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إى أعظن اكتشاف جليلي ،هى أى اإلًساى ميكي أى
يغري حياته ،إذا ها استطاع أى يغري اجتاهاته العقلية
وليام جيوس

ب

إه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
إلى الروح الطاهرة التي تسكن قـلبي وكانت عوناً لي  ...أم ـ ـ ــي
إلى أستاذي في مدرسة الحياة  ...والدي
إلى من كانت سنداً وعوناً لي  ...زوجتي
إلى زهراتي  ...زينة وصبا وحبيبة
إلى أحبتي وسندي  ...أخواني وأخواتي
إلى جامعتي الغراء  ...جامعة األزهر
إلى صاحب فكرة أطول سلسلة قراء حول أسوار القدس
الشهيد بهاء عليان
أقدم هذا العمل المتواضع عسى اهلل أن ينفعنا به

ج

شكر وتقدير
"هي ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،في

ىذا المقاـ أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف ينفعنا مف ىذا العمؿ المتكاضع ،كأف يككف في ميزاف كؿ مف ساىـ في
إتمامو ،كأخص بالشكر الكبير و
لكؿ مف:
الستاذ الدكتور :باسم عمي أبو كويك رئيس قسـ عمـ النفس في جامعة األزىر عمى جيكده الجبارة التي
جعمت ىذا العمؿ المتكاضع يخرج إلى النكر.
جامعتي الغراء جامعة األزىر كالى كمية التربية ممثمة بعميدىا الدكتكر محمد عمياف كطاقـ التدريس الكراـ
كجميع العامميف فييا.

لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير.
كفي ىذا المقاـ أخص بالذكر أصدقائي محمكد عمى ككائؿ جبر لجيكدىـ ككقكفيـ معي.

فجزى اهلل الجميع عني خير الجزاء
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ك

ممخص الدراسة
" تنظيم الذات وعالقتو بتوجيات أىداف ال نجاز لدي طمبة الصف العاشر بغزة"
ىدفت الدراسة الحاليػة إلػى التعػرؼ إلػى العبلقػة بػيف تنظػيـ الػذات كتكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز حسػب التصػنيؼ
الربػػاعي (أىػػداؼ اإلتقػػاف-إقػػداـ ،أىػػداؼ اإلتقػػاف-إحجػػاـ ،أىػػداؼ األداء-إقػػداـ ،أىػػداؼ األداء-إحجػػاـ) لػػدل

طمبػػة الصػػؼ العاشػػر بمدينػػة غػزة .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )500طالبػان كطالبػػة مػػف مػػديريتي التعمػػيـ فػػي

شرؽ كغػرب غػزة بكاقػع ( )212طالبػان ،ك( )288طالبػة .كاتبػع الباحػث فػي د ارسػتو المػنيج الكصػفي التحميمػي،
كمػػا كاسػػتخدـ الباحػػث فػػي د ارسػػتو مقيػػاس تنظػػيـ الػػذات كمقيػػاس تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز ككبلىمػػا مػػف إعػػداد

الباحث.

وأظيرت النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ما يمي:
 كج ػػكد عبلق ػػة مكجب ػػة دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتكل  ،0.01ب ػػيف بع ػػدم تكجي ػػات اإلتق ػػاف (إق ػػداـ -إحج ػػاـ)كمقياس تنظيـ الذات بجميع أبعاده كدرجتو الكمية.

 كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل أقػػؿ مػػف  ،0.05بػػيف بعػػد تكجيػػات األداء -إقػػداـ كأبعػػادالتخطيط ككضػع األىػداؼ كتقيػيـ الػذات كتعزيػز الػذات كضػبط المثيػرات الخارجيػة كالدرجػة الكميػة لمقيػاس
تنظيـ الذات.

 كجػػكد عبلقػػة سػػالبة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل  ،0.01بػػيف بعػػد تكجيػػات األداء -إحجػػاـ كبعػػدم مراقبػػةالذات كضبط المثيرات الخارجية.

 عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف بعد تكجيات األداء-إحجػاـ كأبعػاد التخطػيط ككضػع األىػداؼ،تقييـ الذات ،تعزيز الذات ،كالدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات.

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات أف ػراد العينػػة الػػذككر كمتكسػػط درجػػات أف ػرادالعينة اإلناث عمى جميع األبعاد كالدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات.

 كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  0.01بػػيف متكسػػط درجػػات أف ػراد العينػػة الػػذككر كمتكسػػطدرجات أفراد العينة اإلناث عمػى بعػدم تكجيػات األداء إقػداـ كتكجيػات األداء إحجػاـ ،لصػال الػذككر مػف
أفراد العينة.

 طمبة الصؼ العاشر يتبنكف تكجيات أىداؼ اإلتقاف أكثر مف تكجيات أىداؼ األداء. -طمبة الصؼ العاشر منخفضي التحصيؿ يتبنكف الميكؿ اإلحجامية.

 -طمبة الصؼ العاشر أصحاب التحصيؿ المرتفع يتبنكف الميكؿ اإلقدامية.
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Abstract
Self-Regulation and its relationship with the orientation of achievement goals
among the student of Tenth Class in Gaza City
The current study aimed at acquaintance of the relation between self-regulation and the
orientations of achievement goals according to the quadrilateral classification (goals of
precession-boldness, goals of precession-avoidance, goals of performance-boldness,
goals of performance-avoidance) of the students of Tenth Class in Gaza city. The sample
of the study consisted of (500) male and female students from education directorates of
East and West Gaza with the rate of (212) male students and (288) female students. The
researcher used in his study the analytical descriptive method, the measurement of selfregulation, and the measurement of orientations of achievement goals and both are
prepared by the researcher.
The results to which the current study reached revealed the following:
-

-

-

-

-

-

-

There is positive statistical relation at the level of 0.01 between the two dimension of
orientations of precession (boldness-avoidance) and measurement of self-regulation
with all its dimensions and whole degree.
There is a positive statistical familiarity at the level of less than 0.05 between the
dimension of performance orientations-boldness and dimensions of planning and
laying the goals, self-evaluation, self- reinforcement, control of external stimulants,
and the whole degree of the measurement of self-regulation.
There is a negative statistical indication at the level of 0.01 between the dimension of
performance orientations-avoidance and the two dimensions of self- observation and
control of external stimulants.
There is no relation with statistical indication between dimension of performance
orientations-avoidance and dimensions of planning and laying goals, self-evaluation,
self- reinforcement, and the whole degree of measurement of self-regulation.
There are no difference of statistical indication between the average of the marks of
the male specimen individuals and the average of the marks of the female specimen
individuals on all dimensions and the whole degree of the measurement of selfregulation.
There are differences with statistical indication at the level of 0.01 between the
average of the marks of male specimen individuals and the average of the marks of
female specimen individuals on the two dimensions of performance orientationsboldness and performance orientations-avoidance, in favor of males of specimen
individuals.
Students of the Tenth Class adopt the goals of precession more than the orientations
of performance goals.
Students of the Tenth Class of low acquisition adopt the avoidance inclination.
Student of the Tenth Class of high acquisition adopt the boldness inclination.
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الفصل األول
الطار العام لمدراسة
مقدمة:
في ظؿ التغيرات السريعة كالمتبلحقػة كتعقيػدات الحيػاة كالتطػكر التكنكلػكجي كالمعرفػي المتسػارع كجػب

عمػػى الق ػػائميف عم ػػى العممي ػػة التعميمي ػػة إيج ػػاد الس ػػبؿ المناسػػبة لمكاكب ػػة ذل ػػؾ التط ػػكر كالتق ػػدـ ،كاع ػػادة ص ػػياغة
األس ػػاليب المتبع ػػة ف ػػي عممي ػػة ال ػػتعمـ ،فكج ػػب عم ػػييـ ال ػػتخمص م ػػف األس ػػاليب التقميدي ػػة كتغيي ػػر فمس ػػفة ال ػػتعمـ
المتمركػػز حػػكؿ الطالػػب كأسػػمكب التمقػػيف كحشػػك المعمكمػػات إلػػى الػػتعمـ النشػػط الفعػػاؿ الػػذم يجػػد فيػػو الطالػػب

مجػػاؿ لممناقشػػة كالبحػػث كالتقصػػي كاتخػػاذ الق ػرار كالتعبيػػر عػػف ا راء كاألفكػػار ،كىػػذا المنحنػػى الػػذم انتيجتػػو

نظرية التعمـ المعرفي االجتماعي.

حيػػث تؤكػػد المدرسػػة المعرفيػػة االجتماعيػػة أف الػػتعمـ لػػيس عمميػػة اكتسػػاب لممعمكمػػات فحسػػب ،بػػؿ تعػػدل ذلػػؾ
ليككف عممية فاعمة يبني فييا المتعمـ المعمكمة كالميارة ،ممػا يسػاىـ فػي تحسػيف مسػتكل اإلنتػاج لديػو .كعميػو،

يكػكف دكر المعمػـ تقػػديـ المسػاعدة لمطالػب عنػػدما يحتػاج ،كيعػػكد الفضػؿ إلػى بانػػدك ار ( )Banduraفػي التأكيػػد

عمى عمم يات التنظيـ الذاتي لممتعمميف ،مف خبلؿ نظريتو في التعمـ المعرفي االجتماعي ،حيػث أشػار إلػى أف
المتعمميف يستطيعكف ضبط سمككياتيـ مف خبلؿ تصكراتيـ كاعتقاداتيـ عػف النتػائج المترتبػة عمػى سػمككياتيـ،

كأف عمميات التنظيـ الذاتي تسيـ في إحداث التغيرات التي تحدث عمى السمكؾ (الجراح.)333 :2010 ،
كتػػذكر (شػػمبي )2000 ،أف التنظػػيـ الػػذاتي تكمػػف أىميتػػو عػػف غي ػره مػػف المفػػاىيـ التربكيػػة بأنػػو يركػػز عمػػى
الكيفيػة أك الطريقػة التػي يسػتطيع الػدارس مػف خبلليػا أف ينشػط ذاتيػان ،فيعػدؿ كيػدعـ ممارسػاتو التعميميػة داخػػؿ
بيئات تعميمية محددة (أحمد.)472 :2013 ،

فػػالتنظيـ الػػذاتي نقػػؿ اىتمػػاـ التربػػكييف مػػف التركيػػز عمػػى المفػػاىيـ المجػػردة إلػػى مفػػاىيـ محسكسػػة تظيػػر عمػػى

سمككيات المتعمـ (العمرم كآؿ مساعد.)138 :2012 ،

كيشػػير (جػػابر )306 :1999 ،إلػػى أف التػػدريس الجيػػد البػػد أف يتضػػمف تعمػػيـ الطػػبلب كيػػؼ يتعممػػكف ككيػػؼ
يتػػذكركف ،كيحفظػػكف ،ككيػػؼ يفكػػركف ،كمػػا أف نجػػاح الطػػبلب يعتمػػد إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى كفػػاءتيـ فػػي التعمػػيـ

يرقبكا تعمميػـ ،كىػذا يجعػؿ مػف الكاجػب كالضػركرم أف نػدرس اسػتراتيجيات التنظػيـ
معتمديف عمى أنفسيـ كأف ا

الذاتي.
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كتػػذكر (الفق ػػي )14 :2013 ،أنػػو تكج ػػد بع ػػض المظػػاىر اإليجابي ػػة التػػي تش ػػير إل ػػى التنظػػيـ ال ػػذاتي لط ػػبلب
المرحم ػػة الثانكي ػػة كس ػػط ى ػػذا الخض ػػـ م ػػف المظ ػػاىر الس ػػمبية مني ػػا ق ػػدرتيـ عم ػػى مراقب ػػة كتقي ػػيـ كتعزي ػػز ذاتي ػػـ،

باإلضافة إلى القدرة عمى تحديد أىدافيـ.

كيػػرل الباحػػث أف أىميػػة التنظػػيـ الػػذاتي تبػػرز فػػي المجػػاالت األكاديميػػة بشػػكؿ كبيػػر ،حيػػث يؤكػػد الكثيػػر مػػف

البػاحثيف أمثػاؿ (Pintrich & Degroot,1990؛ Wehmer at.al,2003؛ Hurk,2006؛ أحمػد2007،؛
الكياؿ2008،؛ الجراح )2010،عمى أىمية التنظيـ الػذاتي ،كعمػى أىميػة تػدريب الطمبػة عمػى ميػارات التنظػيـ

الذاتي ،لما لو مف ناتج كبير عمى األداء األكاديمي كالسمكؾ الناتج عف الفرد ،فالطمبة المنظميف ذاتيان نشػطيف
فعػػاليف يبحثػػكف عػػف المعمكمػػات يػػؤدكف الميػػاـ المطمكبػػة مػػنيـ عمػػى أكمػػؿ كجػػو ،كمػػا أف التنظػػيـ الػػذاتي يعتبػػر

منبئ لمتحصيؿ األكاديمي.

فالتحصيؿ الدراسي ىػدفان يسػعى إليػو طػبلب العمػـ فػي جميػع الم ارحػؿ التعميميػة ،ألف اإلنجػاز فيػو يترتػب عميػو
كثير مف األمكر كبناء الشخصية اإلنسػانية كتطكرىػا أك تحقيػؽ الػذات أك الشػعكر بالرضػا كالسػعادة الشخصػية

أك تأكي ػػد ال ػػذات كالثق ػػة ب ػػالنفس أك اإلحس ػػاس بالس ػػيطرة أك إش ػػباع الحاج ػػة لبلستكش ػػاؼ .كيترت ػػب عمي ػػو أيضػ ػان
الحص ػػكؿ عم ػػى الش ػػيادات أك الجػ ػكائز كتق ػػدير ا خػ ػريف م ػػف األقػ ػراف أك ا ب ػػاء أك المقػ ػربيف أك المس ػػاعدة ف ػػي
الحصكؿ عمى كظيفة ما تحقؽ لمفػرد نػكع مػف االسػتقرار فػي الحيػاة .فالدرجػة التحصػيمية كمػا تظيػر لنػا ليسػت

درجػػة صػػماء كمػػا يبػػدك لمػػبعض كلكنيػػا تعكػػس كتنطػػؽ بػػأمكر حيكيػػة كبي ػرة كىامػػة بالنسػػبة لممػػتعمـ (ردادم،

.)171 :2002

كلقد اىتـ عمماء النفس بدراسة نػكاتج الػتعمـ كالعكامػؿ المرتبطػة بيػا كالمتغيػرات المكقفيػة التػي تسػيـ فػي تفسػير

أداء الفػػرد فػػي مكاقػػؼ الػػتعمـ ،كثمػػة عبلقػػة بػػيف أداء الطػػبلب فػػي مكاقػػؼ الػػتعمـ المرتبطػػة بالتحصػػيؿ الد ارسػػي
كمعتقػػداتيـ عػػف أنفسػػيـ ،ميػػاميـ ،أداءاتي ػـ ،امػػتبلؾ أك نقػػص الدافعيػػة .كذلػػؾ مػػا أكػػد عميػػو دكيػػؾ كليجيػػت

( )Deweck & Leggett,1988أف األىػػداؼ تزكدنػػا باطػػار يمكػػف لمفػػرد مػػف خبللػػو أف يفسػػر األحػػداث
كيتفاعؿ معيا كتؤدم الستخبلص نماذج مختمفة عف المعرفة كاالنفعاؿ كالسمكؾ (حسانيف.)532 :2008 ،
كتتبػػايف أىػػداؼ الطػػبلب داخػػؿ حج ػرات الد ارسػػة ،فيظيػػر الػػبعض مػػنيـ اىتمام ػان كبي ػ انر كصػػادقان بعمميػػة الػػتعمـ

ذاتيا ،بينما يظير البعض ا خر اىتمامان أكبر بالسعي لمحصكؿ عمى الدرجات المرتفعة (أبك ىاشػـ:1999 ،
.)198

كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ ،يػػرل الباحػػث أف مفيػػكـ تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز سػػطع ضػػكئو ليعبػػر عػػف السػػبب كراء

اإلنجاز ،فيك يقيس التحصيؿ الدراسي ليس بالكـ إنما بالكيؼ ،فالطالب الذم يحصؿ عمى درجة مرتفعة البػد
م ػػف كج ػػكد س ػػبب كراء ى ػػذا اإلنج ػػاز ،ى ػػؿ لتحقي ػػؽ ذات ػػو كالش ػػعكر بالرض ػػا ال ػػداخمي أـ يك ػػكف اإلنج ػػاز بي ػػدؼ
الحصكؿ عمى المكافآت كاستحساف ا خريف كارضائيـ .
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كيش ػ ػ ػػير الباح ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػػي د ارس ػ ػ ػػتو إل ػ ػ ػػى النم ػ ػ ػػكذج الرب ػ ػ ػػاعي ال ػ ػ ػػذم ص ػ ػ ػػنفو إلي ػ ػ ػػكت ( (Elliot,1999كبنت ػ ػ ػػرش
( (pintrich,2000كىك عمى النحك التالي:
 تكجيػػات أىػػداؼ اإلتقػػاف-إقػػداـ :كتشػػير إلػػى إتقػػاف الميمػػة كتطػػكير الكفػػاءة مػػف أجػػؿ الشػػعكر بالرضػػاالذاتي.

 -تكجيات أىداؼ اإلتقاف-إحجاـ :كتشير إلى تجنب الطالب المشاركة خكفان مف الفشؿ.

 تكجيات أىداؼ األداء-إقداـ :كتشير إلى تحقيؽ النجاح كالتقدـ كتركيز الكفاءة مقارنة با خريف. -تكجيات أىداؼ األداء-تجنب :كتركز عمى عدـ ظيكر الفرد بمظير العاجز أماـ ا خريف.

ككشػػفت د ارسػػة إليػػكت كك ػرتش ( )Elliot & Chruch,997باسػػتخداـ تحميػػؿ المسػػار أف تكجيػػات أىػػداؼ

اإلتقاف كاألداء-إقداـ يرتبطاف بتكقعات كفاءة مرتفعة ،في حػيف ارتبطػت تكجيػات أىػداؼ األداء-تجنػب بتكقػع
كفاءة منخفضة (حسانيف.)532 :2008،
إف كاقع التعميـ في مجتمعنا المحمي يتطمب منا البحث كالدراسة عف كؿ ما ىك جديد قد يساعد كيخدـ العممية
التعميمية  ،فاستخداـ اسػتراتيجيات تنظػيـ الػذات أك التعػرؼ إلػى تكجيػات الطمبػة نحػك اإلنجػاز قػد يخػدميـ فػي

تحصيميـ األكاديمي كزيادة دافعيتيـ نحك اإلنجاز كفي كضع أىدافيـ المستقبمية التي يسعى الجميع لتحقيقيا.
مشكمة الدراسة:

يؤكػد العديػد مػف البػاحثيف مثػؿ :بنتػرش كديجػركت ككمػرم كميمػر كبيرنيػز ( Pintrich & Degroot,
 ،)1990; Cleary, 2011; Miller & Byners,2011عمػى أىميػة التنظػػيـ الػذاتي كدكره فػي العمميػػة

التعميميػة ،حيػث تكجػد دالالت عديػدة عمػى أف التنظػيـ الػذاتي يعػد منبػئ لمتحصػيؿ األكػاديمي كمحفػز لمدافعيػة
لئلنجاز ،لذلؾ أصب التنظيـ الذاتي أفضؿ األساليب التي يتبعيا الغرب في العممية التعميمية لما ليا دكر مػف
كبيػػر فػػي تحسػػيف عمميػػة الػػتعمـ كاعطػػاء الطالػػب دكر إيجػػابي جعمتػػو مشػػارؾ فعػػاؿ ،كباإلضػػافة لػػذلؾ يمػػن
التنظيـ الذاتي المعمـ دكر كبير ،حيث أصب دكره في الفصؿ كمرشد كمكجو كليس فقط ممقف.

كيػذكر دكرنػي كسػكمت ( )Dornyeie & Schimitt,2006:80أف التنظػيـ الػذاتي يعػد مجػاالن مركزيػان ميمػان
لفيـ سمكؾ الطبلب كمكاقؼ اإلنجاز كيمكف استخدامو في قياس نتائج التعمـ.

إف كؿ عمؿ تربكم بقكـ بو المتعمـ ال بد أف يككف قائمان عمى أىػداؼ محػددة يتبناىػا المػتعمـ أثنػاء الػتعمـ ،ىػذه

األىداؼ تجعؿ المتعمـ يبذؿ جيدان أكبر كتزيد مف مثابرتو كتساعده عمى االسػتمرار فػي أداء الميػاـ األكاديميػة

(أحمد.)477 :2013 ،

إف التطكر الكبير الذم يحدثو التنظيـ الذاتي كتكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز فػي العمميػة التعميميػة يجعمنػا كمجتمػع

فمسطيني ننظر إلييما باىتماـ كبير ،فرغبة المعمميف كاإلدارة التربكية كاألسرة ككذلؾ الطالب نفسو في االرتقاء
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بالمستكيات األكاديمية دفع الباحث إلى البحث عف العبلقة بيف تنظػيـ الػذات كتكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز ،فمػف
خػػبلؿ اطػػبلع الباحػػث عمػػى الد ارسػػات السػػابقة كالت ػراث النفسػػي كجػػد ليمػػا تػػأثير عم ػى سػػمكؾ الطمبػػة كالدافعيػػة
لئلنجاز كالتحصػيؿ األكػاديمي ،فيػذه العناصػر الثبلثػة تعتبػر المحػاكر األساسػية لمعمميػة التعميميػة التػي تسػعى

اإلدارة التربكية إلى تحقيقيا.
فقػػد تكصػػمت نتػػائج د ارسػػات كػ وػؿ مػػف ( Mcwhaw & Abrami,2001؛ Garavalia et.al,2002؛
 Ergul,2004؛ رشػ ػكاف 2005 ،؛ س ػػحمكؿ )2009،أف ىن ػػاؾ عبلق ػػة مكجب ػػة ب ػػيف تنظ ػػيـ ال ػػذات كتكجي ػػات

أىداؼ اإلنجاز

كاضافة لما سبؽ فاف التطػكر التكنكلػكجي كالعممػي كالمعرفػي المتسػارع فػي كقتنػا الحاضػر فػرض عمػى المعمػـ

أف يتعرؼ إلى تكجيات أىداؼ طمبتو كذلؾ لمساعدتيـ في استخداـ أساليب التدريس المناسػبة ،كيمكػف تحديػد
مشكمة الدراسة باإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي:
 ما عالقة تنظيم الذات بتوجيات أىداف ال نجاز لدى طمبة الصف العاشر بمدينة غزة؟ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية:
 -ما مستكل تنظيـ الذات لدل طمبة الصؼ العاشر بمدينة غزة

 ما مستكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل طمبة الصؼ العاشر بمدينة غزة ىػؿ تكجػد عبلقػة ارتباطيػػة دالػة إحصػائيا بػيف تنظػػيـ الػذات كبػيف تكجيػات أىػػداؼ اإلنجػاز لػدل طمبػػةالصؼ العاشر بمدينة غزة

 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تنظيـ الذات تعزل لمتغير الجنس ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكل تنظػػيـ الػػذات تعػػزل لمتغيػػر المديريػػة (شػػرؽ غ ػزة-غرب غزة)

 ى ػػؿ تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتكل تنظ ػػيـ ال ػػذات تع ػػزل لمتغي ػػر التحص ػػيؿ الد ارس ػػي(مرتفع-متكسط-منخفض)

 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز تعزل لمتغير الجنس ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكل تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز تعػػزل لمتغيػػر المديريػػة(شرؽ غزة -غرب غزة)

 ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكل تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز تعػػزل لمتغيػػر التحصػػيؿالدراسي (مرتفع-متكسط-منخفض)

 ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات طمبػػة الصػػؼ العاشػػر لمسػػتكل تكجيػػاتأىداؼ اإلنجاز تعزل لمستكل تنظيـ الذات (منخفض-مرتفع)
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 ىػػؿ يكجػػد أثػػر داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف كػػؿ مػػف الجػػنس (ذكػػر-أنثػػى) كمسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي(منخفض-متكسط-مرتفع) عمى مستكل تنظيـ الذات

 ىػػؿ يكجػػد أثػػر داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف كػػؿ مػػف الجػػنس (ذكػػر-أنثػػى) كمسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي(منخفض-متكسط-مرتفع) عمى مستكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز

أىداف الدراسة:
 التعرؼ إلى العبلقة بيف تنظيـ الذات كتكجيات أىداؼ اإلنجاز حسب التصنيؼ الرباعي. -التعرؼ عمى مستكل تنظيـ الذات لدل طمبة الصؼ العاشر بمدينة غزة

 -التعرؼ عمى مستكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل طمبة الصؼ العاشر بمدينة غزة

 الكشػػؼ عػػف الفػػركؽ بػػيف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر بمدينػػة غ ػزة فػػي تنظػػيـ الػػذات حسػػب متغيػػر الجػػنس(ذككر-إناث).

 الكشؼ عف الفركؽ بيف طمبة الصؼ العاشر بمدينة غزة في تكجيات أىػداؼ اإلنجػاز حسػب متغيػرالجنس (ذككر-إناث).

 التعػػرؼ إلػػى الفػػركؽ بػػيف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر بمدينػػة غػزة فػػي تنظػػيـ الػػذات حسػػب متغيػػر المديريػػة(شرؽ غزة-غرب).

 التعرؼ إلى الفركؽ بيف طمبة الصؼ العاشر بمدينة غزة في تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز حسػب متغيػرالمديرية (شرؽ غزة-غرب غزة).

 التعرؼ عمى العبلقة بيف تنظيـ الذات كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة الصؼ العاشر بمدينة غزة. التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز كالتحصػػيؿ الد ارسػػي لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػربمدينة غزة.

 التعرؼ عمى أكثر نماذج تكجيات أىداؼ اإلنجاز التي يتبناىا طمبة الصؼ العاشر.أىمية الدراسة:
مػع ت ازيػد االىتمػاـ فػي السػنكات األخيػرة بد ارسػة مكضػكعات عمػـ الػنفس اإليجػابي الػذم مػف شػأنو رفػػع

الركح المعنكية كزيػادة الدافعيػة كاإلنجػاز كالتقػدـ لػدل المتعممػيف ،فػاف تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز كتحديػد نمطيػا

لدل الطبلب يساعد في تكجيو أنشطة التعمـ كتحقيؽ مسػتكيات مرتفعػة فػي التحصػيؿ ،كمػا أنيػا تعتبػر مكجيػان

جيدان كميما في تحديد أساليب التدريس المناسبة.

كتكمف أىمية الدراسة بأنيا تتناكؿ مفيكميف حديثيف في عمـ النفس ،فالجمع بيف مفيكـ تنظيـ الذات كتكجيات
أىداؼ اإلنجاز يعتبر مف الدراسات الحديثة في مجتمعنا المحمي.
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كما تكمف أىمية الدراسة الحالية في عدة نقاط يعرضيا الباحث كما يمي:
 عػػدـ كجػػكد د ارسػػات محميػػة تطرقػػت إلػػى أم مػػف متغيػػرم الد ارسػػة (حسػػب حػػدكد عمػػـ الباحػػث) ،كقمػػةالدراسات العربية كاألجنبية التي جمعت بيف متغيرم الدراسة.

 تزكيد البيئة المحمية بمقياس :تنظيـ الذات كمقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز حسب التصنيؼ الرباعيكىما مف إعداد الباحث.

 تسميط الضػكء عمػى الشػريحة العمريػة التػي أجريػت عمييػا الد ارسػة ،حيػث أصػب طمبػة الصػؼ العاشػرفػػي مرحمػػة المراىقػػة كالتػػي تعتبػػر مرحمػػة تطػػكر التنظػػيـ الػػذاتي بشػػكؿ كاض ػ  ،لػػذا فػػاف النتػػائج التػػي
يتكصؿ إلييا الباحث ستساعد في تنمية التنظيـ الذاتي لتمؾ الفئة العمرية.

 تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز تسػػاعد المعممػػيف عمػػى كضػػع الخطػػط المناسػػبة لتحقيػػؽ األىػػداؼ التعميميػػةالمرجػػكة كفي ػػـ الكيفيػػة الت ػػي يفس ػػر بيػػا المتعمم ػػكف لمع ػػاني النجػػاح كالتف ػػكؽ ف ػػي سػػياؽ مكاق ػػؼ ال ػػتعمـ

المختمفة.

 ق ػػد تس ػػاىـ ى ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي ت ػػكفير م ػػادة خص ػػبة كاط ػػار نظ ػػرم لممعمم ػػيف ،كطمب ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا،كالميتمػيف القػػائميف عمػػى العمميػػة التعميميػة فػػي تكجيػػو اىتمػػاميـ إلػى التنظػػيـ الػػذاتي كتكجيػػات أىػػداؼ

اإلنجاز.

مصطمحات الدراسة:

-

تنظــيم الــذات :يعػػرؼ الباحػػث التنظػػيـ الػػذاتي إجرائيػان بأنػػو عمميػػة نشػػطة تظيػػر قػػدرة الفػػرد عمػػى ضػػبط
كاحداث تغييرات في سمككو كفي البيئة المحيطػة بػو مػف أجػؿ تحقيػؽ أىدافػو كذلػؾ مػف خػبلؿ ميػارات
محددة تتمثؿ في :التخطيط ،كمراقبة كتقييـ كتعزيز الذات.

 التخطيط ووضع األىداف :عممية تنظيـ كتخطيط لؤلىداؼ مسبقان مف أجؿ االستفادة منيا خبلؿالعممية التعميمية كجعميا مسار لمتقدـ.
 مراقبة الذات :مراجعة الفرد لكؿ ما يصدر عنو مف سمكؾ مقصكد. تقييم الذات :أف يحكـ الفرد عمى سمككو مف خبلؿ معايير شخصية كأخرل خارجية. تعزيز الذات :عممية مكافأة ذاتية يقكـ بيا الفرد بعد االستجابة الصحيحة كالتي تعمؿ عمى زيادةاحتماؿ حدكثيا في المستقبؿ.
 ضبط المثيرات الخارجية :عممية إحداث تغييرات في عناصر البيئة الخارجية كالتي تشكش عمىسمكؾ الفرد فيؤدم بطريقة جيدة.
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كيقاس تنظيـ الذات في ىذه الدراسة بمجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا المفحكص فػي مقيػاس تنظػيـ الػذات
المستخدـ في الدراسة الحالية كىك مف إعداد الباحث.
 توجيــات أىــداف ال نجــاز :يعػػرؼ الباحػػث تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز بأنيػػا عبػػارة عػػف معتقػػدات الفػػردحكؿ الغرض مف سمكؾ التحصيؿ األكاديمي كالتي تتمثؿ في أربعة أشكاؿ ىي :
 -1تكجيات أىداؼ اإلتقاف-إقداـ :كتعني سعي الفرد كاقدامو نحك التعمـ كزيادة المعرفة إلرضاء ذاتو.
 -2تكجيات أىداؼ اإلتقاف-إحجاـ :كتعني تجنب الطالب المشاركة في عممية التعمـ بما يشمؿ األنشػطة

المدرسية خكفان مف الفشؿ كالتقميؿ مف قيمة ذاتو.

 -3تكجيػات أىػداؼ األداء-إقػداـ :كتعنػي سػعي الطالػػب ألداء ميامػو التعميميػة كاثبػات كفاءتػو الشخصػػية
لمحصكؿ عمى استحساف ا خريف.
 -4تكجيات أىداؼ األداء-إحجاـ :كتعني تجنب الطالب أداء ميامو التعميمية خكفان مف الظيكر بمستكل

أقؿ مف ا خريف.

كيقاس تكجيات أىداؼ اإلنجاز في ىذه الدراسة بمجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييػا المفحػكص فػي كػؿ بعػد
مف أبعاد مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز المستخدـ في الدراسة الحالية كىك مف إعداد الباحث.
 طمبة الصف العاشر :يعرؼ الباحث طمبة الصؼ العاشر في دراستو بأنيـ :الطبلب كالطالبػات الػذيفأنيكا دراسة الصؼ التاسع األساسي بنجاح كيبمغ أعمارىـ بيف  16-15سنة ،كالمسجميف فػي الصػؼ

العاشر لدل المدارس التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ في مديريتي شرؽ غزة كغرب غزة.
حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :دراسة العبلقة بيف تنظيـ الذات كتكجيات أىداؼ اإلنجاز. -الحد البشري :عينة مف طمبة الصؼ العاشر بمدينة غزة.

 الحد المكاني :عينة مف المدارس الثانكية في مديريتي شرؽ كغرب غزة. -الحد الزماني :الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي .2016-2015
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الفصل الثاني
الطار النظري
 المبحث األول :التنظيم الذاتي

 المبحث الثاني :توجيات أىداف ال نجاز
 تعقيب عمى الطار النظري
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الفصل الثاني
الطار النظري
المبحث األول :التنظيم الذاتي
مقدمة:
لقد اىتـ التربكيكف بعمميات التعمـ كالدافعية كجكدة التعمػيـ اىتمامػان مت ازيػدان فػي السػنكات األخيػرة ،سػكاء

عمػػى مس ػػتكل البح ػػكث النظري ػػة أك عمػػى مس ػػتكل الممارس ػػات التعميمي ػػة ،خاصػػة بع ػػد الت ازي ػػد الممح ػػكظ إلع ػػداد

الممتحقػػيف بالمؤسسػػات التعميميػػة ،كأصػػب مطمكب ػان مػػف المعمػػـ أف يقػػدـ تعميم ػان أكاديمي ػان جيػػدان لمطػػبلب فػػي ظػػؿ

اإلمكانيػػات المتاحػػة ،خاصػػة فػػي عصػػر أصػػب االنفجػػار المعرفػػي أىػػـ سػػماتو ،فمػػـ يعػػد التركيػػز عمػػى تمقػػيف
المعػػارؼ كالمعمكمػػات المتبلحقػػة كالمت ازيػػدة ،بػػؿ أصػػب االىتمػػاـ بالدافعيػػة كعمميػػات الػػتعمـ نفسػػيا كخصػػائص
المتعممػػيف التػػي تمكػػنيـ مػػف أف يككن ػكا منظمػػيف ذاتي ػان ،كنشػػطيف كفعػػاليف فػػي تعمميػػـ مػػف أىػػـ األكلكيػػات فػػي

عممية التعمـ (أحمد.)69 :2007 ،

كيعد التنظيـ الذاتي ذك أىمية كبيرة في القرف الحادم كالعشريف حيث يؤكد عمماء النفس التربكيكف عمى أىمية
تنظػيـ المتعممػػيف لػػذاتيـ حيػػث تعمػػؿ عمػػى اكتسػػاب المعرفػػة كتكامميػػا كاسػػترجاعيا ( Gonzalez, et al.,

 ،)2009مما يؤدم إلى تحسيف األداء األكاديمي ،حيث تكجػد عبلقػة مكجبػة بػيف التحصػيؿ كميػارات التنظػيـ
الذاتي (أحمد.)472 :2013 ،
كتكمف أىمية التنظيـ الذاتي في نكع المتعمميف الذيف يسعى لتككينيـ ،حيث يشير تراث البحث التربكم إلى أف

المػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػان يظيػػر مزيػػدان مػػف الػػكعي بمسػػئكليتو عػػف جعػػؿ الػػتعمـ ذم معنػػى ،كمراقبػػة أدائػػو الػػذاتي،
كينظر لممشكبلت كالميػاـ التعميميػة باعتبارىػا تحػديات ،كيرغػب فػي التغييػر كيسػتمتع بػالتعمـ .كىػذا المػتعمـ لػو

دافعية كمثػابرة كمسػتقبؿ كمنضػبط ذاتيػان كدافعػو مػف نفسػو ،كمكجػو نحػك ىػدؼ ،كيسػتخدـ اسػتراتيجيات مختمفػة

لتحقيؽ أىداؼ التعمـ التي كضعيا لنفسو (كامؿ.)367 :2003 ،

كيتفػؽ كػؿ مػف (بػدكم2007 ،؛ أبػك ريػاش2007 ،؛  )Zimmerman,2000عمػى أف التنظػيـ الػذاتي يركػز
عمػػى شخصػػية المػػتعمـ بكصػػفو مشػػاركان نشػػطان كفعػػاالن فػػي عمميػػة الػػتعمـ ،كبالتػػالي فيػػك يركػػز عمػػى الكيفيػػة أك

فيعػد كيػدعـ ممارسػتو التعميميػة داخػؿ بيئػات تعميميػة
الطريقة التي يستطيع الطالب مف خبلليػا أف ينشػط ذاتيػان ي
مختمفػػة ،كبالتػػالي ينظػػر ى ػؤالء المتعممػػكف الفعػػالكف إلػػى الػػتعمـ األكػػاديمي عمػػى أنػػو شػػيء يعممكنػػو مػػف أجػػؿ
أنفسيـ كليس شيئان يتـ عممو مف أجميـ (حزيف كمنصكر.)407 :2013 ،
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كيؤكد كمرم ( )Cleary, 2011: 16أف التنظيـ الذاتي كالدافعية الداخمية يعتبراف مف أفضؿ المنبئات باألداء
األكاديمي لمطػبلب كأف كفػاءة الطالػب فػي التنظػيـ الػذاتي يمكػف اسػتخداميا كمقيػاس لمػتعمـ كيكػكف أفضػؿ مػف

مقاييس التعمـ

التقميدية .

كما كيذكر أيضا بينترش كديجركت ( )Pintrich & Degroot, 1990: 38أف التنظيـ الذاتي يعتبػر أفضػؿ

المنبئات باألداء األكاديمي لمطبلب.

كيبيف كؿ مف ميمر كبيرنيز ( )Miller & Byrnes, 2001أف كفاءة الطالب في التنظيـ الذاتي تعتبر أفضػؿ
منبئ لسمكؾ اإلنجاز االكاديمي (أحمد.)70 :2007 ،
كيشير دكرني كآخركف ( )Dornyei et al, 2006: 78إلى أف استخداـ التنظيـ الذاتي كمقياس لمتعمـ يكػكف
أفضؿ مف مقاييس التعمـ التقميدية.
كتعتبر بتمػر ككايػف ( )Butler & Winne, 1995: 245أف أكثػر المتعممػيف فعاليػة فػي البيئػات الد ارسػية ىػـ
الطبلب ذكك التنظيـ الذاتي  ،فالتنظيـ الػذاتي يعنػي المشػاركة فػي الميػاـ التػي ينخػرط فييػا الطػبلب بمجمكعػة

مف الميارات المتقنة ،ككضػع األىػداؼ مػف أجػؿ تطػكير المعرفػة ،كالد ارسػة المفصػمة لبلسػتراتيجيات التػي تقػدـ
تكازنان لؤلىداؼ غير المرغكبة لدييـ.
كمػا يصػػؼ مػارتينز بػػكنز( )Martinez-Pons, 2001الطالػػب ذا التنظػػيـ الػذاتي أنػػو :الطالػب الػػذم يمتمػػؾ
دافعيػػة إلنجػػاز الميػػاـ ،ككضػػع أىػػداؼ منطقيػػة تتصػػؿ بالميػػاـ ،كاسػػتخداـ اسػػتراتيجيات محػػددة لتحقيػػؽ ىػػذه
األىػػداؼ ،كقيامػػو بمراقبػػة ذاتيػػة لػػتفحص فعاليػػة االسػػتراتيجية كتكييػػؼ نفسػػو لسػػمكؾ االسػػتراتيجية (زيػػداف كعبػػد
الرازؽ.)589 :2009 ،
ككفقان لما يذكره (القمػش كآخػركف )172 :2008 ،فػاف كػؿ مػف الشػناكم ( )1998كجرانفكلػد ( Grandvold,

 )1994يشػػيراف إلػػى أف األسػػاس النظػػرم لمتنظػػيـ الػػذاتي ىػػك أف كثي ػ انر مػػف أنمػػاط السػػمكؾ المشػػكؿ ال يمكػػف
تغييرىػػا إال مػػف خػػبلؿ الشػػخص نفسػػو كذلػػؾ لصػػعكبة العمػػؿ عمػػى مراقبتيػػا بشػػكؿ مسػػتمر .كمػػا أف المكاقػػؼ

الخاصػػة بالمشػػكبلت ت ػرتبط بشػػكؿ كثيػػؽ مػػع ردكد الفعػػؿ الذاتيػػة كبعػػض االسػػتجابات المعرفيػػة مثػػؿ األفكػػار

كالتخيبلت كىذه األنماط السمككية ال يمكف العمؿ عمى مراقبتيا مباشرةن كاذا كاف افتراضنا األساسػي يسػتند إلػى
أف سمكؾ الفرد ينبع مف المحتكيات المعرفية لديو.
كيرل الباحث أف جميع ىذه السمات الزمة كضركرية لممتعمـ في القرف الحادم كالعشريف لكػي يكاجػو تعقيػدات
الحيػػاة كغمكضػػيا؛ كلتحسػػيف كتطػػكير ميػػارات التنظػػيـ الػػذاتي لػػدل المتعممػػيف فػػي غرفػػة الصػػؼ ،فػػاف الػػتعمـ

الفعػػاؿ يسػػتمزـ مػػف المعمػػـ أف يغيػػر مػػف اسػػتراتيجياتو كتفكي ػره كيحسػػف المشػػاركة النشػػطة كالتعػػاكف مػػع طبلبػػو
لمكصكؿ إلى مستكل أكاديمي مرتفع ،كبذلؾ يصؿ إلى تطمعاتو كالى ما يصبك إليو الطالب.
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مفيوم التنظيم الذاتي:
أول :مفيوم التنظيم الذاتي لغ ًة:
التنظيم لغ ًة :فيػك مػف الػنظـ بمعنػى التػأليؼ كالضػـ ،يقػاؿ ينظمػو كنظمػو فػانتظـ كتػنظـ ،كنظمػت المؤلػؤة :أم

جمعتػػو فػػي السػػمؾ ،ككػػؿ شػػيء قرنتػػو بػػآخر أم ضػػمت بعضػػو إل ػى بعػػض فقػػد انػػتظـ (ابػػف منظػػكر:1988 ،

.)4469

الذات لغـ ًة :كذات الشػيء نفػس الشػيء عينػو كجػكىره فيػذه الكممػة لغكيػان مرادفػة لكممػة الػنفس كالشػيء ،كيعتبػر
الػػذات أعػػـ مػػف الشػػخص ألف الػػذات تطبػػؽ عمػػى الجسػػـ كغيػره كالشػػخص ال يطمػػؽ إال عمػػى الجسػػـ فقػػط (ابػػف

منظكر.)667 :1988 ،
ثانياً :مفيوم التنظيم الذاتي اصطالحاً:
يعرؼ بانػدك ار ( )Bandura, 1991:249التنظػيـ الػذاتي بأنػو مجمكعػة مػف الكظػائؼ النفسػية التػي يجػب أف
تطكر كتنظـ لتغيير تكجيو الذات.

كيعرؼ (حمدم )11 :1992 ،التنظيـ الذاتي بأنػو أسػمكب يعمػؿ بػو الفػرد عمػى الػتحكـ فػي سػمككو مػف خػبلؿ

إحداث تغيرات بالمثيرات كالعكامؿ التي ترتبط بيا ،سكاء أكانت ىذه العكامؿ داخمية أك خارجية.

كيعرؼ زيمرماف ( )Zimmerman, 1995:217التنظيـ الذاتي بأنو عممية عقمية معرفية منظمة ،يككف فييا

المتعمـ مشاركان نشطان في عممية تعممو حتى يتحقؽ ىدفو مف التعمـ.

كيعػػرؼ (الزيػػات )1996 ،التنظػػيـ الػػذاتي بأنػػو قػػدرة الفػػرد عمػػى التنظػػيـ أك الضػػبط الػػذاتي لسػػمككو فػػي عبلقتػػو
بالمتغيرات البيئية المتداخمة في المكقؼ ،كبمعنى آخر تكييؼ سمككو كبنائو المعرفي كعممياتو المعرفية البيئيػة
بصكرة متبادلة كمتفاعمة.
فػػي حػػيف يػػرل بمبين ػكتي ( )Bembenutty, 2006:4التنظػػيـ الػػذاتي بأنػػو العمميػػة التػػي يضػػع مػػف خبلليػػا
المتعمـ أىدافان ،كيراقب تعممو ،كينظمو ،كيتحكـ فيو.

كيعػػرؼ (أحمػػد )77 :2007 ،التنظػػيـ الػػذاتي بأنػػو العمميػػة التػػي مػػف خبلليػػا يضػػع المػػتعمـ أىػػدافان ،كيسػػتخدـ
اسػػتراتيجيات معينػػة لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ ،كيكجػػو خب ػرات تعممػػو ،كيعػػدؿ سػػمككو لتسػػييؿ اكتسػػاب المعمكمػػات

كالميارات.

كتعػػرؼ (زيػػداف كعبػػد ال ػرازؽ )588 :2009 ،التنظػػيـ الػػذاتي بأنػػو العمميػػة البنائيػػة النشػػطة التػػي تتمثػػؿ ف ػػي
المتعممػػيف بكضػػع أىػػداؼ لػػتعمميـ مػػف خبلليػػا ،كيحػػاكلكف بػػذلؾ مراقبػػة معػرفتيـ كدافعيػػتيـ كسػػمككيـ كتنظيميػػا
كالتحكـ فييا مكجييف بأىدافيـ كمقيديف بالخصائص البيئية.
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أمػػا بنت ػريش ( )Pintrich, 1999فيعػػرؼ التنظػػيـ الػػذاتي بأنػػو االسػػتراتيجيات التػػي يسػػتخدميا الطمبػػة لتنظػػيـ
معرفتيـ كاستخداـ استراتيجيات معرفية كمػا كراء معرفيػة مختمفػة ،كاسػتراتيجيات إدارة المصػادر التعميميػة التػي
يستخدميا الطمبة لمتحكـ بتعمميـ (الجراح.)333:0202،

كيػرل سػػعيد ( )2012أف التنظػػيـ الػذاتي عمميػػة تنظيميػػة لجميػػع جكانػب شخصػػية الفػػرد كتنبػع مػػف داخػػؿ الفػػرد
ذاتو ،كتتضمف قدرتو عمى مراقبة كتقييـ كتعزيز الذات كتحديد اليدؼ.

كتػػذكر (الفقػػي )16 :2013 ،أف التنظ ػػيـ الػػذاتي مجمكعػػة م ػػف الطػػرؽ التػػي تس ػػتخدـ إلدارة الػػذات كمراقبتي ػػا
كتقييميا كتعزيزىا كتحديد ألىداؼ كاضحة المعالـ كصكالن إلى حياة أفضؿ.
كيعػػرؼ الباحػػث التنظػػيـ الػػذاتي بأنػػو عمميػػة نشػػطة تظيػػر قػػدرة الفػػرد عمػػى ضػػبط كاحػػداث تغييػرات فػػي سػػمككو
كفػػي البيئػػة المحيطػػة بػػو مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىدافػو كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اسػػتراتيجيات محػػددة تتمثػػؿ فػي :التخطػػيط،

كمراقبة كتقييـ كتعزيز الذات.
كيكض ػ بنت ػريش (2004

 )Pintrich,الفرضػػيات التػػي يخضػػع ليػػا التنظػػيـ الػػذاتي ،كيػػذكر أف أكل ػى تمػػؾ

الفرضػيات تػتمخص فػي أف التنظػيـ الػذاتي :عمميػة نشػطة كبنػاءة  Active & Constructive Processإذ
ينظػػر إلػػى المػػتعمـ عمػػى أنػػو نشػػط ،يمكنػػو بنػػاء المعػػاني مػػف معمكمػػات متمقػػاة مػػف بيئػػة خارجيػػة ،كدمجيػػا مػػع

المعمكمات المستمدة مف خمفيتو الذىنية ،ثػـ يػردؼ بفرضػية احتماليػة الػتحكـ  Potential for Controlحيػث
يستطيع المتعمـ المنظـ ذاتيان مراقبة ،كتنظيـ ،كالتحكـ في عكامؿ محددة في إدراكو ،كدافعيتػو كسػمككو ،ككػذلؾ

بيئتػػو .كتمييػػا فرضػػية اليػػدؼ أك المعيػػار  Goal or Standardكالتػػي تشػػير إلػػى أف المػػتعمـ يمكنػػو كضػػع

أىػداؼ كمعػػايير لنفسػو يسػػاعده تحديػدىا فػػي تنظػيـ إد اركػػو ،كدافعيتػو كسػػمككو ،كبالتػالي تحقيػػؽ تمػؾ األىػػداؼ،
كيختتـ بنتريش تمؾ الفرضيات باألنشطة المنظمة ذاتيان كىي تعني أف التػأثير عمػى الػتعمـ ال ينحصػر فقػط فػي

الخصائص الشخصية أك الظركؼ المتعمقة بالبيئة التعميمية؛ كلكف مدل تنظيـ الفرد ذاتيان ألنشطة تعممو يػؤثر

بصكرة كاضحة عمى مستكل كنكعية األداء الظاىر كالمتكقع (العمرم كآؿ مساعد.)139 :2012 ،

أما مختار الكياؿ ( )2008فيمخص ا راء المختمفة حكؿ تنظيـ الذات كيضعيا في ثبلث تكجيات كىي:
التوجو األول :ينظر إلى التنظيـ الذاتي كيعرفو كقػدرة لػدل الفػرد ،حيػث يعرفػو كػؿ مػف جركسػار ماتػؾ كايزنػؾ
( )Grossar-maticek & Eysenck, 1995عمى أنو بنية تشير إلى التمقائيػة كاالسػتقبلؿ الكجػداني كقػدرة
الفرد عمى تنظيـ حياتو بفاعمية بغية تحقيػؽ أىدافػو كاشػباع حاجاتػو مػف خػبلؿ االنخػراط فػي السػمكؾ المناسػب
كالصحي لمفرد.
أما التوجو الثاني :فينظر أصحاب ىذا االتجاه إلى تنظيـ الذات كعمميات متتالية تتضمف أم مجيكد يقكـ بو
الفرد السػتثارة اسػتجاباتو كالتغمػب عمػى اندفاعاتػو كاسػتبداليا باسػتجابات تػؤدم إلػى تحقيػؽ اليػدؼ ،كليػذا فيػي
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تتكػػكف مػػف مجمكعػػة منفصػػمة مػػف المككنػػات مثػػؿ التخطػػيط ككضػػع األىػػداؼ كمراقبػػة الػػذات كالتنظػػيـ الػػذاتي
لبلنتباه كالتنظيـ الذاتي لبلنفعاالت.
أما أصحاب التوجو الثالث فيـ ينظركف إلى تنظػيـ الػذات كحالػة مكقفيػة سػياقية كليسػت حالػة داخميػة أك سػمة
أك مرحمة ذات أساس جيني كراثي ،كمف ثـ فيي مجمكعة مػف االسػتراتيجيات تسػتخدـ فػي الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان
كتتضػػمف عش ػرة فئػػات لتنظػػيـ الػػذات (بنػػاء البيئػػة ،كضػػع اليػػدؼ-التخطػػيط ،البحػػث عػػف الػػدعـ االجتمػػاعي،
البحػػث عػػف المعمكمػػات ،تقيػػيـ الػػذات ،االسػػتظيار ،التحكيػؿ ،معرفػػة التفاصػػيؿ ،مراجعػػة السػػجبلت كمراقبتيػػا)،
كأف ما يحدد استخداـ الفػرد ليػذه االسػتراتيجيات ىػك اعتقػادات الفػرد الدافعيػة مثػؿ كفػاءة الػذات كأىميػة الميمػة

بالنسبة لو كالقيمة المدركة لمميمة أك اليدؼ.

كيكض كاركلي ( )Karoly, 1993بعد مراجعتو المكثفة لعمميػات التنظػيـ الػذاتي فػي الػتعمـ الحسػي المعرفػي

أنيا عمميػات داخميػة كمستعرضػة تمكػف الفػرد مػف تكجيػو نشػاطو نحػك ىػدؼ محػدد تكجييػان مسػتم انر عبػر الػزمف
كعبر الظركؼ المتغيػرة ممػا يسػاعده عمػى القيػاـ بكضػع نمػكذج ألفكػاره كمشػاعره كسػمككو كانتباىػو عػف طريػؽ

االسػػتخداـ التمقػػائي لمجمكعػػة مػػف العمميػػات كالميػػارات الداعمػػة كالتػػي تتضػػمف التخطػػيط ككضػػع اليػػدؼ حيػػث
تتػػأثر سػػمككيات الفػػرد باألىػػداؼ التػػي يضػػعيا لنفسػػو سػكاء كانػػت بعيػػدة أك قريبػػة األمػػد ،ميمػػة أك غيػػر ميمػػة،
صػػعبة أك سػػيمة كمػػف ثػػـ تحػػدد االسػػتراتيجية كاألكلكيػػة لتحقيػػؽ اليػػدؼ ،كلػػذل تعتبػػر عمميػػة التخطػػيط ككضػػع

األىداؼ البكابة األكلى لتنظيـ الذات .ثـ في المرتبة الثانية تأتي مراقبة الذات فمجرد أف تكضػع األىػداؼ فػاف
قدرة الفرد عمى مراقبة الذات تعتبر ضركرة ألف االنتباه إلى التمميحات الداخميػة أك الخارجيػة مػف خػبلؿ الػكعي

المرتفػػع بالػػذات يػػؤدم بسػػرعة كبصػػكرة أكثػػر مناسػػبة لمضػػبط الػػذاتي السػػتراتيجيات التػػدخؿ ،فاالنتبػػاه لمحالػػة
الداخميػة (االحاسػػيس ،المشػػاعر ،األفكػػار) كالحػػاالت الخارجيػػة (حركػات الجسػػـ ،البيئػػة المحيطػػة) يػػؤدم بػػالفرد

إلى السعي الدائـ لتحقيؽ ىدفو.

كما كيذكر ( )Behncke, 2002أف تركيز االنتباه عمى مميزات المكقؼ يؤدم إلى انتقػاء المثيػرات المناسػبة
ليدفو كتركيز االنتباه عمييا في الكقػت المناسػب كمػف ثػـ يصػدر االسػتجابات المناسػبة ،كمػا أف تركيػز االنتبػاه
لحالتو الداخمية مف مشاعر كأحاسيس كأفكار ،تجعمػو يػتحكـ فػي انفعاالتػو كيضػبطيا كمػف ثػـ يصػؿ إلػى حالػة

مػػف اليػػدكء كالتػػركم تسػػاعده عمػػى المعالجػػة الجيػػدة لمعمكماتػػو كضػػبطو الجيػػد لبلسػػتراتيجيات التػػي يسػػتخدميا

حتى بمكغ اليدؼ المخطط لو (الكياؿ.)23 :2008 ،

كفػػي ضػػكء التعريفػػات السػػابقة ،يػػرل الباحػػث أف مفيػػكـ تنظػػيـ الػػذات اختمفػػت حكلػػو ا راء ففريػػؽ ينظػػر إليػػو
كمجمكعػة مػف القػدرات ،كالػبعض ا خػر ينظػر إليػو كمجمكعػة مػف العمميػات المتتابعػة كفريػؽ ثالػث ينظػر إليػػو

كحالة مكقفيو أم تتكقؼ عمى السياؽ كال يكجػد تػأثير جينػي ،إال أف ا راء السػابقة اتفقػت عمػى كجػكد عمميػات
محػػددة ككاضػػحة لتنظػػيـ الػػذات تتمثػػؿ فػػي :مراقبػػة الػػذات ،تقيػػيـ الػػذات ،تعزيػػز الػػذات ،ضػػبط المثي ػرات س ػكاء
كانت داخمية أك خارجية ،كأف ىناؾ اتفاؽ تاـ عمى كجكد ىدؼ نيائي يجب الكصػكؿ إليػو كتحقيقػو مػف خػبلؿ
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عممية تنظيـ الذات ،كىك مفيكـ اليػدؼ فػي عمميػة تنظػيـ الػذات .كىنػا يتطػرؽ الباحػث إلػى مفيػكـ اليػدؼ فػي
عممية التنظيـ الذاتي:

معنى اليدف في تنظيم الذات:
يكتسب تنظيـ الذات الذم يشير إلى "الجيكد النظامية لتكجيو األفكار كالمشاعر كاألعماؿ تجاه الحصكؿ عمى

األىػػداؼ" أىميػػة مت ازيػػدة فػػي األدبيػػات النفسػػية كالتربكيػػة ،كتؤكػػد معظػػـ نمػػاذج التنظػػيـ الػػذاتي عمػػى ارتباطػػو

الم ػػبلزـ لؤلى ػػداؼ ،حي ػػث يعك ػػس الي ػػدؼ غ ػػرض الف ػػرد ،كم ػػا كيش ػػير إل ػػى الكمي ػػة كالنكعي ػػة ف ػػي مع ػػدؿ األداء
(الجبكرم.)4 :2011 ،
كيذكر(دردرة )530 :2008 ،أنو بالرغـ مف أف معظػـ نمػاذج تنظػيـ الػذات تػدكر حػكؿ مفيػكـ اليػدؼ إلػى أف
ثمػػػة عػ ػػدـ اتفػ ػػاؽ لػػػدل البػ ػػاحثيف حػ ػػكؿ معنػ ػػى ىػػػذا اليػ ػػدؼ أك بنيتػ ػػو ،فقػ ػػد يشػ ػػار إليػ ػػو بالمجاىػ ػػدة الشخصػ ػػية

( )Emmus,1986أك أنػ ػ ػػو تحػ ػ ػػديات (متطمبػ ػ ػػات الحيػ ػ ػػاة) ( ،)Cantou,1987أك الخطػ ػ ػػط (المشػ ػ ػػركعات)
الشخصية ( ،)Litter,1983أك مكجيات (ىاديات) الذات (.)Ridder & Dewick,2006
إف ىذه األىداؼ تككف متضػمنة عبػر أكجػو مختمفػة مػف التنظػيـ الػذاتي حيػث تقػكـ بتعزيػز التنظػيـ الػذاتي مػف
خ ػػبلؿ تأثيراتي ػػا عم ػػى الدافعي ػػة ،ال ػػتعمـ ،فاعمي ػػة ال ػػذات (كى ػػي ق ػػدرات ال ػػتعمـ اإلد ارك ػػي أك إنج ػػاز األعم ػػاؿ ف ػػي

المسػػتكيات المطمكبػػة) كالتقييمػػات الذاتيػػة لمػػدل الػػتعمـ ،فاألىػػداؼ تحفػػز األف ػراد لممارسػػة الجيػػكد الضػػركرية
لمكاجية متطمبات الميمة كتستمر عبر الكقت ،كأيضان تكجو انتباه الفرد لخصائص الميمة ذات العبلقػة ،كالػى
أداء السػػمكؾ كالنتػػائج المحتممػػة ،كاألىػػداؼ يمكػػف أف تػػؤثر عمػػى كيفيػػة معالجػػة األفػراد لممعمكمػػات ،كتسػػاعدىـ

عمى التركيز عمى الميمة كانتقاء كتطبيؽ االستراتيجيات المناسبة كمراقبة تقدـ اليدؼ (المكسكم.)2009 ،
مفيوم التنظيم الذاتي  -وصفياً وشارحاً -في عممية التعمم:
بالرغـ مف أف مفيكـ التنظيـ الذاتي تناكلتو الكثير مف النظريات العممية في الػتعمـ ،إال أنػو يمكػف مبلحظػة أف
تعريؼ التنظيـ الذاتي كاف يركز عمػى كصػؼ الظػاىرة ،أك أنػو كػاف يشػرح العمميػات األساسػية المتضػمنة فيػو،

حيػػث يركػػز بعػػض البػػاحثيف عمػػى تنػػاكؿ التنظػػيـ الػػذاتي بككنػػو مفيكم ػان كصػػفيان ،بمعنػػى أنػػو يصػػؼ خصػػائص
المتعمميف لتعمميـ ذاتيان مف خبلؿ عدد مف المحكات منيا:

 -1أنيـ أكثر مبادأة حيث يظيركف مثابرة غير عادية في المياـ التعميمية.
 -2أنيـ ذكك ثقة مرتفعة في ذكاتيـ ،كما أنيـ يمتمككف خططان كبراعة كحنكة في تناكؿ المشكبلت.
 -3أنيـ يمارسكف ردكد أفعاؿ تجاه نكاتج أدائيـ لممياـ (الحسيناف.)16 :2010،
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كبعض الباحثيف تناكلكا التنظيـ الذاتي بككنو مفيكمان شارحان ،أم :يشرح لنا العمميات األساسية التي يستخدميا
الطبلب في تنظيـ تعمميـ كمف تمؾ ا راء ما يمي:

يميػػز زيمرمػػاف ( )Zimmerman,1989:329بػػيف التعريػػؼ الكصػػفي كالتعريػػؼ الشػػارح لمتنظػػيـ الػػذاتي عمػػى

النحك التالي:

 -1التعريػػؼ الكصػػفي لمتنظػػيـ الػػذاتي :يمكػػف كصػػؼ الطػػبلب بػػأنيـ منظمػػكف ذاتي ػان بحسػػب درجػػة مشػػاركتيـ
بفعالية :دفاعيان  Motivationallyكسمككيان  Behaviorallyكما كراء معرفيان  Meta cognitivelyفي عمميػة

تعمميـ الذاتية.

 -2التعري ػػؼ الش ػػارح لمتنظ ػػيـ ال ػػذاتي :يش ػػير إل ػػى العممي ػػات الت ػػي يق ػػكـ بكاس ػػطتيا الط ػػبلب ب ػػالتنظيـ ال ػػذاتي
لتصرفاتيـ كانفعاالتيـ كأفكارىـ بغية إحراز أىدافيـ األكاديمية.
أما (الحسيناف )19 :2010،فيعرؼ التنظيـ الذاتي بكصفو مفيكمان شارحان عمى أنو عممية ذىنية نشطة تػرتبط
بعمميات معرفية كما كراء معرفية كيعتمد الفرد فييا بالدرجة األكلػى عمػى اسػتخداـ االسػتراتيجيات المختمفػة مػف

أجػػؿ تحسػػيف كتطػػكير تعممػػو ،باعتبػػاره (أم المػػتعمـ) محػػكر العمميػػة التعميميػػة ،كيمكػػف تػػدريب الطمبػػة عميػػو مػػف
قبػػؿ المعممػػيف ،كلػػو مككنػػات تتعمػػؽ بػػذات المػػتعمـ كدافعيتػػو كبالمػػادة التعميميػػة كالبيئػػة المحيطػػة بػػالفرد ،كاليػػدؼ
النيائي مف ىذا التعمـ ىك تحسيف عممية تعمـ الفرد.

أىمية التنظيم الذاتي:
تػػزداد أىميػػة التنظػػيـ الػػذاتي بػػيف المػربيف؛ حيػػث تكضػ البحػػكث أف المتعممػػيف يككنػػكا نشػطيف عقميػان فػػي أثنػػاء

الػػتعمـ أكثػػر مػػف مجػػرد كػػكنيـ مسػػتقبميف سػػمبييف لممعمكمػػات ،كأنيػػـ يبػػذلكف درجػػة عاليػػة مػػف الضػػبط لتحقيػػؽ
أىدافيـ ،كعمى ذلؾ يتطمب التنظيـ الذاتي الفعاؿ أف يككف لدل المتعمميف أىػداؼ معينػة كدافعيػة لتحقيػؽ ىػذه

األىداؼ ،كيجب أف ينظـ المتعمميف ليس فقػط أفعػاليـ ،كانمػا دكافعيػـ الداخميػة كمعػارفيـ المرتبطػة بالتحصػيؿ
كالمعتقدات كالنكايا كالكجداف (جمجؿ)266 :2007 ،

إف أنشطة التنظيـ الذاتي لمتعمـ تمكف المتعمميف مف تفسير كتنظيـ مكاد كمياـ التعمـ ،كمػف مراقبػة التقػدـ نحػك
أىداؼ التعمـ كمػف تقػكيـ فعاليػة عمميػة الػتعمـ ،كمػف التعػديؿ (التكييػؼ) المسػتمر كمراجعػة اسػتراتيجيات الػتعمـ
المستخدمة لتحسيف نكاتج التعمـ كالتقدـ باتجاه أىداؼ التعمـ (كامؿ.)368 :2003 ،
كتكض الدراسات أف استراتيجيات التنظيـ الذاتي:
 -لو تأثير إيجابي عمى التفكير عالي المستكل.
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 يؤثر ايجابيان عمى مراقبة الفيـ. يحسف تعمـ المتعمميف ذكم صعكبات التعمـ. يزيد عندما يعطى المتعممكف أسبابان منطقية الستخداـ االستراتيجية (.)Shapley, 1993: 49كيرل بعض العمماء أف أىمية التنظػيـ الػذاتي ال تقتصػر عمػى المتعممػيف فقػط ،كانمػا تمتػد إلػى المعممػيف أيضػان

حيث تحقؽ ليـ النمك الميني(أحمد.)483 : 2013 ،

كتحدد (الشافعي )48 :2006 ،الدكر الذم يقدمو التنظيـ الذاتي لمتبلميذ داخؿ حجػرة الد ارسػة كخارجيػا حيػث

تقسميا إلى ثبلث مستكيات:

أولً :عمى المستوى الشخصي:
 -1التنظيـ كالتحكيؿ :كيشير إلى المبادرة الذاتية مف المتعمـ إلعادة كتنسيؽ كتنظيـ المػادة المتعممػة كتحكيميػا
إل ػػى ص ػػيغ أخ ػػرل سػ ػكاء ك ػػاف ذل ػػؾ ض ػػمنان أك بص ػػكرة صػ ػريحة كمني ػػا :كض ػػع اإلط ػػار ،التمخ ػػيص ،اس ػػتخداـ
البطاقات ،استخداـ الصكر كالرسكـ البيانية كاألشكاؿ ،المكاقع كخرائط التفكير.

 -2كضع األىداؼ كالتخطيط لمتعمـ :كمنيا تحديػد الػزمف المسػتغرؽ فػي الػتعمـ ،اإلكمػاؿ ،إدارة الكقػت ،تحديػد

مستكل اإلنجاز.

 -3مراقبة التعمـ كحفػظ السػجبلت :كمنيػا تسػجيؿ األحػداث أك النتػائج ،كعمػؿ المبلحظػات ذاتيػان كلػيس أخػذىا
جاىزة مف المعمـ ،إعداد قكائـ باألخطاء ،تسجيؿ العبلمات ،تجييز ممؼ األعماؿ.

 -4التسػميع كاالسػػتظيار :كتشػير إلػػى بػذؿ محػػاكالت ذاتيػة لتسػػميع المػادة المتعممػػة كمنيػا اسػػتخداـ مسػػاعدات

الذاكرة ،التدريس لآلخريف ،إعطاء نماذج أسئمة ،استخداـ التخيؿ العقمي ،المراجعة كاإلعادة.
ثانياً :عمى المستوى السموكي:

 -1التقييـ الذاتي :كتشير إلى فحص الجكدة أك التقدـ في التعمـ كمنيا تحميؿ الميمة ،التعمـ الذاتي ،االستفادة
مف التغذية الراجعة ،االنتباه.

 -2مكافأة الذات :كتشير إلى تخيؿ المكافأة أك العقاب الناتج عف النجاح أك الفشؿ.
ثالثاً :عمى مستوى بيئة التعمم:
 -1بناء بيئة التعمـ :كتشير إلى مبادرة المتعمـ في اختيػار أك ترتيػب البيئػة الماديػة ،عػزؿ أك تقميػؿ المعكقػات،
قطع فترات الدراسة كتعكيضيا في كقت الحؽ.
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 -2طمب المساعدة االجتماعية :كمنيا طمب مساعدة المعمـ ،األقراف ،كالراشديف.
 -3البحث عف المعمكمات :كذلؾ مف مصادرىا األصمية كمنيا المكتبة ،قراءة المقاالت مف كتب أك مجػبلت،
مشاىدة التمفزيكف أك الدخكؿ عمى اإلنترنت.
 -4استعراض السجبلت :كمنيا إعادة قراءة المبلحظات ،م ارجعة االختبارات ،الكتب المدرسية.

مراحل تطور التنظيم الذاتي:
تػػذكر (عبػػد األحػػد )14 :2006 ،أف التنظػػيـ الػػذاتي يعنػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى فيػػـ تعممػػو ،كالسػػيطرة عميػػو ،أم
قدرتو عمى تطكير المعرفة كالميارات كاالتجاىات التي تسيؿ التعمـ ،كتحدث في كقت مبكر مف حياة االنساف

بحدكد السنة الثانية مف العمر حيف يظير األطفاؿ عبلمات مركزية الذات كاالستقبلؿ ،كعند فيـ قػدرتيـ عمػى
تذكر أكامر األشخاص المسئكليف عنيـ تقػكد إلػى يبعػد جديػد مػف السػمكؾ ،فيبػدأكف بتقػكيـ المكاقػؼ االجتماعيػة
كغير االجتماعية مف خبلؿ مراقبة سمككيـ الخاص بيـ فيـ ينتقمكف ببطء كحذر إلى التنظيـ الذاتي.

كتذكر (العمػرم كآؿ مسػاعد )144 :2012 ،أف التنظػيـ الػذاتي يظيػر لػدل الفػرد بشػكؿ أكلػي عنػد بدايػة سػف
الد ارسػػة إذ يكػػكف ىػػذا النظػػاـ ىػػش ،كعشػكائي كيعكػػس فيمػان غامضػان لمميػػاـ التعميميػػة التػػي يكمػػؼ بيػػا كمػػتعمـ.
كعند سف المراىقة ،يبدأ ىذا النظاـ فػي الظيػكر بشػكؿ أكثػر دقػة ،حيػث يتطػكر فيػـ المػتعمـ لقد ارتػو اإلدراكيػة،

كبالتالي تتغير آلية تعاممػو مػع الميػاـ التعميميػة المنجػزة بصػكرة إيجابيػة .كعنػدما يصػؿ المػتعمـ لمرحمػة الرشػد،

يظير نقصػان فػي قدرتػو عمػى تنظػيـ ذاتػو كتعممػو ،كىػك أمػر طبيعػي نػاتج عػف تػأثير بعػض العكامػؿ الخارجيػة،
كالداخمية المتداخمة في آف كاحد؛ فيحتاج حينيا المتعمـ إلى فيـ أعمؽ لذاتو ،كقدرتو عمى التحكـ ،كما يتطمب

منػػو األمػػر تحديػػد متطمبػػات تعممػػو ،كتحميػػو بقػػدر جيػػد مػػف الثقػػة فػػي الػػنفس عنػػد أداء تمػػؾ المتطمبػػات ،كربمػػا
يتعدل ذلؾ إلى ضركرة طمبو العكف ممف حكلو لمساعدتو عمى النجاح في الكفاء بمتطمبات ميامو التعميمية.

كيؤكد (رشكاف )2006 ،بأف التنظيـ الذاتي أكثر مناسبةن لطبلب الجامعة حيث أنيـ قادركف عمى التحكـ فيمػا
يفعمػػكف ،كمػػف الميػػـ أف يتعممػػكا كيػػؼ يراقبػػكف سػػمككياتيـ الذىنيػػة كاألدائيػػة ككيػػؼ يمارسػػكف أسػػاليب الضػػبط

الػػذاتي لمػػا يبذلكنػػو مػػف انتبػػاه كتركيػػز أثنػػاء عمميػػة الػػتعمـ ،كػػذلؾ نظ ػ انر المػػتبلكيـ لغػػرض أكبػػر لضػػبط تعمميػػـ
كطرؽ استذكارىـ.

كتذكر (الفقي )20 :2013 ،العكامؿ التي تساعد عمى تطكر عممية التنظيـ الذاتي كىي :األسػرة ،كقػدرة الفػرد
عمى اتخاذ القرار ،كالقدرة عمى تحديد نقطة االنطبلؽ ،كقدرة الفرد عمػى إدراؾ النتػائج المترتبػة عمػى عممػو مػف
ثكاب كعقاب ،كالقػدرة عمػى التكحػد مػع قيمػة الػذات لكػي يسػتطيع التغمػب عمػى حالػة القمػؽ ،كالقػدرة عمػى اتخػاذ

الق اررات التػي تخػدـ التفضػيبلت الشخصػية ،كقػدرة الفػرد عمػى التغمػب عمػى دكافعػو الذاتيػة كاالتجػاه إلػى مػا فيػو
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خيػػر لآلخ ػريف ،كمػػدل مركنػػة الفػػرد فػػي تعػػديؿ سػػمككياتو كفقػان لمػػا تتطمبػػو الميػػاـ كالظػػركؼ ،كقػػدرة الفػػرد عمػػى
المراقبة كتكليد التغذية الراجعة حكؿ العمميات المختمفة.

كتذكر (السميـ )109 : 2009 ،أنو لكي يتـ تطكير تنظيـ الػذات بطريقػو فعالػة فػاف ذلػؾ يتطمػب مػا يمػي كمػا

حددىا (:)Bembenutty, 2005

 -1المبلحظة الذاتية كالمراقبة المنظمة لؤلداء كاالحتفاظ بالسجبلت.
 -2الحكـ الذاتي كالمقارنة المنظمة لؤلداء مع اليدؼ.
 -3التفاعػػؿ الػػذاتي كاالنػػدماج فػػي العمميػػات الشخصػػية كمنيػػا كضػػع األىػػداؼ كالتخطػػيط فػػكؽ المعرفػػي كادارة
الذات.
كممػػا سػػبؽ يتضػ أف التنظػػيـ الػػذاتي يعػػد مككنػان فارقػان بػػيف األفػراد كاف لػػـ يكػػف مميػ انز بدرجػػة كبيػرة فػػي مرحمػػة
الطفكلة إال أف الفركؽ الفردية تبرز كاضحة في مرحمة المراىقػة كمػا بعػدىا ،كمػا أف التنظػيـ الػذاتي ينمػك لػدل

الفػػرد بشػػكؿ تطػػكرم متكامػػؿ منػػذ مرحمػػة الطفكلػػة المبكػرة مػػرك انر بالطفكلػػة المتػػأخرة كالمراىقػػة كمػػا بعػػدىا ،حتػػى
يساىـ في رسـ خطط مستقبمية لتمؾ المرحمة الخطيرة كالحاسمة في حياة اإلنساف (الفقي.)20 :2013 ،

أىم النظريات المفسرة لمتنظيم الذاتي:
يعتبر مفيكـ التنظيـ الذاتي مف إسيامات نظرية الػتعمـ المعرفػي االجتمػاعي ،حيػث أنيػا النظريػة الكحيػدة التػي
تطرقت ليذا المفيكـ بشكؿ كاض كصػري  ،كيعػكد الفضػؿ فػي ذلػؾ لعػالـ الػنفس الشػيير ألبػرت بانػدك ار عنػدما

ذكػػر أف التنظػػيـ الػػذاتي مػػف المفػػاىيـ األساسػػية لنظريػػة الػػتعمـ المعرفػػي االجتمػػاعي باإلضػػافة إلػػى العمميػػات
اإلبداليػػة كالعمميػػات المعرفيػػة ،كسػػكؼ يتطػػرؽ الباحػػث إلػػى التنظػػيـ الػػذاتي فػػي ضػػكء نظريػػة الػػتعمـ المعرفػػي
االجتماعي مف ثـ االنتقاؿ إلى نظرية تحديد الذات لديسي  Deciكرياف .Ryan

أولً :التنظيم الذاتي من منظور نظرية التعمم المعرفي الجتماعي:
كيرج ػػع الفض ػػؿ إل ػػى ع ػػالـ ال ػػنفس ألب ػػرت بان ػػدك ار كتممي ػػذه كلت ػػرز ف ػػي إرس ػػاء مف ػػاىيـ نظري ػػة ال ػػتعمـ المعرف ػػي

االجتماعي ،حيث تركز ىذه النظرية عمى أىمية التفاعؿ االجتماعي كالمعايير االجتماعية كالسػياؽ كالظػركؼ
االجتماعيػػة فػػي حػػدكث الػػتعمـ ،كيعنػػي ذلػػؾ أف الػػتعمـ ال يػػتـ فػػي فػراغ بػػؿ فػػي محػػيط اجتمػػاعي يبلحظػػو الفػػرد

كيقمده.
كيذكر (كامػؿ )366 :2003 ،أف نظريػة التنظػيـ الػذاتي تعتبػر تطػك انر نسػبيان فػي عمػـ الػنفس المعرفػي ،كترجػع

جذكرىا إلى النظرية االجتماعية المعرفيػة  Social Cognitive Theoryالتػي كصػفيا بانػدك ار ( Bandura,

 .)1977كجكىر ىذه النظرية فكرة الحتمية التبادلية التي تفترض أف التعمـ نتاج لعكامؿ شخصية Personal
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كبيئيػػة  Environmentalكسػػمككية  .Behavioralكتشػػمؿ العكامػػؿ الشخصػػية معتقػػدات المػػتعمـ كاعزاءاتػػو
التػػي تػػؤثر عمػػى السػػمكؾ .كتتضػػمف العكامػػؿ البيئيػػة أمػ انر مػػف قبيػػؿ نكعيػػة التػػدريس كالتغذيػػة المرتػػدة مػػف المعمػػـ

كالمداخؿ إلى المعمكمات كالمساعدة مف األقراف كا باء .كتشػمؿ العكامػؿ السػمككية آثػار األداء السػابؽ .كتعنػي
الحتمية التبادلية أف كبلن مف ىذه العكامؿ الثبلث تؤثر عمى العامميف ا خريف.
فالتفاعؿ بيف ثبلث عمميات تتمثؿ في العمميات الشخصية ،كالسمككية ،كالبيئية ،تحفز الفرد خبلؿ ىذا التفاعؿ
عمى استخداـ التغذيػة الراجعػة مػف خػبلؿ األداء السػابؽ لمكصػكؿ إلػى مسػتكل التكافػؽ األمثػؿ أثنػاء بػذؿ جيػكد

التعمـ الحالية ،كتتعرض العمميات الشخصية كالسمككية كالبيئية إلى التغير المستمر عمى المدل الزمني لعممية
الػػتعمـ ،كيمكػػف مبلحظػػة تمػػؾ التغي ػرات كم ارقبتيػػا ذاتي ػان باسػػتخداـ حمقػػات التغذيػػة الراجعػػة ( Zimmerman,

.)1989: 330

كلق ػد ق ػاـ البػػاحثكف مػػف أنصػػار المنحنػػى االجتمػػاعي المعرفػػي منػػذ أكثػػر مػػف أربعػػة عقػػكد سػػابقة بالعديػػد مػػف
الد ارسػػات التػػي اسػػتيدفت بحػػث نمػػك التنظػػيـ الػػذاتي لػػدل األطفػػاؿ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ بحػػث إنجػػاز األطفػػاؿ فػػي

عمميات األنشطة االجتماعية ،كيشير زيمرماف إلى أف االىتماـ بالتنظيـ الذاتي لمتعمـ ظير مف خبلؿ التركيػز
عمى مكضكع الضبط الذاتي كالذم قدمو كؿ مػف ثرسػكف كمػاىكني ( )Tharson & Mahoney, 1974فػي
كتػػاب ليمػػا يحمػػؿ عن ػكاف (الضػػبط الػػذاتي لمسػػمكؾ) كفيػػو عػػرؼ ثرسػػكف كمػػاىكني الضػػبط الػػذاتي بأنػػو " قػػدرة

الشخص عمى التحكـ في سمككياتو في غياب القيكد الخارجية المباشرة" (الحسيناف.)24 :2010 ،
كيرل باندك ار أف األفراد عامةن يمتمككف نظامان ذاتيان يؤىميـ لممارسة قد انر مف السيطرة عمى أفكارىـ ،كمشاعرىـ،
كدافعيػػتيـ ،كأدائيػػـ ،كىػػذا النظػػاـ الػػذاتي يػػكفر لمفػػرد آليػػات مرجعيػػة تمكنػػو مػػف تنظػػيـ كادراؾ كتقيػػيـ السػػمكؾ،

فيحػػدث التفاعػػؿ بػػيف الػػذات كمصػػادر البيئػػة الخارجيػػة ،ثػػـ يصػػدر الفػػرد تبع ػان لػػذلؾ السػػمكؾ المناسػػب حسػػب

المؤثر الخارجي (العمرم كآؿ مساعد.)144 :2012 ،

كيرل باندك ار أيضان بأنو عمى الػرغـ مػف تػأثر السػمكؾ البشػرم بالمنبيػات االجتماعيػة الخارجيػة لكػف الفػرد لػيس

آليان ،فاستجاباتو تنشط تبعان لمتكقعات المتعممة فيككف قادر ألف يبلحظ كيفسر تأثيرات سمككو الخاص بو كبيذا
يقػػرر أم نػػكع مػػف السػػمكؾ يناسػػب المكاقػػؼ التػػي تنتظمػػو كبيػػذا فػػاف االنسػػاف يختػػار السػػمكؾ كيشػػكمو ليحصػػؿ
عمى المكافآت كيتجنب العقكبة ،كبيذا يؤكد باندك ار عمى التنظيـ الػداخمي لمسػمكؾ كتكجييػو مػف خػبلؿ الشػعكر

بالذات كالتعزيز الذاتي (عبد األحد.)142 :2006 ،

كيػذكر زيمرمػاف ( )Zimmerman, 2000:88أف المنػاحي االجتماعيػة المعرفيػة لمتنظػيـ الػذاتي تفتػرض أف

األفراد يتعممكف أف يصبحكا منظميف ذاتيان عف طريؽ التقدـ عبر أربع مستكيات مف االرتقاء كتشمؿ المبلحظة
كالتقميد (النمذجو) كالتحكـ الذاتي كالتنظيـ الذاتي.
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لػذلؾ تعػد خاصػية التنظػيـ الػذاتي مػف المحػددات الميمػة التػي تميػز نظريػة الػتعمـ االجتمػاعي التػي أشػار إلييػػا
باندكرا ،كىي خاصية ينفرد بيػا االنسػاف عػف طريػؽ ترتيػب المتغيػرات البيئيػة المكقفيػة ،كابتكػار أسػس معرفيػة،

كانتػػاج ا ثػػار المرغكبػػة التػػي يمكػػف اشػػتقاقيا مػػف ىػػذه المتغي ػرات البيئيػػة المكقفيػػة ،كعمػػى ذلػػؾ فػػاف طاقاتنػػا أك
قػػدراتنا العقميػػة تكػػكف مشػػغكلة بػػالتفكير الرمػػزم الػػذم يمػػدنا بػػالطرؽ أك الكسػػائؿ أك األسػػاليب أك االسػػتراتيجيات

التي تمكننا مف التفاعؿ المستمر كالناج مع البيئة (الزيات.)364 :1996 ،

فػالتنظيـ الػػذاتي :عمػػى حػػد قػػكؿ بانػػدك ار نفسػػو " فػػاف األشػػخاص يسػػتطيعكف تنظػػيـ سػػمككيـ إلػػى حػػد كبيػػر عػػف
طريػػؽ تصػػكر النتػػائج التػػي ليسػػت يكلػػدكنيا ىػػـ أنفسػػيـ ،كمػػا يمكػػف تفسػػير الكثيػػر مػػف التغي ػرات المصػػاحبة

إلج ػراءات االشػ ػراط عػػف طري ػػؽ عممي ػػات التنظػػيـ ال ػػذاتي كل ػػيس عػػف طري ػػؽ الرابط ػػة بػػيف المثي ػػر كاالس ػػتجابة"

(حجاج.)1986 ،

كيصؼ باندك ار عممية الضبط الذاتي بقكلو" :في بادئ األمر يككف الضبط الخارجي كالمتمثؿ في الجزاءات
االجتماعية التي تحاكؿ إعادة الشخص إلى طبيعتو ضركريان ،كلكف ألف ا باء ال يستطيعكف دائمان أف يككنكا
مكجكديف ليكجيكا سمككيات أطفاليـ كاف البد مف االستبداؿ التدريجي لمضبط الخارجي كالضبط الداخمي
(الذاتي) مف أجؿ إرضاء المتطمبات االجتماعية كالجزاءات الخارجية كيتـ ذلؾ مف خبلؿ النمذجة كالتعمـ"
(الحسيناف.)24 :2010،
كقػػد اعتبػػرت ىػػذه النظريػػة أف تنظػػيـ الػػذات ىػػك مصػػدر إدراؾ الفػػرد لمقػػكل الشخصػػية التػػي تكمػػف فػػي جػػكىر
احساسػػو بذاتػػو ،كىػػك ال يقتصػػر عمػػى الميػػارة السػػمككية فػػي الػػتحكـ الػػذاتي فػػي التغي ػرات الطارئػػة عمػػى البيئػػة

المحيطػػة ،لكنػػو أيضػان يتضػػمف المعرفػػة كالشػػعكر بالقػػدرة الشخصػػية عمػػى اسػػتخداـ تمػػؾ الميػػارة بمػػا يػػتبلءـ مػػع

المكقؼ الراىف ).(Zimmerman, 2000: 13

كمػػا يػػذكر بينتػريش )(Pintrich, 2004: 386

أف التنظػػيـ الػػذاتي ال يػػتـ تشػػجيعو ،أك إعاقتػػو بالدافعيػػة

كالمعرفة الشخصية فقط ،كلكنو أيضان يتـ تشجيعو أك إعاقتو مف خبلؿ العكامؿ السياقية ،كتعػد طبيعػة التفاعػؿ

االجتماعي أحد أىـ العكامؿ السياقية التي ينبغي تحديد آثارىا عمى كيفية حدكث التنظيـ الذاتي لمتعمـ.

فاذا كاف زيادة مستكل األداء ىدفان ىامان مف أىداؼ التعمـ ،فاف عممية التنظيـ الذاتي يجب أف تعطى االىتماـ
الػبلزـ مػف البػاحثيف ،حيػث أشػار بيجػز ( )Biggs, 1985أف ىػذه الميػارة تمكػف الطالػب مػف تخطػيط ميمتػو

التعميميػػة كتنظيميػػا كاالنخ ػراط فػػي الػػتعمـ الػػذاتي ،كمراقبػػة مسػػتكل تقدمػػو باسػػتمرار مػػف خػػبلؿ التقيػػيـ الػػذاتي
ألدائػػو ،فالمدرسػػة المعرفيػػة االجتماعيػػة تؤكػػد أف الػػتعمـ لػػيس عمميػػة اكتسػػاب لممعمكمػػات ،بػػؿ ىػػك عمميػػة فعالػػة
يبنػػي فييػػا المػػتعمـ المعمكمػػة كالميػػارة ،ممػػا يس ػاىـ فػػي تحسػػيف مسػػتكل االنتػػاج لديػػو ،كعميػػو يكػػكف دكر المعمػػـ

تقديـ المساعدة لمطالب (الجراح.)335 :2010 ،
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كيذكر باندك ار ) (Banadura,2002أف المتعمميف يستطيعكف ضبط سمككيـ مف خبلؿ تصكراتيـ كمعتقداتيـ
عػف النتػائج المترتبػػة عمػى سػػمككيـ ،كأف عمميػات التنظػيـ الػػذاتي تسػيـ فػػي إحػداث التغيػرات التػػي تحػدث عمػػى

السمكؾ.

لذلؾ فاف التنظيـ الذاتي يعنػى نقػؿ مسػئكلية الػتعمـ المباشػر إلػى المػتعمـ نفسػو ،ممػا يشػكؿ دافعػان قكيػان لديػو فػي
بذؿ أقصى طاقاتو لمحصكؿ عمػى أفضػؿ النتػائج ،كبالتػالي زيػادة ثقتػو بنفسػو كثمػار ذلػؾ تفػيض بالتأكيػد عمػى

بقيػػة الم ػكاد الد ارسػػية ممػػا يػػؤدل إلػػى زيػػادة القػػدرة اإلنتاجيػػة لمعمميػػة التعميميػػة ككػػؿ ،كمػػف ثػػـ ازدىػػار المجتمػػع

(الغ اريبة.)92 : 2010 ،

كيس ػػتعرض زيمرم ػػاف أى ػػـ الجي ػػكد الت ػػي ق ػػدميا الب ػػاحثكف م ػػف أنص ػػار المنح ػػى االجتم ػػاعي المعرف ػػي ف ػػي ى ػػذا
المجػػاؿ ،حيػػث كجػػو ى ػؤالء البػػاحثكف جيػػكدىـ إلػػى د ارسػػة عمميػػات التنظػػيـ الػػذاتي كلكػػف كػػؿ عمػػى حػػده ،فقػػاـ

بانػػدك ار كآخػػركف ( )1967 ،1964بد ارسػػة تعزيػػز الػػذات ،كمػػا قػػاـ ميسػػكاؿ كآخػػركف ( )1981بد ارسػػة تأجيػػؿ

اإلشػػباع ،كم ػػا ق ػػاـ بان ػػدك ار كشػػنؾ ( )1985 ،1981بد ارس ػػة كض ػػع الي ػػدؼ .كفػػي ع ػػاـ ( )1982ق ػػاـ بان ػػدك ار
بدراسة إدراؾ فعالية الذات التي قاـ أيضػان بد ارسػتيا كػؿ مػف زيمرمػاف كآخػركف ( ،)1981كشػنؾ ( .)1984ثػـ

ق ػػاـ ش ػػنؾ ( )1986كش ػػنؾ كآخ ػػركف ( )1984بد ارس ػػة التعميم ػػات الذاتي ػػة ،ث ػػـ ق ػػاـ بان ػػدك ار كآخ ػػركف ()1986
بد ارسػػة التقػػكيـ الػػذاتي .كعمػػى أثػػر المراجعػػة التػػي قػػاـ بيػػا بانػػدك ار لمجمكعػػة مػػف األبحػػاث المتعمقػػة باكتسػػاب
األطفػػاؿ لمضػػبط الػػذاتي ،الحػػظ أف ىنػػاؾ نتيجػػة ميممػػة فػػي تمػػؾ األبحػػاث تتعمػػؽ بتعمػػيـ النمػػاذج المتعممػػة مػػف
السػػمكؾ عمػػى مكاقػػؼ جديػػدة ،كالمثػػابرة فػػي األداء أك االسػػتمرار بعػػد حجػػب عناصػػر الػػتحكـ الخػػارجي ،كبػػذلؾ
كجو باندك ار االىتماـ إلى ضركرة التعرؼ عمى الطريقة التي يتحكؿ بيا التحكـ بالسمكؾ مػف العكامػؿ الخارجيػة

إلػػى العكامػؿ الداخميػػة أم :األطفػػاؿ أنفسػػيـ ،كلقػػد أطمػػؽ بانػػدك ار عمػػى ىػػذا المسػػتكل العػػالي مػػف التكظيػػؼ اسػػـ
التنظػػيـ الػػذاتي كاقتػػرح أف الكصػػكؿ إلػػى ىػػذا المسػػتكل يتطمػػب القيػػاـ بػػبعض العمميػػات مثػػؿ التخطػػيط المعيػػارم

المقنف أك التخطيط لؤلىداؼ ،كالتقكيـ الذاتي ،كالتعزيز الذاتي (الحسيناف.)25-24 :2010 ،
مما سبؽ يرل الباحث أف النظرية المعرفية االجتماعية ركػزت عمػى أف السػمكؾ يػتـ تعممػو مػف خػبلؿ مبلحظػة

سمكؾ ا خريف ،كأف المحيط االجتماعي الذم يتكاجد فيو الفرد لو دكر كبير في عممية تعمػـ سػمكؾ جديػد ،كأف
عمميػػة الػػتعمـ تتحػػدد مػػف خػػبلؿ ثػػبلث عناصػػر ميمػػة كىػػي العمميػػات اإلبداليػػة كالعمميػػات المعرفيػػة كالتنظػػيـ

ال ػػذاتي ،ف ػػالتنظيـ ال ػػذاتي يك ػػكف نابعػ ػان م ػػف داخ ػػؿ الف ػػرد يي ػػدؼ إل ػػى إرض ػػاء ال ػػذات كال ػػى إرض ػػاء المتطمب ػػات

االجتماعية ،كشعكر الفرد بالفخر عند تحقيقػو ألىدافػو التػي رسػميا مػف خػبلؿ اسػتراتيجيات تنظػيـ الػذات .كأف
التنظيـ الذاتي بني عمى األسس النظرية التي قامت عمييا نظرية التعمـ المعرفي االجتماعي كىي التفاعؿ بيف

مككنات الشخصية كالسمكؾ كالبيئة.
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ثانياً :نظرية تحديد الذات ديسي وريان:
مػف النظريػات المعرفيػة التػي حظيػت باالىتمػاـ نظريػة التقريػر الػذاتي  ،Self Determination Theoryإذ

افتػػرض كػػؿ مػػف ديسػػي  Deciكريػػاف  Ryanنظريػػة لمتقريػػر الػػذاتي باعتبارىػػا منظػػك انر متعػػدد األبعػػاد لمدافعيػػة،
كىي بديؿ قكم لمدراسات أحادية البعد لمدافعية ،حيث تفترض أنماطان متعػددة مػف األسػباب الكامنػة كراء سػمكؾ
الفػرد ،كالتػي يمكػف ترتيبيػا عمػى متصػؿ التقريػر الػذاتي  ،Self Determination Continuumففػي النيايػة

العميا ىناؾ الدافعية الداخمية  ،Intrinsic Motivationالتي تعبر عف صػكرة الدافعيػة األكثػر تقريػ انر لممصػير،
كالتي تتضمف القياـ بالسمككيات بسبب المتعة كالرضا المتأصمة فييا ،كالػنمط الثػاني مػف الدافعيػة ىػك الدافعيػة

الخارجيػػة  Extrinsic Motivationكالتػػي تعبػػر عػػف المشػػاركة كاالنخػراط فػػي نشػػاط مػػا ألسػػباب خػػارج ذلػػؾ
النشاط ،كىناؾ أنماط متعددة لمدافعية الخارجية ،تتنكع في مستكل تقرير الذات ،كتتػراكح مػا بػيف مسػتكل متػدف
لتقرير الذات إلى مستكل عاؿ مف التقرير الذاتي ( نكفؿ.)282 :2011 ،
كتتنػاكؿ ىػذه النظريػة أنمػاط التنظػػيـ الػذاتي لمػتعمـ األكػاديمي؛ فػالتنظيـ الخػػارجي يشػير إلػى تصػرفات الطػػبلب
كما يرتبط بيا مف عمميات تعمـ بيدؼ تجنب العقاب أك الحصكؿ عمى محفزات ،كمف ثـ فاف بيئػة الػتعمـ ىػي

المسئكلة عف إيجاد ىذا النكع مف التنظيـ الخارجي خاصةن إذا ما كانت تقػدـ مكافػآت ماديػة أك أسػاليب عقػاب
مممكس ػػة .أم ػػا التنظ ػػيـ القس ػػرم فيكضػ ػ قي ػػاـ الط ػػبلب بس ػػمككيات ال ػػتعمـ نتيج ػػة لش ػػعكرىـ بض ػػغكط داخمي ػػة أك
خارجية .بينما يقصد بالتنظيـ المتطابؽ اشتراؾ الطبلب في أنشػطة الػتعمـ ألنيػا ذات مغػزل بالنسػبة ليػـ ،كمػا

أف لدييـ تقييمان كاعيان لتمؾ األنشطة (.)Ryan & Deci, 2000

كاتفػؽ عممػاء دافعيػة اإلنجػاز أمثػاؿ ديسػي كريػاف ( )Deci & Ryan,1985,1991عمػى أنػو عنػدما يػتـ دفػع
النػػاس فػػانيـ تكػػكف لػػدييـ النيػػة إلنجػػاز شػػيء مػػا ،كيقكمػػكف باتخػػاذ ىػػدؼ يعممػػكف مػػف أجػػؿ تنفيػػذه .كقػػد يكػػكف

العمؿ المدفكع ناتج عف قرار ذاتي أك ناتج عػف سػيطرة خارجيػة .كبالنسػبة لمقػرار الػذاتي فانػو يمػارس مػف قػرار
حر نابع مف اإلنساف كليس صاد انر تحت ضغط حاجة داخميػة أك قػكة خارجيػة .كالسػمكؾ النػاتج مػف قػرار ذاتػي
ىػػك أسػػاس عمػػؿ يشػػتمؿ عمػػى حػػب االسػػتطبلع كاالستكشػػاؼ كاالىتمػػاـ بمػػا يحػػيط بػػالفرد .كأف أصػػحاب ىػػذه

النظرية يفرقكف بيف المكاقؼ التي يدركيا األفراد بأنفسيـ كالتي تككف سببا لسمككيـ .كأنيػـ يشػيركف إلييػا عمػى
أنيا مصدر داخمي لمسببية  ،Internal Locus of Causalityكالمكاقؼ التي يشترؾ فييا األفراد عمى أنيػا

مصدر خارجي لمسببية  .External Locus Of Causalityكيضيؼ أصحاب ىذه النظرية بأف األشػخاص
يككنكف مدفكعيف داخميان لكي يشػترككا فػي النشػاط عنػدما يكػكف مصػدر الضػبط داخميػان أكثػر منػو خارجيػان .كمػا

يضػػيؼ ( )Brophy, 1998:7بػػأف نظريػػة التقريػػر الػػذاتي تشػػير إلػػى أف البيئػػة االجتماعيػػة تنمػػي الدافعيػػة

الداخميػػة عنػػدما تشػػبع ثػػبلث حاجػػات سػػيككلكجية كامنػػة كىػػي الكفايػػة كتتمثػػؿ فػػي تنميػػة كممارسػػة الميػػارات
لمتعامػػؿ كالسػػيطرة عمػػى البيئػػة ،كاالسػػتقبلؿ كيتمثػػؿ فػػي اسػػتخداـ القػرار الػػذاتي فػػي تقريػػر مػػا يػػتـ عممػػو ككيفيػػة
عمؿ ذلؾ ،كدرجة االندماج مع ا خريف مف خبلؿ عبلقات اجتماعية (أبك كردة.)27 :2008 ،
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كلقد اقترحت نظرية التقرير الذاتي كجكد أربعة أسػاليب تصػكرية كمتصػؿ لبلسػتقبلؿ الػذاتي بػيف الخػارجي إلػى
الداخمي حيث أف معظـ الخارجي مف تمؾ األساليب ىك التنظيـ الخارجي  External regulationكاألساس
األعظػػـ مػػف الدافعيػػة الخارجيػػة فػػاذا دخػػؿ طفػػؿ فػػي تنظػػيـ مػػا كاسػػتخدـ االستحسػػاف أك عػػدـ االستحسػػاف مػػع

أفعالو أك أفعاليا ،ففي ىذه الحالة تعتبر خبرات الطفؿ تنظيـ استبطاني  ،Interjectedكبصكرة جكىرية يبقػى
الطفؿ فاعبل في السمكؾ التقميدم الذم تـ ضبطو كالتحكـ فيو بالرغـ مف أف مصدر ىذا الضبط تمثيؿ داخمي
لعامؿ الضبط الخارجي ،كاذا تقبؿ الطفؿ تنظيـ ما يسمؾ عمى أساسو مف أجؿ أف ينجز مخرجا مرغكبا ،فانو
يسػمؾ بصػػكرة أكثػر اسػػتقبللية كيكصػؼ ذلػػؾ عمػى أنػػو تنظػيـ تحقيػػؽ اليكيػة  Identified Regulationكفػػي

األسػػمكب األخيػػر لمتنظػػيـ الػػذاتي كىػػك الدافعيػػة الداخميػػة  ،Intrinsic Motivationنجػػد أف الطفػػؿ فػػي ىػػذا
األسمكب يتـ اشػتراكو فػي النشػاط بسػبب السػركر المسػتنتج مػف الميمػة ذاتيػا حيػث يكػكف السػمكؾ اختيػا انر حػ انر
كاستقبلليان كميان (زايد .)77 :2003 ،

كيرل الباحث أف نظرية محددات الذات لػـ تع ً
ػط اىتمامػان كبيػ انر لمفيػكـ التنظػيـ الػذاتي ،بػؿ إنيػا ربطػت التنظػيـ
الذاتي بالدافعية الداخمية كالدافعية الخارجية ،بحيث صػنفت التنظػيـ الػذاتي إلػى التنظػيـ الخػارجي كالػذم تكػكف
تصرفات الطالب مرتبطة بتجنبو العقاب كالحصكؿ عمى التعزيز مف بيئة التعمـ ،أما التنظيـ الداخمي فالطالػب

يقكـ ببعض السمككيات بسبب الضغكط الذاتية التي يتعرض ليا.

كيػػرل الباحػػث أف نظريػػة الػػتعمـ المعرفػػي االجتمػػاعي أقػػرب إلػػى د ارسػػتو حيػػث أنيػػا ى ػي النظريػػة الكحيػػدة التػػي
تطرقػػت إلػػى تنظػػيـ الػػذات بشػػكؿ مفصػػؿ بػػؿ أنيػػا كضػػعت لػػو أسػػس كقكاعػػد تمثمػػت فػػي تقيػػيـ كمراقبػػة كتعزيػػز

الػػذات ،كىػػذا األبعػػاد اتبعيػػا الباحػػث فػػي د ارسػػتو ،كمػػف ثػػـ قػػاـ البػػاحثكف بتطكيرىػػا ككضػػع عناصػػر جديػػدة ليػػا،
حيث أصب بامكاف الفرد المنظـ ذاتيا التحكـ بسمككو كتكظيفو نحك تحقيؽ أىدافو الخاصة ككذلؾ قدرتو عمػى

ضبط المثيرات البيئية التي تؤثر عمػى سػمككو ،كذلػؾ بخػبلؼ نظريػة تحديػد الػذات التػي ربطػت التنظػيـ الػذاتي
بالدافعية الداخمية كالخارجية فقط.

الفرق بين التعمم التقميدي الموجو والتعمم المنظم ذاتياً:
يميز سينج ( )Singh,n,dبيف التعمـ التقميدم المكجو مػف المعمػـ ،كبػيف الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان ،إذ يشػير إلػى أف
التعمـ التقميدم يعتمد عمى تمقػيف الطمبػة مػا يتكجػب عمػييـ أف يتعممػكه أك يفعمػكه ،كالتركيػز عمػى محتػكل المػادة

باعتبػاره اليػدؼ النيػائي لمػدرس ،كيكػػكف الطالػب فيػو منصػاعان كمستسػممان ،كيزيػػد التنػافس بػيف المجمكعػات مػػع
قميػػؿ مػػف التفاعػػؿ ،كمػػا يسػػكده االعتمػػاد عمػػى المعمػػـ فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،باعتمػػاد تكجيػػات المعمػػـ ،كاسػػتخداـ

أنمػػاط تفكيػػر متماثمػػة ،كتسػػتخدـ فيػػو الدافعيػػة الخارجيػػة بكثػرة ،كمػػا يقػػكـ المعمػػـ بعمميػػة التقػػكيـ كاممػػة ،كيسػػكده
أسػػمكب السػؤاؿ كالجػكاب كالتقيػػد بالمنيػػاج ،كتكػػكف فيػػو رسػػائؿ الػػتعمـ ثابتػػة كىػػي الكتػاب المقػػرر ،كمػػا تقػػؿ ركح

المغامرة (الجراح.)334 :2010 ،
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كت ػػذكر (الخميف ػػة )204 :2013 ،بػ ػأف ال ػػتعمـ التقمي ػػدم يرك ػػز عم ػػى محت ػػكل الم ػػادة كتمقيني ػػا لمتبلمي ػػذ كيس ػػكد
االعتماد عمى المعمـ كاتباع تعميماتو كاستخداـ الدافعية الخارجية كبالتالي تقػؿ ركح المغػامرة كتحمػؿ المسػئكلية
مف جانب التبلميذ.

كيػرل الباحػػث أف الػػتعمـ التقميػػدم يتمحػػكر حػكؿ المعمػػـ كمػػدل كفاءتػػو عمػػى تحقيػؽ أىػػداؼ الػػتعمـ كذلػػؾ حسػػب

قدرتو عمى إيصاؿ المعمكمات لمطمبة ،فيك يعتبر مصد انر أساسيان لممعرفة ،فالتعمـ التقميدم مقيدان بحػدكد مكانيػة
كزمنية ،حيث أف الطمبة يمتقكف مع المعمـ في غرفة الصؼ مف أجؿ تمقػي المعمكمػات كفػي زمػف محػدد تنتيػي
ىذه العممية مع انتياء الحصة الد ارسػية ،فػي ىػذه الفتػرة يكػكف الطالػب مسػتقببلن لممعمكمػات دكف مشػاركة فعالػة

لمحصكؿ عمييا مف خبلؿ البحث في الكتب كالمجبلت كاالنترنت أك حتى االستفسار مف ا خػريف ،كيمكػف أف
نشػػبو الطالػػب فػػي الػػتعمـ التقميػػدم بالكعػػاء الػػذم يرغػػب المعمػػـ بممئػػو دكف أم جيػػد يقػػكـ بػػو الطالػػب ،أم أف

الطالب دكره سمبي إلى حد كبير.

أما التعمـ المنظـ ذاتيان كما يذكر (الجراح )334 :2010 ،فيركػز عمػى حريػة الطالػب كفرديتػو ،كاعتمػاده عمػى
نفسو في اتخاذ الق اررات ،كتحمؿ المسػئكلية فػي الػتعمـ ،كيزيػد فيػو التعػاكف مػع كجػكد مسػتكل ع و
ػاؿ مػف التفاعػؿ
بيف المجمكعات ،كما يستخدـ فيو الطالب أنماطان متنكعة مف التفكير ،كيركػز عمػى الحػكافز كالدافعيػة الداخميػة
لدل الطالب ،كيعتمد عمى عممية التقييـ كالتعزيز كالمراقبة الذاتية مػف الطالػب ،كيسػتخدـ أسػمكب حػؿ المشػكمة

كيعتمد عمى التكامؿ بيف المكاد التعميمية كمصادر المعرفة ،كما يسكده النمط ما كراء المعرفي في التعميـ.
كيتفػػؽ الكثيػػر مػػف البػػاحثيف بػػأف التبلميػػذ الػػذيف يتميػػزكف بػػالتنظيـ الػػذاتي يكصػػفكف بػػأنيـ ذكم دافعيػػة عاليػػة
كلدييـ استعدادان أكبر لممشاركة ،كلممثابرة لفترة زمنية أطكؿ ،كلدييـ القدرة عمى إعػادة ترتيػب ،كتنظػيـ أنفسػيـ،

كتحديد أىدافيـ كالمثابرة لمكصكؿ إلييا (الخميفة.)204 :2013 ،

كي ػػرل الباح ػػث أف لمطال ػػب دكر أساسػ ػي كفع ػػاؿ ف ػػي عممي ػػة التنظػ ػيـ الػ ػذاتي ،حي ػػث تت ػػاح ل ػػو الفرص ػػة لمبح ػػث
كاالستفسار ،فيك يتمتع بحرية كبيرة كعميو مسػئكلية كبيػرة مػع المعمػـ لمحصػكؿ عمػى المعمكمػات ،فالطالػب ىنػا
نشػػط فعػػاؿ ذك دافعيػػة مرتفعػػة تحثػػو عمػػى بػػذؿ الجيػػد كالمث ػابرة مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات أكثػػر مػػف

المعمكمات البسيطة التي تقدـ لو مف خبلؿ المعمـ ،كىنا يمكف القكؿ أف دكر المعمـ يككف مرشػدان كلػيس ممقنػان،

كيككف التنظيـ الذاتي غيػر مقيػدان بمكػاف أك زمػاف فدافعيػة الطالػب المرتفعػة تجعمػو يبحػث كيتسػاءؿ عػف مػا قػد
يخطر في بالو مف معمكمات تقدـ لو لمكصكؿ إلى أعمى درجات في المعرفة كالتفكؽ.

صفات المتعمم المنظم ذاتياً:
عمى الرغـ مف اختبلؼ التكجيات النظرية لمباحثيف الذيف اىتمكا بدراسة التنظػيـ الػذاتي ،إال أنيػـ يتفقػكف عمػى

أف المػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػان يكػػكف مشػػاركاي نشػػطان كفعػػاالن دافعيػان ،كسػػمككيان ،ككاعيػان بالعمميػػات المػػا كراء معرفيػػة فػػي
عمميػػة الػػتعمـ ،فمػػف ناحيػػة مػػا كراء المعرفػػة ،نجػػد أف المػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػان يخطػػط ،كيضػػع األىػػداؼ ،كيػػنظـ،
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كيراقب الذات ،كيقيـ الذات في أثناء عممية اكتساب المعمكمات .كمف الناحيػة الدافعيػة نجػد أف المػتعمـ المػنظـ
ذاتيػان لديػػو اىتمامػان داخميػان بالميمػػة كدافعيػػة داخميػػة ،كعػزك ذاتػػي ،كفعاليػػة ذات مرتفعػػة .كمػػف الناحيػػة السػػمككية
نجد أف المتعمـ المنظـ ذاتيان يختار كيعدؿ بنية البيئة بجعؿ التعمـ مثاليان (.)Zimmarman, 1990: 5

كيذكر زيمرماف بأف المتعممكف ينيمككف في المياـ األكاديمية برضا كاىتماـ شخصي كيستخدمكف ميػارات مػا

كراء المعرفية كيشارككف سمككيان بنشاط في تعمميـ ،كيعتمد ىػؤالء المتعممػكف عمػى أنفسػيـ كجيػكدىـ الكتسػاب
المعرفة كالميارات ،كليس االعتماد عمى المعمميف أك أكلياء األمكر (ردادم.)184 :2002 ،

كيحدد (أحمد )484 :2013 ،خصائص المتعمميف المنظميف ذاتيان بالتالي:
 -1التعبير عف احتياجاتيـ كرغباتيـ كأفكارىـ لفظيان.
 -2تركيز انتباىيـ ليككنكا متحمسيف كفضكلييف في النشاطات الجديدة.
 -3تحديد أىداؼ تقريبية ألنفسيـ.
 -4تكييؼ االستراتيجيات الفعالة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.
 -5مراقبة إنجازاتيـ بدقة ،بحثان عف إشارات تدؿ عمى التقدـ األكاديمي.
 -6إعادة تنظيـ السياقات المادية كاالجتماعية الخاصة بيـ؛ لجعميا متناغمة مع أىدافيـ.
 -7تطبيؽ مبدأ اإلدارة الذاتية لمكقت بفعالية.
 -8عزك النتائج ألسبابيا.
 -9تعديؿ طرؽ التعمـ المستقبمية.
 -10الكعي بالعبلقات االستراتيجية بيف العمميات كالنكاتج التنظيمية.
 -11تفادم العقبات التي تعرقؿ أىداؼ تعمميـ ،كالقدرة عمى التغمب عمييا.
كيضيؼ (أحمد )2013 ،النقاط التالية:
 -1يخططكف كينظمكف باستخداميـ الستراتيجيات التعمـ المختمفة.
 -2ينظمكف أىدافيـ بشكؿ حرفي كبدافعية كيككنكف مدفكعيف إلنجازىا.
 -3لدييـ الميارة( :القدرات المعرفية) ،كاإلرادة( :الميكؿ الدافعية لضبط كتكجيو التعمـ).
 -4يديركف كيتحكمكف إيجابيان في خبرات تعمميـ باستقبللية.
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 -5لدييـ تغذية راجعة مكجية ذاتيان في أثناء التعمـ.
 -6يراقبكف فعالية طرؽ كاستراتيجيات تعمميـ.
 -7يحصػػمكف عمػػى المعمكمػػات مػػف مصػػادر خارجيػػة حيػػث أف لػػدييـ دافعيػػة داخميػػة لطمػػب المعمكمػػات؛ ممػػا
يجعميـ يفيمكف ما كراء المعمكمات.

 -8لدييـ مستكيات عالية مف المعرفة المرتبطة بعممية التعمـ.
كيػذكر كػؿ مػف شػنؾ كارتمػر ( )Shunk & Ertmer, 2000أف الطػبلب المنظمػيف ذاتيػان فػي بيئػة الػتعمـ ىػـ

أكثػػر قػػدرة عمػػى كضػػع األىػػداؼ المناسػػبة المرتبطػػة بعمميػػة الػػتعمـ كلػػدييـ القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ االسػػتراتيجيات
الفعالػػة كالمختمفػػة ،كدائم ػان مػػا يػػدكنكف مبلحظػػاتيـ بطريقػػة تمكػػنيـ مػػف الػػتحكـ فػػي بيئػػة الػػتعمـ كضػػبطيا .كمػػا
يكضػ كػؿ مػف زيمرمػاف كمػارتنز بػكنس( )Zimmerman & Martinez-Pons, 1990أف الطػبلب ذكم
تنظيـ الذات األكاديمي الجيد يؤدكف ميػاميـ الد ارسػية بثقػة كاجتيػاد؛ فيػـ عمػى كعػي بكيفيػة اكتسػاب المعػارؼ

كالحقائؽ كالميارات ،كما أنيـ كعمى عكس مف أقػرانيـ ذكم التنظػيـ الػذاتي السػيئ يبحثػكف بطريقػة نشػطة عػف

المعمكمات عندما يككف ذلؾ مطمكبان ،كيتخذكف الخطػكات البلزمػة إلتقانيػا كعنػدما يكاجيػكف بعػض الصػعكبات
أك العقبات مف قبيؿ الظركؼ البيئية غير المناسبة لمد ارسػة أك معممػيف غيػر أكفػاء أك نصػكص د ارسػية مبيمػة

فػانيـ يجػػدكف طػريقتيـ الخاصػػة لمنجػػاح كمػػف ثػػـ فػػاف مثػػؿ ىػؤالء الطػػبلب لػػدييـ قػػدر كبيػػر مػػف المسػػئكلية عػػف

عممية تعمميـ (محمكد كفتحي.)96-95 :2012 ،

كمػػا أف الطػػبلب المنظمػػيف ذاتي ػان لػػدييـ قػػدرة عاليػػة عمػػى مراقبػػة الػػذات كالتػػي تبػػدأ بالشػػعكر بالمشػػكمة كتنتيػػي
بالحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات حػػكؿ السػػمكؾ المسػػتيدؼ كتتضػػمف تمػػؾ المعمكمػػات إجابػػات عمػػى أسػػئمة مػػف قبيػػؿ

(أيػػف ،متػػى ،كيػػؼ ... ،الػػل) لمكصػػكؿ إلػػى معمكمػػات دقيقػػة تسػػاعدىـ عمػػى عمميػػة تقيػػيـ الػػذات الحقػان (القمػػش

كآخركف.)2008 ،

كممػػا سػػبؽ يتض ػ أف الطػػبلب المنظمػػيف ذاتي ػان بطريقػػة جيػػدة لػػدييـ درجػػة عاليػػة مػػف الرضػػا الػػذاتي حػػكؿ مػػا
يؤدكنو مف مياـ ،كما أنيـ يؤدكف مياـ التعمـ بثقة كاجتياد ،كلدييـ دافعية عالية لتطكير ذكاتيـ كتحسيف طرؽ

تعمميـ ،كما يتصفكف بقدر مف المثابرة يمكنيـ مف تخطي المكاقؼ الصعبة كايجاد الطرؽ الصحيحة لمكصػكؿ

إلى النجاح (محمكد كفتحي.)96 :2012 ،

صفات الطالب غير المنظمين ذاتياً:
تشير ميثكج ( )Mithaug, 1998إلى أف التخيؿ الزائد كالتأخر في العمؿ ،كتشتت االنتباه مف مظاىر عرقمػة
تنظيـ الذات ،حيث قدمت اسػتراتيجية يمكػف أف يسػتخدميا المعممػكف لتشػجيع تنظػيـ الػذات عنػد طبلبيػـ الػذيف

يعانكف مف تشتت االنتباه أك الحركة ال ازئػدة أك التػأخر فػي إنجػاز الميمػات .كيصػؼ شػكر ()Shore, 1998
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بػػأف ى ػؤالء الطػػبلب يفتقػػركف إلػػى التنظػػيـ حيػػث يتسػػمكف بػػبعض المظػػاىر التػػي يمكػػف مبلحظتيػػا فػػي غرفػػة
الصؼ منيا :قد ينسى إحضار األدكات المطمكبة مف المنزؿ ،ميمؿ كغير منتبو ،يرتبؾ عندما يقكـ بعمؿ ما،
يعػػاني مػػف صػػعكبة فػػي تػػذكر المعمكمػػات ،يجػػد صػػعكبة فػػي البػػدء بمشػػركع أك كتابػػة تقريػػر ،ال يكتػػب الكاجػػب

البيتػػي بدقػػة ،أك قػػد ال يكتبػػو أبػػدان ،يجػػد صػػعكبة فػػي التعبيػػر عػػف نفسػػو بشػػكؿ مػػنظـ كمتتػػابع ،نػػاد انر مػػا يشػػعر
بأىمية الكقت ،يفقد أدكاتو باستمرار (الجبكرم.)3: 2011 ،

ميارات تنظيم الذات:
يرل الباحث أف قناعػة الطالػب بقدرتػو عمػى تعػديؿ السػمكؾ ىػك مؤشػر رئيسػي لقػدرة الطالػب عمػى تنظػيـ ذاتػو،

فكؿ ما يحتاجو مجمكعة مف العمميات كالميارات التي إذا أتقنيا كعمؿ بيا بالترتيب كجد نفسو قد أحػدث تغيػ انر
ممحكظػان كص ػري فػػي سػػمككو ،كىػػذا التغيػػر دائمػان يكػػكف فػػي االتجػػاه االيجػػابي كلػػيس فػػي االتجػػاه السػػمبي ،ألف

االنساف دائمان تككف رغباتو كتطمعاتو لؤلفضؿ ،لكف ىناؾ عكامؿ تقؼ فػي طريقػو مثػؿ االحبػاط كالكسػؿ كعػدـ
استخداـ استراتيجية لمتغيير فيجد نفسو محبط غيػر قػادر عمػى إدراؾ مػا يرغػب بػو مػف تغييػر فػي سػمككو ،لػذا،

فاف ميارات تنظيـ الذات تعمؿ عمى تزكيػد الطالػب باالسػتراتيجيات كالمعمكمػات كالطػرؽ المناسػبة لكػي يحػدث
تغي انر ممحكظان في السمكؾ.

إف االىتماـ بميارات التنظيـ الذاتي ال ينعكس فقط عمى اكتساب المعمكمات أك تطكير األداء ،كانما يمتد إلػى
العديػػد مػػف التضػػمينات التربكيػػة األخػػرل ،كزيػػادة كعػػي المػػتعمـ بتعممػػو ،كمػػا أف ميػػارات التنظػػيـ الػػذاتي ليسػػت

سمة مكرثة كانما ىي ميارات يمكف اكتسابيا كتنميتيا مف خبلؿ الخبرة كالتدريب (طمبة)250 :2011 ،

كقػػد أظيػػرت د ارسػػات (كػػارتر كسيشػػير1986،؛1998؛ )1999بعػػض المككنػػات الفرعيػػة لتنظػػيـ الػػذات منيػػا
إعداد األىداؼ ،كتعزيز الذات ،كمراقبػة الػذات ،كتقيػيـ الػذات ( .)Kocovski & Indler, 2000كمػا أشػارت

د ارسػػة زيمرمػػاف ( )Zemmerman, 1988إلػػى كجػػكد ثػػبلث مككنػػات لعمميػػة تنظػػيـ الػػذات كىػػي :التػػدبر،
كاألداء ،كالتقي ػػيـ .ك ػػذلؾ تكص ػػمت بع ػػض الد ارس ػػات باس ػػتخداـ م ػػنيج التحمي ػػؿ البع ػػدم مني ػػا د ارس ػػات ك ػػؿ م ػػف

( )Karoly, 1993; Memto, Steel & Karren, 1987; Bandura, 1991إلػى كجػكد ثبلثػة مككنػات
أساسية لتنظيـ الذات ىي :مبلحظة الذات ،تقييـ الذات ،تعزيز الذات (دردرة.)531 :2008 ،

كيرل مكمكجيف ( )Mcloughin, 1996: 107أف التنظيـ الذاتي لمتعمـ يعني أف يككف لدل الفرد القدرة عمػى

أف:

 -1يعد الفرد لتعممو.
 -2يجيز الخطكات الضركرية لمتعمـ.
 -3ينظـ تعممو.
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 -4يزكد بالتغذية الراجعة الحكـ الذاتي.
 -5يظؿ محتفظان بدافعية مرتفعة.
أما بتمر ( )Butler,1997:3فيرل أف المتعمميف المنظميف ذاتيان يككنكا أكثر فاعمية ،كلدييـ القدرة عمى:
 -1تحميؿ المياـ.
 -2تحديد األىداؼ.
 -3اختيار االستراتيجيات التي تحقؽ تمؾ األىداؼ.
 -4رصد التقدـ المحرز.
-5تعديؿ األىداؼ كاالستراتيجيات لتحقيؽ النجاح.
كتشير (عبد الفتاح )2001 ،إلى أف التنظيـ الذاتي لمتعمـ يتضمف عدة ميارات فرعية كىي:
 -1ميػػارات مراقبػػة الػػذات :كىػػي انتبػػاه مقصػػكد كمتعمػػد مػػف الفػػرد لجكانػػب سػػمككو ،كمػػا أنيػػا عمميػػة تتضػػمف
مبلحظة األداء الذاتي كتسجيؿ ىذا األداء.
 -2ميارة التعميمات الذاتية :كىي إعادة ترتيب متغيرات البيئة إلنتاج أداء متميز.
 -3ميارة التقكيـ الذاتي :كىي مراقبة الفرد لنتائج سمككو مف أجؿ تييئة استراتيجيتيـ إلجراء التقدـ المطمكب.
 -4ميػػارة التعزيػػز الػػذاتي :كىػػي قيػػاـ الفػػرد بمكافػػأة نفسػػو أك عقابيػػا عمػػى ضػػكء مػػدل اقت اربػػو أك ابتعػػاده عػػف
معايير األداء التي كصفيا لنفسو.

أما زيمرماف ()Zimmerman, 2002:66فيرل أف التنظيـ الذاتي يشتمؿ عمى الميارات
 -1كضع أىداؼ محددة.
 -2اعتماد استراتيجيات قكية لتحقيؽ األىداؼ.
 -3مراقبة التقدـ في األداء.
 -4إعادة ىيكمة المحيط الفيزيقي كاالجتماعي لجعميا متكافقة مع األىداؼ.
 -5إدارة كاستخداـ الكقت بكفاءة.
 -6تقييـ الذات.
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التالية :

 -7العزك السببي لمنتائج.
 -8التكيؼ مع الطرؽ المستقبمية.
كيػذكر دكرنػي كآخػركف ( )Dornyei et al, 2006أف التنظػيـ الػذاتي لمػتعمـ ىػك عمميػة ذات ثبلثػة م ارحػؿ

تتضػػمف المرحمػػة األكلػػى تكليػػد األفكػػار ،كتتضػػمف المرحمػػة الثانيػػة المراقبػػة ،أمػػا المرحمػػة الثالثػػة التقػػكيـ (أحمددد،
.)58:0222
أمػػا (القمػػش كآخػػركف )173 :2008 ،فيػػركف أف التنظػػيـ الػػذاتي يتضػػمف مجمكعػػة مػػف الميػػارات التػػي تيػػدؼ
إلى التحكـ بالسمكؾ كىي:
 -1مراقبة الذات :كىي تبدأ بالشعكر بالمشكمة كتنتيي بالحصكؿ عمى المعمكمات عف السمكؾ المستيدؼ.
 -2تقي ػػيـ ال ػػذات :كتي ػػدؼ إل ػػى تي ػػذيب كتنقي ػػة الس ػػمكؾ االنس ػػاني م ػػف خ ػػبلؿ تقييم ػػو م ػػع المع ػػايير الس ػػمككية
المعركفة.
 -3تعزيػػز الػػذات :كىػػي تغذيػػة راجعػػة لمسػػمكؾ االيجػػابي يقػػكـ بيػػا المسترشػػد بتقػػديـ معػػززات ذاتيػػة بعػػد قيامػػو
بتحقيؽ األىداؼ.
 -4ض ػػبط المثيػ ػرات :كيح ػػاكؿ في ػػو الف ػػرد إح ػػداث تغييػ ػرات كتبلع ػػب ب ػػالمثيرات الت ػػي تس ػػبؽ كتس ػػتجر الس ػػمكؾ
المستيدؼ مف أجؿ زيادة أك خفض أك إنياء السمكؾ.
كقد قامت (الشيف )143 :2009 ،بتحديد مجمكعة مف ميارات التنظيـ الذاتي التي كجدت أنيا أكثػر مناسػبة

لمطبلب كىذه الميارات ىي:

 -1التخطػػيط ككضػػع األىػػداؼ :كيتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي كضػػع كتحديػػد أىػػداؼ محػػددة قبػػؿ البػػدء فػػي الميمػػة بغػػرض
االستفادة منيا في تنظيـ الميمة.

 -2التنظػػيـ :كيتضػػمف ذلػػؾ محػػاكالت الطالػػب الظػػاىرة كالضػػمنية إلعػػادة ترتيػػب كتنظػػيـ المعمكمػػات المقدمػػة
حتى يسيؿ فيميا كاالستفادة منيا.

 -3العمػػؿ الجمػػاعي :كيقصػػد بيػػا مشػػاركة الطػػبلب فػػي المشػػركعات كالمناقشػػات الجماعيػػة مػػف أجػػؿ اتمػػاـ

الميمة.

 -4البحث عف المعمكمػات :كيتضػمف ذلػؾ محاكلػة الطالػب الكصػكؿ إلػى معمكمػات تفيػد فػي تحقيػؽ مزيػد مػف
التقدـ في الميمة التي يقكـ بيا الطالب.
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 -5إدارة الكقت :كيتضمف ذلؾ محاكلة الطالب جدكلة الكقت كتقسيمو بصكرة تتػي لػو االسػتخداـ األمثػؿ ليػذا
الكقت .كما يتضمف تحديد الكقت المناسب لتحقيؽ اليدؼ في ضكء أىمية اليدؼ.
 -6التقػػكيـ الػػذاتي :كيشػػير إلػػى مقارنػػة الطالػػب لممخرجػػات بالمعػػايير المكضػػكعة لػػؤلداء أك باألىػػداؼ الم ػراد
تحقيقيا.

كفي ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف نماذج ميارات تنظيـ الذات كما صنفيا كؿ مف Zimmerman, Butler

 ،Kocovski & Inder, Dornyei et alأصػحاب التحميػؿ البعػدم ،ككػذلؾ القمػش ،كعبػد الفتػاح ،تتفػؽ
جميعيػػا عمػػى ثػػبلث ميػػارات أساسػػية لعمميػػة التنظػػيـ الػػذاتي كىػػي :مراقبػػة الػػذات ،تقيػػيـ الػػذات ،تعزيػػز الػػذات،
كىذه الميارات ىي الميارات األساسية التػي كضػعيا بانػدك ار لمتنظػيـ الػذاتي ،ككجػد الباحػث أف ميػارة التخطػيط

ككضع األىداؼ كميػارة ضػبط المثيػرات الخارجيػة مػف الميػارات التػي اتفػؽ عمييػا كثيػر مػف البػاحثيف ،كسػكؼ
يتـ التطرؽ لخمس ميارات لتنظيـ الذات سكؼ يستخدميا الباحث في دراستو كىي:
 -1التخطيط ووضع األىداف (:)Planning and laying goals
كيقصػػد بػػالتخطيط ككضػػع األىػػداؼ "قػػدرة المػػتعمـ عمػػى تحديػػد أىداف ػو عنػػد القيػػاـ بعمػػؿ مػػا .كاعػػداده لخطػػو

لتحقيقيا كالذم يتمثؿ في التفكير فػي مػا يحتاجػو العمػؿ قبػؿ البػدء فعػبلن فيػو ،أك كضػع كتحديػد أىػداؼ محػددة
قبؿ البدء في المذاكرة بغرض االستفادة منيا في تنظيـ عممية االستذكار" (رشكاف.)55 :2006 ،

كتشير (الجندم )6 :2013 ،إلػى أف تحديػد األىػداؼ ىػي قػدرة الطالػب عمػى كضػع أىػداؼ رئيسػية ،كأىػداؼ
فرعية مرتبطة بحياتو الدراسية كالمينية ،كاالجتماعية.
كيػػذكر (غب ػػارم كمحاسػػنة )244 :2013 ،أف األى ػػداؼ تكض ػ لمط ػػبلب ط ػريقيـ ،كتكج ػػو سػػمككيـ المعرف ػػي
كالكجداني في أثناء انيماكيـ بالعمػؿ األكػاديمي كتجعميػـ يختػاركف مػف بػيف بػدائؿ السػمكؾ المتاحػة مػا يقػكدىـ

إلى تحقيؽ األىداؼ.

 - 2مراقبة الذات (:)Self- observation
ىي الخطكة الثانية في برنامج التنظيـ الذاتي ،كالتي تبدأ بالشعكر بالمشػكمة كتنتيػي بالحصػكؿ عمػى معمكمػات
عف السمكؾ المستيدؼ ،كتتضمف كؿ المحػاكالت التػي تيػدؼ إلػى جمػع المعمكمػات عػف السػمكؾ المشػكؿ مثػؿ

(أيف ،متى ،كيؼ ،مػع مػف ،كػـ مػرة ،كػـ المػدة) بيػدؼ الكصػكؿ إلػى معمكمػات دقيقػة تسػاعدنا عمػى تقيػيـ ىػذا
السمكؾ بدقة (القمش كآخركف.)173 :2008 ،
كتعرؼ استراتيجية مراقبة الذات بأنيا "االنتباه الحر إلى بعض مككنات السمكؾ الػذاتي ،كىػك مػف أىػـ العكامػؿ

المؤثرة في قدرة المتعمـ عمى تنظيـ تعممو ذاتيان" (.)Pintrich & Degroot, 1990:149
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كيػذكر (المرشػػد )2008 ،أف ىػػذه االسػػتراتيجية تػػؤدم إلػػى امػػتبلؾ المػػتعمـ القػػدرة عمػػى مكاجيػػة الػػذات لمراقبػػة
تحقيػػؽ أىداف ػو ،كتتضػػمف عػػددان مػػف الميػػارات الفرعيػػة مثػػؿ :القػػدرة عمػػى التسػػاؤؿ ،رغبػػة فػػي اسػػتكماؿ الميػػاـ،
التأك ػػد م ػػف في ػػـ المعمكم ػػات ،مبلحظ ػػة عممي ػػة اكتس ػػاب المع ػػارؼ كالمف ػػاىيـ ،كالخبػ ػرات ،كالتأك ػػد م ػػف اختي ػػار

االستراتيجية المناسبة لمتعمـ ككذلؾ التحقؽ مػف المعنػى قػدمان فػي االتجػاه الصػحي لتحقيػؽ األىػداؼ كاسػتخداـ
األمثمة التكضيحية ،كيضاؼ إلييا تحديد مكاطف الخطأ ،كاقتراح الطرؽ البديمة لتصحي األخطاء.

كيعتبػر بنتػرش كدم جػركت ( )Pintrich & Degroot, 1990أف مراقبػة الػذات ىػي إحػدل االسػتراتيجيات

المنظمة لمذات كالتي تقكد إلى زيادة التحصػيؿ ،كضػعفيا أك انعػداميا يػؤدم إلػى تدنيػو .كيتطمػب نجػاح مراقبػة
الذات بدء المتعمـ بالمراقبة الذاتية لعممية االنتباه أثناء تأدية المياـ كانجازىا ،ثـ يتبعيا بالمراقبػة الذاتيػة لػؤلداء

إذ يمكنو عندىا إنجاز المتطمبات.

فالمراقبة الذاتية عمى حد قكؿ (رشكاف )192 :2006 ،تساعد عمػى التركيػز كالتمييػز بػيف األداء الفعػاؿ كغيػر
الفعاؿ كالتعرؼ عمى االستراتيجيات الفعالة كغيػر الفعالػة كىػك مػا أكدتػو نتػائج الد ارسػات كالبحػكث التػي ىػدفت

إلى معرفة أثر التدريب عمى عمميات المراقبة الذاتية حيث أثبتت نتائجيا تحسف األداء األكاديمي بعد التدريب
كأف الفرد أكثر كعيان بعممية تعممو مما يمكنو مف تخطيط أنشطتو في ضكء ذلؾ الكعي.

 -3تقييم الذات (:)Self-evaluation
يقصػد بػػالتقكيـ الػػذاتي "نػػكع مػػف التقػػكيـ يعتمػػد عمػػى كسػائؿ كأدكات تقػػكيـ يطبقيػػا الفػػرد عمػػى نفسػػو ليحػػدد مػػدل
تمكنو مف خاصية ،أك جانب مف جكانب التعمـ لديو" (شحادة كالنجار)141 :2003 ،

كيعتبػػر تقيػػيـ الػػذات أحػػد االسػػتراتيجيات المعرفيػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تيػػذيب كتنقيػػة السػػمكؾ االنسػػاني مػػف خػػبلؿ
تقييمو مع المعايير السمككية المعركفة ،أك التي تـ تحديدىا ،كيتـ في ىذه االستراتيجية التمييز بيف ما يقكـ بو

الشخص (السمكؾ غير المرغكب) كما يجب أف يقكـ بو (السمكؾ المرغكب) ،كيتـ فػي ىػذه االسػتراتيجية أيضػان

مقارنػػة بػػيف معػػايير السػػمكؾ كمسػػتكيات األداء كالمعمكمػػات التػػي جمعيػػا مػػف سػػمكؾ الفػػرد (القمػػش كأخػػركف،
.)173 :2008
كيػذكر (غػػانـ )13 :2007 ،أف التقيػػيـ الػػذاتي عبػػارة عػف مقارنػػة أداء المػػتعمـ مػػع أداء ا خػريف ،أك المقػػاييس
المعيارية أك المقارنة مع اليدؼ المكضكع ،ككذلؾ تقكيـ المتعمـ ألدائو ،كالتعرؼ عمى أخطائو.
كتنبثػؽ مػػف ىػذه االسػػتراتيجية المنظمػة لػػتعمـ الفػرد ذاتيػان اسػتراتيجيات فرعيػػة عديػدة مثػػؿ الحػديث اإليجػػابي مػػع

النفس ،أك زيادة الدافعية الداخميػة مػف خػبلؿ مكافئػة الػذات عنػد إنجػاز بعػض الميػاـ بشػكؿ مرضػي ،كيضػاؼ

إلييا تحفيز الدافعية الداخمية لممتعمـ (العمرم كآؿ مساعد.)152 :2012 ،
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 -4تعزيز الذات (:)Self-reinforcement
يع ػػرؼ (الخطي ػػب )2003 ،التعزي ػػز ال ػػذاتي بأن ػػو تغذي ػػة راجع ػػة لمس ػػمكؾ اإليج ػػابي (المرغ ػػكب في ػػو) يق ػػكـ بي ػػا

المسترشد بتقديـ معززات ذاتية بعد قيامو بتحقيؽ األىداؼ المطمكبة منو حسب المعايير المعدة مسبقان ،لتعزيػز

السػػمكؾ كتقكيتػػو ،بحيػػث يػػنعكس ذلػػؾ عمػػى قدرتػػو عمػػى ضػػبط ذاتػػو ،أم أف الطفػػؿ يعطػػي المعػػزز لنفسػػو .إف

استخداـ ىذا األسمكب في الم ارحػؿ المبكػرة سػيككف لػو أثػار ايجابيػة مسػتقبمية عمػى التفكيػر بشػكؿ مسػتمر لكػؿ

سمكؾ يقكـ بو الفرد كيمكف أف يدمج ىذا األسمكب مع األسمكب السابؽ-التقييـ الذاتي.

كيرل (رشكاف )55 :2006 ،أف المتعمـ يمارس استراتيجية مكافأة الذات عندما " يتحدل نفسو كيعدىا بػبعض
المكافآت كالحكافز االيجابية كنتيجة إلكماؿ الميمة ،أك بعض العقاب في حالة الفشؿ ،كينظر (عمرك حسيف،

 )2008إلػػى أف تطبيػػؽ ىػػذه االسػػتراتيجية مػػف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ ذاتػػي التنظػػيـ يتبػػع مػػا تسػػفر عنػػو "مراقبػػة
الػػذات" مػػف نتػػائج ،فػػأم معػػزز داخمػػي أك خػػارجي يسػػتخدمو المػػتعمـ لػػدعـ أك تأنيػػب ذاتػػو يعتمػػد عمػػى مسػػتكل

رضاه الذاتي عف أدائو في المياـ المنجزة.
كيذكر (الظاىر )2004 ،إف استخداـ ىذا االسمكب في المراحؿ المبكرة سيككف لو آثار ايجابية مستقبمية عمى
التفكيػػر بشػػكؿ مسػػتمر لكػػؿ سػػمكؾ يقػػكـ بػػو الفػػرد كيمكػػف أف يػػدمج ىػػذا االسػػمكب مػػع االسػػمكب السػػابؽ-التقيػػيـ

الذاتي.

 -5ضبط المثيرات الخارجية (:)Control of external stimulants
يػػذكر جرانفكلػػد (1994

 )Granvold,أنػػو فػػي ىػػذه االسػػتراتيجية يحػػاكؿ الفػػرد إحػػداث تغيي ػرات كتبلعػػب

بالمثيرات التي تسبؽ كتستجر السمكؾ المستيدؼ مف أجؿ زيادة أك خفض أك إنياء السمكؾ حيث يػتـ إ ازلػة أك

تقميؿ االشارات التي تسبؽ السمكؾ األمر الذم يؤثر عمى فرص ظيػكر السػمكؾ كالػتحكـ بػو (القمػش كآخػركف،

.)174 :2008
فاسػتراتيجية ضػػبط المثيػرات الخارجيػػة ليػػا أىميػػة كبيػرة فػي إعػػادة كتنظػػيـ مكػػاف الػػتعمـ ،حيػػث يسػػتطيع المػػتعمـ
التغمب عمى الممؿ كالتشتيت مما يزيد مف احتمالية إكماؿ الميمة أك العمؿ (رشكاف.)56 :2006 ،
كيطمػ ػػؽ (أبػ ػػك العػ ػػبل )105 :2003 ،عمػ ػػى ضػ ػػبط المثي ػ ػرات الخارجيػ ػػة مص ػ ػطم ضػ ػػبط البيئ ػ ػة كتتمثػ ػػؿ فػ ػػي
استراتيجيات مساعدة الذات التي تستيدؼ إكماؿ الميمة بنجاح مؤكد.
كفػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػكـ الفػػرد باحػػداث تغيي ػرات فعميػػة كالػػتحكـ بػػالمثيرات البيئيػػة التػػي تييػػئ الفرصػػة لحػػدكث

السمكؾ ،بيدؼ ضبط ذلؾ السمكؾ (الخطيب.)2003 ،
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تعقيب عمى المبحث األول:
يرل الباحث االىتمػاـ الكبيػر فػي ا كنػة األخيػرة بمفيػكـ التنظػيـ الػذاتي ،حيػث ظيػرت نمػاذج عػدة كاسػتخدمت
مصطمحات مختمفة لكصؼ مككنات التنظيـ الذاتي ،جميع ىذه النماذج انطمقت مػف منظػكر النظريػة المعرفيػة

االجتماعيػػة ،إال أف جميػػع ىػػذه النمػػاذج أجمعػػت عمػػى الػػدكر الكبيػػر فػػي عمميػػة ال ػتعمـ ،حيػػث أكػػد العديػػد مػػف

الباحثيف عمػى أف التنظػيـ الػذاتي ىػك اليػدؼ األساسػي الػذم يجػب أف نسػعى إليػو فػي عمميػة الػتعمـ ،حيػث أف
اسػػتراتيجيات التنظػػيـ الػػذاتي جعمػػت الػػتعمـ ذم معنػػى ،فقػػد نقمتػػو مػػف مكضػػع التمقػػيف كحشػػك المعمكمػػات إلػػى
مكضع المشاركة كالنقاش كاتخاذ الق اررات المناسبة.
كيمكف تكضي عممية التنظيـ الذاتي باختصار بأنيا "عمميػة الػتحكـ فػي بيئػة الػتعمـ ككضػع أىػداؼ كالتخطػيط

لتحقيقيا كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ضبط المثيرات الخارجية التي تؤثر عمى السمكؾ ،كمف خبلؿ استراتيجيات مراقبة

التقػدـ نحػػك تحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ كبعػػد ذلػػؾ تقيػػيـ مػػا تػـ تحقيقػػو ،بعػػد ذلػػؾ اإلنجػػاز يحتػػاج الطالػػب إلػػى تعزيػػز
ذاتي مكافأة لو عمى تحقيؽ أىدافو ،فالتعزيز يعتبر تغذية راجعة لمسمكؾ االيجابي".
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المبحث الثاني :توجيات أىداف ال نجاز
مقدمة:
تسعى اإلدارة التعميمية في معظـ دكؿ العالـ إلى االرتقاء بالمستكيات األكاديمية لدل طمبتيا ،كذلؾ مف خبلؿ

البحػػث عػػف الطػػرؽ التػػي تسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ دكافػػع الطالػػب كالمعمػػـ كالمدرسػػة كاألس ػرة ،فػػالتطكر التكنكلػػكجي

الس ػريع كاالنفجػػار المعرفػػي اليائػػؿ جعػػؿ التربػػكييف يبحثػػكف عػػف أفضػػؿ الطػػرؽ كأنسػػبيا لمسػػاعدة الطال ػب فػػي
االرتقاء بمستكاه األكاديمي ،كىك ما انبثؽ عنو تكجيات أىػداؼ اإلنجػاز التػي كانػت ليػا دكر كبيػر فػي تفسػير

دافعيػػة اإلنجػػاز لمطمبػػة ،فمػػـ تعػػد النظ ػرة لممتعممػػيف عمػػى أنيػػـ مسػػتقبميف لممعمكمػػات بػػؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ فيػػـ
نشيطكف في إعادة تنظيـ المادة المتعممة كاعادة بناء المعرفة المكجكدة بيا كربطيا بالمعرفة السابقة.
يتسػاءؿ كػؿ مػف ذكشػك كبنتػرش ) (Zusho & Pintrich, 2003فػي د ارسػة ليمػا لمػاذا يػدرس كيتفػكؽ بعػض
الطػػبلب أكاديميػان بينمػػا طػػبلب آخػريف يكػػافحكف كيناضػػمكف مػػف أجػػؿ النجػػاح مػػا دكافػػع بعػػض الطػػبلب لمػػتعمـ

الحقيقػػي لمػػاذا يػػدرس بعػػض الطػػبلب كآخػػركف ال يفعمػػكف ذلػػؾ مػػا ىػػي محػػددات النجػػاح األكػػاديمي كتكمػػف
التفسيرات في أحد المظاىر الميمة لعممية الػتعمـ كىػي الدافعيػة ،كيصػكر المنظػركف الدافعيػة عمػى أنيػا عمميػة

 Processبػػدالن مػػف ككنيػػا نػػاتج  ،Productكبيػػذا يعتقػػد أنػػو يمكػػف التعػػرؼ إلػػى الدافعيػػة مػػف خػػبلؿ تقػػارير

الطػػبلب عػػف معتقػػداتيـ كمػػف خػػبلؿ سػػمككيـ مثػػؿ اختيػػار األنشػػطة كمسػػتكل كنكعيػػة االنػػدماج فػػي الميمػػة،
كالمثابرة كاألداء ،كيمثؿ تكجو اليدؼ أحد مككنات الدافعية (المكاكم.)13 :2008 ،

معنى الدافعية:
الدافعية مصطم عاـ يستعمؿ لمداللة عمى العبلقة الديناميكية بيف الكائف الحػي كبيئتػو ،كال يتضػمف مصػطم
الدافعيػػة أم اشػػارة إلػػى نش ػاط مػػف نػػكع خػػاص أك نمػػكذج سػػمككي معػػيف ،فػػنحف ال نسػػتطيع أف نحػػدد الػػنمط
السمككي المعيف الداؿ عمى الدافعية العامة ،فالدافعية مفيكـ عاـ أك تكػكيف فرضػي ال يشػير إلػى حالػة خاصػة

محػػددة بالػػذات ،بػػؿ يسػػتدؿ عميػػو مػػف سػػمكؾ الكائنػػات الحي ػة فػػي المكاقػػؼ المختمفػػة ،ألف الكائنػػات الحيػػة ال

تستجيب لممكاقؼ المتشابية بنفس الطريقة ،أم أف استجابات الكػائف إنسػانان كػاف أـ حيكانػان لممكاقػؼ المتشػابية
ىػػي اسػػتجابات متباينػػة ،كاذا كػػاف ىػػذا االخػػتبلؼ أك التبػػايف ال يمكػػف تفسػػيره عمػػى ضػػكء عػػادات مكتسػػبة لػػدل

الكػػائف الحػػي بػػؿ تظيػػر اسػػتجابات فػػي مكاقػػؼ مػػا أدركػػو الكػػائف الحػػي بطريقػػة معينػػة تػػارة ،كتظيػػر اسػػتجابات
أخرل مغػايرة إزاء ذات المكقػؼ فأدركػو تػارة أخػرل بطريقػة مختمفػة فاننػا نفتػرض أف المتغيػر األساسػي ىنػا ىػك

حالة الكائف الحي (صال .)335 :1992 ،
كيػػذكر (عبػػد اهلل )419 :1990 ،أف الػػبعض مػػف البػػاحثيف مثػػؿ أتكنسػػكف  Atkinsonيحػػاكلكف التمييػػز بػػيف

مفيػػكـ الػػدافع  Motiveكمفيػػكـ الدافعيػػة  Motivationعمػػى أسػػاس أف "الػػدافع" ىػػك عبػػارة عػػف اسػػتعداد الفػػرد
لبػػذؿ الجيػػد أك السػػعي فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ أك اشػػباع ىػػدؼ معػػيف .أمػػا فػػي حالػػة دخػػكؿ ىػػذا االسػػتعداد أك الميػػؿ
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إلى حيز التحقيؽ الفعمي أك الصري فاف ذلؾ يعني الدافعية ،باعتبارىا عممية نشطة (.)Atkinson: 1969
كعمػػى الػػرغـ مػػف محاكلػػة الػػبعض التمييػػز بػػيف المفيػػكميف ،فانػػو ال يكجػػد حتػػى ا ف مػػا يبػػرر مسػػألة الفصػػؿ

بينيمػػا .كيسػػتخدـ مفيػػكـ الػػدافع كمػرادؼ لمفيػػكـ الدافعيػػة ،حيػػث يعبػػر كبلىمػػا عػػف المبلمػ األساسػػية لمسػػمكؾ
المدفكع كاف كانت الدافعية ىي المفيكـ األكثر عمكمية (خميفة.)67 :2000 ،

تعريف دافعية ال نجاز:
يعػد الػدافع لئلنجػاز  The Motive of Achievementأحػد الجكانػب الميمػة فػي منظكمػة الػدكافع اإلنسػانية
كأحد منجػزات الفكػر السػيككلكجي المعاصػر التػي اىػتـ بد ارسػتيا البػاحثكف فػي مجػاؿ عمػـ الػنفس التربػكم كعمػـ

النفس االجتماعي كعمـ النفس الصناعي كالتنظيمي كبحكث الشخصية .كيمكف النظر لمكضكع الدافع لئلنجاز
بكصػػفو مػػف أكثػػر الػػدكافع النفسػػية كاالجتماعيػػة كالمحػػاكر األساسػػية التػػي حظيػػت باىتمػػاـ البػػاحثيف ألىميتػػو

كاسيامو في نمػك اإلنسػاف كازدىػار المجتمػع .حيػث يشػعر الفػرد كمػا يػرل (خميفػة )16 :1997 ،بتحقيػؽ ذاتػو

مػػف خػػبلؿ مػػا ينجػزه ،كفيمػػا يحققػػو مػػف أىػػداؼ ،كفيمػػا يسػػعى إليػػو مػػف أسػػمكب حيػػاة أفضػػؿ ،كمسػػتكيات أعظػػـ
لكجكده اإلنساني (أبك ككيؾ.)243 :2009 ،
كيذكر (الزيات )470 :1996 ،أنػو يمكػف تعريػؼ دافػع اإلنجػاز بأنػو دافػع مركػب يحػرؾ سػمكؾ الفػرد كيكجيػو

كػػي يكػػكف ناجح ػان فػػي األنشػػطة التػػي تعتبػػر معػػايي انر لبلمتيػػاز أك فػػي األنشػػطة التػػي تكػػكف محػػددات أك معػػايير

النجاح كالفشؿ فييا كاضحة.

كيعرؼ (عدس كقطامي )2002 ،الدافع لئلنجاز بأنو مدل استعداد الفػرد كميمػو إلػى السػعي فػي سػبيؿ تحقيػؽ
ىدؼ ما ،كالنجاح في تحقيؽ ذلؾ اليدؼ كاتقانو ،إذ يتميز ىذا اليدؼ بخصائص كسمات كمعايير معينة.
فػي حػيف يعػرؼ فيرنػكف ( )Vernon, 1973الػدافع لئلنجػاز بأنػو السػمكؾ الػذم يتجػو مباشػرة نحػك االحتفػاظ
بمسػػتكيات معينػػة مػػف االمتيػػاز كالتفػػكؽ .فػػاف أتكنسػػكف ( )Atkinson, 1957يعػػرؼ الػػدافع لئلنجػػاز بأنػػو

استعداد ثابت نسبيان في الشخصية يحدد مدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ نجاح يترتب عميو
نكع مػف االشػباع كذلػؾ فػي المكاقػؼ التػي تتضػمف تقيػيـ األداء فػي ضػكء مسػتكل معػيف مػف االمتيػاز (شػكقي،

.)2003
كقػد قػدـ فػكرد كنيكػكلز ( )Ford & Nichollsتعريفػان عامػان لئلنجػاز أك التحصػيؿ يتعػدل مجػرد التحصػيؿ فػي

مجاؿ الدراسة كالتعمـ كقد اعتب ار أف الدافعية ىي مككف أساسي في معادلة مثيرة لبلىتماـ عمى النحك التالي:
(ال نجاز = الدافعية* الميارة* البيئة الداعمة)
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كأشار الباحثاف إلى أف فقداف أم عنصر في الطرؼ األيسر مف المعادلة يعني أف شيئان ال يمكػف إنجػازه ،كمػا
بيف االثنػاف كفػي صػكرة المعادلػة كمػف خػبلؿ التطػكر التػاريخي لمفيػكـ الدافعيػة أف الدافعيػة بػالتعريؼ تتضػمف

ثبلث مجمكعات مف العمميات ىي:

 -1العمميات المكجية مثؿ األىداؼ أك ما يرتبط باألىداؼ مف مفاىيـ مثؿ الحاجات كاالىتمامات.
 -2العمميات المثيرة أك المحفزة ،خصكصان االنفعاالت.
 -3العمميات المنظمة ،أم العمميات المسئكلة عف المحافظة عمى التركيز عمى اليدؼ.
ككاف الباحث األكؿ ( )Fordىك المسئكؿ عف صياغة ىذه العمميات في صكرة معادلة:
(الدافعية= األىداف* النفعالت* العتقادات الشخصية)
كقد عرؼ فكرد كنيككلز ( )Ford & Nichollsاالعتقادات الشخصية عمى أنيا تمثؿ تكقعات الفرد مف نفسو
كمف البيئة -أم ما إذا كانت لديو القدرات الشخصية الكافية كالبيئة الداعمة لتحقيؽ األىداؼ (أبك ىبلؿ

كدركيش.)100 :2005 ،

أىمية دافعية ال نجاز:
تمثػؿ دافعيػة اإلنجػاز أحػد الجكانػب الميمػة فػي نظػاـ الػدكافع اإلنسػانية ،كقػد بػرزت فػي السػنكات األخيػرة كأحػد
المعالـ المميزة لمدراسة كالبحث في ديناميات الشخصية كالسمكؾ ،بؿ يمكػف النظػر إلييػا بكصػفيا أحػد منجػزات

الفكر السيككلكجي المعاصر ،ففي بدايػة النصػؼ الثػاني مػف القػرف العشػريف اتجػو العممػاء إلػى دافعيػة اإلنجػاز

مف حيث ىي بعد ميـ مف أبعاد الدافعية العامة لدل اإلنساف كبخاصة في الدكافع االجتماعية المكتسبة .كبما

أ نو يكجد اتفاؽ عاـ بيف عمماء النفس عمى أىمية دكر الدكافع في تحريؾ السػمكؾ اإلنسػاني بصػفة عامػة كفػي
التعمـ كالتحصيؿ الدراسي كاإلنجاز األكاديمي بصفة خاصة ،بات ىناؾ اتجاىان متزايدان لمبحث في ىذا المجػاؿ

خاصةن في دافعية اإلنجاز (الزيات.)1996 ،

كتتبدل أىمية الدافعية مف الكجية التربكية مف حيػث ككنيػا ىػدفان تربكيػان فػي حػد ذاتيػا ،فاسػتثارة دافعيػة الطمبػة
كتكجيييػػا كتكليػػد اىتمامػػات معينػػة ل ػػدييـ تجعميػػـ يقبمػػكف عم ػى ممارس ػػة نشػػاطات معرفيػػة ككجدانيػػة كحركي ػػة

(جركاف كدكديف.)116 :2012 ،
كتػػذكر (األعسػػر )1988 ،أف الدافعيػػة لئلنجػػاز تنمػػي لػػدل الفػػرد قػػدرات عديػػدة ىػػي :السػػعي نحػػك اإلتق ػػاف،
التميػػز ،القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ اليػػدؼ ،القػػدرة عمػػى تحمػػؿ المسػػئكلية ،القػػدرة عمػػى استكشػػاؼ البيئػػة ،القػػدرة عمػػى

التخطيط لتحقيؽ اليدؼ ،القدرة عمى تعديؿ المسار ،كالقدرة عمى التنافس (رجيعة.)239 :2013 ،
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النظريات المفسرة لمدافعية لل نجاز:
نظرية مورايMurray Theory :
يػػذكر ك ػ هؿ مػػف (بػػاىي كشػػمبي )1998 ،أف مػػكرام أكؿ مػػف قػػدـ مفيػػكـ الحاجػػة لئلنجػػاز ،حيػػث حػػدد قائمػػة
تشػتمؿ عمػى  28حاجػة ذات أصػػؿ نفسػي مػف بينيػا الحاجػػة إلػى اإلنجػاز ،كمػا يؤكػػد فػي تفسػيره لمسػمكؾ عمػػى

أىميػػة خبػرات الطفكلػػة المبكػرة ،حيػػث يػػرل أف الحاجػػة إلػػى اإلنجػػاز تحػػدد الرغبػػة أك الميػػؿ إلػػى عمػػؿ األشػػياء

بسرعة عمى نحك جيد ،كقد قدـ مكرام تصكراتو لقياس دافع اإلنجاز مف خبلؿ اختبار تفيـ المكضكع ()TAT

(أحمد.)26 :2008 ،

كتشػػير (قطػػامي )9 :1994 ،إلػػى أف اسػػتخداـ مفيػػكـ الػػدافع لئلنجػػاز إنمػػا يرجػػع إلػػى عػػالـ الػػنفس األمريكػػي
مػكرام ( )Murrayالػذم كػػاف أكؿ مػف طػػرح ىػذا المفيػػكـ فػي الثقافػػة الغربيػة؛ إذ ذكػره فػي كتابػػو الصػادر عػػاـ

( .)1938لذا اعتبر تاريخيان مف األكائؿ الذيف استخدمكا ىػذا المفيػكـ فػي الدافعيػة .كقػد الحػظ مػكرام أف شػدة
الدافع لئلنجاز تظير مف خػبلؿ قيػاـ الفػرد بممارسػتو لػبعض الميػاـ الصػعبة ،كفػي معالجتػو األفكػار كتنظيميػا
فػػي كقػػت قصػػير كبطريقػػة مسػػتقمة ،إضػػافة إلػػى رغبتػػو فػػي التفػػكؽ كالتميػػز ،كبمػػكرة مفيػػكـ الػػذات االيجػػابي عػػف

طريػػؽ المعالجػػات الناجمػػة المتمي ػزة التػػي يسػػتخدـ فييػػا قد ارتػػو كامكاناتػػو .كيػػذكر ك ػ هؿ مػػف (مكسػػى كأبػػك ناىيػػة،
 )83 :1988أف مػكرام يشػير إلػى أف الحاجػة لئلنجػاز أعطيػت اسػـ إرادة القػكة  Will Powerفػي كثيػر مػف
األحياف ،كما تتداخؿ الحاجة إلى اإلنجاز مع بعض الحاجػات األخػرل ،كىػي تعػد مػف أىػـ الحاجػات النفسػية،

كيفتػػرض أنيػػا تنػػدرج تحػػت حاجػػة أكبػػر كأعػػـ كأشػػمؿ كىػػي الحاجػػة إلػػى التفػػكؽ .Need for Superiority

كيضػػيؼ (العتيبػػي )57 :2001 ،بػػأف مػػكرام يػػرل أيض ػان أف سػػبؿ الحاجػػة إلػػى اإلنجػػاز تتحػػدد حسػػب نكعيػػة

االىتمػاـ أك الميػػؿ ،فالحاجػػة إلػػى اإلنجػػاز فػي المجػػاؿ العقمػػي ،عمػػى سػػبيؿ المثػاؿ ،تكػػكف عمػػى ىيئػػة رغبػػة فػػي
التفػػكؽ العقمػػي أك االمتيػػاز ،كالحاجػػة إلػػى اإلنجػػاز فػػي المجػػاؿ الطبقػػي تكػػكف عمػػى ىيئػػة رغبػػة فػػي المكانػػة
االجتماعية المتميزة ،كالحاجة إلى اإلنجاز الجسمي تككف عمى ىيئة رغبة في المجػاؿ الرياضػي ،كىكػذا تتعػدد

الحاجات كفقان لتعدد مجاالت الحياة (أبك ككيؾ.)247-246 :2009 ،
نظرية ماكميالندMacclelland Theory :

يػػرل ماكميبلنػػد  Macclellandأف الػػدافع لئلنجػػاز ىػػك اسػػتعداد ثابػػت نسػػبيان فػػي شخصػػية الفػػرد ،يحػػدد مػػدل
سعيو كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ نجاح يترتب عميو نكع مف االشباع ،كذلػؾ فػي المكاقػؼ التػي تتضػمف

تقييـ األداء في ضكء مستكل محدد لبلمتياز (القحطاني.)161: 2013 ،

كيرل ماكميبلند أف الشعكر المرتبط باألداء التقييمي يعكػس مكػكنيف أساسػييف ىمػا الرغبػة فػي النجػاح كالخػكؼ

مف الفشؿ مف خبلؿ سعي الفػرد لبػذؿ أقصػى درجػات الجيػد كالكفػاح مػف أجػؿ النجػاح كبمػكغ األفضػؿ كالتفػكؽ

عمى ا خريف (شكاشرة.)3 :2007 ،
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كيقكـ تصكر ماكميبلند لمدافعية لئلنجاز في ضكء تفسيره لحالة السعادة أك المتعة بالحاجة لئلنجاز .فقػد أشػار
ماكميبلنػد كآخػركف ( )Macclelland et al, 1953إلػى أف ىنػاؾ ارتباطػان بػيف الياديػات السػابقة ،كاألحػداث
االيجابيػػة ،كمػػا يحققػػو الفػػرد مػػف نتػػائج .فػػاذا كانػػت مكاقػػؼ اإلنجػػاز األكليػػة إيجابيػػة بالنسػػبة لمفػػرد ،فانػػو يميػػؿ
لػػؤلداء كاالنيمػػاؾ فػػي السػػمككيات المنجػزة .أمػػا إذا حػػدث نػػكع مػػف الفشػػؿ كتككنػػت بعػػض الخبػرات السػػمبية فػػاف

ذلؾ سكؼ ينشأ عنو دافعان لتحاشي الفشؿ كيذكر بيؾ ( )Beck,1978أف نظرية ماكميبلند ببساطة تشير إلى
أنو في ظؿ ظركؼ مبلئمة سكؼ يقكـ األفراد بعمؿ المياـ كالسمككيات التي دعمت مف قبؿ .فاذا كػاف مكقػؼ

المنافسة -مثبلن -ىاديان لتدعيـ الكفاح كاإلنجاز ،فاف الفرد سكؼ يعمؿ بأقصى طاقتو كيتفانى في ىذا المكقؼ
(خميفة.)109 :2000 ،

كاس ػػتخدـ ماكميبلن ػػد ف ػػي ذل ػػؾ ص ػػكرة معدل ػػة م ػػف اختب ػػار تفي ػػـ المكض ػػكع لين ػػرم م ػػكرام ،فك ػػاف يع ػػرض عم ػػى

المفحكصػػيف  4بطاقػػات مػػف ىػػذا االختبػػار عمػػى شاشػػة ثػػـ يطمػػب مػػنيـ كتابػػة قصػػة (فػػي  5دقػػائؽ) مػػكجييف
بأس ػػئمة عدي ػػدة ،ككان ػػت الص ػػكرة إم ػػا مخت ػػارة أك مع ػػدة لت ػػكحي بمكض ػػكعات فيي ػػا معن ػػى اإلنج ػػاز ،ث ػػـ تص ػػح

القصص تبعان لتحميؿ محتكل اإلنجاز فييا (أبك حطب كصادؽ.)361 :1992 ،

كيعتقػػد ماكميبلنػػد أف ىػػذا المقيػػاس لػػيس دقيق ػان إلػػى درجػػة مثاليػػة مػػف الناحيػػة النفسػػية ،إال أنػػو أدل إلػػى تكليػػد
الكثير مف األبحاث المتصمة بو ،باإلضافة إلى سمسمة مف كسائؿ القيػاس البديمػة .كيقػكؿ ماكميبلنػد إف أسػمكبو

يقيس الدرجة التي يحاكؿ بيا الشخص النجاح مف أجؿ الشعكر بانجاز شيء ،كاف الساعيف بجيد إلى النجاح
ألنيػػـ يريػػدكف أف ينجح ػكا يمكػػف تمييػػزىـ مػػف ى ػؤالء الػػذيف ينجحػػكف مػػف أجػػؿ النفػػكد فقػػط أك الحصػػكؿ عمػػى

االعتراؼ بيـ (المبل.)65 :1993 ،
كيرل ماكميبلند ( )Macclellandأف دافعية التحصيؿ ترتبط بكافة األنشطة البشرية كتتبايف مػف فػرد إلػى فػرد
آخر تبعان لمركز الضبط ( .)Louse of controlفيك يؤكد أف األفراد الذيف لدييـ دافعية عالية لمتحصيؿ ىػـ
الذيف يمتازكف بمصدر ضبط داخمي (تعزيز داخمي) ،حيػث يمتػازكف بالسػيطرة الذاتيػة كاالنجػذاب الشػديد نحػك

الميمػة كالمثػػابرة مػػف أجػؿ إنجازىػػا بصػػرؼ النظػػر عػف المكافػػآت أك المعػػززات الخارجيػػة .كتمعػػب عمميػػة إعػػداد

األف ػراد كالتنشػػئة األس ػرية دك انر فػػي ذلػػؾ ،إذ أف األف ػراد الػػذيف تمػػت تنشػػئتيـ عمػػى الضػػبط الػػذاتي كالميػػؿ نحػػك
المنافسة كالتفكؽ ،فػانيـ غالبػان مػا يكػكف لػدييـ نزعػة أك ميػؿ داخمػي كبيػر لئلنجػاز كالتحصػيؿ بػدافع التحصػيؿ
بحد ذاتو كليس بدافع تحقيؽ المكافآت أك التعزيز( الزغكؿ.)226 :2012 ،

كيذكر جينكنز ( )Jenkins S,R, 1987أف ماكميبلند ( )Macclelland, 1961قد أكض بأف ىناؾ ثبلثة
دكافػػع أك حاجػػات أساسػػية كليػػا تػػأثير كبيػػر فػػي تحريػػؾ سػػمكؾ األفػراد كالعػػامميف كبػػدرجات متفاكتػػة .أكلػػى ىػػذه

الحاجػػات ىػػي الحاجػػة لئلنجػػاز كتمثػػؿ األف ػراد الػػذيف يرغبػػكف فػػي الميػػاـ المعقػػدة مػػف أجػػؿ التميػػز فػػي األداء
كيجدكف متعػة فػي العمػؿ الجػاد كتجػاكز العقبػات كمػا كتعنػي ىػذه الحاجػة أف األفػراد الػذيف تتػكفر لػدييـ حاجػة

قكيػػة لئلنجػػاز يكػػكف لػػدييـ رغبػػة قكيػػة لتحقيػػؽ النجػػاح ،كيخػػافكف مػػف الفشػػؿ ،كيضػػعكف ألنفسػػيـ أىػػدافان كبي ػرة
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كليس مف المستحيؿ الكصكؿ إلييا حيث أنيـ يحبكف التحدم كالمنافسة .أمػا الحاجػة إلػى االنتمػاء فيػي تػرتبط
بايجاد األفػراد لمرضػا كاالرتيػاح فػي قبػكؿ كتعػاكف كتقبػؿ ا خػريف ألعمػاليـ كمسػاىماتيـ .كيعمػؿ ىػؤالء األفػراد
بشكؿ أفضؿ عندما يشعركف بمحبة كتقدير ا خريف ليـ ،كيتكلد ليـ شعكر بالبيجة كالسركر عندما تسم ليـ

ظركؼ العمؿ مف التفاعؿ مع ا خريف .كالحاجة األخيػرة تمثػؿ الحاجػة إلػى السػمطة .كىػي كمػا يشػير (العرفػي

كمي ػػدم )1996 ،تمث ػػؿ حاج ػػة األفػ ػراد لمت ػػأثير ف ػػي ا خػ ػريف كجعمي ػػـ يتصػ ػرفكف كفقػ ػان لرغب ػػاتيـ .كى ػػي تمث ػػؿ
األشػػخاص الػػذيف تسػػيطر عمػػييـ الرغبػػة فػػي امػػتبلؾ السػػمطة كاالسػػتقبللية فػػي العمػػؿ .كىػؤالء يطػػكركف قػػدرتيـ

كيرغبكف في تمييز أنفسيـ عف األفراد ا خريف كذلؾ بعمؿ أشياء أفضػؿ كلػذلؾ فيػـ يبحثػكف عػف المسػؤكليات

الفرديػػة كيحػػاكلكف كضػػع حمػػكؿ لممشػػاكؿ التػػي يكاجيكنيػػا ،كغالب ػان مػػا يمتمكػػكف القػػكة كتتػػكفر لػػدييـ الشػػجاعة
لتحدم الصعاب ،كاالرتقاء في سمـ الكظيفة باتجاه المناصب القيادية (أبك ككيؾ.)247 :2009 ،

كيػػرل (بػػاىي كشػػمبي )1998 ،أف الػػدافع لئلنجػػاز لػػيس مػػف الشػػركط الضػػركرية لبػػدء الػػتعمـ فحسػػب بػػؿ أنػػو
ضركرم لبلحتفاظ باىتماـ الفرد كزيادة جيده ،بحيث يػؤدم إلػى تركيػز االنتبػاه كتػأخير الشػعكر بالتعػب ،فيزيػد

االنتاج ،كىك مصدر ىاـ مف مصادر تبايف التحصػيؿ الد ارسػي لػدل الطػبلب ،فقػد ييغيػر الػدافع لئلنجػاز طالبػان
فاش ػبلن فيجعمػػو متفكق ػان ،كقػػد يكػػكف االفتقػػار لمػػدافع سػػببان كراء رسػػكب طالػػب آخػػر ،بينمػػا يجعػػؿ الػػدافع لئلنجػػاز

طالبان ثالثان يؤدم عممو بنجاح (القحطاني.)158 :2013 ،
نظرية اتكنسونAtkinson Theory:

يرل اتكنسػكف ( )Atkinson, 1961أف دافعيػة اإلنجػاز ىػي تكقػع الفػرد لمسػتكل أدائػو فػي ميمػة مػا ،كاد اركػو

الػػذاتي لقد ارتػػو ،كأف النزعػػة أك الميػػؿ إلػػى النجػػاح ىػػك أمػػر مػػتعمـ يختمػػؼ مػػف فػػرد خػػر ،كمػػا أنػػو يختمػػؼ عنػػد
الفرد الكاحد في المكقؼ المختمفة (أحمد.)23 :2008 ،

كقد طكر اتكنسكف مف نظرية الدافع لئلنجاز تطك انر مثم انر لمغاية كنظرية لمدافعية االنسػانية فعمػى الػرغـ مػف أف

مػػكرام اعتبػػر الػػدافع لئلنج ػػاز ينػػدرج تحػػت حاج ػػة كبػػرل أعػػـ كأش ػػمؿ كىػػي الحاجػػة إل ػػى التفػػكؽ ،فقػػد عػ ػرؼ
اتكنسكف النشاط المنجز بأنو النشاط الذم يقكـ بػو الفػرد كيتكقػع أف يػتـ بصػكرة ممتػازة .كيػزعـ أف ىػذا النشػاط

ال منجز يككف محصمة صراع بػيف ىػدفيف متعارضػيف عنػد الفػرد ىمػا :الميػؿ نحػك تحقيػؽ النجػاح ،كالميػؿ نحػك
تحاشي الفشؿ (أبك ناىية كمكسى.)84 :1988 ،

بذلؾ لـ يختمؼ اتكنسكف ( )Atkinsonكثي انر مع ماكميبلند ،إال أنو أضاؼ بعدان جديدان لدافعية التحصيؿ يتمثؿ

في الحاجة إلى تجنب الفشؿ .كيتكقؼ جيد الفػرد كدافعيتػو عمػى مػدل إلحػاح الحاجػة إليػو ،فػاذا كانػت الحاجػة
إلػػى التحصػػيؿ أكثػػر مػػف الحاجػػة إلػػى تجنػػب الفشػػؿ ،فسػػتككف الدافعيػػة لئلنجػػاز أك العمػػؿ قكيػػة ،أمػػا إذا كانػػت
الحاجة إلى تجنب الفشؿ أكبر مف الرغبة في اإلنجاز ،فاف مستكل الدافعية يككف ضػعيؼ .كعميػو فػاف دافعيػة

األفراد لئلنجاز كالنجاح تزداد إذا كانت حاجة تجنب الفشؿ لدييـ أكبػر مػف الحاجػة إلػى التحصػيؿ األكػاديمي.
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كيرل اتكنسكف أف خبرات النجاح كالفشؿ السابقة تمعب دك انر بار انز في دافعيػة األفػراد نحػك الميػؿ إلػى التحصػيؿ
أك تجنب الفشؿ في المكاقؼ المختمفة (الزغكؿ.)226 :2012 ،

كيتض مف ذلؾ أف اتكنسكف يميز بيف نكعيف مف األفػراد ،حيػث النػكع األكؿ ىػـ األفػراد الراغبػكف فػي النجػاح

كالذيف يككنكف أكثر مثابرة ألداء الميمة كال يخافكف أك يحبطكف مف تعرضيـ لمفشؿ ألنو يمثؿ دافعػان قكيػان ليػـ

لزيادة الجيد كالعمؿ .أما أفراد النكع الثاني فيـ أقؿ مثابرة كأكثػر اعتماديػة عمػى الغيػر كمعرضػكف لئلحبػاط إذا
فشمكا (أبك ككيؾ.)248 :2009 ،
كيضيؼ بػكؿ ( )Ball, 1977أف دافعيػة اإلنجػاز العاليػة تزيػد مػف قػدرة األفػراد عمػى ضػبط أنفسػيـ فػي العمػؿ
الػػدؤكب لحػػؿ المشػػكمة ،كأنيػػا تمكػػنيـ مػػف كضػػع خطػػط محكمػػة لمسػػير عمييػػا كمتابعتيػػا بشػػكؿ حثيػػث لمكصػػكؿ

إلى الحؿ (شكاشرة.)3 :2007 ،

كمػػا يؤكػػد اتكنسػػكف ( )Atkinsonعمػػى أف ميػػؿ األفػراد لتحقيػػؽ النجػػاح أك اإلنجػػاز يتكقػػؼ عمػػى تفاعػػؿ ثبلثػػة
عكامؿ تتمثؿ في:
 .1دافع تحقيؽ النجاح مقابؿ تجنب الفشؿ.
 .2مستكل إدراؾ الفرد لتحقيؽ النجاح تبعان لصعكبة أك سيكلة الميمة.

 .3القيمة النسبية لمميمة مقارنةن بالميمات االخرل ،حيث يتكقؼ باعث الفرد لمقيػاـ بميمػة مػا عمػى مػدل
أىميتيا بالنسبة لو (الزغكؿ.)226 :2012 ،

كما قاـ اتكنسكف ( )Atkinson, 1957بالقاء الضػكء عمػى العكامػؿ المحػددة لئلنجػاز القػائـ عمػى المخػاطرة.
كأشػػار إلػػى أف مخػػاطرة اإلنجػػاز فػػي العمػػؿ مػػا تحػػددىا أربعػػة عكامػػؿ منيػػا عػػامبلف يتعمقػػاف بخصػػاؿ الفػػرد،
كعامبلف يرتبطاف بخصائص الميمة أك العمؿ المراد إنجازه كذلؾ كما يمي:
 .1فيما يتعمؽ بخصاؿ الفرد:
ىناؾ عمى حد تعبير اتكنسكف نمطاف مف األفراد يعمبلف بطريقة مختمفة في مجاؿ التكجو نحك اإلنجاز:
النمط األكؿ :األشخاص الذيف يتسمكف بارتفاع الحاجة لئلنجاز بدرجة أكبر مف الخكؼ مف الفشؿ.
النمط الثاني :األشخاص الذيف يتسمكف بارتفاع الخكؼ مف الفشؿ بالمقارنة بالحاجة لئلنجاز.
 .2فيما يتعمؽ بخصائص الميمة:
العامؿ األكؿ احتمالية النجاح :كتشير إلى الصعكبة المدركة لمميمة ،كىي أحد محددات المخاطرة.
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العامؿ الثاني الباعث لمنجاح في الميمة :يتأثر األداء في ميمة مػا بالباعػث لمنجػاح فػي ىػذه الميمػة .كيقصػد
بالباعث لمنجاح ىك االىتماـ الداخمي أك الذاتي ألم ميمة بالنسبة لمشخص (خميفة.)113 :2000 ،
نظرية فرومVroom Theory :
نظػ انر ألف نمػػكذج اتكنسػػكف ركػػز عمػػى الدافعيػػة الداخميػػة لئلنجػػاز كأحػػد أن ػكاع الدافعيػػة الداخميػػة ،كلػػـ يأخػػذ فػػي

االعتبار المككف الخارجي لمدافعيػة .فقػد ظيػرت بعػض النمػاذج التػي تعطػي اىتمامػان لمدافعيػة الخارجيػة .ككػاف

مػػف ىػػذه النمػػاذج نمػػكذج فػػركـ فػػي مجػػاؿ الدافعيػػة الصػػناعية الػػذم ظيػػر سػػنة  .1964كتركػػز أساس ػان عمػػى

المظاىر الخارجية لمدافعية (مرجع سابؽ.)128 :

كتشػػير الزعبػػي ( )2003إلػػى أف نظريػػة التكقػػع -القيمػػة فػػركـ ( )Vroom, 1964مػػف النظريػػات الميمػػة فػػي
تفسير عكامؿ الحفز عند األفراد .كتشير نظرية التكقػع إلػى أف الػدافع لمعمػؿ بطريقػة مػا يػنجـ مػف خػبلؿ بحػث
الفرد عف ىدؼ معيف كىك يتقرر عادة بالتكقع كبالقيمة حيث أف القيمة ىي مػدل جاذبيػة أك قيمػة نػاتج العمػؿ

بالنسػػبة لمعامػػؿ أك المكظػػؼ .كلػػذلؾ فػػاف سػػمكؾ الفػػرد كأداءه لمعمػػؿ يتػػأثر باعتقػػاده كتكقعػػو فػػي الحصػػكؿ عمػػى
ناتج معيف كبالقيمة التػي يضػعيا عمػى ذلػؾ النػاتج .أم أف الدافعيػة ىػي تتػابع لرغبػة الفػرد فػي الحصػكؿ عمػى

شيء كتقديره الحتماؿ أف قيامو بسمكؾ ما سيحقؽ لو ما يريد (أبك ككيؾ.)248 :2009 ،
كترل ىذه النظرية التي أسسيا فركـ أف دافعية الفرد ألداء عمؿ معيف ىي محصمة لمفكائد التي يحصػؿ عمييػا
كشعكره كاعتقاده بامكانية الكصكؿ إلى ىذه العكائد نتيجة لؤلداء الذم يمارسو ،بحيث أف الفػرد العامػؿ قبػؿ أف

يقػػكـ بػػأم سػػمكؾ يحػػاكؿ التفكيػػر بػػالربط بػػيف احتمػػاالت ثبلثػػة أساسػػية ىػػي :الجيػػد ،األداء ،كالجػزاء .كلقػػد بػػيف
فركـ أف ىذه النظرية تقكـ عمى مسػممة أف سػمكؾ األداء تسػبقو عمميػة مفاضػمة بػيف بػدائؿ قػد تتمثػؿ أيضػان فػي
بدائؿ الجيد المبذكؿ كتتـ ىذه المفاضمة عمى أساس قيمة المنافع المتكقعػة مػف بػدائؿ السػمكؾ المتعمقػة بػاألداء

كيمكف تبسيطيا كما يمي:
(الدافعية ألداء معين= منفعة العوائد * احتمال تحقق العوائد)
كالسؤاؿ الذم يترتب عمى ذلؾ ىك :عمى أم أساس يتـ ىذا االختيار أم كيؼ يقكـ الفرد بالمفاضمة بيف ىذه

البدائؿ (بف منصكر.)55 :2014 ،

كيجيػػب فػػركـ عمػػى ذلػػؾ حيػػث أنػػو يشػػير إلػػى أف قػػكة التحفيػػز عنػػد الفػػرد لبػػذؿ الجيػػد الػػبلزـ إلنجػػاز عمػػؿ مػػا،

يعتمػػد عمػػى مػػدل تكقعػػو فػػي النجػػاح بالكصػػكؿ إلػػى اإلنجػػاز كىػػذا ىػػك التكقػػع األكؿ فػػي نظريػػة فػػركـ .كأضػػاؼ
أيضان فركـ بأنو إذا حقؽ الفرد إنجازه فيؿ سيكافأ أـ ال كىذا ىك التكقع الثاني عنده (القاركط.)27 :2006 ،
كتتمثؿ أكجو التشابو بيف نمكذج اتكنسكف كنمكذج فركـ كما حددىا (خميفة ،)2000 ،فػي األسػاس الػذم يقػكـ

عميػػو السػػمكؾ ،كالعبلقػػة بػػيف تكقػػع الحصػػكؿ عمػػى اليػػدؼ ،كمكػػافئ ىػػذا اليػػدؼ .كىػػذا مػػا أشػػار إليػػو كػػؿ مػػف
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تكلماف كليفف ،حيث أكض األكؿ أف تكقع اليدؼ يتـ في ضكء كؿ مف المنبيات كاالستجابات ،كأشار الثاني
إلى أف السمكؾ يتأثر بكجية اليدؼ كمعرفة الطرؽ المكصمة إلى ىذا اليدؼ .أما أكجو االخػتبلؼ بػيف نمػكذج

أتكنسكف كنمكذج فركـ فتتمثؿ في ا تي:

 -1يأخػػذ نمػػكذج أتكنسػػكف فػػي االعتبػػار مكػػكف الفػػركؽ الفرديػػة .فػػي حػػيف ال يشػػتمؿ نمػػكذج فػػركـ عمػػى ىػػذا

المككف ،فدافع الفرد لئلنجاز ،كالعكامؿ األخرل الثابتة لـ يتعامؿ معيا نمكذج فركـ بشكؿ مباشر كمحدد.

 -2يتمثؿ الفرؽ الثػاني بػيف النمػكذجيف فػي قيمػة الباعػث فمػدل اتكنسػكف نجػد أف قيمػة الحصػكؿ عمػى اليػدؼ
تعمػػؿ مرتبطػػة بالحصػػكؿ عمػػى ىػػذا اليػػدؼ ،بينمػػا لػػدل فػػركـ تعمػػؿ قيمػػة الحصػػكؿ عمػػى اليػػدؼ مػػع مترتبػػات
الحصػػكؿ عميػػو ،ممػػا يعنػػي أف نمػػكذج اتكنسػػكف قػػد ركػػز عمػػى نػػكع كاحػػد مػػف الدافعيػػة الداخميػػة ىػػي الدافعيػػة

لئلنجاز ،بينما ركز فركـ عمى الدافعية الخارجيػة .كاف كانػت التعػديبلت التاليػة لكػؿ مػف النمػكذجيف تشػير إلػى
أنيما يأخذاف في االعتبار كؿ مف الدافعية الداخمية كالدافعية الخارجية.
 -3يركز نمكذج اتكنسكف عمى عبلقة التكقع بقيمة الباعث ،بينما لـ يعط فركـ لػذلؾ اىتمامػان ،كافتػرض أنيمػا

مستقبلف.

 -4افتػػرض اتكنسػػكف أف الدافعيػػة الداخميػػة ت ػرتبط مباش ػرة بالتحػػدم أك الميمػػة الصػػعبة ،فالتحػػدم األمثػػؿ مػػف
كجيػػة نظ ػره ىػػك أف يزيػػد مسػػتكل الصػػعكبة عػػف  ،%50أمػػا نمػػكذج فػػركـ فقػػد أكض ػ أىميػػة كػػؿ مػػف الدافعيػػة

الخارجيػػة كالداخميػػة فػػي ىػػذا الشػػأف .كأشػػار إلػػى أنػػو عنػػدما يكػػكف الشػػخص مػػدفكع داخمي ػان فانػػو سػػكؼ يميػػؿ
الختيار الطريػؽ الصػعب نظػ انر ألف قػكة الػدفع الكامنػة تػدعـ داخميػان بدرجػة كبيػرة (مثػؿ مشػاعر الكفػاءة كتحديػد

الذات) .كفي حيف إذا كاف الشخص مدفكع خارجيان فانو سكؼ يختار الطريؽ السػيؿ ألف ذلػؾ سػكؼ يزيػد مػف

فرصػػة حص ػكلو عمػػى التػػدعيمات الخارجيػػة المرغكبػػة ( .)Deci, 1975: 114كباختصػػار فػػاف الدافعيػػة
الخارجيػػة يبػػدك أنيػػا تت ازيػػد مػػع الكفػػاءة المرغكبػػة التػػي تيسػػر اإلنجػػاز .أمػػا الدافعيػػة الداخميػػة فانيػػا تت ازيػػد نتيجػػة
صػػعكبة الي ػػدؼ حت ػػى المس ػػتكل األمث ػػؿ .كالمش ػػكمة تتمث ػػؿ ف ػػي مكاق ػػؼ الحي ػػاة الفعمي ػػة ،كص ػػعكبة الفص ػػؿ ب ػػيف

النكعيف مف الدافعية اجرائيان (خميفة.)122-121 :2000 ،
تعقيب عمى نظريات الدافعية لل نجاز:
يػػرل الباحػػث أف ىنػػاؾ تقػػارب كبيػػر بػػيف نظريػػات الدافعيػػة لئلنجػػاز (ماكميبلنػػد ،اتكنسػػكف ،فػػركـ) حيػػث تعتبػػر

مصدر أساسي لتكجيات أىداؼ اإلنجاز كذلؾ مف خػبلؿ بحثيػا لمكضػكع الميػؿ إلػى النجػاح كالػذم يعبػر عػف
الميػػكؿ اإلقداميػػة لتكجيػػات أىػػداؼ اإلتقػػاف كتكجيػػات أىػػداؼ األداء ،كالميػػؿ إلػػى تجنػػب الفشػػؿ كالػػذم يمثػػؿ
اشػػتقاؽ التػػكجييف السػػابقيف لينػػتج عنػػو الميػػكؿ اإلحجاميػػة أك الميػػؿ إلػػى التجنػػب ،كمػػا كيػػرل الباحػػث أيضػان أف

نظريػػات الدافعيػػة لئلنجػػاز ركػػزت جميعيػػا عم ػى اليػػدؼ الم ػراد تحقيقػػو ،كأف السػػمكؾ النػػاتج عػػف الفػػرد تحػػدده

العكامؿ الداخمية كالبيئة الخارجية ،كيبيف ماكميبلند أف مركػز الضػبط لػو دكر ىػاـ فػي تحديػد شػكؿ التكجػو فػاف
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كاف (داخمي) فاف التكجو يككف نحك اإلتقاف ،فالطالب ىنا يسعى إلى ارضاء الذات كالتفكؽ بغض النظر عػف
المكافئات الخارجية ،في حيف عندما يككف مركز الضبط (خارجي) فاف تكجو اليدؼ يككف نحك األداء فيسعى
الفرد إلى الحصكؿ عمى المكافئات كالظيكر بمظير المتفكؽ كالظيكر أماـ ا خريف ككسب استحسانيـ ،كذلؾ

مػػا ركػػز عميػػو أيضػاي فػػركـ فػػي دكر الػػدكافع الداخميػػة كالػػدكافع الخارجيػػة ،أمػػا اتكنسػػكف فيػػذكر أف الميػػؿ لتحقيػػؽ
النجاح ىك استعداد مكتسب يختمؼ مف فرد إلى آخر كيختمؼ في الفرد الكاحد حسب المكاقؼ المختمفة.

كيرل الباحث أيضػا أف ك وػؿ مػف نظريتػي اتكنسػكف كفػركـ أجمعتػا عمػى مبػدأ التكقػع-القيمػة ،حيػث أف السػمكؾ
ناتج عف تكقع الفرد بالحصكؿ عمى النجاح كأف قيمة ىذا النجاح ىي التي تحدد مستكل دافعية اإلنجاز لمفرد.

فقد ربط اتكنسكف الميؿ إلى تحقيؽ النجاح بالقيمة النسبية لمميمة مقارنةن بالميمات االخرل ،فكمما كاف اليدؼ

المراد تحقيقو ذك أىمية كبيرة زادت قيمة الباعث لمنجاح لتمؾ الميمة.

فالقيمة ىي عبارة عف اإلجابة عف تساؤؿ "لماذا أقػكـ بيػذه الميمػة " كىػي بػذلؾ تعبػر عػف التكجيػات الداخميػة

كالخارجية ،أما التكقع فيعبر عف التسػاؤؿ التػالي " ىػؿ اسػتطيع القيػاـ بتمػؾ الميمػة " فيػي تعبػر عػف معتقػدات
كقدرات الفرد حكؿ نجاحو في القياـ بالميمة.
كيرل الباحث أف مفيكـ القيمة ينتابو الغمكض ،فالقيمة كمفيػكـ فػي نظريػات الدافعيػة لئلنجػاز ال يمكػف تحديػد
حجميا بالنسبة لمفرد ،فكيؼ نستطيع أف نحكػـ عمػى قيمػة النجػاح فػي الميمػة بأنػو باعػث لئلنجػاز  ،كىػؿ مػف

الممكػػف أف نحكػػـ عمػى الفػػرد الػػذم يكتفػػي بحجػػـ قميػػؿ مػػف قيمػػة النجػػاح لمميمػػة بػػأف لديػػو دافػػع إنجػػاز أقػػؿ مػػف
الػػذم يتطمػػع إلػػى قيمػػة عاليػػة كمثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ (يتكقػػع طالػػب أف يكػػكف العائػػد عميػػو مػػف حصػػكلو عمػػى معػػدؿ

 %90ىدية قيمة مف كالديو كىي عبارة عف جياز مكبايؿ ،في المقابؿ يتكقع طالب آخر أف يككف العائد عميو

مػػف حصػػكلو عمػػى معػػدؿ  %90ىديػػة قيمػػة مػػف كالديػػة كىػػي عبػػارة عػػف ك ػرة قػػدـ ) ،فػػي كػػبل الحػػالتيف يتكقػػع
الطالب ىدية كصفت بأنيا قيمة لكف ما ىك مدلكؿ القيمة بالنسبة لكبل الطالبيف
كيرل الباحث مما سبؽ ذكره أف تكجيات أىداؼ اإلنجاز يمكف التعبير عنيا في الجدكؿ رقـ ( )1التالي:
جدكؿ رقـ ()1
يبيف مصدر تكجيات أىداؼ اإلنجاز في نظريات الدافعية
مصدر الدافع

دافع داخمي

دافع خارجي

الميؿ إلى النجاح

تكجيات إتقاف/إقداـ

تكجيات أداء/إقداـ

الميؿ إلى تجنب الفشؿ

تكجيات إتقاف/إحجاـ

تكجيات أداء/إحجاـ
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توجيات أىداف ال نجاز:
يػرل العديػػد مػػف البػػاحثيف أف تكجيػػات اليػػدؼ تعتبػػر مػف النظريػػات الحديثػػة التػػي انبثقػػت مػػف أبحػػاث ماكميبلنػػد
كأتكنسكف عف دافعية اإلنجاز ،مرك انر بأعماؿ دكيؾ الذم كضع البناء األساسي كالكاضػ لتمػؾ النظريػة ،حيػث

ترج ػػع نظري ػػة تكجي ػػات األى ػػداؼ ف ػػي األس ػػاس لمنظري ػػات المفسػ ػرة لمدافعي ػػة كالت ػػي تي ػػتـ باالتج ػػاه االجتم ػػاعي
كالمعرفي في تفسير الدافعية كبعد ذلؾ كاف ليا اسيامات كبيرة في المجاؿ التربكم كالتحصيؿ األكاديمي.
كيرل بينترش  Pintrichكآخركف أف نظرية اليدؼ مػف أىػـ النظريػات التػي انبثقػت ككاحػدة مػف أكثػر المػداخؿ
انتشػػا انر فػػي فيػػـ دافعيػػة التحصػػيؿ لػػدل الطػػبلب فػػي األعػكاـ األخيػرة ،كيركػػز مػػدخؿ ىػػذه النظريػػة عمػػى التكجػػو

العاـ لؤلىداؼ التي يميؿ الطبلب إلػى السػعي لتحقيقيػا ،كيشػمؿ ىػذا التكجػو أنكاعػان محػددة مػف األىػداؼ ،كمػا
ييدؼ إلى االجابة عف سؤاؿ لمػاذا يسػعى الطػبلب إلػى تحقيػؽ أىػداؼ محػددة إذا مػا قكرنػكا بػا خريف ككيػؼ

يقكمكا أدائيـ (البنا)24 :2007 ،
يمكف إنجاز مثؿ ىذه األىداؼ ككيؼ يمكنيـ أف ٌ

فيذه النظرية تيتـ بنكع الدافعية أكثر مف مجػرد االىتمػاـ بكػـ الدافعيػة (،)Ames, 1992 ;Dweck, 1986

فربمػػا يحػػكز اثنػػاف مػػف الطػػبلب نفػػس القػػدر مػػف الدافعيػػة إلنجػػاز تكميػػؼ مػػا ،كلكػػف ربمػػا يكػػكف لػػدييما أسػػبابان
مختمفة ألداء ىذه التكميؼ ،كأىميػة ذلػؾ التكجػو ظيػر جميػان فػي تأكيػد المجمػس الػدكلي لمعممػي الرياضػيات فػي

العقػػد الماضػػي عمػػى ضػػركرة أف تعتمػػد المعػػايير المسػػتخدمة فػػي التقػػكيـ عمػػى مبػػدأ ىػػاـ يتضػػمف ضػػركرة فيػػـ

المعممػػيف أف كيفيػػة الكصػػكؿ لئلجابػػة أىػػـ مػػف اإلجابػػة فػػي حػػد ذاتيػػا -التأكيػػد عمػػى أىميػػة أىػػداؼ اإلتقػػاف-
كأصبحت ىذه التكصية محؿ اىتماـ  49كالية مف الكاليات األمريكية في الكقت الحالي (رشكاف.)2006 ،

ػاء عمػػى رغبػػة داخميػػة كاىتمػػاـ بمكضػػكع
فمػػثبلن عنػػدما يقػػكـ طالبػػاف بػػنفس العمػػؿ ربمػػا يقػػكـ أحػػدىما بالعمػػؿ بنػ ن
العمؿ ،كربما يقكـ ا خر بالعمؿ تحت ضغط مف المعمـ أك خكفان مف فقداف درجة ىذا العمػؿ ،كربمػا يقػكـ كػبلن
منيما بالعمؿ بنفس القدر مػف الدافعيػة كلكػف السػبب كراء ىػذه الدافعيػة مختمػؼ ،كالميػـ مػف كجيػة نظػر اتجػاه

تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز ىػػك السػػبب كراء الدافعيػػة أك السػػبب كراء القيػػاـ بالعمػػؿ (
.)2000:235

Ryan,

&

Deci

فمـ يعد البحث في إطار نظريات الدافعية يقكـ عمى رصد التغيرات الكمية ( مرتفػع ،متكسػط ،مػنخفض)؛ إنمػا
بػػدأ االىتمػػاـ بػػالفركؽ الكيفيػػة التػػي تكشػػؼ عػػف الكيفيػػة التػػي يتفاعػػؿ بيػػا المػػتعمـ مػػع بيئػػة الػػتعمـ المحيطػػة بػػو

(الحسيني.)2111 ،
كما يرل أميز( )Ames, 1992:261أف تكجيات اليدؼ تتعمؽ بػالغرض مػف سػمكؾ التحصػيؿ كتتحػدد عمػى
أنيػػا نمػػط متكامػػؿ مػػف المعتقػػدات االنفعػػاالت التػػي تػػؤثر فػػي انتػػاج السػػمكؾ ،كتمثػػؿ بطػػرؽ كمػػداخؿ مختمفػػة
كاالنيمػػاؾ ،كاالسػػتجابة ألنشػػطة تتصػػؿ بنػػكع اإلنجػػاز .كتحػػدد تمػػؾ األىػػداؼ ردكد أفعػػاؿ الطػػبلب االنفعاليػػة

كالمعرفية كالسمككية نحك النجاح أك االخفاؽ باإلضافة إلى كصؼ كفاية سمككياتيـ.
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كيضيؼ ( )Seegres, et.al, 2002أف تكجيات أىداؼ اإلنجاز تؤثر عمى كيفية تعمـ الخبرات في مكاقػؼ
اإلنجػاز حيػث تخمػػؽ لمفػرد اطػار عمػػؿ يمكنػو مػػف تقيػيـ سػمكؾ اإلنجػػاز ككضػع األىػداؼ الخاصػػة لمػتعمـ كبػػذؿ
الجيد حتى تتحقؽ األىداؼ المنشكدة (رشكاف.)121 :2006 ،

لقػػد أصػػبحت تمػػؾ النظريػػة خػػبلؿ العقػػد األخيػػر محػػكر اىتمػػاـ العديػػد مػػف الد ارسػػات كالبحػػكث ،كىػػى تقػػكـ عمػػى
مسػػممة أساسػػية مؤداىػػا "أف األف ػراد ليس ػكا منتجػػات لبيئػػتيـ كلكػػنيـ أيض ػان أعضػػاء منتجػػكف مػػؤثركف فػػي تمػػؾ

البيئة" ،كبمعنى آخر تنظر نظرية تكجيات األىداؼ إلى التعمـ عمى أنيا عممية تشػتمؿ عمػى كػؿ مػف :التكجػو
الذاتي مف جانب المتعمـ القائـ عمى تحقيؽ الذات ،كالتكجو االجتماعي في سياؽ البيئة المحيطة ،كالقائـ عمػى

تمبية احتياجات كمتطمبات البيئة المحيطة كاستغبلؿ إمكاناتيا (كقاد.)14 :2112 ،
كيػذكر ( )Pintrich & Linnen, 2000أنػو عنػدما يحػدد المػتعمـ ىػدؼ معػيف يحػاكؿ تحقيقػو كاإلجابػة عػف
 %90مف أسئمة االختبار بطريقة صحيحة يعد ذلؾ مف األىداؼ النكعية لؤلداء كالتي تحدد ما  whatيحاكؿ
الفرد تحقيقو لكف تكجيات أىداؼ اإلنجاز تيتـ بالسبب كراء اإلنجاز المتمثؿ عمى االجابة عمى السؤاؿ لماذا

 whyيحاكؿ الفػرد فاالىتمػاـ ىنػا بالسػبب المػدرؾ كراء اإلنجػاز كاألىػداؼ حينمػا تكصػؼ بيػذه الطريقػة فانيػا
تمثػػؿ فئػػات أفضػػؿ كأكثػػر تمػػاي انز مػػف األىػػداؼ تعمػػؿ بجانػػب األىػػداؼ النكعيػػة لػػؤلداء .كيفتػػرض أف تكجيػػات

أىػػداؼ اإلنجػػاز تمثػػؿ تكجيػػات عامػػة لمشػػخص أك خطػػط أك نظريػػات لمكاجيػػة الميػػاـ أك اتمػػاـ الميػػاـ كتقػػكيـ
نتائج العمؿ (رشكاف.)122 :2006 ،
كت ػػذكر (الش ػ ػربيني )149 :2003 ،نق ػ ػبلن عػ ػػف الفرحػ ػػاتي السػ ػػيد ( )2002أف أىػ ػػداؼ اإلنجػ ػػاز ت ػ ػرتبط بثبلثػ ػػة
خصائص تعبر عف كيفية تفسير كاستجابة األفراد لمكاقؼ اإلنجاز كىي:

 -1نظ ػرة األف ػراد لمقػػدرة عمػػى الػػتحكـ :مػػف منطمػػؽ إدراكي ػـ لقػػدراتيـ العقميػػة ،فػػاألفراد ذكم التكجػػو نحػػك األداء
يميمػػكف إلػػى النظػػر إلػػى الػػذكاء ككجػػكد ثابػػت  Entityال يتعػػدؿ بالجيػػد كال يمكػػف الػػتحكـ فيػػو ،كمػػف ثػػـ فيػػـ

مستيدفكف لتعمـ العجز .أما األفراد ذكم التكجو نحك ىدؼ اإلتقاف ينظػركف إلػى الػذكاء عمػى أنػو كجػكد متغيػر
 Incrementalكيركف القدرة عمى أنيا شيء قابؿ لمتعديؿ مػف خػبلؿ الجيػد كالتػدريب ،كمػف ثػـ فيػـ لػدييـ مػا
يقييـ مف تعمـ العجز.

 -2يؤثر تكجو الفرد نحك ىدؼ اإلنجاز (اإلتقاف) عمػى كيفيػة إد اركػو لمجيػد المبػذكؿ فػذكم التكجػو نحػك ىػدؼ

اإلنجاز (اإلتقاف) يعتقدكف أف الجيد كسيمة أساسية لمنجاح كتنشيط القدرة ،كككسيمة أيضان لتطكير المياـ التػي
نحتاجيػػا فػػي المسػػتقبؿ ،كذكم التكجػػو نحػػك ىػػدؼ األداء يعتقػػدكف أف الجيػػد المبػػذكؿ كسػػيمة غيػػر فعالػػة كغيػػر

محتممػػة لمنج ػػاح كتط ػػكيره ككػػذلؾ تط ػػكير الق ػػدرة ،كيعػػد كس ػػيمة غي ػػر فعالػػة لتط ػػكير المي ػػاـ التػػي نحتاجي ػػا ف ػػي
المستقبؿ ،كىػـ يػركف أف الجيػد المرتفػع يػنقص القػدرة ألنيػـ يػدرككف أف الشػخص الػذم يتمتػع بقػدرة مرتفعػة ال
يحتاج إلى أف يحاكؿ بجد لكي يحقؽ الميمة.
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 -3يػػؤثر تكجػػو ىػػدؼ اإلنجػػاز (اإلتقػػاف) عمػػى كيفيػػة اسػػتجابة األف ػراد لصػػعكبة الميمػػة أك الفشػػؿ فػػي الميمػػة
 ،Task Failureفيػـ مناضػمكف كلػدييـ اسػتجابة تكيػؼ  Adaptive Responseتجعميػـ يثػابركف كيبػذلكف

قصارل جيدىـ ،كينيمككف فػي اسػتراتيجيات الػتعمـ الػذاتي ،كيسػتمتعكف بالتحػدم ،كيمكػف التنبػؤ بيػذه النمػاذج
إلدراكيـ أف الجيػد كسػيمة ىامػة لمتحػدم كتحقيػؽ األىػداؼ المرغكبػة ،كىػك عنصػر ىػاـ فػي نمػكىـ الشخصػي،

أمػا ذكم التكجػو نحػك األداء فمػدييـ اسػتجابة غيػر متكيفػة  Maladaptive Responseكينسػحبكف مػف أداء
الميمة ،كيمكػف التنبػؤ بيػذه النمػاذج بسػبب انخفػاض جيػدىـ المػدرؾ ،كانخفػاض تكقعػاتيـ لمػتمكف مػف الميػاـ،

كاف اسػػتمرار بػػذؿ الجيػػد لمكاجيػػة الفشػػؿ يتضػػمف مخػػاطر االعتقػػاد فػػي القػػدرة المنخفضػػة ،كقػػد يحجمػػكف عػػف

طمب العكف.

مفيوم توجيات أىداف ال نجاز:
أولً :مفيوم توجيات أىداف ال نجاز لغ ًة:
تكجيات :كالكجية كالكجية :القبمة كشبييا في كؿ كجية ،أم في كؿ و
كجو استقبمتو كأخذت منو .كتجيػت إليػؾ

أتجوي ،أم تكجيت ،ألف أصؿ التاء فييا كاك .كتكجو إليو :ذىب( .ابف منظكر)4776: 1988 ،

تفع مش و
اليدؼ :الغرض المنتض يؿ فيو بالسياـ .كاليدؼ :كؿ شيء عظيـ مرتفع ،كاليدؼ كؿ و
ػرؼ (ابػف
بناء مر و
منظكر.)4634 : 1988 ،
اإلنجاز :نجز كنجز الكبلـ :انقط .كنجػز الكعػد ينجػز نجػ انز :حضػر ،كقػد يقػاؿ :نجػز .قػاؿ ابػف السػكيت :كػأف
ككعد ناجز كنجيز ،كأنجزتو أنا ،كنجزت بو.
نجز مني كانقضني ،ككاف نجز قضى حاجتو ،كقد أمجز الكعد،
ه
كانجازكو :كفاؤؾ بو .كنجز ىك أم كفى بو .كىك مثؿ قكلؾ حضػرت المائػدة .كنجػز الحاجػة كأنجزىػا :قضػاىا

(ابف منظكر)4351 : 1988 ،

ثانياً :مفيوم توجيات أىداف ال نجاز اصطالحاً:
يعػػرؼ بينتػػرش كجارسػػيا ( ) )Pintrich & Garcia, 1991تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز عمػػى أنيػػا تمثػػيبلت
معرفيػػة لمختمػػؼ األسػػباب التػػي يتبناىػػا الطػػبلب فػػي مكاقػػؼ التحصػػيؿ األكػػاديمي أك األسػػباب التػػي يحمميػػا

الط ػػبلب ل ػػرغبتيـ أك ع ػػدـ رغب ػػتيـ ف ػػي التحص ػػيؿ ف ػػي المكاق ػػؼ األكاديمي ػػة م ػػف أج ػػؿ إظي ػػار األداء المتف ػػكؽ
بالمقارنػػة بغيػػرىـ مػػف الطػػبلب (تكجػػو ىػػدؼ أداء) ،أك مػػف أجػػؿ إظيػػار فيػػـ العمػػؿ األكػػاديمي (تكجػػو ىػػدؼ

تمكػف) ،أك مػػف أجػؿ إظيػػار التكجػو بالمسػػئكلية (تكجػػو مسػئكلية اجتماعيػػة) أك الشػعكر بأنػػو جػزء مػػف الجماعػػة

(تكجو انتماء اجتماعي)

كيرل أميز ( )Ames,1992: 261أف تكجيات أىداؼ اإلنجاز نمط متكامؿ مف المعتقدات االنفعاالت التػي
تؤثر في انتاج السمكؾ.
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كيعػرؼ كػؿ مػف إليػكت كمكجريجػكر ( )Elliot & Mcgregor, 2001: 501تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز بأنيػا
تمثيبلت معرفية مف المستكل المتكسط تكجو الفرد نحك أىداؼ أك غايات خاصة.
كيعػرؼ (أحمػد )38 :2003 ،تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز بأنيػا مفيػكـ يكضػ كيفيػة تفسػير األفػراد كاسػتجاباتيـ

لمكاقؼ اإلنجاز.

كيعػػرؼ (البنػػا )31 :2007 ،تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز بأنيػػا الطريػػؽ الػػذم يكجػػو بػػو الطػػبلب أنفسػػيـ لػػتعمـ
المياـ داخؿ مجاؿ معيف كىك مؤشر قكم لمدل مشاركتيـ كأدائيـ في األنشطة.

كيعػػرؼ (حسػػانيف )5 :2010 ،تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز بأنيػػا مفيػػكـ افت ارضػػي يعبػػر عػػف التكجيػػات الدافعيػػة

لمطبلب في مكاقؼ األداء األكاديمي.

أما (الصياد )59 :2011 ،فيعرؼ تكجيات أىداؼ اإلنجاز بأنيا تمثيبلت معرفية لما يحاكؿ األفراد الكصػكؿ

إليػػو ككػػذلؾ أغ ارضػػيـ كاألسػػباب التػػي يسػػتندكف إلييػػا ألداء الميػػاـ المطمكبػػة مػػنيـ سػكاء كػػاف ذلػػؾ تكجيػان نحػػك
األداء كالنجاح أك نحك اإلتقاف كالتمكف.

كيعػػرؼ مييػػر ( )Maehr, 1989تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز بأنيػػا الغػػرض مػػف االنخػراط فػػي سػػمكؾ اإلنجػػاز

(الكطباف.)726 :2013 ،

كيبلحػػظ الباحػػث مػػف خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة اىتمػػاـ تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز بالسػػبب كراء اإلنجػػاز كلػػيس

باإلنجاز نفسو أك النتيجة التي يرغب الفرد الكصكؿ إلييا ،ككذلؾ بينت التعريفات السابقة أف تكجيػات أىػداؼ

اإلنجاز تأخذ مكانيا بقكة كبحجـ كبير في مكاقؼ التحصيؿ األكاديمي أكثر مف أم مكاقؼ أخرل.
كيعرؼ الباحث تكجيات أىػداؼ اإلنجػاز :بأنيػا عبػارة عػف معتقػدات الفػرد حػكؿ الغػرض مػف سػمكؾ التحصػيؿ
األكاديمي كالتي تتمثؿ في أربعة أشكاؿ ىي:
 -1تكجيات أىداؼ اإلتقاف-إقداـ :كتعني سعي الفرد كاقدامو نحك التعمـ كزيادة المعرفة إلرضاء ذاتو.
 -2تكجيػػات أىػػداؼ اإلتقػػاف-إحجػػاـ :كتعنػػي تجنػػب الطالػػب المشػػاركة فػػي عمميػػة الػػتعمـ بمػػا يشػػمؿ األنشػػطة
المدرسية خكفان مف الفشؿ كالتقميؿ مف قيمة ذاتو.
 -3تكجي ػػات أى ػػداؼ األداء-إق ػػداـ :كتعن ػػي س ػػعي الطال ػػب ألداء ميام ػػو التعميمي ػػة كاثب ػػات كفاءت ػػو الشخص ػػية
لمحصكؿ عمى استحساف ا خريف.
 -4تكجيات أىداؼ األداء-إحجاـ :كتعني تجنب الطالب أداء ميامو التعميمية خكفان مف الظيكر بمستكل أقؿ

مف ا خريف.
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مفيوم اليدف من منظور توجيات أىداف ال نجاز:
لمفيكـ اليدؼ في نظريػة تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز دكر محػكرم ،لػذا يتطػرؽ الباحػث فيمػا يمػي لمفيػكـ اليػدؼ
في نظرية تكجيات أىداؼ اإلنجاز كدكره المحكرم فػي تنظػيـ سػمكؾ الفػرد كتعديمػو لمػا يتناسػب مػع احتياجاتػو
كدكافعو الداخمية كالخارجية.

فقد ظير مفيكـ اليدؼ في كثير مف األدب النفسي كبأشكاؿ متعػددة كبمفػاىيـ مختمفػة ،كلكػف اليػدؼ بػالمعنى

المستخدـ في نظرية تكجيات أىػداؼ اإلنجػاز يشػير إلػى "االعتقػادات المتعمقػة بػالغرض أك المعنػى مػف العمػؿ
األك ػػاديمي كاإلنج ػػاز كالنج ػػاح في ػػو" أك "إل ػػى الط ػػرؽ المختمف ػػة ف ػػي مكاجي ػػة مكاق ػػؼ اإلنج ػػاز كاالن ػػدماج فيي ػػا
كاالستجابة ليا" (رشكاف.)121 :2006 ،

كيعػػرؼ أميػػز ( )Ames, 1990اليػػدؼ فػػي نظريػػة تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز عمػػى أنػػو االعتقػػادات المتعمقػػة
بغػػرض الفػػرد مػػف النجػػاح فػػي العمػػؿ األكػػاديمي .بينمػػا يعرفػػو أرداف ( )Urdan, 2001عمػػى أنػػو الطػػرؽ
المختمفة في مكاجية مكاقؼ اإلنجاز كاالندماج فييا كاالستجابة ليا (الصياد.)70 :2011 ،
كتشير كنتزؿ ( )Wentzelإلى أف األىداؼ تعرؼ عمى أنيا تمثيبلت عقمية لما يرغب األفراد فػي تحقيقػو كأف

كظيفتيػػا ىػػي تكجيػػو السػػمكؾ نحػػك الكصػػكؿ إلػػى ىػػذه النتػػائج .كيعػػرؼ فػػكرد كنيكػػكلز ()Ford & Nicholls

األىػػداؼ عمػػى أنيػػا أفكػػار حػػكؿ ب ػرامج مرغكبػػة يسػػعى الفػػرد إلػػى تحقيقيػػا .كقػػد بنػػى الباحثػػاف ( & Ford
 )Nichollsد ارسػتيما عمػػى اطػػار نظػرم يفتػػرض أف معظػػـ السػمكؾ البشػػرم مكجػػو باألىػداؼ ،كأف بعػػض ىػػذه

األىداؼ قد ال تككف دائما داخؿ كعػي الفػرد ،كقػد يعجػز أحيانػان عػف التعبيػر عػف ىػذه األىػداؼ بمغتػو العاديػة،

كلكف ىذه األىداؼ ربما تمثؿ دائما قكل دافعة تكجو كتنظـ نشاط الفرد (أبك ىبلؿ كدركيش.)101 :2005 ،

كيرل كؿ مف بينترش كجارسي ( )Pintrich & Garcia, 1991كبينتػرش ( )Pintrich, 2000أف األىػداؼ
تكجػػو السػػمكؾ كبصػػفة خاصػػة السػػمكؾ االختيػػارم كسػػمكؾ المثػػابرة ،كمػػا أف تبنػػي النمػػاذج المعرفيػػة لؤلىػػداؼ

كالغايات يساىـ بشكؿ كبير في فيـ أكبر كأكثر دقة كدافعية لعممية التعمـ (الصياد.)69 :2011 ،

كتختمػػؼ أىػػداؼ اإلنجػػاز بيػػذا المعنػػى عػػف الغايػػات النكعيػػة لػػؤلداء أك الغايػػات التػػي تتناكليػػا بعػػض نظريػػات
الدافعية ،فغايػات األداء النكعيػة تركػز عمػى مػا يحػاكؿ الفػرد الكصػكؿ إليػو أك تحقيقػو بعػد االنتيػاء مػف الميمػة

بينما أىداؼ اإلنجاز تيتـ بالسبب المدرؾ كراء محاكلػة الكصػكؿ إلػى ىػذا الشػيء أك بمعنػى آخػر السػبب كراء

سمكؾ اإلنجاز (رشكاف.)121 :2006 ،

كيصنؼ بنترش ) (Pintrich, 2000األبحاث الحالية في مجاؿ األىداؼ كما يمي-:
 -1أىداؼ في المسػتكل النػكعي لمميمػة :تمثػؿ المعػايير كالمحكػات التػي يقػيـ األداء فػي ضػكئيا ،كال تتضػمف
األسباب التي تدفع لمسمكؾ.
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 -2أىػػداؼ أكثػػر عمكميػػة :تتصػػؿ بمػػا يريػػده الفػػرد أك يحػػاكؿ تحقيقػػو كأسػػباب كامنػػة كراء القيػػاـ بشػػيء ،كال
تتضمف محكات أك معايير لتقكيـ األداء ،كذلؾ كالمشاريع الشخصية ،كالمياـ الحياتية بصفة عامة.
 -3أىداؼ اإلنجاز :تمثؿ المستكل المتكسط الخاص باألغراض أك األسػباب الكامنػة كراء إنجػاز الفػرد لميمػة

ما ،كالتي تعمؿ عادةن في مجاؿ التعمـ األكاديمي (رشكاف.)122 : 2006،

كيتفؽ كؿ مف (عمر )1993 ،ك(أبك ىاشـ )1999 ،في تصنيؼ األىداؼ إلى:
 -1اليدؼ المعرفي :كيتمثؿ في حب االستطبلع كاإلبداع كالمعالجة االيجابية لممعمكمات.
 -2اليدؼ العاطفي :كيتمثؿ في الدؼء كالطمأنينة.
 -3ىدؼ التنظيـ الذاتي :كيتمثؿ في التخطيط ،كالتنظيـ ،كالتفسير ،كالتقييـ.
 -4ىػدؼ العبلقػػات االجتماعيػػة لتأكيػػد الػذات :مثػػؿ العبلقػػات كالتفػػاعبلت االجتماعيػة الصػػادقة ،كالمعبػرة عػػف

المشاعر تجاه ا خريف.

 -5اليدؼ التكاممي لمعبلقات االجتماعية :كيتمثؿ في المسئكلية االجتماعية تجاه األقراف.
 -6ىدؼ الميمة :كيتمثؿ في التمكف ،كالمعالجة لممياـ مع التنظيـ كالكفاءة (كقاد.)78 :2008 ،

نماذج توجيات أىداف ال نجاز:
النموذج الثنائي لتوجيات أىداف ال نجاز:
تبمكر مفيكـ ىدؼ اإلنجاز  Achievement goalفي أكاخر السبعينات كبداية الثمانينات مف القرف الماضي
مػف خػػبلؿ أعمػػاؿ مسػػتقمة ،كلكنيػا متكاممػػة لكػػؿ مػػف أميػػز ( ،)Ames, 1984كدكيػػؾ (،)Dweck, 1986
كمييػر كنيكمػكس ( ،)Maher & Nicholls, 1980كنيكمػكس ( ،)Nicholls, 1984فيػؤالء العممػاء قػدمكا
تصكرات متشابية إلى حد يمكػف مػف خبلليػا االشػارة إلييػا جميعػان عمػى أنيػا النمػكذج الثنػائي ألىػداؼ اإلنجػاز

(الكطباف.)726 :2013 ،

كتعتبػر دكيػؾ  Dweckمفيػكـ تكجػو اليػدؼ عمػى أنػو بعػد مػف أبعػاد الشخصػية Personality dimension

كافترضت أف األفراد يككف لدييـ تفضيبلت مختمفة لتكجو اليدؼ في مكاقؼ اإلنجاز (أحمد.)34 :2003 ،

كيذكر (البنا )34: 2007 ،أف بناء تكجو اليدؼ نشػأ مػف العمػؿ المضػيء ل ػ  Dweck & Elliottفػي دافعيػة
التحصيؿ في البيئة التعميمية ،حيػث درس " ديػكؾ كاليػكت" نمػاذج دافعيػة األطفػاؿ فػي الفصػؿ ،فبلحظػا كجػكد
نمكذجيف سمككييف مختمفيف في االستجابة ألداء نشاطات التحدم أك المشكبلت.
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كيعػرؼ كككيػكت كسػيمرنج ( )Colquitt & Simmering, 1998:656تكجػو اليػدؼ بأنػو متغيػر م ازجػػي
ثابت نسبيان كلو شكبلف:
 -1تكجػػو الػػتعمـ  Learning Orientation:كفيػػو يكػػكف تركيػػز الفػػرد عمػػى زيػػادة الكفػػاءة عػػف طريػػؽ تنميػػة

ميارات جديدة.

 -2تكجو الدرجة  :Grade Orientationكفيو يتـ اثبات الكفاءة عف طريؽ مقابمة المعيار الذم يمثؿ الحكـ

المناسب.

ككفقػان لكػؿ مػف ) (Dweck k & Elliott, 1988أنػو يكجػد نمطػاف رئيسػياف مػف السػمكؾ المعرفػي -الكجػداني
كىما :استجابة العجز (استجابة غير متكيفة) ،كاستجابة التكجو نحك اإلتقاف ( Mastery Orientedاستجابة

متكيفة) ،يكمف كراءىا نكعاف مف األىداؼ ىما:
 أىػػداؼ األداء ( Performance Goalفػػي حالػػة العجػػز كالبلعػػكف) :كىنػػا ييػػتـ األف ػراد بالحصػػكؿ عمػػىأحك ػػاـ حس ػػنة ح ػػكؿ أدائي ػػـ كي ػػدرككف ال ػػذكاء عم ػػى أن ػػو بني ػػة ثابت ػػو ،كنم ػػط العج ػػز ل ػػدييـ ى ػػك تجن ػػب التح ػػدم

كاالسػتمرار فػي األداء لمكاجيػة الصػعكبات .كتتناسػب القػدرة عكسػيان مػع الجيػد كينػتج عػف ذلػؾ أنمػاط كجدانيػة

مثؿ القابمية لبلنجراح ،تيديد تقدير الذات ،القمؽ ،كقد يتككف االحباط ،الشعكر بالخجػؿ كالػذنب كقمػة المكافػآت

الداخميػػة مػػع تػػداخؿ المشػػاعر السػػالبة مػػع عػػدـ التركيػػز عمػػى الميمػػة ،كاختيػػار الميػػاـ السػػيمة لعػػدـ المخػػاطرة
باألخطاء.

 أىػداؼ الػتعمـ ( Learning Goalفػي حالػة التكجػو نحػك اإلتقػاف) :فػاف األفػراد ييتمػكف ىنػا بزيػادة الػتمكفكاإلتقػػاف ،كيػػدرككف الػػذكاء عمػػى أنػػو صػػفة طبيعيػػة ثابتػػة لمنمػػك ،كأف الػػتعمـ ييػػدؼ إلػػى ذلػػؾ ،كنمػػط العػػزك ىػػك

البحػػث عػػف الميػػاـ المثي ػرة لمتحػػدم ،مػػع االسػػتمرار فػػي المكاجيػػة الفعالػػة حتػػى تحػػت ظػػركؼ الفشػػؿ باظيػػار

المثابرة ،كيرتبط الجيد بالقدرة ارتباطان عاليان ألنو كسيمة لئلتقاف .كتتمثؿ الجكانب الكجدانيػة فػي مشػاعر مكجبػة
مثػؿ االثابػػة الذاتيػػة ،السػركر ،الفخػػر مػػع اسػػتمرار المكافػآت الذاتيػػة ،كال يحػػدث تكزيػػع فػي االنتبػػاه كلكػػف تركيػػز

عمى المياـ (محفكظ.)198 :1993 ،

كتذكر (عبد الحميد )292 :2011 ،أف التركيز في بداية البحث كاف بمجاؿ نظرية ىدؼ التحصيؿ أك تكجػو
اليدؼ عمى النماذج الثنائية كمنيا:

 التكجو نحك اإلتقاف مقابؿ التكجو نحك القدرة (.)Ames,1984 التكجو نحك الميمة مقابؿ التكجو نحك األنا (.)Nicholls,1984 التكجو نحك التعمـ مقابؿ التكجو نحك األداء (.)Dweck & Leggett,198851

 التكجو نحك اإلتقاف مقابؿ التكجو نحك األداء (.)Harackiewicz & Elliot,1993 التكجو نحك النمك مقابؿ التكجو نحك التأييد (.)Dykman,1998كرغـ تعدد المسػميات إال أف البنيػة األساسػية لكػبل التػكجييف ىػي كاحػدة فتكجػو اإلتقػاف مرجعػو ذاتػي أمػا تكجػو
األداء مرجعة خارجي اجتماعي ،كيستعرض الباحث االتجاىيف كما يمي:

 -1التكجػػو نحػػك اإلتقػػاف كتحسػػيف القػػدرة كالػػتمكف مػػف المػػادة المتعممػػة مػػف خػػبلؿ بػػذؿ الجيػػد كالمثػػابرة فػػي
مكاجيػػة الميػػاـ الصػػعبة باسػػتخداـ تعمػػـ عميػػؽ كاسػػتراتيجيات تنظػػيـ ذاتػػي لمػػتعمـ ،مػػع معػػايير ذاتيػػة

لمكفاءة حيث تتـ مقارنة اإلنجاز الحالي باإلنجاز السػابؽ ،مػف ىػذا المنظػكر يعػد الجيػد عنصػ انر ىامػان

لمنجاح كتعد األخطاء مؤشرات مفيدة لتطكير الكفاءة الشخصية (عبد الحميد.)292 :2011 ،

كيسعى الطبلب الذيف يتبنكف أىداؼ التعمـ إلى المثابرة كالعمؿ الدؤكب لرفع مستكل كفػاءتيـ كالػتمكف

مف المكضكعات الجديدة (حسانيف.)538 :2008 ،

فعنػػدما يتبنػػى الطالػػب ىػػدؼ اإلتقػػاف يكػػكف مكجػػو نحػػك تطػػكير ميػػارات جديػػدة ،كمحاكلػػة فيػػـ أعمالػػو،
كتحسػػيف مسػػتكل كفاءتػػو ،أك إنجػػاز معنػػى التفػػكؽ عمػػى أسػػاس معػػايير مرجعيػػة الػػذات ،كىنػػا يكػػكف

التأكيػػد عمػػى القيمػػة الداخميػػة لمػػتعمـ ،كيتكػػكف مػػف ىػػدؼ تحسػػيف ميػػارات الشػػخص ،كادراؾ أف النجػػاح
يأتي بالعمؿ الجاد كمحاكلة فيـ العمؿ المدرسي كالتعاكف مع الزمبلء (سكراف.)200 :1996 ،

كيضيؼ أميز) (Ames, 1992: 262أنو في مجاؿ أىداؼ التعمـ يتجو األفراد نحك تطػكير ميػارات
جديػػدة ،كمحاكلػػة فيػػـ أعمػػاليـ ،كتحسػػيف مس ػتكل كفػػاءتيـ ،كانجػػاز مغػػزل التفػػكؽ عمػػى أسػػاس محػػؾ

مرجعي الذات ،كما يركزكف عمى الجانب الكيفي في التعمـ.

 -2التكجو نحك األداء متضمنان سعيان لنيؿ تأييد ا خريف كتكجو خارجي لمدافعية كمحاكالت إلثبات الكفاءة

كاظيػػار القػػدرة مػػف خػػبلؿ المنافسػػة مػػع ا خػريف ،مػػع التركيػػز عمػػى معػػايير خارجيػػة لمكفػػاءة ،كاظيػػار
القػػدرة دكف بػػذؿ جيػػد مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تعمػػـ سػػطحية ،كمػػف ىػػذا المنظػػكر يعػػد الجيػػد

ميددان لمكفاءة الشخصية ،كاألخطاء كاثبات لعدـ الكفاءة (عبد الحميد.)292 :2011 ،
كيضػػيؼ (أبػػك ىػػبلؿ كدركيػػش )102 :2005 ،أنػػو فػػي حػػيف يأخػػذ النػػكع األكؿ مػػف األىػػداؼ شػػكؿ

الس ػػعي كراء زي ػػادة المعرف ػػة ل ػػذات المعرف ػػة كال ػػتمكف أك اإلتق ػػاف لمش ػػيء الم ػػتعمـ ل ػػذات اإلتق ػػاف ،ف ػػاف

األىػػداؼ مػػف النػػكع الثػػاني تشػػتؽ فػػي الغالػػب مػػف التكقعػػات االجتماعيػػة أك مػػف القيمػػة المرتبطػػة بمػػا
يترتب عمى أداء الميمة مثؿ الثناء كالمدي أك المكافأة المادية.
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النموذج الثالثي لتوجيات أىداف ال نجاز:
ظيػػرت النمػػاذج الثبلثػػة كػػرد فعػػؿ لمتميػػز التقميػػدم بػػيف مكػػكني اإلقػػداـ كاإلحجػػاـ لمدافعيػػة ،كقػػد ذكػػر ىػػارككيكز

كآخػركف ( )Harackiewiez,et.al, 2002أف ىنػاؾ ثبلثػة أسػباب لمراجعػة نظريػة اليػدؼ ،كيمكػف تمخػيص
ىذه األسباب عمى النحك التالي:

 -1أىمية الفصؿ بيف مككني اإلقداـ كاإلحجاـ لمدافعية؛ لما لذلؾ مف اسيامات في تعميؽ الفيـ النظػرم ليػذا

االتجاه.

 -2اإليجابية الكامنة في أىداؼ األداء-اإلقداـ المستقمة عف إيجابية أىداؼ اإلتقاف.
 -3التع ػػرؼ إل ػػى الط ػػرؽ الت ػػي يمك ػػف بكاس ػػطتيا المزاكج ػػة ب ػػيف أى ػػداؼ األداء-إق ػػداـ كأى ػػداؼ األداء لتحس ػػيف

الدافعية.

كاإلشػػارة إلػػى التجنػػب كاإلحجػػاـ قػػد كجػػدت فػػي نمػػاذج "مػػكرام" ك "اتكنسػػكف" ك "ماكميبلنػػد" عنػػدما تحػػدثكا عػػف
الرغبة أك الحاجػة لتجنػب الفشػؿ ،بينمػا خمطػت النمػاذج الثنائيػة بػيف مكػكني اإلقػداـ كاإلحجػاـ ألىػداؼ األداء،

كالػػذم يتمثػػؿ فػػي التركيػػز عمػػى التفػػكؽ عمػػى ا خ ػريف (مكػػكف إقػػدامي) ،كتجنػػب التقػػكيـ السػػمبي لمقػػدرة (مكػػكف

إحجامي) (كقاد.)87 :2008 ،

كيذكر إليكت ( )Elliot, 1999أف ىناؾ العديد مف االعتبارات التاريخية كالنظرية كاإلمبريقيػة التػي تػدعك إلػى

الفصػػؿ بػػيف مكػػكني اإلقػػداـ كاإلحجػػاـ ألىػػداؼ األداء ،فمعظػػـ نظريػػات الػػتعمـ كالدافعيػػة كالبحػػكث المبك ػرة فػػي
د ارسػػة السػػمكؾ اإلنجػػازم ميػػزت بػػيف مكػػكني اإلقػػداـ كاإلحجػػاـ لمسػػمكؾ كعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ :فقػػد ميػػز ىػػكب

) (Hoppe, 1930عنػػد د ارسػػتو لمسػػتكل الطمػػكح بػػيف الرغبػػة فػػي تحقيػػؽ النجػػاح كالرغبػػة فػػي تجنػػب الفشػػؿ،
كافترض ليفف ( )Lewin, 1944أف سمكؾ اإلنجاز يمثؿ دالة لمميؿ إلى تحقيؽ النجػاح كتجنػب الفشػؿ ،كميػز

مػ ػ ػػكرام ( )Murray,1938بػ ػ ػػيف الحاجػ ػ ػػة لتحقيػ ػ ػػؽ النجػ ػ ػػاح كالحاجػ ػ ػػة لتجنػ ػ ػػب الفشػ ػ ػػؿ ،كافتػ ػ ػػرض ماكميبلنػ ػ ػػد

( )Mcclelland,1951أف ىنػػاؾ نمطػػيف مػػف دافعيػػة اإلنجػػاز ىمػػا التكجػػو نحػػك احتماليػػة الفشػػؿ كالتكجػػو نحػػك
احتماليػة النجػاح كافتػرض ثكرنػدايؾ ) (Thorndike,1911قػانكف األثػر ،كميػز سػكنر (Skinner, 1938,

) 1953بػػيف أثػػر الث ػكاب كأثػػر العقػػاب ككػػذلؾ ميػػز بػػيف التعزيػػز المكجػػب كالتعزيػػز السػػالب .كي ػذكر (عػػامر،
 )2005أف المنظ ػريف األكائػػؿ اعتبػػركا نظريػػة تكجػػو اليػػدؼ نظريػػة ثنائيػػة البعػػد؛ كلػػذلؾ فقػػد كضػػع المنظػػركف

إطا انر متكامبلن لنظرية تكجو اليدؼ يتضمف التكامؿ بيف النظرية التقميدية لدافعية اإلنجاز كالتي تػرل أف نشػاط

الفػرد فػي أم ميمػة إنجازيػو يكػكف مكجيػان نحػك الكصػكؿ إلػى النجػاح (مكػكف إقػدامي) أك تجنػب الفشػؿ (مكػكف

إحجػػامي) ،كالبنػػاء الثنػػائي لؤلىػػداؼ المكػػكف مػػف بعػػدم الػػتمكف كاألداء ،كينػػتج عػػف ىػػذا التكامػػؿ إطػػار ثبلثػػي

األبعاد يتضمف أىداؼ التمكف كما في البنػاء الثنػائي ،كلكػف تػـ تقسػيـ أىػداؼ األداء إلػى مكػكنيف ىمػا أىػداؼ
األداء-اإلقداـ ،كأىداؼ األداء-اإلحجاـ (رشكاف.)134 :2006 ،
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أمػػا نيكػػكلز ( )Nicholls,1990أضػػاؼ بعػػدان ثالث ػان ىػػك تجنػػب العمػػؿ كالػػذم يعنػػي أف الشػػخص ييػػدؼ لعػػدـ
العمؿ بجد كاالعتقػاد بػأف النجػاح فػي المدرسػة يعتمػد عمػى خفػة الظػؿ فػي حجػرة الد ارسػة .كمػا أيػد ذلػؾ ميسػي

كىكلػػت ) (Meece & Holt, 1993حيػػث ىػػدفا فػػي د ارسػػتيما تحميػػؿ أىػػداؼ اإلنجػػاز لمتبلميػػذ مػػف خػػبلؿ
التحميػػؿ الجمعػػي إلػػى تصػػنيؼ  257تمميػػذان بالصػػفيف الخػػامس كالسػػادس عمػػى أسػػاس تكجيػػات اإلتقػػاف كاألنػػا
كتجنب العمؿ (سكراف.)201 :1996 ،

كأنشأ فندكاؿ ( )Vandewall, 1997نمكذج لتكجيات اليدؼ يشمؿ ثبلثة أبعاد ىي:
 -1تكجػو الػػتعمـ  Learning Orientationكيركػػز عمػػى تنميػػة الكفػاءة عػػف طريػػؽ اكتسػػاب ميػػارات جديػػدة،
كالتفكؽ في مكاقؼ الجديدة ،كالتعمـ مف خبلؿ الخبرة.

 -2تكجػػو االثبػػات  Proving Orientationكيركػػز عمػػى اثبػػات الكفػػاءة عػػف طريػػؽ الحصػػكؿ عمػػى األحكػػاـ

المناسبة مف ا خريف.

 -3تكجػػو التجنػػب  Avoiding Orientationكيركػػز عمػػى تجنػػب نفػػي الكفػػاءة كتجنػػب األحكػػاـ السػػمبية مػػف

ا خريف.

كبذلؾ قسـ فاندكاؿ  Vandewallتكجو الدرجة إلى بعديف ىما تكجو االثبات كتكجو التجنب
(أحمد.)41 :2003 ،
لذلؾ كفي ضكء التصنيؼ الثبلثػي قسػـ البػاحثكف تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز إلػى ثبلثػة أبعػاد كىػي كالتػالي كمػا
ذكرىا (حسانيف:)539 :2008 ،
 -1أىداؼ اإلتقاف :كينصب اىتماـ الفرد فييا عمى تنمية الكفاءة كتحسينيا كفيـ ما يتعممو.
 -2أىػػداؼ (األداء-إقػػداـ) :كفييػػا يسػػعى الفػػرد إلػػى الحصػػكؿ عمػػى أحكػػاـ ايجابيػػة عػػف كفايتػػو أك قدرتػػو حتػػى
يككف أفضؿ مف زمبلئو.
 -3أىداؼ (األداء-تجنب) :كتتضمف الرغبة لدل األفراد في بذؿ جيد قميؿ كمما أمكػف دكف التعػرض لعكاقػب
كخيمة كتجنب أم مكقؼ يمثؿ تيديدان لذاتو.
كفي حيف أف بعدم األداء يركزاف عمى الكفاءة كاالستحقاؽ ،فاف تكجو األداء-إقداـ يتعمؽ باظيار كفػاءة الفػرد
كالحصػػكؿ عمػػى أحكػػاـ استحسػػاف فػػي حػػيف يتعمػػؽ تكجػػو األداء-إحجػػاـ بعػػدـ إظيػػار نقػػص الكفػػاءة كتجنػػب

األحكاـ السمبية مف ا خريف (عبد الحميد.)287 :2013 ،
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النموذج الرباعي لتوجيات أىداف ال نجاز:
افترض بينترش  Pintrichأنو ربما يككف ىنػاؾ بنيػة خاصػة بأىػداؼ اإلتقػاف-اإلحجػاـ ،كمػا فػي حالػة أىػداؼ
األداء-إحجاـ ،كاألعماؿ الحديثة في مجاؿ تكجيات أىداؼ اإلنجاز تحاكؿ التحقؽ مف ىذا االفتراض كىك ما
نػػتج عنػػو النمػػكذج الربػػاعي لتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز .كالػػذم يزيػػد عػػف النمػػكذج الثبلثػػي بػػالمككف ال اربػػع كىػػك

أىداؼ اإلتقاف-اإلحجاـ (رشكاف.)138 :2006 ،
كعبلكة عمى تقسيـ أىداؼ اإلنجاز إلى أىداؼ إقداـ كاحجاـ ،حاكؿ إليػكت كزمػبلؤه ( Eliiot, 1999; Elliot
 )& Murayama, 2008; Elliot & Thrash, 2001مراجعػة مفيػكـ أىػداؼ اإلنجػاز ،كذلػؾ مػف خػبلؿ
تقػػديـ تعريػػؼ أكثػػر دق ػة لتمػػؾ األىػػداؼ يرتكػػز عمػػى الكفػػاءة ( )Competenceكحػػدىا ،حيػػث الحػػظ إليػػكت

كرفاقػػو أف تعريػػؼ أىػػداؼ اإلنجػػاز مػػف خػػبلؿ الغػػرض ( )Purposeيفتقػػد إلػػى الدقػػة؛ ألف لمغػػرض داللتػػيف
مختمفتيف :أكليما :السبب الذم مف أجمو يكجد الشيء أك يفعؿ مف أجمػو الشػيء ،كثانييمػا :النتيجػة المقصػكدة

أك المرغكبة ،أك المحصمة ،أك الغاية ،أك اليدؼ ،كيػتـ اسػتخداـ الغػرض بداللتػو فػي التصػكر الثنػائي ألىػداؼ
اإلنجاز ،فعادة ما يتضمف سبب االنخراط في سمكؾ اإلنجاز السػعي لتطػكير الكفػاءة أك اثباتيػا ،كأحيانػان تكػكف
الغاية التي يسعى إلييا مف خػبلؿ االنخػراط فػي سػمكؾ اإلنجػاز لتحقيػؽ كفػاءة أك إثباتيػا ،كأحيانػان تكػكف الغايػة

التي يسعى إلييا مف خبلؿ االنخػراط فػي سػمكؾ اإلنجػاز لتحقيػؽ كفػاءة داخميػة (الشػعكر بالرضػا الػداخمي) ،أك
كفػػاءة معياريػػة مقارنػػة بػػا خر (الحصػػكؿ عمػػى تقػػدير ا خػػر) .فالجانػػب السػػببي مػػف الغػػرض يتضػػمف الكفػػاءة،
ككذلؾ محتكل إضافي بعيد عف الكفاءة ،فعمى سبيؿ المثػاؿ مفيػكـ األىػداؼ األدائيػة يتضػمف الكفػاءة ،ككػذلؾ

القبػػكؿ أك إظيػػار الػ ػذات ،أمػػا الجان ػػب اليػػدفي م ػػف الغػػرض فيرك ػػز عمػػى الكف ػػاءة كحػػدىا (الكطب ػػاف:2013 ،
.)727

كيذكر ( )Pintrich, 2000: 99-100أىداؼ اإلنجاز حسب التصنيؼ الرباعي كالتالي:
 -1أىداؼ إتقاف-إقداـ :كتشير إلى رغبة الفرد في تحسيف أك إتقاف الميارات المطمكبة لميمػة مػا ،كيكػكف
التركيػػز فييػػا عمػػى اإلتقػػاف كال ػػتعمـ كالفيػػـ كتطػػكير الكفػػاءة ،كيس ػػتخدـ الفػػرد مجمكعػػة مػػف المحك ػػات
لتحسيف الذات ،كمدل التقدـ ،كالفيـ العميؽ ،كاكتساب الميارات الجديدة كتطكير معارفيـ.

 -2أىداؼ إتقاف-إحجاـ :كتشير إلى ميؿ الفرد إلى تجنب الفشؿ في التعمـ أك عدـ الكصكؿ إلى التمكف،
كيستخدـ الفرد مجمكعة مف المحكات في التعرؼ عمى الخطأ ،كأداء الميمة بصكرة خاطئة.

 -3أىػػداؼ األداء-إقػػداـ :كتشػػير إلػػى ميػػؿ الفػػرد إلػػى إظيػػار قدرتػػو الخاصػػة أمػػاـ ا خػريف كتمقػػي األحكػػاـ
المفضػػمة مػػنيـ كتجنػػب األحكػػاـ غيػػر المفضػػمة كالتركيػػز عمػػى التفػػكؽ عمػػى ا خ ػريف ،كيسػػتخدـ الفػػرد
مجمكعة مف المحكات أك معايير المقارنة كالحصكؿ عمى أعمى الدرجات كالظيػكر بشػكؿ أفضػؿ مػف

ا خريف.
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 -4أىػػداؼ األداء-إحجػػاـ :كتشػػير إلػػى ميػػؿ الفػػرد إلػػى تجنػػب الظيػػكر بمظيػػر أقػػؿ مػػف ا خػريف ،كيعتمػػد
عمػػى اسػػتخداـ معػػايير المقارن ػػة لتجنػػب الحصػػكؿ عم ػػى أقػػؿ الػػدرجات أك الظي ػػكر أقػػؿ مػػف ا خػػريف

(عرقكب.)52 :2013 ،

صفات الطمبة ذوو أىداف ال تقان واألداء:
تػذكر ( )Dweck, 2000: 3أف أىػداؼ الطػبلب نحػك اإلنجػاز متباينػة ،فيظيػر الػبعض مػنيـ اىتمامػان كبيػ انر
صادقان بعممية التعمـ ذاتيا ،أم أف التعمـ يعد قيمة في حد ذاتو ،كأنو نياية أنشطة التعمـ ،بينما يظيػر الػبعض

ا خر اىتمامان بالسعي نحػك الحصػكؿ عمػى الػدرجات المرتفعػة ككسػب النتػائج النيائيػة لمميمػة ذاتيػا باإلضػافة

إلى كسب أحكاـ مبلئمة عمى قدرات الفرد بالنسبة لآلخريف (الشربيني.)151 :2003 ،

إف التكجي ػػات إم ػػا نح ػػك ال ػػتعمـ أك نح ػػك األداء لي ػػا ت ػػأثيرات مختمف ػػة عم ػػى مث ػػابرة الط ػػبلب كاس ػػتجاباتيـ لمنق ػػد،
فالطالب الذم يككف لديو تكجو تعممي نحك كتابة الشعر سكؼ يستمتع بكتابة القصائد الشعرية ،كيحاكؿ كتابة

قصائد جديدة ،أك يعيد النظر في القديـ منيا ،كيق أر شعر ا خريف ،كيتقبؿ النقد مف ا خريف ،أـ الطالب الػذم

يككف لديو تكجو نحك األداء بالنسػبة لكتابػة الشػعر ،فانػو يجػدىا أقػؿ متعػة كانيػا فػي المقػاـ األكؿ طريقػة لخمػؽ
انطباعات حسنة في عيكف ا خريف (عدس.)355: 1998 ،
لذلؾ يسعى األفراد ذكك أىداؼ اإلتقاف باستمرار إلى زيادة فيميـ لمكضػكع مػا أك ميمػة ،كمػا أنيػـ مرنػكف فػي
التعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ ،كيػػركف األخطػػاء عمػػى أنيػػا فػػرص لمػػتعمـ لزيػػادة مجيػػكدىـ كاعػػادة تنظػػيـ اسػػتراتيجياتيـ
كاالسػػتمرار فػػي مكاجيػػة الفشػػؿ أك االخفػػاؽ كمػػا يقػػابميـ مػػف ضػػغكط فػػي مكاقػػؼ الػػتعمـ ،كمػػا أف الطػػبلب ذكم

تكجيات أىداؼ اإلتقاف أكثر استعدادان لتحدم المياـ الصعبة كاالستمرار فػي إنجازىػا ،كلػدييـ مشػاعر ايجابيػة

تجاه مكاقؼ التعمـ ،كيظيركف أنماطان تكيفيػة مػف العػزك السػببي فػي المكاقػؼ ،كغالبػان مػا يػرتبط تكجيػات ىػدؼ

اإلتقاف بالمشاركة طكيمة المدل ،كاالندماج في مياـ التعمـ كاالستماع بيا بدرجػة كبيػرة .كمػف جانػب آخػر فػاف
الطػػبلب ذكك تكجيػػات أىػػداؼ األداء ييتمػػكف بصػػكرة أساسػػية باظيػػار قػػدراتيـ أك إخفػػاء الػػنقص المػػدرؾ فػػي

ػاز أك نجاح ػان بقميػػؿ مػػف الجيػػد .كى ػؤالء الطػػبلب يتجنبػػكف
قػػدراتيـ مػػف قبػػؿ ا خ ػريف ،خاصػػة إذا مػػا حقق ػكا إنجػ ان
المياـ الصعبة في محاكلة لتجنب التقييمات السمبية ،كىـ أقؿ دافعية لمتعمـ .كيركف األخطػاء عمػى أنيػا نقػص

في القدرة .كيتخمكف بسيكلة عف الميمة عندما يفشمكف في إنجازىا ،كيركزكف عمى األحكػاـ عمػى قػدرتيـ أكثػر

مف االندماج في الميمة كبذؿ الجيد لمكصكؿ إلى مستكل اإلتقاف ،كىذا التكجو غالبان ما يؤدم إلى زيادة القمؽ

كعدـ القدرة عمى االستمرار في مكاجية العقبات أك الصػعكبات أك الضػغكط التػي تػكاجييـ (عرقػكب:2013 ،

.)54

كقػػد كضػػع (الصػػياد )72 :2011 ،جػػدكالن يكض ػ االختبلفػػات بػػيف ذكم تكجيػػات اإلنجػػاز (اإلتقػػاف-األداء)

كذلؾ في الجدكؿ رقـ ( )2عمى النحك التالي:
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جدكؿ ()2
يبيف االختبلفات بيف ذكم تكجيات اإلنجاز (اإلتقاف-األداء)
م

وجو الختالف

التوجو نحو ال تقان

1

األداء األكاديمي

2

البحث عف النجاح

النجاح في أداء الميمات كالتمكف منيا.

3

الدافعية

التعمـ يبدأ مف الداخؿ (دافعية داخمية).

4

المرجعية

5

العمؿ

معيار المرجعية ذاتيان.

يقارنكف أدائيـ بذكاتيـ كيبحثكف عػف إتقػاف
الميارات بغض النظر عف ا خريف.

التركيز عمى النمك كزيادة قدرة الفرد.

التوجو نحو األداء
يقارنكف أدائيـ با خريف.
اليدؼ ىك التفػكؽ عمػى ا خػريف فػي أداء

الميمات.

ال ػ ػػتعمـ يب ػ ػػدأ م ػ ػػف الخ ػ ػػارج دائمػ ػ ػان (دافعي ػ ػػة
خارجية).

معيار المرجعية اجتماعيان.

الحصكؿ عمى استحساف مف ا خريف.

كيضيؼ الباحث عمى الجدكؿ السابؽ نقطػة ميمػة كىػي طريقػة تعامػؿ الطالػب مػع الميػاـ الصػعبة ،فأصػحاب

تكجيات أىداؼ اإلتقاف يستمتعكف بيا كيككنكف أكثر استعدادان كيبذلكف جيػدان مضػاعفان لئلنجػاز ،أمػا أصػحاب
تكجيات أىداؼ األداء فيـ غالبػان يتجنبػكف الميػاـ الصػعبة حتػى ال ينكشػؼ فشػميـ أمػا ا خػريف بعكػس الطمبػة

ذكم تكجيات اإلتقاف الذيف يعتبركا الفشؿ في الميمات الصعبة فرصة لزيادة البحث كالتعمـ ،كبشكؿ عاـ كجػد
الباحث أف الجدكؿ السابؽ اشتمؿ عمى مقارنات كاضحة تعطي انطباعان عاـ عف تكجيات أىداؼ اإلنجاز.
كلكػػف الس ػؤاؿ الميػػـ كيػػؼ يمكػػف لمككنػػات البيئ ػة المدرسػػية أف تجعػػؿ التبلميػػذ يتجيػػكف نحػػك ىػػدؼ الػػتمكف أك
ى ػػدؼ األداء لق ػػد قام ػػت أم ػػيس  Amesباإلجاب ػػة ع ػػف ذل ػػؾ السػ ػؤاؿ عن ػػدما قس ػػمت بيئ ػػة حجػ ػرة الد ارس ػػة إل ػػى
مجمكعػػة مػػف المككنػػات ىػػي :الميػػاـ ،السػػمطة الخارجيػػة (المعممػػكف) ،التقػػكيـ كالتقريػػر .فػػاذا كانػػت الميػػاـ مػػف

النكع الذم يجعؿ التبلميذ يركز عمى األكجو ذات المعنى أك اليدؼ لنشاطات الػتعمـ ،كالتػي ليػا درجػة معقكلػة
مػػف التحػػدم لمتبلميػػذ ،كتسػػاعد التبلميػػذ عمػػى تأكيػػد أىػػداؼ مرجعيػػة الػػذات ،كمػػا تسػػاىـ فػػي اسػػتخداـ كتنميػػة

اسػػتراتيجيات تعمػػـ نشػػطة ،كاذا كانػػت السػػمطة مػػف النػػكع الػػذم يركػػز عمػػى مسػػاعدة التبلميػػذ عمػػى االشػػتراؾ فػػي
المناقشػػات كاعطػػائيـ فرصػػة االسػػتقبللية كتحمػػؿ المسػػئكلية كاالعتمػػاد عمػػى الجيػػد كلػػيس القػػدرة ،ككػػاف التقيػػيـ

يساعد عمى تحسيف الذات كالتمكف ،كعمؿ تقديرات خاصة كليست عامة ،كتنظيـ جيػد التمميػذ كاعطػاء فرصػة
لتحسػيف الػذات ،فػػاف األنمػاط الدافعيػػة تركػز عمػػى الجيػد كالػػتعمـ كاالىتمػاـ الػػداخمي فػي النشػػاط ،كالعػزك لمجيػػد

كاالسػػتراتيجيات المؤسسػػة عميػػو ،كاسػػتخداـ تعمػػـ فعػػاؿ ،كتكػػكيف اتجػػاه مكجػػب نحػػك الميػػاـ التػػي تتطمػػب جيػػدان

عاليان (.)Ames, 1992: 267

ككفق ػان لنتػػائج الد ارسػػات التػػي تمػػت فػػي المعامػػؿ البحثيػػة كفػػي البيئػػات الصػػفية أشػػارت إلػػى أف األىػػداؼ التػػي

يظيرىا األفراد في مكاقؼ اإلنجاز تتأثر بسمات البيئة الدراسية ،فمثبلن عنػدما يػتـ التأكيػد عمػى فػركؽ القػدرة أك
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يخبر األفراد بأف أدائيـ سكؼ يقيـ فػي ضػكء أداء األقػراف فانػو فػي ىػذه الحالػة يكػكف األفػ ارد أكثػر تكجيػان نحػك

أىػػداؼ األداء ،كبػػالعكس عنػػدما تشػػير التعميمػػات التػػي يكجييػػا المعمػػـ أك الفػػاحص بػػأف اليػػدؼ مػػف الميمػػة أك

الدرس ىك تنمية الفيـ كاكتسػاب الميػارات كالمعمكمػات فػاف الطػبلب فػي ىػذه الحالػة يككنػكف أكثػر تكجيػان نحػك

اإلتقاف (رشكاف.)148 :2006 ،

كتضيؼ (عبد الحميد )278 :2013 ،أف بعض الممارسات التعميمية داخؿ بيئات التعمـ مف الممكف أف تؤكد
عمػػى األداء مػػف خػػبلؿ اىتمػػاـ المعمػػـ بالمرجعيػػة المعياريػػة ،كتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة العامػػة ،كتقػػدير اإلجابػػات

الصػػحيحة بدرجػػة أكبػػر مػػف تقػػدير الجيػػد المبػػذكؿ ،كمػػا يمكػػف أف تتضػػمف الممارسػػات دعمػان لئلتقػػاف متضػػمنة
تأكيػػد المعمػػـ عمػػى مقارنػػة األداء الحػػالي بػػاألداء السػػابؽ لمطالػػب دكف المقارنػػة بػا خريف ،كتقػػديـ تغذيػػة راجعػػة
خاصة ،كالتأكيد عمى الجيد المبذكؿ كالتعمـ بدرجة أكبر مف اإلجابات الصحيحة.

الدافعية الداخمية والدافعية الخارجية وتوجيات أىداف ال نجاز:
تعنى الدافعية الداخمية أف الفرد لديو القدرة عمى تحديد ميكلو كرغباتو كاىتماماتو ،كذلؾ لديو القدرة عمى اشباع
ىػػذه الحاجػػات دكف كجػػكد قػػكل خارجيػػة يمكػػف أف تسػػاعد فػػي اتخػػاذ الق ػرار الػػذم يسػػاعد الفػػرد فػػي إشػػباع ىػػذه

الحاجات (رشكاف.)147 :2006 ،
كتعػػرؼ الدافعيػػة الداخميػػة  Intrinsic Motivationبأنيػػا الرغبػػة فػػي المشػػاركة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الفضػػكؿ،
كالمعرفػػة حػػكؿ األشػػياء لئلسػػياـ فػػي المعرفػػة ،فضػػبل عػػف الرغبػػة فػػي االنخ ػراط بالنشػػاط مػػف أجػػؿ المشػػاركة

كانجاز الميمة كالتكجو نحك اليدؼ .كيمكف أف تمثؿ الدافعية الداخمية بكفاية الفرد كبحريتو فػي تقريػر مصػيره.
أما الدافعية الخارجية فيي المتمثمة فػي الرغبػة فػي إرضػاء ا خػريف ،األسػرة ،كالتكجػو نحػك المكافػآت الخارجيػة
كنحك الذات  Ego Orientationككذلؾ التكجو نحك تجنب الفشؿ (أبك عميا.)13 :2007 ،

كقػد ميػز ديسػي ( )Deci, 1998فػي نظريتػو لمتحديػد الػذاتي  Self Determination Theoryبػيف نػكعيف

لمدافعية عمى أساس اختبلؼ األىداؼ أك األسباب التي تؤدم إلى الفعؿ ،ىما :الدافعية الداخميػة ( Intrinsic
 )Motivationكالتػػي تشػػير إلػػى القيػػاـ بشػػيء مػػا نتيجػػة عكامػػؿ تتعمػػؽ بالشػػخص نفسػػو أك بالميمػػة التػػي يقػػكـ

بأدائيػا .أمػػا الدافعيػػة الخارجيػػة ( )Extrinsic Motivationفتشػػير إلػػى القيػػاـ بشػػيء مػػا نتيجػػة عكامػػؿ خػػارج

الشػػخص أك غيػػر متعمقػػة بالميمػػة التػػي يقػػكـ بأدائيػػا كالحصػػكؿ عمػػى الدرجػػة العاليػػة فػػي االمتحػػاف .كأكض ػ

ديس ػػى أف كيفي ػػة األداء يمك ػػف أف تك ػػكف مختمف ػػة ج ػػدان عن ػػدما يك ػػكف الف ػػرد م ػػدفكعان بأس ػػباب داخمي ػػة ف ػػي مقاب ػػؿ
األسباب الخارجية (العمكاف كالعطيات.)686 :2010 ،

كيػذكر ( )Covington, 2000أف الفػرد يمكػف أف تكػكف لديػو أسػباب داخميػة لئلنجػاز مثػؿ الرغبػة فػي الػتعمـ
كح ػػب االس ػػتطبلع كمحاكل ػػة التعم ػػؽ ف ػػي الفي ػػـ ،كم ػػف الممك ػػف أف تك ػػكف لدي ػػو أس ػػباب خارجي ػػة لئلنج ػػاز مث ػػؿ
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الحصػكؿ عمػى درجػػات مرتفعػة كالبرىنػة عمػػى تميػزه عػف ا خػريف كطمػب االستحسػاف مػػف ا خػريف كاألسػرة أك
األصدقاء أك المعمميف.
كيرل رياف كديسى ( )Ryan & Deci, 2000:76أف الطمبة يميمكف ألف يككنكا مدفكعيف داخميان ألداء ميمة

ما عند تكفر الشرطيف ا تييف:

ػرد بػأف لػدييـ القػدرة عمػى
- ١الفعالية الذاتية العالية  : High Self - Efficacyالتي تشػير إلػى اعتقػاد األف ا

أداء الميمة بنجاح.

 -2إدراؾ المحددات الذاتية  A sent of Self – Determinationالتػي تشػير بػأف لػدل األفػراد القػدرة عمػى

الػػتحكـ بقػػدراتيـ؛ ممػػا يجعميػػـ يختػػاركف األنشػػطة التػػي يسػػتطيعكف التكيػػؼ معيػػا كمعالجتيػػا بنجػػاح ،كتجنػػب
األنشطة التي تفكؽ قدراتيـ كال يستطيعكف التكيؼ معيا.
كتشػير د ارسػات ( )Couti,et al., 1995; Breen & Lindsay, 2000إلػى أف أىػداؼ اإلتقػاف تقػكد إلػى
دافعية داخمية حيث تحفز الفػرد عمػى الميمػة كيعتبػر إتقانيػا غايػة فػي حػد ذاتػو ،بينمػا أىػداؼ األداء تقػكد إلػى

دافعية خارجية حيث يركز الفرد عمى األىداؼ الخارجية ،كبالرغـ مف التشابو المفاىيمي بيف الدافعية الداخميػة
كالدافعيػػة الخارجيػػة كتصػػنيفات تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز لكنيمػػا ليسػػا متطػػابقيف تمام ػان كخاصػػة مػػف الناحيػػة

الكظيفية (رشكاف.)147 :2006 ،

فمفيػػكـ الدافعي ػة الداخميػػة كالخارجيػػة كالػػذم ظيػػر فػػي ضػػكء نظريػػة تحديػػد الػػذات

Self-Determination

 Theoryلديسػػي كريػػاف  Deci & Ryanي ػرتبط بمفيػػكـ الحاجػػات النفسػػية لتحقيػػؽ الكفػػاءة كاالسػػتقبللية
كالعبلقات االجتماعية ،كالتػي تعػد المفػاىيـ األساسػية فػي النظريػة حيػث ينظػر لمفػرد صػاحب الدافعيػة الداخميػة

عمػػى أف سػػمككياتو مدفكعػػة لمحاجػػة إلػػى الشػػعكر بالكفػػاءة كالشػػعكر باالسػػتقبلؿ الػػذاتي ( Ryan & Dice,

.)2000

كيػػذكر (رش ػكاف )2006 ،أنػػو فػػي حالػػة الدافعيػػة الداخميػػة يكػػكف الفػػرد مػػدفكعان لمعمػػؿ ألسػػباب ليسػػت ظػػاىرة

كالسعي لتحقيؽ حاجػات داخميػة كػالفيـ مػثبلن أك المتعػة أك لمشػعكر باالسػتقبللية كتقػدير الػذات أك بمعنػى آخػر

تككف دكافع الفرد لمعمؿ دكافع داخمية ذاتية ،كلكف في حالة الدافعية الخارجية فاف الفػرد يكػكف مػدفكعان بأسػباب
خارجية ال شخصية كالسعي لتحقيؽ حاجات خارجية مثؿ الحصكؿ عمى الدرجات أك ارضاء شخص مػا كىنػا

يقػػؿ شػػعكر الفػػرد بالمتعػػة كتق ػؿ الفاعميػػة فػػي أداء العمػػؿ ،كيؤكػػد (

Sansone,

&

Harsckiewice

 )1991,28-31عمػػى أف الدافعيػػة الداخميػػة أك الخارجيػػة فػػي مجػػاؿ اإلنجػػاز األكػػاديمي تعػػد دالػػة لتكجيػػات
أىداؼ اإلنجاز لدل الفرد.
كيذكر ( )Deci & Ryan, 2000أف االختبلؼ بيف الدافعية الداخمية كالدافعية الخارجية مف جيػة كتكجيػات
أىػػداؼ اإلنجػػاز مػػف جيػػة أخػػرل يمكػػف تفسػػيرىا فػػي ضػػكء أف مفػػاىيـ تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز تمثػػؿ قضػػايا
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خاصػػة بػػاألداء فػػي الميػػاـ األكاديميػػة المختمفػػة كليسػػت ليػػا تػػأثيرات مباش ػرة عمػػى محتػػكل األىػػداؼ االخػػرل
كاألىداؼ االجتماعية أك أىداؼ تككيف العبلقات التي تؤثر بدكرىا عمى السمكؾ اإلنجازم .كيتض مما سػبؽ
أف تصنيفات تكجيات أىداؼ اإلنجاز تختمؼ عف الدافعية الداخمية كالخارجية في أف مفاىيـ الدافعية الداخميػة

كالخارجية مبينة أساسان عمى مفيكـ الحاجات كليا تأثيرات في مدل كاسع مف النشاط الذم يقكـ بو الفػرد بينمػا

تكجيات أىداؼ اإلنجاز تعتمػد أساسػان عمػى المعػايير التػي يقػارف الفػرد فػي ضػكئيا نتػائج أداءه -األداء الػذاتي

أك متطمبػػات الميػػاـ أك أداء ا خػريف -كتعمػػؿ بصػػفة خاصػػة فػػي مجػػاؿ اإلنجػػاز األكػػاديمي كيتضػ كػػذلؾ أف
اختبلفات تكجيات أىداؼ اإلنجاز يؤدم إلى اختبلؼ في نكع الدافعية األكاديمية أك مصيرىا.

تعقيب عام عمى الطار النظري:
يسعى عمماء النفس إلى االىتماـ بدراسة كؿ ما يتعمػؽ بعمميػة الػتعمـ كالتحصػيؿ األكػاديمي ،فجميػع التكجيػات

األخيرة أكدت عمى أف الطالػب يجػب أف يكػكف مػؤثر كفعػاؿ فػي بيئتػو التعميميػة ،كيجػب تػكفير البيئػة المناسػبة
التي تدعـ الطالب كالمعمـ عمى اعتبارىما عامبلف ميماف لمكصكؿ إلى تحصيؿ أكاديمي مرتفع.

كمػػف خػػبلؿ مػػا عرضػػو الباحػػث فػػي اإلطػػار النظػػرم كالػػذم تطػػرؽ إلػػى متغي ػريف ىمػػا تنظػػيـ الػػذات كتكجيػػات
أىػػداؼ اإلنجػػاز ،كجػػد أنيمػػا يمعبػػاف دك انر ىامػان فػػي عمميػػة الػػتعمـ كالتحصػػيؿ األكػػاديمي ،كأف بينيمػػا صػػمة ربػػط
تتمثػ ػػؿ فػ ػػي دافعيػ ػػة اإلنجػػػاز ،كحتػ ػػى يصػ ػػؿ الطالػػػب إلػػػى مسػ ػػتكل م ػػف التنظ ػػيـ الػ ػػذاتي يج ػػب عميػػػو أف يتبػ ػػع

استراتيجيات (التخطيط ككضع األىداؼ ،مراقبة الذات ،تقييـ الذات ،تعزيػز الػذات ،ضػبط المثيػرات الخارجيػة)
حيػػث أف التنظػػيـ الػػذاتي لػػو عبلقػػة ايجابيػػة بالتحصػػيؿ األكػػاديمي لػػذلؾ ينػػادم الكثيػػر مػػف العممػػاء إلػػى تػػدريب

الطمبة عمى استراتيجيات التنظيـ الذاتي.

كم ػػا كي ػػرل الباح ػػث أيضػ ػان أف لتكجي ػػات أى ػػداؼ اإلنج ػػاز دكر كبي ػػر كمي ػػـ ف ػػي عممي ػػة ال ػػتعمـ ،حي ػػث اىتم ػػت
الد ارسػات الحديثػة بالسػبب كراء اإلنجػاز أكثػػر مػف اإلنجػاز نفسػو ،فربمػا يػؤدم طالػب ميامػو األكاديميػة بتفػػكؽ
كذلؾ إلرضاء ذاتو ،في المقابؿ يؤدم طالب آخر المياـ األكاديمية بتفكؽ كذلؾ لمظيكر أماـ ا خريف بمظير

المتفػػكؽ كإلرضػػاء معممػػو كأسػرتو ،كىػػذا التكجػػو نحػػك اإلنجػػاز انبثػػؽ فػػي األسػػاس مػػف أبحػػاث الدافعيػػة لئلنجػػاز
كخاصة نظرية ماكميبلند كأتكنسكف التي اعتبرت أف سمكؾ اإلنجاز نػاتج عػف مفيػكميف متعارضػيف ىمػا الميػؿ

إلػػى النجػػاح كالميػػؿ إلػػى تجنػػب الفشػػؿ ،بعػػد ذلػػؾ كضػػع دكيػػؾ كأميػػز كغيػػرىـ أسػػس نظريػػة لتكجيػػات أىػػداؼ

اإلنجػػاز تمثمػػت بظيػػكر النمػػكذج الثنػػائي (التكجػػو نحػػك اإلتقػػاف ،التكجػػو نحػػك األداء) ،كقػػد اسػػتثمر كثيػػر مػػف
العمماء ىذا النمكذج كتـ تطكيره إلى النمكذج الثبلثػي (التكجػو نحػك اإلتقػاف ،التكجػو نحػك األداء-إقػداـ ،التكجػو

نحك األداء-إحجاـ) ،ثـ تكصؿ إليكت إلى النمكذج الرباعي عندما اقترح أف تكجو اإلتقاف يمكػف أف يقسػـ إلػى
تكجو إتقاف-إقداـ كتكجو إقداـ-إحجاـ باإلضافة إلى تكجو األداء-إقداـ كتكجو أداء-إحجاـ كىذا النمكذج الذم

استخدمو الباحث في دراستو.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 مقدمة:

 المحور األول :دراسات سابقة تناولت تنظيم الذات مع متغيرات أخرى.
 المحور الثاني :دراسات سابقة تناولت توجيات أىداف ال نجاز مع متغيرات أخرى.
 المحور الثالث :دراسات سابقة جمعت بين تنظيم الذات وتوجيات أىداف ال نجاز.
 تعقيب عمى الدراسات السابقة.
 فروض الدراسة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

مقدمة:
بعػػد اطػػبلع الباحػػث عمػػى األدب التربػػكم كالتػراث السػػيككلكجي كتجميػػع العديػػد مػػف الد ارسػػات كالبحػػكث العربيػػة
كاألجنبيػػة ذات الص ػػمة بمتغي ػػرم الد ارسػػة تنظ ػػيـ ال ػػذات كتكجيػػات أى ػػداؼ اإلنج ػػاز ،قػػاـ الباح ػػث بترتي ػػب تم ػػؾ

الدراسات كتصنيفيا إلى ثبلثة محاكر كمف ثـ عرضيا حسب الترتيب الزمني مف القديـ إلى الحػديث ،كمػف ثػـ
التعقيب عمى ىذه الدراسات ككضع فركض الدراسة.

كفيما يمي يعرض الباحث ليذه المحاكر عمى النحك التالي:
المحور األول :دراسات سابقة تناولت تنظيم الذات مع متغيرات أخرى.
 -1دراسة كيتسانتس (:)Kitsantas, 2002
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف عمميػػات التنظػػيـ الػػذاتي كاالسػػتعداد لبلختبػػار كاألداء فيػػو،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )62مف طمبة الجامعة ،كاتبع الباحػث المػنيج الكصػفي فػي د ارسػتو ،كمػا كاسػتخدـ

الباحػث مقيػاس تنظػيـ الػذات مػف إعػداد زيمرمػاف كمػارتنز بػكنس ( Zimmerman & Martinez-Pons,
.)1986
كأشارت الدراسة في بعض نتائجيا إلى:
 كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي اس ػػتخداـ اس ػػتراتيجيات التنظ ػػيـ ال ػػذاتي أثن ػػاء االختب ػػار كقب ػػؿاالختبار لدل مرتفعي كمنخفضي االستعداد لبلختبار.

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في التنظيـ الذاتي في معتقدات الكفاءة الذاتية. -2دراسة ويمير وآخرون (:)Wehmeyer et.al,2003
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل تأثير استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان فػي الفصػؿ عمػى تنميػة قػدرات
الطػبلب ذكم صػػعكبات الػتعمـ فػػي التحصػػيؿ األكػاديمي كقػػدرتيـ عمػى التكيػػؼ مػػع زمبلئيػـ كأنفسػػيـ .كتككنػػت

عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )94طالب ػان مػػف عػػدة مػػدارس مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كاتبػػع الباحػػث فػػي د ارسػػتو

المػنيج الكصػفي .كمػا اسػتخدـ الباحػث مقيػاس تنظػيـ الػذات مػف إعػداد كيميػر ككيمشػنر ( & Wehmeyer
.)kelchner, 1995
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كأظيرت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 فاعمية استخداـ اسػتراتيجيات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػاى فػي تحسػيف السػمكؾ التكيفػي لمطػبلب ذكم صػعكباتالتعمـ ،كتحسيف مستكل التحصيؿ األكاديمي لدييـ.

 -3دراسة بيدجيرانو (:)Bidjerano,2005
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الفركؽ بيف الجنسيف في بعػض جكانػب تنظػيـ الػذات األكػاديمي .كتككنػت
عينة الدراسة مف ( )198طالبان كطالبة مف طبلب الجامعة في إحدل الجامعات األمريكيػة .كاتبػع الباحػث فػي
د ارسػػتو المػػنيج الكصػػفي .كمػػا كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس التنظػػيـ الػػذات األكػػاديمي مػػف إعػػداد بينتػػرش كآخػػركف

(.)Pintrich et al,.1993
كبينت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 تفكؽ اإلناث عمى الذككر في عدة جكانب منيا التنظيـ ،ميارة إدارة الكقت ،التحكـ ،كميػارات مػا كراءالمعرفة.
 -4دراسة عبد األحد (:)2006
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف التكجػػو الزمنػػي كالتنظػػيـ الػػذاتي .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف

( )300طالب ػان كطالبػػة مػػف طمبػػة معاىػػد إعػػداد المعممػػيف فػػي مدينػػة المكصػػؿ -الع ػراؽ .كاتبعػػت الباحثػػة فػػي
د ارس ػػتيا الم ػػنيج الكص ػػفي .كم ػػا كاس ػػتخدمت الباحث ػػة مقي ػػاس التكج ػػو الزمن ػػي م ػػف إع ػػداد الف ػػتبلكم (،)2000
كمقياس التنظيـ الذاتي مف إعداد الينداكم (.)2003

كأسفرت النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية عف:
 كج ػػكد عبلق ػػة ارتباطي ػػة ب ػػيف التكج ػػو الزمن ػػي نح ػػك المس ػػتقبؿ كالتنظ ػػيـ ال ػػذاتي أكب ػػر م ػػف العبلق ػػة ب ػػيفالتكجيات األخرل مع التنظيـ الذاتي.
 -5دراسة ىارك (:)Hurk,2006
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى طبيعػػة العبلقػػة بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػان (تخطػػيط الكقػػت،
المراقبة الذاتية) كالتحصيؿ األكاديمي .كتككنت عينة الدراسة مف ( )165مف طمبة عمـ النفس المستكل األكؿ

في جامعة ماستريخت بيكلندا .كاتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي .كما كاستخدـ الباحث مقيػاس تنظػيـ

الذات مف إعداده.

كأشارت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية إلى:
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 كج ػػكد ت ػػأثير الس ػػتراتيجيات ال ػػتعمـ الم ػػنظـ ذاتيػ ػان (المراقب ػػة الذاتي ػػة ،تخط ػػيط الكق ػػت) عم ػػى التحص ػػيؿاألك ػػاديمي ل ػػدل ط ػػبلب الجامع ػػة ،حي ػػث كج ػػد أف الط ػػبلب المخطط ػػيف لمكق ػػت جي ػػدان كل ػػدييـ مي ػػارات
نجاز في التعمـ مف الطبلب العادييف.
المراقبة الذاتية كانكا أكثر كفاءة كا ان

 -6دراسة بيمونتي (:)Bembenutty, 2007
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الفركؽ بيف الجنسيف في التنظيـ الذاتي لدل طمبة الجامعة .كتككنت عينة
الد ارسػػة مػػف ( )364طالب ػان كطالبػػة مػػف طمبػػة عمػػـ الػػنفس فػػي إحػػدل الجامعػػات األمريكيػػة .كاتبػػع الباحػػث فػػي

دراستو المنيج الكصفي .كما كاستخدـ الباحث مقياس التنظيـ الػذاتي مػف إعػداد بينتػرش كآخػركف ( Pintrich
.)et al,.1993
كأظيرت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 عدـ كجك فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في تنظيـ الذات. -7دراسة أحمد (:)2007

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى عبلقػػة التنظػػيـ الػػذاتي لمػػتعمـ كالدافعيػػة الداخميػػة بالتحصػػيؿ األكػػاديمي.
كتككنػػت عين ػػة الد ارسػػة م ػػف ( )128طالبػ ػان مػػف ط ػػبلب الفرق ػػة الرابعػػة ش ػػعبة الطبيع ػػة كالكيميػػاء بكمي ػػة التربي ػػة
بالمنصػكرة -مصػػر .كاتبػع الباحػػث فػي د ارسػػتو المػنيج الكصػػفي .كمػا كاسػػتخدـ الباحػث مقيػػاس التنظػيـ الػػذاتي

لمتعمـ مف إعداد بكردم ( )Purdie,2003كقاـ الباحث بتعريبو كتقنينو عمى البيئة المصرية ،كمقياس الدافعية
الداخمية مف إعداد ليبر ( )Lipper,2005تعريب كتقنيف الباحث.
كأظيرت النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 كجكد عبلقة دالة إحصػائيان بػيف درجػات أفػراد العينػة فػي التحصػيؿ األكػاديمي كدرجػاتيـ عمػى كػؿ مػفأبعاد التنظيـ الذاتي لمتعمـ كعمى أبعاد الدافعية الداخمية.

 كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي التحصػيؿ األكػػاديمي بػيف أفػراد العينػة المػرتفعيف كالمنخفضػيف فػي كػػؿمف أبعاد التنظيـ الذاتي لمتعمـ كأبعاد الدافعية الداخمية.

 يمكف التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف خبلؿ أبعاد التنظيـ الذاتي لمتعمـ. -8دراسة الكيال (:)2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ نمكذج يظير االسياـ النسبي لمككنات الذكاء الكجداني كالذكاء المعرفػي كتنظػيـ
الذات في التنبؤ بػأداء كػؿ مػف المعمػـ كالمػتعمـ بالمرحمػة الثانكيػة ،كاختبػار مػدل التطػابؽ بػيف النمػكذج المقتػرح

كبيانػػات عينػػة المعممػػيف كالمتعممػػيف .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )80معمػػـ كمعممػػة مقسػػميف كالتػػالي (56
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معمـ 24 ،معممة) مف معممي المرحمػة الثانكيػة بمحافظػة المنكفيػة-مصػر ،كمػا بمغػت عينػة المتعممػيف ()185
طالب ػان كطالبػػة بالصػػؼ األكؿ الثػػانكم .كمػػا كاسػػتخدـ الباحػػث كػػؿ مػػف اختبػػار الػػذكاء الكجػػداني مػػف إعػػداده،
كمقياس المصفكفات المتتابعة لرافف ،كمقياس تنظيـ الذات مف إعداد الباحث.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 يسػػيـ التنظػػيـ الػػذاتي فػػي تفسػػير مقػػدار التبػػايف فػػي أداء كػػؿ مػػف المعمػػـ كالمػػتعمـ بقيمػػة ( )%7ممػػايكض أىمية تنظيـ الذات في األداء الميني الناج لممعمـ كاألداء األكاديمي لمطبلب.

 كجكد فركؽ إحصائية دالة بيف متكسطات درجػات المعممػيف األكثػر كفػاءة فػي األداء كالمعممػيف األقػؿكفػػاءة فػػي األداء فػػي كػػؿ مػػف اعتبػػار الػػذات ،تحقيػػؽ الػػذات ،التعػػاطؼ ،المسػػئكلية االجتماعيػػة ،حػػؿ

المشػػكبلت ،ضػػبط االنفعػػاالت ،التفػػاؤؿ ،الدرجػػة الكميػػة لمػػذكاء الكجػػداني ،كضػػع كتخطػػيط األىػػداؼ،
ضبط االنتباه ،تنظيـ االنفعاالت لمككنات تنظيـ الذات.
 -9دراسة الج ارح (:)2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل امتبلؾ طمبة الجامعة لمككنات التنظيـ الذاتي ،كما إذا كانػت ىػذه

المككنػػات تختمػػؼ بػػاختبلؼ الجػػنس أك المسػػتكل الد ارسػػي ،إضػػافة إلػػى التعػػرؼ إلػػى القػػدرة التنبؤيػػة لمككنػػات
التنظ ػػيـ ال ػػذاتي بالتحص ػػيؿ األك ػػاديمي ،كمعرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف التحص ػػيؿ األك ػػاديمي يختم ػػؼ عن ػػد الطمب ػػة ذكم
المسػػتكل المرتفػػع مػػف التنظػػيـ الػػذاتي عنػػو عنػػد الطمبػػة ذكم المسػػتكل المػػنخفض مػػف التنظػػيـ الػػذاتي .كتككنػػت

عينة الدراسة مف ( )331طالبان كطالبة مػف طمبػة البكػالكريكس فػي جامعػة اليرمػكؾ .كاتبػع الباحػث فػي د ارسػتو

المنيج الكصفي .كما كاستخدـ الباحث مقياس بكردم ( )Purdieلمتنظيـ الذاتي.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:

 امتبلؾ الطمبة لميارات التنظيـ الذاتي عمى مككف التسميع كالحفظ جاء ضمف المستكل مرتفع ،كباقياألبعاد بدرجة متكسطة.

 -الذككر يتفكقكف عمى اإلناث عمى مككف كضع اليدؼ كالتخطيط.

 طمبة السنة الرابعة يتفكقكف بداللة إحصائية عمى طمبة السػنتيف الثانيػة كالثالثػة عمػى مكػكني االحتفػاظبالسجبلت كالمراقبة كطمب المساعدة االجتماعية.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ األكاديمي بيف فئة الطمبة مرتفعي التنظيـ الذاتي كفئػةالطمبػػة منخفضػػي التنظػػيـ الػػذاتي عمػػى مكػػكني كضػػع األىػػداؼ كالتخطػػيط ،كالتسػػميع كالحفػػظ لصػػال

الطمبة المرتفعي التنظيـ الذاتي.

 تب ػػيف أف مك ػػكني االحتف ػػاظ بالس ػػجبلت كالمراقب ػػة ،ككض ػػع الي ػػدؼ كالتخط ػػيط ينبئ ػػاف بالتحص ػػيؿ ل ػػدلالطمبة.
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 -10دراسة النرش (:)2010
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػان ككػػؿ مػػف فاعميػػة الػػذات
كالتكجيات الدافعية الداخمية كالتحصيؿ الدراسي .كتككنت عينػة الد ارسػة مػف ( )378طالبػان كطالبػة مػف طػبلب

المستكل الثالث كالرابع بكمية التربية-جامعػة بكرسػعيد مصػر .كاتبػع الباحػث فػي د ارسػتو المػنيج الكصػفي .كمػا
كاس ػػتخدـ الباح ػػث مقي ػػاس اس ػػتراتيجيات ال ػػتعمـ الم ػػنظـ ذاتي ػػا م ػػف إع ػػداد الباح ػػث كمقي ػػاس التكجي ػػات الدافعي ػػة

الداخمية كمقياس قمؽ االختبار مف إعداد الباحث كمقياس فاعمية الذات نحك التنظػيـ الػذاتي لمػتعمـ مػف إعػداد
( )Bandura,1997تعريب جيياف قرنػي خميفػة ( )2006كمقيػاس المسػتكل االجتمػاعي كاالقتصػادم لؤلسػرة
إعداد عبد العزيز السيد الشخص ( )1995كمتغير ضابط.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 -كجكد تأثير مكجب داؿ إحصائيان الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان عمى فاعمية الذات.

 كجكد تأثير مكجب داؿ إحصائيان الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان عمى التكجيات الدافعية الداخمية. كجكد تأثير مكجب داؿ إحصائيان الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان عمى التحصيؿ الدراسي. -11دراسة الجبوري (:)2011
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف تنظػػيـ الػػذات ككػػؿ مػػف التفكيػػر السػػمبي كاإليجػػابي .كتككنػػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )1311طالب ػان كطالبػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة ال اربػػع كالخػػامس العممػػي كاألدبػػي فػػي

محافظػة صػبلح الػػديف-العػراؽ .كاتبػػع الباحػث فػي د ارسػػتو المػنيج الكصػػفي .كمػا كاسػتخدـ الباحػػث فػي د ارسػػتو
مقياس تنظيـ الذات مف إعداد الباحث ،كمقياس التفكير السمبي كااليجابي مف إعداد الباحث.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 يتمتع أفراد العينة بمستكل عالي مف تنظيـ الذات. -كجكد فركؽ في تنظيـ الذات تبعان لمتغير الجنس لصال اإلناث.

 -كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كفقان لمتخصص الدراسي في تنظيـ الذات لصال الفرع العممي.

 كجػػكد عبلقػػة إيجابيػػة بػػيف تنظػػيـ الػػذات كالتفكيػػر اإليجػػابي كسػػالبة بػػيف تنظػػيـ الػػذات كنمػػط التفكيػػرالسمبي.
 -12دراسة محمود وفتحي (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى العبلقػة بػيف تنظػيـ الػذات كقمػؽ االختبػار لػدل عينػة مػف طػبلب الجامعػة،
كالكشؼ عف الفركؽ بيف الجنسيف في أبعاد تنظيـ الذات .كتككنت عينة الدراسة مف ( )287مف طمبة جامعػة

األزى ػػر-مص ػػر ( 148ذك ػػكر 139 ،إن ػػاث) .كاتب ػػع الباحث ػػاف ف ػػي د ارس ػػتيما الم ػػنيج الكص ػػفي .كم ػػا كاس ػػتخدـ
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الباحثاف مقياس تنظيـ الذات مف إعداد مانجك ( )Mango,2010كمقياس قمؽ االختبار مػف إعػداد دريسػككؿ
(.)Driscoll,2007
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 -كجكد عبلقة سمبية دالة إحصائيان بيف تنظيـ الذات األكاديمي كقمؽ االختبار.

 عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر كاإلناث في أبعاد تنظيـ الػذات باسػتثناء بعػدم الػتحكـ فػيبيئة التعمـ كالمسئكلية عف التعمـ ،أما المسئكلية عف الػتعمـ كالتنظػيـ ككضػع األىػداؼ فكانػت متغيػرات

منبئة بمستكل قمؽ االختبار.
 -13دراسة الفقي (:)2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف التنظيـ الذاتي كمستكل الطمكح كقمؽ المستقبؿ لدل طػبلب الثانكيػة

العامة .كتككنت عينة الدراسة مػف ( )160طالبػان كطالبػة بالصػؼ الثالػث الثػانكم (عممػي-أدبػي) بمدينػة بنيػا-
مصػػر .كاتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي فػػي د ارسػػتيا .كمػػا كاسػػتخدمت الباحثػػة مقيػػاس تنظػػيـ الػػذات كمقيػػاس

مستكل الطمكح كمقياس قمؽ المستقبؿ كجميعيا مف إعداد الباحثة.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف التنظيـ الذاتي كمستكل الطمكح. -كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف التنظيـ الذاتي كقمؽ المستقبؿ،

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات الػػذككر كمتكسػػطي درجػػات اإلنػػاث فػػيكؿ مف التنظيـ الذاتي كمستكل الطمكح كقمؽ المستقبؿ،

 يمكف التنبػؤ بػالتنظيـ الػذاتي فػي ضػكء مسػتكل الطمػكح كقمػؽ المسػتقبؿ لػدل طػبلب كطالبػات الثانكيػةالعامة.

المحور الثاني :دراسات سابقة تناولت توجيات أىداف ال نجاز مع متغيرات أخرى.
 -1دراسة الشربيني (:)2003
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى اتجػػاه كسػػمكؾ البحػػث عػػف العػػكف فػػي ضػػكء أىػػداؼ اإلنجػػاز كالكفػػاءة

المدركػػة .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )379طالب ػان كطالبػػة ،مػػنيـ ( )136ذكػػكر ك( )243إنػػاث مػػف طػػبلب
المستكل الثالث بكميػة التربيػة جامعػة المنصػكرة (عممػي-أدبػي-صػناعي) .كاتبعػت الباحثػة فػي د ارسػتيا المػنيج

الكصفي .كما كاستخدمت الباحثة مقياس أىداؼ اإلنجاز كالكفاءة المدركة مف إعدادىا ،كمقياس اتجاه كسمكؾ
البحث عف العكف كىك أيضان مف إعداد الباحثة.
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كبينت النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 عدـ كجكد فركؽ دالة بػيف التخصصػات العمميػة (أدبػي-عممػي-صػناعي) فػي أىػداؼ اإلنجػاز ببعديػو(ىدؼ األداء -كىدؼ التعمـ) كالكفاءة المدركة ببعدييا (األكاديمية-االجتماعية).

 كجكد فركؽ دالة بيف الذككر كاإلناث في ىدؼ التكجػو نحػك الػتعمـ ،كىػدؼ الكفػاءة االكاديميػة لصػالالذككر.

 -عدـ كجكد فركؽ دالة بيف الذككر كاإلناث في التكجو نحك األداء كىدؼ الكفاءة االجتماعية.

 كجكد فركؽ دالة بيف ذكم تكجو ىدؼ اإلنجاز (التعمـ-األداء) في كؿ مػف سػمكؾ اإلحجػاـ عػف طمػبالعكف ،كبعد التيديد المدرؾ مف العكف لصال ذكم التكجو نحك األداء.

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة بػػيف ذكم ىػػدؼ اإلنجػػاز (الػػتعمـ-األداء) فػػي سػػمكؾ اإلقػػداـ نحػػك العػػكف ،كالفكائػػدالمدركة مف العكف لصال ذكم التكجو نحك التعمـ.

 -2دراسة الشربيني والفرحاتي (:)2004
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى بحػػث عبلقػػة ميػػارات مػػا كراء المعرفػػة بأىػػداؼ اإلنجػػاز كأسػػمكب عػػزك الفشػػؿ لػػدل
طػػبلب الجامعػػة .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف طػػبلب السػػنة الرابعػػة بكميػػة التربيػػة بػػدمياط كبمػػغ قكاميػػا ()367
طالب ػان كطالبػػة مػػنيـ ( )173مػػف الشػػعب العمميػػة ك( )194مػػف الشػػعب األدبيػػة .كاتبػػع الباحثػػاف فػػي د ارسػػتيما
المػػنيج الكصػػفي .كمػػا كاسػػتخدـ الباحثػػاف مقيػػاس ميػػارات مػػا كراء المعرفػػة الكنيػػؿ كابيػػدم (

&

O'neil

 )Abede,1996كمقيػاس تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز مػػف إعػػداد الباحثػػة الشػربيني كمقيػػاس أسػػمكب العػػزك كىػػك

صكرة مترجمة مف مقياس سميجماف (.)Seligman, 1998
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة بػػيف طػػبلب الشػػعب العمميػػة كالشػػعب األدبيػػة فػػي ميػػارات مػػا كراء المعرفػػة كأىػػداؼاإلنجاز ،كأسمكب عزك الفشؿ لصال التخصصات العممية.

 كجػػكد ارتبػػاط متعػػدد داؿ إحصػػائيان بػػيف ميػػارات مػػا كراء المعرفػػة مػػف ناحيػػة ككػػؿ مػػف أىػػداؼ اإلنجػػازكأسمكب عزك الفشؿ مجتمعيف مف ناحية أخرل.

 امكانية التنبؤ بميارات ما كراء المعرفة مف خبلؿ أىداؼ اإلنجاز كأسمكب عزك الفشؿ. -3دراسة أبو ىالل ودرويش (:)2005
ىدفت ىذه الد ارسػة إلػى اختبػار فرضػيات حػكؿ الدافعيػة األكاديميػة فػي إطػار تكجيػات عمػـ الػنفس االجتمػاعي
كتكجيات عمـ النفس الشخصية ،كتككنت عينة الد ارسػة مػف عينتػيف ،العينػة األكلػى مػف المػدارس كتككنػت مػف

( )490طالب ػان كطالبػػة مػػف الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي كالثالػػث اإلعػػدادم حيػػث كػػاف ( )181طالب ػان ك ()309
طالبة ،كالعينة الثانية مف الجامعػة كتككنػت مػف ( )340طالبػان ك( )273طالبػة تػـ اختيػارىـ مػف طػبلب مسػاؽ
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عمػػـ الػػنفس التربػػكم كمسػػاؽ ميػػارات التفكيػػر ،كمػػا كاسػػتخدـ الباحث ػاف فػػي د ارس ػتيما مقيػػاس تكجيػػات أىػػداؼ
اإلنجاز مف إعداد إليكت كشيرش ( )Elliot & Church,1997تعريب أبك ىبلؿ كالعمادم.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 أف أىداؼ اإلتقاف كأىداؼ األداء تناسب إلى درجة ما البيئة العربية. أف أىداؼ اإلتقاف كأىداؼ األداء ترتبط فيما بينيا بدرجة أكبر مما ارتبطت في الدراسات الغربيػة ممػايشير إلى أف العبلقة بيف االثنيف ترتبط بالبيئة الثقافية كاالجتماعية.

 -أكدت نتائج الدراسة أف األىداؼ ال تفضي بالضركرة إلى اإلنجاز كالتحصيؿ.

 -أظيرت النتائج كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في تككيف أىداؼ اإلتقاف كاألداء كالعبلقة بينيما ،فقد

كاف األكالد أكثر تبنيان ألىداؼ اإلتقاف مف البنات ككانت البنات أكثر تبنيان ألىداؼ األداء مف األكالد.

 -4دراسة الزغول (:)2006
ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى استقصػاء عبلقػة أنمػاط األىػداؼ باسػتراتيجيات الد ارسػة .كمػا ىػدفت إلػى الكشػؼ عػف
نسبة تبني طمبة جامعة مؤتو ألنماط األىداؼ كنسبة استخداميـ لكؿ مف استراتيجيات الدراسة .كتككنت عينػة

الد ارسػػة مػػف  337طالب ػان كطالبػػة مػػف كميػػات ا داب كالعمػػكـ ،كالعمػػكـ التربكيػػة بجامعػػة مؤتػػو -األردف .كاتبػػع
الباحث في دراستو المنيج الكصفي .كما كاستخدـ الباحث مقياس التكجيات اليدفية كىك صكرة معدلة لمقياس

إليػػكت كشػػيرش( ،)Elliot & Church, 1997كمقيػػاس طػػرؽ الد ارسػػة المنقحػػة مػػف إعػػداد انتكيسػػتؿ كتيػػت
).)(Entwistle & Tait, 1995

كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 أظيػػرت النتػػائج أف  %89.6مػػف طمبػػة جامعػػة مؤتػػو لػػدييـ أىػػداؼ تمكػػف ،ك  %42.1لػػدييـ أىػػداؼأداء-إقداـ ،ك  %72.4لدييـ أىداؼ أداء-إحجاـ.

 -أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة كجػػكد ارتبػػاط داؿ إحصػػائيان بػػيف أىػػداؼ الػػتمكف ككػػؿ مػػف اسػػتراتيجيتي الد ارسػػة

العميقة كاالستراتيجية ،كبػيف أىػداؼ األداء-إقػداـ كاسػتراتيجية الد ارسػة السػطحية كبػيف أىػداؼ األداء-

إحجاـ كاستراتيجية الدراسة السطحية.
 -5دراسة البنا (:)2007

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف المحددات النكعية لممتغيرات الميمة في تكجيات اليدؼ المختمفة كمف ثػـ
فاف تحديد المتغيرات التي تتنبأ بتكجيػات اليػدؼ لػدل الطالػب المعمػـ (تمكػف -إقػداـ -إحجػاـ) .كتككنػت عينػة

الد ارسػػة ( )202طالب ػان كطالبػػة مػػف طػػبلب الشػػعب العامػػة المسػػتكل ال اربػػع (انجميػػزم كعربػػي كفرنسػػي كتػػاريل
ككيميػاء كطبيعػة) لطمبػػة كميػة التربيػػة بػدمنيكر-جامعػػة اإلسػكندرية -مصػر .كاتبػػع الباحػث فػػي د ارسػتو المػػنيج
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الكصػػفي .كمػػا كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس تكجػػو اليػػدؼ لفانػػدم كاؿ ( )Vande walle, 1997كقػػاـ الباحػػث
بتعريبو كتقنينو ،كمقياس سكركد ككدينسي لما كراء المعرفػة ،كمقيػاس فعاليػة الػذات العامػة كمقيػاس المعتقػدات

المعرفية إعداد شف جكلي كايدف (.)Chen, Gully & Eden, 2004
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:

 أظي ػػرت النت ػػائج اس ػػياـ داؿ لك ػػؿ م ػػف المعرف ػػة (التقريري ػػة كاإلجرائي ػػة كالتخط ػػيط كالتنق ػػي كالمعتق ػػداتالمعرفية) في التنبؤ بتكجو اليدؼ لمتمكف.

 -أظيرت النتائج اسياـ داؿ لكؿ مف المعرفة (التقريرية كاإلجرائية كالشرطية كالتخطيط كالمراقبة كالتنقي

كالفعالية الذاتية) في التنبؤ بتكجػو اليػدؼ لػؤلداء-إقػداـ فضػبلن عػف كجػكد إسػياـ داؿ لكػؿ مػف المعرفػة

التقريرية كالشرطية كاإلجرائية كالتخطيط كادارة المعمكمات كالتقكيـ كالمعتقدات المعرفية كالفعالية الذاتية
في التنبؤ بتكجو اليدؼ لؤلداء-إحجاـ.

 أظيرت النتائج كجكد فركؽ في متغيرات الكعي بما كراء المعرفة كالفعالية الذاتية كالمعتقدات المعرفيػةكفقان لنمط تكجو اليدؼ (تمكف-إقداـ-إحجاـ).
 -6دراسة تابول ونيمفيرتا (:)Tapola & Niemivirta,2008
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف تأثير تكجيات أىداؼ اإلنجاز في تحقيؽ التصكرات الضمنية كتفضيؿ

البيئة الصفية لدل طمبة المدارس .كتككنت عينة الدراسة مف ( )208مف طمبػة الصػؼ السػادس االبتػدائي فػي

فنمندا بكاقع ( 107ذككر ك 101إناث) .كاتبع الباحثاف في دراستيما المػنيج الكصػفي .كمػا كاسػتخدـ الباحثػاف
مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز مف إعداد كنيمفيرتا كآخركف (.)Niemivirta et al,2001
كأشارت الدراسة في بعض نتائجيا إلى ما يمي:
ػاء عمػػى التحميػػؿ أحػػادم التبػػايف كجػػد أف التصػػكرات الضػػمنية كتفضػػيؿ البيئػػة الصػػفية لػػدل الطمبػػة
 بنػ نتختمؼ باختبلؼ تكجيات أىداؼ اإلنجاز.
 -7دراسة وقاد (:)2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى العبلقة بيف أساليب التفكير كأساليب التعمـ كتكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل

طالبات المرحمة الجامعية .كتككنت عينة الدراسة ( )1760طالبة مػف طالبػات جامعػة أـ القػرل بمكػة المكرمػة
مف جميع الكميات كالتخصصػات كالمسػتكيات .كاتبعػت الباحثػة فػي د ارسػتيا المػنيج الكصػفي .كمػا كاسػتخدمت
الباحثػة مقيػاس أسػاليب التفكيػر إعػداد سػتيرنبيرج ككاجنػر ( )Sternberg & Wagner, 1992بعػد ترجمتػو،
كمقياس أساليب التعمـ مف إعداد الباحثة ،كمقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز إعداد رشكاف (.)2005
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
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 كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف أساليب التعمـ كتكجيات اليدؼ. كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أسمكب التفكيػر األقمػي ،كأسػمكبي الػتعمـ (التباعػدم كالتكيفػي) كتكجيػاتأىداؼ اإلنجاز (األداء-إقداـ ،األداء-إحجاـ) تبعان لمعمر.

 -كجكد فركؽ دالة في تكجيات أىداؼ اإلنجاز (اإلتقاف-اإلحجاـ) تبعان لممستكل الدراسي.

 تفػػاكت العبلقػػة االرتباطيػػة الدالػػة إحصػػائيان بػػيف أسػػاليب التفكيػػر كتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز (اإلتقػػاف-إقػػداـ ،كاإلتقػػاف-إحجػػاـ ،كاألداء-إقػػداـ) مػػا بػػيف مسػػتكل ( 0.01ك  )0.05بينمػػا كانػػت العبلقػػة غيػػر
دالة بيف أساليب التفكير (التشريعي كاليرمي كالتقدمي) كأىداؼ (األداء-إحجاـ).

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تكجيات اليدؼ (إتقاف-إحجاـ) تبعان لممستكل الدراسي. -8دراسة المكاوي (:)2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الفركؽ بيف الطالبات العاديػات كالمكىكبػات أكاديميػان فػي كػؿ مػف تكجيػات
اليػػدؼ كاسػػتراتيجيات الػػتعمـ المعرفيػػة كمػػا كراء المعرفيػػة ،كد ارسػػة العبلقػػة بػػيف تكجيػػات اليػػدؼ كاسػػتراتيجيات

الػػتعمـ .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )384طالبػػة بالصػػؼ الثالػػث متكسػػط بالمدينػػة المنػػكرة بالمممكػػة العربيػػة
السعكدية .كاتبعت الباحثة في د ارسػتيا المػنيج الكصػفي .كمػا كاسػتخدمت الباحثػة مقيػاس تكجيػات اليػدؼ مػف

إعداد الباحثة ،كمقياس استراتيجيات التعمـ مف إعداد حسف ( )1999بعد تقنينو مف قبؿ الباحثة.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف متكسػػطي الطالبػػات العاديػػات كالطالبػػات المكىكبػػات أكاديمي ػان ،فتكجػػوىدؼ التعمـ لصال الطالبات المكىكبات أكاديميان في جميع الحاالت.

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط الطالبات العاديػات كمتكسػط الطالبػات المكىكبػات أكاديميػان فػيكؿ مف( :تكجو ىدؼ األداء ،تكجو ىدؼ التجنب) لصال الطالبات العاديات في جميع الحاالت.

 -9دراسة جي لي وآخرون (:)Lee, J. et al,.2010
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفػة العبلقػة بػيف أىػداؼ المسػتقبؿ كتكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز لػدل طمبػة المرحمػة

الثانكية في سنغافكرة .كتككنت عينة الدراسة مف ( )5733طالبان كطالبػة مػف المرحمػة الثانكيػة ،كاتبػع البػاحثكف

ف ػػي د ارس ػػتيـ الم ػػنيج الكص ػػفي .كم ػػا كاس ػػتخدـ الب ػػاحثكف مقي ػػاس تكجي ػػات أى ػػداؼ اإلنج ػػاز م ػػف إع ػػداد يكن ػػغ
كآخركف (.)Young et al,. 2003
كبينت الدراسة في بعض نتائجيا إلى ما يمي:
 يكجد تأثير عمى أىداؼ المستقبؿ لدل الطمبة حسب تبنييـ لنمكذج تكجيات أىداؼ اإلنجاز. يمكف أف يتبنى الطمبة تكجيات أىداؼ اإلتقاف كتكجيات أىداؼ األداء في الكقت نفسو.71

 -10دراسة الوطبان (:)2011
ىػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػى التعػػرؼ إلػػى طبيعػػة الفػركؽ فػػي تكجيػػات األىػػداؼ الدافعيػة لػػدل المعممػػيف كالمعممػػات

تبع ػان لمسػػتكل الكفػػاءة الذاتيػػة التدريسػػية لػػدييـ .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )448معمم ػان كمعممػػة مػػف منطقػػة

القصيـ-السعكدية .كاتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي .كما كاستخدـ الباحث مقيػاس تكجيػات األىػداؼ
لمتدريس كىك مف تصميـ بتمر ( )Butler, 2007كقاـ الباحث بتعريبو ،كمقياس الكفػاءة الذاتيػة التدريسػية مػف
تصميـ سكالفيؾ كسكالفيؾ ( )Skaalvik & Skaalvik, 2007كقاـ الباحث بتعريبو.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 -المعممات أكثر ميبلن لمتكجو نحك األداء مف المعمميف.

 المعممػػكف كالمعممػػات قميمػػك الخب ػرة تفكق ػكا عمػػى المعممػػيف كالمعممػػات مرتفعػػي الخب ػرة فػػي التكجػػو نحػػكاألداء.

 ال يكجد فركؽ في تكجيات األىداؼ الدافعية تبعان لممرحمة التدريسية. -11دراسة أبو العال (:)2011
ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى التعػرؼ إلػى النمػكذج البنػائي لمعبلقػات بػيف تكجيػات اليػدؼ كفعاليػة الػذات كاالنػدماج
المدرسي كالتحصيؿ األكاديمي .كتككنت عينة الدراسة مف ( )344طالبان كطالبة بالصؼ األكؿ الثانكم بمدينة
بنيػػا-مصػػر .كاتبػػع الباحػػث فػػي د ارسػػتو المػػنيج الكصػػفي .كمػػا كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس تكجيػػات اليػػدؼ مػػف

إعػداده ،كمقيػػاس فعاليػػة الػػذات مػػف إعػػداد شػكارزير كجيػػركزاليـ ()Schwarzer & Jerusalem, 1995
تعريػب الباحػث ،كمقيػػاس االنػدماج المدرسػي مػػف إعػداد فريػػدريكس كآخػركف ()Fredericks,et al, 2005

تعريب الباحث.

كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 -كجػػكد تػػأثيرات مباش ػرة (دالػػة-غيػػر دالػػة) إحصػػائيان لتكجيػػات اليػػدؼ بأبعادىػػا األربعػػة (تكجػػو ىػػدؼ

اإلتقاف-إقداـ ،تكجو اليدؼ األداء-إقداـ ،تكجػو اليػدؼ اإلتقػاف-إحجػاـ ،تكجػو اليػدؼ األداء-إحجػاـ)
كمتغيػ ػرات مس ػػتقمة عم ػػى فعالي ػػة ال ػػذات ،كاالن ػػدماج المدرس ػػي بأبع ػػاده الثبلث ػػة (الس ػػمككي ،االنفع ػػالي،
المعرفي) كالتحصيؿ األكاديمي كمتغيرات تابعة مع اختبلؼ قيـ التأثير.

 -12دراسة أبو غزال (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف عبلقة تكجيات األىػداؼ بطمػب المسػاعدة األكػاديمي كاسػتراتيجيات الػتعمـ

كفيما إذا كانت قكة ىذه العبلقػة تختمػؼ بػاختبلؼ متغيػرم الجػنس كالكميػة .كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ()936

طالبان كطالبة ،مػنيـ ( )291طالبػان ك( )645طالبػة مػف جميػع كميػات جامعػة اليرمػكؾ -األردف .كاتبػع الباحػث
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ف ػػي د ارس ػػتو الم ػػنيج الكص ػػفي .كم ػػا كاس ػػتخدـ الباح ػػث مقي ػػاس تكجي ػػات األى ػػداؼ ،كمقي ػػاس طم ػػب المس ػػاعدة
األكاديمي ،كمقياس استراتيجيات التعمـ كجمعييا مف إعداد الباحث.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 -تكجيات األىداؼ األكثر شيكعان لدل الطمبة الجامعييف ىي (اإلتقاف) ثـ (األداء-تجنب).

 كجكد عبلقة طردية دالة إحصائيان بيف تكجو (األداء-إقداـ) كاالتجاىػات نحػك طمػب المسػاعدة ،كطمػبالمساعدة التنفيذم كالكصمة االجتماعية كتجنب طمب المساعدة.

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف تكجػػو (أداء-إقػػداـ) كتكجػػو (إتقػػاف) مػػف جيػػة كجميػػع مجػػاالت مقيػػاساستراتيجيات التعمـ مف جية أخرل.

 كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي قػكة العبلقػة بػيف تكجػو (أداء-إقػداـ) كادارة البيئػة كالكقػت تعػزل لمتغيػرالجنس لصال الذككر.

 -كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف تكجو (إتقاف) كاستراتيجية التعمـ مف األقراف لصال اإلناث

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف تكجػػو (أداء-تجنػػب) كاسػػتراتيجية التفكيػػر مػػا كراء المعرفػػي لصػػالالذككر.

 -13دراسة الحربي (:)2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أفضػؿ نمػكذج بنػائي يكضػ مسػارات التػأثيرات السػببية المباشػرة لتكجيػات

أىػػداؼ اإلنجػػاز كميػػارات مػػا كراء المعرفػػة كاسػػتراتيجيات الػػتعمـ عمػػى التحصػػيؿ الد ارسػػي لػػدل طػػبلب المرحمػػة
الجامعية .كتككنت عينة الدراسة مف ( )341طالبان بكمية التربية بجامعة الممؾ عبػد العزيػز .كاتبػع الباحػث فػي

د ارسػػتو المػػنيج الكصػػفي .كمػػا كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز مػػف إعػػداد رشػكاف ()2005
كمقيػػاس ميػػارات مػػا كراء المعرفػػة مػػف إعػػداد الكطبػػاف ( 2006ػػ) كقائمػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ لطػػبلب المرحمػػة

الجامعية مف إعداد كنستف كبالمر (.)Weinstein & Palmer, 1988
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:

 كجػػكد عبلقػػة ارتبػػاط مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان بػػيف أغمػػب تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز كاسػػتراتيجيات الػػتعمـ،كميارات ما كراء المعرفة عدا التكجو نحك األداء-إحجاـ.

 كجكد عبلقػة ارتبػاط مكجبػة دالػة إحصػائيان بػيف كػؿ مػف تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز كاسػتراتيجيات الػتعمـكميارات ما كراء المعرفة بالتحصيؿ الدراسي.

 يمكف التنبؤ بالتحصػيؿ الد ارسػي لػدل طػبلب المرحمػة الجامعيػة مػف خػبلؿ بػركفيبلت تكجيػات أىػداؼاإلنجاز.
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 كجكد تأثيرات سببية مباشرة لكؿ مف استراتيجيات التنظيـ الػذاتي لمػتعمـ ،ميػارة التقيػيـ ،اإلتقػاف-إقػداـ،األداء-إقداـ ،اإلتقاف-إحجاـ.
 -14دراسة عرقوب (:)2013
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى تكجيػػات اليػػدؼ لػػدل الطالػػب المعمػػـ فػػي تخصػػص التربيػػة الخاصػػة،
كالطالػػب المعمػػـ فػػي تخصػػص الػػتعمـ االلكتركنػػي .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )127طالب ػان كطالبػػة .كاتبػػع
الباح ػػث فػ ػػي د ارسػػػتو الم ػػنيج الكصػػػفي .كمػ ػػا كاسػ ػػتخدـ الباح ػػث مقي ػػاس تكجيػ ػػات الي ػػدؼ مػػػف إعػػػداد إليػػػكت
كمكجريجػكر( ،)Elliot & Mcgregor, 2001تعريػب كتقنػيف عبػد العزيػز سػالـ ( ،)2010كمقيػاس فعاليػة

الذات العامة مف إعداد شكارزير كماثياس ( )Schwarzer & Mathias j, 2000تعريب كتقنيف عادؿ البنػا
كسػ ػ ػػعيد سػ ػ ػػركر ( ،)2004كمقيػ ػ ػػاس فعاليػ ػ ػػة الػ ػ ػػذات فػ ػ ػػي االنترن ػ ػػت مػ ػ ػػف إعػ ػ ػػداد م ػ ػػاثيكس اسػ ػ ػػتف كريبكرتػ ػ ػػك

الرسي( )Mathews.Estin & Robert.Larse, 2000تعريب كتقنيف الباحث.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:

 كجػكد عبلقػػة ارتباطيػػة ذات داللػة إحصػػائية بػػيف تكجيػات اليػػدؼ (إتقػػاف-إقػداـ ،إتقػػاف-إحجػػاـ ،أداء-إقداـ) كفعالية الػذات فػي االنترنػت ،إال انػو لػـ تكجػد عبلقػة ارتباطيػة بػيف فعاليػة الػذات كتكجػو اليػدؼ

(أداء-إحجاـ).
المحور الثالث :دراسات سابقة جمعت بين تنظيم الذات وتوجيات أىداف ال نجاز.
 -1دراسة باترك وآخرون (:)Patrick. et.al,1999
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ بػيف الجنسػيف فػي تكجيػات اليػدؼ األداء كاإلتقػاف،
كقياسػػات ال ػػتعمـ الم ػػنظـ ذاتيػ ػان لػػدل ال ػػذككر كاإلن ػػاث .كتككن ػػت عين ػػة الد ارسػػة م ػػف ( )445طالبػ ػان كطالب ػػة م ػػف

المستكل السابع .كاتبعت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:

 الذككر لدييـ تكجو نحك األداء بشكؿ أكبر مف اإلناث. تحمػػيبلت االنح ػػدار أكض ػػحت أف تكج ػػو الي ػػدؼ أداء ل ػػدل الػػذككر عن ػػد بداي ػػة الع ػػاـ ك ػػاف مػػرتبط بقم ػػةالكفاءة الذاتية كقمة استخداـ استراتيجيات المعرفة كالتنظيـ الذاتي.

 التكجػػو نحػػك اإلتقػػاف لػػدل اإلنػػاث فػػي بدايػػة العػػاـ تنبػػأ بكفػػاءة ذاتيػػة ازئػػدة كاسػػتخداـ ازئػػد السػػتراتيجياتالمعرفة كالتنظيـ الذاتي.
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 -2دراسة ماكوي وابرام (.)Mcwhaw & Abrami,2001
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز كاسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػان
لػػدل طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )111طالب ػان كطالبػػة بالمرحمػػة الثانكيػػة مػػنيـ (51

طالب 60 ،طالبة).

كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 كجػكد تػػأثير مكجػػب داؿ إحصػػائيان لتكجيػات أىػػداؼ اإلنجػػاز (تكجػػو ىػدؼ الػػتعمـ ،تكجػػو ىػػدؼ األداء)عمى بعض استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان.

 -3دراسة جاروفالي وآخرون (:)Garavalia et.al,2002
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى الفػػركؽ فػػي اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػان كتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز
حس ػػب المس ػػتكل الد ارس ػػي ل ػػدل ط ػػبلب المرحم ػػة الجامعي ػػة .كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )92طالبػ ػان كطالب ػػة

مقسميف ( )32طالبان ك( )60طالبة ( 51مستكل األكؿ 41 ،مف المستكل الرابع) .كاتبع الباحثكف في دراستيـ

المنيج الكصفي.

كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 عدـ كجكد فػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف طػبلب المسػتكل األكؿ كطػبلب المسػتكل ال اربػع فػي اسػتراتيجياتالػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػان (التنظػػيـ ،إدارة الكقػػت كالد ارسػػة ،الضػػبط البيئػػي ،المراقبػػة الذاتيػػة) كفػػي تكجيػػات
أىداؼ اإلنجاز.

 كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيان بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػان كتكجيػػات األىػػداؼ فػػيالتحصيؿ األكاديمي.

 -4دراسة ارجول (:)Ergul,2004
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى طبيعة العبلقة بيف بعض الخصائص المساعدة عمى النجػاح فػي الجامعػة

مثؿ (استراتيجيات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان ،كمعتقػدات فاعميػة الػذات ،أىػداؼ اإلنجػاز) بالتحصػيؿ األكػاديمي لػدل
الطبلب بالمرحمة الجامعية .كتككنت عينة الدراسة مف ( )124طالبان كطالبة مف جامعػة األناضػكؿ فػي تركيػا

مػػنيـ ( 62طالػػب 62،طالبػػة) .كاتبػػع الباحػػث فػػي د ارسػػتو المػػنيج كالكصػػفي .كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس تنظػػيـ
الذات كمقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز ككبلىما مف إعداد الباحث.
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
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 كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان بػػيف التحصػػيؿ األكػػاديمي لمطػػبلب مػػف ناحيػػة كبعػػض الخصػػائصالعامة المحػددة لمنجػاح بالجامعػة كىػي بالترتيػب حسػب تأثيرىػا (معتقػدات فاعميػة الػذات ،اسػتراتيجيات

التعمـ المنظـ ذاتيان ،أىداؼ اإلنجاز).

 -5دراسة رادوسيفيتش وآخرون (:)Radosvich et.al, 2004
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة الميدانيػػة الطكليػػة إلػػى تفحػػص العبلقػػة بػػيف تكجػػو اليػػدؼ كبػػيف عمميػػات تنظػػيـ الػػذات فػػي
حالة اإلنجاز .كتككنت عينة الدراسة مف ( )132طالب كطالبػة مػنيـ ( )45طالبػان ك( )87طالبػة مػف جامعػة

ميدكستيرف في الكاليات المتحدة األمريكية .كاتبع الباحثكف في دراستيـ المنيج الكصفي الطكلي .كما كاستخدـ
البػػاحثكف مقيػػاس تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز مػػف إعػػداد فانػػدم كيػػؿ ( )Vandewall, 1997كمقيػػاس التنظػػيـ

الذاتي مف إعداد بينترش كدم جركت ()Pintrich & Degroot, 1990
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:

 التعمـ المكجو ليدؼ يرتبط بشكؿ ايجػابي بكميػة المصػادر المحػددة ألىػدافيـ كدرجػة التػزاميـ بػالتنظيـالذاتي.

 تكجو اليدؼ أداء-تجنب يرتبط بشكؿ سمبي بالتنظيـ الذاتي. -6دراسة رشوان (:)2005
ىدفت ىذه الد ارسػة إلػى التعػرؼ إلػى تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز كالمعتقػدات الذاتيػة كعبلقتيػا باسػتراتيجية الػتعمـ
المنظـ ذاتيان .كتككنت عينة الدراسة مف ( )300طالبان كطالبة ( 142طالبان 158 ،طالبة) مف طبلب المستكل

الثال ػػث بكمي ػػة التربي ػػة بقن ػػا ،جامع ػػة جن ػػكب الػ ػكادم ،م ػػنيـ  150طالبػ ػان م ػػف التخصص ػػات األدبي ػػة ك  15م ػػف
التخصصػػات العمميػػة .كاتبػػع الباحػػث فػػي د ارسػػتو المػػنيج الكصػػفي .كمػػا كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس اسػػتراتيجيات

التعمـ المنظـ ذاتيان كمقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز كمقياس الفاعمية الذاتية في الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان كجمػيعيـ

مف إعداد الباحث ،كاستخدـ أيضان مقياس مكضع الضػبط األكػاديمي مػف إعػداد عبػد المػنعـ الػدردير ()2004
كمقياس تقدير الذات لطبلب الجامعة مف إعداد أحمد محمد صال (.)1995
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 يكجد عبلقة دالة احصائيان بيف استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا بركفيبلت تكجيات أىداؼ اإلنجاز. -ال تكجد عبلقة دالة احصائيان بيف الذككر كاإلناث عمى بعد التنظيـ الذاتي.
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 -7دراسة كابالن وآخرون (:)kaplan et.al,2009
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إؿmiل اختبػػار الفرضػػية التػػي تقػػكؿ بػػأف التنظػػيـ الػػذاتي فػػي الكتابػػة ىػػك عبػػارة عػػف بنػػاء
كحػػدات متعػػددة األكجػػو كأف الطػػبلب سيتصػػكركف تكجيػػات مختمفػػة لميػػدؼ فػػي الكتابػػة بحيػػث يقكمػكا بتضػػميف

تطبيؽ استراتيجيات مختمفػة فػي الكتابػة .كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف  211طالػب اسػرائيمي مػف طػبلب الصػؼ

التاس ػػع ( 98طالبػ ػان ك 103طالب ػػة) .كاس ػػتخدـ الباح ػػث مقي ػػاس تكجي ػػات أى ػػداؼ اإلنج ػػاز م ػػف إع ػػداد إلي ػػكت

كمكجريجػكر ( )Elliot & Mcgregor, 2001كمقيػاس تنظػيـ الػذات مػف إعػداد كػاببلف كآخػركف ( Kaplan
.)et.al, 2006
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 أكض تحميؿ مصغر أف التنظيـ الذاتي كاستراتيجيات الكتابة تػـ تصػكرىـ عمػى شػكؿ عناصػر ضػمفتكجيػػات األىػػداؼ ،ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ دمػػج ظػػاىرم لمتحفيػػز كالتنظػػيـ الػػذاتي لمكتابػػة فػػي ميمػػة

مرتبطة بالتكجيات.

 أشارت النتائج إلى اختبلفات محتممة في طبيعة تكجيات ىذه األعماؿ بيف الطبلب مف أنكاع مختمفػةلبيئات التعمـ كمع مستكيات مختمفة إلنجاز الكتابة.

 تكجيات أىداؼ الطمبة تختمؼ باختبلؼ بيئة التعمـ -8دراسة سحمول (:)2009

ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف اسػتراتيجيات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان كأسػاليب التفكيػر التػي تميػز بػيف الطمبػة

ذكم تكجيػػات أى ػػداؼ اإلنج ػػاز المرتفع ػػة كالمتدني ػػة ل ػػدل طمب ػػة الجامع ػػة ،كالتع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر متغي ػػرم الج ػػنس
كالكمية .كتككنت عينػة الد ارسػة مػف ( )801طالبػان كطالبػة مػف طمبػة جامعػة صػنعاء-الػيمف .كاتبػع الباحػث فػي

د ارسػػتو المػػنيج الكصػػفي .كمػػا كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز مػػف إعػػداده ،كقائمػػة أسػػاليب

التفكيػػر "النسػػخة القصػػيرة إعػػداد سػػتيرنبيرج ككاجن ػر ( )Sternberg & Wagner,1992تعريػػب الطيػػب
كالدردير ( ، )2004كمقياس استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان إعداد رشكاف (.)2005
كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 تميػػز الطمبػػة ذكم تكجيػػات أىػػداؼ اإلتقػػاف المرتفعػػة باسػػتراتيجيات الػػتعمـ :المعرفيػػة ،كادارة المصػػادر،كالدافعية ،كأساليب التفكير :اليرمي ،كالتنفيذم ،كالتشريعي ،كالمتحرر ،كاالقميات.

 -تميػػز الطمبػػة ذكم تكجيػػات أىػػداؼ األداء المرتفػػع باسػػتراتيجيات الػػتعمـ :المعرفيػػة ،كمػػا كراء المعرفيػػة،

كادارة المصػػادر ،كبأسػػاليب التفكيػػر :العػػالمي ،كالػػداخمي ،كالفكضػػكم ،كاألقميػػات كالمحػػافظ كالمتحػػرر،
بينما تميز الطمبة ذكم تكجيات أىداؼ األداء المتدنية بأسمكب التفكير الممكي.

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أسمكب التفكير (المحافظ) كفي أىداؼ (األداء) لصال الذككر.77

 -9دراسة دي كميرك وآخرون (:)De Clercq et.al,2013
ىدفت ىذه الدراسة لمتحقؽ مف اتجاه التأثير بيف تكجػو اليػدؼ كالتنظػيـ الػذاتي كاسػتراتيجيات المعالجػة العميقػة

مف أجؿ فيـ ا ثار المترتبة ليػذه األنظمػة الثبلثػة عمػى إنجػازات الطػبلب .كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ()110
طالػػب مػػف طػػبلب كميػػة اليندسػػة جامعػػة لكفػػاف بمجيكػػا ،كتػػـ متػػابعتيـ عمػػى مػػدار الػػثبلث سػػنكات األكلػػى مػػف

دراستيـ الجامعية.

كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية:
 التكجو نحك اإلتقاف عمؿ عمى زيادة المعالجػة العميقػة الحقػان لػدل الطػبلب كالتػي بالمقابػؿ عممػت بعػدذلؾ عمى تحسيف التنظيـ الذاتي.

رابعاً :تعقٌب على الدراسات السابقة:
 -1تعقيب عمى الدراسات التي تناولت تنظيم الذات مع بعض المتغيرات األخرى:
كجد الباحػث مػف خػبلؿ مراجعتػو لمد ارسػات السػابقة التػي بحثػت مكضػكع تنظػيـ الػذات أف ىنػاؾ نقػاط اخػتبلؼ

كنقاط اتفاؽ يسردىا الباحث كما يمي:
أ -العينة:

كجػػد الباحػػث أف أغمػػب الد ارسػػات السػػابقة ركػػزت عمػػى المرحمػػة الجامعيػػة مثػػؿ د ارسػػة كػػؿ مػػف ) بيػػدجيرانك

Bidjerano, 2005؛ عبػػد األحػػد2006 ،؛ ىػػارؾHurk, 2006 ،؛ أحمػػد2007 ،؛ الجػراح2010 ،؛
النػػرش2010 ،؛ محمػػكد كفتحػػي )2012 ،كالقميػػؿ منيػػا ركػػز عمػػى المرحمػػة الثانكيػػة مثػػؿ د ارسػػة كػػؿ مػػف

(الكيػػاؿ2008 ،؛ الجبػػكرم2011 ،؛ الفقػػي )2013 ،كأف ىنػػاؾ إىمػػاؿ كبيػػر لمرحمػػة الطفكلػػة عمػػى الػػرغـ
مػػف أف بػػدايات التنظػػيـ الػػذاتي تظيػػر لػػدل األطفػػاؿ فػػي سػػف الثانيػػة مػػف العمػػر كأنػػو مػػع بدايػػة المرحمػػة

الدراسية األكلى لمطفؿ يككف ىذا النظاـ ىش كيصب أكثر دقة ككضكح في سف المراىقة.
ب -المنيج:

أغمػػب الد ارسػػات السػػابقة اسػػتخدمت الم ػنيج الكصػػفي مثػػؿ د ارسػػة (عبػػد األحػػد2006 ،؛ أحمػػد2007 ،؛

الجراح2010 ،؛ النرش2010 ،؛ الفقي )2013 ،كذلؾ ألف ذلؾ المنيج يستخدـ لمتعرؼ إلى ما يعتقده
الفرد حكؿ ظاىرة ما كألف المنيج الكصفي يساعد عمى التنبؤ بمستقبؿ ظاىرة معينة.
ت -أدوات الدراسة:

كجد الباحث أف أغمب الدراسات استخدمت المقياس أداة رئيسية لقياس التنظيـ الذاتي فيناؾ مف الدراسات

العربية القميمة التي استعانت بمقاييس معدة مسػبقان مثػؿ د ارسػة (أحمػد )2007 ،كد ارسػة (الجػراح)2010 ،
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المػػذاف اسػػتخدما مقيػػاس بػػكردم ( ،)Purdie, 2003كد ارسػػة (محمػػكد كفتحػػي )2012 ،المػػذاف اسػػتخدما
مقيػاس مػانجك ( )Mango, 2010بينمػا كجػد الباحػث أف أغمػب الد ارسػات العربيػة قػاـ البػاحثكف بتصػميـ
مقياسو الخاص الذم يتناسب مع دراستو مثؿ دراسة (الكياؿ2008 ،؛ النرش2010 ،؛ الفقػي،)2013 ،

كيمك ػػف تفس ػػير ذل ػػؾ بم ػػا ذكػ ػره (كام ػػؿ )2003 ،ب ػػأف التنظ ػػيـ ال ػػذاتي ظ ػػاىرة معق ػػدة متع ػػددة األكج ػػو ،كق ػػد
استخدمت البحكث في ىذا المجاؿ مصطمحات مختمفة لكصػؼ مككنػات كعمميػات التنظػيـ الػذاتي أك تتبػع

المراحؿ التي يتـ في إطارىا.
ث -النتائج:

 اىتمت أغمب الدراسات العربية كاألجنبية بدراسة العبلقة تنظيـ الذات كالتحصػيؿ الد ارسػي كالدافعيػةكقمػػؽ االختبػػار حيػػث أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ عبلقػػة مكجبػػة بػػيف تنظػػيـ الػػذات كك ػبلن مػػف التحصػػيؿ
األكاديمي كمع الدافعية الداخمية كىناؾ عبلقة سالبة مع قمؽ االختبار.

 اتفقت جميع الدراسات التي بحثت العبلقة بيف التنظيـ الذاتي كالتحصيؿ األكاديمي أنو يمكف التنبؤبالتحصيؿ األكاديمي مف خبلؿ التنظيـ الذاتي.

 -الفػػركؽ بػػيف الجنسػػيف :ىنػػاؾ اتفػػاؽ فػػي الد ارسػػات األجنبيػػة عمػػى تمتػػع اإلنػػاث بتنظػػيـ ذاتػػي مرتفػػع

مقارن ػةن بالػػذككر ،أمػػا الد ارسػػات العربيػػة فقػػد اختمفػػت نتػػائج الد ارسػػات حػػكؿ الفػػركؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي
التنظيـ الذاتي ،فدراسة (الجبكرم )2011،تكصمت إلى أف اإلناث أكثر تنظيمان لمذات مقارنة بالذككر،

أمػػا د ارسػػة (الج ػراح )2010،فتكصػػمت إلػػى أف الػػذككر أكث ػػر تنظيم ػان لمػػذات مػػف اإلنػػاث ،أمػػا د ارس ػػة

(الفقي )2013،فتكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ تذكر في التنظيـ الذاتي تعزل لمتغير الجنس.
 -2تعقيب عمى الدراسات التي تناولت توجيات أىداف ال نجاز مع متغيرات أخرى:
أ -العينة:

كجد الباحػث التنػكع فػي العينػات المسػتخدمة فػي الد ارسػات السػابقة مػا بػيف ابتػدائي كاعػدادم كثػانكم ككػاف

التركيز األكبر عمى المرحمة الجامعة.
ب -المنيج:

أغمػػب الد ارس ػػات السػػابقة اس ػػتخدمت المػػنيج الكص ػػفي مثػػؿ د ارس ػػة (الش ػربيني2003 ،؛ رشػ ػكاف2005 ،؛

البن ػػا2007 ،؛ أب ػػك غػ ػزاؿ )2012 ،كغيرى ػػا م ػػف الد ارس ػػات كذل ػػؾ لمتع ػػرؼ أكث ػػر عم ػػى مكض ػػكع تكجي ػػات
اإلنجاز حيث أنو مف الدراسات الحديثة.
ت -أدوات الدراسة:
تنكعت أدكات الدراسة فػي قيػاس تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز كذلػؾ لتعػدد تصػنيفاتو ،فينػاؾ بعػض الد ارسػات

استخدمت التصنيؼ الثنائي كمنيا مف اتبع التصنيؼ الثبلثػي كحػديثان بػدأت األنظػار تتجػو نحػك التصػنيؼ
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الربػاعي ،فينػاؾ مػف الد ارسػات التػي اعتمػدت عمػى بنػػاء أدكات الد ارسػة مػف قبػؿ الباحػث نفسػو مثػؿ د ارسػػة
(الش ػربيني2003 ،؛ المك ػػاكم2008 ،؛ أبػػك الع ػػبل ،)2011 ،كىن ػػاؾ مػػف الد ارس ػػات العربيػػة الكثيػػرة الت ػػي
اعتمػػدت عمػػى مقػػاييس أجنبيػػة معػػدة مسػػبقان مثػػؿ د ارسػػة (الش ػربيني كالفرحػػاتي )2004 ،كالتػػي اسػػتخدمت

مقيػػاس الكنيػػؿ كابيػػدم ( ،)O'neil & Abede,1996كد ارسػػة (أبػػك ىػػبلؿ كدركيػػش2005 ،؛ الزغػػكؿ،
 )2006المتاف استخدمتا مقياس إليكت كشيرش (.)Elliot & Chruch, 1997

ث -النتائج:
 كجػػد الباحػػث مػػف خػػبلؿ مراجعتػػو لمد ارسػػات السػػابقة التػػي تطرقػػت إلػػى تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز أنيػػاارتبطػػت بمتغي ػرات كثي ػرة مثػػؿ التحصػػيؿ األكػػاديمي ،عػػزك الفشػػؿ ،قمػػؽ االختبػػار اسػػتراتيجيات الػػتعمـ
كغيرىا مف المتغيرات كجاء ذلؾ التنكع في الدراسات لحداثة تكجيات أىداؼ اإلنجاز.

 الفركؽ بيف الجنسيف :كجد الباحث أف الدراسات العربيػة أجمعػت عمػى أف الػذككر يتبنػكف التكجػو نحػكاإلتقاف ،في المقابؿ كجد أف اإلناث يتبنكف التكجو نحك األداء.

 مػػف النتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا بعػػض الد ارسػػات العربيػػة أنػػو يمكػػف التنبػػؤ بالتحصػػيؿ األكػػاديمي مػػفخ ػػبلؿ ب ػػركفيبلت تكجي ػػات أى ػػداؼ اإلنج ػػاز ،كأف أى ػػداؼ التكج ػػو نح ػػك اإلتق ػػاف كاألداء تناس ػػب البيئ ػػة
العربية.

 -3تعقيب عمى الدراسات التي تناولت متغيري الدراسة:
كجد الباحث مػف خػبلؿ مراجعتػو لمد ارسػات السػابقة إلػى قمػة الد ارسػات العربيػة التػي بحثػت العبلقػة بػيف التنظػيـ
الػػذاتي كتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز ،حيػػث تكصػػؿ الباحػػث إلػػى د ارسػػتيف فػػي البيئػػة العربيػػة ىمػػا د ارسػػة رش ػكاف

( ،)2005كدراسة سحمكؿ ( ،)2009كعدد قميؿ مف الدراسات األجنبية

كأظيػػرت جميػػع نتػػائج الد ارسػػات االجنبيػػة كالعربيػػة التػػي عرضػػيا الباحػػث فػػي السػػابؽ أف ىنػػاؾ عبلقػػة ايجابيػػة

دالػػة إحصػػائيان بػػيف التنظػػيـ الػػذاتي كتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز ،كأف تكجيػػات األىػػداؼ تعتبػػر منبػػئ لمسػػتكل
التنظيـ الذاتي.

أبرز النقاط التي توصل إلييا الباحث بعد عرضو لمدراسات السابقة والتعقيب عمييا:
 يتض مدل االىتماـ الذم حظػي بػو مكضػكع تنظػيـ الػذات كذلػؾ مػف خػبلؿ الد ارسػات المتعػددة الػذمقاـ بو مجمكعة كبيرة مف الباحثيف األجانب كالعرب كالتي كانت تتفؽ في عدة نقاط كتختمؼ في نقاط
أخرل ،فيناؾ مف اعتبر تنظيـ الذات كقدرة لدل الفػرد عمػى تنظػيـ حياتػو بغيػة تحقيػؽ أىدافػو ،كىنػاؾ

مػػف اعتبرىػػا حالػػة مكقفيػػة سػػياقية ليسػػت حالػػة داخميػػة كليسػػت ليػػا أسػػاس جينػػي حسػػب تكجػػو زيمرمػػاف

( ،)Zimmermanكىنػػاؾ مػػف تن ػاكؿ تنظػػيـ الػػذات عمػػى أنػػو مجمكعػػة مػػف العمميػػات المتتاليػػة التػػي
تػػؤدم إلػػى الكصػػكؿ إلػػى اليػػدؼ ،كمػػف جانػػب آخػػر يتض ػ مػػدل االىتمػػاـ بمكضػػكع تكجيػػات أىػػداؼ
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اإلنج ػػاز كذل ػػؾ لم ػػا ل ػػو انعكاس ػػات عم ػػى العممي ػػة التعميمي ػػة كارتباط ػػو بالتحص ػػيؿ األك ػػاديمي كالدافعي ػػة
لئلنجاز ،فتكجيات أىداؼ اإلنجاز تيتـ بالسػبب كراء اإلنجػاز أكثػر مػف اإلنجػاز نفسػو عمػى حػد قػكؿ

(Ames,1992

; ،)Dweck,1986كيظي ػػر ى ػػذا االىتم ػػاـ م ػػف خ ػػبلؿ المتابع ػػة الحثيث ػػة كتط ػػكير

تكجيػػات أىػػداؼ االنجػػاز مػػف النمػػكذج الثنػػائي إلػػى النمػػكذج الربػػاعي كالػػذم بامكانػػو تغطيػػة تكجيػػات

جميع الطمبة.

 معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابقة حديث ػػة كتع ػػالج متغيػ ػرات مختمف ػػة ،كق ػػد الح ػػظ الباح ػػث أف أغم ػػب الد ارس ػػاتالسابقة استخدمت المنيج الكصفي كالقميؿ منيا استخدـ المنيج التجريبي كذلؾ يػدؿ عمػى أف مكضػكع

تنظػػيـ الػػذات كتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز مػػف الد ارسػػات الحديثػػة فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس التربػػكم كالتػػي
تحتاج الكثير مف البحث كالدراسة.

 كجػػد الباحػػث تنػػكع أدكات د ارسػػة تنظػػيـ الػػذات ،كأف أغمػػب الد ارسػػات السػػابقة تعتمػػد عمػػى مقيػػاس يػػتـإعداده مف قبؿ الباحث نفسو استنادان لنظرية التعمـ المعرفػي االجتمػاعي ،كيرجػع ذلػؾ إلػى تعػدد ا راء
حكؿ مفيكـ تنظػيـ الػذات ،ككػذلؾ حداثػة مكضػكع تنظػيـ الػذات دفػع كثيػر مػف البػاحثيف إلػى االجتيػاد
لمتكصؿ إلى مقاييس تحاكؿ قياس تنظيـ الذات بشكؿ أكثر دقة .كيذكر الباحث أيضان أف أكؿ مقيػاس

لتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز حسػػب التصػػنيؼ الربػػاعي كػػاف مػػف إعػػداد (

Elliot & McGregor,

 ،)2001أمػػا فػػي البيئػػة العربيػػة فقػػد تكصػػؿ الباحػػث لمقيػػاس كاحػػد لقيػػاس تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز
حسػب التصػػنيؼ الربػػاعي كىػػك مػػف إعػػداد (رشػكاف )2115 ،كىػػك تعريػػب لمقيػػاس إليػػكت ،أمػػا بالنسػػبة
لبػاقي المقػاييس فيػي تقػيس تكجيػات إىػداؼ اإلنجػاز حسػب التصػنيؼ الثنػائي أك الثبلثػي ،لػذلؾ كجػد

الباحػػث ضػػركرة إعػػداد مقيػػاس جديػػد حسػػب التصػػنيؼ الربػػاعي كذلػػؾ بعػػد االطػػبلع عمػػى المقػػاييس
السابقة كاالستفادة منيا تكصؿ الباحث إلى مقياسو كالذم يخدـ البيئة المحمية كالبحث العممي.

 تباينػػت عينػػات الد ارسػػات السػػابقة فػػي حجميػػا ،كمػػا اختمفػػت الفئػػة المسػػتيدفة حسػػب ىػػدؼ كػػؿ د ارسػػة،مػع إىمػاؿ الد ارسػات عمػػى فئػة األطفػاؿ ،فينػػاؾ د ارسػات اسػتيدفت طمبػة الجامعػػات كىػي الفئػة األكثػػر
د ارسػػة ،كىنػػاؾ د ارسػػات اسػػتيدفت طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة كقميػػؿ منيػػا المرحمػػة اإلعداديػػة ،كفػػي بعػػض

الدراسات كانت الفئة المستيدفة المعمميف.

 اتفقت نتائج الد ارسػات السػابقة فػي بعػض النػكاحي بينمػا تباينػت فػي نػكاحي أخػرل ،لػذلؾ يػرل الباحػثضركرة التعرؼ إلى العبلقة بيف تنظيـ الذات كتكجيات أىداؼ اإلنجاز حسب التصنيؼ الرباعي.

أوجو استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 ساىمت الدراسات السابقة في بناء فكرة الدراسة الحالية لدل الباحث. -ساعدت الدراسات السابقة في إعداد كتنظيـ اإلطار النظرم كاعداد أدكات الدراسة.

 اس ػػتفاد الباح ػػث م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي التع ػػرؼ عم ػػى العدي ػػد م ػػف الكت ػػب كالم ارج ػػع ذات الص ػػمةبمكضكع الدراسة.

81

 ساعدت الدراسات السابقة الباحث في تحديد إجراءات الدراسة ككيفية عرض النتائج كتفسيرىا ثـ تقديـالتكصيات كالمقترحات.
أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 معظـ الد ارسػات السػابقة تناكلػت مكضػكع تنظػيـ الػذات بشػكؿ منفصػؿ عػف تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز،فػػي حػػيف أف الد ارسػػة الحاليػػة ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف تنظػػيـ الػػذات كتكجيػػات أىػػداؼ
اإلنجاز لدل طمبة الصؼ العاشر ،كالتي لـ تتطرؽ إلي أم مف متغيراتيا في البيئة المحمية في حدكد

عم ػػـ الباح ػػث ،أم ػػا ف ػػي البيئ ػػة العربي ػػة كج ػػد الباح ػػث د ارس ػػتيف ىم ػػا د ارس ػػة (رشػ ػكاف )2005 ،كد ارس ػػة
(سحمكؿ.)2009 ،

 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في األدكات المستخدمة كالتػي كانػت مػف إعػداد الباحػث،كفي اختيار العينة كىي طمبة الصؼ العاشر التي طبقت عمييا أدكات الدراسة.

خامساً :فروض الدراسة:
 تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تنظػػيـ الػػذات كتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز لػػدل طمبػػةالصؼ العاشر بمدينة غزة.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تنظيـ الذات تعزل لمتغير الجنس.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تنظيـ الذات تعزل لمتغير المديرية (شرؽ غزة -غربغزة).

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تنظيـ الذات تعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي (مرتفع-متكسط-منخفض).

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز تعزل لمتغير الجنس.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز تعزل لمتغير المديريػة (شػرؽغزة -غرب غزة).

 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكل تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز تعػػزل لمتغيػػر التحصػػيؿالدراسي (مرتفع-متكسط-منخفض).

 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات طمبػػة الصػػؼ العاشػػر لمسػػتكل تكجيػػاتأىداؼ اإلنجاز تعزل لمستكل تنظيـ الذات (منخفض-مرتفع).

 ال يكجػػد أثػػر داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف كػػؿ مػػف الجػػنس (ذكػػر-أنثػػى) كمسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي(منخفض-متكسط-مرتفع) عمى مستكل تنظيـ الذات.

 ال يكجػػد أثػػر داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف كػػؿ مػػف الجػػنس (ذكػػر-أنثػػى) كمسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي(منخفض-متكسط-مرتفع) عمى مستكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز.
82

الفصل الرابع
منيج واجـراءات الدراسـة
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الفصل الرابع
منيج واجراءات الدراسـة

مقدمة:

يتنػػاكؿ الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفصػبلن لئلجػراءات التػػي قػػاـ بيػػا لتنفيػػذ د ارسػػتو الحاليػػة ،حيػػث

يعرض فيما يمي منيج الدراسة ككصؼ مجتمع الدراسة كتحديد عينة الدراسة كاألدكات المسػتخدمة ،كالخطػكات
اإلجرائية المتبعة ككذلؾ األساليب اإلحصائية التػي اسػتخدميا الباحػث لمعالجػة النتػائج ،ثػـ يختػتـ بعػرض أىػـ

معكقات إجراء الدراسة الحالية كذلؾ عمى النحك التالي:
أولً :منيج الدراسة:

اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،الػػذم يبحػػث عػػف الحاضػػر ،كييػػدؼ إلػػى تجييػػز بيانػػات

إلثبػػات فػػركض معينػػة تمييػػدان لئلجابػػة عػػف تسػػاؤالت محػػددة بدقػػة تتعمػػؽ بػػالظكاىر الحاليػػة ،كاألحػػداث الراىنػػة
التػػي يمكػػف جمػػع المعمكمػػات عنيػػا فػػي زمػػاف إج ػراء البحػػث ،كذلػػؾ باسػػتخداـ أدكات مناسػػبة (األغػػا:2002 ،

 ،)34إذ تحػػدد الد ارسػػة الكصػػفية الكضػػع الحػػالي لمظػػاىرة الم ػراد د ارسػػتيا كىػػك مػػنيج يسػػتخدـ االسػػتبيانات فػػي
جمع البيانات عمى أف تككف عمى درجة مف المكضكعية كالثبات (أبك عبلـ.)00 :2022 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر مف الذككر كاإلناث كالبالغ عددىـ ( )11784كالمسجميف
لدل ك ازرة التربية كالتعميـ في و
كؿ مف:
-

مديرية شرؽ غزة :كالبالغ عددىـ ( 2172ذككر  2852 -إناث) بمجمكع كمي ( )5024طالبان

كطالبة.

 مديرية غرب غزة :كالبالغ عددىـ ( 3304ذككر  3456 -طالبة) بمجمكع كمي ( )6760طالبانكطالبة.

كقد حصؿ الباحث عمى ىذه األرقاـ مف دائرة التخطيط كاإلحصاء لدل ك ازرة التربية كالتعميـ.
ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة الستطالعية:
ت ػػـ اختي ػػار عين ػػة عشػ ػكائية اس ػػتطبلعية قكامي ػػا ( )00م ػػف الطمب ػػة م ػػف الجنس ػػيف م ػػف مجتم ػػع الد ارس ػػة

األصمي منيـ ( )20مف الذككر بنسبة ( ،)%3434ك ( )43مػف اإلنػاث بنسػبة ( ،)%0035حيػث تػـ اختيػارىـ
بطريقة عشكائية بسيطة ،كتـ تطبيؽ األدكات المستخدمة فػي ىػذه الد ارسػة عمػى ىػذه العينػة بيػدؼ التحقػؽ مػف

صبلحية األدكات لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الكمية ،كذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية

المبلئمة.
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ب .العينة الفعمية:
تػـ اختيػار عينػػة طبقيػة مػػف مجتمػع الد ارسػػة األصػمي ،كقػد بمػػغ عػدد أفػراد العينػة ( )000شخصػان مػف الجنسػػيف

منيـ ( )222مػف الػذككر بنسػبة ( )% 3232كمػنيـ ( )222مػف اإلنػاث بنسػبة ( ،)%0530كقػد ارعػى الباحػث
عند اختيار العينة التمثيؿ األنسب لممجتمع كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف الخصائص السيككمترية.

ج .وصف العينة:

كيبػيف الجػػدكؿ رقػـ ( )4التػػالي التكػ اررات كالنسػػب المئكيػة لتكزيػػع أفػراد العينػػة تبعػان لعػػدد مػف المتغيػرات

المستقمة التصنيفية ،كذلؾ كما يمي:

جدكؿ ()4

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لممتغيرات التصنيفية

البيان
النوع الجتماعي

المديرية التعميمية

مدارس
مديرية

شرق غزة
المدرسة
مدارس
مديرية

غرب غزة

مستوى التحصيل الدراسي

المتغير

العدد

%

ذككر

212

42.4

إناث

288

57.6

شرؽ غزة

251

50.2

غرب غزة

249

49.8

الزىراء الثانكية "ب"

80

16.0

الرممة الثانكية

70

14.0

عبد الفتاح حمكد الثانكية

58

11.6

يافا الثانكية

43

8.6

سميماف سمطاف الثانكية

73

14.6

الماجدة كسيمة الثانكية

72

14.4

التقكل الثانكية

38

7.6

حسف سبلمة الثانكية

66

13.2

منخفضي التحصيؿ الدراسي

139

27.8

متكسطي التحصيؿ الدراسي

243

48.6

مرتفعي التحصيؿ الدراسي

118

23.6
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رابعاً :أدوات الدراسة:

استخدـ الباحث في دراستو الحاليػة أداتػيف (مػف إعػداده) بيػدؼ التحقػؽ مػف فػركض الد ارسػة كذلػؾ عمػى النحػك

التالي:

 .1مقياس تنظيم الذات( :إعداد الباحث)
أ -طريقة إعداد المقياس :قاـ الباحث بتحديد أبعاد مقياس التنظيـ الذاتي في ضكء نظرية التعمـ المعرفي
االجتماعي لباندك ار الذم حدد فييا محاكر التنظيـ الذاتي األساسية كىي مراقبة الذات -تقييـ الذات -تعزيز

الذات ،كأضاؼ الباحث ليـ بعديف ليما أىمية كبيرة كىما التخطيط ككضع األىداؼ -ضبط المثيرات

الخارجية ،كذلؾ استنادان لئلطار النظرم كالدراسات السابقة التي تطرؽ إلييا الباحث ككذلؾ استنادان إلى بعض

المقاييس العربية التي صممت بيدؼ قياس تنظيـ المذات كمنيا :مقياس (أحمد ،)2007 ،مقياس (الحسيناف،
 ،)2010مقياس (الجبكرم ،)2011 ،مقياس (فارس.)2013،
كيعرؼ الباحث أبعاد تنظيـ الذات عمى النحك التالي:
 التخطيط ووضع األىداف :عممية تنظيـ كتخطيط لؤلىداؼ مسبقان مف أجؿ االستفادة منيا خبلؿالعممية التعميمية كجعميا مسار لمتقدـ.
 مراقبة الذات :مراجعة الفرد لكؿ ما يصدر عنو مف سمكؾ مقصكد. تقييم الذات :أف يحكـ الفرد عمى سمككو مف خبلؿ معايير شخصية كأخرل خارجية. تعزيز الذات :عممية مكافأة ذاتية يقكـ بيا الفرد بعد االستجابة الصحيحة كالتي تعمؿ عمى زيادةاحتماؿ حدكثيا في المستقبؿ.
 ضبط المثيرات الخارجية :عممية إحداث تغييرات في عناصر البيئة الخارجية كالتي تشكش عمىسمكؾ الفرد فيؤدم بطريقة جيدة.
ب -وصف المقياس :يتككف مقياس التنظيـ الذاتي مف ( )40فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد ،كتتـ االستجابة
عمى المقياس كفقان لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت (مكافؽ بشدة – مكافؽ – غير متأكد – غير مكافؽ –
غير مكافؽ بشدة) كتصح عمى التكالي بالدرجات ( )1-2-3-4-5كجميع الفقرات تصح بيذه الطريقة،

كالجدكؿ رقـ ( )4التالي يبيف تكزيع فقرات المقياس عمى األبعاد كذلؾ عمى النحك التالي:
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جدكؿ ()3
يبين توزيع الفقرات عمى أبعاد مقياس تنظيم الذات

عدد الفقرات

الفقرات

أبعاد المقياس
التخطيط و وضع األىداف

8

8-1

مراقبة الذات

8

16-9

تقييم الذات

8

24-17

تعزيز الذات

8

32-25

ضبط المثيرات الخارجية

8

41-33

كيتـ احتساب درجػة المفحػكص عمػى المقيػاس بجمػع درجاتػو عمػى كػؿ بعػد كجمػع درجاتػو عمػى جميػع

األبعػػاد لحسػػاب الدرجػػة الكميػػة لتنظػػيـ الػػذات ،كتت ػراكح الدرجػػة عمػػى الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس بػػيف (200– 30
درجة) ،كتعبر الدرجة المنخفضة عف تدني مستكل تنظيـ الذات فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف ارتفاع مستكل
تنظيـ الذات.

صدق وثبات مقياس تنظيم الذات:

الصـدق:

أ -صــدق المحكمــين :لمتأكػػد مػػف صػػدؽ أداة الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ صػػدؽ المحكمػػيف ،قػػاـ الباحػػث بعػػرض
الصػػكرة األكليػػة لممقيػػاس عمػػى عػػدد مػػف المحكمػػيف مػػف أسػػاتذة الجامعػػات المختصػػيف فػػي عمػػـ الػػنفس

(ممحؽ رقـ  ،)3كذلؾ بيدؼ معرفة آرائيـ كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ أبعاد المقياس كفقراتو كمدل
كضكحيا ،كترابطيا ،كمدل تحقيقيا ألىداؼ الدراسة ،كتػـ العمػؿ بالمبلحظػات التػي أبػداىا المحكمػكف
كفي ضكئيا قاـ الباحث باعادة صياغة بعض الفقرات كتعديميا ،كأصب المقياس في صكرتو النيائيػة

يتككف مف ( )40فقرة.

ب-صـدق التساق الداخمي :لحساب صدؽ مقياس تنظيـ الػذات قػاـ الباحػث بحسػاب معػامبلت االرتبػاط
بيف درجة كؿ فقرة كدرجة البعد الذم تنتمي إليو ،كالجدكؿ رقـ ( )5يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()0
يبين ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لمبعد الذي ينتمي إليو

البعد

-1التخطيط
و وضع

األىداف

-2مراقبة
الذات

-3تقييم الذات

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8

معامؿ
االرتباط
0.365
0.736
0.503
0.528
0.713
0.484
0.465
0.345

9
10
11
12

0.518
0.389
0.330
0.524

17
18
19
20

0.725
0.508
0.305
0.536

13
14
15
16

0.593
0.330
0.692
0.618

مستكل الداللة

البعد

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

-3تقييم
الذات

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

-4تعزيز

دالة عند 0.05

الذات

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05

-5ضبط

دالة عند 0.01

المثيرات

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

الخارجية

دالة عند 0.05
دالة عند 0.01

الفقرة
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

معامؿ
االرتباط
0.427
0.369
0.567
0.201
0.487
0.530
0.354
0.120
0.337
0.677
0.570
0.392
0.663
0.539
0.604
0.579
0.473
0.445
0.643
0.373

مستكل الداللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

غير دالة إحصائيان
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

غير دالة إحصائيان
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة ر الجدكلية (د.ح =  )58عند مستكل  ،1.273 = 1015كعند مستكل 1.354= 1011

يتض ػ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معظػػـ فق ػرات مقيػػاس تنظػػيـ الػػذات حققػػت ارتباطػػات دالػػة مػػع الدرجػػة
الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو عند مستكل داللة أقؿ مف  1015باستثناء الفقرتيف ( )28 ،24ممػا يشػير إلػى أف

المقياس يتسـ بدرجة جيدة مف االتساؽ الداخمي كأنو يصم لتقدير تنظيـ الذات لدل أفراد العينة.

كبػػذلؾ تت ػراكح الدرجػػة الكميػػة عمػػى المقيػػاس فػػي صػػكرتو النيائيػػة بعػػد حػػذؼ الفقػرتيف ( )23،22السػػابقتيف بػػيف

( 290 – 42درجة) ،حيث أف جميع الفقرات حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو.
كما كقاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية لممقياس.

كالجػػدكؿ رقػػـ ( )0التػػالي يبػػيف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد كالدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس تنظػػيـ

الذات مكضكع الدراسة:
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جدكؿ ()0
يبين معامل ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكمية لمقياس تنظيم الذات
أبعاد المقياس

مستوى الدللة

معامل الرتباط

التخطيط و وضع األىداف

0.564

دالة عند 0.01

مراقبة الذات

0.809

دالة عند 0.01

تقييم الذات

0.804

دالة عند 0.01

تعزيز الذات

0.674

دالة عند 0.01

ضبط المثيرات الخارجية

0.688

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدكلية (د.ح =  )58عند مستكل  ،1.273 = 1015كعند مستكل 1.354= 1011

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد ارتباطات دالة إحصائيان بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس تنظيـ

الذات ،فقػد تراكحػت قػيـ االرتبػاط بػيف ( ،)03209 – 03003كجميعيػا قػيـ دالػة عنػد مسػتكل  ،0302ممػا يػدلؿ

أيضان عمى أف المقياس في صكرتو النيائية يتسـ بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ الداخمي .كما يشير ذلؾ إلى
أف جميع فقرات كأبعاد المقياس تشترؾ في قياس خصائص تنظيـ الذات لدل أفراد العينة.
ثبات مقياس تنظيم الذات:
أ-طريقة التجزئة النصفية :قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات الفرديػة كمجمػكع
درجػػات الفقػرات الزكجيػػة لكػػؿ بعػػد ،ثػػـ اسػػتخدمت معادلػػة سػػبيرماف-بػراكف لتعػػديؿ طػػكؿ البعػػد ،لؤلبعػػاد زكجيػػة
عدد الفقرات (النصفيف متساكييف) كمعادلة جتماف لؤلبعاد فردية الفقػرات (النصػفيف غيػر متسػاكييف) ،كالجػدكؿ

رقـ ( )5التالي يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()5

يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية لمقياس تنظيم الذات
الرقم

أبعاد المقياس

عدد الفقرات

معامل الرتباط

معامل الثبات

مستوى الدللة

1

التخطيط ووضع األىداف

8

0.431

0.602

دالة عند 0.01

2

مراقبة الذات

8

0.491

0.651

دالة عند 0.01

3

تقييم الذات

7

0.632

0.775

دالة عند 0.01

4

تعزيز الذات

7

0.369

0.539

دالة عند 0.01

5

ضبط المثيرات الخارجية

8

0.511

0.682

دالة عند 0.01

الدرجة الكمية لممقياس

38

0.731

0.874

دالة عند 0.01
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يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت الثبػػات تراكحػػت بػػيف ( ،)0.253 – 0.049كىػػي دالػػة عنػػد
مستكل  ،0302مما يشير إلى أف المقياس يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات.
ب .ثبــات المقيــاس باســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ :تػػـ تقػػدير ثبػػات المقيػػاس بحسػػاب معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ
لفقرات المقياس بأبعاده كدرجتو الكمية ،كالجدكؿ رقـ ( )8التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()8
يبين معامالت الثبات ألبعاد مقياس تنظيم الذات باستخدام معامل ألفا

عدد الفقرات

قيمة ألفا

أبعاد المقياس
التخطيط و وضع األىداف

8

0.607

مراقبة الذات

8

0.573

تقييم الذات

7

0.549

تعزيز الذات

7

0.592

ضبط المثيرات الخارجية

8

0.633

الدرجة الكمية لممقياس

38

0.812

يتض مف الجدكؿ السػابؽ أف قػيـ ألفػا مرتفعػة كتػدلؿ عمػى أف المقيػاس يتسػـ بدرجػة جيػدة مػف الثبػات
تفي بمتطمبات تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة.
مما سبؽ يتض لمباحث أف مقياس تنظيـ الذات يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات؛ تعزز النتائج
التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.
 .2مقياس توجيات أىداف ال نجاز( :إعداد الباحث)
أ -طريقة إعداد المقياس:
قاـ الباحث باعداد مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز كذلؾ حسب التصنيؼ الرباعي الذم يعتبر أحدث
تصنيؼ كذلؾ في ضكء االطار النظرم لمدراسة كالدراسات السابقة كعدة مقاييس اطمع عمييا الباحث أىميا

مقياس (رشكاف )2005 ،كالذم اقتبسو مف مقياس ( )Elliot & McGregor, 2001حيث قاـ بتعريب

المقياس كتقنينو عمى البيئة المصرية ،كمقياس (المكاكم )2008 ،التصنيؼ الثبلثي ،كمقياس (عبد الكىاب،
 )2011التصنيؼ الثبلثي ،كمقياس (حسانيف )2010 ،التصنيؼ الثبلثي.
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وقام الباحث بصياغة عبارات أبعاد المقياس جميعا ما عدا العبارات الخاصة ببعد توجيات ال تقان-إحجام
حيث تم اقتباسيا من مقياس (رشوان )2005،وكانت العبارات المقتبسة كالتالي:
ـ

عبارات توجيات األىداف (إتقان-إحجام)

1

عندما أبدأ في مذاكرة مكضكع ما أخشى عدـ فيمو كمعرفتو كما ينبغي.

2

عندما استعد لبلمتحاف يقمقني عدـ تكافر الكقت البلزـ لفيـ محتكل األسئمة.

3

ينتابني القمؽ قبؿ االمتحاف بسبب الخكؼ مف النسياف.

4

ينشغؿ ذىني أثناء المذاكرة باحتماؿ عدـ إلمامي بكؿ المعمكمات المتضمنة في المقرر.

5

عندما يطمب منا المحاضر قراءة مكضكع ما استعدادان لممحاضرة القادمة أخاؼ مف عدـ فيمي كاتقانو.

6

عندما أقكـ بعمؿ معيف أخاؼ مف عدـ تحقيقي لؤلىداؼ المطمكبة.

7

عندما استعد المتحاف ما يقمقني احتماؿ عدـ تمكنني مف فيـ كاتقاف المكضكعات المقررة.

8

أشعر بالقمؽ مف عدـ فيـ المكاد التي تحتاج إلى التفكير كيؤدم الفيـ دك انر كبي انر في النجاح فييا.

9

عندما تكاجيني مشكمة ما في المذاكرة أخشى عدـ تمكني مف حميا.

 10أثناء المحاضرات أشعر بالخكؼ مف عدـ استيعاب ما يتـ شرحو.

ب -وصف المقياس
قاـ الباحث بتحديد أبعاد المقياس إلى أربعة أبعاد ىي :تكجيات أىداؼ اإلتقاف-إقداـ ،تكجيات أىداؼ

اإلتقاف-إحجاـ ،تكجيات أىداؼ األداء-إقداـ ،تكجيات أىداؼ األداء -إحجاـ.

كيتككف كؿ بعد مف ( )10عبارات تـ صػياغتيا فػي صػكرة تقريريػة ،كتػتـ االسػتجابة عمػى المقيػاس كفقػان لتػدرج

خماسػػي عمػػى طريقػػة ليكػػرت (ينطبػػؽ تمام ػان – ينطبػػؽ كثي ػ انر – ينطبػػؽ أحيان ػان – ينطبػػؽ قمػػيبلن – ال ينطبػػؽ)
كتصػػح عمػػى الت ػكالي بالػػدرجات ( ،)2-2-4-3-0كتت ػراكح درجػػة الطالػػب عمػػى كػػؿ بعػػد ( )10أقػػؿ درجػػة

ك( )50أعمى درجة ،كالجدكؿ رقـ ( )9التالي يبيف تكزيع فقرات المقياس عمى األبعاد:
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جدكؿ ()9
يبين توزيع الفقرات عمى أبعاد مقياس توجيات أىداف ال نجاز

عدد الفقرات

الفقرات

أبعاد المقياس
توجيات أىداف ال تقان-إقدام

11

11-1

توجيات أىداف ال تقان-إحجام

11

21-11

توجيات أىداف األداء-إقدام

11

31-21

توجيات أىداف األداء-إحجام

11

41-31

صدق وثبات مقياس توجيات أىداف ال نجاز:
الصـدق:

أ .صدق المحكمين:
لمتأك ػػد م ػػف ص ػػدؽ أداة الد ارس ػػة م ػػف خ ػػبلؿ ص ػػدؽ المحكم ػػيف ،ق ػػاـ الباح ػػث بع ػػرض الص ػػكرة األكلي ػػة
لممقياس عمػى عػدد مػف المحكمػيف مػف األسػاتذة المختصػيف فػي عمػـ الػنفس (ممحػؽ رقػـ  ،)3كذلػؾ بيػدؼ
معرفػػة آرائيػػـ كمبلحظػػاتيـ كمقترحػػاتيـ حػػكؿ أبعػػاد المقيػػاس كفق ارتػػو كمػػدل كضػػكحيا ،كترابطيػػا ،كمػػدل
تحقيقيػا ألىػداؼ الد ارسػة ،كتػػـ تفريػغ المبلحظػات التػػي أبػداىا المحكمػكف كفػي ضػػكئيا قػاـ الباحػث باعػػادة

صياغة بعض الفقرات كتعديميا ،كأصب المقياس في صكرتو النيائية يتككف مف ( )40فقرة.
ب .صـدق التساق الداخمي:
لحساب صدؽ مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ

فقرة كدرجة البعد الذم تنتمي إليو ،كالجدكؿ رقـ ( )20التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()20
يبين ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لمبعد الذي ينتمي إليو 
البعد

الفقرة

أىداف

ال تقان-إقدام

1
2

غير دالة إحصائيان

4

0.321

دالة عند 0.05

5
6
7

ال تقان-
إحجام

0.323
0.401
0.179

8
10

0.381

0.305

11

0.340
0.548

14

0.655

12

أىداف

0.459

0.622

9

 -2توجيات

االرتباط

مستكل الداللة

0.304
0.150

3
-1توجيات

معامؿ

13

0.640

15

0.452

16

0.617

18

0.579

20

0.645

17

0.642

19

0.645

المتغير

الفقرة
21
22

دالة عند 0.05
دالة عند 0.01

 -3توجيات

24

األداء-إقدام

26

أىداف

دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان

23

دالة عند 0.01

25
27
28

دالة عند 0.05

29

دالة عند 0.05

31
32

دالة عند 0.01

30

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

33

دالة عند 0.01

 -4توجيات

دالة عند 0.01

أىداف

دالة عند 0.01

األداء-إحجام

دالة عند 0.01

34
35

معامؿ
االرتباط
0.581
0.550
0.620
0.327
0.726
0.813
0.773
0.384
0.741
0.572
0.832
0.809
0.806
0.394
0.620

36

0.600
0.474
0.606

37

دالة عند 0.01

38

0.596

دالة عند 0.01

39

دالة عند 0.01

40

0.737

مستكل الداللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة ر الجدكلية (د.ح =  )58عند مستكل  ،1.273 = 1015كعند مستكل 1.354= 1011

يتض مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ فقرات المقياس حققت ارتباطات دالة مع البعد الذم تنتمي إليو باستثناء

الفقرات رقـ ( )7 ،2التي سيتـ حذفيا حيث أنيا لـ تحقؽ ارتباط داؿ مع البعد الذم تنتمي إليو ،كبذلؾ يصب

المقياس في صكرتو النيائية يتككف مف ( )38فقرة ،كبذلؾ تتراكح درجة الطالب عمى كؿ بعد ( )10أقؿ درجة

ك ( )50أعمى درجة ما عدا البعد األكؿ تكجيات اإلتقاف-إقداـ فتتراكح الدرجة الكمية لمبعد ( )8أقؿ درجة

ك( )40أعمى درجة ،حيث أف معظـ الفقرات حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو.
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ثبات مقياس توجيات أىداف ال نجاز:
أ-طريقة التجزئة النصفية:
قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات الفردية كمجمكع درجات الفقرات الزكجية لكؿ

بعد ،ثـ استخدمت معادلة سبيرماف-براكف لتعديؿ طكؿ البعد ،لؤلبعاد زكجية عدد الفقرات (النصفيف
متساكييف) ،كالجدكؿ رقـ ( )11التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()22
يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية لمقياس توجيات أىداف ال نجاز
الر
قم

أبعاد المقياس

عدد

معامل

معامل

مستوى الدللة

الفقرات

الرتباط

الثبات

1

توجيات أىداف ال تقان-إقدام

8

0.474

0.630

دالة عند 0.01

2

توجيات أىداف ال تقان-إحجام

11

0.642

0.782

دالة عند 0.01

3

توجيات أىداف األداء-إقدام

11

0.546

0.706

دالة عند 0.01

4

توجيات أىداف األداء-إحجام

11

0.579

0.749

دالة عند 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات تراكحت بيف ( ،)0.782 – 0.630كىي دالة عند مستكل

 ،0.01مما يشير إلى أف المقياس يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات.
ب .ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ:

تػـ حسػاب ثبػات المقيػاس باسػتخداـ طريقػة ألفػا كركنبػاخ لفقػرات المقيػاس بأبعػاده ،كالجػدكؿ رقػػـ ()12

التالي يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()12
يبين معامالت الثبات ألبعاد مقياس توجيات أىداف ال نجاز باستخدام معامل ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

أبعاد المقياس
توجيات ال تقان-إقدام

8

10688

توجيات ال تقان-إحجام

11

10774

توجيات األداء-إقدام

11

10811

توجيات األداء-إحجام

11

10852
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كيتض ػ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قػػيـ ألفػػا مرتفعػػة كتػػدلؿ عمػػى أف المقيػػاس يتسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف الثبػػات تفػػي
بمتطمبات تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة.
كمما سبؽ يتض لمباحث أف مقياس تكجيات أىػداؼ اإلنجػاز يتسػـ بدرجػة عاليػة مػف الصػدؽ كالثبػات؛ تعػزز
النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.

خامساً :الخطوات الجرائية:
قاـ الباحث خبلؿ إعداده لمدراسة الحالية بالخطكات التالية:
 -1قػػاـ الباحػػث بتحديػػد اإلطػػار العػػاـ لمد ارسػػة بػػاالطبلع عمػػى األدب السػػابؽ ،كعػػرض اإلطػػار النظػػرم
كالدراسات السابقة.

 -2االطبلع عمى المقاييس السابقة التي كضعت لقيػاس تنظػيـ الػذات ،ممػا سػاعد الباحػث باعػداد مقيػاس

تنظيـ الذات بأبعاده الخمسة (التخطيط ككضع األىداؼ -مراقبة الذات -تقييـ الذات -تعزيز الػذات-

ضبط المثيرات الخارجية).

 -3االطػػبلع عمػػى المقػػاييس التػػي تق ػيس تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز ،ممػػا سػػاعد الباحػػث باعػػداد مقي ػػاس
تكجيات أىداؼ اإلنجاز حسب التصنيؼ الرباعي ،حيث قاـ الباحث باعداد ثبلثة أبعػاد مػف المقيػاس

كىػػي( :تكجيػػات إتقػػاف-إقػػداـ ،تكجيػػات أداء-إقػػداـ ،تكجيػػات أداء-إحجػػاـ) كاسػػتعاف الباحػػث بالبعػػد

الرابع (تكجيات إتقاف-إحجاـ) مف مقياس (رشكاف.)2115 ،
 -4عرض أدكات الدراسة عمى المشرؼ إلبداء مبلحظاتو.

 -5عرض أدكات الدراسة عمى المحكميف كأىؿ الخبرة كاالختصاص كمف ثـ التعديؿ بما أكصكا بو.

 -6بعػػد إعػػداد أدكات الد ارسػػة بالصػػكرة النيائيػػة تػػـ الحصػػكؿ عمػػى تص ػري ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ لتطبيػػؽ
أدكات الدراسة عمى طمبة الصؼ العاشر في مديريتي شرؽ غزة كغرب غزة.

 -7تطبيؽ األدكات عمى العينة االستطبلعية.
 -8التحقؽ مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة.

 -9تطبيػػؽ أدكات الد ارسػػة عمػػى العينػػة الميدانيػػة كالتػػي بمػػغ عػػددىا  511طالب ػان كطالبػػة بكاقػػع  212ذكػػكر
ك 288إناث.

 -11جمع البيانات كتفريغيا في الحاسكب كفؽ برنامج  SPSSاإلحصائي.
 -11تحميؿ البيانات كمناقشة النتائج.
 -12كضع التكصيات البلزمة

 -13كضع مقترحات مستقبمية.
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سادساً :األساليب الحصائية:
ت ػػـ اس ػػتخداـ برن ػػامج ال ػػرزـ اإلحص ػػائية لمعم ػػكـ االجتماعي ػػة  SPSSلتفري ػػغ البيان ػػات كتص ػػفيتيا كتص ػػحيحيا
كمعالجتيا كما يمي:

أ-األساليب الحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:
 معامؿ ارتباط بيرسكف :لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس ،كلثبات التجزئة النصفية. معادلة سبيرماف براكف ،كمعادلة جتماف :لتعديؿ طكؿ المقياس في ثبات التجزئة النصفية. -معادلة ألفا كركنباخ :لحساب الثبات.

ب-األساليب الحصائية المستخدمة في الجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من فروضيا:
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي. -معامؿ ارتباط بيرسكف لمكشؼ عف العبلقة بيف المتغيرات.

 -اختبار "ت"  T-Testلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف.

 تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أكثر مف عينتيف مستقمتيف. -اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادم.

سابعاً :معوقات الدراسة:
من الناحية النظرية:
 عدـ كضكح متغير تنظيـ الذات حيث كجد الباحث تعدد كاختبلؼ األبعاد في أغمب الد ارسػات العربيػةكاألجنبي ػػة مم ػػا دف ػػع الباح ػػث إل ػػى الرج ػػكع إل ػػى النظري ػػة األساس ػػية لتنظ ػػيـ ال ػػذات (النظري ػػة المعرفي ػػة

االجتماعية لباندكرا) كمف ثـ كضع األبعاد األساسية التي بني عميو تنظيـ الذات (مراقبة الذات -تقييـ

الذات -تعزيز الذات) ،ثـ أضاؼ الباحث بعديف آخريف (التخطيط ككضع األىػداؼ -ضػبط المثيػرات
الخارجي ػػة) كذل ػػؾ لتق ػػدير أىمي ػػة ى ػػذيف البع ػػديف ،كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ اط ػػبلع الباح ػػث عم ػػى الد ارس ػػات
كالمقاييس السابقة.

 -قمة المراجع العربية كاألجنبية في المكتبات الجامعية.

من الناحية العممية:

 -عدـ تعاكف بعض مدراء المدارس مع الباحث أثناء تطبيؽ أدكات الدراسة.

 -إلزاـ بعض مدراء المدارس الباحث بكقت محدد لتطبيؽ أدكات الدراسة عمى الطمبة.
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الفصل الخامس
نتائــج الدراسـة ومناقشتيا
 مقدمة:
 نتائج األسئمة وتفسيرىا:

 نتائج الفروض وتفسيرىا:
 توصيات الدراسة:
 دراسات مقترحة:

 المصادر والمراجع:
 المالحق:
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الفصل الخامس
نتائــج الدراسـة ومناقشتيا
مقدمة:
يقكـ الباحث في ىذا الفصؿ بعرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في الدراسة الحالية مف خبلؿ

تطبيؽ أدكات الدراسة ،كما كسكؼ يفسر الباحث ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة عمى
تساؤالت الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا كذلؾ عمى النحك التالي:
أولً :نتائج أسئمة الدراسة ومناقشتيا:
 .1نتائج السؤال األول الذي ينص عمى:
ما مستوى تنظيم الذات لدى طمبة الصف العاشر بمحافظة غزة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

أفراد العينة عمى مقياس تنظيـ الذات بأبعاده كدرجتو الكمية ،كالجدكؿ رقـ ( )13التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()13

يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة
عمى مقياس تنظيـ الذات

الوزن النسبً

أبعاد المقٌاس

عدد
الفقرات

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

%

التخطٌط ووضع األدهداف

5

32.84

3.99

82.1

3

مراقبة الذات

5

33.84

3.59

84.6

0

تقٌٌم الذات

2

28.56

3.57

81.6

8

تعزٌز الذات

2

28.84

3.71

82.4

0

ضبط المثٌرات الخارجٌة

5

32.84

4.46

82.1

3

الدرجة الكلٌة لمقٌاس تنظٌم الذات

 35

156.92

14.08

82.6

الترتٌب

يتض مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل تنظيـ الذات لدل طمبة الصؼ العاشر يقع عند كزف نسبي (،)%82.6

كجاء ترتيب أبعاد مقياس تنظيـ الذات كما يمي:
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 جاء بعد مراقبة الذات في أعمى مراتب تنظيـ الذات بكزف نسبي (.)%84.6 -ثـ بعد تعزيز الذات بكزف نسبي (.)%82.4

 يمييػ ػػا فػ ػػي المرتبػ ػػة الثالثػػػة بعػ ػػدم ضػ ػػبط المثي ػ ػرات الخارجيػ ػػة ،كالتخطػ ػػيط ككض ػػع األىػ ػػداؼ بػ ػػكزف نسػ ػػبي(.)%82.1

 -كأخي انر جاء بعد تقييـ الذات بكزف نسبي (.)%81.6

كيرل الباحث أف طمبة الصػؼ العاشػر يتمتعػكف بدرجػة جيػدة مػف التنظػيـ الػذاتي ،كأف النسػب بػيف األبعػاد

الخمسة لتنظيـ الذات متقاربة بحد كبير ال يكجد أفضمية ألحد األبعاد عمى ا خر ،كىذه النتيجػة كالتقػارب

في الكزف النسبي لؤلبعاد تػدعميا النظريػة المعرفيػة االجتماعيػة لبانػدك ار كالتػي حػددت التنظػيـ الػذاتي عمػى
أنو تفاعؿ بيف ثبلثة عكامؿ ىي البيئية ،كالسمككية ،كالشخصية كالتي تتمثؿ بمككنات أبعػاد تنظػيـ الػذات،

كيػػذكر (النػػرش )256 :2010،أف الطػػبلب المنظمػػيف ذاتي ػان يسػػتخدمكف اسػػتراتيجيات التنظػػيـ كالتخطػػيط

الجيد ككضع األىداؼ كترتيب مكاف المذاكرة ،كطمب المساعدة مف الزمبلء إذا لزـ األمر ،كالتقػكيـ الػذاتي
لعممي ػػة تعممي ػػـ كالت ػػي تعتب ػػر عناص ػػر ىام ػػة كأساس ػػية لك ػػي يس ػػتطيع الطمب ػػة التحص ػػيؿ كالحص ػػكؿ عم ػػى

الدرجات المرتفعة.

كتتفؽ ىذه النتيجة ما ذكره (زىراف )2005 ،أف الم ارىػؽ لديػو الحاجػة إلػى النجػاح كالتقػدـ الد ارسػي ،كلديػو

الحاجػػة إلػػى التنظػػيـ ،كالحاجػػة إلػػى تحقيػػؽ أىداف ػو ،كالحاجػػة إلػػى معرفػػة الػػذات .فيػػذه الحاجػػات جعمػػت
الطالب ينظـ ذاتو بشكؿ جيد كيسعى إلى تحقيقيا عمى أفضؿ شكؿ.
كيعػػزك الباحػػث حصػػكؿ بعػػد مراقبػػة الػػذات عمػػى الػػكزف النسػػبي األعمػػى ( ،)%84.6كذلػػؾ إلػػى االحسػػاس
الػػذم يشػػعر فيػػو الطمبػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة مػػف العمػػر كىػػي مرحمػػة المراىقػػة ،حيػػث أنيػػـ فػػي ىػػذه المرحمػػة

يظيػػركف عبلمػػات االسػػتقبللية عػػف األسػرة كيحػػاكلكف اتخػػاذ القػرار المناسػػب مػػف خػػبلؿ أنفسػػيـ دكف طمػػب
مساعدة ا خريف ،فيترتب عمى ذلؾ أف يككنكا عمى قدر كبير مف مراقبة ذكاتيـ كأفكارىـ.
كيرل الباحث أف مراقبة الذات قد اجمع كثير مف الباحثيف مثؿ ( & Wolters, et al.,2003; Winne

 )Jamieson, 2002; Chen, 2000عمػػى أنيػػا المرحمػػة الميمػػة فػػي عمميػػة التنظػػيـ الػػذاتي ،فعمػػى
أساسيا يػتـ تقيػيـ مػدل التقػدـ نحػك تحقيػؽ األىػداؼ المنشػكدة كضػبط المثيػرات التػي قػد تعػكؽ التقػدـ نحػك

تمػػؾ األىػػداؼ .فػػالمتعمـ ي ارقػػب الجيػػد المبػػذكؿ كالكقػػت المسػػتغرؽ كالبيئػػة المحيطػػة بػػو ككػػذلؾ مػػدل تقدمػػو
نحك تحقيؽ اليدؼ.

كيذكر (كامؿ )2003 ،أف الطالب أثناء تنفيذ الميمػة ي ارقػب مػدل تقدمػو نحػك األىػداؼ ،كمػف خػبلؿ ىػذه
المراقبة تتكلد لو تغذية مرتدة داخمية عف مدل نجاحو كجيده في األداء ،يقكـ عمى أساسيا الطالب بتعديؿ

أسمكب تعاممو مع الميمة بطريقة تكيفية حتى تتبلءـ مع تحقيؽ األىداؼ.
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 .2نتائج السؤال الثاني الذي ينص عمى:
ما مستوى توجيات أىداف ال نجاز لدى طمبة الصف العاشر بمحافظة غزة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باسػتخداـ المتكسػط الحسػابي كاالنحػراؼ المعيػارم كالػكزف النسػبي
الستجابات أفراد العينة عمى مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز بأبعاده ،كالجدكؿ رقـ ( )14التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()14
يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة
عمى مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز
الوزن النسبي

المتوسط

النحراف
المعياري

%

4.06

77.5

1

71.0

2
3
4

أبعاد المقياس

عدد الفقرات

توجيات أىداف ال تقان-إقدام

8

30.99

توجيات أىداف ال تقان-إحجام

10

35.48

7.55

توجيات أىداف األداء-إقدام

10

31.73

7.95

63.5

توجيات أىداف األداء-إحجام

10

25.63

9.46

51.3

الحسابي

الترتيب

يتض مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل طمبة الصؼ العاشر جاءت كالتالي:
 جاء بعد تكجيات اإلتقاف -إقداـ في أعمى مراتب تكجيات أىداؼ اإلنجاز بكزف نسبي (.)%77.5 -يميو بعد تكجيات اإلتقاف -إحجاـ بكزف نسبي (.)%71

 يميو بعد تكجيات األداء -إقداـ بكزف نسبي (.)%63.5 -يميو بعد تكجيات األداء -إحجاـ بكزف نسبي (.)%51.3

كيػػرل الباحػػث أف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر يتبنػػكف تكجيػػات االتقػػاف أكثػػر مػػف تكجيػػات األداء .كأف النسػػب التػػي
حصػػؿ عمييػػا مناسػػبة فػػي ظػػؿ الظػػركؼ الحياتيػػة التػػي يتعػػرض ليػػا طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػي قطػػاع غػزة مػػف
حصار كحركب كفقر كبطالة جعمت الرؤية أماـ الطمبة ضعيفة كأصب المستقبؿ لػدييـ مجيػكؿ ممػا نػتج عنػو

دافعية منخفضة األمر الذم أثر سمبان عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل الطمبة.

كتػدؿ نتيجػػة السػؤاؿ السػػابؽ أف طمبػة الصػػؼ العاشػػر يتبنػكف تكجيػػات االتقػاف أكثػػر مػف تكجيػػات األداء كربمػػا

يرجع ذلؾ إلى االىتماـ بطريقة الكصكؿ لئلجابة اكثر مف اإلجابة نفسيا .كذلؾ ما ذكرتو (الحسيني)2001 ،

أف نظريػػات الدافعيػػة لػػـ تعػػد البحػػث فيي ػا يقػػكـ عمػػى رصػػد التغي ػرات الكميػػة (مرتفػػع ،متكسػػط ،مػػنخفض) إنمػػا
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االىتماـ بالفركؽ الكيفية التي يتفاعػؿ بيػا الطالػب مػع بيئػة الػتعمـ المحيطػة بػو ،كيؤكػد ذلػؾ (رشػكاف)2005 ،
عنػػدما ذكػػر أف  49كاليػػة أمريكيػػة كافق ػت عمػػى اقت ػراح المجمػػس الػػدكلي لمعممػػي الرياضػػيات عمػػى ضػػركرة أف
تعتمد المعايير المستخدمة في التقكيـ عمى مبدأ كيفية الكصكؿ إلى اإلجابة أىـ مف اإلجابة نفسيا.

فعندما يدرؾ التبلميػذ أف فصػكليـ تؤكػد عمػى تكجػو اإلتقػاف فػانيـ يككنػكف أكثػر حبػان كيسػتخدمكف فػي تقػاريرىـ

اسػػتراتيجيات الػػتعمـ كيفضػػمكف الميػػاـ التػػي تتحػػدل قػػدراتيـ كيعتقػػدكف أف مجيػػكدىـ ىػػك سػػبب النجػػاح (ردادم،
.)187 :2002
ك تػذكر (الشػربيني )149 :2003 ،أف األفػراد ذكم التكجػو نحػػك األداء يميمػكف إلػػى النظػر إلػػى الػذكاء ككجػػكد
ثابػػت ال يتعػػدؿ بالجيػػد كال يمكػػف الػػتحكـ فيػػو ،أمػػا األفػراد ذكم التكجػػو نحػػك ىػػدؼ اإلتقػػاف ينظػػركف إلػػى الػػذكاء
عمى أنو كجكد متغير كيركف القدرة عمػى أنيػا شػيء قابػؿ لمتعػديؿ مػف خػبلؿ الجيػد كالتػدريب .كأف تكجػو الفػرد

نحك ىدؼ اإلتقاف يؤثر عمى كيفية إدراكو لمجيد المبػذكؿ فػذكم التكجػو نحػك ىػدؼ اإلتقػاف يعتقػدكف أف الجيػد
كسيمة أساسية لمنجاح كتنشيط القدرة ،كككسيمة أيضان لتطكير المياـ التي نحتاجيا في المسػتقبؿ ،كذكم التكجػو
نحك ىدؼ األداء يعتقدكف أف الجيد المبػذكؿ كسػيمة غيػر فعالػة كغيػر محتممػة لمنجػاح كتطػكيره ككػذلؾ تطػكير

القدرة ،كيعد كسيمة غير فعالة لتطكير المياـ التي نحتاجيا فػي المسػتقبؿ .كأف تكجػو ىػدؼ اإلتقػاف يػؤثر عمػى
كيفيػػة اسػػتجابة األفػراد لصػػعكبة الميمػػة أك الفشػػؿ فػػي الميمػػة  ،فيػػـ مناضػػمكف كلػػدييـ اسػػتجابة تكيػػؼ تجعميػػـ

يثػػابركف كيبػػذلكف قصػػارل جيػػدىـ ،كينيمكػػكف فػػي اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الػػذاتي ،كيسػػتمتعكف بالتحػػدم ،كيمكػػف
التنبؤ بيذه النماذج إلدراكيـ أف الجيد كسيمة ىامة لمتحدم كتحقيػؽ األىػداؼ المرغكبػة ،كىػك عنصػر ىػاـ فػي
نمكىـ الشخصي ،أما ذكم التكجو نحك األداء فمدييـ استجابة غير متكيفة كينسحبكف مف أداء الميمة ،كيمكف

التنبؤ بيذه النماذج بسبب انخفاض جيدىـ المدرؾ ،كانخفاض تكقعاتيـ لمػتمكف مػف الميػاـ ،كاف اسػتمرار بػذؿ
الجيد لمكاجية الفشؿ يتضمف مخاطر االعتقاد في القدرة المنخفضة ،كقد يحجمكف عف طمب العكف.

ثانياً :نتائج فروض الدراسة وتفسيرىا:
 .1نتائج الفرض األول الذي ينص عمى:
توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين مستوى تنظيم الذات ومستوى توجيات أىـداف ال نجـاز لـدى
عينة الدراسة.
لئلجابة عف ىذا الفرض ،تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مف مقياس تنظيـ الذات بأبعاده
كدرجتو الكمية كمقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز بأبعاده ،كالجدكؿ رقـ ( )15التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()15
يبيف معامؿ االرتباط بيف تنظيـ الذات كتكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل طمبة الصؼ العاشر
توجيات أىداف

توجيات أىداف

توجيات أىداف

توجيات أىداف

ال تقان-إقدام

ال تقان-إحجام

األداء-إقدام

األداء-إحجام

التخطيط و وضع األىداف

**0.247

**0.094

**0.182

0.003

مراقبة الذات

**0.407

**0.150

0.076

**-0.138

تقييم الذات

**0.317

**0.196

**0.229

0.000

تعزيز الذات

**0.340

**0.278

**0.283

0.074

ضبط المثيرات الخارجية

**0.421

**0.192

*0.099

**-0.151

**0.477

**0.249

**0.235

0.063

تنظيم الذات

الدرجة الكمية لمقياس تنظيم
الذات

* ≤ 0.05

** ≤ 0.01

قيمة (ر) الجدكلية عند (د.ح=  )498عند مستكل داللة  ،0.098 =0.05كعند مستكل داللة 0.138 =0.01

يبيف الجدكؿ السابؽ:
 كج ػػكد عبلق ػػة مكجب ػػة دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتكل  ،0.01ب ػػيف بع ػػدم تكجي ػػات اإلتق ػػاف (إق ػػداـ -إحج ػػاـ)كمقياس تنظيـ الذات بجميع أبعاده كدرجتو الكمية.

 كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل أقػػؿ مػػف  ،0.05بػػيف بعػػد تكجيػػات األداء -إقػػداـ كأبعػػادالتخطيط ككضػع األىػداؼ كتقيػيـ الػذات كتعزيػز الػذات كضػبط المثيػرات الخارجيػة كالدرجػة الكميػة لمقيػاس
تنظيـ الذات.

 كجػػكد عبلقػػة سػػالبة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل  ،0.01بػػيف بعػػد تكجيػػات األداء -إحجػػاـ كبعػػدم مراقبػػةالذات كضبط المثيرات الخارجية.

 عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائيان بيف بعػد تكجيػات األداء-إحجػاـ كأبعػاد التخطػيط ككضػع األىػداؼ،تقييـ الذات ،تعزيز الذات ،كالدرجة الكمية لمقياس ضبط الذات.

يرل الباحث أف النتيجة األكلى تتفؽ مع ما ذكره (كامؿ )2003 ،أف خبلصة الدراسات التي تكصؿ إلييا
بنترش  Pintrichتعتبر أف تبني تكجو ىدؼ اإلتقاف أكثر التكجيات مبلئمة لمتنظيـ الذاتي .ككذلؾ ما يذكره
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(أبك العبل )104 :2003 ،أف المتعممكف المنظمكف ذاتيان يمكف أف يختاركا أىدافان مبلئمة مثؿ التمكف مف
المادة العممية كاكماؿ الميمة بنجاح.

كيعػػزك الباحػػث سػػبب كجػػكد عبلقػػة بػػيف تكجيػػات أىػػداؼ اإلتقػػاف (اإلقػػداـ-اإلحجػػاـ) كتنظػػيـ الػػذات يػرتبط بمػػا

ذك ػره سػػبلفيف ( ،)Slavin,2003أف الطػػبلب الػػذيف يتبنػػكف تكجيػػات أىػػداؼ اإلتقػػاف تػػزداد دافعيػػتيـ كأداءىػػـ

عندما يكاجيكف عقبات أثناء الدراسة ،كما أنيـ يستعممكف استراتيجيات تنظيـ الذات .كيتفؽ ذلػؾ أيضػان مػع مػا

ذكػره (سػػكراف )1996 ،أف الطالػػب الػػذم يتبنػػى تكجػػو اإلتقػػاف يكػػكف مكجػػو نحػػك ميػػارات جديػػدة كمحاكلػػة فيػػـ
ذاتو كتحسيف كفاءتو عمى أساس معايير مرجعية الذات.

كيضػػيؼ (رش ػكاف )243 :2006 ،بػػأف أصػػحاب تمػػؾ األىػػداؼ يتميػػزكف بالرغبػػة فػػي اح ػراز الكفػػاءة كتحقيػػؽ

اإلتقػػاف كالػػذم يتمثػػؿ فػػي المحػػاكالت الجػػادة لتطػػكير الميػػارات كالمعرفػػة كاتقػػاف الميػػاـ الخارجيػػة أك المعػػايير
المقارنة في مكاقؼ التعمـ ممػا ال يركػز ىػؤالء األفػراد عمػى المعػايير الخارجيػة أك المعػايير المقارنػة فػي مكاقػؼ

التعمـ مما يجعميـ يتقبمكف الفشؿ كيعتبركنو دليبلن عمى العمؿ غير الجاد كنقص الجيػد المبػذكؿ كمػف ىنػا نجػد

أف أص ػػحاب أى ػػداؼ اإلتق ػػاف-إق ػػداـ ين ػػدمجكف ف ػػي سمس ػػمة م ػػف الس ػػمككيات المعرفي ػػة بغ ػػرض رب ػػط المعمكم ػػات

الجديدة مع المعمكمات السابقة كتكضػي كاعػادة صػياغة المعمكمػات كتفصػيميا فػي صػكرة تسػيؿ االحتفػاظ فػي

الذاكرة طكيمة األمد.

يرل الباحث أف النتيجة تتفؽ بشكؿ جزئي ككبير مع دراسات سابقة مثؿ دراسة ماككم كابراـ ( &Mcwhaw

 ،)Abrami,2001كدراسة جاركفالي كآخركف ( ،)Garovalia et.al,2002كدراسة رشكاف (،)2005
كدراسة ارجكؿ ( )Ergul,2004المكاتي أظيرف كجكد عبلقة دالة إحصائية بيف كؿ مف تنظيـ الذات
كتكجيات أىداؼ اإلنجاز.
أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بكجػػكد عبلقػػة سػػمبية بػػيف بعػػد تكجيػػات األداء -إحجػػاـ كبعػػدم مراقبػػة الػػذات كضػػبط المثيػرات
الخارجية فيذه النتيجة تتفؽ مع دراسة رادكسيفيتش كآخركف ( )Radosvich et.al ,2004بأف تكجو اليػدؼ

أداء-تجنب يرتبط بشكؿ سػمبي بػالتنظيـ الػذاتي .كيتفػؽ الباحػث فػي تفسػيره ليػذه النتيجػة مػع مػا ذكرتػو (سػالـ،
 )2004بػأف ىػؤالء الصػػنؼ مػػف الطمبػػة تكػػكف أىػػدافيـ بسػػيطة كغيػػر مكجيػػة نحػػك الػػتعمـ كعممياتػػو ،كينحصػػر
تركيزىـ عمى أال تزيد حصيمتيـ مف خبرات الفشؿ كاالحباط كما أنيـ يركف أف التعمـ عممية ال إرادية ال يمكف

التحكـ فييا ،كيرل الباحث أف تمػؾ الصػفات تختمػؼ مػع ميػارات تنظػيـ الػذات التػي تتسػـ بػالتحكـ ببيئػة الػتعمـ
كتككف أىداؼ الطمبة كبيرة كمكجية نحك ميمة كلدييـ دافعية مرتفعة.

كيضػػيؼ (رش ػكاف )247 :2006 ،أف مػػف أسػػباب التػػأثير السػػمبي لتكجيػػات أىػػداؼ األداء-إحجػػاـ ارتباطيػػا
االيجػػابي بمكضػػكع الضػػبط الخػػارجي ممػػا يػػنقص الثقػػة بػػالنفس كيقمػػؿ مػػف اعتمػػاد الفػػرد عمػػى ذاتػػو فػػي تحقيػػؽ

أىدافو نظ انر لنقص المسؤكلية الذاتية.
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 .2نتائج الفرض الثاني الذي ينص عمى:
ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدللــة ) (α≤ 0.05فــي مســتوى تنظــيم الــذات تعــزى
لمتغيرات الدراسة  (:الجنس ،المديرية ،مستوى التحصيل الدراسي)؟ ويتفرع منو الفروض الفرعية التالية:

 1.2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبـة الصـف العاشـر لمسـتوى تنظـيم الـذات
تعزى لمجنس (ذكور-إناث) لدى أفراد العينة.
لئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر (ف=  )212كمتكسػػط درجػػات
اإلناث (ف=  )288عمى مقياس تنظيـ الذات مكضػكع الد ارسػة باسػتخداـ اختبػار (ت) لمفػركؽ بػيف متكسػطات
درجات عينتيف مستقمتيف ،كاستخدـ الباحث ىذا االختبار اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات

في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان (عبلـ،)210 :2005 ،
كالجدكؿ التالي رقـ ( )16يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()16
اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات طمبة الصؼ العاشر لتنظيـ الذات تعزل لمجنس (ذككر-إناث)
أبعاد المقياس

التخطيط و وضع األىداف
مراقبة الذات
تقييم الذات
تعزيز الذات
ضبط المثيرات الخارجية
الدرجة الكمية لمقياس تنظيم

الذات

المتوسط

النحراف

المساعديف
اإلناث

32.66

4.21

32.97

3.82

0.876

الذككر
المساعديف
اإلناث

33.63

3.68

34.00

3.53

1.131

غير دالة إحصائيان

الذككر
المساعديف
اإلناث

28.69

3.74

28.46

3.43

0.717

غير دالة إحصائيان

الذككر
المساعديف
اإلناث

28.77

3.74

28.89

3.70

0.347

غير دالة إحصائيان

الذككر
المساعديف
اإلناث

32.44

4.55

33.14

4.38

1.728

غير دالة إحصائيان

الذككر

156.19

14.91

157.45

13.43

0.994

غير دالة إحصائيان

المتغير
الذككر

المساعديف
اإلناث

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

مستوى الدللة

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )498عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.58 =0.01
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يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات أف ػراد العينػػة
الذككر كمتكسط درجات أفراد العينة اإلناث عمى جميع األبعاد كالدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات.

كيفسر الباحث عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر كاإلناث في تنظيـ الذات إلى التكجيات الجديدة في

مجتمعنا الفمسطيني في اتاحة فرصة التعميـ عمى حد سكاء لمذككر كاإلنػاث ،ككػذلؾ مػف خػبلؿ إعطػاء اإلنػاث

دكرىـ في المجتمع كاتاحة الفرصة ليف بالتعميـ بؿ أصب حؽ ليف أسكة بالذككر مما جعؿ لػدل اإلنػاث رغبػة
كبيرة في اثبات ذكاتيف كاظيار قدراتيف إلثبات أنيف أسكة في ىذا المجتمع بالذككر.

كيؤكػػد الباحػػث مػػا سػػبؽ ذكػره ،باألرقػػاـ الرسػػمية التػػي حصػػؿ عمييػػا مػػف ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ حػػكؿ عػػدد طمبػػة

الصؼ العاشر في محافظة غزة حيث بمغ عدد الذككر  5476طالب كعدد اإلناث  6308طالبة.

كتتف ػ ػػؽ ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة م ػ ػػع د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف (ردادم ،)2002،كد ارس ػ ػػة (محم ػ ػػكد كفتح ػ ػػي ،)2012،كد ارس ػ ػػة

(الفق ػػي ،)2013،كتختم ػػؼ م ػػع د ارس ػػة ( )Bidjerano,2005كد ارس ػػة (الجب ػػكرم )2011،المت ػػاف اظيرت ػػا تف ػػكؽ
اإلناث عمى الذككر ،كتختمؼ أيضان مع دراسة (الجراح )2010،التي أظيرت تفكؽ الذككر عمى اإلناث.
 2.2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبـة الصـف العاشـر لمسـتوى تنظـيم الـذات
تعزى لممديرية التعميمية (شرق غزة – غرب غزة) لدى أفراد العينة.
لئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات أفػراد العينػػة مػػف مديريػػة شػػرؽ غػزة (ف=

 )251كمتكسػػط درجػػات أف ػراد العينػػة مػػف مديريػػة غػػرب غ ػزة (ف=  )249عمػػى مقيػػاس تنظػػيـ الػػذات مكضػػكع
الد ارس ػػة باس ػػتخداـ اختب ػػار (ت) لمف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات عينت ػػيف مس ػػتقمتيف ،كاس ػػتخدـ الباح ػػث ى ػػذا

االختبار اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ ،إضػافة إلػى أف
عدد أف ارد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان (عبلـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ رقـ ( )17التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()17
اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات طمبة الصؼ العاشر لتنظيـ الذات تعزل لممديرية التعميمية
(شرؽ غزة-غرب غزة)

أبعاد المقياس

التخطيط و وضع األىداف
مراقبة الذات
تقييم الذات

المتوسط

النحراف

شرؽ غزة

33.59

3.68

غرب غزة

32.08

4.15

4.324

شرؽ غزة

33.87

3.54

غرب غزة

33.82

3.66

0.153

غير دالة إحصائيان

شرؽ غزة

28.85

3.24

غرب غزة

28.27

3.86

1.846

غير دالة إحصائيان

المتغير

الحسابي
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المعياري

قيمة (ت)

مستوى الدللة

دالة عند 0.01

تعزيز الذات
ضبط المثيرات الخارجية
الدرجة الكمية لمقياس تنظيم
الذات

شرؽ غزة

29.10

3.32

غرب غزة

28.57

4.05

1.573

غير دالة إحصائيان

شرؽ غزة

33.19

4.47

غرب غزة

32.49

4.44

1.750

غير دالة إحصائيان

شرؽ غزة

158.60

13.18

غرب غزة

155.22

14.76

2.696

دالة عند 0.01

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )498عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.58 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو:

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل ( )0.01بػيف متكسػط درجػات أفػراد العينػة مػف مديريػة شػرؽغزة كأفراد العينة مف مديرية غرب غزة عمى بعد التخطيط ككضػع األىػداؼ كالدرجػة الكميػة لمقيػاس تنظػيـ

الذات ،لصال أفراد العينة مف مديرية شرؽ غزة.

 ال تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائيان عمػى أبعػاد مراقبػة الػذات ،تقيػيـ الػذات ،تعزيػز الػذات ،ضػبط المثيػراتالخارجية ،تبعان لممديرية التعميمية لدل أفراد العينة.

كيع ػػزك الباح ػػث ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيا ب ػػيف أبع ػػاد التنظ ػػيـ ال ػػذاتي باس ػػتثناء بع ػػد التخط ػػيط ككض ػػع
األىػػداؼ إلػػى أف التقسػػيـ الجغ ارفػػي الػػذم اتبعػػو الباحػػث لػػيس لػػو تػػأثير عمػػى عينػػة الد ارسػػة كػػكف أف المنطقػػة
الجغرافية تعتبر كاحدة كىي مدينة غزة ال يكجد بيا تقسػيمات جغرافيػة أك اجتماعيػة أك قبميػة أك مػا شػابو ذلػؾ،
بؿ كجد الباحث مف خبلؿ استطبلعو أف ىناؾ بعض الطمبة الذيف يسكنكف فػي شػرؽ مدينػة غػزة يدرسػكف فػي

مدارس مديرية غرب غزة ،كعميو فاف الفركؽ الدالػة إحصػائيان عمػى بعػد التخطػيط ككضػع األىػداؼ التػي كانػت

لصال طمبة مديرية شرؽ غزة ربما تعكد إلػى متغيػرات دخيمػة أثػرت عمػى طمبػة شػرؽ غػزة جعمػتيـ يتبنػكف بعػد
التخطيط ككضع األىداؼ أكثر مف طمبة غرب غزة.
 3.2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات طمبة الصف العاشر لمسـتوى تنظـيم الـذات
تعزى لمستوى التحصيل الدراسي (منخفض – متوسط – مرتفع) لدى أفراد العينة.

لئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث بترتيػػب معػػدالت أف ػراد العينػػة تصػػاعديان ثػػـ أخػػذ الربيػػع األكؿ

كاعتماده كقيمة لتحديد منخفضي التحصيؿ عند معدؿ ( )%75كالربيع الثالث لتحديد مرتفعي التحصيؿ عند

معػػدؿ ( )%92كمػػا بينيمػػا تػػـ اعتبػػاره متكسػػطي التحصػػيؿ الد ارسػػي ثػػـ قػػاـ الباحػػث ب ػاجراء تحميػػؿ التبػػايف
األحادم لفحص أثر مستكل التحصيؿ الدراسي (منخفض – متكسط – مرتفع) عمى تنظيـ الػذات لػدل طمبػة

الصؼ العاشر ،كالجدكؿ رقـ ( )18التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()18
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات

طمبة الصؼ العاشر لتنظيـ الذات تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ الدراسي
البعد

التخطيط و وضع
األىداف

مراقبة الذات

تقييم الذات

تعزيز الذات

ضبط المثيرات
الخارجية

الدرجة الكمية
لمقياس تنظيم

الذات

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيف المجمكعات

210.84

2

105.42

داخؿ المجمكعات

7741.04

497

15.58

المجمكع

7951.88

499

بيف المجمكعات

177.11

2

88.55

داخؿ المجمكعات

6270.73

497

12.62

المجمكع

6447.83

499

بيف المجمكعات

79.25

2

39.63

داخؿ المجمكعات

6271.95

497

12.62

المجمكع

6351.20

499

بيف المجمكعات

84.67

2

42.33

داخؿ المجمكعات

6787.88

497

13.66

المجمكع

6872.55

499

بيف المجمكعات

272.58

2

136.29

داخؿ المجمكعات

9668.62

497

19.45

المجمكع

9941.20

499

بيف المجمكعات

2566.75

2

1283.37

داخؿ المجمكعات

96302.89

497

193.77

المجمكع

98869.64

499

قيمة ف

6.768

7.018

3.140

3.100

7.006

6.623

مستوى الدللة

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )497 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01

يتبيف مػف الجػدكؿ السػابؽ أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي جميػع أبعػاد مقيػاس تنظػيـ الػذات

كالدرجة الكمية لممقياس تبعان لمتغير مستكل التحصيؿ الدراسي ألفراد العينة.
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كالجدكؿ رقـ ( )19التالي يكض المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة لؤلبعػاد ذات الداللػة فػي مقيػاس
تنظيـ الذات:
جدكؿ ()19

يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات طمبة الصؼ العاشر
لتنظيـ الذات تبعان لمستكل التحصيؿ الدراسي

البعد
التخطيط و وضع
األىداف

مراقبة الذات

تقييم الذات

تعزيز الذات

ضبط المثيرات
الخارجية

الدرجة الكمية لمقياس
تنظيم الذات

البيان

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

منخفض

139

32.81

4.22

متكسط

243

33.38

3.56

مرتفع

118

31.75

4.36

منخفض

139

32.88

4.35

متكسط

243

34.21

3.18

مرتفع

118

34.22

3.20

منخفض

139

27.98

3.99

متكسط

243

28.92

3.34

مرتفع

118

28.50

3.44

منخفض

139

28.60

4.00

متكسط

243

29.24

3.56

مرتفع

118

28.28

3.60

منخفض

139

31.66

4.98

متكسط

243

33.38

4.30

مرتفع

118

33.12

3.89

منخفض

139

153.93

16.24

متكسط

243

159.14

13.19

مرتفع

118

155.87

12.33

118

كالجدكؿ رقـ ( )20التالي يبيف نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات درجات طمبة
الصؼ العاشر ألبعاد مقياس تنظيـ الذات ذات الداللة تبعان لمستكل التحصيؿ الدراسي:
جدكؿ ()20

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أفراد العينة
عمى أبعاد تنظيـ الذات ذات الداللة تبعان لمستكل التحصيؿ الدراسي
البعد
التخطيط و وضع األىداف

مراقبة الذات

تقييم الذات

تعزيز الذات

ضبط المثيرات الخارجية

الدرجة الكمية لمقياس تنظيم الذات

البيان

منخفض

متكسط

0.577

مرتفع

1.052

متكسط

*1.325

مرتفع

*1.336

متكسط

*0.943

مرتفع

0.522

متكسط

0.646

مرتفع

0.317

متكسط

*1.717

مرتفع

*1.457

متكسط

*5.208

مرتفع

1.945

متكسط

*1.629

0.010

0.422

0.963

0.260

3.263

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة بػػيف مجمكعػػة مسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي متكسػػط كمجمكع ػة مسػػتكل التحصػػيؿالدراسي مرتفػع لتقػديرات أفػراد العينػة لتنظػيـ الػذات عمػى بعػد التخطػيط ك كضػع األىػداؼ ،ككانػت لصػال
مجمكعة مستكل التحصيؿ متكسط.

 تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة بػػيف مجمكعػة مسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي مػنخفض مػػف ناحيػػة كمجمػػكعتي مسػػتكلالتحصػػيؿ الد ارسػػي متكسػػط كمرتفػػع لتقػػديرات أف ػراد العينػػة لتنظػػيـ الػػذات عمػػى بعػػدم مراقبػػة الػػذات كضػػبط

المثيرات الخارجية ،ككانت لصال مجمكعتي مستكل التحصيؿ متكسط كمرتفع.
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 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة بػػيف مجمكعػػة مسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي مػػنخفض كمجمكع ػة مسػػتكل التحصػػيؿالدراسي متكسط لتقديرات أفراد العينة لتنظيـ الذات عمى بعد تقيػيـ الػذات كالدرجػة الكميػة لممقيػاس ،ككانػت
لصال مجمكعة مستكل التحصيؿ متكسط.

 فػػي حػػيف لػػـ يسػػتطع االختبػػار الكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػركؽ عمػػى بعػػد تعزيػػز الػػذات تبع ػان لمتغيػػر مسػػتكلالتحصيؿ الدراسي.

كيمكف تفسير النتائج السابقة بأف عمميات التنظيـ الػذاتي تعمػؿ عمػى ترتيػب البيئػة الد ارسػية لمطالػب كذلػؾ مػف
خبلؿ التخطيط ككضع األىػداؼ كالمراقبػة الذاتيػة لمسػمكؾ كاألداء كمػف ثػـ تقييمػو ،كػؿ ذلػؾ يييػئ لمطالػب جػك
مناسػػب كبيئػػة ىادئػػة تسػػاعده عمػػى التحصػػيؿ الد ارسػػي بشػػكؿ مرتفػػع ،كبػػذلؾ تؤكػػد ىػػذه النتيجػػة عمػػى أنػو يكجػػد

عبلقة مكجبة بيف التنظيـ الذاتي كالتحصيؿ الدراسي.

كيػػذكر ( )Kitsantas, 2002أنػػو يمكػػف تفسػػير االرتبػػاط بػػيف اإلنجػػاز األكػػاديمي كالتنظػػيـ الػػذاتي فػػي ضػػكء
اسػػتخداـ األف ػراد أصػػحاب المسػػتكيات المرتفعػػة مػػف التنظػػيـ الػػذاتي لبلسػػتراتيجيات التنظيميػػة أثنػػاء االسػػتعداد
لمتقكيـ أك أثناء عممية التقكيـ نفسيا (االمتحانات) ،مما يساعدىـ في تحديد خطة لئلجابة ،كتنظيـ مبلحظاتيـ

مما يساعدىـ في التمكف مف المعمكمات الجديدة كىك ما يؤدم في النياية إلى زيادة في مستكل األداء.

كيػػذكر (النػػرش )2010 ،أف النظريػػة المعرفيػػة االجتماعيػػة قػػدمت كصػػفان دقيقػان لمحػػددات عمميػػة الػػتعمـ المػػنظـ

ذاتيػ ػان كى ػػي المح ػػددات الشخص ػػية ،الس ػػمككية ،البيئي ػػة ،حي ػػث أف التفاع ػػؿ ب ػػيف ى ػػذه المح ػػددات الثبلث ػػة يس ػػم

لمطبلب المنظميف ذاتيان في تعمميـ تنظيـ سمككياتيـ كبيئاتيـ بشكؿ شخصي كتكظيفيا بشػكؿ جيػد كفعػاؿ ممػا
يؤدم إلى تحسيف مستكل التحصيؿ لدييـ.

كيمكف تفسير العبلقة المكجبة بيف مراقبػة الػذات كالتحصػيؿ الد ارسػي المرتفػع بمػا ذكرتػو (العمػرم كآؿ مسػاعد،

 )2012أف بنتػ ػػرش كديجػ ػػركت (Degroot,1999

&

 )Pintrichاعتب ػ ػ ار مراقبػ ػػة الػ ػػذات ىػ ػػي إحػ ػػدل

االستراتيجيات المنظمة لمذات كالتي تقكد إلى زيادة كالتحصيؿ كضعفيا أك انعداميا يؤدم إلى تدنيو ،كيضيؼ

(رشكاف )2006 ،أف الدراسات كالبحكث أثبتت أثر التدريب عمى ميارات مراقبة الػذات يػؤدم إلػى تحسػيف فػي
نتائج التحصيؿ األكاديمي.

كيضػػيؼ الباحػػث أف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر يعيشػػكف مرحمػػة انتقاليػػة ميمػػة فػػي حيػػاتيـ  ،يككنػػكف مييئػػيف نفسػػيان
عم ػػى ض ػػركرة التحص ػػيؿ األك ػػاديمي الجي ػػد ألف ى ػػذه المرحم ػػة بداي ػػة رس ػػـ مس ػػتقبميـ ،كأف النج ػػاح ف ػػي المرحم ػػة

الثانكية ىك طريؽ العبكر إلى عالـ التعميـ العالي.

كيمكػػف تفسػػير مػػا سػػبؽ بمػػا تػػذكره (العمػػرم كآؿ مسػػاعد )144 :2012 ،أنػػو عنػػد سػػف المراىقػػة ،يبػػدأ نظػػاـ

التنظػيـ الػػذاتي فػػي الظيػكر بشػػكؿ أكثػػر دقػة ،حيػػث يتطػػكر فيػـ المػػتعمـ لقد ارتػػو اإلدراكيػة ،كبالتػػالي تتغيػػر آليػػة
تعاممو مع المياـ التعميمية المنجزة بصكرة ايجابية .كعندما يصؿ المتعمـ لمرحمة الرشد ،فيحتاج حينيػا المػتعمـ

إلى فيـ أعمػؽ لذاتػو ،كقدرتػو عمػى الػتحكـ ،كمػا يتطمػب منػو األمػر تحديػد متطمبػات تعممػو ،كتحميػو بقػدر جيػد
مف الثقة في النفس عند أداء تمؾ المتطمبات ،كربما يتعدل ذلؾ إلى ضركرة طمبو العكف ممف حكلو لمساعدتو

عمى النجاح في الكفاء بمتطمبات ميامو التعميمية.
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ويرىالباحثأننتيجةالعالقةبينتنظيمالذاتوالتحصيلالدراسياتفقتبشكلجزئيمعأغلبالدراسات
األجنبيدةوالعربيدةم دلدراسدةبينتدر وديجدروت(،)Pintrich & Degroot, 1990ودراسدة(ردادي،

،)2002ودراسةويميروآخرون(،)،)Wehmeyer et.al, 2003ودراسةدورنيوآخرون( Dornyei

،)et al, 2006دراسدةادارك(،)Hark, 2006ودراسدة)أحمدد،)2007،ودراسدة(الكيدال،)2008،
ودراسة(الجراح،)2010،ودراسة(النر ،)2010،ودراسةكلري(.(Cleary, 2011

 .3نتائج الفرض الثالث الذي ينص عمى:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (α≤ 0.05في مستوى توجيات أىـداف ال نجـاز
تعزى لمتغيرات ( الجنس ،المديرية ،مستوى التحصيل الدراسي) .ويتفرع منو الفروض الفرعية التالية:

 1.3ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طمبــة الصــف العاشــر لمســتوى توجيــات
أىداف ال نجاز تعزى لمجنس (ذكور -إناث) لدى أفراد العينة.
لئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر (ف=  )212كمتكسػػط درجػػات
اإلناث (ف=  )288عمى مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز مكضكع الدراسة باستخداـ اختبػار (ت) لمفػركؽ بػيف
متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف ،كاسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا االختبػػار اإلحصػػائي البػػارامترم بسػػبب اعتداليػػة

تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينػة يزيػد عػف ثبلثػيف فػردان (عػبلـ،

 ،)210 :2005كالجدكؿ رقـ ( )21التالي يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()21
اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي درجات طمبة الصف العاشر لتوجيات أىداف ال نجاز تعزى لمجنس (ذكور-إناث)
البعد

توجيات أىداف ال تقان-إقدام
توجيات أىداف ال تقان-إحجام
توجيات أىداف األداء-إقدام
توجيات أىداف األداء-إحجام

المتوسط

النحراف

المساعديف
اإلناث

30.81

4.30

31.12

3.86

الذككر
المساعديف
اإلناث

35.36

8.09

35.57

7.14

الذككر
المساعديف
اإلناث

33.51

7.96

30.41

7.70

الذككر

28.27

9.68

23.68

8.81

المتغير
الذككر

المساعديف
اإلناث

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

مستوى الدللة

0.835

غير دالة إحصائيان

0.308

غير دالة إحصائيان

4.380

دالة عند 0.01

5.524

دالة عند 0.01

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )498عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.58 =0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01بيف متكسط درجات أفراد العينة الػذككر كمتكسػطدرجات أفراد العينة اإلنػاث عمػى بعػدم تكجيػات األداء إقػداـ كتكجيػات األداء إحجػاـ ،لصػال الػذككر
مف أفراد العينة.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيان عمى بعػدم تكجيػات اإلتقػاف-إقػداـ ،تكجيػات اإلتقػاف-إحجػاـ تبعػانلمجنس لدل أفراد العينة.

كيرل الباحث أف تفكؽ الذككر عمى اإلناث في تكجيات األداء يعكد إلى المرحمة العمرية لمطالػب ،فيػك يرغػب
باالستقبللية كاظيار ذاتو أمػاـ ا خػريف ليثبػت أنػو أصػب رجػؿ يعتمػد عميػو المجتمػع ،بعكػس الفتػاة التػي تتسػـ

في ىذه المرحمة بالخجؿ كاالنطكاء كالبعد عف المجتمع ،كتككف أكثػر حساسػية لػردكد الفعػؿ السػمبية لػذلؾ فيػي
تفضؿ العمؿ بصمت بعيدان عف األضكاء .كيذكر (زىراف )444 :2005 ،أف المراىؽ يسعى لتحقيؽ مجمكعة
مف الحاجات مثؿ الحاجة إلى المركز كالقيمة االجتماعية ،كالحاجة إلى االعتػراؼ مػف ا خػريف ،كالحاجػة إلػى

النجاح االجتماعي .كىذه الحاجات يعبر عنيا الطالب مف خبلؿ تبنيو تكجيات أىداؼ األداء.

اتفقػػت النتيجػػة السػػابقة مػػع د ارسػػة بػػاترؾ كآخػػركف ( )Patrick et.al,1999كد ارسػػة (سػػحمكؿ )2009 ،أف
الذككر يتبنكف تكجيات األداء ،كاختمفت مع دراسة كؿ مػف (الشػربيني2003 ،؛ أبػك ىػبلؿ كدركيػش2005 ،؛

أبك غزاؿ.)2012 ،

 2.3ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طمبــة الصــف العاشــر لمســتوى توجيــات
أىداف ال نجاز تعزى لممديرية التعميمية (شرق غزة – غرب غزة) لدى أفراد العينة.
لئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات أفػراد العينػػة مػػف مديريػػة شػػرؽ غػزة (ف=

 )251كمتكسط درجات أفراد العينة مف مديرية غػرب غػزة (ف=  )249عمػى مقيػاس تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز
مكضكع الدراسة باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،كاستخدـ الباحث ىذا

االختبار اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ ،إضػافة إلػى أف
عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان (عبلـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ رقـ ( )22التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()22
اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات طمبة

الصؼ العاشر لتكجيات أىداؼ اإلنجاز تعزل لممديرية التعميمية (شرؽ غزة-غرب غزة)
البعد

توجيات ال تقان-إقدام

المتغير

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

شرؽ غزة

31.37

4.06

غرب غزة

30.61

4.02
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قيمة (ت)

مستوى الدللة

2.103

دالة عند 0.05

توجيات ال تقان-إحجام
توجيات األداء-إقدام
توجيات األداء-إحجام

شرؽ غزة

35.53

7.05

غرب غزة

35.43

8.03

0.160

غير دالة إحصائيان

شرؽ غزة

32.07

7.81

غرب غزة

31.38

8.09

0.976

غير دالة إحصائيان

شرؽ غزة

26.23

9.89

غرب غزة

25.02

8.97

1.424

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )498عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.58 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01بيف متكسط درجات أفراد العينة مف مديرية شرؽ غزةكأفراد العينة مف مديرية غرب غزة عمى بعد تكجيات اإلتقاف-إقداـ ،لصال طمبة مديرية شرؽ غزة.

 ال تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائيان عمػى أبعػاد تكجيػات اإلتقػاف-إحجػاـ ،تكجيػات األداء-إقػداـ ،تكجيػاتاألداء-إحجاـ تبعان لممديرية التعميمية لدل أفراد العينة.

كيعزك الباحث تبني طمبػة مديريػة شػرؽ غػزة لتكجيػات أىػداؼ االتقػاف أكثػر مػف طمبػة مديريػة غػرب غػزة إلػى
عدة عكامؿ متداخمػة قػد تكػكف اقتصػادية أك اجتماعيػة ،كقػد يكػكف لتصػنيؼ البلجػئ كالمػكاطف تػأثير فػي ذلػؾ،
حيث كجد الباحث أف العديد مف طمبة مديرية غرب غزة يصنفكف تحت بند الجئ كذلؾ مف خبلؿ العينة التي

اختارىػػا الباحػػث لد ارسػػتو ،كأف مديريػػة شػػرؽ غ ػزة تضػػـ منػػاطؽ أغمبيػػا يصػػنؼ طمبتيػػا تحػػت بنػػد م ػكاطف مثػػؿ
مدينة الشجاعية كالتفاح كالزيتكف كالشعؼ.

كيػػرل الباحػػث أنػػو ربمػػا يكػػكف لممعمػػـ أك األسػرة دكر فػػي تكجيػػو الطمبػػة نحػػك تكجيػػات اإلتقػػاف ،كىػػذا االفتػراض
أكدتػػو كينتػػزؿ ( )Wentzelأف لممعمػػـ عبلقػػة جكىريػػة مكجبػػة مػػع تكجيػػات اإلتقػػاف ،كأف االنسػػجاـ األسػػرل لػػو
عبلقة قكية مع التكجو مع اإلتقاف كيقدـ دعمان كبي انر يتجاكز دعـ المدرس كخاصة في مرحمة المراىقة.

يػػذكر (القمػػش )100 :2008،أنػػو مػػف خػػبلؿ سمسػػمة مػػف الد ارسػػات تبػػيف أنػػو بامكػػاف المدرسػػيف كالم ػربيف أف

يتحكم ػكا فػػي بيئػػة الصػػؼ لتشػػجيع الطمبػػة عمػػى التكجػػو نحػػك اإلتقػػاف فػػي تعمميػػـ ،كبينػػت الد ارسػػات أيض ػان أف

المربيف الذيف يغرسكف في طمبتيـ أىداؼ المنافسة في مقابػؿ المػربيف الػذيف يغرسػكف فػي طمبػتيـ أىػدافان فرديػة
ينتجكف أنماطان مختمفة مف األفكػار الخاصػة بالتحصػيؿ األكػاديمي ،فالدافعيػة لئلنجػاز مػف منظػكر عمػـ الػنفس
االجتمػػاعي يكجػػد اخػػتبلؼ بيػػا بػػيف المجمكعػػات المختمفػػة ربمػػا تكػػكف ىػػذه االختبلفػػات مصػػطنعة مػػف خػػبلؿ

إدخاؿ برامج كمعالجات عمييا.
 3.3ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات طمبــة الصــف العاشــر لمســتوى توجيــات

أىداف ال نجاز تعزى لمستوى التحصيل الدراسي (منخفض – متوسط – مرتفع) لدى أفراد العينة.

لئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث بترتيػػب معػػدالت أف ػراد العينػػة تصػػاعديان ثػػـ أخػػذ الربيػػع األكؿ

كاعتماده كقيمة لتحديد منخفضي التحصيؿ عند معدؿ ( )%75كالربيع الثالث لتحديد مرتفعي التحصيؿ عند
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معػػدؿ ( )%92كمػػا بينيمػػا تػػـ اعتبػػاره متكسػػطي التحصػػيؿ الد ارسػػي ثػػـ قػػاـ الباحػػث ب ػاجراء تحميػػؿ التبػػايف
األحادم لفحص أثر مستكل التحصيؿ الدراسي (منخفض – متكسط – مرتفع) عمى تنظيـ الػذات لػدل طمبػة

الصؼ العاشر ،كالجدكؿ رقـ ( )23التالي يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()23

يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات

تقديرات طمبة الصؼ العاشر لتكجيات أىداؼ اإلنجاز تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ الدراسي
البعد

توجيات أىداف
ال تقان-إقدام

توجيات أىداف
ال تقان-إحجام

توجيات أىداف
األداء-إقدام

توجيات أىداف
األداء-إحجام

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيف المجمكعات

135.12

2

67.56

داخؿ المجمكعات

8072.81

497

16.24

المجمكع

8207.93

499

بيف المجمكعات

76.44

2

38.22

داخؿ المجمكعات

28364.36

497

57.07

المجمكع

28440.80

499

بيف المجمكعات

1019.95

2

509.98

داخؿ المجمكعات

30533.51

497

61.44

المجمكع

31553.46

499

بيف المجمكعات

6327.40

2

3163.70

داخؿ المجمكعات

38289.41

497

77.04

المجمكع

44616.81

499

قيمة ف

4.159

مستوى الدللة

دالة عند 0.01

غير دالة

0.670

8.301

41.065

إحصائيان

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )497 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي معظػػـ أبعػػاد مقيػػاس تكجيػػات

أىداؼ اإلنجاز تبعان لمتغير مستكل التحصيؿ الدراسي ألفراد العينة.

كالجػدكؿ التػالي يكضػ المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػػات المعياريػة لؤلبعػاد ذات الداللػة مػف مقيػاس تكجيػػات

أىداؼ اإلنجاز:
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جدكؿ ()24
يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

لتقديرات طمبة الصؼ العاشر لتكجيات أىداؼ اإلنجاز تبعان لمستكل التحصيؿ الدراسي
البعد

النحراف

المتوسط

البيان

العدد

منخفض

139

30.15

متكسط

243

31.33

3.67

مرتفع

118

31.27

3.73

منخفض

139

33.54

7.80

متكسط

243

31.75

7.68

مرتفع

118

29.54

8.20

توجيات أىداف

منخفض

139

30.63

9.31

األداء-إحجام

متكسط

243

25.12

9.12

مرتفع

118

20.77

7.27

توجيات أىداف
ال تقان-إقدام

توجيات أىداف
األداء-إقدام

الحسابي

المعياري
4.80

كالجدكؿ رقـ ( )25التالي يبيف نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفػركؽ بػيف متكسػطات درجػات

طمبة الصؼ العاشر ألبعاد مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز ذات الداللة تبعان لمستكل التحصيؿ الدراسي:
جدكؿ ()25

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات

أفراد العينة عمى أبعاد تكجيات أىداؼ اإلنجاز ذات الداللة تبعان لمستكل التحصيؿ الدراسي
البعد
توجيات أىداف ال تقان-إقدام

توجيات أىداف األداء-إقدام

توجيات أىداف األداء-إحجام

البيان

منخفض

متكسط

*1.178

مرتفع

1.120

متكسط

1.791

مرتفع

*3.997

متكسط

*5.510

مرتفع

*9.862
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متكسط

0.058

*2.207

*4.352

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة بػػيف مجمكعػػة مسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي مػػنخفض كمجمكع ػة مسػػتكل التحصػػيؿالدراسي متكسط لتقديرات أفراد العينة لتكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز عمػى بعػد تكجيػات اإلتقػاف-إقػداـ ،ككانػت
لصال مجمكعة مستكل التحصيؿ متكسط.

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة بػػيف مجمكعػػة مسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي مرتفػػع مػػف ناحيػػة كمجمػػكعتي مسػػتكلالتحصػػيؿ الد ارسػػي مػػنخفض كمتكسػػط لتقػػديرات أفػراد العينػػة لتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز عمػػى بعػػد تكجيػػات

األداء-إقداـ ،ككانت لصال مجمكعتي مستكل التحصيؿ منخفض كمتكسط.

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة بػػيف مجمكعػػة مسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي مرتفػػع مػػف ناحيػػة كمجمػػكعتي مسػػتكلالتحصػػيؿ الد ارسػػي مػػنخفض كمتكسػػط لتقػػديرات أفػراد العينػػة لتكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز عمػػى بعػػد تكجيػػات

األداء-إحجاـ ،ككانت لصال مجمكعتي مستكل التحصيؿ منخفض كمتكسط.

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة بػػيف مجمكعػػة مسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي مػػنخفض كمجمكع ػة مسػػتكل التحصػػيؿالدراسي متكسط لتقديرات أفراد العينة لتكجيات أىػداؼ اإلنجػاز عمػى بعػد تكجيػات األداء-إحجػاـ ،ككانػت
لصال مجمكعتي مستكل التحصيؿ منخفض.

كيرل الباحث أف ىذه النتيجة منطقية كتتفؽ بشكؿ كبير مع دراسة (أبك العبل ،)2003 ،كدراسة (الحربي،

 ،)2013بػػأف الطػػبلب منخفضػػي التحصػػيؿ يتبنػػكف الميػػكؿ اإلحجاميػػة ،أمػػا الطمبػػة أصػػحاب التحصػػيؿ
المرتفػػع فيتبنػػكف الميػػكؿ اإلقداميػػة ،حيػػث أف أصػػحاب الميػػكؿ اإلقداميػػة كمػػا يػػذكر (أبػػك العػػبل)2003 ،
يتميزكف بنمط دافعػي داخمػي ،كىػـ يقبمػكف عمػى الػتعمـ برغبػة داخميػة قائمػة عمػى الفيػـ كاكتسػاب المعػارؼ

كالمي ػػارات المرتبطػ ػػة بميػ ػػاـ الػ ػػتعمـ كتطكيرى ػػا ،كيتسػ ػػمكف بػ ػػأنيـ أكثػ ػػر إصػ ػ ار انر كتحػ ػػديان لممكاقػ ػػؼ الصػ ػػعبة
كالغامضة ،فيـ يميمكف إلى استخداـ المحكات الذاتية بيدؼ تقييـ ذاتيـ كتحسينيا كتطكيرىا ،أمػا الطػبلب

ذكم تكجي ػػات األداء إقػ ػداـ يرك ػػزكف عم ػػى التف ػػكؽ عم ػػى ا خػ ػريف كالظي ػػكر بص ػػكرة أفض ػػؿ م ػػف زمبلئي ػػـ،
كمحاكلػػة الحصػػكؿ عمػػى درجػػات مرتفعػػة إلثبػػات تفػػكقيـ أمػػاـ ا خ ػريف .أمػػا أصػػحاب الميػػكؿ اإلحجاميػػة
فيتميزكف بنقص الجيد كالمثابرة كالقدرة كعدـ مكاصمة المياـ كقمة التحدم أثناء التعمـ ،كيعزكف فشميـ إلى

نقػػص الجيػػد كالقػػدرة ،لػػذلؾ فيػػـ يتبنػػكف األىػػداؼ اإلحجاميػػة ،كيتجنبػػكف الفيػػـ الخػػاطئ كالفشػػؿ كالظيػػكر
بص ػػكرة أق ػػؿ م ػػف ا خػ ػريف كبالت ػػالي ي ػػؤثر عم ػػى مس ػػتكل التحص ػػيؿ األك ػػاديمي لي ػػـ .كيض ػػيؼ أف مس ػػتكل
التحصيؿ الدراسي قد يختمؼ باختبلؼ نكع اليدؼ الذم يتبناه الطالب أثناء التعمـ ،حيػث أف تبنػي اليػدؼ

قد يؤثر عمى اعتقادات الطالب المرتبطة بسمككو كانجازه فػي مكاقػؼ الػتعمـ ،كمػا أنػو يػؤثر عمػى اعتقاداتػو

كتصكراتو ألسباب أدائو سكاء كاف األداء إيجابيان أك سمبيان.

كتتفؽ نتيجة الفرض السابؽ بما ذكره (عرقكب )54 :2013 ،أف األفراد ذكك أىداؼ اإلتقاف يسعكف باستمرار
إلى زيادة فيميـ لمكضكع ما أك ميمة ،كما أنيـ مرنكف فػي التعامػؿ مػع المكاقػؼ ،كيػركف األخطػاء عمػى أنيػا

فرص لمتعمـ لزيادة مجيكدىـ كاعادة تنظيـ استراتيجياتيـ كاالستمرار في مكاجية الفشؿ أك االخفاؽ كما يقابميـ
مػػف ضػػغكط فػػي مكاقػػؼ الػػتعمـ ،كمػػا أف الطػػبلب ذكم تكجيػػات أىػػداؼ اإلتقػػاف أكثػػر اسػػتعدادان لتحػػدم الميػػاـ
116

الصػػعبة كاالسػػتمرار فػػي إنجازىػػا ،كلػػدييـ مشػػاعر ايجابيػػة تجػػاه مكاقػػؼ الػػتعمـ ،كيظيػػركف أنماط ػان تكيفيػػة مػػف
العػػزك السػػببي فػػي المكاقػػؼ ،كغالبػان مػػا يػرتبط تكجيػػات ىػػدؼ اإلتقػػاف بالمشػػاركة طكيمػػة المػػدل ،كاالنػػدماج فػػي
ميػػاـ الػػتعمـ كاالسػػتماع بيػػا بدرجػػة كبيػرة .كمػػف جانػػب آخػػر فػػاف الطػػبلب ذكك تكجيػػات أىػػداؼ األداء ييتمػػكف
بصػػكرة أساسػػية باظيػػار قػػدراتيـ أك إخفػػاء الػػنقص المػػدرؾ فػػي قػػدراتيـ مػػف قبػػؿ ا خػريف ،خاصػػة إذا مػػا حققػكا

إنجػػا انز أك نجاح ػان بقميػػؿ مػػف الجيػػد .كى ػؤالء الطػػبلب يتجنبػػكف الميػػاـ الصػػعبة فػػي محاكلػػة لتجنػػب التقييمػػات
السػػمبية ،كىػػـ أقػػؿ دافعيػػة لمػػتعمـ .كيػػركف األخطػػاء عمػػى أنيػػا نقػػص فػػي القػػدرة .كيتخمػػكف بسػػيكلة عػػف الميمػػة

عنػػدما يفشػػمكف فػػي إنجازىػػا ،كيركػػزكف عمػػى األحكػػاـ عمػػى قػػدرتيـ أكثػػر مػػف االنػػدماج فػػي الميمػػة كبػػذؿ الجيػػد

لمكصػػكؿ إلػػى مسػػتكل اإلتقػػاف ،كىػػذا التكجػػو غالبػان مػػا يػػؤدم إلػػى زيػػادة القمػػؽ كعػػدـ القػػدرة عمػػى االسػػتمرار فػػي
مكاجية العقبات أك الصعكبات أك الضغكط التي تكاجييـ.

كمػػا كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (أبػػك ىػػبلؿ كدركيػػش )2005 ،التػػي أظيػػرت أف أىػػداؼ اإلتقػػاف كأىػػداؼ
األداء تتنبأ بالتحصيؿ الد ارسػي بشػكؿ ضػعيؼ ،كذلػؾ يتماشػى مػع مػا فسػره فػكرد كنيكػكلز بػأف األىػداؼ قػد ال
تؤدم بالضركرة إلى فعؿ رغـ الدكر الياـ الذم تمعبو في تنظيـ الفعؿ.

 -4نتائج الفرض الرابع الذي ينص عمى:
ل توجد فروق ذات دللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات طمبـة الصـف العاشـر لمسـتوى توجيـات أىـداف
ال نجاز تعزى لمستوى تنظيم الذات (منخفض – مرتفع) لدى أفراد العينة.
لئلجابة عمى ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب الدرجات الكمية ألفراد عينة الد ارسػة عمػى مقيػاس تنظػيـ

الذات ،ثـ تـ ترتيب الدرجات تنازليان كاختيار مجمكعتي المقارنة منخفضػي الػدرجات (منخفضػي تنظػيـ الػذات)
الذيف يشكمكف نسبة  %27مف الطرؼ السػفمي لػدرجات أفػراد العينػة (ف=  ،)135كمرتفعػي الػدرجات (مرتفعػي
تنظ ػػيـ ال ػػذات) ال ػػذيف يش ػػكمكف نس ػػبة  %27م ػػف الط ػػرؼ العم ػػكم ل ػػدرجات أفػ ػراد العين ػػة (ف=  ،)135ث ػػـ تم ػػت

المقارنة بػيف المجمػكعتيف فػي أدائيمػا عمػى مقيػاس تكجيػات أىػداؼ اإلنجػاز باسػتخداـ اختبػار (ت) ،كالجػدكؿ
رقـ ( )26التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()26
اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات طمبة الصؼ العاشر لتكجيات أىداؼ اإلنجاز تعزل لتنظيـ الذات (منخفض-مرتفع)
البعد

توجيات أىداف ال تقان-إقدام
توجيات أىداف ال تقان-إحجام

المتغير

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

منخفض

28.64

3.94

مرتفع

33.19

3.49

10.041

منخفض

33.48

6.67

مرتفع

38.30

7.48

50580
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قيمة (ت)

مستوى الدللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

توجيات أىداف األداء-إقدام
توجيات أىداف األداء-إحجام

منخفض

29.66

7.43

مرتفع

34.75

8.27

5.513

دالة عند 0.01

منخفض

26.90

8.96

مرتفع

26.09

10.30

0.694

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )268عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.58 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو:

 -تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  0.01بػػيف متكسػػط درجػػات أف ػراد العينػػة منخفضػػي تنظػػيـ

الػػذات كأف ػراد العينػػة مرتفعػػي تنظػػيـ الػػذات عمػػى أبعػػاد تكجيػػات اإلتقػػاف-إقػػداـ كتكجيػػات اإلتقػػاف-إحجػػاـ
كتكجيات األداء-إقداـ ،لصال أفراد العينة مرتفعي تنظيـ الذات.

 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائيان عمػػى بعػػد تكجيػػات األداء-إحجػػاـ تبعػان لمتغيػػر تنظػػيـ الػػذات (مرتفػػع-منخفض).

كي ػػرل الباح ػػث أف أص ػػحاب التنظ ػػيـ ال ػػذاتي الجي ػػد يتمتع ػػكف بدرج ػػة عالي ػػة م ػػف الثق ػػة ب ػػالنفس ي ػػؤدكف مي ػػاميـ

األكاديميػػة بدرجػػة عاليػػة مػػف االتقػػاف ،كمػػدفكعيف داخميػان كخارجيػان نحػػك اإلنجػػاز كالتفػػكؽ ،فيػػـ يتبنػػكف تكجيػػات
أىداؼ اإلنجاز التي تؤدم إلى الشعكر بالتفكؽ كارضاء الذات ككذلؾ الشعكر بالفخر أماـ ا خريف.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة ما ذكره (محمكد كفتحػي )2013 ،أف النظريػة المعرفيػة االجتماعيػة أشػارت إلػى أف

تنظيـ الذات يعد مصد انر إلدراؾ لمفرد لممقكمات الشخصية كاستخدامو لمياراتو بمػا يػتبلءـ مػع المكاقػؼ الراىنػة
كىك ما يؤدم إلى تكفير قدر أكبر مف الدافعية الذاتية.

كتتفػؽ نتيجػة ىػذا الفػرض مػع د ارسػة بػاترؾ كآخػركف ( )Patrick et.al, 1999بشػكؿ جزئػي حيػث بينػت أف
تكج ػػو الي ػػدؼ أداء ل ػػدل ال ػػذككر عن ػػد بداي ػػة الع ػػاـ الد ارس ػػي ك ػػاف مػ ػرتبط بقم ػػة الكف ػػاءة الذاتي ػػة كقم ػػة اس ػػتخداـ
اسػػتراتيجيات المعرفػػة كالتنظػػيـ الػػذاتي ،كالتكجػػو نحػػك اإلتقػػاف لػػدل اإلنػػاث فػػي بدايػػة العػػاـ الد ارسػػي تنبػػأ بكفػػاءة

ذاتية زائدة كاستخداـ زائد الستراتيجيات المعرفة كالتنظيـ الذاتي.

كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة رادكسػيفيتش كآخػركف ( )Radosvich et.al , 2004التػي بينػت بػأف الػتعمـ

المكجو ليدؼ يرتبط بشكؿ ايجابي بكمية المصادر المحددة ألىدافيـ كدرجة التزاميـ بالتنظيـ الذاتي.

 -5نتائج الفرض الخامس الذي ينص عمى:

ل يوجد أثر دال إحصائياً لمتفاعل بين كالً من الجنس (ذكر-أنثى) ومستوى التحصيل الدراسي (مـنخفض-
متوسط-مرتفع) عمى مستوى تنظيم الذات.

لئلجابػػة عمػػى ىػػذا الفػػرض اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي ( )3 X 2لمكشػػؼ عػػف أثػػر

تفاعػػؿ :الجػػنس كمسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي عمػػى تنظػػيـ الػػذات لػػدل أف ػراد العينػػة ،كالجػػدكؿ رقػػـ ( )27التػػالي
يبيف ذلؾ:

118

جدكؿ ()27
يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي ( )3X2لتأثير الجنس كمستكل التحصيؿ الدراسي
عمى تنظيـ الذات لدل أفراد العينة

المقياس

التخطيط
ككضع

األىداؼ

مراقبة
الذات

تقييم

الذات

تعزيز
الذات

متوسط

قيمة

المربعات

ف

الجنس (أ)

18.19

1

18.19

1.168

غير دالة إحصائيان

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

227.12

2

113.56

7.292

دالة عند 0.01

تفاعؿ (أ  Xب)

40.96

2

20.48

1.315

غير دالة إحصائيان

الخطأ

7693.28

494

15.57

المجمكع

547119.00

500

مصدر التباين

مجموع

د.ح

المربعات

مستوى الدللة

الجنس (أ)

18.20

1

18.20

1.443

غير دالة إحصائيان

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

168.64

2

84.32

6.687

دالة عند 0.01

تفاعؿ (أ  Xب)

30.62

2

15.31

1.214

غير دالة إحصائيان

الخطأ

6228.86

494

12.61

المجمكع

579156.00

500

الجنس (أ)

2.83

1

2.83

0.225

غير دالة إحصائيان

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

92.30

2

46.15

3.657

دالة عند 0.05

تفاعؿ (أ  Xب)

27.59

2

13.79

1.093

غير دالة إحصائيان

الخطأ

6233.87

494

12.62

المجمكع

414188.00

500

الجنس (أ)

5.74

1

5.74

0.421

غير دالة إحصائيان

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

99.64

2

49.82

3.659

دالة عند 0.05

تفاعؿ (أ  Xب)

61.58

2

30.79

2.261

غير دالة إحصائيان

الخطأ

6725.96

494

13.62
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ضبط
المثيرات

الخارجية

المجمكع

422630.00

500

الجنس (أ)

53.00

1

53.00

2.724

غير دالة إحصائيان

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

258.85

2

129.42

6.652

دالة عند 0.01

تفاعؿ (أ  Xب)

12.94

2

6.47

0.332

غير دالة إحصائيان

الخطأ

9610.97

494

19.46

المجمكع

549174.00

500

الجنس (أ)

273.00

1

273.00

1.413

غير دالة إحصائيان

الدرجة

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

2710.49

2

1355.25

7.012

دالة عند 0.01

لمقياس

تفاعؿ (أ  Xب)

724.60

2

362.30

1.875

غير دالة إحصائيان

الخطأ

95478.38

494

193.28

المجمكع

12410499.00

500

الكمية

تنظيم
الذات

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )594 ،1عند مستكل داللة  ،3.84 =0.05كعند مستكل داللة 6.63 =0.01

يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ أنػػو ال يكجػػد تػػأثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف الجػػنس (ذكػػر-أنثػػى) كمسػػتكل التحصػػيؿ

الدراسي (منخفض-متكسط-مرتفع) عمى جميع أبعاد تنظيـ الذات كالدرجة الكمية لممقياس لدل أفراد العينة.

كيرل الباحث أف ىذه النتيجة منطقية حيث تتفؽ بشػكؿ جزئػي مػع الفػرض الثػاني الػذم بػيف عػدـ كجػكد فػركؽ

دالة عمى مقياس تنظيـ الذات تعزل لمتغير الجنس ،كيرل الباحث أف نتيجة الفرض السابؽ تعكد نتيجتيا إلى
عدة عكامؿ قد تككف بيئية أك اجتماعية أك نفسية ،حيث أف طمبة الصؼ العاشر يمركف بمرحمة انتقاليػة سػكاء

كانت سيككلكجية أك بيكلكجية كذلؾ مف خبلؿ االنتقاؿ إلى مرحمػة المراىقػة كالبمػكغ الجنسػي ،أك مرحمػة انتقػاؿ

اجتماعيػػة كسػػمككية كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة الد ارسػػة اإلعداديػػة إلػػى مرحمػػة الد ارسػػة الثانكيػػة كمػػا
يتبعيا مف تغيرات أخرل مثؿ االنتقاؿ إلى مدرسة جديدة غير المدرسة القديمة حيث يجد الطالب طاقـ تدريس

كادارة جديدة كطمبة جدد ال يعرفيـ مف قبؿ ،كؿ ىذه التغيرات تؤثر عمى الطالػب ،كمػا يتػأثر بػالمجتمع كالبيئػة
األسرية التي تنظر إليو أنو أصب في مرحمػة نضػج كقػد كدع مرحمػة الطفكلػة ،ككػذلؾ تػأثير العكامػؿ السػمككية

عميو فيك في ىذه المرحمة سمككو يجب أف يختمؼ ألنو أصب في بيئة جديدة كمختمفة عف سابقتيا.





121

-6نتائج الفرض السادس الذي ينص عمى:
ل يوجد أثر دال إحصائياً لمتفاعل بين كالً من الجنس (ذكر-أنثى) ومستوى التحصيل الدراسي (مـنخفض-
متوسط-مرتفع) عمى توجيات أىداف ال نجاز؟

لئلجابػػة عمػػى ىػػذا الفػػرض اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي ( )3 X 2لمكشػػؼ عػػف أثػػر

تفاعػػؿ :الجػػنس كمسػػتكل التحصػػيؿ الد ارسػػي عمػػى تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز لػػدل أف ػراد العينػػة ،كالجػػدكؿ رقػػـ
( )28التالي يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()28

نتائج تحميؿ التبايف الثنائي ( )3X2لتأثير الجنس كمستكل التحصيؿ الدراسي
عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أفراد العينة
البعد

توجيات

ال تقان-
إقدام

توجيات

ال تقان-
إحجام

توجيات
األداء-

إقدام

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الدللة

الجنس (أ)

6.14

1

6.14

0.376

غير دالة إحصائيان

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

129.10

2

64.55

3.954

دالة عند 0.05

تفاعؿ (أ  Xب)

0.33

2

0.17

0.010

غير دالة إحصائيان

الخطأ

8065.02

494

16.33

المجمكع

488336.00

500

الجنس (أ)

0.471

1

0.471

0.008

غير دالة إحصائيان

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

56.493

2

28.246

0.494

غير دالة إحصائيان

0.874

غير دالة إحصائيان

تفاعؿ (أ  Xب)

99.947

2

49.973

الخطأ

28261.094

494

57.209

المجمكع

657856.00

500

الجنس (أ)

1037.62

1

1037.62

17.456

دالة عند 0.01

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

1015.17

2

507.59

8.539

دالة عند 0.01

تفاعؿ (أ  Xب)

4.27

2

2.13

0.036

غير دالة إحصائيان

الخطأ

29363.82

494

59.44
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توجيات
األداء-

إحجام

المجمكع

534823.00

500

الجنس (أ)

2471.868

1

2471.868

34.145

دالة عند 0.01

مستكل التحصيؿ الدراسي (ب)

6100.228

2

3050.114

42.132

دالة عند 0.01

تفاعؿ (أ  Xب)

80.452

2

40.226

0.556

غير دالة إحصائيان

الخطأ

35762.755

494

72.394

المجمكع

373014.000

500

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )594 ،1عند مستكل داللة  ،3.84 =0.05كعند مستكل داللة 6.63 =0.01

يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ أنػػو ال يكجػػد تػػأثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف الجػػنس (ذكػػر-أنثػػى) كمسػػتكل التحصػػيؿ

الدراسي (منخفض-متكسط-مرتفع) عمى جميع أبعاد مقياس تكجيات أىداؼ اإلنجاز لدل أفراد العينة.

يػػرل الباحػػث أف النتيجػػة بمعنػػى أك بػػآخر تشػػير إلػػى عػػدـ كجػػكد أثػػر التفاعػػؿ بػػيف كػػؿ مػػف الجػػنس كمسػػتكل

التحصػػيؿ الد ارسػػي (مرتفػػع-متكسػػط-مػػنخفض) عمػػى تكجيػػات أىػػداؼ اإلنجػػاز لػػدل أفػراد العينػػة قػػد يرجػػع إلػػى
تػػأثير عكامػػؿ أخػػرل عمػػى أحػػد المتغيػريف سػكاء كانػػت الجػػنس (ذكػػكر-إنػػاث) أك التحصػػيؿ الد ارسػػي لػػدل أفػراد
العينة ،فقد جاءت النتيجة متفقة مع نتيجة الفرض الثالث حيث لـ يتبيف كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث عمى

بعػدم تكجيػات اإلتقػاف-إقػداـ ،تكجيػات اإلتقػاف-إحجػاـ لػػدل أفػراد العينػة ،بينمػا يكجػدت فػي البعػديف ا خػريف،
حيػػث يعتقػػد الباحػػث أف سػػبب ذلػػؾ يعػػكد إلػػى طبيعػػة مرحمػػة المراىقػػة كخصائصػػيا المتعمقػػة بكػػؿ مػػف الػػذكر
كاألنثى كالحاجات المختمفة بينيـ التي يسعكف إلى تحقيقيا.

كيتكقػػع الباح ػػث ك ػػذلؾ أف يرج ػػع الس ػػبب ف ػػي ع ػػدـ كجػػكد أث ػػر داؿ إحص ػػائيان لمتفاع ػػؿ ب ػػيف الج ػػنس كالتحص ػػيؿ
الدراسي عمى تكجيات أىداؼ اإلنجاز إلى المستكل االقتصادم أك عكامؿ أخرل يصعب ضبطيا كعزليا عف
تأثيرات المتغيرات الدخيمة الشخصية مثؿ الذكاء أك متغيرات اجتماعية مثؿ العبلقات األسرية.

كيرل الباحث أف الكضػع االقتصػادم السػيئ كالحصػار المفػركض عمػى قطػاع غػزة لػو تػأثير كبيػر عمػى نتيجػة

الد ارسػػة الحاليػػة ،فطمبػػة مدينػػة غ ػزة أصػػبحت أىػػدافيـ مبيمػػة ال يكجػػد ليػػا معنػػى فػػي ظػػؿ الظػػركؼ المعيشػػية
الصػػعبة ،ال يكجػػد لػػدييـ أفػػؽ بعيػػد ،بػػؿ أصػػب الطالػػب تطمعاتػػو عمػػى المػػدل القصػػير ،مثػػؿ أف يػػؤدم الميمػػة
المككمة إليو بنجاح في الكقت الحالي مع عدـ التطمع كالتفكير في المستقبؿ الذم ينتظره.
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توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يمي:
 تشجيع الطبلب عمى تبني أساليب تكجيات أىداؼ اإلتقاف مف خبلؿ تدريبيـ عمى البحث كاستخبلصالمعمكمات مف مصادر عدة ،كتقدير الذات عند الحصكؿ عمى الدرجات المرتفعة ،كأف يككف الحصكؿ

عمى الدرجات إلرضاء الذات كليس بيدؼ التفكؽ عمى ا خريف.

 ضركرة اىتماـ القائميف عمى العممية التعميمية باعداد برامج تساعد الطمبة عمى تنمية ميارات تنظيـ الذاتلدييـ ،كخاصة أف اإلدارة التربكية في فمسطيف تتكجو نحك نظاـ جديد لطمبة الثانكية العامة ،يعتمد في

األساس عمى ميارات الطالب كقدراتو أكثر مف اعتماده عمى الدرجات.

 مساعدة الطمبة كتشجيعيـ عمى كضع أىدافيـ المستقبمية كالسعي نحك تحقيقيا.-

مساعدة الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض عمى تعديؿ اتجاىاتيـ مف التكجو نحك األداء بيدؼ الحصكؿ

عمى الدرجات إلى التكجو نحك اإلتقاف ككذلؾ تدريبيـ عمى اكتساب الميكؿ اإلقدامية مف أجؿ االندماج

في العممية التعميمية.

 تضميف المقررات الدراسية بالخبرات الحياتية حتى يستفيد منيا المتعمـ في حياتو قبؿ أف يستفيد منياالمتحانو.

 ضركرة تشجيع الكالديف ألبنائيـ عمى التكجو نحك المقرر لذاتو كالحصكؿ عمى المعرفة كاكتساب الخبراتبيدؼ تنمية الذات كاالرتقاء بيا.

 ضركرة إجراء دراسات مماثمة عمى طمبة المرحمة اإلعدادية كالمرحمة الجامعية.دراسات مقترحة:
يقترح الباحث
 إجراء دراسات عف تنظيـ الذات كربطيا بمتغيرات أخرل تتعمؽ بالتحصيؿ األكاديمي كالعممية التعميميةمثؿ قمؽ االختبار ،كالعزك السببي لمنجاح أك الفشؿ ،كدافعية اإلنجاز ،كفاعمية الذات.

 االىتماـ بدراسة تكجيات أىداؼ اإلنجاز كذلؾ مف خبلؿ التصنيؼ الرباعي كربطو مع متغيرات أخرلتخدـ العممية التعميمية.
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المالحق
ملحق رقم ()1
مقٌاس تنظٌم الذات فً صورته األولٌة

السيد الدكتكر/ة ...............................................:حفظو اهلل
تحية طيبة كبعد،
الموضوع :تحكيم استبانة تنظيم الذات
يقكـ الباحث باجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير في عمـ النفس بعنكاف:
(تنظيم الذات وعالقتو بتوجيات أىداف ال نجاز لدى طمبة الصف العاشر بمدينة غزة)
تحت إشراؼ الدكتكر :باسـ أبك ككيؾ.
تعريف تنظيم الذات:
يعرؼ الباحث تنظيـ الذات بأنو عممية نشطة تظير قدرة الفرد عمى ضبط كاحداث تغييرات في سمككو كفي
البيئة المحيطة بو مف أجؿ تحقيؽ أىدافو كذلؾ مف خبلؿ استراتيجيات محددة تتمثؿ في :التخطيط ،كمراقبة
كتقييـ كتعزيز الذات.

كيتككف مقياس تنظيـ الذات مف خمس أبعاد عمى النحك التالي:
 -1التخطيط ككضع األىداؼ  -2مراقبة الذات  -3تقييـ الذات -4 .تعزيز الذات
 -5ضبط المثيرات الخارجية.
لذلؾ يرجى مف سيادتكـ التكرـ باالطبلع عمى بنكد االستبانة إلبداء الرأم مف حيث كضكحيا ،كمناسبتيا
لمكضكع الدراسة ،كتعديؿ ما تركنو مناسبان.

مع جزيؿ الشكر
الباحث
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ـ

مكافؽ

العبارات

بشدة

مكافؽ غير

متأكد

غير

غير

مكافؽ مكافؽ
بشدة

عممية تنظيـ كتخطيط لؤلىداؼ مسبقان مف

أولً :التخطيط ووضع األىداف

أجؿ االستفادة

منيا خبلؿ العممية

التعميمية كجعميا مسار لمتقدـ.
1

أضع أىداؼ لكؿ مادة حتى أنظـ طريقة مذاكرتي.

2

أضع جدكؿ زمني لكؿ عمؿ أقكـ بو.

3

أحدد أىدافي التي أرغب في تحقيقيا قبؿ البدء بالعمؿ.

4

أبدأ باجابة األسئمة السيمة ثـ الصعبة في االمتحاف.

5

أدرس لبلمتحانات قبؿ انعقادىا بفترة كبيرة مف الكقت.

6

أضع أىدافي الدراسية مسبقان كأخطط ليا مع بداية كؿ سنة

7

استفيد مف أىدافي التي كضعتيا مسبقان لتنظيـ المادة أثناء

8

أسعى جاىدان لتحقيؽ جميع أىدافي التي كضعتيا.

1

أفكر في كؿ ما يصدر عني مف سمكؾ.

2

اىتـ بمظيرم كطريقة تعاممي مع ا خريف.

3

اتجنب حدكث مشاكؿ مع زمبلئي.

4

أشعر بالسعادة عندما أحقؽ أىدافي في المدرسة.

5

أنيي جميع مياـ نشاطي قبؿ البدء بنشاط آخر.

6

أذاكر دركسي بشكؿ منظـ كأرصد ما لـ أنجزه.

7

أسأؿ نفسي عف مدم قدرتي عمى إنجاز ميمة ما.

8

أسجؿ أخطائي أثناء عممية التعمـ حتى ال أقع فييا مرة أخرل.

دراسية .

دراستي.

مراجعة الفرد لكؿ ما يصدر عنو مف

ثانياً :مراقبة الذات

سمكؾ مقصكد.

أف يحكـ الفرد عمى سمككو مف خبلؿ

ثالثاً :تقييم الذات
1

لدم معايير خاصة تساعدني عمى تقييـ سمككي.

2

أقارف نتائج أدائي مع أىدافي المعدة مسبق نا.

3

معايير شخصية كأخرل خارجية.

عندما أحصؿ عمى درجات منخفضة في امتحاف ما اجتيد في

المذاكرة ألرفع مستكام.
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4

استفيد مف طرؽ زمبلئي المميزة في التعمـ كأطبقيا عمى نفسي.

5

أغير مف سمككي إذا تعرضت لنقد مف ا خريف.

6

أصح أخطائي باستمرار كال أجعميا تتكرر.

7

أقارف نتائج أدائي مع أداء زمبلئي.

8

أتقبؿ النقد البناء مف معممي ألف ذلؾ يحثني عمى تحسيف

مستكام.

عممية مكافأة ذاتية يقكـ بيا الفرد بعد

رابعاً :تعزيز الذات

االستجابة الصحيحة كالتي تعمؿ عمى

زيادة احتماؿ حدكثيا في المستقبؿ.
1

يزداد حبي لمتعمـ عندما أحصؿ عمى مكافأة مف معممي.

2

أحاكؿ أف ال أكرر خطأ كقعت فيو في السابؽ.

3

أتعمـ مف فشؿ كنجاح زمبلئي.

4

إذا كانت طريقة دراستي ناجحة فانني استمر عمييا.

5

أشعر بالسعادة عندما أشارؾ في األنشطة المدرسية كأحصؿ
عمى جكائز.

6

أحاكؿ أف أقمد زمبلئي المتفكقيف.

7

أىتـ بالجكائز التي أحصؿ عمييا كأحافظ عمييا كاستمتع بالنظر
إلييا.

8

أمن نفسي كقتان لمعب بعد إنجازم لمكضكع دراسي بشكؿ جيد.

1

أتجنب الحديث مع زمبلئي أثناء شرح المعمـ.

2

أفضؿ الدراسة في جك ىادئ بعيدان عف الضكضاء.

خامساً :ضبط المثيرات الخارجية

عممية إحداث تغييرات في عناصر البيئة
الخارجية كالتي تشكش عمى سمكؾ الفرد

فيؤدم بطريقة جيدة.

3

عندما أجد صعكبة في فيـ درس ما أحاكؿ أف أغير مف

4

أتجنب المعب في أغراضي أثناء شرح المعمـ.

5

أقدـ عمى عمؿ جديد عندما أنتيي مف العمؿ القديـ.

6

أتجنب أم شيء يشتت انتباىي أثناء المذاكرة.

7

تزعجني األصكات خارج الفصؿ كتشتت انتباىي.

8

أحب القراءة في مكتبة المدرسة لتميزىا باليدكء.

جمستي أك مكاني.
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ملحق رقم ()2
مقٌاس توجهات أدهداف اإلنجاز فً صورته األولٌة

السيد الدكتكر/ة ...............................................:حفظو اهلل
تحية طيبة كبعد،
الموضوع :تحكيم استبانة توجيات أىداف ال نجاز
يقكـ الباحث باجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير في عمـ النفس بعنكاف:

(تنظيم الذات وعالقتو بتوجيات أىداف ال نجاز لدى طمبة الصف العاشر بمدينة غزة)

تحت إشراؼ الدكتكر :باسـ أبك ككيؾ.
تعريف توجيات أىداف ال نجاز:
يعرؼ الباحث تكجيات أىداؼ اإلنجاز بأنيا عبارة عف معتقدات الفرد حكؿ الغرض مف سمكؾ التحصيؿ
األكاديمي كالتي تتمثؿ في أربعة أشكاؿ ىي -1 :تكجيات أىداؼ اإلتقاف-إقداـ  -2تكجيات أىداؼ

اإلتقاف-إحجاـ  -3تكجيات أىداؼ األداء-إقداـ  -4تكجيات أىداؼ األداء -إحجاـ.

لذلؾ يرجى مف سيادتكـ التكرـ باالطبلع عمى بنكد االستبانة إلبداء الرأم مف حيث كضكحيا ،كمناسبتيا

لمكضكع الدراسة ،كتعديؿ ما تركنو مناسبان.

مع جزيؿ الشكر
الباحث
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ـ

ينطبؽ ينطبؽ ينطبؽ

العبارات

تمامان

قميبلن

ينطبؽ

سعي الفرد كاقدامو نحك التعمـ كزيادة

أولً :توجيات أىداف ال تقان-إقدام
1

كثي انر

أحيانان

ينطبؽ

ال

المعرفة إلرضاء ذاتو.

أدرس المكضكعات التي أتعمـ منيا الجديد حتى لك أنيا ال
تفيدني في االمتحاف.

2

أحاكؿ الرجكع إلى معممي أك أحد زمبلئي لمناقشة مكضكع لـ

3

أىتـ بالحصكؿ عمى معمكمات جديدة لزيادة رصيدم

أفيمو جيدان.
المعرفي.

4

أحب مدرستي ألني أحصؿ فييا عمى معمكمات جديدة.

5

إنجاز يمنحني الرضا
يعتبر تمكني مف تحقيؽ أىدافي
ان

6

أحاكؿ التفكؽ كالحصكؿ عمى الدرجات المرتفعة ألحقؽ ذاتي.

7

أحب قراءة المكضكعات التي مف خارج المنياج الدراسي.

8

أرغب بتعمـ مكضكعات جديدة.

9

أشعر بالسعادة عندما أتمكف مف فيـ مكضكع معيف.

10

أق أر أم كتاب قد تقع عميو عينام في المكتبة.

النفسي.

تجنب الطالب المشاركة في عممية التعمـ

ثانياً :توجيات أىداف ال تقان-إحجام

بما يشمؿ األنشطة المدرسية خكفان مف
الفشؿ كالتقميؿ مف قيمة ذاتو.

1

عندما أبدأ في مذاكرة مكضكع ما أخشى عدـ فيمو كمعرفتو
كما ينبغي.

2

عندما أقكـ بعمؿ معيف أخاؼ مف عدـ تحقيقي لؤلىداؼ
المطمكبة.

3

عندما استعد لبلمتحاف يقمقني عدـ تكافر الكقت البلزـ لفيـ

4

ينتابني القمؽ قبؿ االمتحاف بسبب الخكؼ مف النسياف.

5

ينشغؿ ذىني أثناء المذاكرة باحتماؿ عدـ إلمامي بكؿ

6

عندما يطمب منا المدرس قراءة مكضكع ما استعدادان لمدرس

محتكل األسئمة.

المعمكمات المتضمنة في المقرر.

القادـ أخاؼ مف عدـ فيمو كاتقانو.
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7

عندما أستعد المتحاف ما يقمقني احتماؿ عدـ تمكني مف فيـ

8

أشعر بالقمؽ مف عدـ فيـ المكاد التي تحتاج إلى التفكير

9

كاتقاف المكضكعات المقررة.

كيؤدم الفيـ دك انر كبي انر في النجاح فييا.

عندما تكاجيني مشكمة ما في المذاكرة أخشى عدـ تمكني مف

حميا.
10

أشعر بالخكؼ مف عدـ استيعاب ما يتـ شرحو أثناء الدرس.
سعي الطالب ألداء ميامو التعميمية كاثبات

ثالثاً :توجيات أىداف األداء-إقدام

كفاءتو الشخصية لمحصكؿ عمى استحساف
ا خريف.

1
2

أسعى جاىدان كي يككف أدائي أفضؿ مف زمبلئي.

أحاكؿ اإلجابة عف أسئمة المعمـ ألثبت أني أفضؿ مف

زمبلئي.
3

أجتيد في دراستي حتى أحصؿ عمى درجات مرتفعة أكثر مف
رغبتي بالحصكؿ عمى المعرفة.

4

عند حصكلي عمى درجات مرتفعة ييمني مدي زمبلئي

5

النجاح بالنسبة لي ىك حصكلي عمى درجات أعمى مف

كمعممي كعائمتي.
زمبلئي.

6

عندما يطمب المعمـ مني شرح مكضكع لزمبلئي أشعر بأنني
أفضؿ منيـ.

7

أحب الذىاب إلى المدرسة إلظيار تفكقي عمى زمبلئي.

8

أىتـ بما سكؼ يقكلو عني زمبلئي عندما أخطأ في إجابة ما.

9

االمتحانات بالنسبة لي فرصة إلظيار تفكقي عمى زمبلئي.

10

أىمؿ االطبلع عمى مكضكعات خارج المنيج ألنو ال يفيدني
في الحصكؿ عمى الدرجات.
تجنب الطالب أداء ميامو التعميمية خكفان

رابعاً :توجيات أىداف األداء-إحجام

مف الظيكر بمستكل أقؿ مف ا خريف.

1

أمتنع عف رفع يدم عندما يسأؿ المعمـ خكف نا مف الخطأ أماـ

2

أحاكؿ أف أتجنب المشاركة في األنشطة خكف نا مف نقد المعمـ.

3

زمبلئي.

أخاؼ أف أسأؿ معممي عف معمكمة أجيميا حتى ال يسخر

زمبلئي مني.
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4

أتجنب المناقشة في المكضكعات التي تككف معرفتي بيا

5

أفكر بما سكؼ يقاؿ عني إذا رسبت في امتحاف.

6

أحاكؿ إنجاز األعماؿ السيمة كتجنب األعماؿ الصعبة.

7

ال أفص عف مستكام الحقيقي عندما يسألني أحد عف ذلؾ.

8

يشغمني التفكير بمستكام الدراسي مقارنة بزمبلئي.

9

أشعر بالقمؽ عندما يأتي كالدم إلى المدرسة لمسؤاؿ عني.

10

أتجنب أف أسأؿ أحد زمبلئي عف معمكمة ال أفيميا حتى ال

محدكدة.

يفض أمرم.
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ممحق رقم ()3
قائمة بأسماء األساتذة المحكمين
رقم

الجامعة

اسم المحكم

1

أ.د .عون محيسن

جامعة األقصى

2

أ.د .عايدة صالح

جامعة األقصى

3

د .عبد العظيم المصدر

جامعة األزىر

4

د .عماد الكحموت

جامعة القدس المفتوحة

5

د .أسامة المزيني

الجامعة السالمية
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ممحق رقم ()4
مقياس تنظيم الذات الصورة النيائية
االسـ:

الجنس :ذكر  /أنثى

المدرسة:

الصؼ:

المحافظة:

نتيجة الصؼ التاسع:

%

عزيزم الطالب/ة:
تحية طيبة كبعد:
 -1أمامؾ مجمكعة مف العبارات التي تشير إلى ميكلؾ كانفعاالتؾ في مكاقؼ التعمـ ،يرجى منؾ اإلجابة
عمييا بكضع عبلمة ( )/أماـ العبارة التي تنطبؽ عميؾ.

 -2أجب عف جميع العبارات بصدؽ كال تترؾ عبارة بدكف إجابة.
 -3ليس ىناؾ إجابة صحيحة كاجابة خاطئة.

 -4إذا كاجيتؾ كممة ال تعرؼ معناىا فبل تتردد بسؤاؿ الباحث.

 -5إف إجابتؾ الصادقة يعتبر اسيامان في تطكير العممية التربكية ،كلف يسم ألحد باالطبلع عمى
البيانات إلى لغرض البحث العممي.

مثاؿ تكضحي:
ـ

العبارات

1

أحب مشاىدة مباريات كرة القدـ.

2

أحب قراءة الشعر

مكافؽ مكافؽ غير
بشدة

غير

متأكد مكافؽ مكافؽ
بشدة

/
/
شك انر لتعاكنكـ
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غير

العبارات

ـ

مكافؽ مكافؽ غير
بشدة

1

أضع أىدافان لكؿ مادة حتى أنظـ طريقة مذاكرتي.

2
3

أضع جدكالن زمنيان لكؿ عمؿ أقكـ بو.

أحدد أىدافي التي أرغب في تحقيقيا قبؿ البدء بالعمؿ.

4

أبدأ باجابة األسئمة السيمة ثـ الصعبة في االمتحاف.

5

أدرس لبلمتحانات قبؿ انعقادىا بفترة كبيرة مف الكقت.

6

أخطط مسبقان لدراستي قبؿ بداية كؿ سنة دراسية.

7

استفيد مف أىدافي التي كضعتيا مسبقان لتنظيـ المادة أثناء

8

أسعى جاىدان لتحقيؽ جميع أىدافي التي كضعتيا.

دراستي.
9

أفكر في كؿ ما يصدر عني مف سمكؾ.

 10أراقب طريقة تعاممي مع زمبلئي.
 11اتجنب حدكث مشاكؿ مع زمبلئي.
 12أشعر بالسعادة عندما أحقؽ أىدافي في المدرسة.
 13أنيي ما أقكـ بو مف عمؿ قبؿ البدء بميمة جديدة.
 14أذاكر دركسي بشكؿ منظـ كأرصد ما لـ أنجزه.
 15أسأؿ نفسي عف مدل قدرتي عمى إنجاز المياـ.
 16أسجؿ أخطائي أثناء عممية التعمـ حتى ال أقع فييا مرة
أخرل.

 17أقيـ سمككي مف خبلؿ معايير خاصة بي.
 18أقارف نتائج أدائي مع أىدافي المعدة مسبقان.

 19اجتيد في المذاكرة عندما أحصؿ عمى درجات منخفضة
في امتحاف ما.

 20استفيد مف طرؽ زمبلئي المميزة في التعمـ كأطبقيا عمى
نفسي.

 21أغير مف سمككي إذا تعرضت لنقد مف ا خريف.
 22أصح أخطائي باستمرار كال أجعميا تتكرر.
 23أقارف نتائج أدائي مع أداء زمبلئي.
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غير

غير

متأكد مكافؽ مكافؽ
بشدة

 24يزداد حبي لمتعمـ عندما أحصؿ عمى مكافأة مف معممي.
 25أحاكؿ أف ال أكرر خطأ كقعت فيو في السابؽ.
 26أتعمـ مف فشؿ كنجاح زمبلئي.
 27أشعر بالسعادة عندما أشارؾ في األنشطة المدرسية
المتنكعة.
 28أحاكؿ أف أقمد زمبلئي المتفكقيف.
 29أىتـ بالجكائز التي أحصؿ عمييا مف خبلؿ مشاركتي
باألنشطة المدرسية.

 30أمن نفسي كقتان لمعب بعد إنجازم لمكضكع دراسي بشكؿ
جيد.

 31أتجنب الحديث مع زمبلئي أثناء شرح المعمـ.
 32أفضؿ الدراسة في جك ىادئ بعيدان عف الضكضاء.

 33أغير مف جمستي أك مكاني عندما أجد صعكبة في مذاكرة
درسان ما.

 34أتجنب المعب في أغراضي أثناء شرح المعمـ.
 35أقدـ عمى عمؿ جديد عندما أنتيي مف العمؿ القديـ.
 36أتجنب أم شيء يشتت انتباىي أثناء المذاكرة.
 37تزعجني األصكات خارج الفصؿ كتشتت انتباىي.
 38أحب القراءة في مكتبة المدرسة لتميزىا باليدكء.
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ممحق رقم ()5
مقياس توجيات أىداف ال نجاز الصورة النيائية
االسـ:

الجنس :ذكر  /أنثى

المدرسة:

الصؼ:

المحافظة:

نتيجة الصؼ التاسع:

%

عزيزم الطالب/ة:
تحية طيبة كبعد:
 -1أمامؾ مجمكعة مف العبارات التي تشير إلى ميكلؾ كانفعاالتؾ في مكاقؼ التعمـ ،يرجى منؾ اإلجابة
عمييا بكضع عبلمة ( )/أماـ العبارة التي تنطبؽ عميؾ.

 -2أجب عف جميع العبارات بصدؽ كال تترؾ عبارة بدكف إجابة.
 -3ليس ىناؾ إجابة صحيحة كاجابة خاطئة.

 -4إذا كاجيتؾ كممة ال تعرؼ معناىا فبل تتردد بسؤاؿ الباحث.

 -5إف إجابتؾ الصادقة يعتبر اسيامان في تطكير العممية التربكية ،كلف يسم ألحد باالطبلع عمى
البيانات إلى لغرض البحث العممي.

مثاؿ تكضحي:
ـ

مكافؽ

العبارات

1

أحب مشاىدة مباريات كرة القدـ.

2

أحب قراءة الشعر.

بشدة

مكافؽ غير
متأكد

غير

مكافؽ مكافؽ
بشدة

/
/
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غير

و

انعجبساد 

2

أدسطانًىضىعبدانزٍأرعهىيُهباندذَذ
ززًنىأَهبالرفُذٍَفٍااليزسبٌ 3
أهزىثبنسصىلعهًيعهىيبدخذَذحنضَبدح
سصُذٌانًعشفٍ 3
أزتيذسسزٍألٍَأزصمفُهبعهً
يعهىيبدخذَذح 3
اعزجشرًكٍُيٍرسمُكأهذافٍإَدبصا
ًَُسٍُانشضبانُفسٍ 3
أزبولانزفىقوانسصىلعهًانذسخبد
انًشرفعخألزمكرارٍ 3
أسغتثزعهىيىضىعبدخذَذح 3
أشعشثبنسعبدحعُذيبأرًكٍيٍفهىيىضىع
يعٍُ 3
ألشأأٌكزبةلذرمععهُهعُُبٌفٍانًكزجخ 3
أخشًعذوفهىيىضىعويعشفزهكًبَُجغٍ
عُذيبأثذأفٍيزاكشره 3
أخبفيٍعذورسمُمٍنألهذافانًطهىثخ
عُذيبألىوثُشبطيذسسٍيعٍُ 3
ألهكلجمااليزسبٌيٍعذورىافشانىلذ
انلصونفهىيسزىياألسئهخ 3
ألهكلجمااليزسبٌثسجتانخىفيٍانُسُبٌ 3
َُشغمرهٍُأثُبءانًزاكشحثبززًبلعذو
إنًبيٍثكمانًعهىيبدانًزضًُخفٍانًمشس 3
أخبفيٍعذوفهىوإرمبٌلشاءحيىضىعيب
َطهجهيُبانًذسطاسزعذادانهذسطانمبدو 3
ألهكعُذاالسزعذادنليزسبٌيٍعذورًكٍُ
يٍفهىوإرمبٌانًىضىعبدانًمشسح 3
َمهمٍُعذوفهىانًىادانزٍرسزبجإنًانزفكُش
وَؤدٌانفهىدوساكجُشافٍانُدبذفُهب 3
أخشًيٍعذورًكٍُيٍزميشكهخيب
رىاخهٍُأثُبءانًزاكشح 3
أشعشثبنخىفيٍعذواسزُعبةيبَزىششزه
أثُبءانذسط 3
أسعًخبهذاكٍَكىٌأدائٍأفضميٍ
صيلئٍ 3
أزبولاإلخبثخعٍأسئهخانًعهىألثجذأٍَ
أفضميٍصيلئٍ 3
أخزهذفٍدساسزٍززًأزصمعهًدسخبد
يشرفعخأكثشيٍسغجزٍثبنسصىلعهً
انًعشفخ 3
أهزىثًذَرصيلئٍويعهًٍوعبئهزٍعُذ
زصىنٍعهًدسخبديشرفعخ 3

2
4
3
0
0
5
2
9
 20
 22
 22
 24
 23
 20
 20
 25
 22
 29
 20
 22
 22
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َُطجك َُطجك َُطجك َُطجك ال
رًبيب  كثُشا  أزُبَب  لهُل  َُطجك 








































































































































































































 24
 23
 20
 20
 25
 22
 29
 40
 42
 42
 44
 43
 40
 40
 45
 42

أعزجشانُدبذثبنُسجخنٍهىزصىنٍعهً
دسخبدأعهًيٍصيلئٍ 3
أشعشثأٍَُأفضميٍصيلئٍعُذيبَطهت
انًعهىيٍُششذيىضىعنهى 3
أزتانزهبةإنًانًذسسخإلهظهبسرفىلٍ
عهًصيلئٍ 3
أهزىثًبسىفَمىنهعٍُصيلئٍعُذيب
أخطأفٍإخبثخيب 3
أعزجشااليزسبَبدفشصخإلهظهبسرفىلٍعهً
صيلئٍ 3
أهًماالطلععهًيىضىعبدخبسج
انًُهحألَهبالرفُذٍَفٍانسصىلعهً
انذسخبد 3
أيزُععٍسفعَذٌعُذيبَسألانًعهىخىفب
يٍانخطأأيبوصيلئٍ 3
أزبولأٌأردُتانًشبسكخفٍاألَشطخخىفب
يٍَمذانًعهى 3
أخبفأٌأسأليعهًٍعٍيعهىيخأخهههب
ززًالَسخشصيلئٍيٍُ 3
أردُتانًُبلشخفٍانًىضىعبدانزٍركىٌ
يعشفزٍثهبيسذودح 3
أفكشثًبسىفَمبلعٍُإراسسجذفٍ
االيزسبٌ 3
أزبولإَدبصاألعًبلانًذسسُخانسههخ
وردُتاألعًبلانصعجخ 3
أخفٍيسزىاٌانزسصُهٍانسمُمٍعُذيب
َسأنٍُأزذعٍرنك 3
َشغهٍُانزفكُشثًسزىاٌانذساسٍيمبسَخ
ثضيلئٍ 3
أشعشثبنمهكعُذيبَأرٍوانذٌإنًانًذسسخ
نهسؤالعٍُ 3
أردُتأٌأسألأزذصيلئٍعٍيعهىيخال
أفهًهبززًالَفضرأيشٌ 3
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ممحؽ رقـ ()6
كتاب تسييؿ ميمة لمباحث مكجو مف جامعة األزىر لك ازرة التربية كالتعميـ
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ممحؽ رقـ ()7
كتاب تسييؿ ميمة مكجو مف مديرية شرؽ غزة لمدراء مدارس المديرية
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ممحؽ رقـ ()8
كتاب تسييؿ ميمة مكجو مف مديرية غرب غزة لمدراء مدارس المديرية
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