
  اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبية 

  يــم العايل والبحث العلمــوزارة التعلي

  د أكلي حمنـد أوحلـاجـالعقي جامعة

  معهــد العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  

  

  

  علم النفس: فرع                                                العلوم االجتماعية : قسـم

  

  علم  النفس املدرسي: ختصص

  يف علم النفس املدرسي لنيل شهادة املاستر مذكرة مقدمة

 

 

 

 

 

  

  

  

  :الدكتورة إشراف                                        :                الطالبة إعداد 

 عماروش مزهورة - اليسري مجيلة                                                  -

                                                 

  

  

  

  

        األهداف  التعليمية واألدائية وعالقاتهااألهداف  التعليمية واألدائية وعالقاتهااألهداف  التعليمية واألدائية وعالقاتهااألهداف  التعليمية واألدائية وعالقاتها

        بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة الثالثة متوسطبدافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة الثالثة متوسطبدافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة الثالثة متوسطبدافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط    

        - - - - باألخضريةباألخضريةباألخضريةباألخضرية - - - - 

2011/2012: السنة اجلامعية  



  آية كريمة

  »...............، وان ليس لإلنسان إال ما سعى.....«  

  )سورة النجم(                                                      

  موعظة

ان الدنيا بحر عريض، قد هلك فيه األولون واآلخرون، فان «قال لقمان البنه وهو يعظه 

وعدتك التوكل على اهللا، وزادك العمل الصالح، فان  تقوى اهللاستطعت فاجعل سفينتك 
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  دعاء
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  .اإلخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح

  يا رب
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  رب يا

  حكمة

للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ليتواضع لكم من  تعلموا العلم وتعلموا«

  عمر بن الخطاب. »تعلمونه، وال تكونا من الجبابرة فال علمكم بجهلكم

  

  

  



اهللا، ومن أسدى معروفا  يشكر 

يل الشكر والتقدير إلى الدكتورة 

جيهات ونصائحها القيمة طيلة 
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وش مزهورة الذي لم تبخل علينا بالتوجيه

  .هذا العمل

متنان والتقدير لكل األساتذة اوجه بخالص اال
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لقوله صل

فكافئوه، فان لم تست

وعمال بهذ

المشرفة عماروش
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   :مقدمة

حصول املتعلم على مقدار معني من املعرفة يرتبط مبدى توافق املقرر الدراسي مع ميول ورغبات  إن

التلميذ وبالبداغوجية التعليمية وباجلو الدراسي والظروف احمليطة، ومدى قدرة املعلم على التواصل مع تالميذته 

لكل عملية تربوية ألنه ما من فعل تربوي  ودرجة إيصال املقرر إليهم، حيث يعترب التعليم والتعلم احملك احلقيقي

  .إال وينتظر منه حصول تغريات يف سلوك املتعلم يف شىت املستويات املعرفية والوجدانية واحلسية

وقد سعت املناهج احلديثة إىل تطوير العملية التعليمية التعلمية واالرتقاء ا إىل مستويات تتماشى 

ن العامل ومن بني املواضيع اليت اهتمت ا وضع األهداف التعليمية والتطور التكنولوجي الذي تشهده بلدا

واألدائية يف املنهاج املدرسي، إذ يقوم التلميذ بتبين هذه األهداف بانتهاج جمموعة من الطرق ويستعني مبجموعة 

  .من اإلجراءات يف إجناز تعليمه

ام باستشارة انتباههم واحملافظة على ومن أجل زيادة دافعية التالميذ لإلجناز ينبغي على املعلم القي

استمراره من أجل حتقيق أهدافهم التعليمية، كما تساهم هذه األخرية يف زيادة الدافع لإلجناز، فمن خالل 

  .وضع األهداف التعليمية واألدائية يستطيع املعلم إحداث تغريات وتعديالت يف سلوك املتعلمني

التلميذ عمدنا إىل البحث واالستقصاء ملعرفة هذه  وإلظهار أمهية تبين هذه األهداف من طرف

  .األهداف ومدى تأثريها على أدائهم الدراسي

وعليه يرى علماء التربية أن التعليم والتعلم ال حيدث  إال إذا توفرت فيه قوى داخلية حمركة هلذا 

  .الفعل وهو ما أطلق عليه بالدافعية

العالقة املوجودة بني األهداف املدرسية  وعلى هذا األساس جاءت حماولتنا هذه للبحث عن

  .والدافع لإلجناز عند املراهق الثالثة متوسط) األدائية/التعليمية(

  :لقد مت تقييم هذه الدراسة وفق املنهج املتبع يف البحوث العلمية األخرى إىل جانبني أساسيني مها

  .اجلانب النظري - أ



 

  ح 

  .اجلانب امليداين أو التطبيقي - ب

انب النظري من أربعة فصول، ومت التطرق يف الفصل األول إىل اإلطار العام لإلشكالية، إذ يتألف اجل

والذي حيتوي على إشكالية البحث و فرضياته، وأمهيته و اهلدف منه، وكذا حتديد املفاهيم املستعملة يف 

تعليمية حيث البحث، و دعمنا هذا املوضوع بدراسات سابقة،  أما الفصل الثاين حتت عنوان األهداف ال

تطرقنا إىل بعض املفاهيم املفسرة هلا، مستوياا، مكوناا، خصائصها، ومصادر اشتقاقها، وتصنيفها، وأمهيتها، 

وكذا دور األسرة واملعلم يف حتفيز األهداف التعليمية وتأثريها على الدافع لإلجناز، باإلضافة إىل مزايا وعيوب 

صل الثالث الذي احتوى على املراهقة، حيث تضمن أهم مفاهيم املراهقة، األدائية، أما الف/األهداف التعليمية

  .اجتاهاا، مظاهر النمو وخصائصه فيها، واملشكالت املترتبة، وكذا عالقة املراهق باملدرسة اإلكمالية

أما الفصل الرابع فخصصناه للدافع لإلجناز حيث تناولنا مفهومها، مكوناا، وأنواعها، أبعادها، 

مل املؤثرة فيها، أمهيتها، قياسها، النظريات املفسرة هلا، وكذا عالقة الدافعية لإلجناز ببعض املتغريات، العوا

  .باإلضافة إىل دور املعلم يف زيادة الدافع لإلجناز

أما اجلانب امليداين أو التطبيقي فقد قسمناه إىل فصلني، فصل خامس وفصل سادس، فالفصل 

ة امليدانية، حيث عرضنا فيه الدراسة االستطالعية، وحتديد املنهج املستخدم يف اخلامس اختص مبنهجية الدراس

البحث، عينة الدراسة، زمان ومكان إجرائها، وسائل مجع البيانات، والتقنيات اإلحصائية املستخدمة، أما 

ه جمموعة الفصل السادس فقد قدمنا فيه عرض وحتليل النتائج، مث أمتمنا البحث باالستنتاج العام مث تلت

  .االقتراحات والتوصيات اليت تتماشى مع املوضوع  مث تقدمي خالصة عامة حول البحث
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  :اإلشكالية -1

تعترب العملية التعليمية التعلمية من أعقد الظواهر التربوية فهي دف إىل حتقيق األهداف والغايات 

خمتلف جوانب شخصيته وتطورها،  إيصال باملتعلم إىل مستوى مقبول من النمو يفاليت تسعى من خالهلا إىل 

جيابية يف سلوك املتعلم بالدرجة األوىل، إذ على أساسها ت إحيث أصبح النشاط األساسي للتربية إحداث تغريا

ومن التغريات اليت يراد إحداثها إضافة معلومات جديدة إىل ما لديهم من  بنيت العملية التعليمية التعلمية،

ة عنصر من ائياألدذلك تعد األهداف التعليمية ول .معينة يف جمال من ااالت معلومات وإكسام مهارات

  . التربويني عناصر املنهاج التعليمي الذي نال اهتماما كبريا من طرف الباحثني

يف  األدائيةالتعليمية و  األهدافمن خالل هذا املفهوم أكدت العديد من الدراسات على استخدام 

 األهدافاليت أشارت إىل استخدام )(1968Dotyدويت التعليم ،منها دراسة  خمتلف جماالت التربية و

  )637: 2005جودت أمحد سعادة ،(. التعليمية والتدريب عليها أدى إىل ارتفاع عالمات التالميذ

استخدام  أن   )Hartly et Darives(1976ديفس و  هارتلي هدراسيف هذا الصدد تؤكد و

تعد فاعلة يف مساعدة املتعلم على تنظيم نشاطاته التعليمية  التعليميةيف العملية  واألدائيةالتعليمية  األهداف

حبيث يظهر  ،ن تكون حمددةلوقت املستغرق يف الدراسة شريطة أوالدراسية بفاعلية ، كما أا تقلل من ا

فنان نظري دروزة أ.(الالزم ألداء العمل  اإلتقانالظروف اليت سيحدث فيها،و مستوى و إجراؤه،السلوك املراد 

،2004 :216(  

شروط و قوى تدفعه ال حتدث أي عملية تعلم ما مل تتوفر يف املتعلم عوامل و  نهفإإىل ذلك  باإلضافة

تعترب هذه القوى شرط أساسي يتوقف  إذ داخلية أو خارجية، إماجناز ، و هذه القوى تكون و توجهه حنو اإل

  .)2002قطامي وعدس،(. هلدف يف جماالت التعلم املتعددةعليها حتقيق ا
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من خالل هذا املفهوم نستخلص أن الدافعية هلا دور أساسي يف حتفيز الفرد لتحقيق أهداف التعليم و

ن معرفة درجة أمر حيث أ ،هدف التعلم مساندة السلوك و توجيهه حنوو إثارةة ليأن الدافعية عمآخر ،أو مبعىن 

التعلم، و من مث جاءت التوجهات النظرية املفسرة ملوضوع دافعية االجناز دف  لنسبة لعمليةبا األمهيةبالغ 

ترتكز على فكرة أساسية مضموا أنه ممن املمكن  إذ،اإلنساينحول مسببات السلوك  إجاباتالوصول إىل 

ك غري مقبول بشكل خيدم السلو و تضعف الرغبة يف تكرارفيه، تغيري السلوك الرغبة يف تكرار السلوك املرغوب 

  .أهدافه وحاجاته

حيث يصعب فهم ، كان املتعلم يف صف املراهقني إذاهذه املهمة تزداد صعوبة على املتعلم خصوصا و

سمية ،أو ذلك نظرا للتغريات العديدة اليت يتعرض هلا يف مجيع جوانب شخصيته سواء ج، وسلوكه وضبطه

  .اخل...انفعالية ،أو نفسية،

عبد اهللا تركي بدراسة دافعية االجناز و تطورها و أمهيتها يف  آمنةقامت الدكتورة  اإلطارو يف هذا 

ام املتغريات لدى التالميذ ع عضالعمرية املختلفة ، و عالقة دافعية االجناز بب تايحتقيق اهلدف التعليمي يف املستو

  )160 :2007، يونس حممد حممود بين( .بدولة قطر 1988

. هتمام ا يعد سببا كافيا هلذه الدراسةو نقص اإل األدائيةالتعليمية و  لألهدافالواسع  رنتشانظرا لإل

اإلهتمام م من و املعريفو األدائيرفع مستواهم واستثمار جهود املتعلمني  هدف املنظومة التربوية الشك أنّ

ذلك أا تعد هذه الدراسة  إىل،ضف ازجنو أهدافهم و بالتايل بدافعية اإل ، و قدرام ، هتمام برغبامخالل اإل

خرى، اهتمت باألهداف التعليمية واألدائية مل يتطرق إليها الكثري من الباحثني على غرار املواضيع األحديثة،

عند املتعلم ها تساعد املعلمني يف العمل على استشارة مستويات الدافعية كما تكمن أمهية هذه الدراسة أن

أدائهم ففي ضوء األهداف توضع  ،وانتهاج األهداف التعليمية اليت تكفل هلم حتسنيوحثهم على استعمال 

تفق مع حمتوى املوضوع وتكون ضمن ات واألنشطة التعليمية اليت تالربامج التعليمية واختيار اإلستراتيجي

  .التعليمية وجناحهامكانيات املتاحة مبا يتناسب وقدرات املتعلم ودوافعه، وهذا ما بني أمهيتها يف العملية اإل
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جناز لدى التعليمية واألدائية ودافعية اإل القة بني األهدافالدراسة احلالية إىل الكشف عن العدف 

التالميذ، واليت تتزامن مع مرحلة املراهقة املبكرة والتعرف على األهداف املدرسية رف عليها، وحماولة التع

نتباه املعلمني إىل ضرورة ضف إىل ذلك لفت إالتعليمية،  وساطومدى انتشارها يف األ) التعليمية واألدائية(

سعى من خالل دراستنا ة إىل ذلك نمن حيث إمكانام املعرفية، باإلضافعاة الفروق الفردية بني التالميذ مرا

بناءا على األكادميي، وجناز لم وزيادة اإلتفعيل عملية التع هذه إىل توعية التالميذ بأمهية األهداف التعليمية يف

  :هذا اإلشكال  جيدر بنا طرح التساؤالت  التالية

جناز لدى تالميذ السنة الثالثة األدائية ودافعية اإل /األهداف التعليمية هل هناك عالقة بني -1

  متوسط؟ 

    تعزى إىل متغري اجلنس؟ ) األدائية و التعليمية(األهداف املدرسية  تبين  يف إحصائيا  هل توجد فروق دالة -2

  :وكإجابات مؤقتة على التساؤالت السابقة نقترح مايلي من الفرضيات

  :فرضيات البحث-2

جناز لدى تالميذ السنة الثالثة ودافعية اإل) األدائية/ التعليمية(رتباطيه بني األهداف املدرسية توجد عالقة إ -1

  .متوسط

  .تعزى إىل متغري اجلنس) األدائية /التعليمية(األهداف املدرسية تبين توجد فروق دالة إحصائيا يف  -2

  :حتديد املفاهيم -3

  :تتضمن هذه الدراسة أربعة مصطلحات رئيسية

  .األهداف التعليمية - 

  .األهداف األدائية - 

  .جنازدافعية اإل - 

  .املراهقة - 
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  :تعريف األهداف التعليمية 3-1

1د جرونالنف يعرGronlund) 199 ( ا حصينفعايل احلركي أو اإللة التعلم العقلي أو بأ

  )2009:67وان،أمحد فالح العل.(ي معني املترتب على تدريس وحدة أو موضوع دراس

رف اهلدف التعليمي أيضا بأنه وصف لتوقعات سلوكية ينتظر حدوثها يف شخصية املتعلم نتيجة يع

  )38: 2008هادي مشعان ربيع، . (ي معنيلقيامه باألنشطة، أو مروره خبربة أو موقف تعليم

ا عبارة عن التغري املراد استحداثه يف سلوك املتعلم، أو فكره، أو وتعرف أيضا األهداف التعليمية بأ

اية وجدانه، وميثل السلوك املراد تع لمه من قبل املتعلم، باعتبار ذلك السلوك الناتج التعليمي املراد بلوغه عند

  )70: 2007حممد حممود احليلة، ( .معني حصة دراسية أو موضوع دراسي أو منهاج دراسي

  :التعريف اإلجرائي

تعراية حصة ف األهداف التعليمية على أن ها جمموعة التغريات املتوقع حدوثها يف سلوك املتعلم يف

  .دراسية، أو فصل دراسي، أو مرحلة دراسية معينة

  :األهداف األدائية -3-2

2005روبر ميجر  فيعر) Mager( ّاهلدف األدائي هو األداء النهائي القابل للمالحظة  أن

 :2009علوان، الأمحد فالح . (ميوالقياس الذي يتوقع من املتعلم القيام به بعد مروره مبوقف تعليمي تعلّ

69(  

أن اهلدف التعليمي هو عبارة عن صياغة تصف سلوكا معينا ميكن  )2000(أبو جابر وآخرون  فويعر

أمل البكري، (وقع من املتعلم أن يكون قادرا على أدائه يف اية نشاط تعليمي حمدد مالحظته وقياسه، ويت

2007: 73(  
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  :التعريف اإلجرائي

ا عبارة تصف التغري املميكن أن نعرنتهاء إلارغوب فيه يف سلوك املتعلم عند ف األهداف األدائية بأ

  .للمالحظة والقياس والتقوميمن خربة تعليمية معينة بنجاح حبيث يكون هذا التغري قابل 

افهكما نعر بعد مروره خبربة تعليمية معينة لم القيام بهلسلوك أو األداء املتوقع من املتعا اأيضا بأ.  

  :جنازدافعية اإل -3-3

ا الرغبة يف األداء اجلّدافعية اإل فاروق عبد الفتاح موسى فيعريد وحتقيق النجاح، وهو جناز بأ

عبد اللطيف حممد خليفة، (.جه السلوك، ويعد من املكونات اهلامة للنجاح املدرسي ويوهدف ذايت ينشط 

2000(  

1961ندمايكالفه كما يعر) Macchelland(  كل ما حيرك الفرد للقيام  بأنه "الدافع لإلجناز

بونس، حممود بين حممد (."وبأقل جهد وأفضل نتيجة مبهامه على أفضل مما أجنز من قبل بكفاءة وسرعة

2007(  

  :جنازالتعريف اإلجرائي لدافع اإل

 جتماعي والذي ينص أنّسة انطالقا من التناول السلوك اإلجناز يف هذه الدرايعترب مفهوم دافعية اإل

واملثابرة على  ،ستعدادمعينة، وحتسني مستوى األداء، واإلجناز هي السعي حنو التفوق لتحقيق أهداف دافعية اإل

، أعلى  مراتبيط للمستقبل من أجل الوصول إىل حل املشكالت اليت تتعرض الفرد، والشعور بأمهية التخط

، ويعترب بلوغ األهداف من وأيضا منبع الطاقة املوجهة اليت تدفع التلميذ إىل اختيار نشاط معني يلزم نفسه بأدائه

  .جنازمظاهر إرتفاع مستوى دافعية اإل
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  :املراهقة -3-4

إيناس خليفةف تعر نتقال الطفل من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد، أي هي ها فترة ااملراهقة بأن

احملطة اليت جيب أن يقف عندها الطفل حىت يصل إىل مرحلة النضج الكامل ليصبح فردا متكامل الشخصية 

  )72 :2005إيناس خليفة، .(

ستانلي هول  فتكما عرStanly hall) 1965( ا الفترة العمرية اليت تتميز فيها املراهقة بأ

عبد الكرمي قاسم أبو ( .نفعالية احلادة والتوترات العنيفة التصرفات السلوكية للفرد باإلضطرابات النفسية واإل

 )149: 2004اخلري، 

مشكالت نتج عنها راهقة فترة حتوالت نفسية عميقة يامل فحسب هذه التعاريف ميكن القول أنّ

جتماعي النضج اجلنسي، والنمو العقلي واإلنفعايل واإلعديدة نامجة عن التدرج امللحوظ يف النمو اجلسمي و

وتتمثل ايتها بالرشد، حيث يتحقق  بالبلوغ حيث يتحقق النضج اجلنسي وهي فترة منو تتمثل بدايتهاللفرد، 

سنة،  15سنة إىل  12تتراوح من  اليتة املراهقة رحلمبقصد الدراسة ن النضج االجتماعي واالنفعايل، ويف هذه

  .املراهقة املبكرة وهذا يقابل

  :التعريف اإلجرائي للمراهقة

ا مرحلة انتقالية من الطفولة إىل الرشد، وهي مرحلة تشهد تغريات كثرية تطرأ  ف تعراملراهقة على أ

باملراهقة يف دراستنا احلالية هي تلك  جتماعي للفرد، ونقصدنمو اجلنسي واجلسمي، واإلنفعايل واإلعلى ال

سنة، وهي الفترة اليت يدرس فيها املراهق املتمدرس يف السنة الثالثة  15سنة إىل 12املرحلة اليت متتد من 

  .متوسط
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  :الدراسات السابقة -4

تناول العديد من الباحثني األهداف التعليمية بالبحث والتحليل، ومن بني هذه الدراسات نذكر دراسة 

، حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن اإلعالن عن األهداف املدرسية )Samariy 1962(ماري ص

ويات األداء ومستويات يف بداية احلصة الدراسية أمام التالميذ له أثر يف حتسني مست) األدائية/ التعليمية(

  )156 :1999مد بوعالق، حم. (التحصيل

فقد خلص فيها معظم الدراسات اليت أجريت  )Lock) 1981لوك ورفاقه أما يف دراسة نظرية 

م، ، حول موضوع األهداف التعليمية واألدائية وأمهيتها يف حتسني مستوى التعلّ)1980-1969(بني عامي 

  :وتوصل إىل النتائج التالية

  .جناز أكثرتعلم لديه وتزيد من قدرته على اإلري حتدي املتعلم حتسن الستثاألهداف اليت ت - 

  .األهداف تعمل على توجيه االنتباه، وحترك اجلهد والنشاط وتزيد من املثابرة وبالتايل التحصيل أكثر - 

  .األهداف احملددة واملثرية للتحدي تكون فاعلة بالنسبة ألداء املتعلم - 

فاعلية األهداف يف ظل التغذية الراجعة، ومعرفة املتعلم مدى تقدمه حنو اهلدف، ألا تساعده على تزداد  - 

  .مالقدرة على التعلّ

  .تزداد فاعلية األهداف يف ظل التعزيز سواء كان ماديا أو معنويا ألا تساعد املتعلم على املثابرة يف العمل - 

  .دى املتعلم وضمن توقعامتزداد فعالية األهداف إذا كانت مقبولة ل - 

أفنان ( .مان لدافعية املتعلم وتقديره لذاته أثر على فاعلية األهداف يف حتسني مستوى التعليم والتعلّ  - 

  )2004روزة، دنظري

، حيث )Anderson et al) 1975أندرسون وآخرون ويف هذا الصدد تؤكد دراسة 

تلميذ مقسمة إىل جمموعتني، جمموعة جتريبية مت تدرسها باألهداف املدرسية  22اشتملت عينة الدراسة على 

، )تالميذ10(ألهداف وعددها باابطة مل تزود ض، وجمموعة )تلميذ 12(عدد أفرادها ) األدائية/ التعليمية(

قيقة، مث د 75تغرقت فترة التدريس درست اموعتان وحدة العلوم حول ضبط السكر يف الدم، حبيث اس
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: 1998بوعكاز الوناس، . (جنازبية يف دافعية اإلرت النتائج تفوق اموعة التجريأجري اختبار حتصيلي، فأظه

49(  

على أثر وعي التالميذ باألهداف التعليمية يف ) Graham(  1978جراهاموقد ركزت دراسة 

تلميذ  999تلميذ وتلميذة يف اموعة التجريبية و 95لى التحصيل املعريف حيث اشتملت عينة الدراسة ع

موعة الضابطة، فأشارت النتائج إىل أن استخدام األهداف أدت إىل زيادة التحصيل من جهة، وتلميذة يف ا

  )646 :2005جودت أمحد سعادة، .( ة ثانيةوالوصول إىل مستوى عال من التعليم من جه

تلميذ وزعت العينة على اموعتني،  116من  الدراسةفتكونت عينة  1988  القاعودأما دراسة 

درست اموعتان وحدة من ألهداف املدرسية، وجمموعة ضابطة مل تزود باألهداف، زودت باجمموعة جتريبية 

 قواعد اللغة العربية، مث طبق اختبار حتصيلي على اموعتني، فأظهرت النتائج تفوق اموعة التجريبية على

  )49: 1998كازالوناس، بوع. ( اموعة الضابطة يف التحصيل

ني، هدفت هذه جناز األكادميي لدى املراهقالدافعية لإلحول ) wentzel) 1992وينتزل دراسة ف

باإلضافة إىل  ،جناز األكادميي وذلك عن طريق دراسة كل درجة األهداف التعليميةالدراسة إىل فهم اإل

ىل أي حد تتفاعل األهداف التعليمية من خالل الفصل الدراسي وإ األهداف االجتماعية واليت مت تقييمها

متعددة جناز، إضافة إىل أا قد أفرزت أهداف اعية وذلك لتأثري على الدافعية لإلواألدائية واألهداف االجتم

  )19: 2004حممد الفحل،  نبيل(.للبحوث املستقبلية اليت تتمتع ذا املوضوع

جناز استه حول تأثريات كل من دافعيةاإليف در) ( 1992wangوانج ىل نفس النتيجة ذهب وإ

يف وضع  ) ( L’OKS   الدراسة على أساس نظرية لوكس وحتديد اهلدف على األداء، وقد قامت هذه

تلميذ  203يف دافعية االجناز، حيث مشلت عينة الدراسة على  ) Atkinson(األهداف ونظرية أتكنسون 

تلميذة، إذ أشارت النتائج هذه الدراسة إىل وجود تأثريات دالة لدافعية االجناز  101تلميذ و 102وتلميذة، 



 اإلطار العام لإلشكالية:                                                                          الفصل األول

 

 
18 

ر إىل أن القياس املباشر أفضل من القياس غري املباش النتائج أيضاوحتديد اهلدف على عملية األداء، كما أشارت 

  )24: 2004نبيل حممد الفحل، (.الفرد  التنبؤ بأداءيف 

إىل نفس النتائج، حبيث أجريت الدراسة على  1993يف ) Archer et wentzel( وقد توصل

تلميذ من تالميذ الصف التاسع، وقد أشارت نتائجها إىل أن التالميذ الذين حيددون ألنفسهم  423عينة من 

جانب األهداف االجتماعية هم األكثر حضا يف حتقيق النجاح، ويشري الباحثان بأن أهدافا تعليمية وأدائية إىل 

بومجيلني (  .جناز النشاطات املقترحة عليهمسوف تؤثر على دافعية التالميذ إل هذه العوامل متفاعلة فيما بينها

  )2006حياة، 

ة نملانيا على عياليت أجريت هذه الدراسة بأ )pekrun(جاءت دراسة  1993ويف نفس السنة أي 

سنة، هدفت إىل قياس العديد من حمددات الدافعية  15و 10تراوح سنهم مابني تلميذ، ي 3472تتكون من 

ندماج املعريف واملثابرة، كما بني األهداف التعليمية وكل من اإلاجيابية وأثبتت حتليل النتائج وجود عالقة 

لما تقدم التلميذ يف السلم الدراسي كلما أصبح لألهداف ك مسحت هذه الدراسة للباحث باملالحظة التالية، أنّ

فريدة قادري، (.جناز األكادميي اجه يف دراسته، وهذا يؤثر على اإلندمى إاألدائية دور أساسي يف حتديد مستو

2005(  

، فقد أوضحت نتائج الدراسة أن تبين األهداف )Schunk(جاءت دراسة  1995ويف سنة 

فالتالميذ ذوي األهداف التعليمية يبذلون جهدا أكرب، من أجل إتقان مهارات ،التعليمية يرتبط اجيابيا بالدافعية 

  )2005فريدة قادري، . (جنازالتايل تسمح للتلميذ بالتعلم واإلمعينة بغية حتسني مستواهم وب

  : سابقةالتعليق على الدراسات ال

من خالل استعراضنا لنتائج الدراسات السابقة نالحظ أن استعمال األهداف التعليمية واألدائية يف 

نشاطام املعرفية والتعليمية يكون يف السنوات األوىل من التعليم، كما هلا تأثري مباشر يف حتسني العملية 
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جناز، وهذا ما يفسر دور األهداف يف سلوك لإل على ذلك فهي تؤثر على الدافعيةمية، وبناءا التعليمية التعلّ

أن تبين  يف حني أشارت بعض الدراسات األخرى إىل تغريات مرغوب فيها إحداثاملتعلم، كما تساهم يف 

 Bouffard)( من األهداف التعليمية واألدائية تقود إىل أفضل مستويات الدافعية مثل دراسةمستوى عايل

التالميذ الذين لديهم مستوى عايل من األهداف التعليمية واألدائية يظهرون اليت أشارت نتائجها أن 1988

  ).20 : 2006بومجيلني حياة، . ( األداء أعلى مستويات الدافعية وأفضل مستوى

إضافة إىل ذلك فان أغلب الدراسات ارات يف حقل األهداف التعليمية واألدائية اليت يتبناها التلميذ 

عيتهم وأدائهم املدرسي، وقد أظهرت الدراسات عموما أن التالميذ ذوي األهداف ومقارنة ذلك على داف

ني األهداف املدرسية التعليمية أظهروا أفضل مستويات األداء والدافعية، وأوضحت بعض النتائج وجود تأثري ب

  .Wentzel( 1992(جناز األكادميي مثل دراسةعلى تقدم اإل

األدائية ودافعية / ف التعليميةن وجدت بني األهداتستعرض العالقة إالدراسة احلالية مما تقدم فان 

 .جناز يف املرحلة اإلعداديةإلا
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  :متهيد

عادة ما تعترب األهداف املدرسية التعليمية واألدائية، أول خطوة يف العملية التنظيمية للدرس، أو يف 

التخطيط للمنهاج، حيث يرى الكثري من الباحثني أن وضع األهداف يشكل خطوة ضرورية األوىل يف أية 

جيب على كل منهما أن يكون على حد سواء، إذ عملية تعليمية، ويعتربها املوجه الرئيسي للمعلم واملتعلم على 

ف ماذا يريد من تالميذه أن يتعلموا، وكيف جيب أن يكون هذه العملية، فعلى املعلم أن يعر نة بأهدافبي

  .مسلوكهم بعد التعلّ

من ف والتطرق إىل األهداف االتعليمية واألدائية عند املتعلمنيوعليه سنحاول يف هذا الفصل التعر 

ناصرها، وأبعادها، تصنيفها، ودورها يف العملية التعليمية، وحماولة تقدمي دور األسرة حيث تعريفها، وذكر ع

  .جنازالتلميذ وتأثريمها على الدافع لإلواملعلم يف حتفيز األهداف عند 
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  .مفهوم األهداف التعليمية -1

1991جورنالند ف يعر )Gronlund (ّا حصيلة التعلالعقلي أو احلركي م األهداف التعليمية بأ

بوصف أمناط  سي معني، فاألهداف التعليمية تعىنأو االنفعايل املترتب على تدريس وحدة أو موضوع درا

السلوك أو األداء النهائي املتوقع صدوره عند املتعلم بعد تدريس مادة دراسية معينة، أو منهاج دراسي معني 

  .)66: 2009أمحد فالح العلوان، (.

العبارة تعرب  بأا عبارة عن رغبة يف تغيري متوقع يف سلوك املتعلم، وهذه )Mager( 1962 ميجر اهويعرف

  .ميكن مالحظتها وقياسها عن مالحظات اجيابية

  :حيث يستخلص من هذا التعريف ما يلي

  .ميةرغبة املعلم يف إحداث تغري يف سلوك املتعلم بعد مروره خبربة تعليمية تعلّ - 

  .اليت يقوم ا اتالنشاط م نفسه وليسيتناول سلوك املتعل - 

بكري، الأمل (سلوك املتعلم قابل للقياس واملالحظة ملعرفة مقدار التغيري النوعي والكمي الذي طرأ عليه  - 

2007 :71(.  

يعرف املعجم التربوي وعلم النفس األهداف التعليمية بأا مصطلح يشري إىل عبارة معينة أو جمموعة 

من مستوى تعليمي، وجيب اشتقاق هذه  بأسلوب يوضح ما ينبغي للتلميذ الوصول إليهمن العبارات تصاغ 

نايف .( األهداف من خالل قياس حاجات التالميذ اليت تعد أساسا إلعداد األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف

  .)396: 2006القيسي، 

ا الناتج التعليمي املتوقع من التلميذ بتعرعد عملية التدريس وميكن أن يالحظه ف األهداف التعليمية بأ

نايف .( املعلم ويقيسه ولألهداف ثالث جماالت، اال املعريف الوجداين، إضافة إىل اال النفسي احلركي

  .)103: 2006القيسي، 
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ف اهلدف التعليمي بأنه التغري الذي يراد إحداثه يف سلوك الفرد نتيجة مروره خبربة تعليمية كما يعر

ب أن يصاغ هذا اهلدف بعبارة موجزة معربة، وأن الصيغة املستخدمة فيها عبارة اهلدف حتدد فيها معينة، وجي

  .)58 :2004أمحد فوزي محدان مسارة، . (اإذا كان اهلدف عاما أو خاص

ا عبارات تف تعرصف نتائج العملية التعليمية واألداءات اليت تتوقع أن تتحقق األهداف التعليمية بأ

املدرسي يف اية حصة دراسية معينة، أو فصل دراسي، أو سنة دراسية، وهي تعترب أكثر حتديدا،  لدى الطالب

رويدا زهري عبد . ( نةاسب مرحلة عمرية معييف حتقيقها يف أرض الواقع فهي تن وال حتتاج إىل فترة زمنية طويلة

  .)103 :2012اهللا، 

كل ما يدور يف العملية التعليمية وما  أاية األهداف التعليمية كما يعرف معجم مصطلحات الترب

حمكومة  بإطار زمين معني، فهي ترتبط باملوقف التعليمي، وهي  ام املدرسي، كما أيللتعل ينبغي حتقيقه بالنسبة

 ن خاللاليت حتدد عمل املدرس يف الفصل الدراسي، كما تدل على أمناط األداء النوعي اليت يكتسبها التالميذ م

  .)2004:96فاروق عبد فلية، (.م املختلفة طرق التعلي

توق اهلدف التعليمي على أا عبارة لغوية تصف رغبة يف إحداث تغريات متوقعة يف  يعرف يف حني

سلوك املتعلم، قابل للقياس واملمكن حتقيقه ومالحظته، فاألهداف التعليمية تصف بدقة وبشكل دقيق ما سوف 

  .)68 :2002عبد احلافظ سالمة، (. التدريس مليةنتهاء من عيقوم به املتعلم بعد اال

تعرف األهداف التعليمية بأا عبارات تصف بدقة ما جيب على املتعلم أن يكون قادرا على فعله بعد 

  .)40 :2006احلميد العناين، حنان عبد (  .تلقيه لوحده دراسية معينة

جناز الذي يظهره املتعلم بعد اإلو األداء أو ميكن القول بأن األهداف التعليمية تصف السلوك أ

ودقيقة ميكن التأكد من صحتها  ةات واضححبيث تكون هذه السلوك االنتهاء من تدريس وحدة دراسية معينة،

  .ريق املالحظة والقياسطعن 
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  :مستويات األهداف التعليمية -2

  :إىل ثالث مستويات هي )Krathwool(كراثوول لقد صنف 

  :األهداف العامةمستوى  2-1

ن ال بعد فترة زمنية طويلة نسبيا، إتأخذ األهداف يف هذا املستوى شكلها العام والشامل، وال تتحقق إ

بتدائية، واإلعدادية، أو الثانوية وغريها، اهج املدرسية، كأهداف املرحلة اإلمثل هذه األهداف هي أهداف املن

قدرات عامة، وثقافة واسعة، وشخصية التركيز على تنمية مهارات تعليمية أساسية ووغرضها األساسي هو 

مع  قوية، وقيم أخالقية، مثل أن يقرأ املتعلم بشكل صحيح، وأن حيسب بدون أخطاء وأن جييد املناقشة

  .)44 :2008هادي مشعان ربيع، . ( اخل...الغري

  :مستوى األهداف املتوسطة -2-2

جريد تالعمومية واخلصوصية، وبني اليف هذا املستوى تقع األهداف التعليمية املتوسطة حلقة وصل بني 

واحملسوس، فاملستوى املتوسط أقل عمومية من األهداف العامة، وأكثر تعقيدا من األهداف اخلاصة، وهي 

ختتص مبا يتوقع من املتعلم إكسابه بعد االنتهاء من مرحلة دراسية أو فصل دراسي، وهذه األهداف ال تتعلق 

مبوضوع خاص، وغرضها األساسي تنمية األساسية أو اإلعدادية، وإمنا تتعلق مبرحلة تعليمية بأكملها كاملرحلة 

أن يسترجع جمموعة من احلقائق : مثل. وضوع معني، أو وحدة تعليمية معينةمبمهارات أساسية وقدرات خاصة 

  .)73 :2007د حممود احليلة، حمم. ( واملفاهيم والقوانني الفيزيائية

  :األهداف اخلاصة ىمستو -2-3

دقيقة  45تتكون من يف هذا املستوى من األهداف، هي تلك اليت تتحقق يف فترة زمنية قصرية نسبيا، 

كما هي حصص املدارس األساسية، هذه األهداف تعرف باسم األهداف السلوكية اخلاصة أو األدائية، وهي 

كامال، وقد تشترك  تفصيال أو حصة دراسية، وغالبا ما تكون مفصلة تتجلى يف أهداف درس تعليمي واحد
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داء جمموعة منها لتحقيق هدف تعليمي عام واحدا، وغالبا ما يقتصر اهلدف يف هذا املستوى على بيان األ

د حمم.( بل قد يتعدى ذلك إىل بيان املوقف والشروط اليت يظهر فيها هذا األداء املرغوب فيه من قبل التلميذ

  .)2007حممود احليلة، 

  :األدائية/ يمية مكونات األهداف التعل -3

لتلميذ نوع عناصر هذه األخرية هي اليت توضح لكل هدف تعليمي ال بد أن يتكون من جمموعة ال

عامل مهم يف توضيح م، أي أن عناصر اهلدف التعليمي تشكل األداء املتوقع منه بعد االنتهاء من عملية التعلّ

يرى ميجر  وتشكل يف الوقت ذاته دافعا للتلميذ على العمل املستمر يف سبيل حتقيقها، لذلك أهداف التعليم

Mager) 1975( أن كل عبارة هدفية ال بد أن تتكون من ثالثة عناصر أساسية وهي:  

  ).النتائج، األداء الظاهري(بيان املهمة أو السلوك النهائي  - 

  ).ملقبولمستوى األداء ا( بيان املعيار أو احملك  - 

  .)92 :2007أمل البكري، ، (  .بيان الشروط أو شروط األداء - 

  

  :بيان املهمة أو السلوك النهائي 3-1

جناز، وهو املكون األساسي للهدف التعليمي، ذلك أن يعرب السلوك النهائي أيضا  عن األداء أو اإل

يكون قادرا على هذا األخري يصف تغيريا مرغوبا فيه يف سلوك املتعلم وذلك بتبيني ما يتعني على املتعلم أن 

جناز بعد االنتهاء من تعليم وحدة دراسية معينة، حبيث يكون التحديد واضحا ودقيقا، أدائه من عمل أو إ

  .األوىل على السلوك النهائي للمتعلم، ويظهر على شكل خمرجات سلوكية ويركز بالدرجة

قابل للمالحظة والقياس بشكل تشري املهمة أو األداء إىل النشاط الذي يقوم به املتعلم ويكون 

الذهنية، وأن حتدد  ةموضوعي، وذلك عن طريق السمع أو البصر، وقد يكون ضمنيا كالعمليات احلسابي
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إبراهيم . ( مية املتوقعة بدالالت لفظية أو حركية حبيث يستطيع املعلم مالحظتها مباشرةالتغريات التعلي

  .)2006اخلطيب، 

  :شروط األداء -3-2

جنازات اليت سيقوم جناز، لذلك فإن حتديد اإلإلظروف اليت يتم فيها األداء أو ايقصد بشروط األداء ال 

مل يكن  إذأن األداء وحده ال يكفي  إذأيضا حتديد الشروط اليت سيتم فيها األداء،  كما تفترض ا التالميذ

حبيث يرى البعض أن  ،النهائي مصحوبا بذكر الشروط اليت توضح الظروف اليت سيظهر فيها، املتعلم سلوكه

ار، ختبشكل االختبار، وحدود الوقت املعطى لإلبيانات الشروط جيب أن تتضمن معلومات كافية حول 

باإلضافة إىل املعطيات واحملددات، فشكل االختبار له تأثري مهم على أداء املتعلم، حيث أن بعض التالميذ يكون 

أداءهم يف املقاييس العلمية أو األدائية أفضل من املقاييس اللفظية، وبعض اآلخر يفضل االختبار من متعدد 

 يتجاوز املتعلم الوقت م ألداء االختبار حبيث الأفضل من صح أو خطأ، والشيء ذاته يقال عن الوقت الالز

جناز االختبار، وجيب مراعاة الوقت الكايف ألدائه، أما مصطلح املعطيات فيشري إىل الوسائل املستعملة احملدد إل

من طرف التلميذ، يف حني تشري احملددات إىل الوسائل اليت مينع استعماهلا من طرفه، وهذه الوسائل تتنوع 

  .)2008هادي مشعان ربيع، . ( ف وطبيعتهحسب املوق

  :املعيار أو احملك 3-3

جناز التلميذ أو نوعية األداء الذي يدل على إيقصد باملعيار أو احملك املستوى الذي يقارن به أداء أو 

وهذا يعين ضرورة حتديد مستوى معني يتم من خالله احلكم على قبول  عدمه،مدى حتقق اهلدف التعليمي أو 

جناز أو استخدامه للحكم على النجاح أو اإلأداء املتعلم، وهو ما يشار إليه مبستوى األداء املقبول، والذي ميكن 

داء لأل ااإلنتاج، وهناك عدة طرق اليت يتم فيها وصف معيار ألداء ما، منها السرعة، حيث أن الوقت معيار

املتقن، باإلضافة إىل النسبة اليت  جنازا لإلجنازات فهي تعترب معيارالدقة حبيث تعترب مهمة يف بعض اإلاملقبول، و
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يف دقيقة كلمة  50أن يذكر التلميذ : سبيل املثال الصحيحة أو نسبتها، فعلى اإلجاباتهي عبارة عن عدد 

 .)2009أمحد فالح العلوان، %.( 5تتجاوز عن  واحدة دون خطأ، أو يقيس طول املربع بنسبة خطأ ال

  :خصائص األهداف التعليمية - 4

  :ة بشكل سلوكي كما يليتتصف األهداف التعليمية املصاغ

أن تكون موجهة للمتعلم وليس للمعلم، فاهلدف املوجه للمتعلم يؤكد على ما يتوقع منه أن يفعله، ال على  - 

  .سلوك املتعلم وليس سلوك املعلم ما يتوقع من املعلم أن يقوم به، أي تصف

لتبسيط، أي ااملطلب األساسي لكي يكون اهلدف واضحا ومفهوما هو ن إ: أن تكون واضحة ومفهومة - 

  .واحد فقط معىن جيب أن حيتوي على فعل واضح يصف حدثا معينا، أو سلوكا له

يتوقف على قابليتها للمالحظة، لذا ن تقييم خمرجات التعليم إ: ألهداف قابلة للمالحظة والقياسأن تكون ا - 

أن يتعرف، أن يتنبأ، أن : نتباه لألفعال مثلدامها يف عملية التعليم اإلفعند اختيار األهداف التعليمية الستخ

  .د للفعلاخل، وعادة ما حيتاج إىل مفعوال به معرفا بشكل جي...ستنتجي

ليمي يعمل على حتقيقه، فاألهداف التعليمية جيب أن يكون لكل هدف سلوكي حمتوى تع: احملتوى التعليمي - 

  .من املادة واملراجع العلمية املختلفة اليت تساعد على حتقيقها  توضع من نسج اخليال، وإمنا توضعال

فاحملتوى التعليمي يعمل على حتقيق املستوى األكادميي لذا جيب أن يصف اهلدف التعليمي املستوى  - 

وذلك للحكم على جودة هذا السلوك من خالل قدرة املتعلم القيام ذا األكادميي الذي سيقوم بالسلوك، 

  .السلوك

د هو الذي يعكس فعال واحدا وليس فعلني، وذلك لتجنب اخللط إذ أن اهلدف اجلي: زدواجيةعدم اإل - 

حممود  دحمم(.اآليت وليس أن يفسر ويستنتج من النص اآليت  أن يفسر املتعلم النص: والفوضى يف األداء، مثال

  .)2007احليلة، 
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  :شتقاق األهداف التعليميةإمصادر  -5

حيتاج املعلمون إىل معرفة دقيقة باألهداف التعليمية حبيث يصبحوا قادرين على التغيري من خالل 

أساليبهم التدريسية عما يريدونه من تالميذهم، وأن يعرفوا بأن هناك العديد من املصادر اليت قد تزودهم 

  :يستطيعون استخدامها، ومن هذه املصادر نذكر ما يليبأهداف 

  :املادة التعليمية وأدلة املعلم 5-1

  .تتضمن املادة التعليمية غالبا أهدافا مكتوبة بشكل جيد ومطابقة ملواصفات وإعداد األهداف التعليمية 

  :خطة املنهاج املدرسي 5-2

األساسية والثانوية يضعها املعلمون اعتمادا تعترب خطة املنهاج املدرسي متوفرة وشائعة يف املدارس 

  .على اخلطوط العريضة املوجودة يف املنهاج

  :نترنيتاأل -5-3

نترنت مصدر من مصادر اشتقاق األهداف، حيث هناك العديد من املواقع عرب االنترنت أليعترب ا

  .ستراجتياتاألهداف واإل واليت تزود مبادة منهجية مبا يف ذلك

  :ولة وفلسفتها وثقافتها ومعايريهاسياسة الد -5-4

وذلك من خالل األهداف التربوية العامة لتلك الدولة، لذلك كان لزاما على املدرسة أو املؤسسة 

التربوية أن تطور أهدافها اخلاصة، وعلى املدرسة أيضا أن تعمل على مناسبة هذه األهداف وتكييفها بشكل 

  .)72 :2007د حممود احليلة، محم(  .يتناسب مع تالميذها يف تلك املنطقة

  :حتليل املهام التعليمية -5-5

يعد حتليل املهام التعليمية ملوضوع معني، أو حتليل املهارات املهنية، أو حتليل احملتوى للمادة الدراسية 

مية، غري أن هذا التحليل يزود املعلم باملعرفة الدقيقة اليت من املصادرالرئيسية الشتقاق األهداف التعليمية التعلّ
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يتطلبها موضوع معني واخلطوط اإلجرائية الفرعية اليت تشتمل عليها مهارات ما، وهذه اخلطوط هي األهداف 

  .)42 :2008هادي مشعان ربيع، . ( ما يف اية التعلّتقاالسلوكية اليت يتوقع من املتعلم إ

  :حتياجاتإلحتليل ادراسة  -5-6

استطالعية دف إىل  حتياجات اتمع يتم من خالل قيام املدرسة بدراسات وإجراءاتدراسة إ

مشبعة اليت يعاين منها اتمع، وذلك للعمل على إشباع هذه احلاجات وفق سلم الكشف عن إحتياجات غري 

  .)2008مشعان ربيع، هادي .( ستقبلاألولويات، فهذه الدراسة تصف ما هو كائن وما جيب أن يكون يف امل

  :اخلرباء واملختصون 5-7

مية اخلرباء واملختصون يف جماالت خمتلفة، فاملعرفة الواسعة من مصادر اشتقاق األهداف التعليمية التعلّ

اليت ميتلكها هؤالء واليت يتمتعون ا، والتخصص العلمي الذي ميتازون به سوف يساعد املعلم على حتديد 

  .)43 :2008هادي مشعان ربيع، .( مية التعليمية التعلّ األهداف

  :سيكولوجية التعلم -5-8

ستعانة بعلم النفس يف اال التعليمي أمر هام وحيوي، كذلك تقيد طبيعة التعلم مما ال شك فيه أن اإل

  .)27 :2005د عثمان، حمم. (يف فهم سيكولوجية املتعلمون من حيث خصائصهم وقدرام

  :املتعلم -5-9

األدائية من حيث منوه وحاجاته / يعترب املتعلم املصدر األول واألساسي لصياغة األهداف التعليمية

ال بد من مراعاة مبادئ النمو الرئيسية من الناحية اجلسمية  اته وتعلمه، فمن حيث منو املتعلمواهتماماته وقدر

 مرحلةالنمو فتختلف مطالب النمو يف  ة من مراحلباإلضافة إىل مراعاة مطالب النمو يف كل مرحل ،والعاطفية

وحنن خنص بالذكر مرحلة املراهقة اليت تتلخص مطالبها يف تقبل املتعلم الطفولة عن مرحلة املراهقة عن الرشد، 

للتغريات اليت حتدث يف منوه اجلسمي، وتقبله لتحمل املسؤولية، وتنمية جمموعة من املهارات واملفاهيم 
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هذا يستدعي صياغة أهداف تعليمية تركز على خدمة اتمع والتدريب على مواجهة الضرورية، كل 

اليت تثري نشاطا معينا يف املتعلم، وتساعده  خاصة الدافعيةإىل توفر شروط التعلم الضرورية  إضافة ،املشكالت

  .إىل النضج واملمارسة باإلضافةعلى االستجابة ملوقف حمدد، 

لم مبراحل منوه املختلفة، ومطالبه ومشكالته وشروط تعلمه وانتقال أثر ن املتعما سبق، فإمن خالل 

تعترب من املصادر املهمة الشتقاق األهداف التعليمية اليت يلجأ إليها  تعلمه من مواقف سابقة إىل مواقف لالحقة

  .)2005جودت أمحد سعادة، . ( املربون دائما

  :خطوات اشتقاق األهداف التعليمية -6

  :األهداف التعليمية تسري وفق اخلطوات اإلجرائية التاليةن اشتقاق إ

بتحديد ما يريده املعلم  التربية، ففي هذه اخلطوة القيام حتديد األهداف العامة بعيدة املدى املأخوذة من فلسفة- 

 كتابتها وجعلها أكثر حتديدا، وأكثر قابلية للمالحظة إعادةمن تالميذه أن ينجزوه بشكل عام، حبيث ميكن 

  .مثل تنمية مهارة القراءة الصامتة عند التلميذ

ة يتم تكون قابلة للمالحظة والقياس، ففي هذه اخلطو الفصلية من األهداف العامة، حبيث اختيار األهداف- 

  .مثل أن يفهم التلميذ ما يقرأه أجزاء احملتوى املادة التعليمية زئة األهداف العامة إىل أجزاء رئيسية تغطيجت

اف إجرائية لدرس حمدد، وذلك بالتأكد من وضوح ومالئمة األهداف األدائية وهذه اخلطوة صياغة أهد- 

طريقة يتم من خالهلا التأكد من وضوح األهداف وهي أن يقوم زميل املعلم الذي يدرس  جدا فهناكضرورية 

اهلدف إن استطاع أن يصوغ اهلدف بلغته اخلاصة هنا يستطيع املعلم احلكم  فإذانفس املادة التعليمية مبراجعتها، 

  .)2002عبد احلافظ السالمة، . ( مل يكن مفهوما حيتاج إىل توضيح أكثر وإذا. كان مفهوما أم ال
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  :األدائية/ تصنيف األهداف التعليمية -7

أدائية إىل /األهداف التعليمية املربيني يف جمال التربية أن الغرض الرئيسي من تصنيف يفترض بعض

اليت حيدث فيها تعليم خمتلف  على حتديد أنسب الظروف مية هومساعدة املعلمفئات سلوكية أونواتج تعلّ

تصنيف األهداف راجع إىل اختالف أساليب تعليم  أن من التالميذ النجاح، كما يفترض املهمات اليت يتوقع

نايفة . (على هذه األهداف تفة تبىنختيار أساليب تقومي خمليستدعي إتوجهام يف تعلمهم، مما التالميذ و

  .)2001قطامي، يوسف قطامي، 

من خالل ذلك ظهرت عدت تصنيفات لألهداف التعليمية، وكان أقدمها تصنيف رالف تايلور 

)Ralph Tyler( نيف يف أوائل الثالثينيات، مث جاءت بعدها تصنيفات أخرى أكثر حداثة وتطورا، منها تص

سوف نتناول بالدراسة وحنن  ، )Goonland(نلند وجور )Djanie(يه وجاني) Bloom(بلوم 

، وذلك ألمهيته )Bloom (التصنيفات بشيء من التحليل والتفصيل، ونركز بشكل كبري على تصنيف بلوم

  :وانتشاره الواسع يف األوساط التربوية منها

  :)Djanie(يه تصنيف جاني -6-1

  هرميا متسلسالاألهداف التعليمية إىل مثانية أمناط تأخذ شكال 1965عام  يهجاني لقد صنف

للمعارف والسلوك، يبدأ بتعلم الوقائع البسيطة وينتهي بتعلم الوقائع املعقدة يف ظروف خمتلفة، والشكل التايل 

  :يوضح هذا النسق اهلرمي
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  .يههلرمي لألهداف التعليمية حسب جانيالترتيب ا :)1(الشكل رقم      

  :التعليم االشاري -6-1-1

راط عالية اليت تكتسب وفق القانون اإلشالتعليمية يشمل تعلم االستجابات االنفوهو أدىن املستويات  

الشرطي إىل حدوث االستجابة،  الكالسيكي لبافلوف الذي يؤدي إىل ارتباط املثري الشرطي االشاري باملثري غري

  .)408: 2008فراس السلييت، . ( متحانمثل إستجابة القلق اليت ينتجها اإل

  :ستجابةاملثري واإلتعلم  6-1-2

األكثر إرادية من  يأيت هذا النمط يف املرتبة الثانية من قاعدة اهلرم، وهو يشري إىل االستجابات

نديك يف احملاولة واخلطأ، ونظرية حتديد هذا النمط على نظرية ثرو) Djanie(يه ستند جانيسابقتها، وقد إ

ا أساسيا يف التعلم ويستفاد من عملية التعزيز دوريلعب سكنر يف التعلم الشرطي اإلجرائي، ومن خالل ذلك 

  )2008ان ربيع، مشعهادي ( .التعزيز بالتشجيع والثواب، كما يستفاد منه يف تعديل السلوك والضبط الصفي

 التعليم االشاري

 تعلم المثير واالستجابة

التسلسل الحركيتعلم   

 تعلم الترابط اللغوي

 تعلم التمييز المتعدد

 تعلم سلوك حّل

 المشكالت

 تعلم القواعد والمبادئ

 تعلم المفاهيم
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  :تعلم التسلسل احلركي 6-1-3

يشري هذا التعلم إىل الترابط بني عدة وحدات كل منها تشمل على مثري واستجابة يف شكل سلسلة 

  .)82 :2006إبراهيم اخلطيب، ( .سلوكية متكاملة ويظهر هذا النمط يف قدرة املتعلم على األداء

  :رتباط اللفظيتعلم اإل 6-1-4

فيه حيدث بني ارتباط املثري واإلستجابة  يعترب هذا التعلم نوعا فرعيا من نوع التسلسل، غري أن الربط

كالعالقة  اإلستجابات اللفظية أو اللغوية العالقات القائمة بني إدراكيف قدرة املتعلم على  هذا ويظهر اللفظية

إبراهيم .(و يسود هذا النوع من التعليم يف كثري من املواد الدراسيةبني الكلمة ومدلوهلا، حفظ قصيدة شعرية،

      ).  2006اخلطيب،

  :تعلم التمييز املتعدد 6-1-5

مييز بني املثريات املتشاة واملتنوعة اليت سبق يوضح هذا النوع من التعلم على قدرة املتعلم على الت

  .)2008هادي شعبان ربيع، (.بني األصوات واألشكالوأن تعلمها كالتمييز 

  :تعلم املفهوم 6-1-6

مما سبق، حيث يتطلب حتديد الصفات املشتركة يف األشياء أو  ويعد هذا املستوى أكثر تعقيدا

 من التصنيف  التمييز والتعميممسا أو عنوانا أو رمزا، ويتضمن هذا النمط إويعطي هلا  املواقف أو األحداث

  ).2008هادي شعبان ربيع، ( .وهي مهارات عقلية 

  :تعلم القاعدة أو املبدأ 6-1-7

مبدأ من  بني مفهومني أو أكثر، فتعلم الربطعلى  القدرةكتساب يشري هذا النوع من التحكم إىل إ

ن تعلمها يتطلب لقائمة بينها، لذا فإلة ااملفاهيم اليت ينطوي عليها، والكشف عن الص استيعابيتطلب  املبادئ

  .)2006اخلطيب،  إبراهيم(.املتعلم املفاهيم  إتقان
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  :املشكالت تعلم سلوك حل 6-1-8

م األمناط السابقة يه للمستويات التعليمية، ويشري موقعه إىل أن تعلّيقع هذا النمط يف قمة هرم جاني

العالقات بينها  وإدراكتعلم املفاهيم إتقان مطلبا ضروريا لتعلم هذا النمط، أي ال يتحقق تعلمه ما مل يتم 

  .)50 :2008ان ربيع، مشعهادي . (حال سليمامشكالت  معينة حلل إستراتيجيةيف  وتوظيفها

  :يهجاني تصنيف تعليق على

أنه قائم على أساس أن التعلم عند أي ) Djanie(يه يمن خال ما سبق نالحظ على تصنيف جان

 صاعديا يتعني على املتعلم أدائهات هرمية متسلسلةمستوى يعتمد على مستويات السابقة له، أي يتخذ طبيعة 

األهداف، وهي تصلح ألي مستوى تعليمي سواء كان على مستوى موضوع معني أو  كدليل لتحقيقوتؤخذ 

مرحلة دراسية بالكامل، كما ميثل كدليل عمل يف عملية التعليم حىت ، أو وحدة أو مقرر دراسي بأكمله

التلميذ، وحتديد  فرصة للمعلم يف تشخيص وتتبع تقدم إتاحةوالتقومي، كما متكن فائدته بالدرجة األساسية يف 

  .)2008، ربيع عانمشهادي ( .مساره التعليمي

  :لألهداف التعليمية )Goonland( 1970تصنيف جورنلند  -6-2

األهداف التعليمية إىل تسعة أمناط متثل مناذج أو نواتج التعلم،  Goonland جورنلندلقد صنف 

  :االت اليت ميكن أن تقع ضمنها األهداف التعليمية وهي على النحو التايلا فهي تصف أهم

  :املعرفة

احلقائق اخلاص واملرتبطة مبوضوع ما، تتضمن املعرفة الرموز واملصطلحات اخلاصة باملادة الدراسية، 

جراءات يف مجع معلومات عن املادة لدراسية، باإلضافة إىل الطرق واإلاملفاهيم واملبادئ السائدة يف املادة ا

  )2008بيع، ر  نمشعا هادي.(  الدراسية
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  :الفهم

من رسوم خرائط، املادة املكتوبة املادة الدراسية، طرق التدريس،  املفاهيم واملبادئ السائدة يف يشمل

هادي مشعان ربيع، .( والبيانات، باإلضافة إىل مواقف املشكلة اليت جتعل التلميذ يستعمل ذكائه اخلاص

2008(.  

  : التطبيق

ات، يشمل التطبيق حسب جورنلند املعلومات املرتبطة باحلقائق واملفاهيم واملبادئ، الطرق واإلجراء

  .ستخدمها املعلم يف حل املشكلةاليت يباإلضافة إىل املهارات 

  :مهارات التفكري

  .حتتوي مهارات التفكري على مهارات التفكري النقدي ومهارات التفكري العلمي

لعددية، باإلضافة تصال، املهارات الى املهارات األدائية، مهارات اإلتشمل املهارات العامة ع :املهارات العامة

  .جتماعيةإىل املهارات اإل

  .تشمل االجتاهات نوعني منها اجتاهات اجتماعية، واجتاهات علمية :االجتاهات

هناك ميوالت شخصية وميوالت تعليمية ومهنية كما تتضمن التقديرات، فهناك تقدير التحصيل  :امليول

 هادي مشعان. ( نفعايلإلاالتكيف الذي يشري إىل التكيف اإلجتماعي و العلمي، واالجتماعي، باإلضافة إىل

  .)2008ربيع، 

  :تعليق على تصنيف جورنلند

 ليست مناذج ائية، فهي قابلة للتطوير من طرف تعترب مناذج جورنلند اخلاصة باألهداف التعليمية

حسب طبيعة املادة الدراسية وعمر التلميذ، كما يتميز  الضرورة، أو تكييفها عند املعلم، أو احلذف منها

بكل مستويات التعليم الدنيا والعليا وحتقيق التوازن، كما  اإلحاطةيتجه إىل  إذإىل ذلك، باملرونة  إضافةتصنيفه 



 األهداف التعليمية:                                                                           الفصل الثاني

 

 
36 

ااالت التعليمية منها اال املعريف، الوجداين، والنفسي احلركي مما يؤكد على العالقة واالرتباط  إدماج حياول

  .الوثيق بني مجيع جوانب شخصية املتعلم يف عملية التعليم

  :ألهداف التعليميةل )Benjamin Bloom 1956(لوم ب تصنيف بنجامني 6-3

اتفق خرباء املناهج وطرق التدريس والقياس إىل تصنيف األهداف التعليمية وعلى رأسهم بلوم 

)Bloom( 1956 يف جامعة شيكاغو، وقد توصل إىل ثالث جماالت لألهداف وهي:  

املتعلقة بتنمية القدرات العقلية ويؤكد على نواتج التحكم   Cognitive Domain:اال املعريف - 

  .كالتذكر، والفهم، والتحليل، التطبيق، التركيب، والتقومي

ويصف هذا اال نواتج التعلم املتعلقة بتنمية  : Affective Domainاال الوجداين - 

  .املشاعر،واالجتاهات والقيم وامليول

املتعلقة بتنمية هذا اال بنواتج التعلم ويتعلق  : Domain Psychomotor اال النفسي احلركي   - 

  .)73 :2009أمحد فالح العلوان، .( حلركياحلركية والتنسيق بني احلركات والتآزر ا اجلوانب اجلسمية و

هو  )Bloom(على الرغم من أن هناك عدة تصنيفات أخرى لألهداف التعليمية واألدائية إال أن تصنيف بلوم

وواضعي الربامج، وهلذا يبدو من املفيد التعرض إىل هذا  الذي شهر بينما، وحظي بقبول الباحثني واملربيني

  .النوع من التصنيف بشيء من التحليل والتفصيل

  :Cognitive Domainاال املعريف  6-3-1

د أن قاعدة اهلرم جن إذيصنف بلوم ومجاعته اال املعريف إىل ست عمليات ذهنية متسلسلة هرميا، 

قمة اهلرم، أي أا  تشكل املستويات السهلة، يف حني تزداد صعوبة املستويات األخرى كلما اقتربنا من

ا، ويعتمد كل مستوى منها على املستوى دمن البسيط إىل األكثر تعقي تصاعديامستويات متدرجة يف ترتيبها 

  :ل التايل يوضح هذا البناء اهلرميالسابق، والشك



 األهداف التعليمية:                                                                           الفصل الثاني

 

 
37 

  

  

  

  

  

     

  

  

  .الترتيب اهلرمي لألهداف املعرفية حسب بلوم) 02(شكل رقم         

  :املعرفة

األساس يف هذا  على تذكر املعلومات اليت سبق تعلمها، فالنشاط العقلي هو ويقصد ا القدرة

احلاجة، ويتضمن معرفة  الذاكرة عند املخزنة يف ة على التذكر واسترجاع املعارفرالقد ميثل  إذ املستوى

واردة،ومعرفة التعابري أو املصطلحات اخلاصة باملادة الدراسية،  ةاملفردالتفاصيل وتضم معرفة احلقائق العلمية 

 ت والتصنيفا طرق معاجلة التفاصيل ووسائلها وتضم معرفة املفاهيم واملصطلحات واالجتاهات معرفةكذلك 

د حممود حمم. ( معرفة التعميمات وتضم املبادئ والقوانني والقواعد والنظرياتإىل  باإلضافةواملعايري واحملكات، 

  .)2007احليلة، 

  :الفهم

ويشري إىل قدرة املتعلم على إدراك معىن املادة من طرف التلميذ، ويتضمن هذا املستوى التفسري 

والذي يشري إىل القدرة على إعادة مادة متعلمة شرحا أو تلخيصا بأسلوبه اخلاص، أما التجربة أو التحويل 

 معرفة

تطبيق+ فهم+معرفة   

فهم+ معرفة   

+ تطبيق + فهم+معرفة 

تقويم+ تركيب+ تحليل  

+ تطبيق + فهم+معرفة 

تركيب+ تحليل   

تحليل+ تطبيق + فهم+معرفة   
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ألفكار  آخر، ومن لغة إىل أخرى مع احملافظة على املعاين واشكل إىلفتتضمن القدرة على حتويل املعرفة من 

لومات ستكمال الذي يشري بدوره إىل القدرة على استنتاج ما قد يترتب على املعاألصلية، باإلضافة إىل اإل

  .) 2009أمحد فالح العلوان، ( .أو نواتج وآثار وعواقب املتوفرة من ميول واجتاهات

  :التطبيق

إىل قدرة املتعلم على توظيف املعارف واملعلومات يف مواقف واقعية جديدة من  يشري هذا املستوى

أو خارجها، ويتضمن تطبيق القواعد والقوانني والنظريات على بعض املشكالت سواء داخل املدرسة  أجل حلّ

  .)2008هادي مشعان ربيع، ( .تلك املواقف، باإلضافة إىل تطبيق املفاهيم واملبادئ على تلك املشكالت

  :التحليل

املادة إىل مكوناا أو عناصرها أو أجزائها األساسية، والكشف  ةويشري إىل قدرة املتعلم على جتزئ 

حتليل العالقات   نظمت تلك املادة، ويضم التحليلعن العالقة املوجودة بني هذه العناصر، ومعرفة الطريقة اليت

روض ر الرئيسية اليت تكون تلك املادة كتحديد الفللمادة الدراسية، وحتليل العناص بني األجزاء الرئيسية املكونة

والنتائج، باإلضافة إىل حتليل املبادئ اليت تكشف عن البنية التنظيمية للمادة حبيث حتلل األسس والقواعد اليت 

  .)2007إبراهيم اخلطيب، ( .جتعل املادة الدراسية منظمة

  :التركيب

من العناصر واألجزاء يف شكل املتعلم على وضع جمموعة يتضمن قدرة  إذل، وهو عكس التحلي

هر التركيب يف إنتاج بتكاري للمتعلم، وميكن أن يظمركب أو مادة جديدة إذ يركز على السلوك اإلبداعي واإل

  .)2007بكري، الأمل . (أو إنتاج خطة، أو عمل جديد، أو اقتراح نظام لتصنيف األشياءحمتوى فريد، 
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  :التقومي

أحكام  إصدارويقصد به  )BLOOM(يعترب التقومي أعلى وأعقد النشاطات العقلية يف تصنيف 

كان احلكم كميا أو كيفيا، ويتضمن احلكم الترابط املنطق للمادة التعليمية أو  سواءة بشأن املادة الدراسية يقيم

  .)2008هادي مشعان ربيع، . (إىل احلكم على قيمة األشياء باإلضافةنتائجها وصحتها،  دقة احلكم على

أحكام  إصدارأو اختاذ القرارات أو  املتعلم على تقدير قيمة األشياء أي ميثل هذا املستوى قدرة

أمحد فالح العلوان، . (املتوفرة لديه مناسبة على موضوع أو طريقة باستخدام بعض املعايري أو البيانات

2009:80(.  

  :هداف التعليمية يف اال املعريفواجلدول التايل يبني بعض األمثلة على األ   

  .يبني قائمة من األفعال السلوكية واحملتوى الذي يطبق عليه :01اجلدول رقم

 بعض األفعال السلوكية اليت ميكن  .املستوى يف اال املعريف

  .استخدامها يف صياغة األهداف

من يطبق  الذيأمثلة على احملتوى 

  .األهداف من عليه هذا املستوى

  املعرفة والتذكر -1

  .املعلومات واحلقائق - 

  .الطرائق واألساليب - 

  .العموميات اردة - 

  

، حيدد، يعدد، يعرف، مييز، يسمي

يبني، يرتب، يكرر، ف، يتذكر، يتعر

  .فظيضع يف قائمة،يطابق، حي

  

  

ت، املصطلحات، املفردات،الكلما

األمثلة، التعريفات،احلقائق،

العالقات،القوانني، األمساء،القواعد،

  .اخل...النظريات، األماكن

  

  الفهم واإلستعاب -2

تفسري وحتويل من صيغة إىل - 

أخرى، أو شكل من أشكال 

  .املعرفة إىل شكل آخر

  .االستقراء واالستنتاج- 

  :يعرف كيف

يترجم، يفسر، يصوغ، يصنف 

خيتار، بكلماته اخلاصة، يشرح، 

يوضح، حيول، يناقش، يفرز، 

يستنتج، يعرب عن، حيدد مكان، 

  .اخل...يلخص

، الصور،العواقب، املعاين،الرسوم

ء،التعريفات، اآلراالنتائج، وجهاتالنظر،

القواعد،املسائل، النظريات،القوانني،

  .الطرائق، األساليب
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  التطبيق -3

استخدام املعلومات يف  

املواقف ختتلف عن تلك اليت 

مت فيها التعلم وهي تتطلب 

  .التذكر والفهم

أمثلة، ميثل، يطبق، يربط، يضرب 

خيتار، يطور، ينظم، يوظف، يشغل، 

يستخدم، حيل، يرسم، ميارس، يضع 

  .يف جدول

القواعد،النتائج، املبادئ والقوانني،

ساليب، العمليات،األالنظريات،الطرائق،

  .ستراتيجياتاألمناط، اإل

  التحليل -4

املعرفة واألشياء إىل  حتليل

حتليل العالقات، العناصر، 

  .حتليل مواقف البيئة واملبادئو

  :يعرف كيف

يصنف، مييز، حيدد عناصر، يتعرف 

يستخلص، حيلل،  ،على خصائص

يقارن، يدقق، يفرق، حيسب، 

  .اخل..، ينقديف يفحص، خيترب، حيقق

واجلمل، الفرضيات، العبارات 

املسلمات، اآلراء،األمناط، 

األشكال،امليول، املواقف، وجهات 

  .النظر

  التركيب والبناء -5

تركيب العناصر املختلفة 

إلنتاج شيء جديد منها، 

سواء كان ماديا أو فكريا، أو 

  .معنويا

  :يعرف كيف 

جيمع، ينسق، يؤلف، يكتب، يولد، 

يصوغ، يروي، ينتج، ميلي، ينص، 

يعدل، يضع خطة، يبين، يركب، 

  .اخل...يشتق، يقترح

احللول،اخلطط،  ،املواقف،النتاجات

األهداف املفاهيم،الفرضيات، 

 املكتشفات،األجهزة، اآلراء، القصائد

.  

  التقومي -6

أي إصدار األحكام يف ضوء 

  .أدلة أو معايري

  :يعرف كيف 

يربز، يدافع، حيكم على، جيادل يف، 

يقرر، يتخذ قرار يقيم يقدر قيمة، 

يصحح، يتنبأ، يرتب حسب، يصدر 

  حكما

األفكار، األعمال، النتاجات الفكرية 

واملادية، األسس املعايري، السلوك، 

  . اخل...الدقة، الصدق

  .)651 :2008يوسف قطامي، (                            

املعريف إىل ست مستويات، حيث  يصعب تقسيم اال أنه من الناحية العملية عبيد وليم وقد أشار

أن يكون التقسيم إىل ثالث مستويات وهي  حيدث تداخل كبري يصعب فيه تصنيف مستويات متقاربة، ورأى

  :كاآليت
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  :)األدىن(املستوى األول 

ويشمل املعلومات من حيث التذكر والتفسري البسيط مثل تذكر التعاريف، ومنطوق النظريات 

  .وإعادة صياغتها وترمجتها من صورة إىل أخرىوالقوانني واملبادئ، 

  :)األوسط(املستوى الثاين 

ويشمل الفهم واالستعاب ملعاين املصطلحات والرموز ومتثيلها وشرحها، واستنتاج سلسلة من 

ن متغري منها، كما يشمل التطبيقات املباشرة للقوانني، واستخالص نتائج مباشرة، منها، والتعبري ع املالحظات

  .مألوفة سبق للتلميذ حل مثيالا التقانون، كما يشمل على حل مشكبه بعالقة أومتغريات مرتبطة ب بداللة

  :)األعلى(املستوى الثالث 

جيمعها، وإعادة  ويشمل حتليل املواقف إىل عناصر مكونة هلا كما يشمل تركيب عدة عناصر يف كلّ

تنظيم معلومات يف صور جديدة، كما يشمل حل مشكالت غري مألوفة، ويأيت حبلول غري مسبوقة أو غري 

عبيد، وليم تادرس .(أو أدائية أو فنية شائعة، ومن هنا يبدأ القدرة على اإلبداع، واالبتكار يف جماالت علمية

2009: 52(.  

املعريف عند وليم عبيد نالحظ أنه من الصعب تقسيمه إىل ست من خالل عرضنا إىل مستويات اال 

مستويات فهو يقسمها إىل ثالث مستويات، فاملستوى األول يشمل املعرفة، أما املستوى الثاين فيشمل يف 

الفهم والتطبيق، أما املستوى الثالث فيتضمن التحليل والتركيب من خالل هذه املستويات حيصل اإلبداع 

  .مبادئ متداخلة ومتشابكة فيما بينها من الناحية العملية واالبتكار فهي

 :Affective Domainنفعايل اال الوجداين أو اإل -6-3-2

ويقصد باال الوجداين جمموع االنفعاالت والرغبات، واالجتاهات وامليول واالهتمامات، والقيم، 

تعلمني االنفعالية، من خالل ذلك صنف باإلضافة إىل املشاعر لدى املتعلم، ولقد صنفت وفق سلوكات امل
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ورفاقه اال الوجداين إىل مخسة مستويات متدرجة من البساطة إىل التعقيد، ) Krathwohl(كراثوول 

  :ل التايل يوضح هذا البناء اهلرميوالشك

 

  

  

   

    

  .حسب كراثوول هلرمي ملستويات اال الوجداين يبني الترتيب ا) 3(رقم شكل 

  :اإلستقبال

ويعين انتباه التلميذ إىل الظواهر أو املثريات احمليطة به، مثل درس معني، أو جتربة، أو نشاط رياضي، 

ور بالوعي ونواتج التعلم تتراوح من الشع انتباه املتعلم حنو موضوع الدرس، ودور املعلم يكون مركزا على إثارة

إىل تركيز انتباه املتعلم على مثري من عدة مثريات، أي استقبال املتعلم للمادة الدراسية  البسيط بوجود املثريات

  .)2008هادي مشعان ربيع، . (ري أو ظاهرة تستدعي اهتمامهتقبله هلا حسب رغبته يف مواجهة مثو

  :ستجابةاإل

ه قف التعليمي تفاعال تتضح من خالله ميولمشاركة املتعلم اإلجيابية وتفاعله مع املو عين االستجابةت

هر رغبة يف أداء االستجابة بعد معرفته املتعلم للقوانني والتعليمات ويظواهتماماته، وتتضمن طاعة واجتاهاته 

أمحد فالح، العلوان، . (بةوحتديده لألسباب الكامنة، باإلضافة إىل رضا املتعلم وارتياحه يف أداء االستجا

2009(.  

  :التقييم

ستقبالاإل  

تصاف بقيمةاإل  

 التنظيم القيمي

 إعطاء القيمة

اإلستجابة   
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أو لسلوك حمدد أو لظاهرة ما، شرط أن يكون هذا املوضوع  به إعطاء املتعلم قيمة ملوضوع ماويقصد 

نه يشمل على قبول القيمة، وتظهر هنا بالثبات النسيب يف السلوك، لذا فإذا قيمة وفائدة، ويتميز هذا املستوى 

لتزام مركزا وسطيا بني تقبل القيمة واإللتزام ا، باإلضافة إىل اإلالقيمة، وحتتل  اعتقادات املتعلم وتفضيل

  .)99 :2007د حممود احليلة، حمم. (بالقيمة، أي يلتزم املتعلم باجتاه معني

  :التنظيم

ويقصد بالتنظيم ضم جمموعة من القيم بعضها البعض، وحيدد العالقات املوجودة بينها بغرض 

الوصول إىل بناء منظومة متكاملة تتصف باالتساق الداخلي، ويتضمن مرحلة تكوين مفهوم القيمة، باإلضافة 

  .)2008،هادي مشعان ربيع. (شكل جيد ىتنظيم نسق قيمي معني وفيها تصبح منظومته علإىل مرحلة 

  ):تصاف بالقيمةاإل(التمييز بالقيمة 

يعد هذا املستوى أرقى املستويات يف اال الوجداين، ويقصد به متييز املتعلم وتفرده من خالل 

سلوكه الثابت يف أدائها وممارستها، ويتضمن مرحلة التنبؤ وهنا يكون اجتاها علميا متيزه عن غريه، ومرحلة 

ان ربيع، مشعهادي (.م شخصا مميزا الرسم الذي تشري إىل جمموعة ائية من القيم واألهداف اليت جتعل املتعل

2008(.  

  :واجلدول املوايل يبني بعض األمثلة على األهداف التعليمية الوجداين أو اإلنفعايل
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  .يبني قائمة من األفعال السلوكية واحملتوى الذي يطبق عليه: 02جدول رقم 

صياغة  أمثلة على أفعال تستخدم يف  الوجداين املستوى يف اال

  األهداف

  عليه احملتوى الذي يطبق

  )االنتباه(االستقبال  -1

ألمر ما واستقباله ويشمل الوعي 

البسيط دون التعبري عن امليل 

  .والرغبة يف األداء

مييز، يلتفت، يصغي، يبدي اهتماما 

يسأل،  ،، يستقبل دون تركيزبسيطا

يطلب معلومات حول، جييب على أسئلة 

  .حول، يستخدم أشياء

األصوات، األحداث،  املناظر،

األشخاص، العناصر املختلفة 

  .يف البيئة

  االستجابة -2

بسيطا ويستجيب اهتماما يبدي 

ميل ورغبة  عنرباستجابة أولية ويع

  .أولية اجتاه الظواهر واألشياء

اقش، ميضي وقتا يف يوافق على، يبادر، ين

لشيء أو للشخص أو األمر، يهفوا ل

يساعد، للموقف، يقتدي بـ، يطيع، 

  .ميارس، يفضل، يتحدث عن، يكتب عن

التوجيهات والتعليمات، 

العروض، التوضيحات 

  .اخل ...التمثيالت

  قبول القيمة أو االجتاه -3

تتفق مع قيمة  يظهر أمناط السلوك

اري دون أن معينة على شكل اختي

  .يكون مطلوبا منه

يدعم، يساعد، يساند، ينكر، مينع، حيتج، 

يلتحق بـ، يربر، يدافع عن، حياول، 

  يقرأ عن،  ،يشارك يف

املشروعات، العضوية يف 

مجاعة اإلنتاج، الصداقة، 

  .القيم، العادات

  تنظيم االجتاهات والقيم -4

يف منظومة أو نسق معني حبسب 

  .قيمتها

يناقش، ينظر، جيرد، يوازن،  ينظم، 

ينسق، حيدد موقفا، يقرر العالقات، يصدر 

يلتزم بـ، أحكاما، خيتار، يتوحد مع، 

  .يتمسك بـ

القوانني،القواعد،األسس، 

األهداف، املعايري،النظم،

  .الفلسفات

  متثل قيمة وإشهارها -5

واالعتزاز ا والثبات يف أدائها  

  .وممارستها

يعيد النظر، يطلب موقفا، يقاوم، يقرر، 

يؤمن، ميارس،  يعرب قوال وفعال، يتابع،

  سلوك، يشهريلتزم، يتمثل يف ال

أمناط السلوك اخلطط، 

واجلهد، اخللق، العادات 

والتقاليد، الدين، املبادئ 

  .الوطنية، أمناط السلوك

  .)668 :2008يوسف قطايف،  (
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  :ركيي احلاال النفس -6-3-3

ال بتطوير املهارة وتعلمها، وتعرا حركية بأ نفسف املهارة ترتبط األهداف التعليمية يف هذا ا

على املتعلم أن يكتسب فيه سلسلة من االستجابات احلركية، ويتضمن  ينبغي عبارة عن أي نشاط سلوكي

يستوعبها، واجلانب  مث يفكر فيها نفسي وفيه يدرك الفرد احلركة و ذلك أن للمهارة جانبني، اجلانب األول

لة تعليم مرحلة تقدمي املهارة، مرح: ثالث مراحل وهيإىل  الثاين يتمثل يف ممارستها، وتشري تعليم املهارة 

  .)76 : 2001يوسف قطامي، . (املهارة، وأخريا مرحلة التدريب على املهارة

كبري على االني السابقني املعريف والوجداين، غري أن  ركي إىل حدي احليعتمد إتقان اال النفس

بلوم إىل ن إشارة على الرغم م كبريا من طرف الباحثني التربوينيتصنيف األهداف يف هذا اال مل ينل اهتماما 

أمهيته، ويعود سبب ذلك إىل عدم اهتمام املعلمني باملهارات املرتبطة ذا اال، ومن خالل ذلك تعددت 

، 1976، تصنيف هارو )Zais( 1965ركي كتصنيف زايس ي احلتصنيفات لألهداف يف جمال النفس

يف الواليات   )Simpson( 1976باإلضافة إىل تصنيف مسبسون ، )Kibler ( 1970تصنيف كبلر 

األكثر شيوعا ومن هذه التصنيفات هو تصنيف  منهم املتحدة األمريكية، وسيتم التعرف على تصنيف واحد

خر صنف األهداف يف هذا اال إىل سبعة ركي، وهذا ااحل يللمجال النفس ) E.simpson (مسبسون 

  :إىل األعلى، والشكل التايل يوضح ذلكمستويات تبدأ من األدىن وترتفع يف درجة صعوبتها حىت تصل 
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د حممود حمم( .يبني الترتيب اهلرمي ملستويات اال النفسي احلركي حسب مسبسون): 4(شكل رقم 

  .)102 :2007احليلة، 

  :وفيما يلي يتم تناول هذه املستويات بشيء من التحليل

  :دراكاإل

طبيعي إىل القيام حبركة أو اليت تقود بشكل يشري اإلدراك يف هذا املستوى إىل املواقف والعالقات 

القيام باحلركة لبدء ر إشارة من بني جمموعة اإلشارات ركات ويتوقع من املتعلم القيام باختيااحل جمموع

  )2008هادي مشعان ربيع، ( .والشعور بالوقت املناسب للبدء باحلركة

  :التهيؤ

يشري التهيؤ يف اال النفسحركي إىل استعداد املتعلم عقليا وجسميا وانفعاليا للقيام بأداء سلوك 

  .)89 :2009أمحد فالح العلوان، . (معني

  

  

 اإلبداع

 التركيب

 استجابة الظاهرة المعقدة

 آلية أداء

 االستجابة الموجهة

 التهيؤ لإلرادة

 اإلدراك
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  :االستجابة املوجهة

بداية شروع املتعلم مبمارسة السلوك املرغوب فيه بواسطة استخدام أسلوب احملاولة يعين هذا املستوى 

  .)89 : 2009الح العلوان، أمحد ف. (واخلطأ يف االستجابة وتقليد أداء ما

  :آلية األداء

واقتصاد اجلهد، وندرة الوقوع يف يتصف األداء املهاري يف هذا املستوى بالتلقائية واإلتقان والسرعة، 

د حممود احليلة، حمم. (اخلطأ، ويتوقع من املتعلم القيام بإظهار املهارة يف األداء، باإلضافة إىل ممارسته دون خطأ

2007 :104(.  

  :االستجابة املعقدة

غري أنه ميتاز بالدقة والسهولة يف ،يشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم على تأدية سلوكات حركية 

  .)89: 2009ن، أمحد فالح العلوا. (األداء

  :التكيف أو التعديل

التغيري أو التطوير أو التعديل يف نتيجة ة املتعلم على القيام بسلوك حركي يصف هذا املستوى قدر

  .)71 :2006سن سهيلة كاظم القتالوي، حم. (حركاا مبا يتالءم مع املواقف اجلديدة

على إجياد أمناط حركية جديدة ملشكلة معينة، أي يشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم  :األصالة أو اإلبداع

د حممود احليلة، حمم. (املتعلم يف هذا املستوى يتخطى مرحلة التقليد واحملاكاة ليصل إىل مرحلة اإلبداع املهاري

2007 :106(  .  

 .واجلدول التايل يوضح بعض األمثلة على هذه األهداف
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  .ركيي احلميثل أمثلة على األهداف التعليمية واألدائية يف جمال النفس :)03(جدول رقم 

  األمثلة  املستوى  التسلسل

  .حيدد املتعلم األماكن املناسبة لرحالت جغرافية ذات العالقة باحملتوى املعطى -   اإلدراك  1

  .مييز املتعلم األجهزة الالزمة لقياس الضغط اجلوي - 

  .للمشاركة يف األنشطة الصفية وغري صفية يستعد املتعلم -   االستعداد  2

  .يهيئ املتعلم األجهزة الالزمة لقياس الضغط اجلوي - 

االستجابة    3

  املوجهة

  .يضبط املتعلم األجهزة اخلاصة بقياس الضغط اجلوي حتت إشراف املعلم - 

يعرض املتعلم سلسلة أجزاء اجلهاز البارومتر لقياس الضغط اجلوي حتت إشراف  - 

  .املعلم

  .يقلد املتعلم املعلم يف استخدام األجهزة اخلاصة بقياس الضغط اجلوي - 

  .يقيس املتعلم مقدار الضغط اجلوي إذا توفرت هلم األدوات الالزمة -   آلية األداء  4

  .يستخدم املتعلم معاجم اللغة بشكل اعتيادي - 

االستجابة   5

  املعقدة

  .تبها زميله يف مدة مخس دقائقيصحح املتعلم بدقة وسرعة مجلة اإلمالء اليت ك - 

  .يعمل املتعلم مناذج توضح مظاهر جغرافيا املعطاة - 

التعديل أو   6

  التكييف

  .يعدل املتعلم من حجم اخلرائط املعدة مبا يتالءم مع حجم الورقة أو الصبورة - 

  .أن يعيد تنظيم أحداث قصة بعد أن قرأها يف درس املطالعة - 

األصالة أو   7

  اإلبداع

  .يبتكر املتعلم لوحة كهربائية تساعد زمالئه على فهم الدرس - 

  .يصنع املتعلم قصص قصرية عن أحداث تارخيية معطاة - 

  .)73 :2006سهيلة حمسن كاظم القتالوي، (

  :تعليق على تصنيف بلوم لألهداف

  :عنهجتدر اإلشارة إىل نقطتني ختصان اآلثار النامجة ) Bloom(عد العرض السابق لتصنيف بلوم ب

هداف التعليمية حيقق جمموعة من الفوائد منها االهتمام لأل )Bloom (ميكن القول أن تصنيف بلوم :أوال

مبستويات عليا يف اال املعريف يشجع املعلمني على السري يف القيام بعملية التعليم والتقومي، كما أعطى تصنيف 

)Bloom(  ا ودورها يف التقومي، وجعل التقومي يقوم على األهداف حقيقة واقعيةلألهداف التعليمية وز
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التقومي جزءا ال يتجزأ من عملية التعليم ) Bloom (وليس جمرد عملية شكلية، باإلضافة إىل جعل تصنيف

  .والتعلم

أن  نتقادات منها،إال أنه وجهت إليه جمموعة من اإل على الرغم من الفوائد اليت قدمها تصنيف بلوم :ثانيا

ركي من منطلق أن لكل منهما ي احلناول اجلانب املعريف مبعزل عن اال الوجداين واال النفستتصنيف بلوم ي

وهذا  ملعريف يتأثر باجلانب الوجداينخصوصياته التعليمية، ألن نشاط املتعلم واحد ال ميكن جتزئته، فاجلانب ا

األخري يؤثر يف اجلانب األدائي أو املهاري، باإلضافة إىل ذلك أنه من الصعب يف كثري من األحيان حتديد 

العمليات العقلية اليت تتطلبها اإلجابة على سؤال معني، ألن هذه العمليات ختتلف من متعلم آلخر أو من موقف 

  .)2008ان ربيع، هادي مشع( .إىل آخر، وبالتايل صعوبة تطبيقها يف الواقع

  :أمهية األهداف التعليمية واألدائية -7

لقد حظيت األهداف التعليمية باهتمام بالغ من قبل رجال التربية وذلك لسببني، أحدمها منطقي 

هداف احل وأواآلخر تربوي تطبيقي، فمن الناحية املنطقية أن كل عمل ناتج جيب أن يسري وفق خطة ومر

ال يؤدي إىل نتيجة مفيدة، كما أا عملية هادفة ذات بداية واية وبدوا وأي عمل بدون أهداف  حمددة

  .)2008مشعان ربيع،  هادي. (شوائية ال فائدة من ورائهاتتحول إىل عملية ع

حملتوى التعليمي يف املناهج التعليمية والكتاب ا يف ن حتديد األهدافمن الناحية التربوية التطبيقية فإأما 

ية ملكل من املعلم واملتعلم، فبالنسبة للمعلم تساعده على اختيار النشاطات التعليمية التعلّ املدرسي مهم جدا

جناز ما خطط من يعة املعرفة يف احملتوى التعليمي على اإلرشاد والتوجيه حنو إطباملناسبة خلصائص املتعلمني، و

رق وأساليب التدريس، أدوات القياس ستراتيجيات وطفة إىل اختيار إأهداف لعملييت التعليم والتعلم، باإلضا

  .)2006سهيلة حمسن كاظم الفتالوي، (. والتقومي املناسبة لكل هدف من األهداف التعليمية
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توجيه انتباهه إىل ومه، أما بالنسبة للمتعلم تتجلى أمهيتها يف أا تعطي صورة كاملة عما يريد أن يتعل

لتعلم خاصة إذا ما قورن بالتغذية زيد من مثابرته يف اما سيدرسه خالل احلصة أو الفصل الدراسي، كما ت

. جنازه، كما تساعده على تقدير ذاته باإلضافة إىل حتسني أدائه وحتصيله الدراسيالراجعة اليت توضح مدى إ

  .)2004أفنان نظري دروزه، (

  :جنازالتلميذ وتأثريمها على الدافع لإلدور األسرة واملعلم يف حتفيز أهداف التعلم عند  -8

تربية التلميذ، حيث تورثه  تعترب األسرة اخللية األساسية لبناء اتمع، وهي املسؤولة األوىل عن عملية

املبادئ والعادات وترسم له الطريق الذي يسري وفقه أو ينتهجه، وهي أيضا البيئة الطبيعية اليت تتحمل  القيم و

ال يف حتفيز كما أن للوالدين دور فعيف مواصلة هذه املهمة، مسؤولية تعليمه وتربيته لتأيت املدرسة كمساندة هلا 

  .التلميذ ومساعدته وتوجيهه يف دراسته وحتديد أهدافه الدراسية أو التعليمية، ومنيز ثالث أصناف من الوالدين

الصنف األول من اآلباء ويتكون من الوالدين الذين يشجعون أبنائهم على التعلم واكتساب املعرفة 

على ما يقدمه املعلم من معلومات ونشاطات ونصائح توجيهية مع مراقبة التحصيل العلمي واملعريف  والتركيز

، وهذا ما حيفز التلميذ حنو بذل جمهود ونشاط )كمكافئته دية(، وماديا )التشجيع( عنوياللتلميذ، ودعمه م

  .أكرب لرفع مستواه العلمي واملعريف

هم على النجاح واحلصول على عالمات مرتفعة ن يشجعون أبناءمن اآلباء هم الذيأما الصنف الثاين 

  .والتميز داخل القسم دون التركيز على نوعية التحصيل أو مراقبة التحصيل العلمي واملعريف للتلميذ

بتحصيل أبنائهم ومستواهم العلمي، حيث وهم الذين ال يبالون باإلضافة إىل صنف ثالث من اآلباء 

كلها على املعلم واملدرسة، والتلميذ هنا ال يتلقى أي تشجيع معنوي كان أو مادي ، حيملون أعباء املسؤولية 

  .حتقيقه لألهداف املدرسيةوحتديده و وهذا ما يؤثر بالفعل على معنوياته ودافعيته وعلى مدى 
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لتلميذ للعمل وبذل اجلهد من أجل النجاح الدراسي، كما وعليه فاألسرة قد تكون سندا ودعما ل

تايل تساعد األسرة التلميذ يف حتديد مستقبله الدراسي وحتديد أهدافه املدرسية والعمل على حتقيقها، وبال

  .فتخارالنجاح والشعور بالراحة واإل

حتقيقها من خالل ال يف مساعدة التلميذ على حتديد أهدافه وكما أن للمدرس هو األخري له دور فع

لميذ س أو املادة الدراسية، توضيح اجيابيات العملية التعليمية وحتفيز التالتلميذ إىل االهتمام مبحتوى الدر توجيه

ومساعدته على حتديد أهداف التعلم، فكلما كان  وتقنيات التعلمستراتيجيات عليها، كذلك تعليم التلميذ إ

مراحل حىت يسهل على إىل ، و كذا جتزئة األهداف  هتفعت نسبة جناحجناز ارضحا، مميزا وقابال لإلاهلدف وا

، و توظيف دوافع التلميذ و  يه،كذلك جتنب تشجيع التلميذ حنو أهداف سلبية هلا تأثري علالتلميذ حتقيقها 

 م النجاحبطع خلق مناخ تنافسي داخل القسم، وإشعارهإىل  ر بقدرته و أمهيته يف القسم ، باإلضافةجعله يشع

  .جيايب يف القسم كلما قام بسلوك أو عمل إ

متكن التلميذ من   ،االجتماعية و املادية اليتالسيكولوجيةن دور املدرس هو توفري الشروط و عليه فإ

  .الدرس و املعلومات املقدمة له أثناء احلصة الدراسية استيعاب

يف مساعدة التلميذ على العمل والنشاط و  دور متكامل لدين و املعلماو منه خنلص إىل القول أن للو           

حتقيق أهدافه  بطعم النجاح بعدجناز املدرسي ليشعر يف النهاية من مستوى أدائه و دافعيته حنو اإلالرفع 

  .)41 - 40:2006بومجيلني حياة،(.املدرسية

  : التعليمية األهدافمزايا و عيوب استخدام -9

كة كبريا على كافة األصعدة من ظهور حر ا يزال اهتمام و ال تعليميةلقد نال موضوع األهداف ال  

بني مؤيدة و األدبيات التربوية إىل وجهات النظر متباينة  تشري إذات و الستينات ،األهداف التعليمية يف اخلمسين

اغة السلوكية لألهداف و أمهيتها ،وقبل اخلوض يف أعماق هذا اجلدل ال بد من معارضة حول جدوى الصي

  :يلي نتعاش حركة األهداف التعليمية ومن أمهها ماجمموعة من العوامل املتشابكة اليت مهدت ال إىل اإلشارة
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يف النصف األول ) (Taylorرالف تايلورو)  (Bonnetبونيت األفكار و الدعاوي اليت ناد ا فرانكلني - 

  .من القرن العشرين حول ضرورة صياغة األهداف بشكل واضح و قابل للقياس

يم لذي يؤكد على حتديد املفاها) Bridjman (رمجانبوسى يف الفيزياء على يد م اإلجرائيةظهور مفهوم  - 

على وجودها ميكن مالحظتها األطروحات اليت قدمتها املدرسة  أدلة اقشتقالنظرية غري احملسوسة عن طريق ا

  .يم تغريات دائمة نسبيا يف السلوكو اعتبار التعل ، السلوكية يف علم النفس حول حتليل السلوك إىل مكوناته 

 األهداف إلعداديه يف وضع تقنية كل من ميجر و جاني إسهاماتظهور تصنيف األهداف التعليمية لبلوم ،و  - 

  .التدريسية وفق الصيغة السلوكية

جناز وجهة نظر كل من املؤيدين و املعارضني ما سبق ميكن أن نعرض بشيء من اإل ومن خالل 

  .حجج اليت يعتمد عليها كل من الفريقني يف تدعيم أرائهم إبرازمية ،مع لألهداف التعلي

  :مزايا استخدام األهداف التعليمية 9-1 

  :يرى أنصار هذا االجتاه لفكرة استخدام األهداف أا توفر املزايا التالية

تساعد مصممي التدريس يف اختيار  إذومة التدريس ،األهداف بشكل رئيسي يف تصميم منظ تسهم  -   

إىل اختيار  باإلضافة و اختيار الوسائل التعليمية املناسبة، ،إجراءاتهستراتيجياته، و وحتديد إحمتوى التدريس ،

  .وسائل التقومي و أدواته

ه أو من عملية التعليم لدى التالميذ ،فعن طريقها يعرف التلميذ ما يتوقع منهم أن يتعلمو تسهل األهداف  -   

  .جناز هذا التعليمد على إعداد أنفسهم بصورة أفضل إلهلم مما يساع ينجزوه عند تقدميها

أوضحت بعض الدراسات أن استخدام املعلمني األهداف  ف املعلمني على حتسني أدائهم، إذتساعد األهدا - 

،إضافة التعليمية أسهم يف حتسني إعدادهم خلطط دروسهم، ويف حتسني اإلجراءات التدريبية اليت يقوم ا املعلم 

ل متغريا مهما يف زيادة فعالية التعلم الفردي، فلكي حيقق التعليم الفردي وظيفته يصبح استخدام إىل أا قد متث

  .التقوميو التنفيذالتخطيط وعدة مصممي هذا النوع من التعليم على األهداف السلوكية ضروريا من حيث مسا
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تساهم األهداف يف زيادة التحصيل الدراسي، إذ أثبتت بعض الدراسات أن استخدام التالميذ لألهداف  كما- 

  .حيدث تأثريات ذات داللة يف حتصيلهم الدراسي

تبسيط احملتوى  ء االختبارات التحصيلية املالئمة وم األهداف التعليمية يف بناتساه ،إضافة إىل ما سبق

ألا حتلل املهمة التعليمية املركبة إىل أجزاء صغرية يسهل تعليمها ونقلها، وكذا املسامهة يف حتقيق النمو الشامل 

 . )668 :2008يوسف قطامي ( .املتكامل للتلميذ

  :عيوب استخدام األهداف التعليمية -2- 9

        :يصوت أنصار هذا االجتاه باحلجج التالية لتدعيم وجهة نظرهم

ية أن  هذا السياق ترى املدرسة اجلشطالتإرجاع الظاهرة اإلنسانية إىل أبسط عناصرها يفقدها معناها، ويف- 

ببعضها البعض، أي أن الكل يسبق الكل أكرب من جمموع أجزائه، وأن العناصر تكتسب معناها من عالقتها 

  .اجلزء، ويكسبه معناه، وعلى هذا األساس تفتيت السلوك الكلي إىل عناصر بسيطة ظاهرة يفقد السلوك معناه

يقول أن أهداف التدريس احلقيقية هي  إذاألهداف السلوكية من وجهة نظر منطقية ) Ebel(يعارض ايبل - 

اف تؤثر على السلوك وجتعله ممكنا، ولكنها ليست السلوك نفسه، واالجتاهات، وهذه األهد املعرفة والفهم

وس إىل مظاهر التعلم األكثر جتريدا، ركي ومن التعلم احملسي احلانتقلنا من التعلم النفسويرى كذلك أنه كلما 

  . حتديدا وأقل وجوداأقل ن السلوك يصبح فإ

التعليمية، إذ يعتربوا آلية ال إنسانية، وهي ال متثل يعترض أنصار املذهب اإلنساين على األهداف السلوكية - 

إال مظهرا ثانويا من أهداف التدريس احلقيقية وغالبا ما تكون متكلفة وعدمية املعىن، ويذكر ديفيد أوزبل 

1978) Ausubel (ا ترتع إحباط  التعلم اللفظي أن األهداف التعليمية أكثر مالءمة للتعلم الصمي كما أ

  .ذي املعىن

وجهدا وخربة، وأن الوقت ميكن أن يبذل يف حتسني مهمات التدريس  وقتا ن كتابة األهداف اجليدة يتطلبإ- 

يهدر يف عملية صياغة األهداف، كما أن حتديد األهداف مسبقا يقلل من حرية وتلقائية املعلم، لذا  أن بدال من
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التالميذ إىل تركيز على أهداف واحدة جلميع  فةباإلضا ،الثابتةواألهداف احملددة  حنو حتقيق منصبا يصبح هدفه

اليت  اإلبداعيةلديهم، مل األهداف التعليمية ما يسمى باللحظة التعليمية  الفروق الفرديةمن مراعاة  تقلل

يوسف . ( إبداعهوذلك يقلل من دافعية املتعلم ومن  بال املعلمتفرضها عادة أسئلة التالميذ اليت قد تغيب عن 

  .)670 :2008قطامي، 

عتراضات اليت وجهت لألهداف أا من الصعب أن يتوقع املعلم ما سيفعله التلميذ بعد فترة كذلك من اإل- 

  .كتشاف والتجديدعلم أبدا، وهنا يفقد التلميذ اإلبتكار واإلزمنية حمددة فقد حيدث ما مل يتوقعه امل

يات منخفضة من القدرة العقلية أكثر من تناسب األهداف التعليمية الصفوف األوىل من التعليم ملستو- 

  .)259 :2005جادو،  يحممد صاحل عل. (مناسبتها للمستويات العقلية والتعليمية العليا

  :األهداف التعليمية تعليق على مزايا وعيوب

األدائية أو عدم استخدامها ومن خالل عرضنا للمزايا والعيوب بشأن استخدام األهداف التعليمية 

ص إىل القول أن للهدف التعليمي مكانة مل حتدد بسهولة، لئم بينهما، فمن خالل هذا اجلدل خنواجلدل القا

، لتوجيه السلوكدافع به اإلنسان خيلق له مي، فاهلدف الذي يؤمن تعلّ تعليمي فهي ضرورية ملمارسة أي نشاط

  .هذي حققلوسائل املناسبة لتحقيقه، وميكّنه من تقدير مدى النجاح الويساعد يف اختيار ا

شروطها، جديرة بالدراسة واالهتمام ملا هلا من مواصفاا و يعد اهلدف التعليمي ظاهرة تربوية إذ

  .جيابية على العملية التعليمية برمتهاوتقنياا وتأثرياا اإل

من الكثري من الباحثني والدارسني، و ن الدفاع عن مكانة واستخدام األهداف اليوم صار مبدئيا عندإ

ية وعقلية اءت اآلراء املؤيدة لضرورة وجود األهداف التعليمية يف العملية التعليمية بتقدمي براهني منطقمثة ج

ىل جانبها جاءت دراسات جتريبية اليت تدعم فعالية وجاجيته، وإ) Taylor( وعلى رأسهم رالف تايلور

 يف جتربتهم يستند إليها املعارضنيهناك دراسات التدريس ا وتؤكد على ضرورة تزويد املتعلمني ا، يف حني 
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العمليات بالذي يرى أن صياغة األهداف التعليمية تتجاهل العمليات خاصة ) Ebel(يبل إ وعلى رأسهم

  .)2009زينب عبد الكرمي، .(املعرفية

كرها وجيهة ال نريد أن نقف السابق ذ نتقاداتبعض اإلمن خالل ما سبق يتضح كل الوضوح بأن 

م  التعليم والتعلّ عملية قر بأن مزايا وفوائد األهداف التعليمية يفعارضني أو أولئك، املؤيدين، لكن نمع هؤالء امل

قر بوجود بعض العيوب والنقائص، وهذا األخري راجع إىل سوء استخدام هذه ضرورية إىل حد ما، ومع ذلك ن

من صعوبات يف صياغتها من حيث  األهداف من قبل بعض املعلمني أو تعترب هروبا من وظيفة مهمة ملا فيها

  .الوضوح والدقة
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  :خالصة الفصل

، مكوناته، هلقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل حتديد مفهوم اهلدف التعليمي واألدائي، وذكر مستويات

أمهيتها خصائصه ومصادر اشتقاقه، كما قدمنا أهم التصنيفات اليت عرفتها األهداف التعليمية، مث قمنا بتحديد 

لتلميذ وتأثري ذلك على يف العملية التعليمية، بعدها تطرقنا إىل دور األسرة واملعلم يف حتفيز األهداف عند ا

  .جناز، ويف األخري تطرقنا إىل أهم املزايا والعيوب حنو استخدام األهداف املدرسيةالدافع لإل

كأن تلعب جها على الفرد إجيابية اينة قد تكون نتائستجابات متبإذ ينتج عن األهداف التعليمية إ

لقادر على العمل من أجل حتقيق اهلدف، ا النجاح والتفوق واإلجناز، حيث أن الفرد الناجح هودورا كبريا يف 

جناز التلميذ الدراسي وخاصة إذا أن األهداف املدرسية هلا عالقة إرتباطيه بأداء وإ وما نستنتجه من هذا الفصل

مراحل منوه كاملراهقة، وهذا ما سوف نتطرق إليه يف الفصل املوايل بشيء من  مبرحلة حساسة من ركان مي

  .التحليل والتفصيل

  

  

  

  

  

  

  

              

  



 

 

  

  املراهقة: الفصل الثالث

  متهيد

  مفهوم املراهقة -1

  اهات الرئيسية يف تفسري املراهقةاالجت -2

  وخصائص يف مرحلة املراهقة مظاهر النمو -3

  أمناط املراهقة -4

  حاجات املراهق األساسية -5

  مشكالت املراهقة -6

  املراهق واملدرسة اإلكمالية -7

  الفصلخالصة 

  

  

  

  

  

  

 



 المراهقة:                                                                                       الفصل الثالث

 

 
58 

  :متهيد

بالشيخوخة  اائية يف حياته بدءا بالطفولة، فاملراهقة والرشد وانتهاءمير اإلنسان بعدة مراحل من

 ،وثانوية أو جامعية أو متوسطةأوبتدائية ما يف مؤسسة تعليمية، سواء كانت إوباعتبار أن الفرد الذي يتلقى تعلي

يف دراستنا هذه توجه األنظار إىل تلميذ التعليم املتوسط وبالتحديد تلميذ السنة الثالثة متوسط، إذ أنه مير مبرحلة 

نتقالية من عدة جوانب، وسنورد فيما إىل من يفهم طبيعة هذه الفترة اإلمراهقة مبكرة الذي يكون فيها حباجة 

  .مة حىت يتوضح تأثريها على أمناط األهداف التعليميةيلي بعض العناصر اليت تتحدث عن هذه املرحلة اهلا
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  :تعريف املراهقة -1

مير املراهق بأزمة ذاتية، إذ نفعايل، بأا مرحلة اضطراب إ 2001املراهقة سنة  حممود منسييعرف 

تكون القيم تمستقل عن أسرته، ويف هذه املرحلة  اأو أصبح راشد  يعرف إذ ما زال طفل تابعا ألسرتهحبيث ال

  .)36:2008في األنصاري،أسامة لط. ( عند املراهق ويشغل باله بالقضايا اجلنسية، والعالقات مع اآلخرين

املراهقة بأا فترة أو مرحلة من مراحل منو الكائن البشري من بداية البلوغ  أجنلش واجنلشويعرف 

تناسلية لدى الذكر واألنثى وقدرما على أداء وظيفتها للوصول إىل اكتساب أي نضج األعضاء ال ،اجلنسي

  .)15: 2005ي، عبد الرمحان العيسو.(نضجال

يعرف املراهقة على أا امليالد النفسي وامليالد الوجودي للعامل اجلنسي  الدين العمايرةصالح أما 

الطفولة ودخول الفرد مرحلة النضج لذا تعرف  وهي امليالد احلقيقي للفرد كذات فردية، وهي مرحلة انتهاء

  :باملرحلة احلرجة يف حياة الفرد وتنقسم إىل ثالثة أقسام أو مراحل

  .سنة وتقابله املرحلة اإلعدادية أو االكمالية 14إىل  12ومتتد من  :املراهقة املبكرة -

  .ثانويةسنة وما تقابلها املرحلة ال 17إىل  15ومتتد من  :املراهقة املتوسطة -

  .سنة وتقابلها املرحلة اجلامعية 21إىل  18ومتتد من  :املراهقة املتأخرة -

مبا أن دراستنا هذه تتناول املرحلة املتوسطة لذا جيب أن يصب اهتماما على مرحلة املراهقة املبكرة 

  .لدى تالميذ الثالثة متوسط، لذلك ال بد من التعريج عليها

سنة، حيث يتفاعل  14سنة إىل  12أن مرحلة املراهقة املبكرة متتد من  ةايرصالح الدين العميرى 

راهقة والفيزيولوجية، والعقلية واالنفعالية واالجتماعية املميزة للمفيها السلوك الطفلي، وتبدأ املظاهر اجلسمية 

  .)196 :2005، صالح الدين العمايرة. (يف الظهور
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ا فترة ميكما تعرا كل فرد، وتبدأ من مرحلة الطفولة املتأخرة، ومتتد من ف املراهقة املبكرة بأ ر

ال تقتصر  و البلوغ، حيث تشهد تغريات شاملةسنة، وهي فترة تغريات سريعة حن 14سنة إىل غاية  12أو 11

على جمال معني، تبدأ بالتغريات اجلسمية مث تتسارع خطواا يف اجلوانب األخرى كاالنفعالية، واالجتماعية 

  .)59 :2007سعيد رشيد األعظمي، . (فيةعروامل

  :االجتاهات الرئيسية يف تفسري املراهقة -2

  : من أبرزها ،ولقد ظهرت اجتاهات متعددة يف تفسري املراهقة

  :االجتاه البيولوجي -2-1

يركز على احملددات الداخلية للسلوك ، إذ )Stanly Hall" (ستانلي هول" يتزعم هذا االجتاه 

  .توترات وصعوبات يف التكيف نتيجة للتغريات الفيزيولوجيةة تغري شديدة مصحوبة باملراهقة فترمشريا إىل أن 

فترة ميالد جديدة ألن اخلصائص اإلنسانية الكاملة تولد يف هذه املرحلة  )Hall(هول  هاويعترب

. املرح إىل احلزن، وغريهامن احليوية والنشاط إىل اخلمول والكسل، ومن اهق يعيش حياة انفعالية متناقضة واملر

  .)345: 2004سامي حممد ملحم، ( 

  :االجتاه األنتروبولوجي -2-2

يركزان على احملددات اخلارجية  إذ، )Mead et Bentdict(ت وميدبندكاالجتاه  هذا يتزعم 

 تشكل بالبيئة االجتماعية كما أكد أيضا على أمهية التنشئةتأن املراهقة تتكون و علىأكدفقد للسلوك 

االجتماعية يف اشتداد مشكالت املراهقة موضحا أن املراهقني يف اتمعات البدائية يتجاوزون هذه املرحلة بكل 

  .)346: 2004سامي حممد ملحم، . ( سهولة على عكس مراهقي اتمعات املتقدمة
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  :االجتاه اايل -3- 2

والذي يركز على التفاعل بني احملددات الداخلية  )K-Lewin(نييتزعم هذا االجتاه كريت ليف

واخلارجية للسلوك، كما يركز بصفة عامة على عامل الصراع أثناء االنتقال من مرحلة الطفولة إىل الرشد ومن 

جمال معروف إىل جمال جمهول، ويصور املراهقة على أا فترة تغريات عقلية وانفعالية وظهور حاجات 

  .)2004سامي حممد ملحم، . ( داف جديدة مما يستدعي إشباعها للمراهقواهتمامات ورغبات وأه

  :اجتاهات املرحلة املعتمدة 2-4

 ويشري )Irikson(إركسون تركز هذه االجتاهات حول حبث املراهق عن هويته كما يراها 

على أا انتقال إىل األخالق التقليدية أي اليت تتفق مع قواعد العرف، أما كنستون  )Kolbery(كولربج 

فيشري إىل املشكالت الرئيسية للمراهق كالتوتر الذي ينمو بني الذات واتمع، مشريا إىل أن املراهق حباجة إىل 

م إىل مرحلة الرشد بسالما ميكنهم من العثور على الذات والتقدالرعاية واالهتمام من طرف الراشدين مم.  

  .)345: 2004سامي حممد ملحم، (

  :اجتاهات التعلم -2-5

يركز اجتاه التعلم على أن املراهقة تتصف باالنسحاب من معايري ثقافة الراشدين، هذا االنسحاب 

 الرفاقظهر من خالل تقبل ثقافة مجاعة الذي غالبا ما حيدث عن طريق سلوك اجتماعي غري مرغوب فيه، قد ي

اح أثناء فترة املراهقة عادة ما ملثال فان السلوك غري السوي كاجلناليت تعتمد على خربات التعلم، وعلى سبيل ا

يرتبط باجتاهات والدية قاسية حنو األبناء إضافة إىل ما حتدثه وسائل اإلعالم من تعلم سلوك غري مرغوب فيه 

  .)2004سامي حممد ملحم، (. للمراهق
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  :نمو وخصائصه يف مرحلة املراهقةمظاهر ال -3

يتسم النمو يف مرحلة املراهقة بكثري من التغريات والتطورات العامة متسه من مجيع النواحي نذكر 

  :منها

  :النمو اجلسمي 3-1

يقصد بالنمو اجلسمي التغريات اليت تطرأ على املراهق يف األبعاد اخلارجية والداخلية أي سرعة منوه 

مظهرين أساسيني مها النمو الفيزيولوجي ويتضمن خمتلف التغريات اليت حتدث يف اجلسمي ويشمل على 

األجهزة الداخلية لإلنسان كالنضج اجلنسي والبلوغ باإلضافة إىل النمو العضوي الذي يتمثل يف زيادة منو 

عند الذكر  األعضاء اخلارجية كالزيادة يف الطول والوزن والتغري يف مالمح الوجه كظهور الشاربني واللحية

يف وحتت اإلبطني بالنسبة للجنسني وغريها من التغريات اليت حتدث للمراهق واليت ينبغي له أن يتقبلها ويك

سرعة كبرية يف النمو بعد فترة منو بيتميز النمو اجلسمي يف هذه املرحلة  سلوكه وحياته وفقا ملتطلباا،كما

- 12(عند اإلناث وبني ) سنة 14- 10(تبدأ بني سن  إذلنموهادئة يف مرحلة الطفولة املتأخرة، فتزداد سرعة ا

  .)2004أبو اخلري،  قاسم عبد الكرمي).(سنة عند الذكور 15

  : النمو العقلي -3-2

يف هذه املرحلة من النمو تنمو العمليات العقلية واملعرفية حيث يتمكن املراهق من استعمال مفاهيم 

  .)37: 1998رمضان حممد قذايف، ( تعداداته جمردة، فتصبح قادرة على تقييم قدراته واس

الذكاء الذي يعترب قدرة  :   وعليه فان أهم ما مييز به منو املراهق على الصعيد العقلي والفكري نذكر

عقلية عامة وهذه حمصلة النشاط العقلي كله، وأهم ما يطرأ على هذه القدرة يف هذه املرحلة من تغيري يكون 

تطور والتغري يكون ملحوظ، وهذا ما أكده العديد من العلماء واملكرين، مثال زيدان بارزا باعتبار أن هذا ال

سن مضطربا حىت  االلذان يعرفانه على أنه قدرة عقلية فطرية معرفية يشهد فيها منو) 1985(والسمالوطي 
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حممد  دانزي.( الثانية عشرمث يتعثر قليال يف أوائل هذه الفترة ويف هذه الفترة تظهر القدرات اخلاصة

  .)105:1985،مصطفى

أما االنتباه فتزداد قوته عند املراهق على األشياء سواء يف املدة أو املدى فهو يستطيع أن يستوعب 

. ويدرك مشاكل طويلة وأن انتباهه ميكنه من بلورة شعوره باألشياء اليت تدور حوله وما جيري يف جمال إدراكه

  )46 :1998رمضان حممد قذايف، (

لفظية أو على  ةالتذكر عملية إحياء لكل ما اكتسبه الفرد يف املاضي سواء كان بصور ميثلكما 

شكل أحداث وترتبط القدرة على التذكر ذه املرحلة، ففي هذه املرحلة تربز قدرته على التعلم والتذكر 

. ( ا كانت عليهويزداد استيعابه واحتفاظه باملعلومات واحلقائق والتعرف عليها واستدعائها عند احلاجة عم

  .)145: 2004سامي حممد ملحم، 

هذا إضافة إىل التخيل الذي يتميز يف هذه املرحلة بالقدرة على التخيل وتتجه من احملسوس إىل ارد، 

ويتضح ذلك يف امليل إىل املوسيقى والرسم ونظم الشعر، ويرتبط التخيل بارتباط وثيق بعملية اإلبداع 

راهق يف عمقه وارتفاع مستواه صب ضف إىل ذلك التفكري، حيث يتأثر تفكري املخواالبتكار، حيتاج إىل خيال 

اري، ثائر أمحد غب.( من البيئة احمليطة باملراهق فيبدأ بالتعميم الرمزي للمستويات مثل الفضيلة والعدالة

2009(.  

  :النمو االنفعايل -3-3

ميثل النمو االنفعايل جانبا أساسيا يف عملية النمو الشاملة، فمعظم انفعاالت اليت متيز مرحلة املراهقة 

رتبط ارتباطا وثيقا بالعامل اخلارجي احمليط بالفرد، كما توصف بأا انفعاالت عنيفة متهورة ال تتناسب مع ت

مثرياا، يالحظ عدم الثبات االنفعايل والتذبذب، وقد يالحظ التناقض والسعي حنو االستقالل االنفعايل، كما 

نمو اإلحساس باحلاجة إىل احلب بشكل يفوق يالحظ اخلجل، التردد ويستغرق املراهق يف أحالم اليقظة، وي
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: 2008سليم مرمي، .(املراحل السابقة، حيث يعترب احلب أهم مظهر من مظاهر احلياة االنفعالية للمراهق

104(.  

  :النمو االجتماعي -3-4

نتيجة للتغريات اجلسمية والعقلية واالنفعالية اليت تطرأ على الشخص فانه يالحظ اتساع نطاق 

كذلك  شاعر واالجتاهات واألفكار، وتستمرالجتماعي وتزداد مشاركته لآلخرين يف اخلربات واملاالتصال ا

امني عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي، ويستمر تعلم القيم واملعايري االجتماعية من األشخاص اهل

فيها ويظهر املراهق اهتمامه باملظهر  والوالدين، ومن الثقافة العامة إيل يعيش يف حياته مثل املدرسني، الرفاق

، 1980.( الشخصي ويبدو ذلك واضحا يف اختيار مالبسه واالهتمام باأللوان الزاهية الالفتة لالنتباه

Hurlock(.  

  : النمو الفيزيولوجي -3-5

ويقصد به التغريات يف األجهزة الداخلية و تشمل تغريات يف عدة اجلنس ،فعند البلوغ تنشط هذه 

و هي املبيضان عند اإلناث و اخلصيتان عند الذكور هذا البلوغ اجلنسي يعترب مبثابة امليالد اجلنسي أو الغدد 

اليقظة اجلنسية للشخص، وتغريات يف إفراز الغدد الصماء ملا هلا أمهية يف إحداث التغريات اليت تطرأ على املراهق 

القلب بنسبة أكرب ،فيزداد ضغط الدم املرتفع على ،إضافة إىل تغريات عضوية يف األجهزة الداخلية ،حيث ينمو 

التوتر ،و تزداد الشهية عند الذكور ،أما اإلناث فيعرض عن و ،اإلغماء، القلق ،الصراع كل من اجلنسني،

 ،أمحد زكي صاحل.(ات جنسية ثانويةو ذلك لعدم الشعور باألمن و االستقرار ضف إىل ذلك تغري. الطعام 

  ).بدون سنة
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  :النمو اجلنسي -3-6

يف هذه املرحلة من النمو نالحظ ميل املراهق إىل اجلنس اآلخر، فيتعلق الفىت بإحدى زميالته أو 

املراهق بالدفاع اجلنسي فيعرب عنه بأنه حب وإعجاب لشخص أكرب مدرساته، وكذلك الفتاة، ففي البداية يشعر

هذا النمو حيدث للمراهق و أكثر لكن يف مثل سن الفتاة، أ مث يتحول إىل جمراه الطبيعي، فيحب الفىتمنه سنا 

يف وقت تكون معلوماته غري كافية، فهو ال يستطيع تفسري هذه النواحي، فيتحول بذلك إىل اإلكثار من 

  .)1975حامد عبد السالم زهران، .( األحاديث والقراءات واملشاهد اجلنسية

  :أمناط املراهقة -4

بيئة ألخرى، كما تتأثر مبا مير به الفرد من خربات يف مرحلة ختتلف املراهقة من فرد آلخر ومن 

عن أمناط املراهقة يف مجهورية مصر العربية وقد  حبثا مفصال )1958( مغاريوس صموئيل  الطفولة، فقد أجري

 1985أستخلص من هذه الدراسة أن للمراهقة أربعة أمناط خلصها حممد مصطفى زيدان ونبيل السما لوطي 

  :آليتعلى النحو ا

  :مراهقة متوافقة، سوية أو متكيفة 4-1

جند يف هذا النمط أن املراهق يتصف باهلدوء النسيب وامليل إىل االستقرار العاطفي واخللو من العنف 

والتوترات االنفعالية، والتوافق مع األسرة، كما تتسم باالعتدال يف املواقف، وتظهر عليه الثقة بالنفس 

فق والرضا عن نفسه، وليس لديه اجتاهات سلبية، ويظهر عليه كذلك توافقا مدرسيا وباآلخرين والشعور بالتوا

  .)1981مصطفى غالب، . (لديه إىل حد كبري، وببساطة حجم املشكالت والصعوبات

  :املراهقة االنسحابية -4-2

 ،والعزلة بنفسهيتسم املراهق يف هذا النوع بانسحابه عن أسرته وأقرانه وجمتمعه، إذ مييل إىل االنفراد 

االنطواء واالكتئاب، كما تظهر عليه صفة التردد واخلجل  وتأمله لذاته باإلضافة إىل متيزه بصفة إنطوئه الشديد
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متركزه حول ذاته واستغراقه يف أحالم اليقظة وامليل إىل النقد والسخرية من  ذلك والشعور بالنقص، زيادة على

واملعلمني،  ي خاصة من طرف الوالدينه وعصيانه لألوامر والنواهبدي رفضاآلخرين وحىت من أوليائه، فهو ي

زيدان حممد مصطفى، .( رض سلوكه، كما تظهر عليه عدم التوازن والتوافق مع اآلخرينوكل من يعت

1985(.  

  :املراهقة العدوانية 4-3

قد تربز من أهم مميزات هذا النمط التمرد والثورة ضد األسرة واملدرسة والسلطة بكل أنواعها، و

عدة احنرافات جنسية وعناد شديد والرغبة يف االنتقام من اآلخرين، باإلضافة إىل العدوانية اليت يظهرها على 

  .)1974العيسوي، عبد الرمحن  (نفسه وعلى اآلخرين من إخوته واألصدقاء 

  :املراهقة املنحرفة -4-4

االيار النفسي واالحنراف و اخللقي التامأما فيما خيص هذا النوع من املراهقة فإا تتميز باالحنالل 

تقبلها منه، والبعد عن املعايري االجتماعية لقيام بتصرفات تروع اتمع وال يميزون بالفوضى واتاجلسمي، كما ي

  .)112:1995حامد عبد السالم زهران، (  .يف السلوك

  :حاجات املراهق األساسية -5

توفر العديد من احلاجات، وهي ختتلف عن غريها من املراهقة كغريها من مراحل النمو تتطلب 

الباحثون دراسات عديد  حاجات املراهقة وهكذا، لذلك أجرى حاجات الطفولة ليست هي املراحل، فمثال

والدراسات  حول حاجات املراهق األساسية، معتمدة يف ذلك على التحليل الطبيعي لتاريخ حياة املراهق

، وأوضحت هذه الدراسات أن حاجات املراهق ميكن ةراهقني يف مناطق خمتلفالتحليلية، ودراسة مشكالت امل

  :تصنيفها إىل ثالث فئات هي

  .كاحلاجة إىل الطعام، الشراب، الراحة، اجلنس: احلاجات العضوية -   
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  .جنازسي، احلاجة إىل تأكيد الذات، واإلستقالل واإلكالشعور باألمن النف: احلاجات النفسية -   

األصدقاء، واىل املكانة نتماء، واحلاجة إىل العطف واىل مثل احلاجة إىل اإل: جتماعيةاحلاجات اال -   

  .االجتماعية

يف حديثه عن احلاجات األساسية للفرد كنتيجة للدراسات اليت قام ا  "ماسلو"أما عند الباحث 

سان رغباته ع اإلنعلماء النفس على أن االحتياجات تنظم نفسها حسب نظام أولويات معينة، فإذا ما أشب

مبعىن أن املراهق يؤجل عملية من شأا حماولة . نه يرتقي إىل إشباع احتياجاته الكامنةواحتياجاته الدنيا، فإ

  :إشباع احتياجاته اإلنسانية حسب هرميته بالتوايل يف مخس مستويات

  :االحتياجات الفسيولوجية األساسية -5-1

، إذ تعتمد على احلاجات البيولوجيا كاألكل والشرب السلمه االحتياجات يف أدىن درجات وتقع هذ

ا تكون مطلوبة أكثر من مرحلة الطفولة، ما مييزها يف هذه املرحلة هو أ والنوم والراحة واجلنس وغريها، ولكن

: 2004سامي حممد ملحم، . ( وهذا راجع إىل مطالب جسمه الذي يكون يف مرحلة بناء واكتمال النمو

209(.  

  :حتياجات األمانا -5-2

يعد شعور املراهق باألمن والطمأنينة والعطف واحلنان والدفء األسري من أولوياته، فهو حيتاج إىل 

األمن والشعور بالقبول االجتماعي من طرف عائلته ومعلميه وأصدقائه، إذ يعمل على محاية نفسه من أخطار 

انه يأخذ اإلجراءات اليت تضمن له السالمة من األخطار البيئة الطبيعية، فإذا ما أشبع احتياجاته الفسيولوجية ف

  .)2004سامي حممد ملحم، . (اخلارجية
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  :احتياجات احلب واحلنان واخلدمة االجتماعية -5-3

ة للمراهق أمر بالغ األمهية نظرا لكوا حتقق له بطبيعته، إذ متثل اجلماعة النسب فاإلنسان اجتماعي 

وأمته،  نه يقوم بتكوين أسرته وعشريتهالعزلة واالنفراد، ومن أجل ذلك فإالرغبات النفسية واالجتماعية يكره 

سامي حممد ملحم، . ( ويعمل كل ما بوسعه من أجل احملافظة عليها، وهو بالتايل يؤثر على جمتمعه ويتأثر به

2004(.  

  :احلاجة إىل احترام وتقدير الذات -5-4

ها ويكون مفهوما وتصورا خاصا فهو يعمل جاهدا للتخلص من يرغب املراهق أن يؤكد ذاته ويثبت

فهو حباجة إىل  صول على تقدير اآلخرين واحترامهمإذ يسعى دائما من أجل احل،التبعية الفكرية والفعلية 

  .)2004سامي حممد ملحم، . ( ي يعيش فيهالشعور بأنه ذو قيمة واحترام يف اتمع الذ

  :اسة يف العملحتقيق الذات والكي -5-5

جناز، وتقع هذه احلاجة يف أعلى لى القيام بالعمل والكياسة يف اإلوتعترب هذه االحتياجات القدرة ع

سامي حممد ملحم، . ( درجات سلم األولويات، وتعد أرقى االحتياجات اإلنسانية وأمساها وأقلها حتيد

2004(.  

  :مشكالت املراهقة -6

كما أن هذه املشكالت  واليت مل تكن موجودة عندما كان طفال للمراهقة مشكالت خاصة به

واليت  1998عقل  حممودختتلف إىل حد ما عندما يصبح راشدا، ومن خالل البحوث والدراسات اليت قام ا 

مت إجرائها يف كثري من بلدان العامل ميكننا استخالص أهم مشكالت اليت قد يتعرض هلا املراهق يف هذه املرحلة 

  :العمرية،واليت تتمثل يف اآليت
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  :املشكالت النفسية 6-1

تعد املشكالت النفسية للمراهق نتاج عوامل كثرية بعضها اجتماعي راجع إىل ظروف البيئة اليت 

ا، وبعضها اآلخر فيزيولوجي، فالنمو اجلسمي السريع يؤثر على حياة املراهق وقدرته على التكيف مع يعيش فيه

الظروف اخلارجية، وقدرته على إشباع حاجاته املختلفة ينعكس بشكل أو بآخر على نفسيته واليت حتدث لديه 

ال يقوم ا أثناء غضبه فهو يشعر مشكالت نفسية كاحلساسية من النقد املوجه إليه والشعور بالندم نتيجة ألفع

  .باحلزن والضيق دون سبب

وميكن القول بأن املراهق يعيش اضطرابات كثرية يرجع معظمها إىل عوامل اإلحباط والصراع اليت 

  .)2004سامي حممد ملحم، . ( يتعرض هلا يف حياته داخل األسرة وخارجها

  :املشكالت األسرية -6-2

العالقات  األسرية واالجتاهات الوالدية يف معاملة املراهقني ومدى  نقصد باملشكالت األسرية نوع

ه ضدهم مقابل رغبة هتفهم اآلباء حلاجات أبنائهم ونظرة املراهقني للسلطة األبوية من حيث أا قوة توج

بة والدية يود التخلص من مراق األبناء يف االستقاللية واالعتماد على الذات يف مواجهة متطلبات احلياة، فاملراهق

  .كي يعتمد على نفسه يف تنظيم وقته واختاذ قاراته بنفسه له

يح واملناسب داخل األسرة ء معاملتهم هلم وانعدام اجلو املرونتيجة لعدم تفهم اآلباء ألبنائهم وسو

  .)2004سامي حممد ملحم، . ( من املشاكل اليت تعرقل دراسته.جيعل املراهق يعاين

  :املشكالت املدرسية -6-3

ونقصد باملشكالت املدرسية تلك اليت تتعلق بعالقة املراهق بزمالئه واملدرسة، و مدى تكيفه معهم، 

    .) 2004سامي حممد ملحم، ( .اسية املرتبطة بالتحصيل، وطرق اإلستذكار واإلمتحاناتوباملواد الدر
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ذ إىل إكساب التالميتسعى املدرسة باعتبارها املؤسسة التربوية الرمسية لتحقيق أهداف اتمع إذ 

ترب بالنسبة للمراهق حميطا مؤثرا منوهم، كما تقوم بالتنشئة االجتماعية، كما تع جمموع اخلربات املناسبة ملستوى

 وكل املشرفني التربويني من ا لبناء عالقات مع أقرانه وأساتذتهوتوفر له جوا مناسب فهي تعلمه وتثقفه من جهة

امليزات التعليمية، وقد تشكل جيايب فان املدرسة تكمل دور األسرة وتثريه بجهة أخرى، ويف حالة التفاعل اال

جناز، ي مما ينعكس سلبا على دافعيته لإلات املراهق يف الوسط املدرسي مؤشرات توتر نشاطه املدرسعالق

  .وبالتايل على نتائجه املدرسية

يكون مستواه الدراسي أقل من  ذكر منها التأخر الدراسي إذأهم املشاكل اليت تواجه املراهق نومن 

كذلك اخلوف من الفشل إذ يظهر يف القلق الذي ينتاب املراهق من جراء عدم ثقتهم يف  ،املستوى العادي

هذا إضافة إىل معاملة  ،أنفسهم وقدرام، وغالبا ما يكون سبب اخلوف األسرة واملدرسة واحمليط االجتماعي

  .)59: 2011، سليمة أشرف كبري(.ن العوامل املؤثرة يف حياة املراهقاملعلم واإلدارة إذ يشكالن أكرب نسبة م

من خالل ما سبق نالحظ أن اجلو املدرسي يفرض على املراهق، التعامل مع املدرسني، واملنهاج 

مما جيعله يشعر بفرض السلطة عليه  نظمتها اليت حتد من حرية املراهقالدراسي، والواجبات املدرسية، وأ

    .التايل نقص قيمته مما قد يؤدي به إىل الفشل يف إقامة عالقات متوازنة داخل املدرسةوخضوعه هلا وب

إضافة إىل املشكالت السابقة الذكر هناك مشكالت أخرى تواجه املراهق مثل قلق االمتحانات 

شه، وكذا خاصة فيما يتعلق باالمتحانات الشفوية واملقررات الدراسية، وعدم ارتباطها بواقع املراهق الذي يعي

ستراتيجيات غري مالئمة يف النسيان، ضعف الذاكرة، واستخدام إمشكالت أخرى ذات صبغة معرفية مثل 

أشرف كبري سليمة، . (مراجعة الدروس، عدم القدرة على التخطيط وتنظيم الوقت، أحالم اليقظة أثناء الدرس

2011 :60(.  
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  :املشكالت االجتماعية -6-4

لدى املراهق إىل عدم قدرته على التكيف مع اآلخرين ومع احمليط الذي  تشري املشكالت االجتماعية

يعيش فيه، ومدى حتقيق حاجاته وتقبله من طرف اآلخرين وتقديرهم له، ومن أهم املشاكل اليت يواجهها 

 توفر لديهم الصفاته والبحث عن مجاعة الرفاق الذين ياملراهق الرغبة يف أن يكون حمبوبا من طرف احمليطني ب

  .)2004سامي حممد ملحم، . ( اليت يريدها، فاملراهق يشعر باخلجل عندما يكون يف جملس الكبار

  :املشكالت الصحية و اجلسمية 6-5

االضطرابات اليت قد يتعرض هلا و مدى تقبله  يت تتعلق باحلالة الصحية للمراهق وو نعين ا املشكالت ال

يتعرض هلا املراهق التعب حلة ،و من بني هذه املشكالت اليت للتغريات اجلسمية اليت حتدث له يف هذه املر

االهتمام الشديد بتقوية اجلسم و القيام باأللعاب الرياضية ،فرغبة املراهق يف بناء جسمه و والصداع،  الشديد 

لوجية تقويته تصبح يف هذه املرحلة مصدر اهتمامه ،هذا إضافة إىل عدم فهم املراهق للتغريات اجلسمية و الفيزيو

اليت حتدث له يف املراهقة ،و أن جهل املراهق لبعض التغريات و عدم معرفته أو فهمه هلا تسبب قلقا و توترا 

  .)384: 2004سامي حممد ملحم ،. (لديه

من خالل عرضنا ملشكالت املراهقة نستنتج أن سبب حدوث هذه املشكالت راجع إىل احلالة  

 يعيشها داخل األسرة أو راشدا، و الصراعات االنفعالية اليت ليس طفال الغامضة اليت يعيشها املراهق من كونه

الدين ، املدرسني ،وأفراد اتمع،كذلك خالل هذه املرحلة تظهر لديه حساسية شديدة يف نظرته من إخوة و و

  .لعيوبه الشخصية و نواحي نقصه

ته اليت يعانون منها و فمن خالل ذلك ميكن للمعلم مساعدة هؤالء املراهقني للتخلص من مشكال 

ذلك بإعطائهم دراسات تزيد من مستوى رضاهم و تشبع حاجام ، كما ميكن للمعلمني توجيه أولياء األمور 
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سامي حممد ملحم . (حنو أساليب املعاملة املناسبة للمراهقني من أجل التوافق النفسي واالجتماعي يف حيام

،2004(.  

  :كماليةاملراهق و املدرسة اإل-7

بط باحلياة الناشئة، بشكل التعلم الذي يتلقاه التلميذ املراهق يف املدرسة االكمالية هو تعليم يرت إن

  .)1991مزنار رابح، (.صلة بني ما يدرسه التلميذ يف املدرسة وما يتلقاه يف البيئة اخلارجية يوثق ال

يكون تدرجييا، إذ أن املعاملة  ن انتقال التلميذ من املدرسة االبتدائية إىل االكمالية جيب أنفإ هلذا

اية املرحلة االبتدائية، علما أن كثرة املواد  الدراسية وكثرة اجلهد العقلي جيب أن تقترب مم ا كان متبعا يف

. موه السريع يف هذه الفترةالعمل، نظرا لنوقت يكون حباجة إىل الراحة واالعتدال يف  حتما يرهق املراهق يف

فاملدرسة االكمالية جيب أن تراعي الفروق الفردية لكل مراهق، فهناك من يتمكن  ..)1986معروف رزيق، (

يف حني هناك من يعاين من مشاكل نفسية تؤثر عليه،  ما يتلقاه من أساتذته بدون صعوبةمن استيعاب كل 

  .)1991مزنار رابح، ( .وهناك بعض اآلخر من لديه رغبة يف دراسة مادة دون األخرى

التربوي بالنسبة للمدرسة االكمالية يرتبط باحلياة العملية للمراهق، و ختصيص جزء من والنظام 

املناهج للتدريب على األعمال املنتجة املفيدة اجتماعيا و اقتصاديا، والعناية بالتربية املدنية، أما فيما خيص التربية 

 نسية إىل التالميذ بشكل كامل ، إذ جيباجلنسية يف مناهج املدرسة االكمالية، تتمثل يف توصيل املعلومات اجل

              .)1991ار رابح ،مزن.(تتخلل احلياة املدرسية كلها

من الدروس ، و إمنا هو  مستقال عن غريه و مسؤولية املدرسة يف التربية اجلنسية ليس أمرا قائما بذاته   

ة من اخلربات تتعلق بأمور وعمنهج متكامل يشترك فيه مجيع املدرسني هادفني من ذلك تزويد التلميذ مبجم

مث تكوين نظرة طبيعية سليمة حنو هذه األمور، ومبثل هذا املنهج تستطيع املدرسة االكمالية أن تؤدي  اجلنس 
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معروف .(رسالتها يف تربية املراهقني جنسيا و اجتماعيا ،عاطفيا، وإعدادهم للحياة املقبلة إعدادا سليما متكامل

  .)1986رزيق،
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  : خالصة الفصل

لقد مت التطرق يف هذا الفصل إىل معرفة مفاهيم املراهقة، و اجتاهات املفسرة للمراهقة ، مظاهر   

النمو و خصائصها،  و أمناطها ، حاجات املراهق األساسية ، إضافة إىل املراهق و املدرسة االكمالية و أهم 

ق بدافعية االجناز خصصنا الفصل التايل للكالم مشكالت اليت يتعرض هلا املراهق و ملعرفة أبعاد املتغري الثاين املتعل

  .عنها حىت تكون الدراسة متكاملة
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 :متهيد

الدافعية من املواضيع األساسية اليت اهتم ا علم النفس الدافعي، وهو أحد فروع علم النفس، لذا  تعترب

جناز ألمهيتها ليس فقط يف اال النفسي وإمنا يف العديد من إليرجع االهتمام بدراسة الدافعية والدافعية ل

جناز عامل مهما يف توجيه سلوك الفرد لإل  الدافعااالت وامليادين العلمية، التربوية والتطبيقية األخرى، إذ يعترب

  .وإدراكه للموقف

كما يعترب الدافع لإلجناز من املفاهيم األساسية يف علم النفس التربوي ومكون أساسي يف سعي الفرد 

جتاه حتقيق ذاته، وقد اعتربها الباحثون يف جمال التربية وعلم نفس إحدى العوامل املسؤولة عن اختالف 

مني من حيث أداء ام املدرسية، وأن معرفتها وحماولة حصرها يسهم بقدر كبري يف جناح العملية التربوية املتعل

  .التعليمية، ويف جناح املتعلم

وعليه سوف نركز يف هذا الفصل على التعرف والتطرف إىل موضوع الدافعية لإلجناز من حيث 

ها، طرق قياسها وأهم اإلطارات النظرية املفسرة هلا، هذا مفهومها، أنواعها، أهم العوامل املؤثرة فيها، أبعاد

  .باإلضافة إىل بيان دور املعلم يف زيادة دافعية اإلجناز عند التالميذ
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I. الدافعية Motivation:  

  : تعريف الدافعية 1- 

أن ميكن تعريف الدافع بأنه حالة نفسية داخلية يؤدي إىل توجيه الفرد حنو أهداف معينة من شأنه 

  .)159: 2005راشد مرزوق راشد، .(ددايقوي استجابة حمددة من عدة استجابات ميكن أن تقابل مثريا حم

أن الدافع هو حالة داخلية يف الفرد تؤدي إىل  1994فؤاد أبو حطب وأمال صادق يف ويذكر  

استثارة السلوك واستمراره، وتنظيمه، وتوجيهه حنو هدف معني، وحتتل الدوافع ذا املعىن مرتلة خاصة يف 

 .)159: 2005راشد مرزوق راشد، . (يمسيكولوجية التعلم والتعل

اليت حترك الفرد لسد نقص أو  فالدافعية تشري إىل جمموعة الظروف الداخلية 2005العتوم وحسب 

حاجة معينة، سواء كانت بيولوجية، أو نفسية، أو اجتماعية، لذلك جاء مفهوم مرتبطا مبفهوم احلاجة، وتسعى 

  .إىل إزالة التوتر والقلق اليت حتدثها احلاجة وبذلك حيدث حالة من التوازن والتكيف

اتية الفرد وتثري فيه الرغبة يف احلصول على أن الدافعية قوى داخلية تنطلق من ذ 2006 العياصر ويرى

 .شيء أو حتقيق هدف معني، وتعمل على توجيه تصرفاته ومسلكه يف سبيل حتقيق اهلدف

الدافعية بأا مصطلح نوعي، وهو الذي حيدد جمموعة ) Alain Lieury ( أالن ليوريكما يعرف 

ث وتوجيهه بشدة حنو اهلدف من الكرتمات البيولوجية والنفسية اليت تسمح باستشارة احلد

)  1997:139Alain Lieury . (    

من خالل ما سبق يتضح لنا أن الدافعية جمموعة من القوى اليت توجه وتعزز السلوك جتاه اهلدف، وال 

  .ميكن مالحظتها مباشرة، ولكن يستدل عليها من خالل السلوك أو االستجابة
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 :وظيفة الدافعية -2

من حتديد اخلصائص الوظيفية املتعلقة ذا املوضوع، باعتباره يشري إىل مكونات ويتضح مفهوم الدافعية 

  .هامة يف النشاط النفسي، فالدافع متغري وسيط يعمل على تغيري السلوك وتوجيهه يف مسالك معينة

ومن خالل هذا ينبغي النظر إىل املثريات أو الشروط اليت حتدث تلك املتغريات على أا دافعية، ومن  

 .وظيفة التحريك أو التنشيط -     : هذه  الوظائف املميزة هلذه التكوينات النفسية

 .نتقائية أو التدعيميةإلالوظيفة ا -   

           .وظيفة املثابرة -  

  .الوظيفة التوجيهية-   

  :وعليه ميكن القول أن للدافعية أربعة وظائف أساسية هي

 : وظيفة التحريك أو التنشيط -2-1

ووصوال إىل داشيل  )Ritchard( الوظيفة املنوطة بالدافعية بدءا من أعمال ريتشردوتؤكد تلك   

Dachiel)( وغريهم أن الدافع من شأنه أن ينشط السلوك ويستثريه وحيركه يف الكائن، أي يبعث فيه الطاقة ،

 .)10: 1979إبراهيم قشوش، .(ق اهلدفالالزمة لألداء الفعال، وتبقى يف حالة نشاط حىت يتم حتقي

كما متثل أوىل وظائف الدوافع يف عملية التعلم، ومن جهة نظر التعلم فإن الدافع ال يسبب السلوك ،   

. الصفيوإمنا يستثري الفرد للقيام بالسلوك، ودرجة اإلستثارة والنشاط العام للفرد على عالقة مباشرة بالتعلم 

  .)202:2009سامي حممد ملحم،(
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 :الوظيفة اإلنتقائية -2-2

وهي تفترض أن الدوافع تنتقي النشاط املرغوب فيه وحتدده، حيث تؤدي بالفرد إىل اإلستجابة لبعض  

املواقف وجتاهل البعض اآلخر، وتتضمن هذه الوظيفة تلك اإلستجابات اليت ترتبط بالثواب والعقاب ، و ما 

  .)2005راشد مرزوق راشد، .( السلوكتلعبه تلك اإلستجابات من دور يف تغيري

  : وظيفة املثابرة 2-3

 فيزر أن السلوك يستمر مرتبطا دف من األهداف، كما تناول )Bick( 1955بيك يقرر 

1962)Fizzer(   املثابرة كظاهرة للدافعية، ولكن مثابرة  السلوك قد ترتبط جزئيا بالوظيفة التنشيطية، طاملا

  .)1979إبراهيم قشوش، .(موجودةفعية أننا نفترض أن النشاط سوف يستمر بقدر ما تكون حمددات الدا

  : الوظيفة التوجيهية -2-4

تشري الدافعية إىل جعل الشخص يقوم مبقارنة بني البيئة واهلدف وتقليل من التفاوت بينهما، إذ يقوم 

مبعاجلة البيئة ليسعى بعدها لتحقيق هدفه، فهي تدفع الفرد للقيام بنشاط معني وتطبع سلوكه بطابع معريف، 

وتوجيه ملسار السلوك اإلنساين، وبذلك تكون هلا وظيفة وضع خطة لكيفية سري السلوك حنو  وتعمل كمخطط

حتقيق اهلدف، فهي عند املتعلم توجه انتباهه إىل النشاطات الدراسية ، وتؤثر يف توجيه السلوك حنو املعلومات 

 2000منصور رشيد، .(ا ومعاجلتها املهمة اليت يتوجب عليه االهتمام(.  

خالل ما سبق ميكن القول أن الدافعية تؤدي إىل حصول اإلنسان على أداء جيد عندما يكون من 

  .مدفوعا حنوه، حيث أن التالميذ املدفوعني إلجناز هم األكثر حتصيال وأفضلهم أداء
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  : بعض املفاهيم املرتبطة بالدافعية -3

بالدافع أو أهداف أو كليهما، وكثريا ما أشار العلماء إىل عدد من املفاهيم اليت ترتبط ارتباطا وثيقا 

تكون مثرية للسلوك و موجهة له، ومن أمثلة هذه املفاهيم  امليل، القيم، احلاجة، والطموح ، وفيما يلي نذكر 

 :هذه املفاهيم وعالقتها بالدافعية

 : Needاحلاجة  -3-1

تلك احلاجات الغري مشبعة،  إن اهتمامنا األول مبشكلة الدافعية البد أن يرتكز على احلاجات وخاصة

إذ متثل احلاجة نقطة البداية إلثارة دافعية الكائن احلي وحتفز طاقته وتدفعه يف اإلجتاه الذي حيقق إشباعها، فتظهر 

أمهية احلاجة يف حياة الكائن احلي عندما توجد صعوبات أو ظروف حتول دون إشباع هذه احلاجة، إذ يظهر 

  .)2009سامي حممد ملحم،.(يف احلياة لشعور بالسعادة عليه اإلضطراب والقلق وعدم ا

  :Driveاحلافز 3-2

وهي تعين يف الغالب املثريات الداخلية والنواحي العضوية اليت تبدأ بالنشاط وجتعل الكائن احلي مستعدا 

على أنه )marx( 1979للقيام باستجابات خاصة حنو موضوع معني يف البيئة اخلارجية، وقد عرفه ماركس 

تكوين فرضي يستخدم لإلشارة إىل العمليات الدافعية الداخلية اليت تصحب بعض املعاجلات اخلاصة مبنبه معني، 

وقد يؤدي إىل إحداث السلوك إذ يراد ف بعض الباحثني بني مفهومي الدافع واحلافز باعتبار أن كل منهما يعرب 

معينة، ويف مقابل ذلك فان هناك من مييز بني هاذين عن حالة توتر عامة نتيجة لشعور الكائن احلي حباجة 

املفهومني على أساس أن مفهوم احلافز أقل عمومية من مفهوم الدافع حبيث يندرج حتته، وأن مفهوم الدافع 

يستخدم لإلشارة إىل فئيت الدوافع الفيزيولوجية والسيكولوجية، مثال دافع اجلوع أنه فيزيولوجي املنشأ ودافع 

سامي حممد .(فقط و سيكولوجي املنشأ، أما  مفهوم احلوافز فيشري إىل الدوافع السيكولوجية املنشأ اإلجناز وه

  .)199: 2009ملحم، 
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  Incentive: الباعث -3-3

الباعث بأنه يشري إىل حمفزات البيئة اخلارجية املساعدة على تنشيط  )W.E Vinak( فيناك يعرف 

ة على أبعاد فيزيولوجية واجتماعية، وتقف احلوافز واملكافآت املالية دافعية األفراد سواء تأسست هذه الدافعي

والترقي كأمثلة هلذه البواعث، فيعد النجاح والشهرة مثل بواعث الدافع لإلجناز، إذ يعمل الباعث على إزالة 

  .)76: 2006عبد اللطيف حممد خليفة، .(حالة الضيق والتوتر اليت يشعر ا

  : امليل -3-4

إىل األشياء اليت حنبها أو نكرهها، واىل األشياء اليت نفضلها أو ننفر منها، وهذه األشياء هلا  يشري امليل

أثر واضح على سلوكه فهو يتجنب ما يكره ويسعى إىل ما حيب، فالتلميذ الذي حيب مادة ما يهتم مبعرفة 

  .)1986مود أبو عالء، رجاء حم(نبها املزيد عنها بينما التلميذ الذي يكره مادة ما سوف مييل إىل جت

  : القيم -3-5

القيمة هي توجيه لفئة كاملة من األهداف  اليت تعترب هامة يف حياة الفرد، ويطلق على القيمة اسم هذه 

رجاء حممود ).(Edward Spranger( ولعل من أفضل تصنيفات القيم إدوارد سرباجنر.الفئة من األهداف

  .)1986أبو عالء، 

  Emotion: اإلنفعال -3-6

كثريا ما خيلط الباحثون بني مفهوم اإلنفعال ومفهوم الدافع، حيث ينظر البعض إىل الدوافع كنتيجة 

مترتبة عن ظهور اإلنفعاالت يف حني ينظر البعض اآلخر على أن بعض الدوافع ميكن أن يترتب عنها ظهور 

  .)2006عبد اللطيف حممد خليفة، .(نةانفعاالت معي

الدافعية وجممل اجلوانب املتعلقة به كتكملة لذلك وباعتبار دافع اإلجناز أحد بعد تعرضنا ملفهوم 

املفاهيم املتمخضة عن الدافعية، وأحد اجلوانب اهلامة يف نظام الدوافع اإلنسانية، والذي برز يف السنوات 
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ميكن اعتباره  األخرية كأحد املعامل املميزة للدراسة، والبحث عن ديناميات الشخصية والسلوك والسلوك، بل

  .أحد منجزات الفكر السيكولوجي، لذلك حتاول التطرق هلذا املفهوم بنوع من التفصيل والتعمق بداية بتعريفه

II. دافعية اإلجناز: 

أخذت الدافعية عدة صياغات إذ يرجع الفضل يف ذلك إىل إجتهاد العلماء والباحثني، إذ خرجت من 

والذي يعترب كغريه من الدوافع " دافع اإلجناز"واإلجناز بتسميتها  نطاق العمومية إىل ختصيصها أكثر يف األداء

 .الذي يكتسبها الفرد خالل تعلمه، وهو يرتبط باملنافسة واجلدية يف العمل والسرعة يف األداء

الذي أوضح ان شدة دافع اإلجناز يظهر  "موالي"أما مفهوم دافع اإلجناز فريجع الفضل يف ظهوره لـ 

د إىل القيام باألعمال الصعبة، إذ ارتبط هذا املفهوم مبستوى اإلجناز، وتعمل الدافعية على من خالل سعي الفر

  .) 207: 2002هشام حممد اخلويل، .(ه احلث يف بذل اجلهد مع اإلستمرار في

 : تعريف دافعية اإلجناز -1

ختتلف من باحث إىل آخر من  إن تعريف دافعية اإلجناز: من بني التعاريف اإلصالحية احملددة هلذا املفهوم نذكر

هي استعداد لدى الفرد يتميز   )Mcclelland( خالل النظرية الذي يتبناها، فدافعية اإلجناز عند ماكيالند

بالثبات النسيب للسعي للنجاح، وهذا االستعداد يظل كامنا يف الفرد حىت يستثار مبثريات يف مواقف اإلجناز تبني 

أن سلوك االجناز يعكس مشاعر   )mcclelland(له أن األداء سيكون وسيلة للنجاح، ويضيف ماكيالند 

 .)194:2006حسني أبو رياش،.(ن الفشللبعض اآلخر باخلوف مخيتص بعضها باألمل والنجاح، ويتعلق ا

السعي جتاه الوصول إىل مستوى التفوق واإلمتياز، وهذه "دافعية اإلجناز بأا  قشقوش ومنصوركما يعرف 

الرتعة متثل مكونا أساسيا، وتعترب الرغبة يف التفوق واإلتيان بأشياء ذات مستوى راق خاصية مميزة لشخصية 

  .)19: 2004نبيل حممد الفحل، . (ازذوي املستوى املرتفع يف دافعية اإلجناألفراد 
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أن دافعية اإلجناز هي جهاد الفرد للمحافظة على مكانة عالية  Heckhausen( 1967( ويرى

  .)2009سامي حممد ملحم، .(لى أقرانهحسب قدراته يف كل األنشطة اليت ميارسها وحيقق ا معايري التفوق ع

دافع اإلجناز بأنه يئ ثابت نسبيا يف الشخصية حيدد مدى سعي الفرد  1984بد الغفار عكما يعرف 

ومثابرته يف سبيل حتقيق غاية، أو بلوغ النجاح ويترتب عليه نوع من اإلشباع، وذلك يف املواقف اليت تتضمن 

  .تقومي األداء يف ضوء حمدد لإلمتياز ويقاس باإلختبار املستخدم يف الدراسة

الدافع لإلجناز تعريفا إجرائيا بأنه مقدار الرغبة يف بذل اجلهد ألداء حممد جاسم العبيدي ويعرف 

  .)303: 2009حممد جاسم العبيدي، .(ةالواجبات واملهمات الدراسية بصورة جيد

أن دافعية اإلجناز متثل استعداد لبذل جمهود لتحقيق هدف   )Bache(1998باش  كذلك يعرف

  .)125:2008حممد حسن، محدات.(معني أو منفعة 

وتعرف الدافعية لإلجناز أيضا بأنها جمموعة من الشروط تسهل وتوجه وتساعد على استمرار النمط 

السلوكي إىل أن تتحقق اإلستجابات، وهي عملية أو سلسلة من العمليات تعمل على إثارة السلوك املوجه حنو 

 .)Bovemi Perilk, 2004: 561.(اهلدف، وصياغته واحملافظة عليه وإيقافه يف اية املطاف

هذا باإلضافة إىل الدافع لإلجناز الذي يقصد به القدرة على أداء األعمال وااهدة يف التنافس من أجل 

الوصول إىل معايري اإلمتياز، وهذا يرتبط بالقدرة على التغلب على الصعوبات واالحتفاظ مبعايري مرتفعة 

    .)108 :1994رشاد عبد العزيز موسى، (. وحتسني أداء الفرد، والسيطرة على البيئة االجتماعية

خالل التعاريف السابقة رغم اختالفها نستنتج أن الدافعية لإلجناز تشري إىل الكفاح واملنافسة من  من

أجل النجاح والتفوق  على اآلخرين، كما تشري إىل إقدام الفرد على أداء مهمة ما بنشاط و محاس كبريين 

  .رغبة منه يف اكتساب خربة النجاح
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  :مكونات دافعية اإلجناز - 2

أن املؤشرات دافعية اإلجناز من حيث قوا أو ضعفها تتمثل يف   )Atkinson(أتكنسون  يرى

    :  اآليت

  .حماولة الوصول إىل اهلدف واإلصرار عليه - 

  .التنافس مع اآلخرين، وما يعنيه ذلك من سرعة الوصول للهدف وبذل اجلهد - 

  .اإلمتياز يف األداء، ويتفق ذلك مع ما أشار إليه ميهترأن يتم ذلك وفقا ملعيار  - 

  .إحساس الفرد بأنه مسؤول عن نتائج سلوكه - 

  .مستويات التحدي واإلحساس بعدم التأكد - 

من خالل إستقرائه للدراسات السابقة، أن هناك ثالث دوافع فرعية  1987حممد عبد القادر  وتوصل

املثابرة على بذل اجلهد والتحمل من أجل الوصول للهدف، وباعتبار لإلجناز تتمثل يف الطموح العام، والنجاح ب

  .)94: 2000حممد خليفة عبد اللطيف، (اإلجناز مسة شخصية، تتضمن خصائص معرفية و مزاجية 

من خالل ما سبق ميكن أن حندد أربع مكونات أساسية لدافعية اإلجناز منها الشعور باملسؤولية، السعي 

  .، باإلضافة إىل مستوى الطموححنو التفوق، املثابرة

  :أنواع دافعية اإلجناز -3

 ومسث  )Feroff(،أن فريوف 1997عبد اللطيف خليفة ، 1994السيد طواب يف أوضح 

)Smith(  ميزا بني نوعني أساسني من الدافعية لإلجناز مها :  

 Achievment Autonomousدافعية اإلجناز الذاتية  - 

   Achievement Socialدافعية اإلجناز اإلجتماعية  - 

  .)173:2005راشد مرزوق راشد،(



 إلنجازدافعية ا:                                                                                الفصل الرابع

 

 
85 

أن دافعية اإلجناز هي امليل أو الرتعة العامة للسلوك فيما يتصل بأهداف اإلجناز،   )Veroff(فريوف وقد أعلن

  :وعرفها على أساس التنافس، ولكنه ميز بني منطني من الدافعية لإلجناز

   Autonomous Achievement): اإلستقاللية(إلجناز الذاتية دافعية ا -1- 3

ويقصد ا تطبيق املعايري الداخلية أو القيم الشخصية اليت ميتلكها الشخص، وتكون أساسية يف مواقف 

 .) 2005:172راشد مرزوق، .(اإلجناز

 Social Achievement motivation:دافعية اإلجناز اإلجتماعية -2- 3

التنافس مع املعايري اليت يضعها اآلخرون، أي أن مستويات اإلمتياز تستند إىل املقارنة ويقصد ا 

اإلجتماعية، وقد ختتلف قوة الدافعني، فإما أن يرجع إىل أحدمها أو اإلثنان معا، وذلك تبعا للرتعة 

  .)171: 2007حممد حممود بين يونس،.(األقوى

لذايت الذي ينبع من داخل الفرد، وخيضع ملقاييس أن احملرك الدافع اإلجناز ا) Veroff( ويذكر

شخصية حيددها الفرد لنفسه، معتمدا على خرباته يف سن مبكرة، حيث جيد لذة يف اإلجناز والوصول إىل 

اهلدف، فريسم لنفسه أهدافا حياول جتاوزها، يف حني أن احملرك للدافع اإلجتماعي خيضع  ملعايري يرمسها 

اتمع، ويبدأ هذا النوع من دافع اإلجناز واحد متكامل، وحيتاج الفرد لتكوين هذا اآلخرون، وخيضع ملقاييس 

  .)2009حممد جاسم العبيدي، .(بالثقةالدافع املتكامل لإلجناز إىل شعوره 

ميكن أن يعمل كل منهما يف نفس املوقف، ولكن قوما ختتلف وفقا أليهما السائد يف املوقف، فإذا 

الذاتية هي املسيطرة يف املوقف فغالبا ما تتبع بدافعية الإلجناز اإلجتماعية ، أما إذا كانت كانت دافعية اإلجناز 

  .دافعية اإلجناز اإلجتماعية هي املسيطرة يف املوقف فإن كل منهما ميكن أن يكون فعاال يف املوقف
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  :اإلجناز أبعاد دافعية - 4

، ونظام النابلسي، أنه 1980عمران  حممد، 1997حممود عبد القادر يرى بعض الباحثني ومنهم 

  :يوجد اجتاهان يف دراسة دوافع اإلجناز مها

  :االجتاه التقليدي -

، )Mcclelland( 1993ماكيالند وهو الذي يرى رواده أن الدافع لإلجناز أحادي البعد، ومنهم 

  .وغريهم 1961، يونج )Atkinson (1958أتكنسون 

  :االجتاه الثاين -

أبعاد دافعية اإلجناز باستخدام الدراسات العاملية ومن رواده مشيل  ن تعددوهو الذي يكشف ع

 .1979وروى ، 1972، كوفر )Haermans(1970 هريمانز ،1961

واإلجتاه الثاين أو وجهة نظر الثانية تذهب إىل اعتبار دافعية اإلجناز متعدد األبعاد، ويعترب هذا اإلجتاه جديدا ومل 

معظم الدراسات القائمة على هذا اإلجتاه مل تعتمد على نظريات خاصة ا، ولكنها حتدد معامله بعد، وأن 

  .ذهبت إىل إحصاء الدراسات السابقة أو مجيع املقاييس اليت أستخدمت يف قياس دافعة اإلجناز

إىل ثالثة أبعاد لدوافع اإلجناز عن طريق التحليل العاملي، كما  1977فقد توصل حممود عبد القادر 

إىل  1983األعسر وآخرون  إىل أحد عشر بعدا لدافع اإلجناز، وحددت صفاء 1981زكريا الشربيين  توصل

  .مثانية عشر بعدا للدافع، هذا على سبيل املثال

قام بدراسة لتحديد ما إذا كان لدافع االجناز  )Mitchell(وعلى الرغم من ذلك جند أن ميتشل

تقلة، واستخدام طريقة التحليل العاملي، وقد توصل إىل مخسة أحادي التكوين أو يتكون من أبعاد متعددة مس

أبعاد،واستنتج ميتشل بناءا على ذلك أن الدافع لإلجناز ليس تكوينا أحاديا، بل يؤكد على أن أي حماولة 
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راشد مرزوق .(هومالعتباره أحادي البعد قد يؤدي فقط إىل خطأ منهجي ونتائج متعارضة بل تشويه هلذا املف

 .)179: 2005راشد، 

لو نظرنا إىل أصحاب اإلجتاه الثاين جند أم يتفقون على تعدد أبعاد اإلجناز، وعلى أنه مفهوم مركب من حيث 

  .املبدأ، ولكنهم خيتلفون يف تسميتها وهذا اإلختالف يظهر جليا من باحث إىل آخر

  : العوامل املؤثرة يف دافعية اإلجناز - 5

بدافعية اإلجناز عال يكون لديهم إدراك واضح عن األشياء اليت يتوقع أن األشخاص الذين يتميزون 

األدائي  يؤدوا وأين يؤدوا متيزا عن األشخاص الذين لديهم إجناز منخفض، نظرة حنو نفسه، واملوقف

  :اإلجنازي، وهناك عوامل عدة تؤثر يف هذه الدافعية كما هو موضح يف الشكل التايل

  .يوضح العوامل املؤثرة يف دافعية اإلجناز) 05(شكل رقم 

  :الرؤية إىل املستقبل -1 -5

األهداف الشخصية للمستقبل عنصرا هاما ما يف زيادة دافعية اإلجناز العايل، حيث أا مصدر  متثل

  .الطاقة والتشجيع لإلجناز وممارسة األنشطة اليت حتقق هذه األهداف

  

  

  

  جتنب الفشل  -5

)                        النجاح(
 

املستقبل             إىلالرؤية  -1

  .تقدير الذات -6
التقدير االجتماعي           -4  .                  التوقع للهدف -2

.         اإلجناز إىلاحلاجة  -7  .خربات النجاح  -3     
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  :توقع األهداف -5-2

بتوقع ليس اهلدف وحده يوجه الدافع لإلجناز، ولكن نوع ومستوى التوقع، فالفرد الذي لديه قناعات 

إجيايب لتحقيق اهلدف سوف يبذل املزيد  من اجلهد، أما إذا كان لديه توقع سليب فإن ذلك يؤثر على اخنفاض 

  .درجة النجاز عنده

  :خربات النجاح -5-3

اخلربات السابقة اإلجيابية اليت حيقق فيها الفرد النجاح والرضا يف أي نشاط تؤدي إىل زيادة اإلستعداد 

  .يف ممارسة النشاط مما يتيح فرصة أفضل نتيجة لتحقيق اهلدف والرغبة واإلستمرار

  : التقدير اإلجتماعي -5-4

تتأثر دافعية اإلجناز حباجة الناشئ للحصول على اإلستحسان والقبول والتقدير اإلجتماعي من 

ت هؤالء حنو األشخاص املهمني بالنسبة له، مثل األسرة، املعلم، اإلدارة، مجاعة الرفاق، وبالتايل فإن توقعا

  .األهداف املطلوبة من الفرد حتقيقها متثل دافعا قويا له للسعي حنو اإلمتياز والتفوق للحصول على تقديرهم

  ):النجاح(احلاجة إىل جتنب الفشل 5-5

هناك منطان شائعان يؤثران يف السلوك اإلجيايب واإلجنازي للفرد وكالمها يؤدي إىل زيادة القلق، 

  :ستوى اإلجناز واجلوانب النفسية للفرد مهاوكالمها يؤثران يف م

اخلوف من الفشل، حبيث ميكن أن يؤدي إىل حتسن األداء، ولكن يؤثر سلبا على روح املبادرة، كما 

مييل الفرد إىل إستخدام طرق دفاعية للفرد، كذلك اخلوف من النجاح ميكن أن يؤثر يف السلوك اإلجنازي 

  .اء ملستوى أفضل يفقده بعض املميزات مثل التفوق والتمييز بني أقرانهللفرد، حيث يرى أن النجاح و اإلرتق
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  :تقدير الذات -5-6

يعترب مفهوم الفرد عن نفسه أو مدى إعتقاده وثقته يف إستعداداته وقدراته، هوما يطلق عليه تقدير 

ختيار، املثابرة، أو نوعية الذات أو الفعالية الذاتية أحد العوامل اليت تؤثر على سلوك إجناز الفرد، من حيث اإل

األداء، فإذا أعتقد الفرد أن قدراته ال تسمح له بأداء ذلك، أي إخنفاض تقدير الذات قد يعرض عن أدائها، 

  .ويؤثر ذلك سلبا على السلوك اإلجنازي لديه

  : احلاجة إىل اإلجناز -5-7

مستوى شدا نوعي لكل نشاط ميكن إعتبار درجة الشعور باحلاجة إىل اإلجناز أا مسة عامة، ولكن 

أو موقف، مبعىن أن الفرد ميكن أن يتميز بالسلوك اإلجنازي بدرجة عالية حنو موقف معني أكثر من موقف 

  آخر، ويتوقف ذلك على درجة كبرية على قيمة احلافز الذي حيصل عليه يف ضوء إحتمال النجاح أو الفشل،

 سلوك الفرد من حيث حتمل املبادرة واإلقبال عليها وتطوير ومستوى احلاجة إىل اإلجناز يتوقع أن يؤثر يف

  .)2001أسامة كامل راتب، . (األداء

  :تعليق

من خالل عرضنا للعوامل املؤثرة يف دافعية اإلجناز نستنتج أا تتأثر بعدة عوامل منها مستوى الدافعية 

لنجاح والفشل، وقيمة النجاح ذاته ، هذا لدى التلميذ يف سبيل حتقيق اهلدف،  توقعات الفرد املتعلقة خبربات ا

إضافة إىل العوامل األسرية واملدرسية وما يلعبانه من دور كبري يف منو الدافع لإلجناز وحتديد قيمة واجتاه هذا 

الدافع فاحمليط األسري الذي يشجع التلميذ على العمل واملبادرة وبذل اجلهد يشجعه على استخدام أساليب 

اإلعتماد على النفس عكس األسر اليت ال تم بتحصيل أبنائهم ال جتعله يعتمد على نفسه مما مالئمة للمراجعة و

  .يؤدي إىل إخنفاض مستوى الدافع لإلجناز
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إذ كل هذه العوامل وغريها متغريات تساهم يف منو أهداف األداء عند التلميذ الذي جنده يبذل اجلهد إلبعاد 

  .فكرة الفشل

  : زأمهية دافعية اإلجنا -6

يعد موضوع دافعية اإلجناز من املوضوعات األساسية اليت اهتم بفحصها الباحثون يف جمال علم النفس  

اإلجتماعي وحبوث الشخصية وكذلك املهتمون بالتحصيل الدراسي واألداء املعملي يف إطار علم نفس 

كما حضي الدافع التربوي، فضال عن  علم نفس املهين، ودراسة دوافع العمل وعوامل النمو اإلقتصادي 

لإلجناز بأكرب اهتمام باملقارنة مع بقية الدوافع اإلجتماعية األخرى، وال ترجع أمهية الدافع لإلجناز إىل توجيه 

السلوك وتنشيطه فحسب، بل أنه يؤثر على إدراك الفرد للمواقف إضافة إىل مساعدته لفهم السلوك الذايت و 

   .)2009ة امحد النيال، أمحد عبد اخلالق ومايس.(سلوك احمليطني به

تربز أمهية دوافع اإلجناز من الوجهة التربوية كوا هدفا تربويا يف حد ذاا  فاستشارة دافعية التالميذ 

وتوجيهها وتوليد إهتمامات معينة لديهم جتعلهم يقبلون على ممارسة النشاطات خارج نطاق العمل املدرسي 

التربوية اهلامة اليت يستقبلها أي نظام تربوي، كما تظهر أمهيتها من ويف حيام املستقبلية، وهي من األهداف 

الوجهة التعليمية من حيث كوا وسيلة ميكن استخدامها يف سبيل إجناز أهداف تعليمية معينة على حنو فعال، 

يول التلميذ وذلك من خالل اعتبارها أحد العوامل املؤثرة على التحصيل واآلخر ألن دافعية اإلجناز هلا عالقة مب

وتوجه انتباهه إىل بعض النشاطات دون أخرى ، لذا فالدافع هلا اثر كبري يف عملية التعليم فال تعلم دون دافع  

معني ألن نشاط الفرد وعملية الناتج من هذا النشاط يف موقف خارجي معني حتدده ظروف دافعية اإلجناز يف 

  .)288:2009أمحد فالح العلوان، .(قفهذا املو

كد علماء النفس على أمهية دور الدافع لإلجناز فيما يكون عليه الفرد واتمع يف مستوى التطلع ويؤ

والطموح اللذان يشكالن دعامة أساسية ملدى قدرة أي جمتمع من جمتمعات هذا العصر على النمو والتقدم 



 إلنجازدافعية ا:                                                                                الفصل الرابع

 

 
91 

اليقظة والوعي ملتطلبات هذا وحتدي متغريات العصر السريعة املتالحقة اليت إذ مل يكن اإلنسان على درجة من 

التحدي، واليت متثل أوال و قبل كل شيء لدى أفراد اتمع قوة الدافع لإلجناز وهذا األخري ينمي لدى األفراد 

السعي حنو اإلتقان والتمييز والقدرة على حتمل املسؤولية وحتديد اهلدف، القدرة على التخطيط لتحقيق اهلدف، 

إىل أن الدافع لإلجناز وسيلة جيدة للتنبؤ  )Boocock(بوكوك سار حيث أشار استكشاف البيئة، وتعديل امل

  .)2005راشد مرزوق راشد، . (الفعلي بالسلوك األكادميي

      :قياس دافعية اإلجناز -7 

  :  هناك عدة طرق لقياس الدافع لإلجناز واليت نذكرها فيما يلي

  : الطرق اإلسقاطية أو املقاييس اإلسقاطية 7-1

بوضع اختبار لقياس الدافع لإلجناز مكون من ) et al )Mcclelland  ماكيالند وزمالؤه  قام

موالي الذي أعده )  T.A.T(أربع صور، وقد استطاع ماكيالند من اشتقاق بعضها من اختبار تفهم املوضع

  .اإلجنازأما البعض األخر فقد قام ماكيالند بتصميمها خصيصا لقياس دافعية ، )H.Murray(1938عام 

ولقياس الدافع لإلجناز يقوم الباحث بعرض كل صورة من الصور أثناء االختبار على الشاشة ملدة 

عشرين ثانية أمام املبحوث، مث يطلب الباحث من املبحوث بعد ذلك كتابة قصة تغطي أربعة أسئلة بالنسبة 

  : لكل صورة من الصور األربعة واألسئلة هي

  ص؟ ماذا حيدث؟ ومنهم األشخا - 

  ماذا حدث يف املاضي؟ - ما الذي أدى إىل هذا املوقف  - 

  ما حمور التفكري؟ وما املطلوب أداؤه؟ ومن الذي يقوم ذا؟ - 

  ماذا سيحدث؟ وما الذي جيب عمله؟ - 
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مث يقوم املبحوث باإلجابة على األسئلة األربعة السابقة، ويستكمل عناصر القصة الواحدة يف مدة ال تزيد عن 

رشاد عبد العزيز .(يقةق، ويستغرق إجراء كله يف حالة استخدام الصور األربعة حوايل عشرين دقأربعة دقائ

  .)1994موسى، 

يرتبط هذا اإلختبار أساسا بالتخيل اإلبداعي، ويتم حتليل القصص، أو نواتج التخيل لنوع معني من احملتوى يف 

  .ضوء ما ميكن أن يشري إىل الدافع لإلجناز

  :وضوعيةاملقاييس امل 7-2

النيال  أمحد عبد اخلالق ومايسة 1994رشاد عبد العزيز ، 1995عبد اللطيف خليفة عام يذكر 

، أنه ال يوجد العديد من املقاييس املوضوعية لقياس الدافع لإلجناز بعضها صمم لقياس الدافع 1991عام 

 weiner et( 1970، مقياس وينر )Argul et Robinson (إلجناز األطفال مثل مقياس روبنسون 

kuhla ( وبعضها صمم لقياس الدافع الجناز الكبار ومنها استخبار الدافعية لالجناز وقام بإعداده هرما نز ،

 Smith، مقياس مسيت 1969، مقياس امليل اإلجناز اليت أعدها مهربيان )HERMANS( 1970عام 

يف السبعينات، ) Ray(ره راي وطو) lynn( 1969، واستخبار الدافعية اإلجناز أعده لن عام 1973عام 

فباإلضافة إىل مقياس الدافع لالجناز الدراسي أو األكادميي الذي أعده باسم السمرائي وشوكت اهليازعي عام 

، وقائمة التفضيل الشخصي لـ ادوارز 1978، مقياس دوافع اإلجناز إعداد حممود عبد القادر عام 1988

EDWARDS .دف إىل تقدير احلاجات النفسية اليت وضعها موراي وMURRAY, H.A  ومنها احلاجة

بإعداد  2000بترمجتها إىل العربية، كما قام عالء الشعراوي  1971اإلجناز، وقد قام جابر عبد احلميد جابر 

مفردة، ويتم  53مقياس لدافعية اإلجناز يتكون من ثالثة أبعاد، ويناسب أيضا طالب اجلامعة وعدد مفرداته 

: 2005راشد مرزوق راشد، ).(رادائما، أحيانا، ناد(ات املقياس باختيار إجابة من ثالث اإلجابة على مفرد

179(.  
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  : حتليل احملتوى -7-3

وهي تقنية تقوم على حتليل القصص والنصوص إىل وحدات أساسية حسب عرض الباحث، مث البحث 

  .عن املفاهيم أو اخلصائص اليت تعرب عن املتغريات اليت يبحث عنها

  :إلستبيان ا -7-4

هو عبارة عن جمموعة من األسئلة أو العبارات اليت تدور حول دافع اإلجناز، حبيث جييب عنها الفرد 

بطريقة معينة، وعادة ما تكون من االختبار من متعدد، أي ختضع لسلم متدرج من موافق متاما إىل غري موافق 

  .)69 :2006بومجيلني، .(متاما، من صحيح متاما إىل غري صحيح متاما

  :  مالحظة السلوك 7-5

وتقوم على حتديد قائمة ألنواع من السلوك، إذ تشري إىل الدافع لإلجناز، مث قيام الباحث مبالحظة 

سلوك الفرد الذي يريد دراسة الدافع لإلجناز عنده، ويتم هذا حبساب تكرار أنواع السلوك يف القائمة ضمن 

  .)69: 2006بومجيلني حياة،. (فترة زمنية حمددة

  :تقييم اآلخرين -7-6

وهو مطالبة من هلم خربة واحتكاك بالفرد املراد دراسة دافع اإلجناز عنده، بإعطاء تقييمهم عنده، وهذا 

بومجيلني . (زميلهوقف جمموعة من اخلصائص إىل اإلجناز، كمطالبة املعلم تقييم أحد التالميذ، أو تقييم زميل ل

  .)70: 2006حياة، 

من خالل ما سبق نستطيع القول أن هناك عدة تقنيات مستخدمة لقياس دافعية اإلجناز، وكل مقياس 

، واستبيان 1970عام  Wienerوجه انتقاد ملقياس آخر، ومن أهم هذه املقاييس نذكر مقياس وينر 

Haermans 1970 ذا الدافع، وقد فتح بذلك جماال جديدا لبناء مقاييس  الذي بناه جبمع املظاهر املرتبطة

  .1991الدافع إىل اإلجناز مثل مقياس فاروق عبد الفتاح موسى سنة 
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  :النظريات املفسرة لدافعية اإلجناز -8

كانت هناك حماوالت عديدة لتصنيف احلاجات األساسية للشخصية، ومنها احلاجة إىل اإلجناز، الذي 

وزمالئهم يف إجراء املزيد من الدراسات والبحوث حول احلاجة إىل اإلجناز،  ماكيالند، وأتكنسوناستطاع 

  :وحاولوا تقدمي نظريات مفسرة هلذا املفهوم اجلديد، ومن بني هذه النظريات نذكر

  : Atkinsonنظرية أتكنسون  -8-1

بدراسة الدوافع، وقام بصياغة نظرية تدور حول دافعية التحصيل،  Atkinsonأتكنسون اهتم 

وذكر أن الرت عة إلجناز النجاح هي استعداد دافعي مكتسب، كما أا وظيفة ثالث متغريات حتدد قدرة 

  :التلميذ على التحصيل

  :  جناز النجاحدافع إل 8-1-1

يشري هذا الدافع إىل إقدام الفرد على أداء مهمة ما بنشاط أو محاس ورغبة يف إحراز النجاح، لكن هذا 

يته وهو دافع جتنب الفشل، حيث يتجنب الفرد أداء مهمة خوفا من الفشل يف أدائها، يرتبط بدافع آخر له أمه

إذ يعد الدافع إلجناز النجاح وراء تباين التالميذ يف مستويام التحصيلية، حيث يرتفع مستوى التالميذ بارتفاع 

  . هذا الدافع والعكس صحيح

  : احتمالية النجاح 8-1-2

مهمة يتوقف على عملية تقومي ذايت يقوم به الفرد، فاحتمالية النجاح قد تكون ذات بينما احتمالية جناح أي 

مستوى مرتفع أو منخفض، فالتلميذ الذي يرى يف النجاح املدرسي قيمة كبرية تكون احتمالية النجاح بالنسبة 

  .)139: 2005، ن عبد احلميد العناينحنا. (له كبرية، ألن قيمة  النجاح كما يدركه تعزز دافعية التحصيل

  

  



 إلنجازدافعية ا:                                                                                الفصل الرابع

 

 
95 

  :قيمة الباعث للنجاح -8-1-3

هذا إضافة إىل قيمة الباعث للنجاح، فإن  زيادة  صعوبة املهمة يتطلب زيادة قيمة باعث النجاح، 

ثائر . (فكلما كانت املهمة أكثر صعوبة جيب أن يكون الباعث أكرب قيمة للحفاظ على مستوى دافعي مرتفع

  .)54: 2008أمحد غباري، 

  :تعليق

إن الدافع إجناز النجاح، والدافع لتجنب الفشل مترابطان، فإذا كان التلميذ مدفوعا بالنجاح سيحاول 

أداء املهمات اليت تكون احتمالية جناحها مساوية الحتمالية فشلها، وتكون قيمة باعث النجاح مرتفعة عند هذا 

فشل فسيتجنب أداء املهام الصعبة وسيختار املستوى من االحتمالية، أما إذا كان التلميذ مدفوعا باخلوف من ال

املهام األكثر سهولة لتخفيض احتمالية الفشل، كما يتبني لنا أن قدرة التلميذ على التحصيل مرتبطة برتعته 

الدافعية إلجناز النجاح، وما دامت هذه الرتعة مكتسبة فإنه ميكن تعديلها، حبيث تزداد قدرة التلميذ على 

  .التحصيل

  :Wiener theoryوينر نظرية  -8-2

عن الدافعية لإلجناز تتضمن مفاهيم معرفية مثل ) Atkinson( أتكنسون أن منوذج يونج يرى 

التوقع والقيمة كمتغريات وسيطية ومل يتعرض ذلك املنحىن لتقييم العمليات املعرفية املتضمنة يف الدافعية اإلجناز 

إعزائية إلعادة حتليل النتائج الرئيسية املترتبة على منوذج وينر وزمالؤه نظرية  تعرضا مباشرا، فقد اقترح

أتكنسون، وملا كانت نظرية اإلعزاء تم بالعملية اليت يفسر ا الفرد أسباب السلوك، كما إقترح وينر ورفاقه 

يف القيام أن التقييم أو التفسري الذي يقوم به الفرد عند ما يواجه عمل متعلق باإلجناز هو مقرر مهم حيدد رغبته 

وينر استكمال  به، وأعادوا صياغة مفهوم لدافعيةاإلجناز يف ضوء نظريات اإلعزاء حماولني تطويره، وقد قصد

نظريات دافعية اإلجناز، وذلك ببنائه للنظرية املعرفية عن اإلعزاء، حيث اقترح بعدين لتحليل العزاء السبيب، 
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زا ينسب املالحظ أسباب احلدث فيه إىل أربعة عوامل فأشار وينر أن داخل حمتوى أي موقف ما يتضمن إجنا

هي القدرة، اجلهد، صعوبة العمل، واحلظ، إذ تعترب القدرة واجلهد عامالن داخليان يعتمدان على الفرد، بينما 

تعد صعوبة العمل واحلظ عامالن خارجيان ويتذبذب عامال اجلهد واحلظ مبرور الوقت فهما عامالن غري 

  .)183: 2005راشد مرزوق راشد، . (يبميز عامال القدرة وصعوبة العمل بالثبات النسمستقرين بينما يت

  :  تعليق

لدافعية اإلجناز نالحظ أنه أكد على أمهية مستوى الطموح  )weiner(وينر  من خالل نظرية 

افع اإلجناز يف واملثابرة على بذل اجلهد والقدرة كمتغريات أساسية لدافعية اإلجناز، كما أعاد صياغة مفهوم الد

  .ضوء مصطلحات معرفية منائية

  :نظرية تصميم اهلدف -8-3

   :وتفترض هذه النظرية)  Eduin lock( لوك أدوينمن رواد هذه النظرية 

وجود األهداف حيدد مسار السلوك، ويكون دافعا للفرد لتحقيقها واألهداف متثل طموحات األداء  - 

  .وتنشط السلوك

  .األداء يعين احملصلة لقيم ومعتقدات الفرد ورغباته وعواطفهتعميم األهداف وطموح  - 

ويزيد اندفاع الفرد حنو اهلدف إذا كانت حمددة ومقبولة وذات نفع للفرد، وكلما كانت األهداف  - 

صعبة كان األداء على مستوى عال، واألهداف قابلة للقياس، وهذا يؤدي إىل اندفاع األشخاص حنو 

  .)49:2007نبيهة صاحل السامرائي، ( .مبعلومات حول طريقة األداء العمل خاصة إذا مت إمدادهم

                        :تعليق

ميكن أن نطبق هذه النظرية عمليا إذا وضعت األهداف اخلاصة بأداء العمل بإتقان مع املدير أو   

أداء العمل املشرف، ومت إعدادها من قبل مجيع األطراف، يصبح حتقيقها نافعا ومقيدا، ونافعة لسلوكهم حنو 

  .بشكل جيد
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  :   عالقة دافعية اإلجناز ببعض املتغريات -9

  :لدافعية اإلجناز عالقة بكثري من املتغريات املختلفة اليت كانت حمور دراسة العديد من الباحثني ومنها

  : العالقة بني دافع اإلجناز والتحصيل الدراسي -9-1

شكل عام، وقد دلت عدة دراسات على وجود وجه اهتمام كبري يف السنوات األخرية باملدرسة ب

ارتباط بني دافع اإلجناز وأداء التالميذ املتفوقني يف املدارس اإلكمالية والثانوية، وبني اخنفاض دافع التأخر 

  .الدراسي، تبني فيها قوة اإلرتباط بينهما

از، من أمثلة كما حاولت دراسات أخرى الربط بني املعدل التراكمي لدرجات التالميذ ودافع اإلجن

يف ) 0.51(، ودراسة جروسبك، حيث أمكن احلصول على معامل اإلرتباط  هذه الدراسات دراسة مايكالند

رجاء حممود أبو عالم، . (يف الدراسة الثانية، وهي معامالت متوسطة نوعا ما) 0.34(الدراسة األوىل و

1986 :219(.  

  :دافع اإلجناز بالسلوك عالقة  -9-2

معينة ختتلف عن اآلخر، كما ختتلف عن الفرد الواحد، فهي تزداد يف جانب وتقل يف  لكل فرد قدرات

جانب آخر، ويتضح ذلك من خالل سلوكه يف املوقف الذي هو فيه، ويتوقف استخدام الفرد لقدراته األدائية 

وراء قيامهم  على الدافع الذي جيعله يسلك سلوكا معينا، واألفراد ال يقومون بالعمل ما مل يكن عندهم هدف

بالعمل، فإذا متكن الفرد التحكم يف دافعه متكن من التحكم يف سلوكه مما جيعله يسعى إىل بذل جهد أكثر،إذ 

ميكن اإلستدالل على الدوافع من خالل  السلوك الذي يقوم به الفرد، والدافع يستشري النشاط وحيركه، وحيدد 

اهلدف وحتقيقه، لذا يرتبط هدف الفرد وما يقوم به من الوجهة اليت يأخذها النشاط يف سبيل الوصول إىل 

  .)55:2007ائي، نبيهة صاحل السامر. ( نشاط بدوافعه وحاجاته
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  :باهلدفاإلجناز  دافعية عالقة  -9-3

اهلدف هو ما يسعى الفرد إىل حتقيقه، فعندما يسعى التلميذ لقراءة كتاب أو إجناز مهمة ما فإنه ينشغل 

فاألهداف حتفز األفراد على خفض التناقض بني ما يعرفونه األن، وما يرون أن  بسلوك موجه حنو هدف،

يعرفونه مستقبال، حيث ميكن أن يشعر الفرد بعدم اإلرتياح إذا مل يكمل املهمة، وتربز أمهية وضع اهلدف من 

  :خالل ما يلي

  .توجه األهداف إنتباها إىل املهمة اليت حنن بصدد تنفيذها - 

  .اجلهد، فكلما كان اهلدف واضحا وصعبا إىل حد ما فإن اجلهد املبذول يكون أكرباألهداف حترك  - 

األهداف تزيد من املثابرة واملواظبة على العمل، فعندما يكون لدينا هدف واضح نكون أقل عرضة للتشتت  - 

  .أو التوقف عن العمل حىت نبلغ ذلك اهلدف

ا تصبح اإلستراجتيات القدمية غري فعالة، ويربز أمامنا األهداف تعمل على تطوير استراتيجيات جديدة عندم - 

    :نوعان من األهداف 

  .أهداف مهمة- 

      . أهداف ذاتية- 

هذا وقد ميتلك الفرد أحدمها أوكالمها معا، ولكن جيب أن تكون أحدمها هو املسيطر، دعونا نوضح كل نوع 

  :من أنواع األهداف

  :أهداف مهمة 9-3-1

النوع من األهداف تكون أهدافه تطوير الكفاية وذلك بواسطة اكتساب املعارف  عندما يتابع املتعلم هذا

واملهارات اليت تساعده على إمتام املهمة، كما أنه يقبل على املهمات اليت تتصف بالتحدي على الرغم من أن 

إىل عملية  ذلك، التحدي قد يوقعه يف خماطر ارتكاب األخطاء ألن األخطاء قد توفر املعلومات اليت ترشدنا

  .)123: 2008ثائر أمحد غباري، .(علمالت
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ترتبط أهداف املهمة جبملة من النواتج املعرفية واإلنفعالية اليت تسهل عملية التعلم، ومبا حيويه ذلك التعلم من 

 فعالية عالية املستوى، وتقدير قيمة املهمة واإلهتمام واجلهد واستخدام العمليات املعرفية وما وراء املعرفية

  .بكفاءات عالية

  :األهداف الذاتية 9-3-2

تعترب األهداف الذاتية على عكس أهداف املهمة تقود األهداف الذاتية التالميذ إىل القلق واخلوف  

  .على وأدائهم مقارنة بقدرة اآلخرين وأدائهم

عمل على هذه األهداف أقل قدرة من الناحية اإلنفعالية والدافعية، واستخدام اإلستراجتيات، وكذلك ت

  .)125: 2008ثائر أمحد غباري، . (اءاإلخنفاض يف األد

عناصر أساسية يف فهم وتفسري ) صياغة األهداف والتنظيم الذايت والكفاية الذاتية(تعترب املفاهيم مثل 

سلوك املتعلم الناجح، حيث أن معتقدات الكفاية الذاتية وعمليات التنظيم الذايت تعمل معا من خالل اعتمادها 

  :ى بعضها البعض فيما تتوسط األهداف بينهما وتتحدد الوظيفتان األساسيتان لألهدافعل

  .إرشاد املتعلم ملراقبة وتنظيم جهده حنو اجتاه معني - 

: 2008ثائر أمحد غباري، . ( تساعد الفرد على تقومي أدائه وتكثيف جهوده حنو أهداف فصلية - 

126(.  

 :دور املعلم يف زيادة دافعية اإلجناز -10

  :للمعلم دور فعال يف زيادة دافعية اإلجناز عند التالميذ، وذلك من خالل

  :التغذية الراجعة -10-1

إن توفري التغذية الراجعة ألسباب فشلهم وجناحهم يزيد من توقعات التحصيل لديهم، ففي حالة التلميذ الذي 

النجاحات السابقة،اليت حققها التلميذ جيد صعوبة يف إتقان مسائل الضرب الطويلة ميكن للمعلم أن يستخدم 

  )69: 2009حممد عمر سي الطواب، .( وكذلك لبناء الثقة يف تعلم املهمات اجلديدة
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  :التحسن اللوليب -10-2

بإمكان املعلمني تزويد التالميذ بدليل مباشرة عن منوهم األكادميي، وذلك خالل فترة من الوقت، 

ة الدراسية اللولبية، ويكون التعيني لولبيا، إذا أعيد تقدميه من وقت وإحدى األمثلة على ذلك ما يسمى باخلط

ثائر أمحد .( ( قآلخر، وبذلك يستطيع التالميذ احلكم على أنفسهم على طريقتهم يف التفكري مقارنة ما سب

  .)57: 2008غباري، 

  :متكني التالميذ من صياغة أهدافهم -10-3

إلجناز من خالل متكينهم من صياغة أهدافهم بإتباع العديد من يستطيع املعلم زيادة دافعية التالميذ ل

النشاطات كتدريب التالميذ على حتديد أهدافهم التعليمية وصياغتها بلغتهم اخلاصة ومناقشتها معهم، 

ومساعدم على اختيار األهداف اليت يقرون بقدرم على إجنازها مبا يتناسب مع استعدادام وجهودهم، 

ثائر أمحد غباري، .  ( عدهم على حتديد استراتيجيات مناسبة اليت جيب إتباعها أثناء حماولة حتقيقهاوبالتايل يسا

2008 :57(.  

  :توفري مناخ تعليمي غري مثري للقلق 10-4

لقد أشارت النظرية اإلنسانية يف الدافعية إىل ضرورة إشباع بعض احلاجات السيكولوجية األساسية 

الصدقات، التقبل واحترام الذات، للتمكن من إشباع حاجات املعرفة والفهم وحتقيق كاألمن، اإلنتماء، تكوين 

الذات، وأي نقص يف إشباع احلاجات قد يؤدي إىل إعاقة حاجات التلميذ إىل اإلجناز والتحصيل وحتقيق 

فر فيه كل قدراته وإمكاناته، على النحو املرغوب فيه، هذا األمر الذي يفرض على املعلم بناء مناخ صفي تتو

عبد .(م الشروط الكفيلة إلشباع حاجات التالميذ، واستبعاد كل العوامل التهديدية اليت تثري قلقهم وخماوفه

  .)222: 1998ايد نشواين، 
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  :إستشارة حاجات التالميذ لإلجناز النجاح -10-4

د يبلغ مستوى هذه إن حاجات الفرد لإلجناز متوافرة لدى مجيع األفراد، ولكن مبستويات متباينة، وق

احلاجات عند بعض التالميذ لسبب أو آلخر حدا ميكنهم من صياغة أهدافهم وبذل اجلهود الالزمة لتحقيقها، 

لذلك يترتب على املعلم توجيه انتباه خاص هلؤالء التالميذ، وخاصة عندما يظهرون سلوكا يدل على عدم 

احلاجة املنخفضة لإلجناز والنجاح مبهام سهلة نسبيا رغبتهم يف أداء أعماهلم املدرسية لذلك فإن تكليف ذي 

ميكن أن يؤدي إىل استشارة حاجة التلميذ لإلجناز، وزيادة رغبته يف بذل اجلهد والنجاح ألن هذه األخرية 

  .)58: 2008أمحد غباري، ثائر . ( متكن من الثقة بنفسه، وقدراته ويدفعه لبذل جهود متواصلة

  تالميذ وتوجيههااستشارة اهتمامات ال -10-5

لقد أكدت معظم تفسريات الدافعية على ضرورة توافر بعض القوى اليت تستشري نشاط الفرد وتوجه 

سلوكه، وهذا ينطبق على النشاطات التعليمية، وعلى أي نشاط آخر، هذا األمر الذي جعل مسألة استشارة 

إلجناز األهداف املرغوب فيها أوىل مهام املعلم انتباه التالميذ واهتمامهم، وتوجيه نشاطام حنو السبل الكفيلة 

داخل القسم وخارجه، إذ ميكنه أن يقوم ذا باستخدام مثريات أو وسائل لفظية أو غري لفظية، وتوجه انتباهه 

  .إىل املوضوعات أو احلوادث اليت هلا عالقة مبوضوع التعلم

ة، أو بوصف وضع ينطوي على شيء غري كما ميكن للمعلم أن يبدأ نشاطه التعليمي بقصة أو حادثة مثري

مألوف، أو يطرح مشكلة تتحدى تفكري التالميذ وتؤثرعلى اهتمامام حبيث جتربهم على التخلي عن املشتتات 

اليت قد تعوق قدرام على تركيز اإلنتباه ويستحسن أن تكون هذه النشاطات األولية على عالقة وثيقة باملادة 

ومناسبة خلصائص التالميذ ذوي العالقة بالتحصيل كاخلربات السابقة، مستوى الدراسية موضوع االهتمام 

  .)26:1996كمال حممد عويضة،. ( دراتالتحصيل، والق
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يف دراسة حول أثر برنامج تدرييب يف تنمية دافعية التحصيل،  2001سنة  أبو شقريةكما أوردت 

حيث ذكرت عدة استراجتيات لذلك منها إستراتيجية توضيح األهداف األدائية للمتعلمني، حيث أوضح 

أمهية وضع أهداف أدائية واضحة وحمددة تشكل املعيار لقياس مدى جناح التلميذ، وأن استشارة " هوب"

مد عل جاذبية اهلدف األدائي بالنسبة هلؤالء التالميذ، وأن مستوى اهلدف من حيث الصعوبة التلميذ تعت

والسهولة حيدد عامالن األول حمتوى املادة الدراسية والثاين عمر التلميذ ومستوى قدراته املعرفية، وكذا 

ن مبا فيه الكفاية على حتقيق إستراتيجية الثقة بالنفس فهي حالة عقلية تعكس مدى إعتقاد األفراد بأنهم قادرو

هدف ما، وللمعلم دور مهم يف تنمية ثقة التلميذ بنفسه من خالل تقبل مشاعره، وأفكاره، ويئة اال ليعرب 

عن ذاته، وتشجيعه على طرح األسئلة، وإظهار اإلستحسان ألجوبته، كما تعترب إستراتتيجية الغزو الداخلي 

خصائص ومميزات ثابتة غري خاضعة للضبط، فيبدي التالميذ سلوك  مشكلة حينما يغزو التالميذ فشلهم

الالمباالة، والشعور باإلحباط والفشل وقلة الدافعية ذلك نتيجة العتقادهم بأن هذه اخلصائص أسباب ال 

 سيطرة هلم عليها، وال ميكن تغيريها، إن قدرة املعلم على إقناع تالميذه بالعالقة بني ما يبذلونه من جهود وما

حيققونه من جناح يتوقع أن يؤدي إىل حتصيل أعلى يف املستقبل، هذا إضافة إىل إستراتيجية حتمل املسؤولية، إذ 

أن التلميذ الناجح يتحمل جزءا من مسؤولية تعلمه، حيث أن التعلم جهد يشترك فيه املتعلم واملعلم، وقد 

التلميذ نفسه، حيث أن التلميذ الذي يتحمل يشترك فيه الوالدان أيضا، إال أن املسؤولية األكرب تقع على 

مسؤولية تعلمه، هو التلميذ الذي يؤمن بأن الوقت واجلهد وحجم العمل الذي يقوم به يؤدي إىل جناحه أو إىل 

فشله، بل يعطون أسباب أخرى مثل الذكاء، املعلم، ويعطون هذه األسباب األمهية الكبرية ودورها يف 

حممد حممود احليلة، .(سؤوليام اخلاصة ودورهم املهم يف العملية التعليميةحتصيلهم، وبالتايل يهملون م

2007(.  

من خالل ما سبق ميكن القول أن استشارة دافعية التلميذ عملية يشترك فيها املعلم، املتعلم واألسرة   

  .وحىت اإلدارة املدرسية مثل املدير أو املشرف التربوي واملادة الدراسية أو احملتوى
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  :خالصة الفصل

إذا كانت الدافعية وسيلة لتحقيق األهداف التربوية، فإا تصبح واحد من العوامل اليت تساعد على 

حتصيل املعرفة والفهم واملهارة وغريها من األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، شأا يف ذلك شأن الذكاء واخلربة 

اليت مير ا ببعض اخلربات التعليمية اليت ترتبط بالنجاح  السابقة، إذ يتعرض التلميذ أثناء املواقف التعليمية

  .والفشل تبعا ملستوى السهولة والصعوبة وتقدير املتعلمون لذام

إن إعطاء الدافعية هذه املكانة إشارة إىل أمهيتها ودورها يف عملية تربية وتعليم التالميذ، وكان التركيز يف 

ا إىل دراسة وظائف الدافعية وبعض املفاهيم املتعلقة ا، كما تطرقنا إىل البداية على مفهوم الدافعية، مث اجتهن

حتديد مفهوم الدافع لإلجناز وطرق قياسه وأنواعه، مث العوامل املؤثرة، وقد وضعت عدة نظريات تفسر الدافعية 

  .لإلجناز، هذا إضافة إىل بيان دور املعلم يف زيادة دافعية التلميذ لإلاجناز

جلانب امليداين من الدراسة من اإلجابة على املشكل الذي طرحناه يف بداية الدراسة، وسنحاول يف ا

  .  وكذا التحقق من الفرضيات اليت قدمناها كإجابة مؤقتة لإلشكال املطروح

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  اجلانب التطبيقي
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  :متهيد

تترابط اخلطوات يف دراستنا حيث يعترب البحث العلمي سلسلة من اخلطوات املترابطة واملتكاملة اليت 

وباستخدام إجراءات حمددة، وباعتبار  تستهدف الوصول إىل حل مشكلة ما، ويتم ذلك وفق خطوات ممنهجة

  .النظرياجلانب امليداين مكمل للجانب 

إذ يتناول هذا الفصل اجلانب املنهجي للبحث امليداين، حيث يتم التطرق إىل الدراسة االستطالعية، 

واملنهج املتبع، وحدود الدراسة والتعرف على عينة الدراسة، كما نورد املقاييس املستعملة يف البحث، وكذا 

  .األدوات اإلحصائية اليت على أساسها تتم عملية حتليل النتائج
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  :الدراسة االستطالعية -1

ستطالعية عبارة عن مالحظة أولية تقام يف جمتمع الدراسة عن إلأن الدراسة ا 1985تقول شوشا 

عمار حبوش . (طريق مقابلة نصف موجهة عموما، تسمح لنا بإعادة صياغة الفرضيات وبناء وسيلة البحث

،45:2007(.  

تنطلق أساسا من حتديد املوضوع املراد دراسته، والطرح الذي إن القيام بأي حبث أو دراسة علمية 

يقوم عليه بتوضيح إطاره النظري واملنهجي العام الذي يندرج فيه، وانشغالنا بالواقع التربوي الذي تعيشه 

دمها اليت يستخ) األدائية/التعليمية(مؤسساتنا التربوية حاولنا البحث عن العالقة املوجودة بني األهداف املدرسية 

املعلم واملتعلم على حد سواء والدافعية لإلجناز لدى تالميذ الثالثة متوسط باعتبارهم يف املرحلة األوىل للمراهقة، 

وعلى هذا قمنا بإجراء دراسة استطالعية قصد التأكد من جدوى وإمكانية الدراسة قبل البدء فيها، فمن خالل 

األساتذة لإلستفادة منهم، وكانت هذه الزيارات أولية لإللتقاء  زيارتنا إىل اإلكماليات ااورة، ومقابلة بعض

مبدراء اإلكماليات وطلب منهم املساعدة يف تسهيل إجراءات البحث التطبيقي، وذلك بعد شرح اهلدف من 

  :الدراسة واألغراض اليت أقيمت من أجلها، ومنه خلصت الدراسة االستطالعية إىل النتائج التالية

  .ت موضوع الدراسة بدقةحتديد متغريا -1

  .حتديد العينة -2

  .حتديد اإلشكالية والفرضيات – 3

اختيار األداة املناسبة، وهنا تأكدت الباحثة أن املقاييس واضحني وكان متوسط الوقت لإلجابة حوايل  -4

ميكن أن دقيقة، هذا إضافة إىل أننا متكنا من خالل إجراء هذه الدراسة التعرف على أهم الصعوبات اليت  40

  .تعترض دراستنا، وبالتايل العمل على تالفيها وجتاوزها يف املرحلة التطبيقية
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  :املنهج -2

ختتلف املناهج اليت ميكن استعماهلا واإلعتماد عليها باختالف املواضيع، حيث أن طبيعة املوضوع 

تفرض علينا إتباع منهج معني من أجل حتديد أبعاد الظاهرة املدروسة بشكل شامل جيعل من السهل التعرف 

  . عليها ومتييزها

نسب ملوضوعنا، إذ يعترب طريقة علمية ولقد اتبعنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي الذي هو األ

تقوم على اإلقتراب من الظاهرة املراد دراستها، ومجع املعلومات والبيانات املتوفرة عن املشكلة، وتصنيفها 

وحتليلها وإخضاعها للدراسة العلمية، قصد الوصول إىل فهم أعمق للظاهرة، من أجل اإلفادة العلمية يف اال 

  .)2007عمار بوحوش، . (دمة النفسيةادة يف ميدان اخلاألكادميي، وكذا اإلف

واستخدمنا بالتحديد املنهج الوصفي التحليلي الذي حيظى مبكانة خاصة يف جمال البحوث التربوية، 

  .حيث أن نسبة كبرية من الدراسات التربوية املنشورة هي وصفية حتليلية يف طبيعتها

انات سواء الختبار صحة الفرضيات اليت تصف الوضع فاملنهج الوصفي التحليلي يسعى إىل مجع البي

  .)100: 1992عدس عبد الرمحان . (ذلكالراهن للفرد موضوع الدراسة أو لإلجابة على األسئلة املتعلقة ب

  : حدود الدراسة -3

للتأكد من صحة الفرضيات املقدمة يف الفصل األول اجتهنا يف دراستنا امليدانية إىل املؤسسات 

بالتحديد بإحدى االكماليات املوجودة باألخضرية، وتتمثل يف اكمالية درموش رابح، واكمالية التعليمية و

حممد القرومي، وكل اكمالية تضم أقسام دراسية، كما يعمل ا طاقم بيداغوجي يتكون من مدير االكمالية 

  .ومساعدين تربويني، وإداريني، وأساتذة يدرسون يف خمتلف املواد
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  :مد القرومياكمالية حم 3-1

، فهي تتسع لـ 1965تقع يف بلدية األخضرية، غرب والية البويرة، تأسست هذه االكمالية سنة 

ورشات،  02خمابر و 02قسم و 24أستاذ، كما حتتوي على  43تلميذ وتلميذة، يشرف على تأطريها  920

 09أقسام السنة الثالثة متوسط، هذا إضافة إىل  03أقسام السنة الثانية، و 06أقسام سنة أوىل،  07تتضمن 

  .كتاب 700أقسام الرابعة متوسط، كما تشمل على مكتبة يوجد فيها حوايل 

  :اكمالية رابح درموش -3-2

فهي تتسع لـ  ،1970تقع هي األخرى يف بلدية األخصرية، غرب والية البويرة، تأسست سنة 

شمل النظامني الداخلي ونصف داخلي، كما تشمل مكتبة أستاذ، ت 45تلميذ وتلميذة، حتت إشراف  970

  .كتاب 850يوجد ا حوايل 

تلميذ  111مشلت مجيع أفراد العينة يف املؤسستني املذكورتني سابقا الذي يقدر عددهم بـ 

  ).سنة 15- 12(وتلميذة، يدرسون يف السنة الثالثة متوسط وتتراوح أعمارهم ما بني 

اية توزيع اإلستمارات إىل حني إسترجاعها، مت هذا خالل شهر تقريبا، مت التطبيق امليداين منذ بد

  .أفريل وخصصنا لكل اكمالية حوايل أسبوعني 30أفريل حىت  05إمتدت من 

  :عينة الدراسة -4

تعترب من أهم عناصر البحث ومراحله وأساليبه يف كثري من الدراسات النظرية والعلمية، اذ يعتمد 

لكوا توفر الكثري من اجلهد والوقت واملال، وجيب االهتمام بالطريقة اليت يتم على عليها الباحثون كثريا 

  .أساسها اختيار هذا اجلزء للحصول على نتائج دقيقة
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إذ تعترب عينة الدراسة جزء من اتمع األصلي للبحث، خيتارها الباحث بأساليب وبطريقة متثل 

عزت عطوي، . (باحث من مشقات دراسة اتمع األصلياتمع األصلي، وحتقق أغراض البحث وتغين ال

2007.(  

وقد اعتمدنا يف دراستنا على العينة العشوائية دون مراعاة عامل اجلنس أو السن، أو النتائج الدراسية، 

  .فراد بأن يكونوا ضمن عينة الدراسةاألوذلك بإعطاء فرص متكافئة جلميع 

  : خصائص العينة

ذكور، تراوحت أعمارهم ما بني  45إناث، و 66تلميذ وتلميذة  111تكونت عينة دراستنا من 

  :سنة وقد مت ضبط خصائص العينة كما يلي 15- 12

  :يوضح توزيع التالميذ حسب اجلنس): 4(اجلدول رقم 

  

  

    

  

، يف حني %60نالحظ أن أغلبية أفراد العينة من اإلناث، حيث ميثلون نسبة  )04(من خالل اجلدول رقم 

  . %40تقابلها فئة الذكور بنسبة 

  

  

  

  

  %النسب املئوية   التكرار  اجلنس

  %40  45  ذكر

  %60  66  أنثى

  %100  111  اموع
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 :يوضح توزيع التالميذ حسب السن) : 5( اجلدول رقم

  %النسب املئوية   التكرار  السن

12  11  9.91 %  

13  46  41.45 %  

14  37  33.33 %  

15  17  15.31 %  

  % 100  111  اموع

  

، %41.45سنة حيث ميثلون نسبة  13من خالل اجلدول نالحظ أن غالبية أفراد العينة هم يف سن 

من التالميذ من هم  % 15.31سنة، أما نسبة  14بالنسبة للتالميذ يف سن  %33.33يف حني تقابلها نسبة 

  .%9.91سنة قدرت بـ  12سنة، يف حني جند نسبة تالميذ  15يف سن 

  :يوضح توزيع التالميذ حسب املستوى الثقايف للوالدين ):6( اجلدول رقم

  النسب املئوية  األم  النسب املئوية   األب  

  % 18.92   21  % 28.82  32  جامعي

  % 27.03   30  % 22.53  25  ثانوي

  % 26.13   29  % 27.93  31  متوسط

  % 23.42   26  % 18.02  20  ابتدائي

  % 4.50   5  % 2.70  3  أمي

  % 100  111  % 100  111  اموع
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 %27.93من اآلباء لديهم مستوى جامعي، و  %28.82من خالل اجلدول يتضح لنا أن نسبة 

 %18.02متثل اآلباء ذوي املستوى الثانوي، و  %22.53فتمثل اآلباء الذين لديهم مستوى متوسط، بينما 

  .مستوى األمي متثل اآلباء الذين لديهم% 2.70فتمثل اآلباء الذين لديهم مستوى إبتدائي، بينما 

 ،%27.03أما فيما خيص أمهات التالميذ نالحظ أن غالبية األمهات لديهم مستوى ثانوي بنسبة 

ذوي املستوى اإلبتدائي، بينما متثل نسبة  %23.42ذوي املستوى املتوسط، ينما  %26.13تليها نسبة 

  .من املستوى األمي% 4.50من األمهات ذوي املستوى اجلامعي، تليها % 18.92

  :أدوات الدراسة -5

لقد مت تطبيق أدايت البحث يف الوقت نفسه، وهذا حسب طبيعة املوضوع، إذ الغرض منه هو البحث 

ودافعية اإلجناز، وهلذا قدمنا األداتني معا للحصول على ) األدائية/التعليمية(عن العالقة بني األهداف املدرسية 

وبشكل مجاعي مبساعدة أساتذة ومؤطرين باإلكماليات إجابات منطقية لشخص واحد على موضوعني خمتلفني 

  .اليت أجري فيها البحث

مقياس دافعية االجناز، ومقياس األهداف : وقصد التعرف على هذه العالقة طبقنا أداتني للقياس ومها

  .املدرسية

  :مقياس دافعية اإلجناز -5-1

ظري لدافعية اإلجناز، أما املصدر إستمدت بنود هذا املقياس من مصدرين أساسيني أوهلما التراث الن

 H.J M هريماترالثاين فيتمثل يف املقاييس اليت صممت من أجل قياس مستوى الدافعية لإلجناز منها مقياس 

Hermans) 1967(  ا الرغبة يف العمل، ويف األداء اجليد وحتقيق النجاحإذ يعرفها بأ) ،الكفاءة، الفعالة

  ).وحتقيق اهلدف
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وقد قام بإقتباس هذا املقياس وإعداده باللغة العربية الباحث فاروق عبد الفتاح موسى بكلية التربية 

  .فقرة من نوع اإلختيار من متعدد 28، يتكون هذا االختبار من 1991جبامعة الزقازيق سنة 

يف الفقرات ويتبع يف هذا االختيار طريقة تدرج الدرجات تبعا لدرجة إجيابية الفقرة والعبارة، أي 

على التوايل، أما يف الفقرات   )1، 2، 3، 4، 5(الدرجات ) هأ،ب، ج، د، (املوجبة تعطى للعبارات 

على  )5، 4، 3، 2، 1(الدرجات )  هأ، ب، ج، د، (السالبة ينعكس الترتيب حيث تعطى للعبارات 

إتفاق على أن االختبار يتضمن  الترتيب، وكذا نفس الشيء يف الفقرات اليت تليها أربع عبارات، كما أن هناك

، 27، 16، 15، 10، 9، 4، 3، 1(فقرات سالبة، أما الفقرات السالبة فهي  09فقرة موجبة و )19(

، أما باقي الفقرات املوجبة هي ما تبقى يف هذا املقياس، وطبقا هلذا النظام فكانت أكرب درجة حيصل عليها )28

0املبحوث 
0صل عليها هي درجة وأقل درجة ميكن أن يتح 130

  .درجة 28

تلميذ  598ولقياس ثبات اإلختبار قام فاروق عبد الفتاح موسى بتطبيق اإلختبار على عينة حجمها 

، وقد مت حساب )سنة 24و 13(وتلميذة يف املراحل اإلعدادية، والثانوية، واجلامعية، تتراوح أعمارهم ما بني 

، وقد مت حسابه مبعادلة 0.76تقدر بـ  )Alpha coefficient(معامل الثبات بتطبيق معادلة ألفا 

  .0.87سبريمان براون وكان معامل الثبات يساوي 

حبساب معامل الثبات مرة أخرى يف بيئة جديدة، وجمتمع  2005سنة  مرهون هبةبعد ذلك قامت 

، 08، 06 ،05( فكان بعض التغيري يف املقياس حيث حذفت بعض البنود وهي البند) بيئة جزائرية(جديد 

باالعتماد على مفتاح التصحيح املوجود يف قائمة املالحق، وحتصلت على نسبة ثبات املقياس بشكله ) 09

  .وهي نسبة تسمح لنا بتطبيق هذا املقياس على عينة جمتمعنا يف الدراسة) 0.89(اجلديد قدرت بـ 
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  :مقياس األهداف املدرسية -5-2

أساسيني أوهلما التراث النظري  لألهداف املدرسية إستمدت بنود هذا اإلختبار من مصدرين 

، أما املصدر الثاين يف املقاييس اليت صممت من أجل قياس مستوى األهداف املدرسية، منها )األدائية/التعليمية(

  ).103 :2005قادري فريدة، (مقياس فريدة قادري 

: العبارة حتتاج إىل أجوبة حمددة، وقد مت حتديد بدائله باإلقتراحات التالية 17إذ يتكون املقياس من 

 )1، 2، 3، 4، 5(موافق بشدة، موافق، حمايد، معارض، معارض بشدة على الترتيب، ومت إعطاء أوزان هلا 

ول ، حيث أكرب درجة ميكن احلص)5، 4، 3، 2، 1(للعبارات املوجبة، والعكس بالنسبة للعبارات السالبة 

0عليها 
0درجة، وأقل درجة يتحصل عليها التلميذ تقدر بـ  90

  .درجة 17

 110بتطبيق االختبار على عينة حجمها  2005ولقياس ثبات اإلختبار قامت فريدة قادري سنة 

ومعامل ثبات  ،0.85تلميذ وتلميذة بطريقة التجزئة النصفية، وقد بلغ معامل ثبات األهداف التعليمية 

ومها معامالن مقبوالن، إذ مت توزيع املقاييس بصورة عشوائية يف مقياس كلي كما هو  0.74ية األهداف األدائ

  .وهي الصورة املعتمدة يف الدراسة -1- موضح يف امللحق رقم 

  التقنيات اإلحصائية املستعملة -6

نقوم  بعد حتديد أدوات البحث والقياس اليت يتم إستخدامها يف مجع البيانات واملعلومات الالزمة،

بتحديد األدوات اإلحصائية اليت تستعمل يف تصنيف وتبويب ومعاجلة تلك املعلومات واليت نقوم بشرحها فيما 

  : يلي
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  : املتوسط احلسايب - 6-1

  

 

  : التباين  2-6

S
2 
= N∑X

2
 – (∑X)

2
 

 N(N-1) 

 ):Pearson(حساب معامل االرتباط بريسون  6-3    

 

 

  

 

 

  :)T- Test(اختبار  6-4

وهو اختبار لقياس داللة الفروق بني املتوسطات، ويتم استخدامه لتأكيد أو نفي داللة الفروق بني 

 .الدرجات
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  : متهيد

نتطرق يف هذا الفصل إىل عرض ومناقشة نتائج الدراسة األساسية املتوصل إليها بعد القيام بالعمليات 

تطبيق مقياس الدافع لإلجناز ومقياس األهداف املدرسية، اإلحصائية اليت مشلت البيانات املتحصل عليها من 

  .وهذا يف ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة
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  :عرض ومناقشة النتائج -1

  : الفرضية األوىل -

األدائية و دافعية اإلجناز لدى تالميذ السنة الثالثة /توجد عالقة ارتباطية بني األهداف التعليمية

على البيانات الناجتة من تطبيق مقياس األهداف املدرسية والدافع " بريسون"متوسط، وذلك بعد تطبيق معامل 

  .لإلجناز توصلنا للنتائج املوضحة يف اجلدول أدناه

األدائية والدافعية لإلجناز لدى تالميذ /يوضح طبيعة العالقة بني األهداف التعليمية) : 07(اجلدول رقم 

  :الثالثة متوسط

حجم 

N  ∑x  ∑y  ∑(x.y)  ∑xالعينة 
2  ∑y

2
 

معامل 

  االرتباط 

القيمة 

  ادولة

مستوى 

  اخلطأ 

الداللة 

اإلحصائ

  ية

111  7641  9112  630357  533051  752105  0.57  0.19  0.05  
موجبة 

  متوسطة 

  

احملسوبة بـ " بريسون"من النتائج املتحصل عليها من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة معامل 

فهي عالقة إجيابية متوسطة إرتباطية وداللتها توجد ) 0.19(أكرب من القيمة ادولة و اليت تقدر بـ  0.57

الثة متوسط، فكلما زادت تبين عالقة طردية بني األهداف التعليمية ودافعية اإلجناز لدى تالميذ السنة الث

األدائية قلّ الدافع لإلجناز، /األدائية كلما زادت الدافعية، وكلما قلت األهداف التعليمية/األهداف التعليمية

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية القائلة بأن هناك عالقة ارتباطية بني األهداف التعليمية واألدائية والدافع لإلجناز 

ثالثة متوسط، وذلك راجع إىل وعي املعلم واملتعلم على حد سواء باألهداف التعليمية لدى تالميذ السنة ال
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ومدى أمهيتها يف فاعلية عملية التعليم والتعلم، حيث أن العديد من الدراسات تؤكد على هذه العالقة منها 

ية، وكذا اليت أشارت إىل أن األهداف التعليمية ترتبط بأعلى مستويات الدافع) Dwek( 1986دراسة 

على وجود عالقة اجيابية بني األهداف التعليمية واألدائية  1988اليت أجريت سنة ) AMES(دراسة 

حيث أشارت النتائج أن إجتماع   Wentzel et Acher 1993والدافعية املدرسية، باإلضافة إىل دراسة 

تالميذ إلجناز النشاطات املقترحة األدائية واألهداف اإلجتماعية سوف تؤثر على دافعية ال/األهداف التعليمية

  .عليهم

وقد ترجع وجود العالقة االرتباطية بني األهداف التعليمية والدافع لإلجناز إىل أن التالميذ يتبنون 

خمتلف اإلستراتيجيات التعليمية والتعلمية من أجل حتقيق التفوق والنجاح فنجدهم يبذلون جهدا أكرب من أجل 

  .ذلك
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  :ثانيةالفرضية ال

أما فيما خيص الفرضية الثانية واليت مفادها أا توجد فروق دالة إحصائيا يف تبين األهداف 

) T(األدائية تعزى إىل متغري اجلنس، فقد دلت املعاجلة اإلحصائية للبيانات الناجتة من تطبيق إختبار /التعليمية

  : ث والذكور كما هو موضح يف اجلدول املوايلاألدائية بني اإلنا/ملعرفة الفروق يف تبين األهداف التعليمية

  .األدائية حسب اجلنس/يوضح داللة الفروق يف تبين األهداف التعليمية): 08(اجلدول رقم 

 حجم العينة  اجلنس

N 

املتوسط 

  Xاحلسايب 

  التباين

S
2  

  احملسوبة

T  

  ادولة

T  

مستوى 

  اخلطأ

درجة 

  احلرية

الداللة 

  اإلحصائية

  57.30  69.65  66  إناث
  غري دال  109  0.05  2.39  1.44

  73.37  67.64  45  ذكور

  

ادولة ) T(أصغر من قيمة ) 1.44(احملسوبة تساوي ) T(يتضح من خالل اجلدول أعاله أن قيمة 

وهذا يعين عدم حتقق الفرضية ) 109(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى اخلطأ ) 2.39(واليت قدرت بـ 

األدائية تعزي إىل متغري اجلنس وتقبل /فروق دالة إحصائيا يف تبين األهداف التعليمية البديلة واليت مفادها وجود

  .الفرضية الصفرية القائلة عدم وجود فروق يف تبين األهداف تعزى إىل متغري اجلنس

وميكن إرجاع هذه النتائج إىل أن تبين األهداف التعليمية عند اإلناث نفسها عند الذكور، حيث أن 

حيث أشارت نتائج الدراسة اليت قام ا  1978العديد من الدراسات تؤكد على هذا، منها دراسة جراهام 

ئية، وأن كال اجلنسني منشغلون عدم وجود فروق بني اجلنسني يف تبين ووعي التالميذ باألهداف التعليمية واألدا

بتحقيق النمو والتطور املعريف، كما ترجع عدم وجود الفروق إىل ارتباط اهلدف مبحتوى املادة املدروسة، 

واستخدام املعلم لتغذية الراجعة والتعزيز بنوعية املادي واملعنوي وهذا يساعد كال اجلنسني على تبين أهداف 
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وبالتايل حتقيق الفوز والنجاح، كما أن اهلدف املتبناة يؤثر بنفس األثر عند أكثر من أجل املثابرة يف العمل 

اإلناث والذكور، ألن كالمها يعمالن على تنمية قدرام املعرفية والوجدانية من أجل الوصول إىل أعلى 

  .املستويات من التعليم
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  : االستنتاج العام -2

التربوية اآلن هو االهتمام باملنهج التعليمي املستحدث القائم على املثلث إن املالحظ يف منظومتنا 

، حيث يتيح املعلم فرصة إنتاج و استخالص املعلومات و )املعلم، املتعلم، احملتوى الدراسي(الديداكتيكي 

ذا ما جعل املعارف للتلميذ و يكون هو احملفز و املوجه، و هذا ما جيعل التلميذ حيقق أهدافه التعليمية، ه

األدائية اليت يستخدمها املعلم و يتبناها التلميذ قصد استنباط و /الباحثون يهتمون باألهداف املدرسية التعليمية

  .استيعاب و حتصيل املعارف عند تعرضهم للوضعيات التعليمية املختلفة

ع قدرات الفرد ليؤثر كما أن أداء الفرد حمدد بدافعيتة لإلجناز، فالدافعية متثل عامال هاما يتفاعل م 

على سلوك األداء الذي يقوم به، وهي متثل القوة اليت حترك وتدفع الفرد ألداء عمل معني، وهذه القوة تنعكس 

يف مقدار اجلهد الذي يبذله التلميذ، ويف درجة مثابرته واستمراره يف األداء، كما يعترب الدافع لإلجناز دافع 

لطفولة، وهو يدفع األفراد إىل القيام بأنشطة معينة بناءا على مثري داخلي مكتسب، وينمو يف الفرد منذ مرحلة ا

  . أو خارجي، أو بناءا على أهداف يسعى الفرد إىل حتقيقها

فالتلميذ يف املدرسة لديه أهداف دراسية يتبناها يسعى إىل حتقيقها، وهذه األهداف ختتلف من تلميذ 

  .إىل آلخر

عد األسرة الذي يترعرع  فيه الفرد ويستمد منه قيمه واجتاهاته فاملدرسة تعترب احمليط الثاين ب

املستقبلية، فقد كشف العديد من الباحثني عن وجود عالقة اجيابية بني األهداف التعليمية اليت يتبناها التلميذ 

الذي أشار إىل أن تبين مستوى عال من األهداف  1995سنة ) Bouffard(والدافع لإلجناز منها دراسة 

 1995سنة ) Schunk(عليمية يرتبط بأفضل مستويات اإلجناز أو األداء الدراسي، باإلضافة إىل دراسة الت

اليت أشارت نتائجها إىل أن تبين األهداف التعليمية يرتبط إجيابا بالدافعية، فالتالميذ ذوي األهداف املدرسية 

وبالتايل تسمح للتلميذ بالتعلم واإلجناز  يبذلون جهدا أكرب من أجل إتقان مهارات معينة بغية حتسني مستواهم
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األفضل وغريها من الدراسات، وهذا ما أكدته الفرضية القائلة بوجود عالقة ارتباطية بني األهداف 

األدائية والدافعية لإلجناز ومت هذا من خالل تطبيق مقياس الدافع لإلجناز ومقياس األهداف املدرسية /التعليمية

  ".بريسون"ات مبعامل االرتباط وقيامنا مبعاجلة البيان

كما توصلنا يف دراستنا هذه إىل عدم حتقق الفرضية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف تبين 

األدائية تعزى إىل أن متغري اجلنس، وميكن إرجاع سبب ذلك إىل عدة عوامل من أمهها، /األهداف التعليمية

املعاملة اليت يتلقاها التالميذ من طرف معلميهم واليت كانت متتاز  إرتفاع املستوى الثقايف للوالدين، ونوعية

بالعطف وعدم التمييز باإلضافة إىل أم يستعملون إستراتيجيات معينة لتحقيق أهدافهم ، وال يوجد إختالف 

  .يف كال اجلنسني يف اإلقبال على تبين األهداف التعليمية واألدائية

األدائية هلا عالقة اجيابية بالدافع لإلجناز /داف املدرسية التعليميةوعلى ضوء ما سبق نستخلص أن األه

خاصة ما يشهده العامل من تطورات تكنولوجية ومعرفية، ويف معظم امليادين وااالت احلياتية، أين وجدت 

ر جمهودام املدرسة نفسها أمام حتديات عديدة تتمثل إحداها يف نقل الكم املعريف اهلائل إىل التالميذ، واستثما

املعلمني، (إىل أقصى حد ممكن، كما نشري إىل الدور الذي يلعبه اتمع األسري للوالدين، واتمع املدرسي 

يف تطوير وتنمية الدافع لإلجناز وحتفيز التالميذ على العمل واملثابرة، واستثمار إمكانياته وتبين ...) الزمالء إخل

  .  من أجل حتقيق النجاح والتفوق املدرسي أهداف واضحة قابلة للمالحظة والقياس
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  :    خالصة البحث-3

األدائية املتبناة من طرف التلميذ وعالقتها بدافعية اإلجناز للمراهق /يعترب موضوع األهداف التعليمية

لإلجناز، وعلى هذا املتمدرس يف السنة الثالثة متوسط من املواضيع اهلامة اليت تربز العالقات املرتبطة بالدافعية 

األساس بدأت االنطالقة يف هذه الدراسة حماولة تسليط الضوء على هذه العالقة بني أوساط املراهقني ومدى 

  .تأثريها على شخصيتهم

األدائية، كما /ولتحقيق ذلك مت عرض مجلة من املعطيات النظرية حول موضوع األهداف التعليمية

جناز، مع ذكر أهم الدراسات السابقة اليت إهتمت بدراسة األهداف قدمنا معطيات نظرية عن الدافعية لإل

  .التعليمية واألدائية، وهذا حسب ما توفر لدينا من مراجع

ولقد مسحت هذه الدراسة باإلحتكاك بعامل التالميذ الذي يسوده الكثري من التساؤالت، فالكثري من 

واضطرابات تؤثر على حتصيلهم الدراسي خاصة يف التالميذ ويف مجيع األطوار التعليمية يعانون من مشاكل 

  .مرحلة املراهقة

ومن خالل الدراسة امليدانية اليت أجريت يف منطقة األخضرية والية البويرة من خالل اإلتصال 

على تالميذ السنة ) إكمالية حممد القرومي، ومتوسطة رابح درموش(باإلكماليتني املتواجدتني على مستواها 

إحصائيا للخروج بنتائج ختص ) األهداف التعليمية والدافع لإلجناز(ومت ترمجة هذه املتغريات  الثالثة متوسط،

مراهق يف السنة الثالثة متوسط، واعتمادا على خطوات املنهج الوصفي كأداة  111عينة البحث املكونة من 

  .جلمع البيانات من أفراد عينة الدراسة

أننا كنا نطبق مقياس الدافع لإلجناز ومقياس األهداف املدرسية وأخذت الدراسة امليدانية وقتا باعتبار 

 Pearsonبصورة فردية، وقد متت املعاجلة اإلحصائية باالعتماد على معامل االرتباط ) األدائية/التعليمية(

الذي مت التوصل من خالله إىل حتقق الفرضية األوىل اليت تنص على أنه هناك عالقة ارتباطية بني األهداف 
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والدافع لإلجناز عند املراهق املتمدرس يف السنة الثالثة متوسط وبالتايل ميكن أن ) األدائية/التعليمية(درسية امل

  . نعترب األهداف أحد العوامل املؤثرة إجيابا على دافعية إجناز املتعلم، كما تعمل الدافعية على حتقيق اهلدف

لفرضية الثانية واليت مفادها توجد فروق دالة كما توصلنا يف اية حتليل النتائج إىل عدم حتقق ا

  ).T) ( T. test(إحصائيا يف تبين األهداف التعليمية تعزىي إىل متغري اجلنس وذلك باالعتماد على االختبار 

ولكن تبقى هذه النتائج حمدودة ضمن عينتنا، وال ميكن تعميم نتائجها على اجلميع ألننا نقيس جانبا 

  .ف حياة التلميذقابال للتغيري حسب ظرو

وأخريا نتمىن أن تساهم هذه الدراسة يف إثراء معلومات الطالب املتمدرس يف علم النفس، وما يتعلق 

مبوضوع األهداف التعليمية واألدائية وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى املتعلم والذي ميكن على أساسها التطرق إىل 

  .وهذا للوصول إىل دراسات عملية تفيدنا وتفيد اتمعدراسات أخرى مكملة وذلك بدراسة متغريات أخرى، 
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  :االقتراحات والتوصيات -4

استنادا إىل ما سبق عرضه سواء يف اجلانب النظري أو التطبيقي امليداين ارتأينا تقدمي جمموعة 

  :االقتراحات وهي كما يلي

للحصول عليها، وتشجيعهم على تبين األهداف حث التالميذ على التعامل مع املعلومات والسعي  −

 .األدائية/التعليمية 

 .وضع برنامج لتنمية الدافعية لإلجناز ومهارات التعليم والتعلم لدى التالميذ −

 .تدريب التالميذ على استنباط اجلوانب املهمة من املنهاج الدراسي وتدريبهم على حل املشكالت −

س وسيكولوجية التعليم والتعلم، إذ يعترب فهم املعلم للمتعلم فهما اإلملام بطبيعة املتعلم وبطرق التدري −

موضوعيا من كل اجلوانب املطلوبة يف العملية التعليمية، وذلك ال ميكن بلوغه إال إذا مت ذلك يف إطار 

 .التكوين البيداغوجي املستمر للمعلم وحرصه على تطوير ذلك باملمارسة واالطالع الدائم

ات تكوينية للمعلمني خصوصا مع التغريات احلاصلة يف املناهج من جتديدات يف ختصيص الوزارة دور −

 .الربنامج

أدائية واضحة حبيث يستطيع املعلم فهمها وإعادة /توعية واضعوا املناهج بصياغة أهداف تعليمية −

 .صياغتها بطريقة ميكن للتلميذ تبنيها وحتقيقها يف اية املطاف

 .تعليمية حسب كل مادة دراسية وحسب القدرات العقلية لكل تلميذتوعية التالميذ بتبين أهداف  −

العمل مع املتعلمني وخاصة يف مرحلة املراهقة، واألخذ بعني االعتبار خصائص املرحلة العمرية اليت  −

 .يكون عليها التلميذ وتفهم األمور اليت حتدث للمراهق والتعامل معهم بطريقة تسمح باحتوائهم

الميذ من خالل إرشادهم وتوجيههم علميا وعمليا، وذلك مبعاملتهم معاملة عادلة اهتمام املعلم بالت −

 .يراعي فيها الفروق الفردية للتالميذ
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وتشجيعه على البحث والتعليم ) األدائية/التعليمية(االهتمام بدافعية التلميذ  وتطوير أهدافه الدراسية  −

 .املعريفاملتواصل لإلرتقاء به إىل أعلى املستويات واإلرتقاء 

توعية الوالدين بتحفيز أبنائهم على الدراسة ومساندم يف سبيل حتقيق النجاح والتفوق الدراسي،  −

 .وذلك مبراقبتهم وتوفري اجلو املناسب واإلمكانيات الالزمة للمراجعة
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  قائمة املراجع

  قائمة املراجع بالغة العربية: أوال

  :الكتب -أ

علم النفس ): 2006(إبراهيم اخلطيب، مروان أبو حويج، مصطفى خليل الكسواين، حممد الشناوي  -1

  ، عمان، دار قنديل، الطبعة األوىلاملدرسي

  .، القاهرة، األجنلو املصرية، بدون طبعةدافعية االجناز وقياسها): 1979(إبراهيم قشقوش وطلعت منصور  -2

  .، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، الطبعة العاشرةم نفس التربويعل): بدون سنة(أمحد زكي صاحل  -3

، دار املعرفة اجلامعية، دراسة حديثة يف املراهقة اجلزء الثاين): 2009(أمحد عبد اخلالق ومايسة أمحد النيال  -4

  .الطبعة الثانية

، دار احلامد للنشر )دناألر(، عمان التربوي تطوير املتعلمني علم نفس): 2009(أمحد فالح العلوان  -5

  .والتوزيع، الطبعة األوىل

، عمان، مؤسسة الطريق التدريس، مبادئ، مفاهيم، أساليب، طرائق): 2004(أمحد فوزي محدان مسارة  -6

  .للتوزيع والنشر، الطبعة األوىل

  .، دار الفكر العريب، بدون طبعةاإلعداد النفسي للناشئني): 2001(أسامة كامل راتب  -7

  .، عمان املعتز للنشر والتوزيع، الطبعة األوىلعلم نفس املدرسي): 2007(البكري ونادية عجور  أمل -8

 استراتيجيات اإلدراك ومنشطاا كأساس، أساسيات يف علم نفس التربوي): 2004(أفنان نظري دروزة  -9

  .عة األوىل، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبدراسات، حبوث، تطبيقات، لتصميم التدريس

، عمان، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، مراحل النمو وتطوره ورعايته): 2005(إيناس خليفة خليفة  - 10

  .الطبعة األوىل



 

 

، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع، الطبعة الدافعية النظرية والتطبيق): 2008(ثائر أمحد غباري  - 11

  .األوىل

، بريوت، مكتبة اتمع سيكولوجية النمو اإلنساين بني الطفولة واملراهقة): 2009(ثائر أمحد غباري  - 12

  .العريب، الطبعة األوىل

، عمان، دار صياغة األهداف التربوية والتعليمية يف مجيع املواد الدراسية): 2005(جودت أمحد سعادة  - 13

  .الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

  .، القاهرة، دار الفكر العريب، الطبعة الثانيةاألسس النفسية للنمو): 1975(حامد عبد السالم زهوان  - 14

، القاهرة، عامل الكتب، الطبعة علم نفس النمو الطفولة واملراهقة): 1995(حامد عبد السالم زهوان  - 15

  .اخلامسة

 ءالدافعية والذكا): 2006(حسني أبو رياش، أميمة عمور، عبد احلكيم الصايف، سليم شريف  - 16

  .، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون، الطبعة األوىلعاطفيال

، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة علم نفس التربوي): 2005(حنان عبد احلميد العناين  - 17

  .الثالثة

، القاهرة، عامل الكتب نشر علم نفس التربوي، نظريات ومناذج معاصرة): 2005(راشد مرزوق راشد  - 18

  .وطباعة، الطبعة األوىلوتوزيع 

  .، دار القلم للنشر والتوزيع، بدون طبعةعلم نفس التربوي): 1986(رجاء حممود أبو عالم  - 19

، القاهرة، دار النهضة دراسات وحبوث يف علم نفس الدافعي): 1994(رشاد علي عبد العزيز موسى  - 20

  .العربية، بدون طبعة

، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي النفسية والتوافق النفسيالصحة ): 1998(رمضان حممد القذايف  - 21

  .احلديث، الطبعة الثالثة



 

 

، دار )األردن(، عمان علم نفس التربوي حنو رؤية جديدة معاصرة): 2012(رويدا زهري عبد اهللا  - 22

  .البداية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

  .دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، علم نفس التربوي): 2009(زينب عبد الكرمي  - 23

، اجلزائر، ديوان نظريات التعلم وتطبيقاته التربوية): 1985(زيدان حممد مصطفى والسمالوطي نبيل  - 24

  .املطبوعات اجلامعية

، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب، الصحة النفسية واملدرسية للطفل): 2008(سامية لطفي األنصاري  - 25

  .وىلالطبعة األ

، عمان، دار الفكر ناشرون علم نفس النمو، دورة حياة اإلنسان): 2004(سامي حممد ملحم  - 26

  .وموزعون، الطبعة األوىل

  .، عمان دار الفكر ناشرون وموزعون، الطبعة األوىلأساسيات علم نفس): 2009(سامي حممد ملحم  - 27

، عمان، الطفولة واملراهقة، نظريات حديثةأساسيات علم نفس النمو ): 2007(سعيد رشيد األعظمي  - 28

  .دار جهينة للنشر والتوزيع

) 2011(سليمة أشرف كبري أمحد دوقة، لوريسي عبد القادر، غريب مونية، وحديدي حممد  - 29

  .، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعيةسيكولوجية الدافعية للتعلم ويف التعليم ما قبل التدرج

، األردن، مكتبة امع العريب للنشر والتوزيع، الطبعة علم نفس النمو): 2005(ية صالح الدين العماير - 30

  .األوىل

، بريوت، دار النهضة دراسات حديثة يف علم نفس االجتماعي): 1974(عبد الرمحان العيسوي  - 31

  .العربية

  .الطبعة األوىل، بريوت دار النهضة العربية، املراهق واملراهقة): 2005(عبد الرمحان العيسوي  - 32



 

 

، دار اليازوري العلمية، )األردن(، عمان أساسيات تصميم التدريس): 2002(عبد احلافظ سالمة  - 33

  .الطبعة العربية

  .، القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيع، بدون طبعةالدافعية لالجناز): 2000(عبد اللطيف حممد خليفة  - 34

، القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيع، بدون الدافعية لالجناز مقياس): 2006(عبد اللطيف حممد خليفة  - 35

  .طبعة

، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، النمو من احلمل إىل املراهقة): 2004(عبد الكرمي قاسم أبو اخلري  - 36

  .الطبعة األوىل

نشر والتوزيع، ، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والعلم نفس التربوي): 1998(عبد ايد نشوايت  - 37

  .الطبعة التاسعة

، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، بدون أساسيات البحث التربوي): 1992(عدس عبد الرمحان  - 38
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  جامعة العقيد آكلي حمند أوحلاج بالبويرة

  معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  املدرسيقسم علم النفس 

  )1(ملحق رقم 

  مقياس األهداف املدرسية

  تعليمات

  )ة(التلميذ ) ة(عزيزي 

يهدف هذا املقياس إىل معرفة هدفك من الدراسة، وهو خارج من إطار مؤسستك، فهو يدخل 

عبارة، ويقابل كل عبارة مخس خانات، وكل خانة  17ضمن إطار البحث العلمي األكادميي وهو حيتوي على 

  .موافق بشدة، موافق، حمايد، معارض، معارض بشدة: ن اإلجابات اخلمسة وهيمتثل إجابة م

قصد إجراء دراسة علمية نطلب منك مساعدتنا من خالل اإلجابة على األسئلة التالية بعد قراءا 

  .يف اخلانة املناسبة لإلجابة xجيدا مث اختيار اإلجابة املناسبة، مث ضع العالمة 

  .إجابتك، واعلم أنه لن يطلع عليها أحد غري الباحثةأرجو أن تكون صرحيا يف 

  :..........السنة الدراسية

  أنثى            ذكر:  اجلنس

  ........السن

  جامعي           ثانوي           متوسط              ابتدائي: املستوى الثقايف لألب

  جامعي            ثانوي           متوسط              ابتدائي:  املستوى الثقايف لألم

  

  

  



 

 

  العبارات
موافق 

  بشدة
  معارض  حمايد  موافق

معارض 

  بشدة

            أسعى دائما لنيل إعجاب األساتذة. 1

إذا أخطأت أحاول مراجعة عملي من جديد حىت . 2

  .أمتكن من تصحيحه واالستمرار فيه
          

            .األشياءان هديف األول من الدراسة هو تعلم املزيد من . 3

            .على ورقيت" ضعيف"يؤملين كثريا أن تكتب كلمة . 4

أسعى دائما إىل تعلم املزيد من املعلومات وان كلفين . 5

  .ذلك املزيد من اجلهد والوقت
          

إذا أخطأت يف اجناز مترين ما، أحاول إعادة التركيز فيه . 6

  .أكثر حىت أجنزه
          

على عالمة يف القسم وان يهمين كثريا أن أحصل . 7

  .تطلب مين ذلك القيام بالغش
          

عند دراسة موضوع معني، أحاول أن أفهم كل عناصر . 8

  .صغرية وكبرية فيه
          

            .أحرص كثريا على املشاركة أثناء الدرس. 9

أكره أن أتعب كثريا لكن أسعى دائما إىل أن أكون . 10

  .األول يف القسم
          

حتضري دروسي حىت أمتكن من املشاركة أثناء أحاول . 11

  .الدرس
          

ال يهمين كثريا فهم ما درست ولكن يهمين احلصول . 12

  .على عالمة جيدة
          

            .أشعر بالسعادة عندما أتعلم شيئا جديدا. 13

التلميذ الذي حيصل عالمة سيئة هو تلميذ ضعيف . 14

  .حقا
          

            .فهما جيدا هو هديف األولفهم املادة الدراسية . 15

إذا أخطأت يف اجناز مترين معني أنقله مباشرة عن . 16

  .أحد الزمالء
          

أواصل اجناز نشاطايت املدرسية مهما واجهت من . 17

  .صعوبات
          



 

 

  جامعة العقيد آكلي حمند أوحلاج بالبويرة

  معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  النفس املدرسيقسم علم     )2(رقم ملحق

  

  مقياس الدافع لإلجناز 

  :..........املؤسسة

  أنثى   ذكر       :  اجلنس

  ........العمر

  جامعي          ثانوي            متوسط             ابتدائي : املستوى الثقايف لألب

  جامعي           ثانوي           متوسط               ابتدائي:  املستوى الثقايف لألم

  تعليمات

  ): ة(عزيزي التلميذ 

  .يستخدم هذا االختبار لقياس الدافع لإلجناز. 1

فقرة غري كاملة ويلي كل منها عدد من العبارات اليت ميكن أن يكمل كل منها  24يتكون االختبار من . 2

  .الفقرة، ويوجد أمام كل عبارة إطار

بني اإلطار املوجودين أمام هذه ) x(أا تكمل الفقرة، وضع عالمة  اقرأ الفقرة مث اختيار العبارة اليت ترى. 3

  .العبارة، ال تضع أكثر من عالمة يف السؤال الواحد

  .ال توجد إجابات صحيحة وإجابات خاطئة، فاإلجابة الصحيحة طاملا تعرب عن رأيك بصدق. 4

  :أرى أن املواد اليت أدرسها :مثال

  صعبة جدا  - أ

  صعبة - ب



 

 

  صعبة وال سهلةال  - ج

  سهلة -د

  جد سهلة  - ه

 ).د(أما العبارة  xفإذا كان التلميذ يرى أن املواد اليت يدرسها سهلة فانه يضع 

  :ان العمل شيء. 1

  أمتىن أن ال أفعله - أ

  ال أحب أداءه كثريا - ب

  أمتىن أن أفعله - ج

  أحب أداءه كثريا جدا -د

  ال أحب أداءه أبدا - ه

  :يعتقدون أين يف املدرسة. 2

  أعمل بشدة جدا - أ

  أعمل بتركيز - ب

  أعمل بغري تركيز - ج

  غري مكترث بعض الشيء -د

  غري مكترث جدا - ه

  :أرى احلياة اليت ال يعمل اإلنسان مطلقا. 3

  مثالية - أ

  سارة جدا - ب

  سارة - ج

 



 

 

    غري سارة -د

  غري سارة جدا - ه

  :هامأن تنفق قدرا من الوقت لالستعداد لشيء . 4

  ال قيمة له يف الواقع - أ

  غالبا ما يكون أمر ساذجا - ب

  غالبا ما يكون مفيد - ج

  له قدر كبري من األمهية -د

  ضروري للنجاح - ه

  :أعمل عادة. 5

  أكثر بكثري مما قررت أن أعمله  - أ

  أكثر بقليل مما قررت أن أعمله - ب

  أقل بقليل مما قررت أن أعمله - ج

  قررت أن أعملهأقل بكثري مما  -د

  :ان أ بدأ الواجب املدرسي يكون. 6

  جمهودا كبريا جدا - أ

  جمهودا كبريا - ب

  جمهودا متوسطا - ج

  جمهودا قليال -د

  جمهودا قليال جدا - ه

  



 

 

  :عندما أكون يف املدرسة فان املعايري اليت أضعها لنفسي بالنظر إىل دروسي تكون. 7

  مرتفعة جدا  - أ

  مرتفعة - ب

  ةمتوسط - ج

  منخفضة -د

  منخفضة جدا  - ه

  :إذا دعيت أثناء أداء الواجب املرتيل إىل مشاهدة التلفزيون أو مساع الراديو فإنين بعد ذلك. 8

  دائما أعود مباشرة إىل املذاكرة - أ

  أستريح قليال مث أعود إىل العمل - ب

  أتوقف قليال قبل أن أبدأ العمل مرة أخرى - ج

  أبدأ مرة أخرى أجد األمر شاق جدا كي -د

  :ان العمل الذي يتطلب مسؤولية كبري. 9

  أحب أن أؤديه كثريا - أ

  أحب أن أؤديه أحيانا - ب

  أؤديه إذا كوفئت عليه جيدا - ج

  ال أعتقد أن أكون قادرا على تأديته -د

  ال جيذبين متاما  - ه

  : يعتقد اآلخرون أنين. 10

  أذاكر بشدة جدا - أ

  أذاكر بشدة - ب



 

 

  بدرجة متوسطة أذاكر - ج

  ال أذاكر بشدة جدا -د

  ال أذاكر بشدة - ه

  :أعتقد أن الوصول إىل مركز مرموق يف اتمع يكون. 11

  غري هام - أ

  له أمهية قليلة - ب

  ليس هاما جدا - ج

  هام إىل حد ما -د

  هاما جدا - ه

  :عند عمل شيء صعب فإنين. 12

  أختلى عنه سريعا جدا - أ

  أختلى عنه سريعا - ب

  أختلى عنه بسرعة متوسطة - ج

  ال أختلى عنه سريعا جدا -د

  أضل أواصل العمل عادة - ه

  :أنا بصفة عامة. 13

  أخطط للمستقبل يف معظم األحيان - أ

  أخطط للمستقبل كثريا - ب

  ال أخطط للمستقبل كثريا - ج

  أخطط للمستقبل بصعوبة كبرية -د



 

 

  : أرى زمالئي يف املدرسة الذين يذاكرون بشدة جدا. 14

  مهذبني جدا - أ

  مهذبني  - ب

  مهذبني كاآلخرين الذين ال يذاكرون بنفس الشدة - ج

  غري مهذبني -د

  غري مهذبني على اإلطالق  - ه

  

  :يف املدرسة أعجب باألشخاص الذين حيققون مركزا مرموقا يف احلياة. 15

  كثريا جدا - أ

  كثريا - ب

  قليال - ج

  بدرجة صفر -د

  : عندما أرغب يف عمل شيء أتسلى به. 16

  عادة ال يكون لدي الوقت لذلك - أ

  غالبا ال يكون لدي الوقت لذلك  - ب

  أحيانا لدي قليل جدا من الوقت - ج

  دائما يكون وقت -د

  : أكون عادة. 17

  مشغوال جدا - أ

  مشغوال - ب



 

 

  غري مشغوال كثريا - ج

  مشغولغري  -د

  غري مشغول على اإلطالق - ه

  

  

  :ميكن أن أعمل يف شيء ما بدون تعب ملدة. 18

  طويلة جدا  - أ

  طويلة - ب

  متوسطة - ج

  قصرية -د

  قصرية جدا - ه

  :إن عالقيت الطيبة باملعلمني يف املدرسة. 19

  ذات قدر كبري جدا - أ

  ذات قدر - ب

  أعتقد أا غري ذات قدر - ج

  غري هامة جداأعتقد أا  -د

  :يتبع األوالد أبائهم يف إدارة األعمال ألم. 20

  يريدون توسيع وامتداد األعمال - أ

  حمضوضون ألن أبائهم مديرون - ب

  ميكن أن يضعوا أفكارهم اجلديدة حتت اإلختبار - ج



 

 

  يعتربون أن هذه أسهل وسيلة لكسب قدر كبري من املال -د

  :بالنسبة للمدرسة أكون. 21

  غاية احلماس يف - أ

  متحمسا جدا - ب

  غري متحمس جدا - ج

  قليل احلماس -د

  غري متحمس على اإلطالق  - ه

  : التنظيم شيء. 22

  أحب أن أمارسه كثريا جدا - أ

  أحب أن أمارسه - ب

  ال أحب أن أمارسه كثريا جدا - ج

  ال أحب أن أمارسه على اإلطالق -د

  :عندما أبدأ شيئا فإنين. 23

  بنجاح على اإلطالق ال أيه - أ

  أيه بنجاح نادرا - ب

  أيه بنجاح أحيانا-د

  أيه بنجاح عادة - ه

  :بالنسبة للمدرسة. 24

  متضايقا كثريا جدا - أ

  متضايقا كثريا - ب

  متضايقا أحيانا - ج

  أتضايق نادرا -د

  ال أتضايق مطلقا - ه



 

 

  مفتاح التصحيح اختبار الدافعية لإلجناز

  الدرجة  الرمز  الرقم  الدرجة  الرمز  الرقم  الدرجة  الرمز  الرقم  الدرجة  الرمز  الرقم  الدرجة  الرمز  الرقم  الدرجة  الرمز  الرقم
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