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املدركة  الذاتية الكفاءة ملكونات س ال ام عدس عن التعلم دافعية
مؤتة جامعة طلبة   لدى

ي الكر ز العز عبد خليل  وجدان

مؤتة جامعة ة، بو ال العلوم لية النفس، علم دنقسم   ر،

  wijdankaraki@hotmail.com: االیمیل
ص   امل

مـن ـل مستو ع التعرف إ الية ا اسة الد ىدفت الـتعلمر دافعيـة املدركـة الذاتيـة الكفـاءة
عــد مؤتــةعــن جامعــة طلبــة ــسلــدى ال ام ســ مــدى وتحديــد مــا، بي العالقــة عــن والكــشف ،

مؤتـــة، جامعـــة طلبـــة لـــدى عـــد عـــن الـــتعلم بدافعيـــة بـــؤ الت ـــ املدركـــة الذاتيـــة الكفـــاءة ونـــات مل
مـــن ـــل ـــ ق الفـــر داللـــة ـــ ع الـــتعلمووالتعـــرف دافعيـــة املدركـــة الذاتيـــة تبعـــاالكفـــاءة عـــد عـــن

ً

ـــ مــــاملتغ ن مقياســــ ر تطــــو تـــم اســــة الد ــــدف ا ولتحقيــــق ليــــة، وال س ــــ را الكفــــاءة: ي مقيــــاس
ومقيـــاس املدركـــة الـــتعلمالذاتيـــة مـــا،دافعيـــة وثبا ما صـــدق دالالت مـــن التحقـــق وتـــم عـــد، عـــن

من اسة الد عينة ونت أن) ٤١٩(روت ـ إ اسـة الد وتوصـلت عـشوائيا، م اختيا تم وطالبة رطالبا ر
ً ً

املدركــةالكفــاءىمـستو الذاتيـة الــتعلموة ندافعيـة وتبــ متوسـطا، جــاء قـد الطلبــة لـدى عــد عـن
ً

ن بـ احــصائيا ودالــة ايجابيـة تباطيــة ا عالقــة وجـود
ً

املدركـةر الذاتيــة الــتعلموالكفــاءة عــندافعيــة
الـــتعلم بدافعيـــة بـــؤ الت ـــ م ـــس املدركـــة الذاتيـــة الكفـــاءة ونـــات م أن ـــ إ النتـــائج ت وأشـــا رعـــد،

عد نعن تب كما ق، فر وجود عدوعدم عن التعلم ودافعية املدركة الذاتية الكفاءة من ل
س، ل نىعز تب ن قح فر عـنووجود الـتعلم ودافعيـة املدركـة الذاتيـة الكفـاءة مـن ـل

وذلــكىعــزعــد ليــة، ليــاتلــصالل ال ولــصا املدركــة، الذاتيــة الكفــاءة ــ العلميــة ليــات ال
عد عن التعلم دافعية املناسبة سانية التوصيات اسة الد   .روقدمت

املفتاحية لمات عد: ال عن التعلم دافعية املدركة، الذاتية الكفاءة ، س ال ام   .س
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The Contribution Ratio of Perceived Self- Efficacy in 
Distance Learning Motivation among the Students of  

Mu'tah University 
Wejdan Kh. Abd Al-Aziz Karaki 
Psychology Department, Faculty of Educational Science, Mutah 
University, Jordan. 
E. mail: wijdankaraki@hotmail.com 
ABSTRACT 
The current study aimed at identifying the level of perceived self- 
efficacy and distance learning motivation among the students of 
Mu'tah University, and revealing the relationship between them. It also 
specified the contribution ratio of perceived self- efficacy in 
distance learning motivation, to achieve this aim, tow scales were 
developed, there validity and reliability were identified. The sample of 
the study consisted of (419) students were chosen randomly. The study 
concluded that the level of perceived self-efficacy and distance 
learning motivation among students were moderate, and it was found 
that there was a positive and statistically significant correlation 
between perceived self-efficacy and distance learning motivation, and 
the results indicated that the components of perceived self-efficacy 
contributed to predicting distance learning motivation. It also showed 
that there were no differences in both perceived self-efficacy and 
distance learning motivation attributable to gender, while differences 
were found in both perceived self-efficacy and distance learning 
motivation attributable to the college, in favor of scientific colleges in 
perceived self-efficacy, and in favor of human faculties in motivation. 
The study finally developed a number of recommendations. 
Keywords: The Contribution Ratio, Perceived Self- Efficacy, Distance 
Learning Motivation  
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  :مقدمة

م شعو فراد يختلف كما دافھ، أ تحقيق نحو الفرد س ا بار ا دو الدوافع رتلعب ز ر
ً ً

شاطھ مجال مضاعفا دا ج يبذل وأن نتاج، و للعمل الفرد يدفع والذي لإلنجاز، اجة با
ً ً

بلوغ أجل من وذلك ، العم أو ا الد الفردرسواء شعو ى يتأ حيث ذاتھ، وتحقيق ردفھ
داف أ من يحققھ ما خالل من ذاتھ ع. بتحقيق ن القائم جميع تمام ا مركز الدافعية عت ُو

دافھ أ لتحقيق سان لسلوك سا املحرك ا أ ع ا إل نظر و ة، بو ال   .العملية

ة، للعضو جية خا أو داخلية حالة الدافعية عت رو أوُ دف، تحقيق نحو السلوك تحرك
شود، امل دف ال لتحقيق عليھ واملواظبة السلوك، استمرار ع للمحافظة عمل و ن، مع ُغرض

، ا ا العالم معينا ا سلو سلك ل تدفعھ ال ال ائن ال امنة ال الطاقة ا بأ عرف رو
ً ً

وغايا دافھ، أ ال ائن لل ترسم ال الطاقة ذه معو ممكن ليف ت أحسن لتحقيق تھ
جية ا ا تھ ج،(ربي حو   ).٢٠٠٤أبو

ما ان مصد يجة: روللدافعية ن افأة امل ع صو ا بتوقع وتتمثل جية، ا ا لالدافعية ر
إكمال إ طفال لدفع ستخدم ما وغالبا واملال، ، لو ا ات املعز باستخدام أي ًداء، ى ز

بإنجا ليقوموا انوا ما مة سلوكم لتعليم ستخدم أو الدافعية، توفر بدو نا املصدر. ز أما
املقدمة ام للم الطالب تقييم تضمن و الداخلية، بالقيمة تمثل و ، داخ و ف للدافعية ي الثا
الفئة ذه و فقط، التعلم أجل من جديدة، ات ا م ع صو وا للتعلم، كفرصة سة راملد لر

سي م لد الداخ الدافع ذو يتلقونھيمن الذين املديح ستحقو م أ عتقدو و داخلية، نطرة ن
م فشل أو م نجاح عن لو مسؤ م و م، فشل حال والنقد م، نلنجاح يع(و والر راح ا

  ).٢٠١٤وغوانمھ،

ا باندو فتـرض تتوسـط) Bandura(رو ف املعـا أن جتماعية املعرفية ة النظر رضوء
سلوك ع ئـة الب ات سـلوكتـأث ز عز عن فراد توقعات فإن ة النظر ذه ع ناء و فراد،

أن فـراد ك أد فـإذا سابقا، السـلوك ذا ل م ز عز تم قد ان إذا عمـا ميـة أ أكثـر عتبـر ن رمعـ
ً

مثـل فـي وا شـ لـن م فـإ املستقبل، ز التعز يتلقى لن سـابقا، ـزه عز تـم الـذى السـلوك
ً

ذا
تــم ن آخــر الحظــوا ــم أل معينــة ســلوكيات أحيانـا ن ـر يظ فـراد أن يفتـرض كمـا والسلوك،

فإن لذا ؛ التباد بالتعلم العمليــة ــذه إلــى شــار و الســلوكيات ــذه علــى م ــز ا(عز ) ربانـدو
ـز للتعز وسـيلة صـي ال التقيـيم ميـة أ علـى مســتويركز إلــى الوصــو أن حيـث ي، ىيجـا ل

عمل أن يمكن ي، الذا الرضــا مــن يصــاحبھ ومــا ي، ذا دف تحقيق أو صــي ال نجــاز
د تز ا بدو وال افأة، كم عمل دف ال لتحقيق بالرضا الشعو أن كما ، كمعز فعال ل رش ر ز

املستقبل د ا   ). Stipek, 1988( من

أن أيزكما والكفايــة، بالفعاليـة الفرد شـعر عنـدما نجـاز مواقـف فـي واملثـابرة ـد ا ـادة
ة القــد م لــد بــأن ة-رالثقــة الضــر اتيجيات ســ أداء-ورمتضــمنة فــي مــةللنجــاح .امل

مو فـي داء علـى الفـرد ات قد ع ام ح الذات فعالية ات ا رواد نجـازر اقـف
)Brophy, 1999 .(علـى الكفاءة تلميحـات ات تـأث تتوسط املدركة الذاتية والكفاءة

اك وإد ـدف ال تحقيـق عـن النـاتج بالرضا الـداخ امليل ز عز ـتم و الداخلية، رالدافعية
ينخفض الداخ امليل فإن الفاعلية اك إد وعدم الرضا عـدم حالة أما رالفعاليـة،

)Harackiewicz, Sansone & Monder, 1985.(   
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مرتفع ملستو الطالب امتالك يؤدي حيث للتعلم، الدافعية تتوفر أن يجب التعلم ىوليحدث
ُّ

يصبح ذا و ذاتية، بقناعة واملعلومات ف املعا عن للبحث الس إ للتعلم الدافعية رمن
ع يقتصر وال ، أطو ة ف دوم و ، مع ذا لديھ حدودهلالتعلم والبحث اديمية املعرفة

والبحث ستقصاء، و والبحث رة ا القراءات شمل ل أوسع و ما إ يمتد ولكن الضيقة،
الغامضة املوضوعات نحو نجذب و ا، معرف إ يحتاج ال ديدة ا املعلومات عن شط ال

صو ا التحدي قبل و والتعلم، البحث من دا مز تتطلب لال
ُّ ً

املعلومات س،(ع يو
٢٠٠٧ .(  

علم تؤثر ال سية الرئ العوامل من للتعلم والدافعية الذاتية الكفاءة وما مف عد و
دفعھ و وعملھ، أدائھ الثقة يكسبھ لذاتھ ي يجا الفرد اك فإد ، العل وتحصيلھ رالطالب

ا الد والتفو النجاح أجل من واملثابرة اد ج رإ   .ق

ر او رباندو شطة) Bandura, 1982(ى لأل ه اختيا ع تؤثر الفرد لدى الذاتية الكفاءة ربأن
الصعاب ة مواج ع تھ قد يتجاو املوقف أو شاط ال بأن الفرد اعتقد فإذا ية، البي رواملواقف ز
نفسھ ع ا ف امھ أح و ت ال املواقف ع ثقة و يقبل ن ح شاط، ال ذلك يتجنب نفإنھ

ومثابرةبأنھ د، ج من بذلھ س ما مقدار كذلك الذاتية الكفاءة وتحدد ا، عل السيطرة ع قادر
املنفردة ات ا أو الصعاب ة   . مواج

ش ي ن و ان ش أن) Ryan & Pintrich, 1997(رو الفرد ك إدا الذاتية الكفاءة أن رإ
معي يجة ن إلحداث ن مع سلوك إصدار ع ة القد مارلديھ و ن قسم إ وتنقسم الكفاءة: نة،

املدركة م: املعرفية ف ع ة القد لديھ بأن اعتقاده أي اديمية، اتھ لقد الفرد اك إد ع رو ر ر
املدركة جتماعية والكفاءة اديمية، عمال ات: وأداء ا م لديھ أن الفرد اك إد ع رو ر

مثل ن خر مع التفاعل ات الصدا: روقد ن و الفعالةت ة والعضو  .قات،

الذاتية الكفاءة وم مف ر ظ ا) Self Efficacy(لقد باندو يد شر )Bandura(رع مقالة عندما
فاعلية كفاءة عنوان لھ ة نحو الذات أو لتعديل نظر بحيث ثم السلوك، أحادية وم املف  رطو

وم بمف طھ ي الضبط ر تھ  للسلوك الذا املعرفية، نظر عن خالل من جتماعية شره  ما
املدركة)Bandura, 1986(والسلوك للتفك جتماعية سس الذاتية الكفاءة عرف حيث ، 

ا تمكنھ يملكھ انھ الفرد عتقد ما ل" بأ انات إم ضبط من من سة معيار قيا رمما  يأو
اتھ ه رلقد ا ذا ومشاعره روأف و املعيار القيا الضبط وأفعالھ ذه يأو طار ددات،املح ل  يمثل

ال املرج ا عنھ تصدر للسلوكيات ية عالق البي جتماعية املادية باملحددات  ,Bandura(و
ا). 126 :1986 باندو ر رو العمليات) Bandura(ى و ي، شعو وتفك و م لد فراد ربأن

سك ا ل تجا ال سا) Skinner(املعرفية امللمح ا مع ل ي،وتجا سا للسلوك م وامل
تفاعل ناك وإنما فقط؛ جية وخا داخلية بقو مدفوعا س ل ة، النظر ذه ل وفقا سان رفاإل ى

ً ُ

الفرد بھ يقوم الذي والسلوك العوامل ذه ن   ).٢٠١٢علوان،(ب

وجود ضت اف وال جتماعية، املعرفية ة للنظر مة امل ونات امل من الذاتية الكفاءة عت و
ةتدا نظر ضوء ي سا فالسلوك جتماعية، والعوامل ئة والب الفرد سلوك ن ب كب خل

مؤثرات ثالثة بتفاعل تبادليا يتحدد ا باندو
ً

الذاتية: ر والعوامل)Personal Factors(العوامل ،
ئة السلوكية)Environmental Factors(الب والعوامل ،)Behavioral Factors(ذ ع وأطلق ه،
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التبادلية تمية ا نموذج شام،) (Reciprocal determinism(املؤثرات وأبو القادر ). 2007عبد
املتفاعلة العوامل من عدد إ يحتاج املتعلم فإن النموذج ذا ل وطبقا

ً
وسلوكية،( صية،

ية ي الكفاءة) و و اتھ، واتجا اتھ قد حو الفرد معتقدات ع صية ال العوامل روتطلق ل
موقفا الفرد عن ة الصاد ستجابات مجموعة فتتضمن السلوكية العوامل أما رلذاتية،

واملعلمو باء، م وم الفرد مع يتعاملو من ا يقوم ال دوار شمل ئة الب وعوامل نما، ن
قران هللا،( و   ).2000عبد

وم مف ل ش ا الذاتية الكفاءة و محو
ً
سا ر ة رمحاو من رئ سانية،امل النظر و  عرفية،

ة الفرد لدى أن ىتر ال والسلوكية، ضبط رالقد يجة سلوكھ ع لديھ ن  معتقدات من ملا
ذا صية، الفرد يؤثر و اك طر ع لكفاءتھ رإد و ادي العلوان(متعددة قأدائھ

  ).٢٠١١واملحاسنة،

الكفاءة تتطو أن يمكن جتماعية املعرفية ة للنظر فقا رو و
ً

مصادر خالل من الذاتية
املتقنة:أساسية، ات ا باجتياز و املصدر تمثل مات: لو امل الفرد نجاح تكر رفإذا

اللفظي قناع و ي الثا واملصدر لديھ، الذاتية الكفاءة ادة إ يؤدي فذلك ا، يؤد تم: زال و
قادر بأنھ إقناعھ ق طر عن بالفرد، ن املحيط خالل املصدرِمن أما املناسب، د ا بذل ما إذا

التبادلية ات ا و ف ات،: الثالث القد ونھ شا الذين ن، لآلخر الفرد مالحظة خالل رمن
والفسيولوجية نفعالية الفرد بحالة تمثل و ع الرا واملصدر ما، مة م أداء وا ن قد م : وأ

يؤثر ذلك فإن شديدا، نفعال ان لما ف
ً

إذا نما ب الذاتية، بكفاءتھ الفرد شعو ع رسلبا
ً

ذلك ينعكس التا و النجاح، من مرتفع بمستو مة امل ألداء يدفعھ ذلك فإن متوسطا ىان
الذاتية بكفاءتھ الفرد شعو ع ِإيجابا   ). Benz, Bradley, Alderman & Flowers, 1992(ر

وقان شنك ش ا) Schunk & Gunn, 1986(و إد ةرأن بخ ه شعو أو للنجاح الطالب رك
بالكفاءة حساس و ايجابية، مشاعر لديھ يتولد بالتا ، للتفو محاولتھ أثناء قالنجاح
الكفاءة تفاع فا لديھ، والكفاءة الدافعية ز عز إ يؤدي الذي مر صية، وال رالذاتية

القي ع مثابرا و ي ألن يدفعھ الفرد لدى املدركة الذاتية
ً

للتفون أخر بمحاوالت قام   .ى

ومدى طبيعة تتحدد حيث الفرد، سلوك معرفيا وسيطا املدركة الذاتية الكفاءة عد و
ً ً

مقدار يحدد عليھ ناء و املدركة، الذاتية لكفاءتھ توقعھ ع بناء بھ سيقوم الذي السلوك
خال من ستمر س ال املثابرة جة د ثم مة، امل ألداء بذلھ س الذي ود ماراملج ة مواج ا ل

مة امل تلك تنفيذ أثناء مشكالت من ضھ ما. ع أداء ع تھ بقد الفرد ا خالل من شعر س رو
باتخاذ يقوم ذلك و اتھ، لقد ديدا أو لھ فرصة انت إذا ما وتحديد ل و ام، م من إليھ ل ريو

ً

بالتا يؤثر مما ا، ع متناع أو مة امل بتلك القيام حيث من نجازالقرار و املثابرة سلوك
ام م من إليھ ل يو فيما والتم النجاح ثم   ).٢٠١٢عقوب،(والتحصيل

عاد أ ثالثة من املدركة الذاتية الكفاءة و ترتبط: نوتت وال السلوكية الذاتية الكفاءة
وال الفرد بمعتقدات واملتعلقة املعرفية الذاتية والكفاءة جتماعية، ات ا عربامل سيطرة

املواقف مشاعره أو مزاجھ ع سيطرة وترتبط نفعالية الذاتية والكفاءة ار، ف
ياتية وحمدي،(ا ي و   .)٢٠١٢ب

شطة افة ل الطالب سة مما للتعلم والدافعية الذاتية الكفاءة من ل مية أ ز روت
ا الد من العديد س لذا ، ا الد والتحصيل راملعرفية الر الوسائل أفضل إيجاد إ سات
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والنفسية، املعرفية اناتھ وإم اتھ وقد الستعداداتھ ثمار اس أفضل حقق و الطالب، ا ريتعلم
ّ
ِ

ُّ

ال ات ا امل من يمتلك أن بد وال ذاتھ، الطالب إ التعلم لية مسؤ ل تؤ أن م امل رومن
ُّ

و و
بالقد ذاتيا، ا ع ومتا أداءاتھ تنظيم ع ساعده

ً ُ
، أك بفاعلية يتعلم أن لھ سمح الذى ر

ّ

وال عد ا يمتلك لم وال ا، يمتلك ال ومعرفتھ اتھ، ا وم اناتھ، وإم اتھ، بقد وعيا أك و رو ر
ً

ن
وضعفھ قوتھ ومواطن ا، استخدام ستطيع ال وال ا، استخدام ). ٢٠٠٧سعيدة،(ستطيع

س باجا ر رو الذا) Pajares, 1996(ى الكفاءة تؤثرأن ال العوامل أبر من وحدة عد زتية
بالتحصيل بؤ الت ا خالل من يمكن ال املعرفية اتيجيات س وتوظيف واملثابرة، داء

  . ادي

الكفاءة من مرتفع ملستو امعة ا طلبة وامتالك تمتع بأن القو يمكن سبق ما ع ناء ىو ل
م ه اعتبا املمكن من املدركة، يرالذاتية تد ش ف املقابل و ة، بو ال العملية سالمة ع ؤشرا

ً

مستو وترفع تدعم ال ات ا م لد تتوفر أن إ الطلبة حاجة إ الذاتية الكفاءة ىمستو ى
الكفاءة ن ب العالقة عن الكشف إ الية ا اسة الد س نا ومن م، عند الذاتية رالكفاءة

التعل ودافعية املدركة الذاتيةالذاتية الكفاءة ونات مل س ال ام س مدى وتحديد عد، عن م
مؤتة جامعة طلبة لدى عد عن التعلم بدافعية بؤ الت   . املدركة

اسة الد لة   رمش

يخلو ال الفرد بھ يقوم شاط أي أن حيث الفرد، حياة تحدث أساسية عملية التعلم يمثل
ا ذا ل الرئ املؤشر و بل التعلم، اتھمن خ مجمل الفرد سب يك فبواسطتھ شاط، ل

ال السلوك من مختلفة أنماط ن و ت من الفرد يمكن التعلم أن كما تقدم، و ينمو فضلھ ُو

س دا أو باحث ل و الفرد، حياة اما ا محو التعلم يمثل ذا ول ومحيطھ، رتتالءم ملوضوعر
والدافعيةالتعلم الذاتية الكفاءة معتقدات أن أساسيانيالحظ شرطان طما الشر ومن

التعلم عملية دوث مة   .زالال

الطلبة دافعية ي تد النفس، علم جامعية سة كمد ا عمل خالل ومن الباحثة الحظت روقد
أن وحيث التعلم، نحو والتوجھ الرغبة ع بالتا أثر مما الطلبة، عض لدى عد عن للتعلم

ال من بالعديد ترتبط عموما الدافعية
ً

تم واملعرفية، جتماعية و النفسية ات واملتغ عوامل
لدى عد عن التعلم دافعية املدركة الذاتية الكفاءة توقعات ونات مل س ال ام س اسة رد

التالية ساؤالت ال عن جابة خالل من وذلك مؤتة، جامعة   :الطلبة

 مؤتةما جامعة طلبة لدى املدركة الذاتية الكفاءة   ؟ىمستو
 مستو عدىما عن التعلم مؤتة؟دافعية جامعة طلبة   لدى

اسة الد داف   :رأ

ودافعية املدركة الذاتية الكفاءة من ل مستو ع التعرف إ الية ا اسة الد ىدفت ر
ام س مدى وتحديد ما، بي العالقة عن والكشف مؤتة، جامعة طلبة لدى عد عن التعلم

الذات الكفاءة ونات مل س جامعةال طلبة لدى عد عن التعلم بدافعية بؤ الت املدركة ية
عد عن التعلم ودافعية املدركة الذاتية الكفاءة من ل ق الفر داللة ع والتعرف ومؤتة،

لية وال س ا ملتغ يتبعا
ً

.  
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اسة الد مية   :رأ

من ن أساسي ن وم ملف ا تطرق خالل من اسة الد ذه ة النظر مية ز يمرت مفا
يحظى ملا نظرا عد، عن للتعلم والدافعية املدركة الذاتية الكفاءة ما و الطلبة، عند الدافعية

ً

تقدم قد بحيث ونا، و جائحة حدوث ظل وخاصة ن، الباحث لدى تمام ا من ومان املف ربھ
اس الد ساعد قد اسة الد ذه أن كما مستقبلية، بحوث إلجراء منطلقا اسة الد رذه ر ر

ً
ن

التعلم، استمرار تؤثر ال ات املتغ عض مية أ اك إد ع ، بو وال ولو السي راملجال ي
التعلم ودافعية الذاتية الكفاءة ا   .وم

من العينة ونت ت إذ ا، عين طبيعة حيث من ا مي أ سب فتك العملية مية لأل سبة بال أما
ات ا ببعض م مر أن ض ف و امعة، ا مورطلبة س قد صية، وال اديمية

مستو ن تحس إ يؤدي قد مما م؛ لد عد عن التعلم ودافعية الذاتية الكفاءة ىمستو ى
الكفاءة ن ب العالقة لطبيعة أعمق م ف إ تؤدي قد ا أ من ا مي أ تنطلق كما م، علم

ع التعلم عملية ع ن القائم ساعد مما التعلم، ودافعية املرجوةالذاتية داف تحقيق
التعلم عملية   .من

اسة الد ض رفر   :و

التالية الفرضيات الختبار الية ا اسة الد   :رس

الداللة .١ مستو عند إحصائية داللة ذات تباطيھ ا عالقة توجد ىال ن)٠.٠٥≤α(ر ب
املدركة الذاتية عدالكفاءة عن التعلم مؤتةودافعية جامعة طلبة  .لدى

بمس .٢ بؤ الت عدىتويمكن عن التعلم ادافعية عاد وأ املدركة الذاتية الكفاءة خالل من
مؤتة جامعة طلبة  .لدى

ق .٣ فر توجد الداللةوال مستو من)٠.٠٥≤α(ىعند ل الذاتيةىمستو الكفاءة
عداملدركة عن التعلم ليةودافعية وال س ا ملتغ عز مؤتة جامعة طلبة يلدى ى

ما بي   .والتفاعل

جرائيةا و يمية املفا فات   :لتعر

املدركة الذاتية ا:الكفاءة باندو ا عرف ا) Bandura, 1997(روقد أ الفرد: ع معتقدات
س باجا عرف و معينة، نتائج لتحقيق جراءات وتنفيذ تنظيم ع اتھ قد رحو ر  ,Pajares(ل

ان) 1996 م و صال ا توافر ا أ ع املدركة الذاتية للفردالكفاءة سمح بما صية ال ات
ساليب، بمختلف والعقبات مات ع والتغلب تقاء، و النمو وتحقيق داف زببلوغ ر

دف ال لتحقيق انات م ل ثمار   .واس

ا بأ كذلك عرف اناتھ فاعلية ىملستو الفرد اعتقاد"و عليھ إم تنطو وما الذاتية، اتھ قد يأو ر
معرفية عقلية مقومات أومن ام وامل املواقف ة ملعا ية، عص فسيولوجية وحسية انفعالية ،

والتأث اديمية داف أو ية املحددات ظل  انجاز لتحقيق حداث  املشكالت  البي
ات،" (القائمة   .)٨٣: ٢٠٠١الز

إجرائيا املدركة الذاتية الكفاءة الباحثة عرف و
ً

الذات:  لكفاءتھ الفرد اك إد ا ةربأ القد رية
الذاتية بقناعتھ وتتمثل ضھ، ع ال واملواقف املختلفة مات امل ع نجاح و التغلب ع



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )٢(، الجزء )١٩٠: (العدد

 

 

127 

يحصل ال جة الد وتقاس ھ، تواج ال الصعبة املشكالت ع والتغلب السيطرة ع تھ رقد  ر
ا ا الذاتية الكفاءة مقياس ع الستجابتھ الطالب عل ذه املستخدم اسةاملدركة   .رلد

للتعلم عنـد:الدافعية داخليـة حالـة إلـى شـ و العامـة، الدافعيـة من ة متم حالة ا بأ عرف و
فيـــھ ســـتمرار و موجـــھ شـــاط ب عليـــھ قبـــال و التعليمـــى، للموقـــف بـــاه ن إلـــى تدفعـھ املـتعلم

الـــتعلم يتحقـــق الغايات،. )١٩٩٦فطيم،(حتـــى عض نحو السلوك يوجھ داخ حافز و
القو عمل وقد ، الكسو حالة ع التغلب ع فراد مساعدة ع الدافعية عمل ىو ر

دفع ع عمل ال للدافعية الداخلية القو ولكن السلوك، التأث ع جية ا ىا ر
ه وتحف ،(السلوك، ا). ١٧: ٢٠٠٨يغبار عرف ا(ّو ة،) ٢٠٠٦الق،عبد ثا من حالة ا أ رع

عن الة ا ذه تج وت دف، عن باحث سلوك إ تؤدي العضو ال ائن ال داخل بھ الت يأو
ھ وتوج شيطھ، وت السلوك ك تحر ع عمل و ما،   .حاجة

ا بأ الدافعية الباحثة عرف مجموعة: و خالل من عليھ ستدل ا اف وم مف عن ة رعبا
ال وتدفعمن ي، سا شاط ال ديمومة ع عمل سانية صية ال داخل الدافعة ُقو ى

السلوك أنواع عض سة مما ق طر عن وذلك معينة، داف أ تحقيق باتجاه   .رالفرد

، وترك وحماس ومثابرة، د ج من الطالب يبذلھ فيما فتتمثل عد عن التعلم دافعية أما
الفشل من وف وا القلق املعرفة،وتجنب ساب واك للتعلم ونية لك الوسائل مع للتعامل

املستخدم عد عن التعلم دافعية مقياس ع الطالب ا عل يحصل ال جة بالد روتقاس
اسة الد   .رذه

اسة الد   :رحدود

ن س ا كال من وس الو الب مرحلة مؤتة جامعة طلبة ع الية ا اسة الد راقتصرت ر
و الالفصل الد العام   ).٢٠٢٠/٢٠٢١(رمن

السابقة اسات   :رالد

الذاتية الكفاءة الية ا اسة الد ات بمتغ الصلة ذات السابقة اسات للد عرضا ي رفيما ر
ً

الكفاءة ن ب العالقة بالبحث تمت ا ال اسات الد ع ك ال مع التعلم، ودافعية راملدركة
للتعلم والدافعية الذاتية

ُّ
 :  

س داف) Skaalvik, 2002(الفكىأجر أ ات توج ن ب العالقة تحديد إ دفت اسة رد
تتمثل ال داء(نجاز دف توجھ قدامي، داء دف توجھ مة، امل دف توجھ

العمل تجنب دف توجھ الذاتية) امي، والكفاءة الذات وم ومف ا الد ربالتحصيل
ل الداخلية والدافعية بلغتوالقلق عينة والثامن) ٢٩٥(دى السادس ن الصف طلبة من

ج و إيجابا. بال بأ تت امي داء دف توجھ أن إ اسة الد وتوصلت
ً

عد(بالقلقر
فقط ساب،) نفعالية ا فقط(والقلقمادة نفعالية توجھ) عد أما اللغة، نفنو

فقط مة امل دف وتوجھ قدامي داء ساب،دف ا مادة بالقلق سلبا ما م ل بأ ت
ً

ت أشا كما اللغة، فنو مادة بالقلق إيجابا بأ ت فقد العمل تجنب دف بتوجھ يتعلق روفيما ن
ً

الذات وم ومف الذاتية بالكفاءة بأ تت أن يمكن نجاز دف أ ات توج أن إ   .النتائج
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الز اسة د دفت قو الكفا) ٢٠٠٩(ر مستو معرفة طلبةىإ لدى املدركة اديمية الذاتية ءة
من اسة الد عينة ونت وت دنية، امعة را الكفاءة) ٤٠٠(ر مقياس م عل طبق وطالبة، طالبا

ُ ً

اسة الد وتوصلت املدركة، اديمية أنرالذاتية املدركةإ اديمية الذاتية الكفاءة ىمستو
متوسطا، ان دنية امعة ا طلبة لدى

ً
نر ب ق فر وجود عدم إ اسة الد نتائج ت ووأشا ر ر

التخصصات طلبة أن ن تب كما املدركة، اديمية الذاتية الكفاءة مستو ن س ىا
املدركة اديمية الذاتية الكفاءة مستو سانية التخصصات طلبة من أع   .ىالعلمية

أجر طيب ىكما وا الل ا) ٢٠١١(أبو إ دفت اسة نرد ب العالقة ع لتعرف
ا الد والتحصيل التفك اء و ما وعمليات الذاتية والفعالية للتعلم الدافعة اتيجيات رس ر

ُّ

من اسة الد عينة ونت وت امعة، ا الطالب من ن س ا طالب) ٤٠٣(رلدى من وطالبة طالبا
ً

واستخ للتعلم الدافعة تيجيات س يانھ است تطبيق تم امعة، ا
ُّ

الطالب جات د ردام
لإلتقان الدافع أن اسة الد نتائج ت أشا وقد للتحصيل، كمؤشر اسة الد سنوات اكمية رال ر ر
ا تأث تقان لدافع ان كما الطالب، س ول الطالبات لدى لإلنجاز بالدافع موجبا تبط ا

ً
ر

ل ا الد والتحصيل التفك اء و ما وعمليات الذاتية الفعالية ع ا ر رجو ر
ً

الطالب من ل دى
اء و ما وعمليات الذاتية الفعالية ع ر جو تأث لھ ان فقد لإلنجاز الدافع أما رالطالبات، ي
مع موجبا تباطا إ ترتبط الذاتية الفعالية أن كما الطالبات، دو الطالب لدى املعرفة

ً ً
ر ن

ب لإلنجاز الدافع تباط ا ان و الطالب، دو الطالبات لدى ا الد رالتحصيل انر الد رالتحصيل
سالبا الطالبات لدى
ً

.  

علوان طلبة) ٢٠١٢(وأجرت عند املدركة الذاتية الكفاءة عن الكشف إ دفت اسة رد
والتخصص، س ل تبعا املدركة الذاتية الكفاءة ق الفر داللة عن والكشف امعة، وا

من اسة الد عينة ونت غداد،) ٣٠٠(روت جامعة طلبة من وطالبة طالبا
ً

مقياس م عل وطبق
ُ

مدركة، ذاتية بكفاءة يتمتعو امعة ا طلبة أن إ اسة الد وتوصلت املدركة، الذاتية نالكفاءة ر
ن تب نما ب س، ا ملتغ عز الذاتية الكفاءة إحصائيا دالة ق فر وجود عدم إ ت ىوأشا

ً
و ر

التخصصات ولصا التخصص ملتغ عز احصائية داللة ذات ق فر ىوجود ولمو العلمية،
والتخصص س ا ن ب للتفاعل عز ق فر وجود النتائج ر ىتظ   . و

شو و كيم اسة د دفت يو الدافعية (Kim & Choi, 2013)ر ن ب العالقة ع التعرف إ
من اسة الد عينة ونت وت الذاتية، والفعالية ا الد والتحصيل رللتعلم ر

ُّ
ا ) ٢٣٤( و طالبا

ً ً
ر

التم سو يد الذين نمن للتعلمر الدافعية مقيا استخدام وتم شفيات، املس بإحدى ض ر
ُّ

ن ب إحصائيا دال تباط ا وجود إ النتائج ت أشا وقد الطالب، جات ود الذاتية، والفعالية
ً

ر ر ر
وكما ، ا الد والتحصيل الذاتية والفعالية للتعلم الدافعية من ل ل املرتفعة ات راملستو

ُّ

اخت مية أ إ اسة الد ت رأشا الفعاليةر ملستو وفقا اسة الد من اء ن عد العمل مجاالت ىيار
ً

ر
املجال ذا للفرد   .الذاتية

وظاظا الزع اسة د دفت بالكفاءة) ٢٠١٦(رو التحصيلية داف عالقة فحص إ
من اسة الد عينة ونت وت ، ادي والتحصيل املدركة طالبات) ١٣٣(رالذاتية من طالبة

الب دنيةمرحلة امعة ا العملية بية ال مادة الت امل عة الرا السنة وس رالو  .ر
ما ن، مقياس البيانات مع أستخدم وقد

ُ
الكفاءة:  ومقياس التحصيلية داف مقياس

الذاتية الكفاءة ن ب احصائيا دالة ايجابية عالقة وجود النتائج رت وأظ املدركة، الذاتية
دا ات الطالباتوتوج جات د خالل من دف ال نحو بالتوجھ بؤ الت انية وإم التحصيلية، رف
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ولصا للتخصص عز الذاتية الكفاءة ق فر وجود ن تب كما الذاتية، الكفاءة مقياس ىع و
الصف معلم   .تخصص

حراحشھ الكفاءة) Harahsheh, 2017(ىوأجر مستو ع التعرف إ دفت اسة ىد ر
املدركة منالذاتية اسة الد عينة ونت وت امعة، ا طلبة لدى ما بي والعالقة نجاز رودافع

وطالبة) ١٦٤( طالبا
ً

دافعية.  ومقياس املدركة الذاتية الكفاءة مقياس الباحثة استخدمت
ودافع املدركة الذاتية الكفاءة من عالية ات مستو وجود إ النتائج ت أشا وقد رنجاز،

تبا ا جود و رنجاز، املدركةو الذاتية الكفاءة عاد أ ن ب إحصائية داللة ذي ضعيف ط
خالقية( املعرفية، ن، خر ثقة بالنفس، الثقة جتماعية، نجاز،) العاطفية، ودافع

متوسط اتجاه ذات تباط ا عالقة جود رو يو الذاتيةإحصائية داللة ذات وإيجا الكفاءة ن ب
ا عد و وا(املدركة اديميةاملثابرة، نجاز) ملثابرة   .ودافع

الدسو اسة د دفت املستقب) ٢٠١٨(رو التوجھ ن ب املتبادلة ات التأث ع التعرف
واملعدل ذاتيا املنظم والتعلم الفشل لتجنب والدافع املدركة اديمية الذات وكفاءة

ً

من اسة الد عينة ونت وت ، الط) ٣٨٨(رادي من وطالبة طالبا
ً

جامع ن املعلم لبة
السعودية ية العر باململكة ان جا وجامعة بمصر، ة واملنصو ق زالزقا س. رز مقاي م عل طبق

ُ

ذاتيا( املنظم التعلم الفشل، تجنب دافع املدركة، اديمية الذات كفاءة ، املستقب التوجھ
ً

 .(
ايجابية عالقة وجود ا م أ النتائج من جملة إ اسة الد نرتوصلت ب احصائية داللة ذات

الفشل تجنب ودافع املدركة اديمية الذات   .كفاءة

س و وعثمان هللا عبد اسة د دفت البحث) Abdullah, Othman & Besir, 2019(ركما إ
ن، ي املال امعة ا طلبة لدى الداخلية والدافعية جية ا وا الداخلية العوامل ن ب رالعالقة

العوامل العواملوتمثلت أن ن ح ي، الذا ر والتقر املدركة الذاتية الكفاءة من الداخلية
من اسة الد عينة ونت وت التعلم، ئة و جتما الدعم من و تت جية ا را طالبا) ٦٢١(نر

ً

الدافعية بؤ الت انية إم إ اسة الد وخلصت جتماعية، العلوم تخصصات من روطالبة
ال خالل من الداخليةالداخلية ي(عوامل الذا ر والتقر املدركة جية) الكفاءة ا ا روالعوامل

جتما( والدعم التعلم ئة   ).ب

عرابة و ال بية والشب الغافر من ل ا قام اسة د ُو ي التعرف) ٢٠٢٠(ر إ دفت
سلطن املفتوحة ية العر امعة ا طلبة لدى املدركة الذاتية الكفاءة مستو عىع عمان، ُة

بلغت قصدية ن) ٩٤(عينة ت الس من املعلومات وتقنية عمال ة إدا تخصص وطالبة رطالبا
ً

مستو أن إ اسة الد وتوصلت املدركة، الذاتية الكفاءة مقياس م عل طبق والثانية، ىو ر
ُ

ت ال أنھ اسة الد رت واظ مرتفعا، جاء الطلبة لدى املدركة الذاتية رالكفاءة
ً

ذات ق فر ووجد
والتفاعل اسية الد والسنة التخصص ملتغ عز املدركة الذاتية الكفاءة احصائية رداللة ي ى

ما   .بي
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ا م الية ا اسة الد وموقع السابقة اسات الد ع رالتعقيب   ر

ي يأ ما ا عل صو ا للباحثة سر ت ال السابقة اسات الد عرض من ن لتب   :ر

الد: ـــــداف .١ عـــــض بــــــت طلبــــــةذ لـــــدى املدركــــــة الذاتيـــــة الكفــــــاءة ـــــ متغ تنــــــاو ـــــ إ لاســــــات ر
ـــا وعالق الديمغرافيـــة ات ـــ املتغ عـــض بحـــسب ق الفـــر ودالـــة املـــستو حيـــث مـــن امعـــة وا ى
ــــ و ـــ ال بية والـــشب الغـــافر اســـة كد والتحـــصيل ـــ والتفك النفـــسية ات ـــ املتغ يبـــبعض ر

علـــــــوان) ٢٠٢٠(ُعرابـــــــة اســـــــة الـــــــز) ٢٠١٢(رود اســـــــة قود دافعيـــــــة)٢٠٠٩(ر تنـــــــاو مـــــــا ـــــــا وم ل،
اسـة كد للـتعلم والدافعيـة الذاتيـة الكفـاءة ن بـ العالقـة ـ بحـث قـد القليـل أن كما رالتعلم،

ــشو و ــس (Kim & Choi, 2013)يكــيم و وعثمــان هللا اســة د وتطرقــت  ,Abdullah(ر،
Othman & Besir, 2019 (حراحــشھ اسـة العالقـ) Harahsheh, 2017(رود ــ نللبحـث بــ ة
والدافعية الذاتية  .الكفاءة

اسـة .٢ الد عينـة مــن: رطبيعـة عينـات ـ ع جـرت ـا إ الـسابقـــــــــــة اســات الد اسـتعراض مـــــــــــن ن رتبـ
امعة ا امعة. طلبة ا طلبة م الية ا اسة الد  .روعينة

اســة .٣ الد عــ: رأدوات مــن ســتفادة وتــم ــا، ناء و س املقــاي اســات الد معظــم اراســتخدمت ض
علوان اسة  ).٢٠١٢(ركد

حــــــصائية .٤ والوســــــائل تــــــم: ســــــاليب ــــــ وال ســــــاليب عــــــض اســــــات الد معظــــــم راســــــتعملت
مثــــل ا، فرضــــيا واختبــــار اليــــة ا اســــة الد أســــئلة عــــن جابــــة ــــ ا املتوســــطات: راســــتخدام

واختبــار تبــاط ومعــامالت ـسابية و) ت(را تبــاط ومعامــل ي الثنــا التبــاين تحليــلروتحليــل
 .نحدار

العلمية، ة النظر لفية با اسة الد قيد ات املتغ دعم السابقة اسات الد مت أس روقد ر
داف أ وصياغة العينة، م و املجتمع طبيعة واختيار اسة، للد املناسبة ية املن روتحديد

النتائج تفس ا م فادة ع عالوة ا، ض وفر ا وأسئل اسة والد   .ر

يم مدىوما عن والكشف عد، عن التعلم دافعية للبحث سعت ا أ الية ا اسة رالد
امعة ا طلبة لدى عد عن التعلم بدافعية بؤ الت املدركة الذاتية الكفاءة ونات م ام   . إس

جراءات و ية   املن

اسة الد تباطي: رمن و التحلي الوصفي املن الية ا اسة الد راتبعت يقر عوالذي وم
تم و ات، تجا و سباب و ات املتغ عالقة نوعية يان و ا يف وتص البيانات وتفس ط ر

رةالنتائج،استخالص ظا ع والوقوف الوصو شأن النتائج ذه حقيقة ع لوالتعرف
البحث بموضوع متعلقة   .معينة
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سة الدا ن :رمجتمع ل امل مؤتة جامعة طلبة من اسة الد مجتمع برنامجرتالف
م عدد والبالغ وس، الو ليات) ١٦٤٣١(رالب وال العلمية ليات ال ع ن ع مو وطالبة، زطالبا

ً

و الفصل خالل امعة ا يل وال القبو وحدة إحصائيات حسب وذلك لسانية، ل
ا الد دو)٢٠٢٠/٢٠٢١(رللعام وا س) ١(ل، ا حسب اسة الد مجتمع أفراد ع تو ن ريب ز

ليةوا   )١(لجدو                                                            :ل

لية وال س ا حسب اسة الد مجتمع أفراد ع رتو   ز

جتما   العدد  التخصص  النوع

و  ٣٨٧٣  علمية   رذ

سانية   ٤٣١٤  إ

و الذ   ٧٩٢٣  رمجموع

  إناث  ٣٨٩٤  علمية

سانية   ٤٣٥٠  إ

ناث   ٨٥٠٨  مجموع

العاماملجم   ١٦٤٣١  وع

اسة الد من: رعينة ونت ت عشوائية، عينة اختيار تم اسة الد وطالبة،) ٤١٩( رألغراض طالبا
ً

تھ س ما لوا م%) ٢.٦(ش م اسة، الد مجتمع أفراد إجما و) ٢١٤( رمن ، و الذ من) ٢٠٥(رمن
سانية التخصصات طلبة عدد لغ و بلغ) ٢٥٣( ناث ن ح وطالبة، طالبا

ً
طلبة عدد

العلمية وحدة) ١٦٦( التخصصات مراجعة تم ممثلة العينة و ت أن ولضمان وطالبة، نطالبا
ً

حيث التخصصات، جميع من الطلبة ا ف يتواجد ال الشعب ملعرفة يل وال لالقبو
طلبة ميع ة ختيا و ة جبا اسية الد املواد من مختلفة شعب ع اسة الد رطبقت ر ر ر

امعة دوو. ا ا ن لية) ٢( لب وال س ا حسب اسة الد عينة أفراد ع رتو   .ز

 )٢(لجدو

لية وال س ل تبعا اسة الد عينة أفراد ع تو
ً

ر  ز

املتغ  املتغ   العدد  فئة

و جتما  ٢١٤  رذ   النوع

  ٢٠٥  إناث

لية  ١٦٦  علمية   ال

سانية   ٢٥٣  إ
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اسة الد   :رأدوات

ا              الد أدوات ماراشتملت ن مقياس ع   :سة

أوال
ً

املدركةمقياس:  الذاتية   الكفاءة

السابقة اسات والد س املقاي ع طالع خالل من املدركة الذاتية الكفاءة مقياس ر تطو رتم
و)٢٠١٢علوان،( املقياس، و عاد) ٣٨(مننت أ خمسة ع ع تتو   :زفقرة

نفعا .١ من: البعد الفقرات  ).٨- ١(وتمثلھ
جتماا .٢ من: لبعد الفقرات  ).١٤-٩(وتمثلھ
واملثابرة .٣ صرار من: عد الفقرات  ).٢٢-١٥(وتمثلھ
املعر .٤ من: البعد الفقرات  ).٣٠-٢٣(وتمثلھ
ادي .٥ من: البعد الفقرات   ).٣٨-٣١(وتمثلھ

ن باملحكم املرتبط الصدق   مؤشر

و ر الظا الصدق باستخدام املقياس صدق من التحقق وليةيتم تھ بصو عرضھ رذلك
م) ٧(ع والتقو والقياس النف شاد و بو ال النفس علم ن املتخصص ن املحكم رمن ي

ال الفقرات ع بقاء تم حيث م، احا واق م ا وآ م بتعديال خذ و دنية، امعات را ر
أك ا عل ذه%) ٨٠(مناتفق عد و ن، املحكم سبة من يتمقي ال مقبولة ا  مة ذف ضو ا

تھ بصو املقياس و ت ذا و فقرة، أي حذف عدم ع املحكمو أجمع حيث روالتعديل، ن ن
من ائية   ).٣٨(ال

الداخ البناء    صدق

تباط ا معامل بحساب الداخ البناء صدق باستخدام املقياس صدق من التحقق رتم
البعد ع لية ال جة والد الفقرة ن ب سو رب بلغتن استطالعية عينة ع إليھ ت ت  الذي

دو) ٣٤( وا اسة، الد عينة خارج ومن املجتمع داخل من عشوائيا م اختيا تم وطالبة لطالبا ر ر
ً ً

 
تباط) ٣( معامالت ن        :ريب

  )٣(لجدو

الداخ البناء املدركةملقياسصدق الذاتية   الكفاءة

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

واملثابرة  جتما  نفعا   ادي  املعر  صرار

١  .627** ٩  .780** ١٥  .614** ٢٣  .635** ٣١  .584** 

٢  .526** ١٠  .525** ١٦  .593** ٢٤  .719** ٣٢  .630** 

٣  .696** ١١  .437** ١٧  .652** ٢٥  .467** ٣٣  .646** 
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رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

٤  .361* ١٢  .561** ١٨  .525** ٢٦  .384* ٣٤  .356* 

٥  .651** ١٣  .374* ١٩  .707** ٢٧  .708** ٣٥  .708** 

٦  .469** ١٤  .358* ٢٠  .708** ٢٨  .481** ٣٦  .462** 

٧  .629**    ٢١  .629** ٢٩  .620** 37 .385* 

٨  .842**    ٢٢  .709** ٣٠  .608** ٣٨  .548** 

الداللة) (* مستو عند   )α≥0.05 (ىدالة

الداللة(**)  مستو عند   )α≥0.01(ىدالة

دو ا من ن ب ملقياس) ٣(لي تحقق عد بأنھ عن التعلم داخ دافعية بناء صدق مؤشرات
ن ب تباط معامالت تراوحت حيث احصائية،) ٠.٨٤٢-٠.٣٥٦(رجيدة، داللة ذات ا وجميع

س ب تباط ا معامل حساب كماروتم املقياس ع لية ال جة والد البعد ع جة الد ن ب رو ر ن
دو   ):٤(لا

  )٤(لجدو

ملقياس لية ال جة والد البعد ع جة الد ن ب سو ب تباط ا رمعامل ر املدركةنر الذاتية   الكفاءة

تباط  البعد   رمعامل

 **828. نفعا

 **780.  جتما

واملثابرة  **760.  صرار

 **702.  املعر

 **604.  ادي

الداللة** مستو عند   )٠.٠١≤α(ىدالة

دو ا من ن) ٤(ليالحظ ب تراوحت تباط معامالت ذات) ٠.٨٢٨-٠.٦٠٤(ربأن ا وجميع
مناسبة داخ ساق ا صدق بمؤشرات يتمتع املقياس أن ع يدل مما إحصائية   .داللة

املدركةمقياسثبات الذاتية   :الكفاءة

ا نتم قت بطر املقياس ثبات دالالت من عادة: لتحقق ثبات باستخدام ،)Test Retest(و
ا مجتمع داخل ومن اسة الد عينة خارج من و ستطالعية العينة ع املقياس طبق رحيث
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وطالبة،) ٣٤(بلغت أفرادطالب نفس ع تطبيقھ إعادة ثم عليھ، الطلبة جات د صدت رثم ر
ستط عدالعينة ن) ١٥(العية ب سو ب تباط ا معامل حساب وتم ، و التطبيق من نيوما رل

ً

باستخدام املقياس ثبات حساب أيضا وتم التطبيق، ي مر ن ب املقياس ع الطلبة جات د
ً

ر
دو وا ستطالعية، العينة ذات ع الداخ ساق لال ألفا نباخ كر لمعادلة ن) ٥(و يب

املقياس ثبات   :معامالت

  )٥(لجدو

مقياس ثبات املدركةمعامالت الذاتية   الكفاءة

ألفا  عادة  البعد نباخ   وكر

  ٠.٨٧  ٠.٨٣ نفعا

  ٠.٨٢  ٠.٨٠  جتما

واملثابرة   ٠.٨٢  ٠.٨١  صرار

  ٠.٨٦  ٠.٨٤  املعر

  ٠.٨٣  ٠.٨٠  ادي

  ٠.٩٢  ٠.٩٠  الك

دو   ا من ن ب ملقياس) ٥(لي عادة ثبات معامل املدركةاأن الذاتية للكفاءة ك
ن) ٠.٩٠(بلغ ب تراوح عاد بلغ)٠.٨٤-٠.٨٠(ولأل ل ك للمقياس الفا نباخ كر ثبات ومعامل و،

ن) ٠.٩٢( ب تراوح عاد   ).٠.٨٧-٠.٧٨(ولأل

مقياس يح املدركةت الذاتية هالكفاءة   :وتفس

ما ا ليكرت ج تد بحسب املقياس ع ستجابة غ(رتتم دائما،
ً

ا، ناد أحيانا، اليا،
ً ً ً
ر

إطالقا
ً

جات) الد عطى و السلبية،) ٥،٤،٣،٢،١(ر، الفقرات حالة عكس و ب ت ال ع
املقياس ع ا عل صو ا يمكن جة د أع و لوت جة) ١٩٠(رن د ى ش)٣٨(روأد حيث ،

من مرتفع مستو ع املقياس ع املرتفعة جة ىالد املدركةر الذاتية عالكفاءة كم ا تم و ،
التا املعيار ع باالعتماد   :  ىاملستو

ي سا ا ي املتوسط سا ا للمتوسط سبة بال  ىاملستو

 منخفض 2.33 -1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع  قفوفما 3.68

ثانيا
ً

عدمقياس:  عن التعلم   دافعية

مقياستم ر عدتطو عن التعلم املقادافعية ع طالع خالل السابقةمن اسات والد س ري
من املقياس و ت وقد اسة، نكد ع) ٣٤(ر تتو عاد) ٦(عزفقرة   :أ
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د -١ ا ذل و املثابرة من: عد الفقرات  ).٦-١(وتمثلھ
ليةعد -٢ املسؤ وتحمل من: والسيطرة الفقرات  ).١٢-٧(وتمثلھ
الذاتية -٣ الكفاءة من: عد الفقرات  ).١٨-١٣(وتمثلھ
امللل -٤ تعد ش باهو من: ن الفقرات  ).٢٢- ١٩(وتمثلھ
ماسستمتاع -٥ من: وا الفقرات  ).٢٩-٢٣(وتمثلھ
الفشل -٦ تجنب من: عد الفقرات  ).٣٤-٣٠(وتمثلھ

ر الظا   :يالصدق

ولية تھ بصو عرضھ وذلك ر الظا الصدق باستخدام املقياس صدق من التحقق رتم ي
ال) ٧(ع النفس علم ن املتخصص ن املحكم ممن والتقو والقياس النف شاد و ربو ي

الفقرات ع بقاء تم حيث م، احا واق م ا وآ م بتعديال خذ وتم دنية، امعات را ر
من أك ا عل اتفق ذه%) ٨٠(ال عد و ن، املحكم سبة من يتم ال مقبولة ا  قيمة  ضو

بق ع املحكمو أجمع حيث والتعديل، ذف الفقراتنا جميع ع   .اء

الداخ البناء عدصدق عن التعلم دافعية   ملقياس

تباطتم ا معامل بحساب الداخ ساق صدق باستخدام املقياس صدق من رالتحقق
سو استطالعيةنب عينة ع إليھ ت ت الذي البعد ع لية ال جة والد الفقرة جة د ن رب ر
داخل) ٣٤(بلغت من وطالبة طالبا

ً
دو وا اسة، الد عينة خارج ومن لاملجتمع ن) ٦(ر يب

تباط   :رمعامالت

  )٦(لجدو

الداخ البناء عدصدق عن التعلم دافعية   ملقياس

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

وتحمل املثابرة
د   ا

وتحمل السيطرة
لية   واملسؤ

الذاتية   الكفاءة
تامللل ش و

باه   ن
 ستمتاع
ماس   وا

الفشل   تجنب

١  .677** ٧  .592** ١٢  .561** ١٨  .691** ٢٣  .635** ٣٠  .618** 

٢  .742** ٨  .520** ١٣  .604** ١٩  .348* ٢٤  .719** ٣١  .611** 

٣  .482** ٩  .491** ١٤  .381** ٢٠  .544** ٢٥  .467** ٣٢  .493** 
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رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

رقم
  الفقرة

معامل
  رتباط

٤  .585** ١٠  .465** ١٥  .614** ٢١  .408** ٢٦  .384* ٣٣  .587** 

٥  .674** ١١  .437** ١٦  .593** ٢٢  .455** ٢٧  .708** ٣٤  .561** 

٦  .625**    ١٧  .652**    ٢٨  .481**   

            ٢٩  .620**   

الدال (*)  مستو عند   )α≥0.05 (لةىدالة

الداللة(**)  مستو عند   )α≥0.01(ىدالة

دو ا من ن ب ملقياس) ٦(لي تحقق عد بأنھ عن التعلم داخ دافعية بناء صدق مؤشرات
ن ب تباط معامالت تراوحت حيث احصائية،) ٠.٧٤٢- ٠.٣٨١(رجيدة، داللة ذات ا وجميع

البع ع جة الد ن ب سو ب تباط ا معامل حساب روتم كمانر املقياس ع لية ال جة والد رد
دو   ):٧(لا

  )٧(لجدو
ملقياس لية ال جة والد البعد ع جة الد ن ب سو ب تباط ا رمعامل ر عدنر عن التعلم   دافعية

تباط  البعد   رمعامل

د ا وتحمل  **632. املثابرة

لية املسؤ وتحمل  **587.  والسيطرة

الذاتية  **760.  الكفاءة

باهوامللل ن ت  **702.  ش

ماس ستمتاع  **814.  وا

الفشل  **604.  تجنب

الداللة** مستو عند   )٠.٠١≤α(ىدالة

دو ا من ن) ٧(ليالحظ ب تراوحت تباط معامالت ذات) ٠.٨١٤-٠.٥٨٧(ربأن ا وجميع
مناسبة داخ ساق ا صدق بمؤشرات يتمتع املقياس ان ع يدل مما احصائية   .داللة
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عداتثب عن التعلم دافعية   مقياس

ن قت بطر املقياس ثبات دالالت من التحقق عادة: تم ثبات باستخدام ،)Test Retest(و
ومن اسة الد عينة خارج من عشوائيا، ا اختيا تم استطالعية عينة ع املقياس طبق رحيث ر

ً

بلغت ا مجتمع وطالبة،) ٣٤(داخل عطالب الطلبة جات د صدت رثم تطبيقھر إعادة ثم ليھ،
عد ستطالعية العينة أفراد نفس معامل) ١٥(ع حساب وتم ، و التطبيق من ليوما

ً

ثبات حساب أيضا وتم التطبيق، ي مر ن ب املقياس ع الطلبة جات د ن ب سو ب تباط ا
ً

ر نر
ستط العينة ذات ع الداخ ساق لال ألفا نباخ كر معادلة باستخدام العية،واملقياس

دو ذلك) ٨(لوا ن   يب

 )٨(لجدو 

عد عن التعلم دافعية مقياس ثبات   معامالت

عادة  عاد ثبات ألفا  معامل نباخ كر   وثبات

د ا وتحمل   ٠.٧٨  ٠.٧٧ املثابرة

لية املسؤ وتحمل   ٠.٧١  ٠.٧١  والسيطرة

الذاتية   ٠.٧٤  ٠.٧٦  الكفاءة

باهامللل ن ت ش   ٠.٨١  ٠.٧٧  و

ماساعستمت   ٠.٨٦  ٠.٨٠  وا

الفشل   ٠.٨٣  ٠.٨٠  تجنب

  ٠.٩١  ٠.٨٧  الك

ه وتفس عد عن التعلم دافعية مقياس يح   ت

ما ا ليكرت ج تد بحسب املقياس ع ستجابة ا،(رتتم ناد أحيانا، غاليا، دائما،
ً ً ً ً
ر

إطالقا
ً

جات) الد عطى و الف) ٥،٤،٣،٢،١(ر، حالة عكس و ب ت ال السلبية،ع قرات
املقياس ع ا عل صو ا يمكن جة د أع و لوت جة) ١٧٠(رن د ى ش)٣٤(روأد حيث ،

عد عن التعلم دافعية من مرتفع مستو ع املقياس ع املرتفعة جة ىالد   .ر

اسة الد تطبيق   :رإجراءات

باالطالع -١ الباحثة اسات يالنظر دب ع قامت  بموضوع املتعلقة السابقة روالد
اسة   .رالد

ت -٢ رطــــــو
ُ

اســــــات والد النظــــــر دب ــــــ ع طــــــالع خــــــالل مــــــن اســــــة، الد س رمقــــــاي ير
اسة الد بموضوع الصلة ذات  .رالسابقة
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ـ ُعرضـت -٣ ع بانة مـن سـ ن مجموعـة يئـات أعـضاء مـن املحكمـ ـسية ال  ـ رالتد
ـــــــت وأجر ـــــــة، بو ال ة دا ـــــــ ن مختــــــص ومـــــــن والـــــــسعودية دنيـــــــة، امعــــــات ا

ُ
ر ر

مالتعديال حا ومق م ا توج ضوء املناسبة   .ت

التحقـق -٤ اسـة، أداة وصـدق ثبـات مـن تـم ـا ومـدى رالد اسـة، موضـوع مـع توافق  رالد
ق عن ، رتباط معامل استخدام طر سو نباخ ومعامل نب   .ألفا وكر

ــــ -٥ وع امعــــة ا ــــ الطلبــــة مــــن عينــــھ ــــ ع اســــة الد ــــ املــــستخدمة س املقــــاي رتطبيــــق
ال حـضو و شــعب ل الطلبــةرشـ ات استفــسا عـن ولإلجابــة يانات سـت ــع لتو رباحثــة ز

مـن ـدف ال وتوضـيح اسـة، الد ـ املـستخدمة س املقـاي فقـرات يخص اسـة،رفيما رالد
تامـــــة ة ـــــسر الطلبـــــة إجابـــــات مـــــع التعامـــــل تم ســـــ ســـــوف، وأنـــــھ املعلومـــــات ـــــذه وأن

العل البحث ألغراض  .ستخدم

حــــصائية -٦ م الــــر اســــتخدام لتحليــــل (SPSS)زتــــم جتماعيــــة و ــــسانية للعلــــوم
النتائج واستخالص   .البيانات

حصائية ات   :املعا

التالية حصائيات استخدام ومعامل: تم ة، املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
ي الثنا التباين وتحليل ، سو ب تباط نا   .ر

ا ومناقش النتائج   :عرض

و بالسؤال املتعلقة مؤتة؟: لالنتائج جامعة طلبة لدى املدركة الذاتية الكفاءة مستو   ىما

دو وا ة، املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب تم السؤال ع للإلجابة ن) ٩(ر يب
  )٩(لجدو                                                                  :ذلك

املع نحرافات و سابية ا ملستواملتوسطات ة ىيا طلبةر لدى املدركة الذاتية الكفاءة
مؤتة   جامعة

  املتوسط  البعد

ي سا   ا

  نحراف

  ياملعيار
 ىاملستو الرتبة

 متوسط ٣ 66. 3.44 نفعا

  متوسط ٥ 70. 3.35  جتما

واملثابرة   متوسط ٤ 1.04 3.36  صرار

  متوسط  ١ 74. 3.57  املعر

  سطمتو  ٢ 78. 3.45  ادي

  متوسط  - 64. 3.44  الك

دو ا خالل من مستو) ٩(ليالحظ مؤتةىأن جامعة طلبة لدى املدركة الذاتية الكفاءة
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ي حسا بمتوسط متوسطا جاء
ً

معيار) ٣.٤٤( البعد)٠.٦٤(يوانحراف جاء وقد ) املعر(،
متوسط و متوسط مستو و و يىاملرتبة جاء)٠.٧٤(يمعياروانحراف) ٣.٥٧(حسا نما ب ،

ي) جتما(عد حسا متوسط و متوسط مستو و ة خ وانحراف) ٣.٣٥(ىاملرتبة
  ).٠.٧٠(يمعيار

خدمات من امعة ا الطلبة يتلقاه فيما نقص وجود إ يجة الن ذه عز مكن وو
ذ والنجاح اسة، للد مة الال ات ا وامل باملعرفة م د تز ية، وتوج شادية را ز ر املرحلةور ه

س، املدا سابقا عليھ اعتادوا عما يختلف بنظام سو يد امعة ا فالطلبة امعية، را ر
ً

ن
م لد املدركة الذاتية الكفاءة ع يؤثر ه بدو والذي الفشل، ات م عرض قد   . روالذي

الز اسة د مع يجة الن ذه قوتتفق الذاتية) ٢٠٠٩(ر الكفاءة مستو أن إ توصلت ىوال
متوسطا ان دنية امعة ا طلبة لدى املدركة اديمية
ً

علوان. ر اسة د مع ) ٢٠١٢(روتتفق
مدركة ذاتية بكفاءة يتمتعو امعة ا طلبة أن رت اظ الغافر. نوال اسة د مع تختلف نما يب ر

عرابة و ال بية طلب) ٢٠٢٠(ُوالشب لدى الذاتية الكفاءة مستو أن إ ت أشا ىوال ةر
مرتفعا جاء امعة ا
ً

.  

ي الثا بالسؤال املتعلقة مستو: النتائج عدىما عن التعلم مؤتة؟دافعية جامعة طلبة   لدى

دو وا ة، املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب تم السؤال ع للإلجابة ) ١٠(ر
ذلك ن    :يب

  )١٠(لجدو

ملستو ة املعيا نحرافات و سابية ا عدراملتوسطات عن التعلم دافعية مؤتةى جامعة طلبة   لدى

  املتوسط  البعد

ي سا   ا

  نحراف

  ياملعيار
 ىاملستو الرتبة

د ا وتحمل  متوسط ٣ 87. 3.38 املثابرة

لية املسؤ وتحمل   متوسط ٤ 88. 3.36  والسيطرة

الذاتية   متوسط ٥ 85. 3.34  الكفاءة

باهامللل ن ت ش   متوسط  ٢ 93. 3.46  و

ماس ستمتاع   متوسط  ٦ 92. 3.22  وا

الفشل   مرتفع  ١ 79. 3.69  تجنب

  متوسط  - 68. 3.46  الك

دو ا خالل من عد) ١٠(ليالحظ عن التعلم دافعية مستو مؤتةىأن جامعة طلبة لدى
ي حسا بمتوسط متوسطا جاء

ً
معيار) ٣.٤٦( عد)٠.٦٨(يوانحراف جاء وقد الفشل(، ) تجنب

ياملرتبة حسا متوسط و مرتفع مستو و معيار) ٣.٦٩(ىو جاء)٠.٧٩(يوانحراف نما ب ،
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ماس ستمتاع(عد ي) وا حسا متوسط و متوسط مستو و ة خ ) ٣.٢٢(ىاملرتبة
معيار   ).٠.٩٢(يوانحراف

متوسطا جاء مؤتة جامعة طلبة لدى عد عن التعلم دافعية مستو أن تفس مكن و
ً

ى
ال املعلومةضوء لتلقي جديد ألسلوب الطلبة فتعرض الدافعية، تؤثر ال جية ا ا رعوامل

مناسبة عدم ناحية من سواء عد، عن التعلم من النوع ذا ل املناسبة ة ز ا ا توفر قلة مع
النظام وسوء ملل، من ا يصاح وما س التد التقليدية والطرائق اسية، الد املنا رمحتو ر ى

اتيدار مسا توجيھ ع عمل واجتماعية اقتصادية عوامل ع فضال املتعب، ن ت روالر و
التحصيل أو   .نجاز

ـ ب الـس عـود فقـد مرتفـع مـستو و ـ و املرتبـة ـ الفـشل تجنـب عـد لو سبة بال ىأما ل
تقنيــــات مــــع التعامــــل أن وخاصــــة الفــــشل، تجنــــب ــــ إ ــــس دومــــا ــــسان طبيعــــة أن ــــ إ ذلــــك

ً

اتا ـ بخ ا مـر مـا إذا وخـصوصا التقنية، مع التعامل ع ات وقد ات ا م تتطلب عد عن ولتعلم
ً

ر ر
ــ وغ محببــة ــ غ نتــائج مــن عليــھ تــب ي ملــا لتجنبــھ، ــد ا يبــذلو لــذا الــسابق، ــ ــذه نالفــشل

ة   .رسا

ض الفر   واختبار

املتعلقة والنتائج داللة: بالفرضية ذات تباطيھ ا عالقة توجد مستورال عند ىإحصائية

املدركة)٠.٠٥≤α(الداللة الذاتية الكفاءة ن عدب عن التعلم مؤتةودافعية جامعة طلبة  .لدى

سو ب تباط ا معامل استخدام تم الفرضية نالختبار املدركةر الذاتية الكفاءة ن ب للعالقة
عد عن التعلم مؤتةودافعية جامعة طلبة دولدى ا   ):١١( لكما

  )١١(لجدو

سو ب تباط ا معامالت نمصفوفة املدركةر الذاتية الكفاءة ن ب عدللعالقة عن التعلم ودافعية
مؤتة جامعة طلبة   لدى

املثابرة    
وتحمل
د   ا

السيطرة
وتحمل

لية   واملسؤ

الكفاءة
  الذاتية

ت ش و امللل
باه   ن

  ستمتاع
ماس   وا

تجنب
  الفشل

دافعية
  الك

معامل
  رتباط

 نفعا **525. **442. **377. **390.- **420. **402. **466.
 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة
معامل

  رتباط
.499** .426** .448** -.389** .407** .528** .583** 

 جتما
 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة
معامل

  اطرتب
صرار **604. **551. **390. **468.- **562. **533. **612.

 واملثابرة
 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة
معامل

  رتباط
.517** .481** .493** -.414** .453** .594** .616** 

  املعر
 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة
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املثابرة    
وتحمل
د   ا

السيطرة
وتحمل

لية   واملسؤ

الكفاءة
  الذاتية

ت ش و امللل
باه   ن

  ستمتاع
ماس   وا

تجنب
  الفشل

دافعية
  الك

معامل
  رتباط

  ادي **663. **588. **520. **464.- **544. **530. **580.
  

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة
معامل

  رتباط
.674** .599** .622** -.534** .531** .674** .744** 

الكفاءة
  الك

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة

الداللة (**)  مستو عند   )α≥0.01(ىدالة

من ن ب دوي عالقة) ١١(لا مستووجود عند إحصائية داللة ذات ىايجابية

لدى) ٠.٠٥≤α(الداللة ا عاد وأ عد عن التعلم ودافعية ا عاد وأ املدركة الذاتية الكفاءة ن ب
سوطلبة ب تباط ا بمعامل حيث مؤتة، نجامعة الكفاءة)٠.٧٤٤(ر مستو تفع ا لما أنھ أي ى، ر

بامل تفع ا املدركة الطلبةرالذاتية لدى عد عن التعلم دافعية مستو   . ىقابل

الثانية بالفرضية املتعلقة عد :النتائج عن التعلم دافعية بمستو بؤ الت يمكن ىال
مؤتة؟ جامعة طلبة لدى ا عاد وأ املدركة الذاتية الكفاءة خالل   من

 
ل  )١(ش

ن ب طي ا نحدار تحليل ل املدركةش الذاتية عدودافعيةالكفاءة عن طلبةالتعلم لدى
مؤتة   جامعة
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ن بــــ العالقــــة ــــ ع الــــدال تبــــاط معامــــل ــــع بمر ــــاص ا لالنحــــدار التبــــاين تحليــــل ــــ ي روفيمــــا
املدركــة الذاتيــة عـــدالكفــاءة عــن الــتعلم مؤتــةودافعيـــة جامعـــة طلبــة ــدولــدى ن) ١٢(لوا يبـــ

  :ذلك

 )١٢(لجدو

معامل ع بمر اص ا لالنحدار التباين نتحليل ب العالقة ع الدال الكفاءةرتباط
املدركة عدالذاتية عن التعلم مؤتةودافعية جامعة طلبة    لدى

مصدر
  التباين

مجموع
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

معامل  الداللة  ف
  التحديد

 107.227 1 107.227  نحدار

طأ  207. 417 86.333  ا

  418 193.560  الك

517.918 .000 

٠.٥٥٤  

دو ا من ملتغ) ١٢(ليالحظ احصائية داللة ذو أثر املدركةوجود الذاتية الكفاءة
قيمة انت حيث عد عن التعلم متغ)٥١٧.٩١٨)= (ف(دافعية فسر حيث الذاتية، الكفاءة

تھاملدركة س يدل%) ٥٥.٤(بما مما عد، عن التعلم دافعية الك التباين انيةمن إم ع
مقياس ع جة الد خالل من عد عن التعلم بدافعية بؤ املدركةرالت الذاتية ولتحديدالكفاءة ،

استخراج تم عد عن التعلم بدافعية بؤ الت ع تھ قد الذاتية الكفاءة ملتغ ية س ال رثار
جات د ن ب العالقة نحدار معامالت لداللة نحدار املدركةالكفارتحليل الذاتية ءة

دو ا كما عد عن التعلم   ):١٣(لودافعية

  )١٣( لجدو

جات د ن ب العالقة نحدار معامالت لداللة سيط ال طي ا نحدار رتحليل
املدركة الذاتية عدالكفاءة عن التعلم   ودافعية

معامل  النموذج
غ نحدار

  )b(ياملعيار

طأ ا
 ياملعيار

معامل
ارنحد

تا ب ياملعيار
)Beta( 

  الداللة  )ت(قيمة

نحدار  000. 6.070  122. 739.  ثابت

عد عن التعلم  000. 22.758 744. 035. 792.  دافعية

دو ا من تا) ١٣(ليالحظ ب املعيار نحدار معامل قيمة و) ٠.٧٤٤(بلغت) Beta(يأن
قيمة انت حيث احصائية داللة بدافعية،٢٢.٧٥٨-)= ت(ذات بؤ الت انية إم إ ش مما

خالل من عد عن املدركة،التعلم الذاتية يالكفاءة كما نحدار معادلة   :وكتابة

عد عن التعلم املدركة *٠.٧٩٢+ ٠.٧٣٩= دافعية الذاتية  الكفاءة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )٢(، الجزء )١٩٠: (العدد

 

 

143 

عن التعلم بدافعية بؤ الت املدركة الذاتية الكفاءة ونات م مة مسا مدى تموملعرفة عد
دو ا ن ب و املتعدد نحدار تحليل معامل) ١٤(لإجراء ع بمر اص ا لالنحدار التباين تحليل

ن ب العالقة ع الدال املدركةرتباط الذاتية الكفاءة ونات عدم عن التعلم لدىودافعية
جامعة  )١٤(لجدو                                       :مؤتةطلبة

الت نتحليل ب العالقة ع الدال تباط معامل ع بمر اص ا لالنحدار مكوناترباين
املدركة الذاتية عدالكفاءة عن التعلم مؤتةودافعية جامعة طلبة    لدى

مصدر
  التباين

مجموع
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

معامل  الداللة  ف
  التحديد

 22.034 5 110.171  نحدار

طأ  202. 413 83.389  ا

  418 193.560  الك

109.129 .000 

٠.٥٦٩  

دو ا من متغ) ١٤(ليالحظ ونات مل احصائية داللة أثرذو املدركةوجود الذاتية الكفاءة
قيمة انت حيث عد عن التعلم متغ)١٠٩.١٢٩)= (ف(دافعية فسر حيث الكفاءة،

املدركة تھالذاتية س ا%) ٥٦.٩(بما عمن يدل مما عد، عن التعلم دافعية الك لتباين
مقياس ع جة الد خالل من عد عن التعلم بدافعية بؤ الت انية املدركةرإم الذاتية ،الكفاءة

عن التعلم بدافعية بؤ الت ع ا قد الذاتية الكفاءة متغ ونات مل ية س ال ثار رولتحديد
نحد تحليل استخراج تم جاتعد د ن ب العالقة نحدار معامالت لداللة وناترار م

املدركة الذاتية دوالكفاءة ا كما عد عن التعلم   ):١٥(لودافعية

  )١٥( لجدو

جات د ن ب العالقة نحدار معامالت لداللة سيط ال طي ا نحدار مكوناترتحليل
املدركة الذاتية عدالكفاءة عن التعلم   ودافعية

نحدار  النموذج معامل
املعيار   )b(يغ

طأ ا
 ياملعيار

نحدار معامل
تا ب  )Beta(ياملعيار

قيمة
  )ت(

  الداللة

نحدار  000. 5.369  132. 707.  ثابت

 004. 2.933 126. 044. 130. انفعا

 000. 4.875 209. 042. 203. اجتما

 000. 7.577 314. 027. 206. املثابرة

 002. 3.072 184. 055. 168. معر

ادي  010. 2.700 114. 058. 147. أ
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دو ا من تا) ١٥( ليالحظ ب املعيار نحدار معامل قيمة ن) Beta(يأن ب تراوحت
قيم) ٠.٣١٤-٠.١١٤( تراوحت حيث احصائية داللة ذات ن) ت(و مما)٧.٥٧٧-٢.٧٠٠(ب ،

التعلم بدافعية بؤ الت انية إم إ املدركةش الذاتية الكفاءة عاد أ خالل من عد   .عن

فإنھ لذلك، ا مدر و و الذاتية الكفاءة لديھ تتوفر الذي الطالب أن إ ذلك عز وقد
ً

ن ى
ع اقدر و ي أنھ كما دافھ، أ وتحقيق املستقبلية طط ا وتنفيذ وضع ع اقدر و ني ن

وت ا، وانجا اسية د واجبات من منھ يطلب ما زتنفيذ مار حل ستطيع و يتعلمھ، ما قيمة قدير
جديدة، معلومات ومعرفة معلوماتھ ادة دف للتعلم يندفع بحيث مشكالت، من ھ زيواج
ساعده الذاتية كفاءتھ حو الطالب لدى املرتفع اك د أن كما مالءه، من أفضل ا لوأدا ر ز

ديدة ا املواقف ة مواج عد–ع عن ع-التعلم و اعة، و جيدابثقة مؤشرا كذلك د
ً ً

ي الذا النجاح تحقيق إ الوصو م سا و يد، ا   .  لللتكيف

كيم اسة د مع يجة الن ذه شوروتتفق وجودوال Kim & Choi, 2013) يو إ توصلت
الذاتية والفعالية للتعلم الدافعية من ل ل املرتفعة ات املستو ن ب إحصائيا دال تباط ا

ُّ ً
ر

ا الد حراحشھ.روالتحصيل اسة د مع كذلك رت) Harahsheh, 2017(روتتفق أظ وال
متوسط اتجاه ذات تباط ا عالقة يروجود ن إحصائية داللة ذات وإيجا الذاتية الكفاءة ب

ا عد و اديمية(املدركة واملثابرة نجاز) املثابرة،   .ودافع

املتعلقة ق: الثالثةبالفرضيةالنتائج فر توجد املدركةىمستو وال الذاتية ودافعيةالكفاءة
عد عن ماالتعلم بي والتفاعل لية وال س ا ملتغ عز مؤتة جامعة طلبة يلدى   .ى

ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب تم الفرضية الكفاءةىملستورالختبار
املدركة عدالذاتية عن التعلم تبودافعية مؤتة جامعة طلبة ليةلدى وال س ا ملتغ يعا

ً

دو ذلك) ١٦(لوا ن   :يب

  )١٦(لجدو

ملستو ة املعيا نحرافات و سابية ا ىاملتوسطات التعلمر ودافعية املدركة الذاتية الكفاءة
س ا ملتغ تبعا مؤتة جامعة طلبة لدى عد يعن

ً
لية   وال

فئة  املتغ
  املتغ

الذاتية   الكفاءة
  املدركة

ال عندافعية تعلم
  عد

ي سا ا  3.45 3.40  املتوسط

 214 214  العدد

  ذكر

املعيار  63. 61.  ينحراف

ي سا ا  3.48 3.47  املتوسط

 205 205  العدد

س   ا

  أن

املعيار  73. 67.  ينحراف

لية ي  علمية  ال سا ا  3.35 3.52  املتوسط
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 166 166  العدد

املعيار  65. 65.  ينحراف

ي سا ا  3.53 3.39  املتوسط

 253 253  العدد

سانية   ا

املعيار  69. 63.  ينحراف

ن ب دومني العينة) ١٦(لا أفراد الستجابات سابية ا املتوسطات ن ب ة ر ظا ق فر ووجود
لية، وال س ا ملتغ تبعا عد عن التعلم ودافعية املدركة الذاتية الكفاءة مقيا يع

ً

مستو ق الفر لداللة ي الثنا التباين تحليل استخدام تم ق الفر تلك داللة ىوملعرفة و و
س ا ملتغ تبعا مؤتة جامعة طلبة لدى عد عن التعلم ودافعية املدركة الذاتية يالكفاءة

ً

دو وا لية ذلك) ١٧(لوال ن   : يب

  )١٧(لجدو

ي الثنا التباين ال) Tow Way ANOVA(تحليل املدركةلداللة الذاتية الكفاءة من ل ق وفر
لية وال س ل تبعا مؤتة جامعة طلبة لدى عد عن التعلم ودافعية

ً
  

عات  املصدر  املتغ املر جة  مجموع رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

  الداللة  )ف(قيمة

س  250. 1.328 540. 1 540.  ا

لية  040. 4.241 1.724 1 1.724  ال

 907. 014. 006. 1 006.  التفاعل

طأ    406. 415 168.683  ا

الكفاءة
الذاتية
  املدركة

امل     418 170.926  الك

س  736. 114. 052. 1 052.  ا

لية  008. 7.081 3.246 1 3.246  ال

 861. 031. 014. 1 014.  التفاعل

طأ    458. 415 190.231  ا

دافعية
التعلم

عد   عن

امل     418 193.560  الك

من ن ب دوي التعلم) ١٧(لا ودافعية املدركة الذاتية الكفاءة من ل ق فر وجود وعدم
قيم انت حيث س، ل عز عد وجود) ١.٣٢٨،٠.١١٤)= (ف(ىعن ن وتب ب، ت ال ع

انت حيث لية، لل عز عد عن التعلم ودافعية املدركة الذاتية الكفاءة من ل ق ىفر و
ولصا)٤.٢٤١،٧.٠٨١)= (ف(يمق املدركة، الذاتية الكفاءة العلمية ليات ال ولصا ،
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ن ب للتفاعل عز ق فر وجود عدم ن تب نما ب عد، عن التعلم دافعية سانية ليات ىال و
قيم انت حيث لية، وال س ا  ).٠.٠٣١ ،٠.٠١٤)= (ف(يمتغ

ب         الس تفس مكن ودافعيةو املدركة الذاتية الكفاءة من ل ق فر وجود وعدم
عن لة املسؤ جتماعية و اديمية العامة ف الظر أن إ س، ل عز عد عن والتعلم و ى
لدى كة مش ف ظر عد عن التعلم دافعية مستو فع و الذاتية الكفاءة ز عز و وشكيل ىر

وع امعية، ا وخصوصا ن س ا من مال م ل ل ان ن س ا اختالف من الرغم
تقييمات ع عتمدو قد و فالذ املدركة، الذاتية الكفاءة شكيل م س جية خا نمصادر ر ر
نجد ائية ال املحصلة و سرة، تقييمات ع عتمدن قد ناث أن ن ح والرفاق، قران

ال ز لتعز مصادر ناث و و الذ من ل لدى املدركةرأن الذاتية   .كفاءة

عز              فقد املدركة، الذاتية الكفاءة أع انوا العملية ليات ال طلبة بأن يتعلق ىوفيما
وتقدير ن و ا ل وتخصصات التحصيل، املرتفعة املعدالت ذو من الفئة ذه أن إ زذلك ي

شعو بالتا يؤدي مما ا، وغ ندسة وال الطب إاملجتمع عز قد كما والكفاءة، بالثقة ىه ر
اسية د ملواد يخضعو حيث ن، التخصص كال ا س يد ال املساقات اختالف ناك رأنھ نر
ن ب شابھ ت ال س التد اتيجيات واس مختلفة عليمية ئة و عليمية ات خ تلقو و رمختلفة ن

مس مباشر ل ش تؤثر قد وال ي، سا و العل ن أنالتخصص كما م، لد الكفاءة ىتو
امعة ا تقدمھ الذي واملساندة العل التخصص طلبة لھ يتعرض الذي الدعم ىمستو

ن التخصص ن ب باين ت قد ا اسية. لطلب د بمواد ينخرطوا انخرطوا قد العل طلبة أن روكذلك
ذلك ع ليا.ساعد ال طلبة لدى عد عن التعلم دافعية تفاع ال سبة بال سانية،رأما ت

فالتخصصات املقابل و عد، عن ا شرح يمكن وال اسية الد املواد طبيعة ا ه عز رفيمكن و
وال ات، واملخت العم التطبيق تتطلب ا غالبي و ، الوجا التعلم ا حاجة أك نالعلمية

دافعية وأقل الوجا التعلم نحو ا توج أك ونو في عد، عن ا س تد يصعب
ً

ن التعلمر نحو
عد   .عن

الز          اسة د مع يجة الن ذه قوتتفق ن) ٢٠٠٩(ر ب ق فر وجود عدم إ توصلت ووال
أع العلمية التخصصات طلبة وأن املدركة، اديمية الذاتية الكفاءة مستو ن س ىا

املدركة اديمية الذاتية الكفاءة مستو سانية التخصصات طلبة مع.ىمن وتتفق
علوان اسة عز) ٢٠١٢(رد الذاتية الكفاءة إحصائيا دالة ق فر وجود عدم إ ت أشا ىوال

ً
و ر

التخصصات ولصا التخصص ملتغ عز احصائية داللة ذات ق فر جود و س، ا ىملتغ و و
والتخصص س ا ن ب للتفاعل عز ق فر وجود وعدم ىالعلمية، الغافر. و اسة د مع يوتختلف ر

عرابة و ال بية للتخصص) ٢٠٢٠(ُوالشب عز ق فر وجود عدم إ ت أشا ىوال و   .ر

  :التوصيات

 شادية امج ال خالل من امعة ا طلبة لدى املدركة الذاتية الكفاءة ز عز ة رضر ور
املدركة الذاتية الكفاءة ن تحس ادة ع  .زالقائمة

 يئات ال ألعضاء ية التد شات الو رإقامة الذاتيةر الكفاءة مية ا لبيان سية رالتد
الطلبة عند  .املدركة
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 الكفاءة نمية ب تختص ية تد شادية ا برامج بناء املختصو يقوم أن ة رضر ر نر و
امعة ا  .الذاتية

 عن التعلم دافعية تنمية الذاتية الكفاءة مية أ حو لألسر ة توعو برامج لتنفيذ
تح التا و ا، أبنا لدى املطلوبعد التعلم م  .قيق

 املدركة الذاتية الكفاءة تنمية فاعلية عن الكشف إ دف ية تجر اسات د رإجراء
عد عن للتعلم م دافعي ع الطلبة  .لدى

 أخر اسية د ومراحل عينات شمل بحيث ة مشا اسات د ىإجراء ر  .ر

 عن التعلم دافعية تنمية اخر ات متغ أثر ناو ت اسات د ىإجراء ل لدىر عد
ذاتيا املنظم والتعلم الذات وم كمف الطلبة،
ً

.  
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  املراجع

ان مر ج، حو بو). ٢٠٠٤(وأبو ال النفس علم إ شر. ّياملدخل لل العلمية دي البار ودار
ع   .زوالتو

صا طيب، وا ر ما الل، الذاتية). ٢٠١١(أبو والفعالية داف ات توج ن ب العالقات
التفك عد ما اوعمليات الد النوع: روالتحصيل حسب شابھ اسات. ال الد رمجلة

قابوس، السلطان بجامعة والنفسية ة بو   .  ١٤-١ ،)١(٥ال

خالدة ي، و ھ؛ب نز واعادة). ٢٠١٢(وحمدي، التفاض ز التعز ع ات م ب تد رفاعلية
الذاتية الكفاءة ن وتحس ن أطفال لدى الطاعة عدم سلوك خفض رالتصو

ات، م لدى ة،املدركة بو ال العلوم دنية   .٣٠٢-٢٨٣ ،)٤(٨ راملجلة

غاز محمد ، ن). ٢٠١٨(يالدسو ب ية السب العالقات الذاتنمذجة وكفاءة املستقب التوجھ
ادي واملعدل ذاتيا املنظم والتعلم الفشل لتجنب والدافع املدركة اديمية

ً
 .

بية ال لية الوادي،مجلة جنوب      .١٠٣-١٦ ،٣٧ جامعة

مأمو وغوانمھ، فيصل يع، والر الناصر عبد راح، برمجية). ٢٠١٤(نا باستخدام س التد رأثر
سا ي الثا الصف طلبة لدى اضيات الر علم دافعية ن تحس عليمية

ة. ردن بو ال العلوم دنية   .٢٧٤- ٢٦١ ،)٣(١٠،راملجلة

فعةالزع حيدر؛ر، املدركة).٢٠١٦(وظاظا، الذاتية بالكفاءة ا وعالق التحصيلية داف
ادي ة. والتحصيل بو ال العلوم اسات، د   .١٠٣٠-١٠٠٩ ،)٢(٤٣،رمجلة

أحمد ، ضوء. )٢٠٠٩(قالز دنية امعة ا طلبة لدى املدركة اديمية الذاتية رالكفاءة
لية وال س ا ،متغ ا الد رواملستو والنفسيةى ة بو ال العلوم جامعة،مجلة

ن   .)٢(١٠،البحر

فت ات، زء .املعر النفس علم). ٢٠٠١(الز دار ا ي، شر الثا امعات ال   .ل

ي أما اتيجية). ٢٠٠٧(سعيدة، اس من ل باستخدام املعرفة اء و ما املعدلة)  (KWLHرتنمية
با ام ل دافعية رنامج طفالو لدى التحصيل ع وأثره دف ة(ل نظر ضوء

دف ال ة ونظر الدماغ إ ندة املس التعلم
ُّ

رة. ) القا بجامعة ة بو ال العلوم ،مجلة
  .١١٢-٣): ٢(العدد

محمد أحمد الق، ا العام). ٢٠٠٦(عبد النفس امعية،مصر.علم ا املعرفة   .دار

فت القادر، اشم،؛عبد دنز). 2007( السيدوأبو جا يف تص ضوء اء للذ العام   رالبناء
امعة، ا طالب لدى ا الد والتحصيل املشكالت وحل الذات فعالية من ل ب مجلةروعالقتھ

ق، بالزقا بية ال   .242-55،171 زلية
هللا، صية). 2000(محمدعبد   .املكتدار،ال

أحمد ندة؛العلوان، باستخدام فاءةالك). ٢٠١١(رواملحاسنة، ا وعالق القراءة  الذاتية
القراءة اتيجيات امعة من عينة لدى اس ا اشمية طلبة  العلوم  ردنية املجلة. ال

موك، ال بجامعة ة بو   .٤١٨-٣٩٩ ،)٤(٧ ال
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سا غداد). ٢٠١٢(علوان، جامعة طلبة عند املدركة الذاتية ة.الكفاءة بو ال البحوث مجلة
غداد، ية،والنفس   .٢٤٨-٢٢٤ ،)٣٣(٩جامعة

حمد ، أمل؛يالغافر بية، لي؛والشب ، ملياء؛وال عرابة، الذاتية). ٢٠٢٠(ُو الكفاءة
عمان سلطنة املفتوحة ية العر امعة ا طلبة لدى للعلوم. ُاملدركة ية العر املجلة

بحاث شر والنفسية،/و ة بو ال العلوم    .٧٠-٤٣ ،)٣١(٤مجلة

ثائر ، والتطبيق: الدافعية). ٢٠٠٨(يغبار ة شر.النظر وال للطباعة ة املس   .دار

محمــد لطفــى املعاصــرة). ١٩٩٦(فطيم، الـــتعلم ـــات ة. )٢ط( نظر املصر ضــة ال   . مكتبــة

نافذ ادي). ٢٠١٢(عقوب، والتحصيل نجاز بدافعية ا وعالق املدركة الذاتية الكفاءة
شة ب خالد امللك جامعة ليات طالب السعودية(لدى ية العر ن،). اململكة البحر

والنفسية، ة بو ال العلوم   .٩٨-٧١ ،)٣(١٣ مجلة

محمود وفاء س، الصف). ٢٠٠٧(يو طالبات لدى املعر الدافع تابا يلدا أنموذج أثر
حياء املتوسط ي بجامعة. الثا بية ال لية   .٢٧٠-٢٤٨ ،)٣(١٤،املوصلمجلة

ثانيا
ً
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