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  أستاذ مشارك قسم علم النفس مدير مرصد جامعة السلطان قابوس مجلس البحوث 2 ؛وزارة التربية والتعليم1
  .24/12/2020ه ، وتاريخ قبول24/9/2020تاريخ استالم البحث 

 
نمذجة العالقات السببية بين التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتحصيل 

  الدراسي بسلطنة عمان
  
  2، سعيد الظفري1فهيمة السعيدي

  
  صـلخّ م

هما هدف البحث إلى الكشف عن التأثيرات المتبادلة بين التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في عالقت
) طالًبا وطالبة من طلبة الصف العاشر بسلطنة عمان، والتوصل ألفضل نموذج يفسر 376بالتحصيل الدراسي لدى (

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات الحالية، وباستخدام مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتوجهات 
عن وجود تأثيرات تبادلية بين معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية  AMOS25مج الهدفية. توصلت النتائج باستخدام برنا

والتوجهات الهدفية في عالقتهما بالتحصيل الدراسي؛ حيث أشارت النتائج إلى أن النموذجين المقترحين قد حقق كل منهما 
التحصيل الدراسي كان متقاربا بين المؤشرات الخاصة بحسن المطابقة، كما بينت النتائج أن نسبة التباين المفسر في 

من التباين في   %26من التباين باستخدام التوجهات الهدفية كمتغير وسيط، بينما تم تفسير  %27النموذجين؛ إذ تم تفسير 
  النموذج الذي كانت فيه معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية وسيطا.

  األكاديمية، التوجهات الهدفية، التحصيل الدراسي، سلطنة عمان.النمذجة السببية، معتقدات الكفاءة  :الدالة الكلمات
  

  المقدمة
يعدُّ التحصيل الدراسي مؤشر مهم عن مدى تقدم األفراد في العملية التعليمية، وأحد المعيار األساسية للحكم على جودة الخدمات 

)، كما تحدد نتائج التحصيل الدراسي المستقبل Akar et al., 2018المقدمة من المؤسسات التعليمية وكفاءتها في تحقيق أهدافها (
)، خاصة لدى طلبة الصف العاشر وما يرافقه من ضغوط وتوقعات الختيار المواد Flashman, 2012الدراسي والمهني للطلبة (

وتعرُّف أهم  الدراسية. وينظر للتحصيل الدراسي بمثابة المحصلة النهائية لمجموعة من المتغيرات المترابطة، وبغرض تحسينه
المتغيرات التي تسهم في التأثير عليه طرديا أو عكسيا بما يساهم في تحقيق أفضل النتائج لدى الطلبة؛ والتغلب على ما يمكن أن 
د يعيق تقدمهم تحصيليا؛ ظهر اهتمام من قبل التربويين والباحثين في العلوم التربوية والنفسية، لتعرُّف العوامل التي من شأنها أن تساع

ربط بينه وبين العديد من المتغيرات الفي تحقيق أعلى المستويات التحصيلية؛ حيث تمت دراسة التحصيل الدراسي من خالل 
)Ahmar & Anvar, 2013; Akpur, 2017; Borekci & Uyangor, 2018; Gul & Shehzad, 2012 ؛ إال أنه على(

راسي، فإن تأثير العوامل الشخصية المعرفية واالنفعالية يعد كبيرا على النواتج الرغم من تباين وتعدد العوامل المؤثرة في التحصيل الد
)، لهذا وفي سياق دراسة هذه الخصائص المتفاعلة يسعى الباحثان إلى دراسة التأثير Schunk & Parajes, 2002النهائية للسلوك (

يمية والتوجهات الهدفية؛ من خالل دراسة النمذجة السببية المشترك لعاملين من هذه العوامل هما معتقدات الكفاءة الذاتية األكاد
للعالقات بين هذين المتغيرين في تأثيرهما على التحصيل الدراسي  في ضوء النظرية المعرفية االجتماعية، حيث يعد هذان العامالن 

  من أهم العوامل التي تشكل البنية األساسية لدافعية اإلنجاز لدى الطلبة.
) إلى الكفاءة الذاتية بعّدها أحد أهم متغيرات الدافعية التي تؤثر في سلوك الفرد بما تعبر عنه من 2016لزهراني (فمن جهة أشار ا

معتقدات وتصورات للفرد حول إمكاناته وقدراته على التعلم وأداء المهام خالل مواقف اإلنجاز للوصول لهدف معين، وهي أحد أهم 
 Reciprocal determinismالتي تؤكد على الحتمية التبادلية  social-cognitive theoryة مكونات النظرية المعرفية االجتماعي

وطبقا لهذه النظرية يتحدد السلوك اإلنساني بتفاعل ثالثة عوامل تبادليا وهي العوامل الذاتية والعوامل  - بين الفرد والبيئة والسلوك
معتقدات الكفاءة الذاتية متعددة األبعاد وتختلف تبعا للمجال المراد دراسته )، وألن Pajares, 2006االجتماعية والعوامل السلوكية (

Zajacova et al., 2005) التي تشمل معتقدات الكفاءة الذاتية العامة ومعتقدات الكفاءة الذاتية االجتماعية ومعتقدات الكفاءة (
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اءة الذاتية اإلبداعية، فيتم في المجاالت التي تهتم بالتحصيل الذاتية العاطفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية ومعتقدات الكف
 Schunk, 2003; Zajacova etالدراسي التركيز على معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية التي تعبر كما عرفتها األدبيات السابقة (

al., 2005لف المهام الدراسية على مستويات مختلفة. و ) عن ثقة الطلبة في قدرتهم على أداء المهام األكاديمية والتعامل مع مخت
على نحو عام تتطور معتقدات الكفاءة الذاتية لدى الطلبة من خالل تفسير المعلومات من أربعة مصادر رئيسية، التي من خاللها 

للفظي والتأثيرات يشكلون تصوراتهم حول كفاءتهم الذاتية وهي: الخبرات المباشرة، والخبرات البديلة غير المباشرة، واإلقناع ا
 ,Bandura( االجتماعية، والخبرات االنفعالية أو الحالة الفسيولوجية التي يحكم من خاللها الطلبة جزئًيا على قدراتهم أو ضعفهم

2002; Scholz et al., 2002 .(  
قدراته على تحقيق األهداف وتظهر أهمية معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية الحتوائها على مفاهيم إدراكية مثل ثقة الفرد ب

األكاديمية المختلفة، والقدرة على أداء المهام وتصور النجاح، حيث تساعد هذه التصورات على تعزيز جهود الطلبة ودافعيتهم ألداء 
الكفاءة في التعلم المهام األكاديمية، والتأثير إيجاًبا على األداء بالمقارنة مع الطلبة الذين يشككون في قدراتهم التعليمية، والشعور ب

)، فهؤالء الطلبة يظهرون اهتماما أكبر في مواقف اإلنجاز، Nasir & Iqbal, 2019وأداء المهام  على نحو أكبر من غيرهم (
 ,Nasir & Iqbal) ويبذلون قدرا أكبر من الجهد والجدية في العمل، كما يستمرون بالمحاولة لفترات أطول عند مواجهة الصعوبات

2019; Pajares, 1996) ، وترتبط معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية بالمستويات المرتفعة من التحصيل الدراسي الذي يعدُّ الهدف
 & Tizazu( األول ألغلب الطلبة وأسرهم، فالطلبة ذوو الكفاءة األكاديمية العالية يحرزون درجات أعلى في التحصيل الدراسي

Ambaye, 2017 ،(كما أشار باندورا )Bandura, 2006, 2010 ( إلى تأثير معتقدات الكفاءة الذاتية في أداء الطلبة خالل مواقف
  اإلنجاز من خالل التأثير في عدد من العمليات السلوكية والنفسية.

التي أجريت على عينات مختلفة من الطلبة في المدارس والجامعات أهمية معتقدات ويتبين من خالل استقراء الدراسات السابقة 
منبأ قويا في االتجاه الموجب  معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديميةحيث تعدُّ كفاءة الذاتية األكاديمية كمؤشر لألداء الدراسي للطلبة، ال

Kim et al., 2019 ;2012et al., Cicei Harthy & Aldhafri, 2014; -Al ;( أحيانابالتحصيل الدراسي  على نحو مباشر 

 Nasir & Iqbal, 2019; ;2013et al., Neghabi  2017;et al.,  Alavijeha-rzaei; Mi, 2009et al. Hejazi

2005, Zajacova et al. 2015;et al.,  Roghani ،(وسيطة في أحيان أخرى و على نحو غير مباشر بوجود متغيرات )-Al

2013, et al.Neghabi et al., 2010;  Harthy-Harthy & Was, 2013; Al.(  
تعد توجهات األهداف من العوامل المهمة في التأثير على نواتج التعلم؛ حيث تم دراستها بالربط بينها وبين ر وعلى جانب آخ

)، وتعرف أنها نمط متكامل Bakadorova & Raufelder, 2020 ;Stamovlasis & Gonida, 2018العديد من المتغيرات (
 ,Ames)ي التعامل مع نشاطات اإلنجاز والمشاركة فيها واالستجابة لهامن المعتقدات التحفيزية التي يتم تمثيلها بطرق مختلفة ف

ويستخدم الباحثون في التربية وعلم النفس هذا المفهوم االفتراضي للتعبير عن توجهات محددة للطلبة خالل مواقف  ،(1992
). وقد ظهرت Harackiewicz et al., 2002( اإلنجاز التي تعكس الرغبة في اكتساب وتطوير وٕاظهار الكفاءة في سياق معين

اتجاهات متعددة في األوساط التربوية للتمييز بين التوجهات الهدفية التي يتبناها الطلبة، وتنوعت على أثرها النماذج التي ساعدت 
 ) الذي يميز كال من توجهات2×2في تفسير سلوك الطلبة خالل مواقف اإلنجاز، وتتبنى الدراسة الحالية النموذج الرباعي (

  .)Neuville et al., 2007; Pintrich, 2000االتقان وتوجهات األداء بناء على بعدي االقدام واالحجام (
 وغير المباشر)، 2011(أبو العال،  تؤدي التوجهات الهدفية دور بالغ األهمية في العملية التعليمية من خالل تأثيرها المباشر

)Nasiri et al., 2017 (التحصيل الدراسي؛ حيث تعزز توجهات اإلتقان الدافعية ونتائج التعلم  بوجود متغيرات وسيطة في
وتدعم الكفاءة الذاتية والمثابرة، وترفع من استخدام الطلبة لالستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية  )،Ames, 1992اإليجابية (

م في أداء المهام، والنظر للفشل كخبرة مؤقتة )، وتساعدهم على تقييم أخطائهم في ضوء تقدمهWas & Beziat, 2015الفعالة (
 ,.Gul & Shehzad, 2012; Hsieh et alإقدام إيجابا مع التحصيل الدراسي ( -وجزء من التعلم. حيث ترتبط توجهات اإلتقان

;l., Hsieh et a Alhadabi & Karpinski, 2020إقدام ( - ) ولهذا تشير األدبيات للتأثير الموجب لتوجهات اإلتقان2007

2018et al., Neroni 2007; ( إحجام فتشير بعض األدبيات-) في التحصيل الدراسي؛ أما توجهات اإلتقانEum & Rice, 

إلى تأثيرها العكسي في  )Chen & Wong, 2015؛ 2011 في حين أشارت دراسات أخرى (أبو العال،، لتأثيرها الموجب )2011
  التحصيل الدراسي. 

إقدام، أو تجنب  -يركز فيها الفرد على تكوين انطباع إيجابي لدى اآلخرين بتبني توجهات األداءأما توجهات األداء التي 
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)، فأشارت الدراسات السابقة Pintrich, 2000إحجام ( -تكوين انطباع سلبي عن مستوى األداء من خالل تبني توجهات األداء
 )Was & Beziat, 2015 ;, 2017et al. siri; NaAlhadabi & Karpinski, 2020إقدام ( -إلى تأثير توجهات األداء

اقدام  -) وجود تأثيرات من توجهات األداء Hsieh et al., 2007طرديا في التحصيل الدراسي، في حين لم تظهر نتائج أخرى (
 Hsieh et2020;  ,Karpinski& Alhadabi الدراسات ( إحجام فأشارت بعض -في التحصيل الدراسي، أما توجهات األداء

2017, et al. rial., 2007; Nasi( رايس و إال أن هذه النتائج اختلفت مع دراسة اوم، إلى تأثيرها السالب)Eum & Rice, 

  إحجام طرديا في التحصيل الدراسي. - التي أشارت إلى تأثير توجهات األداء )2011
عالقة توجهات األهداف ببعض المتغيرات وعلى جانب آخر فان عالقة التوجهات الهدفية بالتحصيل الدراسي تظهر من خالل 

المعرفية األخرى التي قد تبدو ذات عالقة بالتحصيل الدراسي مثل معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية؛ حيث تشكل الكفاءة عامال 
لمحك التي تالحظ من خالل مشتركا بين معتقدات الكفاءة الذاتية والتوجهات الهدفية، فالتوجهات الهدفية كما تعتمد على الكفاءة ذاتية ا

توجهات اإلتقان إحجام واإلتقان إقدام، فإنها تعتمد كذلك على الكفاءة خارجية المحك أو المحك االجتماعي من خالل توجهات األداء 
في  إحجام واألداء إقدام (السعيدية والظفري، مقبول للنشر)، وعلى جانب آخر نجد أن مصادر معتقدات الكفاءة الذاتية المتمثلة

الخبرات المباشرة للنجاح واالتقان التي تقترن بالخبرات السارة للنجاح وتحقيق مستويات من التميز والتطوير المستمر للكفاءة يقابلها 
التوجهات الداعمة لإلتقان في توجهات األهداف، أما الخبرات االبدالية وخبرات االقناع فتقترن بتوجهات األداء التي تركز على معيار 

وهذا ما يستدعي دراسة التوجهات الهدفية وعالقتها المتبادلة مع معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية للتأثير في ارنة االجتماعي. المق
  التحصيل الدراسي.

حيث أوضحت الدراسات وجود تأثيرات بين كل من التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية؛ كالتأثيرات الموجبة 
)، ;Sakiz, 2011 ;2020et al.,  Erturan Elliot & Thrash, 2001؛ 2011، إقدام  (أبو العال - توجهات اإلتقان من

في معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية، والتأثيرات السالبة ) et al. Erturan ,2020 ؛2011إقدام (أبو العال،  -وتوجهات األداء
 -وتوجهات اإلتقان )،et al. Elliot & Thrash, 2001; Erturan ,2020؛ 2011 إحجام (أبو العال، - األداء من توجهات

وجود تأثير من توجهات ) 2011Sakiz ,( في معتقدات الكفاءة الذاتية، في حين لم تظهر النتائج )2011احجام (أبو العال، 
دفية في معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية، بحثت األداء اقدام في معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية. وبينما تؤثر التوجهات اله

دراسات أخرى تأثير معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في التوجهات الهدفية التي أشارت إلى وجود تأثيرات موجبة من معتقدات 
وفي توجهات ) Al-Harthy & Was, 2013; Al-Harthy et al., 2010(الكفاءة الذاتية األكاديمية في توجهات االتقان 

وتأثيرات في االتجاه العكسي من معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في )، Karpinski&  Alhadabi, 2020( إقدام -األداء
  ). Karpinski& Alhadabi, 2020( احجام -توجهات األداء

، وقد تباينت في النتائج التي توصلت ويوجد عدد قليل من الدراسات التي جمعت بين متغيرات الدراسة الحالية في نموذج واحد
) التي هدفت إلى تعرُّف العالقة بين توجهات األهداف ومعتقدات Sakiz, 2011إليها؛ ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة ساكيز (

ئج دورا طالب وطالبة بجامعة إسطنبول. ولم تظهر النتا 98الكفاءة الذاتية األكاديمية وسلوكات طلب المساعدة االكاديمية لدى 
وسيطيا لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في العالقة بين المتغيرات؛ إذ لم يوجد تأثير مباشر من معتقدات الكفاءة الذاتية 

  األكاديمية في التحصيل الدراسي.
الكفاءة الذاتية دور كل من التنظيم الذاتي ومعتقدات  )et al. Erturan ,2020(كما بحثت دراسة إرتوران وماكبرايد وأجبوجا 

طالب وطالبة في تركيا؛ وأوضحت إمكانية  464كوسيطين للعالقة بين التوجهات الهدفية والنشاط البدني في أوقات الفراغ لدى 
توسط معتقدات الكفاءة الذاتية العالقة بين توجهات (اإلتقان إقدام، األداء اقدام، االتقان احجام) وممارسة النشاط البدني في أوقات 

  راغ.الف
وفي المقابل وجدت دراسات بحثت الدور الوسيطي للتوجهات الهدفية في العالقة بين معتقدات الكفاءة الذاتية والتحصيل 

طالب وطالبة في جامعة ميدويستن، إلى  265على  )Al-Harthy et al., 2010الدراسي؛ فقد أشارت دراسة الحارثي وزمالئه (
موجب من معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في التحصيل الدراسي مرورا بتوجهات األداء وجود تأثير غير مباشر في االتجاه ال

طالب وطالبة في جامعة كنت، عن وجود  125على Al-Harthy & Was, 2013))كوسيط. وكشفت دراسة الحارثي وواس 
  را بتوجهات اإلتقان كوسيط. تأثير غير مباشر من معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في التحصيل الدراسي مرو 

أن الدراسات التي اختبرت تأثير كل من التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية من خالل ما تم استعراضه  يالحظحيث 
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في التحصيل الدراسي أخذت ثالثة اتجاهات؛ فاالتجاه األول درس تأثير كل واحد من المتغيرين في اآلخر دون اختبار تأثيرهما 
لتحصيل الدراسي. واالتجاه الثاني درس تأثير واحد من المتغيرين في عالقته بالتحصيل الدراسي؛ فهناك دراسات توصلت إلى في ا

تأثير التوجهات الهدفية في التحصيل الدراسي، ودراسات خلصت إلى تأثير معتقدات الكفاءة الذاتية في التحصيل الدراسي، وهذا 
م لطبيعة عالقة المتغيرين بالتحصيل الدراسي كون المتغيرين لم يتم جمعهما في دراسة واحدة. أما االتجاه ال يعطي الكثير من الفه

االتجاه الثالث فقد جمع كال من معتقدات الكفاءة الذاتية والتوجهات الهدفية في نموذج تنبؤي واحد؛ والدراسات في هذا االتجاه إما 
ر وسيط في تأثير التوجهات الهدفية في التحصيل الدراسي، أو انها اختبرت الدور أنها تعاملت مع معتقدات الكفاءة الذاتية كمتغي

الوسيطي للتوجهات الهدفية في العالقة بين معتقدات الكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي. ونالحظ في هذا االتجاه أن الباحثين لم 
ر المتغير المستقل على عينة واحدة، ومحاولة التمييز بين يدرسوا إمكانية اختبار كل من المتغيرين بالقيام بدور الوسيط أو دو 

النماذج السببية لهذه العالقات للوصول إلى النموذج األكثر تفسيرا لطبيعة العالقة بين هذين المتغيرين والتحصيل الدراسي، وهذا 
القة التبادلية بين هذين المتغيرين في ما تحاول الدراسة الحالية سد الثغرة فيه من خالل تبني اتجاه رابع قائم على اختبار الع

  قدرتهما على التنبؤ بالتحصيل الدراسي. 
  مشكلة الدراسة

في ضوء ما سبق عرضه من أدبيات ودراسات سابقة يتضح تباين نتائج الدراسات السابقة حول التأثيرات المباشرة لكل من 
ناتج عن عدم مراعاة هذه الدراسات أهمية  ، وهذاصيل الدراسيالتوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في التح

وضرورة دراسة وفحص التفاعل بين تلك المتغيرات في تأثيرها على التحصيل الدراسي معا وفي نموذج واحد، ويمكن النظر لطبيعة 
االجتماعية والسلوك لتفسير عملية  لعواملهذه العالقة التبادلية في ضوء نموذج الحتمية التبادلية الذي يرتكز على العوامل الذاتية وا

 - في حدود ما تم التوصل إليه- التعلم.  كما أن الدراسات التي سعت لدراسة هذه التأثيرات معا في نموذج واحد قلة في البيئة العمانية 
ية والتوجهات الهدفية في ) التي تناولت دراسة تأثير كل من معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديم2013حيث أوصت دراسة الزدجالي (

التحصيل الدراسي باستخدام تحليل االنحدار بإجراء دراسة تجمع المتغيرات الحالية معا في نموذج واحد باستخدام تحليل المسار؛ حيث 
كفاءة الذاتية االنحدار المتعدد وجود تأثيرات من التوجهات الهدفية ومعتقدات التحليل أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام 

األكاديمية في التحصيل الدراسي، وكل هذا يسوغ وجود مثل هذه الدراسة التي تحاول التوصل لنموذج بنائي يفسر العالقات والتأثيرات 
  المباشرة وغير المباشرة بين معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتوجهات الهدفية والتحصيل الدراسي. 

 causal( ات السابقة واألدب النظري، ولتعرُّف اتجاهات التأثير بين متغيرات الدراسة، تم بناء نموذج سببيوبناء على نتائج الدراس

model(  مقترح ينظم العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة اعتمادا على األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة كما هو
ات المباشرة للتوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في التحصيل الدراسي، الذي يشير إلى التأثير  1موضح في شكل 

وتأثير التوجهات الهدفية المباشر في معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية، كما يوضح التأثير غير المباشر للتوجهات الهدفية في 
  كاديمية العالقة بين المتغيرين.التحصيل الدراسي عند توسط معتقدات الكفاءة الذاتية األ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  1شكل 
 النموذج المقترح لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية كوسيط
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يوضح التأثيرات المباشرة لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتوجهات الهدفية في التحصيل الدراسي، وتأثير  2أما شكل 
ة المباشر في التوجهات الهدفية، كما يوضح التأثير غير المباشر لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمي

  في التحصيل الدراسي عند توسط التوجهات الهدفية العالقة بين المتغيرين.
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  2شكل 
  النموذج المقترح للتوجهات الهدفية كوسيط

 

  لتساؤل الرئيس التالي:وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن ا
" ما النموذج السببي األمثل للعالقات بين التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتحصيل الدراسي لدى طلبة 

  الصف العاشر بسلطنة عمان؟".
  أهمية الدراسة

تقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتحصيل تكمن أهمية الدراسة الحالية في بحثها طبيعة العالقة بين التوجهات الهدفية ومع
- الدراسي من خالل اقتراح نموذجين قائمين على افتراض التأثير المتبادل لهذين المتغيرين في عالقتهما بالتحصيل الدراسي.  وهذا 

طبيعة هذين المتغيرين لم تتناوله الدراسات العربية واألجنبية، مما قد يسهم في تكوين فهم أوضح حول  - في حدود علم الباحثين
النفسيين ودورهما في تحسين المستوى التحصيلي للطلبة، وتوجيه الباحثين نحو اجراء المزيد من الدراسات حول هذه المتغيرات، كما 
يساعد القائمين على العملية التعليمية على فهم أسس تصميم برامج ارشادية لتحسين مستوى التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة 

  الذاتية األكاديمية لدى الطلبة مما يساعد في رفع المستوى التحصيلي.
  أهداف الدراسة

  هدفت الدراسة الحالية إلى تعرُّف :
إمكانية مساهمة التوجهات الهدفية في التأثير على كل من معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتحصيل الدراسي لدى طلبة  - 1

  الصف العاشر بسلطنة عمان.
إمكانية مساهمة معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في التأثير على كل من التوجهات الهدفية والتحصيل الدراسي لدى طلبة  - 2

  الصف العاشر بسلطنة عمان.
ة اختالف التأثيرات غير المباشرة في التحصيل الدراسي عند تضمين معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية أو التوجهات الهدفي - 3

  كمتغيرات وسيطة في النموذج السببي المقترح لدى طلبة الصف العاشر بسلطنة عمان.
  مصطلحات الدراسة

): "بناء يتضمن اتجاهات وسلوكات مرتبطة بمواقف اإلنجاز، Achievement Goal Orientationsالتوجهات الهدفية (- 1
)، ويعرف إجرائيا بداللة الدرجة التي 154، ص. 2019ن، يصف الجوانب التي يتبناها الفرد لتحقيق األهداف" (محاسنة وآخرو 
إحجام)  - إقدام، واألداء - إحجام، واألداء - إقدام، واإلتقان - يحصل عليها الطالب على أبعاد مقياس التوجهات الهدفية (اإلتقان

  المستخدم في هذه الدراسة.
): تعرف أنها معتقدات الطلبة حول مدى Academic Self-Efficacy Beliefs( معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية - 2

امتالكهم القدرات والمهارات التي تمكنهم من النجاح واإلنجاز األكاديمي، ويعرف إجرائيا بداللة الدرجة التي يحصل عليها الطالب في 
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  مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية المستخدم في هذه الدراسة.
): ويعرف بأنه " محصله ما اكتسبه الطالب من معارف ومهارات tmic AchievemenAcadeالتحصيل الدراسي ( - 3

)، ويعرف إجرائيا بداللة الدرجة التي 13، ص. 2016وخبرات نتيجة ما بذله من جهد في المقررات الدراسية المختلفة" (الزهراني، 
  لطالب في الفصل الدراسي األول.من خالل حساب مجموع درجات افي جميع المواد الدراسية يحصل عليها الطالب 
  محددات الدراسة

اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من طلبة الصف العاشر فقط، الذين جرى اختيارهم عشوائيا من ثالث واليات في محافظة 
دية ؛ حيث لم يتم التطبيق على صفوف ومحافظات أكثر وذلك لمحدو 2017/2018شمال الباطنة بسلطنة عمان للعام الدراسي 

الموارد الالزمة للتطبيق على جميع محافظات السلطنة، واعتمدت الدراسة في قياس التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية 
األكاديمية والتحصيل الدراسي على الطلبة أنفسهم، لذا قد يظهر بعض الطلبة في أثناء االستجابة على المقاييس تحيزا للذات 

يؤثر في النتائج  على نحو عام، لذا يمكن القول بأنه ال مجال لتعميم النتائج على فئات المجتمع العماني ومرغوبيه اجتماعية مما 
  المختلفة، وعلى الفئات العمرية األخرى خارج نطاق الدراسة الحالية.

  منهج الدراسة
ات في ضوء بعض المتغيرات األخرى تم استخدام المنهج الوصفي التنبؤي الذي يهتم بدراسة التغيرات الحادثة في بعض المتغير 

لتعرُّف داللة العالقات السببية بين متغيرات الدراسة الحالية، والتوصل لنموذج سببي مفترض يحدد اآلثار المباشرة وغير المباشرة 
  للتوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في تأثيرهما المتبادل على التحصيل الدراسي.

  نة الدراسةمجتمع وعي
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي الملتحقين بمدارس وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال 

، وتكونت عينة 2017/2018) طالًبا وطالبة حسب إحصائية الوزارة للعام الدراسي 8059الباطنة بسلطنة عمان، والبالغ عددهم (
)، جرى اختيارهم بطريقة 0,48، ع= 15,73سنة (م=  16 – 15طالبة، تراوحت أعمار العينة بين ) طالًبا و 376الدراسة من (

صحم)، ثم جرى اختيار مدرستين من كل والية، أما على  -الخابورة - واليات (السويق 3عشوائية عنقودية، بحيث جرى اختيار 
  مستوى المدرسة فقد طّبق بناء على ظروف كل مدرسة.

  أدوات الدراسة
، والمترجم والمقنن على البيئة العمانية Elliot & Murayama مقياس التوجهات الهدفية: المعد من قبل إيليوت وموراياما .أ

)Alkharusi & Aldhafri, 2010 لتعرُّف التوجهات الهدفية وفق النموذج الرباعي لدى الطلبة، يتكون المقياس بصورته ،(
إحجام،  -إقدام، وأداء -إحجام، وأداء - إقدام، وٕاتقان -عة توجهات لألهداف وهي اتقان) عبارة، موزعة على أرب12األصلية من (

= موافق بشدة)، ويتمتع المقياس بمؤشرات عالية  5= غير موافق بشدة، إلى 1ويجاب عليه باستخدام تدرج ليكرت الخماسي (من 
ين، حيث أظهرت النتائج مستويات ثبات مرتفعة من الصدق والثبات، حيث تم التأكد من صدق المقياس عن طريق صدق المحكم

). وباستخدام التحليل العاملي التوكيدي، توصل 0,88 -، 0,83للتوجهات الهدفية حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ما بين (
حسن مطابقة  ، ومؤشرات0.94و 0.35الباحثان إلى دعم النموذج الرباعي للمقياس، وتشبع العبارات في أبعادها بقيم تراوحت بين 

  ).RMSEA = 0.05, NNFI = 0.95, and CFI = 0.97عالية (
 0,73وفي الدراسة الحالية تم التأكد من ثبات األداة بحساب معامل ألفا لكرونباخ، وتراوحت قيم معامالت الثبات بين (

ارتباط بيرسون بين درجة العبارة  )، وهي قيم مقبولة إحصائيا. كما تم التأكد من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل0,87و
، 0,01والدرجة الكلية لكل بعد؛ حيث أظهرت النتائج أن جميع قيم معامالت ارتباط العبارات مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى 

  .1كما هو موضح في الجدول 
 

  1الجدول 
  )120(ن= معامالت ارتباط العبارات بأبعاد مقياس التوجهات الهدفية

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  البعد  معامل االرتباط  فقرةرقم ال  البعد
 إقدام - إتقان

  0,80  3  إقدام - أداء 0,59  1
5 0,63 7  0,61  
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  معامل االرتباط  رقم الفقرة  البعد  معامل االرتباط  فقرةرقم ال  البعد
9  0,71  11  0,57  

 إحجام - إتقان
2  0,46  

  إحجام - أداء
4  0,77  

6  0,72  8  0,65  
10  0,60  12  0,81  

  0,01 جميع معامالت االرتباط مقبولة ودالة إحصائيا عند مستوى
 

 Motivated( مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية: هذا المقياس هو جزء من مقياس استراتيجيات الدافعية للتعلم ب.

Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ (المعد من قبل بنترتش وآخرين Pintrich et al. ،وأجرى الخروصي 
)Alkharusi, 2016 ( ترجمته وتقنينه) عبارات، يجاب عليها باستخدام تدرج ليكرت 8على البيئة العمانية، يتكون المقياس من (

= موافق بشدة)، ويتمتع المقياس بمؤشرات عالية من الصدق والثبات، حيث تم التأكد  5= غير موافق بشدة، إلى 1الخماسي (من 
ت بحساب معامل ألفا لكرونباخ وبلغت قيمة معامل من صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين، في حين تم التأكد من الثبا

  .0,93الثبات 
وهي قيمة مقبولة إحصائيا، كما تم  0,91وفي الدراسة الحالية تم التأكد من الثبات بحساب معامل ألفا لكرونباخ التي بلغت 

للمقياس؛ حيث أظهرت النتائج أن  يةالتأكد من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل ارتباط بيرسون بين العبارات والدرجة الكل
  .2، كما هو موضح في الجدول 0,01جميع معامالت ارتباط العبارات مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى 

 

  2الجدول 
  )120معامالت ارتباط العبارات والدرجة الكلية لمقياس معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية (ن=

  معامل االرتباط  قرةرقم الف  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1  0,57 5  0,47  
2 0,61 6  0,56  
3  0,54  7  0,66  
4  0,72  8    0,50    

  0,01جميع معامالت االرتباط مقبولة ودالة إحصائيا عند مستوى 
 

التحصيل الدراسي: تم قياس التحصيل الدراسي لدى الطلبة عن طريق حساب مجموع الدرجات في جميع المواد الدراسية خالل  ج.
صل الدراسي األول من قبل الطلبة أنفسهم، وذلك بطرح سؤال مباشر عن مجموع الدرجات في الفصل الدراسي األول، تتكون الف

مواد هي التربية االسالمية واللغة العربية واللغة  6المواد الدراسية التي تحتسب في مجموع الدرجات من: المواد األساسية وعددها 
مواد هي الفنون التشكيلية والمهارات  5م والدراسات االجتماعية. ومواد المهارات الفردية وعددها اإلنجليزية والرياضيات والعلو 

؛ وعليه 100وتبلغ أعلى درجة في كل مادة من المواد السابقة  الحياتية والرياضية المدرسية والمهارات الموسيقية وتقنية المعلومات.
للحكم على النجاح أو الرسوب في كل مادة،  50زارة التربية والتعليم الدرجة ، وحددت و 1100يكون أعلى مجموع لدرجات الطلبة 

 .1087و  732وتراوحت درجات الطلبة من عينة البحث الحالية ما بين

  المعالجة اإلحصائية
 Path( وتحليل المسار )،Pearson Correlation( تتمثل المعالجات اإلحصائية في استخدام معامل ارتباط بيرسون

Analysis (باستخدام AMOS25 .لإلجابة عن سؤال الدراسة  
  نتائج الدراسة ومناقشتها

" ما النموذج السببي األمثل للعالقات بين التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتحصيل الدراسي  سؤال الدراسة
  لدى طلبة الصف العاشر بسلطنة عمان؟".
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اسة تم حساب معامل ارتباط بيرسون لتعرُّف حجم ونوع العالقة االرتباطية بين التوجهات الهدفية لإلجابة عن سؤال الدر  تمهيدا
إحجام)، ومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتحصيل الدراسي، وقد كانت جميع  - إقدام، إتقان - إحجام، إتقان - إقدام، أداء - (أداء

 .3يظهر في الجدول  )، كما0,01العالقات دالة إحصائيا عند مستوى (

  
  3الجدول 

  والتحصيل الدراسيومعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية التوجهات الهدفية قيم معامالت االرتباط بين 
معتقدات الكفاءة 
  الذاتية األكاديمية

  إقدام  -اتقان  إحجام -اتقان  إقدام -أداء  إحجام -أداء  المتغير  توجهات األهداف
 التحصيل الدراسي  0,31** 0,14- ** 0,25** 0,31- ** 0,42**

معتقدات الكفاءة الذاتية   0,24** 0,32- ** 0,27** 0,34- ** -
 األكاديمية

    0,01**دالة عند  
 

لتأكد من مدى مالئمة النماذج المقترحة في ا ، تمAMOS25) ببرنامج Path Analysisوباستخدام أسلوب تحليل المسار (
 3ناسبة البيانات للتحليل من خالل التأكد من مؤشرات حسن المطابقة لكل نموذج؛ ويوضح شكل لهدف الدراسة، وم 2وشكل  1شكل 

مؤشرات حسن المطابقة لكل منهما، التي تظهر عدم  5، والجدول 4النماذج األولية بعد تحليل البيانات، كما يوضح الجدول  4وشكل 
 RMSEA [0.00-0.08]، AGFI ≥0.90, TLI ≥0.95, GFI(تطابق مؤشرات حسن المطابقة مع المدى المتعارف عليه 

≥0.90, and CFI ≥0.95( )Hooper et al., 2008.لكل مؤشر (  
 

 

 

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

 

  3شكل 
 النموذج األولي لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية كوسيط
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  4شكل 
  النموذج األولي للتوجهات الهدفية كوسيط

 

) تم Hooper et al., 2008للمدى المتعارف عليه لمؤشرات حسن المطابقة ( 4وشكل  3اذج في شكل وبغرض الوصول بالنم
؛ مما ساعد في الوصول بقيم جميع 3التعامل مع كل نموذج على حده، ففي البداية تم استبعاد كافة المسارات غير الدالة في شكل 

)، مما يعني تطابق بيانات الدراسة مع Hooper et al., 2008للمدى المتعارف عليه ( 4المؤشرات كما هو موضح في الجدول 
النموذج النهائي التجاهات التأثيرات المباشرة وغير المباشرة عند توسط معتقدات  5النموذج المقترح بطريقة جيدة، ويوضح شكل 
  الكفاءة الذاتية األكاديمية العالقة بين المتغيرات.

 

  4الجدول 
  ج معتقدات الكفاءة الذاتية كوسيطمؤشرات حسن المطابقة لنموذ

RMSEA)(  )GFI(  )AGFI (
 

)TLI(  CFI)(  CMIND

F  
 النموذج

  3شكل   0  1  1  1  1  0,303
  5شكل   1.823 0,99 0,97 0,96 0,99  0,047

  
)؛ تم Hooper et al., 2008وبغرض الوصول بالنموذج للمؤشرات المطلوبة لحسن المطابقة ( 4أما بالنسبة للنموذج في شكل 

؛ - التي تتوافق مع األدبيات السابقة- ستبعاد كافة المسارات غير الدالة في الخطوة األولى، ثم تم استخدام مؤشرات التعديل المقترحة ا
توجهات االتقان إحجام في توجهات األداء  توجهات اإلتقان إقدام في توجهات األداء إقدام، والتأثير منحيث ساعد التأثير من 

) لكل منها كما هو موضح في الجدول Hooper et al., 2008مؤشرات حسن المطابقة للمدى المتعارف عليه (للوصول بقيم  إحجام
النموذج النهائي التجاهات التأثيرات المباشرة  6، مما يعني تطابق بيانات الدراسة مع النموذج المقترح بطريقة جيدة. ويوضح شكل 5

  عالقة بين المتغيرات.وغير المباشرة عند توسط التوجهات الهدفية ال
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  5شكل 
 النموذج النهائي لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية كوسيط

 

  5الجدول 
  مؤشرات حسن المطابقة لنموذج التوجهات الهدفية كوسيط

RMSEA)(  )GFI(  )AGFI (
 

)TLI(  CFI)(  CMIND

F  
 النموذج

  4شكل   45.762  0,47  0,306  0,41  0,83  0,34
  6شكل   2,045 0,99 0,97 0,96 0,99  0,053

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  6شكل 
 النموذج النهائي للتوجهات الهدفية كوسيط

  
وبالنظر إلى النماذج النهائية التي تجمع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة يالحظ اختالف بينها وبين النماذج األولية التي تم 

لخصائص االجتماعية والعمرية بين أفراد العينة الحالية وعينات الدراسات اقتراحها بناء على اإلطار النظري، التي تعزى إلى اختالف ا
 Alhadabiالتي جمعت المتغيرات الثالثة معا ( - في حدود اطالع الباحثان- السابقة؛ حيث انتمت أغلب عينات الدراسات السابقة 
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& Karpinski, 2020; Al-Harthy & Was, 2013; Al-Harthy et al., 2010 الجامعية، التي أوجدت اختالفا ) للمرحلة
في التأثيرات بحكم المرحلة الدراسية والعمرية، كما الحظ الباحثان اعتماد الدراسات السابقة على نماذج مختلفة للتوجهات الهدفية؛ 

;Harthy & -Al Alhadabi & Karpinski, 2020)، والنموذج الثالثي (Sakiz, 2011حيث تم استخدام النموذج الثنائي (

2010, et al. Harthy-as, 2013; AlW ( إرتوران وزمالئه)، في حين اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة, Erturan et al.

) في استخدام النموذج الرباعي. وبغرض فهم أعمق لطبيعة العالقة التبادلية بين المتغيرات الحالية للوصول لحكم عن أي 2020
لعالقة ويؤثر  على نحو أكبر في التحصيل الدراسي مما يحقق الهدف من هذه الدراسة؛ عمد المتغيرات يسبق اآلخر، وأيهما يتوسط ا

 Coleالباحثان للتفصيل في تفسير النتائج في ضوء طبيعة دور المتغير الوسيط الذي هو نتيجة للمتغير األول وسبب للمتغير الثاني (

& Turner, 1986.(  
يشير للتأثيرات المباشرة وغير الذي  6والجدول  5كما يتضح من شكل   اديمية كوسيطنموذج معتقدات الكفاءة الذاتية األكففي 
يظهر التأثير المباشر للتوجهات الهدفية في معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية وبالرجوع إلى اإلطار النظري نالحظ وجود ، المباشرة

 ,Elliot & Thrashر في االتجاه العكسي لتوجهات األداء إحجام (تأييد من بعض الدراسات السابقة التي أظهرت وجود تأثير مباش

2020, 2001; Erturan et al. ،في معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية، وتأثيرات في االتجاه 2011)، واإلتقان إحجام (أبو العال (
)، كما أثرت et al. Erturan ,2020؛ 2011، الموجب لتوجهات األداء إقدام في معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية (أبو العال

Alavijeha-, 2009; Mirzaeiet al.Hejazi  ;2012, et al. Cicei معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية طرديا في التحصيل (

et al., 2017باستخدام منها تم التأكد لتوجهات الهدفية في التحصيل الدراسي )، ومهدت هذه النتائج لظهور تأثيرات غير مباشرة ل
)؛ حيث أشارت النتائج كما يظهر Soper, 2020) للحكم على داللة مسارات التأثيرات غير المباشرة (Soble Testاختبار سوبل (

التي يمكن إلى إمكانية توسط معتقدات الكفاءة األكاديمية العالقة بين المتغيرين من خالل ثالثة مسارات دالة إحصائيا،  6في الجدول 
) إلى أن اختالف الدوافع التي يظهرها الطلبة يؤثر في أدائهم خالل مواقف اإلنجاز، 2008ا في ضوء ما أشار إليه النرش (تفسيره

حيث يعمل بعض الطلبة بدوافع وحوافز ذاتية لإلنجاز والنجاح فتعزز المهام التي تؤدى بحافز ذاتي نفسها بنفسها، في حين ينطلق 
  رجية بهدف الحصول على االستحسان االجتماعي.البعض اآلخر بدوافع وحوافز خا

غير مباشرة في االتجاه الموجب لتوجهات األداء إقدام في التحصيل الدراسي ُتعزى لرغبة الفرد للحصول على  تأثيراتفظهور  
يدفعه لبذل المزيد من الجهد للوصول لمستوى يضمن له االستحسان االجتماعي من الوالدين والمعلمين، والتفوق على أقرانه مما 

التميز على زمالئه والحصول على نظرة إيجابية من اآلخرين فيعزز معتقدات الكفاءة األكاديمية بتبني توجهات األداء إقدام؛ وبدورها 
لبة وانجاز المهام األكاديمية (الزهراني، في دافعية الط - التي تعد من المساعدات الذاتية للتعلم –تؤثر معتقدات الكفاءة األكاديمية 

)، حيث يمتلك الطلبة ذوو الكفاءة الذاتية العالية دافعا أعلى للتعلم مما يؤدى إلى تحصيل أكاديمي مرتفع العتقادهم بامتالك 2016
من أن  Erturan et) (al., 2020)، وهذا ما أشارت إليه دراسة إرتوران وزمالءه ,Yokoyama 2018القدرة على تحقيق أهدافهم (

  لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية دور وسيط بين توجهات األداء إقدام والنواتج االيجابية. 
في حين يفسر الباحثان ظهور تأثيرات غير مباشرة في االتجاه العكسي لتوجهات األداء إحجام واإلتقان إحجام في التحصيل 

لدوافع الخارجية في معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية فتوجه الطلبة لمحاولة تجنب الدونية الدراسي، إلى التأثير العكسي للحوافز وا
كما أشار بريتنر - والظهور بمظهر الغباء مع ما يرافقها من انفعاالت سلبية كالقلق والتوتر أو تبني توجهات األداء إحجام، خاصة 

سلبية من األشخاص المحيطين بالفرد بدال من التشجيع اإليجابي  مع وجود تقييمات - )Britner & Pajares, 2006وباهرس (
الذي يعد أحد المصادر المهمة لمعتقدات الكفاءة الذاتية، كما أن محاولة الطلبة للوصول لمستويات متقدمة من الكفاءة في المهام مع 

حباط والقلق خوفا من الفشل أو فقدان الدرجات الميل للحفاظ على مستوى معين من األداء قد يوقع الطلبة في حالة من التوتر واال
مما يدفع الطلبة لتبني توجهات اإلتقان إحجام التي يصاحبها انخفاض لدافعية الطلبة وتجعلهم أكثر ميال لإلحباط مما يؤثر سلبا في 

رد بالمحاولة والمثابرة (العلي ومحمد، معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية، التي تؤثر في أداء المهام وعلى الجهد المبذول واستمرار الف
)؛ فاألحكام والتصورات السلبية أو المنخفضة عن الذات تؤثر في إقبال الطلبة بإيجابيه على التعلم ومواجهة الصعوبات التي 2016

) من Erturan et al., 2020( إرتوران وزمالءهتعترضهم مما يؤثر سلبا في التحصيل الدراسي، واتفقت هذه النتيجة بذلك مع دراسة 
  أن لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية دور وسيط في العالقة بين توجهات اإلتقان إحجام والتحصيل الدراسي. 
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  6الجدول 
  التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للنموذج النهائي لمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية كوسيط

التأثير غير مباشرالقيمة االحتمالية ة ت قيمالتأثير المباشر اتجاه التأثيرات
  -  <0,001  4,746  0,217 التحصيل الدراسي  -->إقدام -ت. اتقان
  -  <0,001  3,777-  0,179- التحصيل الدراسي  -->إحجام -ت. أداء

  -  <0,001  6,539  0,315 التحصيل الدراسي--> الكفاءة األكاديمية م.
  -  <0,001  4,321  0,204 ديميةم. الكفاءة األكا--> إقدام -ت. أداء
  -  <0,001  3,624-  0,186- م. الكفاءة األكاديمية--> إحجام-ت. اتقان
  -  <0,001 4,771-  0,242- م. الكفاءة األكاديمية--> إحجام -ت. أداء
  0,064  -  -  -  التحصيل  ->الكفاءة األكاديمية م.-> إقدام -ت. أداء
  0,059-  -  -  -التحصيل  ->ةالكفاءة األكاديمي م.-> إحجام-ت. اتقان
  0,076-  -  -  - التحصيل  ->الكفاءة األكاديمية م.->إحجام -ت. أداء

  
أظهرت  ،يشير للتأثيرات المباشرة وغير المباشرةالذي  7والجدول  6يوضح شكل أما في نموذج التوجهات الهدفية كوسيط كما 

التحصيل الدراسي، واتفقت بذلك مع بعض األدبيات و شر في التوجهات الهدفية النتائج تأثير معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية المبا
)  Karpinski& Alhadabi, 2020التي أشارت إلى وجود تأثيرات موجبة لمعتقدات الكفاءة األكاديمية في توجهات األداء إقدام (

التحصيل و )، & thy et al., 2010Har-Harthy & Was, 2013; Al-Karpinski, 2020, Al Alhadabiواإلتقان إقدام (
 Alhadabi &)،  وتأثيرات سالبة في توجهات األداء إحجام (et al.Roghani ; 2013, et al. Neghabi ,2015الدراسي (

2020 ,Karpinski) التحصيل الدراسي، في )، كما دلت النتائج على تأثير التوجهات الهدفية 2011أبو العال، ) واإلتقان إحجام
et al. ; NasiriChen & Wong, 2015 ,لك مع بعض الدراسات التي أظهرت تأثيرات موجبة لتوجهات اإلتقان إقدام (واتفقت بذ

 ,.Alhadabi & Karpinski, 2020; Hsieh et al., 2007; Nasiri et al)، وتأثيرات سالبة لتوجهات األداء إحجام (2017

  ) في التحصيل الدراسي.2017
جام فكان تأثيرها موجب في التحصيل الدراسي، ورغم أن هذه العالقة ال تتسق مع ما تم استعراضه أما توجهات اإلتقان إح 

) التي meta-analysis studiesبالتأثير السلبي ألهداف االتقان إحجام في التحصيل الدراسي، إال أن بعض المراجعات النظرية (
تباين في تأثير هذا النوع من األهداف على المخرجات سواء في أجريت لمحصلة تأثير أهداف اإلتقان إحجام تشير إلى وجود 

 van Dam et)، أو في مجاالت أخرى كاألمن واالزدهار الوظيفي (Linnenbrink-Garcia et al., 2008التحصيل الدراسي (

al., 2020) ويقترح دارنون وآخرون  .(Darnon et al., 2008ر من خالل تأثير ) أن مثل هذا التباين في العالقات قد يفس
) ال يتم قياسها وضبط تأثيرها في بعض النماذج، وهو ما يمكن أن يفسر نتيجة mediator or moderatorمتغيرات وسيطة (

النموذج الحالي، ويتطلب بيانات إضافية يمكن لبحوث مستقبلية أن تعالجها. كما يعبر عن هذا االختالف في اتجاه العالقة بتأثير 
) فإنه ينبغي عزو التغير الحادث في اتجاه Lancaster, 1999)، وبناء على النكستر (Suppressor variable(المتغير الضاغط 

العالقات إلى طبيعة معادلة تحليل المسار التي تتضمن مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تتصف بعالقات ثنائية متغايرة تؤثر في 
لتنبؤية بالمتغير التابع. وعادة ما يؤثر المتغير الضاغط في نموذج تحليل المسار من قوة بعضها البعض وتؤثر في مجموع قدرتها ا

خالل خفض حجم تباين الخطأ في المتغيرات المستقلة المصاحبة مما قد ينتج عنه تغير العالقات المحصلة في النموذج، وفي مقدار 
  دا من األبحاث المستقبلية.التباين المفسر في المتغير التابع. ويتطلب فهم هذه التغيرات مزي

كما أشارت النتائج إلى أن مؤشرات التعديل ساهمت في ظهور تأثيرات مباشرة وموجبة من توجهات اإلتقان إقدام في توجهات 
األداء إقدام، ومن توجهات االتقان إحجام في توجهات األداء إحجام، وبالنظر إلى قيم معامالت التأثير في النموذج نجد أن هذه 

ساهمت هذه التأثيرات مع معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في رفع  6وشكل  4أثيرات هي األكثر تأثيرا، وبالمقارنة بين شكل الت
من التباين في توجهات أداء إقدام،  %48النسب المفسرة من التباين؛ حيث فسرت توجهات إتقان إقدام ومعتقدات الكفاءة األكاديمية 

من توجهات أداء إحجام، في حين فسرت  %22ان إحجام مع معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في تفسير وساهمت توجهات االتق
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  من توجهات اإلتقان إحجام. %11من التباين في توجهات اإلتقان إقدام، و %6معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية 
الكفاءة الذاتية األكاديمية في التحصيل الدراسي؛ التي تم التأكد  ومهدت التأثيرات المباشرة لظهور تأثيرات غير مباشرة لمعتقدات

)؛ حيث Soper, 2020) المستخدم للحكم على داللة مسارات التأثيرات غير المباشرة (Soble Testمنها باستخدام اختبار سوبل (
ة األكاديمية والتحصيل الدراسي، كما أشارت دلت النتائج على إمكانية توسط التوجهات الهدفية للعالقة بين معتقدات الكفاءة الذاتي

  النتائج إلى وجود تأثيرات غير مباشرة من معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في توجهات األداء إقدام وتوجهات األداء إحجام.
وهذا  الدراسييمية والتحصيل العالقة بين معتقدات الكفاءة الذاتية األكادتوجهات إتقان إقدام وقد أشارت النتائج إلى إمكانية توسط 

العالقة بين معتقدات الكفاءة توجهات إتقان إقدام كما توسطت ؛ )Al-Harthy & Was, 2013( الحارثي وواسما أشار إليه 
ءة ) من أن الشعور بقوة الكفا٢٠١٢يفسر الباحثان النتيجة الحالية في ضوء ما أشار إليه كناعنة (األكاديمية وتوجهات األداء إقدام، و 

الذاتية تمكن الفرد من وضع األهداف التي يرى أنها توصله لغايته وطموحاته المستقبلية، فالتصورات اإليجابية عن الذات وقدراتها مع 
تكرار خبرات النجاح، تزيد من خبرات الفرد ومهاراته االكاديمية ومن قدرته على الوصول لمستويات مرتفعة خالل مواقف االنجاز، 

ا في تبني التوجهات الداعمة للكفاءة والتطوير والدافعية الذاتية أو ما يعرف بتوجهات إتقان إقدام؛ التي تنطلق من دافع مما يؤثر طردي
مرجعه ذات الفرد فتزيد من سعي الفرد لتحقيق النجاح وتطوير الذات، واالستمرار في العمل بجهد ودافعية عالية مما يؤثر طرديا في 

لبيئة الداعمة من خالل توفر النماذج من األقران والتشجيع واإلقناع اللفظي يزيد من معتقدات الكفاءة الذاتية التحصيل. كما أن توافر ا
األكاديمية الذي بدوره يدفع الفرد لتبني أهداف يسعى من خاللها إلى إبراز قدراته ومهاراته والظهور بمظهر الكفاءة للمحيطين من 

إقبال الطلبة على اكتساب  يؤثر إيجابا فيتوجهات اإلتقان إقدام كمتغير وسيط الذي اصة بوجود حوله بتبني توجهات األداء إقدام، خ
أظهرت  ، حيثالمعارف والمهارات وتطوير الذات ومواجهة مواقف الفشل بتحٍد، والتنافس للوصول لمستويات متقدمة عن أقرانهم

  .واألداء إقدامتوجهات إتقان إقدام رتباطية موجبة بين وجود عالقة ا) .Erturan et al ,2020( إرتوران وزمالءهدراسة 
كما أشارت النتائج إلى وجود تأثيرات غير مباشرة من معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية في االتجاه العكسي في التحصيل 

الذات وقدراتها قد تدفع الطلبة فانخفاض التصورات اإليجابية عن الدراسي وفي توجهات األداء إحجام مرورا بتوجهات االتقان إحجام، 
لتبني توجهات تجنبهم سوء الفهم، التي تقترن بالخوف والقلق إذا ما شعر الفرد بالتهديد، مما يؤثر مع الوقت في دافعيتهم وسلوكهم في 

ف والقلق مواقف اإلنجاز مما ينعكس سلبا على التحصيل الدراسي. كما تدفعهم الرغبة للحفاظ على مستوى معين للشعور بالخو 
واللجوء لمعيار المقارنة مع اآلخرين، حيث ال يهتم الفرد بالوصول لمستوى متقدم بمقدار اهتمامه بتجنب الدونية والظهور بصورة أقل 

وجود عالقة ) .Erturan et al ,2020( إرتوران وزمالءهمما يدفعه لتبني توجهات إتقان إحجام؛ حيث أظهرت دراسة  من اآلخرين
  بة بين توجهات األداء إحجام واالتقان إحجام.ارتباطية موج

واتفقت بذلك مع دراسة العالقة بين معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية والتحصيل الدراسي توجهات األداء إحجام كما توسطت 
بين موجب دور وسيط في االتجاه الاألداء إحجام ) التي أظهرت أن لتوجهات Al-Harthy et al., 2010الحارثي وزمالئه (

معتقدات الطلبة حول قدراتهم الذاتية وشعور انخفاض ، ويعزو الباحثان ذلك إلى أن معتقدات الكفاءة األكاديمية والتحصيل الدراسي
الطلبة بالتهديد والخوف من الفشل، ورغبة الفرد في تجنب الظهور بمظهر الدونية وانخفاض كفاءة الذات أمام أسرهم وأقرانهم، تدفع 

معتقدات الكفاءة األكاديمية في التحصيل، وهذا ي توجهات األداء إحجام خالل مواقف اإلنجاز، التي بدورها تخفض من تأثير بهم لتبن
 ما أكدت عليه النتائج الحالية من أن التأثير المباشر لمعتقدات الكفاءة األكاديمية في التحصيل الدراسي أكبر من التأثير غير المباشر

  وسيط. ء إحجام كمتغير األدابوجود توجهات 
 

  7الجدول 
  التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لنموذج التوجهات الهدفية كوسيط

التأثير غير مباشرالقيمة االحتمالية قيمة تالتأثير المباشر اتجاه التأثيرات
  -  <0,001  4,758  0,239 إقدام -ت. اتقان -->م. الكفاءة األكاديمية
  -  0,003  2,934  0,112 إقدام -ت. أداء -->م. الكفاءة األكاديمية
  -  <0,001  4,860-  0,234- إحجام -ت. أداء -->م. الكفاءة األكاديمية
  -  <0,001  6,682-  0,326- إحجام -ت. اتقان-->م. الكفاءة األكاديمية
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التأثير غير مباشرالقيمة االحتمالية قيمة تالتأثير المباشر اتجاه التأثيرات
  -  <0,001 4,346-  0,217- التحصيل الدراسي-->إحجام -ت. أداء
  -  <0,001  5,096  0,231  يالتحصيل الدراس-->إقدام -ت. اتقان
  -  0,028  2,203  0,109  التحصيل الدراسي-->إحجام -ت. اتقان
  -  <0,001  17,191  0,658  إقدام -ت. أداء -->إقدام -ت. اتقان
  -  <0,001  7,002  0,338  إحجام -ت. أداء -->إحجام  -ت. اتقان

  -  <0,001  6,767  0,334  التحصيل الدراسي--> م. الكفاءة األكاديمية
  0,055  -  -  -  التحصيل-->إقدام-ت. اتقان-->م. الكفاءة األكاديمية
  0,050  -  -  -  التحصيل-->إحجام-ت. أداء -->م. الكفاءة األكاديمية
  0,035-  -  -  -  التحصيل-->إحجام-ت. اتقان -->م. الكفاءة األكاديمية
  0,157  -  -  -  ت. أداء إقدام -->إقدام-ت. اتقان-->م. الكفاءة األكاديمية
  0,110-  -  -  - ت. أداء إحجام-->إحجام-ت. اتقان-->م. الكفاءة األكاديمية

  
 3خلصت النتائج إلى توسط معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية العالقة بين التوجهات الهدفية والتحصيل الدراسي من خالل 

لتوجهات الهدفية العالقة بين معتقدات الكفاءة من التباين في التحصيل، كما توسطت ا %26مسارات دالة إحصائيا، وفسر النموذج 
من التباين في التحصيل الدراسي، مع تحقق  %27مسارات دالة إحصائيا وفسرت  3األكاديمية والتحصيل الدراسي من خالل 

لية بين معتقدات مؤشرات حسن مطابقة عالية لكال النموذجين، ونعزو هذا التقارب في نسب التباين المفسرة إلى طبيعة العالقة التباد
) إلى أن العالقة بين التوجهات الهدفية ومعتقدات الكفاءة 2018الكفاءة الذاتية والتوجهات الهدفية، وهذا ما أشارت إليه دراسة علي (

نفسية  الذاتية عالقة تبادلية يؤثر كل منهما في اآلخر، كما أن نسب التباين المفسرة للنماذج تعطي مؤشرا عن احتمالية وجود متغيرات
ومعرفية أخرى قد تؤثر في هذه العالقات، التي تستدعي دراستها في نماذج الحقة لتكوين صورة واضحة عن أنماط التأثيرات الحادثة 

  والعالقات التبادلية بينها.
ما أعطى في التحصيل الدراسي، ك %27كما يتبين أن النموذج الثاني عند توسط التوجهات الهدفية فسر نسبة أعلى من التباين 

)؛ ذلك Bandura, 2002تصورا أوضح للتأثيرات بين المتغيرات المتعددة، وهذا ينسجم مع نظرية التعلم المعرفي االجتماعي لباندورا (
معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية تسبق المتغيرات األخرى، فهي التصورات األولية للفرد عن ذاته وقدراته، وبناء عليها يتخذ الفرد أن 

قراراته ويحدد األهداف التي يسعى إلى الوصول إليها خالل مواقف اإلنجاز، كما تؤثر كمحصلة عامة في التحصيل الدراسي  على 
وسيط، ومن جهة أخرى تؤثر في تبني الطلبة للتوجهات كمتغير بوجود التوجهات الهدفية  نحو مباشر، و على نحو غير مباشر
تؤكد على أهمية االهتمام بتوجهات الطلبة لإلقدام واإلحجام على حد سواء، وظهر هذا من نسب  المتعددة خالل مواقف اإلنجاز، التي

التباين المفسرة لتوجهات األداء إقدام واألداء اإلحجام، كل هذا يدعم اهتماما أكبر بهذا النموذج، ويستدعي مزيدا من الدراسات 
  المتضمنة بالنماذج السببية. المستقبلية مع التوسع في العينات المدروسة والمتغيرات

  
  التوصيات والمقترحات

ى التحصيل الدراسي لدى و االهتمام بدور معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية وتوجهات االتقان إقدام كأحد مصادر رفع مست - 
  الطلبة في المدارس.

  لدى الطلبة.توجهات الهدفية والتصميم برامج تدريبية لتنمية وتطوير معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية  - 
  إجراء المزيد من الدراسات للتحقق من العالقات واتجاهات التأثير بين المتغيرات الحالية على مراحل دراسية وعمرية أخرى. - 
ق من في معادالت تحليل المسار الحالية؛ للتحق - لم تتناولها الدراسة الحالية- اختبار متغيرات اجتماعية ونفسية ومعرفية أخرى  - 

  العالقات واتجاهات التأثير التي تضمها النماذج النظرية الخاصة بالتحصيل الدراسي والعوامل المرتبطة به.
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Causal Relationship Modeling of achievement goal orientations, academic self-efficacy beliefs 
and academic achievement in the Sultanate of Oman 
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ABSTRACT 

 
This study aims to examine the mutual effects between students’ academic self-efficacy beliefs and 

their achievement goal orientations  when both are examined in relation to academic achievement. The 

sample consisted of 376 tenth-grade students from the Sultanate of Oman. The participants responded 

to two questionnaires examining academic self-efficacy beliefs and achievement goal orientations. To 

examine the best model that can explain the direct and indirect effects between the two predicting 

variables, the researchers utilized the AMOS25 software. The results indicated the existence of 

reciprocal effects between students’ academic self-efficacy beliefs and their achievement goal 

orientations in their relationship to academic achievement. Both proposed models obtained good fit 

indices and both explained relatively equal percentages of variance in academic achievement. That is, 

the model that had achievement goal orientation as a mediating variable explained 27% of variance in 

academic achievement. Similar amount of variance (26%) was obtained by the model where academic 

self-efficacy beliefs acted as a mediator. 
Keywords: Modeling; achievement goal orientations; academic self-efficacy beliefs; academic achievement; 

Oman. 
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