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ت الكو بدولة ساسية بية ال لية طلبة لدى داف ات توج ىمستو
ختبار بقلق ا اوعالق الد ة"روالتحصيل بؤ ت قة فا اسة رد   "ر

املرت اشد مي*ريوسف العا سعيدان أحمد   ز،

النفس علم تقسم الكو ساسية، بية ال لية ،.                                         

ي* و لك يد   yr.almurtaji@PAAET.EDU.KW: ال

  :الـمـلـخـص

ختبــار، بقلــق ــا وعالق ــداف ــات توج ات مــستو ــ ع التعــرف ــ ا اليــة ا اســة الد رــدفت

واملـــــــستو س ــــــ ل عــــــود ــــــ ال ختبـــــــار وقلــــــق ــــــداف ــــــات توج مـــــــن ــــــل ــــــ ق الفــــــر ىوداللــــــة و

لـــدى ـــ ا الد بالتحـــصيل بـــؤ الت ـــ ختبـــار وقلـــق ـــداف ـــات توج ام اســـ ومـــدى ، رالتحـــصي

ال لية مـنطلبة اسـة الد عينـة ونـت وت ت، و ال بدولة ساسية مـن) 298(ربية وطالبـة طالـب

ـــت و ال بدولـــة ساســـية بيـــة ال ليـــة العلميـــةطلبـــة قـــسام مختلـــف مـــن م علـــ ـــصو ا لتـــم

ن بـــــ ـــــم ل العمـــــر املـــــدى وتـــــراوح اســـــية، الد ىوالــــسنوات بمتوســـــط) 25 -17(ر ســـــنة،) 21.69(عـــــام

معيــار مـــنســـن) 3.83(يوانحــراف ــل م علـــ طبــق أبـــوة، أعــده الـــذى ــداف ـــات توج مقيــاس

ختبـار) 2013(غـزال قلــق ومقيــاس أعــده ، ــارSpielbergerالــذى الز بــھ بتعر قـام ،)1985(و

داء ـــدف ال توجـــھ تقـــان، ـــدف ال توجـــھ مـــن ـــل أن اســـة الد نتـــائج ـــرت يوجـــدان-روأظ اقـــدام

يـرتبط ـ ال ـ ـام أو قـدام سـواء داء ـداف أ توجـھ وأن الطـالب، لدى مرتفعة جة ربد

ـــداف ـــات توج ـــ داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم ن وتبـــ ختبـــار، بقلـــق موجبـــة دالـــة ة وبـــصو ر

خت داءوقلق توجـھ من ل أن ن وتب ، العل والتخصص س ا ملتغ عز يبار تجنـب،–ى

اسة الد عينة لدى ا الد بالتحصيل بؤ الت وعكسية دالة ة بصو بآن يت ختبار روقلق ر   .ر

املفتاحية لمات داف: ال ات ختبار،،توج ا  قلق الد  .رالتحصيل
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The Level of Objectives Orientations among Faculty of 
Basic Education Students  in the State of Kuwait and 
Their Correlation with Test Anxiety and Academic 

Achievement: Predictive Distingushing Study 
Youssef Rashid Al-Murtaji, Ahmed Saedan Al-Azmi 
Department of Psychology, Faculty of Basic Education, Kuwait. 
Email: yr.almurtaji@PAAET.EDU.KW  
Abstract 
The current study aimed to identify levels of goals orientation and its 
relationship to test anxiety, the significance of the differences in both 
goals orientations and test anxiety that are related to gender, and the 
the contribution of goals orientation and test anxiety in predicting 
academic achievement of students of the College of Basic Education in 
the State of Kuwait, and the study sample consisted of (298) male and 
female students from the College of Basic Education in the State of 
Kuwait were obtained from various scientific departments and 
academic years, their age range ranged between (17-25) years with an 
average of (21.69) years, and a standard deviation of (3.83) years; both  
Goals Scale prepared by Abu Ghazal (2013) and test anxiety scale 
prepared by Spielberger - which has been arabized by Al-Zahar (1985) 
- were applied on them.  The results of the study showed that both goal 
orientation “the mastery” and the goal orientation “the performance 
-aproach” are very highly found among students, and that the goal 
orientation of the performance whether the approach and avoidance 
are the ones that correlate positively with the test anxiety, and it was 
shown that there are no significant differences in the goal orientation 
of the goals and the test anxiety are attributed to two variables the 
gender and scientific specialization, and it was found that both goal 
orientation - avoidance, and test anxiety predict a significant and 
negative  effect in predicting academic achievement for the study 
sample. 
keywords: Goal Orientation, Test Anxiety, Academic Achievement.  
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                   :                                                                           املقدمة

يمكن فال عامة، بصفھ ي سا للتعلم ساسية ط الشر أحد الدافعية وجود وعت
عـــديل أو جديـــدة معرفـــة أو ة ـــا م أو ســـلوك ـــساب اك يل ســـ ـــ ـــد ا بـــذل و الفـــرد يتحـــرك رأن
املوضوعات من للتعلم املحركة الدوافع البحث ان لذلك دافع، دو موجود سلوك أو ناتجاه

مجال سية خاصةالرئ منھ ة بو ال التخصصات و عامة النفس   .علم

كـز ي والتحـصيل، نجـاز ـ إ الطلبـة تـدفع ال داف من ن نوع ن ب الباحثو نوم
تلك خارج ي الثا النوع كز و الطالب، يؤديھ الذي الواجب أو مة امل داف من و لالنوع

مــــة مــــن. امل بالعديــــد و النــــوع مثــــللوســــ أوســــماء أوتقــــان مــــة امل ــــ نخــــراط ــــداف أ
نمــا ب الــذات، ـداف أ أو الــذات ــ سـتغراق ــداف أ ي الثــا النـوع ســ ن حــ ـ الــتعلم، ـداف أ

جية ا ا الدافعية مقابل الذاتية الدافعية ن الباحث عض ا عل    ). (Ames,1992)رأطلق

ـــرتبط الــــتعلمو ـــداف أ اء و صــــرار) تقـــان(رالــــس و ـــد ا مــــن عاليـــة ات بمــــستو
للــتعلم بديلــة اتيجيات اســ ر وتطــو حلــو إيجــاد أو النجــاح ــ ــداف. لع أ اء و الــس أن ن حــ رــ

الـذات(داء ـ ع ـ ك ال داف ـداف) أ أ أن كمـا املـتعلم، ـز وال مـة امل مـن اب ـ باال يـرتبط
داء) تقــان(الــتعلم ــداف أ أن ن حــ ــ الناقــد، بــالتفك يتــصف وعميــق شــامل بــتعلم تــرتبط

جات الد أع ع صو ل يكفي بما بالقيام يتصف بتعلم رترتبط   . ) (Nolen, S. 1988ل

وتكمــن ، ختبــار موقــف ــو ونتائجــھ الــتعلم ئــة ب ــ امــة ال التعليميــة املواقــف وأحــد
للطالب سبة بال متحان مية لمـاأ التـا و ه مص ر تقر عليھ بناء يتم الذي ساس ًونھ

أن يمكـن نـا ومـن املوقـف تجنـب ـ والرغبـة ـوف ا ر مظا لديھ دادت ا متحان مية أ زادت ز
التـــا و ، املعـــدة وآالم بـــاألر خـــر الـــبعض وشـــعو متحانـــات عـــن الطلبـــة عـــض غيـــاب قنفـــسر ر

ــ تــؤثر ـــذه التــوتر حــاالت تناولـــتفــإن ــ ال اســات الد أغلـــب ت وأشــا ســلبيا، الطالــب رتحـــصيل ر
ً

اد لمــــا أنــــھ أي عكــــسية عالقــــة مــــا بي العالقـــة أن ــــ إ التحــــصيل ومــــستو القلــــق ن بــــ زالعالقـــة ى
عالقــــة وجــــود ــــ إ أخــــر نتــــائج ت وأشــــا ، يح ــــ والعكــــس التحــــصيل مــــستو انخفــــض ىالقلــــق رى

لمـ أي ـ ا الد والتحـصيل القلـق جـات د ن بـ رمنحنية ـر إ التحـصيل مـستو تحـسن القلـق اد ىا ز
تحـصيل أن ـ ع ـذا و القلـق ديـاد با التحـصيل يـضعف عـده ن معـ مـستو ـ إ القلق يصل زأن ى

والعـا املـنخفض القلـق اب أ م مال تحصيل من أفضل املتوسط القلق اب ،. (زأ ـ واملز
2011(  

ـــات توج أثـــر عالقـــة ـــ ع التعـــرف محاولـــة ـــام ال مـــن ـــان نـــا ـــاومــن باعتبا رـــداف
منـــــھ القلـــــق ومـــــدى ختبـــــار موقـــــف ن ـــــ و جميعــــا، التعلميـــــة املواقـــــف ـــــ الفـــــرد ســـــوك ــــات محر

ا نتائج محددات وأحد التعليمية العملية ات متغ م أ أحد ه   . رباعتبا

اسة الد لة   : رمش

مــستو ــ ع وذلــك الـتعلم عمليــة ــ امــة ال ات ـ املتغ مــن الدافعيــة ــداف ـات ىتوج
مجموعـــةالطـــ يحـــدد مـــؤثر ـــ داف ـــو م نـــاو ت ـــا و ل الـــتعلم، ئـــة ب أو ن، املعلمـــ مـــستو أو نالب ل ى

داء مـــن ن معـــ ملـــستو للوصـــو الفـــرد ا ـــستخدم ـــ ال ىـــداف  ,Breland & Donovan). ل
2005) .(  
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ــ إ م نتــائج يرجعــو ــم تجعل أساســا املنافــسة عتمــد ــ ال الــتعلم قاعــات ــ نفالطلبــة
العا م ا مةرقد امل نحو م توج و ي الذين الطلبة أن ن ح تقـان(نمة، ـ) توجھ أك ونـو ني

د وا تمام عن تج ي النجاح بأن   . ). (Elliot, A. J., and Church, M, 1997). اعتقادا

ومــــستو الطالــــب موقــــف محــــددات إحــــدى عتقــــادات و ــــات التوج تلــــك أن شــــك ىوال
ختب موقف قلقھ أو أوثقتھ ألدائـھ محـددا ه بإعتبـا ختبـار مـع ـا يتعامل ال قة والطر رار،

للطالب التحصي واملستو قلقھ، مستو يحدد ما و و تقان، ر مظا ىأحد   .ى

ختبــــار قلـــق ن ـــ و ــــداف ـــات توج ن بـــ عالقــــة اســـات الد مـــن العديــــد وجـــدت روقـــد
ـ املز اسـات د مثـل ـ ا الد ووالتحـصيل ر أبـو 2011Eum&Rice,() 2013, (Yan & Jeff)) (2011( ر

  ) .2018 ،غزال

ــداف أ ــات توج ــة نظر اســتخدمت ــ ال ــت و ال بدولــة وخاصــة يــة العر اســات رالد
ين ــ املتغ ودو ميــة أ غــم قليلــة ــ ا الد والتحــصيل ختبــار بقلــق عالقتــھ فحــص ــ رالدافعيــة ر ر

مـش عـن ـ التعب مكـن و ـا، ومخرجا التعليميـة العمليـة ـساؤالتـ ال ـ ع جابـة ـ اسـة الد رلة
  :التالية

ساســــية -1 بيــــة ال ليـــة طلبــــة مــــن اســـة الد عينــــة لــــدى ـــداف ــــات توج مــــستو رمـــا ى
ت؟ و ال  بدولة

لــدى -2 ــ ا الد والتحــصيل ختبــار قلــق ن ــ و ــداف ــات توج ن بــ العالقــة طبيعــة رمـا
ا بدولة ساسية بية ال لية طلبة من اسة الد ت؟رعينة و  ل

لــدى -3 ـ ا الد بالتحـصيل بــؤ الت ـ ختبـار وقلــق ـداف ـات توج مــن ـل م ـس رـل
ت؟ و ال بدولة ساسية بية ال لية طلبة من اسة الد  رعينة

اسة الد داف   : رأ

التالية             داف باأل اسة الد   :رتتحدد

بدولــــة -1 ساســــية بيــــة ال ليــــة طلبــــة لــــدى ــــداف ــــات توج ات مــــستو ــــ ع التعــــرف
ت و  .ال

لـــدى -2 ـــ ا الد والتحـــصيل ختبـــار وقلـــق ـــداف ـــات توج ن بـــ العالقـــة ـــ ع رالتعـــرف
ت و ال بدولة ساسية بية ال لية  طلبة

بالت -3 بــــــؤ الت ــــــ ختبــــــار وقلــــــق ــــــداف ــــــات توج ام اســــــ مــــــدى ــــــ ع حــــــصيلالتعــــــرف
ت و ال بدولة ساسية بية ال لية طلبة لدى ا   رالد

اسة الد مية   :رأ

 وقليلـــ حديثـــة ـــداف ـــات توج منظـــو خـــالل مـــن الدافعيـــة تناولـــت ـــ ال اســـات رالد ھر
ة قـد مـن ـداف ـات لتوج ـت ث مـا مـع ـت، و ال بدولـة املحلية ئة بالب خاصة يا، رس
ى وتــأ ــم، ل املالئمــة اتيجيات ســ و الــتعلم أنمـاط وتحديــد الطــالب ســلوك تفــس ـ ع
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ات ختبـــا ـــ ع داء ـــسلوك ــات التوج ـــذه عالقـــة ـــم ف محــاو ـــ اســـة الد ميــة رأ لر
ـــ و بـــھ، املتعلـــق القلـــق اســــاتىومـــستو الد ـــادة و ـــة النظر ـــم ف ـــز عز ـــ م ــــس مـــا رو ز

ليجية ا ئة بالب ة بو ال   .النفسية

 فـــض ادفــة ال شـــادية امج ــ ال وضـــع ــ يفيــد قـــد نتــائج مـــن اســة الد بـــھ تخــرج رمــا ر
، ـــ ا الد التحـــصيل ـــ ع املـــؤثرة العوامـــل مـــن ه باعتبـــا الطـــالب لـــدى ات ختبـــا رقلـــق ر ر

أنمــــا تحديــــد ــــ يفيــــد قــــد ــــكمــــا ات باالختبــــا لــــألداء مالئمــــة ــــ ك الــــتعلم ــــداف أ رط
القلق من ي وإيجا محفز   .ىمستو

اسة الد ات   :رمصط

ـــداف  ـــات أي: goal orientation توج ـــ لتب الفـــرد اســـتعداد يحـــدد الـــذي العامـــل ـــ ا ـــش
التالية الثالث داف أنماط من   :(Somuncuoglu & Yildirim, 2001,267)نمط

تقـــانالتو -1 نحــو كفاءتــھ،: جــھ مـــستو ــادة لز الفــرد قبـــل مــن ــد ا بـــذل ــ ا ــش  ىو
تـــنعكس ة بـــصو ـــا م وف مـــة امل بإتقـــان يـــرتبط التوجـــھ ـــذا اب ـــ أ لـــدى روالتحـــصيل

مة امل داف وا تقان، داف بأ كذلك التوجھ ذا عرف و للفرد، املعر النمو  .ع

داء -2 نحـــو الفـــرد: التوجـــھ ـــ ترك أن ـــش كفاءتـــھ،و مـــستو حـــو ـــام أح بتلقـــي ـــو ىي ل ن
بكفاءتھ م اف واع ن خر بتقدير يرتبط  .والتحصيل

داء -3 تجنــــب نحــــو فيــــھ،: التوجــــھ الفــــشل لتجنــــب داء تجنــــب ــــ ع الفــــرد يركــــز حيــــث
د ج بأقل مة امل بإكمال يرتبط تجاه ذا ذو لدى  .ىوالتحصيل

إ اليـة ا اسـة بالد ـداف ات توج عرف ـرو ع الفـرد ـا عل يحـصل ـ ال جـة الد ـا بأ رجرائيـات
املــستخدم باملقيـاس داء تجنـب نحــو والتوجـھ داء، نحـو والتوجـھ تقــان، نحـو التوجـھ عـاد أ

الية ا اسة   . ربالد

ختبـار ـ :  Test Anxiety: قلـق ع ختبـار قلـق جر يل سـ ـصية"عـرف ال ـ سـمة أنـھ
ــو ت و محـــدد، موقـــف حـــددنــ و متحـــان، قلـــق عناصــر ابـــر مـــا و نفعاليــة، و نزعـــاج زمـــن

ــاز ا فعــل د ــا أ ــ ع نفعاليــة وتحــدد الفــشل مــن ــوف ل ــ معر تمــام ا أنــھ ــ ع رنزعــاج
ى التلقا ،" (العص   )2011،89واملز

ق قيــــاس ــــ ع الفـــــرد ــــا عل يحــــصل ــــ ال جــــة الد بأنـــــھ اليــــة ا اســــة الد ــــ عــــرف رو ختبـــــارر لــــق
الية ا اسة بالد   .راملستخدم

ا الد التحـصي:رالتحصيل للمستو املحدد اك ال باملعدل الية ا اسة الد ىعرف ر
ن ب اوح ي والذى   .نقاط) 4-1(للطالب

اسة الد التالية: رمحددات دود با اسة الد   :رتتحدد

 املوضوعية دود ختبـار: ا وقلـق ـداف ـات توج ات ـ متغ مـن ـل اسـة د ـ ريتمثـل
ا الد   .روالتحصيل
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 انيــــة امل ــــدود ب: ا والتــــد التطبيقــــي للتعلــــيم العامــــة يئــــة بال ساســــية بيــــة ال رليــــة
ت و ال   .بدولة

 الزمنية دود ا: ا الد العام من و ا الد رالفصل   .2020 – 2019لر

 ةا ـــــشر ال اســــــة: ـــــدود الد بالعـــــام املقيــــــدين ساســـــية بيـــــة ال ليــــــة وطالبـــــات رطلبــــــة
لية2019-2020 بال املختلفة والسنوات  .بالتخصصات

النظر   :يطار

داف ات   :توج

اســـة د انــت لـــذا لــھ املحركـــة الدافعــة العوامـــل عــن فـــصلھ يمكــن ال ـــشر ال رالــسلوك ى
العــام الــنفس علــم مــن جــزءا مــنالدافعيــة الدافعيــة ــوم مف اســة د ــتم و الــتعلم، ولوجية روســي

يـرتبط مـا أو ـداف مثـل ـة املوج العمليـات ـ ـ و العمليات من مجموعات ثالث ِخالل
املحفــــــــزة أو ة ــــــــ املث العمليــــــــات والثانيــــــــة تمامـــــــات، و اجــــــــات ا مثــــــــل يم مفــــــــا مــــــــن ـــــــداف باأل

امل العمليــــات والثالثــــة نفعــــاالت، ــــخــــصوصا ع املحافظــــة عــــن لة املــــسؤ العمليــــات أي ونظمــــة، ِ
التاليــــة املعادلــــة ــــ الــــثالث العمليــــات ــــذه د فــــو صــــاغ وقــــد ــــدف، ال ــــ ع ــــ ك = الدافعيــــة:   رال

صيةxنفعاالتxداف ال    (Ford, M. E., and Nicholls, W. G, 1991) .عتقادات

ـداف ونــا وتمثـل ـا م ــ مـن رمحو و الدافعيـة، ونــات يرغــبم ملـا عقليــة تمثـيالت
النتـــائج ـــذه ــــ إ الوصـــو نحــــو الـــسلوك توجيــــھ ـــا وظيف تحقيقــــھ ـــ ــــرلفـــراد  & Ford)ىو

Nicholls,1991)  يكـن أنـھ لـم ـو ولـن ـشاط يوجـد فلـن محـدد ـدف نالـك إن طاقـة ني  نالـك
ا يتم نفاد و كما اس ت ئـة انفعاالت نلن الب ـ وح نفر، ـو لـن الداعمـة س ـا ني  إن التـأث ذلـك ل
غبة لدى يكن لم ن مجال  نجاز  رالفرد ما مع يالت انت م ـس وال ـ املصادر ا ال  تلـك تقـدم

ئة   .الب

ــصائص(Ames,1992,261)وعــرف ا متباينــة دافعيــة أنمــاط ــا بأ ــداف ــات توج
يـــ بي مطالـــب بواســـطة عينـــھةـــستد ـــدفا الطالـــب ـــ ب ي عنـــدما ـــر وتظ مختلفـــة، عليميـــة أو

املدى ل طو أم قص ان   . سواء

مــــن ــــل ــــا عرف تمثــــيالت(Elliot& McGregor,2001:232)و ــــا بأ ــــداف ــــات توج
خاصة غايات أو داف أ نحو الفرد توجھ   .معرفية

دائما و ي ال قد ا عض داف، باأل موجھ شر ال السلوك نومعظم الفرد،ي و داخل
توجــھ دافعــة قــوة تمثــل ــا أ العاديــة، بلغتــھ ــداف ــذه عــن ــ التعب عــن أحيانــا ــز وقــد
ـــــل ل املـــــسرح ـــــ وت ام ـــــ و بـــــاملع الفـــــرد ســـــلوكيات ـــــداف وتمـــــد الفـــــرد، ـــــشاط وتـــــنظم

ومتناغم ادف ل ش عمل ي للفرد خر ونات ش،" (ىامل ودر الل،    )2005وأبو

امـل مت نمـط ـا أ ـ ع وتتحـدد التحـصيل سـلوك من بالغرض دف ال ات توج وتتعلق
مختلفـة ومـداخل بطـر تقـل و الـسلوك مقاصـد ـتج ي الذى والشعو عزاءات و املعتقدات قمن ر
الطـــــــالب أفعـــــــال دود ـــــــداف تلـــــــك تحـــــــدد كمـــــــا نجـــــــاز، بنـــــــوع تتـــــــصل ـــــــشطة أل ســـــــتجابة رو
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والــسلو واملعرفيــة منفعاليــة ســلوكيا كفــاءة وصــف ــ ا باإلضــافة خفــاق أو النجــاح نحــو كية
ن،(   )538: 2008حسان

ـار    أف ـا باعتبا داف لأل ينظر ـة لحـو ركما مرغو ـ الفـرد ـس نتـائج ـر إ و ـا، ىتحقيق
(Dweck & Leggett,1988)ســمات مــن ثابتــة شــبھ ســمة ــ ــداف لأل الدافعيــة ــات التوج أن

قــة طر تحــدد ــصية، دافعيــةال عــد كمــا عامــة، ة بــصو الــتعلم مواقــف مــع التعامــل ــ رالفــرد
للفـرد،نجـاز ـصية ال ــة و ال وجـوده أحـد التحـصيل أقــربأو ـا أ خـر الـبعض يــر ن حـ ىـ

ـ التعلي املواقـف سـياق ـ ات ـ املتغ مـن بالعديـد تـرتبط موقفيـھ حالـة و ت أن مـن. نا نـاك و
ال عوامـــل مـــن عامــــل ـــا أ ســــياقىيـــر ـــ بتغ ــــ تتغ أن يمكـــن ولكـــن يا، ــــس الثابتـــة الفرديـــة ق وفــــر

وخصائصھ التعلي  .(Deci&Ryan 1991)املوقف

مـــن ـــل أعمـــال مـــن الدافعيـــة ـــداف ـــات توج وأعمـــال (Dweck, 1986)واســـتمدت ،
(Nicholls, 1984)ـــداف ـــات توج ــة بنظر عرفـــت ــ ـــGoal orientation Theoryال وال ،

ــــدافحاولـــ أ ـــات توج مـــن ن نـــوع وجــــود حـــت واق ، الـــتعلم عمليـــة ــــ فـــراد ســـلوك تفـــس ت
ن   :(Chan Leung &Lai; 2004)املتعلم

 ـــ داء: و نحـــو ـــة املوج ـــت: ـــداف يث ـــي ل ـــداف أ مـــن الفـــرد نـــاه يت مـــا ـــ ا ـــش و
ـــذه ــ فـــراد يتوجــھ حيـــث التنــافس، مواقـــف ــ و الـــتعلم ئــة ب ـــ تــھ ـــدافرجدا

مـــــن النــــوع ــــذا يأخـــــذ والعالمــــات، جات الــــد أفــــضل ـــــ ع ــــصو وا ، التفــــو رالثبــــات ل ق
ء للــــ تقــــان أو والــــتمكن املعرفــــة لــــذات املعرفــــة ــــادة اء و الــــس ل شــــ زــــداف ر

تقان لذات   املتعلم

 الـــــتعلم: الثانيـــــة نحـــــو ــــــة املوج ـــــداف ــــــم: ـــــ ل ـــــسمح ـــــدافا أ فـــــراد ــــــ ب ي حيـــــث
من للموضـوعاتبالتمكن م الف ادة بز تمو و ديدة، ا والسلوكيات املتعلمة ناملواد

ـ شتق ي الثا النوع ام، بامل املتعلقة ات ا امل ساب اك ع ك ال ق طر عن راملتعلمة
مـــة امل اداء ـــ ع تـــب ي بمـــا املرتبطـــة القيمـــة مـــن او جتماعيـــة التوقعـــات مـــن الغالـــب

امل أو واملديح الثناء املاديةمثل   افأة

صنف عاد(Elliot& McGregor,2001:232)و أ عة أ ا داف ات   :رتوج

تقــان -1 ــم: إقـدام-توجـھ والف املعرفــة ـادة و الكفــاءة ر تطــو ـ الرغبــة ـ ا ــش زوالــذي
د ا ذلك خالل  .من

تقـــان -2 ملرجعيـــة: تجنـــب-توجـــھ وفقـــا الكفـــاءة عـــدم تجنـــب ـــ الرغبـــة ـــ ا ـــش والـــذي
مة امل أو بالذات  .تتعلق

داء -3 الكفــاءة: قــدام-توجـھ حــو إيجابيـة ــام أح ــ ع ـصو ا ــ الرغبــة ـ ا ــش لو ل
ن باألخر نة  .رمقا

داء -4 ة: تجنــب–توجـھ القــد حــو الــسلبية ــام ح تجنــب ــ الرغبــة ــ ا ــش روالــذي ل
ن باألخر نة املقا   .رع

م ســـــلوك ـــــ يـــــؤثر أن يمكـــــن للطـــــالب ـــــات موج ـــــا و ـــــ ا ـــــداف ـــــات توج ميـــــة أ عــــود و
بــدائل مــن م اختبـا ــ تــؤثر كمـا املختلفــة، مواقفـھ ــ ــادي داء خـالل ي والوجــدا ـ راملعر
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ومواقـف النجـاح ـوم ملف م تفـس ـ يـؤثر كمـا م، ـداف أ تحقيـق ـ ا م يقود ملا املتاحة السلوك
اطـارنجا عمـل ـدف ال ـات توج أن كمـا املـشكالت، وحـل العمـل اتيجيات اس اختيار التا و ز

ـــــشمل ــــ ال اديميــــة للمواقــــف اكــــھ إد حــــدد و التحــــصيل، مواقــــف ــــ الفــــرد لــــسلوك رمــــنظم
ـات ولو ـب وترت ـا وتقييم املعلومـات لتفس ات كمح عمل و ختبار ومواقف نجاز و التعلم

(Elliot et all,2001) 

لتنميـــة ــسعو و ــم والف الـــتعلم عمليــة تمامــا ا ــ أك تقـــان نحــو ــو املتج نفــالطالب ن
ن تحــس ــم ل ــيح ت ــشطة أ ــ نــدماج ــ رغبــو و جديــدة، ف ومعــا ات ــا م ــساب باك م نكفــاء ر ر
ن ـر و الـصعبة، ـام امل فـضلو و ، فعاليـة ـ أك علـم اتيجيات اس ستخدمو التا و م ف ومعا ن ن ر
عمليـة ـ طبيعيـة كخطـوة خطـاء مـع يتعـاملو كمـا م، ـداف أ إلنجـاز فعالة قة طر د ا نبذل
ـــم م ف عـــز مـــا ـــ ع ن ركــز و الـــذات مايـــة ـــسعو داء نحــو ـــو املتج أن ن حـــ ـــ زالــتعلم، و ن ن
العــام اف ــ لالع تــؤدى ــ ال الــسلوكيات ــار وإظ ن، بــاألخر نــة مقا أفــضل ة بــصو بــاألداء تمــام رلال ر

فـــضلوو و فعاليــة أقـــل علــم اتيجيات اســـ ــستخدمو التـــا و ســلبيا ـــد ا و ــدر و نطــراء ن ن
لة الس ام    (Deci&Ryan,1991). امل

العميقــة الــتعلم اتيجيات اســ ــستخدمو تقــان نحــو التوجــھ ذو فالطلبــة نكــذلك ، ى
خفاقـــات ـــة مواج ـــ ثـــابر فيبـــذلو، نو داء نحـــو التوجـــھ ذو الطـــالب نأمـــا ـــى ـــ للتم ـــد ا

ن خر ع مضمونا، داء النجاح ا ف عت وال ل س ام امل اختيار ا ميلو ناحيةو نو من
الداخليـة، ىأخر م وقـيم م معتقـدا فقـط عكس ال الطالب ا نا يت ال داف ات توج ، فإن

الثقافيـة م ئا ب ا نا تت ال داف ات توج أيضا عكس قـدولكن ـ وال بـة، القر جتماعيـة
ـد ا ـ ع وتؤكـد تقـان نحـو ة موج إما و وتؤكـد، والـتعلم، نت داء نحـو ـة موج أو ـم، والف

جتماعية، نات واملقا التقديرات أجل من التنافس بالكفـاءةرع ـداف ـات توج تـرتبط كمـا
داء و تقـان ات توج تبط ف ، للفرد تـرتبط) مقـدا( الذاتية نمـا ب الذاتيـة، بالكفـاءة إيجابـا

داء و تقان ات التحـصيل) التجنب(توج مواقـف ـ والطـالب لألفـراد الذاتيـة بالكفـاءة سلبا
ً

نجاز   (Zubkovic& Kolic-Vehovec, 2014), و

ـــر وتفــــضيالتھ Butler ىو الفــــرد ســـمات ــــ ع فقــــط عتمـــد ال ــــداف ــــات توج أن
ترت وإنما صية املعلموال ا ع ال داف ونوع الصف وتركيبة جتما بتفاعلھ نبط

م طلب نحـو. لدى م تـوج تم و املنافسة ع صفوف يجلسو الذين من الطلبة أن نحيث
م لــد والـتمكن تقــان ـداف ا مــن يحـد ممــا أدائيـة ـداف يــر ،(Butler, R, 1992)أ Daiىكمـا

ـان كـذلك تقـان نحـو التوجـھ مـع موجبـة ة ر جو عالقة الطالب يدركھ كما س املد لدعم رأن
يتجاو للطالب ا كب دعما يقدم حيث تقان نحو التوجھ مع ة قو عالقة العائلة ام زلال

قة املرا مرحلة السيما س املد دعم ميتھ    (Dai, D, 2000)را

ختبار   :قلق

قلـــق نعـــد بـــ ـــشر ين و ـــة، ختبا املواقـــف يـــصاحب الـــذى القلـــق أنـــواع أحـــد رختبـــار
وتحديـــد ـــا ل التــصدي ـــ ب ي أساســـية لة مــش عـــد ممــا التعليميـــة، املراحـــل مختلــف ـــ الطــالب

املتعددة ا وعوامل ا ،(أسبا   ). 74م،2012ساي
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بأنــھ ختبــار قلــق ي مــو ســمة" روعــرف ــو بظ املرتبطــة املواقــف معينــةرأحــد ــصية
متحان عد أو أثناء أو قبل   (Moore, 2006, 23)" تحدث

ـــــــ إ ــــــــش ات" كمـــــــا ــــــــ بخ الفـــــــرد ــــــــا ط ير ـــــــ ال والفــــــــسيولوجية النفـــــــسية ســــــــتجابات
مـع بالـذات بـالو العـا بالـشعو ـ يتم الـذي العـام القلـق من خاصة حالة عن ع و رمتحان،

ـــــ غالبـــــا ـــــر يظ الـــــذي باليـــــأس املعرفيـــــةًحـــــساس ـــــام امل ـــــل ـــــ و لالمتحـــــان املـــــنخفض نجـــــاز
عامة بصفة اديمية   ) 2008،58عزب، أبو." (و

جــع ـــادةTrudeau ( 2009)روأ ـــ ع عمــل ـــ ال العوامــل مـــن عـــدد ــ ا ختبـــار زقلــق
مثــل اديميــة ئــة الب ــ الطــالب ن بــ ختبــار قلــق ات العمــل:  مــستو ــ، أعبــاء التد ، رواملنــاخ

املـستو ـ غ ـ ع الطـالب ـو ي عنـدما تحـدث أن املمكـن مـن ال السلبية التبعات من وف ىوا ن
الوالدين جانب من م ل   .املتوقع

ـــر عــــنCuller & Holahanىو ناتجــــا ســــاس ـــ ــــو لالختبــــار املـــصاحب القلــــق أن
للموقـــ املالئمــة ـــ غ اتيجيات ســ و ات، ـــا وامل ف، املعــا مـــن عــدد رســتعانة عـــدادر ونقــص ف،

وضــعف بــالفرد، اصــة ا الثقــة نقــص ــ إ يــؤدي الــذي مــر الفــرد، بــھ يمــر الــذي للموقــف ـا ال
والفـــشل خفـــاق ـــ إ ج بالتـــد يـــؤدي والقلـــق التـــوتر مـــن نوعـــا خلـــق ـــ إ يـــؤدي الـــذي مـــر رداء،

(Trudeau, 2009, 5-6) .  

ـا مـن ــتج ي بأنـھ ختبــار قلـق حطـب ابــو فـسر نمـا ــزب ا يـؤدى ن معــ حـد ـ ا الــدافع دة
يـر نمـا ب ، التحصي داء والتعطيل و التد من ىنوع مر لـد الـذين فـراد بـأن جر بل سـب

مواقـف ـ ـم و ـم، ل ـ ديـد أنـھ ـ ع ختبـار موقـف تقيـيم ـ ا عـو ي عال اختبار نقلق
ومـ ن ي وعـص ن وخائف ن، متوتر ونو ي ما غالبا انفعاليـانختبار ن ثا م. رس ـ يجـة ن وذلـك

الــــــذين فــــــراد و متحانــــــات، أثنــــــاء م ــــــ ترك ــــــ وتتــــــداخل م بــــــا ان ــــــ ع تــــــؤثر ــــــ وال الـــــسابقة
ـــددة م ـــا أ ـــ ع املواقـــف، وتقيـــيم اك إلد ـــو يتج ختبـــار قلـــق ـــ عاليـــة جـــة د ـــ ع ريحـــصلو نر ن

م ونـو ي ما غالبا متحانات مواقف م و صية، نلل
ً

حالـة ـ و ن، ي عـص ن، خـائف ن، تـوتر
ـــذا و م، ا ـــ نظـــرا ســـلبية حالـــة ـــ ي الـــذا م اســـتقالل فـــإن ذلـــك، ـــ ع عـــالوة انفعاليـــة، ة إثـــا

ً
ر

أبــر مـا نفعاليـة و نزعـاج أن ، حـددت وقـد متحانـات أثنـاء م ـ وترك م بـا ان دو زيحـو ن ل
ح عناصـر أبـر بمثابـة ان عت و متحان قلق ـزعناصر ات ـ ا أفعـال وكـردود أيـضا القلـق الـة

ً

وعرفـــا وتونــومي العــص ـــاز ل ة ثا واســ ية وعــص تـــوتر ــ ع ــشتمل ـــ ال متحانــات رمواقــف
ـــاز ل أفعـــال دود ـــا أ ـــ ع نفعاليـــة و الفـــشل، مـــن ـــوف ل ـــ معر تمـــام ا أنـــھ ـــ ع رنزعـــاج

ي الذا   )1990عبادة، (.العص

السابقة اسات   :رالد

ــــــش    ودر ـــــالل، أبـــــو اســـــة د ـــــت وتوج الدافعيــــــة)2005(ر حـــــو فرضـــــيات اختبـــــار ـــــ لإ
ــصية ال الــنفس علــم ــات وتوج جتمــا الــنفس علــم ــات توج إطــار ــ اســتخدم. اديميــة

ـــداف ـــات توج مقيـــاس اســـة الد ـــذه اليـــوت: رـــ أعـــده الـــذي الفـــشل وتجنـــب داء تقـــان،
عي اســـــة الد ــــ ك وشـــــا ش، روشــــ وطالبـــــاتر طـــــالب مــــن وعينـــــة س املـــــدا وطالبــــات طـــــالب مــــن رنـــــة

امعة ئـة. ا الب مـا جـة د ـ إ تناسـب داء ـداف وأ تقـان ـداف أ أن اسة الد نتائج ت بي روقد ر
ــ أك جــة بد ــا بي فيمــا تــرتبط داء ــداف وأ تقــان ــداف أ أن اســة الد نتــائج ــت ي و يــة، رالعر ر

يــة الغر اســات الد ــ تبطــت ا رممــا الثقافيــةر ئــة بالب تــرتبط ن ثنــ ن بــ العالقــة أن ــ إ ــش ممــا
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جتماعيـة والتحــصيل،. و نجـاز ــ إ ة بالـضر تفــ ال ـداف أن اســة الد نتـائج أكــدت ركمـا ور
والعالقـــة داء و تقـــان ــداف أ ن ـــو ت ـــ نــاث و و الـــذ ن بـــ ق فــر وجـــود النتـــائج ت ــ روأو و

ما   .بي

الوطيــان والكفـــاءة)2009(وتوجــھ ــداف ـــات توج مــن ــل تـــأث ملعرفــة اســتھ د رـــ
مـن عينة ع وذلك ، التد العو طلب أنماط ع ة وا س وا سية رالتد معلـم) 448(نر

ات وتوج ، العو طلب أنماط س مقاي عليم طبق السعودية، ية العر باململكة القصيم نبمنطقة
ا ــت ي و ــسية، التد والكفــاءة نــةرــداف، مقا املعلمــات لــدى العــو طلــب تجنــب تفــاع ا رلنتــائج نر

ـل ب العـو طلـب تجنـب تبـاط وا تقـان، نحـو بالتوجھ الوسي العو طلب تباط وا ن، نباملعلم رن ر
داء وتجنب داء  .توجھ

ن    حــسان ــدف تأجيــل) 2010(و مــن ــل و ــدف ال ــات توج ن بــ العالقــة طبيعــة ملعرفــة
والتحــــص ــــادي مشـــباع علــــ طبــــق ــــا ب جامعــــة طلبــــة عينــــة لــــدى الدافعيــــة، ومحــــددات يل

النتـــــائج ـــــت ي و الدافعيـــــة، ومحـــــددات ، ـــــادي شـــــباع وتأجيـــــل ـــــدف، ال ـــــات لتوج س مقـــــاي
الدافعيــة محــددات ن بــ ســالبة تباطيــة ا عالقــة ــد(روجـود وا الــسلبية، ن) الوقــت/ العواقــب ــ و

ب مة، امل دف ال توجھ عد ع م جا داءرد توجـھ عـد مـع ايجابيـة م عالقـ انـت تجنـب-نما
داء ـدف توجـھ ن ـ و الدافعيـة محـددات ن بـ سـالبة تباطيـة ا عالقة جود و ر، انـت-و و تجنـب،

داء دف توجھ إيجابية-عالقة والتحصيل   .اقدام

ش    ـــــــ ال حـــــــث بــــــــ)2010(و ية الـــــــسب ذاتيــــــــاالعالقـــــــة املـــــــنظم الـــــــتعلم اتيجيات اســـــــ ن
امعــــة، ا طلبـــة لـــدى ـــ ا الد والتحـــصيل ختبـــار وقلـــق الدافعيـــة ـــات والتوج الـــذات روفاعليـــة

مــــن اســــة الد عينــــة ونــــت م) 378(روت علــــ طبــــق بمــــصر، ســــعيد بو جامعــــة بيــــة ال ليــــة ب رطالبــــا
الدافعيـــة ـــداف ـــات وتوج ذاتيـــا، املـــنظم الـــتعلم مـــن ـــل ل س تمقـــاي وأشــــا ختبـــار، روقلـــق

ــــات وتوج الـــذات فاعليـــة مــــن ـــل و ذاتيـــا املـــنظم الــــتعلم ن بـــ ية الـــسب العالقــــة داللـــة ـــ ا النتـــائج
ذاتيـا املـنظم التعليم ن ب إيجابية عالقة وجود ن وتب ختبار، وقلق الداخلية الدافعية داف

التع ن ب سالبة وعالقة الداخلية، الدافعية داف ات ختباروتوج وقلق ذاتيا املنظم   .ليم

ـــــــ املز ـــــــدف ـــــــ)2011(وو ا الد التحـــــــصيل ـــــــ مرتف الطلبـــــــة ن بـــــــ ق الفـــــــر رملعرفـــــــة و
اسـة الد عينـة ونـت وت متحـان، وقلـق اء الـذ ـ متغ ـ ا الد التحصيل منخف روالطلبة ير

الـس) ٣٠٢(من جامعـة والعلـوم، داب ليـة ب و السنة طلبة من وطالبة ـلطالب أبر مـن ع ا
وتوصـــــلت متحــــان، نحـــــو تجــــاه ومقيــــاس عـــــة، املتتا املــــصفوفات اختبــــار م علـــــ طبــــق يــــا، بلي

منخفــ والطلبــة ــ ا الد التحــصيل ــ مرتف الطلبــة ن بــ متحــان قلــق ــ دالــة ق فــر رلوجــود و
داب لية طلبة لدى   التحصيل

الوطيـــــــان ــــــدف ـــــــداف)2011(و ـــــــات توج ــــــ ق الفـــــــر طبيعــــــة ـــــــ ع معرفـــــــة ــــــ وا
ونـــــت وت م، لـــــد ـــــسية التد الذاتيـــــة الكفـــــاءة ملـــــستو تبعـــــا واملعلمـــــات ن املعلمـــــ لـــــدى رالدافعيـــــة ى

مــن الكفــاءة) 448(العينــة مقيــاس م علــ طبــق بالــسعودية، القــصيم منطقــة مــن ومعلمــة معلمــا
الدا ــداف ــات توج ومقيــاس ــسية، التد نحــورالذاتيــة التوجــھ تفــاع ا النتــائج، ــرت وأظ رفعيــة،

تفــــــاع ا ن، باملنخفــــــض نــــــة مقا ــــــسية التد الكفــــــاءة ــــــ مرتف لــــــدى داء نحــــــو والتوجــــــھ رتقــــــان، ر ر
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مــيال ــ أك املعلمــات انــت و ن، بــاملرتفع نــة مقا الكفــاءة منخفــ لــدى داء تجنــب نحــو رالتوجــھ
ن باملعلم نة مقا داء نحو   . رللتوجھ

العال حــــث مـــــنقـــــةو عينــــة ـــــ ع وذلــــك ـــــ املعر ختبــــار وقلـــــق ــــداف ـــــات توج ن بــــ
ـــداف) 134( ـــات وتوج ختبـــار لقلـــق س مقـــاي م علـــ طبـــق املتحـــدة، بالواليـــات جامعيـــة طابـــا

داء ــات وتوج ختبــار قلــق ن بــ إيجابيــة عالقـة وجــود النتــائج ــت ي و النتــائج ــت ي و والكماليـة،
تقان– و   .تجنب-تجنب،

ى ا الن املرتبطـة)2013(وتوجھ الذاتيـة اديميـة الدافعية عوامل دو بحث رالذي
من اسة الد عينة ونت ت عمان سلطنة الطلبة لدى التمكن أو داء نحو دف ال ) 791(ربتوجھ

للدافعيـــة مقيــاس إعـــداد ــ اســـة الد أدوات وتمثلــت عمــان، ـــسلطنة الطلبــة مـــن وطالبــة رطالــب
أناديميـــــة ــــــ إ النتــــــائج ت وأشـــــا والــــــتمكن، داء ببعديـــــھ الــــــداف املنــــــاخ ومقيـــــاس رالذاتيــــــة

التوجـھ ببعديـھ الـداف باملناخ دالة تباطية ا عالقة عة الذاتية اديمية الدافعية رلعوامل ر
بـــالتعلم ســتمتاع مـــا و الدافعيــة عوامـــل مــن ن عــامل نـــاك أن ن تبــ كمـــا والــتمكن، داء نحــو

التمكنوامل نحو بالتوجھ بؤ الت اما إس ك   .ثابرة

ـدفت ختبـار Yan &Jeff (2013)و بقلـق ـا وعالق ـداف ـات توج مـن التحقـق ـ ا
عينــة ومقيــاس) 150(لــدى ــدف، ال ــات توج مقيــاس م علــ طبــق جيــا، جو غــرب جامعيــا رطالبــا

و ختبــــــار، قلــــــق ومقيــــــاس للــــــتعلم، املحفــــــزة اتيجيات متمــــــايزةســــــ أدوار وجــــــود النتــــــائج ــــــت ي
ة بـــصو ئـــة من التجنـــب ـــداف أ ـــان و ، الـــتعلم اتيجيات واســـ ختبـــار قلـــق ـــ ـــدف ال ـــات رلتوج

ختبار بقلق احصائيا   .دالة

غــــزال أبــــو ـــــداف)2018(وتوجــــھ ــــات توج مــــن ــــل ام إســــ مــــدى عــــن الكــــشف ــــ إ
طلبــ لــدى ختبــار بقلــق بــؤ الت فـــي الـــذات اســةوتقـــدير الد عينــة ونــت ت وقــد مــوك، ال جامعــة رة

جامعــــــة) 751(مــــن ليـــــات جميــــــع مـــــن الطبقيــــــة العــــشـوائية قــــــة بالطر ا اختيـــــر وطالبــــــة، وطالــــب
توجـــــھ مـــــن وكــــل ختبـــــار قلــــق ن بـــــ دالــــة موجبــــة عالقــــة عـــن اســــة الد نتـــائج وكــــشفت مــــوك، رال

ســــال)تجنــــب-أداء(وتوجـــــھ) إقــــدام-أداء( وعالقــــة ولــــم، الــــذات، وتقــــدير ختبــــار قلــــق ن بــــ دالــــة بة
وتوجـھ ختبـار قلـق ن ب دالة عالقة عـن اسـة الد نتـائج نتــــــائج)إقـدام-إتقـان(رتكشـف وكـشـــــفت ،

توجــــــھ أن اســـــة ً) تجنــــــب-أداء(وتوجــــــھ) إقــــــدام-أداء(رالد الــذ) إقــدام-إتقــان(وتوجــــــھ اتوتقــدير
ختبـار بقلـق بـؤ الت فـي إحصـائيا دال ل شـ مت أسـ توجــھ. قـد أن اســة الد نتــائج كـشـفت ركمــا

وتوجــــھ) تجنــــب-أداء( الــــذات بــــؤ) إقــــدام،-أداء(وتقــــدير الت ـــ إحـــصائيا دال ل ـــش مت أســــ قــــد
أن النتــائج ــرت أظ وقـد ، و الذ لدى ختبار امل) تجنب-أداء(ربقلق ختبـارو بقلـق قـو ىتن

نـاث و و الـذ مـن كـل   رلـدى

السابقة اسات الد من ستفادة انت : رأوجھ وال السابقة اسات الد عرض خالل رمن
ات ـ املتغ ـا م ات ـ املتغ مـن العديـد ـ ـداف ات توج دو ن ب ي ن، جامعي طلبة ع ا رغالبي

ا ســــــات املما مثــــــل التعليميــــــة ئـــــة مثــــــلرالب ذاتيــــــة ات ــــــ متغ ــــــا وم ــــــسية، التد والكفـــــاءة رلــــــصفية،
عالقـــة تبـــاين ـــر ظ كـــذلك ، الوســـي العـــو وطلـــب الـــذات، وتقـــدير والذاتيـــة، اديميـــة نالكفـــاءة

الطالب لدى ا الد والتحصيل ختبار قلق من ل ع ا وتأث داف ات   .رتوج
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اسة للد ية املن   :رجراءات

اسةمن ه: رالد باعتبـا املقـار تبـاطي الوصـفي املـن ـو اليـة ا اسـة بالد املـستخدم راملن ر نر
املستخدمة ا وأدوا الية ا اسة الد ساؤالت ع جابة   .رسب

والعينـــة ـــ:املجتمــع ا الد بالعـــام املقيـــدين ساســية بيـــة ال ليـــة طلبــة 2020 -2019رمثـــل
ا ا اسة الد أدواترمجتمع ـة بطا ـع التو خـالل املتاحة، ن الع قة بطر عينة اشتقاق وتم رلية، ز

العينـــــة عــــــدد بلـــــغ التخصــــــصات، مختلـــــف مــــــن الطلبـــــة ــــــ ع اســـــة تــــــم) 298(رالد وطالبـــــة طالــــــب
ـــم ل العمــر املــدى وتــراوح اســـية، الد والــسنوات العلميــة قــسام مختلـــف مــن م علــ ــصو ىا رل

ن بمتوســــــط) 25 -17(بــــــ معيـــــــار) 21.69(عـــــــام وانحــــــراف املعـــــــدل) 3.83(يســـــــنة، وتـــــــراوح ســــــنة،
ن بــــ للطــــالب بمتوســــط) 4 -1(التحــــصي معيــــار) 3.07(نقطــــة وانحــــراف نقطــــة،) 0.63(ينقطــــة

دو ا عرض العل) 1(لو والتخصص س، ا متغ خالل من العينة   .يلوصف

والتخصص) 1(لجدو س التج من اسة الد عينة   روصف

 % العدد الفئات املتغ

 68.1 203 أن
س  ا

 31.9 95 ذكر

 20.1 60 عل
العل  التخصص

ي  79.9 238 أد

لية ال  100.0 298 العينة

اسة الد   :رأدوات

داف ات توج مقياس   : أوال

غـــزال أبـــو أعـــده الـــذى املقيـــاس مـــن) 2013(اســـتخدم ـــو ت جابـــة) 21(نو يـــتم ة رعبـــا
ـ عـاد أ ثـالث س قـ و ، ليكـرت مقياس ع ا داء: عل ـداف أ وتوجـھ تقـان، ـداف أ توجـھ

داء– ـــــــداف أ وتوجــــــھ العـــــــام–إقــــــدام، الــــــصدق مـــــــن املقيــــــاس معـــــــد تحقــــــق وقـــــــد تجنــــــب،
ونــــات امل قــــة بطر تفــــسرللمقيــــاس ر التــــدو عــــد مــــستقلة عوامــــل ثــــالث ــــ ع وحــــصلوا ساســــية

ألفــــا%) 50.4( معامـــل باســـتخدام املقيـــاس ثبـــات مـــن التحقــــق وتـــم جات، للـــد ـــ الك التبـــاين رمـــن
لية ال الثبات قيمة بلغت ن) 0.65(حيث ب عاد لأل   ) 0.61 – 0.71(وتراوحت

املقيـــاس ثبـــات بحـــساب الباحـــث قـــام اليـــة ا اســـة الد ألفـــا،رو نبـــاخ كر معامـــل ـــل وباســـتخدام
مان لسب النصفية جدو-والتجزئة عرض و ان، لبر الثبات) 2(و    :لقيم
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داف) 2(لجدو ات توج مقياس ثبات   معامالت

الفقرات  الفا عدد نباخ كر النصفية ومعامل التجزئة  معامل

 821. 788. 9 أقدام-داء

 766. 774. 7 تقان

 557. 529. 5 تجنب–داء

الك  828. 784. 21 املقياس

للمقياس الك الثبات معامل لغ) 0.784(بلغ و الفا، نباخ كر التجزئـة) 0.828(وبمعامل بمعامل
ن بــ عــاد لأل الثبــات قــيم وتراوحــت الثبــات، ــ ع دالــة مرتفعــة ــ و ــ0.529(النــصفية ) 0.788ا

ن ب و ألفا، نباخ كر للثبات) 0.821ا0.557(وبمعامل جيدة و النصفية، التجزئة   .بمعامل

ختبار قلق مقياس   ثانيا

أعــــده الــــذى املقيــــاس بــــھSpielberger" أســــتخدم بتعر قــــام ــــار"و الز يــــل ). 1985" (ن
مــــــن ــــــو ت م) 20(نو شــــــعو تكــــــرار ومــــــدى قــــــة طر عــــــن وا ــــــ ع أن ن املفحوصــــــ مــــــن طلــــــب و ر، ّ

قلـــق مقيـــاس إعــداد وتـــم ، متحـــان، مواقــف ـــ و متحانــات عـــد و وأثنـــاء قبــل القلـــق بــأعراض
جابة وتتم ، امعات وا ة الثانو س املدا طالب ع يختـاررمتحان ليكـرت، ـ ع املقياس ع

ن ب ما ا م واحدة دائما( الطالب ا ار،(أبدا   ) 1985الز

مـــن عينـــات ـــ ع التطبيـــق واعـــادة الفـــا، ـــ ق بطر الثبـــات بحـــساب جر يل ســـ قـــام وقـــد
صــدق بحــساب قــام كمــا نــاث، و و الــذ مــن ــل ل مرتفعــة ثبــات معــامالت ــ ع وحــصل رالطلبــة

مــي التال حالــةزاملقيـاس وقائمــة سو لــسا ختبــار قلـق مقيــاس ن مــع تباطــھ ا حـساب خــالل نمــن ر ر
مرتفعة صدق مؤشرات ع وحصل القلق   .وسمة

ــــــة الثانو املرحلـــــة طلبــــــة مـــــن عينـــــة ــــــ ع القائمـــــة وثبــــــات صـــــدق بحـــــساب بــــــالتحقق ـــــار الز وقـــــام
و املقيــاس ثبــات مــن للتحقــق نبــاخ كر الفــا معامــل وأســتخدم ن، كي ــ م و ن ــواملــصر ع حــصل

قيمتـــھ و0.84معامـــل ة، املـــصر العــــام0.88للعينـــة التحليـــل اســـتخدم كمـــا كيـــة، م للعينـــة
جــــــات د ن بــــــ تبــــــاط معامــــــل واســــــتخدم للمقيــــــاس، العــــــام الــــــصدق مــــــن للتحقــــــق رالتوكيــــــدي ر

للمقياس الداخ الصدق من للتحقق لية ال جة الد ن و ار،(رالفقرات   )25 -1985،16الز

الد نبـاخو كر معامـل ـل باسـتخدام املقيـاس ثبات بحساب الباحث قام الية ا واسة ر
مان لـــسب النـــصفية والتجزئـــة حيـــث-ألفـــا، ان، للمقيـــاسوبـــر ـــ الك الثبـــات معامـــل ) 0.923(بلـــغ

لغ و الفا، نباخ كر الثبات) 0.936(وبمعامل ع دالة مرتفعة و النصفية التجزئة   .بمعامل
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اسة الد   :رنتائج

ــ ــ ع نــــص والــــذى و الــــسؤال عينــــة  :لنتــــائج لــــدى ــــداف ــــات توج مــــستو ــــ ىمــــا
ت؟ الكو بدولة ساسية بية ال لية طلبة من اسة   رالد

ــات توج مقيــاس عــاد أل ــة املعيا نحرافــات و ســتجابة متوســطات مــن ــل ــ ع ــصو ا رتــم ل
التالية ات املستو حسب الطالب لدى ا ا مستو ع التعرف وتم   :داف،

 جدا1.8 -1من   منخفض

 منخفض2.60- 1.81من  

 متوسط3.40ا2.61من  

 مرتفع4.20ا3.41من  

 ج5ا4.21من  دامرتفع

دو ا عرض ا) 3(لو ا ومستو داف ات لتوج ستجابة   .ملتوسطات

ا) 3(لجدو وترتي داف ات توج عاد أل ستجابة   متوسطات

داف ات ستجابة توج املعيار متوسط ب ىاملستو ينحراف ت  ال

 2 مرتفع 872. 3.48 أقدام-داء

 1 مرتفع 808. 3.82 تقان

 3 متوسط 889. 3.08 تجنب–داء

دو ا ن) 4(لمن بـ تراوحـت ـداف ـات توج عـاد أ ـ ع ستجابة متوسطات أن ن ب 3.82(ي
ـ تقــان) 3.08ا ــداف أ توجــھ و ـب ت ال ــ جــاء وقـد املرتفــع، ــ ا املتوسـط ن بــ ات لبمــستو

داء) 3.82(بمتوســط توجــھ ي الثــا ــب ت ال ـــ وجــاء مرتفــع، بمتوســـط-ىومــستو ) 3.48(إقــدام
داءومـــــ توجـــــھ وجـــــاءت مرتفـــــع، بمتوســـــط-ىستو الثالـــــث املـــــستو ـــــ ىومـــــستو) 3.08(ىتجنـــــب

  .متوسط

ـــ ع يــنص والــذي ي الثـــا الــسؤال ن نتــائج ـــ و ــداف ـــات توج ن بــ العالقــة طبيعـــة مــا
ت؟ الكو بدولة ساسية بية ال لية طلبة من اسة الد عينة لدى ختبار  رقلق

ـداف ـات توج عـاد أ جـات د ن بـ تباطيـة العالقـة ساب سو ب تباط ا معامل راستخدم ر نر
اسة الد عينة لدى ختبار قلق ن   )4لجدو(رو
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ختبار) 4(لجدو وقلق داف ات توج عاد أ تباط   رمعامالت

داف ات ختبار توج ا قلق الد  رالتحصيل

 047. **265. أقدام-داء

 078. 036. تقان

 **209.- **415. تجنب–داء

داللة                                   ** مستو عند   0.01ىدالة

دو ا نتائج ر   )4(لتظ

 داللة مستو عند احصائيا دالة موجبة تباطية ا عالقة ىوجود داء) 0.01(ر من ل ن –ب
داء عد و داءتج-إقدام، و ختبار قلق ن ب تباط معامل انت و ختبار قلق ن و رنب

ع– و   .تجنب

 ختبار وقلق تقان ن ب احصائيا دالة عالقة وجود عدم ن  .وتب

 داللـة مـستو عنـد احصائيا دالة سالبة تباطية ا عالقة ىوجود داء) 0.01(ر مـن ـل ن –بـ
ا الد التحصيل ن و   .رتجنب،

 داءو ن بـــ و تقـــان ن بـــ احـــصائيا دالـــة عالقـــة وجـــود عـــدم ن التحـــصيلإقـــدام-تبـــ ن ـــ و
ا  .رالد

ينص والذي الثالث السؤال ع ـجابة إحـصائية داللـة ذات ق فـر توجـد ـل ـ وع
عينـــــة لــــدى س ـــــ ا ــــ ق للفـــــر عــــود ختبـــــار وقلــــق ـــــداف ــــات توج مـــــن ــــل ومتوســــطات

لية طلبة من اسة ت؟رالد الكو بدولة ساسية بية   ال

اسة الد متغ ع ق الفر داللة ملعرفة املستقلة املجموعات ن ب ق للفر ت اختبار راستخدم ي و و
س ل   تبعا

متغ) 5(لجدو ع ق الفر داللة ملعرفة املستقلة املجموعات ن ب ق للفر ت ياختبار و و
س ل تبعا اسة   رالد

 العدد النوع املتغ
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ت  الداللة قيمة

 235. 1.190 8.507 32.11 95 ذكر
اقدام  أداء

   7.509 30.95 203 أن
 270. 1.105 6.019 27.28 95 ذكر

 اتقان
   5.480 26.51 203 أن

 922. 099.- 4.473 15.38 95 ذكر
تجنب  أداء

   4.443 15.43 203 أن
قلق 149. 1.448 16.124 50.76 95 ذكر

   14.871 53.51 203 أن ختبار
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ــدو             ا نتــائج نــاث) 5(لمــن و و الــذ ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود عــدم ن بــ ري و
ـداف ــات توج داء: ـ نحـو تجنــب-التوجــھ داء نحـو التوجــھ تقـان، نحــو التوجـھ إقــدام،

احــصائيا دالــة ــ غ ت قــيم انــت ن. حيــث بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود عــدم ن تبــ وكــذلك
نا و و ختباررالذ قلق   .ث

ينص والذي ع الرا السؤال ع وقلق: عجابة داف ات توج من ل م س ل
ساســـية بيــة ال ليـــة طلبــة مــن اســـة الد عينــة لـــدى ــ ا الد بالتحــصيل بـــؤ الت ــ رختبــار ر

ت؟ الكو   بدولة

ــ ختبــار وقلــق ــداف ـات توج عــاد أ ام اســ مــدى ملعرفـة املتعــدد نحــدار تحليــل اسـتخدم
اسة الد عينة لدى ا الد بالتحصيل بؤ رالت   )6لجدو(ر

ا) 6(لجدو الد بالتحصيل بؤ الت ختبار وقلق داف ات توج ام إلس نحدار   .رتحليل

ات ر املتغ قيمة 2ر قيمة
 ف

املعامل
ي  البا

طأ ا
 ياملعيار

  معامل

تا  ب
ت  الداللة قيمة

 001. 14.987  233. 3.48 الثابت

 784. 274. 018. 005. 001. اقدام_أداء

 256. 1.139 069. 007. 008. اتقان

تجنب  029. 2.192- 142.- 009. 020.- أداء

قلق
 ختبار

.263 .069 5.43** 

-.007 .003 -.162 -2.590 .010 

داللة** مستو عند  0.01ىدالة

جــدو قيمــة) 6(لمــن انــت حيـــث نحــدار معادلــة داللـــة ن بــ عنـــد) ف(ي احــصائيا دالــة للتبـــاين
ـــا)0.01(ىمـــستو ال عـــز ئـــة املن ات ـــ املتغ أن ن بـــ و ـــمـــن%) 6.9(ى، ع الطـــالب جـــات د رتبـــاين

داء ـــــــ متغ أن ن وتبـــــــ ، ـــــــ ا الد الداللــــــــة-رالتحـــــــصيل ذو فقـــــــط مـــــــا ختبـــــــار وقلـــــــق يتجنـــــــب،
داء توجـــھ مـــن ــل ل يكـــن لـــم نمــا ب ، ـــ ا الد بالتحـــصيل بــؤ الت ـــ ام لإلســـ اقـــدام،-رحــصائية

احصائية داللة تقان   و

التالية بؤ الت بمعادلة ذلك عن التعب مكن   :و

اا الد ختبار (  +3.48= رلتحصيل داء)+ (X 0.007قلق   )X 0.02تجنب
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النتائج   : مناقشة

ليــــــة    طلبـــــــة أن و الـــــــسؤال نتـــــــائج ــــــرت جـــــــةلأظ بد ـــــــستخدمو ساســـــــية بيـــــــة رال ن
اســـــــتخدامھ ـــــــان نمـــــــا ب داء، ـــــــداف أ ـــــــات وتوج تقـــــــان ـــــــداف أ ـــــــات توج مـــــــن ـــــــل مرتفعـــــــة
قدام ات توج م لد يرتفع الطلبة أن ا النتائج ذه ش و متوسطا، داء تجنب ات لتوج

ت لـــم التجنـــب ـــات توج أن ن حـــ ـــ داء، نحـــو أو تقـــان نحـــو الطلبـــة،ســـواء لـــدى مرتفعـــة كـــن
طبيعـة ذات دفيـة ـات توج ـا يحرك ساسـية بيـة ال ليـة ب الطـالب دافعيـة النتائج ذه ش و
ـد ا مـن عاليـة ات بمـستو يـرتبط والـذى تقـان نحـو ـدف بال سـواء ـة متقا جات بد رإقداميھ ر

للــتعلم بديلــة اتيجيات اســ ر وتطــو حلــو إيجــاد أو النجــاح ــ ع صـرار ولو قبــل، مــن ــد ا ــذل
كفاءتـھ، مــستو ــادة لز التوجــھ ىالفـرد نحــو ــات التوج ـ قدميــة ــداف مـن ي الثــا والتنــوع

يـرتبط والتحـصيل كفاءتـھ، مـستو حـو ـام أح تلقـي ـ ع الفـرد ـ ك ب يـرتبط الـذى داء ىنحو ل
الـ الـتعلم نمـط ا ذلك عود ما و بكفاءتھ، م اف واع ن خر برفـعربتقدير للطـالب ـسمح ذى

جات الـــــــــد خــــــــالل مــــــــن والتقــــــــدير اف ــــــــ ع عــــــــن البحــــــــث الوقــــــــت نفــــــــس ــــــــ و الذاتيــــــــة م ركفــــــــاء
ــ م دافعيــ يوجــھ ــدف مــن ــ ألك الطــالب ــ تب انيــة إم ــ ا ه تفــس يمكــن مــا ــو و التحــصيلية،

ــش ودر ــالل، أبــو اليــھ توصــل مــا مــع يجــة الن ــذه وتتفــق ض، عــا دو الوقــت ونفــس ر ) 2005(ن
ية العر الثقافة ما أك جة بد ا بي فيما ترتبط داء داف وأ تقان داف أ أن   .رمن

ـــــ يـــــة التجن أو قداميـــــة ســـــواء داء ـــــداف أ ـــــات توج أن ي الثـــــا الـــــسؤال نتـــــائج ـــــت ي و
ه تفـــس يمكـــن مـــا ـــو و ختبـــار بقلـــق أساســـيةاملرتبطـــة جـــة بد تـــرتبط داء ـــات توج ـــو رمـــن ن

الفــ لــھ،بتقيــيم ــسبة بال ــ سا الــتعلم مــن ــدف ال ــ ــا واعتبا التحــصيل نتــائج خــالل مــن ررد
أن تـر ـ ال املـص تحديـد ة نظر ات تفس مع ذلك تفق ـىو ـداف لأل الدافعيـة ـات التوج أن

الــــتعلم مواقــــف مــــع التعامــــل ــــ الفــــرد قــــة طر تحــــدد ــــصية، ال ســــمات مــــن ثابتــــة شــــبھ ســــمة
دا عد كما عامة، ة نجازربصو للفرد،فعية صية ال ة و ال وجوده أحد التحصيل اأو و و

مواقفـھ ـ ـادي داء خـالل ي والوجـدا ـ املعر م سـلوك يؤثر أن يمكن للطالب ات موج
كمـا م، ـداف أ تحقيـق ا م يقود ملا املتاحة السلوك بدائل من م اختبا تؤثر كما راملختلفة،

مل م تفـــــس ـــــ وحـــــليــــؤثر العمـــــل اتيجيات اســـــ اختيـــــار التـــــا و نجــــاز ومواقـــــف النجـــــاح ـــــوم ف
 .(Deci&Ryan 1991) (Elliot et all,2001)املشكالت،

الفــرد يقــيم خاللــھ فمــن بالتحــصيل املــرتبط ــ سا ــ التعلي املوقــف ختبــار مثــل و
ــداف أ تحــدد حيــث فاشــل، أو ونــا كــفء ونــھ ب ن خــر قيمــھ و الطــالبداءوأدائــھ أفعــال

م، ســلوكيا كفـاءة وصــف ـ ا باإلضـافة خفــاق أو النجـاح نحـو والــسلوكية واملعرفيـة نفعاليـة
مثـــــل مــــة امل اداء ـــــ ع تــــب ي بمـــــا املرتبطــــة القيمــــة مـــــن او جتماعيــــة بالتوقعـــــات ذلــــك ــــرتبط و

أن إمـــــا الفــــــرد يجعـــــل مــــــا ــــــو و املاديـــــة، افــــــأة امل أو واملـــــديح والثنــــــاء داءالنجـــــاح ــــــداف أ ــــــ ب ي
قلقــھ مــن ــد يز ممــا ختبــار موقــف ــ ي إيجــا تقيــيم ــ ع ــصو ا ــ الــدافع ــادة بز لقداميــة
بــھ يـؤدى أو لـھ، ن خــر وتقـدير مـستواه تقيـيم عــن املـسئو ـو ختبــار باعتبـار وانفعالـھ لوتـوتره

خفـــا و الفـــشل مـــن ـــوف ا مـــن حالـــة ـــ يجعلـــھ والـــذى داء تجنـــب ـــ الـــذىا ـــوف ا ـــو و ق،
قلــق ــد ز و ه عبــو يــصعب صــعبا عليميــا موقفــا ه باعتبــا ختبــار ملوقــف ــالنظر و بــالتوتر ريــرتبط ر

ــ املز اســة د نتــائج مــع النتـائج ــذه وتتفــق منــھ، والفـرد دالــة)  2011( ر ق فــر لوجــود ــت ان ـ وال
منخف والطلبة ا الد التحصيل مرتف الطلبة ن ب متحان طلبةرقلق لدى التحصيل

اســة ود داب، ختبــارRice (2011) Eum&رليـة قلـق ن بــ إيجابيـة عالقــة وجـود ــرت أظ ـ ال
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داء ات تقان–وتوج و اسـة-تجنب، ود متمـايزةYan &Jeff (2013)رتجنـب، أدوار ن بـ ـ ال
ال ـــداف أ ـــان و ، الـــتعلم اتيجيات واســـ ختبـــار قلـــق ـــ ـــدف ال ـــات ةلتوج بـــصو ئـــة من رتجنـــب

اسـة ود ختبـار، بقلـق احصائيا غـزالردالة توجــھ) 2018(أبـو أن ت أشـا ـ ،) تجنــب-أداء(رال
،-أداء(وتوجــــھ ،) إقــــدام و الـــذ لـــدى ختبـــار بقلـــق بـــؤ الت ـــ إحـــصائيا دال ل ـــش مت أســــ رقــــد

أن النتــائج ــرت أظ بقلق) تجنب-أداء(وقـد قو املتن    .ختبارىو

جـــة            بد تــرتبط اديميـــة الــتعلم مواقـــف كأحــد ختبـــار مــن القلـــق أن اســتخالص مكــن رو
ية التجن أو قدامية سواء داء داف أ ات بتوج   .أساسية

بـــاين ب ختبـــار وقلـــق ـــداف ـــات توج تبـــاين عـــدم الثالـــث الـــسؤال نتـــائج ـــت بي وقـــد
والطالبـــــات، الطــــالب ن بـــــ طبيعـــــةالنــــوع ذات ــــداف ـــــات توج أن ــــ ا ـــــش أن يمكــــن مـــــا ــــو و

مـع يتفـق مـا ـو و ، التعلي بالسياق ا م أك التعليمية الذاتية بالدوافع أساسية ة بصو رترتبط
نظر ة مـن) (Dweck & Leggett,1988وج ثابتـة شبھ سمة داف لأل الدافعية ات التوج أن

ــ الفـرد قــة طر تحــدد ــصية، ال عــدسـمات كمــا عامــة، ة بــصو الـتعلم مواقــف مــع رالتعامــل
للفـرد ـصية ال ـة و ال وجوده أحد التحصيل أو نجاز نتـائجدافعية مـع النتـائج وتختلـف أبـو،

ــش ودر تقــان) 2005(وــالل، ــداف أ ن ــو ت ــ نــاث و و الــذ ن بــ ق فــر وجــود ــت بي ــ رال و
ما بي والعالقة داء   .و

الــــ نتــــائج ـــرت مانوأظ املــــس مــــا داء وتجنــــب ختبــــار قلــــق مـــن ــــل أن ــــع الرا سؤال
تجنـــب أن حيـــث منطقيـــة، يجـــة الن ـــذه وتبـــدو ، ـــ ا الد بالتحـــصيل بـــؤ الت ـــ عكـــسية ة ربـــصو ر

املــتعلم ـــز وال مــة امل مــن اب ــ اال و ــام باأل يــرتبط داءداء تجنـــب ــ ع الفــرد ركــز و ،
لــــدى والتحـــــصيل فيــــھ، الفــــشل ولتجنــــب ـــــد، ج بأقــــل مــــة امل بإكمــــال يـــــرتبط تجــــاه ــــذا ىذو

يقلــل أن شـأنھ مـن مـا ـو و ن بــاألخر نـة املقا ـ ع ة القـد حـو الــسلبية ـام ح تجنـب ـ رالرغبـة ر ل
داء ـات توج ـو ـ ذلـك تفس يمكن كما للطالب، التحصيلية ة القد نمن تـرتبط) التجنـب(ر

والطالب لألفراد الذاتية بالكفاءة نجازسلبا و التحصيل  . مواقف

القلـق جـات د ن بـ منحنيـة عالقـة لوجـود ـش ـات فالنظر ختبـار بقلـق يتعلـق روفيمـا
مـستو ـ إ القلـق يصل أن إ التحصيل مستو تحسن القلق اد لما أي ا الد ىوالتحصيل ى ز ر

ا القلـــق اب ـــ أ تحـــصيل أن ـــ ع ـــذا و القلـــق ديـــاد با التحـــصيل يـــضعف عـــده ن ملتوســـطزمعـــ
وتفــس ، والعــا املــنخفض القلــق اب ــ أ ــم مال تحــصيل مــن ختبــارزأفـضل لقلــق حطــب ابــو

، التحـصي داء ـ والتعطيـل و التـد مـن نـوع ا يؤدى القلق املتطرفة جات الد رأن وتختلـفر
ــــش ودر ــــالل، أبــــو لــــھ توصــــل مــــا مــــع اســــة الد ونتــــائج ال) 2005(ر ــــداف أن ــــ ا أشــــار الــــذى

ن حــسان اســة د مــع وتتفــق والتحــصيل، نجــاز ــ إ ة بالــضر رتفــ عالقــة)  2010(ور وجــد الــذى
داء دف توجھ إيجابية-أن والتحصيل  .اقدام

طلبــــــة أن القــــــو يمكــــــن اســــــة الد نتــــــائج مجمــــــل لومــــــن يوجــــــھر ساســــــية بيــــــة ال ليــــــة
داء ــــدف و تقــــان، ــــدف مــــن ــــل م ودو-دافعيــــ ميــــة أل ــــش بمــــا مرتفعــــة ة بــــصو رإقــــدام ر

أو إقداميــــھ ســــواء داء ــــات بتوج فقــــط يــــرتبط ختبــــار قلــــق أن ن وتبــــ الطلبــــة، لــــدى ــــدفان ال
ختبـــــار قلـــــق مـــــن ـــــل ب ـــــة ر جو ة بـــــصو يتـــــأثر ـــــ ا الد التحـــــصيل وأن يـــــھ، رتجن داءر ــــــدف و

  .التجن
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الطالب -1 لدى ادي ف سو بال داف ات توج  .عالقة
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الطالب -3 لدى والتحصيل اديمية الكفاءة تنمية تقان داف أ تنمية   فعالية
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  املراجع

ـــة -1 معاو غـــزال، ختبـــار) 2018(أبـــو بقلـــق بـــؤ الت ـــ الـــذات وتقـــدير ـــداف ـــات توج ردو
مــوك ال جامعــة طلبــة الـــنفس. لــدى وعلــم بيــة لل يــة العر امعــات ا اتحــاد             ):1 (16،مجلــة

117- 147 

خليـــل -2 ــــش، ودر ال، مـــا ــــالل، ــــا) 2005(وأبـــو وعالق ـــداف ــــات لتوج العـــام البنــــاء
علـــــم اطــــار ــــ للدافعيـــــة اســــة د امعــــة ا وطلبـــــة س املــــدا طلبــــة لـــــدى ــــ ا الد ربالتحــــصيل ر ر

ــصية وال جتمــا اســات. الــنفس د ،-رمجلــة ــ العل البحــث عمــادة دنيــة امعــة  32را
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