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 :صلخستالم

إلى تعرؼ التأثيرات المتبادلة بيف التوجو المستقبمي وكفاءة ىدؼ البحث 
الذات األكاديمية المدركة والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذاتًيا، والمعدؿ 

المعمميف في مصر والسعودية، والتوصؿ ألفضؿ األكاديمي لدى عينة مف الطبلب 
نموذج سببي يفسر التأثيرات المباشرة والعبلقات السببية بيف المتغيرات السابقة، 
ويوضح مسارات العبلقات والتأثيرات المتبادلة بينيا لدى ىؤالء الطبلب. وذلؾ لدى 

جازاف عينة مف الطبلب المعمميف بجامعتي المنصورة والزقازيؽ بمصر وجامعة 
( طالًبا وطالبة، وطبقت عمى العينة مقاييس 833بالمممكة العربية السعودية بمغت )

؛ أسفرت 42متغيرات البحث، وباستخداـ نموذج المعادلة البنائية وبرنامج آموس
النتائج عف إمكانية نمذجة العبلقات السببية بيف متغيرات البحث، والتوصؿ ألفضؿ 

ببية بيف المتغيرات، وىو النموذج الخاص بالتعمـ نموذج سببي يفسر العبلقات الس
المنظـ ذاتًيا كمتغير تابع، كما أظيرت النتائج وجود اختبلؼ بيف نماذج تحميؿ 
االنحدار المستخرجة لمعبلقات بيف متغيرات البحث تبًعا الختبلؼ الموطف 
)مصري/ سعودي(، بينما لـ يظير أي اختبلؼ بيف تمؾ النماذج المستخرجة 

قات بيف متغيرات البحث تبًعا الختبلؼ النوع )الذكور/اإلناث(، ومحؿ السكف لمعبل
 )الريؼ/الحضر(. 

كفاءة الذات  -التوجو المستقبمي -نمذجة العبلقات السببية الكممات المفتاحية:
 المعدؿ األكاديمي.   -التعمـ المنظـ ذاتًيا -الدافع لتجنب الفشؿ -األكاديمية المدركة

 
 



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 

 

 

 -71- 8102ديسمبش                                                          العذد السابع  والثالثون

identify the mutual influences between future orientation, 

perceived academic self-efficacy, motive to avoid failure, 

self-regulated learning and academic 

 
Dr.Mohamed Ghazy Eldsoky 

Professor of Educational Psychology assistant 

National Center for Educational Research and development 

 

Abstract:  

  This research aimed to identify the mutual influences between 

future orientation, perceived academic self-efficacy, motive to avoid 

failure, self-regulated learning and academic grade point average for a 

sample of teacher-students in Egypt and Saudi Arabia. In addition, reach 

the best causal model explaining the direct effects and causal 

relationships between previous variables, which these students have. The 

sample included 388 male and female teacher-students from Mansoura 

University, Zagazig University in Egypt, and Jazan University in the 

Kingdom of Saudi Arabia. The measurements of the research' variables 

applied on the sample. The structural equation modeling, and AMOS, 

V.24 was used to show the correlations among all variables. The results 

revealed that the possibility of modeling the causal relationships among 

the search variables, and finding the best causal model that explains the 

causal relationships between the variables, "the self-regulated learning 

model" as a dependent variable. The results also showed a difference 

between the models of regression analysis extracted for the relations 

among search' variables according to the different country (Egypt / Saudi 

Arabia), while no difference between those extracted models of 

relationships among research' variables depending on the different gender 

(male / female), and the place of residence (rural / urban). 

Keywords: Causal relationships modeling - Future orientation - 

perceived academic self-efficacy- motive to avoid failure- self-regulated 

learning and academic grade point average. 
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 :  يقذيخ

ممية في ظؿ تداخؿ وتنامي التغيرات المعرفية والتكنولوجية المعقدة التي تشيدىا الع
ومعتقداتيـ نحو لؤلفراد وأفكارىـ التعميمية وأىدافيا، أصبح واضًحا أىمية تغيير الصورة الذىنية 

ـ الزمف، وضرورة تبني أيديولوجيات ورؤى واقعية لمتعامؿ اآلمف مع ىذه التغيرات المتبلحقة.   مفيو
في إدراؾ الزمف )الوقت( بأنو عبارة عف قدرة فطرية تؤثر وينظر الفبلسفة إلى مفيوـ 

الناس لمعالـ مف حوليـ، وركز أصحاب المدرسة السموكية اىتماميـ عمى أىمية االرتباط الزمني 
بيف المثير واالستجابة وجداوؿ التعزيز، في المقابؿ، فإف إدراؾ الزمف ىو مجمؿ آراء الفرد 

 ,Metcalf & Zimbardo, 2016)ومعتقده عف مستقبمو النفسي وماضيو في فترة زمنية معينة 
937) . 

المحمؿ لمفقو السيكولوجي في البنى والمفاىيـ المعرفية يمكنو اإلشارة إلى وجود طائفة 
مف العوامؿ الشخصية العقمية والنفسية واالجتماعية التي تؤثر في أفكار األشخاص وتصوراتيـ 
عف مستقبميـ التعميمي والميني والحياتي بشكؿ عاـ، سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر. ومف 

ث تغيير في ىذه التصورات يجب الوضع في االعتبار وجود سموكيات ومياـ يقوـ بيا أجؿ إحدا
األشخاص في الوقت الحاضر، وتظير آثارىا ونتائجيا في المستقبؿ سواء عمى المدى القريب أو 
البعيد، وفي معظـ الحاالت قد يمجأ الناس إلى استثمار الموارد المتاحة حالًيا، أو تركيا لبلستفادة 

 مستقببًل.  منيا
إلى أف تجاىؿ المستقبؿ ىو آلية تكيفية وسمة في الطبيعة  Carmi, (2013)أشارت 

البشرية قد تمنع تأكيد قيمة وأىمية توقع احتياجات األجياؿ القادمة. فقدرة البشر عمى فيـ معنى 
 futureالوقت محدودة مف حيث المدى والسياؽ، وبعبارة أخرى؛ فإف التوجو المستقبمي 

orientation  قد تطور بطريقة تنظر لؤلحداث والسيناريوىات المحتممة باعتبارىا مرتبطة
 بالتطورات والتغيرات النفسية والنمائية لمفرد.

 & Sword, Sword, Brunskillمع  Metcalf & Zimbardo, (2016)واتفؽ 
Zimbardo (2013) و، ويسعى لتحقيؽ في أف الفرد وفًقا لرؤيتو المستقبمية يعمؿ عمى بموغ ىدف

ىذا اليدؼ حتى النياية، وفي كثير مف األحياف يمكف أف يضحي باالستمتاع بالوقت الحاضر 
إلى أنو عمى الرغـ مف تأثير  Metcalf, & Zimbardo, (2016) عمى حساب المستقبؿ. وألمح

مدرؾ ليذا  الوقت في كؿ شيء يفعمو الفرد أو يتخذ فيو قراًرا، إال أف الفرد دائًما ما يكوف غير
 التأثير رغـ وضوحو في سموكياتو وأفعالو واتجاىاتو.
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أف المراىقيف خاصة في المرحمة الجامعية  Nurmi, (1991)في ىذا السياؽ؛ ذكر 
يفكروف في المستقبؿ بشكؿ كبير، لما تتميز بو ىذه المرحمة مف اتخاذ قرارات تدور حوؿ اختيار 

د المستقبمية، فيذه القرارات ليا تأثيرىا الواضح عمى المينة، وشريؾ الحياة، وأسموب حياة الفر 
المستقبؿ، باإلضافة إلى أنيـ يتعرفوف الدور الذي يمعبو المستقبؿ فيما يتعمؽ بوضع أىدافيـ 

ـ مستقببًل لتبني إحداىا. وبيَّف   ,Stoddardالخاصة، ومحاولة اكتشاؼ االختيارات المتاحة أمامي
Zimmerman & Bauermeister, (2011)  أف التخطيط لممستقبؿ يبدو أكثر تفصيبًل مع

بدء المراىقيف في إجراء تقييمات أكثر واقعية لقدرتيـ عمى الوصوؿ إلى األىداؼ المستقبمية، بما 
في ذلؾ القرارات الحاسمة المتعمقة بالتعميـ والمينة، وىذا مف شأنو الوصوؿ بالمراىؽ إلى الشعور 

حمة النمو اإليجابي واالنتقاؿ الناجح إلى مرحمة الرشد. فإذا لـ باألمؿ في المستقبؿ، مما ييسر مر 
يكف لدى المراىقيف توجيات إيجابية نحو المستقبؿ وال يسعوف لربط سموكياتيـ الحالية باألىداؼ 

 المستقبمية، فإف ذلؾ ربما يقودىـ لمشكبلت مستقببًل. 
لدييـ تصورات  أف المراىقيف الذيف Chen, & Vazsonyi, (2013)وأظيرت نتائج 

إيجابية عف مستقبميـ ال يقدموف عمى المشكبلت السموكية خوًفا مف تعرض مستقبميـ لممخاطر، 
ولذلؾ بيَّنت النتائج أىمية تنمية استراتيجيات التدخؿ التي يوظفيا المراىقوف ممف لدييـ تصورات 

باط بيف التوجو متشائمة عف مستقبميـ لمنع تمؾ المشكبلت، كما كشفت النتائج عف وجود ارت
 المستقبمي لممراىقيف والخوؼ مف ارتكاب مشكبلت سموكية.

ليس ىذا فحسب؛ بؿ إف عمماء النفس أوضحوا أىمية التوجو المستقبمي باعتباره حافًزا 
عمى األداء األكاديمي، ومعزًزا لمسموكيات اإليجابية، والصحة النفسية والرفاىية، باإلضافة إلى 

 ,Bar. وألمح  (Holman, & Silver, 2005, 390)قات االجتماعيةتأثيره عمى طبيعة العبل
عمى حؿ المشكبلت  إلى وجود أدلة بحثية تؤكد التأثير الحاسـ لمتوجو المستقبمي  (2010)

فإف  Zimbardo & Boyd (1999)أنو وفًقا لما أشار إليو  Carmi, (2013)اليومية. وبينت 
التوجو المستقبمي يتحدد مف خبلؿ السعي، والتخطيط، وتحقيؽ األىداؼ والمكافآت في المستقبؿ، 
كما أنو يرتبط سمبًيا بالسموكيات التي قد ُتعرِّض األىداؼ المستقبمية لممخاطر. وأشارت 

Aspinwall, (2005) إلى أف الحياة العقمية لمفرد تتضمف: التوجو المستقبمي، والتخطيط لو ،
ووضع األىداؼ، وأحبلـ اليقظة، والتطمعات، واآلماؿ، والمخاوؼ، والتوقعات، والسيناريوىات 

نتائج المختمفة التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ أو عدـ تحقيؽ النتائج المحتممة في الحياة. وأظيرت 
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 فيأف لمتوجو المستقبمي تأثيًرا إيجابًيا  Scholtens, Rydell & Wallentin, (2013)دراسة 
 التحصيؿ األكاديمي.

التوجو المستقبمي لمفرد بميارات التنظيـ الذاتي لؤلحداث واألمور المرتبطة يرتبط و 
ىذه المسألة؛ حيف أشارت إلى أف تفكير  Aspinwall, (2005)بالتحصيؿ األكاديمي، وأكدت 

ر والسموكيات الفرد ذي التوجو المستقبمي اإليجابي يدفعو إلى تصور األفكار المستقبمية والمشاع
المرتبطة بحياتو المستقبمية وعبلقتيا بعمميات التنظيـ الذاتي لما سيؤديو في سياؽ األحداث 

 اليومية والطارئة والتحوالت الحياتية المختمفة. 
فاألفراد لدييـ القدرة عمى تمثيؿ األحداث المستقبمية بمرونة وتصور جديد لمنتائج 

ضوء تمؾ التمثيبلت، وليذا يمكنيـ االستفادة مف ميارات المحتممة ليذه األحداث، والعمؿ في 
التعمـ المنظـ ذاتًيا، حيث يجب عمى األفراد توقع الظروؼ المستقبمية وتأثيرىا عمييـ وعمى 
المقربيف، واألخذ في االعتبار ىذه العواقب المستقبمية المتوقعة في تصرفاتيـ اليومية 

(Aspinwall, 2005, 204)ف ينعكس عمى كفاءة الفرد الذاتية، ويقوده . وىذا مف شأنو أ
 لتحسيف جوانبيا المختمفة. 

وبيَّنت نتائج البحث في كفاءة الذات بشكؿ عاـ واألكاديمية بشكؿ خاص ارتباطيا 
 & ,Vera, Shin, Montgomery, Mildnerفكشفت نتائج دراسة بالعديد مف المتغيرات، 

Speight (2004) التوجو السمبي لممستقبؿ والمستوى المنخفض  عف وجود عبلقة ارتباطية بيف
 لكفاءة الذات. وأظيرت نتائج بعض الدراسات عف التأثير اإليجابي لمستوى اإلنجاز األكاديمي

والتوجو المستقبمي عمى  Academic Self-Efficacyفي إدراؾ الفرد لكفاءة الذات األكاديمية 
إلى أف  Bedel, (2016)أشار . و (Scholtens, et al., 2013, 210)المدى الطويؿ 

األشخاص ذوي المستويات المرتفعة مف كفاءة الذات لدييـ القدرة عمى مواجية تحديات األىداؼ 
ولدييـ التزاـ قوي لمواجية أية صعوبات حياتية، في المقابؿ؛ فإف األشخاص ذوي المستوى 

لتفادي المياـ  المنخفض مف كفاءة الذات يتجنبوف أداء المياـ الصعبة، وىـ أكثر عرضة
الصعبة، ولدييـ قدر أقؿ مف االلتزاـ والجيد لتحقيؽ أىدافيـ الشخصية، وىـ أكثر عرضة لمقمؽ 

والتي رصدت نتائج الدراسات - Scholtens, et al., (2013)نتائج دراسة واالكتئاب. وكشفت 
 & Guay, et al., 2003; Stringer & Heath, 2008; Zanobini)األكاديمية المبكرة 

Usai, 2002) – عف تأثير كفاءة الذات األكاديمية عمى األداء األكاديمي، وارتباطيا ارتباًطا
وثيًقا باألداء األكاديمي المرتفع، كما وجدت عبلقات إيجابية متبادلة بينيا وبيف معدؿ الطالب في 
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اديمي التحصيؿ األك التحصيؿ الدراسي مف الصؼ العاشر حتى المدرسة الثانوية. وبيَّنت أف
المرتفع ارتبط بدرجة كبيرة بالدافع لئلنجاز والنظرة التفاؤلية لمتعميـ والعمؿ في المستقبؿ. عبلوة 
عمى ذلؾ، فإف رؤية الفرد لآلفاؽ المستقبمية قد تدفعو لتحقيؽ إنجاز أكاديمي مرتفع، كما أف 

 ,Whannellبيَّفو  .لتوقعاتو اإليجابية عف المستقبؿ تأثيًرا إيجابًيا في إنجازه األكاديمي
Whannell, & Allen, (2012)  أف كفاءة الذات األكاديمية موجية لممستقبؿ كما

 .   Woolfolk & Margetts, (2010)أشار
 Academic gradeوعف العبلقة بيف كفاءة الذات األكاديمية والمعدؿ األكاديمي

point average (GPA) ؛ أظيرت نتائج دراساتZajacova, Lynch & Espenshade, 
(2005); Ferla, Valcke & Cai’s, (2009); Eryenen (2008)  عف وجود ارتباط كبير

بيف مستويات التحصيؿ األكاديمي وتوجيات اليدؼ وكفاءة الذات األكاديمية لمطبلب المعمميف، 
 as)والنجاح األكاديمي ولوحظ أف ىذه المتغيرات كانت منبئة بشكؿ جيد بالتحصيؿ األكاديمي 

sited in: Yesilyurt, 2014, 1954; Bedel, 2016, 143).  أظيرت نتائج الدراسات و
وجود عبلقة موجبة بيف كفاءة الذات األكاديمية واألداء  Khan, (2013) التي عرضيا

األكاديمي، وأف كفاءة الذات األكاديمية ىي مف أكثر العوامؿ تنبًؤا بالمعدؿ الدراسي، كما أف 
واستشيد بنتائج ، ءة الذات األكاديمية المرتفعة لدييـ معداًل تراكمًيا دراسًيا مرتفًعاالطبلب ذوي كفا

 ,Chemers, Hu, & Garcia, 2001; Robbins, Lauver, Le, Davis)دراسات:
Langley, & Carlstrom, 2004; Ramos-Sanchez & Nichols, 2007; Aguayo, 

Herman, Ojeda, & Flores, 2011; Galyon et al., 2012)  . 
وتؤثر كفاءة الذات األكاديمية في إمكانية تعرض الفرد لمفشؿ في أداء المياـ، أو دفعو 
لعدـ محاولة القياـ بيذه المياـ عندما يكوف تصوره الذاتي عف قدرتو عمى القياـ بيذه الميمة 

داء الميمة منخفًضا، فاألفراد الذيف لدييـ تصورات منخفضة عف كفاءتيـ الذاتية يتخموف عف أ
بسرعة عند مواجيتيـ لممصاعب، حيث يظيروف أداًء أقؿ ويصبحوف أقؿ نجاًحا، وىـ بذلؾ 
يتجنبوف تنفيذ المياـ تجنًبا لمفشؿ. في المقابؿ؛ يتعامؿ األفراد ذوو الكفاءة الذاتية األكاديمية 

ـ أكثر نجاًحا المرتفعة مع األمور المعقدة، ويتغمبوف عمى المشكبلت، ويثابروف في دراستيـ، وى
ـ المينية، ويثقوف بأنفسيـ ليتمكنوا مف تحقيؽ ذلؾ، كما أف أداءىـ األكاديمي  ـ وحياتي في مدارسي
مرتفًعا مقارنة بأقرانيـ، إلى جانب ذلؾ؛ فإف األفراد الذيف لدييـ تصورات إيجابية حوؿ كفاءتيـ 
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نبغي عمييـ فعمو عندما الذاتية واألكثر قدرة عمى تحمؿ المصاعب يعرفوف نقاط ضعفيـ، وما ي
 . (Yesilyurt, 2014, 1947)يواجيوف تمؾ الصعوبات 

األفراد إلى تفضيؿ التفاعؿ  Motive to Avoid Failureتجنب الفشؿ  وقد يدفع
إلى افتراض أف دافع الخوؼ مف الفشؿ  نبؤبدرجة كبيرة مع أقرانيـ األقؿ نجاًحا، ويستند ىذا الت

 ,Pang) ؽ مع تجنب الوصوؿ إلى نتائج إنجاز سمبيةيوجو الفرد إلى سموكيات تتواف
Villacorta, Chin & Morrison, 2009, 1042) .ولذلؾ أشار Lau & Pastor, (2007) 

إلى أف الطبلب ذوو الدافع المرتفع لتجنب الفشؿ يعمموف بشكؿ أفضؿ أو ربما أسوأ بكثير عندما 
ُيسألوف عف توقعاتيـ ألدائيـ المستقبمي، كما أنيـ ربما يختاروف المياـ التي تكوف إما أقؿ بكثير 

عادة ما ، و راتيـأو أعمى بكثير مف مستوى قدراتيـ، بداًل مف اختيار المياـ المناسبة لمستواىـ وقد
 يحصؿ ىؤالء الطبلب عمى معدالت أعمى في الفشؿ، وانخفاض في كفاءة الذات األكاديمية. 

في تحسيف العممية التعميمية؛  self-regulated learningيسيـ التعمـ المنظـ ذاتًيا و 
عمى  حيث توجد أدلة عممية تشير إلى اعتماد التحصيؿ األكاديمي بشكؿ مباشر عمى قدرة المتعمـ

التنظيـ الذاتي لسموكو وعممياتو المعرفية بما يناسب مطالب الموقؼ التعميمي، حيث يسيـ ذلؾ 
في تحسيف مخرجات العممية التعميمية. فيو عممية منظمة تجعؿ المتعمـ نشًطا في تعممو، ويعتمد 

يساعد في  عمى مدى إدراؾ المتعمـ لكفاءة ذاتو األكاديمية وقدرتو عمى تنظيـ مواقؼ تعممو، بما
 تحقيؽ أىدافو األكاديمية، ليس ىذا فحسب؛ بؿ إنو يعزز دافعيتو، ويحسف مف أدائو األكاديمي. 

ويسمى التعمـ المنظـ ذاتًيا في بعض األحياف بالتعمـ الموجو نحو اليدؼ، نظًرا ألنو 
يو يتضمف تحديد المتعمـ لؤلىداؼ التي يرغب في تحقيقيا مف وراء تعممو، ويعرؼ بأنو: "توج

ـ لؤلفكار واألفعاؿ في تحقيؽ األىداؼ بطريقة ذاتية، ويتضمف التنظيـ الذاتي لعمميات تجييز  منظ
أنو يرتبط ارتباًطا إيجابًيا  المعمومات وتنظيـ عممية التعمـ". وأوضحت نتائج بعض الدراسات
 (.204، 4202بالتحصيؿ الدراسي والنشاط األكاديمي بشكؿ عاـ )محسف عبد النبي، 

ف كفاءة الذات األكاديمية المتعمـ مف تنظيـ عممية تعممو الذاتي، كما تساعده في وُتمكِّ 
عمميات التحكـ الذاتي، والتأثير عمى مستوى الجيد المبذوؿ، وأساليب تفكيره التي تنظـ عمميات 
بة تعممو الذاتي. فالطالب الذي يمتمؾ كفاءة ذاتية أكاديمية مرتفعة يكوف أكثر إنجاز لممياـ المطمو 

 (.  8، 4208عمى خبلؼ الطالب ذي كفاءة الذات األكاديمية المنخفضة )أديب إبراىيـ، 
وأيدت فكرة االرتباط الموجب بيف التعمـ المنظـ ذاتًيا وكفاءة الذات األكاديمية نتائج 

 ,Chung, (1999); Garvalia & Gredler, (2002); Kochavi & Eshelدراسات:
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(2003); Hussain & Azeem, (2012) فكمما ارتفع مستوى كفاءة الذات األكاديمية .
لمطبلب أدى ذلؾ إلى ارتفاع مستويات التعمـ المنظـ ذاتًيا، حيث تسيـ كفاءة الذات األكاديمية 
في زيادة دافعية الفرد لتوظيؼ التعمـ المنظـ ذاتًيا في عمميات التعمـ وتنظيـ محتوى المادة 

 (.  02، 4208يـ، الدراسية المتعممة )في: أديب إبراى
وألف مرحمة التعميـ الجامعي مف أىـ المراحؿ التعميمية التي تتضح فييا وجية الفرد 
وشخصيتو، ومبلمح حياتو المستقبمية، وما يصاحبيا مف تحوالت نمائية في شخصية الطالب 
سواء في الجانب المعرفي أو االنفعالي أو االجتماعي، والتي تسيـ إلى حد كبير في تشخيص 
التوجو العاـ لممراىؽ مستقببًل، فإف دراسة متغيرات البحث عمى طبلب ىذه المرحمة تبدو ضرورية 

( أف قدرة المراىؽ تزداد في اتخاذ 4200( وربيع يونس )4222وميمة. وقد أوضح حامد زىراف )
لتفكير، القرارات، والتفكير لنفسو بنفسو، ويتضمف ذلؾ االختيار والحكـ والثقة بالنفس واستقبللية ا

والتفريؽ بيف الواقعي والمثالي، وتوجيو االىتماـ إلى العمؿ والمينة، واختيار مينة ما، واالستعداد 
قامة حياة أسرية، والسعي إلى تقبؿ  لممارستيا جسمًيا ونفسًيا وعقمًيا، والتييؤ واالستعداد لمزواج وا 

قدرة عمى التعمـ واكتساب المسؤولية، باإلضافة إلى زيادة قدرتو عمى التحصيؿ الدراسي وال
 المعمومات، واالطبلع عمى الموضوعات التي تيتـ بالشباب ومشكبلتيـ.  

أف التفكير المرتبط بالمستقبؿ  Scholtens, et al., (2013)في ىذا السياؽ؛ بيَّف 
يؤثر في أفعاؿ الفرد مف خبلؿ التأثير في القرارات الحالية والسموؾ اآلني، وىذا التأثير يتضمف 

جاالت حياتية عديدة، فبعد ترؾ الطبلب لممدرسة الثانوية، يصبح تفكيرىـ عف مستقبميـ م
ـ بقيمتو أمًرا ميًما. كما أنو يشير إلى مجموعة مف البنى الوجدانية واالتجاىية والمعرفية  حساسي وا 

 ,Steinberg)والتحفيزية، بما في ذلؾ القدرة عمى تخيؿ المرء لظروؼ الحياة في المستقبؿ 
Graham, O’Brien, Woolard, Cauffman & Banich, 2009, 28) باإلضافة إلى ،

أنو يتضمف تدبر طرؽ تقويـ المجاالت الحياتية التي تشمؿ أىمية توقع النجاح والمشاعر 
يماف شاىيف، وعوشة الكتبي أشار نادر واألحاسيس نحو األشكاؿ المختمفة لممستقبؿ. و  قاسـ، وا 

رية ذات الصمة الوثيقة بدراسة التوجو المستقبمي عف غيرىا مف إلى أف الفئة العم( 4202)
الفئات، ىي تمؾ المرحمة المقبمة عمى الشباب وىي نياية مرحمة المراىقة، وذلؾ لبلرتباط بقضايا 

واتخاذ القرارات التي تحدد مصير المراىؽ  نفسية ذات صمة بتحديد اليوية وتقدير الذات،
 مستقببًل.   
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ىي مرحمة -والتي تقابؿ مرحمة المراىقة المتأخرة-التعميـ الجامعي  فإذا كانت مرحمة
اتخاذ القرارات، فإف المراىؽ يتخذ فييا أىـ قراريف في حياتو، وىما: اختيار المينة، واختيار الزوج 

(، كما أف تقويـ المجاالت الحياتية مف وجيات نظر متباينة تبرز 202، 4222)حامد زىراف، 
الثانوية بحيث تكوف أبعد مف فكرة التعميـ والحصوؿ عمى وظيفة في المستقبؿ مع نياية المرحمة 

(Scholtens, et al., 2013, 206). 
المستقرئ لنتائج البحوث والدراسات التي تناولت متغيرات البحث التالية: التوجو 
المستقبمي، وكفاءة الذات األكاديمية المدركة، والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا، والمعدؿ 
األكاديمي، يتضح لو أنو معظـ ىذه النتائج ركزت في األساس عمى العبلقات الموجبة بيف 

يف منيا، وأحياًنا كاف المتغير يدرس باعتباره مؤثًرا في المتغير اآلخر. وفي دراسة أخرى متغير 
كاف يدرس باعتباره متأثًرا بالمتغير اآلخر. وليذا يسعى البحث الحالي لتعرؼ التأثيرات المباشرة 

قات بيف وغير المباشرة والمتبادلة بيف ىذه المتغيرات، والوقوؼ عمى أفضؿ النماذج المفسرة لمعبل
تمؾ المتغيرات بما يسيـ في استيضاح العبلقات البينية بينيا السيما لدى ىؤالء المراىقيف مف 
الطبلب المعمميف، لما ليذه المرحمة الجامعية مف أىمية في تحمؿ المراىؽ لممسؤولية، والتمتع 

 باالستقبللية في اتخاذ القرارات الحياتية في المستقبؿ. 
 :انجحجيشكهخ 

لحاجة الممحة إلى ضرورة التوصؿ لرؤية شاممة وتكاممية لمعبلقات السببية تتضح ا
والمتبادلة المتوقعة بيف التوجو المستقبمي وكفاءة الذات األكاديمية والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ 
المنظـ ذاتًيا والمعدؿ األكاديمي لدى الطبلب المعمميف، نظًرا لندرة البحوث العربية واألجنبية التي 
تناولت ىذه المتغيرات بصورة تكاممية. فاالىتماـ في ىذا البحث يعني باألساس دراسة التأثيرات 
المباشرة والعبلقات السببية المتبادلة بيف المتغيرات، وذلؾ بتوليد أفضؿ نموذج مف نماذج تحميؿ 

تشافيا مف االنحدار الذي يتضمف ىذه التأثيرات والعبلقات المتبادلة. فتعرؼ ىذه التأثيرات واك
شأنو أف يوجو الميتميف ومتخذي القرار التربوي ألىمية الدور الذي تؤديو ىذه المتغيرات في 
التفوؽ والنجاح األكاديمي وتحسيف الرؤية المستقبمية لمطبلب وتطمعاتيـ نحو مستقبميـ الميني 

تي تمبي احتياجات واالجتماعي. ويتطمب ذلؾ منيـ توجيو االىتماـ بالبرامج والمقررات التعميمية ال
الطبلب التربوية والنفسية واالجتماعية والمينية المستقبمية، والتي بدورىا يمكف أف تييئ لمطبلب 

 الفرص المستقبمية لممشاركة في االرتقاء بالمجتمع ودعـ إنجازاتو ومشروعاتو المستقبمية. 
واستناًدا إلى ما كشؼ عنو تحميؿ واستقراء نتائج الفقو السيكولوجي حوؿ العبلقات 
البينية بيف متغيرات البحث، والعوامؿ الديموجرافية التي قد تؤثر فييا، فإنو يمكف نمذجة العبلقات 



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 

 

 

 -02- 8102ديسمبش                                                          العذد السابع  والثالثون

السببية بيف ىذه المتغيرات، حيث يفترض الباحث أف ىذه المتغيرات ربما يؤثر كؿ منيا في 
 يرات األخرى ويتأثر بيا، وبناًء عمى ذلؾ تـ افتراض النماذج النظرية السببية التالية:  المتغ

 انًُٕرد انغججٙ انًفتشض األٔل:

ويفترض فيو أف المعدؿ األكاديمي ىو المتغير التابع وأف متغيرات: التوجو المستقبمي  
ًيا ىي المتغيرات المستقمة، كما وكفاءة الذات األكاديمية والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذات

 ىو مبيف بالشكؿ التالي: 
 

 
 
 
 

 ( انًُٕرد انغججٙ انًفتشض نهًؼذل األكبدًٚٙ كًتغٛش تبثغ 1شكم )

 انخبَٙ:انًُٕرد انغججٙ انًفتشض 

ويفترض فيو أف التوجو المستقبمي ىو المتغير التابع وأف متغيرات: المعدؿ األكاديمي  
وكفاءة الذات األكاديمية والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذاتًيا ىي المتغيرات المستقمة، كما 

 ىو مبيف بالشكؿ التالي:
 
 

 
 
 

 

 ( انًُٕرد انغججٙ انًفتشض نهتٕرّ انًغتقجهٙ كًتغٛش تبثغ 2شكم )

 انًُٕرد انغججٙ انًفتشض انخبنج:

ويفترض فيو أف كفاءة الذات األكاديمية المدركة ىو المتغير التابع وأف متغيرات:  
التوجو المستقبمي والمعدؿ األكاديمي والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذاتًيا ىي المتغيرات 

 المستقمة، كما ىو مبيف بالشكؿ التالي: 
 

 

 الدافع لتجنب الفشل

 التعلم المنظم ذاتيا

 اكاديم األ معدلال
 اكفاءة الذات األاكاديمية

 التوجه المستقبل 

 الدافع لتجنب الفشل

 التعلم المنظم ذاتيا

 الذات األاكاديمية اكفاءة
 المعدل األاكاديم 

 التوجه المستقبل 

 الدافع لتجنب الفشل

 التعلم المنظم ذاتيا

 ه المستقبلىالتوج
 اكفاءة الذات األاكاديمية

 المعدل اإلقليمى
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 ( انًُٕرد انغججٙ انًفتشض نكفبءح انزاد األكبدًٚٛخ انًذسكخ كًتغٛش تبثغ 3شكم )
 

 انًُٕرد انغججٙ انًفتشض انشاثغ:

ويفترض فيو أف التعمـ المنظـ ذاتًيا ىو المتغير التابع وأف متغيرات: التوجو المستقبمي  
والمعدؿ األكاديمي والدافع لتجنب الفشؿ وكفاءة الذات األكاديمية المدركة ىي المتغيرات 

 المستقمة، كما ىو مبيف بالشكؿ التالي: 
 
 

 
 
 

 ( انًُٕرد انغججٙ انًفتشض نهتؼهى انًُظى راتًٛب كًتغٛش تبثغ 4شكم )

 انًُٕرد انغججٙ انًفتشض انخبيظ:

ويفترض فيو أف الدافع لتجنب الفشؿ ىو المتغير التابع وأف متغيرات: التوجو  
المستقبمي والمعدؿ األكاديمي وكفاءة الذات األكاديمية المدركة والتعمـ المنظـ ذاتًيا ىي المتغيرات 

 المستقمة، كما ىو مبيف بالشكؿ التالي:  
 

 
 
 

 

 ( انًُٕرد انغججٙ انًفتشض نهذافغ نتزُت انفشم كًتغٛش تبثغ  5شكم )
 ٔثُبء ػهٗ يب عجق؛ تتحذد يشكهخ انجحج فٙ األعئهخ انشئٛغخ انتبنٛخ:

ىؿ يمكف نمذجة العبلقات السببية بيف التوجو المستقبمي وكفاءة الذات األكاديمية المدركة  .0
والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذاتًيا، والمعدؿ األكاديمي؟ وما النموذج السببي 

 األفضؿ مف بينيا؟ 
المستقبمي ىؿ يختمؼ نموذج تحميؿ االنحدار المستخرج لمعبلقة بيف متغيرات )التوجو  .4

وكفاءة الذات األكاديمية المدركة والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا( كمتغيرات 

 الدافع لتجنب الفشل

 اكفاءة الذات األاكاديمية

 التعلم المنظم ذاتًيا
 المعدل األاكاديم 

 التوجه المستقبل 

 التعلم المنظم ذاتًيا

 اكفاءة الذات األاكاديمية

 الدافع لتجنب الفشل
 المعدل األاكاديم 

 التوجه المستقبل 
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مستقمة، والمعدؿ األكاديمي كمتغير تابع، تبًعا الختبلؼ المتغيرات الديموجرافية التالية: 
 الموطف/النوع/محؿ السكف.

تغيرات )كفاءة الذات األكاديمية ىؿ يختمؼ نموذج تحميؿ االنحدار المستخرج لمعبلقة بيف م .8
المدركة والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا والمعدؿ األكاديمي( كمتغيرات مستقمة، 
عمى التوجو المستقبمي كمتغير تابع تبًعا الختبلؼ المتغيرات الديموجرافية التالية: 

 الموطف/النوع/محؿ السكف.
خرج لمعبلقة بيف متغيرات )التوجو المستقبمي ىؿ يختمؼ نموذج تحميؿ االنحدار المست .2

والمعدؿ األكاديمي والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا( كمتغيرات مستقمة، عمى 
كفاءة الذات األكاديمية المدركة كمتغير تابع، تبًعا الختبلؼ المتغيرات الديموجرافية التالية: 

 الموطف/النوع/محؿ السكف. 
حميؿ االنحدار المستخرج لمعبلقة بيف متغيرات )التوجو المستقبمي ىؿ يختمؼ نموذج ت .2

والمعدؿ األكاديمي والدافع لتجنب الفشؿ وكفاءة الذات األكاديمية المدركة( كمتغيرات 
مستقمة عمى التعمـ المنظـ ذاتًيا كمتغير تابع، تبًعا الختبلؼ المتغيرات الديموجرافية التالية: 

 الموطف/النوع/محؿ السكف. 
 :انجحجأْذاف 

ييدؼ البحث إلى تعرؼ التأثيرات المتبادلة بيف التوجو المستقبمي وكفاءة الذات 
األكاديمية المدركة والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذاتًيا، والمعدؿ األكاديمي لدى عينة مف 

السببية  الطبلب الجامعييف، والتوصؿ ألفضؿ نموذج سببي يفسر التأثيرات المباشرة والعبلقات
 بيف المتغيرات السابقة، ويوضح مسارات العبلقات والتأثيرات المتبادلة بينيا لدى ىؤالء الطبلب.  

 
 

 أًْٛخ انجحج:
تتمثؿ أىمية البحث في أنو يعد دليبًل عممًيا لنمذجة العبلقات السببية بيف التوجو 
المستقبمي وكفاءة الذات األكاديمية المدركة والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذاتًيا، والمعدؿ 
 األكاديمي السيما في البيئة العربية. وذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف طبيعة البناء المفاىيمي لتمؾ
المتغيرات في ضوء دراسة التأثيرات والعبلقات المتبادلة بينيا، وتفسير تمؾ التأثيرات والعبلقات 
البينية، مما يزيد مف فيـ المعنييف بالعممية التعميمية والباحثيف لطبيعة كؿ منيا، ومدى استقبلليتيا 

ة ونفسية تتفؽ مع ثقافتيا وتمايزىا، أو ارتباطيا. فالبيئة العربية بحاجة إلى نماذج ونظريات تربوي
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(. كما تنبع أىمية ىذا البحث 442، 4200وتنبع منيا )أبو المجد الشوربجي، ونايؼ الحربي، 
في تقديـ تصور نظري حوؿ العبلقة السببية والمتبادلة بيف تمؾ المفاىيـ، وتعرؼ الفروؽ بيف 

جنب، تقديـ بعض المقاييس النماذج المستخرجة وفًقا لبعض المتغيرات الديمجرافية. وجنًبا إلى 
ـ المستقبمية. باإلضافة إلى تعرؼ بعض العوامؿ  واألدوات يمكف لمباحثيف االستفادة منو في بحوثي
التي يمكف أف تؤثر في المعدؿ األكاديمي لمطبلب وتوجييـ المستقبمي، مما قد يوجو المعنييف 

والجمسات اإلرشادية مع الطبلب بما  والتربوييف إلى تنمية تمؾ العوامؿ مف خبلؿ البرامج التدريبية
يسيـ في تحسيف إنجازىـ الدراسي وميارات التعمـ والدراسة لبموغ مستوى مرتفع مف المعدؿ 

 األكاديمي، وتعزيز تطمعاتيـ وتوجياتيـ نحو المستقبؿ.     
 يصطهحبد انجحج:

    :Future orientationانتٕرّ انًغتقجهٙ 
 ,.Steinberg, et alيتبنى البحث الحالي مفيوـ التوجو المستقبمي الذي قدَّمتو 

والذي يعرؼ بأنو: "مجموعة مف البنى التأممية واالتجاىية والمعرفية والوجدانية التي  (2009)
تتضمف قدرة الفرد عمى تخيؿ ظروؼ حياتو المستقبمية". ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا 

)تعريب:  Steinberg, et al., (2009)عمى مفردات المقياس الذي طوره  مف أدائوالطالب 
  الباحث الحالي(. 

 : Perceived Academic Self-Efficacyالمدركة  األكاديميةكفاءة الذات 
 ,Bandura يتبنى البحث الحالي مفيوـ كفاءة الذات األكاديمية المدركة الذي قدَّمو 

والذي ُيعرؼ بأنو: "معتقدات الطبلب بقدرتيـ عمى تنشيط دوافعيـ ومواردىـ المعرفية (1997)
وتنظيميا لتحقيؽ اليدؼ التعميمي المنشود، وىي قناعتيـ بأنيـ يستطيعوف أداء المياـ األكاديمية 

. ويقاس بالدرجة التي يحصؿ (as sited in: Umaru, & Umma, 2015, 165)بنجاح"
 لمقياس المستخدـ بالبحث الحالي )إعداد: الباحث الحالي(. عمييا الطالب في ا

  Motive to Avoid Failure انفشمانذافغ نتزُت 

( 0992يتبنى البحث الحالي مفيوـ الدافع لتجنب الفشؿ الذي قدَّمو فتحي الزيات )
والذي ُيعرؼ بأنو: "الدافع الذي يستثير قمؽ الفرد حوؿ نتائج إقدامو عمى معالجة األنشطة التي 

لبلمتياز، والتي تكوف معايير النجاح والفشؿ فييا واضحة أو محددة، كما تبدو في:  معاييرتعتبر 
وؼ مف الفشؿ، وضعؼ ثقة الفرد بقدراتو ومعموماتو، والقمؽ المرتبط ببدء العمؿ والنشاط، الخ
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والقمؽ المرتبط بالمستقبؿ. ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف أدائو عمى مفردات 
 )تعريب: الباحث الحالي(.  Hagtvet & Benson, (1997)المقياس الذي أعده 

 :Self-Regulated Learningانتؼهى انًُظى راتًٛب 

فتو   Barnard, Lan, & Paton يتبنى البحث الحالي المفيوـ الذي عرَّ
بأنيا: "السموكيات النشطة واإلرادية التي يؤدييا الفرد لتحقيؽ تعممو، والتي تشمؿ: تحديد (2010)

دارة الوقت، واستراتيجيات الميمة، وبنية البيئة التعميمية، وطمب المساع دة مف األىداؼ، وا 
اآلخريف". ويقاس بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف أدائو عمى مفردات المقياس الذي 

 & Barnard, Lan, To, Paton, & Lai, (2009) (as sited in: Barnard, Lan أعدتو
Paton, 2010, 79) .)تعريب: الباحث الحالي( 

  Academic grade point averageانًؼذل األكبدًٚٙ 

ُيعرَّؼ في البحث الحالي بالمجموع التراكمي لمدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب أو 
الطالبة في جميع المقررات األكاديمية والتربوية النظرية والعممية مف خبلؿ نتيجتو في العاـ 
الجامعي، وينعكس المعدؿ األكاديمي لمطالب/ الطالبة فيما يحصؿ عميو مف تقدير أو معدؿ في 

ررات الدراسية التي درسيا الطالب خبلؿ العاـ الجامعي السابؽ عمى تطبيؽ أدوات جميع المق
 الدراسة الميدانية لمبحث الحالي.

 اإلطبس انُظش٘ ٔانذساعبد راد انصهخ: 

 : انتٕرّ انًغتقجهٙ
التوجو المستقبمي"، "اىتـ عمماء النفس بدراسة بتطمعات األفراد بشكؿ عاـ تحت مسمى 

 ,Trommsdorff et al.1982; Nuttin)الدراسات المتنوعة التي تناوليا:حيث بيَّنت نتائج 
1985; Greene, 1986; Nurmi, 1989; Nurmi, 1991; Cauffman & Steinberg, 
2000; McCabe & Barnett, 2000; Somers & Gizzi, 2001; Seginer, 2009) 

المرء في المستقبؿ، مثؿ: أف التوجو المستقبمي يتضمف مكونات معرفية )إلى أي مدى يفكر 
امتداد تصور الوقت في المستقبؿ أو الحكـ عمى األسباب الداخمية والخارجية لؤلحداث 
المستقبمية(، ومكونات اتجاىية وجدانية )إلى أي مدى يفضؿ المرء عمى المدى الطويؿ، عمى 

)إلى أي مدى عكس األىداؼ قصيرة األجؿ، مثؿ: التفاؤؿ والتشاؤـ(، ومكونات تحفيزية دافعية 
يصيغ المرء خطًطا لتحقيؽ أىداؼ طويمة المدى، مثؿ: القيـ المتصورة في المجاالت المستقبمية 

بعًدا تقييًما لمتوجو  Trommsdorff & Lamm, (1980)وتوقعات األحداث المستقبمية(. وأدرج 
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قبمي ظاىرة المستقبمي ىو )مدى تفاؤؿ المراىؽ أو تشاؤمو حياؿ المستقبؿ(. ويعد التوجو المست
مختمفة عف غيرىا مف الخصائص الشخصية، وربما ارتبطت باالختبلفات بيف شخصيات األفراد 

ـ الحياتية   ,as sited in: Steinberg, et al., 2009, 29; Chen, & Vazsonyi)وظروفي
2013, 68)  . 

إلى أف البحث في كيفية رؤية المراىقيف  Nurmi, (1991)في ىذا السياؽ؛ أشار 
تقبميـ تـ دراستو باإلشارة إلى العمميات األساسية الثبلثة التي ينطوي عمييا التوجو المستقبمي: لمس

الدوافع والتخطيط والتقييـ. وأف نتائج البحوث أظيرت ارتباط أىداؼ المراىقيف واىتماماتيـ 
تطور حياة  بالتغيرات النمائية التي تشيدىا نياية مرحمة المراىقة وبداية مرحمة الرشد، مما يعكس

المراىؽ خبلؿ مراحؿ نموه. كما بيَّنت ارتباط محتوى التوجو المستقبمي لممراىؽ وامتداده الزمني 
بعدد مف المتغيرات: كالعمر والجنس والحالة االجتماعية االقتصادية واالختبلفات الثقافية في. 

تقدـ العمر، كما وجد  وألمحت إلى أف مستويات التخطيط لممستقبؿ واألمور المتعمقة بو تزداد مع
تأثير لممناخ األسري عمى التوجو المستقبمي لممراىقيف، وخططيـ المستقبمية والعبلقات السببية 

 بينيا. 
ليذا يعتبر بعض الباحثيف أف التوجو المستقبمي يمثؿ أحد العوامؿ الجوىرية الميمة التي 

. "االنخراط في التفكير المستقبمي ميؿ األفراد إلى"تسيـ في التنبؤ بالمستقبؿ، حيث يوصؼ بأنو: 
وتشير نتائج البحوث إلى أف التخطيط لممستقبؿ يزداد مف مرحمة المراىقة المبكرة إلى المتوسطة، 
مما يدعـ الفكرة القائمة بأف التوجو المستقبمي ىو مصدر قمؽ متزايد خبلؿ ىذه الفترة النمائية 

(Steiger, et al., 2017, 269) . 
مف أف التوجو المستقبمي عبارة عف وعي   Chen, (2009)؛ ما طرحوأكد ىذا التوجو

الذات بالبنية والتصورات الممثمة لممستقبؿ، ويتضمف المكوف المعرفي لو "توقع وتقدير األحداث 
المستقبمية المحتممة"، والمكوف الدافعي "األىداؼ الموجية نحو المستقبؿ، واالىتمامات، وكذلؾ 

 ؾ والمخاوؼ"، والمكوف الوجداني "التفاؤؿ والتشاؤـ".األمور الميمة، والشكو 
وُينظر لمتوجو المستقبمي عمى أنو أحد مفاتيح العقؿ البشري، ويعني رؤية الفرد وما 

أف التوجو  Nurmi (2005))يشغؿ تفكيره واىتماماتو عف الماضي والحاضر والمستقبؿ، وبيَّف 
لوصؼ توقعات الفرد عف المستقبؿ وتصرفاتو المستقبمي ىو المفيوـ الذي يستخدـ بشكؿ واسع 

 . (as sited in: Chen, & Vazsonyi, 2013, 68)المرتبطة بو
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ويختمؼ مفيوـ التوجو المستقبمي عف مفيوـ مستوى الطموح، فإذا كاف مستوى الطموح 
يركز عمى تطمعات الفرد المستقبمية في جانب واحد مف جوانب الحياة، فإف التوجو المستقبمي 
يتضمف وضع خطة مستقبمية لكافة جوانب الحياة لدى الفرد، وذلؾ في ضوء ما يكوف لديو مف 

مع إمكانية اكتساب الميارات وتطويرىا في ضوء األىداؼ المستقبمية التي إمكانات وقدرات، 
يماف شاىيف، وعوشة الكتبي،  (. كما أنو عبارة 923، 4202يضعيا الفرد لنفسو )نادر قاسـ، وا 

عف أفكار الفرد وخططو ودوافعو وآمالو ومشاعره حوؿ مستقبمو، ويعد األساس لوضع األىداؼ 
 (. (Stoddard, et al., 2011, 239والخطط لممستقبؿ 

ويتضمف التوجو المستقبمي: تحديد األىداؼ ووضع الخطط واستكشاؼ الحموؿ 
والواجبات التي توجو مسار نمو الفرد. وعمى الرغـ مف أف األىداؼ والخطط والنوايا والتوجو 

بعضيا المستقبمي كميا تقع نتائجيا في المستقبؿ، إال أنيا تختمؼ مف الناحية المفاىيمية عف 
البعض، فإذا كانت األىداؼ ىي نقاط النياية التي تحدد مساعي الفرد، والخطط ىي الوسائؿ 
المقصودة لتحقيؽ األىداؼ، والنوايا ىي تمثيبلت المسار المستقبمي، فإف التوجو المستقبمي 

يؼ يختص بتصورات األفراد فيما يتعمؽ بمستقبميـ، كبنية الذات والتمثيؿ اإلدراكي، وىذا التعر 
 ,Seginer & Noyman)ينطبؽ بشكؿ خاص عمى التمثيؿ المعرفي لمجاالت موضوعية متعددة

2005, 18)  . 
التوجو المستقبمي في سياقيف: السياؽ النفسي؛ ويتعمؽ  Carmi, (2013)وناقشت 

 Bar, (2010)باالتجاه النفسي لمفرد، والسياؽ البيئي؛ والذي يرتبط بسموكياتو الموقفية. وأشار 
أف التوجو المستقبمي ىو عممية أساسية مف عمميات المحاكاة العقمية النشطة في الدماغ، إلى 

وتخدـ الكثير مف العمميات المعرفية التي يمكف أف تكوف مفيدة بشكؿ خاص في تقدير قيمة ما 
سوؼ يتحصؿ عميو الفرد في المستقبؿ، حيث تقوـ اآلليات العصبية بدور الوسيط بيف العمميات 

الموجية نحو المستقبؿ وعممية اتخاذ القرارات، بحيث تصبح ىذه القرارات أكثر دقة. كما  العقمية
أف تصور الشخص عف المستقبؿ والوعي ببنية الذات وتصور أشكاؿ المستقبؿ تعد مكونات 

 . (Chen & Vazsonyi, 2013, 68)جوىرية لمتوجو المستقبمي 
وجية نحو المستقبؿ مثؿ: التخطيط فالتوجو المستقبمي ال يحفز فقط السموكيات الم

وتحقيؽ األىداؼ المستقبمية، ولكف أيًضا يؤثر في عممية صنع القرار المرتبط بالموقؼ، ومف 
المرجح أف ينظر األفراد ممف لدييـ توجًيا مستقبمًيا في العواقب المستقبمية لسموكياتيـ الحالية 

ؤى مستقبمية وأكثر تفاؤاًل بشأف مستقبميـ أثناء عممية صنع القرار، كما أف أقرانيـ ممف لدييـ ر 
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يبدوف أكثر حساسية لمعواقب المستقبمية ليذه السموكيات، وبالتالي يكونوف أقؿ عرضة لموقوع في 
، وربما يمعب (Chen & Vazsonyi, 2013, 68)السموكيات التي تشكؿ خطًرا عمى مستقبميـ 

ير لدى المراىقيف، ولذلؾ حظي بالدراسة التوجو المستقبمي دوًرا ميًما في تحسيف مرونة التفك
والبحث، حيث ارتكزت أدبيات البحث حوؿ التوجو المستقبمي باعتباره عامبًل دافعًيا لممراىقيف في 
المقاـ األوؿ، وتأثيره في متغيرات مثؿ: التحصيؿ الدراسي، والصحة النفسية، والسموكيات 

يرت النتائج أف المراىقيف أصحاب المدرسية والمجتمعية، والظروؼ االقتصادية. وقد أظ
المستويات العميا مف التوجو المستقبمي لدييـ معدالت أعمى في التحصيؿ األكاديمي مف أقرانيـ 

، وأف التوجو (Stoddard, et al., 2011, 239- 243)منخفضي التوجو المستقبمي 
 & & Seginer)داعًما نشًطا في المخرجات التعميمية كالتحصيؿ الدراسي المستقبمي 

Noyman, 2005, 19). 
 Hejazia, Moghadam, Naghsh & Tarkhan (2011)وأشارت نتائج دراسة 

إلى وجود عبلقة إيجابية بيف التوجو المستقبمي والتحصيؿ الدراسي، وبيَّنت نتائج دراسة 
Scholtens, et al., (2013)  أف التوجو المستقبمي كاف لو تأثيًرا إيجابًيا عمى األداء

أف طبلب المرحمة الثانوية في روسيا  kolesovs, (2013)اديمي. وأظيرت نتائج دراسة األك
كانوا أكثر توجًيا نحو المستقبؿ مف طبلب التفيا، وأف الطالبات كف أكثر توجًيا مف الطبلب، 
وأف توجو المراىقيف نحو المجاالت المستقبمية المينية واألسرية كانت منخفضة، بينما التوجو 

مي بشكؿ عاـ كاف عمى المستوى المتوسط، وظيرت فروؽ دالة وفًقا لبلختبلؼ العرقي المستقب
 والنوع. 

أف غالبية المراىقيف  Eldeleklioglu, (2012)في المقابؿ؛ أظيرت نتائج دراسة 
يرغبوف في مواصمة المرحمة الجامعية، وأف أكثر مف نصؼ مف تـ استطبلع رأييـ ليس لدييـ 

إلى أف اختيار التعميـ مف   Zivoder, (2013)ينيـ المستقبمية. وألمحأفكاًرا واضحة حوؿ م
االختيارات التي ليا تأثيرىا عمى الحياة المستقبمية، وىويتيا وممارساتيا االجتماعية والمينية 

وأف موضوع االختيار التعميمي يكتسب أىمية خاصة عندما يكوف مستقبؿ الشباب غير  والخاصة،
ارىـ عف المستقبؿ والتعميـ وطرقيـ الخاصة لمدخوؿ في المجاالت واضح، في حيف أف أفك

 واالقتصادية والسياسية تعد عامبًل رئيًسا في المستقبؿ المجتمعي المشترؾ.  االجتماعية
أما فيما يتعمؽ بالعبلقة بيف التوقعات المستقبمية اإليجابية والصحة النفسية، فقد أشارت 

وجود تأثير لتوقع المستقبؿ اإليجابي عمى األمؿ  Snyder et al. (2000)نتائج دراسة 
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وجود عبلقة بيف العوامؿ  Haine, et al. (2003)والسيطرة المدركة، وبينت نتائج دراسة 
المعرفية والتوقعات المستقبمية وىو التصور المدرؾ عف المستقبؿ، والذي وجد مرتبًطا بشكؿ 

، وأف الظروؼ (as sited in: Zhang, et al., 2009)إيجابي بالصحة العقمية لمفرد 
االجتماعية واالقتصادية تشكؿ وجيات نظر األفراد نحو تأثير المستقبؿ عمى قراراتيـ وسموكيـ 

، ووجود عبلقة موجبة بيف توقع المستقبؿ (Kolesovs, 2013, 71)وتنشئتو االجتماعية 
 .Scholtens, et al. وكشفت دراسة (Zhang, et al., 2009)والسعادة والصحة النفسية 

عف الدور الوسيط الذي يمكف أف يمعبو التوجو المستقبمي اإليجابي كوسيط بيف  (2013)
 األحداث الصادمة والصحة النفسية لمطفؿ. 

ليس ىذا فحسب؛ بؿ إف التوجو المستقبمي اإليجابي لدى الطبلب يدفعيـ إلى تجنب 
 ,So, Voisinميـ، فقد أظيرت نتائج دراسة المشكبلت السموكية واالنحرافات التي تؤثر في مستقب

Burnside & Gaylord-Harden (2016)  وجود عبلقة ارتباطية قوية بيف التوجو المستقبمي
اإليجابي ومستوى االنحراؼ المنخفض، وأف ىناؾ ارتفاع في التوجو المستقبمي المرتبط بالصحة 

بمي إيجابًيا مع العبلقات االجتماعية لدى الطبلب ذوي الدخؿ المنخفض. كما ارتبط التوجو المستق
أف الطبلب  Alm, & Låftman (2016)المرتفعة بيف المعمميف والطبلب. وبينت نتائج دراسة 

ذوي التوجو المستقبمي اإليجابي في الفصوؿ المدرسية كانوا أقؿ تناواًل لممواد المخدرة والمشكبلت 
 & ,Steiger, Stoddardت نتائج دراسة كشفالسموكية المدرسية والجنوح مقارنة بأقرانيـ. و 

Pierce (2017)  .عف وجود تأثير لتعاطي المسكنات والمنبيات عمى التوجو المستقبمي السمبي
األمر الذي يشير إلى أف التوجو المستقبمي اإليجابي يدفع بالفرد نحو السواء عمى المستوييف 

 الشخصي واالجتماعي.   
مي يمعب دوًرا ميًما في حياة الفرد سواء في الجانب مما سبؽ يتضح أف التوجو المستقب

األكاديمي وما يرتبط بتحصيمو المدرسي أو الجامعي، وفي الجانب الشخصي عمى مستوى 
صحتو النفسية واالجتماعية، باإلضافة إلى الحد مف االنحرافات السموكية والمشكبلت المجتمعة. 

ب يجب عمى المؤسسات التعميمية العمؿ عمى وليذا فيو يعد مكوًنا إيجابًيا في شخصية الطال
 تعزيزه لدى المتعمميف. 

 كفبءح انزاد األكبدًٚٛخ انًذسكخ:

الكفاءة الذاتية ىي اعتقاد الشخص في قدرتو عمى تنظيـ وتنفيذ مسار العمؿ المطموب 
 والتعمـ، وفيلتحقيقاإلتقاف والنجاح في مياـ محددة، والتي تعد مكوًنا أساسًيا في نظريات الدافعية 

الذي افترض أف الكفاءة الذاتية  Banduraسياقات ثقافية متنوعة. وانبثؽ ىذا المفيوـ مف أعماؿ 
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تؤثر في اختيارات الفرد لؤلنشطة والمياـ وبذؿ المجيود والمثابرة حتى االنتياء مف أداء تمؾ 
بة ربما يتجنبوف المياـ. فاألشخاص الذيف لدييـ كفاءة ذاتية منخفضة إلنجاز المياـ المطمو 

أدائيا، في حيف أف أولئؾ الذيف يعتقدوف أنيـ قادروف ىـ أكثر رغبة في المشاركة 
 ,Camelo-Lavadores, Sánchez-Escobedo, & Pinto-Sosa, 2017)واألداء
أف بعض الطبلب يجدوف صعوبة في المدرسة ال ألنيـ غير قادريف عمى األداء و . (85

ال يمتمكوف الثقة واالعتقاد بأنيـ يستطيعوف األداء بنجاح. فيـ ال  األكاديمي بنجاح، لكف لكونيـ
يتمتعوف بكفاءة أكاديمية كافية، والتي تعد متغيًرا أساسًيا في نموىـ، لكونيا تؤثر في القرارات التي 

 .(Daemi, Tahriri, & Zafarghandi, 2017, 16)يتخذونيا واألىداؼ التي يسعوف لبموغيا
فرقة بيف مفيوـ الذات األكاديمي وكفاءة الذات األكاديمية؛ فبينما حاوؿ الباحثوف الت

تشير كفاءة الذات األكاديمية إلى قناعات األفراد بأنيـ قادروف عمى أداء مياـ أكاديمية معينة 
بنجاح، وأنيا تعكس ثقة الشخص الذاتية في تنفيذ ميمة أكاديمية معينة بنجاح، وأنيا أكثر ارتباط 

تقبمية الموجية نسبًيا، فإف مفيوـ الذات األكاديمي يشير إلى معرفة األفراد بالتصورات المس
وتصوراتيـ عف أنفسيـ في حاالت التحصيؿ الدراسي، وأنو أكثر ارتباط بالتصورات الموجية 

 .(Ferla, Valcke, & Cai, 2009, 504)لمذات، ويقاس عمى مستوى أكثر عمومية 
عتقدات األفراد حوؿ كفاءة الذات العامة، ال سيما في الفقو التربوي؛ تناولت البحوث م

 Schunk, (1991)مجاؿ كفاءة الذات األكاديمية عمى المستوى المفاىيمي والقياس، فعرفيا 
بأنيا: "معتقدات األفراد عف استطاعتيا عمى أداء مياـ أكاديمية معينة بنجاح في مستويات 

: "ثقة الشخص الذاتية في أداء ميمة بأنيا Bong & Skaalvik (2003)محددة"، واعتبرىا 
، وأنيا "إدراؾ المتعمـ لكفاءتو في (as sited in: Celik, 2015, 107)أكاديمية معينة بنجاح" 

فيا  Barber, (2009). أما  (Bedel, 2016, 143)التعمـ واألداء عمى المياـ األكاديمية" فعرَّ
في المدرسة، وأنيا مؤشًرا إيجابًيا عمى  بأنيا: "مدى اعتقاد الطبلب بأنيـ قادروف عمى النجاح

فالطبلب أصحاب كفاءة الذات األداء األكاديمي في مجموعة متنوعة مف المقررات الدراسية". 
المرتفعة ىـ األكثر قدرة عمى مواجية التحديات وعدـ تجنبيا، وىـ يعرفوف أنفسيـ عمى أنيـ 

موف إلى التصدي لمتحديات، ولدييـ التزاـ يتمتعوف بمستوى عاٍؿ مف كفاءة الذات األكاديمية ويمي
صرار عمى إتماـ الميمة حتى النياية   . (Whannell, et al., 2012, 41)وا 

تـ تناوؿ كفاءة الذات األكاديمية المدركة عمى أنيا: طريقة تفكير الطبلب في المقابؿ؛  
ـ عف كفاءاتيـ، وىي اعتقاد أو ثقة يمكف لمفرد أف يحققيا  باعتبارىا ىدًفا أكاديمًيا محدًدا ومعتقداتي
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أو تحقيؽ مخرجات خاصة بميمة أكاديمية محددة، وأنيا: معتقدات الفرد عف كفاءتو في مجاؿ 
كما . (Drago, Rheinheimer & Detweiler, 2018, 435)معيف وموضوع دراسي محدد

يـ حوؿ قدرتيـ عمى ُينظر إلييا باعتبارىا عامبًل جوىرًيا في دافعية الطبلب، وتتعمؽ بمعتقدات
التعمـ أو القياـ بمياـ محددة، فيؤالء الذيف لدييـ كفاءة ذاتية عالية يميموف إلى أداء المياـ 
المطموبة وبشكؿ منتظـ بدرجة أعمى مف الطبلب أصحاب الكفاءة الذاتية المنخفضة، كما يتوقؼ 

ة بموغ الفشؿ، األمر الطبلب الذيف لدييـ كفاءة ذاتية منخفضة عف مواصمة محاوالتيـ في حال
دراكيـ لكفاءتيـ الذاتية  . باإلضافة إلى (Daemi, et al., 2017, 16)الذي يقمؿ مف نجاحيـ وا 

استنتاج أف األفراد الذيف يتمتعوف بمستوى عاٍؿ مف كفاءة الذات األكاديمية لدييـ قدرة كبيرة عمى 
زيد مف الجيد إلتماـ ىذه المياـ القياـ بالمياـ الصعبة، والمثابرة فييا لفترة أطوؿ، وبذؿ الم

(Wang, Harrison, Cardullo & Lin, 2018, 234).  
: )أ( خبرة الفرد المتقنة ىي انبثقت كفاءة الذات األكاديمية مف أربعة مصادر رئيسة وقد

)األداء الفعمي(، )ب( مبلحظة سموكيات اآلخريف )الخبرات غير المباشرة(، )ج( أشكاؿ اإلقناع 
ر المفظية، )د( الحاالت الفسيولوجية والعاطفية التي يحكـ مف خبلليا األفراد عمى المفظية وغي

 ,.Camelo-Lavadores, et al)مف الضعؼ والخمؿ الوظيفي  مقدرتيـ وقوتيـ وسبلمتيـ
2017, 85). 

وتعد كفاءة الذات األكاديمية المدركة مف الموضوعات التي القت قبواًل واسًعا مف 
في التربية وعمـ النفس، والمستندة إلى النظرية المعرفية االجتماعية لػ:  اىتمامات الباحثيف

Bandura (1997) والتي أكدت عمى أف التفاعبلت بيف سموكيات الفرد، والعوامؿ الشخصية ،
 ,Celik)والعواطؼ والظروؼ البيئية تعتبر مف العوامؿ الميمة في إنجاز الفرد وأداء وظائفو 

ىمية، فإف كفاءة الذات األكاديمية تؤثر عمى اختيارات األفراد لممياـ، . وليذه األ(106 ,2015
والمجيود الذي يبذلونو ألداء ىذه المياـ، وقدرتيـ عمى المثابرة حتى االنتياء منيا، كما أف 

كما أنيا تؤثر في  .معتقداتيـ ليا تأثيرىا عمى كفاحيـ ضد أي مشكمة أو صعوبة تواجييـ
، وفي (Celik, 2015, 106)تحصيؿ الطبلب األكاديمي، ودافعيتيـ لمتعمـ، وعممية التعمـ ذاتيا 

. (Drago, et al., 2018, 435)تنظيـ الذات، والنجاح في أداء الواجبات واالختبارات 
وأف الطموحات  باإلضافة إلى أف المستويات المرتفعة منيا ارتبطت إيجابًيا باألداء األكاديمي،

يجابًيا بكفاءة الذات األكاديمية  ,Uwah) التعميمية واالتجاه نحو المشاركة كانت منبًئا ميًما وا 
McMahon & Furlow, 2008, 298) . 
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عف الدور الذي تمعبو كفاءة الذات  Ferla, et al., (2009)وكشفت نتائج دراسة 
تعد موجًيا نحو المستقبؿ حوؿ ثقة المرء أنيا و األكاديمية في التنبؤ الجيد بالتحصيؿ األكاديمي، 
لتدعـ  Barber, (2009)جاءت نتائج دراسة و في أداء ميمة أكاديمية مستقبمية محددة بنجاح. 

وجية النظر التي تبيف أف كفاءة الذات األكاديمية المدركة تبدو عامبًل ميًما وأكثر إسياًما في 
أف الذكور  Huang, (2013)تحميؿ البعدي لدراسةوكشفت نتائج الالمعدؿ األكاديمي المرتفع. 

كانوا أكثر فاعمية مقارنة باإلناث، وأنيـ أكثر فاعمية لمذات األكاديمية في الرياضيات، والعموـ 
 :as sited in)االجتماعية، وعموـ الحاسوب، بينما كانت اإلناث أكثر فاعمية في فنوف المغة 

Bedel, 2016, 143) .ة وبيَّنت نتائج دراسScholtens, et al., (2013)  أف كفاءة الذات
األكاديمية المدركة لـ يكف ليا تأثير عمى التوجو نحو المستقبؿ، وكذلؾ األداء األكاديمي لمطبلب 
ذوي األعمار الصغيرة، بينما كاف ليا تأثيرىا عمى األداء األكاديمي لمطبلب ذوي األعمار 

 المتقدمة.
وجود ارتباط داؿ لكفاءة الذات  Celik, (2015)اسة في ىذا السياؽ؛ أظيرت نتائج در 

األكاديمية والدعـ األكاديمي بنمو الحدس الشخصي، وأنيا بدت كمتغير وسيط بيف الدعـ 
إلى وجود  Saeid & Eslaminejad, (2016)وأشار األكاديمي ونمو الحدس الشخصي. 

اد الذاتي لمتعمـ، وميارات الدراسة، عبلقة ارتباطية بيف كفاءة الذات األكاديمية المدركة واالستعد
والقدرة عمى حؿ المشكبلت، وكاف لمدروس الخصوصية تأثير داؿ عمى كفاءة الذات األكاديمية. 

وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث مف طبلب  alzboon, (2016)وأظيرت نتائج دراسة 
لح طبلب الفرؽ الدراسية الجامعة في كفاءة الذات األكاديمية المدركة لصالح اإلناث، ولصا

 األعمى. 
أف طبلب  Camelo-Lavadores, et al., (2017)في المقابؿ؛ بيَّنت دراسة 

المدارس العميا الحكومية والخاصة في المكسيؾ حققوا نسًبا أعمى مف أقرانيـ في الكفاءة الذاتية 
األكاديمية، ومع ذلؾ وجدت فروؽ مثيرة لبلىتماـ بيف الجنسيف، حيث كاف الذكور أكثر كفاءة 

كثر كفاءة في المغة ذاتية أكاديمية في الرياضيات والعموـ والمغة اإلنجميزية، بينما كانت اإلناث أ
اإلسبانية. وبالمثؿ؛ أظير طبلب المدارس الخاصة كفاءة ذاتية أكاديمية مرتفعة مقارنة بأقرانيـ 

وجود عبلقة عف  Daemi, et al., (2017)في المدارس الحكومية. وكشفت نتائج دراسة 
لميمة، واالنسجاـ، ارتباطية بيف كفاءة الذات األكاديمية المدركة والبيئة الصفية، والتوجو نحو ا
 بينما كانت العبلقة ضعيفة بيف كفاءة الذات األكاديمية المدركة وسمة التعاوف.
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فقد أظيرت نتائجيا أف وجية الضبط والدروس   Drago, et al., (2018)أما دراسة
الخصوصية والنوع االجتماعي وكفاءة الذات األكاديمية ليا تأثيرات إيجابية عمى األداء األكاديمي 

 وأشاروأف كفاءة الذات األكاديمية تسيـ في التعمـ المنظـ ذاتًيا.  ما قيس بالمعدؿ األكاديمي،ك
Wang, et al., (2018)  أف كفاءة الذات األكاديمية  أظيرتأدبيات الفقو السيكولوجي إلى أف

 .تتنبأ بشكؿ إيجابي باإلنجاز األكاديمي
ببعض المفاىيـ والمتغيرات النفسية  خبلصة القوؿ؛ فإف عبلقة كفاءة الذات األكاديمية

قد حظيت باىتماـ الباحثيف السيكولوجييف خبلؿ العقود الثبلثة السابقة، وكانت عبلقتيا باألداء 
األكاديمي إيجابية في معظـ الدراسات، أما عبلقتيا بالتعمـ المنظـ ذاتًيا فبحثتيا دراسة واحدة، 

ف غابت عبلقتيا بالدافع بينما أظيرت نتائج احدى الدراسات عدـ ارتباط يا بالتوجو المستقبمي، وا 
 لتجنب الفشؿ.   

 الدافع لتجنب الفشؿ: 
يعد الدافع لتجنب الفشؿ مف المتغيرات التي لـ تحظ باىتماـ الباحثيف بشكؿ منفرد عف 
غيره مف الدوافع، بؿ كاف ُيبحث في سياؽ الدافع لئلنجاز، وأحياًنا ضمف توجيات اليدؼ. 

ع لتجنب الفشؿ بأنو دافع كامف لدى الفرد، وُمسِيًما في زيادة اآلثار السمبية المحتممة وُيعرؼ الداف
بشعور الفرد بالخجؿ، والخضوع، والخوؼ، وتدني مفيوـ الذات،  الصمةمف نواتج الفشؿ ذات 

ويفترض أف ىذا الدافع يوجو الفرد الُمعرض لمفشؿ إلى تجنب المواقؼ غير المتوقع نتائجيا 
(Hagtvet, & Benson, 1997, 37)  . 

ويرتبط الدافع لتجنب الفشؿ بالسياقات التي ينتمي إلييا، وىو ال يقتصر فقط عمى 
التحصيؿ الدراسي، بؿ ينطبؽ عمى حاالت أخرى لئلنجاز مثؿ: الرياضة وتعمـ ميارات جديدة 

حالة االختبارات وغيرىا، كما أف قمؽ االختبار يعد نوًعا مف الدافع لتجنب الفشؿ الذي يحدث في 
ليذا؛ فإف بنية الدافع لتجنب الفشؿ أو الخوؼ مف ، و  (Lau, & Pastor, 2007, 2)التحصيمية

الفشؿ تتضمف مواقؼ متشابية إلى حد ما مع القمؽ العاـ، ومع ذلؾ؛ فقد عولج الدافع لتجنب 
مواقؼ الفشؿ باعتباره مفيوًما عاًما ال يقتصر عمى حاالت محددة كالقمؽ المدرسي أو ال

االختبارية، كما يسيـ في تعزيز األشكاؿ السمبية المرتبطة بمخرجات الفشؿ، باإلضافة إلى أف 
 األشخاص مرتفعي الدافع لتجنب الفشؿ بحاجة قوية لتجنب السياقات الموقفية التقويمية

(Hagtvet, & Benson, 1997, 41)  . 
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اإلنجاز الموجو نحو تحقيؽ  حاولت نتائج بحوث الدافعية التمييز المفاىيمي بيف دافع
ودافع اإلنجاز  األىداؼ ذات التوجو اإليجابي مف جية، والتي يشار إلييا باسـ األمؿ في النجاح،

الموجو نحو تجنب األىداؼ ذات التوجو السمبي، والتي يشار إلييا باسـ "الخوؼ مف الفشؿ" مف 
إلى الدافع  Atkinson, (1996). وصنفيا (Pang et al., 2009, 1041)جية أخرى 

 & Langأشار اإليجابي لمسعي إلى تحقيؽ النجاح، والميؿ المثبط السمبي لتجنب الفشؿ. و 
Fries, (2006)  :إلى وجود إجماع في األدبيات عمى أف دافع اإلنجاز ينقسـ إلى منحييف ىما

يبية أف التمييز الميؿ إلى تحقيؽ النجاح، والميؿ إلى تجنب الفشؿ، وقد بينَّت نتائج الدراسات التجر 
بيف األفراد ال يكوف فقط في ميميـ إلى النجاح، بؿ يمكف أيًضا التمييز بينيـ وفًقا لمميؿ إلى 

 تجنب الفشؿ.  
والدافع لتجنب الفشؿ نوعيف مف الدوافع يختمفاف فيما بينيما،  ويعد الدافع لتحقيؽ النجاح

مرغوب فيو، بينما الدافع لتجنب فالدافع لتحقيؽ النجاح ىو سموؾ موجو نحو ىدؼ إيجابي أو 
ـ خبللو توجيو السموؾ لميروب مف حدث سمبي وغير مرغوب   ,Ming, et al, 2016)الفشؿ يت

أف األشخاص الذيف لدييـ دافًعا  Pang et al., (2009) . وقد أظيرت نتائج دراسة(39
ـ ممف لدييـ دافًعا لتجنب الفشؿ يختمفوف في العديد مف الخصائص ال سيما  لتحقيؽ النجاح وغيرى

الخصائص المعرفية، فاألشخاص الذيف لدييـ دافًعا كبيًرا لتحقيؽ النجاح يمتمكوف كفاءة ذاتية 
 أعمى مف أقرانيـ الذيف لدييـ دافًعا كبيًرا لتجنب الفشؿ.   

الدافع لمنجاح أو الدافع لتجنب الفشؿ يمكف مف خبلليما التنبؤ ليس ىذا فحسب؛ بؿ إف 
أف األقراف جزء ميـ مف السياؽ االجتماعي. فالدافع أو باعتبار  ؿ مع األقراف،بتفضيبلت التفاع

األمؿ في النجاح يمكف أف يدفع األفراد إلى التفاعؿ بدرجة كبيرة مع أقرانيـ الناجحوف، في حيف 
أف الدافع لتجنب الفشؿ أو الخوؼ مف الفشؿ قد يدفعيـ إلى تفضيؿ التفاعؿ بدرجة كبيرة مع 

إلى افتراض أف دافع األمؿ في النجاح ودافع الخوؼ مف  نبؤقؿ نجاًحا. ويستند ىذا التأقرانيـ األ
ـ توجيييما إلى سموكيات تتوافؽ مع األىداؼ المحفزة والمنظمة لمخرجات إنجاز إيجابية  الفشؿ يت
مف جية في حالة األمؿ في النجاح، وتجنب نتائج اإلنجاز السمبية مف جية أخرى في حالة 

 .  (Pang et al., 2009, 1042) الفشؿالخوؼ مف 
ولتعرؼ الفروؽ بيف الجنسيف في الدافع لتحقيؽ النجاح، والدافع لتجنب الفشؿ، والخوؼ 

المسابقات الرياضية الفعمية كمواقؼ  Houseworth & Thirer, (1982)مف النجاح، استخدـ 
طبيعية مستيدفة الستخراج ىذه الدوافع. وأظيرت النتائج وجود مستويات مرتفعة ومتوسطة مف 
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الدافع لتجنب الفشؿ والخوؼ مف النجاح لدى الرياضييف، كما أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور 
 واإلناث في المتغيرات الثبلثة.  

إلى أف مف المتوقع أف ُيظير الطبلب أصحاب  Lau & Pastor, (2007)وأشار 
الدافع المرتفع لتجنب الفشؿ ميزتيف رئيسيتيف: أواًل: عندما ُيسألوف عف توقعاتيـ ألدائيـ 
المستقبمي، مف المرجح أف يتوقعوا أنيـ سيعمموف بشكؿ أفضؿ أو أسوأ بكثير مما ىو معقوؿ في 

ثانًيا: عندما ُيتاح ليـ االختيار، مف المرجح  .اع(ضوء مستوى قدراتيـ الفعمية )يشار إلييـ بالدف
أف يختاروا المياـ التي تكوف إما أقؿ بكثير أو أعمى بكثير مف مستوى قدراتيـ، بداًل مف اختيار 

وتمكف ىاتيف الخاصيتيف الطبلب مف تبني توجيات ىدؼ . المياـ المناسبة لمستواىـ وقدراتيـ
، باإلضافة إلى أف الطبلب الذيف لدييـ دافًعا كبيًرا ضعيفة ترتبط بنتائج التحصيؿ المنخفض

لتجنب الفشؿ عادًة ما يحصموف عمى معدالت أعمى في الفشؿ، وأخرى منخفضة في كفاءة الذات 
 األكاديمية. 

أف الدافع لتجنب الفشؿ Heimerdinger & Hinsz, (2008) وبيَّنت نتائج دراسة 
ىداؼ وأداء المياـ، وأف العبلقة بيف الدافع لتجنب الفشؿ ارتبط سمبًيا بكفاءة الذات وااللتزاـ باأل

وأداء المياـ بدت كوسيط بيف كفاءة الذات واألىداؼ الشخصية، مما يعكس الدور الذي يمعبو 
 الدافع لتجنب الفشؿ في تحديد األىداؼ وكفاءة الذات. 

أف السمات الشخصية  Diseth & Martinsen, (2009)وكشفت نتائج دراسة 
طت بشكؿ كبير بالدافع لمنجاح والدافع لتجنب الفشؿ، وبيَّنت إمكانية التنبؤ بالدافع لمنجاح مف ارتب

خبلؿ سمات: االنبساطية، واالنفتاح عمى الخبرات، والضمير، وكانت العبلقة سمبية مع سمة 
اح العصابية، والتنبؤ بالدافع لتجنب الفشؿ مف خبلؿ العصابية، وكانت عبلقتو سمبية مع االنفت

 عمى الخبرة. 
عبلوة عمى ذلؾ، أدت دافعية اإلنجاز دوًرا ميًما في اختيار الميف السيمة مقابؿ الميف  

الصعبة، فقد أظيرت نتائج البحوث تفضيؿ األفراد أصحاب الدافعية المنخفضة لئلنجاز مياـ 
ىذه المياـ  أدائية سيمة لمغاية، مف أجؿ تقميؿ مخاطر الفشؿ، بحيث ال يسبب ليـ الفشؿ في أداء

إحراًجا مف اآلخريف، أو اختيار المياـ الصعبة جًدا، بحيث يكوف الفشؿ في أداء ىذه المياـ 
مرجعو إلى صعوبة المياـ وليس فشميـ. وفي المقابؿ؛ كاف لمطبلب أصحاب الدافع المرتفع 

أنفسيـ عف لتحقيؽ النجاح توجًيا مستقبمًيا جيًدا، وأنيـ يتسموف بالمسؤولية، وىـ أكثر ثقة في 
 .  (Ming, et al, 2016, 39)غيرىـ مف الطبلب، وأظيروا قدرتيـ عمى التكيؼ مع الحياة 
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أف الدافع  Icekson, Roskes & Moran (2014)نتائج دراسة  في المقابؿ؛ كشفت
لتجنب الفشؿ يمكف أف يكوف مقوًضا لئلبداع، وقد يعزو إلى المعرفة والعواطؼ ودافعية الذات 

ى الشخص، وىذا يمكف أف يسبب مشكمة لؤلشخاص الذيف لدييـ دافع لتجنب الفشؿ المنخفضة لد
بالطبيعة، وأيًضا لمحاالت التي تكوف فييا التيديدات أو الخسائر المحتممة واضحة. كما أظيرت 
النتائج الدور الذي يمكف أف يمعبو التفاؤؿ كعبلج محتمؿ لتقميؿ أثر الدافع لتجنب الفشؿ عمى 

 تقميؿ التأثيرات السمبية لو. أو  اإلبداع،
 Ming, Chen, Yang, Chen, Wei, Li, Qiu, Xu & Zhang وأظيرت دراسة

دراسات  ارتباط الدافع لتحقيؽ النجاح والدافع لتجنب الفشؿ باإلنجاز، وبيَّنت النتائج أف (2016)
نشاط المخ قد أظيرت الدور الوظيفي النشط لممخ في الظروؼ المرتبطة بالدوافع بشكؿ عاـ، 
بينما لـ تتطرؽ لمدور الذي يمكف أف تمعبو بنية المخ والفروؽ الفردية في دوافع اإلنجاز، خاصة 

لمرتبطة لمنجاح والدافع لتجنب الفشؿ، وتوصؿ البحث إلى أف بنية المخ ا بالدافعفيما يتعمؽ 
. وكشفت نتائج دراسة بالفروؽ الفردية في الدافع لمنجاح والدافع لتجنب الفشؿ كانت متميزة

Zhang, Dong, Fang, Chai, Mei & Fan (2018)  عف الدور الذي يمعبو الدافع لتجنب
الفشؿ وكفاءة الذات كوسيط بيف تقدير الذات والتسويؼ األكاديمي لدى طبلب الجامعة، وأظيرت 

ائج ارتباط التسويؼ األكاديمي إيجابًيا بالدافع لتجنب الفشؿ، بينما ارتبط سمبًيا بالكفاءة الذاتية النت
وتقدير الذات، وكاف الدافع لتجنب الفشؿ منبًئا جيًدا بالتسويؼ األكاديمي السيما لدى منخفضي 

 تقدير الذات.   
سموكيات الشخص  مما سبؽ يمكف اإلشارة إلى أف الدافع لتجنب الفشؿ قد يؤثر في

 واتجاىاتو ومستوى معارفو وتوجياتو المستقبمية وتحصيمو األكاديمي وخصائصو الشخصية.  
 التعمـ المنظـ ذاتًيا:

خبلؿ العقود الثبلثة السابقة إلى ظيور  ُأجريتالتي  السيكولوجيةكشفت نتائج البحوث 
الجيد الذي يبذلو المتعمـ  جديد "نموذج إرشادي" دعا لضرورة التركيز عمى Paradigmما يسمى 

نموذج يوجو ىذا الػو  .في تطبيؽ استراتيجيات التعمـ، والتي يطمؽ عمييا التعمـ المنظـ ذاتًيا
المعمميف نحو تنمية قدرة المتعمـ عمى التعمـ المنظـ ذاتًيا، ومنذ اإلشارة إلى إمكانية تنمية القدرة 

رتو في المقررات الدراسية، ووجيت عمى تنظيـ التعمـ؛ فقد حرصت المدارس عمى إدخاؿ فك
أشار المنظروف إلى و . (Cheng, 2011, 9)المعمميف إلى وضعو ضمف أىدافيـ خبلؿ التدريس 

أف البنية متعددة األوجو لمتعمـ المنظـ ذاتًيا قادت لمحد مف تركيز االىتماـ عميو في ميداف 
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ظيـ تعممو ىو نشيط في اكتساب اإلنجاز األكاديمي، وألمحوا إلى أف المتعمـ الذي ينجح في تن
 .  (Housand & Reis, 2008, 11)وفي تكيفو مع سموكو وقدراتو المعرفية ،المعرفة

ؼ التعمـ المنظـ ذاتًيا بأنو "عممية التعمـ التي تساعد المتعمـ في إدارة أفكاره  وُيعرَّ
وجو المتعمـ أفعالو وسموكياتو وانفعاالتو مف أجؿ نقؿ خبراتو التعميمية بنجاح، وتحُدث عندما ي

 ,Zumbrunn, Tadlock & Roberts, 2011) وعممياتو نحو اكتساب المعمومات أو الميارات
. وينعكس في سموكيات المتعمـ لتحقيؽ اإلنجاز في تعممو، وال تقتصر ىذه السموكيات عمى (4

دارة الوقت، واستراتيجيات الميمة، وبنية البيئة، وطمب المساندة، بؿ إف المتعمـ  تحديد األىداؼ، وا 
ؼ تمؾ يؤدييا أيًضا باعتبارىا وظيفة تعكس رغبتو لتحقيؽ اإلنجاز في تعممو، باإلضافة إلى توظي

الميارات في العبلقات االجتماعية. ولذلؾ؛ فإف التعمـ المنظـ ذاتًيا يبدو كآلية لممساعدة في تفسير 
 ,.Barnard, et al)الفروؽ في اإلنجاز بيف المتعمميف، كما يمكف توظيفو في تحسيف مخرجاتو 

2010, 62)        . 
االستراتيجيات المعرفية،  وىو بناء متعدد األوجو يتضمف تفاعبلت معقدة بيف استخداـ

وفوؽ المعرفية، والدافعية، وىو نوع مف التعمـ ينتج مف التأثيرات المتبادلة بيف األفكار الذاتية 
 & Saki)واالنفعاالت، واالستراتيجيات وسموكيات الطبلب الموجية نحو تحقيؽ األىداؼ 

Nadari, 2018, 326) وتعتقد .Zimmerman  عبارة عف عممية التعمـ أف التعمـ المنظـ ذاتًيا
التي يشارؾ بيا المتعمـ بنشاط في عممية تعممو بمغة ما وراء المعرفة، والدافعية، وأنو عممية 
معرفية منظمة، يكوف فييا المتعمـ مشارًكا نشًطا حتى يحقؽ ىدفو مف التعمـ، وأف المتعمـ ذاتي 

يستخدميا في عممية تعممو التنظيـ ىو مف يمتمؾ أنشطة ما وراء معرفية ووجدانية وسموكية 
(Chen, 2002, 13); (Cheng, 2011, 2) بينما تناولو .Ganda, & Boruchovitch 

بأنو: "العممية التي يقوـ بيا األفراد لمراقبة تعمميـ والتحكـ فيو والتأمؿ فيو. كما يعد أمًرا  (2018)
يمية أفضؿ، ويعزز مياراتو عممية التعمـ؛ فيو يساعد المتعمـ عمى اكتساب عادات تعم فيجوىرًيا 

ـ عممية تطبيؽ استراتيجياتو في يعزز المخرجات التعميمية، ويزيد مف أداء المتعمـ،  الدراسية، وتسي
وُيسيـ في تقويـ تقدمو األكاديمي. لذا ينبغي عمى المعمـ أف يكوف عمى دراية بالعوامؿ التي تؤثر 

ات التي يمكنو استخداميا لتعزيز التعمـ المنظـ في قدرات المتعمـ عمى التنظيـ الذاتي واالستراتيجي
. فالمتعمموف المنظموف ذاتًيا مستقموف، (Zumbrunn, et al., 2011, 4)ذاتًيا في الفصؿ 

ويستخدموف استراتيجيات تعمـ محددة، ويبدو أنيـ يحفزوف ويدفعوف بمعتقدات واتجاىات تكيفية 
ي مياـ أكاديمية، ويبدو أف ىؤالء الطبلب عمى محددة تؤثر عمى رغبتيـ في االنخراط والمثابرة ف
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درجة عالية مف الكفاءة الذاتية في جيودىـ لزيادة مستوى إتقانيـ. وقد ُوجد أنيـ ينظروف إلى 
المواد التي يتعممونيا في المدارس عمى أنيا قيَّمة ومثيرة لبلىتماـ )إدموند جوردوف، وبياتريس 

 (. 043، 4204بريدجبلؿ، 
متعمـ المنظـ ذاتًيا باعتباره شكبًل مف أشكاؿ رأس الماؿ الثقافي، والذي ويمكف النظر ل

يعد تعويًضا عف الفجوات في الفرص التعميمية واإلنجاز األكاديمي. ويمكف لمتدخبلت التربوية 
القياـ بتمكيف الطبلب المعّرضيف لمخطر ورفع مستوى تعميميـ، فالطبلب أصحاب التنظيـ الذاتي 

كونوا أكثر تنظيًما وعمبًل جاًدا واىتماًما ونقًدا ذاتًيا، وىـ قادروف عمى تحديد يميموف إلى أف ي
أىداؼ تعمميـ، وتحميؿ أدائيـ التعميمي، ومواجية الصعوبات، وتحديد السموكيات غير المرغوبة 

ىناؾ . كما أف (Ganda, & Boruchovitch, 2018, 2)التي تؤثر في عممية تعمميـ 
لسموكيات المرتبطة بالتعمـ المنظـ ذاتًيا لدى الطبلب يجب عمى التربوييف مجموعة مف العوامؿ وا

التمييز بيف تعميميا لمطبلب وبيف فيـ الطبلب الفعمي ليا، ألنيـ ربما يكونوف قد تمقوا معمومات 
ومعارؼ تعميمية حوؿ أىمية وضع استراتيجيات لتحديد األىداؼ، لكنيـ قد ال يعرفوف كيفية 

ـ ال ـ تعممي  & Whannell, Whannell)ذاتي أو كيفية االنخراط في السموكيات المرتبطة بو تنظي
Allen, 2012, 43). 

وتتضح أىمية التعمـ المنظـ ذاتًيا في العممية التعميمية، فيناؾ أدلة جوىرية تشير إلى 
أف التحصيؿ األكاديمي يعتمد بشكؿ مباشر عمى قدرة المتعمـ عمى التنظيـ الذاتي لمسموؾ 

ميات المعرفية والدافعية بما يناسب متطمبات الموقؼ التعميمي، وىو يجمع بيف كؿ مف والعم
العوامؿ المعرفية والدافعية، لذلؾ أصبح ىذا التعمـ البنية الرئيسة في التفسيرات الحديثة لمتعمـ 

ـ األولى إلى المتعم بالدرجةاألكاديمي الفعاؿ، والتي تنطمؽ مف فرضية أف فاعمية التعمـ ترجع 
في سموؾ حؿ المشكبلت واإلنجاز  ميًماكما يعد مكوًنا (. 2، 4202ذاتو )إبراىيـ الحسيناف، 

األكاديمي، فيو يؤدي دوًرا ميًما في تكامؿ المعرفة واكتساب الميارات، ووضع األىداؼ، واختيار 
عادة صياغة المشكبلت المطروحة، لذا ف االستراتيجيات إف ما والمعالجات التعميمية الفعالة، وا 

يعرفو المتعمـ عف كيفية حدوث عممية التعمـ يرتبط ارتباًطا وثيًقا بجودة استراتيجيات ىذا النوع مف 
(. ليذا؛ يجب أال ُينظر إلى التعمـ عمى أنو مجرد عممية 202، 4202التعمـ )محسف عبد النبي، 

العوامؿ المؤثرة االىتماـ بدراسة  يجباكتساب لممعمومات وحفظيا واسترجاعيا وقت الحاجة؛ بؿ 
 والمرتبطة باإلنجاز األكاديمي لزيادتو وتحسيف كفاءة المتعمـ لموصوؿ إلى أفضؿ معدؿ. 
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أصحاب التعمـ المنظـ ذاتًيا يتميزوف بحوث الفقو السيكولوجي أف  نتائجوقد عكست 
عمـ، جوىرًيا عف أقرانيـ في اختيارىـ وتطبيقيـ الستراتيجيات الت اختبلًفاباختبلؼ طرؽ تعمميـ 

(، وحياة العمري وحصة 4229(، ومحمد رزؽ )4229وبيَّنت نتائج دراسات: محمد المصري )
وأظيرت نتائج ( وجود عبلقة بيف التعمـ المنظـ ذاتًيا واإلنجاز األكاديمي. 4204آؿ مساعد )

 أف اإلنجاز المسبؽ واستخداـ استراتيجيات  Kitsantas, Steen & Huie, (2009)دراسة
ظـ ذاتًيا يمثبلف قدًرا كبيًرا مف التبايف في المعدؿ األكاديمي لمطبلب بوجو عاـ، ولـ المنالتعمـ 

في الوقت الذي  .تكف توجيات اليدؼ مؤشًرا ميًما لنتائجيـ في الموضوعات الدراسية المختمفة
أف األفراد أصحاب التنظيـ الذاتي في تعمميـ  Barnard, et al., (2010)بّينت فيو دراسة 

صيبًل وتحقيًقا لممخرجات األكاديمية اإليجابية عف أقرانيـ الذيف ال يممكوف ىذه أكثر تح
االستراتيجيات. وكشفت إحدى الدراسات التي ُأجريت في المدارس الثانوية أف الطبلب الذيف 
يممكوف ميارات التعمـ المنظـ ذاتًيا قد حققوا مستويات مرتفعة في اإلنجاز األكاديمي مقارنة 

لذيف ال يمتمكوف تمؾ الميارات؛ بما يعكس الدور الذي يمكف أف تقوـ بو تمؾ الميارات بأقرانيـ ا
. وأظيرت نتائج دراسة أديب (Zumbrunn, et al., 2011, 7)في النجاح أو الفشؿ األكاديمي 

 ( وجود عبلقة ارتباطية إيجابية بيف التعمـ المنظـ ذاتًيا وكفاءة الذات األكاديمية.  4208إبراىيـ )
العبلقة االرتباطية بيف  Zimmerman & Schunck (2015)وأكدت نتائج دراسة 

التعمـ المنظـ ذاتًيا والدافع لئلنجاز األكاديمي، وأف التعمـ المنظـ ذاتًيا منبًئا بدرجة كبيرة بالدافع 
أظيرت نتائج التحميؿ ، و (as sited in: Saki, & Nadari, 2018, 326)لئلنجاز األكاديمي

أف استراتيجيات إدارة الوقت، وما وراء  Broadbent, & Poon (2015)ي دراسة فالبعدي 
ـ الجيد، والتفكير الناقد ارتبطت إيجابًيا باإلنجاز األكاديمي. وتحقؽ   ,Agustianiالمعرفة، وتنظي

Cahyad & Musa (2016)  مف وجود عبلقات ارتباطية إيجابية بيف كفاءة الذات والتعمـ
 ;Alotaibi, Tohmaz & Jabak (2017)دراستي أما نتائج  .نجاز األكاديميالمنظـ ذاتًيا واإل

Saki, & Nadari (2018) .فبيَّنت أف التعمـ المنظـ ذاتًيا منبًئا جيًدا باإلنجاز األكاديمي 
( عف عدـ وجود ارتباط داؿ 4202في المقابؿ؛ أسفرت نتائج دراسة إبراىيـ الحسيناف )

منظـ ذاتًيا والتحصيؿ الدراسي. وأشارت نتائج دراسة حياة العمري بيف استراتيجيات التعمـ ال
( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في بعض استراتيجيات التعمـ 4204وحصة آؿ مساعد )

المنظـ ذاتًيا لصالح الطالبات ذوات المعدؿ التراكمي المرتفع، بينما أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف 
 اكمية المختمفة في بعض االستراتيجيات األخرى.   الطالبات ذوات المعدالت التر 
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التعمـ المنظـ ذاتًيا يخطط استراتيجيات خبلصة القوؿ؛ يتبيف أف المتعمـ الذي يمتمؾ 
لمستقبمو، ويحفز نفسو، ويركز اىتمامو عمى أىدافو، ولديو القدرة عمى توظيؼ استراتيجيات التعمـ 
المتعددة وتعديميا وقت الحاجة، ولديو الدافعية الذاتية لتقدمو، ويطمب المساعدة مف اآلخريف وقت 

. (Zumbrunn, et al., 2011, 13)لتعمـ الحاجة، ويقيـ أىدافو التعميمية بناًء عمى مخرجات ا
وليذا فإف عمى المؤسسات التعميمية السعي قدًما نحو تبني برامج وأنشطة تدريبية مف شأنيا 

عمى درجة مف البصيرة  Ganda & Boruchovitch (2018)تحسيف عممية التعمـ. وقد كاف 
المنظـ ذاتًيا، وتضمف محتوى  حينما اعتمدا برنامًجا لتنمية قدرة الطبلب المعمميف عمى التعمـ

البرنامج أنشطة ومحاضرات حوؿ موضوع التعمـ المنظـ ذاتًيا، والمياـ النظرية التي تيدؼ إلى 
تعزيزه لدى الطبلب مف منظور مزدوج: باعتباره كطالب، وكمعمـ في المستقبؿ. وأظيرت النتائج 

تفاد طبلب المجموعة التجريبية مف فاعمية البرنامج في تعزيز التعمـ المنظـ ذاتًيا لمطبلب، واس
 توظيؼ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا مقارنة بطبلب المجموعة الضابطة.

 
:ٙ  انًؼذل األكبدًٚ

يعد المعدؿ األكاديمي مف الموضوعات والقضايا التربوية التي نالت مف الجدؿ 
واالىتماـ البحثي ما لـ ينالو موضوع آخر خبلؿ عقود مف الزمف. وذلؾ لكونو المحؾ الرئيس 
لمحكـ عمى جودة المخرجات التعميمية، كما أنو يعد مؤشًرا عمى المستوى المعرفي والثقافي 

بمثابة نتاج لعممية التعمـ، وىو الحكـ عمى األداء المدرسي بشكؿ عاـ. وىو لمطبلب، وأحد دالئؿ 
المنتج النيائي لخبرات التعمـ، ولعؿ تحقيؽ مستوى مرتفع مف األداء األكاديمي ىو ىدؼ أولياء 

. فتدريس أي مقرر ( (Umaru, & Umma, 2015, 165األمور والمعمموف والطبلب أنفسيـ
وجو عاـ إلى إحداث تغير سموكي أو معرفي أو وجداني أو دراسي أو موضوع ما ييدؼ ب

 (. 020، 0934اجتماعي لدى المتعمـ، وىو ما يسمى بالتعمـ )محمد حمداف، 
ولمتحقؽ مف حدوث ىذا التعمـ وكفايتو يمجأ المعمموف إلى مبلحظة واختبار مدى 

لًبا في األداء األكاديمي امتبلؾ الطالب ليذه التغيرات وتحديد مقدارىا وتقدير قيمتيا لتنعكس غا
لمطالب، والذي يشكؿ عنصًرا أساسًيا في اختيار األشخاص المتقدميف لمعظـ الوظائؼ، حيث 
تقوـ معظـ الشركات العالمية في الوقت الحالي بتوظيؼ األشخاص الحاصميف عمى أعمى 

 Agustiani, et)مف بيف المتقدميف لمتعييف كأحد معايير اختيار الموظفيف  (GPA) الدرجات
al., 2016, 1)،  األمر الذي جعؿ مف اإلنجاز األكاديمي أىمية خاصة سواء لمطبلب أنفسيـ

أو أولياء أمورىـ، عمى اعتبار أنو تحصيؿ إدراكي نظري في معظمو يتركز عمى المعارؼ 
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، 0934والخبرات التي تجسدىا المواد المنيجية المختمفة في التربية المدرسية )محمد حمداف، 
. كما يعد مف المفاىيـ النفسية والتربوية األكثر تعقيًدا نظًرا لتأثره بالعوامؿ النفسية والمعرفية (020

والوجدانية التي ترتبط بالطالب، وما يحيط بو مف ظروؼ أسرية واجتماعية، وما تتضمنو البيئة 
 المدرسية مف معمـ ومنيج دراسي وطرؽ تدريس وغيرىا. 

ؼ التحصيؿ األكاديمي بأنو: "مقدار ما يكتسبو الطالب مف معمومات ومعارؼ  وُيعرَّ
وميارات معبًرا عنيا بالدرجات التي يحصؿ عمييا مف إجراء االختبار المعد بشكؿ يمكف مف 

(، كما يعني مدى امتبلؾ الطبلب لعدد 24، 4208قياس المستويات المختمفة )سماح إبراىيـ، 
اسية، وبالتالي تكشؼ عف مدى استعدادىـ مف المعارؼ والخبرات األساسية لتحصيؿ مادة در 

وىو "مجموعة المعارؼ والمعمومات التي يحصميا (. 834، 0934األكاديمي )محمد حمداف، 
الطالب في مادة دراسية أو مجموع مواد دراسية، ويقاس عف طريؽ االختبارات التحصيمية المقننة 

راسي" )أبو المجد الشوربجي، ونايؼ أو عف طريؽ درجات االمتحانات العادية في نياية العاـ الد
(. ويعني "مستوى االكتساب الذي تـ بموغو مف محتوى المقررات باعتباره 402، 4200الحربي، 

نتيجة لمخبرات التعميمية التي خضع ليا الطبلب في استذكار المقررات الدراسية، وىو اليدؼ 
قرر دراسي لزيادة اإلنجاز األكاديمي النيائي لمجمؿ الخبرات التعميمية التي تـ اكتسابيا مف أي م

  .  (Kanadlı, 2016, 2062)عف طريؽ تحسيف معارؼ الطبلب ومياراتيـ" 
توجد أساليب عديدة ومتنوعة لمتحقؽ مف اإلنجاز األكاديمي أشار إلييا الباحثوف؛ إال أف 

األكاديمي، باعتباره أكثر ىذه األساليب تستخدـ المقاييس األكاديمية التي تبنى عمى المعدؿ 
مؤشًرا كمًيا عمى اإلنجاز األكاديمي، والذي يستخدـ غالًبا كمنبًئا بنجاح الطالب األكاديمي وجودة 
المخرجات التربوية، كما يرتبط مباشرة بتخرج الطالب مف الجامعة، وبيَّنت األدبيات أف الطبلب 

بب الفشؿ أصحاب المعدؿ األكاديمي المنخفض ال يتخرجوف مف الجامعة بس
 . (Barbar, 2009, 13)األكاديمي

وعمى الرغـ مف أف المعدؿ األكاديمي يرتبط بشكؿ مباشر باإلنجاز األكاديمي لمطبلب، 
ـ األكاديمي بشكؿ كمي، ومع ذلؾ؛ فإف ثمة عوامؿ أخرى  إال أنو يرتبط بشكؿ غير مباشر بنجاحي

 ,Barbar)ىا في نجاح الطالبتؤثر فيو، ويجب أف تختبر بشكؿ أكثر تحديًدا لتقدير تأثير 
. ليذا؛ يجب أال ينظر الباحثوف التربويوف إلى التعمـ عمى أنو مجرد عممية اكتساب  (15 ,2009

االىتماـ بدراسة العوامؿ المؤثرة والمرتبطة  عمييـلممعمومات واسترجاعيا وقت الحاجة؛ بؿ 
 أفضؿ أداء. باإلنجاز األكاديمي لزيادتو وتحسيف كفاءة المتعمـ لموصوؿ إلى 

 تؼقٛت: 
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المستقرئ لتاريخ الفقو السيكولوجي في متغيرات البحث يتضح لو اىتماـ بعض األدبيات 
بالبنية المفاىيمية ليذه المتغيرات )التوجو المستقبمي، وكفاءة الذات األكاديمية، والدافع لتجنب 

ا مف المفاىيـ السيكولوجية الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا(، ومحاولة التمييز بيف ىذه البنى وغيرى
المتداخمة، عمى سبيؿ المثاؿ: التمييز بيف التوجو المستقبمي ومستوى الطموح، وبيف كفاءة الذات 
األكاديمية ومفيوـ الذات. ليس ىذا فحسب؛ بؿ اىتمت أيًضا تمؾ البحوث بفحص العبلقات 

نيا عمى حدة مع غيره مف االرتباطية بيف ىذه المتغيرات، والتأثير المتبادؿ بيف كؿ متغير م
المتغيرات النفسية األخرى قريبة الصمة. عمى سبيؿ المثؿ: ُدرست العبلقة بيف التوجو المستقبمي 
والصحة النفسية والسعادة والعوامؿ المعرفية والمشكبلت السموكية والتحصيؿ األكاديمي السيما 

 لدى الطبلب والمراىقيف بشكؿ عاـ.     
ـ معظـ عمماء النفس في الحقؿ التربوي، حيث تـ تناوليا  وقد حظيت كفاءة الذات باىتما

في الميداني األكاديمي لدى فئات متباينة بالمراحؿ التعميمية المختمفة، ومعرفة مدى ارتباطيا 
بالتحصيؿ األكاديمي، وتنظيـ الذات، والنجاح في االختبارات، وأداء المياـ التعميمية، والمقررات 

األكاديمي، واالستعداد لمتعمـ، والبيئة الصفية. كما ناؿ التعمـ المنظـ ذاتًيا ما الدراسية، والطموح 
نالتو كفاءة الذات األكاديمية مف اىتماـ السيكولوجييف السيما في عبلقتو بالتحصيؿ األكاديمي، 
ف ومفيوـ الذات األكاديمي، والدافع لئلنجاز األكاديمي، وكفاءة الذات. في المقابؿ، حاوؿ الباحثو 

التحقؽ مف بنية الدافع لتجنب الفشؿ وتناولو باعتباره مكوًنا مف مكونات الدافع لئلنجاز أو 
توجيات اليدؼ، حيث تـ بحث عبلقتو بالخصائص المعرفية وسمات الشخصية والتفاعؿ 

 االجتماعي وتقدير الذات والتسويؼ األكاديمي.
لمتغيرات: التوجو المستقبمي،  مف مجمؿ ما سبؽ، فإف التأثيرات المباشرة وغير المباشرة

وكفاءة الذات األكاديمية المدركة، والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا، والمعدؿ األكاديمي 
وفيما بينيا، وعبلقاتيا البينية لـ تكف بارزة ضمف أىداؼ أدبيات الفقو السيكولوجي سالفة الذكر. 

ات، واألثر الذي يمكف أف يسيـ بو كؿ متغير في وليذا يسعى البحث الحالي لتعرؼ تمؾ التأثير 
المتغيرات األخرى سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر، والتوصؿ ألفضؿ النماذج المفسرة ليذه 

 العبلقات االرتباطية والتأثيرات المتبادلة مف خبلؿ الفروض التالية: 
 فروض البحث:
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لسببية بيف المتغيرات تعبر الفروض عف مجموعة مف النماذج المقترحة لمعبلقات ا
المستقمة والتابعة، وربما يكوف أحد ىذه النماذج ىو األفضؿ لمتعبير عف العبلقة بيف ىذه 

 المتغيرات، وقد وضعت كما يمي: 
يمكف نمذجة العبلقات السببية بيف التوجو المستقبمي وكفاءة الذات األكاديمية المدركة والدافع  .0

 ، والمعدؿ األكاديمي.لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذاتًيا
يختمؼ نموذج تحميؿ االنحدار المستخرج لمعبلقة بيف متغيرات )التوجو المستقبمي وكفاءة  .4

الذات األكاديمية المدركة والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا( كمتغيرات مستقمة، 
التالية: والمعدؿ األكاديمي كمتغير تابع، تبًعا الختبلؼ المتغيرات الديموجرافية 

 الموطف/النوع/محؿ السكف.
يختمؼ نموذج تحميؿ االنحدار المستخرج لمعبلقة بيف متغيرات )كفاءة الذات األكاديمية  .8

المدركة والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا والمعدؿ األكاديمي( كمتغيرات مستقمة، 
الديموجرافية التالية:  عمى التوجو المستقبمي كمتغير تابع تبًعا الختبلؼ المتغيرات

 الموطف/النوع/محؿ السكف.
يختمؼ نموذج تحميؿ االنحدار المستخرج لمعبلقة بيف متغيرات )التوجو المستقبمي والمعدؿ  .2

األكاديمي والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا( كمتغيرات مستقمة، عمى كفاءة الذات 
ختبلؼ المتغيرات الديموجرافية التالية: األكاديمية المدركة كمتغير تابع، تبًعا ال

 الموطف/النوع/محؿ السكف. 
يختمؼ نموذج تحميؿ االنحدار المستخرج لمعبلقة بيف متغيرات )التوجو المستقبمي والمعدؿ  .2

األكاديمي والدافع لتجنب الفشؿ وكفاءة الذات األكاديمية المدركة( كمتغيرات مستقمة عمى 
التعمـ المنظـ ذاتًيا كمتغير تابع، تبًعا الختبلؼ المتغيرات الديموجرافية التالية: 

 ع/محؿ السكف. الموطف/النو 
وحيث إف تحميؿ االنحدار ىو أسموب إحصائي لتقدير اإلسياـ السببي المباشر ألحد 
المتغيرات في متغير آخر؛ فإنو يتعيف تحديد المتغيرات المستقمة )السببية( والمتغيرات التابعة 

اعتباره  )المتأثرة(، فمف الممكف اعتبار أحد المتغيرات مف متغيرات السبب وفي ذات الوقت يمكف
(. وفي ىذا البحث تـ 828، 4200مف المتغيرات المتأثرة )أبو المجد الشوربجي ونايؼ الحربي، 

افتراض أف متغيرات البحث ىي متغيرات مستقمة )السببية( وفي ذات الوقت قد تكوف متغيرات 
 تابعة )المتأثرة(. 

:ّ  يُٓزٛخ انجحج ٔإرشاءات
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 يُٓذ انجحج:

وصؿ إلى نمذجة لمعبلقات السببية بيف مجموعة مف ييدؼ البحث إلى محاولة الت
المتغيرات، والكشؼ عف أفضؿ نموذج سببي يفسر التأثيرات المباشرة والعبلقات المتبادلة بيف ىذه 
المتغيرات، ليذا فإف المنيج الوصفي ىو األكثر مبلءمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، فالبحوث الوصفية 

ت، كما تتنبأ بحدوث أي تغير في متغيرات ما نتيجة تدرس العبلقات االرتباطية بيف المتغيرا
التغير في متغيرات أخرى مستخدمة أساليب إحصائية متقدمة مثؿ تحميؿ االنحدار وتحميؿ المسار 

 وغيرىا.
 :)*(المشاركوف

( طالًبا وطالبة مف الطبلب المعمميف 833اشتممت عينة المشاركيف في البحث عمى )
لزقازيؽ )كمية التربية( والمنصورة )كمية التربية النوعية بميت غمر( بالفرقة الرابعة في جامعتي ا

شطري -بجميورية مصر العربية وجامعة جازاف )كميتي: التربية واآلداب والعموـ اإلنسانية
( عاًما، 40( و)42الطبلب/الطالبات( بالمممكة العربية السعودية، وتراوحت أعمارىـ بيف )

(، وتـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف بيف 0.20اؼ معياري )( عاًما، وبانحر 44.20بمتوسط )
 طبلب الجامعات الثبلث، والجدوؿ التالي يبيف خصائص المشاركيف: 

 ( تٕصٚغ ػُٛخ انًشبسكٍٛ ٔفقًب نهخصبئص انذًٚزشافٛخ1رذٔل )

 انًتغٛشاد
 انؼُٛخ انكهٛخ انغؼٕدٚخ يصش

 % ك % ك % ك

 النوع
 % 23.4 030 % 03.0 022 % 44.2 20 ذكور
 % 20.3 420 % 40.8 83 % 00.4 048 إناث

 المسكف
 % 44.4 420 % 44.9 004 % 49.0 022 ريؼ
 % 88.3 080 % 80.0 44 % 82.9 42 حضر

 طبيعة
 التخصص

 % 28.4 423 % 28.2 92 % 28.3 008 عممية
 % 24.2 032 % 24.4 38 % 24.4 90 نظرية

                                                             

أستاذ عمـ -يتقدـ الباحث بجزيؿ الشكر لسعادة عميد كمية التربية بالزقازيؽ، أ.د/أحمد عبد الرحمف  )*(
األستاذ المساعد بكمية التربية النوعية بجامعة المنصورة فرع ميت  –النفس التربوي بالكمية، د/ حاـز البنا 

يشكر سعادة عميد كمية التربية غمر، عمى تسييؿ ميمة الباحث ومعاونتو في تطبيؽ أدوات البحث، كما 
وعميد كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية بجامعة جازاف عمى موافقتيما عمى إجراء البحث وتسييؿ ميمة 

 تطبيؽ أدواتو، وخالص الشكر ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الثبلثة عمى المعاونة الصادقة. 
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 % 022 833 % 22.9 003 % 22.0 402 اإلجمالي
 أدٔاد انجحج:

، Harter, 1982: )إعداد: Future Orientation Scaleمقياس التوجو المستقبمي  -
 ,Steinberg, Graham, O’Brien, Woolard, Cauffman & Banichوتطوير:
 ، تعريب: الباحث الحالي( 2009

مف  -ىذا المقياس عبارة عف مقياس تقدير ذاتي، تـ توليد مفرداتو كما أشار مطوروه
قبؿ بعض عمماء نفس النمو مف ذوي الخبرة في المجاؿ، باإلضافة إلى إجراء دراسة استطبلعية 

مف  ا( زوجً 02عمى عينة قميمة مف طبلب المدارس الثانوية والمرحمة الجامعية، ويتكوف مف )
؛ ويقاس Planning aheadة عمى ثبلثة أبعاد ىي: التخطيط المستقبمي المفردات موزع

، 4؛ ويقاس بالمفردات )Time perspective(، والتوجو الزمني08، 04، 0، 4، 0بالمفردات )
؛ Anticipation of future consequences(، وتوقع النتائج المستقبمية 02، 00، 3، 2

يطمب مف المشاركيف اختيار أفضؿ مفردة )جممة( مف و (. 02، 02، 9، 2، 8ويقاس بالمفردات )
(، وتشير أعمى الدرجات إلى التوجو المستقبمي 2-0كؿ زوج، وذلؾ عمى مقياس تدريجي مف )

جراء بعض التعديبلت في صياغة  Steinberg, et al., (2009)وقامت المرتفع.  بتطويره وا 
ققت مف كفاءتو السيكومترية بتطبيقو عمى وتحمفرداتو بناًء عمى ما جاء في الدراسات التجريبية، 

عدد مف طبلب المرحمتيف الثانوية والجامعية، وكانت قيـ معامؿ ألفا لؤلبعاد الثبلثة المكونة 
أنو ربما كاف ذلؾ بسبب قمة عدد  Steinberg, et al. (2009)لممقياس منخفضة، وبيَّنت 

األبعاد كمقاييس منفصمة. ومع ذلؾ مفردات كؿ بعد، وأكدت أنو يجب الحيطة عند استخداـ ىذه 
التحميؿ العاممي التوكيدي أف النموذج المفترض والمتضمف ليذه األبعاد الثبلثة أشارت نتائج 

قدمت توافًقا مرضًيا، كما أظيرت النتائج أف معامبلت االرتباط بيف أبعاد المقياس كانت جيدة، 
(، وبيف التوجو الزمني والتخطيط 2.22فكانت بيف التوجو الزمني وتوقع النتائج المستقبمية )

(. أما عف صدؽ 2.22(، وبيف توقع النتائج المستقبمية والتخطيط المستقبمي )2.22المستقبمي )
المقياس؛ فقد دعمت العبلقات المتبادلة بيف درجات المشاركيف عمى مقياس التوجو المستقبمي 

خطيط لممستقبؿ، حوؿ قمؽ الت Zuckerman Sensation-Seeking Scaleومقياس 
والذي يتعمؽ بالتخطيط والتفكير المستقبمي، وأظيرت  Barratt Impulsivity Scaleمقياسو 

وىذيف المقياسيف، حيث  التوجو المستقبميبيف مقياس  2.20النتائج وجود ارتباط داؿ عند مستوى 
  ( مع المقياس الثاني.2.20(، بينما بمغ )2.24بمغ معامؿ االرتباط مع األوؿ )
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( مف صبلحية المقياس عمى 4202وفي البيئة العربية؛ تحقؽ نادر قاسـ وآخراف )
طبلب الجامعة مف خبلؿ حساب الصدؽ البنائي، والذي كشؼ عف تشبع مفردات المقياس عمى 

( عوامؿ ىي: التخطيط المستقبمي، وتقدير أىمية الوقت، والتوقعات المستقبمية، كما تـ إيجاد 8)
مفردات المقياس، وأسفرت النتائج عف تمتع المقياس باتساؽ داخمي بيف  التجانس الداخمي بيف

(، 2.22مفرداتو، وكانت جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف المفردات وأبعادىا دالة عند مستوى )
(. وقاـ الباحث الحالي بتعريب المقياس المعدؿ وعرضو 2.23وبمغ معامؿ ثبات ألفا لممقياس )

لمحكـ عمى مدى مطابقة ترجمة عباراتو لمغة العربية مع معناىا  )*(فعمى اثنيف مف المتخصصي
( طالًبا وطالبة مف جامعتي 42باإلنجميزية، ثـ تحقؽ مف كفاءتو السيكومترية بتطبيقو عمى عدد )

 ( طالًبا وطالبة مف كؿ جامعة، وذلؾ كما يمي:  82المنصورة وجازاف، بواقع )
لداخمي لممقياس ومفرداتو مف خبلؿ حساب معامبلت تـ حساب االتساؽ االداخمي:  االتساؽ

االرتباط بيف كؿ مفردة والبعد الذي تنتمي إليو، وُيبيف الجدوليف التالييف معامبلت االرتباط بيف 
 الدرجة الكمية لمقياس التوجو المستقبمي وأبعاده والمفردات التي تنتمي إليو: 

 ٔانذسرخ انكهٛخ نًقٛبط  ( يؼبيالد االستجبط ثٍٛ األثؼبد انفشػٛخ2رذٔل )

 (66انتٕرّ انًغتقجهٙ )ٌ= 

 أثؼبد انتٕرّ انًغتقجهٙ
 يؼبيالد االستجبط

 انذسرخ انكهٛخ انخبنج انخبَٙ األٔل

 **2.339 **2.402 **2.222 - التخطيط المستقبمي
 **2.342 **2.420 -  التوجو الزمني

 **2.389 -   توقع النتائج المستقبمية
  2.20)**( دالة عند مستوى 

 ( يؼبيالد االستجبط ثٍٛ انًفشدح ٔانذسرخ انكهٛخ نًقٛبط 3رذٔل )

 (66انتٕرّ انًغتقجهٙ ٔدسرخ انجؼذ انز٘ تُتًٙ إنّٛ )ٌ= 

 و
 يؼبيالد االستجبط

 و
 يؼبيالد االستجبط

 و
 يؼبيالد االستجبط

انًقٛبط 

 انكهٙ

انتخطٛظ 

 انًغتقجهٙ

انًقٛبط 

 انكهٙ

انتٕرّ 

 انضيُٙ

انًقٛظ 

 انكهٙ

تٕقغ انُتبئذ 

 انًغتقجهٛخ

0 2.40 ** 2.42 ** 4 2.28** 2.44** 8 2.82 * 2.22** 
                                                             

اذ فمسفة العمـ المساعد بكمية التربية جامعة عيف يتقدـ الباحث بالشكر لػ: د. محمد سيد حسف )أست  )*(
شمس(، د. مروة فؤاد حجازي )باحث المناىج وطرؽ تدريس المغة اإلنجميزية بالمركز القومي لمبحوث 
التربوية والتنمية( لتفضميما بمراجعة ترجمة مقاييس البحث. فمـ يكف يعمـ الباحث بوجود نسخة مترجمة 

 ياء مف تعريبو والتحقؽ مف خصائصو السيكومترية.  لمغة العربية إال بعد االنت
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4 2.44** 2.44** 2 2.80** 2.84** 2 2.20** 2.83** 
0 2.22** 2.42** 3 2.20** 2.83** 9 2.24** 2.22** 
04 2.24** 2.43** 00 2.89 ** 2.24 ** 02 2.20** 2.24** 
08 2.40** 2.43** 02 2.42  2.28** 02 2.02  2.42  

 2.20)**( دالة عند مستوى    2.22)*( دالة عند مستوى 
يتضح مف الجدوليف السابقيف أف قيـ معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس 

( عمى الترتيب، وجميعيا دالة عند مستوى 2.32، 2.34، 2.39وأبعاده الثبلثة قد بمغت )
. كما تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو، وكانت 2.20

 (، فكانت غير دالة.02، باستثناء المفردة )2.20جميعيا دالة عند مستوى 
؛ حيػػػث Cronbach alphaتػػـ حسػػاب ثبػػػات المقيػػاس باسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػػا كرونبػػاؾ الثبػػات: 

( مفػػػردة بعػػػد حػػػذؼ المفػػػردة رقػػػـ 02( لعػػػدد )2.088لممقيػػػاس )بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات الكمػػػي 
( لعػػػدـ كفاءتيػػػا السػػػيكومترية، كمػػػا تراوحػػػت قػػػػيـ معامػػػؿ الثبػػػات لممقيػػػاس بعػػػد حػػػذؼ المفػػػػردة 02)
( بسبب ارتفػاع ثبػات المقيػاس إلػى 02( بعد استبعاد قيمة معامؿ ألفا لممفردة رقـ )2.08، 2.02)
السػػػػيكومترية لممقيػػػاس وصػػػبلحيتو، وبػػػذلؾ يصػػػبح عػػػػدد ( بعػػػد حػػػذفيا، مػػػا يعكػػػس الكفػػػاءة 2.02)

 ( مفردة.   08مفردات المقياس في صورتو النيائية )
    

 Perceived Academic Self-Efficacy مقياس كفاءة الذات األكاديمية المدركة: -
 )إعداد: الباحث(

قاـ الباحث بمراجعة وتحميؿ المحتوى النظري لبعض أدبيات الفقو السيكولوجي 
(؛ إيماف 4202مقاييس في فاعمية وكفاءة الذات األكاديمية، مثؿ: عبد الحكيـ المخبلفي )وال

(؛ رانيا عبد القوي والسيد األقرع 4208(؛ رامي اليوسؼ )4208)إبراىيـ (؛ أديب 4208بوقفة )
 & ,Owen & Froman (1988); Bandura, Barbaranelli, Caprara(؛4202)

Pastorelli, (2001); Landry (2003); Caban (2004); Vera, Shin, 
Montgomery, Mildner, & Speight (2004); Hoover-Dempsey & Sandler, 
(2005); Usher (2008); Ferla, et al., (2009); Barbar (2009); Scholtens, 
Rydell & Wallentin (2013); Khan (2013); Yesilyrt (2014); Umaru & 

Umma (2015)بلًقا مف مفيوـ نط، وذلؾ اBandura, (1997)  معتقدات الطبلب في حوؿ
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قدرتيـ عمى تنشيط وتوظيؼ دوافعيـ ومواردىـ المعرفية وتنظيميا لتحقيؽ ىدفيـ التعميمي، 
ـ بأنيـ يستطيعوف أداء المياـ األكاديمية بنجاح  . (Umaru, & Umma, 2015, 165) وقناعتي

مفردة ُيجاب عنيا بمقياس رباعي التدريج ( 22ُأعد المقياس في صورتو المبدئية مف )
بطريقة ليكرت ىي )تنطبؽ تماًما، تنطبؽ، ال تنطبؽ، ال تنطبؽ مطمًقا(. وبسبب تناوؿ بعض 
الدراسات لكفاءة الذات األكاديمية باعتبارىا مفيوـ أحادي البعد، باإلضافة لمتبايف في أىمية 

التحميؿ العاممي االستكشافي لمكشؼ  باحثبعض األبعاد المقترحة بيف الدراسات؛ فقد استخدـ ال
عف بنية المقياس، وذلؾ بعد عرض المفردات عمى بعض الخبراء لتحديد مدى ارتباطيا بكفاءة 

( مفردات وتعديؿ صياغة البعض 3الذات األكاديمية المدركة، وعمى ضوء مقترحاتيـ تـ حذؼ )
( عبارة. 84بعد التحكيـ إلى ) ليصؿ إجمالي عدد مفردات المقياس في صورتو األوليةاآلخر، 

   وتحقؽ الباحث مف كفاءة المقياس السيكومترية مف خبلؿ ما يمي: 
بالغ تـ حسابو باستخداـ الصدؽ البنائي، حيث خضعت استجابات المشاركيف والصدؽ المقياس: 

عمى مفردات  )*(( طالًبا وطالبة مف الطبلب المعمميف بجامعتي المنصورة وجازاف042عددىـ )
 principal( مفردة لمتحميؿ العاممي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية ليوتمنج 84لمقياس )ا

components والتدوير المتعامد بالفاريماكس ،Varimax ، ومحؾKaiser  الستبعاد العوامؿ
، وكشفت النتائج المستخرجة مف البيانات عف تشبع مقياس كفاءة الذات األكاديمية 2.8أقؿ مف 

 دركة بمفرداتو كما ُيبينو مخطط االنتشار التالي:الم

 
 ( 6شكم )

                                                             
حرص الباحث عمى االستعانة بعدد كبير مف المشاركيف في حساب الصدؽ البنائي باستخداـ التحميؿ  )*(

 العاممي لمقياس كفاءة الذات األكاديمية المدركة عف غيره مف األدوات بسبب كثرة عدد مفرداتو. 
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 انقًٛخ انًًٛضح نهًفشداد ػهٗ ػٕايم يقٛبط كفبءح انزاد األكبدًٚٛخ انًذسكخ  
( عوامؿ تـ اشتقاقيا مف نتائج التحميؿ 2مف جدوؿ االنتشار السابؽ يتضح وجود )

( عوامؿ لعدـ القدرة التمييزية لممفردات التي تشبعت عمييا، 4العاممي، وذلؾ بعد استبعاد عدد )
باإلضافة لتشبع بعض ىذه المفردات عمى عوامؿ أخرى بدرجة تشبع أعمى، والجدوؿ التالي 

دات مقياس كفاءة الذات األكاديمية المدركة عمى ىذه العوامؿ المشتقة مف يوضح تشبعات مفر 
 نتائج التحميؿ العاممي مف الدرجة األولى بعد استبعاد العوامؿ األخرى:

 ( تشجؼبد يفشداد يقٛبط كفبءح انزاد األكبدًٚٛخ انًذسكخ ػهٗ انؼٕايم انًشتقخ4رذٔل )

 (126رخ األٔنٗ )ٌ = ثؼذ انتذٔٚش ٔفقًب نهتحهٛم انؼبيهٙ يٍ انذس

 انؼٕايم انًفشداد

1 2 3 4 5 

0    2.89  
4 2.40     
8  2.43    
2    2.22  
2  2.42    
4  2.48    
0      
3 2.20     
9 2.24     
02    2.84  
00  2.24    
04     2.82 
08     2.49 
02     2.02 
02     2.88 
04     2.20 
00  2.48    
03      
09      
42   2.42   
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 انؼٕايم انًفشداد

1 2 3 4 5 

40   2.83   
44      
48 2.83     
42    2.34  
42 2.28     
44 2.29     
40   2.24   
43   2.80   
49    2.22  
82  2.82    
80   2.00   
84      

 0.43 0.32 0.33 4.48 4.82 الجذر الكامف
 2.42 2.00 2.33 4.90 09.34 التبايف المفسر لمعامؿ %

 % 28.04 التبايف الكمي%
اتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ استخرجت مف استجابات 
المشاركيف مف الطبلب المعمميف عمى مقياس كفاءة الذات األكاديمية، وفسرت ىذه العوامؿ نسبة 

%(، وتفاوتت مساىمة ىذه العوامؿ في تفسير التبايف الكمي، مف ىذه  28.04تبايف كمي بمغ )
 العوامؿ: 

، 42، 48، 9، 3، 4( تشبعات دالة تمثؿ المفردات التالية: )4وؿ: يشتمؿ عمى )العامؿ األ -
( 2.40(، بينما بمغ أعمى تشبع )48( لممفردة رقـ )2.83(، وبمغ أقؿ تشبع عميو )44

(، وُيمكف تسمية ىذا العامؿ "فيـ المقررات الدراسية". وقد ساىـ ىذا العامؿ 4لممفردة رقـ )
 %(.  4.82بايف الكمي، وكاف مقدار القيمة المميزة لو )%( مف الت 09.34بنسبة )

، 00، 00، 4، 2، 8( تشبعات دالة تمثؿ المفردات التالية: )4العامؿ الثاني: يشتمؿ عمى ) -
( 2.43(، بينما بمغ أعمى تشبع )82( لممفردة رقـ )2.82(، وبمغ أقؿ تشبع عميو )82

ـ الذات األكاديمية". وقد ساىـ ىذا العامؿ (، وُيمكف تسمية ىذا العامؿ "تنظي8لممفردة رقـ )
 %(.  4.48%( مف التبايف الكمي، وكاف مقدار القيمة المميزة لو ) 4.90بنسبة )
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، 43، 40، 40، 42( تشبعات دالة تمثؿ المفردات التالية: )2العامؿ الثالث: يشتمؿ عمى ) -
( 2.00مى تشبع )(، بينما بمغ أع43( لممفردة رقـ )2.80(، وبمغ أقؿ تشبع عميو )80

(، وُيمكف تسمية ىذا العامؿ "كفاءة التحصيؿ األكاديمي". وقد ساىـ ىذا 80لممفردة رقـ )
 %(.  0.33%( مف التبايف الكمي، وكاف مقدار القيمة المميزة لو ) 2.33العامؿ بنسبة )

، 42، 02، 2، 0( تشبعات دالة تمثؿ المفردات التالية: )2العامؿ الرابع: يشتمؿ عمى ) -
( 2.34(، بينما بمغ أعمى تشبع )02( لممفردة رقـ )2.84(، وبمغ أقؿ تشبع عميو )49

(، وُيمكف تسمية ىذا العامؿ "أداء التكميفات األكاديمية" وقد ساىـ ىذا 42لممفردة رقـ )
 %(.  0.32%( مف التبايف الكمي، وكاف مقدار القيمة المميزة لو ) 2.00العامؿ بنسبة )

، 02، 08، 04( تشبعات دالة، تمثؿ المفردات التالية: )2تمؿ عمى )العامؿ الخامس: يش -
( 2.02(، بينما بمغ أعمى تشبع )02( لممفردة رقـ )2.88(، وبمغ أقؿ تشبع عميو )04، 02

(، وُيمكف تسمية ىذا العامؿ "اختيار التخصص األكاديمي"، وقد ساىـ ىذا 02لممفردة رقـ )
 %(. 0.43الكمي، وكاف مقدار القيمة المميزة لو )%( مف التبايف  2.42العامؿ بنسبة )

وذلػػػؾ بعػػػد اسػػػتبعاد بػػػاقي العوامػػػؿ، وذلػػػؾ لعػػػدـ القػػػدرة التمييزيػػػة لممفػػػردات التػػػي تشػػػبعت 
، 44، 09، 03، 0( مفردات ىي: )2عمييا، باإلضافة لتشبعيا عمى عوامؿ أخرى، وبمغ عددىا )

( عوامػؿ ىػي: عامػؿ فيػـ 2عت عمى )( مفردة تشب40(، ليصؿ إجمالي مفردات المقياس إلى )84
المقػررات الدراسػػية، وعامػػؿ تنظػػيـ الػػذات األكاديميػػة، وعامػػؿ كفػػاءة التحصػػيؿ األكػػاديمي، وعامػػؿ 
أداء التكميفات األكاديمية، وعامؿ اختيار التخصص األكاديمي. وممػا سػبؽ يتضػح صػدؽ مقيػاس 

 كفاءة الذات األكاديمية المدركة. 
خبلؿ حساب قيـ معامبلت االرتباط بيف كؿ مفردة والبعد الذي تنتمي وذلؾ مف االتساؽ الداخمي: 

( مفردة بعد حذؼ عدد 40إليو، حيث تمت المعالجة اإلحصائية لمفردات المقياس والبالغ عددىا )
( مفردات غير مميزة عند إجراء الصدؽ البنائي لممقياس، وقد كشفت النتائج عف وجود ارتباط 2)

ياس وأبعاده، حيث بمغت قيـ معامبلت االرتباط بيف درجتو الكمية واألبعاد بيف الدرجة الكمية لممق
الخمسة: بعد فيـ المقررات الدراسية، وبعد تنظيـ الذات األكاديمية، وبعد كفاءة التحصيؿ 

(، 2.02األكاديمي، وبعد أداء التكميفات األكاديمية، وبعد اختيار التخصص األكاديمي )
(، 2.20( عمى الترتيب، وجميعيا دالة عند مستوى )2.00)(، 2.23(، )2.48(، )2.32)

والجدوؿ التالي يبيف قيـ معامبلت ارتباط كؿ مفردة بالدرجة الكمية لممقياس، وقيـ معامبلت 
 ارتباطيا بالبعد الذي تنتمي إليو: 

 ( يؼبيالد االستجبط ثٍٛ كم يفشدح ٔانذسرخ انكهٛخ نًقٛبط كفبءح انزاد 5رذٔل )

 (126انًذسكخ ٔدسرخ انجؼذ انز٘ تُتًٙ إنّٛ انًفشدح )ٌ= األكبدًٚٛخ 



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 

 

 

 -21- 8102ديسمبش                                                          العذد السابع  والثالثون

 و

االستجبط 

ثبنجؼذ 

 األٔل

االستجبط 

ثبنذسرخ 

 انكهٛخ

 و

االستجبط 

ثبنجؼذ 

 انخبَٙ

االستجبط 

ثبنذسرخ 

 انكهٛخ

 و

االستجبط 

ثبنجؼذ 

 انخبنج

االستجبط 

ثبنذسرخ 

 انكهٛخ

4 2.22** 2.22** 8 2.42** 2.28** 42 2.28** 2.00 
3 2.24** 2.84** 2 2.44** 2.23** 40 2.22** 2.43** 
9 2.24** 2.28** 4 2.49** 2.22** 40 2.42** 2.24** 
48 2.29** 2.22** 00 2.20** 2.84** 43 2.42** 2.23** 
42 2.20** 2.82** 00 2.22** 2.28** 80 2.42** 2.29** 
44 2.20** 2.82** 82 2.44** 2.48**    

 و

االستجبط 

ثبنجؼذ 

 انشاثغ

االستجبط 

ثبنذسرخ 

 انكهٛخ

 و

االستجبط 

 ثبنجؼذ

 انخبيظ

االستجبط 

ثبنذسرخ 

 انكهٛخ

   

0 2.84** 2.09* 04 2.42** 2.80**    
2 2.44** 2.28** 08 2.80** 2.49**    
02 2.44** 2.22** 02 2.42* 2.82**    
42 2.04** 2.83** 02 2.28** 2.89**    
49 2.23** 2.89** 04 2.82** 2.80**    

 (2.20( داؿ عند مستوى )**)   (2.22( داؿ عند مستوى )*)     
يتضػح مػػف الجػػدوؿ السػابؽ تمتػػع المقيػػاس باالتسػاؽ الػػداخمي بػػيف مفرداتػو، حيػػث كانػػت 

( مػػػع 02( مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة، والمفػػػردة )0، باسػػػتثناء المفػػػردة )2.20جميعيًػػا دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى 
( مع الدرجة الكميػة، وعمػى 42، وعدـ داللة المفردة )2.22درجة البعد، فكاف مستوى الداللة عند 

ضعؼ قيـ معامبلت االرتباط لبعض المفردات إال أنو تػـ اإلبقػاء عمييػا الرتبػاط المعنػى الرغـ مف 
 النفسي ليا بالبعد الذي تنتمي إليو. 

وتـ حساب ثبات المقياس باستخداـ معامػؿ ثبػات ألفػا كرونبػاؾ، حيػث بمغػت قيمتػو ثبات المقياس: 
ي حالػػة حػػػذؼ المفػػردة مػػػا بػػػيف (، وتراوحػػت قػػػيـ معامػػؿ الثبػػػات لممقيػػاس فػػػ2.38لممقيػػاس الكمػػػي )

( مفػػػردة، وجميعيػػا قػػيـ مقبولػػة إحصػػػائًيا 40( لمفػػردات المقيػػاس البػػالغ عػػددىا )2.38( و)2.34)
( والػػذي بمػػغ ثبػات المقيػػاس الكمػػي بعػػد 0ُتشػير لثبػػات المقيػػاس وصػبلحيتو، باسػػتثناء المفػػردة رقػـ )

( مفػػردة 44رتو النيائيػة )( ولػذلؾ تػػـ حػذفيا ليصػبح عػػدد مفػردات المقيػاس فػػي صػو 2.32حػذفيا )
( مفػػػردات، وتنظػػػيـ الػػػذات 4موزعػػة عمػػػى أبعػػػاد المقيػػػاس الخمسػػة وىػػػي: فيػػػـ المقػػػررات الدراسػػية )
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( مفػػػردات، وأداء التكميفػػػات األكاديميػػػػة 2( مفػػػردات، وكفػػػاءة التحصػػػػيؿ األكػػػاديمي )4األكاديميػػػة )
 ( مفردات.2( مفردات، واختيار التخصص األكاديمي )2)
 & Hagtvet )إعداد: Motive to Avoid Failure scaleلتجنب الفشؿ مقياس الدافع  -

Benson, 1997)تعريب: الباحث الحالي ، 
بعد استبعاد مفردة لمتشابو البنائي بينيا -( مفردات 4وىو مقياس مختصر يتكوف مف )

، والنتائج السمبيةتقيس جانبيف أساسييف لمدافع لتجنب الفشؿ ىما: توقع اآلثار -وبيف مفردة أخرى
 Nygard & Gjesmeغير المؤكدة، وىو جزء مف مقياس الدافع لئلنجاز الذي ترجمو 

، ويجاب عنو باستخداـ مقياس رباعي التدريج بطريقة ليكرت )غير موافؽ بشدة، غير (1973)
(، مما يؤكد صبلحية 2.33موافؽ، موافؽ، موافؽ بشدة(، وبمغ االتساؽ الداخمي ليذه المفردات )

. (Hagtvet & Benson, 1997, 46)مقياس المختصر لقياس الدافع لتجنب الفشؿىذا ال
إلى أنو يمكف استخدامو لقياس الدافع لتجنب الفشؿ خبلؿ  Lau & Pastor, (2007)وأشار

نتائج أف  Hagtvet & Benson, (1997)مجموعات متنوعة مف المواقؼ األدائية. وبيَّف 
ف كانت نتائج الدراسات السابقة لـ تقدـ دليبًل و  اضًحا عف معامبلت االتساؽ الداخمي لممقياس، وا 

البناء الداخمي لمدافع لتجنب الفشؿ قد عكست االرتباط بيف مفردات المقياس بعضيا البعض عمى 
المستوى النظري، وىذا يعد دليبًل عمى صحة نتائج التحميؿ العاممي التوكيدي لممقياس التي بيَّنت 

ويتوافؽ مقياس الدافع لتجنب الفشؿ الذي ظير كعامؿ واحد.  أف الدافع لتجنب الفاشؿ
بشكؿ كبير مع تعريؼ الدافع لتجنب الفشؿ، حيث تـ   (Hagtvet & Benson, 1997)أعده:

عمى وجو التحديد اختيار عناصر لمدافع لتجنب الفشؿ في التعبير عف توقع اآلثار السمبية، 
 .  (Lau, & Pastor, 2007, 2)والنتائج غير المؤكدة 

وقاـ الباحث الحالي بتعريب المقياس وعرضو عمى بعض المتخصصيف لمتحقؽ مف 
( طالًبا 42صحة الترجمة، ثـ قاـ بحساب معامبلتو العممية لممقياس مف خبلؿ تطبيقو عمى عدد )

( طالًبا وطالبة مف كؿ 82وطالبة مف الطبلب المعمميف بجامعتي المنصورة وجازاف، بواقع )
 كما يمي: جامعة، وذلؾ 

بمػغ صدؽ المقياس: وتـ حسابو باستخداـ الصدؽ البنائي، حيػث خضػعت اسػتجابات المشػاركيف و 
ـ ) ( مفردة لمتحميؿ العاممي االستكشافي بطريقة 4( طالًبا وطالبة عمى مفردات المقياس )42عددى

ؿ السػتبعاد العوامػؿ أقػػ Kaiserومحػؾ  principal componentsالمكونػات األساسػية ليػوتمنج 
، وكشػػػػػفت النتػػػػائج المسػػػػػتخرجة مػػػػف البيانػػػػػات عػػػػف تشػػػػػبع مقيػػػػاس الػػػػػدافع لتجنػػػػب الفشػػػػػؿ 2.8مػػػػف 

 بعامميف، أحدىما كاف أكثر تمييًزا، يظيره مخطط االنتشار التالي:
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 ( انقًٛخ انًًٛضح نهًفشداد ػهٗ انؼبيم انؼبو نًقٛبط "انذافغ نتزُت انفشم"7شكم )
والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف تشػػبعات مفػػردات مقيػػاس الػػدافع لتجنػػب الفشػػؿ عمػػى العامػػؿ األوؿ 
المسػتخرج مػف نتػائج التحميػؿ العػاممي حيػث تػـ اسػتبعاد العامػؿ الثػاني لتشػبع مفرداتػو عمػى العامػػؿ 

 األوؿ بقيمة تشبع أعمى: 
 ( تشجؼبد يفشداد يقٛبط انذافغ نتزُت انفشم نذٖ طالة انزبيؼخ 6رذٔل )

 (66ٗ انؼبيم انًشتق ٔفقًب نُتبئذ انتحهٛم انؼبيهٙ )ٌ = ػه

 انؼبيم األٔل انؼجبسح

0 2.20 
4 2.49 
8 2.04 
2 2.02 
2 2.42 
4 2.02 

 4.39 الجذر الكامف
 % 23.29 التبايف المفسر لمعامؿ

اتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عامؿ عاـ تـ استخراجو مف استجابات المشاركيف مف 
( تشبعات دالة تمثؿ جميع 4الطبلب المعمميف عمى مقياس الدافع لتجنب الفشؿ، ويشتمؿ عمى )

( 2.04(، بينما بمغ أعمى تشبع )0( لممفردة رقـ )2.20مفردات المقياس، وبمغ أقؿ تشبع عميو )
(، وُيمكف تسمية ىذا العامؿ "بُبعد الدافع لتجنب الفشؿ". وقد ساىـ ىذا العامؿ 8لممفردة رقـ )

 %(.  4.39%( مف التبايف الكمي، وكاف مقدار القيمة المميزة لو ) 23.29بنسبة )
أسفرت المعالجة اإلحصائية لمبيانات عف تمتػع المقيػاس باالتسػاؽ الػداخمي بػيف االتساؽ الداخمي: 

( مفػػػػردات، حيػػػػث بمغػػػػت قػػػػيـ معػػػػامبلت االرتبػػػػاط بػػػػيف الدرجػػػػة الكميػػػػة 4دىا )مفرداتػػػو، والبػػػػالغ عػػػػد
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( عمػػػػػى الترتيػػػػػػب، 2.08(، )2.48(، )2.04(، )2.02(، )2.00(، )2.40لممقيػػػػػاس والمفػػػػػػردات )
 (. 2.20وجميعيا دالة عند مستوى )

(، وتراوحػػػت قػػػيـ معامػػػػؿ 2.03بمػػػػغ معامػػػؿ ثبػػػات ألفػػػػا كرونبػػػاؾ لممقيػػػاس الكمػػػػي )ثبػػػات المقيػػػاس: 
( لمفردات المقياس البالغ عػددىا 2.00( و)2.08الثبات لممقياس في حالة حذؼ المفردة ما بيف )

 ( مفردات، وجميعيا قيـ مقبولة إحصائًيا ُتشير لثبات المقياس وصبلحيتو.4)
)إعداد:  Self-Regulated Learning Questionnaire مقياس التعمـ المنظـ ذاتًيا -

Barnard, Lan, To, Paton, & Lai, (2009) -  ،4208تعريب: الباحث الحالي ) 
( بطريقػػػة 2 –0( مفػػػردة يجػػاب عنيػػا بمقيػػػاس تػػدريجي مػػف )42ويتكػػوف المقيػػاس مػػف )

دارة 4ليكػرت، وتقػػيس ) ( أبعػػاد فرعيػػة ىػػي: تحديػد األىػػداؼ، وبنيػػة البيئػػة، واسػػتراتيجية الميمػػة، وا 
ـ الذاتي. وتحقؽ معدو المقياس مف كفاءتو السيكومترية مف خبلؿ  الوقت، وطمب المساندة، والتقوي

( وتراوحػت قػػيـ 2.92سػاؽ الػػداخمي لمفرداتػو؛ حيػػث تمتػع المقيػاس بمعامػػؿ ثبػات بمػػغ )حسػاب االت
( بتعريػب المقيػاس وتحقػؽ مػف 4208(. وقاـ الباحث الحػالي )2.94( إلى )2.32ثبات ألفا بيف )

كفاءتػػػو السػػػيكومترية بحسػػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػػيف مقيػػػاس اسػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتًيػػػا لػػػػػ: 
Purdie, (2001) ( بػػػو إبػػػراىيـ أحمػػػد ( كمحػػػؾ وبػػػيف الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس 4220الػػػذي عرَّ

، 2.03وأبعػػػاده، وبمغػػػت قػػػػيـ معػػػامبلت االرتبػػػػاط بػػػيف المقيػػػػاس المحػػػؾ ومقيػػػػاس البحػػػث وأبعػػػػاده )
( عمػػػػػػػى الترتيػػػػػػػب، وجميعيػػػػػػػا دالػػػػػػػة عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى 2.22، 2.24، 2.29، 2.44، 2.84، 2.40
ي بػيف أبعػػاده ومفرداتػػو، حيػث بمغػػت قػيـ معػػامبلت االرتبػػاط . وتمتػع المقيػػاس باتسػاؽ داخمػػ2.20

(، وجميعيػا دالػة عنػد 2.40، 2.00، 2.44، 2.22، 2.02بيف الدرجة الكمية لممقيػاس وأبعػاده )
( مفػردة، كمػا 42. وبعد حذؼ المفردات غير الدالة، بمغ إجمالي مفردات المقيػاس )2.20مستوى 

( مفػػردة 42( لعػدد )2.09لممقيػاس ) Cronbach alphaبمغػت قيمػة معامػؿ ثبػات ألفػا كرونبػاؾ 
بعػد حػذؼ المفػردات غيػر الصػادقة، وتراوحػت قػيـ معامػؿ الثبػات لممقيػاس فػي حالػة حػذؼ المفػردة 

(، وىػػي قػػيـ مقبولػػة إحصػػائًيا. ثػػـ قػػاـ الباحػػث الحػػالي 2.09( و)2.03لجميػػع المفػػردات مػػا بػػيف )
( مفػػردة بمػا يناسػػب الطػػبلب المعممػػيف 42تػػو )بإعػادة تعريػػب المقيػػاس األصػػمي والبػالغ عػػدد مفردا

( طالًبػا وطالبػة 42بالمرحمة الجامعية، ثـ تحقؽ مػف خصائصػو السػيكومترية بتطبيقػو عمػى عػدد )
 مف جامعتي المنصورة وجازاف، وذلؾ بحساب:

وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي الداخمي:  االتساؽ
، 2.20، 2.04بمغػػت قػػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط بػػػيف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػػاس وأبعػػاده السػػػتة )إليػػو، و 
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. وُيبػػػػيف الجػػػػدوؿ 2.20(، وجميعيػػػػا دالػػػػة إحصػػػػائًيا عنػػػػد مسػػػػتوى 2.34، 2.42، 2.02، 2.49
 التالي معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس وأبعاده والمفردات التي تنتمي إليو: 

 د االستجبط ثٍٛ انًفشدح ٔانذسرخ انكهٛخ نًقٛبط ( يؼبيال7رذٔل )

 ( 66انتؼهى انًُظى راتًٛب ٔدسرخ انجؼذ انز٘ تُتًٙ إنّٛ )ٌ= 

االستجبط  و

 ثبنجؼذ
االستجبط 

ثبنذسرخ 

 انكهٛخ
االستجبط  و

 ثبنجؼذ
االستجبط 

ثبنذسرخ 

 انكهٛخ
االستجبط  و

 ثبنجؼذ
االستجبط 

ثبنذسرخ 

 انكهٛخ
0 2.20** 2.29** 9 2.29** 2.44* 00 2.00** 2.43* 
4 2.00** 2.22** 02 2.29** 2.42** 03 2.00** 2.22** 
8 2.34** 2.42** 00 2.08** 2.22** 09 2.34** 2.40 ** 
2 2.02** 2.20** 04 2.32** 2.20** 42 2.32** 2.44** 
2 2.23** 2.29** 08 2.08** 2.22** 40 2.08** 2.48** 
4 2.43** 2.84 ** 02 2.32** 2.04** 44 2.04** 2.42 ** 
0 2.00** 2.22** 02 2.94** 2.40** 48 2.42** 2.24** 
3 2.32** 2.89** 04 2.32** 2.22 ** 42 2.24** 2.24** 

)**( دالة عند مستوى              2.22)*( دالة عند مستوى 
2.20  

الذي تنتمي يتضح مف الجدوؿ أف جميع معامبلت االرتباط بيف كؿ مفردة ودرجة البعد 
، كمػا أف جميػػع قػيـ معػػامبلت االرتبػػاط بػيف درجػػة المفػػردة 2.20إليػو دالػػة إحصػائًيا عنػػد مسػػتوى 

( فكانػت دالػة عنػد مسػتوى 00، باسػتثناء المفػردة )2.20والدرجة الكمية لممقياس دالة عنػد مسػتوى 
 ، مما يشير لتمتع المقياس باالتساؽ الداخمي بيف مفرداتو.2.22
؛ حيث بمغت قيمػة معامػؿ Cronbach alphaابو باستخداـ معامؿ ألفا كرونباؾ وتـ حسالثبات: 

( مفػػردة، كمػػػا أشػػارت نتػػائج معامػػػؿ الثبػػات بعػػد حػػػذؼ 42( لعػػدد )2.33الثبػػات الكمػػي لممقيػػػاس )
المفػردة إلػى ثبػات االسػتبانة، وتراوحػت قػيـ معامػػؿ الثبػات لممقيػاس فػي حالػة حػذؼ المفػردة لجميػػع 

(، وىػػػػي قػػػػيـ مقبولػػػػة إحصػػػػائًيا؛ ممػػػػا يشػػػػير لكفػػػػاءة المقيػػػػاس 2.33( و)2.30المفػػػػردات مػػػػا بػػػػيف )
 السيكومترية وصبلحيتو لقياس استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا. 

 خطٕاد انجحج:
إعداد مقياس كفاءة الذات األكاديمية المدركة في صورتو المبدئية، وتعريب مقياسي: التوجو  .0

 ديؿ مقياس التعمـ المنظـ ذاتًيا.  المستقبمي، والدافع لتجنب الفشؿ، وتع
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عرض أدوات البحث عمى: أ( خبراء في عمـ النفس لمحكـ عمى صبلحية مقياس كفاءة الذات  .4
األكاديمية المدركة. ب( خبراء في المغة اإلنجميزية لمحكـ عمى مطابقة المفردات لممعنى في 

 النسخة اإلنجميزية لممقاييس المعربة.     
 المبدئي عمى عدد مف المشاركيف لحساب خصائصيا السيكومترية.تطبيؽ أدوات البحث  .8
صياغة مقياس كفاءة الذات األكاديمية المدركة في صورتو النيائية ومقاييس: التوجو  .2

المستقبمي، والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الصدؽ 
 واالتساؽ الداخمي والثبات.   

وات البحث عمى المشاركيف مف الطبلب المعمميف في كميتي: التربية بجامعة تطبيؽ أد .2
الزقازيؽ، والتربية النوعية بجامعة المنصورة فرع ميت غمر في جميورية مصر العربية، 
وكميتي التربية واآلداب والعموـ اإلنسانية بجامعة جازاف بالمممكة العربية السعودية )شطري: 

 الطبلب والطالبات(. 
ريغ بيانات المشاركيف وتنظيفيا ومعالجتيا إحصائًيا باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية تف .4

(SPSS, V.23) ، وبرنامج(AMOS, V.24) . 
صياغة النتائج وتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات ذات الصمة، ووضع  .0

 مجموعة مف التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنو النتائج.  
 :ٙ  أعهٕة انتحهٛم اإلحصبئ

ألف ىػدؼ البحػث الحػػالي ىػو التوصػػؿ إلػى إيجػاد تكامػػؿ مفػاىيمي وعبلقػػات سػببية بػػيف 
عػف طريػػؽ  Regression-analysisمتغيػرات البحػث، فقػد تػـ اسػتخداـ أسػموب تحميػؿ االنحػدار 

مػػف خػػبلؿ برنػػػامج  Structure Equation Model (SEM)النمذجػػة بالمعػػادالت البنائيػػة
(AMOS, V.24)  وطريقػػة أقصػػى احتمػػػاؿMaximum Likelihood وذلػػؾ لموصػػوؿ إلػػػى ،

 أفضؿ نموذج يمكف أف يتضمف التأثيرات التي تضمنتيا فروض البحث الحالي. 
ويعػػػد نمػػػػوذج المعادلػػػػة البنائيػػػة مػػػػف األسػػػػاليب الحديثػػػػة فػػػي معالجػػػػة العبلقػػػػات التأثيريػػػػة 

معبلقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بيف والمتبادلة بيف المتغيرات، ويعرؼ بأنو نمط مفترض ل
مجموعة مف المتغيرات الكامنة والمشاىدة، وبمعنى أوسع؛ فإنيا تمثؿ سمسػمة مػف عبلقػات السػبب 
والنتيجػػة المفترضػػة بػػيف مجموعػػة مػػف المتغيػػرات. كمػػا أنيػػا تعػػد مػػدخبًل إحصػػائًيا شػػامبًل الختبػػار 

إلى كونيا أسموب يستخدـ لتحديد وتقدير نمػاذج  الفروض عف العبلقات بيف المتغيرات، باإلضافة
 (. 42، 4202العبلقات الخطية بيف المتغيرات )ياسر الميدي وأمؿ الكيومية، وأمؿ المزروعية، 
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ولمحكػػػػـ عمػػػػى مػػػػدى مطابقػػػػة النمػػػػوذج المفتػػػػرض لمعبلقػػػػات السػػػػببية بػػػػيف المتغيػػػػرات مػػػػع 
 goodnessمؤشرات حسف المطابقة البيانات المستخرجة مف استجابات المشاركيف تـ الرجوع إلى

fit indices   التالية)*(: 
  Chi-Square Ratio(4مؤشر قيمة )كا -
   Goodness fit index (GFI)مؤشر حسف المطابقة  -
 Adjusted Goodness fit index (AGFI)مؤشر حسف المطابقة المصحح  -
 Comparative Goodness Fit Index (CFI)مؤشر المطابقة المقارف  -
 Normed Fit Index (NFI)مؤشر المطابقة المعياري  -
 Relative Fit Index (RFI)مؤشر المطابقة النسبي  -
 Root Mean Square Error ofمؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب  -

Approximation (RMSEA) 
   The Akaike Information Criterion (AIC)مؤشر معيار معمومات أكيؾ  -
 Consistent Akaike Information Criterionمعيار معمومات أكيؾ مؤشر اتساؽ  -

(CAIC) 
 Except for a Constant Scale Factor (ECVI)مؤشر الصدؽ الزائؼ  -

ولمعرفػػة مػػػدى اعتداليػػة البيانػػػات لمتغيػػرات البحػػػث تػػـ حسػػػاب المتوسػػطات واالنحرافػػػات 
 حيا الجدوؿ التالي:المعيارية وااللتواء لدرجات المشاركيف عينة البحث كما يوض

 (388( انًتٕعطبد ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔيؼبيم االنتٕاء نًتغٛشاد انجحج )ٌ= 8رذٔل )

 انًتٕعظ انًتغٛش
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انًتٕعظ انًتغٛش االنتٕاء

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 االنتٕاء

التوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 المستقبمي

80.92 8.00 2.22 
كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات 
 األكاديمية

09.28 02.22 -2.88 

 2.48- 8.80 00.99الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافع  2.00- 04.20 04.22الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 
                                                             

( 4بًقا مع النموذج المستخرج مف بيانات المشاركيف إذا كانت قيمة )كايكوف النموذج المفترض متطا )*(
 ' (CFI)وتتراوح قيـ مؤشرات حسف المطابقة  (،8أقؿ مف )CMIN/DF غير دالة، وكانت قيمة 

(AGFI) ' (GFI) (RFI) '(NFI) '  :( دؿ ذلؾ عمى 0(، وكمما اقتربت القيـ مف )0بيف )صفر
( وكمما اقتربت القيـ مف 2.0بيف )صفر:  (RMSEA)المطابقة الجيدة، بينما تتراوح قيـ مؤشر 

أقؿ مف قيمة  (ECVI)و (CAIC)و(AIC) )صفر( دؿ ذلؾ عمى المطابقة الجيدة. وكمما كانت قيمة 
 لجيدة.   النموذج المشبع دؿ ذلؾ عمى المطابقة ا
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المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظـ 
 ذاتًيا

لتجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 الفشؿ

المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 
 األكاديمي

4.04 2.30 -2.83 -    

اتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع المتغيرات تتوزع توزيًعا اعتدالًيا، حيػث تراوحػت قػيـ 
الواحػػػػد الصػػػػحيح، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػػى ( وجميعيػػػػا أقػػػػؿ مػػػػف 2.22( و)2.00-معامػػػػؿ االلتػػػػواء بػػػػيف )

 اعتدالية التوزيع لمتغيرات البحث.
 نتائج البحث:

تعتبػر النتػػائج التػػي توصػػؿ إلييػا البحػػث بمثابػػة اإلجابػػة عػف األسػػئمة التػػي انطمػػؽ منيػػا، 
والتي سعى لمتحقؽ منيا. وانطمقت أسئمة البحث مف ىدؼ رئيس ىو نمذجة العبلقات السببية بيف 

كػاديمي والتوجػػو المسػػتقبمي وكفػاءة الػػذات األكاديميػػة المدركػة والػػدافع لتجنػػب متغيػرات: المعػػدؿ األ
الفشػؿ والػتعمـ المػنظـ ذاتًيػا وذلػؾ فػي ضػوء بعػض المتغيػرات الديمجرافيػة، وتُػرِجـ ىػذا اليػدؼ لعػػدة 
فػػروض حػػاوؿ البحػػث التحقػػؽ مػػف صػػحتيا مػػف خػػبلؿ مػػا توصػػمت إليػػو نتػػائج التطبيػػؽ الميػػػداني، 

عػػػػػف طريػػػػػؽ  Regression-analysisالمشػػػػػاركيف لتحميػػػػػؿ االنحػػػػػدار  وذلػػػػػؾ بإخضػػػػػاع درجػػػػػات
مػػف خػبلؿ البرنػػامج   Structure Equation Model (SEM)النمذجػة بالمعػادالت البنائيػػة

، Maximum Likelihoodوباسػػتخداـ طريقػة أقصػػى احتمػاؿ  (AMOS, V.24)اإلحصػائي 
 وذلؾ عمى النحو التالي:

 َتبئذ انتحقق يٍ صحخ انفشض األٔل:

"يمكف نمذجة العبلقات السببية بػيف المعػدؿ األكػاديمي والتوجػو المسػتقبمي وكفػاءة الػذات    
 األكاديمية المدركة والدافع لتجنب الفشؿ والتعمـ المنظـ ذاتًيا".

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض؛ تػػػـ إخضػػاع درجػػات المشػػاركيف فػػي متغيػػرات: المعػػػدؿ 
( PASEوكفػػػػػػاءة الػػػػػذات األكاديميػػػػػػة المدركػػػػػػة ) ،(FO) والتوجػػػػػػو المسػػػػػتقبمي ،(GPAاألكػػػػػاديمي )

-Regression( لتحميػػػؿ االنحػػػدار SRL(، والػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتًيػػػا )MAFوالػػدافع لتجنػػػب الفشػػػؿ )
analysis  عػػف طريػػػؽ البرنػػامج اإلحصػػػائي(AMOS, V.24) وتػػػـ اختبػػار النمػػػاذج السػػػببية ،

 المفترضة لمعبلقات بيف تمؾ المتغيرات:
 رض األوؿ: النموذج السببي المفت
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ويفتػػػرض أف المعػػػدؿ األكػػػاديمي ىػػػو المتغيػػػر التػػػابع، وأف متغيػػػرات: التوجػػػو المسػػػػتقبمي، 
وكفػػػاءة الػػػػذات األكاديميػػػة المدركػػػػة، والػػػدافع لتجنػػػػب الفشػػػػؿ، والػػػتعمـ المػػػػنظـ ذاتًيػػػا ىػػػػي المتغيػػػػرات 

 تالي: المستقمة، وبعد إجراء مؤشرات التعديؿ المناسبة، جاءت النتائج كما ُيبينيا الشكؿ ال

 
)ٌ=  ( انًُٕرد انغججٙ انًفغش نهتأحٛشاد انًجبششح ػهٗ انًؼذل األكبدًٚٙ كًتغٛش تبثغ8شكم )

388) 

وقد حقؽ ىذا النموذج مؤشرات تدؿ عمى حسف المطابقة لمبيانات المستخرجة بيف 
 متغيرات البحث، وىو ما تعكسو المؤشرات التالية:   

( 8عند درجات حرية ) 0.223: بمغت قيمتو ) Chi-Square Ratio(4قيمة اختبار )كا -
=  CMIN/DF. وبمغت قيمة 2.092وىي قيمة غير دالة إحصائًيا حيث كاف مقدار داللتيا 

2.82 
، ومؤشر حسف المطابقة المصحح  (GFI)قيـ مؤشرات المطابقة: مؤشر حسف المطابقة -

(AGFI) ومؤشر المطابقة المقارف ،(CFI) ومؤشر المطابقة المعياري ،(NFI) ومؤشر ،
( 2.994، 2.999، 0.222، 2.992، 2.999، وبمغت قيميا )(RFI)المطابقة النسبي 

 عمى الترتيب، وجميعيا قيـ تشير لحسف المطابقة. 
(، وىي 2.222وبمغت ) (RMSEA)قيمة مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب  -

 قيمة تشير لحسف وتماـ المطابقة. 
( وىي قيمة 42.223، بمغت )(AIC)شر معيار معمومات أكيؾ قيـ مؤشرات االفتقار: مؤ  -

(، ومؤشر اتساؽ معيار معمومات 82.222أقؿ مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )
( وىي قيمة أقؿ مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت 32.232، بمغت )(CAIC)أكيؾ 

( وىي قيمة أقؿ مف 2.242، بمغت قيمتو )(ECVI)(، ومؤشر الصدؽ الزائؼ 022.202)
 (.2.203قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )
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وجميػػع المؤشػػػرات السػػابقة تػػػدؿ عمػػػى حسػػف مطابقػػػة النمػػػوذج لمبيانػػات المسػػػتخرجة مػػػف 
درجػات المشػاركيف عينػػة البحػث، ويمكػػف عػرض نتػائج التػػأثيرات المباشػرة لممتغيػػرات المسػتقمة فػػي 

 المتغير التابع بالجدوؿ التالي: 
 
 (388( قٛى ٔاتزبِ انتأحٛشاد انًجبششح نهًؼذل األكبدًٚٙ كًتغٛش تبثغ )ٌ= 9) رذٔل

 

 انًتغٛشاد ٔاتزبِ انتأحٛش
 انٕصٌ االَحذاس٘

انخطأ 

 انًؼٛبس٘

انُغجخ 

غٛش  انًؼٛبس٘ انحشرخ

 انًؼٛبس٘
 **4.929 2.224 2.209 2.230 المعدؿ األكاديمي –->التوجو المستقبمي 
 **9.309 2.228 2.282 2.200 المعدؿ األكاديمي –->التعمـ المنظـ ذاتًيا 
 2.322 2.220 2.224 2.248 المعدؿ األكاديمي –->الدافع لتجنب الفشؿ 

 **00.200 2.222 2.220 2.244 المعدؿ األكاديمي –->األكاديمية كفاءة الذات 
 2.20( دالة عند مستوى **)
 

اتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو يمكػػف نمذجػػة العبلقػػات السػػببية بػػيف المعػػدؿ األكػػاديمي 
كمتغيػر تػػابع، والتوجػػو المسػػتقبمي وكفػػاءة الػػذات األكاديميػة المدركػػة والػػدافع لتجنػػب الفشػػؿ والػػتعمـ 
المػػنظـ ذاتًيػػا كمتغيػػػرات مسػػتقمة، حيػػػث أمكػػف التوصػػؿ لنمػػػوذج سػػببي يتضػػػمف التػػأثيرات المباشػػػرة 

 رات المستقمة في المعدؿ األكاديمي ويفسر العبلقات فيما بينيا، وأظيرت النتائج ما يمي: لممتغي
لمتوجو المستقبمي في المعدؿ  2.20وجود تأثير موجب وداؿ إحصائًيا عند مستوى  -

 (.4.92(، حيث بمغت قيمة النسبة الحرجة )2.23األكاديمي بمقدار )
لمتعمـ المنظـ ذاتًيا في المعدؿ  2.20 وجود تأثير موجب وداؿ إحصائًيا عند مستوى -

 (.9.34(، حيث بمغت قيمة النسبة الحرجة )2.24األكاديمي بمقدار )
لكفاءة الذات األكاديمية المدركة في  2.20وجود تأثير موجب وداؿ إحصائًيا عند مستوى  -

 (.00.20(، حيث بمغت قيمة النسبة الحرجة )2.20المعدؿ األكاديمي بمقدار )
 تأثير داؿ إحصائًيا لمدافع لتجنب الفشؿ في المعدؿ األكاديمي. عدـ وجود  -

 ويمكف صياغة معادلة االنحدار لمعبلقات التي يتضمنيا النموذج كما يمي:



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 
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( كفػاءة 2.20( التعمـ المنظـ ذاتًيػا + )2.24( التوجو المستقبمي + )2.23المعدؿ األكاديمي = )
 الذات األكاديمية المدركة 

 
 

 ٙ انًفتشض انخبَٙ: انًُٕرد انغجج

ويفتػػػرض أف التوجػػػو المسػػػتقبمي ىػػػو المتغيػػػر التػػػابع، وأف متغيػػػرات: المعػػػدؿ األكػػػػاديمي، 
وكفػػػاءة الػػػػذات األكاديميػػػة المدركػػػػة، والػػػدافع لتجنػػػػب الفشػػػػؿ، والػػػتعمـ المػػػػنظـ ذاتًيػػػا ىػػػػي المتغيػػػػرات 

 الشكؿ التالي: المستقمة، وبعد إجراء مؤشرات التعديؿ المناسبة، جاءت النتائج كما ُيبينيا 

 
)ٌ=  ( انًُٕرد انغججٙ انًفغش نهتأحٛشاد انًجبششح ػهٗ انتٕرّ انًغتقجهٙ كًتغٛش تبثغ9شكم )

388) 

وقد حقؽ ىذا النموذج مؤشرات تدؿ عمى حسف المطابقة لمبيانات المستخرجة بيف 
 متغيرات البحث، وىو ما تعكسو المؤشرات التالية:   

( 8عند درجات حرية ) 0.443: بمغت قيمتو ) Chi-Square Ratio(4قيمة اختبار )كا -
=  CMIN/DF. وبمغت قيمة 2.428وىي قيمة غير دالة إحصائًيا حيث كاف مقدار داللتيا 

2.22 
، ومؤشر حسف المطابقة المصحح  (GFI)قيـ مؤشرات المطابقة: مؤشر حسف المطابقة -

(AGFI) ومؤشر المطابقة المقارف ،(CFI)مطابقة المعياري ، ومؤشر ال(NFI) ومؤشر ،
( 2.998، 2.993، 0.222، 2.994، 2.993، وبمغت قيميا )(RFI)المطابقة النسبي 

 عمى الترتيب، وجميعيا قيـ تشير لحسف المطابقة. 
(، وىي 2.222وبمغت ) (RMSEA)قيمة مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب  -

 قيمة تشير لحسف وتماـ المطابقة. 



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 
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( وىي قيمة 42.443، بمغت )(AIC)شرات االفتقار: مؤشر معيار معمومات أكيؾ قيـ مؤ  -
(، ومؤشر اتساؽ معيار معمومات 82.222أقؿ مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )

( وىي قيمة أقؿ مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت 32.042، بمغت )(CAIC)أكيؾ 
( وىي قيمة أقؿ مف 2.244بمغت قيمتو ) ،(ECVI)(، ومؤشر الصدؽ الزائؼ 022.202)

 (.2.203قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )
وجميػػع المؤشػػػرات السػػابقة تػػػدؿ عمػػػى حسػػف مطابقػػػة النمػػػوذج لمبيانػػات المسػػػتخرجة مػػػف 
درجػات المشػاركيف عينػػة البحػث، ويمكػػف عػرض نتػائج التػػأثيرات المباشػرة لممتغيػػرات المسػتقمة فػػي 

 التالي:  المتغير التابع بالجدوؿ
 (388( قٛى ٔاتزبِ انتأحٛشاد انًجبششح نهتٕرّ انًغتقجهٙ كًتغٛش تبثغ )ٌ= 16) رذٔل

 انًتغٛشاد ٔاتزبِ انتأحٛش
 انٕصٌ االَحذاس٘

انخطأ 

 انًؼٛبس٘

انُغجخ 

غٛش  انًؼٛبس٘ انحشرخ

 انًؼٛبس٘
 **4.920 2.890 0.000 2.400 التوجو المستقبمي –->المعدؿ األكاديمي 
 2.444 2.240 2.204 2.283 التوجو المستقبمي –->التعمـ المنظـ ذاتًيا 
 2.840 2.224 2.242 2.203 التوجو المستقبمي –->الدافع لتجنب الفشؿ 
 -0.402 2.288 -2.224 -2.023 التوجو المستقبمي –->كفاءة الذات األكاديمية 

 2.20( دالة عند مستوى **)
اتضػػح مػػف الجػػػدوؿ السػػابؽ أنػػو يمكػػػف نمذجػػة العبلقػػات السػػػببية بػػيف التوجػػو المسػػػتقبمي 
كمتغيػر تػػابع، والمعػدؿ األكػػاديمي وكفػاءة الػػذات األكاديميػة المدركػػة والػدافع لتجنػػب الفشػؿ والػػتعمـ 
المػػنظـ ذاتًيػػا كمتغيػػػرات مسػػتقمة، حيػػػث أمكػػف التوصػػؿ لنمػػػوذج سػػببي يتضػػػمف التػػأثيرات المباشػػػرة 

 رات المستقمة في التوجو المستقبمي ويفسر العبلقات فيما بينيا، وأظيرت النتائج ما يمي: لممتغي
لممعدؿ األكاديمي في التوجو  2.20وجود تأثير موجب وداؿ إحصائًيا عند مستوى  -

 (.4.92(، حيث بمغت قيمة النسبة الحرجة )2.40المستقبمي بمقدار )
ـ وجود تأثير داؿ إحصائًيا لكؿ مف: كفا - ءة الذات األكاديمية المدركة والدافع لتجنب الفشؿ عد

 والتعمـ المنظـ ذاتًيا في التوجو المستقبمي.
 ويمكف صياغة معادلة االنحدار التي يتضمنيا النموذج كما يمي: 

 ( المعدؿ األكاديمي2.40التوجو المستقبمي = )
 انًُٕرد انغججٙ انًفتشض انخبنج: 



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 
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ويفتػرض أف كفػاءة الػذات األكاديميػة المدركػػة ىػي المتغيػر التػابع، وأف متغيػرات: التوجػػو 
المسػػػػػتقبمي، والمعػػػػػدؿ األكػػػػػاديمي، والػػػػػػدافع لتجنػػػػػب الفشػػػػػؿ، والػػػػػتعمـ المػػػػػػنظـ ذاتًيػػػػػا ىػػػػػي المتغيػػػػػػرات 

 المستقمة، وبعد إجراء مؤشرات التعديؿ المناسبة، جاءت النتائج كما ُيبينيا الشكؿ التالي: 

 
( انًُٕرد انغججٙ انًفغش نهتأحٛشاد انًجبششح ػهٗ كفبءح انزاد األكبدًٚٛخ انًذسكخ 16م )شك

 (388)ٌ=  كًتغٛش تبثغ

وقد حقؽ ىذا النموذج مؤشرات تدؿ عمى حسف المطابقة لمبيانات المستخرجة بيف 
 متغيرات البحث، وىو ما تعكسو المؤشرات التالية:   

( 8عند درجات حرية ) 0.042: بمغت قيمتو ) Chi-Square Ratio(4قيمة اختبار )كا -
=  CMIN/DF. وبمغت قيمة 2.484وىي قيمة غير دالة إحصائًيا حيث كاف مقدار داللتيا 

2.20 
، ومؤشر حسف المطابقة المصحح  (GFI)قيـ مؤشرات المطابقة: مؤشر حسف المطابقة -

(AGFI) ومؤشر المطابقة المقارف ،(CFI) ومؤشر المطابقة المعياري ،(NFI) ومؤشر ،
( 2.998، 2.993، 0.222، 2.990، 2.993، وبمغت قيميا )(RFI)المطابقة النسبي 

 عمى الترتيب، وجميعيا قيـ تشير لحسف المطابقة. 
(، وىي 2.222وبمغت ) (RMSEA)قيمة مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب  -

 ة. قيمة تشير لحسف وتماـ المطابق
( وىي قيمة 42.042، بمغت )(AIC)قيـ مؤشرات االفتقار: مؤشر معيار معمومات أكيؾ  -

(، ومؤشر اتساؽ معيار معمومات 82.222أقؿ مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )
( وىي قيمة أقؿ مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت 32.424، بمغت )(CAIC)أكيؾ 

( وىي قيمة أقؿ مف 2.244، بمغت قيمتو )(ECVI)ئؼ (، ومؤشر الصدؽ الزا022.202)
 (.2.203قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 
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وجميػػع المؤشػػػرات السػػابقة تػػػدؿ عمػػػى حسػػف مطابقػػػة النمػػػوذج لمبيانػػات المسػػػتخرجة مػػػف 
درجػات المشػاركيف عينػػة البحػث، ويمكػػف عػرض نتػائج التػػأثيرات المباشػرة لممتغيػػرات المسػتقمة فػػي 

 المتغير التابع بالجدوؿ التالي: 
 

ًذسكخ كًتغٛش تبثغ )ٌ= ( قٛى ٔاتزبِ انتأحٛشاد انًجبششح نكفبءح انزاد األكبدًٚٛخ ان11) رذٔل

388) 

 انٕصٌ االَحذاس٘ انًتغٛشاد ٔاتزبِ انتأحٛش
انخطأ 

 انًؼٛبس٘

انُغجخ 

غٛش  انًؼٛبس٘  انحشرخ

 انًؼٛبس٘
 -0.402 2.200 -2.049 -2.229 كفاءة الذات األكاديمية –->التوجو المستقبمي 
 **3.228 2.283 2.820 2.802 كفاءة الذات األكاديمية –->التعمـ المنظـ ذاتًيا 
 2.034 2.232 2.202 2.222 كفاءة الذات األكاديمية –->الدافع لتجنب الفشؿ 
 **00.242 2.288 2.304 2.200 كفاءة الذات األكاديمية –->المعدؿ األكاديمي 

 2.20( دالة عند مستوى **) 
 

اتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ أنػػػػػو يمكػػػػػف نمذجػػػػػة العبلقػػػػػات السػػػػػببية بػػػػػيف كفػػػػػاءة الػػػػػذات 
األكاديميػػة المدركػػػة كمتغيػػػر تػػػابع، والمعػػػدؿ األكػػػاديمي والتوجػػػو المسػػػتقبمي والػػػدافع لتجنػػػب الفشػػػؿ 
والػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتًيػػػا كمتغيػػػػرات مسػػػتقمة، حيػػػث أمكػػػف التوصػػػػؿ لنمػػػوذج سػػػببي يتضػػػمف التػػػػأثيرات 

رات المسػػػتقمة فػػػي كفػػػاءة الػػػػذات األكاديميػػػة المدركػػػة ويفسػػػر العبلقػػػات فيمػػػا بينيػػػػا، المباشػػػرة لممتغيػػػ
 وأظيرت النتائج ما يمي: 

لمتعمـ المنظـ ذاتًيا في كفاءة الذات  2.20وجود تأثير موجب وداؿ إحصائًيا عند مستوى  -
 (.3.22(، حيث بمغت قيمة النسبة الحرجة )2.80األكاديمية المدركة بمقدار )

لممعدؿ األكاديمي في كفاءة الذات  2.20ثير موجب وداؿ إحصائًيا عند مستوى وجود تأ -
 (.00.24(، حيث بمغت قيمة النسبة الحرجة )2.20األكاديمية المدركة بمقدار )

عدـ وجود تأثير داؿ إحصائًيا لمتوجو المستقبمي والدافع لتجنب الفشؿ في كفاءة الذات  -
 األكاديمية المدركة.

 دلة االنحدار لمعبلقات التي يتضمنيا النموذج كما يمي:ويمكف صياغة معا
 ( المعدؿ األكاديمي2.20( التعمـ المنظـ ذاتًيا + )2.80كفاءة الذات األكاديمية المدركة = )

 انًُٕرد انغججٙ انًفتشض انشاثغ: 



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 
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ويفتػػرض أف الػػػتعمـ المػػنظـ ذاتًيػػػا ىػػو المتغيػػػر التػػابع، وأف متغيػػػرات: التوجػػو المسػػػتقبمي، 
والمعػػػػدؿ األكػػػػاديمي، وكفػػػػاءة الػػػػذات األكاديميػػػػة المدركػػػػػة، والػػػػدافع لتجنػػػػب الفشػػػػؿ ىػػػػي المتغيػػػػػرات 

 المستقمة، وبعد إجراء مؤشرات التعديؿ المناسبة، جاءت النتائج كما ُيبينيا الشكؿ التالي: 

 
)ٌ=  ( انًُٕرد انغججٙ انًفغش نهتأحٛشاد انًجبششح ػهٗ انتؼهى انًُظى راتًٛب كًتغٛش تبثغ11م )شك

388) 

وقد حقؽ ىذا النموذج مؤشرات تدؿ عمى حسف المطابقة لمبيانات المستخرجة بيف 
 متغيرات البحث، وىو ما تعكسو المؤشرات التالية:   

( 8عند درجات حرية ) 2.400: بمغت قيمتو ) Chi-Square Ratio(4قيمة اختبار )كا -
=  CMIN/DF. وبمغت قيمة 2.942وىي قيمة غير دالة إحصائًيا حيث كاف مقدار داللتيا 

2.29 
، ومؤشر حسف المطابقة المصحح  (GFI)قيـ مؤشرات المطابقة: مؤشر حسف المطابقة -

(AGFI) ومؤشر المطابقة المقارف ،(CFI) ومؤشر المطابقة المعياري ،(NFI) ومؤشر ،
( 2.999، 0.222، 0.222، 2.999، 0.222، وبمغت قيميا )(RFI)المطابقة النسبي 

 عمى الترتيب، وجميعيا قيـ تشير لحسف المطابقة. 
(، وىي 2.222وبمغت ) (RMSEA)قيمة مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب  -

 قيمة تشير لحسف وتماـ المطابقة. 
( وىي قيمة 42.400، بمغت )(AIC)ؤشر معيار معمومات أكيؾ قيـ مؤشرات االفتقار: م -

(، ومؤشر اتساؽ معيار معمومات 82.222أقؿ مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )
( وىي قيمة أقؿ مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت 38.328، بمغت )(CAIC)أكيؾ 

( وىي قيمة أقؿ مف 2.248، بمغت قيمتو )(ECVI)(، ومؤشر الصدؽ الزائؼ 022.202)
 (.2.203قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )
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وجميػػع المؤشػػػرات السػػابقة تػػػدؿ عمػػػى حسػػف مطابقػػػة النمػػػوذج لمبيانػػات المسػػػتخرجة مػػػف 
درجػات المشػاركيف عينػػة البحػث، ويمكػػف عػرض نتػائج التػػأثيرات المباشػرة لممتغيػػرات المسػتقمة فػػي 

 المتغير التابع بالجدوؿ التالي: 
 
 

 (388( قٛى ٔاتزبِ انتأحٛشاد انًجبششح نهتؼهى انًُظى راتًٛب كًتغٛش تبثغ )ٌ= 12) رذٔل

 انًتغٛشاد ٔاتزبِ انتأحٛش
 انٕصٌ االَحذاس٘

انخطأ 

 انًؼٛبس٘

انُغجخ 

غٛش  انًؼٛبس٘ انحشرخ

 انًؼٛبس٘
 2.284 2.292 2.224 2.208 التعمـ المنظـ ذاتًيا –->التوجو المستقبمي 

 **3.243 2.223 2.242 2.832 التعمـ المنظـ ذاتًيا –->كفاءة الذات األكاديمية 
 -0.440 2.2022 -2.043 -2.284 التعمـ المنظـ ذاتًيا –->الدافع لتجنب الفشؿ 
 **9.329 2.402 4.408 2.200 التعمـ المنظـ ذاتًيا –->المعدؿ األكاديمي 

 2.20( دالة عند مستوى **)
 

اتضػح مػػف الجػدوؿ السػػابؽ أنػػو يمكػف نمذجػػة العبلقػات السػػببية بػػيف الػتعمـ المػػنظـ ذاتًيػػا 
كمتغيػػر تػػػابع، والمعػػػدؿ األكػػػاديمي والتوجػػػو المسػػػتقبمي وكفػػػاءة الػػػذات األكاديميػػػة المدركػػػة والػػػدافع 
لتجنػب الفشػػؿ كمتغيػػرات مسػػتقمة، حيػػث أمكػػف التوصػؿ لنمػػوذج سػػببي يتضػػمف التػػأثيرات المباشػػرة 

 رات المستقمة في التعمـ المنظـ ذاتًيا ويفسر العبلقات فيما بينيا، وأظيرت النتائج ما يمي: لممتغي
لكفاءة الذات األكاديمية المدركة في  2.20وجود تأثير موجب وداؿ إحصائًيا عند مستوى  -

 (.3.28(، حيث بمغت قيمة النسبة الحرجة )2.89التعمـ المنظـ ذاتًيا بمقدار )
لممعدؿ األكاديمي في التعمـ المنظـ  2.20وداؿ إحصائًيا عند مستوى وجود تأثير موجب  -

 (.9.30(، حيث بمغت قيمة النسبة الحرجة )2.23ذاتًيا بمقدار )
عدـ وجود تأثير داؿ إحصائًيا لكؿ مف: التوجو المستقبمي والدافع لتجنب الفشؿ في التعمـ  -

 المنظـ ذاتًيا.
 التي يتضمنيا النموذج كما يمي:ويمكف صياغة معادلة االنحدار لمعبلقات 

 ( المعدؿ األكاديمي2.23( كفاءة الذات األكاديمية المدركة + )2.89التعمـ المنظـ ذاتًيا = )
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 انًُٕرد انغججٙ انًفتشض انخبيظ: 

ويفتػرض أف الػػدافع لتجنػػب الفشػؿ ىػػو المتغيػػر التػابع، وأف متغيػػرات: التوجػػو المسػػتقبمي، 
ذات األكاديميػػػػػة المدركػػػػػة، والػػػػػتعمـ المػػػػػنظـ ذاتًيػػػػػا ىػػػػػي المتغيػػػػػرات والمعػػػػدؿ األكػػػػػاديمي، وكفػػػػػاءة الػػػػػ

 المستقمة، وبعد إجراء مؤشرات التعديؿ المناسبة، جاءت النتائج كما ُيبينيا الشكؿ التالي: 

 
ٙ انًفغش نهتأحٛشاد انًجبششح ػهٗ انذافغ نتزُت انفشم كًتغٛش تبثغ12شكم ) )ٌ=  ( انًُٕرد انغجج

388) 

موذج في التوصؿ لمؤشرات حسف المطابقة لمبيانات المستخرجة بيف وقد فشؿ ىذا الن
متغيرات البحث حتى بعد إجراء التعديبلت المطموبة، فمـ تتحقؽ مؤشرات حسف المطابقة، فكانت 

 عمى النحو التالي:   
( 0( عند درجات حرية )08.400: بمغت قيمتو ) Chi-Square Ratio(4قيمة اختبار )كا -

  CMIN/DF  =08.400. وبمغت قيمة 2.220وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى 
، ومؤشر حسف المطابقة المصحح  (GFI)قيـ مؤشرات المطابقة: مؤشر حسف المطابقة -

(AGFI) ومؤشر المطابقة المقارف ،(CFI) ومؤشر المطابقة المعياري ،(NFI)ومؤشر ، 
( 2.320، 2.932، 2.932، 2.320، 2.930، وبمغت قيميا )(RFI)المطابقة النسبي 

 عمى الترتيب، وجميعيا قيـ تشير لضعؼ حسف المطابقة. 
(، وىي 2.003وبمغت ) (RMSEA)قيمة مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب  -

 قيمة تشير لعدـ حسف المطابقة. 
( وىي قيمة 20.400، بمغت )(AIC)معمومات أكيؾ قيـ مؤشرات االفتقار: مؤشر معيار  -

(، ومؤشر اتساؽ معيار معمومات 82.222أكبر مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )
( وىي قيمة أكبر مف قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت 002.400، بمغت )(CAIC)أكيؾ 

قيمة أكبر مف  ( وىي2.020، بمغت قيمتو )(ECVI)(، ومؤشر الصدؽ الزائؼ 022.202)
 (.2.203قيمتو لمنموذج المشبع والتي بمغت )
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ومعظـ المؤشرات السابقة تدؿ عمى فشؿ النمػوذج المسػتخرج فػي تحقيػؽ مؤشػرات حسػف 
مطابقػة جيػػدة لمبيانػات المسػػتخرجة مػف درجػػات المشػػاركيف عينػة البحػػث. وجػاءت النتػػائج لػػتعكس 

المتغير التابع، فكانت قيـ النسبة الحرجة لتػأثير عدـ وجود تأثيرات مباشرة لممتغيرات المستقمة في 
متغيػرات: التوجػػو المسػػتقبمي، وكفػػاءة الػػذات األكاديميػة، والمعػػدؿ األكػػاديمي، والػػتعمـ المػػنظـ ذاتًيػػا 

( عمػى 2.034، 2.320، 0.442-، 2.844عمى الدافع لتجنب الفشؿ كمتغيػر تػابع كمػا يمػي: )
 يذا تـ رفض النموذج.الترتيب، وىي قيـ غير دالة إحصائًيا، ول

 اختيار النموذج األفضؿ لمعبلقات السببية بيف جميع المتغيرات: 
يعتمػػػػد اختيػػػػػار أفضػػػػػؿ النمػػػػػاذج عمػػػػػى المقارنػػػػػة فيمػػػػا بينيػػػػػا فػػػػػي ضػػػػػوء معػػػػػايير االفتقػػػػػار 
باإلضػػافة إلػػى مؤشػػرات حسػػف المطابقػػػة التػػي تػػـ اإلشػػارة إلييػػا بعػػػد كػػؿ نمػػوذج، ويعتبػػر النمػػػوذج 

قػيـ مؤشػػرات االفتقػػار أقػػؿ مػػف ذات القػيـ فػػي النمػػاذج األخػػرى. والجػػدوؿ  األفضػؿ ىػػو الػػذي تكػػوف
 التالي يوضح قيـ االفتقار لمنماذج األربعة المفترضة:

 ( قٛى يؤششاد االفتقبس نهًُبرد األسثؼخ 13رذٔل )

 يؤششاد االفتقبس
 انًُٕرد

 انشاثغ انخبنج انخبَٙ األٔل

مؤشر معيار معمومات أكيؾ 
AIC 42.223 42.443 42.042 42.400 

مؤشر اتساؽ معيار معمومات 
 CAIC 32.232 32.042 32.424 38.328أكيؾ 

 ECVI 2.42 2.44 2.44 2.48 مؤشر الصدؽ الزائؼ
مف الجدوؿ السابؽ يتبيف أف أفضؿ النماذج السببية التي تعبر عف العبلقة بيف متغيرات 

أف التعمـ المنظـ ذاتًيا ىو المتغير التػابع؛ حيػث البحث، ىو النموذج السببي الرابع، والذي يفترض 
أف قيـ مؤشرات االفتقار ىي األقؿ قيمة، ويمكف إيجاز أىـ ما توصؿ إليو في وجود تأثير موجب 

لكؿ مف كفاءة الذات األكاديمية المدركة والمعدؿ األكاديمي في  2.20وداؿ إحصائًيا عند مستوى 
( عمػػػى الترتيػػػب، فػػػي المقابػػػؿ؛ لػػػـ يظيػػػر النمػػػوذج أي 2.23، 2.89بمقػػػدار ) الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتًيػػػا

  ذاتًيا.في التعمـ المنظـ تأثير داؿ إحصائًيا لمتوجو المستقبمي والدافع لتجنب الفشؿ 
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 :)*(نتائج التحقؽ مف صحة الفروض )الثاني حتى الخامس(
تناقش ىذه الفروض )مف الثاني حتى الخامس( افتراض اختبلؼ نماذج تحميؿ االنحػدار 
المسػتخرجة لمتػأثيرات المباشػرة والعبلقػػات المتبادلػة بػيف متغيػرات البحػػث، وليػذا سػوؼ يػتـ مناقشػػة 
النتائج في جدوؿ واحد لمتغيرات البحث وفًقا لكؿ متغير ديموجرافي، وىذه الفروض تسعى لمتحقؽ 

نمػػاذج تحميػؿ االنحػػدار المسػتخرجة لمعبلقػػات بػيف متغيػػرات )التوجػو المسػػتقبمي ى اخػتبلؼ مػف مػػد
وكفاءة الذات األكاديمية المدركة والدافع لتجنػب الفشػؿ، والػتعمـ المػنظـ ذاتًيػا، والمعػدؿ األكػاديمي( 
ت كمتغيػرات مسػػتقمة فػي بعػػض النمػاذج، وكمتغيػػر تػابع فػػي نمػاذج أخػػرى، تبًعػا الخػػتبلؼ المتغيػػرا

 الديموجرافية التالية: الموطف/النوع/محؿ السكف".
ولمتحقػػؽ مػػػف صػػحة ىػػػذه الفػػروض؛ تػػػـ تقػػػدير نمػػوذج تحميػػػؿ االنحػػدار المسػػػتخرج عبػػػر 
مجمػوعتي البحػػث تبًعػػا لممتغيػرات الديمجرافيػػة، وذلػػؾ لكػػؿ فػرض عمػػى حػػدة، مػع وجػػود حريػػة فػػي 

وؿ(، وتقػدير نمػػوذج آخػػر عبػػر تقػدير التشػػبعات )معػػامبلت االنحػدار( لكػػؿ مجموعػػة )النمػػوذج األ
ذات المجمػػوعتيف مػػع فػػرض تسػػاوي قػػيـ التشػػبعات )معػػامبلت االنحػػدار( لكػػؿ مجموعػػة )النمػػوذج 
الثػاني(، وبحػػث مػػدى اخػػتبلؼ أو تطػػابؽ النمػػوذج األوؿ مػػع النمػػوذج الثػػاني، وباسػػتخداـ برنػػامج 

ـ التوصػؿ إلييػػا تػـ تقػػدير البيانػات. ويمكػف عػرض النتػػائج التػي تػ (AMOS, V.24)اإلحصػائي 
 وفًقا لممتغيرات الديمجرافية التالية:

 أٔالً ثبنُغجخ نًتغٛش انًٕطٍ )يصش/انغؼٕدٚخ(:  

يعػػػرض الجػػػدوؿ التػػػالي لمؤشػػػرات حسػػػف المطابقػػػة لمنمػػػوذجيف: النمػػػوذج األوؿ: ويكػػػػوف 
ـ متضمًنا لوجود حرية في تقدير التشبعات )معامبلت االنحدار( لكؿ مجموعة. النموذج الثاني: وت

تقديره عبر ذات المجموعتيف مع فرض تساوي قيـ التشبعات )معامبلت االنحػدار( لكػؿ مجموعػة. 
 وذلؾ لكؿ متغير تابع عمى حده:   

 ( يؤششاد حغٍ انًطبثقخ ثٍٛ انًُٕررٍٛ ػجش يزًٕػتٙ انجحج14) رذٔل

 نهغؼٕدٍٚٛ( 178نهًصشٍٚٛ/ ٌ=  216)ٌ=  

انًتغٛش 

 انتبثغ
 نًغتقجهٙانتٕرّ ا انًؼذل األكبدًٚٙ

كفبءح انزاد 

 األكبدًٚٛخ 
 انتؼهى انًُظى راتًٛب

انًُٕرد انًُٕرد انًُٕرد انًُٕرد انًُٕرد انًُٕرد انًُٕرد انًُٕرد انًؤششا

                                                             
نظػػًرا ألف ىػػػذه الفػػػروض تفتػػػرض اخػػػتبلؼ نمػػػاذج تحميػػؿ االنحػػػدار المسػػػتخرجة لمعبلقػػػات المتبادلػػػة بػػػيف  )*(

متغيػرات البحػػث، وألف المتغيػػر يكػػوف مسػػتقبًل فػػي نمػػوذج وتابًعػػا فػػي نمػػوذج آخػػر، واختصػػاًرا لمنتػػائج ولعػػدـ 
لفػروض فػي جػػدوؿ واحػد وفػؽ كػؿ متغيػػر تكػرار مؤشػرات حسػف المطابقػة، فقػػد تػـ دمػج نتػائج التحميػػؿ ليػذه ا

 ديموجرافي عمى حدة )الموطف/النوع/محؿ السكف(.  
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 2  1 2  1 2  1 2  1 د
 ( 4قيمة )كا
Chi2  4.424  

03.02
3  

0.002 
03.24
3  

4.404  
09.23
2  

2.409  3.208  

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

(DF)   
4 02 4 02 4 

02 
4 02 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 غير دالة الداللة

عند 
2.22 

 غير دالة
عند 
2.22 

 غير دالة
عند 
2.22 

 غير دالة غير دالة

CMIN/D
F 0.02 0.30 0.09 0.34 2.22 0.94 2.00 2.32 

 مؤشػػػػر
(GFI) 2.998 2.930 2.998 2.930 2.990 2.932 2.992 2.990 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(AGFI) 2.944 2.922 2.942 2.922 2.930 2.922 2.904 2.902 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(CFI) 2.999 2.992 2.999 2.992 0.222 2.939 0.222 0.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(NFI) 2.994 2.903 2.994 2.903 2.990 2.900 2.992 2.992 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(RFI) 2.902 2.924 2.904 2.920 2.992 2.922 2.934 2.932 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(RMSEA

) 
2.204 2.220 2.244 2.220 2.222 2.222 2.222 2.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(AIC) 

22.42
4 

23.02
3 

22.00
2 

23.24
3 

22.40
4 

29.23
2 

24.40
9 

23.20
8 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج 

 المشبع
42.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(ECVI) 2.020 2.024 2.028 2.024 2.080 2.022 2.084 2.044 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 2.022النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج 
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 المشبع
التغيػػػػػر فػػػػػي 

 8.39 04.90 00.22  04.00  4قيمتي كا

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
الداللػػػػػػة لػػػػػػػػ: 

 4كا
 غير دالة  2.20دالة عند  2.22دالة عند  2.22عند  دالة

 اتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
في حالة كوف المعدؿ األكاديمي ىو المتغير التابع: وجود اختبلؼ بيف النموذج األوؿ )تقدير  -

معامبلت االنحدار بشكؿ حر عبر مجموعتي البحث "مصر/السعودية"( وبيف النموذج الثاني 
معامبلت االنحدار عبر مجموعتي البحث "مصر/السعودية"(، حيث أف )تساوي قيـ 

( 04.00بيف النموذجيف، والمستخرج مف الفرؽ بيف القيمتيف = ) 4في قيمتي كا )*(التغير
الجدولية.  4، وىي أكبر مف قيمة كا2.22(، وىي قيمة دالة عند مستوى 2عند درجة حرية )

؛ فقد كانت مؤشرات حسف المطابقة في ىذا وكاف ىذا االختبلؼ لصالح النموذج األوؿ
النموذج أفضؿ مف مثيبلتيا في النموذج الثاني، األمر الذي يشير الختبلؼ النموذج عبر 

 مجموعتي البحث )مصر/السعودية(. 
في حالة كوف التوجو المستقبمي ىو المتغير التابع: وجود اختبلؼ بيف النموذج األوؿ )تقدير  -

حر عبر مجموعتي البحث "مصر/السعودية"( وبيف النموذج الثاني معامبلت االنحدار بشكؿ 
)تساوي قيـ معامبلت االنحدار عبر مجموعتي البحث "مصر/السعودية"(، حيث أف التغير 

( عند درجة 00.22بيف النموذجيف، والمستخرج مف الفرؽ بيف القيمتيف = ) 4في قيمتي كا
الجدولية. وكاف ىذا  4أكبر مف قيمة كا ، وىي2.22(، وىي قيمة دالة عند مستوى 2حرية )

االختبلؼ لصالح النموذج األوؿ؛ فقد كانت مؤشرات حسف المطابقة في ىذا النموذج أفضؿ 
مف مثيبلتيا في النموذج الثاني، األمر الذي يشير الختبلؼ النموذج عبر مجموعتي البحث 

 )مصر/السعودية(. 

                                                             
لكؿ مف النموذج األوؿ والثاني  4مف خبلؿ حساب الفرؽ بيف قيمة كا 4يتـ حساب التغير في قيمة كا )*(

دالة عند الجدولية  4قيمة كا(. و 2=  4 – 02وذلؾ مف خبلؿ قيمة درجة الحرية لمفرؽ بيف الدرجتيف )
( = 02(، ودرجة حرية )04.294( = )4(، ودرجة حرية )9.233( = )2عند درجة حرية )2.22مستوى 

( = 4(، ودرجة حرية )08.400( = )2عند درجة حرية ) 2.20(، ودالة عند مستوى 03.820)
(. اإلحصاء 4204( )في: حسف، عزت عبد الحميد )48.429( = )02(، ودرجة حرية )04.304)

 (.242والتربوي. القاىرة: دار الفكر العربي. ص النفسي 
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ىي المتغير التابع: وجود اختبلؼ بيف  في حالة كوف كفاءة الذات األكاديمية المدركة -
النموذج األوؿ )تقدير معامبلت االنحدار بشكؿ حر عبر مجموعتي البحث 
"مصر/السعودية"( وبيف النموذج الثاني )تساوي قيـ معامبلت االنحدار عبر مجموعتي 

بيف النموذجيف، والمستخرج مف  4البحث "مصر/السعودية"(، حيث أف التغير في قيمتي كا
، 2.20(، وىي قيمة دالة عند مستوى 2( عند درجة حرية )04.90الفرؽ بيف القيمتيف = )
الجدولية. وكاف ىذا االختبلؼ لصالح النموذج األوؿ؛ فقد كانت  4وىي أكبر مف قيمة كا

األمر الذي  مؤشرات حسف المطابقة في ىذا النموذج أفضؿ مف مثيبلتيا في النموذج الثاني،
 يشير الختبلؼ النموذج عبر مجموعتي البحث )مصر/السعودية(. 

في حالة كوف التعمـ المنظـ ذاتًيا ىو المتغير التابع: عدـ وجود اختبلؼ بيف النموذج األوؿ  -
)تقدير معامبلت االنحدار بشكؿ حر عبر مجموعتي البحث "مصر/السعودية"( وبيف النموذج 

ت االنحدار عبر مجموعتي البحث "مصر/السعودية"(، حيث أف الثاني )تساوي قيـ معامبل
( عند 8.39بيف النموذجيف، والمستخرج مف الفرؽ بيف القيمتيف = ) 4التغير في قيمتي كا

(، وىي قيمة غير دالة، األمر الذي يشير لعدـ اختبلؼ النموذج عبر 2درجة حرية )
 مجموعتي البحث )مصر/السعودية(. 

 تغٛش انُٕع )انزكٕس/اإلَبث(:حبًَٛب ثبنُغجخ نً
يعػػػرض الجػػػدوؿ التػػػالي لمؤشػػػرات حسػػػف المطابقػػػة لمنمػػػوذجيف: النمػػػوذج األوؿ: ويكػػػػوف 
متضمًنا لوجود حرية في تقدير التشبعات )معامبلت االنحدار( لكؿ مجموعة. النموذج الثاني: وتـ 

ر( لكػؿ مجموعػة. تقديره عبر ذات المجموعتيف مع فرض تساوي قيـ التشبعات )معامبلت االنحػدا
 وذلؾ لكؿ متغير تابع عمى حده: 

 ( يؤششاد حغٍ انًطبثقخ ثٍٛ انًُٕررٍٛ ػجش يزًٕػتٙ انجحج15) رذٔل

 نإلَبث( 261نهزكٕس/ ٌ=  187)ٌ= 

انًتغٛش 

 انتبثغ
 انتٕرّ انًغتقجهٙ انًؼذل األكبدًٚٙ

كفبءح انزاد 

 األكبدًٚٛخ 
 انتؼهى انًُظى راتًٛب

انًُٕرد  المؤشرات

1  
انًُٕرد 

2 
انًُٕرد 

1  
انًُٕرد 

2 
انًُٕرد 

1  
انًُٕرد 

2 
انًُٕرد 

1  
انًُٕرد 

2 
 ( 4قيمة )كا
Chi2  

8.449  0.499  8.288  2.020  2.882  2.303  4.223  8.489  

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

(DF)  
4 02 4 02 4 02 4 02 

 غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة غير دالةمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
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 الداللة
CMIN/D

F 
2.22 2.08 2.20 2.20 2.04 2.23 2.20 2.84 

 مؤشػػػػر
(GFI) 

2.990 2.994 2.994 2.992 2.994 2.992 2.990 2.994 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(AGFI) 

2.938 2.900 2.934 2.934 2.903 2.932 2.930 2.939 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(CFI) 

0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(NFI) 

2.994 2.990 2.994 2.998 2.992 2.992 2.990 2.994 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(RFI) 

2.930 2.938 2.934 2.934 2.938 2.933 2.992 2.990 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(RMSEA

) 
2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(AIC) 

20.44
9 

20.49
9 

20.28
8 

22.02
0 

24.88
2 

22.30
3 

22.22
3 

28.48
9 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج 

 المشبع
42.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(ECVI) 

2.088 2.048 2.088 2.009 2.084 2.004 2.080 2.008 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج 

 المشبع
2.022 

التغيػػػػػػر فػػػػػػػي 
  4قيمتي كا

2.20 4.80 2.23 0.03 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
الداللػػػػػػػة لػػػػػػػػػ: 

 غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة
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 4كا
النمػػوذج األوؿ )تقػػػدير معػػػامبلت اتضػػح مػػػف الجػػدوؿ السػػػابؽ عػػدـ وجػػػود اخػػتبلؼ بػػػيف 

االنحػػدار بشػػكؿ حػػر عبػػر مجمػػوعتي البحػػث "الػػذكور/اإلناث"( وبػػيف النمػػوذج الثػػاني )تسػػاوي قػػػيـ 
معػػامبلت االنحػػدار عبػػػر مجمػػوعتي البحػػث "الػػػذكور/اإلناث"(، وذلػػؾ عنػػدما كػػػاف كػػؿ متغيػػر مػػػف 

ألكاديميػة المدركػة، والػػتعمـ التوجػو المسػػتقبمي والمعػدؿ األكػاديمي وكفػاءة الػػذات امتغيػرات البحػث )
بػيف النمػوذجيف، والمسػتخرج مػف الفػرؽ  4( متغيًرا تابًعا، حيػث أف التغيػر فػي قيمتػي كػاالمنظـ ذاتًيا

( عمػى الترتيػػب، وذلػؾ عنػػد 0.03، 2.23، 4.80، 2.20بػيف القيمتػػيف بمػغ لكػػؿ متغيػر تػػابع = )
لعػػدـ اخػػػتبلؼ النمػػػوذج عبػػػر  (، وجميػػػع ىػػذه القػػػيـ غيػػػر دالػػػة، األمػػر الػػػذي يشػػػير2درجػػة حريػػػة )

 مجموعتي البحث )الذكور/اإلناث( لجميع المتغيرات. 
 حبنخًب ثبنُغجخ نًتغٛش يحم انغكٍ )انشٚف/انحضش(:

يعػػػرض الجػػػدوؿ التػػػالي لمؤشػػػرات حسػػػف المطابقػػػة لمنمػػػوذجيف: النمػػػوذج األوؿ: ويكػػػػوف 
متضمًنا لوجود حرية في تقدير التشبعات )معامبلت االنحدار( لكؿ مجموعة. النموذج الثاني: وتـ 
تقديره عبر ذات المجموعتيف مع فرض تساوي قيـ التشبعات )معامبلت االنحػدار( لكػؿ مجموعػة. 

 ر تابع عمى حده: وذلؾ لكؿ متغي
 ( يؤششاد حغٍ انًطبثقخ ثٍٛ انًُٕررٍٛ ػجش يزًٕػتٙ انجحج16) رذٔل

 نهحضشٍٚٛ(   131نهشٚفٍٛٛ/ ٌ=  257)ٌ= 

انًتغٛش 

 انتبثغ
 انتٕرّ انًغتقجهٙ انًؼذل األكبدًٚٙ

كفبءح انزاد 

 األكبدًٚٛخ 
 انتؼهى انًُظى راتًٛب

انًُٕرد  انًؤششاد

1  
انًُٕرد 

2 
انًُٕرد 

1  
انًُٕرد 

2 
انًُٕرد 

1  
انًُٕرد 

2 
انًُٕرد 

1  
انًُٕرد 

2 
 ( 4قيمة )كا
Chi2  

8.424 9.282 4.929 2.982 8.008 2.422 4.202 2.220 

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

(DF)  
4 

02 
4 

02 
4 02 4 02 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
 الداللة

 غير دالة
 غير دالة

 غير دالة
 غير دالة

 غير دالة
 غير دالة

 غير دالة
 غير دالة

CMIN/D
F 

2.22 
2.92 

2.23 
2.29 

2.24 2.24 2.20 2.22 

 مؤشػػػػر
(GFI) 

2.990 
2.992 

2.990 
2.992 

2.990 
2.992 

2.990 
2.992 



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 

 

 

 -17- 8102ديسمبش                                                          العذد السابع  والثالثون

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(AGFI) 

2.938 2.900 2.932 2.934 2.932 2.934 2.930 2.934 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(CFI) 

0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(NFI) 

2.994 2.939 2.990 2.998 2.994 2.998 2.990 2.992 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(RFI) 

2.930 2.900 2.933 2.934 2.933 2.930 2.992 2.939 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(RMSEA

) 
2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(AIC) 

20.42
4 

29.28
2 

22.92
9 

22.98
2 

20.00
8 

22.42
2 

22.20
2 

22.22
0 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج 

 المشبع
42.222 

مؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(ECVI) 

2.088 2.043 2.084 2.009 2.084 2.003 2.080 2.002 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج 

 المشبع
2.022 

التغيػػػػػػر فػػػػػػػي 
  4قيمتي كا

4.43 8.28 4.28 4.28 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
الداللػػػػػػػة لػػػػػػػػػ: 

 4كا
 غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة

اتضػػح مػػػف الجػػدوؿ السػػػابؽ عػػدـ وجػػػود اخػػتبلؼ بػػػيف النمػػوذج األوؿ )تقػػػدير معػػػامبلت 
االنحػدار بشػػكؿ حػػر عبػػر مجمػػوعتي البحػػث "الريؼ/الحضػر"( وبػػيف النمػػوذج الثػػاني )تسػػاوي قػػيـ 
معػػامبلت االنحػػدار عبػػر مجمػػوعتي البحػػث "الريؼ/الحضػػر"(، وذلػػؾ عنػػدما كػػاف كػػؿ متغيػػر مػػػف 
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تقبمي والمعػدؿ األكػاديمي وكفػاءة الػػذات األكاديميػة المدركػة، والػػتعمـ التوجػو المسػػمتغيػرات البحػث )
بػيف النمػوذجيف، والمسػتخرج مػف الفػرؽ  4( متغيًرا تابًعا، حيػث أف التغيػر فػي قيمتػي كػاالمنظـ ذاتًيا

( عمػى الترتيػػب، وذلػؾ عنػػد 4.28، 4.28، 8.28، 4.43بػيف القيمتػػيف بمػغ لكػػؿ متغيػر تػػابع = )
يػػػع ىػػذه القػػػيـ غيػػػر دالػػػة، األمػػر الػػػذي يشػػػير لعػػدـ اخػػػتبلؼ النمػػػوذج عبػػػر (، وجم2درجػػة حريػػػة )

 مجموعتي البحث )الريؼ/الحضر( لجميع المتغيرات. 
 

 يُبقشخ ٔتفغٛش انُتبئذ:

يشػػػيد المجتمػػػع التعميمػػػي تغيػػػػرات نوعيػػػة وكميػػػة خػػػبلؿ المرحمػػػػة الحاليػػػة، ىػػػذه التغيػػػػرات 
خبلؿ فترة بقائيـ في مراحؿ التعميـ المختمفػة،  تستيدؼ إحداث تغيير في البنية المعرفية لممتعمميف

وىػػػذا يسػػػػتدعي بالضػػػػرورة تغييػػػػر المتعممػػػػيف لميكانزمػػػػات التعامػػػؿ مػػػػع مػػػػا يقػػػػدـ ليػػػػـ مػػػػف معػػػػارؼ 
 وخبرات.

وليس ثمة شؾ في أف المعدؿ األكػاديمي الػذي يحصػؿ عميػو المػتعمـ ىػو نتػاج مػا جمعػو 
مػػؿ، تعػػرض خبللػو لمحتػػوى معرفػػي مػف معمومػػات ومػا اكتسػػبو مػػف ميػارات خػػبلؿ عػػاـ دراسػي كا

معػػيف قػػػاـ بمعالجتػػػو مػػػف خػػػبلؿ العمميػػػات المعرفيػػة المختمفػػػة، وتفاعػػػؿ وجػػػدانًيا مػػػع ىػػػذا المحتػػػوى 
وانعكس عمى أدائو المياري ليصؿ في النياية إلى ما حصؿ عميو مف معدؿ أكاديمي. وقد كشفت 

ىري فػػػي معػػدؿ المػػػتعمـ أبيػػات الفقػػػو السػػيكولوجي عػػػف وجػػود طائفػػػة مػػف العوامػػػؿ تػػؤثر بشػػػكؿ جػػو 
دارة الوقػػت، ومنيػػا مػػػا  األكػػاديمي، منيػػا مػػا يتعمػػػؽ بقدراتػػو العقميػػة وقدرتػػػو عمػػى تنظػػيـ المعرفػػػة، وا 

 يرتبط بمعتقداتو عف ذاتو وقدراتو ومياراتو وتطمعاتو المستقبمية. 
ومػػػػف األىميػػػػة أف يتحػػػػوؿ تفكيػػػػر المتعممػػػػيف إلػػػػى التفكيػػػػر الموجػػػػو نحػػػػو المسػػػػتقبؿ، فيػػػػػو 

جديػًدا فػي تشػكيؿ ىويػة تحػدًيا باب عديدة، فالقدرة عمى استشراؼ المستقبؿ قد تغرس ضروري ألس
ما يسعى إليو المتعمـ، وليذا يجب أف يكوف واضًحا أنػو ال يمكػف أف يبػدأ العمػؿ عمػى تشػكيؿ ىػذه 
اليوية دوف امتبلكو لميارات فرض الفروض، وتصور طبيعة المستقبؿ، باإلضافة إلى القدرة عمى 

، ليصػػػؿ فػػػي نيايػػػة األمػػػر إلػػػى تحقيػػػؽ المعػػػدؿ (Mitchell, 1998, 8)قػػػب الفعػػػؿ توقػػع عوا
 األكاديمي الذي يتطمع إليو.  

وجػاء البحػػث الحػػالي ليبحػػث فػي تػػأثير ىػػذه العوامػػؿ فػي المعػػدؿ األكػػاديمي وتأثرىػػا بػػو، 
وانطمؽ مف مجموعة مػف االفتراضػات مفادىػا أف ىػذه العوامػؿ يػؤثر كػؿ منيػا فػي اآلخػر، وجػاءت 
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روضو لتعكس ىػذه األفكػار. فقػد ىػدؼ البحػث إلػى نمذجػة العبلقػات السػببية بػيف متغيراتػو، وذلػؾ ف
بافتراض خمسة نماذج يمكف مف خبلليا تفسير العبلقات السببية بيف المتغيرات، وقد بيَّنت النتائج 
، وجػود تػػأثير لػػبعض المتغيػػرات عمػػى احػػداىا، كمػػا وجػػدت بعػػض العبلقػػات االرتباطيػػة فيمػػا بينيػػا

ىػػػػدؼ إلػػػػى تعػػػػرؼ مػػػػدى اخػػػػتبلؼ النمػػػػاذج السػػػػػببية بينمػػػػا لػػػػـ يظيػػػػر تػػػػأثير لمػػػػبعض اآلخػػػػر. كمػػػػا 
المفترضة في تفسير التأثيرات المباشرة والعبلقػات المتبادلػة بػيف المتغيػرات عبػر مجمػوعتي البحػث 

 مف المتغيرات الديموجرافية: كالموطف والنوع االجتماعي ومحؿ السكف. 
يػػرت النتػػائج إمكانيػػة نمذجػػة العبلقػػات السػػببية بػػيف متغيػػػرات أظبالنسػػبة لمفػػرض األوؿ: 

البحػػث، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ أربعػػػة نمػػاذج سػػببية، بينمػػا فشػػمت النتػػػائج فػػي تقػػدير النمػػوذج الخػػػامس. 
وبيَّنػػت النتػػػائج أف النمػػوذج الرابػػػع ىػػػو أفضػػؿ النمػػػاذج المقترحػػة، لكونػػػو قػػػد حقػػؽ مؤشػػػرات أفضػػػؿ 

قػػػؽ مؤشػػرات افتقػػػار أقػػػؿ، وىػػػو يتعمػػػؽ بػػػافتراض أف الػػػتعمـ لحسػػف المطابقػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى أنػػػو ح
المنظـ ذاتًيا ىو المتغير التابع )المتأثر( وأف متغيرات: التوجو المستقبمي وكفاءة الػذات األكاديميػة 

 المدركة والدافع لتجنب الفشؿ والمعدؿ األكاديمي ىي المتغيرات المستقمة )المؤثرة(. 
التوجو المستقبمي وكفاءة الذات األكاديمية المدركة والتعمـ وبيَّنت النتائج تأثير متغيرات 

المنظـ ذاتًيا في المعدؿ األكاديمي، بينما لـ يظير تأثير داؿ لمدافع لتجنب الفشؿ. ويمكف تفسير 
ىذه النتائج بأف طموح طبلب الجامعة ونظرتيـ المستقبمية ربما تدفع الطبلب لبلىتماـ بالتحصيؿ 

يد مف الجيد الدراسي لمحصوؿ عمى معدؿ دراسي أعمى يمكف الطالب مف األكاديمي، وبذؿ المز 
دراكو ألىمية وضع ىدؼ أمامو يسعى لبموغو،  تحقيؽ طموحاتو، كما أف تصوره عف مستقبمو وا 
دراكو لقيمة الوقت مف شأنو بذؿ المزيد مف الجيد إلنجاز ما يتعممو في الوقت المحدد، والذي  وا 

 ٍع مف اإلنجاز األكاديمي. يمكنو مف تحقيؽ مستًو مرتف
 ;Seginer, & Noyman (2005)أظيرتو نتائج دراسات:وتتفؽ ىذه النتائج مع ما 

Hejazia, Moghadam, Naghsh, & Tarkhan (2011); Stoddard, Zimmerman, 
& Bauermeister (2011); Scholtens, Rydell, & Wallentin (2013)  أف التوجو

حصيؿ الدراسي، وأنو كاف لو تأثيًرا إيجابًيا عمى األداء األكاديمي، ليس المستقبمي قد ارتبط بالت
ىذا فحسب؛ بؿ إف توجيات اليدؼ كانت وسيًطا بيف التوجو المستقبمي واإلنجاز األكاديمي 



والذافع لتجىب  المستقبلي وكفاءة الزاث األكاديميت المذسكتومزجت العالقاث السببيت بيه التوجه 

 د. محمذ غاصي الذسوقي                الفشل والتعلم المىظم راتيًا والمعذل األكاديمي 

 

 

 -12- 8102ديسمبش                                                          العذد السابع  والثالثون

(Phan, 2009, 167) مما يؤكد الدور اإليجابي الذي يمكف أف يمعبو التوجو المستقبمي في ،
 لجامعة.  المعدؿ األكاديمي لطبلب ا

كما بيَّنت النتائج التأثير اإليجابي لكفاءة الذات األكاديمية المدركة في المعدؿ 
 ,Ferla, Shin, Montgomeryاألكاديمي، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أظيرتو نتائج دراسات:

Mildner, & Speight (2009); Barber (2009); Wang, Harrison, Cardullo, & 
Lin (2018); Drago, Rheinheimer, & Detweiler (2018)  الدور والتي أكدت

اإليجابي لكفاءة الذات األكاديمية في التحصيؿ األكاديمي وزيادة الدافعية لمتعمـ، وأنيا تعد منبًئا 
 Saeid, & Eslaminejad (2016)جيًدا بالمعدؿ األكاديمي لمطبلب. في ىذا السياؽ؛ أشار 

إلى أنو يمكف مف خبلؿ كفاءة الذات األكاديمية المدركة تحسيف الكفاءة األكاديمية والدافع 
 ,Scholtensلئلنجاز األكاديمي. في المقابؿ؛ اختمفت ىذه النتائج مع ما كشفت عنو دراسة 

Rydell, & Yang-Wallentin (2013)  مف أف كفاءة الذات األكاديمية المدركة لـ يكف ليا
  األداء األكاديمي لمطبلب ذوي األعمار الصغيرة. تأثير عمى

وأظيرت النتائج أيًضا الدور الفاعؿ لمتعمـ المنظـ ذاتًيا في المعدؿ األكاديمي لمطالب، 
(، 4229(، ومحمد رزؽ )4229نتائج دراسات: محمد المصري )وتتفؽ ىذه النتيجة مع بيَّنتو 

 ;Kitsantas, Steen, & Huie (2009)(،4204وحياة العمري وحصة آؿ مساعد )
Barnard, Lan, & Paton (2010); Zumbrunn, Tadlock, & Roberts, (2011); 
Zimmerman & Schunck (2015); Broadbent, & Poon (2015); Agustiani, 
Cahyad, & Musa (2016); Alotaibi, Tohmaz, & Jabak (2017); Saki, & 

Nadari (2018)  ًاستخداـ الطالب ا منبًئا جيًدا باإلنجاز األكاديمي، وأف أف التعمـ المنظـ ذاتي
المنظـ ذاتًيا يمثؿ قدًرا كبيًرا مف التبايف في معدلو األكاديمي، ليس ىذا التعمـ  الستراتيجيات

ـ أكثر تحصيبًل وتحقيًقا لممخرجات األكاديمية  فحسب؛ بؿ إف األفراد ذوي التنظيـ الذاتي في تعممي
ممف ال يممكوف ىذه االستراتيجيات. في المقابؿ؛ أسفرت نتائج دراسة إبراىيـ  اإليجابية عف أقرانيـ

( عف عدـ وجود ارتباط داؿ بيف استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا والتحصيؿ 4202الحسيناف )
 الدراسي.
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في المقابؿ؛ كشفت النتائج عف غياب تأثير الدافع لتجنب الفشؿ عمى المعدؿ 
ناؾ عوامؿ أخرى ذات أىمية تدفع الطالب إلى االىتماـ بالمقررات األكاديمي، فقد يكوف ى

الدراسية والتحصيؿ األكاديمي المرتفع، مثؿ كفاءة الذات األكاديمية والتعمـ المنظـ ذاتًيا وغيرىا 
مف المتغيرات، وربما كاف الدافع لمنجاح والرغبة في التفوؽ ىو األكثر تأثيًرا ودافًعا لمطبلب 

فبعض لدافع لتجنب الفشؿ باعتباره دافًعا سمبًيا أكثر منو محفًزا إيجابًيا. لبلستذكار عف ا
األشخاص الذيف يحفزىـ األمؿ في النجاح قد يشعروف بمتعة إتقاف المياـ الصعبة، ويحفزىـ 
لتفضيؿ األىداؼ اإليجابية التي تتسـ بالتحدي، بينما األشخاص الذيف يحفزىـ الخوؼ مف الفشؿ 

محاولة التغمب عمى التحدي، وقد يدفعيـ ذلؾ إلى تجنب أىداؼ اإلنجاز  يستمدوف قوتيـ مف
 .(Pang et al., 2009, 1041)السمبية 

لتحقيؽ النجاح  وتتفؽ ىذه الرؤية مع ما تمت اإلشارة إليو، مف أف الدافع لتحقيؽ النجاح
السموؾ لميروب ىو سموؾ موجو نحو ىدؼ إيجابي، بينما الدافع لتجنب الفشؿ يتـ خبللو توجيو 

 ,Lau & Pastor . كما تتفؽ مع ما أشار إليو(Ming, et al, 2016, 39)مف حدث سمبي
مف أف الطبلب أصحاب الدافع المرتفع لتجنب الفشؿ يختاروف المياـ التي تكوف أقؿ  (2007)

ت مف مستوى قدراتيـ، بداًل مف اختيار المياـ المناسبة لمستواىـ وقدراتيـ، وقد تتبنوف توجيا
ىدؼ ضعيفة ترتبط بنتائج تحصيميـ األكاديمي المنخفض، باإلضافة إلى أنيـ عادًة ما يحصموف 

 Zhang, et al., (2018)وعبلوة عمى ذلؾ؛ أظيرت دراسة عمى معدالت أعمى في الفشؿ. 
الدور الوسيط الذي لعبو الدافع لتجنب الفشؿ مع التسويؼ األكاديمي. األمر الذي يؤكد الدور 

يذا المتغير في المعدؿ األكاديمي ومتغيرات البحث األخرى كالتوجو المستقبمي وكفاءة السمبي ل
الذات األكاديمية المدركة والتعمـ المنظـ ذاتًيا. وليذا لـ يظير ليذا المتغير تأثيًرا في النماذج 
فع المستخرجة بالبحث، باإلضافة لفشؿ النتائج في تقدير نموذج يوضح تأثير المتغيرات في الدا

 لتجنب الفشؿ كمتغير تابع.   
ولفتت النتائج النظر إلػى التػأثير اإليجػابي لممعػدؿ األكػاديمي فػي التوجػو المسػتقبمي، فػي 
المقابػؿ؛ عػدـ تػػأثير متغيػرات كفػاءة الػػذات األكاديميػة المدركػػة والػتعمـ المػنظـ ذاتًيػػا والػدافع لتجنػػب 

تػػػأثير السػػػمبي لكفػػاءة الػػػذات األكاديميػػػة الفشػػؿ، إال أف مػػػا كشػػؼ عنػػػو ىػػػذا النمػػوذج السػػػببي مػػف ال
ف كػػاف غيػػر داؿ إحصػػائًيا، فيػػػذا بحاجػػة لبحػػوث أخػػرى لمتحقػػػؽ  المدركػػة فػػي التوجػػو المسػػػتقبمي وا 
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مػف أف الطػبلب أصػحاب  Lau & Pastor, (2007)شػار إليػو منيا. وتتفؽ ىػذه النتػائج مػع مػا أ
ائيـ المستقبمي، فإنيـ يتوقعوف العمػؿ الدافع المرتفع لتجنب الفشؿ عندما ُيسألوف عف توقعاتيـ ألد
، وتتفػؽ مػع مػا تمػت اإلشػارة إليػو مػػف بشػكؿ أسػوأ بكثيػر ممػا ىػو فػي ضػوء مسػتوى قػػدراتيـ الفعميػة

 Ming, et) أف الطبلب أصػحاب الػدافع المرتفػع لتحقيػؽ النجػاح كػاف لػدييـ توجيًػا مسػتقبمًيا جيػًدا
al, 2016, 39) .سة وتتفؽ مع ما أشارت إليو نتائج دراScholtens, et al., (2013)  مف أف

في المقابػؿ؛ تختمػؼ كفاءة الذات األكاديمية المدركة لـ يكف ليا تأثير عمى التوجو نحو المستقبؿ. 
مف أف كفاءة الػذات األكاديميػة المدركػة  Ferla, et al. (2009) مع ما كشفت عنو نتائج دراسة
حػػػػوؿ ثقػػػػة المػػػرء فػػػػي أداء الميػػػػاـ األكاديميػػػػة  موجيًػػػػا نحػػػػو المسػػػتقبؿتمعػػػب دوًرا ميًمػػػػا فػػػػي كونيػػػا 

 . المستقبمية بنجاح
كما أظيرت النتائج تحقؽ النموذج السببي لكفاءة الذات األكاديمية المدركة، وكاف لمتعمـ 
المنظـ ذاتًيا والمعدؿ األكاديمي تأثيًرا واضًحا في كفاءة الذات األكاديمية المدركة كمتغير تابع، 

نموذج الرابع لتؤكد الدور اإليجابي لمتأثير المتبادؿ بيف المفاىيـ الثبلثة مف وجاءت النتائج في ال
حيث تأثير كؿ منيـ في اآلخر، فكما سبؽ وكاف التأثير واضًحا لمتعمـ المنظـ ذاتًيا والمعدؿ 
األكاديمي في كفاءة الذات األكاديمية المدركة، أثرت أيًضا كفاءة الذات األكاديمية المدركة في 

كفاءة الذات األكاديمية المدركة تشترؾ مع التعمـ وربما كاف ذلؾ يعود إلى أف ـ المنظـ ذاتًيا، التعم
المنظـ ذاتًيا في بعض األبعاد، كما أنيا والمعدؿ األكاديمي والتعمـ المنظـ ذاتًيا كمفاىيـ معرفية 

ة، وأف المعدؿ ترتبط مف الناحية الوظيفية بالعمؿ األكاديمي ومعالجة عمميات التعمـ المختمف
األكاديمي ىو نتائج ليذه العمميات والمعالجات، ولذلؾ بدت العبلقات السببية بيف ىذه المتغيرات 

وأيدت ىذه الفكرة الخاصة باالرتباط اإليجابي بيف التعمـ المنظـ ذاتًيا وكفاءة الذات قوية ودالة. 
 Chung, (1999); Garvalia & Gredler, (2002); Kochavi: األكاديمية نتائج دراسات

& Eshel, (2003); Hussain & Azeem, (2012) (4208إبراىيـ )، أديب . 
بينما لـ يظير لمتوجو المستقبمي والدافع لتجنب الفشؿ تأثيًرا دااًل إحصائًيا في متغيري 
كفاءة الذات األكاديمية المدركة والتعمـ المنظـ ذاتًيا، وربما كاف ذلؾ راجًعا إلى الظروؼ 

ماعية واالقتصادية التي تمر بيا المجتمعات العربية بشكؿ عاـ. ولعؿ التبايف الواضح بيف االجت
اإلعداد األكاديمي لطبلب الجامعات وسوؽ العمؿ أحد األسباب التي دعمت فكرة أف التفوؽ 
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الدراسي قد ال يؤدي بالضرورة لمحصوؿ عمى وظيفة في المستقبؿ أو حتى االرتباط الزواجي 
اؾ عوامؿ أخرى قد تسيـ في ذلؾ، باإلضافة لتزايد أعداد العاطميف عف العمؿ مف الناجح، فين

عف  Vera, et al. (2004)كشفتو نتائج دراسة ما خريجي الجامعات. وتتفؽ ىذه النتائج مع 
وجود عبلقة ارتباطية بيف التوجو السمبي لممستقبؿ والمستوى المنخفض لكفاءة الذات، وما أظيرتو 

مف التأثير اإليجابي  Guay et al., (2003); Marsh & O’Mara, (2008) نتائج دراسات
عمى كفاءة الذات األكاديمية، والتوجو المستقبمي عمى المدى الطويؿ  لئلنجاز األكاديمي

Scholtens, et al., (2013) أشار إليو ما ، و(Bedel, (2016)  مف أف األشخاص ذوي
تختمؼ مع ف أداء المياـ الصعبة. في المقابؿ؛ فيي المستوى المنخفض مف كفاءة الذات يتجنبو 

التوجو المستقبمي لمفرد بميارات التنظيـ الذاتي، وأف ارتباط مف  Aspinwall, (2006)بيَّنو ما 
تفكير الفرد ذي التوجو المستقبمي اإليجابي يرتبط بعمميات التنظيـ الذاتي. وما أظيرتو دراسة 

Woolfolk & Margetts, (2010) ف كفاءة الذات األكاديمية موجية لممستقبؿ مف أ(as 
sited in: Whannell, et al., 2012, 42)  . 

ليس ىذا فحسب؛ بؿ إف نتائج البحوث قد ألمحت إلى وجود عبلقات ارتباطية بيف 
 ,Tschannen-Moran & Hoy)كفاءة الذات األكاديمية والدافع لتجنب الفشؿ، فقد بيَّف 

لدييـ تصورات منخفضة عف كفاءتيـ الذاتية يتخموف عف أداء الميمة  أف األفراد الذيف (2001
بسرعة عند مواجيتيـ لممصاعب، حيث يظيروف أداًء أقؿ ويصبحوف أقؿ نجاًحا، ويتجنبوف تنفيذ 

إلى أف الطبلب ذوو الدافع المرتفع  Lau & Pastor, (2007) أشارالمياـ تجنًبا لمفشؿ. كما 
وتختمؼ أيًضا مع ما بيَّنتو نتائج  ي كفاءة الذات األكاديمية.لتجنب الفشؿ لدييـ انخفاض ف

أف الدافع لتجنب الفشؿ ارتبط سمبًيا بكفاءة مف Heimerdinger & Hinsz, (2008) دراسة 
حوؿ األشخاص  Pang et al., (2009) الذات األكاديمية وأداء المياـ، وما رصدتو دراسة

ح أنيـ يمتمكوف كفاءة ذاتية أعمى مف أقرانيـ الذيف لدييـ الذيف لدييـ دافًعا كبيًرا لتحقيؽ النجا
دافًعا كبيًرا لتجنب الفشؿ. وقد جاءت نتائج البحث الحالي لتكشؼ عف ضعؼ تمؾ العبلقة، وتبيف 

 أف الدافع لتجنب الفشؿ لـ يكف لو تأثير في كفاءة الذات األكاديمية المدركة والعكس كذلؾ. 
لثاني إلى الخامس، والخاصة بتعرؼ مدى اختبلؼ أو أما بالنسبة لفروض البحث مف ا

تطابؽ نموذج تحميؿ االنحدار المستخرج لمعبلقة بيف متغيرات )التوجو المستقبمي وكفاءة الذات 
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األكاديمية المدركة والدافع لتجنب الفشؿ، والتعمـ المنظـ ذاتًيا والمعدؿ األكاديمي( كمتغيرات 
. والتي تـ خبلليا تقدير نموذجيف: النموذج األوؿ ويتعمؽ مستقمة وكمتغير تابع في نماذج أخرى

بتقدير التشبعات عبر مجموعتي البحث مع وجود حرية في تقدير التشبعات )معامبلت االنحدار( 
لكؿ مجموعة، أما النموذج الثاني فيتعمؽ بتقدير التشبعات عبر ذات المجموعتيف مع فرض 

وذلؾ تبًعا الختبلؼ المتغيرات  لكؿ مجموعة،تساوي قيـ التشبعات )معامبلت االنحدار( 
 الديموجرافية التالية: الموطف/النوع/محؿ السكف. 

أظيرت النتائج تحقؽ صحة الفروض )الثاني والثالث والرابع( بوجود اختبلؼ بيف 
النموذجيف عبر مجموعتي البحث المرتبطة بالموطف )مصر/ السعودية( فقط فيما يتعمؽ 
بمتغيرات: المعدؿ األكاديمي، والتوجو المستقبمي، وكفاءة الذات األكاديمية المدركة، أما الفرض 

ر التعمـ المنظـ ذاتًيا، فقد بيَّنت النتائج عدـ وجود اختبلؼ بيف النموذجيف الخامس الخاص بمتغي
عبر ذات المجموعتيف )مصر/السعودية(. وربما كاف ذلؾ راجًعا لكوف متغيرات: المعدؿ 
األكاديمي، والتوجو المستقبمي، وكفاءة الذات األكاديمية المدركة تتأثر بطبيعة الحياة االجتماعية 

العممية التعميمية في المجتمع، ففي المجتمع السعودي عمى سبيؿ المثاؿ: نجد أف واالقتصادية و 
حصوؿ الطالب عمى معدؿ أكاديمي مرتفع ُيمكِّنو مف الحصوؿ عمى وظيفة أفضؿ مف غيره، 
وبالتالي يحرص الطالب عمى تحقيؽ أعمى معدؿ أكاديمي ليحقؽ ما يصبو إليو، في المقابؿ؛ قد 

صر بجانب المعدؿ األكاديمي لمطالب حصولو عمى وظيفة مناسبة. تسيـ عوامؿ أخرى في م
وفي ذات السياؽ؛ كاف االختبلؼ في التوجو المستقبمي، والذي أسيمت في تباينو لدى الطبلب 
الظروؼ واألوضاع االقتصادية واالجتماعية التي يمر بيا المجتمعيف. فالتوجو المستقبمي يتعمؽ 

اعره حوؿ مستقبمو، ويتضمف تحديد األىداؼ ووضع الخطط بأفكار الفرد وخططو وآمالو ومش
والحموؿ التي توجو مسار الفرد مستقببًل. وفي ظؿ ما تعاني منو المجتمعات مف عدـ وضوح 
لمسياسات التشغيمية والتبايف بيف سياسات اإلعداد األكاديمي وبيف سياسات التوظيؼ، فإف مثؿ 

المصري والسعودي. وألف كفاءة الذات األكاديمية ىذه األمور تكاد تختمؼ بيف طبلب المجتمع 
المدركة تتعمؽ بمعتقدات الطبلب بأنيـ قادروف عمى النجاح واألداء األكاديمي الجيد في المقررات 
الدراسية، ولدييـ ثقة في قدرتيـ عمى مواجية التحديات، فإف ذلؾ قد تأثر بالمجتمع الثقافي الذي 

مواجية الصعوبات واالعتقاد بالقدرة عمى النجاح ربما كاف  ينتمي إليو الطالب، فاإلصرار عمى
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أكثر ارتباط بطبلب مجتمع دوف آخر. أما التعمـ المنظـ ذاتًيا، فيو يرتبط بشكؿ كبير بقدرات كؿ 
طالب عمى تنظيـ عممية تعممو، وليذا لـ يظير لممجتمع تأثير، وبدا النموذجيف متقاربيف ولـ 

 يظير بينيما اختبلؼ. 
ف واضًحا عـ وجود اختبلؼ بيف النموذجيف عبر مجموعتي البحث األخرى كما كا

المرتبطة بالنوع االجتماعي )الذكور/اإلناث(، وبمحؿ السكف )الريؼ/الحضر(. وربما كاف ذلؾ 
راجًعا لمتقدـ الذي شيدتو المجتمعات في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والتي جعمت 

معارؼ ومعمومات وثقافات بيف يدي مستخدمي ىذه الوسائؿ، وألف  العالـ كمو وما يتضمنو مف
ىذه التكنولوجيا يستخدميا الذكور واإلناث سواء في الريؼ أو الحضر، أو يستفيدوف مف خدماتيا 
المعرفية والمعموماتية، فإف ذلؾ قد مكَّف جميع المتعمميف سواء الذكور أو اإلناث بالريؼ أو 

ؿ أكاديمي متقارب مع أقرانو، وكذا لديو توجًيا مستقبمًيا وكفاءة بالحضر مف الحصوؿ عمى معد
ذات أكاديمية وتعمـ منظـ ذاتًيا كغيره مف سائر الطبلب. وليذا جاءت النتائج لتبيف عدـ وجود 
اختبلؼ بيف النموذجيف عبر مجموعتي البحث المرتبطة بالنوع االجتماعي )الذكور/اإلناث(، 

 .وبمحؿ السكف )الريؼ/الحضر(
 تٕصٛبد انجحج:

 يوصي البحث الحالي بما يمي: 
لفت انتباه أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ألىمية تقديـ محتوى نظري وعممي حوؿ  -

مفاىيـ التوجو المستقبمي وكفاءة الذات األكاديمية والتعمـ المنظـ ذاتًيا بما يؤكد عمى 
المعمميف أنفسيـ أثناء مرحمة إعدادىـ، أو ضرورتيا لتحسيف األداء األكاديمي سواء لمطبلب 

 بعد التخرج.
توجيو اىتماـ التربوييف إلى أىمية التوجو المستقبمي وكفاءة الذات األكاديمية والتعمـ المنظـ  -

لى أىمية تعزيزىا مف خبلؿ تنظيـ برامج تدريبية لممعمميف  ذاتًيا عمى أداء الطبلب الدراسي، وا 
كسابيا لممتعمميف.    أثناء الخدمة لمتعريؼ بكيفية  تعزيز تمؾ المفاىيـ والميارات وا 

ضرورة تبني المعمميف ألساليب تدريس حديثة تسيـ بشكؿ مباشر أو غير مباشر في تحسيف  -
كسابيـ الثقة في قدراتيـ وكيفية توظيفيا  ميارات المتعمميف في تنظيـ عممية تعمميـ، وا 
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لنظرة اإليجابية نحو المستقبؿ ودعـ التوجو وتنظيـ أوقات االستذكار، باإلضافة إلى تعزيز ا
 المستقبمي اإليجابي، والتخمي عف النظرة التشاؤمية. 

 

  
 ثحٕث يقتشحخ:

يقدـ البحث الحالي بعد القضايا البحثية التي يمكف لمباحثيف تناوليا في بحوثيـ المستقبمية،  -
 منيا:   

مختمفة لدعـ صحتيا أو دحضيا، اختبار نتائج البحث عمى عينات أخرى وبيئات ثقافية  -
 وتبصير الباحثيف بالعبلقات البينية والتأثيرية بيف ىذه المتغيرات.

بحث الدور الوسيط لمتعمـ المنظـ ذاتًيا بيف أساليب التعمـ وأساليب التفكير والتحصيؿ  -
 األكاديمي.

مية المدركة بحث الدور الوسيط لسمات الشخصية بيف التوجو المستقبمي وكفاءة الذات األكادي -
 والتحصيؿ األكاديمي.

بحث الدور الذي يمكف أف يمعبو الدافع لتجنب الفشؿ في التحصيؿ األكاديمي لدى عينات  -
 أخرى مف الطبلب ومجتمعات ثقافية مختمفة.

بحث العبلقة االرتباطية بيف التوجو المستقبمي وكفاءة الذات األكاديمية المدركة عمى فئات  -
  عمرية وتعميمية أخرى.

 
 

 
 
 
 
 

 انًشارغ:
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(. استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا في ضوء نموذج بينتريش 4202إبراىيـ بف عبد اهلل الحسيناف )
وعبلقتيػػػا بالتحصػػػيؿ والتخصػػػػص والمسػػػتوى الدراسػػػي واألسػػػػموب المفضػػػؿ لمػػػتعمـ. رسػػػػالة 
ـ محمد بف سعود اإلسبلمية.   دكتوراه "غير منشورة"، كمية العموـ االجتماعية، جامعة اإلما

(. نمذجػػة العبلقػات السػػببية بػػيف 4200إبػراىيـ الشػػوربجي، ونػايؼ بػػف محمػػد الحربػي ) دأبػو المجػػ
مساندة عضو ىيئة التدريس ألسئمة الطبلب وسمات الشخصية والمشاركة في المحاضرة 
لػػػدى طػػػػبلب كميػػػػة التربيػػػػة بجامعػػػة طيبػػػػة. مجمػػػػة دراسػػػػات نفسػػػية وتربويػػػػة، كميػػػػة التربيػػػػة 

 .  842 – 422، 04بالزقازيؽ، 
(. رعاية النبوغ لدى األطفاؿ السود الموىوبيف، )في: 4204وند جوردوف، بياتريس بريدجبلؿ )إدم

، )ترجمة: داود 034-028، 4روبرت ستيرنبرج، وجانيت ديفيدسوف(: مفاىيـ الموىبة، ط
سميماف القرنة، وخمود أديب الدبابنة، وأسامة محمد البطاينة(. مؤسسة الممؾ عبػد العزيػز 

 واإلبداع. الرياض: مكتبة العبيكاف. ورجالو لمموىبة
(. مسػػػتوى الػػػتعمـ المػػػػنظـ ذاتًيػػػا وعبلقتػػػو بمسػػػتوى الكفػػػاءة الذاتيػػػػة 4208أديػػػب مصػػػطفى إبػػػراىيـ )

األكاديميػػػة لػػػػدى طمبػػػػة المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة فػػػي الجميػػػػؿ األعمػػػػى. رسػػػػالة ماجسػػػػتير )غيػػػػر 
 منشورة(. كمية العموـ التربوية والنفسية، جامعة عماف العربية. 

(. الكفاءة الذاتية األكاديمية والتعمـ المنظـ ذاتًيا لدى المراىقيف ذوي صعوبات 4208إيماف بوقفة )
الػػتعمـ واألسػػػوياء. رسػػػالة ماجسػػتير "غيػػػر منشػػػورة". كميػػة العمػػػوـ اإلنسػػػانية واالجتماعيػػػة، 

 جامعة سطيؼ بالجزائر. 
. القػػػػاىرة: عػػػػالـ 4ىقػػػػة. طالطفولػػػػة والمرا-(. عمػػػػـ نفػػػػس النمػػػػو 4222حامػػػػد عبػػػػد السػػػػبلـ زىػػػػراف )

 الكتب.
(. اسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ ذاتػػػػي التنظػػػػيـ البلزمػػػػة لتفػػػػػوؽ 4204حصػػػػة آؿ مسػػػػاعد )حيػػػػاة العمػػػػري، و 

-082(، 4) 40، دراسػات عربيػة فػػي التربيػة وعمػـ الػػنفسطالبػات جامعػة طيبػة دراسػػًيا، 
039.  

األكاديميػػػػة المدركػػػػة (. كفػػػػاءة الػػػذات 4202رانيػػػا الصػػػػاوي عبػػػد القػػػػوي، والسػػػيد مصػػػػطفى األقػػػرع )
والشػػػػعور بقمػػػػػؽ االختبػػػػػار بػػػػػيف ذوي صػػػػػعوبات الػػػػتعمـ والعػػػػػادييف. مجمػػػػػة العمػػػػػوـ التربويػػػػػة 

 .289-202(، 2)02والنفسية، 
 . الدماـ: مكتبة المتنبي. 4الطفولة والمراىقة. ط-(. عمـ نفس النمو4200ربيع شعباف يونس )
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قتيػػػػػػا بالكفػػػػػػػاءة الذاتيػػػػػػة المدرسػػػػػػػة (. الميػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػة وعبل4208رامػػػػػػي محمػػػػػػود اليوسػػػػػػػؼ )
والتحصػػػيؿ الدراسػػػػي العػػػاـ لػػػػدى عينػػػة مػػػػف طمبػػػػة المرحمػػػة المتوسػػػػطة بمنطقػػػة حائػػػػؿ فػػػػي 
المممكػػػػة العربيػػػػػة السػػػػعودية فػػػػػي ضػػػػوء عػػػػػدد مػػػػف المتغيػػػػػرات. مجمػػػػة الجامعػػػػػة اإلسػػػػػبلمية 

 . 842 – 840(، 0) 40لمدراسات التربوية والنفسية، 
ـ النسػػبي لمتفكيػػر اإليجػابي واسػػتراتيجيات الدراسػػة والػػتعمـ (. اإلسػيا4208سػماح محمػػود إبػػراىيـ )

في التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي لدى طبلب كمية التربية جامعة حمواف. الجمعية المصرية 
 .  022-89(، 09) 48لمدراسات النفسية، 

(. فعالية الػذات األكاديميػة وعبلقتيػا بػبعض سػمات الشخصػية لػدى 4202عبد الحكيـ المخبلفي )
، 44لطمبػػة، دراسػػػة ميدانيػػػة مطبقػػػة عمػػػى طمبػػة جامعػػػة صػػػنعاء. مجمػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ، ا

230-202  . 
(. العبلقة بيف النسؽ القيمي ووجية الضبط ودافعية اإلنجػاز لػدى 0992فتحي مصطفى الزيات )

عينػػػة مػػػف طػػػبلب جػػػامعتي المنصػػػورة وأـ القػػػػرى. بحػػػوث المػػػؤتمر السػػػنوي السػػػادس لعمػػػػـ 
لجمعيػػػة المصػػػرية لمدراسػػػات النفسػػػية باالشػػػتراؾ مػػػع قسػػػـ عمػػػػـ (، ا4الػػػنفس فػػػي مصػػػر )ج

 . 200-228يناير.  42-44النفس التعميمي بكمية التربية جامعة المنصورة. 
(. دور النوع والتفوؽ الدراسي في استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا 4202النبي ) محسف محمد عبد

الثانويػػػػػة. المجمػػػػػة المصػػػػػػرية  وخصػػػػػائص البيئػػػػػة الصػػػػػفية المدركػػػػػػة لػػػػػدى طػػػػػبلب المرحمػػػػػػة
 .234-208(، 44) 42لمدراسات النفسية، 

(. تقيػػػػيـ التحصػػػيؿ: اختباراتػػػو وعممياتػػػػو وتوجييػػػو لمتربيػػػة المدرسػػػػية. 0934محمػػػد زيػػػاد حمػػػداف )
 (. عماف: دار التربية الحديثة. 42سمسمة التربية الحديثة )

ذاتًيػا وفاعميػة الػذات لػدى المتفػوقيف (. استراتيجيات الػتعمـ المػنظـ 4229محمد عبد السميع رزؽ )
-8(، 0)00دراسًيا والعادييف مف طبلب الجامعة. مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، 

22. 
(. العبلقػػػػة بػػػػيف اسػػػػتراتيجيات الػػػتعمـ والتحصػػػػيؿ األكػػػػاديمي لػػػػدى طػػػػبلب 4229محمػػػد المصػػػػري )

(، 8) 42معػة دمشػؽ، وطالبات كمية العمػوـ التربويػة بجامعػة اإلسػراء الخاصػة. مجمػة جا
820-802        . 
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يماف فوزي شاىيف، وعوشة محمد الكتبي ) (. الخصائص السػيكومترية 4202نادر فتحي قاسـ، وا 
-920(، 8) 83لمقياس التوجو نحػو المسػتقبؿ. مجمػة كميػة التربيػة جامعػة عػيف شػمس، 

900. 
المعادلػػػػػػة البنائيػػػػػػة (. نمػػػػػػوذج 4202ياسػػػػػر فتحػػػػػػي الميػػػػػػدي، وأمػػػػػػؿ الكيوميػػػػػػة، وأمػػػػػػؿ المزروعيػػػػػػة )

جػػراءات التغمػػػب  لسػػموكيات العمػػؿ المضػػػادة لئلنتاجيػػة لػػػدى المعممػػيف: درجػػة ممارسػػػتيا وا 
عمييػػػػا مػػػػف منظػػػػور مػػػػديري المػػػػدارس فػػػػي محافظػػػػة مسػػػػقط. المجمػػػػة األردنيػػػػة فػػػػي العمػػػػػوـ 

 . 04-40(، 0)00التربوية، 
Agustiani, H., Cahyad, S., & Musa, M. (2016). Self-efficacy and self-

regulated learning as predictors of students' academic performance. 
The Open Psychology Journal, 9(1), 1-6.  

Alm, S., & Låftman, S. B. (2016). Future orientation climate in the 
school class: Relations to adolescent delinquency, heavy alcohol 
use, and internalizing problems. Children and youth services review, 
70, 324-331.  

Alotaibi1, K., Tohmaz, R., & Jabak, O. (2017). The relationship between 
self-regulated learning and academic achievement for a sample of 
community college students at king saud university. Education 
Journal, 6(1), 28-37. doi: 10.11648/j.edu.20170601.14 

Alzboon, H., (2016). Test anxiety & its relation to perceived academic 
self-efficacy among al- hussein bin talal university students. Journal 
of Education and Practice, 7(29), 172-182. 

Aspinwall, L., (2005). The Psychology of Future-Oriented Thinking: 
From Achievement to Proactive Coping, Adaptation, and Aging. 
Motivation and Emotion, 29 (4), 203- 235. doi: 10.1007/s11031-
006-9013-1 
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