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Predicting Dimensions of Intrinsic Motivation from SelfConcept among Sultan Qaboos University Students in Oman
Abstract
The purpose of this study was to predict the dimensions of
intrinsic motivation from self-concept among 1684 first-year
students at Sultan Qaboos University. A related purpose was to
explore statistically significant gender differences in self-concept
and the dimensions of intrinsic motivation. The study tools were
intrinsic motivation and self-concept scales. The results showed
that academic and non-academic self-concept predicted
challenge, curiosity, and independence. Statistically significant
differences were attributed to gender in the challenge,
independence, and academic self-concept in favor of females.
There were no statistically significant gender differences in
curiosity and non-academic self-concept.

Keywords: self-concept, intrinsic motivation, first-year
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التنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات لدى طلبة جامعة
السلطان قابوس بسلطنة عمان
مستخلص البحث
هدفت الدراسة الحالية التنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم
األكاديم
الذات لدى  1684من طلبة السنة األوىل بجامعة السلطان قابوس للعام
ي
ً
ً
2019 /2018م ،إضافة إىل الكشف عن وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى مفهوم
الذات وأبعاد الدافعية الداخلية تعزى للجنس لدى أفراد العينة ،باستخدام المنهج
ومقياس الدافعية الداخلية ومفهوم الذات ،وبعد التأكد من صدق وثبات
الوصف،
ي
ي
المقاييس ،وباستخدام برنامج الحزم اإلحصائية  .SPSSفقد أشارت النتائج إىل أن
األكاديم يتنبأ بالتحدي وحب االستطالع
وغت
مفهوم الذات بنوعيه
األكاديم ر
ي
ي
ً
واالستقاللية ،كما توجد فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس يف التحدي واالستقاللية
األكاديم لصالح اإلناث ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى
ومفهوم الذات
ي
األكاديم.
غت
للجنس يف بعدي حب االستطالع ومفهوم الذات ر
ي
الكلمات المفتاحية :مفهوم الذات ،الدافعية الداخلية ،طلبة السنة األوىل،
جامعة السلطان قابوس
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تعد الدافعية هدفا تربويا ينشده أي نظام تربوي ،فاستثارة دافعية الطلبة وتوجيهها وتوليد
اهتمامات معينة لديهم تجعلهم يقبلون عىل ممارسة أنشطة معرفية ووجدانية وحركية ر
حت خارج
(بقيع ،)2014 ،إذ أن الدافعية تجعلهم يف حالة دائمة
وف حياتهم المستقبلية
البيئة التعليمية ،ي
ي
(قطام ،)2009 ،ويستخدم مفهوم الدافعية عند وصف القوى الفاعلة المؤثرة
من النشاط واإلنجاز
ي
لتفست الفروق يف كثافة
الح ليبدأ يف سلوك ما ،أو أنها توجه سلوك الفرد ،كما تستخدم
ر
عىل الكائن ي
ر
تعت عن مستويات أعىل من الدافعية
أو شدة السلوك؛ حيث أن السلوكيات األكت كثافة أو شدة ر
والعكس ،كما تستخدم لإلشارة إىل المثابرة ف السلوك ر
وجوفتن.)2016 /2014 ،
(بيتي
ر
ي
نوعي :دافعية داخلية ودافعية خارجية (الرفوع،
وتنقسم الدافعية حسب مصدرها إىل
ر
ر
الطبيع للتعلم واالستيعاب ،بعكس الدافع
الداخىل الميل البشي
)2015؛ حيث يعكس الدافع
ي
ي
الخارج والذي يعكس السيطرة الخارجية ( ، (Ryan & Deci, 2000وبالرغم من أن كالهما كيانات
ر ي
متمايزة ) ،(Lemos & Verissimo, 2014; Lepper et al., 2005إال أن كالهما يمكن أن يوجد
متامن ف المهمة نفسها فهما ر
ف الطلبة عىل نحو ر
متابطتان بطريقة معتدلة (Lepper et al.,
ي
ي
وف حال
) ،2005إال أنه يف حال انخفاض كل منهما فإن الطلبة يقومون بالمهمة دون اهتمام ،ي
الدافعية الداخلية المرتفعة فإن الطالب يهتمون بشدة بالمهمة ،بعكس الدافعية الخارجية المرتفعة
فإن الطالب يرغبون يف المشاركة يف المهمة فقط عند تقديم المكافآت (أنديرمان وأنديرمان/2014 ،
ر
والت ترتبط
اس أفضل بعكس الدافعية الخارجية ي
 ،)2016وترتبط الدافعية الداخلية بتحصيل در ي
اس أقل يف نهاية المدرسة االبتدائية ) ،(Lemos & Verissimo, 2014مما يدل عىل
بتحصيل در ي
أساس داخليا من خالل االهتمامات والفضول وحب االستطالع
تحفتهم بشكل
أن الطالب يتم
ر
ي
الختات التلقائية للشعور
( ،)Augustyniak et al., 2016وتنشأ الدافعية الداخلية لدى الفرد من ر
ر
الت
باالستقاللية و الكفاءة واالنتماء لآلخرين ) ،)Ryan & Deci, 2000فعندما يتم
ر
تحفت المهمة ي
ينخرط فيها الفرد داخليا فإن ذلك يوفر تدفقا ثابتا من الفرص للفرد ليشعر بالحرية واالستقاللية
والكفاءة واالنتماء (ريڤ2019 /2015 ،؛ .)Ryan & Deci, 2000
وتعرف الدافعية الداخلية بأنها "نزعة طبيعية لمواصلة اهتمامات شخصية وتوظيف
ُ
(البيىل وآخرون ،2001 ،ص .)298 .كما تعرف بأنها
القدرات يف البحث عن التحديات الممتعة"
ي
"الرغبة يف المشاركة من أجل تحقيق الفضول ،والمعرفة حول األشياء لإلسهام يف المعرفة ،فضال
عن الرغبة يف االنخراط بالنشاط من أجل المشاركة وإنجاز المهمة والتوجه نحو الهدف" (حموك
مصته.
وعىل ،2014 ،ص )59 .ويمكن تمثيلها بكفاية الفرد وبحريته يف تقرير ر
ي
ر
الت
وترجع الخلفية النظرية األوىل لظهور الدافعية الداخلية إىل الدراسات التجريبية ي
77
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الحيوان ،وقد صنف حاجات حب المعرفة واالستعمال يف الدافعية
أجراها هاري هارلو عىل السلوك
ي
الداخلية ،إذ أن العديد من الكائنات تقوم بسلوكيات االكتشاف واللعب والفضول ر
حت يف حال
(خت وآخرون2019 ،؛ سليم)2003 ،؛ فبدءا بالوالدة وانطالقا بالتقدم
غياب التعزيز أو المكافئات ر
يف العمر ،يكون األفراد يف حالة من النشاط والفضول وحب البحث عن األشياء ،واالستعداد
(خت وآخرون.)2019 ،
المستمر للتعلم واالستكشاف دون الحاجة لحوافز ومكافئات خارجية ر
المصت  Self-Determination Theoryأن ر
البش يبحثون بنشاط
وترى نظرية تقرير
ر
والختات الجديدة إلتقانها وتطويرها ،كما ترى أن الفرد كائن يتوجه ذاتيا نحو
عن أفضل التحديات
ر
المهام ،وأن الطالب لديهم دوافع لتحقيق أهداف مختلفة ،فعندما يكون السلوك محددا ذاتيا من
حي يتم التحكم يف السلوك من قبل المعلمون
قبل الفرد فإن مركز التحكم يكون داخليا يف ذاته ،وأما ر
وأولياء األمور ،فإن مركز التحكم يكون خارجا عن الذات ،فيكون الفرق ربي المحددات الداخلية
والخارجية ف العمليات التنظيمية الداخلية وكيف أنها تحرك السلوك ) ،)Link, 2018حيث ر
تفتض
ي
وه الحاجة إىل الكفاءة ،والحاجة
هذه النظرية أن هناك ثالث حاجات نفسية فطرية لدى األفراد ي
خت وآخرون ،)2019 ،وعند
لالنتماء والحاجة لالستقاللية (أنديرمان وأنديرمان2016 /2014 ،؛ ر
وبالتاىل يكون مدفوعا داخليا
إتاحة الفرصة للفرد لتقرير الذات فإنه يشارك يف المهمة والنشاط،
ي
وبالتاىل تتحسن الدافعية الداخلية لديه & (Deci & Ryan, 1987; Deci et al., 1991; Ryan
ي
; ،)Deci, 2000; Ryan & Deci, 2020فنجد أن إشباع الحاجات النفسية األساسية يرجع إىل
معي ،رفتتبط الفرد بسلوكيات
ر
تحفت تطور الدافعية الداخلية أو القيمة أو المتعة المرتبطة بنشاط ر
مدفوعا داخليا ألنه يريد فعل ذلك ويشعر بالرضا واالستمتاع بالعمل ولديه رغبة يف فهم عمله
وتطوير مهاراته ،وليس بسبب توقعه مكافأة أو عائدا أو محاولة تجنب العقاب كما هو الحال يف
الزعت.)2015 ،
البيىل وآخرون2001 ،؛ الرفوع2015 ،؛
(بقيع2014 ،؛
الدافعية الخارجية
ري
ي
ي
وتفش نظرية معالجة المعلومات الدافعية الداخلية من خالل نظرتها ر
للبش عىل أنهم
ر
الت تتضمن
معالجون للمعلومات ،حيث لديهم القدرة عىل اشتقاق المتعة من األنشطة واألحداث ي
مستويات من المفاجأة أو التعقيد أو التناقض مع توقعاتهم ومعتقداتهم ،ووفقا لمنظور معالجة
ر
ر
الت قد تكون متباينة بشكل
المعلومات فإنه يفتض أن اللذة أو المتعة مشتقة من معالجة المنبهات ي
ر
الت تتعارض مع
غت المتناقضة لن ر
معتدل وأن المحفزات ر
تثت االهتمام وسيتم تجاهل المحفزات ي
ر
المعرف
االجتماع
الت تسبب القلق ) ،)Stipek, 2002كما تفش نظرية التعلم
ي
ي
توقعات الفرد أو ي
الت تؤثر ف اكتساب السلوك وتنظيمه؛ ر
ر
فتى أن العوامل الداخلية ذات
ي
العوامل الداخلية والخارجية ي
ر
الت نضعها يف أهدافنا ،أما العوامل الخارجية
أهمية وتتضمن التوقعات والمعتقدات والقيم الذاتية ي
ر
ختات الفرد ،وكال العوامل الداخلية والخارجية
الت تمر يف ر
فتشمل المواقف االجتماعية الخاصة ي
تسهم يف تحديد سلوك الفرد ،حيث يرى باندورا أن هناك تفاعالت معقدة ربي كل من السلوك
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مناج الحياة ( Ryan,
وتعد الدافعية الداخلية مصدرا رئيسيا للمتعة والحيوية يف جميع
ي
ديس وريان ) )Deci & Ryan, 2010بأن األطفال يحبون اللعب والتعلم فهم
 ،)1995حيث يرى
ي
تاىل فإنه عندما يلعبون
نشيطون وفضوليون ومتشوقون لالنخراط يف بيئاتهم عندما يتعلمون .وبال ي
ويتعلمون بهذه الطريقة فهذا يعود لوجود دوافع جوهرية تساعدهم عىل اكتساب المعرفة عن
أنفسهم وعالمهم ،ويتم ذلك عندما يتمتعون بصحة جيدة ،كما أن الدافعية الداخلية تحافظ عىل
اس
المشاعر ،واإلبداع ،والجهود المبذولة نحو التعلم ( ،)Augustyniak et al., 2016واألداء الدر ي
اإلضاف
اإليجان للطالب ( ،)Cortright et al., 2013وتؤدي بالفرد إىل زيادة ساعات العمل
ري
ي
واالنتاجية ( ،)Grant, 2008وتؤثر إيجابيا عىل الثبات واالستمرارية ;(Hardre & Reeve, 2003
) ،Vansteenkiste et al., 2006وترتبط بالتعلم العميق واألداء األفضل أثناء
المشاركة ) ،(Kusurkar et al., 2011; Vansteenkiste et al., 2006وتكمن أهمية الدافعية
الداخلية يف أنها ترتبط بالصحة النفسية والبدنية بصفة عامة & (Deci & Ryan, 1987; Ryan
) ،Deci, 2000; Deci & Ryan, 2008; Kasser & Ryan, 1996وأن تطور الدافعية الداخلية
لألفراد يتوسطه تحقيق الحاجات النفسية كالحاجة إىل االستقالل والكفاءة واالنتماء & (Ryan
اس (العلوان والعطيات،
) ،Deci, 2000وترتبط الدافعية الداخلية بعالقة ايجابية بالتحصيل الدر ي
 ،)2010وبإدارة الوقت (طاري ،)2016 ،وبمستوى الطموح (بكر ،)2018 ،وبمستوى التعلم
المنظم ذاتيا (خريسات وآخرون.)2017 ،
كما يرتبط الطالب ذوو الدافع الداخىل المرتفع بمزيد من السعادة والرفاه ،ومشاركة ر
أكت
ي
نشاطا ومثابرة ،وأقل ملال أثناء أداء األنشطة المدرسية ،باإلضافة إىل أن لديهم مشاعر أقل من
ر
واحتام
أكت،
الغضب والقلق والضيق ) ،(Kasser & Ryan, 1996; Stipek, 2002ولديهم ثقة ر
المدرس أو االجتهاد المزيف،
أعىل للذات ) ،(Deci & Ryan, 1987وأقل احتمالية لتجنب العمل
ي
ر
ويقضون وقتا أطول أثناء أداء المهمة ،كما أنهم يشاركون يف أنشطة فكرية خارج المدرسة وأكت
معايتهم
اختيارا للمهام الصعبة ) ،)Stipek, 2002فهؤالء الطلبة موجهون ذاتيا ،إذ أنهم يضعون
ر
الخاصة بهم ،ر
وعىل)2014 ،؛ حيث يشار
والت تصبح بدورها أساسا للذات اإلنسانية (حموك
ي
ي
ر
الت يستمتعون بها دون
للدوافع الداخلية بدوافع األنا أحيانا ( ،)Reiss, 2004ويقومون باألنشطة ي
االهتمام بالتغذية الراجعة ألدائهم للمهمة ،ويتوجهون أو يسلكون سلوكيات معينة تنسجم ورؤيتهم
وعىل.)2014 ،
الشخصية (حموك
ي
وه ،التحدي أي
وتركز الدراسة الحالية عىل دراسة ثالثة أبعاد لقياس الدافعية الداخلية ي
79

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )1يناير 2021

والمعرفة والعوامل البيئية فه تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ر
وجوفتن2016 /2014 ،؛
(بيتي
ر
ي
الرفوع.)2015 ،
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ر
الت يواجهها األفراد تتسم بالصعوبة فإن ذلك يقابله زيادة يف التحدي لها ،وحب
كلما كانت المهمة ي
االستطالع والذي يتمثل يف رغبة األفراد يف الحصول عىل المعرفة وتعلم المهارات الجديدة،
وه شعور الفرد أنه يقوم ويشارك يف النشاط ،ألنه اختار القيام بذلك ،وليس ألنه
واالستقاللية ي
(خت وآخرون ،)2019 ،أو لتوقعه
النفس من قبل أشخاص آخرين كاآلباء
يشعر بالضغط
والمربي ر
ر
ي
مكافأة أو عائدا أو محاولة منه لتجنب العقاب ر
وجوفتن.)2016 /2014 ،
(بيتي
ر
ويرى ريان وديس ) (Ryan & Deci, 2000أن الطلبة ر
حت يصبح لديهم دافعية داخلية
ي
ألداء مهمة ما ،يجب أن يتوفر لديهم الفعالية الذاتية العالية؛ المتمثلة يف اعتقاد الفرد بأن لديه
ر
تشت بأن األفراد لديهم القدرة
والت ر
القدرة عىل أداء المهمة بنجاح .وكذلك إدراك المحددات الذاتية ي
عىل التحكم واستخدام قدراتهم ووظائفهم اإلدراكية والحركية بأفضل شكل ممكن ،والذي بدوره
ر
ر
الت
الت يستطيعون التكيف معها ومعالجتها بنجاح ،وتجنب األنشطة ي
يدفعهم الختيار األنشطة ي
تفوق قدراتهم وال يستطيعون التكيف معها.
ً
ً
اس ،وبالرغم من أن
وتعد معتقدات الطلبة متنبئا مهما للدافعية الالحقة والتحصيل الدر ي
ر
اس بالمقارنة مع المعتقدات
المعتقدات الذاتية األكت تحديدا ترتبط بقوة ر
أكت بالتحصيل الدر ي
العامة للذات ،إال أن كافة معتقدات الذات مهمة بصورة عامة (أنديرمان وأنديرمان،)2016 /2014 ،
ر
أكت
االيجان عىل اإلنجاز
تأثتها
األكاديم ر
وكلما كانت المعتقدات الذاتية أكت إيجابية كلما كان ر
ري
ي
).)Lohbeck et al., 2018
وحيث أن التقييمات الشمولية لقيمة الذات ،وتقييمات الذات يف مجاالت محددة
أكت إيجابية ،وذلك الرتباطها باالستقاللية ر
للطالب ف مرحلة الرشد ر
المتايدة كالحصول عىل فرص
ي
الختيار مقررات وأنشطة تزداد احتمالية النجاح فيها ،والقدرة عىل تبادل األدوار ،مما يؤدي إىل فرص
وبتي/2014 ،
أكت لتقييم الذات يف سياقات ايجابية يف مجموعة متنوعة من المواقف (وولفولك ر
ر
ويتز مفهوم الذات يف الدراسات النفسية والسلوكية ،إذ أن لمفهوم الذات دورا مهما يف
 ،)2015ر
اإلنسان والعمليات اإلدراكية ،حيث تعد فكرة الفرد عن ذاته عامال مهما يف توجيه
اتساق السلوك
ي
ر
الت يرى
سلوكه وتوحيده ،فهو يترصف وفقا لهذه الفكرة ،فنجد أن سلوك الفرد يعتمد عىل الطريقة ي
نفسه فيها وما لديه من اتجاهات نحو الذات باإلضافة إىل اعتماده عىل الموقف الذي يكون فيه،
ر
الت يشبع بها الفرد حاجاته (فرج.)2008 ،
فتدخل االتجاهات حول الذات يف الطريقة ي
العقىل لألفراد حول ذواتهم" (ريڤ،2019 /2015 ،
ويعرف مفهوم الذات بأنه "التمثيل
ي
ص ،)407 .فكما يمتلك األفراد تمثيالت عقلية عن اآلخرين واألماكن واألحداث ،فإنهم يمتلكون
ديناميك للمفاهيم والقيم واألهداف والمثل
تمثيالت عقلية حول ذواتهم ،كما يعرف بأنه "نظام
ي
ر
ر
الت يسلك بها الفرد" (فرج ،2008 ،ص ،)241 .ويعرف بأنه "منظومة تصورات
الت تقرر الطريقة ي
ي
الخارج ،وطبيعة رؤية اآلخرين له ،وما يطمح أن يكونه
الفرد تجاه أفكاره ومشاعره وسلوكه ومظهره
ر ي
يف ضوء انطباعاته عن واقعه" (سعيد ،2008 ،ص.)108 .
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الجسم فقط ،وأطلق عليه الذات الممتدة،
أضاف بعدا يتسم بالشمولية وال يقترص عىل الجانب
ي
أسلوبي لدراسة الذات ،الذات العارفة وتتضمن مجموعة من النشاطات والعمليات العقلية
وحدد
ر
وه الذات
ر
كالتفكت واإلدراك والتذكر ،إال أنها ليس لها قيمة يف فهم السلوك ،والذات كموضوع ي
التجريبية وتتضمن ما يمتلكه الفرد كجسمه وسماته وقدراته وممتلكاته المادية وأرسته وأصدقائه
ومهنته ،ووجهة نظر اآلخرين نحوه وانفعاالته ورغباته (الظاهر ،)2004 ،وترى نظرية التحليل
النفس أن هناك ثالثة بناءات للشخصية :الهو) ،(IDواألنا ( ،)Egoواألنا العليا (،)Superego
ي
بحيث تشكل هذه البناءات الثالثة يف مرحلة الشباب نمطا فعاال من التفاعل لدعم التكيف ،ويمثل
الفتيقية ومفهوم الذات وتقدير الذات والتمثيالت العقلية
األنا ذات الشخص بما يف ذلك الذات ر
للذات يف عالقتها باآلخرين ،ويظهر هذا المفهوم عندما توجه الطاقة النفسية نحو الذات ،إذ أن
ر
الت مر بها ،أما
االحساس بالذات مأخوذ من حب الذات والحماس واالثارة لجسم المرء ر
وختاته ي
يشت إىل كل الوظائف العقلية المرتبطة بعالقة المرء ببيئته ،وتشتمل عىل
المعت
الثان لألنا ر
ي
ر
وتجهتها وتقييم تضميناتها ،واختيار
الت تؤدي بالفرد إىل استيعاب المعلومات
ر
العمليات المعرفية ي
مسار السلوك ،ويعمل األنا وفقا لمبدأ الواقع ويساعد الفرد عىل اشباع حاجاته ،وتحقيق التوازن
الصح (نيومان ونيومان ،)2020 /2016 ،وترى هرمية ماسلو يف سلم الحاجات أن
االنفعاىل
ي
ي
ه الحاجة األسم من ربي كل الحاجات الجسمية وحاجات األمن وحاجات
حاجات تحقيق الذات ي
االنتماء وحاجات تقدير الذات وحاجات المعرفة والحاجات الجمالية ،وأن األفراد الذين يستطيعون
تحقيق الذات ،تصبح الدوافع األعىل لديهم قوية فيما بعد يف حياتهم ،بالرغم من أن ليس كل األفراد
يمتلكون القدرة عىل تحقيق الذات ر
وجوفتن.)2016 /2014 ،
(بيتي
ر
ومن منظور المخططات الذاتية  Self-Schemasفإن مفهوم الذات عبارة عن مخططات
الختات الماضية ( ،)Markus, 1983وتشمل
ذاتية محددة حسب المجال ومكتسبة من
ر
ر
األكت أهمية للشخص،
المخططات الذاتية المتضمنة يف تعريف مفهوم الذات مجاالت الحياه
فمجال الحياة الجامعية يحتوي عىل الكفاية التعليمية ،والقدرات العقلية ،واالبداع والكفاية المهنية
البدن وقبول األقران ،وتعمل هذه المخططات الذاتية عىل توليد الدافعية عن
والرياضية ،والمظهر
ي
ر
ر
الذان الذي تم
الت تتسق مع المخطط
ي
طريق توجيه سلوك الفرد بطريقة تستجر التغذية الراجعة ي
الختات السابقة للحفاظ عىل النظرة الذاتية (ريڤ.)2019 /2015 ،
تأسيسه من ر
وتؤكد عدة دراسات أهمية مفهوم الذات يف جوانب مختلفة من حياة الفرد ،فكلما زاد
األكاديم لدى الطالب يزداد االهتمام ) ،(Litmanen et al., 2014وقد أشارت
مفهوم الذات
ي
نتائج دراسة طولية أجراها كل من جوي وآخرين ( (Guay et al., 2004إىل أهمية مفهوم الذات
العلم يف مرحلة ما قبل
األكاديم منذ مرحلة الطفولة حيث إنه يمكن أن يتنبأ بمستوى التحصيل
ي
ي
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شانىل وآخرين ) (Shanley et al., 2019إىل أن تطور مفهوم
الجامعة ،كذلك توصلت نتائج دراسة
ي
العلم يف الرياضيات ،كما خلصت
الذات للرياضيات يف الصفوف من ( )8-3يؤدي إىل نمو التحصيل
ي
ايجان كلما
دراسة قام بها ملحم ( )1990عىل  60طفال وطفلة أنه كلما تمتع الطالب بمفهوم ذات
ري
اس لديهم.
أدى إىل زيادة مستوى التحصيل الدر ي
ويؤكد شوي ) ،)Choi, 2005أنه كلما امتلك طلبة الجامعات درجة عالية من اإلدراك
ر
تأثت عىل
تعليم أعىل ،كما أن مفهوم الذات
الذان فإنهم يميلون إىل تحقيق مستوى
الفعىل له ر
ي
ي
ي
صحتهم ورفاههم ( ،)Aldhafri, 2011; Rodrigues et al., 2015كذلك فإنه بارتفاع مفهوم
اإليجان
الذات يزداد مستوى اللياقة البدنية ( ،)García et al., 2014ويرتبط مفهوم الذات
ري
بالتمتع ايجابيا ،وبالقلق والغضب سلبا ( ،)Lohbeck et al., 2018ويرتبط مفهوم الذات بالقدرة
االجتماع (مراد وآخرون ،)2018 ،كما يتنبأ مفهوم الذات بدافعية الطلبة نحو التعلم
عىل التكيف
ي
( ،)Sadeghi et al., 2015وهو ما تركز عليه الدراسة الحالية.
ر
الت بحثت عالقة مفهوم الذات للطلبة بالدافعية؛ ومنها دراسة
وقد تعددت الدراسات ي
ر
والت هدفت معرفة العالقة ربي مفهوم الذات ودافعية اإلنجاز لدى  480من طلبة
اللوق ( )1994ي
الجامعة ،وقد خلصت إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ربي مفهوم الذات ودافعية اإلنجاز.
جولدبتج وكورنيل ( (Goldberg & Cornell, 1998دراسة عىل  789طالبا
كما أجرى
ر
الثان والثالث ،توصلت إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ربي مفهوم
وطالبة من طالب الصف
ي
الذات والدافعية الداخلية .وسعت دراسة كنعان ( )1996لمعرفة العالقة ربي مفهوم الذات
األكاديم لدى  981من طلبة الجامعة ،وخلصت نتائجها إىل وجود عالقة
والدافعية لإلنجاز
ي
األكاديم.
ارتباطية موجبة ربي مفهوم الذات والدافعية لإلنجاز
ي
جون وآخرين ) (Guay et al., 2010إىل الكشف عن العالقات ربي
كما هدفت دراسة ي ي
األكاديم لدى  925طالبا وطالبة من
األكاديم والدافعية الذاتية المستقلة واإلنجاز
مفهوم الذات
ي
ي
طلبة المرحلة الثانوية ،وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ربي مفهوم الذات
األكاديم والدافعية األكاديمية المستقلة.
ي
صوف وآخرين ) (Soufi et al., 2014إىل الكشف عن العالقات ومعرفة
وسعت دراسة
ي
ر
ر
الذان تتنبأ
األكاديم المستقل واستاتيجيات التنظيم
األكاديم والدافع
ما إذا كان مفهوم الذات
ي
ي
ي
باإلنجازات األكاديمية للطالب ،لدى  417طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية ،وخلصت إىل
األكاديم يرتبط بعالقة إيجابية مع الدافعية الذاتية.
أن مفهوم الذات
ي
طعبىل وخميس ( )2013لمعرفة العالقة ربي مفهوم الذات والدافعية
وهدفت دراسة
ي
واألدن ،وخلصت نتائجها إىل أنه ال توجد
العلم
لإلنجاز لدى  489من طلبة الثانوية العامة القسم
ري
ي
82

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
Vol.(45), issue (1) January 2021

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
UAEU

المجلد ( )45العدد( )1يناير 2021
International Journal for Research in Education

األكاديم والدافعية
وهدفت دراسة الخياط ( )2017معرفة العالقة ربي مفهوم الذات
ي
األكاديمية لدى  370من طلبة الجامعة ،وتوصلت إىل وجود عالقة إيجابية ربي مفهوم الذات
ر
الت هدفت إىل معرفة
األكاديم والدافعية األكاديمية .كما توصلت دراسة محمد
ي
والبون ( )2017ي
ي
العالقة ربي دافعية التحصيل ومفهوم الذات لدى  400من طلبة المرحلة الجامعية ،إىل وجود
عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا ربي دافعية التحصيل ومفهوم الذات.
المعلمي
تأثت عالقة
جون وآخرون ( )Guay et al., 2019دراسة هدفت معرفة ر
ر
وأجرى ي ي
بالطالب عىل المفاهيم الذاتية للطالب والدافعية الداخلية للقراءة لدى  820من طلبة المرحلة
األكاديم للطالب
االبتدائية ،خلصت نتائجها إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ربي مفهوم الذات
ي
والدافعية الداخلية للقراءة.
لمتغت الجنس يف
كما خلصت نتائج عدة دراسات إىل وجود فروق دالة إحصائيا تعزى
ر
مستوى الدافعية الداخلية لدى طلبة الجامعة (ضاري وجميل2016 ،؛ عالء الدين وآخرون،
ر
بقيع ()2012؛
الت أجراها كل من
2007؛ نرص وخرنوب ،)2014 ،بينما أشارت نتائج الدراسات ي
ي
لمتغت
والفوري والظفري ()2018؛ وصفية ( )2012إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى
ر
الجنس يف مستوى الدافعية الداخلية لدى الطلبة .كذلك توصلت نتائج دراسات أجراها كل من
والعتيت ()2015؛ وكنعان ( )1996إىل أنه ال توجد
والشام ورحال ()2016؛
رسحان ()1996؛
ري
ي
فروق دالة إحصائيا ربي الذكور واإلناث يف مستوى مفهوم الذات العام لدى طلبة الجامعة ،بينما
والبون
وحسي وآخرين ()1992؛ ومحمد
كانت نتائج دراسات كل من حاج موس ()2017؛
ر
ي
تشت إىل وجود فروق دالة إحصائيا ربي الذكور واإلناث يف مستوى مفهوم الذات العام لدى
( )2017ر
حي خلصت دراسات أخرى (زهران وزهران2006 ،؛ صوالحة وصوالحة)2018 ،
طلبة الجامعة ،يف ر
األكاديم لدى
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس يف مستوى مفهوم الذات
ي
ر
تأن أهمية الدراسة الحالية للكشف عن قدرة مفهوم الذات
طلبة الجامعة .وبناء عىل ما سبق ي
األكاديم للتنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس يف
وغت
األكاديم ر
ي
ي
ر
والمهتمي يف هذا المجال.
الباحثي
سلطنة عمان ،مما يتي
ر
ر
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عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ربي مفهوم الذات ودافعية االنجاز لدى تالميذ أفراد العينة القسم
العلم ،بينما توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ربي مفهوم الذات ودافعية االنجاز لدى
ي
األدن .وقد أجرى خليلة ( )Khalaila, 2015دراسة هدفت معرفة العالقات ربي
القسم
طلبة
ري
اس لدى  170من طالب التمريض
مفهوم الذات
األكاديم والدافعية الداخلية والتحصيل الدر ي
ي
األكاديم يرتبط بعالقة إيجابية مع الدافعية
الجامعيي ،خلصت نتائجها إىل أن مفهوم الذات
ر
ي
الداخلية.
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مشكلة الدراسة
ر
الت يمر بها الطلبة يف مستوى دافعيتهم للتعلم ،وخاصة يف المراحل
تؤثر ر
الختات المتباينة ي
ر
االنتقالية مثل االنتقال من المدرسة إىل الجامعة ،ويسع التبويون إىل المحافظة عىل مستوى عال
من الدافعية الداخلية لما لها من تأثت ف دفع الطلبة الستثمار أوقاتهم للتعلم ،وتقليل الفاقد ر
التبوي
ر ي
الذي قد ينتج من انخفاض دافعيتهم للتعلم ،خاصة مع إمكانية مواجهتهم لبعض صعوبات التكيف
مع الحياة الجامعية الجديدة .ويمثل الطلبة ذوو الدافعية الداخلية المنخفضة تحديات صعبة
ألساتذتهم ،حيث ال يكون لديهم اهتمام بالعمل ،وليس لديهم دافعية للعمل ر
حت مع المكافآت،
ويميلون إىل التشب وعدم ر
الداخىل لديهم (أنديرمان وأنديرمان،
االلتام نتيجة النخفاض الدافع
ي
ر
الت تكون لديهم كالملل أثناء أداء المهام Stipek,
 ،)2016 /2014باإلضافة للمشاعر السلبية ي
).(Kasser & Ryan, 1996; 2002
ر
ر
والت
الت تدور حول طرق الفرد البناءة يف
ر
التفكت ،ي
وتعد المصادر المعرفية يف الدافعية ي
تتمثل يف صورة مركبات عقلية مختلفة كالمعتقدات والتوقعات واألهداف والخطط واألحكام والقيم
السلوك )ريڤ ،)2019 /2015 ،إذ أنها ترتبط
ومفهوم الذات ،جميعها كمحددات سببية للفعل
ي
لتأثت الدافعية الداخلية
أكت بالدافعية الداخلية لدى طلبة الجامعة (أبو عليا ،)2007 ،ونظرا ر
بصورة ر
األكاديم
الجامعيي؛ رفتيادة الدافعية الداخلية يزداد التحصيل
يف الممارسات التعليمية للطلبة
ر
ي
األكاديم (عالء الدين وآخرون.)2007 ،
لديهم ،وبانخفاضها ينخفض تحصيلهم
ي
ومن خالل االطالع عىل الدراسات ال ر يت بحثت يف مفهوم الذات والدافعية والعالقة بينهما،
األكاديم يف الدول األجنبية والعربية ،وعىل عينات مختلفة من طلبة الجامعة
وتأثتهما عىل اإلنجاز
ر
ي
وطلبة المرحلة الثانوية وطلبة المرحلة االبتدائية ،فقد لوحظ أن أغلب نتائج الدراسات السابقة
أشارت لوجود عالقة ربي مفهوم الذات والدافعية كدرجة كلية دون النظر يف إمكانية التنبؤ عىل
مستوى أبعاد الدافعية الداخلية ،ولم تتفق هذه الدراسات عىل وجود فروق تعزى للجنس يف
تأثت مفهوم الذات
الدافعية الداخلية ومفهوم الذات ،لذا فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن ر
كاديم) عىل أبعاد الدافعية الداخلية ،باستخدام نموذج تنبؤي قائم عىل
وغت األ
ببعديه
(األكاديم ر
ي
ي
التنبؤ بثالثة أبعاد للدافعية الداخلية (التحدي واالستقاللية وحب االستطالع) من خالل بعدي
التاىل :هل يمكن التنبؤ بأبعاد الدافعية
مفهوم الذات .وتتلخص مشكلة الدراسة الحالية يف التساؤل ي
الداخلية من خالل مفهوم الذات لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان؟
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هدفت الدراسة الحالية اإلجابة عىل األسئلة التالية
 .1هل توجد فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس يف مفهوم الذات وأبعاد الدافعية الداخلية لدى
طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان؟
األكاديم
 .2هل يمكن التنبؤ بالتحدي كأحد أبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات
ي
األكاديم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان؟
غت
ومفهوم الذات ر
ي
 .3هل يمكن التنبؤ بحب االستطالع كأحد أبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات
األكاديم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان؟
غت
األكاديم ومفهوم الذات ر
ي
ي
األكاديم
 .4هل يمكن التنبؤ باالستقاللية كأحد أبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات
ي
األكاديم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان؟
غت
ومفهوم الذات ر
ي
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن إمكانية التنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية من خالل
األكاديم ،باإلضافة إىل الكشف عن وجود فروق دالة
غت
مفهوم الذات
األكاديم ومفهوم الذات ر
ي
ي
إحصائيا يف مفهوم الذات وأبعاد الدافعية الداخلية لدى طلبة السنة األوىل بجامعة السلطان قابوس
لمتغت الجنس.
وفقا
ر
أهمية الدراسة
تنبع األهمية النظرية لهذه الدراسة من كونها تضيف لألدب النفس ر
والتبوي إمكانية التنبؤ
ي
بأبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان،
كما تسلط الضوء عىل معرفة الفروق ربي الذكور واإلناث يف أبعاد الدافعية الداخلية ومفهوم الذات
لدى طلبة الجامعة ،وتتضح األهمية التطبيقية لهذه الدراسة من خالل نتائجها للجامعات ،حيث
التامج عىل
كت هذه ر
يمكن وضع برامج إرشادية تستهدف بصفة خاصة الطلبة الجدد ،ويكون تر ر
إنتاج أجيال يتمتعون بدوافع داخلية تدفعهم لحب التعلم والمشاركة الصفية والرغبة الكتساب
التعليم.
المعرفة وتحدي المهام الصعبة مما يعزز من قيمة العائد االقتصادي
ي
مصطلحات الدراسة
وديس ) (Ryan & Deci, 2000, p. 70بأنها "الميل
الدافعية الداخلية ويعرفها كل من ريان
ي
ويعت
الطبيع للفرد للبحث عن الجدة والتحدي ،ولتوسيع قدرات الفرد واالستكشاف والتعلم" ،ر
ي
ر
.
الت يحصل عليها الفرد يف أبعاد مقياس الدافعية الداخلية وقد تضمن مفهوم الدافعية
عنه بالدرجة ي
ه:
األكاديمية الداخلية ثالثة أبعاد ،ي
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ً
ر
ر
(خت
والت تكون أكت تشويقا للفرد ر
ه حب الفرد لمواجهة األعمال والمهام الصعبة ي
التحدي ي
ر
الت يحصل عليها الفرد يف بعد التحدي عىل مقياس الدافعية
وآخرون ،)2019 ،ر
ويعت عنه بالدرجة ي
الداخلية.
المثتات ذات القيمة
يثت سلوك األفراد ويوجههم نحو تحري
ر
حب االستطالع "هو دافع ر
ر
الت يحصل عليها
(خت وآخرون ،2019 ،ص،)61 .
ر
المعرفية واستكشافها" ر
ويعت عنه بالدرجة ي
الفرد يف بعد حب االستطالع عىل مقياس الدافعية الداخلية.
ه الشعور الذي يمتلكه الفرد بالتحكم يف التفاعالت مع األفراد اآلخرين (Deci
االستقاللية ي
ر
الت يحصل عليها الفرد يف بعد االستقاللية عىل مقياس
)،& Ryan, 1985
ر
ويعت عنه بالدرجة ي
الدافعية الداخلية.
مفهوم الذات األكاديم معرفة الفرد وتصوراته حول القدرة األكاديمية للفرد & (Marsh
ر
الت يحصل عليها الفرد يف أبعاد مقياس مفهوم الذات.
) ،Seaton, 2013ر
ويعت عنه بالدرجة ي
العقىل لألفراد حول ذواتهم" (ريڤ،2019 /2015 ،
غت األكاديم "التمثيل
مفهوم الذات ر
ي
ر
الت يحصل عليها الفرد يف مقياس وصف الذات.
ص ،)407 .ر
ويعت عنه بالدرجة ي
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
الوصف الذي يعرف بأنه "استقصاء
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج
ي
ه قائمة يف الحاض بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد
ينصب عىل ظاهرة من الظواهر كما ي
وبي ظواهر أخرى" (العزاوي ،2008 ،ص ،)97 .وهو منهج مناسب
العالقات ربي عناضها أو بينها ر
األكاديم ومفهوم
لمعرفة مدى إمكانية التنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات
ي
األكاديم.
غت
الذات ر
ي
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الجدد يف جامعة السلطان قابوس ،والبالغ
اس
عددهم  3000آالف طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة التسعة للعام الدر ي
2019/2018م.
عينة الدراسة
بلغت عينة الدراسة  1684طالبا وطالبة من الطلبة الجدد يف جامعة السلطان قابوس
اس 2019/2018م ،وقد تم اختيار العينة بطريقة المعاينة المتيشة؛ حيث تم إرسال
للعام الدر ي
رابط األدوات ر
المقبولي يف الجامعة والبالغ عددهم  3000آالف طالبا
إلكتونيا لجميع الطلبة
ر
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تبي أنها عينة ممثلة للجامعة من خالل التماثل يف خصائص العينة من حيث تمثيل
خصائص العينة ر
متغت الجنس.
مختلف الكليات فيها،
ويشت جدول  1إىل توزي ع أفراد العينة وفقا ل ر
ر
جدول 1

لمتغت الجنس
جدول توزي ع أفراد العينة وفقا
ر
الجنس
ذكور
إناث
المجموع

العدد
891
793
1684

النسبة المئوية
52‚91
47‚09
%100

أدوات الدراسة
مقياس الدافعية الداخلية (Intrinsic Motivation Questionnaire )IMQ
ّ
ليت (Lepper
صمم مقياس الدافعية الداخلية من قبل هارتر ) (Harter, 1981وطوره ر
الشعيىل ( )2007ربتجمته إىل العربية ،وتطبيقه عىل البيئة العمانية،
) et al., 2005الحقا ،وقام
ي
كما قامت البلوشية ( )2017بالتحقق من صدقه وثباته وتطبيقه عىل عينة من طلبة الصف الحادي
ر
عش بمحافظة جنوب الباطنة ،ويتكون من  27عبارة موزعة بالتساوي عىل ثالثة أبعاد (التحدي،
وحب االستطالع ،واالستقاللية) ،لكل بعد  9فقرات ،وتمت اإلجابة عىل فقرات المقياس باستخدام
عىل أحيانا،
الخماس
مقياس ليكرت
ي
عىل قليال 3 ،تنطبق ي
عىل إطالقا 2 ،تنطبق ي
كالتاىل 1( ،ال تنطبق ي
ي
عىل تماما) ،وقد تم التأكد من صدق وثبات المقياس يف الدراسة
عىل ر
كثتا 5 ،تنطبق ي
 4تنطبق ي
الداخىل للفقرات ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية،
الحالية عن طريق حساب صدق االتساق
ي
وتراوحت قيم معامالت االرتباط لبعد التحدي ربي  0.20و  ،0.73بينما تراوحت قيم معامالت
االرتباط لبعد حب االستطالع ربي  0.26و ،0.65أما بعد االستقاللية فقد تراوحت قيم معامالت
االرتباط ربي  0.45و ،0.69كما تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا لكرونباخ
ر
والت بلغت قيمه لكل من بعد التحدي وحب االستطالع واالستقاللية  0.77 ،0.81 ،0.83عىل
ي
وتعتت ر
مؤرسات ثبات جيدة ألبعاد الدافعية الداخلية،
اىل،
ر
التو ي
مقياس مفهوم الذات
استخدم الباحثون مقياسا لوصف الذات قام بإعداده هربرت مارش ،)Marsh) 1992
حيث تتكون النسخة المخترصة من  35عبارة ،وتقيس ثمانية أبعاد لمفهوم الذات ،ثالثة أبعاد
الرياض ،ومفهوم الذات
وه :مفهوم الذات اللغوي ،ومفهوم الذات
ي
أكاديمية موزعة عىل  12فقرة ،ي
الجسم ،ومفهوم
وه :مفهوم الذات
المدرس ،وخمسة أبعاد ر
ي
ي
غت أكاديمية موزعة عىل  23فقرة ،ي
ير
الخارج ،وإدراك العالقات مع األصدقاء ،وإدراك العالقات مع الوالدين ،ومفهوم
الذات المظهر
الذات العام.
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كالتاىل =1( :خطأ =2 ،غالبا خطأ =3 ،أحيانا خطأ=4 ،
وتتم اإلجابة عىل فقرات المقياس
ي
ه فقرات موجبة فإن
أحيانا صحيح =5 ،غالبا صحيح =6 ،صحيح) ،وبما أن عبارات المقياس ي
تشت إىل انخفاض مفهوم الذات.
تشت إىل ارتفاع مفهوم للذات ،بينما الدرجة األصغر ر
األكت ر
الدرجة ر
وقد تم التأكد من صدق وثبات المقياس يف الدراسة الحالية من خالل حساب صدق االتساق
الداخىل للفقرات ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية ،إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط لبعد مفهوم
ي
غت
الذات
األكاديم ربي  0.20و ،0.48بينما تراوحت قيم معامالت االرتباط لبعد مفهوم الذات ر
ي
ديم ربي  0.20و ،0.59كما تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا لكرو
األكا ي
ر
األكاديم لمفهوم الذات  0.70و 0.74عىل
وغت
والت بلغت قيمه لكل من البعد
نباخ
األكاديم ر
ي
ي
ي
وتعتت ر
مؤرسات ثبات جيدة ألبعاد الدافعية الداخلية.
التواىل،
ر
ي
ر
المقياسي ،فقد استخدم الباحثان
الت أتبعت من قبل معدي
ر
وإىل جانب إجراءات الصدق ي
للمقياسي من خالل إيجاد العالقة الثنائية بينهما ،وقد أشارت التحليالت اإلحصائية
صدق المحك
ر
إىل وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من  0.05سواء عىل مستوى الدرجة
الكلية او عىل مستوى األبعاد ،مما يعط ر
المقياسي باستخدام صدق المحك.
مؤرسا عىل صدق
ر
ي
المعالجات اإلحصائية
لإلجابة عىل السؤال األول المتصل بالتحقق من وجود فروق يف مستوى مفهوم الذات
وأبعاد الدافعية الداخلية ،تم أوال حساب المتوسطات الحسابية من خالل قسمة الدرجة الكلية لكل
خماس التدري ج ،ثم تم استخدام اختبار ت لمعرفة داللة
مستجيب عىل خمسة نظرا ألن المقياس
ي
الثان ،تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد.
الفروق بناء عىل الجنس .ولإلجابة عىل السؤال ي
النتائج ومناقشتها
بحثت الدراسة الحالية إمكانية التنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات
ً
لدى  1684طالبا وطالبة من طلبة السنة األوىل يف جميع الكليات بالجامعة ،كما بحثت وجود فروق
دالة إحصائيا تعزى للجنس يف مستوى مفهوم الذات وأبعاد الدافعية الداخلية لدى طلبة جامعة
وتفستها بناء عىل
اس 2019 /2018م ،وقد تمت مناقشة النتائج
ر
السلطان قابوس للعام الدر ي
ترتيب تساؤالت الدراسة.
لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عل
هل توجد فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس يف مستوى مفهوم الذات وأبعاد الدافعية الداخلية
اس 2019 /2018م؟
لدى طلبة جامعة السلطان قابوس للعام الدر ي
تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة الفروق يف مستوى مفهوم الذات وأبعاد
لمتغت الجنس ،وتتضح النتائج من خالل جدول .2
الدافعية الداخلية وفقا
ر
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لمتغت
لمتغتي مفهوم الذات وأبعاد الدافعية الداخلية وفقا
نتائج اختبار ت للعينات المستقلة
ر
ر
الجنس
المتغت
ر
التحدي
حب
االستطالع
االستقاللية
مفهوم الذات
األكاديم
ي
غت
مفهوم الذات ر
األكاديم
ي

الجنس

العدد

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

891
793
891
793
891
793
891
793
891
793

المتوسط
الحسان
ري
3.53
3.68
3.67
3.69
3.66
3.85
4.03
4.22
4.05
4.09

االنحراف
المعياري
0.75
0.73
0.73
0.74
0.62
0.62
0.70
0.62
0.54
0.49

الداللة
اإلحصائية
<0.001

0.19

0.79

0.430

-

6.46

<0.001

0.32

5.79

<0.001

0.28

1.59

0.110

-

قيمة ت
4.11

حجم األثر

يتضح من جدول  2وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى أبعاد الدافعية الداخلية عند
األكاديم ربي الذكور
مستوى داللة أقل من  0.05يف بعدي التحدي واالستقاللية ومفهوم الذات
ي
واإلناث لصالح اإلناث ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا ربي الذكور واإلناث يف مستوى بعد حب
األكاديم عند مستوى داللة أقل من  ،0.05ونظرا ألن حجم األثر
غت
االستطالع ومفهوم الذات ر
ي
لكت حجم العينة
صغت فإن الداللة اإلحصائية يف الفروق ربي
الجنسي يمكن ارجاعه ر
ر
ر
( ،)Tabachnick & Fidell, 2001ولذلك تم احتساب حجم األثر كونه ال يتأثر بحجم العينة.
تفست أسباب تفوق اإلناث عىل الذكور يف بعدي التحدي واالستقاللية بسبب أن
ويمكن
ر
غت األكاديمية
مساحة الحرية لدى اإلناث يف البيئات العربية بشكل عام يف ممارسة المهام واألنشطة ر
وبالتاىل فإن ضيق مساحة الحرية لدى اإلناث
محدودة مقارنة مع مساحة الحرية لدى الذكور؛
ي
يمنحها الدافع بتوجيه طاقتها للتحدي ومزيد من الرغبة لالستقاللية من أجل الشعور بالكفاءة،
ر
الت يسع الفرد للحصول عليها إلشباع
حيث إن الشعور بالكفاءة حاجة أساسية من الحاجات ي
المصت ).(Ryan & Deci, 2000
حاجاته النفسية حسب نظرية تقرير
ر
أكت لممارسة مهام وأنشطة
كما يمكن
تفست ذلك بأنه قد تحصل الطالبات فرصا ر
ر
وسلوكيات توفر فرصا للتحدي األمثل أثناء المرحلة ما قبل الجامعة ،وذلك من خالل األنشطة
ر
ر
والت تسهم يف تنمية
أكت من
الت تتبعها المعلمات بدرجة ر
ر
المعلمي ي
والمهام واألساليب التدريسية ي
ر
الذان أمرا مهما يجعل الطلبة يشعرون
التحدي واالستقاللية ،إذ يعد التدريس الداعم للحكم
ي
بالكفاءة واالستقاللية يف تعلمهم مما يزيد من الدافعية الداخلية لديهم (Kusurkar et al.,
المصت
) ،2011حيث إن إتاحة الفرصة فعال للفرد لتقرير الذات واالختيار حسب نظرية تقرير
ر
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وبالتاىل يصبح مدفوعا داخليا نحو المهام
يسهم يف تحقيق الحاجات النفسية األساسية للفرد
ي
واألنشطة ).(Deci & Ryan, 1987; Ryan & Deci, 2020; Deci et al., 1991
ه الحاجة األسم
وحسب هرمية ماسلو يف سلم الحاجات أن حاجات تحقيق الذات ي
من ربي كل الحاجات ،وأن األفراد الذين يستطيعون تحقيق الذات ،تصبح الدوافع األعىل لديهم
قوية فيما بعد ف حياتهم ،بالرغم من أن ليس كل األفراد يمتلكون القدرة عىل تحقيق الذات ر
(بيتي
ي
/
وجوڤتن ،)2016 2014 ،ونظرا إلتاحة الفرصة للطالبات لتحقيق ذواتهن من خالل تحقيق
ر
بالتاىل تصبح الدوافع األعىل لديهن أقوى
حاجاتهن النفسية األساسية يف المرحلة ما قبل الجامعة،
ي
ً
ً
أكت تتطلب المزيد من التحدي
يف المرحلة الجامعية مقارنة بالذكور حيث تتاح فرصا ومهاما ر
واالستقاللية للقدرة عىل مواجهتها واجتيازها.
تفست ذلك من خالل النظرية المعرفية االجتماعية ،حيث ترى أن كال من
كذلك يمكن
ر
العوامل الداخلية والخارجية تسهم يف تحديد سلوك الفرد ،حيث يرى باندورا أن هناك تفاعالت
معقدة بي كل من السلوك والمعرفة والعوامل البيئية فه تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ر
(بيتي
ر
ي
وجوفتن2016 /2014 ،؛ الرفوع ،)2015 ،ونظرا لتفاعل معارف ومعتقدات الطالبات اإليجابية
ر
ر
الختات الدراسية لما قبل المرحلة الجامعية مع العوامل الخارجية
والت تكونت من ر
حول ذواتهن ي
ر
الت تعكس األنشطة والمهام الدراسية الجامعية ،فيظهر سلوك الطالبات يف المزيد من االستقاللية
ي
والقدرة عىل التحدي للمهام الصعبة.
تفست سبب عدم وجود فروق ربي الذكور واإلناث يف حب االستطالع إىل االنفجار
ويمكن
ر
وبالتاىل زيادة
المعرف يف الوقت الحاض وتعدد المعارف وتنوع التخصصات والمواد الدراسية،
ي
ي
المتطلبات المعرفية والمهارية من أجل النجاح لدى طلبة الجامعة ،مما يؤدي إىل الرغبة يف حب
االستطالع والبحث عن المعرفة من أجل اشباع الميول وتحقيق المتطلبات الجامعية لدى جميع
األفراد سواء الذكور أم اإلناث ،إضافة إىل ذلك سهولة الوصول ألحدث المعلومات والمعارف عىل
والعالم عن طريق التقنيات يجعل جميع الطلبة يمتلكون الرغبة لحب
محىل
المستوى ال
ي
ي
االستطالع.
تفست هذه النتيجة كذلك من خالل نظرية هرمية الحاجات ألبراهام ماسلو
ويمكن
ر
ه حاجات
 Hierarchy of Needs Theoryيف الدافعية ،إذ أن أحد حاجات الفرد يف نظرية ماسلو ي
المعرفة والفهم ر
والت تظهر يف الرغبة يف االستكشاف ومعرفة حقائق األمور وحب االستطالع
ي
ً
وعىل2014 ،؛ سليم )2003 ،وخاصة يف المرحلة الجامعية ،إذ تتسع وتتنوع وتتعمق
(حموك
ي
الجنسي.
مجاالت المعرفة فيها ،وتتساوى الفرص للمعرفة لكال
ر
تفست وجود فروق دالة إحصائيا ربي الذكور واإلناث يف مفهوم الذات
كذلك يمكن
ر
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األكاديم للطالبات مقارنة بالذكور ،والذي
الطالبات عن ذواتهن ،مما يؤدي إىل زيادة مفهوم الذات
ي
يعط لهن الدافع
بدوره يؤثر عىل المفاهيم الذاتية األكاديمية للطالبات يف المراحل الجامعية مما
ي
أكت من الذكور ،كذلك فإن
والثقة للمشاركة يف المهام والفعاليات واألنشطة الطالبية بدرجة ر
أكت بعكس
أساليب (أنماط) تدريس
المعلمي تدعم المفاهيم الذاتية األكاديمية للطالبات بقوة ر
ر
ر
المعلمي يف التدريس
والت لم تتأثر بأي من أنماط أو أساليب
ر
المفاهيم الذاتية األكاديمية للذكور ي
جت وآخرون
) ،(Alrajhi & Aldhafri, 2015وقد أكدت نتائج دراسة طولية أجراها كل من ر ي
األكاديم يف المراحل المبكرة يمكن أن يؤثر عىل التحصيل
) (Guay et al., 2004أن مفهوم الذات
ي
ر
است كل من
العلم يف المراحل التعليمية المتقدمة ،وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج در ي
ي
زهران وزهران ()2006؛ وصوالحة وصوالحة (.)2018
األكاديم بسبب
غت
وقد يفش عدم وجود فروق ربي الذكور واإلناث يف مفهوم الذات ر
ي
ر
ر
والت بدورها تتأثر بعوامل ثقافية
ر
الت تتنبأ بمفهوم الذات ( ،)Wang, 2015ي
تأثت التنشئة الوالدية ي
ر
تشت إىل الوظائف
الجنسي ،إذ أن األنا حسب نظرية التحليل
مشتكة لنفس البيئة ربي
النفس ر
ر
ي
العقلية المرتبطة بعالقة المرء ببيئته ،كما تعمل وفقا لمبدأ الواقع مما يساعد الطلبة عىل إشباع
الجنسي معا ،إال أن
وبالتاىل تحقيق مفهوم الذات لكال
حاجاتهم (نيومان ونيومان)2020 /2016 ،
ر
ي
حسي وآخرين ( ،)1992إذ أشارت إىل أنه توجد فروق
نتائج هذه الدراسة لم تتفق مع نتائج دراسة
ر
األكاديم؛ حيث كان
غت
ذات داللة احصائية ربي طلبة الجامعة الذكور واالناث يف مفهوم الذات ر
ي
مفهوم الذات لدى الذكور ر
أكت إيجابية من مفهوم الذات لدى اإلناث ،بينما اتفقت نتائج الدراسة
ر
والعتيت
والشام (،)2018
الت أجراها كل من رسحان (،)1996
ري
ي
الحالية مع نتائج الدراسات ي
( ،)2015وكنعان ( ،)1996يف أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس يف مفهوم
األكاديم لدى طلبة الجامعة.
غت
الذات ر
ي
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بتوفت
المعلمي
أكت من
ر
األكاديم لصالح اإلناث بسبب االهتمام الواضح من قبل المعلمات بدرجة ر
ر
ي
اع الفروق الفردية
فرص للطالبات يف المرحلة ما قبل الجامعية الختيار أنشطة ومهام متنوعة تر ي
للطالبات وتدعم الشعور باالستقاللية ر
وبالتاىل الشعور باالنتماء بحيث تزداد احتمالية
المتايدة
ي
العاطف للمعلمات العمانيات
وفرص النجاح للطالبات ،وهذا االهتمام ناتج عن ارتفاع الذكاء
ي
ر
(البلوس والظفري،
بالمعلمي الذكور
ومعتقدات الكفاءة التدريسية الذاتية والجماعية مقارنة
ر
ي
الشعيت والظفري ،)Albusaidi et al., 2019; Alrajhi et al., 2017; 2020 ،باإلضافة
2019؛
ري
ر
والت تفعل من دور الطالبات وتجعلهن محورا للعملية التعليمية،
إىل الطرائق واألساليب التدريسية ي
ً
عت
وبالتاىل
أكت لتقييم الذات يف سياقات إيجابية متنوعة من المواقف األكاديمية ر
يعط فرصا ر
ي
ي
ختات إيجابية لدى
وبتي ،)2015/2014 ،ويسهم يف تكوين ر
المراحل التعليمية (وولفولك ر

أمان الحارثية وآخرون
ي

التنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات
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ولإلجابة عل السؤال الثان الذي ينص عل
هل يمكن التنبؤ بالتحدي من خالل مفهوم الذات لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة
عمان؟
تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد مفهوم الذات المنبئة بالتحدي ،كما يظهر يف جدول .3
جدول 3

نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد مفهوم الذات المنبئة لبعد التحدي
م

المتغتات المستقلة
ر

 1الثابت
الجنس
 2الثابت
الجنس
األكاديم
الذات
مفهوم
ي
األكاديم
غت
مفهوم الذات ر
ي

الخطأ معامل االنحدار
معامل االنحدار
المعياري
المعياري
غت المعياري )(B
ر
)(Beta
)(SE
140.05
0.03
3.68
4.11
0.10
0.04
0.15
0.06
0.13
1.08
1.43
0.03
0.03
0.05
20.47
0.49
0.03
0.54
2.36
0.06
0.03
0.08

قيمة "ت" مستوى الداللة
المحسوبة اإلحصائية
<0.001
<0.001
<0.001
0.150
<0.001
0.020

ر

۲

0.01
0.27

يتبي من خالل اختبار تحليل التباين المصاحب لتحليل االنحدار ،أن قيمة ف تساوي
ر
يعت أن نموذج االنحدار المستخدم
وه دالة إحصائيا عند مستوى داللة < ،0.001مما ي
 206.37ي
للتنبؤ ببعد التحدي كان داال إحصائيا ،ويظهر من جدول  3أن قيمة "ت" المحسوبة لمفهوم الذات
ويشت ذلك
األكاديم دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من ،0.05
غت
ر
األكاديم ومفهوم الذات ر
ي
ي
.
األكاديم كعوامل نفسية يف التنبؤ بالتحدي لدى الطلبة إال
وغت
إىل أهمية مفهوم الذات
األكاديم ر
ي
ي
ر
األكاديم أكت تنبؤا بالدافع للتحدي لدى الطلبة .كما
يتبي أن مفهوم الذات
أنه بالنظر إىل قيمة بيتا ر
ي
تشت النتائج أن نموذج االنحدار يفش  %27من التباين يف مستوى التحدي.
ر
ر
الت تشكلت من خالل
ويمكن
ر
تفست هذه النتيجة بأنه كلما كانت معتقدات الطلبة ي
الختات والتجارب الناجحة عن قدراتهم إيجابية ،كلما امتلك هؤالء الطلبة مفهوما عاليا للذات
ر
يعط لهم المزيد من الثقة واالقدام نحو المهام
والذي يرتبط بالنواتج التعليمية المرتفعة ،مما
ي
ر
الت اهتمت بالدافعية
الصعبة ومواجهة التحديات المختلفة ،وقد أكدت النظريات اإلنسانية ي
ر
الت تتحدى قدرات الفرد ويشبع فيها الرغبة للتعلم والنمو والنجاح وتمثل
الداخلية عىل المواقف ي
ر
وعىل،
الت تتوقف بمجرد إشباعها (حموك
ي
الحاجات المستمرة بعكس الحاجات الفسيولوجية ي
تفست هذه النتيجة من خالل نظرية معالجة المعلومات بأن األفراد لديهم دوافع
 ،)2014كما يمكن
ر
ر
الت توفر مستوى من المفاجأة ،أو التضارب ،أو
داخلية الشتقاق المتعة من األنشطة واألحداث ي
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األكاديم يرتبط بعالقة إيجابية مع
دراسة خليلة ( )Khalaila, 2015من حيث أن مفهوم الذات
ي
الكىل للدافعية الداخلية.
المتوسط ي
ويمكن تفست سبب أن مفهوم الذات األكاديم ر
أكت قدرة عىل التنبؤ ببعد التحدي بسبب
ر
ي
ر
أكت بالمقارنة مع المعتقدات العامة للذات إال
أن المعتقدات الذاتية األكت تحديدا لها قدرة تنبؤيه ر
أن كافة معتقدات الذات مهمه بصورة عامة (أنديرمان وأنديرمان.)2016 /2014 ،
ولإلجابة عل السؤال الثالث الذي ينص عل
هل يمكن التنبؤ بحب االستطالع من خالل مفهوم الذات لدى طلبة جامعة السلطان قابوس
بسلطنة عمان؟
تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد مفهوم الذات المنبئة بحب االستطالع ،كما يظهر يف
جدول.4
جدول 4

نتائج تحليل االنحدار ألبعاد مفهوم الذات المنبئة لبعد حب االستطالع
معامل االنحدار
غت المعياري
المتغتات المستقلة
ر
ر
)(B
1.28
الثابت
0.40
األكاديم
الذات
مفهوم
ي
األكاديم
غت
مفهوم الذات ر
0.19
ي

الخطأ
المعياري
)(SE
0.14
0.03
0.04

معامل االنحدار
المعياري
)(Beta
0.36
0.13

قيمة
"ت"
المحسوبة
9.43
14.75
5.31

مستوى
الداللة
اإلحصائية
<0.001
<0.001
<0.001

ر

۲

0.19

يتبي من خالل اختبار تحليل التباين المصاحب لتحليل االنحدار ،أن قيمة "ف" تساوي
ر
يعت أن نموذج االنحدار
وه قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة < ،0.001مما ي
 202.37ي
المستخدم للتنبؤ ببعد حب االستطالع كان داال إحصائيا ،ويظهر من جدول  4أن قيمة "ت"
األكاديم دالة إحصائيا عند مستوى داللة
غت
المحسوبة لمفهوم الذات
األكاديم ومفهوم الذات ر
ي
ي
األكاديم كعوامل نفسية يف
وغت
ويشت ذلك إىل أهمية مفهوم الذات
أقل من ،0.05
األكاديم ر
ر
ي
ي
األكاديم
يتبي أن مفهوم الذات
التنبؤ بحب االستطالع لدى الطلبة ،إال أنه بالنظر إىل قيمة بيتا ر
ي
ً
ر
تشت النتائج أن نموذج االنحدار يفش  %19من
أكت تنبؤا بالدافع لحب االستطالع لدى الطلبة .كما ر
التباين يف مستوى حب االستطالع.
األكاديم يتنبأ بدافعية الفرد لحب
وغت
تفست سبب أن مفهوم الذات
ويمكن
األكاديم ر
ر
ي
ي
االستطالع من أجل اكتشاف ومعرفة البيئة من حوله وفقا للنظرية المعرفية االجتماعية حيث أن
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تأثت مرغوب فيه
العامل
الرئيس يف دافعية المرء هو معتقداته بأن لديه المقدرة عىل أن يكون له ر
ي
من خالل أفعاله (نيومان ونيومان ،)2020/2016 ،حيث يرى باندورا أن هناك تفاعالت معقدة
بي كل من السلوك والمعرفة والعوامل البيئية فه تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ر
وجوفتن،
(بيتي
ر
ر
ي
بالسع من أجل زيادة الكفاءة
2016 /2014؛ الرفوع ،)2015 ،فالطلبة مرتبطون بطبيعتهم
ي
واالستمتاع بتحقيقها ( )Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2020مما يدفعهم إىل البحث
صوف وآخرين (Soufi et al.,
والمعرفة وحب االستطالع ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
ي
األكاديم يتنبأ بالدافعية الذاتية للمعرفة  ،ونتائج دراسة جوي وآخرون
) 2014يف أن مفهوم الذات
ي
ر
األكاديم والدافع
الت تؤكد وجود عالقة ارتباطية موجبة ربي مفهوم الذات
( (Guay et al., 2010ي
ي
الداخىل للمعرفة.
ي
ويمكن تفست أن مفهوم الذات األكاديم ر
أكت قدرة عىل التنبؤ بدافعية الفرد لحب
ر
ي
ر
األكاديم أكت تحديدا ،لذا تكون
األكاديم بسبب أن مفهوم الذات
غت
االستطالع من مفهوم الذات ر
ي
ي
األكاديم (أنديرمان وأنديرمان ،)2016/2014 ،إذ يمكن
غت
قدرته التنبؤية أعىل من مفهوم الذات ر
ي
ختات محددة ومتشابهة يمارسها جميع الطلبة وفقا لمناهج موحدة يتم
بناؤه لجميع الطلبة من ر
ر
اإلرساف عليها من قبل مؤسسة تعليمية واحدة ،ويسهل التعرف عليها من خالل تفاعل الطلبة
األكاديم تؤثر يف تكوينه عوامل مختلفة
غت
ومشاركتهم يف األنشطة التعليمية ،بينما مفهوم الذات ر
ي
كأنماط التنشئة الوالدية ( ،)Wang, 2015والمقارنات االجتماعية (،)Bong & Clark, 1999
وغت ذلك من العوامل والظروف المختلفة.
ر
ولإلجابة عل السؤال الرابع الذي ينص عل
هل يمكن التنبؤ باالستقاللية من خالل مفهوم الذات لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة
عمان؟
تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد مفهوم الذات المنبئة باالستقاللية ،كما يظهر يف جدول .5
جدول 5

نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد مفهوم الذات المنبئة لبعد االستقاللية
الخطأ معامل االنحدار
معامل االنحدار
المعياري
المعياري
المتغتات المستقلة
م
ر
غت المعياري )(B
ر
)(Beta
)(SE
175.51
0.02
3.85
 1الثابت
6.46
0.16
0.03
0.19
الجنس
16.65
0.12
1.97
 2الثابت
4.62
0.10
0.03
0.13
الجنس
14.21
0.36
0.02
0.33
األكاديم
مفهوم الذات
ي
األكاديم
غت
مفهوم الذات
ر
3.94
0.09
0.03
0.12
ي

قيمة "ت" مستوى الداللة
المحسوبة اإلحصائية
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<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

ر

۲

0.02
0.19
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المعرف من خالل المخططات الذاتية
تفست هذه النتيجة حسب نظرية التطور
ويمكن
ر
ي
ر
الختات السابقة للفرد ،إذ
الت يتم اكتسابها من ر
المعرفية أي من التعميمات العقلية حول الذات ي
تولد هذه المخططات الدافعية لتحريك الذات الحالية نحو الذات المستقبلية المرغوبة
) ،(Markus, 1983وحيث أن تقييمات الذات ف مجاالت محددة للطالب ف مرحلة الرشد ر
أكت
ي
ي
إيجابية الرتباطها باالستقاللية ر
المتايدة كالحصول عىل فرص الختيار مقررات وأنشطة تزداد
وبتي ،)2015/2014 ،إذ يرى روتر من وجهة نظر مركز التحكم
احتمالية النجاح فيها (وولفولك ر
الداخىل  Locus of controlبأن اعتقاد الفرد بأنه يتحكم يف نواتجه من خالل السلوكيات
ي
الشخصية والخواص الداخلية ،يحرك بدوره المعتقدات الذاتية للفرد بأن تعمل عىل توليد الدافع
ر
الت تحدث يف حياته لتلبية
وه حاجة الفرد للشعور بأنه يتحكم يف األحداث المتنوعة ي
لالستقاللية ي
حاجاته النفسية األساسية ،وكلما زاد إدراك الطلبة للتحكم تزداد الدافعية الداخلية حسب نظرية
جولدبتج وكورنيل
المصت ) ،)Deci & Ryan, 1985وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة
تقرير
ر
ر
) ،(Goldberg & Cornell, 1998من أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ربي مفهوم الذات
الكىل للدافعية الداخلية.
والمتوسط ي
وفقا لنتائج الدراسة ،وجد أن مفهوم الذات يتنبأ بالتحدي وحب االستطالع واالستقاللية،
األكاديم
كما توجد فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس يف التحدي واالستقاللية ومفهوم الذات
ي
لصالح اإلناث ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس يف بعدي حب االستطالع ومفهوم
األكاديم.
غت
الذات ر
ي
ر
والمقتحات
التوصيات
يىل:
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة
يوض الباحثون بما ي
ي
بتوفت مواقف وأنشطة
تحسي الدافعية الداخلية للذكور نحو التحدي واالستقاللية
 .1ضورة
ر
ر
توفت حاجاتهم النفسية األساسية كالشعور
وفرص لالختيار وسياقات تعلم إيجابية تضمن لهم ر
باالستقاللية والكفاءة واالنتماء.
ر
األكاديم لدى الطلبة الذكور ،وذلك بخلق بيئة تعلمية
كت عىل رفع مستوى مفهوم الذات
 .2الت ر
ي
ً
فعالة توفر لهم فرصا متنوعة لتقييم ذواتهم يف سياقات إيجابية.
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يتبي من خالل اختبار تحليل التباين المصاحب لتحليل االنحدار ،أن قيمة "ف" تساوي
ر
يعت أن نموذج االنحدار
وه قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة < ،0.001مما ي
 130.76ي
المستخدم للتنبؤ ببعد االستقاللية كان داال إحصائيا ،ويبدو من جدول  5أن قيمة "ت" المحسوبة
األكاديم دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من
غت
لمفهوم الذات
األكاديم ومفهوم الذات ر
ي
ي
ر
األكاديم أكت تنبؤا بالدافع لالستقاللية
يتبي أن مفهوم الذات
 ،0.05إال أنه بالنظر إىل قيمة بيتا ر
ي
تشت النتائج أن نموذج االنحدار يفش  %19من التباين يف مستوى االستقاللية.
لدى الطلبة .كما ر

التنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية من خالل مفهوم الذات

أمان الحارثية وآخرون
ي

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )1يناير 2021

 .3نظرا ألن مفهوم الذات فش أقل من  %30للتنبؤ بأبعاد الدافعية الداخلية ،فإن  %70تمثل
ر
متغتات أخرى
متغتات أخرى لم تتم دراستها يف البحث
تأثت ر
الحاىل فيقتح الباحثون دراسة ر
ر
ي
الوجدان ،والتعلم المنظم ذاتيا ،وأنماط التنشئة الوالدية.
كمعتقدات الكفاءة الذاتية والذكاء
ي
 .4تطبيق الدراسة عىل عينات مختلفة لتشمل المراحل الدراسية المبكرة والمتوسطة والثانوية.
المراجع
أبو عليا ،محمد ( .)2007العالقة بي ر
استاتيجيات فوق المعرفة والدافعية الداخلية والخارجية
ر
.
المتغتات األخرى لدى طلبة الجامعة مجلة المنارة للبحوث والدراسات ،األردن،
وبي
ر
ر
DOI: 10.33985/0531-013-003-006 .32 -11 ،)3(13
أنديرمان ،إ ،وأنديرمان ،ل .)2016( .دافعية الغرفة الصفية (أحالم الباز حسن ،ر
متجم) .عمان :دار
الفكر( .العمل األصىل ر
نش يف .)2014
ي
بقيع ،نافز ( .)2012مستوى الدافعية الداخلية والخارجية للتعلم لدى طلبة تخصص معلم صف
ي
ف كلية العلوم ر
التبوية الجامعية .المجلة رالتبوية ،الكويتDoi: .266-239،)104(26 ،
ي
10.34120/0085-026-104-007
بقيع ،نافز ( .)2014علم النفس رالتبوي .عمان :دار اإلعصار العلم ر
للنش والتوزي ع.
ي
ي
بكر ،محمد ( .)2018مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عينة من طلبة وطالبات
عي شمس.28 -1 ،)53(2 ،
جامعة الجوف .مجلة اإلرشاد
النفس ،ر
ي
ر
الكتى للشخصية المنبئة بالدافعية لدى طلبة الصف
البلوس ،خديجة ( .)2017العوامل الخمسة ر
ي
الحادي ر
غت منشورة) .جامعة السلطان
عش بمحافظة جنوب الباطنة (رسالة
ماجستت ر
ر
قابوس ،سلطنة عمان.
ر
البلوس ،مريم ،والظفري ،سعيد ( .)2019جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بمعتقدات الكفاءة
ي
المعلمي بسلطنة عمان .المجلة األردنية يف العلوم رالتبوية،
الذاتية التدريسية لدى
ر
.398-387 ،)4(15
ر
بيتي ،ـه ،.وجوفرين ،ج .)2016( .الدافعية النظرية البحوث والتطبيقات (كامل مطر الفراج،
ومجدي سليمان المشاعلة ومحمد صتي سليط ،ر
متجمون) .عمان :دار الفكر( .العمل
ر
األصىل ر
نش يف )2014
ي
ر
البيىل ،محمد ،والصمادي ،أحمد ،والعمادي ،عبد القادر ( .)2001علم النفس التبوي وتطبيقاته.
ي
الكويت :مكتبة الفالح ر
للنش والتوزي ع.
حاج موس ،أحمد ( .)2017السعادة النفسية وعالقتها بفاعلية الذات لدى طالب كلية الزراعة يف
جامعة البعث .مجلة جامعة البعث للعلوم اإلنسانية ،سوريا.84-55 ،)49(39،
صغت ،سعود ،وقاسم ،حميد ( .)1992مفهوم الذات لدى طلبة جامعة
حسي ،عبدالعزيز،
ر
ر
القادسية .مجلة جامعة الموصل ،العراق.492 -467 ،23 ،
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خريسات ،محمد ،وحمادنة ،عبدالرءوف ،وجروان ،أحمد ( .)2017مستوى التعلم المنظم ذاتيا
والدافعية الداخلية والعالقة بينهما لدى عينة من طلبة كلية الحصن الجامعية التابعة
العلم يف رالتبية ،مرص-105 ،)18(3 ،
لجامعة البلقاء التطبيقية يف األردن .مجلة البحث
ي
DOI: 10.21608/JSRE.2017.8414 ،130
الخياط ،ماجد ( .)2017العالقة ربي مفهوم الذات األكاديمية والدافعية األكاديمية لدى طلبة
جامعة البلقاء التطبيقية .مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية.251-221 ،)5(32 ،

عىل ،ومنشد ،حسام ( .)2019الدوافع
خت ،عبد العظيم،
ر
ر
وحسي ،نغم ،والرحيم ،زينة ،وصالح ،ي
المتعلمي .عمان :دار صفاء ر
للنش والتوزي ع.
المعرفية والشخصية لدى
ر
المستة ر
للنش والتوزي ع.
الرفوع ،محمد ( .)2015الدافعية نماذج وتطبيقات .عمان :دار
ر
ريڤ ،ج .)2019( .فهم الدافعية واالنفعال (ثائر أحمد غباري ،ر
متجم) .عمان :دار الفكر( .العمل
األصىل ر
نش يف )2015
ي
الزعت (محرر) .مدخل إىل علم النفس
الزعت ،مروان ( .)2015الدافعية اإلنسانية .يف مروان طاهر ر ي
ري
المستة ر
للنش والتوزي ع.
:
.
.
.
دار
عمان
)
256
227
ص
(ص
ر
األكاديم ومستوى الطموح لدى طالب
زهران ،محمد ،وزهران ،سناء ( .)2006مفهوم الذات
ي
ر
وطالبات الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة  .المؤتمر السنوي الثالث عش -
ر
عي
اإلرشاد
النفس من أجل التبية المستدامة (ص .ص .)110-71 .مرص :جامعة ر
ي
شمس.

الجامعيي يف
عبت ( .)1996العالقة ربي مفهوم الذات ومركز الضبط لدى الطلبة
رسحان ،ر
ر
ماجستت منشورة) .جامعة النجاج
(رسالة
الغربية
الضفة
ف
الفلسطينية
الجامعات
ر
ي
فلسطي.
الوطنية،
ر

سعيد ،سعاد ( .)2008علم النفس رالتبوي .عمان :علم الكتب الحديث ر
للنش والتوزي ع.
سليم ،مريم ( .)2003علم نفس التعلم .ربتوت :دار النهضة العربية.
الشام ،أروى ،رحال ،ماريو ( .)2016تحقيق الحاجات االستقاللية وعالقتها بمفهوم الذات لدى
ي طالب كلية ر
اس  .2016 – 2015مجلة
ر
الد
للعام
حمص
ف
البعث
جامعة
ف
بية
الت
ي
ي
ي
جامعة البعث للعلوم اإلنسانية ،سوريا.96-65 ،)21(38 ،
العاطف بمعتقدات الكفاءة الجماعية لدى
الشعيت ،موزة ،والظفري ،سعيد ( .)2020عالقة الذكاء
ري
ي
ر
.
معلم مادة الرياضيات بسلطنة عمان المجلة األردنية يف العلوم التبوية-33 ،)1(16 ،
ي
.44

المتغتات لدى طلبة الحلقة
الشعيىل ،عىل ( .)2007الدافعية الداخلية والخارجية وعالقتها ببعض
ر
ي
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وعىل ،قيس ( .)2014الدافعية العقلية رؤية جديدة .عمان :مركز ديبونو لتعليم
حموك ،وليد،
ي
التفكت.
ر
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غت منشورة) .جامعة السلطان
األساس بسلطنة عمان (رسالة
الثانية من التعليم
ماجستت ر
ر
ي
قابوس ،سلطنة عمان.

صفية ،محمد ( .)2012المراقبة الذاتية وعالقتها بالدافعية الداخلية والخارجية لدى طلبة جامعة
التموك ،األردن.
التموك (رسالة
ماجستت منشورة) .جامعة ر
ر
ر
األكاديم وعالقته بمفهوم الذات
صوالحة ،عبدالمهدي ،وصوالحة ،أحمد ( .)2018التسويف
ي
.
األكاديم لدى عينة من طلبة جامعة إربد االهلية مجلة جامعة القدس المفتوحة
ي
فلسطيdoi: .175-161 ،)26(9 ،
لألبحاث والدراسات رالتبوية والنفسية،
ر
10.5281/zenodo.2528744
ضاري ،ميسون ،وجميل ،بيداء ( .)2016الدافعية الداخلية األكاديمية وعالقتها بإدارة الوقت لدى
طلبة جامعة بغداد .مجلة البحوث رالتبوية والنفسية ،العراق.253 -222 ،51 ،
طعبىل ،محمد ،وخميس عبد العزيز ( .)2013عالقة مفهوم الذات بالدافعية لالنجاز لدى تالميذ
ي
ير
والتكنولوج :دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة
السنة الثالثة ثانوي من التعليم العام
ورقلة .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،الجزائر.176-163 ،10 ،
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