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  :الملخص

يعد الطمبة المتفوقين من الشرائح الميمة في المجتمع عدة الحاضر وقادة المستقبل 
وبفضل ىؤالء تقدمت اإلنسانية واستطاع العالم ان يخطو خطوات واسعة نحو التقدم 

لذلك يجب رعايتيم من خالل أساليب عممية مقننو وتوفير الرعاية المالئمة ليم  ،والبناء 
ويتميز المتفوقين دراسيًا  ،ية ودراسات تربوية ونفسيةبصورة مدروسة عمى أسس عمم

 ،بمجموعو من الخصائص والسمات العقمية التي تجعل منيم نمطًا متميزًا عن غيرىم 
مثاًل الرغبة الكبير في تحقيق أىدافيم والسعي الحثيث لو و حب االستطالع والقدرة 

البحث  لذا استيدف ، الستداللعمى االبتكار في االعمال العقمية والقدرة الفائقة عمى ا
التعرف عمى السعي وراء اليدف والتعرف عمى داللة الفرق في السعي وراء الحالي الى 

أعتمدت وقد   ، ) ذكور ، اناث (اليدف لدى الطمبية المتفوقين تبعًا لمتغير )النوع (
( لمسعي وراء اليدف الذي Brandtsta¨dter& Renner، 1990مقياس ) تانالباحث

وبعد  ،بعد التواصل مع المنظر تانحيث حصمت عميو الباحث ،( فقرة 33يتكون من )
( من الطمبة 433)نيائية عينة البحث الوقد بمغ حجم،التحقق من صدق ترجمتو وثباتو 

وقد أظيرت  ،( 3،2،1( و) الرصافة 3،2،1المتفوقين في مديريات بغداد )الكرخ 
 النتائج ما يأتي : 

 .أن الطمبة المتفوقين في محافظة بغداد لدييم سعي وراء اليدف بمستوى مرتفع. 1

 .قدر متساوي من السعي وراء اليدف .امتالك الذكور واألناث2

 . (الطمبة المتفوقين ،السعي وراء اليدف )الكممة المفتاحية : 

mailto:hudamohammadmajed92@gmail.com
mailto:hudamohammadmajed92@gmail.com
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Abstract: 

Outstanding students are among the important segments of 

society, many present and future leaders. Thanks to them, 

humanity has advanced and the world has been able to make great 

strides towards progress and construction. Therefore, they must be 

nurtured through legalized scientific methods, and appropriate 

care should be provided to them in a thoughtful manner based on 

scientific foundations and educational and psychological studies. 

With a set of mental characteristics and traits that make them a 

distinct pattern from others, for example, the great desire to 

achieve their goals and the relentless pursuit of it, curiosity, the 

ability to innovate in mental work and the superior ability to infer, 

so the current research aimed to identify the pursuit of the goal 

and to identify the significance of the difference. In the pursuit of 

the goal of the outstanding students according to the variable 

(gender) (males, females), the researchers adopted a scale 

(Brandtsta¨dter & Renner, 1990) for the pursuit of the goal, which 

consists of (30) items, which the two researchers obtained after 

communicating with the theorist, After verifying the validity and 

reliability of its translation, the final research sample size reached 

(400) of the outstanding students in the districts of Baghdad (Al-

Karkh 3,2,1) and (Al-Rusafa 3,2,1), and the results showed the 

following  :  

1.The outstanding students in Baghdad governorate have a high 

level of pursuit of the goal. 

2.Males and females have an equal amount of goal pursuit. 

Keyword: (the pursuit of the goal, outstanding students.) 
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 :مشكلة البحث

ولكن نجد ان البعض  ،ى بحياة ىانئة وجيدةن يحظكل فرد منا يسعى إلى أ
يجتيد في السعي الى تحقيق افضل ما يمكن بما يتناسب مع قدراتو وأيضًا يصبح 
االمر مرتبطًا بمدى شعوره بالرضا عن ذاتو والشعور بالفخر بينما يمجأ البعض اآلخر 
إلى أىداف غير واقعية وصعبة المنال والتحقيق وال تتناسب مع قدراتو وامكانياتو بالتالي 

فان السعي وراء اليدف قد  ،دم تحقيقيا يصاب الفرد بالشعور بالضيق والذعرعند ع
يصاحب بطريق شائك ويمتاز بالكثير من الصعاب وىذا ما ال يستطيع بعض األفراد 
فيمو أو مقاومتو مما يغمب عمييم االستسالم والفشل المبكر واحيانا يؤدي الى الشعور 

فيما يحص  (Emmons، 1996) وىذا ما اكدهباالكتئاب نتيجة لفقدان مساره الخاص. 
تصبح االىداف غير  تحول االىداف إلى مصادر لعدم الرضا واالكتئاب ذلك عندما

 .(Emmons، 1996:313-314)أو تتجاوز امكانيات الفرد ومواردهقابمة لمتحقيق 
لنفسـو ىـو الـذي يوجيـو التخاذ القرارات،ويوجو  تفوقفـنـوع اليدف الذي يضعو الم

موكياتو في مواقف اإلنجاز المختمفة اعتباًرا من قناعة الفرد باليدف ومايعني لو س
 .(2339النجاح والتفوق )أحمد، 

والغمب عمى العقبات  السعي إلى النجـاح ان ( إلى2314وأشارت الحمح وبالن )
 يـدفع ذلك إلى استخدام طرق وأساليب عمييم قدوالتفـوق  اآلخرينومنافسة والمشكالت 

ما عدوانيـة متطرفة، وذلـك عنـدما تفشـل الطـرق المقبولـة لـدييم في تحقيـقيطمحون اليو 
 .(Winstok، et. al.، 2011)ليوإيطمحون 

خرونان سمة الفرد الذي يتميز بالدافعية لإلنجاز ىي الحصول عمى وينستوك وآويذكر 
حو داعية تحقيق اعمى المستويات في الميام المختمفة وان دافعية اإلنجاز تتجو ن

كما  ،ساليب غير أخالقية لتحقيق أىدافووقد يمجا الفرد في بعض األحيان ألاألىداف 
عالقة ارتباطية بين الدافعية  د( إلى وجو  2311اكدت نتائج دراسة طاطور وممحم ) 

 .لإلنجاز والسموك العدوانيفإذا زاد أحدىما يزيد اآلخر والعكس صحيح
مرحمة المراىقة كونيا مرحمة حرجة فأنيا بالنسبة لممتفوقين وال ينبغي ان نغفل عن 

والموىوبين مرحمة أحرج بسبب نموىم العقمي واالنفعالي واالجتماعي المتقدم والذي قد 
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يسبب ليم الكثير من الصعوبات عمى المستوى النفسي واالجتماعي ونتيجة لذلك نجد 
 ،من الصعب الوصول الييا )باظةان المراىقين يضعون لنفسيم معايير عالية المستوى 

1999 :34.) 
أنو من الممكن تغيير معظـم أنمـاطالسموك  النفس عمىاء مكاد يجمـع معظم عم

اإلنساني من خالل إحدى المكونات الدافعية الميمة، وىي الحاجة أو الدافعمإلنجـاز. إن 
متقدمة من  وق وتحقيق اإلنجازات المرضية والوصول إلىدرجاتفالكفاح من أجل الت

اإلتقان تعد مـن مـؤثرات الطمـوح لـدى الموىوبين التي تدفعمعظميم لمميل إلى تكوين 
معايير شخصية عالية لمحكم بإفراط عمى اإلنجازاتوالكفاح من أجل عدم الوقوع في 
األخطاء وتجنب الفشل بأي وسيمة. ىذه الحاجةالممحة لمكمال واإلنجاز قد تدفعيم إلى 

األحيان إلى أساليب غيرمشـروعة لموصول إلى ما يصبون المجوء في بعض 
 . (2313إليو)حسين، 

ا ان المراىق المتفوق ذو ممشكمة بحثي ومن ىذا المنطمق تمخص الباحثتان
وعي شديد باإلنجاز الحقيقي ونجده يضع اىدافًا عالية المستوى ويسعى جاىدًا لتحقيقيا 

و كانيات المادية عمى سبيل المثال أالمواحيانا تكون ىذه االىداف غير متناسقة مع ا
اىدافًا تتطمب مجيودًا مضاعفًا مما يجعل المتفوق يشعر بالقمق والذعر وقد يؤدي بو 
الى التخمي عن اىدافو واالستسالم لمفشل وربما الى المرور بحالة من اعراض الكتئاب 

 لفقدان اليدف من الحياة.
 لحالي  بالتساؤل اآلتي:يمكن تمخيص مشكمة البحث ا قوفي ضوء ما سب

 السعي وراء اليدف لدى الطمبة المتفوقين ؟ ىما مستو 
 أىمية البحث 

يستمزم ىذا التقييم  إذ، في الحياة ُينظر إلى األىدافعمى أنيا ضرورية لمرفاىية
في مثل ىذه المفاىيم لمرفاىية  ،تجاه األىداف الميمة الفردالحكم عمى مدى جودة أداء 

بالغ األىمية  اً أمر  يعد الرضا إلى درجة تحقيق اليدف، والتي بدورهالمعرفية ، يشير 
فإنيم يشعرون األىداف،  األفرادلتجربة الرضا عن الحياة. بعبارة أخرى: عندما يحقق 
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 ،Diener)، وعندما يفشمون في تحقيق األىداف ، فإنيم يشعرون بعدم الرضابالرضا
1984:167). 
وفًقا ألبحاثيم، ال ( (Edward Locke '& Gary Latham، 1990ويرى 

تؤثر األىداف عمى السموك واألداء الوظيفي فحسب، بل تساعد أيًضا في حشد الطاقة 
يؤدي الجيد العالي إلى زيادة الجيد  ،مما يؤدي إلى بذل جيد أكبر بشكل عام

تحفيز عمى تطوير االستراتيجيات التي ستمكننا الاألىداف في وكما تساعد  ،المستمر
يمكن أن يؤدي تحقيق اليدف إما إلى و  ،ن األداء عمى مستوى اليدف المطموبم

 Locke)الرضا والمزيد من الحافز أو اإلحباط وانخفاض الدافع إذا لم يتم تحقيق اليدف

& Latham، 1991: 212). 

، فإن بعض أنواع األىداف تجمب رفاىية ذاتية أكثر من غيرىا فضاًل عن ذلك
ان لميدف تؤثران عمى الرفاىية الذاتية ىما محتوى اليدف وما ىناك سمتان ميمتوان 

فيما يتعمق بمحتوى اليدف: األىداف ف،يةأو أىداف تجنب يةنيجمإذا كانت األىداف ىي 
( to belongالتي تمبي االحتياجات النفسية األساسية )عمى سبيل المثال، االنتماء

( من المرجح أن تؤدي إلى affiliationوالتي تتالقى مع الدوافع األساسية )االنتماء
ومع ذلك، في حالة الفشل، لدييم أيًضا تأثير سمبي أقوى عمى ،الرفاىية العاطفية

 .(Sheldon et al.، 2010: 40)الرفاىية الذاتية الالحقة

العالقة بين تم فحص   Wu، Theiler & Moeller (2012)وفقا لدراسة   
نجاز الطالب عمى مستوى فحص ىذا البحث دراسة  .الفصل الدراسي تحديد األىداف وا 

نجاز الطالب في  5شبو تجريبية مدتيا  سنوات، والتي نظرت في تحديد األىداف وا 
 (LinguaFolio)تم استخدام أداة تعرف باسم ،فصل المغة اإلسبانية بالمدرسة الثانوية

كشفت نتائج و  ،طالًبا 1273ة مدرسة ثانوية تضم مجموع 23، وتم إدخاليا في 
لدراسة أن ىناك زيادة ثابتة بمرور الوقت في اليدف الرئيسي وخطة العمل لمتعممي ا

 .المغة اإلسبانية في المدرسة الثانوية
(Moeller، Theiler &Wu، 2012: 135-169) 
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ويمثل المتفوقون ثروة قومية وطاقة دافعة نحو الرقي والتقدم في المجتمع ويعد االىتمام 
ي فمن خالليم تظير االكتشافات واالنجازات والنجاحات لكبيم ضرورة واىمية حضارية 

دورىم البارز مة وعصبيا وموضوع اماليا نتيجة ليصبح الطمبة المتفوقون أساس األ
مام العالم المتحضر وينبغي التركيز عمى مشكالت واحتياجات مستقبال في النيوض أ

 ىذه الشريحة من المجتمع.
وانعكاسو عمى صحتيم  تفوقينلخطورة تفشي شخصيات غير سوية بين الم ونظراً 

النفسية تيدف ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى مفيوم من المفاىيم األكثر استخداما 
كونيا  ،من حيث المضمون واألقل شيوعا من حيث المفيوم وىو السعي وراء اليدف 

ا السموك يختمف من فرد إلى آخر، سمة ذو حد فاصل لدى المتفوقين وال نغفل أن ىذ
وأن الفرد الواحد كثيرا ما يشممو التغير في سموكو من وقت آلخر تبعا لمتطمبات الدوافع 

تتضح أىمية الدراسة في أنيا تسعى إلى المساىمة في إثراء جانب  ،الداخمية والحياة
 .ميم من مجاالت الدراسات النفسية واالجتماعية، وىو السعي وراء اليدف

بما لو فائدة لمعاممين في مجال التربية والتعميم وتتجمى أىمية البحث الحالي  -1
الى السعي وراء اليدف وأثره  هوغيرىا من مجاالت أخرى في توجيو االنتبا

 اإليجابي في أداء الميام .

إال وىي شريحة يقع عمى  ،البحث الحالي تناول شريحة ميمو في المجتمع -2
والقاء الضوء عمى فئة الطمبة  ،كاىميا تقدم األمة وتطورىا وىي ثروة قومية

المتفوقين نظرًا لما يتمتع بو ىؤالء الطمبة من خصائص وسمات شخصية 
وتجعل ليم سيكولوجية خاصة فعمييم يقوم نجاح المجتمع  ،اآلخرينتميزىم عن 

 وتقدمو.
 : أهداف الدراسة

 :الحالي إلى التعرف عمى بحثيدف الي
 .المتفوقينالسعي وراء اليدف لدى الطمبة  -1

الفروق ذات الداللة اإلحصائية في السعي وراء اليدف لدى الطمبة  -2
 إناث(. ،المتفوقين تبعًا لمتغير النوع )ذكور
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 :حدود الدراسة
 :تحدد البحث الحالي عمى

في المدارس المتوسطة التابعة  من كال الجنسين )الذكور واالناث(الطمبة المتفوقين 
لمعام  (3،2،1/( و)الرصافة 3،2،1/)الكرخ بغداد محافظةفي لمتربية لممديرية العامة 

 .(2022/2021)الدراسي 
 تحديد المصطمحات :
  (Goal Pursuit)السعي وراء اليدف 

 وعرفو كل من:

 ( Brandtstadter، 1997)   
 المعتمدة بشكل عام عمىالمستقبمية المنشودة  النتائجعممية محاولة تحقيق 

ينجح الفرد في تحقيق االىدافينتابو الشعور عندما وعممية تكوين الرغبات ،تحديد اليدف
يحدث العكس من ذلك وعندما يفشل في تحقيق األىداف  بالرضا والثقة بالذات

(Brandtstadter، 1997: 186). 
 

 (Kruglanski et al، 2002) 

 Kruglanski)مل ربط الوسائل بالنتائج المرجوةالمعرفي الذي يش أنو التمثيل

et al، 2002 . ) 

 (Brandtstadter، 1997)عتمدت الباحثتان تعريف  -ا* التعريف النظري :
 تعريفًا نظريَا في البحث الحالي

  التعريف االجرائي :الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب المستجيب عمى
 اليدف (. مقياس )السعي وراء

 اإلطار النظري 
 Goal Pursuitالسعي وراء اهلدف

  نبذة تاريخية: 
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يعد السعي وراء اليدف من المفاىيم الدفاعية التي تجعل الفرد ُيركز عمى اىمية 
مقاومة تقمبات الحياة ومن ابرز مؤيدي ىذا المفيوم ىم الفالسفة الرواقيون منيم  

(Seneca، Epictetus، and Marcus Aurelius; Long)   والذين بدورىم اعتبروا
ان االىداف ذات الطموح ىي مصدر ضائقة او توتر بداًل من كونيا مصدر تنموي 
فوفقًا لمتعاليم الرواقية يمكن لمفرد الحكيم ان يتقبل الخسائر بصالبة نفسية فانو يتكيف 

 .(Burton، 1977:169)مع ضرورة الحياة 
( فـــان الســـعي وراء action-theoreticalنظريـــة العمـــل ) امـــا مـــن وجيـــة نظـــر

اليدف يدور بين المواقف اليجومية والدفاعية وعمى الرغم من االختالف الواضح بينيما 
 ،فمــن ناحيــة الفــرد Well-beingاال ان االىــداف ىنــا تمعــب دورًا متناقضــًا فــي رفاىيــة 

اف فـي حـد ذاتـو يعـد مؤشـرًا قويـًا ومعنى محفزًا لمحياة وان وجود االىـد إنيا تعطي ىيكاًل 
قــد تتحــول ىــذه االىــداف الــى مصــادر لعــدم  ،مــن ناحيــة أخــرىعمــى الرضــا عــن الحيــاة. 

الرضــا واالكتئــاب ذلــك عنــدما تصــبح االىــداف غيــر قابمــة لمتحقيــق او تتجــاوز امكانيــات 
بشـــكل كبيـــر عـــن الرؤيـــة  عمـــى الـــرغم مـــن أن ىـــذه الرؤيـــة ليســـت جديـــدةف، الفـــرد ومـــوارده

، إال أن ليــا آثــاًرا نظريــة ميمــة: مــن الواضــح أنالتعــديل المشــترك الــدائم ل ىــداف ابقةالســ
 الفـردنظـًرا ألن مسـار حيـاة  ،وموارد العمل ىو مصدر رئيسي لممرونـة عبـر مـدى الحيـاة

أو  -ىــــو عموًمــــا مــــزيج مــــن نتــــائج اإلجــــراءات المقصــــودة واألحــــداث غيــــر المقصــــودة 
النتــائج و رفاىيــة واحتــرام الــذات عمــى الســيطرة المتصــورة ال تعتمــد الإذ المكســب والخســارة 

 التنمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبمية فحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 ماضـــــــيو )وىـــــــو غيـــــــر قابـــــــل لمتغييـــــــر( الفـــــــرد لتعتمـــــــد أيًضـــــــا عمـــــــى االســـــــتعداد لقبـــــــول 

ــــــــى النــــــــدم و  ــــــــم عم  مســــــــارات الحيــــــــاة غيــــــــر الواقعيــــــــة التــــــــي كانــــــــت مرغوبــــــــة ولكنيــــــــا ل
 . (Emmons، 1996:313-314)تتحقق أبًدا

تمثياًل عمى أنو السعي وراء اليدف   (Kruglanski et al.، 2002) ويرى 
يستمزم اليدف  ،عمى سبيل المثالغوبة )ربط الوسائل بالنتائج المر  معرفيًايشتمل عمى

إلقناع  ،النتائج المرجوة )الحصول عمى وظيفةاما من الحصول عمى شيادة جامعية 
نظًرا ف(. وسائل االلياءمقاومة  ،لدراسة بجدحقيق ىذه النتائج )اتوسائل ما ،أ(اآلخرين
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فقد تعمل كقنوات لممعرفة الجديدة وتنظيم  ،ألن األىداف تتكون من وسائل وغايات
 (Kruglanski et al.، 2002: 331)المعمومات من حيث الوسائل والغايات

 
 خصائص االىداف الشخصية التي يسعى الييا األفراد: 

متابعتو عدد من االبعاد او الخصائص إذ تم تحديد ن لكل ىدف يقرر الفرد إ
التحدي  ،كفاية الوقت ،االلتزام ،التمتع ،العديد من الخصائص منيا اىمية اليدف

أو االتجاه الذي  باليدفيتعمق فيما  ىداف الشخصية لجانب آخر من  ،والصعوبة
يميل  إذ،نيائيةحالة الأو بعيًدا عن  قريب نحوعمى  –يركز إذا كان نحوه اليدف 
عمى سبيل نحو المحفزات االيجابية واالبتعاد عن المحفزات السمبية  كاالفرادبالتحر 

أو تجنب ،االختبار القادمفي قد يكون لدى الطالب ىدف يقوم بو بشكل جيد  ،المثال
 لدراسات منيا دراسةتشير مجموعة واسعة من اإذ الفشل فيو. 
(Elliot et al.، 1997)  من المرجح أن تتحقق األىداف وتؤدي  داف األىإلى ىذا

األداء( مقارنة بأىداف  والرفاه  ،إلى مجموعة من النتائج اإليجابية )عمى سبيل المثال
 . (Fujita &MacGregor ،2012: 85)يةالتجنب

المجردة واألىداف وىناك خواص اخرى ميمة ل ىداف اال وىي االىداف 
 ،أوسع أو أكثر عمومية )عمى سبيل المثال المجردة ىي أىداف فاألىداف ،الممموسة

 ،أن تكون أقل أنانية( والتي تتضمن عادًة العديد من اإلجراءات في سياقات متعددة
وغالًبا ما ال تحتوي عمى نقطة نياية محددة تشير إلى أن اليدف قد تم "تحقيقو". تشمل 

النماذج التي يتم فييا تنظيم  ىذه األىداف عموًما اليوية األوسع لمفرد و القيموفي
من ناحية  ،األىداف الممموسة اما .عمى حسب اىمية اليدف األىداف بشكل ىرمي

يي إجراءات محددة يتم تنفيذىا غالًبا خالل سياق أو وقت معين )عمى سبيل ف،أخرى
نقطة نياية محددة  ميدفالمثال، الذىاب إلى صالة األلعاب الرياضية اليوم( يكون ل

(Locke & Latham، 2002: 706). 

ستة خصائص رئيسية ل ىداف اال  (Gollwitzer&Moskowitz، 1996)وقد حدد 
 وىي:
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لقد وجد أن األىداف الغامضة تؤدي إلى نتائج : محددةان تكون االىداف  -1
يجبأن تكون األىداف محددة وقابمة لمتنفيذ ويجب أن توضح بالضبط فغامضة 

 .حقق رؤية أكبريمكن انت كيف
األىداف ىي أدوات لمتغيير وليست أدوات : تحديملان تكون االىداف مثيرة  -2

تصبح  ،إلى مستوى منخفض جًدافالفرد اذا كان ييدف  ،الذاتلمرضا عن 
ذا و  األىداف تافية  .فإنو يصبح محبط ،يدف إلى مستوى عاٍل جًداكان يا 

عمى أساس تساعد األىداف عمى تحديد ما يتم القيام بو :  مسار لميدفتوفير  -3
دارة الوقت بشكل فعالاي  يومي فإن  ،أنيا تساعد في تحديد األولويات وا 

 .توفر خط رؤية يومي ىي التي أفضل األىداف
أن األىداف تكون أكثر فاعمية عندما تكون محددة بوقت  : إطار زمني وجود -4

الذين يضعون إطاًرا  فاألفراد. والسعي نحوىا وعندما تخمق إحساًسا باإللحاح
ذلك  ببناء خطة تدريجية لمنجاح لذاتيمًيا محدًدا إلنجاز األىداف يسمحون زمن

 .من خالل توصيل ما يجب القيام بو ومتى يجب القيام بو
ال يمكننا أن ننجح إذا لم  .ما يمكن قياسو يمكن القيام بو: ان قابمة لمقياس -5

بشكل فعال إذا لم نتمكن  نحدد كيف يبدو النجاح. ال يمكننا تعديل منيجيتنا
يسمح تطوير المقاييس لقياس  .من تحديد ما إذا كانت الخطة تعمل أم ال

عمى الفرد ال تساعد المقاييس التي ينشئيا إذ النجاح بقياس األداء الموضوعي. 
موضوعية  تفسيربل تتيح ليم أيًضا إجراء عمميات  ،تحديد شكل النجاح فحسب

 .كما ىو مخطط ليا عندما ال تسير األمور يدفلم
 ةيعتبرىا فرصالفرد  تشير إلى أن إذ  أن المتابعة أمر بالغ األىمية: متابعة ال -6

في  لمتعمق ومناقشة األسباب ؛ يمكن أن تصبح لحظات رائعة قابمة لمتعميم
فيذه فرصة لالحتفال  ،إذا تم تحقيق األىدافاما . حالة عدم تحقق االىداف

 . سعي نحو أىداف أخرىوال ومناقشة ما حدث بشكل صحيح

(Gollwitzer&Moskowitz، 1996: 362-370) 
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 االتجاه النظري في تفسير السعي وراء اليدف 
  نظرية السعي وراء اليدفGOAL PURSUIT 

(1)
(Brandtsta¨dter& Renner، 1990) (1991 ،)براندتسادتيرورينير 

تعود نظرية السعي وراء اليدف الى العالمان االلمانيين 
(Brandtsta¨dter& Renner، 1990)يشكل  يكإجابة عن التساؤل االتي ما الذ

شخصية  لخصائص" وأي الظروف الخارجية والشخصية قد تروج ايجابية"حياة جيدة
إطاًرا نظرًيا يركز عمى التفاعل الديناميكي بين فقد قدم العالمان االلمانيين مرغوبة، 

في التمييز بين  ىالنظريةجوىر ىذيتمثل  إذ،السعي وراء األىداف وتعديل األىداف
نمطين لمتعامل مع التناقضات بين الظروف المرغوبة والواقعية لمنتائج التنموية التي 

يشمل الوضع االستيعابي الجيود إذ ، تكييفيةاو استيعابيةإلييا عمى أنيا  يشيران
اف والمشاريع واألنشطة المقصودة لتعديل الوضع الفعمي لتحقيق توافق أوثق مع األىد

عمى اآلليات والعمميات التي يتم  التكيفييشتمل الوضع  ،الشخصية ؛ من ناحية أخرى
 &Brandtsta¨dter)من خالليا تعديالألىداف والمشاريع لموارد العمل المتاحة

Renner، 1990: 60) . 
يجب أن تكون اال وىي  :أساسية مشكمةاألىداف والخطط  نحويواجو السعي إذ 

مرنة بدرجة كافية بحيث يمكن تعديل الخطط واألولويات وفًقا لمظروف االىداف 
االستقرار والمرونةتنشأ أيًضا في سياقات تخطيط  وان مشكمة ،الجديدة وغير المتوقعة

يعتمد اختيار األىداف وتنفيذىا عمى الموارد والقيود التي تتغير عمى  إذالحياة 
 اليدف  يكون  يتم تفعيميا عندماالتكيفية المرونة فالمستويات الوراثية والتاريخية. 

ال يعني فقط االستعداد  وىذايقاوم التأثيرات المشتتة؛ كي بما يكفي ل ومغمقاً مستقًرا 
والذي غالًبا ما يعزز  ،لمتبديل إلى وسائل جديدة وأكثر فاعمية لموصول إلى اليدف

ب أيًضا القدرة عمى فك يتطم ،االستقرار والمثابرة في السعي وراء اليدف. بداًل من ذلك
االرتباط عن األىداف المحظورة وااللتزامات العقيمة وكسر أطر العقالنية التي 

                                                           

(
1
) Brandtsta¨dter& Renner: 

 .االوربية في لندن يعودان لممدرسة السموكية ةعالمان المانيان في األكاديمي 
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تميمتدريجيًا إلى أن تصبح مقيدة وانتقائية أثناء تنفيذ 
 .)(Brandtsta¨dter&Rothermund، 1994: 265الخطة

 الدراسات التي تناولت السعي وراء الهدف:  -
 :Brandtsta¨dter) (2009 ،دراسة -1

Goal pursuit and goal adjustment: Self-regulation and 

intentional self-development in changing developmental 

contexts 

السعي وراء اليدف وتعديل اليدف: التنظيم الذاتي والتطوير الذاتي المتعمد 
 في سياقات تنموية متغيرة

عمى السعي وراء اليدف وتعديل اليدف تيدف ىذه الدراسة الى التعرف 
تم استخدام مقياس  ،عن العالقة بينيم والتنظيم والتطوير الذاتي فضالً 

(Brandtsta¨dter& Renner، 1990)  في قياس السعي وراء اليدف عمى عينة من
( طالبًا واظيرت النتائج ان المراىقين 463المراىقين من طمبة المدارس بمغ عددىم )

األنشطة التكييفية تساعد في الحفاظ عمى الرفاىية واحترام يسعون وراء اىدافيم وان 
فييا عمى الذات عندما تتخطى األىداف النطاق الممكن و تصبح الخسائر ال رجعة 

ذ ،مدار الحياة وتساعد  ،طموحاتالتعمل العمميات التكييفية عمى تعديل األىداف و وا 
 :2009 ،العمميات التكييفية أيًضا لمحفاظ عمى الشعور العام بالكفاءة الذاتية والتحكم

60) ( Brandtsta¨dter. 
 : (Gore & Cross، 2006)دراسة  -2

Pursuing Goals for Us: Relationally Autonomous Reasons 

in Long-Term Goal Pursuit 
السعي وراء األىداف بالنسبة لنا: األسباب المستقمة نسبًيا في السعي وراء 

 األىداف طويمة المدى
فحصت دراستان طوالنيتان الدرجة التي تنبأ بيا التفسير الذاتي واألسباب 

تم استخدام مقياس  ،لىاالو بتحقيق اليدف. في الدراسة  (PARs)المستقمة الشخصية 
(Brandtsta¨dter& Renner، 1990) قام  في قياس السعي وراء اليدف
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ذ أىداف في جمستين. 7بتقييم من المراىقين مشارًكا )166) كشفت النتائج أن  وا 
 RARs باألسباب الشخصية المستقمةالتفسير الذاتي كان مرتبًطا بشكل إيجابي 

مشاركًا ( 177) الثانية التي تم تطبيقيا عمىالدراسة  أضافت،تنبأت بتحقيق اليدفوانيا
 في السعي وراءوأظيرت النتائج تقدًما ممحوًظا  ،االولىمتابعة ثالثة لتصميم الدراسة ك

يا المحّسنة ولكن لم يتم تحسين االسباب الشخصية المستقمةأىداف الفرد التي تنبأ بيا 
عال في ىي عنصر تحفيزي ف ستقمةاالسباب الشخصية الم أظيرت كمتا الدراستين أنو 

 .(Gore & Cross، 2006: 848)السعي وراء اليدف وتحقيقو
 منهجية البحث : 

ة لطبيعة يعد المنيج الوصفي األرتباطي من افضل مناىج العموم النفسية مالئم
فمن خاللو يمكن اإلحاطة  ،البحث الحالي اذ أعتمدت الباحثتان عميو في البحث الحالي

بجميع ابعاد البحث الحالي والعالقات بين الحقائق المرتبطة بالظاىرة المدروسو من 
وليس مجرد إعطاء وصف وتقدير  ،لى فيم أفضل وأكثر عمقُا لمظاىرةأجل الوصول ا

 ،الكيالني والشريفيلما ينبغي ان تكون عميو الظواىر في ضوء معايير وقيم معينة )
2337:27). 

 جمتمع البحث
 3،2،1ويتألف مجتمع البحث من الطمبة المتفوقين موزعين بين مديريات التربية )الكرخ

( لمعام الدراسي 13636( في محافظة بغداد والبالغ عددىم )3،2،1الرصافة ()
( حسب إحصائية شعبة التخطيط في وزارة التربية وان الطمبة موزعين 2322- 2321)

 إناث.( 5397) ،( لمذكور5539)عمى ست مديريات بواقع 
 :مقياس السعي وراء اليدف

عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث  طالع الباحثتانابعد 
فضاًل عن مراسمة العالم األلماني  ،ا وفيميا لومبصيرة بحثي ت الباحثتانالحالي اكتسب

(Brandtsta¨dter)، ألدبيات البحث  ومراجعة الباحثتان ،عبر االيميل الرسمي
ا يوجد في واالطالع عمى الدراسات السابقة ساعدتيا بأكتساب معرفو وفيم ألسباب م
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مقياس  األطالع اعتمدت الباحثتانومن خالل ىذا  ،مجال البحث من تناقضات
Brandtsta¨dter& Renner، 1990))، ويعد مقياس السعي  ،فلمسعي وراء اليد

 واستخدم ىذا المقياس مع ة لقياس السعي وراء اليدف لدى األفرادوراء اليدف أدا
 أكثر من ثقافة .وىو مقياس مطبق عمى  ،عينات مختمفة 

 التحميل االحصائي لمقياس السعي وراء اليدف :
عمى عينـة التحميـل اإلحصـائي البالغـة السـعي وراء اليـدفمقيـاس  طبقت الباحثتان

والســتخراج  ،وصـححت اسـتمارات اإلجابـات الطمبـة المتفــوقين  منطالـب وطالبـة( 433)
مقيـاس ب درجـات أفـراد العينـة فـي اسـتجابتيم عمـى يـرتتـم تالقوة التميزية لفقرات المقياس 

 .كمية  درجة (أدنى)إلى كمية درجة  (أعمى)من السعي وراء اليدف

المجموعتين المتطرفتين، إذ %( من المجموعتين العميا والدنيا، لتمثل 27نسبة ) تم اعتماد
مُكن اعتمادىا، ألنيا %( لممجموعتين المتطرفتين ُتمثل أفضل نسبة يُ 27إن اعتماد نسبة )

وألن عينة التحميل اإلحصائي تألفت . مُكن من حجم وتمايزتُقدم مجموعتين بأقصى ما يُ 
( 216دنيا )لذا فقد كان عدد األفراد في المجموعتين العميا وال طالب وطالبة( 433من )

واستعممت  ، عميا( في المجموعة ال138و) دنيا( في المجموعة ال138أي ) طالب وطالبة
لعينتين مستقمتين الستخراج الفرق بين المجموعتين العميا ( t-test)ئياالختبار التاالباحثتان
 .في درجات كل فقرة من فقرات المقياسوالدنيا

 ( القوة التميزية لفقرات مقياس السعي وراء اليدف 1جدول )ال

القيمـة التائيـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت
 المحسوبـة

مستوى 
الداللة 

1،15 
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري

 دالة 7،719 1،378 3،315 1،383 3،751 1

 دالة 5،133 1،759 3،194 1،876 3،454 3

 دالة 7،148 1،749 3،685 1،357 4،194 3
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 دالة 8،313 1،593 3،331 1،513 3،944 4

 دالة 7،973 1،555 3،954 1،111 4،417 5

 دالة 6،841 1،541 3،378 1،491 3،676 6

 دالة 6،415 1،733 3،371 1،563 3،796 7

 دالة 7،749 1،658 3،583 1،399 3،936 8

 دالة 6،817 1،743 3،639 1،583 3،898 9

 دالة 6،443 1،771 3،834 1،379 4،314 11

 دالة 9،318 1،443 3،353 1،341 4،183 11

 دالة 6،843 1،685 3،119 1،155 4،353 13

 دالة 9،116 1،693 3،165 1،751 4،657 13

 دالة 7،189 1،533 3،381 1،546 3،853 14

 دالة 3،433 1،887 3،119 1،719 3،843 15

 دالة 7،185 1،311 3،537 1،311 3،694 16

 دالة 4،461 1،778 3،657 1،731 3،713 17

 دالة 7،475 1،733 3،538 1،471 4،148 18

 دالة 6،366 1،758 3،741 1،439 4،131 19

 دالة 5،134 1،759 3،371 1،385 4،435 31

 دالة 9،731 1،447 1،787 1،666 3،833 31

 دالة 5،349 1،616 3،796 1،486 3،917 33

 دالة 6،491 1،769 3،537 1،544 3،991 33
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 دالة 7،678 1،695 3،131 1،933 4،537 34

 دالة 7،165 1،657 3،853 1،391 4،387 35

 دالة 8،356 1،596 3،778 1،331 4،381 36

 دالة 6،373 1،868 3،631 1،564 4،113 37

 دالة 6،837 1،946 3،631 1،538 4،341 38

 دالة 5،613 1،814 3،917 1،533 4،185 39

ألن القيم التائية المحسوبة ىي مميزة المقياس أن  جميع فقرات  ،(1من الجدول )تبين ي
مستوى وب ،(214(عند درجة حرية )1،96)البالغة التائية الجدولية أكبر من القيمة 

 .(3،35داللة ) 
في حساب صدق الفقرة عمى  تانالباحث تاعتمدالكمية:عالقة درجة الفقرات بالدرجة 

بين درجات كل فقرة والدرجة الكمية،  Person correlationمعامل ارتباط "بيرسون"
( 433لكون درجات الفقرة متصمة ومتدرجة، عممًا أن عينة صدق الفقرات تتكون من )

ان ارتباط الفقرة بمحك داخمي او خارجي مؤشر  اذ،في البحث الحاليطالب وطالبة 
وحينما اليتوفر محك خارجي مناسب فان درجة المجيب تمثل افضل محك  ،لصدقيا 

 ( يبين ذلك.2داخمي في حساب ىذه العالقة والجدول )
 السعي وراء اليدفمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس 

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

1 1،416 9 1،311 17 1،343 35 1،366 

3 1،384 11 1،393 18 1،366 36 1،411 
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3 1،319 11 1،413 19 1،334 37 1،339 

4 1،414 13 1،351 31 1،393 38 1،353 

5 1،367 13 1،434 31 1،439 39 1،371 

6 1،334 14 1،361 33 1،315   

7 1،331 15 1،181 33 1،331   

8 1،319 16 1،388 34 1،394   

ائيًا عند مقارنتيـا بالقيمـة صجميع معامالت االرتباط  دالة إح أن (2من الجدول ) وتبين
( ودرجـــة حريـــة 3،35(عنـــد مســـتوى داللـــة )3،398الحرجـــة لمعامـــل االرتبـــاط البالغـــة )

 .( وىذا يعد مؤشر عمى ان المقياس صادقًا لقياس الظاىرة التي وضع لقياسيا398)

 نوعين لمثبات ىما : الباحثتين: استخدمت ثبات المقياس

بتطبيـــق  قامـــت الباحثتـــانTest-Retestإعـــادة االختبـــار  –طريقـــة االختبـــار -1
أعــادت تطبيــق ( طالــب وبعــد مــرور اســبوعيين 33المقيــاس عمــى عينــة بمغــت )

المقيــاس عمــى نفــس العينــة وبعــد اســتخداد معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــات 
 .(3،89التطبيقين بمغ معامل الثبات )

اليدف من إيجاد معامل الثبات بيذه الطريقة ىو لمتأكد من اتساق أداء الفرد عمى عموم 
المقياس من فقرة إلى أخرى، إذا يدل عمى التجانس الكمي لفقرات المقياس وعمى 

من خالل اخذ عينة  وقد أستخرج الثبات بيذه الطريقة،استقرار استجابات األفراد
، وباستعمال طالب( 433األساسية البالغة )ي عشوائية من عينة التحميل االحصائ

 .(  وىو معامل ثبات جيد3،87معادلة كرونباخ بمغ معامل ألفا )
 عرض النتائج وتفسريها

 السعي وراء اليدف لدى الطمبة المتفوقين:: التعرف عمى  ولاليدف اال 
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( 29)المتكون مـن مقياس السعي وراء اليدف بتطبيق تانالباحث تىذا اليدف قام لتحقيق
. وأظيـرت نتـائج البحـث إلـى طالـب وطالبـة( 433المتكونـة مـن ) البحـثعمى عينة  فقرة

( درجـــة 97،485قـــد بمـــغ ) المقيـــاسعينـــة  عمـــى ىـــذه الأن المتوســـط الحســـابي لـــدرجات 
معرفـة داللـة الفـرق بـين المتوسـط الحسـابي ول( درجة، 16،563وبانحراف معياري قدره )

االختبــار التــائي لعينــة  البــاحثتيناســتخدمت  ،درجــة( 87والمتوســط الفرضــي الــذي بمــغ )
ـــين ان و ،واحـــدة  ـــد مســـتوىالفـــرق  دال احصـــائيا تب ـــة  عن (، إذ بمغـــت القيمـــة 3،35)دالل

(، 1،96مـــن القيمـــة التائيـــة الجدوليـــة البالغـــة ) اكبـــرىـــي ( 12،661التائيـــة المحســـوبة )
عينـة البحـث لـدييم سـعي وراء اليـدف بدرجـة جيـدة ( وىذا يعنـي ان 399وبدرجة حرية )

 .(يوضح ذلك3والجدول )

لمقياس السعي وراء وسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائيةمتال(3جدول )ال
 اليدف

وبينت نتائج الدراسة المتعمقة بيذا اليدف أن مستوى السعي وراء اليدف لدى الطمبة 
وتتفق  ،المتفوقين بصورة عامة في المديريات العامة في محافظة بغداد كانت مرتفعة

ىذه النتيجة مع ما أشار اليو اإلطار النظري ان السعي وراء اليدف لدى األفراد يعتمد 
ممة لمسيطرة المعتقدات حول إمكانية تحقيق ىدف ما عمى التصورات الذاتية المععمى 

، والتي تتأثر بدورىا بالمعتقدات المتعمقة بقابمية التطور البشري عمى التنمية الشخصية
فراد الذين لدييم معتقدات ذاتية قوية بالفعالية والسيطرة إلى أن يكونوا أكثر إذ يميل اال

 ،Brandtsta¨dterثباًتا في السعي وراء األىداف وفي جيودىم لمتغمب عمى العقبات )

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية

 الجدولية المحسوبة (1،15)

السعي وراء 
 ةدال 1،96 12،661 87 16،563 97،485 433 اليدف
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ويرى معظم التربويين وعمماء النفس ان السعي وراء اليدف يمعب دورًا  ،(130 :1992
اىداف الطمبة ىي تمثيالت معرفية لما يحاولون ميمًا في تعمم الطالب و حيث أن 

فربما  ،أنجازه وىي تعبر عن أغراضيم و أسبابيم عن أداء الميام التي يكمفون بيا
ولكن لدييما أسباب  ،يحوز أثنان من الطالب نفس القدر من الدافعية ألنجاز تكميف ما

نظمًا من المعتقدات فبجانب أنيا نمطًا متكاماًل م ،ذاتية مختمفة ألداء ىذا التكميف
تعتبر محكًا يستخدميا الطالب لمحكم عمى مستوى األداء الذي  ،الذاتية وأسباب لإلنجاز

ان ظيور ىذا المستوى المرتفع لمسعي وراء اليدف  وترى الباحثتان،يعمل عمى أنجازه
وأن سبب ظيور  ،لدى الطمبة المتفوقين في المدارس محل الدراسة  يعد مؤشر إيجابي

مرتفع ألننا ندرس السعي وراء اليدف في أكثر مؤسسات المجتمع أىمية أذ أنيا مستوى 
وتتميز بصفات خاصة تمكنيا من تحقيق  ،مؤسسات تربوية وتنموية في أن واحد

كما أنيا تمعب دورًا ميمًا وأساسيًا في تطوير ونمو  ،أىداف وأنشطة العممية التربوية
 المجتمعات اإلنسانية.

ى مدالسعي وراء اليدفالفروق ذات الداللة االحصائية في :التعرف عمى الثاني اليدف
 إناث(: ،نوع )ذكورتبعا لمتغير ال الطمبة المتفوقين

بأخذ استجابات عينة البحث البالغة تانالباحث تقاملغرض التحقق من ىذا اليدف 
وبعد معالجة البيانات  ،مقياس السعي وراء اليدف( طالب وطالبة عمى 433)

نوع لم تبعاً  المقياسمتوسطات درجات افراد العينة عمى الباحثتينتاستخرج ،إحصائيا
( بانحراف معياري قدره 97،693وتبين ان متوسط درجات الذكور ) ،(إناث ،)ذكور 

 ،(16،314( بانحراف معياري قدره )97،258) ناثومتوسط درجات اإل ،( 16،822)
االختبار التائي لعينتين  الباحثتينتدماستخ ناثولمعرفة الفروق بين الذكور واإل

 (.4ما موضحة في الجدول )كوكانت النتائج  ،مستقمتين
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االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في السعي وراء اليدف (4الجدول )
 النوعير تبعًا لمتغ

 العذد الىوع المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االوحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
الذاللة 

 الجذولية المحسوبة (0 ،00)

السعي وراء 
 اليدف

 16،833 97،691 210 ذكور
 دالةغير  1،96 1،361

 16،314 97،358 190 إناث

 فـي نـاثوجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين الـذكور واإلعدم يتبين من الجدول اعاله 
مــن القيمــة التائيــة  ( اصــغر3،261كــون القيمــة التائيــة المحســوبة )الســعي وراء اليــدف 
ـــة البالغـــة ) وتفســـر ،( 398( ودرجـــة حريـــة )3،35( عنـــد مســـتوى داللـــة )1،96الجدولي

ىذه النتيجة المتعمقة بيذا المتغير بأنو ال توجد اختالفـات جوىريـة بـين الـذكور  الباحثتان
نـاث( كما يعكس أىتمام كال الجنسـين )الـذكور واإل ،في السعي وراء اليدف وبين اإلناث

ســـبب ىـــذه  البـــاحثتينوتـــرى  ،التخطـــيط لموصـــول ليـــذه األىـــدافلســـعي وراء أىـــدافيم و با
النتيجـــة يعــــود الــــى أن الطمبــــة فـــي المــــدارس المختمفــــة ولكــــال الجنســـين ىــــم مــــن الطمبــــة 
المتفــوقين الــذين لــدييم أىــداف وطموحــات عاليــة يرومــون الــى الوصــول الييــا وىــم أبنــاء 
ـــــة نفســـــيا ويتمقـــــون القواعـــــد واإلجـــــراءات  مجتمـــــع واحـــــد ويعيشـــــون الظـــــروف االجتماعي

 .دارسوالمعامالت ذاتيا في تمك الم

 :وفي ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثتان

عمى وزارة التربية العمل عمى تعزيز مفيوم السعي وراء اليدف لدى الطمبة عن .1
طريق الندوات والدورات التربوية والثقافية من أجل مواجية الضغوط والسيطرة عمى 

 االنفعاالت.
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إعطــــاء األولويــــات لمتركيــــز عمــــى الجوانــــب اإليجابيــــة فــــي الحيــــاة لمــــا يحتاجــــو  .2
كون الجوانب اإليجابية تدعم نقاط القوى لدى الفرد وتسيم في تحقيق  ،المجتمع العراقي 
 االرتياح النفسي.

عـــدم مطالبـــة اإلبـــاء والمعممـــين مـــن األبنـــاء والطمبـــة توقعـــات أىـــداف عاليـــة يصـــعب . 3
وضــرورة مســاعدتيم عمــى  ،فريســة االضــطرابات النفســية المختمفــة نو تحقيقيــا كــي ال يقعــ

 وضع أىداف وطموحات تناسب قدرتيم وامكانياتيم.
 :وفي ضوء نتائج البحث الحالي تقترح الباحثتان

جتماعية مختمفة مية السعي وراء اليدف لدى شرائح افاعمية برنامج إرشادي لتن .1
 جتماعية أخرى(.شرائح ا ،طالب جامعة ،العاديين طمبة المدارس

الشخصية  ،افعية العقميجراء دراسة السعي وراء اليدف وبعض المتغيرات )الدإ .2
 .(الحاجات النفسي ،لالتفكير اإليجابي لممستقب ،الشخصية اليقظ ،المنتجة

 المراجع العربية واألجنبية 
 اواًل المراجع العربية :

 السموكي لمنمط )أ( وعالقتو النموذج :(1999مال عبد السميع )آ ،باظة
دراسة  ،بخصائص التفكير الكمالي لدى الطالب المتفوقين دراسيا والعاديين

 جامعة طنطا. ،كمية التربية ،مؤتمر العممي الرابع ،سيكومترية إكمينيكية

 مجمة  ،الكمالية العصابية والكمالية السوية :(1996مال عبد السميع )آ ،باظة
 (.3):عدد  ،(6مجمد ) ،دراسات نفسية

  توجيات أىدف اإلنجاز في المنافسات الرياضية  ،( 2339كرارمة ) ،احمد
سنة : دراسة مسحية عمى العبي كرة القدم  17وعالقتيا بالسموك العدواني 

جامعة عبد الحميد بن  ،رسالة )ماجستير( غير منشورة  ،لصنف االشبال 
 .243-1الجميورية الجزائرية : ،باديس 
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  ( الدافعية لالنجاز وعالقتيا بالسموك 2314بالن كمال ) ،سمر  ،الحمح
مجمة جامعة البعث  ،لدى عينة من طمبة الصف األول ثانوي العدواني 

،36(6:)129-162. 

 اإلنجاز العدواني وعالقتو بالضغوط النفسية لدى  (:2313كامل عبود ) ،حسين
-28(: 2)5 ،الرياضةمجمة عموم العبي أندية ديالى بألعاب الساحة والميدان. 

54. 

 تقدير الذات ودافعية اإلنجاز (:2311سامي محمد ) ،ممحم ،ناىد وليد ،طاطور
رسالة ماجستير غير منشورة. كمية  ،وعالقتيما بالسموك العدواني لدى الطمبة

 .19-1عمان:  ،جامعة عمان العربية ،العموم التربوية والنفسية

 مدخل الى البحث في (: 2337نضال كمال ) ،عبد اهلل الشريفي ،الكيالني
 عمان األردن. ،دار الميسرة لمطباعة والنشر ،العموم التربوية واالجتماعية

 األجنبية : ثانيًا المراجع
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