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نمذجة المحددات السببیة المعرفیة واالجتماعیة للدافعیة واإلنجاز 
والتوافق األكادیمي لدى الطالب المعلمین في ضوء نموذج میوزیك 

MUSIC للدافعیة األكادیمیة 
  

مصطفى حفیضة سلیمان أبو بكر. د هناء عزت محمد عبد الجواد حسین.د   
كلیة - مدرس علم النفس التربوي

جامعة الفیوم-ةالتربی  
كلیة - مدرس علم النفس التربوي

جامعة الفیوم-التربیة  
بحث منشور في مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة، العدد الثاني، 

  ٢٠١٣دیسمبر 
  

  :ملخص الدرایة باللغة العربیة
تهدف الدراسة إلى اختبار صحة نموذج مفترض یصف العالقات البنائیة 

التمكین، الفائدة، االهتمام، (ات الدافعیة وفقا لنموذج میوزیك وهي السببیة بین مكون
وبین إدراك الطالب لكفاءة معلمه الجامعي، وتقدیرات السنوات ) النجاح ، الرعایة

  .السابقة، والجهد المبذول، واالنجاز والتوافق األكادیمي لدى الطالب المعلمین
الرابعة عام وأساسي، من طالب الفرقة ) ٢٢٣(تكونت عینه الدراسة من 

وقد استخدم الباحثان  . بكلیة التربیة بجامعة الفیوم ٢٠١٣-٢٠١٢بالعام الجامعي 
، (MMAMI-AV)نسخه معربة من أستبانة نموذج میوزیك للدافعیة األكادیمیة 

 ، مقیاس التوافق األكادیمي) إعداد الباحثین(مقیاس إدراك كفاءة المعلم الجامعي
فرعیة لمقیاس التوافق للحیاة الجامعیة ترجمة وتقنین على عبد وهو أحد المقاییس ال

 ).٢٠٠٦(السالم على 
وقد استخدم الباحثان المعادالت البنائیة الختبار نموذج نظري مفترض تم 
بناءة في ضوء فرضیات نموذج میوزیك، والدراسات السابقة ومناقشة طالب 
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فترض بعد حذف ست مسارات المعلمین، وانتهت النتائج إلى مطابقة النموذج الم
مربع كاي (غیر دالة، وذلك وفقا لمؤشرات المواءمة التي استخدمتها الدراسة وهي 

(CMIN/DF, NFI,, RFI, IFI, TLI, RMSEA, IFN, CFI  
 عند إحصائیا داله وغیر مباشرة موجبهة مباشر كما كانت هناك تأثیرات 

 Exogenousیة المتغیرات التي تعمل كمتغیرات خارج لبعض 0.05مستوى
Variables والمتغیرات التي تعمل كمتغیرات داخلیة ،Endogenous 
Variables  لمتغیرات الدراسةفي النموذج السببي المقترح. 

وانتهت الدراسة بنموذج یصف العالقات السببیة بین مكونات الدافعیة وفقا 
امعي، والجهد لنموذج میوزیك، وتقدیرات السنة السابقة، وادارك كفاءة المعلم الج

ویعبر عنه الشكل . المبذول، واالنجاز والتوافق األكادیمي لدى الطالب المعلمین
  التالي

  
  

وقد انتهت الدراسة بتوصیات إلعادة النظر غي برامج إعداد المعلم  
الجامعي بعد ما كشفت عنه الدراسة من إن رعایة المعلم األكادیمیة والشخصیة 
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استثارة دافعیة الطالب، والتي تؤدي بدورها إلى  لتالمیذه هي متغیر أساسي في
  .االنخراط المعرفي ممثال في بذل الجهد وایضا والتوافق األكادیمي


