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إـعداد
أستاذ علم النفس الرتبوي ووكيل الكلية لشئون
البيئة وتنمية اجملتــمع

أستــــاذ علم النفــــــس التـــربوي املتفرغ
كلية الرتبـــية -جامعـة الزقازيق

كلية الرتبية – جامعة الزقازيق
مدرس علم النفس الرتبوي
كلية الرتبية  -جامعة الزقازيق

ماجستري كلية الرتبية -جامعة الزقازيق

هدف البحث الحالي إلى التعرف على الفروق في األهداف الدافعية لإلنجاز وفقا لمتغير
االنو ( كورو

– إنووا ،ب إلاافووافة إلووى القوود ت علووى التنبوود فت ة ووا

الدافعيووة لإلنجوواز وول و

إد اك الت يذ للسل ك الف ي اللفظي وغيور اللفظوي للمعلمويلت ونت نوع العينوة ول ك 501نلميوذ
ونلميووذت إلموودا ب ناإلعووة ادا ت نيووا القمووة التعليميووةب وون

علي

ك 220نلميووذب وك 281نلميووذتت قب و

قياب األهداف الدافعية لإلنجاز و قياب السل ك الف ي اللفظي وغير اللفظوي للمعلمويلب

وباستخدام ا تبا "

"ب و عا ل اال نباطب ونحليل االنحدا المتعددب أظ ر النتائج انه يمكول

التنبد إلأهداف اانقان ل

إد اك الت يذ للسل ك الف ي غير اللفظي لمعلمي ب رما يمكول

التنبوود إلأهووداف األدام إنوودام وول و

وةو د فووروق دالووة إً ووائياو فوويل ورو

إد اك الت يووذ للسوول ك الف و ي اللفظووي لمعلمووي ب وعوودم

وانووا ،ال ووفيل الخووا

والسووادب االفتوودائي فووي األهووداف

الدافعية لإلنجاز كإلأإلعادها المختلفة ت
الكلمــاا املفتاحيــة أهووداف اانقووان – أهووداف األدام -السوول ك الفو ي اللفظووي -السوول ك الفو ي
غير اللفظيت
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يتف الترب ي ن على أن البيئة التعليمية ةزم

ول العمليوة التعليميوةب ًيوث ينبغوي أن

نجووذا البيئووة التعليميووة المووتعل ونحببووه فووي الووتعل ب و وول أةوول ن فووي أوةووه الوونق

األ وور فووي

العمليووة التعليميووةب ولت ووبة نلو البيئووة التعليميووة ةاوإلووةب ينبغووي أن ن ووتمل علووى التجديوود والتن يو
المعل لدافعية الت يذ؛ ًتوى ال ي ويب

في استغ

ون اص ووله ع وول قريو و
والتفاعل عه لل ص
والقب

لو و ةو و يسو و دا الح وود والمو و دت؛ ليس ووت ي الت ي ووذ إد اك ه ووذا الس وول ك

إلى البيئة الجاوإلة للمتعل واع ائه الداف للتعل ت

وند يتمثل ول أيضا ل

نح رل ال

و ساعدن

إل

المللتهوذا ويجوذا المعلو الت يوذ إلسول ره

الع ا ل الدافعة للموتعل فيكو ن لود المعلو انجواا الودفم

اب وال يخاف ل إفودام االهتموام الحقيقوي إلوال

ا إلالربوع علوى أ،تواف ب

ت فرديةب أو عل قري المدح ال انعي عند ا يع د ال الد انجازا ال بيعي إلعد

أن الًظع عليوه أنوه يبوذ

زايدب 2003ب صت 125ت

ج و داو أنول رثيو ار ول المعتوادب واع وام الثنوام علوى اانجوا از كنبيول

وير "ديسى و ايانب " ”Deci&Rayn, 1990“ "1990أن إثا ت الدافعيوة لود ال و ا

نجعوول عمليووة نعلم و أ،ثوور فاعليووةب وعمليووة نفوواعل

المد سووي وال ووفي أ،ثوور إيجافيووة ونزيوود وول

ًماسو و لإلكو وراك ف ووي ان وول ال ووتعل ال ووفيةب والدافعي ووة لل ووتعل ال ووفي ل ووا أهمي ووة ف ووي زي ووادت انتب وواا
ال الوودب وزيووادت ونووع اند اةووه فووي األن و ة التعليميووة ونرريووز عووزوا فووي نجاًووه وف ووله إلووى ع ا وول

دا ليةب وسي رنه على الع ا ل المدثرت في إنجاز

مة اّلوتعل ب ويسو ولو فوي زيوادت ة ودا وسوي رنه

التعل ويزيد دافعيته كفي أًمد العل ان و الد الع يا ب 2010ب صت  685ت
على ب ار
ّ
ونعتبر ن ة ا ال دف إًد النظريا المعرفية للدافعيوةب ولقود منسومع ن ة وا ال ودف
في فداية األ ر إلى أهداف اانقان أو التعل ب وأهداف األدامب ونرروز أهوداف اانقوان علوى المود

الذي يدرد فيه الفرد على إةادت التعل والت

أثنام نقد ه في الم امب فينما ن ل أهداف األدام

ال و و و ووذي يقت و و و وورا إلي و و و ووه الف و و و وورد و و و وول الم و و و ووام و و و و و الترري و و و ووز عل و و و ووى األدام إلالنس و و و ووبة ل

و و و و وريلت

كRadovseich‚ D.J‚ Allyn‚ M.R&Yun‚S‚ 2007‚ P. 26

ونود ر وفع نتوائج إلحوثك Mustafa, S. M‚ Roslan‚ H. E& Noah‚ S .M,

 2011أن أهداف اانقان واألدام ل ا نأثير ربير على عمليوة التعلوي و ول

ل موا يمكول التنبود

إلقود ت ال الوود علوى االنوود ال فووي الوتعل ب رمووا ر ووفع د اسوة ك Broussard‚ 2002أن لدافعيووة

أهووداف اانقووان دو ربيوور فووي التح وويل الد اسوويب أ ووا إلحووثك Smart‚ 2009فت صوول إلووى أن
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التفاع
ووائ

فيل المعل وال الد ل ا نأثير ايجافي علوى نتوائج انجواز ال الودب فوالمعل الوذي يمتلو
نمكنووه وول التفاعوول ايجافيووا و ال و ا يوودثر ايجافيووا فووي نتووائج نعلو هودالم ال و اب

وهذا الخ ائ

ل وة ة نظور ك Gardiner& Kozmitzki‚ 2008هوي التفواع

الثافتوة

والمحتر ة وعند ا يد ر ا ال الد يك ن أ،ثر انود اةا فوي عمليوة الوتعل وندفعوه ل لود المسواعدتب
الذي فدو ا يرنبط إل كل ايجافي

التح يل الد اسيت

ور ووفع نتووائج إلحووث كالسوويد عبوودالمع ىب  1996عوول وةو د ع نووة

ةبووة فوويل الووداف

للد اسووة والبيئووة التووي ي يئ ووا المعلو للت يووذ وول ةو انفعووالي عقلووي يتسو إلالحوود والع وول ويقو م
عل ووى الرعاي ووة والمس وواعدت وول ةانب ووه ب ويجع وول التلمي ووذ ي ووعر إل وواأل ل والثق ووةب ون ص وول إلح ووث

ك Cristophel,1990أن إد اك ال الوود للسوول ك الفو ي للمعلو اللفظووي وغيوور اللفظووي يزيوود وول
دافعية الوتعل لود ال و اب وأسوفر نتوائج د اسوة ك Furlich, et al‚ 2007عول وةو د ع نوة

وا

داللووة إً ووائية فوويل السوول ك الف و ي اللفظووي وغيوور اللفظووي للمعل و ودافعيووة ال و ا ب أ ووا

إلحوث ك Tum ,2010فبويل أن إلعوا السول ريا

التوي يما سو ا المعلو

ثول االفتسوام واالن وا

إلالعيل ونغيير نبرت ال

يزيد ل دافعية ال و ا األةانود لوتعل اللغوة الترريوة ب وروذل إلحوث

أ،بوور يك ن و ن ع نووا

وزي وادت الحووافز فووي

ك Johan‚ 2012الذي ر ل أن المعلميل الذيل يظ رون سل ريا
التح يل الد اسيت

لفظية وغيور لفظيوة إل و ت

ايجافيووة و ال و ا نوودد إلووى زيووادت الدافعيووة لوودي

وي و ووير كأند سو و و نب  1979ك Andersen‚1979كأن الس و وول ك الفو و و ي س و ووتمد و وول

نعريو ووت الت اصو وول اللفظو ووي وغيو وور اللفظو ووي والو ووذي عرفو ووه

و و ار فيو ووان ك Mehrabian,1969إلأنو ووه

جم ع ووة وول الس وول ريا اللفظي ووة وغي وور اللفظي ووة للمعلو و ف وودف التق وورا وول ال و و ا و لو و

ايجافيووة وول و

ان وول

فووا المسووافة النفسووية والجسوودية فوويل المعل و وال و اب فووالمعلم ن الووذيل يبوودون

سل ريا نقلل المسافة فين

وبيل ال

ا ل و

إد اك أفتوا ه الخاصوة ووة وا نظوره ب نود ج

ال الد في البيئة التعليميةب ونتية لل الد االنخراط ونعظي التعلي ) In: Lane, 2009, p. 2ت

ونوود فعوورف الت اصوول اللفظووي إلأنووه هووذا النو ( وول االن ووا الووذي يقو م فيووه المعلو فيووه إل سووا

الرسالة التعليمية ون ةيه المتعل والرد على استفسوا انه ونسواتالنه ول و

وعورف
الحوديث المباكورب ف

الت اصل غير اللفظي إلأنه ول الن ( ل االن ا الذي يرسل فيه المعل سالته التعليميوة عول قريو

و ز غيوور لفظيووة أي إل ريقووة ال يسووتخدم في ووا التلمووا المن نووةب ًيووث يمكوول للمعلو االعتموواد علووى
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التلمو ووا المكت بو ووة والرس و و م والل ًو ووا وال و و

والر و و ز الب و ورية عم و وواب وااكو ووا ا واايمو وواما

ونظ ار العيل إلى غير ول ك ًسل كحانة وزيند النجا ب 2003بصت  21ت

أ و و و و ووا ف و و و و ووي القو و و و ووا ب األ ريك و و و و ووي لعل و و و و و ال و و و و وونف فقو و و و وود فع و و و و وورف "السو و و و وول ك الفو و و و و و ي"
“ ”Immediacy Behaviorإلأنووه ن وواط ًررووي أو ةسوومي فوويل كخ وويل أو أ،ثوور وول و
االن وا إلوالعيل أو اايمواما

إلغورل نقول سوالة ) Vanden Bos, 2015, p. 525ت وعورف

الت اصول اللفظووي وغيور اللفظووى إلأنوه ن وواط يمكول ألًوود األقوراف وول

لوه نقوول المعل وا

إلووى

اآل ريل عمداو أو دون ن د. Vanden Bos, 2015, p. 216
وول يدرد اسوتمداد نعريوت السول ك الفو ي ول الت اصول اللفظوي وغيور اللفظويب ويمكول
اعتبا السل ك الف ي ه فنيا

الت اصل اللفظي وغير اللفظيت

ونوري ك يت وم ند ور وورونب  1987أن التعلوي والت اصوول اللفظوي وغيوور اللفظوي جوواالن

ت ز ان ألن عملية التعلي نت لد أة ام نفاعلية فيل المناهج الد اسية والقو ار ا

وننظي المحاف ار ب والترريز في المقام األو على نقل المحت
ف

ال

ون و ير المو اد

ول المعلو إلوى ال الود ونقيوي

ا وبقام هذا المحت ت كIn: Aydin et al,2013,p. 28
مووا سووب يتضووة اهتمووام البح و  ،والد اسووا

األةنبيووة إلالسوول ك الف و ي اللفظووي وغيوور

اللفظووي وأثوور إد اك ول و السوول ك علووى الدافعيووة والووتعل والتح وويل الد اسوويب و وول الم ً و نوود ت
البح  ،العربية التي نناولع تغي ار البحث الحالي في البيئة العربية على الرغ

المتغي و ار

رمووا أ،وود

ول أهميوة نلو

إلعووا البح و  ،علووى أهميووة وة و د العاقفووة فووي فيئووة الووتعل ًتووى يس و ل

التعا وول ف وويل المعل و والت ي ووذ ونحس وويل سووت

التح وويل الد اس ووي والووتعل المعرف ووي وال ة ووداني

وفاعلية الوتعل ب وألهميوة األهوداف والودواف لل و ا وبخاصوة المرًلوة االفتدائيوة التوي نمثول اللبنوة

األولووى فووي ًيووات الفوورد ونت ووكل في ووا ي لووه وصووفانه وانجاهانووهب لووذل فضوولع الباًثووة أن نبحووث

ع نوة السوول ك الفو ي إلأهووداف اانقووان واألدام لود ن يووذ المرًلووة االفتدائيوة وبالتحديوود ال ووفيل

الخا

والسادبت

وعلى ذلك يمكن تحديد مشكلة هذا البحث في األسئلة التالية:
 -1هل يمكل التنبد إلأهداف اانقان لت يذ ال فيل الخا
إد ا،
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 -2هل يمكل التنبود إلأهوداف األدام لت يوذ ال وفيل الخوا
إد ا،

للسل ك الف ي اللفظي وغير اللفظي لمعلمي ؟

 -3هل ن ةد فروق فيل البنيل والبنا
أهداف اانقان واألدام؟

والسوادب االفتودائي ول و

ل ن يذ ال فيل الخا

والسوادب االفتودائي فوي

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على:
 -1إ كانية التنبد إلأهداف اانقان للت يذ ل

إد ا،

لسل ك علمي

الف ي اللفظوي

 -2إ كانية التنبد إلأهداف واألدام للت يذ ل

إد ا،

لسل ك علمي

الفو ي اللفظوي

وغير اللفظيت

وغير اللفظي

 -3د اسووة الفووروق فوويل الجنسوويل فووي أهووداف اانقووان واألدام لوودي ن يووذ ال ووفيل الخووا
والسادب االفتدائيت

تتحدد أهمية البحث الحالي في النقاط اآلتية:

 -1د اسة الفروق فيل الجنسيل في األهداف الدافعية لإلنجاز كإلأإلعادها المختلفة ت

 -2العمول علووى وفو

جم عووة وول االسووترانيجيا التوي نعتموود علووى السوول ريا الف يووة اللفظيووة

وغير اللفظية لتمكل المعلميل ل أدام يساعد على نحقي الدافعية للتعل لد ن يذه ت

 أهوداف اانقوان إنودام  Mastery-Approach Goalsهوي نلو األهوداف التوي نرروز
على اانقان والتعل والف

ون ير التفامتت

 أهووداف األدام إنوودام Performance-Approach Goalsهووي نل و األهووداف التووي
نررز على التف ق على اآل ريل واظ ا القد تب ونحسل األدام قا نة إلاآل ريلت

 السللللال اليلللافظ اللي للللي هو و اس ووتخدام المعلو و لخ ثل ووة ال خ ووية والفتاه ووةب و ن ووادات
ال

ا إلأسمائ

ون جيع

على التحد،؛ ل أةل ن صيل سوالة أو عل وة نفيود فوي

نعظي التعل المعرفي ك Gorham, 1988, p. 40ت
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 السللللال اليلللافظ ليلللر اللي لللي ه و روول ووا ي وود عوول المعل و
واالفتسام واايماما

واالن ا إلالعيل ونغيير نبو ار ال و

أو أ،ثر ك(Gorham, 1988, p. 40ت

وول ًررووا

رااكووا ت

لت صويل عل وة ل وخ

تشمل حدود البحث ما يأتي:

 وحد إل ري ن يذ ال فيل الخا

والسادب ل المرًلة االفتدائية كور – إنا ،ت

ً د ز اني العام الد اسي2018 2017ت
ً د كاني

ً د

دا ب التعلي االفتدائي إل دا ت نيا القمة التعليمية إلمحافظة ال رنيةت

ف عي األهداف الدافعية لإلنجاز  -السل ك علمي الف ي اللفظي وغير اللفظيت

أوالً الــدافعيــــــة

يلعد ف م الدافعية دو الع د فوي الحيوات النفسوية وعلو الونف

أن رلمووة دواف و هووي

و لة عووام أفقل و

فيور كفيورد كBird

للداللووة علووى الع نووة الدينا كي وة فوويل التووائل الح ووي

وبيئتووهب وأن اللف و ال يعنووى ظوواهرت سوول رية يمكوول

ًظت وواب وانمووا يعنووى فت ورت نت نووع إل ريقووة

االسووتدال والفوود وول التسوولي ف ة دهووا ألن األفوراد ال يسووتجيب ن للم نوول إل ريقووة واًوودتب و وول ثو
نعتبوور الوودواف نت ينووا

فرفووية وسووي ة نر ووز إلووى الع نووة الدينا كيووة فوويل التووائل الحووي وال سووط

الذي يعيش فيهب وهى إلالتالي فرو ية لتفسير سببا

اانسان كفي ه ام الخ لىب 2009بصت  301ت

السل ك ول ا نيمة وظيفية ربيرت فوي ًيوات

ورثي ار ا يتسام اآلإلام والمعلم ن عل أسباا ا ت ف ال

ا في ةاع

نحو ن واط

أو ووادت د اسوويةب فووالبعا يقبوول علووى الن وواقا المد سووية إلحموواب ربيوور ةووداب فحوويل يرفض و ا
الووبعا اآل وور أو يتقبل ووا إل ووي وول الفت و واال تعووالت ونوود يسووتغرق أًوود ال و ا فووى ن وواط
د اسي ساعا

ق يلةب فينما ال يست ي قالد ر ر أن يثافر علي هذا الن واط فتورت ن ويرت ةوداب

ويسووعى إلعووا ال و ا إلووى الح و
فيووه الووبعا اآل وور إلمسووت يا

علووى سووت يا

عاديووة أو نخفضووةت نورنبط هووذا األسووئلة وول هووذا القبيوول إلمف و م

الدافعية الذي يعتبرا الباًث ن فى التربية وعل النف
ل ًيث ست يا

صت  205ت
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ويضو وويل كنبيو وول ازيو وودب 2003ب صت  69أن ف و و م الدافعيو ووة ف و و م نظو ووري يسو ووتخدم
لتفسير المباد ت واالنجاا وال دت والمثافرت في السل كب و اصوة السول ك الم ةوه نحو هودفت وفوى

ن وواق ًج ورت الد اسووة يسووتخدم ف و م دافعيووة ال الوود لتفسووير الد ةووة التووي يق و م عنوودها ال و ا
إلاستثما انتباه

و ج ده في ختلل االنجاها

التي ند نت ن رغ بة ل نبل المد سيلت

وينظر كعبد الرًمل عودب و حيوي الوديل نو قب 1988ب صت  227إلوى الودواف علوى

أن ووا المحررووا

التووي نقوول و ام سوول ك اانسووان والحي و ان علووى ًوود س و امب ف نوواك سووبد أو عوودت

أسووباا و ام روول سوول كب وهووذا األسووباا نورنبط إلحالووة التووائل الحووى الدا ليووة ونووع ًوودو ،السوول ك

ل ة ة وبمثي ار البيئة الخا ةية ل ة ة أ ر ب وهذا يعنى أننا ال نست ي أن نتنبأ إلما يمكل
نوول وول الم انوول إوا عرفنووا فقووط نب ووا

أن يقو م إلووه الفوورد فووي روول

البيئووة وًوودها وأثرهووا علووى

الج وواز الع ووبي؛ إو الف وود أن نع وورف ك وويئا ع وول ًالت ووه الدا لي ووةب ر ووأن نع وورف ًاةان ووه و ي ل ووهب
وانجاهانووه وع نت ووا إلووالم نلب إلاافووافة إلووى ووا يعووتلج فووي نفسووه وول غبووا ب و ووا يسووعى إلووى

نحقيقه ل أهدافت هذا الع ا ل جتمعه هي ا نسميه إلالدواف ت

،ما أن للدواف نأثير هام في عملية التعلي ب إو يكفى أن ن عر التلميذ إلأهمية كئ عويل

لنحفو وزا عل ووى نعلم ووهب غي وور أن هن وواك ع ا وول أ وور ف وورو ية لل ووتعل ب وال يمك وول أن يح وود ،دون
سوواعدن اب ولتوول اسووتخدام الدافعيووة رثيو ار ووا يثيوور إلالضوورو ت وعلووى نحو رلووي الع ا وول الضوورو ية

األ وور ب وهكووذا فب و فراز أهميووة الم ف و ( لل فوول نوود نحوورك روول الق و

الضوورو ية للووتعل ك ةووافر

عبدالحميدب1989ب صت  15ت
و و وول النظري و ووا

الت و ووي نناول و ووع "ال و ووداف " إلالد اس و ووة نظري و ووة كن ة و ووا

أه و ووداف اانج و وواز

ك Achievement Goals Orientationsالتوي ظ ور رانجواا ةديود فوي أإلحوا ،الدافعيوة فوي
ااقا االةتماعي – المعرفي والتوي نرروز علوى ال ودف أو السوبد أو الغورل الوذي ين ودا الفورد

وول نح وويله لم مووة ووا كسووبد الدافعيووة ب ف ووي نظريووة ريفيووة للدافعيووة كناديووة الحسووينيب2001ب

ص 161ت

نظرية توجهات أهداف اإلنجاز Theory Achievement Goal
نعوود نظريووة ن ة ووا

أهووداف اانجوواز وول أًوود ،النظريووا

المعرفيووة فووي الدافعيووةب ونقو م

هذا النظرية على ا يريد أن يك ن عليه الفردب هول يسوعى للتفو ق والح و
واستبعاد الف لب أو يريود التح ويل المعرفوي و و ل التحوديا

علوى د ةوة رنفعوة

ول أةول الت صول لبغيتوه واكوبا(
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غبته في المعرفوة والتمتو فتلو العمليوا ب فوالن ( األو يتبنوى أهوداف األدام و وا ي موه هو نظورت

اآل وريل إليووهب والن و ( الثوواني يتبنووى أهووداف اانقووان وي ووغل هووذا الن و ( إكووبا( غبتووه فووي الووتعل

والمعرفوة ك & Ames, 1992; Elliot& Church, 1997; Dweck, 1986; Elliot
 McGregor, 2001; Pintrich, 2000ت

وأفووافع ك Ames‚1992, Dweck‚ 1986أن ن ة ووا

إظ ا التفامت؛ فال

أهووداف األدام ن ووير إلووى

ا ووو الت ةه نح األدام يررزون على إدا ت االن با( لود اآل وريل نحو

ند ان ب ساعيل إلى ل ان با( إلالقد ت العالية ل
وبووافترال أن لووي

ونجند ل ان با( القد ت المنخفضةت

روول ال و ا الووذيل يت ة و ن إلووى أهووداف اانقووان يسووتخد ن عووايير

ت اإلقة لبل غ اانقان وااةادتب فقود يوز ك Niemivirta, 2002فويل ن ة وا

الدا لي ووة ون ة ووا

أه ووداف اانق ووان الخا ةي ووةب إلمعن ووى أن ووه ف وورغ

كا،تساا التفامت ب فبعا ال
والف و و لتقي ووي

وول وةو و د نفو و

ا يسوتخد ن عوايير دا ليوة ثول ك ال وع

أهوداف اانقوان
ال وودف الع ووام

الظواهري إلالمعرفوة

ووا إوا ر ووان ا ن وود ًققو و ا ااة ووادت أم الب فينم ووا يس ووتند قو و ا ر وورون عل ووى ع ووايير

ا ةية ثل كالتقدي ار العلمية والتغذية الراةعة الرسمية وبالتوالي يودد هوذا إلوى تيوة ختلفوة

لما يسعى ال

ا لبل غه تكIn: Soini, Aro, &Niemivirta, 2008, p. 252

وي وير ك Pintrich‚ 2000, p. 12أن ن ة وا

واعية يمكل ال ص

نظ وور ثبووا

إلي ا وهي ليسع إلمعنى السما

األهوداف وا هوي إال نمثوي

عرفيوة

ال خ ية التقليديةب لتن ا نمثي

عرفية

وعوودم اسووتق ار السووياقت رمووا أن ووا نمثوول وًوودت المعرفووة المرربووةب أو وًوودت وول ف و م

واني أو كخ ي أو وًدت نظريوة نبويل الق ود ول

موة اانجواز والعناصور األ ور التوي ن وير

إلووى ريفي ووة نعري ووت النجوواح والتف ووامتب وال ووى دو الج وود واأل

ووامب و ع ووايير التقيووي ب ونث ووا ه ووذا

العناصوور عووا رمخ ووط أو نظريووةب أو نثووا إل ووكل فوورد إلالسووعي و ام المعل ووا

الم ف ( أو ف اس ة التفتير الظاهري ال اعيب أو المعرفة إلم مة اانجازت

المتعلقووة فووي

ون وود يب وودو أن أهو وداف األدام غي وور رغو و ا في ووا إلالمقا ن ووة إلأه ووداف اانق ووانب ولت وول ه ووذا

االعتق وواد غي وور ص ووائدب فتبن ووي أه ووداف األدام ال ين ووافي إًو وراز نت ووائج ةي وودت للتح وويل أو ال ووتعل ب

فووال

ا ووي أهووداف األدام يسووع ن ال،تسوواا أًكووام إيجافيووة ً و

رفووامن

فينما أصحاا أهداف اانقان يسوع ن لتجنود األًكوام السولبية علوى رفوامن

ف وودف

األساسووي الح و

إلالمقا نوة إلواآل ريلب

علووى د ةووة أعلووى وول ال و ا اآل وريل فووي الف وولب وي ووترك و

أصحاا أهداف األدام ك Mustafa‚ et al, 2011, Pintrich, 2000ت
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ونظرية ن ةه ال دف أو ن ة ا أهداف اانجاز نفسر دافعية ال و ا إلوالنظر الوي سول ر ب

والفروق التي نظ ر فوي سول ريان ت ونعورف هودف اانقوان ول و

نلو النظريوة إلأن وا أهوداف الفورد

نح ن ير التفامت ًيث يررز الفرد على الوتعل والف و ون و ير الم وا ا وانقوان المعل وا ب ونعورف

أهووداف األدام إلأن ووا إظ ووا التف ووامتب و لو و ان ب ووا( ل وودي اآل و وريل نحو و ن وود ان ب س وواعيل إل ووى لو و

ان با( إلالقد ت العالية ونجند ل ان با( إلالقد ت المنخفضة لدي ت ك Ames‚ 1992, p. 262ت

ونعتبر نماول الدافعية الحديثة أن الدافعيوة رمكو ن افت ارفوي يفسور فدايوة وانجواا وانت وا

الس وول ك المس ووت دف وول ه وودف أ ،وواديمي م ووا يرر ووز عل ووى ال ووتعل أو اانج وواز أو األن ووا أو الق ووي
االةتماعية أو نجند العملب إلاافافة إلى أ بعة ك نا
هي القيمة التي يضع ا ال

ك(Arias, 2002, p. 36ت

دا لة في هذا العملية ونل المك نا

والعزو السببي و دود الفعل االنفعاليوة

ا لخهدافب واد اك رفامن

ما سب يتبيل أن نظرية ن ةوه ال ودف أو ن ة وا

الدافعيووة فووي نحقي و أهووداف األف ورادب ونفسووير سوول ريان

أهوداف اانجواز نفسور ا وت ف دو

أثنووام نحقي و نل و األهوودافت وريوول أن

أهداف األدام نرنبط إل ،موا الم موة لتجنود الف ول أ وام اآل وريلب وأهوداف اانقوان نورنبط فت و ير

التف ووامت وا،تس وواا

ووا ا

ةدي وودتت ونفس وور نظري ووة ن ة ووه ال وودف أو ن ة ووا

ا ت ف دو الدافعيوة فوي نحقيو أهوداف األفورادب ونفسوير سول ريان

أه ووداف اانج وواز

أثنوام نحقيو نلو األهودافت

وريل أن أهداف األدام نرنبط إل ،ما الم مة لتجند الف ل أ ام اآل ريلب وأهداف اانقان نرنبط

فت ير التفامت وا،تساا
ل

اا

ةديدت ك Somuncuoglu& Yildirm, 1999, p. 267ت

أدفيا البحث يتضة أن نظرية ن ة ا أهداف اانجاز نفسر الدافعية ول و

األهداف ال صفية أو ا أفقل عليه ن ة ا ال دفب والتي اعتمد في فداية ظ و
أهداف اانجاز علي أهداف اانقان وأهداف األدامب ون

نظريوة ن ة وا

النظرية ليود ج كو ني اانودام والتجنود

لمزيوود وول الدن ووة فووي نفس ووير الدافعيووةب ًي ووث نافلووع أه ووداف اانقووانب وأه ووداف األدام إنوودام الدافعي ووة

الدا ليوةب ونافلوع أهوداف األدام وأهووداف اانقوان نجنود الدافعيوة الخا ةيووة ك Elliot&McGregor,
& 2001; Pintrich, 2000; Pintrich, 1999; Dweck,1986; Nicholls, 1984; Elliot
 Trach, 2002; Darnon& et al, 2006; Elliot et al, 2011ت

ثانيا السلوك الفوري اللفظي وغري اللفظي
يع وود

و و لة الس وول ك الفو و ي وول الم و و لحا

األإلحووا ،الترب يووة األةنبيووةب و وول و

الت ووي ظ وور ف ووي اآلون ووة األ يو ورت ف ووي

االق و ( علووى نل و األإلحووا ،نبوويل أن ول و الم و لة
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الحووديث ووأ و وول

و لة نوودي ةوودا وه و

ك Mehrabian& Andersenهما أو

و لة الت اصوولب ويعتبوور ك رافيووان وأند س و ن

ول وصوفا الت اصول إلأنوه سول ك فو يب وبالتحديود فو ن

لة الف ية ند ن إد اله في أإلحا ،االن ا

السل ريا

ل نبل

رافيان عام 1969ب ًيث أفاد إلوأن

الف ية اللفظية وغير اللفظية نساه في التقا ا النفسيب ونس ل الت اصل فيل األفوراد

ك(Mehrabian, 1971, p. 1ت
المسووافا

وعرفك Mehrabian‚ 1969السل ريا
فوويل األف وراد اصووة السوول ريا

جم عووة السول ريا

انتراا ال

ا نهت

الف ية إلأن وا سول ريا

الت اصول التوي نقورا

غيوور لفظيووة ن ووا ويعرفووه ك Andersen‚1979إلأنووه

اللفظيووة وغيوور اللفظيووة التووي نفظ وور غبووة المعلو فووي التقوورا وول ال و ا أو

وةوودير إلالووذرر أن

و لة السوول ك الف و ي“”Immediacy Behaviorفووي القووا ب

األ ريكووي لعل و الوونف فعوورف إلأنووه ن وواط ًررووي أو ةسوومي فوويل كخ وويل أو أ،ثوور وول و
االن ا إلالعيل أو اايماما إلغرل نقل سالة ). Vanden Bos‚2015,p. 525
األ ريكي إلأنه ن اط يمكول

وعرف الت اصل اللفظي وغير اللفظي في نا ب عل النف
ف
ألًو و و و وود األق و و و و وراف و و و و وول لو و و و ووه نقو و و و وول المعل و و و و ووا إلو و و و ووى اآل و و و و وريل عمو و و و ووداو أو دون ن و و و و وود
(Vanden Bos‚ 2015, p. 216).
فموول و أدفيووا البحووث يتضووة أن السوول ك الف و ي اللفظووي وغيوور اللفظووي ه و نفسووه
وفني ووا

س وول ريا

الت اص وول ور وول وول الس وول ك والت اص وول ن وواطب وال وودف وول الس وول ك الفو و ي

والت اصل فن عي ما اللفظي وغير اللفظي هو نقول الرسوائل والمعل وا ت لوذل سوتق م الباًثوة فوي

البداي و و و و و ووة إلع و و و و و وورل ف و و و و و و و م الس و و و و و وول ك الفو و و و و و و ي ف و و و و و ووي س و و و و و وويانه الق و و و و و وودي وهو و و و و و و الت اص و و و و و وول

ك Vanden Bos‚ 2015; Mehrabian, 1971ت

التواصل communication
الت اصوول فووي اللغووة العربيووة ه و االنت وران واالن ووا وال وولةب والت وراإلط وااللتئووام والجم و

وااإل و غ واالنت ووام وااع و مب ويمكوول الق و
واستقبا للمعل ا

إلووأن االن ووا أو الت اصوول عبووا ت عوول عمليووة نقوولب

فيل قرفيل أو أ،ترب ويستند هذا الت اصلب في سيانانه المتن عة إلى التغذية

الراةعة عند ا يحد ،س ما الستقبا أو االستيعاا أو الت يش كةميل ًمداويب2015ب صت  8ت

ورلمة ان ا ون اصل نت اف ان في ادن ما و عاني ماب ًيوث و د فوي لسوان العورا أن

،لمة ان ا
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ويعوورف علمووام التربيووة االن ووا إلأنووه عمليووة ف اسو ت ا يمكوول نقوول األفتووا والتغييوور الووذي
يحد ،في كان عيل إلى كان ر رب فاالن وا هو نلو العمليوة التوي يعبور في وا اانسوان عول

أفتا ا إلى اآل ريل ف دف التأثير في

صت  20ت
وول

ويعرف كناع ينا

ونعديل انجاهان

أو ااإلقام علي ا ك نوا قلعوعب2010ب

عليب 2009ب صت  15الت اصل إلأنه العملية أو ال ريقوة التوي يوت

ل ووا انتقووا المعووا ف والقووي واالنجاهووا

أًدهما إلاآل رب واًدا ،نغي ار

فوويل ق ورفيل أو أ،ثوور وول أةوول نووأثير

والم ووا ا

رغ ا ف ا في سل ك ال رف اآل رت

،ما فعرف الت اصل التد يسي إلأنه عملية يق م في وا المعلو فتأسوي
وانفعالية المتعل و الموتعل ًتوى يكو ن لود الموتعل فرصوة إنجواز النجواح األ ثول فوي البيئوة

التعليمية) Richmond& et al‚2003,p. 504ت

ع نوة ن اصول فعالوة

وعو ّورف الت اصوول اللفظووي فووي عج و الم و لحا
ف
االن ا الذي يق م فيه المعل فيه إل سا الرسالة التعليمية ون ةيه المتعل والرد على استفسا انه

ونساتالنه ل

الترب يووة النفسووية إلأنووه هووذا الن و ( وول

الحديث المباكر كًسل كحانة وزيند النجا ب2003ب صت 21ت

وعرف الت اصل غير اللفظي إلأنه ول الن ( ل االن ا الذي يرسل فيه المعلو سوالته
ف
و ز غيوور لفظيووة أي إل ريقووة ال يسووتخدم في ووا التلمووا المن نووةب ًيووث يمكوول
التعليميووة عوول قريو

للمعل االعتماد على التلما المكت بوة والرسو م والل ًوا وال و

والر و ز الب ورية عم واب وااكوا ا

واايماما ونظ ار العيل إلى غير ول كًسل كحانة وزيند النجا ب2003ب صت  21ت

والت اصل ل الناًية الترب ية عمليوة نحود ،فوي الم نول التعليموي فويل ةميو األقوراف

لتنظي التعل ت ويمكل الق

أن الت اصل ه عملية نعل وأن التعل ه عملية ن اصلت والت اصل

يقتض ووي وةو و د قو ورفيل يتح وورك أً وودهما إلانج وواا اآل وور إل ووى د ة ووة ال ووت

الم ووادي أو

المعنو ي ووصو ال ل وويمب رووالخبر ووث يعنووي فل غووه غايتووهب وهو ال ي وول وول غيوور نووأثر ونووأثير
واًوودا ،وفووعية ووا ل و نت وول وول نب وول؛ وه و

ووا يعبوور عن ووه عووادت إلالم ووا رة والتفاعوولت فم م ووة

الت اص وول إون ه ووي إي ووا الفتو ورت أو المعل ووة وللعلو و فو و ن اللغ ووة هن ووا ه ووي أ ن ووى وأإلق ووى أنو و ا(

الت اصلب إو إلفضل ا يميز اانسان عل س اا ناع ينا

عليب 2009ب صت  14ت
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ويفضول الوبعا اسوتخدام

و لة الت اصول فودال ول االن ووا ألن الت اصول يود علووى

أن هن وواك قو ورفيل ف ووي الع ن ووة فين م وواب ويف و و وول االن ووا إلأن ووه أً ووادي الجان وودب وه ووذا يت افو و

وو

المف م المعاصر لعملية االن ا إلأن ا نفاعلية ونبادلية التأثير كقه الزيديب 2010ب صت  13ت
فموول ال افووة أن

و لحي االن ووا والت اصوول يرنب ووان فووي اللفو والمعنوويب غيوور أنووه

يمكوول اعتبووا االن ووا أًووادي االنجوواا والت اصوول تعوودد االنجاهووا ب ويتميووز الت اصوول أنووه يكو ن
فيل الب ر فقط أ ا االن ا في ترك فيه الب ر واآللةت
عالقةةة أهةةداف اإلتقةةاو واةة داى لةةدم التالليةةك االوةةلول اليةةورر الليظةة و يةةر الليظةة
للعلليهم
نسمع ك Ames‚1992, p. 267فيئة التعل إلى جم عة ول المك نوا

هوي الم وامب

السوول ة الخا ةيووة كالمعلمو ن ب التقو ي والتفوري ت فو وا رانووع الم ووام وول النو ( الووذي يجعوول التلميووذ
يرروز علوى األوةووه وا

المعنوي أو ال وودف لن واقا

الووتعل والتوي ل ووا د ةوة عق لووة ول التحوودي

للت يووذ علووى نأ،يوود رةعيووة الووذا ب أ ووا إوا رانووع السوول ة وول النو ( الووذي يسوواعد الت يووذ علووى
االكووتراك فووي المنان ووا

ولي

واع ووائ

فرصووة االسووتق لية ونحموول المسوودوليةب واالعتموواد علووى الج وود

القد تت

وهذا ي ير إلى دو المعل رمك ن هام ل ك نا

فيئوة الوتعل ب وريول أن للمعلو القود ت

علي زيادت دافعيوة الت يوذ ونحفيوزه علوي الم وا رة فوي أن و ة الوتعل والمنافسوة علوي التح ويل
وا،تسوواا المعووا فب س و ام رووان المعل و يعتموود علووي ن اصووله و الت يووذ إل ريقووة لفظيووة أو غيوور

لفظية ليتمكل ل ننفيذ استرانيجيانه الخاصة في نحقي ال دف ل التعلي ت

فتعوود فيئووة ًج ورت الد اسووة جوواال ها ووا ي ورنبط إلم ووا ت الموود ب فووي ننظيمووه للمحت و ي الووذي

يعلمووهب و ك نووا

إدا ت إة وراما

هووذا المجووا هووي ك ل و فيئووة ن ا ووا االًت ورام وال ئووام – إن ووام ثقافووة للمووتعل –

ًج ورت الد اسووة – إدا ت سوول ك التلميووذ – ننظووي المسوواًة الفيزيقيووة ت أ ووا الم ووا ا

التي نساعد في د ج الت يذ في المحتو

ف وي كالت صويل والت اصول الودني – اسوتخدام أسواليد

قوورح األسووئلة والمنان ووة – د ووج الت يووذ فووي الووتعل – ن و فير نغذيووة اةعووة فووي الووتعل – إظ ووا
المرونووة والتجوواوا واثبان مووا وهووذا الم ووا ا

نودثر فووي ريفيووة بورت الت يووذ للمحتو

يكنو ن ًبووا لووه أو ررهوواب و وود نعلم و أن يووروا الووتعل المد سووي هووام لحيووان

2004ب صت  172ت
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ويعد السل ك الفو ي للمعلو فن عيوة اللفظوي وغيور اللفظوي ةوزم ول البيئوة التعليميوة التوي
نوودثر فووي نعفل و ال الوودب س و ام رووان هووذا التووأثير فووي الووتعل المعرفووي أو الووتعل االنفعووالي وفعاليووة

الووتعل وانووه؛ وول و ألن السوول ك الف و ي للمعل و يعوود وول المحف و از التووي نفتسوود ال و ا دافعيووة
وًموواب يس وواعده علووى االنخو وراط فووي عملي ووة ال ووتعل ب ونوود فح ووع إلعووا الد اس ووا األةنبي ووة

الع نة فيل السل ك الف ي للمعل

وبخاصة السول ك غيور اللفظوي إلالدافعيوة لود ال و اب واهوت

إلحووثك Velez& Cano, 2012إلفح و

دو ن اصوول المعل و فووي دافعيووة ال الوود ب ونوود فينووع
ل فنوام

ك Hofer‚2006أن عرفة المعل كيئا عل التيفية التي فيدف ف ا ال الد في ّمتل المعل
ف ل يدثر إلفعاليوة فوي دافعيوة ال الود ونعلموهب واًودا ،ا ت فوا لحو ي فوي انخوراط ال الود فوي

عمليووة الووتعل ب ونوود نووام ال و ا إلقيوواب سوول ك علمووي الف و ي اللفظووي وغيوور اللفظووي ورووذل نووا ا
إلقياب فعاليت الذانية ودافعيت لقيمة الم مة؛ وأظ ور نتوائج ولو البحوث وةو د ع نوة ايجافيوة دالوة

فيل السل ك الف ي اللفظي وغير اللفظي وفعالية الذا ك In: Velez& Cano, 2012, p. 88ت
فالت اصل الحقيقي ه الت اصل الثقافي وال ةداني الذي ين ل

وول الفتوور والقلوود والوونف ب ولووي

ل اللسان ولتنوه نبعوث

جوورد ن اصوول لسووانيت إنووه ن اصوول الع نووا

ينق وول األفت ووا ويت وورة الع اق وول ويعكو و

اانسووانية الووذي

ال ة وودان واألًاس ووي ب وه ووذا ال يكو و ن إال فلغ ووة واً وودت

ووتررة وافووحة يف م ووا المت اصوول ن وول رسووليل و تلقوويل أو تتلموويل وسووا عيلت ورلمووا رووان

الم ووتتل كالمعلو و أعلو و إلفت وور المخاق وود كالتلمي ووذ ونفس ووه ووون ووه ر ووان أن وود عل ووى ال صو و
والت اصل عه ك ازن المبا كب 2015ب صت  562ت
،مو و و و ووا نتضو و و و ووة ع نو و و و ووة دافعيو و و و ووة الت يو و و و ووذ إلسو و و و وول ك المعلمو و و و وويل و و و و وول و و و و و

كً Christophel,1990يث نام إلفح

ع نة دافعية ال

يمكل أن فيعد

الف يووة للمعلو

ا نبول أن ن وبة نبوأ فعوا للوتعل ب ونودع نتوائج هوذا

البحث ف ف ح نظرية التوأثير االيجوافي للسول ك الفو يب علوى الورغ
سووت يا

إلحو و و و ووث

ا إلالسول ك الفو ي للمعلو ونوأثير

نلو الع نووة علووى نو انج الووتعل ؛ ونوود أظ وور النتووائج أن نوود ا ربيو ار وول السوول ريا
الحالة الدافعية لد ال

إلي ووه

ول ر نوه غيور باكور علوى

الووتعل ب ونوود ع هووذا النتووائج ف مووا أ،ثوور كووم ال للع نووة المتد لووة فوويل السوول ك الف و ي

للمعل و والدافعيووة والووتعل ت فاال نبوواط اايجووافي فوويل السوول ك الف و ي والدافعيووة نوودم دعمووا للنظريووة

القائلووة إلووأن هووذا المتغيو و ار

تدا لووة فيمووا فين ووا إل ووكل ة و هريب وأ ،وود

ال و ا ووي الدافعيووة المرنفعووة نوود سوجل ا
وران هناك نباينا لح ظا في اال نباقا

ًظووة أ،بوور لسوول ك علموي

نتووائج البحووث عل ووى أن
اللفظووي وغيوور اللفظوويب

البسي ة فيل السل ك الف ي اللفظي وغير اللفظيت
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ونووود افتو وورل ك Christophel‚1990أن اسو ووتخدام المعل و و للسو وول ك الف و و ي يو وودثر فو ووي
دافعيووة ال و ا للووتعل وبالتووالي يوودثر فووي نعل و ال الوودب ونوود نووام إلفح و

سووت ي ال و ا فووي

الدافعي ووة رحال ووة ك التحفي ووز ال ووذي ي ووت ن ةي ووه لفئ ووة عين ووة ف ووي ون ووع ع وويل والدافعي ووة رس وومة
للد اسةك،تحفيز ال الد على الد اسة والتعل

ووةد أن السل ك الف ي ك اللفظي– غير اللفظي

،ووان رنب ووا ا نباقووا ايجافيووا فدافعيووة ال و ا للد اسووة و رو ن الدافعيووة رحالووة أ،ثوور ا نباقووا إلالف يووة
ل الدافعية رسمةب واسوتنتج أن السول ك الفو ي لز وه أوال أن فيعود الدافعيوة رحالوة نحو الد اسوة ًتوى
نو وودثر فو ووي الو ووتعل ب وانسو ووانا و و ك Christophelوةو وود ك Richmond‚2003أن الف يو ووة غيو وور
اللفظية رانع رنب ة إيجافيا
فال افة أن سول ريا
وقريقوة ادا ت حتو

الدافعية رحالة للد اسة والتعل االنفعالي والتعل المعرفي المد كت
المعلو اللفظيوة وغيور اللفظيوة ةوزماَ ها وا فوي فيئوة ًجورت الد اسوةب

الوتعل ود ووج الت يوذ فووي نوواخ الوتعل دا وول ًجورت الد اسووةب موا يزيوود وول

دافعية الت يذ نح التعل ت
فالدفم ال ةداني و وح الدعاإلة يس مان في نو فير فيئوة ر نوة نتجوةب ف ن موا وعلوى نحو
غير باكور يزيودان ول الوتعل ب ًيوث نقو م هوذا البيئوة اآل نوة النانجوة فتو فير المسواندت للت يوذب وهوذا
يزيد ل إنبا هدالم الت يذ على التعل ب ويقلل ل س م سل ر كعلى اكدب2002ب صت  31ت
والدافعيو ووة األصو وولية للو ووتعل يمكو وول أن ن فرهو ووا الظو ووروف البيئو ووة اآل نو ووةب والم ًيو ووة إلالثقو ووة
والمدعمة لهب واوا ن فر للمتعل الظروف المناسبةب والتعل المتناسد لحاةانه و
ون فير فرص التجريد واال تبا دون ال ع

ائ ه الفريدتب

إلالخ ف ل الف ل أو الت ديد إلهت رل ول يضبط

فيووه المووتعل نعلمووه وينمووي ثقتووه إلقد انووه ويزيوود إنبالووه علووى الووتعل ويزيوود وول دافعيتووه للووتعل كنايفووة
ن ا يب 2004ب صت  450ت
والسوول ريا

اللفظيووة وغيوور اللفظيووة للمعل و دا وول الف وول وول كووأن ا أن ن ووج الت يووذ

ونحفزه للم ا رة والرفام النفسي والتعل ب أو نثبط هم الت يذ ونحد ل ن اق

العوام كعلوي

اكدب 2002ب صت  168ت
لذل على المعل التلم أن يد ك السل ريا
ونوودفع
همت
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أوالً دراساا تناولت األهداف الدافعية لإلجناز فى ضوء النوع -

إلحث) (Broussard‚2002هدف إلى  ،ل الع نة فيل دافعية الت يذ دا ل الف ل

واانجوواز األ،وواديمي لت يووذ ال ووفيل األو والثالووث االفتوودائيب نت نووع العينووة وول ك251
ن يووذ ونلميووذا

وول

ال ووفيل األو والثالووث االفتوودائيب ون و االسووتعانة إلمقيوواب ""Harter,1981

للدافعيووة الدا ليووةب واالسووتعانة فوود ةا

ال و ا لمعرفووة انجووازه األ،وواديميب ور ووفع النتووائج أن

للدافعية الدا لية دو ربير في االنجاز األ،اديميب ونبيل أن الدافعيوة الدا ليوة ن ةود لود ن يوذ

ال ل الثالث إلمست

أعلى ل وة دها في ال ل األو ت

وهووودف إلحو ووث ك و وواهر أف و و ه

األ،اديميوة فووي إقوا ن ة ووا

البح ووث قي وواب ن ة ووا
وقالبا

الذر

ب ليو وول نمو وورب 2005ا تبو ووا فرفو وويا

علو الوونف

األه ووداف لو ووك إليو و

االةتموواعي ون ة وا

المدا ب وعينة ل ق ا وقالبا

علو الونف

الدافعيو ووة

ًو و

ال خ وويةب اسووتخدم

ون ووير ب ك ووا ك ف ووي الد اس ووة عين ووة وول قو و ا

الجا عةب وند فينع نتوائج البحوث وةو د فوروق فويل

واانا ،في نت يل أهداف اانقان واألدام والع نة فين ما إلالنسبة للمرًلة الجا عيةب وعدم

وة د فروق فيل الذر

واانا ،في أهداف اانقان واألدام إلالنسبة للمرًلة االفتدائيةت

وهدف إلحث كعلى فل سليمانب  2007إلى عرفة سوت

لوود ال وول الخووا

والسوواإل والتاس و

الدافعيوة الدا ليوة والخا ةيوة

ول وودا ب الحلقووة الثانيووة وول التعلووي إلمحافظووة سووقط

إلسل نة عمان وع نت ما إلالتح يل الد اسي الوذي يمثول المجمو ( التلوى للمو اد الد اسويةب نت نوع

عينة البحث ل ك 540نلميذ ونلميذتب استخدم الباًث قياب الدافعية الدا لية والخا ةيةب ران
ل نتائج البحث وة د فوروق وا

الدا ليةب وعدم فروق وا
الذا

داللوة إً وائية نعوز إلوى النو ( ل والة البنوا

فوى الدافعيوة

داللة نعز للن ( في الدافعية الخا ةيةت

وهودف إلحوث ك(Rahmani‚ 2011هودف البحوث لد اسوة ع نوة أهوداف االنجواز ونقودير

إلالتح يل األ،اديمي لد ن يذ المرًلة االفتدائيةب ونت نع عينة البحث ل ك200

ن يذ المرًلة االفتدائية ك100

ل اانا ،ب وك100

ل

ل الذر ب واستخدم الباًث استبيان

أهداف اانجاز واألدام لو " "Elliot& Church, 1997ب وأسفر نتائج البحث عل عدم وة د

فروق فيل الذر

واانا ،فى أهداف اانقانت
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الع نوة فويل أهوداف اانجواز

أ وا إلحوث) (Mirzaei, et al, 2012ف ودف إلوى فحو

كأهووداف األدام – أهووداف اانقووان والنجوواح األ،وواديمى فووي ووادت الفيزيووام لوود ق و ا الجا عووةب
نت نووع العينووة وول ك195

وول ق و ا الجا عووة ك 58

وول الووذر

وك 137

وول اانووا،ب

واستخدم البحث قياب ن ةه ال دف ب ور ل البحث أن أهداف اانقان نرنبط إل كل ايجافي

النجاح األ،اديمي وا نباط أهداف األدام إلالنجاح األ،اديمي إل

ت أنلت

ثانيـا دراسـاا تناولـت الع قـة بـد األهــداف الدافعيـة لإلجنـاز والسـلوك الفـوري اللفظـي وغــري
اللفظي

إلحووث ) Furlich& Dwyer,2007هوودف البحووث إلووى عرفووة الع نووة فوويل السوول ك
الف و ي اللفظووي وغيوور اللفظووي للمعل و ودافعي ووة ال و اب ونت نووع عينووة البحووث وول ك 103وول
ق و ا المرًلووة الجا عيووة المسووجلة فووي صوول الريافوويا ب اسووتخدم الباًثووان أسوول ا االنحوودا
الخ ووىب و عا وول اال نب وواط لبيرسو و ن ف وويل الس وول ريا الف ي ووة اللفظي ووة وغي وور اللفظي ووة للمعلم وويل
،متغيو وريل س ووتقليلب وأس ووفر النت ووائج ع وول وةو و د ع ن ووة ا نباقي ووة وا دالل ووة إً ووائية ف وويل
الس وول ك الفو و ي اللفظ ووي وغي وور اللفظ ووي والدافعي ووة للمعلو و ب واس ووتخدم الباًث ووان قي وواب الدافعي ووة
(McCroskey,
لوك Cristophel, 1990و قياب السل ك الفو ي اللفظوي وغيور اللفظوي ل و
) Richmond& Gorham,1987ت
أ وا إلحوث)(Tum, 2010أفةوري فوى نرريوا وروان ال ودف نوه عرفوة الع نوة فويل السول ك
الف ي اللفظي وغير اللفظي للمعل ودافعية ال ا األةانود لوتعل اللغوة الترريوةب نت نوع العينوة
وول ك 53قال وود وول ثقاف ووا ختلف ووة ر ووان ك 28وول ال ووذر وك 25وول اان ووا ،ونراوً ووع
أعمووا ه وولك 19إلووى ك 25ب واسووتخدم البحووث قيوواب السوول ك الف و ي اللفظووي وغيوور اللفظووي
لووك Anderson,1978و قيوواب الدافعيووة )(Burroughs,2007لمعرفووة أي السوول ريا الف يووة
التي ندثر على دافعية ال ا األةانود فوي نعلو اللغوة الترريوةب ور وفع النتوائج أن الوداف لوتعل
اللغووة الترريووة يزيوود عنوود ا يسووتخدم المعل و إلعووا السوول ريا ثوول االفتسووامب واالن ووا إلووالعيلب
ت
ونغيير نبرت ال
وهوودف إلحووثك  (Johan,2012إلووى عرفووة الع نووة فوويل السوول ك الف و ي اللفظووي وغيوور

اللفظ ووي للمعلو و والع ا وول المحفو وزت ل ووتعل

ووادت العلو و م ل وود قو و ا الم وودا ب الثان ي ووة إلال الي ووا

المتحوودت األ ريكيووةب وأثوور إلعووا المتغي و ار عل وى إد اك ال و ا للسوول ك الف و ي اللفظووي وغيوور
اللفظووي للمعل و ثوول ال ف و االةتموواعيب العوورقب الن و (ب و الحالووة االنت وواديةب وانووت ج الباًووث

الم وون ج ال ص ووفي ف ووي ةمو و فيان ووا
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ونت نو ووع عينو ووة البحو ووث و وول ك393

وك 94وول الووذر

ك259

فيوون

إسووبان وك 16قالوود رسووي ي وك14

و وول ق و و ا المو وودا ب الثان يو ووةب رو ووان ك199

وول ال و ا البوويا وك62

وول ال ن و د الحموور وك13

وول الس و د و ك29
وول ةنسوويا

و وول اانو ووا،
وول ق و ا

أ وور ب ور ووفع

الف يوة للمعلو روان ينظور إلي وا ول ال و ا إل وكل ختلولب يختلول

نتائج البحوث أن السول ريا
إلوا ت ف النو ( والعورق وال بقوة االةتماعيوة واالنت وادية وأن المعلمويل الوذيل يظ ورون سول ريا
لفظية وغير لفظية إل
لد ال

ت أ،بور يك نو ن ع نوا

ايجافيوة و ال و ا نودد إلوى زيوادت الدافعيوة

ا وزيادت الحافز في التح يل الد اسي لمادت العل مت

فينمووا هوودف إلحووث ) Furlich, 2016هوودف إلووى د اسووة الع نووة فوويل دافعيووة ال و ا

لل ووتعل وس وول ريا

الت اص وول للمعلم وويل وب ووكل وواص الس وول ك الفو و ي اللفظ ووي وغي وور اللفظ وويب

نت نووع العينووة وول ك 77قالبووا وول ق و ا ةا عووة الفن و ن الح ورت ك 52وول اانووا ،وك25

وول

الذر ب واستخدم الباًث قياب) Christophel,1990للدافعيوة و قيواب )Gorham,1988

للسو و و و و وول ك الف و و و و و و ي اللفظو و و و و ووي إلعو و و و و وود ن و و و و و و يرا والتحق و و و و و و

و و و و و وول صو و و و و وودنه وثبانو و و و و ووهب و قيو و و و و وواب

) McCroskey& Richmond, Gorham, 1987للس وول ك الفو و ي غي وور اللفظ ووي إلع وود
ن يراب واعتمد البحث في نحليل البيانا

علي أسل ا االنحدا الخ ي الذي ر ل عل وةو د

ا نبوواط فوويل السوول ك الف و ي اللفظووي لمعلموويل ودافعيووة ال و ا نح و الووتعل واالستت ووافب وعوودم
وة د ع نة فيل السل ريا

الف ية غير اللفظية للمعلميل ودافعية ال

ا نح التعل ت

يتضح لو نتائج الدراوات التى تناولت اليروق ف ا هداف الدافعية لإلنجاز ف ضوى
النوع (ككور ةةةة إناث)- :

يتضة وة د انساق إلى ًد ا في نتائج الد اسا التوي نناولوع الفوروق فويل الوذر

الت ة ووا الدافعيووة الدا ليووة والخا ةيووة ًيووث أظ وور نتووائج د اسووة ك وواهر أف و ه
عوودم وة و د فووروق فوويل ت س و ا د ةووا الووذر

واانوا ،فوى

ب ليوول نموورب2005

واانووا ،فووي أهووداف اانقووان واألدامب وأظ وور نتووائج

إلحث كعلي فل سليمانب  2007وة د فوروق وا داللوة إً وائية نعوزي للنو ( ل والة اانوا،ب ون صول

إلحث ك (Rahmani‚ 2011إلى عدم وة د فروق فيل الذر

واانا ،في أهداف اانقانت

يتضةةح لةةو نتةةائج الدراوةةات التة تناولةةت ا هةةداف الدافعيةةة لإلنجةةاز والوةةلول اليةةورر
الليظ و ير الليظ :
ال

 ،وفع نتوائج إلحوث)(Furlich& Dwyer, 2007عول وةو د ع نوة ايجافيوة فويل إد اك

ا للسل ك الف ي غير اللفظي ودافعية ال

ا للتعل ب ون صل إلحث  Johan, 2012وأن
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المعلميل الذيل يظ رون سل ريا

لفظية وغيور لفظيوة إل و ت أ،بور يك نو ن ع نوا

ايجافيوة و

ال و ا نوودد إلووى زيووادت الدافعيووة لوود ال و ا وزيووادت الحووافز فووي التح وويل الد اسووي لمووادت

العل مب ،ول إلحوث) Furlich, 2016عول وةو د ا نبواط فويل السول ك الفو ي اللفظوي لمعلمويل
ودافعي ووة ال و و ا نحو و ال ووتعل واالستت ووافب وع وودم وةو و د ع ن ووة ف وويل الس وول ريا

اللفظية للمعلميل ودافعية ال

ا نح التعل ت

الف ي ووة غي وور

فى ضاء نتائج الدفاسات والبحاث السابقة يمكن صيالة اليروض التالية:
 -1يمكوول التنبوود إلأهووداف اانقووان لت يووذ ال ووفيل الخووا
إد ا،

للسل ك الف ي اللفظي وغير اللفظي لمعلمي ت

 -2يمك وول التنب وود إلأه ووداف األدام لت ي ووذ ال ووفيل الخ ووا
إد ا،

للسل ك الف ي اللفظي وغير اللفظي لمعلمي ت

الخا

والسادب االفتدائي في أهداف اانقان واألدامت

 -3ال ن ةد فروق دالة إً وائيا فويل ت سو ا

د ةوا

والسووادب االفتوودائي وول و
والس ووادب االفت وودائي وول و و

البنويل والبنوا

ول ن يوذ ال وفيل

أوالً منهـــــج البحـــــث

ان نو واو وول قبيع ووة البحو وثب واأله ووداف الت ووي يس ووعى البح ووث لتحقيق ووا والنت ووائج المو وراد
الح و و علي ووا لمعرف ووة الع ن ووة ف وويل تغي ووري البح ووث ك األه ووداف الدافعي ووة لإلنج وواز – الس وول ك
الفو ي اللفظووي وغيوور اللفظووي للمعلموويل ب وبنوواماو علووى الفوورول التووي سووعى البحووث للتحقو

صحت اب فقد استخد ع الباًثة المن ج ال صفيت

ثانيا عينـــــة البحـــــث
كالخا

نو اكوتقاق عينووة االسوت

وول

عي لبحووث الحوالي ول ن يووذ المرًلوة االفتدائيووة ول ال ووفيل

السوادب إلو دا ت نيوا القمووة التعليميوة إلمحافظووة ال ورنية لعووام الد اسوويك2018-2017
ك 167ور

وك 89إنا،ب وا تد

الف ل الد اسي الثاني وبلغ عددها 256نلميذ ونلميذت ن

عاو ك 11‚29سنةب وبانحراف عيا ي ند ا ك 0‚65ب واستخد ع د ةا

هذا العينة فوى التحقو

أعموا ه

ول  10إلووى 13سونةب ونوود فلوغ المت سووط الحسوافي ألعمووا هوذا العينووة ن يوذ ونلميووذا

ل صدق وثبا
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أ ووا العين ووة الن ائي ووة فتت ن ووع وول ك 501نلمي ووذ ونلمي ووذت وون
إنووا،ب ا توود

ن يذ ونلميذا

أعمووا ه

ك 221ورو و

و ك280

وول  10إلووى  13سوونة ونوود فلووغ المت سووط الحسووافي ألعمووا هووذا العينووة

عاو ك 11سنة وك 3أك ر إلانح ارف عيا ي ند ا ك0‚662

ثالثا أدواا البحـــــــــث
 -1لقياس أهداف اإلتقاو وا داى
ويتت و ن وول ك28

اانقانب وك8

فردا

فووردت

زعووة علووى ث و  ،ة انوود ف ان و ك7

لجاند أهداف األدام إندامب وك11

وبلو ووغ عا و وول ألفو ووا ررونبو وواخ لمفو ووردا

ك 0,76ولمفردا

( إعداد الااحثة)
فووردا

لجانوود أهووداف

فردت لجاند أهوداف األدام نجنودب

أهوووداف اانقو ووان ك 0,54ولمفو ووردا

أه ووداف األدام إنو وودام

أهداف األدام نجند ك 0,62ت

 -2لقيةةاس الوةةلول اليةةورر الليظة و يةةر الليظة إعةةداد(  ،)Gregory‚ 2012وقالةةت
الااحثة اترجلته وتقنينه.
نتو و ن المقي وواب وول ة ووانبيلب األو هو و الس وول ك الفو و ي اللفظ وويب والث وواني هو و الس وول ك

الفو و ي غي وور اللفظ وويب وبل ووغ ع وودد ف ووردا

الف و ي اللفظوويب ك11

المقي وواب ك24

ف ووردتب ك13

ف ووردت لجان وود الس وول ك

فووردت لجانوود السوول ك الف و ي غيوور اللفظوويب وبلووغ عا وول ثبووا

المقيوواب

كألفا -ررونباخ0,76 Alpha-Cronbachت

رابعا إجــــــراءاا البحــــــث

 -1نا ع الباًثة فتجمي ااقا النظري والد اسا

الساإلقة المتعلقة إلم ف ( البحثت

 -2وفي ف م ااقوا النظوري والنظريوا السواإلقةب نا وع الباًثوة إل عوداد قيواب أهوداف اانقوان
واألدامب ونعري وود قي وواب الس وول ك الفو و ي لو ووك Gregory‚ 2012ون بيق م ووا عل ووى العين ووة
االست عية كن= 256ب وًساا ثبا وصدق المقياسيلت
 -3ن اكتقاق عينة البحث االست عية والن ائية ل إدا ت نيا القمة التعليمية
 -4ن بي أدوا البحث على العينة االست عية المك نة ل ك 256نلميذ ونلميذت ول ن يوذ
والسادب إلمدا ب إدا ت نيا القمة التعليميةب واستفخد ع د ةا هذا العينة
ال فيل الخا
للتحق ل ثبا وصدق أداني البحث وهما
أ قي و وواب أهوو ووداف اانقوو ووان واألدام إعوو ووداد الباًث و ووةب و قي و وواب السو و وول ك الف و و و يك 2012
‚ Gregoryنرةمة الباًثة
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 -5إلعد نقنيل أداني البحث والتأ،د ل ة دت ثبان ما وصدن ما نو ن بيق موا علوى العينوة الن ائيوة
والسوادب االفتودائييل إلمودا ب
المك نة ل ك 501نلميذ ونلميذت ل ن يذ ال فيل الخا
إدا ت نيا القمة التعليميةب واستخد ع هذا العينة للتحق ل صحة الفرولت
 -6ن ن حية استجاإلا المفح صيل على أداني البحثب ونفريغ نتائج ا عبر فرنا ج (SPSS
)16‚0
 -7ن نسجيل الد ةا ونرنيب ا ًسد تغي ار البحثت
 -8اسووتخد ع الباًثووة عوودد وول األسوواليد ااً ووائيةب إلعض و ا ن و اسووتخدا ه فووي نقنوويل أدوا
البحث كالثبا – االنساق الدا لي – ال دق ب والبعا اآل ر ل األساليد ااً ائية نو
استخدا ه في عالجة البيانا الن ائية والنتائج وهذا األساليد هي
 عا ل ألفا" ررونباخ"ت
 عا ل االنحدا المتعدد إل ريقة stepwiseت
 ا تبا ك  t-testللعينا المستقلةت
 عا ل ا نباط فيرس نت
 التحليل العا لي ل الد ةة الثانيةت

نتــا ج الفــر األول والـ ي يــنى علــىلتكن التنبـ بتهــداف ايت ــان لت ميـ ال ــفد اخلــامس
والسادس االبتدا ي من خ ل إدراكهم للسلوك الفوري اللفظي وغري اللفظي ملعلميهمل.
وللتحقو و و

و وول ص و ووحة ه و ووذا الف و وورل نو و و اس و ووتخدام نحلي و وول االنح و وودا المتع و وودد إل ريق و ووة

 Stepwise Multiple Regressionللتعوورف ة انوود السوول ك الف و ي التووي نتنبووأ إلأهووداف
اانق ووان ل وودي ن ي ووذ ال ووفيل الخ ووا

المتعدد

والس ووادب االفت وودائيب ًي ووث ر ووان ربو و

ك عا ل التحديد ه  0,05رما ه في ةدو

ن ك1

عا وول اال نب وواط

جدول ( )1حتليل االحندار املتعدد للتنب بتهداف ايت ان من جوانب السلوك الفوري (ن= )501
م در التباين
املنسوب إىل االحندار

جمموع

درجاا

املربعاا

احلرية املربعاا

231,20

1

231,20

499

9,36

املنحرف عن االحندار (البواقي) 4670,29

**قيمة (ف) دالة إحصائيا عند مستاى ()0,01
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متوسط قيمة(ف)

معامل

وداللتها

التحديد

**24,70

0,05
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ن و و ك1

يعو وورل الجو وودو

عا و وول اال نبو وواط الو ووذي ي ل و و عليو ووه عا و وول التحديو وود

رب و و

R2ويمثول نسووبة التبووايل المفسوور فووي د ةووا

المتغيور المسووتقل كالسوول ك الفو ي ف اسو ة المتغيوور

التواإل كأهوداف اانقوان ويتضوة ول الجوودو أن عا ول التحديود يسواوي ك 0,05وهوذا ي وير إلووى
أن المتغيوور المسووتقل كأهووداف اانقووان يفسوور %5وول التبووايل فووي د ةووا

المتغيوور التوواإل كأهووداف

اانقان كعز عبدالحميدب 2011ب صت 423ت
جدول ( )2نتا ج النب بتهداف ايت ان لدى الت مي من السلوك الفوري غري اللفظي للمعلمد
معامل االحندار

اخلطت

معامل االحندار

قيمة (ا)

املتعدد

املعياري

املعياري

وداللتها

امل دار الثابت

26,88

0,98

ـــــــــــــــــــ

**27,46

السلوك الفوري غري اللفظي

0,12

0,03

0,22

**4,97

املتغرياا املست لة

**دال عند مستاظ 0,01
يتضوة وول الجوودو

نو ك 2أنووه يمكوول التنبوود إلأهووداف اانقووان لت يووذ ال ووفيل الخووا

والس ووادب وول الس وول ك الفو و ي غي وور اللفظ ووي لمعلم ووي ب وأن نيم ووة ك
إلالمقوودا الثافووع و عووا

ك 0,01أ ا عوا

ف ووي النمو و ول والخاص ووة

االنحوودا للسوول ك الف و ي غيوور اللفظووي دالووة إً ووائيا عنوود سووت

انحودا السول ك الفو ي اللفظوي ف وي غيور دالوة اً وائيات ويمكول صوياغة

عادلة التنبد ألهداف اانقان ل السل ك الف ي غير اللفظي علي النح التالي

معادلة التنب هي أهداف ايت ان= 0,12السلوك الفوري غري اللفظي26,88+
وتلللدل النتلللائج عللللى أنللل  :يمكوول التنبوود إلأهووداف اانقووان لوودي ن يووذ ال ووفيل الخووا
والسووادب االفتوودائي وول و

إد ا ،و لسوول ك علمووي

اانقووان لوودي ن يووذ ال ووفيل الخووا

والسووادب االفتوودائي وول و

اللفظيب وبذل يتحق الفرل الثاني ةزئيات

ويفسوور ول و إلووأن التنبوود إلأهووداف اانقووان وول و

اللفظووي لمعلمووي ؛ إلووأن السوول ريا

غيوور اللفظوويب وال يمكوول التنبوود إلأهووداف

إد اك الت يووذ للسوول ك الف و ي غيوور

الف يووة غيوور اللفظيووة أسو ل فووي وصو

ًيووث أن االفتسووام والت اصوول وول و

إد ا ،و لسوول ك علمووي

عناهووا ألفوراد العينووةب

العوويل أو الربووع علووى أ،توواف ال ووغا ب واسووتغ

البيئووة

ل إي ا الرسالة والتأثير اايجافي فوي نفو ب الت يوذب ونحفيوزه علوى

المحي ة؛ فيمكل المعل
ا،تس وواا أه ووداف اانق ووانب وأن ن ي ووذ نلو و المرًل ووة وال ووذيل يتحلو و ن إلأه ووداف اانق ووان يحت وواة ن
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لل ع

إلالثقة واأل ل وال مأنينة؛ ًتوى ي وج نعلموه ويزيود إنبالوه علوى الوتعل ب ويزيود ول رفامنوه

وانقانه للم ا ا

الجديدت التي نعلم ات

نتــا ج الفــر الثــانى والـ ي يــنى علــيلتكن التنبـ بتهــداف األداء لت ميـ ال ــفد اخلــامس
والسادس االبتدا ي من خ ل إدراكهم للسلوك الفوري اللفظي وغري اللفظي ملعلميهمل.

وللتحق ل صحة هذا الفرل ن استخدام نحليل االنحدا المتعدد إل ريقة Stepwise
 Multiple Regressionللتعرف ة اند السل ك الفو ي التوي نتنبوأ إلأهوداف األدام إنودام لودي
ن يذ ال فيل الخا

والسادب االفتدائيب ًيث ران رب

عا ل اال نباط المتعدد

ك عا ل

التحديد ه  0,01رما ه في ةدو ن ك3
جدول ( )3حتليل االحندار املتعدد للتنب بتهداف األداء /إقدام من جوانب السلوك الفوري (ن= )501
جمموع
املربعاا

م در التباين
املنسوب إىل االحندار
املنحرف عن االحندار (البواقي)

205,26
17909,94

درجاا
احلرية

معامل
متوسط قيمة(ف)
املربعاا وداللتها التحديد

1
499

205,26
35,89

**5,72

0,01

**قيمة (ف) ذات داللة احصائية عند مستاى ()0,01

يتضو ووة و وول الجو وودو ن و و ك 3أن رب و و عا و وول اال نبو وواط الو ووذي ي ل و و عليو ووه عا و وول
التحديوود R2ويمثوول نسووبة التبووايل المفسوور فووي د ةووا المتغيوور المسووتقل كالسوول ك الفو ي ف اس و ة
المتغيوور التوواإل كأهووداف األدام إنوودام ويتضووة وول الجوودو أن عا وول التحديوود يسوواوي ك0,01
وهذا ي ير إلى أن المتغير المستقل كالسول ك الفو ي يفسور %1ول التبوايل فوي د ةوا المتغيور

التاإل كأهداف األدام إندام ت
جدول ( )4نتا ج التنب بتهداف األداء /إقدام لدي الت مي من السلوك الفوري اللفظي للمعلمد
املتغرياا املست لة

معامل االحندار
املتعدد

اخلطت
املعياري

معامل االحندار
املعياري

قيمة (ا) وداللتها

امل دار الثابت
السلوك الفوري اللفظي

27,98
0,08

1,72
0,04

ـــــــــــــــــــ
0,11

**16,29
*2,39

**دال عند مستاظ 0,01

ويتضوة ول ةودو

نو ك 4أن نيموة ك

*دال عند مستاى0,05

فوي النمو ول والخاصوة إلالمقودا الثافوع دالوة

إً ائنا عند ست ك 0,01و عا ل انحودا السول ك الفو ي اللفظوي دا إً وائيا عنود سوت
داللة ك 0,5ب رما ند النتائج على ا يلي
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يمكوول التنبوود إلأهووداف األدام إنوودام وول و
إلأهداف األدام إندام ل

السوول ك الف و ي اللفظوويب وال يمكوول التنبوود

السل ك الف ي غير اللفظيت

ويمكوول صووياغة عادلووة التنبوود ألهووداف األدام إنوودام وول السوول ك الف و ي اللفظووي علووي

النح التالي

معادلة التنبؤ هي:

األدام إندام= 0,08السل ك الف ي اللفظي27,98+

و م ووا س ووب يتض ووة أن الف وورل الثال ووث ن وود نحقو و ةزئي وواب ًي ووث أ ك وول التنب وود إلأه ووداف

األدام إن وودام لت ي ووذ ال ووفيل الخ ووا

والس ووادب و وول و و

اللفظوويت ويمكوول نفسووير هووذا النتيجووة إلووأن السوول ريا
يتبني أهداف األدام إندام ل السل ريا

األدام إن وودامب ي وود ر ن الس وول ريا
السل ريا

إد ا ،و و لس وول ك علم ووي

الف و و ي

الف يووة اللفظيووة للمعلو أوفووة للتلميووذ الووذي

الف ية غيور اللفظيوةب فالت يوذ الوذيل ينت جو ن أهوداف

المباكو ورتب ث وول عب ووا ا

غير المباكرت ثل الت اصل إلالعيل واايماما ت

الم وودية ويج وودون ص ووع بة ف ووي إد اك

نتا ج الفر الثالث وال ي ينى عليلال توجد فروق دالة إح ـا يا بـد متوسـطاا درجـاا البـند
والبناا من ت مي ال فد اخلامس والسادس االبتدا ي يف أهداف ايت ان واألداءل.
للتحقو

وول صووحة هووذا الفوورل نو اسووتخدام ا تبووا ك

 T-testلوودي عينتوويل سووتقلتيل

علووى عينووة نوود ها كن= 501ب وول و لحسوواا الداللووة ااً ووائية للفووروق فوويل ت س و ي د ةووا
البنيل والبنا في أهداف اانقان وأهداف األدام ويتمثل ول في ةدو ن ك 7ت
جدول ( )7نتا ج اختبا (ا) لداللة الفروق بد متوسطي درجاا البند والبناا يف أهداف ايت ان واألداء
املتغري
أهداف ايت ان
أهداف األداء /إقدام
أهداف األداء/جتنب

ذكور
(ن=)220
االحنراف
املتوسط
املعياري
احلسابي
31,61
32,51
38,01

3,15
5,73
6,74

إناث
(ن=)281
االحنراف
املتوسط
املعياري
احلسابي
31,77
31,67
37,50

3,12
6,22
7,64

درجاا احلرية

قيمة (ا)
وداللتها
ايح ا ية

499
499
499

0,591,55
0,79

مناقشة نتا ج الفر الثالث

يتضة أن الفرل الثالث ند نحق رلياب وند انفقوع إلعوا نتوائج هوذا الفورل و إلحوث

كً Rahmani‚2011يث أكوا

نتوائج إلحثوه إلوى عودم وةو د فوروق وا

داللوة اً وائية فويل
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البنوويل والبنووا

أكا

فووي أهووداف اانقووانب وا تلفووع و نتووائج إلحووث كعلووى فوول سووليمانبً 2007يووث

نتائجه إلي وة د فروق وا

داللة اً ائية نعوزي إلوى النو ( ل والة البنوا

فوي الدافعيوة

الدا ليووة وهووي نقافوول أهووداف اانقووان فووي البحووث الحوواليب وانفقووع عووه فووي عوودم وةو د فووروق وا

داللوة اً وائية نعوزي للنو ( فوي الدافعيوة الخا ةيوة وهوي نقافول أهوداف األدام فوي البحوث الحواليب
وانفقع نتائج الفرل

نتائج إلحث ك Pajares&Schunk‚ 2001في عدم وة د فروق وا

داللة إً ائية فيل البنيل والبنا

فوي أهوداف األدام نجنودب وا تلفوع عوه فوي ةوزم ر ور ًيوث

أسفر نتائج إلحثه عل وة د فروق وا

داللة اً ائية فيل الذر

أهداف األدام إندامب رما انفقع نتائج هذا الفرل
وةدير إلالذرر أن األإلحا ،التي انفقع

واانا ،ل والة الوذر

إلحثك اهر أف ه

فوي

و ليل نمرب 2005ب

نتائج هذ الفرل رانع العينوة ول نفو

الفئوة العمريوة

لعينووة للبحووث الحوواليب واألإلحووا ،التووي ا تلفووع نتائج ووا و نتووائج هووذا الفوورل رانووع عينت ووا وول
البالغيل كق ا الجا عة -ق ا المرًلة الثان ية وااعدادية ت
ويمكوول نفسووير عوودم وة و د فووروق وا

داللووة إً ووائية فوويل البنوويل والبنووا

فووي كأهووداف

اانقو وانب وأه ووداف األدام إن وودامب وأه ووداف األدام نجن وود ب إل ووى قبيع ووة المرًل ووة العمري ووة المبكو ورت
كال ل الخا

وأهداف األدامت
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أًموود ف و ح العل و ان و الوود عبوودالرًمل الع يووان ك 2010ت الع نووة فوويل الدافعيووة الدا ليووة األ،اديميووة
والتح يل األ،اديمي لد عينة ل قلبوة ال ول العاكور األساسوي فوي دينوة عوانت مجللة

ناع ينووا

الجامعة اإلسالميةب المجلد الثا ل ع رب العدد ك 2ب ص ص 717 -683ت

علووى ك 2009ت التااصللل والتياعللل فللي الاس ل لمدفسلليت الج ازئوورب المع وود ال و قني

لتت يل ستخد ي التربية ونحسيل ست اه ب و از ت التربية ال قنيةت

ةووافر عبدالحميوود ةووافر ك 1989ت سلليكالاةية الللتعلظ ون راللات التعللليظت الت يووع دا التتوواا
الحوديثت ةووافر عبوود الحميود ةووافر ك 2004ت نحللا تعللليظ أفضللل :إنجللا أكللاديمي وتعلللظ

اةتماعي وذكاء وةدانيت القاهرت دا الفتر العربيت

ةميل ًمداوي ك 2015ت التااصل اللساني والسيميائي والترباظت www.alukah.netت

ًسوول كووحانة وزينوود النجووا ك 2003ت معجللظ المصللتلحات التربااللة والنيسلليةت القوواهرتب الوودا
الم رية اللبنانيةت

قه أًمد الزيديك 2010ت معجظ مصتلحات الدعاة واإلعالم اإلسالميت العراق دا الفجرت

عب وودالرًمل ع وودبب ح ووى ال ووديل نو و ق ك 1998الملللدإل إللللى عللللظ اللللني ت ط5بعم ووان دا ا
لفترلل باعة والن ر والت زي ت

عبدالمجيد ن انى ك 1991ت عل النف

الترب يت عمان دا ا لفرنانت

على فل سليمان ال عيلى ك 2007ت الدافعية الدا لية والخا ةية وع نت ا فبعا المتغي ار لود

قلبة الحلقة الثانية ل التعلي األساسي إلسل نة عمانب فسالة ماةستير ليلر منشلافة

،لية التربيةب ةا عة ا لمل ناف بب سل نة عمانت
علووى اكوود ك 2002ت إصللائا المعلللظ العصللرظ وأدوافا اإلل لراف علي ل  -ند يبووهت القوواهرت دا
الفتر العربيت

ووازن المبووا ك ك 2015ت المهلللافة اللةاالللة فلللي التااصللللب جلووة جم و اللغووة العربيووة فد و -
س يات المجلد الثا ل والثمان نب الجزم الثانيت ص ص567 -539ت

اهر حمد أف ه

ب ليل نمر د ويش ك 2005ت البنام العا لي لت ة ا

األهوداف وع نت وا

إلالتح وويل الد اسووي لوود قلبووة الموودا ب وقلبووة الجا عووة د اسووة للدافعيووة فووي إقووا علو

الو وونف

االةتمو وواعي وال خ و وويةت دفاسللللات العلللللام اإلنسللللانية واالةتماعيللللةت الجا عو ووة

األ دنيةب المجلد الثاني والث ث ن تالعددك 1ب ص ص 114-100ت

537

 سارة حممد/  أ، رانيا حممد/  د، نبيل حممد/ د. أ، أبو اجملد إبراهيم/د.أ

فيئووة الووتعل المد سووي وع نت ووا إلالدافعيووة للد اسووة

 ت ك نووا1996حموود السوويد عبوودالمع ى ك

.اديمي لد ن يذ المرًلة االفتدائيةب فسالة ماةستير ليلر منشلافة،األ

و ف م الذا

لية التربيةب ةا عة الزنازي ت،

 المع وود العووالي للخد ووة االةتماعيووةت. ت مللدإل إلللى علللظ االتصللال2002نووا قلعووع حم و د ك
ااسكند يةت
 ت ع ن و ووة ن ة و ووا أه و ووداف اانج و وواز إلاس و ووترانيجيا ا ل و ووتعل المعرفي و ووة2001نادي و ووة الس و وويد الحس و وويني ك
ووا و ام المعرفووة ونل و اال تبووا لوود ال و ا المتف و نيل د اسوويات دفاسللات تربااللة

واسووترانيجيا

ت194-161  ب ص ص2-1لية التربيةب ةا عة ًل انب المجلد الساإل ت العدد ك، واةتماعيةت
اليعالت عمان دا الفترت
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