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الذم يستحؽ الشكر كالثناء ، أتقدـ بقمب شاكر كنفس خاشعة لمذم أىدني العقؿ كفضمني عمى المخمكقات

 كحده ا سبحانو كتعالى.

و مف جيد في سبيؿ تقديـ ىذا البحث في تستاذة المشرفة عبلؽ كريمة عمى ما بذلأتقدـ بالشكر إلى األ

لى أساتذة قسـ عمـ النفس بجامعة عبد الحميد ابف باديس، صكرتو النيائية ككؿ الطمبة الذيف قدمكا لي ، كا 

 حث.المساعدة في تطبيؽ مقاييس الدراسة، كمف ساىـ بالمساعدة مف قريب كمف بعيد في إنجاز ىذا الب

 كفي األخير أشكر كؿ األساتذة المحترميف المشرفيف عمى مناقشة ىذا البحث.
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األماف ك منبع األمف ك ، الحنافك  ء، إلى ينبكع الدؼا إلى أعز ما أممؾ في الكجكد كموأىدم ثمرة عممي ىذ

 بعدمصكرنا ا جؿ في عبله ك إلى مف قاؿ فييما الخالؽ 

 : بسـ ا الرحـ الرحيـ

ي ب  ؿ ر  ق  ك   ة  م  ح  الر   ف  م   ؿ  الذ   اح  ن  ا ج  م  ي  ل   ض  ف  اخ  ك  ا يمن ر  ك   الن ك  ا ق  م  ي  ل   ؿ  ق  ك  ا م  ى  ر  ي  ن  ت   ال  ك   ؼ  ا أ  م  ي  ل   ؿ  ق  ت   ال  ك   ﴿

 . مف سكرة اإلسراء 24 - 23اآلية  ﴾ ايرن غ  ي ص  ان  ي  ب  ا ر  م  ا ك  م  ي  م  ح  ر  ا  

األساتذة ك إلى كؿ المعمميف ، قدـ لي نصحاك منحني رأيا أك ما أأكسبني عمك ا أإلى كؿ مف عممني حرفػ

 الدكاترة الكراـ.ك 

 في عمرىما إلى كؿ إخكتي إلى مف ال تكفى الكممة حقيما ميما عبرت إلى الكالديف الكريميف أطاؿ ا

 . ، كخالتي خيرة ببلؿك حمزة كئاـ، 

، صابرة، جميمة، نعيمة، أمينة سمية،سارة،  ،حناف، شيماء، دربي لجيف رفيقاتك إلى كؿ صديقاتي 

 .شيرزاد

، الي الجزائرإلى كؿ أبناء كطني الغ، مجدىاك يسعى جاىدا لبنائيا ك إلى كؿ مف يحب الخير ليذه األمة 

 . إلى كؿ عربي مسمـ
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 9ممخص البحث

لدل نجاز كالدافعية لئل قة بيف الكفاءة الذاتية المدركةىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف العبل
كقد استمدتيـ  ،مف تخصص عمـ النفس ( طالب كطالبة67لماستر، كقد شممت عينة الدراسة )طمبة ا

المنيج  ت الباحثة استخدامالباحثة مف منصات التكاصؿ اإلجتماعي التي تضـ طمبة الماستر، كقد 
 ،)العدؿعداد مف إأما أدكات الدراسة فتمثمت في مقياس الكفاءة الذاتية المدركة  الكصفي االرتباطي،

 .(2016 ،عميميش)مف إعداد (، كمقياس دافعية اإلنجاز 2017،طبقتو الباحثة )دبي ذمال، ك (2001
، لحساب صدؽ أدكات الدراسة معامؿ االرتباط بيرسكف: في معالجة النتائج استخدمت الباحثة

 :اؼ المعيارمر االنحالمتكسط الحسابي ك ، لقياس مدل ثبات أدكات الدراسة الحالية معامؿ ألفا لكركمباخ
كىذا اختبار الفركؽ بيف  اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف، لدافعية لبلنجازلقياس مستكل الكفاءة الذاتية كا

 .الجنسيف في كبل المقياسيف
   تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية : ك  
ة اإلنجاز لدل طمبة اتية المدركة كدافعيت داللة إحصائية بيف الكفاءة الذعبلقة ارتباطية ذا كجكد .1

 الماستر. 
  .كفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الماسترلم كجكد مستكل متكسط .2
 .اإلنجاز لدل طمبة الماستر مرتفعمستكل دافعية  .3
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الماستر. ال  .4
 ف الجنسيف في الدافعية لئلنجاز لدل طمبة الماستر. تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيال  .5

 9 الكممات المفتاحية

 الدافعية لئلنجاز.  الكفاءة الذاتية المدركة، 
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Summary 

 
The current study aimed to reveal the relationship between perceived self-efficacy and 

achievement motivation among master students, and the study sample included (67) students 

from the major of Psychology, and the researcher derived them from social media platforms 

that include master students, and the researcher used the relational descriptive approach, As 

for the tools of the study, they were represented in the Perceived Self-Efficiency Scale 

prepared by (Al-Adl, 2001), which the researcher applied (Dubai, 2017), and the 

Achievement Motivation Scale prepared by (Alilish, 2016). 

In the treatment of the results, the researcher used: 

Pearson correlation coefficient: to calculate the validity of the study tools. 

Krumbach alpha coefficient: to measure the stability of the current study tools. 

The mean and the standard deviation: to measure the level of self-efficacy and 

motivation for achievement. 

T-test for two independent samples: This is for testing gender differences in both 

scales. 

The study found the following results: 

1. The existence of a statistically significant correlation between perceived self-

efficacy and achievement motivation for master students. 

2. The presence of an average level of perceived self-efficacy among master students. 

3. The level of achievement motivation for master students is high. 

4. There are no statistically significant differences between the sexes in the perceived 

self-efficacy of master students. 

5. There are no statistically significant differences between the sexes in the motivation 

for achievement of master's students. 

key words: 

Perceived self-efficacy, motivation to achieve. 
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 9مقدمةال

كسابيـ عادات  ءالجامعة مف المؤسسات التربكية التي تقـك بدكر ىاـ في تربية النش تعد كا 

كسمككيات صحيحة، كقد اىتمت الجامعات التعميمية بكضع البرامج كاألنشطة لمطبلب كذلؾ بقصد 

يفيدىـ ككذلؾ بقصد زرع كتنمية جكانب كأمكر ميمة قي شخصية  االستفادة مف شغؿ كقت الشباب بما

نما ىي عممية مفيدة لبناء شخصية الطالب  الطالب، فالعممية التعميمية ليست مجرد تمقيف لمدرس فقط كا 

طالب كىذا ما يؤدم إلى مف جميع النكاحي كمحاكلة إيجاد التكازف المتكامؿ في جميع جكانب الشخصية لم

 اءة الذاتية لدل الفرد. رفع مستكل الكف

عماد األمة كطاقتيا كالتي تقـك عمييا  كإذ يحتؿ الطالب الجامعي مكانة كبيرة داخؿ المجتمع في

في التطكر كالتقدـ كالنماء كفي إعادة المجتمعات، كالشباب ىـ الدعامة القكية التي يعتمد عمييا المجتمع 

كذلؾ مف خبلؿ الدراسات كالبحكث كالمكضكعات التي البناء، كيبلحظ االىتماـ الكبير تجاه ىذه الفئة 

كتبت عنيـ كتحدثت بشأنيـ، كاىتماـ المؤسسات االجتماعية كاألجيزة المختمفة كالتي أنشئت لرعايتيـ 

 كخدمتيـ كتحقيؽ رغباتيـ كمكاجية مشكبلتيـ. 

الخطط التي  ( أف إدراؾ األفراد لكفاءتيـ الذاتية يؤثر في أنكاع1997)"باندكرا"Bandoraكيضيؼ 

خطط ناجحة، كالذيف يحكمكف عمى يضعكنيا، فاألفراد الذيف لدييـ إحساس مرتفع بالفاعمية يضعكف 

الضعيؼ، كاإلخفاؽ المتكرر، ذلؾ أف اإلحساس أنفسيـ بعدـ الفعالية أكثر ميبل لمخطط الفاشمة، كاألداء 

 . راؾ الذاتي لمكفاءةالمرتفع بالفعالية ينشئ أبنية معرفية ذات أثر فعاؿ في تقكية اإلد

الذم يمثؿ تكقعات الفرد كمعتقداتو التي تمكنو  (Self efficacyمفيـك كفاءة الذات )"باندكرا"كقد اقترح

كفاءة الذاتية المدركة يقكمكف بأداء تنفيذ أم فعؿ خاص بنجاح، فاألفراد الذيف يممككف قدرا أكبر مف المف 

 (. Beck ، 2004) ييـ قدرا أقؿ مف الكفاءة الذاتيالذيف لدأفضؿ عمى أنكاع كثيرة مف الميمات مقارنة ب
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كتكصؼ كفاءة الذات بأنيا حالة دافعية يتـ خبلليا قياس التقدير الذاتي لمفرد عمى تنفيذ أعماؿ 

القياـ معينة لتحقيؽ بعض أىدافو، كتعني كفاءة الذات بما يمتمؾ الفرد، بؿ تعني باعتقاداتو حكؿ ما يمكنو 

  . ( Bandura،  2007)حكر المعرفي لمعمميات بو، كتمثؿ الم

األفراد اإليجابي نحك كفاءتيـ المدركة يساعيـ عمى اإلستمرار في إنجاز مياميـ إلى أف تصبح  كاتجاه

جزءا ميما في حياتيـ م ش كمة لدييـ عامبل مساعدأن يدفعيـ إلى المثابرة ك تحقيؽ التقدـ كالتميز في 

 (. 2003) الخطيب،  تحصيميـ كمياميـ

( كسيطا معرفيا لسمكؾ الكائف، فتكقع Banduraكما ع د ت الكفاءة الذاتية المدركة في نظرية " باندكرا ) 

الفرد لكفاءتو الذاتية المدركة يحدد طبيعة كمدل السمكؾ الذم سيقـك بو. كبذلؾ يحدد مقدار الجيد الذم 

ا في مكاجية المشكبلت التي تعترضو في سيبذلو ليذه الميمة ثـ درجة المثابرة التي سيستمر مف خبللي

  .(Flowers  & Alderman ,Bradley  ,Benz،   1992) أثناء تنفيذ ميماتو

كمف خبلؿ الكفاءة الذاتية المدركة يستشعر األفراد قدرتيـ عمى أداء الميمة التي تككؿ إلييـ كىؿ 

اـ بالعمؿ أك االمتناع عنو، مما ىي فرصة ليـ أك تيديد لقدراتيـ، كبذلؾ يتخذكف قرارىـ مف حيث القي

يؤثر في مجمكعو في سمكؾ المثابرة كاإلنجاز كالتحصيؿ ثـ النجاح كالتميز في المياـ المكككلة إلييـ 

(1993  ،Krueger & Dickson.) 

تعد الدافعية مف العناصر األساسية التي تؤثر في سمكؾ األفراد األمر الذم أعطاىا أىمية  كما 

ت عمـ النفس فاإلنساف يعيش حياتو مدفكعا نحك تحقيؽ أىدافو التي تبرز معنى كبيرة ضمف مجمكعا

 . (1876)البدر، الحياة لديو 

كلمدافعية أنكاع كمف أبرزىا الدافعية لئلنجاز فيي تعتبر أحد الجكانب الميمة في نظاـ الدكافع 

ية كالسمكؾ كتتمثؿ دافعية اإلنسانية كىي أحد المعالـ المميزة لمدراسة كالبحث في ديناميتاىا الشخص
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نجاز أعماؿ صعبة كالتغمب عمى العقبات بكفاءة كأقؿ  اإلنجاز في الرغبة المستمرة لمسعي إلى النجاح كا 

 قدر ممكف مف الجيد كالكقت كبأفضؿ مستكل معيف. 

ة كلتحقيؽ ىذه الغايات جاءت الدراسة الحالية لتتناكؿ البحث في العبلقة بيف الكفاءة الذاتية المدرك

 كالدافعية لئلنجاز لدل طمبة الماستر، حيث تضمنت الدراسة جانبيف ىما: 

الجانب النظرم، كالجانب الميداني، بمعدؿ خمسة فصكؿ، بحيث يندرج ضمف الجانب النظرم ثبلثة 

 فصكؿ ىي:

الفصؿ األكؿ: كجاء بعنكاف مدخؿ الدراسة، كيتضمف إشكالية الدراسة، فرضيات الدراسة، أسباب اختيار 

كضكع الدراسة، أىمية الدراسة، أىداؼ الدراسة، المفاىيـ اإلجرائية، كأخيرا الدراسات السابقة كالتعقيب م

 عمييا. 

الفصؿ الثاني: كجاء بعنكاف الكفاءة الذاتية المدركة، حيث سنتعرؼ عمى مفيـك الكفاءة الذاتية المدركة، 

عيا، كالعكامؿ المؤثرة فييا، كآثارىا، كآثارىا كبعض المفاىيـ ذات الصمة بيا، كأبعادىا، كمصادرىا، كأنكا

 عمى سمكؾ األفراد، كخصائصيا العامة.

ذات الصمة بيا،  كبعض المفاىيـالفصؿ الثالث: تناكؿ قسميف، القسـ األكؿ تناكؿ مفيـك الدافعية، 

كأنكاعيا، ، ككظائفيا، كأىميتيا، أما القسـ الثاني فتناكؿ مفيـك الدافعية لئلنجاز كنشأتيا، كأنكاعيا

 كأىميتيا، كنظرياتيا، كمظاىرىا، كخصائصيا، كعكامميا، كأساليب تنميتيا، كأخيرا كيفية قياسيا. 

الفصؿ الرابع: كىك بعنكاف االجراءات الميدانية لمدراسة، كيحتكم عمى الدراسة االستطبلعية كالدراسة 

اإلضافة إلى أساليب المعالجة األساسية التي تتضمف المنيج المستخدـ، مجاالت الدراسة، أدكاتيا ب

 اإلحصائية.

 الفصؿ الخامس: كىك بعنكاف عرض كمناقشة نتائج الدراسة عمى ضكء الفرضيات.    

 انتيت الدراسة بخاتمة تمييا اقتراحات ثـ قائمة المراجع كالمبلحؽ.
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 إشكالية الدراسة9 -1

قدرة السيطرة عمى ك ي تتمثؿ في القناعات الذاتية تعد الكفاءة الذاتية بعد مف أبعاد الشخصية الت 

ترتبط ك التغمب عمى المشكبلت الصعبة التي تكاجو الفرد، كذلؾ مف خبلؿ تصرفاتو الذاتية ك المتطمبات 

نكع مف الميمات  الكفاءة بما يعتقده الفرد حكؿ إمكاناتو في التعامؿ مع المثيرات البيئية كىذا التعامؿ ىك

 (.28، ص3882 )زىران،القياـ بيا إزاء تمؾ المثيرات البيئية  التي يجب عمى الفرد

في  (1866)"باندورا"يدإذ يعتبر مفيـك الكفاءة الذاتية مف المفاىيـ الحديثة نسبيا، فمقد ظير عمى 

طبقا لما قدمو فإنو يرل ، ك التي قدميا تطكيرا لنظريتو عف التعمـ اإلجتماعي االجتماعيةنظريتو المعرفية 

، جاموس وأبو  قطاوي)تيـ تؤثر في تحصيميـ األكاديمي قدات الذاتية لدل المتعمميف عف كفاءأف المعت

 (. 133، ص3814

تكقعات "المختمفة مثؿ:ك لقد كرد مفيـك الكفاءة الذاتية بعدة تسميات في المراجع المتخصصة ك 

تعمؿ مرادؼ آخر لمكفاءة كىناؾ مراجع أخرل تس"تكقعات الكفاءة الذاتيةك تقدير تكقعات الكفاءة ، ك الكفاءة

 . عميو ففي الدراسة الحالية سنتبنى مصطمح الكفاءة الذاتيةك ، الذاتية الفاعمية كىك الذاتية 

حيث أجريت عدة دراسات حاكؿ مف خبلليا ، ىتماـ الباحثيفالقد حظي مفيـك الكفاءة الذاتية بك 

لقد طبؽ في بيئات ك بكية النفسية الباحثكف الكشؼ عف عبلقة ىذا المفيـك بالعديد مف المتغيرات التر 

 . مراحؿ دراسية مختمفةك عمى فئات عمرية ك مختمفة 

 ؿ الدراسي نجد: كمف بيف الدراسات التي تناكلت الكفاءة الذاتية مع بعض المتغيرات في المجا

استيدفت الكشؼ عف البنية  التي تعد مف أكائؿ الدراسات العربية التي (1885الزيات )دراسة 

لمكفاءة الذاتية المدركة في المجاالت األكاديمية كالتحقؽ مف مدل تحقؽ اختبلؼ الكفاءة الذاتية العاممية 

( 612لمفرد باختبلؼ كؿ مف التخصص األكاديمي كالمستكل الدراسي كالجنس، تككنت عينة الدراسة مف )

استخدـ المنيج  اص،طالب كطالبة في مرحمة البكالكريكس كمرحمة الدراسات العميا كالديبمـك العاـ كالخ
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المقارف، حيث أسفرت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل  الكصفي

الكفاءة الذاتية المدركة تعزل لمتغير المستكل الدراسي، كبينت النتائج عدـ كجكد عبلقة بيف مستكل 

دـ كجكد أثر لمجنسيف في تبايف الكفاءة الذاتية المدركة كالتخصص األكاديمي لدل الجنسيف ككذلؾ ع

 . (1، ص1885)الزيات، مستكل الكفاءة الذاتية المدركة 

ىدفت إلى فحص نكع العبلقة  التي  (3817) يونس دراسةكما نجد مف الدراسات الحديثة 

، اإلرتباطية بيف الكفاءة الذاتية المدركة كالمركنة النفسية لدل طالبات معممات رياض األطفاؿ كمية التربية

: مقياس التاليةأدكات القياس النفسي ك ك  كقامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميميجامعة المنكفية، 

مع د الباحثة(،(، كمقياس المركنة النفسية )إعدا2012الكفاءة الذاتية المدركة المعد مف قبؿ ) عمكاف، 

الحسابية كاالنحرافات المعيارية  المتكسطات منيا Spssاألساليب اإلحصائية باستخداـ برنامج  تطبيؽ

طالبة مف ( 150عينة مف )عمى معامؿ ارتباط بيرسكف، ك   T, testكالنسب المئكية، كألفا كركمباخ، كاختبار

ـ بالطريقة العشكائية، الرابعة - الثالثة –الثانية  - طالبات الفرقة )األكلى ( شعبة رياض األطفاؿ تـ اختيارى

كأظيرت نتائج ؛ ل االقتصادم كاالجتماعي لؤلسرة التقدـ في السنكات الدراسية(المستك تبعا لكؿ مف متغير )

الدراسة إلى كجكد مستكل متكسط مف الكفاءة الذاتية المدركة، كمستكل مرتفع مف المركنة النفسية، ككجكد 

 فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الكفاءة الذاتية المدركة تعزل لمتغير المستكل االقتصادم

الجتماعي لؤلسرة لصالح المستكل االقتصادم كاالجتماعي المرتفع، كفركؽ ذات داللة إحصائية تعزل اك 

لمتغير التقدـ في السنكات الدراسية لصالح طالبات الفرقة الرابعة، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

اسية، كالتفاعؿ بينيما، كما االجتماعي، التقدـ في السنكات الدر ك  تعزل إلى أثر متغير المستكل االقتصادم

كشفت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية دالة مكجبة بيف الكفاءة الذاتية المدركة كالمركنة النفسية لدل طالبات 

 معممات رياض األطفاؿ.
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، العممية التعمميةك الكفاءة الذاتية المدركة بعدد مف المتغيرات التي تؤثر في المتعمـ  ارتبطتلقد ك 

دراستنا ىذه سنتبنى متغير دافعية اإلنجاز ككنيا أحد الجكانب الميمة في نظاـ الدكافع في ك التعميمية 

تحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجزه مف ك تكجيو سمككو ك مككف جكىرم في عممية إدراؾ الفرد  كاإلنسانية في

الدافع لئلنجاز غيره أف ك  "ماكميالند" لباحثكف الميتميف بدافعية اإلنجاز مثؿاك قد أشار العمماء ك ، أىداؼ

تؤثر عمى الدافعية لئلنجاز في تحديد مستكل  كحيث تعمؿ أ، أنماط متباينة مف السمكؾك يتضمف أنكاعا ك 

نتاجو في مختمؼ المجاالت ك أداء الفرد   . (152 - 153، دس، الباوي)األنشطة ك ا 

انت الخبرات كبالتالي فإف مفيـك الكفاءة الذاتية المدركة يعمؿ عمؿ الدكافع نحك النجاح إذا ك

السابقة ناجحة، كنحك الفشؿ إذا كانت الخبرات السابقة محبطة، كيعتمد الفرد في تطكير مفيـك كفاءتو 

مكانيات كاستعدادات كبيف قدرات  الذاتية المدركة عمى المقارنات التي يجرييا بيف ما لديو مف قدرات كا 

مكانياتيـ كاستعداداتيـ   . (15، ص3881)الزيات، رفاقو كا 

تعد الدافعية مف العناصر األساسية التي تؤثر في سمكؾ األفراد األمر الذم أعطاىا أىمية  كما

تحقيؽ أىدافو التي تبرز معنى  ككبيرة ضمف مجمكعات عمـ النفس فاإلنساف يعيش حياتو مدفكعا نح

 . (1876البدر، )الحياة لديو 

المتغيرات في المجاؿ الدراسي اإلنجاز مع بعض  دافعيةمف بيف الدراسات التي تناكلت مفيـك ك 

 :نجد

كفقا  الذات ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف فعالية التي: يطالياإDiane( "3882 )" دراسة 

 ،اإلنجاز األكاديمي في كمية العمـك في تخصص عممي التشريح الفسيكلكجيك العمر ك لمتغير الجنس 

ىما: مقياس فعالية الذات كمقياس اإلنجاز  طبقت الباحثة أداتيف المقارف،استخدمت المنيج الكصفي 

سنة إلى  24ػ  18طالبة تتراكح أعمارىـ ما بيف ك ( طالبا 216عينة مف )التي طبقتيا عمى  األكاديمي،
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العمر بينما كجدت عبلقة ك عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الفعالية الذاتية كفقا لمتغيرم الجنس 

 . (318، ص3818، المخالفي)اإلنجاز األكاديمي ك ة الذات ذات داللة إحصائية بيف فعالي

ىدفت إلى التعرؼ العبلقة بيف فاعمية الذات كدافعية اإلنجاز التي  (3884)سحمولدراسة ك 

الدراسي كأثرىما في التحصيؿ األكاديمي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة صنعاء، تككنت عينة 

(، 2005 - 2004كم األدبي لمعاـ الدراسي )الصؼ الثاني الثان ( طالبا كطالبة مف1025الدراسة مف )

كتـ اختيار العينة بطريقة عشكائية، استخدـ المنيج الكصفي االرتباطي، كقد استخدـ الباحث أداتيف ىما: 

(، كاختبار الدافع لئلنجاز 1993مقياس فاعمية الذات العامة )لشفارتر( تعريب محمد جميؿ المنصكر )

( كاستخدـ الباحث معامؿ"ارتباط 1981اشديف )ليرمانز( تعريب فاركؽ عبد الفتاح مكسى )لؤلطفاؿ كالر 

  .اختبار )شيفو( لممقارنات البعديةبيرسكف"، كاختبار )ت(، كتحميؿ التبايف الثنائي، ك 

( بيف فاعمية الذات 0005كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة إرتباطية مكجبة دالة إحصائيا عند )

( في التحصيؿ 0005نجاز الدراسي، كما تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند )كدافعية اإل

 فعية اإلنجاز الدراسي المرتفعة. األكاديمي لدل الطمبة إلى مستكيات الدافعية لصالح ذكم دا

ات عبلقتيا بفاعمية الذك  ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف دافعية اإلنجاز التي (3814) رالساكدراسة ك 

األكاديمية لدل تبلميذ الثالثة ثانكم ببمدية المغير كالية الكادم، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي 

(، 1875منصور )لػ التكالي: مقياس دافعية اإلنجاز أداتيف لجمع البيانات ىما عمى  مع تطبيؽ ،االرتباطي

( تمميذ 70ة طبقية مككنة مف )، أجريت الدراسة عمى عينة عشكائي(3888جان )لػ كمقياس فاعمية الذات 

كتمميذة تـ اختيارىـ عف طريؽ القرعة، أما بالنسبة لممعالجة اإلحصائية تـ االعتماد عمى: المتكسط 

كجكد  ف، كقد أسفرت الدراسة عمىالحسابي، االنحراؼ المعيارم، النسبة المئكية، معامؿ ارتباط بيرسك 

لثة ثانكم بالمغير كالية كفاعمية الذات لدل تبلميذ الثا عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الدافعية لئلنجاز
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ل التمميذات )اإلناث( تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف دافعية اإلنجاز كفاعمية الذات لد ، كماالكادم

عبلقة ذات داللة  ؛ كفي نفس السياؽ كجكدالتمميذات )اإلناث ( تخصص عممي لدلك  تخصص أدبي

لدل التبلميذ ك  ل التبلميذ ) الذككر( تخصص أدبيجاز كفاعمية الذات لدإحصائية بيف دافعية اإلن

 الذككر( تخصص عممي. )

 نكجز الدراسات التالية: الدراسات التي تناكلت كؿ مف الكفاءة الذاتية المدركة كالدافعية لئلنجاز  كمف

 التي تناولت متغيرات الدراسة9 الدراسات السابقة 

 9 في عالقتيا ببعض المتغيرات ي تناولت الكفاءة الذاتية المدركةالدراسات السابقة الت9 أوال

استيدفت التعرؼ عمى الكفاءة الذاتية المدركة كعبلقتيا بقمؽ  التي (2009")النصاصرةدراسة 

االمتحاف في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية لدل طمبة المرحمة الثانكية، كذلؾ التعرؼ إلى االختبلؼ 

الذاتية كقمؽ االمتحاف تبعا لمتغير الجنس، المستكل الدراسي، تككنت العينة مف في كؿ مف الكفاءة 

االرتباطي، استخدـ الباحث مقياس الكفاءة  ( طالب كطالبة، المنيج المستخدـ المنيج الكصفي687)

 كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف الكفاءة ، مف نتائجياية المدركة كمقياس قمؽ االمتحافالذات

الذاتية المدركة كقمؽ االمتحاف لدل طمبة الثانكية، كذلؾ أشارت النتائج إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 

إحصائية بيف المتكسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الكفاءة الذاتية تعزل إلى دكر 

  .الجنس كالمسار األكاديمي كالمستكل الدراسي 

إلى معرفة مستكل الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدل طمبة ىدفت التي  (3888) الزقدراسة 

الجامعة األردنية، كالفركؽ في ىذا المستكل، تبعا لمتغيرات الكمية، كالجنس، كالمستكل الدراسي، كالتفاعؿ 

لعممية، طالب كطالبة مف طمبة البكالكريكس، نصفيـ مف الكميات ا (400)بينيا. تألفت عينة الدراسة مف 

( مف 160كنصفيـ مف الكميات اإلنسانية، مكزعيف بالتساكم عمى السنكات مف األكلى حتى الرابعة، )



 الفصل األول                                                             مدخل الدراسة
 

 
20 

( مف اإلناث، كقد طبؽ مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة، الذم تـ تطكيره 240)ك الذككر،

الكفاءة الذاتية األكاديمية  أظيرت النتائج أف مستكل، حيث الدراسة عمى جميع أفراد العينةألغراض ىذه 

المدركة لدل طمبة الجامعة األردنية متكسطة، كما أشارت إلى كجكد فركؽ كفقا لممستكل الدراسي، حيث 

أف الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة تككف في أدنى مستكياتيا في بداية السنة الثانية مف الدراسة 

مستكياتيا في السنة الرابعة. كلعؿ سبب تدني مستكل شعكر  الجامعية، ثـ تبدأ باالرتفاع لتككف في أعمى

الطمبة بكفاءتيـ الذاتية في السنة الثانية راجع إلى بعض خبرات الفشؿ، التي يمر بيا بعض الطمبة في 

السنة األكلى، أك إلى ضعؼ استراتجيات التعمـ لدل ىؤالء الطمبة في بداية حياتيـ الجامعية. كما أشارت 

فركؽ كفقا لمجنس، إال أف ىناؾ تفاعبل بيف الجنس، كالمستكل الدراسي، ككذلؾ بيف  إلى عدـ كجكد

 الكمية . ك  المستكل الدراسي

استيدفت التعرؼ إلى الكفاءة الذاتية المدركة عند طمبة جامعة بغداد،  التي( 3813عموان) دراسة

( 300كتككنت عينة البحث مف ) كالتعرؼ إلى الفركؽ في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير التخصص،

( ذككر مف التخصص 150طالب كطالبة، اختيركا مف مجتمع البحث األصمي بالطريقة العشكائية بكاقع )

( إناث مف التخصص العممي كاإلنساني، مستخدما المنيج الكصفي، أما أداة 150العممي كاالنساني ك)

ية المدركة معتمدة عمى المقاييس كاألدبيات السابقة البحث قامت الباحثة بإعداد أداة لقياس الكفاءة الذات

التي تناكلت مكضكع الكفاءة الذاتية المدركة، قامت الباحثة باستعماؿ عدد مف الكسائؿ اإلحصائية مف 

بينيا اختبار "ت"، كتحميؿ التبايف الثنائي، كأظيرت النتائج تمتع عينة البحث بكفاءة ذاتية مدركة كأظيرت 

ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس، في حيف كجدت  فركؽ ذات داللة إحصائية كذلؾ كجكد فركؽ 

 في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير التخصص كلصالح التخصص العممي.
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 االرتباطية بيف فعالية الذات ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقةالتي  (3814دراسة جديد )

لدل عينة مف طمبة رياض األطفاؿ في كمية التربية بجامعة تشريف  اديمياألكاديمية، كدافع اإلنجاز األك

ا لفركؽ في مستكل فعالية الذات تبعجانب الكشؼ عف ا األربع، إلىراسية مف السنكات الد (282)بمغت 

، كذلؾ باستخداـ مقياس صكرة راسيةالد في المرحمة الثانكية، كالتقدـ في السنكات راسيلمتخصص الد

كمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي مف  ات في التعمـ إعداد بارم زميرماف كأناستاسيا كيتسانتاسفعالية الذ

كبينت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بينيما، كما بينت عدـ كجكد فركؽ في  (2002جديد، )إعداد

يا تبعا لمسنة لمتخصص في المرحمة الثانكية، في حيف كجدت فركؽ في فعالية الذات األكاديمية تبعا

في السنة األكلى ثـ تكاصؿ ارتفاعيا في السنكات  األعمى حيث تككف في أدنى مستكياتياراسية الد

 البلحقة.

فحص عبلقة األىداؼ التحصيمية بالكفاءة الذاتية المدركة  التي (3815) ظاظاو  الزعبي دراسة

ف طالبات مرحمة البكالكريكس في ( طالبة م133كالتحصيؿ األكاديمي، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار )

اعتمد الباحثاف عمى المنيج  السنة الرابعة المسجبلت في مادة التربية العممية في الجامعة األردنية.

الكصفي المقارف، كأ ستخدـ لجمع البيانات مقياسيف، ىما: مقياس األىداؼ التحصيمية الذم طكره ايميكت 

( فقرة، كمقياس الكفاءة الذاتية المدركة 12المككف مف ) (Elliot and Mcgregor, 2001ماكجريجكر ) 

( فقرة. كأظيرت النتائج أف ىناؾ أثران لمتخصص في تكجيات 22( يتككف مف )2009الذم طكره الزؽ )

الطالبات نحك األىداؼ بشكؿ عاـ، كفي األىداؼ التعممية إحجاـ عمى كجو الخصكص، ككاف الفرؽ بيف 

لخاصة كتخصص معمـ الصؼ، كلصالح تخصص التربية الخاصة، الطالبات في تخصص التربية ا

كمعمـ الصؼ، كلصالح تخصص اإلرشاد التربكم. كأظيرت استيدفت ككذلؾ بيف طالبات اإلرشاد التربكم 

نتائج تحميؿ االنحدار لمتحصيؿ عمى الكفاءة الذاتية كالتكجو نحك األىداؼ فقد زادت ىذه النسبة لتصبح 

فرؽ في األداء عمى مقياس الكفاءة الذاتية تبعا لمتحصيؿ كالتخصص كالتفاعؿ بالمئة (. كلفحص ال15)
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بينيما، أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية في متكسطات الكفاءة الذاتية 

تعزل الختبلؼ التخصص، بيف أداء الطالبات في تخصص معمـ الصؼ مف جية، كأداء الطالبات في 

: التربية الخاصة، تربية الطفؿ، اإلرشاد التربكم، كلصالح الطالبات في تخصص معمـ التخصصات

الصؼ عمى التكالي،كما تبيف عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطات الكفاءة الذاتية تبعا الختبلؼ 

ءة المعدؿ التراكمي، إضافة إلى ذلؾ فقد تبيف عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحص ائية في متكسطات الكفا

 الذاتية تعزل لتفاعؿ المعدؿ التراكمي كالتخصص. 

التعرؼ عمى مستكل الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة إلى ىدفت التي  (3815) كرماشدراسة 

لدل طمبة كمية التربية األساسية في جامعة بابؿ، كالتعرؼ عمى مستكل الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة 

إناث( كالسنة الدراسية  -ذككر جامعة بابؿ تبعا لمتغيرم الجنس )ألساسية في لدل طمبة كمية التربية ا

( طالبا كطالبة، استخدمت الباحثة عمى 1100الرابعة(، تككنت عينة الدراسة مف ) -الجامعية )الثانية 

مف  أف أفراد العينة لدييـ مستكل جيد: المنيج الكصفي المقارف، كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية

الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة، كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الكفاءة الذاتية 

األكاديمية المدركة بيف الطبلب كالطالبات، كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل طمبة السنة 

 الثانية كالسنة الرابعة كلصالح طمبة السنة الرابعة. 

إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الكفاءة الذاتية كالتكيؼ المدرسي  ىدفت التي (3816)دبي  دراسة 

تمميذة، تـ استخداـ المنيج الكصفي ك  ( تمميذ93لدل تبلميذ السنة الثانية ثانكم، كقد شممت عينة الدراسة )

مقياس ( ك 2001اإلرتباطي، أما أدكات الدراسة فتمثمت في مقياس الكفاءة الذاتية )مف إعداد عادؿ العدؿ 

(، كلقد تمت المعالجة اإلحصائية برزمة التحميؿ 2015التكيؼ المدرسي )مف إعداد سمية بف عائشة 

عبلقة كجكد أسفرت نتائج الدراسة عمى ك ، ذا باستخداـ األساليب المناسبة( كىSpss.18اإلحصائي ) 

ككجكد ذ السنة الثانية ثانكم. إرتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف الكفاءة الذاتية كالتكيؼ المدرسي لدل تبلمي
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لدل تبلميذ السنة الثانية عبلقة إرتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف الكفاءة الذاتية كالتكيؼ االجتماعي 

لدل تبلميذ السنة الثانية  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسييف في الكفاءة الذاتية؛ كما كجدت ثانكم

 الجنسييف في التكيؼ المدرسي لدل تبلميذ السنة الثانية ثانكم.فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ك  ثانكم

عبلقة إرتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف الكفاءة الذاتية كجكد  كبالتالي فالنتيجة العامة المتكصؿ إلييا ىي

 كالتكيؼ المدرسي لدل تبلميذ السنة الثانية ثانكم. 

 العبلقة بيف الكفاءة الذاتية المدركة ىدفت إلى التعرؼ عمىالتي  ( 3816) إبراىيم دراسة 

الميارات االجتماعية لدل تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة سكىاج، كتـ إجراء ك 

تمميذة مف تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ك  ( تمميذا223الدراسة عمى عينة قكاميا )

كجكد  عمى كشفت نتائج الدراسة، حيث سة المنيج الكصفي االرتباطيالدراسكىاج، مستخدما في ىذه 

عبلقة ارتباطية دالة بيف الكفاءة الذاتية المدركة كالميارات االجتماعية لدل أفراد عينة الدراسة، كما أشارت 

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الكفاءة الذاتية المدركة تعزل إلى النكع االجتماعي لصالح 

كل ككر، في حيف أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى المستكل الدراسي كالمستالذ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الميارات عف ككشفت ، كما االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة

اللة االجتماعية تعزل إلى النكع االجتماعي لصالح اإلناث، في حيف أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات د

 إحصائية تعزل إلى المستكل الدراسي كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة.

 التفكير الناقدك  إلى تقصي العبلقة بيف الكفاءة الذاتية المدركةىدفت  التي (3816)سمار دراسة

حيث ،  التعميـ الرياضي لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي في المدارس الحككمية في مدينة نابمسك 

( طالبة 96خدمت الباحثة في دراستيا عمى المنيج الكصفي االرتباطي، كتككنت عينة الدراسة مف )است

مف طالبات الصؼ العاشر األساسي في مدرسة سعيد بف عامر الثانكية لمبنات في منطقة المخفية في 

ـ ثبلث أدكات جمعت البيانات باستخداك  تـ اختيار العينة بالطريقة غير عشكائية قصدية،ك  مدينة نابمس،
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تأكدت الباحثة مف صدؽ ك  التعميـ الرياضي،ك  مقياس الكفاءة الذاتية المدركة كاختبارم التفكير الناقد: ىي

( لمعالجة spssاألدكات كثباتيا، كاستخدمت الباحثة برنامج الرزمة االحصائية لمعمـك االجتماعية )

ار ت لعينة كاحدة، كاختبار تحميؿ االنحدار البيانات، كاستخدـ اختبارات  معامؿ ارتباط بيرسكف، كاختب

التفكير الناقد عمى القدرة عمى التعميـ الرياضي، ك  الخطي المتعدد لفحص تأثير الكفاءة الذاتية المدركة

كاختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص تأثير متغير التحصيؿ في الرياضيات عمى المتغيرات الثبلثة، 

ف مستكل الكفاءة الذاتية أكصمت الدراسة إلى تعميـ الرياضي كالتفكير الناقد، كتالكفاءة الذاتية المدركة كال

األكاديمي ك  المعرفيك  مجاالتيا االنفعالي، كاالجتماعي، كاإلصرار كالمثابرة،ك  المدركة عند الدرجة الكمية

مستكل  ، كأفة نابمس كانت متكسطةلدل طالبات الصؼ العاشر األساسي في المدارس الحككمية في مدين

التعميـ الرياضي عند الدرجة الكمية كمجالي الجبر كاليندسة منخفضا، أما مجالي األعداد كالقياس فكاف 

تقييـ الحجج ك  االستنباطك  مجاالتو االستدالؿك  مستكل القدرة عمى التفكير الناقد، كما أف تكسطامستكاىما م

عامبلت االرتباط بيف متغيرات الدراسة م؛ كجاءت ديره متكسطامنخفضا، أما مجاؿ التفسير فقد جاء تق

كالمتمثمة بالكفاءة الذاتية المدركة كالتعميـ الرياضي كالتفكير الناقد جميعيا ذات داللة إحصائية عند 

( كطردية، إذ بمغ معامؿ االرتباط بيف الكفاءة الذاتية المدركة كالتعميـ الرياضي 0.05مستكل الداللة ) 

( كبمغ معامؿ 0.81تباط بيف الكفاءة الذاتية المدركة كالتفكير الناقد )(، كما بمغ معامؿ االر 0.34)

(، كفسرت الكفاءة الذاتية المدركة كالتفكير الناقد ما 0.60االرتباط بيف التعميـ الرياضي كالتفكير الناقد)

 بالمئة مف التبايف في القدرة عمى التعميـ الرياضي. 39نسبتو 

إلى معرفة الكفاية الذاتية المدركة لدل الطمبة المحمميف ىدفت التي  (3817)  ومنشد منكرراسة د

بالمكاد الدراسية، تـ اختيار عينة عشكائية بالطريقة الطبقية ذات التكزيع المتساكم مف الطمبة المحمميف 

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة ك  طالبة،ك  ( طالب100بالمكاد الدراسية مف كمية اآلداب في جامعة القادسية، بكاقع )

( لمكفاية الذاتية المدركة، كبعد التحقؽ مف صدؽ 2016صالح، ك  الباحثاف بتبني مقياس ) مجكؿ قاـ
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استعماؿ الكسائؿ اإلحصائية المبلئمة، حيث استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي، تكصمت ك  كثبات المقياس،

ة المدركة، كعدـ كجكد الدراسة إلى أف الطمبة المحمميف بالمكاد الدراسية يعانكف مف تدني الكفاية الذاتي

فركؽ عمى مقياس الكفاية الذاتية المدركة كفؽ متغير النكع كالسكف كالعمر. كانتيى الباحثاف بمجمكعة مف 

  الميمة.المقترحات ك  التكصيات

 9ببعض المتغيرات منيا ة التي تناولت الدافعية لإلنجازثانيا9 الدراسات السابق

رفة العبلقة المكجكدة بيف نمط التكجيو الجامعي سكاء إلى مع ىدفتالتي ( 3812شويخي ) راسةد

كاف اختياريا أم كفقا لرغبة الطالب أك إجباريا أم ال يتماشى مع رغبتو، كعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدل 

طمبة الجامعة، أجريت الدراسة الميدانية عمى عينة مف طمبة السنة الثانية ) ؿ. ـ. د ( تخصص عمـ 

( طالب كطالبة، طبقنا عمييا مقياس الدافعية لئلنجاز الذم ألفو " 216ة تتككف مف )النفس كعمـك التربي

ىيرمنز" كعدلو ككيفو عمى البيئة العربية " فاركؽ عبد الفتاح مكسى"، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي 

مة، قامت بغية كصؼ الظاىرة كالكصكؿ إلى استنتاج، كلتحديد مستكل الداللة اإلحصائية لمنتائج المسج

؛ "Bravais Pearsonمعامؿ االرتباط لبرافي بيرسكف " الباحثة باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية: 

مستكل الدافعية كجكد اختبلؼ في تكصمت الدراسة إلى ". T Studentاختبار " ت" لقياس الفركؽ " 

مع كجكد اختبلؼ  يف اختياريا.لئلنجاز لدل الطمبة باختبلؼ نمط التكجيو الجامعي لصالح الطمبة المكجي

مستكل التحصيؿ األكاديمي لدل الطمبة باختبلؼ نمط التكجيو الجامعي لصالح الطمبة المكجييف في 

يف لدل الطمبة المكجييف مستكل الدافعية لئلنجاز بيف الجنس بالمقابؿ عدـ كجكد اختبلؼ في اختياريا.

 جاز لدل الطمبة المكجييف إجباريا لصالح الطالبات.مستكل الدافعية لئلن ، مع كجكد اختبلؼ فياختياريا

، الطبلب عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الدافعية لئلنجاز كالتحصيؿ األكاديمي لدلمع عدـ كجكد 

 عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الدافعية لئلنجاز كالتحصيؿ األكاديمي لدل الطالبات. ككجكد 
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 االستذكارك  إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف ميارات التعمـت ىدف التي (3814) زقبور دراسة 

رشاد.ك  دافعية اإلنجاز لدل طمبة السنة الثانية ماستر تخصص تكجيوك  ( 58تككنت عينة الدراسة مف ) ا 

رشاد تربكم بجامعة المسيمة، كاستخدمت ك  طالبا طالبة مف طمبة السنة الثانية ماستر تخصص تكجيو كا 

عصاـ عمي الطيب  ارات التعمـ كاالستذكار مف إعدادالكصفي، كلقد تـ تطبيؽ مقياس ميالباحثة المنيج 

(. كلفحص فرضيات 2007(، كمقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد " عبد الرحماف بف بريكة" )2004)

عبلقة ارتباطية عدـ كجكد الدراسة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف، كاختبار " ت". كتـ التكصؿ إلى 

مع عدـ كجكد  لة إحصائيا بيف ميارات التعمـ كاالستذكار كالدافعية لئلنجاز لدل أفراد عينة الدراسة.دا

كما  في الدافعية لئلنجاز.ك  ستخداـ ميارات التعمـ كاالستذكارفركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في ا

ل رات التعمـ كاالستذكار تعز فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة في استخداـ ميا كجدت

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة في  ، مع عدـ كجكدلمتغير المينة كلصالح العامميف

 دافعية اإلنجاز تعزل لمتغير المينة. 

ىدفت إلى الكشؼ عف أثر اإليقاع الحيكم عمى الدافعية لئلنجاز  التي (3815عميميش )دراسة 

بصفة عامة كبالدكرات اإليقاعية الكبرل )العقمية، العاطفية، البدنية(، كنمط اإليقاع  لدل الطالب الجامعي

الحيكم اليكمي بصفة خاصة، اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المنيج الكصفي، مستعممة في ذلؾ 

برنامج استبياف لقياس الدافعية لئلنجاز،  -األدكات التالية: كؿ مف استبياف نمط اإليقاع الحيكم اليكمي

الكتركني لحساب كتحديد حالة اإليقاع الحيكم )العقمي، العاطفي، البدني( مف إعداد الباحثة، حيث تككنت 

عينة الدراسة مف طمبة جامعة عبد الحميد بف باديس مف مختمؼ التخصصات كالمتمدرسيف بقسـ السنة 

 25 - 18 ح سنيـ ما بيف( طالب بحيث يتراك 1713األكلى كقسـ السنة الثالثة جامعي بمغ عددىـ  )

سنة، أما األسمكب اإلحصائي المتبع ىك تحميؿ التبايف بنكعيو األحادم كالثنائي باالعتماد عمى برنامج 

spss 17.0 فعية عدـ تأثير اإليقاع الحيكم عمى الداإلى ، كبعد المعالجة كالتحميؿ تكصمت الباحثة
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حصائيا في متكسطات درجات الدافعية لئلنجاز عدـ كجكد فركؽ دالة إ، ك لئلنجاز لدل الطالب الجامعي

بيف طمبة الجامعة تعزل لتفاعؿ متغيرم نمط اإليقاع الحيكم اليكمي كالتخصص الجامعي كتبعا أيضا 

كجكد فركؽ ذات داللة ؛ كما كشفت عف المستكل الجامعيلتفاعؿ متغيرم نمط اإليقاع الحيكم اليكمي ك 

نجاز لدل طمبة الجامعة تعزل لمتغير نمط اإليقاع الحيكم إحصائية في متكسطات درجات الدافعية لئل

كتعزل أيضا لمتغير التخصص  المسائي ( لصالح النمط الصباحي اليكمي ) الصباحي، غير منتظـ،

الجامعي. )المغة كاألدب العربي، عمـ النفس، عمـك الفبلحة، الرياضيات، التربية البدنية كالرياضية، العمـك 

 لصالح تخصص رياضيات.  الكيميائية(اسية، اليندسة التجارية، عمـك سي

إلى معرفة العبلقة االرتباطية بيف الدافعية لئلنجاز  ىدفت التي (3816)  وبن نوبة حمادندراسة 

كاتخاذ القرار لدل تبلميذ السنة الثالثة ثانكم ككانت الدراسة بثانكيات مدينة جامعة ) الثانكية تندلة 

( 99تمميذة كمنيـ )ك  ( تميذ150، حساني عبد الكريـ ( كقد شممت عينة الدراسة )الجديدة، الشيخ المقراني

( مف شعبة األدبية، كما اختيرت بالطريقة قصدية، اعتمدت الباحثتاف عمى المنيج 51شعبة عممية ك)

خاذ الكصفي، كقد تمثمت أدكات البحث المطبقة في استبياف الدافعية لئلنجاز " خكلة بكخالفة " كاستبياف إت

تخاذ القرار لدل تبلميذ الثالثة ثانكم، ككذا استخدـ معامبلت  القرار " السبيعي" لقياس الدافعية لئلنجاز كا 

تأكيد الفرضية كقد أضفت الدراسة إلى ، ألفا كركمباخ" " تحميؿ التبايف"االرتباط " بيرسكف" اختبار" ت" " 

لدل تبلميذ  الدافعية لئلنجاز كاتخاذ القرار العامة التي تنص عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

فركؽ ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز لدل تبلميذ السنة الثالثة  ، كعدـ كجكدالسنة الثالثة ثانكم

فركؽ ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز لدل  ككجكد إناث(. - ثانكم تعزل لمتغير الجنس ) ذككر

فركؽ ذات داللة إحصائية في كعدـ  إناث(. -م تعزل لمتغير التخصص )ذككرتبلميذ السنة الثالثة ثانك 

 إناث (. -) ذككر كالتخصص الجنس  م كؿ مفاتخاذ القرار لدل تبلميذ السنة الثالثة ثانكم تعزل لمتغير 
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ـ الكقت كدافعية  تدفىالتي  (3818)سويكردراسة  إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف ميارة تنظي

ألكاديمي لدل طمبة الجامعة، استخدـ المنيج الكصفي االرتباطي، تككنت عينة الدراسة مف اإلنجاز ا

طالبة مف طكر الماستر بقسـ عمـ النفس بجامعة المسيمة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية ك  ( طالب80)

(، 2007)البسيطة، كطبؽ عمييـ كؿ مف مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي " لعبد الرحماف بف بريكة" 

كاستبياف ميارة تنظيـ الكقت، كبعد المعالجة اإلحصائية عف طريؽ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك 

الكقت عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف ميارة تنظيـ كجكد تـ التكصؿ إلى .  Spssاالجتماعية 

تخطيط كدافعية اإلنجاز بيف ال عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية، ككجكد كدافعية اإلنجاز األكاديمي

 بيف مضيعات الكقت كدافعية اإلنجاز األكاديمي. ك  نظيـ كدافعية اإلنجاز األكاديميبيف التك  األكاديمي

إلى التعرؼ عمى عبلقة فاعمية الذات كالفرع األكاديمي بدافع  ىدفتالتي  (3887) سالم دراسة

البة ممف درسف في أحد الفرعيف العممي أكاألدبي، ( ط200اإلنجاز الدراسي، كتككنت عينة الدراسة مف )

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي، كاشتممت أدكات الدراسة عمى مقياس فاعمية الذات كمقياس 

دافع اإلنجاز الدراسي، كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: معظـ أفراد عينة الدراسة لدييف مستكل مرتفع 

ناؾ تقاربا في المتكسطات الحسابية لمستكل دافعية اإلنجاز الدراسي لدل عينة مف فاعمية الذات، ى

لمفرع العممي، عدـ  (3075( مقابؿ )3027الدراسة، إذ كاف المتكسط الحسابي لمطالبات في الفرع األدبي )

ت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل دافعية اإلنجاز الدراسي لدل عينة الدراسة كجكد فركؽ ذا

( ألثر التفاعؿ بيف متغير الدراسة فاعمية الذات كالفرع األكاديمي عمى دافع اإلنجاز 0005داللة إحصائية )

 (.134، ص2008الدراسي لدل طالبات كمية عجمكف الجامعية )خميفة، 

المدركة ودافع  يةالعالقة االرتباطية بين كفاءة الذات 9ثالثا. الدراسات التي تناولت المتغيرين معا

 إلنجازا
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ا يالكفاءة الذاتية المدركة كعبلقت إلى الكشؼ عف مستكل دفتالتي ى (3813دراسة يعقوب )

كة مؾ خالد فرع بيشة في الممميات جامعة الممكالتحصيؿ األكاديمي لدل طبلب كاإلنجاز بدافعية 

كطبؽ  ،ؾ خالدميات جامعة الممطالبان مف طبلب ك 115 مفراسة الدتككنت عينة  السعكدية،العربية

العينة كانكا في راد غالبية أف أفالتائج رت يكأظ االنجاز،الباحث مقياسي الكفاءة الذاتية المدركة كدافعية 

قد فسرا مف  التحصيؿ األكاديميدافع اإلنجاز ك  كأف متغير المتكسطة،مستكل الكفاءة الذاتية المدركة 

 راتكاف أكثر المتغي التحصيؿ األكاديميأف ؛ ك 0.67التبايف في مستكل الكفاءة الذاتية المدركة ما نسبتو

 .0.60إذ بمغ مستكل تباينو  المدركة مستكل الكفاءة الذاتيةبى التنبؤ مقدرة ع

العبلقة االرتباطية بيف كفاءة الذات المدركة الكشؼ عف  إلىالتي ىدفت  (3813دراسة المغزيل )

داللة  عمى تعرؼالينة حماة، ككذلؾ إلى كدافعية اإلنجاز لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم في مدارس مد

ناث(، كالفرع األكاديمي )عممي، أدبي(. تـ تطبيؽ  الفركؽ في كبل المتغيريف تبعنا لمتغيرم الجنس )ذككر كا 

كىك مف إعداد شيرير كآخريف كمقياس دافعية  3883الجبور مقياس كفاءة الذات المدركة تدريب كتطكير 

، 1999، كعباينة 1994باالعتماد عمى مقياس )قطامي  2006اإلنجاز، تطكير سبلمة المحسف 

( كذلؾ عمى عينة مف طمبة الصؼ الثاني الثانكم بفرعيو العممي كاألدبي، مؤلفة مف 1999كالثمايمة 

، طالبنا كطالبة تـ اختيارىا باستخداـ طريقة العينة العشكائية البسيطة. كأسفرت نتائج البحث الحالي 203

بيف كفاءة الذات المدركة كدافعية اإلنجاز  0.01دالة إحصائينا عند مستكل داللة ( كجكد عبلقة 1عف: 

( كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة 2لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم في مدارس مدينة حماة. 

( عدـ كجكد 3في كفاءة الذات المدركة كفقنا لمتغير التخصص األكاديمي لصالح طمبة العممي.  0.05

( عدـ كجكد 4في كفاءة الذات المدركة كفقنا لمتغير الجنس.  0.05فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة 

( عدـ 5دافعية اإلنجاز كفقنا لمتغير التخصص األكاديمي.  0.05فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة 

 تغير الجنس.في دافعية اإلنجاز كفقنا لم 0.05كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة 
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العبلقة االرتباطية بيف كفاءة الذات كالدافع  التي ىدفت التعرؼ عمى (3816دراسة القميح )

 ىممقياس الكفاءة الذاتية العامة كعى مالعينة عراد الفركؽ بيف متكسطات درجات أف كمعرفة لئلنجاز،

طالبان كطالبة  228ف البحث م . تككنت عينةراسيةمقياس الدافع لئلنجاز كفقان لمتغيرم الجنس كالسنة الد

كمقياس الدافعية  ،راباندك الذم أعده  مقياس الكفاءة الذاتية العامةمييـ كطبؽ ع المفتكح،يـ مالتعطمبة مف 

. 2017-2016راسي عاـ الدمل ما،كثباتيما يصدق كذلؾ بعد التحقؽ مف القادرم،لئلنجاز الذم أعده 

 ىمعينة البحث ع رادبة أفمذات داللة إحصائية بيف درجات الطكجكد عبلقة ارتباطية ك  كأشارت النتائج إلى

كجكد فركؽ بيف متكسطات ؛ مع ى مقياس الدافع لئلنجازمـ عيكفاءة الذاتية العامة كبيف درجاتمقياس ال

 راسيةكمقياس الدافعية لئلنجاز كفقان لمتغير السنة الد ى مقياس الكفاءة الذاتية العامةمالعينة عراد درجات أف

الدافعية لئلنجاز  ى مقياسمالعينة عراد كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفك  .بعةرابة السنة الملح طلصا

العينة راد عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات درجات أفك  .بة اإلناثملمتغير الجنس لصالح الط كفقان 

 كفقان لمتغير الجنس. ى مقياس الكفاءة الذاتية العامةمع

 ت السابقة9التعقيب عمى الدراسا

مف خبلؿ استعراضنا لمدراسات السابقة سكاء التي تناكلت متغير الكفاءة الذاتية أكمتغير الدافعية 

تبيف أنيا تتفؽ في بعض األمكر  ، أك كبل المتغيريف معا " الكفاءة الذاتية ك الدافعية لئلنجاز" لئلنجاز

 كتتبايف في أمكر أخرل. 

ىدؼ أغمب الدراسات مشترؾ كىكالكشؼ عف العبلقة سكاء بيف فبالنسبة ألىداؼ الدراسة فمقد كاف 

 المتغير األكؿ بمتغيرات أخرل، أكالمتغير الثاني بمتغيرات أخرل. المتغير األكؿ بالمتغير الثاني ، أك 

أما بخصكص عينة الدراسة فقد اختمفت مف حيث عددىا كخصائصيا، كىذا أمر يحدده ىدؼ  

 الثانكية كدراسة، بحيث نجد دراسات كانت عينتيا مف تبلميذ المرحمة البحث كطبيعة المجتمع كخصائصيا
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أما  (3813) المغزيل ،(3816)إبراىيم ؛ (3816) بن نوبةو  حمادة؛ (3816) دبي؛ (3816) يوسف

 معظـ الدراسات كانت عينتيا طمبة جامعييف كىذا ما تتفؽ الدراسة الحالية معو. 

ى المنيج الكصفي المسحي لمكشؼ عف مستكل امتبلؾ الطمبة أما بالنسبة لممنيج فقد لجأ البعض إل

لمكفاءة الذاتية كالدافع لئلنجاز، كجاءت دراسات أخرل اتبعت المنيج اإلرتباطي مف خبلؿ دراسة عبلقة 

 الكفاءة الذاتية كالدافعية لئلنجاز مع متغيرات أخرل كىذا ما تتفؽ الدراسة الحالية معو. 

فقد اختمفت في ذلؾ كىذا راجع إلى ىدؼ كؿ دراسة كطبيعة مكضكعيا أما مف حيث أدكات الدراسة 

فمنيـ مف تـ إعداده شخصيا كمنيـ مف اعتمد عمى مقاييس جاىزة كالدراسة الحالية التي اعتمدت عمى 

 مقاييس جاىزة. 

أما فيما يخص جكانب االستفادة مف الدراسات السابقة فقد استفادت الباحثة مف االطبلع عمى ىذه 

اإلجرائي  راسات السابقة كغيرىا في كافة عناصر البحث كمراحمو سكاء فيما يتعمؽ باإلطار النظرم أكالد

مف تحديد أىداؼ البحث ككضع فركض البحث كالتعرؼ عمى المقاييس تمؾ الدراسات مما ساعدني في 

ا استفدت مف اختيار المقاييس الخاصة بيذا البحث كتسييؿ عممية البحث عف المراجع إلى مصادرىا، كم

نتائجيا في تفسير كمناقشة نتائج الدراسة الحالية كمقارنتيا بيا مف أجؿ التعرؼ عمى أكجو التشابو 

كاالختبلؼ بينيا فيي بمثابة خمفية نظرية ندعـ بيا دراستنا كبمثابة نقطة انطبلؽ ليذه الدراسة كالدراسات 

 األخرل.

مني بأىمية الكفاءة الذاتية المدركة  كاعتقادامـ بما أف الدافعية لئلنجاز ىدؼ يسعى إليو كؿ متعك 

 الدراسة حكؿ التساؤؿ العاـ كىك:في تحقيؽ دافعية اإلنجاز لمطمبة فمقد تمحكرت إشكالية 

دافعية لئلنجاز لدل طمبة الك رتباطية دالة إحصائيا بيف الكفاءة الذاتية المدركة ( ىؿ تكجد عبلقة ا1

 ؟ الماستر
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ىي ك العاـ أسئمة فرعية نحاكؿ اإلجابة مف خبلليا عف التساؤؿ العاـ يندرج تحت ىذا التساؤؿ ك 

 :كالتالي

 ما مستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الماستر؟ (أ 

 فعية اإلنجاز لدل طمبة الماستر؟مستكل داما  (ب 

لذاتية المدركة لدل طمبة ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في الكفاءة ا (ج 

 ؟الماستر

 فعية لئلنجاز لدل طمبة الماستر؟تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في الداىؿ  (د 

 9 فرضيات الدراسة -3

ثر التطرؽ إلى ىذه الدراسات السابقة التي تناكلت الكفاءة الذاتية المدركة الدافعية لئلنجاز تقترح ك  كا 

 الباحثة الفرضيات التالية:  

لدل طمبة ز الدافعية لئلنجاك بيف الكفاءة الذاتية المدركة رتباطية دالة إحصائيا تكجد عبلقة ا (1

 . الماستر

  9عنيا الفرضيات التالية ينجرو 

 مستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الماستر مرتفع. ( أ

 مستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة الماستر مرتفع. ( ب

 ركة لدل طمبة الماستر.تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في الكفاءة الذاتية المد ( ج

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في الدافعية لئلنجاز لدل طمبة الماستر. ( د

 : مكضكع البحث إلى اختيارأسباب  البحث9 ترجعموضوع  اختياردواعي  -2

رغبة الباحثة في البحث في ىذا المكضكع لنقص الدراسات السابقة التي تناكلت الكفاءة  (1

 . عبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدل طمبة الماسترك  الذاتية المدركة
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 . ظيكر العديد مف المشكبلت المدرسية (2

 . البحث العمميك إثراء المكتبات بمكاضيع تخدـ الباحث  (3

عبلقتيا بدافعية ك العربية حكؿ مكضكع الكفاءة الذاتية المدركة ك تنكع الدراسات األجنبية ك تعدد  (4

 . زائرية حكؿ ىذا المكضكع في مجاؿ البحث العممياإلنجاز بالمقابؿ ندرة الدراسات الج

مف نكع ك تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف طبيعة المكضكع في الحد ذاتو  9 أىمية الدراسة -3

 : كعميو تتجمى أىمية ىذه الدراسة في تناكليا لمجكانب التالية، المشكمة المطركحة لمبحث

 . الدافعية لئلنجازك اءة الذاتية المدركة ىما الكفك  االختصاصتناكليا لمفيكميف يخدماف مجاؿ  (أ 

 محكر العممية التعميمية.ك اكية الطالب حجر الز  كىك تناكليا ألحد قطبي العممية التعميمية  (ب 

 بالتالي تعكد أىمية ىذه الدراسة إلى قمة الدراسات اإلجرائية ك 

بعدد مف عبلقتيا ك في مستكل الكفاءة الذاتية المدركة  تبحث في حدكد عمـ الباحثة التي (ج 

 . المتغيرات المؤثرة فييا كالدافعية لئلنجاز

عبلقتيا بدافعية اإلنجاز ك كما أنيا ستسمط الضكء عمى مستكيات الكفاءة الذاتية المدركة  (د 

 . األمر الذم مف شأنو أف يمقي الضكء عمى أحد أبرز العكامؿ المؤثرة في تحصيؿ طمبة الماستر

بية عمى فيـ مدل أىمية الكفاءة الذاتية المدركة تقديـ يد العكف لممسئكليف في مجاؿ التر  (ق 

 كتأثيرىا عمى دافعية اإلنجاز لدل طمبة الماستر.

 : تعد الدراسة الحالية مف الدراسات السيككلكجية التي تيدؼ إلى 9 أىداف الدراسة -4

عبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدل طمبة ك التعرؼ عمى العبلقة بيف الكفاءة الذاتية المدركة  (أ 

 . الماستر

 . التعرؼ عمى مستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الماستر  (ب 

 . التعرؼ عمى مستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة الماستر  (ج 
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الكشؼ عف مستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الماستر الذم يساعد في رفع مستكل  (د 

 الدافعية لئلنجاز لدل طمبة الماستر.

 ـ حدود الدراسة 9  5

د الدراسة الحالية بخصائص العينة التي تـ التطبيؽ عمييا كىي عينة مف طمبة الماستر تتحد 

( طالب ك 67كالتي بمغ حجميا )  ( 2020ػػ 2019تخصص عمـ النفس خبلؿ العاـ الدراسي )

طالبة، كتتحدد بالمقاييس التي تـ استخداميا لقياس كؿ مف الكفاءة الذاتية المدركة كالدافعية 

   لئلنجاز. 

 

 9 التعاريف اإلجرائيةـــ 6

ىي ثقة الطالب بقدرتو عمى القياـ بمستكيات معينة مف "self efficacy 9" 9الكفاءة الذاتية (أ 

ثبات ذاتو ك األداء تساعده عمى اإلنجاز  ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا ك ، قدراتوك معرفة إمكاناتو ك ا 

 . ؽ في ىذه الدراسةفي مقياس الكفاءة الذاتية المدركة الذم يطبالماستر طالب 

ىي معرفة الفرد لتكقعاتو الذاتية في "perceived self efficacy 9" 9الكفاءة الذاتية المدركة (ب 

تتمثؿ في قناعات ذاتية في قدرة السيطرة ك بصكرة ناجحة ك قدرتو لمتغمب عمى الميمات المختمفة 

ؼ عنيا بمقياس ى المشكبلت الصعبة التي تكاجيو كيمكف الكشالتغمب عمك عمى المتطمبات 

 لكفاءة الذاتية المدركة.ا

ستجابات ا ككالتي تكجيو نح، ىي القكة المحركة لسمكؾ الفرد"motivation 9" 9الدافعية (ج 

حيث تمتاز ىذه القكة بعكامؿ قد تككف نابعة مف الفرد ذاتو ، كذلؾ إلشباع حاجات معينة، معينة

 .(خارجية كداخمية أ)مف البيئة المحيطة ك أ
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برة ي ذلؾ الطمكح الذم يدفع الفرد لممثاى"9achievement motivation 9"نجازالدافعية لإل  (د 

رغـ كجكد ، نجازية لمتعمـ تدؿ عمى إقبالو عمى التعمـمف خبلؿ سمككيات ا، مف أجؿ بذؿ الجيد

تحممو لمسؤكلية أفعالو ك منافستيـ ك كرغبتو في تحقيؽ التفكؽ عمى اآلخريف ، تكترات داخمو

تحدد بالدرجة التي يتحصؿ عمييا ك   .عمى تحقيؽ أىداؼ معينة كالسعي كالعمؿىتمامو بكاجباتو اك 

ىي ك ستبياف دافعية اإلنجاز الذم يتككف مف أربعة أبعاد اعند إجاباتو عمى الماستر طالب 

تحمؿ المسؤكلية ، التخطيط لممستقبؿك الطمكح العالي ، المثابرةك  االىتماـ، التنافسك  االمتياز

 .الجكدة في األداءك 

الثانية ك ىـ الطمبة الناجحيف في شيادة ليسانس المتمدرسيف في السنة أكلى 9 طمبة الماستر (ق 

 . 2020 - 2019ي السنة الدراسية ماستر ف

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تية المدركةالكفاءة الذا                                                     الفصل الثاني 
 

 
37 

 مييد9 ت

أحد مكجيات سمكؾ الفرد مف كجية نظر النظرية   self efficacyيعتبر مفيـك الكفاءة الذاتية

ألبرت " تي جاءت إمتداد النظرية التعمـ اإلجتماعي التي جاء بيا العالـ األمريكيكال، المعرفية اإلجتماعية

حيث حظي ىذا المفيـك بإىتماـ الباحثيف لما لو مف أىمية ، كىي مف مفاىيـ عمـ النفس الحديث "باندكرا

صكرة كبإعتبار أف العمؿ عمى الطبلب يركف أنفسيـ ب تكجييو إلى حؿ مشكبلتو،ك في تفسير سمكؾ الفرد 

استعداداتيـ في كافة المياديف كلقد أضحى أمرا ك كفاءة مدركة عالية تسيـ في إستنياض قدراتيـ ك إيجابية 

الفعالية في التعامؿ مع الكثير مف مياـ ك جميا أف الكفاءة المدركة المرتفعة تقكد إلى مزيد مف الكفاءة 

يؤشر إلى تكقعات ذاتية حكؿ قدرة الفرد ك كؾ بحيث أف الكفاءة الذاتية المدركة تسيـ في تعديؿ السم، الحياة

 . بمستكل متميزك عمى التغمب عمى المياـ المختمفة 

 9 يتكون المفيوم من كممتين وىما الكفاءة والذات9الكفاءة الذاتية .1

 " 9self efficacy9 "لغة واصطالحامفيوم الكفاءة  .1.1

المماثؿ  ىكء الكؼأف"(791، ص2004)معجم الوسيطفي " حسب ماجاءفي المغةالكفاءة  . أ

كالشرؼ المماثمة في القكة  أيضا:الكفاءة:كيقاؿ ككفاء؛ أكفاء  العمؿ، جمععمى تصريؼ  كالقكم القادر

 كحسف تصريفو."القدرة عميو  كالعمؿ، أم

حساف بف ثابت ركح القدس لو  قول"(269، ص1998)إبن منظور لـ العرب  لسانفي كجاء  -

 كالمساكم.النظير  ىكالكؼء مثيؿ. كما أف ر كال جبريؿ عميو السبلـ ليس لو نظي كفاءة، أم

ده )) اإلخبلص:كرة سيقكؿ " ا تعالى " في  د  )1ق ؿ  ى ك  الم و  أ ح  ل ـ  ي كل د  )2( الم و  الص م  ( 3( ل ـ  ي م د  ك 

ده  ل ـ  ي ك ف  ل و  ك ف كنا أ ح   ( ك 
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ة بشكؿ يسمح لمتمميذ المنسقالمنظمةك يي مجمكعة القدرات كالمعارؼ ف 9إصطالحاأما  . ب

)سميمان بالتعرؼ عمى المشكمة ك حميا مف خبلؿ نشاط يظير فيو أداء ك ميارات المتعمـ في بناء معرفتو 

 ( . 30، ص 2004وآخرون ، 

 9 لغة واصطالحاالذات مفيوم  .1.2

 األدب:النفس كالشخص، يقاؿ في  ىيالذات أف » (307، ص2004الوسيط ) في معجـجاء أ. 

عينو بذاتو، أم جاء فبلف  مكضكعي.كيقاؿ:جع إلى آراء الشخص كانفعاالتو كىك خبلؼ ير  ذاتي أمنقد 

الصدر طيعا . كذات نفسو:كجاء في ذات  المضمرة.سريرتو  نفسو:: عرؼ مف ذات أيضاكيقاؿ كنفسو.

وَن َوَما ُتْعِمُنوَن  َيْعَمُم َما ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَيْعَمُم مَ العزيز:)سريرة اإلنساف، كفي التنزيؿ  أم ا ُتِسرُّ

ُدورِ   (4)سورة التغابن، اآلية  (4)َوالمَُّو َعِميٌم ِبَذاِت الصُّ

بأنيا كؿ منظـ كمنسؽ يتككف مف إدراؾ خصائص األنا  :كارل روجرزيعرفيا "ف اصطالحا9 أماب. 

دراؾ العبلقة بيف األنا كاآلخريف كبالجكانب المتنكعة لمحياة السكية مع القيـ  كات ك المرتبطة بتمؾ اإلدراكا 

 (.27، ص2004 )أورد في9 قحطان،جزاءا مف ىذه المدركات نتيجة التفاعؿ مع البيئة ك 

 الكفاءة الذاتية 9. 3.1

ثقة الفرد الكامنة في قدراتو خبلؿ المكاقؼ الجديدة أك المكاقؼ ذات المطالب  بأنيا: العدل يعرفياك 

 . (08، ص2008بي،أورد في9 العتي)الكثيرة ك غير المألكفة 

بأنيا : معتقدات الناس حكؿ قدرتيـ عمى القياـ  (Albertbandura)ألبرت باندورا " يعرفيا " 

، 2009سامي، أورد في9 ) بمستكيات معينة مف األداء التي يتحكـ في أحداث تؤثر عمى مجرل حياتيـ 

 . (128 ص
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جاز السمكؾ المرغكب فيو بإتقاف : عمى أنيا إدراؾ الفرد لقدراتو عمى إن(2000زيدان )يعرفيا ك 

التزامو بالمبادئ كحسف تعاممو مع اآلخريف، كحؿ صعبة، كتعمـ األشياء الجديدة ك رغبة في أداء األعماؿ الك 

صرار نفسو في تحقيؽ أىدافو بمثابرة ك  ما يكاجيو مف مشكبلت كاعتماده عمى قريشي، أورد في9 )ا 

 (.94 ، ص2011

مف خبلؿ : ميكانيـز ينشأ بأنيا (Mirvy et bringبرينغ " ) ميرفي و كيعرفيا أيضا كؿ مف " 

مياراتو االجتماعية كالسمككية الخاصة بالميمة، إلمكانياتو المعرفية ك  استخداموتفاعؿ الفرد مع البيئة ك 

 . (22 ، ص2008العتيبي، أورد في9 )كىي تعكس ثقة الفرد بنفسو كقدراتو عمى النجاح في األداء 

السابقة لمكفاءة الذاتية يتبيف لنا بأنيا ثقة الطالب فيما لديو مف قدرات تمكنو مف  مف خبلؿ التعاريؼ

ذلؾ اعتمادا عمى ما اكتسبو مف خبرات سابقة تساعده في التنبؤ اح في حؿ مشكبلتو كمكاجيتيا، ك النج

 .بقدرتو عمى النجاح في المكاقؼ الجديدة

 9 بعض المفاىيم ذات الصمة بالكفاءة الذاتية -3

التي يصعب ك داخؿ مفيـك الكفاءة الذاتية مع بعض المفاىيـ األخرل ذات العبلقة بيذا المفيـك يت

 . المفاىيـ المشابية لياك الذاتية سنحاكؿ عرض العبلقة بيف الكفاءة ك ، بيف المفاىيـ األخرلك التفريؽ بينيا 

كلكف مع ، فيـك الذاتالكفاءة الذاتية مفيـك قريب الشبو مف م9 مفيوم الذاتو ( كفاءة الذات 1ـ 3

لدييـ مفيـك ذات  بأف الناسكلذلؾ يكصؼ ، أف مفيـك الذات يسكد عددا كبيرا مف األنشطةك ىك ، فارؽ ىاـ

 . منخفضك مرتفع أ

قد ساد مفيـك ك ، أعماؿ معينةك مكاقؼ ك أما الكفاءة الذاتية فيي أكثر خصكصية إذ ترتبط بمجاالت 

كيرجع ، في التفسيرات النظرية لنتائج البحكث مف مفيـك الذات كات األخيرة أكثرالكفاءة الذاتية في السن
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إذ عرفكا المفيـك تعريفا ، ذلؾ مف ناحية إلى أف الباحثيف كانكا أكثر تحديدا في تعريؼ الكفاءة الذاتية

ثباتا مف تعريؼ مفيـك الذات ك ضيقا أكثر تناسقا   . (168 - 167 ، ص3883، عالءو أب)ا 

تقدير الذات عمى  (Ronsenberg( )1867")رونزنبرج"يعرؼ9 الذاتتقدير و ( كفاءة الذات 3ـ3

كىذا يعني أف تقدير الذات المرتفع معناه أف ، نفسوك مكجبة نحك إتجاىات الفرد الشاممة سالبة كانت أ: أنو

رفضو ك بينما تقدير الذات المنخفض يعني عدـ رضا الفرد عف نفسو أ، أىميةك الفرد يعتبر نفسو ذات قيمة 

 . لذاتو

بينما مفيـك الكفاءة ، إلى أف تقدير الذات يدكر حكؿ حكـ الفرد عمى قيمتو 9(3882)"صابر كيشير

أف تقدير الذات يعنى بالجكانب ك الذاتية يدكر حكؿ اعتقاد الفرد في قدرتو عمى إنجاز الفعؿ في المستقبؿ 

كفاءة الذات بعداف ك ير الذات أما كفاءة الذات فيي غالبا معرفية كأف مفيـك تقد، المعرفية معاك الكجدانية 

كأيضا يؤثر كؿ  (مفيـك الذات)ىاماف لمفيـك الذات ألنيما يساىماف في صياغة مفيـك الفرد عف نفسو 

 (. 52، ص3811، نيفين)منيما عمى اآلخر 

ترل الباحثة أف تقدير الذات ييتـ بقياس ذات الشخص الحالية بينما كفاءة الذات تيتـ بقياس نجاح ك 

 . ستقبميالفرد الم

أف تحقيؽ الذات حاجة تدفع الفرد  9(3888)"الشعراوي يذكر9 تحقيق الذاتو ( كفاءة الذات 2ـ3

، عف الذات كاإلنجاز، كالتعبيريرتبط بذلؾ التحصيؿ ك ترجمتيا إلى حقيقة كاقعة ك إلى تكظيؼ إمكاناتو 

أف ك ، الفاعميةك يشعره باألمف  أف عجز الفرد لذاتوك الفاعمية ك كلذلؾ فإف تحقيؽ الفرد لذاتو يشعره باألمف 

مكاناتو يشعره بالنقص ، ك عجز الفرد عف تحقيؽ ذاتو باستخداـ قدراتو يعرضو  األمؿ، مماكخيبة ، الدكنيةك ا 

 . لمقمؽ كالتشاـؤ

إلى أف كفاءة الذات تمثؿ عنصرا كبيرا في عمميات  (  Sekwarzer، 1999سكوارزر )"يشيرك 

فاألفراد مع إرتفاع ، يعيؽ دافعية الفرد لمتعمـ الذاتيك مكف أف يحسف أكأف مستكل كفاءة الذات ي، الدافعية
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يقاكمكف الفشؿ ك ، كيبذلكف جيدا كبيرا في أعماليـ، معتقداتيـ عف الكفاءة يختاركف المياـ األكثر تحديا

  .(53 - 52، ص3811، نيفين)يضعكف ألنفسيـ أىدافا لمتحدم يمتزمكف بيا ك 

 9 لمدركةنظريات الكفاءة الذاتية ا -3

النظرية المعرفية : األداءك أسس التفكير )كتابو  في (Bandura، 1986)يشير 9 أ ـ نظرية باندورا

مف النظرية المعرفية االجتماعية  اشتقت  social cognitive theoryبأف نظرية الكفاءة الذاتية(، االجتماعية

، فسر مف خبلؿ المقابمة بيف السمكؾي التي أكد فييا بأف األداء اإلنساني يمكف أف، الذم كضع أسسيا

المحددات المنيجية التي ك كفيما يمي االفتراضات النظرية ، كالبيئية، كالشخصية، كمختمؼ العكامؿ المعرفية

 . تقـك عمييا النظرية المعرفية االجتماعية

الرمكز كالتي تسمح بإنشاء نماذج داخمية لمتحقؽ مف فاعمية يمتمؾ األفراد القدرة عمى عمؿ  (1

االختبار الفرضي ليذه المجمكعة مف ك كتطكير مجمكعة مبتكرة مف األفعاؿ ، التجارب قبؿ القياـ بيا

 . تجارب اآلخريفك االتصاؿ بيف األفكار المعقدة ك التنبؤ بالنتائج  األفعاؿ مف خبلؿ

كما أنيا مكجية عف طريؽ القدرة عمى التفكير ، إف معظـ أنكاع السمكؾ ذات ىدؼ معيف (2

 . القدرة عمى عمؿ الرمكزىي تعتمد بشكؿ كبير عمى ك التكقع ك كالتنبؤ أ، المستقبمي

، الخبرات الذاتيةك تقييـ األفكار ك القدرة عمى تحميؿ ، ك يمتمؾ األفراد القدرة عمى التأمؿ الذاتي  (3

 . السمكؾك كىذه القدرات تتيح التحكـ الذاتي في كؿ مف األفكار 

ـ الذاتي (4 ، مباشر في سمككيـعف طريؽ التأثير عمى التحكـ ال ،يمتمؾ األفراد القدرة عمى التنظي

كما يضع األفراد معايير ، التي بدكرىا تؤثر في السمكؾك ، تغيير الظركؼ البيئيةك عف طريؽ اختيار أك 

يقكمكف بتقييـ ك عمى ىذه المعايير شخصية لسمككيـ،  شخصية لسمككيـ، كيقكمكف بتقييـ سمككيـ بناء

 . يرشد السمكؾك التالي يمكنيـ بناء حافز ذاتي يدفع كب، سمككيـ بناء ىذه المعايير
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يقمؿ التعمـ عف طريؽ المبلحظة ك ، يتعمـ األفراد عف طريؽ مبلحظة سمكؾ اآلخريف كنتائجيا (5

يسمح باالكتساب السريع لمميارات ك ، الخطأك بشكؿ كبير مف االعتماد عمى التعمـ عف طريؽ المحاكلة 

 . يا فقط عف طريؽ الممارسةالتي ليس مف الممكف اكتساب، ك المعقدة

، التأمؿ الذاتيك التفكير المستقبمي ، القدرة عمى عمؿ الرمكز)إف كؿ مف القدرات السابقة  (6

، األبنية النفسية ػ العصبية المعقدةك  ىي نتيجة تطكر الميكانيزمات (التعمـ بالمبلحظةك ، التنظيـ الذاتيك 

 . لتزكيده بالمركنة البلزمةك السمكؾ  التجريبية لتحديدك حيث تتفاعؿ كؿ مف القكل النفسية 

 (كبيكلكجية، كانفعالية، معرفية)العكامؿ الذاتية الداخمية ك تتفاعؿ كؿ مف األحداث البيئية  (6

كمف خبلؿ ، كسمككيا إلى األحداث البيئية، انفعالياك فاألفراد يستجبكف معرفيا ، السمكؾ بطريقة متبادلةك 

لكف أيضا ك كالذم بدكره يؤثر ليس فقط عمى البيئة ، مككيـ الذاتيالقدرات المعرفية يمارسكف التحكـ عمى س

( مف أىـ Reciprocal Determinism)مبدأ الحتمية  كالبيكلكجية كيعداالنفعالية ك رفية في الحاالت المع

 (. 28 - 38، ص3886، الجاسر)افتراضات النظرية المعرفية االجتماعية 

إال أنيا بالرغـ مف أف ىذه المؤثرات ذات تفاعؿ تبادلي ك  ( مبدأ الحتمية المتبادلة1يكضح الشكؿ )ك 

تيتـ نظرية الكفاءة الذاتية بشكؿ رئيسي ك أنيا ذات قكة متكافئة ك أ، ليست بالضركرة تحدث في كقت متزامف

ذلؾ فيما ، التابع لمنظرية المعرفية االجتماعية، الذاتية في نمكذج الحتمية المتبادلةك بدكر العكامؿ المعرفية 

األحداث البيئية في المعرفة ك االنفعاؿ ك تأثير كؿ مف السمكؾ ك السمكؾ ك عمؽ بتأثير المعرفة عمى االنفعاؿ يت

حداث التي تؤثر في تؤكد نظرية الكفاءة الذاتية إلى معتقدات الفرد في قدرتو عمى ممارسة التحكـ في األك 

نما كذلؾ بما يستطيع الفرد عممو ك فكفاءة الذات ال تيتـ فقط بالميارات التي يمتمكيا الفرد ، حياتو ا 

دمج مصالح المعمكمات المتنكعة ك تقدير ك أف األفراد يقكمكا بمعالجة "باندكرا"يرلك ، بالميارات التي يمتمكيا

كبالتالي تمتمؾ ، تحديد الجيد المبذكؿ البلـز ليذه القدراتك تنظيـ سمككيـ االختيارم، ك المتعمقة بقدراتيـ 
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 كاألحداث ذات األىداؼ، كاالختيار المحدد لؤلىداؼ، اءة الذاتية القدرات الخبلقةالتكقعات المتعمقة بالكف

   . الخبرات االنفعاليةك ، اإلصرار عمى مكاجية الصعكبات، ك الجيد المبذكؿ لتحقيؽ األىداؼك ، المكجية

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                         

 مبدأ الحتمية المتبادلة. 1 شكل رقم

فإف المتعمـ يحتاج إلى عدد مف العكامؿ المتفاعمة  "Zimmerman & Riggo"يرل طبقا ليذا النمكذج

تجاىاتو ك تطمؽ العكامؿ الشخصية عمى معتقدات الفرد حكؿ قدراتو ك  (كبيئية، كسمككية، شخصية) ، والء)ا 

 (. 38، ص3815

كجكد أفضمية ألم مف العكامؿ الثبلث المككنة لنمكذج الحتمية التبادلية في  إلى عدـ"باندكرا"كيشير

مف بيف ىذه ، كأف كؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ يحتكم عمى متغيرات معرفية، إعطاء الناتج النيائي لمسمكؾ

كاـ األحك سكاء كانت ىذه التكقعات أ"األحكاـك بالتكقعات "المتغيرات التي تحدث قبؿ قياـ الفرد بسمكؾ ما

تعني أحكاـ ك  (فاعمية الذات)بكفاءة الذات "باندكرا"ما سماهك كى، الناتج النيائي لوك خاصة بإجراء سمكؾ ما أ

تنعكس ىذه التكقعات عمى اختيار الفرد ك لمسمكؾ في مكقؼ يتسـ بالغمكض تكقعاتو عف أدائو ك الفرد أ

 . نجاز السمكؾا  ك مكاجية المصاعب ك المجيكد المبذكؿ ك األنشطة المتضمنة في األداء 

إلى أف  Pagares )، 1996)باجارس"يشير9 (Shell & Murphy)ميرفي و ب ـ نظرية شيل 

كمياراتو ، مكاناتو المعرفيةكفاءة الذات عبارة عف ميكانيـز ينشأ مف خبلؿ تفاعؿ الفرد كاستخداـ إل

نجاح في أداء ىذه قدرتو عمى الك كىي تعكس ثقة الفرد بنفسو ، السمككية الخاصة بالميمةك االجتماعية 

فيي تتحدد في ضكء العبلقة بيف أداء الميمة  الناتج النيائي لمسمكؾ كأما تكقعات المخرجات أ، الميمة

كبينت النظرية أف ، الكصكؿ إلى أىداؼ السمكؾك أ، بنجاح كما يتصكره الفرد عف طبيعة ىذه المخرجات

 الفرد

 السمكؾ البيئة
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كمياراتو االجتماعية ، كو إلمكاناتو المعرفيةالتكقعات الخاصة بالكفاءة الذاتية عند الفرد تعبر عف إدرا

كقدرتو ، تنعكس عمى مدل ثقة الفرد بنفسوك الميمة المتضمنة في السمكؾ ك السمككية الخاصة باألداء أك 

كفاءة الذات لدل األفراد ، ك قدرتو عمى استخداميا في تمؾ المكاقؼك عمى التنبؤ باإلمكانات البلزمة لممكقؼ 

 (. 28، ص3815، والء)االنفعالية ك االجتماعية ك العقمية  تنبع مف سماتيـ الشخصية

لمكفاءة الذاتية عمى أنيا عبارة عف بعد ثابت "شفارتسر"ينظر9 (Schwarzerج ـ نظرية شفارتسر )

المشكبلت الصعبة ك تتمثؿ في قناعات ذاتية كفي القدرة عمى التغمب عمى المتطمبات ، مف أبعاد الشخصية

، كأف تكقعات الكفاءة الذاتية تنسب ليا كظيفة تكجيو السمكؾ، لتصرفات الذاتيةالتي تكاجو الفرد خبلؿ ا

ألنيا تؤثر في الكيفية التي ، التخطيط الكاقعي لوك و كضبط، اإلعداد لمتصرؼك تقـك عمى التحضير أك 

اإلكتئاب ك فيي ترتبط عمى المستكل االنفعالي بصكرة سمبية مع مشاعر القمؽ ، يفكر بيا الناسك يشعر 

، بالقميؿ مف قيمة الذاتك كيرتبط عمى المستكل المعرفي بالميكؿ التشاؤمية ، لقيمة الذاتية المنخفضةاك 

تكافقية مف أجؿ التمكف مف حؿ مشكمة ما  سمككياتاعتقاد اإلنساف بإمتبلكو  أنو كمما زاد "شفارتسر" كيبيف

 (. 28، ص3815، والء)اعؿ ه القناعات أيضا إلى سمكؾ فكاف أكثر إندفاعا لتحكيؿ ىذ، بصكرة عممية

لنفسو ك فإف الفرد قبؿ أف بسمكؾ معيف يعز ، يتطمب الحؿ أك مكقؼعندما يكاجو الفرد مشكمة ما ك 

في حيف يشكؿ إدراؾ ىذه ، كىذا ما يشكؿ الشؽ األكؿ مف الكفاءة الذاتية، القدرة عمى القياـ بيذا السمكؾ

بأنو يمتمؾ ، القدرةك ككف مقتنعا عمى أساس مف المعرفة أم عندما ي، القدرة الشؽ الثاني مف الكفاءة الذاتية

 ،3881، )زيدانجية معينة ك الكفاءة البلزمة لمقياـ بسمكؾ ما بصكرة ناجحة فإنو بذلؾ يكجو سمككو نح

 (. 7ص

 Victor")فكتور فروم"أسس ىذه النظرية 9 وضع9Expectancy value theory د ـ نظرية التوقع

Vroom)  كأنو ، عمميات عقمية كالتفكير قبؿ اإلقداـ عمى سمكؾ محدديستطيع إجراء تفترض أف اإلنساف ك

مف حيث النتائج ، سكؼ يختار سمككا كاحدا بيف عدد مف بدائؿ السمكؾ الذم يحقؽ أكبر قيمة لتكقعاتو
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كيمعب عنصر التكقعات دكرا ميما في جعؿ اإلنساف يتخذ قرارا ، عمى عمموك ذات النفع التي سيعكد عميو 

إف دافعية الفرد ألداء عمؿ معيف ىي "ماىر"كما يشير، يار نشاط معيف مف البدائؿ العديدة المتاحةتفي اخ

 : محصمة لثبلث عناصر

 . الفرد أف مجيكده سيؤدم إلى أداء معيف (Expectancy)تكقع  (1

 . الكسيمة لمحصكؿ عمى عكائد ماديةك تكقع الفرد أف ىدا األداء ى (3

 . جاذبية لوك منفعة ك ؿ عميو ذتكقع الفرد أف العائد الذم يحص (2

نو ، ك المنفعة تمثؿ عممية تقدير شخصي لمفردك الكسيمة ك ة السابقة أم التكقع إف العناصر الثبلث ا 

عميو فإف ىذه العناصر الثبلثة تمثؿ عناصر ك ، فما يشعر بو فرد آخر، باختبلؼ األفراد يختمؼ التقدير

 . إدراكية

كعي بإمكانية البحث في ذاتو عف العناصر الثبلثة السابقة الك ترل النظرية أف الفرد لديو القدرة 

عطاءىا تقديرات ك    .(138، ص3882، ماىر)قيـ ك ا 

 يرلك ، رتبطة باألداءتحدد الكفاءة الذاتية المدركة بثبلثة أبعاد مك 9 أبعاد الكفاءة الذاتية المدركةـ 3

قدر )األىمية : التي ىيك عاد الثبلثة أف معتقدات الفرد عف كفاءة ذاتو تختمؼ تبعا ليذه األب "باندكرا"

 : ىي كالتاليك الشدة ك القكة أك العمكمية ك  (الكفاءةك الفاعمية أ

مستكل قكة دكافع الفرد لؤلداء في المجاالت ك ىك : "Magnitude("الكفاءة مقدار) األىمية (1

 (. 261، ص3813، الشافعيو نصار )المكاقؼ المختمفة ك 

كيتضح ىذا القدر بصكرة كاضحة ، مف خبلؿ صعكبة المكقؼ"باندكرا"يتحدد ىذا البعد كما يشيرك 

  (.36، ص3816أمل،)عندما تككف المياـ مرتبطة مف السيؿ إلى الصعب 

( أف ىذا البعد يشير إلى انتقاؿ الكفاءة 1977) "باندكرا" كيرلGenerally" 9" 9العمومية (3

 (. 36، ص3816، أملالذاتية المدركة مف مكقؼ ما إلى مكاقؼ مشابية )
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 ،3813، عرقوب)مياـ مشابية ك فالفرد يمكنو النجاح في أداء مياـ مقارنة بنجاحو في أداء أعماؿ 

 (. 54ص

 . إال أف درجة العمكمية تختمؼ مف فرد إلى آخر

بمعنى قدرة ، البعد إلى شدة عمؽ اإلحساس بالكفاءة الذاتية ىذا كيشير9 (Strength)9 القوة (2

دراؾ الفرد أك شدة عمؽ اعتقاد أك أ كيتدرج بعد القكة ، األنشطة مكضكع القياسك ف بإمكانو أداؤ المياـ أا 

 (. 418، ص3881، الزيات)الشدة عمى متصؿ ما بيف قكم جدا إلى ضعيؼ جدا ك أ

 والشكل التالي يبين أبعاد فاعمية الذات عند"باندورا"9

 

 

 

 

 

 

 

 (.49، ص2011، نيفيف")باندكرا"دأبعاد فاعمية الذات عن يبيف 3 شكل رقم



 

 

 

 أبعاد فاعلية الذات

 القوة

 العمومية

 الفاعلية

 ألاداء



 تية المدركةالكفاءة الذا                                                     الفصل الثاني 
 

 
47 

أربعة مصادر لمكفاءة الذاتية  (1886)"ألبرت باندورا"اقترح9 مصادر الكفاءة الذاتية المدركةـ 4

 . الناتج النيائي لؤلداءك السمكؾ أك عبلقتيا بأحكاـ الكفاءة الذاتية ك ( ىذه المصادر 3كيبيف الشكؿ )، المدركة

 

 

 

 

 

 

 .(51، ص2011، مصادر الكفاءة الذاتية المدركة )نيفيف 2 شكل رقم

 حسب يعد ىذا المصدرك 9 (9Performance Accomplishment )اإلنجازات األدائية (1

األكثر تأثيرا في الكفاءة الذاتية المدركة لدل الفرد ألنو يعتمد أساسا عؿ الخبرات التي  (1993باندكرا )"

المظاىر ك بينما اإلخفاؽ المتكرر يخفضيا  (تكقعات الفاعمية )الكفاءةح عادة يرفع افالنج، يمتمكيا الشخص

الشكؿ ك كتأثير اإلخفاؽ عمى الكفاءة الشخصية يعتمد جزئيا عمى الكقت ، السمبية لمكفاءة مرتبطة باإلخفاؽ

ألدائية يمكف نقميا كاإلنجازات ا، تعزيز كفاءة الذات يقكد إلى التعميـ في المكاقؼ األخرلك ، الكمي لمخبرات

أف ك بعدة طرؽ مف خبلؿ النمذجة المشتركة حيث تعمؿ عمى تعزيز اإلحساس بالكفاءة الذاتية لدل الفرد 

يتجيكف إلى إدراكيا ك األشخاص الذيف لدييـ إحساس منخفض بكفاءة الذات يبتعدكف عف المياـ الصعبة 

األداء بنجاح لدييـ يتكقؼ عمى العقبات ك ، يمتمككف مقدرة ضعيفة في تحقيؽ أىدافيـك كتيديدات شخصية 

ضعؼ مجيكداتيـ في المكاقؼ الصعبة مما يؤخر ك التي تكاجييـ حيث يعزكف اإلخفاؽ إلى نقص قدراتيـ 

الذيف لدييـ إحساس مرتفع كعمى العكس األشخاص ، استرداد اإلحساس بكفاءة الذات عقب اإلخفاؽ

ترتفع مجيكداتيـ في المكاقؼ الصعبة لدييـ سرعة في ك بكفاءة الذات يقتربكف مف المياـ الصعبة كتحدم 

فاعلية الذات مصادر   

 إلايقاع اللفظي

 الخبرات البديلة

 إلانجازات ألادائية

 أحكام فاعليت الذاث

 الحالة الفسيولوجية

 ألاداء
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كيؤكد ذلؾ عمى كجكد عبلقة سببية بيف الثقة بكفاءة ، استرداد اإلحساس بكفاءة الذات عقب اإلخفاؽ

كفاءة الذات تبلـز المستكيات المرتفعة مف اإلنجازات  ؾالذات ة اإلنجازات األدائية فالمستكيات المرتفعة من

اإلنجازات األدائية ك فالخبرات ، الذات تبلـز المستكيات المرتفعة مف اإلنجازات األدائيةك ت فالخبرا، األدائية

خاصة تمؾ التي تحقؽ لمفرد فييا النجاح ك ، السابقة ليا تأثيرات كبيرة عمى الكفاءة الذاتية لدل الفرد

 . (43، ص3811، نيفين)

 : ( إلى ما يمي1990)"جابر عبد المجيد"ليذا يشيرك 

صعكبة الميمة لنجاح في األداء يزيد مف مستكل الكفاءة الذاتية المدركة بما يتناسب مع إف ا أ(

 . العمؿك أ

األعماؿ التي يتـ إنجازىا بنجاح مف قبؿ الفرد معتمدا عمى نفسو تككف أكثر تأثيرا عمى  إف ب(

 . كفاءة ذاتو مف تمؾ األعماؿ التي يتمقى فييا مساعدة اآلخريف

خاصة عندما يعمـ ك رر يؤدم في أغمب األحياف إلى إنخفاض الكفاءة الذاتية اإلخفاؽ المتك إف ج(

  .(313، ص 1888 ،جابر)الشخص أنو قد بذؿ أفضؿ ما لديو مف جيد 

أف األفراد الذيف يعتمدكف عمى إنجازاتيـ األدائية لمحكـ : ( Maddux،1995) مادوكس" ترلك 

ىي تختمؼ في الغالب ك كميارات الحكـ الذاتي ، ماتعمى كفاءتيـ الذاتية يستخدمكف مصادر أخرل لممعمك 

 ؤ باإلنجازات المستقبمية لمفرد.عندىا تصبح الكفاءة الذاتية أفضؿ لمتنب، ك عف اإلنجازات السابقة

عمى أف تغيير الكفاءة الذاتية لمفرد مف خبلؿ اإلنجازات  (Bandura9،  1995) "باندكرا" يؤكدك 

كمقدار الجيد ، كما يعتمد عمى صعكبة الميمة المدركة، ية السابقةاألدائية يعتمد عمى القدرات الذات

التكقيت الزمني ك ، إلى الظركؼ التي تحيط باألداء حجـ المساعدات الخارجية، باإلضافة ك ، المبذكؿ

، 3811نيفين، )بناء الخبراتك حيث يرتبط ىذا األسمكب الذم يتـ بو تنظيـ ، اإلخفاقاتك لمنجاحات 

 . (43ص
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بأف المدل المحدد الستقرار كعي الفرد بكفاءتو (  427 - 381، ص 3881ات)الزي يضيؼك 

فكرتو المسبقة عف : تحقيقو لئلنجازات يتكقؼ عمى المحددات التاليةك الذاتية مف خبلؿ ممارستو لمخبرات أ

دراؾ الفرد لمدل صعكبة الميمة أ، ك معمكماتوك قدراتو ك إمكاناتو  ، لنشطالجيد الذاتي اك المكقؼ ك المشكمة أك ا 

الخبرات السابقة لمنجاح ك حجـ المساعدات الخارجية التي يتمقاىا في الظركؼ التي خبلليا يتـ األداء ك 

عادة تشكيميا في الذاكرة ك الكعي بيا ك كأسمكب بناء الخبرة أ، الفشؿك أ الميارة ك لممعرفة األبنية القائمة ك ا 

  .الخصائص التي تميزىاك الذاتيتيف 

يشير ىذا المصدر إلى الخبرات غير المباشرة التي ك 9 (9Vicarious expeience )الخبرات البديمة

تكقعات مرتفعة مع المياـ الصعبة يمكف أف تنتج ك فرؤية أداء اآلخريف لؤلنشطة ، يحصؿ عمييا الفرد

مبلحظة ك التعمـ بالنمكذج "عمى ىذا المصدر الجيكد، كيطمؽالرغبة في المثابرة مع ك ة المبلحظة الجيد

ناجحة يمكنيـ استخداـ ىذه المبلحظات لتقدير كفاءتيـ فاألفراد الذيف يبلحظكف نماذج ، "اآلخريف

 . الخاصة

الخبرات البديمة تعني الخبرات غير المباشرة التي يكتسبيا الفرد كالمعمكمات التي تصدر مف ك 

كمف ىذه ، تكأف الخبرات البديمة مف العمميات التي تؤثر عمى التقييـ الذاتي لفاعمية الذا، اآلخريف

حيث أف أداء األفراد اآلخريف المشابو ألداء الفرد يشكؿ مصدرا ميما لمحكـ ، العمميات المقارنة االجتماعية

، )نيفينتحت ظركؼ معينة يؤدم إلى نتائج  كما أف مراقبة األفراد ألدائيـ، عمى قدرة الفرد الذاتية

 . (42 - 43، ص3811

 

 

 9 عمميات فرعية وىيالتعمم بالمالحظة تتحكم فيو أربع و 
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بناء المعمكمات التي تتعمؽ باألحداث ليعاد تمثيميا في ك حيث تقـك بتحكيؿ 9 عممية الذاكرة (أ 

تعمؿ عمى بناء تتكلى التصكرات السمككية إنتاج القكاعد التي ك ، تصكراتك الذاكرة عمى ىيئة قكاعد 

 . األحداث المناسبة لمظركؼ المتغيرة

بلحظة اإلنتقالية في ضكء المعمكمات المستخمصة مف ىي تحدد المك 9 عممية االنتباه (ب 

فحص النماذج في البيئة ك كىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر عمى اكتشاؼ ، األحداث المشاىدة

التكافؤ الفعاؿ، ك ، كقيـ المبلحظ، كالتصكرات السابقة، كمنيا العمميات المعرفية، الرمزيةك االجتماعية 

 . األنشطة المبلحظةك  ،كالقيـ الكظيفية، الجاذبيةك 

الناتج عف المبلحظة بثبلثة أنكاع مف الدكافع  السمكؾ أداء يتأثر حيث9 العممية الدافعية  (ج 

األفراد يميمكف إلى أداء السمكؾ إذا كاف ك ، كاإلنتاج الذاتي البديمة الخبرات، المباشرة النتائجكىي: المحفزة 

بينما ، يعطي الفرد دفعة لمقياـ بسمكؾ مماثؿ حيث إف نجاح اآلخريف، يؤدم إلى نتائج قيمة مباشرة

المعيار الشخصي يكفر مصدرا آخر ك السمككيات ذات العكاقب الكخيمة تؤدم إلى كؼ السمكؾ ك اإلخفاؽ 

 . لمدافعية حيث أنو التقييـ التفاعمي الذم يممو الفرد لسمككو ينظـ األنشطة الناتجة عف التعمـ بالمبلحظة

يتـ تعديؿ السمكؾ في ضكء المعمكمات المقارنة بالنمكذج حيث 9 عممية إنتاج السموك (د 

ككمما امتمؾ الفرد العديد مف الميارات ، التصكرات المسبقةك كىناؾ ارتباط بيف الفعؿ ، التصكرم لئلنجاز

 ،3882، ىذاب)الفرعية كمما كاف مف السيؿ استخداـ ىذه النماذج التصكرية إلنتاج سمكؾ جديد 

 . (42ص

التي ترجع إلى ك ات مف خبلؿ مبلحظة الفرد ألداء اآلخريف كأنشطتيـ الناجحة تكتسب تمؾ الخبر ك 

، ىـ ينجحكف يزيد مف كفاءة الذاتك مبلحظة اآلخريف "لممبلحظ عف أدائوتكلد تكقعات ك ، النماذج المختمفة

 يخفؽ في أداء المياـ المككمة إليو يؤدم إلى انخفاض الكفاءةك أما مبلحظة فرد آخر بنفس الكفاءة كى
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، السالم عبد)الخبرات البديمة يككف ليا تأثير أقكل عندما تككف خبرة الفرد السابقة بالنشاط قميمة ك ية الذات

  .(85، ص3883

مبلحظة فرد ك ىـ ينجحكف يرفع الكفاءة ك إلى أف مبلحظة اآلخريف ( 328، ص1888جابر)يشيرك 

يككف النمكذج مختمؼ عف كعندما ، يخفؽ في عمؿ يميؿ إلى خفض الكفاءةك ىك آخر بنفس كفاءتؾ 

تككف خبرة الفرد  حيث المبلحظ تؤثر الخبرات البديمة أدنى تأثير عمى الكفاءة كلمخبرات البديمة أقكل تأثير

أف آثار النمذجة بصفة عامة ليست في قكة األداء الشخصي مف حيث تأثيرىا في ك السابقة بالنشاط قميمة 

 .ة في خفض الكفاءة قد يككف ليا آثار قكيك رفع مستكيات الكفاءة 

عمى أف تأثير الخبرات البديمة عمى الكفاءة الذاتية ال يتضمف فقط تعريض  9(1866)"باندورا"ي ؤكدك 

النظرية المعرفية االجتماعية ك ، األفراد لنماذج فالنماذج تعمؿ مف خبلؿ شبكة معقدة مف العمميات المعرفية

نتاج السمكؾ ، كالذاكرة، إلنتباهتكفر إطارا تصكريا لكيفية استخداـ كؿ مف عمميات ا الدافعية لتعزيز ك كا 

ف تقدير الكفاءة الذاتية تتأثر جزئيا بالخبرات البديمة، ك عف طريؽ الخبرات البديمة، الكفاءة الذاتية رؤية ك أ، ا 

في مبلحظة اآلخريف فإف عرض النماذج كبالرغـ مف ضعؼ المككنات المدركة ، اآلخريف يؤدكف بنجاح

كما أف ىناؾ طريقة أخرل ، التنبؤ باألحداث البيئيةك ا أف تنقؿ معمكماتو كالكفاءة الذاتية المشابية يمكني

كىي الحاالت االنفعالية المستثارة مف ، يمكف لمخبرات البديمة بمكجبيا التأثير عمى التقييـ الذاتي لمكفاءة

اعتمادا عمى تصكر النجاح ، تحبط المبلحظيفك فرؤية إنجازات المشابية قد تسعد أ، تقييـ الذات المقارف

بأداء متفكؽ يؤدم إلى انتقاص الذات  المقارنة التنافسيةك اإلخفاؽ الناتج عف المقارنة االجتماعية ك أ

األفراد الذيف ك بينما تؤدم المقارنة بأداء أفراد ليـ نفس القدر مف المكىبة إلى تقييـ ذاتي إيجابي، ، اليأسك 

 . ت االجتماعية التي تحمؿ تيديدا كامنا إلحساسيـ بتقدير الذاتيشعركف بعدـ األماف يتجنبكف المقارنا

حيث أف األفراد ال يثقكف في ، أف الخبرات البديمة قائمة عمى محاكاة الذات"نيفيف عبد الرحمف"ترلك 

كلذلؾ فإف الكثير مف ، نمكذج الخبرة كمصدر أساسي لممعمكمات فيما يتعمؽ بمستكل الكفاءة الذاتية
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يمكف لمخبرات البديمة أف تتيح ك كرؤية أداء اآلخريف لؤلنشطة الصعبة  مف الخبرات البديمة،التكقعات تشتؽ 

مقارنة القدرات الذاتية بالنسبة لقدرات ك كالمثابرة ، الرغبة في التقدـك تكقعات مرتفعة عف طريؽ المبلحظة 

 (. 43، ص3811، )نيفيناآلخريف 

: ف اإلقناع المفظي يعنيأ (1866)"وراباند"يرل9 (Verbal persuasion)اإلقناع المفظي  (3

معمكمات تأتي إلى الفرد لفظيا ك أ، اإلقناع بيا مف قبؿ الفردك الحديث الذم يتعمؽ بخبرات معينة لآلخريف 

كيؤثر عمى سمكؾ الشخص أثناء محاكالتو ، الفعؿك عف طريؽ اآلخريف تكسبو نكعا مف الترغيب في األداء أ

 . تماعي لو دكر ميـ في تقديـ اإلحساس بالكفاءة الذاتيةأف االقتناع االج، ك ألداء الميمة

كاسع جدا مع الثقة في ك أف اإلقناع المفظي يستخدمو األشخاص عمى نح: (1982)"باندكرا"يضيؼك 

األداء الناجح ك كأنو تكجد عبلقة تبادلية بيف اإلقناع المفظي ، ما يممككنو مف قدرات كما يستطعكف إنجازه

 . الميارات التي يمتمكيا الفردك الشخصية في رفع مستكل الكفاءة 

ما ك مف اآلخريف أ التشجيع كالتدعيـ( إلى عمميات 1995باندكرا")"كيشير ىذا المصدر أيضا حسب

فاآلخركف في بيئة التعمـ يمكنيـ إقناع المتعمـ لفظيا عف قدراتو عمى النجاح ، يسمى باإلقناع االجتماعي

 . ظي داخميا حيث يأخذ الحديث اإليجابي مع الذاتكقد يككف اإلقناع المف، في مياـ خاصة

أف اإلقناع االجتماعي يممؾ حدكدا معينة لخمؽ حس ثابت بكفاءة الذات ( 1886")باندورا"يرلك 

فاألفراد الذيف يتمقكف اإلقناع ، لكنو يمكف أف يساىـ في النجاحات التي تتـ مف خبلؿ األداء التصحيحي

كيستطيعكف أف يبذلكا جيدا عظيما أكثر مف ، ب عمى المكاقؼ الصعبةاالجتماعي يمتمككف القدرات لمتغم

بالتالي كجكد اإلقناع المفظي إلى جانب العكامؿ األخرل يعمؿ عمى ك أكلئؾ الذيف يتمقكف المساعدة فقط 

 (. 43 ، ص3811، نيفين) الفعاؿتييئة الظركؼ المبلئمة لؤلداء 

مع ذلؾ فإف اإلقناع المفظي في ك محدكد أف تأثير ىذا المصدر  (338، ص1888جابر) كيذكر

كلكي يتحقؽ ذلؾ فينبغي أف يؤمف الفرد بالشخص ، ظؿ الظركؼ السميمة يتمكف مف رفع الكفاءة الذاتية



 تية المدركةالكفاءة الذا                                                     الفصل الثاني 
 

 
53 

بالتحذيرات التي تصدر عف شخص مكثكؽ بو لما ليا مف تأثير أكبر في  كأ، النصائحك القائـ باإلقناع 

أف يككف النشاط الذم ينصح الفرد بأدائو ك ر مكثكؽ بو كفاءة الذات عف تمؾ التي تصدر عف شخص غب

كاقعي كذلؾ أنو ال يكجد إقناع لفظي يستطيع أف يغير حكـ  كفي حصيمة ىذا الفرد السمككية عمى نح

  .قدرتو عمى القياـ بعمؿ يستحيؿ أداؤه في ظؿ مقتضيات المكقؼ الفعميك شخص عمى فاعميتو 

 "باندورا" يرل(9Psychological and physiological state) 9 الفسيولوجيةو الحالة النفسية ( 3

تشير إلى العكامؿ الداخمية التي تحدد ك ، أنيا  تمثؿ المصدر األخير لمحكـ عمى الكفاءة الذاتية( 1886)

كذلؾ مع األخذ بعيف االعتبار بعض العكامؿ األخرل مثؿ ، لمفرد ما إذا كاف يستطيع تحقيؽ أىدافو أـ ال

المساعدات التي يمكف أف ، ك الجيد الذم يحتاجو الفرد، ك صعكبة الميمةك الذات ك ، ة لمنمكذجالقدرة المدرك

 . يحتاجيا لؤلداء

إلى أف االستشارة االنفعالية تظير في المكاقؼ الصعبة التي تتطمب : (1977)"باندكرا"أشارك 

كبالتالي ، بالكفاءة الشخصية تقييـ معمكمات القدرة فيما يتعمؽك كما أنيا تعتمد عمى المكقؼ ، مجيكدا كبيرا

حيث أف األشخاص يعتمدكف جزئيا عمى االستشارة ، تعتبر مصدرا أساسي لمعمكمات كفاءة الذات

اإلستشارة االنفعالية ، ك اإلجتياد يؤثراف عمى كفاءة الذاتك فالقمؽ ، الفسيكلكجية في الحكـ عمى كفاءتيـ

 (. 55، ص2011، نيفيف (نفسولمكقؼ يرتبط بظركؼ ا كىذا، المرتفعة عادة ما تضعؼ األداء

أف معظـ الناس تعممكا الحكـ عمى ذكاتيـ مف خبلؿ تنفيذ   (335 - 334، 1888جابر)  "يبيفك 

قمؽ حاد يغمب أف ك إلى خكؼ شديد أفاألفراد الذيف يتعرضكف ، عمؿ معيف في ضكء االستشارة االنفعالية

 : بمتغيرات عديدة أىميا، نفعاليةترتبط معمكمات االستشارة االك ، تككف كفاءتيـ منخفضة

 . فاالستشارة االنفعالية ترتبط في بعض المكاقؼ بتزايد األداء9 مستوى االستشارة (أ
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حيث إذا عرؼ الفرد أف الخكؼ أمر كاقعي فإف ىذا 9 الدافعية المدركة لالستشارة االنفعالية (ب

االستشارة االنفعالية عندئذ تميؿ إلى فإف  كلكف عندما يككف خكفا مرضيا، الخكؼ قد يرفع كفاءة الشخص

 . كفاءةخفض ال

ب أف تعطؿ يغمك حيث أف االستشارة االنفعالية قد تيبس النجاح لؤلعماؿ البسيطة 9 طبيعة العمل (ت

  .األنشطة المعقدة

تؤثر تأثيرا عاما الكجدانية ك االنفعالية أك أف البنية الفسيكلكجية ( 388، ص3881الزيات ) يرلك 

كالحسية العصبية ، المعرفيةك أنماط الكظائؼ العقمية ك كعمى مختمؼ مجاالت ، الذاتية لمفرد عمى الكفاءة

تعزيز : كىي، تفعيؿ إدراؾ كفاءة الذاتك كيرجع ذلؾ لثبلثة أساليب رئيسية مف شأنيا زيادة أ، لدل الفرد

، فعالية السالبةالميكؿ االنك النزعات أك مستكيات الضغكط  كتخفيض، الصحيةك تنشيط البنية البدنية أك أ

  .كتصحيح التفسيرات الخاطئة لمحاالت التي تعترم الجسـ

 : يمي كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح لمباحثة ما

اإلقناع ك الخبرات البديمة ك المتمثمة في اإلنجازات األدائية ك أف مصادر الكفاءة الذاتية المدركة  (1

فراد في الحكـ عمى مستكيات الكفاءة الذاتية الفسيكلكجية يستخدميا األك كالحالة النفسية أ، النصائحك المفظي أ

 لدييـ 

ىذه المصادر مكثكؽ بيا كمما زاد التغيير في إدراؾ الفرد لذاتو كإنساف قادر أنو كمما كانت  (2

كىكذا فإف المعمكمات المبنية عمى األداء االجتماعي الفعمي لمفرد مف ، عمى حؿ المشكبلتالسيطرة عمى 

لكفاءة الذات مف المعمكمات القائمة عمى اإلقناع مف خبلؿ الطرؽ الخاصة شأنيا أف تككف أكثر تأثيرا 

 . المقترحاتك بالتفسير لممشكبلت أ

لكنيا معمكمات ليا صمة كثيقة بحكـ الشخص عمى ك إف ىذه المصادر ليست ثابتة دائما  (3

لحالة النفسية اك اإلقناع المفظي أك الخبرات البديمة أك قدراتو سكاء كانت متصمة باإلنجازات األدائية أ
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ـ بأف ىناؾ ميكانيـز عاـ في اإلنساف يمكنو تغيير السمكؾكأف ، الفسيكلكجيةك  ، نظرية التعمـ االجتماعي تسم

 . كأف كفاءة الذات ىي أفضؿ منبئ بالسمكؾ الشخصي

أف الكفاءة الذاتية المدركة ىي أحكاـ الفرد عمى  "باندورا"يرى9 أنواع الكفاءة الذاتية المدركةـ 5

نجاز األعماؿ التي تتطمب تحقيؽ أنكاع كاضحة مف األداء ك تيـ لتنظيـ قدرا لمكفاءة الذاتية أنكاع متعددة ك ا 

 : المتمثمة فيك 

أف الكفاءة القكمية  (366، ص1888يذكر جابر)  (:Population efficacy)9 الكفاءة القومية (1

التغير ، ير التكنكلكجيا الحديثةثانتشار تأ)قد ترتبط بأحداث ال يستطيع الناس السيطرة عمييا مثؿ 

كالتي يككف ليا ، (األحداث التي تجرم في أجزاء أخرل مف العالـ، االجتماعي السريع في أحد المجتمعات

معتقدات عف أنفسيـ بإعتبارىـ ك كما تعمؿ عمى إكسابيـ أفكار ، تأثير عمى مف يعيشكف في الداخؿ

  .بمد كاحدك أصحاب قكمية كاحدة أ

تعمؿ في نظاـ ك تؤمف بقدراتيا ىي مجمكعة  9 (9Collective efficacy )جتماعيةالكفاءة اال( 3

إلى أف األفراد يعيشكف غير منعزليف اجتماعيا كأف "باندكرا"يشير، ك جماعي لتحقيؽ المستكل المطمكب منيا

يير غالمساندة إلحداث أم تك الصعكبات التي يكاجيكنيا تتطمب الجيكد الجماعية ك الكثير مف المشكبلت 

دراؾ األشخاص لكفاءتيـ الجماعية يؤثر فييا يقبمكف عمى عممو ، فعاؿ كمقدار الجيد الذم ، كجماعاتكا 

كأف جذكر كفاءة الجماعة تكمف في ، كقكتيـ التي تبقى لدييـ إذا أخفقكا في الكصكؿ إلى النتائج، يبذلكنو

مقدرتو عمى ك قدراتو اف يؤمف في فريؽ المنافسة الفكرية إذا ك: كمثاؿ ذلؾ، كفاءة أشخاص ىذه الجماعة

، 1883، ىاشمو أب)العكس صحيح ك فتتحكصؿ لديو كفاءة جماعية مرتفعة ، التغمب عمى الفريؽ المنافس

 . (34ص

بأنيا قدرة  9(1875باندورا")"كيعرفيا9 (Generalized self efficacy)9 (  كفاءة الذات العامة2

السيطرة عمى الضغكط ، ك مقبكلة في مكقؼ محددك جابية الشخص عمى القياـ بالسمكؾ الذم يحقؽ نتائج إي



 تية المدركةالكفاءة الذا                                                     الفصل الثاني 
 

 
56 

صدار التكقعات الذاتية عف كيفية قيامو بالمياـ ، الحياتية التي تؤثر عمى سمكؾ األشخاص األنشطة ك كا 

، 3811، قريشي)زمة لتحقيؽ العمؿ المككؿ إليو المكاظبة البلك النشاط ك التنبؤ بالجيد ، ك التي أسندت إليو

 (.118ص

يقصد بيا أحكاـ األشخاص الخاصة ك 9 (9Specific self efficacy )الخاصة كفاءة الذات (4

أكفي ، (األشكاؿ اليندسية)الرياضيات : المنكطة بقدرتيـ عمى القياـ بميمة محددة في نشاط معيف مثؿ

 (. 47ص ،1883، ىاشمو أب) (اإلعراب ػ التعبير)المغة العربية 

تعرؼ كفاءة الذات األكاديمية عمى (Academic self efficacy 9)9 كفاءة الذات األكاديمية (5

أم أنيا تعني قدرة الفرد ، إدراؾ الشخص لقدرتو عمى القياـ بالمياـ التعميمية بمستكيات مرغكب فيياأنيا 

حجـ أفراد : كىي تتأثر بعدد مف المتغيرات منيا، الفعمية في مكضكعات الدراسة المتنكعة داخؿ القسـ

 . (41، ص3883، العزب)تكل االستعداد األكاديمي لمتحصيؿ الدراسي كمس، عمر الدارسيف، ك القسـ

تصنيؼ العكامؿ المؤثرة في الكفاءة إلى  لقد تـ9 العوامل المؤثرة في الكفاءة الذاتية المدركةـ 6

 : المتمثمة فيك ثبلث مجمكعات 

 إلى (Zimmerman، 1989")زيمرماف"لقد أشار(9 )التأثيرات الشخصية9 المجموعة األولى (1

 : إدراكات كفاءة الذات لدل الطمبة في ىذه المجمكعة تعتمد إلى أربع مؤشرات شخصية

 . كذلؾ كفقا لممجاؿ النفسي لكؿ منيـ 9العممية المكتسبة (أ 

 . ىي التي تحدد التنظيـ الذاتي لدل المتعمميف 9عمميات ما وراء المعرفة (ب 

يستخدمكف عمميات ك أإذ أف الطبلب الذيف يركنكف عمى أىداؼ بعيدة المدل  9األىداف (ج 

عمى المؤثرات ك الضغط لمرحمة ما كراء المعرفة قيؿ عنيـ أنيـ يعتمدكاعمى إدراؾ الكفاءة الذاتية لدييـ 

 .عمى المعرفة المنظمة ذاتياك 
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، والء)عية مستكل طمكحو كأىدافو الشخصية دافك تشمؿ قمؽ الفرد ك  9المؤثرات الذاتية (د 

 . (33، ص3815

 : تشمؿ ثبلث مراحؿك  9(يرات السموكيةالتأثالثانية9 )المجموعة  (2

نجازه أحد ك ، مبلحظة الفرد لذاتو قد تمده بمعمكمات عف مدل تقدمو نحفإذ أ 9مالحظة الذات أ( ا 

 . األىداؼ

تعني االستجابة التي تحتكم عمى مقارنة منظمة ألدائيـ مع األىداؼ ك  9الحكم عمى الذات ب(

 . تركيب اليدؼك ت ىذا يعتمد عمى كفاءة الذاك المطمكب تحقيقيا 

 : ىيك الذم يحتكم عمى ثبلثة ردكد  9رد فعل الذات (ج

 ردكد األفعاؿ السمككية كفييا يتـ البحث عف االستجابة التعميمية النكعية. 

فييا يتـ البحث عما يرفع مف إستراتيجيتيـ أثناء عممية ك ردكد األفعاؿ الذاتية الشخصية  

 . التعمـ

فييا يبحث الطمبة عف أنسب الظركؼ المبلئمة لعممية التعمـ ك ردكد األفعاؿ الذاتية البيئية  

  .(34، ص3815 ،)والء

عمى مكضكع النمذجة ( 1866)"باندورا"لقد أكد 9(التأثيرات البيئية) 9المجموعة الثالثة(  3

كأف  ،كمنيا التمفاز، كالصكر المختمفة في تغيير إدراؾ المتعمـ لمكفاءة الذاتية مؤكدا عمى الكسائؿ المرئية

أف ىناؾ ، ك تأثير النمذجة الرمزية يككف ليا أثر كبيرا في اعتقادات الكفاءة بسبب االسترجاع المعرفي

 : كليا تأثير في كفاءة الذات، خصائص متعمقة بالنمكذج

، كالمستكيات التربكية، العمر، ك الجنس: مثؿ، تقـك عمى خصائص محددةك  9خاصية التشابو 

 . كالمتغيرات الطبيعية
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كتعني عرض نماذج متعددة مف الميارة أفضؿ مف عرض نمكذج كاحد  9في النموذج عالتنو  

    .(34 ، ص3815، والء)كبالتالي تأثيرىا أقكل في رفع االعتقاد في كفاءة الذات ، فقط

أف الكفاءة الذاتية  إلى9 (Bandura، 1993 )"باندورا"أشار المدركة9 لقدآثار الكفاءة الذاتية ـ 7

كعممية ، كالكجدانية، )كالدافعية، العممية المعرفية: كىي جميا مف خبلؿ أربعة عمميات أساسيةيظير تأثيرىا 

 : كفيما يمي عرض آثار الكفاءة الذاتية في تمؾ العمميات األربعة، اختيار السمكؾ

بأف آثار الكفاءة الذاتية عمى العممية   (Bandura9،  1995باندورا")"ذكر9 العممية المعرفية .1.7

فاألفراد مرتفعي ، ككذلؾ في العمميات التكقعية، فيي تؤثر عمى األىداؼ، ة تأخذ أشكاال مختمفةالمعرفي

بينما يتصكر األفراد منخفضي الكفاءة ، تدعموك الكفاءة يتصكركف عمميات النجاح التي تزيد مف أدائيـ 

مف خبلؿ مفيـك ية كأضاؼ بأف معتقدات كفاءة الذات تؤثر عمى العممية المعرف، يفكركفك عمميات الفشؿ 

كمفيـك القدرة يتمثؿ في دكر معتقدات ، مف خبلؿ اعتقاد األفراد بقدرتيـ عمى السيطرة عمى البيئةك ، القدرة

كفاءة الذات فيي التأثير عمى كيفية تأكيؿ األفراد لقدراتيـ فبعضيـ يرل أف القدرة مكتسبة يمكف العمؿ 

بينما يرل بعضيـ القدرة عمى أساس أنيا مكركثة فنجدىـ االستفادة مف أداء المياـ الصعبة ك عمى تطكرىا 

 . يفضمكف المياـ التي تجنبيـ األخطاء

أف أىـ معتقدات كفاءة الذات التي تؤثر عمى العممية المعرفية  (:Maddux، 1995)مادككس""يرلك 

 :مف خبلؿ التأثير تتمثؿ في

ءة ذاتية مرتفعة يضعكف أىدافا فالذيف يمتمككف كفا، األىداؼ التي يضعيا األفراد ألنفسيـ (أ

كييدفكف لتحقيؽ العديد مف اإلنجازات بعكس الذيف لدييـ ضعؼ في معتقداتيـ فيما يتعمؽ ، طمكحك 

 . بقدراتيـ

 مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ.، االستراتيجيات التي يضعيا األفرادك  الخطط (ب

 . كالتأثير عمى األحداث، التنبؤ بالسمكؾ المناسب (ح
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تخاذ كا، ة أكثر كفاءة في حؿ المشكبلتالكفاءة المرتفعك فاألفراد ذ، حؿ المشكبلت القدرة عمى (د

 . القرارات

زاد مستكل تعقيد األداء كمما أدل ذلؾ إلى ارتفاع عمى أنو كمما ( :Berry،  1987) كيؤكد بيرم

كالفرد ، األداء كبالتالي تساىـ معتقدات الكفاءة الذاتية في تحسيف أداء الذاكرة عف طريؽ، أداء الذاكرة

كيعتمد األفراد عمى ، كعف طريؽ التغذية الراجعة، بشكؿ عاـ يقيـ قدراتو عف طريؽ مقارنة أدائو باآلخريف

لكف عف طريؽ المزيد مف التجارب ك ، كلتحديد مستكل طمكحيـ، أدائيـ الماضي لمحكـ عمى كفاءتيـ

 . (47، ص3811، نيفين) يبادركف بكضع خطة ذاتية لكفاءتيـ الذاتية

أف األفراد الذيف تسيطر عمييـ الشككؾ الذاتية يتكقعكف فشؿ (. 48، ص3811نيفين)  ترلك 

في حيف أف ، يقكمكف بتغيير طفيؼ في بيئتيـك ، يقكمكف بياك ، جيكدىـ لتعديؿ المكاقؼ التي يمركف بيا

ى طريقة الممارسة برة يتكصمكف إلالمثاك مف يمتمككف اعتقادا راسخا في كفاءتيـ الذاتية عف طريؽ اإلبداع 

كىذا يرتبط ، يستخدمكف التفكير التحميميك كيضعكف ألنفسيـ أىدافا مميئة بالتحدم ، السيطرة عمى بيئتيـك 

بمدل اعتقاد الفرد بقدراتو عمى ممارسة السيطرة عمى البيئة مف خبلؿ درجة الكفاءة الذاتية إلحداث التغير 

  .المصادر ك قدرات االستخداـ اإلبداعي لمك عف طريؽ الجيد المستمر 

لى أف ( إBandura & Cervone,  1986")سيرفكف"ك"باندكرا"لقد أكضح9 العممية الدافعية .3.7

كىناؾ ثبلثة أنكاع مف النظريات ، اعتقادات األفراد لكفاءة الذات تساىـ في تحديد مستكياتيـ الدافعية

تقـك ، ك كنظرية تكقع النتائج، مدركةنظرية األىداؼ الك ، السببيك نظرية العز : ىيك المفسرة لمدكافع العقمية 

كفيما يمي دكر كؿ نظرية في التأثير ، كفاءة الذات بدكر ميـ في التأثير عمى الدكافع العقمية في كؿ منيا

 : كفاءتوك عمى دافعية الفرد 

تقـك عمى مبدأ أف األفراد مرتفعي الكفاءة يعزكف سبب فشميـ إلى أف  9السببي وأ ـ نظرية العز 

فضي الكفاءة يعزكف سبب فشميـ بينما األفراد منخ، ة غير مبلئمةأف الظركؼ المكقفيك كاؼ أالجيد غير 
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ردكد األفعاؿ عف طريؽ االعتقاد في ك كاألداء ، يؤثر عمى كؿ مف الدافعيةك فالعز ، في قدراتيـ إلى انخفاض

 . كفاءة الذات

تحديات تعمؿ عمى  المتضمنةك تشير إلى أف األىداؼ الكاضحة 9 ب ـ نظرية األىداف المدركة

، األفعاؿك كما تتأثر األىداؼ بالتأثير الشخصي أكثر مف تأثرىا بتنظيـ الدكافع ، تعزيز العممية الدافعية

عدـ الرضا ك الرضا أ: ىيك كالدكافع القائمة عمى األىداؼ تتأثر بثبلثة أنكاع مف التأثير الشخصي 

عادةك كفاءة الذات المدركة لميدؼ، ك ، الشخصي عف األداء ، تعديؿ األىداؼ بناء عمى التقدـ الشخصي ا 

، حمياك ككمية الجيد المبذكؿ في مكاجيتيا ، فكفاءة الذات تحدد األىداؼ التي يضعيا األفراد ألنفسيـ

فاألشخاص مرتفعي الكفاءة يبذلكف جيدا ، مثابرتيـ عند مكاجية تمؾ المشكبلتك كدرجة إصرار األفراد 

 . كبيرا عند مكاجية التحديات

تعمؿ عمى تنظيـ الدكافع عف طريؽ تكقع أف سمككا محددا سكؼ يعطي 9 ظرية توقع النتائجـ ن ج

كلكف ، كىناؾ الكثير مف الخيارات التي تكصؿ إلى ىذه النتيجة المرغكبة، نتيجة معينة بخصائص معينة

 . ءةنيـ يحكمكف عمى أنفسيـ بانعداـ الكفاأل، األشخاص منخفضي الكفاءة ال يستطعكف التكصؿ إلييا

اإلحباط التي يتعرض ليا ك إف اعتقاد كفاءة الذات تؤثر في الضغكط 9 العممية الوجدانية .2.7

حيث إف األفراد ذكم ، إنجاز المياـ ككما تؤثر عمى مستكل الدافعية نح، األفراد في مكاقؼ التيديد

كبالتالي ، ـحيث يعتقدكف أف المياـ تفكؽ قدراتي، اإلحساس المنخفض بفاعمية الذات أكثر عرضة لمقمؽ

 . العتقادىـ بأنو ليس لدييـ القدرة عمى إنجاز تمؾ الميمة، يؤدم ذلؾ بدكره إلى زيادة مستكل القمؽ

حساسيـ ك ، بسبب طمكحاتيـ غير المنجزة، كما أف األفراد منخفضي الكفاءة أكثر عرضة لبلكتئاب ا 

في حيف ، قؽ الرضا الشخصيكعدـ قدرتيـ عمى إنجاز األمكر التي تح، المنخفض بكفاءتيـ االجتماعية

عف طريؽ ، السمكؾ اإلنسحابي مف المياـ الصعبةك تنظيـ الشعكر بالقمؽ يتيح إدراؾ كفاءة الذات المرتفعة 

 . التنبؤ بالسمكؾ في مكقؼ ما
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بأف كفاءة الذات تؤثر عمى عممية انتفاء 9 (1884)"باندورا"ذكر 9 عممية اختيار السموك .3.7

األعماؿ التي يقبؿ عمييا تتكقؼ عمى ما يتكفر لدل الفرد مف ك رد لؤلنشطة كأف عممية اختيار الف، السمكؾ

أداء بصكرة مناسبة كما بيف بأف ك اعتقادات ذاتية في قدرتو عمى تحقيؽ النجاح في عمـ محدد دكف غيره 

الدراسات تكصمت إلى أف األفراد الذيف لدييـ إحساس بانخفاض مستكل فاعمية الذات ينسحبكف مف المياـ 

كعمى العكس فإف ، صعبة التي يشعركف أنيا تشكؿ تيديدا شخصيا ليـ حيث يتراخكف في بذؿ الجيدال

الثقة العالية في ك حيث أف الفرد ذ، اإلحساس المرتفع بكفاءة الذات يعزز اإلنجاز الشخصي بطريقة مختمفة

يتخمص مف آثار ك ، كليس كتيديد يجب تجنبو، قدراتو يرل الصعكبات عمى أنيا تحدم يجب التغمب عميو

 . (58، ص3811، نيفين)كيعزز مف جيده في مكاجية المعكقات ، الفشؿ

تؤثر الكفاءة   9Effects of self_ efficacy in behavior آثار الكفاءة الذاتية في السموك -8

 بالكفاءة الذاتيةالذاتية المدركة بحسب رأم أصحاب النظرية المعرفية االجتماعية مف خبلؿ شعكر الفرد 

نجازىـ لمميماتك األىداؼ ك التي تتضمف اختيارىـ لؤلنشطة ك المدركة في مظاىر متعددة مف سمككو   : ا 

النشاطات التي يعتقدكف أنيـ ك يختار األفراد الميمات  Choice of activities9: اختيار النشاطاتػ أ

مثاؿ ذلؾ الطمبة الذيف ، النشاطات التي تزداد احتمالية فشميـ بياك يتجنبكف الميمات ك سكؼ ينجحكف بيا 

يثقكف بكفاءتيـ في مادة الرياضيات تزداد احتمالية تسجيميـ في مساقات الرياضيات في الجامعة مقارنة 

 . بالطمبة ذكم الكفاءة المتدنية في مادة الرياضيات

إف األفراد ذكم اإلحساس المرتفع بالكفاءة  9Learning and achievement9 اإلنجازو التعمم  ػ ب 

بمعنى آخر ، اإلنجاز أكثر مف نظرائيـ ذكم اإلحساس المنخفض مف الكفاءة الذاتيةك اتية يميمكف لمتعمـ الذ

أف بإمكانيـ إذا كاف لدينا مجمكعة مف الطمبة يتشابيكف في مستكل قدرتيـ أم أف الطمبة الذيف يعتقدكف 

 . يعتقدكف أف بإمكانيـ إنجازىا إنجاز ميمة ما ىـ أكثر احتماال إلنجازىا بنجاح مقارنة الطمبة الذيف ال
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اإلحساس المرتفع بالكفاءة ك يميؿ األفراد ذ :9Effort and persistence اإلصرارو ـ الجيد المبذول ج 

كىـ أكثر إصرارا عند مكاجية ما يعيؽ ، الذاتية إلى بذؿ جيكد أكبر عند محاكلتيـ إنجاز ميمات معينة

، منخفض بالكفاءة الذاتية فيبذلكف جيدا أقؿ في أداء المياـاإلحساس الك أما األفراد ذ، نجاحيـك تقدميـ 

، يونس محمد)كيتكقفكف بسرعة عف االستمرار في العمؿ عند مكاجية عقبات تقؼ أماـ تحقيؽ الميمة 

3881 ،6465 - 466 .) 

 : ىناؾ خصائص عامة لمكفاءة الذاتية تتمثؿ في9 خصائص الكفاءة الذاتية المدركة -18

مكاناتو ك المعمكمات عف مستكيات الشخص ك المعتقدات ك ت مجمكعة القرارا (1  . مشاعرهك ا 

 . ثقة الشخص في أداء عمؿ ما بجدارة (2

مع كجكد دافعية في ، تكفر قدر مف االستطاعة سكاء كانت فيزيكلكجية أـ عقمية أـ نفسية (3

 . المكاقؼ

 . المستقبؿك تكقعات الشخص ألداء العمؿ في الحاضر  (4

أم أنيا تشمؿ الميارات الممتمكة مف ، تنفيذ أحداث مطمكبة االعتقاد بأف الشخص يمكنو (5

 . مع ما يتكفر لديو مف ميارات، كحكمو عمى ما يمكنو القياـ بو، طرؼ الشخص

أم أنيا مجمكعة مف األحكاـ ال تتصؿ بما يقـك بو ، ليست سمة ثابتة في السمكؾ الشخصي (6

 . نيا نتيجة لمقدرة الشخصيةكأ، بؿ تشمؿ أيضا الحكـ عمى ما يمكف تحقيقو، الفرد فقط

اكتساب ك بالتدريب ك كما أنيا تنم، مع اآلخريفك مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع البيئة ك إنيا تنم (7

 . الخبرات المختمفة

مكاناتو ك إنيا ترتبط بالتكقع  (8 التنبؤ كليس بالضركرة أف تعكس تكقعات قدرة الشخص كا 

 . كقع بكفاءة الذات مرتفعةلديو تك فمف الممكف أف تككف إمكاناتو قميمة ، الحقيقية

 . مدل مكاظبة الشخص، كمية الجيد، صعكبة المكقؼ: تتحدد بعدة عكامؿ مثؿ (9
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 . تحقيؽ نتائج منشكدةك تكقع مترجـ إلى بذؿ جيد ك ىي إدراؾ  (10

كذلؾ بزيادة التعرض لمخبرات ، التطكرك ىذه الخصائص تخضع كفاءة الذات اإليجابية لمتنمية ك 

  .(111، ص3811، )قريشيالتربكية المبلئمة 

 9 الخصائص العامة لمرتفعي الكفاءة الذاتية المدركة ( أ

يتميزكف ك الكفاءة الذاتية المرتفعة بأف لدييـ إيماف قكم في قدراتيـ ك ذ يتسـ: (1997")باندكرا"بحسب

 : بما يمي

 مستكل مرتفع مف الثقة في النفس . 

 يتحممكف المسؤكلية . 

 يبذلكف جيكدا عالية . 

  قدرة عالية عمى التكاصؿ مع اآلخريفك اجتماعية يمتمككف ميارات . 

 يكاجيكف المعيقات بمثابرة منقطعة النظير . 

  رادة عاليةك يمتمككف طاقة  . ا 

 ال يفشمكف في ك ، أىداؼ صعبةك يضعكف ألنفسيـ غايات ك ، عندىـ مستكل الطمكح عاؿ

 . تحقيقيا

 ينسبكف الفشؿ إلى الجيد غير الكافي . 

 متفاءلكف في حياتيـ . 

 ططكف لممستقبؿ بعنايةيخ . 

  (17 - 3816،16، ميادة)الشدائد ك يتحممكف الضغكط . 

 9 الخصائص العامة لمنخفضي الكفاءة الذاتية المدركة ( ب

  ترددك يتعاممكف مع المياـ الصعبة بخجؿ . 
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 يستسممكف بسرعة . 

 طمكحاتيـ منخفضة . 

  الضعؼك تعترييـ مشاعر النقص . 

 اشمةينشغمكف بخبرات فشميـ كالنتائج الف . 

  النكباتك يصعب عمييـ النيكض مف المحف . 

  االكتئاب بسيكلةك القمؽ ك تسيطر عمييـ الضغكط . 

( إلى أف الكفاءة 1988)ك( 1977التطكيرية الممتدة ما بيف )عبر دراساتو "باندكرا"قد استنتجك 

يدؼ تحقيؽ الك كيؼ لو أف ينجز األداء ك كيؼ يخطط ك الذاتية ىي مككف يستخدمو الفرد كي يحكـ 

كفي ىذا إشارة إلى التفكير ، بعد إنجاز الميمةك في أثناء ك قدراتو قبؿ ك أم أف الفرد يقيـ نفسو ، المطمكب

مكاناتوك أف الكفاءة الذاتية عممية إصدار أحكاـ مف قبؿ الفرد عمى قدراتو ك إذ يبد، الناقد ذا أخذنا بعيف ك ، ا  ا 

أمامنا أف الفرد البد لو مف يقيـ القكة يتضح ك لفعالية اك اإلعتبار مككنات الكفاءة الذاتية الثبلثة العمكمية 

 . ذاتو في ضكء ىذه المككنات

بكجو عاـ إف إدراؾ الفرد لكفاءتو الذاتية يتعمؽ بتقييمو لقدرتو عمى تحقيؽ مستكل معيف مف ك 

 طبيعة العمؿك كيؤثر ذلؾ الحكـ في مستكل الكفاءة الذاتية ، بقدرتو عمى التحكـ باألحداثك ، اإلنجاز

كعمى مدل مثابرتو في التصدم ، في مقدار الجيد الذم سيبذلوك ، اليدؼ الذم يسعى الفرد إلى تحقيقوك أ

 . (18 - 17، ص 3816، ميادة)في أسمكبو في التفكير ك ، لكؿ ما يعترضو

 9 خالصة الفصل

يمكف أف نستخمص أف الكفاءة الذاتية المدركة متعمقة ، مف خبلؿ ما تـ عرضو في ىذا الفصؿ

فعندما يثؽ الفرد في كفاءتو الذاتية ، ثقتيـ بيا عمى القياـ بسمككيات معينةك تقدات األفراد حكؿ قدراتيـ بمع

الطالب أنو ك فعندما تتكفر قناعة لدل الفرد أ، ثقتو بنفسوك تقديرا لذاتو ك فإنو يميؿ إلى أف يككف أكثر إنجازا 
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يقتنع بأف نتائج ذلؾ السمكؾ سيرجع ك ، يياسينجح في تنفيذ السمكؾ المناسب لتحقيؽ النتائج المرغكب ف

 . التفكؽك تؤدم بو إلى تحقيؽ النجاح ك فسكؼ تككف كفاءتو الذاتية مرتفعة ، عميو بفائدة كبيرة
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 9 تمييد

كالتي اىتـ بدراستيا ، تمثؿ دافعية اإلنجاز أحد الجكانب الميمة في منظكمة الدكافع اإلنسانية

كذلؾ الميتمكف بالتحصيؿ الدراسي ك بحكث الشخصية ك ، عمـ النفس االجتماعيالباحثكف في مجاؿ 

يرجع االىتماـ بدراسة الدافعية لئلنجاز نظرا ألىميتيا ليس ك األداء العممي في إطار عمـ النفس التربكم ك 

العممية كالمجاؿ ك المياديف التطبيقية ك لكف أيضا في العديد مف المجاالت ك فقط في المجاؿ النفسي 

 . المجاؿ األكاديميك المجاؿ التربكم ، ك المجاؿ اإلدارمك القتصادم ا

في إدراكو لممكاقؼ فضبل ك تنشيطو ك حيث تعد دافعية اإلنجاز عامبل ميما في تكجيو سمكؾ الفرد 

كما يعتبر دافع اإلنجاز مككنا أساسيا ، سمكؾ المحيطيف بوك ، تفسير سمكؾ الفردك عف مساعدتو في فيـ 

فيما يحققو ك ، حيث يشعر الفرد بتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجزه، تككيدىاك ه تحقيؽ ذاتو في سعي الفرد تجا

 . كمستكيات أعظـ لكجكده اإلنساني، كفيما يسعى إليو مف أسمكب حياة أفضؿ، مف أىداؼ

 ( 9 "الدافعية و الدافع "لغة واصطالحا Motivation  9أوال.مفيوم الدافعية9 )

عية حسب ما جاء في المعجـ الكسيط مف معاني " دفع" ما يمي : دفع إلى تعني الدافأ. الدافع لغة 9

فبلف دفعا أم انتيى إليو ك يقاؿ : طريؽ يدفع إلى مكاف كذا أم ينتيي إليو .كدفع شيء أم نحاه ك أزالو 

،  بقكة ، كيقاؿ : دفع عنو األذل ك الشر ، كدفع إليو الشيء أم رده ، كيقاؿ: دفع القكؿ : أم رده بالحجة

دافع عنو مدافعة كدفاعا : حامى عنو ك انتصر لو كمنو الدفاع في القضاء ، كدفع عنو األذل أم أبعده 

 .  ( 378، ص  1858) جماعة من األستاذة ، كنحاه 

، 1881، )منجد المغة واألعالمكالدكافع يعني أسافؿ األرض ، السيمة حيف تندفع كتتجمع السيكؿ 

 . (3817ص 
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يشار إلى مفيـك الدافع في المغة اإلنجميزية " ك movereلدافع في المغة البلتينية بكممة "كيشار إلى مفيـك ا

، محرؾ. كىك عبارة عف أم شيء مادم أك مثالي يعمؿ عمى "، كتعني محفز، منشطmotivationبكممة 

لشيء تحفيز كتكجيو األداءكالتصرفات. أم أف كممة دافع مأخكذة مف الفعؿ الثبلثي: " دفع"، أم حرؾ ا

. كعندما نقكؿ بأف الذم دفع شخص لمقياـ بسمكؾ معيف، فإننا انو إلى مكاف آخر كفي اتجاه معيفمف مك

لذا  ،. فكممة الدافع عمى كزف فاعؿىذا المحرؾ ىك ما نقصد بو الدافععني إف شيئا ما ىك الذم حركو، ك ن

يو فأم سمكؾ يقـك بو اإلنساف ، كعم، فيك الذم يحكؿ السمكؾ إلى فعؿفإف فاعؿ السمكؾ ىك ىذا الدافع

 13ص ،3888 )بني يونس،تفعيمو ىك ىذا الدافع ، فالذم يعمؿ عمى إظيار السمكؾ ك يحتاج إلى تفعيؿ

 (.14 ـ

 يستخدـ مفيـك الدافعية في عمـ النفس المعاصر في معنييف ىما:ب. أما اصطالحا 

اجات ، كىنا تدخؿ مفاىيـ، كالحسمكؾنظكمة مف العكامؿ المسببة لم: الدافعية عبارة عف ماألول المعنى

 . ىداؼ كالمقاصد كالطمكحات ...الخاألكالدكافع ك 

دة النشاط السمككي في مستكل : يتضمف كصؼ لمعممية التي تعمؿ عمى استثارة كمسانالثاني المعنىأما 

 . معيف

نساف مف حيث فالدافعية ىي جممة مف األسباب ذات الصبغة أك الطابع السيككلكجي كالتي تفسر سمكؾ اإل

 .  ( 14ـ  13، ص  3888)بني يونس  ، بدايتو كاتجاىاتو كنشاطو 

مى : عمى أنيا العممية التي تطمؽ كتكجو كتحافظ ع(APAالرابطة األمريكية لعمماء النفس )كتعرفيا 

ط عمى آخر مع ، كتتضمف ىذه العممية اآلليات المرتبطة بتفضيؿ نشامستكل النشاط الجسمي كالعقمي

 . (  33ـ 931 3813)قيس ،حموك ، حيكية اإلستجابة بشكؿ مستمر ظة عمى قكة ك المحاف
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في  )أورد: أنيا ىي العممية التي تتضمف إثارة كتكجيو السمكؾ كاإلبقاء عميو ( (Ball, 1983كما يعرفيا 

 .(11، ص 3811دوقة وآخرون، 

ألفراد ألداء ميمة ما مف فيعرفيا بأنيا "رغبة داخمية لدل ا (686، ص 2010وان وخالد )العمأما 

 أجؿ الحصكؿ عمى المتعة كالسعادة".

الدافع عمى أنو: " حالة حسمية أك نفسية ال نبلحظيا مباشرة بؿ الطيب يعّرؼ  في نفس السياؽ

نستنتجيا مف االتجاه العاـ لمسمكؾ الصادر عنيا فيي تثير السمكؾ في ظركؼ معينة ك تكاصمو حتى 

 ( .57، ص 1986في جابر،  )أوردينتيي إلى غاية معينة 

كبالتالي نستخمص أف الدافعية تعتبر عبلقة ديناميكية بيف الفرد كالمحيط الذم ينتمي إليو، فيي 

حاجة ينتج عنيا سمكؾ مستمر بغرض تحقيؽ غاية ما إلحداث التكازف الداخمي مع كجكد اختبلؼ في 

 مستكل الدافعية بحسب المكقؼ الذم يككف فيو الفرد

 9 فاىيم المرتبطة بمفيوم الدافعيةبعض الم ـ2

تشير الحاجة إلى شعكر الكائف الحي باالفتقاد إلى شيء معيف : Need: الحاجة مفيوم ـ 1 ـ 3

حرمانو مف شيء كيستخدـ مفيـك الحاجة لمحاجة لمداللة عمى مجرد الحالة التي يصؿ إلييا الكائف نتيجة 

ؾ فإف الحاجة ىي نقطة البداية اإلثارة دافعية الكائف بناءا عمى ذلك . إذا ما كجد تحقيؽ اإلشباع، معيف

 . (1888، )معتز عبد اهللتدفعو في االتجاه الذم يحقؽ إشباعيا ك التي تحفز طاقتو ك ، الحي

يشير الحافز إلى العمميات الداخمية الدافعة التي تصحب بعض 9Drive 9 ـ مفيوم الحافز 3ـ 3

يرادؼ البعض بيف مفيـك الحافز ك الي إلى إصدار السمكؾ، كتؤدم بالت، المجاالت الخاصة بمنبو معيف

مفيـك الدافعية عمى أساس أف كؿ منيما يعبر عف حالة التكتر العامة نتيجة لشعكر الكائف الحي بحاجة ك 
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كفي مقابؿ ذلؾ فإف ىناؾ مف يميز بيف ىذيف المفيكميف عمى أساس أف مفيـك الحافز أقؿ ، معينة

في ، االجتماعيةك حيث يستخدـ مفيـك الدكافع لمتعبير عف الحاجات البيكلكجية ، عمكمية مف مفيـك الدافع

 . حيف يقتصر مفيـك الحكافز لمتعبير عف الحاجات البيكلكجية فقط

الدافع يشيراف إلى أف الحاجة بعد أف ترجمت في شكؿ حالة سيككلكجية ك بكجو عاـ فإف الحافز ك 

 . (8، ص1877، )محي الدينتدفع الفرد إلى السمكؾ في اتجاه إشباعيا 

الباعث بأنو يشير إلى محفزات    W ,E ,Vinacke"فيناؾ": يعرؼIncentive: الباعث مفيومػ  2 ـ 3

البيئة الخارجية المساعدة عمى تنشيط دافعية األفراد سكاء تأسست ىذه الدافعية عمى أبعاد فسيكلكجية 

الشيرة مف ك فيعد النجاح ، كأمثمة ليذه البكاعث الترقيك المكافآت المالية ك كتقؼ الجكائز ، اجتماعيةك أ

 (.18، ص1877)محي الدين،  بكاعث الدافع لئلنجاز

يترتب عمى ك ، في ضكء ذلؾ فإف الحاجة تنشأ لدل الكائف الحي نتيجة حرمانو مف شيء معيفك 

 "اليدؼ" كيكجو سمككو مف أجؿ الكصكؿ إلى الباعث، ذلؾ أف ينشأ الدافع الذم يعبئ طاقة الكائف الحي

 (. 68 - 67، ص3888، )خميفة

 

 

 

 

 

 

 

 .(79، ص2000، خميفة)الباعث ك الدكافع ك يكضح العبلقة بيف الحاجة  3 شكل رقم

 الحاجة

 تعبئة الطاقة

 تكجيو السمكؾ

 الدافع

الحاجةإشباع   اإلحباط 

 الباعث
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 9 أنواع الدافعية ـ2

 : تكجد تصنيفات عديدة لمدكافع نذكبل منيا ما يمي

، بعض الحاجات الجسمية حتى يظؿ حيا يجب أف يشبع الكائف الحي9 ـ الدوافع األولية 1ـ  2

كتؤدم ىذه الحاجات الفيزيكلكجية  ، الشرابك ، الطعاـ، كمف أمثمة ىذه الحاجات الحاجة إلى األكسجيف

تنبيو تحرؾ السمكؾ الذم ييدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ ك ىي حاالت استثارة ك األكلية إلى دكافع فيزيكلكجية 

 . التي تشبع ىذه الحاجات

يعتمد إشباع ىذا النكع مف ك الدكافع االجتماعية ك كىي الدكافع المكتسبة أ9 فع الثانويةـ الدوا 3ـ 2

تقـك الدكافع االجتماعية بإشباع حاجات مرتبطة بمشاعر ك التفاعؿ معيـ ك الدكافع عمى االتصاؿ باآلخريف 

فإنيا تعد ، ءكمع أف ىذه الحاجات غير فطرية كليست ميمة لمبقا، االحتراـك االستحساف ك القبكؿ ك الحب 

 . (285 - 281، ص1888دويدار، )مف بيف المحددات الميمة لمسمكؾ 

 9 وظائف الدافعيةـ 3

 : تقـك الدافعية بعدة كظائؼ منيا

ثارتوو ـ وظيفة بعث السموك  1ـ  3  9 ا 

بذؿ الجيد بعد ك تدفع الكائف الحي إلى النشاط ك الطاقة التي تحرؾ السمكؾ ك فالدافعية تكفر القكة أ

مع قدر الطاقة التي يعبئيا الكائف فكمما زاد ك تتناسب شدة الدافع طرديا مع درجة النشاط أك لسككف حالة ا

زاد النشاط المبذكؿ في  (في حالة الدكافع الثانكية)أىمية اليدؼ ك أ (في حالة الدكافع األكلية)كقت الحرماف 

 . العكس صحيحك سبيؿ الحصكؿ إلى اليدؼ 

 9 السموك وظيفة توجيوـ  3ـ  3

كذلؾ بتحديد مساره بيف البدائؿ السمككية المختمفة  فالدافعية ىنا بمثابة البكصمة التي تحد اتجاه 

  . سمككي محددالسير لئلنساف في طريؽ 
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 : ػ فالدافعية ىي القكة المحرضة التي

 . تكجو الطاقة البلزمة لتنفيذ األىداؼ المرغكب الكصكؿ إلييا (أ

ىنا ينعكس مف خبلؿ تنشيط سمكؾ األفراد بشكؿ دائـ مف ك : رارالمحافظة عمى البقاء االستم (ب

 (. 62، ص3818، )عثماناستمراره ك أجؿ حاجاتو لضماف بقائو 

 : أف الدافعية تقـك عمى كظيفتيف أساسيتيف ىما: (1989)"آخركفك منصكر "ػ كما يشير

 الكظيفة التحريكيةك الكظيفة التنشيطية أ . 

 يةتنظيمالكظيفة الك الكظيفة التكجييية أ . 

يكجيو إلى تحقيؽ ك كىاتيف الكظيفتيف بينيما ارتباط كثيؽ فالدافع يساىـ في تنشيط سمكؾ اإلنساف 

الماء ىدؼ ك الطعاـ ىدؼ لدافع الجكع : مثاؿ، مكضكع الدافع كفاليدؼ إذ ى، ىدؼ يسعى لمكصكؿ إليو

األفعاؿ ك ، ستجابة اإلنجازيةعندما يعمؿ اإلنساف العمؿ الذم يحقؽ اليدؼ يطمؽ عميو االك ، ىكذاك العطش 

 . (35، ص3813، ضياء)ممكنا تسمى االستجابات الكسيمة ك تجعمو ك التي تسبؽ اإلنجاز 

 9 أىمية الدافعيةـ 4

سكاء ، تعد الدافعية شرطا أساسيا يتكقؼ عميو تحقيؽ األىداؼ التعميمية في مجاالت التعمـ المتعددة

في ك أ(، القيـ )الجانب الكجدانيك تككيف االتجاىات ك أ (فيالجانب المعر )المعارؼ ك  في تحصيؿ المعمكمات

 ،3886، )شواشرة (الممارسة )الجانب الحركيك تككيف الميارات المختمفة التي تخضع لعكامؿ التدريب 

 (. 3ص

فاستثارة دافعية الطمبة ، نظاـ تعميميكينظر التربكييف إلى الدافعية عمى أنيا ىدؼ تربكم ينشده أم 

حركية ك د اىتمامات معينة لدييـ تجعميـ يقبمكف عمى ممارسة نشاطات معرفية ككجدانية تكليك تكجيييا ك 

 ،1887، شيب)تتعدل النطاؽ التعميمي فضبل عف أنيا كسيمة تستعمؿ في إنجاز األىداؼ التعميمية 

 (. 153ص
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نمكىـ ك طمبة كلكي تقـك الجامعة بأداء ميماتيا األساسية تجاه طمبتيا كاف البد مف العناية بدافعية ال

المعرفي مف خبلؿ العممية التعميمية ألف الجامعة تمثؿ ركنا ميما مف المؤسسات المجتمع تقـك عمييا 

سياسة تنفيذ الخطط التنمكية بأشكاليا المختمفة لذلؾ فقد أكلت الجامعات الناحية المعرفية مف حياة الطالب 

نفسية تثير في الطمبة ك تييئة مناخات دراسية ك ـ أىدافيك إذا سعت إلى تمبية تطمعات الطمبة ، عناية كبيرة

   .(173، ص1872، عدس ومحي الدين)التقصي ك ركح التحدم بما يدفعيـ إلى البحث 

 مفيوم اإلنجاز لغة واصطالحا9  ثانيا9

: جاء ىذا المعنى في " لساف العرب " في أنجز الحاجة كأنجزىا: قضاىا، كأتميا، كنجد لغة اإلنجاز

" المعجـ الكسيط " نجز الشيء كتنجز تـ كقضى، يقاؿ نجز العمؿ، نجز الحاجة، كنجز  نفس المعنى في

بو عممو. كنجد نفس المعاني في معجـ " الصحاح " كيضيؼ معاني أخرل مثؿ: النجاح كالسرعة في أداء 

 (.41، ص 2007)بن بريكة، األعماؿ باإلضافة إلى اإلتماـ 

عمؿ معيف، حيث تظير ىذه الرغبة في صكرة عمؿ حسف الرغبة ألداء ىك االستعداد ك  اصطالحا9

 . (212: 2002الخالدم، يتـ االنتياء منو بسرعة )

 (.168، ص 2011)اليمول، السرعة في أداء إنجاز المينة كما يقصد بو النجاح ك 

 Achievement motivation"9ثالثا. الدافعية لإلنجاز9 " 

: بأنيا تمثؿ الرغبة في القياـ بعمؿ جيد، (2010الحربي ) عرفيا . تعريف الدافعية لإلنجاز19

 (.9 ، ص2014 )الشيري،كالنجاح في ذلؾ العمؿ كفؽ مبادئ كأىداؼ محددة مسبقا 
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بالتالي يقصد بالدافع لئلنجاز في البحث الراىف القدرة عمى أداء األعماؿ، كالمجاىدة لمنجاح في ك 

قدرة عمى التغمب عمى الصعكبات، رتبط بالالتنافس مف أجؿ الكصكؿ إلى معايير االمتياز، كىذا ي

 .(108 ، ص1994 )رشاد،االحتفاظ بمعايير مرتفعة، االجتماعية الفيزيقية ك 

 9 نشأة دافعية اإلنجاز ػ 2

الذم "ألفرد أدلر"يرجع استخداـ مصطمح الدافع لئلنجاز في عمـ النفس مف الناحية التاريخية إلى

الذم عرض "كككرت لفيف"ضي مستمد مف خبرات الطفكلةالحاجة لئلنجاز ىي دافع تعكيأشار إلى 

مصطمح الحاجة "ىنرم مكرام"المصطمح في ضكء تناكلو لمفيـك الطمكح يحدىا استخدـ العالـ األمريكي

استكشافات في " لئلنجاز بشكؿ دقيؽ يكصفو مككنا ميما مف مككنات الشخصية كذلؾ في دراسة بعنكاف

كيعكد  "إثرابمفيف" عدة حاجات نفسية مف بينيا حاجة اإلنجاز مفل "مكرام"التي تعرض فيياك  "الشخصية

رساء القكاعد التي يمكف أف تستخدـ مف قياسياك في البدء في تحديد مفيـك الدافع "مكرام"الفصؿ إلى  . ا 

إلى الحاجة في كثير مف األحياء أعطيت اسـ إدارة القكل كافترض أنيا تندرج تحت "مكرام"قد أشارك 

أمثاليا التي يؿ إلى حاجة التفكؽ كما مرت دراسة الدافعية لئلنجاز بعدد مف األطر كمف انتك حاجة كبرل 

( لقياس الفركؽ الفردية في قكة الدافعية 1953)"كبلرؾ دلككيؿ،"أتكنسكف""ك"ماكميبلند"قاـ بيا كؿ مف

 ".مكرام"الذم استخدمو "tematie appeception" (T.A.T) لئلنجاز كذلؾ باستخداـ فنيات مقياس

كما ، كفي نفس الكقت كانت ىناؾ محاكالت لتحديد بدايات الدافعية لئلنجاز في أساليب تربية الطفؿ

بعدىا تركزت جيكد الباحثيف حكؿ صياغتو نظرية الدافعية ك الدافعية مف عكامؿ اجتماعية ك يرتبط بنم

ترة األخيرة ركز العماؿ لئلنجاز حيث اتجاه العديد منيـ إلى تأصيؿ التنظير في ىذا الميداف أما في الف

ىتمامات اإلنجازيف عمى عمى إجراء بعض التغير في النظرية األكلية لمدافعية كعمى البحث في تأثيرات اال
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، غباري)عمى تغير مستكل الحاجات اإلنجازية لدل الفرد ك مقكمات المجتمع اإلنجازم  قتصادماالك النم

 (.78، ص3887

 9 أنواع الدافعية لإلنجاز (2

 : يف أساسيف مف الدافعية لئلنجاز ىمابيف نكع"شارلز سميث"ك"فيركؼ"ميز

كيقصد بيا تطبيؽ المعاييرالداخمية  "Autonomous ach. motivation:"الذاتية اإلنجاز دافعية ـ 1ـ 2

 . الشخصية في مكاقؼ اإلنجازك أ

التفكؽ التي كتتضمف تطبيؽ معايير  :"Social ach. motivation:"االجتماعية اإلنجاز دافعية ـ 3ـ2

 . أم مقارنة أداء الفرد باآلخريف، تعتمد عمى المقارنة االجتماعية

كلكف قكتيما تختمؼ كفقا ألييما أكثر ، يمكف أف يعمؿ كؿ مف ىذيف النكعيف في نفس المكقؼك 

فإنو ، فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية ليا كزف أكبر كسيطرة في المكقؼ. سيطرة في المكقؼك سيادة 

 . (84، ص3888، خميفة)العكس صحيح ك ما يتبعيا دافعية اإلنجاز االجتماعية  غالبا

  9 ىمية الدافعية لإلنجازأ( 3

نتاجيتو في مختمؼ المجاالت ك تمعب دافعية اإلنجاز دكرا ىاما في رفع مستكل أداء الفرد  األنشطة ك ا 

حصيمة ك از في أم مجتمع ىحيث يرل أف مستكل دافعية اإلنج"ماكميبلند"ىذا ما أكدهك ، التي يكاجييا

ىكذا تتجمى أىمية دافعية اإلنجاز ليس فقط بالنسبة لمفرد ك الطريقة التي ينشأ بيا الطمبة في ىذا المجتمع 

نما أيضا بالنسبة لممجتمع الذم يعيش فيو الفرد ، تحصيمو الدراسيك   (. 66، ص3888، سيل)كا 

العنصر عرض مجمكعة مف النظريات سنحاكؿ في ىذا 9 النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز( 4

  : التاليك التي تناكلت مفيـك دافعية اإلنجاز نذكر منيا عمى النح

ترل النظرية المعرفية أف ىناؾ تفسيرات معرفية تسمـ افتراض مفاده أف 9 ـ النظرية المعرفية 1ـ  4

، الذم يرغب فيوك النح الكائف البشرم مخمكؽ عاقؿ يتمتع بإدارة حرة تمكنو مف اتخاذ قرارات كاعية عمى
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ألف ، التكقعك النية ك مركزية كالقصد لذلؾ تؤكد ىذه التفسيرات عمى المفاىيـ أكثر ارتباطا بمتكسطات 

ليس ك تشيره إلى النشاط السمككي كفاية في ذاتو ك النشاط العقمي لمفرد يزكده بدافعية دافعة متأصمة فيو 

 . ككسيمة

دافعية الذاتية يمكف تصكرىا عمى شكؿ قصد يرجى إلى فظاىرة حب االستطبلع مثبل ىي نكع مف ال

فكرة عبر سمكؾ استكشافي كبيذا المعنى يمكف اعتبار حب ك حادث أك تأميف معمكمات حكؿ مكضكع أ

 . (38، ص3886، )مقاقنيا ذاتيا كأساسيا االستطبلع دافعا إنسا

قا مف التجارب التي لقد فسر الدافعية عمى أساس المنعكس الشرطي انطبل9 ـ نظرية سكينر 3ـ  4

 . قاـ بيا عمى الحيكاف

األحداث التي تقع في محيط الفرد ك تجارب الحياة ك ، بأف األفراد يكلدكف صفحة بيضاء"سكينر"يرلك 

التي يسجميا الفرد في ذاكرتو شيئا فشيئا القياـ بسمككات كتتحكؿ إلى مثيرات تؤدم بو إلى القياـ ك 

 . معيفك بسمككات عمى نح

ترتفع بكاسطة المحفزات ك اإلنجاز لدل الطالب تستثار ك كر ىذه النظرية دافعية التعمـ كلذا فمف منظ

كيككف ، المكافآت عف طريؽ حثيـ عمى مكاصمة النجاح الذم يحرزكنو عمى مستكل األنشطة التعميميةك 

 . ىدايا تشجيعيةك ىذا التحفيز بمنح نقاط جيدة ليـ 

عف الذم تحدث "فركيد"التحميؿ النفسي في أصكليا إلىنظرية  تعكد9 ـ نظرية التحميل النفسي2ـ  4

غير السكم حيث يرل أف معظـ أنكاع السمكؾ اإلنساني ك الكبت عف تفسيره لمسمكؾ السكم ك البلشعكر 

يؤكد عمى أىمية تفاعؿ ىذيف الحافزيف مع خبرات الطفكلة ك ىك العدكاف ك مدفكعيف بحافزيف ىما الجنس 

 . مف جكانب السمكؾ اإلنساني أثرىا في تحديد العديدك المبكرة 
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آلياتو التي ك يتبيف لنا مف خبلؿ نظرية التحميؿ النفسي أنيا تمدنا بتفسيرات لتطكر السمكؾ اإلنساني 

تمكنو مف تحقيؽ تكاصؿ أكثر فاعمية معيـ مما يؤدم ك تساعد األستاذ عمى فيـ المزيد عف سمكؾ طمبتو 

 (. 73 - 72، ص3887، العرفاوي)إلى تحقيؽ تعمـ أفضؿ 

لمدافعية لئلنجاز في ضكء تفسيره لحالة السعادة "ماكميبلند"يقـك تصكر9 ـ نظرية ماكميالند 3ـ  4

( إلى أف ىناؾ ارتباطا بيف اليدايات السابقة 1953آخركف )ك "ماكميبلند"المتعة بالحاجة لئلنجاز فقد أثارك أ

فإنو يميؿ لؤلداء ، إيجابية بالنسبة لمفرد فإذا كانت المكاقؼ األكلية. األحداث اإليجابية كما يحققو الفردك 

تككنت بعض الخبرات السمبية فإف ذلؾ ك أما إذا حدث نكع مف الفشؿ ، اإلنياؾ في السمككيات المنجزةك 

 . سكؼ ينشأ عنو دافع لتحاسي الفشؿ

ببساطة تشير إلى أنو في ظؿ ظركؼ مبلئمة سكؼ يقـك األفراد بعمؿ المياـ  "ماكميبلند" كنظرية

فإف الفرد ، اإلنجازك فإذا كاف مكقؼ المنافسة مثبل ىدايا لتدعيـ الكفاح ، ككات التي دعمت مف قبؿالسمك 

 "ماكميبلند" ( أف تصكر1974) "ككرماف" كقد أكضح، يتفانى في ىذا المكقؼك سكؼ يعمؿ بأقصى طاقتو 

 في الدافعية لئلنجاز لو أىمية كبيرة لسببيف: 

الدافعية لئلنجاز لدل ك تفسير نمك نظريا يمكف مف خبللو منافسة  أنو قدـ لنا أساسا9 ـ السبب األول

نتائج اإلنجاز أىمية كبيرة مف حيث ك انخفاضيا لدل البعض اآلخر حيث تمثؿ مخرجات أك بعض األفراد 

أما إذا كاف سمبيا انخفضت ، فإذا كاف العائد إيجابيا ارتفعت الدافعية، السمبي عمى األفرادك أثرىا اإليجابي أ

التنبؤ باألفراد الذيف يؤدكف ك كمثميا التصكر قد أمكف مف خبللو قياس دافعية األفراد لئلنجاز ، عيةالداف

 . بشكؿ جيد في مكاقؼ اإلنجاز مقارنة بغيرىـ

ىبكط ك تفسير ازدىار ك تجريبية أساسية لفيـ لفركض "ماكميبلند"كيتمثؿ في استخداـ9 ـ السبب الثاني

  .(188، ص3888، خميفة)ة لئلنجاز في بعض المجتمعات اإلقتصادم في عبلقتو بالحاجك النم
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امتداد لمنحنى "ليكف فستنجر"تمثؿ نظرية التنافر المعرفي التي قدميا9 نظرية التنافر المعرفي. 5.4

التكقع ػ القيمة كالتي تفترض أف لكؿ منا عناصر معرفية تتضمف معرفة بذاتو )ما نحب كما نكره، أىدافنا 

فة الطريقة التي يسير بيا العالـ مف حكلنا فإذا ما تنافر عنصر مف ىذه العناصر كمعر  (أشكاؿ سمككناك 

حدث التكتر الذم يممي عمى الفرد ، مع عنصر آخر بحيث يقضي كجكد أحدىما منطقيا غياب اآلخر

 . (41، ص3884، خويمد)ضركرة التخمص منو 

 9 مظاىر دافعية اإلنجاز( 5

 9 جوزيف كوىين""دافعية اإلنجاز حسب 

 . ػ إنجاز المياـ المتسمة بالصعكبة

 . محاكلة التغمب عمى الصعكبة بمستكل مرتفع مف التفكؽػ 

 9 ىنري موراي"الحاجة لإلنجاز حسب" 

 . ػ سعي الفرد إلى القياـ باألعماؿ الصعبة

 . بطريقة استقبللية بقدر اإلمكافك تنظيميا بسرعة ك ػ تناكؿ األفكار 

 . اتػ تخطي الفرد لما يقابمو مف عقب

 . ػ الكصكؿ إلى مستكل مرتفع في أم مجاؿ مف مجاالت الحياة

 . ػ تفكؽ الفرد عف ذاتو

 . التفكؽ عمييـك ػ منافسة اآلخريف 

 . ػ ازدياد تقدـ الفرد لذاتو

 9 يونغ""دافعية اإلنجاز حسب 

 . ػ الرغبة في بذؿ الجيد المكجو إلى أىداؼ بعينيا

 . أىدافوك بيف الفرد ػ محاكلة التغمب عمى الصعاب التي تحكؿ 
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  9 ص الدين"البناء النفسي الدافعي حسبو دافعية اإلنجاز" 

 . ػ الرغبة في تحقيؽ إنجازات بارزة

 . ػ العمؿ الدءكب

 . ػ تحقيؽ الذات

 . العزيمةك ػ التحمي بالقكة 

 9 ىرمانس""دافعية اإلنجاز حسب 

 . ػ مستكل الطمكح مرتفع

 . ػ السمكؾ مرتبط بقبكؿ المخاطرة

 . راؾ االجتماعيػ الح

 . ػ المثابرة

 . ػ إدراؾ الزمف

 . ػ التكجو بالمستقبؿ

 . ػ اختبار الرفيؽ

 . ػ سمكؾ التعرؼ

 (. 78، ص1888، بن يونس)ػ سمكؾ اإلنجاز 

 9 خصائص ذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة( 6

  منظمة لذلؾ يصنعكف ألنفسيـ أىداؼ تنطكم عمى ك النزعة لمقياـ بمجازفات محسكسة يممؾ

كانت المياـ  اإلنجاز إذاك يشعركف بالمذة  ىـ يفعمكف ذلؾ كحالة طبيعية حيث أنيـ الك المجازفة ك لتحدم ا

 . مضمكنة النتائجك بسيطة ك األىداؼ التي يعتقدكنيا سيمة ك 
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  المكاقؼ التي يتمكنكف فييا مف تحمؿ المسؤكلية الشخصية في تحميؿ ك الميؿ إلى الكضعيات

يجاد حمكؿ لياك المشاكؿ   . ا 

  مراقبتيا ليككنكا عمى عمـ بمستكل إنجازاتيـك الرغبة في التغذية العكسية إلنجازاتيـ . 

 الدرجة المرتفعة مف اإلنجاز بما يؤديو مف عمؿ في حد ذاتو أكثر مف ك ييتـ الشخص ذ

دكف شؾ يرغب في الحصكؿ عمى قدر كبير مف ك اىتمامو بأم عائد مادم عميو مف إنجاز ىذا العمؿ كى

 . مقياسا لدرجة امتيازه في أدائو لعممو الماؿ لككنو

  مرتفعي اإلنجاز بالثقة العالية بالنفس حيث يميمكف لمشؾ في أراء األفراد األكثر يتميز األفراد

الذيف يريدكف اتخاذ القرار  كانكا ال يممككف معرفة معمقة بالمكضكع ك لك خبرة منيـ كيمتزمكف بآرائيـ حتى 

 . فيو

  ينفركف مف الميف الركتينيةك التي فييا تحديات مستمرة ك يفضمكف الميف المتغيرة . 

 يتخذكف قرارات ذات درجة مف الخطر المرتبطة بو . 

   يتميز ذكم اإلنجاز العالي بتحمؿ المخاطر المتكسطة أم أف ىناؾ إمكانية حساب

  . احتماالت ىذه المخاطر

  قدرات الفرد أم أف ذكم نكعية ك ك درجة متكسطة مف المخاطر تعني أنيا قد تككف مناسبة ليـ

 (. 88، ص3888، القيروتي)متى يقكمكف بيا ك اإلنجاز المرتفع يفضمكف األعماؿ التي يعرفكف كيؼ 

 9 العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز( 7

ىناؾ  بأف(، 1958)كنتربتـك السيما دراسات ك لقد بينت الدراسات التي تناكلت دافعية اإلنجاز 

 :يمي كمف بيف أىـ ىذه العكامؿ نذكر ما، ية اإلنجاز لدل األفرادعكامؿ عدة تؤثر في دافع

لقد أظيرت العديد مف الدراسات الخاصة بأساليب تربية الطفؿ 9 ـ أساليب التنشئة االجتماعية 1ـ 7

كسابيـ ميارات معينة يكلد لدييـ ا  ك االعتماد عمى النفس ك بأف التدريب المبكر لؤلطفاؿ عمى االستقبلؿ 
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كما أظيرت بعض . ذلؾ إذا كاف ىذا التدريب ال يكحي بنبذ الكالديف لمطفؿك عالية لئلنجاز الدافعية ال

الطفؿ عمى االستقبلؿ مف قبؿ كالديو حتى ال يككف عبئا عمييـ ال يساعد عمى الدراسات أف إجبار 

ألسر في بعض اك ، ففي األسرة الفقيرة يجبر الطفؿ عمى االستقبلؿ المبكر، دافعية اإلنجاز لدييـك نم

فيذاف النمطاف ال يعتبراف نمكذجا مثاليا إلنتاج ، يتأخر كثيرا استقبلؿ الطفؿ، الميسكرة الدخؿك المتكسطة أ

، الرعايةك الحرية المقركنة بالعطؼ ك تربية األطفاؿ عمى االستقبلؿ ك األفضؿ ىك ، دافعية مثالية لئلنجاز

لطفؿ نبذا تؤدم حتما إلى انخفاض مستكل التي يعتبرىا اك البلمباالة ك فالحرية التي يصاحبيا اإلىماؿ 

 ،3887، الزليتني)دافعية اإلنجاز لديو فمشاعر الكالديف تجاه أبنائيـ تؤثر عمى مستكل دافعيتيـ 

  .(168ص

نكع التربية ك ، ىناؾ عبلقة كطيدة بيف المستكل الثقافي لمكالديف9 ـ المستوى الثقافي لألسرة 3ـ 7

ى ذلؾ أف أساليب التنشئة االجتماعية تختمؼ باختبلؼ المستكل الثقافي معنك التي يقدمانيا إلى أبنائيـ 

، غير مثقفةك ذلؾ الطفؿ الذم ينشأ في أسرة جاىمة أك ليس ى، فالطفؿ الذم ينشأ في أسرة مثقفة، لمكالديف

فحتما تكجد عبلقة بيف ، أف ذكرناك كما سبؽ ، دافعية اإلنجازك بما أف ىناؾ عبلقة بيف التنشئة األسرية ك 

 . دافعية اإلنجاز عند أبنائياك المستكل الثقافي لؤلسرة 

قيمة اإلنجاز في المجتمع  ، إف مف بيف العكامؿ المؤثرة في دافعية اإلنجاز 9ـ قيم المجتمع 2ـ  7

إلى "ماكميبلند"كقد تكصؿ، كترفع مف مكانتيا، تقدر الشخصيات المنجزةك ، فيناؾ مجتمعات تقدر اإلنجاز

يستيدفيا في سمكؾ أفراده ك عمييا جتمع عندما يرل في دافعية اإلنجاز قيمة يحرص نتيجة مفادىا أف الم

النشاطات التي تحقؽ تمؾ القيمة ك فإنو يتخذ كافة األساليب التي تضمف تدريب أبنائو عمى السمكؾ 

( في 1975)"فيركؼ"كما تكصؿ، العقاب تجاه ىؤالء األبناءك كيتخذ منيا محكرا لمثكاب ، تتماشى معياك 

اساتو إلى أف اإلنساف يحرص عمى أف يسمؾ سمككا إنجازيا عندما يشعر بأف المجتمع الذم يعيش فيو در 

المعايير الغنية في ك فالمجتمع يزكد الفرد بمجمكعة مف القيـ أ، يشجعو بصفة دائمةك يعزز ىذا المسمؾ 
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الفرد ىي التي تحدد لو  سمككيات اآلخريف ثـ إف قيـك ميزانا يقـك مف خبللو سمككياتو ك ضكئيا يبني سمما أ

 57 ، ص3887، بممقدم)ما يجب أف ينتيي عنو ك كما يمكف أف يقبؿ عميو أ، يرفضوك ما يمكف أف يقبمو أ

- 58) . 

  : تشمؿ العكامؿ المكضكعية المؤثرة عمى دافعية اإلنجاز ما يمي9 ـ العوامل الموضوعية 3ـ  7

ـ المتبعة مع الطبلب تؤثر ك طريقة التعمـ  (1 بصكرة كاضحة عمى تحصيؿ الطالب حيث يجب التعمي

كيمكف أف تككف ىذه الطريقة كمية ، تحقيؽ اليدؼ المطمكباستعماؿ الطريقة المناسبة التي نؤدم إلى 

أما الجزئية فيفضؿ استعماليا في حاالت تعدد ، بصكرة عامة يفضؿ استعماؿ الطريقة الكميةك جزئية ك أ

 . أجزاء المادة

كالتي تعمؿ عمى تقميؿ تدني دافعية اإلنجاز ، تنظيميا مف الجكانب اليامة مدلك يعد نكع المادة  (2

التعامؿ الصحيح ك تعمميا ك مترابطة األجزاء سيؿ عمى الطبلب حفظيا ك ألف المادة كمما كانت مرتبطة 

 . معيا

ـ بو الطالب يعد محاكلة السترجاع المعمكمات  (3 ثناء المادة التعميمية أك إف التسميع الذاتي الذم يقك

استعماليا في ك يحاكؿ حفظيا ك يساعده عمى تثبيت المعمكمات التي تعمميا ك قياـ الطالب بحفظ ىذه المادة 

 .الكقت المناسب

كتعممو لممكاد المطمكبة ، اإلرشاد الذم يعطى لمطالب أثناء تكاجده في المدرسةك إف التكجيو  (4

اإلرشاد ك يؿ دكف الحصكؿ عمى التكجيو يؤدم إلى الكصكؿ لمتحصيؿ الذم يككف أفضؿ بكثير مف التحص

  (.152، ص3887، الداىري)

التحصيؿ الدراسي ك عمى رفع مستكل اإلنجاز مف الجكانب التي تساعد 9 ـ العوامل الذاتية 4ـ  7

 : لدل الطالب
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كالتي يبدأ فييا مشكار التعمـ ، الخبرة السابقة التي يمر بيا في مراحؿ العمر المتقدمة مف حياتو (1

 . أسريةك التي بمساعدتيا يحاكؿ الفرد أف يبني لنفسو مكانة اجتماعية ك ، حصيؿالتك 

الذكاء يعد مف أىـ العكامؿ التي يستطيع الفرد عف طريقيا الكصكؿ إلى أفضؿ مستكل مف  (2

حيث إف الشخص الذم يككف في العادة أقدر عمى االستفادة مف خبراتو في ، التحصيؿك مستكيات اإلنجاز 

 . خاصة مع اآلخريفك الكصكؿ إلى تككيف عبلقات عامة ك ، اإلنجازك يؿ عممية التحص

العمؿ ك تمعب الحالة النفسية التي تسيطر عمى الطالب دكرا بالغ األىمية في مدل التعايش  (3

القمؽ ال يمكنو ك يشعر باالكتئاب ك متكتر األعصاب ك ألف الفرد الذم يككف مضطرب الشخصية ، اإلنجازك 

نجازم ك كلذلؾ حتى يككف بإمكانو الحصكؿ عمى مستكل تحصيمي ، مستكل مناسبالكصكؿ إلى إنجاز ب ا 

 . القمؽ ما استطاع إلى ذلؾ سبيبلك يجب أف يعمؿ عمى تقميؿ حاالت االكتئاب 

عمـ أف الحالة الجسمية تؤثر بصكرة التي تجمع عمييا جميع مدارس ك مف الجكانب المؤكدة   (4

فمثبل الفرد ، األعماؿ التي تطمب منوك عمى قيامو بإنجاز الفعاليات ك  كبيرة جدا عمى قدرات الفرد المختمفة

فإف لذلؾ تأثيرا ، القدرة عمى إشباع الحاجات المختمفةك عدك األمراض ك العطش ك الذم يعاني مف الجكع 

 . مستكل إنجازه الدراسي  كالعمميك كاضحا عمى تحصيمو الدراسي 

غير مباشرة بعد قيامو بإنجاز ك بصكرة مباشرة أالعقاب الذم يحصؿ عميو الفرد ك إف الثكاب  (5

عطاؤىا إلى رفع مستكل التحصيؿ ك مياـ مختمفة يعد أحد العكامؿ الذاتية التي يؤدم استعماليا ك فعاليات أ ا 

التقدـ ك يؤدم إلى تدني اإلنجاز ك كعدـ استعماليا يضعؼ عممية التحصيؿ ، التعميـ في معظـ الحاالتك 

كيؤدم العقاب إلى تكقؼ عف االستمرار ، التحصيؿك ب إلى استمرار العمؿ حيث يؤدم الثكا، األفضؿك نح

  . باألعماؿ المرفكضة
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يقيف ك فمف المؤكد أنو كمما كاف الفرد عمى معرفة ، أما فيما يخص األىداؼ المتعمقة بالتحصيؿ (6

مف أجؿ التركيز عمى العمؿ ك الستمرار بأىداؼ التحصيؿ فإف ذلؾ يؤدم بصكرة مؤكدة إلى ا  درايةك 

 . الكصكؿ إلى أفضؿ المستكيات اإلنجازية التحصيميةك تحقيؽ ىذه األىداؼ 

  في  مجاالت التعميـ المختمفة ك أ، المرشد في المدرسةك المربي ك عميو فإنو يتكجب عمى المعمـ ك

األىؿ مف خبلؿ كجكد الطالب في البيت القياـ بمبلحظة عدة أمكر قبؿ أف نصدر األحكاـ عمى األطفاؿ ك أ

 : مف أىـ ىذه األمكرك ، التحصيؿ العمميك فيـ بأنيـ متدني اإلنجاز نصك 

النتائج الدراسية التي حصؿ عمييا متدنية بشكؿ ممحكظ بالمقارنة بالعبلمات التي ك ػ ىؿ العبلمات 

ككنيا حقيقية؟ ىؿ حصؿ التدني ك مدل صحة ىذه العبلمات ك ما ىك اعتاد تحصيميا في السابؽ؟ 

 ،نصر اهلل)؟ لكحظ  تدريجيا في ىذا الجانبك بصكرة مفاجئة أك الدراسية  التحصيمي في جميع المكاد

  (.124 - 126، ص3818

 9 أساليب تنمية دوافع اإلنجاز عند األفراد( 8

التطكر ك يتحدد الفرؽ بيف األفراد فيما يتعمؽ بشدة دكافع اإلنجاز بمستكل الرغبة الذاتية في التنمية  

يحدد عمماء النفس أربعة أساليب ك ، تنمية ىذه الدكافعك رل عمى صقؿ مدل تأثير الظركؼ البيئية األخك 

الجدير بالذكر أف ىذه األساليب ال يمكنيا أف تخمؽ ك ، تطكير دكافع اإلنجاز عند األفرادك أساسية لتنمية 

 : ىذه األساليب ىيك تطكرىا ك لكنيا قد تساعد في تنميتيا ك مكاضع اإلنجاز لدل األفراد 

يمكف لمفرد أف يضع معايير رقابية بيذا األسمكب 9 ر رقابية لقياس اإلنجازـ وضع معايي 1ـ  8

مكانياتو ك معينة بحيث تتفؽ مع ظركفو  خبلؿ فترة ك قدراتو لقياس اإلنجاز الذم حققو في مكضكع معيف ك ا 

لؾ زمنية معينة فإذا الحظ الفرد بأف مستكل اإلنجاز الذم حققو أقؿ مف المعايير التي كضعيا أمكنو بعد ذ

أف يبذؿ جيدا أكبر إلنجاز المزيد لحيف الكصكؿ إلى المستكل المطمكب، كعند تحقيؽ ىذه الخطكة يمكف 

 . لمفرد أف يرفع مف مستكل ىذه المعايير بحيث تتبلئـ مع أكضاعو الجديدة
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اإلطبلع عمى ك التعرؼ ك المبلحظة كيتـ ذلؾ مف خبلؿ 9 ـ اإلقتداء بإنجازات اآلخرين 3ـ  8

تباع خطكاتيـ لمكصكؿ إلى درجة عالية مف ك تقميدىـ ك بذلؾ يقـك باإلقتداء بأعماليـ ك خريف إنجازات اآل ا 

 . اإلنجاز

يمكف لمفرد بيذا األسمكب أف يتصكر نفسو عمى مستكل مف ك 9 ـ التصور الشخصي لإلنجاز 2ـ  8

 . التنميةك الرغبة الذاتية لمتطكر ك يحاكؿ تحقيقو عف طريؽ زيادة الجيد ك اإلنجاز 

تتغمب قكة ك جزئيا ك لك بيذه الكسيمة يسيطر الفرد عمى عكاطفو 9 الخيالو ـ مراقبة األوىام  3 ـ 8

تحقيؽ اإلنجاز األكبر عف طريؽ السيطرة الكاقعية ك بالتالي يسير نحك العمؿ الجيد ك اإلرادة عمى بذؿ الجيد 

 (. 168، ص3887، الزليتني)المكضكعية عمى سمككو العممي ك 

 9 جازقياس دافعية اإلن( 18

تبيف أف المقاييس التي استخدمت في قياس الدافعية لئلنجاز تنقسـ إلى فئتيف نعرض ليما بإيجاز 

 : التاليك عمى النح

بإعداد اختبار لقياس ، زمبلئوك "ماكميبلند"قاـ9Projective Scales  9 ـ المقاييس اإلسقاطية 1ـ  18

 (T.A.T)اختبار تفيـ المكضكع تـ اشتقاؽ بعضيا مف ، الدافع لئلنجاز مككف مف أربع صكر

(Thermatic apperception test)  ماكميبلند" أما البعض اآلخر فقاـ، (1938عاـ )"مكرام"الذم أعده" 

في ىذا االختبار يتـ عرض كؿ صكرة مف الصكر عمى شاشة لمدة ك . بتصميمو لقياس الدافع لئلنجاز

تعطى أربعة أسئمة ، بعد عرض كتابة قصة عشريف ثانية أماـ المبحكث ثـ يطمب الباحث مف المبحكث

 : األسئمة ىيك بالنسبة لكؿ صكرة 

 ػ ماذا يحدث ؟ مف ىـ األشخاص ؟ 

 ػ ما الذم أدل إلى ىذا المكقؼ ؟ 

 ما المطمكب عممو ؟ كمف الذم يقـك بيذا العمؿ ؟ ك ػ ما محكر التفكير ؟ 
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 ما الذم يجب عممو ؟ ك ػ ماذا يحدث ؟ 

يستكمؿ عناصر القصة ك ، صكرةة عمى ىذه األسئمة األربعة بالنسبة لكؿ ثـ يقـك المبحكث باإلجاب

يستغرؽ إجراء االختبار كمو في حالة استخداـ الصكر األربعة ك الكاحدة في مدة ال تزيد عف أربع دقائؽ 

  (.186، ص3888، شوشان)حكالي عشريف دقيقة 

نكاتج الخياؿ لنكع معيف مف ك صص أيتـ تحميؿ القك ، كيرتبط ىذا االختبار أساسا بالتخيؿ اإلبداعي

 . المحتكل في ضكء ما يمكف أف يشير إلى دافع اإلنجاز

صدؽ مرتفعة الختبار تفيـ ك زمبلئو قد كشفكا عف معامبلت ثبات ك "ماكميبلند"عمى الرغـ مف أفك 

لى ك في دراستو  0096فقد كصؿ معامؿ ثباتو إلى ، المكضكع إال أف أغمب ، في دراسة أخرل 0058ا 

الدراسات التي أجريت  (Veinsttein)لقد أحصى ك ، سات التي استخدمتو كشفت عف انخفاض ثباتوالدرا

خاصة ، الصدؽك بيف أنيا تفتقر إلى الثبات ك ، المقاييسالمعتمد عميياك ( 1968عمى الدافع لئلنجاز عاـ )

 ،بوطاوي) 004ذات معامبلت ثبات ال تزيد عف ك كما أف نتائجيا متعارضة ، االختبارات اإلسقاطية منيا

  (.25 ، ص3884

عداد أدكات أخرل أكثر مكضكعية لقياس الدافع لئلنجاز فجاءت المقاييس ك بدأ التفكير في تصميـ  ا 

 . المكضكعية

، بإعداد المقاييس المكضكعية لقياس الدافع لئلنجازقاـ الباحثكف 9 ـ المقاييس الموضوعية 3ـ  18

بعضيا صمـ ك (، Kukla ,Weiner،  1970)فاؿ مقؿ مقياس بعضيا أعد لقياس الدافع لئلنجاز لدل األط

مقياس ك ، عف الميؿ لئلنجاز( Mehrabian،  1968)  مقياس: لقياس الدافع لئلنجاز لدل الكبار مثؿ

(1996 ،Lynn ك )  مقياس(1970 ،Hermansكقد )  استخدمت ىذه المقاييس في العديد مف الدراسات

 (. 183، ص3888، خميفة)لدراسات العربية كما استخدمت أيضا في بعض ا، األجنبية
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 9 خالصة الفصل

أىداؼ محددة فأم دافع يستثار لدل الكائف الحي ك تكجييو نحك إف لمدكافع أىميتيا في تحريؾ الفرد 

، دكافعوك إذا كصؿ إلييا أشبع حاجتو أ، يدفعو ىذا التكتر إلى البحث عف أىداؼ معينةك ، يؤدم إلى تكتره

 . د الفرد اتزانويستعيك فينخفض تكتره 

كمدل قدراتو عمى تناكؿ األفكار ، يعبر عف رغبة الفرد في القياـ باألعماؿ الصعبةدافع اإلنجاز ك 

كما يعكس قدرتو في التغمب عمى ما يكاجيو مف عقبات ، باستقبلليةك مكضكعية ك األشياء بطريقة منظمة ك 

التفكؽ عمييـ ك منافستو لآلخريف ك لذاتو ازدياد تقدير الفرد  عم، بمكغو مستكل عاؿ في مجاالت الحياةك 

ىي مف الشركط التي يتكقؼ عمييا تحقيؽ اليدؼ مف عممية التعمـ لدل المتعمـ في حياتو اليكمية ك 

  . مجاالتو المتعددةك 
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    9 تمييد

يا المنطمقات النظرية التربكية لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة تتكافؽ فيك يسعى الباحث في العمـك النفسية 

تتضمف لو ك لذا يجب عميو إتباع طريقة عممية تتضمف إجراءات تتكافؽ مع مشكمة بحثو ، مساره التطبيقيك 

 . المعالجة الصحيحة لمكضكع الدراسة

سكؼ ننتقؿ إلى الجانب ، عميو فبعد ما تطرقت الباحثة إلى الجانب النظرم لممشكمة محؿ الدراسةك 

كذلؾ جمع البيانات ك ، التي تتمثؿ في اختبار أداة جمع البياناتك ، جراءات التطبيؽالميداني الذم تتضح إ

 . كبداية سكؼ نتطرؽ إلى الدراسة اإلستطبلعية، عف الظاىرة كما ىي في الكاقع ثـ المعالجة في التحميؿ

 

 9 ستطالعيةالدراسة االأوال9 

 الغرض من الدراسة االستطالعية9 -1

محطة ىامة قبؿ الشركع في الدراسة األساسية ألنو مف خبلليا يتـ ستطبلعية ة االتعتبر الدراس

 . ثباتياك معرفة خصائصيا السيككمترية مف حيث مدل صدقيا ك التجريب األكلي ألداة جمع البيانات 

بحيث كاف ، خطكة منيجية غاية في األىمية قبؿ االنطبلؽ في إجراءات الدراسة األساسية كما تعد

كذلؾ بالتعرؼ عمى مجتمع ، مكاجيتيا في الدراسة األساسيةكبات التي يمكف اليدؼ منيا تجاكز الصع

، مقياس الكفاءة الذاتية المدركة)ككذا التأكد مف أف أداة المقياس المستعممة ، خصائصو تحديدك الدراسة 

يتمتع بالخصائص السيككمترية التي يتطمبيا البحث العممي مف حيث الصدؽ  (كمقياس الدافعية لئلنجاز

 . الثبات باإلضافة إلى اكتساب خبرة التطبيؽك 
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 مكان وزمن إجراء الدراسة االستطالعية9 -3

جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ عمى قسـ السنة مكان إجراء الدراسة االستطالعية9 ( أ

    الثانية ماستر عمـ النفس المدرسي. 

السداسي الثاني مف السنة  فزمف ىذه الدراسة كاف خبلؿ زمن إجراء الدراسة االستطالعية9 ( ب

 أكاخر شير فيفرم .  2019/2020الجامعية 

 اعتمدت الباحثة في دراستيا الحالية عمى أداتيف تمثمتا في: الدراسة9 واتأد -2

في ضكء ( 3881العدل ) تـ تبني مقياس الكفاءة الذاتية مف إعدادمقياس الكفاءة الذاتية9  2-1

ثـ قاـ بمراجعة االختبارات التي أعدت سابقا لقياس كفاءة في  ؛اإلطار النظرم كالمراجعة لمدراسات السابقة

( عبارة كقد قاـ عبد 36كىك يتضمف ) 1982(wheelroladdبيئات أجنبية كالمقياس الذم أعده كيمركالد )

الرحماف كىاشـ بترجمة ىذا المقياس كاعداده لمتطبيؽ عمى عية بحث في البيئة المصرية، ككذلؾ المقياس 

النسخة األصمية اسب العديد مف الثقافات ك ، لين1997( schwarzeret all) ككارزير كآخركفالذم أعده س

سبانيا كالصيف، كتـ حساب صدقو  أعدت بالمغة األلمانية كتتـ تقنيتو عمى ثبلث عينات مف ألمانيا كا 

( 1998العاممي بطريقة المككنات األساسية الذم أظير أف المقياس أحادم البعد، كقاـ عبد السبلـ )

(عبارات، كبعد ذلؾ قاـ 10بترجمة المقياس إلى المغة العربية كتقنيتو عمى عية مصرية كيحتكم عمى )

 ( عبارة حيث قاـ بتطبيؽ المقياس عمى عية إستطبلعية بيدؼ تقنيتو،50( بكضع )2001عادؿ العدؿ )

 .مف جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة( 3816)دبي الباحثة كالمستخدـ مف قبؿ 
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 يفية تطبيق المقياس وتصحيحو9 ك

بناء عمى التعميمات الخاصة بالمقياس كالتي تبيف لمطالب كيفية اإلجابة عميو، بحيث يختار اإلجابة 

( كتتـ طريقة تصحيح المقياس كالتالي: xعميو، بحيث يختار اإلجابة التي تتفؽ مع رأيو، كيضع عبلمة )

 .( 1ما )(، دائ2، غالبا )(3(، أحيانا )4حيث تأخذ اإلجابة بػ نادرا )ب

يعتبر ىذا المقياس كثير االستعماؿ في البحكث العممية كالنفسية، مقياس الدافعية لالنجاز9  2-3

( عف صاحبو البركفيسكر األمريكي فينر في نفس السنة، كترجـ 1970حيث كاف مف إعداد ىارمانز )

 (.1987)كاستخدـ في بيئات عربية مف طرؼ رشاد عمي مكسى كصبلح أبك ناىية 

عبد المطيؼ محمد خميفة ، كبعده (1882النابمسي )ثـ أعد مقياس الدافعية لبلنجاز مف طرؼ 

الذم حدد فيو خمسة أبعاد بعدما كاف في السابؽ بأربعة أبعاد فقط، كىذه األبعاد التي حددىا  (2006)

فع، المثابرة، الشعكر الباحث مؤخرا ىي الشعكر بالمسؤكلية، السعي نحك التفكؽ لتحقيؽ مستكل طمكح مرت

 (.388ص، 3815، )عميمشبأىمية الزمف، التخطيط لممستقبؿ 

ارتأت أف يككف لممقياس أربعة أبعاد؛ كىذا بعد التي  (3815عميمش )تـ تعديؿ المقياس مف قبؿ 

 االطبلع عمى البحكث النظرية كالدراسات السابقة، كتمثمت ىذه األبعاد في:

 االمتياز كالتنافس. -

 كالمثابرة.االىتماـ  -

 الطمكح العالي كالتخطيط لممستقبؿ. -

 تحمؿ المسؤكلية كالجكدة في األداء. -

 (.318 ص ،3815،)عميمشكبعد ىذا تـ بناء فقرات المقياس مف طرؼ ذات الباحثة 
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 9عينة الدراسة االستطالعية -3

لكؿ  سابقةاة البحث المستمدة مف بحكث في بادئ األمر مف البحث التطبيقي باالعتماد عمى أد قمنا

عينة عشكائية  كبناء عميو تـ اختيار ،(2ك 1رقـ  )انظر الممحؽ (3816، دبي) ؛(3815، عميمش)مف 

 20، كقد قّدر حجـ العينة بػ ىك مجتمع البحث الحالي التعميـ الجامعي مف مستكل الماستر مف طمبة

 طالبا. مف قسـ عمـ النفس بمختمؼ التخصصات.

مف الطمبة مع تقديـ شرح بسيط لسبب تكزيع االستمارات كىك ركنية باستمارة الكتتقدمت الباحثة 

 خدمة لمعمـ كالمعرفة كىذا في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر.

 9ومواصفاتيا عينة الدراسة االستطالعية -4

 الباحثة لقد تميزت عينة البحث في الدراسة الحالية لمباحثة بككنيا مف المجتمع الذم تزاكؿ فيو

ناث ككميـ طمبة في نفس القسـ رغـ اختبلؼ دراستيا الجامعية ككانت  عينة عشكائية اختمفت بيف ذككر كا 

 تخصصاتيـ، كما أف المستكل كاحد كىك مستكل الماستر.

 كالجدكؿ التالي يكضح حجـ عينة الدراسة كخصائصيا مف حيث الجنس.

 سة االستطالعية حسب الجنستوزيع عينة الدرا 1 جدول رقم

 النسبة المئكية التكرارات /

 الجنس
 25,0 5 ذكر
 75,0 15 أنثى

 100,0 20 المجمكع
ذككر  05أم  ،مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد الذككر بمغ ثمث عدد اإلناث التعميق9

لئلناث. كىك ما   %75لمذككر ك  %25بنسبة قدرىا  مف عينة الدراسة االستطبلعية أنثى 15بمقابؿ 

 يتكضح بيانيا في الشكؿ التالي.
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 يبين نسبة الذكور واإلناث عينة الدراسة االستطالعية5  شكل رقم

 9لخصائص السيكومترية ألداة الدراسةا -5

 لسابقة التي أخذ منيا المقياس ثـ في الدراسة الحالية.صدؽ كثبات األداة في الدراسة ا

معامؿ الصدؽ الذاتي  (2017) خدمت الباحثة "نصيرة دبيلقد استمقياس الكفاءة الذاتية9  5-1

، بينما استعممت معامميف لحساب الثبات؛ كىما: معامؿ ألفا لكركمباخ كقد بمغت 0089كقد بمغت قيمتو 

كىك ثبات عاؿ في دراسة  .0083، كمعامؿ الثبات عف طريؽ التجزئة النصفية بمغت قيمتو 0080قيمتو 

 الباحثة.

ي الدراسة الحالية ارتأت أف تعيد حساب الصدؽ كالثبات لذات األداة، ألنيا إال أف الباحثة ف

 استخدمتيا كأداة لقياس أحد متغيرات دراستيا ىذه، ككانت النتائج عمى النحك التالي:

اعتمدت الباحثة في دراستيا الحالية صدؽ االتساؽ الداخمي بحساب معامؿ األداة9  صدق . أ

 الكمية لممقياس.لدرجة ااالرتباط بيف فقرات المقياس ك 
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 يبين معامل االرتباط لفقرات مقياس الكفاءة الذاتية مع الدرجة الكمية. 3مجدول رق

معامل  الفقرات
معامل  الفقرات االرتباط

معامل  الفقرات االرتباط
معامل  الفقرات االرتباط

معامل  الفقرات االرتباط
 االرتباط

1 00128 11 *00483 21 *00466 31 00408 41 **00620 
2 * 00544 12 **00764 22 00249 32 **00645 42 *00545 
3 **00617 13 **00850 23 *00503 33 00441 43 **00784 
4 *00507 14 **00687 24 00349 34 **00685 44 **00813 
5 **00570 15 **00836 25 **00605 35 **00649 45 **00570 
6 *00498 16 **00645 26 *00540 36 **00700 46 **00678 
7 *00504 17 **00619 27 *00486 37 **00661 47 00321 
8 *00470 18 **00489 28 *00488 38 *00490 48 **00568 
9 *00451 19 **00647 29 *00517 39 **00861 49 *00469 
10 *00499 20 **00576 30 *00557 40 **00616 50 00205 

 0005داؿ عند مستكل الداللة    *                                          0001داؿ عند مستكل الداللة    **

مف خبلؿ الجدكؿ يتضح كجكد عبارات ليا ارتباط قكم كىي دالة عند مستكل الداللة  التعميق9

، بينما العبارات التي معامؿ 0005متكسط كىي دالة عند مستكل الداللة ، كأخرل ليا ارتباط 0001

ؼ فيي غير دالة. كلذا يتـ استبعادىا كىذا لحساب معامؿ الثبات لممقياس في الدراسة ارتباطيا ضعي

 الحالية.

 

اعتمدت الباحثة في دراستيا الحالية معامؿ الثبات ألفا لكركمباخ فكانت النتيجة  9االداة ثبات . ب

 التالية:

 ة.يبين معامل الثبات ألفا لكرومباخ لمقياس الكفاءة الذاتية المدرك 2مجدول رق

 معامل الثبات
α العدد كركنباخ 

,718 44 
كىك ثبات عاؿ، كىذا ما يجعمنا نعتمد  00718مف الجدكؿ نجد أف معامؿ الثبات قد بمغ التعميق9 

 الكفاءة الذاتية في دراستنا الحالية.مقياس 
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كقد قامت  (،3815)عميمش لقد استخدت ىذا المقياس الباحثة  مقياس الدافعية لإلنجاز9 (3

(، كفي النياية يحسب مجمكع الدرجات المحصؿ 2( كغير مكافؽ بدرجة )1بدرجة ) لبدائؿ مكافؽبكضع ا

درجة تقيـ كفقيا دافعية الفرد  126ك 63عمييا في االستبياف لتصبح الدرجة الكمية لمفرد تتراكح ما بيف 

 لئلنجاز.

( لئلجابة بػ ال؛ 2كالقيمة ) ( لئلجابة بنعـ1أما في الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بمنح القيمة )

كالعكس بالنسبة لمفقرات السمبية في االستبياف. كبعد تفريغ القيـ المتحصؿ عمييا بعد تكزيع االستمارات 

 كحساب الخصائص السيككمترية كانت النتائج التالية:

كىذا اعتمدت الباحثة صدؽ االتساؽ الداخمي في ىذه المرحمة مف البحث 9 االداة صدق - أ

عامؿ االرتباط بيف كؿ الفقرات كاألبعاد الت تنتمي إلييا، ثـ بيف األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس، بحساب م

 كقد كانت النتائج المتحصؿ عمييا كما يمي:

 

 

 واألبعاد التي تنتمي إلييا.مقياس ال لفقرات بيرسون يبين معامل االرتباط 3جدول رقم 

بعد االمتياز 
 والتنافس

معامل 
 االرتباط

االىتمام  بعد
 والمثابرة

معامل 
 االرتباط

بعد الطموح 
العالي والتخطيط 

 لممستقبل

معامل 
 االرتباط

بعد تحمل 
المسئولية 
والجودة في 

 األدا

معامل 
 االرتباط

1 ,585** 3 ,714** 3 ,494* 9 ,915** 
6 ,620** 2 ,657** 18 ,705** 31 ,112 
13 ,514* 4 ,449* 13 ,687** 36 ,536* 
14 ,647** 5 ,816** 12 ,701** 22 ,719** 
33 ,142 7 ,638** 16 ,668** 27 ,454* 
32 ,752** 11 ,608** 38 ,587** 35 ,661** 
37 ,240 15 ,252 35 ,484* 44 ,406 
38 ,553* 17 ,730** 23 ,358 53 ,559* 
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28 ,599** 18 ,592** 26 ,571** 52 ,534* 
38 ,648** 33 ,722** 33 ,790**   
36 ,645** 34 ,376 34 ,806**   
41 ,747** 28 ,466* 48 ,739**   
43 ,747** 21 ,619** 43 ,377   
45 ,580** 23 ,440 48 ,594**   
47 ,398 24 ,775**     
58 ,683** 25 ,720**     
  31 ,393     
  33 ,891**     
  32 ,559*     
  37 ,465*     
  38 ,891**     
  42 ,634**     
  46 ,705**     
  51 ,128     
        
        
        
        
        
        

 0005داؿ عند مستكل الداللة    *                                             0001داؿ عند مستكل الداللة    **

ككانت أغمب الفقرات دالة إحصائيا إما اختبلؼ عدد فقرات كؿ األبعاد،  الجدكؿ أعبله مف يتضح

كالتي تتمثؿ في  كىذا ال يمنع مف كجكد فقرات أخرل غير دالة 0005أك عند  0001عند مستكل الداللة 

، كلذا تـ استبعاد ىذه األخيرة (58، 55، 54، 41، 34، 32، 28، 25، 22، 21، 16الفقرات )

امؿ االرتباط بيف درجات األبعاد كالدرجة الكمية لحساب معامؿ الثبات لممقياس، كقبؿ ىذا تـ حساب مع

 لممقياس فكاف الجدكؿ التالي:
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 بين أبعاد مقياس الدافعية لإلنجاز والدجة الكميةيبين معامل االرتباط  4جدول رقم

Correlations 

 االمتياز 
 والتنافس

 االىتمام
 والمثابرة

 العالي الطموح
 لممستقبل والتخطيط

 المسئولية تحمل
 األداء في لجودةوا

 المجموع

 والتنافس االمتياز

Pearson 

Correlation 
1 ,706** ,684** ,652** ,840** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,001 ,002 ,000 
N 20 20 20 20 20 

 والمثابرة االىتمام

Pearson Cor 

 

relation 

,706** 1 ,907** ,895** ,971** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 

 العالي الطموح
 والتخطيط
 لممستقبل

Pearson 

Correlation 
,684** ,907** 1 ,744** ,930** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 

 المسئولية تحمل
 األداء في والجودة

Pearson 

Correlation 
,652** ,895** ,744** 1 ,880** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000  ,000 
N 20 20 20 20 20 

 المجموع

Pearson 

Correlation 
,840** ,971** ,930** ,880** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
بمعامبلت ارتباط  0001أف كؿ األبعاد لممقياس دالة عند مستكل الداللة أعبله مف الجدكؿ نستنتج 

 .00971ك 00840قكية تتراكح بيف 
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كفي ىذا المقياس أيضا اعتمدت الباحثة معامؿ الفا كركمباخ لقياس مدل ثبات  9االداة ثبات . ب

 األداة. ككانت النتيجة التالية.

 .الدافعية لالنجازقياس بين معامل الثبات ألفا لكرومباخ لمي 5قم جدول ر 

 معامؿ الثبات
α العدد كركنباخ 

,7500 53 
 

كىك ثبات عاؿ، كىذا ما  00750مف االجدكؿ أعبله نبلحظ أف معامؿ ألفا كركمباخ بمغ  التعميق9

 يجعمنا نعتمد المقياس في دراستنا الحالية.

 .كمف ىذا نستنتج أنو يمكننا اعتماد األداتيف في دراستنا الحالية

 

 انيا9 الدراسة األساسية9ث

إف البحث العممي ال يمكف أف يقـك دكف منيج كاضح يساعده في البحث عف منيج الدراسة9  -1

ـ المنيج طبيعة المكضكع، كذلؾ مف أجؿ ضماف مكضكع الدراسة، بحيث يجب أف يبلئ أسباب المشكمة

 .الحصكؿ عمى نتائج يمكف تعميميا كالكثكؽ في نتائجيا

كصفي ألنو يصؼ  المتبع في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي اإلرتباطي، فيككعميو فإف المنيج 

الظاىرة كما ىي في الكاقع، أما ككنو ارتباطي فؤلنو يدرس العبلقة بيف المتغيرات كليذا تـ استخداـ ىذا 

  .المنيج

اتية متغيريف كىما الكفاءة الذالعبلقة بيف  كنسعى مف خبلؿ استخداـ ىذا المنيج إلى الكشؼ عف

 .متعميـ الجامعيل الماستر لدل طمبة تابع كالدافعية لئلنجاز  كمتغير  مستقؿ كمتغير 
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 مجاالت الدراسة9  -3

األساسية في دراستنا ىذه عبر أثير فضاء األنترنت لقد تمت الدراسة  المجال المكاني9 . أ

 .)الكتركنيا(

زمف، فزمف ىذه الدراسة  ال يمكف أف يككف لدراسة عممية مكاف إال ككاف ليا المجال الزمني9 . ب

كدامت حتى شير جكاف نظرا لعدـ تمكف  2019/2020كاف خبلؿ السداسي الثاني مف السنة الجامعية 

 الباحثة مف إتماـ بحثيا كاعتمدت عمى التكاصؿ عف بعد )االعتماد عمى االستمارة االلكتركنية(.

التعميـ الجامعي كركزت  اعتدمت الباحثة في تطبيؽ دراستيا عمى طمبة المجال البشري9ج. 

مف تخصص عمـ النفس، كقد استمدتيـ  مفردة 67، كقد بمغ حجـ العينة بالخصكص عمى طمبة الماستر

 .منصات التكاصؿ االجتماعي التي تضـ طمبة الماسترمف 

مما عرقؿ  19عند إنجاز إجراءاتو أغمقت الجامعة بسبب جائحة ككفيد  مجتمع الدراسة9 -2

نتسبيف لجامعتنا نظرا لمغمؽ الكمي لجامعتنا عمى غرار الجامعات الجزائرية مما تكاصمنا مع الطمبة الم

اضطرنا إلى التكاصؿ عبر منصات التكاصؿ االجتماعي التي تضـ طمبة الماستر مف طمبة جامعة 

 .مستغانـ

بعد تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الماستر عمـ النفس مف مختمؼ التخصصات تـ اختيارىـ 

كبينيا الجدكؿ  مفردة 67ككاف عددىـ  تساؤالت مقياسي الدراسة )بالطريقة االلكتركنية(اجابتيـ عف 

 التالي:
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 مواصفات مجتمع الدراسة9  -3

 أوال9 حسب الجنس9

 يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس 6جدول رقم 

 النسبة المئكية التكرارات 

 الجنس
 28,4 19 ذكر
 71,6 48 أنثى
 100,0 67 المجمكع

 
أنثى  48ذكرا ك 19مفردة تنقسـ عمى  67مف الجدكؿ نجد أف عينة الدراسة األساسية كالتي بمغت 

 كىـ مف طمبة التعميـ العالي مستكل الماستر في عمـ النفس.

 ثانيا9 حسب التخصص9

 يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس 7جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد التخصص
 37,25 18 م النفس العياديعم

 11,83 7 عمم النفس التربوي
 18,38 12 عمم النفس المدرسي

 18,34 6 ارشاد نفسي
 13,83 18 عمم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية

 3,37 2 عموم التربية
 18,34 6 عمم النفس الصحة

 188 56 المجموع
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 أدوات الدراسة9 -4

 ة أداتيف تمثمتا في:لقد اعتمدت الباحث

لمكشؼ ( 3816دبي )( كالمكيؼ مف قبؿ 2001مقياس الكفاءة الذاتية مف إعداد العدؿ ) -

 عف مستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الماستر في الدراسة الحالية.

 (3815عميمش )كالمكيؼ مف قبؿ   (1970ىارمنز )مف إعداد  نجازمقياس الدافعية لئل -

 الدافعية لؤلإنجاز لدل طمبة الماستر في الدراسة الحالية.لمكشؼ عف مستكل 

 تـ حساب الخصائص السيككمترية لؤلداتيف في الدراسة االستطبلعية مف صدؽ كثبات. بعد أف

 

 

 األساليب اإلحصائية9 -5

تمكنيا مف اإلجابة عف لقد اعتمدت الباحثة مجمكعة مف األساليب اإلحصائية لمكصكؿ إلى نتائج 

الت المطركحة، كىذه األساليب تـ انتقائيا مف برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية مختمؼ التساؤ 

 (.SPSS Statistique v 20) 20بنسختو الػ 

: لقد استخدمت الباحثة معامؿ االرتباط بيرسكف لحساب صدؽ معامل االرتباط بيرسون -

 .أدكات الدراسة

الثبات ألفا لكركمباخ لقياس مدل ثبات أدكات : اعتمدت الباحثة معامؿ معامل ألفا لكرومباخ -

 الدراسة الحالية.

 لقياس مستكل الكفاءة الذاتية كالدافعية لبلنجاز. اف المعيارير المتوسط الحسابي واالنح -

 : كىذا الختبار الفركؽ بيف الجنسيف في كبل المقياسيف.اختبار "ت" لعينتين مستقمتين -

  :الصةخ
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جانبيف: الجانب األكؿ تمثؿ في  راسة الميدانية فقد اشتمؿ عمىجاء ىذا الفصؿ مميدا لعرض الد

الدراسة اإلستطبلعية التي تطرقنا فييا إلى الغرض منيا كمكاف كزماف حدكثيا، كأدكاتيا كعينتيا، 

التعريؼ بالمنيج المتبع فييا، ككصؼ  الخصائص السيككمتريةالمعتمدة، أما الجانب الثاني تطرقنا فيو إلى

ة مف حيث مصدره، حجمو، خصائصو، ليتـ التعريج بعد ذلؾ عمى األداة التي استعممت في مجتمع الدراس

جمع المعطيات كاتضح لمباحثة إمكانية االطمئناف إلى استعماليا بالنظر لدرجات الصدؽ كالثبات العالية 

تكضيح  ليا، كما تـ أيضا تكضيح إجراءات تطبيؽ ىذه األداة خبلؿ الدراسة األساسية، باإلضافة إلى

اختبار صحة األساليب اإلحصائية المعتمد عمييا في تحميؿ النتائج بغرض تسييؿ تفسيرىا كبالتالي 

  الفركض. 
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 تمييد9

في ىذا الفصؿ ستعرض الباحثة النتائج المتكصؿ إلييا كتحميميا كمناقشتيا في ضكء الفرضيات 

ا عمى الدراسات السابقة كالخمفيات النظرية، كقد كانت المطركحة، كىي غاية كؿ بحث عممي، كىذا اعتماد

 النتائج كما يمي:

 عرض نتائج الفرضيات9أوال9 

 عرض نتائج الفرضية األولى9 (1

 مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طمبة الماستر مرتفع.نص الفرضية9 

(، 4جابة بػ نادرا )فقرة، حيث تأخذ اإل 43 قياس الكفاءة الذاتية المدركة ىكبما أف عدد فقرت م

 ( فنتحصؿ عمى الجدكؿ التالي:1(، دائما )2(، غالبا )3أحيانا )

 يبين الدجات الدنيا والعميا لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة. 8م جدول رق

 الدرجة الدنيا الدرجة العميا عدد الفقرات المقياس
 43=  1×  43 172=  4×  43 43 الكفاءة الذاتية المدركة

مكف تصنيؼ طمبة عينة الدراسة عمى أساس مستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ إلى عاؿ، كمنو ي

 متكسط كمنخفض كما يكضحو الجدكؿ التالي:

 يبين تصنيف مستويات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة حسب الدرجة. 18جدول رقم 

 مستكل منخفض مستكل متكسط مستكل مرتفع المقياس
 درجة 86إلى  43مف  درجة 130إلى  86مف  درجة 172إلى  130مف  مدركةالكفاءة الذاتية ال

مف كباالعتماد عمى الجدكؿ يمكننا حساب المتكسط الحسابي لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة كالذم 

 ءة الذاتية المدركة لدل عينة دراستنا.كفاخبللو يمكننا تحديد مستكل ال

 



 عرض ومناقشة النتائج         الفصل الخامس                                         
 

 
105 

 لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة راف المعياريالمتوسط الحسابي واالنح 11جدول رقم 

Descriptive Statistics 
 االنحراؼ المعيارم المتكسط العينة 

 9,80248 101,8209 67 الذاتية الكفاءة مقياس مجمكع
 

بانحراؼ  101082 المتكسط الحسابي لممقياس قد بمغتمف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف قيمة  9التعميق

 مفردة. 67حجميا بمغ التي األساسية ك  عينة الدراسةل 9080معيارم قدره 

( 130 – 86مف المستكل المتكسط الذم ينحصر في المجاؿ )ضقيمة المتكسط المحسكبة تقع 

 درجة

 عرض نتائج الفرضية الثانية9 (3

 .امستوى دافعية اإلنجاز لدى طمبة الماستر مرتفعيكون نص الفرضية9 

فقرة كىذا بعد حذؼ الفقرات غير الدالة في  52جاز ىك بما أف عدد فقرت مقياس الدافعية لئلن

 ( فنتحصؿ عمى الجدكؿ التالي:1(، نعـ )2األبعاد، حيث تأخذ اإلجابة في المقياس القيـ التالية ال )

 .الدافعية لإلنجازمقياس بعاد يبين الدجات الدنيا والعميا أل 13جدول رقم 

 العميارجة الد الدنياالدرجة  عدد الفقرات أبعاد المقياس
 26=  2×  13 13=  1×  13 13 االمتياز كالتنافس
 38=  2×  19 19=  1×  19 19 االىتماـ كالمثابرة

 26=  2×  13 13=  1×  13 13 الطمكح العالي كالتخطيط لممستقبؿ
 14=  2×  7 7=  1×  7 7 تحمؿ المسؤكلية كالجكدة في األداء

 104=  2×  52 52=  1×  52 52 الدرجة الكمية
لدييـ إلى عاؿ، الدافعية لبلنجاز كمنو يمكف تصنيؼ طمبة عينة الدراسة عمى أساس مستكل 

 متكسط كمنخفض كما يكضحو الجدكؿ التالي:
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 .لكل بعد حسب الدرجة الدافعية لالنجازيبين مستويات مقياس  3جدول رقم 

 ستكل منخفضم مستكل متكسط مستكل مرتفع األبعاد
 ] 8إلى  1]  ] 17إلى  9]  [ 26إلى  18]  االمتياز كالتنافس
 ] 12إلى  1]  ] 25إلى  13]  [ 38إلى  26]  االىتماـ كالمثابرة

 ] 7إلى  1]  ] 14إلى  8]  [ 26إلى  15]  الطمكح العالي كالتخطيط لممستقبؿ
 ] 4إلى  1]  ] 9ى إل 5]  [ 14إلى  10]  تحمؿ المسؤكلية كالجكدة في األداء

 ] 32إلى  1]  ] 65إلى  33]  [ 104إلى  66]  الدرجة الكمية
كالذم مف خبللو  الدافعية لئلنجازكباالعتماد عمى الجدكؿ يمكننا حساب المتكسط الحسابي لمقياس 

 فاءة الذاتية المدركة لدل عينة دراستنا.كيمكننا تحديد مستكل ال

 .األساسية لعينة الدراسة الدافعية لالنجازالمتوسط واالنحراف المعياري لمقياس  2جدول رقم 

Descriptive Statistics 

 االنحراف المعياري المتوسط العينة  

 10,43899 68,7612 67 مجمكع درجات مقياس الدافعية لئلنجاز
 

بانحراؼ   68076ممقياس قد بمغت مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف قيمة المتكسط الحسابي ل ق9التعمي

كقيمة المتكسط المحسكبة  مفردة. 67)قيمة تقريبية( لعينة الدراسة التي حجميا  10044معيارم قدره 

 ( درجة كىك المستكل المرتفع.104 – 66بالمقارنة مع المستكيات فإننا نجدىا تقع ضمف المجاؿ )

 عرض نتائج الفرضية الثالثة9 (2

ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة  تكجد فركؽ نص الفرضية9

 الماستر.

لحساب الفركؽ لمتغير الدراسة الخاص بالكفاءة الذاتية المدركة لمتغير الجنس اعتمدت الباحثة 

 اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف فكانت النتائج التالية:
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 .لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة يف نتائج اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيفيب 3جدول رقم 

المتكسط  العينة الجنس المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

درجة  "Tقيمة "

 الحرية

 القرار

الكفاءة الذاتية 

 المدركة

دالة غير  65 0.84- 9.73 100.2105 19 ذككر

 9.85 102.4583 48 إناث 0001عند 

ىي غير دالة عند مستكل ك  0.84-( أف قيمة "ت" = 14يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )تعميق9 ال

 كلئلناث بمغ  100.21متكسط حسابي لمذككر بمغ ، كما أف ال65، بدرجة حرية قدرىا 0001الداللة 

102.45. 

 عرض نتائج الفرضية الرابعة9 (3

الدافعية لئلنجاز لدل طمبة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في  نص الفرضية9

 الماستر.

 .لمقياس الدافعية لبلنجاز يبيف نتائج اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف5  جدول رقم

المتكسط  العينة الجنس المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

درجة  "Tقيمة "

 الحرية

 القرار

الدافعية 

 لئلنجاز

غير دالة عند  65 0.92- 9.23 66.8947 19 ذككر

 10.88 69.5000 48 إناث 0001

كىي غير دالة عند مستكل  -0092( أف قيمة "ت" = 15يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )التعميق9 

كلئلناث بمغ  66089متكسط حسابي لمذككر بمغ بمغ الك ، 65 درجة حرية قدرىاعند ، 0001الداللة 

 متكسطيف.، كالفرؽ غير مكجكد بيف ال69050
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 مناقشة النتائج9

 مناقشة وتحميل نتائج الفرضية األولى9 -1

 يكون مستوى الكفاءة الذاتية  لدى طمبة الماستر مرتفعا. 9نص الفرضية

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجداكؿ الخاصة بعرض نتائج الفرضية األكلى كالتي أفضت 

 43الكفاءة الذاتية المدركة حيث المستكل المنخفض أخذ الدرجات مف إلى كجكد ثبلث مستكيات بمقياس 

كالمستكل المرتفع أخذ الدرجات مف  131إلى  86درجة، المستكل المتكسط أخذ الدرجات مف  86إلى 

لمقياس الكفاءة  فما فكؽ، كما أف الباحثة قامت بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 131

، كىذه 9080بانحراؼ معيارم قدره  101082 لذات المقياسقد بمغ المتكسط الحسابي ف الذاتية المدركة،

لمقياس الكفاءة الذاتية  درجة؛ كىك المستكل المتكسط 131إلى  86القيمة لممتكسط تقع ضمف المجاؿ 

كبيذا يمكف لمباحثة رفض الفرض البحثي الذم يفضي إلى كجكد مستكل مرتفع لطمبة الماستر ، المدركة

 قياس الكفاءة الذاتية المدركة.لم

ىدفت الدراسة 9 (3816" ميادة أمين يوسف سمار " ) دراسةك ىذه النتائج المتحصؿ عمييا تتكافؽ 

التعميـ الرياضي لدل طالبات الصؼ ك  التفكير الناقدك  إلى تقصي العبلقة بيف الكفاءة الذاتية المدركة

 : كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية، بمسالعاشر األساسي في المدارس الحككمية في مدينة نا

إن مستوى الكفاءة الذاتية المدركة عند الدرجة الكمية ومجاالتيا االنفعالي، واالجتماعي، 

واإلصرار والمثابرة، والمعرفي واألكاديمي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية 

 في مدينة نابمس كانت متوسطة .

لتعميـ الرياضي عند الدرجة الكمية كمجالي الجبر كاليندسة منخفضا، أما مجالي إف مستكل ا

 .تكسطااألعداد كالقياس فكاف مستكاىما م
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تقييـ الحجج منخفضا، أما ك  االستنباطك  مجاالتو االستدالؿك  إف مستكل القدرة عمى التفكير الناقد

 مجاؿ التفسير فقد جاء تقديره متكسطا.

ا يالكفاءة الذاتية المدركة كعبلقت إلى الكشؼ عف مستكل دفتالتي ى (3813دراسة يعقوب )و 

كة مؾ خالد فرع بيشة في الممميات جامعة الممكالتحصيؿ األكاديمي لدل طبلب كاإلنجاز بدافعية 

 التائج أنرت يوأظ االنجاز،كطبؽ الباحث مقياسي الكفاءة الذاتية المدركة كدافعية  السعكدية،العربية

دافع اإلنجاز  كأف متغير ،المتوسطةالعينة كانوا في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة  رادغالبية أف

التحصيؿ ؛ كأف 0.67قد فسرا مف التبايف في مستكل الكفاءة الذاتية المدركة ما نسبتو التحصيؿ األكاديميك 

بمغ مستكل تباينو إذ  المدركة مستكل الكفاءة الذاتيةبى التنبؤ مقدرة ع راتكاف أكثر المتغي األكاديمي

0.60. 

 مناقشة وتحميل نتائج الفرضية الثانية9 -3

 يكون مستوى دافعية اإلنجاز لدى طمبة الماستر مرتفعا. نص الفرضية9

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجداكؿ الخاصة بعرض نتائج الفرضية الثانية كالتي أفضت 

إلى  1حيث المستكل المنخفض أخذ الدرجات مف إلى كجكد ثبلث مستكيات بمقياس الدافعية لبلنجاز، 

فما  66كالمستكل المرتفع أخذ الدرجات مف  65إلى  33درجة، المستكل المتكسط أخذ الدرجات مف  32

فكؽ، كما أف الباحثة قامت بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم فقد بمغ المتكسط الحسابي 

، كىذه القيمة لممتكسط تقع ضمف المجاؿ 10043ؼ معيارم قدره بانحرا 68076 الدافعية لبلنجازلمقياس 

 .أم المستكل المرتفع؛ فما فكؽ 66

الفرض البحثي الذم يفضي إلى كجكد مستكل مرتفع لطمبة الماستر  قبكؿكبيذا يمكف لمباحثة 

 .الدافعية لبلنجازلمقياس 
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إلى التعرؼ العبلقة بيف  ىدفتالتي  (38849سحمول")" النتائج المتحصؿ عمييا كدراسة كتتكافؽ

فاعمية الذات كدافعية اإلنجاز الدراسي كأثرىما في التحصيؿ األكاديمي لدل طمبة المرحمة الثانكية في 

( بيف فاعمية 0005إلى كجكد عبلقة إرتباطية مكجبة دالة إحصائيا عند ) كأسفرت نتائجيامدينة صنعاء، 

( في 0005راسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند )الذات كدافعية اإلنجاز الدراسي، كما تكصمت الد

 .مستويات الدافعية لصالح ذوي دافعية اإلنجاز الدراسي المرتفعةالتحصيؿ األكاديمي لدل الطمبة إلى 

إلى معرفة العبلقة المكجكدة بيف نمط التكجيو الجامعي سكاء  ىدفتالتي ( 3812شويخي ) راسةد

ب أك إجباريا أم ال يتماشى مع رغبتو، كعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدل كاف اختياريا أم كفقا لرغبة الطال

طمبة الجامعة، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي بغية كصؼ الظاىرة كالكصكؿ إلى استنتاج، كلتحديد 

معامؿ مستكل الداللة اإلحصائية لمنتائج المسجمة، قامت الباحثة باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية: 

تكصمت الدراسة ". T Studentاختبار " ت" لقياس الفركؽ " ؛ "Bravais Pearsonرتباط لبرافي بيرسكف " اال

مستكل الدافعية لئلنجاز لدل الطمبة باختبلؼ نمط التكجيو الجامعي لصالح الطمبة كجكد اختبلؼ في إلى 

مبة باختبلؼ نمط التكجيو مستكل التحصيؿ األكاديمي لدل الطمع كجكد اختبلؼ في  المكجييف اختياريا.

مستكل الدافعية لئلنجاز بيف  بالمقابؿ عدـ كجكد اختبلؼ في الجامعي لصالح الطمبة المكجييف اختياريا.

مستكل الدافعية لئلنجاز لدل الطمبة  ، مع كجكد اختبلؼ فييف لدل الطمبة المكجييف اختيارياالجنس

قة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الدافعية لئلنجاز عبلمع عدـ كجكد  المكجييف إجباريا لصالح الطالبات.

عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الدافعية لئلنجاز كالتحصيؿ ، ككجكد الطبلب كالتحصيؿ األكاديمي لدل

 األكاديمي لدل الطالبات.

 مناقشة وتحميل نتائج الفرضية الثالثة9 (2

لدل طمبة  ي الكفاءة الذاتية المدركةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف ف نص الفرضية9

 .الماستر
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات بيف عف عدـ لقد أسفرت النتائج المتحصؿ عمييا 

 100021الذككر كاإلناث بالنسبة لمكفاءة الذاتية المدركة حيث بمغ متكسط الذككر مف عينة الدراسة 

 102045متكسط الحسابي لئلناث بذات المقياس قد بمغ ، بينما نجد ال9073بانحراؼ معيارم قدره 

 .9085بانحراؼ معيارم قده 

كجكد فركؽ برفض الفرض البحثي كقبكؿ الفرض الصفرم كىك عدـ كبيذا يمكف لمباحثة اإلقرار 

 بيف الجنسيف في الكفاءة الذاتية المدركة. 

متعرؼ عمى الكفاءة الذاتية لالدراسة  ىدفت، حيث (3888"النصاصرة")كدراسة ىذه النتائج تتفؽ 

المدركة كعبلقتيا بقمؽ االمتحاف في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية لدل طمبة المرحمة الثانكية، كذلؾ 

. لمتغير الجنس، المستكل الدراسي التعرؼ إلى االختبلؼ في كؿ مف الكفاءة الذاتية كقمؽ االمتحاف تبعا

داللة إحصائية بيف الكفاءة الذاتية المدركة كقمؽ االمتحاف  أشارت النتائج إلى كجكد عبلقة عكسية ذاتك 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد أنو  كمالدل طمبة الثانكية، 

 .عينة الدراسة عمى مقياس الكفاءة الذاتية تعزى إلى دور الجنس

لكفاية الذاتية المدركة لدل الطمبة المحمميف إلى معرفة اىدفت التي  (3817)  ومنشد منكرراسة دك 

استعماؿ الكسائؿ اإلحصائية المبلئمة، حيث ك  بالمكاد الدراسية، كبعد التحقؽ مف صدؽ كثبات المقياس،

استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي، تكصمت الدراسة إلى أف الطمبة المحمميف بالمكاد الدراسية يعانكف مف 

 وعدم وجود فروق عمى مقياس الكفاية الذاتية المدركة وفق متغير النوعركة، تدني الكفاية الذاتية المد

  الميمة.المقترحات ك  كالسكف كالعمر. كانتيى الباحثاف بمجمكعة مف التكصيات

إلى معرفة مستكل الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدل ىدفت التي  (3888) الزقدراسة ككذا 

لمستكل الدراسي، ركؽ في ىذا المستكل، تبعا لمتغيرات الكمية، كالجنس، كاطمبة الجامعة األردنية، كالف
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الدراسة ، كقد طبؽ مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة، الذم تـ تطكيره ألغراض ىذه كالتفاعؿ بينيا

طمبة  أظيرت النتائج أف مستكل الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدل، حيث عمى جميع أفراد العينة

الجامعة األردنية متكسطة، كما أشارت إلى كجكد فركؽ كفقا لممستكل الدراسي، حيث أف الكفاءة الذاتية 

األكاديمية المدركة تككف في أدنى مستكياتيا في بداية السنة الثانية مف الدراسة الجامعية، ثـ تبدأ باالرتفاع 

دني مستكل شعكر الطمبة بكفاءتيـ الذاتية في لتككف في أعمى مستكياتيا في السنة الرابعة. كلعؿ سبب ت

السنة الثانية راجع إلى بعض خبرات الفشؿ، التي يمر بيا بعض الطمبة في السنة األكلى، أك إلى ضعؼ 

كما أشارت إلى عدم وجود فروق وفقا استراتجيات التعمـ لدل ىؤالء الطمبة في بداية حياتيـ الجامعية. 

 الكمية . ك  ف الجنس، كالمستكل الدراسي، ككذلؾ بيف المستكل الدراسي، إال أف ىناؾ تفاعبل بيلمجنس

استيدفت التعرؼ إلى الكفاءة الذاتية المدركة عند طمبة جامعة  التي( 3813عموان) دراسةك كتتنافى 

بغداد، كالتعرؼ إلى الفركؽ في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير التخصص، مستخدما المنيج الكصفي، 

اة البحث قامت الباحثة بإعداد أداة لقياس الكفاءة الذاتية المدركة معتمدة عمى المقاييس كاألدبيات أما أد

السابقة التي تناكلت مكضكع الكفاءة الذاتية المدركة، قامت الباحثة باستعماؿ عدد مف الكسائؿ اإلحصائية 

عينة البحث بكفاءة ذاتية مدركة  وأظيرت النتائج تمتعمف بينيا اختبار "ت"، كتحميؿ التبايف الثنائي، 

، في حيف كجدت فركؽ ذات داللة وأظيرت كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس

 إحصائية في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير التخصص كلصالح التخصص العممي.

 كفاءة الذاتية المدركةىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الالتي  ( 3816) إبراىيم دراسة ك 

كشفت حيث الميارات االجتماعية لدل تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة سكىاج، ك 

كجكد عبلقة ارتباطية دالة بيف الكفاءة الذاتية المدركة كالميارات االجتماعية لدل أفراد  عمى نتائج الدراسة

ت داللة إحصائية في الكفاءة الذاتية المدركة تعزى إلى كما أشارت إلى وجود فروق ذاعينة الدراسة، 
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، في حيف أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى النوع االجتماعي لصالح الذكور

كجكد فركؽ ذات داللة عف ككشفت ، كما كل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرةالمستكل الدراسي كالمست

ة تعزل إلى النكع االجتماعي لصالح اإلناث، في حيف أشارت إلى عدـ إحصائية في الميارات االجتماعي

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى المستكل الدراسي كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة.

 مناقشة وتحميل نتائج الفرضية الرابعة9 (3

لدل طمبة  نجازتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في الدافعية لئل نص الفرضية9

 .الماستر

بقبكؿ الفرض إف ما تكصمت إليو الباحثة في دراستيا كعرضيا لنتائج الفرضية الرابعة أفضى 

بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات بيف الذككر الصفرم كرفض الفرض البحثي الذم يدعي 

بانحراؼ معيارم  66089ة الدراسة كاإلناث بالنسبة لبلدافعية لبلنجاز، حيث بمغ متكسط الذككر مف عين

 .10088بانحراؼ معيارم قده  69050المتكسط الحسابي لئلناث قد بمغ ك  ،9023قدره 

يف الجنسيف في فركؽ ب بعدـ كجكدحقؽ تالبحثية  ت فع الباحثة إلى القكؿ أف الفرضيةىذا يدك 

 ز.الدافعية لبلنجا

(، كالتي جاءت 2012) "قدكرم خميفة" اسةمع در  تنافىىذه النتائج التي تحصمت عمييا الباحثة ت

بعنكاف الرضا عف التكجو الدراسي كعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدل تبلميذ السنة الثانية ثانكم حاسي خميفة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التكجيو الدراسي كالدافعية لئلنجاز لدل حيث كالية الكادم. 

كم بمختمؼ التخصصات المكجكدة بثانكية ىكارم بكمديف، كتكصمت إلى النتائج تبلميذ السنة الثانية ثان

 التالية: 
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تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف التكجيو كالدافعية لئلنجاز لدل تبلميذ السنة  -

 الثانية ثانكم. 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير -

 .الجنس ولصالح اإلناث

إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف ميارات ىدفت  التي (3814) زقبور دراسة ك  بينما تتكافؽ

رشاد.ك  دافعية اإلنجاز لدل طمبة السنة الثانية ماستر تخصص تكجيوك  االستذكارك  التعمـ كلقد تـ تطبيؽ  ا 

(، كمقياس دافعية اإلنجاز مف 2004)عصاـ عمي الطيب  ارات التعمـ كاالستذكار مف إعدادمقياس مي

(. كلفحص فرضيات الدراسة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف، 2007إعداد " عبد الرحماف بف بريكة" )

عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف ميارات التعمـ كاالستذكار عدـ كجكد كاختبار " ت". كتـ التكصؿ إلى 

فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مع عدم وجود  اسة.كالدافعية لئلنجاز لدل أفراد عينة الدر 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كما كجدت .في الدافعية لإلنجازو  استخدام ميارات التعمم واالستذكار

، مع عدـ ل لمتغير المينة كلصالح العامميفأفراد عينة الدراسة في استخداـ ميارات التعمـ كاالستذكار تعز 

 ت داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة في دافعية اإلنجاز تعزل لمتغير المينة.فركؽ ذا كجكد

إلى معرفة العبلقة االرتباطية بيف الدافعية  ىدفت التي (3816)  وبن نوبة حمادندراسة ككذا 

انكية تندلة لئلنجاز كاتخاذ القرار لدل تبلميذ السنة الثالثة ثانكم ككانت الدراسة بثانكيات مدينة جامعة ) الث

كقد تمثمت أدكات البحث المطبقة في استبياف الدافعية  ،الجديدة، الشيخ المقراني، حساني عبد الكريـ (

تخاذ القرار لدل  لئلنجاز " خكلة بكخالفة " كاستبياف إتخاذ القرار " السبيعي" لقياس الدافعية لئلنجاز كا 

ألفا كركمباخ" " تحميؿ " بيرسكف" اختبار" ت" "  تبلميذ الثالثة ثانكم، ككذا استخدـ معامبلت االرتباط

تأكيد الفرضية العامة التي تنص عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية كقد أضفت الدراسة إلى ، التبايف"
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فروق ذات داللة إحصائية  وعدم وجود، لدل تبلميذ السنة الثالثة ثانكم بيف الدافعية لئلنجاز كاتخاذ القرار

فركؽ  ككجكد .إناث( - ز لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير الجنس ) ذكورفي دافعية اإلنجا

 -ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز لدل تبلميذ السنة الثالثة ثانكم تعزل لمتغير التخصص )ذككر

م كؿ ل لمتغير فركؽ ذات داللة إحصائية في اتخاذ القرار لدل تبلميذ السنة الثالثة ثانكم تعز كعدـ  إناث(.

إناث (. -) ذككر كالتخصص الجنس  مف

 مناقشة وتحميل نتائج الفرضية العامة9(5

تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الكفاءة الذاتية المدركة كالدافعية لئلنجاز  نص الفرضية9

 لدل طمبة الماستر.

 لحالية.بين مقياسي الدراسة ا بيرسون ( يبين معامل االرتباط16جدول رقم )
 االرتباط

 الدافعية لئلنجاز الكفاءة الذاتية المدركة 

 الكفاءة الذاتية المدركة
 **794, 1 معامؿ االرتباط بيرسكف
 000,  مستكل الداللة االحتمالية
 67 67 العينة

 الدافعية لبلنجاز
 1 **794, معامؿ االرتباط بيرسكف
  000, مستكل الداللة االحتمالية
 67 67 العينة

 .0001داؿ عند مستكل الداللة  **
 

بمستكل داللة قدره  00794مف خبلؿ ما يكضح الجدكؿ بمعامؿ االرتباط بيف المقياسيف كالذم بمغ 

، كما يعتبر ىذا المقدار لمعامؿ االرتباط قيمة عالية، ككذا 0001كىك داؿ عند مستكل الداللة  00000

إلييا مف طرؼ الباحثة باستخداـ مختمؼ األساليب اإلحصائية  مف خبلؿ النتائج التي تـ عرضيا كالتكصؿ

، ككذلؾ مما ىك المتبقية ةثبلالث الفرضياتاألكؿ كقبكؿ  الفرضالمناسبة، كالتي أفضت إلى رفض 
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إذا كانت لو كفاءة ذاتية فإنو تككف لو دافعية إلنجاز، كالبد دائما أف يككف متعارؼ أف المتعمـ ميما كاف 

 نكعو؛ إال في بعض األحياف تككف الرغبة لمتفكؽ كالنجاح ىي الدافع كالحافز لمتفكؽ.حافز ميما كاف 

 نجاز إذا لـ تكف ىناؾ كفاءة ذاتيةكمف خبلؿ ىذا يمكننا القكؿ أف ال يمكف أف يككف ىناؾ دافع لبل

ف الكفاءة يمكف اإلقرار بقبكؿ الفرض البحثي بأنو تكجد عبلقة ارتباطية بي كبيذا، كرغبة مشحكنة إيجابيا

الذاتية المدركة كالدافعية لبلنجاز، بحيث كمما كاف مستكل الدافعية أكبر كمما كاف الدافع لبلنجاز أكبر 

 كالعكس بالعكس صحيح.

الكشؼ عف  إلىالتي ىدفت  (3813دراسة المغزيل )و  كىذه النتائج المتحصؿ عمييا تتناسب

ة اإلنجاز لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم في مدارس العبلقة االرتباطية بيف كفاءة الذات المدركة كدافعي

ناث(،  عمى تعرؼالمدينة حماة، ككذلؾ إلى  داللة الفركؽ في كبل المتغيريف تبعنا لمتغيرم الجنس )ذككر كا 

 3883الجبور كالفرع األكاديمي )عممي، أدبي(. تـ تطبيؽ مقياس كفاءة الذات المدركة تدريب كتطكير 

باالعتماد عمى  2006آخريف كمقياس دافعية اإلنجاز، تطكير سبلمة المحسف كىك مف إعداد شيرير ك 

 (. كأسفرت نتائج البحث الحالي عف:1999، كالثمايمة 1999، كعباينة 1994مقياس )قطامي 

بيف كفاءة الذات المدركة كدافعية  0.01كجكد عبلقة دالة إحصائينا عند مستكل داللة  (1

 ثانكم في مدارس مدينة حماة.اإلنجاز لدل طمبة الصؼ الثاني ال

في كفاءة الذات المدركة كفقنا لمتغير  0.05كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة  (2

 التخصص األكاديمي لصالح طمبة العممي.

في كفاءة الذات المدركة كفقنا  0.05عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة  (3

 لمتغير الجنس.
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دافعية اإلنجاز كفقنا لمتغير  0.05ائيا عند مستكل داللة عدـ كجكد فركؽ دالة إحص (4

 التخصص األكاديمي.

في دافعية اإلنجاز كفقنا لمتغير  0.05عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة  (5

 الجنس.

العبلقة االرتباطية بيف كفاءة الذات كالدافع  التي ىدفت التعرؼ عمى (3816دراسة القميح )

 ىممقياس الكفاءة الذاتية العامة كعى مالعينة عراد الفركؽ بيف متكسطات درجات أف ةكمعرف لئلنجاز،

الذم  مقياس الكفاءة الذاتية العامة. كطبؽ راسيةمقياس الدافع لئلنجاز كفقان لمتغيرم الجنس كالسنة الد

عاـ مل ما،كثباتيا ميصدق كذلؾ بعد التحقؽ مف القادرم،كمقياس الدافعية لئلنجاز الذم أعده  ،راباندك أعده 

وجود عالقة ارتباطية وذات داللة إحصائية بين درجات  كأشارت النتائج إلى. 2017-2016راسي الد

؛ ى مقياس الدافع لإلنجازمم عيمقياس الكفاءة الذاتية العامة وبين درجات ىمعينة البحث ع رادبة أفمالط

كمقياس الدافعية  لكفاءة الذاتية العامةى مقياس امالعينة عراد كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفمع 

راد كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفك  .بعةرابة السنة الملصالح ط راسيةلئلنجاز كفقان لمتغير السنة الد

عدـ كجكد فركؽ بيف ك  .بة اإلناثملمتغير الجنس لصالح الط الدافعية لئلنجاز كفقان  ى مقياسمالعينة ع

 كفقان لمتغير الجنس. ى مقياس الكفاءة الذاتية العامةمعينة عالراد متكسطات درجات درجات أف
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 خاتمة9

قة بيف الكفاءة الذاتية مف خبلؿ ما تـ عرضو في ىذه الدراسة التي ىدفت إلى الكشؼ عف العبل

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف لتي أظيرت نتائجيا طمبة الماستر، كاكالدافعية لئلنجاز لدل  المدركة

 دراسة. متغيرات ال

نجاز إذا لـ تكف ىناؾ كفاءة ال يمكف أف يككف ىناؾ دافع لبل وأنكبناءا عمى ىذه النتائج تبيف لنا 

لبلنجاز أكبر كالعكس ، بحيث كمما كاف مستكل الدافعية أكبر كمما كاف الدافع كرغبة مشحكنة إيجابيا ذاتية

زيمة كاإلصرار عمى النجاح كاإلقباؿ ، فنظرة الطالب اإليجابية لذاتو تبعث في نفسو العبالعكس صحيح

 عمى الدراسة بدافعية أقكل. 

كتبقى نتائج ىذه الدراسة نسبية غير مطمقة نظرا لعدـ تسميط الضكء عمى عكامؿ كمتغيرات أخرل 

قد تككف ليا عبلقة بالدافعية لئلنجاز إلى جانب الكفاءة الذاتية المدركة كعمى ىذا األساس كفي ضكء 

ة أرجك أف تككف بمثابة انطبلقة بحكث أخرل لمكشؼ عف العكامؿ األخرل المساىمة في نتائج ىذه الدراس

 الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الماستر. ؽتحيقي

استنادا لما أسفرت عميو الدراسة الحالية مف نتائج بخصكص العبلقة بيف الكفاءة الذاتية المدركة 

تر نرجكأف تساىـ ىذه الدراسة كلكبجزء في إثراء معمكمات كعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدل طمبة الماس

الطالب الجامعي المتمدرس كما يتعمؽ بمكضكع الكفاءة الذاتية كالدافعية لئلنجاز الذم يمكف عمى أساسو 

 .التطرؽ إلى دراسات أخرل مكممة

 المستخمصة بعد إجرائنا ليذه الدراسة:  االقتراحات كفي ما يمي بعض

الذاتية المدركة لدل طمبة الجامعة عف طريؽ استعماؿ البرامج اإلرشادية القائمة  ػ تعزيز الكفاءة

 عمى زيادة تحسيف الكفاءة الذاتية المدركة. 

 ػ ضركرة التأكيد عمى إقامة كرشات عمؿ لمتدريس لبياف أىمية الكفاءة الذاتية المدركة عند الطمبة. 
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ككنيا منبئا جيدا عف مستكل التحصيؿ كارتفاع  ػ تطكير سبؿ استثارة دافعية اإلنجاز لدل الطبلب

 مستكل الكفاءة الذاتية المدركة. 

ػ كضع الطبلب خبلؿ تدريبيـ أماـ خبرات كمكاقؼ سمككية تساعد عمى رفع مستكل الكفاءة الذاتية 

ى المدركة لدييـ كتدريبيـ االعتماد عمى أنفسيـ مف خبلؿ إكسابيـ الميارات المساعدة ليـ في السيطرة عم

 عكامؿ النجاح في مياميـ البلحقة. 

 ػ اإلىتماـ بدراسة العكامؿ المؤثرة في دافعية اإلنجاز لدل طمبة الجامعة. 

ػ تزكيد الييئات اإلدارية العميا بمختمؼ الكسائؿ كالتجييزات المادية كالمعنكية، لتمكيف الطمبة مف 

 تحقيؽ ميكليـ كرغباتيـ. 

ة لدل الطمبة، كذلؾ مف خبلؿ إقامة الندكات العممية كالمحاضرات ػ العمؿ عمى تغيير األفكار السمبي

 اإلرشادية حكؿ الكفاءة الذاتية المدركة كالدافعية لئلنجاز. 

ػ إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ الكفاءة الذاتية المدركة كربطيا بمتغيرات أخرل في المجاؿ 

 التربكم. 

 ى مراحؿ دراسية أخرل )الثانكم، المتكسط. ...(. ػ إجراء دراسات بنفس متغيرات الدراسة لكف عم

ػ إجراء دراسات عف فاعمية البرامج اإلرشادية في رفع مستكل دافعية اإلنجاز كالكفاءة الذاتية 

 المدركة لدل الطمبة. 

ػ إجراء دراسات مماثمة تتناكؿ دراسة العبلقة بيف الكفاءة الذاتية المدركة كالدافعية لئلنجاز لدل 

 إناث ػ إناث( )ذككر ػ ذككر(.الطمبة )
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 في صورتو األولية  (9 مقياس الكفاءة الذاتية المدركة1الممحق رقم )

 جامعة عبد الحميد ابف باديس ػ مستغانـ ػ

 كمية العمـك االجتماعية

 فرع عمـ النفس

 تخصص عمـ النفس المدرسي

 مقياس الكفاءة الذاتية المدركة

 لب، عزيزتي الطالبة........... عزيزم الطا

 بركاتو... ك  رحمة اك  السبلـ عميكـ

في إطار إعداد دراسة ميدانية لنيؿ شيادة الماستر في عمـ النفس المدرسي كالتي عنكانيا الكفاءة 

 الذاتية المدركة كعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدل طمبة الماستر نضع بيف أيديكـ ىذه االستمارة كنأمؿ منكـ

( xتخصيص جزء مف كقتكـ الثميف في اإلجابة عف األسئمة المرفقة بكؿ مصداقية، كذلؾ بكضع عبلمة )

أماـ العبارة التي تتماشى مع رأيكـ عبلمة بأف ىذه اإلجابات ستعامؿ بكؿ سرية، حيث أنيا لغرض البحث 

 العممي .

 شاكريف كمقدريف تعاكنكـ معنا كشكرا. 

 أنثى )   (.            الجنس:   ذكر )   (         

 ........................لسف:..............................  االتخصص:
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     يمتـز بيا الجميع  أتبع جميع إرشادات المركر طالما 33

ـ عمى إتباع نفس األسمكب   32      التعامؿ مع اآلخريف بجدية ال يجبرى

     يصعب عمي التفكير في حؿ أم مشكمة تكاجيني  33

     أستطيع الكصكؿ إلى حمكؿ منطقية لما يكاجيني مف مشكبلت  34

     أرل نظرات السخرية بقدراتي في عيكف زمبلئي  35

     تحقيؽ غاياتي ك  عب عمي الكصكؿ إلى أىدافييص 36

     عندما تكاجيني مشكمة أجد عندم حمكال كثيرة  37

     يمكنني التعامؿ بكفاءة مع مستجدات الحياة  38

     يصعب عمي التكافؽ مع أم مجتمعات جديدة  28

     أعتمد عمى نفسي في حؿ كؿ ما يكاجيني مف مشكبلت 21

     تي العالية يمكنني تكقع نتائج الحمكؿ التي أصؿ إلييا نظرا لقدرا 23

     كىبني ا عز كجؿ مف القدرات ما يجعمني أعيش سعيدا  22

     إذا عارضني أحد أككف أنا الخاسر في النياية  23

     إذا أعاقني أم إنساف يصعب عمي التغمب عميو  24

     أنتصر لنفسي في كثير مف المكاقؼ . 25

     أم إنساف عند حدهيصعب عمي إيقاؼ  26

     ال أترؾ حقي ميما كاف مع أم إنساف  27

     ترؾ اإلنساف لحقكقو ال يعد انيزامية أك سمبية 28
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     عمى اإلنساف أف يضبط انفعاالتو في المكاقؼ التي تتطمب ذلؾ  38

     ال يمكنني تحقيؽ كثيرا مف المفاجآت 31

     ى مكانة مرمكقة قي ىذا المجتمع سكؼ أصؿ إل 33

     أستطيع قيادة مجمكعة مف زمبلئي إلى ىدؼ معيف  32

     ليس مف الصعب عمى أم إنساف أف يقكدني إلى ما يريد  33

     أستطيع تحمؿ الكثير مف المسؤكليات  34

     يمكنني القياـ بالقميؿ مف األدكار في الحياة 35

     ما في حالة عدـ كجكدم معيـ  تشعر أسرتي بنقص 36

     مشكقاك  كجكدم في أم مكاف كفيؿ بأف يجعمو ممتعا 37

     يمكنني إضافة القميؿ ألم عمؿ أكمؼ بو  38

     يكمفني جميع مف حكلي باألعماؿ السيمة  48
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 9األولية 9 مقياس دافعية اإلنجاز في صورتو(83م )ممحق رق

 ابن باديس ـ مستغانم ـجامعة عبد الحميد 

 قسم 9 عمم النفس

 تخصص 9 سنة الثانية ماستر عمم النفس المدرسي

 

 إستبيان الدافعية لإلنجاز.

 عزيزم التمميذ / عزيزتي التمميذة: 

"الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا  عنكاف: تحت المدرسي النفس عمـ فيلبحث ميداني  تحضيرنا إطار في
 تالميذ السنة أولى ثانوي".بدافعية اإلنجاز لدى 

ـ ىذه اإلستمارة طالبيف منكـ اإلجابة عمى فقراتيا كىذا خدمة لمبحث العممي.  نضع بيف أيديك

  :لذلؾ يطمب منؾ

 قراءة العبارة بعناية كاىتماـ كتمعف.  (1
ناؾ ( أماـ اإلجابة المكافقة لحالتؾ دكف تفكير أك تردد، كتأكد أنو التكجد ىxكضع عبلمة ) (2

نما ىي كجيات نظر شخصية تختمؼ مف فرد آلخرحيحة كأخرل خاطئة ك إجابات ص   .ا 
  9البيانات العامة 

 : ذكر )  (   أنثى )  ( . ػ الجنس

 : أدبي )  (   عممي )  ( . ػ التخصص

 ػ معيد )  (   غير معيد )  ( . 
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 ال نعم األسئمة 

   ػ أبذؿ جيكد ألتفكؽ عمى زمبلئي .1
   زاد إصرارم عمى إتمامو .ػ كمما كاف العمؿ صعبا 2
   ػ أسعى بإستمرار لئلطبلع عمى كؿ ما ىك جديد مف تطكر عممي ك ثقافي .3
   ػ أعد خطة الدراسة عند الحاجة .4
   ػ يرىقني حؿ الكاجبات المنزلية .5
   ػ أراكـ الكاجبات المقدمة لنا .6
   ػ أقارف نتائجي بنتائج زمبلئي .7
   ألحسف أدائي . ػ أعمؿ بجد ك تركيز8
   ػ أقـك بانجاز الكاجبات عمى أحسف كجو .9
   ػ أطمح لمكاصمة الدراسة العميا .10
   ػ أسعى إلتماـ كاجباتي ميما كمفني ذالؾ مف جيد ككقت 11
   ػ ال أدع األمكر تسير بعفكية بؿ أخطط ليا .12
ـ كقت المراجعة ليس ضركرم 13    ػ تنظي
   حتى ال أفشؿ  ػ أبذؿ جيدا كبيرا14
   ػ يزعجني تفكؽ زمبلئي عمي في الدراسة 15
   ػ النجاح مرتبط بالحظ أكثر مما ىك مرتبط بالعمؿ 16
   ػ أىدافي في الحياة كاضحة تماما 17
   ػ أفضؿ قضاء كقتي مع أصدقائي بدال مف الدخكؿ إلى القسـ .18
   ػ أحضر لئلمتحانات مف بداية السنة 19
   عادة بعمؿ األشياء دكف التفكير فييا ػ أقـك 20
   ػ أحاسب نفسي عمى مقدار العمؿ الذم أنجزه كؿ يـك 21
   ػ أخاؼ مف مراجعة الدركس كحدم لعدـ فيمي ليا 22
   ػ أعمؿ دائما لمحصكؿ عمى أعمى عبلمة 23
   ػ أشعر بالضجر ك الممؿ بعد فترة قصيرة مف بداية الدرس  24
   ؿ إلى المحاكلة مف جديد ػ يدفعني الفش25
   ػ أنجح في أعمالي التي خططت ليا 26
   ػ أتأخر كثيرا في إنجاز كاجباتي 27
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   ػ أثؽ في نفسي عند مكاجية أم مشكمة 28
   ػ أتكلى في الغالب حؿ الميمات الصعبة 29
   ػ ال ييمني الحصكؿ عمى عبلمات عالية ك إنما قيامي بعممي بصكرة جيدة 30
   ػ نجاحي في حؿ مسألة ما يجعمني أتجو إلى حؿ غيرىا 31
ػ أفكر في البحث عف طرؽ أخرل بديمة عندما تفشؿ الطرؽ السابقة لبمكغ 32

 أىدافي  
  

   ػ ال أبالي عندما يضعؼ أدائي 33
ـ كقتي أياـ العطمة 34    ػ أنظ
   ػ لست قادرا عمى الدراسة ك التعمـ في أغمب المكاد الدراسية 35
   ػ حاجتي إلى النجاح تدفعني إلى الجد ك المثابرة 36
   ػ أسعى دائما لمحصكؿ إلى مرتبة عالية 37
   ػ أعتبر نفسي مسئكال عف أخطائي 38
   ػ يزداد اىتمامي أكثر عندما أككف في منافسات عممية 39
   ػ أنا قادر عمى اإلجابة عمى أسئمة الدرس ك مناقشتيا 40
   جاح في جميع المكاد نتيجة منطقية لمثابرة التمميذ ػ يعتبر الن41
   أحرص عمى متابعة الممتقيات العممية ذات الصمة بتخصصي.ػ 42
   . ال أركز عند مراجعتي لمدركس. 43
   الجامعة ال تحقؽ مستقببل جيدا.ػ 44
   تحقيؽ مخططاتي المستقبمية في الكاقع.أحاكؿ دائما ػ 45
   كبات مف أجؿ تحقيؽ أىدافي .تحمؿ كؿ الصعػ أ46
   بتعد عادة عف منافسة زمبلئي.ػ أ47
   يي العمؿ الذم بدأتو قبؿ االنتقاؿ إلى عمؿ آخر .ػ أن48
   ضع كقت دراستي في مقدمة اىتماماتي.ػ أ49
ـ نشاطاتي بصكرة دائمة.ػ 50    أنظ
   أنا طالب مجتيد كمثابر في دراستيػ  51
    عماؿ التي تتسـ بجك مف التنافسال تستيكيني األػ 52
      ستغؿ أكقات الفراغ ألطكر مستكام التعميميػ أ53
     أخطط لمستقبمي ألكفر الجيد كالكقت ػ 54
   عتبر نفسي مسؤكال عف األعماؿ التي أقـك بياػ أ55
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   منافسة زمبلئي ال فائدة منيا ػ 56
   قضي ساعات طكيمة في العمؿ دكف ممؿ ػ أ57
   جد المتعة في حؿ المشكبلت التي يعجز اآلخركف في حمياػ أ58
   خصص كقتا محددا لمراجعة دركسي يكمياػ أ59
   نا قادر عمى العمؿ أكثر مف زمبلئيػ أ60
   أكثر مما أتكقعوأعمؿ ػ 61
   أتجنب األعماؿ التي تتطمب تحمؿ المسؤكلية  -62
   أقـك بما أكمؼ بو عمى أكمؿ كجو  -63
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 ( مقياس الكفاءة الذاتية المدركة في صورتو االلكترونية82ممحق رقم )

عزٌزتًالطالبة  ...........عزٌزيالطالب،

 ...السالمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

التًعنوانها و المدرسً النفس علم فً الماستر شهادة لنٌل مٌدانٌة دراسة إعداد إطار فً

و المدركة الذاتٌة هذهالكفاءة أٌدٌكم بٌن نضع الماستر طلبة لدى لإلنجاز بالدافعٌة عالقتها

بكل المرفقة عناألسئلة الثمٌنفًاإلجابة منوقتكم تخصٌصجزء منكم ونأمل االستمارة

عالمة بوضع ذلك و ، هذه (x) مصداقٌة بأن عالمة رأٌكم مع تتماشى التً العبارة أمام

. هالغرضالبحثالعلمًاإلجاباتستعاملبكلسرٌة،حٌثأن

. شاكرٌنومقدرٌنتعاونكممعناوشكرا

 الجنس

 ذكر
 أنثى

 السن

 

 إجابتك

 التخصص

 

 إجابتك
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أحيا نادرا      العبارات 
 نا

 دائما غالبا 

     ت التي تكاجيني ال يمكنني التعامؿ مع جميع العقبا 81
     إذا كاجيتني عقبة ما فسكؼ أجد طريقة لحميا  83
     أستطيع كضع الحمكؿ المناسبة ألم مشكمة قد تكاجيني  82
     أتمكف مف حؿ المشاكؿ السيمة إذا بذلت الجيد المناسب  83
     يمكف لبعض العقبات أف تحكؿ بيني كبيف تحقيؽ أىدافي .  84
     مي الكصكؿ إلى أم ىدؼ ميما كاف بعيدا يسيؿ ع 85
     ال يمكنني كضع الخطط المناسبة لتحقيؽ آمالي  86
     يمجأ لي زمبلئي في حؿ معظـ مشاكميـ  87
     يسيؿ عمى زمبلئي حؿ كثير مف المشاكؿ التي يصعب عمي حميا  88
     ثقة زمبلئي في ميارتي ىي التي تدعكىـ إلى المجكء إلي  18
     يمكنني مساعدة أم فرد لديو مشكمة  11
     ال أثؽ في مقدرتي عمى التعامؿ بكفاءة مع األحداث غير المتكقعة  13
     سيككف لي مستقبؿ باىرا  12
     عندم كثير مف الطمكحات التي سكؼ أنجزىا  13
     أستطيع التعامؿ مع المكاقؼ مضمكنة العكاقب  14
     ير بطريقة عممية عندما أجد نفسي في مأزؽ مايمكنني التفك 15
     يصعب عمي إقناع أم إنساف بأم شيء 16
     أستطيع المحافظة عمى اتزاني في المكاقؼ الصعبة  17
     ال يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أم إنساف 18
     يمكنني السيطرة عمى انفعاالت اآلخريف مف زمبلئي  38
ـ الكبيرة في شخصيتي يقت 31      نع زمبلئي بآرائي لثقتي
     أتبع جميع إرشادات المركر طالما يمتـز بيا الجميع  33
ـ عمى إتباع نفس األسمكب   32      التعامؿ مع اآلخريف بجدية ال يجبرى
     يصعب عمي التفكير في حؿ أم مشكمة تكاجيني  33
     ا يكاجيني مف مشكبلت أستطيع الكصكؿ إلى حمكؿ منطقية لم 34
     أرل نظرات السخرية بقدراتي في عيكف زمبلئي  35
     يصعب عمي الكصكؿ إلى أىدافي كتحقيؽ غاياتي  36
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     عندما تكاجيني مشكمة أجد عندم حمكال كثيرة  37
     يمكنني التعامؿ بكفاءة مع مستجدات الحياة  38
     ات جديدة يصعب عمي التكافؽ مع أم مجتمع 28
     أعتمد عمى نفسي في حؿ كؿ ما يكاجيني مف مشكبلت 21
     نظرا لقدراتي العالية يمكنني تكقع نتائج الحمكؿ التي أصؿ إلييا  23
     كىبني ا عز كجؿ مف القدرات ما يجعمني أعيش سعيدا  22
     إذا عارضني أحد أككف أنا الخاسر في النياية  23
     عاقني أم إنساف يصعب عمي التغمب عميو إذا أ 24
     أنتصر لنفسي في كثير مف المكاقؼ . 25
     أم إنساف عند حدهيصعب عمي إيقاؼ  26
     ال أترؾ حقي ميما كاف مع أم إنساف  27
     ترؾ اإلنساف لحقكقو ال يعد انيزامية أك سمبية 28
     كاقؼ التي تتطمب ذلؾ عمى اإلنساف أف يضبط انفعاالتو في الم 38
     ال يمكنني تحقيؽ كثيرا مف المفاجآت 31
     سكؼ أصؿ إلى مكانة مرمكقة قي ىذا المجتمع  33
     أستطيع قيادة مجمكعة مف زمبلئي إلى ىدؼ معيف  32
     ليس مف الصعب عمى أم إنساف أف يقكدني إلى ما يريد  33
     كليات أستطيع تحمؿ الكثير مف المسؤ  34
     يمكنني القياـ بالقميؿ مف األدكار في الحياة 35
     تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدـ كجكدم معيـ  36
     كجكدم في أم مكاف كفيؿ بأف يجعمو ممتعا كمشكقا 37
     يمكنني إضافة القميؿ ألم عمؿ أكمؼ بو  38
     يكمفني جميع مف حكلي باألعماؿ السيمة  48
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 ( مقياس الدافعية لالنجاز في صورتو االلكترونية83ممحق رقم )

 الدافعٌةلالنجازمقٌاس

في إطار إنجاز بحث تحضير مذكرة ماستر، نحن بصدد تحضير استمارة كأداة نستخدميا لمقياس وليذا 
 نقترح عميك بعض األسئمة التي نود معرفة رأيك الشخصي فييا، لذلك يطمب منك9

 رة بعناية واىتمام وتمعن.قراءة العبا -1

أمام اإلجابة الموافقة لحالتك دون تفكير أو تردد، وتأكد أنو ال توجد ىناك )×( وضع عالمة  -3
نما ىي وجيات نظر شخصية تختمف من فرد آلخر  إجابات صحيحة أو خاطئة وا 

 الجنس

 ذكر
أنثى

 معٌد

 نعم
 ال

 التخصص

 

 األسئلة

 أبذؿ جيكد ألتفكؽ عمى زمبلئي -1
 نعـ
 ال

 كمما كاف العمؿ صعبا زاد إصرارم عمى إتمامو -2
 نعـ
 ال

 أسعى باستمرار لئلطبلع عمى كؿ ما ىك جديد مف تطكر عممي كثقافي -3
 نعـ
 ال

 أعدؿ خطة الدراسة عند الحاجة -4
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 نعـ
 ال

 يرىقني حؿ الكاجبات المنزلية -5
 نعـ
 ال

 دمة لناأراكـ الكاجبات المق -6
 نعـ
 ال

 أقارف نتائجي بنتائج زمبلئي -7
 نعـ
 ال

 أعمؿ بجد كتركيز ألحسف أدائي -8
 نعـ
 ال

 أقـك بإنجاز الكاجبات عمى أحسف كجو -9
 نعـ
 ال

 أطمح لمكاصمة الدراسات العميا -10
 نعـ
 ال

 أسعى إلتماـ كاجباتي ميما كمفني ذلؾ مف جيد ككقت -11
 نعـ
 ال

 عفكية بؿ أخطط لياال أدع األمكر تسير ب -12
 نعـ
 ال

 تنظيـ كقت المراجعة ليس ضركرم -13
 نعـ
 ال



 المالحق
 

 
147 

 أبذؿ جيدا كبيرا حتى ال أفشؿ -14
 نعـ
 ال

 يزعجني تفكؽ زمبلئي عمي في الدراسة -15
 نعـ
 ال

 النجاح مرتبط بالحظ أكثر مما ىك مرتبط بالعمؿ -16
 نعـ
 ال

 أىدافي في الحياة كاضحة تماما -17
 نعـ
 ال

 ء كقتي مع أصدقائي بدال مف الدخكؿ إلى المحاضرةأفضؿ قضا -18
 نعـ
 ال

 أحضر لبلمتحانات مف بداية السنة -19
 نعـ
 ال

 أقـك عادة بعمؿ األشياء دكف التفكير فييا -20
 نعـ
 ال

 أحاسب نفسي عمى مقدار العمؿ الذم أنجزه كؿ يـك -21
 نعـ
 ال

 أخاؼ مف مراجعة الدركس كحدم لعدـ فيمي ليا -22
 نعـ
 ال

 أعمؿ دائما لمحصكؿ عمى أعمى عبلمة -23
 نعـ
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 ال
 أشعر بالضجر كالممؿ بعد فترة قصيرة مف بداية المحاضرة -24
 نعـ
 ال

 يدفعني الفشؿ إلى المحاكلة مف جديد -25
 نعـ
 ال

 أنجح في أعمالي التي خططت ليا -26
 نعـ
 ال

 أتأخر كثيرا في إنجاز كاجباتي -27
 نعـ
 ال

 أم مشكؿ أثؽ في نفسي عند مكاجية -28
 نعـ
 ال

 أتكلى في غالب حؿ الميمات الصعبة -29
 نعـ
 ال

نما قيامي بعممي بصكرة جيدة -30  ال ييمني الحصكؿ عمى عبلمات عالية كا 
 نعـ
 ال

 نجاحي في حؿ مسألة ما يجعمني أتجو إلى حؿ غيرىا -31
 نعـ
 ال

 أىدافيأفكر في البحث عف طرؽ أخرل بديمة عندما تفشؿ الطرؽ السابقة لبمكغ  -32
 نعـ
 ال

 ال أبالي عندما يضعؼ أدائي -33
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 نعـ
 ال

 أنظـ كقتي أياـ العطمة -34
 نعـ
 ال

 لست قادرا عمى الدراسة كالتعمـ في أغمب المقاييس -35
 نعـ
 ال

 حاجتي إلى النجاح تدفعني إلى الجد كالمثابرة -36
 نعـ
 ال

 أسعى دائما لمحصكؿ عمى منصب عالي -37
 نعـ
 ال

 ئكال عف أخطائياعتبر نفسي مس -38
 نعـ
 ال

 يزداد اىتمامي أكثر عندما أككف في منافسات عممية -39
 نعـ
 ال

 أنا قادر عمى اإلجابة عمى األسئمة كمناقشة البحكث -40
 نعـ
 ال

 يعتبر النجاح في جميع المقاييس نتيجة منطقية لمثابرة الطالب -41
 نعـ
 ال

 بتخصصيأحرص عمى متابعة الممتقيات العممية ذات الصمة  -42
 نعـ
 ال



 المالحق
 

 
150 

 ال أركز عند مراجعتي لمدركس -43
 نعـ
 ال

 الجامعة ال تحقؽ مستقببل جيدا -44
 نعـ
 ال

 أحاكؿ دائما التحقؽ مف مخططاتي المستقبمية في الكاقع -45
 نعـ
 ال

 أتحمؿ كؿ الصعكبات مف أجؿ تحقيؽ أىدافي -46
 نعـ
 ال

 أبتعد عادة عف منافسة زمبلئي -47
 نعـ
 ال

 الذم بدأتو قبؿ االنتقاؿ إلى عمؿ آخر أنيي العمؿ -48
 نعـ
 ال

 أضع كقت دراستي في مقدمة اىتماماتي -49
 نعـ
 ال

 أنظـ نشاطاتي بصكرة دائمة -50
 نعـ
 ال

 أنا طالب مجتميد كمثابر في دراستي -51
 نعـ
 ال

 ال تستيكيني األعماؿ التي تتسـ بجك مف التنافس -52
 نعـ
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 ال
 تكام التعميميأستغؿ أكقات الفراغ ألطكر مس -53
 نعـ
 ال

 أخطط لمستقبمي ألكفر الجيد كالكقت -54
 نعـ
 ال

 أعتبر نفسي مسؤكال عف األعماؿ التي أقـك بيا -55
 نعـ
 ال

 منافسة زمبلئي ال فائدة منيا -56
 نعـ
 ال

 أقضي ساعات طكيمة في العمؿ دكف ممؿ -57
 نعـ
 ال

 أجد متعة في حؿ المشكبلت التي يعجز اآلخركف في حميا -58
 نعـ
 ال

 أخصص كقتا محددا لمراجعة دركسي يكميا -59
 نعـ
 ال

 أنا قادر عمى العمؿ أكثر مف زمبلئي -60
 نعـ
 ال

 أعمؿ أكثر مما أتكقعو -61
 نعـ
 ال

 أتجنب األعماؿ التي تتطمب تحمؿ المسؤكلية -62
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 نعـ
 ال

 أقـك بما أكمؼ بو عمى أكمؿ كجو -63
 نعـ
 ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSخرجات برنامج (9 م84ق رقم )الممح
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 توزيع عينة الدراسة االساسية حسب الجنس
 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 28,4 28,4 28,4 19 ذكر

 100,0 71,6 71,6 48 أنثى

Total 67 100,0 100,0 
 

 

 مدركةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس الكفاءة الذاتية ال
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 9,80248 101,8209 67 الكفاءةالذاتٌةالمدركة

Valid N (listwise) 67   

 

 الدافعية لالنجازالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 10,43899 68,7612 67 الدافعٌةلالنجاز

Valid N (listwise) 67   

 

 اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة
 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

 الكفاءةالذاتٌةالمدركة
 2,23421 9,73869 100,2105 19 ذكر

 1,42264 9,85633 102,4583 48 أنثى

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 



 المالحق
 

 
154 

الكفاءة

الذاتٌة

 المدركة

Equal 

variances 

assumed 

,487 ,488 -,844 65 ,402 -2,24781 2,66271 -7,56560 3,06999 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,849 33,449 ,402 -2,24781 2,64870 -7,63387 3,13826 

 
 

 قياس الدافعية لالنجازاختبار "ت" لعينتين مستقمتين لم
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

 الدافعٌةلالنجاز
 2,11773 9,23095 66,8947 19 ذكر

 1,57073 10,88235 69,5000 48 أنثى

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 الدافعٌة

 لالنجاز

Equal 

variances 

assumed 

2,316 ,133 -,920 65 ,361 -2,60526 2,83274 -8,26263 3,05210 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,988 
38,76

0 
,329 -2,60526 2,63666 -7,93946 2,72894 
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