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 : ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التتعم  النتم   تاا تا دالدافع تة الدا م تة لتدى لمةتة  م تة 

مس دما إتا  ان هتذا النستتوى تلتمتا بتا ت    ت ،الحصن الجامع ة التابعة لجامعة الةمقاء التطة ق ة

لالةا دلالةتة متن لمةتة الةكتالورتو   (320)اكونت ع مة الدراسة من . الطالب داحص مه األ ادتني

فتتي  م تتة الحصتتن الجامع تتة التابعتتة لجامعتتة الةمقتتاء التطة ق تتة فتتي الاصتتم األد  متتن العتتا  الجتتامعي 

دا م تة لتدى أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التعم  النم   تاا ا دمستوى الدافع ة ال. 2014-2013

دل  اكتن همتاف فتردا تات . لمةة  م ة الحصن الجامع ة التابعة لجامعة الةمقاء التطة ق ة  ان متوسطا

ألثر الجمس فتي مستتوى  تم متن التتعم   (α = 0.05)داللة إحصائ ة عمد مستوى الداللة اإلحصائ ة 

تات داللتتة إحصتتائ ة فتتي ب منتتا د تتدت فتتردا  ،النتتم   تاا تتا دالدافع تتة الدا م تتة أد أا متتن أبعادهنتتا

مستوى التعم  النم   تاا ا في بعتد دعتا الهتد  دالتلطت ي دفتي مستتوى الدافع تة الدا م تة فتي بعتد 

 .اةعا لنتغ ر التحص م األ ادتني دلصالح تدا التحص م النرااا ،ااض م التحدا

 (.التحص م ،الدافع ة الدا م ة ،التعم  النم   تاا ا: الكمنات الناتاح ة)

Self-Regulated Learning and Intrinsic Motivation and Relationship 

between them and its Relationship to Gender and Academic 

Achievement of Students in The Faculty of Huson at Balqa Applied 

University in Jordan 

Abstract: 

This study aimed at exploring the level of Self-Regulated Learning 

and Intrinsic Motivation among Balqa Applied University, and whether this 

level varies depending to students gender and academic Achievement it. 

The sample consisted of (320) students from the faculty of Huson at Balqa 

Applied University, in the second semester of the academic year 2013-

2014. The study results showed that the level of Self-Regulated Learning 

and Intrinsic Motivation was moderate, with no significant differences in 

the level of Self-Regulated Learning and Intrinsic Motivation or any of its 

dimensions due to the sex factor. significant differences were found in the 

level of Self-Regulated Learning and the dimension of planning and goal 

setting, and level of Intrinsic Motivation and the dimension of preference 

challenge depending on the variable Achievement and in favor of high 

Achievement. 

(Keywords: Self-Regulated Learning, Intrinsic Motivation, academic 

Achievement). 

 

 

 

 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

501 

 : مقدمة

نت جة لمتطورات السرتعة دالنت حقة دالهائمة في شتتي فتردا النعرفتة أ تةح همتاف عتردر  

دالةحث عن أستال ب  دتتد  أ  تر فعال تة دمةتار ة متن  ،قي األسال ب التربوتة التقم دتة إلعاد  الم ر

ات أنته  ،ل كتون التتعم  أ  تر فاعم تة ،دقد تكون التعم  النتم   تاا تاه هتو أحتد هتذه األستال ب ،قةم الطمةة

قتتة منتتا تستته  فتتي  اتت  التةتتتت د تتتاد  ال  ،تستتاعد النتعمنتت ن عمتتي احق تت  األهتتدا  بطرتقتتة تاا تتة

لتذا فقتد أ تةح هتذا  ،بالماس دإثار  الدافع ة د تاد  القتدر  عمتي التر  تم  نتا تحستن فتي  تود  التتعم 

المني من التعم  من أ  ر النوعوعات التي امقي قةواله في التعم  األ ادتني لنتا تت حته لمنتعمنت ن متن 

لتتتالي إانتتا  العنتتم دبا ،ال تستتاا النعرفتتة دالنهتتار  دعتتةي ستتمو ه  دب  تتة اعمنهتت  ،او  تته  هتتوده 

متن  ت   او  ته لاقتااه  نحتو  ،دالحصو  عمي اعم  أفضم ما اوف ر مماخ اربتوا ستم   لمنتعمنت ن

دتعمنهتت    تتا تتعمنتتون دته تتئ لهتت  ب  تتة اعم ن تتة  ،اإلنتتتاو دالااعم تتة دالن تتابر  فتتي العنتتم الندرستتي

حتو ماهتو  التتعم  النتم   تاا تاه دلذلك احو  اهتنا  الةاح  ن ن. إتجاب ة منا قد تةجعه  عمي اعم  أ  ر

دب  تااه   ،األمر الذا نقم بؤر  اهتنامااه  من مجا  التحم  ت التربوتتة لقتدرات النتعمنت ن التعم ن تة

الندرس ة بو اها   انتات ثابتتة إلتي االهتنتا  بةلصت ة النتعمنت ن التذتن تستتلدمون االستتراا ج ات 

دتعتةتتر التتتعم  النتتم   تاا تتاه تا (. 2001، بتتددا) تتة النصتتننة لتحستت ن نتتوااج اعمنهتت  دب  تتته  التعم ن

ح تث تتت  اةتج ا النتتعم  عمتي قةتو   ،أهن ة  ا ة ؛ لتر  مه عمي إظهار ق نة النسؤدل ة في التتعم 

لتذا تعتد التم ت   التذااي لمنعرفتة دالستموف (. 1996 ،إبتراه  )مسؤدل ة اعمنه دالنةتار ة الااعمتة بته 

ح تث إنته تعةتر عتن متدى مةتار ته  الاعم تة فتي عنم تات التتعم  داو  ته  ، انةاه مهناه من اعم  الطمةة

دإننتتا هتتو شتتيء تحدثونتته  ،دالتتتعم  دفقتتاه لهتتذا الناهتتو  لتت س أمتتراه تحتتد  لمطمةتتة. اعمنهتت  أ ادتن تتاه 

 (. 1995، فرتر)بتعام اه  ما النوقا التعم ني بةكم نةي دفعا  

دهتتي أن النتعمنتت ن تجتتب أال  ،تتتة راستتلةدتتاتت  ماهتتو  التتتعم  النتتم   تاا تتا متتا ماتتاه   اربو

 , Schunk)دإننا تجب أن تسهنوا بااعم ة من أ م احق   أهدافه  التعم ن تة  ،تكونوا متمق ن سمة  ن

إلتتى أن التتتعم  التتذااي هتتو اقتتد  تااتتي تضتتنن أداله  (Knowles, 1984)دقتتد أشتتار نتتولم (. 1989

تماات الطاقتتة لتحستت ن األداء داحق تت  األداء مرا عتتة األداء الحاعتتر ثتت  احدتتتد الطرتقتتة الن متتى الستت

 . داحق   األهدا  النستقةم ة

ممهتا او  ته العنم تة التعم ن تة نحتو النتتعم   ،دتمطم  التعم  الذااي من عد  اعتةتارات اربوتتة

بداله من أن اكون مو هة نحو الناد   ،داحت ا ااه دقدرااه في إلار ب  ته دظردفه دسنااه الةلص ة

فالعنم تة التعم ن تة ل ستت نةتالاه أد ظرفتتاه عتابراه موقواتاه دإننتا هتي عنم تة مستتتدتنة  ،استهاالتعم ن تة ن

دلتذلك فت  بتد  ،سواء  انت في إلار التعم   الم امي أد غ تر الم تامي ،اصاحب اإلنسان مدى الح ا 

هتتي امدتتتد إن النهنتتة الرئ ستة لعنم تتة التعمت   . متن  متت  ال تات التتتعم  التذااي دااجاهااتته لتتدى النتتعم 

النتتتعم  بتتاألددات دالوستتائم التتتي ا ستتر لتته التتتعم  داستتاعده فتتي ا تستتاا النهتتارات دالنعتتار  التتتي 

 ،فتالنتعم  لت س مجترد متمت  ستمةي لنحتتوى التعمت   ،تحتاو إل ها باالعتناد عمى ناسه في النقا  األد 

دفتي التتعم  التذااي تقتو   ،هفمجاح العنم ة التعم ن ة مرهون بندى اااعم الارد ما ماد  التتعم  د ةراات

دتلك اعتناداه عمتى النةتدأ التربتوا العتا  التذا  ،النتعم  بتق    ناسه بتحدتد داق    مستوى ما ا  اعمنه

، غةتاتن)تقترح بأن تعهد إلى النتعم  الارد ألن تق   ناسه في النعرفة العمن تة التتي اعمنهتا أد تتعمنهتا 

نه مو ه تاا اه تعتند النتعم  ف ه عمى ناسه بالدر ة األدلى منا إن ما تن م التعم  الذااي هو أ(. 2001

تكسةه ال قة بالماس داالستق ل ة دالةعور بالنسؤدل ة دالحرتة د مها  اات مطموبتة لمكتائن الةةترا 

فاالستق ل ة عمصر قوا من عما ر الم   التربوتة داال تناع تة  ،الذا تاترض ان مه عن اآل رتن

ا فتت ن الاتترد النتتتعم  تاا تتاه اكتتون لدتتته النةتتادر  دالحرتتتة فتتي دعتتا األهتتدا  دبهتتذ(. 2004 ،بتتو )

داللطي التعم ن ة دفي احدتتد الوستائم دالطترا النماستةة لته لتتعم  متا ترتتد ددعتا الوقتت النماستب 

 (. 2003، السعادات)لمو و  إلى ما ترتد أن تتعمنه 
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لمتاو الةحو  النو هة نحو دراسة ستموف باعتةاره ثنر   ،بدأ التر  م عمى التعم  النم   تاا ا 

منتتا تستته  فتتي الحتتد متتن الستتمو  ات النلتمتتة دظ ا تتا م تتم التستترا فتتي االتتات بعتت   ،عتتةي التتذات

 نتا تةت ر  ،دتؤ د النربون عمى التعم  النم   تاا ا  وست مة لرفتا نتتائج احصت م الطمةتة. اإل راءات

دالسمو  ات النولد  تاا ا من الطمةة اكون مو هة هذا المني من التعم  إلى أن نتاو التعم  من األفكار 

دااتترض الم رتتات النعرف تة أن التتعم  النتم   تاا تا هتو عنم تة . بةكم ممهجي نحو احق ت  أهتدافه 

داعتتتدتم بعتتت   ،اتضتتتنن ق تتتا  النتعمنتتت ن بتحدتتتتد األهتتتدا  داما تتتذ االستتتتراا ج ات در تتتد التقتتتد 

 .(Zimmerman, 2001)ة االستراا ج ات عمدما تعتقددن أنها ل ست فعال

في التأ  د عمتى عنم تات التتعم  النتم   تاا تا  (Bandura, 2002)دتعود الاضم إلى بانددرا  

فالنتعم  دفقا لمتتعم  النتم   تاا تا تتتنكن متن عتةي  ،من     ن رتته في التعم  النعرفي اال تناعي

دتاتترض . اةتة عمتى ستمو هسمو ه متن  ت   التصتورات داالعتقتادات دالتوقعتات عتن المتتائج النتر

أن نتتتتائج الستتتموف الةةتترا متتتن التاتتتاع ت النتةادلتتة بتتت ن العوامتتتم ( (Bandura, 1986بانتتددرا 

دال تترد  الة   تتة تتماستتب انامتتا متتا فكتتر  التتتعم   ،دالستتمو  ات ،دالعوالتتا ، تتاإلدراف، الةلصتت ة

د اغ  تر ال ترد  الة   تتة  ،دالستمو  ات ،فالتاتاع ت النتةادلتة بت ن العوامتم الةلصت ة ،النتم   تاا تا

دقتد . تجب أن تت  ر دها تاا ا منا تؤدا إلتى اغ  ترات فتي االستتراا ج ات لتدى الطمةتة ،أثماء التعم 

 :ننوت ا لمتعم  النم   تاا ا تتكون من ث ثة مراحم هي( (Zimmerman, 2000حدد  تنرمان 

. التتتي انهتتد الطرتتت  لمعنتتمدتةتت ر إلتتى العنم تتات  ،(Forethought)التتتدبر أد التاك تتر النستتة   .1

 .منا تحق  لدته  شعورا بالكااء  الذاا ة ،ح ث تقو  النتعمن ن بتحدتد أهدافه  بأناسه 

دتةتت ر إلتتى مراقةتتة العنم تتات التتتي احتتد  أثمتتاء  ،(Performance)األداء أد ستت طر  اإلراد   .2

دالعنتم ، اا ج ات التتعم ح ث تقو  النتعمن ن بتما ذ استتر. التعم  دالتي اؤثر عمى الدافع ة دالعنم

دهما تت  الحااظ عمتى الكاتاء  الذاا تة عمتدما تعتقتددن  ،عمى مقارنة أدائه  باألهدا  لتحدتد التقد 

 .أنه  تحر دن اقدما في احق   األهدا 

دتةت ر إلتى مرا عتة النتعمنت ن عقم تا ألدائهت  د احدتتد متا إتا  (Self-reflection)التأمم الذااي  .3

ح تث تقتو  النتعمنتت ن  ،حتدا  اغ  ترات فتتي الستمو  ات أد االستتراا ج ات تان همتاف عتردر  إل

فهتذا تمتتد متن الكاتاء  الذاا تة  ،فان  انت فعالتة ،بتحدتد ف نا إتا  انت إستراا ج ته  الحال ة فعالة

دان  انتت إستتراا ج ته  د اتاءاه  الذاا تة غ تر فعالتة  ،لدته  دمتن دافع تته  دشتعوره  باالنجتا 

ا من شأنه أن تدفا النتعمن ن إلى اغ  ر إستراا ج ته  لمعنم بجد دلاتر  ألتو  أد فهذ ،بةكم   د

فالر تتد دالتق تت   التتذااي تمتتتد متتن . أد لمتتب النستتاعد  متتن اآل تترتن، الةحتتث عتتن أستتموا ا تتر

 .داستراا ج ات التعم  النم   تاا ا ،دالدافع ة الدا م ة ،الكااء  الذاا ة

اا ا تت  اعم   الطمةة عمى استلدا  العدتد من اللطتوات فتي دلتحس ن مهارات التعم  النم   ت

 ،داحدتتد االستتراا ج ات النحتنمتة ،ددعتا اللطتة ،دالتاك ر في النهنتة ،احدتد الهد : العنم دهي

داعتتتدتم االستتتتراا ج ات حستتتب  ،دالتقتتتد  ،در تتتد داق تتت   االستتتتراا ج ات ،داما تتتذ االستتتتراا ج ات

 & ,Schunk)ا إتا  تان تمةغتي أن تستتنر هتذا التمهج الستتلدامها داق ت   المتتائج لتحدتتد مت ،الحا تة

Swartz, 1993) . أما بوردا(Purdie, 2003)  فقد اقترح ننوت ا لمتعم  النم   تاا ا اشتنم عمتى

دتتن تم بقتدر  الطالتب عمتى دعتا أهتدا  بع تد  النتدى  ،أدلها دعا الهد  دالتلط ي ،أربعة أبعاد

. النجتا  األنةتطة النراةطتة باألهتدا  عتنن  تدد   ممتي محتدد دالتلطت ي ،دأ رى قرتةتة النتدى

 ،دتتن تم بقتدر  الطالتب عمتى مراقةتة أدائته لتحق ت  األهتدا  ،دثان هتا االحتاتاظ بالستج ت دالنراقةتة

 ،دتتن م بقدر  الطالب عمتى حاتظ النتاد  ،دثال ها التسن ا دالحاظ. داسج م المتائج التي تتو م إل ها

دتتن تم بق تا  الطالتب  ،درابعهتا لمتب النستاعد  اال تناع تة. هرتتة أد الصتامتةمن     القتراء  الج

 . بالمجوء إلى المم ء أد النعمن ن أد أحد أفراد األسر  ،بالتنا  النساعد  لاه  الناد  التعم ن ة
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دعمى الرغ  من قدر  بع  الطمةة عمى ا تةا  استراا ج ات التعم  النم   تاا ا من امقتاء  

 ،ال أنه تنكن االستااد  من التو  هات السم نة دالمناتو التتي اوعتح دا ةتت االستتراا ج اتا ،أناسه 

دلكتن همتاف أهن تة  ،هذا ال تعمي أن تكون بالضردر  ام  نا رسن ا عنن برامج اعم   اإلستتراا ج ة

ح تث تصتةح الطمةتة أ  تر  اتاء   ، ا تة لتةع  التو  هتات لمطمةتة فتي النراحتم النةكتر  متن التتعم 

 ،دمتابعة نتائج التعم  بدال متن األهتدا  العنم تة ،أقدر عمى بماء استراا ج ات فعالة من امقاء أناسه د

 نا أن اعم  استراا ج ات التعم  النم   تاا ا تجتب أن تتدر  عتنن موعتوا أ تادتني دلت س بةتكم 

هتتتو فالر تتد التتتذااي . ح تتتث تستتتا د الطمةتتتة متتن  تتت   رختتتتة   ا تتة استتتتلدا  متتا اعمنتتتوه ،مماصتتم

 ،دلكن سو  التما عنم ة الر د الذااي ف نا إتا  انتت قتراء  مقتالا متن التم  ،إستراا ج ة عامة

فعمتدما تتت  اتدرتس استتراا ج ات عامتة متن النهت  . أد حم بع  النسائم الهمدسة ،أد  تابة النقاالت

ت دمواقتا أتضا اعرتا الطمةة   ا ة االستااد  من استلدا  داطة   هذه اإلستراا ج ة في موعوعا

 .(Zimmerman & Kitsantas, 1999)أ رى 

تتت  التعامتم متا مهتارات الدراستة  ،دلتعم   الطمةة   ا ة استلدا  أستموا التتعم  النتم   تاا تا

متن  ت   التر  تم عمتى عما تر المجتاح األ تادتني النتن متة  ،األ ادتن ة لتحس ن سمو ه  األ تادتني

در تتتد  ،دالستتت طر  عمتتتى الة  تتة النادتتتتة داال تناع تتتة ،قتتتدإدار  الو ،دأستتتال ب التتتتعم  ،بالدافع تتة

 . (Dembo, 2013)األداء

قتد احتد  لدتته انتةاهتتا  ، اإن عنم تة اعترض النتتعم  لن  ترات امةتتي رغةتته فتي حتب االستتتط

فالتعم  النو ه تاا تا لتحق ت  هتد   ،دما تلك فان التعم  النقصود هو األ  ر أهن ة ،امقائ ا ددن قصد

 ،مع ن تصةح عردر  ممحتة عمتدما تكتون همتاف دافعتا الستتلدا  الكاتاء  فتي النهنتات األ  تر اعق تدا

م الكاتاء  الرتاعت ة دالام تة داعمت    ا تة بتم تتعتدى تلتك ل ةتن ،دهذا ال تقتصر عمى التعم  الندرستي

دغ ر تلك من مجاالت التعم  النقصود ددن الحا ة لو ود رقابتة النعمت   ،العنم ما  ها  الحاسوا

(Rheinberg, Vollmeyer, & Rollett, 2000). 

التتتعم  النتتم   تاا تتا بأنتته عنم تتة دعتتا أهتتدا   (Bembenutty, 2006)دتعتتر  بنةمتتتي 

أن  (Domyie & Schmitt, 2006)دتترى ددمتي دستكنت . عةي عنم ة التتعم دمراقةة دام    د

التعم  النم   تاا ا هو األنةطة الصرتحة دالضنم ة التي تستلدمها النتعم  لتسه م ا تستاا دالتمتن 

التتعم  النتم   تاا تا بأنته عنم تة  (Zimmerman, 1995)دتعر   تنرمان . داستر اا ما ا  اعمنه

. تكون ف ها النتعم  مةار ا نةطا دفعاال في عنم ة اعمنه لتحق   أهدا  اعمنته ،عقم ة معرف ة مم نة

دتحتدددن  ،دتةتذلون  هتدا  ة ترا ،دتصا الطمةة تدا التعم  النم   تاا ا بتأنه  تدا دافع تة مرااعتة

دلتتدته  دافع تتة  ، نتا أنهتت  بتارعون فتتي مراقةتتة أهتدافه  ،أهتدافه  دت تتابردن لمو تو  إل هتتا داحق قهتتا

دقد أظهرت األبحا  الحدت ة أن االعتقتادات حتو  اعمت  النعرفتة تكتون لهتا اتأث ر  . ة داستق ل ةدا م

دالقتدر   ،دد تود التتعم  السترتا ،دبستالة النعرفتة ،ال قت ن)دمتن االعتقتادات النعرف تة . عمى التتعم 

دالق نة  ،داإلنجا  ،فعال ة الذات)دهي اراةي بالعوامم النعرف ة دالو دان ة م م  ،(ال ابتة عمى التعم 

دتتضنن التعم  النم   تاا ا الجتانة ن النعرفتي . دهي مكونات فرع ة من التعم  تااي التم   ( النهنة

داة ر الدراسات إلى أن التتعم  النتم   . دلقد ثةت أن لهنا  مة باالعتقادات النعرف ة ،ددافع ة التعم 

 .(Koksat & Yaman, 2012) نهنةدالنعتقدات النعرف ة بن ابة معات ر لتق    ال ،تاا ا

اتن تم فتي التصتورات  ،دترى الةاحث أن التعم  النم   تاا ا هتو عنم تة عقم تة معرف تة مم نتة

دبالتتتالي فانتته تعنتتم عمتتى  ،داالعتقتتادات دالتوقعتتات لتتدى النتتتعم  عتتن المتتتائج النتراةتتة عمتتى ستتمو ه

دلمتب النستتاعد   ، ا داالحتاتتاظدالتستن ،داالحتاتتاظ بالستج ت دالنراقةتتة ،التلطت ي ددعتتا أهدافته

منتتا تجعتتم النتتتعم  تااتتي التم تت   تتن تتم بالنةتتار ة المةتتطة دالاعالتتة فتتي ستتة م احق تت   ،اال تناع تتة

 .منا تنكمه من عةي سمو ه ،أهدا  اعمنه

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Dembo%2C%20Myron%20H%22%7C%7Csl~~rl','');
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دلاه  الع قة ب ن الدافع ة داعمتم داستلدا  التعم  النم   تاا ا تنكن التعر  عمى تلتك متن 

دتنكن لمكااء  الذاا ة . دالتي تع قها إعطاء األهدا  اللار  ة ،دا  القدر  المسة ةدأه ،    اإلاقان

دتعتتر  التتتعم  النتتم   تاا تتتا . دالق نتتة النهنتتة ل عتقتتادات االتجاب تتة اعمتتتم الستتموف النتتم   تاا تتا

 بنتتا فتتي تلتتك استتتراا ج ات النعرفتتة دمتتا ،باالستتتراا ج ات التتتي استتتلد  لتم تت   إدراف داعمتت  الطمةتتة

إعتتافة إلتتى استتتراا ج ات إدار  مصتتادر التتتعم  التتتي استتتلد  لضتتةي اعمتت  الطمةتتة  ،دراء النعرفتتة

(Pintrich, 1999) . دقتد م تم دتستي(Deci, 1998) عمتى أستا  ا تت    ،بت ن نتوع ن لمدافع تة

ألنته الدافع ة الدا م ة التي اة ر إلى الق تا  بةتيء متا : األهدا  أد األسةاا التي اؤدا إلى الاعم هنا

. التتي اةت ر إلتى الق تا  بةتيء متا ألنته تو تم إلتى نتتائج من تم  ،دالدافع تة اللار  تة ،ش   أد منتا

دأدعتتح أن   ا تتة األداء داللةتتر  تنكتتن أن اكتتون ملتماتتة  تتدا عمتتدما تكتتون الاتترد متتدفوعا بأستتةاا 

لكمه أتضا  ،داو م إلى أنه ل س فقي أن التعمتم اللار ي غ ر مطموا. دا م ة في مقابم اللار  ة

دأن اأث ر النكافآت اللار  ة عمى الدافع ة الدا م ة تعتنتد  ،تقمم من الدافع ة الدا م ة لألنةطة الة قة

فانته تقمتم متن أهن تهتا  ،فعمدما تعمد الارد سمو ه إلى مكافآت  ار  ة ،عمى ااس ر النتمقي لمنكافآت

 ,Fleming & Gottfried)رتتد دتترى فمنتمج د واا. داتملا  الدافع تة الدا م تة ، ستةب لستمو ه

دف هتا تكتون االستتنتاا نابعتا  ،أن الدافع ة الدا م ة الت  بأداء األنةطة  ااتة في حتد تااهتا (2001

 ،داعمتت  النهتتا  الصتتعةة ،داو تته اإلاقتتان ،دالن تتابر  ،داتضتتنن حتتب االستتتط ا ،متتن المةتتال ناستته

أن الدافع تة الدا م تة هتي  (Lepper, 2005)دتترى ل ةتر . ددر تة عال تة متن االنلترال فتي النهنتة

دتقتو   ،دتكتون العنتم متدفوعا بتددافا دا م تة عمتدما تتت  الق تا  بته لذااته ،الد و  في أا نةال لذااته

الدافع تة الدا م تة  (Beswick, 2002)دتعتر  بستوتك . الارد بتأداء الستموف لمحصتو  عمتى النتعتة

فالدافع تة . دل س من نتتائج المةتال ، ا  بالمةالدالتي ف ها اأاي النكافآت من الق ،بأنها العنم دالرعا

دتكون لها اأث ر اتجتابي عمتى ستموف أد أداء  ،الدا م ة اكون نابعة من دا م الارد أدمن المةال ناسه

دعمتتدما تكتتون الطمةتتة . أد إاقتتان مهتتا  حتم النةتتك ت أد التاك تتر االبتكتتارا ،الاترد متتن ح تتث الك تتا

دبالتتتالي تكونتتوا نةتت ط ن فتتي  ،نتت ن دمةتتار  ن فتتي متتا تتعمنونتتهفتتأنه  تكونتتوا مهت ،متتدفوع ن دا م تتا

ل  تابردا دل ةتكتردا فتي  ،دتن مون إلى ا ت ار النها  التي تكون ف ها  تد  داحتدا ،معالجة النعمومات

 .(Lepper, 2005)ل صموا إلى مستوى مرااا من االنجا  األ ادتني  ،هذه النها 

اا ا دالدافع ة الدا م تة اعتةتر ننوت تا مع ارتتا لمترب تة دهماف اعتقاد داسا بأن التعم  النم   ت

(Deci, et al. 1996) . دقد اقترح ل ةر(Lepper, 2005)  ننوت تا لمدافع تة الدا م تة تةتتنم عمتى

دتكتون هتذا العنتم أ  تر  ،دهو حب الارد لمعنم الجدتد دالصعب ،ااض م التحدا: أدلها ،ث ثة أبعاد

دهتتو ق تتا  الاتترد باألعنتتا  متتن أ تتم اعمتت  األشتت اء  ،حتتب االستتتط ا: ادثان هتت ،اةتتوتقا بالمستتةة لماتترد

دهي رغةة الارد باألعنا  بماسه دددن مستاعد  متن  ،الرغةة في اإلاقان باستق ل ة: دثال ها ،الجدتد 

 .اآل رتن

أن الدافع تتة هتتي العامتتم  Jarvenoja, 2011)  &(Jarvelaدتتترى  تتارف   د ارف مو تتا 

بتتم تمستتج  تلتتك متتا التتتعم   ،دال تقتصتتر تلتتك عمتتى التتتعم  الاتتردا ،نتتم   تاا تتاالحاستت  فتتي التتتعم  ال

 .اال تناعي من     التعم  التعادني

ح تث تقتو  الاترد بتأداء  ،دتترى الةاحتث أن الدافع تة الدا م تة هتي التد و  فتي المةتال لذااته 

لارد التتذا تتن تتم فتتا ،بح تتث اتتأاي النكافتتآت متتن الق تتا  بالمةتتال تااتته ،الستتموف لمحصتتو  عمتتى النتعتتة

دال تمت تتر  ،دالرغةتتة فتتي اإلاقتتان باستتتق ل ة ،دحتتب االستتتط ا ،بالدافع تتة الدا م تتة تاضتتم التحتتدا

 . النكافآت النتراةة عمى المتائج

دلدى مرا عة األدا التربوا ت حظ أن العدتد من الدراسات األ مة ة قد أ رتت حو  التعم   

ما ندر  الدراسات العرب ة التي أ رتت في هذا النجتا   ،تحص مالنم   تاا ا دالدافع ة دع قتهنا بال

دراستة هتدفت إلتى لكةتا عتن (Mei-Mei, 2003)فقد أ ترى متي متي  –في حددد عم  الةاحث  –
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عمتى الدافع تة متن ( دمراقةتة التذات ،فعال تة التذات ،اق ت   التذات)أثر استراا ج ات التعم  النم   تاا تا 

أشتارت المتتائج إلتى د تود أثتر لمتتعم  النتم   تاا تا متن  ت   . نترنت    التعم  من     شةكة اال

 ،ح تتث أ تتةح الطمةتتة أ  تتر قتتدر  عمتتى الاهتت  داإلدراف ،االنترنتتت فتتي  تتتاد  داحستت ن دافع تتة الطمةتتة

 . دأ  ر احن  لمنسؤدل ة

دراستتة هتتدفت إلتتى الكةتتا عتتن أثتتر  (Tang & Neber, 2008)دأ تترى اتتانج دن ةتتر 

مس دالنستوى التعم نتي فتي الدافع تة دالتم ت   التذااي لتتعم  الك ن تاء لتدى لمةتة متغ رات العرا دالج

لالةتتا دلالةتتة متتن الطمةتتة  (315)اكونتتت ع متتة الدراستتة متتن . النتتدار  متتن تدا التحصتت م النرااتتا

أشارت نتائج الدراسة إلى د ود أثر . النتاوق ن من ث ثة دد  هي الوالتات النتحد  دالص ن دألنان ا

ح تث ااتوا الطمةتة األمترتك  ن عمتى الطمةتة الصت م  ن داأللنتان فتي الدافع تة لمتم ت    ،العترالنتغ ر 

ح تتث ااوقتتت اإلنتتا  عمتتى التتذ ور فتتي  ، نتتا أشتتارت المتتتائج إلتتى د تتود أثتتر لنتغ تتر الجتتمس. التتذااي

  .االاجاه دالهد  دالجهد في استلدا  االستراا ج ات النعرف ة

سة هدفت إلى الكةا عن أثر الدافع ة دالتعم  النتم   درا (Hirata, 2010)دأ رى ه رااا 

لتقدت   ور  أ  ر دعوحا لمع قة النعقد  ب ن الدافع ة دالتعم  النم    ،تاا ا في ا تساا المغة ال ان ة

لالةتا دلالةتة متن لمةتة التعمت   العتالي التذتن تدرستون المغتة  (381)اكونت ع متة الدراستة متن . تاا ا

أشارت المتائج إلى د ود أثر لمدافع ة في اعم  استراا ج ات النعرفة دمتا دراء . ندال ابان ة في ن و ال

دهتي متن ) نا أشارت المتائج أتضتا إلتى أن ماهتو  التذات دالكاتاء  الذاا تة دالق نتة المستة ة  ،النعرفة

 .متمة ا لمتعم  النم   تاا ا( أبعاد الدافع ة

استة هتدفت إلتى التعتر  عمتى در (Yusri & Rahimi, 2010)دأ ترى تسترا درح نتي 

اكونتت ع متة الدراستة . استلدا  لمةة الجامعة لنهارات التعم  النتم   تاا تا فتي دراستة المغتة العرب تة

لمةتتة  امعتتة متتارا لمتكمولو  تتا فتتي مال متتتا النستتجم ن فتتي ددر  المغتتة  لالةتتا دلالةتتة متتن (98)متتن 

التتعم  النتم   تاا تا لتدى لمةتة الجامعتة أشارت نتائج الدراسة إلتى أن مستتوى استتراا ج ات . العرب ة

ب منتا  تان بدر تة متوستطة لستتة  ، ان بدر ة مرااعة لتسعة عما ر من مكونات التعم  النم   تاا ا

 .من العما ر النكونة له

دراسة هدفت إلتى الكةتا عتن الع قتة بت ن التتعم  النتم   تاا تا  (2010) نا أ رى الجراح 

لالةتا دلالةتة متن لمةتة  (331)اكونتت ع متة الدراستة متن . لجامعةدالتحص م األ ادتني لدى لمةة ا

أشارت نتائج الدراسة إلى امت ف الطمةتة لنهتارات التم ت   .  م ة الترب ة في  امعة ال رموف باألردن

 ،دعتتا الهتتد  دالتلطتت ي)دعمتتى األبعتتاد ، التتذااي عمتتى بعتتد التستتن ا داالحتاتتاظ بدر تتة مرااعتتة

 نتا أشتارت المتتائج . بدر ة متوستطة( دلمب النساعد  اال تناع ة ،قةةداالحتااظ بالسج ت دالنرا

 نا ااوا لمةتة الستمة الرابعتة عمتى  ،إلى ااوا الذ ور عمى اإلنا  عمى بعد دعا الهد  دالتلط ي

 .لمةة السمت ن ال ان ة دال ال ة عمى بعدا االحتااظ بالسج ت دالنراقةة دلمب النساعد  اال تناع ة

دراستة هتدفت إلتى الكةتا عتن الع قتة بت ن استتراا ج ات  (Venter, 2011)دأ رى فمتر 

اكونتت . دمهارات التعم  النم   تاا ا دب ن التحص م الدراسي دالدافع ة الدا م تة لتدى لمةتة الجامعتة

أشتارت نتتائج الدراستة . لالةا دلالةتة متن لمةتة  امعتة الةتنال ة الغرب تة (2421)ع مة الدراسة من 

 نتتا  ،ستتتراا ج ات دمهتتارات التتتعم  النتتم   تاا تتا فتتي احستت ن التحصتت م الدراستتيإلتتى د تتود أثتتر ال

د انتت هتذه االستتراا ج ات  ،داحستن فتي إدار  الوقتت ،أشارت المتائج أتضا إلتى  تتاد  فتي الدافع تة

 . متمة ا لممجاح األ ادتني

اا تة دراسة هدفت إلى التحق  متن الع قتة بت ن الكاتاء  الذ (Yusuf, 2011)دأ رى توسا 

اكونتت ع متة الدراستة متن . ددافع ة التحص م داستراا ج ات التتعم  النتم   تاا تا لتدى لمةتة الجامعتة
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أشتتارت نتتتائج الدراستتة إلتتى د تتود اراةتتال . متتن لمةتتة  امعتتة الستتمطان إدرتتتس فتتي مال متتتا (300)

 .ااتجابي مرااا ب ن الكااء  الذاا ة ددافع ة التحص م داستراا ج ات التعم  النم   تاا 

 ,Ozan, Gundogdu, Bay & Celkan) نا أ رى أد ان د ونداد دد دب ه دس مكان 

دراسة هتدفت إلتى التحقت  متن امتت ف لمةتة الجامعتة لنهتارات التتعم  النتم   تاا تا دالكاتاء   (2012

أشتارت . لالةا دلالةة من لمةتة  امعتة أاتااورف فتي ار  تا (310)اكونت ع مة الدراسة من . الذاا ة

 .لدراسة إلى امت ف الطمةة لنهارات التعم  النم   تاا ا داوقعات الكااء  الذاا ة بدر ة عال ةنتائج ا

دراستة هتدفت إلتى  (Tanriseven & Dil-Mac, 2013) نتا أ ترى اانرست ان دد  متاف 

داستتتراا ج ات التتتعم   ،الكةتتا عتتن إمكان تتة التمةتتؤ بالع قتتة بتت ن القتت   اإلنستتان ة ددافع تتة االعتقتتادات

لالةتا دلالةتة متن لمةتة  (794)اكونتت ع متة الدراستة متن . م   تاا ا لدى لمةة الندار  ال انوتتةالن

أشتارت نتتائج الدراستة إلتى أن القت   اإلنستان ة  انتت . الندار  ال انوتة في مدتمة اسطمةو  في ار  ا

ستتراا ج ات التتعم  د انت دافع ة االعتقادات متمة ا  ة را عمتى ا ،متمة ا  ة را عمى دافع ة االعتقادات

 نا أشارت المتائج إلى أن الق   اإلنستان ة لت  اكتن متمة تا هامتا عمتى استتراا ج ات التتعم  . النم   تاا ا

 .دلكن  ان لها اأث ر غ ر مةاشر عمى التعم  النم   تاا ا من     دافع ة االعتقادات ،النم   تاا ا

 & ,Rockinson-Szapkiw, Wendt)ستتمبا  و ددنتتدت دالنتتدا  -دأ ترى رد مستتون

Lunde, 2013)   دراسة هدفت إلى الكةا عن أثر التعم  االلكتردنتي دالتتعم  التقم تدا فتي استتلدا

اكونتتت ع متتة الدراستتة متتن . دفتتي الدافع تتة دالقمتت  ،لمةتتة الجامعتتة الستتتراا ج ات التتتعم  النتتم   تاا تتا

ةتتة التتذتن تستتتلدمون الكتتتب أشتتارت المتتتائج إلتتى أن الطم. لالةتتا دلالةتتة متتن لمةتتة الجامعتتة (538)

اإللكتردن ة أ  ر فاعم ة فتي استتلدا  استتراا ج ات التتعم  النتم   تاا تا متن الطمةتة التذتن تستتلدمون 

 .الكتب التقم دتة النطةوعة في دراسته 

دراستة  (Mega, Ronconi & De Beni, 2014) نتا أ ترى م جتا دردنكتوني ددا بمتي 

ي التتتعم  النتتم   تاا تتا دالدافع تتة دأثتتر تلتتك فتتي التحصتت م ن أثتتر االناعتتاالت فتت‘هتتدفت إلتتى الكةتتا 

أشتتارت المتتائج إلتتى د تود أثتتر . متن لمةتتة الجامعتة (5,805)اكونتت ع متتة الدراستة متتن . األ تادتني

 نا أشارت المتائج إلى د ود أثر لمتعم  التذااي النتم   . دفي الدافع ة ،ل ناعا  في التعم  النم   تاا ا

 .األ ادتني دالدافع ة في التحص م

دراستتة هتتدفت إلتتى الكةتتا عتتن الع قتتة بتت ن  (Babakhani, 2014)دأ تترى بابتتا  تتاني 

فتي  ،ستنات الةلصت ة داستتراا ج ات التتعم  النتم   تاا تا دالتحصت م األ تادتني لتدى لمةتة الجامعتة

. لالةا دلالةة من لمةة  امعة ا اد اإلس م ة (157)اكونت ع مة الدراسة من . عوء متغ ر الجمس

 نتا أشتارت . أشارت نتائج الدراسة إلى د ود اثر تد داللة لستنات الةلصت ة بالتحصت م األ تادتني

دأشتارت . المتائج إلى أن التعم  النم   تاا ا تعد متمة ا أ ةر من سنات الةلص ة لمتحص م األ ادتني

النتم    المتائج أتضا إلى عتد  د تود فتردا تات داللتة لنتغ تر الجتمس فتي ستنات الةلصت ة دالتتعم 

 .ال أنه تو د أثر لمجمس في التحص م األ ادتني لصالح الذ ورإ ،تاا ا

ت حظ من الدراسات السابقة أن موعوا التعم  النم   تاا ا دالدافع ة قد ح ي باهتنا   ة ر 

دقتد امادلتت بعت  هتذه  ،فهماف العدتد متن الدراستات التتي امادلتت هتذا النوعتوا ،من قةم الةاح  ن

 & Tang)اتانج دن ةتر قة التعم  النم   تاا ا بعدد من النتغ رات م م الجمس  دراسة الدراسات ع 

Neber, 2008; Babakhani, 2014)  اانرستتتت ان دد  متتتتاف دالقتتتت   اإلنستتتتان ة  دراستتتتة

(Tanriseven & Dil-Mac, 2013)  م جا دردنكتوني ددا بمتي داالناعاالت  دراسة(Mega, 

Ronconi & De Beni, 2014)  بابتا  تاني الةلصت ة  دراستة دستنات(Babakhani, 2014) 

 -رد مستوندالتتعم  االلكتردنتي  دراستة  (Tang & Neber, 2008)اتانج دن ةتر دالعرا  دراستة 

دالتحصت م  (Rockinson-Szapkiw, Wendt, & Lunde, 2013)ستمبا  و ددنتدت دالنتدا 
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 ,Venter, 2011; Mega, Ronconi & De Beni) ،2010))األ تادتني  دراستة الجتراح 

2014; Babakhani, 2014) . دامادلتت دراستات أ ترى الكةتا عتن مستتوى التتعم  النتم   تاا تا

 نتا . (Yusri & Rahimi, 2010; Ozan, Gundogdu, Bay & Celkan, 2012) دراستة 

 ;Mei-Mei, 2003) امادلتت بعت  الدراستات الع قتة بت ن الدافع تة دالتتعم  النتم   تاا تا  دراستة

Hirata, 2010; Venter, 2011; Yusuf, 2011; Tanriseven & Dil-Mac, 2013) . 

 نتا ت حتتظ متن مرا عتتة الدراستات الستتابقة أتضتا نتتدر  الدراستات التتتي حادلتت الةحتتث فتتي 

 نا أنه لت  تتت   ،الع قة ب ن التعم  النم   تاا ا دالدافع ة الدا م ة دع قتهنا بالتحص م لدى النتعمن ن

لتذا  تاءت الدراستة الحال تة  ،سة في هذا النجا  في النؤسستات التربوتتة العرب تةالع ور عمى أتة درا

 . نحادلة لسد المق  في هذا النجا 

 :مشكلة الدراسة وأهميتها

من     بع  االعتقادات التي اصا الطمةة اتضح الع قة ب ن التعم  النم   تاا ا دالدافع ة 

دتحدددن أهدافه  دت ابردن  ،دتةذلون  هدا  ة را ،مرااعةتدا التعم  النم   تاا ا بأنه  تدا دافع ة 

إلى أنه غالةا متا تو تا التتعم  النتم    (Wolters, 2003)دترى ددلتر   .لمو و  إل ها داحق قها

 ،تاا ا بأنه دظ اة لدافع ة الطمةة في استلدا  استتراا ج ات النعرفتة داستتراا ج ات متا دراء النعرفتة

 . عد  انةا ا ر من التعم  النم   تاا ا نا أن ام    الدافع ة ت

في حددد عمت   –داكنن أهن ة هذه الدراسة في امادلها موعوعا تعد نادرا في الة  ة العربي 

 نتتا أنهتتا اهتتت  بدراستتة مستتتوى التتتعم  النتتم   تاا تتا دالدافع تتة الدا م تتة فتتي مرحمتتة مهنتتة  –الةاحتتث 

لتي تتتنكن ف هتا الطمةتة متن فهت  دان تم مهتارات دحاسنة في مستقةم الطمةة دهي النرحمة الجامع ة ا

 .داستراا ج ات التعم  النم   تاا ا بةكم تنكمه من احنم مسؤدل ة اعمنه

 :أهداف الدراسة

اهد  الدراسة الحال ة إلى التعر  عمى مستوى  م من التعم  النم   تاا تا دالدافع تة الدا م تة 

 نتا اترد إلتى تهتن الةاحتث التستاخالت التال تة عمتد . دالع قة ب مهنا دع قتهنا بالتحص م لدى الطمةة

هتم تلتمتا مستتوى  تم متن التتعم  النتم   تاا تا دالدافع تة الدا م تة : دراسة التعم  النم   تاا تا دهتي

 :داحص مه؟ دبالتالي حادلت هذه الدراسة احق   األهدا  التال ة ،با ت    مس الطالب

ة  م تة الحصتن الجامع تة التابعتة لجامعتة الةمقتاء معرفة مستوى التعم  النتم   تاا تا لتدى لمةت .1

 .التطة ق ة

معرفتتة مستتتوى الدافع تتة الدا م تتة لتتدى لمةتتة  م تتة الحصتتن الجامع تتة التابعتتة لجامعتتة الةمقتتاء  .2

 .التطة ق ة

اةعتتا لنتغ تترا  تتمس الطالتتب  ،معرفتتة الاتتردا فتتي مستتتوى التتتعم  النتتم   تاا تتا لتتدى الطمةتتة .3

 .داحص مه األ ادتني

اةعتتا لنتغ تترا  تتمس الطالتتب  ،دا فتتي مستتتوى الدافع تتة الدا م تتة لتتدى الطمةتتةمعرفتتة الاتتر .4

 .داحص مه األ ادتني

معرفة الع قة ب ن التتعم  النتم   تاا تا دالدافع تة الدا م تة لتدى لمةتة  م تة الحصتن الجامع تة  .5

 .التابعة لجامعة الةمقاء التطة ق ة
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 :أسئلة الدراسة

 :  مة التال ةحادلت هذه الدراسة اإل ابة عن األس 

متتا مستتتوى التتتعم  النتتم   تاا تتا لتتدى لمةتتة  م تتة الحصتتن الجامع تتة التابعتتة لجامعتتة الةمقتتاء  .1

 التطة ق ة؟

لتتدى لمةتتة  م تتة الحصتتن ( د تتم بعتتد متتن أبعتتاده)هتتم تلتمتتا مستتتوى التتتعم  النتتم   تاا تتا  .2

 تني؟الجامع ة التابعة لجامعة الةمقاء التطة ق ة با ت    مس الطالب داحص مه األ اد

متتتا مستتتتوى الدافع تتتة الدا م تتتة لتتتدى لمةتتتة  م تتتة الحصتتتن الجامع تتتة التابعتتتة لجامعتتتة الةمقتتتاء  .3

 التطة ق ة؟

لدى لمةة  م تة الحصتن الجامع تة ( د م بعد من أبعاده)هم تلتما مستوى الدافع ة الدا م ة  .4

 التابعة لجامعة الةمقاء التطة ق ة با ت    مس الطالب داحص مه األ ادتني؟

  التمةؤتتتة لمتتتعم  النتتم   تاا تتا بالدافع تتة الدا م تتة لتتدى لمةتتة  م تتة الحصتتن الجامع تتة متتا القتتدر .5

 التابعة لجامعة الةمقاء التطة ق ة؟

 :مصطلحات الدراسة

 دتتحدد في هذه الدراسة بالدر ة التي تحصم عم ها الطالب عمتى مق تا  : التعم  النم   تاا ا

غترض دالنستتلد  لهتذا الغترض دالتذا تتنتتا التعم  النم   تاا ا الذا أعد  ص صتا لهتذا ال

 .بالصدا دال ةات

 دتتحدد في هذه الدراسة بالدر ة التتي تحصتم عم هتا الطالتب عمتى مق تا  : الدافع ة الدا م ة

الدافع تة الدا م تتة التتذا أعتتد  ص صتا لهتتذا الغتترض دالنستتتلد  لهتذا الغتترض دالتتذا تتنتتتا 

 .بالصدا دال ةات

 دله مستوتان ت ور دإنا: الجمس . 

 التحصتتت م النتوستتتي ،التحصتتت م النرااتتتا ،دلتتته ث ثتتتة مستتتتوتات: التحصتتت م األ تتتادتني، ، 

 .التحص م النتدني

 : حدود الدراسة

 :اآلا ةالحددد اتحدد الدراسة ب

 اقتصرت الدراسة عمى ع متة متن لمةتة  م تة الحصتن الجامع تة التابعتة لجامعتة : الحددد النكان ة

 .الةمقاء التطة ق ة في األردن

 اقتصتتترت الدراستتتة عمتتتى الطمةتتة النستتتجم ن  تتت   الاصتتتم األد  متتتن العتتتا  : دد الممان تتتةالحتتد

  2013-2014الجامعي 

 اقتصرت الدراسة عمى ع مة من لمةة الةكالورتو  في التلصصات التال ة: الحددد الةةرتة: 

 همدستتة االاصتتاالت دالةرمج تتات: داةتتتنم عمتتى التلصصتتات التال تتة ،األقستتا  الهمدستت ة، 

همدستتة  ،همدستتة اإلنتتتاو داآلالت ،همدستتة الصتتماعات الك ن ائ تتة ،لتك  تتا دالتةرتتتدهمدستتة ا

 .الن اه دالة  ة

 النحاسةة ،ن   النعمومات اإلدارتة: دتةتنم عمى الصصي ،قس  العمو  اإلدارتة دالنال ة. 
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 الترب ة النهم ة ،اكمولو  ا التصم ا الغذائي: دتةتنم عمى الصصي ،قس  العمو  التطة ق ة. 

 عم  الحاسوا: دتةتنم عمى الص  ،س  اكمولو  ا النعمومات دالحاسواق 

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

دقتتتد  ،دأستتتموا الدراستتتات الن دان تتتة ،استتتتلدمت هتتتذه الدراستتتة النتتتمهج الو تتتاي التحم متتتي

 ،اعتندت الة انات التي ات   نعهتا متن  ت   اطة ت  االستتةانة التتي  تننت ألغتراض هتذه الدراستة

 .ا التحم م اإلحصائي النماسبدمن ث  أ ر

 :مجتمع الدراسة وعينتها

النستجم ن  ،اكون مجتنا الدراسة من  ن تا لمةتة الةكتالورتو  فتي  م تة الحصتن الجامع تة

حستتتب  –لالةتتتا دلالةتتتة  (3185)دبمتتتد عتتتدده   2013-2014لماصتتتم األد  متتتن العتتتا  الدراستتتي 

 (168)لالةتا د (152)متمه   ،ا دلالةتةلالةت (320)دات  ا ت تار  –إحصائ ات قس  القةو  دالتستج م 

دردعتتي أن اكتتون  ،ح تتث  انتتت الةتتعةة هتتي دحتتد  اال ت تتار ،بالطرتقتتة العةتتوائ ة العمقودتتتة ،لالةتتة

د امستة ف نتا تتعمت  بطمةتة  ،درابعتة ،دثال تة ،دثان تة ،أدلى)مةتنمة عمى  ن ا النستوتات الدراس ة 

 .د ع مة الدراسة حسب متغ رااهاتة ن او تا أفرا (1)دالجدد  (. التلصصات الهمدس ة

 او تا أفراد ع مة الدراسة حسب متغ رااها: (1) دد  

 المسةة الن وتة الكمي إنا  ت ور النتغ ر

 %27 85 45 40 احص م مرااا

 %49 159 85 74 احص م متوسي

 %24 76 40 36 احص م متدني

 %100 320 170 150 الكمي

  %100 %53 %47 المسةة الن وتة

 :الدراسة أداة

 مقياس التعلم المنظم ذاتيا -1

فقتتر  مو عتة عمتتى أربعتتة  (28)دتتكتون متتن  ،(Purdie, 2003)دهتو متتن إعتداد بتتوردا 

 (7)االحتاتاظ بالستج ت دالنراقةتة داق سته  ،فقترات (7)دعا الهد  دالتلط ي داق سته : أبعاد هي

 . فقرات (7)داق سه  ،ناع ةدلمب النساعد  اال ت ،فقرات (7)دالتسن ا دالحاظ داق سه  ،فقرات

فكانتت  ،لالةتا دلالةتة (254)بتطة   النق ا  عمى ع مة مكونة من  (Purdie, 2003)دقا  بوردا 

لةعتتد االحتاتتاظ  (0.69) ،لةعتتد دعتتا الهتتد  دالتلطتت ي (0.72)قتت   معامتتم ال ةتتات بطرتقتتة اإلعتتاد  

 .لمب النساعد  اال تناع ةلةعد  (0.81) ،لةعد التسن ا دالحاظ (0.76) ،بالسج ت دالنراقةة

ح ث قا  بتر نة النق ا  إلى العرب تة  ،من الصدا ال اهرا لمنق ا (2007)داحق  أحند 

متتن أعضتتاء ه  تتة التتتدرتس النتلصصتت ن فتتي المغتتة  (2)دعتترض التر نتتة دالمستتلة األ تتم ة عمتتى 

 ت اغة ح تث ات  اعتدتم  ،متن أعضتاء ه  تة التتدرتس النتلصصت ن فتي عمت  التماس (5) ،االنجم متة

بحستاا معتام ت االراةتال بت ن الاقتر  دالةعتد التذا  ، نتا احقت  متن ثةتات النق تا  ،بع  الاقترات

دمعتتام ت االراةتتال بتت ن األبعتتاد  ،دبتت ن الدر تتة الكم تتة لمةعتتد دالدر تتة الكم تتة لمنق تتا  ،امتنتتي إل تته

لةعتد دعتا  (0.83)ح ث  انت ق   معام ت االراةتال بت ن أبعتاد النق تا  دالنق تا  الكمتي  ،بعضها
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 ،لةعتتد التستتن ا دالحاتتظ (0.84) ،لةعتتد االحتاتتاظ بالستتج ت دالنراقةتتة (0.78) ،الهتتد  دالتلطتت ي

ح تث أ تةح النق تا  تتنتتا بدر تة عال تة متن الصتدا ، ، لةعتد لمتب النستاعد  اال تناع تة (0.79)

 .دال ةات

عمتى عتدد  دفي الدراسة الحال ة احق  الةاحث من الصدا ال اهرا لمنق تا  دتلتك بعرعته

من النحكن ن من تدا اللةر  داال تصاص إلبداء ارائه  داقتراحااه  بلصوص دعوح د  اغة 

د انتت م ح تااه  حتو  الصت اغة المغوتتة لتةع   ،الاقرات دمتدى اراةالهتا بالةعتد دالنق تا   كتم

دبغتترض معرفتتة متتدى دعتتوح الاقتترات دالةتتدائم دحستتاا الوقتتت  ،داتت  األ تتذ بهتتا  ن عتتا ،الاقتترات

   لجإ ابة دلحساا معامم اراةال ب رسون ب ن الدر ة الكم تة عمتى األدا  د تم بعتد متن أبعادهتا ال 

لالةتا دلالةتة متن مجتنتا  (50)قتا  الةاحتث بتطة ت  النق تا  عمتى  ،دب ن  م بعتد داألبعتاد األ ترى

 10)  دقد اة ن أن الاقرات  انت داعحة د ان الوقت ال    لمتطة . الدراسة د ارو ع مة الدراسة

 (2)دالجتدد  . داة ن أتضا اراةال األبعاد باألدا  داستق    م بعد عن األبعاد األ ترى ،دقائ  (8 -

 .تة ن تلك

 ق   معام ت اراةال ب رسون بنق ا  التعم  النم   تاا ا: (2) دد  

 

 الةعد

 دعا

 الهد 

 دالتلط ي

 االحتااظ

 بالسج ت

 دالنراقةة

 التسن ا

 دالحاظ

 

 لمب

 النساعد 

 ال تناع ةا

 

 الكمي

 دعا

 الهد  

 دالتلط ي

1 0.613** 0.815** 0.773** 0.821** 

 االحتااظ بالسج ت

 دالنراقةة

 1 **0.732 **0.778 0.779** 

 التسن ا

 دالحاظ

  1 **0.812 0.799** 

 لمب النساعد 

 اال تناع ة

   1 0.764** 

 1     الكمي

الاستاا التدا مي متن  ت   اطة ت  النق تا  عمتى  نا احق  الةاحث في الدراسة الحال تة متن ا 

دقتد ارادحتت قت   معتام ت ال ةتات  ،لالةا دلالةة من مجتنتا الدراستة د تارو ع متة الدراستة (68)

-0.77)ب منتتا ارادحتتت القتت   حستتب الطرتقتتة المصتتا ة بتت ن  (0.75-0.81)حستب  ردنةتتاخ ألاتتا بتت ن 

توعتح  (3)دالجتدد  . استلدا  هتذه الدراستةدالتي اة ر إلى مستوى مقةو  من ال ةات تت ح  (0.72

 . امك الق  

 

دالطرتقة المصا ة ألبعاد  ،ق   ثةات االاساا الدا مي من     معادلة  ردنةاخ ألاا: (3) دد  

 مق ا  التعم  النم   تاا ا

 ثةات االاساا الدا مي الةعد

 (  ردنةاخ ألاا) 

 ثةات االاساا الدا مي 

 ( الطرتقة المصا ة) 

 0.77 0.81 الهد  دالتلط يدعا 

 0.73 0.77 بالسج ت دالنراقةة االحتااظ

 0.72 0.75 التسن ا دالحاظ

 0.76 0.80 لمب النساعد  اال تناع ة

 ،داأ تتذ در تة داحتتد  إلتى دائنتتا ،تتتدرو ننتتي االستتجابة عمتتى النق تا  متتن أبتدا :تصححي  المقيححاس

 : ك  عمى مستوى التعم  النم   تاا ادا  اعتناد النع ار التالي لمح ،داأ ذ  نس در ات



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

551 

 مستوى مملا  (1-2.33)الدر ات من 

 مستوى متوسي (2.34-3.67)الدر ات من 

 مستوى مرااا 3.68-5)الدر ات من 

 Motivation Scale: مقياس الدافعية الداخلية -2

فقتر  مو عتة عمتى ث ثتة أبعتاد  (24)دتتكتون متن  ،(Lepper, 2005)دهو من إعتداد ل ةتر  

دالرغةة فتي اإلاقتان  ،فقرات (8)دحب االستط ا داق سه  ،فقرات (8)ااض م التحدا داق سه : يه

 . فقرات (8)باستق ل ة داق سه 

 ،لالةتا دلالةتة (178)بتطة ت  النق تا  عمتى ع متة مكونتة متن  (Lepper, 2005)دقا  ل ةتر 

لةعتتتد حتتتب  (0.68) ،لةعتتتد ااضتتت م التحتتتدا (0.73)فكانتتتت قتتت   معامتتتم ال ةتتتات بطرتقتتتة اإلعتتتاد  

 .لةعد الرغةة في اإلاقان باستق ل ة (0.73) ،االستط ا

ح تث قتا  بتر نتة النق تا  إلتى العرب تة  ،من الصدا ال اهرا لمنق ا (2007)داحق  أحند 

متتن أعضتتاء ه  تتة التتتدرتس النتلصصتت ن فتتي المغتتة  (2)دعتترض التر نتتة دالمستتلة األ تتم ة عمتتى 

ح تث ات  اعتدتم  ت اغة  ،لتتدرتس النتلصصت ن فتي عمت  التماسمتن أعضتاء ه  تة ا (5) ،االنجم متة

بحستاا معتام ت االراةتال بت ن الاقتر  دالةعتد التذا  ، نتا احقت  متن ثةتات النق تا  ،بع  الاقترات

دمعتتام ت االراةتتال بتت ن األبعتتاد  ،دبتت ن الدر تتة الكم تتة لمةعتتد دالدر تتة الكم تتة لمنق تتا  ،امتنتتي إل تته

لةعتد ااضت م  (0.75)راةال ب ن أبعاد النق تا  دالنق تا  الكمتي ح ث  انت ق   معام ت اال ،بعضها

ح تث أ تتةح  ،لةعتد الرغةتة فتي اإلاقتتان باستتق ل ة (0.78) ،لةعتد حتب االستتتط ا (0.81) ،التحتدا

 .النق ا  تتنتا بدر ة عال ة من الصدا دال ةات

متى عتدد دفي الدراسة الحال ة احق  الةاحث من الصدا ال اهرا لمنق تا  دتلتك بعرعته ع

من النحكن ن من تدا اللةر  داال تصاص إلبداء ارائه  داقتراحااه  بلصوص دعوح د  اغة 

د انتت م ح تااه  حتو  الصت اغة المغوتتة لتةع   ،الاقرات دمتدى اراةالهتا بالةعتد دالنق تا   كتم

دبغتترض معرفتتة متتدى دعتتوح الاقتترات دالةتتدائم دحستتاا الوقتتت  ،داتت  األ تتذ بهتتا  ن عتتا ،الاقتترات

  لجإ ابة دلحساا معامم اراةال ب رسون ب ن الدر ة الكم تة عمتى األدا  د تم بعتد متن أبعادهتا ال  

لالةتا دلالةتة متن مجتنتا  (50)قتا  الةاحتث بتطة ت  النق تا  عمتى  ،دب ن  م بعتد داألبعتاد األ ترى

 10)دقد اة ن أن الاقرات  انت داعحة د ان الوقت ال    لمتطة   . الدراسة د ارو ع مة الدراسة

 (4)دالجتدد  . داة ن أتضا اراةال األبعاد باألدا  داستق    م بعد عن األبعاد األ ترى ،دقائ  (8 -

 .تة ن تلك

 ق   معام ت اراةال ب رسون بنق ا  الدافع ة الدا م ة: (4) دد  

 

 الةعد

 ااض م

 التحدا

 حب االستط ا

 

 الرغةة في اإلاقان

 باستق ل ة

 

 الكمي

 ااض م

 التحدا

1 0.619** 0.825** 0.813** 

 **0.769 0.732** 1  حب االستط ا

 الرغةة في اإلاقان

 باستق ل ة

  1 0.759** 

 1    الكمي

 نا احق  الةاحث فتي الدراستة الحال تة متن االاستاا التدا مي متن  ت   اطة ت  النق تا  عمتى 

قت   معتام ت ال ةتات دقتد ارادحتت  ،لالةا دلالةة من مجتنتا الدراستة د تارو ع متة الدراستة (68)

-0.77)ب منتتا ارادحتتت القتت   حستتب الطرتقتتة المصتتا ة بتت ن  (0.73-0.80)حستب  ردنةتتاخ ألاتتا بتت ن 
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توعتح  (5)دالجتدد  . دالتي اة ر إلى مستوى مقةو  من ال ةات تت ح استلدا  هتذه الدراستة (0.69

 . امك الق  

دالطرتقة المصا ة ألبعاد  ،ألاا ق   ثةات االاساا الدا مي من     معادلة  ردنةاخ: (5) دد  

 مق ا  الدافع ة الدا م ة

 

 الةعد

 ثةات االاساا الدا مي ( ردنةاخ ألاا)ثةات االاساا الدا مي 

 ( الطرتقة المصا ة)

 0.77 0.80 ااض م التحدا

 0.73 0.77 حب االستط ا

 0.69 0.73 الرغةة في اإلاقان باستق ل ة

 : تصحي  المقياس

 ،داأ تذ  نتس در تات ،داأ ذ در ة داحتد  إلتى دائنتا ،ستجابة عمى النق ا  من أبداتتدرو نني اال

 : دا  اعتناد النع ار التالي لمحك  عمى مستوى الدافع ة الدا م ة

 مستوى مملا  (1-2.33)الدر ات من 

 مستوى متوسي (2.34-3.67)الدر ات من 

 مستوى مرااا 3.68-5)الدر ات من 

 : تهانتائج الدراسة ومناقش

ما مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة كلية الحصن  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ا  حساا  ،؟ لجإ ابة عن هذا السؤا الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في األردن

النتوسطات الحساب ة داالنحرافات النع ارتة لدر ات  ن ا أفراد الع مة عمى مق ا  التعم  النم   

داة ن أن مستوى التعم  النم   تاا ا لدى لمةة  م ة الحصن الجامع ة التابعة لجامعة الةمقاء  ،تاا ا

دالتما . (3.25)ت الع مة ح ث بمد النتوسي الحسابي الستجابا ،التطة ق ة في األردن  ان متوسطا

 & Ozan, Gundogdu, Bay)أد ان د ونداد دد دب ه دس مكانهذه المت جة ما نت جة دراسة 

Celkan, 2012)  التي أشارت إلى امت ف الطمةة لنهارات التعم  النم   تاا ا بدر ة

لتي ا (Yusri & Rahimi, 2010)تسرا درح ني  دالتما هذه المت جة ما نت جة دراسة.عال ة

أن مستوى استراا ج ات التعم  النم   تاا ا لدى لمةة الجامعة  ان بدر ة مرااعة لتسعة أشارت إلى 

داتا  ما المت جة التي أشارت إل ها الدراسة ناسها في أن  ،عما ر من مكونات التعم  النم   تاا ا

ة لستة من العما ر مستوى استراا ج ات التعم  النم   تاا ا لدى لمةة الجامعة  ان بدر ة متوسط

التي أشارت إلى امت ف الطمةة  (2010)دالتما هذه المت جة ما نت جة دراسة الجراح . النكونة له

داتا  ما المت جة التي أشارت  ،لنهارات التم    الذااي عمى بعد التسن ا داالحتااظ بدر ة مرااعة

دعا الهد  )ي عمى األبعاد ال ها الدراسة ناسها في امت ف الطمةة لنهارات التم    الذاا

دتنكن . بدر ة متوسطة( دلمب النساعد  اال تناع ة ،االحتااظ بالسج ت دالنراقةة ،دالتلط ي

دالتي  انت بالمسةة  ،ااس ر هذه المت جة في عوء أن التعم  النم   تاا ا تراةي بعدد من العوامم

 ، ،النتن مة بوعا الهد  دالتلط يلمع مة عوامم مواا ة امسج  ما مهارات التعم  النم   تاا ا 

دتعد  م ما تكتسةه . دلمب النساعد  اال تناع ة ،التسن ا دالحاظ ،االحتااظ بالسج ت دالنراقةة

الطالب من معار  دمهارات دق   داعتقادات أثماء دراسته الجامع ة من العوامم النراةطة بالة  ة 

دالتي من شأنها أن امتد من  ،م  النم   تاا االجامع ة لمطمةة التي اسه  في امن ة مهارات التع

 . مستوى التعم  النم   تاا ا لدى الطمةة
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( وكل بعد من أبعاده)هل يختلف مستوى التعلم المنظم ذاتيا  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

وتحصيله األكاديمي؟ تمت اإلجابة عن  ،لدى طلبة كلية الحصن الجامعية باختالف جنس الطالب

 : السؤال من جزأين هذا

با ت    مس  ،هم تلتما مستوى التعم  النم   تاا ا لدى لمةة  م ة الحصن الجامع ة

ا  حساا النتوسطات الحساب ة داالنحرافات  ،الطالب داحص مه األ ادتني؟ لجإ ابة عن هذا الجمء

لتحص م النع ارتة لدر ات الطمةة عمى مق ا  التعم  النم   تاا ا حسب متغ را الجمس دا

 .(6) نا تة مها الجدد   ،األ ادتني

النتوسطات الحساب ة داالنحرافات النع ارتة الستجابات أفراد ع مة الدراسة عمى : (6) دد  

 مق ا  التعم  النم   تاا ا

 االنحرا  النع ارا النتوسي الحسابي النستوى النتغ ر

 الجمس

 

 0.705 3.20 ت ور

 0.590 3.29 إنا 

 0.394 3.25 الكمي

 التحص م

 األ ادتني

 0.592 3.56 مرااا

 0.844 2.97 متوسي

 0.227 2.45 مملا 

 0.368 3.25 الكمي

أن النتوسي الحسابي لنستوى التعم  النم   تاا ا لمذ ور بمد  (6)تتة ن من الجدد  

 .(3.29)ات بمد  ،ب منا  ان مرااعا لدى اإلنا  بدر ة أ ةر من الذ ور ،(3.20)

د ددد فردا ظاهرتة في النتوسطات الحساب ة ألداء أفراد ع مة  (6)ة ن من الجدد   نا تت

دلنعرفة داللة . الدراسة عمى مق ا  التعم  النم   تاا ا اةعا لنتغ را الجمس دالتحص م األ ادتني

 هذه الاردا ا  استلدا  احم م التةاتن ال مائي ألثر الجمس دالتحص م األ ادتني في التعم  النم  

 .تلك (7)دتة ن الجدد   ،تاا ا

 احم م التةاتن ال مائي ألثر الجمس دالتحص م األ ادتني في التعم  النم   تاا ا: (7) دد  

 الداللة   متوسي النربعات در ات الحرتة مجنوا النربعات مصدر التةاتن

 0.524 0.407 0.127 1 1 0.127 الجمس

التحص م 

 األ ادتني

2.263 2 2 1.131 3.361 *0.028 

   0.312 257 80.86 اللطأ

    261 4198.279 الكمي

 (α = 0.05)دالة إحصائ ا عمد مستوى *

عد  د ود فردا تات داللة إحصائ ة عمد مستوى الداللة اإلحصائ ة  (7)تتة ن من الجدد  

(α = 0.05) اعمى ألثر الجمس في مستوى التعم  النم   تاا ا لدى لمةة  م ة الحصن الجامع ة .

التي أشارت إلى عد  د ود  (Babakhani, 2014)داتا  هذه المت جة ما نت جة دراسة بابا  اني 

 نا التما هذه المت جة ما . أثر لنتغ ر الجمس في مستوى التعم  النم   تاا ا لدى لمةة الجامعة

في  التي أشارت إلى د ود أثر لنتغ ر الجمس (Tang & Neber, 2008)نت جة دراسة اانج دن ةر 

ات ااوقت اإلنا  عمى الذ ور في مستوى التعم   ،مستوى التعم  النم   تاا ا لدى لمةة الجامعة

دتنكن ااس ر هذه المت جة في عوء إمكان ة امن ة    الجمس ن من الطمةة لنهارات . النم   تاا ا

تااعم دفرص ال ،دالنةار ة في األنةطة ،من     الدراسة الجامع ة ،التعم  النم   تاا ا
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ح ث أنها متاحة في الة  ة الجامع ة لمذ ور داإلنا  عمى حد  ،دامن ة النهارات الح اا ة ،اال تناعي

 . سواء

اعمى ألثر متغ ر  (α = 0.05)د ود فردا تات داللة إحصائ ة  (7) نا تتة ن من الجدد  

ستلدا  النقارنات دلة ان او ه الاردا ا  ا ،التحص م األ ادتني في مستوى التعم  النم   تاا ا

 .(8) نا هو مة ن بالجدد   ،الةعدتة بطرتقة ش ا ه

نتائج ا تةار ش ا ه لنعرفة داللة الاردا في التعم  النم   تاا ا اةعا لنتغ ر التحص م (8): دد 

 األ ادتني

 

 النستوى

 

 النتوسي الحسابي

 التحص م

 النرااا

 

 التحص م

 النتوسي

 

 التحص م

 النملا 

 التحص م

 النرااا

3.56  -*0.0177 *0.0209 

 التحص م

 النتوسي

2.97 *-0.0177  -0.0272* 

 التحص م

 النملا 

2.45 *-0.0209 -0.0272*  -

 (α = 0.05)دالة إحصائ ا عمد مستوى *

 α)د ود فردا تات داللة إحصائ ة عمد مستوى الداللة اإلحصائ ة  (8)تتة ن من الجدد  

دلمةة   ا اعمى ألثر التحص م ب ن لمةة التحص م النرااافي مستوى التعم  النم   تاا (0.05 =

داتا  هذه المت جة . التحص م النتوسي دلمةة التحص م النملا  دلصالح لمةة التحص م النرااا

التي أشارت إلى د ود أثر الستراا ج ات دمهارات التعم   (Venter, 2011)ما نت جة دراسة فمتر 

 نا . د انت هذه االستراا ج ات متمة ا لممجاح األ ادتني ،دراسيالنم   تاا ا في احس ن التحص م ال

التي أشارت إلى د ود اراةال اتجابي مرااا ب ن  (Yusuf, 2011)اتا  ما نت جة دراسة توسا 

داتا  أتضا ما نت جة دراسة . الكااء  الذاا ة ددافع ة التحص م داستراا ج ات التعم  النم   تاا ا

التي أشارت إلى د ود  (Mega, Ronconi & De Beni, 2014) م جا دردنكوني ددا بمي

 نا اتا   ذلك ما نت جة دراسة بابا  اني . أثر لمتعم  الذااي النم   في التحص م األ ادتني

(Babakhani, 2014)  التي أشارت إلى أن التعم  النم   تاا ا تعد متمة ا أ ةر من سنات الةلص ة

 .لمتحص م األ ادتني

فه   ،ر هذه المت جة في عوء  صائ  الطمةة النم ن ن تاا ا في اعمنه دتنكن ااس 

دت ابردن لمو و   ،دتحدددن أهدافه  التعم ن ة ،تلططون دتراقةون دتعدلون من عنم ة اعمنه 

دفي هذا الصدد ترى . منا تؤدا إلى حصوله  عمى مستوتات أعمى من التحص م األ ادتني ،إل ها

النم   تاا اه تا أهن ة  ا ة؛ لتر  مه عمي إظهار ق نة النسؤدل ة في  أن التعم ( 1996)ابراه   

لذا تعد التم     ،ح ث تت  اةج ا النتعم  عمي قةو  مسؤدل ة اعمنه دالنةار ة الااعمة به ،التعم 

ح ث إنه تعةر عن مدى مةار ته  الاعم ة في  ،الذااي لمنعرفة دالسموف  انةاه مهناه من اعم  الطمةة

أن الم رتات  (Zimmerman, 2001)دتذ ر  تنرمان . التعم  داو  ه اعمنه  أ ادتن اه عنم ات 

النعرف ة ااترض أن التعم  النم   تاا ا هو عنم ة اتضنن ق ا  النتعمن ن بتحدتد األهدا  داما ذ 

 .داعدتم بع  االستراا ج ات عمدما تعتقددن أنها ل ست فعالة ،االستراا ج ات در د التقد 

هم تلتما مستوى التعم  النم   تاا ا  :ة عن الجزء الثاني من السؤال الثانيولإلجاب

بأبعاده با ت   متغ را الدراسة؟ ا  حساا النتوسطات الحساب ة داالنحرافات النع ارتة ألداء 

 .تة ن تلك (9)دالجدد   ،أفراد ع مة الدراسة عمى أبعاد التعم  النم   تاا ا
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حساب ة داالنحرافات النع ارتة ألداء أفراد ع مة الدراسة عمى أبعاد التعم  النتوسطات ال (9) : دد 

 النم   تاا ا

االنحرا   النتوسي الحسابي العدد التحص م الجمس الةعد

 النع ارا

 دعا

 الهد  دالتلط ي

 

 0.469 3.67 40 مرااا ت ور

 0.690 3.01 74 متوسي

 0.680 2.20 36 متدني

 617 .0 2.98 150 الكمي

 0.488 3.72 45 مرااا إنا 

 0.529 3.00 85 متوسي

 0.568 2.28 40 متدني

 0.511 3.01 170 الكمي

االحتااظ 

بالسج ت 

 دالنراقةة

 

 0.476 3.63 40 مرااا ت ور

 0.618 2.95 74 متوسي

 0.453 2.33 36 متدني

 0.510 2.94 150 الكمي

 0.399 3.70 45 مرااا إنا 

 0.343 2.97 85 متوسي

 0.293 2.39 40 متدني

 0.382 2.98 170 الكمي

 التسن ا

 دالحاظ

 0.483 3.48 40 مرااا ت ور

 0.574 2.91 74 متوسي

 0.598 2.04 36 متدني

 0.522 2.89 150 الكمي

 0.526 3.53 45 مرااا إنا 

 0.381 2.94 85 متوسي

 0.324 2.44 40 متدني

 0.477 95 .2 170 لكميا

 لمب

النساعد  

 اال تناع ة

 0.449 3034 40 مرااا ت ور

 0.702 2.95 74 متوسي

 0.523 2.49 36 متدني

 0.561 2.93 150 الكمي

 0.526 3.41 45 مرااا إنا 

 0.381 2.96 85 متوسي

 0.324 2.55 40 متدني

 0.477 2.97 170 الكمي

د ود فردا ظاهرتة في النتوسطات الحساب ة ألداء أفراد ع مة  (9)تتة ن من الجدد  

دلة ان او ه هذه الاردا ا  استلدا  احم م التةاتن . الدراسة عمى أبعاد مق ا  التعم  النم   تاا ا

 .تة ن تلك (10)دالجدد   ،النتعدد

 التعم  النم   تاا ااحم م التةاتن النتعدد ألثر الجمس دالتحص م األ ادتني في أبعاد : (10) دد  

مجنوا  الةعد

 النربعات

متوسي  در ات الحرتة

 النربعات

 الداللة  

 الجمس

 

 هواممج

دعا الهد  

 دالتلط ي

0.127 1 0.127 0.524 0.407 

 0.539 0.379 0.076 1 0.076حاظ السج ت 
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 0.048الق نة 

 داللة

0.034 

 

 دالنراقةة

 0.850 0.036 0.009 1 0.009 التسن ا دالحاظ

لمب النساعد  

 اال تناع ة

0.006 1 0.006  0.014 0.906 

 التلص 

 0.106الق نة 

 0.004داللة 

 

دعا الهد  

 دالتلط ي

2.263 2 1.131 3.631 0.028* 

حاظ السج ت 

 دالنراقةة

0.078 2 0.039 0.149 0.824 

 0.622 0.476  0.119 2 0.238 التسن ا دالحاظ

لمب النساعد  

 اال تناع ة

0.990  2 0.495 0.139 0.305 

دعا الهد   اللطأ

 دالتلط ي

80.086 257 0.312   

حاظ السج ت 

 دالنراقةة

51.760 257 0.0201   

   0.250 257 64.235 التسن ا دالحاظ

لمب النساعد  

 اال تناع ة

106.698 257 0.415   

دعا الهد   الكمي

 دالتلط ي

4198.272 261    

حاظ السج ت 

 نراقةةدال

4590.111 261    

    261 4519.667 التسن ا دالحاظ

لمب النساعد  

 اال تناع ة

4689.083 261    

 (α = 0.05)دالة إحصائ ا عمد مستوى *

عد  د ود فردا دالة إحصائ ا في  ن ا أبعاد مق ا  التعم  النم    (10)تتة ن من الجدد  

المت جة في عوء التةابه ال قافي داال تناعي لدى  دتنكن ااس ر هذه. تاا ا اعمى لنتغ ر الجمس

 .ت ورا دإناثا ،الطمةة من    الجمس ن

االحتااظ ) نا تتة ن أتضا عد  د ود فردا دالة إحصائ ا في أبعاد التعم  النم   تاا ا 

اعمى لنتغ ر التحص م  (دلمب النساعد  اال تناع ة ،التسن ا دالحاظ ،بالسج ت دالنراقةة

 .األ ادتني

د ود فردا دالة إحصائ ا في مستوى بعد دعا الهد   (10) نا تتضح من الجدد  

 ،دلنعرفة او ه هذه الاردا ا  استلدا  ا تةار ش ا ه. اعمى لنتغ ر التحص م األ ادتني ،دالتلط ي

 .(11) نا هو مة ن في الجدد  

 غ ر التحص م األ ادتنياةعا لنت ،نتائج ا تةار ش ا ه عمى بعد دعا الهد  دالتلط ي: (11) دد  
 مرااا النتوسي الحسابي التحص م األ ادتني

 

 مملا  متوسي

 *0.0429 *0.0397 - 3.56 مرااا

 *0.02072 - 0.0397-* 2.97 متوسي

 - *0.02072- 0.0429-* 2.45 مملا 

 (α = 0.05)دالة إحصائ ا عمد مستوى *

 (α = 0.05)د مستوى الداللة د ود فردا تات داللة إحصائ ة عم (11)تتضح من الجدد  

اعمى لنتغ ر التحص م األ ادتني ب ن لمةة التحص م النرااا  ،الهد  دالتلط يفي مستوى دعا 

 . دلمةة التحص م النملا  دلصالح لمةة التحص م النرااا ،دلمةة التحص م النتوسي
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فهتت   ،دتنكتتن ااستت ر هتتذه المت جتتة فتتي عتتوء  صتتائ  الطمةتتة النم نتت ن تاا تتا فتتي اعمنهتت 

دت تابردن لمو تو   ،دتحتدددن أهتدافه  التعم ن تة ،تلططون دتراقةتون دتعتدلون متن عنم تة اعمنهت 

 دفتي هتذا الصتدد تترى. منا تؤدا إلى حصوله  عمى مستوتات أعمى من التحص م األ تادتني ،إل ها

للطتي أن الارد النتعم  تاا اه اكون لدتته النةتادر  دالحرتتة فتي دعتا األهتدا  دا( 2003)السعادات 

التعم ن ة دفي احدتد الوسائم دالطرا النماسةة له لتعم  ما ترتد ددعا الوقت النماسب لمو و  إلى 

 . ما ترتد أن تتعمنه

ما مستوى الدافعية الداخلية لدى طلبة كلية الحصن  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 ؟ معة البلقاء التطبيقية في األردنالجامعية التابعة لجا

ات  حستاا النتوستطات الحستاب ة داالنحرافتات النع ارتتة لتدر ات  ،ة عن هذا السؤا لجإ اب

داة ن أن مستتوى الدافع تة الدا م تة لتدى لمةتة  م تة  ،الدا م ة ن ا أفراد الع مة عمى مق ا  الدافع ة 

ح تتث بمتتد النتوستتي  ،الحصتتن الجامع تتة التابعتتة لجامعتتة الةمقتتاء التطة ق تتة فتتي األردن  تتان متوستتطا

 . (2.75)سابي الستجابات الع مة الح

دالتتي  انتت بالمستةة لمع متة  ،دتنكن ااس ر هذه المت جة في عتوء اتراةي بعتدد متن العوامتم 

 ،دحتتب االستتتط ا ،عوامتم مواا تتة امستتج  متتا مكونتتات الدافع تتة الدا م تة النتن متتة بتاضتت م التحتتدا

من معار  دمهتارات دقت   داعتقتادات دتعتةر  م ما تكتسةه الطالب . الرغةة في اإلاقان باستق ل ةد

 أثماء دراسته الجامع ة متن العوامتم النراةطتة بالة  تة الجامع تة لمطمةتة التتي استه  فتي امن تة مكونتات

 .دالتي من شأنها أن امتد من مستوى الدافع ة الدا م ة لدى الطمةة

( بعد من أبعادهوكل )هل يختلف مستوى الدافعية الداخلية :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

وتحصيله األكاديمي؟ تمت اإلجابة عن  ،لدى طلبة كلية الحصن الجامعية باختالف جنس الطالب

 ،هل يختلف مستوى الدافعية الداخلية لدى طلبة كلية الحصن الجامعية: هذا السؤال من جزأين

طات ا  حساا النتوس ،؟ لجإ ابة عن هذا الجمءباختالف جنس الطالب وتحصيله األكاديمي

الحساب ة داالنحرافات النع ارتة لدر ات الطمةة عمى مق ا  الدافع ة الدا م ة حسب متغ را الجمس 

 .(12) نا تة مها الجدد   ،دالتحص م األ ادتني

النتوسطات الحساب ة داالنحرافات النع ارتة الستجابات أفراد ع مة الدراسة عمى : (12) دد  

 مق ا  الدافع ة الدا م ة

 االنحرا  النع ارا النتوسي الحسابي لنستوىا النتغ ر

 الجمس

 

 0.705 2.74 ت ور

 0.590 2.77 إنا 

 0.394 2.75 الكمي

 0.592 2.83 مرااا التحص م األ ادتني

 0.844 2.76 متوسي

 0.227 2.65 مملا 

 0.368 2.75 الكمي

 م ة لمذ ور بمد أن النتوسي الحسابي لنستوى الدافع ة الدا (12)تتة ن من الجدد  

 .(2.77)إت بمد  ،ب منا  ان مرااعا لدى اإلنا  بدر ة أ ةر من الذ ور ،(2.74)

د ددد فردا ظاهرتة في النتوسطات الحساب ة ألداء أفراد ع مة  (12) نا تتة ن من الجدد  

لة دلنعرفة دال. الدراسة عمى مق ا  الدافع ة الدا م ة اةعا لنتغ را الجمس دالتحص م األ ادتني

 ،هذه الاردا ا  استلدا  احم م التةاتن ال مائي ألثر الجمس دالتحص م األ ادتني في الدافع ة الدا م ة

 .تلك (13)دتة ن الجدد  
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 الدافع ة الدا م ةاحم م التةاتن ال مائي ألثر الجمس دالتحص م األ ادتني في : (13) دد  

 الداللة   نربعاتمتوسي ال در ات الحرتة مجنوا النربعات مصدر التةاتن

 0.524 0.407 0.127 1 1 0.127 الجمس

 0.028* 3.361 1.131 2 2 2.263 التحص م

   0.312 257 80.86 اللطأ

    261 4198.279 الكمي

 (α = 0.05)دالة إحصائ ا عمد مستوى *

عد  د ود فردا تات داللة إحصائ ة عمد مستوى الداللة  (13)تتة ن من الجدد  

لدى لمةة  م ة الحصن الدافع ة الدا م ة اعمى ألثر الجمس في مستوى  (α = 0.05)اإلحصائ ة 

دتنكن ااس ر هذه المت جة في عوء إمكان ة امن ة    الجمس ن من الطمةة لنكونات . الجامع ة

دفرص التااعم  ،دالنةار ة في األنةطة ،من     الدراسة الجامع ة ،الدافع ة الدا م ة

ح ث أنها متاحة في الة  ة الجامع ة لمذ ور داإلنا  عمى حد  ،النهارات الح اا ةدامن ة  ،اال تناعي

 . سواء

اعمى ألثر  (α = 0.05)د ود فردا تات داللة إحصائ ة  (13) نا تتة ن من الجدد  

دلة ان او ه الاردا ا  استلدا  النقارنات  ،الدافع ة الدا م ةمتغ ر التحص م األ ادتني في مستوى 

 .(14) نا هو مة ن بالجدد   ،بطرتقة ش ا هالةعدتة 

نتائج ا تةار ش ا ه لنعرفة داللة الاردا في الدافع ة الدا م ة اةعا لنتغ ر التحص م (14) : دد 

 األ ادتني
 التحص م النرااا النتوسي الحسابي النستوى

 

 لتحص م النملا  التحص م النتوسي

 0.0209* 0.0177*-  2.83 التحص م النرااا

 *0.0272-  0.0177-* 2.76 حص م النتوسيالت

-  *0.0272- 0.0209-* 2.65 لتحص م النملا 

 (α = 0.05)دالة إحصائ ا عمد مستوى *

 α)د ود فردا تات داللة إحصائ ة عمد مستوى الداللة اإلحصائ ة  (14)تتة ن من الجدد  

مةة التحص م النتوسي دلمةة في مستوى الدافع ة الدا م ة ب ن لمةة التحص م النرااا دل (0.05 =

داتا  هذه المت جة ما نت جة دراسة م جا . التحص م النملا  دلصالح لمةة التحص م النرااا

التي أشارت إلى د ود أثر  (Mega, Ronconi & De Beni, 2014)دردنكوني ددا بمي 

ئ  الطمةة تدا دتنكن ااس ر هذه المت جة في عوء  صا. لمدافع ة الدا م ة في التحص م األ ادتني

دتحدددن أهدافه   ،فه  تلططون دتراقةون دتعدلون من عنم ة اعمنه  ،الدافع ة النرااعة في اعمنه 

منا تؤدا إلى حصوله  عمى مستوتات أعمى من التحص م  ،دت ابردن لمو و  إل ها ،التعم ن ة

 . األ ادتني

الدافع ة الدا م ة بأبعاده هم تلتما مستوى  :ولإلجابة عن الجزء الثاني من السؤال الرابع

با ت   متغ را الدراسة؟ ا  حساا النتوسطات الحساب ة داالنحرافات النع ارتة ألداء أفراد ع مة 

 .تة ن تلك (15)دالجدد   ،الدراسة عمى أبعاد الدافع ة الدا م ة

أبعاد  النتوسطات الحساب ة داالنحرافات النع ارتة ألداء أفراد ع مة الدراسة عمى (15) : دد 

 الدافع ة الدا م ة
االنحرا   النتوسي الحسابي العدد التحص م الجمس الةعد

 النع ارا

 ااض م التحدا

 

 0.469 2.99 40 مرااا ت ور

 0.690 2.76 74 متوسي

 0.680 2.58 36 متدني

 0.617 2.77 150 الكمي
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 0.488 3.17 45 مرااا إنا 

 0.529 2.73 85 متوسي

 0.568 2.53 40 متدني

 0.511 2.75 170 الكمي

 حب االستط ا

 

 0.476 2.87 40 مرااا ت ور

 0.618 275 74 متوسي

 0.453 2.67 36 متدني

  0.510 2.74 150 الكمي

 0.399 2.90 45 مرااا إنا 

 0.343 2.77 85 متوسي

 0.293 2.69 40 متدني

 0.382 2.78 170 الكمي

اقان الرغةة في اإل

 باستق ل ة

 0.483 2.89 40 مرااا ت ور

 0.574 2.74 74 متوسي

 0.598 2.66 36 متدني

 0.522 2.77 150 الكمي

 0.526 2.95 45 مرااا إنا 

 0.381 2.79 85 متوسي

 0.324 2.64 40 متدني

 0.477 79 .2 170 الكمي

وسطات الحساب ة ألداء أفراد ع مة د ود فردا ظاهرتة في النت (15)تتة ن من الجدد  

دلة ان او ه هذه الاردا ا  استلدا  احم م التةاتن . الدراسة عمى أبعاد مق ا  الدافع ة الدا م ة

 .تة ن تلك (16)دالجدد   ،النتعدد

 الدافع ة الدا م ةاحم م التةاتن النتعدد ألثر الجمس دالتحص م األ ادتني في أبعاد : (16) دد  

 مجنوا الةعد

 النربعات

متوسي  در ات الحرتة

 النربعات

 الداللة  

 الجمس

 

 هواممج 

 0.048 الق نة

 0.034داللة 

 0.398 0.530 0.129 1 0.131 ااض م التحدا

 0.541 0.381 0.077 1 0.078 حب االستط ا

الرغةة في 

اإلاقان 

 باستق ل ة

0.012 1 0.012 0.037 0.798 

 التلص 

  0.106الق نة 

  0.004داللة 

 

 *0.036 3.636 1.141 2 2.282 ااض م التحدا

 0.827 0.150 0.040 2 0.080 حب االستط ا

الرغةة في 

اإلاقان 

 باستق ل ة

0.240 2 0.120  0.479 0.642 

   0.313 257 81.087 ااض م التحدا اللطأ

   0.0199 257 50.761 حب االستط ا

الرغةة في 

اإلاقان 

 باستق ل ة

60.233 257 0.247   

    261 4178.272 ااض م التحدا الكمي

    261 4390.111 حب االستط ا

الرغةة في 

اإلاقان 

 باستق ل ة

4523.607 261    
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 (α = 0.05)دالة إحصائ ا عمد مستوى *

عد  د ود فردا دالة إحصائ ا في  ن ا أبعاد مق ا  الدافع ة  (16)تتة ن من الجدد  

دتنكن ااس ر هذه المت جة في عوء التةابه ال قافي داال تناعي لدى . نتغ ر الجمسالدا م ة اعمى ل

 .ت ورا دإناثا ،الطمةة من    الجمس ن

حب ) نا تتة ن أتضا عد  د ود فردا دالة إحصائ ا في بعدا الدافع ة الدا م ة 

 اعمى لنتغ ر التحص م األ ادتني( الرغةة في اإلاقان باستق ل ةد ،االستط ا

اعمى لنتغ ر  ، نا تتضح د ود فردا دالة إحصائ ا في مستوى بعد ااض م التحدا

 نا هو مة ن في الجدد   ،دلنعرفة او ه هذه الاردا ا  استلدا  ا تةار ش ا ه. التحص م األ ادتني

(17). 

 اةعا لنتغ ر التحص م األ ادتني ،نتائج ا تةار ش ا ه عمى بعد التحدا: (17) دد  

 مرااا الحسابي سيالنتو النستوى

 

 متوسي

 

 مملا 

 *0.0421 *0.0352-  2.82 مرااا

 *0.02872-  0.0352-* 2.76 متوسي

-  *0.02872- 0.0421-* 2.65 مملا 

 (α = 0.05)دالة إحصائ ا عمد مستوى *

 (α = 0.05)د ود فردا تات داللة إحصائ ة عمد مستوى الداللة  (17)تتضح من الجدد  

اعتتمى لنتغ تتر التحصتت م األ تتادتني بتت ن لمةتتة التحصتت م النرااتتا  ،م التحتتدافتتي مستتتوى بعتتد ااضتت 

دتنكتتن . دلمةتتة التحصتت م النتتملا  دلصتتالح لمةتتة التحصتت م النرااتتا ،دلمةتتة التحصتت م النتوستتي

فهت  تلططتتون  ،ااست ر هتذه المت جتة فتي عتتوء  صتائ  الطمةتة تدا الدافع تة النرااعتتة فتي اعمنهت 

منتا  ،دت تابردن لمو تو  إل هتا ،دتحتدددن أهتدافه  التعم ن تة ،نهت دتراقةون دتعدلون متن عنم تة اعم

دفتتي هتتذا الصتتدد تتترى ل ةتتر . تتتؤدا إلتتى حصتتوله  عمتتى مستتتوتات أعمتتى متتن التحصتت م األ تتادتني

(Lepper, 2005) دتكتون هتذا  ،تتن تم فتي حتب الاترد لمعنتم الجدتتد دالصتعب ،أن ااض م التحدا

فتتأنه  تكونتتون مهتنتت ن  ،ا تكتتون الطمةتتة متتدفوع ن دا م تتافعمتتدم ،العنتتم أ  تتر اةتتوتقا بالمستتةة لماتترد

دتن متون إلتى ا ت تار  ،دبالتالي تكونون نةت ط ن فتي معالجتة النعمومتات ،دمةار  ن في ما تتعمنونه

ل صتموا إلتى مستتوى مرااتا  ،ل  ابردا دل ةتكتردا فتي هتذه النهتا  ،النها  التي تكون ف ها  د  داحدا

 .من االنجا  األ ادتني

 :ج المتعلقة بالسؤال الخامسالنتائ

ات  استتلدا  احم تم . لمكةا عن القدر  التمةؤتتة ألبعتاد التتعم  النتم   تاا تا بالدافع تة الدا م تة

 .توعح نتائج هذا التحم م (18)دالجدد  رق  ،االنحدار



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

511 

 القدر  التمةؤتة ألبعاد التعم  النم   تاا ا بالدافع ة الدا م ة: (18) دد  

معامم  الةعد

دار االنح

النع ارا 

 (ب تا)

معامم 

االنحدار غ ر 

 النع ارا

معامم 

االراةال 

 (R)النتعدد 

التةاتن 

الناسر 

(R2) 

التغ ر في 

(R2) 

مستوى  (t)  ق نة 

 (t)  الداللة

 دعا الهد 

 دالتلط ي

0.356 0.387 0.188 0.188 0.389 4.919 0.002 

 االحتااظ

بالسج ت 

 دالنراقةة

0.141 0.183 0.417 0.177 0.016 2.086 0.047 

أن األبعاد التي فسرت بداللة إحصائ ة نسةة من التةاتن في مستوى  (18)تتة ن من الجدد  

من التةاتن في مستوى  (38.9)دفسر ما نسةته  ،بعد دعا الهد  دالتلط ي: الدافع ة الدا م ة  انت

تنكن ااس ر هذه د. (0.188)دبقدر  امةؤتة بمغت ( α= 0.002 ،4.919=ت)الدافع ة الدا م ة 

دتو ه  ،دتضا أهدافا لتعمنه ،تلطي ،النعتند عمى تااه ،المت جة أن الطالب النم   تاا ا في اعمنه

 .فتتولد لدته رغةة دا م ة ممحة في التعم  ، هوده لتحق   امك األهدا 

من التةاتن في مستوى الدافع ة  (1.6) نا فسر بعد االحتااظ بالسج ت دالنراقةة ما نسةته 

دتنكن ااس ر هذه المت جة أن . (0.417)دبقدر  امةؤتة بمغت ( α = 0.047 ،2.086=ت)الدا م ة 

داسج م نقال القو   ،دمراقةته لذااه أثماء عنم ة التعم  ،اسج م الطالب لن ح ااه عن اعمنه

ا  تمتد من دافع ته درغةته في التعم  سع ا لتحق   أهد ،داسج م نقال الضعا دا ف ها ،دادع نا

أن التعم  النم   تاا ا عنم ة عقم ة  (Zimmerman, 1995)دفي هذا الصدد ترى  تنرمان  .اعمنه

. تكون ف ها النتعم  مةار ا نةطا دفعاال في عنم ة اعمنه لتحق   أهدا  اعمنه ،معرف ة مم نة

دتحدددن  ،دتةذلون  هدا  ة را ،دتصا الطمةة تدا التعم  النم   تاا ا بأنه  تدا دافع ة مرااعة

 نا أنه  بارعون في مراقةة أهدافه  دلدته  دافع ة  ،أهدافه  دت ابردن لمو و  إل ها داحق قها

أن الدافع ة هي  Jarvenoja, 2011)  &(Jarvelaدترى  ارف   د ارف مو ا . دا م ة داستق ل ة

 .العامم الحاس  في التعم  النم   تاا ا

التي أشارت إلى د ود (Mei-Mei, 2003)مي  داتا  هذه المت جة ما نت جة دراسة مي 

ح ث أ ةح الطمةة أ  ر  ،أثر لمتعم  النم   تاا ا من     االنترنت في  تاد  داحس ن دافع ة الطمةة

 ,Hirata)ه رااا  داتا   ذلك ما نت جة دراسة. دأ  ر احن  لمنسؤدل ة ،قدر  عمى الاه  داإلدراف

( دهي من أبعاد الدافع ة)ت دالكااء  الذاا ة دالق نة المسة ة أشارت إلى أن ماهو  الذا التي (2010

التي أشارت إلى د ود  (Venter, 2011) نا اتا  ما نت جة دراسة فمتر . متمة ا لمتعم  النم   تاا ا

داا  أتضا ما نت جة دراسة . أثر الستراا ج ات دمهارات التعم  النم   تاا ا في  تاد  الدافع ة

التي أشارت إلى د ود اراةال اتجابي مرااا ب ن الكااء  الذاا ة ددافع ة  (Yusuf, 2011)توسا 

 نا اتا  ما نت جة دراسة اانرس ان دد  ماف  .التحص م داستراا ج ات التعم  النم   تاا ا

(Tanriseven & Dil-Mac, 2013)  التي أشارت إلى أن الق   اإلنسان ة  انت متمة ا  ة را

دل  اكن .  انت دافع ة االعتقادات متمة ا  ة را الستراا ج ات التعم  النم   تاا اد ،لدافع ة االعتقادات

دلكن  ان لها اأث ر غ ر مةاشر عمى  ،الق   اإلنسان ة متمة ا هاما الستراا ج ات التعم  النم   تاا ا

 .التعم  النم   تاا ا من     دافع ة االعتقادات
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 :توصيات الدراسة

 :ه الدراسة من نتائج تنكن التو  ة بنا تميفي عوء ما او مت إل  

إ راء دراسات الحقة حو  فاعم ة برنامج ادرتةي في امن ة التعم  النم   تاا ا دالدافع ة 

 .الدا م ة في التحص م األ ادتني
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