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 لدص الدزاسة:م

العالقات السببية بيف الذكاء  أفضؿ نموذج بنائي يفسرتحديد  إلىىدفت الدراسة 
. تكونت المعدؿ التراكمي لطمبة الجامعةو  وبعض قوى الدافعية وأثر األقراف والتقديرات السابقة

 ُطّبؽ، وقد بسمطنة عماف جامعة التقنية والعمـو التطبيقية( مف طمبة 744عينة الدراسة مف )
 قرافاأل أثرمقياس و  ،ـ الذاتظيتنمقياس فاعمية الذات و السائؿ، ومقياس اختبار رافف لمذكاء 
نموذج يصؼ ىذه  أفضؿ، وقد أظيرت النتائج أف 9191-9106في العاـ الجامعي 
في المعدؿ  قرافاأل أثرإحصائيا لمتغير  داؿمباشر غير سالب  تأثيروجود المتغيرات قد تضمف 

 تأثيرو  ،ذاتلفاعمية الذات في تنظيـ المباشر داؿ إحصائيا موجب  تأثيرجود و و التراكمي ، 
مباشر لمذكاء في موجب  تأثيروجود  إلىضافة باإل ،لتنظيـ الذات في المعدؿ التراكميموجب 
في المعدؿ مدبموـ العاـ مباشر موجب ل تأثيرووجود ، وفي المعدؿ التراكمي 0الدبموـ العاـمعدؿ 

يقات لتطبصياغة بعض اكما تـ ، يمناقشة النموذج في ضوء األدب التربو  تتم التراكمي،
تدريب الطالب عمى  أىميةو  ،قوى الدافعية داخؿ الفصؿ الدراسي أىميةالتربوية التي تؤكد 
 يـ.أقرانمع  ية تفاعالتيـوكيف مبةمتابعة الط أىمية ، وكذلؾميارات تنظيـ الذات

 المعدؿ التراكمى.-قوى الدافعية-الذكاء-األقرافأثر الكممات المفتاحية: 

 

  

                                                           

 أجزاء البحث شارؾ الباحثوف بنسب متساوية في إنجاز كؿ
 شيادة الدبمـو 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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 :الدزاسة مدخل إىل

ي أ :ىو اآلفوواضعي السياسات التعميمية  يفشغؿ التربويي السؤاؿ الذيصار        
 أيضاو  ،جودة المخرجات التعميمية كما تقاس بالمعدؿ التراكمي لمخريجتؤثر في  المدخالت 

 تحديد المدخالت المؤثرة في جودة المخرجات أىمية وتأتي ؟قدرتو عمى مواكبة سوؽ العمؿب
نشغؿ ا ، ولذالويات التمويؿو أالقرار في ظؿ  ويعتمد عميو متخذ الذي ساساأل باعتبارىا

أو المتغيرات التي تؤثر بصورة مباشرة  تحديدالتعميـ وعمـ النفس ب اقتصادياتالباحثوف في 
خاصة بالطالب المعرفية المتغيرات ال منيا ؛في كفاءة المخرجات ةإيجابيبطريقة و  غير مباشرة

، وطريقتو في مواجية متطمبات التعمـ بالجامعةومعتقداتو عف ذاتو رتو العقمية العامة مثؿ قد
والتفاعالت بينيـ  ،طريقة تقسيـ الطالبمنيا ة داخؿ القاعات الدراسية و جتماعياالمتغيرات وال
قباليـ عمى  ما إومدى  ،تيـالستثارة دافعيمع طالبو ، وتفاعالت المعمـ قرافاأل تأثيرو 

يثة في الرغـ مف أف ىذه األسئمة ليست حدوب، (2013،عبد الجواد، أبو بكر)  يتعممونو
ميتيا في تحديد ومدى أى ىابشأف دور  ةلت غير متفقاالدراسات ماز ف أ إال ،المجاؿ التربوي
 ،وفقا لمثقافة التي تتـ بيا الدراسة-تقاس بالمعدؿ التراكمي لمخريج  كما -جودة المخرجات
 منيجية الدراسة. أيضاو  ،معينةي لعمر ى الالمدو  ،ومستوى الطالب

نسبة الذكاء ىي ممثمة في بأف قدرات الطالب العقمية  السنيفلعشرات عتقاد وقد ساد اال      
 ) ,Deary, Strand, Smith, & Fernandesأىـ المنبئات بمخرجاتو التعميمية

ليس   التحصيؿالذكاء في  أثرأف  أكدتقد بعض الدراسات الحديثة نتائج  لكف، (2007
الذكاء في  أثروأف  ،الذكاء مكونات الدافعية تؤثر في أف ذلؾ  ؛التي يبدو بيا ىميةباأل

وأف لمذكاء  ،الذات فاعمية وبشكؿ خاصالدافعية  مكوناتيختمؼ عند عزؿ قد   التحصيؿ
مقاييس الذكاء العالمية مثؿ مقياس ف التبايف غير المفسر في بعض وأ، اوجداني امكون

عية وأف مصادر الداف ،اجية ودافعية مع العوامؿ العقميةتداخؿ عوامؿ مز  إلىقد يرجع  ويكسمر
) ,Boncquet, Soenensالذكاء  أثرسوؼ تتنبأ بالتحصيؿ حتى عند عزؿ 

2020).  Verschueren, Lavrijsen,  Flamant, & Vansteenkiste,  
منبئات التحصيؿ الدراسي قد ال  ف الذكاء ىو أقوى وأىـأفكرة  عمىلؾ ذستدؿ مف وقد ي      

 لتاو تنوبالفعؿ  ،وبعض المتغيرات الوجدانية ،الدافعية أثرتكوف صحيحة خاصة إذا تـ عزؿ 
وكانت  ،دافعيةعند عزؿ مكونات الالتقديرات الدراسية  فيبعض الدراسات كيؼ يؤثر الذكاء 
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المنبئات  أفضؿأف الذكاء ىو  Gagme &Pere(2001)  ال وجدثفم ؛النتائج متناقضة
 بعض الدراسات أكدتبينما  ،وأنو ال توجد عالقة بيف الذكاء والدافعية في األساس ،بالتحصيؿ

وأف الذكاء ال يتنبأ بالتقديرات  ،الذكاء أثرالمنبئات حتى بعد عزؿ  أفضؿأف فاعمية الذات ىي 
     ) ;Nuovo, & Elastic, 2008Smith, 2005( الدافعية أثرعند عزؿ 

 Jurecska, Lee, Chang,& Sequeira(2011)   أشاردراسة عبر ثقافية وفي       
بينما  الذكاء يتضح في العينات األمريكية أثروأف  ،أف النتائج تختمؼ وفقا لثقافة العينةإلى 

 Boncquetكما أظيرت نتائج دراسة طولية حديثة أجراىا  ،ريكيةلـ يظير في عينات غير أم
et al(2020) الذكاء أثرعزؿ  دبعبالتحصيؿ كنيا التنبؤ أف الدافعية يم. 

ؿ نتائج دراسات قامت وىي دراسات تقوـ بتحمي -ة يبعض الدراسات التحميم تأشار كما        
 ؛أف النتائج قد تختمؼ باختالؼ نوع الذكاء الذي يتـ قياسو إلى -مثال سنوات في فترة عشر

  أىمية إلى يميةالتحم (Kaya,Juntune,Stough, 2015) نتائج دراسة  انتيتفمثال 
دراسة  أكدتبينما  ،بعض أنواع الذكاء مثؿ  الذكاء المفظي في التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي

Peng, Wang, Wang, & Lin, 2019) (  الذكاء السائؿ في التنبؤ  أىميةعمى
ر ذات المستوى الذكاء يزداد في األس أثرأف  إلىت أشار بالميارات األكاديمية األساسية، و 

 المرتفع. جتماعياال
والتحصيؿ الدراسي مازالت  أف العالقة بيف الذكاءعمى  ةويستدؿ مف ىذه النتائج مجتمع       

عمى  أيضاو  ،في عالقتيا بمكونات الدافعية ليااو تنمزيد مف الدراسات التي ت إلى ةفي حاج
   .تحديد نوع الذكاء األكثر عالقة بالتحصيؿ الدراسي

الدافعية   States وحاالت  Forces قوى أىمية كد بعض الباحثيفأرى أخمف ناحية         
منبئات التحصيؿ  وأنيا أىـ،  )(O'Donnell, Reeve & Smith,2011 داخؿ الفصؿ الدراسي

وقد ،  ( (Jones 2010بالجامعة سواء كاف التعمـ بالطريقة التقميدية أـ عف بعد   الدراسي
الذات في بذؿ  فاعميةما يعرؼ بأو لطالب عف نفسو معتقدات ا أىمية إلىالباحثوف  أشار

وقد اتفقت الدراسات في عمـ النفس عمى  المجيود واالنخراط المعرفي والنجاح األكاديمي،
، والنجاح   ,Walker& Greene)9116) لفاعمية الذات في تحديد األىداؼ يجابياإل ثراأل 

 ( ;Jones ,2010; Jones et al, 2012) بالجامعة
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ير فكرة أف فاعمية الذات متغفي عمـ النفس عمى الرغـ مف ذلؾ أثارت بعض الكتابات        
 ،والمدرسة األسرةوالتي تؤثر بدورىا عمى ثقافة  ،فييا الطفؿ ىيرتبط بنوع الثقافة التي يترب

أف  أكدتو , النوع، ثرإلى أونظرتيا  ةولعالقة الفرد بالجماع ،ولإلنجاز إلى المعمـوكيؼ تنظر 
ورأي  ،الفردي في بعض الثقافات إلنجازامؿ المؤثرة في تشكيؿ فاعمية الذات قد تكوف العوا
، وىو ما يخالؼ غيرىا مف الثقافاتفي  قرافاأل معوالمقارنة  ،المعمـ في ثقافات أخرىو  األسرة

ويبرز  ، (Oettingen, 2002) بػأف تكويف فاعمية الذات ثابت عبر الثقافات امنظور باندور 
 فاعمية الذات في ثقافتنا العربية. أثردراسة كيؼ تؤثر وتت إلىة ذلؾ الحاج
تنظيـ الذات كقوى دافعية أخرى تتنبأ بالتحصيؿ  أىمية إلىت الدراسات أشار كما         
   نجاز المياـ المعرفية واألكاديمية ، وقد رأى ويقصد بو التخطيط والمراقبة إل  ،الدراسي
013) llavicencio, & Bernardo,. (2Vi األكاديمي  داءاأل يؤثر فيتنظيـ الذات أف
تنظيـ  أىمية et al(2018)  Hernándezوأكد  ،ةإيجابيا مف خالؿ توليد انفعاالت إيجابي
 & ,Zumbrunn,  Broda, Varier أشارفي التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي ، وحديثا الذات 

Conklin(2018)   يرتبط نظيـ الذات والذي بمسار سببي في ت الذات تؤثر فاعميةأف  إلى
دراسة العالقة بيف فاعمية الذات  أىميةوضح ذلؾ يو  ،بدوره بعالقة سببية بالتحصيؿ الدراسي

 ىما في التحصيؿ.أثر وتنظيـ الذات والذكاء و 
ة في التنبؤ بالتحصيؿ المتغيرات المعرفي أىميةالباحثيف ب ـىتمااوعمى الرغـ مف          

السكف أو الجامعة أو داخؿ المدرسة  جتماعيالمكوف اال أىمية إلىبعضيـ  أشارالدراسي ، 
ويتمثؿ ذلؾ في العالقات   ،الجامعي كونو مف قوى الدافعية التي ترتبط بالنجاح األكاديمي

 أثر التربية وعمـ النفس اقتصادياتف في ومؽ عميو الباحثوىو ما أط، يف الطالبة بجتماعياال
ىناؾ العديد مف األسئمة التي لـ  ت، لكف ظم  Peer-Groups-Effect قرافجماعة األ

 أـ مباشر ثروىؿ ىذا األ  ،؟بعضافي بعضيـ  قرافكيؼ يؤثر األ ومنيا،تجب عنيا الدراسات 
منيا أيضا ، و ؟سحب طاقة المعمـ والطالب المتفوقيف ؿمف خال  أـ سمبي إيجابيغير مباشر،  
وتشكيؿ معتقداتو عف  عندهالة الدافعية مع قدرات الطالب العقمية وح قرافاأل أثركيؼ يتفاعؿ 

أف  إلىوا أشار الباحثيف فمثال بعض ، .(Lazear ,2001)  ؟ذاتو وميارات تنظيـ الذات لديو
Carrell,  ; Imberman, Kugler, and Sacerdote اإيجابييؤثروف  قرافاأل
  2009) Fullerton,  & West, )  ،يؤثروف  قرافأف األ بينما أكد العديد مف الباحثيف
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 );Xu Huang&Zhu, 2020;  Gibbons,  & Telhaj, 2008  زمالئيـ  فيسمبيا 
,Zhang,&Zhou, 2020) ،  يختمؼ  قرافاأل أثرأف  إلىبعض الباحثيف  أشار في حيف

 ;Gue&Chen, 2020) قرافبطوؿ فترة التفاعؿ مع األ أيضايختمؼ ، و ناثبيف الذكور واإل 
Huang& Zhu, 2020). 

ا وجدت بعض الدراسات أف تقديرات الطالب السابقة تؤثر في تحصيمو الدراسي كم         
ىا في تكويف فاعمية ذاتو ومف خالؿ اعتماده عمى ذات االستراتيجيات السابقة أثر مف خالؿ 

ورأي بعض الباحثيف أف متغير  (9102،عبد الجواد &أبو بكرفي التعامؿ مع المياـ الجديدة)
 امتغير  يكوفكما  ،في الدافعية امؤثر  Exgenousا خارجي اير التحصيؿ يجب أف يكوف متغ

 (Jones et al,2012)بالتقديرات السابقة وبالدافعية أثريت اتابع
 :مشكمة الدراسة

مطالب مف الموضوعات التي تشغؿ لالمؤثرة في المعدالت الدراسية لت قضية العوامؿ از  ما
اسي، وعمى ر الد داءات األعمؽ بأىـ منبئباحثي عمـ النفس خاصة مع تناقض الدراسات فيما يت

العوامؿ المؤثرة عمى المخرجات الدراسية  لتاو تنالرغـ مف وجود العديد مف الدراسات التي 
 :اآلتييالحظ عمى الدراسات  إال أنوالدراسي، ممثمة في المعدؿ 

اعؿ بينو بالتقديرات الدراسية عند عزؿ التف ئبنالذكاء كم أىميةالدراسات في تحديد  ختمفتا-
;Peng, Wang,  (Kaya,Juntune,Stough, 2015الذات وتنظيـ الذات  فاعميةوبيف 

Boncquet et al, 2020);  Wang, & Lin, 2019  
وتنظيـ الذات( في التنبؤ بالتقديرات  -الذات فاعميةقوى الدافعية ) أىمية الدراسات  أكدت-

ولكنيا لـ تحدد كيؼ تؤثر ىذه  ( Ellias et al,2011; Jones et al, 2012)الدراسية 
ثقافي يؤثر  ف فاعمية الذات متغيرأ بعض الباحثيفكيد خاصة مع تأ تغيرات في بعضياالم

ىا بيف الثقافات الغربية تأثير وأنيا تختمؼ في  Kمختمفةبطريقة مختمفة في الثقافات ال
 .((Oettingen, 2002 والشرقية

أـ غير  وىؿ ىو تأثير مباشر ،التقديرات الدراسية في قرافاأل أثرالدراسات في تحديد  ختمفتا-
 قراففترة التعرض لأل باختالؼ طوؿكيؼ يختمؼ و  ،؟إيجابيأـ  و تأثير سمبيوىؿ ى،؟مباشر

 Xu et al, 2020 ))؟ونوع الطالب
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مف خالؿ بصورة كمية القياـ بدراسة تشمؿ ىذه المتغيرات معا  إلىويتضح مف ذلؾ الحاجة 
وغير ات المباشرة تأثير نموذج بنائي يشرح ال إلىالبنائية لمتوصؿ  فنية نمذجة المعادلة

سة وىكذا تتمخص مشكمة الدرا ،في المعدؿ التراكميو في بعضيا ليذه المتغيرات  المباشرة
 تي:الحالية في التساؤؿ الرئيس اآل

الذات ، تنظيـ  فاعميةبيف الذكاء ،  العالقات السببيةنموذج بنائي يصؼ  أفضؿما  
 والمعدؿ التراكمي لطمبة الجامعة.الدبمـو العاـ ، معدؿ قرافاأل أثر، الذات

 :افاآلتي افالفرعي فالتساؤال الرئيس ويتفرع مف ىذا التساؤؿ  
لبعض المتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات  إحصائيا دالةالة المباشر  السببية اتتأثير ال ما .0

 يرات داخمية ، والمتغيرات التي تعمؿ كمتغExogenous Variablesخارجية 
Endogenous Variables وفقا لعينة الدراسة المقترح  السببي في النموذج البنائي

 ؟الجامعةمف طمبة 
البنائي في النموذج لبعض المتغيرات  إحصائيا دالةالة غير المباشر السببية ات تأثير الما  .9

 وفقا لعينة الدراسة مف طمبة الجامعة؟السببي المقترح 
 -: إلىيدؼ الدراسة ت  أٍداف الدزاسة :

 استخداـ نمذجة المعادلة البنائية بتحديد العوامؿ المؤثر في المعدؿ التراكمي  .0
لبعض المتغيرات التي تعمؿ  إحصائيا دالةالة والوسيطة المباشر  اتتأثير وصؼ ال .9

، والمتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات Exogenous Variablesكمتغيرات خارجية 
 .المقترحالسببي في النموذج البنائي  Endogenous Variables داخمية 

 الدزاسة: أٍنية
 اليظسية:  ٍنيةاأل

لعوامؿ المؤثرة في المعدؿ التراكمي اليا او تنالدراسة النظرية في  أىميةتتضح  
بالجامعة بصورة كمية مف خالؿ نمذجة المعادلة البنائية وىي ما يسيـ في فيـ ىذه المتغيرات 

، خاصة مع ندرة الدراسات العربية التي ىا في المعدؿ التراكميتأثير وكيؼ تتفاعؿ معا في 
 تناولت دارسة ىذه المتغيرات باستخداـ نمذجة المعادلة البنائية.
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 التطبيكية: ٍنيةاأل
في فترة  قرافاأل أىميةف عف يسة عف أسئمة تشغؿ اآلباء والمربيقد تجيب الدرا .0

 الجامعة
،  قرافاأل أثريثة لممكتبة النفسية في قياس تقدـ الدراسة مجموعو مف المقاييس الحد .9

  .فاعمية الذات وتنظيـ الذات
لصانعي القرار حوؿ أىـ المتغيرات المؤثرة في المخرجات  ميمةائج تقدـ الدراسة نت .2

 التعميمية بمرحمة الجامعة.
 :وتعسيفاتَا االدسائية الدزاسة مصطلخات

المشكالت الجديدة واالستدالؿ واالستنتاج وحؿ  ،القدرة عمى فيـ العالقات المجردةالذكاء: -
ويعرؼ  (In S Jaeggi et al,2008)ويقاس مف خالؿ الذاكرة ومعالجة المعمومات 

 إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار رافف لممصفوفات.
واألتجاه  Energyوتعطي لو الطاقة  سموؾ الطالبقوى الدافعية : القوى التي تحرؾ -

Direction (O’Donnell et al,2011)   تشمؿ في الدراسة الحاليةو: 
عرؼ باندورا فاعمية الذات بأنيا تقدير الفرد لقدرتو عمى التكيؼ ية الذات: فاعم . أ

 In A)وفي ضوء الظروؼ التي يواجيا ،لموقؼ معيف في ضوء مياراتو التي يمتمكيا
O’Donnell et al,2011) ،ي الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ وتـ قياسيا ف

حكـ الطالب عمى الذي يقيس ، عمييا الطالب في المقياس الفرعي لفاعمية الذات
 .المياـ األكاديمية في الجامعة في ضوء الميارات التي يمتمكيا أداءقدراتو عمى 

بميمة التخطيط والمراقبة لمعمميات المعرفية واالنفعالية أثناء القياـ تنظيـ الذات:  . ب
، وتقاس في الدراسة الحالية بالمقياس الفرعي  (Zimmerman,2002)أكاديمية 

والمثابرة  ،األىداؼ يس إدراؾ الطالب لقدرتو عمى تحديدلتنظيـ الذات الذي يق
 والمراقبة والتقييـ المستمر لخططو حتى يتحقؽ اليدؼ.والتحدي 

األقراف إجرائيا  بأنو إدارؾ أىمية زميؿ أثر األقراف: يعرؼ الباحثوف في الدراسة الحالية أثر -
وتقاس في الدراسة  ،وكمصدر لالستمتاع بالوقت ،التخاذ القرار ؛الدراسة  كمصدر لممعمومات

 الحالية بمقياس أثر األقراف الذي أعده الباحثوف.
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في  تشيرالسابقة لممرحمة الجامعية و  التقديرات السابقة: ىي معدؿ الطالب في المرحمة -
في سمطنة عماف  الثانوية العامةىي شيادة درجة الدبمـو العاـ و إلى ة الحالية الدراس

 .وتؤىؿ الطالب لاللتحاؽ بالجامعة
وفقا لمتوسط قيـ في الجامعة المعدؿ التراكمي لمطالب : الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب  -

يؿ بالجامعة ويتـ حسابيا مف خالؿ قسـ القبوؿ والتسج،  (7-1)   التقديرات ومداىا مف
تعادؿ معدؿ  56-59 -2.4تعادؿ معدؿ  67-61، 7تعادؿ معدؿ  011-69كما يمي:)

  9.2تعادؿ معدؿ  47-41 ،9.4تعادؿ معدؿ 46-49، 2تعادؿ معدؿ  51-57،  2.2
، 0.2تعادؿ معدؿ  96-99 ،0.4تعادؿ معدؿ 57-51،  9وتعادؿ معدؿ  59-56
 صفر(يعادؿ معدؿ  91أقؿ مف ، 0تعادؿ معدؿ  91-97

 أدبيات البخح:

اطيا رتبا إلىنتائج الدراسات  تأشار ؿ الباحثوف في ىذا الجزء المتغيرات التي اوتنسي 
 فاعميةلجامعة وىي الذكاء، قوى الدافعية)با األكاديمي داءاألبطريقة مباشرة وغير مباشرة ب

بينيـ وبيف المعدؿ والعالقات المفترضة التقديرات السابقة، ، قرافاأل أثرالذات وتنظيـ الذات(، 
 التراكمي.

 :بالتكديسات الدزاسية ئكنيب الكدزة العكلية العامة )الركاء(ال: او
في عمـ  ففإف الباحثي بيف العامة، شيوع مصطمح الذكاء ونسبة الذكاءعمى الرغـ مف       
 )طريقة موحدة لقياسو )أو نظرية مفسرة واحده لو أو تعريؼ الذكاء  عمىلـ يتفقوا  النفس

Warner,2002   قدرة القدرات  كما يعبر عنيا بنسبة أو قدرة عقمية عامة  عتبرهافمنيـ مف
 تيى جاردنر في نظريتو لمذكاءات المتعددة.انمثمما  قدرات وذكاءات مختمفةأو ،  IQالذكاء 
ذكاء  :الذكاء بوصفو نوعيف إلى Cattel  نظر  ،وفي الستيتيات مف القرف الماضي      

كاف  إليو سبيرماف، وقد أشارا ينبثقاف مف العامؿ العاـ الذي عتبرىمامتبمور و سائؿ وذكاء 
 السنيفلعشرات  يفالتي شغمت الباحثعمى العديد مف األسئمة  ةتقسيـ كاتؿ مفيدا في اإلجاب

مع تقدـ العمر وتقدـ  فالذكاء المتبمور يزداد ؛ىؿ ينمو الذكاء مع العمر أـ يضمحؿ ؛ومنيا
ؿ الذكاء السائؿ عرؼ كات، وقد لذكاء السائؿ يرتبط بالحالة البيولوجية لمدماغ ا، بينما الخبرات

ويقاس  القدرة عمى فيـ العالقات المجردة وحؿ المشكالت الجديدة واالستدالؿ واالستنتاج بأنو
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ىو الخبرات والمعارؼ التي  ، بينما الذكاء المتبمورخالؿ الذاكرة ومعالجة المعمومات مف
  (In S Jaeggi et al,2008,p.6829)ادفر أكتسبيا االأ

نظر الباحثوف  Baddeley and Hitch(2000)ومع ظيور نظرية الذاكرة العاممة         
لذي يشمؿ ، واFluid Systemالسائؿ المعرفي الذكاء السائؿ عمى أنو جزء مف النظاـ  إلى

والجسر المرحمي حيث  ،ية()الذاكرة البصرية والذاكرة المفظ يفالخادم يفالمنفذ الرئيس والنظام
  ،واالستدالؿ حؿ المشكالت الجديدة باستخداـ استراتيجيات لحظية إلىف النظاـ السائؿ ييدؼ إ

 (9109، جاثيركوؿ،عبد الجوادوىو ما يدخؿ في صميـ عمؿ الذاكرة العاممة)
مة  تبارات فرعية لقياس القدرات السائخذلؾ صارت اختبارات الذكاء تشمؿ اوفي ضوء        

اختبارات  قياس الذكاء السائؿ بأي قاـ بطريقة عكسية وتحديد المتشابيات، ويتـمثؿ تذكر األر 
في نتائج  اختالؼ ظير، وقد ال تعتمد عمى المعمومات العامة ولكف قدرات التجريد واالستدالؿ

لو او تنيتـ العالقة بيف الذكاء وقدرتو عمى التنبؤ بالتقديرات الدراسية باختالؼ نوع الذكاء الذي 
 متبمور. وبصري، سائؿ أو وىؿ ىو ذكاء لفظي أ

عتبره الباحثوف أىـ ا ، بؿالدراسي اإلنجازفي دراسات منبئات  ياقو  ئامنب وقد ظؿ الذكاء      
الباحثيف  جعمتالمنبئات المعرفية التي تفسر تبايف درجات التحصيؿ الدراسي لمدرجة التي 

 Deary). ساب الصدؽ التنبؤي الختبارات الذكاء التحصيؿ الدراسي كطريقة لح يستخدموف
et al, 2007) 

العالقة الوثيقة بيف الذكاء والتحصيؿ الدراسي  إلى تأشار ومف أىـ الدراسات التي       
األطفاؿ عمى  أداءبيف تنبؤية التي وجدت عالقة  Naglieri&Bornstein(2003)دارسة 

 Floyd, Evans and دراسة و الدراسي، وبيف التحصيؿ   CASية كوفماف ر بطا
McGrew(2003)  التحصيؿ الدراسيو العالقة بيف الذكاء السائؿ والمتبمور  لتاو تنالتي، 

وارتباط الذكاء  ،ارتباط الذكاء المتبمور بعالقة متوسطة باالستدالؿ إلىت نتائجيـ أشار وقد 
بيف نسبة  عالقة متوسطة Gottfredson(2005)كما وجد في الرياضيات،  داءالسائؿ باأل
 دراسة قومية Deary et al (2007) أجرىكما في االختبارات التحصيمية،  داءاألو الذكاء 

تـ تتبعيـ  لمدة  ،لحادي عشرشممت عينة كبيرة مف الطالب في عمر ا بالمممكة المتحدة
ارتباط  إلىالنتائج  تأشار وقد  ،ةعشر  ةخمس سنوات حتى صار الطالب في عمر السادس
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وقد استطاع (، 1.5)وبمغت قيمة معامؿ االرتباط  ، في االختبارات القومية ءدااألالذكاء ب
 .العاـ تفسير ثمثي تبايف الدرجات العامؿ
أف الذكاء يرتبط بعالقة سببية بالتحصيؿ الدراسي حيث  إلىبعض الباحثيف  أشاركما        
ف م (289)دراسة شممت عينة مكونة مف ،  Watkin, Lei&Canives(2007)أجرى

النتائج بوجود عالقة سببية بيف الذكاء  تأشار وقد  ،عواـأ ةتتبعيـ لفترة ثالثالطالب تـ 
 .المستقمبي داءاألو 

 وقة بيف نوع الذكاء الذي يتـ قياسؿ العالاوتنوفي السنوات األخيرة بدأ الباحثوف في       
 & ,Kaya, Juntune   وفي ىذا السياؽ أجرى، ةوبيف قدرتو عمى التنبؤ بالتقديرات الدراسي

Stough ( 2015)  قواعد بمسح دراسة تحميمة حيث قامواPsycINFO, Google 
Scholar, Eric  وقد وجد القة بيف الذكاء والتحصيؿ الدراسي، الع لتاو تن لمدراسات التي

أكثر مف القدرات غير المفظية ،  األكاديميبقوة بالتحصيؿ  ترتبطالباحثوف أف القدرات المفظية 
بينما ترتبط القدرات غير   Readiness باالستعداد لمتعمـ ترتبطف القدرات المفظية كما أ

  Potentialالتعمـ إمكانية المفظية ب
دراسة تحميمة   Peng, Wang, Wang, & Lin 2019) ) أجرىوفي ذات السياؽ       
لسائؿ عالقة بيف الذكاء اتحديد ال لتاو تن صمفحو  (241111دراسة شممت ) (551)لنتائج 
أف الذكاء السائؿ قد ارتبط  إلىنتائج التحميؿ  تأشار وقد ،  ءة والرياضياتفي القرا داءاألوبيف 

 ونتضح أاكما ، (1.70والرياضيات )،   ) 0.38-0.36القرائي ) داءاألبدرجة متوسطة ب
 التنبؤية بيف الذكاءف العالقة وأ ،تنبأ كؿ مف الذكاء والتحصيؿ باآلخر عمى المدى الطويؿ

واالقتصادي لألسرة بمعنى أف  جتماعيتوى االرتفاع المساتزيد مع الوقت ومع والتحصيؿ 
  .االجتماعي واالقتصادي المرتفع في أبناء األسر ذات المستوى ؿفضأالذكاء السائؿ يتنبأ 

تساؽ في نتائج الدراسات أف العالقة بيف الذكاء والتحصيؿ ىذا اال وقد يستدؿ مف       
لكف بعض األراء الحديثة ترى أف الذكاء ليس بيذه  ،العمميةرت مف المسممات الدراسي قد صا
أف  بسبب اختبارات الذكاء غير مفسرمف تبايف درجات  اوأف ىناؾ جزء ،القوة في التنبؤ
الدافعية سوؼ تتنبأ بالتحصيؿ حتى عند  قوىوأف  ، وجدانية ودافعية مكونات الذكاء يشمؿ

الذكاء بالتقديرات الدراسية  ؤ، بمعنى أف تنب ,t aleBoncquet (2020) .الذكاء  أثرعزؿ 
وبيذا المنطؽ فإنو يفترض أف ىناؾ عالقة بيف  ،الذكاءو يرجع لمعالقة بيف قوى الدافعية 
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أحدىما في التنبؤ  أثرتالشي يو التحصيؿ الدراسي  يؤثر فيتفاعؿ بينيما و  ،الدافعية والذكاء
 خر.المتغير اآل أثرعند عزؿ 
 ختمفتالة لمتحقؽ مف ىذه الفرضيات قامت مجموعة مف الدراسات والتي او وفي مح        

 سياـتحديد اإل إلىىدفت دراسة  Gagme &Pere(2001)  أجرىفمثال  ؛في نتائجيا
مف   (200)وقد اشترؾ في الدراسة  ،المستقؿ لمدافعية والقدرات المعرفية في مخرجات التعمـ

الدافعية الداخمية  :اختبارات لمدافعية وىي ةوثالث ،كاءلمذ تـ تطبيؽ اختبارو  ، الطالب
باء وذلؾ مرتيف خالؿ فصؿ دراسي، كـ طمب مف اآل، المثابرة أيضاوالدافعية الخارجية و 

وجود النتائج عدـ  أظيرتوقد  ،ةفي مقاييس الدافعية الثالث بنائيـأتقدير  أيضاوالمعمميف 
دافعية مختمؼ عف تقدير األبناء، كما كانت باء لمأف تقييـ اآل، و عالقة بيف الذكاء والدافعية
بعالقة تنبؤية ولـ ترتبط الدافعية  ،بتحصيؿ الطالب ئمنب أفضؿالقدرات المعرفية ىي 

أف الذكاء ىو عمى الذكاء. وقد استدؿ الباحثوف مف ىذه الدراسة  أثرعزؿ بالتحصيؿ بعد 
 داءاألستقؿ لمدافعية في التنبؤ بم إسياـوأنو ال يوجد  ،الدراسي داءاألالمنبئات ب أفضؿ

 أكثر مف قوى الدافعية. الدراسي بالتحصيؿ ئالذكاء كمنب أىميةوتدعـ ىذه الدراسة  ،الدراسي
بحث  إلىدراسة ىدفت في Smith(2005)   إليو أشارىذه النتائج مع ما  ختمفتالكف       

مف  المدرسي، وقد تكونت العينةالذات والقدرات ما وراء المعرفية والنجاح  فاعميةالعالقة بيف 
الباحث مقابمة لتقييـ القدرات ما وراء المعرفية، كما تـ  أجرى .( مف طالب الصؼ التاسع97)

 فاعميةأف  إلىت النتائج أشار الذات  والقدرة العقمية العامة، وقد  فاعميةتقييـ المعتقدات حوؿ 
ولكف لـ تتضح العالقة بيف ، لذكاءا أثرقوي بالتقديرات الدراسية حتى بعد عزؿ  ئالذات منب
الدراسي  داءأف الذكاء ال يتنبأ باألعمى الدرجات الدراسية، وقد يستدؿ مف ىذه النتائج و الذكاء 

 الذات. فاعمية أثرمتى تـ عزؿ 
وىو ما  ،يتمثؿ في فاعمية الذات اوجداني ابعض الباحثيف أف لمذكاء مكون افترضقد       
ففي دراسة قاـ بيا  ؛المتغير اآلخر أثري نموذج التنبؤ عند عزؿ أحدىما يختفي ف أثريجعؿ 

(2008) Nuovo & Elastico, ويكسمر  ختباراالعالقة بيف الذكاء كما يقاس ب لتاو تن
ت أشار مف طالب الجامعة، وقد   (64)، وقد تكونت العينة مف وبيف بعض أبعاد الدافعية

الذات والدافعية كانت منبئات دالة بالذكاء  وفاعمية الضغوط وقمؽ االختبارف أ إلى النتائج
 ،إلنجاز األكاديمي وليس الذكاءاة وفاعمية الذات ىي أفضؿ منبئات المفظي، كما كانت الدافعي
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الذكاء  إلىالنظر  مفادىا إلنجاز األكاديمي، وانتيت الدراسة بتوصيةابينما لـ يتنبأ الذكاء ب
ة وأيضا مكونات معرفية، وتؤكد ىذه الدراسة أف بمدخؿ تكاممي يشمؿ مكونات دافعية وانفعالي
 الدراسي. داءقوى الدافعية أىـ مف الذكاء في التنبؤ باأل

العالقة بيف القدرة العقمية  لتاو تندراسة    Ayatola , Adedeji(2009) أجرى وقد     
ضيات لدى والتحصيؿ في الريا اتيةالذات الرياضي فاعميةالعامة والنوع والعمر الزمني والقمؽ و 

وباستخداـ  ،( مف الطالب0166، وقد تكونت العينة مف )طالب المرحمة الثانوية  بنيجيريا
  .بالتحصيؿ ئمنب أفضؿالذات ىي  فاعميةف أ إلىت النتائج أشار نماذج االنحدار 

بحث العالقة  إلى  ىدفتدراسة  al(2011) Jurecska et أجرىوفي ذات السياؽ       
عينة مكونة  لدىدافعية في الفصؿ الدراسي وذلؾ الذات كأحد مكونات ال فاعميةبيف الذكاء و 

 إلىالنتائج  تأشار وقد في الواليات المتحدة األمريكية،   ( مف األطفاؿ والمراىقيف 61مف )
تتضح ىذه النتائج لدى  لكف لـ ،كيةيمر الذات لدى العينة األ فاعميةديا بارتباط الذكاء طر 

كما لـ يتنبأ الذكاء بالتقديرات الدراسية لدى العينة غير األمريكية ، ميفمف المقي خرىالعينة اآل
ت الدراسية تخضع الذات والذكاء والتقديرا فاعميةوىو ما قد يستدؿ منو أف العالقة بيف 

 .لفاعمية الذات التي رأى أنيا مكوف ال يرتبط بالثقافة باندوراما يخالؼ رؤية ب ات ثقافيةتأثير ل
كمعتقدات عف القدرات الذات  فاعميةالقة بيف الذكاء كمكوف معرفي وراثى و ت العمازالو         

، أـ ترفع فاعمية الذات األداء في اختبارات كثر كفاءةغير واضحة، فيؿ يرى األذكياء أنفسيـ أ
الذات في  فاعميةأـ تؤثر  ؟الذات فاعميةىؿ يؤثر الذكاء بمسار مباشر في الذكاء؟ بمعنى 

  (2010)جريت بعض الدراسات منيا دراسةأسئمة ىذه األ عفجابة اإل في صدد ؟الذكاء
Paunonen, & Hong, لمفظية والعددية والمكانية القدرات اقة بيف العالفييا  الاو تنالتي

ائو حوؿ قدراتو بأدارتباط معتقدات الفرد  إلىالنتائج  تأشار وقد ، الذات فاعميةكانيكية و والمي
ويستدؿ مف ىذه  ،ار القدرة الميكانيكيةتبخقمية المقننة ما عدا اختبارات العالفعمي عمى اال

 ىي التي تؤثر في القدرات العقمية.الذات  فاعميةف أالدراسات 
دراسة تحميمية لنتائج   Kriegbaum, Becker, & Spinath(2018) أجرىقد و       

في فعية والذكاء داالقوة التنبؤية لم لتاو تنالتي  ( مف الطالب51079( دراسة شممت )47)
وبيف ، ( 1.77وجود ارتباط متوسط بيف الذكاء والتحصيؿ ) إلى وانتيت، التحصيؿ الدراسي

(، وقد أظير تحميؿ 1.04) هوبيف الدافعية والذكاء مقدار ، ( 94.1الدافعية والتحصيؿ )
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% 16.6وقد فسرت الدافعية  ،% مف تبايف درجات التحصيؿ55.5المسار أف الذكاء يفسر 
، لكف كانت أغمب الدراسات التى شمميا ءالذكا أثرايف درجات التحصيؿ بعد عزؿ مف تب

والبحث  ،التشكيؾ في نتائج ىذه الدراسة إلىقد دفع ذلؾ بعض الباحثيف و  ،التحميؿ مستعرضة
 في العالقة الطولية بيف الذكاء والدافعية والتحصيؿ الدراسي.

العالقة بيف الدافعية  لتاو تنطولية  دراسة  et al Boncquet(2020)أجرىوحديثا      
صادر الدافعية م ؤديىؿ تالتساؤؿ:حثت الدراسة حيث ب ،الداسي داءاأل ىما في تأثير و والذكاء 

، االنتقاؿ لممرحمة الثانوية أثناءنجاز الطالب مقارنة بدور الذكاء غيرات في إدورا في التنبؤ بالت
الصؼ السادس وحتى المرحمة  ة تـ تتبعيا مفوقد اعتمد الباحثوف في الدراسة عمى عينة كبير 

الذكاء فإف قوى الدافعية  أثرنو بعد عزؿ إلى أت النتائج أشار وقد ، (9975)قواميا  يةو الثان
 وذلؾ عمى المدى الطويؿ. داءمستقؿ في التنبؤ باألمت بقدر سيأقد 
تي تـ التسميـ بيا العالقة الذكاء بالتحصيؿ الدراسي  أف إلى وتشير نتائج ىذه الدراسات     

التفاعؿ بيف الذكاء  تأثيرؿ اوتنالمزيد مف الدراسات التي ت إلىلعشرات السنوات تحتاج 
ور الذكاء وأف د، الدراسي داءاأل فيىما تأثير في  ومف أىميا فاعمية الذات ومصادر الدافعية

 ، تنبأ بالذكاءالذات ت فاعميةوفقا لما وجدتو بعض الدراسات مف أف  هتأثير قد يكوف وسيطا في 
 أثرو نتائج الدراسات مف عدـ وجود أظيرتوقد يكوف دور الدافعية وسيطا في ضوء ما 

ؿ الدراسة الحالية دراسة العالقة بيف ىذه المتغيرات اوتحلذا  ،لمدافعية عند عزؿ الذكاء
مف خالؿ نمذجة المعادلة البنائية لعدد مف قوي الدافعية المعرفية بطريقة شمولية 

 ة داخؿ الفصؿ الدراسي.ماعيجتواال
 Motivation Forces:التكديسات الدزاسيةبكنيبئات  املعسفية الدافعية   : قوىثاىيا
السموؾ سيكوف  ذلؾ أفومعنى  ،القوى التي توجو السموؾ وتشحذه تعرؼ الدافعية بأنيا      
كؿ  راسةوبالتالي فإف دراسة الدافعية ىي د ،مخرج معيفأو تحقيؽ ىدؼ، ل اوموجي اقوي

ؿ وقد حدد الباحثوف قوى لمدافعية تعموتحافظ عمى أفعاؿ الطالب الموجية، القوى التي تولد 
تنظيـ الذات،  الذات، فاعميةوىي )وتوجييو سموؾ الطالب  داخؿ الفصؿ الدراسي لشحذ

مرتبطة بفعؿ موجو (، وىي تمثؿ طريقة تفكير معتقدات التمكف، العزو، األىداؼ
 ( t al,e O'Donnell (2011باليدؼ
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قوى دافعية موجودة في القاعة  مف يفقوتوقد ركز الباحثوف في الدراسة الحالية عمى      
 تأثيرنظرا ألىميتيـ في توليد الدافعية وال الذات وتنظيـ الذات فاعميةالدراسية الجامعية وىي 

  .التقديرات الدراسية فياإليجابي 
 Self Efficacy:الرات فاعلية-

في ضوء ميارتو  ماالتكيؼ مع موقؼ  إمكانيةحكـ الشخص عمى  إلىالذات  ةفاعميتشير 
والشخص  ، O'Donnell et al,2011)(Bandura, 1993 inوالظروؼ التي سيواجييا 

دارة عمى إ في أف لديو ميارات كافيةذات مرتفعة في مجاؿ ما يعتقد  فاعميةالذي يمتمؾ 
ؼ ذات منخفضة يشكوف في قدرتيـ عمى التكي فاعميةبينما مف يمتمكوف  ،الظروؼ الموقفية

الذات المرتفعة ال  فاعميةو  ،تيـتغمب عمى قدراتماميـ سوؼ التي أ ةألنيـ يعتقدوف أف الميم
وف لدى الشخص قدرات فقد يك ،المعتقدات المرتفعة إلىالقدرات المرتفعة ولكف  إلىتشير 

) ,Caprara,  Barbaranelli ه سيء بسبب معتقداتو السمبية حوؿ ذاتوءدامرتفعة ولكف أ
, 2006)Steca, & Malone  

دراؾ الكفاءة إ أىمية –ىـ النظريات في الدافعية أ وىي -نظرية التحديد الذاتي أكدتوقد      
مكانية النجاحالذاتية و  وف فعاال في التعامؿ مع ف يكنساف في أوىي  رغبة موروثة لدى اإل   ،ا 
نو قد والطالب في التعمـ بمعنى أ ،العمؿ اف فينساإل  طاقةىذه الرغبة تحفز  وأف البيئة،

 & Deci) في ىذا النشاطإمكانية النجاح يشترؾ في نشاط معيف لمجرد الشعور ب
Vansteenkiste, 2004, pp.25) 

الذيف يشكوف في  ذلؾ أف األفرادالطالب  أداءالذات تتنبأ ب فاعميةيرى الباحثوف أف و       
فيو بذؿ المجيود أو  هار تيقؼ معيف سوؼ يتجنبوف اختطمبات مو مع مالتوافؽ  عمىقدراتيـ 

 يـالتي يعتقدوف بأنو يمكن ةبينما سيقبؿ الطالب عمى الميم ،انيـ لف ينجحو أعتقادىـ ال
ندماج الطالب ا فيتؤثر  الذات فاعميةف ، كما أفي المثابرة فييا أطوؿ اويقضوف وقت ،اجتيازىا
ترتبط بمقدار ما  أنياكما ، عميياوالمثابرة  ،افيي ويقضي ومقدار الوقت الذي ،معينة ةفي ميم

. في ذات الميمة الجيدلمزيد  مف واستعداده لالستمرار في بذؿ ا ،جيديبذؿ مف 
O'Donnell et al,2011)(  

 أثناءبجودة التفكير وصفاء الذىف  أيضاالذات ترتبط  فاعميةف أكما يرى الباحثوف      
سئمة أعمى نفسو الطالب فيطرح   task focusedز في الميمة التركيو  ،المواقؼ الضاغطة
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ف أغير طريقتي أ ، ىؿ يجب؟غذية الراجعةتو الما الذي تخبرني ب ؟المطموب مني: ما مف نوع
الميمة ويتشتت في اتخاذ  أداء أثناءفالطالب الذي يشؾ في قدراتو يرتبؾ تفكيره   ؟في الحؿ

نا فأسأفشؿ ف، وضحؾ عمي اآلخر يس :مية مثؿحوارات داخ وسيدخؿ في ،القرار المناسب
 .فاشؿ
ؿ  اوتنفمثال  ؛الذات فاعميةل يجابياإل ثراأل  لدراسات في عمـ النفس التربويا أكدتوقد     

Caprara et. al(2006)  الرفاىية كما يتـ  فيالذات عمى المدى الطويؿ  فاعمية أثر
تكونت  وقد(، والسعادة التفاؤؿ،و الذات، تقدير و عف الحياة، )الرضا يجابيقياسيا بالتفكير اإل

ف نتائج نمذجة المعادلة البنائية أ أظيرتوقد  ،يطالياإلمراىقيف مف مف ا  (664)العينة مف 
، وفي ة حوؿ المستقبؿيجابيفاعمية الذات تسيـ في توقعاتيـ اإلمعتقدات المراىقيف حوؿ 

 .أفضؿة إيجابيمشاعر ب لشعورادراؾ الرضا عف الحياة و ا  و  ،ـو ذات مرتفع لدييـوجود مفي
بإمكانية الذات واعتقاد الطالب  فاعمية أف  Pajares &Schunk (2005)وقد وجد      
ويبذلوف المزيد مف  ،يمو معينة واالستمتاع بيايقبموف عمى االشتراؾ في ميـ تجعم النجاح

other., Furia, Lee, Strووجد حباط، نخفض لدييـ مشاعر القمؽ واإل، كما تالجيد فييا
& Huang, 2009)) حمية غذائية لدى الذات قد ارتبطت بالقدرة عمى اتباع  فاعميةف أ

 .طالبات الجامعة
الذات  فاعميةالعالقة بيف  لتاو تندراسة  Walker et al (2006) أجرىوقد       

قد الذات  فاعميةوأظيرت النتائج أف  ،والمشاركة في المياـ األكاديمية لدى طالب الجامعة
األكاديمي  إإلنجازباشر بالذي ارتبط بمسار م، ارتبطت بمسار مباشر باالنخراط المعرفي

في دراسة أخرى شممت  ةنتائج قريب إلى  ,Walker&Greene)9116)وتوصؿ لمطالب، 
 فاعميةف أ إلىت النتائج أشار طالبا مف طمبة المرحمة الثانوية؛ حيث  (242)عينة مكونة  

 .ىداؼالذات قد تنبأت باأل
العالقة حوؿ دراسة  Jones , Paretti,Hein,knott (2010) أجرىفي ذات السياؽ    

ى األولمف طالب الفرقة  (363)الذات والنجاح لدى عينة مكونو مف  فاعميةبيف الدافعية و 
الذات  فاعميةف أإلى ستخداـ نمذجة المعادلة البنائية ت النتائج باأشار وقد  ،الدارسيف لميندسة

 إلىدراسة ىدفت  Jones (2010) أجرى في اليندسة، كما  األكاديمي إإلنجازبقد ارتبطت 
مف طمبة قسـ عمـ  (245)لدى عينة  مكونة مف  األكاديمي إإلنجازالمنبئات ب أفضؿتحديد 
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 فاعميةالنتائج أف  أظيرتوقد  ،النفس الذيف يدرسوف عف بعد ومف خالؿ التعمـ المباشر
  .األكاديمي إإلنجازط بتوقع النجاح قد ارتبأو الذات 
 إلىدراسة ىدفت   ,Elias,  Mustaf, Roslan,  & Noah(2011) أجرىوقد       

 (322)لدى عينة مكونة مف  األكاديمي إلنجازاالدافعية و  أنماطفحص العالقات السببية بيف 
 إلنجازإالمنبئات  ب أفضؿالذات كانت  فاعميةأف  إلىالنتائج  تأشار وقد  ،الدبموـ العاـطمبة 

 .األكاديمي
 فاعميةتوقع النجاح ) لتاو تندراسة  ,Jones et al) 9109) أجرى  في ذات اإلطار     .

واالستمرار في الدراسة  ،والتقديرات الدراسية ،والتوحد مع المينة ،الذات( والجيد المبذوؿ
قد و  ة،يمريكاأل وذلؾ لدى عينة مف طالب تخصص اليندسة في إحدى الجامعات ،الجامعية

ف إدارؾ النجاح يرتبط بمسار مباشر أستخداـ نمذجة المعادلة البنائية أظيرت النتائج با
  بالتقديرات الدراسية.

بالتقديرات  ئت كمنبالذا فاعمية أىميةجماع الدراسات عمى إ إلىوتشير ىذه النتائج     
أحدىما يؤثر  ثرأوىؿ عزؿ  ؟الذات مقارنة بالذكاء فاعميةويظؿ السؤاؿ كيؼ تؤثر ، الدراسية

الثقافة الغربية التي وكيؼ ستؤثر فاعمية الذات في ثقافة مختمفة عف  ؟اآلخر المتغير أثر في
ف فاعمية مف أOettingen, (2002) ،إليو أشارغمب الدراسات في ضوء ما أقامت فييا 

 الذات متغير ثقافي.
 تيظيه الرات:-

وى الدافعية مف شأنيا استثارة دافعية كما أكد الباحثوف عمى قوى معرفية أخرى مف ق      
تتـ في إطار عممية  التي التخطيط والمكافحة إلىوتشير  ،ذاتتنظيـ الوىي   ،لمتعمـ الطالب

،   )(O'Donnell et al,2011 وتقييميا طوؿ الوقت ،التي يتـ مراقبتياوضع األىداؼ 
لتحقيقيا  ةاتيجيات فعالويستخدـ استر  ،والطالب الذي لديو تنظيـ ذاتي ىو مف يضع األىداؼ

طيط تنظيـ الذات ىو التخوبيذا المعنى فإف  ،ليتيا ويعدؿ منيا لتحقيؽ األىداؼويراقب فعا
 المياـ األكاديمية. أداءوالمراقبة لمعمميات المعرفية أثناء 

ثالث عمميات فرعية دائرية في تنظيـ الذات وىي  Zimmerman(2000)ويحدد        
اختيار و تحديد األىداؼ والتخطيط ،  وؿ الميمة وتحديد صعوبتيا،التفكير القبمي)تحمي
والتأمؿ ، لذي يتبع عممية التفكير القبميوا داء، واألForethoughtاالستراتيجيات  
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Reflection  ،ويقوـ ،جعة فيراقب نتيجة ما قاـ بوويحدث بعد أف يتمقى الطالب تغذية را 
فكار األ ينظيـ الذات ىتفإف   مؿ لمنتائج وىكذامختمؼ وتأ أداءو بعممية تفكير قبمي جديدة 

 .توليدىا والتخطيط ليايتـ واألفعاؿ التي  تنفعاالواال 
تنظيـ الذات كعممية نشطة وبنائية  Pintrich(2003)بعض الباحثيف مثؿ وقد وصؼ        

عمميات في الو  ،ويتحكـ فييا ،وينظميا ،ويراقبيا ،يعرؼ فييا المتعمـ أىداؼ المياـ التعميمية
 .المعرفية والدافعية لتحقيؽ اليدؼ

ف استخداـ وأ ،تنظيـ الذات في التعمـ أىمية إلىالعديد مف الدراسات  تأشار وقد        
ؿ اوتن ؛(Zimmerman, 2000, 2008)   استراتيجيات تنظيـ الذات يحسف عممية التعمـ 

(2012)& Roebers Neuenschwander, Röthlisberger, Cimeli,  تنبأ ت كيؼ
 إلنجازاو والتحوؿ  بالتكيؼ لمحياة المدرسة، جوانب تنظيـ الذات)عمميات التحديث، الكؼ 

عينة  شممت الدراسةوقد ، في االختبارات المقننة داءاألكاديمي كما يقاس بالتقديرات واأل
 أىميةوأظيرت النتائج  ،( مف طالب المدرسة تـ تتبعيـ لمدة عاـ دراسي796) مكونة مف
 أىمية تكما اتضح ،في التنبؤ بالتقديرات الدراسية Effortful controlضبط مكوف ال

 &  ,Villavicencioدراسة  لتاو تنكما في التنبؤ بالميارات األكاديمية ، الوظائؼ التنفيذية 
 (2013).Bernardo   ف فياالباحث افترضو  ،األكاديمي داءكيؼ يؤثر تنظيـ الذات في األ 

( مف 0.279تكونت العينة مف )وقد  .ةيجابينفعاالت اإلف خالؿ اال الدراسة أف ذلؾ يحدث م
تـ  حيثلتنظيـ الذات.  انةة واستبيجابيفعاالت اإلنلال  انةاستب فوقد أجابوا ع ،طمبة الجامعة

ة، يجابيالذات واالنفعاالت اإل حساب انحدار تقديرات الطالب النيائية عمى كؿ مف تنظيـ
 اوأنيم ،بالتقديرات ينبآفة( قد إيجابيوالفخر)انفعاالت تاع أف االستم إلىالنتائج  وانتيت
 الدراسية. التقديراتو العالقة بيف تنظيـ الذات  اتوسط
لدييـ يكوف ف الطالب فإنشطة التعمـ ممتعة أكانت إذا أنو ويستدؿ مف ىذه النتائج       

مختمفة  انماطأحفز ة تيجابيكما أف االنفعاالت اإل ،ف يستثمروا جيدىـ ووقتيـفي أاستعداد 
 أىمية مف  Jones(2010)   ه أكدوىو ما  ،وحؿ المشكالت والتعمـ ،نظيـ الذاتمف ت

كمكوف  Interestىتماـ مكوف اال إلى أشارحيث بخبرة التعمـ في توليد الدافعية؛  االستمتاع
 وعرفو بأنو االستمتاع الناتج عف الفضوؿ العممي كأىـ محفزات جيدمف مكونات الدافعية 
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وفضوؿ  ،يولده المعمـ Situational curiosity فضوؿ موقفي إلىالطالب وقد قسمو 
 مادة التعمـ.يعكس حب الطالب  Innate curiosityفطرى 
العالقة بيف تنظيـ الذات  لمكشؼ عف  دراسة et al(2018)  Hernández أجرىكما       

ة ظرا لكوف العينون ،والثاني األوؿ يففوالص رياضال أطفاؿ لدىفي الرياضيات والقراءة  داءاألو 
ف تنظيـ الذات قد تنبأ أالنتائج وقد أظيرت  ،مف األطفاؿ تـ تقييـ تنظيـ الذات بمياـ أدائية

تدريب الطالب عمى  أىميةعف  ةالنتائج بتوصي وانتيت ،التحصيؿ في الرياضيات والقراءةب
 ميارات تنظيـ الذات 

الذات  فاعميةدراسة لمدور متعدد األبعاد ل  Zumbrunn et al(20(20 أجرىوحديثا      
مف طالب المرحمة  (992)وقد تكونت العينة مف  ،تنظيـ الذات والتقديرات الدراسيةفي 

 ةكترونيلإ انةاستب ؿوتـ جمع البيانات مف خال  ،مف طالب المدارس العميا  ) (518االبتدائية
ف أميمة الكتابة، وقد أظيرت النتائج  في وتـ قياس تنظيـ الطالب لمذات ،الذات فاعميةقيس ت

 وبتنظيـ الذات.   اتبمسار مباشر بالتقدير  ترتبطالذات قد ا فاعمية
الوسيط لتنظيـ  ثراأل  لتاو تندراسة  Park & Woo(2020) أجرىفي ذات السياؽ      

طالبات كمية  مفطالبة  (021)لتعمـ وحؿ المشكالت لدىلذات في العالقة بيف االستمتاع باا
 ،توتنظيـ الذات في حؿ المشكال الرضا عف خبرة الدراسة أىميةوأظيرت النتائج   ،لتمريضا
والقدرة عمى حؿ  ،العالقة بيف خبرة الفصؿ الجيد فيتوسطي  أثرف تنظيـ الذات لو وأ

 .يـ الذات عند الطالبظتحسيف ميارات تن أىمية بالتأكيد عمىوانتيت الدراسة  ،المشكالت
ة في التنبؤ ميمف تنظيـ الذات مف المتغيرات الأ عمى تائج ىذه الدراساتويستدؿ مف ن      

لكف  ،وأف دوره قد ال يكوف مباشرا ولكف مف خالؿ متغيرات أخرى، بالتقديرات الدراسية
 ،المتغير بقدرات الطالب المعرفية وبمعتقداتو عف ذاتو اىذ يتأثرؿ كيؼ اوتنالدراسات لـ ت
 لو الدراسة الحالية.او نتوىو ما ت قرافوعالقتو باأل

 Peer-Groups- Effect :التكديسات الدزاسيةيف  قساٌاأل أثسثالجا:
 مؤثر في عممية التعمـ،بالمدرسة  جتماعيالتفاعؿ االأف  عمى الباحثوفيكاد يتفؽ       

الدراسات  تأشار . وقد رفقاء في السكفأو وا زمالء فصؿ ومنيا التفاعؿ مع الزمالء سواء كان
ة واالقتصادية في المخرجات جتماعيوخصائصيـ العقمية واال قرافا لألأثر ىناؾ أف  إلى

التعميـ يعتبرونيا  اقتصاديات، وقد جعؿ ذلؾ المشتغميف في متد لسنواتالتعميمية لزمالئيـ ت
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بيا ربما أكثر مف أساليب  وصاروا ييتموف ،عميميةفي وضع السياسات الت مف العوامؿ اليامة
 التدريس.

مخرجات  في يـوسموكياتاألقراف نتائج  أثرنو بأ قرافاأل أثرSacerdote(2011) ؼ يعر      
في التحصيؿ وىي  قرافاأل أثرويصؼ مجموعة مف النماذج الخطية التي تصؼ  ،يـأقران

 ،وأقرانكوف فييا تحصيؿ الطالب دالة لخصائص الطالب وخصائص يمعادالت خطية 
الخطية لـ تستطع أف تفسر نتائج الدراسات التي  لكف ىذه المعادالت، التيـ الدراسيةومعد

بطريقة وىؿ يحدث ذلؾ  ،بعضافي بعضيـ  قرافاألكانت متناقضة فيما يتعمؽ بكيؼ يؤثر 
 أثرخالؿ المعمـ الذي يت مف وأ ،اتجاىاتأو ميارات أو مباشرة مف خالؿ تعميميـ معارؼ 

، وقد يؤثر بعض الطمبة خريفالطالب اال فيفيؤثر  ،وسرعتو توببعض الطمبة فيغير مف طريق
الذيف طالب اللياء أمور و أوقد يكوف مف خالؿ   ،ثارة الفوضى في الفصؿإب يـأقرانفي 

الطالب بدافعية  أثرتبوربما  ،بنائيـ فيؤثروف في بقية الفصؿيتدخموف في القضايا التربوية أل
 . زمالئيـ وروح المنافسة

في المخرجات  قرافاأل أثرقوة جتماع واالقتصاد بنشغؿ الباحثوف في عمـ النفس واالاقد و      
 ر لكف يشيبعض المشكالت السموكية  أيضاواختيار المينة و  التربوية

Huang&Zhu(2020) داءاألفي  قرافاأل أثرنو ال يوجد اتفاؽ بيف الباحثيف عمى قوة إلى أ 
قات اتكويف الصدمتغيرات الضغط الدراسي و و مف خالؿ أ ،وىؿ يحدث بطريقة مباشرة ،الدراسي

 . وسحب طاقة المعمـ وتغيير طريقتو في التدريسوالذكاء والدافعية 
 ذاتف معظميا كانت قراف أاأل أثر لتاو تنوتظير مراجعة العديد مف الدراسات التي        

طالب المدارس  لتاو تنوقد  ،المدخالت المدرسية في النتائج أىميةاتجاه اقتصادي لتحديد 
مة ميومف الدراسات ال، الجامعة واعتمدت عمى اختبار نماذج انحدار أيضاو  ،يااالبتدائية والعم

في  قرافاأل أثرلتقدير  McEwan(2003)في مرحمة ما قبؿ التعميـ الجامعي دراسة قاـ بيا 
نتيجة مثيرة لمجدؿ حيث وجد أف مستوى تعميـ األـ  إلىتوصؿ الباحث وقد  ،الصؼ الثامف

 يـ.قرانيؤثر في التحصيؿ الدراسي أل
األقراف في  أثر تناولتاسة در  Gibbons, & Telhaj (2008) أجرىنجمترا إوفي       
كاف  المدرسة الثانوية، إلىالدراسي لمطالب أثناء انتقاليـ مف المدرسة االبتدائية  داءاأل

ساسي لمدراسة ىو تحديد كيؼ يؤثر مستوى األقراف في المرحمة االبتدائية عمى اليدؼ األ
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التغيير في تكويف  أثروقد اعتمد الباحثاف عمى  الدراسي ألقرانيـ في المرحمة الثانوية،  التقدـ
ت أشار ، وقد ةوحتى الرابعة عشر  ةمف سف الحادية عشر  ،عاـ إلىمجموعات الفصؿ مف عاـ 

ف كاف  أقرانيـ بعد ذلؾ، أداء فيأف اإلنجاز األكاديمي السابؽ لألقراف ال يؤثر  إلىالنتائج  وا 
وا سمبيا بوجود طالب مرتفعي التحصيؿ معيـ، وفي ذات أثر التحصيؿ قد ت يب منخفضالطال

دراسة طولية عمى طالب  Friesen,  Hickey,  & Krauth,  (2010)السياؽ أجرى 
األقراف ذوي االحتياجات الخاصة في نتائج  أثرحتى السابع بكولومبيا لتحديد و الصفوؼ الرابع 
سمبيا بداللة  أثرأف وجود أقراف ذوي احتياجات خاصة قد  إلىئج ت النتاأشار االختبارات، وقد 
 عمى بقية الفصؿ.

 ,Kramarzنجمترا لنتائج مختمفة حيث قدـ  إفي طولية كما توصمت دراسة رائدة      
 Machin, & Ouazad (2010)  الدراسي  إلنجازافي  قرافاأل إسياـتحميميا لتقييـ  اطار إ

 ،يةفي امتحانات قوم ةمر الحادية عشر وعKمطالب بعمر السابعة بانجمترا باستخداـ سجالت ل
 ,Imbermanكما وجد ، في نتائج االختبارات قرافحصائيا لألإ داال اأثر النتائج  أظيرتوقد 

Kugler, and Sacerdote(2012)   ض الطالب المتفوقيف ء لبعىف الوصوؿ المفاجأ
 لطالب المتفوقيف.ا فيا إيجابي أثرعصار كاترينا قد لممدارس بعد إ

القياـ بمزيد مف الدراسات  إلى يفالباحثىذا االختالؼ في نتائج الدراسات دفع          
 Cooleyباستخداـ عينات كبيرة مف سجالت التعميـ وبتغيير في المنيجية ومنيا دراسة 

ات ورث كالورينا بالوالينفي التحصيؿ الدراسي بمدارس  قرافاأل أثر لتاو تنتي ال  (2010) 
نات المدارس االبتدائية في اـ منيجية جديدة في تحميؿ بيااستخدتـ وقد  ،المتحدة األمريكية
حيث  ،في اختبار القراءة 2002 9110العاـ الدراسي  أيضاو  0664-0665العاـ الدراسي 

 ،قرافاألباالختيارات السموكية التي تتاثر بضغط جماعة  أثرف التحصيؿ يتأعتبر الباحث ا
خاصة عمى منخفضي  قرافلأل داؿ أثرالنتائج وجود  أظيرتوقد  ،شتيت بيئة التعمـتأو دعـ و 

 .التحصيؿ
 أثر لتاو تندراسة   ,SalvanesBlack, Devereux &  .(2010) أجرىكما        

مثؿ   كيةيمر تاسع بالواليات المتحدة األطالب الصؼ اللدى في بعض المخرجات   قرافاأل
تعميـ  تضح أفاوقد  ،الصؼ التاسعت السموكية لممراىقيف بالمشكال بعضو نسبة الذكاء، 

  Clark, Scafidi, & Swintonوقد توصؿ، يـأقرانيؤثر في ذكاء  قرافاألميات أ
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في التحصيؿ في  قرافاأل أثرقياس  إلىفي دراستو التي ىدفت  ةنتائج قريب إلى2011)( 
 أثروبعد عزؿ  ،تحاف النيائيوقد تـ تحميؿ بيانات ثالث سنوات في االم ،المدارس العميا

 .بعد ذلؾ يـقرانألالدراسي  إلنجازاي في المبدئ قرافاأللمستوى  أثرالمعمـ اتضح وجود 
et al  Xuفي التحصيؿ الدراسي دراسة  قرافاأل أثر لتاو تنالتي مف الدراسات الحديثة        

وباستخداـ  ،بيانات مف مسح لمجنة التربية بالصيف تحميؿ التي اعتمدت عمى (2020)
النتائج  أظيرت ،التوزيع العشوائي لمطالب العادييف مع منخفضي التحصيؿ بالصؼ السابع

بقية  فيمنخفضي التحصيؿ في المخرجات المعرفية وغير المعرفية  قرافاأللقوة  أثروجود 
 .لزمالئيـالطالب مف خالؿ تقميؿ وقت المذاكرة 

 قرافالسببي لأل ثرلبياف األ دراسة  Huang&Zhu(2020)  أجرىفي ذات السياؽ        
  (128)عينات كبيرة مف  الدراسة  شممت وقد   ،في بقية الفصؿ مف المنتظميف يفالراسب

الذيف كانوا موزعيف عشوائيا مف طمبة الصؼ السابع والتاسع   ) 06.754 ) مدرسة بمغت
وضع وقد ، قرافلأل ووطويمالمدى قصير  ثروقد تـ تتبع الطالب لقياس األ  ،عمى الفصوؿ

د نسبة وجو دالة لىو لمطالب المنتظـ  األكاديمي إلنجازاثاف معادلة لمتنبؤ مفادىا أف حالبا
تعميـ األـ و  ،عدد سنواتوالجماعة ، و  عمر الطالب والنوع إلىضافة باإل بالفصؿ يفراسبطالب 
ي التحصيؿ منخفض قرافاألف أ إلىالنتائج  تأشار قد و   ،وحجـ الفصؿ ،األسرةودخؿ  ،بواأل
 ثراأل ولـ يظير ىذا  ،يـ بالصؼ السابعقرانالدراسي أل داءاألفي حصائيا إسمبي داؿ  تأثيرليـ 

يرتبط بطوؿ فترة  قرافالسمبي لأل ثرف األ عمى أوىو ما يستدؿ منو ، في عينة الصؼ التاسع
كاف مف  السمبي ثراأل وقد وجد الباحثاف أف  ،منخفضي التحصيؿ، وبيئة التعمـ قرافالتعرض لأل

قت معيـ بعد المدرسة عمى شبكة وقضاء و  ،تكويف الصدقات مع منخفضي التحصيؿ خالؿ
تقؿ العالقة فىذه المرحمة  ىميةأل واختمفت النتائج لدى طمبة الصؼ التاسع  ،نترنتاإل 
ما يقمؿ مف وىو  ةة عمى الطمبة لتحصيؿ درجات مرتفعوالمدرس األسرةبسبب ضغط  قرافاألب
 .قاتاصدقباليـ عمى الإ

خصائص لالسببي  ثراأل  لتاو تندراسة   Gue&Chen(2020) أجرى في العاـ نفسو      
وقد اعتمدت  السابع والتاسع، يفلطمبة الصف الدراسي داءاألة و األكاديميفي القرارات  قرافاأل

لدى وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي  ،بالصيف تربيةالدراسة عمى بيانات مسح لجنة ال
 أثركاف ىناؾ وىي: مة مي نقاط ثالث إلىالنتائج  تأشار وقد  ،طالب (2204) ةونعينة مك
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، ناث يزيد في حالة اإل  ثرف ىذا األ ، وأنجميزيةفي درجات الرياضيات والمغة اإل  قرافقوي لأل
 .يـأقرانفي  قرافاألباء لتعميـ آ أثركما كاف ىناؾ 

في التعميـ  قرافاأل أثر لتاو تنراسات التي وقد كانت النتائج أكثر تعقيدا وتناقضا في الد      
دراسة   لتاو تنوقد  ،ناؾ رفقاء السكف ورفقاء الدراسةوذلؾ لتعقد شبكة العالقات في ؛معيالجا

(2006) & Stinebrickner Stinebrickner في  ـياتنجاز ـ وا  تيارفقاء السكف وخمفي أثر
  Bereaلكمية لمرفقاء وذلؾ بكمية وقد اعتمدت الدراسة عمى درجة دخوؿ ا ،بقية الطالب أداء

مف الطالب المسجميف في العاـ    (1295)وشممت العينة  ،بالواليات المتحدة  األمريكية
أف  إلىالنتائج  تأشار وقد  ،9110-9111والعاـ الجامعي ،  0665-0660الجامعي 
وقد  ،ي زمالئيـا فإيجابيوا أثر لتحاؽ بالكمية قد كف ذوي المعدالت المرتفعة عند اال رفقاء الس

رفقاء  أثر لتاو تندراسة في   Foster(2006) إليو ىذه النتائج مع ما توصؿ  ختمفتا
حيث وجد الباحث عدـ وجود أدلة  ؛السكف في المعدؿ التراكمي لطالب جامعة ميريالند

  Lyle (2007)نتائج قريبة  إلىوتوصؿ التحصيؿ برفقاء السكف،  أثراحصائية قوية عمى ت
لممجموعات  داال اأثر ولـ يجد  ،داءاألة في أثر التوزيع العشوائي لمطالب و  ؿاوتنالذي 

   .ةاألكاديميقرراتيـ في أو يـ أقران أداءة في جتماعياال
منيجية  إلىتناقض النتائج    ,WestCarrell, Fullerton &(2009) . أرجعوقد        

أجرى الباحثوف دراسة وقد  ،معيبالسكف الجاأو يـ بالفصؿ أقرانالتوزيع العشوائي لمطمبة و 
تكويف طريقة جديدة وىي نجاز طالب الجامعات مف خالؿ إفي  قرافاأل أثربياف  إلىدفت ى

نتائج  أظيرتوقد ، جبارياإ يقضي الطالب وقتا كبيرا معاطالبا  (21)مف جبارية إمجموعات 
دة في درجات درجة زيا (100)فمثال وجد الباحثوف ؛ قرافلأل إيجابي أثرالدراسة وجود 

يكوف مف خالؿ  قرافاأل أثرف أبد فسر الباحثوف ىذه النتائج وق، قرافاأل ثرترجع أل  اتختبار اال
 جماعات االستذكار.

   (2009)نتيىافمثال ؛ توليد الدافعيةبيؤثروف  قرافكما رأى بعض الباحثيف أف األ     
Salvy et alزميؿ في المجموعة يزيد أو أف وجود صديؽ إلى النشاط البدني  ففي دراسة ع

وذلؾ في دراسة  ،ي مثؿ قيادة دراجة لمسافات كبيرةمف دافعية قرينو في بذؿ مجيود بدن
  مراىقا ومراىقة.  (88) عمى عينة مكونو مفأجريت 
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في التعميـ ما قبؿ الجامعي  قرافاأل أثر لتاو تنويتضح مف عرض نتائج الدراسات التي        
فبعضيـ أشار  ،باختالؼ عينات الدراسة قرافاأل أثرلـ تتفؽ عمى  ايوفي التعميـ الجامعي أن

مزيد مف الدراسات،  إلىوىو ما يوضح الحاجة  ،سمبي أثر إلى أشارإيجابي وبعضيـ  أثر إلى
وحسبت  ،ف الدراسات قد انطمقت مف منظور اقتصاديألدراسة الحالية ويرى الباحثوف في ا

وثقتو  ،وزميم إلىؿ نظرة المراىؽ اوتنلكنيا لـ ت ،فةضعيأو بخصائص جيدة  أقرافعائد وجود 
الذات  فاعميةوفي رفع  ،الدافعية توليدفي  قرافاألكيؼ يؤثر  أيضاو  ،ه بوأثر ومدى ت ،وبمعمومات
ىو ما تيدؼ إليو ة كمتغيرات وسيطة تؤثر بدورىا في المعدؿ التراكمي لمطالب و األكاديمي

 .الدراسة الحالية
 لدزاسات الشابكة:التعليل على ىتائج ا

يتضح مف عرض الدراسات السابقة اختالؼ الدراسات في تحديد أفصؿ منبئات  
ت بعض ىذه الدراسات أف العالقة أشار ، وقد اسية والعالقات بيف ىذه المنبئاتالتقديرات الدر 

مف  مزيد إلىىما في التنبؤ بالتقديرات الدراسية تحتاج أثر بيف الذكاء وقوى الدافعية في 
 أيضاالدراسات  ختمفتافاعمية الذات قد يختمؼ باختالؼ ثقافة العينة، كما  أثراسة، وأف الدر 

 .قرافاأل أثرفي تحديد 
 فسوض الدزاسة: 

وغير المباشرة لمذكاء وبعض قوى الدافعية المعرفية )فاعمية الذات وتنظيـ الذات(   
 الجامعة.والمعدؿ التراكمي لدى طمبة  الدبمـو العاـودرجة  قرافاأل أثرو 

 :األولمنوذج الدزاسة املكرتح 

اشرة في ؤثر بمسارات مبي xogenousEمتغير  قرافالباحثوف فيو أف األ افترض 
 xogenousEالباحثوف أيضا أف فاعمية الذات متغير  افترض كما، الذكاء والمعدؿ التراكمي

ذكاء متغير وسيط وأف ال، يؤثر بمسارات مباشرة في الذكاء وتنظيـ الذات والمعدؿ التراكمي
، وأف تنظيـ الذات يؤثر ميوالمعدؿ التراك الدبمـو العاـيؤثر بمسارات مباشرة في درجات 

نموذج الدراسة ( 0ويوضح شكؿ ) ،والذكاء والمعدؿ التراكمي الدبموـ العاـمسارات مباشرة في ب
 .األوؿالمقترح 
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 األول( ًَىرج انذساست انًقتشذ 3شكم )

 ح الجاىي:منوذج الدزاسة املكرت

يؤثر بطريقة مباشرة في كؿ  Exogenousمتغير  قرافالباحثوف فيو  أف األ افترض 
ذه المتغيرات في المعدؿ ويؤثر بطريقة غير مباشرة مف خالؿ ى ،مف فاعمية الذات والذكاء

وأنو يؤثر بمسار مباشر في  ،ف الذكاء متغير وسيطأ أيضاالباحثوف  افترضكما التراكمي، 
الباحثوف أف فاعمية الذات ستؤثر بمسار مباشر  افترضكما ، والمعدؿ التراكمي عاـالالدبمـو 

وأف تنظيـ الذات متغير وسيط سيؤثر بمسارات مباشرة في  ،في تنظيـ الذات والمعدؿ التراكمي
 (.9( نموذج الدراسة المقترح)9والمعدؿ التراكمي.ويمخص شكؿ) الدبمـو العاـ

 

 
 (3قتشذ )( ًَىرج انذساست ان3ًشكم)
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 :اآلتيسيتميز ب فضؿويفترض الباحثوف أف النموذج األ 
 الدراسة متغيرات بيف السببية لمعالقات المقترح النموذج بيف إحصائية وجود مالءمة (3)

 المالئمة مؤشرات تعكسيا كما طمبة الجامعة،والبيانات الفعمية لعينة الدراسة مف 
 اإلحصائية.

لبعض المتغيرات التي تعمؿ   0.05مستوى عند إحصائيا دالة ة مباشر  اتتأثير وجود ( 9) 
، والمتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات Exogenous Variablesكمتغيرات خارجية 

لمتغيرات السببي المقترح البنائي في النموذج  Endogenous Variables داخمية 
 الدراسة. 

لبعض المتغيرات التي   0.05مستوى عند دالة إحصائياة غير مباشر  اتتأثير  وجود ( 2)
مف خالؿ متغيرات  غيرات التي تعمؿ كمتغيرات داخمية، والمتتعمؿ كمتغيرات خارجية
 المقترح لمتغيرات الدراسة. السببي البنائي وسيطة في النموذج 

 ميَج الدزاسة:

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة (المنيج الوصفي )نمذجة المعادلة البنائيةاستخدـ الباحثوف  
 سة:عيية الدزا
 كميات العمـو التطبيقية وعددىـ  طمبة  مفمجتمع الدراسة تكوف  مجتمع الدراسة: 

في فترة  نيا جميع الطالب لإلجابة ع إلىرساؿ المقاييس إطالب وطالبة(، وقد تـ  5954)
إناث(  29ذكور،  009)  طالبا( 094االستطالعية )شترؾ في الدراسة اوقد  ، حددةم

 األساسية ، واشترؾ في الدراسة 1.694نحراؼ معياري مقدارة سنة وا 99.25بمتوسط عمر 
ويتوزعوف عمى ست كميات في  ا( طالب095( طالبة ، و)275( مف الطالب ، منيـ )917)

(، 002(، )التربية=96(، )اليندسة=019سمطنة عماف تخصصات )تقنية المعمومات =
( ، مف 97قنية الحيوية =(، )الت55تصاؿ =(، )اال 97(ػ، )التصميـ=070ألعماؿ=)إدارة ا

 ،)(ػ40السنة الثانية= )( ، 59ى =األولالسنة )(، 95السنة التأسيسية = )الفرؽ الخمس:
 ا( طالب744وقد تـ التحميؿ النيائي عمى عدد)(.972السنة الرابعة = )(، 019السنة الثالثة=

 .0.17سنة وانحراؼ معياري مقدراه،  99.95مغ متوسط أعمارىـ وقد بوطالبة 
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 أدوات الدزاسة :

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الخاصة بتحديد المسارات المباشرة وغير المباشرة بيف الذكاء  
اكمي لمطالب قاـ والمعدؿ التر  ،والتقديرات السابقة قرافاأل أثرو  ،وقوى الدافعية المعرفية

 :ستخداـاالباحثوف ب
 مقياس رافف لمذكاء السائؿ .0
 تنظيـ الذات(–اعمية الذات )فمقياس لقوى الدافعية المعرفية .9
 قرافاأل ثرمقياس أل  .2

اختبار "رافف"  قاـ الباحثوف باستخداـ  :اختباز زافً للنصفوفات املتتابعة املتكدو-1
، 9117 ،ارثيلممصفوفات المتتابعة المتقدـ، الذي تـ تقنينو عمى البيئة العمانية )الح

 ديميةداء المياـ األكاأو  ،تعمـ( لقياس الذكاء عمى اعتبار أف ال9102 ،خروفآبراىيـ و إ
 يرتبط بالذكاء السائؿ الذي ىو القدرة عمى حؿ المشكالت الجديدة.

-كؿ مفردة تمثؿ مصفوفة  -مفردة  51وصؼ المقياس:  يتكوف اختبار رافف مف أ( -0)
يجيا مف ر مرتبة تد( مفردة. 09مقسمة عمى خمس فئات، كؿ فئة مكونة مف )  

 األصعب إلىاألسيؿ 
ويحصؿ  ،جابة الصحيحةح المفحوص درجة كاممة في حالة اإلختبار: يمنتصحيح االب( -0)

 .عمى خمس درجات فرعية ودرجة كمية لالختبار ككؿ
 الخصائص السيكومترية الختبار راففج(-0)
 صدؽ االختبار : ( 0-ج-0) 

؛ 9106استخدمتو )محمود؛ وشيمي، أو ت الدراسات التي قننت اختبار رافف أشار       
تمتع االختبار بدرجة عالية مف  إلى( 2014أبو غالي، وأبو مصطفى،   ؛9109وسؼ ،ي

خرى مثؿ مقياس أزمي بيف اختبار رافف واختبارات مؤشرات الصدؽ، حيث ُحسب الصدؽ التال 
نفورد بينو، واختبار (، واختبار رسـ الرجؿ لجونيؼ، واختبار ستاWISCوكسمر لقياس ذكاء )

حت قيـ معامالت االرتباط بيف اختبار او لجشتمط لألدراؾ الحركي، وتر ، واختبار اتوني لمذكاء
حت قيـ او (، كما تر 1741 – 1.50)  رافف لممصفوفات المتتابعة العادي وتمؾ االختبارات بيف
(، فيما 1764 – 1752)      بيف  الصدؽ البنائي بيف المفردات و الفئة التي تنتمي الييا

 (.1752 – 1720ف المفردة الدرجة الكمية عمى االختبار بيف )حت قيـ الصدؽ التمييزي بياو تر 
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وفي الدراسة الحالية قاـ الباحثوف بحساب صدؽ المفردات بحساب العالقة بيف درجة       
 – 1774معامالت االرتباط بيف )قيـ حت او وتر  ختبارات الفرعية،لدرجة الكمية لالكؿ مفردة وا

الصدؽ  –تباط بيف المفردة والدرجة الكمية لالختبار (، كذلؾ ُحسبت قيـ معامالت االر 1742
(. وىي في المجمؿ معامالت 1752 – 1709حت قيـ معامالت االرتباط بيف )او وتر  -التمييزي 

 جيدة كمؤشرات عمى جودة االختبار.
استخدمتو أو ت الدراسات التي قننت اختبار رافف العادي أشار ثباث االختبار:  (9-ج-0)

تمتع  إلى( 2014أبو غالي، وأبو مصطفى،   ؛9109؛ يوسؼ ،9106)محمود؛ وشيمي، 
حت قيـ معامالت الثبات بطريقة إعادة او االختبار بدرجة عالية مف مؤشرات الثبات، حيث تر 

حت قيـ معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بيف ) او (، وتر 1767 – 1.94االختبار بيف )
 – 1747فا لكرونباخ بيف )ألالت الثبات بطريقة اوحت قيـ معام(، فيما تر 1762 – 1790
1765 .) 

 مكياس قوي الدافعية املعسفية:-2

وقد تبنى الباحثوف في  ،تعددت تعريفات الدافعية ومكوناتيا داخؿ الفصؿ الداراسي 
الذات، تنظيـ الذات ، معتقدات  فاعميةالدراسة تصور لقوى الدافعية المعرفية وىي 

، واختاروا منيا  O’Donner et al(9100 )إليو أشارالذي  ؼالتمكف والعزو واألىدا
ذلؾ طور   وفي ضوءفاعمية الذات وتنظيـ الذات الىميتيما في التحصيؿ الدراسي، 

تقيس معتقدات مفردة ( 99الباحثوف مقياس لقوى الدافعية المعرفية يتكوف مف )
داركيـ لسيطرتيـ  ،ؼوتحديده لألىداؼ والتحدي في تحقيؽ األىداالطالب عف نفسو،  وا 
 عمى نتائج الميمة:

( عبارة 99ية مف )األولصورتو في تكوف مقياس قوى الدافعية وصؼ المقياس:أ( -9)
تقيس ( 0-9-2-7-9) خماسية يتـ اإلجابة عنيا مف خالؿ مقياس ليكرت إيجابي

مياـ التعمـ  أداءمعتقدات الطالب عف نفسو، تحديده لألىداؼ، التخطيط، التحكـ في 
 .تحديوال

تـ حساب الخصائص السيكومترية قوى الدافعية:الخصائص السيكومترية لمقياس ب( -9)
 ( تـ سحبيـ عشوائيا مف مجتمع الدراسة094عمى عينة مكوف مف )

 صدؽ المقياس: تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس قوى الدافعية وذلؾ كما يمي:( 0-ب-9)
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مجموعة مف المحكميف ى عمى األولصدؽ المحكميف: عرض المقياس في صورتو  -
كد مف الصدؽ الظاىري المتخصصيف في عمـ النفس والقياس النفسي لمتأ

  وقد أشار المحكموف بحذؼ مفردتيف. ،لممقياس
والدرجة مفردات المقياس مف  مفردةصدؽ المفردات: تـ حساب االرتباط بيف درجة كؿ  -

ر الصادقة المفردات غيوذلؾ لتحديد  ،درجة ىذه المفردةالكمية بعد حذؼ 
( قيـ معامالت االرتباط 0ويوضح جدوؿ) س،ىدؼ المقيافي قياس 

 وداللتيا اإلحصائية.
 (3خذول)

 (343ٌ=يفشدة يفشداث يقُاس قىي انذافعُت بانذسخت انكهُت،)يعايم استباط كم 

 و

يعايم استباط 

 يفشدةدسخت كم 

بانذسخت انكهُت 

 نهًقُاس

 و

يعايم استباط 

دسخت كم 

 يفشدة

كهُت بانذسخت ان

 نهًقُاس

 و

يعايم استباط 

دسخت كم 

 يفشدة

بانذسخت انكهُت 

 نهًقُاس

 و

يعايم استباط 

 دسخت كم يفشدة

بانذسخت انكهُت 

 نهًقُاس

3 .594** 5 .476** 33 .699** 35 .714** 

3 .451** 3 .442** 33 .538** 33 .545** 

2 .545** 3 .599** 32 .702** 33 .631** 

3 .522** 3 .572** 33 .734** 33 .766** 

4 .568** 33 .542** 34 .590** 33 .624** 

 3033**دانت عُذ يستىي أقم يٍ 

( أف قيـ معامالت االرتباط دالة مما يدؿ عمى صدؽ المفردات 9ويتضح مف جدوؿ)
 واتساقيا الداخمي.

 الصدؽ العاممي)االستكشافي( -
داـ طريقة المكونات استخقاـ الباحثوف بإجراء التحميؿ العاممي االستكشافي ب  

، كما استخدموا محؾ الواحد الصحيح لمجذر اؿر بطريقة الفاريمكساو مع تدوير المح األساسية
كمحؾ لمتشبع لضماف نقاء العوامؿ، وذلؾ بعد التأكد مف  1.2الكامف لقبوؿ العامؿ، وقيمة 

أسفر  ، وكذلؾ معامالت الشيوع ، وقد 1.9وأف قيـ قطرىا أكبر مف  Anti-Imageمصفوفة 
وقد بمغت قيمة أيجف لمعامؿ  Kمف تبايف الدرجات %47.86عامميف نقييف فسرا التحميؿ عف 

، كما بمغت قيمة أيجف لمعالـ الثاني % مف تبايف الدرجات99.0وفسر ، 5.252 األوؿ
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تسميتيا والعبارات و  العامميف( 2ويوضح جدوؿ)مف تبايف الدرجات ، %99.45 فسرو  9.00
 ا.مالتي تشبعت عميي

(3ذول)خ  

 (343)ٌ=قىي انذافعُتكم عايم يٍ عىايم يقُاس انًفشداث انًشبعت عهً 

عبارات وىي العبارات  رعش بوقد تشبعت  األوؿأف العامؿ (9يتضح مف جدوؿ)و  
وقد أطمؽ  عميو والمثابرة في ذلؾ، والسعي لتحقيقو،  ،والتخطيط ،تقيس تحديد اليدؼ
التي تقيس عبارات وىي العبارات  يو عشرؿ الثاني تشبعت عموالعام ،الباحثوف تنظيـ الذات
وىو ما .الذات فاعميةطمؽ عميو الباحثوف وقد أ ،المياـ أداءقدراتو عمى معتقدات الطالب عف 

 9.عامميا  يدؿ عمى صدؽ المقياس
 ثبات األختبار  (9-ب-9)
وىي قيمة مرتفعة تدؿ عمى ثبات  0.94ثبات ألفا : بمغت قيمة ثبات ألفا لالختبار ككؿ  -

المقياس وأيضا اتساقو  الداخمي، كما قاـ الباحثوف بحساب ثبات ألفا لممقياس في حالة 
                                                           

2
 الدافعية قوى لمقياس النهائية الصورة( 1) ملحق 

تُظُى انزاث، األولانعايم  و  فاعهُت انزاث، نعايم انثاٍَا 

3  .596 

3  .581 

2  .673 

3  .720 

4  .691 

5  .563 

3  .358 

3  .696 

3  .702 

33  .657 

33 .709  

33 .720  

32 .699  

33 .696  

34 .765  

35 .697  

33 .444  

33 .611  

33 .616  

33 .766  
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معامؿ ثبات ألفا  ( 2حذؼ كؿ مفردة مف مفرداتو لتحديد البنود غير الجيدة ويظير جدوؿ)
 لمقياس قوى الدافعية في حالة حذؼ كؿ مفردة مف مفرداتو

 (2)خذول

 (343عُذ ززف كم يفشدة يٍ يفشداتّ)ٌ=قىي انذافعُت يعايم ثباث أنفا نًقُاس 

 و

يعايم أنفا 

نهًقُاس عُذ 

ززف كم بُذ يٍ 

 بُىدِ

 و

يعايم أنفا 

نهًقُاس عُذ 

ززف كم بُذ يٍ 

 بُىدِ

 و

يعايم أنفا 

نهًقُاس عُذ 

ززف كم بُذ يٍ 

 بُىدِ

 و

يعايم أنفا 

نهًقُاس عُذ 

ززف كم بُذ يٍ 

 بُىدِ

3 .921 5 .923 33 .918 35 .918 

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 

ف حذؼ أي منيا لف يزيد مف قيمة أف جميع بنود المقياس جيده و أ( 2وكما يتضح مف جدوؿ)
 الثبات لممقياس ككؿ.

 :قرافاأل أثرمقياس -2
 :اآلتيةوفقا لمخطوات  قرافاأل ثرمقياس أل قاـ الباحثوف ببناء  

توزيع الطالب  :مناقشتيا في األطار النظري وىي والتي تـ قرافاأل أثرمراجعة طرؽ قياس  -
وقد وجد  ،جبارية ودفعيـ لمتفاعؿإ مف الطالب بنسب معينة في الفصوؿ، تكويف جماعات

وزيع الطالب عمى ف تإحيث  ؛غير مناسبو لمدراسة الحاليةالباحثوف أف ىذه الطرؽ 
ولتوزع العينة عمى جميع أنحاء  ،المجموعات يتـ وفقا لمتغيرات أخرى ال يمكف التحكـ بيا

يـ وأىميتيـ أقرانولذا طور الباحثوف مقياس يقيس كيؼ يدرؾ الطالب  ،سمطنة عماف
 ومدى االعتماد عمييـ كمصدر لممعمومات.

( عبارة منيا 09ية مف )األولتو صور في  قرافاأل أثروصؼ المقياس:تكوف مقياس أ(-2) 
يتـ اإلجابة عنيا مف خالؿ مقياس ليكرت خماسي  ،عبارات سمبية ستة و إيجابيتسع عبارات 

الرفيؽ في حياتو ودرجة ثقتو فيو كمصدر  ىميةتثميف الطالب ألتقيس ، ( 7-9-2-9-0)
 لممعمومات في اتخاذ القرارات األكاديمية.
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 :قرافاأل أثرياس الخصائص السيكومترية لمقب(-2)
 وذلؾ كما يمي: قرافاأل أثر( صدؽ المقياس: تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس 0-ب-2) 
ى عمى مجموعة مف المحكميف األولصدؽ المحكميف: عرض المقياس في صورتو  -

كد مف الصدؽ الظاىري لممقياس وقد المتخصصيف في عمـ النفس والقياس النفسي لمتأ
 أسفر ذلؾ عف حذؼ ثالث مفردات

صدؽ المفردات: تـ حساب االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس والدرجة الكمية -
بعد حذؼ قيمة ىذه العبارة وذلؾ لتحديد العبارات غير المتسقة مع ىدؼ المقياس ويوضح 

 ( قيـ معامالت االرتباط وداللتيا اإلحصائية.7) جدوؿ
 (3خذول)

 (343ٌ=،) بانذسخت انكهُت قشاٌاأل أثشاس يقُ يفشداثيٍ  يفشدةيعايم استباط كم 

 و
يعايم استباط دسخت كم بُذ بانذسخت انكهُت 

 نهًقُاس
 و

يعايم استباط دسخت كم بُذ بانذسخت انكهُت 

 نهًقُاس

3 .683** 3 .608** 

3 .522** 3 .329* 

2 .547** 3 .049 

3 .593** 33 .379* 

4 .608** 33 .022 

5 .533** 33 .311* 

 3034، * دانت عُذ يستىي أقم يٍ 3033عُذ يستىي أقم يٍ  **دانت

فردة رقـ ( والم6ما عدا المفردة رقـ )( أف قيـ معامالت االرتباط دالة 7ويتضح مف جدوؿ)
 بحذفيما.حثوف ( ولذا قامت البا00)

 الصدؽ العاممي)االستكشافي( -
يقة المكونات قاـ الباحثوف بإجراء التحميؿ العاممي االستكشافي باستخداـ طر   

، كما استخدموا محؾ الواحد الصحيح اؿر بطريقة الفاريمكساو األساسية  مع تدوير المح
كمحؾ لمتشبع لضماف نقاء العوامؿ، وذلؾ بعد التأكد  1.2لمجذر الكامف لقبوؿ العامؿ، وقيمة 

، وكذلؾ معامالت الشيوع ، وقد  1.9وأف قيـ قطرىا أكبر مف  Anti-Imageمف مصفوفة 
وقد بمغت قيمة   مف التبايف الكمي لمدرجات،  %54.23التحميؿ عف عامميف نقييف فسرا أسفر

وبمغت قيمة  ،التبايف الكمي لمدرجات مف   %31.15وفسر ،  2.59 األوؿإيجف لمعامؿ 
( 9ويوضح جدوؿ) ،% مف تبايف الدرجات92.02وفسر ،  0.94إيجف لمعامؿ الثاني 

 تشبعت عمييما.العامميف تسميتيا والعبارات التي 
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(4خذول)  

 قشاٌاأل أثشعايهٍُ يقُاس انًفشداث انًشبعت عهٍ كم عايم يٍ 

L  انىخذاٍَ األثش: األولانعايم  األثش انًعشفٍ :انعايم انثاٍَ 

3 .842  

3 .758  

2 .484  

3 .769  

4 .713  

5  .461 

3  .604 

3 .417  

10  .843 

12  .895 

عبارات وىي العبارات  ستقد تشبعت عميو  األوؿمؿ (أف العا9يتضح مف جدوؿ) 
 أىميةأو  قرافلألالوجداني  ثراأل  وقد أطمؽ  عميو الباحثوفاع والراحة لمرفيؽ تاالستمتقيس 
الثقة في الرفيؽ عبارات وىي العبارات التي تقيس أربع والعامؿ الثاني تشبعت عميو   األقراف،

لثقة في ا وأالمعرفي  ثراأل أطمؽ عميو الباحثوف  كمصدر التخاذ القرارات األكاديمية وقد
 2عباراتعشر وىكذا صار المقياس يتكوف في صورتو النيائية مف  األقراف،

 ختبار بات االث(9-ب-2)
وىي قيمة مقبولة تدؿ عمى ثبات ،  1.47ثبات ألفا : بمغت قيمة ثبات ألفا لالختبار ككؿ  -

باحثوف بحساب ثبات ألفا لممقياس في حالة وأيضا اتساقو  الداخمي، كما قاـ ال ،المقياس
معامؿ ثبات ألفا  ( 5حذؼ كؿ بند مف بنوده لتحديد البنود غير الجيدة ويظير جدوؿ)

 لمقياس أثر األقراف في حالة حذؼ كؿ مفردة مف مفرداتو.
  

                                                           
3
  األقران أثر لمقياس النهائية الصورة( 2)ملحق 
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 (5)خذول

 أثش األقشاٌ فٍ زانت ززف كم يفشدة يٍ يفشداتّيعايم ثباث أنفا نًقُاس 

 يعايم أنفا نهًقُاس و نهًقُاس يعايم أنفا و

3 .708 7 .700 

3 .707 8 .738 

2 .719 9 .782 

3 .699 10 .731 

4 .706 11 .777 

6 .714 12 .722 

( 00-6ف جميع بنود المقياس جيده ما عدا المفردتيف )أ( 7وكما يتضح مف جدوؿ) 
 .50.7 إلىرفع قيمة الثبات  إلىوقد أدى حذفيما بالفعؿ 

والمعدؿ التراكمي لمطمبة مف واقع السجالت  الدبمـو العاـؿ عمى درجة تـ الحصو -
 بالكميات.

 ىتائج الدزاسة:

السببية نموذج يصؼ العالقات البنائية  أفضؿ إلىالتوصؿ  إلى ةالحالي تيدؼ الدراسة  
 الدبموـوتقديرات الطالب السابقة ممثمة في  ،قرافاألأثر والذكاء و  ،الدافعية قوىبيف بعض 

ات المباشرة وغير المباشرة لمتغيرات النموذج لدى تأثير داللة ال بحثو ، التراكمي المعدؿ، و عاـال
 Aتـ استخداـ فنية نمذجة بالمعادلة البنائية، و (744=)عددىاطمبة الجامعة عينة مف 

Structural Equation Modelling (SEM) Approach   لفحص المسارات المباشرة
لممقارنة بيف النموذجيف، ثـ  AICذجيف المفترضيف واستخداـ معادلة وغير المباشرة في النمو 

باستخداـ برنامج  المباشرة وغير المباشرة فيو  النماذج ووصؼ المسارات أفضؿاختيار 
AMOS(23)  عمى النحو اآلتيوذلؾ: 

ما أفضؿ نموذج بنائي يصؼ وينص عمى"  تساؤؿ الدراسة الرئيس  فال: لإلجابة عو أ 
األقراف، معدؿ الدبموـ العاـ  أثربيف الذكاء ، فاعمية الذات ، تنظيـ الذات،  سببيةالعالقات ال

يتميز النموذج  وينص عمى : األوؿالفرض ولمتحقؽ مف  ؟ والمعدؿ التراكمي لطمبة الجامعة
 وبيانات الدراسة متغيرات بيف لمعالقات المقترح النموذج إحصائية بيف مالءمةبوجود  فضؿاأل

 .ةطمبة الجامع
الوصفي لمتغيرات الدراسة لمتأكد مف اعتدالية  حصاءال بحساب اإلو أ الباحثوف قاـ 
 .حصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة( اإل4ويوضح جدوؿ) ،البيانات
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(3خذول)  

 نعُُت األساسُتويعايالث االنتىاء وانتفهطر نكم يتغُش يٍ يتغُشاث انبسث نذي ا ،اإلزصاءاث انىصفُت

 =ٌ (333)  

اٌ اإلزصائٍانبُ  

 انًتىسط يتغُشاث انبسث
االَسشاف 

 انًعُاسٌ

يعايم 

 االنتىاء

يعايم 

 انتفهطر

قشاٌاأل تأثُش  35.3333 4.19557 -.131 0.360 

 0.009 679.- 5.80748 47.6394 انزكاء انسائم

 630. 915.- 6.62092 40.5472 تُظُى انزاث

انزاث فاعهُت  26.8239 3.45475 -.504 .167 

ذبهىو انعاوانَسبت   81.9174 7.84971 -.719 -.130 

 4.720 1.425- 0.67072 2.8271 انًعذل انتشاكًٍ

يتضح مف جدوؿ  أف البيانات الخاصة بمتغيرات البحث موزعة توزيعًا اعتداليًا في ضوء    
ف معامؿ إفي متغيرات البحث الموضحة، حيث  معامؿ االلتواء والتفمطح لدرجات الطالب

  ي.االلتواء لمتغير المعدؿ التراكم ، ماعدا قيمة معامؿ0±لتفمطح ينحصر ما بيف االلتواء وا
ويوضح جدوؿ ، بحساب مصفوفة االرتباطات البينية بيف متغيرات البحث الباحثوف كما قاـ  
 .بيف متغيرات الدراسةرتباط معامالت اال قيـ (5)

  (3خذول )

 (333)ٌ=يعايالث األستباط بٍُ يتغُشاث انذساستقُى 

شانًتغُ  
 تأثُش

قشاٌاأل  

انزكاء 

 انسائم

تُظُى 

 انزاث
انزاث فاعهُت  

انذبهىو َسبت 

 انعاو
 انًعذل انتشاكًٍ

 تأثُش

قشاٌاأل  
- 

-

0.176** 
-0.064 -.043 -.072 -.109* 

 **0.241 **0.137 0.045 *0.160 - - انزكاء

تُظُى 

 انزاث
- - - 0.546** 0.117* 0.209** 

 فاعهُت

 انزاث
- - - - 0.07 0.162* 

َسبت 

انذبهىو 

 انعاو

- - - - - 0.442** 

 3034، * دانت عُذ يستىي أقم يٍ 3033** دانت عُذ يستىي أقم يٍ 

وىو ،  1.5ز او رتباط بيف المتغيرات المستقمة لـ يتجالتأكد مف أف معامؿ اال  وقد تـ        
ات جزئية موجب غير يا ارتباطنإ ود تداخؿ خطي بيف المتغيرات حيثما يدؿ عمى عدـ وج

 تامة.
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لمتحقؽ مف أي النموذجيف المفترضيف يطابؽ بيانات  SEMمنيجية ثانيا:استخدـ الباحثوف 
 العينة بشكؿ جيد:

بعد التحقؽ مف مالءمة بيانات  األوؿ( نتائج النموذج المقترح 2ويمخص شكؿ )  
 العينة ليذا النموذج المفترض

 

 
( لمعالقة المفترضة بيف متغيرات الدراسة0بنائي)النموذج نتائج التحقؽ مف ال  

 :اآلتي( 2ويتضح مف شكؿ)  
   .قراف في الذكاءداؿ لأل سمبيثير مباشر وجود تأ .0
  .في المعدؿ التراكمي مذكاء لثير مباشر موجب داؿ وجود تأ .9
   الدبمـو العاـنسبة  في مذكاء لثير مباشر موجب وجود تأ .2
 في المعدؿ التراكمي عاـمدبموـ الل ثير مباشر موجب داؿوجود تأ .7
 الذات في تنظيـ الذات فاعميةل ثير مباشر موجب داؿوجود تأ .9
 الذكاء تنظيـ الذات في ل ثير مباشر موجب داؿوجود تأ .5
 تنظيـ الذات في المعدؿ التراكمي  لثير مباشر موجب داؿ وجود تأ .4
  الدبمـو العاـتنظيـ الذات نسبة لثير مباشر موجب داؿ وجود تأ .5

نتائج النموذج المقترح الثاني بعد التحقؽ مف مالءمة بيانات ( 7خص شكؿ )ويم      
 العينة ليذا النموذج المفترض
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 (3شكم)

( نهعالقت انًفتشضت بٍُ يتغُشاث انذساست3َتائح انتسقق يٍ انًُىرج انبُائٍ)  

 ( ما يمي:7ويتضح مف شكؿ)       
 في الذكاء قرافألل داؿ سالبثير مباشر وجود تأ -
 في المعدؿ التراكمي مدبمـو العاـلثير مباشر موجب داؿ وجود تأ -
 الدبموـ العاـمذكاء في ل ثير مباشر موجب داؿوجود تأ -
 مذكاء بمسار مباشر في المعدؿ التراكميل ثير مباشر موجب داؿوجود تأ -
 الذات في تنظيـ الذات فاعميةلثير مباشر موجب داؿ وجود تأ -
 في الذكاءالذات  تنظيـلب داؿ ثير مباشر موجوجود تأ -
 نسبة الدبمـو العاـفي لتنظيـ الذات ثير مباشر موجب داؿ وجود تأ-
 في المعدؿ التراكميلتنظيـ الذات ثير مباشر موجب داؿ وجود تأ -

 ةيالواقع بالنسبة لمبياناتوقد قاـ الباحثوف بحساب مؤشرات التطابؽ لمنموذجيف         
بسمطنة  طمبة جامعة التقنية والعمـو التطبيقية استجابات خالؿ مف الميداف مف المستمدة
 لتقدير بارامترات النموذج Maximum Likelihood طريقة األرجحية القصوى ب ،عماف

 المقترح  لمنموذج المالءمة ( مؤشرات6ويوضح جدوؿ)
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  (3خذول ) 

(333)ٌ=يؤششاث انتطابق نهًُىرخٍُ  

مؤشرات  لثمانيةلمبيانات وفقا  فامطابق والثاني األوؿأف النموذج ( 6ويتضح مف جدوؿ)
 (CMIN, CMIN/DF, GFI ,AGFI,RFI, CFI , NFI ,RMSEA)تطابؽ أساسية وىي 

ويتسؽ ىذا مع مسممة أنو ال يوجد نموذج واحد  ،نيما متقارباف جدا في قيـ الموائمةوأ  
" Akaike information criterion (AIC)" مقارنةمحؾ الوباستخداـ  ،مالئـ لمبيانات

وبحساب ،  " األقؿAICىو النموذج صاحب القيمة " فضؿوالنموذج األ، لممقارنة بيف النماذج
 ، ولمنموذج الثاني تبيف أنيا"، 37.28"تبيف أنيا  األوؿلمنموذج   "AICالدالة " قيمة

 (.01التي يوضحيا جدوؿ) وأكد ذلؾ أف قيـ بواقي النموذج الثاني تقترب الصفر 36.78
  

 انًؤشش و
انًستىي 

 انًطهىب

ؤششاث قُى ي

انًُىرج 

 األول

قُى يؤششاث 

انًُىرج 

 انثاٍَ

 كاٌ تشبُع 3
"Chi-square" 

CMIN 

عذو دالنت 

قًُت "كاٌ 

 تشبُع"

قًُت كاٌ  

 تشبُع= 

2033 

دسخاث 

3انسشَت=   

غُش دانت 

 إزصائُا

قًُت كاٌ 

تشبُع= 

4.87    

=4 دسخاث  

 زشَت

غُش دانت 

 إزصائُا

3 DF/CMIN ٍ4 أقم ي "  0.82 3.97 

2 
ٍ انًطابقت يؤشش زس

" 

"Goodness of fit 

index (GFI) 
0.90 – 1 0.99 

0.99 

3 
يؤشش زسٍ انًطابقت 

 انًعذل "

Adjusted Goodness 

of fit index (AGFI) 
0.90 – 1 0.93 

0.98 

4 
يؤشش انًطابقت 

 انُسبٍ

"Relative fit index 

(RFI)" 
0.90 – 1 0.96 

0.96 

5 
يؤشش انًطابقت 

 انًقاسٌ

"Comparative fit 

index (CFI) 
0.90 – 1 1.000 

1.000 

3 
يؤشش انًطابقت 

 انًعُاسٌ "

"Normative fit index 

(NFI) 
0.90 – 1 0.990 

0.99 

3 

اندزس انتشبُعٍ 

نًتىسط خطأ االقتشاب 

(RMSEA) 

"Root mean square 

error of 

approximation 

0.0 – 0.05 0.000 

0.000 
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 ( 33ول)خذ

 يصفىفت انبىاقٍ انًعُاسَت نهًُىرج انثاٍَ

 
Pairs 

Self_effic

acy 
Self_regulation Intelligence Genral_C GPA 

Pairs .000 
     

Self_efficacy .000 .000 
    

Self_regulati

on 
-.886 .000 .000 

   

Intelligence -.130 -.943 .146 .031 
  

Genral_C -1.073 .339 .018 .020 .003 
 

GPA -1.437 -.021 .031 -.035 .028 
.00

5 

لذا  ( أف معظـ  البواقي المعيارية صغيرة وتقترب مف الصفر،01ويتضح مف جدوؿ)       
وىو  ة)لبيانات المستمدة مف عينة الدراسنموذج يوائـ ا أفضؿذج الثاني كالباحثوف النمو  رجح

 (األوؿالفرض ما يجيب عمى تساؤؿ الدراسة الرئيس ويحقؽ 
وغير مباشرة ة مباشر  اتتأثير وجود عمى " ف تبار الفرض الثاني والثالث وينصاثانيا اخ       
لبعض المتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات خارجية   0.05مستوى عند إحصائيا دالة

Exogenous Variables والمتغيرات التي تعمؿ كمتغيرات داخمية ، Endogenous 
Variables  لمتغيرات الدراسة. السببي المقترح البنائي ذج في النمو 

نحدار المعيارية وغير ال: حساب معامالت اال و أقاـ الباحثوف لمتحقؽ مف ىذا الفرض       
 حصائيا،  ويوضحإلبياف المسارات المباشرة الدالة المعيارية لممسارات السببية المباشرة 

 .الدراسة لمنموذج الثاني عينة داـباستخ تقديرىا تـ التي قيـ البارامترات (00جدوؿ)
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 (33ذول)خ

 (333انًباششة فٍ انًُىرج انثاٍَ=) اث انسببُتتأثُشنهقُى يعايالث االَسذاس انًعُاسَت وغُش انًعُاسَت 

 و
 

 انًتغُشاث

يعايم 

االَسذاس 

 انًعُاسَت

β 

يعايم 

االَسذاس غُش 

 انًعُاسَت

B 

انخطأ 

 انًعُاسٌ

انُسبت 

 انسشخت

 

 يستىي انذالنت

3 
 -> األقشاٌ

فاعهُت 

 انزاث
-0.043 -0>034 0.036 

-

0.935 

 غُش دال ازصائُا

 دال ازصائُا 3.73- 0.049 0.18- 0.17- انزكاء -> األقشاٌ 3

انذبهىو  2

 انعاو
<- 

انًعذل 

 انتشاكًٍ
 دال ازصائُا 9.997 0.003 0.34 0.4

4 
 -> انزكاء

انذبهىو 

 انعاو
0.12 0.16 0.005 2.65 

 دال ازصائُا

5 
 -> انزكاء

انًعذل 

 انتشاكًٍ
0.17 0.019 0.005 4.14 

 دال ازصائُا

تُظُى  6

 انزاث
 دال إزصائُا 3.34 0.04 0.13 0.15 انزكاء ->

تُظُى  3

 انزاث
<- 

انذبهىو 

 انعاو
 دال إزصائُا 2.14 0.05 0.12 0.1

تُظُى  3

 انزاث
<- 

انًعذل 

 انتشاكًٍ
 دال إزصائُا 2.03 0.005 0.01 0.1

ُت فاعه 3

 انزاث
<- 

تُظُى 

 انزاث
 دال ازصائُا 14.22 0.06 0.86 0.55

فاعهُت  33

 انزاث
<- 

انًعذل 

 انتشاكًٍ
 غُش دال إزصائُا 1.46 0.008 0.011 0.07

وذلؾ لحساب داللة  Bootstrappingباستخداـ طريقة  قاـ الباحثوف ثانيا: 
تحديد المتغيرات التي ل Mediation Modelsات غير المباشرة والنماذج الوسيطة تأثير ال
رات بارامترات النموذج تقدي( 90بطريقة غير مباشرة بمتغيرات أخرى، ويوضح جدوؿ) أثرتت

ات تأثير لتقدير داللة ال Bootstrapping ستخداـ منيجية " إعادة المعاينة "االبنائي ب
 .( 744المباشرة وغير المباشرة لدى عينة البحث األساسية )ف=
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 (33خذول)

نتقذَش  Bootstrapping اسايتشاث انًُىرج انبُائٍ باستخذاو يُهدُت " إعادة انًعاَُت "تقذَشاث ب

 0اث غُش انًباششة نذي عُُت انبسث األساسُتتأثُشدالنت ان

 B انًتغُشاث و
 فتشاث انثقت

 انذالنت
 عهُا دَُا

3 
 األقشاٌ

 
30333- 0.029- تُظُى انزاث ->  دال ازصائُا 0.325 

2 
 األقشاٌ

 
30333- 0.004- انزكاء ->  دال ازصائُا 0.003 

3 
 األقشاٌ

 
 دال ازصائُا 0.011- 063.- 0.034 انثاَىَت ->

4 
 األقشاٌ

 
<- 

انًعذل 

 انتشاكًٍ
-30334  دال ازصائُا 0.002- 009.- 

5 
فاعهُت 

ثانزا  
 دال ازصائُا 0.175 053. 3.113 انزكاء ->

 
فاعهُت 

 انزاث
 دال ازصائُا 0.201 0.049 0.118 انذبهىو انعاو ->

3 
فاعهُت 

 انزاث
<- 

انًعذل 

 انتشاكًٍ
 دال ازصائُا 0.022 0.007 0.015

3 
تُظُى 

 انزاث
 دال ازصائُا 0.041 0.006 0.021 انذبهىو انعاو ->

3 
تُظُى 

 انزاث
<- 

انًعذل 

 انتشاكًٍ
 دال ازصائُا 0.011 0.004 0.007

 -> انزكاء 10
انًعذل 

 انتشاكًٍ

0.006 

 
 دال ازصائُا 0.010 0.002

ات المباشرة، وغير المباشرة بيف تأثير فيما يتعمؽ بالبناء عمى نتائج تحميؿ المسار 
 :كاآلتي( 09( ، )00) المتغيرات المتضمنة في النموذج يتضج مف جدولي

 ،في الذكاء قرافلأل 0.05مستوى أقؿ مف عند داؿ إحصائيا  سمبيمباشر  تأثيروجود  .0
في المعدؿ التراكمي مف خالؿ الذكاء. وتدؿ ىذه النتائج  قرافباشر لألغير م سمبي تأثيرو 

في الطريقة التي يتعامؿ بيا األفراد مع المشكالت سمبيا يؤثروف  قرافعمى أف األ
  ب.بدوره في المعدؿ التراكمي لمطال وىو ما يؤثر ،الجديدة

في  وـ العاـلمدبم 0.01إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  داؿ موجبمباشر  تأثيروجود  .9
سببي في المعدؿ  تأثيرليا  العاـ الدبموـ وتدؿ ىذه النتيجة أف درجة   ،المعدؿ التراكمي

 .التراكمي
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في الدبمـو لمذكاء   0.01داؿ إحصائيا عند مستوى أقؿ مف مباشر موجب  تأثيروجود  .2
كمي المعدؿ الترا لمذكاء فيموجب غير مباشر  تأثير ووجود ،وفي المعدؿ التراكمي العاـ

   الدبمـو العاـ.مف خالؿ 
الذات في  فاعميةل  .0.05إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  مباشر موجب داؿ تأثيروجود  .7

الذات في المعدؿ التراكمي  فاعميةموجب غير مباشر ل تأثير ؾكاف ىنا اكم، تنظيـ الذات
  .مف خالؿ تنظيـ الذات

في المعدؿ  أيضاو  ،الذكاءمباشر موجب داؿ إحصائيا لتنظيـ الذات في  تأثيروجود  .9
والمعدؿ التراكمي مف  الدبمـو العاـغير مباشر لتنظيـ الذات في  تأثيرالتراكمي، ووجود 

 خالؿ الذكاء.
 وىو ما يحقؽ فرضي الدراسة الثاني والثالث. 

 مياقشة اليتائج:

، قرافاألنموذج يصؼ العالقات البنائية السببية بيف  أفضؿبناء  إلىىدفت الدراسة  
 الدبموـ العاـودرجات  ،السائؿ، والذكاء (الذات، تنظيـ الذات فاعميةالمعرفية )الدافعية قوى 

  .ي المعدؿ التراكمي لطمبة الجامعةف
 ،في الذكاء قرافلأل المباشرالسمبي الدور كانت أىـ نتيجة توصمت إلييا الدراسة ىو  -

 قرافاألعني ذلؾ أف وي ،مف خالؿ الذكاء السمبي في المعدؿ التراكمي مباشر الغير و 
في الطريقة التي يتعامؿ بيا األفراد مع المشكالت الجديدة وىو ما يؤثر سمبيا يؤثروف 

 &Gibbonsما توصؿ إليو  عوتتسؽ ىذه النتائج م ،لمطالببدوره في المعدؿ التراكمي 
Telhaj(2008)  لمرتفعي التحصيؿ في منخفضي التحصيؿ ا سمبيأثر مف وجود، 

ذوي االحتياجات الخاصة  قرافالطولية التي وجدت أف األ Friesen(2010)ودراسة 
 قرافأف األ إلىت أشار التي  Black et al(2010)يـ، ودراسة أقران فييؤثروف سمبيا 

سمبي  أثر إلىالتي انتيت   Huang& Zhu(2020)ودراسة  ،يـأقرانيؤثروف في ذكاء 
  بالصؼ السابع.  قرافلأل
فالجوانب  ؛مف النتائج التي يكاد الباحثوف أف يتفقوا عمييا قرافلأل أثرف وجود أ      

العديد مف الممارسات ة لعممية التعمـ متمثمة في عالقة الطالب ببعضيـ تؤثر في جتماعياال
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 ،وميارات ،مف بعضيـ معارؼ قراف، فقد يتعمـ األداخؿ القاعة الدراسيةالسمبية السموكية 
 .ةإيجابيأو واتجاىات قد تكوف سمبية 

والذكاء في المعدؿ التراكمي  قرافالسمبي لأل ثرفي الدراسة الحالية األ ويفسر الباحثوف      
ؿ مف خال في زمالئيـ سمبيا  فقد يؤثرو -التحصيؿ يخاصة إذا كانوا منخفض -قرافف األمف أ

وقضاء وقت عمى االنترنت معيـ، ويؤكد تكويف الصداقات و  ثارة الفوضى، وا  سحب طاقة المعمـ
مغتربيف ويقيموف في السكف ف في الغالب يكونوجامعة التقنية بكمياتيا الست طمبة  ذلؾ أف

 ولذا يصبح الرفيؽ ىو المؤثر. األسرةويقمؿ ذلؾ مف رقابة  ،سكف خارجيأو الجامعي 
 ckner (2006)Stinebrickner, & Stinebri  هوتختمؼ ىذه النتيجة مع ما وجد      
et al Carrell .، ودراسة جامعة لعمى زمالئيـ با فلرفقاء السك يجابياإل ثرمف األ 

لكنو لـ يظير في مقررات  ،ا في مقررات الرياضيات والعمـوإيجابي أثر التي وجدت (2009)
 قرافاألأف  إلىنتيت االتي  Kramarz et al(2010)ودراسة  ،المغات والتربية البدنية

مف    Imberman,et al(2018) جدهوما و ، نجمتراإف في نتائج االختبارات القومية بيؤثرو
 يـ أقرانالمتفوقيف عمى  قرافلأل يجابيإ أثروجود 
 افترضكما  -ال يؤثروف في فاعمية الذات قرافأف األ أيضاكما أظيرت الدراسة الحالية       

مف أىـ مصادر تكويف  قرافعتبر فييا األا التي باندورا في نظريتو عف التعمـ بالمالحظة
مف خالؿ في تكويف فاعمية الذات  قرافاأل أثروعمى الرغـ مف تأكيد باندورا ، فاعمية الذات 
التعمـ مف خالؿ مالحظة وتقميد وتخيؿ  إلىوالذي يشير   Vicarious   التخيمي مفيـو التعمـ
الطالب نفسو مصدر بناء فاعمية الذات مف خالؿ تخيؿ  قراف، واعتبر فييا األقرافما يحدث لأل

لكف لـ  (O’Donnell,2011)،سأتعثرستطيع ولو تعثر أنو استطاع فأنا أمكاف زميمو فمو 
 7تتأثر فاعمية الذات باألقراف في عينة الدراسة الحالية.

                                                           
ور واإلناث عمى حده، وذلؾ لتفسير عدـ وجود عالقة اختبر الباحثوف النموذج البنائي لمدراسة لدى عينة الذك 7

بيف أثر األقراف وبيف فاعمية الذات، وقد افترض الباحثوف أف العالقة ربما تظير في عينة اإلناث أو عينة 
الذكور ، وقد وجد الباحثوف أف النموذج في حاؿ اختباره لدى عينة الذكور فقط أو اإلناث فقط قد انخفضت قيـ 

، وكذلؾ عدد المسارات الدالة إلى أربعة مسارات فقط، ولـ يؤثر األقراف في العينتيف بمسار مباشر الموائمة لو
في فاعمية الذات، لكف كانت ىناؾ العالقة بيف األقراف وفاعمية قوية لدى العينة اإلناث اقترتب مف الداللة )أقؿ 

 اإلناث لعد وجود أثر لمنوع في النتائج.(؛ ولذا تعامؿ الباحثوف مع العينة ككؿ بنوعييا الذكور و 1.15مف 
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 رهىذه النتيجة في ضوء ما ذكفي الدراسة الحالية ويفسر الباحثوف      
Oettingen(2002)  ناقش في مقالة مثيرة لمجدؿ عف مؤثرات فاعمية الذات ونمط الثقافة ،
الفردية في مقابؿ الثقافة وىي  تؤثر قي تكويف فاعمية الذات عدة ة الكاتب أنماط ثقافي

 ،قافة الفردية بالتركيز عمى الذاتثوتتميز ال Individualism&Collectivismالجمعية 
 ،خالص لجماعة تحمي الفردالوالء واإلبينما الثقافة الجمعية تركز عمى  ؛واألنجاز الشخصي

والمعمـ عمى  األسرةىو ثناء أف يكوف مصدر تكويف فاعمية الذات في ىذه الثقافة ويتوقع 
 ،بينما يكوف التاريخ الشخصي ىو مصدر فاعمية الذات عند المجتمعات الفردية ،يذالتمم

وتعظـ مف شأف  ،وتقترب الثقافة العربية عامة والثقافة العمانية خاصة مف الثقافة الجمعية
 في بناء فاعمية الذات. قرافاأل أثرما يقمؿ مف والمعمـ وىو  األسرة
 Uncertaintyبيف ثقافة تتجنب الاليقيف  Oettingen(2002)كما ميز       

Avoidance الذي يتمسؾ  الثوابت والمواثيؽ المطمقةنظاـ صاـر مف ب  ، وتتميز ىذه الثقافة
والمعمـ  األسرةوتكوف  ،مافاأل إلىيسعوف ف يوحذر ف يفراد متحفظويكوف األ ،بو كؿ المجتمع

 لاليقيف التي يأخذ أفرادىا بذماـفي مقابؿ ثقافة تقبؿ ا -ىما أقوى المؤثرات في فاعمية الذات 
والعمانية ، عامة ةوتقترب ثقافتنا العربي ،مخالؼأو المخاطرة في تجريب كؿ ما ىو جديد 

 .قرافت أكثر مف األىي مصدر صورة الذا األسرةخاصة مف ثقافة تجنب الاليقيف ولذا مازالت 
 ،جاح المادينلم راتحدد لمرجؿ أدو  Musculineكما تحدث الكاتب عف ثقافة ذكورية       

في ىذه الثقافة مف خالؿ وتتكوف فاعمية الذات  ،بناءبرعاية األ اوتحدد لممرأة دورا خاص
عتبر وي ،يحةفكار الصحومف المعمـ  الذي يمتمؾ كؿ األ قرافالمنافسة والمقارنة مع األ

ؽ سببا في ارتفاع فاعمية التقميؿ مف شأف الرفييكوف و  ،ىانة شخصيةإاالختالؼ العممي معو 
لمستمرة معيـ يـ مف خالؿ المقارنة اأقرانالرجاؿ جدا ب أثرالذات، وفي المجتمعات الذكورية يت

ميا وتمث -نثويةفي مقابؿ الثقافة األ  ،خريفنجازات الشخصية ليـ مع اآلومف خالؿ مقارنة اإل 
في  كة المرأةر وار النساء وعمى مشاأدخذ فتركز عمى تشجيع الرجؿ ليأ-السويد والدنمارؾ 
والذي فيتـ  ،ويعتبر المتوسط ىو المعيار ،يتقبؿ الفشؿ في ىذه الثقافةيتـ و  ،التعميـ الجامعي

وال يمكف تصنيؼ ثقافتنا العربية عمى أنيا  ، يمية الذات مف خالؿ اإلنجاز الشخصبناء فاع
ف كأنثوية فيي ثقافة وسطية تحتـر دور كؿ مف الرجؿ والمرأة في الحياة وتمأو ثقافة ذكورية 

 ولذا ال يتضح فيو دور األقراف الذي يميز الثقافة الذكورية. المرأة مف المشاركة والمنافسة
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لذات مية امف خالؿ دراسة قاـ فييا بمقارنة فاع هفكار أد قدـ الكاتب دليال تجريبيا عمى وق      
تضح اختالؼ ، وبالفعؿ ألمانيا الشرقية والغربية وموسكو وبرليفمف عدة ثقافات وىي أ

 ،التي ىي جزء مف ثقافة المجتمعثر باختالؼ ثقافة المدرسة مصادر فاعمية الذات وكيؼ تؤ 
  .نجاز الفرديمدرسة المقارنة بيف الطالب أـ اإل وكيؼ يتـ الثناء عمى التالميذ وىؿ تدعـ ال

في المعدؿ  الدبمـو العاـمف  يجابي مباشرإ أثروجود  أيضاكما أظيرت الدراسة الحالية       
مف وجود مسار ( 9102) الجواد وعبدابو بكر التراكمي وتتسؽ ىذه النتيجة مع ما وجده 

الباحثوف  ويفسر ،يرات الحالية لطمبة الجامعةمباشر سببي بيف تقديرات السنة السابقة والتقد
التي تؤثر بدورىا تسيـ في بناء فاعمية الذات  الدبمـو العاـفي ضوء أف درجة ىذه النتيجة 

يزا لطريقة نعز  ضؤءؤؤيالتقديرات السابقة ة في المعدؿ التراكمي ، كما تقدـبطريقة غير مباشر 
، ويؤكد ذلؾ المياـ األكاديمية أداءالطالب في المذاكرة و 

رات السنة السابقة تؤثر بمسارات التي وجدت أف تقدي Savnum&Ainger(2011)دراسة   
 إلىديمية تؤدي كاأوىو ما يؤثر في توليد دافعية  ،سببية في الرضا عف المعمـ والمقرر

 االتخراط المعرفي والجيد وبالتالي النجاح.
الذكاء يؤثر بمسار  ة التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ىو أفميمكاف مف النتائج ال      
تجاه الذي يرى أف وتدعـ ىذه الدراسة اال  ،والمعدؿ التراكمي بموـ العاـالدفي  يجابيإمباشر 

 ;Naglierri&Bornstein, 2003) الذكاء ىو أىـ منبئات اإلنجاز الدراسي 
Gottfredson, 2005; Deary et al,2007;Peng et al,2019) ، ختمفتو بذلؾ  ا 

ىي أىـ منبئات  ،عمية الذاتأف قوى الدافعية خاصة فا إلىنتيت امع نتائج الدراسات التي 
 أثرالتحصيؿ الدراسي وأف الذكاء لف يسيـ بطريقة مستقمة بالتقديرات الدراسة عند عزؿ 

)Boncquet, et ; Smith, 2005; Ayatola  Adedeji, 2009الدافعية 
al.2020) ، لتقديرات وافي الدراسة الحالية لـ تؤثر فاعمية الذات بطريقة مباشرة في الذكاء و

 ىميةوىو ما يتسؽ ما التفسير عبر الثقافي أل ولكف كاف ذلؾ مف خالؿ تنظيـ الذات ،دارسيةال
 فاعمية الذات في المجتمعات الغربية أكثر مف أىميتيا في المجتمعات الشرقية.

إحصائيا  مباشر موجب داؿ تأثيروجود  ظيرت الدراسة الحاليةأ ذلؾ  إلىباالضافة          
وتبدو ىذه النتيجة منطقية   ،الذات في تنظيـ الذات فاعميةل  .0.05عند مستوى أقؿ مف 
والتخطيط ، يثؽ في قدراتو عمى تحقيؽ أىدافو ة عف ذاتو تجعمويجابيفمعتقدات الطالب اإل
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والمثابرة  ،تغيير االستراتيجيات إذا لـ تنجح واالستمرارو التفكير في بدائؿ لتحقيؽ األىدؼ، و 
وىو ما يفسر العالقة القوية التي ظيرت   ،داءاأل فاعميةومراقبة  ،في الجيد لتحقيؽ األىداؼ

وكيؼ كاف تنظيـ الذات متغير وسيط في العالقة بيف  ،الذات وبيف تنظيـ الذات فاعميةبيف 
      الذات والمعدؿ التراكمي. فاعمية
طالب ذات المرتفعة تجعؿ الكما يفسر الباحثوف ىذه النتيجة عمى أساس أف فاعمية ال      
 ،ويثابر عمييا ،فيقضي وقت أطوؿ فييا ؛نجاز المياـ األكاديمية بدال مف تجنبياإيختار 

وصفاء الذىف أثناء المواقؼ  ،بجودة التفكير أيضاكما أف  فاعمية الذات ترتبط   ،ويندمج فييا
المطموب مني؟  سئمة مف نوع ماأفيطرح الطالب عمى نفسو  ،ي الميمةالتركيز فو الضاغطة، 

فالطالب   ؟ىؿ يجب عمى أف أغير طريقتي في الحؿ ؟،الذي تخبرني بو النغذية الراجعةما 
 ،ويتشتت في اتخاذ القرار المناسب ،الميمة أداءالذي يشؾ في قدراتو يرتبؾ تفكيره أثناء 

ف، سأفشؿ فأنا ومثؿ سيضحؾ عمي اآلخر سمبية ارات داخمية وسيدخؿ في حو 
 Zumbrunn etا التفسير مع نتائج دراسة ، ويتسؽ ىذ )’2011llonneDO,فاشؿ)

 al(2020) التي وجدت أف فاعمية الذات تؤثر إيجابيا في تنظيـ الذات. 
إيجابي سببي تنظيـ الذات يرتبط بمسار  الباحثوف في الدراسة الحالية أف وجدكما          

ذلؾ أف  ؛منطقيةوتبدو ىذه النتيجة  ،والمعدؿ التراكمي الدبموـ العاـبالذكاء ومعدؿ  مباشر
تيا وتعديؿ االستراتيجيات ىداؼ ومراقبووضع األ ،تنظيـ الذات بما تشممو مف ميارات التخطيط

 . ),Park&Woo(2020وىو ما أكده ف ذلؾ يرتبط بالحموؿ الجيدة لممشكالت أالبد و 
ات تنظيـ الذات بالتقدير  مف ناحية أخرى يفسر الباحثوف في الدراسة الحالية كيؼ يرتبط      

جعؿ المتعمـ يستمتع بخبرة والنتائج ي ،ومراقبة االستراتيجيات ةف التخطيط لميمأفي ضوء 
وىو ما يؤثر  ،بذؿ المزيد مف الجيد إلىوىو ما يولد فضوال معرفيا يدفع المتعمـ ، التعمـ

ف تنظيـ الذات يصاحبو أ إلىت بعض الدراسات أشار وبالفعؿ  ،الطالب الدراسي أداء فيإيجابيا 
 (Villavicencio, & Bernardo; 2013  )عاالت إيجابية وىي االستمتاع والفخرانف

العالقة السببية بيف تنظيـ الذات وبيف الذكاء ، ذلؾ أف الذكاء الذي  أيضاويفسر ذلؾ        
القدرة عمى حؿ المشكالت الجديدة،  إلى تـ تقييمو في الدراسة ىو الذكاء السائؿ والذي يشير

تخطيط وتفكير وىي ذاتيا ميارات  إلىالجابة عمى مياـ الذكاء السائؿ تحتاج وبالتالي فإف ا
 تنظيـ الذات.
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تغير وسيط متنظيـ الذات ك أىميةوتتسؽ ىذه النتائج مع الدراسات الحديثة التي رأت       
وقد أكد الباحثوف أف معتقدات الدافعية  ،الدراسي داءفي العالقة بيف معتقدات الدافعية وبيف األ

تؤثر في الجيد المبذوؿ وفي استراتيجيات التنظيـ الذاتي والتي تعتبر جانب سموكي لمدافعية 
كما  ، ) ,Park& Woo (2020إلنجاز األكاديمي لمطالب اارتفاع  إلىوالذي يؤدي بدوره 

ف تنظيـ الذات يحسف عممية التعمـ أليو نتائج الدراسات مف إت أشار مع ما  تتسؽ
(Zimmerman, 2002, 2008;).    ويرتبط بالتكيؼ لممياـ المدرسية

Villavicencio,  & Bernardo, . (2013). (Neuenschwander et al,2012;  
 (Bernardo ,2013)مف خالؿ توليد انفعاالت إيجابية   نجاز األكاديميويؤثر في اإل 

نوات السابقة الذكاء وقوى الدافعية وتقديرات الس أىميةدؿ ىذه النتائج مجتمعة عمى وت       
السمبي  ثرفي التقديرات الدراسية في المرحمة الجامعية وتضع عالمات استفياـ حوؿ األ 

 .في كؿ مف الذكاء والمعدؿ الدراسي قرافلأل
 التطبيكات الرتبوية:

 .تدريب طمبة الجامعة عمى ميارات تنظيـ الذات .0
 .الذات نجازات الطالب وتقديـ التغذية الراجعية ليـ لرفع فاعميةإتعزيز  .9
 تدريب الطمبة عمى ميارات الضبط والتحكـ الداخمي. .2
 يرتبط بالمعدالت الدراسية الذيتدريب النظاـ السائؿ لمذاكرة لرفع الذكاء السائؿ  .7
يجابي في الجامعة وداخؿ قاعات الدراسة وذلؾ لزيادة فعالية توفير المناخ التعميمي اإل .9

 الذات وتنظيـ الذات لدى الطمبة.
  خ مشتكبلية:مكرتحات لبخو

لدى عينات أخرى مف إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ العالقة بيف الدافعية والذكاء  .0
 أعمار مختمفة

 إجراء دراسات حوؿ أىمية العالقات األجتماعية داخؿ قاعة الدرس. .9
 اكبير  اجراء المزيد مف الدراسات حوؿ العوامؿ المؤثرة في المعدؿ التراكمي خاصة أف جزءإ .2

وىو ما يشير إلى وجود  معدؿ التراكمي لـ يتـ تفسيره في الدراسة الحاليةمف تبايف ال
 متغيرات أخرى مؤثرة في المعدؿ التراكمي

 جراء دراسات عبر ثقافية حوؿ فاعمية الذات وكيؼ تتشكؿ وتؤثر في التقديرات الدراسيةإ .7
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