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 ملخص: 

ا اال بددددحراادرا ات ادددد درا  ال ربددددحرتا   ابددددحررسددددحرا ة  بددددحر قةدددد را    ددددحرقددددب هددددالدرا ا ا
.ر دددا قرلتددداراددد را اةتددد رلددد را ي ددد   رتات اددد درااهدددااعرتاال بدددحرا دددا ة رارا اايةبدددحرتا ي   بدددح 

راات دد رتط  قحرل رط برتط  ق درا    حر  رط  ق ر152اا سبكتلا بحرااتادرا ا اسحررةىرربنحرل ر
/رر2017ر   ثدددحرتا  اق دددحررددد  رتيس سددد رقكةبدددحرا ا قبدددحر  ل دددحرردددب ر دددل ر ة ددد  را ا اسدددرا ث نبدددحرتا ثرتر

اتادرا ا اسددحررةبادد ،ريربنددحرا ا اسددحرااس سددبحرتاطقبدد ررايابدد  ،رتا رلياة حل راي   درر2018
ر.  ل حررب ر ل - رط  ق  رتط  قحرل رط بركةبحرا ا قبحر365ال ررتاكتند

،ررات ادددد درااهددددااعر  لتبددد  ،ر ا  ال ربدددحرتا   ابددددحاال بددددحرا اة ددددب رلتبددد  رراطقبدددد تاددد ر
يسددةتبراةةبدد را لسدد  ر:رتارالددادرا ا اسددحررةددىرلتب  را اال بحرا اايةبحرتلتب  را اال بحرا ي   بح.

ر:إ ىرتي   دريه رنا  جرا ا اسحل رل    اا راإلة   بحر،رAmos 20 ق ن لجررق ساياا 
 .لط قتحرا نلتاجرا لتا حر قب ن درربنحرا ا اسح -1
تيهااعرر 0.008بت اراأثب رلت برتاا ر اال بحرا اة ب را  ال ربحررة ريهااعرا نبرااااءار -2

ررررررررربت دددددارادددددأثب رلت دددددبرتاا ر اال بدددددحرا اة دددددب را   ابدددددحررةددددد ريهدددددااعراإلاتددددد  ر،رر 0.019ارااااءر
ر .0.019ااااءرار رتيهااعر0.018ار

بت دداراددأثب رلت ددبر،   0.153اايةبددحراراال بددحرا بت دداراددأثب رلت ددبرتاا ر ات ادد دراإلاتدد  ررةدد را ر-3
بت اراأثب رلت ددبرتاا ر ات ادد درااااءر ر،ر0.141تاا ر ات ا درااااءررة را اال بحرا اايةبحرار

بت دداراددأثب رلت ددبرتاا ر ات ادد درا نددبرااااءررةدد را اال بددحر رتر0.114رة را اال بحرا ي   بحرا
رر .رر0.245ا ي   بحرار

بت ددار،رر 0.060ال بددحرا اة ددب را   ابددحررةدد را اال بددحرا اايةبددحراتاا ر ا ببت دداراددأثب رلت ددرر-4
ت ددتارر  ددحر ر،ر0.047اأثب رلت برتاا ر اال بحرا اة ب را  ال ربحررة را اال بددحرا ي   بددحرار
 ر،رت ددتارر  ددحر0.264ا اق طبددحراا ددحرلت قددحرقددب راال بددحرا اة ددب را  ال ربددحرتا اال بددحرا   ابددحرا

ت دددتارر  دددحر ،ر0.498ب ريهدددااعرا ات دددارنةدددتراإلاتددد  رتيهدددااعرااااءرارحرلت قدددحرقدددرا اق طبدددحراا دددر
ترت دددتار ر0.242ا اق طبدددحراا دددحرلت قدددحرقدددب ريهدددااعرا ات دددارنةدددتراإلاتددد  رتيهدددااعرا ندددبرااااءرا

ر .0.309ر  حراا حرلت قحرقب را اال بحرا اايةبحرتا اال بحرا ي   بحرا
رر-5 را ل  را لس   راةةب  رنلتاج ر ة  ساي جبياةع ر  ح راا  ال ربح را اة ب  راال بح ر–قب 

ر را   ابح  رلاغب ادرلساتةح  راإلات  را رر–ااااءرر–تات ا درااهااعرا رلاغب ادرا نبرااااء  ا
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لاغب ادرا ق حر اىرط بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عررا ي   بح ر–اايةبحر تاال بحرا ا ة رااتسبطح ر
 (.رةل ر-ا اي  رارياق رر

ررا   ابح رر–قب راال بحرا اة ب راا  ال ربحر ة   حر اةةب را لس  را لساي جرعرنلتاجاةبي -6
ر رلاغب ادرلساتةح  راإلات  را رر–ااااءرر–تات ا درااهااعرا رلاغب ادرتسبطح ررا نبرااااء  ا

ررر نتعلاغب ادرا ق حر اىرط بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عرارا ي   بح ر–اايةبحر تاال بحرا ا ة راا
 (.إن  ر-راراكت 

رر-7 رااكت  رق يا عرا نتع رتا ي   بح را اايةبح راياةعرا اال بح رلعرر–  را نتع رتا  ر  ر، إن   
 ا اي  ،رت ك راياةعرق يا عرا اي  ر    حرا اي   دراااقبح.
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اظا ريهلبحرا اال بحرا قتب رلا را ارهال  را قتب  رل رةاراااا ر،رل ساث  ةراال بحرا ط برر
رة رلل  سحراان طحرا لياة حرا ل  لبحرتا ت اانبحرتا لا  بحرةاىري  جر  ةا ربتقةت رتات باا رار

رنط  را  ل را ا اس رتل رةب اا را لساتقةبح.
 ا قرل  اال بحرا ارل رااهااعرا ا قتبحرا ا لحرا ا ربن اه رييرنظ  را قتي،رت ا رآث  ر

بؤايرإ ىراةس رياا اررعرل ب ر،رلل ره لحررة را ة را ط  برتسةتكار،رل ري  رات باارنةترها
ر .239،ر2012،رت  ةاريكث را  ر رل را لتا عرا ا ةبلبحرارن لزريةلارا قتب  ر،ر

ل رنظ باارا ل  لبحرقا اسحر ي بحرا لا ة رتا   رإب هررMcClelland, 1985لتاراها ر
 ر ابار ر قاري ربكترقأناربكت رلالتر رر اةرقاتالعراإلن  ز.رت ك رب  را لا ة ر إلن  زرااك ابل

رلساتيرل ب رل را اال بحر،رتق  ا   رل  ط برلني ض را اال بحربا  ضتار ة   .
ر ر2،ر2018ارل ر بل راةلارا   ط ،ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رتا ا راا ركل ر را ةابثح را اة ب راادرا ات ا درا  ال ربحرل را ل  هب  راال بح تا ا
 رإ ىرات ا درا ط برنةتراةتب را ك  ءةرا  ال ربحرر(King & McInerny, 2012, 4ي   ر

رتا اقطر ر ةالبز، ر ةت ت  را ط ب رلبا  ربس   را   ابح را ات ا د رااد را اة ب  راال بح رقبنل  ،
ر را اسح ري   درنا  ج رلةتا ر، رتا   ابح را  ال ربح را اة ب   & Taoات ا درااهااعرقاال بح

Hong, 2013را اقطرحرا اة ب را رإ ىري راال برر رقبنل  رقأهااعرااااءر،  ال ربحرا اقطرإب  قب 
 اال بحرا اة ب را   ابحرقأهااعراإلات  .

كل ربلك را الببزرقب رنترب رل راال بحرا ا ة رةسبرل ا راساث  اا ر،رتهل :را اال بحر
ةب رررا لا ة رن سا،ا اايةبح،رتا اال بحرا ي   بحر.ريل را اال بحرا اايةبحرلا را ا ربكت رل ا ه ر

رتكسق ر ر، را ا ة  رقلا ح را   ت  رت اء رتس ب  راااا، رإل ض ء راايةبح رق غقح رلالتر  ررة را ا ة  بتا 
 ةل   عرتا لا  ادرا ا ربةقا رتبلب رإ با ر ل ر ا رل راهلبحرق  نسقحرإ با.ر اارا ارا اال بحرا اايةبحر

ر  ط رض ت ب ر ةا ة را ااا رتا ا ة رلاىرا ةب ة.
را  ريترا ي   راال بحيل  را لا سح رإاا ة ريت رك  ل ة  ري   ب  رل ا ه  ربكت  را ا  رلا  بح

يت ب ءراالت ريتراا  ا ر؛رلتاربتق را لا ة ررة را ا ة رس ب رت اءر ض را ل ة ريتر كسبرإر  قارر
ر ر435،ر2009تا  ب ا،ريتر ةة ت ررة ر تا زرل ابحريترل نتبح.رارللايرريقتررتاا،ر
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 لةبحرا ا ةبلبحر،رتا قرقإرااارا ط برتاا بقا رتاة بزه را رل رقن ءرا لكةب درا ا قبحراس
ررة راال باا ر نل  رتا  را  تةبح ر ربات عرلتطررة ر ا ااا  رل ركةب درا ا قبح رن  ةا  را  ر؛  ةا ة 

ر إلن  ز.
ر كنار ربا ت ر  ا راتال را اال بحرا  زلحرإلن  زه.ر ا قر لبلك ري ربكت را ط  براكب 

تاعرات ا درا اال بحرا لياة حرتل را اقطرقا.رتا قر سال ا را ط برل رر  حر ا اسحرينرظا درا ة
رلتا ةحرا اساا رتلتا احريبحرل ك دربل ت رقا رتاؤث ررة رااا ا رتاة بةا .ر

رقب را اال بحراادرا ات ا درر را     درا سققبح رإ ىرل  لح را ة  بح ت ا قراااعرا ا اسح
اال بحرا ا ة را اايةبحرتا ي   بحر اىرربنحرل رط بركةبحرا درااهااعرترا  ال ربحرتا   ابحرتات 

را ا قبحرل رضتءرنلتاجراةةب را لس  ،رتل  لحريلض رنلتاجربلك راساي ا ا.ر
 مشكلة الدراسة: 

راؤايرر را ا  رااس سبح رااسق ب رل  را  ال ربح را ات ا د رااد را اة ب  راال بح ا ا
را ر رتا ا  ت ت را ط بر اةتب را ك  ءة ررة را ن  حرااك ابل ر،رر ال ربح ا   را ط  بر  ا  ا

ر را اسح ر ا ق ري   د راال بحرررGable, 2006.كل  را  ال ربح را اة ب  رقاال بح را اقط كل 
ررTao, & Hong, 2013ا اة ب را   ابحر؛رلا را اقطرقا را اق ط  رس  ق  ركل ري   در ا قرا اسحر

را ط بر اةتب ريه را ك ر غقح را ا رةاةب رإنا  رقأن سا .ت ك ري   درنا  جرا اسحرراالا  اته 
Abdel Fattah,  & Patrick, 2011ي راال بحرا اة ب را   ابحرا اقطرا اق ط  رلت ق  رقاال بحرر

را اة ب را  ال ربح.
ر ريت درا اسح را اس در King & McInerny, 2012كل  رة راال بحرريكث قإ  اء

رااس س رتارر حرغب را لباا اة ب را  ال ربحررة رربن درلياة ثب ه رأا لاا  ر،رتا قر ات ه 
رل راة ب را ط ب.ر

رقات ا درااهااعرااإلات  ر رتا   ابح را  ال ربح را اة ب  ر-ااااءر–تا اقطدراال بح
من  152والتي أجريت علي رTao & Hong, 2013ا نبرااااء .رلتاري   درنا  جرا اسحرر

را اة ب رر13.22توسط عمر نج كونج ، وبمطالب المرحلة الثانوية بمدارس هو راال بح ي 
ا  ال ربحرا اقطرإب  قب رقأهااعرااااءر،رقبنل را اقطدراال بحرا اة ب را   ابحرقأهااعراإلات  ،ر

إ رانا ري   دريبض ر  اق طراال بحرررAbdel Fattah,  & Patrick, 2011تاا تدرل ا را اسحر
رااء.ا اة ب را  ال ربحرقأهااعرا نبراا

 رلىرا اساال رإ ىري رااهااعر(Cheng & Lam, 2013, 5- 6ل ررتي   رك 
 ترتبط بأهداف اإلتقان وأهداف األداء.   ا  ال ربح

قض ت ةراإلهال  رقأهااعرا ات ارنةتررSenko & Miles, 2008   ت اريت درا اسحر
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رب.ررة ريااءرا ط ااااءر،رتا ات ارنةتراإلات  ر،رتيهااعرا نبرااااءر ل ر ا رل راأثب ر
ر230  بدررة ريا ا ر Chang, Wong, & Teo, 2000وقد أشارت نتائج دراسة 

 را اال بحرا اايةبحرريسنحرر16تط  قحرل رط برا ل ةةحرا ث نتبحرقسنغ لت ةر،رقلاتسطررل رر ط  ق ر
 اة ب رر بحراقاالر لت ق رر قاال بحرا اة ب را  ال ربحر،رقبنل را اقطرا اق ط رر س  ق رر ا اقطرا اق ط ر

 .   ابحا

كل را اقطدريبضدد رات ادد درااهددااعرقاال بددحرا ددا ة رارا اايةبددحرتا ي   بددح ر؛رلتدداري دد  در
إ ددىري را طدد بربددؤات را لادد  را لطةتقددحر Lepper, Corpus, & Iyengar, 2005 نادد  جرا اسددح

يهددااعر رير Asif, 2011لنا ررنددال ربكتنددت رلددالترب رلدد را ددااي ر،رتكددا قري دد  درنادد  جرا اسددحر
ط  ق  رتط  قحرل رطدد برا   ل ددحرر141  راانقأرإب  قب رق  اال بحرا اايةبح،رتا قررة رربنحرل راإلات

تا ادد ري دد  درنا   ادد ر ددن  را ناب ددحررElliott & Murayama, 2008ا س لبحرقل  بزب ،رتا اسحر
ر اىرربنحرل رط برا   ل حراي  ررة رن  .

إ ددىري ريهددااعرااااءراددؤث رر Elliott, & Story, 2017ا اسددحرقبنلدد ري دد  درنادد  جر
رإب  قب ررة را اال بحرا ي   بح.
ياق  رر  حراال بحرا اة ب را  ال ربحرتا   ابحر رهن قرة  حرإلري ا قر يدرا ق ةثحر

ا اال بحر،رتا قررة رربنحرل رط برا   ل حرا   بر؛ر لت  ناا رقنظ ا ا رل ررينتاعقغب ه رل ر
رلحرا غ قبح.،رتل را ثت  رسبريرا ط برل ر   ر

ر رقب  را سققبح را     د رل  لح رإ ى را ة  بح را ا اسح راااع را اة ب رر ا ق اال بح
را   ابح رر–اا  ال ربحر ا نبرااااء رتاال بحرا ا ة رر–ااااءرر–تات ا درااهااعراراإلات  ر،

اجرةاباريلض رنلتر اىرط بركةبحرا ا قبحرل رنلتاجراةةب را لس  ،رتاررا ي   بح ر–اايةبحر اا
رقب  را    ح رل  راساي ا ح ر بلك  راا  ال ربح را اة ب  رر–اال بح رلاغب ادرلساتةح را   ابح  ا

اايةبحرر تاال بحرا ا ة رااارلاغب ادرتسبطح را نبرااااء رر–ااااءرر–اإلات  راتات ا درااهااعر
 لساي جرر عرا نلتاجراتل  لحرلاىرايار،  لاغب ادرا ق حر اىرط بركةبحرا ا قبحرا ي   بح ر–

ر رااكت  ر را نتع رياق ر–رق  رتا اي  را رل رر-إن    را لتا ح را نلتاج راتضبح رةل  .تبلك 
 ا  ك را ا   :
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الفردية( وتوجهات   –لعالقة بين دافعية التحصيل )االجتماعية ل( النموذج المقترح    1شكل ) 
 الخارجية(  –داخلية  ل)ا  تجنب األداء( ودافعية التعلم –األداء  –األهداف ) اإلتقان 

قاأثب رلاغب را نتعر،ررتات ا درااهااعرت اراياة درنا  جرا ا اس درةت راأث را اال بح
قتره  ريا اال بحراياةعرق يا عرا نتعر،رلتاري   درنا  جرا اسحرل ه رري لان قرا اس درا ير
را تبشرا ر2005تيةب  رل ت  ري  رهن ق راار   رات ا د رل  رتاإلن   را اكت  راإلاتقب  را   رهااع

رتااااء رتا    حرقبنال .
 ر443،ر2009ارل رللايرريقتررتاار،رر1995كل راا تدرلعرهاهرا ناب حرا اسحرا  ل ر

ر    حرر را اايةبح را اال بح رل  رتاإلن   را اكت  را   د رقب  رإة   بح را  ح رااد رل ت    رهن ق ي 
ر ر رتا اسح رل رط بر740تا ا ري  بدررة رارMaric, & Sakac, 2014اإلن  ، ا   ل حر 

لاادريرل  ه رل ر %راكت ر،رلأ   درنا  جرا ا اسحررر40إن  رترر%60ر  .رتقنسقحرر24ر-19تا 
ي راإلن  ريلض رل راال بحرا اة ب رل را اكت ري  حراال بحرا اة ب را   ابح،رتيبض را اسحرر

Kumavat, 2017ررإلن  زر،رتااقرتا ا ري   درنا   ا ري راإلن  ريلض رل را اكت رل راال بحرار
 ري رهن قرل ت   ر2017ل رط بركةبحرا  ةت .ركل ري   درا اسحررة را يزار رار96رة رربنحر

ا ي   بح ر    حرا اكت ر،رتهاارب تارإ ىرر–قب را اكت رتاإلن  رل را ات ا درا اال بحرارا اايةبحر
ر رتا ا  رتاإلن   را اكت  رل  ر ك  را لات  ح را  ال ربح راااتا  رتطقب ح رر ك  را اكت  ة را  ع

را سات  رق ك ريكث رلناررناراإلن  ر؛رل  اكت ريكث رل را ات ارا ااية رل راإلن  .
 رتا اسحرن لزرر2007قبنل راياة درنا  جرهاهرا ا اس درلعرنا  جرا اسحرلةلاريقتررةب را

را ر رايار2012قتب   ر  را ي   بح رتا اال بح را اايةبح را اال بح ري  رإ ى ريكث  ري   د رتا اى ةعرر 
را  را اسحررق يا ع ري   د ركل  رتا اي  . را نتع را  ر  رق يا ع راياةع نل  رتا  نتع

Hassanzadeh, & Mahdinejad, 2012 انار رات ارل ت رقب را اكت رتاإلن  رل راال بحررر
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را اة ب .
تان  ضرنا  جرا ا اس درك  رلق  ر ةق ةثحر ا اسحرلاىراأث رينتاعرا اال بحرق  نتعررة ر

را ة  بح.رربنحرا ا اسحر
لتاري   درا اسحرلةلارر،رراياة درنا  جرا ا اس درةت راأث را اال بحرق  اي  كل ر

 رإ ىري را اال بحرا اايةبحرتا ي   بحر راياةعرق يا عراي  را ط بر،ر2007يقتررةب را
ت ك راياةعرق يا عرا  ر را  ن رتا اي  .رتاا تدريبض رل ا را اسحررة ر ك را يزار رر

ط  برل رط بر  ل حرا ت اسبحرا ا ريياب درر تا ب ،رينار ررر500 ري  بدررة ر رتا ار2017ا
رات ارل ت را  عر ةاي  ررنارا ط براترا ات ا درا اال بحرا اايةبحرتا ي   بح.

 ري ر443،ر2009 رارل رللايرراقتررتاار،ر1995قبنل راياة درلعرنا  جرا اسحرا  ل را
رب ت ت رط  ر ربرا اي   درااط برا اي   درا  ةلبح رقبنل  ر، را اايةبح رل را اال بح اقبح

،رررات ارل ت رقب رط برا اي   درا  ةلبحرتط برا اي   دراااقبحرل را اال بحرا ي   بح
را ناب حراا تدرل ا را اسحر تا ايري   درنا  جرا اسااري را ط براتررKumavat, 2017تهاه

 اي   دراااقبحرتا قررة رر را ط براتراا اي   درا  ةلبحريلض رل راال بحرا اة ب رل
رق  انا.رAhmednagarل رط بر  ل حرر96ربنحر

كل ر ةظدرا ق ةثحري رق ضرط بركةبحرا ا قبحرب  نت رل رق ضرا لظ ه را سةتكبحرر
را ا رر رلتاا را ةل  ،رض عرا لث ق ة ر، را   ل بحر؛رلالثةحرل را  لق  ة ا ا راؤث ررة را اساا 

راس رترة را  رةا رلعريس اااا .اة بةا را ا رران كسدرسةق ررة 
ت قل ربكت را سقبرل رهاهرا ل كةحره رااس ااةرين سا رناب حررا را  رةا رلعرا ط بر
رل ر را ا ةبلبح را يق اد رقب  رااس ااة رق ض ر قط ررا  ريت راسا  ق اا  ر بلح رل  را اتةب  رلع ،

رل را ط برتا ا رازبا رل  را يق ادرا لتالح رتقب  رقأن سلة ض ااا  رثتاا  رهن قر  رب    رلل  ا ،
ر  تقحرل راساب  برلةاتيرق ضرا لت  ادر،رلل ربن ك رسةق ررة راال باا .

رات ا درا اال بحرر را ا را قطرينتاعر را     درا لياة ح ر لة ت حرا اسح رالعرا ق ةثح لل 
رينتاعراال بحرا لياة حرتا ا راؤث ررة ريااءرا ط برتاال ا ر ةا ة ،رتا قرةا ربلك را ات  راه 

را ل العر رنةت راإلب  قبح رل راة ب را ط برتاا  ه اا  رازبا ر؛ رالدرانلباا  ا اة ب را ا رإاا
رتا اي  ر؛ر رق  نتع را لياة ح رات ا درا اال بح رلاىراأث  رل  لح را ا اسح رساة ت  ا   ل  .كل 

رةب ران  ضدرنا  جرا ا اس درةت رلاىراأث را اال بحرق  نتعرتا اي  .
 اسة في األسئلة التالية: الدرغة مشكلة ويمكن صيا

ر -1 رقب  ر ة   ح را لتا ح را لس   راةةب  رنلتاج رال ءلح  راط ق  رلاى را اة ب رل  اال بح
ا نبرااااء رر–ااااءرر–تات ا درااهااعراراإلات  ر،رركلاغب ادرلساتةحرا   ابح ر–اا  ال ربحر
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رق حر اىرط بركةبحرا ا قبح؟كلاغب ادرا ر ا ي   بحر–اايةبحر تاال بحرا ا ة رااكلاغب رتسبطر،ر
را لساي جر-2 را لس   راةةب  رنلتاج ربياةع ر ه  ر ة   ح راا  ال ربح را اة ب  راال بح رر–قب 

ر را   ابح  رلاغب ادرلساتةح  راإلات  را رر–ااااءرر–تات ا درااهااعرا رلاغب ادرا نبرااااء  ا
ط بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عرر ق حر اى ادرارلاغبررا ي   بح ر–اايةبحر تاال بحرا ا ة رااتسبطح ر

ررةل  ؟ر-ا اي  رارياق رر
رر-3 را لساي جه  را لس   راةةب  رنلتاج ر بياةع ر ة   ح راا  ال ربح را اة ب  راال بح رر–قب 

ر را   ابح  رلاغب ادرلساتةح  راإلات  را رر–ااااءرر–تات ا درااهااعرا رلاغب ادرا نبرااااء  ا
لاغب ادرا ق حر اىرط بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عررا ي   بح ر–اايةبحر ة رااتاال بحرا ا تسبطح ر

رإن   ؟ر-ا نتعراراكت رر
ا ي   بح ر اىرط بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عرا نتعرارر–ه راياةعراال بحرا ا ة رارا اايةبحرر-4

رإن   ؟ر-اكت 
رر-5 را اايةبح را را ا ة  راال بح راياةع رطر–ه  ر اى را ا را ي   بح  ر يا عر بركةبح راق   قبح

رياق  ؟ر-ا اي  اررةل 
ا ي   بح ر اىرط بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عراأثب رر–ه راياةعراال بحرا ا ة رارا اايةبحرر-6

را  ر را نتعرتا اي  ؟
 اااعرا ا اسحرا ة  بحرإ ى: أهداف الدراسة:

رقب  -1 را    ح رتا سب  ر لا  راا  ال ربح را اة ب  رر–اال بح را   ابح  رلساتةح را لاغب اد
اايةبحرر تاال بحرا ا ة رااارلاغب ادرتسبطح را نبرااااء رر–ااااءرر–تات ا درااهااعراراإلات  ر

 . ل رضتءرنلتاجراةةب رلس   لاغب ادرا ق حر اىرط بركةبحرا ا قبحرا ي   بح ر–
ا   ابح ررر–ر راا  ال ربحاال بحرا اة بر اةاباريلض رنلتاجربلك راساي ا ارل را    حرقب  -2

ر رلاغب ادرلساتةح  راإلات  را رر–ااااءرر–تات ا درااهااعرا رلاغب ادرتسبطح ررا نبرااااء  ا
راا را ا ة  ر تاال بح را ا قبحرا ي   بح ر–اايةبح ركةبح رط ب ر اى را ق ح رلاىر،  لاغب اد تل  لح

ررةل  .ر-اق إن   رتا اي  رارير–ايا عرا نلتاجرا لساي جررق را نتعراراكت ر
ل  لحرا   ت رقب را اكت رتاإلن  ر،رتا   ت رقب را اي   درا  ةلبحرتاااقبحرتا ا  ر رقب رر-3

را نتعرتا اي  رل راال بحرا ا ة ر اىرط بركةبحرا ا قبح.
ر:را بارنا  جرهاهرا ا اسحرل :رأهمية الدراسة

بحرتا   ابح،ر ل ر ا ر ا درا  ال رإلك نبحرإرااارق الجر انلبحرتزب اةراال بحرا اة ب راادرا اترر-1
رل راأثب رل رزب اةرك  ءةرا ط برتاة بةا رااك ابل .
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لة ت حرا ك عرر رينتاعرا اال بحرا لياة حر،رتا     درقبنا ر،رتيبا ريكث راأثب اررة را ط بررر-2
اة حرا لؤث ةررترة رياا ا .رلتارا  ضدرا ا اسحر ة ابارل را     درا ا را قطرينتاعرا اال بحرا لي

 رة ريااءرط برا ل ةةحرا   ل بح.
 مصطلحات الدراسة: 

 دافعية التحصيل ذات التوجهات االجتماعية:  -1

Social Oriented  Achievement Motivation                                
 بر  ا  اررتا  لا را ق ةثحرقأنا :رات ا درا ط برنةتراةتب را ك  ءةرا  ال ربحر،رتا ا را   را ط 

اإل  اءادرا ا ربتت رقا راال اارإلن  زرااهااعرا ا رةااه را ن  حرااك ابل ،رته رررة 
ر.راآلي ت 

 دافعية التحصيل ذات التوجهات الفردية:  -2

Individual Oriented Achievement Motivation                         

 ةالبزرتا ا را  ةا ر  ا ب ررة ررا ط بر ةت ت اإل  اءادرا ا ربتت رقا ر: تا  لا را ق ةثحرقأنا 
را ن  حرااك ابل ،رتاالث رل رس  را ط برإلن  زرااهااعرا ا رةااته ران سا .

 Goal Orientationتوجهات األهداف:  -3
بت ارا ط برنةتررينا :"ا ات ا درا اال بحرنةترا اة ب رتا اأقررهدافتوجهات األتا  عرا ق ةثحر
رس رإ ى:رتانتر لةااة"،نتااجرا اة ب را

 Mastery goals  أهداف اإلتقان:ر-ي
اتدد  را لادد  رإل ضدد ءرا ددااد،رتبلبدد را طدد بر ةةكدد ررةددىر تلبادد ربسدد ىرا طدد بر انلبددحرلادد  ااا ،رتا 

رلا  ااا رقن ء ررةىراتالا رتاةسنا رل رل ب  رةك رل  عر ةااد.ر
رPerformance goalر:أهداف األداء  -ب

   بددحررندداريااءرا لادد  ،رتباالددت رق  ة ددت ررةددىريةكدد  رل ضددةحرا  را تا ةرا تلباربلب را ط برإلظ
إظاددد  ر دددا ااا را    بدددحرلدددعرقدددا ر اددداري ددد رلددد ررتب ضدددةت اا رتلت  ندددحر دددا ااا رقددد آلي ب رءرددد رك ددد 

راآلي ب ريتر اارلك لئر ل اتاراآلي ب .ر"
   Avoid Performance goalرأهداف تجنب األداء: -ج

 . قلظا رغب ر   قبحرل ر  نبرااي ب ريترا نبرا ظات رةك  را سةاارا نب را ط براالعتهتر

  Intrinsic Motivation: الدافعية الداخلية  -4

ا ن  طراااا،ريترقل ربال   رري  تا  لا را ق ةثحرقأنا :راني اطرا ط  برل رن  طريترلالحرل رل ر
حرإ ىرةتالزرراي رات را ة  لعراهال ل اارتة   اارت بلار،رتلبا ربكت را ط برلالترب رل را ا

 يترلك لأدري   بح.ر
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 Extrinsic Motivation: الدافعية الخارجية -5

اةتب رغ بحرل اقطحرق تال رري  تا  لا را ق ةثحرقأنا :راني اطرا ط  برل رن  طريترلالحرل رل ر
ري   بحر،رتغب رل اقطحرق  ن  طريترا لالحرا ا ربؤابا .

رة را لك لأةرل رة  حرإن  زرا لالح،رر ري  را ة ت رتلبا ربكت را ط برلالترب ر ة ل رل
رتا نبرا  ت برل رة  حررا رإن  زرا لالح.

 االطار النظري والدراسات ذات الصلة: 
 نماذج التوجهات الدافعية 

ت درا  ابارل را قةت ررل رل   را اال بحرلنارراار  ببرل ات را اال بحرل رت احرنظ رر انررررررر
رارراةررتتارظا درنظ بحرات ا درا ااعراإلن  ز؛رللنررلياة حرر رلنظت راال بح

كلنظت رنظ يرلا ر ا سب راال بحرا ا لبارااي را لا سح،رهاهرررGoal orientationsرTheoryر
 Motivational  نظ ب  رل   ب  ركنا جر ةقةت را  اباةرةت را ات ا درا اال بحررا را نظ بحر الدرإط  ر

Orientationsرإ را ا راة زرهاهرا ات ا درا اال بحي    را قب حرتا ا راسةطرا ضتءررةىرر،
ي رس رحرانا   رهاهرا نظ بحرتارال ارا كثب رل را ا اس درتا قةت ررةبا رياىرإ ىرنا  جرراباةر
رةاثدراطت ادرنظ بحرر رتل را سنتادراايب ة را نظ بح، را ا  بعر لكتن درهاه رغب رلةااة تيةب ن  

ر.را اال بحريترات ا درا ااعرل رلن ة ر اباةنظ ر ةات ا درراباةرلل رالعرا ق ةثب رإلر اةرا 
 ( Kaplan & Maehr, 2007, 141ارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رررر راإلن  ز ريهااع رلةااة.رر Achievement Goalsتا ا ريهااع رإلن  ز را ط ب رلب  ررهى
 .ريهااعراإلات  رتيهااعرااااءتااضل ر

(Hassanzadeh & Mahdinejad, 2012, 56)                                                        

 رلىرا اساال رإ ىري رااهااعرا  ال ربحر(Cheng  & Lam , 2013, 5- 6تب ب رك رل ر
Social goalsل رااسق برا  ال ربحرا ا راس رارل را ن  حرااك ابل .رته رااضل ريهااعرر
را  ار را نال ء رر،رSocial affiliation goalsل ر  را  ال ر  را نضق ط  Socialتيهااع

approval goalsرتيهااعرا لس ت بحرا  ال ربحر،  Social responsibility goalsرتي   رر،
را ق ةث  رإ ىري رهاهرااهااعراا  ر رلعرق ضا رتاؤث رلىريااءرتاال بحرا ط ب.ر

رر- را  تاالبز را اة ب  راال بح رات ا د  Social Oriented Achievementال ربح

Motivationق اةري    ر،ره :رر( Tao & Hong,  2013, 3)ر
را س  ر اةتب ريهااعرا اة ب را ا رةااه ريل اارا  ل رحرتا ل الع.ر-1
ربتت راال اارقإن  زرااهااعرا ا رةااه ر ا راآلي ت .ر-2
رتيهااعرا  ل رح.با راتتب رلي   دراال اار،رتا قرل رضتءرل  بب رر-3
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ر  ق ريترا سةق رل ر ق راآلي ب ،رلث :را ثن ءريترا ةت ،را تقت ريترا  لض.ا ا زبزراإلبرر-4
را ة ت ررة رر-5 رل  را ك را  غقح را ال ربح راااة ره  ر، را  ال ربح ريهااعرا اة ب  ا اق 

را لتالتحرا  ال ربحرل رال اارا  ل رحرتا ق ارر را ساتإل ىح.
رر- رتاالبز رات ا د راال بح را   ابح  Individual Oriented Achievementا اة ب 

Motivationرق اةري    ر،ره :ر
رس  راال اارإ ىرا ت ت ر ةالبز.ر-1
راإل  اءادرا ا ربتت رقا راال اارإلن  زرااهااعرا ا ربةااه راال اا.ر-2
رارين سا .ربا راتتب رلي   دراال اار،رتا قرل رضتءرا ل  بب را ا رةااه راال ار-3
رترا سةق رل راال اارين سا رتب الاررة راتتبلا ر ةلي   د.را ا زبزراإلب  ق رير-4
را اق ريهااعرا اة ب را   ابحر،ره ريااةرا ك ر غقحرا   ارل راةتب ريهاالارتاطة  اا.رر-5

ررررر ر    رر(Weiner , 2014, 257) ت ا راايةبح راال بح رإ ى: را اال بح ريق  ا      قا نبع

Intrinsic Motivation ررل رلت ق راال بحر را نلطراات Extrinsic Motivationي   بح ر:ر؛
ب ن ري راال ااربؤات راان طحرل ري  را ت ت رإ ىرلا حراايةبحرلالثةحرل رلتا احرا اةاب د،رر

ر:ا رات   درإب  قبحر ةن  ح،ريل را نلطرا ث ن برتب اتات ري را نتااجرا الاررةىر اتاه را ااابحرت ا
ا لا  ريتراارل  راسق بري   بحرلث را ة ت ررةىراتاب ري راال ااربتالت ررةىريااءرر ن لبر

را رات   درسةقبحر ةن  ح.ربري    ريترا   د،رتب اتات ري را نتااجر را الاررةىرا  اارت ا
ر را  ال ربح راإلن  ز ريهااع رإ ى را ات   را  راإلن  ز ريهااع رنظ بح راط    Socialتلى

achievement goalsرإ ىرات ا درا ط برر رت ارته را ب  را  ال ربح. راةتب را ك  ءة نةت
 ,Gable, 2006; Horst; Finnery, & Barron, 2007; Rousselي   درنا  جرا اس در

Elliot & Feltman, 2011إ ىري را ك  ءةرا  ال ربحراانقأرق  اتال را  ال ر رتي رااهااعرر
ر ا ب ررة را ن  حريك ابلب .ا  ال ربحره را ا را   را ط بر 

 Achievement Goal Theoryأهداف اإلنجاز: ة نظري
را ثن  ررررررررر را نلتاج رلنا  را ااع، رات ا د رلس د را ا  را نل اج   تا  ق رر تا ث ثرر تا ااد
 ر ان قرنتر،رلر ل  را ل ضبحرا را اسحرتقة رنظ بحريهااعراإلن  زرل رلنةىر ابار30ي  را در

 اقنبا ررنارا ة  حرإلن  زراارل  ،رته راؤث ررةىررإل اا رتا ا ربلب راال ااهااعرا رل ري لياة 
راات  را نتع رتسةتكا ، رر:يلك  ه  رر اُب    را ا ة  ريهااع ريهااعرررLearning goalق س  ريت ،

ات  را لا  رإل ض ءرا ااد،رتبلب راال اار ةةك ررة ىرراإلات  ،رتلباربس ىراال اار انلبحرلا  ااا ،رتا 
رتار راتالا  ررةى رقن ءا  ر ةاادلا  ااا  رل  ع رةك  رل ب   رل  ر انلبحررةسنا  را ط ب رلبا تبلب 
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رااك ابلبح را نتعرا ث ن ك  ءاا  ريل  رإ ر:. ريهااعرااااءربرلب    رق س  يترررPerformance goalا
 ،رتباالت رحررناريااءرا لا   بريهااعرا تا ةريترانال جراان ،رتلباربلب راال اارإلظا  را تا ةرا  

رل ق  ة  ريةك   ررةى ر ا ااا رت  رإظا   رتب ضةت  رق اي ب  ر ا ااا  رتلت  نح رك   اا  رر  ضةح
ري ب .رري ب ريتر اارلك لئر ل اتاراآلحرلعرقا ر ااري  رل راآل  برا  

                                                 ( King  & McInerney,  2012, 4 )ررر
رلشكل التالي:لتوجهات الدافعية با يوذج الثنائويمكن توضيح النم

ر
ر
ر
ر
 
ر
 

 
 

 (  النموذج الثنائي للتوجهات الدافعية  2 شكل )
  

 (as cited in Nolen, 2000, 97)                                                          
 ر    

 النموذج الثالثي للتوجهات الدافعية 
ين طحرا ا ة راهااعرراباةرلنا ر  زري را ا لباربنال ت رل راتا حرنظ بحريهااعراإلنرررررر

تا ا ر اراكت ريتر راكت رتاضةحر ةا لبارل رلتا عررر Goal Motivation ااعرات ا درا
رر Performance Goalsااءرااتيهااعرر Mastery Goalsا ا ة رتااضل ريهااعراإلات  

ر.ررررررررPerformance Avoidance Goalsتيهااعرا نبرااااءر

 التوجهات الدافعية 

Motivational Orientations 

 التوجه نحو اإلتقان 

Mastery Goal Orientation 

 التوجه نحو األداء 

Performance Goal Orientation 
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 وجهات الدافعيةت لل ثالثي( النموذج ال  3 شكل )                             
،ر1997كل رب ىرك رل رل نابتا رت اراقندرا ق ةثحرا نلتاجرا ث ث رل را ا اسحرا ة  بح،رررررر

  ،رةب ري رهاارا نلتاجرهترااكث ر قت  رت بترر2005تاب   رت  سق رر1997إ ةبتدرتا  شر
ات  را لالحرتلا  ادرا ا ة رب ل ريهااعراإلات  رته را ا را كزررةىرانلبحرا ك  ءة ر.را لا كحرتا 

ر 57ر،ر2013ل رسل حرلةلتا،رارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 النموذج الرباعي للتوجهات الدافعية 

نلتا  ر ق رب ر ات ا درااهااعرتا ا ررقن ء ررةىرنظ بحرات ا درا ااعرا ا ةدرااقة  را ةابثح
رإة   ر رتلنا رقةت رر–ات  رتااااءرإ ىريهااعرارإ اا رااعراإلاتا حرا  بعريه

)Trash & Elliot, 2001, 10)                                                                                 
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 دافعية وجهات الت ( النموذج الرباعي لل4 شكل )

رررررر رب ي را نلتاج رهاا رضتء ر(Elliot, 2005, 66ل  رت  (Elliot & Murayama, 

رر(2008,617 رإ اا  رات ا راتي راال اا ر ار–ي  ر رلت  نحربايااء رك  ءاا  ر   ضرتلت  نح راالع  
يااءربا نقتاري رر–ق آلي ب ريترا ة ت ررةىريةك  رل ضةحرر رياا ا ،رتاال ااراتيرات ارإة   ر

تق  لث ري ررغب رل ضةحرر رإن  زه ر ةك ل ري ادرات را لساتيرلت  نحرق اي ب ريتراةت ربظا تار ا
إات  رارا ة ر ربت  ت رق  ا كبزررةىرانلبحرا ك  ءادرل ري  رإات  رر–اال ااراتيرات ارإ اا ر

إات  رب  هات ر ا نبرر–ا لالحرتا ة ت ررةىرلا  ادر اباةر،رقبنل راال ااراتيرات ارإة   ر
رااهت ريترلتارلا  ااا ريترا قرا لالحرن   حريترغب رلاتنح.را 

را راهالد ربض ررررررررررت ا رتا اي ر، رااهااع ر ات ا د را ث ث  رق  نلتاج را ة  بح را ا اسح رل   ق ةثح
؛رتا قرنظ ار  اق طال رقات ا دراال بحررريهااعرا نبرااااء ر-يهااعرااااءر–ايهااعراإلات  ر

ر   ابحرتقاال بحرا ا ة رارا اايةبحرتا ي   بح .را اة ب را  ال ربحرتا
راإلتاار - ريهااع رنظ بح رضل  را  ال ربح رااهااع رإ ىرررSocial Goalsن  ز: را ب  رته  :

رااااء رتيهااع راإلات   ريهااع رااضل  رته  ر، ريك ابلب  را ط ب ر ن  ح را  ال ربح ررااسق ب
King,  & McInerney, 2012, 6- 7) . 

ر رل  را ةابثح رااهااتا قةت  رات ا د رااااءررنظ بح ر، را  ال ربح رااهااع رقب  ر ل د ر ا ع
ااهااعرا  ال ربحرقإنا :را  غقحرل رإظا  ررMeece & Holt, 1993بح.رةب رر عرتا ي   

ر.ر(as cited in King  & McInerney, 2012, 12) ا ةرر  بحرإل ض ءرا ل ة رر
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ر را اسح رنا  ج راإل اا رررMeece, Blumenfield & Hoyle, 1988تات ةد ريهااع ري  إ ى
را اقر رقق ض رب اقطتا رااااء رتيهااع را   لة را  ال ربح را اةةب  رنا  ج ري   د ركل  رل ا ع،  ط

ا اتكبايرإ ىري :ريهااعرا اة ب را  ال ربحرا اقطرقأهااعراإلات  ر،رترااااء،را  ال ربحرتر
را ي   بح.ركل رباضحرل را  ك را ا   :

ر
 ة. اف التحصيل االجتماعي( نموذج ألهد 5شكل ) 

                               ((as cited in King  & McInerney, 2012, 12 
لعرقب ن درربنحرا ا اسحررKing & McInerney,2012 ت ارا را اةت رل رلاىرلط قتحرنلتاجر

،رر14.56ل را لبارا ل ةةحرا ث نتبحرقلاا  رق   ةقب ،رقلاتسطررل رر709تا اىري  بدررة ر
ر.0.89تااة اعرل ب  ىر

ط قتحر باةر ةنلتاجررةىرقب ن درربنحرا ا اسح،ررت اري   دريه رنا  جرا ا اسحرإ ى:رلؤ  ادرةس رل
،ر0.953رGFI =،ر0.070=ررRMSEA،رر4.49=رر2χةب رات ةدرنا  جرا ا اسحرإ ى:ر

NFIر0.940=ر،CFIر.0.960=ر
 ,Elliot, Chirkor, Kim & Sheldon, 2001; Hernandez & Iyengarتا ب را اس در

2001; Lepper, Corpus & Iyengar,2005                                                         

ري را اال بحرا اايةبحرلةاتاةرل راتضبحرسةتكب دراال ااررق را ثت ل درا لياة ح.ر
ا  را ا ربظا تارنا   ا ري   درنا  جرا ا اس دري راال ااريظا تاراال بحريلض رل ريااءرا للتار

ر. آلي ب رر را لا  را ا ربؤاتنا رقأن سا 
 & Kaplan، مثل:  ا ا ران ت درات ا درا اال بح ا اادرا قةت  ي حظ مما سبق عرضه: ويال

Maehr, 2007  ،Cheng & Lam, 2013  ،Tao & Hong, 2013تكةا ريهالدرقأهلبحرر
رتا اق طا رق  ن  حرااك ابل .ات ا درا اال بحرتات ه رل رإن  زرا ط بر،ر
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ر رق  اال بح ر ألهال   را ق ةثح رالع رل  رقات ا درلااا را اق طا  رتلاى را  ال ربح را ات ا د ااد
رااهااعري  حرل ربا ة رلنا رق اااء،رتباا رق   ت ةرا  ال ربحر ةااد.

حرقا اسحرلاىررتظا راإلهال  رابض رقاال بحرا اة ب راادرا ات ا درا   ابحرتا ا ريهالدرا ا اسر
رقات ارا ط برنةترا لالح.را اق طا رقات ا درااهااعرتي  حرل ربا ة رلنا رق إلات  رتر

رتا ث ث ر را ثن    را نلتاج رلث : را اال بح، ر ةات ا د رلياة ح رنل اج را ة  بح را ا اسح رر ضد كل 
ل بحرتات ا دررتا  ق ر رلل رالعرا ق ةثحر ا اسحرهاهرا نل اجرتا ت ت رالض رنلتاجر ات ا درا اار

رااهااعرتاال بحرا ا ة .
ريهالدرا ا اس دراادرا  ةحرقار تضبحرا   ت رل را ات ا درا اال بحرتا ا راياةعرق يا عركل 

 ,Maric, & Sakac،رر2005ر،رقتره  رتيةب را تبشيل ه را نتعركل ري   در ا قرا اسحر

رر2014 ر، رق ضرا ا اس درقاتضبر2017رة را يزار ر، رتيهالدرابض  را اال بحر. حرلاىراأث 
.ر ا قريهالدرا ا اسحررKumavat, 2017،رتر2009 ر:را اسحرللايرراقتررتاار،رق  اي  ر،رلثر

ا ة  بحرقاتضبحرا    حرقب را ات ا درا اال بحرتات ا درااهااعرتاال بحرا ا ة رتق ضرا لاغب ادر
را اي   ر اىرط بركةبحرا ا قبح.ر–ا ابلت  البحرارا نتعر

 سة: فروض الدرا

ر -1 ر ة   ح را لتا ح را لس   راةةب  ر نلتاج رلط قتح را ات ا راال بح رقب  راا  ال ربح رر–اة ب 
اركلاغب ادرا نبرااااء رر–ااااءرر–تات ا درااهااعراراإلات  راركلاغب ادرلساتةح را   ابح ر
ر رااتسبطح  را ا ة  ر تاال بح را اررا ي   بح ر–اايةبح ر اىرط بركةبح ركلاغب ادرا ق ح  راتيرا  قبح

 . ا اي   درا لياة ح
رإة   بر -2 راا ح رلق   ة راأثب ادرلت قح را اة ب ررر ات ا رتاال بح را  ال ربح را اة ب   اال بح

 . ا   ابحررة رات ا درااهااع
رإة   ب  -3 راا ح رلق   ة راأثب ادرلت قح ر ات ا راإلات   رر– ات ا درااهااعرا ا نبرر–ااااء

 (. ا ي   بحر–ايةبحرااااء ررة راال بحرا ا ة رارا ا
را اة  -4 ر اال بح راة   ب  راا ح راأثب ادرلق   ة رات ا را  ال ربح ررة راال بحرر–ب را ا   ابح 

   ا ي   بح .ر–ا ا ة رارا اايةبحر
ارا   ابح رر–قب راال بحرا اة ب راا  ال ربحر ة   حر بياةعرنلتاجراةةب را لس  را لساي ج -5

ر رااهلاغب ادرلساتةح  راإلات تات ا د رااعرا رر–  رر–ااااء رلاغب ادرتسبطح را نبرااااء  ا
ر- اىرط بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عرا اي  رارياق رررا ي   بح ر–اايةبحر  رااتاال بحرا ا ة

 رةل  .
را   ابح رر–قب راال بحرا اة ب راا  ال ربحر ة   حر بياةعرنلتاجراةةب را لس  را لساي جر-6
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رلاغب ادرلساتةح  راإلات  ررا رر–ااااءرر–تات ا درااهااعرا رلاغب ادرتسبطح ررا نبرااااء  ا
رااتر را ا ة  ر اال بح ررا ي   بح ر–اايةبح ر راكت  ر يا عرا نتعرا راق   را ا قبح رر- اىرط بركةبح

 إن   .
راايةبح -7 را ر ةا ة  ر يا عرا نتعرر- راياةعرا اال بح راق   را ا قبح ر اىرط بركةبح ي   بح 

 ان   .ر-ااكت 
راايةبح -8 را ر ةا ة  را اال بح راياةع رار-  ركةبح رط ب ر اى ر يا عري   بح  راق    ا قبح

 ياق  .ر-ا اي  رارةل 
راايةبح -9 را ر ةا ة  ر يا عراأثب رر- راياةعرا اال بح راق   را ا قبح ر اىرط بركةبح ي   بح 

 ا  ر را نتعرتا اي  .
 إجراءات الدراسة: 

ر الةدررةى:يتر أوال: عينة الدراسة:
ر:ررعينة التحقق من الخصائص السيكومترية لألدوات -1

ا اةتدد رلدد را ي دد   رةت رل را ي    را سبكتلا بحرااتادرا ا اسح،رتاكتندرربنحرتاااعر ةار
لدد رر1.15سددنحرتانةدد اعرل بدد  يرر20.17قلاتسددطررلدد رر رط  ددبرتط  قددحر152لدد رارا سددبكتلا بح

تا  اق حرر  رتيس س رقكةبحرا ا قبحر  ل حررددب ر ددل ررتا ث  ثحا ث نبحرترراات  رط برتط  ق درا    ح
كبلبدد ءر،ررةدد رن دد ،ر س سدد ،ررةددت رر قددرير لدد راي  دد درار قددرر2018/رر2017ر  ة دد  را ا اسددر

ر .يس س ،رلبزب ءرر ق ن ةبزير ب ضحراس س ،ري،ر ب ضحرر ق رر ق 
را اةت رل را ي    را سبكتلا بحررةىرك رربنح راتضبحراتزبعريل اا اتادرري رلتب  رل رتسبا 

 .ا ا اسح
 عينة الدراسة األساسية:  -2

ل رطدد برا    ددحرا ث نبددحرتا ث  ثددحرتا  اق ددحرردد  را راياب  ه رر تا ب  ر  ق  رتط  قحر رط365اكتندرل را
ل راي  دد دراقبت ددت  رر2018/رر2017تيس س رقكةبحرا ا قبحر  ل حررب ر ل ر ة   را ا اس ر

،رر قدد ركبلبدد ء،ررةدد رن دد ،رلددتاارا ال ربددح،رتر قدد رن ةبددزياةددت ر،رر قدد ريس سدد ،ررتان ةبزيرر ق 
،رر1.07تانةددد اعرل بددد  يرر20.07قلاتسدددطررلددد ر ،ر،ر غ البددد ،ران ةبدددزيراس سددد  ب ضدددحران ةبدددزي

ر:ااس سبحربتضحرقب ن درربنحرا ا اسحر 1اتا  ات ر
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 ( بيانات عينة الدراسة األساسية  1 ول )جد
نحراف اإل

 المعياري 
متوسط 
 العمر 

 التخصص  الفرقة  الشعبة  دد الع

ر19.5 ر0.750

 الشعب  ا ث نبح قبت ت  ران ةبزي 41
 

رالعلمية  
  ب ضحران ةبزيرر   34
ر21 ركبلب ءرر ق 
ر45 رقبت ت  رر ق 

 ا  اق ح رةت ران ةبزيرر 19 21.32 0.601
 رةت رر ق  26

ر22 19.23 0.603 ر غ الب ر  الشعب األدبية  ا ث نبح
ر35 رر ق راس س 

ر0.541 ر20.17 ر36 ررة رن  ر را ث  ثح
ر33 رلتاارا ال ربح

ر1.06 ر21.58 ر24 ران ةبزىراس س ر را  اق ح
ر29 ررة رن  ر

ر1.07 ر20.07 ر365 ر ر را ل لتع

 ثانيا: أدوات الدراسة:

 )إعداد الباحثة(:  دافعية التحصيل االجتماعية والفرديةمقياس   -1
عرا لتبدد  رإ دددىرا ا ددد عررةدد راإل ددد اءادرا اددد ربتددت رقاددد را طددد برادددابرر:الهدددف مددن المقيدداس -أ

ااعرا ا رةااه راآلي ت ر،رتاإل  اءادرا ادد ربتددت رقادد راا طدد برإلن دد زرااهددااعرا ادد رإلن  زرااه
ر.ةااه راال ااران سا ر

راال بددحرا اة ددب ت دددر ط عررةىرراارل را لتدد بب را ادد رانر:ر  لدرا ق ةثحرق  بناء المقياس -ب
 و  Elliot & Murayama,2008 تBiggs, 1987, 1992 رلث رلتب  ر،   ابحا  ال ربحرتا

King & Watkins, 2011. 
دافعيددة التحصدديل االجتماعيددة ق دداب ررل دد اة،ررةددىر40باددأ عرا لتبدد  رلدد روصددف المقيدداس:  -ج

،ر33،ر31،ر29،ر27،ر25،ر23،ر21،ر19،ر17،ر15،ر13،ر11،ر9،ر7،ر5،ر3،ر1ر) تل  ااادددددددددددددددددا
،ر18،ر16،ر14،ر12،ر10،ر8،ر6،ر4،ر2تل  ااادداراررودافعيددة التحصدديل الفرديددة،ر 39،ر37ر،35
تبدددددددا را سدددددددا  قحر اددددددد رتلددددددد ر لتبددددددد  رر 40،ر38،ر36،ر34،ر32،ر30،ر28،ر26،ر24،ر22،ر20

ر 5،ر4،ر3،ر2،ر1بلاددارلدد ر"غبدد رلتالدد رق دداة"رإ ى"لتالدد رق دداة"راأيددارا  دد دررار  بكدد درا يل سددر
ر .200ر–ر40 را لتب  رل رارتقا قراا اتحرا ا  حررة

 ر152:رةبدد رقةدددررددااريلدد اارهدداهرا  بنددحرااسعينة التحقق من الخصائص السيكومترية للمقيد  -د
ا ث نبحرتا ث  ثحرتا  اق حرقكةبددحرا ا قبددحر  ل ددحررددب ر ددل رردد  راات  رترط  ق  رتط  قحرل رط برا    ر
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لبزبدد ءر رن  ،ررةت رر قدد ،رل راي   درار ق ،ررةر2018ر/2017تيس س رل را    را ا اس ر
بتضددحرا قب ندد درا ي  ددحرر 2ا.رتا  ددات رر ر قدد ،ركبلبدد ءرر قدد رت ب ضددحرر قدد رت ب ضددحران ةبددزي

رقا :
دافعية التحصيل  ( بيانات عينة التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس  2 جدول )

 االجتماعية والفردية 
االنحراف 
 المعيارى 

متوسط 
 العمر 

 الفرقة  الشعبة  العدد  اإلناث  الذكور 

 ألولي ا كبلب ءرر ق  21 21 - 18.29 0.463
 الثانية  لبزب ءرر ق  14 8 6 19.35 0.487

 ر ق ر ب ضح 9 8 1
ر7 5 2 20.24 0.797  الثالثة  E ب ضحراس س ر

 رةت رر ق  43 36 7
 الرابعة  ر ق راس س  29 23 6 21.12 0.564

ر2 ر27 ر29 ررة رن  ر
ر1.15 ر20.17 ر24 ر128 ر152 ر  المجموع 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:ر-ه
ر را ي    را سبكتلا بحر ةلتب  ،ركل ربة :  لدرا ق ةثحرق  اةت رل

 الصدق: استخدمت الباحثة: -1
 الصدق العاملي االستكشافي: -ي

هالدرهاهرا يطتةرإ ىرا ك عرر را قنبحرا   لةبحرتاةابارا  تال را لال بزةرلبا،رت ددارطقدد را لتبدد  ر
ل دد اة رر40تبدد  را رط  ددبرتط  قددح.رتيسددايا را اةةبدد را  دد لة راإلساك دد ل ر ل دد اادرا ل152رةىرا
  ،رتا ادداتب را لا  لددارقط بتددحرPrincipal Components (PC)ا لكتندد درااس سددبحرقط بتددحر

Varimax ،رتييددادرا ق ةثددحرق   دد لةب راات رتا ثدد ن رقلدد ر0.3ر≤تكدد  رلةددقرا ا ددقعر ةل دد اةرهددترر.
بار ،رةبدد ربظادد را  ددزءر ددا6 ادداارا لتبدد  رتا لتضددحرق   ددك رارر Scree Plotعر ددك ربا دد رلددر

% رلدد رر28.13لددأكث را سدد رل ال ددارار9.92ا نةاا رت تارر لةب رلال بزب رق ددا ركدد ل ر بلاددار
ر بلحرا اق ب را كة ر ةلتب  .رتبلك رر ضرنا  جرا اةةب را   لة رل را  ك را ا   :
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دافعية التحصيل اتج من التحليل العاملي االستكشافي لمقياس  لنا  مخطط االنتشار( 6شكل )
 جتماعية الفردية واال

ر رظات رر لةب رلال بزب ر،راظا رنا   ا رل را  ات را ا   :6باضحرل را  ك را
( تشبع مفردات مقياس دافعية التحصيل االجتماعية والفردية بالعوامل المشتقة بعد 3جدول )

 ل العاملي اإلستكشافي التدوير باستخدام التحلي
 

 المفردة 
 العامل األول 

دافعية التحصيل  
 الفردية 

 ردة المف
 العامل الثاني 
 االجتماعية دافعية التحصيل 

14 0.723 9 0.635 
32 0.690 31 0.632 
10 0.688 35 0.605 
28 0.664 23 0.548 
40 0.634 17 0.543 
16 0.613 13 0.543 
4 0.611 39 0.503 
6 0.597 25 0.473 
12 0.580 5 0.464 
18 0.577 3 0.410 
36 0.572 27 0.397 
38 0.540 21 0.382 
34 0.539 11 0.372 
26 0.500 33 0.360 
1 0.491 37 0.350 
2 0.431 37 0.350 
30 0.428 7 0.307 
15 0.375   
24 0.347   
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والفردية بالعوامل المشتقة   ( تشبع مفردات مقياس دافعية التحصيل االجتماعية3جدول ) تابع  
 ل العاملي اإلستكشافي لي بعد التدوير باستخدام التح

 المفردة 
 العامل األول 

دافعية التحصيل  
 الفردية 

 الثاني العامل  المفردة 
 االجتماعية دافعية التحصيل 

8 0.301   
 9.92 18.21 الجذر الكامن 

 % 10.87 % 17.25 % للتباين المفسر لكل عامل 
 % 28.13 ككل فسر للمقياسالتباين الم

ر رظات رر لةب :ر3باضحرل ر ات را
ب ،رتاقةدرل را اق ب رل راال بحرا اة ر%17.25ا   ل راات رااال بحرا اة ب را   ابح :رتب س ر •

إ ىرر0.301ل راا رل  اة رالاادرا ق  ر20،رتاأ عرل را18.21 بلحرا  ا را ك ل ر ار
ر.0.723

ل را اق ب رل راال بحرا اة ب ،ررر%10.87 ال ربح رتب س را ب را   ل را ث ن رااال بحرا اة  •
إ ىرر0.307ل  ااد رالاادرا ق  اا رل رر17،رتاأ عرل را9.92تاقةدر بلحرا  ا را ك ل ر ار

ر.0.635
ر0.3 رل رنظ ا را را ق  اا رك ندري غر29،ر22،ر20ت ارا رةاعرا ل  اادر

 : الصدق العاملي التوكيدي -ب
لى االستكشافى، والذى أسفر عن وجود عاملين، فإن هذه الخطوة تهدف  العام ليللتحخالل نتائج ال ر

رترإلى التحقق من صدق البنية باستخدام التحليل العاملى التوكيدى  ر، رر لةب ر ا رالا اضرت تا ا 
ر ررةبال  رتاا قع را ق ض، رقق ضا  رل اقطاب  را   ابحرك لنب  را اة ب  راال بح رلتب   ل  ااد

ر لعدم تشبعها بشكل دال إحصائيا ببعد   33فر هذا عن حذف المفردة سأد وقتا  ال ربح.
را ل  اة.رتبظا را الدافعية الفردية ريي ىرق ارةاعرهاه را اةةب رل ة را قنبحر7 ك را.رت اريربا  

را را  ات  رتبقب  را لتا ةح، را نةاا بح4ا   لةبح رااتزا  ر ا ق  درر  را ل ب  بح رتغب  ا ل ب  بح
 ر ب رلؤ  ادر5ات را ل ،رتكا قرا  اا راإلة   بح.رل رةب ربقب را  ا كل را ل  اادررةىرا   

ر. را لاىرا لث   ر ك رلؤ  8ا لط قتحرتا سب ه .رتبتضحرا  ك را
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 بنية العاملية المقترحة لمقياس دافعية التحصيل الفردية واالجتماعية( ال7شكل )
ات على العوامل الكامنة لمقياس  فردالم( األوزان المعيارية وغير المعيارية لتشبعات 4جدول )

 عاملي التوكيدي التحليل اللتحصيل الفردية واالجتماعية والناتجة من دافعية ا

 المفردة   >--العامل 
الوزن  

اري  نحد اال
 المعياري 

االنحداري  الوزن 
 غير المعياري 

الخطأ  
 المعياري 

النسبة  
 حرجة ال

 الداللة 

  رر1 0.51 1ر←  ا   اير
ر0.01ر4.28ر0.21ر0.91 0.41ر2ر← را   اير
ر0.01ر5.43ر0.19ر1.01ر0.56ر4ر← را   اير
ر0.01ر5.63ر0.17ر0.94ر0.59ر6ر← را   اير
ر0.01ر3.92ر0.17ر0.66ر0.37ر8ر← را   اير

ر0.01ر6.03ر0.20ر1.22ر0.68ر10ر← ر ايرا  
ر0.01ر5.31ر0.18ر0.94ر0.56ر12ر← را   اير
ر0.01ر6.15ر0.17ر1.07ر0.72ر14ر← را   اير
ر0.01ر4.57ر0.19ر0.86ر0.44ر15ر← را   اير
ر0.01ر5.57ر0.21ر1.16ر0.61ر16ر← را   اير
ر0.01ر4.72ر0.19ر0.90ر0.47ر18ر← را   اير
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المفردات على العوامل الكامنة  ( األوزان المعيارية وغير المعيارية لتشبعات 4جدول )تابع 
 دي التوكي عاملي التحليل اللتحصيل الفردية واالجتماعية والناتجة من لمقياس دافعية ا

رالمفردة  ← رالعامل 
الوزن  

اري  نحد اال
رالمعياري 

االنحداري  الوزن 
رغير المعياري 

الخطأ  
رالمعياري 

النسبة  
رحرجة ال

رلداللة 

ر0.01ر3.34ر0.19ر0.63ر0.30ر24ر← را   اير
ر0.01ر4.65ر0.19ر0.87ر0.45ر26ر← را   اير
ر0.01ر5.71ر0.19ر1.08ر0.62ر28ر← را   اير
ر0.01ر4.50ر0.17ر0.77ر0.44ر30ر← را   اير
ر0.01ر5.83ر0.19ر1.09ر0.62ر32ر← را   اير
ر0.01ر4.94ر0.16ر0.81ر0.50ر34ر← را   اير
ر0.01ر5.07ر0.19ر0.98ر0.51ر36ر← را   اير
ر0.01ر5.03ر0.20ر1.00ر0.51ر38ر← را   اير
ر0.01ر5.48ر0.13ر0.71ر0.59ر40ر← را   اير

ر0.01ر4.13ر0.16ر0.68ر0.38ر3ر← را  ال ر 
ر0.01ر3.22ر0.20ر0.63ر0.33ر5ر← را  ال ر 
ر0.01ر3.42ر0.18ر0.61ر0.37ر7ر← را  ال ر 
  رر1ر0.48ر9ر← را  ال ر 
ر0.01ر2.56ر0.22ر0.56 0.25ر11ر← را  ال ر 
ر0.01ر4.87ر0.21ر1.02ر0.49ر13ر← را  ال ر 
ر0.01ر4.20ر0.25ر1.04ر0.51ر17ر← را  ال ر 

ر0.01ر3.29ر0.21ر0.69ر0.33ر21ر← ر ال ر ا 
ر0.01ر4.77ر0.27ر1.31ر0.60ر23ر← را  ال ر 
ر0.01ر3.25ر0.22ر0.73ر0.33ر25ر← را  ال ر 
ر0.01ر3.59ر0.24ر0.88ر0.37ر27ر← را  ال ر 
ر0.01ر4.91ر0.23ر1.15ر0.66ر31ر← را  ال ر 
ر0.01ر4.05ر0.23ر0.92ر0.45ر35ر← را  ال ر 
ر0.01ر3.24ر0.20ر0.65ر0.33ر37ر← را  ال ر 
ر0.01ر3.73ر0.20ر0.75ر0.41ر39ر← را  ال ر 
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مقياس دافعية التحصيل الفردية  لبنية ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المقترح  5جدول )
 .واالجتماعية وتفسيرها

 

ةىرا   ل رر رااتزا را نةاا بحرا ل ب  بحرتغب را ل ب  بحر ا ق  درا ل  اادرر4ت راا  اربتضحتر
ر ر ب رلؤ  ادرا لط قتحرتا سب ه .ر5ا  ات رارضحتربر بح.رل رةب را ك ل ،رتكا قرا  اا راإلة  

 : ل را  ك را ا    ا لث   ر ك رلؤ  رتبلك راتضبحرا لاى
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دافعية   سالمطابقة للنموذج المقترح لبنية مقيا ( المدى المثالي لمؤشرات جودة 8شكل )
 Gaskin, & Lim, (2016)التحصيل الفردية واالجتماعية 

لؤ دد ادرر دد  درإ بددااتكبدداي،رتهدداارلدد ري رنلددتاجرا اةةبدد را  دد لة را جرا اةةبدد ر قددترتباضددحرلدد رنادد  ر
ا  تالددد ر ددتاةرا لط قتدددح،رتا اددد رك نددددرلددد رلدددااه را لثدد   .ركلددد ري را دددق  در لبدددعرا ل ددد اادررةدددىر

  .ا ك لنحرا ي  حرقا رك ندراا حرإة   ب  ر
ر: االتساق الداخلي -2

ا كةبددحرل دد اادرا لتبدد  رتقددب را ا  ددحرر ركدد رل دد اةرلدد  درا  اقدد طرقددبر  لدددرا ق ةثددحرقةسدد برل دد ل

 المؤشر/ 

 إلى درجات 2النسبة بين كا
 مقبول ممتاز  مقبول غير حريتها

3 5 1  
 CFI المؤشر/  

Comparative Fit Index 

 مؤشر المطابقة المقارن 

 مقبول مقبول  غير ممتاز 

0.9

0 
0.9

5 

  
 SRMR المؤشر/ 

Standardized Root Mean 

Square Residuals 
 جذر متوسط مربع البواقي المعياري 

 

 مقبول ممتاز  مقبولغير 

0.08 0.1   
 RMSEAالمؤشر/ 

Approximation 

Root Mean square of 

 جذر متوسط مربع خطأ االقتراب 

 ولمقب ممتاز  مقبول يرغ

0.06 0.08   
 PCloseالمؤشر/ 

 الفرض الصفري  لة الخاصة باختبارة الدالقيم

H0: RMSEA≤0.05 

 مقبول غير مقبول  ممتاز 

0.01 0.05   
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رر ةلتب  ركك ،رتاظا را نا  جرل را  ات را ا   :
 ردية االجتماعية والفدافعية التحصيل مقياس االتساق الداخلي ل( نتائج  6 جدول )

رقم  معامل االرتباط
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

رقم  اطاالرتبمعامل  قم المفردةر  معامل االرتباط
 ردةالمف

0.416** 36 0.355** 24 0.297** 11 0.525** 1 
0.321** 37 0.270** 25 0.501** 12 0.413** 2 
0.453** 38 0.363** 26 0.378** 13 0.456** 3 
0.403** 39 0.321** 27 0.472** 14 0.407** 4 
0.502** 40 0.381** 28 0.472** 15 0.266** 5 

     0.543** 30 0.541** 16 0.424** 6 
ر**0.565 ر**0.387 31 ر**0.383 17 7 
0.437** 32 0.413** 18 0.359** 8 
0.413** 34 0.416** 21 0.468** 9 
0.433** 35 0.487** 23 0.494** 10 

ر0.01**اا حررناررر
رررررررررررإ ددددددىر 0.266تةدددددددر ددددددب رل دددددد ل درا  اقدددددد طرلدددددد رقددددددب رااا ر رربتضددددددحري ر6 ددددددات را

يل دد رلدد رةدد رر  ددا را  اادد ،رتهددى"رر19.را رةدداعرا ل دد اةر  دد ر0.01ررنااا حر رتهىرر0.565ررا
ر رل  اة.35.رتقا قرا قحرا لتب  را"ا ل ك درا   قحر،ررنال ر ري ارا  بعرل رااي ب 

 ةاةتدد رلددد رثقددد درا لتبدد  راسدددايالدرا ق ةثددحرل  لددد را  دد رك تنقددد قرتقةددددرالثبددات:  -3
 .ر0.834ت راادرل  لدد رسددقب ل  رقدد رحرا ا ز حرا ن  بحرتقةط بتراسايالدر ،رتيبض 0.851ارا بلار

رتهترب اق رل  ل رثق درلتقت .
حرةبدددد ركدددد  رثقدددد درق دددداراال بددددحرا اة ددددب را   ابددددرر: كلدددد رادددد را اةتدددد رلدددد رثقدددد درا ق دددد ا

ر.رته رل  ل درثق درلتقت ح.0.815ل ربحر،رتثق درق اراال بحرا اة ب را  ار0.852
 اد الباحثة(: األهداف: )إعد مقياس توجهات   -2
بااعرا لتب  رإ ىرا ا  عررةىراال بحرا ط برنةترا ددا ة ،رر: الهدف من المقياس -أ
اارك  ر ات  را لا  رإل ض ءإتا  اااا رلا اقدد ريهددااعرإاتدد  ريترإااررا  هرا ط برنةترانلبحرلا  ااا رتا 

ا ااا رقدد آلي ب رلا اقدد رل  رقلت  نددحر ددراءرا لا  رتاإلهارا تا ةرا    بحررناريارإلظا  ك  ربلب را ط بر
يدد ب ريترا نددبرهددترا نددبرااةكدد  را سددةقبحرلدد ر  نددبراآلرا طدد براالددعيااءر،ريلدد رإااركدد  ريهددااعر

 ء.لب اق را قريهااعرا نبراااارا ظات ركأغقب ء
رط عررةددىرردداارلدد را لتدد بب راا نقبددح،رلثدد :  لدددرا ق ةثددحرقدد إلر: بنداء المقيدداس -ب
تلتبدد  رات ادد در Midgley, Kaplan, Middleton & Maehr, 1998.ر ة ا اررلتب  ريهااع
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ر.Eliot & Murayama, 2008ااهااعر
أهدددداف :رث ثدددحراق ددد ا رل ددد اة.ررةدددىر32باكدددت را لتبددد  رلددد را : وصدددف المقيددداس -ج

،ر27،ر24،ر22،ر20،ر17،ر15،ر12،ر10،ر8،ر6،ر3،ر1ا رل دددددددد اةرهددددددددرر14تباضدددددددل ررتقددددددداناإل
،ر23،ر21،ر19،ر16،ر13،ر11،ر7،ر5ر،2ا رهدددراةرل ددد ر12تباضدددل ر أهددداف األداء تر،ر 31،29

ر .30،ر25،ر18،ر14،ر9،ر4ل  اادره رارر6تباضل رروأهداف تجنب األداء ر،ر32،ر28،ر26
بلاددارلدد ر" رانطقدد "رإ ى"انطقدد "راأيددارر  درا ث ثددرا سددا  قحر ادد رتلدد ر لتبدد  ر بكددرتبددا ر

تارالددادرا ق ةثددحررةددىر،رر 96–ر32لدد راررا  ددحررةدد را لتبدد  تقا قراادد اتحرا ر 3،ر2،ر1ا   درا
  ات ا درا اال بح.ر ث ث ا نلتاجرا

ررعينة التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس: -د
 برا  دد  را ث نبددحرتا ث  ثددحرط  قددحرلدد رطددر رط  ق دد رترر124رةب رقةدررااريل اارهاهرا  بنحرا

لددد رر2018ر/2017ا ا اسددد ررتيس سددد رلددد را  ددد  رتا  اق دددحرقكةبدددحرا ا قبدددحر  ل دددحرردددب ر دددل ررددد  
قلاتسددطررلدد رر ر قدد راس سدد ،ر ب ضددحرر قدد رترلبزبدد ءرر قدد اي  دد درارةدد رن  ،رةددت رر قدد ،ر

رقا :بتضحرا قب ن درا ي  حر ر7اتا  ات رر.0.932سنحرتانة اعرل ب  يرر20.4
 داف توجهات األه بيانات عينة التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس  (  7 جدول )

متوسط  عيارىاالنحراف الم

 لعمرا

 الفرقة الشعبة العدد  اإلناث الذكور

 الثانية فيزياء عربي 14 8 6 19.35 0.487

 عربي رياضة 9 8 1

 الثالثة علوم عربي 43 36 7 20.24 0.797

 الرابعة عربي اساسي 29 23 6 221.1 0.564

 علم نفس 29 27 2

 المجموع  124 102 22 .420 0.932

 لمقياس:رية لالسيكومتالخصائص ر-ه
 اسايالدرا ق ةثحر ةاةت رل ر ا را لتب  :الصدق:  -1
 (:يلمفردات المقياس )الصدق العامل يستكشافالتحليل العاملي اإل 

لدد بزةرلبددا،رت ددارنبددحرا   لةبددحرتاةابددارا  تالدد را لارهددالدرهدداهرا يطددتةرإ ددىرا ك ددعرردد را قر



 

ر

 جهات االجتماعية والفردية وتوجهات االهدافالعالقة السببية بين الدافعية ذات التو    

 

ررر 448ا 2020يناير    –المجلد الثالثون   -106راسات النفسيةالعددية للد المجلة المصر  

 ل دد اادرا لتبدد  رر ساك  لاإلر ةةب را   لة  قح.رتيسايا را ار رط  برتط124طق را لتب  ررةىرا
رل  اة رقط بتحرا لكتندد درااس سددبحر اددتاةبنجرتقط بتددحرا ادداتب را ل  دد ،رتا ددقرا رهندد قراددااي ر32ا

  .ر0.3اادرا ا ق  دراا  رل رارضا ،رتاساق ادرا ل  اادةارل رقب را  تال رتق رإ ىتا اقط ر
لدددأكث "ررا سدددد ررر7.57 ل ر بلاددداررتالدددد ر"رق دددا ركدددرر3 ت ددداريسددد  را اةةبددد ررددد رظادددتر

 رلددد ر بلدددحرا اقددد ب را كةددد ر ةت  لدددحر.رتبلكددد ررددد ضرناددد  جرا اةةبددد را  ددد لة رلددد را  دددات ر%38.97ا
را ا   :رر

روامل المشتقة بعد التدوير لعباتوجهات األهداف ( مفردات مقياس   8 جدول )
 ىستكشافاإل  ىستخدام التحليل العاملإب

 المفردة نأهداف اإلتقا أهداف األداء داءأهداف تجنب األ

  0.775 17 
  0.711 10 
  0.663 1 
  0.622 3 
  0.597 31 
  0.548 22 
  0.539 29 
  0.509 8 
ر0.506   6 
ر  ر0.461 15 
  0.440 27 
 0.785  16 
 0.733  7 
 0.721  2 
 0.710  26 
 0.681  11 
ر 0.639  28 
ر 0.571  32 
ر 0.509  13 
ر 0.391  19 

ر0.449   30 
ر0.420   14 
ر0.375   9 
ر0.320   25 
ر7.57  الجذر الكامن 19.89 11.51
ر%ر10.08  التباين المفسر لكل عامل %ر15.72 %ر13.17

ر%ر38.97  التباين المفسر للمقياس ككل

ررتال :ررث ثح رظات رر8رل ر ات رارضحبار
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باددد ربلبددد رترا ك ددد ءة.رتلرةدددىرانلبدددحرا تدددا ةرب كدددزرلباددد را طددد برر: أهدددداف اإلتقدددان:راألول
ر ءر ابدددا،رتبددد ت را  اددداررةدددىريندددارر لددد ريس سدددر  حررةدددىريندددارإاتددد  ر  ددرا طدد برإ دددىراةابدددارا ن دددر

ا  لددد را ددايربتتلدددت رقدددا،رر ةن دد حر.ركلددد ربقةدد را طددد برلبادد ررددد راإلاتددد  رتا  لدد را لسدددات ،رتلادد 
لددد ري ددد   رإةس سدددا رق إلن ددد زر را دددااد،رتانلبدددحرا لاددد  ة،رتبنقدددعربرتبن دددبرا كبدددزه ررةدددىراةسدددر

رثن ءرإن  زرا لالح.يتاإلهال  رتا لا حرر،يحرك  لب رإ ىرا اةالط بر
،ر22،ر31،ر3،ر1،ر10،ر17،رتهدددىرا رل ددد ااد11ترددداارا ل ددد اادرا اددد راتدددب رهددداارا ق دددارا

ر%15.72،رتلسددد رهددداارا   لددد ر0.775إ دددىرر0.440ا دددق  اا رلددد ررإلادددادر 27،ر15،ر6،ر8،ر29
ر .رر19.89رارا ك ل  ر اا رحترقةغدر بلرل را اق ب را كة ،

ظادد  ررااءتا ا رب كزرلبا را طدد بررةددىراار:أهداف األداء:نيالثا االضدد رلدد راآليدد ب ،رتا 
بلبددد را طددد برإ دددىرا ا زبدددزرت دددحراإلن ددد زريلضددد رلددد راآليددد ب .رتلباددد ر ا تدددا ةرتا ك ددد ءة،رتا دددقر لة

ر.ر  رل را ل ة د،ريترا ا   د،ريتراإلساةسآة ت ررةىرا لك لا ي    رك  
،ر32،ر28،ر11،ر26،ر2،ر7،ر16تهددىرا رل دد اادر9ق ددارا ا راتب رهاارا ا ل  اادرارااتر

%رلدد را اقدد ب رر13.17،رترلس رهدداارا   لدد رر0.785إ ىرر0.391ا ق  اا رل رر رإلااد19،ر13
  .11.51ار ا را ك ل ا رحقةغدر بلا كة ،رتر
اايدد ب ريترةقبحرلدد ر  نددبرا نددبرااةكدد  را سددر را طدد براالددعتهددتررر:أهددداف تجنددب األداءر:الثالددث

ادر،رتهددىر رل دد ا4.رتك  رردداارا ل دد اادرا ادد راتددب رهدداارا ق ددارارقلظا رغب ر   ا نبرا ظات ر
لدد رر%10.08   لدد رهدداارار،رتلسدد 0.449إ ددىرر0.320ا ددق  اا رلدد رإلاددادر 25،ر9،ر14،رر30ا

ر ر.7.57ار ا را ك ل ا رحا اق ب را كة ،رترقةغدر بل
 ر،ر24،رر23،رر20،ر18،ر12،ر5،ر4ةددداعرا ل ددد اادرارر را  ددد لة رإ دددى ددد  درناددد  جرا اةةبدددرت ددداري

يا نددبرااااءرا ضدد بعرلددىرا اسدداىر)ته ررةدد را اددتا ىرارلدد را لادد رق  نسددقحر دد ري راكددت رل  دد  رتر
ايا نددبرا  دد ت رقددأن رغبدد رلادد رلضددلت را لة ضدد ادرا ادد ريا سددا  رتررتن ررا تابض برر(هاارا    

لدد راإللاةدد  ري دد  ري ربددحرا ددا ة  رتراإاارل ددةدررلةءرلدد رن دد حراا يطددأر ددزرر  لدد  رت دد ا ررةدد را
رر ا اا رض ب ح رترايلض را ل اةرا ا راثب رلضت  رةا ر ترك ندر  قح 

رل  اة.ر24 ث ثح،رتقا قرا قحرا لتب  ر،رتا قر  ا را ق ا ررة ريىرر ل رل را  تال را
ر: االتساق الداخلي -2

اإلساك دد ل ر،ررب  را ن ا حرلدد را اةةبدد را  دد لة  ل  اادرا لتر را اس  را ااية قاتابر  لدرا ق ةثحر
  لددد رقةسددد برل  لددد را  اقددد طرقدددب ركددد رل ددد اةرلددد رل ددد اادرا لتبددد  رتقدددب را ا  دددحرا كةبدددحر ةتا دددقر

رر،رتاظا را نا  جرل را  ات را ا   :ر لة ا لساي جرل را اةةب را  
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          رررررر
 هداف توجهات األس يامقلمفردات   الداخلي االتساق(  9 جدول )

 المفردة أهداف اإلتقان المفردة أهداف األداء المفردة أهداف تجنب األداء

0.280** 30 0.580** 16 0.540** 17 
0.434** 14 0.645** 7 0.524** 10 
0.314** 9 0.511** 2 0.420** 1 
0.272** 25 0.571** 26 0.421** 3 
  0.525** 11 0.422** 31 
 22 **0.476 28 **ر0.368  
ر ر*0.264  32 0.272** 29 
  0.494** 13 0591** 8 
  0.318** 19 0.409** 6 
ر ر   0.552** 15 
ر ر  ر**0.345  27 

ر0.01*اا حررنار*رررررررررررررررررررررررررررررر0.05*اا حررنار
كدد رلدد رر0.01رنددارلسدداتىرر ري ر لبددعر ددب رل دد ل درا  اقدد طرل ا  ددحرتاا ددح9باضحرلدد ر ددات رار

.رللدددد رب ددددب رإ ددددىرا اسدددد  را ددددااية ر0.05اتىرلادددد راا ددددحررنددددارلسددددرر32ل ردددداارا ل دددد اةرا  تالدددد ر،ر
ر ل  اادرهاهرا  تال .

عرا لسدداي  حرلدد را اةةبدد ركلدد رادد رةسدد برل دد ل درا  اقدد طرقددب ررتالدد رلتبدد  رات ادد درااهدداا
ر ربتضحرا ق:،رتا  ات را ا  را   لةىرتا ا  حرا كةبحر ااهرا  تال 

توجهات األهداف المستخرجة من التحليل العاملى  وامل المشتقة لمقياس اط الع( ارتب10جدول )
 بالدرجة الكلية لهذه العوامل 

 معامل االرتباط العامل
ر**0.732ريهااعراإلات  
ر**0.821ريهااعرااااء

ر**0.525ريهااعرا نبرااااء
ة ر ةلتبددد  ر  اسددد  را ددداايلتقت دددحر،رللددد رب دددب رر ري رل ددد ل درا  اقددد ط10باضدددحرلددد ر دددات را

ركك .
 الثبات: 

 . 0.801تقةدر بلاارارCronbach Alpha ةاةت رل رثق درا لتب  راسايالدرا ق ةثحرل  ل ر -أ
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  :رثبات األبعاد الفرعية للمقياس -ب
تا  دددات را اددد   ررCronbach Alphaرا   ربدددحرق سددداياا رل  لددد رثقددد در ة تالددد ةسدددقدر بلدددحرا 

را ل  ل د:ربتضحرهاه
 ككل الفرعية للمقياس و المقياس ت األبعاد  ( يوضح ثبا 11 جدول )

 البعد معامل ألفا كرونباخ

 يهااعراإلات   0.783
 يهااعرااااء 0.784
 يهااعرا نبرااااء 0.662
 ا لتب  ركك  0.801

ق ددارا نددبرر را رهندد قرل دد ل درثقدد درلتقت ددحر ق دد ارا لتبدد  ر،رلبلدد رردداا11باضددحرلدد را  ددات را
 .  اااا ار تةحرراارلااااءرنظ

رمقياس الدافعية الخارجية: )إعداد الباحثة(: -3
بادداعرا لتبدد  رإ ددىرا ا دد عررةدد راال بددحرا طدد برتا ادد ربكددت رل ددا ه ر:ر الهدف من المقياس -أ

ر.يترإاا ةرا لا سحريتريت ب ءراالت ريتراا  ا ي   ب رك  ل ة ر
  &Ambile, Hill, Hennesseyر  ط عررةددىرلتبددرثددحرقدد إل  لدددرا ق ةر: بنداء المقيداس -ب

Tighe, 1994. ،  تلتبدد Corpus, McClintic – Gilbert, & Hayenga 2009 تاسددا  ندر
رقا رل رإرااارا لتب  .

تباضددل ررالعمدل السدهلل  اة.ررةىرث ثحريق دد ا:رر 15باكت را لتب  رل را : وصف المقياس -ج
،ر8،ر5،ر2 اهددررادل دد ار4تباضددل ر  إرضدداء المعلددم ،ر15،ر13،ر11،ر7،ر4،ر1ا رهددررادل دد ار6
سددا  قحر ادد ر رتبددا راإل14،ر12،ر9،ر6،ر3ا رهددررادل دد ار5تااضددل ر اإلعتمدداد علددي المعلددم ،ر10

،ر2،ر1لتالدد رق دداة"راأيددارا  دد درارتل ر لتب  ر بك درا يل س ربلاارل ر"غبدد رلتالدد رق دداة"رإ ى"
ر .75–ر15ل رار،رتقا قراا اتحرا ا  حررة را لتب  ر ر5،ر4،ر3
 ر80:رةبدد رقةدددررددااريلدد اارهدداهرا  بنددحراترية للمقيدداسالخصددائص السديكومالتحقددق مددن  ندةعير-د

 ددل رردد  را ث نبحرتا ث  ثحرتا  اق حرقكةبحرا ا قبحر  ل حررب راات  رتررط  ق  رتط  قحرل رط بررا    
حرر قدد ،رلدد راي  دد درارر قدد ،ررةدد رن دد ،ر ب ضددرر2018ر/2017تيس سدد رلدد را  دد  را ا اسدد ر

.رتا  ددددات را ادددد   ربتضددددحرا قب ندددد در0.973يرتانةدددد اعرل بدددد  رر20.63سددددطررلدددد رلاتر،رقرإن ةبددددزي 
را ي  حرقا :
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 الدافعية الخارجية لمقياس  ( بيانات عينة التحقق من الخصائص السيكومترية12جدول )
اف االنحر 
 عيارى الم

متوسط 
 العمر 

 الفرقة  الشعبة  العدد  اإلناث  الذكور 

 ولي ألا ر ق ركبلب ءر 21 21 - 18.29 0.463

0.487 19.35 
 لبزب ءرر ق  14 8 6

 الثانية 
  ب ضحرر ق  9 8 1

ر2 20.24 0.797 ر5 ر7  الثالثة  E ب ضحراس س ر
 الرابعة  رة رن  ر 29 27 2 21.12 0.564
 المجموع   80 69 11 20.63 0.973

 الخصائص السيكومترية للمقياس: -ه
رالصدق: -1

ر:صدق العامليالاسايالدرا ق ةثحر
 ر80تاةابارا  تال را لال بزةرلبا،رتطقدد را لتبدد  ررةدد راحرا   لةبحر ةلتب  ر را قنبرةك عررتا قر 

رط  برتط  قحرل رط برا    حراات  رتا ث نبحرتا ث  ثحرتا  اق ح.
 رل دد اةرقط بتددحرا لكتندد درااس سددبحر15 ل دد اادرا لتبدد  رار  دد لة راإلساك دد ل تاسددايا را اةةبدد را

Principal Components (PC)ررتالدد رتا ادداتب را لا  لددارقط بتددح3ا  تالدد رار،رلددعراةابددار   

Varimax رلعراإلرال اررة رلةقرر،Kaiserار رات ر بلحرا  ا را كدد ل ر/را تبلددحرا للبددزةرردد رر
 .رتيسدد  را اةةبدد رردد ر0.30اسدداق ادرا ل دد اادراادرا ا ددق  دراا دد رلدد راا تاةددارا  ددةبح ،رت ددار

ا اقدد ب ر% رلدد ر بلددحرر52.73 را سدد رل ال ددارالددأكثرر8.43لادداررتال رق ا ركدد ل ر بررث ثحرظات 
را كة ر ةلتب  .رتبلك رر ضرنا  جرا اةةب را   لة رل را  ات را ا   :

بالعوامل المشتقة بعد التدوير باستخدام   ( تشبع مفردات مقياس الدافعية الخارجية13جدول )
 ل العاملي اإلستكشافي التحلي 

 إرضاء المعلم  العمل السهل  اإلعتماد علي المعلم  المفردة 
ررر0.842ر9
ررر0.804ر3
ررر0.774ر6
ررر0.736ر12
ررر0.725ر14
رر0.783رر11
رر0.718رر7
رر0.717رر13
رر0.677رر15
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بالعوامل المشتقة بعد التدوير   ( تشبع مفردات مقياس الدافعية الخارجية13) لدو تابع ج
رل العاملي اإلستكشافيباستخدام التحلي 

 إرضاء المعلم  سهل ل الالعم عتماد علي المعلم إلا المفردة 
رر0.559رر4
رر0.423رر1
ر0.517ررر5
ر0.449ررر8
ر0.379ررر2
ر0.371ررر10

ر8.43ر19.13ر25.13را  ا را ك ل 
ر%9.88ر%18.75ر%24.06 التباين المفسر لكل عامل
ر%52.73 التباين المفسر للمقياس ككل

ر رظات رث ثحررتال :ر13باضحرل ر ات را
،رتلس رهاارا   ل رر0.842إ ىرر0.725ا ق  اا رل رر رل  اادرالااد5:را قعررةبارااألول

.رتبلك ر25.13ق ب را كة را ل س رقتاسطحرا لتب  ر،رتقةغدر بلحرا  ا را ك ل رل را ار24.06%
ر".راإلعتماد علي المعلماسلبحرهاارا   ل ر"ر

ا   ل ر،رتلس رهاارر0.783إ ىرر0.423 رل  اادر،رالاادرا ق  اا رل ر6رةبارار:را قعوالثاني
،رر19.13ا  ا را ك ل رل را اق ب را كة را ل س رقتاسطحرا لتب  ر،رتقةغدر بلحرر18.75%

ر".رالعمل السهلتبلك راسلبحرهاارا   ل ر"ر
لس رهاارا   ل ر،رترر0.517إ ىرر0.371 رل  اادرالاادرا ق  اا رل ر4:را قعررةباراالثالث
،رتبلك رر8.43ةغدر بلحرا  ا را ك ل رل را اق ب را كة را ل س رقتاسطحرا لتب  ر،رتقرر9.88%

ر".إرضاء المعلم اسلبحرهاارا   ل ر"ر
 تبساا رل رهاهرا نا  جري را اةةب را   لة راإلساك  ل ريس  رر رت تارث ثحررتال .

ر:االتساق الداخلي -2
،رر  را ااية ر ل  اادرا لتب  را ن ا حرلدد را اةةبدد را  دد لة راإلساك دد ل ا اسرقاتاب   لدرا ق ةثحر

  لددد ر ا  دددحرا كةبدددحر ةقةسددد برل  لددد را  اقددد طرقدددب ركددد رل ددد اةرلددد رل ددد اادرا لتبددد  رتقدددب راتا دددقر
رر،رتاظا را نا  جرل را  ات را ا   :را لساي جرل را اةةب را   لة 
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 دافعية الخارجية ال ياس مقل االتساق الداخلي( نتائج  14جدول )
إرضاء 
 المعلم 

 المفردة  د علي المعلم اإلعتما المفردة  العمل السهل  المفردة 

ر5 **0.350 ر11 **ر0.459 ر9 **0.573
ر8 **0.377 ر7 **0.368 ر3 **0.592
ر2 **0.363 ر13 **0.538 ر6 **0.631
ر10 *0.279 ر15 **0.573 ر12 **0.619

ر4 *0.373   ر14 **0.615
ر ر**0.295  ر1 ر ر

ر0.01**اا حررناررر0.05 حررنار*اا
لدد ركدد رر0.01درا  اقدد طرل ا  ددحرتاا ددحررنددارلسدداتىر ري ر لبعر ددب رل دد ل 14باضحرل ر ات را

.رللدددد رب ددددب رإ ددددىرا اسدددد  را ددددااية ر0.05لادددد راا ددددحررنددددارلسدددداتىرر10 اةرا  تالدددد ر،رل ردددداارا ل ددددر
ر ل  اادرهاهرا  تال .

ا اال بددحرا ي   بددحرا لسدداي  حرلدد را اةةبدد ررلتبدد  ركلدد رادد رةسدد برل دد ل درا  اقدد طرقددب ررتالدد 
رااهرا  تال ر،رتا  ات را ا   ربتضحرا ق:ا   لةىرتا ا  حرا كةبحر 

مشتقة لمقياس الدافعية الخارجية المستخرجة من التحليل العاملى  ( ارتباط العوامل ال15جدول )
 بالدرجة الكلية لهذه العوامل 

 معامل االرتباط العامل
ر**0.767رل ة رة را اإلرال ار

ر**0.603را  ل را سا 
ر**0.517رإ ض ءرا ل ة 

رةلتب  ركك . ري رل  ل درا  اق طرلتقت حر،رلل رب ب ر  اس  را ااية ر 15 ات رارباضحرل 
 الثبات: -3
تهددتر .0.711ك تنقدد قرتقةدددر بلادداراري  دد  ةاةت رل رثق درا لتب  راسايالدرا ق ةثحرل  لدد ر -أ

 ت ر ةلتب  ركك . درلتقربا ررة رل  ل رثقر

 ثبات اإلستقرار )إعادة تطبيق االختبار(: ر-بر
تا ددقرق ددارلدد ت رر رط  ددبرلدد رن دد ريلدد اارا  بنددحر،31ا ق ةثددحرقإردد اةراطقبدد راإلياقدد  ررةدد رار  لددد
بت رل را اطقب راات ر،ركل رة  دررة راتلب رن  را ظدد تعرا ادد رادد رلبادد راطقبدد راإلياقدد  رر22

 يت رل ة.ر
  .0.81ل را ثق درق ارإر اةراطقبتحرقط بتحرإر اةراطقب راإلياق  رالحرل  ت ارقةغدر بر
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 مقياس الدافعية الداخلية: )إعداد الباحثة(: -4
اعرا لتب  رإ ىرا ا  عررة راال بحرا ط برتا ادد راادداعر ةسدد  ربا:ر الهدف من المقياس -ي

 .ا ة ل را رتقا را ل اتار إلني اطرل رن  طرل ري  رإ ق عرا اادرتا ت ت ر ةلا ح
ومقيااااس  Harter, S, 1981 ,ط عررةدددىرلتبددد    لددددرا ق ةثدددحرقددد إلر: بنددداء المقيددداس -ب 

Tammen, V.V, 1987. ،Mc Auley, E., Duncan Mc Auley, E., Duncan رت
ر.Lepper, M. 2005لتب  
راإلهتمدددام والمتعدددةيق ددد ا:ررسددداح رل ددد اة.ررةدددىر23باكدددت را لتبددد  رلددد را : وصدددف المقيددداس -ج 

،ر8ر،ر2 اهددرراد،ل دد ا4تباضددل ر  الكفدداءة المدركددة ،ر19،ر13،ر7،ر1ا رهددرراد دد الر4ل رتباضددر
ر4تااضدددل ر غوطالضدد ،ر ر21،ر15،ر9،ر3ا رهدددررادل دد ار4تااضدددل ر الجهددد المبددذول ،ر20،ر14

 رتر17،ر11،ر5ل دد اادرهددد رار3تباضدددل رراإلختيددار المدددر ،ر ر22،ر16،ر10،ر4ار ل دد اادرهددر
سددددا  قحر ادددد رتلدددد ر لتبدددد  ر بكدددد درتبددددا راإل ر23،ر18،ر12،ر6را رهددددررادل دددد ار4تااضددددل ررالقددديم

تل رة  حرر 5،ر4،ر3،ر2،ر1تال رق اة"رإ ى"لتال رق اة"راأيارا   درارا يل س ربلاارل ر"غب رل
 .رتبلثدد ر115ر–ر23ل  اادرا س  قحرب ك را ا ةبح،رتقا قراا اتحرا ا  حررةدد را لتبدد  رلدد رارا 

رايةبح.ق ارا ضغتطرا   نبرا سةق ر ةاال بحرا ا
 ر114هدداهرا  بنددحرار:رةبدد رقةدددررددااريلدد ااعينة التحقق مدن الخصدائص السديكومترية للمقيداس-د

ث  ثحرتا  اق حرقكةبحرا ا قبحر  ل حررب ر ددل رردد  را ث نبحرتا اات  رتررط  ق  رتط  قحرل رط بررا    
،ركبلبددد ءرر قددد ر،رتلبزبددد ءرر قددد لددد راي  ددد درارر2018ر/2017تيس سددد رلددد را  ددد  را ا اسددد ر

رقا :رإن ةبزي .رتا  ات را ا   ربتضحرا قب ن درا ي  ح ب ضحر،رررةت رر ق ،ر ق 
 لدافعية الداخلية المقياس  ( بيانات عينة التحقق من الخصائص السيكومترية16جدول )

متوسط  االنحراف المعيارى 
 العمر 

 الفرقة  الشعبة  العدد  اإلناث  الذكور 

 ي األول ر ق ركبلب ءر 21 21 - 18.29 0.463
 الثانية  لبزب ءرر ق  14 8 6 19.35 0.487

0.797 20.24 
ر2 ر5 ر7  Eس ر ب ضحريس 

 الثالثة 
ر7 ر36 ر43 ررةت رر ق 

 الرابعة  ر ق راس س  29 23 6 21.12 0.564
 المجموع   114 93 21 20.74 0.953

 الخصائص السيكومترية للمقياس: -5
قددد طرقدددب ركددد رل ددد اةرلددد رل ددد اادرا  ارر  لددددرا ق ةثدددحرقةسددد برل ددد ل د: االتسددداق الدددداخلي -1

 رإ ددىر0.282تةدددر ددب رل دد ل درا  اقدد طرلدد رقددب راا ،رتا را لتب  رتقب را ا  حرا كةبحر ةلتب  ركك
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 .رتاظا را نا  جرل را  ات را ا   :0.01ررنا حر رتهىراا0.628ار
 الدافعية الداخلية ( نتائج صدق مفردات مقياس  17 جدول )     

 المفردة  معامل االرتباط  المفردة  معامل االرتباط  مفردة ال معامل االرتباط 

0.303** 15 0.390** 8 0.549** 1 
0.282** 16 0.623** 9 0.569** 2 
0.465** 17 0.402** 10 0.535** 3 
 4 **0.315 11 **0.525 18 **ر.617

 5 **0.352 12 **0.550 19 **ر0.567
0.628** 22 0.352** 13 0.493** 6 
ر**0.467 23 **0.490 ر**0537 14 7 

تهدد ر:ريندد رلدد رة  ددحر اةسددب رلسدداتاير،رر21،رر20 رلتارا رةدداعرل دد ااب ر17تل رنا  جرا  ات را
رةرا ل اتارا ايرك  ربنقغ ري ريقا ا.ي يرينن ر  ريقا رل را لااك ر

 الثبات: -2
تقةدددددر بلادددداررCronbach Alphaسددددايالدرا ق ةثددددحرل  لدددد رإ ةاةتدددد رلدددد رثقدددد درا لتبدددد  رر-ي
ر تهتربا ررة رل  ل رثق درلتقت ر ةلتب  ركك . .0.767ا
ر :رررعية للمقياسثبات األبعاد الف -ب

تا  ددات را ادد   ربتضددحررCronbach Alphaرسدداياا رل  لدد إةسقدر بلحرا ثق در ة تال را   ربحرقر
رهاهرا ل  ل د:

 ككل ( ثبات األبعاد الفرعية للمقياس و المقياس  18 جدول )
 د البع خ معامل ألفا كرونبا

 اإلهال  رتا لا ح 0.705
 ا ك  ءةرا لا كحر 0.737
 لقات را  اارا  0.735
ر0.747 را ضغتطر
ر0.725 راإلياب  را لا ق
ر0.703 را تب ر
 تب  ركك ا ل 0.767

ر رثق درلتقت ر ألق  ارا   ربحر ةلتب  رت ةلتب  ركك .ر18تاا رل  ل درا ثق درل رنا  جر ات را
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 ة: ثالثا: إجراءات الدراس

 ا لبعراإلط  را نظ يرتا ا اس دراادرا  ةحر لاغب ادرا ا اسح.رر-1
راارياتادرا ا اسحر،رتا اةت رل ري    ا را سبكتلا بح.إرار-2
لتب  را اال بحررر–لتب  رات ا درااهااعرر–ا ا اسحرارلتب  رات ا درا اال بحراطقب رياتادرر-3

 .ااس سبحا اسحرا اايةبحرترلتب  را اال بحرا ي   بحر ررة رربنحرا 
 . ا ا اسح ا  بدرتا ةبحرا   درا ط بررة رياتادر-4
رقب  بةس  -5 ر ا    ح راا  ال ربح را اة ب  رر–اال بح ر،كلاغب ادرلساتةا   ابح  تات ا دررح

ر راإلات   را رر–ااهااع رر–ااااء رااااء  را نب رتسبطح رااكلاغب اد را ا ة  ر تاال بح رر–اايةبح
 .Amos 20اجراةةب را لس  رق ساياا رق ن لجرل رنلتر كلاغب ادرا ق ح ا ي   بح 

ر رهاهرا لاغب اد.اساي اجريلض رنلتاجرلر-6
راإلن   .ر–رقة رايا عرا نلتاجرا لساي جررق را نتعرارا اكت ر-7
رياق  .ر–قة رايا عرا نلتاجرا لساي جررق را اي  راررةل رر-8
ر.ةس برا   ت رقب را اكت رتاإلن  رل راال بحرا ا ة ر-9
 ةس برا   ت رقب را اي   درا  ةلبحرتاااقبحرل راال بحرا ا ة .رر-10
 .ل  لحريث را ا  ر رقب رك رل را نتعرتا اي  رل راال بحرا ا ة ر-11

 : الدراسة ومناقشتها نتائج 
 نتائج التحقق من الفرض األول: 

ر ر ة   ح را لتا ح را لس   راةةب  ر نلتاج رلط قتح رات ا ر" ررة  راات  را   ض راال قبربن  بحرر 
ا نبرااااء رتاال بحرر–ااءراار–ا   ابح رتات ا درااهااعراراإلات  رر–ا اة ب راا  ال ربحر

ركةبحرا ا قبحراتيرا اي   درا لياة ح. اىرط بررا ي   بح ر–اايةبحر ا ا ة راا
 نلا حر  (AMOS 20 ةاةت رل رهاارا   ضرا رإساياا ريسةتبراةةب را لس  رقإساياا رق ن لجر

رر. د     ا راا لاغب ادرا لساتةح  را اة ب راا  ال ربح رر–اال بح ا لاغب ادرا تسبطحررر،ا   ابح 
اايةبحر اار اال بحرا ا ة ا لاغب ادرا ا ق حرااء رترا نبرااار–ااااءرر–اراإلات  رر ات ا درااهااعا
ر.را ي   بح ر–

ربلك ةارل ري  را  ك ر راتضبرتك  ريلض رنلتاجرا رإساي ا ارل را    حرقب را لاغب ادر،
را ا   :
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ر
 ، المتغيراتالفردية(  –دافعية التحصيل )االجتماعية لة(  )المتغيرات المستقالعالقة بين ( 9شكل )

دافعيدددة المتغيددرات التابعددة )تجنددب األداء( و  –األداء  –) اإلتقددان  (هددات األهدددافتوجالوسدديطة )
ر.الخارجية( –داخلية ل)ا (التعلم

تهدداارلدد ر،  ردد رلط قتددحرا نلددتاجرا لتادد حرلددعرقب ندد درربنددحرا ا اسددحرا لسدد   راةةبدد ر ت دداريسددر
رارلؤ  ادرةس را لط قتحرا ا  بح:بردرإ ي   ر

دافعية التحصيل  لنموذج تحليل المسار للعالقة بين  ( مؤشرات حسن المطابقة 19جدول )
عية التعلم  دافو ( تجنب األداء –األداء  –توجهات األهداف ) اإلتقان ، الفردية(  –)االجتماعية 

 .الخارجية( –داخلية ل)ا
 المدى المثالى القيمة  المؤشر

Chi- square 

(CMIN) 
ري راكت رغب راا حرإة   ب ر1.004

رغب راا حر0.319رلساتىرا ا  حر

رر1رر درجات الحرية 
CMIN/ DFر3ا  رل رر1.004ر

NFI 0.999بح.را ب رإ ىر ةر1ير :را تبلحرا ل ا  حرا ا راتا بريتراس تر1ل را    رإ ىرارر
رلط قتحريلض ر ةنلتاج

IFI 1.00ةبح.را ب رإ ىرر1 :را تبلحرا ل ا  حرا ا راتا بريتراس تير1ارل را    رإ ىرر 
رتاجلط قتحريلض ر ةنل

CFIةبح.را ب رإ ىرر1 :را تبلحرا ل ا  حرا ا راتا بريتراس تير1ل را    رإ ىرارر1.00ر 
رلط قتحريلض ر ةنلتاج

RMSEA 0.004را ب رإ ىرلط قتحريلض ر :را تبلحرا ل ا  حرا ا راتا برل را1إ ىراررا    ررل ر.    
ر ةنلتاج

ن درربنحرا ا اسح،رتهاارهتريلض رر رةس رلط قتحرا نلتاجرا لتا حرلعرقب ر19باضحرل ر ات رار
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ر1رنارا   درة بحرر1.004 نلتاجراةةب را لس  =رر2χنلتاجربلك راساي ا ار،رلك ندر بلحر
ر.3>رر1.004ا ة بح=ررإ ىرا   در2χ   ب ،رتك ندرا نسقحرقب ر بلحرا حرإةتهىرغب را

 < IFI= 1.00،ررNFI= 0.999 > 0.90،رGFI= 0.999 > 0.90تلؤ  ادرةس را لط قتحرار

ا اق رل را لساتيرا لتقت  .رر RMSEA= 0.004< 0.08،رررCFI= 1.00 > 0.90،رر0.90
رلل ربا ررة رلط قتحر باةر ةنلتاج.

ر رلاغب ادرا نلتاجركل ربة :ل درا نةاا را ل ب  بحرتغب را ل ب  بحرقبربحرل  تبلك راتض
دافعية التحصيل  رية بين المعيارية وغير المعيا نحدارية إل( المسارات واألوزان ا  20 جدول )

دافعية التعلم  و تجنب األداء(  –األداء  –توجهات األهداف ) اإلتقان ، الفردية(  –)االجتماعية 
 .خارجية(ال –ة داخليل)ا

النسبة   الداللة 
 الحرجة 

 ي المعيار   ي حدار ناإلالوزن  
الوزن   غير   ينحدار إلا  المتغيرات  ي المعيار 

 0.478 0.008 9.88 اا حر
<ريهااعرا نبر---ب را  ال ربحراال بحرا اة 

 ااااءر
 <ريهااعراإلات  ---اال بحرا اة ب را   ابحر 0.540 0.018 11.75 اا حر

 هااعراإلات  <ري---اال بحرا اة ب را  ال ربحر 0.013ر- 0.017 0.291ر- غب راا حر
 <ريهااعرااااءر---اال بحرا اة ب را  ال ربحر 0.436 0.019 9.43 اا حر
 <ريهااعرااااءر---را   ابحاال بحرا اة ب را 0.202 0.019 4.36 اا حر

 اااءرا نبرا<ريهااعر---را   ابحاال بحرا اة ب ر 0.049- 0.009 1.01ر- غب راا حر
ر<ررا اال بحرا اايةبح--- ررريهااعراإلات  0.357 0.153 7.12 اا حر

 ا ي   بحر<ررا اال بح---يهااعراإلات  ررر 0.038ر- 0.124 0.68ر- غب راا حر
 <ررا اال بحرا اايةبحر---يهااعرا نبرااااءررر 0.004ر- 0.303 0.093 غب راا حر
 <ررا اال بحرا ي   بحر---رااءرريهااعرا نبراا 0.159 0.245 3.02 اا حر

 ا اال بحرا اايةبحر<---اال بحرا اة ب را  ال ربحر 0.079 0.058 1.51 غب راا حر
 ا اال بحرا اايةبحرر<---ر  ابححرا اة ب را اال ب 0.244 0.060 4.81 اا حر
راا حر ر3.53 ر0.047 ر0.205 را اال بحرا ي   بحر<---اال بحرا اة ب را  ال ربحر
ر حرغب راا ر1.32- ر0.049 ر0.075ر- را اال بحرا ي   بحر<---ر   ابحاال بحرا اة ب را
 <ررا اال بحرا ي   بح---يهااعرااااءررر 0.263 0.114 4.69 اا حر

اال بحرا اة ب ر<ر--->اال بحرا اة ب را  ال ربح 0.264 0.475 4.85 اا حر
 ا   ابحر

 ااااءرا نبرريهااعر<--->ريهااعراإلات   0.124 0.242 2.40 اا حر
 يهااعرااااءرررر<--->راإلات  يهااعر رر0.201رر 0.498 3.77ر اا حر
   بحا اال بحرا ي ر<--->را اال بحرا اايةبح 0.300 0.309 5.47 اا حر

 رإ ددىر ددةحراةتدد را  دد ضراات رتا ددايرب ددب رإ ددىرلط قتددحرا نلددتاجرر19رتا ددب رنادد  جرا  ددات را
ر قب ن درربنحرا ا اسح.

ر
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 الفرض الثاني:قق من نتائج التح

 اال بحرا اة ب را  ال ربحرتاال بحررلت قحرلق   ةراا حرإة   ب ربن ررةىر"رات اراأثب ادتا اير
ر."ااهااعرا اة ب را   ابحررة رات ا د
بت دددارادددأثب رلت دددبرتاا ر اال بدددحرا اة دددب را  ال ربدددحررةددد رر-1تي ددد  درناددد  جرا ا اسدددحرإ دددىر:ر

 ,Meece& Holtناب ددحرا ا اسددحرا ة  بددحرلددعررا اسددحررتاا دد ر .0.008يهددااعرا نددبرااااءرار

تا اددد ري ددد  دريهددد رنا   اددد رإ دددىري راال بدددحرا اة دددب را  ال ربدددحراددد اقطرا اقددد طرل ا دددعرر 1993
تا ادد ري دد  دريهدد رنا   ادد رإ ددىري راال بددحرTao& Hong, 2000تا اسددحرر .  ت ادد درااهددااعقار

برااااءر،رتا دددقررةددد رربندددحرلددد رطددد براعرا ندددرا اة دددب را  ال ربدددحراددد اقطرا اقددد طرل ا دددعرقأهدددا
رجركتنج.  ل حرهتنر

رإ ددىري راال بددحرا اة ددب را  ال ربددحراددؤث رKing, Watkins, 2011تكلدد ري دد  درنادد  جرا اسددحر
رةدد ريهددااعرا نددبرااااء،رةبدد ري را طدد بربسدد تار اةتبدد رااهددااعرا ادد رةددااه ر ادد را ل الددع،ر

 ربلكدد ري رب ددت ا رردد راةتبدد ريهدداالا .رتي دد  درتقرل  ددرلااارب  ةا ربس تار ا نددبراىريااءريترسددة
لدد رطدد برا لدداا  را  ةبدد رقاددتنجرر152ا ادد ري  بدددررةدد ررTao & Hong, 2013نادد  جرا اسددحر
تا ا ري   درإ ى:رانقددؤراال بددحرا اة ددب را  ال ربددحرإب  قبدد رقأهددااعرر13.2يرل  ه ركتنجرلاتسطر
را نبرااااء.
را طدد برق إلهالدد  رقأهددااعرا ات ددارنةددتراإلاتدد  يت دددررSenko, Miles, 2008إ ري را اسددحر

رتا ات ارنةترااااءر،رتا نبريهااعرا نبرااااءرإاارل ري ااتارا ا  عراة بةا .
 .رتاا دد ر0.019 رلت ددبرتاا ر اال بددحرا اة ددب را  ال ربددحررةدد ريهددااعرااااءراربت اراددأثبرر-2

 ,Frederickتا اسددحرر Dowson & McInerney , 2004ناب ددحرا ا اسددحرا ة  بددحرلددعرا اسددح

Blumen feld& Paris 2004تا ادد ري دد  درنا   الدد ري راال بددحرا اة ددب را  ال ربددحراانقددأرر
تا ادد ري دد  دريهدد رنا   ادد رإ ددىري راال بددحررCheng, & Lam, 2013قأهددااعرااااءر،رتا اسددحرر

يهددااعريااءررث ررةدد ا اة ب را  ال ربحراس رارا طدد برلدد راةتبدد رك دد  اا را  ال ربددحرتا ادد راددؤر
ا تدددا ةرا    بدددحررنددداريااءرا لاددد  ،رتبادددا رق  ة دددت ررةدددىريةكددد  ربلبددد رإلظاددد  را ط  دددبرا اددد را  ةدددار
ي ب رتب ضدد رإظادد  ر ا ااددارا    بددحرلددعرقددا ر ادداري دد رلدد ر آلتلت  نددحر ا ااددارقددررل ضددةحرردد رك   اددا

ريت علي لتي أجا Tao & Hong, 2013تكا قرا اسحرري ب .ري ب ريتر اارلك لئر ل اتاراآلاآل

تي دد  دريهدد رر13.22س هاونج كاونج ، وبمتوساط عمار من طاالب المرحلاة الثانوياة بمادار 152
ر.ب  قب رقأهااعرااااءإطر راال بحرا اة ب را  ال ربحرا اقرنا   ا رإ ىري

 .رتهددااربا دد ر0.018بت اراأثب رلت برتاا ر اال بحرا اة ب را   ابددحررةدد ريهددااعراإلاتدد  رارر-3
  درإ ددىراددأثب راال بددحرتا ادد ري ددرVerkuyten, Thijs, & Canatan, 2001 ا اسددحرلددعرناب ددحر
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برا لدد اهتب رااادد اقرا اة ب را   ابددحراإلب دد ق ررةدد ريهددااعراإلاتدد  ر،رتا ددقررةدد رربنددحرلدد را طدد 
رتاا ل  .

تا ادد ري دد  دريهدد رنا   ادد ر ةاددأثب را لت ددبر اال بددحررLeung, 2003تاا تدريبض رلددعرناب ددحرا اسددحر
 Abdel ا  دددبنبت ر،رتا اسدددحر  ابدددحررةددد ريهدددااعراإلاتددد  ر ددداىرربندددحرلددد را طددد ب دددب را ا اة

Fattah, & Patrick, 2011تا اسحرررTao &Hong ,2013   نا   ال رإ ددىري ررتا ا ري   د ر
اإلاتدد  راال بحرا اة ب را   ابحرا ك ر غقحرا   ارل راةتب ريهاالارلل ربؤث رل رت ت ا ر لساتير

حراال بدددحرا اة دددب ر،ركلددد ريت ددددرا ا اسدددحرقضددد ت ةرا اسدددرر را ددداادبراةسدددر ررةدددىر،رتبن دددبرا كبدددزه
را   ابحررة رربن درلياة حرغب رثت لحر   راسب .

تا ادد ري دد  درنا   ادد رإ ددىري ررDela Rosa, 2010ا ة  بددحرلددعرا اسددحررقبنل رإياة درناب حرا ا اسح
راال بحرا اة ب را  ال ربحراؤث رإب  قب ررة ريهااعراإلات  .

 .رتهااربياةددعر0.019ة ريهااعرااااءراراأثب رلت برتاا ر اال بحرا اة ب را   ابحررربت ار-4
ي دد  درإ ددىرا راال بددحرا اة ددب رتا ادد ررAbdel Fattah, & Patrick, 2011لددعرناب ددحرا اسددحر

ا   ابحراؤث رسةق ررة ريهااعرااااءرل غقحرا ط  برا اايةبحرا اىراال ار ةددا ة را  ةددار ربقةدد رردد ر
ررح.سارلعراآلي ب ريترا ا ة رل ري  رإ ض ءرا  ل ا لن ل

،  اال بددحرا اة ددب را  ال ربددحررةدد ريهددااعرا نددبرااااء اددأثب رلت ددب باضددحري رهندد قالتفسددير: 
لعرنا  جرا ا اس در،رةب ري ررنال ربس  را ط بر اةتبدد ريهدداالا را ادد رةددااه ر هاارق     ربا  تر

 . اءرب ت ا رر راةتب رهاهرااهااعيىريار ا ريل اارا ل العر؛رلأنا ربا نقتا
ناددد  جرا ا اسدددحر ادددأثب راال بدددحرا اة دددب را  ال ربدددحررةددد ريهدددااعرااااء،رتهددداارب سددد رركلددد ري ددد  د
 . برقإظا  ر ا ااا رتياا ا را ل ا عر آلي ب ر ك ربن  تاراساةس نا اهال  را ط 

 را ط  ددبرقاةتبدد ريهاالددارا ن ق ددحراهال رتيهااعراإلات  راأث درقاال بحرا اة ب را   ابحر،رتهاارب س 
رةبحرقغضرا نظ رر رات ا دراآلي ب .ل ر غقحرااي

 نتائج التحقق من الفرض الثالث:

ر– ات اددد درااهدددااعراراإلاتددد  ر  ادرلت قدددحرلق  ددد ةراا دددحرإة ددد  ب ات دددارادددأثبرتا دددايربدددن ررةددد ر:ر
 .(ا ي   بحر–ا نبرااااء ررة راال بحرا ا ة رارا اايةبحرر–ااااءر
 ددبرتاا ر ات ادد دراإلاتدد  ررةدد را اال بددحربت دداراددأثب رلتر -1رت أهددم نتددائج الدراسددة إلددى: وأشددا

تا ادد ررت Lepper, Corpus, & Iyengar, 2005 تهددااربا دد رلددعرا اسددح.  0.153ا اايةبددحرار
ي دد  درنا   ادد رإ ددىري را طدد بربددؤاتارا لادد  را لطةتقددحرلددنا ررنددال ربكتنددتارلددالترب رلدد را ددااي ر،ر

اانقأرإب  قب رق  اال بحرا اايةبددح،رتااقرري ريهااعراإلات  ر, Asif, 2011نا  جرا اسحرري   درتكا ق
 & Elliottبحرقل  بزبدد ،رتا اسددحرط  ددبرتط  قدددحرلدد رطدد برا   ل ددحراإلسددد لر141رةدد رربنددحر
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Murayama, 2008تا ا ري   درنا   ا ر ن  را ناب حر اىرربنحرل رط برا   ل ددحراي دد رر
ررة رن  .

  درنا   ادد رإ ددىري را طدد برتا ادد ري ددررKing, & McInerny 2012 ضدد رلددعرا اسددح تدددريبرتيار
ر نظ رر راآلي ب .را اب ربس ت راهااعراإلات  رب بات رانلبحرك   اا را اايةبحرقغضرا

 .رتهددااربياةددعرلددعر0.141بت دداراددأثب رلت ددبرتاا ر ات ادد درااااءررةدد را اال بددحرا اايةبددحرارر-2
 ترLepper, Corpus, & Iyengar, 2005 تر Hernandez, & Iyengar, 2001 ا اسددح

Elliot & Murayama, 2008 تا ادد ري دد  دريهدد رنا   ادد رإ ددىري رات ادد درااااءرادد اقطرسددةقب رر
  اال بحرا اايةبحرانا را اقطراب  قب رق  اال بحرا ي   بح.رتي را اال بحرا اايةبددحرلةدداتاةرلدد راتضددبحرقر

ر تارنا   ا ر آلي ب .يظا تاراال بحريلض رل ريااءرا لا  را ا ربظال اارسةتكب دراال اار،رتي راا
 ر.رتهددااربا دد رلددعر0.114بت دداراددأثب رلت ددبرتاا ر ات ادد درااااءررةدد را اال بددحرا ي   بددحرار-3

تا ادد ري دد  دريهدد رنا   ادد رإ ددىري را طدد برا دداب ررKing, & McInerny, 2012نادد  جرا اسددحر
رت رإظا  رك   اا ر آلي ب .ءرب بابس ت ر اةتب ريهااعراااا

تا ا ري   دريه رنا   ا ري ريهااعرااااءراؤث رإب  قب ررة رر Elliott, & Story, 2017تا اسحر
رإن   .ر41اكت ر،رر28ل رط برا   ل حرارر69ح،رتا قررة رربنحرا اال بحرا ي   بر

 .رتهددااربا دد ر0.245 بددحراربت اراأثب رلت برتاا ر ات ا درا نبرااااءررة را اال بحرا ي  رر-4
 رلدد رطدد بر84تا ادد ري  بدددررةدد راElliot & Harackiewicz, 1996 لددعرناب ددحرا اسددحر

عرا نبرااااءرا اقطرا اق ط دد رسدد  ق  رق  اال بددحرا اايةبددح،را   ل حر،رتي   دريه رنا   ا رإ ىري ريهاا
رقبنل را اقطرا اق طرلت برق  اال بحرا ي   بح.

ر Corpus, McClintic -Gilbert , Hayenga & College, 2006حرتاا تدددرلددعرناب ددحرا اسددر
 راةلبدددارتاةلبددداةرلددد را لبدددارا  دددعرا ثددد ل ،رتي ددد  دراهددد رنا   اددد رإ دددىرير202ا اددد را  بددددررةددد ر

ريهااعرا نبرااااءرا اقطرق  اال بحرا ي   بح.
ا نددبررتا ادد ري دد  دريهدد رنا   ادد ري ريهددااعر Elliott, & Story, 2017ا اسددحرتيا تدددريبضدد ر

رااااءراتة رل را اال بحرا اايةبحر ةط ب.ر
هددااري ريهددااعراإلاتدد  راددؤث رإب  قبدد ررةدد را اال بددحرا اايةبددحر،رتر لتدداري دد  درنادد  جرا ا اسددحالتفسددير: 

ب س رس  را ط برلدد رة ددت ا ررةدد را ددا   درا ل ا  ددحر،رتاةابدداريهدداالا رقأن سددا ر،رتاسددال ا ه ر
ي ريهددااعرب .رتهاارب س رل ري   درإ بارنادد  جرا ا اسددحراآلي ررل ريااءرا لالحرةا رات را  بعرل 

  ر دددا ااا رلباددد ربادددا را طددد برقإظادددر ااااءرادددؤث رسدددةقب  ررةددد را اال بدددحرا اايةبدددحرا ريهدددااعرااااء
تلا  اا ر آلي ب ر؛رتا قر ةة ت ررة را زبزرل ايريترل نتيرل راآلي ب ريترإل ض ءرا ل ةدد ريتر
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  تا اباراتري  انا.
 :قق من الفرض الرابعج التحنتائ

ا   ابددح رر–اأثب ادرلق   ةراا حرإة   ب ر اال بددحرا اة ددب رارا  ال ربددحرتا ايربن ررة ر:ر"ات ار
  ا ي   بح ".ر–ا اايةبحررة راال بحرا ا ة رار

تاا ر اال بدددحرا اة ددب را   ابدددحررةددد ر بت ددداراددأثب رلت دددب -1وأشددارت أهددم نتددائج الدراسددة إلددى: 
 &Chang, Wongنا  جرا اسحرر .رلتاراا تدرناب حرا ا اسحرا ة  بحرلعر0.060ةبحراا اال بحرا ااي

Teo, 2000اايةبددحر،را اسددحرتا ادد رإهالدددرق   ددحراال بددحرا اة ددب را   ابددحرق  اال بددحرار Abdel 

Fattah, & Patrick, 2011ةبدد ري راتددتب را طدد بران سددا ربنقددعرلدد رل دد بب راايةبددحر دد لتارر
رقاةاباه رقأن سا .

 .ر0.047بدددحررةددد را اال بدددحرا ي   بدددحرارارادددأثب رلت دددبرتاا ر اال بدددحرا اة دددب را  ال ربت دددرر-2
ةبدد ري دد  دريهدد رنادد  جرر King & McInerny, 2012تهدداهرا ناب ددحراياةددعرلددعرناب ددحرا اسددحر

ا ا اسدددحري را اال بدددحرا  ال ربدددحرهددد راقةددد ررددد رااسدددق برا  ال ربدددحر ةا اسدددحر،رتهددد رسدددقبرلددد ر
ا لك لددأةرتكب بددحرا ت ددت ررتينادد رركدد را اال بددحرا ي   بددحرتا ادد را كددزررةدد  بر،ريسددق برن دد حرا طددر

ب  ق ر اال بحرا اة ددب رإ ىرا اأثب راإلرElliot & Murayama, 2008إ با .رقبنل ري   درا اسحر
 ,Vansteenkiste, Sierens, Soenensا  ال ربحررة را اال بحرا ي   بح،رتيا تدرل ا را اسحرر

Luyck& Lens, 2009اال بدددحرا ي   بدددح،ري دد  دري راال بدددحرا اة دددب را  ال ربددحراة دددزرا ترر
ل ربددحرتا ادد ري دد  درإ ددىري را اال بددحرا  اررWatkins, McInerney & Lee, 2002تا اسددحر

را اقطرإب  قب رق  اال بحرا ي   بح.
ل بدددحري ددد  درناب دددحرا ا اسدددحري رهنددد قرادددأثب رلت دددبر اال بدددحرا اة دددب را   ابدددحررةددد را ااالتفسدددير: 

ار دد لتارقاةابدداه ر ةت ددت ر ألهددااعرا ادد رةددااته ر اايةبددحر،رتهدداارب سدد ر بدد  را طدد برقددإ  اءادر ددرا
 ت ت ا ر ةالبز.قأن سا ر؛رلا را ك ر غقحراايةبحرل را ط برل ر

هددااررةدد رركددد راال بددحرا اة دددب را  ال ربددحرتا اددد ربسدد  را طددد برلبادد ر اةتبددد رااهددااعرا اددد ر
اةك رلدد رياا ادد ر ت ررة را ا زبزرا يدد    ر.رتق  ادد   رل  ددايربددر  را ةةااه ر ا راآلي ب ر؛رل ري

ره ررن   ري   بح.ر
ت ددتارر  ددحرا اق طبددحراا ددحرر-1*ركلدد ريظادد را نلددتاجرت ددتارق ددضرا    دد درا  اق طبددحر،رلثدد :ر

 .تهددااربا دد رلددعرناب ددحرا اسددحر0.475لت قددحرقددب راال بددحرا اة ددب را  ال ربددحرتا اال بددحرا   ابددحرا
Chang, Wong & Teo, 2000ر  ددحرلت قددحرقددب راال بددحرتا ادد ري دد  درنا   ادد رينددارات ددارر

اظا تارلساتيرل ا عرل ررا اة ب را   ابحرتاال بحرا اة ب را  ال ربحرإ ري را ط برا  بنبت 
را اال بحرا   ابحرر را اال بحرا  ال ربح.ر
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ي   درإ ىري رهن قررتا ا رAbdel Fattah, & Patrick, 2011تهااربا  رلعرناب حرا اسحرر
ا اة ب را  ال ربحرتاال بحرا نة ب را   ابح.رت اراكتندرربنحرا ا اسحررر  حرلت قحرقب راال بحر

ر رار570ل  رط ب رط  برل  ررل  رقلاتسط رقإسا ا ب  را ث نتبح رنا  جر14.6 ل ةةح رلس د رت ا .
  ابحرر  حرابن لبكبحر،ر ب را ا ا اسحرقإ را    حرقب راال بحرا اة ب را  ال ربحرتاال بحرا اة

ربا   ض  رلعرق ضال رررة راراق  ري رك رل اربلك ري ربكت ر اباريهااعرتي رهاب را ق اب ر 
ر.ل ابحرتيهااعرا ال ربح

رتبس ت ر  هاب ر ب رلتطر اةتب رر رب لةت رق ا ري را ط براإلسا ا بت ر تي   درنا  جرا ا اسح
رااها ر اةتب  نل  رتا  را   ابح را اريهاالا  رتا ل ةلب اع رااس ة رلث  ر، راآلي ت  ر ا  رةااه  ر 

رتاا ا  ء.رر
رر-2 را نب رتيهااع راإلات   رنةت را ات ا ريهااع رقب  رلت قح راا ح را اق طبح رر  ح ااااءرت تا
تا ا را ب رنا   ا رر   Tao &Hong ,2000 .رتاياةعرهاهرا ناب حرلعرنا  جرا اسحر0.242ا

رااااء.رقا نبرإ ىرا ريهااعراإلات  را اقطرسةقب 
ر رات  را اسح رقأهااعراإلات  ررSenko & Miles, 2008كل  را ط بررة راإلهال   قلس راة

رتا نبريهااعرا نبرااااء.رر
 .ر0.498ق طبحراا حرلت قحرقب ريهااعرا ات ارنةتراإلات  رتيهااعرااااءرارت تارر  حرا ارر-3

رTrash, & Elliot,. 2001          تاا  رهاهرا ناب حرلعرناب حرا اسحر
ر رإ ىرا اق طريهااعراإلات  رتررElliot, &Murayama, 2008تا اسح رنا   ا  ا ا ري   دريه 

رقأهااعرااااء.
رل را اسح ري   درنا  ج را تبشراتكا ق رتيةب  ره   ريقت را اقطر2005 ه  ريهااعراإلات   ري   

رقأهااعرااااءرتي رك هل ر ب رق  ض ت ةر  طر إلن  ز.ر
رر-4 رر  ح رلت تا را ي  راا ح رتا اال بح را اايةبح را اال بح رقب  رات قح رتاياةعرهاهر0.309 بح . 

 ىرينار رات ارر  حررتا ا ري   دريه رنا   ا رإرBateman & Crant, 2003ا ناب حرلعرا اسحر
راا حراة   ب رقب را اال بحرا اايةبحرتا اال بحرا ي   بح.ر

راياة درناب حرا ا اسحرا ة  بحرلعرا اسحر تا ا ري   دررCorington & Meller, 2001تيبض 
رنا   ا  ر164إ ىرت تارر  حرركسبحرقب را اال بحرتا لك لأدرا ي   بحر،رتا قررة رربنحرريه 

ر  ل حرإ بنتي،رايري را ة را ط برقأ اااا ربت رل رت تارا لك لأدرا ي   بح.رط  بر  ل  رل ر
ر ري  رLepper, Corpus, & Iyengar, 2005تا اسح رقب ر درنا ا ا  رس  قح رإ ىرر  ح   ا 

را اايةبح ررا اال بح ر اىرا ط برا تت  زبت را رترا0.30ر-تا ي   بح ر، را ط برر0.18ر-  ررنا  
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 ر،ركل ري   درنا  جرا ا اسحرر0.15 حرك ندرلت قحررنارا ط برا  بنبت رااال بكب ،رقبنل را   
راس .رعرا ا رإ ىري را اال بحرا اايةبحرتا ي   بحراياةعرق يا عرا  ر

 رتا ا ري   دريه رنا   ارإ ىرت تارر2007لاريقتررةب راقبنل راا تدرناب حرا ا اسحرلعرا اسحرلة
رتا اال بح را اايةبح رقب را اال بح را اسحررر  ح راا تدريبض  ركل   ,Hui, Sun, Chowا ي   بح.

Chu 2011رار رتا ا اسحرا ة  بحر،رةب ريناربلك ري را ل2007لعرا اسحراقتررةب  ل بحر را اا 
ت در،ر ب رق  ض ت ةري ربكتنتارق ت ةرس  قحر؛رل اهااعررا اايةبحرتا اال بحرا ي   بحرل رن  را 

رل ري  ر ري   بح رل را قاابح رااةت راهااعراايةبحررا ا ربلك  ري  ربلك  ر، رتا ل ةلب  ا تا اب 
ربس  رإ با را ط برقأن سا .

 نتائج التحقق من الفرض الخامس: والذي ينص علي:

را لساي جربياةع را لس   راةةب  ر نلتاج را ة   ح رقب  راا  ال ربح را اة ب  رررررررا   ابح رر–ال بح
ر رلاغب ادرلساتةح  راإلات  را رر–ااااءرر–تات ا درااهااعرا رلاغب ادرتسبطح ررا نبرااااء  ا

ر-ررارياق  اىرط بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عرا اي  ررا ي   بح ر–اايةبحر تاال بحرا ا ة راا
 (.رةل 
ر–جراةةب را لس  را لساي جررق رل لترا را ا اسحراياق را   ضرا ررل رنلتا هاا ل   ةاةت 

 ر،رتا ر1ارل  ل دراإلنةاا  ر ك رل لترحرانلتاجرررةل  رلعرت تارة بحرل راتاب را ا ق  د
ر رياق  را را ا اسح رل لترا  ررق  رآي  رنلتاج را ا ق ر–رل  ر ب  رل ضراس تي رلع  دررةل  

رال  ربياةع ره  رتقة  رل لترح، ر ك  راإلنةاا   را ث ن ر ل د را نلتاج رر  راات  ا نلتاج
ا ت ت رإ با رل ري  را  ات ررا نا  جرا ا را ر اتضبح تبلك ( AMOS 20تق ساياا رق ن لجرار

 : ا ا   
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 الثاني   ( مؤشرات حسن المطابقة للنموذج األول والنموذج21جدول )
 علمي( –أدبي ) عبر مجموعتي الدراسة

 2النموذج  1النموذج  المؤشر
Chi- square (CMIN) 0.89 14.12 

 ) غير دالة( 0.721 )غير دالة( 0.640رلساتىرا ا  ح
 18 2 درجات الحرية

CMIN/ DF0.784 0.44ر 
GFI 0.999 0.989 
NFI0.979 0.999ر 
IFI 1.00 1.00 
CFI1.00 1.00ر 

RMSEA 0.000 0.000 

اإلنةاا رق ك رة ررق ر اتاب رل  ل د { ي رلؤ  ادرا نلتاجراات   ر21ار دوليتضح من الج
رياق ر را را ا   ر–ل لترا را ا اسح رك ندررة را نةت ر رةل   ر بلح ر0.89=    ةنلتاج رχ2ا

إ ىرا   درا ة بحر=رر2χته رغب راا حرإة   ب ر،رتك ندرا نسقحرقب ر بلحرر2قا   درة بحر=ر
 =CFI،رIFI= 1.00،ررNFI= 0.999،ررGFI= 0.999ارتحرط قر،رتلؤ  ادرةس را ل0.44

 رلل ربا ررة رت تارلط قتحر باةر ةنلتاج،رقبنل رك ندرا لؤ  ادررRMSEA= 0,000،رر1.00
رةل  رر–ق  نلتاجرا ث ن راراس تير ب را ل  ل دراإلنةاا بحررق رل لترا را ا اسحرياق را ي  حر

ته رغب راا حرإة   ب ر،رتك ندرر18حر=رة بر درقا  ر14.12ر=  ةنلتاجرχ2كل ربة :را بلحر
ر،رتلؤ  ادرةس را لط قتحر0.44إ ىرا   درا ة بحر=رر2χا نسقحرقب ر بلحر

ر} RMSEA= 0,000،ررCFI= 1.00،رIFI= 1.00،ررNFI= 0.979،ررGFI= 0.989ار
اجرنلترقب را ر2χت ل  لحره ربياةعرا نلتاجراات رر را نلتاجرا ث ن را رةس برا اغب رل ر بلا ر

اات رارة بحراتاب رل  ل دراإلنةاا ررق رل لترا را ا اسحراااق رتا  ةل ر رتا ث ن راراس تير
=ر0.89ر-14.12اسحراااق رتا  ةل  راس تيراراتاب ادرل  ل دراإلنةاا ررق رل لترا را ا ر

را13.23 رقا   درة بح ر2ر-18  ر16= را ري  ريى ر،  2χرر را   درة بح ررنا =رر16ا  ات بح
لل ربا ري را نلتاجر ربياةعررق رر .32.00=ر0.01،ررنارلساتير0.05اتيرلسررنار26.30

ررةل  .ر–ل لترا را ا اسحرارياق ر
   ضرا ي ل ر،رةب ري   درنا  جرا ا اسحري رنلتاجراةةب ررتق  ا   رلة ربا را اةت رل ر ةحرار

را لساي ج ر ا لس   ر ة   ح راا  ال ربح را اة ب  راال بح رر–قب  رلساتةح رغب رلاراا   ابح  اد
اايةبحرر تاال بحرا ا ة رااارلاغب ادرتسبطح را نبرااااء رر–ااااءرر–تات ا درااهااعراراإلات  ر

ر(.رةل ر- ا قبحرر ربياةعراق  ر يا عرا اي  رارياق رر اىرط بركةبحرارا ي   بح ر–
رار ررةب  ريقت رلةلا را اسح رناب ح رلع ربا   را 2007تهاا ري  رإ ى ري   د رةب  ا اايةبحرر بحاال 
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را  ن رر را  ر  رق يا ع راياةع رت ك  ر، را ط ب راي   رق يا ع راياةع ر  تا ي   بح
رتا اي  .

،ر2009 رارل رللايرراقتررتاار،ر1995ا  جرا اسحرا  ل راقبنل راياة درناب حرا ا اسحرا ة  بحرلعرن
ايةبحر،ررا ابحر ري رط برا اي   درا  ةلبحرب ت ت رط برا اي   دراااقبحرل را اال 443

را اال بحرر رل  رتط برا اي   دراااقبح رقب رط برا اي   درا  ةلبح رل ت  رات ا ر  قبنل 
را ي   بح.رر

رتا ايربن ررة :ر،نتائج التحقق من الفرض السادس  
را لساي ج را لس   راةةب  رنلتاج ر بياةع ر ة   ح راا  ال ربح را اة ب  راال بح ا   ابح ررر–قب 

ر راارا دتات الاغب ادرلساتةح  راإلات   رر–هااعرا رر–ااااء رلاغب ادرتسبطح ررا نبرااااء  ا
راا را ا ة  ر تاال بح ر يا عرارا ي   بح ر–اايةبح راق   را ا قبح ر اىرط بركةبح ر راكت  رر- نتعرا

رإن   .
ر-ا   ضرا ررل رنلتاجراةةب را لس  را لساي جررق رل لترا را ا اسحرااكت  هاا ل   ةاةت 

 ر،رتا ر1اتاب را ا ق  درارل  ل درا نةاا  ر ك رل لترحرانلتاجرل ربحرإن   رلعرت تارة ر
ر راكت  را را ا اسح رل لترا  ررق  رآي  رنلتاج را ر-رل  ر ب  رل ضراس تي رلع ا ق  دران   

را ث ن ر را نلتاج رر  راات  را نلتاج ربياةع ره  رتقة  رل لترح، ر ك  راإلنةاا   ال  ل د
نا  جرا ا را را ت ت رإ ىا رل ري  را  ات ررا  ضبحاتر تبلك ( AMOS 20تق ساياا رق ن لجرار

 : ا ا   
اسة     ( مؤشرات حسن المطابقة للنموذج األول والنموذج الثاني عبر مجموعتي الدر  22جدول )  

 إناث(  –) ذكور 
 2النموذج   1النموذج   المؤشر 

Chi- square (CMIN) 0.787 33.46 
 لة( )دا  0.015 )غير دالة(  0.675رلساتىرا ا  حر

 18 2 درجات الحرية 
CMIN/ DF1.85 0.39ر 

GFI 0.999 0.976 
NFI0.953 0.999ر 
IFI 1.00 0.978 
CFI0.977 1.00ر 

RMSEA 0.000 0.04 

اإلنةاا رق ك رة ررق ر اتاب رل  ل د { ي رلؤ  ادرا نلتاجراات   ر22ارمن الجدول يتضح 
ر رااكت  را ا اسح را نرر-ل لترا  ررة  رك ند را ارإن    ر    ةت ر بلح ر=    ةنلتاجر2χا
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ر،رتك ندرا نسقحرقب ر بلحررر2قا   درة بحر=ر0.787 إ ىرا   درر2χته رغب راا حرإة   ب 
،ررIFI= 1.00،ررNFI= 0.999،ررGFI= 0.999س را لط قتحرار،رتلؤ  ادرة0.39ا ة بحر=ر

CFI= 1.00رر ،RMSEA= 0,000رل رقبنل   ر ةنلتاج، رلط قتحر باة ربا ررة رت تا ك ندررل 
را ا اسحر رل لترا  ررق  را ل  ل درا نةاا بح ر ب  راس تي را را ث ن  رق  نلتاج ا لؤ  ادرا ي  ح

رر-اكت  را بلح ربة : ركل  رر33.46=   ةنلتاجر2χإن    ر= رة بح راا حرر18قا   د رغب  ته 
ر،رتلؤ  ادرةس را لط قتحر1.85ة بحر=رإ ىرا   درا رر2χإة   ب ر،رتك ندرا نسقحرقب ر بلحر

ر} RMSEA= 0,04،ررCFI= 0.977،رIFI= 0.978،ررNFI= 0.953،ررGFI= 0.976ارر
قب را نلتاجرر2χت ل  لحره ربياةعرا نلتاجراات رر را نلتاجرا ث ن را رةس برا اغب رل ر بلا ر

ن  ر رتا ث ن راراس تيراات رارة بحراتاب رل  ل دراإلنةاا ررق رل لترا را ا اسحرا اكت رتاإل
=ر0.787ر-33.46رق رل لترا را ا اسحرا اكت رتاإلن   راس تيرارنةاا راتاب ادرل  ل دراإل

را32.673 رقا   درة بح ر16=ر2ر-18  ريىري را ر،  2χرر را   درة بح ررنا =رر16ا  ات بح
ربا ري را نلتاجربياةعررق رر .32.00=ر0.01،ررنارلساتير0.05رنارلساتيرر26.30 لل 

راكت رل را ر    حرا نلر- لترا را ا اسح ر، ت رةب رك ندر لبعرلؤ  ادرةس ررتاجرااإن   
ا لط قتحريلض رل را نلتاجرا ث ن را ايربا ررة رايا عر ب را ا ق  دررق رل لترا را ا اسحرر

را اكت رتاإلن  .
رنلتاجراةة ري  را ا اسح رةب ري   درنا  ج را   ضرا س ا ر، را اةت رل ر ةح ب ررتق  ا   رلا 

را لساي ج ر ا لس   را اة ة   ح راال بح رااقب  ر ب  رر–  ال ربح رلساتةح را   ابح  رلاغب اد ا
رراايةبحر تاال بحرا ا ة رااارلاغب ادرتسبطح را نبرااااء رر–ااااءرر–تات ا درااهااعراراإلات  ر

ر(.إن  ر- اىرط بركةبحرا ا قبحر ربياةعراق  ر يا عرا نتعرااكت را ي   بح ر–
 ري رهن قرل ت ر443،ر2009تررتاار،رراقرارل رللايرر1995ا  ل رهااراا  رلعرناب حرا اسحرتر

رتا اسحررر راإلن  ، ر    ح را اايةبح را اال بح رل  رتاإلن   را اكت  را   د رقب  راة   بح را  ح ااد
Maric, & Sakac, 2014لاادريرل  ه رل ر740تا ا ري  بدررة رار  رل رط برا   ل حرتا 

سحري راإلن  ريلض رل ررا ا ار%راكت ر،رلأ   درنا  جر40إن  رترر%60تقنسقحرر  .رر24ر-19
را اسحر رKumavat, 2017اال بحرا اة ب رل را اكت ري  حراال بحرا اة ب را   ابح،رتيبض 

ل رر96يلض رل را اكت رل راال بحراإلن  زر،رتااقررة رربنحررتا ا ري   درنا   ا ري راإلن  
رط بركةبحرا  ةت .ر

ر رتا اسحرن لزرقبتب  ر2007لاراقتررةب رااسحرلةا ر راياة درنا  جرا ا اسحرا ة  بحرلعرنا  جرقبنل
نل2012ار  ر رتا اىري   درإ ىري را اال بحرا اايةبحرتا اال بحرا ي   بحر راياةعرق يا عرا نتعرتا 
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ر را اسح ري   د ركل  رتا اي  . را نتع را  ر  رق يا ع  & ,Hassanzadehاياةع

Mahdinejad, 2012 رال بحرا اة ب .ر رل راانار رات ارل ت رقب را اكت رتاإلن ر
رلعراةال  رر ر، را ظ تعرقك رل را اكت رتاإلن  رل را اساا  تبلك ري را زىرا نا  جرإ  را  قا

ربا ست رل ركةبحرت تاراك لؤرقبنا رل را لساتيرا ر  ا  ايرتا  ال ر رتا ثت ل ر؛رإل رك هل 
ر  قاح.تاةاةرتبأات رل رقب  درلار

ري رل  را  ل را ا راناظ را ط ب ري را   اءادررق ارارركل  ي  ا راك اراكت رلاس تبحر،ركل 
راأثب  رتا ا ر ا  ريترا لبابح ريترا ال ربح ريك ابلبح را كةبحرل راتلب ران طح رإاا ة ل ررا ا رااياه 

راال بحرا ط بر ةا ة ر رالبزرقب را  نسب .ر
 :تبن ررة ثامن والتاسع، نتائج التحقق من الفرض السابع وال

ر ة راياةعرا االر-7 راايةبح بح را ر يا عرا نتعرر-ا ة  راق   را ا قبح ر اىرط بركةبح ي   بح 
ران   .ر-ااكت 

بركةبحرا ا قبحراق  ر يا عرا اي  ري   بح ر اىرط رر- راياةعرا اال بحر ةا ة راراايةبحر-8
 ياق  .ر-ارةل 

را -9 ر ةا ة  راقرر-اايةبحر راياةعرا اال بح را ا قبح ر اىرط بركةبح ر يي   بح  ا عراأثب ر  
را  ر را نتعرتا اي  .

إن   رر–نتعرااكت رر2ارر2ر×ر2ت  لدرا ق ةثحرق  اةت رل رهاهرا   تضرق ساياا راةةب را اق ب ر
رةل   ررة راال بحرا ا ة ر،رتبلك رر ضرنا  جرا اةت رل رهاهرا   تضررر–اق راي  راير2،ر

رك  ا   :
افات المعيارية ألفراد عينة الدراسة علي  األنحر ( األعداد والمتوسطات الحسابية و  23جدول ) 

 علمي(  -إناث( والتخصص )أدبي -دافعية التعلم تبعا لمتغير النوع ) ذكور
المتوسط   العدد  صص التخ النوع  دافعية التعلم 

 الحسابي 
األنحراف 
 المعياري 

ر11.18ر69.05ر122ررةل رإن  را اال بحرا اايةبح
ر10.48ر72.75ر146رياق 

ر8.58ر70.76ر63رةل رراكت ر
ر11.33ر73.48ر33رياق 

ر7.06ر43.75ر122ررةل رإن  را اال بحرا ي   بح
ر7.99ر46.47ر146رياق 

ر7.27ر44.19ر63ررةل راكت ر
ر8.08ر47.70ر33رياق 

 



 

ر

 جهات االجتماعية والفردية وتوجهات االهدافالعالقة السببية بين الدافعية ذات التو    

 

ررر 470ا 2020يناير    –المجلد الثالثون   -106راسات النفسيةالعددية للد المجلة المصر  

علي  رية ألفراد عينة الدراسة ( األعداد والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيا  24جدول ) 
 إناث(  -لمتغير النوع ) ذكور م تبعادافعية التعل

 
حرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة علي  واألن ( األعداد والمتوسطات الحسابية 25جدول ) 

 علمي(  -دافعية التعلم تبعا لمتغير التخصص) أدبي

 
( تحليل التباين الثنائي لدرجات عينة الدراسة علي دافعية التعلم تبعا لمتغيري النوع   26جدول ) 

 علمي(  -أدبي إناث( والتخصص ) -)ذكور

ر
حرا اايةبحرتا اال بحرر رينار رات ارل ت رقب را اكت رتاإلن  رل را اال برر26باضحرل ر ات رار

را ي   بحر.ر

رات  رل ت ت ك  راتىرررا را ط ب رتا   د را  ةلبح را اي   د راتى را ط ب را   د قب 
راتيرا اي   ر    ح را ي   بح رتا اال بح را اايةبح را اال بح رل   دراااقبح،ررا اي   دراااقبح

 األنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  النوع  دافعية التعلم 
ر10.94ر71.06ر268رإن  را اال بحرا اايةبح

ر9.64ر71.70ر96راكت ر
ر7.69ر45.23ر268رإن  را اال بحرا ي   بح

ر7.70ر45.40ر96راكت ر

 األنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  النوع  دافعية التعلم 
ر10.38ر69.63ر185ررةل را اال بحرا اايةبح

ر10.61ر72.88ر179رياق 
ر7.12ر43.90ر185ررةل را اال بحرا ي   بح

ر7.68ر46.70ر179رياق 
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،رقبنل رلاتسطرر72.88ةب ري رلاتسطرا   درط برا اي   دراااقبحرل را اال بحرا اايةبحر
ر .ر25ا،ركل رباضحرل ر ات 46.70 ي   بحر اال بحراحرل راا   درط برا اي   دراااقبر

 رانار ربت اريث ر ا  ر را نتعرتا اي  ررة راال بحرر26تباضحريبض رل رنا  جر ات رار
ر،ته ر بلحرغب راا ح.ر0.173،رر0.140 ة رارا اايةبحرتا ي   بح ر،رةب رك ندر بلحر"ع"را ار

ر رنا  ج رلع را ة  بح را ا اسح رنا  ج رلةلا اتاا   راسح ررةب  راقت رقبتب  رر2007ا رن لز رتا اسح  
 رتا اىري   درإ ىري را اال بحرا اايةبحرتا اال بحرا ي   بحر راياةعرق يا عرا نتع.ركل ر2012ا
ري را اسح را اكت رر Hassanzadeh, & Mahdinejad, 2012   د رقب  رل ت  رات ا ر  ينا

رل راال بحراإلن  ز.رتاإلن  ر

،ر2009 رارل رللايرراقتررتاار،ر1995ا ة  بحرلعرنا  جرا اسحرا  ل راا اسحرقبنل راياة درناب حرا 
راا443 را اي   د رط ب رب ت ت  را  ةلبح را اي   د رط ب ري  ري   د رتا ا  رل ر  اقبح

رتط برا را  ةلبح رط برا اي   د رقب  رل ت  رات ا ر  رقبنل  ر، را اايةبح  اي   درا اال بح
رته را ي   بح. را اال بح رل  ربياراااقبح ري راا ري   درنا   ا  رتا ا  را ة  بح را ا اسح رناب ح ةعرلع

ربح.رط برا اي   دراااقبحرب ت ت رط برا اي   درا  ةلبحرل را اال بحرا اايةبحرتا ي   

رةالتفسير رلنال ، رك  ربا سا  را ا  را لت  اد رطقب ح رإ ى را ق رل  را سقب ربكت  رت قل  ري ر: ب 
ق    تقحرت ربت ارقا رل ربساثب راال باا ر ةا ة رااس ررلت  ادرا ط براتيرا اي   درا  ةلبح

بار،رق ك رلت  ادرا ط براتيرا اي   دراااقبحرتا ا رااس رقنتعرل را ا تب ر،ركل رينا را 
ا ل ةتل دررا ط  برل رةب اارا  لةبحر؛رلل را   را ط  بر ابار غقحراايةبحرل رل  لحرا لزبارل 

را ا راا  رقلت  ااا.

 دراسة: توصيات ال 

رل ري  راط عرا ق ةثحررة راااقب درتل را را ات  رإ بارل رنا  جر،ربلك را ات بحرق  ا   :

  بحرارا  ال ربحرترا   ابح ر ط برا   ل ح.رض ت ةرإرااارق الجر انلبحرا ات ا درا االر-1

رلت بب ر ات ا دراال بحرر-2 رإرااا رتا   ابحرتا قرضل رايارض ت ة ق  ادررا اة ب را  ال ربح
را تقت رق    ل  د.
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رض ت ةرلس راةرا ط بررة راإلهال  رقأهااعراإلات  ر،رتاال بحرا اة ب را   ابح.ر-3

 الدراسات المقترحة: 

رت ا درا اال بحرارا  ال ربحرتا   ابح رق  الكب .ا اسحرا قطرارر-1

رابل .ااك ر درا اال بحرتات ا درااهااعررة را نال جا اسحراث رق ن لجر انلبحرات ار-2

را اسحرلت  نحر لاغب ادرا ا اسحرا ة  بحررة رربن درلياة ح،رتل اة را اسبحرلياة ح.ر -3
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The Causal relationships between motivation with social and 

individual oriented motivation, goal orientations , intrinsic and 

extrinsic learning motivation and some demographic variables for 
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Abstract 

The present research aims to examine the casual relationship 

between (social – individual oriented motivation) as independent variables, 

(goal orientation) as intermediate variables, and intrinsic and extrinsic 

learning motivation as dependent variables through a sample of students of 

the Faculty of Education. 

Therefore, the psychometric characteristics of the study tools were 

verified on a sample of (152) male and female students of the first, second, 

third and fourth year students in the Faculty of Education, Ain Shams 

University during the academic year 2017/2018.  The study sample 

consisted of (365) student from the  different departments.  

The individual and social achievement motivation , goal 

orientations, and intrinsic and extrinsic motivation measures were applied. 

The study was based on the model of path analysis by using Amos 20 

program.      

The study results have shown that: 

 1- Matching the proposed model with the sample data of the study. 

2- There is a positive effect of the social achievement motivation on both 

the performance avoidance goals (0.008) and the performance goals 

(0.019). there is a positive effect of the individual achievement 

motivation on the mastery goals and the performance goals. 

3- There is a positive effect of the mastery goals on the intrinsic 

motivation(0.153) and of the  performance goals as well on the 

intrinsic motivation (0.141), and there is a positive effect of the 

performance goals on the extrinsic motivation (0.114) and of the 

performance avoidance goals on the extrinsic motivation (0.245).  

4-There is a positive effect of the individual achievement motivation on the 

intrinsic motivation (0.060) and the social achievement on the 

extrinsic motivation (0.047). Moreover, there is a positive relation 

between social and individual achievement (0.264) and between 

mastery and performance goals (0.498). There is also a positive 
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relation between mastery and performance avoidance goals (0.242) 

and between intrinsic and extrinsic motivation (0.309).     

 5- The model of path analysis – used to explore the causal relation 

between oriented motivation (social – individual) as independent 

variables, (goal orientation) as intermediate variables, and intrinsic 

and extrinsic learning motivation as dependent variables -   differs 

according to gender (male- females) not to specialization.  

6- The extrinsic and intrinsic motivation cannot differ according to gender 

(male- female) but to specialization.   
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