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منذجة العالقات بني املعتقدات الدافعية واستراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك

املُلَّخص
ببية بني
ال�س َّ
هدفت هذه ال ِّدرا�سة �إىل الك�شف عن العالقات َّ
را�سي من
معتقدات
َّ
الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم والتح�صيل ال ِّد ِّ
معرفية اعتمدت
�سببية مقرتحة ت�ستند �إىل �أ�س�س
خالل منذجة
َّ
َّ
را�سي.ولتحقيق ذلك
�أ�سلوب حتليل امل�سار لتف�سري التح�صيل ال ِّد ِّ
تكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )840طا ِل ًبا وطا ِل َب ًة يف جامعة الريموك.
ولتحقيق �أهداف ال ِّدرا�سة ا�ستخدم الباحِ ثان مقيا�سي املعتقدات
الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم ( )MSLQلبنرتيك و�سميث وجار�سيا
وماكت�شي ( )Pintrich, Smith, Garcia & McKeachieاملُ�ستخدم يف
درا�سة �أرتينيو (.)Artino, 2005
رتح؛ كما �أظهرت
�أظهرت النتائج قبول النموذج النظري املُق َ
�أن (التوجه الهديف الداخلي ،القيمة الداخلية للمهمة ،الكفاءة
الذاتية للتعلم) ُتف�سرِّ ما مقداره ( )27%من التباين املُف�سرَّ الكلي
ال�سرتاتيجية التنظيم الذاتي ما وراء املعريف ،كما �أن ا ُ
مل َت َن ّبئات
ال�سابقة �إ�ضافة �إىل (ال�سيطرة على معتقدات التعلم) ُتف�سرِّ ما مقداره
( )26.5%و ( )25.2%من التباين املُف�سرَّ الكلي ال�سرتاتيجيتي
(التو�سع) و (التنظيم) على التوايل ،كما �أن ا ُ
مل َت َن ّبئات ال�سابقة
�إ�ضافة �إىل (التوجه الهديف اخلارجي) ُتف�سرِّ ما مقداره ()24.4%
من التباين املُف�سرَّ الكلي ال�سرتاتيجية (تنظيم اجلهد) ،كما �أظهرت
النتائج �أن هذه ا ُ
مل َت َن ّبئات ال�سابقة بالإ�ضا َف ِة �إىل (ال�سيطرة على
معتقدات التعلم) وا�سرتاتيجية (�إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم) ُتف�سرِّ ما
مقداره ( )9.1%من التباين املُف�سرَّ الكلي بالتح�صيل الدرا�سي ،كما
� َّأن هذه ا ُ
مل َت َن ّبئات ال�سابقة با�ستثناء (الكفاءة الذاتية للتعلم) ُتف�سرِّ
ما مقداره ( )5%من التباين املُف�سرَّ الكلي با�سرتاتيجية (�إدارة بيئة
الدرا�سة والتعلم).
الكلمات املفتاحية :منوذج �سببي ،معتقدات الدافعية،
ا�سرتاتيجيات التعلم ،التح�صيل الدرا�سي.

Abstract:
This study is aimed at detecting the causal
relations between motivational beliefs, learning
strategies, and academic achievement through
a proposed causal modeling based on cognitive
principles using path analysis to explain academic
achievement. To achieve this aim, the study sample
consisted of 840 students at Yarmouk University. To
reach the aims of the study, the researchers used a
set of tools such as Motivated Strategies for Learning
Questionnaire (MSLQ) developed by Pintrich, Smith,
Garcia, and McKeachie in Artino (2005).
The results showed acceptance of the proposed
theoretical model. It also showed that intrinsic goal
orientation, task value and self - efficacy reached
27% of the total explanatory difference of the strategy
of metacognitive self - regulation. As per previous
predictions, the control of learning beliefs reached 26.
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5% and 25. 2% of the overall explanatory variance
of the elaboration and organization strategies
respectively. Moreover, previous predictions in
addition to the extrinsic goal orientation reached 24.
4% of the total explanatory variance of the strategy of
effort regulation. The results also showed that these
previous predictions in addition to control of learning
beliefs and the time/ study environmental management
strategy reached 9.1% of the total explanatory
variance in academic achievement. These previous
predictions except for self - efficacy reached 5% of
the overall explained variance by using the strategy of
managing learning and teaching environment.
Keywords: Causal Model, Motivational Beliefs,
Learning Strategies, Academic Achievement.

املقدمة
ت�سعى املجتمعات على اختالفها وتباين ثقافاتها �إىل رفع
حت�صيل الفرد والو�صول به �إىل بذل �أق�صى ما متكنه؛ لتحقيق �أهدافه
املختلفة التي ي�سعى �إىل حتقيقها بالإ�ضافة �إىل تنمية �شخ�صيته يف
جميع جوانب النموَ ،و َي َت َحقَّقُ ذلك من خالل تهيئة الظروف املنا�سبة
املتنوعة لكل ثقافة من هذه
وتنظيمِها �أثناء تفاعله مع ال�سياقات
ِّ
�ساع َد ُة الفرد يف تعلمه وا�ستك�شافه العامل،
الثقافات ،ومن �ش�أن ذلك ُم َ
وبناء معرفته بطريقة ذات معنى ،لكن رغم هذه املحاوالت لتنظيم
الظروف املالئمة لرفع حت�صيل الطلبة يف الثقافات املختلفة� ،إال
�أن م�شكلة تدين التح�صيل الدرا�سي هي م�شكلة بارزة بو�ضوح يف
خمتلف املجتمعات؛ ويعود ذلك �إىل �أن ال�سلوك الإن�ساين معقد ت�ؤثر
به العديد من العوامل املتداخلة كاملعتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات
دورا و�سيطً ا يف الت�أثري
ُ
التعلم.حيث � َّإن ا�سرتاتيجيات التعلم قد ت�أخذ ً
على التح�صيل الدرا�سي.
ويف ال�سياق نف�سه ُيع ُّد التح�صيل الدرا�سي �أحد �أهم امل�ؤ�رشات
لقيا�س وتقومي عملية التعلم والفهم يف كل �أنظمة التعليم ،وهذه
ق�ضي ٌة
الأهمية للتح�صيل الدرا�سي ،ودورها يف م�ستقبل الطلبة
َّ
للم ّر ِّبني؛ لتقرير العوامل امل�ؤثرة ،والنماذج املختلفة
جا ِذ َب ٌة ُ
املوجودة يف وقتٍ الحقٍ  ،ذلك �أن حت�صيل الطلبة هو نتيجة تفاعالت
ا�سرتاتيجية بني متغريات معرفية ودافعية متنوعة (Sedaghat,
.)Abedin, Sedaghat &Hassanabadic, 2011
ويمُ ثَّلُ التح�صيل الدرا�سي (� )Academic Achievementأحد
اهتماما
املو�ضوعات املهمة التي يهتم بها املربون و�أولياء الأمور
ً
�شدي ًدا �إىل جانب اهتمام الطالب نف�سه ،ويرجع ال�سبب يف ذلك
�إىل الدور يلعبه التح�صيل يف حياة الطالب ،ويف حياة �أ�رسته؛ �إذ
أ�سا�سيا يف ا�ستمرار عملية التعليم
دورا �
ًّ
يلعب التح�صيل الدرا�سي ً
يف جميع املراحل؛ فهو املعيار الأهم النتقال الطالب من �صف
لآخر ،ومن مرحلة �إىل �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل �أنه العامل احلا�سم يف
حتديد التخ�ص�صات التي يطمح �إليها الطالب و�أ�رسته ،وما تعك�سه
هذه التخ�ص�صات من مكانة اجتماعية واقت�صادية ،فالتح�صيل
الدرا�سي من العوامل الرئي�سة التي تعتمدها اجلامعات لقبول الطلبة،
وتوزيعهم على الكليات املختلفة ،وعليه فقد اهتمت املجتمعات
الإن�سانية على اختالف ح�ضاراتها ،وعلى مر الع�صور بالتح�صيل
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الدرا�سي (ال�شهري2014 ،؛ عبد اهلل و�أبو �صالح.)2010 ،
أهمي ٌة بالغ ٌة تتم ّثل يف ا�ستناد معظم
ْتح�صيل الدرا�سي � َّ
كما � َّأن ِلل َّ
القرارات الرتبوية املنهجية والتعليمية والإدارية �إل َْيهِ ،يف العديد
من البلدان ،فهو املعيار الأ�سا�سي الذي يتم مبوجبه حتديد مقدار
تقدم الطلبة يف الدرا�سة ،وتوزيعهم على جماالت التعليم املتع ِّد َدة،
وكذلك يف اختيار برامج التعليم التي تنا�سبهم ،كما �أن التح�صيل
يف �إطاره الوا�سع ي�شتمل اكت�ساب البنية املعرفية وعمليات التفكري
والعواطف املختلفة مبا يف ذلك االجتاهات و التف�ضيالت وغريها
من اجلوانب املهمة التي ت�صقل ال�شخ�صية وتعمل على تكوينها ،كما
يحدد التح�صيل �إىل درجة ما القيمة االجتماعية واالقت�صادية للفرد
(وجنن2012 ،؛ الغافري2011 ،؛ احلموي و الأحمد.)2010 ،
ولتح�سني معدل التح�صيل الدرا�سي للطلبة وزيادته؛ حاول
العلماء درا�سة العوامل الداخلية واخلارجية التي تتحكم ب�سلوك
نحو تنفيذ املهمات التعليمية
الطالب ،وجتعله ها ِدفًا ب�شكلٍ كب ٍري َ
إتقان.ومن هذه العوامل؛ عاملي املعتقدات الدافعية
املطلوبة بدقَّةٍ و� ٍ
وا�سرتاتيجيات التعلم ،فرغم �أن معتقدات الفرد الدافعية ميكن �أن
مبا�رشا يف التح�صيل الدرا�سي� ،إال �أن ا�سرتاتيجيات
أثريا
ً
ت�ؤثر ت� ً
التعلم التي ي َّت ِب ُعها الطالب قد تعمل كمتغري و�سيط ي�ؤثر يف التح�صيل
الدرا�سي.
و تقع املعتقدات الدافعية ( )Motivational Beliefsحتت مظلة
عملية الدافعية :والتي يمُ ك ُِن تعريفُها على �أنها العملية التي يتم
ا�ستمراريته
من خاللها ا�ستثارة ال�سلوك وتوجيهه واملحافظة على
َّ
نحو الهدف� ،أي �أنها ميكن �أن ت�ؤثر بـ (ماذا ،ومتى ،وكيف) نتعلم،
و ُي ْح َت َملُ وجود عالقة متبادلة بني التعلم والتح�صيل ،وت�شتمل
هذه العالقة على ت�أثريات الدافعية على التعلم وحت�صيل الطلبة،
وماذا يفعل الطلبة ويتعلموا حتت ت�أثريات دافعيتهم ،حيث كانت
ولكن الأدب ركز
هناك عدة نظريات حول �سلوك الطلبة الدافعي،
َّ
«مكون توقعي» و»
مكونات دافعية ب�شكل وا�سع هي:
ِّ
على ثالثة ِّ
مكون انفعايل؛ بالإ�ضاف ِة �إىل � َّأن هذه املكونات
مكون القيمة» و» ِّ
ِّ
لها جذورها يف النظرية املعرفية ،والتي من م�سلماتها �أن
العملية الدافعية ت�ؤثر يف التعلم وحت�صيل الطلبة على حد �سواء.
()Nausheen & Richardson, 2013
فالإطار النظري الذي يبحث يف دافعية الطالب؛ ي�شري �إىل
�أهمية مناذج القيمة والتوقع العامة ،التي تقرتح وجود ثالثة
مكونات للدافعية ،ربمَّ ا ترتبط با ُ
ملك َِّونات الثالث املختلفة
ِّ
ذاتيا كما اقرتحها بنرتيك وجروت ( Pintrich& de
املنظم
للتعلم
ًّ
:)Groot, 1990
ُت َع ُّد معتقدات الكفاءة الذاتية ( )Self-Efficacyا ُ
الدافعي
ملك َِّون
ِّ
املركزي يف النظرية املعرفية االجتماعية ،و ا ُ
ملك َِّون احلا�سم يف
ِّ
و�صف كيف �أو ملاذا يختار املتعلمون ا�سرتاتيجية تنظيم معينة
يف االقرتاب من �إجناز مهمة ،وَيمُ ك ُِن تعريف الكفاءة الذاتية“ :ب�أنها
قادر على تنفيذ متطلبات ال�سلوك بنجاح
االقتناع ب�أن ال�شخ�ص
ٌ
لإنتاج بع�ض الأعمال”)Fallon, 2006: 7( .
ويف ال�سياق نف�سه ُت�شري الكفاءة الذاتية �إىل �أحكام الفرد
امل َُح َّد َد ِة بال�سياق لقدراتهم على تنفيذ املهمات بنجاح ،و ُي َ�شكِّلُ
الأفراد معتقدات الكفاءة الذاتية يف خمتلف املجاالت مثل :املوا ِّد

رية لل َّت َح ِّدي ،كما
ال ِّدرا�سية والعالقات االجتماعية ،والن�شاطات املُث َ
ميكن ت�شكيلها من خالل مزيج من اخلربات ال�شخ�صية ،واخلربات
البديلة ،والإقناع االجتماعي ،وتف�سريات الفرد حلالته االنفعالية،
كما �أنه عندما يدرك الطلبة الدعم واالحرتام يف �صفهم ،ف�إنهم
مييلون �إىل ال�شعور بالثقة مبهاراتهم ال ِّدرا�سية ،وذلك من خالل دعم
املعلمني العاطفي الذي يرتبط مبفهوم الكفاءة الذاتية (& Walker
.)Greene, 2009 ;Patrick, Kaplan & Ryan, 2007
�أما مكون القيمة الداخلية ( )Intrinsic Valueفيمكن النظر
�إليه على �أنه “ال�سعادة والر�ضا �أثناء �أداء املهمة”؛ فالطلبة الذين
م�ستويات عالي ًة من القيمة الداخلية يندجمون يف املهمة
ميتلكون
ٍ
لذاتها؛ ب�سبب �أنها جتربة مريحة (.)Sungur& Gungoren, 2009
وترتبط القيمة الداخلية ِب َعددٍ من النتائج املهمة لعملية �صنع
القرارات ،والتي تتمثل بالنتائج التي ي�أخذها الطالب بعني االعتبار
مهمة حم ّددة ،واالهتمام ال�شخ�صي
ك�أهمية الإجناز اجلديد يف َّ
مبحتوى املهمة ،ومدى ارتباطها بالأهداف ال�شخ�صية امل�ستقبلية،
مبعنى �آخر تت�ضمن �أهداف الطلبة للمهمة ،واعتقاداتهم ب�أهميتها،
ُكون الدافعي يهتم ب�شكل �أ�سا�سي ب�أ�سباب الطلبة
ُ
حيث � َّإن هذا امل ِّ
للقيام مبهمة م ا �Pintrich & de Groot, 1990) ; Metallidou& Vla
.)chou, 2007
وبناء على ما �سبق َفم َِن املهم ُمالحظة �أن معتقدات القيمة
الذاتية ُيفرت�ض فيها �أن تكون من ال�سمات ال�شخ�صية التي جتذبهم
�إىل املهمات املختلفة ،ولي�س خل�صائ�ص املهمة نف�سها ،وعلى
العك�س ف�إن املفاهيم مثل :االهتمامات املوقفية التي تعود �إىل
اخل�صائ�ص البيئية (خ�صائ�ص ال�سياق التي جتعله �سيا ًقا ممُ ِت ًعا)،
التي تقوم بتحفيز القيمة الداخلية (الذاتية) عند معظم الطلبة الذين
لديهم خربة باملهمة ال ُت َع ُّد من معتقدات القيمة الذاتية ،لذلك يجب
الرتكيز على الفروق الفردية ،واملتغريات ال�شخ�صية التي تن�شط يف
هذه احلالة (.)Pintrich, Marx & Boyle,1993
�أما املكون الثالث من مكونات املعتقدات الدافعية قلق
االختبار ( ،)Test Anxietyفيهتم باالنفعاالت �أو اال�ستجابة
االنفعالية لالختبار �أو املهمةَ .و ُو ِج َد �أن قلق االختبار ميار�س
أثريات انفعالي ًة �سلبي ًة �أو �إيجابي ًة على الأداء يف خمتلف حاالت
ت� ٍ
التح�صيل (.)Metallidou & Vlachou, 2007
إيذاء على طلبة اجلامعات؛
َف ُيمكن �أن يكون قلق االختبار �أكرث � ً
ال�سلبي يف حت�صيلهم الدرا�سي ،كما ي�ؤثر على �صحتهم
نظرا لت�أثريه
ً
ّ
ب�شكل عام� ،إذ � َّإن الطلبة الذين يعانون من م�ستويات مرتفعة من
قلق االختبار رمبا ال يتوافقون يف حياتهم اجلامعية ،فالقلق حالة
نف�سية حتدث عندما ي�شعر الفرد بخطر ُي َه ِّد ُد ُه ي�ؤدي �إىل ارتباك
وتوتر انفعايل وا�ضطرابات ف�سيولوجية ،وهو من العوامل التي ت�ؤثر
بالتح�صيل الدرا�سي �إيجا ًبا �أو �سل ًبا ،كما �أن هناك عالق ٌة موجب ٌة بني
الدرجات املرتفعة يف التح�صيل ال ِّدرا�سي ،وقلق االختبار الذي يكون
مب�ستوى منخف�ض (اخلواجه.)2013 ،
كما �أن هناك مكونني �آخرين من املكونات الدافعية التي
يمُ كن �أن ت�ؤثر بالتعلم هما :مكون التوقع (�ضبط معتقدات التعلم)
()Expectancy Component): (Control of Learning Beliefs
ومكون التوجهات الهدفية (.)Goal Orientations
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آخرا من مكونات معتقدات الدافعية
ُيع ُّد مركز ال�ضبط ِّ
مكون ًا � ً
القائمة على التوقع� ،إذ يتم من خالله التنب�ؤ ب�أداء الفرد وتوقع
جناحه ،وذلك من خالل حتكمه يف جناحاته و�إخفاقاته ،فالأفراد
الذين يعتقدون �أنهم ي�سيطرون على نتائج التح�صيل هم �أكرث كفاءة،
كما �أن اال�ستقاللية تتطلب من الفرد �أن ميتلك معتقدات �ضبط قوية،
و�أنهم يتحكمون بها (.)Eccles & Wigfield, 2002
َو ُي َع َّرف روتر ( )Rotterمركز ال�ضبط ب�أنه �إدراك الفرد ب�أن
املثري املعزز الذي ح�صل عليه �أثناء عملية التعزيز يعتمد على
داخلي،
ن�سبيا ،ف�إنه يكون ذا �ضبط
�سلوكه �أو خ�صائ�صه ال َّدائمة
ًّ
ٍّ
�أما �إذا �أدرك الفرد �أن املثري املعزز الذي ح�صل عليه ال يعتمد على
خارجي،
ن�سبيا ،ف�إنه يكون ذا �ضبط
�سلوكه �أو خ�صائ�صه ال َّدائمة
ًّ
ٍّ
ق�ص ُد به مدى اعتقاد
كون معريف ُي َ
فمركز ال�ضبط هو عبارة عن ُم ِّ
بناء على ما تل َّقاه
الفرد ب�أنه م�س�ؤول �أو غري م�س�ؤول عن الأحداث ً
مثريات ُمع ِّززةٍ ل�سلوكه وتوقعه للنتائج (ابن زاهي ونبيلة،
من
ٍ
2012؛ العفاري.)2011 ،
مكونات التعلم
ويف ال�سياق نف�سه ف� َّإن عملية ال�ضبط من �أهم ِّ
للمحافظة على الرتكيز ،وبذل
املنظم ًّ
ذاتيا� ،إذ ت�شري �إىل امل َْيلِ ُ
اجلهود نحو حتقيق الأهداف بالرغم من امل�ش ِّتتات املُح َت َم َلةِ ،حيث
�إ َّنها ُت�س َتخدم يف احلياة اليومية مبعنى التوجيه الذاتي الذي يت�ضمن
وا�صلة املهام ال�صعبة ،كما �أن ا�سرتاتيجيات ال�ضبط هي
القدرة على ُم َ
خارجيا على �أفعالنا
داخليا �أو
اال�سرتاتيجيات التي تمُ ار�س �ضبطً ا
ًّ
ًّ
و�أفكارنا ،فال�ضبط الداخلي ُي�ستخ َدم ل َِ�ض ْبطِ اال�سرتاتيجيات ما وراء
املعرفية ،واالنفعالية ،والدافعية ،و ل َِ�ضبط الأفكار املُحيطة بالذات،
وتنبيه الفرد كيف ُيركِّز على املهمة �أو الهدف� ،أما ال�ضبط اخلارجي
َف ُي�س َتخ َد ُم ل َِ�ض ْبطِ البيئة اخلارجية (العاي�ش ومرغني.)2014 ،
ميز العديد من املنظرين بني
�أما مكون التوجهات الهدفية فقد ّ
نوعني من التوجهات الهدفية هما� :أهداف التمكن ()Mastery Goals
و�أهداف الأداء ( ،)Performance Goalsف�أهداف التمكن تهدف �إىل
تفوق الفرد
تطوير الكفاءة لدى الفرد� ،أما �أهداف الأداء ت�سعى لإثبات ّ
على زمالئه ،وعلى الرغم من �أن الأطر النظرية ا ُ
للتوجهات
ملفَ�سرِّ ة
ِ
حيث نتج عن هذا االختالف ا�ستخدام ت�سميات
الهدفي ِة كانت خمتلفةًُ ،
َّ
خمتلفة لها� ،إ َّال �أن املنظرين اتفقوا على فكرة �أن �أهداف التمكن ُت َع ِّزز
خا�ص ًة للطالب الذين لديهم �شكوك
فوائد تعليمية �أكرب لدى الطلبةَّ ،
ذاتية حول قدراتهم (.)Senko, Hulleman & Harackiewicz, 2011
أهداف الطّ ريق للطلبة ،و ُت َو ِّج ُه
ويف ال�سياق نف�سه ُت َو ِّ�ض ُح ال ُ
أكادميي،
�سلوكهم املعريف والوجداين يف �أثناء ان�شغالهم بالعملِ ال
ِّ
مما يقودهم �إىل
وجتعلهم يختارون من بني البدائل املُتاحة؛ ّ
حتقيقها ،حيث � َّإن الهدف هو :نظرة م�ستقبلية يرغب الفرد
واملجموعة يف الو�صول �إليه ،ويبذل ق�صارى جهده لتحقيقهَ ،و ُي َ�شكِّلُ
مهاما ي�سعى الفرد
قيم ًة تحَ كُم �سلوك الأفراد واملجموعات ،ويت�ضمن
ًّ
أغرا�ضا يحاول الو�صول �إليها ،ومعايري ي�أمل يف
�إىل �إجنازها ،و� ً
حتقيقها (تايه و الزغول.)2015 ،
لذلك تعد عملية التعلم عملية لي�ست ب�سيطة يف معظمها بل
مركبة؛ وذلك لأنها حتتاج �إىل مهارات وا�سرتاتيجيات ُت�ساعِ ُد على
اكت�ساب ما ي�سعى الفرد �إىل تعلمه من مفاهيم ونظريات ومعلومات
علم.)2010 ،
(�أبو اّ
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وميكن تعريف اال�سرتاتيجية (“ :)Strategyب�أنها �إجراءات
لتحقيق نهاية ُم َع َّي َنة ،وت�صاميم خمطط لها (خطوات منظمة)،
معلومات ُم َع ّينةٍ (Saricoban & Saricaoglu, 2008:
لل�سيطرة على
ٍ
� .)162أما بالن�سبة ال�سرتاتيجيات التعلم (،)Learning Strategies
عرفها �شاجلان ( « :)Shaljan, 2014: 410ب�أنها الن�شاطات
فقد َّ
والأفكار التي ي�شارك بها املتعلم خالل التعلم ،والتي تهدف �إىل
م�ساعدة املتعلمني على عملية الرتميز».
وثمة العديد من الت�صنيفات املُق َّد َمة ال�سرتاتيجيات التعلم� ،إال
وا�ستخداما هو الت�صنيف الذي ُي َق ِّ�س ُم
أهمي ًة
�أن �أكرث هذه الت�صنيفات � َّ
ً
أول( :اال�سرتاجتيات
اال�سرتاتيجيات �إىل (ثالثة ا�سرتاتيجيات فرعية) � :اً
املعرفية) :التي يتم تقييمها يف �أربع م�ستويات تتمثل ِب ُبعدِ:
َّ
(التو�سع) الذي
و
لنف�سه،
املعلومات
بتكرار
يتمثل
الذي
�سميع)
(ال َّت
ُّ
يتمثل بال َّت َع ُّمقِ بالتفا�صيل املتعلقة ب�رشح املو�ضوع ،و (ال َّتنظيم)
الذي يتمثل بتنظيم املعلومات اجلديدة با�ستخدام اجلداول ،و
(التفكري ال ّناقد) الذي يتمثل بتقييم املعلومات اجلديدة ،وتطبيقها
املعرفية) :والتي
يف حاالت جديدة .ثان ًيا( :اال�سرتاتيجيات ما وراء
َّ
يتم تقييمها ِب ُب ْع ٍد واحد؛ يتم َّثل بمِ ُ راقبة عملياتهم العقلية اخلا�صة،
والقيام بتعديلها عندما يحتاج �إىل ذلك.ثالثًا�( :إدارة امل�صادر):
والذي يتم تقييمه بوا�سطة �أربعة �أبعاد؛ تتم َّثل بالقدرة على �إدارة
امل�صادر املتوفرة لهم ،وت�شمل�( :إدارة الوقت وتنظيم بيئة التعلم)
والذي يتمثل بــِ (مهارات الدرا�سة ،اال�ستثمار املنا�سب لوقت
الدرا�سة) ،و (تنظيم اجلهود) الذي يتمثل بالإ�رصار يف التعلم حتى
عندما تكون املادة ممُ ِ َّلةً ،و (تعلم الأقران) الذي يتمثل بالعمل مع
الآخرين ،واالندماج باملجموعات ال ِّدرا�سِ َّية ،و (طلب امل�ساعدة
ُدر�س.
الأكادميي) الذي يتمثل بطلب المْ ُ�ساعدة من الأقران وامل ِّ
()Credé & Phillips, 2011
ومن العوامل التي ت�ؤثر يف توظيف الطالب ال�سرتاتيجية تعلم
ُم َع َّينة :الفروق الفردية ،و�أنواع من املجاالت ،وطرق التدري�س ،مقدار
تقنيات ال ّتعليم ،و�أنواع من التغذية الراجعة ،وامل�ستوى
الوقت،
ّ
حيث � َّإن هذه املتغريات هي
القيا�س
وطرق
إتقان،
ل
ا
من
املطلوب
ُ
مهم ٌة من وجهة نظر الت�صميم الفعال ،واالندماج والتعليم
� ً
أي�ضا َّ
الفعال (.)Simsek & Balaban, 2010
وقد تع َّددت ال ّدرا�سات ال�سابقة التي تناولت املعتقدات
را�سي ،وال ّدرا�سات التي تناولت
الدافعية وعالقتها بال ّتح�صيل ال ّد ّ
ا�سرتاتيجيات التعلم والتح�صيل الدرا�سي؛ ومن الدرا�سات التي
تناولت املعتقدات الدافعية وعالقتها بالتح�صيل الدرا�سي :درا�سة
لونا�س ( )2013التي هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة بني ال ّتح�صيل
ال ّدرا�سي ودافعية التعلم لدى املراهقني.وت�ضمنت عينة الدرا�سة
(ُ )124مراهِ ًقا من املراهقني الذين تبلغ �أعمارهم بني ()18_13
�سنة ،حيث ت�شتمل على ( )64من الإناث ،و ( )60من الذكور ،الذين
ني على
مت اختيارهم بطريقة العينة الع�شوائية الب�سيطة وامل َُو َّزع َ
ثالث مدار�س متو�سطة هي :املدر�سة املتو�سطة يف ابن بادي�س،
واملدر�سة املتو�سطة يف مرابطي النا�رص ،واملدر�سة املتو�سطة يف
العمري بوجمعه يف اجلزائر.وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجو ِد عالقةٍ
إيجابيةٍ مرتفعةٍ بني الدافعية للتعلم وال ّتح�صيل.
�
َّ
كما �أجرى فادملوال وكاكرجولو و�سوجنر (;Fadelemula
 )Cakiroglu & Sunger,2013درا�سة هدفت �إىل اختبار العالقات

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

املتبادلة بني املعتقدات الدافعية للطالب وا ُ
مل َت َم ِّث َل ِة بـِ (التوجهات
الهدفية ،والكفاءة الذاتية ( ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم
ذات ًيا (التو�سع (التفا�صيل) ،والتنظيم ،وا�سرتاتيجيات التنظيم الذاتي
را�سي يف مادة الريا�ضيات ،وذلك
ما وراء
َّ
املعرفية) ،وال ّتح�صيل ال ّد ّ
العينة
نت
الغاية.وت�ضم
لهذه
د
ع
م
منوذج
ر
واختبا
اقرتاح
خالل
من
ِ
ٍ ُ َ ٍّ
ِ
ِّ
َّ
( )1019طا ِل ًبا من طالب ال�صف ال�سابع امل َُ�س َّجلني يف املدار�س
االبتدائية العامة يف �أنقرة ،تركيا.وقد ك�شفت النتائج ارتباط التوجه
إح�صائيةٍ مع ا�سرتاتيجيات
الهديف الإتقاين (ال َّتمكَن) ارتباطً ا ذا داللةٍ �
ّ
ذاتيا وال ّتح�صيل ال ّدرا�سي ،كما ارتبطت ا�سرتاتيجية
التعلم املنظم ًّ
را�سي،
التو�سع (التفا�صيل) ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
إح�صائيةٍ بال َّتح�صيل ال ّد ّ
إح�صائيةٍ مع التوجه
كما ارتبطت الكفاءة الذاتية ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
الهديف (ال َّتمكَن) الإتقاين ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم
ذاتيا والتح�صيل الدرا�سي.
ًّ
وقد �أجرى كل من �سدجات وعابدين وحجازي وحامدرزا
( )Sedaghat ; Abedin ; Hejazi&Hamidreza 2011درا�سة هدفت
�إىل اختبار قدرة منوذج مقرتح على التنب�ؤ باالندماج املعريف
را�سي للطلبة ،وذلك من خالل �رشح ت�أثري املتغريات
وال ّتح�صيل ال ّد ّ
وتوجهات �أهداف ال ّتح�صيل على االندماج
الذاتية،
الدافعية كالكفاءة
ُّ
را�سي للطلبة.وقد تكونت عينة الدرا�سة من
املعريف وال ّتح�صيل ال ّد ّ
انويةُ ،م َو َّزعني على ()19
( )1371طا ِل ًبا من طلبة املدار�س ال ّث ّ
حكوميةٍ يف مدينة طهران.وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة
ثانويةٍ
مدر�سةٍ
ّ
ّ
�إىل �أنها تدعم ب�شكلٍ كب ٍري قدر َة النموذج على التنب�ؤ بدرجةٍ كبريةٍ
يف وال ّتح�صيل ال ّدرا�سي.
باالندماج املعر ّ
كما �أجرى العلوان و العطيات ( )2010درا�سة هدفت �إىل
را�سي
تق�صي العالقة بني الدافعية الداخلية
َّ
الدرا�سية وال ّتح�صيل ال ّد ّ
أ�سا�سي يف مدينة معان يف
ل
ا
ال�ص ِّف العا�شرِ ِ
عينةٍ من طلب ِة َّ
لدى ّ
ِّ
الأردن.وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )111طا ِل ًبا وطالبةً؛ ()62
طال ًبا وطالب ًة من ذوي ال ّتح�صيل المْ ُْر َتف ِِع ،و ( )49طال ًبا وطالب ًة
من ذوي ال ّتح�صيل المْ ُ َت َد ِّن.وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجو ِد عالقةٍ
را�سي
ارتباطيةٍ دالَّةٍ �
ًّ
إح�صائيا بني الدافعية الداخلية وال َّتح�صيل ال ّد ّ
للطلبة ،كما �أ�شارت �إىل وجود فروق بني الطلبة مرتفعي ال ّتح�صيل،
ين ال ّتح�صيل يف الدافعية الداخلية ال ّدرا�سية ل�صالح
والطلبة متد ّ
الطلبة ذوي الدافعية الداخلية.
هذا وقد �أجرى �سوجنر وكوجنورين (Sungur & Güngören,
 )2009درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني املعتقدات الدافعية
للطالب وحت�صيلهم مبادة العلوم.تكونت عينة الدرا�سة من ()900
طالب من ال�صف ال�ساد�س �إىل ال�صف الثامن يف تركيا�.أ�شارت
النتائج �إىل وجود عالقات موجبة بني جميع متغريات املعتقدات
الدافعية والتح�صيل يف مادة العلوم يف جميع املراحل ال ّدرا�سية
با�ستثناء التوجه نحو �أهداف الأداء.
�أما ال ّدرا�سات التي تناولت ا�سرتاتيجيات التعلم وعالقتها
را�سي؛ فقد �أجرى �شن وت�شوك وواجن (Chen, ChiuK
بال ّتح�صيل ال ِّد ّ
 )& Wang, 2015درا�سة هدفت �إىل البحث يف ت�أثري مفهوم الذات
الأكادميي على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم التي ت�ؤدي �إىل
را�سي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )407طال ًبا
ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
وطالب ًة من جامعة تايوان.وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن مفهوم الذات
كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية
إيجابي
أثر �
ٌ
الأكادميي له � ٌ
ٌّ

والعميقة التي تت�ضمن اال�سرتاتيجيات املختلفة من جهة ،وعلى
الدرا�سي من جهة �أخرى ،كما �أن جميع ا�سرتاتيجيات
ال ّتح�صيل
ّ
الدرا�سي ،بينما
التعلم العميقة لها ت�أثري �إيجابي على ال ّتح�صيل
ّ
�سلبي على ال ّتح�صيل
أثري
جميع ا�سرتاتيجيات التعلم ال�سطحية لها ت� ٌ
ٌّ
إيجابيا مع مفهوم
�
يرتبط
الدرا�سي ،كما �أن منحى املعاجلة العميقة
ًّ
ّ
الدرا�سي.
الذات الأكادميي وال ّتح�صيل
ّ
كما �أجرى �سيم�سك وبالبان ()Simsek & Balaban, 2010
درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني ا�سرتاتيجيات التعلُّم وال ّتح�صيل
الدرا�سي.وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )278من طلبة البكالوريو�س
ّ
بجامعة (الأنا�ضول) يف تركيا.وقد �أظهرت النتائج �أن الطالب
الناجحني هم َمن ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات تعلم �أف�ضل ،وب�شكل
�أكرب ،ومتنوع ،و�أف�ضل من الطالب غري الناجحني ،كما �أ�شارت
النتائج ب�صورةٍ �شاملةٍ �إىل �أن ا�سرتاتيجيات ُم َع َّينة ت�ساهم يف �أداء
الطالب ال ّدرا�سي (حت�صيله)� ،أكرث من اال�سرتاتيجيات الأخرى.
كما �أجرى امل�رصي ( )2009درا�س ًة هدفت �إىل التعرف �إىل
م�ستوى امتالك ا�سرتاتيجيات التعلم لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية،
�إ�ضافة �إىل معرفة الفروق يف م�ستوى هذه اال�سرتاتيجيات ،وف ًقا
الدرا�سي ،ومعرفة العالقة بني
ملتغريي اجلن�س وم�ستوى ال ّتح�صيل
ّ
الدرا�سي
م�ستوى امتالك ا�سرتاتيجيات التعلم ،وم�ستوى ال ّتح�صيل
ّ
لديهم.وقد بلغ حجم العينة ( )85طا ِل ًبا وطالبةً.وقد �أ�شارت النتائج
�إىل م�ستوى متو�سط ال�سرتاتيجيات التعلم ،و�أن هناك فرو ًقا ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى امتالك ا�سرتاتيجيات التعلم وف ًقا
ومتدن) على ُبعد ا�سرتاتيجيات الدافعية
مل�ستوى التح�صيل (عالٍ ،
ٍّ
النتائج وجو َد
بينت
ُ
للتعلم ،ول�صالح م�ستوى ال ّتح�صيل العايل ،كما ّ
إح�صائيةٍ بني ُبعد ا�سرتاتيجيات
ذات داللةٍ �
عالقةٍ ارتباطيةٍ موجبةٍ ُ
ّ
الدافعية للتعلم ،والتح�صيل الدرا�سي.
�أجرت �آمال ( )2007درا�س ًة هدفت التعرف �إىل مدى االرتباط
بني م�ستوى الدافعية ،وا�ستعمال اال�سرتاتيجيات وعالقتهما
عينة
بانخفا�ض �أو ارتفاع م�ستوى ال ّتح�صيل
الدرا�سي ،وتكونت ّ
ّ
طالب وطالبةٍ للفِرع الأدبي ال�سنة الأوىل يف
الدرا�سة من ()800
ٍ
اجلزائر.وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن الطلبة الذين ي�ستخدمون جمموعة
ومراقبة تعلمهم ،يكون حت�صيلهم
من اال�سرتاتيجيات يف تنظيم ُ
قويا وموج ًبا ،بني ال ّتح�صيل
را�سي عال ًيا ،كما �أن هناك ارتباطً ا ًّ
ال ّد ّ
مبعامل
يتمثل
التعلم
وا�سرتاتيجيات
الدافعية
وم�ستويات
الدرا�سي
ُ
ّ
ارتباط ُق ِّدر بـِ (.)0.80
الحظُ بعد ا�ستعرا�ض ال ّدرا�سات ال�سابقة � َّأن بع�ض
و ُي َ
ال ّدرا�سات تناولت عالقة بع�ض املعتقدات الدافعية مع ال ّتح�صيل
الدرا�سي كدرا�سة لونا�س ( )2013قد تناولت مفهوم الدافعية
ّ
الدرا�سي.ودرا�سة فادملوال
كمفهوم عام وعالقتها بال ّتح�صيل
ّ
و�آخرون ( )Fadelemula et al., 2013التي تناولت التوجهات
الهدفية لل ّتح�صيل ،والكفاءة الذاتية فقط.ودرا�سة �سدجات و�آخرون
ّ
Sedaghat
et
al.,
2011
(
هات
وتوج
الذاتية
الكفاءة
تناولت
التي
)
ُّ ِ
أهداف�.أما درا�سة العلوان و العطيات ( )2010فقد تناولت
ال ِ
الدرا�سي.
العالقة بني الدافعية الداخلية كمفهوم عام وال ّتح�صيل
ّ
ودرا�سة �سوجنر وكوجنورين ()Sunger & Güngören, 2009
التي تناولت الكفاءة الذاتية ،والقيمة الداخلية و�أهداف التمكن
– الإتقان  -و�أهداف الأداء�.أما ال ِّدرا�سة احلالية فقد ا�شتملت على
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املعتقدات الدافعية اخلم�سة جمتمعة.
الحظُ وجو َد ت�شابه بني نتائج الدرا�سات يف الت�أثري بني
كما ُي َ
الدرا�سي ،حيث
مكونات معتقدات الدافعية للتعلم على ال ّتح�صيل
ّ
ّ
�أ�شارت درا�سة لونا�س (� )2013إىل وجو ِد عالقةٍ �
إيجابيةٍ مرتفعةٍ
َّ
بني الدافعية للتعلم وال ّتح�صيل.كما �أ�شارت درا�سة فادملوال و�آخرون
(� )Fadelemula et.al., 2013إىل ارتباط الكفاءة الذاتية ارتباطً ا ذا
الدرا�سي.كما �أظهرت درا�سة �سدجات
إح�صائيةٍ مع ال ّتح�صيل
داللةٍ �
َّ
ّ
و�آخرون ( )Sedaghat et al., 2011ارتباط الكفاءة الذاتية وتوجهات
الدرا�سي.كما
الأهداف ارتباطً ا ذا داللة �إح�صائية مع ال ّتح�صيل
ّ
�أ�شارت درا�سة العلوان و العطيات (� )2010إىل وجو ِد
ارتباطيةٍ
عالقةٍ
َّ
إح�صائيا بني الدافعية الداخلية والتح�صيل الدرا�سي للطلبة�.أما
دالَّةٍ �
ًّ
درا�سة �سوجنر و كوجنورين ( )Sunger & Güngören, 2009؛ فقد
عالقات موجبةٍ بني جميع مكونات معتقدات الدافعية
�أظهرت وجو َد
ٍ
(الكفاءة الذاتية ،والقيمة الداخلية و�أهداف التمكن  -الإتقان -
و�أهداف الأداء) وال ّتح�صيل.
�أما بالن�سبة لل ّدرا�سات التي بحثت العالقة بني ا�سرتاتيجيات
التعلم فقد تباينت يف نتائجها؛ �إذ �أ�شارت درا�سة �شن و�آخرون
(� )Chen et al., 2015إىل � َّأن جميع ا�سرتاتيجيات التعلم العميقة لها
الدرا�سي ،بينما جميع ا�سرتاتيجيات
ت�أثري �إيجابي على ال ّتح�صيل
ّ
را�سي.كما
التعلم ال�سطحية لها ت�أثري �سلبي على ال ّتح�صيل ال ّد ّ
�أ�شارت درا�سة �سيم�سك وبالبان (� )Simsek & Balaban, 2010إىل
�أن ا�سرتاتيجيات ُم َع ّينة ت�ساهم يف �أداء الطالب الدرا�سي (حت�صيله)،
�أكرث من اال�سرتاتيجيات الأخرى.كما �أ�شارت درا�سة امل�رصي
إح�صائيةٍ يف م�ستوى امتالك
(� )2009إىل �أن هناك فرو ًقا ذات داللةٍ �
َّ
ومتدن) على
(م ْر َتف ٌِع،
ٍّ
ا�سرتاتيجيات التعلم وف ًقا مل�ستوى التح�صيل ُ
ُبعد ا�سرتاتيجيات الدافعية للتعلم ،ول�صالح م�ستوى ال ّتح�صيل
قويا
امل ُْر َتف ُِع.كما �أ�شارت درا�سة �آمال (� )2007إىل �أن هناك ارتباطً ا ًّ
را�سي وم�ستويات الدافعية وا�سرتاتيجيات
وموج ًبا بني ال ّتح�صيل ال ّد ّ
مبعامل ارتباط ُق ِّدر بـِ (.)0.80
التعلم يتمثل ُ
يوجد درا�سة
الحظُ �أَن ُه ال َ
بعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ُي َ
منوذج
تناولت معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم �ضمن
ٍ
را�سي�.أما هذه ال ِّدرا�سة َف َت ْن َف ِر ُد
ٍّ
�سببي وعالقتها بالتح�صيل ال ِّد ِّ
كونها تتناول املعتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم وعالقتها
رت ٍح يت�ضمن العالقات
منوذج
را�سي �ضمن
�سببي ُمق َ
ٍ
ٍّ
بال ّتح�صيل ال ّد ّ
املُبا�شرِ َ ة وغري املُبا�رشة.

مسوِّغات بناء النموذج
بنا ًء على الأدب النظري حول متغريات ال ِّدرا�سة واالرتباط
فيما بينها؛ ث َّمة عد ًدا من م�س ِّوغات بناء النموذج االفرتا�ضي:
ري �إىل وجود ارتباط بني ثالثة
عام ي�ش ُ
توجهٍ ٍّ
 وجو َد ُّ
مكونات للدافعية ،وا ُ
ذاتيا
ملك َِّونات الثالث املختلفة للتعلم املنظم ًّ
ِّ
كما اقرتحها (.)Pintrich & de Groot, 1990
ري �إىل � َّأن الكفاءة الذاتية حتدي ًدا
عام ي�ش ُ
توجهٍ ٍّ
 وجو َد ُّ
م�صداقيتها يف
ُتع ُّد عن�رص الدافعية املفتاحي الأ�سا�سي؛ ب�سبب
َّ
التنب�ؤ باختيار وحتديد الفرد للمهمات التي يحاول �إجنازها،
ونوعية جهود الطلبة املبذولة ،فالكفاءة الذاتية
كمية
َّ
�إ�ضاف ًة �إىل َّ
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للمعلومات ،وتوظيف ا�سرتاتيجيات
ِ
تتنب�أ با�ستخدام معاجلةٍ �أعمقَ
يف للمعلومات ،وهي بالتايل ترتبط بنتائج �إجناز
التنظيم املعر ِّ
�أف�ضل (.)Metallidou & Vlachou, 2007

مشكلة الدراسة
مت بحث
را�سي ال يكتمل �إال �إذا َّ
�إن احلديث عن ال ّتح�صيل ال ّد ّ
را�سي هو نتاج اجلوانب
العوامل امل�س�ؤولة عنه ،فال ّتح�صيل ال ّد ّ
الإدراكية وال�سلوكية للفرد ،كما يرتبط بالبيئة التي يعي�ش فيها
يف الذي يتفاعل معه ،لذلك �أوىل العلماء
وال�سياق
االجتماعي والثقا ّ
ّ
ّ
هام ًة
ة
مكان
واحتل
،
را�سي
د
ال
ح�صيل
ت
لل
كربى
أهمية
�
والباحثون
ً
ّ
َّ
ّ ّ
يف درا�ساتهم؛ �سع ًيا منهم �إىل فهمه ،وما هي العوامل امل�ؤثرة فيه،
وكيف ميكن اال�ستفادة من املبادىء والنظريات ال�سيكولوجية،
امل�ستويات املختلف ِة من الطالب.
للعمل على �ضبطه وتطويره لدى
ِ
وت�أتي الدرا�سة احلالية للوقوف على متغريين ُي ْع َت َق ُد ب�أهميتهما يف
فهم طبيعة هذه الظاهرة الرتبوية ،وهذان املتغريان هما معتقدات
الدافعية ،وا�سرتاتيجيات التعلم ،حيث �أن كل منهما ُي َع ُّد من املتغريات
الرئي�سة التي قد ت�ساعد على فهم حت�صيل الطلبة.

أهمية الدراسة
أهمية النظرية لِهذه ال ِّدرا�سة ب�أهمية املو�ضوع الذي
تكمن ال َّ
تتناوله واحلاجة �إىل البحث فيه ،كما تكمن �أهمية هذه الدرا�سة؛ لأنها
را�سي يتم بوا�سطته حتليل
منوذج
تقوم على بنا ِء
ٍ
ٍّ
�سببي لل ّتح�صيل ال ّد ّ
املتغريات التي يت�ضمنها النموذج بطريقة جمعية ،بعك�س الدرا�سات
التي �أخذت باملنهج االرتباطي ،ومما ي�ؤكد �أهمية هذه الدرا�سة �أنه ال
منوذج
عربية  -على ح ِّد علم الباحِ َثينْ ِ  -قامت بِبنا ِء
ٍ
يوجد درا�سات َّ
�سببي للمتغريات ال ّداخلة يف هذه ال ّدرا�سة.
ٍّ
ومن الناحية العملية تت�ضح �أهمية ال ِّدرا�سة من خالل معرفة
را�سي ،والتي ميكن �أن ت�ساهم
بع�ض العوامل التي ت�ؤثر بال ّتح�صيل ال ّد ّ
يف حال حتديد �أثرها يف رفع م�ستوى ال ّتح�صيل ال ّدرا�سي من خالل
بدءا من
حت�سني الظروف املتعلقة بكل متغري من هذه املتغريات ً
اجلامعية ،مما يمُ كِّن
و�صول �إىل البيئة
مرورا باملدر�سة،
الأ�رسة،
اً
ّ
ً
الطالب من ُمواكبة هذا العامل املتطور
تكنولوجيا واملتغري ب�صفةٍ
ًّ
م�ستمرةٍ  ،وذلك َعبرْ َ العمل على رفع دافعية الطلبة وزيادة توعيتهم
با�سرتاتيجيات التعلم ال ّناجعة؛ ل َِرف ِْع م�ستوى حت�صيلهم ال ِّدرا�سي من
َّالمنهجية؛ كُ لُّ ما َ�سل ََف ذِكْ ُر ُه ما هو � اَّإل
املنهجية وال
خالل ال ّن�شاطات
َّ
َّ
وا�ض ٌح على �أهمية املو�ضوع والبحث فيه.
دلي ٌل ِ
كما تمُ ّهد هذه الدرا�سة الطريق �أمام الباحثني لإجراء املزيد
من الدرا�سات  -النماذج ال�سببية  -التي تتنا�سب مع طبيعة الظواهر
النف�سية �شديدة ال ّتعقيد ،كما تزيد من �إدراك العاملني يف التعليم
اجلامعي لطبيعة العالقة بني هذه املتغريات ،وا�ستثمار ذلك يف عقد
الور�شات التدريبية التي تحُ ِّ�سن م�ستوى امتالك طلبتهم للمهارات
املهمة وبالتايل رفع م�ستوى حت�صيلهم.

أهداف الدراسة
لقد جاءت الدرا�سة احلالية للك�شف عن القدرة التنب�ؤية
ملُعتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم ،ومدى م�ساهمة كل منهما
و�ض ُح
منوذج
وو�ضع
را�سي للطلبة،
�سببي ُي ِّ
ٍ
ِ
ٍّ
يف تف�سري ال ّتح�صيل ال ّد ّ
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الدافعية
التو�سطية ال�سرتاتيجيات التعلم بني معتقدات
العالقة
ِّ
َّ
را�سي.
وال َّتح�صيل ال ِّد ِّ

الباحثان يف تنفيذ الدرا�سة ،ومن ذلك تعريف منهج الدرا�سة،
وو�صف جمتمع وعينة الدرا�سة ،والأدوات امل�ستخدمة ،وبيان خطوات
ال ِّدرا�سة ،واملُعاجلة الإح�صائية وفيما يلي و�صف لهذه الإجراءات:

را�سي من جهة
وا�سرتاتيجيات التعلم من جهة ،وال َّتح�صيل ال ِّد ِّ
�أخرى؛ ف�إن هذه الدرا�سة ت�سعى �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي :ما
قدرة معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم التف�سريية لِل َّتح�صيل
را�سي لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك؟
ال ِّد ِّ

مت اتباع املنهج الو�صفي االرتباطي لنمذجة عالقات
را�سي لدى
معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل ال ّد ّ
طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك.
تكو َن جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة
جمتمع الدرا�سةَّ :
مرحلة البكالوريو�س يف جامعة الريموك امل�سجلني يف الف�صل
را�سي الثاين من العام اجلامعي (2018/2017م) ،البالغ
ال ِّد ِّ
عددهم ( )25610منهم ( )9562طال ًبا و ( )16048طالب ًة
وفق الإح�صاءات املتوافرة يف دائرة القبول والت�سجيل يف جامعة
را�سي.
الريموك لذلك الف�صل ال ِّد ِّ
عينة ال ِّدرا�سة :تكونت عينة الدرا�سة من ( )840طال ًبا
وطالبةً ،بواقع ( )297طال ًبا ،و ( )543طالِبةً ،منهم ( )307من
العلمية و ( )533من طلبة ال ُكل َِّّيات الإن�سانية ،وقد
طلبة ال ُكلَّيات
َّ
اختريت العينة بالطريقة املتي�رسة من طلبة جامعة الريموك يف
را�سي الثاين من العام اجلامعي
مرحلة البكالوريو�س يف الف�صل ال ِّد ِّ
بال�شعب
(2018/2017م) ،وذلك ُمراعا ًة للظروف املتعلقة
ُّ
مت حتديد بع�ض ال�شعب التي ميكن جمع البيانات منها،
را�سيةِ؛ �إذ َّ
ال ِّد َّ
العلمية والإن�سانية.
حيث ت�ضمنت طلبة اجلامعة للكليات
ُ
َّ

أسئلة الدراسة
ِّ
ب�سبب عدم و�ضوح العالقة بني معتقدات الدافعية منهج الدراسة ومتغرياتها

املفاهيم اإلجرائية
را�سي ( :)Academic Achievementمقدار
◄◄التَّح�صيل ال ِّد ِّ
درا�سيةٍ �أو
ما يكت�سبه الطالب من معلومات ،ومهارات يف ما ّدةٍ
ّ
(مق َّد ًرا) بالدرجات التي يح�صل عليها؛ نتيجة لأدائه
جمموعة مواد ُ
على االختبارات التح�صيلية (امل�رصي .)347 :2009 ،و ُيقا�س
باملُعدل الرتاكمي الذي ُي ّح ِّققه طالب �أو طالبة البكالوريو�س يف
�سجلها يف جامعة الريموك لغاية
جميع امل�ساقات ال ّد ّ
را�سية التي ّ
الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي (.)2018 - 2017
◄◄املعتقدات الدافعية ( :)Motivational Beliefsالتي
تندرج حتت مظلَّة عملية الدافعية والتي ميكن تعريفُها ب�أنها العملية
التي يتم من من خاللها ا�ستثارة ال�سلوك وتوجيهه واملحافظة
على
ا�ستمراريته نحو الهدف)Nausheen & Richardson, 2013(.
َّ
وتتكون من (التوجه الهديف الداخلي (التمكن) ،التوجه الهديف
َّ
اخلارجي (الأداء) ،والقيمة الداخلية ،والكفاءة الذاتية وال�سيطرة على
معتقدات التعلم) ،و ُتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على
كل ُب ُعد من �أبعاد مقيا�س معتقدات الدافعية اخلم�سة (التوجه الهديف
الداخلي (التمكن) ،التوجه الهديف اخلارجي (الأداء) ،الكفاءة الذاتية،
والقيمة الداخلية ،و�ضبط معتقدات التعلم).
◄◄ا�سرتاتيجيات التعلم ( « :)Learning Strategiesب�أنها
جمموعة من الإجراءات التي يقوم بها متعلم �أو �أكرث؛ لتحقيق
هدف تعليمي� ،أو �أكرث مبتعة« (امل�رصي ،)347 :2009 ،و ُتقا�س
بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على كل ُب ُعد من �أبعاد مقيا�س
ا�سرتاتيجيات التعلم ال�سبعة (الت�سميع ،التو�سع (التفا�صيل) ،التنظيم،
التنظيم الذاتي ما وراء معريف ،تنظيم اجلهود� ،إدارة بيئة الدرا�سة
والوقت ،طلب املُ�ساعدة الأكادميي).

حدود ِّ
الدراسة:
الب�رشية؛ �إذ
يتح َّدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء احلدود
َّ
اقت�رصت ال ِّدرا�سة على طلبة جامعة الريموك ممِ َّ ن يدر�سون يف مرحلة
الزمانية �إذ �أُج ِر َيت هذه ال ِّدرا�سة
اجلامعية الأوىل.واحلدود
ال�شهادة
َّ
ّ
خالل الف�صل ال ِّدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي (2018/2017م).
املكانية �إذ �أُجر َيت ال ِّدرا�سة يف جامعة الريموك التي تقع
واحلدود
َّ
أردنية الها�شمية.
�ضمن مدينة �إربد� ،شمايل اململكة ال َّ

إجراءات الدراسة
ف�ص اًل للإجراءات التي اتبعها
يتناول هذا اجلزء و�صفًا ُم َّ

أدوات ِّ
الدراسة
ويف ما يلي و�صف لأدوات ال ِّدرا�سة املُ�ستخ َد َمةِ:
أول :مقيا�س معتقدات الدافعية يف التعلم:
♦ ♦� اً
قام الباحثان بِرتجمة مقيا�س معتقدات الدافعية لبنرتيك
و�سميث وجار�سيا وماكت�شي(  (�Pintrich, Smith, Garcia & McK
 )eachieاملُ�س َت ْخ َدم يف درا�سة �أرتينيو ( .)Artino, 2005الذي يتكون
املكونة من خم�سة
من ( )26فِقرة تمُ ثل املعتقدات الدافعية للطالب،
ّ
فقرات ،والتوجه
أربع
ٍ
�أبعاد التوجه الهديف الداخلي (التمكن) وله � ُ
فقرات ،والقيمة الداخلية وله �ست
أربع
ٍ
الهديف اخلارجي (الأداء) وله � ُ
فقرات ،والكفاءة
أربع
ٍ
ٍ
فقرات ،وال�سيطرة على معتقدات التعلم وله � ُ
الذاتية وله ثمان
فقرات.تمَ َّ عر�ض املقيا�س ب�صورته اجلديدة على
ٍ
( )10محُ َ ك ًِّمني ،حيث طُ ل َِب منهم �إبداء تعليقاتهم وملحوظاتهم حول
ِقرةٍ �إىل ال ُبع ِد الذي تقي�سه ،وقد �أجمع املحكمون
مدى انتماء كل ف َ
على �أن الِفقرات تنتمي �إىل الأبعاد التي تقي�سها ،كما �أجمعوا على
حذف الفِقرة ( )17املرتبطة ب ُبعد الكفاءة الذاتية للتعلم والأداء؛
ف�س
كررة ِل ْن ِ
لت�شابهها يف املعنى مع الفقرة ( )16؛ �أي لأنها �صياغة ُم َّ
ِقرتني لنف�س ال ُبعد ،ومت �إجراء التعديالت يف
ال ِفك َْرة التي تت�ضمنها الف َ
وبناء على اتفاق ( )80%من
�ضوء �آراء املحكمني ومالحظاتهم،
ً
مت الأخذ باالقرتاحات ،ثم متت طباعة املقيا�س ب�صورته
املحكمني ّ
ت�ضم َن (ِ )25ف ْق َرة.
النهائية والذي َّ
وا�ستخرج م�ؤ�رش �صدق البناء للتحقق من دالالت �صدق فِقرات
حيث مت ح�ساب قيم معامالت ارتباط
مقيا�س معتقدات الدافعية؛ ُ
الفقرة املُ�صحح ب�أبعاد مقيا�س معتقدات الدافعية التي تتبع لها،
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وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط املُ�صحح لفقرات ُبعد التوجه
الهديف الداخلي ببعدها ما بني ( ،)0.55 - 0.42و� َّأن قيم معامالت
االرتباط املُ�صحح لفقرات ُبعد التوجه الهديف اخلارجي ب ُبعدها
قد تراوحت ما بني ( ،)0.54 - 0.44و� َّأن قيم معامالت االرتباط
املُ�صحح لفقرات ُبعد القيمة الداخلية للمهمة ب ُبعدها قد تراوحت ما
بني ( ،)0.60 - 0.44و� َّأن قيم معامالت االرتباط املُ�صحح لفقرات
ُبعد الكفاءة الذاتية للتعلم والأداء ب ُبعدها قد تراوحت ما بني (0.53
  ،)0.62و� َّأن قيم معامالت االرتباط املُ�صحح لفقرات ُبعد ال�سيطرةعلى معتقدات التعلم ب ُبعدها قد تراوحت ما بني ()0.56 - 0.41
وهي ِق َي ْم ُمنا�سِ بة ،و ُتع ُّد م�ؤ�شرِّ ً ا ل�صدق البناء ال َّداخلي للمقيا�س.
وللتحقق من ثبات الإعادة لأبعاد املقيا�س بطريقة االختبار
و�إعادته بفارق زمني بني التطبيقني �أ�سبوعان على عينة قوامها
( )40طا ِل ًبا؛ وقد مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني
ال َّأول والثاين ،وللتحقق من ثبات االت�ساق الداخلي لفِقرات �أبعاد
مقيا�س معتقدات الدافعية؛ فقد ح�سب وفق معادلة كرونباخ �ألفا،
وات�ضح � َّأن معامِ الت ثبات الإعادة لأبعاد املقيا�س وهي التوجه
الهديف الداخلي والتوجه الهديف اخلارجي والقيمة الداخلية للمهمة
والكفاءة الذَّاتية للتعلم والأداء وال�سيطرة على معتقدات التعلم كانت
( )0.82 ،0.84 ،0.87 ،0.83 ،0.81على التوايل ،وكذلك كانت
معامالت ثبات االت�ساق الداخلي لهذه الأبعاد (،0.77 ،0.66
 )0.78 ،0.87 ،0.88على التوايل ،وهذه املُعامِ الت تفي ب�أغرا�ض
احلالية.
ال ِّدرا�سة
َّ
♦ ♦ثان ًيا :مقيا�س ا�سرتاتيجيات التعلم:
لقد قام الباحثان برتجمة مقيا�س ا�سرتاتيجيات التعلملِـ
(بنرتيك و�سميث وجرا�سيا وماكيت�شي) (Pintrich, Smith, Garcia,
 )& McKeachie) (Artino, 2005) (MS LQ؛ حيث يتكون من ()48
فِقرة تمُ ثل ا�سرتاتيجيات التعلم للطالب ،موزعة على �سبعة �أبعاد؛
�ست
أربع ف ٍ
ِقرات ،والتو�سع (التفا�صيل) وله ُ
وهي :الت�سميع وله � ُ
ِقرات ،والتنظيم الذاتي ما وراء معريف
أربع ف ٍ
ف ٍ
ِقرات ،والتنظيم وله � ُ
ِقرات،
وله اثنتا ع�رش َة فِقرةٍ  ،و�إدارة بيئة الدرا�سة والوقت وله ثمان ف ٍ
ِقرات ،وطلب املُ�ساعدة الأكادميي وله
أربع ف ٍ
وتنظيم اجلهود وله � ُ
ِقرات.
ع�رشة ف ٍ
للتحقق من �صدق املحتوى ومدى و�ضوح الفقرات و�سالمتها
اللغوية للطلبة عر�ض املقيا�س على ( )10محُ َ ك ًِّمني ،حيث طُ ل َِب منهم
ِقرةٍ �إىل البعد
�إبداء تعليقاتهم وملحوظاتهم حول مدى انتماء كل ف َ
ملحوظات �أو
الذي تقي�سه ،وال�سالمة اللغوية ،وو�ضوح املعنى و� َّأية
ٍ
منا�سبة.وبناء على اتفاق ( )80%من املحكمني؛
تعديالت يرونها
ٍ
ً
ِقرة ( )30لت�شابهها
ف
ال
حذف
مت
وقد
باالقرتاحات،
أخذ
ل
ا
مت
فقد ّ
َ
مت
يف معنى الفِقرة (ِ )27ل ُبع ِد �إدارة بيئة الدرا�سة والوقت ،كما َّ
حذف الفِقرة رقم ( )5املرتبطة ِب ُبعد التو�سع (التفا�صيل) ؛ لَع َد ِم
و�ضوحها ،كما حذفت الِفقرة ( )18من ُبعد التنظيم الذاتي ماوراء
معريف؛ لت�شابهها يف املعنى مع الفقرة ( )21؛ �أي لأنها �صياغة
ف�س ال ِفك َْرة التي تت�ضمنها الفِقرتني لنف�س ال ُبعد ،كما مت
كررة ِل ْن ِ
ُم َّ
حذف الفِقرة ( )22من بعد التنظيم الذاتي ماوراء معريف؛ ِل َع َد ِم
متت �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات.وبالتايل �أ�صبح
و�ضوحِ ها ،كما َ
عدد فِقرات املقيا�س ( )44فقرة ،موزعة على �سبعة �أبعاد ،وهي:
ِقرات،
ِقرات ،التو�سع (التفا�صيل) وله
خم�س ف ٍ
أربع ف ٍ
الت�سميع وله � ُ
ُ
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ِقرات ،التنظيم الذاتي ما وراء معريف وله ع�رش
أربع ف ٍ
التنظيم وله � ُ
ِقرات ،تنظيم اجلهود
�سبع ف ٍ
فقرات� ،إدارة بيئة الدرا�سة والوقت وله ُ
ثم
ِقرات ،وطلب املُ�ساعدة الأكادميي وله ع�رش ُة ف ٍ
أربع ف ٍ
وله � ُ
ِقراتَّ ،
تمَ َّ ت طباعة املقيا�س ب�صورته النهائية.
للتحقق من دالالت �صدق فِقرات مقيا�س ا�سرتاتيجيات التعلم؛
فقد ح�سبت قيم معامالت ارتباط الفِقرة املُ�صحح ب�أبعاد مقيا�س
ا�سرتاتيجيات التعلم التي تتبع لها ،وقد تراوحت قيم معامالت
االرتباط املُ�صحح لفِقرات ُبعد التو�سع ببعدها قد تراوحت ما بني
( ،)0.50 - 0.46و� َّأن قيم معامالت االرتباط املُ�صحح لفِقرات ُبعد
التنظيم ب ُبعدها قد تراوحت ما بني ( ،)0.52 - 0.44و� َّأن قيم معامالت
االرتباط املُ�صحح لفِقرات ُبعد التنظيم الذاتي ما وراء املعريف ب ُبعدها
قد تراوحت ما بني ( ،)0.57 - 0.44و� َّأن قيم معامالت االرتباط
املُ�صحح لفِقرات ُبعد �إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم ب ُبعدها قد تراوحت ما
بني ( ،)0.50 - 0.40و� َّأن قيم معامالت االرتباط املُ�صحح لفِقرات
ُبعد تنظيم اجلهد ب ُبعدها قد تراوحت ما بني ( ،)49.0 - 42.0و� َّأن
قيم معامالت االرتباط املُ�صحح لفقرات ُبعد طلب امل�ساعدة الأكادميي
ب ُبعدها قد تراوحت ما بني ( )0.69 - 0.59وهي ِق َي ْم ُمنا�سِ بة ،و ُتع ُّد
م�ؤ�شرِّ ًا ل�صدق البناء ال َّداخلي للمقيا�س.
وللتحقق من ثبات الإعادة لأبعاد املقيا�س بطريقة االختبار
و�إعادته بفارق زمني بني التطبيقني �أ�سبوعان عينة قوامها ()40
طا ِل ًبا؛ فقد مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني ال َّأول
وال َّثاين وللتحقق من ثبات االت�ساق الداخلي لفِقرات �أبعاد مقيا�س
ا�سرتاتيجيات التعلم؛ فقد مت ح�سابه وفق معادلة كرونباخ �ألفا،
وات�ضح � َّأن معامِ الت ثبات الإعادة لأبعاد املقيا�س التو�سع والتنظيم
و التنظيم الذاتي ما وراء املعريف و�إدارة بيئة ال ّدرا�سة والتعلم،
وتنظيم اجلهد وطلب املُ�ساعدة الأكادميي كانت (،0.88 ،0.83
 )0.85 ،0.84 ،0.83 ،0.85على التوايل ،وكذلك كانت معامالت
ثبات االت�ساق الداخلي لهذه الأبعاد (،0.73 ،0.79 ،0.71 ،0.70
 )0.82 ،0.71على التوايل ،وهذه املُعامِ الت تفي ب�أغرا�ض ال ِّدرا�سة
احلالية.
َّ

املعاجلات اإلحصائية
ا�ستخدم برنامج منذجة املعادالت البنيوية ()AMOS v25؛
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة؛ وذلك بح�ساب م�ؤ�رشات املطابقة ،ثم
الأخذ بنتائج م�ؤ�رشات التعديل؛ بهدف الو�صول �إىل مناذج
�سببيةٍ
ّ
ُمطابقةٍ لبيانات طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك على
م�ستوى عينة الدرا�سة.

عرض ومناقشة النتائج
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة :ما قدرة معتقدات الدافعية
را�سي لدى طلبة
وا�سرتاتيجيات التعلم التف�سريية لل ّتح�صيل ال ّد ّ
البكالوريو�س يف جامعة الريموك؟ ح�سبت م�ؤ�رشات مطابقة النموذج
النظري لعالقة معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم
ببي
ّ
ّ
ال�س ّ
بالتح�صيل الدرا�سي لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك،
وذلك كما يلي:

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

ظري لعالقة
ُي َ
ببي ال ّن ّ
الحظُ � َّأن معظم م�ؤ�رشات مطابقة النموذج ّ
ال�س ّ
را�سي لدى
معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل ال ّد ّ
طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك مل تحُ قق معايريها وعلى
وجه اخل�صو�ص ك ٍّل من امل�ؤ�رشات ( .)χ2/ df, CFI, RMSEAويف
توج َب حتديد العوامل
ظري َّ
ببي ال ّن ّ
�ضوء عدم مطابقة النموذج ّ
ال�س ّ
�سببي ُيطابق
و�صول لنموذج
امل�س�ؤولة عن عدم املطابقة لتجاوزها
اً
ِّ
بيانات عالقة معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل
را�سي لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك ،ولذلك فقد مت
ال ّد ّ
ح�ساب قيم معامالت االرتباط الالمعيارية واملعيارية اخلا�صة
مبعتقدات الدافعية لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك،
وذلك كما هو ُمبينَّ يف جدول (.)1
جدول ()1
قيم معامالت االرتباط الالمعيارية والمعيارية الخاصة لمعتقدات الدافعية لدى طلبة البكالوريوس
في جامعة اليرموك.

العالقة بني:
الالمعيارية
التوجه
الهديف
اخلارجي
القيمة
الداخلية
للمهمة
التوجه
الهديف الكفاءة
الداخلي الذاتية
للتعلم
والأداء
ال�سيطرة
على
معتقدات
التعلم
القيمة
الداخلية
للمهمة
الكفاءة
الذاتية
التوجه
للتعلم
الهديف
اخلارجي والأداء
ال�سيطرة
على
معتقدات
التعلم
الكفاءة
الذاتية
للتعلم
القيمة
والأداء
الداخلية
للمهمة ال�سيطرة
على
معتقدات
التعلم
الكفاءة ال�سيطرة
على
الذاتية
للتعلم معتقدات
التعلم
والأداء

معامالت االرتباط:

♦الن�سبة
احلرجة

♦الداللة
الإح�صائية

0.627 -

0.531

0.000

يت�ضح من جدول (� )1رضورة �إلغاء العالقة االرتباطية بني
التوجه الهديف الداخلي والتوجه الهديف اخلارجي؛ لكون قيمة
الن�سبة احلرجة ملعامل االنحدار الالمعياري �إىل خطئها املعياري
إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)α=0.05
قد كانت غري دالة �
ًّ
إجراءها على بنية
وملعرفة طبيعة التعديالت الواجب � ُ
ظري لعالقة معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات
ببي ال ّن ّ
النموذج ّ
ال�س ّ
التعلم بالتح�صيل الدرا�سي لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة
الريموك؛ فقد ح�سبت قيم م�ؤ�رشات التعديل للعالقات االرتباطية بني
املتغريات غري املالحظة ال�سرتاتيجيات التعلم ،وذلك كما هو ُمبينَّ
يف اجلدول (.)2
جدول ()2
قيم مؤشرات التعديل للعالقات االرتباطية بين المتغيرات غير المالحظة الستراتيجيات التعلم
لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك.

♦اخلط أ�
املعياري

املعيارية

0.008 -

0.013

0.022 -

0.113

0.014

0.29

8.063

0.112

0.015

0.268

7.505

0.000

0.082

0.018

0.163

4.652

0.000

0.09

0.012

0.273

7.631

0.000

0.108

0.013

0.307

8.502

0.000

0.071

0.015

0.167

4.782

0.000

0.173

0.014

0.482

12.568

0.000

اخلط أ�
لإدارة بيئة
الدرا�سة
والتعلم

0.115

0.015

0.266

7.438

0.000

اخلط أ�
لتنظيم
اجلهد

0.12

0.016

0.26

7.292

0.000

♦قيمة م�ؤ�رش
التعديل

التغري
♦يف
املعلمة

♦التباينات امل�صاحبة
(االرتباطات بني املتغريات غري
املالحظة) بني:

113.771

0.126

96.981

0.094

10.462

0.044

60.9

0.077

51.769

0.096

187.902

0.156

22.468

0.077

64.278

0.094

46.96

0.109

12.55

0.047

اخلط�أ لتنظيم اجلهد

106.387

0.098

اخلط�أ لطلب املُ�ساعدة
الأكادميي

120.468

0.141

اخلط�أ لتنظيم اجلهد

22.407

0.064

اخلط�أ لطلب املُ�ساعدة
الأكادميي

9.043

0.055

اخلط�أ لطلب املُ�ساعدة
الأكادميي

43.684

اخلط�أ للتنظيم

اخلط�أ
للتو�سع

اخلط�أ للتنظيم الذاتي ما
وراء املعريف
اخلط�أ لإدارة بيئة الدرا�سة
والتعلم
اخلط�أ لتنظيم اجلهد

اخلط�أ
للتنظيم

اخلط�أ
للتنظيم
الذاتي
ما وراء
املعريف

اخلط�أ لطلب املُ�ساعدة
الأكادميي
اخلط�أ للتنظيم الذاتي ما
وراء املعريف
اخلط�أ لإدارة بيئة الدرا�سة
والتعلم
اخلط�أ لتنظيم اجلهد
اخلط�أ لطلب املُ�ساعدة
الأكادميي
اخلط�أ لإدارة بيئة الدرا�سة
والتعلم

0.087

�إمكانية
املعاجلة
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س
نعم؛ �ضمن
نف�س املقيا�س

يالحظ من جدول (� )2إمكانية معاجلة جميع العالقات
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أ .عز الدين داود شحاده
د .نصر يوسف مقابلة

منذجة العالقات بني املعتقدات الدافعية واستراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك

االرتباطية بني املتغريات غري املُالحظة ال�سرتاتيجيات التعلم
اخلا�صة بالنموذج ال�سببي النظري لعالقة معتقدات الدافعية
را�سي لدى طلبة البكالوريو�س
وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل ال ّد ّ
يف جامعة الريموك لكونها تتبع ال�سرتاتيجيات التعلم ولكونها قد
جتاوزت املعيار اخلا�ص بها البالغة قيمته ( )5؛ وبهذا مت �إن�شاء
عالقات ارتباطية بني املتغريات غري املُالحظة ال�سرتاتيجيات
ببي لعالقة معتقدات الدافعية
التعلم اخلا�صة بالنموذج ّ
ال�س ّ
وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل ال ّدرا�سي لدى طلبة البكالوريو�س
يف جامعة الريموك.
ثم ح�سبت م�ؤ�رشات مطابقة النموذج ال�سببي لعالقة معتقدات
الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بالتح�صيل الدرا�سي لدى طلبة
البكالوريو�س يف جامعة الريموك بعد مراعاة م�ؤ�رشات التعديل
للعالقة االرتباطية بني التوجه الهديف الداخلي والتوجه الهديف
اخلارجي وللعالقات االرتباطية بني املتغريات غري املالحظة مع
تثبيتها قبل مراعاتها؛ بهدف التحقق من جدوى معاجلة م�ؤ�رشات
التعديل للعالقة االرتباطية بني التوجه الهديف الداخلي والتوجه
الهديف اخلارجي وللعالقات االرتباطية بني املتغريات غري
املالحظة ،وذلك كما هو ُمبينَّ :

ُيالحظ � َّأن معظم م�ؤ�رشات مطابقة النموذج ال�سببي لعالقة
معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بالتح�صيل الدرا�سي لدى
طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك بعد مراعاة م�ؤ�رشات التعديل
قد حققت معايريها وعلى وجه اخل�صو�ص جميع حمكَّات املعلومات
قد جاءت قيمها �أقل مما كانت عليه قبل مراعاة م�ؤ�رشات التعديل؛
مبا يفيد � َّأن النموذج ال�سببي بعد مراعاة م�ؤ�رشات التعديل قد ق َّدم
كبريا من املعلومات على غري ما قد كان عليه قبل مراعاتها.
كما ً
ًّ
كما اخترب الفرق بني قيمتي  χ2للنموذجني ال�سببيني قبل
وبعد مراعاة م�ؤ�رشات التعديل؛ حيث بلغت قيمته ( )681.864عند
درجة حرية واحدة بداللةٍ �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α=0.05
ببي بعد مراعاة م�ؤ�رشات التعديل
؛ مبا يفيد �أف�ضلية النموذج ّ
ال�س ّ
ال�سببي قبل مراعاة م�ؤ�رشات التعديل من حيث
على ح�ساب النموذج َّ
مطابقته لبيانات عالقة معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم
بال ّتح�صيل ال ّدرا�سي لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك.
وقد ح�سبت معامالت االرتباط الالمعيارية واملعيارية بعد
�إجراء التعديل يف �ضوء قيم م�ؤ�رشات التعديل للعالقات االرتباطية
ظري لعالقة معتقدات الدافعية ولعالقة
ببي ال ّن ّ
على بنية النموذج ّ
ال�س ّ
املتغريات غري املالحظة ال�سرتاتيجيات التعلم اخلا�صة بالنموذج
ال�سببي لعالقة معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل
َّ
ال ّدرا�سي لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك ،وذلك كما هو
ُمبينَّ يف اجلدول (.)3
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جدول ()3
قيم معامالت االرتباط الالمعيارية والمعيارية لعالقة معتقدات الدافعية ولعالقة المتغيرات
غير المُالحظة الستراتيجيات التعلم الخاصة بالنموذج السببي لعالقة معتقدات الدافعية
راسي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك.
واستراتيجيات التعلم بال ّتحصيل ال ّد ّ

العالقة بني:
الالمعيارية

التوجه
الهديف
الداخلي

التوجه
الهديف
اخلارجي

القيمة
الداخلية
للمهمة
الكفاءة
الذاتية
للتعلم
والأداء

اخلط�أ
للتو�سع

القيمة
الداخلية
للمهمة
الكفاءة
الذاتية للتعلم
والأداء
ال�سيطرة على
معتقدات
التعلم
القيمة
الداخلية
للمهمة
الكفاءة
الذاتية للتعلم
والأداء
ال�سيطرة على
معتقدات
التعلم
الكفاءة
الذاتية للتعلم
والأداء
ال�سيطرة على
معتقدات
التعلم
ال�سيطرة على
معتقدات
التعلم
اخلط�أ
للتنظيم
الذاتي ما
وراء املعريف
اخلط�أ لإدارة
بيئة الدرا�سة
والتعلم
اخلط�أ للتو�سع

اخلط�أ
للتنظيم

اخلط�أ
للتنظيم
الذاتي
ما وراء
املعريف

اخلط�أ
للتنظيم
الذاتي ما
وراء املعريف
اخلط�أ لإدارة
بيئة الدرا�سة
والتعلم
اخلط�أ لإدارة
بيئة الدرا�سة
والتعلم

معامالت االرتباط:

♦الن�سبة
احلرجة

♦الداللة
الإح�صائية

0.115

0.014

0.295

8.513

0.000

0.114

0.014

0.275

8.04

0.000

0.083

0.017

0.166

4.82

0.000

0.092

0.011

0.279

8.118

0.000

0.11

0.012

0.312

8.949

0.000

0.072

0.015

0.171

4.945

0.000

0.174

0.014

12.711 0.483

0.000

0.116

0.015

7.491

0.000

♦اخلط أ�
املعيارية
املعياري

0.121

0.096

0.016

0.01

0.267

0.262

0.344

7.347

9.41

0.000

0.000

0.045

0.014

0.114

3.264

0.001

0.128

0.013

10.069 0.371

0.000

0.159

0.013

12.467 0.478

0.000

0.079

0.017

4.726

0.000

0.048

0.013

0.166

0.126

3.588

0.000
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العالقة بني:
الالمعيارية
اخلط�أ للتو�سع

اخلط�أ
لتنظيم
اجلهد

اخلط�أ
للتنظيم
اخلط�أ
للتنظيم
الذاتي ما
وراء املعريف
اخلط�أ لإدارة
بيئة الدرا�سة
والتعلم
اخلط�أ للتو�سع

اخلط�أ
للتنظيم
اخلط�أ
اخلط�أ
للتنظيم
لطلب
الذاتي ما
امل�ساعدة
وراء املعريف
الأكادميي
اخلط�أ لإدارة
بيئة الدرا�سة
والتعلم
اخلط�أ لتنظيم
اجلهد

معامالت االرتباط:

♦الن�سبة
احلرجة

♦الداللة
الإح�صائية

0.078

0.01

0.272

7.587

0.000

0.096

0.012

0.28

7.787

0.000

♦اخلط أ�
املعيارية
املعياري

0.1

0.01

0.361

9.793

0.000

0.066

0.014

0.166

4.716

0.000

0.098

0.014

0.251

7.04

0.000

0.111

0.016

0.24

6.739

0.000

0.144

0.014

10.319 0.383

0.000

0.057

0.019

0.106

3.045

0.002

0.09

0.014

0.233

6.56

0.000

ُيالحظ من اجلدول (� )3أن كافة قيم الن�سب احلرجة ملعامالت
االنحدار الالمعيارية �إىل �أخطائها املعيارية للمتنبئات بال ّتح�صيل
را�سي لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك قد كانت دا َّل ًة
ال ّد ّ
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α=0.05وذلك كما هو ُمبينَّ يف
�شكل رقم (.)1

شكل رقم ()1

يت�ضح من اجلدول (َّ � )3أن جميع العالقات االرتباطية املتبقية
بني معتقدات الدافعية وجميع العالقات االرتباطية بني املتغريات
ببي
غري املالحظة ال�سرتاتيجيات التعلم اخلا�صة بالنموذج ّ
ال�س ّ
را�سي
لعالقة معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل ال ّد ّ
لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك قد كانت دا َّل ًة �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى الداللة (.)α=0.05
وقد ا�سقطت ك ٍّل من العالقات االرتباطية [عالقة التوجه
الهديف الداخلي بالتح�صيل الدرا�سي ،عالقة التوجه الهديف اخلارجي
بك ٍّل من (التو�سع ،التنظيم ،التنظيم الذاتي ما وراء املعريف ،ال ّتح�صيل
را�سي) ،عالقة ال�سيطرة على معتقدات التعلم بك ٍّل من (التنظيم
ال ّد ّ
الذاتي ما وراء املعريف ،تنظيم اجلهد ،طلب املُ�ساعدة الأكادميي،
ال ّتح�صيل ال ّدرا�سي) ،عالقة ك ٍّل من (التو�سع ،التنظيم ،التنظيم
الذاتي ما وراء املعريف ،تنظيم اجلهد ،طلب املُ�ساعدة الأكادميي)
ببي لعالقة معتقدات الدافعية
بال ّتح�صيل ال ّدرا�سي] من النموذج ّ
ال�س ّ
را�سي لدى طلبة البكالوريو�س
وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل ال ّد ّ
يف جامعة الريموك التي مل تكن املعامالت االنحدارية املعيارية
لها ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05؛ ولكون
عملية الإ�سقاط �سالفة الذكر قد متت على �سبع مراحل ولتعذر عر�ض
اجلداول اخلا�صة بجميع املراحل ال�سبع ،فقد مت االكتفاء بعر�ض
قيم معامالت االنحدار الالمعيارية واملعيارية لعالقات النموذج
ال�سببي املُقرتح ملعتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بالتح�صيل
الدرا�سي لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك املُتبقية ،وذلك
كما هو ُمبينَّ يف جدول (.)3

راسي لدى
النموذج السببي المُقترح لعالقة معتقدات الدافعية واستراتيجيات التعلم بال ّتحصيل ال ّد ّ
طلبة البكالوريوس لدى جامعة اليرموك

ببي املُقرتح لعالقة
وللتمكن من تو�صيف النموذج ّ
ال�س ّ
معتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التعلم بال ّتح�صيل ال ّدرا�سي لدى
طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك؛ فقد مت ح�ساب قيم معامالت
االنحدار املعيارية للآثار (املبا�رشة ،وغري املبا�رشة ،والكلية)
للمتنبئات (معتقدات الدافعية ،ا�سرتاتيجيات التعلم) وتباينها
ُ
املُف�سرَّ باملُتنب�أ بها (التو�سع ،التنظيم ،التنظيم الذاتي ما وراء
املعريف� ،إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم ،تنظيم اجلهد ،طلب املُ�ساعدة
را�سي) لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة
الأكادميي ،ال ّتح�صيل ال ّد ّ
الحظُ � َّأن املتنبئات قد جاءت على الرتتيب تنازل ًيا وف ًقا
الريموكُ ،ي َ
للتباين املُف�رس على النحو الآتي:
�أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل � َّأن املُتنبئات؛ معتقدات
الدافعية (التوجه الهديف الداخلي ،القيمة الداخلية للمهمة ،الكفاءة
الذاتية للتعلم) للدافعية ُتف�سرِّ ما مقداره ( )27%من التباين املُف�سرَّ
الكلي ال�سرتاتيجية (التنظيم الذاتي ما وراء املعريف) يف التعلم،
وبهذا فقد ح َّققت املرتبة الأوىل؛ وَيمُ ك ُِن تف�سري هذه النتيجة ب� َّأن
�إدراك الطالب اجلامعي للأ�سباب التي جتعله َي ْه َت َّم وينخرط باملهمة؛
التي من � َأه ِّمها الف�ضول والتحدي وال َّتمكُّن ،ومدى ارتباطها ب�أهدافه
الق�صرية والبعيدة المْ َدى ،و اخلربات التي مير بها الطالب ت�ؤثر يف
نوعية الأهداف واملهمات التي ي�ضعها لنف�سه للعمل على حتقيقها؛
َّ
كما � َّأن هذه امل�ؤ�شرِّات ال�سابقة �سالفة الذكر التي ترتبط بالتوجه
الهديف الداخلي والقيمة الذاتية والكفاءة الذاتية قد ت�ؤثر ب�شكل
ُمبا�رش بالتنظيم الذاتي ما وراء معريف لدى الطالب؛ فتدفعه �إىل
املُحافظة على تركيزه �أثناء تعلُّمه ملُحتوى م�ساق ُم َعينَّ ٍ  ،وتنويعه
لأنمَّ اط تعلمه التي تتنا�سب مع حمتوى امل�ساق الذي يتعلمه.
جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
حيث �إن مفهوم الذات الأكادميي له �أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
�إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
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زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
إح�صائيةٍ مع ا�ستخدام
� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
كما �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل � َّأن املُتنبئات؛ معتقدات
الدافعية (التوجه الهديف الداخلي ،القيمة الداخلية للمهمة،
الكفاءة الذاتية للتعلم ،ال�سيطرة على معتقدات التعلم) ُتف�سرِّ
ما مقداره ( )26.5%من التباين املُف�سرَّ الكلي ال�سرتاتيجية
(التو�سع) يف التعلم ،يف املرتبة الثانية؛ وميكن تف�سري ذلك من
ُم ْنطَ لَقِ �سعي الفرد نحو �إ�شباع حاجته للتح ِّدي والف�ضول �ضمن
حيث � َّإن اختبار الطالب اجلامعي لقدراته من خالل
�إطار قدراتهُ ،
وج َبة
مهمات متو�سطة ال�صعوبة ُي�ؤدي ذلك �إىل تكوين توقعات ُم َ
إتقان املهمات.
نحو � َّ
جتاه قدراته و�إمكاناته ،وال�سعي املتوا�صل َ
ويف ال�سياق نف�سه ف� َّإن البيئة املحيطة بالطالب اجلامعي مليئة
باملُ�ش ّتتات املُحتملة كَ ُ�ضغوطات اجلدول ال ِّدرا�سي ،و�صعوبة املوا ِّد
را�سي ِة وغريها من امل َُ�ش ِّتتات.ولذلك فهو بحاجة �إىل عملية
ال ِّد َّ
ال�ضبط ملُعتقدات التعلم� ،إذ ت�شري �إىل بذل اجلهود نحو حتقيق
الأهداف بالرغم من امل�ش ِّتتات املُحتملة.وكل ما َ�س َبق من ُمعتقدات
الدافعية من �ش�أ َّن ِه � ْأن ُي�ساعد الطالب اجلامعي على الرتكيز ب�شكل
�أكرب ومحُ اولة فهم املادة التعليمية ،وربط الأفكار ،والتو�سع ب�شكل
علمي ُم َعينَّ ٍ �أو م�ساقٍ ُم َعينَّ ٍ .
�أكرب يف جمالٍ
ٍّ
جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
حيث � َّإن مفهوم الذات الأكادميي له �أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
�إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
إح�صائيةٍ مع ا�ستخدام
� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
وقد �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل � َّأن املُتنبئات؛ معتقدات
(التوجه الهديف الداخلي ،القيمة الداخلية للمهمة ،الكفاءة الذاتية
للتعلم ،ال�سيطرة على معتقدات التعلم) للدافعية ُتف�سرِّ ما مقداره
( )25.2%من التباين املُف�سرَّ الكلي ال�سرتاتيجية (التنظيم) يف
التعلم ،يف املرتبة الثالثة ،كما � َّأن املُتنبئات ال�سابقة �إ�ضاف ًة �إىل
(التوجه الهديف اخلارجي للدافعية) ُتف�سرِّ ما مقداره ( )15.3%من
التباين املُف�سرَّ الكلي ال�سرتاتيجية (التنظيم) يف التعلم ،يف املرتبة
اخلام�سة؛ وميكن تف�سري ذلك انطال ًقا من � َّأن امتالك الطالب اجلامعي
لقائمة �أهداف تتعلق مبحتوى امل�ساق ال ِّدرا�سي و�أحداث الف�صل
الأكادميية ،وترتيبها ح�سب �أولوياتها يزيد من دافعيته ،والأهم من
منطقي بني الأهداف التي ي�سعى الفرد لتحقيقها
ارتباط
ذلك وجود
ٍ
ٍّ
وال�سلوك الناجت عن هذا الدافع للو�صول �إىل ذلك الهدف دون �إهمال
العوامل اخلارجية(  (�, 2007آمال Senko, Hulleman& Harackie�,
 ).wicz,2011فالتوجه الهديف الداخلي يتطلَّب الوفاء مبعايري النجاح
املُر َتبِطَ ِة باملهام.
وعلى النقي�ض من ذلك؛ فالبع�ض الآخر من الطَّ لبة ُيدركُ �أ َّن ُه
املالي ِة والعالمات
ينخرط يف املهمة لأ�سباب خارجية كاملُكاف�آت
َّ
املرتفعة ،والتباهي �أمام الزمالء والزميالت؛ ف�إن �سلوكهم ال يت�سم
بالثبات الن�سبي.ويف ال�سياق نف�سه كُ لَّما ارتفعت قيمة املهمة كُ لَّما
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تطَّ لبت من الطالب بذل املزيد من اجلهود؛ لتحقيق الأهداف التي
ميكن �أَ ْن تكون �ضمن نطاق ُقدراته �أو �أعلى من ُق ُدراته ف ُتثري فيه
التحدي ،الذي يتطلَّب منه ممُ ار�سة ال�ضبط الداخلي؛ ل َِ�ض ْبطِ �أفكاره،
ار َ�سة ال�ضبط اخلارجي ل َِ�ض ْبطِ البيئة اخلارجية.فهذه امل�ؤ�شرِّات
وممُ َ
مبعتقدات الدافعية قد ت�ساعد
ترتبط
التي
الذكر
�سالفة
ال�سابقة
ُ
خمططات
الطالب اجلامعي على تنظيم امل�ساقات ال ِّدرا�سِ َّي ِة على �شكل
ٍ
مفاهيميةٍ � ،أو توليد خمططات مفاهيمية جديدة.
َّ
جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
حيث � َّإن مفهوم الذات الأكادميي له �أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
�إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللة �إح�صائية مع ا�ستخدام
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
كما �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل � َّأن املُتنبئات؛ معتقدات
الدافعية (التوجه الهديف الداخلي ،التوجه الهديف اخلارجي ،القيمة
الداخلية للمهمة ،الكفاءة الذاتية للتعلم) ُتف�سرِّ ما مقداره ()24.4%
من التباين املُف�سرَّ الكلي ال�سرتاتيجية (تنظيم اجلهد) يف التعلم،
يف املرتبة الرابعة؛ وميكن تف�سري ذلك من ُمنطَ لَقِ � َّأن جميع الطُّ لَّب ِة
م�ستويات خمتلفةٍ من الدافعية التي جتعل ُهم
ميتلكون
ني
ٍ
َ
اجلامعي َ
ِّ
حيث �إنهم يتباينون فيها من
يتباينون يف �سلوكياتهم تب ًعا لها؛ ُ
حيث ال َّدرجة والنوع؛ فمن جهة �إن امتالك بع�ض الطلبة لمُ ِّحركات
أهمها التح ِّدي والف�ضول،
داخلية مثل االنخراط باملهمة لأ�سباب من � ِّ
واختيار املهمات التي ُت ِّلبي حاجاتهم وي�ستطيعون �أن يتعلموا منها
حيث:
�أ�شياء جديدة ،قد ت�ؤ ِّثر ب�شكل �إيجابي يف �سلوكهم
اليومي من ُ
ِّ
املهمات
إجناز
�
على
اجلامعية ،والعمل
للمحا�رضات
َّ
احل�ضور املُبكِّر ُ
َّ
اال�ستمرارية يف ذلك ،وتحَ َ ُّمل م�س�ؤولية
بج ِّد َّية واملُحافَظَ ِة على
َّ
ُ�ساع َدةِ.
املهمات دون طلب امل َ
ني
وعلى النقي�ض من ذلك؛ ف� َّإن امتالك بع�ض الطُّ لَّب ِة
اجلامعي َ
ِّ
خارجية ل�سلوكهم مثل احل�صول على درجات مرتفعة،
لمُ ِّحركات
َّ
اليومي.
ومقارنة �أَ ْنفُ�سِ ِه ْم بالآخرين ،قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي يف �سلوكهم
ُ
ِّ
ني ملا َي َت َعل َُّمو َن ُه
ة
َّب
ل
واهتمام
حب
إن
�
ف
نف�سه
ال�سي
ويف
الطُّ
اقِ
ِ
اجلامعي َ
َّ
ِّ
َّ
َّ
أهم َّي ِة فَه ِم ِه بالن�سب ِة لهم؛ قد ي�ؤثر بانتظامهم
من حمتوى م�ساقات و� َّ
بالدوام ،وا�ستقالليتهم وحتملهم للم�س�ؤولية.ويف االجتاه نف�سه
ني لقدراتهم �ضمن مهمات مب�ستويات
ف�إن اختبار الطُّ لَّب ِة
اجلامعي َ
ِّ
خمتلفة ال�صعوبة ،قد ُي�ساهِ ُم ذلك يف ت�شكيل توقعات وتنب�ؤات لهم
كم�ؤ�رشات
جتاه ُق ُدرا ِت ِه ْم على الأداء ِّ
اجليد ،والَّتي يمُ ك ُِن �أن ُي ْد ِركوها ُ
را�سي التي ي�ستلموها يف بداية
د
ال
امل�ساق
للنجاح من خالل ُخطَّ ة
ِّ ِّ
را�سي؛ فهذه الأ�سباب ت�ؤثر َ�س ْل ًبا �أو �إيجا ًبا يف تنظيم الطُّ لَّب ِة
الف�صل ال ّد ُّ
للمهمات
ني جلُهودِهِ م التي َي ْبذولوها يف �أثناء �إجنازِهِ م
ِ
اجلامعي َ
ِّ
بامل�ساقات مثل (احل�ضور والغياب ،والعرو�ض التقدميية،
املُر َتبِطَ ِة
ِ
�شاطات ،واالختبارات).
ال�صف َِّّيةِ ،وال َّن
ِ
املُ�شاركة َّ
جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
كما تتفق نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
حيث �إن مفهوم الذات الأكادميي له �أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
�إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
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� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللة �إح�صائية مع ا�ستخدام
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
كما �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل � َّأن املتنبئات؛ معتقدات
الدافعية (التوجه الهديف الداخلي ،التوجه الهديف اخلارجي ،القيمة
الداخلية للمهمة ،الكفاءة الذاتية للتعلم ،ال�سيطرة على معتقدات
التعلم) وا�سرتاتيجية (�إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم) للتعلم ُتف�سرِّ ما
را�سي ،يف
مقداره ( )9.1%من التباين املُف�سرَّ الكلي بال ّتح�صيل ال ّد ّ
ا�سرتاتيجية (�إدارة بيئة
املرتبة ال�ساد�سة؛ وميكن تف�سري ذلك على � َّأن
َّ
تتكون من �أربعة �أبعاد� :إدارة الوقت وتنظيم بيئة
الدرا�سة والتعلم) َّ
التعلم والذي يتمثل بــِ (مهارات الدرا�سة ،اال�ستثمار املنا�سب لوقت
الدرا�سة) ،وتنظيم اجلهود ،وتعلم الأقران ،واالندماج باملجموعات
الدرا�سية ،وطلب امل�ساعدة الأكادميي)Credé & Phillips, 2011(.
ا�سرتاتيجية (�إدارة بيئة
تتكون منها
ُ
َّ
حيث � َّإن ك َّل هذه الأبعاد التي َّ
الدرا�سة والتعلم) يمُ كن �أن تت�أثر من خالل التوجه الهديف للطلبة
حيث � ِّإن التوجه الهديف الداخلي الذي ميتلكه بع�ض الطلبة
اجلامعيينَّ َ ؛ ُ
إيجابي من خالل توظيفهم ال�سرتاتيجيات
اجلامعيينِّ قد ي�ؤثر ب�شكلٍ �
ٍّ
تعلم تتنا�سب مع �أمناط تعلمهم املتباينة ،وا�ستثمارهم للوقت يف
�أثناء درا�ستهم ،وتنظيم جهودهم حتى يف حال �صعوبة املهمة �أو
امللل ،والتفاعل مع الأقران ،ويدفعهم ف�ضولهم و�شعورهم بالإثارة
والتحدي �إىل طلب املُ�ساعدة الأكادميي.
وعلى النقي�ض من ذلك؛ ف� َّإن التوجه الهديف اخلارجي الذي
ميتلكه بع�ض الطَّ لبة اجلامعيينِّ مرتبط باملكاف�آت اخلارجية
(اجلوائز) والعالمات املرتفعة ،ومقارنة �أنفُ�سِ ِه ْم بالآخرين وال َّتباهي
�أمامهم؛ وبالتايل ف�إن هذه امل�ؤ�رشات قد ت�ؤثر على �إدارة بيئة
الدرا�سة والتعلم مبا تتكون من �أبعاد؛ لأنها مرتبطة ب�شكل م�ؤقت
اخلارجية.
بت�أثري املُع ِّززات
َّ
اجلامعيني ملا يتعلمونه
حب الطّ لبة
ّ
ويف ال�سياق نف�سِ ِه ف�إن ُّ
ودرجة اهتمامهم مبحتوى امل�ساقات ،ومحُ اولة فهمهم ل ُه ،ومدى
ون بها ت�ؤدي �إىل ت�شكيل
فائدته لهم� ،إ�ضاف ًة للخربات التي يمَ ُ ّر َ
توقعات حول قدراتهم واملواد التي يختاروها ،وما الأهداف التي
يتوجب عليهم حتقيقها ،واملهمات التي يتوجب عليهم االنخراط بها،
وكل ما �سلف ذكره من م�ؤ�رشات للقيمة والكفاءة الذاتية؛ قد ي�ؤثر
�إيجا ًبا �أو �سل ًبا يف �إدارتهم لبيئة الدرا�سة والتعلم؛ من خالل تنويع
ا�سرتاتيجيات تعلمهم ،وتنظيم جهودهم ،والتفاعل مع زمالئهم،
للمحتوى.
وطلب املُ�ساعدة الأكادميية يف �سبيل حتقيق فهم �أف�ضل ُ
اجلامعيني مليئة باملُ�ش ّتتات
َولمَ َّا كانت البيئة املُحيطَ ِة بالطّ لبة
ّ
املُحتملة من حيث ر�سوم ال ِّدرا�سة اجلامعية ،و�ضغوطات اجلدول
ال ِّدرا�سي ،والكم الهائل من املهمات ،وغريها من امل َُ�ش ِّتتات ،التي
ِرا�سي ،وت�شتت �أفكارهم
قد ت�ؤدي �إىل �صعوبة االلتزام بجدولٍ د ِّ
را�سيةِ؛ مما يدفعهم
�أثناء املحا�رضات اجلامعية ،و�صعوبة املوا ِّد ال ِّد َّ
بدل
�إىل ترك اخلطة املو�ضوعة� ،أو درا�سة املو�ضوعات ال�سهلة اً
ِزاما عليهم �أن ميتلكوا القدرة على
من املواد ال�صعبة؛ لذلك كان ل ً
ال�ضبط الداخلي عن طريق َ�ض ْبطِ اال�سرتاتيجيات ما وراء املعرفية،
واالنفعالية ،والدافعية ،و�أن ميتلكوا القدرة على ال�ضبط اخلارجي
أي�ضا (العاي�ش ومرغني.)2014 ،
ل َِ�ض ْبطِ البيئة اخلارجية � ً
زئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
هذا و تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث � َّإن جميع ا�سرتاتيجيات التعلم العميقة
( )Chen et al., 2015من ُ

لها ت�أثري �إيجابي على التح�صيل الأكادميي ،و�أن منحى املعاجلة
إيجابيا مع مفهوم الذات الأكادميي والتح�صيل
العميقة يرتبط �
ًّ
حيث � َّإن جميع ا�سرتاتيجيات
زئيا من ُ
الأكادميي ،ولكنها تختلف ُج ًّ
التعلم ال�سطحية لها ت�أثري �سلبي على التح�صيل الأكادميي.كما تتفق
زئيا مع درا�سة فادملوال و�آخرين(  (�Fadel
نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث ارتباط الكفاءة الذاتية ارتباطً ا ذا
 )emula et al., 2013من ُ
إح�صائيةٍ مع التوجه الهديف (ال َّتمكَن) الإتقاين ،وا�ستخدام
داللةٍ �
َّ
ذاتيا ،والتح�صيل الدرا�سي.كما تتفق
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
جزئيا مع درا�سة كل من �سدجات و�آخرين( (�Sed
نتائج هذه ال ِّدرا�سة
ًّ
حيث ارتباط الكفاءة الذاتية وتوجهات
 )aghat et al., 2011من ُ
إح�صائيةٍ مع التح�صيل الدرا�سي.كما تتفق
الأهداف ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
زئيا مع درا�سة العلوان و العطيات ()2010
نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
إح�صائيا بني الدافعية الداخلية
�
ل
دا
ارتباطي
حيث وجود عالقة
َّ ةٍ َّةٍ
من ُ
ًّ
حيث � َّإن هناك فروق بني الطلبة
والتح�صيل الدرا�سي للطلبة؛ ومن ُ
ين التح�صيل يف الدافعية الداخلية
مرتفعي التح�صيل ،والطلبة متد ّ
الدرا�سية ل�صالح الطلبة ذوي الدافعية الداخلية.كما تتفق نتائج هذه
جزئيا مع درا�سة �سوجنر وكوجنورين (& Sungur
الدرا�سة احلالية
ًّ
حيث ارتباط الكفاءة الذاتية ارتباطً ا ذا داللةٍ
 )Güngoren, 2009من ُ
�إح�صائيٍة مع التوجه الهديف (ال َّتمكَن) ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
ذاتيا ،والتح�صيل الدرا�سي.كما تتفق نتائج هذه
التعلم املنظم ًّ
حيث � َّإن هناك
من
()2007
آمال
�
درا�سة
مع
زئيا
ُ
ال ِّدرا�سة ُج ًّ
را�سي وم�ستويات الدافعية
قويا
َ
ارتباطً ا ًّ
وموج ًبا ،بني ال ّتح�صيل ال ّد ّ
مبعامل ارتباط ُق ِّدر بـِ ( .)0.80كما
وا�سرتاتيجيات التعلم يتمثل ُ
جزئيا مع درا�سة �سيم�سك وبالبان
احلالية
تتفق نتائج هذه الدرا�سة
َّ
ًّ
Simsek
(& Balaban, 2010
حيث � َّإن الطالب الناجحني هم َمن
من
)
ُ
ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات تعلم �أف�ضل وب�شكل �أكرب ،ولكنها اختلفت
حيث � َّإن ا�سرتاتيجيات ُم َع ّينة ت�ساهم يف �أداء الطالب
جزئيا من
ُ
َّ
الدرا�سي (حت�صيله) �أكرث من اال�سرتاتيجيات الأخرى.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل � َّإن املُتنبئات معتقدات الدافعية
(التوجه الهديف الداخلي ،التوجه الهديف اخلارجي ،القيمة الداخلية
للمهمة ،ال�سيطرة على معتقدات التعلم) ُتف�سرِّ ما مقداره ( )5%من
التباين املُف�سرَّ الكلي با�سرتاتيجية (�إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم) يف
التعلم ،يف املرتبة ال�سابعة والأخرية؛ وميكن تف�سري ذلك من خالل
الأ�سباب ال�سابقة �سالفة الذكر واملُتعلقة با�سرتاتيجية (�إدارة بيئة
ال ِّدرا�سة والتعلم) ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذه البيئة �شديدة التعقيد؛
�شخ�صياتهم الفكرية
مبعطيات
فهي تت�ضمن الطّ لبة
اجلامعيني ُ
َّ
ّ
ال�شخ�صيةِ؛ والتي تتباين بني
وال�سلوكية وتف�ضيالتهم
واالنفعالية
َّ
َّ
َّ
الطّ لبة ،كما ت�ؤدي �إىل تبا ُينهم يف التحكم بدوافعهم ،و�سيطرة دوافع
على دوافع �أُخرى ،وقدرتهم على التفاعل مع زمالئِهم وتف ُّهمهم،
ؤولية حيالَ �إدارة بيئة درا�ستهم؛ من خالل ا�ستثمارهم
وحتملهم لِلم�س� َّ
للوقت وتنظيم جهودهم يف حال ِة امللل �أو �صعوب ِة املادةِ ،والتفاعل
مع ُزمال ِئ ِهم ،وطلب املُ�ساعد ِة الأكادميي ،وقدرتهم على و�ضع خطة
�ضمن قدراتهم ،والرتكيز يف �أثناء �أدائِهم للمهمة ،وترتيب �أهدافهم
ح�سب �أولوياتها ،وعلى النقي�ض؛ َف ُه ْم ال ُيد ِركون ُمواجهة �صعوبة
املهمة على �أنها �إجناز يعمل على �صقل �شخ�صياتهمَ ،ب َقد ِر ما
عالمات
ماليةٍ �أو
ٍ
ينظرون �إليها على �أنها موقف مرتبط بجائزةٍ
َّ
مرتفعةٍ ؛ وقد ي�ؤدي ذلك �إىل املُبالغة يف طلب املُ�ساعد ِة الأكادميية،
ال�سه َلةِ ،وعدم قدرتهم على و�ضع خطة
والبحثِ ِ
عن املو�ضوعات َّ
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�ضمن قدراتهم ،والرتكيز يف �أثناء �أدائِهم للمهمة؛ الن�شغالهم ب�أن�شطةٍ
االقت�صادية التي
�أخرى غري مهمة.ويف ال�سياق نف�سه ف�إن امل�شكالت
ّ
اجلامعيني؛ قد ت�ؤدي �إىل افتقار بيئة تعلمهم
ُيعاين بع�ض الطّ لبة
ّ
�إىل بع�ض الو�سائل املُعين ِة لهم يف �أثناء تعلمهم كتوفر و�سائل
التكنولوجيا احلديثة (احلا�سوب ال�شخ�صي) ،بالإ�ضافة �إىل االنرتنت؛
فهذه الأ�سباب قد ت�ؤدي �إىل ت�شتت تفكريهم وعدم الرتكيز يف
عملية تعلمهم ،لكن هذا الكالم ال ينطبق على جميع الطلبة الذين
َّ
ُيعانون من م�شكالت اقت�صادية؛ لأن ُمعطيات �شخ�صياتهم  -على
الرغم من هذه املُ�شكالت االقت�صادية  -قوية وقادرة على التعلم
ُحتم َلةِ.وعلى النقي�ض من ذلك
والرتكيز بعي ًدا عن هذه املُ�ش ِّتتات امل َ
اجلامعيني الذين ال ُيواجهون م�شكالت
ف�إن البع�ض الآخر من الطّ لبة
ّ
اقت�صادية؛ قد يكونوا قادرين على �إدارة بيئة درا�ستهم وتعلمهم ،من
خالل توفري ما يلزم من و�سائل التكنولوجيا احلديثة؛ فهذا قد ي�ساعد
عملية تعلمهم �إىل ح ِّد ما ،معظم الأ�سباب
على زيادة تركيزهم يف
َّ
�سالفة الذكر قد ت�ؤثر �سل ًبا �أو �إيجا ًبا يف تباين م�ستوى �إدارة الطلبة
ني لبيئة درا�ستهم وتعلمهم ،ولأن هذه البيئة �شديدة التعقيد
اجلامعي َ
َّ
لت�ضمنها متغريات عديدة ومتباينة يف خ�صائ�صها ،وبع�ضها ميكن
ر�ؤيته ،والبع�ض الآخر ال ميكن ر�ؤيته؛ لذلك ال�سبب ال�سالف الذكر
ال ميكن ذكر الأ�سباب جمعيها ،ومن هنا ميكن تف�سري ِقلّة التباين
اال�سرتاتيجية يف التعلم.
املُف�سرَّ ِ للمعتقدات الدافعية لهذه
َّ
جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
كما تتفق نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
حيث �إن مفهوم الذات الأكادميي له �أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
�إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
إح�صائيةٍ مع ا�ستخدام
� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
ويالحظ � َّأن درجة �إ�سهام املتنبئات قد جاءت على الرتتيب
تنازل ًيا وف ًقا للآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة والكلية ُ -مقا�س ًة
را�سي  -لدى طلبة
مبعامالت االنحدار املعيارية  -بال ّتح�صيل ال ّد ّ
البكالوريو�س يف جامعة الريموك على النحو الآتي:
�أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أنه كلما زادت ا�سرتاتيجية
�إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم يف التعلم مبقدار انحراف معياري
واحد ف�إ َّنه يطر�أ تراجع يف التح�صيل الدرا�سي ب�شكل كلي (مبا�رش)
مبقدار ( .)0.251وقد جاءت ا�سرتتيجية �إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم
يف املرتبة الأوىل ،وميكن تف�سري ذلك؛ من خالل � َّأن ُمبالغة الطَّ لبة
ال�سكن
اجلامعيني يف تهيئة الظروف املُنا�سبة للتعلم من
ُ
ِّ
حيث َّ
ب�شكل م�ستقل ،والإفراط يف ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا احلديثة
كاحلا�سوب ال�شخ�صي ،والبحث عن �أ�سهل الطرق للتعلم؛ قد ي�ؤدي
�إىل انهماكهم يف �أجواء الرتف والراحة الزائدة الناجت عن �إدراكهم
اخلاطئ لإدارة بيئة ال ِّدرا�سة والتعلم ،وي�ؤدي ذلك �إىل كرثة املُ�ش ّتتات
ل�ساعات طويلةٍ ،
كاملُبالغة يف ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي
ٍ
وق�ضاء معظم وقته يف املقاهي العامة ،وغريها من الأن�شطة
حيث � َّإن هذه الأ�سباب �سالفة الذكر تف�رس بع�ض الأ�سباب
الأخرى؛ ُ
بدل من احلكم على الأمر بِظاهِ ره �إدارة
الكامنة وراء حقيقة الأمر اً
ي
اجلامع
الطلبة
بع�ض
ي�ستغل
أن
�
ميكن
بيئة الدرا�سة والتعلم؛ حيث
ينّ
املوارد املتوفرة ملنحى غري منحى التعلم.
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زئيا مع درا�سة �سيم�سك وبالبان( (�Sim
وتتفق هذه النتيجة ُج ًّ

حيث � َّإن ا�سرتاتيجيات ُم َع َّينة ت�ساهم يف
 )sek & Balaban, 2010من ُ
�أداء الطالب الدرا�سي (حت�صيله)� ،أكرث من اال�سرتاتيجيات الأخرى.هذا
زئيا مع درا�سة �شن و�آخرين (Chen
و تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث �إن جميع ا�سرتاتيجيات التعلم العميقة لها
 )et al., 2015من ُ
زئيا من
ار�سي ،ولكنها اتفقت ُج ًّ
ت�أثري �إيجابي على ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
حيث � َّإن جميع ا�سرتاتيجيات التعلم ال�سطحية لها ت�أثري �سلبي على
ُ
جزئيا
ار�سي.كما تختلف نتائج هذه الدرا�سة احلالية
ًّ
ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
مع درا�سة �سوجنر وكوجنورين ( )Sungur & Güngoren, 2009من
حيث ارتباط الكفاءة الذاتية ارتباطً ا ذا داللةٍ �إح�صائيٍة مع التوجه
ُ
ذاتيا
املنظم
التعلم
ا�سرتاتيجيات
وا�ستخدام
َن)،
ك
م
ت
(ال
الهديف
َّ
ًّ
زئيا مع درا�سة
ار�سي.كما تختلف هذه النتيجة ُج ًّ
وال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
إح�صائيةٍ يف
�
ذات
ا
ق
فرو
هناك
إن
�
حيث
من
امل�رصي ()2009
داللةٍ
ً
ُ َّ
َّ
م�ستوى امتالك ا�سرتاتيجيات التعلم وف ًقا مل�ستوى التح�صيل (عالٍ ،
ومتدن) على ُبعد ا�سرتاتيجيات الدافعية للتعلم ،ول�صالح م�ستوى
ٍّ
التح�صيل العايل.
كما �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �أنه كلما زادت معتقدات
(القيمة الداخلية للمهمة) للدافعية مبقدار انحراف معياري واحد
لي مبقدار ()0.139
ار�سي ب�شكل [كُ ٍّ
ف�إ َّنه يطر�أ اطراد يف ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
ومبا�رش مبقدار ( )0.085وغري مبا�رش مبقدار (.] )0.054وقد
جاء معتقدات القيمة الداخلية للمهمة للدافعية يف املرتبة الثانية؛
وَيمُ ك ُِن تف�سري هذه النتيجة ب� َّأن �إدراك الطلبة اجلامعيينّ للأ�سباب
التي جتعلهم َي ْه َت َّمون وينخرطون باملهمة؛ التي من � َأه ِّمها الف�ضول
والتحدي وال َّتمكُّن ،قد ي�ؤدي ذلك �إىل حت�سني تعلمهم ،وبالتايل رفع
الدرا�سي.
م�ستوى حت�صيلهم
ِّ
زئيا مع درا�سة لونا�س ()2013
هذا وتتفق نتائج الدرا�سة ُج ًّ
حيث العالقة الإيجابية املرتفعة بني الدافعية للتعلم والتح�صيل.
من ُ
زئيا مع درا�سة فادملوال و�آخرين
كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
( )Fadelemula et al., 2013من حيث ارتباط ا�سرتاتيجية التو�سع
ار�سي.كما
(التفا�صيل) ارتباطً ا ذا داللةٍ �إح�صائيةٍ بال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
جزئيا مع درا�سة �سدجات و�آخرين(  (�Sed
تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة
ًّ
حيث ارتباط الكفاءة الذاتية وتوجهات
 )aghat et al., 2011من ُ
ار�سي.كما تتفق
الأهداف ارتباطً ا ذا داللةٍ �
ّ
إح�صائيةٍ مع ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
زئيا مع درا�سة العلوان و العطيات ()2010
نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
إح�صائيا بني الدافعية الداخلية
حيث وجود عالقةٍ ارتباطيةٍ دالَّةٍ �
من ُ
ًّ
زئيا مع
والتح�صيل الدرا�سي للطلبة.كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
درا�سة �سوجنر وكوجنورين ( )Sungur & Güngören, 2009من
حيث وجود عالقات موجبة بني جميع متغريات املعتقدات الدافعية
ُ
زئيا مع درا�سة امل�رصي
ج
را�سة
د
ال
هذه
نتائج
تتفق
والتح�صيل.كما
ِّ
ُ ًّ
�
ذات
ارتباطي
إح�صائيةٍ
داللةٍ
موجبةٍ
ةٍ
حيث وجود عالقةٍ
( )2009من ُ
ّ
ّ
ار�سي.
بني ُبعد ا�سرتاتيجيات الدافعية للتعلم و ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �أنه كلما زادت معتقدات (الكفاءة
الذاتية) للدافعية مبقدار انحراف معياري واحد ف�إ َّنه يطر�أ اطراد
ار�سي ب�شكل كلي (مبا�رش) مبقدار ( .)0.084وقد
يف ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
جاء معتقدات الكفاءة الذاتية للتعلم يف املرتبة الثالثة؛ وميكن
حيث � َّإن اختبار الطالب اجلامعي لقدراته من خالل
تف�سري ذلك من ُ
وج َبة
مهمات متو�سطة ال�صعوبة ُي�ؤدي ذلك �إىل تكوين توقعات ُم َ
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نحو �إتقان املهمات،
جتاه قدراته و�إمكاناته ،وال�سعي املتوا�صل َ
َو ُمواجهة ال�صعوبات التي تعرت�ضه ،فهو ي�ستفيد من خربات النجاح
والف�شل التي يمَ ُ ُّر بها ،فهذه اخلربات تدفعه �إىل املُثابرة ،وبالتايل
را�سي.
رفع م�ستوى حت�صيله ال ِّد ِّ
زئيا مع درا�سة لونا�س ()2013
هذا وتتفق نتائج الدرا�سة ُج ًّ
حيث العالقة الإيجابية املرتفعة بني الدافعية للتعلم والتح�صيل.
من ُ
زئيا مع درا�سة فادملوال و�آخرين
كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
( )Fadelemula et al.,2013من حيث ارتباط ا�سرتاتيجية التو�سع
ار�سي.كما
(التفا�صيل) ارتباطً ا ذا داللةٍ �
ّ
إح�صائيةٍ بال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
جزئيا مع درا�سة �سدجات و�آخرين(  (�Sed
تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة
ًّ
حيث ارتباط الكفاءة الذاتية وتوجهات
 )aghat et al., 2011من ُ
ار�سي.كما تتفق
الأهداف ارتباطً ا ذا داللة �إح�صائية مع ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
زئيا مع درا�سة �سوجنر وكوجنورين (Sungur
نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث وجود عالقات موجبة بني جميع
من
)& Güngören, 2009
ُ
متغريات معتقدات الدافعية وال ّتح�صيل.كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة
حيث وجو ِد عالقةٍ ارتباطيةٍ
زئيا مع درا�سة امل�رصي ( )2009من ُ
ُج ًّ
إح�صائيةٍ بني ُبعد ا�سرتاتيجيات الدافعية للتعلم و
موجبةٍ ذات داللةٍ �
ّ
ار�سي.
ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
كما �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أنه كلما زادت معتقدات
(ال�سيطرة على معتقدات التعلم) للدافعية مبقدار انحراف معياري
كلي (غري
واحد ف�إ َّنه يطر�أ تراجع يف ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
ار�سي ب�شكل ّ
مبا�رش) مبقدار ( .)0.034وقد جاءت معتقدات ال�سيطرة على
معتقدات التعلم للدافعية يف املرتبة الرابعة؛ وميكن تف�سري ذلك من
اجلامعيني بخربات خمتلفة يف م�ستوياتها،
حيث � َّإن مرور الطَّ لبة
ُ
ِّ
كيفي ِة �إدراكهم وتف�سرياتهم لأ�سباب النجاح والف�شل،
وتبا ُينهم يف
َّ
داخلية (تدين م�ستوى
أ�سباب
ل
را�سي
د
ال
حت�صيلهم
كعزو نتائج
َّ
َ
ِّ ِّ
املرات
قدراتهم) ي� ِّ
ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستوى اجلَه ِد املبذول يف َّ
را�سي�.أو عزو
الالحقة ،مما ي�ؤدي �إىل تدنيِّ م�ستوى حت�صيلهم ال ِّد ِّ
املهمة �أو
خارجيةٍ ؛ ك�صعوبة
أ�سباب
را�سي ل ٍ
َّ
َّ
نتائج حت�صيلهم ال ِّد ِّ
املرات الالحقة
يف
املبذول
د
َه
جل
ا
م�ستوى
ؤدي �إىل انخفا�ض
ِ
احلظ؛ ي� ِّ
َّ
را�سي،
(عالونة .)2011 ،ما ي�ؤدي �إىل تدنيِّ م�ستوى حت�صيلهم ال ِّد ِّ
املبني على الإدراك اخلاطئ لذاته
وكل ذلك كنتيجة للعزو اخلاطىء
ِّ
وحتيزه يف ذلك.
ُّ
زئيا مع درا�سة لونا�س
هذا وتختلف نتائج الدرا�سة ُج ًّ
حيث العالقة الإيجابية املرتفعة بني الدافعية
( )2013من
ُ
زئيا مع
للتعلم والتح�صيل.كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من حيث
ارتباط ا�سرتاتيجية التو�سع (التفا�صيل) ارتباطً ا ذا داللَةٍ �
إح�صائيةٍ
َّ
جزئيا مع
ار�سي.كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة
ًّ
بال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
حيث ارتباط
درا�سة �سدجات و�آخرين ( )Sedaghat et al., 2011من ُ
إح�صائيةٍ مع
الكفاءة الذاتية وتوجهات الأهداف ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
زئيا مع درا�سة
ار�سي.كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
ارتباطيةٍ دالةٍ
حيث وجود عالقةٍ
العلوان و العطيات ( )2010من ُ
ّ
ار�سي للطلبة.كما
�
ًّ
إح�صائيا بني الدافعية الداخلية وال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
زئيا مع درا�سة �سوجنر وكوجنورين
تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث وجود عالقات موجبة
من
()Sungur & Güngören, 2009
ُ
بني جميع متغريات معتقدات الدافعية والتح�صيل.كما تختلف نتائج

حيث وجو ِد
زئيا مع درا�سة امل�رصي ( )2009من ُ
هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
إح�صائيةٍ بني ُبعد ا�سرتاتيجيات
عالقةٍ ارتباطيةٍ موجبةٍ ذات داللةٍ �
ّ
ار�سي.
الدافعية للتعلم و ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أنه كلما زادت معتقدات (التوجه
الهديف الداخلي) مبقدار انحراف معياري واحد ف�إ َّنه يطر�أ تراجع
ار�سي ب�شكل كلي (غري مبا�رش) مبقدار (.)0.023
يف ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
وقد جاءت معتقدات التوجه الهديف الداخلي للدافعية يف املرتبة
اخلام�سة؛ وَيمُ ك ُِن تف�سري هذه النتيجة ب� َّأن �إدراك الطالب اجلامعي
للأ�سباب التي جتعله َي ْه َت َّم وينخرط باملهمة؛ التي من � َأه ِّمها الف�ضول
والتحدي وال َّتمكُّن ،ي�ؤدي �إىل حت�سني تعلُّمه ،وبالتايل رفع م�ستوى
اجلامعيني
حت�صيله ،هذا قد يبدو يف ظاهر الأمر؛ لكن معظم الطَّ لبة
ِّ
�شعره ُم
حبون التحدي واملُغامرة ،و ُت ُ
يختارون امل�ساقات فقط لأنهم ُي ُّ
ب�إثبات ذاتهم؛ �أي �أ َّنه ابتعد عن الأ�سباب احلقيقية املرتبطة بالتوجه
الهديف الداخلي لالنخراط باملهمة ال�سالفة الذكر ،كما � َّأن الدوافع
اجلامعيني كظروفهم الأ�رسية ال�صعبة،
الكامنة لدى معظم الطَّ لبة
ِّ
حية التي ُيعانون منها
ال�ص َّ
وامل�شكالت االقت�صادية ،واملُ�شكالت ِّ
يف بع�ض الأحيان (الظروف الطارئة) ،تدفعهم للهروب من واقعهم
امل�ؤمل؛ فالأ�سباب �سالفة ال ّذك ِر قد تكمن وراء اندفاعهم لتعلم مهارات
جديدة؛ ِل َتح�سني م�ستوى معي�شتهم ،وما � ْإن تنتهي هذه الظروف يعود
�إىل حياته االعتيادية ويقل م�ستوى اهتمامهم باملحتوى العلمي،
حيث � َّإن العالقة بني
وبالتايل يرتاجع م�ستوى حت�صيلهم ال ِّدرا�سيُ ،
بتغ
تتغري
قد
را�سي
التوجه الهديف الداخلي
َّ
يرُّ
للدافعية وال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
التعليمية والظروف املحيطة ،فالثقافات املتباينة تختلف
املهمات
ّ
حيث التوجهات الرتبوية والقيم التي ُتلقي بِظاللِ �آثارها على
من ُ
العمل الفردي واجلماعي.
زئيا مع درا�سة لونا�س ()2013
وتختلف نتائج الدرا�سة ُج ًّ
حيث العالقة الإيجابية املرتفعة بني الدافعية للتعلم والتح�صيل.
من ُ
زئيا مع درا�سة فادملوال و�آخرين
كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
( )Fadelemula et al.,2013من حيث ارتباط ا�سرتاتيجية التو�سع
ار�سي.كما
(التفا�صيل) ارتباطً ا ذا داللةٍ �
ّ
إح�صائيةٍ بال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
جزئيا مع درا�سة �سدجات و�آخرين( (�Sed
تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة
ًّ
حيث ارتباط الكفاءة الذاتية وتوجهات
 )aghat et al., 2011من ُ
ار�سي.كما
الأهداف ارتباطً ا ذا داللة �إح�صائية مع ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
زئيا مع درا�سة العلوان و العطيات
تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
إح�صائيا بني الدافعية
ارتباطيةٍ دالةٍ �
حيث وجود عالقةٍ
( )2010من ُ
ًّ
ّ
زئيا
ار�سي.كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
الداخلية وال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
مع درا�سة �سوجنر وكوجنورين ( )Sungur & Güngören, 2009من
حيث وجود عالقات موجبة بني جميع متغريات معتقدات الدافعية
ُ
والتح�صيل.
و�أ�شارت نتائج البحث �إىل �أنه كلما زادت معتقدات (التوجه
الهديف اخلارجي) للدافعية مبقدار انحراف معياري واحد ف�إ َّنه
كلي (غري مبا�رش) مبقدار
يطر�أ تراجع يف ال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
ار�سي ب�شكل ّ
( .)0.018وقد جاءت معتقدات (التوجه الهديف اخلارجي) للدافعية
يف املرتبة ال�ساد�سة؛ وَيمُ ك ُِن تف�سري هذه النتيجة ب� َّأن التوجه الهديف
�سلبي
اخلارجي الذي ميتلكه بع�ض الطَّ لبة اجلامعيينِّ ؛ قد ي�ؤثر ب�شكلٍ
ٍّ
لأنه مرتبط باملكاف�آت اخلارجية (اجلوائز) والعالمات املرتفعة،
ومقارنة �أنفُ�سِ ِه ْم بالآخرين وال َّتباهي �أمامهم؛ وكل ما �سلف ذكْ ُر ُه
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ني
من م�ؤ�رشات التوجه الهديف اخلارجي ي�ؤدي �إىل توقفهم عن حت�س ِ
اخلارجية.
حت�صيلهم ال ِّدرا�سي بانتهاء ت�أثري املثريات املُع ِّززة
َّ
زئيا مع درا�سة لونا�س ()2013
وتختلف نتائج الدرا�سة ُج ًّ
حيث العالقة الإيجابية املرتفعة بني الدافعية للتعلم والتح�صيل.
من ُ
زئيا مع درا�سة فادملوال و�آخرين
كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث ارتباط ا�سرتاتيجية التو�سع
( )Fadelemula et al.,2013من ُ
ار�سي.كما
(التفا�صيل) ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
إح�صائيةٍ بال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
جزئيا مع درا�سة �سدجات و�آخرين( (�Sed
تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة
ًّ
حيث ارتباط الكفاءة الذاتية وتوجهات
 )aghat et al., 2011من ُ
ار�سي.كما
د
ال
ح�صيل
ت
ال
مع
إح�صائي
الأهداف ارتباطً ا ذا داللةٍ �
ةٍ
ّ
َّ
ِّ ِّ
زئيا مع درا�سة العلوان و العطيات
تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
إح�صائيا بني الدافعية
ارتباطيةٍ دالةٍ �
حيث وجود عالقةٍ
( )2010من ُ
َّ
ًّ
زئيا
ار�سي.كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
الداخلية وال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
مع درا�سة �سوجنر وكوجنورين ( )Sungur & Güngören, 2009من
حيث وجود عالقات موجبة بني جميع متغريات معتقدات الدافعية
ُ
حيث وجود عالقة �سالبة بني
والتح�صيل ،ولكنها تت�شابه
جزئيا من ُ
ًّ
را�سي.كما تختلف نتائج
التوجه نحو �أهداف الأداء وال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
حيث وجود
من
()2009
زئيا مع درا�سة امل�رصي
ُ
هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
إح�صائيةٍ بني ُبعد ا�سرتاتيجيات
ارتباطيةٍ موجبةٍ ذات داللةٍ �
عالقةٍ
ّ
ّ
ار�سي.
الدافعية للتعلم وال ّتح�صيل ال ِّد ِّ
ثم يالحظ � َّأن درجة �إ�سهام املتنبئات على الرتتيب تنازل ًيا
وف ًقا للآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة والكلية ُ -مقا�س ًة مبعامالت
االنحدار املعيارية  -با�سرتاتيجية �إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم يف
التعلم لدى طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك على النحو الآتي:
�أ�شارت نتائج البحث �إىل �أنه كلما زادت معتقدات (القيمة
الداخلية للمهمة) مبقدار انحراف معياري واحد ف�إ َّنه يطر�أ تراجع
يف ا�سرتاتيجية �إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم يف التعلم ب�شكل كلي
(مبا�رش) مبقدار ( .)0.216وقد جاءت معتقدات القيمة الداخلية
للمهمة للدافعية يف املرتبة الأوىل؛ وَيمُ ك ُِن تف�سري هذه النتيجة
اجلامعيني ملا يتعلمونه ودرجة اهتمامهم مبحتوى
حب الطّ لبة
ّ
ب�أَ َّن َّ
للمحتوى ،ومدى فائدته لهم يف حياتهم
امل�ساقات ،ومحُ اولة فهمهم ُ
اليومية ،يختلف طال ٍِب لآخر؛ فما هو ُمهم عند طالِب قد يكون غري
َّ
حبه الطالب لي�س
ُمهم عند طال ٍِب �آخر ،لكن يف النهاية ف�إن ما ُي ِّ
اجلامعية للم�ساقات ،فقد يكون
بال�رضورة �أن ي َّت�سق مع اخلطة
َّ
الطالِب ُي ِّح ُب املو�ضوعات ال�سهلة؛ وهذا ُيخالف الرتتيب العام
ملحتوى امل�ساقات ،الذي يبد�أ من الأ�سهل �إىل الأ�صعب ،وكل ما �سلف
ذكر ُه قد ي�ؤثر �إيجا ًبا �أو �سل ًبا يف �إدارتهم لبيئة الدرا�سة والتعلم من
خالل تنويع ا�سرتاتيجيات تعلمهم ،وتنظيم جهودهم ،والتفاعل مع
زمالئهم ،وطلب املُ�ساعدة الأكادميية ،يف �سبيل حتقيق فهم �أف�ضل
للمحتوى.
ُ
ويف االجتاه نف�سه؛ �إذا كانت القيمة ملحتوى امل�ساق �أكرب
اجلامعيني
بالن�سب ِة �إليهم؛ فقد يدفعهم ذلك �إىل ُمبالغة بع�ض الطَّ لبة
ِّ
ال�سكن ب�شكل م�ستقل،
يف تهيئة الظروف املُنا�سبة للتعلم من ُ
حيث َّ
والإفراط يف ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا احلديثة كاحلا�سوب
ال�شخ�صي ،والبحث عن �أ�سهل الطرق للو�صول �إىل املعلومة؛ قد
ي�ؤدي �إىل انهماكهم يف �أجواء الرتف والراحة الزائدة التي تكمن يف
�إدراكهم اخلاطئ لإدارة بيئة ال ِّدرا�سة والتعلم؛ هذه الأ�سباب �سالفة
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بدل من احلكم
الذكر تف�رس بع�ض الأ�سباب الكامنة وراء حقيقة الأمر اً
على الأمر بِظاهِ ِر ِه �إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم.
ال�سياقِ نف�سه ف� َّإن املهمات ذات القيمة العالية ُت َع ُّد �صعبة
ويف ِّ
حيث � َّإن القيمة الإجمالية للمهمة
املنال؛ وميكن تف�سري ذلك من ُ
مت افرتا�ض ثالثة �أنواع
ميكن �أن تت�أثر �سل ًبا بتكاليف املهمة ،فقد َّ
من التكلفة :مقدار اجلهد الالزم للنجاح يف املهمة ،والوقت ال�ضائع
لالندماج يف �أن�شطة �أخرى ذات قيمة ،واحلاالت النف�سية ال�سلبية
الناجمة عن ال�رصاع �أو الف�شل يف املهمة (;Chen & Chen, 2012
.)Wigfield & Cambria, 2010; Pintrich ,Marx & Boyle,1993
فمن وجهة نظر �أتكن�سونَّ � :إن ُهناك عالقة عك�سية تعني � َّأن املهام
ذات القيمة العالية هي تلك التي يعتقد الأفراد ب�صعوبة القيام بها،
أي�ضا ( ،)Wigfield & Cambria, 2010وبناء على
والنجاح بها � ً
ما �سبق؛ ف�إن الهواج�س الداخلية للفرد تزداد بزيادة قيمة املهمة
م�صريية ،مما ي�ؤدي �إىل خوف بع�ض الطلبة
الرتبطها بقرارات
َّ
كيفي ِة ترتيب �أهدافه ح�سب
اجلامعيينَّ من الف�شل،
َّ
والت�شتت من ُ
حيث ّ
أ�شياء �أخرى ،ووجودهم �صعوبة لاللتزام
�أولوياتها؛ نتيجة التفكري ب� َ
بجدول درا�سي ،كما � َّأن بع�ض املواد املهمة للطّ لبة اجلامعيينَّ قد
ت�ؤدي �إىل �شعورهم بامللل ،فين�سحبون �أو يدر�سون املواد ال�سهلة،
ال�سرتاتيجية (�إدارة بيئة الدرا�سة
وهذا ُيخالِف التوجه الأ�سا�سي
َّ
والتعلم) يف التعلم.
جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
وتختلف نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
حيث �إن مفهوم الذات الأكادميي له �أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
�إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
إح�صائيةٍ مع ا�ستخدام
� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
كما �أ�شارت نتائج البحث �إىل �أنه كلما زادت معتقدات
(ال�سيطرة على معتقدات التعلم) مبقدار انحراف معياري واحد ف�إ َّنه
يطر�أ اطراد يف ا�سرتاتيجية �إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم يف التعلم
ب�شكل كلي (مبا�رش) مبقدار ( ،)0.136وقد جاءت معتقدات ال�سيطرة
على معتقدات التعلم للدافعية يف املرتبة الثانية؛ وَيمُ ك ُِن تف�سري هذه
اجلامعيني على ال�ضبط الداخلي
النتيجة ب�أَ َّن قدرة بع�ض الطَّ لبة
ّ
ل َِ�ض ْبطِ ا�سرتاتيجياتهم ما وراء املعرفية ،واالنفعالية ،والدافعية،
كيفي ِة تركيزهم
ول َِ�ضبط �أفكارهم املُحيطة بذاتهم ،وتنبيههم على
ّ
على املهمة �أو الهدف� ،إ�ضاف ًة �إىل قدرتهم على ال�ضبط اخلارجي
ل َِ�ض ْبطِ البيئة اخلارجية؛ كل ما �سلف ذِكر ُه من �ش�أنه � ْأن ي�ؤثر �إيجا ًبا
يف �إدارتهم لبيئة الدرا�سة والتعلم من خالل تنويع ا�سرتاتيجيات
تعلمهم ،وتنظيم جهودهم ،والتفاعل مع زمالئهم ،وطلب املُ�ساعدة
للمحتوى.
الأكادميية ،يف �سبيل حتقيق فهم �أف�ضل ُ
جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
تتفق نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
حيث �إن مفهوم الذات الأكادميي له �أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
�إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تتفق نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
إح�صائيةٍ مع ا�ستخدام
� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللةٍ �
َّ
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
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كما �أ�شارت نتائج البحث �إىل �أنه كلما زادت معتقدات (التوجه
الهديف الداخلي) مبقدار انحراف معياري واحد ف�إ َّنه يطر�أ تراجع
يف ا�سرتاتيجية (�إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم) يف التعلم ب�شكل كلي
(مبا�رش) مبقدار ( .)0.093وقد جاءت معتقدات التوجه الهديف
الداخلي للدافعية يف املرتبة الثانية؛ وَيمُ ك ُِن تف�سري هذه النتيجة ب�أَ َّن
اجلامعيينّ من حيث اختيارهم
حتيز يف �إدراك بع�ض الطَّ لبة
َّ
هناك ُّ
ري ف�ضولهم ،وقد ي�ستطيعون �أن
للموا ِّد التي تتح َّدى ُقدراتهم و ُتث ُ
يتعلموا منها �أ�شياء جديدة؛ لكن يف حقيقة الأمر ف�إن معطيات البيئة
متاما ،فهي تت�ضمن م�ساقات مخُ تلفة بع�ضها يل ُِّبي
اجلامعية تختلف ً
ؤ�رشات التوجه الهديف الداخلي ،والبع�ض الآخر ال يتنا�سب معها،
م� ِ
موقفيا بني بع�ض امل�ساقات وال�شعور
وبالتايل ف�إن هناك ارتباطً ا
ًّ
بالتحدي والإثارة والف�ضول وتعلم �أ�شياء جديدة لدى الطَّ لبة؛ وهذا
االرتباط �سالف الذكر قد ي�ؤثر �إيجا ًبا يف �إدارتهم لبيئة الدرا�سة
والتعلم من خالل تنويع ا�سرتاتيجيات تعلمهم ،وتنظيم جهودهم،
والتفاعل مع زمالئهم ،وطلب املُ�ساعدة الأكادميية ،يف �سبيل
للمحتوى.ويف ال�سياقِ نف�سه؛ ف�إذا مل يكن هناك
حتقيق فهم �أف�ضل ُ
ارتباط بني بع�ض امل�ساقات وال�شعور بالتحدي والإثارة والف�ضول
وتعلم �أ�شياء جديدة لدى بع�ض الطَّ لب ِة اجلامعيينَّ ؛ قد ي�ؤدي ذلك �إىل
�شعورهم بامللل ،وافتقارهم �إىل بذل جهودهم وتنظيمها نحو الأداء
الأف�ضل ،واالعتمادية ب�شكل �أكرب على الآخرين يف �سبيل حتقيق فهم
للمحتوى ،والبحث عن املو�ضوعات ال�سهلة لتعلمها؛ وبالتايل
�أف�ضل ُ
هذا ُيخالف الرتتيب املنطقي ملحتوى �أي م�ساق تعليمي جامعي؛ لأن
هناك مو�ضوعات �صعبة يف �أي م�ساق؛ تتباين بتبا ُين �إدراك الطلب ِة
لها ،خا�صة � َّإن الطلبة يتبا ُينون يف املُ�شكالت التي تواجه كل واحِ ٍد
منهم ،وهنا يكمن التعقيد يف الأمر� ،إ�ضاف ًة �إىل � َّأن تع ُّدد الواجبات
واملطالب لكل م�ساق ُي�ش ِّت ُت ُهم ،ويجعلهم غري قادرين على االلتزام
عينَةٍ ؛ ب�سبب تعدد الن�شاطات التي َت ُه ُّمهم ح�سب �أولوياتهم.
بخطة ُم َّ
جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
وتختلف نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
حيث �إن مفهوم الذات الأكادميي له � ٌ
إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
�
ٌّ
زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
إح�صائيةٍ مع ا�ستخدام
� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللةٍ �
ّ
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ًّ
كما �أ�شارت نتائج البحث �إىل �أنه كلما زادت (معتقدات التوجه
الهديف اخلارجي) مبقدار انحراف معياري واحد ف�إ َّنه يطر�أ تراجع يف
ا�سرتاتيجية �إدارة بيئة الدرا�سة والتعلم يف التعلم ب�شكل كلي (مبا�رش)
مبقدار ( .)0.07وقد جاءت معتقدات التوجه الهديف اخلارجي
للدافعية يف املرتبة الرابعة؛ وَيمُ ك ُِن تف�سري هذه النتيجة ب�أَ َّن التوجه
الهديف اخلارجي الذي ميتلكه بع�ض الطَّ لبة اجلامعيينِّ ؛ قد ي�ؤثر
ب�شكل �سلبي لأنه مرتبط باملكاف�آت اخلارجية (اجلوائز) والعالمات
املرتفعة ،ومقارنة �أنفُ�سِ ِه ْم بالآخرين وال َّتباهي �أمامهم؛ وبالتايل
�سلبي على �إدارة بيئة الدرا�سة
ف�إن هذه امل�ؤ�رشات قد ت�ؤثر ب�شكلٍ
ٍّ
والتعلم مبا تتكون من �أبعاد؛ من خالل توظيفهم ال�سرتاتيجيات تعلم
ؤقت يف �سبيل حتقيق
تتنا�سب مع �أمناط تعلمهم املتباينة ب�شكلٍ م� ٍ
جائزة �أو حت�صيل عالمات مرتفعة ،كما �أن تنظيم جهودهم يف حالة
�صعوبة املهمة �أو �شعورهم بامللل وا�ستثمارهم للوقت يف �أثناء
اخلارجية.
درا�ستهم ب�شكلٍ م�ؤقتٍ مرتبطٌ بانتهاء ت�أثري املُع ِّززات
َّ

جزئيا مع درا�سة �شن و�آخرين
وتختلف نتائج هذه الدرا�سة
ًّ
حيث �إن مفهوم الذات الأكادميي له �أثر
( )Chen et al., 2015من ُ
�إيجابي كبري على مناحي املعاجلة ال�سطحية والعميقة التي تت�ضمن
زئيا مع
اال�سرتاتيجيات املختلفة.كما تختلف نتائج هذه ال ِّدرا�سة ُج ًّ
حيث
درا�سة فادملوال و�آخرين ( )Fadelemula et al., 2013من
ُ
إح�صائيةٍ مع ا�ستخدام
� َّإن الكفاءة الذاتية ترتبطُ ارتباطً ا ذا داللةٍ �
ّ
ذاتيا.
ا�سرتاتيجيات التعلم منظم ًّ

التوصيات
بنا ًء على نتائج ال ِّدرا�سة ميكن تقدمي التو�صيات الآتية:
تدريبية ُت�ساعد الطلبة على تبني
1 .1عقد ور�شات عمل ودورات
َّ
�أهداف التمكن (الإتقان) ؛ وتنمي كفاءتهم الذاتية الرتباطها
الوثيق بالتح�صيل الدرا�سي.
تبحث يف العوامل امل�ؤثرة يف
�2 .2إجراء املزيد من ال ِّدرا�سات التي
ُ
حيث �إدراك �أثرها على حياة الطالب
را�سي ،من ُ
التح�صيل ال ِّد ِّ
إيجابي.
أكادميية ب�شكل �
ال
َّ
ِّ
�3 .3إجراء ِّدرا�سات تعتمد �أ�سلوب حتليل امل�سار؛ ِل َب ْحثِ العالقات
املُبا�شرِ َ ة وغري املُبا�شرِ َ ة بني �أمناط العزو واالندماج يف التعلم
حيث �إدراكِ
را�سي من جهةٍ �أُخرى؛ من ُ
من جهة والتح�صيل ال ِّد ِّ
إيجابي.
أكادميية ب�شكل �
�أثرها على حياة الطالب ال
َّ
ِّ
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