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)A( 1 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية  املجلد 18 العدد

التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل قلق االختبار وقيمة المادة وتوجهات 
أهداف اإلنجاز لدى طلبة الحلقة الثانية بالمدارس الحكومية بسلطنة عمان

رشيفة بنت سعود املسكرية)))

سعيد بن سليامن الظفري)))

تاريخ االستالم: 28-01-2020                                           تاريخ القبول: 2020-05-17

ملخص البحث: 

ــار وقيمــة  ــق االختب ــل الدراســي مــن خــال قل ــؤ بالتحصي ــى التنب ــة إل هدفــت الدراســة الحالي
المــادة وتوجهــات أهــداف االنجــاز، ومعرفــة مســتوى المتغيــرات والفــروق بيــن الجنســين فيهــا، 
وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 644 طالبــا وطالبــة مــن طــاب الحلقــة الثانيــة بمــدارس ســلطنة 
عمــان )358 ذكــور، 86) إنــاث(. واســتخدم الباحثــان مقيــاس قلــق االختبــار ومقيــاس قيمــة 
ــم التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا وصاحيتهــا  ــس ت ــاس توجهــات األهــداف وهــي مقايي المــادة ومقي
ــل  ــاع مســتوى التحصي ــى ارتف ــة مــن خــال دراســات ســابقة.وتوصلت الدراســة إل ــة العماني للبيئ
الدراســي وتوجــه هــدف اإلتقان-إقــدام، وتوجــه هــدف أداء-إقــدام، وأداء-إحجــام، وارتفــاع مســتوى 
ــؤ  ــة التنب ــل االنحــدار إمكاني ــج تحلي ــت نتائ ــة، وبين ــراد العين ــدى أف ــادة ل ــار وقيمــة الم ــق االختب قل
ــه  ــار وتوج ــق االختب ــن خــال قل ــن 0, )00 م ــل م ــة أق ــد مســتوى دالل ــل الدراســي عن بالتحصي
هدفــي )أداء-إقــدام( و )أداء-إحجــام(،  كمــا أشــارت النتائــج إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا فــي 
توجــه أهــداف )إتقان-إقــدام( و )أداء-إقــدام( و )أداء-إحجــام( والتحصيــل الدراســي وقلــق االختبــار 
ــادة  ــة الم ــي قيم ــا ف ــة إحصائي ــروق دال ــدم وجــود ف ــاث، وع ــح اإلن ــس لصال ــر الجن ــزى لمتغي تع
وتوجــه الهــدف )إتقان-إحجــام( تعــزى لمتغيــر الجنــس، وأوصــت الدراســة بتنفيــذ برامــج إرشــادية 
للطلبــة متعلقــة بطــرق التعامــل مــع قلــق االختبــار وإدراك تأثيــر توجهــات األهــداف فــي تحصيلهــم 

الدراســي.

الكلمات الدالة: التحصيل الدراسي، قلق االختبار، قيمة المادة، توجهات أهداف االنجاز.
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رشيفة بنت سعود املسكرية / سعيد بن سليامن الظفري )246-222(

)B( 2 ديسمرب 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية  املجلد 18 العدد

المقدمة: 

ــع  ــي جميـ ــم فـ ــة التعلـ ــتمرار عمليـ ــي اسـ ــيا فـ ــي دورا أساسـ ــل الدراسـ ــؤدي التحصيـ يـ
المراحـــل التعليميـــة، وهـــو مهـــم فـــي انتقـــال الطالـــب مـــن مرحلـــة تعليميـــة إلـــى أخـــرى، 
ــتطيع  ــه يسـ ــه، ومنـ ــا تعلمـ ــب لمـ ــتيعاب الطالـ ــدى اسـ ــن مـ ــر عـ ــي يعبـ ــل الدراسـ فالتحصيـ
الطالـــب أن يحـــدد مســـتقبله الوظيفـــي ويتنبـــأ بـــه، ويعـــرف ســـالم )6)0)( التحصيـــل 
ـــد أن  ـــذي يري ـــاح ال ـــتوى النج ـــرد أو مس ـــا الف ـــي يحققه ـــاب الت ـــة االكتس ـــه درج ـــي بأن الدراس

يحـــرزه أو يصـــل إليـــه فـــي مـــادة أو مجـــال تعليمـــي أو تربـــوي معيـــن.

ـــن؛  ـــن التربويي ـــد م ـــام العدي ـــور اهتم ـــه مح ـــي كون ـــي ف ـــل الدراس ـــة التحصي ـــى أهمي تتجل
ألهميتـــه البالغـــة للطالـــب واألســـرة والمجتمـــع، وتشـــكل الدرجـــات التحصيليـــة ومـــا ســـبق 
عليهـــا مـــن تقديـــرات أساســـا مهمـــا للكثيـــر مـــن االحـــداث المهمـــة التـــي ترتبـــط بوضـــع 
الفـــرد، فأهليـــة الفـــرد لاســـتمرار بالدراســـة أو القبـــول فـــي برنامـــج معيـــن أو الحصـــول 
ــي  ــا فـ ــه متمثـ ــذي يحققـ ــي الـ ــتوى األكاديمـ ــرر بالمسـ ــة تتقـ ــة أو وظيفـ ــة معينـ ــى بعثـ علـ
الدرجـــات أو التقديـــر الـــذي يحصـــل عليـــه وهـــذا التقديـــر يـــؤدي دورا مهمـــا فـــي تكويـــن 
 Salim, 2016;( صـــورة عـــن ذات الطالـــب وتبقـــى مـــن أفضـــل عوامـــل التنبـــؤ الحقـــا

 .(Al-Eajmi, 1999

ــه عـــن  ــة وتثمينـ ــل الدراســـي للطلبـ ــتويات التحصيـ ــين مسـ ــون لتحسـ ــعى الباحثـ ــذا سـ لـ
  ،)Al-Mizwghi, 2011( طريـــق البحـــث فـــي العوامـــل والمتغيـــرات المؤثـــرة فيـــه
فاهتـــم الباحثـــون بدراســـة العاقـــة بيـــن التحصيـــل الدراســـي والعوامـــل الذاتيـــة المتمثلـــة 
 Al-Damnhuri,( ـــة ـــمات االنفعالي ـــة )Spielberger, (976(،  والس ـــدرات العقلي ـــي الق ف
ــط  ــر يرتبـ ــض اآلخـ ــي البعـ ــخصية )Kamil & Al-Saafi, 1995(،  وفـ 999)(،  والشـ
بمؤثـــرات بيئيـــة )Mustafaa, (0(0(،  فتتفاعـــل هـــذه العوامـــل والمتغيـــرات لتؤثـــر 
علـــى خبـــرات النجـــاح والفشـــل فـــي مواقـــف التعلـــم )Al-Matiri, 2017(،  وتهتـــم 
ـــار  ـــق االختب ـــل قل ـــخصية مث ـــة الش ـــل الذاتي ـــض العوام ـــي بع ـــث ف ـــي البح ـــة ف ـــة الحالي الدراس
ــا  ــتقلة - وعاقتهـ ــة المسـ ــرات الدراسـ ــاز- متغيـ ــداف اإلنجـ ــات أهـ ــادة وتوجهـ ــة المـ وقيمـ
ــمال  ــي بشـ ــر االساسـ ــف العاشـ ــة الصـ ــدى طلبـ ــع- لـ ــر التابـ ــي- المتغيـ ــل الدراسـ بالتحصيـ

ــان. ــلطنة عمـ ــرقية بسـ الشـ
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التنبؤ بالتحصيل الدرايس من خالل قلق االختبار وقيمة املادة وتوجهات أهداف اإلنجاز لدى طلبة الحلقة الثانية باملدارس 

الحكومية بسلطنة عامن )246-222(

)B( 2 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية  املجلد 18 العدد

تواجـــه العمليـــة التعليميـــة فـــي مختلـــف مراحلهـــا بعـــض المشـــكات، التـــي تعيـــق أداء 
ــن  ــن بيـ ــل )Al-Eajmi, 1999(،  ومـ ــه األكمـ ــى الوجـ ــداف علـ ــق األهـ ــالة وتحقيـ الرسـ
هـــذه المشـــكات مشـــكلة قلـــق االمتحـــان لـــدى الطلبـــة، وقـــد عرفـــه شـــاهين )004)( بأنـــه 
ــي أو  ــي أو النفسـ ــار التحصيلـ ــاء أداء االختبـ ــل وأثنـ ــرد قبـ ــب الفـ ــق تصيـ ــن القلـ ــة مـ حالـ
أثنـــاء إجـــراء مقابلـــة، وهنـــاك عـــدد مـــن النمـــاذج التـــي جـــاءت لتفســـر القلـــق كنمـــوذج 
التداخـــل لماندلـــر وسارســـون ))Mandler & Sararson, (95( الـــذي تتبنـــاه الدراســـة 
الحاليـــة، حيـــث ذكـــرا أن القلـــق يولـــد اســـتجابات غيـــر مناســـبة نحـــو الواجبـــات والمهـــام 
والدراســـية، وأن القلـــق يشـــتت االنتبـــاه داخـــل االختبـــار، وهنـــاك نمـــوذج قصـــور التعلـــم 
 .(Al-Eajmi, 1999( لكولـــر وهـــوالن ونمـــوذج تجهيـــز المعلومـــات لبنياميـــن وآخريـــن
كمـــا فســـرت العديـــد مـــن نظريـــات التعلـــم قلـــق االختبـــار كنظريـــة التحليـــل النفســـي 
ونظريـــة الجشـــطلت والنظريـــة اإلنســـانية والنظريـــة الســـلوكية، وأقـــرب هـــذه النظريـــات 
لموضـــوع الدراســـة هـــي النظريـــة الســـلوكية، إذ أنهـــا تـــرى أن القلـــق ســـلوك متعلـــم مـــن 
ــي  ــف التـ ــاه المواقـ ــة اتجـ ــة تكيفيـ ــيلة دفاعيـ ــي وسـ ــرد، وهـ ــا الفـ ــش فيهـ ــي يعيـ ــة التـ البيئـ

 .(Spielberger, (976( يصادفهـــا االنســـان

ـــار  ـــن آث ـــا م ـــا له ـــن لم ـــاء والباحثي ـــن واآلب ـــام المربي ـــى اهتم ـــرة عل ـــذه الظاه ـــت ه  حظي
ــبب  ــك بسـ ــة وذلـ ــة والمعنويـ ــات الماديـ ــدار الطاقـ ــي إهـ ــل فـ ــع تتمثـ ــى المجتمـ ــلبية علـ سـ
 Al-Ghamidiu,( عـــدم قـــدرة أعـــداد كبيـــرة مـــن الدارســـين مـــن االســـتمرار فـــي التعلـــم
ـــف  ـــان المواق ـــق االمتح ـــن قل ـــة م ـــة عالي ـــن درج ـــون م ـــن يعان ـــراد الذي ـــدرك األف 4)0)(،  وي
االمتحانيـــة علـــى أنهـــا مهـــددة لشـــخصياتهم ممـــا يولـــد لديهـــم التوتـــر والخـــوف ويجعلهـــم 
فـــي حالـــة إثـــارة انفعاليـــة، كمـــا أن اســـتقالهم الذاتـــي يصبـــح فـــي ســـلبية جـــراء خبرتهـــم 
المؤلمـــة، ولهـــذا يتشـــتت تركيزهـــم وانتباههـــم أثنـــاء االمتحـــان ممـــا ينعكـــس ســـلبا علـــى 

 .(Dhiab, (0(0( أدائهـــم فـــي االمتحـــان

والمواقـــف التـــي يتعـــرض لهـــا الفـــرد فـــي المجتمـــع كااللتحـــاق بالجامعـــة والحصـــول 
ــات،  ــب والدرجـ ــى المناصـ ــول ألعلـ ــل والوصـ ــي العمـ ــي فـ ــبة والترقـ ــة مناسـ ــى وظيفـ علـ
مـــا هـــي إال نمـــاذج مـــن المواقـــف التـــي قـــد يمـــر بهـــا الفـــرد وال يحصـــل عليهـــا إال بعـــد 
ـــة  ـــرارات المهم ـــض الق ـــذ بع ـــها يتخ ـــوء نتائجـ ـــى ض ـــه وعل ـــة ب ـــارات الخاص ـــازه االختب اجتي
ــق  ــاط القلـ ــن ارتبـ ــق مـ ــة القلـ ــة دراسـ ــاءت أهميـ ــك جـ ــه )Jabar, 2008( ؛ لذلـ ــي حياتـ فـ
 Khanish,( بالتحصيـــل الدراســـي وارتفـــاع نســـبة التوتـــر والخـــوف الشـــديد بيـــن الطلبـــة
5)0)(،  باإلضافـــة إلـــى زيـــادة معـــدالت القلـــق فـــي المجتمـــع الحديـــث نتيجـــة للضغـــوط 
ــي  ــاني والمعرفـ ــى األداء اإلنسـ ــا علـ ــس آثارهـ ــة وتنعكـ ــورات التقنيـ ــا التطـ ــي أوجدتهـ التـ
 Al-Harthi, 2015; Salim,( وأشـــارت نتائـــج البحـــوث النفسيــــة  ،)Al-Harthi, 2015(
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 2016; Al- Silmi, 2013; Al- Eajmi, 1999; Mustafaa, 2010; Putwain,
008)( إلـــى الـــدور الـــذي يشـــكله مســـتوى القلـــق فـــي األداء واإلنجــــــاز، وتبيـــن أن كا 
مـــن القلـــق المرتفـــع، والقلـــق المنخفـــض يعـــدُّ مـــن المعوقـــات التـــي تعـــوق الطـــاب عـــن 
ـــر  ـــي التفكي ـــدرة ف ـــه عـــن الق ـــدرة صاحب ـــُل ق ـــع يش ـــق المرتف ـــداف، فالقل ـــق األه اإلنجـــاز وتحقي
ـــام  ـــة واالهتم ـــف الدافعي ـــى ضع ـــؤدي إل ـــض ي ـــق المنخف ـــي ككل، والقل ـــة واألداء العقل والحرك
والامبـــاالة، أمـــا القلـــق المتوســـط فيعـــدُّ مـــن الطاقـــات الدافعـــة للعمـــل واألداء واإلنجـــاز.

ـــار  ـــق االختب ـــن قل ـــة بي ـــة العاق ـــى معرف ـــد مـــن الدراســـات للوصـــول إل ـــت العدي ـــد أجري وق
ـــة  ـــة العاق ـــى معرف ـــت إل ـــي هدف ـــي )999)( الت ـــة العجم ـــا دراس ـــي ومنه ـــل الدراس والتحصي
بيـــن قلـــق االختبـــار والتحصيـــل الدراســـي لـــدى طالبـــات كليـــة التربيـــة، بلـــغ عـــدد العينـــة 
)500( طالبـــة، وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن الطالبـــات يعانيـــن مـــن قلـــق اختبـــار بدرجـــة 
ــار  ــق االختبـ ــن قلـ ــة بيـ ــة إحصائيـ ــالبة ذات داللـ ــة سـ ــة ارتباطيـ ــود عاقـ ــطة، ووجـ متوسـ
ــن  ــابل وآخريـ ــتي شـ ــع دراسـ ــق مـ ــذا يتفـ ــات الكلية.وهـ ــدى طالبـ ــي لـ ــل الدراسـ والتحصيـ
ــى  ــا إلـ ــن توصلتـ ــن )Chapell et al., 2005; Putwain, 2008( واللتيـ ــة بتويـ ودراسـ
وجـــود عاقـــة عكســـية بيـــن قلـــق االختبـــار ومتوســـط درجـــات التحصيـــل األكاديمـــي فـــي 
ــن  ــق مـ ــتوى القلـ ــة مسـ ــى معرفـ ــلمي )3)0)( إلـ ــة السـ ــت دراسـ ــا المجموعتين.وهدفـ كلتـ
ـــة  ـــة الدراس ـــت عين ـــة بلغ ـــة مك ـــة بمدين ـــة والمدين ـــاب القري ـــى ط ـــره عل ـــدى تأثي ـــار وم االختب
ــروق ذات  ــود فـ ــى وجـ ــة إلـ ــج الدراسـ ــت نتائـ ــة وتوصلـ ــاب الثانويـ ــن طـ ــب مـ 0)) طالـ
ـــح  ـــار لصال ـــن االختب ـــق م ـــات القل ـــي درج ـــر ف ـــف والحض ـــاب الري ـــن ط ـــة بي ـــة احصائي دالل
ـــق ومســـتوى التحصيـــل  ـــن مســـتوى القل ـــة ســـلبية بي ـــة ارتباطي ـــود عاق ـــة ووج ـــاب القري ط

لـــدى عينـــة الدراســـة.

وإلـــى جانـــب تأثيـــر عامـــل القلـــق علـــى التحصيـــل الدراســـي، هنـــاك مجموعـــة مـــن 
ـــدات  ـــة والمعتق ـــاب كالدافعي ـــم الط ـــي تعل ـــرة ف ـــة والمؤث ـــرى المهم ـــخصية األخ ـــل الش العوام
ـــدات  ـــر معتق ـــث تؤث ـــة )Vlachou & Metallidou, (0(0(،  حي ـــاءة والقيم ـــة والكف الذاتي
Al-( القيمـــة لـــدى الطـــاب علـــى ســـلوكياتهم واالنخـــراط فـــي تحقيـــق المهـــام األكاديميـــة
ــى  ــا علـ ــي  أثرهـ ــث فـ ــة بالبحـ ــة الحاليـ ــوم الدراسـ Harthy & Aldhafri, 2014(،  وتقـ
ــة،  ــام األكاديميـ ــه للمهـ ــب وإقبالـ ــّوق الطالـ ــي تفـ ــهم فـ ــد تسـ ــي قـ ــي، التـ ــل الدراسـ التحصيـ
  ،)Rebecca et al., (0(7( وقـــد تعيـــق تفوقـــه وتـــؤدي إلـــى تجنـــب المهـــام األكاديميـــة
ـــودة  ـــة لج ـــة وقوي ـــددات مهم ـــدُّ مح ـــزل تع ـــة والمن ـــي المدرس ـــة ف ـــا الطلب ـــي يؤديه ـــام الت فالمه

 .(Eccles & Wigifield, (995( دافعيـــة الطـــاب نحـــو التعلـــم
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وتعـــرف قيمـــة المهمـــة علـــى أنهـــا حافـــز لانخـــراط والمشـــاركة فـــي األنشـــطة 
األكاديميـــة التـــي تمثـــل بنـــاء مركبـــا يشـــمل األهميـــة المتصـــورة والفائـــدة والمنفعـــة 
نظريـــة  هـــي  تأثيـــرا  الدافعيـــة  نظريـــات  وأكثـــر    ،)Wigfield & Eccle, (00((
ــي  ــم فـ ــن نجاحهـ ــة عـ ــات الطلبـ ــج لتوقعـ ــي دمـ ــة هـ ــي أن الدافعيـ ــة( وتعنـ ــع- القيمـ )التوقـ
المهمـــة المســـتهدفة وتقديرهـــم للمهمـــة نفســـها، وهنـــاك أربعـــة مكونـــات للقيمـــة وهـــي 
ــس  ــا اكليـ ــا أوضحهـ ــة كمـ ــام األكاديميـ ــر المهـ ــراد لتقديـ ــدى األفـ ــة لـ ــبابا مختلفـ ــل أسـ تمثـ
 Attainment( وهـــي: القيمـــة المكتســـبة )Wigfield & Eccles, (99((  وويجفلـــد
Value( وتشـــير إلـــى أهميـــة عمـــل المهمـــة بكفـــاءة بالنســـبة للطالـــب، والقيمـــة الداخليـــة 
Intrinsic( Value( وتشـــير إلـــى كيـــف تكـــون المهمـــة مثيـــرة وممتعـــة أو يمكـــن أداؤهـــا 
مـــن قبـــل الطلبـــة، والقيمـــة المفيـــدة )Utitity Value( وتشـــير إلـــى إدراكات الطلبـــة 
ــداف  ــة األهـ ــة، متضمنـ ــتقبلية للطلبـ ــداف المسـ ــط باألهـ ــادة ترتبـ ــة وعـ ــة معينـ ــدة مهمـ لفائـ
التعليميـــة وأهـــداف المهنـــة المســـتقبلية، والتكلفـــة )Cost( وتشـــير إلـــى الجوانـــب الســـلبية 
ــوف  ــة سـ ــي المهمـ ــاركة فـ ــة أن المشـ ــة معرفـ ــد الطلبـ ــث يريـ ــة، حيـ ــي مهمـ ــاركة فـ للمشـ

ــم. ــم وخبراتهـ ــري وقتهـ تثـ

وتشـــير البحـــوث إلـــى أن الطلبـــة الذيـــن يقـــدرون قيمـــة موضوعـــات أكاديميـــة معينـــة 
 Al-Harthy( ــتقبل ــي المسـ ــا فـ ــابهة لهـ ــطة مشـ ــي أنشـ ــاركة فـ ــروا المشـ ــل أن يتخيـ يحتمـ
 Baown, Rogerand & Einar, (0(4؛  Vlachou, (0(0؛  Aldhafri, (0(4 &؛ 
8)0)(،  وأشـــار جـــان )Gan, 2005( أن التقييـــم الداخلـــي للمهـــام يشـــير إلـــى األهميـــة 
التـــي يعلّقهـــا المتعلـــم علـــى مهمـــة محـــددة، والغـــرض مـــن الدراســـة واإليمـــان بالمهمـــة، 
إذ تعمـــل القيمـــة التـــي يضعهـــا الطـــاب علـــى مهامهـــم كدوافـــع للمشـــاركة فـــي األنشـــطة 
ــي  ــل الدراسـ ــى التحصيـ ــار علـ ــا آثـ ــة لهـ ــة المهمـ ــاث أن قيمـ ــرت األبحـ ــية، وأظهـ المدرسـ
ــر  ــم، وذكـ ــتراتيجيات التعلـ ــى اسـ ــر علـ ــق التأثيـ ــن طريـ ــك عـ ــر، وذلـ ــر مباشـ ــكل غيـ بشـ
ــع  ــي دافـ ــادة هـ ــة المـ ــري )Al-Harthy & Aldhafri, 2014( أن قيمـ ــي والظفـ الحارثـ
ـــب  ـــاح أو لتجن ـــو النج ـــول نح ـــي المي ـــة ف ـــات الفردي ـــح لاختاف ـــدر واض ـــو مص ـــاز وه لإلنج
الفشـــل.كما أنهـــا تســـاعد فـــي فهـــم دافعيـــة الطالـــب وســـبب إقبالـــه علـــى المـــادة أو تجنبهـــا 
)Anderman & Anderman, (0(6(،  وفـــي نفـــس الوقـــت، فـــإن انخفـــاض قيمـــة 
ـــة  ـــرك الدراس ـــى ت ـــب عل ـــزم الطال ـــأ بع ـــي تتنب ـــل الت ـــن العوام ـــد م ـــة يع ـــد الطلب ـــة عن الدراس
ـــة  ـــادية للطلب ـــة إرش ـــة تثقيفي ـــج تدريبي ـــي وضـــع برام )Schnettler et al., (0(0(،  وبالتال
وألوليـــاء أمورهـــم، ممـــا يعـــزز القيمـــة الداخليـــة وأهميـــة المـــادة وتنظيـــم الجهـــد تجاههـــا، 

 .(Wigifield & Eccles, (99(( ــة ــم المنخفضـ ــج التعلـ ــى نواتـ ــب علـ والتغلـ
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ـــة  ـــي دراس ـــل الدراس ـــادة والتحصي ـــة الم ـــن قيم ـــة بي ـــت العاق ـــي بحث ـــات الت ـــن الدراس وم
ـــة  ـــدات قيم ـــت دور معتق ـــي بحث ـــدو )Vlachou & Metallidou, (0(0( الت فاشـــو وميتلي
المـــادة فـــي اللغـــة والرياضيـــات للصفـــوف الخامـــس والســـادس، وبلغـــت العينـــة 63) 
طفـــا، وتوصلـــت إلـــى أن الطـــاب ذوي المعتقـــدات عاليـــة القيمـــة فـــي الرياضيـــات أكثـــر 
دافعيـــة وتحصيـــا مقارنـــة بالطـــاب ذوي المعتقـــدات األقـــل قيمـــة للمادة.وكشـــفت دراســـة 
ــى  ــت علـ ــت أجريـ ــي هدفـ ــري )Al-Harthy & Aldhafri, 2014( التـ ــي والظفـ الحارثـ
ــادة والمعـــدل التراكمـــي  ــة المـ ــة بيـــن قيمـ ــة، عـــن عاقـــة طرديـ ــاً مـــن الجامعـ 84) طالبـ
ـــاب  ـــة بالط ـــل مقارن ـــة أق ـــاءة ذاتي ـــى وكف ـــادة أعل ـــة م ـــات قيم ـــدى الطالب ـــت ل ـــاب، وكان للط

الذكـــور.

وتوصلـــت دراســـة ديتـــرش وآخريـــن )Dietrich et al., (0(7( إلـــى أن التوقـــع 
وقيمـــة المـــادة مقترنـــة بجهـــود الطـــاب، وإلـــى أن التوقعـــات والقيـــم تتغيـــر مـــن موقـــف 
ـــرت  ـــا، وأظه ـــن 55)طالب ـــة م ـــة طولي ـــى عين ـــة عل ـــت الدراس ـــد طبق ـــر، وق ـــى آخ ـــي إل تعليم
ـــتوى  ـــة ومس ـــع التكلف ـــلبية م ـــط س ـــادة، ورواب ـــة الم ـــد وقيم ـــع الجه ـــة م ـــط إيجابي ـــج رواب النتائ
ــن  ــة بيـ ــف العاقـ ــى كشـ ــت إلـ ــد هدفـ ــون )Baown, (0(8( فقـ ــة بـ ــا دراسـ الموضوع.أمـ
متطلبـــات مهـــام المـــواد لـــدى الطـــاب، وتوقعاتهـــم والقيـــم المرتبطـــة بمســـتوى اإلنجـــاز، 
تكونـــت العينـــة مـــن 930 طالبـــا، والنتيجـــة أن الطـــاب الذيـــن أدركـــوا أن المســـتوى )أ( 
أمـــر صعـــب كانـــوا أقـــل اهتمامـــا، وحينمـــا بـــذل الطـــاب جهـــدا أكبـــر للمهـــام المطلوبـــة 
وضعـــوا المزيـــد مـــن القيمـــة علـــى التحصيـــل والمنفعـــة، فكانـــت النتيجـــة متســـقة إلـــى حـــد 

كبيـــر قيمـــٍة عاليـــٍة للمـــادِة وجهـــٍد أكبـــر وتحصيـــٍل عـــاٍل.

ــات  ــد دراسـ ــة توجـ ــل الدراســـي للطلبـ ــابقة علـــى التحصيـ ــل السـ ــر العوامـ ــم تأثيـ ورغـ
اهتمـــت بالدوافـــع النفســـية للطلبـــة، نظـــرا ألهميتهـــا وإســـهامها فـــي جميـــع أشـــكال الســـلوك 
الدوافـــع  الدراســـات علـــى أهميـــة  )Aldhafri & Eawduh, (0(9(،  حيـــث تؤكـــد 
ـــاض  ـــل انخف ـــة، مث ـــي للطلب ـــل الدراس ـــاض التحصي ـــاع وانخف ـــبب ارتف ـــير س ـــي تفس ـــية ف النفس
ــات  ــاز، وتوجهـ ــع لإلنجـ ــتقبلية، والدافـ ــه المسـ ــه، وتوقعاتـ ــر الطالـــب لنفسـ ــة، وتقديـ الدافعيـ
ــرد  ــق الفـ ــية لتحقيـ ــزة أساسـ ــد ركيـ ــاز يعـ ــع لإلنجـ ــداف )Shahin, (0(6(،  والدافـ األهـ
أهدافـــه، والتـــي قـــد تـــؤدي دورا مهمـــا إلنجـــاح المتعلـــم فـــي مواقـــف التعلـــم؛ ألنهـــا مـــن 
Al-( ــية ــررات الدراسـ ــع المقـ ــم مـ ــل المتعلـ ــي تفاعـ ــر فـ ــي تؤثـ ــة التـ ــرات الدافعيـ المتغيـ

 .(Masri, (009
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  فتبعـــا لنظريـــة توجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز يمكـــن تفســـير كثيـــر مـــن ســـلوكيات 
األفـــراد، خاصـــة تلـــك المرتبطـــة بالخبـــرات، والتجـــارب فـــي مواقـــف اإلنجـــاز، والكيفيـــة 
 Al- Shabibi,( ـــم ـــام وأدائه ـــم والمه ـــن قدراته ـــه ع ـــا يعتقدون ـــراد، وم ـــا األف ـــر به ـــي يفك الت
5)0)(،  فتوجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز يمكـــن أن تحفـــز ســـلوك الطالـــب لتحقيـــق مســـتوى 
عـــاٍل مـــن التفـــوق، ويعـــرف وقـــاد )008)( توجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز علـــى أنهـــا كيفيـــة 
تفســـير أداء األفـــراد واســـتجاباتهم فـــي مواقـــف اإلنجاز.فـــإن توجهـــات الهـــدف تقـــع بدايـــة 
 Performance Goals( وأهـــداف األداء Mastery Goals ـــان ـــن، أهـــداف االتق ـــي فئتي ف

 .(Anderman & Anderman, (0(6

ـــوذج  ـــن النم ـــددة، م ـــل متع ـــي مراح ـــداف ف ـــات األه ـــرة لتوجه ـــاذج المفّس ـــورت النم وتط
الثنائـــي ))Ames, (99(،  الـــذي يميـــز بيـــن توجهـــات أهـــداف اإلتقـــان وأهـــداف األداء؛ 
حيـــث يركـــز الطلبـــة فـــي النـــوع األول علـــى تطويـــر كفاءتهـــم وإتقـــان مهـــارات التعلـــم، 
ـــذات  ـــات ال ـــن وإثب ـــى اآلخري ـــوق عل ـــبل التف ـــى س ـــداف األداء عل ـــي أه ـــة ف ـــز الطلب ـــا يرك بينم
ــم  ــن )Elliot & Harackiewicz, 1996; Pintrich, 2000(،  ثـ ــع اآلخريـ ــة مـ مقارنـ
ظهـــر النمـــوذج الثاثـــي )Elliot & Church, (997(،  والـــذي تـــم تمييـــز نوعيـــن فيـــه 
ـــوع األول  ـــب الن ـــى جان ـــام، إل ـــداف أداء-إحج ـــدام وأه ـــداف أداء-إق ـــي أه ـــداف األداء وه أله
 (Pintrich, (000( ((×(( ـــوذج الرباعـــي ـــراح النم ـــم اقت ـــى أن ت ـــان، إل ـــداف االتق ـــن أه م
ــام(  ــدام(،  )أداء – إحجـ ــام(،  )أداء – إقـ ــان – إحجـ ــدام(،  )إتقـ ــان – إقـ ــات )إتقـ : توجهـ
وهـــذا النمـــوذج الـــذي تتبنـــاه الدراســـة الحالية.ويعتمـــد علـــى تمييـــز نوعيـــن مـــن اهـــداف 
اإلتقـــان وهمـــا إتقان-إقـــدام والـــذي يســـعى فيـــه المتعلـــم إلـــى اإلقـــدام علـــى مواقـــف التعلـــم 
مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى مســـتوى متقـــن مـــن المهـــارات واكتســـاب الخبـــرات، فـــي حيـــن 
ــب  ــعون لتجنـ ــم، ويسـ ــم ومهاراتهـ ــاض كفاءتهـ ــم وانخفـ ــوء الفهـ ــب سـ ــة تجنـ ــاول الطلبـ يحـ
ـــة  ـــة معرف ـــن أهمي ـــداف اإلتقان-إحجام.وتكم ـــون أه ـــا يتبن ـــم، عندم ـــة التعل ـــي عملي ـــاء ف األخط
تأثيـــر توجهـــات اهـــداف اإلنجـــاز علـــى التحصيـــل الدراســـي فـــي البيئـــة المدرســـية حيـــث 

يتبنـــى الطلبـــة اختيـــار اســـتراتيجيات دون أخـــرى للعمـــل بهـــا ولحـــل المشـــكات.

  وفـــي إطـــار العاقـــة بيـــن توجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز والتحصيـــل الدراســـي أكـــدت 
 Abu Aleala, 2003; Hafiz, 2003;( دراســـة أبـــو العـــاء وحافـــظ وإليـــوت وشـــرش
ــداف  ــات األهـ ــن توجهـ ــة بيـ ــة ارتباطيـ ــاك عاقـ ــى أن هنـ Church & Eliot, (997( إلـ
واألداء األكاديمـــي، إذ ارتبـــط األداء األكاديمـــي بعاقـــة ارتباطيـــة موجبـــة دالـــة إحصائيـــا 
ــة  ــة ارتباطيـ ــط بعاقـ ــن ارتبـ ــي حيـ ــدام، فـ ــدف األداء/ إقـ ــان، وهـ ــدف اإلتقـ ــن هـ ــكل مـ بـ
ســـالبة بهـــدف األداء/ إحجام.كمـــا أجـــرى كرامبلـــت )Cramblet, (005( دراســـته التـــي 
ـــي  ـــوذج الثاث ـــار النم ـــي إط ـــاز ف ـــداف اإلنج ـــات أه ـــة توجه ـــى عاق ـــرف عل ـــى التع ـــت إل هدف
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ــت  ــة، وتوصلـ ــة الجامعيـ ــن المرحلـ ــة مـ ــب وطالبـ ــى 300 طالـ ــي علـ ــي األداء األكاديمـ فـ
النتائـــج إلـــى أن هنـــاك عاقـــة ارتباطيـــة بيـــن توجهـــات األهـــداف واألداء األكاديمـــي، إذ 
ــدف  ــن هـ ــع كل مـ ــا مـ ــة إحصائيـ ــة دالـ ــة موجبـ ــة ارتباطيـ ــي بعاقـ ــط األداء األكاديمـ ارتبـ
ـــام(.  ـــدف )األداء/إحج ـــلبية به ـــة س ـــط بعاق ـــن ارتب ـــي حي ـــدام( ف ـــدف )األداء/ إق ـــان، وه اإلتق
ــاز  ــداف اإلنجـ ــات األهـ ــى أن توجهـ ــن )0)0)( إلـ ــان وحسـ ــالم ورمضـ ــل سـ ــا توصـ كمـ
)إتقان/إقـــدام( هـــي منبـــئ جيـــد بالمعـــدل التراكمـــي وبـــاألداء األكاديمـــي لطلبـــة الجامعـــة، 

فـــي حيـــن ظهـــر هـــدف )األداء/ إحجـــام( كمنبـــئ ســـلبي للمعـــدل التراكمـــي.

وجـــاءت دراســـة حســـن )0)0)( للتعـــرف علـــى العاقـــة بيـــن توجهـــات أهـــداف 
اإلنجـــاز والتحصيـــل األكاديمـــي لـــدى 93) مـــن طلبـــة الجامعـــة، وتوصلـــت الدراســـة 
ــي  ــاب مرتفعـ ــات الطـ ــط درجـ ــن متوسـ ــة بيـ ــة إحصائيـ ــا ذات داللـ ــاك فروقـ ــى أن هنـ إلـ
ومنخفضـــي التحصيـــل األكاديمـــي فـــي توجهـــات أهدافهـــم لصالـــح الطـــاب مرتفعـــي 
التحصيـــل األكاديمـــي فـــي كل مـــن هـــدف )إتقان/إقـــدام( وهـــدف )األداء/إقـــدام( ولصالـــح 
الطـــاب منخفضـــي التحصيـــل األكاديمـــي لـــكل مـــن هـــدف )اإلتقان/إحجـــام( وهـــدف 

إحجـــام(.  )األداء/ 

ــة  ــى العاقـ ــرف علـ ــت للتعـ ــي هدفـ ــوس )))Bulus, (0( التـ ــة بولـ ــت دراسـ وتوصلـ
ــة  ــة الجامعـ ــن طلبـ ــدى 70)مـ ــي لـ ــل األكاديمـ ــاز والتحصيـ ــداف اإلنجـ ــات أهـ ــن توجهـ بيـ
علـــى ارتبـــاط أهـــداف اإلتقـــان إيجابيـــا بالتحصيـــل األكاديمـــي، فـــي حيـــن ارتبـــط أهـــداف 
ــن  ــه يمكـ ــى أنـ ــة إلـ ــت الدراسـ ــك توصلـ ــي، كذلـ ــل األكاديمـ ــلبا بالتحصيـ ــام سـ األداء/إحجـ
التنبـــؤ بالتحصيـــل األكاديمـــي بداللـــة توجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز عنـــد الطالـــب الجامعـــي.
وخلـــص الزدجالـــي )3)0)( فـــي دراســـته علـــى )85 طالـــب وطالبـــة، إلـــى أنـــه يمكـــن 
ــام،  ــدام، وهـــدف األداء/ إحجـ ــل األكاديمـــي مـــن خـــال هـــدف اإلتقان/إقـ ــؤ بالتحصيـ التنبـ
ـــاً،  ـــن 759 طالب ـــة م ـــي )5)0)( لعين ـــو عل ـــة أب ـــج دراس ـــرت نتائ ـــدف األداء/ إقدام.وأظه وه
تـــم اختيارهـــم عشـــوائيا، أن توجهـــات اإلتقـــان- إقـــدام وتوجهـــات األداء – إقـــدام ارتبطـــت 
طرديـــا بالتحصيـــل الدراســـي، كمـــا وجـــدت عاقـــة عكســـية دالـــة إحصائيـــا بيـــن توجهـــات 

ــل الدراســـي. ــا وراء المعرفـــي والتحصيـ ــام( ومـ )األداء - إحجـ

ــة  ــي دراسـ ــت فـ ــا اتفقـ ــد إنهـ ــابقة؛ نجـ ــات السـ ــى الدراسـ ــاع علـ ــال االطـ ــن خـ ومـ
ــي  ــداف فـ ــات األهـ ــادة وتوجهـ ــة المـ ــار وقيمـ ــق االختبـ ــره بقلـ ــي وتأثـ ــل الدراسـ التحصيـ
دراســـات اعتمـــدت علـــى العاقـــات الثنائيـــة بيـــن التحصيـــل وأحـــد هـــذه المتغيـــرات، 
ــي  ــرات فـ ــذه المتغيـ ــي لهـ ــر الجمعـ ــى التأثيـ ــزت علـ ــي ركـ ــة التـ ــة الحاليـ ــاف الدراسـ بخـ
وأدوات  عينـــات  اســـتخدمت  الســـابقة  الدراســـات  أن  الدراســـي.كما  بالتحصيـــل  التنبـــؤ 
ـــف  مختلفـــة عـــن الدراســـة الحاليـــة، مـــع كونهـــا جميعهـــا اســـتخدمت المنهـــج الوصفـــي للكش
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ــرات. ــذه المتغيـ ــن هـ ــة بيـ ــن العاقـ عـ

ــادة  ــة المـ ــار وقيمـ ــق االختبـ ــة قلـ ــن عاقـ ــث عـ ــة بالبحـ ــة الحاليـ ــم الدراسـ ــذا وتهتـ هـ
وتوجهـــات الهـــدف بالتحصيـــل الدراســـي، وإمكانيـــة التنبـــؤ بالتحصيـــل الدراســـي عـــن 
طريـــق هـــذه المتغيـــرات، وهـــو موضـــوع ذو أهميـــة كبيـــرة للطلبـــة وللمربيـــن والمعلميـــن 
لتعلقـــه بالتحصيـــل الدراســـي ويتنبـــأ بمســـتقبل الطالـــب، وال توجـــد دراســـات جمعـــت بيـــن 
ــر  ــف العاشـ ــة الصـ ــا أن عينـ ــن- كمـ ــم الباحثيـ ــد علـ ــى حـ ــة –علـ ــرات االربعـ ــذه المتغيـ هـ
األساســـي التـــي ســـتغطيها الدراســـة تعـــدُّ الحصـــول علـــى مســـتوى تحصيلـــي عـــال مهمـــاً 
ـــز  ـــيكون التركي ـــك س ـــابقة، لذل ـــل الس ـــن المراح ـــب م ـــة أصع ـــا مرحل ـــا؛ ألنه ـــبة له ـــدا بالنس ج

علـــى فهـــم هـــذه المتغيـــرات والعاقـــة القائمـــة بينهـــا مـــن المواضيـــع المهمـــة.

مشـــكلة الدراسة:

ــب  ــتيعاب الطالـ ــدى اسـ ــى مـ ــتدل علـ ــا نسـ ــي منهـ ــي األداة التـ ــل الدراسـ ــدُّ التحصيـ يعـ
ـــرة،  ـــة كبي ـــه أهمي ـــا يعطي ـــذا م ـــه )Salim, (0(6( ؛ وه ـــه وقدرات ـــه وتوجهات ـــه وميول وفهم
ــام بـــه، ومعرفـــة العوامـــل التـــي مـــن الممكـــن أن تؤثـــر عليـــه وعلـــى  وضـــرورة لاهتمـ
تحقيـــق الطالـــب ألهدافـــه التعليميـــة )Al-Mazoughi, 2014(. إال أن تعـــدد العوامـــل 
ـــتنزف  ـــائكا، ويس ـــم تطـــوره ش ـــل موضـــوع فه ـــل الدراســـي تجع ـــكيل التحصي ـــي تش ـــرة ف المؤث
فـــي كثيـــر مـــن األوقـــات جهـــدا مـــن القائميـــن علـــى العمليـــة التعليميـــة ســـواء فـــي إطـــار 

المدرســـة أو البيـــت أو فـــي المجتمـــع أكمـــل.

ومـــن تلـــك العوامـــل مـــا يتعلـــق بشـــخصية الطالـــب كقلـــق االختبـــار وتأثيـــره المباشـــر 
ـــات  ـــه وتوجه ـــا ل ـــدى أهميته ـــادة وم ـــة الم ـــة، وقيم ـــات الطلب ـــاض درج ـــاع أو انخف ـــى ارتف عل
هدفـــه نحـــو اإلنجـــاز وتأثيرهـــا علـــى تحصيلـــه الدراســـي.ونجد ممـــا ســـبق مـــن الدراســـات 
ــة  ــار وقيمـ ــق االختبـ ــن قلـ ــا بيـ ــا وثيقـ ــاك ارتباطـ ــث أن هنـ ــة البحـ ــي مقدمـ ــتعرضة فـ المسـ
المـــادة وتوجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز ونواتـــج التعلـــم، وهـــو بحـــد ذاتـــه عمليـــة معقّـــدة 
تؤثـــر وتتأثـــر بالكثيـــر مـــن المتغيـــرات )Al-Zadjali, 2013(،  وهـــو الترابـــط والتأثيـــر 
ـــتها  ـــم دراس ـــم يت ـــرد ل ـــية للف ـــرات النفس ـــخصية والمتغي ـــص الش ـــف خصائ ـــن مختل ـــادل بي المتب
ــل  ــى التحصيـ ــا علـ ــم تأثيرهـ ــي فهـ ــكاال فـ ــد إشـ ــا يولـ ــة ممـ ــؤ مجتمعـ ــادالت التنبـ ــي معـ فـ
الدراســـي، لـــذا ســـعت الدراســـة إلـــى معرفـــة العاقـــة بيـــن المتغيـــرات والتحصيـــل؛ إذ أن 
ــف  ــة الصـ ــدى طلبـ ــتويات، لـ ــى كل المسـ ــرة علـ ــة كبيـ ــى بأهميـ ــي يحظـ ــل الدراسـ التحصيـ

العاشـــر االساســـي بمـــدارس ســـلطنة عمـــان.
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الدراسة: أهداف 

ـــات  ـــادة وتوجه ـــة الم ـــار وقيم ـــق االختب ـــتوى قل ـــى مس ـــرف عل ـــة التع ـــذه الدراس ـــت ه هدف
ـــى  ـــة إل ـــس، إضاف ـــر الجن ـــى متغي ـــاء عل ـــرات بن ـــي المتغي ـــروق ف ـــداف اإلنجـــاز، وبحـــث الف أه
إمكانيـــة التنبـــؤ بالتحصيـــل الدراســـي مـــن خـــال قلـــق االختبـــار وقيمـــة المـــادة وتوجهـــات 

ـــان. ـــلطنة عم ـــدارس س ـــة بم ـــة الثاني ـــة الحلق ـــدى طلب ـــاز ل ـــداف اإلنج أه

أســـئلة الدراسة:

 وذلـــك عـــن طريق اإلجابة عن األســـئلة اآلتية: 

ـــة . ) ـــدى طلب ـــاز ل ـــداف اإلنج ـــات أه ـــادة وتوجه ـــة الم ـــار وقيم ـــق االختب ـــتوى قل ـــا مس م
ـــان؟  ـــلطنة عم ـــدارس س ـــة بم ـــة الثاني الحلق

هـــل توجـــد فـــروق دالـــة إحصائيـــا فـــي مســـتوى التحصيـــل الدراســـي وقلـــق . )
االختبـــار وقيمـــة المـــادة وتوجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز تعـــزى لمتغيـــر الجنـــس؟ 

ـــادة . 3 ـــة الم ـــار وقيم ـــق االختب ـــال قل ـــن خ ـــي م ـــل الدراس ـــؤ بالتحصي ـــن التنب ـــل يمك ه
ـــان؟  ـــلطنة عم ـــدارس س ـــة بم ـــة الثاني ـــة الحلق ـــدى طلب ـــاز ل ـــداف اإلنج ـــات أه وتوجه

أهمية الدراســـة:

األهميـــة النظرية: 

تنبـــع األهميـــة النظريـــة لهـــذه الدراســـة مـــن نـــدرة الدراســـات واألبحـــاث العربيـــة . )
ـــة  ـــرات الدراس ـــال متغي ـــن خ ـــي م ـــل الدراس ـــؤ بالتحصي ـــة التنب ـــت إمكاني ـــي بحث الت

مجتمعـــة.

وتبـــرز أهميـــة الدراســـة فـــي كونهـــا تســـلط الضـــوء علـــى مســـتوى القلـــق وقيمـــة . )
المـــادة وتوجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز لـــدى طلبـــة الصـــف العاشـــر األساســـي 

ــان. ــلطنة عمـ ــدارس سـ بمـ

ـــة التطبيقية:  األهمي

نتائـــج الدراســـة ستســـاعد القائميـــن بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم للتعـــرف علـــى مســـتوى 
القلـــق وقيـــم المـــواد وتوجهـــات أهـــداف الطلبـــة، وبنـــاء عليـــه يمكـــن تطويـــر مقترحـــات 
وإرشـــادات وتوجيهـــات تســـاعد المعنييـــن بالتعليـــم وأوليـــاء األمـــور والطلبـــة ذاتهـــم 
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ــا؛  ــيطرة عليهـ ــف والسـ ــب الضعـ ــط جوانـ ــم، وضبـ ــة بهـ ــوة المحيطـ ــب القـ ــتثمار جوانـ باسـ
ــة. ــي للطلبـ ــل الدراسـ ــى التحصيـ ــلبي علـ ــا السـ ــب تأثيرهـ لتجنـ

مصطلحات الدراســـة:

ــتوى  ــرد أو مسـ ــا الفـ ــي يحققهـ ــاب التـ ــة االكتسـ ــي: »درجـ ــل الدراسـ ــرف التحصيـ يعـ
النجـــاح الـــذي يريـــد أن يحـــرزه أو يصـــل إليـــه فـــي مـــادة أو مجـــال تعليمـــي أو تربـــوي 

 .(Salim, (0(6, p.340( معيـــن « 

ـــب  ـــا الطال ـــل عليه ـــي حص ـــات الت ـــة الدرج ـــة بدالل ـــة الحالي ـــي الدراس ـــا ف ـــاس إجرائي ويق
ـــع 9)0). ـــية لربي ـــنة الدراس ـــة الس ـــي نهاي ـــواد ف ـــع الم ـــي جمي ف

يعـــرف قلـــق االختبـــار: »حالـــة مـــن القلـــق تصيـــب الفـــرد قبـــل وأثنـــاء أداء االختبـــار 
 .(Shahin, (004, p.(7( » ــي ــي أو النفسـ التحصيلـ

ـــتخدم  ـــار المس ـــق االختب ـــاس قل ـــا مقي ـــدل عليه ـــي ي ـــة الت ـــة الدرج ـــا: بدالل ـــرف إجرائي ويع
ـــذه الدراســـة. ـــي ه ف

تعـــرف قيمـــة المـــادة: حافـــز لانخـــراط والمشـــاركة فـــي األنشـــطة األكاديميـــة التـــي 
 Wigifield &( تمثـــل بنـــاء مركـــب يشـــمل األهميـــة المتصـــورة والفائـــدة والمنفعـــة

 .(Eccle, (00(

وتعـــرف إجرائيـــا: بداللـــة الدرجـــة التـــي يـــدل عليهـــا مقيـــاس قيمـــة المـــادة المســـتخدم 
ـــة. ـــذه الدراس ـــي ه ف

األفـــراد  أداء  تفســـير  كيفيـــة  أنهـــا  »علـــى  اإلنجـــاز:  أهـــداف  توجهـــات  تعـــرف 
 .(Waqada, 2008(  » اإلنجـــاز  مواقـــف  فـــي  واســـتجاباتهم 

وتعـــرف إجرائيـــا: بداللـــة الدرجـــة التـــي يـــدل عليهـــا مقيـــاس توجهـــات أهـــداف 
اإلنجـــاز المســـتخدم فـــي هـــذه الدراســـة.

الدراسة: حدود 

الحـــدود الموضوعيـــة: قامـــت الدراســـة علـــى فهـــم التحصيـــل الدراســـي، والتنبـــؤ 	 
ــة  ــار وقيمـ ــق االختبـ ــرات الشـــخصية )قلـ ــى المتغيـ ــز علـ ــق التركيـ ــن طريـ ــه عـ بـ

المـــادة وتوجهـــات الهـــدف(. 
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ــف 	  ــات الصـ ــاب وطالبـ ــى طـ ــة علـ ــة الدراسـ ــرت عينـ ــرية: اقتصـ ــدود البشـ الحـ
ــان. ــلطنة عمـ ــدارس سـ ــي بمـ ــر األساسـ العاشـ

الحـــدود الزمنيـــة: الفصل الدراســـي األول من العام الدراســـي.	 

الحـــدود اإلجرائية: تحددت باألدوات المســـتخدمة في الدراســـة.	 

منهج الدراســـة:

ــن  ــع بيـ ــي تجمـ ــة التـ ــة العاقـ ــي لمعرفـ ــي االرتباطـ ــج الوصفـ ــان المنهـ ــد الباحثـ اعتمـ
ــي. ــل الدراسـ ــي التحصيـ ــرة فـ ــل المؤثـ ــى العوامـ ــوف علـ ــرات، والوقـ المتغيـ

مجتمع وعينة الدراســـة:

يتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن طـــاب الحلقـــة الثانيـــة بالمـــدارس الحكوميـــة بســـلطنة 
ــة  ــة وزارة التربيـ ــة حســـب إحصائيـ ــم 79900) طالـــب وطالبـ ــان والذيـــن بلـــغ عددهـ عمـ
ــت  ــة، وبلغـ ــوائية الطبقيـ ــة العشـ ــة بالطريقـ ــار العينـ ــم اختيـ ــم 8)0) /  9)0)م، وتـ والتعليـ
644 طالبـــا وطالبـــة )358 مـــن الذكـــور، و86) مـــن اإلنـــاث( مـــن صفـــوف الســـابع 
ــة  ــار العينـ ــم اختيـ ــد تـ ــدول ).وقـ ــي جـ ــح فـ ــو موضـ ــا هـ ــر كمـ ــع والعاشـ ــن والتاسـ والثامـ
بالطريقـــة المتيســـرة، وذلـــك مـــن خـــال زيـــارة مجموعـــة مـــن مـــدارس المحافظـــات 
بالســـلطنة، وطلـــب الســـماح بالتطبيـــق، وتـــم التطبيـــق جماعيـــا علـــى طلبـــة كل صـــف 
بحضـــور معلـــم الصـــف، وتراوحـــت أعمـــار العينـــة مـــن الجنســـين مـــن )) -  8) ســـنة، 
ــن)،  ــن مطلقيـ ــم%93،  ووالديـ ــة والديهـ ــون بصحبـ ــن يعيشـ ــاب الذيـ ــبة الطـ ــت نسـ وبلغـ

%5،  وأحـــد الوالديـــن متوفـــى3، 7%. 

جدول )1(: وصف عينة الدراســـة حســـب الصفوف

النسبةالعددالصف
79( (4.(%
8(87 (9%
9(94 30.(%
(0(67 (5.9%

%).99 644المجموع



234

التنبؤ بالتحصيل الدرايس من خالل قلق االختبار وقيمة املادة وتوجهات أهداف اإلنجاز لدى طلبة الحلقة الثانية باملدارس 

الحكومية بسلطنة عامن )246-222(

)B( 2 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية  املجلد 18 العدد

الدراسة: أدوات 

أوال- مقيـــاس توجهـــات أهداف االنجاز

لتحقيـــق هـــدف الدراســـة، فيمـــا يتعلـــق بقيـــاس توجهـــات األهـــداف، اســـتخدم المقيـــاس 
ـــي  ـــل الخروص ـــن قب ـــة م ـــة العماني ـــى البيئ ـــن عل ـــم وقن ـــا وترج ـــوت وموريام ـــده ألي ـــذي أع ال
والظفـــري )Alkharusi & Aldhafri, 2010( للتعـــرف علـــى توجهـــات األهـــداف وفقـــا 
ــارة،  ــن )) عبـ ــة مـ ــه األصليـ ــاس بصورتـ ــّون المقيـ ــدى الطاب.تكـ ــي لـ ــوذج الرباعـ للنمـ
موزعـــة علـــى أربعـــة توجهـــات لأهـــداف مـــع معامـــات الثبـــات ألفـــا لكرونبـــاخ، وهـــي: 
 – وأداء  إقـــدام=)9),0،   – وأداء  إحجـــام=)9),0،   – إتقـــان  إقـــدام=88),0،  إتقـــان- 
إحجـــام=094، ويجـــاب علـــى هـــذا المقيـــاس باســـتخدام تـــدرج ليـــكارت الخماســـي، علـــى 
النحـــو التالـــي: )موافـــق بشـــدة 5 درجـــات، موافـــق 4 درجـــات، محايـــد 3 درجـــات، غيـــر 
ــة  ــاس بدرجـ ــع المقيـ ــدة( ويتمتـ ــة واحـ ــدة ) درجـ ــق بشـ ــر موافـ ــان، غيـ ــق ) درجتـ موافـ
ـــدق  ـــن ص ـــد م ـــري )0)0)( بالتأك ـــي والظف ـــام الخروص ـــات، إذ ق ـــدق والثب ـــن الص ـــة م عالي
المقيـــاس عـــن طريـــق صـــدق المحكمين.ومـــن أمثلـــة عبـــارات المقيـــاس )هدفـــي التمكـــن 
ـــل  ـــم بأق ـــب التعل ـــي تجن ـــن(،  )هدف ـــكل متق ـــل بش ـــذا الفص ـــها ه ـــي أدرس ـــادة الت ـــذه الم ـــن ه م

ممـــا أســـتطيع تعلمـــه فـــي هـــذه المـــادة(. 

ــلفا  ــدد سـ ــافي المحـ ــي االستكشـ ــل العاملـ ــتخدام التحليـ ــم اسـ ــة، تـ ــة الحاليـ ــي الدراسـ وفـ
بأربعـــة عوامـــل للتأكـــد مـــن مطابقـــة البيانـــات الحاليـــة لإلطـــار النظـــري للمقيـــاس، وقـــد 
دلـــت النتائـــج علـــى وجـــود أربعـــة عوامـــل فســـرت %5).43 مـــن التبايـــن، وقـــد تشـــبعت 
العبـــارات فـــي أبعادهـــا بقيـــم تراوحـــت بيـــن 0.40 و )0.7، وفيمـــا يتعلـــق بالصـــدق 
التازمـــي، فقـــد تـــم التحقـــق مـــن عاقـــة كل بعـــد بمتغيـــرات قيمـــة المـــادة وقلـــق االختبـــار 
ــي  ــة فـ ــا ومتفاوتـ ــة إحصائيـ ــات دالـ ــق عاقـ ــج تحقـ ــدت النتائـ ــي، وأكـ ــل الدراسـ والتحصيـ
ــا تـــم حســـاب معامـــات االرتباطـــات بيـــن كل عبـــارة والدرجـــة الكليـــة لـــكل  ــا، كمـ قيمهـ
ــد  ــا عنـ ــا داال إحصائيـ ــت ارتباطـ ــارة ارتبطـ ــى أن كل عبـ ــج إلـ ــارت النتائـ ــد أشـ ــد، وقـ بعـ
ــد مـــن ثبـــات  ــم التأكـ ــم تراوحـــت بيـــن 0.34 و 0.79 وتـ ــتوى أقـــل مـــن )0.00، بقيـ مسـ
ـــاد  ـــدة لأبع ـــات جي ـــم ثب ـــى قي ـــان إل ـــل الباحث ـــد توص ـــي، وق ـــاق الداخل ـــاب االتس ـــاس بحس المقي
األربعـــة لتوجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز )إتقـــان- إقـــدام=67),0، إتقـــان – إحجـــام=)6),0، 

ــام=57),0).  ــدام=70),0، وأداء – إحجـ وأداء – إقـ
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ثانيـــا: مقيـــاس قلق االختبار

 (Pintrich et al.,((993( ــده بينتـــرش وزمـــاؤه ــتخدام المقيـــاس الـــذي أعـ ــم اسـ تـ
وهـــو عبـــارة عـــن عـــدة مقاييـــس مـــن ضمنهـــا مقيـــاس قلـــق االختبـــار، وقـــد حصـــل علـــى 
ــل الظفـــري وآخريـــن  ــن قبـ ــة مـ ــة العمانيـ ــى البيئـ ــم وقنـــن علـ ــد وترجـ ــات جيـ ــدق وثبـ صـ
ــن  ــاس مـ ــون المقيـ ــي، تكـ ــرت الخماسـ ــدرج ليكـ ــب تـ ــتجابات حسـ ــت االسـ )3)0)(،  كانـ
ــير  ــي تشـ ــق، بالتالـ ــتوى القلـ ــى مسـ ــارة إلـ ــلبي لإلشـ ــكل سـ ــة بشـ ــارات مصاغـ ــس عبـ خمـ
الدرجـــات العاليـــة إلـــى مســـتويات أعلـــى مـــن القلـــق، ويتمتـــع المقيـــاس بدرجـــات عاليـــة 
مـــن الصـــدق وذلـــك عـــن طريـــق صـــدق المحكمين.ومـــن أمثلـــة عبـــارات المقيـــاس )أثنـــاء 
أدائـــي المتحـــان هـــذه المـــادة، يشـــغلني التفكيـــر فـــي األســـئلة التـــي ال أعـــرف اجابتهـــا(. 

وفـــي الدراســـة الحاليـــة، تـــم التأكـــد مـــن الصـــدق البنائـــي للمقيـــاس باســـتخدام التحليـــل 
ـــر 4.67%)  ـــد فس ـــل واح ـــود عام ـــى وج ـــه إل ـــارت نتائج ـــذي أش ـــافي، وال ـــي االستكش العامل
مـــن التبايـــن، وقـــد تشـــبعت جميـــع العبـــارات فـــي بعـــد واحـــد، وترواحـــت قيـــم التشـــبعات 
بيـــن 0.39 و 0.59.،  باإلضافـــة إلـــى ذلـــك فقـــد تـــم حســـاب الصـــدق التازمـــي والـــذي 
ــرى  ــس األخـ ــاس بالمقاييـ ــذا المقيـ ــة لهـ ــة الكليـ ــة الدرجـ ــال عاقـ ــن خـ ــتخراجه مـ ــم اسـ تـ
ـــات  ـــادة وتوجه ـــة الم ـــي وقيم ـــل الدراس ـــة كالتحصي ـــة الحالي ـــي الدراس ـــتخدامها ف ـــم اس ـــي ت الت
ــاب  ــم حسـ ــا تـ ــا، كمـ ــة إحصائيـ ــات دالـ ــود عاقـ ــارت لوجـ ــا أشـ ــاز، وكلهـ ــداف اإلنجـ أهـ
ـــت  ـــد تراوح ـــة، وق ـــة الكلي ـــارة بالدرج ـــاط كل عب ـــال ارتب ـــن خ ـــي م ـــاق الداخل ـــدق االتس ص
ـــل  ـــتوى أق ـــد مس ـــا عن ـــا دال إحصائي ـــت جميعه ـــن 0.55 و 0.69 وكان ـــاط بي ـــات االرتب معام
مـــن )0.00.كمـــا تـــم التحقـــق مـــن قيمـــة الثبـــات للمقيـــاس، وبلـــغ معامـــل ألفـــا لكرونبـــاخ 

0),84 وهـــي قيمـــة جيـــدة ألغـــراض الدراســـة الحاليـــة.

ثالثـــا: مقيـــاس قيمة المادة

طبقـــا لطبيعـــة هـــذه الدراســـة والمنهـــج المســـتخدم اســـتخدم البحـــث مقيـــاس قيمـــة 
  ،)Aldhafri et al., (0(3( المـــادة الـــذي قـــام بترجمتـــه وتقنينـــه علـــى البيئـــة العمانيـــة
ـــم  ـــارات، ت ـــن 6 عب ـــادة م ـــة الم ـــاس قيم ـــون مقي ـــس، يتك ـــدة مقايي ـــن ع ـــن ضم ـــاس م ـــو مقي وه
ـــد  ـــدة، أح ـــام أو مفي ـــرة لاهتم ـــي مثي ـــل ه ـــادة وه ـــة الم ـــدى أهمي ـــى م ـــاء عل ـــة بن ـــاس القيم قي
عبـــارات االســـتبانة علـــى ســـبيل المثـــال » أعتقـــد بـــأن المـــادة التـــي أدرســـها حاليـــا مفيـــدة 
ــاس  ــذا المقيـ ــى هـ ــاب علـ ــا«، ويجـ ــها حاليـ ــي أدرسـ ــادة التـ ــوى المـ ــب محتـ ــدا«، »أحـ جـ
باســـتخدام تـــدرج ليكـــرت الخماســـي: )موافـــق بشـــدة )5( درجـــات، موافـــق )4( درجـــات، 
ـــق بشـــدة ))( درجـــة واحـــدة(،   ـــر مواف ـــق ))( درجـــات، غي ـــر مواف ـــد )3( درجـــات، غي محاي

ويتمتـــع المقيـــاس بدرجـــات عاليـــة مـــن الصـــدق وذلـــك عـــن طريـــق صـــدق المحكميـــن.
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وفـــي الدراســـة الحاليـــة، تـــم اســـتخدام التحليـــل العاملـــي االستكشـــافي للتأكـــد مـــن 
الصـــدق البنائـــي للمقيـــاس، وقـــد أشـــارت نتائـــج التحليـــل إلـــى وجـــود عامـــل واحـــد فســـر 
ــت  ــد، وتراوحـ ــل واحـ ــي عامـ ــارات فـ ــع العبـ ــبعت جميـ ــد تشـ ــن، وقـ ــن التبايـ %43.98 مـ
القيـــم بيـــن 0.59 و0.73.كمـــا تـــم التحقـــق مـــن الصـــدق التازمـــي وذلـــك باســـتخراج قيـــم 
ــة  ــي الدراسـ ــتخدمة فـ ــرى المسـ ــس األخـ ــادة والمقاييـ ــة المـ ــاس قيمـ ــن مقيـ ــات بيـ االرتباطـ
ــك،  ــى ذلـ ــة إلـ ــا، باإلضافـ ــة إحصائيـ ــات دالـ ــود عاقـ ــى وجـ ــج علـ ــت النتائـ ــة، ودلـ الحاليـ
ـــارة  ـــن كل عب ـــاط بي ـــات االرتب ـــال معام ـــن خ ـــي م ـــاق الداخل ـــدق االتس ـــاب ص ـــم حس ـــد ت فق
ــا  ــة إحصائيـ ــد أشـــارت النتائـــج إلـــى وجـــود عاقـــات دالـ ــة للمقيـــاس، وقـ ــة الكليـ والدرجـ
ــم  ــا تـ ــن 0.69 و 0.75.كمـ ــت بيـ ــاط تراوحـ ــم ارتبـ ــن )0.00 وبقيـ ــل مـ ــتوى أقـ ــد مسـ عنـ
ـــى  ـــج إل ـــارت النتائ ـــاخ وأش ـــا لكرونب ـــل ألف ـــتخدام معام ـــأداة باس ـــي ل ـــاق الداخل ـــاب االتس حس
تمتـــع المقيـــاس بمســـتوى ثبـــات جيـــد بلغـــت قيمتـــه 0),83، وهـــي قيمـــة مناســـبة إلجـــراء 

ــة. ــات اإلحصائيـ التحليـ

رابعـــا- مقياس التحصيل الدراســـي

تـــم قيـــاس التحصيـــل الدراســـي للطـــاب مـــن خـــال النظـــر إلـــى نتائجهـــم فـــي 
ــل وزارة  ــن قبـ ــة مـ ــدة ومقننـ ــارات موحـ ــى اختبـ ــة علـ ــي مبنيـ ــة، وهـ ــارات النهائيـ االختبـ
ــا  ــا وثباتهـ ــن صدقهـ ــق مـ ــم التحقـ ــارات يتـ ــذه االختبـ ــلطنة عمان.وهـ ــم بسـ ــة والتعليـ التربيـ
ــلطنة. ــدارس السـ ــي مـ ــة فـ ــع الطلبـ ــى جميـ ــق علـ ــا تطبـ ــة، كونهـ ــر عاليـ ــى معاييـ ــاء علـ بنـ

الدراسة: إجراءات 

ـــق هـــدف الدراســـة، ومـــن  ـــع البحـــث؛ لتحقي ـــد مجتم ـــي تحدي ـــت إجـــراءات الدراســـة ف تمثل
ـــا  ـــار صدقه ـــبة واختب ـــار األدوات المناس ـــا اختي ـــع، وبعده ـــة للمجتم ـــة الممثل ـــار العين ـــم اختي ث
ـــة  ـــن وزارة التربي ـــة م ـــى موافق ـــول عل ـــد الحص ـــا بع ـــم تطبيقه ـــا، ث ـــدى وماءمته ـــا وم وثباته
والتعليـــم ومـــن إدارة المـــدارس التـــي تـــم اختيارهـــا للبحـــث، وطمأنـــة المبحوثيـــن بســـرية 
ــاألدوات،  ــة بـ ــات الخاصـ ــراءة التعليمـ ــة، وقـ ــوث بحريـ ــب المبحـ ــى يجيـ ــات؛ حتـ المعلومـ
تـــا ذلـــك القيـــام بتفريـــغ االســـتجابات، وترميزهـــا باســـتخدام برنامـــج الــــSPSS إلجـــراء 

التحليـــات اإلحصائيـــة الازمـــة.

نتائج الدراســـة ومناقشـــتها:

الســـؤال األول: مـــا مســـتوى التحصيـــل الدراســـي وقلـــق االختبـــار وقيمـــة المـــادة 
ــلطنة  ــة بسـ ــدارس الحكوميـ ــة بالمـ ــة الثانيـ ــة الحلقـ ــدى طلبـ ــاز لـ ــداف اإلنجـ ــات أهـ وتوجهـ

ــان؟  عمـ
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 One Sample t-test ولإلجابـــة عـــن الســـؤال اســـتُْخِدَم اختبـــار »ت« لعينـــة واحـــدة
ـــاز  ـــداف اإلنج ـــات أه ـــادة وتوجه ـــة الم ـــار وقيم ـــق االختب ـــي وقل ـــل الدراس ـــن التحصي ـــكل م ل

ـــدول ). ـــي ج ـــك ف ـــح ذل ويتض

جـــدول )2(: المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة وقيمـــة »ت« للعينة الواحدة 
للتحصيـــل الدراســـي وقلـــق االختبـــار وقيمة المـــادة وتوجهات أهداف اإلنجاز

المتغير
المتوسط 
النظري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
»ت« 

درجة 
الحرية

قيمة 
االحتمال

76430.000).565).7)6076.64التحصيل

4.486430.000))34.370.7إتقان-إقدام

))).596430.))).)33.07إتقان-إحجام

47.456430.000)34.340.7أداء-إقدام

0.496430.000)).)30.)38أداء-إحجام

96430.000).70.7440).34قيمة المادة

9.385.08.736430.000)3قلق االختبار

يتضـــح مـــن جـــدول ) أن قيمـــة »ت« دالـــة إحصائيـــا عنـــد مســـتوى داللـــة أقـــل مـــن 
))0.0( حيـــث ناحـــظ أن المتوســـط الحســـابي زاد عـــن المتوســـط النظـــري )3( فـــي 
ــل  ــاع التحصيـ ــك ارتفـ ــاز، وكذلـ ــداف اإلنجـ ــات أهـ ــادة وتوجهـ ــة المـ ــار وقيمـ ــق االختبـ قلـ
الدراســـي عـــن المتوســـط النظـــري )60( لـــدى أفـــراد العينـــة، إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي 
للتحصيـــل الدراســـي 76.64 األمـــر الـــذي يدلـــل علـــى ارتفـــاع معـــدل التحصيـــل للطلبـــة 
ممـــا يبيـــن أهميـــة التحصيـــل بالنســـبة للطـــاب ممـــا عـــزز أداءهـــم واجتهادهـــم وحرصهـــم 
علـــى الحصـــول علـــى درجـــات عاليـــة، ويمكـــن أن نعـــزو ذلـــك إلـــى الثقافـــة الســـائدة فـــي 
المجتمـــع حيـــث تشـــجع األســـر أبناءهـــا الطلبـــة علـــى الحصـــول علـــى الدرجـــات العاليـــة 
لعظيـــم أهميتـــه حاضـــرا ومســـتقبا؛ إذ إن المجتمـــع يقـــدر ويحتـــرم االشـــخاص الناجحيـــن 
الذيـــن يســـعون للوصـــول إلـــى مســـتويات مـــن األداء والكفـــاءة ويتجنبـــون الفشـــل، ويمكـــن 
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ـــن  ـــل المعلمي ـــن قب ـــدارس وم ـــي الم ـــذل ف ـــي تب ـــود الت ـــى الجه ـــل إل ـــاع التحصي ـــزي ارتف أن نع
ـــواد  ـــتيعاب للم ـــم واالس ـــتويات الفه ـــى مس ـــة ألعل ـــول للطلب ـــون بالوص ـــث يحرص ـــة، حي خاص

الدراســـية.

ــدى  ــيوعا لـ ــاز شـ ــداف اإلنجـ ــات أهـ ــر توجهـ ــج أن أكثـ ــال النتائـ ــن خـ ــن مـ ــا يتبيـ كمـ
الطلبـــة وحصلـــت علـــى متوســـطات حســـابية عاليـــة هـــو توجـــه هـــدف إتقان-إقـــدام ويليـــه 
هـــدف أداء-إقـــدام، ويمكـــن تفســـير ارتفـــاع توجهـــات األهـــداف عنـــد طلبـــة المرحلـــة 
ــداف  ــات األهـ ــاط توجهـ ــن أنمـ ــط مـ ــن نمـ ــر مـ ــي أكثـ ــة لتبنـ ــل الطلبـ ــى ميـ ــطة إلـ المتوسـ
ــذه  ــير هـ ــن تفسـ ــا، ويمكـ ــول إليهـ ــب للوصـ ــح الطالـ ــي يطمـ ــة التـ ــف والنتيجـ ــب الموقـ حسـ
ــده  ــارى جهـ ــرد قصـ ــذل الفـ ــث يبـ ــان حيـ ــو االتقـ ــه نحـ ــة التوجـ ــوء طبيعـ ــي ضـ ــة فـ النتيجـ
ــير  ــن تفسـ ــه ويطـــوره، ويمكـ ــه ويتقـــن عملـ ــه بذاتـ ــز ثقتـ ــه، وتعزيـ ــتوى كفاءتـ ــادة مسـ لزيـ
المســـتوى المتوســـط مـــن توجهـــات )إتقـــان/ إحجـــام( لـــدى الطلبـــة لطبيعـــة المرحلـــة 
ــوف  ــان؛ ألن الصفـ ــن اإلتقـ ــاً مـ ــتوى مرتفعـ ــم مسـ ــرض عليهـ ــة، إذ تفـ ــية والعمريـ الدراسـ
ــتوى  ــق مسـ ــاد لتحقيـ ــن االجتهـ ــد مـ ــذل المزيـ ــاج لبـ ــابقة تحتـ ــوف السـ ــن الصفـ ــى مـ االعلـ
ــى  ــوا إلـ ــى يصلـ ــتمر، حتـ ــكل مسـ ــم بشـ ــر مهاراتهـ ــب تطويـ ــاز ويتطلـ ــن اإلنجـ ــل مـ أفضـ
مســـتوى عـــاٍل مـــن الكفـــاءة، ويظهـــروا بتميـــز أمـــام االخريـــن ويحظـــوا بقبـــول اجتماعـــي 
وتقديـــر مـــن قبـــل المعلميـــن والوالديـــن واألصدقـــاء، وقـــد يتجنـــب المهمـــة حتـــى ال يفشـــل 
أمـــام االخريـــن ويظهـــر بصـــورة الضعيـــف وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع بعـــض الدراســـات 
 .(Waqada, 2008; Abu Ali, 2015; Al-Zadjali, 2013; Alsaidi, 2018( السابقة

كما يمكن تفسير ارتفاع مستوى قيمة المادة لدى عينة الدراسة إلى أن الطاب الذين يضعون 
قيمة عالية في المادة الدراسية سيعملون من أجل تحقيق تلك األهمية، والرضا الذاتي يعمل مثل 
على  يعمل  سوف  المهمة  تحقيق  من  الذاتي  الرضا  تحقق  فإذا  عليه،  الطاب  ليحصل  المكافأة 
إلى  القيمة  ارتفاع  نعزو  أن  ويمكن    ،)Al-Harthy & Aldhafri, 2014( القيمة  اكتساب 
أكبر  يبذل جهداً  يجعله  مما  دافعيته  ترفع من مستوى  التي  المادة  االيجابية حول  الفرد  معتقدات 
كالمعلمين  الخارجية دور  للعوامل  يكون  المادة، وقد  أهمية وفائدة ومنفعة مستقبلية على  ويضع 
الطالب حول  المادة مما يسهم وبشكل كبير في رفع معتقدات  والوالدين من غرس أهمية وقيمة 
بها  يتصف  التي  العمرية  المرحلة  هذه  لخصائص  إضافة  األكاديمية،  وقدراته  الذاتية  كفاءته 
الطاب بمستويات عالية من الطموح وحب االستطاع والرغبة المستمرة في التعلم واإلصرار 
على تحقيقها مما يجعل لديهم ثقة أكبر في قدرتهم على إنجاز المهام األكاديمية، ولهذه األسباب 
لدى أفراد العينة فعند ادراكهم لمهمة أكاديمية أو تقييم أداء أو معرفة  نجد مستوى القلق مرتفعاً 
ويعود  األكاديمية،  الذاتية  الكفاءة  لتحقيق مستوى عاٍل من  يسعون  بالقلق؛ النهم  يشعرون  مهمة 
يعود  وقد  المهني،  الفرد  مستقبل  عن  تنبئ  التي  والدرجات  بالتحصيل  الرتباطه  القلق  ارتفاع 



239

رشيفة بنت سعود املسكرية / سعيد بن سليامن الظفري )246-222(

)B( 2 ديسمرب 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية  املجلد 18 العدد

خاطئة  معتقدات  أو  جيدا،  دروسه  استذكار  عدم  أو  الطالب  عند  والكفاءة  الثقة  نقص  إلى  القلق 
والتهديد  التخويف  في  المتمثلة  الوالدية  التنشئة  أساليب  إلى  نعزوه  قد  وكذلك  االختبارات،  عن 
 Al-Harthi, 2015; Salim, 2016; Al- Silmi, 2013; Al-( نتائج ضعيفة  إحراز  من 

 .(Eajmi, 1999; Mustafaa, 2010

الســـؤال الثانـــي: هـــل توجـــد فـــروق دالـــة إحصائيـــا فـــي مســـتوى التحصيـــل الدراســـي 
وقلـــق االختبـــار وقيمـــة المـــادة وتوجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز تعـــزى لمتغيـــر الجنـــس؟ 

 Independent ـــتقلتين ـــن مس ـــار »ت« لعينتي ـــتخدام اختب ـــم اس ـــؤال ت ـــن الس ـــة ع ولإلجاب
t-test لـــكل مـــن التحصيـــل الدراســـي وتوجهـــات الهـــدف وقيمـــة المـــادة وقلـــق االختبـــار 

ـــدول 3. ـــي ج ـــك ف ـــح ذل ـــا يتض كم

جـــدول )3(: اختبـــار »ت« لعينتيـــن مســـتقلتين لحســـاب الفـــروق في التحصيل الدراســـي 
وتوجهـــات األهـــداف وقيمـــة المـــادة وقلق االختبـــار بناء علـــى متغير الجنس

العددالجنسالمتغير
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة »ت« 
قيمة 

االحتمال
حجم األثر

التحصيل 
الدراسي

5).3)8678.93)أنثى
(0.500.00(

0.75
6.56))35874.8ذكر

إتقان-إقدام
864.560.60)أنثى

(9.600.000
0.49

0.77)).3584ذكر

إتقان-إحجام
8).)863.09)أنثى

5.460.64
__

07.)3583.05ذكر

أداء-إقدام
)864.530.6)أنثى

(5.7(0.000
0.49

90.75).3584ذكر

أداء-إحجام
864.050.96)أنثى

 0.450.000
0.4(

03.)3583.64ذكر

قيمة المادة
60.78).864)أنثى

4.970.58
__

90.70).3584ذكر

قلق االختبار
863.450.89)أنثى

4.(90.000 
0.3(

60.97).3583ذكر
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ـــاوي  ـــة يس ـــتوى دالل ـــد مس ـــا عن ـــة إحصائي ـــروق دال ـــدم وجـــود ف ـــن جـــدول ) ع يتضـــح م
أو أقـــل مـــن 0.05 فـــي متغيـــر قيمـــة المـــادة وعنـــد توجـــه الهـــدف إتقان-إحجـــام تعـــزى 
لمتغيـــر الجنس.بينمـــا توجـــد فـــروق دالـــة إحصائيـــا فـــي التحصيـــل الدراســـي وتوجـــه 
ـــس،  ـــر الجن ـــزى لمتغي ـــار تع ـــق االختب ـــدام، وقل ـــام، وأداء-إق ـــدام، وأداء-إحج ـــداف إتقان-إق أه
ــر  ــم األثـ ــة حجـ ــد قيمـ ــاث، وتعـ ــح اإلنـ ــن ))0.3 - 0.75( لصالـ ــراوح بيـ ــر يتـ ــم أثـ وبحجـ
متوســـطة بنـــاء علـــى معيـــار كوهـــن، ويمكـــن تفســـير ســـبب وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيـــا 
ــة  ــة والعزيمـ ــود الرغبـ ــبب وجـ ــاث، بسـ ــح اإلنـ ــي لصالـ ــل الدراسـ ــتوى التحصيـ ــي مسـ فـ
ــدف  ــق هـ ــعيا لتحقيـ ــر سـ ــن أكثـ ــة فهـ ــات عاليـ ــى درجـ ــول علـ ــن للحصـ ــرار لديهـ واإلصـ
ـــائدة،  ـــة الس ـــئة االجتماعي ـــط التنش ـــبب نم ـــر بس ـــن أكب ـــم لديه ـــة للتعل ـــتوى الدافعي ـــن، ومس معي
إذ يتضـــح جليـــا فـــي المجتمـــع العمانـــي إقبـــال اإلنـــاث علـــى الدراســـة بالجـــد واالجتهـــاد 
مقارنـــة بأقرانهـــم مـــن الذكـــور، الذيـــن يقـــل اهتمامهـــم بالتعليـــم، وتضعـــف دافعيتهـــم نحـــو 
التعلـــم مـــع زيـــادة أعمارهم.وكذلـــك تختلـــف األهـــداف التـــي تســـعى إليهـــا الطالبـــات مـــن 
إثبـــات الكفـــاءة والقـــدرة والرغبـــة فـــي التعلـــم ومقارنـــة أدائهـــن باألخريـــات مـــن خـــال 

 .(Al-Zadjali, 2013 ؛Pintrich, (0(0( التنافـــس والتحـــدي

وأشـــارت النتائـــج كذلـــك إلـــى وجـــود فـــروق بيـــن الجنســـين لمتغيـــر قلـــق االختبـــار 
لصالـــح اإلنـــاث، ويمكـــن تفســـير ذلـــك مـــن أهميـــة المواقـــف التـــي يتعـــرض لهـــا الطلبـــة 
فـــي المجتمـــع كااللتحـــاق بالجامعـــة والحصـــول علـــى الوظيفـــة، وأصبحـــت درجـــات 
ــي،  ــتقبله المهنـ ــدد مسـ ــا يتحـ ــرد وبهـ ــم الفـ ــم تعلـ ــي لتقييـ ــول األساسـ ــي المعـ ــار هـ االختبـ
ــا، لذلـــك  ــات التـــي يحصلـــون عليهـ ــد علـــى الدرجـ ــعادتهم تعتمـ ــة وسـ ــتقبل الطلبـ وكأن مسـ
تقلـــق الفتيـــات أكثـــر مـــن الفتيـــان لشـــدة المنافســـة بينهـــن والرتفـــاع ســـقف قبولهـــن فـــي 

ــور. ــاب الذكـ ــة بالطـ ــن مقارنـ ــات والمهـ الجامعـ

الســـؤال الثالـــث: هـــل يمكـــن التنبـــؤ بالتحصيـــل الدراســـي مـــن خـــال قلـــق االختبـــار 
ـــة  ـــدارس الحكومي ـــة بالم ـــة الثاني ـــة الحلق ـــدى طلب ـــاز ل ـــداف اإلنج ـــات أه ـــادة وتوجه ـــة الم وقيم

بســـلطنة عمـــان؟ 

ــؤ  ــدد للتنبـ ــي المتعـ ــدار الخطـ ــل االنحـ ــتخدام تحليـ ــم اسـ ــؤال تـ ــذا السـ ــن هـ ــة عـ لإلجابـ
ـــات أهـــداف االنجـــاز،  ـــادة وتوجه ـــة الم ـــار وقيم ـــق االختب ـــن خـــال قل ـــل الدراســـي م بالتحصي
ــي  ــل الدراسـ ــتقلة والتحصيـ ــرات المسـ ــن المتغيـ ــة بيـ ــات الثنائيـ ــص العاقـ ــد فحـ ــك بعـ وذلـ

باســـتخدام معامـــات ارتبـــاط بيرســـون، وجـــدول4 يوضـــح نتائـــج تحليـــل االنحـــدار.
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جـــدول )4(: خالصـــة نتائـــج تحليـــل االنحدار الخطـــي المتعـــدد للتنبؤ بالتحصيل الدراســـي من 
خـــالل قلـــق االختبار والقيمـــة وتوجهات االهداف 

النموذج
المتغيرات 

المستقلة

معامل 
االنحدار 

غير 
المعياري

β

الخطأ 
المعياري

معامل 
االنحدار 
المعياري 

Beta

قيمة ت 
المحسوبة

مستوى 
الداللة

ر)

(
0.000)).88_____0.89)78.9الثابت

0.0(
)0.00)33.4).00).)0).4الجنس

(

8.060.000_____37.684.69الثابت

0.(4

99).040.)30.03).)8).)الجنس
)800.07.)0.09)9.)80.)إتقان-إقدام
)8).340.)0.049-0.67-34.)- إتقان-إحجام
75.480.000).5.485.760أداء-إقدام
00.000).64).490.)0).4أداء-إحجام
0.000)3.5)).0)).)-)3.5-قلق االختبار
660.097.)440.07.)66.)قيمة المادة

قيمـــة ف =9.30) عند مســـتوى داللة 0.000

ياحـــظ أن نمـــوذج التنبـــؤ قـــد بـــدأ بإدخـــال متغيـــر الجنـــس إلـــى معادلـــة االنحـــدار، 
ــا  ــة إحصائيـ ــروق دالـ ــود فـ ــى وجـ ــارت إلـ ــي أشـ ــي والتـ ــؤال الثانـ ــج السـ ــى نتائـ ــاء علـ بنـ
فـــي متغيـــرات الدراســـة تعـــزى للجنـــس، ولذلـــك مـــن أجـــل التحكـــم فـــي تأثيـــره ومعرفـــة 
ــر  ــوق تأثيـ ــي فـ ــل الدراسـ ــى التحصيـ ــر علـ ــي التأثيـ ــتقلة فـ ــرات المسـ ــهام المتغيـ ــدى إسـ مـ
ــل  ــع معامـ ــة مربـ ــاب قيمـ ــم حسـ ــد تـ ــة االنحدار.وقـ ــى معادلـ ــه أوال إلـ ــم إدخالـ ــس، تـ الجنـ
االرتبـــاط )R البالغـــة 44).0 والتـــي تـــدل علـــى قـــدرة المتغيـــرات فـــي التنبـــؤ بالتحصيـــل 
الدراســـي لـــدى طلبـــة مـــدارس الحلقـــة الثانية.وقـــد جـــاءت قيمـــة )R دالـــة إحصائيـــا مـــن 
ـــوذج  ـــدرة النم ـــن ق ـــذي يبي ـــن )0.00( ال ـــل م ـــة أق ـــتوى دالل ـــار ف )9.30)، مس ـــال اختب خ
ــي  ــداف فـ ــات االهـ ــادة وتوجهـ ــة المـ ــار وقيمـ ــق االختبـ ــرات قلـ ــن لمتغيـ ــؤي المتضمـ التنبـ

ــي. ــل الدراسـ ــؤ بالتحصيـ التنبـ
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ويتضـــح مـــن خـــال قيـــم بيتـــا الموضحـــة فـــي جـــدول 5، أن نمـــط توجـــه أداء-إقـــدام، 
الداللـــة االحصائيـــة  المتغيـــرات الوحيـــدة ذات  وأداء-إحجـــام، وقلـــق االختبـــار، هـــي 
المنبئـــة بالتحصيـــل الدراســـي لـــدى الطلبـــة، حيـــث بلغـــت قيمـــة Beta للمتغيـــرات المتنبئـــة 
ـــة  ـــتوى دالل ـــد مس ـــار)).0، عن ـــق االختب ـــام 6).0، قل ـــدام 7).0، أداء-إحج ـــي: أداء-إق كالتال
ــل  ــى التحصيـ ــيا علـ ــار عكسـ ــق االختبـ ــر قلـ ــبب تأثيـ ــير سـ ــن تفسـ ــن )0.00.ويمكـ ــل مـ أقـ
ــن  ــل؛ ومـ ــاس بالفشـ ــم واإلحسـ ــف التقويـ ــي مواقـ ــد فـ ــة بالتهديـ ــعور الطلبـ ــي؛ لشـ الدراسـ
ثـــم اســـتثارة دوافـــع القلـــق التـــي بدورهـــا تثيـــر اســـتجابات داخليـــة وخارجيـــة تحـــول دون 
تركيـــز الطالـــب وينشـــغل بهـــا أكثـــر مـــن انشـــغاله باالختبـــار، فيؤثـــر ســـلبا علـــى أدائـــه، 
مـــن خـــال انخفـــاض الدرجـــات )Shahin, 2004; Al- Al-Eajmi, 1999(،  وكذلـــك 
ــة التـــي تخلـــق الخـــوف للطالـــب  مـــن الممكـــن أن يعـــزى إلـــى العوامـــل األســـرية والبيئيـ
ــم الخاطـــئ  ــلوب المعلـ ــدل منخفـــض أو إلـــى أسـ ــل علـــى معـ ــده إذا حصـ مـــن خـــال تهديـ
Al-( ــان ــدا لامتحـ ــب جيـ ــتذكار الطالـ ــدم اسـ ــبب عـ ــار، أو بسـ ــن االختبـ ــدث عـ ــي التحـ فـ

 .(Ghamidiu, 2014

ــام،  ــدام، وأداء -إحجـ ــداف أداء-إقـ ــه أهـ ــدار أن توجـ ــل االنحـ ــج تحليـ ــت نتائـ وأوضحـ
ــون  ــن يتبنـ ــة حيـ ــي؛ إذ إن الطلبـ ــل الدراسـ ــى التحصيـ ــرا علـ ــر تأثيـ ــرات األكثـ ــن المتغيـ مـ
ــع  ــن الدوافـ ــدا عـ ــن بعيـ ــم باآلخريـ ــة أدائهـ ــي لمقارنـ ــة فهـ ــدام ألداء مهمـ ــدف أداء- إقـ هـ
 Hafiz, 2003;( الذاتيـــة والرغبـــة فـــي التطويـــر والتمكـــن وتحقيـــق الكفـــاءة العاليـــة
ــن  ــر مـ ــاب والتقديـ ــى االعجـ ــول علـ ــي الحصـ ــون فـ ــة يرغبـ Waqada, 2008(،  فالطلبـ
والديهـــم ومعلميهـــم وزمائهـــم، والحفـــاظ علـــى صـــورة إيجابيـــة مقارنـــة باآلخريـــن، 
ويكـــون لـــدى الفـــرد تحـــٍد داخلـــي ودافعيـــة لمواجهـــة أي مشـــاكل تعترضـــه، ويمكـــن 
ـــب أي  ـــي تجن ـــة ف ـــور والرغب ـــة بالقص ـــاس الطلب ـــن إحس ـــام م ـــه أداء-إحج ـــر توج ـــير تأثي تفس
ـــول  ـــى الحص ـــون عل ـــة، فيعمل ـــة خارجي ـــم دافعي ـــراد لديه ـــذات، فاألف ـــدا لل ـــل تهدي ـــف يمث موق
علـــى التعزيـــزات الخارجيـــة، كالحوافـــز الماديـــة، أو المعنويـــة أو تجنـــب العجـــز مقارنـــة 
باآلخريـــن أو الظهـــور بمظهـــر عـــدم الكفـــاءة مقارنـــة بزمائهـــم )Pintrich, (000؛ 
ـــدم  ـــن ع ـــذات م ـــررا لل ـــن الفشـــل مب ـــة م ـــون خـــوف الطلب ـــن أن يك Alsaidi, (0(8(،  ويمك
القـــدرة وبذلـــك يســـعى الطالـــب للحصـــول علـــى النجـــاح فقـــط لتجنـــب ســـخرية اآلخريـــن.

ـــلبا  ـــر س ـــد تؤث ـــي ق ـــة الت ـــع الخارجي ـــرب للدواف ـــي أق ـــداف األداء ه ـــة أه ـــم أن طبيع ورغ
فـــي التحصيـــل الدراســـي، إال أن تأثيرهـــا يمكـــن أن يكـــون إيجابيـــا ســـواء علـــى التحصيـــل 
ــداف  ــات أهـ ــن توجهـ ــة بيـ ــط العاقـ ــي تتوسـ ــيطة التـ ــرات الوسـ ــى المتغيـ ــي أو علـ الدراسـ
اإلنجـــاز والتحصيـــل الدراســـي، وهـــو مـــا دلـــت عليـــه بعـــض الدراســـات التـــي توصلـــت 
إلـــى تأثيـــر إيجابـــي لتوجهـــات أهـــداف األداء وخاصـــة أداء-إقـــدام فـــي معتقـــدات الكفـــاءة 
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 Abu Aleala, 2003; Alsaidi & Aldhafri, in progress;( األكاديميـــة  الذاتيـــة 
 .(Erturan et al., (0(0

التوصيات

التوصيـــات  تقديـــم  يمكـــن  نتائـــج  مـــن  الدراســـة  إليـــه  توصلـــت  مـــا  علـــى  بنـــاء 
اآلتيـــة:  والمقترحـــات 

تنفيـــذ برامـــج إرشـــادية للطلبـــة لتوضيـــح تأثيـــر المتغيـــرات النفســـية كالقلـــق . )
وقيمـــة المـــادة وتوجهـــات األهـــداف علـــى تحصيلهـــم الدراســـي.

عمـــل برامـــج تدريبيـــة فـــي تحســـين مهـــارات وكفـــاءات الطلبـــة مـــن خـــال . )
التركيـــز علـــى إكســـابهم اســـتراتيجيات التعامـــل مـــع القلـــق فـــي االمتحـــان وتنميـــة 

قيمهـــم نحـــو المـــواد الدراســـية وتبنـــي أهـــداف نحـــو اإلنجـــاز واإلتقـــان.

ــلطنة . 3 ــن السـ ــة مـ ــق مختلفـ ــن مناطـ ــة مـ ــة جامعيـ ــات لعينـ ــاث ودراسـ ــام بأبحـ القيـ
ـــل  ـــى التحصي ـــداف عل ـــات األه ـــادة وتوجه ـــة الم ـــار وقيم ـــق االختب ـــر قل ـــة تأثي لدراس
ــية  ــرات النفسـ ــى المتغيـ ــة علـ ــئة الوالديـ ــاط التنشـ ــر أنمـ ــة تأثيـ ــي، ودراسـ الدراسـ

ــببية. ــة سـ ــاذج إحصائيـ ــتخدام نمـ ــابقة، وباسـ السـ
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Predicting Academic Achievement through Test 
Anxiety, Task Value, and Achievement Goal 

Orientations among Second-Cycle Students in Public 
Schools in the Sultanate of Oman

Sharifa S. Almaskari(((

Said S. Aldhafri(((

Abstract: 

This study aimed at predicting academic achievement through test 
anxiety, task value and achievement goal orientations. The study also 
examined the levels of these variables and possible gender differences. 
The sample included 644 students from the second-cycle schools in the 
Sultanate of Oman )358 males, 286 females(. The researchers used three 
questionnaires examining test anxiety, task value and goal orientations. 
The results showed high levels of academic achievement, task value, test 
anxiety and goal orientations )mastery-approach, performance-approach, 
and performance-avoidance(. Regression analysis shows the possibility 
of predicting academic achievement through test anxiety and some goal 
orientations )performance-approach and performance-avoidance(. The 
findings indicated statistically significant gender differences in academic 
achievement, test anxiety and in some goal orientations )mastery-approach, 
performance-approach, and performance-avoidance( in favor of females. 
No gender differences were found in task value and mastery-avoidance 
goal orientation. The study recommended the implementation of counseling 
programs for students to help them manage test anxiety and perceive the 
effects of achievement goal orientations on their academic achievement.

Keywords: Academic Achievement, Test Anxiety, Task Value, 
Achievement Goal Orientation.
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