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�لعالقة بني توّجهات �أهد�ف �لإجناز و�لتو�فق �لنف�سّي يف �سوء 
معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تّية �لأكادميّية كمتغرّي و�سيط لدى طلبة 

�ل�سّف �لعا�سر يف �سلطنة عمان

�مللخ�س

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل فح�ص العالقة بني توجهات اأهداف الإجناز والتوافق النف�سي يف 

�سوء معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية كمتغري و�سيط لدى عّينة مكّونة من )600( طالب وطالبة 

من طلبة ال�سف العا�سر ب�سلطنة عمان، مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية العنقودية. وا�ستخدم 

الباحثون مقيا�ص التوافق النف�سي، ومقيا�ص توجهات اأهداف الإجناز، ومقيا�ص معتقدات الكفاءة 

الذاتية الأكادميية، وبّينت نتائج حتليل امل�سار وجود تاأثريات مبا�سرة لتوجهات اأهداف الإجناز 

ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية ميكنها التنبوؤ بالتوافق النف�سي، واإمكانية تو�ّسط معتقدات 

الكفاءة الذاتية الأكادميية العالقة بني توجهات اأهداف الإجناز والتوافق النف�سي، كما اأ�سارت اإىل 

وجود تاأثريات غري مبا�سرة اإيجابية من توجهات اإتقان اإقدام يف التوافق النف�سي مرورًا مبعتقدات 

الكفاءة الذاتية الأكادميية وتاأثريات �سلبية غري مبا�سرة من توجهات اإتقان اإحجام و اأداء اإحجام 

يف التوافق النف�سي مرورًا مبعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية وعدم وجود اأّي تاأثري غري مبا�سر 

من توجهات اأداء اإقدام يف التوافق النف�سي.

الأكادميية،  الذاتية  الكفاءة  النف�سي، معتقدات  التوافق  الإجناز،  اأهداف  توّجهات  املفتاحية:  الكلمات 

املتغرّي الو�سيط.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2021/2/1م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2021/7/11م

http: //dx.doi.org/10.12785/jeps/220405
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 The Relationship Between Achievement Goals and Psychological 
Adjustment: Academic Self-efficacy Beliefs as 

a Mediator For 10th Graders in Oman

Abstract

This study investigated the relationship between achievement goal 
orientations and psychological adjustment. The sample of the study consisted 
of 600 male and female students from the 10th grade of the basic education in 
the Sultanate of Oman. The researchers used the measures of Psychological 
Adjustment, Achievement Goal Orientations and Academic self-efficacy 
Beliefs. The results indicated direct effects of the students’ achievement goals 
and self-efficacy beliefs on psychological adjustment. The results supported 
the mediating role of academic self-efficacy in the relationship between 
achievement goals and psychological adjustment, as well as the existence of 
indirect positive effects of the mastery-approach goals on the psychological 
adjustment through academic self-efficacy beliefs. Negative indirect effects 
on psychological adjustment were found for both mastery-avoidance and 
performance-avoidance goal orientations through academic self-efficacy 
beliefs. No indirect effects were found for performance-approach goals.

Keywords: Achievement goal orientations, Psychological adjustment, Academic 
self-efficacy beliefs, Mediation.
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�ملقدمة
الطالب  �سعور  خالل  من  اجليدة  النف�سية  ال�سحة  موؤ�سرات  اأحد  النف�سي  التوافق  يعّد 

باحلرية والنتماء للمجتمع، والتمتع بعالقات اإيجابية داخل اأ�سرته والبيئة املحيطة به ل�سيما 

للتعّلم )عمرون،  دافعّيته  ويزيد يف  الدرا�سي  اإيجابّيا يف حت�سيله  يوؤّثر  مّما  املدر�سية؛  البيئة 

وغري  املبا�سرة  الإيجابية  اخلربات  من  خمزون  لديه  نف�سيًا  املتوافق  فال�سخ�ص   ،)2019

معتقداته  درجة  من  حت�ّسن  بدورها  التي  الإيجابية  النفعالية  اخلربات  جانب  اإىل  املبا�سرة، 

عن قدراته ومهاراته واجتاهاته )اجلهوري والظفري، 2018(. ويعّرف ح�سمت وباهي التوافق 

النف�سي باأّنه: »تكيف ال�سخ�ص ببيئته الجتماعّية يف جمال م�سكالت حياته مع الآخرين، والتي 

ترجع لعالقاته باأ�سرته وجمتمعه ومعايري بيئته القت�سادية وال�سيا�سية واخللقية« )2006، �ص. 

 .)51

ويعتمد ال�سخ�ص املتوافق نف�سيًا على نف�سه يف القيام باأعماله دون العتماد على غريه، كما 

اأن مبقدوره توجيه �سلوكه وتعزيزه متى اأراد ذلك فهو يتمتع بالإح�سا�ص بقيمته الذاتية وي�سعر 

بالنتماء لعائلته وجمتمعه، كما يدرك حقوق الآخرين وميتلك املهارات الجتماعية التي متّكنه 

يعّد كّل �سلوك  2011(؛ حيث  به )نا�سيف،  اإقامة عالقات اجتماعية جيدة مع املحيطني  من 

ي�سدر عن الفرد حماولة منه للتوافق النف�سي ال�سليم �سد امل�سكالت التي تواجهه، فاإذا جنح يف 

الت�سدي لتلك امل�سكالت ي�سبح متوافقًا نف�سيًا، ويف مقابل ذلك، فاإّن عجزه عن الت�سدي لتلك 

امل�سكالت وال�سعوبات التي تواجهه يعني اأّنه غري متوافق نف�سيًا )دحالن، 2017(. وال�سخ�ص 

�لعالقة بني توّجهات �أهد�ف �لإجناز و�لتو�فق �لنف�سّي يف �سوء 
معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تّية �لأكادميّية كمتغرّي و�سيط لدى طلبة 

�ل�سّف �لعا�سر يف �سلطنة عمان
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غري املتوافق هو ذلك ال�سخ�ص الذي فقد القدرة على املوازنة بني حاجاته ال�سخ�سية من جهة 

وبني تلك احلاجات واملتطلبات التي يفر�سها عليه واقعه الجتماعي املحيط به من جهة اأخرى، 

فهو �سخ�ص حمبط ومييل للت�سحية باهتماماته واهتمامات الآخرين )عثمان، 2002(. 

وبالرغم من اأن التوافق النف�سي �سمة نف�سية اإل اأنه ل يعني عدم تاأثرها باملتغريات النف�سية 

الأخرى، فهناك العديد من العوامل النف�سية التي ميكن اأن ت�ساعد على ح�سن التوافق اأو عدمه، 

فال�سطرابات النف�سية تعّد عوامل م�ساعدة ل�سوء التوافق )ديوا، 2018(. ومن العوامل املوؤثرة 

 ،)2009 مرق،  واأبو  )حبايب  به  املحيطني  والأفراد  البيئة  مع  وعالقاته  الفرد  �سخ�سية  فيه 

الوالدية  والطبيعة   ،)2017 بها )دحالن،  التي مير  النف�سية  وال�سغوطات  النف�سية  وال�سالبة 

)الرفوع،  الوراثية  والعوامل   ،)1985 )د�سوقي،  بالأ�سدقاء  املتعلقة  الجتماعية  والعوامل 

 ،)2017 )القدح،  يتلقاها  التي  اجلديدة  للمعارف  والثقافية  الجتماعية  والتغريات   ،)2017

اإىل اندماجه  اإ�سافة   ،)2013 للفرد )حجيلي،  النف�سي  التوافق  يوؤثر يف  اأّن تقدير الذات  كما 

يف جماعات جديدة ومتباينة جميعها توؤثر يف التوافق النف�سي للفرد وكذلك يف ت�سكيل هويته 

الثقافية اخلا�سة به )العلي وغرة، 2016(. كما تتاأثر م�ستويات التوافق النف�سي مب�ستوى ونوع 

�سرتكز  الذي  وهو  الأهداف،  هذه  حتقيق  على  وقدرته  لنف�سه،  الفرد  ي�سعها  التي  الأهداف 

عليه الدرا�سة احلالية التي ا�ستهدفت التعرف على قدرة توجهات اأهداف الإجناز على التنبوؤ 

بالتوافق النف�سي لدى طلبة ال�سف العا�سر ب�سلطنة عمان.

وتعرف اأمي�ص Ames توجهات اأهداف الإجناز باأّنها منط متكامل من املعتقدات والتف�سريات 

والوجدانيات التي ت�سكل غايات ال�سلوك ومقا�سده، وتتمثل بالإقدام على الأن�سطة الإجنازّية 

يف  الأهداف  توجهات  اأهمية  وتربز   .)2012 غزال،  اأبو  )يف:  لها  وال�ستجابة  فيها  وامل�ساركة 

 ،)2019 )حليم،  الأكادميي  الطفو  ومنها:  الأكادميية؛  املتغريات  من  مبجموعة  ارتباطها 

واأ�ساليب   ،)2018 ون�سرين،  )رماح  الطموح  وم�ستوى   ،)2019 )عمرون،  النف�سي  والتوافق 

التفكري )اأحمد، 2018(، والندماج املعريف والإجناز الأكادميي )عبد الغني و�سعيد، 2018(، 

وال�ستغراق الأكادميي )�ساملان، 2017(، والتح�سيل الدرا�سي )واعر، 2014(، والتعلم املنظم 

ذاتيًا )واعر، 2014(، والفعالية الذاتية )حّنا�ص وفار�ص، 2013(.

وميثل منحنى توجهات اأهداف الإجناز اأحد املناحي الهامة يف درا�سة دافعية الإجناز، حيث 

تعد نظرية توجهات الأهداف Theory Goals Orientation اإحدى املحاولت املعا�سرة التي 

ت�سعى اإىل تف�سري دافعية الإجناز الأكادميي )عبد اهلل، 2020(. وتعد من النظريات احلديثة 

التي انبثقت من اأبحاث ماكليالند واأتكن�سون عن دافعية الإجناز؛ حيث ترجع هذه النظرية يف 
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تف�سري  واملعريف يف  الجتماعي  بالجتاه  تهتم  والتي  للدافعية  املف�سرة  النظريات  اإىل  الأ�سا�ص 

)احلارثي،  الأكادميي  والتح�سيل  الرتبوي  املجال  يف  كبرية  اإ�سهامات  لها  واأ�سبح  الدافعية 

.)2020

وقد لفت با�ص Pace النظر اإىل اأهمية الرتكيز على نوعية اجلهد الذي يبذله الطالب يف 

التعلم؛ اإذ ُيعد الأف�سل للتنبوؤ بتقّدمه نحو حت�سيل اأهداف تربوية مهمة، اإذ اإّن الطالب م�سوؤول 

التي  والفر�ص  املرافق  خ�سو�سًا  تعّلمه،  يف  ينجزه  الذي  واملقدار  يبذله  الذي  اجلهد  نوع  عن 

توفرها له املوؤ�س�سة التعليمية واملتعلقة بالإجناز ومبا يقوم به الطالب من اأجل ال�ستفادة من 

الفهم  زيادة  يف  ت�سهم  الإجناز  اأهداف  توجهات  فاإن  كذلك   .)2017 )�ساملان،  الفر�ص  هذه 

للفروق بني الأفراد يف هذه التوجهات. وذكر فورد Ford اأّن نظرية توجهات الأهداف ركزت 

�سبب  ما  اآخر  ما، ومبعنى  اإجنازه ملهمة  املتعلم من  اإليها  يرمي  التي  الأهداف  اهتمامها على 

الدافعية لديه )اأبو عوف، 2020(؟ وترّكز هذه النظرية على التوّجه العام لالأهداف التي مييل 

اأنواع حمددة من الأهداف، كما يهدف اإىل  اإليها، ولهذا التوجه  الطالب اإىل ال�سعي للو�سول 

الإجابة عن ال�سوؤال: ملاذا ي�سعى الطالب اإىل حتقيق اأهداف حمددة اإذا ما قورنوا بالآخرين؟ 

ُموا اأداءهم )احلارثي، 2020(؟ وكيف ميكن اإجناز مثل هذه الأهداف؟ وكيف ميكنهم اأن ُيَقوِّ

فالدافعية لالإجناز هي: »ا�ستعداد ثابت ن�سبيًا، فبالرغم من اأنها قريبة يف ثباتها من ال�سمة 

الفرد« )بو  التي يعي�سها  اأنها تختلف عنها يف مرونتها، فهي تتغري وفقًا للظروف  اإل  النف�سية 

ق�سارة، 2008. �ص. 17(. وتتعدل دوافع الفرد ويكت�سب خربات ومعلومات واهتمامات، ويقلع 

البيئة )احلكيمي  والتوافق مع  اإىل حالة من ال�ستقرار  للو�سول  اأخرى  عن عادات واجتاهات 

اأحد  تغيريها  اأو  واأهدافه  دوافعه  تعديل  من  الفرد  ويعّد متّكن   .)2017 الرفوع،  واآخرون يف: 

النف�سي  للتوافق  اإّن هناك جمالت متعددة  2000(. حيث  النف�سي )جبل،  التوافق  خ�سائ�ص 

اأن يتوافق توافقًا �سليمًا مع جمتمعه وحياته ال�سخ�سية ومع ذاته،  تظهر يف قدرة الفرد على 

واأهدافه  توجهاته  لتحقيق  الدرا�سي  التوافق  منها  عدة  جمالت  يف  التوافق  هذا  ويتج�سد 

)عمرون، 2019(.

وبا�ستعرا�ص الدرا�سات التي بحثت العالقة بني توجهات اأهداف الإجناز والتوافق النف�سي 

املتغريين.  العالقة بني هذين  تناول  الدرا�سات يف  الباحثني-يف  – يف حدود اطالع  قلة  جند 

النف�سي  والتوافق  الإجناز  اأهداف  العالقة بني توجهات  لدرا�سة  اأُجريت  التي  الدرا�سات  ومن 

التنبوؤ  اإمكانية  عن  للك�سف  هدفت  التي   (Asadi et al., 2020( واآخرين  اأ�سدي  درا�سة 

بالتوافق لدى 200 طالب وطالبة من طلبة املرحلة اجلامعية يف اإيران، من خالل الحتياجات 
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النف�سية الأ�سا�سية وتوجهات اأهداف الإجناز، دلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية موجبة 

دالة اإح�سائيا بني توجهات اإقدام والتوافق الأكادميي، يف حني مل تظهر النتائج وجود عالقة 

تظهر  كما مل  والتوافق،  واإحجام  والأداء  اإقدام،  الأداء  توجهات  بني  اإح�سائيا  دالة  ارتباطية 

درا�سة  اأما  الإجناز.  اأهداف  توجهات  خالل  من  الطلبة  لدى  بالتوافق  التنبوؤ  اإمكانية  النتائج 

التي هدفت للتعرف على العالقة بني كل من اخلجل   (Chen et al., 2018( ت�سني واآخرين

)من   677 لدى  الأكادميي  والتوافق  الأكادميية  امل�ساعدة  وطلب  الإجناز  اأهداف  وتوجهات 

ال�سفوف 10-12( طالبا وطالبة من طلبة املدار�ص الثانوية يف ال�سني، فقد تو�سلت اإىل وجود 

تاأثري دال اإح�سائيا موجب ومبا�سر من توجهات الإتقان اإقدام يف التوافق الأكادميي، وتاأثري 

دال اإح�سائيا �سالب ومبا�سر من توجهات الأداء اإقدام يف التوافق الأكادميي.

توجهات  بني  العالقة  على  للتعرف  درا�سة    (Mih et al., 2015) واآخرون  ميه  واأجرى 

اأهداف الإجناز وامل�ساركة ال�سلوكية والعاطفية والتوافق الأكادميي لدى 105 طالب وطالبة من 

طلبة ال�سف العا�سر يف رومانيا، ودلت النتائج على وجود تاأثري موجب غري مبا�سر من توجهات 

الإتقان اإقدام وتوجهات الأداء اإقدام يف التوافق الأكادميي من خالل تو�سط امل�ساركة ال�سلوكية، 

ومن توجهات الإتقان اإقدام يف التوافق الأكادميي من خالل تو�سط امل�ساركة النفعالية، وتاأثري 

�سالب وغري مبا�سر من توجهات الأداء اإحجام يف التوافق الأكادميي من خالل تو�سط امل�ساركة 

امل�ساركة  تو�سط  خالل  من  الأكادميي  التوافق  يف  اإحجام  الإتقان  توجهات  ومن  ال�سلوكية، 

اأثر توجهات الأهداف  درا�سة   (Travers et al., 2013( النفعالية، وتناول ترافرز واآخرون 

يف  العا�سر  ال�سف  طلبة  من  وطالبة  طالبا   123 لدى  النف�سي  التوافق  يف  التحفيزي  واملناخ 

جتاه  الأعلى  الأهداف  توجهات  ذوو  الطلبة  اأن  النتائج  وك�سفت  الأمريكية.  املتحدة  الوليات 

الذات اأظهروا م�ستويات مرتفعة من الكتئاب والقلق، بينما اأظهر الطلبة ذوو توجهات الأهداف 

ى اأكرب عن احلياة. الأعلى جتاه املهام م�ستويات اأقل من الكتئاب ور�سً

واإىل جانب هذه الدرا�سات التي رّكزت على تاأثري توجهات اأهداف الإجناز ودافع الإجناز 

على التوافق النف�سي واملتغريات الأخرى للطلبة، جند اأّن هناك درا�سات اهتمت باخل�سائ�ص 

النف�سي  التوافق  مبا�سرة يف  بطريقة  توؤثر  قد  والتي  الطلبة  بها  يت�سف  التي  الذاتية  املعرفية 

والتوافق  الإجناز  اأهداف  توجهات  بني  العالقة  الو�سيط يف  بدور  تقوم  اأن  كما ميكن  للطلبة، 

النف�سي، ومن هذه اخل�سائ�ص املعرفية معتقدات الكفاءة الذاتية التي تعد عاماًل مهما ي�ساعد 

الفرد يف جناحه واإجناز مهامه وبذل اجلهد الكبري للو�سول اإىل امل�ستوى املطلوب يف الأداء. 

اأثر  قيا�ص  على  يرّكز  تنبوؤي  منوذج  خالل  من  اختباره  اإىل  احلالية  الدرا�سة  ت�سعى  ما  وهذا 
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اأهداف الإجناز  الأكادميية كمتغري و�سيط يف العالقة بني توجهات  الذاتية  الكفاءة  معتقدات 

والتوافق النف�سي. 

وقد ظهر م�سطلح معتقدات الكفاءة الذاتية على يد موؤ�س�ص نظرية التعلم املعريف الجتماعي 

– الكفاءة  امل�سطلح  هذا  يطلق  الع�سرين، حيث  القرن  من  ال�سبعينات  باندورا( يف  )األربت 

وفعالية  الذاتية،  والكفاءة  الذات،  كفاءة  منها:  العربية،  باللغة  م�سميات  عدة  على  الذاتية- 

الذات، والفعالية الذاتية، والفاعلية الذاتية(، وعرفها باندورا باأنها معتقدات الأ�سخا�ص حول 

قدرتهم على الإنتاج بفعالية )Bandura, 1997). و�ستتبنى الدرا�سة احلالية م�سطلح معتقدات 

الكفاءة الذاتية الأكادميية. وتفرت�ص النظرية املعرفية الجتماعية اأّن الإجناز الب�سري يعتمد 

البيئية  ال�سخ�سية كالأفكار واملعتقدات والظروف  والعوامل  الفرد  التفاعالت بني �سلوك  على 

الذاتية  الكفاءة  توقعات  فاإّن  اآخر  ومن جانب   .(Pajares & Schunk, 2001( به  املحيطة 

توؤثر على ثالثة م�ستويات من ال�سلوك وهي: اختيار املوقف، واجلهد الذي يبذله الفرد، وكذلك 

املثابرة يف ال�سعي للتغلب على املوقف )اأحمد وحممد، 2018(.

اإىل جانب ذلك، فاإّن املعتقدات والتوقعات التي يكّونها الطالب عن قدراته توؤثر يف ت�سرفاته، 

لذا يختلف الطالب فيما بينهم يف اختياراتهم للمهام وفقًا ملعتقداتهم حول كفاءاتهم وقدراتهم 

 Bandura,(  على اإجنازها بينما يتجنبون املواقف التي يعتقدون بعدم القدرة على اإجنازها

1997). ويتمثل الإح�سا�ص بالكفاءة الذاتية باقتناع الفرد اأن با�ستطاعته تنفيذ املهمة املطلوبة 

يف  توؤثر  لأنها  بالإتقان  ال�سعور  ي�سمل  الذاتية  بالكفاءة  الإح�سا�ص  اأَن  اإذ  معني،  نتاج  لتحقيق 

املثابرة  الفرد، وكذلك  اأداء  ونوع  بها،  التي يندمج  الن�ساطات  الفرد من خالل اختيار  �سلوك 

لإكمال املهام ال�سعبة، اإذ اأّن الأفراد الذين ل ميتلكون ال�سعور بالكفاءة عادة يواجهون ق�سورًا 

ويعتقدون باأنهم من ذوي الإمكانيات املتدنية واملعيقة بدرجة كبرية )قطامي، 2004(. 

ويعد مفهوم معتقدات الكفاءة الذاتية من اأكرث املفاهيم النظرية والعلمية اأهمية يف علم 

النف�ص احلديث حيث اإّن هذه املعتقدات توؤثر يف �سلوك الفرد واأدائه واأحا�سي�سه، وقد اأّكد باندورا 

باأن معتقدات الفرد تظهر من خالل الإدراك املعريف لقدراته ال�سخ�سية واخلربات املتعددة 

الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  ملعتقدات  اأّن  كما   .(Bandura, 1997( املبا�سرة  وغري  املبا�سرة 

دورًا اأ�سا�سيًا يف رفع م�ستوى الطالب الأكادميي وتفوقه بني اأقرانه )Vrugt, 2002)؛ حيث اإّن 

الطالب الذي ميتلك معتقدات كفاءة ذاتية عالية عن مهاراته وقدراته �سيبذل اجلهد الكايف 

ملواجهة التحديات وال�سعوبات التي تقف عائقًا يف طريقه، و�سيتمكن من التعامل مع امل�سكالت 

Ramos-( ونيكولز  �سان�سيز  رامو�ص  اأ�سار  حيث  2011(؛  )اإبراهيم،  ت�سادفه  التي  ال�سعبة 
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Sanchez & Nichols, 2007) اإىل اأن ارتفاع معتقدات الكفاءة الذاتية لدى الطلبة يف بداية 

ال�سنة الدرا�سية الأوىل تنباأت مب�ستويات مرتفعة من التوافق مع احلياة الدرا�سية يف نهاية العام 

الدرا�سي. 

وتوؤثر معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية يف حجم ال�سغوطات التي يتعر�ص لها الطالب 

كفاءته  جتاه  منخف�سًا  �سعورًا  ميتلك  الذي  الطالب  اأّن  اإذ  لهم،  املهددة  ال�سعبة  املواقف  يف 

الذاتية يكون اأكرث عر�سة للقلق لعتقاده اأّن املهام تفوق اإمكانياته مما يوؤدي اإىل زيادة القلق 

لديه والكتئاب ب�سبب اأهدافه غري املنجزة مما يوؤدي اإىل انخفا�ص الر�سا ال�سخ�سي والتوافق 

النف�سي لديه لذلك، بينما الإح�سا�ص بالكفاءة الذاتية العالية ت�ساعد على تنظيم ال�سعور بالقلق 

ومعاجلة املهام ال�سعبة عن طريق التنبوؤ بال�سلوك املنا�سب يف موقف ما )عبد الر�سيد وعبد، 

الت�سورات  بني  وارتباط  النف�سية  والهوية  الذاتية  الكفاءة  بني  عالقة  ُوجدت  حيث   .)2017

والقناعات املرتبطة بالقدرة على الإجناز وبني املعتقدات املرتبطة بالذات )ال�سعدي، 2012(.

 Crede & Niehorster, 2012; Heard,( الدرا�سات  من  العديد  تناول  من  وبالرغم 
 2013; Sommer, 2013; Ramos‐Sánchez & Nichols, 2007; Vuong et al.,

2010) التي اأجريت على عينات ثقافيه وعرقية خمتلفة درا�سة العالقة بني معتقدات الكفاءة 

الذاتية  الكفاءة  مبعتقدات  التنبوؤ  لإمكانية  نتائجها  خل�ست  والتي  النف�سي،  والتوافق  الذاتية 

طرديا بالتوافق لدى الطلبة، اإل اأن اأغلبها تناول بالدرا�سة معتقدات الكفاءة الذاتية العامة، اأما 

الدرا�سات التي جمعت بني معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية والتوافق النف�سي، فهي قليلة 

التي  الباحثون-؛ ومنها درا�سة اجلهوري والظفري )2018(  له  نوعا ما -يف حدود ما تو�سل 

بحثت العالقة بني معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية والتوافق النف�سي لدى )2821( طالبًا 

الكفاءة  بني  طردية  عالقة  وجود  عن  النتائج  وك�سفت   .)12-7( ال�سفوف  طلبة  من  وطالبة 

الكفاءة  م�ستوى  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ووجود  النف�سي،  والتوافق  الأكادميية  الذاتية 

الذاتية الأكادميية تعزى ملتغري ال�سف ل�سالح ال�سفني التا�سع والعا�سر، ويف م�ستوى التوافق 

النف�سي ل�سالح ال�سف الثاين ع�سر، ويف م�ستوى الكفاءة الذاتية الأكادميية والتوافق النف�سي 

تعزى للجن�ص ل�سالح الإناث.

اأما درا�سة �سادوقي )Sadoughi, 2018) فقد حاولت الك�سف عن العالقة بني معتقدات 

الكفاءة الذاتية الأكادميية واملرونة الأكادميية والتوافق النف�سي والأداء الأكادميي لدى )220( 

التنبوؤ  اإمكانية  اإىل  النتائج  وتو�سلت  اإيران،  يف  بكا�سان  الطب  كلية  طلبة  من  وطالبة  طالبا 

بحثت  حني  يف  الطلبة.  لدى  النف�سي  بالتوافق  طرديا  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  مبعتقدات 
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وال�سغوط  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  بني  العالقة   (Khan, 2013( خان  درا�سة 

ومهارات التكيف والأداء الأكادميي لدى )66( طالبًا وطالبة من الطلبة اجلامعيني يف �سمال 

الذاتية  الكفاءة  معتقدات  بني  طردي  ارتباط  عن  النتائج  ك�سفت  املتحدة،  الوليات  غرب 

الأكادميية وا�ستخدام مهارات التكيف الإيجابية مثل اإعادة التف�سري والنمو والقبول والتخطيط، 

وارتباط �سلبي بني معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية وا�ستخدام مهارات التكيف ال�سلبية مثل 

ا�ستخدام املواد املمنوعة.

وكمتغري و�سيط يف النموذج التنبوؤي الذي تختربه الدرا�سة احلالية فاإّن معتقدات الكفاءة 

اأهداف  توجهات  اأن  الأبحاث  اأظهرت  حيث  الأهداف،  بتوجهات  تتاأثر  الأكادميية  الذاتية 

 Phillips & Gully واآخرون؛ Kozlowski ،التعلم تعزز الكفاءة الذاتية )على �سبيل املثال

املذكورون يف Mangos & Steele-Johnson, 2001). يف حني اأن توجهات الأداء تقلل من 

)Mangos & Steele-Johnson, 2001). ومتثل الأهداف �سعي  معتقدات الكفاءة الذاتية 

الفرد لتحقيق الكفاءة يف موقف التعلم، كما تعك�ص الرغبة يف تطوير وحتقيق واإظهار كفاءته 

عند اأداء مهمة ما )الزعبي وظاظا، 2016(. Mangos& Steele-Johnson, 2001). كما 

اأن الأهداف التعليمية توجه الطالب نحو تطوير الكفاءة والبحث عن مواقف التحدي واملثابرة يف 

مواجهة ال�سعوبات وبالتايل تعد عاماًل م�ساعدًا على التكيف، اأما الأهداف الأدائية فاإنها توّجه 

الطالب لالبتعاد عن مواقف التحدي وال�سعي لإظهار كفاءته مقارنة بالآخرين، اإذ اأّن عوامل 

التحدي حتمل تهديدًا اإذا اقرتنت مع الكفاءة الذاتية املدركة املتدنية مما يجعل هذا ال�سعور 

النوع من الأهداف  يوؤدي هذا  اإىل �سلوك الن�سحاب وال�ست�سالم وبالتايل  بالتهديد  يوؤدي  قد 

اإىل �سوء التكيف عند الطالب )Dweek & Leggett املذكوران يف الزعبي وظاظا، 2016(.

وهذا ما اأ�سارت اإليه بع�ص الدرا�سات التي �سعت للك�سف عن العالقة بني توجهات اأهداف 

 (Ariani, 2021( اآرياين  الإجناز ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية، فقد ك�سفت درا�سة 

الذاتية  الكفاءة  ومعتقدات  الإجناز  اأهداف  توجهات  بني  العالقة  على  للتعرف  هدفت  التي 

الأكادميية والرفاهية ال�سخ�سية والتاأثري يف املدر�سة لدى 516 طالبا وطالبة يف عدة جامعات 

خا�سة يف يوغياكارتا   يف اإندوني�سيا، عن عدم وجود تاأثري مبا�سر اأو غري مبا�سر من توجهات 

 Erturan( الإتقان اإحجام يف معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية، اأما درا�سة اإرتوران واآخرين

الذاتية  الكفاءة  الذاتي ومعتقدات  التنظيم  للتعرف على دور كل من  et al., 2020) فهدفت 

 464 الفراغ لدى  اأوقات  البدين يف  والن�ساط  اأهداف الإجناز  للعالقة بني توجهات  كو�سيطني 

طالبا وطالبة من طلبة املدار�ص يف تركيا، واأظهرت النتائج وجود تاأثري يف الجتاه املوجب من 

توجهات الإتقان اإقدام وتوجهات الأداء اإقدام يف معتقدات الكفاءة الذاتية، وتاأثري يف الجتاه 
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ال�سالب من توجهات الإتقان اإحجام يف معتقدات الكفاءة الذاتية، واأجرى علي )2018( درا�سة 

للك�سف عن توجهات اأهداف الإجناز وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف 

فل�سطني، وتكونت العينة من )350( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سفوف العا�سر واحلادي ع�سر، 

ك�سفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة اإح�سائيًا بني م�ستوى توجهات اأهداف 

الإجناز والكفاءة الذاتية.

ومعتقدات  الأهداف  توجهات  بني  العالقة   )2011( واخلطيب  هالل  اأبو  درا�سة  وتناولت 

العينة من  تكونت  الدرا�سي،  والتح�سيل  التفكري  بعد  ما  وعمليات  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة 

)403( طالبًا وطالبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات 

دللة اإح�سائية يف توجهات اأهداف الإجناز ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية لدى الطلبة. 

كما اأجرت عبد احلميد )2011( درا�سة هدفت للتعرف على عالقة توجهات الهدف باملرحلة 

وخ�سائ�ص  املقرر  نحو  والجتاه  الذات  وفعالية  للذكاء  ال�سمنية  للنظرية  كنتائج  اجلامعية 

العربية  اململكة  يف  الطائف  جامعة  يف  والرتبية  الآداب  كليتي  من  طالبة   )91( لدى  التقييم 

ال�سعودية، واأظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال اإح�سائيًا بني توجهات اأهداف الإجناز يف 

 (Sakiz, 2011( بعدي الإتقان ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية.وك�سفت درا�سة �ساكيز 

الذاتية  الكفاءة  ومعتقدات  الإجناز  اأهداف  توجهات  بني  العالقة  على  للتعرف  هدفت  التي 

الأكادميية و�سلوكيات طلب امل�ساعدة الكادميية لدى 98 طالبا وطالبة بجامعة اإ�سطنبول، اإىل 

وجود تاأثري مبا�سر يف الجتاه املوجب من توجهات الإتقان اإقدام يف معتقدات الكفاءة الذاتية 

الأداء  توجهات  اإح�سائيا من  ودال  مبا�سر  تاأثري  وجود  النتائج  تظهر  الأكادميية، يف حني مل 

اإقدام يف معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية.

الإجناز  اأهداف  توجهات  بني  جمعت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  على  الطالع  خالل  ومن 

العينات  اختالف  الباحثون  لحظ  النف�سي،  والتوافق  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  ومعتقدات 

التي تناولتها من حيث املراحل العمرية، والختالفات الثقافية؛ حيث تنوعت العينات ما بني 

عينات عربية اأو اأجنبية، كما يالحظ تباين نتائج الدرا�سات التي جمعت هذه املتغريات؛ حيث 

اأ�سار بع�سها لوجود تاأثري موجب يف التوافق النف�سي من معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية 

)Sadoughi, 2018)، وتوجهات الإتقان اإقدام )Chen et al., 2018)، ويف معتقدات الكفاءة 

 ،(Erturan et al., 2020; Sakiz, 2011( اإقدام  الإتقان  توجهات  من  الأكادميية  الذاتية 

معتقدات  يف  ال�سالب  الجتاه  يف  وتاأثري   ،(Erturan et al., 2020( اقدام  الأداء  وتوجهات 

الكفاءة الذاتية من توجهات الإتقان اإحجام )Erturan et al., 2020)، ويف التوافق النف�سي 

�ساكيز  درا�سة  نتائج  تظهر  مل  حني  يف   ،(Chen et al., 2018( اإقدام  الأداء  توجهات  من 
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الذاتية  الكفاءة  اإقدام يف معتقدات  الأداء  تاأثري مبا�سر من توجهات  )Sakiz, 2011) وجود 

من  تاأثري  وجود   (Asadi et al., 2020( واآخرون  اأ�سدي  درا�سة  تظهر  مل  كما  الأكادميية. 

توجهات اأهداف الإجناز يف التوافق لدى الطلبة. كما مل يتو�سل الباحثون – يف حدود ما مت 

الطالع عليه- لدرا�سة جمعت توجهات اأهداف الإجناز ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية 

دافعا لدى  اأوجد  العمانية خا�سة، كل هذا  البيئة  النموذج ويف  النف�سي معا يف ذات  والتوافق 

الباحثون لفح�ص التاأثريات بني املتغريات احلالية، فاأتت الدرا�سة احلالية لك�سف العالقة بني 

توجهات اأهداف الإجناز والتوافق النف�سي يف �سوء معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية كمتغري 

و�سيط لدى طلبة ال�سف العا�سر يف مدار�ص �سلطنة ُعمان.

م�سكلة �لدر��سة
يف  بينهم  فيما  تباينا  هناك  اأّن  جند  الأكادميي  امليدان  يف  للطلبة  مالحظاتنا  خالل  من 

م�ستوى التوافق النف�سي الذي ميتلكونه، فكما نالحظ وجود الطالب املتوافق نف�سيًا واملندمج مع 

من حوله؛ نالحظ اأي�سا يف اجلانب الخر الطالب املحبط، غري القادر على التعامل مع نف�سه 

ومع الآخرين من حوله، مما يجعله عر�سة للعديد من امل�سكالت ال�سلوكية كال�سرقة والكذب 

والعناد والتمّرد والهرب من املدر�سة وغريها من ال�سلوكيات الناجتة عن عدم التوافق؛ حيث 

يعد توازن الطالب الداخلي واخلارجي عاماًل مهمًا لتحقيق التوافق النف�سي، الذي يوؤثر بدوره 

يف جوانب حياته املختلفة خا�سة تلك املرتبطة باجلوانب الأكادميية، وتعود هذه الختالفات 

والفروق يف م�ستوى التوافق النف�سي بني الطلبة اإىل عوامل كثرية منها توجهات اأهداف الطلبة. 

حيث ُتعد توجهات اأهداف الإجناز من املتغريات املحورية يف عملية التعلم، فهي تدفع الطالب 

للو�سول اإىل اأف�سل نواجت التعلم ومتكنهم من تقييم �سلوكهم )من�سور، 2011(.

ويف الدرا�سة احلالية، مت الرتكيز على بحث تاأثري متغري معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية 

كو�سيط يف العالقة بني توجهات اأهداف الإجناز والتوافق النف�سي، نظرًا ملا متثله هذه املعتقدات 

ومن  للطلبة،  والأكادميية  احلياتية  اجلوانب  خمتلف  يف  توؤثر  حيث  الطلبة؛  لدى  اأهمية  من 

هذا املنطلق ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل بحث العالقة بني توجهات اأهداف الإجناز والتوافق 

النف�سي يف �سوء معتقدات الكفاءة الذاتية كمتغري و�سيط، والتعرف على اجتاهات التاأثري بني 

هذه املتغريات، من خالل اقرتاح منوذج �سببي )causal model) ينظم العالقة بني توجهات 

اأهداف الإجناز ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية والتوافق النف�سي اعتمادًا على الأدبيات 

والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة بالدرا�سة كما هو مو�سح يف �سكل 1، والذي ي�سري اإىل التاأثريات 
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املبا�سرة لتوجهات اأهداف الإجناز ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية  يف التوافق النف�سي، 

الأكادميية، كما يو�سح  الذاتية  الكفاءة  املبا�سر يف معتقدات  اأهداف الإجناز  وتاأثري توجهات 

التاأثري غري املبا�سر لتوجهات اأهداف الإجناز يف التوافق النف�سي عند تو�سط معتقدات الكفاءة 

الذاتية الأكادميية العالقة بني املتغريين.

�ل�سكل )1(
�لنموذج �ملقرتح لجتاهات �لتاأثري�ت بني توجهات �أهد�ف �لإجناز و�لتو�فق �لنف�سي 

ومعتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية يف �سوء �لإطار �لنظري للدر��سة

�أ�سئلة �لدر��سة
  وتتلخ�ص م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة البحثية الآتية:

الذاتية  الكفاءة  وم�ستوى معتقدات  الإجناز  اأهداف  وتوجهات  النف�سي  التوافق  ما م�ستوى   -

الأكادميية لدى طلبة ال�سف العا�سر يف مدار�ص �سلطنة عمان؟

الإجناز  اأهداف  وتوجهات  النف�سي  التوافق  م�ستوى  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل   -

ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية لدى طلبة ال�سف العا�سر يف مدار�ص �سلطنة عمان 

بناء على اجلن�ص؟

اأهداف  توجهات  بني  العالقة  تتو�سط  اأن  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  ملعتقدات  ميكن  هل   -

الإجناز والتوافق النف�سي يف النموذج ال�سببي املقرتح لدى طلبة ال�سف العا�سر يف مدار�ص 

�سلطنة عمان؟

�أهد�ف �لدر��سة
هدفت هذه الدرا�سة اإىل:

التعرف على م�ستوى التوافق النف�سي وتوجهات اأهداف الإجناز ومعتقدات الكفاءة الذاتية   -

الأكادميية لدى طلبة ال�سف العا�سر يف مدار�ص �سلطنة عمان.
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ومعتقدات  النف�سي  التوافق  يف  والإناث  الذكور  بني  اإح�سائيًا  الدالة  الفروق  عن  الك�سف   -

الكفاءة الذاتية الأكادميية وتوجهات اأهداف لدى طلبة ال�سف العا�سر يف مدار�ص �سلطنة 

عمان.

توجهات  بني  العالقة  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  تو�سط  اإمكانية  عن  الك�سف   -

اأهداف الإجناز والتوافق النف�سي يف النموذج ال�سببي املقرتح لدى طلبة ال�سف العا�سر يف 

مدار�ص �سلطنة عمان.

�أهمية �لدر��سة
�لأهمية �لنظرية:

وهي  بدرا�ستها  تقوم  التي  املتغريات  اأهمية  من  احلالية  للدرا�سة  النظرية  الأهمية  تاأتي 

الذاتية )كمتغري و�سيط( لدى  الكفاءة  النف�سي ومعتقدات  والتوافق  اأهداف الإجناز  توجهات 

طلبة ال�سف العا�سر، حيث متّثل هذه الدرا�سة امتداًدا جلهود الباحثني ممن تناولوا يف بحوثهم 

ملا  معرفية  اإ�سافة  ت�سكيل  يف  ي�سهم  مما  الطالب  لدى  الإجناز  اأهداف  توجهات  ودرا�ساتهم 

كتب يف هذا ال�سدد. بالإ�سافة اإىل  اإتاحة الفر�سة لفح�ص التاأثري امل�سرتك لتوجهات اأهداف 

الإجناز ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية يف التوافق النف�سي.
�لأهمية �لتطبيقية:

ت�ساهم يف رفع  والتعليم على و�سع برامج  الرتبية  القائمني يف وزارة  ت�ساعد  نتائج  تقدمي 

معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية التي ت�ساعد الطلبة على التوافق النف�سي ال�سليم يف البيئة 

التعليمية.

م�سطلحات �لدر��سة
بيئته  مع  ال�سخ�ص  تكيف  باأنه«   )51 �ص.   ،2006( وباهي  ح�سمت  يعرفه  �لنف�سي:  �لتو�فق 

وجمتمعه  باأ�سرته  لعالقاته  ترجع  والتي  الآخرين،  مع  حياته  م�سكالت  جمال  يف  الجتماعية 

ومعايري بيئته القت�سادية وال�سيا�سية واخللقية«. ويعرف التوافق النف�سي اإجرائيًا بالدرجة التي 

يح�سل عليها الطالب يف مقيا�ص التوافق النف�سي امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

العمل  من  بالهدف  املتعلقة  والت�سورات  املعتقدات  بها  يق�سد  �لإجناز:  �أهد�ف  توجهات   

الأكادميي، والتي توؤدي اإىل طرائق متنوعة للو�سول اإىل الهدف، اأو القرتاب منه، وامل�ساركة، 

.(Wolters et al., 1996( وال�ستجابة املختلفة ملواقف الإجناز اأو الأداء
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ي�سّنف  الذي  الثنائي  الت�سنيف  فهناك  الأهداف،  لتوجهات  خمتلفة  ت�سنيفات  وتوجد 

توجهات الأهداف اإىل نوعني هما: النوع الأول )التوجه نحو الإتقان( حيث يهتم املتعلم بتنمية 

الثاين )التوجه نحو الأداء( والذي يحاول فيه املتعلم  واإتقان املهام، والنوع  كفاءته يف الأداء 

اإثبات �سدق كفاءته من خالل احل�سول على الهتمام وتاأييده من قبل الآخرين وجتنب احلكم 

ال�سلبي عليه )عابدين وعبد الواحد، 2019(.

:(Eliot & McGregor, 2001( وميكن تق�سيمها اإىل اأربع توجهات، كالآتي

- اأهداف اإتقان اإقدام: يركز فيها املتعلم على الإتقان والفهم والتعلم وتنمية ذاته.

- اأهداف اإتقان اإحجام: ميل املتعلم لتجنب الفهم اخلاطئ والف�سل يف التعلم.

- اأهداف اأداء اإقدام: يركز املتعلم على نيل اأحكام اإيجابية عن قدراته لتحقيق اأداء اأف�سل من 

الآخرين.

- اأهداف اأداء اإحجام: يركز الطالب على بذل جهد لتجنب التعر�ص ملواقف �سعبة اأو اأي موقف 

ي�سّكل تهديدًا لذاته.

اأهداف  توجهات  مقيا�ص  خالل  من  الطلبة  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  اإجرائيًا  وتقا�ص   -

الإجناز امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

- معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية: اإدراك الطالب واعتقاده بقدرته على �سبط الأحداث 

التي توؤثر يف حياته واأداء مهامه التعليمية مب�ستويات مرغوب فيها )�سعد، 2020(. وتعرف 

معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية اإجرائيًا بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب يف مقيا�ص 

معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

- طلبة ال�سف العا�سر يف مدار�ص �سلطنة عمان: هم الطلبة املنتظمون يف الدرا�سة يف املدار�ص 

احلكومية من طلبة احللقة الثانية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي.

حمدد�ت �لدر��سة
اقت�سرت الدرا�سة احلالية على عينة من طلبة ال�سف العا�سر فح�سب، وب�سبب �سيق وقت 

التطبيق وعدم تفرغ الباحثني، وحمدودية املوارد املادية والب�سرية الالزمة للتطبيق على جميع 

حمافظات ال�سلطنة مل يتم التطبيق على �سفوف اأكرث وحمافظات اأكرث، كما اعتمد الباحثون 

على قيا�ص متغريات الدرا�سة احلالية عن طريق التقرير الذاتي للطلبة اأنف�سهم، لذا قد يظهر 

الثالثة مما  املقايي�ص  الإجابة عن عبارات  اأثناء  اجتماعية يف  الطلبة حتيزا ومرغوبيه  بع�ص 

الفئات  على  احلالية  النتائج  لتعميم  جمال  ل  باأنه  يعني  ومما  عام،  ب�سكل  النتائج  يف  يوؤثر 
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العمرية الأخرى خارج العينة احلالية. كما اأنه لتعدد املوؤثرات على الطلبة و�سعوبة الف�سل بني 

هذه املتغريات، وتاأثريها يف نواجت ال�سلوك الب�سري خا�سة لدى الطلبة، من اجليد اأن ت�ستك�سف 

الدرا�سات امل�ستقبلية بالعتماد على الدرا�سات الطولية املتغريات ال�سخ�سية والنف�سية الأخرى 

التي قد حتفز وتزيد من التوافق النف�سي لدى الطلبة.

منهج �لدر��سة
 path( امل�سار  حتليل  اأ�سلوب  ت�ستخدم  حيث  الو�سفي؛  املنهج  على  الدرا�سة  اعتمدت 

بع�ص  �سوء  يف  احلادثة  املتغريات  بدرا�سة  يهتم  و�سفي  منوذج  على  يعتمد  الذي   (analysis

لنموذج  والتو�سل  احلالية،  الدرا�سة  متغريات  بني  العالقات  دللة  ملعرفة  الأخرى  املتغريات 

ومعتقدات  الإجناز  اأهداف  لتوجهات  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  الآثار  يحدد  مفرت�ص  �سببي 

الكفاءة الذاتية الأكادميية يف تاأثريها يف التوافق النف�سي. 

جمتمع �لدر��سة
تكّون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�سف العا�سر الأ�سا�سي يف حمافظة �سمال الباطنة 

طالبًا   )8585( الإجمايل  عددهم  والبالغ  عمان،  ب�سلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مبدار�ص 

وطالبة ح�سب اإح�سائية الوزارة للعام الدرا�سي 2020/2019.

عينة �لدر��سة
بلغت عينة الدرا�سة )600( طالبًا وطالبة مت اختيارهم بطريقة ع�سوائية عنقودية، من 3 

وليات ع�سوائية وهي )ال�سويق-اخلابورة-�سحم(، بعدها مت اختيار مدر�ستني ع�سوائيًا من كل 

ولية، وقد مت التطبيق على م�ستوى املدر�سة بناء على ظروف كل منها.       

�أدو�ت �لدر��سة
التوافق  وهي:  احلالية،  الدرا�سة  ت�ساوؤلت  على  لالإجابة  اأدوات  ثالث  الباحثون  ا�ستخدم 

النف�سي، وتوجهات اأهداف الإجناز، ومعتقدات الكفاءة الذاتية، وفيما يلي �سرح لكل منهم:
�أولً: مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي

ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية مقيا�ص الظفري واآخرين )Aldhafri et al., 2009) لأ�ساليب 

التوافق. ومت اعتماد عبارات هذا املقيا�ص من الن�سخة العربية ملقيا�ص اأ�ساليب التوافق للمراهقني 
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والذي اأعّدته الها�سمية )2010(. ويتكون املقيا�ص يف الدرا�سة احلالية من )25( عبارة وُطّبق 

التوافق  ا�سرتاتيجيات  تعك�ص  عبارات   8 ويت�سّمن  �سدقه.  من  للتحقق  العمانية  البيئة  على 

يت�سمن  كما  امل�ساعر، والتوتر،  واإخفاء  امل�سكلة،  والبكاء، وجتاهل  الذاتي،  اللوم  مثل  ال�سلبي 

والروحي، وحل  الجتماعي  الدعم  مثل  اإيجابية  توافق  ا�سرتاتيجيات  ت�سمنت  عبارة   )17(

امل�سكالت، والرتكيز على التفكري الإيجابي، وتعزيز العالقة. ومتت الإجابة عن فقرات املقيا�ص 

اأوافق ب�سدة(، وكلما ارتفعت   -5 اإىل  اأعار�ص ب�سدة،   =1 وفقًا لتدرج ليكرت اخلما�سي )من 

درجة امل�ستجيب دل ذلك على وجود م�ستوى مرتفع من التوافق النف�سي وذلك بعد اإعادة ترميز 

مت  كما  درجة،  و125   25 بني  املقيا�ص  هذا  يف  املمكنة  الدرجات  وترتاوح  ال�سالبة،  العبارات 

ح�ساب ثبات املقيا�ص يف درا�سة الظفري واآخرين من خالل معامل األفا لكرونباخ وقد اأ�سارت 

النتائج اإىل متتع املقيا�ص مبوؤ�سرات ثبات مقبولة. ويف الدرا�سة احلالية مت ح�ساب معامل الثبات 

با�ستخدام معادلة األفا لكرونباخ وبلغت قيمة الثبات 0.89، كما مت التاأكد من �سدق الت�ساق 

الداخلي للمقيا�ص من خالل ح�ساب معامالت الرتباط بني العبارات والدرجة الكلية للمقيا�ص 

حيث اأظهرت النتائج اأن جميع معامالت ارتباط العبارات دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى اأقل من 

0.01، كما هو مو�سح يف جدول 1.

جدول )1(
معامالت �رتباط عبار�ت مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي بالدرجة �لكلية )ن=600(

معامل االرتباط العبارةمعامل االرتباطالعبارة

10.43140.45

20.46150.40

30.55160.47

40.53170.51

50.53180.41

60.58190.30

70.56200.52

80.49210.37

90.51220.43

100.51230.41

110.46240.49

120.44250.50

130.34--

جميع معامالت الرتباط دالة اإح�سائيا عند م�ستوى اأقل من 0.01
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ثانيًا: مقيا�س توجهات �أهد�ف �لإجناز

لقيا�ص   Eliot& Murayama وموراياما  اإيليوت  مقيا�ص  احلالية  الدرا�سة  ا�ستخدمت 

وتقنينه  ترجمته  بعد   ، الطلبة  لدى  الرباعي  النموذج  وفق  الإجناز  اأهداف  توجهات  م�ستوى 

)Alkharusi & Aldhafri, 2010)، ويتكون املقيا�ص املقنن من )12(  على البيئة العمانية 

واإتقان-  اإقدام،  )اإتقان-  لالأهداف  توجهات  اأربعة  على  موزعة  الأ�سلية  ب�سورته  عبارة 

اإحجام، واأداء- اإقدام، واأداء- اإحجام(، وتتم الإجابة عنه وفقًا لتدرج ليكرت اخلما�سي )من 

املقيا�ص عن طريق  التاأكد من �سدق  ب�سدة(، وقد مت  5= موافق  اإىل  ب�سدة،  1= غري موافق 

الإجناز  اأهداف  لتوجهات  مرتفعة  ثبات  م�ستويات  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  املحكمني،  �سدق 

دعم  اإىل  الباحثون  وتو�سل   .)0.88 –  0.83( بني  ما  الثبات  معامالت  قيم  تراوحت  حيث 

النموذج الرباعي للمقيا�ص با�ستخدام التحليل العاملي التوكيدي، وت�سبع العبارات يف اأبعادها 

 RMSEA= 0,05, NNFI=( بقيم تراوحت بني 0،35 و0،94، وموؤ�سرات ح�سن مطابقة عالية

.(0,95 and CFI= 0,97

ويف الدرا�سة احلالية مت التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�ساب األفا لكرونباخ، وتراوحت 

من  التاأكد  مت  كما  اإح�سائيًا.  مقبولة  قيم  وهي  و0،80(،   0،62( بني  الثبات  معامالت  قيم 

الت�ساق الداخلي للمقيا�ص بح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجة العبارة والدرجة الكلية 

لكل بعد من اأبعاد املقيا�ص، حيث اأ�سارت النتائج اإىل اأّن جميع قيم معامالت ارتباط العبارات 

دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى اأقل من 0.01، كما يت�سٍح يف جدول 2

جدول )2(
معامالت �رتباط �لعبار�ت باأبعاد مقيا�س توجهات �لأهد�ف )2×2( )ن=600(

معامل االرتباطرقم الفقرةالبعدمعامل االرتباطرقم الفقرة           البعد

اإتقان- اإقدام

اإتقان- اإحجام

30.69اأداء- اإقدام10.79

50.8070.65

90.76110.71

20.7440.63

80.64اأداء- اإحجام60.49

100.71120.62

 جميع معامالت الرتباط دالة اإح�سائيا عند م�ستوى اأقل من 0.01

ثالثًا: مقيا�س معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية

بنرتت�ص  قبل  املعد من  للتعلم  الدافعية  ا�سرتاتيجيات  املقيا�ص جزًءا من مقيا�ص  ُيَعّد هذا 
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واآخرين Pintrich et al.، وقام اخلرو�سي )Alkharusi, 2016) برتجمته وتقنينه على البيئة 

العمانية، يتكون املقيا�ص من )8( عبارات، يجاب عنها با�ستخدام تدرج ليكرت اخلما�سي )من 

1= غري موافق ب�سدة، 5= موافق ب�سدة(، ويتمتع املقيا�ص مبوؤ�سرات عالية من ال�سدق والثبات، 

حيث مت التاأكد من �سدق املقيا�ص عن طريق �سدق املحكمني، يف حني مت ح�ساب معامل األفا 

لكرونباخ وبلغت قيمة معامل الثبات 0،93.

     ويف الدرا�سة احلالية مت ح�ساب معامل األفا لكرونباخ والتي بلغت 0.71 وهي قيمة مقبولة 

التاأكد من الت�ساق الداخلي للمقيا�ص بح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني  اإح�سائيًا، كما مت 

العبارات والدرجة الكلية للمقيا�ص؛ حيث اأظهرت النتائج جميع معامالت ارتباط العبارات دالة 

اإح�سائيا عند م�ستوى اأقل من 10،0، كما هو مو�سح يف جدول 3.

جدول )3(
معامالت �رتباط �لعبار�ت بالدرجة �لكلية ملقيا�س معتقد�ت 

�لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية )ن=600(

معامل االرتباطرقم الفقرةمعامالت االرتباطرقم الفقرة

10.6950.70

20.7160.71

30.7070.71

40.6280.59

جميع معامالت الرتباط دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى اأقل من 0.01

�إجر�ء�ت تطبيق �لدر��سة
العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  خالل  البحث  عينة  على  الدرا�سة  مقايي�ص  تطبيق  مت 

خالل  من  الر�سمية  الإجراءات  من  عددا  الدرا�سة  تطبيق  وتطلب   ،2020/2019 الأكادميي 

تطبيق  يف  الإذن  لأخذ  والتعليم  الرتبية  بوزارة  والتطوير  للدرا�سات  الفني  املكتب  خماطبة 

املقايي�ص، ومت حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها الفعلية بحيث تكون ممثلة ملجتمع الدرا�سة مع 

العينة على )6( مدار�ص من  وتوزعت  العنقودية،  الع�سوائية  بالطريقة  العينة  اختيار  مراعاة 

مدار�ص احللقة الثانية، حيث �سمل التطبيق 600 طالبا وطالبة من طلبة ال�سف العا�سر بعد 

ا�ستبعاد جميع ال�ستمارات التي بها نق�ص، وهي التي مثلت عينة الدرا�سة ب�سورتها النهائية.

�ملعاجلة �لإح�سائية
تتمثل املعاجلات الإح�سائية يف ا�ستخدام اختبار »ت« للعينة الواحدة لالإجابة عن ال�سوؤال 
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معتقدات  وم�ستوى  الإجناز  اأهداف  وتوجهات  النف�سي  التوافق  م�ستوى  مبعرفة  املت�سل  الأول 

املتعلق  الثاين  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة  العا�سر،  ال�سف  طلبة  لدى  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة 

باختبار وجود فروق يف م�ستوى التوافق النف�سي ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية وتوجهات 

اأهداف الإجناز تبعا للجن�ص مت ا�ستخدام اختبار »ت« للعينات امل�ستقلة، وفيما يتعلق بال�سوؤال 

الثالث املت�سل بالنموذج الو�سيطي مت ا�ستخدام معامالت الرتباط للتاأكد من ارتباط املتغريات 

يف  املقرتح  الو�سيطي  النموذج  لختبار  امل�سار  حتليل  اختبار  ا�ستخدام  ثم  ببع�ص،  بع�سها 

الدرا�سة.

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها
�ل�سوؤ�ل �لأول: ين�ّص ال�سوؤال الأول على: ما م�ستوى التوافق النف�سي وتوجهات اأهداف الإجناز 

�سلطنة  مدار�ص  يف  العا�سر  ال�سف  طلبة  لدى  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  وم�ستوى 

 One Sample t-test عمان؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ح�ساب اختبار »ت« لعينة واحدة

مع  باملقارنة  الذاتية  الكفاءة  ومعتقدات  الإجناز  اأهداف  وتوجهات  النف�سي  التوافق  من  لكل 

املتو�سط النظري )3( كما يت�سح يف جدول 4.

جدول )4(
نتائج �ختبار »ت« لعينة و�حدة ملعرفة م�ستوى �لتو�فق �لنف�سي ومعتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية 

�لأكادميية وتوجهات �أهد�ف �لإجناز �ملتو�سط �لنظري )3( )ن=600(

االنحراف املتو�شط احل�شابياالأبعاد
املعياري

درجات 
امل�شتوىاالحتمالتاحلرية

مرتفع3.670.6059927.320.000التوافق النف�سي

مرتفع4.040.5159949.980.000الكفاءة الذاتية

مرتفع4.400.5459963.130.000اإتقان-اإقدام

منخف�ص2.530.012-2.930.67599اإتقان-اإحجام

مرتفع3.950.8759926.760.000اأداء-اإقدام

مرتفع3.870.6759931.710.000اأداء-اإحجام

واأبعاد  الذاتية  الكفاءة  ومعتقدات  النف�سي  للتوافق  املتو�سطات  اأّن   )4( جدول  من  يت�سح 

مرتفعة  جاءت  والأداء-اإحجام(  والأداء-اإقدام،  )الإتقان-اإقدام،  الإجناز  اأهداف  توجهات 

عدا بعد )اإتقان-اإحجام( جاء مب�ستوى منخف�ص، وهذا يدل على اأّن م�ستوى التوافق النف�سي 
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ومعتقدات الكفاءة الذاتية وتوجهات اأهداف الإجناز مرتفعة لدى اأفراد العينة ومنخف�سة يف 

التي  الثانوية،  املرحلة  طلبة  من  العينة  اأن  اإىل  ذلك  يرجع  اأن  وميكن  )اإتقان-اإحجام(.  بعد 

اأن يكون قادرَا على ال�سيطرة على ذاته، ومقتنعا بامتالكه م�ستوى كفاءة  تتطلب من الطالب 

جهة،  من  له  يطمح  ملا  والو�سول  الإجناز،  من  ميكنه  وقدراته،  ملهاراته،  منا�سب  اأكادميية 

ومتمكنًا من التوافق والتعاي�ص مع من حوله، ومع التحديات الأكادميية والجتماعية من جهة 

اأخرى، وبالتايل ي�ستطيع اأن مي�سي ِقدما لتلبية احتياجاته وجتنب ال�سعوبات والتحديات التي 

حتول دونه وحتقيق اأهدافه؛ حيث اإّن ارتفاع م�ستوى كل من التوافق النف�سي ومعتقدات الكفاءة 

الذاتية موؤ�سر مهم على الإدراك املرتفع يف هذه املرحلة الدرا�سية، التي يبداأ فيها الطلبة اختيار 

املواد الدرا�سية؛ والتي يتحدد لحقا تبعا لها م�ستقبل هوؤلء الطالب اجلامعي واملهني. واتفقت 

يتمتعون  الثانوية  املرحلة  طلبة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   )2015( اأغنية  درا�سة  مع  النتائج  هذه 

مب�ستوى عاِل من التوافق النف�سي.

كما ميكن اأن نعزو ارتفاع م�ستويات كل من توجهات الإتقان اإقدام، وتوجهات الأداء اإقدام، 

للتطوير  ورغبة  مبهارة  املهام  لإجناز  يندفعون  كما  الطلبة  اأن  اإىل  اإحجام،  الأداء  وتوجهات 

اإقدام  والإجناز، وحتقيق م�ستويات مميزة من الكفاءة لتطوير الذات بتبني توجهات الإتقان 

فاإنهم كذلك ي�سعون للح�سول على ال�ستح�سان من املعلمني والأهل والزمالء من خالل الرغبة 

اأقل من باقي  اأن يجعلهم  يف احراز نتائج متيزهم عن باقي الطلبة، وجتنب كل ما من �ساأنه 

اأقرانهم خالل مواقف الإجناز،  اأقل من  نتائج  اأقرانهم يف نظر من حولهم، كاحل�سول على 

مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اإحجام،  اأداء  وتوجهات  اإقدام  اإتقان  توجهات  تبني  خالل  من  وذلك 

بع�ص الدرا�سات التي اأو�سحت اأن الطلبة من املمكن اأن يتبنوا توجهات اأهداف اإجناز متعددة 

خالل مواقف الإجناز )Riveiro et al., 2001; Valle et al., 2003). كما اأن ارتفاع الرغبة 

املعلمني والأهل  الرغبة يف احل�سول على ال�ستح�سان من  الطلبة، مع  للتطوير والجناز لدى 

والزمالء، وجتب الإح�سا�ص بالدونية، �ساهم يف خف�ص التوجه نحو جتنب عدم التعلم اأو عدم 

اإتقان املهام بتبني توجهات اإتقان اإحجام.

م�ستوى  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل  الآتي:  على  الثاين  ال�سوؤال  ين�ص  �لثاين:  �ل�سوؤ�ل 

طلبة  لدى  الإجناز  اأهداف  وتوجهات  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  ومعتقدات  النف�سي  التوافق 

ال�سف العا�سر يف مدار�ص �سلطنة عمان بناء على اجلن�ص؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ح�ساب 

اختبار »ت« للعينات امل�ستقلة Independent t-test لكل من التوافق النف�سي ومعتقدات الكفاءة 

الذاتية الأكادميية وتوجهات اأهداف الإجناز وفقًا ملتغري اجلن�ص كما يت�سح يف جدول 5.
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جدول )5(
�ختبار ت للعينات �مل�ستقلة للفروق يف متغري�ت �لدر��سة وفقًا للجن�س )ن=600(

املتو�شط العدداجلن�ساملتغري
الداللة االنحراف املعيارياحل�شابي

حجم االأثراالإح�شائية

التوافق النف�سي
3283.710.61اإناث

0.0590.15

2723.620.58ذكور

معتقدات الكفاءة 
الذاتية

3284.130.51اإناث

0.0000.38

2723.940.50ذكور

اإتقان-اإقدام
3284.480.55اإناث

0.0000.31

2724.310.53ذكور

اإتقان-اإحجام
3282.920.66اإناث

0.6350.03

2722.940.68ذكور

اأداء-اإقدام
3284.020.92اإناث

0.0300.91

2723.860.79ذكور

اأداء-اإحجام
3283.790.69اإناث

0.0010.27

2723.970.64ذكور

يالحظ من جدول )5( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيَا تعزى للجن�ص يف التوافق النف�سي 

وتوجهات اأهداف الإجناز يف بعد )اإتقان-اإحجام(، اأما باقي اأبعاد توجهات اأهداف الإجناز 

)اإتقان-اإقدام/اأداء-اإقدام( ومعتقدات الكفاءة الذاتية فقد كانت الفروق فيها دالة اإح�سائيًا 

0.91( ل�سالح  الإناث، ووجدت فروق ل�سالح  الذكور  اأثر يرتاوح بني )0.27  اإىل  وبحجم 

يف بعد اأداء اإحجام، كما ات�سح اأن قيم حجم الأثر �سغرية، عدا بعد اأداء اإقدام جاءت كبرية  

بناًء على معيار كوهن )Cohen, 1988)، واتفقت هذه النتائج مع درا�سة اأغنية )2015( التي 

تو�سلت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث يف التوافق النف�سي، ومع 

درا�سة حليم )2019(، و�ساملان )2017( التي اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف 

توجهات الإتقان اإحجام، ومع درا�سة واعر )2014( التي اأ�سارت اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا 

ل�سالح الإناث يف توجهات الإتقان اإقدام، مع درا�سة اجلهوري والظفري )2018( التي اأظهرت 

وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ل�سالح الإناث يف معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية. بينما 

دللة  ذات  فروق  وجود  ك�سفت عن  التي  ال�سعدي )2012(  درا�سة  له  تو�سلت  ما  مع  اختلفت 

اإح�سائية يف معتقدات الكفاءة الذاتية ل�سالح الذكور، ومع درا�سة اجلهوري والظفري )2018( 

التي اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ل�سالح الإناث يف التوافق النف�سي، ومع درا�سة 
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حليم )2019( التي اأ�سارت اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا ل�سالج الذكور يف توجهات الإتقان 

اإقدام، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف توجهات الأداء اإقدام، والأداء اإحجام.

الكفاءة  معتقدات  يف  الإناث  ل�سالح  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  نف�سر  اأن  وميكن 

الذاتية وتوجهات الإتقان اإقدام وتوجهات اإقدام الأداء اإقدام، لطبيعة الإناث يف حب التناف�ص، 

والظفري  اجلهوري  درا�سة  اأ�سارت  كما  ذلك  ويرجع  الأهداف،  لتحقيق  والطموح  والتحدي 

)2018( اإىل طبيعة اأمناط التن�سئة الجتماعية وطبيعة القيم والثقافة التي يفر�سها املجتمع 

يف تن�سئة الذكور والإناث، ومتيز الإناث ب�سكل عام بقلة التمرد على املدر�سة والأهل وحماولتهن 

دافعية  الإناث  متتلك  كما  الدرا�سي،  التفوق  على  تركيزهن  كامل  في�سعن  امل�سكالت،  لتجنب 

وهو  التعلم.  نحو  الدافعية  وقلة  بالنفتاح  يتميزون  ما  غالبًا  الذين  الذكور  اأعلى من  لالإجناز 

ما يظهر يف ارتفاع م�ستوى توجهات الأداء اإحجام مع الذكور مقارنة مب�ستواه لدى الإناث. لذا 

فاإن الدافعية الذاتية العالية لدى الإناث، مع الرغبة يف التفوق واثبات الذات ت�ساهم يف تطوير 

الكفاءة  معتقدات  تعزز  ايجابيه  خربات  وتك�سب  الإجناز،  مواقف  خالل  والكفاءة  املهارات 

الذاتية الأكادميية لديهم، ويدفعهن لتبني التوجهات التي ت�ساعد يف هذا التطور وتعززه وتعمل 

اثبات  يف  رغبة  اإقدام  الأداء  وتوجهات  اإقدام  الإتقان  كتوجهات  وخارجية  داخلية  كمحفزات 

الذات اأمام الأهل وغريهم. 

�ل�سوؤ�ل �لثالث: هل ميكن ملعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية اأن تتو�سط العالقة بني توجهات 

يف  العا�سر  ال�سف  طلبة  لدى  املقرتح  ال�سببي  النموذج  يف  النف�سي  والتوافق  الإجناز  اأهداف 

النف�سي من خالل  بالتوافق  للتنبوؤ  ال�سوؤال ومتهيدًا  لالإجابة عن هذا  �سلطنة عمان؟  مدار�ص 

معتقدات الكفاءة الذاتية وتوجهات اأهداف الإجناز مت اإجراء معامل ارتباط بري�سون للتعرف 

الإجناز  اأهداف  وتوجهات  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  بني  الرتباطية  العالقة  ونوع  على حجم 

اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،01( كما يظهر  النف�سي، وقد كانت جميع العالقات دالة  والتوافق 

يف جدول6.
جدول )6(

قيم معامالت �لرتباط بني توجهات �أهد�ف �لإجناز و�لتو�فق �لنف�سي
 ومعتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية

املتغري
توجهات اأهداف االإجناز

التوافق النف�شي
اأداء-اإحجاماأداء-اإقداماإتقان-اإحجاماإتقان-اإقدام

معتقدات الكفاءة 
0.377**0.421-**0.307**0.287-**0.481**الذاتية الأكادميية

0.2921-**0.227**0.195-**0.315**التوافق النف�سي

**دالة عند 0،01
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التاأكد  مت   ،AMOS25 بربنامج   (Path Analysis( امل�سار  حتليل  اأ�سلوب  وبا�ستخدام 

من مدى مالءمة النموذج املقرتح يف �سكل 1 لهدف الدرا�سة، ومنا�سبة البيانات للتحليل من 

بعد  النهائي  النموذج   2 �سكل  ويو�سح  للنموذج؛  املطابقة  ح�سن  موؤ�سرات  من  التاأكد  خالل 

النهائي، والذي يظهر  للنموذج  البيانات، كما يو�سح جدول7 موؤ�سرات ح�سن املطابقة  حتليل 

 RMSEA، (AGFI ]0.00-0.08[ )تطابق موؤ�سرات ح�سن املطابقة مع املدى املتعارف عليه

TLI ≤0.95, GFI ≤0.90, and CFI ≤0.95 (Hooper et al., 2008 ,0.90≥) لكل 

موؤ�سر.

�ل�سكل )2(
�لنموذج �لنهائي لجتاهات �لتاأثري�ت �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة بني توجهات �أهد�ف �لإجناز 

و�لتو�فق �لنف�سي ومعتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية

جدول )7(
موؤ�سر�ت ح�سن �ملطابقة للنموذج �لنهائي

(RMSEA) (GFI) (AGFI) (TLI) (CFI) (CMINDF) النموذج

0.051 0.999 0.970 0.971 0.998 2.552 �سكل 2

ملحوظة: RMSEA: موؤ�سر جذر متو�سط مربع خطاأ القرتاب؛ CFI: موؤ�سر ح�سن املطابقة 

 :CMINDF موؤ�سر ح�سن املطابقة امل�سحح؛ :AGFI موؤ�سر ح�سن املطابقة؛ :GFI املقارن؛

مربع كاي املعياري: TLI موؤ�سر توكر- لوي�ص.

وبالنظر اإىل النموذج النهائي يف �سكل 2 الذي يجمع بني التاأثريات املبا�سرة وغري املبا�سرة 

النظري،  الإطار  على  بناًء  اقرتاحه  الذي مت  الأويل  النموذج  وبني  بينها  اتفاق  وجود  يالحظ 

ويو�سح جدول 8 التاأثريات املبا�سرة للنموذج النهائي ملتغريات الدرا�سة.
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جدول )8(
�لتاأثري�ت �ملبا�سرة للنموذج �لنهائي لتوجهات �أهد�ف �لإجناز و�لتو�فق

 �لنف�سي  ومعتقد�ت �لكفاءة �ل ذ�تية �لأكادميية
التقديرات 
املعيارية 

)التاأثري املبا�شر(

التقديرات 
غري املعيارية

اخلطاأ 
م�شتوى قيمة )ت(املعياري

الداللة

GO1--->T.SE0.3200.3000.0407.5670.000

GO2--->T.SE0.201-0.153-0.0285.439-0.000

GO3--->T.SE0.0880.0520.0262.0250.043

GO4--->T.SE0.214-0.162-0.0295.537-0.000

GO4--->T.AJ0.117-0.105-0.0382.773-0.006

GO1--->T.AJ0.1450.1600.0483.3480.000

GO2--->T.AJ0.077-0.069-0.0351.970-0.049

T.SE--->T.AJ0.2350.2770.0535.2440.000

ملحوظة: )معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية   T.SE>---/ التوافق النف�سيT.AJ>---/ التقان 

.)---<GO4  الأداء اإحجام/ ---<GO3 الأداء اإقدام/---<GO2 التقان اإحجام /---<GO1اإقدام

يالحظ من جدول 8 التاأثريات املبا�سرة للنموذج النهائي لتوجهات اأهداف الإجناز والتوافق 

النف�سي ومعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية؛ حيث اأ�سارت النتائج  اإىل التاأثري املبا�سر لتوجهات 

الأدبيات  بع�ص  مع  بذلك  واتفقت  الأكادميية،  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  يف  الإجناز  اأهداف 

2011؛  احلميد،  )عبد  اإقدام  اإتقان  اأهداف  لتوجهات  موجبة  تاأثريات  لوجود  اأ�سارت  التي 

 ،(Erturan et al., 2020( وتوجهات الأداء اإقدام ،)Erturan et al., 2020; Sakiz, 2011

 ‘ );Erturan et al., 2020 2011؛  اأداء اإحجام )عبد احلميد،  وتاأثريات �سالبة لتوجهات 

معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية، ومل تتفق مع درا�سة عبد احلميد )2011( يف توجه اإتقان 

اإحجام حيث ظهر له اأثر �سلبي يف معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية يف الدرا�سة احلالية، 

اأن تبني الطلبة التوجهات التي متكنهم من الو�سول اإىل  اإىل  ويرّد الباحثون النتيجة احلالية 

طموحاتهم امل�ستقبلية، كتلك التي تهتم بتطوير الكفاءة واملهارات، اأو تلك التي تهتم باحل�سول 

على ال�ستح�سان الجتماعي، تعمل جميعها كمحفزات ذاتيه وخارجية تعزز معتقدات الكفاءة 

الذاتية الأكادميية لدى الطلبة فرتفعها، بينما ميل الطالب لتجنب الفهم اخلاطئ والف�سل يف 

اإحجام(، يقلل من حماولت الطلبة يف مواقف الإجناز للتغلب على التحديات  التعلم )اإتقان 

مما يوؤثر �سلبا فيها، ويخف�ص معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية لديهم.
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كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود تاأثري موجب لتوجهات اإتقان اإقدام، وتاأثري �سالب لتوجهات 

اإتقان اإحجام، واأداء اإحجام يف التوافق النف�سي؛ ونف�سر ذلك باأّن الطلبة الذين ميتلكون دافعا 

للهدف  للو�سول  النجاح والكفاءة بتطوير مهارات عالية خالل مواقف الإجناز  عاليا لتحقيق 

بتبني توجهات اإتقان اإقدام، يحاولون اإجناز املهام مع ما يواجههم من حتديات؛ حيث ي�ستمرون 

باأنف�سهم وبقدراتهم على الإجناز، مما يولد لديهم  العالية  باملحاولة لإجنازها ب�سبب ثقتهم 

م�ساعر اإيجابية تعزز من ثقتهم باأنف�سهم ومن حولهم في�سبحون اأكرث توافقا من غريهم، وهذا 

اإقدام  اإتقان  تاأثري توجهات  )Chen et al., 2018) من  ما تو�سلت له درا�سة ت�سني واآخرين 

املوجب يف التوافق لدى الطلبة، ويف املقابل فاإّن الإحجام عن املحاولة بدافع جتنب الف�سل ب�سبب 

اخلوف من الإخفاق، اأو نتيجة لرغبة الفرد يف جتنب الظهور مبظهر الغباء والدونية جميعها 

الدرا�سة  نتائج  تو�سلت  كما  الطلبة.  لدى  النف�سي  التوافق  يف  �سلبا  توؤثر  �سلبية  م�ساعر  تولد 

احلالية اإىل اأن ملعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية تاأثريا اإيجابيا يف التوافق النف�سي واتفقت 

بذلك مع ما اأ�سارت اإليه درا�سة �سادوقي )Sadoughi, 2018)، وميكن تف�سري ذلك يف �سوء ما 

اأ�سار اإليه باندورا )Bandura, 1997) من اأن الطالب الذي يتمتع مبعتقدات كفاءة ذاتية عالية 

ي�سعى دومًا للتوافق مع التحديات التي تواجهه، من خالل ا�ستخدام ال�سرتاتيجيات الإيجابية 

التي متكنه من حتقيق اأهدافه، والو�سول اإىل طموحاته، مما ي�سعره بالر�سا الذاتي الذي ي�سبع 

حاجاته، ويجعله قادرا على التعاي�ص مع نف�سه، ومع من حوله، وقادرًا على مواجهة التحديات 

التي قد تعيق حتقيق اأهدافه، وتوؤثر يف م�ستويات التوافق لديه. 

يف  الإجناز  اأهداف  لتوجهات  مبا�سرة  غري  تاأثريات  لظهور  املبا�سرة  التاأثريات  ومهدت 

التوافق النف�سي؛ والتي مت التاأكد منها با�ستخدام اختبار �سوبل )Soble Test) امل�ستخدم للحكم 

على دللة م�سارات التاأثريات غري املبا�سرة؛ حيث دلت النتائج على اإمكانية تو�سط معتقدات 

الكفاءة الذاتية الأكادميية للعالقة بني توجهات اأهداف الإجناز والتوافق النف�سي؛ حيث اأ�سارت 

النتائج لوجود تاأثريات غري مبا�سرة اإيجابية من توجهات اإتقان اإقدام يف التوافق النف�سي مرورًا 

مبعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية، وتاأثريات �سلبية غري مبا�سرة من توجهات اإتقان اإحجام 

واأداء اإحجام يف التوافق النف�سي مرورًا مبعتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية وعدم وجود اأي 

تاأثري غري مبا�سر من توجهات اأداء اإقدام يف التوافق النف�سي مرورًا مبعتقدات الكفاءة الذاتية 

الأكادميية كما يت�سح يف جدول 9.
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جدول )9(
نتائج �ختبار �سوبل (SOBEL TEST) للك�سف عن �لتاأثري�ت غري �ملبا�سرة

التقديرات املعيارية 
)التاأثري غري 

املبا�شر(

اخلطاأ 
املعياري

قيمة 
)ت(

م�شتوى 
الداللة

GO1--->T.SE--->T.AJ0.0750.0194.2870.0000

GO2--->T.SE--->T.AJ0.047-0.0113.776-0.0001

GO3--->T.SE--->T.AJ-0.0071.8670.061

GO4--->T.SE--->T.AJ0.050-0.0113.816-0.0001

ملحوظة: )معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية   T.SE>---/ التوافق النف�سيT.AJ>---/ التقان 

)---<GO4 الأداء اإحجام/ ---<GO3 الأداء اإقدام/---<GO2 التقان اإحجام /---<GO1اإقدام

توجهات  بني  العالقة  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  تو�سط  اإىل  النتائج  خل�ست 

ذلك  تف�سري  وميكن  اإح�سائيًا،  دالة  م�سارات   3 خالل  من  النف�سي  والتوافق  الإجناز  اأهداف 

من خالل فهم دور املتغري الو�سيط الذي ُيعد نتيجة للمتغري امل�ستقل و�سببا للمتغري التابع؛ اإذ 

اإقدام يف  الإتقان  تاأثريات غري مبا�سرة يف الجتاه املوجب من توجهات  الباحثون وجود  يعزو 

اإتقان  الطلبة يف  رغبة  اأن  اإىل  الأكادميية،  الذاتية  الكفاءة  مرورًا مبعتقدات  النف�سي  التوافق 

من  تعزز  الكفاءة،  من  املتقدمة  امل�ستويات  للمهام وحتقيق  ال�سحيح  والفهم  والتعلم،  املهام، 

خربات النجاح لدى الطلبة، وجتعلهم يعملون بحافز ذاتي للتطوير والو�سول مل�ستويات متقدمة 

الإجناز  مواقف  خالل  بالتكرار  اأنه   (Bandura, 1997( باندورا  اأ�سار  حيث  الإجناز،  من 

ال�سارة -التي  بالنجاحات واخلربات  اإيجابية عن ذواتهم، حافلة  الطلبة خربات  يت�سكل لدى 

متثل اأحد اأهم م�سادر ت�سكيل معتقدات الكفاءة الذاتية- وحتقيق الطموحات، مما يزيد من 

معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية لديهم. وبدورها تعزز معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية 

من ثقة الطلبة بقدراتهم على مواجهة التحديات املختلفة، والتعامل معها با�ستخدام اأ�ساليب 

التوافق الإيجابية كطلب امل�ساعدة من الأ�سخا�ص املوؤهلني، وال�ست�سارة، والبحث عن احللول 

البتكارية، مما يزيد كمح�سلة عامة من التوافق الإيجابي للطلبة، وهذا ما اأ�سارت اإليه خان 

)Khan, 2013) من ارتباط معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية با�ستخدام اأ�ساليب التكيف 

الإيجابية لدى الطلبة.

توجهات  من  ال�سالب  الجتاه  يف  مبا�سرة  غري  تاأثريات  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما 

الذاتية  الكفاءة  النف�سي مرورا مبعتقدات  التوافق  اإحجام يف  اإحجام وتوجهات الأداء  الإتقان 

الأكادميية، ويعزو الباحثون هذه النتيجة اإىل اأن توجه الطلبة ملحاولة جتنب �سوء الفهم خوفا 
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من الف�سل اأو فقدان الدرجات بتبني توجهات الإتقان اإحجام، اأو حماولة جتنب الظهور مبظهر 

الغباء والدونية اأو اأنهم اأقل من باقي اأقرانهم بتبني توجهات الأداء اإحجام، خا�سة مع وجود 

من  بدل  الأقران  اأو  الوالدين  اأو  كاملعلمني  للطالب  املهمني  الأ�سخا�ص  من  ال�سلبية  التقييمات 

التحفيز الإيجابي الذي يعد اأحد امل�سادر الأ�سا�سية ملعتقدات الكفاءة الذاتية، كل هذا يوجد 

حالة من التوتر والإحباط توؤثر �سلبا يف معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية فتخف�سها، والتي 

بدورها توؤثر يف م�ستوى ا�ستجابة الطلبة للتحديات خالل مواقف الإجناز فتخف�ص من اأ�ساليب 

التوافق الإيجابية، وتزيد من اأ�ساليب التوافق ال�سلبية كالقلق والإحباط والت�ساوؤم واللوم املفرط 

للذات اأو تبني بع�ص ال�سلوكيات ال�سلبية كالغ�ص اأو الكذب اأو التمرد وغريها؛ لتجنب الإخفاق يف 

الو�سول للنجاح اأو جتنب التقييم ال�سلبي من الأ�سخا�ص املحيطني، وهذا ما اأ�سارت له درا�سة 

خان )Khan, 2013) من ارتباط معتقدات الكفاءة الذاتية الأكادميية املنخف�سة با�ستخدام 

اأ�ساليب التكيف ال�سلبية لدى الطلبة.

�لتو�سيات و�ملقرتحات
يف �سوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�سي الباحثون مبا يلي:

- الهتمام بتوجيه الطلبة من خالل املحا�سرات والدورات التدريبية باأهمية حتديد توجهاتهم 

النف�سي  التوافق  تنمية  على  ت�ساعد  التي  ال�سرتاتيجيات  اأهم  واإك�سابهم  الهدف،  نحو 

الإيجابي لديهم.

التاأثري بني  العلمية للتحقق من العالقات واجتاهات  اإجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث   -

املتغريات احلالية على مراحل درا�سية وعمرية اأخرى.

الطالب  نف�سيات  لفهم  املدرا�ص  يف  النف�سيني  والأخ�سائيني  املعلمني  من  الرتبويني  توجيه   -

معتقدات  تر�سيخ  بهم  للو�سول  ال�سليمة  بالطريقة  وعالجها  جيدًا  م�سكالتهم  وت�سخي�ص 

الكفاءة الذاتية الأكادميية العالية للو�سول بهم اإىل التوافق النف�سي الإيجابي.
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