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التوجهات الهدفية لدى طلبة الجامعة األردنية وأثر هذه التوجهات في استراتيجيات التعلم التي 
 يمارسونها

 هنا سالم أبوغليون 
 *أحمد يحيى الزق  د.

 ملخص:
ستوى التوجهات الهدفية لدى طلبة الجامعة األردنية، هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن م

( طالب وطالبة 022وأثر هذه التوجهات في استراتيجيات التعلم لديهم. تكونت عينة الدراسة من )
 تم اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية من الكليات اإلنسانية والعلمية في الجامعة األردنية. 

 Abd) نستخدام مقياس التوجهات الهدفية لعبد الرحمولإلجابة عن أسئلة الدراسة، تمَّ ا

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

، أن التوجهات الهدفية الثالث -إقدام، تمكن-إقدام، أداء-تمكن ةأظهرت نتائج الدراسة، أوًلا
إحجام، فقد جاء بمستوى متوسط، ثانياا، إن مستوى -م جاءت بمستوى مرتفع، أما توجه أداءإحجا
كشفت الدراسة أن استراتيجيات  إذ، تراتيجيات التعلم لدى الطلبة كان متوسطاا إلى مرتفعاس

التركيز، إدارة الوقت، الدافعية، مساعدات الدراسة، اًلختبار الذاتي، القلق، اختيار األفكار 
اًلتجاهات جاءت بمستوى متوسط، أما استراتيجية معالجة و ئيسة، استراتيجية اًلختبار، الر 

أخيراا، هناك فروق ذات دًللة إحصائية في استراتيجيات و المعلومات، فقد جاءت بمستوى مرتفع، 
 القلق تعزى للتوجهات الهدفية. و اًلتجاهات، استراتيجية اًلختبار، التركيز، 

 .التوجهات الهدفية، استراتيجيات التعلم، الدافعية، التعلم، الجامعة األردنيةالكلمات المفتاحية: 
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Goal Orientations among the Students of University of Jordan and 

their Effect on the Learning Strategies Which They Use 

Hana S. Abu-Ghalyon  

Dr. Ahmad Y. Alzig* 

 
Abstract: 

The aim of this study was to find out the level of the goal orientations, 

among the students of the University of Jordan, and their effect on learning 

strategies which they use. The sample consisted of 300 male and female 

students selected using random clustered method from the humanistic and 

scientific faculties at the University of Jordan. 

To answer the research questions, the scale of goal orientation 

developed by Abd Al-Rahman (2018), and the Arabic version of the 

(LASSI) were used. 

Main findings indicated that, first, the level of mastery-approach, 

performance-approach, mastery-avoidance goal orientations were high, 

whereas, the level of performance-avoidance goal orientation was 

moderate. Second, the level of learning strategies ranged between 

moderate to high, namely, the level of concentration, time management, 

motivation, study aids, anxiety, self-testing, selecting main ideas, test 

strategies, and attitudes were moderate, whereas, the level of information 

processing was high. Finally, there were differences in concentration, test-

strategies, anxiety, selecting main ideas, and attitudes learning strategies as 

a result of differences in goal orientations. 

Keywords: goal orientations, learning strategies, motivation, learning, 

University of Jordan. 
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 :قدمةالم
تمثل الدافعية أحد المتغيرات األساسية المؤثرة في سلوك الطلبة وفي تعلمهم، ويالحظ المتتبعع 

ظهععر بعععط الطلبععة دافعيععة قويععة ي   إذللحقععل التربععوو وجععود تبععاين بععين الطلبععة فععي مسععتوى الدافعيععة، 
 قل.ظهر آخرون مستوى أالتعلم المتنوعة، في حين ي   مهماتوميالا لإلنخراط في  ،للتعلم

 تحععععععرك سععععععلوك المععععععتعلم وتوجهععععععه وتحععععععافظ علععععععى إسععععععتمراريتهالتععععععي قععععععوة الالدافعيععععععة وتمثععععععل 
(Woolfolk, 2010; Abd AL-Rahman, 2018،)  وتتععدد النظريعات التعي تبحعث فعي الفعروق

 ،الفرديععة فععي الدافعيععة، حيععث هنععاك نظريععات سععلوكية تناولععت المومععوا إنطالقععا مععن المثيععرات البيئيععة
وهنعاك ، الفرد مدفوعاا لخفط حوافز أولية وثانوية لديه َعّدتلحافز لهل، والتي نظرية خفط ا ،مثل

أن  أشعارت إلعىوالتي  ،نظرية الحاجات لماسلو ،مثل ،نظريات تناولت الموموا من منظور إنساني
نتهعععاء بحاجعععات تحقيعععق إفسعععيولوجية و الحاجعععات معععن الا بعععدءا  ،الفعععرد يسععععى إلشعععباا حاجعععات متنوععععة

نظريعة الكفعاءة  ،مثعل ،جتمعاعيانظريات التي تناولت المومعوا معن منظعور معرفعي وهناك ال ،الذات
 مهمعاتالذاتية لباندورا التي تؤكد على دور معتقدات الكفاءة فعي سعلوك الفعرد ونجاحعه فعي مختلعف ال

(Woolfolk, 2010; Abd AL-Rahman, 2018; Ormard, 2016) 
لتي تؤكد على أثر التفكيعر والمعالجعة العقليعة وتبرز أيضاا في هذا السياق النظريات المعرفية ا
، حيعععث تؤكعععد هعععذه النظريعععات علعععى طبيععععة والتفسعععيرات والتوجهعععات الهدفيعععة فعععي السعععلوك وفعععي العععتعلم

األفععععراد النشععععطة وحععععب اًلسععععتطالا، والبحععععث عععععن المعلومععععات لحععععل المشععععكالت، ومععععن هنععععا، فععععان 
تحععدد بععالتفكير، وي ععنظَّم وفععق األغععرال النظريععات المعرفيععة للدافعيععة تفتععرل أن السععلوك اإلنسععاني ي

، وت ععععد نظريعععة توجهعععات الهعععده واحعععدة معععن أهعععم نظريعععات الدافعيعععة (Woolfolk,2010)والتوقععععات 
 & Dweck)الحديثعععة، فهعععي تشعععير إلعععى أن أهعععداه األفعععراد فعععي مواقعععف العععتعلم تتبعععاين وتختلعععف 

Leggett,1988)يميعععة إلعععى تعلعععم واتقعععان ، فهعععل يسععععى المتعلمعععون معععن أنشعععطتهم وممارسعععاتهم التعل
نععاجأ أو المتفععوق المععادة الدراسععية، أم أنهععم يسعععون إلععى إحععراز الععدرجات المرتفعععة والظهععور بمظهععر ال

عل متكامعل معن اًلنفععاًلت Ames,1992ه أمز)عرّ امام اآلخرين؟ وقد  ( التوجهعات الهدفيعة بهنهعا ك 
 واًلعتقادات وأساليب العزو، التي تنتج السلوك المقصود.

رتكزت فعععي البعععدايات علععععى افعععع، دمت لمفهعععوم التوجهعععات الهدفيعععةالتصعععنيفات التعععي ق عععع وتنوععععت
إذ يسععى ، وأهعداه األداء تمكن،أهعداه الع ،همعا ،تصنيفها إلى نمطين معن أنمعاط التوجهعات الهدفيعة
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التوجعععه األول إلعععى العععتعلم واًلتقعععان واتتسعععاب الخبعععرات، فعععي حعععين يسععععى الطلبعععة، العععذين  الطلبعععة ذوو
 .(Dweck & Leggett, 1988) .المرتفعة أو النجاح درجةالتحقيق األداء، إلى  يتبنون توجه

 Soltaninejad, 2015عت البحععوو والدراسععات )وّسعع ،ومعع تطععور مفهععوم التوجهععات الهدفيعة
(Ong, 2014; Dweck & Leggett, 1988;،  وهعي ،ليشعمل ثالثعة أنعواا يتوجه الهدفالمفهوم، 

يسععى الفعرد  ،من خالل هذا التوجعه، (Learning Goal orientationه التعلم )اهدأ توجه   ،أوًلا 
، ذات التحعدو مهمعاتختيعار الاوذلك بتطوير كفاءته من خعالل ، ذاتهوالفهم كهده بحد نحو التعلم 
، (Performance Goal orientationتوجعه هعده األداء ) ،اثانياع ،تقانهعا وتحقيقهعااوالعمل علعى 

 ،فععرد إلثبعععات كفاءتععه مععن خععالل الحصععول علععى تقييمععات مرغوبعععةيسعععى ال ،مععن خععالل هععذا التوجععه
معععن خعععالل المقارنعععة معععع  اا بحيعععث يكعععون العععتعلم فعععي هعععذا التوجعععه موجهععع، وتجنعععب التقييمعععات السعععلبية

هعذا إلعى تجنعب ، ويميعل الطلبعة العذين يتبنعون (Work Avoidance) تجنب العمعل ،ثالثاا ، األخرين
 & Elliotإليعععوت ومكجريجعععور ). أمعععا جهعععد ممكعععن معععع الر بعععة فعععي بعععذل أقعععل، القيعععام بالعمعععل

McGregor, 2001) ع، فقعد قعدما ا للتوجهعات الهدفيعة،  فقعد؛ اتصعوراا نظريعاا مختلفا ا جديعدا أمعافا بععدا
يتمثععل فععي بعععد اإلقععدام/ اإلحجععام، وبهععذا، ي مكععن تصععنيب المععتعلم مععمن أربعععة فئععات، هععي الععتمكن/ 

 األنمععععععوذ وأ طلععععععق علععععععى هععععععذا يععععععراا، األداء/ إحجععععععام، إقععععععدام، الععععععتمكن/ إحجععععععام، األداء/ إقععععععدام، وأخ
 ;Kadioglu & Uzuntiryaki-Kondakci, 2014 ،)الربعاعي لتوجهعات الهعده األنموذ أسعم 

Ong, 2014; Soltaninejad, 2015 ،)تععمَّ ، ومععن خععالل التوسععع فععي تعريععب توجهععات الهععده 
 ,Dull) تاديميعة واإلنجعازالطعالب األاألداء( بتوقععات و  م،معرفة كيفية إرتباط أنواا األهداه )التعل

Sctteifer & McMilland, 2015.) 
إن ، فععحيععث أن التوجهععات الهدفيععة هععي أحععد العوامععل التععي تععؤثر فععي تحصععيل الطلبععة وتعلمهععمو 
جامععععات البعععة البكعععالوريوس فعععي حعععول ما يعععة التوجهعععات الهدفيعععة الشعععائعة لعععدى طل سعععؤاًلا  هعععذا يثيعععر
 والعربية. األردنية

مسعتوى ، و لدراسات التي بحثت في نوعية التوجهات الهدفية الشائعة لدى الطلبعةهناك بعط ا
هعو  ،/ إقعدام تمكعن( إلعى أن توجعه Abu Ali, 2015) أبعو علعي دراسعة فقعد أشعارت، التوجهاتهذه 

توجععه  ثععمَّ ، % (2,72تععاله توجععه أداء / إقععدام بنسععبة ) ،% (8225بنسععبة )و  ،االتوجععه األتثععر شععيوعا 
 ,Al Shammari)نتععائج دراسععة الشععمرو  أظهععرتفععي حععين  ،% (0275نسععبة )ب ،أداء / تجنععب

توجعه  ثعمَّ ، / إحجعام تمكعنتوجعه  ثعمَّ  ،/ إقدام تمكنا كانت توجه  أن التوجهات األتثر شيوعا  (2016
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، فقعد (Abu Gazal, 2012) أبعو غعزال دراسعةأمعا نتعائج  ،ا توجعه أداء / إحجعاموأخيعرا ، أداء / إقعدام
 إحجعععام، /توجعععه أداء  ثعععمَّ العععتمكن، ا هعععي توجعععه ثرأنعععواا التوجهعععات الهدفيعععة  شعععيوعا أن أتأشعععارت إلعععى 
أن أهععداه إلععى ( Tayeh & Zghoul, 2015، والزغععول )أشععارت نتععائج دراسععة تايععة وأخيععراا، فقععد

فععي حععين كانععت نسععبة أهععداه أداء / إقععدام  ،كانععت بمسععتوى مرتفععع / إحجععامالععتمكن وأهععداه األداء 
 بشكل متوسط.
توجه اإلتقان/ اإلقدام هو التوجه األتثر شيوعاا أن يمكن اًلستنتا  هذه الدراسات مل ومن مج
فعععإن السعععؤال األول معععن أسعععئلة هعععذه الدراسعععة يتعلعععق بنوعيعععة التوجهعععات الهدفيعععة  ،ولعععذا لعععدى الطلبعععة،

ا الشائعة لدى طلبة    .البكالوريوس في الجامعة األردنية تحديدا
ا فعي نما تؤثر أيضا إو  ،فية ًل تؤثر فقط في التعلم والتحصيلوالجدير بالذكر أن التوجهات الهد
وفععي إطععار البحععث عععن طبيعععة العالقععة بععين اسععتراتيجيات ، اسععتراتيجيات الععتعلم التععي يوظفهععا المععتعلم

توجهعععات أهعععداه  أنَّ  (Soltaninejad, 2015رى سعععلطاني نيجعععاد )، فيعععالعععتعلم وتوجهعععات الهعععده
 التعلم. أثناء عمليةفي ستراتيجيات التعلم التي يستخدمها الطلبة مهماا في ا ئاا الطلبة قد تكون متنب

متعلم التي تهده إلى التعهثير بكيفيعة لل األنماط السلوكيةاستراتيجيات التعلم إلى مفهوم  شيروي
وتتنععععوا تصععععنيفات  .(Weinstein & Mayer, 1985قيععععام المععععتعلم بمعالجععععة المعلومععععات )

 ة( إلعى ثالثعWeinstein & Palmer, 2002اينشعتاين وبعالمر)فها و صعنّ فقعد ، اسعتراتيجيات العتعلم
يضععم مجععال المهععارة عععدة مجععاًلت فرعيععة،  إذتصععنيفات، وهععي، المهععارة، واإلرادة، والتنظععيم الععذاتي، 

وهي، معالجة المعلومات، واختيار األفكار الرئيسة، واستراتيجية اًلختبار، بينمعا يضعم مجعال اإلرادة 
إلتجععاه، والدافعيععة، أمععا مجععال التنظععيم الععذاتي، فيضععم كععالا مععن، التركيععز، عععدة فععروا وهععي، القلععق، وا

إلعععى  واًلختبعععار العععذاتي، ومسعععاعدات الدراسعععة، وإدارة الوقعععت. وتشعععير اسعععتراتيجية معالجعععة المعلومعععات
المععتعلم علععى إيجععاد الععروابط بععين المعلومععات السععابقة والالحقععة، أمععا اسععتراتيجية اختيععار الفكععرة  مقععدرة

أثنععاء عمليععة الدراسععة، فععي مععن غيرهععا  المهمععةفتشععير إلععى مهععارة الطالععب فععي تحديععد األفكععار  الرئيسععة،
هم علععى ربععط المعلومععات مععع بعضععها مقععدرتالتحضععير الجيععد للطلبععة و  إلععى وتشيراسععتراتيجية اًلختبععار

 فتشععير إلععى درجععة اجتهععاد الطلبععة وإنضععباطهم الععذاتي، واسععتعدادهم ، أمععا اسععتراتيجية الدافعيععة،بعضععاا 
 معا شعكله المعتعلم معن للمثابرة وبذل الجهد إلتمال متطلبات النجاح، وتتضمن استراتيجية اًلتجاهات

القلعق،  تشير إلى أساليب التعامل معع مشعاعر اتجاهات نحو الجامعة، في حين أن استراتيجية القلق
 مقععدرةشععير إلععى فت، فازديععاد القلععق يععؤثر فععي الدراسععة والتركيععز لععدى الطالععب، أمععا اسععتراتيجية التركيععز
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 الوقعتتمامهعا، وتتضعمن اسعتراتيجية األتاديميعة إل مهمعاتالطلبة على اإلنتباه وتوجيه اإلنتباه نحعو ال
 الطلبععة علععى تنظععيم وإدارة الوقععت فععي المواقععف األتاديميععة، فععي حععين أن اسععتراتيجية مقععدرة، وإدارتععه

تبعار وربعط المعلومعات معع بعضعها الطلبعة علعى اإلععداد الجيعد لالخ مقعدرةاًلختبار الذاتي تشير إلعى 
األمثعل للعدعم  اًلسعتثمارالطلبة علعى  مقدرة تتضمن مساعدات التعلم، ، أخيراا، فإن استراتيجيةبعضاا 

والمصعععادر المتاحعععة. وتععععد اسعععتراتيجيات العععتعلم التعععي يسعععتخدمها المعععتعلم أحعععد المتغيعععرات األساسعععية 
 الععتعلم بععاختالهاسععتراتيجيات  : هععل تختلععفهععوو  مهمععاا ا  نظرياععوهععذا يثيععر سععؤاًلا المععؤثرة فععي الععتعلم، 

 الهدفية؟التوجهات 
وجعود اتفعاق  ععدم الحظ المتتبع لهذه الدراساتوي   ،أجريت القليل من الدراسات في هذا اإلطار

طر النظرية التعي تنطلعق ختاله في األاهذا من ناحية ومن ناحية أخرى ي الحظ وجود  ،في نتائجها
أن توجهععات أهععداه األداء ، (Soltaninejad, 2015سععلطاني نيجععاد )فيععرى  ،منهععا هععذه الدراسععات

 تمكنفعي حعين أن توجعه هعده الع، رتبطت بشكل سلبي مع اًلسعتراتيجية العميقعةاإلحجام اوتوجهات 
رتبطعععت توجهعععات أهعععداه األداء وتوجهعععات ا فيمعععا، رتعععبط معععع اًلسعععتراتيجية العميقعععة بشعععكل إيجعععابيا

بشععكل سععلبي مععع  تمكنرتععبط التوجععه نحععو الععاو  ،يجية السععطحيةبشععكل إيجععابي مععع اًلسععترات اإلحجععام
 & Mikiبينعععت نتعععائج دراسعععة ميكعععي ويامايوشعععي )إطعععار مشعععابه فعععي ، و اًلسعععتراتيجية السعععطحية

Yamauchi, 2005) بشعععععكل إيجعععععابي باسعععععتراتيجيات العععععتعلم واإلنجعععععاز  تمكنرتبعععععاط هعععععده العععععا
شعععكل إيجعععابي باسعععتراتيجيات المعالجعععة ب اإلحجعععام ارتبطعععت أهعععداه األداء وتوجهعععات فقعععد، األتعععاديمي
 .بشكل إيجابي باستراتيجيات المعالجة العميقة تمكنوارتبطت أهداه ال، السطحية
تنبععهت تمكن أن أهععداه العع، (Soltaninejad, 2015وأشععارت نتععائج دراسععة سععلطاني نيجععاد ) 

دراسععة كوبمععان وأشععارت نتععائج  ،وأهععداه األداء تنبععهت باسععتراتيجيات سععطحية، باسععتراتيجيات عميقععة
أن الطلبعععة أظهعععروا إلعععى  (Koopman, Bakx, & Beljaard, 2014رد )اوبعععات  و بيلجععع

وأظهعععرت نتعععائج ، متسعععاوية ًلسعععتراتيجيات العععتعلم المعرفعععي العميقعععة تمكنتفضعععيالت قويعععة ألهعععداه الععع
المرتفععععععة  تمكنتميعععععز الطلبعععععة ذوو توجهعععععات أهعععععداه الععععع ،(Sahlool,2009) ولسعععععحل، دراسعععععة

وتميععععععز الطلبععععععة ذوو توجهععععععات أهععععععداه األداء المرتفععععععع ، الععععععتعلم المعرفيععععععة والدافعيععععععةباسععععععتراتيجيات 
 ,Abu Gazal) أبعوغزال فيما أشارت نتائج دراسعة، باستراتيجيات التعلم المعرفية وما وراء المعرفية

( وتوجععه إتقععان مععن جهععة وجميععع مجععاًلت إقععدام /أداء بععين توجععه )إلععى وجععود عالقععة طرديععة  (2012
 -ووجعود عالقعة طرديعة دالعة إحصعائياا بعين توجعه )أداء  ،اتيجيات التعلم من جهعة أخعرى مقياس استر 
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ن يفعععي حععين بينعععت نتعععائج دراسعععة تزنععع  جعععين وشععع، (فكيعععر الناقعععدوالت ،( واسعععتراتيجيات )التسعععميعإحجععام
أن الطلبة الذين لديهم المعتقعدات المعرفيعة أتثعر  ،(Tzung-Jin & Chin-Chong,2017شون  )
كانوا يتبنون أهداه اإلتقان  ،والغرل من المعرفة ،تنمية المعرفة ،من مثل ،بعاد مختلفةا في أتطورا 

 ،تععدد المعرفعة، معن مثعل ،كانعت لعديهم معتقعدات معرفيعةأن طلبعة آخعرين فعي حعين ، وتجنب اإلتقعان
 .، كانوا يتبنون أهداه أداءوعدم اليقين بالمعرفة

 ,Kalioglu & Uzuntiryki–Kondakci, 2014; Dull) نيخعر آن يإًل أن هنعاك بعاحث

Sctteifer & McMilland, 2015 ،) ه األداء اهعدأ وتوجهعات  تمكنه العاهعدأ يرون أن توجهات
لألدبيعععععات التعععععي تنسعععععب توجهعععععات اإلتقعععععان إلعععععى  خالفعععععاا ، تتنبعععععه بشعععععكل كبيعععععر باسعععععتراتيجيات العععععتعلم

ي تميعل إلعى تصعوير توجعه وهذه النتائج معاتسة للدراسعات السعابقة التع، استراتيجيات عميقة المستوى 
، توجه األداء ذو اًلسعتراتيجيات السعطحيةأتثر من ًلستراتيجيات العميقة على أنه يتميز با تمكن ال
تمكن، أهداه الفي تعلم الطلبة ذوو اًلستراتيجيات السطحية  دورإغفال الخطه  أنه قد يكون من إًلّ 
األفراد بع تعرتبط بيعة اًلستراتيجيات التيطحول  إثراء البحووفي إلسهام جاءت هذه الدراسة ل ،لذلك

 ذوو التوجهات الهدفية المختلفة.
أن توظيعب المعتعلم لعععدد لكعن معا مسعتوى اسعتراتيجيات العتعلم لعدى الطلبعة الجعامعيين؟ ًل شعكَّ 

ع األمعر العذو يعنعك  علعى أدائعه وتحصعيله  ،ا فعاعالا ا نشعطا أتبر من اًلسعتراتيجيات يجععل منعه متعلما
جريععت فعي هعذا الحقعل وعععدم ؤكعد علععى أهميعة هعذا السعؤال هععو نقعت الدراسعات التعي أ  ومعا ي ،الدراسعي

أن أتثعر اًلسعتراتيجيات  ،(Asiri, 2013) عسعيرو  فبينعت نتعائج دراسعة، تساق نتائج هذه الدراسعاتا
 ،عبععععد الحععععق، فيمععععا ومععععحت دراسععععة ،المسععععتخدمة هععععي اسععععتراتيجيات التنظععععيم والتومععععيأ والتفصععععيل

ا سعتخداما ا نعواا اسعتراتيجيات العتعلم األتثعرن أأ ،(Abd Al-Haq & Al Ajeli, 2015ي )والعجيلع
أن ، و وأقلهعا اًلسععتراتيجيات المعرفيععة، ليهعا اًلسععتراتيجيات الوجدانيععةي ،تانعت اًلسععتراتيجيات السععلوكية

 .نسبة استخدام استراتيجيات التعلم بشكل عام كانت بمستوى متوسط
ا أن بععط حظ تما وي ال  ,Soltaninejad, 2015; Miki & Yamauchi) الدراسعاتأيضا

2005; Koopman, et al, 2014 ) جارسععيا أنمععوذ وهععو  ،نظععرو واحععد  ألنمععوذ اسععتندت 
عع ،(Garcia & Pintrich, 1996بينتععر) )و  اسععتراتيجيات الععتعلم إلععى فئتععين  هنفت فيععوالععذو ص 

 .جيات التعلم السطحيةاستراتي، ثانياا  ،استراتيجيات التعلم العميقة ،أوًلا ، وهما ،أساسيتين
ومن خالل هذه الدراسات، يمكعن مالحظعة قلعة ععدد الدراسعات التعي بحثعت فعي مسعتوى اسعتخدام     
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الطلبة الجامعيين ًلستراتيجيات التعلم التي تسعاعدهم علعى معالجعة المعادة معالجعة كافيعة تحسعن معن 
ي بحعععث مسعععتوى هعععذه نوعيعععة عمليعععة الترميعععز، ومعععن هنعععا، فعععإن أحعععد أهعععداه هعععذه الدراسعععة يتمثعععل فععع

 يناتشعينوا أنمعوذ فعي هعذه الدراسعة اًلسعتناد إلعى  متعوقد اًلستراتيجيات لدى طلبة الجامعة األردنية، 
 نظرو للمقياس المستخدم. تإطار( Weinstein & Palmer, 2002)وزميله 

 مشكلة الدراسة
لتحصعيل بعين فعي مسعتوى ا ايعرى بعهن هنعاك تبايناع جامععاتالحظ لنتائج التحصعيل فعي الإن الم  

 & Yipفعي حعين يظهعر آخعرون مسعتويات متدنيعة ) ،يظهعر بعضعهم مسعتويات مرتفععة إذ ،الطلبعة

Chung, 2002)، أوععدم ، تدني مستوى الدافعية لدى الطلبعة ،منها ،وهذا يرجع إلى عوامل متعددة
ثيععر وهععذا ي، وغيععر ذلععك مععن العوامععل، مععةئسععتخدام اسععتراتيجيات غيععر مالاو ، أتبنععي توجهععات هدفيععة

ومععن ، هععذا مععن ناحيععةطلبععة البكععالوريوس فععي الجامعععات  حععول مسععتوى التوجهععات الهدفيععة لععدى سععؤاًلا 
 .الدراسية خالل هذه المرحلةالتعلم ستراتيجيات ا مستوى  حول يثير سؤاًلا  ،خرى أناحية 

 Koopman,et al, 2014; Tzung-Jin) كعد النظريعة والبحعث فعي هعذا السعياقؤ وت       

& Chin–Chung, 2017; Miki & Yamauchi, 2005; Soltaniejad, 2015  ) علعى أن
( يسععتخدمون حجععامواإل، توجهععات األداءلععتمكن، الطلبععة ذوو التوجهععات الهدفيععة المختلفععة )توجهععات ا
فعان هعذا يثيعر سعؤاًلا حعول اًلسعتراتيجيات  ،وبالتالي ،استراتيجيات تعلم مختلفة تتناسب مع توجهاتهم

لنتععائج هععذه الدراسععات  الحععظ المتتبعععوي  ، مععون ذوو التوجهععات الهدفيععة المختلفععةالتععي يسععتخدمها المتعل
(Dull, Sctteifer & McMilland, 2015; Kalioglu & Uzuntiryaki–Kondakci, 

2014; Soltaninejad, 2015 ععععدم وجعععود اتسعععاق فعععي نتائجهعععا، األمعععر العععذو ي ظهعععر أن هعععذا )
ات لتحديععد كيفيععة اخععتاله اًلسععتراتيجيات المسععتخدمة المومععوا ًل زال بحاجععة إلععى مزيععد مععن الدراسعع

ا، فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن األسئلة   :اآلتيةباختاله التوجهات الهدفية، وتحديدا
 ما مستوى التوجهات الهدفية التي يتبناها طلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية؟  .0

 األردنية؟لبكالوريوس في الجامعة ما مستوى استراتيجيات التعلم التي يتبناها طلبة ا .2

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

 أهمية الدراسة 
، م تقعد تكتسب هعذه الدراسعة أهميعة فعي الجعانبين النظعرو والتطبيقعي، فمعن الناحيعة النظريعة، أوًلا
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طلبعععة حعععول مسعععتوى اسعععتراتيجيات العععتعلم والتوجهعععات الهدفيعععة الشعععائعة لعععدى وصعععفية معرفعععة علميعععة 
فعععععي المعرفعععععة العلميعععععة الدقيقعععععة حعععععول هعععععذه  اا هنعععععاك فقعععععر أن  إذالبكعععععالوريوس فعععععي الجامععععععة األردنيعععععة، 

ب التعي تقعيم الجوانع يمكعن أن تكعون نقطعة انطعالق لمزيعد معن الدراسعات التربويعةثانياعا،  ،الموموعات
أمعافة نتعائج ألثعراء  فعي اإلسهام المعرفية والدافعية من شخصية المتعلم الجامعي في األردن، ثالثاا،

توجهععععات بعععاختاله أنمعععاط ال سعععتراتيجيات العععتعلمااخعععتاله  حعععول طبيععععةمنظومعععة المعرفعععة النظريعععة 
 .الهدفية

، تزود نتعائج هعذه الدراسعة األسعتاذ الجعامع ععن ي بالمعرفعة حعول أما من الناحية التطبيقية، أوًلا
مستوى تمكن الطلبعة الجعامعيين معن اسعتراتيجيات العتعلم، األمعر العذو ي بعرز معدى حاجعة الطلبعة إلعى 
الععدعم والتععدريب بهععده اتقععان هععذه اًلسععتراتيجيات والععتمكن منهععا، ثانياععا، تععزود نتععائج الدراسععة األسععتاذ 

ته، األمعر العذو يسعاعده فعي اسعتثارة نوعية التوجهات الهدفية وقوتها لدى طلب عنالجامعي بالمعرفة 
 دافعيتهم وتوظيفها في الموقف التربوو.

 مصطلحات الدراسة:

 الدراسة المصطلحات والمفا يم اآلتية:تتضمن هذه 
 وليجيعت فهعا دويعكوعرّ  ،أحد مفعا يم الدافعيعة هي، (Goal Orientationsالتوجهات الهدفية ) -

(Dweck & Leggett, 1988) ،نجععازفععراد وتفسععيرهم لمواقععف اإلابة األنهععا كيفيععة اسععتجهب، 
المسعتخدم  بدرجة الفرد على مفردات كل بعد من أبعاد مقياس توجهعات الهعده ،أجرائيا ويعره

 .في الدراسة
األنمعععاط السعععلوكية سعععلوكيات المعععتعلم  ، وهعععي(Learning Strategiesاسعععتراتيجيات العععتعلم ) -

 & Weinstein)ت معتعلم بمعالجعة المعلومعاكيفيعة قيعام الفعي تهعده العى التعهثير  للمتعلم التي

Mayer, 1985)، :وتضم عدة استراتيجيات هي 
المعتعلم علعى إيجعاد العروابط بعين المعلومعات السعابقة  مقعدرةوهي  استراتيجية معالجة المعلومات: -

 والالحقة، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.
مععن  المهمععةار الفكععرة الرئيسععة: وتشععير إلععى مهععارة الطالععب فععي تحديععد األفكععار اسععتراتيجية اختيعع -

أثناء عملية الدراسة، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلعة في غيرها 
 في المقياس.

هم علععى ربععط المعلومععات مععع مقععدرتإلععى التحضععير الجيععد للطلبععة و  وتشععير اسععتراتيجية اًلختبععار: -
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 ، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.عضاا ببعضها 
الطلبععة علععى اًلجتهععاد واإلنضععباط الععذاتي، واًلسععتعداد  مقععدرةتشععير إلععى و  اسععتراتيجية الدافعيععة: -

للمثابرة وبذل الجهد إلتمال متطلبات النجاح، وتقاس بالدرجعة التعي يحصعل عليهعا الطالعب ععن 
 لة في المقياس.الفقرات الممث

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

القلعق عنعد الطلبعة، فزيادتعه تعؤثر فعي الدراسعة  وتشير إلى أسعاليب التعامعل معع استراتيجية القلق: -
 درجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.والتركيز لديهم، وتقاس بال

 مهمعععاتالطلبعععة علعععى اًلنتبعععاه وتوجيعععه اًلنتبعععاه نحعععو ال مقعععدرةاسعععتراتيجية التركيعععز: وتشعععير إلعععى  -
األتاديميعععة إلتمامهعععا، وتقعععاس بالدرجعععة التعععي يحصعععل عليهعععا الطالعععب ععععن الفقعععرات الممثلعععة فعععي 

 المقياس.
فعععي المواقعععف  وإدارتعععهالوقعععت الطلبعععة علعععى تنظعععيم  مقعععدرةوتشعععير إلعععى اسعععتراتيجية إدارة الوقعععت:  -

 األتاديمية، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن الفقرات الممثلة في المقياس.
، وتقعععاس هوتقييمععع الطلبعععة علعععى مراقبعععة أدائهعععم العععذاتي مقعععدرةاسعععتراتيجية اًلختبعععار العععذاتي: وهعععي  -

 الفقرات الممثلة في المقياس. بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عن
األمثعععل للعععدعم والمصعععادر  اًلسعععتثمارالطلبعععة علعععى  مقعععدرةوهعععي  اسعععتراتيجية مسعععاعدات العععتعلم: -

المتاحععععة، وتقععععاس بالدرجععععة التععععي يحصععععل عليهععععا الطالععععب عععععن الفقععععرات الممثلععععة فععععي المقيععععاس 
(Weinstein & Palmer, 2002.) 

 :وإجراءاتهامنهجية الدراسة 
 الدراسة:منهج 
تععمَّ مععن  إذوذلععك لمالءمتععه ألهععداه الدراسععة، فععي هععذه الدراسععة اسععتخدام المععنهج الوصععفي،  تععمَّ 

خاللعه التوصععل إلععى بينعات وصععفية لمتغيععرو الدراسعة؛ التوجهععات الهدفيععة، واسعتراتيجيات الععتعلم، كمععا 
 .تمَّ تحديد الفروق في استراتيجيات التعلم الناتجة عن الفروق في التوجهات الهدفية

 والعينة الدراسةمجتمع 
ردنيعة معن العذكور واإلنعاو، البكالوريوس في الجامععة األ ةتكون مجتمع الدراسة من جميع طلب

 والمسععععجلين فععععي الفصععععل الدراسععععي الصععععيفي مععععن العععععام الجععععامعي ،كليععععات الجامعععععة مختلععععفومععععن 
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( طالبعععة معععوزعين 22202طالبعععاا و) (02582(، معععنهم )20552، والبعععال  ععععددهم )(2205/2202)
وهعععي )تليعععة اًلثعععار والسعععياحة، كليعععة اآلداب، كليعععة األعمعععال، كليعععة الفنعععون  ،الكليعععات اإلنسعععانية علعععى

والتصميم، كليعة اللغعات األجنبيعة، كليعة التربيعة الريامعية، كليعة الحقعوق، كليعة الشعريعة، كليعة العلعوم 
علعععى الكليعععات التربويعععة، كليعععة األميعععر الحسعععين بعععن عبعععد  الثعععاني بعععن الحسعععين للدراسعععات الدوليعععة( و 

العلمية وهي )تلية الطب، كليعة طعب األسعنان، كليعة الصعيدلة، كليعة التمعريط، كليعة علعوم التههيعل، 
ونعت تكو  تلية الزراعة، كلية العلوم، كلية الملك عبد  الثاني لتكنولوجيا المعلومات، كلية الهندسعة(.

اختيععارهم  تععمَّ  إذ العنقوديععة،عشععوائية بالطريقععة ال تععمَّ اختيععارهموطالبععة  ( طالععب022عينععة الدراسععة مععن )
طلبعة  فيهعاشعبة مختلفة من شعب الكليعات اإلنسعانية والعلميعة المختلطعة والتعي يعدرس  22من طلبة 

 من مختلف الكليات.
 أداتا الدراسة

 والثعاني، مقيعاس التوجهعات الهدفيعة،، األول، مقياسين ، تمَّ استخدامالدراسةلإلجابة عن أسئلة 
 تعريب موجز بكل منهما. يهتي، وفيما جيات التعلم والدراسةمقياس استراتي
   :التوجهات الهدفيةأواًل، مقياس 

(، والعذو يتمتعع بعدًلًلت 8102تمَّ استخدام مقياس التوجهات الهدفية الذو أعّده عبعدالرحمن )
 ( فقرة، موزعة على أربععة أبععاد، يجعاب عنهعا بتعدريج97صدق وثبات مناسبة، تكون المقياس من )

( ( 3( درجعععات، وبدرجعععة متوسعععطة )4( درجعععات، وبدرجعععة عاليعععة )5خماسعععي، هعععو درجعععة عاليعععة جعععدا ا
حععدة، وتععمَّ التهتععد مععن دًلًلت ( درجععة وا0ن، وبدرجععة قليلععة جععداا )ي( درجتعع8جععات، وبدرجععة قليلععة )در 
( محكماا من المختصعين فعي علعم العنف  التربعوو، والقيعاس 05الظاهرو بعرل فقراته على ) هصدق
قويم، والمناهج والتدري ، وتكنولوجيا التعليم، من إعضاء هيئعة التعدري  فعي جامععات )األردنيعة، والت

واليرمعععوك، والهاشعععمية، والبلقعععاء التطبيقيعععة، والحسعععين بعععن طعععالل، وكليعععة العلعععوم التربويعععة /اًلنعععروا(، 
( 32يععة )( فقععرة، وبلعع  عععدد فقراتععه بالصععيغة النهائ40( مععن المحكمععين، تععمَّ حععذه )%21وبإجمععاا )

( فقعرات، وأهعداه األداء/ 01فقرة، موزعة على أربعة أبععاد، وهعي: أهعداه األداء/إقعدام، وتضعمنت )
( فقععععععععرة ، وأهععععععععداه 00( فقععععععععرات، وأهععععععععداه التمكن/إقععععععععدام، وتضععععععععمنت )01إحجععععععععام، وتضععععععععمنت )

 (51( فقرات، كما تمَّ التهتد من ثباته بتطبيقة علعى عينعة تكونعت معن )9التمكن/إحجام، وتضمنت )
بلعع   إذألفعا(، -طالبعاا وطالبعة مععن خعار  عينععة الدراسعة، باسععتخدام طريقعة اًلتسععاق العداخلي )ترونبععا  

(، وهعععي مناسعععبة ألغعععرال الدراسعععة، علمعععاا بعععهن الدرجعععة علعععى هعععذا المقيعععاس 0.83معامعععل الثبعععات )
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الل (، وتمَّ التعامل مع المتوسطات الحسعابية لألبععاد األربععة، معن خع045 - 87تنحصر بين قيم )
( 5-3.68. )3( متوسعععععط، 9..3 -8.34. )8( معععععنخفط، 2.33-0. )0نقطعععععة القطعععععع اآلتيعععععة: 

 مرتفع.
  ثانيًا، مقياس استراتيجيات التعلم والدراسة:

تمَّ استخدام مقياس استراتيجيات التعلم والدراسة )النسخة الثانية( لواينشعتاين وزمالئهعا )تعريعب 
وقععععد تععععمَّ تعريبععععه بشععععكل أولععععي، وثبععععات عععععاليين،  يتمتععععع بخصععععائت صععععدق إذ(، 2202الحميععععديين، 
على أثنين من المختصين باللغة اإلنجليزية، ثعمَّ تعمَّ إجعراء ترجمعة عكسعية للتهتعد معن صعحة  وعرمه

( فقععرات لكععل 5( أبعععاد فرعيععة بواقععع )02( فقععرة، موزعععة علععى )52الترجمععة، وتكععون المقيععاس مععن )
نععا ( درجععات، وأحيا2( درجععات، وصععحيأ )8) بعععد، يجععاب عنهععا بتععدريج خماسععي هععو صععحيأ تمامععا

( درجععععة، وتععععمَّ التهتععععد مععععن دًلًلت 0ن، وغيرصععععحيأ تمامععععا )( درجتععععي2( درجععععات، وغيرصععععحيأ )0)
( مععن المحكمععين المتخصصععين فععي علععم الععنف  التربععوو، 02صععدقه الظععاهرو بعععرل فقراتععه علععى )

يئعععة التعععدري  فعععي الجامععععة وقسعععم المنعععاهج والتعععدري ، وكعععذلك قسعععم اإلدارة التربويعععة، معععن أعضعععاء ه
ا لمععا أشععار إليععه المحكمععون، تععمَّ تعععديل الصععياغة اللغويععة ل) ( فقععرات، وبلعع  عععدد ,األردنيععة، وإسععتنادا

علععى عينععة مععن خععار  عينععة  كمععا تععمَّ التهتععد مععن ثباتععه بتطبيقععه( فقععرة، 52فقراتععه بالصععيغة النهائيععة )
(، وهعي 0.95بلع  معامعل الثبعات ) إذألفعا(،  -الدراسة، باستخدام طريقة اًلتساق الداخلي )ترونبعا  

(، 0.87- 0.65مناسععبة ألغععرال الدراسععة، علمععاا بععهن الدرجععة علععى هععذا المقيععاس تنحصععر بععين قععيم )
 -0. )0، معععن خعععالل نقطعععة القطعععع اآلتيعععة: ةوتعععمَّ التعامعععل معععع المتوسعععطات الحسعععابية لألبععععاد العشعععر 

 مرتفع. (8 -3.68. )0( متوسط، ,.02-2202. )2( منخفط، 2.33
 الدراسة:حدود 

 تحددت امكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية في موء مايهتي:
أقتصععر تطبيععق هععذا البحععث علععى عينععة مععن طلبععة البكععالوريوس فععي الجامعععة اًلردنيععة المسععجلين  -

 م(.2205/2202خالل الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي)
 الهدفيععععة،مها وهععععي: مقيععععاس التوجهععععات أقتصععععر نتععععائج البحععععث علععععى اًلدوات التععععي تععععم اسععععتخدا -

 ومقياس استراتيجيات التعلم والدراسة لونشتاين وزمالئها.
 الدراسة:إجراءات 
( معععن 002) راسعععة، والبالغعععةعينعععة الد توزيعععع المقياسعععين علعععى تعععمَّ  ،دوات الدراسعععةأختيعععار ابععععد 
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جديععة فععي  يبون عليهععاالمسععتج( منهععا بعععد اسععتبعاد النسععخ التععي لععم يظهععر 022اعتمععاد ) الطلبععة، وتععمَّ 
، ثععععمَّ تععععمَّ القيععععام بعمليععععة التحليععععل اًلحصععععائي للبيانععععات واسععععتخرا  النتععععائج وتفسععععيرها وكتابععععة جابععععةاإل

 التوصيات.
 المعالجة االحصائية:

اسععتخرا  المتوسععطات  حيععث تععمَّ  ،(SPSS)تحليععل البيانععات باسععتخدام الرزمععة اإلحصععائية  تععمَّ 
، وذلعك لإلجابعة ععن أسعئلة (MANOVA)ليل التباين المتععدد تحنحرافات المعيارية و الحسابية واإل

 .الدراسة
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 :اآلتيتانت النتائج على النحو  (SPSS)بعد أن جمعت البيانات وحللت باستخدام برنامج 
مععععا مسععععتوى التوجهععععات الهدفيععععة التععععي يتبناهععععا طلبععععة  أواًل: النتااااائج المتعلقااااة االلاااا ا  األو :

 البكالوريوس في الجامعة األردنية؟
استخرا  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات  تمَّ  ،لإلجابة عن هذا السؤال

ا بعاد المقياس، ومرتبعةا ترتيباعأحسب كل بعد من  لتوجهات الهدفيةالطلبة على جميع فقرات مقياس ا
 (، يومأ ذلك:0) الجدولو  ،ا وفق المتوسطات الحسابيةازليا تن

الستجااات الطلبة على  والملتوى والرتبة (: المتوسطات الحلابية واالنحرافات المعيارية1) الجدو 
 مقياس التوجهات الهدفية مرتبًة ترتيًبا تنازلًيا وفق قيمة المتوسط الحلابي

 الترتيب الملتوى  المعياري االنحراف  المتوسط الحلابي أاعاد المقياس
 1 مرتفع 0.64 4.02 تمكن /إقدام

 2 مرتفع 0.81 3.83 أداء / إقدام

 3 مرتفع 0.71 3.75 تمكن / إحجام

 4 متوسط 0.91 3.03 أداء / إحجام

  مرتفع 0.52 3.71 الدرجة الكلية

المرتفعععع ( أن المتوسعععطات الحسعععابية لألبععععاد األربععععة جعععاءت بعععين المسعععتوى 0) الجعععدوليبعععين 
وبإنحرافععات معياريععة  ،(3.03-4.02تراوحععت المتوسععطات الحسععابية  بععين ) إذ ،والمسععتوى المتوسععط،

وكان متوسعط اسعتجابات الطلبعة علعى التوجعه )تمكن/إقعدام( أعلعى المتوسعطات، (، 0.64-0.91) بين
 ( درجعععة، وهعععي درجعععة مرتفععععة، فعععي حعععين جعععاء متوسعععط اسعععتجاباتهم علعععى بععععد التوجعععه4.02بلععع  ) إذ

ععا، أمععا اسععتجاباتهم علععى بعععد أهععداه 3.83)أداء/إقععدام( ثانيععاا، حيععث بلعع  ) (، وهععي درجععة مرتفعععة أيضا
(، وهععي درجععة مرتفعععة 3.75)الحسععابي بلعع  المتوسععط و )تمكن/إحجععام( جععاءت فععي الترتيععب الثالععث، 
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 متوسعطبلع  الو تذلك، أما استجاباتهم على بعد أهداه )أداء/إحجام(، فقد جاءت في الترتيب الرابعع، 
 (، وهي درجة متوسطة.3.03) الحسابي

 مرتبة ترتيًبا تنازلًيا وفق النلبة األاعاد األربعة للتوجهات الهدفية انتشاردرجة  (2) الجدو 
 النلبة العدد البعد

 0.39 117 (/ إقدامأهداف )تمكن 
 0.34 102 (/ إقدام أهداف )أداء
 0.21 64 (/ إحجامأهداف )أداء
 0.04 12 (جام/ إح أهداف )تمكن

(، 0.39)بلغعت  إذ ،علعىإقعدام( جعاءت األ/بععد )تمكعن انتشعار( أّن درجة 2) الجدولتبين من 
كانعععت نسعععبة و  ،إحجعععام(/تالهعععا بععععد )تمكعععن (، ثعععمَّ 0.34بلغعععت النسعععبة )و  ،إقعععدام(/تالهعععا بععععد )أداء ثعععمَّ 
بنسععبة ، و هنتشععار إبة الرتبععة اًلخيععرة مععن حيععث نسععإحجععام( فععي /(، فيمععا جععاء البعععد )أداء0.21نتشععارة )ا
(0.04) . 

مسععععتوى اسععععتراتيجيات الععععتعلم التععععي يتبناهععععا طلبععععة  مععععا المتعلقااااة االلاااا ا  ال اااااني:النتااااائج 
 ؟البكالوريوس في الجامعة اًلردنية
ستجابات استخرا  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ًل تمَّ  ،لإلجابة عن هذا السؤال

بعععاد المقيععاس، ومرتبععةا أسععتراتيجيات الععتعلم حسععب كععل بعععد مععن الطلبععة علععى جميععع فقععرات مقيععاس ا
 (، يومأ ذلك:0) الجدولو  ،ا وفق المتوسطات الحسابيةا تنازليا ترتيبا 

الستجااات الطلبة على والملتوى والرتبة المتوسطات الحلابية واالنحرافات المعيارية  (3) الجدو 
 ا ا تنازليً مقياس استراتيجيات التعلم والدراسة مرتبًة ترتيبً 

 الترتيب الملتوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحلابي ااعاد المقياس
 1 مرتفع 0.55 3.82 معالجة المعلومات

 2 متوسط 0.56 3.64 التركيز

 3 متوسط 0.54 3.62 ادارة الوقت

 0 متوسط 0.57 3.62 الدافعية

 5 متوسط 0.54 3.61 ملاعدات الدراسة

 6 متوسط 0.68 3.59 اختبار ذاتي

 7 متوسط 0.67 3.44 القلق

 8 متوسط 0.65 3.42 االفكارالرئيلة

 9 متوسط 0.68 3.32 استراتيجية االختبار

 10 متوسط 0.69 3.22 االتجاهات

 متوسط 0.46 3.53 الدرجة الكلية

( أن المتوسطات الحسابية جاءت بعين المسعتوى المرتفعع والمسعتوى المتوسعط، 0) الجدوليبين 
، (0.69-0.55) نحرافعععات معياريعععة بعععيناوب ،(3.22-3.82) حعععت المتوسعععطات الحسعععابية بعععينتراو  إذ
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 . متوسطةبنسبة  اًلستراتيجيات جاءتغالبية يدل على أّن هذا و 
هل هناك فروق ذات دًللة إحصائية في استراتيجيات  ال الث:النتائج المتعلقة االل ا  

 طلبة الجامعة األردنية؟ التعلم تعود لالختاله في التوجهات الهدفية لدى
واًلنحرافعععات المعياريعععة علعععى  الحسعععابية اسعععتخرا  المتوسعععطات تعععمَّ  ،لإلجابعععة ععععن هعععذا السعععؤال

هعذه  ومعأي (2) الجعدولو ، مقياس استراتيجيات التعلم بهبعاده العشرة تبعاا لمتغير التوجهعات الهدفيعة
 :  النتائج

ية الستجااات الطالب على مقياس استراتيجيات واالنحرافات المعيار  الحلابية المتوسطات (4) الجدو 
 التعلم اأاعاده العشرة تبعًا لمتغير التوجهات الهدفية

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحلابية لعددا التوجهات الهدفية االستراتيجية

 الدافعية
 0.63 3.63 105 (إقدام تمكن /أهداف )

 0.64 3.76 13 (تمكن / إحجامأهداف )
 0.48 3.60 118 (أداء / إقداماف )أهد

 0.61 3.60 64 (أداء / إحجامأهداف )

 المعلومات معالجة
 0.58 3.74 105 (إقدام تمكن /أهداف )
 0.78 3.72 13 (تمكن / إحجامأهداف )

 0.46 3.91 118 (أداء / إقدامأهداف )
 0.57 3.81 64 (أداء / إحجامأهداف )

 االتجاهات
 0.70 3.25 105 (قدامإ تمكن /أهداف )
 0.73 3.47 13 (تمكن / إحجامأهداف )

 0.70 2.89 118 (أداء / إقدامأهداف )
 0.68 3.36 64 (أداء / إحجامأهداف )

 الدراسة ملاعدات
 0.56 3.60 105 (إقدام تمكن /أهداف )
 0.71 3.68 13 (تمكن / إحجامأهداف )

 0.51 3.64 118 (أداء / إقدامأهداف )
 0.53 3.56 64 (أداء / إحجامأهداف )

 ذاتياختبار 
 0.67 3.57 105 (إقدام تمكن /أهداف )
 0.64 3.59 13 (تمكن / إحجامأهداف )

 0.67 3.52 118 (أداء / إقدامأهداف )
 0.67 3.59 64 (أداء / إحجامأهداف )

 االفكاراختيار 
 الرئيلة

 0.68 3.48 105 (إقدام تمكن /أهداف )
 0.73 3.81 13 (تمكن / إحجامف )أهدا

 0.63 3.27 118 (أداء / إقدامأهداف )
 0.56 3.51 64 (أداء / إحجامأهداف )

 
استراتيجية 

 االختبار

 0.66 3.45 105 (إقدام تمكن /أهداف )
 0.46 3.64 13 (تمكن / إحجامأهداف )

 0.65 3.08 118 (أداء / إقدامأهداف )
 0.69 3.49 64 (أداء / إحجامأهداف )
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 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحلابية لعددا التوجهات الهدفية االستراتيجية

 
 التركيز

 0.56 3.72 105 (إقدام تمكن /أهداف )
 0.57 3.92 13 (تمكن / إحجامأهداف )

 0.58 3.50 118 (أداء / إقدامأهداف )
 0.49 3.71 64 (أداء / إحجامأهداف )

 
 الوقت ادارة

 0.58 3.65 105 (إقدام تمكن /أهداف )
 0.40 3.75 13 (تمكن / إحجامأهداف )

 0.49 3.53 118 (أداء / إقدامداف )أه

 0.56 3.70 64 (أداء / إحجامأهداف )

 
 القلق

 0.64 3.55 105 (إقدام تمكن /أهداف )
 0.45 3.62 13 (تمكن / إحجامأهداف )

 0.70 3.22 118 (أداء / إقدامأهداف )
 0.59 3.61 64 (أداء / إحجامأهداف )

رية في استراتيجيات التعلم والدراسة تعزى للتوجهعات ( وجود فروق ظاه2) الجدولي الحظ من 
فقععد تععّم اسععتخدام تحليععل التبععاين  إحصععائية، الهدفيععة، وللتحقععق مععا اذا كانععت هععذه الفععروق ذات دًللععة

( يبعين نتععائج 8) الجعدولو  ( لدراسععة أثعر التوجهعات الهدفيععة،MANOVAمتععدد المتغيعرات التابععة )
 .هذا التحليل

( لدراسة أثر التوجهات الهدفية MANOVA) يل التباين متعدد المتغيرات التااعةنتائج تحل (5) الجدو 
 على االستراتيجيات العشر

قيمة  القيمة تأثير المتغيرات
 )ف(

درجات الحرية 
 االفتراضية

درجات 
 الحرية الخطأ

ملتوى 
 الداللة

 Wilks'Lambda 0.76 2.397 30.000 843.078 .000 التوجهات الهدفية

بلغعت قيمععة )ه(  إذدال إحصععائياا،  توجهععات الهدفيعةن متغيعر ال( أعععاله أ8) الجعدولمععن تبعين 
 ولمعرفععة أو مععن هععذه الفععروق دالععة، تععمَّ  ،(0.01وهععي ذات دًللععة عنععد مسععتوى أقععل مععن ) ،(2.39)

 .(.) الجدولكما هو مومأ في  المتعدد استخرا  نتائج تحليل التباين
لالستراتيجيات العشر تبعًا لمتغير التوجهات  (MANOVA) ددالمتع نتائج تحليل التباين (6) الجدو 

 الهدفية 
مجموع  االستراتيجية مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
ملتوى  قيمة )ف( المربعات

 الداللة

التوجهات 
 الهدفية

 780. 363. 122. 3 366. الدافعية

 100. 2.104 633. 3 1.900 معالجة المعلومات

 *000. 8.849 4.361 3 13.084 اتاالتجاه
 801. 333. 100. 3 299. ملاعدات الدراسة

 864. 246. 112. 3 335. اختبار ذاتي

 *005. 4.384 1.829 3 5.487 يلةئاختيار االفكار الر 
 *000. 8.933 3.904 3 11.712 استراتيجية االختبار
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مجموع  االستراتيجية مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
ملتوى  قيمة )ف( المربعات

 الداللة
 *004. 4.529 1.413 3 4.238 التركيز

 129. 1.901 562. 3 1.685 ادارة الوقت

 *000. 7.238 3.074 3 9.223 القلق
اسععععتراتيجيات وجععععود أثععععر ذو دًللععععة لمتغيععععر التوجهععععات الهدفيععععة فععععي ( .) الجععععدولتبععععين مععععن 

 داًلاألثععر والقلععق، ولععم يكععن  ،والتركيععز ،واسععتراتيجية اًلختبععار ،ختيععار األفكععار الرئيسععةا ،اًلتجاهععات
معالجعععة المعلومعععات، ومسعععاعدات الدراسعععة، واًلختبعععار العععذاتي، وإدارة الدافعيعععة، و علعععى اسعععتراتيجيات 

( يبعين ,) الجعدوللمقارنعات البعديعة، و اختبار شعيفيه لإجراء  تمَّ  ،ولمعرفة مصدر تلك الفروق  .الوقت
 .ذلك

 الطلبةالمتوسطات الحلابية الستجااات  في( للكشف عن مصادر الفروق شيفيهاختبار ) (7) الجدو 
 ا لمتغير التوجهات الهدفيةستراتيجيات التعلم تبعً على مقياس ا

 (إحجام/أداء) (إقدام/أداء) (تمكن/إحجام) (إقدام/تمكن)  االستراتيجيات

 
 االتجاهات

  3598.*   (إقدام/تمكن)
     (تمكن/إحجام)

 4690.-*   3598.-* (إقدام/أداء)

  4690.*   (إحجام/أداء)
 

اختيار االفكار 
 الرئيلة

     (إقدام/نتمك)
  5408.*   (تمكن/إحجام)

   5408.-*  (إقدام/أداء)

     (إحجام/أداء)
 

استراتيجية 
 االختبار

  3711.*   (إقدام/تمكن)
  5605.*   (تمكن/إحجام)

 4065.-*  5605.-* 3711.-* (إقدام/أداء)

  4065.*   (إحجام/أداء)

 
 التركيز

  2175,*   (إقدام/تمكن)
     (كن/إحجامتم)

    2175.-* (إقدام/أداء)
     (إحجام/أداء)

 القلق
  3282.*   (إقدام/تمكن)
     (تمكن/إحجام)

 3914.-*   3282.-* (إقدام/أداء)

  3914.*   (إحجام/أداء)
، الطلبععة ذوو التوجععه تمكن/اقععدام ,) الجععدوليتبععين مععن  ( أن أبععرز هععذه الفععروق تتمثععل فععي أوًلا

ععععا فععععي اسععععتراتيجيات اًلتجاهععععات، واًلختبععععار، والتركيععععز، والقلععععق، ثانياععععا،  أظهععععرو الطلبععععة ذوو إن تفوقا
التوجه تمكن/إحجام أظهروا تفوقاا في استراتيجيتين، هما، اختيار األفكار الرئيسعة، واًلختبعار، ثالثاعا، 
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عا، الطلبعة الطلبة ذوو التوجه أداء/إقدام، لم يظهروا تفوقاا على أو معن اًلسعتراتيجيات، را ذوو معن بعا
 التوجه أداء/ إحجام أظهروا تفوقاا على استراتيجيات اًلتجاهات، واًلختبار، والقلق.

 مناقشة النتائج والتوصيات 
هععدفت هععذه الدراسععة إلععى الكشععف عععن مسععتوى التوجهععات الهدفيععة واسععتراتيجيات الععتعلم، ومععدى 

دى عينعععة معععن طلبعععة البكعععالوريوس فعععي اخعععتاله اسعععتراتيجيات العععتعلم بعععاختاله التوجهعععات الهدفيعععة لععع
 الجامعة األردنية، من مختلف الكليات اإلنسانية والعلمية، لكل من الذكور واإلناو.

 أشارت نتائج الدراسة إلى أن أتثر التوجهات الهدفية شيوعاا هو توجه )تمكن/إقعدام(، بمتوسعط
 حسعابي الثانية، بمتوسعط رتبةال(، يليه توجه )أداء/إقدام(، في 0.39(، وبنسة شيوا )4.02) حسابي

 حسعابيالثالثعة، بمتوسعط  الرتبة(، يليه توجه )تمكن/إحجام( في 0.34(، وبنسة شيوا بلغت )3.83)
 الرابععععة، بمتوسعععط الرتبعععة(، فعععي حعععين أن توجعععه )أداء/إحجعععام( أحتعععل 0.21(، وبنسعععبة شعععيوا )3.75)

 عام مرتفعة إلى متوسطة.(، وأن مستوى التوجهات بشكل 0.04(، وبنسبة شيوا )3.03) حسابي
إن هعععذه النتعععائج تشعععير إلعععى أن الطلبعععة فعععي الجامععععة األردنيعععة يخططعععون بالدرجعععة األولعععى إلعععى 
تطوير معارفهم وتطوير مدى إتقانهم لمهارات التخصصات التي يدرسعونها، وهعذا ًل يمنعع أن هنعاك 

عا إلعى إحعراز العدرجات كهعده أساسعي لهعم، وبالتع الي، فهعم يظهعرون نسبة معن الطلبعة يخططعون أيضا
توجعععه تمكعععن/ إقعععدام. وًلشعععكَّ أن هعععذه النتعععائج هعععي إنعكعععاس لعمليعععات النمذجعععة التعععي يجريهعععا الطلبعععة 

 ولعمليات وأساليب التدري  والتقييم المتبعة في المدارس والجامعات.
 بلعع  المتوسععط إذالثالثععة، وبمسععتوى مرتفععع،  الرتبععةوالطريععب أن توجععه )تمكن/إحجععام( جععاء فععي 

(، وهععذا يعنععي أن هنععاك نسععبة مععن الطلبععة يرغبععون قععي الععتعلم وتطععوير 3.75لهععذا التوجععه ) الحسععابي
هم علععععى تحقيععععق أو بلععععو  هععععذه مقععععدرتالمهععععارات، وإتقععععان تخصصععععاتهم، ولكععععنهم يشععععكون فععععي مععععدى 

األهعععداه. أن هعععذه النتيجعععة تظهعععر معععدى حاجعععة هعععذه الفئعععات معععن الطلبعععة إلعععى التوجيعععه ورفعععع مسعععتوى 
 يبدأ هؤًلء الطلبة بتطوير توجهات )التمكن/إقدام(. اإلحساس بالكفاءة حتى

هنععاك نسععبة مععئيلة  إذ أنالرابعععة،  الرتبععةتمععا أن توجهععات أهععداه )أداء/إحجععام(، جععاءت فععي 
مععن الطلبععة يهتمععون بععالظهور بمظهععر النععاجأ، لكععنهم ًل يقععدمون علععى العمععل لتحقيععق ذلععك، ويمكععن 

توجهععات )أداء/إحجعام(، بععهن الطلبععة يركععزون تفسعير هععذه النتيجععة فععي معوء خصععائت الطلبععة ذوو ال
خوفاععا مععن األحكععام السععلبية علععيهم، ولعععدم  مهمععاتعلععى تجنععب الظهععور بمسععتوى سععيء، فيتجنبععون ال

معع نتعائج دراسعة  إتفقعت إذقدراتهم. وتتفق نتيجة هذه الدراسعة معع نتعائج ععدد معن الدراسعات، مثقتهم ب
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 الرتبععةيععهتي فععي  / إقععدام ( تمكععنأن توجععه ) ، والتععي تبععين نتائجهععا(Abu Ali, 2015) أبععو علععي
عا معع  واتفقعت، توجعه ) أداء / تجنعب( ثعمَّ ، تاله توجعه ) أداء / إقعدام ( األولى من حيث الشيوا، أيضا

ا أن التوجهعات األتثعر شعيوعا ، والتعي تبعين نتائجهعا (Al Shammari, 2016)دراسعة الشعمرو نتائج 
وأخيعراا توجعه ، توجعه ) أداء / إقعدام( ثعمَّ ، / إحجعام ( تمكعن توجه ) ثمَّ  ،/ إقدام ( تمكنتانت توجه ) 

، والتعي تبعين (Abu Gazal, 2012) أبعو غعزال نتعائج دراسعةمعع  واتفقعت كعذلك ،) أداء / إحجعام (
 .(إحجام –توجه )أداء  ثمَّ ، ( تمكنتوجه )  وا هأن أتثرأنواا التوجهات الهدفية  شيوعا نتائجها 

ويمكعععن  متوسعععطة،وجهعععات الهدفيعععة بشعععكل ععععام، فهعععي مرتفععععة إلعععى أمعععا بالنسعععبة إلعععى نتيجعععة الت
إرجاا هذه النتيجة إلى خصائت الطلبة في هذه المرحلعة المتسعمين بالنشعاط وبعذل الجهعد للحصعول 
علعععى العععدرجات، ويبعععدو أن الطلبعععة فعععي المرحلعععة الجامعيعععة يصعععلون إلعععى مسعععتوى مناسعععب معععن العععتعلم 

طيط بشعععكل أوسعععع وبومعععع مختلعععف األهعععداه سعععواء للعععتعلم المعععنظم ذاتياعععا، لعععذا، يبعععدأ الطالعععب بعععالتخ
 واإلتقان أو النجاح وتحقيق الدرجات.

أمععا فيمععا يتعلععق بمسععتويات أداء الطلبععة فععي مجععال اسععتراتيجيات الععتعلم والدراسععة، فبينععت نتععائج 
، اسعتراتيجييعهتيالدراسة أن ترتيب هذه اًلستراتيجيات من حيث مستوى أداء الطلبة كعان كمعا  ة : أوًلا

 حسعابي (، ثانياا، استراتيجية التركيز، بمتوسعط3.82بل  ) إذمعالجة المعلومات بهعلى المتوسطات، 
عععا، اسعععتراتيجية الدافعيعععة، بمتوسعععط3.62(، ثالثاعععا، اسعععتراتيجية إدارة الوقعععت، بمتوسعععط )3.64)  (، رابعا

عععععا، اسعععععتراتيجية مسعععععاعدات الدراسعععععة، بمتوسعععععط3.62) حسعععععابي عععععا، (، سا3.61) حسعععععابي (، خامسا دسا
ا، اسععتراتيجية القلععق، بمتوسععط 3.59) حسععابي اسععتراتيجية اًلختيععار الععذاتي، بمتوسععط  حسععابي(، سععابعا

ا، اسععععععتراتيجية 3.42) حسععععععابي(، ثامناععععععا، اسععععععتراتيجية األفكععععععار الرئيسععععععة، بمتوسععععععط 3.44) (، تاسعععععععا
 (.3.22حسابي)(، عاشراا، استراتيجية اًلتجاهات، بمتوسط 3.32) حسابياًلختبار، بمتوسط 

ى يجية معالجة المعلومات، كعان مسعتو وبينت النتائج أن اًلستراتيجية األولى فقط، وهي استرات
ا، في حين أن هناك ثماني اسعتراتيجيات كعان مسعتوى األداء عليهعا متوسعطاا، أمعا  األداء عليها مرتفعا

نتيجعة هعذه  اتفقعتو  اًلستراتيجية العاشرة، وهي استراتيجية اًلتجاهات، فقد كعان األداء عليهعا متعدنياا.
 ذينلع( الAbd Al-Haq & Al Ajeli, 2015الدراسعة معع نتيجعة دراسعة عبعدالحق، والعجيلعي )

أن درجععة توظيععب اًلسععتراتيجيات جععاءت بنسععبة متوسععطة، وهععذا يعنععي أن الطلبععة لععديهم مععيالا  وجععدا
قة قليالا معا ت عدرَّس للتعلم اآللي، غير اًلستراتيجي، في كثير من مواقف التعلم، فاًلستراتيجيات العمي

 .Woolfolk, 2010)بشكل مباشر )
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وهعععذا لعععم يكعععن  متوسعععط،إذن، فعععإن المسعععتوى الععععام ًلسعععتخدام اسعععتراتيجيات العععتعلم هعععو مسعععتوى 
عععا،  أنهعععم طلبعععة جعععامعيون، ولكعععن يبعععدو أن الطلبعععة ًل يطعععورون اسعععتراتيجيات تعلعععم بالمسعععتوى  إذمتوقعا

اعدهم علعععى اتتسعععاب هعععذه اًلسعععتراتيجيات بشعععكل المعععهمول معععنهم، وذلعععك لععععدم تعرمعععهم لخبعععرات تسععع
يتعهثر بالتعدريب المباشعر علعى هعذه  هعاوتطوير  مباشر. إن اتتساب المهارات واًلستراتيجيات المعرفيعة

اًلسععتراتيجيات، كمععا يتععهثر بطععرق التععدري  المتبعععة فععي الجامعععات والمؤسسععات التعليميععة، وبهسععاليب 
بععة للتععدريب المناسععب وإحععداو تغييععر فععي أسععاليب التععدري  التقيععيم المتبعععة، وًل شععكَّ أن تعععرل الطل

والتقيععععيم، بحيععععث يصععععبأ الطلبععععة أتثععععر نشععععاطاا وفاعليععععة يمكععععن أن يرفععععع مسععععتوى األداء علععععى هععععذه 
 اًلستراتيجيات.

ععزى للتوجهعات الهدفيعة، وجود فعروق فعي اسعتراتيجيات العتعلم والدراسعة ت  أظهرت نتائج الدراسة 
م عط استراتيجيات التعلم التي تتالءتوجهات المختلفة يهخذون بتطوير بمما يعني أن الطلبة ذوو ال

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

 الفعروق الناتجعة ععن التوجهعات الهدفيعةن أالتباين متعدد المتغيرات التابعة نتيجة تحليل  وت بين
، كمعا (0.01وهعي ذات دًللعة عنعد مسعتوى أقعل معن ) ،(2.397بلغت قيمة )ه( ) إذا، إحصائيا  ةدال

اسععتخرا  نتععائج تحليععل التبععاين كمععا هععو مومععأ  تععمَّ  نتيجععة لععذلك، فقععدو  (،8) الجععدولهععو مومععأ فععي 
عنععد مسععتوى أقععل مععن التوجهععات الهدفيععة دال الفععروق الناتجععة عععن أن  ذو بععين، العع(.) الجععدولفععي 
 ذات دًللة إحصائية.كن تلم باقي اًلستراتيجيات  (، وأن0.01)

وتشععير نتععائج المقارنععات البعديععة أن الطلبععة ذوو التوجععه تمكن/إقععدام أظهععروا تفوقاععا فععي األداء 
والقلععق، وبالتععالي، فهععم يتفوقععون فععي عععدد أتبععر  علععى اسععتراتيجيات اًلتجاهععات، واًلختبععار، والتركيععز،

التوجهعات الهدفيعة األخعرى، وهعذا يعنعي أن أصعحاب هعذا  ن العدد الذو يتفوق به الطلبة ذوونسبياا م
التعي تسعاعدهم علعى و  هعاوتطوير  التوجه الهدفي يسعون أتثر معن غيعرهم إلعى اتتسعاب اًلسعتراتيجيات

 تحقيق أهدافهم.
جععه تمكن/إحجععام فقععد أظهععروا تفوقاععا فععي اسععتراتيجيتين، همععا، اختيععار ذوو التو  مععن أّمععا الطلبععة

يظهعرون تفوقاعا فيهعا علعى األفكار الرئيسة، واًلختبار، وهذا يشعير إلعى قلعة ععدد اًلسعتراتيجيات التعي 
العرغم معن أنهعم يسععون إلعى العتعلم والعتمكن، إًّل أن خعوفهم معن الفشعل ي كبعل مسعاعيهم غيرها، وعلى 
التعععالي، يتفوقعععون فعععي ععععدد أقعععل معععن اًلسعععتراتيجيات. وبمقارنعععة الطلبعععة ذوو التوجعععه نحعععو العععتعلم، وب
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تمكن/إقععدام مععع الطلبععة ذوو التوجععه تمكن/إحجععام، نجععد أن الطلبععة ذوو التوجععه تمكن/إقععدام يتميععزون 
في استراتيجية القلعق، وهعذا لعه تطبيعق تربعوو فعي غايعة  إحجام بتفوقهمعن الطلبة ذوو التوجه تمكن/

، أنععه إذا تععمَّ تععدريب الطلبععة ذوو التوجععه تمكععن إحجععام علععى بعععط اسععتراتيجيات التعامععل مععع األهميععة
 القلق واًلنفعاًلت ربما يتحول هؤًلء الطلبة تدريجياا إلى طلبة ذوو توجه تمكن/ إقدام.

والطريب فعي هعذه النتعائج أن الطلبعة ذوو التوجعه أداء/إقعدام لعم يظهعروا تفوقاعا علعى غيعرهم فعي 
أن هعذه الفئعة معن الطلبعة أتثعر معيالا ألسعاليب العتعلم اآللعي، غيعر  ات العتعلم، ويبعدوتراتيجيأو من اس

اًلسععتراتيجي، إن هععذا يعنععي أنععه إذا أردنععا أن نسععاعد الطلبععة ذوو هععذا الععنمط مععن التوجهععات الهدفيععة، 
وتطعوير العذات  علينا بداية أن ن غيِّّر من أهدافهم، بحيث يبدأ هعؤًلء بتبنعي اإلتقعان والر بعة فعي العتعلم
 تههداه جوهرية لهم، وبالتالي، فإنهم سوه يسعون إلى تطوير استراتيجيات متنوعة.

ذوو التوجعععه أداء/ إحجعععام، فقعععد أظهعععروا تفوقاعععا فعععي األداء علعععى اسعععتراتيجيات معععن أمعععا الطلبعععة 
معن الطلبعة اًلتجاهات، واًلختبار، والقلق. ولفهم هذه النتيجة، يجب اإلشارة بدايةا إلى أن هعذه الفئعة 

يهتمععععون بععععهن يكععععون أداجهععععم مقبععععوًلا اجتماعياععععا أتثععععر مععععن اهتمععععامهم بععععالتعلم وإتقععععان المععععادة العلميععععة، 
عععا بعععهنهم يتجنبعععون مواقعععف التقيعععيم، وذلعععك لتشعععككهم فعععي إمكانيعععة النجعععاح أو التفعععوق.  ويتميعععزون أيضا

ن األفعراد العذين عموما، فإن هذا التوجه ًل يمنع أن يكتسب الطالعب بععط اًلسعتراتيجيات، خاصعة أ
مون علععى ذلععك مععن أجععل حمايععة ا ثععار لععذات مععن الفشععل الععذو قععد يععؤدو إلععى آيتبنععون هععذا اًلتجععاه ي قععدِّ

(. وًل شكَّ أن هناك صعوبة في التعره إلى Ghbari & Mahasneh, 2013سلبية على األداء )
معععن ذوو هعععذا اًلسعععتراتيجيات التعععي يتبناهعععا أصعععحاب هعععذا التوجعععه الهعععدفي، وذلعععك لقلعععة ععععدد الطلبعععة 

 التوجه.

أخيعععععراا، فعععععإن نتيجعععععة هعععععذه الدراسعععععة تثيعععععر تسعععععاجًلت حعععععول معععععدى اخعععععتاله التوجهعععععات الهدفيعععععة 
واستراتيجيات التعلم التي يتبناها الطلبة باختاله المستوى الدراسي لهعم، وهعل تتعهثر بطعرق التعدري  

بحاجعة إلعى مزيعد معن  والتقييم المستخدمة في المدارس والجامعات، ًل شعكَّ أن هعذا المومعوا ًل زال
 الدراسات لوصفه وفهمه فهما علمياا وافياا.

 والتوصيات:االستنتاجات 
ا إلى نتائج هذه الدراسة، يمكن التوصل إلى اًلستنتاجات   :اآلتيةاستنادا

تبلعع   إذأتثععر التوجهععات الهدفيععة شععيوعاا، ولكععن بنسععبة غيععر مرتفعععة،  إقععدام هععوإن التوجععه تمكععن / .0
 المجموا الكلي للطلبة. ( من%02هذه النسبة )
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مسععتوى أداء الطلبععة علععى اسععتراتيجية معالجععة المعلومععات مرتفععع، لكععن مسععتوى أدائهععم علععى إن  .2
أغلععب اسععتراتيجيات الععتعلم يقععع مععمن فئععة المتوسععط، وهععذا يظهععر حاجععة الطلبععة الجععامعيين إلععى 

 مزيد من التدريب ًلتتساب اًلستراتيجيات لتطوير شخصية المتعلم اًلستراتيجي.

عععا ًلخعععتاله توجهعععاتهم الهدفيعععة،  .0 تختلعععف اًلسعععتراتيجيات المسعععتخدمة معععن قبعععل الطلبعععة، وذلعععك تبعا
 فالطالب يتبنى اًلستراتيجية التي يرى أنها تساعده في تحقيق أهدافه.

أو محاولعععة للتعععهثير فعععي نوعيعععة اًلسعععتراتيجيات التعععي يتبناهعععا الطالعععب يجعععب أن تبعععدأ معععن تغييعععر  .2
 لطالب.األهداه التي يتبناها هذا ا

References  
Abd Al-Haq, Z., & Al-Ajeli, S. (2015). Learning strategies used by Isra 

university students and their relationship with gender, specialization 

and grade level. Journal of Educational Sciences: 29(115), 409-447. 

 Abd AL-Rahman, A. (2018).  A causal model of the relationship among 

psychological needs, goal orientations and engagement in learning. 

Unpublished Ph.D. Dissertation, Al-Yarmouk University, Irbid, 

Jordan. 

Al-Hameedyeen, N. (2012). The status quo of learning and study strategies 

among school students in Amman and their differences in accordance 

with a number of variables. Unpublished Master Thesis, The 

University of Jordan, Amman, Jordan. 

Al-Shammari, L. (2016). The need to know and goal orientation 

achievements among female students of Al Qussaim University. 

Unpublished Master Thesis, Al Qussaim University, Buraydah, Saudi 

Arabia. 

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. 

Journal of Educational Psychology: 84, 261–271. 
Asiri, A. (2013). The differences in the strategies remembering for among 

primary school students and women with learning difficulties 

academic in mathematics in Abha City. Journal of Arab Studies in 

Education and Psychology, 33 (4), 169-222. 

Abu Ali, A. (2015). The relationship between goal orientation and 

metacognitive thinking among Yarmouk University students. 

Unpublished Master Thesis, Al Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

Abu Gazal, A. (2012).  Goal orientation and its relationship to academic 

help-seeking and learning strategies among college students. 



 .2222، الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

333 

Unpublished Ph.D. Dissertation, Al Yarmouk University, Irbid, 

Jordan. 

Dull, R., Sctteifer, L., & McMilland, D. (2015).  Achievement goal theory: 

The relationship of accounting students goal orientation with self-

efficacy, anxiety and achievement. Accounting Education an 

International Journal, 24(2), 152 -174. 

Dweck, C., & Leggett, E. (1988). A social-cognitive approach to 

motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256-273. 

Elliot, A., & Macgregor, H. (2001). A2×2 Achievement goal framework. 

Journal of personality and social psychology, 80(3), 501-519. 

Garcia, T., & Pintrich, P. (1996). Assessing students' motivation and 

learning strategies in the classroom context: The motivated strategies 

for learning questionnaire. In M. Birenbaum & F. J. Dochy (Eds). 

Alternatives in assessment in achievements, Learning processes and 

prior knowledge (pp 319-339). New York: Kluwer & plenum. 
Ghbari, T., & Mahasneh, R. (2013). The relationship between goal 

orientation and the problem-solving strategy among students of the 

Hashemite University. Journal of Educational and Psychology 

Science, 14(3), 244- 273. 

Kadioglu, C., & Uzuntiryaki -Kondakci, E. (2014). Relationship between 

learning strategies and goal orientations: A multilevel analysis. 

Eurasian Journal of Educational Research, 56, 1-22, 

http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.56.4. 

Koopman, M., Bakx, A., & Beljaard, D. (2014). Students’ goal 

orientations and learning strategies in a powerful learning 

environment: a case study. Studies in Educational Evaluation, 43,186-

196. 

Miki, K., & Yamauchi, H. (2005). Perceptions of classroom goal 

structures, personal achievement goal orientation and learning 

strategies. The Japanese Journal of Psychology, 76(3), 8-260. 

Ong, C. (2014). Goal orientation of adult towards learning strategies: The 

Malaysian context. Psychological Thought, 7(2), 156-167. 

 Ormard, G. (2016). Human learning. Translated by Khashawi, F., & 

Hawashin, M., Amman: Dar Al Fiker. 
Sahlool, M. (2009). Self-regulated learning strategies and thinking styles 

that discriminated between high and low achievement goal-oriented 

student at Sana'a University. Unpublished Ph. D. Dissertation, Al 

Yarmouk University, Irbid, Jordan. 



 أحمد الزق  د.هنا أبوغليون،                                              التوجهات الهدفية لدى طلبة ..........

  333 

Soltaninejad, M. (2015). Investigating predictive role 2×2 achievement 

goal orientation on learning strategies with structural equation 

modeling. The Malaysian Online Journal of Educational Science, 

3(3), 21-30. 

Tayeh, R., & Zghoul, R. (2015). Learned helplessness and its relationship 

to goal orientation and individual implicit theory of intelligence. 

Unpublished Ph. D. Dissertation, University  of Al Yarmouk, Irbid, 

Jordan. 

Tzung - Jin, L. & Chin-Chung, T. (2017). Developing instrument's 

concerning scientific epistemic beliefs and goal orientation in learning 

science. International Journal of Science Education, 39(17), 2382-

2401. 

Weinstein, C., & Palmer, D. (2002). LASSI user's manual learning and 

study strategies inventory (2nd ed.). Clawater, Fl: H & H Publishing 

Company. 

Weinstein, C., & Mayer, R. (1985). The teaching of learning strategies. In 

M.C. Witrock (Ed.). Handbook of research on teaching (3rd Ed.) (pp 

315-327). New York: Macmillan publishing company. 

Wolfoolk, A. (2010). Educational psychology. Translated by Allam, S. 

Amman: Dar Al Fiker. 

Yip, M., & Chung, O. (2002). Relation of study strategies of the academic 

performance of Hong Kong University students. Psychological 

Reports, 90, 338-340. 

 

 

 
 


