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The purpose of the study was to know the level of goal orientation Driving to study by the students of institute science and technical 
physical and sports activities in Souk Ahras University, as the differences between them according to the variables of the sex, the level of study 
and the specialty. For that, the researcher used the descriptive analytical method and has distributed a questionnaire )Elliot & Charch 1997( 
to a simple of 72 students, then he statistically treated the results using the software spss.

We found that students have a high level goal orientation and that there are no differences statistically significant at the goal 
orientation between students a cording to the sex, the level of study or the specialty.  

Abstract
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مقدمة الدراسة
يمر الفرد في حياته الدراسية بالعديد من المراحل الهامة و التي من 
شأنها أن تحدد مستقبله كونه يقضي في المدرسة أغلب أوقات حياته و التي قد 
تلعب الدوافع الدافعة للدراسة و المبنية على التوجهات الهدفية دورا أساسيا 
في نجاحه و اختيار تخصصه الدراسي والذي سيقوده إلى التخصص المهني، و 
عليه ينبغي من أسرة الطالب و أساتذته في المدارس أن يساهموا بشكل وافر 
في بناء و صقل هذه التوجهات لتوفير و توجيه جهدهم نحو األهم و ضمان أن 
تكون واقعية و قابلة للتجسيد، إذ أثبتت العديد من الدراسات أن أسباب الفشل 
الدافعة  األسباب  من  كاف  مستوى  وجود  عدم  إلى  أساسا  تعود  الطلبة  عند 

للدراسة.
    وقد اهتم العديد من الباحثين بتلك األسباب الدافعة للدراسة واشتركت 
العديد منها بأن أهداف التمكن )اإلتقان( وأهداف األداء- إقدام وأهداف األداء 
إحجام أساسية لتنمية الدافعية نحو التعلم لدى الطلبة حيث يشير )الزغلول 2006( 
التمكن، وأهداف  التوجهات الهدفية تتضمن ثالثة مجاالت هي أهداف  أن  إلى 
اإلتقاني،  بالتعلم  التمكن  أهداف  وترتبط  إحجام.  األداء  وأهداف  إقدام،   – األداء 
وهي مخرجات أصلية و مبتكرة و طموحة يحاول الفرد من خاللها أن يطور ذاته  
من خالل تحسين المهمات التي يؤديها، و بالتالي إتقان المهمة التي ينشدها، 
اإلتقاني، و يميل  التوجه  النوع من األهداف يسمى صاحب  يتبنى هذا  أن من  و 
ينافس  أن  خاللها  من  الفرد  يحاول  األداء-إقدام  أهداف  بينما  النجاح،  تقدير  إلى 
اآلخرين و يعمل على نيل استحسانهم و إعجابهم و التفوق عليهم، و من يتبنى 
فهي  األداء-إحجام  أهداف  أما  مرتفعة،  مدركة  بكفاءة  يتمتع  األهداف  هذه 
األهداف التي  يحاول الفرد من خاللها التركيز على تجنب عدم الكفاءة، و ما يترتب 
عليها من آثار، و يكافح من أجل ذلك، و من يتبنى هذا النوع من األهداف يدرك أن 

كفاءته منخفضة )السفاسة، 2017( .
الهدفية  التوجهات  أن   )1998 اليوت  و  باروا  و  )هاراكيوكز  يرى  كما 
تمثيالت عقلية لألشياء التي يرغب الفرد في إنجازها و هي موجهات توفر الطاقة 
و تحدد اتجاه السلوك، و تعكس الرغبة في اإلنجاز، وإظهار الكفاءة في النشاط و 
قد تؤثر التوجهات الهدفية أيضا في طريقة اختيار الطالب لمساقاتهم و للمهام 
التعلمية التي يسعون الى إتقانها و قد صنفت التوجهات التعليمية تقليديا إلى 
  )2001 ,Elliot( كما صنف ،)نماذج ثنائية أو نماذج ثالثية أو نماذج رباعية )عالونة، 2014
أربعة أقسام هي أهداف اإلتقان وأهداف  التوجهات الهدفية لدى الطلبة إلى 

تجنب اإلتقان وأهداف األداء وأهداف تجنب األداء.
التوجهات  تأثير  معرفة  من  وبالرغم  أنه  إلى   )Wigfield, 2010( وأشار 
الهدفية على األداء األكاديمي فإنه يجب اإلشارة إلى أنه قد توجد اختالفات في 

هاته التوجهات بين الذكور و االناث و كذلك عند التقدم في السن.
التوجهات الهدفية  السابقة موضوع  الدراسات  العديد من  تناولت  وقد 

عند الطلبة و التالميذ على غرار دراسات كل من:
التوجهات 	  عالقة  عن  الكشف  هدفت  التي    )2014 )عالونة،  دراسة 

الهدفية بالتعلم المنظم ذاتيا لدى عينة تكونت 674 طالبا و طالبة من 
واستخدم  الجنس،  و  الكلية  متغيري  ضوء  في  اليرموك  جامعة  طلبة 
في الدراسة مقياسا التوجهات الهدفية و التعلم المنظم ذاتيا، أظهرت 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث في أهداف 
اإلتقان، و أهداف األداء – تجنب, إذ كانت درجات اإلناث أعلى من درجات 
الذكور، و لم تظهر فروق بين الجنسين في أهداف األداء – إقدام، كما 
للتفاعل  أو  الكلية،  الهدفية تعزى ألثر  التوجهات  لم تظهر فروق في 
بين الكلية و الجنس، و بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
اإلناث  درجات  كانت  فقد  الجنس  متغير  ألثر  تعزى  ذاتيا  المنظم  التعلم 

أعلى من درجات الذكور في جميع المهارات باستثناء مهارة التخطيط 
و تحديد األهداف، و لم تظهر فروق في التعلم المنظم ذاتيا تعزى ألثر 
الكلية أو للتفاعل بين الكلية و الجنس، وتبين النتائج أيضا وجود عالقة 
و  ذاتيا  المنظم  التعلم  و  الهدفية  التوجهات  بين  إحصائيا  دالة  إيجابية 

كافة أبعاده الفرعية.
دراسة )الزغلول ر.، 2015( التي هدفت الكشف عن عالقة العجز المتعلم 	 

بالتوجهات الهدفية والنظرية الضمنية للذكاء، وقد تم تطبيق مقاييس 
على  للذكاء  الضمنية  والنظرية  الهدفية،  والتوجهات  المتعلم،  العجز 
عينة من طلبة جامعة اليرموك بلغت 348 طالبا وطالبة. أظهرت النتائج 
التمكن  أهداف  ومستوى  منخفضا،  كان  المتعلم  العجز  مستوى  أن 
واألداء - تجنب جاء مرتفعا، أما مستوى أهداف األداء - إقدام والذكاء 
الثابت فكان متوسطا، في حين كان الذكاء المتغير مرتفعا، كما ظهر 
للكلية  دال  أثر  ووجود  المتعلم،  العجز  في  للجنس  دال  أثر  وجود  عدم 
التمكن و  للجنس في أهداف  أثر دال  اإلنسانية، ووجود  الكليات  لصالح 
أثر دال في أهداف - إقدام والذكاء  األداء - تجنب لصالح اإلناث ووجود 
الثابت وفق الكلية لصالح الكليات اإلنسانية، وعدم وجود أثر دال للجنس 
العجز  بين  عكسية  عالقة  وجدت  كما  والمتغير،  الثابت  الذكاء  في 
المتعلم، وأهداف التمكن وأداء - إقدام والذكاء المتغير، وعالقة طردية 

بين العجز المتعلم، وأهداف أداء - تجنب والذكاء الثابت.
قلق 	  بين  العالقة  استقصاء  هدفت  والتي   )2017 )السفاسفة،  دراسة 

توجهاتهم  بين  و  مؤتة،  جامعة  في  الخريجين  الطلبة  لدى  المستقبل 
 410 من  الدراسة  عينة  تكونت  المدركة،  الذاتية  كفاءتهم  و  الهدفية، 
الدراسي  الفصل  على  تخرجهم  المتوقع  الطلبة  من  طالبة  و  طالبا 
الثاني من العام الدراسي 2014- 2015، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 
الطبقية، طبق عليهم ثالث أدوات تمتعت بالصدق و الثبات، لقياس قلق 
مستوى المستقبل، و التوجهات الهدفية، و الكفاءة الذاتية المدركة. 
أشارت النتائج إلى أن مستوى قلق المستقبل لدى الطلبة الخريجين في 
جامعة مؤتة كان مرتفعا، وأن العالقة بين قلق المستقبل وبين كل من 
التوجهات الهدفية والكفاءة الذاتية المدركة متوسطة وعكسية، كما 
أشارت النتائج أيضا إلى أن العالقة بين قلق المستقبل وبين التوجهات 
الطالب  جنس  باختالف  تختلف  لم  المدركة  الذاتية  والكفاءة  الهدفية 
الطالب  فيها  يدرس  التي  الكلية  باختالف  اختلفت  ولكنها  الخريج، 
المتوقع تخرجه لصالح الطلبة من الكليات  العلمية، أي أن طلبة الكليات 
العلمية أقل قلقا عن مستقبلهم، وأكثر قدرة في بناء أهدافهم، وأكثر 

كفاءة ذاتيا من طلبة الكليات اإلنسانية.
السببية 	  العالقات  عن  الكشف  هدفت  والتي   )2018 )الزغلول،  دراسة 

التعلم من  واالنهماك في  الهدفية  والتوجهات  النفسية  الحاجات  بين 
خالل نمذجة سببية مقترحة تستند إلى أسس معرفية اعتمدت أسلوب 
تحليل المسار لتفسير االنهماك في التعلم، و لتحقيق ذلك تكونت عينة 
الدراسة من 754 طالبا و طالبة في جامعة اليرموك، و لتحقيق أهداف 
و  وريان  لالجارديا  النفسية  الحاجات  إشباع  تم استخدام مقياس  الدراسة 
كوتشمان وديسي، و مقياس التوجهات الهدفية واالنهماك في التعلم 
من إعداد الباحثين. أظهرت النتائج أن مستوى إشباع حاجتي االستقالل 
و الكفاءة متوسط، أما إشباع حاجة االنتماء فقد جاء بمستوى مرتفع، 
كما كشفت النتائج أن التوجهات الهدفية األداء – إقدام و األداء - إحجام 
و التمكن - إحجام جاءت بمستوى متوسط، كما كشفت نتائج الدراسة 
عن رفض النموذج السببي المقترح كنموذج مثالي في تفسير البيانات 
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النخفاض قيم المطابقة، فتم اعتماد النموذج المنافس كنموذج مثالي 
الرتفاع قيم المطابقة ووقوعها ضمن القيم المقبولة.

 إشكالية البحث : 
       تعد التوجهات الهدفية لدى طلبة الجامعة موضوعا هاما  كونه 
يحكم على نجاح الطالب في مساره الدراسي و يحدد مجاله المهني المستقبلي 
بتكوين  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  كما   ، المعرفية  إمكاناته  و  رغباته  مع  يتالءم  بما 
بهذا  االهتمام  إلى  الباحثين  من  العديد  دفع  هذا  و  المستقبلية  شخصيته 
الموضوع و حث األساتذة و أولياء األمور على االهتمام بهذه التوجهات وصقلها 

وتبني األنجع منها حسب متطلبات مواقف الحياة المختلفة.
الهدفية لدى  التوجهات  الكشف عن  أن   إلى  الباحثين  أشار بعض  وقد 
كشف  أجل  من  ضروري  و  مهم  جد  خاصة  الجامعات  طلبة  و  عامة  المتعلمين 
القوة  أوجه  على  الوقوف  و  المبدعين  عن  الكشف  و  وجدت  إن  الشاذة  الحاالت 
كانت  سواء  الطالب  يتلقاها  التي  الدراسية  المقررات  و  البرامج  في  القصور  و 
سابقا و التي أدت بالطالب إلى هذا التوجه الهدفي الذي عليه و كذلك البرامج و 
المقررات الحالية و من ثم تثمين اإليجابي منه و تصحيح و تقويم القصور الموجود 

فيه من أجل نمو سليم للفرد قبل التوجه للحياة المهنية.
و تأتي هذه الدراسة من أجل الوقوف على التوجهات الهدفية السائدة 
سوق  بجامعة  الرياضية  و  البدنية  النشاطات  تقنيات  و  علوم  معهد  طلبة  لدى 

أهراس و كان تساؤلها الرئيس: 
ما مستوى التوجهات الهدفية الدافعة للدراسة عند الطلبة؟	 

وانطالقا من هذا التساؤل نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
لمتغير 	  تعزى  الطلبة  لدى  الهدفية  التوجهات  في  فروق  توجد  هل 

الجنس؟
لمتغير 	  تعزى  الطلبة  لدى  الهدفية  التوجهات  في  فروق  توجد  هل   

المستوى الدراسي؟
لمتغير 	  تعزى  الطلبة  لدى  الهدفية  التوجهات  في  فروق  توجد  هل 

التخصص؟

أهداف البحث:
التعرف إلى أنواع التوجهات الهدفية.	 
التعرف إلى مستوى التوجهات الهدفية عند الطلبة.	 
لمتغير 	  تعزى  الهدفية  التوجهات  في  فروق  هناك  كانت  إن  التعرف 

الجنس لدى الطلبة.
التعرف إن كانت هناك فروق في التوجهات الهدفية لدى الطلبة تعزى 	 

لمتغير المستوى الدراسي.
التعرف إن كانت هناك فروق في التوجهات الهدفية لدى الطلبة تعزى 	 

لمتغير التخصص.
فرضيات البحث

يتمتع طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة . 1
سوق أهراس بمستوى مرتفع للتوجهات الهدفية.

عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≥ 0.05 في التوجهات . 2
الهدفية بين الطلبة الذكور واالناث.

عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≥ 0.05 في التوجهات . 3
الهدفية بين الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة ≥ 0.05 في التوجهات . 4
الهدفية بين الطلبة تعزى لمتغير التخصص.

أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث في إلقاء الضوء على مستوى التوجهات الهدفية 
الدراسي  مسارهم  تحديد  في  الكبيرة  ألهميتها  نظرا  الجامعيين  الطلبة  عند 
أهلهم  ميوالت  ال  أولى  بدرجة  المعرفية  وقدراتهم  وميوالتهم  يتماشى  بما 
ورغباتهم، فكثيرا ما يفشل الطلبة في دراستهم كونهم ال يرغبون في دراسة 
تخصص فرض عليهم، كما أن تحديد التوجهات الهدفية والتخصص من شأنه أن 
يضمن التوجه الى مهنة يحبها الطالب ويتمكن بذلك من ابراز قدراته وابداعاته 

في هذا المجال وهو ما يعود بالفائدة عليه وعلى مجتمعه. 

مصطلحات الدراسة
التوجهات الهدفية: 

عرفها )زعلول، 2006(: التوجهات الهدفية تشير إلى نظام تمثيالت عقلية 	 
لالعتقادات والتصورات              واإلدراكات والتفسيرات والرغبات واالهتمام 
واختيار  وتنشيطه،  اإلنجازين  السلوك  تحريك  على  تعمل  التي  والغايات، 
تحديد  حين  إلى  واستمراريته،  شدته  ومستوى  صيغته،  وتحديد  نوعه، 

الهدف.
هي إدراك الطالب ألنشطة التعلم المختلفة واندماجهم فيها، وتنقسم 	 

إقدام،  األداء-  أهداف  )التمكن(،  األداء  أهداف  إلى:  األهداف  هذه 
أهداف األداء – إحجام )عالونة، 2014(.

و يمكن تعريف مكونات المهارات الهدفية حسب )رشوان، 2006(:
ضوء 	  في  الكفاءة  تحقيق  على  الفرد  فيها  ويركز  التمكن:  أهداف 

إيجابيا  االهداف  هذه  وترتبط  المهمة،  معايير  أو  الذاتية  المعايير 
بمعتقدات الفرد حول قيمة المهمة والفاعلية الذاتية واالستراتيجيات 

المعرفية وما وراء المعرفية.
أهداف األداء- إقدام: يركز فيها الفرد على المعايير الخارجية للكفاءة 	 

وإظهار  الدرجات  تحصيل  على  ويثابر  باآلخرين،  نفسه  مقارنة  وخاصة 
القدرة وإعجاب اآلخرين من األقران والكبار وإسعادهم.

أهداف األداء- إحجام: ويركز فيها الفرد على تجنب المعايير الخارجية أو 	 
الظهور بالعجز أمام اآلخرين.

الطلبة 	  تبني    )Pintrich, 1993( حسب  بها  يقصد  للدراسة:  الدافعة 
التحدي  دافعية  لديهم  متعلمين  ليصبحوا  سليمة  توجهات 
في  الصعوبات  مواجهة  في  المثابرة  و  المخاطر  مواجهة  و  الدراسي 
دراستهم، والقدرة على تحقيق إنجاز مرتفع ما ينعكس على نتائجهم 

الدراسية.
دراستهم 	  يزاولون  الذين  األفراد  أنهم  على  الباحث  يعرفهم  الطلبة: 

بالجامعات.

اإلجراءات الميدانية للدراسة
المنهج . 1 الباحث  اعتمد  فقد  الموضوع  لطبيعة  نظرا  المتبع:  المنهج 

الوصفي في دراسته.
وتقنيات . 2 علوم  بمعهد  الدارسين  الطلبة  يتكون  الدراسة:  مجتمع 

 480 وعددهم  أهراس  سوق  بجامعة  والرياضية  البدنية  النشاطات 
طالب.

عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من 72 طالب يدرس بمعهد علوم . 3
اختيروا  أهراس  سوق  بجامعة  والرياضية  البدنية  النشاطات  وتقنيات 

بطريقة عشوائية.
حدود الدراسة:. 4

أ- المجال الزماني: من بداية جويلية 2018 الى نهاية أكتوبر 2018.
ب- المجال المكاني: معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

بجامعة سوق أهراس.
البدنية  النشاطات  وتقنيات  علوم  معهد  طلبة  البشري:  المجال  ج- 

والرياضية بجامعة سوق أهراس.
أدوات الدراسة: . 5

أليوت  المقياس  هذا  وضع   : الهدفية  التوجهات  مقياس  توظيف  تم 
أبعاد:  ثالثة  من  يتكون  هو  و   )  1997  ELLIOT & CHARCH( تشيرش  و 

)الختاتنة، 2013(
 	-18-16-11-9-8-5-2( الفقرات:  ويشمل  التمكن،  أهداف 

)21
 	-19-15-13-10-7-4-1( الفقرات  ويشمل  األداء-إقدام،  أهداف 

)22
 	-23-20-17-14-12-6-3( الفقرات  ويشمل  إحجام،  األداء-  أهداف 

)24
وتتطلب اإلجابة عن فقرات االختبار من ضمن سلم متدرج من 5 مستويات 
حسب تصنيف ليكرت، حيث تتراوح درجة المفحوص على كل منها بين )1-

5( كما يلي:
-أوافق بشدة= 5         -أوافق= 4      -محايد= 3         -ال أوافق= 2              

-ال أوافق بشدة= 1
وتكون أقل درجة على المقياس 24 درجة أما أعلى درجة على المقياس 
درجة  وأقل  درجة   40 بعد  لكل  والدرجة  درجة،   72 والمتوسط  درجة   120

للبعد الواحد 8 درجات.
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كما تم الحكم على متوسطات تقدير مستوى التوجهات الهدفية 	 
كما يلي:
1- 2.33   مستوى منخفض للتوجهات الهدفية.	 
للتوجهات 	  متوسط  مستوى     3.66  -2.34

الهدفية.
3.67- 5 مستوى مرتفع للتوجهات الهدفية.	 

األسس العلمية ألدوات الدراسة:
صدق استمارات االستبانة:. 1

محاور  بين  االرتباط  معامالت  حساب  تم  للمقياس:  البنائي  الصدق 
هو  ما  وفق  المقياس  صدق  على  يدل  ما  قويا  وجاء  ككل  واالستبانة 

موضح في الجدول رقم 1.
ثبات المقياس. 2

ألفا  معادلة  باستخدام  الثبات  حساب  تم  حيث  كورينباخ:  ألفا  طريقة 
كورينباخ من خالل البرنامج االحصائي spss وتبين أن المقياس يتمتع بدرجة عالية 

من الثبات حيث جاء معامل الثبات ألفا كورينباخ: 0.763.
التجزئة  بطريقة  الثبات  معامل  حساب  تم  النصفية:  التجزئة  طريقة 
سيبرمان  معامل  جاء  حيث   spss االحصائي  البرنامج  باستخدام  وهذا  النصفية 
ثبات  على  تدل  كبيرة  معامالت  وهي   0,714 غوتمان  ومعامل   0,718 براون 

المقياس.
ارتباط . 7 معامل  الدراسة:  هذه  في  الباحث  وظف  اإلحصائية:  المعالجة 

غوتمان  ومعامل  براون  سيبر  معامل  كورينباخ،  ألفا  معامل  لبيرسون، 
للثبات والوسط الحسابي واختبارات الفروق –ت- واختبار الفروق أنوفا، 

.spss )19( واعتمدنا في حسابهم على برنامج الحزمة اإلحصائية

عرض وتحليل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات
)يتمتع  األولى  بالفرضية  المتعلقة  النتائج  ومناقشة  وتحليل  عرض 
البدنية والرياضية بجامعة سوق أهراس  النشاطات  طلبة معهد علوم وتقنيات 

بمستوى مرتفع للتوجهات الهدفية(:
من خالل النتائج الموضحة في الجدول  نجد: 

كلي  درجات  بمتوسط  وهذا  كبيرا  الهدفية  التوجهات  مستوى  جاء 
بلغ 90.38 ومتوسط حسابي 3.76 وهو كبير حيث جاءت كل من أهداف التمكن 
وأهداف األداء- اقدام بمستوى توافر كبير حيث جاءت متوسطات الدرجات 32.88 

و29.41 على التوالي ومتوسطات حسابية 4.11 و3.67 على التوالي. 
وهذا  متوسطة  توافر  بدرجة  إحجام  األداء-  أهداف  جاءت  حين  في 

بمتوسط كلي للدرجات بلغ 27.80      ومتوسط حسابي 3.47.
أهداف  بعدي  2015( في  )الزغلول،  لدراسة  جاءت موافقة  النتائج  هذه 

التمكن و أهداف األداء – إحجام و ال توافقها في بعد أهداف األداء- إقدام. و 
اليرموك  أن لطلبة جامعة  إلى  التي توصلت  ع.، 2018(  )الزغلول  لدراسة  موافقة 
األداء –  أهداف  التمكن و مستوى متوسطا في  أهداف  مستوى مرتفعا في 
والتي جاءت في  إقدام   - األداء  أهداف  لها في مستوى  و غير موافقة  إحجام 

دراسته متوسطة.
للطلبة  الهدفية  التوجهات  المرتفع في  المستوى  الباحث هذا  ويرجع 
نظرا للمرحلة العمرية للطلبة )أكثر من 18 سنة ( كما أنه تجاوز العديد من مراحل 
اختيار التخصص سواء في نهاية التعليم المتوسط والتي يختار فيها الشعبة أو 
الثانية ثانوي و التي يختار فيها التخصص وعند نجاحه في شهادة البكالوريا يختار 
من جديد التخصص المدقق و هذا إضافة لتوفير المؤسسات التربوية لمستشاري 
سنوات  طيلة  مرافقتهم  على  يعملون  تربويين  نفسانيين  وأخصائيين  التوجيه 
دراساتهم ويتابعون مسارهم الدراسي ومواطن قوتهم و مواطن القصور ليتم 
معالجتها وكذلك االستناد عليها في توجيه التالميذ، كل هذه المحطات تشكل 
يريدها في ضوء  التي  للتخصص والمهنة  الغالب توجه دقيق  الطلبة في  لدى 

إمكاناته و قدراته واستعداداته. 
يتمتع  القائلة:  الجزئية  الفرضية  صحة  إثبات  إلى  نتوصل  سبق  مما 
البدنية والرياضية بجامعة سوق أهراس  النشاطات  طلبة معهد علوم وتقنيات 

بمستوى مرتفع للتوجهات الهدفية.

وجود  )عدم  الثانية  بالفرضية  الخاصة  النتائج  ومناقشة  وتحليل  عرض 
فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≥ 0.05 في التوجهات الهدفية بين الطلبة 

الذكور واإلناث(:
من خالل الجدول رقم )3( نجد:

وقيمة 	   ،)0.913( تساوي  المحسوبة   )T( قيمة  وجدنا  التمكن:  أهداف 
)Sig=0.365( أكبر من مستوى الداللة )ɑ=0,05(، وبالتالي فإن )T( غير دالة 
إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( ودرجة حرية تساوي )70(. وعليه 
يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في بعد أهداف 

التمكن. 
أهداف األداء- إقدام: وجدنا قيمة )T( المحسوبة تساوي )0.309(، وقيمة 	 

)Sig=0.759( أكبر من مستوى الداللة )ɑ=0,05(، وبالتالي فإن )T( غير دالة 
إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( ودرجة حرية تساوي )70(. وعليه 
يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في بعد أهداف 

األداء - إقدام.
أهداف األداء- إحجام: وجدنا قيمة )T( المحسوبة تساوي )0.634(، وقيمة 	 

)Sig=0.523( أكبر من مستوى الداللة )ɑ=0,05(، وبالتالي فإن )T( غير دالة 
إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( ودرجة حرية تساوي )70(. وعليه 
يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في بعد أهداف 

جدول رقم 1: معامالت ارتباط محاور المقياس مع المقياس ككل:

التقييم معامل االرتباط مع المقياس ككل المحور

ارتباط قوي 0.668 أهداف التمكن

ارتباط قوي 0.818 أهداف األداء- إقدام

ارتباط قوي 0.774 أهداف األداء- إحجام

ارتباط قوي 0.753 الكلي

جدول رقم 2: يمثل النتائج الخاصة بالتوجهات الهدفية عند الطلبة:

المستوى المتوسط الحسابي متوسط الدرجات التوجهات الهدفية

مرتفع 4.11 32.88 أهداف التمكن 

مرتفع 3.67 29.41 أهداف األداء- إقدام

متوسط 3.47 27.80 أهداف األداء- إحجام

مرتفع 3.76 90.38 المجموع
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األداء - إحجام.
أما فيما يتعلق بالمقياس ككل فيتبين انه ال توجد فروق دالة إحصائيا 	 

بين الذكور واإلناث في التوجهات الهدفية حيث إن قيمة )T( المحسوبة 
 ،)0,05=ɑ( الداللة  أكبر من مستوى   )Sig=0.552( )0.598(، وقيمة  تساوي 
وبالتالي فإن )T( غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( ودرجة 

حرية تساوي )70(.
هذه النتائج جاءت موافقة لنتائج دراسة )عالونة، 2014( في أهداف األداء 	 

– إحجام و ال توافقها في هدفي التمكن و األداء- إقدام و التي جاءت 
 )2014 غباري،  أحمد  )ثائر  لدراسة  موافقة  غير  جاءت  كما   ، اإلناث  لصالح 
و التي توصلت إلى أن هناك فروق في هدفي:  أداء – إقدام و أداء- 

إحجام، وهذا لصالح الذكور وأهداف التمكن لصالح اإلناث.
   وعليه توصلنا إلى أنه ال توجد فروق تعزى لمتغير الجنس في التوجهات 

الهدفية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
عند  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  القائلة:  الفرضية  نقبل  وبالتالي   

مستوى داللة ≥ 0.05 في التوجهات الهدفية بين الطلبة الذكور واإلناث.

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة )عدم وجود فروق 
دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≥ 0.05 في التوجهات الهدفية بين الطلبة تعزى 

لمتغير المستوى الدراسي(:
من خالل الجدول رقم )4( نجد:

وقيمة 	   ،)0.726( تساوي  المحسوبة   )T( قيمة  وجدنا  التمكن:  أهداف 
)Sig=0.470( أكبر من مستوى الداللة )ɑ=0,05(، وبالتالي فإن )T( غير دالة 

إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( ودرجة حرية تساوي )70(. وعليه 
يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في بعد أهداف 

التمكن وفق متغير المستوى الدراسي. 
أهداف األداء- إقدام: وجدنا قيمة )T( المحسوبة تساوي )1.546(، وقيمة 	 

)Sig=0.127( أكبر من مستوى الداللة )ɑ=0,05(، وبالتالي فإن )T( غير دالة 
إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( ودرجة حرية تساوي )70(. وعليه 
يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في بعد أهداف 

األداء – إقدام وفق متغير المستوى الدراسي.
أهداف األداء- إحجام: وجدنا قيمة )T( المحسوبة تساوي )0.245(، وقيمة 	 

)Sig=0.807( أكبر من مستوى الداللة )ɑ=0,05(، وبالتالي فإن )T( غير دالة 
إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( ودرجة حرية تساوي )70(. وعليه 
يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في بعد أهداف 

األداء – إحجام وفق متغير المستوى الدراسي.
ناحية  الطلبة من  بين  إحصائيا  دالة  توجد فروق  ال  أنه  يتبين  مما سبق 
الهدفية  التوجهات  )ليسانس- ماستر( في مستوى  الدراسي  المستوى  متغير 
حيث إن قيمة )T( المحسوبة تساوي )0.667(، وقيمة )Sig=0.507( أكبر من مستوى 
الداللة )ɑ=0,05(، وبالتالي فإن )T( غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( 

ودرجة حرية تساوي )70(.
      وعليه نقبل صحة الفرضية القائلة ب عدم وجود فروق دالة إحصائيا 
لمتغير  تعزى  الطلبة  بين  الهدفية  التوجهات  في   0.05  ≤ داللة  مستوى  عند 

المستوى الدراسي.

جدول رقم 3: يمثل الفروق في التوجهات الهدفية عند الطلبة وفق متغير الجنس:

)Sig( قيمة )T( المحسوبة د  الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس األبعاد

0.365 0.913 70
4.15 32.54 ذكور

أهداف التمكن
3.90 33.42 اناث

0.759 0.309 70
4.82 29.27 ذكور

أهداف األداء- إقدام
5.03 29.64 اناث

0.523 0.634 70
4.83 27.52 ذكور

أهداف األداء - إحجام
4.68 28.25 اناث

0.552 0.598 70
11.36 89.79 ذكور

المقياس ككل
91.32 اناث

جدول رقم 4: يمثل الفروق في التوجهات الهدفية عند الطلبة وفق متغير المستوى الدراسي 

(Sig)قيمة (T)المحسوبة د  الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس األبعاد

0.470 0.726 70
4.02 32.58 ذكور

أهداف التمكن
4.11 33.29 اناث

0.127 1.546 70
4.47 28.63 ذكور

أهداف األداء- إقدام
5.26 30.45 اناث

0.807 0.245 70
4.67 27.92 ذكور

أهداف األداء – إحجام
4.94 27.64 اناث

0.507 0.667 70
10.25 89.63 ذكور

المقياس ككل
11.60 91.38 اناث
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تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة )عدم وجود فروق 
دالة احصائيا عند مستوى داللة ≥ 0.05 في التوجهات الهدفية بين الطلبة تعزى 

لمتغير التخصص(:
      من خالل الجدول رقم )5( نجد:

وقيمة 	   ،)2.761( تساوي  المحسوبة   )F( قيمة  وجدنا  التمكن:  أهداف 
)F( غير دالة  )ɑ=0,05(، وبالتالي فإن  الداللة  )Sig=0.070( أكبر من مستوى 
إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05(. وعليه يتبين أنه ال توجد فروق 
متغير  وفق  التمكن  أهداف  بعد  في  واإلناث  الذكور  بين  إحصائيا  دالة 

التخصص. 
أهداف األداء- إقدام: وجدنا قيمة )F( المحسوبة تساوي )0.758(، وقيمة 	 

)ɑ=0,05(، وبالتالي فان )F( غير دالة  )Sig=0.460( أكبر من مستوى الداللة 
إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05( وعليه يتبين انه ال توجد فروق 
وفق  إقدام   – األداء  أهداف  بعد  في  واالناث  الذكور  بين  إحصائيا  دالة 

متغير المستوى الدراسي.
أهداف األداء- احجام: وجدنا قيمة )F( المحسوبة تساوي )1.221(، وقيمة 	 

)ɑ=0,05(، وبالتالي فإن )F( غير دالة  )Sig=0.301( أكبر من مستوى الداللة 
إحصائيا عند مستوى داللة يقدر بـ )0,05(. وعليه يتبين أنه ال توجد فروق 
وفق  إحجام   – األداء  أهداف  بعد  في  واإلناث  الذكور  بين  إحصائيا  دالة 

متغير المستوى الدراسي.
   مما سبق يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في التوجهات الهدفية 
وتسيير  إدارة  رياضي،  تدريب  تربوي،  بدني  )نشاط  التخصص  لمتغير  تبعا  للطلبة 
أكبر من مستوى   )Sig=0.240( )1.459(، وقيمة  )F( تساوي  إن قيمة  رياضي( حيث 
بـ  يقدر  داللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  غير   )F( فإن  وبالتالي   ،)0,05=ɑ( الداللة 

.)0,05(
دالة  فروق  وجود  بعدم  القائلة  الرابعة  الجزئية  الفرضية  نقبل  وعليه 

تعزى  الطلبة  بين  الهدفية  التوجهات  في   0.05  ≤ داللة  مستوى  عند  إحصائيا 
لمتغير التخصص.

نتائج الدراسة
لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مستوى 	 

مرتفع في التوجهات الهدفية )أهداف التمكن، أهداف األداء- إقدام، 
أهداف األداء- إحجام(.

لدى 	  الهدفية  التوجهات  في  الجنس  لمتغير  تعزى  فروق  وجود  عدم 
الطلبة.

التوجهات 	  في  الدراسي  المستوى  لمتغير  تعزى  فروق  وجود  عدم 
الهدفية لدى الطلبة. 

عدم وجود فروق تعزى لمتغير التخصص في مهارة التوجهات الهدفية 	 
لدى الطلبة. 

اقتراحات وتوصيات:
تنظيم دورات تدريبية للطلبة تعنى بتنمية توجهاتهم الهدفية وكيفية 	 

تحديدها.
توعية الطلبة بضرورة الضبط والتحكم في توجهاتهم الهدفية.	 
تنمية ثقة الطالب في نفسه من أجل وضع أهداف حياتية تالئم مستواه 	 

الحقيقي ال ما يتصوره هو.
التالميذ 	  عند  الهدفية  التوجهات  بتنمية  تعني  دراسية  مقررات  إدراج 

في األطوار التعليمية االبتدائية والمتوسطة.

جدول رقم 5: نتائج التحليل األحادي )ANOVA( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص

)Sig(قيمة F متوسط المربعات د  الحرية مجموع المربعات العينة األهداف

0.070 2.761

43.161 2 86.323 بين المجموعات

15.653أهداف التمكن 69 1078.788 داخل المجموعات

71 1165.111 المجموع الكلي

0.460 0.758

18.787 2 37.574 بين المجموعات

23.941أهداف األداء- إقدام 69 1651.926 داخل المجموعات

71 1689.500 المجموع الكلي

0.301 1.221

27.462 2 54.925 بين المجموعات

22.498أهداف األداء – إحجام 69 1552.353 داخل المجموعات

71 1607.287 المجموع الكلي

0.240 1.459

168.264 2 336.528 بين المجموعات

التوجهات الهدفية
115.342)المجموع( 69 7958.583 داخل المجموعات

71 111.8295 المجموع الكلي
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