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 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين المسؤولية التحصيلية ودافعية تقرير الذات لدى طلبة البرنامج:ملخص
 والتعرف على الفروق في المسؤولية التحصيلية ودافعية تقرير الذات تبعا،التأسيسي بالكليات الخاصة في محافظة مسقط
: وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها. ) طالبا وطالبة234(  تألفت عينة الدراسة من. والمستوى الدراسي،للنوع
 كما أظهرت النتائج ارتفاع مستوى دافعية تقرير.عزو الطلبة نجاحهم وفشلهم للعوامل الداخلية والعوامل غير المستقرة
 كما أشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المسؤولية التحصيلية.الذات لدى أفراد العينة
 فقد أشارت النتائج إلى، وبالنسبة للفروق في متغير المسؤولية التحصيلية.ودافعية تقرير الذات تعزى لمتغير النوع
وجود فروق ذات داللة إحصائية في العوامل الخارجية والعوامل غير المستقرة وفقا للمستوى الدراسي لصالح المستويين
 أما با لنسبة لدافعية تقرير الذات فقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا.الثاني والثالث
 كذلك. والمقياس ككل، وغياب الدافعية،للمستوى الدراسي لصالح المستويين الثاني والثالث في دافع التنظيم الخارجي
أشارت نتائج الدراسة إلى أن بعد العوامل الخارجية هو البعد األكثر قدرة على التنبؤ بدافعية تقرير الذات مقارنة باألبعاد
. ثم يأتي أخيرا العوامل الداخلية،األخرى يليه العوامل المستقرة
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Abstract: The current study investigated the relation between achievement responsibility and selfdetermination motivation among foundation program students. It also aimed at identifying the differences
in achievement responsibility and the self-determination motivation according to gender and the foundation
level. The data was collected from 432 students. The results of the study showed that the students attributed
their achievement to internal and unstable factors. Secondly, the students showed a quiet high level of selfdetermination motivation. Thirdly, the results showed no differences due to gender in both achievement
responsibility and self-determination motivation. In regards to achievement responsibility, there were
statistically significant differences in external and unstable factors according to the level variable for the
second and third level. Regarding self-determination motivation, the results revealed statistically significant
differences in external regulation and a motivation according to the level in favor of level two and three. The
findings also suggested that the external factors seem to be the better predictor factor of self-determination
motivation followed by the stable and finally the internal factors.
Keywords: Achievement responsibility, self-determination, motivation.
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تعد الدافعية من المحفزات األساسية التي تسهم
في تحقيق أهداف التعلم؛ لذا فقد القت الدافعية
اهتماما واسعا من العاملين في الحقل التربوي
من طلبة ومعلمين ومدراء ومشرفين .إذ أننا
نستطيع التنبؤ بسلوكيات األفراد من خالل
معرفتنا بدوافعهم الداخلية وحاجاتهم وميولهم
اتجاه اتخاذهم سلوك معين .ولقد برزت نظريات
عدة في تفسير الدافعية ،ولعل أبرزها هي نظرية
تقرير الذات التي ترى على أنه مع وجود
الدافعية الداخلية لدى األفراد ،تكمن هناك حاجة
فطرية يطلق عليها تقرير الذات "self-
 "determinationوهي اتخاذ األفراد قراراتهم
بأنفسهم (زايد.)4113 ،
يرى كل من راين و ديسي
أن الطلبة -وفقا لنظرية تقرير الذذات -بحاجذة
إلى اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ،كما أنهذم بحاجذة
إلذذى الحريذذة فذذي التصذذرف بأفعذذالهم ،كمذذا أن
الطلبة الذين يمتلكون دافعية مقررة ذاتيا ،أكثر
قابلية لإلسذتمرار فذي الدراسذة .ولقذد تعذددت
البحوث التي تناولذت تقريذر الذذات مذن خذالل
النظريذذات المفسذذرة لهذذا ،فكذذل نظريذذة حاولذذت
تفسير دافعية تقرير الذذات مذن زاويذة معينذة،
فهنذذاك نظريذذة التقذذويم المعرفذذي ( Cognitive
) )Evaluation Theory, CETالتي أشارت إلذى دور
العوامل البيئية واالجتماعية في تعزيذز الدافعيذة
الداخلية المقررة ذاتيا .كذلك نظرية التوجهات
السذببية )(Causality Orientations Theory, COT
التي اهتمت بالفروق الفرديذة فذي التعامذل مذع
األحداث بقدرة الفذرد علذى الفعذل .أمذا دافعيذة
تقرير الذات في نظرية الحاجات النفسية ( Basic
 )Psychological Needs Theory, BPNTفقذذذد
ركزت على ثالث مكونات للدافعية هذي الكفذاءة،
واالسذذتقاللية ،واالنتمذذاء .كمذذا تمثلذذت دافعيذذة
تقرير الذات في نظرية محتذوى الهذدف (Goal
) Contents Theory, GCTفذي الذدوافع الداخليذة
كتطوير الذذات ،والشذعور باالنتمذاء ،والذدوافع
الخارجية كالبحث عن النجاح المادي والشذهرة.
أما بالنسبة لهذه الدراسذة فقذد تناولذت دافعيذة
تقرير الذات من منظور نظرية التكامل التنظيمي

) (Organism Integration Theory, OITوالتذذي
تتكون من ثالث أبعاد مختلفة هي
الدافعية الداخلية
تعبر عن قيام الفرد بالسلوك بسبب المتعة
والرضا والذي يستمد من النشاط نفسه

.0

(:)Intrinsic Motivation

(.)Deci et al., 1994

.4

))Ryan & Deci, 2008

.3

الدافعية الخارجية
والتي تشير إلى أن الفرد يقوم بالمهمة
مدفوعا بأسباب خارجية كالحصول على
درجة عالية في االمتحان ،أو الحصول على
مديح المعلم والوالدين واألقران .وتتكون
الدافعية الخارجية من األبعاد التالية:
()Extrinsic Motivation



دافع التنظيم المعرف
 :)Regulationالذي يعد من أكثر صور
الدافعية الخارجية تقريرا للذات وفيه
تستند سلوكيات الفرد على االختيار
الشخصي.



( Introjected

دافع التنظيم غير الواعي
 :)Regulationويشير للمشاركة في
مهمة ما استنادا إلى ما تمليه عناصر
البيئة المتوفرة ،كأن يقوم الفرد بعمل
ما نتيجة لضغوطات معينة.



دافع التنظيم الخارجي
 :)Regulationويعني القيام بالسلوك من
أجل الحصول على الثواب وتجنب
العقاب.

Identified

(

(

External

غياب الدافعية ) :)Demotivationوتعني
غياب الرغبة في القيام بسلوك معين
(.)Ryan & Deci, 2013

وخذذالل العقذذود الحديثذذة ،اهتمذذت الكثيذذر مذذن
الدراسات بالعوامل الخارجية والداخلية المتعلقذة
باستثارة دافعية الطلبة نحو التعلم .وتعد نظرية
العزو من أكثر النظريات المعرفية التي عالجت
موضوع الدافعية نحذو النجذاح وتجنذب الفشذل؛
حيث أنها اهتمت بتفسير األفراد ألسباب نجذاحهم
وفشلهم (العتوم وسليمان .)4103 ،ويعرف العذزو
باألسباب التي يطرحها الطلبة لنجاحهم وفشذلهم
فذذي المذذواد الدراسذذية المختلفذذة & (Banks
).Wodfsoon, 2008

وتعد نظرية واينذر( )Weinerمذن أهذم نظريذات
العزو؛ إذ ترى أن عزو تحصيل الطلبة يكون إلى
أسذباب ومصذذادر داخليذذة كالقذذدرة والجهذذد ،أو
خارجيذذة كذذالحع وصذذعوبة المهمذذة .ويذذرتبط
بنظرية العزو ،مفهذوم مركذز الضذبط (وجهذة
التحكم) ،والذي ينقسم إلى ضبط داخلذي يتميذز
فيه األفراد بعزو نجاحهم إلذى القذدرة والجهذد،
وضبط خارجي والذي يعزي فيه األفراد نجاحهم
وفشلهم إلى عوامل خارجية كذالحع وصذعوبة
المهمة (.)Weiner, 2000
ولقد تناول روتذر ( )0622فذي نظريتذه الذتعلم
االجتمذذاعي مصذذطلح وجهذذة الضذذبط ( locus of
 )controlويشير هذا المصطلح إلى كيفية إدراك
الفرد لموجهات األحداث في حياتذه ،أو إدراكذه
لعوامل الضبط والسيطرة في بيئته ،فعندما يعزو
الفرد إنجازاته وأعماله وما يحدث له من أمذور
سواء كانت سذلبية أو إيجابيذة إلذى الحذع أو
الصدفة أو القدر أو سلطة اآلخذرين ،فذ ن هذذا
الفرد يندرج تحذت فئذة ذوي مركذز الذتحكم
الخارجي ،أما الفرد الذي يعزو إنجازاته وأعماله
وما يحدث له من أمور سذواء كانذت سذلبية أو
إيجابية إلى قدرته الشخصية ف نه ينذدرج تحذت
فئة ذوي التحكم الداخلي (.)Rotter, 1975
ولقذذد أدى االهتمذذام بمفهذذوم وجهذذة الضذذبط
وأسذذاليب العذذزو إلذذى تطذذوير مقذذايي لوجهذذة
الذذتحكم فذذي المواقذذف التعليميذذة عمرفذذت باسذذم
مسذذؤولية التحصذذيل .تشذذير هذذذه المسذذؤولية
التحصيلية إلى االعتقادات التي تصدر عن الطلبة
باعتبذذذار العوامذذذل المسذذذؤولة عذذذن نتذذذائج
تحصيلهم ) . (Ames & Lau, 1982ويمكن النظذر
إلى المسؤولية التحصيلية على أنها األسباب التي
يعزو إليها الطلبة نجاحهم أو فشلهم التحصذيلي،
وتتكون من العوامل التالية:
العوامل الداخلية ( :)Intrinsic Factorsوهي
األسباب الداخلية التي يعزو إليها الطلبة نجاحهم
أو فشلهم التحصيلي ،ومن أهمها القدرة والجهد.
العوامل الخارجية ( :)Extrinsic Factorsوهي
األسباب الخارجية التي يعزو إليها الطلبة

نجاحهم أو فشلهم التحصيلي ،ومن أهمها الحع
وصعوبة المهمة أو سهولتها ،واتجاهات اآلخرين.
العوامل المستقرة ( :)Stable Factorsوهذه
العوامل تتعلق بالقدرة والسياق والتي يعزو إليها
الطلبة نجاحهم أو فشلهم.
العوامل غير المستقرة ( :)Unstable Factorsوهذه
العوامل تتعلق بالجهد والحع والتي يعزو إليها
الطلبة نجاحهم أو فشلهم.
وتعد مادة اللغذة االنجليزيذة مذن المذواد التذي
يواجه الطالب صعوبات وتحديات فذي تعلمهذا ،إذ
أن أنها تتطلب العديذد مذن المهذارات كذالقراءة
والكتابذذة واالسذذتماع والتحذذدث ،وتتذذداخل فيهذذا
الكثيذذر مذذن العلذذوم ،كعلذذم الصذذوتيات وعلذذم
التراكيذب اللغويذة .(Yaman, Esen & Derkus,
)2011ولقد الحذع البذاحثون أن بعذل الطلبذة
يختلفون في أساليب عزو نجاحهم وفشذلهم فذي
هذه المادة ،لذا كان من الضذرورة الكشذف عذن
المسذذؤولية التحصذذيلية لذذدى متعلمذذي اللغذذة
اإلنجليزية وكيف مذن الممكذن أن تسذهم أبعذاد
المسؤولية التحصيلية في التنبؤ بدافعية تقريذر
الذات.
لقد نال موضوع المسؤولية التحصذيلية اهتمذام
الباحثين من خالل الدراسات واألبحاث المتعلقذة
بهذا المجال ،وفيما يلي عرض لبعضها فقذد قذام
تشان ) (Chan, 1994بدراسة هذدفت إلذى التعذرف
على العالقة بين المعتقدات الفردية والقدرة على
استيعاب مادة اللغة اإلنجليزيذة لذدى عينذة مذن
( )012مذذن الصذذف الخذذام  )033( ،مذذن الصذذف
السابع )010( ،من الصف التاسع .أوضحت النتائج
أن أكثر الطالب عذزوا نجذاحهم وفشذلهم إلذى
الجهد ،بينما عزا القليل إلى الحع والقدرة .أمذا
بالنسبة فيما يختص بالعمر ،أظهر طالب الصذف
التاسع ميال أكبذر للعذزو إلذى عوامذل داخليذة
كالقدرة والجهد.
أمذذا دراسذذة الخزاعلذذة والحمذذدون ( )4101التذذي
هدفت إلى معرفة المسذؤولية التحصذيلية لذدى
عينة من ( )508طالبا وطالبة من طلبذة الثانويذة
وأسفرت النتائج إلى أن المسذؤولية التحصذيلية
لدى طلبة المرحلة الثانوية العامة تتجذه نحذو
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المسذؤولية الداخليذة ولذم تظهذر فذروق فذي
االستجابات تبعاً لمتغير النوع .وأوصت الدراسذة
بضرورة اإلعذداد النفسذي لذدى الطلبذة وإيذالء
موضوع المسذؤولية التحصذيلية األهميذة لذدى
المعلمذين ومذدراء المذدارس واالهتمذام بهذذا
الموضوع ،باإلضافة إلى توصية إجراء مزيد من
البحذوث التذي تتعلذق بالمسذؤولية التحصذيلية
وزيادة عدد المتغيرات المتعلقة بذلك.
كما تشذير المراجعذة للدراسذات السذابقة إلذى
وجود دراسات حول دافعيذة تقريذر الذذات فقذد
أجرى نوفل ( ،)4100دراسة هدفت إلى الكشف عن
الفروق في دافعية الذتعلم القائمذة علذى نظريذة
تقرير الذات لدى طلبة كليات العلذوم التربويذة
بالجامعات األردنية .تألفت عينة الدراسة من 464
طالبذذاً و 800طالبذذة .ومذذن خذذالل األسذذاليب
اإلحصائية كشفت الدراسة عن مستوى متوسذط
لدافعية أفذراد العينذة ،ومسذتوى عذالي لمجذالي
الجهذذد والقيمذذة ،والقيمذذة والفائذذدة .كذذذلك
توصلت الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية
في مستوى الدافعية لصالح اإلناث فذي المقيذاس
ككذذل .وأظهذذرت الدراسذذة أيضذذا وجذذود عالقذذة
ارتباطيذذة بذذين المعذذدل التراكمذذي ومقيذذاس
الدافعية.
وقذذام ( )Jalal et al., 2012بدراسذذة هذذدفت إلذذى
التعذرف علذذى أثذر المرحلذذة الدراسذية والنذذوع
والتفاعل بينهما ،على أنماط الدافعيذة المختلفذة
لذذتعلم الرياضذذيات (الدافعيذذة الداخليذذة ،دافذذع
التنظيم الخارجي ،دافع التنظذيم المعذرف ،دافذع
التنظيم غير الواعي ،غيذاب الدافعيذة) وكذذلك
التعذذرف علذذى العالقذذة بذذين أنمذذاط الدافعيذذة
المختلفذذة والتحصذذيل األكذذاديمي لذذدى أفذذراد
العينة .استخدم البذاحثون مقيذاس دافعيذة تعلذم
الرياضيات ،ولقذد كشذفت نتذائج الدراسذة عذن
وجود أثر للمرحلة الدراسية على كافذة أنمذاط
دافعية تقرير الذات في مذادة الرياضذيات .كمذا
أشارت النتائج إلى وجود أثر لمتغير النوع علذى
كافذذة أنمذذاط دافعيذذة تقريذذر الذذذات باسذذتثناء
الدافعية الداخلية .وكشذفت النتذائج أيضذا عذن

وجذذود عالقذذة دالذذة بذذين دافعيذذة تقريذذر الذذذات
والتحصيل األكاديمي.
ويظهذذر االسذذتعراض البحثذذي السذذابق اهتمذذام
البذذاحثين بموضذذوع المسذذؤولية التحصذذيلية،
وبذذالنظر للدراسذذات التذذي تناولذذت المسذذؤولية
التحصيلية بالبحث والدراسة ،يالحذع أن معظذم
هذه الدراسات هذدفت إلذى الكشذف عذن مصذدر
المسذذؤولية التحصذذيلية ،داخليذذة أم خارجيذذة
كدراسة الخزاعلة والحمدون ( .)4101فذي حذين
هدفت دراسذات أخذرى إلذى الكشذف عذن عالقذة
المسؤولية التحصذيلية بغيرهذا مذن المتغيذرات
كدراسة تشان ).)Chan, 1994
كما أوضحت الدراسات أن هناك تماثل في العزو
بين األفراد من مختلف الثقافات ،حيذث أوضذحت
نتائج معظم الدراسات أن األبعاد التي يعذزي لهذا
الطذذالب نجذذاحهم وفشذذلهم تمثلذذت فذذي الجهذذد
والقدرة والحع وصعوبة المهمة ،كما في دراسة
الخزاعلذذة والحمذذدون ( ،)4101وتشذذان (Chan,
).1994
أما بالنسبة للدراسات التي تناولت دافعية تقريذر
الذات ،فيالحع أن معظم هذذه الدراسذات هذدفت
إلى التعرف على الفروق في دافعية تقرير الذات
تبعا لمتغيرات النوع والمرحلة الدراسية (نوفل،
 )4100و) .(Jalal et al., 2012كما اتفقت الدراسذات
في نتائجها على امتالك أفذراد العينذة لمسذتوى
مرتفع من دافعية تقرير الذات كدراسة (نوفذل،
 )4100ودراسة (.)Jalal et al., 2012
وعلى الرغم من تعدد الدراسات السابقة إال أن
الحاجة إلجراء مزيد من الدراسات في موضوع
المسؤولية التحصيلية ال تزال مستمرة ،وقد
أوصت بعل الدراسات السابقة بذلك كدراسة
الخزاعلة والحمدون ( .)4101أضف إلى ذلك أن
الدراسة الحالية هي أول دراسة تناولت
المسؤولية التحصيلية في سلطنة عمان– في
حدود علم الباحثون -وهذا في صالح الدراسة ألن
نتائجها قد تكون أكثر مناسبة للمجتمع
العماني .وبناء على الدراسات السابقة ف ن
الدراسة الحالية تختلف بأنها تهدف الستقصاء
العالقة بين المسؤولية التحصيلية ودافعية

تقرير الذات لدى عينة قل تناول الدراسات فيها
وهي الطلبة الجامعيون المقيدون بالبرنامج
التأسيسي بالكليات الخاصة.

مسقط
الدراسي؟
.2

هل تختلف دافعية تقرير الذات لدى طلبة
البرنامج التأسيسي بالكليات الخاصة
النوع،
باختالف
مسقط
بمحافظة
والمستوى الدراسي؟

.8

ما أبعاد المسؤولية التحصيلية األكثر
إسهاما في التنبؤ بدافعية تقرير الذات
لدى طلبة البرنامج التأسيسي بالكليات
الخاصة بمحافظة مسقط؟

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تحتل الدافعية موقعا رئيسيا في العملية
التعليمية ،ويرجع ذلك إلى أن وراء كل سلوك
دافع ،ورغم التباين في النظريات التي تفسر
الدافعية ،إال أن جميعها تؤكد على أهميتها .وتعد
نظرية تقرير الذات من أهم النظريات الحديثة
التي تناولت الدافعية بدقة ،إذ أشارت إلى أن
الذات هي التي تقرر ذاتيتها وتصوغها وتشكل
تفسيراتها وخياراتها ومسؤولياتها عن أفعالها
وتبعاتها ( .)Deci & Ryan, 2000ولما كانت
الدافعية من أهم المتغيرات التي تؤثر في نجاح
الطلبة وفشلهم ،لذا فان الحاجة ماسة إلى معرفة
العالقة بينها وبين المتغيرات األخرى المرتبطة
بها ،حيث الحع الباحثون انخفاض دافعية الطلبة
لتعلم مادة اللغة اإلنجليزية ،مما يؤدي إلى
انخفاض تحصيلهم ،كما أن الطلبة غالبا ما
يعزون تحصيلهم ألسباب خارجية كالمعلم
وصعوبة االختبار وال يعزون ذلك إلى أسباب
داخلية كجهدهم المبذول ،ومن خالل ما سبق
تتضح مشكلة الدراسة في الكشف عن العالقة بين
مسؤولية التحصيل في مادة اللغة االنجليزية،
ومعرفة اسهام أبعاد المسؤولية التحصيلية
(العوامل الداخلية ،العوامل الخارجية ،العوامل
المستقرة ،العوامل غير المستقرة) في التنبؤ
بدافعية تقرير الذات.
أسئلة الدراسة
.0

ما أنماط عزو المسؤولية التحصيلية لدى
طلبة البرنامج التأسيسي بالكليات الخاصة
بمحافظة مسقط ؟

.4

ما مستوى دافعية تقرير الذات لدى طلبة
البرنامج التأسيسي بالكليات الخاصة
بمحافظة مسقط؟

.3

هل تختلف المسؤولية التحصيلية في مادة
اللغة اإلنجليزية لدى طلبة البرنامج
التأسيسي بالكليات الخاصة بمحافظة

باختالف

النوع،

والمستوى

أهمية الدراسة
تبرز األهمية النظرية للدراسة فيما يأتي:
.0

تلقي الدراسة الضوء على تأثير المسؤولية
التحصيلية في دافعية تقرير الذات لدى
شريحة هامة تعد بناء وعمادا للمجتمع،
وهي شريحة الطلبة الجامعيين.

.4

تعد الدراسة من الدراسات القليلة في
العالم العربي التي تناولت موضوع
المسؤولية التحصيلية – في حدود علم
الباحثين -بالتالي ستحاول الدراسة الكشف
عن دافعية تقرير الذات لدى الطلبة،
واألسباب التي يعزو الطلبة لها نجاحهم
وفشلهم في التعلم.

.3

تعتبر عينة الدراسة من الفئات المهمة
التي قل تناول الدراسات العمانية لها.

كما تتضح األهمية التطبيقية في الجوانب
اآلتية:
.0

يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة في تنبيه
المعلمين وأولياء األمور إلى أهمية
مساعدة األبناء في تقرير ذواتهم في
مواقف الحياة المختلفة.

.4

يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة في
تقديم بعل المؤشرات التي يمكن من
خاللها مساعدة المعلمين في تدريب الطلبة
على تحمل مسؤوليتهم التحصيلية وعزو
أسباب نجاحهم وفشلهم لعوامل داخلية
ممكن السيطرة عليها كالجهد والحع.
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.3

قد تفيد نتائج هذه الدراسة الباحثين في
دراسة المتغيرات النفسية المرتبطة
بدافعية تقرير الذات على فئات مختلفة
في المجتمع.

محددات الدراسة
المحددات الموضوعية :اقتصرت الدراسة على
قياس المسؤولية التحصيلية في مادة اللغة
اإلنجليزية وعالقتها بدافعية تقرير الذات.
المحددات البشرية :اقتصرت الدراسة في التطبيق
على طلبة البرنامج التأسيسي بالكليات الخاصة
بمسقط في سلطنة عمان.
المحددات المكانية والزمانية :تم تطبيق الدراسة
في محافظة مسقط ،الفصل الدراسي الثاني من
العام الدراسي 4108/ 4102م.
مصطلحات الدراسة
المسؤولية

التحصيلية

Achievement

:Responsibility

هي األسباب التي يعزو إليها الطالب نجاحهم
وفشلهم التحصيلي ،وعرفها غباري وأبوشندي،
وأبوشعيرة ،وجرادات ( )4104بأنها متغير وجهة
الضبط وهو يقتصر على قياس إدراك التالميذ
لمسؤوليتهم عن التحصيل وما يرتبط به من
مواقف دراستهم ،وعن أسباب الفشل والنجاح وهل
هي داخلية وخارجية ،مستقرة وغير مستقرة.
وتعرف المسؤولية التحصيلية إجرائيا بالدرجة
التي يحصل عليها الطالب في المقياس السببي
متعدد العزو ومتعدد األبعاد لليفكورت وزمالئه
المستخدم في هذه الدراسة.
نظرية دافعية تقرير الذات

Self-determination

:Theory

يعرفها ديسي وريان ( )Deci & Ryan,1985بأنها
النظرية اإلنسانية للدافعية وجودة الحياة والتي
تقوم على دوافع فطرية تدفع الفرد للقيام
بسلوك معين؛ بحيث يكون الفرد مقررا لنفسه
ذاتيا ،قادرا على اتخاذ قراراته بنفسه ،أي أن
األفراد يقومون بالسلوك لي بغرض المكافأة أو

التعزيز الخارجي وإنما نتيجة لحافز أو دافع
داخلي.
يمكن تعريف دافعية تقرير الذات إجرائيا
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس
دافعية تعلم اللغة اإلنجليزية القائم على نظرية
تقرير الذات إعداد Jalal, Alsawaie, Alsartawi,
).)Alghazo & Tibi, 2012

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
استخدم الباحثون المنهج الوصذفي
)Approach؛ نظذذرا لمالءمتذذه لطبيعذذة الدراسذذة
وأهدافها الذذي يذتلخص فذي متابعذة ومالحظذة
ظاهرة أو حدث ما ،ولقد أكد أحمد ( )4115على
أن المنهج الوصفي يعتمد على معلومذات كميذة
ونوعية في فترة زمنية معينذة أو خذالل فتذرات
زمنية مختلفة ،ويهدف للتعرف على شتى جوانب
الظاهرة وعالقاتها بغيرها من الظواهر للوصذول
إلى نتائج تساعد في فهذم الواقذع الذراهن ليذتم
تطويره مستقبال.
( Descriptive

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبذة البرنذامج
التأسيسي في الكليات الخاصة بمحافظذة مسذقط
في سذلطنة عمذان والمسذجلين للعذام الدراسذي
 4108/4102حسب إحصائيات وزارة التعليم العذالي
بسذذلطنة عمذذان ،والبذذالم عذذددهم ( )2335طالبذذا
وطالبة ،مذوزعين علذى  05كليذة .وتذم اختيذار
محافظة مسقط كونها تضم العدد األكبذر مذن
الكليات الخاصة ،إذ تتنوع فيهذا خلفيذات الطلبذة
الملتحقذذين بهذذا تنوعذذا ديموغرافيذذا واقتصذذاديا؛
وبالتالي ف ن هذه الكليات بهذه المحافظة تمتلك
الخصائص التي تجعلها ممثلة للمجتمذع األصذلي
للدراسة.
عينة الدراسة
تم تطبيق المقايي على عينة بلغت ( )234طالباً
وطالبة من طلبة البرنذامج التأسيسذي بالكليذات
الخاصة بمحافظة مسقط ،أي بنسبة حوالي %01
من المجتمع الكلي ،وتم اختيار العينذة بطريقذة

عشوائية طبقية من ست كليات خاصة بمحافظذة
مسقط بواقع ( )24طالباً وطالبة من كل كليذة،
والمسجلين للعام الدراسذي  .4108/4102ومذن ثذم
مذن كذذل كليذذة تذم اختيذذار  2شذذعب بأكملهذذا
عشوائيا بحيث تغطي العدد المطلذوب مذن عينذة
الدراسة .مثلت كل شعبتين مستوىً دراسذيا مذن
مستويات اللغة اإلنجليزية في البرنامج التأسيسي
( ،)levelsومن ثم تم أخذ  42طالبذاً وطالبذة مذن
كل مستوى ( 04ذكور 04 ،إناث).
أدوات الدراسة
تم استخدام أداتين لغرض الدراسة هما:
أوال :المقياس السذببي متعذدد العذزو ومتعذدد
األبعاد لقياس المسؤولية التحصيلية :أعذد هذذا
المقياس في األصذل كذل مذن ليفكذورت وبذاير
(Lefcort, Bayer, Ware, & Cox,
ووير وكوك
) .1979يتألف المقياس من أربع وعشذرين فقذرة،
اثنتي عشرة فقرة تذدور حذول خبذرات النجذاح،
واثنتي عشرة فقرة تدور حذول خبذرات الفشذل.
وفيما يتعلق بصدق المقياس ،قامذت زاهيذة أبذو
السميد ( )0664بالتحقق من صدق األداة من خالل
عرضه على  5محكمين وذلك للتحقق من انتماء
الفقرات ألبعادها ،باإلضافة إلى تطبيذق المقيذاس
على عينة أولية استطالعية ( )31طالبذاً وطالبذة،
وأشارت النتائج إلى ارتفاع معامل االرتباط ممذا
يؤكد انتمذاء الفقذرات ألبعادهذا .وفيمذا يتعلذق
بثبات المقياس فقذد قامذت زاهيذة أبذو السذميد
( )0664بحساب الثبات عن طريق إعذادة االختبذار
( )Test- Retestوقد بلم معامل الثبات  ،1.50كمذا
قام الفزاري ( )4114بحساب الثبات عن طريق ألفا
لكرونباخ وقد بلم معامذل الثبذات  .1.54ويسذمح
المقياس بتقسيم العوامل التي يعزو إليها األفراد
نتائجهم إلى أربعة عوامل هي:
 العوامل الداخلية ()Internal Factors
وهذه العوامل تتعلق بالقدرة والجهد
التي يعزو إليها الطلبة نجاحهم وتشمل
الفقرات التي تحمل األرقام (،02 ،03 ،2 ،8
.)44 ،40


العوامل الخارجية
وهذه العوامل تتعلق بالحع والسياق
()External Factors

والتي يعزو إليها الطلبة نجاحهم وهي
الفقرات ذوات األرقام (،06 ,04 ،00 ،2 ،3
.)41


العوامل المستقرة ( )Stable Factorsوهذه
العوامل تتعلق بالقدرة والسياق والتي
يعزو إليها الطلبة فشلهم وهي الفقرات
التي تحمل األرقام (.)43 ،05 ،08 ،01 ،2 ،4



العوامل غير المستقرة
 )Factorsوهذه العوامل تتعلق بالجهد
والحع والتي يعزو إليها الطلبة فشلهم
وهي الفقرات التي تحمل األرقام (،5 ،0
.)42 ،02 ،02 ،6
( Unstable

تمت اإلجابة على فقرات المقياس وفقا لتدرج
خماسي موافق تماما ( ،)2موافق إلى حد ما (،)3
موافق بدرجة متوسطة ( ،)4غير موافق إلى حد
ما ( ،)0غير موافق مطلقا ( .)1تم تصحيح
الحسابية
المتوسطات
بمقارنة
المقياس
واالنحرافات المعيارية على بعد الموقع (عوامل
داخلية ،عوامل خارجية) ،وعلى بعد االستقرار
(عوامل مستقرة ،عوامل غير مستقرة).
تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس بعرض
المقياس في صورته األولية على ( )6محكمين
من المختصين في التربية وعلم النف التربوي
بجامعة السلطان
من أعضاء هيئة التدري
قابوس وكلية العلوم التطبيقية بالرستاق،
وذلك إلبداء آرائهم حول مدى انتماء كل عبارة
من عبارات المقياس للبعد الذي وردت ضمنه أو
عدم انتمائها ،ووضوح صياغة العبارات
للمفحوصين ،والسالمة اللغوية للعبارات،
والتعديالت المقترحة .واعتبرت نسبة اتفاق
المحكمين على عبارات المقياس معيارا لصدقه،
وفي ضوء اتفاق آراء المحكمين ،استبقيت
العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق ( )%51مع
األخذ بمالحظاتهم وإجراء التعديالت المناسبة
كاستبدال الكلمات التي تدل على طلبة المدرسة
بطلبة الكلية ،والكلمات التي تدل على المعلم
بكلمة محاضر ،وكلمة عالمة بكلمة درجة،
وغيرت الكلمات التي تشير إلى المدرسة بالكلية،
وتم تعديل ( )2عبارات أجمع المحكمون على
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ضرورة تعديلها .وتكون المقياس بعد التحكيم
من  42عبارة .كما تم حساب ثبات مقياس
المسؤولية التحصيلية عن طريق:


تطبيق المقياس على عينة استطالعية
بلغت ( )31طالبا وطالبة ،وتبين أن
الفقرات كانت واضحة ،وأن معامل
الثبات ألفا لكرونباخ للمقياس بلم .1.53



التجزئة النصفية ( )Split- halfوقد بلم
معامل الثبات .1.50



لكرونباخ
ألفا
الثبات
معامل
( )Cronbach’s alphaللعينة الفعلية وقد
بلم معامل الثبات للمقياس ( )1.54وتعد
هذه القيمة مؤشرا مقبوال في مثل هذه
النوعية من الدراسات .وفيما يتعلق
بمحاور المقياس ،فقد تراوحت قيم
معامالت الثبات بين ( ،)1.22-1.85ويعد
هذا مؤشرا لتمتع المقياس بدرجات ثبات
مقبولة.

ثانيا :مقياس دافعية تقرير الذات :استخدم
مقياس دافعية تعلم الرياضيات القائم على نظرية
تقرير الذات إعداد (Jalal, Alsawaie, Alsartawi,
) ،Alghazo & Tibi, 2012مع تعديل العبارات
لتتالئم مع مادة اللغة اإلنجليزية .يتكون
المقياس من  22فقرة موزعة على خمسة أبعاد،
وقام الباحثون ) )Jalal et al., 2012بالتحقق من
صدق األداة من خالل تطبيقه على عينة
استطالعية ( )21طالبا وطالبة وذلك للتحقق من
انتماء الفقرات ألبعادها ،وأشارت النتائج إلى
ارتفاع معامل االرتباط مما يؤكد انتماء الفقرات
ألبعادها ،كما قام الباحثون ب جراء صدق
المقارنة الطرفية وأشارت النتائج إلى قدرة
المقياس على التمييز بين مجموعة الدرجات
العليا ومجموعة الدرجات الدنيا .كما تم التحقق
من ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية
وبلم معامل الثبات  1.25ومعامل ألفا كرونباخ
وبلم الثبات  1.26وهو معدل عالي للثبات.
ويحتوي المقياس على خمسة أبعاد هي:

 الدافعية الداخلية
تعبر عن قيام الفرد بالسلوك بسبب
المتعة والرضا والذي يستمد من النشاط
نفسه ( )Deci et al., 1994وتشمل  02فقرة
هي (،42 ،44 ،40 ،02 ،08 ،01 ،6 ،5 ،3 ،4 ،0
.)24 ،32 ،32 ،38 ،34 ،45
(:)IntrinsicMotivation

 دافع التنظيم المعرف
 )Regulationالذي يعد من أكثر صور
الدافعية الخارجية تقريرا للذات وفيه
تستند سلوكيات الفرد على االختيار
الشخصي ويشمل  2فقرات وهي (،00 ،2
.)43 ،02
( Identified

 دافع التنظيم غير الواعي
 )Regulationويشير للمشاركة في
مهمة ما استنادا إلى ما تمليه عناصر
البيئة المتوفرة ،كأن يقوم الفرد بعمل
ما نتيجة لضغوطات معينة ويشمل 2
فقرات وهي (.)33 ،46 ،42 ،05 ،04 ،8
( Introjected

 دافع التنظيم الخارجي
 )Regulationويعني القيام بالسلوك من
أجل الحصول على الثواب وتجنب العقاب
ويشمل  5فقرات وهي (،31 ،48 ،06 ،03 ،2
.)23 ،21 ،35
(

External

 غياب الدافعية ) :)Demotivationوتعني
غياب الرغبة في القيام بسلوك معين،
وتشمل  6فقرات وهي (،30 ،41 ،02 ،2 ،2
.)22 ،20 ،36 ،32
تمت اإلجابة وفقا لتدرج رباعي تصفني تماما
( ،)2تصفني إلى حد كبير( ،)3تصفني بعل
الشي ( ،)4ال تصفني ( .)0تدل الدرجة المنخفضة
على دافعية منخفضة ألفراد العينة ،أما الدرجات
المرتفعة فتدل على ارتفاع دافعية أفراد العينة.
تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس في
الدراسة الحالية عن طريق عرض المقياس في
صورته األولية على ( )6محكمين من المختصين
في التربية وعلم النف التربوي من أعضاء هيئة
التدري بجامعة السلطان قابوس وكلية العلوم
التطبيقية بالرستاق ،وذلك إلبداء آرائهم حول

مدى انتماء كل عبارة من عبارات المقياس للبعد
الذي وردت ضمنه أو عدم انتمائها ،ووضوح
صياغة العبارات للمفحوصين ،والسالمة اللغوية
للعبارات ،والتعديالت المقترحة .واعتبرت نسبة
اتفاق المحكمين على عبارات المقياس معيارا
لصدقه ،وفي ضوء اتفاق آراء المحكمين ،استبقيت
العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق ( ،)%61مع
األخذ بمالحظاتهم وإجراء التعديالت المناسبة
كاستبدال الرياضيات باللغة االنجليزية،
والكلمات التي تدل على المعلم بكلمة محاضر،
وتم تعديل ( )3عبارات أجمع المحكمون على
ضرورة تعديلها ،وتكون المقياس بعد التحكيم
من  22عبارة.

من كليتين من مجتمع الدراسة؛ وذلك
للتأكد من وضوح صياغة الفقرات.
.3

تم تطبيق أدوات الدراسة على العينة
الفعلية للدراسة والبالم عددها ()234
طالب وطالبة بواقع ( )2كليات خاصة
بمحافظة مسقط خالل شهر فبراير من
العام الدراسي .4108/4102

.2

أشرفت الباحثون على تطبيق األدوات في
بعل الكليات ،أما الكليات التي لم يتم
التمكن من الوصول إليها ،فقد أوكلت
المهمة لبعل أعضاء هيئة التدري بتلك
الكليات مع ضرورة التأكيد على اإلجابة
على تساؤالت الطلبة في المقياسين،
وأهمية تعبئة جميع البيانات المتعلقة
بالمعلومات الشخصية ،وعدم ترك أي
عبارة بدون إجابة.

.8

حرصت الباحثون على توجيه الطلبة نحو
الدقة والمصداقية في اإلجابة على عبارات
المقايي  ،وأنه ال توجد إجابة صحيحة
وأخرى خاطئة ،وأن اإلجابات ستكون سرية
ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

.2

إدخال استجابات الطلبة وتحليلها عن
طريق استخدام حزمة البرامج اإلحصائية
للعلوم التربوية .SPSS

كما تم التحقق من ثبات المقياس من خالل:


تطبيق المقياس على عينة استطالعية
بلغت ( )31طالبا وطالبة ،وتبين أن
الفقرات كانت واضحة ،وأن معامل
الثبات ألفا لكرونباخ للمقياس بلم .1.52



التجزئة النصفية وقد بلم معامل الثبات
.1.55



االتساق الداخلي (معامل ألفا كرونباخ)
( )Cronbach’s alphaلكل بعد وللمقياس
ككل وقد بلم معامل الثبات للمقياس
 ،1.52ويعد هذا مؤشرا جيدا للثبات،
وفيما يتعلق بمحاور المقياس ،فقد
تراوحت قيم معامالت الثبات بين (،1.31
 ،)1.55وبالرغم من اتصاف بعد التنظيم
المعرفي بمعامل ثبات منخفل ،إال أنه
تم االبقاء عليه ،للحفاظ على التقدير
العام للمقياس.

المعالجة اإلحصائية
بواسطة حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم
التربوية  ،SPSSتم استخدام األساليب اإلحصائية
التالية على النحو التالي:
.0

واالنحرافات
الحسابية
المتوسطات
المعيارية لمعرفة أنماط عزو المسؤولية
التحصيلية لدى طلبة البرنامج التأسيسي
بالكليات الخاصة بمحافظة مسقط.
اختبار ت لعينة واحدة
 )testلمعرفة مستوى دافعية تقرير الذات
لدى أفراد العينة.
المتغيرات

إجراءات الدراسة
.0

تم الحصول على الموافقات المطلوبة من
جامعة السلطان قابوس ،وإدارات الكليات
الخاصة؛ وذلك لتطبيق أدوات الدراسة
على عينة الدراسة.

.4

.4

تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة
استطالعية مكونة من ( )31طالب وطالبة

.3

( One Sample T-

تحليل

التباين

المتعدد

( Multivariate Analysis of Variance
 ،)MANOVAلمعرفة الفروق في
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المسؤولية التحصيلية في مادة اللغة
اإلنجليزية ودافعية تقرير الذات لدى
طلبة البرنامج التأسيسي بالكليات الخاصة
النوع،
باختالف
مسقط
بمحافظة
والمستوى الدراسي.
.2

إجراء تحليل االنحدار الخطي المتعدد
المتتابع ()Multiple Regression Analysis
للتحقق من تنبؤ أبعاد المسؤولية
التحصيلية بدافعية تقرير الذات.

للعوامل الداخلية ،و( )4.15للعوامل الخارجية،
مما يعني أن عزو أفراد الدراسة كان يميل
للعوامل الداخلية كالقدرة والجهد ،وبالنسبة
لبعد االستقرار فقد كان عزو أفراد العينة يميل
للعوامل غير المستقرة كالجهد والحع أكثر
من العوامل المستقرة كالقدرة والسياق حيث
كان المتوسط الحسابي ()4.88
جدول 2
نتائج اختبار "ت" للعينة الواحدة لمقارنة المتوسطات الفعلية والنظرية لمقياس
دافعية تقرير الذات (ن=)432

نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج السؤال األول :ما أنماط عزو المسؤولية
التحصيلية لدى طلبة البرنامج التأسيسي
بالكليات الخاصة بمحافظة مسقط ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة
الدراسة على فقرات مقياس المسؤولية
التحصيلية ،كما تم حساب المتوسط النظري
للمقياس (مجموع أعلى درجة في المقياس وأدنى
درجة مقسوما على  )4/1+2( )4والذي بلم ()4
لكل األبعاد األربعة وجدول  0يبين ذلك.
جدول1
نتائج اختبار"ت" للعينة الواحدة لمقارنة المتوسطات الفعلية لمقياس المسؤولية
التحصيلية بالمتوسطات النظرية
م

المتغير

المتوسط

المتوسط

االنحراف

قيمة

الداللة

النظري

الحسابي

المعياري

"ت"

اإلحصائية

1

العوامل الداخمية

العوامل الخارجية

2

3

العوامل المستقرة

2

2
4
5

العوامل غير

المستقرة

المقياس ككل

2

3443

3459

49433

34333

2443

3469

12438

34333

2
2

2438
2455
2461

3487
3471
43451

1493

16433
24489

34353
34333
34333

يتضح من جدول  0أن المتوسطات الحسابية
لمحاور المقياس قد تراوحت بين (.)3.21-4.15
حيث حصل بعد "العوامل الداخلية" على أعلى
متوسط حسابي ( ،)3.21بينما حصل بعد "العوامل
الخارجية" على أدنى متوسط حسابي (.)4.15
كما يالحع من جدول  0أن المتوسط الحسابي
للفقرات التي تقي المسؤولية التحصيلية على
بعد الموقع (داخلي ،خارجي) كان ()3.21

المتوسط

م

المتغير

1

الدافعية الداخمية

3439

2

دافع التنظيم

3457

المعرف

االنحراف

حجم

"ت"

االحتمال
<34331

3479

<34331

3484

الحسابي

المعياري
3445

27445

3468

32451

األثر

3

دافع التنظيم

3443

3453

36432

<34331

3486

4

دافع التنظيم

2426

3469

7414

<34331

3432

5

غياب الدافعية

1448

3467

31433

<34331

3483

6

المقياس ككل

2473

3436

11478

<34331

3449

غير الواعي
الخارجي

يتضح من جدول  4أن المتوسطات الحسابية
لمحاور المقياس قد تراوحت بين (.)3.82 -0.25
حيث حصل بعد "دافع التنظيم المعرف" على
أعلى متوسط حسابي ( ،)3.82بينما حصل بعد
"غياب الدافعية" على أدنى متوسط حسابي
( .)0.25كما يبين الجدول حساب المتوسط
الحسابي واالنحراف المعياري للمقياس ككل،
ويوضح بأن قيمة "ت" للمقياس لها داللة
إحصائية أقل من ( ،)1.18وهذا يعني بأن مستوى
دافعية تقرير الذات لدى طلبة البرنامج التأسيسي
مرتفع.
نتائج السؤال الثالث :هل تختلف المسؤولية
التحصيلية في مادة اللغة اإلنجليزية لدى طلبة
البرنامج التأسيسي بالكليات الخاصة في محافظة
مسقط باختالف النوع ،والمستوى الدراسي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
الطلبة على مقياس المسؤولية التحصيلية وفقا
لمتغير النوع ،والمستوى الدراسي ،كما تم

الدراسي ،فقد تم استخدام المقارنات البعدية
( ،)LSDوذلك بعد التأكد من فرضية تماثل
تباين فئات المتغير العاملية ،والتي يقوم عليها
تحليل التباين المتعدد ،وذلك من خالل القيمة
غير الدالة الختبار ( .)Levene’sوجدول  2يوضح
نتائج المقارنات البعدية ( )LSDلمعرفة الفروق
في متوسطات استجابات الطلبة على بعدي
العوامل الخارجية والعوامل غير المستقرة بين
فئات متغير المستوى الدراسي.

استخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات
( )Multivariate Analysis of Varianceلتحديد
مصادر الفروق.
أشارت نتائج التحليل إلى أن متغير النوع غير
دال إحصائيا (قيمة ويلك لمبدا  ،1,65ف(=)363,2
 ،0.81الداللة  ،)1,411وأن متغير المستوى دال
إحصائيا (ويلك لمبدا  ،1,62ف (،4,22 =)252,5
الداللة  ،1.118حجم األثر ،)0.03وأما التفاعل بين
النوع والمستوى فقد كان غير دال إحصائيا
(ويلك لمبدا  ،1,65ف( ،1,22 =)262 ،5الداللة
 .)1,236ولمعرفة اتجاه الفروق في وفقا لمتغير
المستوى ،تم استخدم تحليل التباين األحادي،
وجدول  3يبين خالصة النتائج.

يالحع على نتائج المقارنات البعدية ( )LSDفي
جدول  2ما يلي:

يشير جدول  3إلى أن قيم "ف" المحسوبة في
متغير المستوى الدراسي دالة إحصائيا عند
مستوى ( )1.118في بعدي العوامل الخارجية
والعوامل غير المستقرة .وللتعرف على مصدر
التباين في بعدي العوامل الخارجية والعوامل
غير المستقرة بين فئات متغير المستوى



العوامل الخارجية :الفروق دالة إحصائيا
لصالح المستوى الثاني والثالث مقارنة
بالمستوى األول.



العوامل غير المستقرة :الفروق دالة
إحصائيا لصالح المستويين الثاني
والثالث مقارنة بالمستوى األول.

جدول 3
نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر متغير المستوى الدراسي ألبعاد المسؤولية التحصيلية
مصدر التباين

المستوى
الدراسي

األبعاد

مجموع

المربعات

الحرية

العوامل الداخمية

3468

2

3495

2

العوامل الخارجية

7412

العوامل غير المستقرة

العوامل المستقرة

3434

3496

3447

1432

3456

2

5438

2

544

العوامل الخارجية

143484
294482

396

3435

العوامل المستقرة

184464

396

3446

العوامل الداخمية

الخطأ

درجات

متوسط

المربعات

العوامل غير المستقرة

187428

396
396

قيمة"ف"

االحتمال

حجم

34383

--

34363

--

4478
5437

34339
34335

األثر

3434
3432

3474
3447

جدول 4

نتائج المقارنات البعدية ( )LSDلمعرفة الفروق في متوسطات استجابات الطلبة على بعدي العوامل الخارجية والعوامل غير المستقرة بين فئات
متغير المستوى الدراسي
المتغيرات
العوامل الخارجية
العوامل غير المستقرة

مصدر التباين في
المستوى الدراسي

فرق المتوسطات

الداللة اإلحصائية

اتجاه الفروق

األول × الثاني

-3424

34318

لصالح المستوى الثاني

األول × الثالث

-3429

34334

لصالح المستوى الثالث

األول × الثاني

-3421

34339

لصالح المستوى الثاني

األول × الثالث

-3424

34333

لصالح المستوى الثالث

مالحظة :يتضمن الجدول المقارنات الثنائية الدالة فقط4
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الفروق في وفقا لمتغير المستوى ،تذم اسذتخدم
تحليل التباين األحادي ،والجدول  8يبين خالصذة
النتائج.

نتائج السؤال الرابع :هل تختلف دافعية تقرير
الذات لدى طلبة البرنامج التأسيسي بالكليات
الخاصة في محافظة مسقط باختالف النوع،
والمستوى الدراسي؟

يشير جدول  8إلى أن قيم "ف" المحسذوبة فذي
متغيذذر المسذذتوى الدراسذذي دالذذة إحصذذائيا عنذذد
مستوى ( )1.118في أبعاد دافع التنظيم الخارجي،
وغياب الدافعية وفي المقياس ككذل .وللتعذرف
على مصدر التباين في أبعاد دافعية تقرير الذذات
وفقا لمتغير المستوى الدراسي ،فقد تم استخدام
المقارنات البعدية ( .)LSDوذلك بعد التأكد من
فرضية تماثل تباين فئات المتغير العاملية ،والتي
يقوم عليها تحليل التباين المتعذدد ،وذلذك مذن
خالل القيمذة غيذر الدالذة الختبذار (.)Levene’s
جدول  2يوضح نتائج المقارنات البعدية لمعرفذة
الفروق في متوسطات استجابات الطلبة على أبعاد
دافعية تقرير الذات بين فئذات متغيذر المسذتوى
الدراسي.

لإلجابة عن هذا السؤال تذم حسذاب المتوسذطات
الحسذذابية واالنحرافذذات المعياريذذة السذذتجابات
الطلبة على مقياس دافعيذة تقريذر الذذات وفقذا
لمتغير النذوع ،والمسذتوى الدراسذي .ولتحديذد
مصادر الفروق تم استخدام تحليل التباين متعدد
المتغيرات (.)Multivariate Analysis of Variance
أشارت نتائج التحليل إلى أن متغير النذوع غيذر
دال إحصذذائيا (قيمذذة ويلكذذ لمبذذدا  ،1,10ف
( ،2 ,11 =)364,8الداللذذذة  ،)1,080وأن متغيذذذر
المستوى دال إحصذائيا (ويلكذ لمبذدا  ،1,60ف
( ،3,22 =)252,01الداللذذة  ،1.110حجذذم األثذذر
 ،)0.02وأما التفاعل بين النذوع والمسذتوى فقذد
كان غير دال إحصذائيا (ويلكذ لمبذدا  ،1,62ف
( ،0,66 =)252 ،01الداللة  .)1,222ولمعرفة اتجاه
جدول 5

نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر النوع ،والمستوى الدراسي ألبعاد دافعية تقرير الذات
مصدر

األبعاد

التباين

الدافعية الداخمية
المستوى

دافع التنظيم المعرف

الحرية

المربعات

3426

2

3413

3465

34521

3453

2

3426

3455

34577

--

3479

2

1489

4414

34317

3432

غياب الدافعية

8433

78465

3466

2
2

دافع التنظيم المعرف

1934552

396
396

دافع التنظيم غير الواعي

138493

396

327

غياب الدافعية

161447

396

3443

181441

396

2441

4433
3419

دافع التنظيم الخارجي

اإلحصائية

حجم األثر
--

دافع التنظيم غير الواعي

الدافعية الداخمية

الخطأ

مجموع المربعات

1432

دافع التنظيم الخارجي

درجات

متوسط

قيمة"ف"

الداللة

9481

34391
<34331

--

3435

3448
3445

جدول 6

نتائج المقارنات البعدية لمعرفة الفروق في متوسطات استجابات الطلبة على أبعاد دافعية تقرير الذات بين فئات متغير المستوى الدراسي.
المتغيرات
دافع التنظيم الخارجي
غياب الدافعية

مصدر التباين في المستوى الدراسي

فرق المتوسطات

األول × الثاني

-3419

األول × الثالث

-319

األول × الثاني

-3416

األول × الثالث

-3433

الداللة

اإلحصائية

اتجاه الفروق

34313

لصالح المستوى الثاني

34325

لصالح المستوى الثاني

34313
<34331

لصالح المستوى الثالث
لصالح المستوى الثالث

جدول 7
نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد المتتابع والمتغيرات المنبئة بدافعية تقرير الذات
معامل االنحدار غير

لمعامل االنحدار

الخطأ المعياري

معامل االنحدار
المعياري β

قيمة "ت"

م
1

العوامل الخارجية

3492

3415

3431

6411

<....1

2

العوامل المستقرة

3478

3419

3423

4431

<....1

3

العوامل الداخمية

3479

3419

3418

4418

<....1

المتغيرات

2

ر = 34238

المعياري β

2

ر المعدل = 34233

يالحع على نتائج المقارنات البعدية ( )LSDفي
جدول  2ما يلي:




دافع التنظيم الخارجي :الفروق دالة
إحصائيا لصالح المستويين الثاني
والثالث مقارنة بالمستوى األول.
غياب الدافعية :الفروق دالة إحصائيا
لصالح المستويين الثاني والثالث مقارنة
بالمستوى األول.

نتائج السؤال الخام  :ما أبعاد المسؤولية
التحصيلية األكثر إسهاما في التنبؤ بدافعية
تقرير الذات لدى طلبة البرنامج التأسيسي
بالكليات الخاصة بمحافظة مسقط؟ لإلجابة عن
هذا السؤال ،تم استخدام تحليل االنحدار الخطي
المتعدد المتتابع لمعرفة ما أبعاد المسؤولية
التحصيلية األكثر قدرة على التنبؤ بدافعية
تقرير الذات .ويلخص جدول  2نتائج تحليل
االنحدار الخطي المتعدد المتتابع لدافعية تقرير
الذات بالمتغيرات األكثر تنبؤا بها.
يوضح جدول 2المتغيذرات األكثذر قذدرة علذى
التنبؤ بدافعيذة تقريذر الذذات مذن بذين األبعذاد
األربعة (العوامل الداخليذة ،العوامذل الخارجيذة،
العوامذذل المسذذتقرة ،العوامذذل غيذذر المسذذتقرة
للمسذؤولية التحصذيلية) ،حيذث وجذد أن هنذاك
ثالثة أبعاد هي األكثر قدرة على التنبؤ بدافعيذة
تقرير الذات وهي( :العوامذل الداخليذة ،العوامذل
الخارجيذذذة ،العوامذذذل المسذذذتقرة للمسذذذؤولية
التحصذذيلية) ،بينمذذا تذذم اسذذتبعاد العوامذذل غيذذر
المستقرة من نموذج التنبؤ بدافعية تقرير الذات
لعدم وجود داللة إحصذائية عنذد مسذتوى داللذة
( )1.18بوجود األبعاد الثالثة السابقة.
يتضح كذلك من جدول  2في أن معامل التحديد
للعوامل الخارجية ،والداخلية ،والمستقرة يساوي

المحسوبة

الداللة اإلحصائية

2

قيمة ف لمتغير في ر = 16413

( ،)1.435وهذا يشير إلى أن هذا النموذج يفسر
 %43.5من التباين في دافعية تقرير الذات،
وكان مقدار التغير في قيمة معامل التحديد
والمساوي ل ( )1.146داال إحصائيا عند مستوى
داللة  .1.18كما يالحع من جدول  2أن العوامل
الخارجية والعوامل الداخلية والمستقرة ترتبط
ارتباطا موجبا وداال إحصائيا عند مستوى داللة
 1.18مع دافعية تقرير الذات (- 1.05( ،)β- 1.30
 ،)β- 1.41( ،)βعلى التوالي.
وبالرجوع إلى قيم معامالت االنحدار المعيارية
(بيتا) ،يتضح لنا أن بعد العوامل الخارجية هو
البعد األكثر قدرة على التنبؤ بدافعية تقرير
الذات مقارنة باألبعاد األخرى ( ،)β- 1.30يليه
العوامل المستقرة ( ،)β- 1.41ثم يأتي أخيرا
العوامل الداخلية (.)β- 1.05
مناقشة النتائج والتوصيات
أشارت نتائج السؤال األول إلى عزو أفراد العينذة
للمسؤولية التحصيلية يرجع إلى عوامل داخليذة
كالجهذذد والقذذدرة ،ولعوامذذل غيذذر مسذذتقرة
كالجهد والحع .ويعد الجهد عامل داخلذي غيذر
مستقر يمكن للطلبة التحكم فيه ،ويعد هذا جانبا
إيجابيذذا يجعلهذذم يقتنعذذون أن ب مكذذانهم تغييذذر
الفشل .كذلك يعمل ميذل الطلبذة إلذى إرجذاع
نجاحهم إلى جهدهم المبذذول ،علذى الرفذع مذن
تقدير ذواتهم مما يؤدي بهم إلى الشعور بالراحة
والثقة النفسية .وعنذدما يعذزو الطلبذة تجذارب
نجاحهم وفشلهم إلى عامل غير مستقر كذالحع
ف نهم بذلك يبعدون عن أنفسهم المسؤولية عذن
التحصيل .يفسر الباحثون هذه النتيجة بأن أفراد
العينة هم من طلبة الكليذات الخاصذة ،لذذا فهذم
يحاولون إعطاء أنفسهم فرصة إلثبات ذواتهم من
خالل بذذل المزيذد مذن الجهذد للحصذول علذى
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املشؤولية التحصيلية وعالقتوا بدافعية تقزيز الذات لدى طلبة الربنامج التأسيشي بالكليات اخلاصة
جناح الشيابية وآخزون

معدالت عالية .كما يمكن تعليل هذه النتيجة بأن
الطالب في المرحلة الجامعية يذدرك مسذؤوليته
بسبب تراكم الخبذرات فذي المراحذل الدراسذية
المدرسية التي رسخت فيه مبدأ أن الفرد مسؤول
عما يحصل لذه (غبذاري وآخذرون .)4104 ،كمذا
يفسذذر البذذاحثون عذذزو الطلبذذة مسذذؤوليتهم
التحصذذيلية إلذذى عامذذل الحذذع ،بذذأن الطلبذذة ال
يستطيعون إنكار دور الحع في نجذاحهم؛ حيذث
أنهم يؤمنون بأن عامل الحع له دور ال يسذتهان
به في تحديد مسارهم الدراسي وذلك قذد يعذود
إلذذى األفكذذار السذذائدة وسذذط المجتمذذع القائلذذة
بمسؤولية الحذع فذي التحصذيل .وكلمذا عذزا
الطلبة تحصيلهم إلى الحذع ،زادت فذي نظذرهم
فرص النجاح مرة أخرى .كمذا يؤكذد الصذافي
( )4111على أن عزو الطلبة لعوامل غير مستقرة
ال يمكن التحكم فيهذا يعتبذر ميكانيزمذا دفاعيذا
للحفاظ على الذات.

بتصرفاتهم ومنافسة أقذرانهم واتخذاذ قذرارتهم
بأنفسهم وتقويم ذواتهم وإظهارهذا علذى أفضذل
وجذذه لذذدى أسذذاتذتهم وأقذذرانهم .كمذذا يفسذذر
الباحثون هذه النتيجة بأن الطلبة فذي البرنذامج
التأسيسي يبذذلون جهذدا عاليذا للحصذول علذى
معذذدل مرتفذذع بالتذذالي الحصذذول علذذى وظيفذذة
مرموقذذة ،وهذذذا مذذا يؤكذذده نوفذذل ( )4100فذذي
دراسته ،حيذث أشذار أن الحصذول علذى الشذهادة
الجامعية مطلب اجتماعي يحتاج دافعيذة مقذررة
ذاتيا بصورة كبيرة .ولقد اتفقت هذذه النتيجذة
مع دراسة نوفل ( )4100التي أشارت إلذى ارتفذاع
مستوى دافعية تقرير الذات في الدافعية الداخلية
وكانت متوسذطة فذي دافذع التنظذيم الخذارجي
ودافع التنظيم الواعي .ودراسذة جذالل وآخذرين
( )Jala et al., 2012التي توصلت إلى امتالك أفذراد
العينة مستوى عال من دافعية تقرير الذذات فذي
مادة الرياضيات.

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة تشذان
( (Chan, 1994التي أشارت إلى أن أكثذر الطلبذة
عزوا نجاحهم إلى الجهد وإلذى الحذع .ودراسذة
الخزاعلة والحمدون ( )4101التي توصلت إلذى أن
الطلبذذة عذذزو تحصذذيلهم ألسذذباب داخليذذة تعذذود
للطالب نفسه .وأيضذا دراسذة غبذاري وآخذرون
( )4104والتي وجذدت أن أفذراد الدراسذة كذانوا
أكثر ميال لجهة مسذؤولية التحصذيل الداخليذة
حيث كان عزوهم لعوامل داخلية ولعوامل غيذر
مستقرة.

وتناول السؤال الثالذث الفذروق فذي المسذؤولية
التحصيلية باختالف النوع ،والمسذتوى الدراسذي،
ولقد أشارت النتائج إلى عدم وجذود فذروق ذات
داللة إحصائية في المسذؤولية التحصذيلية تبعذا
لمتغير النوع .ويمكن تفسير هذذه النتيجذة بذأن
التقدم المعرفي والتطور العلمي الذي طرأ علذى
المجتمعات أحدث تغيرات تالشت فيه الفروق بين
الجنسذذين .كمذذا أن اسذذتراتيجيات التذذدري
والخدمات واإلرشادات التعليميذة المتذوافرة فذي
الكليذذات ال تفذذرق بذذين الطلبذذة حسذذب جنسذذهم.
ويفسذذر الخزاعلذذة والحمذذدون ( )4101غيذذاب
الفروق بذين الجنسذين إلذى تشذابه األدوار فذي
التعليم وتشذابه الظذروف المحيطذة .هذذا وقذد
اتفقت نتائج هذه الدراسة مذع دراسذة الخزاعلذة
والحمدون ( )4101التي أظهرت نتائجهذا بأنذه ال
توجد فروق ذات داللة إحصذائية تعذزى لمتغيذر
النوع إذ تشابه الذكور واإلناث فذي اسذتجاباتهم
لألحداث .وكذذلك اتفقذت مذع دراسذة غبذاري
وآخرين ( )4104والتي توصلت إلى غياب الفروق
بين الجنسين في المسذؤولية التحصذيلية؛ حيذث
تشابه الذكور واإلناث في عزو نجاحهم لعوامل
داخلية .كما أشذارت النتذائج وجذود فذروق ذات
داللة إحصائية في العوامل الخارجيذة والعوامذل

كما سعى السؤال الثاني إلى الكشف عن مسذتوى
دافعية تقرير الذات لدى طلبة البرنامج التأسيسي
بالكليات الخاصة بمحافظة مسقط .وقذد أشذارت
النتائج إلى ارتفاع مستوى دافعية تقريذر الذذات
لدى أفراد العينة .تم تفسير نتيجة ارتفاع دافعية
تقرير الذات لدى الطلبة بأن الطلبة في مرحلذة
البرنذذامج التأسيسذذي يملكذذون حماسذذا أكبذذر
النتقالهم للحيذاة الجامعيذة ويرسذمون تطلعذات
لمسذذتقبلهم ممذذا يزيذذد مذذن مسذذتوى دافعيذذتهم
وابرازهم لذواتهم .كذلك يعلل البذاحثون هذذه
النتيجذذة بذذأن الطلبذذة فذذي مرحلذذة البرنذذامج
التأسيسي تكون لذديهم دافعيذة كبيذرة للذتحكم

غير المستقرة وفقا للمسذتوى الدراسذي لصذالح
المستويين الثاني والثالث .يفسر البذاحثون هذذه
النتيجة أن الطلبذة كلمذا انتقلذوا إلذى مسذتوى
متقذذذدم ،كلمذذذا زاد شذذذعورهم بالمسذذذؤولية
التحصيلية .كما يؤكد غباري وآخذرون ()4104
أن الطلبذذة فذذي هذذذه المرحلذذة يجذذدون العنايذذة
المالئمة من قبل األهل وأعضاء هيئذة التذدري
التي توجههم لتحمل المسذؤولية والقذدرة علذى
مواجهة الفشل .كما اتفقذت هذذه النتيجذة مذع
دراسة تشان ( )Chan, 1994إذ أشارت نتائجها إلذى
أن الطلبة كلما تقدموا للمستوى األعلى كذانوا
أكثر استيعابا للمواقف واألحداث وعزوها داخليا
ألسباب تعود إليهم ذاتيا.
كما كشفت نتائج السؤال الرابع إلى عدم وجذود
فروق ذات داللة إحصائية في دافعية تقرير الذات
تعزى لمتغير النوع .ويمكن تفسير هذه النتيجذة
إلى تجان أفراد العينة فذي المرحلذة العمريذة،
كما أن الطلبة من كال الجنسين يعيشون نفذ
الظذذروف االقتصذذادية واالجتماعيذذة والتربويذذة،
بالتالي فذ ن دافعيذة تقريذر الذذات تبذرز لذدى
الجنسذذين .ويذذذكر سذذالم وآخذذرون ( )4104أن
غياب الفروق بين الجنسذين فذي دافعيذة تقريذر
الذذذات يعذذود إلذذى تقذذارب الخبذذرات ،الظذذروف
التعليمية التي يتعرضون لها.
ولقد اختلفت النتيجة مذع دراسذات نوفذل ()4100
والتي أظهرت تفوق اإلنذاث فذي امذتالك دافعيذة
تقريذذر الذذذات علذذى الذذذكور .وفسذذر الباحذذث
النتيجذذة فذذي ضذذوء الثقافذذة العربيذذة السذذائدة
باختالف التنشئة االجتماعية التي تشجع الذكور
على الخروج وممارسة حقذوقهم بحريذة ،بينمذا
فرض القيود على اإلناث مما يجعلهن أكثر قدرة
وإصرار على إثبذات ذواتهذن .كذذلك اختلفذت
نتيجة هذه الدراسة مذع دراسذة جذالل وآخذرين
( )Jalal et al., 2012والتذذي وجذذدت أن الذذذكور
حققوا درجات أعلى في بعدي الدافعية الخارجيذة
وغياب الدافعية .كما أشارت نتائج الدراسة إلذى
وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقذا للمسذتوى
الدراسي لصالح المستويين الثذاني والثالذث فذي
دافع التنظيم الخارجي ،وغياب الدافعية والمقياس
ككل .ويمكن تفسير هذه النتيجذة بذأن الطلبذة

كلما تقدموا في المستويات الدراسية كلما قلت
دافعيذذتهم الداخليذذة وزادت دافعيذذتهم الخارجيذذة،
كما أن الخبذرات المتناميذة التذي يتعذرض لهذا
الطلبة تعزز قدرتهم على التعامل مذع الظذروف
الدراسذذية بالتذذالي تعذذزز دافعيذذة تقريذذر الذذذات
لديهم .اتفقت هذذه النتيجذة مذع دراسذة جذالل
وآخرين ( )Jala et al., 2012التي أشارت إلى وجود
فروق في المستوى الدراسي ،إذ ارتفعذت دافعيذة
تقرير الذات الداخليذة وارتفعذت دافعيذة الذذات
الخارجية لدى الطلبة ذوي المستوى األدنى.
وأخيرا تناول السؤال الخام  ،أبعذاد المسذؤولية
التحصذذيلية أكثذذر اسذذهاما فذذي التنبذذؤ بدافعيذذة
تقريذذر الذذذات لذذدى طلبذذة البرنذذامج التأسيسذذي
بالكليات الخاصة بمحافظة مسقط .أشارت نتذائج
هذا السؤال أن بعد العوامل الخارجية هذو البعذد
األكثر قدرة على التنبؤ بدافعيذة تقريذر الذذات
مقارنة باألبعاد األخرى يليه العوامذل المسذتقرة،
ثذذم يذذأتي أخيذذرا العوامذذل الداخليذذة .ويفسذذر
الباحثون هذه النتيجة أن مقياس دافعيذة تقريذر
الذات اشتمل على خمسة أبعاد ،ثالثة منهذا مثلذت
دافعية خارجية (دافذع التنظذيم الخذارجي ،دافذع
التنظيم غير الواعي ،دافع التنظيم المعرف) ،لذذا
كذذان للعوامذذل الخارجيذذة فذذي المسذذؤولية
التحصيلية المتمثلة في (الحع ،صعوبة المهمذة،
المحاضر ،الوالدين) القدرة األكبر علذى التنبذؤ
بدافعية تقرير الذات .يجدر بالذكر أنذه – فذي
حدود علم الباحثون -ال توجذد دراسذات تناولذت
التنبؤ بدافعية تقرير الذات من خالل المسؤولية
التحصيلية.
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