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ملدص الدزاسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد أفضؿ نموذج بنائي يفسر العالقات السببية بيف الذكاء
وبعض قوى الدافعية وأثر األقراف والتقديرات السابقة والمعدؿ التراكمي لطمبة الجامعة .تكونت
عينة الدراسة مف ( )744مف طمبة جامعة التقنية والعموـ التطبيقية بسمطنة عماف ،وقد طُّبؽ

اختبار رافف لمذكاء السائؿ ،ومقياس فاعمية الذات ومقياس تنظيـ الذات ،ومقياس أثر األقراف
في العاـ الجامعي  ،9191-9106وقد أظيرت النتائج أف أفضؿ نموذج يصؼ ىذه
المتغيرات قد تضمف وجود تأثير سالب غير مباشر داؿ إحصائيا لمتغير أثر األقراف في المعدؿ
التراكمي  ،ووجود تأثير موجب مباشر داؿ إحصائيا لفاعمية الذات في تنظيـ الذات ،وتأثير
موجب لتنظيـ الذات في المعدؿ التراكمي ،باإلضافة إلى وجود تأثير موجب مباشر لمذكاء في

معدؿ الدبموـ العاـ 0وفي المعدؿ التراكمي ،ووجود تأثير مباشر موجب لمدبموـ العاـ في المعدؿ

التراكمي ،تمت مناقشة النموذج في ضوء األدب التربوي ،كما تـ صياغة بعض التطبيقات
التربوية التي تؤكد أىمية قوى الدافعية داخؿ الفصؿ الدراسي ،وأىمية تدريب الطالب عمى
ميارات تنظيـ الذات ،وكذلؾ أىمية متابعة الطمبة وكيفية تفاعالتيـ مع أقرانيـ.
الكممات المفتاحية :أثر األقراف-الذكاء-قوى الدافعية-المعدؿ التراكمى.

شارؾ الباحثوف بنسب متساوية في إنجاز كؿ أجزاء البحث

شيادة الدبموـ العاـ في سمطنة عماف ىي الشيادة الثانوية العامة التي تؤىؿ الطالب لاللتحاؽ بالجامعة
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The Structrual Model of the Causal Relationships between
Intelligence, Peers effect, Motivational Forces, Previous Grades and
GPA of University Students
Abstract:
The study aims to investigate the factors affecting the General Point
Average (GPA) of university students in Oman using the SEM technique. Four
hundred and seventy-seven UTAS students participated in the study. They
were administered the Raven Intelligence test, the Peer Effect Questionnaire,
the Self-Efficacy Questionnaire, the Self-Regulation Questionnaire. It was
found that the best model describing the relationships between the variables
involves that peers has a statisically significant indirect negative effect on
GPA.Moreover, self efficacy has a statistically positive direct effect on self
regulation which has a statistically positive direct effect on
intelligence,
previous grades and GPA.It was also revealed that intelligence has a statisically
significant direct effect on General Diploma Certificat and on GPA. Results
were dicussed in the light the literature. The researcher suggested some
educational implications related to motivation forces in the university, and the
importance of training self regulation skills and considering the effect of peers
on the students.
key words: Peers effects-Intelligence-Motivational Forces-GPA
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مدخل إىل الدزاسة:
صار السؤاؿ الذي يشغؿ التربوييف وواضعي السياسات التعميمية اآلف ىو :أي
المدخالت تؤثر في جودة المخرجات التعميمية كما تقاس بالمعدؿ التراكمي لمخريج ،وأيضا
بقدرتو عمى مواكبة سوؽ العمؿ؟ وتأتي أىمية تحديد المدخالت المؤثرة في جودة المخرجات
باعتبارىا األساس الذي يعتمد عميو متخذو القرار في ظؿ أولويات التمويؿ ،ولذا انشغؿ
الباحثوف في اقتصاديات التعميـ وعمـ النفس بتحديد المتغيرات التي تؤثر بصورة مباشرة أو
غير مباشرة وبطريقة إيجابية في كفاءة المخرجات؛ منيا المتغيرات المعرفية الخاصة بالطالب
مثؿ قدرتو العقمية العامة ومعتقداتو عف ذاتو وطريقتو في مواجية متطمبات التعمـ بالجامعة،
والمتغيرات االجتماعية داخؿ القاعات الدراسية ومنيا طريقة تقسيـ الطالب ،والتفاعالت بينيـ
وتأثير األقراف ،وتفاعالت المعمـ مع طالبو الستثارة دافعيتيـ ،ومدى إقباليـ عمى

ما

يتعممونو ( أبو بكر ،عبد الجواد ،)2013،وبالرغـ مف أف ىذه األسئمة ليست حديثة في
مازلت غير متفقة بشأف دورىا ومدى أىميتيا في تحديد
المجاؿ التربوي ،إال أف الدراسات ا
جودة المخرجات -كما تقاس بالمعدؿ التراكمي لمخريج -وفقا لمثقافة التي تتـ بيا الدراسة،
ومستوى الطالب ،والمدى العمري لمعينة ،وأيضا منيجية الدراسة.
وقد ساد االعتقاد لعشرات السنيف بأف قدرات الطالب العقمية ممثمة في نسبة الذكاء ىي
أىـ المنبئات بمخرجاتو التعميمية (Deary, Strand, Smith, & Fernandes,
) ،2007لكف نتائج بعض الدراسات الحديثة قد أكدت أف أثر الذكاء في التحصيؿ ليس
باألىمية التي يبدو بيا؛ ذلؾ أف مكونات الدافعية تؤثر في الذكاء ،وأف أثر الذكاء في
التحصيؿ قد يختمؼ عند عزؿ مكونات الدافعية وبشكؿ خاص فاعمية الذات ،وأف لمذكاء
مكونا وجدانيا ،وأف التبايف غير المفسر في بعض مقاييس الذكاء العالمية مثؿ مقياس
ويكسمر قد يرجع إلى تداخؿ عوامؿ مزاجية ودافعية مع العوامؿ العقمية ،وأف مصادر الدافعية
سوؼ تتنبأ بالتحصيؿ حتى عند عزؿ أثر الذكاء

(Boncquet, Soenens,

Verschueren, Lavrijsen, Flamant, & Vansteenkiste, 2020).
وقد يستدؿ مف ذلؾ عمى فكرة أف الذكاء ىو أقوى وأىـ منبئات التحصيؿ الدراسي قد ال
تكوف صحيحة خاصة إذا تـ عزؿ أثر الدافعية ،وبعض المتغيرات الوجدانية ،وبالفعؿ تناولت
بعض الدراسات كيؼ يؤثر الذكاء في التقديرات الدراسية عند عزؿ مكونات الدافعية ،وكانت
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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النتائج متناقضة؛ فمثال وجد ) Gagme &Pere(2001أف الذكاء ىو أفضؿ المنبئات
بالتحصيؿ ،وأنو ال توجد عالقة بيف الذكاء والدافعية في األساس ،بينما أكدت بعض الدراسات
أف فاعمية الذات ىي أفضؿ المنبئات حتى بعد عزؿ أثر الذكاء ،وأف الذكاء ال يتنبأ بالتقديرات
عند عزؿ أثر الدافعية )(Smith, 2005; Nuovo, & Elastic, 2008
وفي دراسة عبر ثقافية أشار

)Jurecska, Lee, Chang,& Sequeira(2011

إلى أف النتائج تختمؼ وفقا لثقافة العينة ،وأف أثر الذكاء يتضح في العينات األمريكية بينما
لـ يظير في عينات غير أمريكية ،كما أظيرت نتائج دراسة طولية حديثة أجراىا Boncquet
) et al(2020أف الدافعية يمكنيا التنبؤ بالتحصيؿ بعد عزؿ أثر الذكاء.
كما أشارت بعض الدراسات التحميمية  -وىي دراسات تقوـ بتحميؿ نتائج دراسات قامت
في فترة عشر سنوات مثال -إلى أف النتائج قد تختمؼ باختالؼ نوع الذكاء الذي يتـ قياسو؛
فمثال انتيت نتائج دراسة ) (Kaya,Juntune,Stough, 2015التحميمية إلى أىمية
بعض أنواع الذكاء مثؿ الذكاء المفظي في التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي ،بينما أكدت دراسة
) (Peng, Wang, Wang, & Lin, 2019عمى أىمية الذكاء السائؿ في التنبؤ
بالميارات األكاديمية األساسية ،وأشارت إلى أف أثر الذكاء يزداد في األسر ذات المستوى
االجتماعي المرتفع.
ويستدؿ مف ىذه النتائج مجتمعة عمى أف العالقة بيف الذكاء والتحصيؿ الدراسي مازالت
في حاجة إلى مزيد مف الدراسات التي تتناوليا في عالقتيا بمكونات الدافعية ،وأيضا عمى
تحديد نوع الذكاء األكثر عالقة بالتحصيؿ الدراسي.
مف ناحية أخرى أكد بعض الباحثيف أىمية قوى  Forcesوحاالت  Statesالدافعية
داخؿ الفصؿ الدراسي ) ، (O'Donnell, Reeve & Smith,2011وأنيا أىـ منبئات التحصيؿ
الدراسي بالجامعة سواء كاف التعمـ بالطريقة التقميدية أـ عف بعد ) ، ) Jones 2010وقد
أشار الباحثوف إلى أىمية معتقدات الطالب عف نفسو أو ما يعرؼ بفاعمية الذات في بذؿ
المجيود واالنخراط المعرفي والنجاح األكاديمي ،وقد اتفقت الدراسات في عمـ النفس عمى
األ ثر اإليجابي لفاعمية الذات في تحديد األىداؼ ( ، (Walker& Greene, 9116والنجاح
بالجامعة ) ;(Jones ,2010; Jones et al, 2012
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عمى الرغـ مف ذلؾ أثارت بعض الكتابات في عمـ النفس فكرة أف فاعمية الذات متغير
يرتبط بنوع الثقافة التي يتربى فييا الطفؿ ،والتي تؤثر بدورىا عمى ثقافة األسرة والمدرسة،
وكيؼ تنظر إلى المعمـ ولإلنجاز ،ولعالقة الفرد بالجماعة ونظرتيا إلى أثر النوع ,،وأكدت أف
العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ فاعمية الذات قد تكوف اإلنجاز الفردي في بعض الثقافات ،ورأي
األسرة والمعمـ في ثقافات أخرى ،والمقارنة مع األقراف في غيرىا مف الثقافات ،وىو ما يخالؼ
باندور بػأف تكويف فاعمية الذات ثابت عبر الثقافات ) ، (Oettingen, 2002ويبرز
ا
منظور
ذلؾ الحاجة إلى دراسة كيؼ تؤثر وتتأثر فاعمية الذات في ثقافتنا العربية.
كما أشارت الدراسات إلى أىمية تنظيـ الذات كقوى دافعية أخرى تتنبأ بالتحصيؿ
الدراسي ،ويقصد بو التخطيط والمراقبة إل نجاز المياـ المعرفية واألكاديمية  ،وقد رأى
)Villavicencio, & Bernardo,. (2013أف تنظيـ الذات يؤثر في األداء األكاديمي
إيجابيا مف خالؿ توليد انفعاالت إيجابية ،وأكد ) Hernández et al(2018أىمية تنظيـ
الذات في التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي  ،وحديثا أشار & Zumbrunn, Broda, Varier,
)Conklin(2018

إلى أف فاعمية الذات تؤثر بمسار سببي في تنظيـ الذات والذي يرتبط

بدوره بعالقة سببية بالتحصيؿ الدراسي ،ويوضح ذلؾ أىمية دراسة العالقة بيف فاعمية الذات
وتنظيـ الذات والذكاء وأثرىما في التحصيؿ.
وعمى الرغـ مف اىتماـ الباحثيف بأىمية المتغيرات المعرفية في التنبؤ بالتحصيؿ
الدراسي  ،أشار بعضيـ إلى أىمية المكوف االجتماعي داخؿ المدرسة أو الجامعة أو السكف
الجامعي كونو مف قوى الدافعية التي ترتبط بالنجاح األكاديمي ،ويتمثؿ ذلؾ في العالقات
االجتماعية بيف الطالب ،وىو ما أطمؽ عميو الباحثوف في اقتصاديات التربية وعمـ النفس أثر
جماعة األقراف  ، Peer-Groups-Effectلكف ظمت ىناؾ العديد مف األسئمة التي لـ
تجب عنيا الدراسات ومنيا ،كيؼ يؤثر األقراف في بعضيـ بعضا؟ ،وىؿ ىذا األ ثر مباشر أـ
غير مباشر ،إيجابي أـ سمبي مف خال ؿ سحب طاقة المعمـ والطالب المتفوقيف؟ ،ومنيا أيضا
كيؼ يتفاعؿ أثر األقراف مع قدرات الطالب العقمية وحالة الدافعية عنده وتشكيؿ معتقداتو عف
ذاتو وميارات تنظيـ الذات لديو؟  ، (Lazear ,2001).فمثال بعض الباحثيف أشاروا إلى أف
األقراف يؤثروف إيجابيا

Imberman, Kugler, and Sacerdote; Carrell,

) ، )Fullerton, & West, 2009بينما أكد العديد مف الباحثيف أف األقراف يؤثروف
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(Gibbons, & Telhaj, 2008; Huang&Zhu, 2020; Xu

)،,Zhang,&Zhou, 2020

في حيف أشار بعض الباحثيف إلى أف أثر األقراف يختمؼ

بيف الذكور واإل ناث ،ويختمؼ أيضا بطوؿ فترة التفاعؿ مع األقراف ;(Gue&Chen, 2020
Huang& Zhu, 2020).
كما وجدت بعض الدراسات أف تقديرات الطالب السابقة تؤثر في تحصيمو الدراسي
مف خالؿ أثرىا في تكويف فاعمية ذاتو ومف خالؿ اعتماده عمى ذات االستراتيجيات السابقة
في التعامؿ مع المياـ الجديدة(أبو بكر& عبد الجواد )9102،ورأي بعض الباحثيف أف متغير
متغير
ا
مؤثر في الدافعية ،كما يكوف
ا
متغير خارجيا Exgenous
ا
التحصيؿ يجب أف يكوف
تابعا يتأثر بالتقديرات السابقة وبالدافعية)(Jones et al,2012

مشكمة الدراسة:
ما ازلت قضية العوامؿ المؤثرة في المعدالت الدراسية لمطالب مف الموضوعات التي تشغؿ
باحثي عمـ النفس خاصة مع تناقض الدراسات فيما يتعمؽ بأىـ منبئات األداء الدراسي ،وعمى
الرغـ مف وجود العديد مف الدراسات التي تناولت العوامؿ المؤثرة عمى المخرجات الدراسية
ممثمة في المعدؿ الدراسي ،إال أنو يالحظ عمى الدراسات اآلتي:
اختمفت الدراسات في تحديد أىمية الذكاء كمنبئ بالتقديرات الدراسية عند عزؿ التفاعؿ بينووبيف فاعمية الذات وتنظيـ الذات (Kaya,Juntune,Stough, 2015; Peng, Wang,
)Wang, & Lin, 2019 ; Boncquet et al, 2020
أكدت الدراسات أىمية قوى الدافعية (فاعمية الذات -وتنظيـ الذات) في التنبؤ بالتقديراتالدراسية )  (Ellias et al,2011; Jones et al, 2012ولكنيا لـ تحدد كيؼ تؤثر ىذه
المتغيرات في بعضيا خاصة مع تأكيد بعض الباحثيف أف فاعمية الذات متغير ثقافي يؤثر
بطريقة مختمفة في الثقافات المختمفة Kوأنيا تختمؼ في تأثيرىا بيف الثقافات الغربية
والشرقية).) Oettingen, 2002
اختمفت الدراسات في تحديد أثر األقراف في التقديرات الدراسية ،وىؿ ىو تأثير مباشر أـ غيرمباشر؟،وىؿ ىو تأثير سمبي أـ إيجابي؟ ،وكيؼ يختمؼ باختالؼ طوؿ فترة التعرض لألقراف
ونوع الطالب؟(( Xu et al, 2020
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ويتضح مف ذلؾ الحاجة إلى القياـ بدراسة تشمؿ ىذه المتغيرات معا بصورة كمية مف خالؿ
فنية نمذجة المعادلة البنائية لمتوصؿ إلى نموذج بنائي يشرح التأثيرات المباشرة وغير
المباشرة ليذه المتغيرات في بعضيا وفي المعدؿ التراكمي ،وىكذا تتمخص مشكمة الد ارسة
الحالية في التساؤؿ الرئيس اآلتي:
ما أفضؿ نموذج بنائي يصؼ العالقات السببية بيف الذكاء  ،فاعمية الذات  ،تنظيـ
الذات ،أثر األقراف ،معدؿ الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي لطمبة الجامعة.
ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالف الفرعياف اآلتياف:
 .0ما التأثيرات السببية المباشرة الدالة إحصائيا لبعض المتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات
خارجية  ،Exogenous Variablesوالمتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات داخمية
 Endogenous Variablesفي النموذج البنائي السببي المقترح وفقا لعينة الدراسة
مف طمبة الجامعة؟
 .9ما التأثيرات السببية غير المباشرة الدالة إحصائيا لبعض المتغيرات في النموذج البنائي
السببي المقترح وفقا لعينة الدراسة مف طمبة الجامعة؟

أٍداف الدزاسة :

تيدؼ الدراسة إلى- :

 .0تحديد العوامؿ المؤثر في المعدؿ التراكمي باستخداـ نمذجة المعادلة البنائية
 .9وصؼ التأثيرات المباشرة والوسيطة الدالة إحصائيا لبعض المتغيرات التي تعمؿ
كمتغيرات خارجية  ،Exogenous Variablesوالمتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات
داخمية  Endogenous Variablesفي النموذج البنائي السببي المقترح.

أٍنية الدزاسة:
األٍنية اليظسية:
تتضح أىمية الدراسة النظرية في تناوليا العوامؿ المؤثرة في المعدؿ التراكمي
بالجامعة بصورة كمية مف خالؿ نمذجة المعادلة البنائية وىي ما يسيـ في فيـ ىذه المتغيرات
وكيؼ تتفاعؿ معا في تأثيرىا في المعدؿ التراكمي ،خاصة مع ندرة الدراسات العربية التي
تناولت دارسة ىذه المتغيرات باستخداـ نمذجة المعادلة البنائية.
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األٍنية التطبيكية:
 .0قد تجيب الد ارسة عف أسئمة تشغؿ اآلباء والمربييف عف أىمية األقراف في فترة
الجامعة
 .9تقدـ الدراسة مجموعو مف المقاييس الحديثة لممكتبة النفسية في قياس أثر األقراف ،
فاعمية الذات وتنظيـ الذات.
 .2تقدـ الدراسة نتائج ميمة لصانعي القرار حوؿ أىـ المتغيرات المؤثرة في المخرجات
التعميمية بمرحمة الجامعة.

مصطلخات الدزاسة وتعسيفاتَا االدسائية:
الذكاء :القدرة عمى فيـ العالقات المجردة ،وحؿ المشكالت الجديدة واالستدالؿ واالستنتاجويقاس مف خالؿ الذاكرة ومعالجة المعمومات ) (In S Jaeggi et al,2008ويعرؼ
إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار رافف لممصفوفات.
قوى الدافعية  :القوى التي تحرؾ سموؾ الطالب وتعطي لو الطاقة  Energyواألتجاه (O’Donnell et al,2011) Directionوتشمؿ في الدراسة الحالية:
أ .فاعمية الذات :عرؼ باندو ار فاعمية الذات بأنيا تقدير الفرد لقدرتو عمى التكيؼ
لموقؼ معيف في ضوء مياراتو التي يمتمكيا ،وفي ضوء الظروؼ التي يواجيا (In A
) ،O’Donnell et al,2011وتـ قياسيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ
عمييا الطالب في المقياس الفرعي لفاعمية الذات ،الذي يقيس حكـ الطالب عمى
قدراتو عمى أداء المياـ األكاديمية في الجامعة في ضوء الميارات التي يمتمكيا.
ب .تنظيـ الذات :التخطيط والمراقبة لمعمميات المعرفية واالنفعالية أثناء القياـ بميمة
أكاديمية ) ، (Zimmerman,2002وتقاس في الدراسة الحالية بالمقياس الفرعي
لتنظيـ الذات الذي يقيس إدراؾ الطالب لقدرتو عمى تحديد األىداؼ ،والمثابرة
والتحدي والمراقبة والتقييـ المستمر لخططو حتى يتحقؽ اليدؼ.
 أثر األقراف :يعرؼ الباحثوف في الدراسة الحالية أثر األقراف إجرائيا بأنو إدارؾ أىمية زميؿالدراسة كمصدر لممعمومات؛ التخاذ القرار ،وكمصدر لالستمتاع بالوقت ،وتقاس في الدراسة
الحالية بمقياس أثر األقراف الذي أعده الباحثوف.
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 التقديرات السابقة :ىي معدؿ الطالب في المرحمة السابقة لممرحمة الجامعية وتشير فيالدراسة الحالية إلى درجة الدبموـ العاـ وىي شيادة الثانوية العامة في سمطنة عماف
وتؤىؿ الطالب لاللتحاؽ بالجامعة.
 المعدؿ التراكمي لمطالب  :الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في الجامعة وفقا لمتوسط قيـالتقديرات ومداىا مف

( ، )7-1ويتـ حسابيا مف خالؿ قسـ القبوؿ والتسجيؿ بالجامعة

كما يمي 011-69(:تعادؿ معدؿ  67-61 ،7تعادؿ معدؿ  56-59 -2.4تعادؿ معدؿ
 57-51 ، 2.2تعادؿ معدؿ  46-49 ،2تعادؿ معدؿ 47-41 ،9.4تعادؿ معدؿ 9.2
 56-59وتعادؿ معدؿ  57-51 ، 9تعادؿ معدؿ 96-99 ،0.4تعادؿ معدؿ ،0.2
 97-91تعادؿ معدؿ  ،0أقؿ مف  91يعادؿ معدؿ صفر)

أدبيات البخح:
سيتناوؿ الباحثوف في ىذا الجزء المتغيرات التي أشارت نتائج الدراسات إلى ارتباطيا
بطريقة مباشرة وغير مباشرة باألداء األكاديمي بالجامعة وىي الذكاء ،قوى الدافعية(فاعمية
الذات وتنظيـ الذات) ،أثر األقراف ،التقديرات السابقة ،والعالقات المفترضة بينيـ وبيف المعدؿ
التراكمي.

اوال :الكدزة العكلية العامة (الركاء) كنيبئ بالتكديسات الدزاسية:
عمى الرغـ مف شيوع مصطمح الذكاء ونسبة الذكاء بيف العامة ،فإف الباحثيف في عمـ
النفس لـ يتفقوا عمى تعريؼ الذكاء أو نظرية مفسرة واحده لو أو طريقة موحدة لقياسو ( (
 Warner,2002فمنيـ مف اعتبره قدرة عقمية عامة أو قدرة القدرات كما يعبر عنيا بنسبة
الذكاء  ، IQأو قدرات وذكاءات مختمفة مثمما انتيى جاردنر في نظريتو لمذكاءات المتعددة.
وفي الستيتيات مف القرف الماضي ،نظر  Cattelإلى الذكاء بوصفو نوعيف :ذكاء
سائؿ وذكاء متبمور واعتبرىما ينبثقاف مف العامؿ العاـ الذي أشار إليو سبيرماف ،وقد كاف
تقسيـ كاتؿ مفيدا في اإلجابة عمى العديد مف األسئمة التي شغمت الباحثيف لعشرات السنيف
ومنيا؛ ىؿ ينمو الذكاء مع العمر أـ يضمحؿ؛ فالذكاء المتبمور يزداد مع تقدـ العمر وتقدـ
الخبرات ،بينما الذكاء السائؿ يرتبط بالحالة البيولوجية لمدماغ  ،وقد عرؼ كاتؿ الذكاء السائؿ
بأنو القدرة عمى فيـ العالقات المجردة وحؿ المشكالت الجديدة واالستدالؿ واالستنتاج ويقاس
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مف خالؿ الذاكرة ومعالجة المعمومات ،بينما الذكاء المتبمور ىو الخبرات والمعارؼ التي
أكتسبيا االأفراد)(In S Jaeggi et al,2008,p.6829
ومع ظيور نظرية الذاكرة العاممة ) Baddeley and Hitch(2000نظر الباحثوف
إلى الذكاء السائؿ عمى أنو جزء مف النظاـ المعرفي السائؿ  ،Fluid Systemوالذي يشمؿ
المنفذ الرئيس والنظاميف الخادميف (الذاكرة البصرية والذاكرة المفظية) ،والجسر المرحمي حيث
إف النظاـ السائؿ ييدؼ إلى حؿ المشكالت الجديدة باستخداـ استراتيجيات لحظية واالستدالؿ،
وىو ما يدخؿ في صميـ عمؿ الذاكرة العاممة(عبد الجواد ،جاثيركوؿ)9109،
وفي ضوء ذلؾ صارت اختبارات الذكاء تشمؿ اختبارات فرعية لقياس القدرات السائمة
مثؿ تذكر األرقاـ بطريقة عكسية وتحديد المتشابيات ،ويتـ قياس الذكاء السائؿ بأي اختبارات
ال تعتمد عمى المعمومات العامة ولكف قدرات التجريد واالستدالؿ ،وقد ظير اختالؼ في نتائج
العالقة بيف الذكا ء وقدرتو عمى التنبؤ بالتقديرات الدراسية باختالؼ نوع الذكاء الذي يتـ تناولو
وىؿ ىو ذكاء لفظي أوبصري ،سائؿ أو متبمور.
وقد ظؿ الذكاء منبئا قويا في دراسات منبئات اإلنجاز الدراسي ،بؿ اعتبره الباحثوف أىـ
المنبئات المعرفية التي تفسر تبايف درجات التحصيؿ الدراسي لمدرجة التي جعمت الباحثيف
يستخدموف التحصيؿ الدراسي كطريقة لحساب الصدؽ التنبؤي الختبارات الذكاء .(Deary
)et al, 2007
ومف أىـ الدراسات التي أشارت إلى العالقة الوثيقة بيف الذكاء والتحصيؿ الدراسي
دارسة ) Naglieri&Bornstein(2003التي وجدت عالقة تنبؤية بيف أداء األطفاؿ عمى
بطارية كوفماف CAS

وبيف التحصيؿ الدراسي ،ودراسة

Floyd, Evans and

) McGrew(2003التي تناولت العالقة بيف الذكاء السائؿ والمتبمور والتحصيؿ الدراسي،
وقد أشارت نتائجيـ إلى ارتباط الذكاء المتبمور بعالقة متوسطة باالستدالؿ ،وارتباط الذكاء
السائؿ باألداء في الرياضيات ،كما وجد ) Gottfredson(2005عالقة متوسطة بيف نسبة
الذكاء واألداء في االختبارات التحصيمية ،كما أجرى ) Deary et al (2007دراسة قومية
بالمممكة المتحدة شممت عينة كبيرة مف الطالب في عمر الحادي عشر ،تـ تتبعيـ لمدة
خمس سنوات حتى صار الطالب في عمر السادسة عشرة ،وقد أشارت النتائج إلى ارتباط
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الذكاء باألداء في االختبارات القومية ،وبمغت قيمة معامؿ االرتباط ( ،)1.5وقد استطاع
العامؿ العاـ تفسير ثمثي تبايف الدرجات.
كما أشار بعض الباحثيف إلى أف الذكاء يرتبط بعالقة سببية بالتحصيؿ الدراسي حيث
أجرى) ، Watkin, Lei&Canives(2007دراسة شممت عينة مكونة مف ) (289مف
الطالب تـ تتبعيـ لفترة ثالثة أعواـ ،وقد أشارت النتائج بوجود عالقة سببية بيف الذكاء
واألداء المستقمبي.
وفي السنوات األخيرة بدأ الباحثوف في تناوؿ العال قة بيف نوع الذكاء الذي يتـ قياسو
وبيف قدرتو عمى التنبؤ بالتقديرات الدراسية ،وفي ىذا السياؽ أجرى & Kaya, Juntune,
) Stough ( 2015دراسة تحميمة حيث قاموا بمسح قواعد

PsycINFO, Google

 Scholar, Ericلمدراسات التي تناولت العالقة بيف الذكاء والتحصيؿ الدراسي ،وقد وجد
الباحثوف أف القدرات المفظية ترتبط بقوة بالتحصيؿ األكاديمي أكثر مف القدرات غير المفظية ،
كما أف القدرات المفظية ترتبط باالستعداد لمتعمـ  Readinessبينما ترتبط القدرات غير
المفظية بإمكانية التعمـ Potential
وفي ذات السياؽ أجرى (  Peng, Wang, Wang, & Lin (2019دراسة تحميمة
لنتائج ( )551دراسة شممت ( )241111مفحوص تناولت تحديد العالقة بيف الذكاء السائؿ
وبيف األداء في الق ارءة والرياضيات ،وقد أشارت نتائج التحميؿ إلى أف الذكاء السائؿ قد ارتبط
بدرجة متوسطة باألداء القرائي ( ، ( 0.36-0.38والرياضيات ( ،)1.70كما اتضح أنو
عمى المدى الطويؿ تنبأ كؿ مف الذكاء والتحصيؿ باآلخر ،وأف العالقة التنبؤية بيف الذكاء
والتحصيؿ تزيد مع الوقت ومع ارتفاع المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة بمعنى أف
الذكاء السائؿ يتنبأ أفضؿ في أبناء األسر ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع.
وقد يستدؿ مف ىذا اال تساؽ في نتائج الدراسات أف العالقة بيف الذكاء والتحصيؿ
الدراسي قد صارت مف المسممات العممية ،لكف بعض األراء الحديثة ترى أف الذكاء ليس بيذه
القوة في التنبؤ ،وأف ىناؾ جزءا مف تبايف درجات اختبارات الذكاء غير مفسر بسبب أف
الذكاء يشمؿ مكونات وجدانية ودافعية ،وأف قوى الدافعية سوؼ تتنبأ بالتحصيؿ حتى عند
عزؿ أثر الذكاء ) ،Boncquet, et al. (2020بمعنى أف تنبؤ الذكاء بالتقديرات الدراسية
يرجع لمعالقة بيف قوى الدافعية والذكاء ،وبيذا المنطؽ فإنو يفترض أف ىناؾ عالقة بيف
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الدافعية والذكاء ،وتفاعؿ بينيما يؤثر في التحصيؿ الدراسي ويتالشي أثر أحدىما في التنبؤ
عند عزؿ أثر المتغير اآلخر.
وفي محاولة لمتحقؽ مف ىذه الفرضيات قامت مجموعة مف الدراسات والتي اختمفت
في نتائجيا؛ فمثال أجرى

) Gagme &Pere(2001دراسة ىدفت إلى تحديد اإلسياـ

المستقؿ لمدافعية والقدرات المعرفية في مخرجات التعمـ ،وقد اشترؾ في الدراسة ) (200مف
الطالب،

وتـ تطبيؽ اختبار لمذكاء ،وثالثة اختبارات لمدافعية وىي :الدافعية الداخمية

والدافعية الخارجية وأيضا المثابرة ،وذلؾ مرتيف خالؿ فصؿ دراسي ،كـ طمب مف اآلباء
والمعمميف أيضا تقدير أبنائيـ في مقاييس الدافعية الثالثة ،وقد أظيرت النتائج عدـ وجود
عالقة بيف الذكاء والدافعية ،وأف تقييـ اآلباء لمدافعية مختمؼ عف تقدير األبناء ،كما كانت
القدرات المعرفية ىي أفضؿ منبئ بتحصيؿ الطالب ،ولـ ترتبط الدافعية بعالقة تنبؤية
بالتحصيؿ بعد عزؿ أثر الذكاء .وقد استدؿ الباحثوف مف ىذه الدراسة عمى أف الذكاء ىو
أفضؿ المنبئات باألداء الدراسي ،وأنو ال يوجد إسياـ مستقؿ لمدافعية في التنبؤ باألداء
الدراسي ،وتدعـ ىذه الدراسة أىمية الذكاء كمنبئ بالتحصيؿ الدراسي أكثر مف قوى الدافعية.
لكف اختمفت ىذه النتائج مع ما أشار إليو ) Smith(2005في دراسة ىدفت إلى بحث
العالقة بيف فاعمية الذات والقدرات ما وراء المعرفية والنجاح المدرسي ،وقد تكونت العينة مف
( )97مف طالب الصؼ التاسع .أجرى الباحث مقابمة لتقييـ القدرات ما وراء المعرفية ،كما تـ
تقييـ المعتقدات حوؿ فاعمية الذات والقدرة العقمية العامة ،وقد أشارت النتائج إلى أف فاعمية
الذات منبئ قوي بالتقديرات الدراسية حتى بعد عزؿ أثر الذكاء ،ولكف لـ تتضح العالقة بيف
الذكاء والدرجات الدراسية ،وقد يستدؿ مف ىذه النتائج عمى أف الذكاء ال يتنبأ باألداء الدراسي
متى تـ عزؿ أثر فاعمية الذات.
قد افترض بعض الباحثيف أف لمذكاء مكونا وجدانيا يتمثؿ في فاعمية الذات ،وىو ما
يجعؿ أثر أحدىما يختفي في نموذج التنبؤ عند عزؿ أثر المتغير اآلخر؛ ففي دراسة قاـ بيا
) Nuovo & Elastico, (2008تناولت العالقة بيف الذكاء كما يقاس باختبار ويكسمر
وبيف بعض أبعاد الدافعية ،وقد تكونت العينة مف ) (64مف طالب الجامعة ،وقد أشارت
النتائج إلى أف الضغوط وقمؽ االختبار وفاعمية الذات والدافعية كانت منبئات دالة بالذكاء
المفظي ،كما كانت الدافعية وفاعمية الذات ىي أفضؿ منبئات اإلنجاز األكاديمي وليس الذكاء،
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بينما لـ يتنبأ الذكاء باإلنجاز األكاديمي ،وانتيت الدراسة بتوصية مفادىا النظر إلى الذكاء
بمدخؿ تكاممي يشمؿ مكونات دافعية وانفعالية وأيضا مكونات معرفية ،وتؤكد ىذه الدراسة أف
قوى الدافعية أىـ مف الذكاء في التنبؤ باألداء الدراسي.
وقد أجرى

) Ayatola , Adedeji(2009دراسة تناولت العالقة بيف القدرة العقمية

العامة والنوع والعمر الزمني والقمؽ وفاعمية الذات الرياضياتية والتحصيؿ في الرياضيات لدى
طالب المرحمة الثانوية بنيجيريا ،وقد تكونت العينة مف ( )0166مف الطالب ،وباستخداـ
نماذج االنحدار أشارت النتائج إلى أف فاعمية الذات ىي أفضؿ منبئ بالتحصيؿ.
وفي ذات السياؽ أجرى ) Jurecska et al(2011دراسة ىدفت إلى بحث العالقة
بيف الذكاء وفاعمية الذات كأحد مكونات الدافعية في الفصؿ الدراسي وذلؾ لدى عينة مكونة
مف ( )61مف األطفاؿ والمراىقيف في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد أشارت النتائج إلى
ارتباط الذكاء طرديا بفاعمية الذات لدى العينة األمريكية ،لكف لـ تتضح ىذه النتائج لدى
العينة اآلخرى مف المقيميف ،كما لـ يتنبأ الذكاء بالتقديرات الدراسية لدى العينة غير األمريكية
وىو ما قد يستدؿ منو أف العالقة بيف فاعمية الذات والذكاء والتقدي ارت الدراسية تخضع
لتأثيرات ثقافية بما يخالؼ رؤية باندو ار لفاعمية الذات التي رأى أنيا مكوف ال يرتبط بالثقافة.
ومازالت العالقة بيف الذكاء كمكوف معرفي وراثى وفاعمية الذات كمعتقدات عف القدرات
غير واضحة ،فيؿ يرى األذكياء أنفسيـ أكثر كفاءة  ،أـ ترفع فاعمية الذات األداء في اختبارات
الذكاء؟ بمعنى ىؿ يؤثر الذكاء بمسار مباشر في فاعمية الذات؟ أـ تؤثر فاعمية الذات في
الذكاء؟ في صدد اإلجابة عف ىذه األسئمة أجريت بعض الدراسات منيا دراسة)(2010
Paunonen, & Hong,التي تناوال فييا العالقة بيف القدرات المفظية والعددية والمكانية
والميكانيكية وفاعمية الذات ،وقد أشارت النتائج إلى ارتباط معتقدات الفرد حوؿ قدراتو بأدائو
الفعمي عمى االختبارات العقمية المقننة ما عدا اختبار القدرة الميكانيكية ،ويستدؿ مف ىذه
الدراسات أف فاعمية الذات ىي التي تؤثر في القدرات العقمية.
وقد أجرى ) Kriegbaum, Becker, & Spinath(2018دراسة تحميمية لنتائج
( )47دراسة شممت ( )51079مف الطالب التي تناولت القوة التنبؤية لمدافعية والذكاء في
التحصيؿ الدراسي ،وانتيت إلى وجود ارتباط متوسط بيف الذكاء والتحصيؿ ( ، )1.77وبيف
الدافعية والتحصيؿ ( ، )1.94وبيف الدافعية والذكاء مقداره ( ،)1.04وقد أظير تحميؿ
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المسار أف الذكاء يفسر  %55.5مف تبايف درجات التحصيؿ ،وقد فسرت الدافعية %16.6
مف تبايف درجات التحصيؿ بعد عزؿ أثر الذكاء ،لكف كانت أغمب الدراسات التى شمميا
التحميؿ مستعرضة ،وقد دفع ذلؾ بعض الباحثيف إلى التشكيؾ في نتائج ىذه الدراسة ،والبحث
في العالقة الطولية بيف الذكاء والدافعية والتحصيؿ الدراسي.
وحديثا أجرى) Boncquet et al(2020دراسة طولية تناولت العالقة بيف الدافعية
والذكاء وتأثيرىما في األداء الداسي ،حيث بحثت الدراسة التساؤؿ:ىؿ تؤدي مصادر الدافعية
دو ار في التنبؤ بالتغيرات في إنجاز الطالب مقارنة بدور الذكاء أثناء االنتقاؿ لممرحمة الثانوية،
وقد اعتمد الباحثوف في الدراسة عمى عينة كبيرة تـ تتبعيا مف الصؼ السادس وحتى المرحمة
الثانوية قواميا (، )9975وقد أشارت النتائج إلى أنو بعد عزؿ أثر الذكاء فإف قوى الدافعية
قد أسيمت بقدر مستقؿ في التنبؤ باألداء وذلؾ عمى المدى الطويؿ.
وتشير نتائج ىذه الدراسات إلى أف عالقة الذكاء بالتحصيؿ الدراسي التي تـ التسميـ بيا
لعشرات السنوات تحتاج إلى المزيد مف الدراسات التي تتناوؿ تأثير التفاعؿ بيف الذكاء
ومصادر الدافعية ومف أىميا فاعمية الذات في تأثيرىما في األداء الدراسي ،وأف دور الذكاء
قد يكوف وسيطا في تأثيره وفقا لما وجدتو بعض الدراسات مف أف فاعمية الذات تتنبأ بالذكاء،
وقد يكوف دور الدافعية وسيطا في ضوء ما أظيرتو نتائج الدراسات مف عدـ وجود أثر
لمدافعية عند عزؿ الذكاء ،لذا تحاو ؿ الدراسة الحالية دراسة العالقة بيف ىذه المتغيرات
بطريقة شمولية مف خالؿ نمذجة المعادلة البنائية لعدد مف قوي الدافعية المعرفية
واالجتماعية داخؿ الفصؿ الدراسي.
ثاىيا :قوى الدافعية املعسفية كنيبئات بالتكديسات الدزاسيةMotivation Forces:
تعرؼ الدافعية بأنيا القوى التي توجو السموؾ وتشحذه ،ومعنى ذلؾ أف السموؾ سيكوف
قويا وموجيا لتحقيؽ ىدؼ ،أو مخرج معيف ،وبالتالي فإف دراسة الدافعية ىي دراسة كؿ
القوى التي تولد وتحافظ عمى أفعاؿ الطالب الموجية ،وقد حدد الباحثوف قوى لمدافعية تعمؿ
داخؿ الفصؿ الدراسي لشحذ سموؾ الطالب وتوجييو وىي (فاعمية الذات ،تنظيـ الذات،
معتقدات التمكف ،العزو ،األىداؼ) ،وىي تمثؿ طريقة تفكير مرتبطة بفعؿ موجو
باليدؼ)) O'Donnell et al, 2011
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وقد ركز الباحثوف في الدراسة الحالية عمى قوتيف مف قوى دافعية موجودة في القاعة
الدراسية الجامعية وىي فاعمية الذات وتنظيـ الذات نظ ار ألىميتيـ في توليد الدافعية والتأثير
اإليجابي في التقديرات الدراسية.
فاعلية الراتSelf Efficacy:تشير فاعمية الذات إلى حكـ الشخص عمى إمكانية التكيؼ مع موقؼ ما في ضوء ميارتو
والظروؼ التي سيواجييا ) ،(Bandura, 1993 in O'Donnell et al,2011والشخص
الذي يمتمؾ فاعمية ذات مرتفعة في مجاؿ ما يعتقد في أف لديو ميارات كافية عمى إدارة
الظروؼ الموقفية ،بينما مف يمتمكوف فاعمية ذات منخفضة يشكوف في قدرتيـ عمى التكيؼ
ألنيـ يعتقدوف أف الميمة التي أماميـ سوؼ تتغمب عمى قد ارتيـ ،وفاعمية الذات المرتفعة ال
تشير إلى القدرات المرتفعة ولكف إلى المعتقدات المرتفعة ،فقد يكوف لدى الشخص قدرات
مرتفعة ولكف أداءه سيء بسبب معتقداتو السمبية حوؿ ذاتو (Caprara, Barbaranelli,
)Steca, & Malone, 2006
وقد أكدت نظرية التحديد الذاتي -وىي أىـ النظريات في الدافعية – أىمية إدراؾ الكفاءة
الذاتية وامكانية النجاح ،وىي رغبة موروثة لدى اإل نساف في أف يكوف فعاال في التعامؿ مع
البيئة ،وأف ىذه الرغبة تحفز طاقة اإل نساف في العمؿ ،والطالب في التعمـ بمعنى أنو قد
يشترؾ في نشاط معيف لمجرد الشعور بإمكانية النجاح في ىذا النشاط

& (Deci

)Vansteenkiste, 2004, pp.25
ويرى الباحثوف أف فاعمية الذات تتنبأ بأداء الطالب ذلؾ أف األفراد الذيف يشكوف في
قدراتيـ عمى التوافؽ مع متطمبات موقؼ معيف سوؼ يتجنبوف اختياره أو بذؿ المجيود فيو
العتقادىـ أنيـ لف ينجحوا ،بينما سيقبؿ الطالب عمى الميمة التي يعتقدوف بأنو يمكنيـ
اجتيازىا ،ويقضوف وقتا أطوؿ في المثابرة فييا ،كما أف فاعمية الذات تؤثر في اندماج الطالب
في ميمة معينة ،ومقدار الوقت الذي يقضيو فييا ،والمثابرة عمييا ،كما أنيا ترتبط بمقدار ما
يبذؿ مف جيد ،واستعداده لالستمرار في بذؿ المزيد

مف الجيد في ذات الميمة .

)(O'Donnell et al,2011
كما يرى الباحثوف أف فاعمية الذات ترتبط أيضا بجودة التفكير وصفاء الذىف أثناء
المواقؼ الضاغطة ،والتركيز في الميمة  task focusedفيطرح الطالب عمى نفسو أسئمة
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مف نوع :ما المطموب مني؟ ما الذي تخبرني بو التغذية الراجعة؟ ،ىؿ يجب أف أغير طريقتي
في الحؿ؟ فالطالب الذي يشؾ في قدراتو يرتبؾ تفكيره أثناء أداء الميمة ويتشتت في اتخاذ
القرار المناسب ،وسيدخؿ في حوارات داخمية مثؿ :سيضحؾ عمي اآلخروف ،سأفشؿ فأنا
فاشؿ.
وقد أكدت الدراسات في عمـ النفس التربوي األ ثر اإليجابي لفاعمية الذات؛ فمثال تناوؿ
) Caprara et. al(2006أثر فاعمية الذات عمى المدى الطويؿ في الرفاىية كما يتـ
قياسيا بالتفكير اإليجابي(الرضا عف الحياة ،وتقدير الذات ،والتفاؤؿ ،والسعادة) ،وقد تكونت
العينة مف ) (664مف المراىقيف مف إيطاليا ،وقد أظيرت نتائج نمذجة المعادلة البنائية أف
معتقدات المراىقيف حوؿ فاعمية الذات تسيـ في توقعاتيـ اإليجابية حوؿ المستقبؿ ،وفي
وجود مفيوـ ذات مرتفع لدييـ ،وادراؾ الرضا عف الحياة والشعور بمشاعر إيجابية أفضؿ.
وقد وجد  (2005) Pajares &Schunkأف فاعمية الذات واعتقاد الطالب بإمكانية
النجاح تجعميـ يقبموف عمى االشتراؾ في ميمو معينة واالستمتاع بيا ،ويبذلوف المزيد مف
الجيد فييا ،كما تنخفض لدييـ مشاعر القمؽ واإلحباط ،ووجد Furia, Lee, Strother.,
) )& Huang, 2009أف فاعمية الذات قد ارتبطت بالقدرة عمى اتباع حمية غذائية لدى
طالبات الجامعة.
وقد أجرى ) Walker et al (2006دراسة تناولت العالقة بيف فاعمية الذات
والمشاركة في المياـ األكاديمية لدى طالب الجامعة ،وأظيرت النتائج أف فاعمية الذات قد
ارتبطت بمسار مباشر باالنخراط المعرفي ،الذي ارتبط بمسار مباشر بإإلنجاز األكاديمي
لمطالب ،وتوصؿ ( (Walker&Greene, 9116إلى نتائج قريبة في دراسة أخرى شممت
عينة مكونة ) (242طالبا مف طمبة المرحمة الثانوية؛ حيث أشارت النتائج إلى أف فاعمية
الذات قد تنبأت باألىداؼ.
في ذات السياؽ أجرى ) Jones , Paretti,Hein,knott (2010دراسة حوؿ العالقة
بيف الدافعية وفاعمية الذات والنجاح لدى عينة مكونو مف ) (363مف طالب الفرقة األولى
الدارسيف لميندسة ،وقد أشارت النتائج باستخداـ نمذجة المعادلة البنائية إلى أف فاعمية الذات
قد ارتبطت بإإلنجاز األكاديمي في اليندسة ،كما أجرى ) Jones (2010دراسة ىدفت إلى
تحديد أفضؿ المنبئات بإإلنجاز األكاديمي لدى عينة مكونة مف ) (245مف طمبة قسـ عمـ
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النفس الذيف يدرسوف عف بعد ومف خالؿ التعمـ المباشر ،وقد أظيرت النتائج أف فاعمية
الذات أو توقع النجاح قد ارتبط بإإلنجاز األكاديمي.
وقد أجرى ) Elias, Mustaf, Roslan, & Noah, (2011دراسة ىدفت إلى
فحص العالقات السببية بيف أنماط الدافعية واإلنجاز األكاديمي لدى عينة مكونة مف )(322
طمبة الدبموـ العاـ ،وقد أشارت النتائج إلى أف فاعمية الذات كانت أفضؿ المنبئات بإإلنجاز
األكاديمي.
.

في ذات اإلطار أجرى ( (Jones et al, 9109دراسة تناولت توقع النجاح (فاعمية

الذات) والجيد المبذوؿ ،والتوحد مع المينة ،والتقديرات الدراسية ،واالستمرار في الدراسة
الجامعية ،وذلؾ لدى عينة مف طالب تخصص اليندسة في إحدى الجامعات األمريكية ،وقد
أظيرت النتائج باستخداـ نمذجة المعادلة البنائية أف إدارؾ النجاح يرتبط بمسار مباشر
بالتقديرات الدراسية.
وتشير ىذه النتائج إلى إجماع الدراسات عمى أىمية فاعمية الذات كمنبئ بالتقديرات
الدراسية ،ويظؿ السؤاؿ كيؼ تؤثر فاعمية الذات مقارنة بالذكاء؟ وىؿ عزؿ أثر أحدىما يؤثر
في أثر المتغير اآلخر؟ وكيؼ ستؤثر فاعمية الذات في ثقافة مختمفة عف الثقافة الغربية التي
قامت فييا أغمب الدراسات في ضوء ما أشار إليو Oettingen, (2002)،مف أف فاعمية
الذات متغير ثقافي.

تيظيه الرات:كما أكد الباحثوف عمى قوى معرفية أخرى مف قوى الدافعية مف شأنيا استثارة دافعية
الطالب لمتعمـ ،وىي تنظيـ الذات ،وتشير إلى التخطيط والمكافحة التي تتـ في إطار عممية
وضع األىداؼ التي يتـ مراقبتيا ،وتقييميا طوؿ الوقت )، (O'Donnell et al,2011
والطالب الذي لديو تنظيـ ذاتي ىو مف يضع األىداؼ ،ويستخدـ استراتيجيات فعالة لتحقيقيا
ويراقب فعاليتيا ويعدؿ منيا لتحقيؽ األىداؼ ،وبيذا المعنى فإف تنظيـ الذات ىو التخطيط
والمراقبة لمعمميات المعرفية أثناء أداء المياـ األكاديمية.
ويحدد ) Zimmerman(2000ثالث عمميات فرعية دائرية في تنظيـ الذات وىي
التفكير القبمي(تحميؿ الميمة وتحديد صعوبتيا،و تحديد األىداؼ والتخطيط  ،واختيار
االستراتيجيات

 ،Forethoughtواألداء والذي يتبع عممية التفكير القبمي ،والتأمؿ
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 ، Reflectionويحدث بعد أف يتمقى الطالب تغذية ارجعة فيراقب نتيجة ما قاـ بو ،ويقوـ
بعممية تفكير قبمي جديدة وأداء مختمؼ وتأمؿ لمنتائج وىكذا فإف تنظيـ الذات ىي األفكار
واال نفعاالت واألفعاؿ التي يتـ توليدىا والتخطيط ليا.
وقد وصؼ بعض الباحثيف مثؿ ) Pintrich(2003تنظيـ الذات كعممية نشطة وبنائية
يعرؼ فييا المتعمـ أىداؼ المياـ التعميمية ،ويراقبيا ،وينظميا ،ويتحكـ فييا ،وفي العمميات
المعرفية والدافعية لتحقيؽ اليدؼ.
وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية تنظيـ الذات في التعمـ ،وأف استخداـ
استراتيجيات تنظيـ الذات يحسف عممية التعمـ ) (Zimmerman, 2000, 2008؛ تناوؿ
) Neuenschwander, Röthlisberger, Cimeli, & Roebers(2012كيؼ تتنبأ
جوانب تنظيـ الذات(عمميات التحديث ،الكؼ والتحوؿ بالتكيؼ لمحياة المدرسة ،واإلنجاز
األكاديمي كما يقاس بالتقديرات واألداء في االختبارات المقننة ،وقد شممت الدراسة عينة
مكونة مف ( ) 796مف طالب المدرسة تـ تتبعيـ لمدة عاـ دراسي ،وأظيرت النتائج أىمية
مكوف الضبط  Effortful controlفي التنبؤ بالتقديرات الدراسية ،كما اتضحت أىمية
الوظائؼ التنفيذية في التنبؤ بالميارات األكاديمية  ،كما تناولت دراسة & Villavicencio,
 Bernardo (2013).كيؼ يؤثر تنظيـ الذات في األداء األكاديمي ،وافترض الباحثاف في
الدراسة أف ذلؾ يحدث مف خالؿ اال نفعاالت اإليجابية .وقد تكونت العينة مف ( )0.279مف
طمبة الجامعة ،وقد أجابوا عف استبانة لال نفعاالت اإليجابية واستبانة لتنظيـ الذات .حيث تـ
حساب انحدار تقديرات الطالب النيائية عمى كؿ مف تنظيـ الذات واالنفعاالت اإليجابية،
وانتيت النتائج إلى أف االستمتاع والفخر(انفعاالت إيجابية) قد ينبآف بالتقديرات ،وأنيما
توسطا العالقة بيف تنظيـ الذات والتقديرات الدراسية.
ويستدؿ مف ىذه النتائج أنو إذا كانت أنشطة التعمـ ممتعة فإف الطالب يكوف لدييـ
استعداد في أف يستثمروا جيدىـ ووقتيـ ،كما أف االنفعاالت اإليجابية تحفز أنماطا مختمفة
مف تنظيـ الذات ،وحؿ المشكالت والتعمـ ،وىو ما أكده

) Jones(2010مف أىمية

االستمتاع بخبرة التعمـ في توليد الدافعية؛ حيث أشار إلى مكوف االىتماـ  Interestكمكوف
مف مكونات الدافعية وعرفو بأنو االستمتاع الناتج عف الفضوؿ العممي كأىـ محفزات جيد
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الطالب وقد قسمو إلى فضوؿ موقفيSituational curiosity

يولده المعمـ ،وفضوؿ

فطرى  Innate curiosityيعكس حب الطالب مادة التعمـ.
كما أجرى ) Hernández et al(2018دراسة لمكشؼ عف العالقة بيف تنظيـ الذات
واألداء في الرياضيات والقراءة لدى أطفاؿ الرياض والصفيف األوؿ والثاني ،ونظ ار لكوف العينة
مف األطفاؿ تـ تقييـ تنظيـ الذات بمياـ أدائية ،وقد أظيرت النتائج أف تنظيـ الذات قد تنبأ
بالتحصيؿ في الرياضيات والقراءة ،وانتيت النتائج بتوصية عف أىمية تدريب الطالب عمى
ميارات تنظيـ الذات
وحديثا أجرى ) Zumbrunn et al(2020دراسة لمدور متعدد األبعاد لفاعمية الذات
في تنظيـ الذات والتقديرات الدراسية ،وقد تكونت العينة مف ) (992مف طالب المرحمة
االبتدائية ) (518مف طالب المدارس العميا ،وتـ جمع البيانات مف خال ؿ استبانة إلكترونية
تقيس فاعمية الذات ،وتـ قياس تنظيـ الطالب لمذات في ميمة الكتابة ،وقد أظيرت النتائج أف
فاعمية الذات قد ارتبطت بمسار مباشر بالتقديرات وبتنظيـ الذات.
في ذات السياؽ أجرى ) Park & Woo(2020دراسة تناولت األ ثر الوسيط لتنظيـ
الذات في العالقة بيف االستمتاع بالتعمـ وحؿ المشكالت لدى( )021طالبة مف طالبات كمية
التمريض ،وأظيرت النتائج أىمية الرضا عف خبرة الدراسة وتنظيـ الذات في حؿ المشكالت،
وأف تنظيـ الذات لو أثر توسطي في العالقة بيف خبرة الفصؿ الجيد ،والقدرة عمى حؿ
المشكالت ،وانتيت الدراسة بالتأكيد عمى أىمية تحسيف ميارات تنظيـ الذات عند الطالب.
ويستدؿ مف نتائج ىذه الدراسات عمى أف تنظيـ الذات مف المتغيرات الميمة في التنبؤ
بالتقديرات الدراسية ،وأف دوره قد ال يكوف مباش ار ولكف مف خالؿ متغيرات أخرى ،لكف
الدراسات لـ تتناوؿ كيؼ يتأثر ىذا المتغير بقدرات الطالب المعرفية وبمعتقداتو عف ذاتو،
وعالقتو باألقراف وىو ما تتناولو الدراسة الحالية.
ثالجا:أثس األقساٌ يف التكديسات الدزاسيةPeer-Groups- Effect :
يكاد يتفؽ الباحثوف عمى أف التفاعؿ االجتماعي بالمدرسة مؤثر في عممية التعمـ،
ومنيا التفاعؿ مع الزمالء سواء كانوا زمالء فصؿ أو رفقاء في السكف .وقد أشارت الدراسات
أثر لألقراف وخصائصيـ العقمية واالجتماعية واالقتصادية في المخرجات
إلى أف ىناؾ ا
التعميمية لزمالئيـ تمتد لسنوات ،وقد جعؿ ذلؾ المشتغميف في اقتصاديات التعميـ يعتبرونيا
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مف العوامؿ اليامة في وضع السياسات التعميمية ،وصاروا ييتموف بيا ربما أكثر مف أساليب
التدريس.
يعرؼ ) Sacerdote(2011أثر األقراف بأنو أثر نتائج األقراف وسموكياتيـ في مخرجات
أقرانيـ ،ويصؼ مجموعة مف النماذج الخطية التي تصؼ أثر األقراف في التحصيؿ وىي
معادالت خطية ي كوف فييا تحصيؿ الطالب دالة لخصائص الطالب وخصائص أقرانو،
ومعدالتيـ الدراسية ،لكف ىذه المعادالت الخطية لـ تستطع أف تفسر نتائج الدراسات التي
كانت متناقضة فيما يتعمؽ بكيؼ يؤثر األقراف في بعضيـ بعضا ،وىؿ يحدث ذلؾ بطريقة
مباشرة مف خالؿ تعميميـ معارؼ أو ميارات أو اتجاىات ،أو مف خالؿ المعمـ الذي يتأثر
ببعض الطمبة فيغير مف طريقتو وسرعتو ،فيؤثر في الطالب االخريف ،وقد يؤثر بعض الطمبة
في أقرانيـ بإثارة الفوضى في الفصؿ،

وقد يكوف مف خالؿ أولياء أمور الطالب الذيف

يتدخموف في القضايا التربوية ألبنائيـ فيؤثروف في بقية الفصؿ ،وربما بتأثر الطالب بدافعية
زمالئيـ وروح المنافسة .
وقد انشغؿ الباحثوف في عمـ النفس واالجتماع واالقتصاد بقوة أثر األقراف في المخرجات
التربوية

واختيار

المينة

وأيضا

بعض

المشكالت

السموكية

لكف

يشير

)Huang&Zhu(2020إلى أنو ال يوجد اتفاؽ بيف الباحثيف عمى قوة أثر األقراف في األداء
الدراسي ،وىؿ يحدث بطريقة مباشرة ،أو مف خالؿ متغيرات الضغط الدراسي وتكويف الصداقات
والذكاء والدافعية وسحب طاقة المعمـ وتغيير طريقتو في التدريس .
وتظير مراجعة العديد مف الدراسات التي تناولت أثر األقراف أف معظميا كانت ذات
اتجاه اقتصادي لتحديد أىمية المدخالت المدرسية في النتائج ،وقد تناولت طالب المدارس
االبتدائية والعميا ،وأيضا الجامعة واعتمدت عمى اختبار نماذج انحدار ،ومف الدراسات الميمة
في مرحمة ما قبؿ التعميـ الجامعي دراسة قاـ بيا ) McEwan(2003لتقدير أثر األقراف في
الصؼ الثامف ،وقد توصؿ الباحث إلى نتيجة مثيرة لمجدؿ حيث وجد أف مستوى تعميـ األـ
يؤثر في التحصيؿ الدراسي ألقرانيـ.
وفي إنجمت ار أجرى ) Gibbons, & Telhaj (2008دراسة تناولت أثر األقراف في
األداء الدراسي لمطالب أثناء انتقاليـ مف المدرسة االبتدائية إلى المدرسة الثانوية ،كاف
اليدؼ األ ساسي لمدراسة ىو تحديد كيؼ يؤثر مستوى األقراف في المرحمة االبتدائية عمى
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 233 -

النموذج البنائي للعالقات السببية ...

عدد يونيو-ج0100 )28( -0م

التقدـ الدراسي ألقرانيـ في المرحمة الثانوية ،وقد اعتمد الباحثاف عمى أثر التغيير في تكويف
مجموعات الفصؿ مف عاـ إلى عاـ ،مف سف الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة ،وقد أشارت
النتائج إلى أف اإل نجاز األكاديمي السابؽ لألقراف ال يؤثر في أداء أقرانيـ بعد ذلؾ ،واف كاف
الطالب منخفضي التحصيؿ قد تأثروا سمبيا بوجود طالب مرتفعي التحصيؿ معيـ ،وفي ذات
السياؽ أجرى ) Friesen, Hickey, & Krauth, (2010دراسة طولية عمى طالب
الصفوؼ الرابع وحتى السابع بكولومبيا لتحديد أثر األقراف ذوي االحتياجات الخاصة في نتائج
االختبارات ،وقد أشارت النتائج إلى أف وجود أقراف ذوي احتياجات خاصة قد أثر سمبيا بداللة
عمى بقية الفصؿ.
كما توصمت دراسة رائدة طولية في إنجمت ار لنتائج مختمفة حيث قدـ

Kramarz,

طار تحميميا لتقييـ إسياـ األقراف في اإلنجاز الدراسي
) Machin, & Ouazad (2010إ ا
بانجمت ار باستخداـ سجالت لمطالب بعمر السابعة Kوعمر الحادية عشرة في امتحانات قومية،
أثر داال إحصائيا لألقراف في نتائج االختبارات ،كما وجد Imberman,
وقد أظيرت النتائج ا
) Kugler, and Sacerdote(2012أف الوصوؿ المفاجىء لبعض الطالب المتفوقيف
لممدارس بعد إعصار كاترينا قد أثر إيجابيا في الطالب المتفوقيف.
ىذا االختالؼ في نتائج الدراسات دفع الباحثيف إلى القياـ بمزيد مف الدراسات
باستخداـ عينات كبيرة مف سجالت التعميـ وبتغيير في المنيجية ومنيا دراسة Cooley
) (2010التي تناولت أثر األقراف في التحصيؿ الدراسي بمدارس نورث كالورينا بالواليات
المتحدة األمريكية ،وقد تـ استخداـ منيجية جديدة في تحميؿ بيانات المدارس االبتدائية في
العاـ الدراسي  0664-0665وأيضا العاـ الدراسي 2002 9110في اختبار القراءة ،حيث
اعتبر الباحث أف التحصيؿ يتأثر باالختيارات السموكية التي تتاثر بضغط جماعة األقراف،
ودعـ أو تشتيت بيئة التعمـ ،وقد أظيرت النتائج وجود أثر داؿ لألقراف خاصة عمى منخفضي
التحصيؿ.
كما أجرى

 Black, Devereux, & Salvanes (2010).دراسة تناولت أثر

األقراف في بعض المخرجات لدى طالب الصؼ التاسع بالواليات المتحدة األمريكية مثؿ
نسبة الذكاء ،وبعض المشكالت السموكية لممراىقيف بالصؼ التاسع ،وقد اتضح أف تعميـ
أميات األقراف يؤثر في ذكاء أقرانيـ ،وقد توصؿ Clark, Scafidi, & Swinton
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)(2011إلى نتائج قريبة في دراستو التي ىدفت إلى قياس أثر األقراف في التحصيؿ في
المدارس العميا ،وقد تـ تحميؿ بيانات ثالث سنوات في االمتحاف النيائي ،وبعد عزؿ أثر
المعمـ اتضح وجود أثر لمستوى األقراف المبدئي في اإلنجاز الدراسي ألقرانيـ بعد ذلؾ.
مف الدراسات الحديثة التي تناولت أثر األقراف في التحصيؿ الدراسي دراسة Xu et al
) (2020التي اعتمدت عمى تحميؿ بيانات مف مسح لمجنة التربية بالصيف ،وباستخداـ
التوزيع العشوائي لمطالب العادييف مع منخفضي التحصيؿ بالصؼ السابع ،أظيرت النتائج
وجود أثر لقوة األقراف منخفضي التحصيؿ في المخرجات المعرفية وغير المعرفية في بقية
الطالب مف خالؿ تقميؿ وقت المذاكرة لزمالئيـ.
في ذات السياؽ أجرى ) Huang&Zhu(2020دراسة لبياف األ ثر السببي لألقراف
الراسبيف في بقية الفصؿ مف المنتظميف ،وقد شممت الدراسة عينات كبيرة مف )(128
مدرسة بمغت (  ( 06.754مف طمبة الصؼ السابع والتاسع الذيف كانوا موزعيف عشوائيا
عمى الفصوؿ ،وقد تـ تتبع الطالب لقياس األ ثر قصير المدى وطويمو لألقراف ،وقد وضع
الباحثاف معادلة لمتنبؤ مفادىا أف اإلنجاز األكاديمي لمطالب المنتظـ ىو دالة لنسبة وجود
طالب راسبيف بالفصؿ باإلضافة إلى عمر الطالب والنوع والجماعة  ،وعدد سنوات ،وتعميـ األـ
واألب ،ودخؿ األسرة ،وحجـ الفصؿ ،و قد أشارت النتائج إلى أف األقراف منخفضي التحصيؿ
ليـ تأثير سمبي داؿ إحصائيا في األداء الدراسي ألقرانيـ بالصؼ السابع ،ولـ يظير ىذا األ ثر
في عينة الصؼ التاسع ،وىو ما يستدؿ منو عمى أف األ ثر السمبي لألقراف يرتبط بطوؿ فترة
التعرض لألقراف منخفضي التحصيؿ ،وبيئة التعمـ ،وقد وجد الباحثاف أف األ ثر السمبي كاف مف
خالؿ تكويف الصدقات مع منخفضي التحصيؿ ،وقضاء وقت معيـ بعد المدرسة عمى شبكة
اإل نترنت ،واختمفت النتائج لدى طمبة الصؼ التاسع

ألىمية ىذه المرحمة فتقؿ العالقة

باألقراف بسبب ضغط األسرة والمدرسة عمى الطمبة لتحصيؿ درجات مرتفعة وىو ما يقمؿ مف
إقباليـ عمى الصداقات.
في العاـ نفسو أجرى ) Gue&Chen(2020دراسة تناولت األ ثر السببي لخصائص
األقراف في الق اررات األكاديمية واألداء الدراسي لطمبة الصفيف السابع والتاسع ،وقد اعتمدت
الدراسة عمى بيانات مسح لجنة التربية بالصيف ،وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي لدى
عينة مكونة ) (2204طالب ،وقد أشارت النتائج إلى ثالث نقاط ميمة وىي :كاف ىناؾ أثر
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قوي لألقراف في درجات الرياضيات والمغة اإل نجميزية ،وأف ىذا األ ثر يزيد في حالة اإل ناث ،
كما كاف ىناؾ أثر لتعميـ آباء األقراف في أقرانيـ.
وقد كانت النتائج أكثر تعقيدا وتناقضا في الدراسات التي تناولت أثر األقراف في التعميـ
الجامعي؛ وذلؾ لتعقد شبكة العالقات فيناؾ رفقاء السكف ورفقاء الدراسة ،وقد تناولت دراسة
) Stinebrickner & Stinebrickner (2006أثر رفقاء السكف وخمفياتيـ وانجازاتيـ في
أداء بقية الطالب ،وقد اعتمدت الدراسة عمى درجة دخوؿ الكمية لمرفقاء وذلؾ بكمية Berea
بالواليات المتحدة األمريكية ،وشممت العينة

) (1295مف الطالب المسجميف في العاـ

الجامعي  ، 0665-0660والعاـ الجامعي  ،9110-9111وقد أشارت النتائج إلى أف
رفقاء السكف ذوي المعدالت المرتفعة عند اال لتحاؽ بالكمية قد أثروا إيجابيا في زمالئيـ ،وقد
اختمفت ىذه النتائج مع ما توصؿ إليو

) Foster(2006في دراسة تناولت أثر رفقاء

السكف في المعدؿ التراكمي لطالب جامعة ميريالند؛ حيث وجد الباحث عدـ وجود أدلة
احصائية قوية عمى تأثر التحصيؿ برفقاء السكف ،وتوصؿ إلى نتائج قريبة )Lyle (2007
أثر داال لممجموعات
الذي تناوؿ التوزيع العشوائي لمطالب وأثرة في األداء ،ولـ يجد ا
االجتماعية في أداء أقرانيـ أو في قرراتيـ األكاديمية.
وقد أرجع ) Carrell, Fullerton, & West. (2009تناقض النتائج إلى منيجية
التوزيع العشوائي لمطمبة وأقرانيـ بالفصؿ أو بالسكف الجامعي ،وقد أجرى الباحثوف دراسة
ىدفت إلى بياف أثر األقراف في إنجاز طالب الجامعات مف خالؿ طريقة جديدة وىي تكويف
مجموعات إجبارية مف ( )21طالبا يقضي الطالب وقتا كبي ار معا إجباريا ،وقد أظيرت نتائج
الدراسة وجود أثر إيجابي لألقراف؛ فمثال وجد الباحثوف ) (100درجة زيادة في درجات
االختبارات ترجع أل ثر األقراف ،وقد فسر الباحثوف ىذه النتائج بأف أثر األقراف يكوف مف خالؿ
جماعات االستذكار.
كما رأى بعض الباحثيف أف األقراف يؤثروف بتوليد الدافعية؛ فمثال انتيى)(2009
Salvy et alفي دراسة عف النشاط البدني إلى أف وجود صديؽ أو زميؿ في المجموعة يزيد
مف دافعية قرينو في بذؿ مجيود بدني مثؿ قيادة دراجة لمسافات كبيرة ،وذلؾ في دراسة
أجريت عمى عينة مكونو مف ) (88مراىقا ومراىقة.
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ويتضح مف عرض نتائج الدراسات التي تناولت أثر األقراف في التعميـ ما قبؿ الجامعي
وفي التعميـ الجامعي أنيا لـ تتفؽ عمى أثر األقراف باختالؼ عينات الدراسة ،فبعضيـ أشار
إلى أثر إيجابي وبعضيـ أشار إلى أثر سمبي ،وىو ما يوضح الحاجة إلى مزيد مف الدراسات،
ويرى الباحثوف في الدراسة الحالية أف الدراسات قد انطمقت مف منظور اقتصادي ،وحسبت
عائد وجود أقراف بخصائص جيدة أو ضعيفة ،لكنيا لـ تتناوؿ نظرة المراىؽ إلى زميمو ،وثقتو
بمعموماتو ،ومدى تأثره بو ،وأيضا كيؼ يؤثر األقراف في توليد الدافعية ،وفي رفع فاعمية الذات
األكاديمي ة كمتغيرات وسيطة تؤثر بدورىا في المعدؿ التراكمي لمطالب وىو ما تيدؼ إليو
الدراسة الحالية.

التعليل على ىتائج الدزاسات الشابكة:
يتضح مف عرض الدراسات السابقة اختالؼ الدراسات في تحديد أفصؿ منبئات
التقديرات الدراسية والعالقات بيف ىذه المنبئات ،وقد أشارت بعض ىذه الدراسات أف العالقة
بيف الذكاء وقوى الدافعية في أثرىما في التنبؤ بالتقديرات الدراسية تحتاج إلى مزيد مف
الدراسة ،وأف أثر فاعمية الذات قد يختمؼ باختالؼ ثقافة العينة ،كما اختمفت الدراسات أيضا
في تحديد أثر األقراف.

فسوض الدزاسة:
وغير المباشرة لمذكاء وبعض قوى الدافعية المعرفية (فاعمية الذات وتنظيـ الذات)
وأثر األقراف ودرجة الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي لدى طمبة الجامعة.

منوذج الدزاسة املكرتح األول:
افترض الباحثوف فيو أف األقراف متغير  Exogenousيؤثر بمسارات مباشرة في
الذكاء والمعدؿ التراكمي ،كما افترض الباحثوف أيضا أف فاعمية الذات متغير Exogenous
يؤثر بمسارات مباشرة في الذكاء وتنظيـ الذات والمعدؿ التراكمي ،وأف الذكاء متغير وسيط
يؤثر بمسارات مباشرة في درجات الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي ،وأف تنظيـ الذات يؤثر
بمسارات مباشرة في الدبموـ العاـ والذكاء والمعدؿ التراكمي ،ويوضح شكؿ ( )0نموذج الدراسة
المقترح األوؿ.
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شكم (ًَ )3ىرج انذساست انًقتشذ األول

منوذج الدزاسة املكرتح الجاىي:
افترض الباحثوف فيو أف األقراف متغير  Exogenousيؤثر بطريقة مباشرة في كؿ
مف فاعمية الذات والذكاء ،ويؤثر بطريقة غير مباشرة مف خالؿ ىذه المتغيرات في المعدؿ
التراكمي ،كما افترض الباحثوف أيضا أف الذكاء متغير وسيط ،وأنو يؤثر بمسار مباشر في
الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي ،كما افترض الباحثوف أف فاعمية الذات ستؤثر بمسار مباشر
في تنظيـ الذات والمعدؿ التراكمي ،وأف تنظيـ الذات متغير وسيط سيؤثر بمسارات مباشرة في
الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي.ويمخص شكؿ( )9نموذج الدراسة المقترح(.)9

شكم(ًَ )3ىرج انذساست انًقتشذ ()3
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ويفترض الباحثوف أف النموذج األفضؿ سيتميز باآلتي:
( )3وجود مالءمة إحصائية بيف النموذج المقترح لمعالقات السببية بيف متغيرات الدراسة
والبيانات الفعمية لعينة الدراسة مف طمبة الجامعة ،كما تعكسيا مؤشرات المالئمة
اإلحصائية.
( )9وجود تأثيرات مباشرة دالة إحصائيا عند مستوى  0.05لبعض المتغيرات التي تعمؿ
كمتغيرات خارجية  ،Exogenous Variablesوالمتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات
داخمية  Endogenous Variablesفي النموذج البنائي السببي المقترح لمتغيرات
الدراسة.
( )2وجود تأثيرات غير مباشرة دالة إحصائيا عند مستوى  0.05لبعض المتغيرات التي
تعمؿ كمتغيرات خارجية ،والمتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات داخمية مف خالؿ متغيرات
وسيطة في النموذج البنائي السببي المقترح لمتغيرات الدراسة.

ميَج الدزاسة:
استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي (نمذجة المعادلة البنائية) لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

عيية الدزاسة:
مجتمع الدراسة :تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة كميات العموـ التطبيقية وعددىـ
( 5954طالب وطالبة) ،وقد تـ إرساؿ المقاييس إلى جميع الطالب لإلجابة عنيا في فترة
محددة،

وقد اشترؾ في الدراسة االستطالعية ( )094طالبا (  009ذكور 29 ،إناث)

بمتوسط عمر  99.25سنة وانحراؼ معياري مقدارة  ،1.694واشترؾ في الدراسة األساسية
( )917مف الطالب  ،منيـ ( )275طالبة  ،و( )095طالبا ويتوزعوف عمى ست كميات في
سمطنة عماف تخصصات (تقنية المعمومات =( ،)019اليندسة=( ،)96التربية=،)002
(إدارة األعماؿ=)070ػ( ،التصميـ=( ،)97اال تصاؿ =( ،)55التقنية الحيوية = ، )97مف
الفرؽ الخمس (:السنة التأسيسية =( ،)95السنة األولى =( ، )59السنة الثانية= )40ػ(،
السنة الثالثة=( ،)019السنة الرابعة = .)972وقد تـ التحميؿ النيائي عمى عدد( )744طالبا
وطالبة وقد بمغ متوسط أعمارىـ  99.95سنة وانحراؼ معياري مقدراه.0.17 ،
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أدوات الدزاسة :
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الخاصة بتحديد المسارات المباشرة وغير المباشرة بيف الذكاء
وقوى الدافعية المعرفية ،وأثر األقراف والتقديرات السابقة ،والمعدؿ التراكمي لمطالب قاـ
الباحثوف باستخداـ:
 .0مقياس رافف لمذكاء السائؿ
 .9مقياس لقوى الدافعية المعرفية(فاعمية الذات –تنظيـ الذات)
 .2مقياس أل ثر األقراف

- 1اختباز زافً للنصفوفات املتتابعة املتكدو:

قاـ الباحثوف باستخداـ اختبار "رافف"

لممصفوفات المتتابعة المتقدـ ،الذي تـ تقنينو عمى البيئة العمانية (الحارثي،9117 ،
إبراىيـ وآخروف )9102 ،لقياس الذكاء عمى اعتبار أف التعمـ ،وأداء المياـ األكاديمية
يرتبط بالذكاء السائؿ الذي ىو القدرة عمى حؿ المشكالت الجديدة.
(-0أ) وصؼ المقياس :يتكوف اختبار رافف مف  51مفردة  -كؿ مفردة تمثؿ مصفوفة -
مقسمة عمى خمس فئات ،كؿ فئة مكونة مف ( )09مفردة .مرتبة تدريجيا مف
األسيؿ إلى األصعب
(-0ب) تصحيح االختبار :يمنح المفحوص درجة كاممة في حالة اإلجابة الصحيحة ،ويحصؿ
عمى خمس درجات فرعية ودرجة كمية لالختبار ككؿ.
(-0ج)الخصائص السيكومترية الختبار رافف
(-0ج )0-صدؽ االختبار :
أشارت الدراسات التي قننت اختبار رافف أو استخدمتو (محمود؛ وشيمي9106 ،؛
يوسؼ 9109،؛ أبو غالي ،وأبو مصطفى )2014 ،إلى تمتع االختبار بدرجة عالية مف
مؤشرات الصدؽ ،حيث ُحسب الصدؽ التال زمي بيف اختبار رافف واختبارات أخرى مثؿ مقياس
وكسمر لقياس ذكاء ( ،)WISCواختبار رسـ الرجؿ لجونيؼ ،واختبار ستانفورد بينو ،واختبار
توني لمذكاء ،واختبار الجشتمط لألدراؾ الحركي ،وتراوحت قيـ معامالت االرتباط بيف اختبار
رافف لممصفوفات المتتابعة العادي وتمؾ االختبارات بيف ( ،)1741 – 1.50كما تراوحت قيـ
الصدؽ البنائي بيف المفردات و الفئة التي تنتمي الييا بيف

(  ،)1764 – 1752فيما

تراوحت قيـ الصدؽ التمييزي بيف المفردة الدرجة الكمية عمى االختبار بيف (.)1752 – 1720
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وفي ا لدراسة الحالية قاـ الباحثوف بحساب صدؽ المفردات بحساب العالقة بيف درجة
كؿ مفردة والدرجة الكمية لالختبارات الفرعية ،وتراوحت قيـ معامالت االرتباط بيف (– 1774
 ،)1742كذلؾ ُحسبت قيـ معامالت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لالختبار – الصدؽ
التمييزي  -وتراوحت قيـ معامالت االرتباط بيف ( .)1752 – 1709وىي في المجمؿ معامالت
جيدة كمؤشرات عمى جودة االختبار.
(-0ج )9-ثباث االختبار :أشارت الدراسات التي قننت اختبار رافف العادي أو استخدمتو
(محمود؛ وشيمي9106 ،؛ يوسؼ 9109،؛ أبو غالي ،وأبو مصطفى )2014 ،إلى تمتع
االختبار بدرجة عالية مف مؤشرات الثبات ،حيث تراوحت قيـ معامالت الثبات بطريقة إعادة
االختبار بيف ( ،)1767 – 1.94وتراوحت قيـ معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بيف (
 ،)1762 – 1790فيما تراوحت قيـ معامالت الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ بيف (– 1747
.)1765

- 2مكياس قوي الدافعية املعسفية:
تعددت تعريفات الدافعية ومكوناتيا داخؿ الفصؿ الداراسي ،وقد تبنى الباحثوف في
الدراسة تصور لقوى الدافعية المعرفية وىي فاعمية الذات ،تنظيـ الذات  ،معتقدات
التمكف والعزو واألىداؼ الذي أشار إليو(  ، O’Donner et al)9100واختاروا منيا
فاعمية الذات وتنظيـ الذات الىميتيما في التحصيؿ الدراسي ،وفي ضوء ذلؾ طور
الباحثوف مقياس لقوى الدافعية المعرفية يتكوف مف ( )99مفردة تقيس معتقدات
الطالب عف نفسو ،وتحديده لألىداؼ والتحدي في تحقيؽ األىداؼ ،واداركيـ لسيطرتيـ
عمى نتائج الميمة:
(-9أ) وصؼ المقياس:تكوف مقياس قوى الدافعية في صورتو األولية مف ( )99عبارة
إيجابية يتـ اإلجابة عنيا مف خالؿ مقياس ليكرت خماسي ( )0-9-2-7-9تقيس
معتقدات الطالب عف نفسو ،تحديده لألىداؼ ،التخطيط ،التحكـ في أداء مياـ التعمـ
والتحدي.
(-9ب) الخصائص السيكومترية لمقياس قوى الدافعية:تـ حساب الخصائص السيكومترية
عمى عينة مكوف مف ( )094تـ سحبيـ عشوائيا مف مجتمع الدراسة
(-9ب )0-صدؽ المقياس :تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس قوى الدافعية وذلؾ كما يمي:
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 233 -

عدد يونيو-ج0100 )28( -0م

النموذج البنائي للعالقات السببية ...

 صدؽ المحكميف :عرض المقياس في صورتو األولى عمى مجموعة مف المحكميفالمتخصصيف في عمـ النفس والقياس النفسي لمتأكد مف الصدؽ الظاىري
لممقياس ،وقد أشار المحكموف بحذؼ مفردتيف.
 صدؽ المفردات :تـ حساب االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات المقياس والدرجةالكمية بعد حذؼ درجة ىذه المفردة ،وذلؾ لتحديد المفردات غير الصادقة
في قياس ىدؼ المقياس ،ويوضح جدوؿ( )0قيـ معامالت االرتباط
وداللتيا اإلحصائية.

و

3
3

خذول()3
يعايم استباط كم يفشدة يفشداث يقُاس قىي انذافعُت بانذسخت انكهُت)343=ٌ(،
يعايم استباط
يعايم استباط
يعايم استباط
يعايم استباط
دسخت كم
دسخت كم
دسخت كم يفشدة
دسخت كم يفشدة
و
يفشدة
و
يفشدة
و
بانذسخت انكهُت
بانذسخت انكهُت
بانذسخت انكهُت
بانذسخت انكهُت
نهًقُاس
نهًقُاس
نهًقُاس
نهًقُاس
**.714
**.699
**.476
**.594
35
33
5
**.545
**.538
**.442
**.451
33
33
3

2

**.545

3

**.599

32

**.702

33

**.631

3

**.522

3

**.572

33

**.734

33

**.766

4

**.568

33

**.542

34

**.590

33

**.624

**دانت عُذ يستىي أقم يٍ 3033

ويتضح مف جدوؿ( ) 9أف قيـ معامالت االرتباط دالة مما يدؿ عمى صدؽ المفردات
واتساقيا الداخمي.
 الصدؽ العاممي(االستكشافي)قاـ الباحثوف بإجراء التحميؿ العاممي االستكشافي باستخداـ طريقة المكونات
األساسية مع تدوير المحاور بطريقة الفاريمكساؿ ،كما استخدموا محؾ الواحد الصحيح لمجذر
الكامف لقبوؿ العامؿ ،وقيمة  1.2كمحؾ لمتشبع لضماف نقاء العوامؿ ،وذلؾ بعد التأكد مف
مصفوفة  Anti-Imageوأف قيـ قطرىا أكبر مف  ، 1.9وكذلؾ معامالت الشيوع  ،وقد أسفر
التحميؿ عف عامميف نقييف فس ار  47.86%مف تبايف الدرجات Kوقد بمغت قيمة أيجف لمعامؿ
األوؿ  ،5.252وفسر  %99.0مف تبايف الدرجات ،كما بمغت قيمة أيجف لمعالـ الثاني
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 9.00وفسر  %99.45مف تبايف الدرجات ،ويوضح جدوؿ( )2العامميف وتسميتيا والعبارات
التي تشبعت عمييما.
خذول()3
و
3
3
2
3
4
5
3
3
3
33
33
33
32
33
34
35
33
33
33
33

انًفشداث انًشبعت عهً كم عايم يٍ عىايم يقُاس قىي انذافعُت(ٌ=)343
انعايم انثاٍَ ،فاعهُت انزاث
انعايم األول ،تُظُى انزاث
.596
.581
.673
.720
.691
.563
.358
.696
.702
.657
.709
.720
.699
.696
.765
.697
.444
.611
.616
.766

ويتضح مف جدوؿ()9أف العامؿ األوؿ قد تشبعت بو عشر عبارات وىي العبارات
تقيس تحديد اليدؼ ،والتخطيط ،والسعي لتحقيقو ،والمثابرة في ذلؾ ،وقد أطمؽ

عميو

الباحثوف تنظيـ الذات ،والعامؿ الثاني تشبعت عميو عشر عبارات وىي العبارات التي تقيس
معتقدات الطالب عف قدراتو عمى أداء المياـ ،وقد أطمؽ عميو الباحثوف فاعمية الذات.وىو ما
يدؿ عمى صدؽ المقياس عامميا.

9

(-9ب )9-ثبات األختبار
 ثبات ألفا  :بمغت قيمة ثبات ألفا لالختبار ككؿ  0.94وىي قيمة مرتفعة تدؿ عمى ثباتالمقياس وأيضا اتساقو الداخمي ،كما قاـ الباحثوف بحساب ثبات ألفا لممقياس في حالة
2

ملحق ( )1الصورة النهائية لمقياس قوى الدافعية
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حذؼ كؿ مفردة مف مفرداتو لتحديد البنود غير الجيدة ويظير جدوؿ( )2معامؿ ثبات ألفا
لمقياس قوى الدافعية في حالة حذؼ كؿ مفردة مف مفرداتو

و
3

خذول()2
يعايم ثباث أنفا نًقُاس قىي انذافعُت عُذ ززف كم يفشدة يٍ يفشداتّ(ٌ=)343
يعايم أنفا
يعايم أنفا
يعايم أنفا
يعايم أنفا
نهًقُاس عُذ
نهًقُاس عُذ
نهًقُاس عُذ
نهًقُاس عُذ
و
و
و
ززف كم بُذ يٍ
ززف كم بُذ يٍ
ززف كم بُذ يٍ
ززف كم بُذ يٍ
بُىدِ
بُىدِ
بُىدِ
بُىدِ
.918
35
.918
33
.923
5
.921

3

.923

3

.923

33

.922

33

.922

2

.921

3

.920

32

.918

33

.920

3

.922

3

.921

33

.917

33

.916

4

.921

33

.921

34

.920

33

.920

وكما يتضح مف جدوؿ( )2أف جميع بنود المقياس جيده وأف حذؼ أي منيا لف يزيد مف قيمة
الثبات لممقياس ككؿ.
-2مقياس أثر األقراف:
قاـ الباحثوف ببناء مقياس أل ثر األقراف وفقا لمخطوات اآلتية:
 مراجعة طرؽ قياس أثر األقراف والتي تـ مناقشتيا في األطار النظري وىي :توزيع الطالببنسب معينة في الفصوؿ ،تكويف جماعات مف الطالب إجبارية ودفعيـ لمتفاعؿ ،وقد وجد
الباحثوف أف ىذه الطرؽ غير مناسبو لمدراسة الحالية؛ حيث إف توزيع الطالب عمى
المجموعات يتـ وفقا لمتغيرات أخرى ال يمكف التحكـ بيا ،ولتوزع العينة عمى جميع أنحاء
سمطنة عماف ،ولذا طور الباحثوف مقياس يقيس كيؼ يدرؾ الطالب أقرانيـ وأىميتيـ
ومدى االعتماد عمييـ كمصدر لممعمومات.
(-2أ)وصؼ المقياس:تكوف مقياس أثر األقراف في صورتو األولية مف ( )09عبارة منيا
تسع عبارات إيجابية وست عبارات سمبية ،يتـ اإلجابة عنيا مف خالؿ مقياس ليكرت خماسي
( ، )0-9-2-9-7تقيس تثميف الطالب ألىمية الرفيؽ في حياتو ودرجة ثقتو فيو كمصدر
لممعمومات في اتخاذ الق اررات األكاديمية.
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(-2ب)الخصائص السيكومترية لمقياس أثر األقراف:
(-2ب )0-صدؽ المقياس :تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس أثر األقراف وذلؾ كما يمي:
 صدؽ المحكميف :عرض المقياس في صورتو األولى عمى مجموعة مف المحكميفالمتخصصيف في عمـ النفس والقياس النفسي لمتأكد مف الصدؽ الظاىري لممقياس وقد
أسفر ذلؾ عف حذؼ ثالث مفردات
صدؽ المفردات :تـ حساب االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس والدرجة الكميةبعد حذؼ قيمة ىذه العبارة وذلؾ لتحديد العبارات غير المتسقة مع ىدؼ المقياس ويوضح
جدوؿ ( )7قيـ معامالت االرتباط وداللتيا اإلحصائية.

و
3
3
2
3
4
5

خذول()3
يعايم استباط كم يفشدة يٍ يفشداث يقُاس أثش األقشاٌ بانذسخت انكهُت )343=ٌ(،
يعايم استباط دسخت كم بُذ بانذسخت انكهُت
يعايم استباط دسخت كم بُذ بانذسخت انكهُت
و
نهًقُاس
نهًقُاس
**.608
3
**.683
*.329
3
**.522
.049
3
**.547
*.379
33
**.593
.022
33
**.608
*.311
33
**.533
**دانت عُذ يستىي أقم يٍ  * ،3033دانت عُذ يستىي أقم يٍ 3034

ويتضح مف جدوؿ( )7أف قيـ معامالت االرتباط دالة ما عدا المفردة رقـ ( )6والمفردة رقـ
( )00ولذا قامت الباحثوف بحذفيما.
 الصدؽ العاممي(االستكشافي)قاـ الباحثوف بإجراء التحميؿ العاممي االستكشافي باستخداـ طريقة المكونات
األساسية

مع تدوير المحاور بطريقة الفاريمكساؿ ،كما استخدموا محؾ الواحد الصحيح

لمجذر الكامف لقبوؿ العامؿ ،وقيمة  1.2كمحؾ لمتشبع لضماف نقاء العوامؿ ،وذلؾ بعد التأكد
مف مصفوفة  Anti-Imageوأف قيـ قطرىا أكبر مف  ، 1.9وكذلؾ معامالت الشيوع  ،وقد
أسفر التحميؿ عف عامميف نقييف فس ار  54.23%مف التبايف الكمي لمدرجات ،وقد بمغت قيمة
إيجف لمعامؿ األوؿ  ، 2.59وفسر

 31.15%مف التبايف الكمي لمدرجات ،وبمغت قيمة

إيجف لمعامؿ الثاني  ، 0.94وفسر  %92.02مف تبايف الدرجات ،ويوضح جدوؿ()9
العامميف تسميتيا والعبارات التي تشبعت عمييما.
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L
3
3
2
3
4
5
3
3
10
12
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خذول()4
انًفشداث انًشبعت عهٍ كم عايم يٍ عايهٍُ يقُاس أثش األقشاٌ
انعايم انثاٍَ :األثش انًعشفٍ
انعايم األول :األثش انىخذاٍَ
.842
.758
.484
.769
.713
.461
.604
.417
.843
.895

يتضح مف جدوؿ()9أف العامؿ األوؿ قد تشبعت عميو ست عبارات وىي العبارات
تقيس االستمتاع والراحة لمرفيؽ وقد أطمؽ عميو الباحثوف األ ثر الوجداني لألقراف أو أىمية
األقراف ،والعامؿ الثاني تشبعت عميو أربع عبارات وىي العبارات التي تقيس الثقة في الرفيؽ
كمصدر التخاذ الق اررات األكاديمية وقد أطمؽ عميو الباحثوف األ ثر المعرفي أو الثقة في
األقراف ،وىكذا صار المقياس يتكوف في صورتو النيائية مف عشر عبارات
(-2ب)9-ثبات االختبار
 ثبات ألفا  :بمغت قيمة ثبات ألفا لالختبار ككؿ  ، 1.47وىي قيمة مقبولة تدؿ عمى ثباتالمقياس ،وأيضا اتساقو الداخمي ،كما قاـ الباحثوف بحساب ثبات ألفا لممقياس في حالة
حذؼ كؿ بند مف بنوده لتحديد البنود غير الجيدة ويظير جدوؿ( )5معامؿ ثبات ألفا
لمقياس أثر األقراف في حالة حذؼ كؿ مفردة مف مفرداتو.
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4
6

عدد يونيو-ج0100 )28( -0م

خذول()5
يعايم ثباث أنفا نًقُاس أثش األقشاٌ فٍ زانت ززف كم يفشدة يٍ يفشداتّ
يعايم أنفا نهًقُاس
و
يعايم أنفا نهًقُاس
.700
7
.708
.738
8
.707
.782
9
.719
.731
10
.699
.777
11
.706
.722
12
.714

وكما يتضح مف جدوؿ( )7أف جميع بنود المقياس جيده ما عدا المفردتيف ()00-6
وقد أدى حذفيما بالفعؿ إلى رفع قيمة الثبات إلى .50.7
 تـ الحصوؿ عمى درجة الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي لمطمبة مف واقع السجالتبالكميات.

ىتائج الدزاسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى التوصؿ إلى أفضؿ نموذج يصؼ العالقات البنائية السببية
بيف بعض قوى الدافعية ،والذكاء وأثر األقراف ،وتقديرات الطالب السابقة ممثمة في الدبموـ
العاـ ،والمعدؿ التراكمي ،وبحث داللة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمتغيرات النموذج لدى
عينة مف طمبة الجامعة عددىا=( ،)744وتـ استخداـ فنية نمذجة بالمعادلة البنائية A
 Structural Equation Modelling (SEM) Approachلفحص المسارات المباشرة
وغير المباشرة في النموذجيف المفترضيف واستخداـ معادلة  AICلممقارنة بيف النموذجيف ،ثـ
اختيار أفضؿ النماذج ووصؼ المسارات المباشرة وغير المباشرة فيو

باستخداـ برنامج

) AMOS(23وذلؾ عمى النحو اآلتي:
أوال :لإلجابة عف تساؤؿ الدراسة الرئيس وينص عمى" ما أفضؿ نموذج بنائي يصؼ
العالقات السببية بيف الذكاء  ،فاعمية الذات  ،تنظيـ الذات ،أثر األقراف ،معدؿ الدبموـ العاـ
والمعدؿ التراكمي لطمبة الجامعة؟ ولمتحقؽ مف الفرض األوؿ وينص عمى  :يتميز النموذج
األفضؿ بوجود مالءمة إحصائية بيف النموذج المقترح لمعالقات بيف متغيرات الدراسة وبيانات
طمبة الجامعة.
قاـ الباحثوف أوال بحساب اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة لمتأكد مف اعتدالية
البيانات ،ويوضح جدوؿ( )4اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة.
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خذول()3
اإلزصاءاث انىصفُت ،ويعايالث االنتىاء وانتفهطر نكم يتغُش يٍ يتغُشاث انبسث نذي انعُُت األساسُت
( ٌ= )333
انبُاٌ اإلزصائٍ
يتغُشاث انبسث

انًتىسط

تأثُش األقشاٌ
انزكاء انسائم
تُظُى انزاث
فاعهُت انزاث
َسبت انذبهىو انعاو
انًعذل انتشاكًٍ

35.3333
47.6394
40.5472
26.8239
81.9174
2.8271

يعايم
االنتىاء
-.131
-.679
-.915
-.504
-.719
-1.425

االَسشاف
انًعُاسٌ
4.19557
5.80748
6.62092
3.45475
7.84971
0.67072

يعايم
انتفهطر
0.360
0.009
.630
.167
-.130
4.720

يتضح مف جدوؿ أف البيانات الخاصة بمتغيرات البحث موزعة توزيعاً اعتدالياً في ضوء

معامؿ االلتواء والتفمطح لدرجات الطالب في متغيرات البحث الموضحة ،حيث إف معامؿ
االلتواء والتفمطح ينحصر ما بيف  ،0±ماعدا قيمة معامؿ االلتواء لمتغير المعدؿ التراكمي.
كما قاـ الباحثوف بحساب مصفوفة االرتباطات البينية بيف متغيرات البحث ،ويوضح جدوؿ
()5قيـ معامالت اال رتباط بيف متغيرات الدراسة.
خذول ()3
قُى يعايالث األستباط بٍُ يتغُشاث انذساست(ٌ=)333
تأثُش
انًتغُش
األقشاٌ

انزكاء
انسائم

تُظُى
انزاث

فاعهُت انزاث

َسبت انذبهىو
انعاو

تأثُش
األقشاٌ
**0.137
0.045
*0.160
انزكاء
تُظُى
*0.117
**0.546
انزاث
فاعهُت
0.07
انزاث
َسبت
انذبهىو
انعاو
** دانت عُذ يستىي أقم يٍ  * ،3033دانت عُذ يستىي أقم يٍ 3034
-

**0.176
-

-0.064

-.043

-.072

انًعذل انتشاكًٍ
*-.109
**0.241
**0.209
*0.162
**0.442

وقد تـ التأكد مف أف معامؿ اال رتباط بيف المتغيرات المستقمة لـ يتجاوز  ، 1.5وىو
ما يدؿ عمى عدـ وجود تداخؿ خطي بيف المتغيرات حيث إنيا ارتباطات جزئية موجب غير
تامة.
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ثانيا:استخدـ الباحثوف منيجية  SEMلمتحقؽ مف أي النموذجيف المفترضيف يطابؽ بيانات
العينة بشكؿ جيد:
ويمخص شكؿ ( )2نتائج النموذج المقترح األوؿ بعد التحقؽ مف مالءمة بيانات
العينة ليذا النموذج المفترض

نتائج التحقؽ مف النموذج البنائي( )0لمعالقة المفترضة بيف متغيرات الدراسة
ويتضح مف شكؿ( )2اآلتي:
 .0وجود تأثير مباشر سمبي داؿ لألقراف في الذكاء.
 .9وجود تأثير مباشر موجب داؿ لمذكاء في المعدؿ التراكمي.
 .2وجود تأثير مباشر موجب لمذكاء في نسبة الدبموـ العاـ
 .7وجود تأثير مباشر موجب داؿ لمدبموـ العاـ في المعدؿ التراكمي
 .9وجود تأثير مباشر موجب داؿ لفاعمية الذات في تنظيـ الذات
 .5وجود تأثير مباشر موجب داؿ لتنظيـ الذات في الذكاء
 .4وجود تأثير مباشر موجب داؿ لتنظيـ الذات في المعدؿ التراكمي
 .5وجود تأثير مباشر موجب داؿ لتنظيـ الذات نسبة الدبموـ العاـ
ويمخص شكؿ ( )7نتائج النموذج المقترح الثاني بعد التحقؽ مف مالءمة بيانات
العينة ليذا النموذج المفترض
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شكم()3
َتائح انتسقق يٍ انًُىرج انبُائٍ( )3نهعالقت انًفتشضت بٍُ يتغُشاث انذساست

ويتضح مف شكؿ( )7ما يمي:
 وجود تأثير مباشر سالب داؿ لألقراف في الذكاء وجود تأثير مباشر موجب داؿ لمدبموـ العاـ في المعدؿ التراكمي وجود تأثير مباشر موجب داؿ لمذكاء في الدبموـ العاـ وجود تأثير مباشر موجب داؿ لمذكاء بمسار مباشر في المعدؿ التراكمي وجود تأثير مباشر موجب داؿ لفاعمية الذات في تنظيـ الذات وجود تأثير مباشر موجب داؿ لتنظيـ الذات في الذكاءوجود تأثير مباشر موجب داؿ لتنظيـ الذات في نسبة الدبموـ العاـ وجود تأثير مباشر موجب داؿ لتنظيـ الذات في المعدؿ التراكميوقد قاـ الباحثوف بحساب مؤشرات التطابؽ لمنموذجيف بالنسبة لمبيانات الواقعية
المستمدة مف الميداف مف خالؿ استجابات طمبة جامعة التقنية والعموـ التطبيقية بسمطنة
عماف ،بطريقة األرجحية القصوى  Maximum Likelihoodلتقدير بارامترات النموذج
ويوضح جدوؿ( )6مؤشرات المالءمة لمنموذج المقترح
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خذول ()3
يؤششاث انتطابق نهًُىرخٍُ(ٌ=)333
و

3

3
2
3
4
5
3
3

انًؤشش

كاٌ تشبُع

""Chi-square
CMIN

DF/CMIN
"Goodness of fit
يؤشش زسٍ انًطابقت
)index (GFI
"
Adjusted Goodness
يؤشش زسٍ انًطابقت
)of fit index (AGFI
انًعذل "
"Relative fit index
يؤشش انًطابقت
")(RFI
انُسبٍ
"Comparative fit
يؤشش انًطابقت
)index (CFI
انًقاسٌ
"Normative fit index
يؤشش انًطابقت
)(NFI
انًعُاسٌ "
"Root mean square
اندزس انتشبُعٍ
error of
نًتىسط خطأ االقتشاب
approximation
)(RMSEA

أقم يٍ " 4

قُى يؤششاث
انًُىرج
األول
قًُت كاٌ
تشبُع=
2033
دسخاث
انسشَت= 3
غُش دانت
إزصائُا
0.82

0.90 – 1

0.99

0.90 – 1

0.93

0.90 – 1

0.96

0.90 – 1

1.000

0.90 – 1

0.990

0.0 – 0.05

0.000

انًستىي
انًطهىب

عذو دالنت
قًُت "كاٌ
تشبُع"

قُى يؤششاث
انًُىرج
انثاٍَ
قًُت كاٌ
تشبُع=
4.87
دسخاث =4
زشَت
غُش دانت
إزصائُا
3.97
0.99
0.98
0.96
1.000
0.99
0.000

ويتضح مف جدوؿ( )6أف النموذج األوؿ والثاني مطابقاف لمبيانات وفقا لثمانية مؤشرات
تطابؽ أساسية وىي )(CMIN, CMIN/DF, GFI ,AGFI,RFI, CFI , NFI ,RMSEA
وأنيما متقارباف جدا في قيـ الموائمة ،ويتسؽ ىذا مع مسممة أنو ال يوجد نموذج واحد
مالئـ لمبيانات ،وباستخداـ محؾ المقارنة ")"Akaike information criterion (AIC
لممقارنة بيف النماذج ،والنموذج األفضؿ ىو النموذج صاحب القيمة " "AICاألقؿ  ،وبحساب
قيمة الدالة ""AIC

لمنموذج األوؿ تبيف أنيا " ، ،37.28ولمنموذج الثاني تبيف أنيا"

 36.78وأكد ذلؾ أف قيـ بواقي النموذج الثاني تقترب الصفر التي يوضحيا جدوؿ(.)01
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خذول()33
يصفىفت انبىاقٍ انًعُاسَت نهًُىرج انثاٍَ
GPA

.00
5

Genral_C

Intelligence

Self_regulation

Self_effic
acy

Pairs

.000

.000
.000

.000

.000

-.886

.003

.031
.020

.146
.018

-.943
.339

-.130
-1.073

.028

-.035

.031

-.021

-1.437

Pairs
Self_efficacy
Self_regulati
on
Intelligence
Genral_C
GPA

ويتضح مف جدوؿ( )01أف معظـ البواقي المعيارية صغيرة وتقترب مف الصفر ،لذا
رجح الباحثوف النموذج الثاني كأفضؿ نموذج يوائـ البيانات المستمدة مف عينة الدراسة( وىو
ما يجيب عمى تساؤؿ الدراسة الرئيس ويحقؽ الفرض األوؿ)
ثانيا اختبار الفرض الثاني والثالث وينصاف عمى " وجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة
دالة إحصائيا عند مستوى  0.05لبعض المتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات خارجية
 ،Exogenous Variablesوالمتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات داخمية Endogenous
 Variablesفي النموذج البنائي السببي المقترح لمتغيرات الدراسة.
لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحثوف أوال :حساب معامالت اال نحدار المعيارية وغير
المعيارية لممسارات السببية المباشرة لبياف المسارات المباشرة الدالة إحصائيا ،ويوضح
جدوؿ( )00قيـ البارامترات التي تـ تقديرىا باستخداـ عينة الدراسة لمنموذج الثاني.
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خذول()33
قُى يعايالث االَسذاس انًعُاسَت وغُش انًعُاسَت نهتأثُشاث انسببُت انًباششة فٍ انًُىرج انثاٍَ=()333
يعايم
يعايم
انُسبت
انخطأ
االَسذاس غُش
االَسذاس
يستىي انذالنت
انسشخت
و
انًعُاسٌ
انًعُاسَت
انًعُاسَت
انًتغُشاث
B
β
غُش دال ازصائُا
فاعهُت
3
0.036
-0>034
-0.043
األقشاٌ <-
0.935
انزاث
دال ازصائُا
-3.73 0.049
-0.18
-0.17
 3األقشاٌ  <-انزكاء
2

انذبهىو
انعاو

4

انزكاء

5

انزكاء

6

تُظُى
انزاث
تُظُى
انزاث
تُظُى
انزاث
فاعهُت
انزاث
فاعهُت
انزاث

3
3
3
33

انًعذل
<انتشاكًٍ
انذبهىو
<انعاو
انًعذل
<انتشاكًٍ
<<<<<-

انزكاء
انذبهىو
انعاو
انًعذل
انتشاكًٍ
تُظُى
انزاث
انًعذل
انتشاكًٍ

دال ازصائُا

0.4

0.34

0.003

9.997

0.12

0.16

0.005

2.65

0.17

0.019

0.005

4.14

0.15

0.13

0.04

3.34

دال إزصائُا

0.1

0.12

0.05

2.14

دال إزصائُا

0.1

0.01

0.005

2.03

دال إزصائُا

0.55

0.86

0.06

14.22

دال ازصائُا

0.07

0.011

0.008

1.46

غُش دال إزصائُا

دال ازصائُا
دال ازصائُا

ثانيا :قاـ الباحثوف باستخداـ طريقة  Bootstrappingوذلؾ لحساب داللة
التأثيرات غير المباشرة والنماذج الوسيطة  Mediation Modelsلتحديد المتغيرات التي
تتأثر بطريقة غير مباشرة بمتغيرات أخرى ،ويوضح جدوؿ( )09تقديرات بارامترات النموذج
البنائي باستخداـ منيجية " إعادة المعاينة "Bootstrapping

لتقدير داللة التأثيرات

المباشرة وغير المباشرة لدى عينة البحث األساسية (ف=. )744
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خذول()33
تقذَشاث باسايتشاث انًُىرج انبُائٍ باستخذاو يُهدُت " إعادة انًعاَُت " Bootstrappingنتقذَش
دالنت انتأثُشاث غُش انًباششة نذي عُُت انبسث األساسُت0
و
3
2
3
4
5

3
3
3
10

انًتغُشاث
األقشاٌ
األقشاٌ
األقشاٌ
األقشاٌ
فاعهُت
انزاث
فاعهُت
انزاث
فاعهُت
انزاث
تُظُى
انزاث
تُظُى
انزاث
انزكاء

B

فتشاث انثقت

انذالنت

دَُا

عهُا

<-

تُظُى انزاث

-0.029

30333-

0.325

دال ازصائُا

<-

انزكاء

-0.004

30333-

0.003

دال ازصائُا

<-

انثاَىَت

0.034

-.063

-0.011

دال ازصائُا

<-

انًعذل
انتشاكًٍ

30334-

-.009

-0.002

دال ازصائُا

<-

انزكاء

3.113

.053

0.175

دال ازصائُا

<-

انذبهىو انعاو

0.118

0.049

0.201

دال ازصائُا

<-

انًعذل
انتشاكًٍ

0.015

0.007

0.022

دال ازصائُا

<-

انذبهىو انعاو

0.021

0.006

0.041

دال ازصائُا

0.007

0.004

0.011

دال ازصائُا

0.002

0.010

دال ازصائُا

<<-

انًعذل
انتشاكًٍ
انًعذل
انتشاكًٍ

0.006

بناء عمى نتائج تحميؿ المسار فيما يتعمؽ بالتأثيرات المباشرة ،وغير المباشرة بيف
المتغيرات المتضمنة في النموذج يتضج مف جدولي ( )09( ، )00كاآلتي:
 .0وجود تأثير مباشر سمبي داؿ إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  0.05لألقراف في الذكاء،
وتأثير سمبي غير مباشر لألقراف في المعدؿ التراكمي مف خالؿ الذكاء .وتدؿ ىذه النتائج
عمى أف األقراف يؤثروف سمبيا في الطريقة التي يتعامؿ بيا األفراد مع المشكالت
الجديدة ،وىو ما يؤثر بدوره في المعدؿ التراكمي لمطالب.
 .9وجود تأثير مباشر موجب داؿ إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  0.01لمدبموـ العاـ في
المعدؿ التراكمي ،وتدؿ ىذه النتيجة أف درجة الدبموـ العاـ ليا تأثير سببي في المعدؿ
التراكمي.
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 .2وجود تأثير مباشر موجب داؿ إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  0.01لمذكاء في الدبموـ
العاـ وفي المعدؿ التراكمي ،ووجود تأثير موجب غير مباشر لمذكاء في المعدؿ التراكمي
مف خالؿ الدبموـ العاـ.
 .7وجود تأثير مباشر موجب داؿ إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  .0.05لفاعمية الذات في
تنظيـ الذات ،كما كاف ىناؾ تأثير موجب غير مباشر لفاعمية الذات في المعدؿ التراكمي
مف خالؿ تنظيـ الذات.
 .9وجود تأثير مباشر موجب داؿ إحصائيا لتنظيـ الذات في الذكاء ،وأيضا في المعدؿ
التراكمي ،ووجود تأثير غير مباشر لتنظيـ الذات في الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي مف
خالؿ الذكاء.
وىو ما يحقؽ فرضي الدراسة الثاني والثالث.

مياقشة اليتائج:
ىدفت الدراسة إلى بناء أفضؿ نموذج يصؼ العالقات البنائية السببية بيف األقراف،
قوى الدافعية المعرفية (فاعمية الذات ،تنظيـ الذات) ،والذكاء السائؿ ،ودرجات الدبموـ العاـ
في المعدؿ التراكمي لطمبة الجامعة.
 كانت أىـ نتيجة توصمت إلييا الدراسة ىو الدور السمبي المباشر لألقراف في الذكاء،وغير المباشر السمبي في المعدؿ التراكمي مف خالؿ الذكاء ،ويعني ذلؾ أف األقراف
يؤثروف سمبيا في الطريقة التي يتعامؿ بيا األفراد مع المشكالت الجديدة وىو ما يؤثر
بدوره في المعدؿ التراكمي لمطالب ،وتتسؽ ىذه النتائج مع ما توصؿ إليو &Gibbons
أثر سمبي لمرتفعي التحصيؿ في منخفضي التحصيؿ،
) Telhaj(2008مف وجود ا
ودراسة ) Friesen(2010الطولية التي وجدت أف األقراف ذوي االحتياجات الخاصة
يؤثروف سمبيا في أقرانيـ ،ودراسة ) Black et al(2010التي أشارت إلى أف األقراف
يؤثروف في ذكاء أقرانيـ ،ودراسة ) Huang& Zhu(2020التي انتيت إلى أثر سمبي
لألقراف بالصؼ السابع.
أف وجود أثر لألقراف مف النتائج التي يكاد الباحثوف أف يتفقوا عمييا؛ فالجوانب
االجتماعي ة لعممية التعمـ متمثمة في عالقة الطالب ببعضيـ تؤثر في العديد مف الممارسات
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السموكية السمبية داخؿ القاعة الدراسية ،فقد يتعمـ األقراف مف بعضيـ معارؼ ،وميارات،
واتجاىات قد تكوف سمبية أو إيجابية.
ويفسر الباحثوف في الدراسة الحالية األ ثر السمبي لألقراف في المعدؿ التراكمي والذكاء
مف أف األقراف -خاصة إذا كانوا منخفضي التحصيؿ -قد يؤثروف سمبيا في زمالئيـ مف خال ؿ
سحب طاقة المعمـ ،واثارة الفوضى وتكويف الصداقات وقضاء وقت عمى االنترنت معيـ ،ويؤكد
ذلؾ أف طمبة جامعة التقنية بكمياتيا الست في الغالب يكونوف مغتربيف ويقيموف في السكف
الجامعي أو سكف خارجي ،ويقمؿ ذلؾ مف رقابة األسرة ولذا يصبح الرفيؽ ىو المؤثر.
وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما وجده )Stinebrickner, & Stinebrickner (2006
مف األ ثر اإليجابي لرفقاء السكف عمى زمالئيـ بالجامعة  ،ودراسة

Carrell et al.

) (2009التي وجدت أثر إيجابيا في مقررات الرياضيات والعموـ ،لكنو لـ يظير في مقررات
المغات والتربية البدنية ،ودراسة ) Kramarz et al(2010التي انتيت إلى أف األقراف
يؤثروف في نتائج االختبارات القومية بإنجمت ار ،وما وجده

) Imberman,et al(2018مف

وجود أثر إيجابي لألقراف المتفوقيف عمى أقرانيـ
كما أظيرت الدراسة الحالية أيضا أف األقراف ال يؤثروف في فاعمية الذات -كما افترض
باندو ار في نظريتو عف التعمـ بالمالحظة التي اعتبر فييا األقراف مف أىـ مصادر تكويف
فاعمية الذات  ،وعمى الرغـ مف تأكيد باندو ار أثر األقراف في تكويف فاعمية الذات مف خالؿ
مفيوـ التعمـ التخيمي  Vicariousوالذي يشير إلى التعمـ مف خالؿ مالحظة وتقميد وتخيؿ
ما يحدث لألقراف ،واعتبر فييا األقراف مصدر بناء فاعمية الذات مف خالؿ تخيؿ الطالب نفسو
مكاف زميمو فمو أنو استطاع فأنا أستطيع ولو تعثر سأتعثر (O’Donnell,2011)،لكف لـ
تتأثر فاعمية الذات باألقراف في عينة الدراسة الحالية.

2

2اختبر الباحثوف النموذج البنائي لمدراسة لدى عينة الذكور واإلناث عمى حده ،وذلؾ لتفسير عدـ وجود عالقة
بيف أثر األقراف وبيف فاعمية الذات ،وقد افترض الباحثوف أف العالقة ربما تظير في عينة اإلناث أو عينة

ا لذكور  ،وقد وجد الباحثوف أف النموذج في حاؿ اختباره لدى عينة الذكور فقط أو اإلناث فقط قد انخفضت قيـ
الموائمة لو ،وكذلؾ عدد المسارات الدالة إلى أربعة مسارات فقط ،ولـ يؤثر األقراف في العينتيف بمسار مباشر

في فاعمية الذات ،لكف كانت ىناؾ العالقة بيف األقراف وفاع مية قوية لدى العينة اإلناث اقترتب مف الداللة (أقؿ

مف )1.15؛ ولذا تعامؿ الباحثوف مع العينة ككؿ بنوعييا الذكور واإلناث لعد وجود أثر لمنوع في النتائج.
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ويفسر

الباحثوف

في
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الدراسة

الحالية

ىذه

النتيجة

في

ضوء

ما

ذكره

) Oettingen(2002في مقالة مثيرة لمجدؿ عف مؤثرات فاعمية الذات ونمط الثقافة  ،ناقش
الكاتب أنماط ثقافية عدة تؤثر قي تكويف فاعمية الذات

وىي الثقافة الفردية في مقابؿ

الجمعية  Individualism&Collectivismوتتميز الثقافة الفردية بالتركيز عمى الذات،
واألنجاز الشخصي؛ بينما الثقافة الجمعية تركز عمى الوالء واإلخالص لجماعة تحمي الفرد،
ويتوقع أف يكوف مصدر تكويف فاعمية الذات في ىذه الثقافة ىو ثناء األسرة والمعمـ عمى
التمميذ ،بينما يكوف التاريخ الشخصي ىو مصدر فاعمية الذات عند المجتمعات الفردية،
وتقترب الثقافة العربية عامة والثقافة العمانية خاصة مف الثقافة الجمعية ،وتعظـ مف شأف
األسرة والمعمـ وىو ما يقمؿ مف أثر األقراف في بناء فاعمية الذات.
كما ميز ) Oettingen(2002بيف ثقافة تتجنب الاليقيف

Uncertainty

 ، Avoidanceوتتميز ىذه الثقافة بنظاـ صارـ مف الثوابت والمواثيؽ المطمقة الذي يتمسؾ
بو كؿ المجتمع ،ويكوف األفراد متحفظيف وحذريف يسعوف إلى األماف ،وتكوف األسرة والمعمـ
ىما أقوى المؤثرات في فاعمية الذات  -في مقابؿ ثقافة تقبؿ الاليقيف التي يأخذ أفرادىا بذماـ
المخاطرة في تجريب كؿ ما ىو جديد أو مخالؼ ،وتقترب ثقافتنا العربية عامة ،والعمانية
خاصة مف ثقافة تجنب الاليقيف ولذا مازالت األسرة ىي مصدر صورة الذات أكثر مف األقراف.
كما تحدث الكاتب عف ثقافة ذكورية  Musculineتحدد لمرجؿ أدوار لمنجاح المادي،
وتحدد لممرأة دو ار خاصا برعاية األبناء ،وتتكوف فاعمية الذات في ىذه الثقافة مف خالؿ
المنافسة والمقارنة مع األقراف ومف المعمـ

الذي يمتمؾ كؿ األفكار الصحيحة ،ويعتبر

االختالؼ العممي معو إىانة شخصية ،ويكوف التقميؿ مف شأف الرفيؽ سببا في ارتفاع فاعمية
الذات ،وفي المجتمعات الذكورية يتأثر الرجاؿ جدا بأقرانيـ مف خالؿ المقارنة المستمرة معيـ
ومف خالؿ مقارنة اإل نجازات الشخصية ليـ مع اآلخريف ،في مقابؿ الثقافة األ نثوية -وتمثميا
السويد والدنمارؾ -فتركز عمى تشجيع الرجؿ ليأخذ أدوار النساء وعمى مشاركة المرأة في
التعميـ الجامعي ،ويتـ يتقبؿ الفشؿ في ىذه الثقافة ،ويعتبر المتوسط ىو المعيار ،والذي فيتـ
بناء فاعمية الذات مف خالؿ اإلنجاز الشخصي ،وال يمكف تصنيؼ ثقافتنا العربية عمى أنيا
ثقافة ذكورية أو أنثوية فيي ثقافة وسطية تحترـ دور كؿ مف الرجؿ والمرأة في الحياة وتمكف
المرأة مف المشاركة والمنافسة ولذا ال يتضح فيو دور األقراف الذي يميز الثقافة الذكورية.
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وقد قدـ الكاتب دليال تجريبيا عمى أفكاره مف خالؿ دراسة قاـ فييا بمقارنة فاعمية الذات
مف عدة ثقافات وىي ألمانيا الشرقية والغربية وموسكو وبرليف ،وبالفعؿ أتضح اختالؼ
مصادر فاعمية الذات وكيؼ تؤثر باختالؼ ثقافة المدرسة التي ىي جزء مف ثقافة المجتمع،
وكيؼ يتـ الثناء عمى التالميذ وىؿ تدعـ المدرسة المقارنة بيف الطالب أـ اإل نجاز الفردي.
كما أظيرت الدراسة الحالية أيضا وجود أثر إيجابي مباشر مف الدبموـ العاـ في المعدؿ
التراكمي وتتسؽ ىذه النتيجة مع ما وجده ابو بكر وعبد الجواد ( )9102مف وجود مسار
مباشر سببي بيف تقديرات السنة السابقة والتقديرات الحالية لطمبة الجامعة ،ويفسر الباحثوف
ىذه النتيجة في ضوء أف درجة الدبموـ العاـ تسيـ في بناء فاعمية الذات التي تؤثر بدورىا
بطريقة غير مباشرة في المعدؿ التراكمي  ،كما تقدـ التقديرات السابقةضؤءؤؤي نعزي از لطريقة
الطالب

في

المذاكرة

وأداء

المياـ

األكاديمية،

ويؤكد

ذلؾ

دراسة ) Savnum&Ainger(2011التي وجدت أف تقديرات السنة السابقة تؤثر بمسارات
سببية في الرضا عف المعمـ والمقرر ،وىو ما يؤثر في توليد دافعية أكاديمية تؤدي إلى
االتخراط المعرفي والجيد وبالتالي النجاح.
كاف مف النتائج الميم ة التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ىو أف الذكاء يؤثر بمسار
مباشر إيجابي في الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي ،وتدعـ ىذه الدراسة اال تجاه الذي يرى أف
الذكاء ىو أىـ منبئات اإلنجاز الدراسي

;(Naglierri&Bornstein, 2003

)، Gottfredson, 2005; Deary et al,2007;Peng et al,2019واختمفت بذلؾ
مع نتائج الدراسات التي انتيت إلى أف قوى الدافعية خاصة فاعمية الذات ،ىي أىـ منبئات
التحصيؿ الدراسي وأف الذكاء لف يسيـ بطريقة مستقمة بالتقديرات الدراسة عند عزؿ أثر
الدافعية

Adedeji, 2009; Boncquet, et

(Smith, 2005; Ayatola

) ،al.2020وفي الدراسة الحالية لـ تؤثر فاعمية الذات بطريقة مباشرة في الذكاء والتقديرات
الدارسية ،ولكف كاف ذلؾ مف خالؿ تنظيـ الذات وىو ما يتسؽ ما التفسير عبر الثقافي ألىمية
فاعمية الذات في المجتمعات الغربية أكثر مف أىميتيا في المجتمعات الشرقية.
باالضافة إلى ذلؾ أظيرت الدراسة الحالية وجود تأثير مباشر موجب داؿ إحصائيا
عند مستوى أقؿ مف  .0.05لفاعمية الذات في تنظيـ الذات ،وتبدو ىذه النتيجة منطقية
فمعتقدات الطالب اإليجابية عف ذاتو تجعمو يثؽ في قدراتو عمى تحقيؽ أىدافو ،والتخطيط
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والتفكير في بدائؿ لتحقيؽ األىدؼ ،وتغيير االستراتيجيات إذا لـ تنجح واالستمرار ،والمثابرة
في الجيد لتحقيؽ األىداؼ ،ومراقبة فاعمية األداء ،وىو ما يفسر العالقة القوية التي ظيرت
بيف فاعمية الذات وبيف تنظيـ الذات ،وكيؼ كاف تنظيـ الذات متغير وسيط في العالقة بيف
فاعمية الذات والمعدؿ التراكمي.
كما يفسر الباحثوف ىذه النتيجة عمى أساس أف فاعمية الذات المرتفعة تجعؿ الطالب
يختار إنجاز المياـ األكاديمية بدال مف تجنبيا؛ فيقضي وقت أطوؿ فييا ،ويثابر عمييا،
ويندمج فييا ،كما أف فاعمية الذات ترتبط أيضا بجودة التفكير ،وصفاء الذىف أثناء المواقؼ
الضاغطة ،والتركيز في الميمة ،فيطرح الطالب عمى نفسو أسئمة مف نوع ما المطموب مني؟
ما الذي تخبرني بو النغذية الراجعة؟ ،ىؿ يجب عمى أف أغير طريقتي في الحؿ؟ فالطالب
الذي يشؾ في قدراتو يرتبؾ تفكيره أثناء أداء الميمة ،ويتشتت في اتخاذ القرار المناسب،
وسيدخؿ في حوارات داخمية سمبية مثؿ سيضحؾ عمي اآلخروف ،سأفشؿ فأنا
فاشؿ( ، (O’Donnell,2011ويتسؽ ىذا التفسير مع نتائج دراسة

Zumbrunn et

) al(2020التي وجدت أف فاعمية الذات تؤثر إيجابيا في تنظيـ الذات.
كما وجد الباحثوف في الدراسة الحالية أف تنظيـ الذات يرتبط بمسار سببي إيجابي
مباشر بالذكاء ومعدؿ الدبموـ العاـ والمعدؿ التراكمي ،وتبدو ىذه النتيجة منطقية؛ ذلؾ أف
تنظيـ الذات بما تشممو مف ميارات التخطيط ،ووضع األىداؼ ومراقبتيا وتعديؿ االستراتيجيات
البد وأف ذلؾ يرتبط بالحموؿ الجيدة لممشكالت وىو ما أكده ). (Park&Woo,2020
مف ناحية أخرى يفسر الباحثوف في الدراسة الحالية كيؼ يرتبط تنظيـ الذات بالتقديرات
في ضوء أف التخطيط لميمة ومراقبة االستراتيجيات ،والنتائج يجعؿ المتعمـ يستمتع بخبرة
التعمـ ،وىو ما يولد فضوال معرفيا يدفع المتعمـ إلى بذؿ المزيد مف الجيد ،وىو ما يؤثر
إيجابيا في أداء الطالب الدراسي ،وبالفعؿ أشارت بعض الدراسات إلى أف تنظيـ الذات يصاحبو
انفعاالت إيجابية وىي االستمتاع والفخر( )Villavicencio, & Bernardo; 2013
ويفسر ذلؾ أيضا العالقة السببية بيف تنظيـ الذات وبيف الذكاء  ،ذلؾ أف الذكاء الذي
تـ تقييمو في الدراسة ىو الذكاء السائؿ والذي يشير إلى القدرة عمى حؿ المشكالت الجديدة،
وبالتالي فإف االجابة عمى مياـ الذكاء السائؿ تحتاج إلى تخطيط وتفكير وىي ذاتيا ميارات
تنظيـ الذات.
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وتتسؽ ىذه النتائج مع الدراسات الحديثة التي رأت أىمية تنظيـ الذات كمتغير وسيط
في العالقة بيف معتقدات الدافعية وبيف األداء الدراسي ،وقد أكد الباحثوف أف معتقدات الدافعية
تؤثر في الجيد المبذوؿ وفي استراتيجيات التنظيـ الذاتي والتي تعتبر جانب سموكي لمدافعية
والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع اإلنجاز األكاديمي لمطالب ) ، (Park& Woo, 2020كما
تتسؽ مع ما أشارت إليو نتائج الدراسات مف أف تنظيـ الذات يحسف عممية التعمـ
2008;).

2002,

(Zimmerman,

ويرتبط

بالتكيؼ

المدرسية

لممياـ

(Neuenschwander et al,2012; Villavicencio, & Bernardo, . (2013).
ويؤثر في اإل نجاز األكاديمي مف خالؿ توليد انفعاالت إيجابية )(Bernardo ,2013
وتدؿ ىذه النتائج مجتمعة عمى أىمية الذكاء وقوى الدافعية وتقديرات السنوات السابقة
في التقديرات الدراسية في المرحمة الجامعية وتضع عالمات استفياـ حوؿ األ ثر السمبي
لألقراف في كؿ مف الذكاء والمعدؿ الدراسي.

التطبيكات الرتبوية:
 .0تدريب طمبة الجامعة عمى ميارات تنظيـ الذات.
 .9تعزيز إنجازات الطالب وتقديـ التغذية الراجعية ليـ لرفع فاعمية الذات.
 .2تدريب الطمبة عمى ميارات الضبط والتحكـ الداخمي.
 .7تدريب النظاـ السائؿ لمذاكرة لرفع الذكاء السائؿ الذي يرتبط بالمعدالت الدراسية
 .9توفير المناخ التعميمي اإليجابي في الجامعة وداخؿ قاعات الدراسة وذلؾ لزيادة فعالية
الذات وتنظيـ الذات لدى الطمبة.

مكرتحات لبخوخ مشتكبلية:
 .0إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ العالقة بيف الدافعية والذكاء لدى عينات أخرى مف
أعمار مختمفة
 .9إجراء دراسات حوؿ أىمية العالقات األجتماعية داخؿ قاعة الدرس.
كبير
 .2إ جراء المزيد مف الدراسات حوؿ العوامؿ المؤثرة في المعدؿ التراكمي خاصة أف جزءا ا
مف تبايف المعدؿ التراكمي لـ يتـ تفسيره في الدراسة الحالية وىو ما يشير إلى وجود
متغيرات أخرى مؤثرة في المعدؿ التراكمي
 .7إ جراء دراسات عبر ثقافية حوؿ فاعمية الذات وكيؼ تتشكؿ وتؤثر في التقديرات الدراسية
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أوالً :املسادع العسبية:
إبراهيم ،عمي؛ كاظم ،عمي؛ النبهاني ،هالل؛ الجمالي؛ فوزية .)3102( .الخصائص السيكومترية
والمعايير الختبار ريفن لممصفوفات المتتابعة المتقدم المستمدة من طمبة الصفين الحادي عشر

والثاني عشر في سمطنة عمان ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ،دمشق.

ابو بکر ،مصطفى حفيضه سميمان ،عبد الجواد & ،هناء عزت محمد .)3102( .نمذجة المحددات
السببية المعرفية واالجتماعية لمدافعية واإلنجاز والتوافق األکاديمی لدى الطالب المعممين فی

ضوء نموذج ميوزيک ( )MUSICلمدافعية األکاديمية .مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية

والنفسية.306-061 ،)0(3 ،

أبوغالي ،عطاف؛ وأبو مصطفى ،نظمي .)3101(.تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة العادي لرافن

لمفئة العمرية ( )08 -8سنة عمى طمبة التعميم العام في غزة ،مجمة جامعة طيبة لمعموم

التربوية.018-91 ،)0(9 ،

الحارثي ،سالم .) 3111( .تقنين مقياس المصفوفات المتتابعة المتقدمة لرافن في كميات التربية بسمطنة
عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة اليرموك ،األردن.

عبد الجواد ،هناء عزت محمد وجاثيركول ،سوزان )3102(.الوظائف التنفيذية البادرة والساخنة المنبئة

باألداء الدراسي في المغات والحساب:دراسة طولية.مجمة االرشاد النفسي.236-279)3(23،

محمود ،خالدة؛ وشيمي ،صالحة .)3109( .تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة (رافن) عمى الفئة

العمرية  01-03سنة من تالميذ التعمم العام بمنطقة جازان ،المجمة العرية لمتربية النوعية،

القاهرة.316-332 ،)01(2 ،

يوسف ،عال .)3103(.تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري لجون رافن – النسخة الموازية-
عمى عينات من طمبة مدارس دمشق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة
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