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 1/6/2021 :تاريخ قبوله                                                                                                      24/3/2021 :تاريخ تسلم البحث

فحص قدرة العوامل النفسـية واالجتماعيـة فـي التنبـؤ     إلى هدفت الدراسة  :ملخص
بالكفــاءة الذاتيــة لــدى طلبــة األردن المشــاركين فــي االختبــار الــدولي لتقيــيم الطلبــة   

وقـد اتبعـت الدراسـة مـنهج التحليـل الثـانوي؛ مــن       . 2018دورتـه للعـام   فـي  ) بيـزا (
سنة،  15طالبا وطالبة ممن هم في متوسط سن ) 8963( خالل تحليل استجابات

مدرسة؛ على ثالثة عشر متغيرا مشتًقا من اسـتبانة رفاهيـة الطالـب؛ التـي      313في 
مـل االجتماعيـة، التـي تـم     مثلت تقديرات الطلبة للعوامـل المعرفيـة والنفسـية، والعوا   

أظهرت النتائج  وقد ).OECD(االقتصادية جمعها من قبل منظمة التعاون والتنمية 
فروًقا دالة إحصائيا في المكونات النفسية واالجتماعية لصالح اإلناث ما عدا عامل 
ــة الراجعــة لصــالح الــذكور، وعــدم االخــتالف فــي الخــوف مــن الفشــل لــدى            التغذي

نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعـدد أن العوامـل النفسـية قـد     أظهرت و. الجنسين
، وكـان  %)43.3( فسرت نسبة دالة إحصائيا من التباين في الكفـاءة الذاتيـة بلغـت   

ــابرة  ــة      عامــل المث ــاءة الذاتي ــؤ وتفســير الكف ــي التنب ــر اســهاما ف ــا العوامــل  . األكث أم
فـي الكفـاءة الذاتيـة بلغــت     االجتماعيـة فقـد فسـرت نسـبة دالـة إحصــائيا مـن التبـاين       

، وكان عامل االتجاهات نحو المنافسة أكثر العوامـل اسـهاما فـي التنبـؤ     %)33.7(
ــب   ــاءة الذاتيــة للطال ــه العوامــل النفســية         .بالكف ــى الــدور الــذي تلعب وهــذا يشــير إل

واالجتماعيـة المرتبطـة بالمدرســة فـي تشــكيل مـادة صــلبة فـي بنــاء الكفـاءة الذاتيــة        
  . ياق التربوي واالجتماعيللطالب في الس

المكونــات النفســية، المكونــات االجتماعيــة، الكفــاءة الذاتيــة،   : الكلمــات المفتاحيــة(
  )2018 طلبة األردن، االختبار الدولي لتقييم الطلبة، بيزا

  

) بيزا( يعد البرنامج الدولي في تقييم الطلبة :مقدمة
(PISA)"Program for International Student Assessment" 
واحدا من البرامج الدولية التي تهتم بتقييم الطلبة في مختلف دول العالم 
في مواد القراءة والرياضيات والعلوم، دون التركيز على محتوى منهج 
معين، بل على المعرفة والمهارات األساسية التي يحتاجها الطلبة في 

مدى نجاح الطلبة  حياتهم، والتركيز على استيعاب المفاهيم؛ بهدف قياس
، على وشك إنهاء التعليم اإللزاميهم سنة الذين  15ممن هم في سن 

من مدى جاهزيتهم لالنتقال إلى مرحلة الرشد، واالستعداد  والتحقق
على عدد من ) بيزا(وتعتمد اختبارات  .لمواجهة تحديات حياتهم اليومية

لتطبيقية، وتحييد ، واألسئلة ا)عاما 15متوسط (المعايير مثل توحيد العمر
وتهدف منظمة  ).(OECD, 2019aعوامل الثقافة المحلية والدين واللغة 

إلى  2000نطالقها في العام امنذ  (OECD) التعاون والتنمية اإلقتصادية
قياس أداء األنظمة التربوية في البلدان المشاركة في االختبار؛ إذ تركز في 

 2000في دورتها للعام  تكزكل دورة على مادة من المواد الثالث، حيث ر
على العلوم،  2006 وللعامعلى الرياضيات،  2003 وللعامعلى القراءة، 

  .وينعقد االختبار في دورات متتالية كل ثالث سنوات

______________________  
    .ردناألالبلقاء التطبيقية، جامعة * 
 .2022، ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 

Psychosocial and Social Components predicting 
Student Self-efficacy: A Study of Jordan 
Participation in the International Student 
Assessment Program PISA 2018 

Madher Attiat,  Al-Balqa Applied University,Jordan.   
 
Abstract: This study examines the ability of psychological 
and social components to predict the self-efficacy of Jordanian 
students participating in the International Student Assessment 
(PISA 2018). The study followed the Secondary Data Analysis 
method, by analyzing 8963 responses of male and female 
students with an average age of 15 years in 313 schools. 
Thirteen variables from the Student Wellbeing Questionnaire 
were derived to present cognitive, psychological and social 
factors, which were collected by the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD). The results 
showed statistically significant differences in psychological 
and social components according to gender, favoring females, 
except for the feedback factor favoring males and there was no 
difference in the fear of failure between the two genders. The 
results of multiple linear regression analysis also showed that 
psychological factors explained a significant proportion of 
variance of 43.3% in self-efficacy. The grit factor was the 
most predicting factor of self-efficacy. Social factors 
explained a significant proportion of variance of 33.7% in 
self-efficacy. Attitudes toward competition factor represented 
the most predicting factor of self-efficacy. The findings 
support the role of psychological and social factors related to 
school in forming a solid construct of the students' self-
efficacy in the educational and social context. 

(Keywords: Psychological Components, Social Components, 
Self-efficacy, Jordanian Students, PISA 2018) 

  

االختبار أربعة ويغطي االختبار الدولي لتقييم الطلبة في مواد 
قدرة الفرد على فهم الدور الذي تلعبه الرياضيات في التوصل  :مجاالت هي

وعلى التعامل مع الرياضيات واستخدامها  ،ألحكام تقوم على أسس سليمة
الحياتية كمواطن مسؤول ذي تفكير سليم، المتعلم بما يلبي حاجات 

 ه وينمي معرفتهكي يحقق أهداف ،والقدرة على استيعاب النصوص المكتوبة
في التعامل مع المعرفة العلمية توظيف وإمكانياته، والقدرة على  وقدرته

والتوصل إلى األدلة المعتمدة على النتائج  ،القضايا المطروحةالمواقف و
 ،اتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة الطبيعيةالتي تمكن من الحاسمة  براهينوال

ات البشرية، والقدرة على استخدام وإجراء التغييرات فيها من خالل النشاط
  .المهارات المعرفية لمواجهة المواقف العلمية ذات التخصصات المتداخلة
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وتسعى اختبارات بيزا إلى إتاحة الفرصة للدول المشاركة فيه 
مراقبة مخرجات النظام التعليمي من خالل قياس تحصيل ومهارات ل

الطلبة على أساس منظم في إطار متفق عليه بين تلك الدول؛ لما 
من دور في مشروعات إصالح التعليم في العديد من الدول  لذلك

ربطت  وقد .)(OECD, 2019a  المشتركة في االختبارات الدولية
ألداء في المجاالت الثالثة بالخلفيات قياس ا) بيزا(الدراسة الدولية 

االجتماعية واألسرية واالقتصادية التي ينتمي إليها الطلبة، وبسياق 
؛ وذلك من منطلق أن 2003بيئة التعليم والتعلم، منذ دورة 

المتغيرات البيئية تؤثر على السلوك اإلنساني وتحدده وتتحكم فيه 
)Nassif, 2018 .(بعض الطلبة إلى وقد يرجع األداء المتميز ل

قتصادية وطموحات الوالدين، والبيئة خلفياتهم األسرية واال
 المدرسية التي تتمتع بثقافة داعمة لعملية التعليم والتعلم

(Castejon & Zancajo, 2015).  

وكانت القراءة المادة الرئيسة التي ركز عليها االختبار في 
التي تم تطبيقها  ، إضافة إلى الرياضيات والعلوم،2018دورته للعام 

من دول العالم، وقد دولة  79باستخدام الكمبيوتر، وشاركت فيه 
، وفي الدورة 2003شارك األردن في الدراسة الدولية منذ العام 

من  وطالبة اطالب 8963شارك من األردن  2018األخيرة عام 
عدد من الدول كما شارك ، مدرسة 313يمثلون  سنة 15عمر

وهي اإلمارات، وقطر، والسعودية، ولبنان، وتونس،  ،العربية
وتضمن االختبار تقييم المعرفة في القراءة الرقمية، وفهم . والجزائر

النصوص واستخدام التفكير فيها والتفاعل معها، وقياس االتجاهات 
 ,OECD في المعرفة القرائية والكفاءة الذاتية في القراءة

2019a)(.  

واسع من التقييمات واالستبانات طبق في هذه الدورة مدى 
والمقاييس النفسية واالجتماعية المرتبطة بالطالب ومعلم القراءة 

 PISA 2018( غطت استبانة الطالبو. والمدرسة والمجتمع
(WELL-BEING QUESTIONNAIRE FOR ا كبيراعدد 

كالكفاءة ) Derived Scores  المؤشرات المشتقة(من المتغيرات 
والخوف من الفشل الدراسي، واالتجاهات نحو  الذاتية العامة،

االنتماء للمدرسة، والدعم األسري، والتعاون الجماعي، والمنافسة 
الطالبية، واالتجاهات نحو التنافس بين الطلبة، والطموح الدراسي، 
والمثابرة، والمعنى في الحياة، والرضا عن الحياة المدرسية، وقيمة 

مشاعر نحو المدرسة، والمرونة المدرسة، والتنمر المدرسي، وال
  .وغيرها ،العقلية

باإلضافة إلى عدد من المتغيرات المرتبطة بالكفاءة الذاتية هذا 
كالتغذية ، في القراءة، التي تقيس أراء الطلبة حول معلم القراءة

الراجعة، والقراءة الممتعة، وحماس معلم القراءة، وتحفيزه لطلبته 
 تعليم الموجه من معلم القراءةفي القراءة، ودعم المعلم، وال

OECD, 2019b)(.  ويهدف تطبيق هذه األدوات إلى تحقيق
التكامل بين كل من تقييمات العلوم الرياضيات والقراءة مع 
المعلومات الخاصة بالخلفية االجتماعية واالقتصادية للطلبة، 
ومداخل تعلمهم وبيئات وأنشطة التعلم، باإلضافة إلى المعرفة 

الكافية بالعوامل التي تؤثر على نمو معرفة ومهارات الطلبة، والدراية 
واالتجاهات المرتبطة بالطالب والمدرسة واألسرة والمجتمع، وكيفية 
تفاعل هذه المتغيرات مع بعضها البعض وتأثيرها على األنظمة 

   (Abdel-Fattah, 2016). التعليمية

تؤثر في أداء تعد الكفاءة الذاتية سمة شخصية  :الكفاءة الذاتية
الطالب من خالل المعتقدات واألفكار التي يحملها حول قدراته 

نطوي عليه من مقومات عقلية تومهاراته وامكانياته الذاتية، وما 
وانفعالية ودافعية وحسية، للتعامل مع المواقف والمهام والمشكالت 
ومعالجتها، وإحداث تأثير فيها؛ لتحقيق إنجاز في ظل محددات 

أشار باندورا  فقد ).Al-Zayat, 2001( لقائمةالبيئة ا
)Bandura, 1997(  في نظريته المعرفية االجتماعية إلى أن

مصطلح الكفاءة الذاتية يمثل مكوًنا حاسما في السيطرة والضبط 
الكفاءة الذاتية : هي ،الذاتي، محددا ثالثة أبعاد للكفاءة الذاتية

ية، والكفاءة الذاتية السلوكية التي ترتبط بالمهارات االجتماع
المعرفية التي ترتبط بالمعتقدات واألفكار، والكفاءة الذاتية االنفعالية 

  .التي ترتبط بالسيطرة الوجدانية في مواقف الحياة المختلفة

فإن ما يفكر فيه اإلنسان وما يمتلكه من معتقدات  ،ووفًقا لذلك
ينعكس مباشرة في سلوكه؛ فالمعتقدات هي المفتاح الرئيس للقوى 
المحركة للسلوك، وبالتالي فإن الجهد والمثابرة ومواجهة العقبات، 
والصالبة أمام المواقف الصعبة، كلها ترتبط بمعتقدات الفرد حول 

 ,Al-Alwan & Mahasneh( همكانياتإقدراته ومهاراته و
وتتطور معتقدات الكفاءة الذاتية استنادا ألربعة مصادر ). 2011

؛ فتكرار خبرات (Mastery Experiences)  خبرات اإلتقان: هي
دعم شعور الطالب بالكفاءة الذاتية مقابل خبرات الفشل يالنجاح 

 Vicarious( وخبرات اإلنابة. التي تقلل الشعور بالكفاءة الذاتية
Experiences( حيث يزداد شعور الطالب بكفاءته الذاتية عندما ،

واإلقناع . اآلخرين يماثلونه في القدرة على القيام بالمهام أن يالحظ
، حيث تتأثر الكفاءة الذاتية للطالب (Persuasion)  االجتماعي

. باإلقناع الذي يتلقاه من أشخاص يثق بقدرتهم على أداء المهام
ستثارة اال تقللحيث  ،(Affective State)  ةنفعاليوالحالة اال

 ,Gantt( نفعالية الشديدة من شعور الطالب بكفاءته الذاتيةاال
2014(.   

 Britner(ر وباجاريز تنأشارت دراسة بر ،وفي هذا الصدد
& Pajares, 2006(  إلى قدرة مصادر الكفاءة الذاتية على التنبؤ

بمعتقدات الكفاءة الذاتية العلمية للطلبة في المدارس المتوسطة في 
غرب األوسط األمريكية، وكانت خبرات اإلتقان أكثر تنبؤا من المنطقة 

ارتباطات بين الدراسة المصادر األخرى للكفاءة الذاتية، وقد أظهرت 
اإلنابة، واإلقناع االجتماعي، والحالة وخبرات  ،خبرات اإلتقان

أشارت دراسة فونسيكا  كذلك. االنفعالية، وبين الكفاءة الذاتية
  (Fonseca,Valente & Conboy, 2011)وفالينتي وكونبوي 

إلى ارتباط  2006 التي تناولت مشاركة البرتغال في اختبار بيزا
التمتع الكفاءة الذاتية ببعض السمات الشخصية كقيمة العلم، و

بالعلم؛ بينما أظهرت ارتباًطا سلبيا بين القيمة الشخصية للعلم 
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سلبيا بين أنشطة العلوم غير  اواألداء العام في العلوم، وارتباًط
  .اختبار العلومفي الصفية وبين األداء 

على قياس  2012ركزت الدراسة الدولية بيزا في دورة عام 
ترتبط بكيفية ادراك الطلبة الكفاءة الذاتية في الرياضيات؛ ألنها 

التي هدفت  (Usta, 2016)أشارت دراسة أوستا  فقد .لمستواهم
متغيرات مرتبطة بالطالب والمدرسة على الكفاءة أثر إلى تحليل 

الذاتية في الرياضيات في أربع دول شاركت في االختبار الدولي 
إلى وجود ارتباط إيجابي بين  ،2012لتقييم الطلبة في دورته للعام 

متغيرات الثقة بالنفس، ودعم المعلم لمواقف واتجاهات الطلبة نحو 
المدرسة، وبين الكفاءة الذاتية للرياضيات في البلدان الثالثة، 
ووجود ارتباط سلبي بين المتغيرات االجتماعية والثقافية، والفرص 

اضيات في البلدان التعليمية في المنزل، وبين الكفاءة الذاتية للري
الثالثة، كما ارتبط القلق الرياضي سلبا بالكفاءة الذاتية لدى الطالب 
في الصين وشنغهاي واليونان؛ بينما ارتبط ايجابا بالكفاءة الذاتية 
لدى الطلبة في الرياضيات في تركيا، وكان االهتمام بالرياضيات 

 ت فقط فيا بشكل سلبي بالكفاءة الذاتية للرياضيابدوره مرتبًط
 . الصين وشنغهاي

 وأظهرت دراسة العكور والبدارين والعمري والدويري
)Akour, Al-Baddareen, Alomari & Al Duwairi, 

 اأدائهم في الجنسين بين الفروق عن الكشف التي هدفت إلى )2015
 لتقييم الدولي البرنامج الرياضيات في بمعرفة المتعلق الجزء على

الذكور  على اإلناث تفوق إلى النتائج أشارت حيث، 2012 بيزا الطلبة
اختالف بين  وجود في األداء الكلي في الرياضيات، كما أظهرت عدم

مستويات الكفاءة في الرياضيات في المستويات  فيالذكور واإلناث 
   .العليا

تعد العوامل  :الكفاءة الذاتية والمكونات النفسية واالجتماعية
ماعية المرتبطة بالطالب، وبسياق تعلمه في النفسية والعوامل االجت

من العوامل الهامة في تشكيل الكفاءة الذاتية األكاديمية،  ،المدرسة
من خالل ما توفره المدرسة من فرص للتفاعل بين الطلبة في 
مختلف مواقف التعلم، وتحفيز الطلبة على المشاركة والتعاون في 
أداء المهمات، لتؤدي إلى تحسين مستوى التعلم، وزيادة ثقة 

  . راطه في مجموعات التعلمالطالب بنفسه وقدراته، نتيجة النخ

ركزت النظريات اإلنسانية المفسرة للدافعية؛ كنظرية  وقد
براهام ماسلو على الحاجات أالحاجات النفسية لهنري موراي، و

النفسية في مجال العالقات مع الناس؛ كالحاجة لالنتماء، والحاجة 
لالحترام، والتعاون، باإلضافة لحاجات متصلة في مجال األداء؛ 

-Al( لحاجة لإلنجاز الدراسي، وتجنب الفشلكا
Azirjawi,1991 .( شباع هذه الحاجات النظر في إوبذلك يتطلب

من الفرص التي توفرها البيئة االجتماعية المحيطة بالطالب، لتمّكنه 
على ثقته  األمر الذي ينعكس بدورةشباع حاجاته، إالتفاعل معها و

أما النظريات المعرفية . ةبنفسه وامكاناته وقدراته وكفاءته الذاتي
االجتماعية التي فسرت الدافعية؛ كنظرية العزو لروتر، وهايدر، 

 فقدوليفين  ،وفينر، ونظريات التوقع والقيمة ألتكنسون، وفروم
ربطت احتماالت النجاح والفشل بعوامل ذاتية مرتبطة بشخصية 

 ؛ كالنشاط والجهد والقدرة، وعوامل)الدافعية الداخلية( الطالب
إذ تلعب ؛ )الدافعية الخارجية( مرتبطة بطبيعة مهام ومواقف التعلم

خبرات النجاح والفشل في مهام التعلم دورا هاما في تحديد 
مستوى الطموح عند الطالب وثقته بقدرته على أداء تلك المهام، 

 ,Schunk( من خالل المستوى الذي يضعه ويتوقعه الطالب لنفسه
) أهداف التعلم(أن مستوى الطموح اعتبر ليفين  فقد. )1995

مثل حالة عقلية وقوة دافعة في التكوين المعرفي، من خالل العمل ي
شباع إكقوة باعثة ومحفزة للتعلم في المدرسة لتحقيق األهداف و

الحاجات وخلق أهداف جديدة، حيث تعتمد الدافعية على تحديد 
قيق تح من أجلأهداف تثير روح التحدي والمنافسة والمثابرة 

  .أهداف التعلم

دراسة ستانكوف ولي ولو وهوجان  أشارت ،وفي هذا الصدد
(Stankov, Lee, Luo  & Hogan , 2012)  التي هدفت إلى

تحديد أفضل المتنبئات باإلنجاز األكاديمي في الرياضيات واللغة من 
 15خالل ستة عوامل مرتبطة بالثقة بالنفس لدى الطلبة في عمر 

الكفاءة الذاتية في الرياضيات، والقلق : وهي ،رةسنة في سنغافو
الرياضي، ومفهوم الذات الرياضي، ومفهوم الذات األكاديمية، 

إلى أن هذه والكفاءة الذاتية للذاكرة، ومفهوم الذات في المنطق، 
من التباين في اإلنجاز األكاديمي % 54.8فسرت ما نسبته  العوامل

و كوكامي  أكجولما دراسة أ. في الرياضيات واللغة اإلنجليزية
 فقد (Akgul; Cokamay & Demir, 2016)وديمير 

في  2012استهدفت تحليل نتائج الدراسة الدولية بيزا للعام 
إلى تنبؤ متغيرات دور المعلمين في دعم وتوصلت شنغهاي وتركيا، 

الطلبة، والمناخ المدرسي الداعم لعملية تعلم الطلبة، واهتمام 
في %) 24(بما نسبته  ،الطلبة داخل الصفالمعلم في توجيه 

في تركيا من التباين في متغيرات شعور الطلبة %) 13(شنغهاي، و
بالسعادة، والرضا عن الحياة، والدافعية نحو التعلم، واالتجاهات 
نحو المدرسة، والكفاءة الذاتية للطلبة في الرياضيات، والمصادر 

   .التعليمية في المنزل

 & Ozel, Caglak(جالك وأردوجان وفي دراسة أوزل وكا
Erdogan, 2013 (االتجاه نحو : التي بحثت في دور عوامل

الدراسة، والدافعية لتعلم العلوم، واالهتمام بالعلوم، واالستمتاع 
بتعلم العلوم، واالعتقادات الذاتية، وتقدير العلم في التنبؤ في 

 ،2006يزا اإلنجاز العلمي للطلبة األتراك المشاركين في اختبار ب
قدرة هذه العوامل على التنبؤ باألداء في  نتائجهاأظهرت  فقد

من التباين في درجات %) 64.82(العلوم، حيث فسرت ما نسبته 
  .الطلبة في اختبار العلوم

 & ,Bati, Yetisir(نيس ودراسة باتي ويتيسير وجفي أما 
Gunes, 2019(  التي هدفت إلى تحديد مدى قدرة الخصائص

ية، والمعتقدات المعرفية، والدافعية لتعلم العلوم، والكفاءة الوجدان
الذاتية، والشعور باالنتماء للمدرسة على التنبؤ بأداء الطلبة في 
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كوريا واليابان، ( العلوم في ثالثة مستويات من الدول المشاركة
في البرنامج الدولي لتقييم ) واسبانيا والسويد، وتركيا وهنقاريا

أظهرت نتائج تحليل االنحدار أن عوامل ، فقد 2015 للعلم الطلبة
، والمعتقدات )االهتمام، واالتجاه، والدافعية( الخصائص الوجدانية

من األداء %) 27(المعرفية، والكفاءة الذاتية قد فسرت ما نسبته 
المتوقع في العلوم بغض النظر عن مستوى اإلنجاز في العلوم في 

، %29، واسبانيا %24 ابانوالي ،%29كوريا ( الدول الستة ككل
  %).28، وهنقاريا %27وتركيا  ،%25والسويد 

عددا من  2018ا وتناول البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيز
المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالطالب وأسرته، ومحيطه االجتماعي 

واالنتماء  ،الدعم األسري للطالب: والمدرسي، ومن هذه المتغيرات
عاون بين الطلبة، وتنافس الطلبة، واتجاهاتهم نحو للمدرسة، والت

التنافس الطالبي؛ لما لهذه المتغيرات من دور في نمو شخصية 
جميع جوانبها، ومساعدته على تحقيق التكيف والتوافق في الطالب 

فإن  ،وطبًقا للنظرية البنائية االجتماعية. النفسي والصحة النفسية
حدث إال في سياق اجتماعي، من نمو الطفل واكتسابه للمعرفة ال ي

خالل التفاعل والتخاطب مع اآلخرين، وهو ما أكدت عليه نظرية 
المتعلم يعيش داخل مجموعة من البشر القريبين من أن فيجوتسكي 

منه يتفاعل معهم ويتواصل، وكل ما يتعلمه يتأثر بشكل أو بآخر 
يط الرجوع للمح عنبهم، فنمو وتعلم الطفل ال يمكن فهمه بمعزل 

  ). Al-Abedulkareem, 2011(االجتماعي الذي يعيش فيه 

 2018وأظهر تقرير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 
من الثقة بالنفس لدى الطلبة المشاركين، وقدرتهم  امستوى عالي

  على إنجاز األمور، حتى عند مواجهة المواقف الصعبة بنسبة
 ينجزون األشياء بنسبة، وأنهم يشعرون بالفخر عندما )89٪(
)86٪(من القدرة على إيجاد مخرج من المواقف  ا؛ ومستوى عالي

وفي المقابل عبر الطلبة عن خوفهم من الفشل، والميل  .الصعبة
على أنهم عندما  ةمن الطلب )٪56( لتجنب األخطاء، حيث وافق

يشعرون بالقلق بشأن ما يعتقده اآلخرون عنهم، فإنهم يفشلون 
فإن الخوف من الفشل والكفاءة الذاتية يسيران جنبا إلى وبالتالي 

الذين يعتقدون أنهم غير قادرين على األداء الكافي  ةفالطلب: جنب
في مواقف معينة هم أكثر عرضة للخوف من مثل هذه المواقف، كما 
أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر خوًفا من الفشل من الذكور بين 

وسجل الطلبة الذين عبروا عن خوفهم الطلبة ذوي األداء األفضل، 
من الفشل بمستواى عالي أقل عن الحياة، مقارنًة  افي القراءة، ورض

وكان مؤشر الكفاءة . الذين عبروا عن قلق أقل بشأن الفشل ةبالطلب
الذاتية عموما متبايًنا بين الدول، حيث ارتبطت الكفاءة الذاتية 

العالي في معظم البلدان المشاركة،  يجابيا باألداءإالعالية ارتباًطا 
 .)OECD, 2019c( وخاصة في اختبار القراءة، ومنها األردن

من الطلبة %) 85(أن  2018 أظهرت نتائج اختبار بيزا كذلك
الفرح، (في الدول المشاركة يشعرون دائما بمشاعر إيجابية 

منهم يشعرون %) 6(أن ، و)والسعادة والبهجة، والحيوية، والفخر
يشعرون بمشاعر إيجابية، %) 81( ، فإنوفي األردن .ما بالحزندائ

والخوف،  الحزن، والفزع،(بمشاعر سلبية يشعرون %) 37(و
أشارت النتائج إلى تأثير المشاعر على السياق كذلك ). والتعاسة

المشاعر اإليجابية  تحيث ارتبط ،االجتماعي والمدرسي للطالب
لدافعية، والمشاركة الفاعلة في بشكل إيجابي مع الكفاءة الذاتية وا

االنتماء للمدرسة، والرضا عن الحياة، أما بالمدرسة، وشعور أقوى 
المشاعر السلبية فقد ارتبطت بشكل سلبي مع الكفاءة الذاتية، 

 ,OECD)والشعور باالنتماء نحو المدرسة، والرضا عن الحياة 
2019c).  

التي هدفت إلى  ),2020Çoban(وأشارت دراسة كوبان 
دراسة العالقات بين المستويات االقتصادية واالجتماعية، ودعم 
الوالدين، ومستويات الطلبة في التحصيل واالنجاز والنجاح، 
وتصوراتهم حول القدرة على الفهم في ضوء متغير الجنس لدى 

االختبار الدولي لتقييم الطلبة بيزا في الطلبة االتراك المشاركين 
تفوق اإلناث على الذكور في التحصيل  هاظهرت نتائجأفقد ، 2018

وبينت ومهارات القراءة، والتصورات حول القدرة على االستيعاب، 
وبين  األبنائهم تهماوجود عالقة بين دعم الوالدين ومساند

  .التحصيل والنجاح في الحياة

 ,Govorova ( نيزووأشارت دراسة جوفوروفا وبينتز وم
Benítez & Muñiz, 2020 ( التي استهدفت تحليل شبكة

االرتباطات والتفاعالت بين المتغيرات المعرفية والنفسية واالجتماعية 
دولة مشاركة في االختبار الدولي  26الستبانة رفاهية الطالب في 

، إلى أن )R(، باستخدام برمجية 2018 لتقييم الطلبة بيزا
لبة في بناء المتغيرات النفسية والمعرفية واالجتماعية تشكل مادة ص

الرفاهية في السياق التعليمي، حيث أظهرت قوة االرتباطات بين 
الكفاءة الذاتية، والرضا عن الحياة، والمعنى : مكونات الرفاه النفسي

في الحياة، والمشاعر اإليجابية والمرونة العقلية، كما أظهرت 
تقان التعلم والدافع إل) أهداف التعلم( أرتباًطا قويا بين الطموح

، وارتباًطا سلبيا بين هذه المتغيرات ومتغير الخوف من )المثابرة(
بين متغيرات الرفاه النفسي  أظهرت أرتباًطا قويا ومباشراو. الفشل

االتجاهات نحو التنافس، والتعاون : متغيرات الرفاه االجتماعيو
والدعم العاطفي من الوالدين،  ،والشعور باالنتماء للمدرسة ،الطالبي
هرت النتائج تأثيرا كبيرا لتصور الكفاءة الذاتية كقوة مركزية كما أظ

على المتغيرات األخرى في مجال الرفاه النفسي ومجال الرفاه 
االجتماعي، من خالل االرتباطات القوية والمباشرة مع المتغيرات 

  .األخرى

 & Coffman(وأشارت دراسة كوفمان وجيلجان 
Gilligan, 2002( واالجتهاد، والكفاءة  ،إلى أن الدعم االجتماعي

الذاتية قد ساهمت في تحقيق الرضا عن الحياة لدى الطلبة 
 فقدالجامعيين في الجامعات األمريكية، وتحقيق النجاح األكاديمي؛ 

الدراسة أن الطلبة الذين عبروا عن مستويات مرتفعة نتائج  أظهرت
قد عبروا عن مستويات من الدعم االجتماعي والكفاءة الذاتية 

مرتفعة من الرضا عن الحياة، وعبروا عن مستويات أقل من الضغط 
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من التباين %) 41(ما نسبة فسر الدعم االجتماعي  فقدالنفسي، 
  .الرضا عن الحياة في

وككسين ن اولين وجواوي وكسيهوأجرى بو وهوان وجان
 ,Bo, Huan, Chunhui, Xiaolin, Juan(وزاومين وليانج 

Kexin, Zhaomin & Liang,2018(  هدفت إلى قياس دراسة
العالقة بين خمسة مستويات من الكفاءة الذاتية العاطفية، 

ا، وعالية، ومعتدلة، ومنخفضة، عالية جد( واألكاديمية، واالجتماعية
 األبنائهم اوبين طموحات الوالدين، ومتابعتهم) ومنخفضة للغاية

 2323في نشاطاتهم، والتفاعل معهم ودعمهم، لدى  اومشاركتهم
أظهرت و. في الصفوف من الرابع إلى السادس في الصين ًذاتلمي

النتائج عالقة دالة إحصائيا بين المستويات العالية من الكفاءة الذاتية 
العاطفية، واألكاديمية، واالجتماعية، وبيين المستويات العالية من 

، ومتابعتهم ومساندتهم، الم أبنائهمطموحات الوالدين بشأن تع
. والتفاعل معهم، ومشاركتهم في األنشطة، والتواصل مع المدرسة

وهذا يعكس أثر الدعم االجتماعي في حياة الطالب وتكيفيه 
فضًلا عن دور العوامل االجتماعية في النمو المعرفي  الدراسي،

اإلنجاز  للطالب وزيادة دافعيته وكفاءته الذاتية، وبالتالي تحقيق
الدراسي؛ إذ يعد الدعم االجتماعي، وتحديدا الدعم العاطفي الذي 

خط الدفاع األول الذي  ،يتلقاه الطالب من أسرته بالدرجة األولى
 عند التعرض لمشكالت وأزمات في حياتهإليه الطالب يلجأ 

(Vettenranta, 2018).  

مج سبق أن الدراسات التي اهتمت بنتائج البرنامما نالحظ من 
خالل الدورات السابقة قد ركزت على ) بيزا( الدولي لتقييم الطلبة

القراءة،  -تحصيل طلبة الدول المشاركة في المواد الرئيسية الثالث
التي يركز االختبار الدولي على واحدة منها  -والرياضيات، والعلوم
نطالق منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية في افي كل دورة منذ 

 ,.Akour et al) يناالختبار؛ كدراسة العكور وآخرإجراء هذا 
2015).  

باإلضافة الهتمام بعض الدراسات بالمتغيرات المرتبطة هذا 
بأداء الطلبة في المواد الرئيسية الثالث؛ كالكفاءة الذاتية في 
الرياضيات، والكفاءة الذاتية في العلوم، ودراسة بعض المتغيرات 
النفسية واالجتماعية المرتبطة بالطالب ومحيطه المدرسي والخلفية 

 & Coffman( دراساتمثل ته؛ االجتماعية واقتصادية ألسر
Stankov et ; Fonseca et al., 2011; Gilligan, 2002 

al., 2012 ; Ozel et al., 2013; Usta, 2016; Akgul et 
al., 2016 ; Bati et al., 2019 ; Govorova et al., 2020; 

Coban, 2020(. سعت هذه الدراسات إلى تحليل بيانات  فقد
االختبار الدولي لتقييم الطلبة للمقارنة بين أداء الذكور واإلناث، 

قدرة  والمقارنة بين بعض الدول المشاركة في االختبار، والكشف عن
بعض المتغيرات المرتبطة بالطالب كالكفاءة الذاتية، والدافعية، 

في  باألداء وتفسيرهوغيرها على التنبؤ  ،تجاهات نحو المدرسةواال
  . الرياضيات أو العلوم أو القراءة

أبرز نتائج مشاركة األردن في االختبار  أن وتجدر اإلشارة إلى
  : جاءت على النحو اآلتي 2018الدولي لتقييم الطلبة 

دولة ) 79(عالميا من أصل ) 55(سجل طلبة األردن المرتبة 
 ـِكة، والمرتبة الثانية عربيا بعد اإلمارات العربية المتحدة؛ بمشار

) 429(نقطة في الرياضيات، و) 400(نقطة في القراءة، و) 419(
من متوسط منظمة التعاون  أقلنقطة في العلوم، وهي مستويات 

االقتصادي والتنمية؛ بالرغم من تحسن متوسط األداء في جميع 
 2015، 2012المواد الثالث مقارنة بالدورتين السابقتين 

OECD, 2019c)(. 

المستويات االقتصادية واجتماعية األعلى  ووتفوق الطلبة ذو
المتدنية، وكان الوضع االجتماعي بذوي المستويات مقارنة 

أما في  .االقتصادي متنبًئا قويا باألداء في الرياضيات والعلومو
فقد سجل الطلبة من المستويات االقتصادية واالجتماعية  ،القراءة

بمعنى أن القراءة ال ترتبط بالخلفية يا، المتدنية مستوى عال
وسجلت اإلناث تفوًقا طفيًفا . اقتصادية واالجتماعية لألسرة األردنية

نقاط، مقارنة بباقي دول ) 6(ي الرياضيات، بفارق على الذكور ف
الذكور على فيها تفوق التي  ،العالم األخرى المشتركة في االختبار

اإلناث بفارق واضح؛ في حين تفوقت اإلناث على الذكور في العلوم، 
 ,OECD  نقطة) 51( القراءة بفارقفي نقطة، و) 30( بفارق

2019c)(.  

في لمستقبلية للذكور في المهن وتفوقت الطموحات الدراسية ا
مجال الهندسة على اإلناث؛ بينما تفوقت طموحات اإلناث في المهن 

أما الطموحات في المهن المرتبطة بتكنولوجيا  .المرتبطة بالصحة
تصاالت فقد كانت ضئيلة لدى الذكور وضئيلة جدا المعلومات واال

ة الدول وتعرض الطلبة للتنمر بنسبة أعلى من نسب. لدى اإلناث
فقد زادت النسبة  ،الغياب والتأخر عن المدرسةبشأن المشاركة، أما 

مقارنة بمعدل الدول المشاركة، وقلت نسبة الغياب عن المدرسة 
كما سجل . لدى الطلبة الذين تلقوا دعما نفسيا وعاطفيا أسريا

الطلبة نسبة أعلى من متوسط الدول المشاركة في اهتمام وحماس 
ة في التدريس، ونسبة أقل في مجال التعاون االجتماعي معلم القراء

مع بعضهم البعض مقارنة بمعدل الدول المشاركة؛ بينما سجلوا 
نسبة أعلى من معدل الدول المشاركة في مجال التنافس االجتماعي 

شعور بالوحدة في المدرسة بنسبة أعلى من المع بعضهم البعض، و
الرضا عن حياتهم اليومية معدل الدول المشاركة، ونسبة أقل في 

ونسبة عالية من الشعور بالسعادة، . مقارنة بمعدل الدول المشاركة
ونسبة منخفضة من الشعور بالحزن الذي ارتبط بالتعرض للتنمر 

للمشاعر  ابشكل متكرر؛ بينما كان طلبة الدول المشاركة أكثر ميًل
  .)(OECD, 2019cيجابية إلا

الحالية بأنها الدراسة الوحيدة إضافة لما سبق، تتميز الدراسة 
التي تناولت موضوع المكونات النفسية واالجتماعية المرتبطة 

ويأمل  .)في حدود علم الباحث(بالكفاءة الذاتية للطالب في األردن 
الباحث أن تقدم وصًفا للعوامل النفسية واالجتماعية التي تقف وراء 

التنبؤ بها  الكفاءة الذاتية للطالب، وقدرة هذه العوامل على
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وتفسيرها، في محاولة لتسليط الضوء على األبعاد النفسية 
جتماعي في المدرسة، واالجتماعية المرتبطة بالسياق التربوي واإل

في فهم أداء الطلبة المشاركين في االختبار  األمر الذي قد يساهم
وهو ما دفع الباحث إلى إجراء  ،)2018بيزا ( الدولي لتقييم الطلبة

  .اسةهذه الدر

  مشكلة الدراسة

تشير الدراسات واألدب النظري إلى عوامل عدة ترتبط 
أداء المهام  فيمكانياته إته واباعتقادات وتصورات الطالب حول قدر

 Govorova(في مواقف التعلم، التي ُتكسب الطالب كفاءتة الذاتية 
et al., 2020(. باندورا يرى و(Bandura,1997)  أن األبعاد

السلوكية واالجتماعية واالنفعالية تمثل مكوًنا حاسما للكفاءة الذاتية 
من خالل خبرات النجاح والتفاعل، وشعور الطالب بقدرته على القيام 
بمهمات يستطيع اآلخرون القيام بها؛ إذ تنطوي الكفاءة الذاتية في 

ب مضمونها على عوامل نفسية واجتماعية تؤدي إلى ثقة الطال
بقدرته على أداء المهام وتكوين كفاءته الذاتية، التي بدورها تقف 

وتشير بعض الدراسات . نجازه وتحصيله األكاديميإوراء دافعيته و
الدولية التي تناولت نتائج مشاركة الدول في االختبار الدولي لتقييم 

إلى أن العوامل النفسية والمعرفية واجتماعية  2018 الطلبة بيزا
ة صلبة في بناء الكفاءة الذاتية للطالب في السياق تشكل ماد

ن يوفوروفا وآخرجالتربوي واالجتماعي؛ إذ أظهرت دراسة 
Govorova et al., 2020)( ودراسة كوبان ،)2020Çoban, (

إلى قوة االرتباطات بين الكفاءة الذاتية والعوامل النفسية 
والمشاعر  ،واالجتماعية؛ كالرضا عن الحياة، والمعنى في الحياة

والشعور باالنتماء  ،والمثابرة ،والمرونة العقلية، والطموح ،اإليجابية
  .للمدرسة، والدعم العاطفي األسري

وصًفا للعديد من  2018 كما قدمت الدراسة الدولية بيزا
العوامل المرتبطة بالسياق التربوي واالجتماعي واألسري للطالب في 

ل المشاركة في اختبار ، لتمّكن الدو)(OECD, 2019c المدرسة
من فهم البيئة النفسية واالجتماعية المحيطة بالطلبة، التي قد تؤثر 
في أداء الطلبة في مواد القراءة والرياضيات والعلوم، من أجل 

التعليمية، وتحسين  األنظمةالوقوف على تلك العوامل ومراجعة 
م في البيئة النفسية واالجتماعية للطالب في المدرسة، وتحقيق تقد

المستويات بين الدول المشاركة في االختبار الدولي لتقييم الطلبة 
  .في الدورات الالحقة

تأتي هذه الدراسة للبحث في العوامل النفسية  ،وعليه
واالجتماعية التي تتنبأ بالكفاءة الذاتية للطالب، وتفسرها من خالل 

ما مدى اسهام : محاولة اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس
الطموح، والمثابرة، والمعنى في الحياة، ( تغيرات النفسيةالم

، )يجابية، والتغذية الراجعة، والخوف من الفشلوالمشاعر اإل
الشعور باالنتماء للمدرسة، والمنافسة (والمتغيرات االجتماعية 

الطالبية، واالتجاهات نحو المنافسة، والتعاون الطالبي، وقيمة 
في التنبؤ بالكفاءة الذاتية للطالب ) فيالمدرسة، ودعم الوالدين العاط

  .وتفسيرها

  :أسئلة الدراسة

1 ."الداللة ا عند مستوىهل توجد فروق دالة إحصائي )α ≥ 
في المكونات النفسية والمكونات االجتماعية تبعا لنوع ) 0.05

للعام  ضمن مشاركة األردن في اختبار بيزا) ذكورا وإناًثا(لطلبة ا
  "؟2018

الطموح، والمثابرة، والمعنى ( سهام المتغيرات النفسيةإ ما مدى" .2
 في الحياة، والمشاعر اإليجابية، والتغذية الراجعة من المعلم،

في التنبؤ بالكفاءة الذاتية ) والخوف العام من الفشل الدراسي
  "للطالب وتفسيرها؟

الشعور باالنتماء (سهام المتغيرات االجتماعية إما مدى ". 3
منافسة الطالبية، واالتجاهات نحو المنافسة، والتعاون للمدرسة، وال

في التنبؤ ) الطالبي، وقيمة المدرسة، ودعم الوالدين العاطفي
  "لكفاءة الذاتية للطالب وتفسيرها؟با

4 ."الداللة ا عند مستوىهل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي )α 
بين المكونات النفسية والمكونات االجتماعية لدى طلبة ) 0.05 ≤

  "؟2018للعام  األردن في اختبار بيزا

  أهمية الدراسة

طبقت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مدى واسعا من 
األدوات واالستبانات والمقاييس التي رافقت تطبيق اختبارات القراءة 

سنة في الدول  15ر والرياضيات والعلوم على طلبة من عم
، ومنها 2018المشاركة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة للعام 

وغطت تلك األدوات مدى واسعا من العوامل والمتغيرات  األردن،
النفسية واالجتماعية التي ترتبط بالطالب وخلفيته األسرية 

عن جمع معلومات حول المستوى االقتصادي  ااالجتماعية، فضًل
من . سرة الطالب، وأنشطة الطالب، والمناخ المدرسيواجتماعي أل

أجل تمكين الدول من تقييم مخرجات أنظمتها التعليمية، والتحقق 
لمعرفة والمهارات لمن اكتساب من هم في سن نهاية التعليم اإللزامي 

األساسية التي تمكنهم من مواجهة التحديات العالمية، وتفسير 
لبة تفسيرا سليما على أسس علمية، النتائج التي تعبر عن أداء الط

وتقويم األداء في ضوء العوامل االجتماعية واالقتصادية واألسرية 
والنفسية والتربوية والثقافية، التي تحيط بالطالب، لفهم كيف تؤثر 
هذه العوامل على أداء الطالب، ولتقديم تصور واضح عن التعليم 

  .سةفي المدارس، والبيئة التي تعمل فيها المدر

لدراسة الحالية في محاولتها اتبرز أهمية  ،وفي هذا السياق
تقديم وصف ومعلومات حول الفروق بين الجنسين في العوامل 
النفسية واالجتماعية لدى طلبة األردن المشاركين في االختبار 

، وكيفية تأثير تلك العوامل على 2018 الدولي لتقييم الطلبة بيزا
راسة القدرة التنبؤية لمجموعة من العوامل كما أن د. الكفاءة الذاتية

شأنها أن تسلط من النفسية واالجتماعية بالكفاءة الذاتية للطالب 
سهاما في تفسير الكفاءة الذاتية، إالضوء على أبرز العوامل األكثر 

وتحديد العوامل المرتبطة بالسياق التربوي واالجتماعي للطالب في 
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تصورات الطالب واعتقاداته حول ثقته األكثر تأثيرا على والمدرسة؛ 
  .بقدرته على األداء واإلنجاز التحصيلي

ستضيفه إلى المعرفة  مماكذلك تكتسب هذه الدراسة أهميتها 
وبما ستقدمه من تغذية راجعة للقائمين على النظام التعليمي في 
األردن، وإدارات المدارس، والمعلمين، وأسر الطلبة، والتربويين، 

ل االستفادة من نتائجها في تصميم برامج لتحسين وذلك من خال
رتقاء البيئة النفسية واالجتماعية للطالب في السياق المدرسي، واال

بالكفاءة الذاتية للطالب، وتعزيز البيئة الصفية الداعمة لتعلم الطالب، 
من أجل تحسين مستوى األداء واإلنجاز الدراسي للوصول إلى 

  .ب العالمي في االختبارات الدوليةالترتيمن حيث مستويات أفضل 

  هدف الدراسة

الطموح، (هدفت الدراسة الحالية إلى وصف العوامل النفسية 
والمثابرة، والمعنى في الحياة، والمشاعر اإليجابية، والتغذية الراجعة 

، والعوامل )والخوف العام من الفشل الدراسي من المعلم،
والمنافسة الطالبية، الشعور باالنتماء للمدرسة، (االجتماعية 

واالتجاهات نحو المنافسة، والتعاون الطالبي، وقيمة المدرسة، 
، لطلبة األردن المشاركين في البرنامج )ودعم الوالدين العاطفي
في ضوء متغير الجنس، والكشف  ،2018 الدولي لتقييم الطلبة بيزا

  .لبةعن القدرة التنبؤية لهذه العوامل في تفسير الكفاءة الذاتية للط

  مصطلحات الدراسة

 Derived( تشتمل الدراسة على مجموعة من المؤشرات المشتقة
Scores(  من استبانة الطالب المطبقة في البرنامج الدولي لتقييم

 Technical) ؛ بناًء على دليل التقرير الفني2018 الطلبة بيزا
Report)  2018للعام الختبار بيزا (OECD, 2019b) .وهي:  

المعتقدات واألفكار التي  ):Self-efficacy(اتية الكفاءة الذ
تنظيم  فييحملها الطالب حول قدراته ومهاراته وامكانياته الذاتية 

وتنفيذ سلسلة من المهام الالزمة لمعالجة الموقف المدرك 
(Bandura, 1997) .افياالعتقاد المدرك لدى الطلبة : وإجرائي 

أداء المهمات في مختلف مواقف التعلم بصورة عامة، وتتمثل 
مؤشر الكفاءة الذاتية  علىبالدرجات التي حصل عليها الطلبة 

  .من مجموعة من العبارات في استبانة الطالب المشتق

 :Learning goals )أهداف التعلم(الطموح الدراسي 
توى المستوى الذي يرغب الطالب في بلوغه من تعلم وفهم المح
 ( لالدراسي وإتقانه، والذي يتحدد في ضوء خبرات النجاح والفش

Abdel-Fattah, 2007(. االدرجات التي حصل عليها : وإجرائي
الطلبة على مؤشر الطموح الدراسي المشتق من مجموعة من 

  .العبارات في استبانة الطالب

 Motivation to master) الدافع إلتقان التعلم(المثابرة 
tasks:  إصرار الطالب ورغبته في االستمرار إلنجاز المهمات

الدراسية، رغم وجود معوقات، وحل المشكالت وعدم االستسالم 

: وإجرائيا .(Snowman & McCown, 2015) بسهولة
الدرجات التي حصل عليها الطلبة على مؤشر المثابرة المشتق من 

  .مجموعة من العبارات في استبانة الطالب

إحساس الطالب بأن  ):Meaning in life(حياة المعنى في ال
حياته ذات قيمة ومعنى بالنسبة له؛ أي أن هناك ما يستحق العيش 

الدرجات التي حصل عليها : وإجرائيا. (Steger, 2012)من أجله 
طلبة األردن على مؤشر المعنى في الحياة المشتق من مجموعة من 

  . العبارات في استبانة الطالب

استجابات نفسية  ):Positive feelings( يجابيةالمشاعر اإل
 مدركة مصحوبة بانفعال معتدل من االرتياح، نتيجة بعض اإلحساس

Fredrickson, 2001)( .امؤشر  علىاستجابات الطلبة : وإجرائي
السعادة والبهجة ( المشاعر المشتق من العبارات التي تقيس مشاعر

  .في استبانة الطالب) والفخر

تصورات  ):Teacher feedback( الراجعة من المعلمالتغذية 
 بيزا(طلبة األردن المشاركين في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 

 أن معلميهم يقدمون لهم مالحظات وتعليقات حول أدائهم) 2018
(Al-Azirjawi, 1991) .ااستجابات الطلبة على مؤشر : وإجرائي

عبارات في استبانة تعليقات المعلم المشتق من مجموعة من ال
 .الطالب

شعور الطالب بالقلق  ):Fear of failure(الخوف من الفشل 
بعدم الرضا وعدم االرتياح في المهمات  شعورهعندما يخفق أو 

استجابات الطلبة على : وإجرائيا.(Nashawati, 2003) الدراسية
مؤشر الخوف من الفشل المشتق من مجموعة من العبارات في 

  .الطالباستبانة 

 Sense of belonging to( الشعور باالنتماء للمدرسة
school(:  ،مدى رضا الطالب عن مدرسته، وشعوره باألمن فيها

أنه مقبول وشعوره بومدى رغبته في تكوين عالقات وصداقات، 
استجابات الطلبة على : اوإجرائي.(Khader, 2000)  ومحبوب فيها

المشتق من مجموعة من العبارات لمدرسة لمؤشر الشعور باالنتماء 
  .في استبانة الطالب

تصور الطالب  :)Student competition(المنافسة الطالبية 
هتمامه اللقدرته على التنافس مع زمالئه في المدرسة، وتقديره 

 .(Snowman & McCown, 2015) بالتنافس مع اآلخرين
المشتق من  استجابات الطلبة على مؤشر التنافس الطالبي: اوإجرائي

  .مجموعة من العبارات في استبانة الطالب

 Attitudes towards( االتجاهات نحو المنافسة
competition(:  موقف الطالب من التنافس مع اآلخرين في

 السلبي أو المحايد وبالتأييد اإليجابي أذلك سواء كان  ،المدرسة
(Snowman & McCown, 2015) .استجابات : اوإجرائي
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المشتق من مجموعة  منافسةعلى مؤشر االتجاهات نحو الالطلبة 
  .من العبارات في استبانة الطالب

تصور الطالب  :)Student cooperation(التعاون الطالبي 
لمدى تعاونه مع زمالئه في المدرسة، وتقديره ألهمية التعاون 
الجماعي في إنجاز المهام والواجبات الصفية المشتركة واألنشطة 

. (Snowman & McCown, 2015) المختلفةالمدرسية 
استجابات طلبة األردن على مؤشر التعاون الطالبي : وإجرائيا

  .الطالبالمشتق من مجموعة من العبارات في استبانة 

تقدير الطالب للمدرسة  :)Value of school(قيمة المدرسة 
: اوإجرائي. (Khader, 2000) على التعليم هودورها في حصول

الطلبة على مؤشر قيمة المدرسة المشتق من مجموعة  استجابات
  .من العبارات في استبانة الطالب

 :)Parents’ emotional support(دعم الوالدين العاطفي 
له ودعم  اتصور الطالب لدور والديه في مساندته وتشجيعهم

: اوإجرائي .(Mccarty et al., 2005) نجازاته التعليميةإجهوده و
الطلبة على مؤشر دعم الوالدين العاطفي المشتق من استجابات 

  .مجموعة من العبارات في استبانة الطالب

  الطريقة واإلجراءات

  منهجية الدراسة

استخدمت الدراسة الحالية منهج التحليل الثانوي 
)Secondary Data Analysis(  الذي يبحث في البيانات واسعة

من قبل جهات ومنظمات التي تم جمعها ، النطاق على مستوى دولي
والقائم على إعادة  ،(Donnellan & Lucas, 2013) عالمية

تحليل استجابات طلبة األردن على بعض المتغيرات المشتقة من 
استبانة رفاهية الطالب في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في دورته 

  .2018للعام 

  عينة الدراسة

من  4344( طالبا وطالبة) 8963(اشتملت الدراسة على 
ممن %) 51.5ناث بنسبة من اإل 4619، و %48.5ذكور بنسبة ال

 313، في 2002سنة، من مواليد عام  15.86هم في متوسط سن 
مدرسة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية متعددة المراحل حسب 
نوع المدرسة، والمنطقة والتعداد السكاني، والنوع االجتماعي، 

طالبا وطالبة في سن  901114يمثلون والوضع من حيث الهجرة؛ 
% 21من المدارس الحكومية، ومن العينة % 79سنة، بنسبة  15

من المدارس الخاصة، ومدارس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
األونروا، في مختلف محافظات المملكة  - الالجئين الفلسطينين

  .(OECD, 2019a)األردنية الهاشمية 

  أداة الدراسة

 Student Questionnaire for( استبانة الطالب اشتملت
PISA 2018(  التي طبقت النماذج الورقية منها مع اختبارات

شملت  ارئيسي اسؤاًل 68القراءة والعلوم والرياضيات على 
غرافية المرتبطة بالطالب وخلفيته األسرية والمتغيرات الديم

جتماعي اجتماعية، والصحة والرفاهية، والوضع االقتصادي واال
 Derivedالمشتقة المؤشراتوالثقافي، باإلضافة للعديد من 

Scores  التي شملت موضوعات تتعلق بالبيئة المدرسية
والممارسات التدريسية والصفية، وعوامل تربوية ونفسية واجتماعية 
، مرتبطة بالطالب، وتفاعله الصفي، وسلوكه في المدرسة، والغياب

 /https://www.oecd.org/pisa  ( التنمر المدرسي، وغيرهاو
data/2018database.(  

قد اختارت الدراسة الحالية ثالثة عشر متغيرا مثلت المكونات و
االجتماعية المرتبطة بالطالب، تم المكونات التربوية والنفسية و

اشتملت حزمة المكونات التربوية بحيث تقسيمها لمجموعتين؛ 
ءة الذاتية للطالب، الكفا: والنفسية على ستة متغيرات، وهي

والطموح الدراسي، والمثابرة، والمعنى في الحياة، والمشاعر 
 ،اإليجابية، والتغذية الراجعة من المعلم، والخوف العام من الفشل

اشتملت حزمة المكونات االجتماعية على ستة متغيرات، في حين 
الشعور باالنتماء للمدرسة، والمنافسة الطالبية، واالتجاهات : وهي

، وقيمة المدرسة، والدعم العاطفي حو المنافسة، والتعاون الطالبين
لكل متغير؛ استنادا تفصيلي وصف ) 1(جدول الوفي . من الوالدين

  .)OECD, 2019b ( دليل التقرير الفنيإلى 

  )1(جدول ال

وعدد العبارات التي تقيس كل  ،االجتماعية المشتقة في استبانة الطالب، ورمز المتغير، واالسم المختصرالمكونات والنفسية والمكونات التربوية 
  .وسلم التدريج الخاص به ،متغير

  المتغير
  رمز

  المتغير
  االسم المختصر
  في التقرير الفني

  عدد
  العبارات

  سلم التدريج

 ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة: رباعي ST 188 RESILIENCE  5  الكفاءة الذاتية
 غير صحيح إطالًقا، غير صحيح قليًلا، صحيح جدا، صحيح للغاية: رباعي ST208  MASTGOAL  3  الطموح الدراسي

 بشدةال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق : رباعي ST182  WORKMAST  4  المثابرة
 ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة: رباعي ST185  EUDMO  3  المعنى في الحياة
 ا، نادرا، أحياًنا، دائماأبد: رباعي ST186  SWBP  5  المشاعر اإليجابية
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  المتغير
  رمز

  المتغير
  االسم المختصر
  في التقرير الفني

  عدد
  العبارات

  سلم التدريج

 ST104  PERFEED  3  التغذية الراجعة من المعلم
كل درس أو  ،أبدا أو تقريبا، بعض الدروس، العديد من الدروس: رباعي

 كل درس تقريبا
 ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة: رباعي ST183  GFOFAIL  3  الخوف العام من الفشل

 ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة: رباعي ST034  BELONG  6  الشعور باالنتماء للمدرسة
 إطالًقا، غير صحيح قليًلا، صحيح جدا، صحيح للغايةغير صحيح : رباعي ST205  PERCOMP  4  المنافسة الطالبية

 ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة: رباعي ST181  COMPETE  3  االتجاهات نحو المنافسة
 غير صحيح إطالًقا، غير صحيح قليًلا، صحيح جدا، صحيح للغاية: رباعي ST206  PERCOOP  4  التعاون الطالبي
 ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة: رباعي ST036  ATTLNACT  3  قيمة المدرسة

 ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة: رباعي ST123  EMOSUPS  3  دعم الوالدين العاطفي
        

        

توفر في التقرير الفني لالختبار ت: وثباتها صدق أداة الدراسة
 /https://www.oecd.org( 2018 الدولي لتقييم الطلبة بيزا

pisa/data/pisa2018techni-calreport(،  معلومات حول
إجراءات بناء االختبارات واالستبانات المرافقة، والتحقق من 
خصائصها وصالحيتها لالستخدام في مختلف الدول المشاركة، حيث 

وتكييف االختبارات عمليات الترجمة : تضمنت إجراءات عدة منها
واالستبانات وأدلتها لكل لغة من لغات التدريس والثقافات في 
البلدان المشاركة، استنادا لمعايير صارمة وذات جودة عالية، بحيث 
ال تؤدي عمليات الترجمة ألي تحيزات محتملة قد تؤثر على 
المقارنة على المستوى الدولي، والترجمة المزدوجة للغة المستهدفة 

نادا إلرشادات عامة، والتوفيق بين الترجمتين من طرف ثالث في است
نسخة وطنية موحدة، وإعادة ترجمة األدوات من اللغة الوطنية إلى 
اللغة اإلنجليزية؛ والمتابعة والتدقيق من قبل مراجعين ومدقيين 

وتحليل الفقرات بناًء على العينات التجريبية للكشف عن . مستقلين

ائص السيكومترية غير المناسبة، وتعديلها أو الفقرات ذات الخص
كما يوفر الدليل الفني مؤشرات لصدق بناء االستبانات، . حذفها
من المتغيرات المشتقة من خالل نظرية ) 39(إلى  تم التوصلحيث 

االستجابة للفقرة، وايجاد معامالت ثبات المتغيرات المشتقة؛ استنادا 
تساق الداخلي، بمعامل يترواح كرونباخ للتحقق من االألفا لمعامل 

معامل اتساق داخلي و ،0.90بلغت  قطع ة، بدرج)1و  0(بين 
معامل و بلغ، 0.70معامل اتساق داخلي جيد  ،0.80بلغ  مرتفع

حيث تعد القيم المرتقعة أو المتقاربة لكل . اتساق داخلي مقبول
كما تم التحقق من ثبات . مقياس عبر الدول مؤشرا جيدا للثبات

لمتغيرات المشتقة المستخدمة في هذه الدراسة بناًء على بيانات ا
تساق الداخلي مقبولة ومرتفعة طلبة األردن، وجاءت معامالت اال

مبين في هو حسب درجات القطع التي اعتمدها التقرير الفني، كما 
  ).2(جدول ال

  )2(جدول ال

  .لمتغيرات الدراسة بناًء على تحليل بيانات مشاركة طلبة األردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبةمعامالت الفا كرونباخ 

  معامل اإلتساق الداخلي  عدد العبارات  المتغير
  8200.  6  الكفاءة الذاتية

  8710.  3  )الطموح الدراسي( أهداف التعلم
  8260.  4  )المثابرة(الدافع إلتقان التعلم 

  7900.  3  المعنى في الحياة
  7790.  5  المشاعر اإليجابية

  8440.  3  التغذية الراجعة من المعلم
  7850.  3  الخوف العام من الفشل

  7410.  6  الشعور باالنتماء للمدرسة
  8100.  4  المنافسة الطالبية

  7880.  3  االتجاهات نحو المنافسة
  8830.  4  التعاون الطالبي
  8070.  3  قيمة المدرسة

  7880.  3  دعم الوالدين العاطفي
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  بيانات الدراسة

تم استخدام البيانات المتوفرة حول  ،ألغراض الدراسة
، على موقع منظمة 2018 متغيرات الدراسة في الدراسة الدولية بيزا

 https://www.oecd.org(نترنت التنمية والتعاون الدولي على اإل
pisa/data/2018database/( حيث يوفر هذا الموقع بيانات ،

لجميع العبارات والمتغيرات باستخدام ترميز واسم مختصر لكل 
جميع األفراد في الدول المشاركة في االختبار الدولي متغير، لدى 
و  SAS ي، ومتاحة لالستخدام ببرنامج)2018بيزا (لتقييم الطلبة 

SPSS ،متغيرات المشتقة كدرجات معيارية للتوفر مجاميع  وهي
ملف في ، حيث تم تنزيل بيانات طلبة األردن (Z-scores)زائية 

وقد على الدرجات المعيارية الزائية، مفصل، وتم إجراء التحليالت 
تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لتحديد مدى تنبؤ المكونات 

لذاتية للطالب، ولتحديد االسهام النفسية واالجتماعية بالكفاءة ا
  .النسبي لكل متغير من المتغيرات في تفسير الكفاءة الذاتية للطالب

  متغيرات الدراسة

  :تشتمل الدراسة على المتغيرات اآلتية

  .متغير تصنيفي :الجنس. 1

 :وتتمثل بالمكونات النفسية ):المتنبئات(المتغيرات المستقلة . 2
والطموح الدراسي، والمثابرة، والمعنى في الحياة، الكفاءة الذايتة، 

والمشاعر اإليجابية، والتغذية الراجعة من المعلم، والخوف العام من 

الشعور باالنتماء للمدرسة، : الفشل، والمكونات االجتماعية
، والمنافسة الطالبية، واالتجاهات نحو المنافسة، والتعاون الطالبي

يحمل كل بحيث . في من الوالدينوقيمة المدرسة، والدعم العاط
امتغير منها رمز افي استبانة التطبيق، واسم في تحليل  امختصر
؛ بناًء على دليل التقرير )1(جدول المبين في هو البيانات، كما 

 ,OECD( 2018الختبار بيزا  (Technical Report) الفني
2018b(.  

  .للطالبالكفاءة الذاتية  ):المتنبأ به(المتغير التابع . 3

  النتائج 

يستعرض هذا الجزء نتائج الدراسة، حيث جاءت مقسمة 
  :حسب أسئلة الدراسة على النحو اآلتي

  :، الذي نص علىئج المتعلقة بسؤال الدراسة األولالنتا
) α ≥ 0.05( الداللة ا عند مستوىتوجد فروق دالة إحصائيهل "

لطلبة افي المكونات النفسية والمكونات االجتماعية تبعا لنوع 
  "؟2018 المشاركين في اختبار بيزا

للعينات المستقلة ) ت(أجري اختبار  ،لإلجابة عن هذا السؤال
لفحص الفروق في  (Z-scores)باستخدام القيم المعيارية المحولة 

هو نس الطالب، كما المكونات النفسية واالجتماعية تبعا لمتغير ج
  ).4و  3(مبين في الجدولين 

  المكونات النفسية: اأوًل

  )3(جدول ال

الكفاءة الذاتية، والطموح الدراسي، والمثابرة، والمعنى في الحياة، (للعينات المستقلة لفحص الفروق في المكونات النفسية ) ت(نتائج اختبار 
  .تبعا لمتغير جنس الطالب) يجابية، والتغذية الراجعة من المعلم، والخوف من الفشلاإلوالمشاعر 

 العدد الجنس المكونات النفسية
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 درجات الحرية  Tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الكفاءة الذاتية العامة
 0000. 8582 13.85 980. 4190. 4520 إناث
    1.27 0810. 4064 ذكور

 الطموح الدراسي
 0000. 8488 14.31 960. 6830. 4496 إناث
    1.16 3520. 3994 ذكور

 المثابرة
 0000. 8508 19.81 1.03 6110. 4501 إناث
    1.25 1200. 4009 ذكور

 المعنى في الحياة
 0000. 8469 7.06 900. 4570. 4493 إناث
    1.02 3090. 3978 ذكور

 المشاعر اإليجابية
 0000. 8271 14.06 1.02 0.056- 4413 إناث
    1.21 0.402- 3860 ذكور

 التغذية الراجعة من المعلم
 0000. 8611 3.97- 1.03 0.317 4531 إناث
    1.13  4110. 4082 ذكور

 الخوف من الفشل
 9320. 8525 0.08- 1.02 0.202- 4510 إناث
    1.02 0.200- 4017 ذكور
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وجود فروق دالة ) 3(جدول التظهر النتائج الوصفية في 
الكفاءة الذاتية، : في) α≥0.05( الداللة إحصائيا عند مستوى

المشاعر ووالطموح الدراسي، والمثابرة، والمعنى في الحياة، 
فروق دالة إحصائيا ججود يجابية تعزى للجنس لصالح اإلناث، واإل

في التغذية الراجعة من المعلم ) α≥0.05( الداللة عند مستوى
فروق دالة إحصائيا عند مستوى لصالح الذكور، وعدم وجود 

)α=0.05 (نالحظ تفوق  ،وبشكل عام. في الخوف العام من الفشل
  .تقديرات الطالبات ألنفسهن في حزمة المتغيرات النفسية

  المكونات االجتماعية: ثانيا

  )4(جدول ال

االنتماء للمدرسة، والمنافسة الطالبية، واالتجاهات نحو المنافسة (للعينات المستقلة لفحص الفروق في العوامل االجتماعية  )ت( نتائج اختبار
  .تبعا لمتغير جنس الطالب) الطالبية، والتعاون الجماعي، والدعم النفسي من األسرة، وقيمة المدرسة

 العدد الجنس يةالعوامل االجتماع
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 درجات الحرية  Tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

الشعور باالنتماء 
  للمدرسة

 0000. 8598 17.90 93370. 00080. 4523 إناث
    87480. 0.3496- 4077 ذكور

  المنافسة الطالبية
 0000. 8024 12.14 98040. 49680. 4183 إناث
    1.0870 21660. 3843 ذكور

االتجاهات نحو 
  المنافسة

 0000. 8525 11.31 9510. 58860. 4510 إناث
    1.1101 33590. 4017 ذكور

  التعاون الطالبي
 0000. 7931 9.05 1.0731 11060. 4117 إناث
    1.1574 0.1161- 3816 ذكور

  قيمة المدرسة
 0000. 8535 12.86 90320. 21640. 4514 إناث
    1.0047 0.0492- 4023 ذكور

  دعم الوالدين العاطفي
  0000. 8050 17.00 1.0057 06300. 4234 إناث
    1.1284 0.3414- 3818 ذكور

         

وجود فروق دالة إحصائيا عند ) 4(جدول التظهر نتائج 
في الشعور باالنتماء للمدرسة، والمنافسة ) α≥0.05(مستوى 

التعاون الطالبي، والطالبية، واالتجاهات نحو التنافس الطالبي، 
وهذا . وقيمة المدرسة، ودعم الوالدين العاطفي، لصالح اإلناث

يشير إلى تفوق تقديرات الطالبات ألنفسهن في حزمة المتغيرات 
  .االجتماعية

ما " :الذي نص على، دراسة الثانيالنتائج المتعقلة بسؤال ال
الطموح، والمثابرة، والمعنى في ( سهام المتغيرات النفسيةإمدى 

والخوف  الحياة، والمشاعر اإليجابية، والتغذية الراجعة من المعلم،
  "في التنبؤ بالكفاءة الذاتية للطالب ؟) العام من الفشل الدراسي

تم حساب مصفوفة معامالت ارتباط  ،جابة عن هذا السؤاللإل
  ).5(جدول المبين في هو بيرسون بين المكونات النفسية، كما 

  )5(جدول ال

والتغذية الراجعة من يجابية، اإلالطموح الدراسي، والمثابرة، والمعنى في الحياة، والمشاعر (مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين المكونات النفسية 
 .، والكفاءة الذاتية)المعلم، والخوف من الفشل

 الكفاءة الذاتية المكونات النفسية
الطموح 
 الدراسي

 المثابرة
المعنى في 

 الحياة
المشاعر 

 يجابيةاإل
  الخوف من الفشل التغذية الراجعة

 0280. 1980.* 3570.* 4940.* 5310.* 5320.* 1.000 الكفاءة الذاتية
 0450. 2250.* 3330.* 4470.* 4790.* 1.000   الطموح الدراسي

 0210. 1680.* 3330.* 4250.* 1.000   المثابرة
 0-015. 2060.* 3960.* 1.000    المعنى في الحياة
 0-049. 1540.* 1.000     المشاعر اإليجابية

 0240. 1.000      ية الراجعةذالتغ
 1.000        الخوف من الفشل

  .)α≥0.05(إحصائيا عند  ةدال*
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وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة ) 5(جدول التظهر نتائج 
بين الكفاءة الذاتية ) α≥0.05( الداللة إحصائيا عند مستوى

ومتغيرات الطموح الدراسي، والمثابرة، والمعنى في الحياة، 
والمشاعر اإليجابية، والتغذية الراجعة، حيث تراوحت معامالت 

عالقة تبين وجود ، وكذلك )0.532–0.198(ارتباط بيرسون بين 
بين ) α≥0.05( الداللة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى

الطموح الدراسي، والمثابرة، والمعنى في الحياة، (وفة متغيرات مصف
عالقة ارتباطية وجود ، و)والمشاعر اإليجابية، والتغذية الراجعة

سالبة غير دالة إحصائيا بين المعنى في الحياة والخوق من الفشل، 
يجابية والخوف وعالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين المشاعر اإل

  .من الفشل

ولمعرفة القدرة التنبؤية والتفسيرية لهذه المتغيرات بالكفاءة 
أجري تحليل اإلنحدار المتعدد باستخدام طريقة اإلدخال  ،الذاتية

 ).6(جدول المبين في هو التدريجي، كما 

  )6(جدول ال

 . Stepwiseاإلدخال التدريجي على المكونات النفسية بطريقة للكفاءة الذاتية نتائج تحليل االنحدار المتعدد 

  المكونات النفسية
 )نبئاتالمت(

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

نسبة التباين 
المفسر 
 التراكمية

  قية
  )ف(

الداللة 
اإلحصائية 
  لقيمة ف

  الثابت
A  

  نحدارمعامل اال
  Bغير المعياري 

معامل 
نحدار اال

  βالمعياري 

  قيمة
  ت

الداللة 
اإلحصائية لقيمة 

  ت
 0000. 54.8 5320. 5580.  -0040. 0000. 3011 2830.  5320. الطموح

  3780. -0490. 0000. 1226 3820. 6180. الطموح، والمثابرة
.3510 

.3600  

.3590 
35.1  
35.0 

.0000  

.0000 
 ،الطموح، والمثابرة
 -0930. 0000. 586.9 4260. 6530. والمعنى في الحياة

.2970  

.2860  

.2830 

.2830  

.2920  

.2440 

27.2  
28.5  
24.2 

.0000  

.0000  

.0000 
 ،الطموح، والمثابرة

والمعنى في الحياة، 
 اإليجابيةوالمشاعر 

.6570 .4320 79.5 .0000 .0530- 
.2840  
.2730  
.2560  
.0860 

.2710  

.2790  

.2210  

.0860 

25.9  
27.1  
21.3  
8.9 

.0000  

.0000  

.0000  

.0000 
الطموح، والمثابرة، 
والمعنى في الحياة، 
والمشاعر االيجابية، 

 والتغذية الراجعة

.6580 .4330 14.6 .0000 .0610- 

.2790  

.2720  

.2520  

.0840  

.0350 

.2660  

.2780  

.2170  

.0840  

.0340 

25.3  
27.0  
20.9  
8.7  
3.8 

.0000  

.0000  

.0000  

.0000  

.0000 
           

نحدار المتعدد خمسة متغيرات نفسية أظهرت نتائج تحليل اال
الطموح، : (ومعرفية ساهمت بالتنبؤ بالكفاءة الذاتية للطالب، وهي

والمثابرة، والمعنى في الحياة، والمشاعر اإليجابية، والتغذية الراجعة 
رتباط المتعدد بين هذه على التوالي، حيث بلغ معامل اال) من المعلم

، وبلغت نسبة التباين )0.658(المتغيرات مجتمعة والكفاءة الذاتية 
التراكمية المفسرة في الكفاءة الذاتية التي تعود للمتغيرات الخمسة 

 الداللة ، وهي دالة إحصائيا عند مستوى%)43.3(مجتمعة 
)α≥0.05(والتي  إذ بلغت نسبة التباين المفسر في الكفاءة الذاتية ؛

، وبلغت نسبة ما يضيفه عامل %)28.3(تعود إلى عامل الطموح 
، أما عامل %)9.9(في الكفاءة الذاتية المفسر المثابرة للتباين 

إلى التباين المفسر في %) 4.4(المعنى في الحياة فقد أضاف 
يجابية و المشاعر اإل الكفاءة الذاتية، وجاءت نسبة ما أضافه عامال

في الكفاءة الذاتية  المفسرمن المعلم إلى التباين التغذية الراجعة 
  %).1(أقل من 

يف نسبة تباين دالة ِضأما متغير الخوف من الفشل فلم ي
نالحظ  ،نحدارومن خالل قيمة بيتا المعيارية لمعامل اال. إحصائيا

مقدار إسهام كل متغير من المتغيرات في الكفاءة الذاتية، حيث 

وحدة معيارية عند ) 0.278(لكفاءة الذاتية ساهمت المثابرة بزيادة ا
زيادتها وحدة معيارية واحدة، وساهم الطموح الدراسي بزيادة 

حدة معيارية عند زيادته وحدة معيارية و) 0.266(الكفاءة الذاتية 
واحدة، كما ساهم متغير المعنى في الحياة بزيادة الكفاءة الذاتية 

، معيارية واحدةعند زيادته وحدة  وحدة معيارية) 0.217(
وحدة ) 0.084(وساهمت المشاعر اإليجابية بزيادة الكفاءة الذاتية 

، وساهمت التغذية عند زيارتها وحدة معيارية واحدة معيارية
 وحدة معيارية) 0.034(بزيادة الكفاءة الذاتية  من المعلم الراجعة

وهي جميعها دالة إحصائيا عند  .عند زيادتها وحدة معيارية واحدة
  ).α≥0.05( الداللة مستوى

ما " :الذي نص على ،الثالثالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
الشعور باالنتماء للمدرسة، (مدى اسهام المتغيرات االجتماعية 

والمنافسة الطالبية، واالتجاهات نحو المنافسة، والتعاون الطالبي، 
في التنبؤ بالكفاءة الذاتية ) دين العاطفيوقيمة المدرسة، ودعم الوال

  "؟ للطالب
 ارتباطتم حساب مصفوفة معامالت  ،جابة عن هذا السؤاللإل

  ).7(جدول المبين في  هو بيرسون بين المكونات االجتماعية، كما
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  )7(جدول ال

الشعور باالنتماء للمدرسة، والمنافسة الطالبية، واالتجاهات نحو المنافسة، والتعاون ( بيرسون بين المكونات االجتماعية ارتباطمصفوفة معامالت 
  .الكفاءة الذاتيةو، )الطالبي، وقيمة المدرسة، ودعم الوالدين العاطفي

  المكونات
 االجتماعية

  الكفاءة
 الذاتية

باالنتماء الشعور 
 للمدرسة

المنافسة 
  الطالبية

االتجاهات نحو 
 التنافس الطالبي

التعاون 
 الطالبي

دعم الوالدين 
 العاطفي

  قيمة المدرسة

 2380.* 4150.* 2980.* 4640.* 3660.* 3490.* 1.000 الكفاءة الذاتية
 2360.* 3480.* 2730.* 2980.* 2590.* 1.000   الشعور باالنتماء للمدرسة

 1710.* 4420.* 4740.* 3030.* 1.000   المنافسة الطالبية
 1950.* 3580.* 2210.* 1.000    االتجاهات نحو التنافس الطالبي

 1570.* 3390.* 1.000     التعاون الطالبي
 2480.* 1.000      دعم الوالدين العاطفي

 1.000        قيمة المدرسة
  )α≥0.05(إحصائيا عند  ةدال *

عالقة ارتباطية موجبة بين ) 7(جدول التظهر النتائج في 
 ،الشعور باالنتماء للمدرسة: الكفاءة الذاتية والمتغيرات االجتماعية

التعاون الطالبي، ووالمنافسة الطالبية، واالتجاهات نحو المنافسة، 
ن الوالدين، وقيمة المدرسة، حيث ترواحت والدعم العاطفي م

ولمعرفة درجة مساهمة  .)0.474 - 0.157(معامالت االرتباط بين 
أجري  ،تصورات الطلبة حول األبعاد االجتماعية في الكفاءة الذاتية

نحدار المتعدد باستخدام طريقة اإلدخال التدريجي، كما تحليل اال
  ).8(جدول المبين في هو 

  )8(جدول ال

  . Stepwiseاإلدخال التدريجي على العوامل االجتماعية بطريقة للكفاءة الذاتية نتائج تحليل االنحدار المتعدد 

  العوامل االجتماعية
 )نبئاتالمت(

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

نسبة التباين 
 التراكميةالمفسر 

  قية
  )ف(

 الداللة
  اإلحصائية
  لقيمة ف

  الثابت
A  

معامل 
نحدار غير اال

  Bالمعياري 

معامل 
نحدار اال

  βالمعياري 

  قيمة
  ت

الداللة 
  اإلحصائية
  لقيمة ت

 0000. 4.744 4640. 5040. 0620. 0000.  1977 2150. 4640. االتجاهات نحو المنافسة
  االتجاهات نحو المنافسة،

  3930. 1420. 0000. 717 2870. 5350. الوالدين العاطفيودعم 
.2980 

.3620  

.2860 
33.95  
26.79 

.0000  

.0000 
  االتجاهات نحو المنافسة،
 ودعم الوالدين العاطفي،

 والشعور باالنتماء للمدرسة
.5570 .3100 248 .0000 .1820 

.3560  

.2490  

.1990 

.3290  

.2390  

.1680 

30.71  
21.97  
15.75 

.0000  

.0000  

.0000 
االتجاهات نحو المنافسة، ودعم 

والشعور  الوالدين العاطفي،
والمنافسة  باالنتماء للمدرسة،
 الطالبية

.5730 .3280 188 .0000 .1220 

.3320  

.1930  

.1830  

.1630 

.3060  

.1850  

.1540  

.1510 

28.64  
16.20  
14.59  
13.74 

.0000  

.0000  

.0000  

.0000 

ودعم االتجاهات نحو المنافسة، 
والشعور  الوالدين العاطفي،
والمنافسة  باالنتماء للمدرسة،

 الطالبية، وقيمة المدرسة

.5780 .3330 59.2 .0000 .1130 

.3250  

.1810  

.1690  

.1600  

.0910 

.3000  

.1740  

.1430  

.1480  

.0780 

28.04  
15.13  
13.40  
13.49  
7.70 

.0000  

.0000  

.0000  

.0000  

.0000 
ودعم  االتجاهات نحو المنافسة،

والشعور  الوالدين العاطفي،
والمنافسة  باالنتماء للمدرسة،

 الطالبية، وقيمة المدرسة،
 والتعاون الطالبي

.5810 .3370 39.2 .0000 .1220 

.3230  

.1730  

.1590  

.1310  

.0880  

.0700 

.2980  

.1660  

.1340  

.1210  

.0760  

.0700 

27.96  
14.40  
12.53  
10.33  
7.50  
6.25 

.0000  

.0000  

.0000  

.0000  

.0000  

.0000 
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نحدار المتعدد ستة متغيرات اجتماعية أظهرت نتائج تحليل اال

االتجاهات نحو : (ساهمت بالتنبؤ بالكفاءة الذاتية للطالب، وهي
المدرسة، والدعم العاطفي، والشعور باالنتماء، والمنافسة الطالبية، 

على التوالي، حيث بلغ معامل ) والتعاون الطالبيوقيمة المدرسة، 
االرتباط المتعدد بين هذه المتغيرات مجتمعة والكفاءة الذاتية 

، وبلغت نسبة التباين التراكمية المفسرة في الكفاءة الذاتية )0.581(
، وهي دالة إحصائيا عند %)33.7(التي تعود للمتغيرات مجتمعة 

غت نسبة التباين المفسر في إذ بل ؛)α≥0.05( الداللة مستوى
الكفاءة الذاتية التي تعود إلى عامل االتجاهات نحو المنافسة 

، وبلغت نسبة إضافة عامل الدعم العاطفي من الوالدين %)9.9(
، أما عامل الشعور %)7.2(في الكفاءة الذاتية  مفسرإلى التباين ال

ي إلى التباين المفسر ف%) 2.3(باالنتماء للمدرسة فقد أضاف 
الكفاءة الذاتية، وجاءت نسبة التباين المفسرة التي أضافها عامل 

، في حين بلغت نسبة التباين المفسر %)1.8(المنافسة الطالبية 
التي أضافها عامال قيمة المدرسة والتعاون الطالبي إلى التباين 

  %).1( أمل منفي الكفاءة الذاتية  المفسر

نالحظ  ،نحدارامل االبيتا المعيارية لمع )β( ومن خالل قيمة
مقدار إسهام كل متغير من المتغيرات في الكفاءة الذاتية، حيث 

) 0.298(ساهمت االتجاهات نحو المنافسة بزيادة الكفاءة الذاتية 

وحدة معيارية عند زيادتها وحدة معيارية واحدة، وساهم الدعم 
ية حدة معيارو) 0.166(العاطفي من الوالدين بزيادة الكفاءة الذاتية 

نتماء عند زيادته وحدة معيارية واحدة، كما ساهم الشعور باال
عند زيادته  وحدة معيارية) 0.134(للمدرسة بزيادة الكفاءة الذاتية 

، وساهمت المنافسة الطالبية بزيادة الكفاءة وحدة معيارية واحدة
، عند زيادتها وحده معيارية واحدة وحدة معيارية) 0.121(الذاتية 

وحدة ) 0.076(المدرسة بزيادة الكفاءة الذاتية وساهمت قيمة 
، وأخيرا ساهم التعاون عند زيادتها وحدة معيارية واحدة معيارية

ته وحدة معيارية عند زياد) 0.07(الطالبي في زيادة الكفاءة الذاتية 
وهي جميعها دالة إحصائيا عند مستوى  .معيارية واحدةوحدة 
  ).α≥0.05(الداللة 

هل ": الذي نص على ،المتعلقة بسؤال الدراسة الرابعالنتائج 
الداللة ا عند مستوىتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي )α ≥ 

لبة األردن بين المكونات النفسية والمكونات االجتماعية لدى ط) 0.05
  "؟2018 في اختبار بيزا

تم حساب مصفوفة معامالت ارتباط  ،جابة عن هذا السؤاللإل
مبين  هو بيرسون بين المكونات النفسية والمكونات االجتماعية، كما

  ).9(جدول الفي 

  )9(جدول ال

نحو المنافسة، والتعاون الطالبي، الشعور باالنتماء للمدرسة، والمنافسة الطالبية، واالتجاهات ( معامالت ارتباط بيرسون بين العوامل االجتماعية
يجابية، والتغذية الراجعة اإلالطموح الدراسي، والمثابرة، والمعنى في الحياة، والمشاعر (، والعوامل النفسية )وقيمة المدرسة، ودعم الوالدين العاطفي

  .)من المعلم، والخوف من الفشل

  المكونات االجتماعية
  المكونات النفسية

الشعور باالنتماء 
 للمدرسة

المنافسة 
  الطالبية

االتجاهات نحو 
 التنافس الطالبي

التعاون 
 الطالبي

دعم الوالدين 
 العاطفي

  قيمة المدرسة

  *0.30  *0.423  *0.335  *0.404  *0.336  *0.332  الطموح
  *0.28  *0.436  *0.337  *0.594  *0.265  *0.352  المثابرة
  *0.197  *0.40  *0.33  *0.381  *0.318  *0.248  الحياةالمعنى في 
  *0.152  *0.351  *0.28  *0.278  *0.277  *0.314  يجابيةالمشاعر اإل

  0.083  *0.174  *0.207  *0.148  *0.266  *0.126  التغذية الراجعة من المعلم
  0.057-  0.012-  0.037  0.083  0.015  *0.126-  الخوف من الفشل

  .)α≥0.05(إحصائيا عند  ةدال *  
عالقة ارتباطية موجبة دالة ) 9( جدولالتظهر النتائج في 

النفسية والمكونات االجتماعية، باستثناء  المكوناتإحصائيا بين 
المنافسة (متغير الخوف العام من الفشل، حيث جاء ارتباطه بعوامل 

ضعيًفا، وارتباطه ) الطالبية، واالتجاهات نحوها، والتعاون الطالبي
الشعور باالنتماء للمدرسة، والدعم العاطفي من (سالبا بعوامل 

استقاللية العوامل  إلى ا يؤشرولعل هذ .)الوالدين، وقيمة المدرسة
االجتماعية المرتبطة بالتعاون والتنافس الطالبي عن الخوف العام من 
الفشل، وتأثيره السلبي على الشعور باالنتماء للمدرسة، وهذا يدل 

على انعكاس قلق الفشل على شعور الطالب باالنتماء للمدرسة؛ 
  .فشلباعتبارها السبب وراء شعورة بالقلق والخوف من ال

  النتائج مناقشة

تتكون حياة الطالب المدرسية من عوامل ذاتية مرتبطة 
كالدافعية والمطموح والمثابرة، والكفاءة الذاتية، ، بالطالب نفسه

والتنظيم الذاتي، وعوامل خارجية مرتبطة بعناصر المحيط 
كالزمالء  ،االجتماعي ذات التفاعل المباشر مع الطالب في المدرسة

في الصف، والمواقف نحوهم، واالتجاهات للتنافس معهم، والتعاون 
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 ،كالشعور باالنتماء لها، والمعلمين ،المدرسةمع كذلك والجماعي، 
  . وتصور التغذية الراجعة من المعلم، واالستجابة له

ثالثة أجزاء،  في إلى بحث هذا الموضوع سعت الدراسةقد و
فحص االختالفات في المكونات المعرفية  علىحيث رّكز الجزء األول 

أسفرت نتائج  وقد .والنفسية واالجتماعية لدى الذكور واإلناث
 تصورات اإلناث على تفوق تصورات عنالدراسة في هذا الجزء 

الكفاءة الذاتية والمكونات االجتماعية ومعظم المكونات  حولالذكور 
  .النفسية

بعوامل مرتبطة ولعل هذا يشير إلى تأثر تصورات الذكور 
وإذا ربطنا هذه النتيجة  .بالسياق التربوي واالجتماعي في المدرسة

وجدنا  ،)2018( بنتائج مشاركة األردن في الدراسة الدولية بيزا
نقاط، وفي ) 6(تفوق اإلناث على الذكور في الرياضيات، بفارق 

نقطة، وهذا ) 51( القراءة بفارقفي نقطة، و) 30( العلوم، بفارق
على أن تصورات الطلبة ذوي األداء المنخفض في االختبار يدل 

الدولي حول المتغيرات المرتبطة بالبيئة المدرسية واألسرية الداعمة 
للطالب أقل من تصورات الطلبة ذوي األداء المرتفع، وهو ما يفسر 

   .هذه النتيجة

وتتماشى نتائج الجزء األول من الدراسة عموما مع نتائج 
والعمري ، ودراسة العكور والبدارين 2018 ية بيزاالدراسة الدول

حول مشاركة األردن في  Akour et al., 2015)(والدويري 
األداء  فيالذكور على اإلناث ، التي أظهرت تفوق2012 اختبار بيزا

التي أظهرت ) ,2020Çoban(ودراسة كوبان  الكلي في الرياضيات،
القراءة، والتصورات  تفوق اإلناث على الذكور في التحصيل ومهارات

 ,.Govorova et al( حول القدرة على االستيعاب، ودراسة
التي أظهرت تجانس التفاعالت بين متغيرات رفاهية الطالب ) 2020

في األبعاد المعرفية والنفسية واالجتماعية والمدرسية بين مستويات 
األداء المنخفض، وانخفاص التجانس بين مستويات األداء المرتفع؛ 
تبعا لمتغير الجنس، وهذا يشير إلى التقارب في المتغيرات النفسية 
واالجتماعية لدى كل من الذكور واإلناث في المستويات الدنيا، 

  .واالختالف في المستويات العليا عموما

البحث في المكونات المعرفية  حولأما الجزء الثاني فقد ترّكز 
، حيث أظهرت النتائج قدرة والنفسية المفسرة للكفاءة الذاتية للطالب

 .تنبؤية عالية للمكونات النفسية بالكفاءة الذاتية للطالب بشكل عام
 ,.Govorova et al(وقد تماشت هذه النتيجة مع دراسات 

2020; Bati et al., 2019; OECD, 2019c .( وبالنظر لمقدار
نجد أن  ،تفسير الكفاءة الذاتية للطالبفي سهام المكونات النفسية إ

سهاما في إأكثر العوامل هو ) أهداف التعلم(عامل الطموح الدراسي 
، وهذا يدل )إتقان التعلم(تفسير الكفاءة الذاتية، يليه عامل المثابرة 

في دعم ) الطموح والمثابرة(عامال لعبه يعلى الدور المركزي الذي 
مكانياتهم إوتحسين تصورات واعتقادات الطلبة حول قدراتهم و

التحصيل المعرفي والنجاح في الحياة، وبالتالي  فيسهم وثقتهم بأنف
اعتبر ليفين  وقد .تحسين جودة الحياة المدرسية للطالب

(Lewine) في نموذج التوقع والقيمة )Expectation-Value( 

أن مستوى الطموح يمثل حالة عقلية وقوة دافعة في التكوين 
للتعلم في المدرسة المعرفي، من خالل العمل كقوة باعثة ومحفزة 

-Al( لتحقيق األهداف واشباع الحاجات وخلق أهداف جديدة
Azirjawi, 1991( .  

في نموذج ديناميكية الدافعية أن المثابرة اعتبر روالند  كذلك
واإلصرار، واالنجاز من مؤشرات الدافعية الذاتية، وأن مستوى 

عية، التي الكفاءة الذاتية، وقيمة النشاط التعليمي من محددات الداف
مجملها تؤثر على أداء التعلم في السياق التعليمي، حيث ربط في 
قبال على النشاط التعليمي وإنجاز الواجبات بالتصور حول الذات اإل

 ,Duwgah( في مواقف التعلم أكثر من القدرة على القيام بها
Abdelkader, Moneh, Muhammad & Salima, 2011( .

إنجاز للنجاح في تكنسون في نظرية الدافعية إلى دور الدافع أأشار و
من خالل اإلقدام والمثابرة على أداء المهمات المرتبطة بمواقف 

وهو ما . )Nashawati, 2003(التعلم بنشاط وحماس كبيرين 
في وتحديدا  -يدعم نتيجة الدراسة حول دور العوامل النفسية

 فيم لقدرته وكفاءته الذاتية دراك المتعلإفي  -الطموح والمثابرة
هو نجاز المهام المرتبطة بالتعلم في السياق التعليمي والمدرسي، وإ

  ).Govorova et al., 2020(ما أكدته دراسة 

ويمكن تفسير سبب ضعف تنبؤ الخوف من الفشل كأحد 
استقاللية الكفاءة الذاتية بالمكونات النفسية المفسرة للكفاءة الذاتية 

إذ ترتبط الكفاءة الذاتية العالية بمستوى  ؛الفشلعن الخوف من 
دراك إفإذا كان  ؛لتعلملالطموح وادراك قيمة النشاط المدرسي 

فإن ذلك ، االتعلم المستقبلية منخفض) أهداف(الطالب لقيمة أنشطة 
؛ (Schunk, 1995) عكس على الكفاءة الذاتية بشكل سلبيسين

ضعف قيمة النجاح وأهميته بالنسبة يضعف الكفاءة الذاتية  بمعنى أن
للطالب، وبالتالي سيقبل الطالب على أداء المهمات والواجبات بقوة 
وحماس لتحقيق النجاح، وليس لتجنب الفشل، ألن اختيار الطالب 

رتبط بدافع تجنب الفشل، مما يبدد لديه يوإقباله على المهام السهلة 
ة العالية، التي ترتبط مشاعر الخوف من الفشل مقابل الكفاءة الذاتي

بتقييم ذاتي عال للنجاح في المهام الدراسية، وهو ما يفسر 
  . استقاللية الخوف من الفشل عن الكفاءة الذاتية

نتائج الدراسة الدولية للبرنامج وقد تعارضت هذه النتيجة مع 
التي أشارت إلى أن  2018الدولي لتقييم الطلبة في دورته للعام 

قدون أنهم غير قادرين على األداء الكافي في الطلبة الذين يعت
للخوف من الفشل، والشعور بالقلق،  ةمواقف معينة هم أكثر عرض
االرتباط بين تصورات  دادزيكذلك  .والميل إلى تجنب األخطاء

الطلبة حول قدراتهم وكفاءتهم الذاتية بالخوف من الفشل لدى 
 ,OECD(دولي الطلبة ذوي األداء المنخفض في مواد االختبار ال

2019c .(أما هذه الدراسة، مستوى الكفاءة الذاتية  فلم تستقص
ذوي  2018 لدى طلبة األردن المشاركين في االختبار الدولي بيزا

 إذالمنخفض في مواد االختبار الدولي، ذوي األداء األداء المرتفع و
الدراسة الحالية اهتمت بالبحث في المكونات النفسية واالجتماعية إن 
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ودورها في الكفاءة الذاتية للطالب بشكل عام، دون الخوض في 
  . نتائج مستويات األداء في مواد االختبار الدولي

أظهرت نتائج الدراسة عالقة سلبية بين الخوف من الفشل وقد 
والمشاعر االيجابية من جهة أخرى؛ إذ  ،من جهة والمعنى في الحياة

يخفق أو يشعر بعدم الطالب الشعور بالقلق عندما يسيطر على 
الرضا واالرتياح في مواقف الحياة المدرسية، وهو ما يفسر التأثير 
السلبي لشعور الطالب بالخوف من الفشل والميل لتجنب األخطاء 

إحساسه على انخفاض تصورات الطالب حول مشاعره االيجابية، و
يستحق العيش من  وأنه بأن حياته ذات قيمة ومعنى بالنسبة له

أجلها، وهذا ما يفسر انخفاض تصورات الذكور حول مشاعرهم 
 فينتيجة النخفاض أدائهم  )السعادة، والبهجة، والفخر(يجابية اإل

النقاط في اختبارات الرياضيات والعلوم والقراءة، أو الفارق الكبير 
بينهم وبين اإلناث، خاصة في العلوم والقراءة؛ بناًء على نتائج 

اركة األردن في االختبار الدولي لتقييم الطلبة في دورته للعام مش
2018 )OECD, 2019c( . وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة

)Govorova et al., 2020.(  

أما الجزء الثالث من هدف الدراسة فقد تمركز حول دور 
المكونات االجتماعية المرتبطة بالحياة المدرسية في تفسير الكفاءة 

قدرة تنبؤية عالية نتائج هذا الجزء ظهرت حيث أة للطالب، الذاتي
وقد اتفقت هذه  .للمكونات االجتماعية بالكفاءة الذاتية للطالب

 ; Coffman & Gilligan, 2002(النتيجة مع نتائج دراسات 
Govorova et  Vettenranta, 2018 ; Ozel et al., 2013 ;

al., 2020(. الطلبة حول البيئة  ولعل هذا يشير إلى أن تصورات
المدرسية هي المفتاح لفهم مصادر تفاعل وتعاون الطلبة وقلقهم 
االجتماعي، والدور الذي تلعبه العوامل االجتماعية المرتبطة 
بالمدرسة في تشكيل مادة صلبة في بناء الكفاءة الذاتية للطالب في 

  .السياق التربوي واالجتماعي

 ،أظهرت نتائج الدراسة أن االتجاهات نحو المنافسة لقد
أكثر المتنبئات بالكفاءة الذاتية،  ، هماوالدعم العاطفي من الوالدين

وهو ما يؤكد أهمية اتجاهات الطالب نحو التنافس مع زمالئه في 
األنشطة الصفية بشكل خاص، والبيئة المدرسية بشكل عام، حيث 

يا في المواقف الصفية؛ إذ رتماعيا ضرويعد التنافس العلمي دافعا اج
إن عملية تحضير الطالب ومشاركته الصفية بمفردها ال تكتسب 
معناها بشكل جيد بمعزل عن جو التنافس العلمي داخل الصف، 

خير عون للطالب في تنمية مهاراته االجتماعية وقدراته الذي يكون 
اتجاهاته نحو يجابا على إوكفاءته الذاتية، والتي بدورها تنعكس 

-Al)  المدرسة، وغرس روح التعاون مع الزمالء في المدرسة
Azirjawi, 1991)شباع حاجته إلى االنتماء؛ إذ يفضل الطلبة إ، و

الحاجة العالية لالنتماء العمل في مجموعات تمكنهم من العمل  ذوو
 ءةمع أصدقائهم، والتفاعل مع بعضهم البعض، وإنجاز المهام بكفا

ا يشعر الطلبة بالقبول والرضا الذاتي، وتحقيق وفاعلية، مم
حاجاتهم لالنتماء واكتساب المهارات والمعرفة، وبالتالي تكوين 

 .(Al-Alwan, 2009) اتجاهات ايجابية نحو المدرسة

يعد الدعم العاطفي من الوالدين من أبرز العوامل المؤثرة في و
المساندة األسرية الذي يعكس دور األمر الكفاءة الذاتية للطالب، و

 وقد. للطالب في إنجاز األعمال المدرسية ومتابعتها مع المدرسة
 ,Bo, Huan, Chunhui(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

Xiaolin, Juan, Kexin, Zhaomin & Liang, 2018(.  التي
عالقة دالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية األكاديمية، إلى أشارت 

االجتماعية، والكفاءة الذاتية العاطفية، ومتابعة والكفاءة الذاتية 
في التعلم،  ا، ومساندة الوالدين ألبنائهماالوالدين وتطلعاتهم

مع  افي نشاطات األبناء، وتواصلهم اوتفاعل الوالدين، ومشاركتهم
المدرسة، حيث تعكس هذه العوامل دور وفاعلية الدعم األسري 

في إنجاز مهام التعلم، وتحقيق  والعاطفي في الكفاءة الذاتية لألبناء
 .اإلنجاز الدراسي

وبتفحص مصفوفة معامالت االرتباط بين المكونات النفسية 
نجد أن معظم المكونات النفسية قد ارتبطت  ،واالجتماعية

 دور العوامل الداخليةإلى بالمكونات االجتماعية، وهذا يؤشر 
) الجتماعيةا(المرتبطة بالطالب، والعوامل الخارجية ) النفسية(

 ؛ إذالمرتبطة بالسياق التربوي واالجتماعي للطالب في المدرسة
تتفاعل مع بعضها كمنظومة متكاملة لتؤثر على فاعلية الطالب الذاتية 

 من بالرغم ،في أداء المهمات المتربطة بالتعلم، واإلنجاز الدراسي
تفسير الكفاءة الذاتية للطالب في أن المكونات النفسية قد ساهمت 

  .في تفسيرها أكثر من مساهمة المكونات االجتماعية

  االستنتاجات والتوصيات

طلبة ) تصورات(نستنتج أن تقديرات  ،بناًء على نتائج الدراسة
) 2018 بيزا( األردن المشاركين في االختبار الدولي لتقييم الطلبة

حول األبعاد المعرفية والنفسية المرتبطة بالطالب، والعوامل 
االجتماعية المرتبطة بالسياق التربوي واالجتماعي في المدرسة، 
والدعم العاطفي من األسرة، ترتبط بتصوراتهم وتؤثر على 

 ةاألداء والتحصيل بصورفي اعتقاداتهم حول قدراتهم وامكانياتهم 
) القراءة والرياضيات والعلوم(ر الدولي مواد االختبا فيعامة، و

ن العوامل أبصوره خاصة؛ األمر الذي قاد إلى استنتاج مفاده 
المعرفية والنفسية واالجتماعية تشكل مادة صلبة في بناء الكفاءة 
الذاتية للطالب، التي بدورها تحسن مستوى التحصيل واالنجاز 

السابق؛ الدراسات في األدب  إليهالدراسي، وهو ما أشارت 
 ,Britner & Pajares, 2006; Zou'bi & Zaza كدراسات
2016;) Caeter, 2004.(  

توصي الدراسة  ،وبناًء على نتائج الدراسة واستنتاجاتها
باالهتمام بالكفاءة الذاتية والعوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة 
بالطلبة في السياق المدرسي لدى الطلبة الذكور، من خالل تهيئة 

ئة اجتماعية ونفسية خصبة تتيح للطلبة الفرص الكافية للتفاعل بي
تحسين جودة الحياة المدرسية، وتحسين مستويات  ،والتعلم

الطموح والمثابرة، واالتجاهات نحو التنافس والتعاون لدى الطلبة 
 Group-based)من خالل توفير أنشطة معتمدة على المجموعة 

Activities)ات، واألنشطة التنافسية بين ؛ كلعب الدور والمناقش
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فريقين، وتعزيز االنتماء للمدرسة، في إطار بيئة داعمة ومؤثرة في 
  . حياة الطالب المدرسية

باإلضافة إلى توظيف عوامل الطموح والمثابرة هذا 
باعتبارها األكثر تأثيرا في الكفاءة  ،واالتجاهات نحو التنافس الطالبي

ي تصميم برامج تحسين وتنمية ف وتفسيرا لها، الذاتية للطالب
  .الكفاءة الذاتية لدى الطلبة

كذلك توصي الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية 
حماس المعلم، والمناخ واالنضباط (تناول األبعاد المرتبطة بالمعلم ت

 العوامللما لهذه ؛ )الصفي، ودعم وتشجيع المعلم وتوجيهاته للطلبة

دراسة الفروق في بإلضافة إلى تية للطالب، في الكفاءة الذا من دور
عوامل الرفاه النفسي واالجمتاعي للطالب تبعا لتصنيفات مختلفة؛ 

حكومية، (كتصنيف نوع المدرسة المشاركة في الدراسة الدولية 
األداء أصحاب (األداء ، وتصنيف )وخاصة، ومدارس وكالة الغوث

، وتصنيف )الدوليةالمنخفض في الدراسة وأصحاب األداء المرتفع، و
؛ استنادا للمعدل الدولي للبلدان )إناثوذكور، (النوع االجتماعي 

المشاركة، والمعدل المحلي في االختبار الدولي لتقييم الطلبة من 
أجل الكشف عن شبكة العالقات بين عوامل الرفاه النفسي 

  .واالجتماعي للطالب
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