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  ملخص

المستندة إلى نظرية  تقرير الذات  لتعلما دافعيةھدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء الفروق في 
ق  م تطبي لدى عينة من طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية، ولتحقيق ھدف الدراسة ت

ى دافعية التعلم المستندة إلى مقياس  د التحقق من خصائصه السيكومترية عل نظرية تقرير الذات بع
اً،) ٢٩٢(لبة منھم طالباً وطا) ٨٠٣(عينة عشوائية مكونة من  ة،) ٥١١(و طالب ائج  طالب أظھرت نت

ة، كانت متوسطة  دافعية التعلمالدراسة أن مستويات  دى الطلب ذاتي ل ر ال ة التقري ى نظري المستندة إل
دة، وبشكل عام،  ة والفائ ى وكبيرة على كل من مجال بذل الجھد واألھمية، ومجال القيم متوسطة عل

االت ة المج رو. بقي ود ف ين وج توى وتب د مس ائية عن ة إحص ذكور ) ٠.٠٥  (ق ذات دالل ين ال ب
ة( واإلناث على المجال الثالث  ابع ، )بذل الجھد واألھمي ة(والمجال الس اث، ) العالق في لصالح اإلن

امالً  ر . حين لم تظھر فروق على بقية المجاالت وعلى المقياس ك وأظھرت الدراسة أيضاً وجود أث
امالً ذو داللة إحصائية للمستوى ال ه ك اس، وعلي ووجدت . دراسي على كل مجال من مجاالت المقي

ة ة (األول : عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين المعدل التراكمي، وكل من المجاالت التالي المتع
ابع )بذل الجھد واألھمية(، والثالث )الكفاية المدركة(، والثاني )واالھتمام ة(، والس اس ) العالق والمقي

  .ككل

  .، نظرية التقرير الذاتي، طلبة كليات العلوم التربويةدافعية التعلم: ات المفتاحيةالكلم
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Abstract 

The current study aimed to investigate the differences in the learning 
motivation based on self-determination theory of students in educational 
sciences faculties at Jordanian universities, to achieve this goal, a scale of 
learning motivation based on self determination theory was applied, to a 
random sample of (803) students, (292) males and (511) females. results 
showed that level of internal motivation to learn based on self-
determination theory was medium in general, and it was significant on each 
of two subscales: the effort and importance, and the value and interest, it 
was medium on the rest subscales. It appeared that there were significant 
differences between males and females on the third subscale (effort and 
importance), and on the seventh subscale (relation), in favor of females, 
while no significant differences were found on the rest subscales and the 
overall scale. The study showed statistically significant effect of the 
academic level on every subscale and on the overall scale. Statistically 
significant correlation was found between the average, and all of the 
following subscales: the first (pleasure and interest), second (perceived 
competence), third (importance and effort), and seventh (the relationship) 
and the overall scale. 

Keywords: Learning motivation, self determination theory, university 
students. 

  
  خلفية الدراسة

ا سواء ما تعلق منھ في المجاالت التنموية المختلفة، ملتقى اھتمام جميع العاملين شكلت الدافعية
ان ر  وابالجانب االقتصادي، أم السياسي، أم االجتماعي، أّما العاملون في المجال التربوي فقد ك األوف

ام  ن االھتم اً م ة أو صلة حظ ه عالق ن ل ل م ديرين، وك ويين وم دين ترب ين ومرش ة ومعلم ن طلب م
سلوك الكائن الحي،  زيُحفباعتبارھا المحرك الذي  إذ يُنظر إلى الدافعية. التعلمية -بالعملية التعليمية 

د حدوث  ة عن فھنالك سبب أو أكثر وراء كل سلوك، وھذه األسباب ترتبط بحالة الكائن الحي الداخلي
ة أخرى ا . السلوك من جھة، وبمثيرات البيئة الخارجية من جھ ؤ بم ا ال نستطيع التنب ي أنن ذا يعن وھ

ا فقط م ا في يمكن أن يقوم به الفرد في كل موقف من المواقف إذا عرفن ة وحدھا وأثرھ رات البيئ ثي
ه  ه واتجاھات ه وميول ل حاجات ة، مث ه الداخلي ن حالت يئاً ع رف ش د أن نع بي، إذ ال ب از العص الجھ

  .وغايات وعالقتھا بالموقف، باإلضافة إلى ما لديه من رغبات وما يسعى إلى تحقيقه من أھداف
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 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى أ النظرية والبحثية ويتفق علماء النفس بمختلف اتجاھاتھم ة عل ة دافعي تعلمھمي ا أحد  ،ال كونھ
تعلم  مكونات الشخصية األساسية، ة الطالب لل ارة دافعي ا إث ي يمكن بھ ة الت ك ال زالت الكيفي ومع ذل

   ). Santrock, 2008( نفر من الباحثين والمنظرين في المجال التربويتشغل عقول 
  

   Concept of Motivationمفھوم الدافعية

ات  ت تعريف ة التباين اختالف  تعلمدافعي اتب اظير /االتجاھ ي  المن ية الت ا النفس ت ببحثھ ُعني
ه واستقصائھا اتيح توجي ي مف اب ھ ة والعق آت الخارجي لوكي أن المكاف اه الس رو االتج رى منظ ؛ في

الحوافز  ب، ف ة الطال دفع سلوك  Incentivesدافعي لبية يمكن أن ت ة أو س رات إيجابي ا ھي إال مثي م
توفر تغذية مؤشرات دمھا المعلم في غرفة الصف قد تكون عالمات أو الطالب، والحوافز التي يستخ

ديح،  اء والم ه الثن ى إعطاء شھادات، وتوجي راجعة عن نوعية أداء المتعلم، وقد تشتمل الحوافز عل
ى. وغير ذلك ة أما االتجاه اإلنساني فيركز على قدرة الطالب عل ه؛ بغي تثمار أقصى طاقات ة  اس تنمي

ىنفسه وتحقيق ذاته،  اه المعرفي عل دات الطالب في حين يؤكد منظرو االتج اره معتق ة وأفك  الداخلي
ق من  ي تنطل ة الت ة الداخلي ى الدافعي ر عل ز الكبي تعلم، مع التركي باعتبارھا ھي التي توجه دافعيته لل

وين. اعتقادات المتعلم وأفكاره وتوقعاته واھتماماته اء وتك ى االنتم  أما االتجاه االجتماعي فيركز عل
ون ذوي اتجاھات  ات البينشخصية يكون ذين يھتمون بالعالق العالقات اآلمنة مع اآلخرين، فالطلبة ال

  ). Santrock, 2008(أكاديمية إيجابية نحو المدرسة والتعلم بشكل خاص 

ة تنشط إذ عرفت بأنھا كما التفت عدد كبير من الباحثين الستقصاء مفھوم الدافعية؛  عملية عقلي
ادي لوك األك تمراريته الس ى اس افظ عل ه، وتح ه، وتوجھ  ;Alderman, 1999(مي، وتحرك

Pintrinch &Schunk, 2002( ا دة، فإنھ ة جي ية داخلي ة نفس ة نحو حال ه الدافعي دما تتوج ، وعن
ه تكون  إن دافعيت ة، ف أة خارجي ه وتلقي مكاف ين أفعال تعلم ب ربط الم تسمى دافعية داخلية، أما عندما ي

ة  ا نستدل . (Fetsco & McClure, 2005)خارجي ا مباشرة، وإنم ة ال يمكن مالحظتھ والدافعي
االدعليھا من اآلثار السلوكية  ة عليھ وين فرضي ال وم أو تك ر ). Zoo, 2003(، فھي مفھ وھي مثي

وم  رد ألن يق داخلي يحرك سلوك الفرد ويوجھه للوصول إلى ھدف معين، أو أنھا القوة التي تدفع الف
ي . و تحقيق ھدفبسلوك من أجل إشباع حاجة أ تثارة الملحة الت ويعتبر الدافع شكالً من أشكال االس

كما توصف الدافعية بأنھا طاقة أو ). Petri & Govern, 2004(تخلق نوعاً من النشاط أو الفعالية 
ة تنشط  ة داخلي ا، وھي عملي محرك ھدفھا تمكين الفرد من اختيار أھداف معينة والعمل على تحقيقھ

  ).Baron, 1998(افظ على فاعلية سلوكه عبر الوقت الفرد وتوجھه وتح

بعض الحو اني،تسھم الدافعية في تسھيل فھمنا ل رة في السلوك اإلنس ائق المحي ول  ق ويمكن الق
ه السلوك نحو ھدف  د المعززات وتوجي ز وتحدي ة التعزي ة لتفسير عملي بشكل عام أن الدافعية مھم

ى رأ عل ي تط رات الت ي التغيي اعدة ف ين، والمس ر  مع ة ضبط المثي لوك(عملي رات بالس م المثي ) تحك
  .والمثابرة على سلوك معين حتى يتم إنجازه

راءة نص عشر  تعلم، فق ة في ال مما سبق يالحظ أن دافعية التعلم تتطلب أكثر من مجرد الرغب
ة ذات  ة الفاعل تراتيجيات للدراس تعلم تتضمن اس ة ال ن دافعي ابرة ولك ى المث دل عل د ي ثالً ق رات م م
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لالمع ى، مث ين : ن ية ب ات األساس ات للعالق م مخطط ية، ورس ار األساس يع لألفك يص، والتوس التلخ
  ).Woolfolk, 2001(المفاھيم، وغير ذلك 

ا  أي أن سلوك اإلنسان (كذلك فإننا نتصرف عادة أثناء حياتنا اليومية وكأننا نتقدم نحو مكان م
ر ونضعھا في فقد نجلس على طاولة وقتاً معيناً، ونتناول ورقة ) ھادف اً ونكتب صفحة أو أكث وقلم

د له بالبري دياً ونرس اً بري ه طابع د حدثت ونظمت . مغلف ثم نضع علي ال ق ذه األفع ال شك أن كل ھ
تلعب بسبب وجود ھدف عند اإلنسان، ولوال الدافع العالي لتحقيق ھذا الھدف لما حدث ذلك كله، كما 

دور ة ال ى إ الدافعي ان عل ابرة اإلنس ي مث م ف ن أفضل األھ ابرة م ت المث ا كان ا، وربم ل م از عم نج
  ).٢٠٠٤عالونة، (المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الدافعية عند ھذا اإلنسان 

  
  األسباب الداخلية والخارجية للدافعية

ة ااستقصى علماء النفس ثالث  تعلم، وھيمجموعات من األسباب المؤثرة في دافعي ار ) أ: ل آث
ة بالدافعية على الحالة ا ة ) لعقلية الداخلية والجسمية الخارجي ا استجابة للبيئ ة باعتبارھ ار الدافعي آث

ة) ج ة . آثار الدافعية باعتبارھا محصلة للتفاعل بين العوامل الداخلية والخارجي دما تتوجه الدافعي فعن
ة  ة داخلي ون دافعي ا تك از فإنھ يل واإلنج و التحص رة Intrinsic Motivationنح ن الفك ، وتكم

ة األس ة الداخلي ع من اسية في الدافعي ه تنب ا أو االنخراط في ام نشاط م أة المرتبطة بإتم في أن المكاف
ة  ون الطلب ة، ويك عادة أو الراح عور بالس ي الش ادة ف ة ع أة الداخلي ذه المكاف ل ھ ه، وتتمث اط ذات النش

ة متوسطة مدفوعين داخلياً عندما يمارسون ضبطاً ذاتياً على تعلمھم، وينخرطون في مھمات تعلم ي
  . الصعوبة، ولديھم حب استطالع تجاه المھمة التعلمية

ة  ة الخارجي ا الدافعي آت  Extrinsic Motivationأم ة بالمكاف ة المرتبط ك الدافعي ي تل فھ
أة  يھم مكاف اتھم وتلق الھم وممارس ين أفع الخارجية، ويكون الطلبة مدفوعين خارجياً عندما يربطون ب

أة ا ون المكاف د تك ة، وق دين، أو خارجي ين أو الوال ران أو المعلم ن األق ديحاً م وداً أو م ة نق لخارجي
  .عالمات

ر من  تعلم أذھان كثي ة ال ة في عملي ة الخارجي ة والدافعي ة الداخلي ين الدافعي لقد شغلت العالقة ب
نھم،  ائم بي ار جدل ق اء وكانت مث رى فبعضھمالعلم و ي ة ھ آت الخارجي تعمال المكاف ة  أن اس محاول

لو ة س رى لمعالج تعلم، وي ة لل ة الداخلي ي الدافعي اقص ف ى تن ة إل ي النھاي ود ف ا تق ب، ولكنھ ك الطال
آخرون أن النواتج الخارجية مثل العالمات والثناء ھي أحد أشكال التغذية الراجعة الضرورية لجعل 

  . الطلبة يعرفون أن جھودھم كانت فاعلة، وبالتالي فھي تقود إلى تعزيز الدافعية الداخلية

ة، بسبب وفي ا ة والخارجي ة الداخلي ين الدافعي لواقع فإنه من الصعوبة بمكان حل الجدل القائم ب
ر من  ي كثي اً، وف اً أو خارجي دفوعاً داخلي رد م ا الف ي يكون فيھ د المدى أو الدرجة الت صعوبة تحدي

ةالحاالت يؤدي األداء الجيد حتى لو كان نتيجة دافعية داخلية إلى حصول الفرد على مكافأة خا . رجي
ة ه وخالصة األمر أنه على المعلم أن يفھم كيف يثير دافعي دى طلبت تعلم ل ر عن ال ، وأن يعرف الكثي

  .(Fetsco & McClure, 2005)خصائص طلبته وكيف يفكرون وما الذي يثير دافعيتھم للتعلم 
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  نظريات تفسير الدافعية

رن العش ي الق ة ف ن البحث والدراس راً م زاً كبي ة حي ت الدافعي ود احتل ي العق رين، وخاصة ف
السلوك األخيرة منه، مما أدى إلى بناء نظريات مستقلة للدافعية؛ اعترافاً بدورھا وأھميتھا في تفسير 

ة ظريات في تفسير الدافعية للتعلم، لمضمون أبرز الن وفيما يلي عرض. اإلنساني ا التربوي وتطبيقاتھ
);Santrock, 2008; Sternberg & Williams, 2002; Woolfolk, 2002;  ،د أحم

٢٠٠٠(.   
  

 Behavioral Perspectiveاالتجاه السلوكي 

ى شكل يفترض منظرو ھذا االتجاه أن دافعية ا راد وتظھر عل ى أداء األف لتعلم حالة تسيطر عل
ون  ذلك يك وب، وب ز المطل ى التعزي دف الحصول عل اوالت موصولة، بھ تمرة ومح تجابات مس اس

لوك  ول علالس دف الحص اً بھ ز،محكوم ً  ى التعزي ا ى وعموم لوكية عل ات الس ز النظري إن تركي  ف
ق األھداف  رد لتحقي دى الف ة النشاط ل ه وإدام المكافآت الخارجية وأھميتھا في إثارة السلوك وتوجيھ

م يتحدوتشكيل السلوك وتعديله ال يعني عدم اعترافھا بدو ة، ولكن ل ذه ر الدوافع الداخلي ث أنصار ھ
  .عنھا فكان ذلك موضع انتقاد من قبل العديد من الباحثين النظريات بشكل مباشر وصريح

  
  Humanistic Perspectiveاالتجاه اإلنساني

نفس  ام ماسلو(رائد ھذا االتجاه عالم ال ى نحو واضح ) أبراھ أثر عل رى أن اإلنسان يت حيث ي
ون، أو ال ا التحليلي سلوك المكتسب بسلسلة من الدوافع التي تتجاوز الحاجات الغريزية، كما أكد عليھ

وع األساسي . والتعلم بالنموذج كما عرضه السلوكيون فماسلو يعيب على التحليل النفسي تجاھله التن
ان يولوجية  ،لإلنس ات الفس ه الحاج ل قاعدت رم تمث كل ھ ى ش انية عل ات اإلنس لو الحاج ب ماس ورت

 ً ىحتى تصل  األساسية وتتدرج تلك الحاجات ارتفاعا رم حيث حاجات تح إل ة الھ ذات وال قم ق ال قي
ي يم اآلت ا للتقس ك وفق ل، وذل ة األق باع الحاج ل إش ى قب ة أعل ى حاج ال إل ن االنتق ات : يمك الحاج

ة  ات االجتماعي ن، الحاج ات األم يولوجية، وحاج ات (الفس اء، وحاج ب واالنتم ذاتالح دير ال ، تق
  .)Santrock, 2008; Sternberg & Williams, 2002( وحاجات تحقيق الذات

  
   Cognitive Perspectiveالمعرفياالتجاه 

ير ة تش ات المعرفي ى النظري دافنا،  إل ا، وأھ ا، واعتقاداتن الل تفكيرن ن خ دد م لوك يتح أن الس
ا ا، وقيمن ة، . وتوقعاتن م البيئ ية لفھ ات أساس رد حاج دى الف ات أن ل ذه النظري ض ھ رض بع وتفت

الم م راض مع وللشعور بالكفاية، وللتنظيم الذاتي، وللتعامل النشط مع الع ذا االفت ه، ويتفق ھ ن حول
ذويتمالحظات بياجيه حول التوازن الذي يقوم على  ا تتسق مع  ت دة بشكل يجعلھ المعلومات الجدي
ة . األبنية المعرفية لديه، وھو ما يشار إليه بالفھم وفق ھذه النظريات يعمل الطالب بجد ونشاط رغب

ة  للوصول إلى الفھم وألنه يستمتع بما يقوم به من عمل، اه المعرفي في تفسير الدافعي إن االتج ذا ف ل
دو من خالل . يركز على الدافعية الداخلية ه تب فحاجة المتعلم للتنظيم والتنبؤ وفھم الحوادث من حول
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السلوك الفطري الذي يالحظ على األطفال في صورة محاولة الكتشاف البيئة ومكوناتھا من حولھم، 
ى حلومن خالل محاولتھم التركيز واالنخرا ا للتوصل إل ي يقومون بھ درج . ط في المھمات الت وين

ذر  رح في ة، حيث يقت ع القيم ات توق ة نظري ة في الدافعي أن  Featherتحت إطار النظريات المعرفي
ا ين ھم أمرين اثن ة ب ون مرھون ا تك ة م تعلم ألداء مھم ة الم ا: دافعي ع النج ة توق ة، وقيم ي المھم ح ف

ة ويرى أنه عند توفر  تحصيل المھمة، ة الذاتي رد اإلحساس بالفاعلي  -Selfھذين األمرين يطور الف
Efficacy  ه رى أن التي تتمثل باعتقاد يحمله الفرد حول مقدرته على النجاح في مھمات محددة، وي

اه الوصول  اً باتج ون تطوراً فعلي م يحمل حتى يشعر الطلبة بالفاعلية الذاتية فإن عليھم أن يعتقدوا أنھ
ة، و دف ذي قيم ى ھ ا إل ا يؤديھ ة كم ؤدون المھم م ي دي أو أنھ كل ج اولون بش م يح ط أنھ يس فق ل

  . اآلخرون أو بشكل أفضل منھم، أو أنھم يحققون نجاحاً على مھمات عادية

التي تسمى نظرية  Atkinsonومن بين النظريات المعرفية في الدافعية أيضاً نظرية أتكنسون 
تثير دافع التحصيل، وھي تعتبر الدافعية للتحصيل مھم ة في غرفة الصف، ال ألنھا تھيئ الطلبة وتس

ع  ل من داف ا تساھم في التقلي ل ألنھ دافعيتھم وطاقاتھم وتوجھھا نحو اإلنجازات اإليجابية فحسب، ب
ي تتحدى  تجنب الفشل لديھم الذي يقود الطلبة إلى القلق من مواقف االمتحانات، وتجنب المھمات الت

اتھم رى أتكنسون أن . إمكاني راداألوي ة،  ف داف المختلف ق األھ ة تحقي اً حول احتمالي يطورون أحكام
ى  ا، وحت ي يتوقعون عدم تحققھ ة األھداف الت ذل المستحيل في حال لذلك يالحظ أنھم ال يحاولون ب
ى  توقع نتيجة إيجابية ال يقود إلى تحفيز إيجابي ما لم يكن الھدف ثميناً، فما يحمل الناس ويحركھم إل

ذاب و ھدف ج ة للسلوك  السلوك ھ ات عالي ديھم توقع ذين ل ة ال ق، فالطلب ه ممكن التحقي دون أن يعتق
م يستطيعون  دون أنھ ي يعتق التحصيلي سيقودھم ذلك إلى اختيار الواجبات متوسطة الصعوبة أو الت

  . تحقيقھا، ويمكن أن تحدث لديھم الشعور باإلنجاز

زو  ات الع ك نظري ة أيضاً ھنال ات المعرفي ين النظري ن ب ي  Attribution Theoriesوم الت
لھم في المواقف  راد نجاحھم أو فش ا األف ي يعزو بھ ة الت نظم للطريق تمثل محاولة لوضع وصف م

ر . الصفية ھم واين ى رأس زو وعل ة الع رى أنصار نظري احھم أو  Weinerي زون نج راد يع أن األف
ة للسيطرة أو غ ة، قابل ة أو خارجي د تكون داخلي ي ق دد من العوامل الت ة للسيطرة، فشلھم لع ر قابل ي

  ).Bruning, et al., 1995. (متغيرة أو ثابتة
  

  Self Determination Theoryنظرية التقرير الذاتي 

ذاتي  التي حظيت باالھتماممن النظريات المعرفية   Self Determinationنظرية التقرير ال
Theory افترض كل من ديسي ، إذDeci  وريانRyan  اعتبارھا منظوراً نظرية للتقرير الذاتي ب

ددة  متعدد األبعاد للدافعية، وھي بديل قوي للدراسات أحادية البعد للدافعية، حيث تفترض أنماطاً متع
رد،  ة وراء سلوك الف ذاتي ومن األسباب الكامن ر ال ى متصل التقري ا عل ي يمكن ترتيبھ  Self الت

Determination Continuumة ال اك الدافعي ا ھن ة العلي ي النھاي ة ، فف  Intrinsicداخلي
Motivation ام من القي ي تتض ذات، والت راً لل ر تقري ة األكث ورة الدافعي ن ص ر ع ي تعب ، الت

ة  بالسلوكيات  ة الخارجي ة ھو الدافعي بسبب المتعة والرضا المتأصلة فيھا، والنمط الثاني من الدافعي
Extrinsic Motivation ا أل ك والتي تعبر عن المشاركة واالنخراط في نشاط م سباب خارج ذل



 ٢٨٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد نوفل
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ين  ا ب راوح م ذات، وتت ر ال وع في مستوى تقري النشاط، وھناك أنماط متعددة للدافعية الخارجية، تتن
ة  ة الخارجي ل صور الدافعي ذاتي، وأق ر ال ى مستوى عال من التقري ذات إل ر ال دن لتقري مستوى مت

ذي يتضExternal Regulationتقريراً للذات ھي دافع التنظيم الخارجي  ام بالسلوك ، وال من القي
من أجل الحصول على الثواب أو تجنب العقاب، والصورة الثانية من الدافعية الخارجية ھي التنظيم 

ه  Interjected Regulationغير الواعي  ا تملي ى م الذي يعرف بالمشاركة في نشاط ما استناداً إل
ذات، في  ة ال ر البيئة من عناصر تم تذويتھا بحيث أصبحت جزءاً من بني ررة بشكل غي صورة مق

خارج حدود الشعور  بالسلوكياتذاتي، ومثل ھذا التكامل المتنافر لمتطلبات البيئة يقدم طريقة للقيام 
رد ضغوطات من أجل  دما يواجه الف ة عن نمط من الدافعي ذا ال بالذنب وضرورة االلتزام، ويظھر ھ

ا أداء مھمة ما، ويكون مصدر ھذا الضغط من داخل الفرد كالشعور ب الخجل لعدم القيام بالسلوك، أم
ّرف  يم المع ة فھي التنظ ة الخارجي ن صور الدافعي ة م ، Identified Regulationالصورة الثالث

تند  لوكيات حيث تس ر  الس ن أكث د م يم يع ن التنظ نمط م ذا ال ة، وھ ار الشخصي واألھمي ى االختي إل
. نشاط ھاماً ويتم اختياره من قبل الفردصور الدافعية الخارجية تقريراً للذات، ويظھر عندما يعتبر ال

ع  Motivationأما غياب الدافعية  رد وتواب ال الف ين أفع فيتضمن نقصاً في احتمالية حدوث شيء ب
ة  ود الدافعي دم وج ن ع ر ع ال، وتعب ك األفع ون)Ratelle, et al., 2004(تل  ، ويضيف سانس

ز ة من صو) Sansone & Harackiewicz, 2000( وھركي ة صورة رابع ة الخارجي ر الدافعي
ع التنظيم المتكامل تم  Integrated Regulation وھي داف ذات ي ر النشاط جزءاً من ال حيث يعتب

  . اختياره بحرية، كما أنه يتوافق مع قيم الفرد ومعتقداته، وتمثل أعلى درجات التقرير الذاتي

ان أن اإلنسان بحاجة إ رى كل من ديسي وري ة ي ذه النظري ة استناداً إلى ھ ى الشعور بالكفاي ل
Competence  واالستقالل الذاتيAutonomous ًا ، حيث بيّن ديسي أن األنشطة المدفوعة داخلي

اً يمكن أن  العكس فاألنشطة المدفوعة خارجي ة، وب تقاللية الذاتي ة واالس ى الكفاي تشبع حاجة الفرد إل
ا تقّوض شعور الفرد باالستقالل ألن الفرد عندھا يعزو ضبطه لسلوكه إ ه، كم لى مصادر خارج ذات

اً  ررة ذاتي االً  Self Determined Motivationبيّن أن الطلبة الذين يمتلكون دافعية مق ر احتم أكث
د  ى نحو جي ة والتصرف عل م،لالستمرار في الدراسة األكاديمي ى التكيف والفھ درة عل ار الق  وإظھ

التحديات المتوقعة، وتلقي تغذية راجعة والكفاية تسھّل الدافعية، التي يتم تشجيعھا من خالل مواجھة 
  ).Sternberg & Williams, 2002(ذات معنى وقيمة عن األداء 

ى تطوير Macro-Theoryوتعد نظرية التقرير الذاتي نظرية واسعة االنتشار  ؛ إذ تعمل عل
ى درجة Social Contextsوظائف الشخصية في السياقات االجتماعية  ة عل ، وترتكز ھذه النظري

راد  .يار الفرد، أو تقرير الفرد للسلوكيات اإلنسانية التي يقررھا بنفسهاخت ين األف ات ب وھذه االختالف
ال  ام بمجموعة من األفع ى القي ودھم إل ة المستوى  \تق د الومن التأمل التصرفات عالي واعيتعھ  ال

ل اآلخرين لالختيار الذاتي دخل أو فرض من قب ذاتي إو دون ت ر ال ة التقري تند نظري ى افترض تس ل
اده اني ج: مف ائن اإلنس الفطرة أن الك ه ب ه موج زة/ دلي وأن ٍد ل ه، وأن بذلالغري ه تح ز في د الممي لجھ

ز ذا التوجه الغري ذات؛ وھ ة متماسكة ووعي بال رات بطريق ى تكامل الخب ي أو الفطري ال يؤدي إل
ة ة آلي ل بطريق ن البيعم ب م دعم المناس تمرارية وال ذاء واالس ب الغ ه يتطل ة، ؛ إذ إن ة االجتماعي يئ
  .والسياق االجتماعي
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ر  أساسيةوھكذا فإّن التحقق ما بين الكائن الحي والسياق االجتماعي يُشكل قاعدة  لنظرية التقري
  . والتطور والخبراتالذاتي للتنبؤ بالسلوك 

  
  مشكلة البحث وأسئلته

ة مستوى ة الجامع تستقصي الدراسة الحالي ة من طلب دى عين ة ل ة الداخلي ة، الدافعي ات األردني
  : المشكلة البحثية على النحو اآلتي دويمكن تحدي

تندة إلالدافعية الداخلية  الفروق فيما  ة من للتعلم المس دى عين ذاتي ل ر ال ة التقري ة ى نظري طلب
  الجامعات األردنية؟ فيكليات العلوم التربوية 

  
  أسئلة الدراسة

وم ما مستويات الدافعية الداخلية للتعلم المستندة إلى  .١ ات العل ة كلي نظرية التقرير الذاتي لدى طلب
  التربوية في الجامعات األردنية؟

ة  .٢ ة  في مستويات )٠.٠٥  (ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل الدافعي
  ؟ )ذكور وإناث(المستندة إلى نظرية التقرير الذاتي تبعاً لمتغير الجنس للتعلم الداخلية 

ة ھل توجد فروق ذات د .٣ ة  مستوياتفي ) ٠.٠٥  (اللة إحصائية عند مستوى الدالل الدافعي
  المستندة إلى نظرية التقرير الذاتي تبعاً لمتغير المستوى الدراسي؟   للتعلم الداخلية

توى  .٤ د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل ة ارتباطي اك عالق ل ھن دل )  ٠.٠٥  (ھ ين المع ب
  مستندة إلى نظرية التقرير الذاتي ؟ الدافعية الداخلية ال ومستوياتالتراكمي 

  
  محددات البحث

  : يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددات اآلتية

   .٢٠٠٨\٢٠٠٧اقتصار البحث على طلبة الجامعات األردنية للعام الدراسي  .١

اس  .٢ ي مقي ات وھ ع البيان ي جم تخدمة ف ذاتياألداة المس ر ال ة التقري ث  نظري ام الباح ذي ق ال
  .جمته إلى اللغة العربية والتحقق من صدقه وثباتهبتر

  
  أھمية البحث

  : تتمثل أھمية الدراسة الحالية فيما يلي

المي .١ ى  تأتي ھذه الدراسة في إطار االھتمام الع تندة إل ة المس ة الداخلي بتقصي مستويات الدافعي
ة ع ز الطلب ي تحفي اعدة ف ل المس ن العوام د م ي تع ذاتي؛ والت ر ال ة التقري ا نظري ر م ى تقري ل

  .سيقومون به في مجمل أنشطة حياتھم المستقبلية
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اد تشكل  .٢ اً من أبع داً ھام ه بع ة إلي تقاللية في أداء المھمات الموكل ق االس ى تحقي رد عل قدرة الف
ذه الدراسة استقصائه من خالل تعرف الضغوطا ا تحاول ھ ي التعليم الجامعي، وھذا م ت الت

 .أدائھم لمھمات معينة في حياتھم األكاديميةواجه طلبة الجامعات األردنية عند ت

ذاتي تمكن  .٣ ر ال ة التقري ى نظري تندة إل ة المس إّن العمل على استقصاء مستويات الدافعية الداخلي
ى  ة عل دريب الطلب ا ت ى عاتقھ ة تأخذ عل رامج تدريبي ر في تصميم ب رار من التفكي متخذي الق

دخل اآلخرين تقرير مصير أفعالھم المستقبلية في ضوء كفاياتھم و قدراتھم؛ وبالتالي تحد من ت
 .في تقرير مصيرھم

ارات  .٤ ة دمج مھ رار بأھمي ين ومتخذي الق ى تبصير المعلم يمكن أن تقود نتائج ھذه الدراسة إل
يم  ي التعل ى ف فوف األول ن الص دءاً م ة ب ية المختلف ررات الدراس ي المق الي ف ذكاء االنفع ال

  .  األساسي
  

  التعريفات اإلجرائية 

  : ت ھذه الدراسة تم تحديد التعريفات اإلجرائية اآلتيةلغايا

ى  :نظرية التقرير الذاتي تناداً إل ال اس ه من أفع يقوم ب ا س ر م ى تقري رد عل هھي قدرة الف  وعي
ه تقالليته لكفايات ة اس ي ،ودرج اد ھ بعة أبع ن س ذات م ر ال ة تقري ون دافعي ام :وتتك ة واالھتم  ،المتع

وتر،والكفاية المدركة، وبذل الجھد و دة،  األھمية، والضغط والت ة والفائ ة، والقيم ارات المدرك والخي
ة ور  . والعالق ذات المط ر ال اس تقري ى مقي ب عل ا الطال ي يحصل عليھ ة الت ة الكلي اس بالعالم وتق

  .لغايات ھذه الدراسة

ة وم التربوي ة في الجامعات  :طلبة كليات العل وم التربوي ات العل ة المسجلون في كلي م الطلب ھ
  .ورابعة في المستويات الدراسية سنة أولى، وثانية، وثالثة، ٢٠٠٨\٢٠٠٧نية للعام الدراسي األرد

  
  الدراسات السابقة 

م  تم استقصاء مجموعة من الدراسات التي أمكن الحصول عليھا من مصادر متنوعة وفق عل
  :الباحثين، وھي

ذاتي للشخصية، حيث دراسة بعنوان اإلبداعية والتقرير ال) Sheldon,1995(أجرى شيلدون 
اس  اط مع مقي اد درجة معامل االرتب ذاتي من خالل إيج ر ال استخدم أربعة مقاييس في قياس التقري

نفس تكونت من  م ال نھم ) ١١٣(سمة اإلبداعية، على عينة من طلبة عل اً م اً و) ٢٩(طالب ) ٨٤(طالب
يراً وأظھة في الواليات المتحدة األمريكية، طالبة في إحدى الجامعات الخاص رت نتائج الدراسة تفس

ادر  ق المص دى عم داعيتھم، وم دير إب ي تق راد ف اعد األف ي تس ذاتي والت ر ال ة للتقري ة العام للنزع
  .المعرفية والقدرات الذاتية التي يمتلكونھا والتي تمكنھم من تقرير مدى إبداعيتھم
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ك  رى فردري ذات ) Frederick,1998(وأج ر ال ة تقري وذج نظري وان نم ة بعن ين دراس ب
ة الصحية: المتقدمين في السن رار؛  -دراسة الخصائص السيكومترية للرعاي اذ الق ثاتخ ھدفت  حي

ة الصحية : الدراسة إلى تحقيق ھدفين ھما رار الرعاي تقييم أثر التقرير الذاتي للمشاركين في اتخاذ ق
Health Care (HC)و ذاتي كمك ر ال وذج التقري اس نم و قي اني ھ دف الث اذ ق، والھ رار ن التخ

ة العشوائية من مركز  مشارك )٢٠٠(بلغ عدد المشاركين الرعاية الصحية، و تم اختيارھم بالطريق
نھم  Detroit Medical Centerديترويت الطبي  ة ميتشغان، م دم  )١٠٠(في والي مشارك متق

ين ) ٥٠(، و)سنة فأكثر ٦٥(بالسن  ا ب ارھم م راوح أعم ،وخمسون مشاركون )٥٠-٢١(مشاركاً تت
ر . دون مساعدة ىعلى المشي إلى المستشفقادرون  اس التقري ولتحقيق أھداف الدراسة تم تطبيق مقي

 Activities، ومقياس األنشطة اليومية المباشرة Self-Determination Health Scaleالذاتي 
Daily Living (ADL) . ائج الدراسة أن اٍل من ) ١٠٠(أظھرت نت روا مستوى ع مشارك أظھ

اربالثبات الداخلي، و ز والتق ع والتمي ى عامل النف دليل مؤسس عل زود ب دمون في السن . الت والمتق
إن . امتلكوا مستوى عاٍل من تقرير الذات، مع أن مستوى الداللة متدٍن مقارنة بالشباب ام ف وبشكل ع

العمر  ة ب ذات ذات عالق ة الصحية  Ageالدراسة الحالية تقترح أن نظرية تقرير ال ، ووضع الرعاي
  . ت التعليمية، والعجز الوظيفي الجسديوالمستويا

ا  ي ) Black, & Decl, 2000(وفي دراسة أجراھ تقبلية الت د من الدراسات المس حيث تع
ة إيسترن  ة جامع ذات   Easternاستقصت أثر مساق محدد ة لدى عينة من طلب -Selfفي تنظيم ال

Regulation  تقاللية التعل م اس ي دع اتھم ف ف  يموإدراك ى التكي واألداء   Adjustmentعل
رروا . األكاديمي في مستوى الجامعة في مساق الكيمياء العضوية أظھرت نتائج الدراسة أن الطلبة ق

ات  ؤ المالحظ للكفاي من خالل المساق وبشكل نسبي استقالالً في مقابل التحكم والسيطرة بسبب التنب
ات  رت  \واالھتمام ة، وأظھ ةالمتع توى الق الدراس ي مس دٍن ف قأيضاً ت ى ل ز عل ل التركي ي مقاب ، ف

ة في دعم  داء الصفي في أثناء دراسة المساق،أھداف األ وأظھرت الدراسة أيضاً أن إدراكات الطلب
ام  ة واالھتم ات المدرك ذاتي، والكفاي ة \استقاللية التعليم زاد من التنبؤ في استقاللية التنظيم ال ، المتع

  وانخفاض مستوى القلق في 

ا  ة أم تيفدراس تن وس رت جي ارد وروب  & Gaetan, Stephane, Richard(اني وريتش
Robert, 2001( يم السياسية فقد ذوت الق اس  باستخدام ھدفت إلى اختبار الفروق الفردية في ت مقي

ى  هفي تصميم والذي استندالتقرير الذاتي للدافعية السياسية،  ذات عل ذاتي وبال ر ال ة التقري إلى نظري
احثين  ال كل من الب ل  (,Deci & Ryan)أعم ذه الدراسة من خالل التحلي ائج ھ حيث أظھرت نت

دي  املي التوكي ة  Confirmatory Factor Analysis (CFA)الع ة عوامل مكون ظھور أربع
ات  ان الثب ة وك اييس الفرعي ار للمق ادة االختب ار وإع ة االختب ه بطريق ن ثبات ق م م التحق اس، وت للمقي

ؤ دق التنب ن الص ق م م التحق ا ت والً، كم زي Predictive Validityي مقب دق التميي ، والص
Discriminate Validity . داخلي اق ال امالت االتس ة أن مع ائج الدراس رت نت ام أظھ كل ع وبش

ية، وبشكل  ة السياس كرونباخ ألفا مرتفعة على جميع المقاييس الفرعية لمقياس التقرير الذاتي للدافعي
اس ذا المقي تخدام ھ ائج الدراسة اس ام اقترحت نت اط  ع ي التنظيم واالرتب ة ف روق الفردي ار الف الختب

  .الفعال في اتخاذ القرارات السياسية
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دفت ا وھ ي أجراھ ان ونيكوس الدراسة الت ى استقصاء  )Ianm &  Nikos, 2007( إي إل
ذات  ر ال ه العالقة بين إدراكات المعلم لمتوسط دافعية تقري ر لدي ة تقري ة ذات الودافعي دى الطلب في ل

تراتي الث اس يث ة ھ تراتيجية: جيات للدافعي تراتيجية دع اس اء، واس تراتيجية البن تقالل، واس م االس
ة نحو التضمين تراتيجيات وإدراك الطلب ذه االس ين كل من ھ ة ب باع، والعالق  ،الحاجات النفسية إش

ؤ أن إدراكات المعلم لمتوسط دافعية االنحدار متعدد المستويات أظھر تحليل  ذات يمكن التنب تقرير ال
ة ارت ه باستخدامب اك عالق ثالث، وھن ذواتھم، استراتيجيات الدافعية ال رھم ل ة متوسطة في تقري باطي

ة اً إل وأن الطلب راً إيجابي ون أث م يمتلك روا أنھ اتأظھ رھم  ھمدراك ول تقري ثالث ح تراتيجيات ال لالس
ة،النفسي لديھم باست لذواتھم، وھذه العالقة كانت متوسطة عند تقريرھم لحاالت اإلشباع  قاللية وكفاي

ة  تھم، وأوصت الدراس ر ذوات طلب ؤ بتقري ن التنب نھم م م تمك ذواتھم ل ين ل ر المعلم ة تقري ي النھاي ف
  .  بأھمية تحسين الُمناخ الدافعي لكل من المعلمين والطلبة

ا ونيكوس وجوانوأجرى  ى ) Jemma, Nikos & Joan, 2008( جيم دراسة ھدفت إل
، ونمط المعلم االجتماعي المشاركين في التمارين الصفية إلشباع اءم المستقل كبنلعتاستقصاء أثر ال

لوكية،  ارين الس دافعي، والتم يم ال ية، والتنظ ات النفس ة لالحاج لوك والني أثيروال، Intentionلس  ت
Affect.  ا غ عدد أفرادھ ة بل وعتين تجريبي ى مجم يم المشاركين إل م تقس ولتحقيق أھداف الدراسة ت

ا مشاركة، تعلم أ) ٢٥( غ عدد أفرادھ ذاتي، وضابطة بل ر ال ة التقري ى نظري تناداً إل ا اس ) ٣١(فرادھ
اركة لوب ال مش ق أس ا وف م أفرادھ اعيتعل م االجتم دة  .معل ارين لم تمرت التم ابيع) ١٠(واس  .أس

زم السلوكي ة، والع تقل، والدافعي دعم المس . أظھرت نتائج أفراد المجموعة الضابطة انخفاضاً في ال
رت النت ا أظھ دافعيكم يم ال ات والتنظ توى الكفاي ي مس ادة ف ر أف. ائج زي ا أظھ ة  رادفيم المجموع

ق بإشباع الحاجات  اعي المتعل م االجتم اء، ونمط المعل التجريبية زيادة كبيرة في الدعم المستقل كبن
ية ابي  األساس أثير اإليج ائية . Positive Affectوالت ة إحص توى ذا دالل اركون مس ر المش وأظھ

ي فھ ة ف ذات عالي ر ال ة تقري اعي، SDTم نظري ياق االجتم ى خصائص الس تندة إل والحاجات  المس
  . النفسية متنبئ باالستقالل الذاتي

دارس ) Shih, 2008(شي  وأجرى ة الناشئين في الم دراسة ھدفت إلى اختبار مدركات الطلب
ة درة األكاديمي ة والق ه بخصائص الدافعي ايون، ودعم االستقالل وعالقت ا في ت ة العلي بلغت و ،للطلب

ي واستخدمت  من طلبة الصف الثامن،طالباً ) ٣٤٣(عينة الدراسة  ر ذات أداة مسحية على شكل تقري
والتوجه نحو أھداف التحصيل، وأسلوب  الذاتية لدعم االستقالل من قبل المعلمين، لتقييم اإلدراكات

ذاتي لة دعماً أظھرت نتائج الدراس .التنظيم الذاتي، والسلوك االنفعالي في المدرسة ر ال ة التقري نظري
ية ال المدرس غالھم باألعم اتھم وانش ة ضمن اھتمام تعلم الطلب ق ب ا يتعل الي، فيم ا  والسلوك االنفع كم

تعلم، وأظھرت الدراسة أظھرت الدراسة أن الطلبة من ذوي المستويات العالية  يمتلكون التكيف الم
داف التحصيل، ق أھ راً لتحقي اك أث ة واقترح أيضاً أن ھن ذاتي قيّم ر ال ة التقري ة أن نظري ت الدراس

ة  ة شرح وتوضيح الوظائف األكاديمي ى أھمي د عل كاتجاه إتقاني لتحقيق أھداف التحصيل مع التأكي
ايوانيين ة الت اً ذوو  ،للطلب ة انفعالي تويات العالي ة من ذوي المس ا أظھرت الدراسة أيضاً أن الطلب كم

والتوجه نحو والدافعية الداخلية  تنظيم الذاتي،وال م االستقاللعالقة بإدراكات المعلمين العالية في دع
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يل، داف التحص ق أھ ي تحقي اني ف اه اإلتق اً  االتج ة انفعالي تويات المتدني ين المس ة ب د عالق م توج ول
  .والمتغيرات السابقة

ين  ر مستقل مع ر متغي ين استقصاء أث ا ب دافھا م يالحظ من العرض السابق للدراسات تنوع أھ
ي الدا وير أف ى تط راد، إل تعلم األف ة ل ائص دفعي اء الخص ى استقص تعلم، إل ة لل اس الدافعي وات لقي

ا  السيكومترية ألداة الدراسة، كما يالحظ تنوع الثقافات التي أجريت فيھا ھذه الدراسات، ويالحظ أنھ
ا  ا الدراسات، م ي طبقت عليھ ين جميعاً اجريت في بالد غير عربية، كما يالحظ تنوع العينات الت ب

ج الوصفي، وبعضھا اآلخر أن بعض ھذه الدراسات اتبعت المنھطلبة مدارس، وطلبة جامعات، كما 
ة  اتبعت المنھج التجريبي، ولم يقع بين يدي الباحث أية دراسة عربية تناولت ھذه النظرية في الدافعي

   .للتعلم
  

  مجتمع الدراسة

غ  عداد المعلمينكليات العلوم التربوية وإتكون مجتمع الدراسة من طلبة  ذين بل في األردن، وال
ام  الي لع يم الع اءات وزارة التعل ب إحص ددھم حس ة، ) ٩١٦٩( ٢٠٠٨ \٢٠٠٧ع اً وطالب طالب

  ).www.mohe.gov.jo(أنثى،  ) ٧٨٢٤(ذكـراً و) ١٣٤٥: (موزعين على متغيـر الجنس
  

  عينة الدراسة

ة العشوائية ٨٠٣من  سةتكونت عينة الدرا ارھم بالطريق م اختي ة ت ة طالب وطالب من  العنقودي
في األردن في المرحلة الجامعية األولى، حيث تم اختيار  كليات العلوم التربوية وإعداد المعلمينبين 

ة، (عينة من الجامعات األردنية بصورة عشوائية  ة الغوث الدولي ة وكال وم التربوي ة كلية العل وجامع
ار )الھاشميةجامعة ال، ووالجامعة األردنية ك، وجامعة اإلسراء،اليرمو ، ومن ھذه الجامعات تم اختي

ر الجنس  وزيعھم حسب متغي ة بحيث روعي ت اث(عينة عشوائية من الطلب ور، وإن در )ذك م ق ، وت
يلھم ة(للمستويات الدراسية  اإلمكان مراعاة تمث ة، وسنة رابع ة، وسنة ثالث ى، وسنة ثاني ). سنة أول

  . د العينة تبعاً لمتغيرات الدراسةتوزيع أفرا) ١(يبين الجدول رقم و

  .توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيرات الدراسة:  )١(جدول 

  الكلي ذكور إناث  الجنس/ المستوى الدراسي
 ١٨٨ ٤٦ ١٤٢ سنة أولى
 ٢٢١ ٨١ ١٤٠ سنة ثانية
 ١٨١ ٧٥ ١٠٦ سنة ثالثة
 ٢١٣ ٩٠ ١٢٣ سنة رابعة
 ٨٠٣ ٢٩٢ ٥١١  المجموع

  



 ٢٨٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد نوفل

 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أدوات الدراسة 

  تضمن الدراسة الحالية أداة واحدة وھي مقياس دافعية نظرية التقرير الذاتي

ل  ذاتي من قب ر ال نتم تصميم مقياس الدافعية المستندة إلى نظرية التقري ان  كل م يلدون وري ش
اس في صورته األصلية من سبعة  (Sheldon, Ryan, & Reis, 1995) وريس ويتكون المقي

ي ام، : أبعاد ھي على النحو اآلت ة واالھتم ة،والمتع د واألھمي ذل الجھ ة، وب ة المدرك والضغط  الكفاي
وتر ة، والت ارات المدرك ة، والخي دة، والعالق ة والفائ ه والقيم دد فقرات ى ) ٤٥(، وع ة عل رة موزع فق

اد السبعة د تحقق ،األبع ان وق يلدون وري من  (Sheldon, Ryan, & Reis, 1995) وريس ش
ين ل ثباته بطريقة االتساق الداخلي ، حيث بلغ معامائصه السكومتريةخص ى  )٠.٩٢-٠.٨٦(ما ب عل

ه  ار وإعادت ة االختب م التحقق أيضاً بطريق ا ت رة، كم ات ل، وبTest – retestعينة كبي غ معامل الثب
ة  خماسييستخدم ھذا المقياس تدريج ليكرت ال .)٠.٧٧( رات الموجب رة من الفق بحيث تعطى كل فق

 موافق بدرجة متوسطة، و)٤( موافق بدرجة كبيرة، و)٥( موافق بدرجة كبيرة جداً : األوزان اآلتية
ة، و)٣( ة قليل ق بدرج الق ، )٢( مواف ى اإلط ق عل د  )١(وال تنطب البة فق رات الس بة للفق ا بالنس أّم

  . صححت على نحو معاكس
  

  الخصائص السيكومترية

  صدق المقياس

  :ثالث طرق ھمابتم التحقق من صدق المقياس 

  صدق المحكمين :الطريقة األولى

ة  ى ثالث اس عل م عرض المقي ة، ت ة األردني ا للبيئ رات ومدى مالءمتھ للتحقق من وضوح الفق
ائج )اليونسكو( محكمين من أعضاء ھيئة التدريس في كلية العلوم التربوية الجامعية ، وفي ضوء نت

اس،  ة من المقي رات من التحكيم تمت مراجعة الصورة األولي بعض الفق ديالت ل وإجراء بعض التع
دى  ا وم رات ومقروئيتھ ة، ووضوح الفق ة العربي ى اللغ ة إل ة اإلنجليزي ن اللغ ة م ة الترجم ث دق حي

ز تھا لقياس دافعية التقرير الذاتي،مالءم ا يل م إجراء م ين،وت ديالت وفق آراء المحكم د  م من تع وق
  .ةفقرة موزعة على أبعاده السبع) ٤٥(حافظ المقياس على عدد فقراته المكونة من 

  الصدق التجريبي  :ثانياً 

ة الدراسة، ) ٧٠(تّم تطبيق المقياس على عينة تجريبية مكونة من  طالباً وطالبة من خارج عين
ري ) ٤٠(طالباً، و) ٣٠(منھم  ا لمتغي ا تمثيلھ ة روعي فيھ ات الجامعات األردني ة كلي طالبة من طلب

رات  المستوى الدراسي، والجنس؛ وذلك د من مدى وضوح فق للتحقق من الصدق التجريبي، وللتأك
اس،  رات المقي ع فق المقياس، وسالمتھا اللغوية للطلبة، وكذلك لتحديد الوقت الالزم لإلجابة عن جمي

  . دقيقة) ٢٥(حيث تّم تحديد الوقت الالزم لإلجابة على المقياس بـ 
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  صدق البناء :ثالثاً 

م س الدافعية المستندة إلى نظرية التقرير الذاتي، تم التحقق من صدق البناء لمقيا ق حيث ت تطبي
ة استطالعية م استخراج ،المقياس على عين ى المجاالت  ث درجات عل اط ال امالت ارتب مصفوفة مع

  ھذه النتائج) ٢(ويبين جدول رقم  ،المكونة له

  .ات على المجاالت المكونة للمقياسمصفوفة معامالت ارتباط الدرج:  )٢(جدول 

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  لمجالا
 **٠.٥٥ **٠.٦٩  ٠.٣٢  ٠.١٤  *٠.٤٣ **٠.٧٠  المتعة واالھتمام: البعد األول
  ٠.٣٦ **٠.٥٥  ٠.٣٣  ٠.١٢  ٠.٣٣    الكفاية المدركة: البعد الثاني
  ٠.٠٩  *٠.٤١  *٠.٣٧  ٠.٠٨      بذل الجھد واألھمية: البعد الثالث
  ٠.٢٨  ٠.١٣  *٠.٣٨        الضغط والتوتر: البعد الرابع

  ٠.٣٢  *٠.٤٢         الخيارات المدركة: د الخامسالبع
  ٠.٣٣            القيمة والفائدة: البعد السادس

  )٠.٠٥ ≤ α( دال إحصائياً عند مستوى *: 

  )٠.٠١ ≤ α( دال إحصائياً عند مستوى **: 

م  دول رق ن ج ظ م ة ) ٢(يالح اس الدافعي ة لمقي االت الفرعي ين المج اط ب امالت االرتب أن مع
ة ) ٠.٠٥ ≤ α( انت ذات داللة إحصائية عند مستوى جميعھا طردية، وك بين معظم العوامل المكون

ين مجال للمقياس، مما يعد مؤشراً على صدق قياسه للدافعية،  ة إحصائياً ب ر دال  الضغطوكانت غي
ع، ألن  والثالث، والسادس، والسابع األول، والثاني، والتوتر والمجاالت ذا متوق وتر والضغطوھ  الت

س م يس عك االت،بق ذه المج ه ھ ال  ا تقيس اط المج امالت ارتب ت مع ذلك كان ابعوك ة  الس ر دال غي
االت ع المج ادس؛  إحصائياً م امس، والس ع، والخ ث، الراب اني، والثال ى أن  الث ك إل ود ذل ا يع وربم

ب،مجال العالقة مع اآلخرين يختلف في إثارة دافعية ال د  فرد، حسب الخصائص الشخصية للطال فق
 .لخيارات المتاحة له، أو درجة الجھد الذي يبذلهال يرتبط مع ا

  ثبات المقياس

  : تم التحقق من ثبات مقياس الدافعية المستندة إلى نظرية التقرير الذاتي بطريقتين ھما

  االتساق الداخلي : أوالً 

ي تكونت كرونباخ ألفا  تم التحقق من ثبات المقياس بطريقة ة استطالعية الت بتطبيقه على العين
ين ) ٣(والجدول طالباً وطالبة من طلبة كليات العلوم التربوية من خارج عينة الدراسة، ) ٧٠(من  يب

   .  الثباتمعامالت 
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 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة :  )٣(جدول  ذاتي باستخدام معادل ر ال ة التقري ى نظري معامالت الثبات لمقياس الدافعية المستندة إل
  .كرونباخ ألفا

  معامل ألفا  المجال
  ٠.٨٨  المتعة واالھتمام: البعد األول
  ٠.٨٤  الكفاية المدركة: البعد الثاني
  ٠.٦٤  بذل الجھد واألھمية: البعد الثالث
  ٠.٨١  الضغط والتوتر: البعد الرابع

  ٠.٨٤  ت المدركةاالخيار: البعد الخامس
  ٠.٩٢  القيمة والفائدة: البعد السادس
  ٠.٧٣  العالقة: البعد السابع

  ٠.٨٦  الكلي

د ) ٣(يالحظ من جدول  داخلي ق ة االتساق ال اس، بطريق داخلي للمقي ي ال ات الكل أن معامل الثب
ين )٠.٨٦(بلغ  ا ب ة م ات المجاالت الفرعي امالت ثب اً . ٠.٩٢و ٠.٦٤، كما تراوحت مع وھي جميع

  .مؤشرات مناسبة لثبات المقياس

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية: ثانياً 

ات الم ن ثب ق م م التحق ة  ت ة التجزئ تخدام طريق اس باس ىقي تطالعية النصفية عل ة االس ، العين
  . براون -المصحح باستخدام معادلة سبيرمانو النصفي الثباتيبين معامالت ) ٤(والجدول رقم 

ر :  )٤(جدول  ة التقري ى نظري تندة إل ةمعامالت الثبات لمقياس الدافعية المس ذاتي بطريق ة  ال التجزئ
  .النصفية

  معامل الثبات المصحح ل الثبات النصفيمعام المجال
  ٠.٩٠ ٠.٨١  المتعة واالھتمام: البعد األول
 ٠.٨١ ٠.٦٨  الكفاية المدركة: البعد الثاني
  ٠.٦٣ ٠.٤٦  بذل الجھد واألھمية: البعد الثالث
 ٠.٦٢ ٠.٤٥  الضغط والتوتر: البعد الرابع

  ٠.٩٠ ٠.٨٢  الخيارات المدركة: البعد الخامس
 ٠.٩٠ ٠.٨١  القيمة والفائدة: البعد السادس
  ٠.٧٩ ٠.٦٦  العالقة: البعد السابع

  ٠.٦٣ ٠.٤٦ الكلي

دول  ن ج ظ م غ )٤(يالح د بل اس، ق ي للمقي حح الكل ات المص ل الثب ا )٠.٦٣(، أن معام ، كم
ين  ا ب ة م ات الفرعي امالت الثب ت مع ات )٠.٩٠-٠.٦٢(تراوح ة لثب رات كافي اً مؤش ي جميع ، وھ

  .المقياس
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  سـةتصميـم الدرا

  : مسحية، شملت المتغيرات المستقلة اآلتيةوصفية الدراسة الحالية دراسة 

 ذكر وأنثى: وله مستويان: الجنس.  

 أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة: المستوى الدراسي  .  

 ة وھي ر: المتغيرات التابع ة التقري ى نظري تندة إل ة المس ة الداخلي ة  مستوى الدافعي ذاتي ممثل ال
ة،: بأبعادھا اآلتية وتر،  المتعة واالھتمام، والكفاية المدركة، وبذل الجھد واألھمي والضغط والت

  . والعالقة والخيارات المدركة، والقيمة والفائدة،
  

  المعالجـة اإلحصائيـة 

درجات  ة لل ات المعياري ابية واالنحراف لإلجابة عن السؤال األول استخرجت المتوسطات الحس
ى مستويات كل مجال من مجاالت ى األداة، التي حصل عليھا أفراد الدراسة عل م عل م الحك د ت وق

   .أو المعايير) Cut Scores(الدافعية للتعلم، من خالل تحديد درجات القطع 

تم تحديد المعايير  آراء المحكمين والدراسات السابقة،فباالستعانة بالبيانات التجريبية للدراسة و
  :التالية

  ٥ - ٣.٦  ٣.٦ <-٢.٣  ٢.٣ <-١  القيمة
  بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة قليلة  الموافقة

. وبناء على ذلك يمكن إيجاد درجة القطع التي تحدد مستويات كل مجال من مجاالت الدراسة
  .ھذه النتائج) ٥(ويبين جدول رقم 

  .معايير الدرجات على كل مجال من مجاالت المقياس:  )٥(جدول 

  كبيرةبدرجة   بدرجة متوسطة  بدرجة قليلة  المجال
  ٣٥ -٢٥  ٢٥ <-١٦  ١٦ <-٧  المتعة واالھتمام: البعد األول
  ٣٠ -٢٢  ٢٢ <-١٤  ١٤ <-٦  الكفاية المدركة: البعد الثاني
  ٢٥ -١٨  ١٨ <-١٢  ١٢ <-٥  بذل الجھد واألھمية: البعد الثالث
  ٢٥ -١٨  ١٨ <-١٢  ١٢ <-٥  الضغط والتوتر: البعد الرابع

  ٣٥ -٢٥  ٢٥ <-١٦  ١٦ <-٧  الخيارات المدركة: البعد الخامس
  ٣٥ -٢٥  ٢٥ <-١٦  ١٦ <-٧  القيمة والفائدة: البعد السادس
  ٤٠ -٢٩  ٢٩ <-١٨  ١٨ <-٨  العالقة: البعد السابع

  ٢٢٥ - ١٦٢  ١٦٢ <-١٠٤  ١٠٤ <-٤٥  الكلي

  



 ٢٩٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد نوفل

 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ) ت(م استخدام اختبار ولإلجابة عن السؤال الثاني ت ين المتوسطات، ولإلجاب روق ب لداللة الف
ولإلجابة عن  م استخدام تحليل التباين األحادي واختبار شيفيه للمقارنات البعدية،تال الثالث عن السؤ

  .معامل ارتباط بيرسون تم استخراجالسؤال الرابع 
  

  نتائج الدراسة

ة بالسؤال األول ة : النتائج المتعلق ة الداخلي ا مستويات الدافعي ة م ى نظري تعلم المستندة إل لل
  ؟م التربوية في الجامعات األردنيةلعلوكليات ا طلبةالتقرير الذاتي لدى 

درجات لإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج ال ة، ل ات المعياري ابية واالنحراف متوسطات الحس
ه  ذاتي وعلي ر ال ة التقري الطلبة على كل مجال من مجاالت الدافعية الداخلية للتعلم المستندة إلى نظري

م . محددة مسبقاً إلى مستوياتثم صنفت المجاالت حسب درجة القطع ال. كامالً  ين جدول رق ) ٦(ويب
  .ھذه النتائج

دول  ن ال:  )٦(ج ال م ل مج ى ك ة عل درجات الطلب ة ل ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس متوس
دير مستوى  امالً، وتق ه ك ذاتي وعلي ر ال ة التقري ى نظري تندة إل تعلم المس ة لل مجاالت الدافعية الداخلي

  .المجال

  العدد المجال
توسطات الم

  الحسابية
االنحرافات 
  المعيارية

تقدير مستوى 
  المجال

 بدرجة متوسطة ٥.٨٠ ٢٤.٧٥  ٨٠٣  المتعة واالھتمام: البعد األول
 بدرجة متوسطة ٤.١٥ ٢١.٣٨ ٨٠٣  الكفاية المدركة: البعد الثاني
  بدرجة كبيرة ٣.٨٢ ١٨.٧٤ ٨٠٣  بذل الجھد واألھمية: البعد الثالث
 بدرجة متوسطة ٤.٠٨ ١٧.٠٥ ٨٠٣  والتوترالضغط : البعد الرابع

 بدرجة متوسطة ٧.٣٩ ٢٢.٧٩ ٨٠٣  الخيارات المدركة: البعد الخامس
 بدرجة كبيرة ٥.٨٦ ٢٦.٣٥ ٨٠٣  القيمة والفائدة: البعد السادس
 بدرجة متوسطة ٤.٩٦ ٢٧.١٨ ٨٠٣  العالقة: البعد السابع

بدرجة متوسطة ٢٢.٨٠ ١٥٨.٢٣ ٨٠٣  الكلي

م  يالحظ من جدول ر ) ٦(رق ة التقري ى نظري تندة إل تعلم المس ة لل ة الداخلي أن مستويات الدافعي
اليين الين الت ى كل من المج رة عل مجال : الذاتي لدى الطلبة، كانت متوسطة بشكل عام، وكانت كبي

  . بذل الجھد واألھمية، ومجال القيمة والفائدة، وكانت متوسطة على بقية المجاالت

انيالسالنتائج المتعلقة ب ة : ؤال الث د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل   ھل توجد ف
)  تندة في ) ٠.٠٥ تعلم المس ة لل ة الداخلي تويات الدافعي ي مس اً ف ذاتي تبع ر ال ة التقري ى نظري إل

  ؟  )ذكور وإناث(لمتغير الجنس 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ة،لإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج ال ات المعياري ابية واالنحراف درجات  متوسطات الحس ل
ه  ذاتي وعلي ر ال ة التقري الطلبة على كل مجال من مجاالت الدافعية الداخلية للتعلم المستندة إلى نظري

ار  ائج اختب ين المتوسطات) ت(كامالً، تبعاً لمتغير الجنس، ونت روق ب ة الف م . لدالل ين جدول رق ويب
  .ھذه النتائج) ٧(

دول  ات المعي:  )٧(ج ابية واالنحراف طات الحس ن المتوس ال م ل مج ى ك ة عل درجات الطلب ة ل اري
اً  امالً وفق اس ك ى المقي ذاتي، وعل ر ال ة التقري ى نظري تندة إل تعلم المس ة لل ة الداخلي االت الدافعي مج

  .لداللة الفروق بين المتوسطات) ت(للجنس ونتائج اختبار 

 العدد  الجنس  البعد
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 قيمة ت المعيارية

مستوى 
 لةالدال

  المتعة واالھتمام: البعد األول
 ٥.٧٧ ٢٤.٥١  ٢٩٢ ذكور

-٠.٣٦٨ ٠.٩٠  
 ٥.٨٢ ٢٤.٨٩ ٥١١ إناث

  الكفاية المدركة: البعد الثاني
 ٤.١٢ ٢١.٢٥  ٢٩٢ ذكور

-٠.٥٠٠  ٠.٦٨  
 ٤.١٧ ٢١.٤٥ ٥١١ إناث

بذل الجھد : البعد الثالث
 واألھمية

 ٣.٨٧ ١٨.٢٣  ٢٩٢ ذكور
-٠.٠٠٤  *٢.٨٧  

 ٣.٧٦ ١٩.٠٣ ٥١١ إناث

  الضغط والتوتر: البعد الرابع
 ٤.٠٥ ١٦.٩٧  ٢٩٢ ذكور

-٠.٦٧٤  ٠.٤٢  
 ٤.١٠ ١٧.٠٩ ٥١١ إناث

الخيارات : البعد الخامس
  المدركة

 ٦.٨٢ ٢٢.٤٦  ٢٩٢ ذكور
-٠.٣٣٧  ٠.٩٦  

 ٧.٦٩ ٢٢.٩٨ ٥١١ إناث

  القيمة والفائدة: البعد السادس
 ٥.٩٨ ٢٦.٣٠  ٢٩٢ ذكور

-٠.٨٥٣  ٠.١٩ 
 ٥.٨٠ ٢٦.٣٨ ٥١١ إناث

  العالقة: البعد السابع
 ٥.٤٥ ٢٦.٧١  ٢٩٢ ذكور

-٠.٠٤٥ *٢.٠٠٥ 
 ٤.٦٤ ٢٧.٤٤ ٥١١ إناث

  الكلي
 ٢٣.٢٥ ١٥٦.٤٢  ٢٩٢ ذكور

-٠.٠٨٩ ١.٧٠ 
 ٢٢.٥٠ ١٥٩.٢٧ ٥١١ إناث

  .)α٠.٠٥ ≤ ( دال إحصائيا عند مستوى * 

بين الذكور ) ٠.٠٥  (ى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو) ٧(يالحظ من جدول 
ذاتي،  ر ال ة التقري واإلناث على المجال الثالث من مجاالت الدافعية الداخلية للتعلم المستندة إلى نظري

اث،  ة، لصالح وھو مجال بذل الجھد واألھمية، لصالح اإلن ابع وھو مجال العالق ى المجال الس وعل
ى في حين لم تظھر فروق ذات داللة إحصائية بين  ،اإلناث الذكور واإلناث على بقية المجاالت وعل

  .المقياس كامالً 
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 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ثالثالسؤال الالنتائج المتعلقة ب
 تندة ) ٠.٠٥ تعلم المس ة لل ة الداخلي تويات الدافعي ي مس ر ف اً لمتغي ذاتي تبع ر ال ة التقري ى نظري إل

  المستوى الدراسي؟  

درجات عن ھذا السؤال، تم استخراج ال لإلجابة ة، ل ات المعياري ابية واالنحراف متوسطات الحس
ه  ذاتي وعلي ر ال ة التقري الطلبة على كل مجال من مجاالت الدافعية الداخلية للتعلم المستندة إلى نظري

  .ھذه النتائج) ٨(ويبين جدول رقم . كامالً، تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

دول  ن المتو:  )٨(ج ال م ل مج ى ك ة عل درجات الطلب ة ل ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس س
  .مجاالت المقياس وفقاً للمستوى الدراسي وعليه كامالً 

المستوى  المجال
المتوسطات   العدد الدراسي

  الحسابية
االنحرافات 
  المعيارية

 المتعة واالھتمام: البعد األول

٥.٨١ ١٨٨٢٣.٥٥ ١ 
٥.٢٠ ٢٢١٢٦.٩٠ ٢ 
٥.٨٨ ٣١٨١٢٣.٦٥ 
٥.٧٣ ٤٢١٣٢٤.٥٢ 

  الكفاية المدركة: البعد الثاني

٤.٥١ ١٨٨١٩.٩٧ ١ 
٣.٨٩ ٢٢١٢٢.٤٩ ٢ 
٤.١١ ٣١٨١٢٠.٦٩ 
٣.٦٥ ٤٢١٣٢٢.٠٥ 

  بذل الجھد واألھمية: البعد الثالث

٤.٠٩ ١٨.٨٦ ١٨٨ ١ 
٣.٨٠ ٢٢١١٩.٤١ ٢ 
٣.٦٣ ٣١٨١١٨.٦٢ 
٣.٦٥ ٤٢١٣١٨.٠٥ 

  الضغط والتوتر: رابعالبعد ال

٣.٨٦ ١٨٨١٦.٣٤ ١ 
٣.٩٨ ٢٢١١٧.٨٧ ٢ 
٤.٨١ ٣١٨١١٦.٩٢ 
٣.٥٥ ٤٢١٣١٦.٩٢ 

 الخيارات المدركة: البعد الخامس

٨.٠٣ ١٨٨٢٣.٢٨ ١ 
٥.٣٠ ٢٢١٢٤.٠٩ ٢ 
٨.٨٣ ٣١٨١٢٢.٤٣ 
٧.٠٧ ٤٢١٣٢١.٣٣ 

  القيمة والفائدة: البعد السادس

٦.٤٣ ١٨٨٢٥.٩٣ ١ 
٥.٢١ ٢٢١٢٨.٣٨ ٢ 
٥.٧٨ ٣١٨١٢٥.٦٤ 
٥.٥٧ ٤٢١٣٢٥.٢٢ 
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 )٨(تابع جدول رقم ...

  المجال
المستوى 
  الدراسي

  العدد
المتوسطات 
  الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

  العالقة: البعد السابع

٤.٥٦ ١٨٨٢٧.٥٦ ١ 
٥.٢٣ ٢٢١٢٨.٢٦ ٢ 
٤.٥٧ ٣١٨١٢٦.٩٥ 
٥.٠٦ ٤٢١٣٢٥.٩٠ 

  الكلي

٢٢.١٢ ١٨٨١٥٥.٥٠ ١ 
٢١.٠٠ ٢٢١١٦٧.٣٨ ٢ 
٢٣.٦١ ٣١٨١١٥٤.٨٩ 
٢١.٩٨ ٤٢١٣١٥٤.٠٠  

م  ين جدول رق ة ) ٨(يب روق ظاھري ة وجود ف ى نظري تندة إل تعلم المس ة لل اس الدافعي ى مقي عل
ة  روق ذات دالل ذه الف ت ھ ا إذا كان د فيم ة، ولتحدي ه الفرعي ى مجاالت امالً، وعل ذاتي ك ر ال التقري

اس إحصائية، فقد اس اس، وللمقي اين األحادي لكل مجال من مجاالت المقي تخرجت نتائج تحليل التب
  .ھذه النتائج) ٩(ويبين جدول رقم . كامالً 

  .نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات وفقاً للمستوى الدراسي :  )٩(جدول 

  مصادر التباين  البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

  متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
 مستوى

  الداللة 

: البعد األول
  المتعة واالھتمام

 ٥٠٧.٧٨ ٣  ١٥٢٣.٣٥  بين المجموعات
 ٣١.٨٦ ٧٩٩ ٢٥٤٥٨.٨٤ داخل المجموعات ٠.٠٠١*١٥.٩٤

  ٨٠٢ ٢٦٩٨٢.١٩ الكلي

: البعد الثاني
 الكفاية المدركة

 ٢٧٤.٧٩ ٣ ٨٢٤.٣٧  بين المجموعات
 ١٦.٢٦ ٧٩٩ ١٢٩٩٤.٢٩ عاتداخل المجمو ٠.٠٠١*١٦.٩٠

  ٨٠٢ ١٣٨١٨.٦٧ الكلي

بذل : البعد الثالث
  الجھد واألھمية

 ٦٨.٢٥ ٣ ٢٠٤.٧٦  بين المجموعات
 ١٤.٣٨ ٧٩٩ ١١٤٨٨.٨٨ داخل المجموعات ٠.٠٠٣ *٤.٧٥

  ٨٠٢  ١١٦٩٣.٦٤ الكلي

: البعد الرابع
 الضغط والتوتر

 ٨٣.٥٠ ٣  ٢٥٠.٥٠  بين المجموعات
 ١٦.٤٠ ٧٩٩  ١٣١٠٤.٨٠ داخل المجموعات ٠.٠٠٢ *٥.٠٩

  ٨٠٢ ١٣٣٥٥.٣٠ الكلي
: البعد الخامس

الخيارات 
 المدركة

 ٢٩٧.٥٦ ٣ ٨٩٢.٦٨  بين المجموعات
 ٥٣.٦٣ ٧٩٩ ٤٢٨٤٩.٠٠ داخل المجموعات ٠.٠٠١ *٥.٥٥

  ٨٠٢ ٤٣٧٤١.٦٨ الكلي
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 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩(تابع جدول رقم ... 

  مصادر التباين  البعد
مجموع 
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

  متوسط
  المربعات

  قيمة ف
 مستوى
  الداللة

: البعد السادس
 القيمة والفائدة

 ٤٣٤.٦٢ ٣ ١٣٠٣.٨٧  بين المجموعات
 ٣٢.٨٨ ٧٩٩ ٢٦٢٧٤.٤٩ داخل المجموعات ٠.٠٠١*١٣.٢٢

  ٨٠٢ ٢٧٥٧٨.٣٧ الكلي

: البعد السابع
 العالقة

 ٢١٤.٠٨ ٣ ٦٤٢.٢٣  بين المجموعات
 ٢٣.٨٨ ٧٩٩ ١٩٠٧٨.٠١ اخل المجموعاتد ٠.٠٠١ *٨.٩٧

   ٨٠٢ ١٩٧٢٠.٢٤ الكلي

  الكلي
٨٥٨٧.٣٠ ٣ ٢٥٧٦١.٨٩  بين المجموعات

 ٤٨٩.٦٣  ٣٩١٢١٨.٠٩٧٩٩ داخل المجموعات ٠.٠٠١ *١٧.٥٤
  ٥١٦٩٧٩.٩٩٨٠٢  الكلي

دول  ن ج ظ م توى ) ٩(يالح د مس ائية عن ة إحص ر ذو دالل ود أث توى ) ٠.٠٥  (وج للمس
ر الدرا ة التقري ى نظري تندة إل تعلم المس ة لل ة الداخلي اس الدافعي ى كل مجال من مجاالت مقي سي عل

وللكشف عن مصادر الفروق الناتجة تم استخراج نتائج اختبار شيفيه للمقارنات . الذاتي وعليه كامالً 
  .ھذه النتائج) ١٠(ويبين جدول رقم . البعدية

  .ت البعديةنتائج اختبار شيفيه للمقارنا:  )١٠(جدول 

  سنة رابعة  سنة ثالثة سنة ثانية  سنة أولى  المستوى الدراسي  البعد

: البعد األول
 المتعة واالھتمام

 ٠.٩٦-  ٠.٠٩-  *٣.٣٥- -  سنة أولى
 *٢.٣٨ *٣.٢٥ -    سنة ثانية
  ٨٧.- -    سنة ثالثة

: البعد الثاني
 الكفاية المدركة

  *٢.٠٧-  ٠.٧٢-  *٢.٥٢- -  سنة أولى
 ٠.٤٤ *١.٨٠    سنة ثانية
 *١.٣٦-     سنة ثالثة

بذل : البعد الثالث
 الجھد واألھمية

 ٠.٨١ ٠.٢٤  ٠.٥٥- -  سنة أولى
 *١.٣٦ ٠.٧٩    سنة ثانية
 ٠.٥٧     سنة ثالثة

: البعد الرابع
 الضغط والتوتر

  ٠.٥٩-  ٠.٥٩-  *١.٥٣- -  سنة أولى
 ٠.٩٤ ٠.٩٥    سنة ثانية
 ٠.٠٠     سنة ثالثة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١٠(ول رقم تابع جد... 

  سنة رابعة  سنة ثالثة سنة ثانية  سنة أولى  المستوى الدراسي  البعد

: البعد الخامس
 الخيارات المدركة

 ١.٩٥ ٠.٨٦  ٠.٨٠- -  سنة أولى
 *٢.٧٥ ١.٦٦    سنة ثانية
 ١.٠٩     سنة ثالثة

: البعد السادس
 القيمة والفائدة

 ٠.٧١ ٠.٣٠  *٢.٤٤- -  سنة أولى
 *٣.١٥ *٢.٧٤    سنة ثانية
 ٠.٤١     سنة ثالثة

: البعد السابع
 العالقة

 *١.٦٦ ٠.٦١ ٠.٦٩- -  سنة أولى
 *٢.٣٦ ١.٣١    سنة ثانية
 ١.٠٥     سنة ثالثة

 ١.٥٠ ٠.٦١  *١١.٨٨- -  سنة أولى  الكلي
 *١٣.٣٩ *١٢.٥٠    سنة ثانية
 ٠.٨٩     سنة ثالثة

ق بالمجال األول ) ١٠(يالحظ من جدول  ا يتعل ه فيم ام(أن ة واالھتم ، والمجال السادس )المتع
ة )القيمة والفائدة( ة ذا دالل ة السنة الثاني ى وطلب ة السنة األول ين طلب رق ب ، والمقياس كامالً، كان الف

ة،  نة الثالث ة الس ة وطلب نة الثاني ة الس ين طلب رق ب ذلك الف ة، وك نة الثاني ة الس إحصائية، لصالح طلب
ة السنة لصالح طلبة السنة الثانية، وبين طل ة، لصالح طلب ةبة السنة الثانية وطلبة السنة الرابع . الثاني

ة )الكفاية المدركة(أما بالنسبة للمجال الثاني  ة السنة الثاني ى وطلب ، فكان الفرق بين طلبة السنة األول
ة السنة  ى وطلب ة السنة األول ين طلب رق ب ذلك الف ة، وك ة السنة الثاني ذا داللة إحصائية، لصالح طلب

ة السنة الرا بعة، لصالح طلبة السنة الرابعة، وبين طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الثالثة، لصالح طلب
نة  ة الس ة وطلب نة الثالث ة الس ين طلب ة، وب ةالثاني ةالرابع نة الرابع ة الس ى المجال . ، لصالح طلب وعل

ث  ة(الثال د واألھمي ذل الجھ ة الس)ب ة وطلب نة الثاني ة الس ين طلب رق ب ان الف ة ، ك ة ذا دالل نة الرابع
وتر(وعلى المجال الرابع . إحصائية، لصالح طلبة السنة الثانية ة )الضغط والت ين طلب رق ب ان الف ، ك

ة نة الثاني ة الس الح طلب ائية، لص ة إحص ة ذا دالل نة الثاني ة الس ى وطلب نة األول ال . الس ى المج وعل
امس  ة(الخ ارات المدرك نة الثان)الخي ة الس ين طلب رق ب ان الف ة ، ك ة ذا دالل نة الرابع ة الس ة وطلب ي

ابع . إحصائية، لصالح طلبة السنة الثانية ة(أما على المجال الس ة السنة ) العالق ين طلب رق ب ان الف فك
ة السنة  ين طلب رق ب ى، والف ة السنة األول األولى وطلبة السنة الرابعة ذا داللة إحصائية، لصالح طلب

  .صائية، لصالح طلبة السنة الثانيةالثانية وطلبة السنة الرابعة ذا داللة إح
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 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د مستوى : الرابعالسؤال النتائج المتعلقة ب ة إحصائية عن ة ذات دالل ھل ھناك عالقة ارتباطي
)  ي )  ٠.٠٥ دل التراكم ين المع تويات ب ةومس ة الداخلي تعلم الدافعي ة  لل ى نظري تندة إل المس

  التقرير الذاتي ؟ 

دل التراكميلإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج مع ، ودرجات امل ارتباط بيرسون بين المع
ه  الطلبة على كل مجال من مجاالت الدافعية الداخلية للتعلم المستندة إلى نظرية التقرير الذاتي، وعلي

  .ھذه النتائج) ١١(ويبين جدول رقم . كامالً 

دول  االت :  )١١(ج ن مج ال م ل مج ي وك دل التراكم ين المع ون ب اط بيرس ل ارتب ة الدمعام افعي
  .الداخلية للتعلم المستندة إلى نظرية التقرير الذاتي، وعلى المقياس كامالً 

  مستوى الداللة  معامل ارتباط بيرسون  المجال
 ٠.٠١ *٠.١٢  المتعة واالھتمام: البعد األول
 ٠.٠١ *٠.٠١  الكفاية المدركة: البعد الثاني
 ٠.٠١ *٠.٠٩  بذل الجھد واألھمية: البعد الثالث

 ٠.٠١  ٠.٠٠  الضغط والتوتر: لرابعالبعد ا
 ٠.٠١ ٠.٠٣  الخيارات المدركة: البعد الخامس
 ٠.٠١ ٠.٠٦  القيمة والفائدة: البعد السادس
 ٠.٠١ *٠.١٠  العالقة: البعد السابع

 ٠.٠١ *٠.١١ الكلي

)  ٠.٠٥  (وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ١١(يالحظ من جدول 
دل ين المع ة ب االت التالي ن المج ل م ي، وك ام(األول : التراكم ة واالھتم اني )المتع ة (، والث الكفاي

  . والمقياس ككل) العالقة(، والسابع )بذل الجھد واألھمية(، والثالث )المدركة
  

  مناقشة النتائج

روق ى استقصاء الف ة إل ة الحالي دفت الدراس ر  ھ ة التقري ى نظري تندة إل تعلم المس ة ال ي دافعي ف
ى النحو . بين طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية تيالذا وقد جاءت نتائج الدراسة عل

  : اآلتي

ة بالسؤال األول ة  :النتائج المتعلق ة الداخلي ا مستويات الدافعي ة م ى نظري تعلم المستندة إل لل
  التقرير الذاتي لدى طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية؟

ذاتي أظھر ر ال ة التقري ت نتائج الدراسة أن مستويات الدافعية الداخلية للتعلم المستندة إلى نظري
اليين الين الت ى كل من المج رة عل ام، وكانت كبي ة، كانت متوسطة بشكل ع ذل : لدى الطلب مجال ب

  . الجھد واألھمية، ومجال القيمة والفائدة، وكانت متوسطة على بقية المجاالت
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ذه  زو ھ ن ع اً ويمك وداً مرتفع ذلون مجھ الوريوس يب ة البك ي مرحل ة ف ى أن الطلب ة إل النتيج
م  ي ھ ة الت ى الوظيف ن أجل الحصول عل ة م دالت مرتفع ى مع ة إل م بحاج ا أنھ ددة منھ باب متع ألس

ة األولبحاجة إليھا في ظل ظروف اجتماعية معينة يمرون بھا، و ى الشھادة الجامعي ى الحصول عل
ّوء مطلب اجتماعي يمكن صاحبه ا  من تب ذي يحي ة في المجتمع ال ة اجتماعي همكان ق  ،في ا يتعل وفيم
دة أفراد بمجال القيمة والفائدة فيبدو أن  ا الفائ ي يرجى منھ عينة الدراسة الحالية يقدرون األنشطة الت

والقيمة؛ فيقبلون عليھا، إضافة إلى أن إدراكاتھم المجردة تمكنھم من تخير األنشطة التي تعود عليھم 
عبال دة والنف ا أيضاً . فائ ة  أنوربم درات ذاتي ة وق ن المعرف ة م وا مصادر عميق ة امتلك ؤالء الطلب ھ

   .قادتھم إلى تقرير األنشطة التي يمكن أن تجلب لھم الفائدة

عوتتفق نتيجة ھذه الدراسة  يلدون نتيجة دراسة جزئياً م ي بينت أن ) Sheldon,1995( ش الت
  .مة التفكير اإلبداعيتقرير الذاتي ترتبط مع سالدافعية 

اني ة  :النتائج المتعلقة بالسؤال الث د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل   ھل توجد ف
)  تويات )٠.٠٥ ي مس ة ف ة الداخلي تعلم الدافعي اً  لل ذاتي تبع ر ال ة التقري ى نظري تندة إل المس

  ؟ )ذكور وإناث(لمتغير الجنس 

ائج رت النت ة إحص أظھ روق ذات دالل ود ف توى وج د مس ذكور ) ٠.٠٥  (ائية عن ين ال ب
ذاتي،  ر ال ة التقري واإلناث على المجال الثالث من مجاالت الدافعية الداخلية للتعلم المستندة إلى نظري

ابع وھو مجال بذل الجھد واألھمية،  ة(وعلى المجال الس م تظھر ) العالق اث، في حين ل لصالح اإلن
ذكور وا امالً فروق ذات داللة إحصائية بين ال اس ك ى المقي ة المجاالت وعل ى بقي اث عل ويمكن  .إلن

ى محاول  ك إل رد ذل ذكور؛ ولعل م د من ال ذل الجھ ى ب يالً إل ر م اث أكث أن اإلن تفسير ھذه النتيجة ب
ى تعظيم دور الرجلإثبات الفتاة لذاتھا في مجتم ل إل ذلع شرقي يمي اة وب إن سعي الفت الي ف ھا ، وبالت

ا من االستقالل عن ال السعيلى ما يقودھا إالكبير رب للجھد ة تمكنھ ات معرفي تالك كفاي  اآلخرين،م
ا انشغلت  وجود الفتاة العربية في البيتولعل  د فيم ذل الجھ معظم وقتھا مقارنة بالذكور يمكنھا من ب

دھم عن ب من أعمال به ا يبع رانھم؛ مم  ذلأكثر من الذكور الذين يجدون فرصة خارج البيت مع أق
  .ون به من مھماتالجھد فيما ينشغل

لقى ولعل انتقال الفتاة من أسرة تعتمد عليھا في إشباع حاجاتھا إلى بيئة جديدة متمثلة بالجامعة أ
كما يمكن عزو  .ت أكاديميةعلى عاتقھا مسؤولية بذل الجھد وتوليد االھتمام فيما تنشغل به من مھما

ى  ة إل ذه النتيج ة ھ ة األلف ي مرحل اة ف ود الفت ي وج دم ف ل ع ةمقاب ي  األلف و النفس ة النم ق نظري وف
ات للتفكير في االستقالل فيما تقوم به من مھم يدفعھا )Erickson(االجتماعي  اء لبن ات استعداداً لبن

د ألقى اخلية ونظراً ألن األسرة العربية أوكلت للفتاة مھمة إدارة وتدبير شؤون المنزل الد األسرة، فق
  .بذل الجھد الكبيرعلى عاتقھا 

اث ولعل شيوع ذكور واإلن ين ال رأة ب وق الم اواة وحق ة والمس اھيم الديمقراطي في المجتمع  مف
ي؛  تقالل األردن ة االس ك نزع ن تمل ا م ي تمكنھ ية الت ات األساس امتالك الكفاي ر ب ى التفكي ا إل ، قادھ

ا ، والذي يفرض عليھا بذل المزيد من الجھد كي ترتقي إلى مستوى الرجال ة أخرى فربم ومن جھ
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ابع وق فيعود ت د الس ذكور في البع ى ال اث عل ة(اإلن اث) العالق ى أن اإلن ذكور  إل ر حاجة من ال أكث
  .لالنسجام والتكيف ضمن عائلة أو مجموعة تشعرھا باالمن واألمان

ذكور  ة الحاجات األساسية ويمكن تفسير تساوي ال ى تلبي ام إل ة واالھتم د المتع اث في بع واإلن
ة،للجنسين، وتعرضھما لألنشطة ذاتھا، و إن  توافر أنشطة جاذب ة ف ة المدرك د الكفاي ق ببع ا يتعل وفيم

ى حد  وافرة إل كال الجنسين يكونان في مرحلة التفكير المجرد؛ وبالتالي فعملية الوعي بالمدركات مت
ان،  ة من اإلتق ه بدرجة عالي ة ل ال الموكل كبير بينھما، إضافة إلى محاولة كال الجنسين إنجاز األعم

وفيما يتعلق بتساوي . كفايتھمالتدريسية والقائمين عليھا مكن الطلبة من إدراك  ولعل تنوع المساقات
 ً ا ان تقريب ا يتعرض ل منھم غوطات فك وتر والض د الت ين ببع ونھم  الجنس ھا ك غوطات نفس ى الض إل

ة وفيما يتعلق بتساوي ال. إلى حد ما ن في بيئة جامعية متجانسةيعيشو ارات المدرك د الخي جنسين ببع
ه،وذلك إلى وصفيمكن عزو  ة بياجي الي  ل كال الجنسين إلى مرحلة التفكير المجرد وفق نظري وبالت

نھم . أصبحوا قادرين على وعي كفاياتھم وقدراتھم ى تمك ود إل أّما تساويھم في بعد القيمة والفائدة فيع
ي، ائھم المعرف ادة بن ى زي دة وتعمل عل ق  من تخير األنشطة التي تعود عليھم بالفائ ا يتعل د وفيم بالبع

اعي، ة يعيشون وسط حاضن اجتم ة  األخير وھو العالقة؛ فالطلب ة فثم ات المدرك ى الكفاي اًء عل وبن
نھم  ا بي ة فيم وافر مستوى من الثق ى ت م إضافة إل شعور بأنھم بحاجة إلقامة عالقة مع المحيطين بھ

  . يجعلھم يقيمون عالقات متبادلة

ً  وتتفق نتيجة ھذه الدراسة راد ) Frederick,1998(ة مع نتيجة دراس جزئيا ي بينت أن األف الت
  . يؤسسون عالقات قائمة على النفع والتميز والتقارب، إضافة إلى امتالكھم مستوى عاٍل من الدافعية

 (ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا
 ة مستويات في) ٠.٠٥ ر  تعلملل الدافعية الداخلي اً لمتغي ذاتي تبع ر ال ة التقري ى نظري المستندة إل

  المستوى الدراسي؟  

ة  ة الدراس رت نتيج توى أظھ د مس ائية عن ة إحص ر ذو دالل ود أث توى ) ٠.٠٥  (وج للمس
ر  ة التقري ى نظري تندة إل تعلم المس ة لل ة الداخلي اس الدافعي ى كل مجال من مجاالت مقي الدراسي عل

  . الذاتي وعليه كامالً 

ة  ذه النتيج زو ھ ن ع تويات ويمك ون بمس ية يتمتع توياتھم الدراس تالف مس ى اخ ة عل أن الطلب
متباينة لتقرير ذواتھم، ويمكن عزو تفوق طلبة السنة الرابعة على بقية المستويات الدراسية في البعد 

ى درجة  ، والمجال الثاني والمقياس ككل؛المتعة واالھتمام األول ذي وصإل ه  لالتكيف ال ھؤالء إلي
اً مع نتيجة دراسة  ذه النتيجة تتفق جزئي تھم، وھ ي ) Shih,2008(الطلبة على مدار سني دراس الت

   .بينت أن التكيف سلوك مكتسب من البيئة

ا يتع ة، ووفيم د واألھمي ذل الجھ اد ب ق بأبع ان ل ة ك ارات المدرك د الخي وتر، وبع الضغط والت
ا الطالب الجالصالح طلبة السنة الثانية؛ ويمكن عزو ھذه النتي ع بھ ي يتمت معي في جة إلى الطاقة الت

اً مع دراسة  درات ) Sheldon,1995(بداية دراسته، وتتفق جزئي ة يمتلكون ق ي بينت أن الطلب الت
  .ذاتية تمكنھم من تقرير ما يرغبون القيام به باستقالل
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ة لل ى تلھف الطلب اعي وأّما بعد العالقة فكان لصالح طلبة السنة األولى؛ ويعود إل تفاعل االجتم
ة  يح المجال إلقام ي تت وانتقالھم من حاضن المدرسة الثانوية إلى الحاضن األوسع وھي الجامعة؛ الت

اً مع نتيجة دراسة . العالقات ذه النتيجة جزئي ي  )Jemma, Nikos & Joan, 2008(وتتفق ھ الت
  .أظھرت مستويات عالية من تذوت مفھوم تقرير الذات ضمن السياق االجتماعي

د مستوى  : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  ھل ھناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عن
)  ي )  ٠.٠٥ دل التراكم ين المع توياتب ة  ومس ة الداخلي تعلم الدافعي ة لل ى نظري تندة إل المس

  التقرير الذاتي ؟ 

د مستوى نتائج الدراسةأظھرت  ة إحصائية عن ة ذات دالل )  ٠.٠٥  ( وجود عالقة ارتباطي
ة االت التالي ن المج ل م ي، وك دل التراكم ين المع ام(األول : ب ة واالھتم اني )المتع ة (، والث الكفاي

  . والمقياس ككل) العالقة(، والسابع )بذل الجھد واألھمية(، والثالث )المدركة

ودن عزو ھذه النتيجة إلى كويم ادة الدراسية تق ام بالم ة واالھتم وافر درجة من المتع ى  أن ت إل
يل ة تحص د؛ بغي ابرة الج ى المث ل عل الي العم ية وبالت ادة الدراس و الم ة نح ات إيجابي ود اتجاھ  وج

ة، دالت مرتفع ة  مع ة الدراس دى عين ة ل ات المدرك وعي بالكفاي ن ال ة م ة مرتفع ود درج ا أن وج كم
ان ا ك  تمكنھم من وعي وفھم ما يدرسونه وبالتالي وجود مستوى عال من التحصيل الدراسي، ولم
ذا  ان من الطبيعي أن يحظى ھ ة فك د والطاق ذل الجھ ى ب ة بحاجة إل ي الجامع التحصيل الدراسي ف
ة  ع نتيج ة م ذه الدراس ة ھ ق نتيج ي، وتتف يل الدراس ع التحص ة م اط طردي ة ارتب ل بدرج العام

)Shih,2008 ( و ود نح تعلم يق ف الم رت أن التكي ي أظھ ان الالت اً مرتفعالتحصيل إتق ق جزئي ،وتتف
ر ) Ianm & Nikos, 2007(دراسة كذلك مع  ة التقري ين دافعي ة ب التي بينت وجود عالقة ارتباطي

  . الذاتي وتوظيف استراتيجيات الدافعية
  

  التوصيات

  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يلي

تع .١ ة ال ام بعملي د واالھتم ذل الجھ تھم لب ارة دافعي ذكور إلث ة لل وفير الفرص التدريبي ة ت لم ولتنمي
 .عالقاتھم باآلخرين من حولھم لتسھيل عملية التعلم

وجيھھم  .٢ تعلم وت ة ال ريفھم بأھمي ة، وتع ية المختلف تويات الدراس ن المس ة م ة الطلب ارة دافعي إث
 .إلدراك أھميته واالستمتاع به، وبذل الجھد المناسب لتحقيق التعلم الالزم

لذاتي من خالل دراسة متغيرات جديدة من مثل دافعية التقرير ا إجراء مزيد من الدراسات على .٣
   .التفكير اإلبداعي،والناقد، وعلى عينات مختلفة

 .التوجه نحو بناء مقاييس للتقرير الذاتي مشتقة من البيئة األردنية .٤

ى تفع .٥ دربھم عل ة ت ين بغي ة للمعلم ات تدريبي د ورش ي العملعق ذاتي ف ر ال ة التقري ل نظري ة ي ي
 . التعلمية -التعليمية
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  العربية واالجنبية مراجعال

 دارس األساسية في "). ٢٠٠٠( .أحمد، نجاح ة الم دى طلب العوامل المؤثرة في تنمية الدافعية ل
  .األردن .عمان .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية. "منطقة عمان الكبرى
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  ملحق استبانه الدراسة

 

  "السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :الطالبة/ الطالب  :عزيزي

وان وم الباحث بدراسة مسحية  بعن ة  :يق ة الداخلي يم الدافعي تعلم  تقي ة  لل ى نظري المستندة إل
  تقرير الذات لدى طلبة الجامعة 

ة صادقة في تطوير  ة، ورغب ة علمي ة وأمان رة ودراي فيأمل منك الباحث بما يعھد فيك من خب
ارة  ك بوضع إش زوده  برأي رات أن ت ن خب بته م ا اكتس رات ) ×(البحث، وبم ن فق رة م ل فق ام ك أم

ل  ة االمقياس التي تمث ة للدافعي اد المختلف ةاألبع اً لدرجة  . لداخلي ة المناسبة ؛ تبع ووضعھا في الخان
  .توافرھا لديك

  معلومات أساسية

  أنثى □ ذكر   □ :  الجنس

  رابعة□  ثالثة  □   ثانية□  أولى  □  :  السنة

  %). : (المعدل التراكمي في الجامعة

  : في الكلية ليميةوالتعإلى أي درجة توافق على الفقرات التالية فيما يتعلق باألنشطة األكاديمية 

  الفقرة  الرقم

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة
  جداً 

أوافق 
بدرجة 
  كبيرة

 أوافق
بدرجة 
  متوسطة

أوافق 
 بدرجة
  قليلة

ال 
تنطبق 
 ً   إطالقا

            المتعة واالھتمام: البعد األول  
            .استمتُع كثيراً بتنفيذ األنشطة  ١

٢  
كانت األنشطة التي أنجزتھا ممتعة 

  .ومسلية
          

            .قد أن األنشطة مملةً أعت  ٣

٤  
ال تجذب األنشطة انتباھي على 

  .اإلطالق
          

            .أصُف األنشطة بأنھا ممتعة  ٥
٦  ً             . أعتقُد أن األنشطة ممتعة تماما

٧  
بينما كنُت أُنفذ األنشطة فكرت في

  .مقدار استمتاعي بھا
          

            الكفاية المدركة : البعد الثاني  
            .ني أُجيد تنفيذ األنشطةأعتقد أن  ٨
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  الفقرة  الرقم

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة
  جداً 

أوافق 
بدرجة 
  كبيرة

 أوافق
بدرجة 
  متوسطة

أوافق 
 بدرجة
  قليلة

ال 
تنطبق 
 ً   إطالقا

٩  
أعتقد أنني أُنفذ األنشطة بشكل جيد

  .مقارنة ببقية الطلبة
          

١٠  
بعد تنفيذ األنشطة لمدة من الوقت 

  .أشعر ُبالكفاءة
          

            .أنا راٍض عن أدائي في األنشطة  ١١
            .أنا ماھر في تنفيذ األنشطة  ١٢
            .ال أتمكن من تنفيذ األنشطة بشكل جيد  ١٣
            بذل الجھد واألھمية : البعد الثالث  

١٤  
أبذُل جھداً كبيراً في تنفيذ األنشطة

  .الموكلة إليّ 
          

            .يذ األنشطةال أبذل الكثير من الجھد لتنف  ١٥

١٦  
أُحاول بذل الكثير من الجھد في تنفيذ

  .األنشطة
          

١٧  
من المھم بالنسبة لي إنجاز األنشطة 

  .بكفاءة
          

١٨  
ال أبذل أي جھد في تنفيذ األنشطة ذات 

  .األھمية بالنسبة لي
          

            الضغط والتوتر: البعد الرابع  
            .نشطةال أشعر بالتوتر وأنا أُنفُذ األ  ١٩

٢٠  
أشعر بالتوتر النفسي في أثناء تنفيذ 

  .األنشطة
          

            .أشعُر بالراحة في أثناء تنفيذ األنشطة  ٢١
            .أكون قلقاً في أثناء تنفيذ األنشطة  ٢٢
            .أشعر بالضغط عندما أُنفذ األنشطة  ٢٣
            ت المدركةاالخيار: البعد الخامس  

٢٤  
دي الخيار لتنفيذ أعتقُد أنه كان ل

  .األنشطة
          

٢٥  
أ شعر  أنه ليس لدي الخيار في تنفيذ 

  .األنشطة
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  الفقرة  الرقم

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة
  جداً 

أوافق 
بدرجة 
  كبيرة

 أوافق
بدرجة 
  متوسطة

أوافق 
 بدرجة
  قليلة

ال 
تنطبق 
 ً   إطالقا

            .ال أملُك حق الخيار في تنفيذ األنشطة  ٢٦
            .وجُب علّي تنفيذ األنشطةأشعر أنه يت  ٢٧

٢٨  
أُنفذ األنشطة ألنني ال أملك خياراً غير

  . ذلك
          

            .أنفُذ األنشطة ألنني أرغب بذلك  ٢٩

٣٠  
أُنفذ األنشطة ألنه يتوجب علّي فعل

  .ذلك
          

            القيمة والفائدة: البعد السادس  
            .أعتقّد أن األنشطة ذات قيمة كبيرة لي  ٣١

٣٢  
أعتقُد أن تنفيذ األنشطة المرتبطة

بالمواد الدراسية التي درستھا كان مھماً 
  .لي

          

٣٣  
أعتقد أن تنفيذ األنشطة مھم؛ ألنه يُثري 

  . خبراتي
          

٣٤  
أرغُب في تنفيذ األنشطة مرة أخرى؛ 

  .لي بالنسبةألنھا ذات قيمة 
          

٣٥  
تنفيذ األنشطة يساعدني في  أنأعتقُد 
  .ھارات محددةتنمية م

          

٣٦  
تنفيذ األنشطة يجلب لي النفع  أنأعتقُد 
  .والفائدة

          

            .تنفيذ األنشطة مھم جداً لي أنأعتقُد   ٣٧
            العالقة: البعد السابع  

٣٨  
 األشخاصأشعر أنني بعيد عن بعض 

الذين أتعامل معھم في أثناء تنفيذ 
  .األنشطة

          

٣٩  
األشخاص أشُك أنني وبعض ھؤالء

  .سنصبُح أصدقاء في المستقبل
          

٤٠  
أشعر بأنه بإمكاني أن أثق بھؤالء 

  .األشخاص
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  الفقرة  الرقم

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة
  جداً 

أوافق 
بدرجة 
  كبيرة

 أوافق
بدرجة 
  متوسطة

أوافق 
 بدرجة
  قليلة

ال 
تنطبق 
 ً   إطالقا

٤١  
أرغُب في الحصول على فرصة أخرى 

بشكل  خاصاألشللتفاعل مع ھؤالء 
  .أقوى

          

٤٢  
أنا حقاً ال أرغُب في التواصل أو

التفاعل مع ھؤالء األشخاص في 
  .المستقبل مرة أُخرى

          

٤٣  
أشعر أنني ال أستطيُع أن أثق بھؤالء 

  .األشخاص
          

٤٤  
أشعُر أنني وھؤالء األشخاص يمكن أن 

  .إذا تفاعلنا بشكل أكبر أصدقاءنصبح 
          

٤٥  
بطني صلة قريبة بھؤالء أشعُر أنه تر
  .األشخاص

          

  

  

  

 

  

  


