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عدن اإلةداام النسدب للللدم مدن مدادف الاي يدات بدالينبو فد عوامدل

الكااتف الذاتية واليلصيل األكاديم لدى طلبة السنة اليلضيرية ف جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ،ومعرفة فيما ذا
كاند هنالددو فددرود ذا دصلددة حصددالية فد الللددم مددن مددادف الاي يددات حسددم ميريددر الجددن  ،وتكوند عينددة الدااةددة مددن
( )071طالبا ً وطالبة ،منام ( )77طالبا ً ،و( )001طالبة ،واةيعان الباحث بملياس توقع الكااتف الذاتية العامة لجيروزيليم
وشاااتسدددر ( )Jerusalem and Schwarzer, 1986فددد تددديرياا المعربدددة ( General Self-Efficacy
) ،)Scale(GSEوملياس الللم من مادف الاي يات الدذ طدواه الباحدث ،وتدم اليأكدد مدن تددد األداتدين وثباتامدا لليطبيدم
علك البيئة السعودية ،وبين نيالج أن مسيوى الللم من مادف الاي يات لدى طلبة السدنة اليلضديرية جدات بداجدة منخاضدة،
بميوةط حساب ( ،)8،222وتراوحد الميوةدطا اللسدابية مدا بدين ( ،)12178-82881كمدا أشداا النيدالج لدك عددم
وجددود فددرود ذا دصلددة حصددالية لميريددر الجددن  ،وجددات مسدديوى الكادداتف الذاتيددة بداجددة ميوةددطة ،بميوةددط حسدداب
( ،)8،8,2وتراوح الميوةطا اللسابية ما بين ( ،)02,77-82277كما أشداا النيدالج لدك عددم وجدود فدرود ذا
دصلة حصالية لميرير الجن  ،كما بين النيالج أن لميرير الكااتف الذاتية قداف تنبوية ةالبة فد اليلصديل األكداديم  ،ولدم
تكن لميرير الللم من مادف الاي يات قداف تنبوية ف اليلصيل األكاديم .
الكلمات المفتاحية :الللم من مادف الاي يات ،الكااتف الذاتية ،اليلصيل األكاديم .
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المقدمة
تعد دااةة المنكال الي تواجد طدالا الجامعدة ومدا ييرتدم عليادا مدن أدات أكداديم أحدد الموئدوعا الرليسدة
المرتبطة بكااتف الجامعة وجودتاا واعيمادها األكاديم  ،ومن هذا المنطلم تعد ظاهرف الللدم مدن الادواهر المللوظدة فد
العصر اللال لدى الطالم؛ نييجة ظروف اللياف المخيلاة؛ لاذا احيل موئوع الللم موقعدا ً مامدا ً فد الدااةدا الناسدية،
مراحلام النمالية ،ةوات أكان ذلو فد مدراحلام اليعليميدة

وذلو لما يسبب الللم من ئروط ناسية علك الطالم ف مخيل
أم المانية أم اللياتية (النار 8117 ،؛ المجمم .)8112 ،
وتخيل

داجة الللم من طالم لك آخر حسم أهداف وأوئاع الخاتدة والعامدة ،ويندير األدا اليربدو

لدك أن

هنالددو عوامددل تددوثر ف د اليلصدديل األكدداديم والكادداتف الذاتيددة ،مناددا :عوامددل جسددمية ،وعلليددة ،واناعاليددة ،واجيماعيددة،
ومداةية ،وعوامل أخرى ،مثل :الللدم ،وهدو أمدر طبيعد ص داعد للخدوف مند مطللداً ،بدل ينبرد تندجيع الطالدم علدك
اةيثمااه ف الدااةة والمذاكرف وجعل قوف دافعة لليلصيل واإلنجاز وبذل الجاد والنناط؛ لييم ائات حاجة قوية عندده،
وه حاجي للنجاح والياود ،و ثبا الذا  ،وتلليم الطموحا  ،أما ذا كان هنا زيدادف فد الللدم لداجدة يمكدن أن تدود
لك عاقة تاكير الطالم وأدال  ،فاذا أمر مبالغ في  ،وتجم معاجلي واليخلص من (مجيدف.)8112 ،
ويعد الللم من اصناعاص األةاةية اإلنسانية ،فاو موجود بدداجا ميااوتدة عندد األفدراد ،وينندأ عنددهم بوتداام
يعينون ف بيئدة يدوثرون فيادا وييدأثرون بادا ،فجميدع مدوثرا البيئدة لادا أثدر ناسد  ،وباليدال تندكل السدلو الخدااج
المالحظ ،وظاهرف الللم بصاة عامة تعد تاداعالً طبيعيدا ً لادروف الليداف ،وخاتدة فد مواقدع الواقدع مثدل :اصميلدان ،أو
دااةة مليوى دااة ملدد ،أو حل مسألة ايائية ،والللدم فد حددود الطبيعدة قدد يكدون دافعدا ً ،ولكدن ذا زاد عدن حدده
وأتبح قويا ً قد يل

ف ةبيل اليكي

ويعمل كمعود) عمر.)017-012 :1997،
المندكل ،وباليدال فدإن األفدراد يندعرون بعدد اصاتيداح،

مما ةبم فإن الللم يولد اةيجابا غير مرتبطدة بدالموق

وف الوق ناس ينعرون بالدافعية نلدو اخيد ال اليندافر المعرفد  ،كمدا اتضدح أن المعرفدة أو المعلومدا غيدر الماللمدة
وغير المرتبطة بموئوع ما قد تود
لي  ،ف حين أن اصنيباه يود

لك ت ايد الللم ،وباليال تود

لك تلويل اصنيباه عن الاددف المطلدوا الوتدول

لك دخال المعلوما ف الذاكرف طويلة المدى ،كما أن ميطلم أةاة لليااعل العميم مع

المادف ،كما ييضمن ابط المادف باألفكاا والصوا والمعلوما األوليدة ) ، )Culler,1990:16-20وعنددما يكدون تناديم
المادف ئعيااً ،فإن الميعلمين يلومون باللجوت لدك عمليدة اللادظ ،وباليدال  ،فدإن األشدخا
أداؤهم ئعياا ً عن أدات أولئو األشخا

اللللين بداجة أقل).) Solso,1991:110-114
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اللللدين لداجدة كبيدرف يصدبح

وعادفً ما تكون مادف الاي يدات المدادف األولدك اليد تدأت فد مرتبدة المدواد اليد تسدبم الخدوف والللدم للطدالا ،لمدا
تيطلب من تركي كبير ،وماااا خاتة ،فضالً عن اإللمام الواةع بالناريدا والمسدالل المعلددف؛ نادراً ألهمييادا بِعددهها
واحدف من أهم العلوم الطبيعيدة اليد تنبثدم عنادا علدوم وناريدا مامدة ،ويندكل علدم الاي يدات اللاعددف األةاةدية لمخيلد
العلوم ،حيث يلدم اليااتيل العميلة لاام كل شد ت ،وبدذلو يصدبح للاي يدال دوا مادم وأةاةد فد مجدال اليعلديم و عدداد
أجيال جديدف تواكم اليطواا اللديثة وتكمل منواا اليلدم العلم (حسين.)01:0,,,،
كما أن دااةة الطالم لعلم الاي يدات تسدام فد زيدادف قداتد علدك تاسدير الادواهر الطبيعيدة اليد تجدر فد ملديط
بيئيد  ،فيدددا أةددباباا ،ويسدديخدم مددا يددراه مناةددبا ً مددن األةدداليم الماللمددة صتخدداذ جددرات يمكند مددن اليعامددل معاددا لاالدتد
(داال.)27:0,77،
ن علم الاي يات من المواد الدااةـية اليـ تيصـ
تليددـا

باحيوالاـا معرفـةً تيصدـ

لددـك جاددـد عددـال مددـن قِبددـل الطالددم لااماددا؛ ألناددا تليددـا

بندـوع مدـن اليجريدـد ،اليدـ بدـدواها

لددـك تركيددـ وانيبددـاه ومالحاددة ،ذ ييصددـ

مليددـوى

الاي يـات بكـم مـن الماـاهيم والعالقا واليعميمـا اليـ تنـيام معا ً فـ شـبكة مـن العالقا واصاتباطا العلميـة مكونـة
بنـا ًت مـن المعرفة الاي يالية ذ طبيعة نوعية خاتة ،فالللم مدن دااةدة مدادف الاي يدات بالنسدبة لطدالا السدنة اليلضديرية
بالجامعددة يددرتبط بالكادداتف الذاتيددة للطالددم الي د تُعددد مددن أبددرز العوامددل المددوثرف ف د المثددابرف واألدات األكدداديم للطالددم
أفكداا و ُمعيلددا ت حدول الدذا بندأن مددى كااييادا ،ومدن خدالل الكاداتف الذاتيدة
شدكل
الجامع  ،وتيبلدوا هدذ ِه الكاداتف علدك
ِ
ت
األكاديمية ال ُمداكة يُمكن الينبو باليلصيل األكاديم للطالم ذا كان ُمرتاعا ً أم ُمنخاضاً.
أن الللدم

واخيل الباحثون حول الدوا الذ يمكن أن يلعبد الللدم بصداة عامدة فد اليلصديل ،فلدد أوئدح الدبع
يمكن أن يكون دافعا ً لإلنجاز ،وباليال يود لك زيادف اليلصيل ،وقد أُطلِم علك هدذا الندوع مدن الللدم (قلدم الددافع) ،فد
حين نادى البع

اآلخر :ن الللم يمكن أن يسام ف خا

اليلصيل ،وعلي تكون العالقة بدين الللدم واليلصديل عالقدة

عكسية (حسانين)0,,, ،؛ لذا فإن الللم يعد من أهم العوامل اصناعالية الي توثر ف اليلصيل (السدحان.)8112 ،
وتعد توقعا الكااتف الذاتية من البناتا النارية الي تلوم علدك ناريدة الديعلم اصجيمداع المعرفد لبانددواا اليد
بات تلاك ف السنوا األخيرف بأهمية مي ايدف ف مجال علم نا

الصدلة Health Psychology؛ إلةدااماا كعامدل

وةيط ف تعديل السلو  ،وقد ع ا بانددواا ( )Bandura, 1977أيضدا ً الكاداتف الذاتيدة  Self-efficacyأهميدة مرك يدة،
وقصدد بادا معرفيدا (اةديعرافا ) قالمدة حدول الدذا اليد تليدو توقعدا ذاتيدة حدول قدداف الندخص فد اليرلدم علددك
مواق

وماما مخيلاة بصواف ناجلة ،أمـا شاااتسر ( ،)Schwarzer, 1994فينار لك توقعا الكاداتف الذاتيدة أيضدا ً
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علدك أناددا عبددااف عددن بُعددد ثابد مددن أبعدداد النخصددية ،تيمثددل فد قناعددا ذاتيددة فد اللددداف علددك اليرلددم علددك الميطلبددا
والمنكال الصعبة الي تواج الارد من خالل اليصرفا الذاتية.
ويددرى (شاااتسددر ،)Schwarzer,1995( ،)0,,2 ،أن د فد طددوا الدددافع تلددوم توقعددا الكادداتف الذاتيددة بيوجي د
اخيياا الميطلبا واللرااا فيما ييعلم باةيراتيجيا اليرلم ،وف طوا اإلاادف توثر توقعا الكااتف الذاتية فد الجادود
المبذولة ومدى اصةياال الماد والمعنو الذ ةيبذل الارد ومدى اليلمل عند اليرلم علك منكلة ما.
وتنبع أهمية توقعا الكااتف الذاتية بالنسبة للممااةة اليربوية والعيادية الناسية والناسية الصدلية؛ ألنادا تدوثر فد الكيايدة
الي ينعر وياكر باا الناس ،فا ترتبط علك المسيوى اصناعال بصواف ةلبية مع مناعر الللم واصكيئاا والليمة الذاتية
المنخاضدة ،وعلدك المسديوى المعرفد تدرتبط مدع الميدول الينداؤمية واليلليدل مدن قيمدة الدذا ( Schwarzer, 1990a,
.)1994
وقد طوا باحثو علم النا

اللديث ميريرا تليل مرك اً أةاةيا ً ف فام ظاهرف الللم ،وتيضمن مضامين عالجية

مامة ييم توظيااا بنكل فاعل كميريرا وةيطة موثرف ،مناا علك ةبيل المثال :أن الناس يميلون لك الللم أو الخوف ذا
اعيلدددوا بطريلددة خاطئددة أن قدددااتام علددك حددل المنددكال لددم تعددد كافيددة لمواجاددة ميطلبددا موقد

ملدددد ،ممددا يسددام فد

الينكيو بثلة اإلنسان بناس ويللل من تركي ه علك الموق  ،ومن ثم علك اليعامل الااعل مع  ،مما ي يد من قلل (كالوس
غراوف وآخرون،0,,,،

 ،)811ويعد مااوم الكااتف الذاتيدة مدن بدين هدذه الماداهيم اليد تليدل مركد اً أةاةديا ً فد هدذا

المجال ،الذ حا باهيمام الباحثين ف الميادين كافة ،فمنذ ننوت البنات "الكااتف الذاتية" للمرف األولك من خالل باندواا،
خضدع ليطدويرا ميعدددف ( )Maddux & Gosselin 2003; Schwarzer 2002علدك أنادا ميريدرف موقايدة ،وأن
توقعا الكااتف الذاتية النوعية أو الخاتة المخيلاة ص الكاداتف تدرتبط ببعضداا ،ووجدد أن افدع الكاداتف الذاتيدة يخاد
الللم ،ص أن افع الكااتف الذاتية النوع أو الخا

مدن

ف هذا المجال لم يكن ل تأثير ف المجاص األخرى كالريائدة علدك

ةبيل المثال.
وقد عن عددد مدن الدااةدا والبلدوب بدااةدة أثدر الللدم علدك عددد مدن الميريدرا ذا العالقدة بالدااةدة اللاليدة ،فلدام
شيمرز وهيو وغااةيا ( )Chemers, Hu, & Garcia 2001بدااةة طويلة شمل ( )872طالبا ً وطالبدة فد مسديوى
السنة الجامعيدة األولدك ،وهددف الدااةدة لدك تلصد أثدر الكاداتف الذاتيدة األكاديميدة وتاداؤل الطلبدة فد أدالادم األكداديم
والضرط والصلة واةيمرااييام ف الجامعة ،وقد أظار النيالج ااتباط الكااتف الذاتية والياداؤل األكداديم بلدوف بداألدات
واليكي  ،ةوات أكان بنكل مباشدر علدك األدات األكداديم أم بندكل غيدر مباشدر مدن خدالل اليوقعدا علدك :أدات الاصدول
الدااةية ،واإلجااد ،والصلة ،والرئا العام ،واصلي ام بالبلات ف المداةة.
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كما أجرى بلواد دااةة ( )Plourde, 2002هدف

لك تلت أثا التابية العملية ف الكاداتف الذاتية ف تدايس العلوم

لدى معلم الماحلة األةاةية قبل الخدمة ،وتكون عينتاا من ( ً)7,طالباً وطالبة ف

حدى الجامعا الكبيدرف ف غدرا

أمريكدا ،واةتخدم فياا ملياس معتلدا الكااتف الذاتية ف تدايس العلوم ( ،)STEBI-Bوأظاا نتالجاا عددم وجدود أثا
دال حصاليا ً لمادف التابية العملية ف مجال الكااتف الذاتية الشختية ف تدايس العلوم ( ،)PSTEوتدن مةتوى كااتتام
الذاتية المتعللة بمجال توقع نتاجا تدايس العلوم ( )STOEبدصلة حتالية ،وقد أوت الدااةدددددة بدددددإجرات دااةدددددا
ترك د علددك خبددرف اليددداي

الت يكتةباا الطلبة من التابية العملية بِ َع ددهها األةدداس ف نجدداح تدايس العلوم ف التاوف

األةاةية األولك ،ف حين هددف دااةدة (ائدوان )8100،لدك معرفدة العالقدة بدين الكاداتف الذاتيدة والللدم وأثدر الكاداتف
الذاتيدة فد تعدديل مسديوى الللدم ،وتدم تطبيدم مليداس الكاداتف الذاتيدة العامدة لناااتسدر وجيدروزيليم ( & Schwarzer
 ،)Jerusalem,1989وملياس جامعة الكويد للللدم ( )Abdel-Khalek, KUAS 2000علدك ( )808طالبدا ً وطالبدة
من طالا كلية العلوم اليطبيلية بعبر ف ةلطنة عمدان ،وأشداا النيدالج لدك وجدود فدرود دالدة حصداليا ً بدين الطدالا
والطالبا  ،حيث كان الطالا أكثر قللا ً وأقل تلديراً لكااتتام الذاتية من الطالبدا  ،وأظادر تلليدل اليبداين تنداقص مسديوى
الللم بي ايد داجة الكااتف الذاتية ،ووجود فرود دالة ف داجة الللم بين مجموعة الكااتف الذاتية المنخاضدة والميوةدطة،
والمنخاضة والعالية ،ف حدين لدم تُسدجل فدرود دالدة فد الللدم بدين مجموعدة الكاداتف الذاتيدة الميوةدطة والعاليدة ،وأظادر
تلليل اصنلداا الخط البسيط أن للكااتف الذاتية تأثيراً ف خا

داجة الللم ،وأن الكااتف الذاتية تسام بملداا ملبدول فد

الينبو بمسيوى الللم ،وهدف دااةة يعلوا ( )8108لك الكن

عن مسديوى الكاداتف الذاتيدة المداكدة وعالقيادا بدافعيدة

اإلنجاز واليلصيل األكاديم لدى طالا كليا جامعة الملدو خالدد فدرع بيندة بالمملكدة العربيدة السدعودية ،وتدم اةديخدام
الكااتف الذاتية ال ُمداكة ودافعية اإلنجاز ،وتم تطبيلاما علك عينة مكونة من ( )007طالبا ً وطالبة من طلبدة الكليدا اآلنادة
الذكر للعام الدااة (0210/0211ه) ،وأظار نيالج الدااةة أن غالبية أفراد العينة جاؤوا فد مسديوى الكاداتف الذاتيدة
المداكة الميوةطة ،وأن ميرير دافعية اإلنجاز وميرير اليلصيل األكاديم قد فسرا من اليباين ف مسيوى الكاداتف الذاتيدة
المداكة ما نسبي ( ،)1227,وأن ميرير اليلصيل األكاديم كان أكثدر الميريدرا قدداف علدك الينبدو فد مسديوى الكاداتف
الذاتية المداكة ،ذ بلغ تبيان الماسر ( ،)12211وهدف دااةة أبو عاذاف ( )8108لك تلص معيلددا معلمدا العلدوم
قبل الخدمة بكااتتان الذاتية ف تعليم العلوم والكن

عن تأثرها باليخصص ،وتلصد مسديوى قلدم العلدوم والكند

عدن

تأثره باليخصص ،و يجاد ا لعالقة اصاتباطية بين معيلددا معلمدا العلدوم قبدل الخدمدة بكاداتتان الذاتيدة فد تعلديم العلدوم
ومسيوى قلم العلوم ،وتكون عينة الدااةة من ( )012معلمة من معلما علوم قبل الخدمة ف مسيوى الدبلوم اليربدو
فد كليددة اليربيددة ف د جامعددة الطددال

فد المملكددة العربيددة السددعودية ،واةدديخدم الدااةددة مليدداس قلددم العلددوم ،ومليدداس

معيلدددا الكادداتف الذاتيددة مكونددا ً مددن مجددالين ،همددا :المعيلدددا المرتبطددة بالكادداتف الذاتيددة فدد تعلدديم العلددوم (،)PSTE
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والمعيلدددا المرتبطددة بيوقددع مخرجددا تعلدديم العلددوم ( ،)STOEوقددد توتددل الدااةددة لددك امدديال معلمددا العلددوم قبددل
الخدمة معيلدا

يجابية بكااتتان الذاتية ف تعلديم العلدوم ومعيلددا

يجابيدة مرتبطدة بيوقدع مخرجدا تعلديم العلدوم ،ولدم

تااددر دصلددة حصددالية لليخصددص علددك مليدداس المعيلدددا الكلد ومجال د األول ( ،)PSTEوظاددر الدصلددة اإلحصددالية
لليخصص علك المجال الثان ( )STOEنييجة وجود فرود بين ميوةطا تخصص األحيات وتخصص الكيميات لصدالح
األحيات ،ووجود مسيوى من قلم العلوم لدى معلما العلوم قبل الخدمة ،ولم يكن مسيوى قلم العلوم داصً حصاليا ً بالنسبة
لميرير اليخصص ،ولم يُوجد ااتباط بين معيلدا الكااتف الذاتية ف تعليم العلوم وقلم العلوم ،أما دااةة ملداد وآخرون
( ،)8101فادف

لك تلص المعرفة المااهيمية والمعرفدة اإلجراليدة للكسدوا لددى ( )017مدن طلبدة معلمد الصد

كلية اليربية ف جامعة اليرمو  ،وتلص عالقة داجا قلم طلبدة معلمد الصد

مدن مدادف الريائديا علدك أدالادم فد

اخيباا المعرفة المااهيميدة واخيبداا المعرفدة اإلج راليدة ،ثدم جمدع البياندا بواةدطة أداتدين :حدداهما تلدي
الكسوا بنلياا المااهيم واإلجرال  ،واألخرى تلي

فد

معرفدة الطلبدة

قلم الطلبة من مادف الريائيا  ،وقد أظار النيالج وجدود عالقدة

ااتباطيدة ةددالبة ميوةددطة اللدوف بددين أدات الطلبددة فد اخيبداا الكسددوا وقللاددم اتجداه الريائدديا  ،وهدددف دااةددة Tenaw
( ) 8101لك اليعرف علك مسيوى الكااتف الذاتية لدى الطلبة ف كلية ديبر مااكوس ف أثيوبيا ف الكن
حسم ميرير الجن

عن الارود

ف الكااتف الذاتية واإلنجاز ،فضالً عن اليعرف علك العالقدة بدين الكاداتف الذاتيدة واإلنجداز لدديام فد

مجال الكيميات اليلليلية ،وتم اةيخدام ملياس الكااتف الذاتية لـ( ،)Diane L. Witt Roseواخيباا اليلصيل فد الكيميدات
غلك عينة بلر ( )011طالبا ً وطالبدة ،وأظادر النيدالج وجدود فدرود بدين الجنسدين فد الكاداتف الذاتيدة لصدالح الدذكوا،
ووجددود فددرود ذا دصلددة حصددالية بددين الجنسددين ف د اليلصدديل األكدداديم  ،ووجددود عالقددة يجابيددة بددين الكادداتف الذاتيددة
واإلنجاز األكاديم  ،وهدف دااةة ئاهر ( )8102لك الكن
عينة من طلبة الص

عن العالقة بين الكااتف الذاتية واليلصيل الدااة لددى

عرف الارود بين أفراد عينة الدااةة ف الكااتف الذاتيدة
الثالث الثانو ف مدااس مدينة دمنم ،وتُ َ

حسم ميرير( :الجن  ،واليخصص الدااة ) ،وتم اةيخدام المناج الوتا اليلليل علك عينة مولاة مدن ( )787طالبدا ً
وطالبة من طلبة الص

الثالث الثانو  ،وكان أداف الدااةة عبااف عن ملياس الكااتف الذاتية لباندواا ( ،)8112والداجة

الي يلصل علياا الطالم ف اصميلانا الناالية للعام الدااة  ،8102 /8101وبين الدااةة وجدود عالقدة ااتباطيدة
طردية ذا دصلة حصالية بين أدات أفراد عينة علك ملياس الكااتف الذاتية وأدالام علك اليلصيل ف اصميلاندا النااليدة
للعام الدااة (  ،)8102 /8101ووجود فرود ذا دصلة حصالية ف ميوةط داجا أفدراد عيندة البلدث علدك مليداس
الكااتف الذاتية حسم ميرير الجدن

لصدالح اإلنداب ،ووجدود فدرود ذا دصلدة حصدالية فد ميوةدط داجدا أفدراد عيندة

البلث علك ملياس الكااتف الذاتية حسم ميرير اليخصص لصدالح الادرع العلمد  ،كمدا وهدف دااةدة عياتدرف ()8102
لك تلت أثا مادف التابية العملية ف مةتوى الكادداتف الذاتيددة ف تددداي
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العلوم لدى طلبة معلددم الصد

ف جامعة العلوم

اإلةالمية العالمية ،وتكون د عينة الدااةة مددن ( )22طالب دا ً وطالبة مددن الطلبددة المسددجلين لمادف التابية العملية ف الاتل
الثان من العام الجامع (  ،)8101 /8102تم اةيخدام ملياس معيلدا الكااتف الذاتية ف تداي

العلدوم  /النموذ (ا)

الذ تكددددون مددددن ( )81فلاف توزع ف مجددددالين :الكادددداتف الذاتية الشختية فدددد تدايس العلوم ،وتوقع نتاجا تدايس
العلوم ،وتم يجاد المتوةطا الحةابية واصنحاافا المعيااية لداجا الطلبة ف اليطبيلددددددين اللبل والبعددددددد للملياس،
واختباا دصلة الااود بين المتوةطا ف التطبيلين باختباا ( ) ،وأظاا النيالج أن هنالدو أثدراً ذا دصلة حتالية عند
مسددديوى ( )α=0.05لمادف التابية العملية ف تحةين الكاددداتف الذاتية ف تدايس العلوم المتعللة بكدددل مدددن :مجال الكاددداتف
الذاتية النخصية ف تدايس العلوم ،ومجال توقع تدايس نتاجا مادف العلوم لدى الطلبة الذين داةوا هذه المادف ،وهددف
دااةة عبيدا ( )8102لك اليعرف علك مسيوى قلم الريائيا لدى طالا قسم العلوم األةاةية ف السنة اليلضيرية
بجامعددة الملددو ةددعود ،وعالقددة هددذه السددمة بيلصدديل الطالددم ف د الريائدديا  ،وتددم اةدديخدام مليدداس قلددم الريائدديا
) (MARSبعد تعديل  ،و عادف تلنين علك البيئة السعودية ،وتطبيل علك عينة قواماا ( )018طالبا ً من طالا قسم العلوم
األةاةية السنة اليلضيرية ،وذلدو فد ناايدة الاصدل الدااةد الثدان مدن العدام الجدامع  ،8107 / 8102وقدد توتدل
دال ،كمددا أثبي د وجددود عالقددة ةددلبية قويددة بددين قلددم الريائدديا
النيددالج لددك أن مسدديوى قلددم الريائدديا لدددى الطالددم عد ت
واليلصيل فياا ،وف ئوت النيالج الي أةار عناا هدذه الدااةدة ،قددم الباحدث مجموعدة مدن اليوتديا والمليرحدا ،
وهدف دااةة ةرهيد( ) 8107لك معرفة أثر اةيخدام نمدوذ الديعلم اليوليدد فد اليلصديل الندوع فد مدادف الاي يدات،
وخادـ

الللدـم الندـاتج عددن المدادف لددى طدالا الصد

الرابدع العلمد  ،وتدم اةدديخدام المدناج اليجريبد ذ المجمددوعيين:

(تجريبيدـة ،وئدـابطة) ،وبلدغ حجدم عينددة الدااةدة ( )71طالدـبا ً فدـ المجموعددـة اليجريبيدـة و( )12طالبدا ً فد المجموعددة
الضددابطة ،وتمثلددـ أداتددـ البلددـث باصخيبـددـاا اليلصدديل المكـددـون مـددـن ( )11فلددـرف وفـددـم مسـددـيويا بلـددـوم السـددـية،
واألداف ال ثانيـة تمثلـ فدـ مليدـاس الللدـم مدـن الاي يدـات المكدـون مدـن ( )11فلدرف ،وتدـم تطبيدـم اليجربدـة خدـالل الاصدل
الدااة األول لمليوى الاصول الخمسة األولك من مادف الاي يات ،وأظار النيالج وجود فرود ذا دصلة حصالية بين
المجموعيين ف اخيباا اليلصيل ولصالح المجموعة اليجريبية وبلجم أثر كبير ،وعدم وجود فرود ذا دصلة حصدالية
بددين المجمددوعيين فدد المسدديويا المعرفيددة الدددنيا( :اليددذكر ،واصةددييعاا ،واليطبيددم) ،ووجـددـود فـددـرود ذا دصلـددـة
حصــالية بــين المجمــوعيين فــ المســيويا المعرفيــة العليــا للياكيــر( :اليلليــل ،واليركيــم ،واليلــويم) ولصــالح
المجموعددة اليجريبيددة ،ووجددود فددرود ذا دصلددة حصددالية ولصددالح المجموعددة اليجريبيددة ف د النسددم المئويددة صخيبدداا
اليلصيل النوع وبلجم أثر كبير ،وعدم وجود فرود ذا دصلة حصالية بين المجموعيين ف ملياس خاد
الاي يات ،كما دل النيـالج حصـول خاـ

الللدم مدن

نسـب ف الللم من الاي يات لدى طالا المجموعة اليجريبية ملاانة مع طالا

المجموعة الضابطة ،ص أن لم يصل لك الدصلة اإلحصالية.
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ومن خالل اةيعراض الدااةا السابلة نللظ تناول الدااةا السابلة الملليدة والعربيدة واألجنبيدة منادا ميريدرا
الدااةددة بنددكل مناددرد ( )Plourde, 2002 ، Chemers, Hu, & Garcia 2001ميريددر الكادداتف الذاتيددة ،وأحياندا ً
ميريددرين معداً ،الكادداتف الذاتيددة واليلصدديل (يعلددوا  ،8108ملددداد وآخددرون  ،8101 Tenaw ،8101ئدداهر،8102
عياترف  ،8102عبيدا  ،8102ةرهيد  ،)8107والكااتف الذاتية والللم (ائوان ،8100أبو عاذاف  ،)8108واتال
هدده الدااةدة مدع دااةدة ( ،Chemers, Hu, & Garcia 2001عبيددا  )8102فد عيندة الدااةدة علدك طلبدة السدنة
اليلضدديرية ف د الجامعددة ،واتال د مددع دااةددة (ائددوان )8100،ف د اةدديخدام توقددع الكادداتف الذاتيددة العامددة لجيددروزيليم
وشاااتسدددر ( ،)Jerusalem and Schwarzer, 1986كمدددا اخيلاددد هدددذه الدااةدددة فددد النيدددالج مدددع دااةدددة
(ائوان )8100،ف وجود فرود فردية للكااتف الذاتية والللم لصالح الطالا ،لكن ما يمي هذه الدااةة ف تناول ثالب
ميريرا  ،وه  :الكااتف الذاتية ،والللم من مادف الاي يات ،واليلصيل األكاديم  ،وبيند النيدالج أن لميريدر الكاداتف الذاتيدة
قداف تنبوية ةالبة ف اليلصيل األكاديم  ،ولم يكن لميرير الللم من مادف الاي يات قداف تنبوية ف اليلصيل األكاديم .

مشكلة الدراسة:
ن تميع طلبة كلية السنة اليلضيرية بالجامعة بمسيوى ُمرتاع من الكااتف الذاتية األكاديمية دليل وائح علك ةالمة
العملية اليربوية ،ويعد هذا أحد أهم مااتيح النجاح الي يميلكاا الطلبة فد تلليدم اليوافدم الدااةد واصجيمداع لمواجادة
المنكال واليلديا الي ييعرئدون لادا ،فد حدين أن تددن مسديوى الكاداتف الذاتيدة األكاديميدة لطلبدة الجامعدة يسديدع
اليدددخل بنددكل ئددروا ليدددعيم خبددراتام؛ لكد يرتاددع هددذا المسدديوى لددديام ،ألن انخاائ د ُ يجعلاددم ُمعرئددين للضددروط
والصعوبا ف اللياف اليومية ،مما قد يوثر ف توافلام الدااة واصجيماع .
ولما للللم من دااةة مادف الاي يات لطالا كلية السنة اليلضيرية من دوا كبير ومام ف اليأثير فد الكاداتف الذاتيدة
واليلصدديل األكدداديم لدددى الطلبددة ،ولعدددم وجددود دااةددا )فد حدددود علددم الباحددث) تمثلد منددكلة الدااةددة اللاليددة فد
اليعرف لك اللداف الينبوية للللم من تعلم مادف الاي يات لدى طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل علك الكااتف الذاتيدة
واليلصيل األكاديم  ،وذلدو مدن خدالل معرفدة واقدع هدذه اللدداف ،ومددى وجودهدا فعليدا ً ،وانعكاةداتاا علدك كاداتف الطلبدة
الذاتية واليلصديل األكداديم  ،فدإن اليعدرف لدك اللدداف الينبويدة لللليدل مدن مدادف الاي يدات علدك الكاداتف الذاتيدة واليلصديل
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األكاديم  ،يساعد علك المنكال واليلديا الي تواج طلبة السدنة اليلضديرية ،وباليدال العمدل علدك جدراتا تسداعد
الطلبة ف اليرلم علك هذه المنكال .
أسئلة الدراسة:
وبنا ًت علك ما تلدم ،تولد اإلحساس لدى الباحث بضرواف الكن

عن ُمسيوى اللداف الينبوية للللدم مدن :تعلدم مدادف

الاي يات لدى طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل علك الكااتف الذاتية ،واليلصيل األكاديم من خالل اإلجابدة علدك
األةئلة اآلتية:
السؤال األول " :مدا مسديوى الللدم مدن تعلدم مدادف الاي يدات لددى طلبدة جامعدة اإلمدام عبدد الدرحمن بدن فيصدل ،وهدل
يخيل

باخيالف الجن ؟
السؤال الثاني" :ما مسيوى الكااتف الذاتية لدى طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بدن فيصدل ،وهدل يخيلد

بداخيالف

الجن ؟
السؤؤؤال الثالؤ " :هددل توجددد عالقددة ااتباطيددة بددين الكادداتف الذاتيددة والللددم مددن مددادف الاي يددات مددن جاددة ،واليلصدديل
الدااة من جاة أخرى؟
السؤال الرابع" :ما األثر النسب للللم من مادف الاي يات والكاداتف الذاتيدة فد اليلصديل الدااةد لددى طلبدة جامعدة
اإلمام عبد الرحمن بن فصيل؟
أهداف الدراسة:
تادف هذه الدااةة لك:
 . 0فلددص دصلددة العالقددة بددين الللددم مددن مددادف الاي يددات والكادداتف الذاتيددة لدددى طلبددة السددنة اليلضدديرية فد جامعددة اإلمددام
المايوحة.
. 8فلص دصلة العالقة بين الللم من مادف الاي يات واليلصيل األكاديم لددى طلبدة السدنة اليلضديرية فد جامعدة اإلمدام
المايوحة.
.1فلص اللداف الينبوية للللم من مادف الاي يات ف الكااتف الذاتية لدى طلبة السنة اليلضيرية ف جامعة اإلمام المايوحة.
. 2فلص اللداف الينبوية للللم من مادف الاي يات ف اليلصيل األكداديم لددى طلبدة السدنة اليلضديرية فد جامعدة اإلمدام
المايوحة.
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أهمية الدراسة:
تكيسم أهمية الدااةة ف اآلت :
 كوناددا مددن الدااةددا اللليلددة اليد تناولد منددكلة الدااةددة تلديددداً علددك مسدديوى السددنة اليلضدديرية؛ ناددراً ألهميددة هددذهالمرحلة ف البيئة السعودية ف حدود علم الباحث.
 تنبـــع أهميـــة دااةـــة الللم من مادف الاي يات مدن النيدالج اليد تيرتدم علدك زيدادف الللدم مدن انخاداض الكاداتف الذاتيدةوانخااض اليلصيل األكاديم  ،مما يوثر ةلبا ً ف ميابع الدااةة ف الجامعة.
تنبثم أهمية هذه الدااةة من أهمية الموئوعا المسيادفة ،بِ َعد هد الللدم والكاداتف الذاتيدة واليلصديل األكداديم مدن أبدرز
الميريرا ذا الصلة باإلنجاز األكاديم للطلبة.
من الميوقع أن تساعد هذه الدااةة ف توجي األناداا نلدو توظيد

المندكال اليد ييعدرض لادا الطلبدة فد الممااةدا

اليربوية ،واصةياادف من أفكااها ف تنايم مليوى الملراا الدااةية.
من الميوقع أن توفر هذه الدااةة بع

الموشرا الي تساعد الطلبة ف تطوير ذاتام وتوظيااا ف أننطة اليعلم.

حدود الدراسة:
اللدود الموئوعية :اقيصر الدااةة علك معرفة اللداف الينبوية للللدم مدن تعلدم مدادف الاي يدات لددى طلبدة جامعدة اإلمدام
عبد الرحمن بن فيصل علك الكااتف الذاتية واليلصيل األكاديم .
اللدود البنرية والمكانية :اقيصر الدااةة علك طلبة السنة اليلضيرية ف جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
اللدود ال مانية :أجري الدااةة ف الاصل الثان من العام الدااة (0221/021,ه).
مصطلحات الدراسة:
القلق :عرفد مجدد ( :)8112بأند "اةديجابة الادرد لخطدر غدام

وغيدر معدروف ياددد شدعواه بداألمن واصةديلراا".

(مجد .)0217:8112،
القلق من مادة الفيزياء :يعنك الندعوا بداليوتر والخدوف مدن مواجادة ملدرا الاي يدات أو عندد الليدام بدإجرات حدل المسدالل
اللسابية ،أو جمـع البيانـا ومعالجـياا وتاـسيرها ،وعدم اللداف علك اتخاذ اللرااا وحل المنكال الاي يالية المخيلاة،
ويُلدد جراليا ً بالداجة الي يلصل علياا الطالم ف ملياس الللم من مادف الاي يات المسيخدم ف الدااةة اللالية.
الـكفـاءة الـذاتيــة :تيمثل ف معيلدا األفدراد حدول قددااتام علدك ئدبط األحدداب اليد تدوثر فد حيداتام ،وهد الداجدة
الكلية الميلصل علياا من ملياس الكااتف الذاتية العامة'' لسامر جميل ائوان''.
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التحصيل األكاديمي :هو مجموع داجا الطالم ف جميع المواد الي يداةاا خالل السنة اليلضيرية فد جامعدة اإلمدام
عبد الرحمن بن فيصدل ،وتلداس بالمعددل اليراكمد لميوةدط داجدا الطالدم فد مجموعدة المسداقا اليد داةداا خدالل
السنة الدااةية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهجية الدراسة:
تم اةيخدام المناج الوتا اليلليل ؛ لمناةبي طبيعة الدااةة ،حيث ن هذا المناج يعيمد علك وت

العالقدة بدين

الاواهر ذا العالقة بالدااةة ،ومن ثم تلليلاا للخرو بالنيالج المناةبة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجيمع الدااةة من طلبة السنة اليلضيرية الذين يداةدون مدادف الاي يدات فد جامعدة اإلمدام عبدد الدرحمن بدن
فيصل ف المملكة العربية السعودية ،والبالغ عددهم ( )727طالبا ً وطالبة حسم حصاتا جامعة اإلمام عبد الرحمن بدن
فيصدل(021,/0212ه) ،وتدم اخييداا عيندة طبليدة عندوالية تكوند مدن ( )12طالبدا ً ،وطالبدة ( )22وطالبدة مدن المسداا
الصل والاندة من طلبة السنة اليلضيرية ف جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
أداة الدراسة:
ملياس توقع الكااتف الذاتية العامة لجيروزيليم وشاااتسر ( )Jerusalem and Schwarzer, 1986ف تيرياا
المعربة () ،)General Self-Efficacy Scale (GSEوئع أتالً ( )Schwarzer & Jerusalem, 1995ييدأل
المليدداس مددن ( )01فلددرا  ،تيضددمن كددل مناددا جملددة واحدددف بليددث يجيددم المالددو

علياددا بيلديددد مدددى انطباقاددا علي د

والملياس من نوع ليكر وه ذا اليدايج الخماة  ،وتيراوح كل مناا بين  7-0كما يل :
تليح تماما ً = ،7تليح =  ،2تليح نوعا ما=  ،1غير تدليح = ،8غيدر تدليح مطللداً=  .0وقدد تدم اعيمداد
الملو اآلت ليصني

المسيويا  )8،11 (:فأقل مسيوى منخا

مسيوى مرتاع.

إجراءات الصدق والثبات األصلي للمقياس:
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 )1،27-8،12( ،مسيوى ميوةدط ،أعلدك مدن ()1،27

لم يسيطع الباحثون اليوتل لك الصدد والثبا األتدل للمليداس ،ولكدن هندا مجموعدة مدن الدااةدا األجنبيدة
قام بلساا معامل الثبا للملياس اللال  ،وتبين أن لادا موشدرا ةديكو ميريدة جيددف فد البيئدة األجنبيدة ،فاد دااةدة
( )Luszczynska, Scholz& Schwarzer, 2005ودااةة ( )Scholz, Dona, Sud & Schwarzer, 2002تدم
حساا معامل الثبا  ،فكان علك اليوال ( )1،,2و(.)1،27-1،7,
تمد ترجمددة المليدداس مددن اللرددة اإلنجلي يددة لددك اللرددة العربيددة ،وتددم عددرض اليرجمددة علددك ثالثددة مخيصددين باللرددة
اإلنجلي ية؛ لليأكد من ةالمياا ،كما تم جرات ترجمة عكسية للملياس ،أ  :من اللردة العربيدة لدك اإلنجلي يدة مدن مخديص
آخر ف اللرة اإلنجلي ية؛ لليأكد من ملافاة كل فلرف علك مدلولاا األتل ف الملياس ،وتم الليدام بيعدديال طايادة علدك
النص العرب لبع
ف علم النا

الالرا ف ئوت هذه اإلجراتا  ،كما تم عرض الملياس بصوات الجديددف علدك خمسدة مخيصدين

اليربو واللياس ،وطُلِم منام بدات الرأ ف مدى انيمات كل الالرا

علك أن الالرا تنيم

لك الملياس ،وقدد أجمدع الملكمدون

لك الملياس ،وتم طباعة الملياس ليينكل الملياس الكل ف توات الناالية.

أما بالنسبة إلجراتا تدد البنات ،فيم تطبيم الملياس علك عينة اةيطالعية من مجيمع الدااةة بلغ عددهم ()21
طالبا ً وطالبة ممن يداةون أحد مساقا ميطلبا الجامعدة؛ لضدمان تمثيدل طلبدة الكليدا المخيلادة ،وبعدد ذلدو تدم حسداا
معامال ااتباط فلرا الملياس المصلح مع الداجة الكلية ،وقد تراوح معامال ااتبداط الالدرا مدع األداف ككدل بدين
(.)1،72-1،21
كما تم حساا ثبا اصتساد الدداخل (كرونبدا ألادا) ومعامدل ااتبداط بيرةدون بدين تلدديراتام فد المدرتين (test-
 )retestوكان معامل الثبا ( )1،27-1،7,علك اليوال .
أداف الدااةة الثانية ه عبدااف عدن اةديبانة خاتدة تدمماا الباحدث خصيصدا ً باصعيمداد علدك عددد مدن الدااةدا
السابلة واألدا النار ليطوير اةيبيان للياس الللم من مادف الاي يات ،حيث تكون اصةيبانة من ( )80فلرف.
صدق أداة الدراسة وثباتها:
تم اليللم من تدد المليوى ألداف الدااةة بعرئاا علك عدد من الميخصصين فد اإلدااف اليربويدة مدن أعضدات
الايئددة اليدايسددية ف د جامعددة اإلمددام عبددد الددرحمن بددن فيصددل؛ للوقددوف علددك مدددى مالتمددة مضددمون الالددرا  ،وتكون د
اصةيبانة من ( )82فلرف ،وتم

عادف تياغة ( )7فلرا بنات علك اقيراحا الملكمين ،وأتبل ف النااية مكونة من

( )80فلرف ،وتم اليللم من ثبا األداف من خالل توزيع أداف الدااةة علدك عيندة اةديطالعية مكوندة مدن ( )07طالبدا ً مدن
خداا عيندة الدااةددة مدرتين بادااد زمند مدتد (أةددبوعان) ،واةديخرا ( )Pearson Correlationمعامدل اصاتبدداط
بيرةددون لثبددا اإلعددادف بددين داجدداتام فد المددرتين ،وبادددف اةدديخرا معامددل اصتسدداد الددداخل لددمداف تددم تطبيددم معادلددة
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(كرونبا ألاا) ،حيث تراوح قيم اصتساد الداخل ما بين  ،1272 - 1270ف حين تراوح معدامال ااتبداط بيرةدون
لثبا اإلعادف ما بين .1272 - 1270

إجراءات الدراسة:
من أجل تمام الدااةة وبررض اللصول علك البيانا الالزمة قام الباحث بمايل :
اللصددول علددك ذن مددن عمددادف شددوون الطددالا بجامعددة اإلمددام عبددد الددرحمن بددن فيصددل؛ للسددماح بددإجرات الدااةددة
وتطبيم اصةيبانة علك طلبة السنة اليلضيرية.
الوزن النسبي:
تم اعيماد ملياس ليكر الخماة ليلديد داجة تلددير كدل فلدرف مدن فلدرا اصةديبانة ،بليدث احيسدب أوزان تلدو
الالرا كاآلت :
بداجدددددة كبيدددددرف جدددددداً ( ،)7بداجدددددة كبيدددددرف ( ،)2بداجدددددة ميوةدددددطة ( ،)1بداجدددددة قليلدددددة ( ،)8بداجدددددة قليلدددددة
جداً ( ،)0وتم تلسيم الداجا

لك ثالب فئا ميساوية وفم المعادلة اآلتية:

طول الائدة = (أعلدك داجدة – أدندك داجدة) ( /عددد الائدا ) ،وباليدال فدإن طدول الائدة = ( ،0،11=1 / )0-7وعليد تدم
وئع المسيويا الثالثة علك النلو اآلت :
 :ميوةط حساب ( )8،11-0داجة ميدنية. ميوةط حساب ( )1227 -8212داجة ميوةطة. ميوةط حساب ( )7- 1222داجة عالية.المعالجة اإلحصائية:
اةددديخدم الباحدددث برندددامج ( )spssللسددداا الميوةدددطا  ،واخيبددداا الادددرود ،واةددديخرا الميوةدددطا اللسدددابية
واصنلرافا المعيااية لكل مجال من مجاص الدااةة لإلجابة علك جميع األةئلة.
النتائج:
نتائج السؤال األول" :ما مستوى القلق من تعلم مادة الفيزياء لدى طلبة جامعؤة اإلمؤام عبؤد الؤرحمن بؤن فيصؤل؟
وهل يختلف باختالف الجنس؟
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لإلجابة عن هذا السوال ،تم اةيخرا الميوةطا اللسابية واصنلرافا المعيااية صةيجابا طلبة جامعة اإلمدام
عبد الرحمن بن فيصل علك فلرا ملياس الللم من تعلم مادف الاي يات وعلك الداجة الكلية للملياس ،كمدا يُوئدح الجددول
(:)0
جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل على فقرات مقياس
القلق من تعلم مادة الفيزياء وعلى الدرجة الكلية للمقياس:
الرتبة الرقم

المتوسط االنحراف

الفقرة

المستوى

الحسابي

المعياري

1

9

أشعر بالتوتر عند اقتراب موعد محاضرة الفيزياء

3.372

1.332

متوسط

2

5

أشعر بالعصبية في محاضرة الفيزياء

3.305

1.291

متوسط

3

11

3.254

1.334

متوسط

4

11

1.292

متوسط

5

14

3.220

1.334

متوسط

1

15

3.144

1.235

متوسط

7

8

1.392

متوسط

8

13

3.000

1.281

متوسط

9

7

2.864

1.273

متوسط

11

4

1.171

متوسط

تزداد دقات قلبي عندما يدعوني أستاذي للمشاركة في
محاضرة الفيزياء
أشعر باالنزعاج عند مناقشة زمالئي موضوعات عن

3.237

محاضرة الفيزياء
أشعر باإلحراج إذا لم أفهم محاضرة الفيزياء
أشعر بالتوتر والخوف عندما يسألني شخص ما عن
مساق الفيزياء
أشعر باإلرباك عندما أحاول المشاركة في محاضرة

3.042

الفيزياء
غالبا ما أكون متضايقا ً وأنا في طريقي لمحاضرة الفيزياء
أشعر بصعوبة التركيز في محاضرة الفيزياء؛ ألنني أنسى
أشياء متأكد من معرفتها
أصرف انتباهي إلى أي مهمة أخرى لتخفيف توتري من

14

2.855

مادة الفيزياء
11

3

12

1

13

2

14

1

15

11

11

12

2.855

1.963

متوسط

2.745

1.220

متوسط

1.224

متوسط

2.305

1.423

منخفض

2.288

1.961

منخفض

أشعر باالرتياح عند انتهاء محاضرة الفيزياء

2.220

1.979

منخفض

الدرجة الكلية

2.888

0.862

متوسط

ال أتوتر من التسجيل لدراسة مساق الفيزياء
عندما يتم تكليفي بحل مسألة في مادة الفيزياء أشعر
بالتوتر العضلي والذعر
أشعر بالخوف حينما ال أفهم ما يشرحه أستاذي في

2.508

محاضرة الفيزياء
أشعر بالتوتر من عواقب رسوبي في مادة الفيزياء
أشعر بأنني مرتاح في محاضرة الفيزياء أكثر منها في
المساقات األخرى

يبين الجدول ( )0أن الميوةدطا اللسدابية قدد تراوحد مدا بدين ( ،)3.372-2.220حيدث جدات الالدرف ( )9اليد
تنص علك" :أشعر بداليوتر عندد اقيدراا موعدد ملائدرف الاي يدات" فد المرتبدة األولدك بميوةدط حسداب بلدغ (،)3.372
وانلراف معياا ( ،)1.332وهذا ينير لك مسيوى قلم ميوةدط ،تليادا فد المرتبدة الثانيدة الالدرف ( )7ونصداا" :أشدعر
بالعصبية ف ملائرف الاي يات" بميوةط حساب بلغ ( ،)3.305وانلراف معيداا ( ،)1.291وهدذا يندير لدك مسديوى
قلم ميوةط ،وجات ف المرتبة األخيرف الالرف ( )12ونصاا" ،أشعر باصاتياح عند انياات ملائدرف الاي يدات" بميوةدط
حساب بلغ ( ،)2.220وانلراف معياا ( ،)1.979وهذا ينير لك مسيوى قلم منخا

 ،ف حين كان ميوةدط الداجدة

الكلية للملياس ( ،)2.888وانلراف معياا ( ،)0.862وهذا ينير لك مسيوى قلم ميوةط.
ولبيان الارود اإلحصالية بين الميوةطا اللسابية وفم ميريدر الجدن

علدك الداجدة الكليدة للمليداس ،تدم اةديخدام

اخيباا " " للعينا المسيللة ،والجدول ( )2يوئح ذلو.
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس على مستوى القلق:
اختبار ليفين
اختبار ف

الداللة

الجن
س

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة

درجا

الداللة

الحسابي

المعياري

"ت"

ت

اإلحصائ

15

الحري

اإلحصائية

ية

ة
.2351

0.628

أنثى

84

2.864

0.873

ذكر

34

2.948

0.842

-0.477

ياار من الجدول ( )2أن قيمة "ف" الناتجة من اخيبداا ليادين لالدص تجدان

116

1.634

اليبداين ( ،)1.235وهد قيمدة غيدر

دالدددة حصددداليا ً ،ذ بلدددغ مسددديوى الدصلدددة ( ،)0.628وهددد قيمدددة أكبدددر مدددن مسددديوى الدصلدددة ( ،)0.05 = αوباليدددال  ،ن
المجموعيين ميجانسيان ،كما ييضح من الجدول ( )2عدم وجود فرود ذا دصلة حصالية بين الميوةطا اللسابية عند
الذكوا واإلناب ،حيث بلر قيمة " " ( ،)-0.477بمسيوى دصلدة حصدالية ( ،)1.634وهد أعلدك مدن مسديوى الدصلدة
(.)0.05 = α

نتائج السؤال الثاني" :ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل؟ وهل يختلف باختالف
الجنس؟
لإلجابة عن هذا السوال ،تم اةيخرا الميوةطا اللسابية واصنلرافا المعيااية صةيجابا طلبة جامعة اإلمدام
عبد الرحمن بن فيصل علك فلرا ملياس الكااتف الذاتية وعلك الداجة الكلية للملياس ،كما يُوئح الجدول (:)3
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل على فقرات مقياس
الكفاءة الذاتية وعلى الدرجة الكلية للمقياس
الرتبة الرقم

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

المستوى

1

3

من السهل علي تحقيق أهدافي ونواياي.

2.855

1.119

متوسط

2

8

أجد حالً لكل مشكلة تواجهني.

2.423

0.890

متوسط

3

5

2.355

0.862

متوسط

أعتقد أنني قادر على التعامل مع األحداث حتى لو كانت هذه
مفاجئة لي.
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4

4

أعرف كيف أتصرف مع المواقف غير المتوقعة.

2.339

0.888

متوسط

5

7

مهما يحدث فإنني أستطيع التعامل مع ذلك.

2.262

0.890

منخفض

1

9

إذا ما واجهني أمر جديد ،فإنني أعرف كيفية التعامل معه.

2.254

0.818

منخفض

7

1

2.245

0.905

منخفض

8

11

2.152

0.812

منخفض

9

2

2.101

1.112

منخفض

11

1

1.957

0.810

منخفض

2.294

0.632

منخفض

أتعامل مع الصعوبات بهدوء ألنني أستطيع دائما ً االعتماد على
قدراتي الذاتية.
أمتلك األفكار المتنوعة حول كيفية التعامل مع المشكالت التي
تواجهني.
إذا ما بذلت من الجهد كفاية ،فإنني سأنجح في حل المشكالت
الصعبة.
عندما يقف شخص ما في طريق تحقيق هدف أسعى إليه،
فإنني قادر على إيجاد الوسائل المناسبة لتحقيق مبتغاي.
الدرجة الكلية

يبين الجدول ( )3أن الميوةدطا اللسدابية قدد تراوحد مدا بدين ( ،)1.957-2.855حيدث جدات الالدرف ( )3اليد
تدنص علددك" :مدن السددال علد تلليدم أهددداف ونوايدا " فد المرتبددة األولدك بميوةددط حسداب بلددغ ( ،)2.855وانلددراف
معياا ( ،)1.119وهذا ينير لك مسيوى ميوةط ،تلياا ف المرتبة الثانية الالدرف ( ،)2ونصداا" :أجدد حدالً لكدل مندكلة
تواجان " بميوةط حساب بلغ ( ،)2.423وانلراف معيداا ( ،)0.890وهدذا يندير لدك مسديوى ميوةدط ،وجدات فد
المرتبة األخيرف الالرف ( ،)1ونصاا" :عندما يل

شخص ما ف طريم تلليم هددف أةدعك ليد  ،فدإنن قدادا علدك يجداد

الوةالل المناةبة ليلليم مبيرا " بميوةط حساب بلغ ( ،)1.957وانلراف معياا ( ،)0.810وهذا يندير لدك مسديوى
منخا

 .ف حين كان ميوةط الداجة الكلية للملياس ( ،)2.294وانلراف معيداا ( ،)0.632وهدذا يندير لدك مسديوى

منخا

.

ولبيان الفؤروق اإلحصؤائية بؤين المتوسؤطات الحسؤابية وفؤق متغيؤر الجؤنس علؤى الدرجؤة الكليؤة للمقيؤاس ،تؤم اسؤتخدام
اختبار "ت" للعينات المستقلة ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
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جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس على مستوى الكفاءة الذاتية:
اختبار ليفين
اختبار

الداللة

ف

اإلحصائية

0.639

0.426

المتوسط

االنحراف

قيمة

درجات

الداللة

الجن

الحسابي

المعياري

"ت"

الحرية

اإلحصائية

أنثى

84

2.328

0. 648

0.908

116

0.366

ذكر

34

2.211

0. 591

س

العدد

ييضح من الجدول ( )2أن قيمة "ف" الناتجة من اخيباا ليادين لالدص تجدان

اليبداين ( ،)0.639وهد قيمدة غيدر

دالدددة حصددداليا ً ،ذ بلدددغ مسددديوى الدصلدددة ( ،)0.426وهددد قيمدددة أكبدددر مدددن مسددديوى الدصلدددة ( ،)0.05 = αوباليدددال  ،ن
المجموعيين ميجانسيان ،كما ييضح من الجدول ( )2عدم وجود فرود ذا دصلة حصالية بين الميوةطا اللسابية عند
الذكوا واإلناب ،حيث بلر قيمة " " ( ،)0.908بمسيوى دصلة حصالية ( ،)0.366وه أعلك من مسيوى الدصلدة (α
= .)0.05
نتائج السؤال الثال " :هؤل توجؤد عالقؤة ارتباطيؤة بؤين الكفؤاءة الذاتيؤة والقلؤق مؤن مؤادة الفيزيؤاء مؤن جهؤة والتحصؤيل
الدراسي من جهة أخرى؟
لإلجابة عن هذا السوال تم اةيخرا معامل ااتباط بيرةون بين الكاداتف الذاتيدة والللدم مدن مدادف الاي يدات مدن جادة
واليلصيل الدااة  ،والجدول ( )7يوئح ذلو.
جدول ()5
معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين قلق االختبار والكفاءة الذاتية والتحصيل لدى طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن
فيصل:
المتغير
قلق االختبار

التحصيل
معامل االرتباط

.0041

الداللة اإلحصائية

.9631

العدد

118
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الكفاءة الذاتية

معامل االرتباط

*-0.220

الداللة اإلحصائية

0.016

العدد

118

* قيمة ذا دصلة حصالية عند مسيوى دصلة ()1217=α
ييبددين مددن الجدددول السددابم وجددود عالقددة يجابيددة بددين قلددم مددن مددادف الاي يددات واليلصدديل ،ذ بلددغ معامددل اصاتبدداط
( ،)1.004ص أن هذه الليمة غيدر دالدة حصدالياً ،حيدث بلدغ مسديوى الدصلدة اإلحصدالية ( ،)1.963وهد قيمدة غيدر دالدة
حصدالياً ،كمددا ييبددين مددن الجدددول السدابم وجددود معامددل ااتبدداط ةددالم بددين الكاداتف الذاتيددة واليلصدديل ،حيددث بلددغ معامددل
اصاتباط ( ،)-0.220وه قيمة ذا دصلة حصالية ،حيث بلغ مسيوى الدصلة (.)0.016
نتائج السؤال الرابع" :ما األثر النسبي للقلق من مادة الفيزياء والكفاءة الذاتية في التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة
اإلمام عبد الرحمن بن فصيل؟
تم اةيخدام تلليل اصنلداا الخط البسيط باعيماد أةلوا دخال الميرير ال ُمينبهئ (الللم من مادف الاي يات والكااتف الذاتيدة)
لك المعادلة اصنلدااية بطريلة ( :ENTERاإلدخال) ،وذلو كما ف الجدول (.)2
جدول ()1
نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية ومعامالت االرتباط الخطية ومربعاتها ومقدار تفسيرها حسب أسلوب إدخال
المتنبئة ( )Enterاإلدخال على المعادلة االنحدارية:
إحصائيات التغير
درج

الخطأ
المتنبئات

ر

ر2

القلق من مادة

1011

1011

الفيزياء

4

1

ر2المعدل

المعياري

ف التغير

في

المحسو

حرية

التقدير

بة

البسط

10823

10112

1

درجة

ة
حر
ية
المقا

الداللة
اإلحصائ
ية للتغير

م
10119

19

11
1

10913

الكفاءة الذاتية

1022

1014

1

1

10149

50921

10813

11

1

1

10111

النيالج الخاتة بميرير الللم من مادف الاي يات :فسر ميرير الللم من مادف الاي يات ما ملدااه ( )%121,من اليباين
الكل للميرير ال ُمينبأ ب اليلصيل الدااة .
النيالج الخاتة بميريدر الكاداتف الذاتيدة :فسدر ميريدر الكاداتف الذاتيدة مدا ملددااه ( )%22,مدن اليبداين الكلد للميريدر
ال ُمينبأ ب اليلصيل الدااة  ،فضالً عما تلدم ،تم حساا أوزان اصنلدداا الالمعياايدة ،وأوزان اصنلدداا المعياايدة ،وقديم
" " الملسوبة للميرير ال ُمينبهئ (الللم من مادف الاي يات والكااتف الذاتية) ودصلي اإلحصالية ،وذلو كما ف الجدول (.)7

جدول ()7
األوزان المعيارية والالمعيارية الخاصة بالمتغير ال ُمتنبأ به (التحصيل الدراسي)
األوزان الالمعيارية

األوزان
المعيارية

المتغير

المتنبئات

B

الخطأ

 Betaت المحسوبة الداللة

المعياري
قلق االختبار(ثابت االنحدار)

اإلحصائية

10211 40192

170137 10114

1011

10188 10114

10141

10913

الكفاءة الذاتية(ثابت االنحدار)

10279 50359

190192 -10221

1011

الكفاءة الذاتية

10117 -10281

-20434

10111

قلق االختبار
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ييبين من الجدول ( )7أن لميرير الكااتف الذاتية قداف تنبوية ةالبة ف اليلصيل الدااة  ،بينما لم يكن لميرير الللم
من مادف الاي يات قداف تنبوية ف اليلصيل الدااة .

مناقشة النتائج
أظار النيالج أن مسيوى الللم من تعلم مادف الاي يات لدى طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل كدان ميوةدط
الداجة الكلية للمليداس ( ،)2.888وانلدراف معيداا ( ،)0.862وهدذا يندير لدك مسديوى قلدم ميوةدط ،وقدد تُعد ى هدذه
النييجة لك انيلال الطالم من مرحلة دااةية لك ناام دااةد جديدد مخيلد
ناام دااة مخيل

عمدا ألادوه فد المداةدة ،فالسدنة اليلضدرية

قد يعرض الطلبة لك خبرا ف الانل ،ويسبم لام الضروط ،كون الطالم فد ناايدة هدذه المرحلدة

مطالبا ً بمعدل ملدد لللصول علك اليخصص الذ يريده ،مما يوثر ف كااتت الذاتية.
وقد تُع ى هذه النييجة أيضا ً لدك خدوف الطدالا مدن الاندل أو الرةدوا فد المدادف ،ممدا يدوثر ةدلبا ً فد أدالادم فد
اصخيبااا  ،وقد يكون السبم هو اصنطباع السالد لدى الطلبة بأن الاي يات من المواد الصعبة ،مما يود

لدك زيدادف قللادم

وتأثر أدالام ف اصخيبااا  ،وقد تُع ى هذه النييجة أيضا ً لك أن الطالم الجامع بدأ يدا مواطن اللدوف والضدع

لديد

ف مدادف الاي يدات ،بعدد أن مدر بعضدام خدالل مرحلدة الثانويدة العامدة بخبدرا غيدر جيددف لمدادف الاي يدات ،وقدد يكدون لادذه
الخبرا غير الجيدف دوا ف كون الللم من مادف الاي يات جات بمسيوى ميوةط ،وقد يُع ى السبم لك أن الاي يات وبلكدم
احيوالاا علـك كـم مـن الماـاهيم المجــردف اليــ تليـدـا

لـدـك جاـدـد عللـدـ ييطلـدـم مـدـن الطالـدـم فامـدـا ً أكثـدـر مـدـن

تعلــم الللــالم ،كمــا تيضــمن كما ً مــن المســالل الاي ياليدة اليـدـ تيطلدم حلدـوصً ايائدـية و مكاندـا وقدـداا علليدـة
عليـا ،وينعر ب الطالم من خالل تعامل مع األعدـداد وحدـل المسدـالل الريائدـية ،فادو ينيلدـل بدـدواه لدـك المدـواد اليدـ
تليـا فدـ دااةدـياا لدـك الريائدـيا مثدل الاي يدات ،كمـدـا يعيلـدـد الباحـدـث أيضـدـا ً ـ أن السـدـبم قـدـد يرجـدـع لـدـك أن
الطــالا لــديام قلــم ةابم من الاي يات من خالل دااةيام لاا ف مراحل دااةية ةابلة ،وبِ َع هد الللـم ةدـمة ناسدـية تنندـأ
عـن اةـيعداد ةـلوك مكيسـم ،اليـ تليا
دااةة (أبو عاذاف )8108 ،الي أشاا

لك فيرف زمنية طويلة نسبيا ً ليرييرها .وتخيل

نيالج هدذه الدااةدة مدع نيدالج

لك وجود مسيوى من الللم لدى معلما العلوم قبل الخدمة ،ودااةة (عبيدا ،

عال لمادف الريائيا .
 )8102وجود قلم ت
كما دل النيالج لك عدم وجود فرود ذا دصلة حصدالية بدين الميوةدطا اللسدابية عندد الدذكوا واإلنداب ،حيدث
بلر قيمة " " ( ،)-0.477بمسيوى دصلة حصالية ( ،)1.634وه أعلك من مسيوى الدصلة (.)0.05 = α
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وقد تُع ى هذه النييجة ليعرض الطلبة لنا

النادام الدااةد الجديدد فد السدنة اليلضديرية ،كمدا أن معددص قبدول

الجامعة ميلاابة بين الطالا والطالبا .
كما بين النيالج أن مسيوى الكااتف الذاتية لدى طلبة جامعدة اإلمدام عبدد الدرحمن بدن فيصدل جدات مدنخا

الداجدة الكليدة

للملياس ( ،)2.294وانلراف معياا (.)0.632
قد تُع ى هذه النييجدة لدك أن الطالدم يبددأ حياتد الجامعيدة بمسديوى جيدد مدن الندعوا بالكاداتف الذاتيدة ،كوند أنادك
مرحلة الثانوية وحص َل معدصً يوهل لدخول الجامعة ،فالطلبة يأتون الجامعة ولديام توقعا نجاح جيدف تدوثر فد مسديوى
الكااتف الذاتية لديام.
وقددد تعد ى كددذلو لددك اكيسدداا العديددد مددن خب درا النجدداح خددالل العددام الدااةد  ،واكيسدداا العديددد مددن الماددااا
الدااةية كون الدااةة أُجري ف نااية العام ،مما ي يد من شعوا الطالدم بالسديطرف والديلكم بنيدالج اصخيبدااا  ،في يدد
مددن داا الطالددم لكااتتد الذاتيددة ،واتالد نيددالج هددذه الدااةددة مددع نيددالج دااةددة (أبد عدداذاف )8108 ،بوجددود توقعددا
يجابية بالكااتف الذاتية ،وتخيل

نيالج هذه الدااةة مع دااةة ( )Plourde, 2002الي أشاا

الذاتية ،ودااةة (يعلوا )8108 ،الي أشاا

لك تدن مسيوى الكااتف

لك وجود مسيوى ميوةط للكااتف الذاتية.

وبين نيالج الدااةة عدم وجود فرود ذا دصلة حصالية بين الميوةطا اللسدابية عندد الدذكوا واإلنداب ،حيدث
بلر قيمة " " ( ،)0.908بمسيوى دصلة حصالية ( ،)0.366وه أعلك من مسيوى الدصلة (.)0.05 = α
وقد تُع ى هذه النييجة ليعرض الطلبة لنا

النادام الدااةد الجديدد فد السدنة اليلضديرية ،كمدا أن معددص قبدول

الجامعة ميلاابة بين الطالا والطالبا .
وقددد تع د ى النييجددة أعدداله لددك أن الاددروف العامددة األكاديميددة واصجيماعيددة المسددوولة ف د تنددكيل الكادداتف الذاتيددة
وتع ي ها ف هذه المرحلة ه ظروف منيركة لدى الجنسين ،وخصوتا ً الجامعية ،وعلك الرغم مدن اخديالف الجنسدين
ص أن لكل مناما مصادا خااجية تسدام فد تندكيل الكاداتف الذاتيدة وافعادا ،فالدذكوا قدد يعيمددون علدك تلييمدا األقدران
واألتدقات ،فد حدين أن اإلنداب قدد يعيمددن علدك تلييمدا األهدل ،وفد الملصدلة نجدد أن لددى كدل مدن الدذكوا واإلنداب
مصادا لع ي الكااتف الذاتية ،وتخيل

نيدالج هدذه الدااةدة مدع نيدالج دااةدة ائدوان ( )8100اليد أشداا

فرود ذا دصلة حصالية للكااتف الذاتية لصالح الطالا ،ودااةة ( )Tenaw, 2013الي أشاا
دصلة حصالية بين الجنسين للكااتف الذاتية لصالح الطالا.
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لدك وجدود

لك وجود فرود ذا

كما أظار النيالج وجود معامل ااتباط ةالم بين الكااتف الذاتية واليلصيل ،حيث بلغ معامل اصاتباط ( ،)-0.220وه
قيمة ذا دصلة حصدالية ،حيدث بلدغ مسديوى الدصلدة ( .)0.016حيدث كدان لميريدر الكاداتف الذاتيدة قدداف تنبويدة ةدالبة فد
اليلصيل الدااة  ،بينما لم يكن لميرير الللم من مادف الاي يات قداف تنبوية ف اليلصيل الدااة .
وقد تع ى النييجة لالةيعداد الللب لمادف الاي يات من المرحلة الثانوية مما ولد عند الطلبة ما وتدا البداحثون بللدم
الدافع الذ يمكن أن يكون دافعا ً لإلنجاز ،تيمثل ف اصةيعداد والمراجعة المسيمرف ،فد حدين أن الندروط الداخليدة تيمثدل
ف تركي اصنيباه والميول واصتجاه نلو الدااةة ،وباليال يود

لك زيادف اليلصيل ،وهذا ما ياسر وجود عالقة يجابيدة

بين قلم مادف الاي يات واليلصيل ،واخيلا نيالج الدااةة مع نيالج دااةة (ملدداد وآخدرون  )8101،اليد أشداا

لدك

وجود عالقة ااتباطية ةالبة بدين أدات الطلبدة وقللادم مدن مدادف الريائديا  ،ودااةدة عبيددا ( )8102اليد أشداا

لدك

وجود عالقة ااتباطية ةالبة بدين الللدم واليلصديل ،أمدا وجدود معامدل ااتبداط ةدالم بدين الكاداتف الذاتيدة واليلصديل ،فلدد
يُعد ى لددك وجددود توقعددا

يجابيددة اكيسددباا الطلبددة خددالل الدااةددة طددوال العددام الجددامع واكيسدداا العديددد مددن الماددااا

الدااةية ،مما ي يد من شعوا الطالم بالسيطرف والديلكم بنيدالج اصخيبدااا  ،فد اد مدن داا الطالدم لكااتتد الذاتيدة،
ُ
جري ف نااية العام وقبل اصخيبااا اليلصيلية لجميع المواد ،جات نيالج الطلبة مخيلاة عما توقعدوه،
وكون الدااةة أ ِ
كون ناام اصخيبااا الناالية لجميع المواد تخيل عدن اصخ يبدااا خدالل الاصدلين الدااةديين األول والثدان  ،واخيلاد
نيالج الدااةة مع دااةة (يعلوا  )8108،الي أشاا

لك وجود عالقة ااتباطيدة قويدة بدين الكاداتف الذاتيدة واليلصديل،

ودااةدة ( ، )Tenaw, 2013ودااةدة (ئداهر  )8102،اليد أشداا

لدك وجدود عالقدة ااتباطيدة يجابيدة بدين الكاداتف

الذاتية والللم.

التوصيات :بنات علك نيالج الدااةة يمكن اقيراح اليوتيا اآلتية:
 .0ئرواف الوع بمسيوى الللم من المواد الدااةية عند الطلبة؛ ناراً صاتباط بعوامل وميريرا أخرى مثل الكااتف
الذاتية واليلصيل.
 .8أظار النيالج أن مسيوى الللم من تعلم مادف الاي يات لدى طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل كان ميوةطا وصبد
من ت ويد الطلبة بمواد تعليمية ودواا تمكنام من توظي

الللم الدافع وتجنم الللم السلب وكياية افع اليلصيل

الدااة .
 .1بين النيالج أن مسيوى الكااتف الذاتية لدى طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل كان منخا

الداجة الكلية للملياس

( ،)2.294وانلراف معياا ( ،)0.632وهذا ييطلم بنات برامج تدايبية لينمية مسيوى الكااتف الذاتية عند الطلبة.
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 .2دااةة الللم والكااتف الذاتية لمواد أخرى والكن

عن العالقة بميريرا أخرى.

 .7جرات دااةا تبلث ف العوامل الموثرف ف الكااتف الذاتية ،والللم لدى طلبة السنة اليلضيرية وجميع طالا الجامعة.

المراجع العربية:
 .0أبو عداذاف ،ةدنات ملمدد ( .)8108معيلددا معلمدا العلدوم قبدل الخدمدة بكاداتتان الذاتيدة فد تعلديم العلدوم وعالقدة ذلدو
بمسيوى قلم العلوم .المجلة الدولية ميعددف اليخصصا لليربية المجموعة الدولية لالةيندااا واليددايم-27 ،)01(0 .
.2,,
 .8باانااد ،داال ( ،)0,77تداي

العلوم ف المرحلة الثانوية ،ط ،2اللاهرف ،الايئة المصرية للكياا.

 .1حسددانين ،علدد عبددد العلدديم ( .)0,,,تجريددم اةدديخدام اةدديراتيجيا خددرالط المادداهيم وخريطددة النددكل  Vفدد تعلدديم
الريائدديا علددك تنميددة الياكددر الريائد وخاد

الللددم لدددى تالميددذ المرحلددة اإلعداديددة ،مجلددة تربويددا الريائدديا -

مصر.2,-8، 8 ،
 .2حسين ،ةامر براهيم ( ،)0,,,مااهيم ف الاي يات اللديثة ،ط ،0عمان ،داا الصاا للننر واليوزيع.
 .7ائوان ،ةامر جميل ( .)8100أثر الكاداتف الذاتيدة فد خاد

مسديوى الللدم "دااةدة ميدانيدة علدك طدالا كليدة اليربيدة

اليطبيلية بسلطنة عمان" ،دااةا ناسية ،مرك البصيرف للبلوب واصةينااا والخدما اليعليمية ،الج الر.1،
 .2السدحان ،عبدهللا ناتر ( .)8112اليرويح واليلصيل الدااة  ،الرياض ،مكيم اليربية العرب لدول الخليج.
 .7ةرهيد ،حيدا ملسن ( .)8107أثر اةيخدام أنموذ اليعلم اليوليد ف اليلصيل النوع ف مادف الاي يات وخا
الناتج عن المادف لدى طالا الص

الللدم

الرابع العلم  ،المديرية العامة لليربية ف ملافاة بابل ،مجلة كليدة اليربيدة األةاةدية

للعلوم اليربوية واإلنسانية ،جامعة بابل ،18 ،نيسان.
 .2شاهين ،عمر ( .)0,,7مبادئ األمراض الناسية ،ط ،1اللاهرف ،مكيبة الناضة اللديثة.
 .,شاااتسددر ،االد

( .)0,,2ناريددة اإلاادف فد اليربيددة الصددلية ،ترجمددة ةددامر ائددوان ،مجلددة الثلافددة الناسددية ،مركد

الدااةا الناسية والناسية الجسدية ،طرابل  -لبنان.77-2 ،)82( 7 ،
.01

النار  ،ملمد داعان ( .)8117اةيخدام اةيراتيجيا ما واات المعرفة ف تداي

الريائيا لينمية ماااا حل

المنكلة واخي ال الللم الريائ لدى طالم الكلية اليلنية بأباا ،اةالة ماجسيير غير مننواف ،كلية اليربية بأبادا ،جامعدة
الملو خالد.
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.00

ئاهر ،حنان ( .)8102الكاداتف الذاتيدة وعالقيادا باليلصديل الدااةد  ،دااةدة ميدانيدة لددى عيندة مدن طلبدة الصد

الثالث الثانو العام ف مدااس مدينة دمنم ،مجلة البعث.)22(12 ،
.08

عبيدا  ،عصام عبداللادا ( .)8102مدى قلم طالم السنة اليلضيرية ف جامعة الملو ةعود مدن مدادف الريائديا

وعالقي بيلصيلام ،مجلة تربويا الريائيا  ،)8(0,،الجمعية المصرية ليربويا الريائيا .
.01

عياترف ،أحمد حسن ( .)8102أثر مدادف التابية العملية ف مةتوى الكااتف الذاتية ف تدايس العلوم لدى طلبة معلم

التف ف جامعة العلوم اإلةالمية العالمية ،مجلة دااةا  ،العلوم اليربوية ،)7( 21 ،الجامعة األادنية ،األادن.
.02

كددالوس غ دراوه واوب دونددات وفريدايكددة بيرندداوا ( .)0,,,مسدديلبل العددال الناس د  -معددالم عددال ناس د عددام،

ترجمة ةامر جميل ائوان ،وزااف الثلافة ،دمنم.
.07

مجمم  ،عل ملمد ( .)8112دافعية اإلنجاز الدااة وقلم اصخيباا وبع

الميريرا األكاديمية لدى طالدم كليدة

المعلمين ف جازان ،اةالة ماجسيير غير مننواف ،كلية اليربية ،جامعة أم اللرى ،مكة المكرمة.
.02

مجد  ،ع ي ملمد ( .)8112موةوعة اليداي  ،عمان ،داا المسيرف للننر.

.07

مجيدف ،ةوةن شاكر ( .)8112منكال األطاال الناسية واألةاليم اإلاشادية لمعاجليادا ،عمدان ،داا تداات للنندر

واليوزيع.
.02

ملداد  ،ابك؛ ملكاو  ،آمدال؛ وزعبد  ،علد ( .)8101المعرفدة المااهيميدة والمعرفدة اإلجراليدة الميعللدة بالكسدوا
وعالقياا بللم الريائيا لدى الطلبة المعلمين ،دااةا العلوم اليربوية.)2(21 ،

.0,

يعلوا ،نافذ ناي

( .)8108الكاداتف الذاتيدة المداكدة وعالقيادا بدافعيدة اإلنجداز واليلصديل األكداديم لددى طدالا

كليا جامعة الملو خالد فرع بينة بالمملكة العربية السعودية ،مجلة العلدوم اليربويدة والناسدية )1( 01 ،المملكدة العربيدة
السعودية.
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Predictive ability to worry about
learning physics among students of Imam Abdul Rahman bin Faisal University
on self-efficacy and academic achievement.
Dr. Issa Mohammed Ali Al-Smoul - Deanship of Student Affairs
Imam Abdul Rahman bin Faisal University, Saudi Arabia

Abstract: The present study aimed to reveal the relative contribution of physics anxiety
by predicting the factors of self-efficacy and academic achievement among students of
the preparatory year at Imam Abdul Rahman bin Faisal University, and to find out
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whether there are statistically significant differences in physics anxiety by gender. The
sample of the study consisted of (170) male and female students, (57) and (113) female
students. The physics anxiety meter developed by the researcher was developed
Confirmed the sincerity and stability of the two tools to apply to the Saudi environment,
The results showed that the level of anxiety of physics in the preparatory year students
was low, with an arithmetic average (2,888), and the averages ranged between (2.2203.372). The results indicated that there were no statistically significant differences for
the sex variable. The results also showed that the self-efficacy variable had a negative
predictive ability in academic achievement, and it did not have a variable. Physical
anxiety is predictive in academic achievement J.
Keywords: Physics anxiety, self-efficacy, academic achievement
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