياس التسكيؼ األكاديمي ،كمقياس أساليب التفكير كمقياس

تستخدـ نتائج ىذه الدراسة في مجاؿ اإلرشاد النفسي.

مستكل الطمكح األكاديمي).

 -5تبرز أىمية الدراسة في إعداد مقياس لمتسكيؼ األكاديمي

 .3اإلطار النظري

لممرحمة الجامعية كمف المتكقع أف يككف أداة فاعمة في يد

اكالن :التسكيؼ األكاديمي:

المسئكليف في الجامعة كالباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس

مفيكـ التسكيؼ األكاديمي :تعددت التعاريؼ التي تناكلت مفيكـ

كالمرشديف النفسييف لتقييـ فعالية الخطط كالبرامج التي تستيدؼ

التسكيؼ األكاديمي كمنيا:

تحسيف العممية التعميمية – التعممية داخؿ القاعات الدراسية.

• ميؿ سمككي لدل الطمبة لتأجيؿ المياـ األكاديمية ،كتقديـ

د .مصطمحات الدراسة

أعذار عف ذلؾ ،كىي حالة تتسـ بالتردد كنقص قكة االرادة،

التسكيؼ :ىك ميؿ الطالب الدائـ لتأجيؿ المياـ كالكاجبات

كضعؼ النشاط كالحيكية [.[40

الدراسية كالتأخير القصدم كاإلرادم في بدء الميمات األكاديمية،

• سمة مف سمات الشخصية تترسخ لدل الطالب كتمثؿ عائقان

أك إكماليا في كقتيا المحدد ينتج عنو شعكر الفرد بالتكتر

ذاتيان مزمنان ،فينعكس ذلؾ عمى ما يقكـ بو مف أداء لممياـ

االنفعالي كيتحدد في الدراسة الحالية بدرجة الطالب عمى مقياس

الدراسية سكاء في بدايتيا أك االنتياء منيا ،كال يحاكؿ الفرد

التسكيؼ.

إكماؿ المياـ إال في المحظات األخيرة [.[41

أساليب التفكير :يعرفيا ستيرنبرغ [ ]38بأنيا :طريقة الفرد

• خمؿ ذىني معرفي في ترتيب المياـ ذات األكلكية لمفرد بحيث

المفضمة في التفكير عند أداء األعماؿ ،كىك ليس قدرة ،إنما ىك

يقكـ بتقديـ المياـ ذات األكلكية األقؿ أىمية عمى المياـ

تفضيؿ الستخداـ القدرات كيقع بيف الشخصية كالقدرات

الضركرية التي ترتبط بالنجاح كالتميز [.[42
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• الفشؿ في أداء نشاط ما في إطار الزمف المرغكب أك تأجيمو

تحت الضغكط ،كعدـ االستذكار بشكؿ جيد .كما ىك مرتبط

حتى المحظة االخيرة لنشاطات كمياـ يفترض مف الفرد أف ينتيي

بالميمة التي يقكـ بيا الطالب :مثؿ كراىية الميمة كعدـ تقبميا.

منيا [.[43

كيذكر جارد أسباب التسكيؼ األكاديمي إلى :إنجاز األنشطة

• ميؿ الفرد لتأجيؿ البدء في الميمات األكاديمية أك إكماليا مما

ال مف المياـ ذات األكلكية المرتفعة مثؿ
التي تعطي متعة بد ن

ينتج عنو شعكر الفرد بالتكتر االنفعالي [.[8

مشاىدة مباراة كرة قدـ بدالن مف المذاكرة ،كاليركب مف المياـ

• تأخير إنجاز المياـ الدراسية (األكاديمية) بشكؿ متكرر عف

غير السارة كالصعبة كالمممة ،ضعؼ ميارات إدارة الكقت،

كقتيا المحدد نتيجة اإلخفاؽ في إدارة تنظيـ الذات ،كعدـ القدرة

الكمالية ،كالخكؼ مف الفشؿ [.[46
كمف النظريات التي فسرت التسكيؼ األكاديمي :نمكذج

عمى إدارة كتنظيـ الكقت بفاعمية ،كالخكؼ مف الفشؿ [.[34
يتضح مما سبؽ مف تعريفات التسكيؼ األكاديمي :كجكد

التكجيو الدافعي  Motivational Orientationحيث يفسر

تأجيؿ أك تأخير لمبدء بالمياـ كاألنشطة لدل الفرد مع عدـ كجكد

ىذا النمكذج التسكيؼ األكاديمي مف منظكر الدافعية التي تدفع

أسباب ليذا التأجيؿ ،كىذا التأجيؿ قصدم لممياـ ،ينتاب

األفراد لمعمؿ في أداء عمؿ ما ،كحسب Deci & Ryean,
 1985الذم قدـ ىذا النمكذج فإف األفراد المسكفيف دافعيتيـ

الفرد خبلليا الشعكر بعدـ االرتياح بسبب عدـ أداء الميمة في

لؤلعماؿ كلممياـ كاألنشطة المككمة ليـ تككف منخفضة ،فحيف

كقتيا المحدد.
كتبنى الباحث في الدراسة الحالية تعريؼ التسكيؼ

يتـ تكميفيـ بيذه االعماؿ يتمكؤكف كيتممممكف كيتيربكف عف

األكاديمي بأنو :ميؿ الطالب الدائـ لتأجيؿ المياـ كالكاجبات

أداءىا أك قد يشغمكف انفسيـ في اشياء اخرل .لذلؾ يتميز

الدراسية كالتأخير القصدم كاإلرادم في بدء الميمات األكاديمية،

المسكفكف بالسمبية كعدـ الرغبة كاالىتماـ في إنجاز ما يطمب

أك إكماليا في كقتيا المحدد ينتج عنو شعكر الفرد بالتكتر

منيـ مف أشياء .كيعكد السبب في ذلؾ إلى المعتقدات التي

االنفعالي.

يعتقدىا ىؤالء األفراد فعندما يعتقدكف بعدـ كفاءتيـ أك قدرتيـ
عمى أداء ىذه االعماؿ فانيـ سرعاف ما يتكقعكف الفشؿ في

كيشير الباحثكف إلى أسباب مختمفة حكؿ أسباب التسكيؼ

القياـ بيا كبالتالي ترؾ ىذه الميمة أك تأجيميا إلى كقت آخر أك

التي تدفع الطمبة إلى التسكيؼ األكاديمي منيا:

عدـ أداءىا بالشكؿ المطمكب [.[47

ضعؼ الكفاءة األكاديمية الذاتية في كيفية كضع برنامج
دراسي كخطكات دراسية ناجحة ،عدـ ثقة الفرد بقدراتو الدراسية

نمكذج فاعمية الذات  : Self-efficacyيستند ىذا النمكذج إلى

إلكماؿ كاجباتو المطمكبة ،تدني الدافع كالرغبة في النجاح في

نظرية باندك ار في تفسيره لسمكؾ التسكيؼ حيث يرل باندك ار

الحياة الدراسية ،ضعؼ البرامج الدراسية كقدرتيا عمى إثارة

( )1977أف التسكيؼ يتعمؽ بالكفاءة الذاتية لمفرد ،فإذا كانت

الطمبة كجذبيـ نحك الدراسة ،كراىية األنشطة الدراسية ،كقمؽ

كفاءة الفرد الذاتية مرتفعة فإنو يظير دافعية عالية كسمكؾ منجز

االمتحانات ،كالخكؼ مف الفشؿ كالمعتقدات الخاطئة ،كأسمكب

في حيف إذا كانت فاعمية الفرد منخفضة فإف الفرد سكؼ يتجنب

المدرس ،كالميمة المنفرة ،كالمخاطرة ،كمقاكمة الضبط،

أداء ميماتو كمسئكلياتو ،لذا تتعمؽ الكفاءة المنخفضة لممسكفيف

كالمخاطرة كضغط األقراف []5؛ الشرنكبي [ ]44أبك غزاؿ [،]8

حكؿ قدرتيـ في تنفيذ كاجباتيـ بنجاح [.[9

كيصنفيا رنشؿ كاخركف [ ]45إلى فئتيف مف األسباب ىما:

التسكيؼ كسيمة لحماية الذات : Self- image Projection

ما ىك مرتبط بالطالب :كمتمثؿ في نقص المثابرة ،كتقدير الذات

كذلؾ مف خبلؿ اعتبار التسكيؼ األكاديمي فنية تجنبية لحماية

المنخفض ،كاعتقاد الطالب أنو يعمؿ بشكؿ أفضؿ عندما يككف

تقدير الذات لدل األفراد ،كلمكقاية مف اإلحساس اليش بالذات،
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فمك أدل الطبلب ما يطمب منيـ مف مياـ أك اعماؿ بشكؿ

مرنكف ،لدييـ إدراؾ قميؿ نسبي نا باألكلكيات كالبدائؿ ،يفضمكف

ضعيؼ ،فإنيـ يفسركف ذلؾ بأنيـ يأخركف االستذكار حتى

األعماؿ التجارية ،كالتاريخ ،كالعمكـ ،منخفضكف في القدرة عمى

الدقائؽ األخيرة ،كلك أنيـ حققكا نتائج جيدة رغـ تسكيفيـ

التحميؿ كالتفكير المنطقي.

فإف األخريف سيدرككنيـ باعتبارىـ ذكم قدرات متميزة،

 -2األسمكب اليرمي Hierarchic style :كيميؿ أصحاب ىذا

كبالتالي يساعد التسكيؼ الطبلب عمى تجنب االختبار الكامؿ

األسمكب عمي عمؿ أشياء كثيرة في كقت كاحد ،يضعكف أىدافيـ

لقدراتيـ كاالحتفاظ باالعتقاد أف قدراتيـ أعمى مف أدائيـ في

في صكرة ىرمية عمى حسب أىميتيا كأكلكيتيا ،كال يعتقدكف

المستقبؿ [.[10

بمبدأ الغاية تبرر الكسيمة ،كيبحثكف دائمان عف التعقيد كمرنكف

ثانيان :أساليب التفكير Thinking Styles

كمنظمكف جدان كمدرككف لؤلكلكيات ،كيتميزكف بالكاقعية

مفيكـ أساليب التفكير :تشير أساليب التفكير Thinking

كالمنطقية في تناكليـ لممشكبلت.

 Stylesإلى الطرؽ كاألساليب المفضمة لمفرد في تكظيؼ

 -3األسمكب الفكضكم  : Anarchic styleيتصؼ ىؤالء

قدراتيـ ،كاكتساب معارفيـ ،كتنظيـ أفكارىـ كالتعبير عنيا بما

األفراد بأنيـ مدفكعكف مف خبلؿ خميط مف الحاجات كاألىداؼ،

يتبلءـ مع المياـ كالمكاقؼ التي تعترض الفرد .فأسمكب التفكير

يعتقدكف أف الغايات تبرر الكسائؿ ،عشكائيكف في معالجتيـ

المتبع عند التعامؿ مع المكاقؼ االجتماعية في الجكانب الحياتية

لممشكبلت ،مف الصعب تفسير الدكافع كراء سمككيـ ،مشكشكف

قد يختمؼ عف أسمكب التفكير عند حؿ المسائؿ العممية مما

كمتطرفكف في مكاقفيـ ،كيكرىكف النظاـ.

يعنى أف الفرد قد يستخدـ عدة أساليب في التفكير كقد تتغير ىذه

 -4األسمكب األقمي  : Oligarchic styleيتصؼ ىؤالء

األساليب مع الزمف [.[38

األفراد باندفاعيـ خبلؿ أىداؼ متساكية األىمية ،متكتركف،
مشكشكف ،لدييـ العديد مف األىداؼ المتناقضة.

كيعرؼ طافش أساليب التفكير بأنيا طريقة الفرد في
استدعاء المعارؼ كالخبرات كتنظيميا كتخزينيا؛ بيدؼ تكظيفيا

ثانيان :أساليب التفكير مف حيث الكظيفة:

حيث يتكقؼ عمييا نجاح الفرد أك فشمو [.[48

 -1األسمكب التشريعي  :Legislative styleأصحاب ىذا

كيرل ستيرنبرغ أف ىناؾ ثبلثة عشر أسمكبان لمتفكير تندرج

األسمكب يفضمكف االبتكار ،التجديد ،التصميـ كالتخطيط لحؿ

تحت الفئات الخمس :الشكؿ كيشمؿ أساليب التفكير (الممكي،

المشكبلت ،كعمؿ األشياء بطريقتيـ الخاصة ،كيفضمكف

اليرمي ،الفكضكم ،األقمي) ،كالكظيفة كتشمؿ (التشريعي،

المشكبلت التي تككف غير معدة مسبقان ،كيميمكف لبناء النظاـ

التنفيذم ،الحكمي) ،كالمستكم (العالمي ،المحمي) ،كالنزعة

كالمحتكل لكيفية حؿ المشكمة .كيفضمكف الميف التي تمكنيـ مف

(المتحرر ،المحافظ) ،كالمجاؿ (الخارجي ،الداخمي) كيضيؼ إننا

تكظيؼ أسمكبيـ التشريعي مثؿ :كاتب مبتكر ،فناف ،أديب،

نميؿ عادة نحك أسمكب كاحد فقط داخؿ كؿ فئة مف الفئات

ميندس معمارم ،سياسي أك صانع سياسة.

الخمسة ،كيمكف تكضيح خصائص األفراد في ضكء أساليب

 -2األسمكب التنفيذم  :Executive styleكيميز األفراد الذيف

التفكير عند ستيرنبرغ كما عرضيا كؿ مف.[51,50,49[ :

يميمكف التباع القكاعد المكضكعية ،كاستخداـ الطرؽ المكجكدة

أكالن :أساليب التفكير مف حيث الشكؿ:

كالمحددة مسبقان لحؿ المشكبلت ،كيميمكف إلى تطبيؽ القكانيف

 -1األسمكب الممكي  :Monarchic styleكيتصؼ ىؤالء

كتنفيذىا ،كالتفكير في المحسكسات ،كيتميزكف بالكاقعية

األفراد بالتكجو نحك ىدؼ كاحد طكاؿ الكقت ،يعتقدكف في مبدأ

كالمكضكعية في معالجتيـ لممشكبلت ،كيفضمكف الميف التنفيذية

الغاية تبرر الكسيمة ،تمثمييـ لممشكبلت مشكش ،متسامحكف،

مثؿ :المحامي ،مدير ،رجؿ الديف.
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 -3األسمكب الحكمي  : Judicial styleأصحاب ىذا األسمكب

كيرل الباحث أف نمكذج ستيرنبيرغ في أساليب التفكير يعد

يميمكف إلى الحكـ عمى اآلخريف كأعماليـ ،كتقييـ القكاعد

مف أفضؿ النماذج التي استطاع تفسير مفيكـ أساليب التفكير

كاإلج ارءات ،كتحميؿ كتقييـ األشياء ،ككتابة المقاالت النقدية،

بصكرة كاضحة كذلؾ غطت ىذه األساليب تقريبان جميع مجاالت

كلدييـ القدرة عمى التخيؿ كاالبتكار كيفضمكف الميف المختمفة

الحياة باإلضافة إلى سيكلة تطبيقيا كتصحيحيا.
كقد كضع ركبرت ستيرنبيرغ [ ]52عددان مف المبادئ

مثؿ كتابة النقد ،كتقييـ البرامج ،كاإلرشاد كالتكجيو.
ثالثان :أساليب التفكير مف حيث المستكل:

األساسية ألساليب التفكير منيا:

 -1األسمكب العالمي  :Global styleيتصؼ ىؤالء األفراد

 -األساليب ىي تفضيبلت في استخداـ القدرات كليست القدرات

بتفضمييـ لمتعامؿ مع القضايا المجردة ،كالمفاىيـ عالية الرتبة،

نفسيا :إذ لـ يكف ىناؾ فرؽ بيف األساليب كالقدرات فبل حاجة

كالتغيير كالتجديد كاالبتكار ،كالمكاقؼ الغامضة ،كالعمكميات،

لمفيكـ األساليب عمى اإلطبلؽ كفي الحقيقة بعض األساليب ال

كيتجاىمكف التفاصيؿ.

ينظر إلييا عندما نجد أنيا غير منفصمة أك مميزة عف القدرات.

 -2األسمكب المحمي  : Local styleيتصؼ أصحاب ىذا

 -االتفاؽ بيف األساليب كالقدرات يخمؽ نكعان جيدان مف التكامؿ

األسمكب بتفضيؿ المشكبلت العيانية التي تتطمب عمؿ

الناجح كالذم يككف أفضؿ مف تكظيؼ أم منيا بشكؿ منفرد.

التفاصيؿ،

كيتجيكف

نحك

المكاقؼ

العممية

 -الناس لدييـ بركفيؿ مف األساليب كليس أسمكبان كاحدان فقط:

كيستمتعكف

بالتفاصيؿ.

فبل يكجد مقياس لبعد كاحد مف األساليب فاألفراد يتنكعكف في

رابعان :أساليب التفكير مف حيث النزعة:

أساليبيـ.

 -1األسمكب المتحرر  :Liberal styleيتصؼ أصحاب ىذا

 -األساليب متغيرة عبر المكاقؼ كالمياـ :فاألسمكب الذم يظيره

األسمكب بالذىاب فيما كراء القكانيف كاإلجراءات ،كالميؿ إلى

الفرد في ميمة ما أك عمؿ ما ربما يختمؼ تماما عف األسمكب

الغمكض كالمكاقؼ غير المألكفة ،كيفضمكف أقصى تغيير ممكف.

الذم يظيره في ميمة أخرل أك عمؿ آخر.

 -2األسمكب المحافظ  :Conservation styleيتصؼ ىؤالء

 -الناس يختمفكف في قكة تفضيميـ لؤلساليب :فبعض الناس

األفراد بالتمسؾ بالقكانيف ،كيكرىكف الغمكض ،كيحبكف المألكؼ،

يفضمكف بقكة أف يككنكا أك يعممكا مع اآلخريف ،بينما ىناؾ مف

كيرفضكف التغيير ،كيتميزكف بالحرص كالنظاـ.

الناس مف يفضمكف بدرجة أقؿ كقد تككف ضعيفة أف يككنكا أك

خامسان :أساليب التفكير مف حيث المجاؿ:

يعممكا مع اآلخريف.

 -1األسمكب الخارجي  :External styleيتصؼ أصحاب ىذا

 -الناس يختمفكف في مركنتيـ األسمكبية :فالناس األكثر مركنة

األسمكب بأنيـ يميمكف إلى االنبساط ،كالعمؿ مع فريؽ ،كلدييـ

يمكف أف يككنكا أفضؿ في التكافؽ مع مختمؼ المكاقؼ لذا

حس اجتماعي ،كيككنكف عبلقات اجتماعية ،كيساعدكف في حؿ

فالمركنة في أساليب التفكير مفضمة في معظـ جكانب الحياة

المشكبلت االجتماعية.

التعميمية كالكظيفية ككذلؾ التعامؿ مع الناس.

 -2األسمكب الداخمي Internal style :يفضمكف العمؿ

 -األساليب تكتسب اجتماعيان :حيث يكتسب الفرد أساليب

بمفردىـ ،منطككف كيككف تكجييـ نحك العمؿ أك الميمة،

التفكير مف خبلؿ مشاىدتو لنماذج الدكر ،كعندما يككف لدل

يتميزكف بالتركيز الداخمي ،يميمكف إلى الكحدة ،كيستخدمكف

الكالديف أساليب تفكير معينة فإف االطفاؿ يميمكف لنقؿ ىذه

ذكائيـ في األشياء كليس مع اآلخريف ،كيفضمكف المشكبلت

األساليب.

التحميمية كاالبتكارية.
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التي يفضميا الفرد في بداية حياتو المينية قد تختمؼ عنيا عندما

الطمكح بأنو المستكل الذم يطمح الفرد أف يصؿ إليو أك يتكقعو

يرقى إلى الكظائؼ العميا .كذلؾ تتغير األساليب مع العمر،

لنفسو سكاء في تحصيمو الدراسي أك في إنجازه العممي أك في

فاألساليب مثؿ القدرات مرنة كليست جامدة.

إنتاجو أك في مينتو كيجتيد لتحقيقيا معتمدان في ذلؾ عمى

 -يمكف تعميـ (تدريس) أساليب التفكير [ .]52بما أنيا مكتسبة

كفاءتو كقدراتو عمى مبلءمة الظركؼ الخاصة بو كبالبيئة مف

اجتماعيا إذف يمكف تعمميا كتدريسيا لمطمبة.

حكلو [.[56

مما سبؽ يتضح أف أساليب التفكير متعددة كمكتسبة

كيعرفو معجـ المصطمحات العمكـ االجتماعية ()2003

كمتعممة كممكف قياسيا كتتصؼ بالمركنة كىي تختمؼ بيف

بأنو :مستكل اإلنجاز الذم يحدده شخص معيف لنفسو كيتكقع

الناس فما يفضمو الفرد في مكقؼ ما أك كقتان ما فإنو قد ال

تحقيقو بناء عمى تقديره لقدراتو كاستعداداتو كما يشير إلى أم

يصمح لكقت آخر أك لمكقؼ آخر .كمف ىنا يقع عمى عاتؽ

شيء يتكقعو الفرد مف حيث أسمكب أدائو [.[57

التربكييف ميمة تطبيؽ ىذه المبادئ في تعميـ الطبلب أفضؿ

عرفت جيارتف [ ]58مستكل الطمكح بأنو :مدل قدرة الفرد

األساليب المستخدمة لمتفكير في المكاقؼ التعميمية المختمفة

عمى التفكؽ كالتميز كرغبتو في التغيير كالتي تتضح مف خبلؿ

كالمتعددة مف أجؿ بناء جيؿ يتسـ بالتنكع في استخداـ أساليب

سمككياتو كممارساتو التي يؤدييا بكعي كامؿ مف أجؿ الكصكؿ

تفكير متنكعة تنمى لدية القدرة عمى اإلسياـ في تقدـ المجتمع

إلى مكانو أفضؿ مما ىك عميو.
نسبيا
كعرؼ معكض كعبد العظيـ [ ]39سمة ثابتة ثباتنا ن

بمستكل طمكح مرتفع.

تشير إلى أف الشخص الطمكح ىك الشخص الذم يتسـ بالتفاؤؿ

ثالثان :مستكل الطمكح : Level of Aspiration

كالمقدرة عمى كضع األىداؼ كتقبؿ ما ىك جديد كتحمؿ الفشؿ

يرجع استخداـ ىذا المصطمح إلى الدراسات التي قاـ بيا

كاإلحباط .كىك التعريؼ الذم يتبناه الباحث في ىذه الدراسة.

ليفيف كتبلميذه عاـ ( )1929في مجاؿ الدافعية كيعد ىكب أكؿ
مف استخدـ لفظ مستكل الطمكح كذلؾ في دراستو عف عبلقة

مما سبؽ يتضح أف مفيكـ مستكل الطمكح ىك مستكل

النجاح كالفشؿ بمستكل الطمكح [ .]53كقد عرفو العديد مف

يسعى الفرد إلى تحقيقو أك بمكغو ،كمستكل عممي يطمح الفرد

الباحثيف عمى النحك اآلتي:

إلنجازه كيتمثؿ في تحقيؽ الفرد جكانب حياتية مختمفة ،يتـ مف

عرؼ المشيخي [ ]29مستكل الطمكح األكاديمي بأنو:

خبللو مكاجية اإلحباط بالتفاؤؿ كىك عنصر مف عناصر

مستكل التقدـ كالنجاح الذم يكد الفرد أف يصؿ إليو في أم

الدافعية كيختمؼ مف حيث درجة كجكده مف فرد آلخر .كىك

مجاؿ يرغبو ىك مف خبلؿ معرفتو إلمكاناتو كقدراتو كاالستفادة

مكتسب كنسبي في ثباتو .كمف النظريات التي فسرت الطمكح

مف خبراتو في ذلؾ.

األكاديمي:

بينما عرفت الشافعي [ ]54مستكل الطمكح بأنو أىداؼ

نظرية القيمة الذاتية لمذات السككنا Escolana :ترل السككنا

ذات مستكل محدد يضعيا الفرد إلنجاز نشاط معيف سكاء كانت

أنو عمى أساس القيمة الذاتية لميدؼ يتقرر االختيار ،باإلضافة

األىداؼ قريبة أك بعيدة المدل.

إلى احتماالت النجاح كالفشؿ المتكقعة لذا يضع الفرد تكقعاتو
في ظؿ قدراتو ،كتقكـ ىذه النظرية عمى عدة افتراضات منيا:

كعرؼ المظمكـ [ ]55مستكل الطمكح بالجيد الذم يبذلو
الطالب مف أجؿ تحقيؽ المستكل العممي كاألكاديمي الذم يطمح

• ىناؾ ميؿ لدل األفراد ليبحثكا عف مستكل طمكح مرتفع نسبيان.

إليو في تحقيؽ مستقبمة.

• لدل األفراد ميؿ لجعؿ مستكل الطمكح يصؿ ارتفاعو
إلى حدكد معينة.

كجاء تعريؼ مكسكعة عمـ النفس كالتحمي ػؿ النفس ػي لمستػكل
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• ىناؾ فركؽ كبيرة بيف الناس فيما يتعمؽ بالميؿ الذم يسيطر

كأبعاده منيا :الحاجة إلى تجنب ما يحط مف قدر الفرد ،كالحاجة

عمييـ لمبحث عف النجاح كتجنب الفشؿ ،فبعض الناس يظيركف

إلى التعكيض ،كالحاجة إلى اإلنجاز [.[59

الخكؼ الشديد مف الفشؿ فيسيطر عمييـ احتماؿ الفشؿ ،كىذا

نظرية المجاؿ كيرت ليفيف :Keart Levan :ترل النظرية أف

ينزؿ مف القيمة الذاتية لميدؼ [ ]25كىناؾ عدة عكامؿ تساىـ

ىناؾ عدة عكامؿ تعتبر دافعة كتكتر في مستكل الطمكح لدل

في النظرة المستقبمية لممكقؼ سكاء بالنجاح أك الفشؿ منيا:

الفرد منيا:

التكقع ،كالخكؼ ،كالرىبة ،كقمؽ المستقبؿ ،كالخبرات السابقة،

• عامؿ النضج :فكمما كاف الفرد أكثر نضجان أصبح مف السيؿ

كاالستعداد لممغامرة ،كاقتراب أك بعد الفرد مف دائرة الفشؿ كمدل

عميو تحقيؽ أىداؼ الطمكح لديو ككاف أقدر عمى التفكير في

تحصيمو العممي كانجازاتو العممية ،كمدل رؤيتو لؤلحداث بكاقعية

الغايات كالكسائؿ عمى السكاء.

[.[59

• القدرة العقمية :فكمما كاف الفرد يتمتع بقدرة عقمية أعمى كاف في

نظرية أدلر Adler Theory :يرل أدلر أف اإلنساف كائف

استطاعتو القياـ بتحقيؽ أىداؼ أكثر صعكبة.

اجتماعي تحركو دكافع اجتماعية في الحياة يشعر بأسباب سمككو

• عامؿ النجاح كالفشؿ :فالنجاح يرفع مف مستكل الطمكح

كباألىداؼ التي يحاكؿ بمكغيا ،كلديو القدرة عمى التخطيط

كيشعر صاحبة بالرضا أما الفشؿ فيؤدم إلى اإلحباط ،كمعرقبلن

ألعمالو كتكجيييا كمف المفاىيـ األساسية لديو:

في أحياف كثيرة لمتقدـ في مجاؿ العمؿ.

• الذات الخبلقة :كيقصد بيا ذات الفرد التي تدفعو إلى االبتكار.

• نظرة الفرد إلى المستقبؿ :تكثر نظرة الفرد إلى المستقبؿ كما

• الكفاح في سبيؿ التفكؽ :كىك أسمكب حياة كتتضمف نظرة الفرد

يتكقع أف يحققو مف أىداؼ في مستقبؿ حياتو كعمى أىدافو في

لمحياة مف حيث التفاؤؿ كالتشاؤـ.

كقتو الحاضر [.[60

• األىداؼ النيائية :حيث يفرؽ الفرد بيف األىداؼ النيائية

خصائص األفراد ذكم الطمكح األكاديمي:
يتميز األفراد ذكك الطمكح بالخصائص اآلتية :الميؿ إلى

القابمة لمتحقؽ كاألىداؼ الكىمية كالتي ال يضع فييا الفرد حدكد

الكفاح ،كنظرتو إلى الحياة نظرة متفائمة ،يعتمد عمى نفسو في

إلمكاناتو كقدراتو كيعكد ذلؾ إلى سكء تقدير الفرد لذاتو [.]29
كيككد أدلر أف كؿ إنساف يتمتع بإرادة أساسية في القكة

إنجاز ميامو ،مثابر في األعماؿ التي يقكـ بيا ،كيميؿ إلى

كبدافع ممح نحك السيطرة كالتفكؽ ،فإذا كجد إنساف أنو ينقصو

التفكؽ ،كيحدد أىدافو بشكؿ دقيؽ ،ال يقتنع بالقميؿ كال يرضى

شيء ،فإنو ينساؽ ليجعؿ نفسو متفكقان بطريقة ما ،أك عمى األقؿ

بمستكاه الراىف ،يضع الخطط لمكصكؿ إلى أىدافو ،ال يترؾ

نحك الزعـ لنفسو كلآلخريف بأنو متفكؽ ،كيؤكد أف دافع تككيد

األمكر إلى الظركؼ ،لديو الثقة بنفسو ،يتغمب عمى العقبات

الذات ىك الذم يجعؿ الفرد في اندفاع دائـ الكجكد نحك التفكؽ

التي تكجيو ،يتمتع بالصبر كاألناة ،مكضكعي في تفكيره ،يحدد

أك عمى األقؿ ضد النقص [.[27

أىدافو كخططو المستقبمية بشكؿ مناسب ،متعاكف مع اآلخريف

نظرية الحاجات لينرم مكرام  : Hanary murrayترل ىذه

[ .]61ال يقتنع بالقميؿ كال يرضى بمستكاه ككضعو الحالي ،بؿ

النظرية أف الفرد الطمكح ىك مف يتطمع إلى مكانة مرتفعة،

يحاكؿ دائمان أف يعمؿ عمى تحسيف كضعو كيعد خططان مستقبمية

كعندما يجد صعكبة في تحقيؽ ما يتمناه ،عميو أف يفكر في عدة

يسير عمى خطاىا ليتنقؿ مف نجاح إلى آخر ،إضافة إلى تحممو

بدائؿ كيختار منيا ،كأثناء ذلؾ يمر بعدة تناقضات بيف فشؿ

جميع أنكاع العقبات كالصعكبات التي تعترض سبيؿ تطكره

كنجاح ،كحب ككره .كحدد مكرام عدة حاجات لكي يصؼ مف

مكصكلة إلى ىدفو المنشكد ،يؤمف بأف الجد كالمثابرة

خبلليا أنماط السمكؾ كاالنفعاالت المصاحبة لمستكل الطمكح

ىما الكسيمت ػاف الكحيدت ػاف الكفيمت ػاف بالتغمب عمى أم عكائؽ تقؼ
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كتككنت عينة الدراسة مف ( )278مف طمبة الجامعة ،كتكصمت

أمامو [.[62

نتائج الدراسة إلى أف ارتفاع المماطمة كانخفاض التنظيـ

 .4الدراسات السابقة
بمراجعة األدب السابؽ ،كجد الباحث عددان مف الدراسات

الخارجي (الدافعية) يرتبط بزيادة في التسكيؼ الفعاؿ ،بينما زيادة

التي تناكلت التسكيؼ األكاديمي مع متغيرات متعددة ،كدراسات

التنظيـ الخارجي كانخفاض الدكافع الذاتية يرتبط بزيادة التسكيؼ

تناكلت أساليب التفكير مع متغيرات أخرل ،كدراسات تناكلت

السمبي ،كتكصمت كذلؾ نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقة

مستكل الطمكح األكاديمي مع متغيرات أخرل ،كفيما يمي عرض

ارتباطية سمبية (عكسية) بيف التسكيؼ األكاديمي كالتسكيؼ

لمدراسات السابقة كفؽ المحاكر اآلتية:

الفعاؿ.
كىدفت دراسة ستيؿ كفرارج [ ]66إلى التعرؼ عمى

المحكر االكؿ :الدراسات السابقة التي تناكلت التسكيؼ

خصائص المسكفكف كفؽ متغيرات العمر كالجنس كالحالة

األكاديمي:
قاـ عبادم كشكك ارزاده [ ]63بدراسة ىدفت التحقؽ في

االجتماعية كحجـ االسرة كالتعميـ كالمجتمع كاالصؿ المغكم.

انتشار التسكيؼ األكاديمي كعبلقتو مع التنظيـ الذاتي كالدافعية

كتككنت عينة الدراسة مف ( )16413فردان مف الناطقيف بالمغة

لئلنجاز لدل طبلب المدارس الثانكية في مدينة طيراف .كشممت

اإلنجميزية باستخداـ استبيانات عف طريؽ اإلنترنت كتكصمت

العينة ( )624طالبان كطالبة كأظيرت نتائج الدراسة بأف أكثر مف

نتائج الدراسة إلى ارتباط التسكيؼ بالجنس كالعمر كالحالة

نصؼ الطمبة تقريبان لدييـ تسكيؼ بشكؿ دائـ أك شبة دائـ .كما

االجتماعية كالجنسية كذلؾ لصالح الشباب ،كاألقؿ تعميمان،

أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ بيف الطبلب كالطالبات في

كالذيف يقيمكف في دكؿ أدنى مستكل مف االنضباط الذاتي.

التسكيؼ األكاديمي في الدرجة الكمية لممقياس .ككجكد فركؽ بيف

كأجرل أبك غزاؿ [ ]8دراسة ىدفت التعرؼ عمى مدل

الطبلب كالطالبات لصالح الطبلب في بعد إعداد المياـ

انتشار التسكيؼ األكاديمي كأسبابو مف كجية نظر الطمبة

األكاديمية .كأظيرت النتائج تحميؿ االنحدار أيضان أف التنظيـ

الجامعييف .تككنت عينة الدراسة مف ( )751طالبان كطالبةن مف

الذاتي كالدافعية لئلنجاز يمكف أف يتنبأ بالتسكيؼ األكاديمي

طبلب جامعة اليرمكؾ باألردف .أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد

بشكؿ ممحكظ.

فركؽ دالة إحصائيان في انتشار التسكيؼ األكاديمي تعزل لمتغير

كأجرل السممي [ ]64دراسة ىدفت التعرؼ عمى ممارسة

المستكل الدراسي ،كلصالح طمبة مستكل السنة الرابعة ،كلـ

التسكيؼ األكاديمي كمستكل الدافعية كالعبلقة بينيما لدل عينة

تكشؼ الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمتغيرم

مف طبلب جامعة أـ القرل في ضكء متغيرم السنة الدراسية

الجنس كالتخصص األكاديمي.

كالمكقع الجغرافي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )160طالبان مف

كىدفت دراسة كك [ ]67معرفة التعمـ الذاتي كمقارنتو بأنكاع

طبلب الكمية الجامعية بمكة كالميث ،كمف بيف نتائج الدراسة التي

التسكيؼ (الفعاؿ كالسمبي) كالدافعية األكاديمية بيف طمبة

انتيت إلييا أف مستكل التسكيؼ األكاديمي كالدافعية لدل الطمبة

البكالكريكس كالدراسات العميا عمى عينة مككنة مف ( )66طالبان

كاف متكسطان ،كأف ىناؾ فركقان بيف الطبلب في التسكيؼ

مف مرحمة البكالكريكس ك( )68مف طمبة مرحمة الدراسات العميا،

األكاديمي في المكقع الجغرافي كالسنة الدراسية لصالح طبلب

كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف الطبلب األصغر سنان يمتازكف

كمية الميث.

بالتسكيؼ الفعاؿ بينما الطبلب األكبر سنان يمتازكف بالتسكيؼ
السمبي ،كذلؾ تكصمت نتائج الدراسة إلى أف الطبلب الذيف

كقاـ سك [ ]65بدراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف

يعتقدكف بمنفعة التسكيؼ كانكا أكثر تسكيفان.

التسكيؼ األكاديمي (الفعاؿ ،كالسمبي) كالدافعية األكاديمية،
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كفي دراسة أجراىا آركاف [ ]68عمى الطمبة األتراؾ في

تخصصات مختمفة .أشارت نتائج الدراسة إلى أف طمبة إدارة

جامعة سيمكؾ ىدفت دراسة التسكيؼ بشكؿ عاـ ،كالحكافز

األعماؿ يسكفكف أكثر مف طمبة اليندسة في كاجباتيـ الجامعية،

األكاديمية كالضبط الذاتي كعكامؿ نستطيع مف خبلليا التنبؤ

كأف الذككر يسكفكف أكثر مف اإلناث ،كأف الطمبة األكبر سنان

بالتسكيؼ األكاديمي بيف الطمبة الجامعييف .تككنت عينة الدراسة

يسكفكف أكثر مف األصغر سنان.

مف ( )774طالبان كطالبة .أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة

كفي دراسة أخرل أجراىا أحمد [ ]46ىدفت إلى دراسة

إيجابية بيف التسكيؼ العاـ كالتسكيؼ األكاديمي ،كعدـ كجكد

التمكؤ األكاديمي كعبلقتو بالدافعية لئلنجاز كالرضا عف الدراسة

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التسكيؼ األكاديمي كالحكافز

لدل طبلب جامعة الممؾ خالد في المممكة العربية السعكدية.

األكاديمية كضبط الذات .كذلؾ لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة

تككنت عينة الدراسة مف ( )200طالبان مف كمية المغة العربية

إحصائية بيف الذككر كاإلناث بما يخص التسكيؼ األكاديمي.

ككمية الشريعة .أشارت نتائج الدراسة إلى أف طمبة كمية المغة

أما دراسة عبد العظيـ [ ]69ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف

العربية لدييـ تمكؤ أعمى مف طمبة كمية الشريعة ،كأف ىناؾ

التمكؤ األكاديمي كبعض مصادر الضغكط لدل عينة مف

عبلقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف التمكؤ كالرضا عف

أعضاء ىيئة التدريس في ضكء بعض المتغيرات .كتألفت عينة

الدراسة ،كبيف التمكؤ كاإلنجاز األكاديمي بغض النظر عف

الدراسة مف ( )197عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

التخصص األكاديمي.

األزىر -مصر ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية بيف

المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت أساليب التفكير كفؽ

الدرجة الكمية لمتمكؤ كالدرجة الكمية لمصادر الضغكط ،ككذلؾ

نمكذج ستيرنبيرغ:

تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات

ىدفت دراسة أبك ىاشـ [ ]15إلى التعرؼ عمى أساليب

أعضاء ىيئة التدريس في التمكؤ األكاديمي كفقان لمتغير (النكع،

التفكير في ضكء نظرية ستيرنبيرغ لدل عينتيف مصرية كسعكدية

السف ،الجنس).

مف طبلب الجامعة كتككنت العينة مف ( )927طالبان كطالبة مف

كأجرت أكزير -بيمج [ ]6دراسة عمى طمبة الثانكية العامة

المصرييف )450( ،طالبان كطالبة مف السعكدييف كطبؽ عمييـ

كطمبة الجامعة لمرحمة البكالكريكس كطمبة الدراسات العميا في

مقياس أساليب التفكير لستيرنبيرغ ،كأظيرت النتائج أف أساليب

تركيا؛ لمعرفة مدل انتشار ظاىرة التسكيؼ .تككنت عينة الدراسة

التفكير المفضمة لدل الطبلب المصرييف كالسعكدييف ىي:

مف ( )448طالبان كطالبة ( 149إناث ك 83ذككر) مف مرحمة

اليرمي ،كاألقمي ،كالممكي كالتشريعي كالتنفيذم ،كالحكمي

الثانكية العامة ك( )150طالبان جامعيا لمرحمة البكالكريكس (80

كالمحمي ،كالمتحرر ،كالخارجي عمى الترتيب ،ككجكد عبلقة دالة

إناث ك 70ذككر) ك( )148مف الدراسات العميا ( 84إناث ك64

إحصائيان لكؿ مف الجنسية ،كالجنس ،كالتخصص.

ذككر) .أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة

كقاـ الربيع كشكاشرة كحجازم [ ]36بدراسة ىدفت إلى

إحصائية لممستكيات التعميمية المختمفة فيما يخص ظاىرة

الكشؼ عف العبلقة بيف التسكيؼ األكاديمي ،كأساليب التفكير

التسكيؼ ،حيث كاف طمبة الجامعة لمرحمة البكالكريكس يسكفكف

السائدة لدل طبلب كطالبات جامعتي اليرمكؾ كالعمكـ

أكثر مف طمبة الدراسات العميا كطمبة الثانكية العامة.

كالتكنكلكجيا األردنية .تككنت عينة الدراسة مف ( )580طالبان

كىدفت دراسة يكنج [ ]70إلى الكشؼ عف ظاىرة التسكيؼ

كطالبةن ،في مرحمتي الماجستير كالبكالكريكس في الجامعتيف.

بيف طمبة إحدل الجامعات الخاصة في ماليزيا في ضكء بعض

استخدـ الباحثكف في الدراسة مقياس التسكيؼ األكاديمي الذم

المتغيرات األخرل .تككنت عينة الدراسة مف ( )171طالبان مف

طكره الباحثكف ،كمقياس أساليب التفكير ؿ (Harrisn and
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) Bramsonالذم ترجمو إلى العربية حبيب [ .]23أظيرت

كطالبة ،كتكصمت الدراسة إلى أف أكثر األساليب شيكعان لدل

نتائج الدراسة أف أساليب التفكير السائدة لدل أفراد عينة الدراسة

أفراد العينة كاف أسمكب التفكير :اليرمي ثـ أسمكب التفكير

كانت :التركيبي ،كالمثالي ،كالعممي ،كالتحميمي ،كالكاقعي عمى

الخارجي ثـ أسمكب التفكير األقمي .كما تكصمت الدراسة إلى

التكالي .كأظيرت النتائج أيضان كجكد ارتباط بيف التسكيؼ

كجكد فركؽ دالة في أساليب التفكير تعزل لمتغير التخصص

األكاديمي كأساليب التفكير ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

كلصالح التخصص العممي في أساليب التفكير :التنفيذم،

في العبلقة بيف التسكيؼ األكاديمي كأساليب التفكير الخمسة

كاليرمي ،كالممكي ،كالفكضكم.

تعزل إلى متغير الجامعة كلصالح جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا

كىدفت دراسة عمى كصاحب [ ]26إلى قياس أساليب التفكير

األردنية ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في العبلقة بيف

كمستكل الطمكح كذلؾ إلى معرفة العبلقة بيف أساليب التفكير

التسكيؼ األكاديمي كأساليب التفكير تعزل إلى متغيرم الجنس

كمستكل الطمكح لدل طالبات رياض األطفاؿ ،كتككنت عينة

كالمرحمة الدراسية( .استخدـ الباحثكف التصكر النظرم لياريسكف

الدراسة مف ( )115طالبة مف طالبات رياض االطفاؿ في كمية

في دراستيـ لؤلساليب التفكير بخبلؼ الدراسة الحالية التي تبنت

التربية األساسية في جامعة المستنصرية ،كتكصمت الدراسة إلى

نمكذج ستيرنبيرغ ألساليب التفكير).

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أساليب التفكير كمستكل
الطمكح.

كقاـ إسماعيؿ [ ]16بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف إمكانية
التنبؤ بالكفاءة الذاتية في التدريس مف خبلؿ أساليب التفكير

كأظيػرت د ارسػة الكقػاد [ ]20التػي أجريػت عمػى عينػة مػف

كالذكاءات المتعددة لدل الطالبات المعممات في ضكء التخصص

( )801طالبػػة مػػف طالبػػات جامعػػة أـ القػػرل .أف أسػػاليب التفكيػػر

كالتحصيؿ الدراسي ،كذلؾ عمى عينة قكاميا ( )263طالبة بكمية

الس ػػائدة لػ ػػدل طالبػ ػػات الجامعػ ػػة كانػ ػػت عمػ ػػى الت ػ ػكالي :العػ ػػالمي،

التربية جامعة المنصكرة .طبؽ عمييف قائمة أساليب التفكير

كالتشريعي ،كاليرمي ،كالتنفيذم) كمػا تكصػمت الد ارسػة إلػى كجػكد

لستيرنبيرغ ككاجنر ،كمف بيف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة

فػ ػػركؽ دالػ ػػة إحصػ ػػائيان فػ ػػي أسػ ػػاليب التفكيػ ػػر (اليرمػ ػػي ،كاألقمػ ػػي.

تفكؽ طالبات التخصص العممي عمى طالبات التخصص األدبي

كالمحم ػػي) لص ػػالح التخصص ػػات العممي ػػة ،كف ػػي أس ػػمكبي التفكي ػػر

في أساليب التفكير :العالمي ،كالمحمي ،كالخارجي.

(الممكي ،كالمحافظ) لصالح التخصصات االدبية.

كىدفت دراسة النكر [ ]18إلى الكشؼ عف أساليب التفكير

كأجرل عاشكر [ ]73دراسة ىدفت إلى المقارنة بيف طبلب

السائدة لدل طبلب كمية التربية جامعة جازاف .كأظيرت الدراسة

الجامعة السعكدييف كالمصرييف في أساليب التفكير .كتككنت

أف أساليب األكثر تفضيبلن لدل الطبلب ىي :الخارجي،

عينة الدراسة مف ( )332طالبان منيـ ( )173طالبان مصريان،

كاليرمي ،كالتشريعي ،كما أف أساليب التفكير المفضمة لدل

( )159طالبان سعكديان ،كطبؽ عمييـ قائمة أساليب التفكير

طبلب التخصصات العممية ىي :اليرمي ،كالتشريعي،

لستيرنبيرغ كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان

كالمتحرر ،كما أف أساليب التفكير المفضمة لدل طبلب

في جميع أساليب التفكير لصالح الطبلب السعكدييف ،كما

التخصصات األدبية ىي :الخارجي ،كاليرمي ،كالتشريعي.

تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطبلب ذكم

كأجرل خضير كشريؼ [ ]19دراسة ىدفت إلى التعرؼ

التخصصات العممية كاألدبية في أساليب التفكير التنفيذم

عمى أساليب التفكير السائدة لدل طمبة الجامعة ،كالكشؼ عف

كالمحافظ

طبلب

تبعا
الفركؽ في أساليب التفكير السائدة بيف طمبة الجامعة ن

التخصصات العممية.

لمتغيرم التخصص كالجنس عمى عينة مككنة مف ( )153طالبان

كاالقمي

كالخارجي

كالتشريعي

لصالح

كق ػ ػاـ سيػ ػبلرس كستنبي ػرنب ػرغ [ ]21ب ػدراسة ىدفت إلى قياس
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أساليب التفكير لدل طبلب السنة األكلى في جنكب إفريقيا ،كقد

( )378طالبان كطالبة مف جامعة األزىر كاإلسبلمية كاألقصى

أظيرت نتائج الدراسة أف أساليب التفكير المفضمة لدل الطبلب

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل

ىي :التنفيذم ،كالتشريعي ،كاليرمي ،كالداخمي ،كالمحافظ .كذلؾ

الطمكح تعزل لمتغير الجامعة كالتخصص.
كىدفت دراسة التكيجرم [ ]28إلى معرفة المتغيرات

تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
أساليب التفكير تعزل إلى التخصص كالمغة.

االجتماعية المحددة لمستكيات كانماط الطمكح االجتماعي

المحكر الثالث :الدراسات التي تناكلت مستكل لطمكح

كتككنت عينة الدراسة مف ( )400طالبان كعامبلن ،كمف بيف

األكاديمي:

النتائج التي تكصمت الييا الدراسة :عدـ كجكد فركؽ في مستكل
الطمكح االجتماعي تعزل إلى متغير الجنس كالتخصص.

دراسة المشيخي [ ]29ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف
قمؽ المستقبؿ ككؿ مف فاعمية الذات كمستكل الطمكح لدل عينة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف طبلب جامعة الطائؼ عمى عينة مككنة مف ( )720طالبان،

 -تعددت المتغيرات التي تناكلت عبلقتيا بالتسكيؼ األكاديمي

كمف بيف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة كجكد فركؽ ذات

منيا :مستكل الدافعية دراسة عمى السممي ( ،)2015كالتنظيـ

داللة إحصائية بيف درجات طبلب كمية العمكـ كطبلب كمية

الذاتي كالدافعية لئلنجاز في دراسة عبادم كشكك ارزاده [،]63

اآلداب عمى مقياس مستكل الطمكح تبعان لمتخصص لصالح

كأساليب التفكير في دراسة الربيع كشكاشرة كحجازم [،]36

طبلب كمية العمكـ.

كالدافعية األكاديمية كما في دراسة سك [ ،]65كالعمر كالجنس

كىدفت دراسة محمكد كفراج [ ]30إلى الكشؼ عف قمؽ

كالحالة االجتماعية كحجـ األسرة كالتعميـ كالمجتمع كاألصؿ

المستقبؿ كمستكل الطمكح كحي االستطبلع لدل طبلب كمية

المغكم في دراسة ستيؿ كفرارج [ ،]66كالتعمـ الذاتي كالدافعية

التربية مف مستكيات اجتماعية كاقتصادية كثقافية مختمفة،

األكاديمية في دراسة كك [ ،]67كالحكافز األكاديمية كالضبط

كاشتممت العينة عمى ( )232طالبان كطالبة مف طمبة كمية التربية

الذاتي في دراسة آركاف [ ،]68كمصادر الضغكط في دراسة عبد

جامعة االسكندرية ،كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ دالة

العظيـ [ ،]69كالدافعية لئلنجاز كالرضا عف الدراسة في دراسة

إحصائيان بيف طبلب كمية التربية األقساـ العممية كاألدبية في

أحمد [.[46

مستكل الطمكح لصالح األقساـ العممية.

 -تباينت نتائج الدراسات السابقة فيما يتعمؽ بعبلقة التسكيؼ

كىدفت دراسة شبير [ ]27إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف

األكاديمي كالتخصص الدراسي ،حيث كجدت بعض الدراسات

مستكل الطمكح كالمستكل االقتصادم كاالجتماعي كبعض

عبلقات مكجبة بينيما مثؿ :دراسة ابراىيـ [ ]10كلصالح

المتغيرات الديمغرافية؛ كذلؾ دراسة مستكل الطمكح كعبلقتو

التخصص العممي ،بينما لـ تجد بعض الدراسات األخرل عبلقة

بمستكل الذكاء لدل طمبة الجامعة االسبلمية بغزة ،كتككنت

بيف التسكيؼ األكاديمي كالتخصص الدراسي منيا :دراسة

العينة مف ( )370طالبان كطالبة مف الجامعة اإلسبلمية،

العبيدم [ ]12كدراسة أبك غزاؿ [ ]8كدراسة جركبؿ كستيؿ

كتكصمت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ في مستكل الطمكح

[.[11

لدل الطمبة تعزل لمتغير التخصص.

 -اختمفت نتائج الدراسات التي تناكلت أساليب التفكير كعبلقتو

كأجرل األسكد [ ]74دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

بالتخصص حيث كجدت بعض الدراسات عبلقة بيف المتغيريف

العبلقة بيف مساكئ القمؽ كمفيكـ الذات كمستكل الطمكح لدل

مثؿ دراسة :ىاشـ [ ]15التي خمصت نتائجيا إلى كجكد فركؽ

الطمبة الجامعييف في فمسطيف ،كتككنت عينة الدراسة مف

في أساليب التفكير تعزل لمتغير التخصص ،كدراسة اسماعيؿ
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[ ]16تكصمت نتائجيا إلى تفكؽ طالبات التخصص العممي عمى

كقد تناكلت ىذه الدراسة العبلقة بيف أساليب التفكير كفؽ تصكر

طالبات التخصص األدبي) .كدراسة بشرل كعمر [ ]17كجدت

ىاريسكف كبرامسف في حيف الدراسة الحالة تدرس المتغير كفؽ

فركؽ لصالح التخصص العممي في أساليب (اليرمي ،الحكمي)

نمكذج ستيرنبيرغ ألساليب التفكير كمتغير مستقؿ (دراسة

كلصالح التخصص األدبي في األسمكب الخارجي .كدراسة النكر

تنبؤية) .كدراسة عمي كصاحب [ ]26التي ىدفت إلى قياس

[ ]18التي خمصت نتائجيا إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في

أساليب التفكير كمستكل الطمكح .لدل طالبات رياض االطفاؿ

أساليب التفكير (التشريعي ،كالحكمي) لصالح التخصص العممي

في كمية التربية األساسية في جامعة المستنصرية ،كتكصمت

كلصالح التخصص األدبي في أسمكب التفكير الخارجي .كدراسة

الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف أساليب التفكير

خضير كشريؼ [ ]19التي تكصمت إلى كجكد فركؽ دالة

كمستكل الطمكح.

إحصائيان لصالح التخصص العممي .كدراسة سيبلرس كستيرنبيرغ

 -لـ يجد الباحث (حسب اطبلعو) دراسة عربية أك اجنبية

[ ]21كجدت فركؽ في أساليب التفكير تعزل لمتغير التخصص.

تناكلت متغيرات الدراسة بشكؿ مباشر مما يبرر اىمية كضركرة

كدراسة كقاد [ ]20تكصمت إلى فركؽ دالة إحصائيان في أساليب

اجراء ىذه الدراسة.

التفكير (القضائي ،كاألقمي ،كاليرمي كالمحمي) لصالح

 .5الطريقة واجراءاتها

التخصصات العممية ،كأساليب التفكير (الممكي كالمحافظ)

أ .مجتمع وعينة الدراسة

لصالح التخصصات األدبية .في حيف تكصمت دراسات أخرل

مجتمع الدراسة:

إلى عدـ كجكد عبلقة بينيما مثؿ دراسة المييبي [ ]22التي

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب كمية العمكـ كاآلداب

خمصت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة في أساليب التفكير

كالعمكـ الطبية التطبيقية بالقريات المسجميف بالفصؿ الدراسي

المفضمة لدل المعمميف كالمعممات تعزل لمتغير التخصص.

الثاني مف العاـ الدراسي 1437 /1436ق كعددىـ حسب

 -اختمفت نتائج الدراسات السابقة التي تناكلت العبلقة بيف

كشكؼ عمادة القبكؿ كالتسجيؿ بجامعة الجكؼ ( )1266طالبان

مستكل الطمكح كالتخصص األكاديمي فمف الدراسات مف

مكزعيف عمى كمية العمكـ الطبية التطبيقية بالقريات كعدىـ ()62

تكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد عبلقة بيف المتغيريف مثؿ

طالبان ككمية العمكـ كاآلداب بالقريات كعددىـ ( )1204طالبان.

دراسة :شيبر [ ،]27كالتكيجرم [ ]28في حيف تكصمت دراسات

عينة الدراسة:

أخرل إلى كجكد فركؽ في مستكل الطمكح األكاديمي لصالح

تككنت عينة الدراسة مف ( )264طالبان مف طبلب كمية

التخصص العممي مثؿ دراسة ].[29,30

العمكـ كاآلداب كالعمكـ الطبية التطبيقية بالقريات منيـ ()238

 -باستعراض األدب السابؽ لـ يجد الباحث – حسب اطبلعو-

طالبان مف كمية العمكـ كاآلداب بالقريات بما نسبتو ( )%20مف

دراسات تناكلت مباشرة متغيرات الدراسة الحالية باستثناء دراسة

مجتمع الدراسة ،ك( )26طالبان مف كمية العمكـ التطبيقية بالقريات

الربيع كالشكاشرة كالحجازم [ ]36التي ىدفت إلى الكشؼ عف

بما نسبتو ( )%42مف مجتمع الدراسة .كيكضح الجدكؿ رقـ

العبلقة بيف التسكيؼ األكاديمي ،كأساليب التفكير السائدة لدل

( )1تكزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص كالكمية.

طبلب كطالبات جامعتي اليرمكؾ كالعمكـ كالتكنكلكجيا األردنية.
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جدول 1

توزيع أفراد العينة حسب والتخصص (عممي ,نظري) .والكمية (عموم وآداب ,وعموم طبية تطبيقية)
النسبة

العدد

التخصص

المتغير

0.52

138

عممي

التخصص

0.48

126

نظرم

0.90

238

عمكـ كآداب

0.10

26

طبية تطبيقية'

الكمية

كعددىا ( )44فقرة في صكرتو المبدئية.

ب .أدوات الدراسة

تقنيف المقياس:

لغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا ،فقد
استخدـ الباحث:

الدراسة االستطبلعية :قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس في صكرتو

 .1مقياس التسكيؼ األكاديمي :إعداد (الباحث).

األكلية عمى عينة مككنة مف ( )127طالبان مف طبلب الجامعة

 .2مقياس مستكل الطمكح األكاديمي إعداد معكض كعبدالعظيـ

كذلؾ بيدؼ:

[.[39

• التأكد مف مدل مبلءمة تعميمات المقياس لممفحكصيف كفيميـ

 .3مقياس أساليب التفكير لستيرنبيرغ تقنيف أبك ىاشـ [.[51

ليا.

كفيما يمي كصؼ لممقياس عمى النحك اآلتي:

• التأكد مف مدل مبلءمة صياغة مفردات المقياس لممفحكصيف

اكالن مقياس التسكيؼ األكاديمي:

كلثقافتيـ.

اليدؼ مف المقياس :ييدؼ المقياس إلى تحديد درجة التسكيؼ

• التأكد مف مدل كضكح محتكل المقياس مف خبلؿ استيعاب

األكاديمي لدل طبلب الجامعة كتككف المقياس في صكرتو

طبلب العينة االستطبلعية لفقراتو.

المبدئية مف ( )44فقرة ،ىك عبارة عف مقياس تقدير ذاتي

الخصائص السيككمترية لممقياس:

يتضمف خمسة بدائؿ لبلستجابة عمى النحك اآلتي (تنطبؽ تماما،

اكال حساب الصدؽ :تـ حساب الصدؽ بثبلث طرؽ عمى النحك

تنطبؽ كثيرا ،تنطبؽ أحيانا ،تنطبؽ قميبل ،ال تنطبؽ تماما).

اآلتي:

خطكات بناء المقياس :مر بناء ىذا المقياس بعدة خطكات حتى

 )1صدؽ المحكميف :تـ عرض المقياس بصكرتو المبدئية

كصؿ إلى صكرتو النيائية ،كىى عمى النحك التالي:

المككنة مف ( )44فقرة عمى عدد ( )9محكميف مف

 -االطبلع عمى االطر النظرية الخاصة بالتسكيؼ األكاديمي،

المتخصصيف في عمـ النفس كاخذ اتفاؽ ما نسبتو ( )% 80مف

كالدراسات كاألبحاث السابقة.

بناء عمى
اراء المحكميف كتـ حذؼ ( )6فقرات مف المقياس ن

 -فحص كدراسة بعض المقاييس العربية كاألجنبية الخاصة

اتفاؽ المحكميف ،كبذلؾ تككف المقياس بعد التحكيـ مف ()38

بقياس التسكيؼ األكاديمي مثؿ:

فقرة.

 -مقياس التسكيؼ األكاديمي إعداد شك كمكراف [.[75

 )2صدؽ التحميؿ العاممي لممقياس عمى عينة مككنة مف

 -قائمة التسكيؼ اعداد تككماف [.[76

( )127طالبان مف طبلب الجامعة غير عينة الدراسة الحالية

 -مقياس التسكيؼ األكاديمي إعداد ابك غزاؿ [.[8

لمكشؼ عف البنية العاممية  Factorial Structureلممقياس

 -مقياس اإلرجاء األكاديمي إعداد ابراىيـ [.[10

كتحديد العكامؿ المتمايزة فيو ،كاستخدـ التحميؿ العاممي

ج -بعد االطبلع عمى األطر النظرية كالدراسات السابقة كفحص

االستكشافي لمفردات المقياس ( 38فقرة) بطريقة المككنات

المقاييس الخاصة بالتسكيؼ األكاديمي تـ تحديد فق ػرات المقيػ ػاس

األساسية ) Principal Components (PCليكتمينج كالتدكير
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ىذا العامؿ الفقرات اآلتية.)20 ،19 ،24 ،21( :

المتعامد بطريقة الفاريمكس  ،Varimaxكاعتمد عمى محؾ
كايزر(  Kaiserال تقؿ قيمة الجذر الكامف  /القيمة المميزة

العامؿ الرابع (االلتزاـ بالمكاعيد) :عدد المفردات التي تشبعت

 Eigenvalueعف الكاحد الصحيح ،كاستبعدت المفردات ذات

عميو ( )3مفردات امتدت تشبعاتيا مف ( ،)0.84-0.35كفسر

التشبعات األقؿ مف( )0.30كالمفردات التي تـ استبعادىا مف

ىذا العامؿ( )% 4.40مف التبايف الكمي المفسر بكاسطة

المقياس عمى النحك اآلتي،21 ،20 ،19 ،17 ،12 ،1( :

المقياس ،كبمغت قيمتو المميزة ( ،،)1.95كيقيس ىذا العامؿ

 .)34 ،33 ،32 ،29 ،28كقد أسفر التحميؿ عف ظيكر ستة

الفقرات اآلتية.)4 ،7 ،16( :

عكامؿ بجذر كامف قيمتو ( )"1.36تفسر ( )% 55.75مف

العامؿ الخامس (الدافعية نحك الدراسة) :عدد المفردات التي

قيمة التبايف الكمي لممقياس:

تشبعت عميو ( )4مفردات امتدت تشبعاتيا مف (،)0.82-0.35

العامؿ األكؿ (السمكؾ التجنبي) :كعدد المفردات التي تشبعت

كفسر ىذا العامؿ ( )%4.05مف التبايف الكمي المفسر بكاسطة

عميو ( )4مفردات امتدت تشبعاتيا مف ( 0.50إلى ،)0.75

المقياس ،كبمغت قيمتو المميزة ( ،،)72 ،1كيقيس ىذا العامؿ

كفسر ىذا العامؿ  %27.34مف التبايف الكمي المفسر بكاسطة

الفقرات اآلتية.)15 ،6 ،13 ،5( :

المقياس ،كبمغت قيمتو المميزة ( ،)10.55كيقيس ىذا العامؿ

العامؿ السادس (إضاعة الكقت بدكف فائدة) :عدد المفردات التي

الفقرات اآلتية.)14 ،27 ،22 ،26( :

تشبعت عميو ( )4مفردات امتدت تشبعاتيا مف (،)0.81-0.46

العامؿ الثاني (أداء المياـ كالكاجبات) :عدد المفردات التي

كفسر ىذا العامؿ ( )%4,32مف التبايف الكمي المفسر بكاسطة

تشبعت عميو ( )8مفردات امتدت تشبعاتيا مف (،)0.76-0.50

المقياس ،كبمغت قيمتو المميزة ( ،)58 ،1كيقيس ىذا العامؿ

كفسر ىذا العامؿ ( )%10.20مف التبايف الكمي المفسر بكاسطة

الفقرات اآلتية.)18 ،12 ،8 ،17( :

المقياس ،كبمغت قيمتو المميزة ( ،)3.45كيقيس ىذا العامؿ

 )2صدؽ االتساؽ الداخمي :كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت

الفقرات اآلتية.)23 ،10 ،9 ،1 ،11 ،25 ،3 ،2( :

االرتباط بيف درجات كؿ فقرة بالبعد الذم تنتمي إليو كتراكحت

العامؿ الثالث (المشاعر السمبية نحك الدراسة) :عدد المفردات

القيـ ( )82 ،0-61 ،0كجميعيا دالة عند مستكل داللة .0,01

التي تشبعت عميو ( )4مفردات امتدت تشبعاتيا مف (-0.46

كذلؾ تـ حساب درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية

 ،)0.69كفسر ىذا العامؿ ( )% 5.44مف التبايف الكمي

كالجدكؿ رقـ ( )2يكضح ذلؾ.

المفسر بكاسطة المقياس ،كبمغت قيمتو المميزة ( ،)2.05كيقيس
جدول 2
معامل ارتباط بيرسون لألبعاد بعضها مع بعض والدرجة الكمية لممقياس
إضاعة الوقت بدون

الدافعية نحو

االلتزام

المشاعر السمبية نحو

أداء المهام

السموك

فائدة

الدراسة

بالمواعيد

الدراسة

والواجبات

التجنبي

األبعاد

0.29

أداء المياـ كالكاجبات

0.34

0.60

المشاعر السمبية نحك

0.43

0.37

0.49

االلتزاـ بالمكاعيد

0.39

0.52

0.25

0.58

الدافعية نحك الدراسة

0.49

0.44

0.53

0.27

0.56

اضاعة الكقت بدكف فائدة

0.73

0.67

0.78

0.64

0.80

الدرجة الكمية لممقياس

الدراسة

0.74

113

5

يتضح مما سبؽ أف جميع معامبلت االرتباطات دالة عند

2016

8

تـ حساب ثبات المقياس استخداـ طريقة الفا كركنباخ كيكضح

مستكل داللة .0.01

الجدكؿ رقـ ( )3معامبلت الثبات لكؿ بعد مف ابعاد المقياس

ثانيان :حساب الثبات:

الفرعية كالدرجة الكمية لممقياس.
جدول 3

معامل الثبات لمقياس التسويف األكاديمي ولمعوامل المكونة لها
الدرجة الكمية

إضاعة الوقت

لممقياس

بدون فائدة

0.86

0.63

الدافعية نحو الدراسة

االلتزام بالمواعيد

0.67

0.55

يتضح مما سبؽ أف قيـ معامبلت الصدؽ كالثبات لممقياس

المشاعر السمبية

أداء المهام

السموك

نحو الدراسة

والواجبات

التجنبي

0.79

0.79

0.79

األبعاد
الفا كركنباخ

• تحمؿ االحباط :كتقيس العبارات ذات األرقاـ اآلتية ىذا

عالية نسبيا مما يدعكا إلى الثقة في النتائج التي يمكف التكصؿ

البعد(.)35 ،27 ،23 ،22 ،21 ،20 ،5

إلييا عند تطبيؽ المقياس.

الخصائص السيككمترية لممقياس.

تصحيح مقياس التسكيؼ األكاديمي:

اكالن :صدؽ المقياس

تككف المقياس في صكرتو النيائية مف ( )27فقرة  ،كتككف

في الدراسة الحالية قاـ الباحث بحساب صدؽ االتساؽ

االستجابة ليذه الفقرات مف خبلؿ أسمكب ليكرت ذم التدرج

الداخمي عمى عينة مككنة مف ( )127طالبان مف طبلب الجامعة

الخماسي بحيث تمثؿ الدرجة ( )1ال تنطبؽ تماما ،كالدرجة ()2

مف غير عينة الدراسة الحالية ،كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت

تنطبؽ قميبل ،كالدرجة ( )3تنطبؽ حيانا ،كالدرجة ( )4تنطبؽ

االرتباط بيف درجات كؿ فقرة بالبعد الذم تنتمي إليو كتراكحت

كثيرا ،كالدرجة ( )5ال تنطبؽ تماما ،كتعكس ىذه الدرجات في

القيـ ما بيف ( )64 ،0-34 ،0كجميعيا دالة عند مستكل داللة

البنكد السالبة كىي األرقاـ،10 ،9 ،7 ،5 ،4 .3 ،2 ،1( :

 ،01 ،0كتـ استبعاد الفقرات اآلتية حيث لـ تكف دالة

.)25 ،23 ،15 ،13 ،11

إحصائيان( )36 ،35 ،34 ،32 ،6كبذلؾ تككف عدد فقرات
المقياس مف ( )31فقره مكزعة عمى األبعاد اآلتية:

كىكذا فإف درجات المقياس تتراكح بيف ()135 -27
بحيث انو كمما ارتفعت الدرجة كاف مؤش ار عمى ارتفاع مستكل

• التفاؤؿ :كيقاس ىذا البعد مف خبلؿ العبارات ذات األرقاـ (،6

التسكيؼ األكاديمي لدل المستجيب.

.)24 ،23 ،22 ،18 ،17 ،12 ،11 ،10 ،8

ثانيان :مقياس مستكل الطمكح األكاديمي:

• المق ػػدرة عم ػػى كض ػػع األى ػػداؼ :كتق ػػيس العب ػػارات ذات األرق ػػاـ
االتية ىذا البعد (.)16 ،15 ،13 ،9 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1

مف إعداد معكض كعبدالعظيـ [ ]39يتككف المقياس مف
( )36فقرة مكزعة عمى االبعاد اآلتية:

• تقبؿ الجديد :كيقاس ىذا البعد مف خبلؿ العبارات المرقمة عمى

• التفاؤؿ :كيقاس ىذا البعد مف خبلؿ العبارات ذات األرقاـ (،6

النحك اآلتي (.)30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،14

.)32 ،26 ،25 ،24 ،19 ،18 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7

• تحمؿ االحباط :كتقيس العبارات ذات األرقاـ اآلتية ىذا البعد

• المقدرة عمى كضع األىداؼ :كتقيس العبارات ذات األرقاـ

(.)31 ،25 ،21 ،20 ،19 ،5
كتـ أيضان حساب درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة

اآلتية ىذا البعد(.)36 ،17 ،16 ،14 ،10 ،8 ،4 ،3 ،2 ،1

الكمية كالجدكؿ رقـ ( )4يكضح ذلؾ:

• تقبؿ الجديد :كيقاس ىذا البعد مف خبلؿ العبارات المرقمة عمى
النحك اآلتي (.)34 ،34 ،33 ،31 ،30 ،29 ،28 ،15
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جدول 4

معامل ارتباط بيرسون لألبعاد بعضها مع بعض والدرجة الكمية لممقياس
تحمل االحباط

** 0.80

التفاؤل

األبعاد

المقدرة عمى وضع األهداف

تقبل الجديد

** 0.55

المقدرة عمى كضع األىداؼ

** 0.94

** 0.65

تقبؿ الجديد

** 0.60

**0.47

**0.65

تحمؿ االحباط

** 0.82

** 0.79

**0.88

الدرجة الكمية لممقياس

** مستكل الداللة عند 0.01

ثانيان :حساب الثبات:

كيتضح مما سبؽ أف جميع معامبلت االرتباطات دالة عند

تـ حساب ثبات المقياس استخداـ طريقة الفا كركنباخ كيكضح

مستكل داللة .0.01

الجدكؿ رقـ ( )5معامبلت الثبات لكؿ بعد مف ابعاد المقياس
الفرعية كالدرجة الكمية لممقياس.
جدول 5
معامل الثبات لمقياس التسويف األكاديمي ولمعوامل المكونة لها

الدرجة الكمية لممقياس

تحمل االحباط

تقبل الجديد

المقدرة عمى وضع األهداف

التفاؤل

األبعاد

0.89

0.55

0.70

0.78

0.76

الفا كركنباخ

لمقائمة درجة كمية ،إنما يتـ التعامؿ مع درجة كؿ مقياس فرعى

تصحيح المقياس:

(كؿ أسمكب تفكير).

تككف المقياس في صكرتو النيائية مف( )31فقرة ،كتدريج
مستكل اإلجابة عف كؿ فقرة لمقياس مستكل الطمكح األكاديمي،

كقاـ أبك ىاشـ [ ]51بتقنينو عمى عينة تككنت مف ()537

مف خبلؿ أسمكب ليكرت ذم التدرج الرباعي مف ( .)3-0كيتـ

طالبان مف مختمؼ كميات جامعة الممؾ سعكد طبؽ عمييـ قائمة

تصحيح المقياس مف خبلؿ إعطاء درجات لكؿ فقرة بناء عمى

أساليب

العاممي

اختيار المفحكص لمبدائؿ كالتالي :تنطبؽ ناد انر( :صفر) ،تنطبؽ

االستكشافي ،كالتحميؿ العاممى التككيدم ،كمعامؿ ألفا بعد حذؼ

أحيانان( :درجة كاحدة) .تنطبؽ كثي انر( :درجتيف) ،تنطبؽ دائمان:

درجة البند ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كاختبار "ت " لصدؽ المقارنة

( 3درجات) ،كتعكس ىذه الدرجات في البنكد السالبة كىي

الطرفية ،كطريقة التجزئة النصفية بمعادلتي سبيرماف – بركاف،

التفكير

لستيرنبرغ،

األرقاـ ( )24كتتراكح الدرجة الكمية لممقياس ما بيف (.)93 -0

كجتماف،

ثالثا :مقياس قائمة أساليب التفكير:

كاالنحرافات المعيارية ،كالدرجات التائية ،كأظيرت النتائج ما

قائمة أساليب التفكير لستيرنبيرغ ككاجنر ] [38كتقيس ثبلثة

يمي:

عشر أسمكبان مف أساليب التفكير ،كتتككف القائمة مف ()65

) (1تتشبع قائمة أساليب التفكير في ضكء نظرية ستيرنبيرغ

مفردة بمعدؿ خمس مفردات لكؿ أسمكب مف أساليب التفكير،

عمى خمسة عكامؿ تفسر معان ( )%74.14مف التبايف الكمي

كىى مف نكع التقرير الذاتي يسأؿ األفراد عف طرؽ تفكيرىـ التي

لممصفكفة.

يستخدمكنيا في أداء األشياء داخؿ المدرسة أك الجامعة أك

) (2تتكفر لقائمة أساليب التفكير في ضكء نظرية ستيرنبيرغ

المنزؿ أك العمؿ في ضكء مقياس سباعي االستجابة (ال تنطبؽ

درجة مقبكلة مف الثبات في البيئة السعكدية باستخداـ االتساؽ

إطبلقان ،ال تنطبؽ بدرجة كبيرة ،ال تنطبؽ بدرجة صغيرة ،ال

الداخمي "معامبلت ارتباط البنكد بالدرجة الكمية لؤلسمكب "كطريقة

أعرؼ ،تنطبؽ بدرجة صغيرة ،تنطبؽ بدرجة كبيرة ،تنطبؽ

التجزئة النصفية " بمعادلتي سبيرماف – بركاف ،جتماف".

تمامان) كتعطى الدرجات ( )7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1كليست

) (3تتكفػ ػر لقائمػ ػة أساليب التفكي ػر فػ ػي ضػ ػكء نظريػ ػة ستيرنبي ػرغ
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كمعامبلت

كباستخداـ

االرتباط،

التحميؿ

كالمتكسطات

الحسابية،

8

5

2016

درجة مقبكلة مف الصدؽ في البيئة السعكدية باستخداـ صدؽ

الداخمي عمى عينة مككنة مف ( )127مف طبلب الجامعة مف

المقارنة الطرفية كالصدؽ العاممي.

غير عينة الدراسة الحالية ،كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت

) (4تتكفر معايير مناسبة (المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات

االرتباط بيف درجات كؿ فقرة بالبعد الذم تنتمي إليو ،كتراكحت

المعيارية ،كالدرجات التائية ،كمدل تطابؽ البيانات مع المنحني

القيـ ( )0,80-0,56كجميعيا دالة عند مستكل داللة ،0,01

االعتدالي) لقائمة أساليب التفكير في ضكء نظرية ستيرنبيرغ.

ككذلؾ تـ حساب مصفكفة االرتباط بيف االختبارات الثبلثة عشر

الخصائص السيككمترية لممقياس:

ألساليب التفكير (معامبلت ارتباط األساليب ببعضيا) ،كالجدكؿ

صدؽ المقياس:

رقـ ( )6يكضح ذلؾ.

فػ ػي الدراس ػ ػة الحاليػ ػة ق ػ ػاـ الباحػ ػث بحسػاب صدؽ االتساؽ
جدول 6
مصفوفة االرتباط بين االختبارات الثالثة عشر ألساليب التفكير (معامالت ارتباط األساليب ببعضها)
الداخمي

0.34

التشريعي

األساليب

األقمي

الفوضوي

الممكي

الهرمي

المحافظ

المحمي

المتحرر

العالمي

الحكمي

التنفيذي

0.74

التنفيذم

0.733

0.66

الحكمي

0.69

0.70

0.58

العالمي

0.68

0.73

0.72

0.60

المحمي

0.73

0.67

0.68

0.65

0.70

المتحرر

0.55

0.73

0.67

0.68

0.70

0.51

المحافظ

0.64

0.72

0.73

0.68

0.70

0.79

0.73

اليرمي

0.72

0.71

0.71

0.71

0.64

0.66

0.65

0.63

الممكي

0.67

0.74

0.66

0.64

0.71

0.61

0.71

0.70

0.60

األقمي

0.66

0.68

0.68

0.68

0.71

0.71

0.68

0.70

0.67

0.58

الفكضكم

0.658

0.46

0.57

0.53

0.48

0.54

0.54

0.62

0.50

0.51

0.64

الداخمي

0.62

0.70

0.64

0.64

0.58

0.63

0.61

0.52

0.68

0.67

0.59

الخارجي

** جميع معامبلت االرتباطات دالة عند مستكل داللة .0.01

كركنباخ كيكضح الجدكؿ رقـ ( )7معامبلت الثبات لكؿ بعد مف

ثانيان :حساب الثبات:

أبعاد المقياس الفرعية كالدرجة الكمية لممقياس.

قػ ػاـ الباح ػ ػث بحس ػ ػاب ثبػ ػات المقي ػ ػاس باستخػ ػداـ طريقة ألفا
جدول 7
قيم معامالت الثبات لكل أسموب عمى حدة
الخارجي

الداخي

الفوضوي

االقمي

الممكي

الهرمي

المحافظ

المتحرر

المحمي

العالمي

الحكمي

التنفيذي

التشريعي

األساليب

0.79

0.61

0.68

0.74

0.71

0.73

0.67

0.8

0.67

0.67

0.74

0.72

0.7

الفا كركنباخ

األكاديمي ككؿ مف أساليب التفكير كمستكل الطمكح

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت الثبات

األكاديمي؟

لكؿ أسمكب دالة عند مستكل داللة 0.01.
 .6النتائج

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج معامبلت ارتباط بيرسكف

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ :ىؿ ىناؾ عبلقة ارتباطيو

بيف أساليب التفكير كمستكيات الطمكح األكاديمي مع التسكيؼ

دالػ ػة إحصائيػ ػان عن ػ ػد مستػ ػكل دالل ػ ػة ( )α = 0.05بيػ ػف التسكيؼ

األكاديمي كالجدكؿ التالي يبيف ىذه المعامبلت:
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جدول 8

معامل ارتباط بيرسون ألساليب التفكير والتسويف األكاديمي
التسويف األكاديمي

أساليب التفكير

التسويف األكاديمي

أساليب التفكير

**.260-

اليرمي

**.340-

التشريعي

*.138-

**.269-

الممكي

**.218-

األقمي

.113

الفكضكم

-.093

الداخمي

**.213-

**.278-

الحكمي

.114

العالمي

.158-

المحمي

.231-

المتحرر

.111

المحافظ

*

**

الخارجي

* داؿ إحصائيان عند  ** 0.05داؿ إحصائيان عند 0.01

التنفيذم

الحكمي ،المحمي ،المتحرر ،اليرمي ،الممكي ،األقمي ،الخارجي)
يؤدم إلى التقميؿ مف التسكيؼ األكاديمي لدل الطبلب.

يبيف الجدكؿ ( )8كجكد عبلقة ارتباطيو سمبية بيف أساليب
التفكير (التشريعي ،التنفيذم ،الحكمي ،المحمي ،المتحرر،

كيظير الجدكؿ ( )8كجكد عبلقة ايجابية ضعيفة غير دالة

اليرمي ،الممكي ،األقمي ،الخارجي) كالتسكيؼ األكاديمي،

إحصائيان بيف أساليب التفكير (العالمي ،المحافظ ،الفكضكم)

كجاءت العبلقة دالة إحصائيان كيدؿ االرتباط السالب إلى أف

كالتسكيؼ األكاديمي ،كعبلقة سمبية ضعيفة غير دالة إحصائيان

العبلقة عكسية بمعنى زيادة احدىا يؤدم إلى نقصاف اآلخر،

بيف أسمكب التفكير (الداخمي) كالتسكيؼ األكاديمي.

كبالتالي فإف الزيادة في أساليب التفكير (التشريعي ،التنفيذم،
جدول 9
معامل ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس الطموح األكاديمي والدرجة الكمية لمطموح األكاديمي والتسويف األكاديمي
التسويف األكاديمي

أبعاد الطموح األكاديمي

*-.128-

التفاؤؿ

**-.175-

المقدرة عمى كضع األىداؼ

-.109

تقبؿ الجديد

-.094

تحمؿ االحباط

*-.148-

متكسط مقياس الطمكح

إحصائيان بيف أبعاد الطمكح األكاديمي (تقبؿ الجديد كتحمؿ

* داؿ إحصائيان عند  ** 0.05داؿ إحصائيان عند 0.01

اإلحباط) كالتسكيؼ األكاديمي.

يبيف الجدكؿ ( )9كجكد عبلقة ارتباطيو سمبية بيف أبعاد
الطمكح األكاديمي (التفاؤؿ ،المقدرة عمى كضع األىداؼ،

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :ما مدل اسياـ أساليب التفكير

كالدرجة الكمية لمقياس الطمكح األكاديمي) كالتسكيؼ األكاديمي،

كمستكل الطمكح في التنبؤ بالتسكيؼ األكاديمي؟

كجاءت العبلقة دالة إحصائيان كيدؿ االرتباط السالب إلى أف

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج معامبلت تحميؿ

العبلقة عكسية بمعنى زيادة احدىا يؤدم إلى نقصاف اآلخر،

االنحدار الخطي المتعدد لمتنبؤ بالتسكيؼ األكاديمي باستخداـ

كبالتالي فإف الزيادة في أبعاد مقياس الطمكح (التفاؤؿ ،المقدرة

طريقةSTEPWISE

لمقياس أساليب التفكير كالطمكح

عمى كضع األىداؼ ،كالدرجة الكمية لمقياس الطمكح األكاديمي)

األكاديمي لدل طبلب جامعة الجكؼ الجدكؿ ( )10يبيف نتائج

يؤدم إلى التقميؿ مف التسكيؼ األكاديمي لدل الطبلب.

تحميؿ االنحدار الخطي:

كيظيػ ػر الج ػ ػدكؿ ( )9كجػ ػكد عبلقػة سمبية ضعيفة غير دالة
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جدول 11

معامالت تحميل االنحدار الخطي المتعدد لمتنبؤ بالتسويف األكاديمي باستخدام طريقة  STEPWISEلمقياس أساليب التفكير والطموح
األكاديمي
معامل التحديد

مستوى الداللة

قيمة ت

.000

30.538

المتغير

معامل االنحدار
2.865

الثابت

*.000

-6.260

-.487

-.181

التشريعي

*.008

2.684

.237

.108

المحمي

*.004

-2.879

-.175

-.150

المقدرة عمى كضع األىداؼ

*.016

-2.422

-.148

-.153

الدرجة الكمية لمقياس الطمكح

-2.422؛ p = 0.016؛ كمكجبة كدالة إحصائيان عمى متغير

* داؿ إحصائيان عند α = 0.05
يبلحظ مف الجدكؿ ( )10معامبلت االنحدار باستخداـ

أسمكب التفكير المحميβ = 0.237؛ ت= 2.684؛ = p

بطريقة  STEPWISEكأظيرت النتائج ابقاء أسمكبيف مف

0.008؛ كقد بمغ معامؿ االرتباط الكمي  R2بيف أساليب

أساليب التفكير التي تؤثر عمى التسكيؼ األكاديمي كىما

التفكير كمقياس الطمكح مع مقياس التسكيؼ األكاديمي بمغت

(التشريعي كالمحمي) كاإلبقاء عمى بعد (المقدرة عمى كضع

 ،0.160كىذا يعني أف  %16مف التبايف في التسكيؼ

األىداؼ) كالدرجة الكمية لمقياس الطمكح األكاديمي ،كيظير

األكاديمي يفسر مف خبلؿ أساليب التفكير كالطمكح األكاديمي.
كعند إجراء تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد ،تبيف أف

المعيرة جاءت سالبة كدالة
الجدكؿ أف قيـ معامبلت االنحدار
ّ

متغيريف يكفياف لتفسير ىذا الجزء مف التبايف الذم تفسره باقي

إحصائيان عمى متغير أسمكب التفكرم التشريعي β = 0.487-؛

ت = -6.260؛ p = 0.000؛ كعمى بعد المقدرة عمى كضع

المتغيرات ،كىما األسمكب التشريعي R2 = 0.115؛ ؼ =

األىداؼ β = 0.175-؛ ت = -2.879؛ p = 0.004؛

34.206؛  p = 0.000كاألسمكب المحمي R2 = 0.139؛

كعمى الدرجة الكمية لمقياس الطمكح β = 0.148-؛ ت =

ؼ = 7.205؛ p = 0.008كما في الجدكؿ (.)11

جدول 11

نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد لتسويف األكاديمي تبعا ألسموب التفكير والطموح األكاديمي
قيمة F

قيمة β

معامل التحديد R2

معامل االرتباط R

34.206

المتغير التابع

المتغيرات المستقمة (المتنبئة)

-.487

115.

340.

التشريعي

أساليب

التسكيؼ

257.

024.

373.

المحمي

التفكير

األكاديمي

-.175

011.

398.

المقدرة عمى كضع األىداؼ

080.

002.

400.

الدرجة الكمية لمقياس الطمكح

الطمكح
األكاديمي

جدول 12

مثال عمى عمل تحميل االنحدار
مستوى الداللة

(ف)

Δ R2

R2

R

النموذج

000.

34.206

115.

115.

340.

التشريعي

008.

7.205

024.

139.

373.

المحمي

072.

3.253

011.

159.

398.

المقدرة عمى كضع األىداؼ

471.

522.

002.

160.

400.

الدرجة الكمية لمقياس
الطمكح

معادلة االنحدار Y = a + b1X1 + b2X2 + ……… + e

 Δ R2الزيادة في مربع معامؿ االرتباط الكمي
118

( × 0.15-المقدرة عمى كضع األىداؼ) ( × 0.153-درجة

حيث أف =  Yالمتغير التابع

مقياس الطمكح األكاديمي).

 = aقيمة ثابتة  Constantأو Intercept
 = b1ميؿ االنحدار  yعمى المتغير المستقؿ األكؿ

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان

 = b2ميؿ االنحدار  yعمى المتغير المستقؿ الثاني

عند مستكل داللة ( )α = 0.05في التسكيؼ األكاديمي لدل
أفراد عينة الدراسة تعزل إلى اختبلؼ التخصص؟

 = 1Xالمتغير المستقؿ األكؿ

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية

 = 2Xالمتغير المستقؿ الثاني
معادلة خط االنحدار (التسكيؼ األكاديمي) = -2.865

كاالنحرافات المعيارية كقيمة اختبار "ت" لداللة الفركؽ في

( × 0.181.أسمكب التشريعي) ( × 0.108 +أسمكب المحمي)

التسكيؼ األكاديمي بيف طبلب جامعة الجكؼ تبعا لمتغير
التخصص (عممي ،نظرم) كالجدكؿ التالي بيف ىذه النتائج:

جدول 13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية عمى أبعاد مقياس التسويف األكاديمي بين
طالب جامعة الجوف

مستوى الداللة

درجات الحرية

المتوسط الحسابي

ت

االنحراف المعياري

245.

262

1.166

957.

1.82

727.

1.64

42

159.

262

1.413

708.

2.10

222

عممي

633.

1.93

42

نظرم

كالكاجبات

878.

262

153.

963.

2.32

222

عممي

المشاعر السمبية

858.

2.30

42

نظرم

نحك الدراسة

291.

262

1.059

562.

2.77

222

عممي

االلتزاـ بالمكاعيد

806.

2.67

42

نظرم

795.

262

-.261

538.

3.02

222

عممي

418.

3.05

42

نظرم

764.

262

300.

909.

2.43

222

عممي

اضاعة الكقت بدكف

743.

2.38

42

نظرم

فائدة

202.

262

1.279

449.

2.35

222

عممي

مقياس التسكيؼ

395.

2.26

42

نظرم

يبيف الجدكؿ ( )13عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

العدد

التخصص

األبعاد

222

عممي

السمكؾ التجنبي

نظرم
أداء المياـ

الدافعية نحك الدراسة

عند مستكل داللة ( )α = 0.05في أساليب التفكير لدل أفراد
عينة الدراسة تعزل إلى اختبلؼ التخصص؟

عمى جميع أبعاد مقياس التسكيؼ األكاديمي (السمكؾ التجنبي،
أداء المياـ كالكاجبات ،المشاعر السمبية نحك الدراسة ،االلتزاـ

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية

بالمكاعيد ،الدافعية نحك الدراسة ،إضاعة الكقت بدكف فائدة)

كاالنحرافات المعيارية كقيمة اختبار "ت" لداللة الفركؽ في

كالدرجة الكمية لمقياس التسكيؼ األكاديمي تعزل لمتغير

مستكيات التفكير بيف طبلب جامعة الجكؼ تبعان لمتغير

التخصص (عممي ،نظرم).

التخصص (عممي ،نظرم) كالجدكؿ التالي يبيف ىذه النتائج:

النتائ ػج المتعمقػ ػة بالس ػ ػؤاؿ الراب ػ ػع :ىػ ػؿ تكجػد فركؽ دالة إحصائيان
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جدول 14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية عمى مستويات التفكير بين طالب جامعة
الجوف.
مستوى الداللة

درجات الحرية

ت

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

العدد

التخصص

األبعاد

.254

262

1.142

1.225

4.22

222

عممي

التشريعي

958.

3.99

42

نظرم

.262

262

1.125

1.074

4.18

222

عممي

1.245

3.97

42

نظرم

.230

262

1.202

1.132

4.02

222

عممي

943.

3.80

42

نظرم

.938

262

.078

942.

3.81

222

عممي

1.025

3.80

42

نظرم

.938

262

.078

945.

3.99

222

عممي

1.086

3.93

42

نظرم

.744

262

.326

1.041

4.04

222

عممي

1.009

3.98

42

نظرم

.605

262

-.517

1.004

4.01

222

عممي

911.

4.10

42

نظرم

.887

262

-.142

1.018

4.21

222

عممي

844.

4.24

42

نظرم

.839

262

-.203

964.

4.10

222

عممي

853.

4.13

42

نظرم

.965

262

-.044

942.

4.09

222

عممي

919.

4.10

42

نظرم

.965

262

-.044

980.

4.03

222

عممي

884.

3.93

42

نظرم

.824

262

-.223

922.

3.88

222

عممي

983.

3.91

42

نظرم

.263

262

1.121

1.084

4.04

222

عممي

1.108

3.84

42

نظرم

يبيف الجدكؿ ( )14عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

التنفيذم
الحكمي
العالمي
المحمي
المتحرر
المحافظ
اليرمي
الممكي
االقمي
الفكضكم
الداخمي
الخارجي

لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى اختبلؼ التخصص؟

عمى جميع أبعاد مقياس أساليب التفكير (التشريعي ،التنفيذم،

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات

الحكمي ،المحمي ،المتحرر ،اليرمي ،الممكي ،األقمي ،العالمي،

الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة اختبار "ت" لداللة الفركؽ

المحافظ ،الفكضكم .الداخمي ،الخارجي) تعزل لمتغير

في مستكل الطمكح األكاديمي بيف طبلب جامعة الجكؼ تبعان

التخصص (عممي ،نظرم)

لمتغير التخصص (عممي ،نظرم) كالجدكؿ التالي بيف

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان

ىذه النتائج:

عن ػ ػد مست ػ ػكل داللػة ( )α = 0.05في مستكل الطمكح األكاديمي

120

جدول 15

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية عمى مستوى الطموح األكاديمي بين طالب
جامعة الجوف.
مستوى الداللة

درجات الحرية

ت

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

العدد

التخصص

األبعاد

.647

262

-.458

.437

2.10

222

عممي

التفاؤؿ

.408

2.13

42

نظرم

.436

262

.779

.517

2.21

222

عممي

المقدرة عمى كضع

.511

2.14

42

نظرم

األىداؼ

.619

262

.498

.606

2.18

222

عممي

تقبؿ الجديد

.563

2.13

42

نظرم

.823

262

-.224

.544

2.12

222

عممي

.512

2.14

42

نظرم

.844

262

.197

.432

2.15

222

عممي

متكسط مقياس

.396

2.14

42

نظرم

الطمكح

يبيف الجدكؿ ( )15عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

تحمؿ االحباط

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس :ما أساليب التفكير السائدة لدل
طبلب جامعة الجكؼ؟

عمى جميع أبعاد مقياس الطمكح األكاديمي (التفاؤؿ ،المقدرة
عمى كضع األىداؼ ،تقبؿ الجديد ،تحمؿ االحباط) كالدرجة

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج التك اررات كالنسب

الكمية لمقياس الطمكح األكاديمي تعزل لمتغير التخصص

المئكية الستجابات عينة الدراسة عمى مقياس أساليب التفكير

(عممي ،نظرم).

كالجدكؿ التالي يبيف ىذه النتائج:
جدول 16

التك اررات والنسب المئوية الستجابات العينة عمى مقياس أساليب التفكير مرتبة تنازليا
النسبة المئوية

التكرار

أسموب التفكير

الرقم

النسبة المئوية

التكرار

أسموب التفكير

الرقم

7%

18

الممكي

8

22%

58

التشريعي

1

7%

18

الفكضكم

9

10%

26

التنفيذم

2

5%

14

الحكمي

10

10%

26

المحافظ

3

5%

14

الخارجي

11

9%

24

االقمي

4

3%

8

الداخمي

12

8%

20

المتحرر

5

1%

2

العالمي

13

7%

18

المحمي

6

7%

18

اليرمي

7

كالعالمي بأقؿ نسبة مئكية لدل طبلب جامعة الجكؼ بنسبة

يبيف الجدكؿ ( )16النسب المئكية كالتك اررات ألساليب
التفكير السائدة لدل طبلب جامعة الجكؼ ،حيث كاف النمط

مئكية ( )%3لمداخمي ك( )%1لمعالمي.

السائد لدل طبلب الجامعة أسمكب التفكير التشريعي بأعمى نسبة

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السابع :ما مستكيات الطمكح األكاديمي

مئكية ( )%22تبله أسمكبا التفكير التنفيذم كالمحافظ بنسبة

كالتسكيؼ األكاديمي لدل طبلب الجامعة؟(تـ استخداـ مقياس

مئكية ( )%10ثـ أسمكب التفكير األقمي بنسبة مئكية ()%9

الحكـ عمى نتائج الفقرات لمقياس مستكل الطمكح الذم تـ

كالمتحرر بنسبة ( ،)%8كجاءت بعدىا أساليب التفكير المحمي

تقسيمو إلى (مرتفع ،متكسط ،منخفض) كفقان لممعايير اآلتية:

كاليرمي كالممكي كالفكضكم بنسبة مئكية ( )%7كاألسمكباف

طكؿ الفئة ( ،1 =3/)0-3المستكل المنخفض مف  0إلى اقؿ

الحكمي كالخارجي بنسبة مئكية ( ،)%5كجاء األسمكباف الداخمي

مف  ،1المستكل المتكسط مف  1إلى أقؿ مف  ،2المستكل
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المرتفع مف  2إلى  )3كالتسكيؼ األكاديمي (تـ استخداـ مقياس

¸ 33 .2المستكل المتكسط مف  34 .2إلى ¸ 66 .3المستكل

الحكـ عمى نتائج الفقرات لمقياس مستكل التسكيؼ األكاديمي

المرتفع مف  67 .3إلى . )5
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية

الذم تـ تقسيمو إلى (مرتفع ،متكسط ،منخفض) كفقان لممعايير

كاالنحرافات المعيارية كمستكل الطمكح كالتسكيؼ األكاديمي لدل

اآلتية:

طبلب جامعة الجكؼ ،كالجدكؿ التالي يبيف ىذه النتائج:

ط ػكؿ الفئة (¸ 33 .1 =3/)1-5المستكل المنخفض مف  1إلى

جدول 17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الطموح األكاديمي لدى طالب جامعة الجوف
المستوى

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

البعد

الرقم

متكسطة

.432

2.11

التفاؤؿ

1

متكسطة

.515

2.19

المقدرة عمى كضع األىداؼ

2

متكسطة

.598

2.17

تقبؿ الجديد

3

متكسطة

.538

2.13

تحمؿ االحباط

4

متكسطة

.426

2.15

متكسط مقياس الطمكح

5

يبيف الجدكؿ ( )17أف مستكل الطمكح األكاديمي لدل

"تقبؿ الجديد" بمتكسط حسابي ( )2.17كبمستكل متكسط ،ثـ

طبلب جامعة الجكؼ جاء بمستكل متكسط كبمتكسط حسابي

بعد "تحمؿ اإلحباط" بمتكسط حسابي ( )2.13كبمستكل

( ،)2.15في حيف تراكحت متكسطات االبعاد بيف (2.11

متكسط ،في حيف جاء بعد " التفاؤؿ" بأقؿ متكسط حسابي

ك )2.19كجاء البعد " المقدرة عمى كضع األىداؼ " بأعمى

( )2.11كبمستكل متكسط.

متكسط حسابي ( )2.19كبمستكل طمكح متكسط ،تبله بعد
جدول 18

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التسويف األكاديمي لدى طالب جامعة الجوف
المرتبة

المستوى

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

البعد

الرقم

6

منخفضة

.925

1.80

السمكؾ التجنبي

1

5

منخفضة

.698

2.07

أداء المياـ كالكاجبات

2

3

منخفضة

.945

2.32

المشاعر السمبية نحك الدراسة

3

2

متكسطة

.607

2.76

االلتزاـ بالمكاعيد

4

1

متكسطة

.520

3.03

الدافعية نحك الدراسة

5

4

متكسطة

.884

2.42

اضاعة الكقت بدكف فائدة

5

متكسطة

.441

2.34

متكسط مقياس التسكيؼ

6

يبيف الجدكؿ ( )18أف مستكل التسكيؼ األكاديمي لدل

كبمستكل منخفض ،كثـ بعد " أداء الميمات كالكاجبات" بمتكسط

طبلب جامعة الجكؼ جاء بمستكل متكسط كبمتكسط حسابي

حسابي ( )2.07كبمستكل منخفض في حيف جاء بعد " السمكؾ

( .)2.34في حيف تراكحت متكسطات االبعاد بيف (1.80

التجنبي " بأقؿ متكسط حسابي ( )1.80كبمستكل تسكيؼ

ك ، )3.03كجاء البعد " الدافعية نحك الدراسة " بأعمى متكسط

منخفض.

حسابي ( ،)3.03كبمستكل تسكيؼ متكسط ،تبله بعد " االلتزاـ

 .7مناقشة النتائج

بالمكاعيد " بمتكسط حسابي ( )2.76ثـ بعد " إضاعة الكقت

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ" ىؿ ىناؾ عبلقة

بدكف فائدة " بمتكسط حسابي ( )2.42كبمستكل متكسط ،ثـ بعد

ارتباطية دالة إحصائيان عند مستكل داللة ( )α = 0.05بيف

" المشاعر السمبية نحك الدراسة" بمتكسط حسابي ()2.32

التسكيؼ األكاديمي ككؿ مف أساليب التفكير كمستكل الطمكح
122

األكاديمي كشفت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية سمبية عند

فيـ قد ال يحتاجكف إلى كقت طكيؿ حتى يتحققكا مف الفرضيات.

مستكل الداللة ( )α = 0.05بيف أساليب التفكير (التشريعي،

في حيف يتصؼ اصحاب األسمكب المتحرر بالذىاب فيما كراء

التنفيذم ،الحكمي ،المحمي ،المتحرر ،اليرمي ،الممكي ،األقمي،

القكانيف كاإلجراءات ،كالميؿ إلى الغمكض كالمكاقؼ غير

الخارجي) كالتسكيؼ األكاديمي ،كجاءت العبلقة دالة إحصائيان.

المألكفة ،كيفضمكف أقصي تغيير ممكف لذا فإنيـ ينجزكف ما

كيدؿ االرتباط السالب إلى أف العبلقة عكسية بمعنى زيادة احدىا

يطمب منيـ في أقؿ كقت ممكف .بينما كيميؿ أصحاب األسمكب

يؤدم إلى نقصاف اآلخر ،كبالتالي فإف الزيادة في أساليب

اليرمي إلى عمؿ أشياء كثيرة في كقت كاحد ،يضعكف أىدافيـ

التفكير (التشريعي ،التنفيذم ،الحكمي ،المحمي ،المتحرر،

في صكرة ىرمية عمى حسب أىميتيا كأكلكيتيا ،كمرنكف

اليرمي ،الممكي ،األقمي ،الخارجي) يؤدم إلى التقميؿ مف

كمنظمكف جدان كمدرككف لؤلكلكيات ،كيتميزكف بالكاقعية

التسكيؼ األكاديمي لدل الطبلب .كتتفؽ ىذه النتيجة جزئيا مع

كالمنطقية في تناكليـ لممشكبلت نتيجة لذلؾ قد ينجزكف ما

نتيجة دراسة الربيع كشكاشرة كحجازم [.[36

يطمب منيـ في االعماؿ المككمة ليـ في كقتيا المحدد .في حيف

يرل الباحث أف تفسير كجكد عبلقة ارتباط سالبة بيف

اصحاب األسمكب الممكي يتميزكف بالتكجو نحك ىدؼ كاحد

التسكيؼ األكاديمي كأساليب التفكير ربما يعكد إلى الخصائص

طكاؿ الكقت ،متسامحكف ،مرنكف ،لدييـ إدراؾ قميؿ نسبيان

التي يتميز بيا أصحاب ىذه األساليب فأصحاب أسمكب

باألكلكيات كالبدائؿ ،يفضمكف األعماؿ التجارية ،لذا فيـ لدييـ

التشريعي يفضمكف االبتكار ،كالتجديد ،كالتصميـ كالتخطيط لحؿ

تكجو بإنجاز ما يككؿ ليـ مف أعماؿ باقؿ كقت ممكف .بينما

المشكبلت ،كعمؿ األشياء بطريقتيـ الخاصة ،كيفضمكف التعامؿ

يتميز أصحاب األسمكب األقمي باندفاعيـ مف خبلؿ أىداؼ

مع المشكبلت التي تككف غير معدة مسبقان ،كيميمكف لبناء النظاـ

متساكية األىمية ،متكتركف ،مشكشكف ،لدييـ العديد مف األىداؼ

كالمحتكم لكيفية حؿ المشكمة .كمف يمتمؾ مثؿ ىذه الخصائص

المتناقضة لذا فتكترىـ قد يسيـ في إنجاز ما يككؿ ليـ في كقت

فإنو ال يحتاج إلى كقت طكيؿ إلنجاز المياـ األكاديمية،

قصير .أما اصحاب األسمكب الخارجي فيتصفكف بأنيـ يميمكف

كبالتالي ال يعتبر مسكفان .أما األسمكب التنفيذم فيميؿ أفراده

إلى االنبساط ،كالعمؿ مع فريؽ ،كلدييـ حس اجتماعي،

التباع القكاعد المكضكعية ،كاستخداـ الطرؽ المكجكدة كالمحددة

كيككنكف عبلقات اجتماعية ،كيساعدكف في حؿ المشكبلت

مسبقان لحؿ المشكبلت ،كيميمكف إلى تطبيؽ القكانيف كتنفيذىا،

االجتماعية .قد يساعدىـ ذلؾ في تقميؿ الكقت المبذكؿ إلنجاز

كالتفكير في المحسكسات ،كيتميزكف بالكاقعية كالمكضكعية في

ما أككؿ ليـ مف مياـ كبالتالي الخركج مف دائرة التسكيؼ.
كفيما يتعمؽ بالعبلقة االرتباطية بيف التسكيؼ األكاديمي

معالجتيـ لممشكبلت ،كبالتالي فإف مثؿ ىؤالء الطبلب قد ال
يحتاجكف إلى كقت طكيؿ في إنجاز مياميـ األكاديمية ،بينما

كمستكل الطمكح لدل الطبلب .أظيرت نتيجة الدراسة كجكد

أصحاب األسمكب الحكمي يميمكف إلى الحكـ عمى اآلخريف

عبلقة ارتباطيو سمبية دالة إحصائيان عند مستكل الداللة

كأعماليـ ،كتقييـ القكاعد كاإلجراءات ،كتحميؿ كتقييـ األشياء،

( )α = 0.05بيف أبعاد الطمكح األكاديمي (التفاؤؿ ،المقدرة

ككتابة المقاالت النقدية ،كلدييـ القدرة عمي التخيؿ كاالبتكار.

عمى كضع األىداؼ ،كالدرجة الكمية لمقياس الطمكح األكاديمي)

بالتالي فإنيـ قد ال يحتاجكف إلى كقت طكيؿ إلنجاز مياميـ

كالتسكيؼ األكاديمي.

األكاديمية .أما أصحاب أسمكب التفكير المحمي فيتسمكف

بمعنى أف الطبلب الذيف لدييـ مستكل طمكح أكاديمي

بتفضيؿ المشكبلت العيانية التي تتطمب عمؿ التفاصيؿ،

مرتفع ينخفض مستكل التسكيؼ األكاديمي لدييـ .كالعكس

كيتجيكف نحك المكاقؼ العممية كيستمتعكف بالتفاصيؿ ،كبالتالي

صحيػ ػح فالط ػ ػبلب الذيػ ػف لدييػ ػـ مستػ ػكل تسكيػ ػؼ أكاديمي مرتفع
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5

ينخفض مستكل الطمكح األكاديمي لدييـ.

8

2016

في بعد (المقدرة عمى كضع األىداؼ كالدرجة الكمية لمقياس)

كيعزك الباحث ىذه النتيجة المنطقية إلى أف مف خصائص

لدييـ مستكل تسكيؼ منخفض ،كىذه نتيجة منطقية يعزكىا

الطبلب الطمكحيف إيمانيـ بأف جيد الفرد ىك الذم يحدد نجاحو

الباحث إلى أف الطبلب مرتفعي الطمكح يتميزكف ببذؿ الجيد

في أم مجاؿ ،كلديو الرغبة في المنافسة لتحقيؽ أىدافو كيتغمب

كالسعي لئلنجاز دافعيـ في ذلؾ تحقيؽ التفكؽ كتحدم الصعاب

دائما عمى العقبات التي تكاجيو ،كمتحمس في عممو كيكاصؿ

لمكصكؿ إلى أىدافيـ كبالتالي يسعكف إلى تنظيـ أعماليـ كما

الجيد حتى يصؿ بعممو إلى اإلتقاف ،كلديو ثقة بنفسو ،كيحدد

يكمفكف بو مف كاجبات أكالن بأكؿ كلدييـ حب المنافسة كالتفكؽ

بنفسو أىدافو ،كخططو المستقبمية بشكؿ مناسب ،كمتحمس في

باإلضافة إلى إيمانيـ بأف جيد الفرد ىك الذم يحدد نجاحو في

أداء ما يككؿ إليو مف أعماؿ ،كيميؿ إلى التفكؽ في دراستو،

أم مجاؿ لذا فيـ يكدكف ما يطمب منيـ دكف تأخير.

كانجاز ما يككؿ إليو أكالن بأكؿ [ ]61كالطبلب بيذه الصفات

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :ىؿ تكجد فركؽ دالة

يؤدكف ما يككؿ إلييـ مف أعماؿ في أقصر كقت ممكف كيخرجيـ

إحصائيان عند مستكل داللة ( )α = 0.05في التسكيؼ

مف دائرة التسكيؼ.

األكاديمي لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى اختبلؼ

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني" ما مدل إسياـ أساليب

التخصص؟

التفكير كمستكل الطمكح في التنبؤ بالتسكيؼ األكاديمي؟ كشفت

كشفت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

نتائج الدراسة أنو امكف التكصؿ إلى متغيريف يمكف مف خبلليما

عند مستكل الداللة ( )α = 0.05في التسكيؼ األكاديمي لدل

التنبؤ بالتسكيؼ األكاديمي لدل طبلب الجامعة كىما متغير

طبلب الجامعة تعزل إلى متغير التخصص ،كتتفؽ ىذه النتيجة

أساليب التفكير (التشريعي ،كالمحمي) كمتغير مستكل الطمكح

مع نتيجة دراسة العبيدم [ ]11دراسة أبك غزاؿ [ ،]8كدراسة

(المقدرة عمى كضع األىداؼ ،كالدرجة الكمية لممقياس).

جركبؿ كستيؿ [ ]11التي تكصمت نتائجيا إلى أف التخصص

كيمكف تفسير القدرة التنبؤية – بشكؿ عكسي – لمتغير

األكاديمي لـ يكف منبئان داالن بالدرجة الكمية لمتسكيؼ .في حيف

األسمكب التشريعي كالمحمي مف خبلؿ ما يتصؼ بو أصحاب

تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة د ارسة ابراىيـ [ ،]10التي أشارت

األسمكب التشريعي حيث يفضمكف االبتكار ،التجديد ،التصميـ

إلى كجكد فركؽ بيف الطمبة تعزل إلى متغير التخصص.

كالتخطيط لحؿ المشكبلت ،كعمؿ األشياء بطريقتيـ الخاصة،

كيعزك الباحث النتيجة قد تككف عائدة إلى ككف الطبلب

كيفضمكف المشكبلت التي تككف غير معدة مسبقان ،كيميمكف لبناء

(تخصص عممي أك نظرم) طبلب مرحمة جامعية كمف نفس

النظاـ كالمحتكم لكيفية حؿ المشكمة بينما في األسمكب المحمي

العمر ،كمجاؿ الدراسة كاحد مف حيث متطمباتو الذىنية

فيتصؼ أصحابو بتفضيؿ المشكبلت العيانية التي تتطمب عمؿ

كالجسمية ،فالمياـ كالكاجبات ليست قاصرة عمى تخصص دكف

كيستمتعكف

اآلخر كقد يجعؿ ذلؾ مف درجة تسكيفيـ في األعماؿ المككمة

التفاصيؿ،

كيتجيكف

نحك

المكاقؼ

العممية

ليـ كاحدة.

بالتفاصيؿ .لذا فإف ىؤالء يفضمكف االنتياء مف األعماؿ المككمة

كقد يككف عائدان إلى أف التسكيؼ األكاديمي يظير كسمكؾ

ليـ أكالن بأكؿ كعدـ تأجيميا.
كيمكف تفسير القدرة التنبؤية _ بشكؿ عكسي _ لمتغير

لدل الطبلب بغض النظر عف ككف تخصصيـ الدراسي (عممي

مستكل الطمكح (المقدرة عمى كضع األىداؼ ،كالدرجة الكمية

أك نظرم) نتيجة نفكرىـ مف الدراسة عندما تككف اتجاىاتيـ نحك

لممقياس) مف خبلؿ خصائص الطبلب ذكم المستكل الطمكح:

الدراسة سمبية خاصة عندما يكاجيكف ضغكطان مستمرة بسبب
المذاكرة ككثرة البحكث كالمياـ األكاديمية المطمكبة منيـ.

حيث تبيف النتيجة أف الطبلب ذكم المستكل الطمكح المرتفع
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مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع :ىؿ تكجد فركؽ دالة

إلى نظاـ تعميمي كاحد في كؿ أبعاده اإلدارية كالفنية كالنظرية،

إحصائيان عند مستكل داللة ( )α = 0.05في أساليب التفكير

كقد تككف عائدة إلى أف جميع التخصصات بما فييا التخصص

لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى اختبلؼ التخصص؟

العممي كالنظرم تخضع لنفس الظركؼ مف طرؽ تدريس تقميدية

بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

تركز عمى المعمكمات ال عمى الميارات كاالعتماد عمى

مستكل الداللة ( )α = 0.05عمى جميع أبعاد مقياس أساليب

المحاضرة التي يككف فييا الطالب ىك المستقبؿ لممعمكمة دكف

التفكير (التشريعي ،التنفيذم ،الحكمي ،المحمي ،المتحرر،

إتاحة الفرصة لو بأف يككف محمبلن كمكظفان ألساليب التفكير في

اليرمي ،الممكي ،األقمي ،العالمي ،المحافظ ،الفكضكم.

أثناء العممية التعميمية.

الداخمي ،الخارجي) تعزل لمتغير التخصص (عممي ،نظرم).

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس :ىؿ تكجد فركؽ دالة

كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة الباكستاني []77

إحصائيان عند مستكل داللة ( )α = 0.05في مستكل الطمكح

كنتيجة دراسة المييبي [ ]22التي خمصت إلى عدـ كجكد فركؽ

األكاديمي لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى اختبلؼ

دالة إحصائيان في أساليب التفكير تعزل لمتغير التخصص

التخصص؟

كتختمؼ مع دراسة أبك ىاشـ [ ]15التي خمصت نتائجيا إلى

بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

كجكد فركؽ في أساليب التفكير تعزل لمتغير التخصص،

مستكل داللة ( )α = 0.05عمى جميع أبعاد مقياس الطمكح

كدراسة إسماعيؿ [ ]16التي تكصمت نتائجيا إلى تفكؽ طالبات

األكاديمي (التفاؤؿ ،المقدرة عمى كضع األىداؼ ،تقبؿ الجديد،

التخصص العممي عمى طالبات التخصص النظرم .كدراسة

تحمؿ االحباط) كالدرجة الكمية لمقياس الطمكح األكاديمي تعزل

بشرل كعمر [ ]17التي كجدت فركؽ لصالح التخصص العممي

لمتغير التخصص (عممي ،نظرم).

في أساليب (اليرمي ،الحكمي) كلصالح التخصص النظرم في

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف :شبير []27

األسمكب الخارجي .كدراسة النكر [ ]18التي خمصت نتائجيا

دراسة األسكد [ ،]74كدراسة التكيجرم [ ]28التي تكصمت

إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أساليب التفكير (التشريعي،

نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الطمكح

كالحكمي) لصالح التخصص العممي كلصالح التخصص النظرم

تعزل لمتغير التخصص (عممي ،نظرم) .كتختمؼ مع نتائج

في أسمكب التفكير الخارجي .كدراسة خضير كشريؼ [ ]19التي

دراسة :المشيخي [ ،]29كمحمكد كفراج [ ]30التي تكصمت إلى

تكصمت إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح التخصص

كجكد فركؽ دالة إحصائيان لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير

العممي ،كدراسة كقاد [ ]20التي انتيت إلى كجكد فركؽ دالة

التخصص لصالح التخصص العممي.

إحصائيان في أساليب التفكير (القضائي ،كاألقمي ،كاليرمي

كيعزك الباحث ىذه النتيجة ربما لككف طبلب التخصص

كالمحمي) لصالح التخصصات العممية ،كأساليب التفكير (الممكي

العممي كالنظرم في ىذه الدراسة مف اعمار متقاربة كبالتالي فإف

كالمحافظ) لصالح التخصصات النظرية .كدراسة سيبلرس

الفركؽ بينيـ قد ال تككف كاضحة بشكؿ مناسب ،باإلضافة إلى

كستيرنبيرغ [ ]21التي كجدت فركقان في أساليب التفكير تعزل

أف الطبلب لدييـ الحرية في اختيار التخصص الذم يرغبكف فيو

لمتغير التخصص.

كقد يعيطيـ ذلؾ مجاالن كاسعان ألف ينجح كأف يبدع في
بناء عمى
التخصص الذم اختاره ،بما أنو اختار ىذا التخصص ن

كيرجع الباحث ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج خاصة
بيذا التساؤؿ قد تككف عائدة إلى أف المرجعية الثقافية كالبيئية

رغبتو الخاصة فيك مقتنع غالبان بو كيثابر كيبذؿ الجيد مف أجؿ

كالتربكية لمطبلب تكاد تككف كاحدة باإلضافة إلى أنيـ يخضعكف

النجاح فيو كتحقيؽ أىدافو ،إضافة إلى سياسة الجامعة في
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تحفيز الطبلب عمى التفكؽ كاإلنجاز بغض النظر عف

النظاـ كالمحتكم لكيفية حؿ المشكمة كقد يككف عائدان ذلؾ إلى

التخصص كما تقدمو مف مكافآت تشجيعية مادية كمعنكية

أف االنتقاؿ لمبيئة الجامعية تفرض عمى الفرد تحمؿ مسئكليات

لمطبلب بمختمؼ تخصصاتيـ ،كقد يككف عائدان أيضان إلى أف

خاصة في بناء حياتو كتككيف عالمو الخاص بعيدا عف ضغكط

سكؽ العمؿ لدينا ال يزاؿ بحاجة إلى الكفاءات مف الخريجيف مف

الحياة ،باإلضافة إلى تحقيؽ ذاتو كاالستقبلؿ في نمط حياتو

مختمؼ التخصصات العممية كالنظرية كبالتالي ال يختمؼ مستكل

الجديدة .كىذا ينسجـ مع أسمكب التفكير التشريعي.
كيمكف تفسير اختبلؼ ترتيب أساليب التفكير في ىذه

الطمكح باختبلؼ التخصص.
إضافة إلى أف الطبلب في كبل التخصصيف لدييـ ىدؼ

الدراسة عف غيرىا مف الدراسات في ضكء ما أشار إليو العتكـ

محدد كىك النجاح كالتفكؽ كبناء مستقبؿ جيد ،فكبلىما يسعى

[ ]14أف أسمكب التفكير المتبع عند التعامؿ مع المكاقؼ

إلى تجنب الفشؿ كتحقيؽ النجاح الدراسي .كذلؾ أيضان قد يككف

االجتماعية في الجكانب الحياتية قد يختمؼ عف أسمكب التفكير

أف لمجامعة دكر كاضح كمؤثر فمعايير القبكؿ لدييا ترتبط بشكؿ

عند حؿ المسائؿ العممية مما يعني أف الفرد قد يستخدـ عدة

رئيس بالمعدؿ بالثانكية العامة كاختبارات القدرات كالتحصيمي

أساليب في التفكير قد تتغير ىذه األساليب مع الزمف" .كما أشار

(درجة مكزكنة) كبناء عميو يتحدد طمكح كؿ طالب بالتخصص

إليو عكض [ ]82مف حيث اختبلؼ المجتمعات التي أجريت

الذم يحدده مستكاه التحصيمي كاألكاديمي كمتطمب سابؽ.

فييا ىذه الدراسات ،حيث تختمؼ طبيعة تفكير كؿ مجتمع عف

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس :ما أساليب التفكير

المجتمع اآلخر ،كاختبلؼ العكامؿ التي تؤثر في التفكير ،كما

السائدة لدل طبلب جامعة الجكؼ؟

يمكف تفسيرىا باختبلؼ المناىج الدراسية التي تعرض ليا ىؤالء
األفراد ،كفيما إذا كانت تركز عمى تنمية أسمكب تفكير معيف

تكصمت نتائج الدراسة إلى أف النمط السائد لدل طبلب
الجامعة ىك أسمكب التفكير التشريعي بأعمى نسبة مئكية

أكثر مف األساليب األخرل.

( )%22تبله أسمكبي التفكير التنفيذم كالمحافظ بنسبة مئكية

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السابع :ما مستكيات الطمكح

( )%10ثـ أسمكب التفكير األقمي بنسبة مئكية ( )%9كالمتحرر

األكاديمي كالتسكيؼ األكاديمي لدل طبلب جامعة الجكؼ؟

بنسبة ( )%8كجاءت بعدىا أساليب التفكير المحمي كاليرمي

بينت نتائج الدراسة أف مستكل الطمكح األكاديمي لدل

كالممكي كالفكضكم بنسبة مئكية ( )%7كاألسمكباف الحكمي

طبلب جامعة الجكؼ جاء بمستكل متكسط كبمتكسط حسابي

كالخارجي بنسبة مئكية ( )%5كجاء األسمكباف الداخمي كالعالمي

( ،)2.15في حيف تراكحت متكسطات االبعاد بيف (2.11

الجكؼ بنسبة مئكية

ك )2.19كجاء البعد " المقدرة عمى كضع األىداؼ " بأعمى

( )%3لمداخمي ك( )%1لمعالمي .كبالتالي فإف أسمكب التفكير

متكسط حسابي ( )2.19كبمستكل طمكح متكسط ،تبله بعد

التشريعي ىك األكثر شيكعان لدل طبلب الجامعة كتتفؽ نتيجة

"تقبؿ الجديد" بمتكسط حسابي ( )2.17كبمستكل متكسط ،ثـ

ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة كؿ مف :حسيف []78؛ الصمادم

بعد "تحمؿ اإلحباط" بمتكسط حسابي ( )2.13كبمستكل

[]79؛ كالبداريف []80؛ كالقضاة كمقدادم [.[81

متكسط ،في حيف جاء بعد "التفاؤؿ" بأقؿ متكسط حسابي

بأقؿ نسبة مئكية لدل طبلب جامعة

( )2.11كبمستكل متكسط.

كيعتقد الباحث أف ذلؾ ربما يعكد إلى أف األسمكب
التشريعي أسمكب يميؿ بو األفراد إلى التجديد ،التصميـ

كيرجع الباحث ىذه النتيجة قد تككف عائدة إلى ظركؼ

كالتخطيط لحؿ المشكبلت ،كعمؿ األشياء بطريقتيـ الخاصة،

التعييف بعد التخرج حيث يبلحظ أف المتقدميف لمكظائؼ قد

كيفضمكف المشكبلت التي تككف غير معدة مسبقان ،كيميمكف لبناء

يبقكف فترة طكيمو نسبيا حتى يتمكنكا مف الحصكؿ عمى كظيفة
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في القطاع الحككمي مما قد يؤدم إلى شعكر ىؤالء الطبلب

ما يطمب منيـ .كذلؾ قد يككف مف أسباب ذلؾ ضعؼ

بطمكح أقؿ خاصة أف ىذا المحفز (الحصكؿ عمى الكظيفة) ىك

اإلجراءات كالمتابعة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس في حث

ىدؼ االغمبية مف الطبلب ،رغـ ما تقدمو الجامعة مف محفزات

الطبلب عمى االلتزاـ بالمحاضرات كأداء المياـ المطمكبة كعدـ

لمطبلب المتفكقيف دراسيان مف مكافئات عينية كمعنكية تتمثؿ:

تأجيميا فالمركنة التي قد يبدييا بعض أعضاء ىيئة التدريس قد

العينة في مكافاة مالية مقطكعة لمطبلب المتميزيف كالحاصميف

تستغؿ في كثرة األعذار التي تقدـ مبر انر لمتأجيؿ.

عمى تقديرات مرتفعة ،كمعنكية تتمثؿ في شيادات التي تمنح

 .8التوصيات
نظ انر لما تكصمت إليو نتائج الدراسة يكصي الباحث باآلتي:

لمطبلب المتفكقيف مثؿ مرتبة الشرؼ األكلى كالثانية.
كفيما يتعمؽ بمستكل التسكيؼ األكاديمي لدل طبلب

 .1االىتماـ بتنكيع طرؽ التدريس كاستخداـ الكسائؿ التعميمة

جامعة الجكؼ أظيرت النتيجة أف مستكل التسكيؼ األكاديمي

المشكقة كالجاذبة في المقررات التدريسية كالتركيز عمى التعمـ

كاف بمستكل متكسط كبمتكسط حسابي ( ،)2.34في حيف

اإليجابي لمطبلب.

تراكحت متكسطات األبعاد بيف ( 1.80ك )3.03كجاء البعد

 .2مراعاة عدـ كجكد تعارض بيف المحاضرات كاالمتحانات مف

"الدافعية نحك الدراسة" بأعمى متكسط حسابي ( )3.03كبمستكل

جية كاألنشطة التي تنفذىا الكميات حتى يتـ تقميؿ المبررات التي

طمكح متكسط ،تبله بعد " االلتزاـ بالمكاعيد " بمتكسط حسابي

تستخدـ في التسكيؼ األكاديمي.

( )2.76ثـ بعد " إضاعة الكقت بدكف فائدة " بمتكسط حسابي

 .3تكجيو انتباه المختصيف كالمسئكليف لبلىتماـ ببرامج التكجيو

( )2.42كبمستكل متكسط ،ثـ بعد " المشاعر السمبية نحك

كاإلرشاد داخؿ الجامعة ،كتفعيؿ دكر اإلرشاد األكاديمي في

الدراسة" بمتكسط حسابي ( )2.32بمستكل منخفض ،كثـ بعد

مكاجية ظاىرة التسكيؼ األكاديمي كالتقميؿ مف آثاره السمبية.

"أداء الميمات كالكاجبات" بمتكسط حسابي ( )2.07كبمستكل

 .4تفعيؿ الندكات كالمحاضرات لتبصير الطبلب بقيمة الكقت

منخفض في حيف جاء بعد " السمكؾ التجنبي " بأقؿ متكسط

ككيفية تنظيمية في إنجاز األعماؿ المككمة لمطبلب.

حسابي ( )1.80كبمستكل تسكيؼ منخفض.

 .5العمؿ عمى تنمية أساليب التفكير لدل طبلب الجامعات ،مف
خبلؿ تضميف ميارات التفكير في المقررات الدراسية.

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف الدراسة الجامعية
تعطي الطالب الحرية في االنتظاـ كالحضكر لممحاضرات عمى

 .6حث أعضاء ىيئة التدريس بضركرة تكجيو الطبلب بااللتزاـ

عكس المرحمة الدراسية في التعميـ العاـ باإلضافة إلى ذلؾ قد

بمكعد المحاضرات كالتأكيد عمى احتراـ الكقت ،كاستخداـ أسمكب

يككف انشغاؿ الطبلب بأمكر كنشاطات أخرل تعطي أكلكية

التحفيز بنكعيو (اإليجابي كالسمبي) مف أجؿ التقميؿ مف ظاىرة

كأىمية عف الدراسة مثؿ :المسابقات الثقافية كالرياضية كالكشفية

التسكيؼ.

التي تنظـ في الجامعة لمطبلب ككذلؾ المشاركة في الرحبلت

 .7ضركرة ربط التخصصات األكاديمية بحاجة سكؽ العمؿ

كالمؤتمرات الطبلبية كقد تككف عائدة إلى انشغاؿ الطبلب

لككف تكفر الكظائؼ لممتخرجيف يزيد مف مستكل الطمكح لدييـ

بمثيرات مرغكبة لدييـ كالبرامج االلكتركنية كشبكات التكاصؿ

لئلنجاز كيقمؿ اإلحباط لدييـ.

االجتماعية كحضكر المباريات الكركية مما يجعميـ يقضكف كقتا

 .8إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ التعميـ

أقؿ في إنجاز ما يككؿ ليـ مف مياـ أكاديمية كيسعكف إلى

المختمفة.

تأجيميا إلى آخر لحظة .كقد يككف ذلؾ عائدان إلى كره الطبلب

 .9إجػ ػراء برامػ ػج لخفػ ػض التسكيػ ػؼ األكاديم ػي كالحد مف انتشاره

لممياـ الدراسية كقد يتخذكف مف التسكيؼ مبر انر لميركب مف أداء

لدل طبلب الجامعة.
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تنبؤية) .المجمة العممية لكمية التربية ،جامعة أسيكط ،المجمد

المراجع

 ،29العدد االكؿ.

أ .المراجع العربية
] [8أبك غزاؿ ،معاكية ( :)2012التسكيؼ األكاديمي :انتشاره

] [18النكر .احمد ( :)2012أساليب التفكير كعبلقتيا بكؿ مف

كأسبابو مف كجية نظر الطمبة الجامعييف .المجمة االردنية

أساليب التعمـ كالتخصص األكاديمي لدل طبلب كمية

في العمكـ التربكية ،مجمد  ،8عدد.2

التربية جامعة جازاف .المجمة العممية لكمية التربية ،جامعة
أسيكط ،المجمد ( ،)28العدد (.)2

] [10إبراىيـ ،تامر شكقي ( :)2014الكمالية كفاعمية الذات
كدكرىما في التنبؤ باإلرجاء األكاديمي .المجمة المصرية

] [19خضير ،ثابت كشريؼ ،إيماف محمد ( )2010أساليب

لمدراسات النفسية ،العدد ( ،)83المجمد الرابع كالعشركف.

التفكير لدل طمبة جامعة المكصؿ .مجمة أبحاث كمية
التربية األساسية ،المجمد ( ،)10العدد (.)2

] [12العبيدم ،عفراء ( :)2013التمكؤ األكاديمي كعبلقتو بجكدة
الحياة المدركة عند طمبة الجامعة .دراسات عربية في

] [20كقاد ،الياـ ( :)2007أساليب التفكير كعبلقتيا بأساليب

التربية كعمـ النفس ( ،)ASEPالعدد الخامس كالثبلثكف،

التعمـ كتكجيات اليدؼ لدل طالبات المرحمة الجامعية

الجزء الثاني.

بمدينة مكة المكرمة .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة أـ
القرل ،مكة المكرمة.

] [13الزحيمي ،غساف ( :)2012أساليب التفكير لدل طمبة
التعميـ المفتكح رياض االطفاؿ كمعمـ الصؼ .مجمة اتحاد

] [22المييبي ،ناصر بف حامد ( :)2006أساليب التفكير

الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس ،المجمد العاشر ،العدد

المفضمة لدل معممي كمعممات التعميـ العاـ بمكة المكرمة.

الثاني.

مجمة رسالة الخميج ،العدد .75

] [14العتكـ ،عدناف ( :)2004عمـ النفس المعرفي :النظرية

] [23حبيب ،مجدل ( :)1995دراسات في أساليب التفكير.

كالتطبيؽ .عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

القاىرة ،النيضة المصرية.

] [15أبك ىاشـ ،السيد ( :)2015أساليب التفكير في ضكء

] [24حساف ،حسيف أحمد ( :)2005الذكاء الكجداني كعبلقتو

نظرية ستيرنبرغ :دراسة مقارنة بيف عينتيف مصرية

بكؿ مف مستكل الطمكح كنكعية الطمكح كالرضا عف الحياة

كسعكدية مف طبلب الجامعة .مجمة رسالة التربية كعمـ

كاإلنجاز األكاديمي لدل طمبة الجامعة .رسالة ماجستير

النفس ،العدد (.)48

غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

] [16اسماعيؿ ،ابراىيـ السيد ( :)2013أساليب التفكير

] [25محمكد ،شريؼ ميني ( :)2001دراسة االغتراب كعبلقتو

كالذكاءات المتعددة كمنبئات لمكفاءة الذاتية لدل الطالبات

بمستكل الطمكح لدل طبلب الثانكم العاـ كالفني

المعممات في ضكء التخصص كالتحصيؿ الدراسي .مجمة

كالصناعي .رسالة ماجستير غير منشكرة ،القاىرة ،جامعة

كمية التربية ،جامعة المنصكرة ،العدد ( )8الجزء األكؿ.

عيف الشمس.

] [17بشرل ،صمكئيؿ كعمر ،منتصر ( :)2013أساليب التفكير

] [26عمي ،بشرل كصاحب ،كجداف ( :)2010أساليب التفكير

كعبلقتيا بالقمؽ كالعنؼ لدل طبلب الجامعة (دراسة

كعبلقتيا بمستكل الطمكح لدل طالبات قسـ رياض األطفاؿ
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] [39معكض ،محمد عبد التكاب ،كسيد ،عبد العظيـ (:)2005

كمية التربية األساسية .مجمة كمية التربية األساسية ،العدد

مقياس مستكل الطمكح األكاديمي .القاىرة ،المكتبة األنجمك

الثالث كالستكف.

المصرية.

] [27شبير ،تكفيؽ محمد تكفيؽ ( :)2005مستكل الطمكح
كعبلقتو ببعض المتغيرات في ضكء الثقافة السائدة لدل

] [44الشرنكبي ،نادية يكسؼ ( :)2008بعض الخصائص

طمبة الجامعة االسبلمية بغزة ،فمسطيف .رسالة ماجستير

المعرفية كالشخصية كاالنفعالية المميزة لممتمكئيف كغير

غير منشكرة ،الجامعة االسبلمية بغزة -فمسطيف.

المتمكئيف أكاديميا مف طمبة كطالبات الجامعة .مجمة كمية
التربية ،جامعة األزىر ،العدد ( ،137الجزء الثاني):

] [28التكيجرم ،أسماء ( :)2000المتغيرات االجتماعية المحددة

.363-271

لمستكيات كاتجاه الطمكح االجتماعي :دراسة ميدانية لعينة

] [46أحمد ،عطيو عطية ( :)2008التمكؤ األكاديمي كعبلقتو

مف شباب مدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشكرة،

بالدافعية لئلنجاز كالرضا عف الدراسة لدل طبلب جامعة

جامعة الممؾ سعكد.

الممؾ خالد في المممكة العربية السعكدية .المكتبة

] [29المشيخي ،غالب محمد ( :)2009قمؽ المستقبؿ كعبلقتو

اإللكتركنية ،أطفاؿ الخميج لذكم االحتياجات الخاصة.

بكؿ مف فاعمية الذات كمستكل الطمكح لدل عينة مف

] [48طافش ،محمكد ( :)2004تعميـ التفكير :مفيكمو ،أساليبو

طبلب جامعة الطائؼ .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية

كمياراتو .عماف :جيينة لمنشر كالتكزيع.

التربية ،أـ القرل.
] [30محمكد ،ىكيدم حنفي ،كفراج ،محمكد انكر( :)2006قمؽ

] [49شمبي أمينة ( :)2002بركفيبلت أساليب التفكير لطبلب

المستقبؿ كمستكل الطمكح كحب االستطبلع لدل طمبة كمية

التخصصات األكاديمية المختمفة مف المرحمة الجامعية

التربية مف ذكم المستكيات االجتماعية كاالقتصادية

"دراسة تحميمية مقارنة" .المجمة المصرية لمدراسات النفسية،

كالثقافية المختمفة ،مجمة كمية التربية باإلسكندرية .مجمد

المجمد ( ،)12العدد ( )34فبراير ،ص ص 142-87

( ،)16العدد ( ،)2ص .154-61

] [50أبك المعاطي ،يكسؼ ( :)2005أساليب التفكير المميزة

] [34أبك راسيف ،محمد حسف ( :)2015اإلرجاء األكاديمي

لؤلنماط المختمفة لمشخصية .المجمة المصرية لمدراسات

كعبلقتو بكؿ مف الثقة بالذات كالمعدؿ الدراسي لدل عينة

النفسية ،المجمد ( ،)15العدد ( ،)49ص ص -375

مف طبلب كطالبات السنة التحضيرية بجامعة جازاف.

.446

دراسات تربكية كنفسية (مجمة كمية التربية بالزقازيؽ) ،العدد

] [51أبك ىاشـ ،السيد ( :)2008الخصائص السيككمترية

( ،)88الجزء األكؿ.

لقائمة أساليب التفكير في ضكء نظرية ستيرنبرغ لدل
طبلب الجامعة .جامعة الممؾ سعكد ،كمية التربية ،مركز

] [36الربيع ،فيصؿ كشكاشرة ،عمر كحجازم تغريد (:)2013

البحكث التربكية.

التسكيؼ األكاديمي كعبلقتو بأساليب التفكير لدل الطمبة
الجامعييف في األردف .المنارة ،المجمد  ،20العدد ا /ب.

] [52ركبرت ستيرنبيرغ ( :)2004أساليب التفكير .ترجمة عادؿ
يكسؼ ،مراجعة محمد دسكقي ،القاىرة ،النيضة المصرية.
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] [53بدكر ،غيداء عمي ( .:)2001مستكل الطمكح كعبلقتو

8

الثانكم ميني

بالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب التعميـ الميني .رسالة

2016

بمدينة دمشؽ .رسالة ماجستير غير

منشكرة ،جامعة دمشؽ -سكريا.

ماجستير غير منشكرة ،جامعة دمشؽ ،سكريا.

] [64السممي ،طارؽ عبد العالي ( :)2014مستكل التسكيؼ

] [54الشافعي ،سيير ( :)2012الضغكط كعبلقتيا بمستكل

األكاديمي كالدافعية الذاتية كالعبلقة بينيما لدل طبلب

الطمكح لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكية .مجمة كمية

كميات مكة المكرمة كالميث في المممكة العربية السعكدية.

التربية ،العدد ( .)92ص .380-317

مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،المجمد ( )16العدد (.)2

] [55المظمكـ ،عمى حسيف ( :)2010مستكل الطمكح األكاديمي

] [69عبد العظيـ ،فايقة احمد ( :)2011التمكؤ األكاديمي

كعبلقتو بحكادث الحياة الضاغطة لدل طمبة الجامعة .كمية

كعبلقتو ببعض مصادر الضغكط لدل عينة مف اعضاء

الفنكف الجميمة ،جامعة بابؿ .مجمة جامعة بابؿ العمكـ

ىيئة التدريس في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية.

اإلنسانية ،المجمد ( ،)18العدد (.)1

المؤتمر السنكم السادس عشر ،مركز اإلرشاد النفسي،
جامعة عيف الشمس ،.المجمد الثاني (ص.)600-514

] [56عبدالقادر ،فرج ( :)2009مكسكعة عمـ النفس كالتخميؿ
النفسي .القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.

] [73عاشكر ،أحمد حسف محمد ( :)2008أساليب التفكير
عبلقتيا بأساليب اتخاذ القرار األكاديمي لدل عينة مف

] [57زكي ،احمد بدكم ( :)2003معجـ مصطمحات العمكـ

طبلب الجامعة " دراسة عبر ثقافية"  .مجمة كمية التربية

االجتماعية ،مكتبة لبماف ،بيركت.

ببنيا  ،مجمد ( ،)18ع ( ، )74ص .259-220

] [59الفقي ،أماؿ إبراىيـ ( :)2013التنظيـ الذاتي كعبلقتو

] [74األسكد ،فايز ( :)2003دراسة العبلقة بيف مستكل القمؽ

بمستكل الطمكح كقمؽ المستقبؿ لدل طبلب الثانكية العامة.

مفيكـ الذات كمستكل الطمكح لدل الطمبة الجامعييف في

دراسات عربية في التربية كعمـ النفس ،العدد الثامف

دكلة فمسطيف .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة األقصى

كالثبلثكف ،الجزء الثاني.

– غزة فمسطيف.

] [60الشرافي ،ماىر مكسى ( :)2013اإلنياؾ النفسي كعبلقتو

] [77الباكستاني ،عدناف شريؼ ( :)2012أساليب التفكير

بكؿ مف قمؽ المستقبؿ كمستكل الطمكح لدل العامميف في

كحب االستطبلع لدل الطبلب الجامعييف في جامعة أـ

االنفاؽ .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية

القرل كجامعة الممؾ عبدالعزيز بالمنطقة الغربية بالمممكة

بغزة.

العربية السعكدية ،مجمة العمكـ التربكية ،العدد الثالث ،ص

] [61الحمبي ،حناف خميؿ ( :)2000مستكل الطمكح كدكره في

.281-245

العبلقات الزكجية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة

] [78حسيف ،زىكر ( :)2008أساليب التفكير كعبلقتيا بالتميز

دمشؽ -سكريا.

الفني لدل الطمبة المكىكبيف مكسيقيا في دكلة الككيت.

] [62أكلغا ،قندلفت (:)2002التعمـ الميني كعبلقتو بمستكل

رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الخميج العربي،

الطمكح كتنمية القدرات المينية لدل الصؼ األكؿ كالثاني

البحريف.
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THE ROLES OF THINKING STYLES AND
THE LEVEL OF ACADEMIC AMBITION IN
PREDICTING ACADEMIC
PROCRASTINATION AMONG UNIVERSITY
STUDENTS
ABDULLAH ABDULHADI AL- ANZI
Professor of Educational Psychology Assistant
Faculty of Science and Arts, Qurayat - Jouf University
ABSTRACT_ This study aimed to investigate the roles of thinking styles and the level of academic
ambition in predicting academic procrastination among university students. The study sample
consisted of (264) students. In this study, the Procrastination Scale developed by the researcher,
the Academic Level Scale developed by Muawad and Abdul-Azeem (2005), and the List of
Thinking Styles prepared by Sternberg and Abu-Hashim (2008) were all employed. Study results
indicated a negative correlation between thinking styles (legislative methods, executive, estoppel,
local, liberal, hierarchical, royal, minority, and external) and academic procrastination. It also
revealed negative correlation between academic ambition dimensions (optimism, the ability to set
goals, and the total score to measure academic ambition) and academic procrastination. The study
indicated that there were two variables for predicting academic procrastination: thinking styles
(legislative and local) and academic ambition level (the ability to set goals) and the total score to
measure academic ambition. Moreover, the study reported the lack of statistically significant
differences in academic procrastination. Yet, thinking styles and ambition level were due to the
variable of study area. The study concluded that the prevailing thinking styles of the sample under
investigation were respectively: the legislative, the executive, and minority styles. Finally, the
results showed that academic ambition level of Jouf University students as well as the academic
procrastination level were at the same middle average.
KEY WORDS: academic procrastination, the academic level of ambition, thinking styles.
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