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الذي يستحق الشكر والثناء ، أتقدم بقلب شاكر ونفس خاشعة للذي أهدني العقل وفضلني على المخلوقات

 وحده هللا سبحانه وتعالى.

ه من جهد في سبيل تقديم هذا البحث في تستاذة المشرفة عالق كريمة على ما بذلأتقدم بالشكر إلى األ

وكل الطلبة الذين قدموا لي ، وإلى أساتذة قسم علم النفس بجامعة عبد الحميد ابن باديس، صورته النهائية

 حث.المساعدة في تطبيق مقاييس الدراسة، ومن ساهم بالمساعدة من قريب ومن بعيد في إنجاز هذا الب

 وفي األخير أشكر كل األساتذة المحترمين المشرفين على مناقشة هذا البحث.
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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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 :مقدمةال

وإكسابهم عادات  ءالجامعة من المؤسسات التربوية التي تقوم بدور هام في تربية النش تعد

وسلوكيات صحيحة، وقد اهتمت الجامعات التعليمية بوضع البرامج واألنشطة للطالب وذلك بقصد 

يفيدهم وكذلك بقصد زرع وتنمية جوانب وأمور مهمة قي شخصية  الستفادة من شغل وقت الشباب بما

طالب الطالب، فالعملية التعليمية ليست مجرد تلقين للدرس فقط وإنما هي عملية مفيدة لبناء شخصية ال

إلى  طالب وهذا ما يؤديمن جميع النواحي ومحاولة إيجاد التوازن المتكامل في جميع جوانب الشخصية لل

 اءة الذاتية لدى الفرد. رفع مستوى الكف

ليها عماد األمة وطاقتها والتي تقوم ع وإذ يحتل الطالب الجامعي مكانة كبيرة داخل المجتمع فه

دة في إعاو في التطور والتقدم والنماء المجتمعات، والشباب هم الدعامة القوية التي يعتمد عليها المجتمع 

لتي وذلك من خالل الدراسات والبحوث والموضوعات االبناء، ويالحظ الهتمام الكبير تجاه هذه الفئة 

تهم كتبت عنهم وتحدثت بشأنهم، واهتمام المؤسسات الجتماعية واألجهزة المختلفة والتي أنشئت لرعاي

 وخدمتهم وتحقيق رغباتهم ومواجهة مشكالتهم. 

تي الخطط ال ( أن إدراك األفراد لكفاءتهم الذاتية يؤثر في أنواع1997)"باندورا"Bandoraويضيف 

خطط ناجحة، والذين يحكمون على يضعونها، فاألفراد الذين لديهم إحساس مرتفع بالفاعلية يضعون 

 إلحساسالضعيف، واإلخفاق المتكرر، ذلك أن اأنفسهم بعدم الفعالية أكثر ميال للخطط الفاشلة، واألداء 

 . راك الذاتي للكفاءةالمرتفع بالفعالية ينشئ أبنية معرفية ذات أثر فعال في تقوية اإلد

التي تمكنه  الذي يمثل توقعات الفرد ومعتقداته (Self efficacyمفهوم كفاءة الذات )"باندورا"وقد اقترح

أداء ومون بكفاءة الذاتية المدركة يقتنفيذ أي فعل خاص بنجاح، فاألفراد الذين يملكون قدرا أكبر من المن 

 (. Beck , 2004) يهم قدرا أقل من الكفاءة الذاتيالذين لدأفضل على أنواع كثيرة من المهمات مقارنة ب
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عمال أ وتوصف كفاءة الذات بأنها حالة دافعية يتم خاللها قياس التقدير الذاتي للفرد على تنفيذ 

لقيام اكنه معينة لتحقيق بعض أهدافه، وتعني كفاءة الذات بما يمتلك الفرد، بل تعني باعتقاداته حول ما يم

  . ( Bandura,  2007)حور المعرفي للعمليات به، وتمثل الم

صبح تاألفراد اإليجابي نحو كفاءتهم المدركة يساعهم على اإلستمرار في إنجاز مهامهم إلى أن  واتجاه

كلة لديهم عامال مساعدأا يدفعهم إلى المثابرة و تحقيق التقدم والتم  يز فيجزءا مهما في حياتهم م ش 

 (. 2003) الخطيب،  تحصيلهم ومهامهم

ت الكفاءة الذاتية المدركة في نظرية " باندورا )  ن، فتوقع ( وسيطا معرفيا لسلوك الكائBanduraكما ع د 

ذي هد الالفرد لكفاءته الذاتية المدركة يحدد طبيعة ومدى السلوك الذي سيقوم به. وبذلك يحدد مقدار الج

في  ا في مواجهة المشكالت التي تعترضهسيبذله لهذه المهمة ثم درجة المثابرة التي سيستمر من خالله

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

ل يهم وهومن خالل الكفاءة الذاتية المدركة يستشعر األفراد قدرتهم على أداء المهمة التي توكل إل

مما  بالعمل أو المتناع عنه، هي فرصة لهم أو تهديد لقدراتهم، وبذلك يتخذون قرارهم من حيث القيام

ليهم يؤثر في مجموعه في سلوك المثابرة واإلنجاز والتحصيل ثم النجاح والتميز في المهام الموكولة إ

(1993  ,Krueger & Dickson.) 

همية تعد الدافعية من العناصر األساسية التي تؤثر في سلوك األفراد األمر الذي أعطاها أ  كما 

علم النفس فاإلنسان يعيش حياته مدفوعا نحو تحقيق أهدافه التي تبرز معنى كبيرة ضمن مجموعات 

 . (1987)البدر، الحياة لديه 

وللدافعية أنواع ومن أبرزها الدافعية لإلنجاز فهي تعتبر أحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع 

والسلوك وتتمثل دافعية  اإلنسانية وهي أحد المعالم المميزة للدراسة والبحث في ديناميتاها الشخصية



 المقدمــة 
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اإلنجاز في الرغبة المستمرة للسعي إلى النجاح وإنجاز أعمال صعبة والتغلب على العقبات بكفاءة وأقل 

 قدر ممكن من الجهد والوقت وبأفضل مستوى معين. 

 مدركةولتحقيق هذه الغايات جاءت الدراسة الحالية لتتناول البحث في العالقة بين الكفاءة الذاتية ال

 والدافعية لإلنجاز لدى طلبة الماستر، حيث تضمنت الدراسة جانبين هما: 

من الجانب النظري ثالثة الجانب النظري، والجانب الميداني، بمعدل خمسة فصول، بحيث يندرج ض

: وجاء بعنوان مدخل الدراسة، ويتضمن إشكالية الدراسة، فرضيات الدراسة، الفصل األولفصول هي: 

دراسات وع الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، المفاهيم اإلجرائية، وأخيرا الأسباب اختيار موض

، من ناحية المفهومالكفاءة الذاتية المدركة،  خص لمعالجة الفصل الثانيالسابقة والتعقيب عليها. وفي 

آثارها، وآثارها وبعض المفاهيم ذات الصلة بها، وأبعادها، ومصادرها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة فيها، و 

مفهوم الدافعية، لقسمين، القسم األول  الفصل الثالثسلوك األفراد، وخصائصها العامة. وتناول  على

، ووظائفها، وأهميتها، أما القسم الثاني فتناول مفهوم الدافعية وأنواعهاذات الصلة بها،  وبعض المفاهيم

تنميتها،  اهرها، وخصائصها، وعواملها، وأساليبلإلنجاز ونشأتها، وأنواعها، وأهميتها، ونظرياتها، ومظ

الجراءات الميدانية للدراسة، ويحتوي على الدراسة ل فخصصناه الفصل الرابعوأخيرا كيفية قياسها. أما 

إلى  الستطالعية والدراسة األساسية التي تتضمن المنهج المستخدم، مجالت الدراسة، أدواتها باإلضافة

ج الدراسة على ضوء عرض ومناقشة نتائ الفصل الخامسية. وعالج أساليب المعالجة اإلحصائ

 انتهت الدراسة بخاتمة تليها اقتراحات ثم قائمة المراجع والمالحق.الفرضيات. و 
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 إشكالية الدراسة: -1

 ىرة علقدرة السيطو تعد الكفاءة الذاتية بعد من أبعاد الشخصية التي تتمثل في القناعات الذاتية  

بط ترتو التغلب على المشكالت الصعبة التي تواجه الفرد، وذلك من خالل تصرفاته الذاتية و المتطلبات 

همات ن الممنوع  الكفاءة بما يعتقده الفرد حول إمكاناته في التعامل مع المثيرات البيئية وهذا التعامل هو

 (.30، ص2003 ،)زهرانالتي يجب على الفرد القيام بها إزاء تلك المثيرات البيئية 

في  (1977)"باندورا"يدإذ يعتبر مفهوم الكفاءة الذاتية من المفاهيم الحديثة نسبيا، فلقد ظهر على 

رى يفإنه  طبقا لما قدمه، و التي قدمها تطويرا لنظريته عن التعلم اإلجتماعي الجتماعيةنظريته المعرفية 

، جاموس وأبو  قطاوي )ي تحصيلهم األكاديمي تهم تؤثر فأن المعتقدات الذاتية لدى المتعلمين عن كفاء

 (. 142، ص2015

 توقعات"المختلفة مثل:و لقد ورد مفهوم الكفاءة الذاتية بعدة تسميات في المراجع المتخصصة و 

ءة للكفا وهناك مراجع أخرى تستعمل مرادف آخر"توقعات الكفاءة الذاتيةو تقدير توقعات الكفاءة ، و الكفاءة

 . عليه ففي الدراسة الحالية سنتبنى مصطلح الكفاءة الذاتيةو ، الذاتية الفاعلية وهو الذاتية 

ا حيث أجريت عدة دراسات حاول من خالله، هتمام الباحثينالقد حظي مفهوم الكفاءة الذاتية بو 

ئات لقد طبق في بيو الباحثون الكشف عن عالقة هذا المفهوم بالعديد من المتغيرات التربوية النفسية 

 . مراحل دراسية مختلفةو ئات عمرية على فو مختلفة 

 : ل الدراسي نجدومن بين الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية مع بعض المتغيرات في المجا

استهدفت الكشف عن البنية  التي تعد من أوائل الدراسات العربية التي (1996الزيات )دراسة 

ية والتحقق من مدى تحقق اختالف الكفاءة الذاتية العاملية للكفاءة الذاتية المدركة في المجالت األكاديم

( 612للفرد باختالف كل من التخصص األكاديمي والمستوى الدراسي والجنس، تكونت عينة الدراسة من )

استخدم المنهج  طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا والديبلوم العام والخاص،
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نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في مستوى المقارن، حيث أسفرت  الوصفي

الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغير المستوى الدراسي، وبينت النتائج عدم وجود عالقة بين مستوى 

الكفاءة الذاتية المدركة والتخصص األكاديمي لدى الجنسين وكذلك عدم وجود أثر للجنسين في تباين 

 . (1، ص1996)الزيات، لذاتية المدركة مستوى الكفاءة ا

هدفت إلى فحص نوع العالقة  التي  (2018) يونس دراسةكما نجد من الدراسات الحديثة 

لتربية، لية ااإلرتباطية بين الكفاءة الذاتية المدركة والمرونة النفسية لدى طالبات معلمات رياض األطفال ك

ياس : مقيةالتالأدوات القياس النفسي و و  نهج الوصفي التحليليوقامت الباحثة باستخدام المجامعة المنوفية، 

مع ة(،د الباحث(، ومقياس المرونة النفسية )إعدا2012الكفاءة الذاتية المدركة المعد من قبل ) علوان، 

رية المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيا منها Spssاألساليب اإلحصائية باستخدام برنامج  تطبيق

لبة من طا( 150عينة من )على معامل ارتباط بيرسون، و   T, testية، وألفا كرومباخ، واختباروالنسب المئو 

تيارهم بالطريقة ( شعبة رياض األطفال تم اخالرابعة - الثالثة –الثانية  - طالبات الفرقة )األولى

 ؛سية(وات الدراالمستوى القتصادي والجتماعي لألسرة التقدم في السنتبعا لكل من متغير )العشوائية، 

 مرونةوأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى متوسط من الكفاءة الذاتية المدركة، ومستوى مرتفع من ال

وى النفسية، ووجود فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغير المست

جتماعي المرتفع، وفروق ذات دللة الجتماعي لألسرة لصالح المستوى القتصادي والو  القتصادي

ت وق ذاإحصائية تعزى لمتغير التقدم في السنوات الدراسية لصالح طالبات الفرقة الرابعة، وعدم وجود فر 

ة، الجتماعي، التقدم في السنوات الدراسيو  دللة إحصائية تعزى إلى أثر متغير المستوى القتصادي

المرونة و دركة عالقة ارتباطية دالة موجبة بين الكفاءة الذاتية الم والتفاعل بينهما، كما كشفت النتائج وجود

 النفسية لدى طالبات معلمات رياض األطفال.
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، لتعلميةاالعملية و الكفاءة الذاتية المدركة بعدد من المتغيرات التي تؤثر في المتعلم  ارتبطتلقد و 

 لدوافعا أحد الجوانب المهمة في نظام افي دراستنا هذه سنتبنى متغير دافعية اإلنجاز كونهو التعليمية 

ن متحقيق ذاته من خالل ما ينجزه و توجيه سلوكه و مكون جوهري في عملية إدراك الفرد  واإلنسانية فه

از فع لإلنجغيره أن الداو  "ماكليالند" لباحثون المهتمين بدافعية اإلنجاز مثلاو قد أشار العلماء و ، أهداف

ستوى تؤثر على الدافعية لإلنجاز في تحديد م وحيث تعمل أ، من السلوكأنماط متباينة و يتضمن أنواعا و 

 . (163 - 162، دس، الباوي )األنشطة و إنتاجه في مختلف المجالت و أداء الفرد 

برات وبالتالي فإن مفهوم الكفاءة الذاتية المدركة يعمل عمل الدوافع نحو النجاح إذا كانت الخ

اءته نت الخبرات السابقة محبطة، ويعتمد الفرد في تطوير مفهوم كفالسابقة ناجحة، ونحو الفشل إذا كا

ت قدرا الذاتية المدركة على المقارنات التي يجريها بين ما لديه من قدرات وإمكانيات واستعدادات وبين

 . (16، ص2001)الزيات، رفاقه وإمكانياتهم واستعداداتهم 

رة مية كبيفي سلوك األفراد األمر الذي أعطاها أهتعد الدافعية من العناصر األساسية التي تؤثر  كما

ديه لتحقيق أهدافه التي تبرز معنى الحياة  وضمن مجموعات علم النفس فاإلنسان يعيش حياته مدفوعا نح

 . (1987البدر، )

ي اإلنجاز مع بعض المتغيرات في المجال الدراس دافعيةمن بين الدراسات التي تناولت مفهوم و 

 :نجد

وفقا  الذات هدفت إلى التعرف على العالقة بين فعالية التي: يطالياإDiane( "2003 )" دراسة 

 ،اإلنجاز األكاديمي في كلية العلوم في تخصص علمي التشريح الفسيولوجيو العمر و لمتغير الجنس 

طبقت الباحثة أداتين هما: مقياس فعالية الذات ومقياس اإلنجاز  المقارن،استخدمت المنهج الوصفي 

سنة إلى  24ـ  18طالبة تتراوح أعمارهم ما بين و ( طالبا 216عينة من )التي طبقتها على  اديمي،األك
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العمر بينما وجدت عالقة و عدم وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين الفعالية الذاتية وفقا لمتغيري الجنس 

 . (419ص، 2010، المخالفي)اإلنجاز األكاديمي و ذات دللة إحصائية بين فعالية الذات 

هدفت إلى التعرف العالقة بين فاعلية الذات ودافعية اإلنجاز التي  (2005)سحلولدراسة و 

ة الدراسي وأثرهما في التحصيل األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة صنعاء، تكونت عين

(، 2005 - 2004وي األدبي للعام الدراسي )( طالبا وطالبة من الصف الثاني الثان1025الدراسة من )

ا: ين هموتم اختيار العينة بطريقة عشوائية، استخدم المنهج الوصفي الرتباطي، وقد استخدم الباحث أدات

از (، واختبار الدافع لإلنج1993مقياس فاعلية الذات العامة )لشفارتر( تعريب محمد جميل المنصور )

اط ( واستخدم الباحث معامل"ارتب1981)لألطفال والراشدين )لهرمانز( تعريب فاروق عبد الفتاح موسى 

  .اختبار )شيفه( للمقارنات البعديةبيرسون"، واختبار )ت(، وتحليل التباين الثنائي، و 

ات ( بين فاعلية الذ0,05وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عند )

صيل ( في التح0,05وق دالة إحصائيا عند )ودافعية اإلنجاز الدراسي، كما توصلت الدراسة إلى وجود فر 

 فعية اإلنجاز الدراسي المرتفعة. األكاديمي لدى الطلبة إلى مستويات الدافعية لصالح ذوي دا

عالقتها بفاعلية و  هدفت إلى معرفة العالقة بين دافعية اإلنجاز التي (2015) رالساكدراسة و 

ة المغير ولية الوادي، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الذات األكاديمية لدى تالميذ الثالثة ثانوي ببلدي

(، 1986منصور )لـ التوالي: مقياس دافعية اإلنجاز أداتين لجمع البيانات هما على  مع تطبيق ،الرتباطي

( تلميذ 70، أجريت الدراسة على عينة عشوائية طبقية مكونة من )(2000جان )لـ ومقياس فاعلية الذات 

رهم عن طريق القرعة، أما بالنسبة للمعالجة اإلحصائية تم العتماد على: المتوسط وتلميذة تم اختيا

وجود  ن، وقد أسفرت الدراسة علىالحسابي، النحراف المعياري، النسبة المئوية، معامل ارتباط بيرسو 

غير ولية لثة ثانوي بالمعالقة ذات دللة إحصائية بين الدافعية لإلنجاز وفاعلية الذات لدى تالميذ الثا
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ى التلميذات )اإلناث( توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين دافعية اإلنجاز وفاعلية الذات لد ، كماالوادي

عالقة ذات دللة  ؛ وفي نفس السياق وجودالتلميذات )اإلناث ( تخصص علمي لدىو  تخصص أدبي

لدى التالميذ و  ص أدبيى التالميذ ) الذكور( تخصإحصائية بين دافعية اإلنجاز وفاعلية الذات لد

 الذكور( تخصص علمي. )

 الية: ات التنوجز الدراسالدراسات التي تناولت كل من الكفاءة الذاتية المدركة والدافعية لإلنجاز  ومن

 التي تناولت متغيرات الدراسة: الدراسات السابقة 

 : ببعض المتغيراتفي عالقتها  الدراسات السابقة التي تناولت الكفاءة الذاتية المدركة: أوال

 استهدفت التعرف على الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بقلق التي (2009")النصاصرةدراسة 

 ختالفالمتحان في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية لدى طلبة المرحلة الثانوية، كذلك التعرف إلى ال

ن مستوى الدراسي، تكونت العينة في كل من الكفاءة الذاتية وقلق المتحان تبعا لمتغير الجنس، الم

الرتباطي، استخدم الباحث مقياس الكفاءة  ( طالب وطالبة، المنهج المستخدم المنهج الوصفي687)

ة لكفاءوجود عالقة عكسية ذات دللة إحصائية بين ا ، من نتائجهاية المدركة ومقياس قلق المتحانالذات

للة دذات  نوية، كذلك أشارت النتائج إلى أنه ل توجد فروق الذاتية المدركة وقلق المتحان لدى طلبة الثا

ر لى دو إحصائية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس الكفاءة الذاتية تعزى إ

  .الجنس والمسار األكاديمي والمستوى الدراسي 

ألكاديمية المدركة لدى طلبة إلى معرفة مستوى الكفاءة الذاتية اهدفت التي  (2009) الزق دراسة 

الجامعة األردنية، والفروق في هذا المستوى، تبعا لمتغيرات الكلية، والجنس، والمستوى الدراسي، والتفاعل 

طالب وطالبة من طلبة البكالوريوس، نصفهم من الكليات العلمية،  (400)بينها. تألفت عينة الدراسة من 

( من 160بالتساوي على السنوات من األولى حتى الرابعة، )ونصفهم من الكليات اإلنسانية، موزعين 
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( من اإلناث، وقد طبق مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة، الذي تم تطويره 240)و الذكور،

أظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتية األكاديمية ، حيث الدراسة على جميع أفراد العينةألغراض هذه 

الجامعة األردنية متوسطة، كما أشارت إلى وجود فروق وفقا للمستوى الدراسي، حيث  المدركة لدى طلبة

أن الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة تكون في أدنى مستوياتها في بداية السنة الثانية من الدراسة 

ستوى شعور الجامعية، ثم تبدأ بالرتفاع لتكون في أعلى مستوياتها في السنة الرابعة. ولعل سبب تدني م

الطلبة بكفاءتهم الذاتية في السنة الثانية راجع إلى بعض خبرات الفشل، التي يمر بها بعض الطلبة في 

السنة األولى، أو إلى ضعف استراتجيات التعلم لدى هؤلء الطلبة في بداية حياتهم الجامعية. كما أشارت 

نس، والمستوى الدراسي، وكذلك بين إلى عدم وجود فروق وفقا للجنس، إل أن هناك تفاعال بين الج

 الكلية . و  المستوى الدراسي

غداد، استهدفت التعرف إلى الكفاءة الذاتية المدركة عند طلبة جامعة ب التي( 2012علوان) دراسة

( 300والتعرف إلى الفروق في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير التخصص، وتكونت عينة البحث من )

 ( ذكور من التخصص150يروا من مجتمع البحث األصلي بالطريقة العشوائية بواقع )طالب وطالبة، اخت

 ( إناث من التخصص العلمي واإلنساني، مستخدما المنهج الوصفي، أما أداة 150العلمي والنساني و)

ابقة سات الالبحث قامت الباحثة بإعداد أداة لقياس الكفاءة الذاتية المدركة معتمدة على المقاييس واألدبي

ة من التي تناولت موضوع الكفاءة الذاتية المدركة، قامت الباحثة باستعمال عدد من الوسائل اإلحصائي

أظهرت ركة و بينها اختبار "ت"، وتحليل التباين الثنائي، وأظهرت النتائج تمتع عينة البحث بكفاءة ذاتية مد

وجدت  فروق ذات دللة إحصائية كذلك وجود فروق ذات دللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس، في حين 

 في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير التخصص ولصالح التخصص العلمي.
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 اتالرتباطية بين فعالية الذ هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقةالتي  (2015دراسة جديد )

تشرين  التربية بجامعةلدى عينة من طلبة رياض األطفال في كلية  األكاديمية، ودافع اإلنجاز األكاديمي

ا علفروق في مستوى فعالية الذات تبجانب الكشف عن ا األربع، إلىراسية من السنوات الد (282)بلغت 

ة ، وذلك باستخدام مقياس صور راسيةالد في المرحلة الثانوية، والتقدم في السنوات راسيللتخصص الد

ديمي من ومقياس دافع اإلنجاز األكا يتسانتاسفعالية الذات في التعلم إعداد باري زميرمان وأناستاسيا ك

وق في وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية بينهما، كما بينت عدم وجود فر  (2002جديد، )إعداد

ة للتخصص في المرحلة الثانوية، في حين وجدت فروق فيها تبعا للسن فعالية الذات األكاديمية تبعا

في السنة األولى ثم تواصل ارتفاعها في السنوات  نى مستوياتهااألعلى حيث تكون في أدراسية الد

 الالحقة.

استهدفت فحص عالقة األهداف التحصيلية بالكفاءة الذاتية  التي (2016) ظاظاو  الزعبي دراسة

( طالبة من طالبات مرحلة 133المدركة والتحصيل األكاديمي، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار )

اعتمد الباحثان  الرابعة المسجالت في مادة التربية العملية في الجامعة األردنية.البكالوريوس في السنة 

على المنهج الوصفي المقارن، وأ ستخدم لجمع البيانات مقياسين، هما: مقياس األهداف التحصيلية الذي 

 ( فقرة، ومقياس الكفاءة12( المكون من )Elliot and Mcgregor, 2001طوره ايليوت ماكجريجور ) 

( فقرة. وأظهرت النتائج أن هناك أثراا للتخصص 22( يتكون من )2009الذاتية المدركة الذي طوره الزق )

في توجهات الطالبات نحو األهداف بشكل عام، وفي األهداف التعلمية إحجام على وجه الخصوص، 

لتربية وكان الفرق بين الطالبات في تخصص التربية الخاصة وتخصص معلم الصف، ولصالح تخصص ا

الخاصة، وكذلك بين طالبات اإلرشاد التربوي ومعلم الصف، ولصالح تخصص اإلرشاد التربوي. وأظهرت 

نتائج تحليل النحدار للتحصيل على الكفاءة الذاتية والتوجه نحو األهداف فقد زادت هذه النسبة لتصبح 

للتحصيل والتخصص والتفاعل  بالمئة (. ولفحص الفرق في األداء على مقياس الكفاءة الذاتية تبعا15)
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بينهما، أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي وجود فرق ذي دللة إحصائية في متوسطات الكفاءة الذاتية 

تعزى لختالف التخصص، بين أداء الطالبات في تخصص معلم الصف من جهة، وأداء الطالبات في 

وي، ولصالح الطالبات في تخصص معلم التخصصات: التربية الخاصة، تربية الطفل، اإلرشاد الترب

الصف على التوالي،كما تبين عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات الكفاءة الذاتية تبعا لختالف 

المعدل التراكمي، إضافة إلى ذلك فقد تبين عدم وجود فرق ذي دللة إحص ائية في متوسطات الكفاءة 

 صص. الذاتية تعزى لتفاعل المعدل التراكمي والتخ

كة التعرف على مستوى الكفاءة الذاتية األكاديمية المدر إلى هدفت التي  (2016) كرماشدراسة 

مدركة ية اللدى طلبة كلية التربية األساسية في جامعة بابل، والتعرف على مستوى الكفاءة الذاتية األكاديم

راسية إناث( والسنة الد -ور ذكجامعة بابل تبعا لمتغيري الجنس )لدى طلبة كلية التربية األساسية في 

على  ( طالبا وطالبة، استخدمت الباحثة1100الرابعة(، تكونت عينة الدراسة من ) -الجامعية )الثانية 

ن جيد م أن أفراد العينة لديهم مستوى : المنهج الوصفي المقارن، وقد توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية

اتية توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الكفاءة الذالكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة، ول 

نة األكاديمية المدركة بين الطالب والطالبات، وتوجد فروق ذات دللة إحصائية بين مستوى طلبة الس

 الثانية والسنة الرابعة ولصالح طلبة السنة الرابعة. 

الذاتية والتكيف المدرسي إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة  هدفت التي (2017)دبي  دراسة 

تلميذة، تم استخدام المنهج الوصفي و  ( تلميذ93لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي، وقد شملت عينة الدراسة )

( ومقياس 2001اإلرتباطي، أما أدوات الدراسة فتمثلت في مقياس الكفاءة الذاتية )من إعداد عادل العدل 

(، ولقد تمت المعالجة اإلحصائية برزمة التحليل 2015 التكيف المدرسي )من إعداد سمية بن عائشة

عالقة وجود أسفرت نتائج الدراسة على و ، ذا باستخدام األساليب المناسبة( وهSpss.18اإلحصائي ) 

ووجود إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية والتكيف المدرسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي. 
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لدى تالميذ السنة الثانية موجبة دالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية والتكيف الجتماعي عالقة إرتباطية 

لدى تالميذ السنة الثانية  فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسيين في الكفاءة الذاتية؛ كما وجدت ثانوي 

 الثانية ثانوي.فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسيين في التكيف المدرسي لدى تالميذ السنة و  ثانوي 

عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية وجود  وبالتالي فالنتيجة العامة المتوصل إليها هي

 والتكيف المدرسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي. 

 ةهدفت إلى التعرف على العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركالتي  ( 2017) إبراهيم دراسة 

جراء ات الجتماعية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي في محافظة سوهاج، وتم إالمهار و 

في محافظة  تلميذة من تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسيو  ( تلميذا223الدراسة على عينة قوامها )

وجود  على لدراسةكشفت نتائج ا، حيث الدراسة المنهج الوصفي الرتباطيسوهاج، مستخدما في هذه 

ما أشارت كاسة، عالقة ارتباطية دالة بين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات الجتماعية لدى أفراد عينة الدر 

ح إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية في الكفاءة الذاتية المدركة تعزى إلى النوع الجتماعي لصال

وى ة إحصائية تعزى إلى المستوى الدراسي والمستالذكور، في حين أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دلل

وجود فروق ذات دللة إحصائية في المهارات عن وكشفت ، كما الجتماعي والقتصادي لألسرة

لة الجتماعية تعزى إلى النوع الجتماعي لصالح اإلناث، في حين أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دل

 وى الجتماعي والقتصادي لألسرة.إحصائية تعزى إلى المستوى الدراسي والمست

 التفكير الناقدو  إلى تقصي العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركةهدفت  التي (2017)سمار دراسة

حيث ،  التعميم الرياضي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلسو 

( طالبة 96رتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )استخدمت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي ال

من طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة سعيد بن عامر الثانوية للبنات في منطقة المخفية في 

جمعت البيانات باستخدام ثالث أدوات و  تم اختيار العينة بالطريقة غير عشوائية قصدية،و  مدينة نابلس،
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تأكدت الباحثة من صدق و  التعميم الرياضي،و  كة واختباري التفكير الناقدمقياس الكفاءة الذاتية المدر : هي

( لمعالجة spssاألدوات وثباتها، واستخدمت الباحثة برنامج الرزمة الحصائية للعلوم الجتماعية )

البيانات، واستخدم اختبارات  معامل ارتباط بيرسون، واختبار ت لعينة واحدة، واختبار تحليل النحدار 

التفكير الناقد على القدرة على التعميم الرياضي، و  طي المتعدد لفحص تأثير الكفاءة الذاتية المدركةالخ

واختبار تحليل التباين األحادي لفحص تأثير متغير التحصيل في الرياضيات على المتغيرات الثالثة، 

ن مستوى الكفاءة الذاتية أة إلى وصلت الدراسالكفاءة الذاتية المدركة والتعميم الرياضي والتفكير الناقد، وت

األكاديمي و  المعرفيو  مجالتها النفعالي، والجتماعي، واإلصرار والمثابرة،و  المدركة عند الدرجة الكلية

مستوى ، وأن ة نابلس كانت متوسطةلدى طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدين

الي الجبر والهندسة منخفضا، أما مجالي األعداد والقياس فكان التعميم الرياضي عند الدرجة الكلية ومج

تقييم الحجج و  الستنباطو  مجالته الستدللو  مستوى القدرة على التفكير الناقد، كما أن توسطامستواهما م

معامالت الرتباط بين متغيرات الدراسة ؛ وجاءت ديره متوسطامنخفضا، أما مجال التفسير فقد جاء تق

ة بالكفاءة الذاتية المدركة والتعميم الرياضي والتفكير الناقد جميعها ذات دللة إحصائية عند والمتمثل

( وطردية، إذ بلغ معامل الرتباط بين الكفاءة الذاتية المدركة والتعميم الرياضي 0.05مستوى الدللة ) 

( وبلغ معامل 0.81ناقد )(، كما بلغ معامل الرتباط بين الكفاءة الذاتية المدركة والتفكير ال0.34)

(، وفسرت الكفاءة الذاتية المدركة والتفكير الناقد ما 0.60الرتباط بين التعميم الرياضي والتفكير الناقد)

 بالمئة من التباين في القدرة على التعميم الرياضي. 39نسبته 

لطلبة المحملين إلى معرفة الكفاية الذاتية المدركة لدى اهدفت التي  (2018)  ومنشد منكرراسة د

بالمواد الدراسية، تم اختيار عينة عشوائية بالطريقة الطبقية ذات التوزيع المتساوي من الطلبة المحملين 

لتحقيق هدف الدراسة و  طالبة،و  ( طالب100بالمواد الدراسية من كلية اآلداب في جامعة القادسية، بواقع )

كفاية الذاتية المدركة، وبعد التحقق من صدق ( لل2016صالح، و  قام الباحثان بتبني مقياس ) مجول
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استعمال الوسائل اإلحصائية المالئمة، حيث استخدم الباحثان المنهج الوصفي، توصلت و  وثبات المقياس،

الدراسة إلى أن الطلبة المحملين بالمواد الدراسية يعانون من تدني الكفاية الذاتية المدركة، وعدم وجود 

الذاتية المدركة وفق متغير النوع والسكن والعمر. وانتهى الباحثان بمجموعة من فروق على مقياس الكفاية 

  المهمة.المقترحات و  التوصيات

 :ببعض المتغيرات منها ة التي تناولت الدافعية لإلنجازثانيا: الدراسات السابق

ء سوا إلى معرفة العالقة الموجودة بين نمط التوجيه الجامعي هدفتالتي ( 2013شويخي ) راسةد

لدى  نجازكان اختياريا أي وفقا لرغبة الطالب أو إجباريا أي ل يتماشى مع رغبته، وعالقته بالدافعية لإل

م طلبة الجامعة، أجريت الدراسة الميدانية على عينة من طلبة السنة الثانية ) ل. م. د ( تخصص عل

لفه " أياس الدافعية لإلنجاز الذي ( طالب وطالبة، طبقنا عليها مق216النفس وعلوم التربية تتكون من )

في الوص هيرمنز" وعدله وكيفه على البيئة العربية " فاروق عبد الفتاح موسى"، واستخدمت الباحثة المنهج

امت بغية وصف الظاهرة والوصول إلى استنتاج، ولتحديد مستوى الدللة اإلحصائية للنتائج المسجلة، ق

؛ "Bravais Pearsonمعامل الرتباط لبرافي بيرسون " التالية:  الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية

مستوى الدافعية وجود اختالف في توصلت الدراسة إلى ". T Studentاختبار " ت" لقياس الفروق " 

 تالفمع وجود اخ لإلنجاز لدى الطلبة باختالف نمط التوجيه الجامعي لصالح الطلبة الموجهين اختياريا.

األكاديمي لدى الطلبة باختالف نمط التوجيه الجامعي لصالح الطلبة الموجهين  مستوى التحصيلفي 

جهين ين لدى الطلبة المو مستوى الدافعية لإلنجاز بين الجنس بالمقابل عدم وجود اختالف في اختياريا.

 .اتالبمستوى الدافعية لإلنجاز لدى الطلبة الموجهين إجباريا لصالح الط ، مع وجود اختالف فياختياريا

، بالطال عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الدافعية لإلنجاز والتحصيل األكاديمي لدىمع عدم وجود 

 عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الدافعية لإلنجاز والتحصيل األكاديمي لدى الطالبات. ووجود 
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 كارالستذو  تعلمإلى التعرف على طبيعة العالقة بين مهارات الهدفت  التي (2015) زق بور دراسة 

( 58تكونت عينة الدراسة من ) إرشاد.و  دافعية اإلنجاز لدى طلبة السنة الثانية ماستر تخصص توجيهو 

ت طالبة من طلبة السنة الثانية ماستر تخصص توجيه وإرشاد تربوي بجامعة المسيلة، واستخدمو  طالبا

طيب عصام علي ال لستذكار من إعدادارات التعلم واالباحثة المنهج الوصفي، ولقد تم تطبيق مقياس مه

(. ولفحص فرضيات 2007(، ومقياس دافعية اإلنجاز من إعداد " عبد الرحمان بن بريكة" )2004)

طية عالقة ارتباعدم وجود الدراسة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، واختبار " ت". وتم التوصل إلى 

ود م وجمع عد افعية لإلنجاز لدى أفراد عينة الدراسة.دالة إحصائيا بين مهارات التعلم والستذكار والد

ما ك جاز.في الدافعية لإلنو  ستخدام مهارات التعلم والستذكارفروق ذات دللة إحصائية بين الجنسين في ا

ى عز فروق ذات دللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في استخدام مهارات التعلم والستذكار ت وجدت

في  فروق ذات دللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة ، مع عدم وجودالح العاملينلمتغير المهنة ولص

 دافعية اإلنجاز تعزى لمتغير المهنة. 

هدفت إلى الكشف عن أثر اإليقاع الحيوي على الدافعية لإلنجاز  التي (2016عليليش )دراسة 

ية، العاطفية، البدنية(، ونمط اإليقاع لدى الطالب الجامعي بصفة عامة وبالدورات اإليقاعية الكبرى )العقل

الحيوي اليومي بصفة خاصة، اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي، مستعملة في ذلك 

استبيان لقياس الدافعية لإلنجاز، برنامج  -األدوات التالية: كل من استبيان نمط اإليقاع الحيوي اليومي

حيوي )العقلي، العاطفي، البدني( من إعداد الباحثة، حيث تكونت الكتروني لحساب وتحديد حالة اإليقاع ال

عينة الدراسة من طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس من مختلف التخصصات والمتمدرسين بقسم السنة 

 25 - 18 ( طالب بحيث يتراوح سنهم ما بين1713األولى وقسم السنة الثالثة جامعي بلغ عددهم  )

ائي المتبع هو تحليل التباين بنوعيه األحادي والثنائي بالعتماد على برنامج سنة، أما األسلوب اإلحص

spss 17.0 فعية عدم تأثير اإليقاع الحيوي على الداإلى ، وبعد المعالجة والتحليل توصلت الباحثة
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عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات درجات الدافعية لإلنجاز ، و لإلنجاز لدى الطالب الجامعي

طلبة الجامعة تعزى لتفاعل متغيري نمط اإليقاع الحيوي اليومي والتخصص الجامعي وتبعا أيضا  بين

وجود فروق ذات دللة ؛ كما كشفت عن المستوى الجامعيلتفاعل متغيري نمط اإليقاع الحيوي اليومي و 

اع الحيوي إحصائية في متوسطات درجات الدافعية لإلنجاز لدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير نمط اإليق

وتعزى أيضا لمتغير التخصص  المسائي ( لصالح النمط الصباحي اليومي ) الصباحي، غير منتظم،

الجامعي. )اللغة واألدب العربي، علم النفس، علوم الفالحة، الرياضيات، التربية البدنية والرياضية، العلوم 

 . لصالح تخصص رياضيات الكيميائية(التجارية، علوم سياسية، الهندسة 

إلنجاز لإلى معرفة العالقة الرتباطية بين الدافعية  هدفت التي (2017)  وبن نوبة حمادندراسة 

دلة ية تنواتخاذ القرار لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي وكانت الدراسة بثانويات مدينة جامعة ) الثانو 

( 99م )تلميذة ومنهو  ( تميذ150الجديدة، الشيخ المقراني، حساني عبد الكريم ( وقد شملت عينة الدراسة )

 ( من شعبة األدبية، كما اختيرت بالطريقة قصدية، اعتمدت الباحثتان على المنهج51شعبة علمية و)

تخاذ يان إالوصفي، وقد تمثلت أدوات البحث المطبقة في استبيان الدافعية لإلنجاز " خولة بوخالفة " واستب

عامالت متخدم وإتخاذ القرار لدى تالميذ الثالثة ثانوي، وكذا اس القرار " السبيعي" لقياس الدافعية لإلنجاز

ية د الفرضتأكيوقد أضفت الدراسة إلى ، ألفا كرومباخ" " تحليل التباين"الرتباط " بيرسون" اختبار" ت" " 

ذ الميلدى ت العامة التي تنص على وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين الدافعية لإلنجاز واتخاذ القرار

لثة الثا فروق ذات دللة إحصائية في دافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة ، وعدم وجودلسنة الثالثة ثانوي ا

نجاز لدى فروق ذات دللة إحصائية في دافعية اإل ووجود إناث(. - ثانوي تعزى لمتغير الجنس ) ذكور

ي فذات دللة إحصائية  فروق وعدم  إناث(. -تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير التخصص )ذكور

 ث (.إنا -) ذكور والتخصص الجنس  ي كل مناتخاذ القرار لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير 
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فعية إلى التعرف على طبيعة العالقة بين مهارة تنظيم الوقت ودا تدفهالتي  (2019)سويكردراسة 

ن صفي الرتباطي، تكونت عينة الدراسة ماإلنجاز األكاديمي لدى طلبة الجامعة، استخدم المنهج الو 

ائية طالبة من طور الماستر بقسم علم النفس بجامعة المسيلة تم اختيارهم بالطريقة العشو و  ( طالب80)

، (2007البسيطة، وطبق عليهم كل من مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي " لعبد الرحمان بن بريكة" )

وم عالجة اإلحصائية عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلواستبيان مهارة تنظيم الوقت، وبعد الم

قت الو عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين مهارة تنظيم وجود تم التوصل إلى .  Spssالجتماعية 

نجاز تخطيط ودافعية اإلعالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين ال، ووجود ودافعية اإلنجاز األكاديمي

 ديمي. بين مضيعات الوقت ودافعية اإلنجاز األكاو  نظيم ودافعية اإلنجاز األكاديميالتبين و  األكاديمي

فع إلى التعرف على عالقة فاعلية الذات والفرع األكاديمي بدا هدفتالتي  (2008) سالم دراسة

، دبي( طالبة ممن درسن في أحد الفرعين العلمي أواأل200اإلنجاز الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من )

ياس واستخدم الباحث المنهج الوصفي الرتباطي، واشتملت أدوات الدراسة على مقياس فاعلية الذات ومق

رتفع مستوى مدافع اإلنجاز الدراسي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: معظم أفراد عينة الدراسة لديهن 

ة ية اإلنجاز الدراسي لدى عينمن فاعلية الذات، هناك تقاربا في المتوسطات الحسابية لمستوى دافع

، عدم للفرع العلمي (3,75( مقابل )3,27الدراسة، إذ كان المتوسط الحسابي للطالبات في الفرع األدبي )

ات وجود فروق ذات دللة إحصائية في مستوى دافعية اإلنجاز الدراسي لدى عينة الدراسة وجود فروق ذ

ز فع اإلنجار الدراسة فاعلية الذات والفرع األكاديمي على دا( ألثر التفاعل بين متغي0,05دللة إحصائية )

 (.134، ص2008الدراسي لدى طالبات كلية عجلون الجامعية )خليفة، 

افع مدركة ودال يةتالعالقة االرتباطية بين كفاءة الذا :ثالثا. الدراسات التي تناولت المتغيرين معا

 اإلنجاز
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ا هالكفاءة الذاتية المدركة وعالقت ف عن مستوى إلى الكش دفتالتي ه (2012دراسة يعقوب )

كة لك خالد فرع بيشة في الممليات جامعة الملوالتحصيل األكاديمي لدى طالب كاإلنجاز بدافعية 

وطبق ، ك خالدليات جامعة الملطالباا من طالب ك 115 منراسة الدتكونت عينة  السعودية،العربية

ي فنة كانوا العيراد غالبية أف أنالتائج رت هوأظ النجاز،ودافعية الباحث مقياسي الكفاءة الذاتية المدركة 

من  قد فسرا التحصيل األكاديميدافع اإلنجاز و  وأن متغير المتوسطة،مستوى الكفاءة الذاتية المدركة 

 راتتغيكان أكثر الم التحصيل األكاديمي؛ وأن 0.67التباين في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة ما نسبته

 .0.60إذ بلغ مستوى تباينه  المدركة مستوى الكفاءة الذاتيةبى التنبؤ لع قدرة

العالقة الرتباطية بين كفاءة الذات المدركة الكشف عن  إلىالتي هدفت  (2014دراسة المغزيل )

دللة  على تعرفالودافعية اإلنجاز لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في مدارس مدينة حماة، وكذلك إلى 

ا لمتغيري الجنس )ذكور وإناث(، والفرع األكاديمي )علمي، أدبي(. تم تطبيق الفروق  في كال المتغيرين تبعا

وهو من إعداد شيرير وآخرين ومقياس دافعية  2002الجبور مقياس كفاءة الذات المدركة تدريب وتطوير 

، 1999، وعباينة 1994بالعتماد على مقياس )قطامي  2006اإلنجاز، تطوير سالمة المحسن 

( وذلك على عينة من طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي، مؤلفة من 1999والثمايلة 

، طالباا وطالبة تم اختيارها باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة. وأسفرت نتائج البحث الحالي 203

الذات المدركة ودافعية اإلنجاز  بين كفاءة 0.01( وجود عالقة دالة إحصائياا عند مستوى دللة 1عن: 

( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة 2لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في مدارس مدينة حماة. 

( عدم وجود 3في كفاءة الذات المدركة وفقاا لمتغير التخصص األكاديمي لصالح طلبة العلمي.  0.05

( عدم وجود 4اءة الذات المدركة وفقاا لمتغير الجنس. في كف 0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة 

( عدم 5دافعية اإلنجاز وفقاا لمتغير التخصص األكاديمي.  0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة 

 في دافعية اإلنجاز وفقاا لمتغير الجنس. 0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة 
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فع العالقة الرتباطية بين كفاءة الذات والدا تعرف علىالتي هدفت ال (2017دراسة القليح )

 ىلعمقياس الكفاءة الذاتية العامة و ى لالعينة عراد الفروق بين متوسطات درجات أف ومعرفة لإلنجاز،

طالبة و طالباا  228ن . تكونت عينة البحث مراسيةمقياس الدافع لإلنجاز وفقاا لمتغيري الجنس والسنة الد

 س الدافعيةومقيا ،راباندو الذي أعده  مقياس الكفاءة الذاتية العامةليهم وطبق ع المفتوح،يم لالتعطلبة من 

. 2017-2016راسي عام الدلل ما،وثباتهما هصدق وذلك بعد التحقق من القادري،لإلنجاز الذي أعده 

 ىلحث عة البعين رادبة أفلذات دللة إحصائية بين درجات الطوجود عالقة ارتباطية و  وأشارت النتائج إلى

سطات وجود فروق بين متو ؛ مع ى مقياس الدافع لإلنجازلم عهكفاءة الذاتية العامة وبين درجاتمقياس ال

 راسيةلداالسنة  ومقياس الدافعية لإلنجاز وفقاا لمتغير ى مقياس الكفاءة الذاتية العامةلالعينة عراد درجات أف

نجاز الدافعية لإل ى مقياسلالعينة عراد ت درجات أفوجود فروق بين متوسطاو  .بعةرابة السنة الللصالح ط

نة العيراد عدم وجود فروق بين متوسطات درجات درجات أفو  .بة اإلناثللمتغير الجنس لصالح الط وفقاا 

 وفقاا لمتغير الجنس. ى مقياس الكفاءة الذاتية العامةلع

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ة لدافعية سواء التي تناولت متغير الكفاءة الذاتية أومتغير امن خالل استعراضنا للدراسات السابق

مور عض األتبين أنها تتفق في ب ، أو كال المتغيرين معا " الكفاءة الذاتية و الدافعية لإلنجاز" لإلنجاز

 وتتباين في أمور أخرى. 

ن سواء بيفبالنسبة ألهداف الدراسة فلقد كان هدف أغلب الدراسات مشترك وهوالكشف عن العالقة 

 . ت أخرى المتغير األول بمتغيرات أخرى، أوالمتغير الثاني بمتغيراالمتغير األول بالمتغير الثاني ، أو 

أما بخصوص عينة الدراسة فقد اختلفت من حيث عددها وخصائصها، وهذا أمر يحدده هدف  

 الثانوية كدراسةحلة البحث وطبيعة المجتمع وخصائصها، بحيث نجد دراسات كانت عينتها من تالميذ المر 
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أما  (2014) المغزيل ،(2017)إبراهيم ؛ (2017) بن نوبةو  حمادة؛ (2017) دبي؛ (2017) يوسف

 معظم الدراسات كانت عينتها طلبة جامعيين وهذا ما تتفق الدراسة الحالية معه. 

بة الطل أما بالنسبة للمنهج فقد لجأ البعض إلى المنهج الوصفي المسحي للكشف عن مستوى امتالك

القة عللكفاءة الذاتية والدافع لإلنجاز، وجاءت دراسات أخرى اتبعت المنهج اإلرتباطي من خالل دراسة 

 الكفاءة الذاتية والدافعية لإلنجاز مع متغيرات أخرى وهذا ما تتفق الدراسة الحالية معه. 

ا وطبيعة موضوعه أما من حيث أدوات الدراسة فقد اختلفت في ذلك وهذا راجع إلى هدف كل دراسة

ى فمنهم من تم إعداده شخصيا ومنهم من اعتمد على مقاييس جاهزة كالدراسة الحالية التي اعتمدت عل

 مقاييس جاهزة. 

هذه  أما فيما يخص جوانب الستفادة من الدراسات السابقة فقد استفادت الباحثة من الطالع على

 جرائياإل احله سواء فيما يتعلق باإلطار النظري أوالدراسات السابقة وغيرها في كافة عناصر البحث ومر 

من تحديد أهداف البحث ووضع فروض البحث والتعرف على المقاييس تلك الدراسات مما ساعدني في 

ن ماختيار المقاييس الخاصة بهذا البحث وتسهيل عملية البحث عن المراجع إلى مصادرها، كما استفدت 

ابه لدراسة الحالية ومقارنتها بها من أجل التعرف على أوجه التشنتائجها في تفسير ومناقشة نتائج ا

راسات والد والختالف بينها فهي بمثابة خلفية نظرية ندعم بها دراستنا وبمثابة نقطة انطالق لهذه الدراسة

 األخرى.

ة كالمدر  مني بأهمية الكفاءة الذاتية واعتقادابما أن الدافعية لإلنجاز هدف يسعى إليه كل متعلم و 

 الدراسة حول التساؤل العام وهو:في تحقيق دافعية اإلنجاز للطلبة فلقد تمحورت إشكالية 

لبة ز لدى طدافعية لإلنجاالو رتباطية دالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية المدركة ( هل توجد عالقة ا1

 ؟ الماستر
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ي هو التساؤل العام  يندرج تحت هذا التساؤل العام أسئلة فرعية نحاول اإلجابة من خاللها عنو 

 :كالتالي

 ما مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الماستر؟ (أ

 فعية اإلنجاز لدى طلبة الماستر؟مستوى داما  (ب

لذاتية المدركة لدى طلبة هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسين في الكفاءة ا (ج

 ؟الماستر

 ؟فعية لإلنجاز لدى طلبة الماسترلداهل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسين في ا (د

 : فرضيات الدراسة -2

ز تقترح إلنجاالدافعية لو  وإثر التطرق إلى هذه الدراسات السابقة التي تناولت الكفاءة الذاتية المدركة

 الباحثة الفرضيات التالية:  

ى طلبة لدز الدافعية لإلنجاو رتباطية دالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية المدركة توجد عالقة ا (1

 . الماستر

  عنها الفرضيات التالية ينجرو: 

 مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الماستر مرتفع. (أ

 مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة الماستر مرتفع. (ب

 استر.توجد فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسين في الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الم (ج

 صائية بين الجنسين في الدافعية لإلنجاز لدى طلبة الماستر.توجد فروق ذات دللة إح (د

 : موضوع البحث إلى اختيارأسباب  البحث: ترجعموضوع  اختياردواعي  -3

رغبة الباحثة في البحث في هذا الموضوع لنقص الدراسات السابقة التي تناولت الكفاءة  (1

 . عالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى طلبة الماسترو الذاتية المدركة 
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 . ظهور العديد من المشكالت المدرسية (2

 . البحث العلميو إثراء المكتبات بمواضيع تخدم الباحث  (3

ة بدافعي عالقتهاو العربية حول موضوع الكفاءة الذاتية المدركة و تنوع الدراسات األجنبية و تعدد  (4

  .اإلنجاز بالمقابل ندرة الدراسات الجزائرية حول هذا الموضوع في مجال البحث العلمي

ع من نو و تستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع في الحد ذاته  : أهمية الدراسة -4

 : وعليه تتجلى أهمية هذه الدراسة في تناولها للجوانب التالية، المشكلة المطروحة للبحث

 . نجازالدافعية لإلو هما الكفاءة الذاتية المدركة و  الختصاصتناولها لمفهومين يخدمان مجال  (أ

 مية.محور العملية التعليو اوية الطالب حجر الز  وهو لها ألحد قطبي العملية التعليمية تناو  (ب

 بالتالي تعود أهمية هذه الدراسة إلى قلة الدراسات اإلجرائية و 

 عالقتها بعدد منو في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة  تبحث في حدود علم الباحثة التي (ج

 . نجازالمتغيرات المؤثرة فيها كالدافعية لإل

از عالقتها بدافعية اإلنجو كما أنها ستسلط الضوء على مستويات الكفاءة الذاتية المدركة  (د

 . األمر الذي من شأنه أن يلقي الضوء على أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة الماستر

ة ركتقديم يد العون للمسئولين في مجال التربية على فهم مدى أهمية الكفاءة الذاتية المد (ه

 وتأثيرها على دافعية اإلنجاز لدى طلبة الماستر.

 : تعد الدراسة الحالية من الدراسات السيكولوجية التي تهدف إلى : أهداف الدراسة -5

ة عالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طلبو التعرف على العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركة  (أ

 . الماستر

 . لدى طلبة الماستر التعرف على مستوى الكفاءة الذاتية المدركة  (ب

 . التعرف على مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة الماستر  (ج
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 الكشف عن مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الماستر الذي يساعد في رفع مستوى  (د

 الدافعية لإلنجاز لدى طلبة الماستر.

 ـ حدود الدراسة :  6

 بيق عليها وهي عينة من طلبة الماسترتتحدد الدراسة الحالية بخصائص العينة التي تم التط 

والتي بلغ حجمها )   ( طالب و ( 2020ــ 2019تخصص علم النفس خالل العام الدراسي )

فعية طالبة، وتتحدد بالمقاييس التي تم استخدامها لقياس كل من الكفاءة الذاتية المدركة والدا

   لإلنجاز. 

 

 : التعاريف اإلجرائيةـــ 7

هي ثقة الطالب بقدرته على القيام بمستويات معينة من ": self efficacy" :الكفاءة الذاتية (أ

هي الدرجة التي يحصل عليها و ، قدراتهو معرفة إمكاناته و إثبات ذاته و األداء تساعده على اإلنجاز 

 . في مقياس الكفاءة الذاتية المدركة الذي يطبق في هذه الدراسةالماستر طالب 

هي معرفة الفرد لتوقعاته الذاتية في ": perceived self efficacy" :الكفاءة الذاتية المدركة (ب

تتمثل في قناعات ذاتية في قدرة السيطرة و بصورة ناجحة و قدرته للتغلب على المهمات المختلفة 

ى المشكالت الصعبة التي تواجهه ويمكن الكشف عنها بمقياس التغلب علو على المتطلبات 

 لكفاءة الذاتية المدركة.ا

ستجابات ا ووالتي توجهه نح، هي القوة المحركة لسلوك الفرد": motivation" :يةالدافع (ج

حيث تمتاز هذه القوة بعوامل قد تكون نابعة من الفرد ذاته ، وذلك إلشباع حاجات معينة، معينة

 .(خارجية وداخلية أ)من البيئة المحيطة و أ
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برة الذي يدفع الفرد للمثا ي ذلك الطموحه": achievement motivation:"الدافعية لإلنجاز (د

رغم وجود ، نجازية للتعلم تدل على إقباله على التعلممن خالل سلوكيات ا، من أجل بذل الجهد

تحمله لمسؤولية أفعاله و منافستهم و ورغبته في تحقيق التفوق على اآلخرين ، توترات داخله

الدرجة التي يتحصل عليها تحدد بو   .على تحقيق أهداف معينة والسعي والعملهتمامه بواجباته ا و 

هي و ستبيان دافعية اإلنجاز الذي يتكون من أربعة أبعاد اعند إجاباته على الماستر طالب 

تحمل المسؤولية ، التخطيط للمستقبلو الطموح العالي ، المثابرةو  الهتمام، التنافسو  المتياز

 .الجودة في األداءو 

الثانية و سانس المتمدرسين في السنة أولى هم الطلبة الناجحين في شهادة لي: طلبة الماستر (ه

 . 2020 - 2019ي السنة الدراسية ماستر ف
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 مهيد: ت

 أحد موجهات سلوك الفرد من وجهة نظر النظرية  self efficacyيعتبر مفهوم الكفاءة الذاتية

لبرت أ" ريكيجاء بها العالم األموالتي جاءت إمتداد النظرية التعلم اإلجتماعي التي ، المعرفية اإلجتماعية

همية أ حيث حظي هذا المفهوم بإهتمام الباحثين لما له من ، وهي من مفاهيم علم النفس الحديث "باندورا

رة وبإعتبار أن العمل على الطالب يرون أنفسهم بصو  توجيهه إلى حل مشكالته،و في تفسير سلوك الفرد 

 حى أمرااستعداداتهم في كافة الميادين ولقد أضو اض قدراتهم كفاءة مدركة عالية تسهم في إستنهو إيجابية 

ام من مه الفعالية في التعامل مع الكثيرو جليا أن الكفاءة المدركة المرتفعة تقود إلى مزيد من الكفاءة 

رد درة الفقيؤشر إلى توقعات ذاتية حول و بحيث أن الكفاءة الذاتية المدركة تسهم في تعديل السلوك ، الحياة

 . بمستوى متميزو التغلب على المهام المختلفة على 

 : يتكون المفهوم من كلمتين وهما الكفاءة والذات:الكفاءة الذاتية .1

 " :self efficacy: "لغة واصطالحامفهوم الكفاءة  .1.1

المماثل  هوالكفء أن"(791، ص2004)معجم الوسيطفي " حسب ماجاءفي اللغةالكفاءة  .أ

شرف والالمماثلة في القوة  أيضا:الكفاءة:ويقال وكفاء؛ أكفاء  معالعمل، جعلى تصريف  والقوي القادر

 وحسن تصريفه."القدرة عليه  والعمل، أي

حسان بن ثابت روح القدس له  قول"(269، ص1998)إبن منظور لـ العرب  لسانفي وجاء  -

 والمساوي.النظير  هوالكفء مثيل. كما أن جبريل عليه السالم ليس له نظير ول  كفاءة، أي

ٌد )) اإلخالص:ورة سيقول " هللا تعالى " في  د  1ق ل  ه و  َّللا   أ ح  م  ل م  ي ول  2 )( َّللا   الص  ( 3د  )( ل م  ي ل د  و 

دٌ  ف واا أ ح  ل م  ي ك ن  ل ه  ك   ( و 
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المنسقة بشكل يسمح للتلميذ المنظمةو هي مجموعة القدرات والمعارف ف :إصطالحاأما  .ب

مان )سليا من خالل نشاط يظهر فيه أداء و مهارات المتعلم في بناء معرفته بالتعرف على المشكلة و حله

 ( . 30، ص 2004وآخرون ، 

 : لغة واصطالحاالذات مفهوم  .1.2

 األدب:النفس والشخص، يقال في  هيالذات أن » (307، ص2004الوسيط ) في معجمجاء أ. 

 عينهبذاته، أي جاء فالن  ويقال:موضوعي.يرجع إلى آراء الشخص وانفعالته وهو خالف  ذاتي أينقد 

الصدر طيعا . وذات نفسه:وجاء في ذات  المضمرة.سريرته  نفسه:: عرف من ذات أيضاويقال ونفسه.

َماَواِت َواأْلَْرِض َويَ العزيز:)سريرة اإلنسان، وفي التنزيل  أي وَن َوَما  َما تُ ْعَلمُ َيْعَلُم َما ِفي السَّ ْعِلُنوَن  تُ ِسرُّ

ُ َعلِ  ُدورِ َوَّللاَّ  (4)سورة التغابن، اآلية  )4(يٌم ِبَذاِت الصُّ

نا بأنها كل منظم ومنسق يتكون من إدراك خصائص األ :كارل روجرزيعرفها "ف اصطالحا: أماب. 

كات و دراك اإلوإدراك العالقة بين األنا واآلخرين وبالجوانب المتنوعة للحياة السوية مع القيم المرتبطة بتل

 (.27، ص2004 )أورد في: قحطان،جزاءا من هذه المدركات بيئة و نتيجة التفاعل مع ال

 الكفاءة الذاتية :. 3.1

ت المطالب ثقة الفرد الكامنة في قدراته خالل المواقف الجديدة أو المواقف ذا بأنها: العدل يعرفهاو 

 . (08، ص2008أورد في: العتيبي،)الكثيرة و غير المألوفة 

بأنها : معتقدات الناس حول قدرتهم على القيام  (Albertbandura)ألبرت باندورا " يعرفها " 

، 2009سامي، أورد في: ) بمستويات معينة من األداء التي يتحكم في أحداث تؤثر على مجرى حياتهم 

 . (128 ص
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تقان جاز السلوك المرغوب فيه بإ: على أنها إدراك الفرد لقدراته على إن(2000زيدان )يعرفها و 

 خرين،التزامه بالمبادئ وحسن تعامله مع اآلصعبة، وتعلم األشياء الجديدة و ألعمال الرغبة في أداء او 

 قريشي،أورد في: )إصرار نفسه في تحقيق أهدافه بمثابرة و  وحل ما يواجهه من مشكالت واعتماده على

 (.94 ، ص2011

 من خاللأ : ميكانيزم ينشبأنها (Mirvy et bringميرفي و برينغ " ) ويعرفها أيضا كل من " 

همة، بالم مهاراته الجتماعية والسلوكية الخاصةإلمكانياته المعرفية و  استخدامهتفاعل الفرد مع البيئة و 

 . (22 ، ص2008العتيبي، أورد في: )وهي تعكس ثقة الفرد بنفسه وقدراته على النجاح في األداء 

نه من رات تمكالطالب فيما لديه من قدمن خالل التعاريف السابقة للكفاءة الذاتية يتبين لنا بأنها ثقة 

بؤ ذلك اعتمادا على ما اكتسبه من خبرات سابقة تساعده في التناح في حل مشكالته ومواجهتها، و النج

 .بقدرته على النجاح في المواقف الجديدة

 : بعض المفاهيم ذات الصلة بالكفاءة الذاتية -2

صعب التي يو خرى ذات العالقة بهذا المفهوم يتداخل مفهوم الكفاءة الذاتية مع بعض المفاهيم األ

 . اشابهة لهالمفاهيم المو الذاتية سنحاول عرض العالقة بين الكفاءة و ، بين المفاهيم األخرى و التفريق بينها 

ولكن مع ، الكفاءة الذاتية مفهوم قريب الشبه من مفهوم الذات: مفهوم الذاتو ( كفاءة الذات 1ـ 2

لديهم مفهوم ذات  بأن الناسولذلك يوصف ، ات يسود عددا كبيرا من األنشطةأن مفهوم الذو هو ، فارق هام

 . منخفضو مرتفع أ

قد ساد مفهوم و ، أعمال معينةو مواقف و أما الكفاءة الذاتية فهي أكثر خصوصية إذ ترتبط بمجالت 

ويرجع ، لبحوثفي التفسيرات النظرية لنتائج ا وات األخيرة أكثر من مفهوم الذاتالكفاءة الذاتية في السن
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إذ عرفوا المفهوم تعريفا ، ذلك من ناحية إلى أن الباحثين كانوا أكثر تحديدا في تعريف الكفاءة الذاتية

 . (179 - 178 ، ص2004، عالءو أب)إثباتا من تعريف مفهوم الذات و ضيقا أكثر تناسقا 

ر الذات على تقدي (Ronsenberg( )1978")رونزنبرج"يعرف: تقدير الذاتو ( كفاءة الذات 2ـ2

وهذا يعني أن تقدير الذات المرتفع معناه أن ، نفسهو موجبة نحو إتجاهات الفرد الشاملة سالبة كانت أ: أنه

رفضه و بينما تقدير الذات المنخفض يعني عدم رضا الفرد عن نفسه أ، أهميةو الفرد يعتبر نفسه ذات قيمة 

 . لذاته

كفاءة بينما مفهوم ال، ل حكم الفرد على قيمتهإلى أن تقدير الذات يدور حو  :(2003)"صابر ويشير

ب الجوانبأن تقدير الذات يعنى و الذاتية يدور حول اعتقاد الفرد في قدرته على إنجاز الفعل في المستقبل 

ان ذات بعدكفاءة الو أما كفاءة الذات فهي غالبا معرفية وأن مفهوم تقدير الذات ، المعرفية معاو الوجدانية 

ل كوأيضا يؤثر  (مفهوم الذات)ت ألنهما يساهمان في صياغة مفهوم الفرد عن نفسه هامان لمفهوم الذا

 (. 63، ص2011، نيفين)منهما على اآلخر 

اس ترى الباحثة أن تقدير الذات يهتم بقياس ذات الشخص الحالية بينما كفاءة الذات تهتم بقيو 

 . نجاح الفرد المستقبلي

أن تحقيق الذات حاجة تدفع الفرد  :(2000)"الشعراوي  يذكر: تحقيق الذاتو ( كفاءة الذات 3ـ2

، عن الذات واإلنجاز، والتعبيريرتبط بذلك التحصيل و ترجمتها إلى حقيقة واقعة و إلى توظيف إمكاناته 

أن و ، الفاعليةو أن عجز الفرد لذاته يشعره باألمن و الفاعلية و ولذلك فإن تحقيق الفرد لذاته يشعره باألمن 

يعرضه  األمل، مماوخيبة ، الدونيةو إمكاناته يشعره بالنقص ، و يق ذاته باستخدام قدراتهعجز الفرد عن تحق

 . للقلق والتشاؤم

إلى أن كفاءة الذات تمثل عنصرا كبيرا في عمليات  (  Sekwarzer, 1999سكوارزر )"يشيرو 

فاألفراد مع إرتفاع ، يعيق دافعية الفرد للتعلم الذاتيو وأن مستوى كفاءة الذات يمكن أن يحسن أ، الدافعية
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يقاومون الفشل و ، ويبذلون جهدا كبيرا في أعمالهم، معتقداتهم عن الكفاءة يختارون المهام األكثر تحديا

  .(64 - 63، ص2011، نيفين)يضعون ألنفسهم أهدافا للتحدي يلتزمون بها و 

 : نظريات الكفاءة الذاتية المدركة -3

النظرية المعرفية : األداءو أسس التفكير )كتابه  في (Bandura, 1986)يشير : أ ـ نظرية باندورا

من النظرية المعرفية الجتماعية  اشتقت  social cognitive theoryبأن نظرية الكفاءة الذاتية(، الجتماعية

، يفسر من خالل المقابلة بين السلوك التي أكد فيها بأن األداء اإلنساني يمكن أن، الذي وضع أسسها

المحددات المنهجية التي و وفيما يلي الفتراضات النظرية ، والبيئية، والشخصية، مل المعرفيةومختلف العوا

 . تقوم عليها النظرية المعرفية الجتماعية

علية الرموز والتي تسمح بإنشاء نماذج داخلية للتحقق من فايمتلك األفراد القدرة على عمل  (1

ن الختبار الفرضي لهذه المجموعة مو من األفعال وتطوير مجموعة مبتكرة ، التجارب قبل القيام بها

 . تجارب اآلخرينو التصال بين األفكار المعقدة و التنبؤ بالنتائج  األفعال من خالل

كما أنها موجهة عن طريق القدرة على التفكير ، إن معظم أنواع السلوك ذات هدف معين (2

 . رة على عمل الرموزالقدهي تعتمد بشكل كبير على و التوقع و كالتنبؤ أ، المستقبلي

، اتيةات الذالخبر و تقييم األفكار و القدرة على تحليل ، و يمتلك األفراد القدرة على التأمل الذاتي  (3

 . السلوكو وهذه القدرات تتيح التحكم الذاتي في كل من األفكار 

، لوكهممباشر في سعن طريق التأثير على التحكم ال، يمتلك األفراد القدرة على التنظيم الذاتي (4

يير كما يضع األفراد معا، التي بدورها تؤثر في السلوكو ، تغيير الظروف البيئيةو عن طريق اختيار أو 

 يقومون بتقييمو على هذه المعايير شخصية لسلوكهم،  شخصية لسلوكهم، ويقومون بتقييم سلوكهم بناء

 . كيرشد السلو و وبالتالي يمكنهم بناء حافز ذاتي يدفع ، سلوكهم بناء هذه المعايير
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ل يقلالتعلم عن طريق المالحظة و ، يتعلم األفراد عن طريق مالحظة سلوك اآلخرين ونتائجها (5

ت يسمح بالكتساب السريع للمهاراو ، الخطأو بشكل كبير من العتماد على التعلم عن طريق المحاولة 

 . التي ليس من الممكن اكتسابها فقط عن طريق الممارسة، و المعقدة

، يالتأمل الذاتو التفكير المستقبلي ، القدرة على عمل الرموز)سابقة إن كل من القدرات ال (6

، ةة المعقداألبنية النفسية ـ العصبيو  هي نتيجة تطور الميكانيزمات (التعلم بالمالحظةو ، التنظيم الذاتيو 

 . لتزويده بالمرونة الالزمةو التجريبية لتحديد السلوك و حيث تتفاعل كل من القوى النفسية 

 (وجيةوبيول، وانفعالية، معرفية)العوامل الذاتية الداخلية و من األحداث البيئية  تتفاعل كل (7

من خالل و ، وسلوكيا إلى األحداث البيئية، انفعالياو فاألفراد يستجبون معرفيا ، السلوك بطريقة متبادلةو 

ا كن أيضلو بيئة والذي بدوره يؤثر ليس فقط على ال، القدرات المعرفية يمارسون التحكم على سلوكهم الذاتي

أهم  ( منReciprocal Determinism)مبدأ الحتمية  والبيولوجية ويعدالنفعالية و رفية في الحالت المع

 (. 30 - 29، ص2007، الجاسر)افتراضات النظرية المعرفية الجتماعية 

إل أنها بالرغم من أن هذه المؤثرات ذات تفاعل تبادلي و ( مبدأ الحتمية المتبادلة 1يوضح الشكل )و 

تهتم نظرية الكفاءة الذاتية بشكل رئيسي و أنها ذات قوة متكافئة و أ، ليست بالضرورة تحدث في وقت متزامن

ذلك فيما ، التابع للنظرية المعرفية الجتماعية، الذاتية في نموذج الحتمية المتبادلةو بدور العوامل المعرفية 

األحداث البيئية في المعرفة و النفعال و ر كل من السلوك تأثيو السلوك و يتعلق بتأثير المعرفة على النفعال 

حداث التي تؤثر في تؤكد نظرية الكفاءة الذاتية إلى معتقدات الفرد في قدرته على ممارسة التحكم في األو 

إنما كذلك بما يستطيع الفرد عمله و فكفاءة الذات ل تهتم فقط بالمهارات التي يمتلكها الفرد ، حياته

دمج مصالح المعلومات المتنوعة و تقدير و أن األفراد يقوموا بمعالجة "باندورا"يرى و ، تي يمتلكهابالمهارات ال

وبالتالي تمتلك ، تحديد الجهد المبذول الالزم لهذه القدراتو تنظيم سلوكهم الختياري، و المتعلقة بقدراتهم 



 ة المدركةالذاتي الكفاءة                                                     الفصل الثاني 
 

 
43 

 واألحداث ذات األهداف، لألهداف والختيار المحدد، التوقعات المتعلقة بالكفاءة الذاتية القدرات الخالقة

   . الخبرات النفعاليةو ، اإلصرار على مواجهة الصعوبات، و الجهد المبذول لتحقيق األهدافو ، الموجهة

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                         

 مبدأ الحتمية المتبادلة. 1 شكل رقم

علة فإن المتعلم يحتاج إلى عدد من العوامل المتفا "Zimmerman & Riggo"يرى  لهذا النموذج طبقا

، ءوال)إتجاهاته و تطلق العوامل الشخصية على معتقدات الفرد حول قدراته و  (وبيئية، وسلوكية، شخصية)

 (. 29، ص2016

ي فادلية موذج الحتمية التبإلى عدم وجود أفضلية ألي من العوامل الثالث المكونة لن"باندورا"ويشير

ذه همن بين ، وأن كل عامل من هذه العوامل يحتوي على متغيرات معرفية، إعطاء الناتج النهائي للسلوك

م ألحكااو سواء كانت هذه التوقعات أ"األحكامو بالتوقعات "المتغيرات التي تحدث قبل قيام الفرد بسلوك ما

كام تعني أحو  (فاعلية الذات)بكفاءة الذات "باندورا"ما سماهو وه، الناتج النهائي لهو خاصة بإجراء سلوك ما أ

د تنعكس هذه التوقعات على اختيار الفر و للسلوك في موقف يتسم بالغموض توقعاته عن أدائه و الفرد أ

 . إنجاز السلوكو مواجهة المصاعب و المجهود المبذول و األنشطة المتضمنة في األداء 

إلى أن  Pagares ), 1996)باجارس"يشير: (Shell & Murphy)ميرفي و ب ـ نظرية شيل 

ومهاراته ، مكاناته المعرفيةكفاءة الذات عبارة عن ميكانيزم ينشأ من خالل تفاعل الفرد واستخدام إل

قدرته على النجاح في أداء هذه و وهي تعكس ثقة الفرد بنفسه ، السلوكية الخاصة بالمهمةو الجتماعية 

فهي تتحدد في ضوء العالقة بين أداء المهمة  الناتج النهائي للسلوك وأأما توقعات المخرجات ، المهمة

وبينت النظرية أن ، الوصول إلى أهداف السلوكو أ، بنجاح وما يتصوره الفرد عن طبيعة هذه المخرجات

 الفرد

 السلوك البيئة
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ومهاراته الجتماعية ، التوقعات الخاصة بالكفاءة الذاتية عند الفرد تعبر عن إدراكه إلمكاناته المعرفية

وقدرته ، تنعكس على مدى ثقة الفرد بنفسهو المهمة المتضمنة في السلوك و لسلوكية الخاصة باألداء أاو 

كفاءة الذات لدى األفراد ، و قدرته على استخدامها في تلك المواقفو على التنبؤ باإلمكانات الالزمة للموقف 

 (. 30ص ،2016، والء)النفعالية و الجتماعية و تنبع من سماتهم الشخصية العقلية 

للكفاءة الذاتية على أنها عبارة عن بعد ثابت "شفارتسر"ينظر: (Schwarzerج ـ نظرية شفارتسر )

المشكالت الصعبة و تتمثل في قناعات ذاتية وفي القدرة على التغلب على المتطلبات ، من أبعاد الشخصية

، نسب لها وظيفة توجيه السلوكوأن توقعات الكفاءة الذاتية ت، التي تواجه الفرد خالل التصرفات الذاتية

ألنها تؤثر في الكيفية التي ، التخطيط الواقعي لهو ه وضبط، اإلعداد للتصرفو تقوم على التحضير أو 

اإلكتئاب و فهي ترتبط على المستوى النفعالي بصورة سلبية مع مشاعر القلق ، يفكر بها الناسو يشعر 

، بالقليل من قيمة الذاتو معرفي بالميول التشاؤمية ويرتبط على المستوى ال، القيمة الذاتية المنخفضةو 

توافقية من أجل التمكن من حل مشكلة ما  سلوكياتاعتقاد اإلنسان بإمتالكه  أنه كلما زاد "شفارتسر" ويبين

 (. 30، ص2016، والء)ه القناعات أيضا إلى سلوك فاعل كان أكثر إندفاعا لتحويل هذ، بصورة عملية

ه لنفسو فإن الفرد قبل أن بسلوك معين يعز ، يتطلب الحل أو موقفكلة ما عندما يواجه الفرد مشو 

ه دراك هذفي حين يشكل إ، وهذا ما يشكل الشق األول من الكفاءة الذاتية، القدرة على القيام بهذا السلوك

تلك يمأنه ب، القدرةو أي عندما يكون مقتنعا على أساس من المعرفة ، القدرة الشق الثاني من الكفاءة الذاتية

 ،2001، )زيدانجهة معينة و الكفاءة الالزمة للقيام بسلوك ما بصورة ناجحة فإنه بذلك يوجه سلوكه نح

 (. 8ص

 Victor")فكتور فروم"أسس هذه النظرية : وضعExpectancy value theory: د ـ نظرية التوقع

Vroom)  وأنه ، م على سلوك محددعمليات عقلية كالتفكير قبل اإلقداتفترض أن اإلنسان يستطيع إجراء و

من حيث النتائج ، سوف يختار سلوكا واحدا بين عدد من بدائل السلوك الذي يحقق أكبر قيمة لتوقعاته
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ويلعب عنصر التوقعات دورا مهما في جعل اإلنسان يتخذ قرارا ، على عملهو ذات النفع التي سيعود عليه 

إن دافعية الفرد ألداء عمل معين هي "ماهر"ا يشيركم، يار نشاط معين من البدائل العديدة المتاحةفي اخت

 : محصلة لثالث عناصر

 . الفرد أن مجهوده سيؤدي إلى أداء معين (Expectancy)توقع  (1

 . الوسيلة للحصول على عوائد ماديةو توقع الفرد أن هدا األداء ه (2

 . جاذبية لهو منفعة و توقع الفرد أن العائد الذي يحصل عليه ذ (3

إنه و ، المنفعة تمثل عملية تقدير شخصي للفردو الوسيلة و ة السابقة أي التوقع إن العناصر الثالث

ناصر عليه فإن هذه العناصر الثالثة تمثل عو ، فما يشعر به فرد آخر، باختالف األفراد يختلف التقدير

 . إدراكية

سابقة ال الوعي بإمكانية البحث في ذاته عن العناصر الثالثةو ترى النظرية أن الفرد لديه القدرة 

  .(149، ص2003، ماهر)قيم و إعطاءها تقديرات و 

 يرى و ، رتبطة باألداءتحدد الكفاءة الذاتية المدركة بثالثة أبعاد مو : أبعاد الكفاءة الذاتية المدركةـ 4

قدر )األهمية : التي هيو أن معتقدات الفرد عن كفاءة ذاته تختلف تبعا لهذه األبعاد الثالثة  "باندورا"

 : هي كالتاليو الشدة و القوة أو العمومية و  (الكفاءةو الفاعلية أ

ت مستوى قوة دوافع الفرد لألداء في المجالو هو : "Magnitude("الكفاءة مقدار) األهمية (1

 (. 371، ص2012، الشافعيو نصار )المواقف المختلفة و 

اضحة ويتضح هذا القدر بصورة و ، من خالل صعوبة الموقف"باندورا"يتحدد هذا البعد كما يشيرو 

  (.27، ص2017أمل،)عندما تكون المهام مرتبطة من السهل إلى الصعب 

( أن هذا البعد يشير إلى انتقال الكفاءة 1977) "باندورا" ويرى : "Generally" :العمومية (2

 (. 27، ص2017، أملالذاتية المدركة من موقف ما إلى مواقف مشابهة )
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 ،2012، عرقوب)مهام مشابهة و حه في أداء أعمال فالفرد يمكنه النجاح في أداء مهام مقارنة بنجا

 (. 65ص

 . إل أن درجة العمومية تختلف من فرد إلى آخر

درة قبمعنى ، البعد إلى شدة عمق اإلحساس بالكفاءة الذاتية هذا ويشير: (Strength): القوة (3

لقوة اويتدرج بعد  ،األنشطة موضوع القياسو إدراك الفرد أن بإمكانه أداؤ المهام أو شدة عمق اعتقاد أو أ

 (. 510، ص2001، الزيات)الشدة على متصل ما بين قوي جدا إلى ضعيف جدا و أ

 والشكل التالي يبين أبعاد فاعلية الذات عند"باندورا":

 

 

 

 

 

 

 

 (.49، ص2011، نيفين")باندورا"أبعاد فاعلية الذات عند يبين 2 شكل رقم

 

 

 

 

 أبعاد فاعلية الذات

 القوة

 العمومية

 الفاعلية

 األداء
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اءة الذاتية أربعة مصادر للكف (1997)"ألبرت باندورا"اقترح: كفاءة الذاتية المدركةمصادر الـ 5

  .هائي لألداءالناتج النو السلوك أو عالقتها بأحكام الكفاءة الذاتية و ( هذه المصادر 3ويبين الشكل )، المدركة

 

 

 

 

 

 

 .(51، ص2011، )نيفين مصادر الكفاءة الذاتية المدركة 3 شكل رقم

 حسب يعد هذا المصدرو : (Performance Accomplishment: )اإلنجازات األدائية (1

األكثر تأثيرا في الكفاءة الذاتية المدركة لدى الفرد ألنه يعتمد أساسا عل الخبرات التي  (1993باندورا )"

المظاهر و اإلخفاق المتكرر يخفضها بينما  (توقعات الفاعلية )الكفاءةح عادة يرفع فالنجا، يمتلكها الشخص

الشكل و وتأثير اإلخفاق على الكفاءة الشخصية يعتمد جزئيا على الوقت ، السلبية للكفاءة مرتبطة باإلخفاق

واإلنجازات األدائية يمكن نقلها ، تعزيز كفاءة الذات يقود إلى التعميم في المواقف األخرى و ، الكلي للخبرات

أن و لمشتركة حيث تعمل على تعزيز اإلحساس بالكفاءة الذاتية لدى الفرد بعدة طرق من خالل النمذجة ا

يتجهون إلى إدراكها و األشخاص الذين لديهم إحساس منخفض بكفاءة الذات يبتعدون عن المهام الصعبة 

واألداء بنجاح لديهم يتوقف على العقبات ، يمتلكون مقدرة ضعيفة في تحقيق أهدافهمو كتهديدات شخصية 

ضعف مجهوداتهم في المواقف الصعبة مما يؤخر و جههم حيث يعزون اإلخفاق إلى نقص قدراتهم التي توا

الذين لديهم إحساس مرتفع وعلى العكس األشخاص ، استرداد اإلحساس بكفاءة الذات عقب اإلخفاق

في ترتفع مجهوداتهم في المواقف الصعبة لديهم سرعة و بكفاءة الذات يقتربون من المهام الصعبة كتحدي 

اعلية الذاتف مصادر  

 اإليقاع اللفظي

 الخبرات البديلة

 اإلنجازات األدائية

 أحكام فاعلية الذات

 الحالة الفسيولوجية

 األداء



 ة المدركةالذاتي الكفاءة                                                     الفصل الثاني 
 

 
48 

ويؤكد ذلك على وجود عالقة سببية بين الثقة بكفاءة ، استرداد اإلحساس بكفاءة الذات عقب اإلخفاق

كفاءة الذات تالزم المستويات المرتفعة من اإلنجازات  كالذات ة اإلنجازات األدائية فالمستويات المرتفعة من

اإلنجازات األدائية و فالخبرات ، ت األدائيةالذات تالزم المستويات المرتفعة من اإلنجازاو فالخبرات ، األدائية

خاصة تلك التي تحقق للفرد فيها النجاح و ، السابقة لها تأثيرات كبيرة على الكفاءة الذاتية لدى الفرد

 . (52، ص2011، نيفين)

 : ( إلى ما يلي1990)"جابر عبد المجيد"لهذا يشيرو 

همة صعوبة المالمدركة بما يتناسب مع  إن النجاح في األداء يزيد من مستوى الكفاءة الذاتية أ(

 . العملو أ

لى عاألعمال التي يتم إنجازها بنجاح من قبل الفرد معتمدا على نفسه تكون أكثر تأثيرا  إن ب(

 . كفاءة ذاته من تلك األعمال التي يتلقى فيها مساعدة اآلخرين

علم خاصة عندما يو ذاتية اإلخفاق المتكرر يؤدي في أغلب األحيان إلى إنخفاض الكفاءة ال إن ج(

  .(412، ص 1990 ،جابر)الشخص أنه قد بذل أفضل ما لديه من جهد 

 أن األفراد الذين يعتمدون على إنجازاتهم األدائية للحكم: ( Maddux,1995) مادوكس" ترى و 

 البهي تختلف في الغو كمهارات الحكم الذاتي ، على كفاءتهم الذاتية يستخدمون مصادر أخرى للمعلومات

 د.ؤ باإلنجازات المستقبلية للفر عندها تصبح الكفاءة الذاتية أفضل للتنب، و عن اإلنجازات السابقة

على أن تغيير الكفاءة الذاتية للفرد من خالل اإلنجازات  (:Bandura,  1995) "باندورا" يؤكدو 

ومقدار الجهد ، ةكما يعتمد على صعوبة المهمة المدرك، األدائية يعتمد على القدرات الذاتية السابقة

التوقيت الزمني و ، إلى الظروف التي تحيط باألداء حجم المساعدات الخارجية، باإلضافة و ، المبذول

، 2011نيفين، )بناء الخبراتو حيث يرتبط هذا األسلوب الذي يتم به تنظيم ، اإلخفاقاتو للنجاحات 

 . (52ص
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رار وعي الفرد بكفاءته أن المدى المحدد لستقب(  538 - 491، ص 2001الزيات) يضيفو 

ن بقة عفكرته المس: تحقيقه لإلنجازات يتوقف على المحددات التاليةو الذاتية من خالل ممارسته للخبرات أ

، طتي النشالجهد الذاو الموقف و المشكلة أو إدراك الفرد لمدى صعوبة المهمة أ، و معلوماتهو قدراته و إمكاناته 

لنجاح الخبرات السابقة لو الظروف التي خاللها يتم األداء  حجم المساعدات الخارجية التي يتلقاها فيو 

رة المهاو ة للمعرفاألبنية القائمة و إعادة تشكيلها في الذاكرة و الوعي بها و وأسلوب بناء الخبرة أ، الفشلو أ

  .الخصائص التي تميزهاو الذاتيتين 

لتي اغير المباشرة  يشير هذا المصدر إلى الخبراتو : (Vicarious expeience: )الخبرات البديلة

ع توقعات مرتفعة مالمهام الصعبة يمكن أن تنتج و فرؤية أداء اآلخرين لألنشطة ، يحصل عليها الفرد

ظة مالحو التعلم بالنموذج "على هذا المصدر الجهود، ويطلقالرغبة في المثابرة مع و ة المالحظة الجيد

 خدام هذه المالحظات لتقدير كفاءتهمناجحة يمكنهم استفاألفراد الذين يالحظون نماذج ، "اآلخرين

 . الخاصة

ن مالخبرات البديلة تعني الخبرات غير المباشرة التي يكتسبها الفرد كالمعلومات التي تصدر و 

ذه هومن ، وأن الخبرات البديلة من العمليات التي تؤثر على التقييم الذاتي لفاعلية الذات، اآلخرين

لحكم مهما ل أن أداء األفراد اآلخرين المشابه ألداء الفرد يشكل مصدراحيث ، العمليات المقارنة الجتماعية

، )نيفينتحت ظروف معينة يؤدي إلى نتائج  كما أن مراقبة األفراد ألدائهم، على قدرة الفرد الذاتية

 . (53 - 52، ص2011

 

 

 : التعلم بالمالحظة تتحكم فيه أربع عمليات فرعية وهيو 
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لها في بناء المعلومات التي تتعلق باألحداث ليعاد تمثيو حويل حيث تقوم بت: عملية الذاكرة (أ

ء تعمل على بناتتولى التصورات السلوكية إنتاج القواعد التي و ، تصوراتو الذاكرة على هيئة قواعد 

 . األحداث المناسبة للظروف المتغيرة

ن هي تحدد المالحظة اإلنتقالية في ضوء المعلومات المستخلصة مو : عملية االنتباه (ب

فحص النماذج في البيئة و وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على اكتشاف ، األحداث المشاهدة

لفعال، التكافؤ او ، وقيم المالحظ، والتصورات السابقة، ومنها العمليات المعرفية، الرمزيةو الجتماعية 

 . األنشطة المالحظةو ، والقيم الوظيفية، الجاذبيةو 

لدوافع االناتج عن المالحظة بثالثة أنواع من  السلوك أداء تأثري حيث: العملية الدافعية  (ج

كان  ء السلوك إذااألفراد يميلون إلى أداو ، واإلنتاج الذاتي البديلة الخبرات، المباشرة النتائجوهي: المحفزة 

 بينما، حيث إن نجاح اآلخرين يعطي الفرد دفعة للقيام بسلوك مماثل، يؤدي إلى نتائج قيمة مباشرة

 المعيار الشخصي يوفر مصدرا آخرو السلوكيات ذات العواقب الوخيمة تؤدي إلى كف السلوك و خفاق اإل

 . حظةالمالبللدافعية حيث أنه التقييم التفاعلي الذي يمله الفرد لسلوكه ينظم األنشطة الناتجة عن التعلم 

لنموذج حيث يتم تعديل السلوك في ضوء المعلومات المقارنة با: عملية إنتاج السلوك (د

لمهارات وكلما امتلك الفرد العديد من ا، التصورات المسبقةو وهناك ارتباط بين الفعل ، التصوري لإلنجاز

 ،2003، هذاب)الفرعية كلما كان من السهل استخدام هذه النماذج التصورية إلنتاج سلوك جديد 

 . (53ص

التي ترجع إلى و م الناجحة تكتسب تلك الخبرات من خالل مالحظة الفرد ألداء اآلخرين وأنشطتهو 

، هم ينجحون يزيد من كفاءة الذاتو مالحظة اآلخرين "للمالحظ عن أدائهتولد توقعات و ، النماذج المختلفة

يخفق في أداء المهام الموكلة إليه يؤدي إلى انخفاض الكفاءة و أما مالحظة فرد آخر بنفس الكفاءة وه
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، السالم عبد)عندما تكون خبرة الفرد السابقة بالنشاط قليلة  الخبرات البديلة يكون لها تأثير أقوى و ية الذات

  .(96، ص2002

مالحظة فرد و هم ينجحون يرفع الكفاءة و إلى أن مالحظة اآلخرين ( 439، ص1990جابر)يشيرو 

وعندما يكون النموذج مختلف عن ، يخفق في عمل يميل إلى خفض الكفاءةو هو آخر بنفس كفاءتك 

لفرد برة اختكون  حيث بديلة أدنى تأثير على الكفاءة وللخبرات البديلة أقوى تأثيرالمالحظ تؤثر الخبرات ال

ا في أن آثار النمذجة بصفة عامة ليست في قوة األداء الشخصي من حيث تأثيرهو السابقة بالنشاط قليلة 

 .قد يكون لها آثار قوية في خفض الكفاءة و رفع مستويات الكفاءة 

قط تعريض أن تأثير الخبرات البديلة على الكفاءة الذاتية ل يتضمن ف على :(1977)"باندورا"ي ؤكدو 

عية لجتمااالنظرية المعرفية و ، األفراد لنماذج فالنماذج تعمل من خالل شبكة معقدة من العمليات المعرفية

 عزيزلت الدافعيةو وإنتاج السلوك ، والذاكرة، توفر إطارا تصوريا لكيفية استخدام كل من عمليات اإلنتباه

ة رؤيو أ، لةالبدي إن تقدير الكفاءة الذاتية تتأثر جزئيا بالخبرات، و عن طريق الخبرات البديلة، الكفاءة الذاتية

في مالحظة اآلخرين فإن عرض النماذج وبالرغم من ضعف المكونات المدركة ، اآلخرين يؤدون بنجاح

رى ريقة أخطكما أن هناك ، األحداث البيئيةالتنبؤ بو المشابهة يمكنها أن تنقل معلوماته والكفاءة الذاتية 

رة من لمستثااوهي الحالت النفعالية ، يمكن للخبرات البديلة بموجبها التأثير على التقييم الذاتي للكفاءة

لنجاح اعتمادا على تصور ا، تحبط المالحظينو فرؤية إنجازات المشابهة قد تسعد أ، تقييم الذات المقارن 

لذات ابأداء متفوق يؤدي إلى انتقاص  المقارنة التنافسيةو لمقارنة الجتماعية اإلخفاق الناتج عن او أ

د الذين األفراو بينما تؤدي المقارنة بأداء أفراد لهم نفس القدر من الموهبة إلى تقييم ذاتي إيجابي، ، اليأسو 

 . ذاتبتقدير اليشعرون بعدم األمان يتجنبون المقارنات الجتماعية التي تحمل تهديدا كامنا إلحساسهم 

حيث أن األفراد ل يثقون في ، أن الخبرات البديلة قائمة على محاكاة الذات"نيفين عبد الرحمن"ترى و 

ولذلك فإن الكثير من ، نموذج الخبرة كمصدر أساسي للمعلومات فيما يتعلق بمستوى الكفاءة الذاتية
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يمكن للخبرات البديلة أن تتيح و ة الصعبة ورؤية أداء اآلخرين لألنشط التوقعات تشتق من الخبرات البديلة،

مقارنة القدرات الذاتية بالنسبة لقدرات و والمثابرة ، الرغبة في التقدمو توقعات مرتفعة عن طريق المالحظة 

 (. 54، ص2011، )نيفيناآلخرين 

: ين اإلقناع اللفظي يعنأ (1977)"باندورا"يرى : (Verbal persuasion)اإلقناع اللفظي  (2

ا رد لفظيمعلومات تأتي إلى الفو أ، اإلقناع بها من قبل الفردو ي يتعلق بخبرات معينة لآلخرين الحديث الذ

لته ويؤثر على سلوك الشخص أثناء محاو ، الفعلو عن طريق اآلخرين تكسبه نوعا من الترغيب في األداء أ

 . ذاتيةأن القتناع الجتماعي له دور مهم في تقديم اإلحساس بالكفاءة ال، و ألداء المهمة

 واسع جدا مع الثقة فيو أن اإلقناع اللفظي يستخدمه األشخاص على نح: (1982)"باندورا"يضيفو 

جح ء النااألداو وأنه توجد عالقة تبادلية بين اإلقناع اللفظي ، ما يملكونه من قدرات وما يستطعون إنجازه

 . المهارات التي يمتلكها الفردو في رفع مستوى الكفاءة الشخصية 

 ماو من اآلخرين أ التشجيع والتدعيم( إلى عمليات 1995باندورا")"هذا المصدر أيضا حسبويشير 

اح ى النجفاآلخرون في بيئة التعلم يمكنهم إقناع المتعلم لفظيا عن قدراته عل، يسمى باإلقناع الجتماعي

 . وقد يكون اإلقناع اللفظي داخليا حيث يأخذ الحديث اإليجابي مع الذات، في مهام خاصة

ت أن اإلقناع الجتماعي يملك حدودا معينة لخلق حس ثابت بكفاءة الذا( 1997")باندورا"يرى و 

 إلقناعفاألفراد الذين يتلقون ا، لكنه يمكن أن يساهم في النجاحات التي تتم من خالل األداء التصحيحي

من  ا عظيما أكثرويستطيعون أن يبذلوا جهد، الجتماعي يمتلكون القدرات للتغلب على المواقف الصعبة

ل على بالتالي وجود اإلقناع اللفظي إلى جانب العوامل األخرى يعمو أولئك الذين يتلقون المساعدة فقط 

 (. 54 ، ص2011، نيفين) الفعالتهيئة الظروف المالئمة لألداء 

مع ذلك فإن اإلقناع اللفظي في و أن تأثير هذا المصدر محدود  (440، ص1990جابر) ويذكر

ولكي يتحقق ذلك فينبغي أن يؤمن الفرد بالشخص ، السليمة يتمكن من رفع الكفاءة الذاتية ظل الظروف
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بالتحذيرات التي تصدر عن شخص موثوق به لما لها من تأثير أكبر في  وأ، النصائحو القائم باإلقناع 

دائه أن يكون النشاط الذي ينصح الفرد بأو كفاءة الذات عن تلك التي تصدر عن شخص غبر موثوق به 

واقعي وذلك أنه ل يوجد إقناع لفظي يستطيع أن يغير حكم  وفي حصيلة هذا الفرد السلوكية على نح

  .قدرته على القيام بعمل يستحيل أداؤه في ظل مقتضيات الموقف الفعليو شخص على فاعليته 

 "ندورابا" يرى (: (Psychological and physiological state: الفسيولوجيةو الحالة النفسية ( 3

تشير إلى العوامل الداخلية التي تحدد و ، أنها  تمثل المصدر األخير للحكم على الكفاءة الذاتية( 1997)

وذلك مع األخذ بعين العتبار بعض العوامل األخرى مثل ، للفرد ما إذا كان يستطيع تحقيق أهدافه أم ل

المساعدات التي يمكن أن ، و يحتاجه الفردالجهد الذي ، و صعوبة المهمةو الذات و ، القدرة المدركة للنموذج

 . يحتاجها لألداء

 إلى أن الستشارة النفعالية تظهر في المواقف الصعبة التي تتطلب: (1977)"باندورا"أشارو 

تالي وبال، ةتقييم معلومات القدرة فيما يتعلق بالكفاءة الشخصيو كما أنها تعتمد على الموقف ، مجهودا كبيرا

حيث أن األشخاص يعتمدون جزئيا على الستشارة ، لمعلومات كفاءة الذات تعتبر مصدرا أساسي

ة نفعالياإلستشارة ال، و اإلجتهاد يؤثران على كفاءة الذاتو فالقلق ، الفسيولوجية في الحكم على كفاءتهم

 (. 55، ص2011، نيفين (نفسهيرتبط بظروف الموقف  وهذا، المرتفعة عادة ما تضعف األداء

علموا الحكم على ذواتهم من خالل تنفيذ تأن معظم الناس   (446 - 445، 1990جابر)  "يبينو 

أن  قلق حاد يغلبو إلى خوف شديد أفاألفراد الذين يتعرضون ، عمل معين في ضوء الستشارة النفعالية

 : بمتغيرات عديدة أهمها، ترتبط معلومات الستشارة النفعاليةو ، تكون كفاءتهم منخفضة

 . فالستشارة النفعالية ترتبط في بعض المواقف بتزايد األداء: تشارةمستوى االس (أ
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 إن هذافحيث إذا عرف الفرد أن الخوف أمر واقعي : الدافعية المدركة لالستشارة االنفعالية (ب

ل إلى فإن الستشارة النفعالية عندئذ تمي ولكن عندما يكون خوفا مرضيا، الخوف قد يرفع كفاءة الشخص

 . ءةكفاخفض ال

تعطل  ب أنيغلو حيث أن الستشارة النفعالية قد تيبس النجاح لألعمال البسيطة : طبيعة العمل (ت

  .األنشطة المعقدة

عاما  تؤثر تأثيراالوجدانية و النفعالية أو أن البنية الفسيولوجية ( 490، ص2001الزيات ) يرى و 

عصبية والحسية ال، المعرفيةو ائف العقلية أنماط الوظو وعلى مختلف مجالت ، على الكفاءة الذاتية للفرد

عزيز ت: وهي، تفعيل إدراك كفاءة الذاتو ويرجع ذلك لثالثة أساليب رئيسية من شأنها زيادة أ، لدى الفرد

، لبةالميول النفعالية الساو النزعات أو مستويات الضغوط  وتخفيض، الصحيةو تنشيط البنية البدنية أو أ

  .لت التي تعتري الجسموتصحيح التفسيرات الخاطئة للحا

 : يلي ومن خالل ما سبق يتضح للباحثة ما

قناع اإلو لة الخبرات البديو المتمثلة في اإلنجازات األدائية و أن مصادر الكفاءة الذاتية المدركة  (1

لذاتية اكفاءة الفسيولوجية يستخدمها األفراد في الحكم على مستويات الو والحالة النفسية أ، النصائحو اللفظي أ

 يهم لد

 ن قادرهذه المصادر موثوق بها كلما زاد التغيير في إدراك الفرد لذاته كإنساأنه كلما كانت  (2

رد من وهكذا فإن المعلومات المبنية على األداء الجتماعي الفعلي للف، على حل المشكالتالسيطرة على 

خاصة من خالل الطرق ال شأنها أن تكون أكثر تأثيرا لكفاءة الذات من المعلومات القائمة على اإلقناع

 . المقترحاتو بالتفسير للمشكالت أ

لكنها معلومات لها صلة وثيقة بحكم الشخص على و إن هذه المصادر ليست ثابتة دائما  (3

الحالة النفسية و اإلقناع اللفظي أو الخبرات البديلة أو قدراته سواء كانت متصلة باإلنجازات األدائية أ
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، الجتماعي تسلم بأن هناك ميكانيزم عام في اإلنسان يمكنه تغيير السلوكنظرية التعلم وأن ، الفسيولوجيةو 

 . وأن كفاءة الذات هي أفضل منبئ بالسلوك الشخصي

أن الكفاءة الذاتية المدركة هي أحكام الفرد على  "باندورا"يرى : أنواع الكفاءة الذاتية المدركةـ 6

للكفاءة الذاتية أنواع متعددة و واع واضحة من األداء إنجاز األعمال التي تتطلب تحقيق أنو قدراتهم لتنظيم 

 : المتمثلة فيو 

ومية أن الكفاءة الق (477، ص1990يذكر جابر)  (:Population efficacy): الكفاءة القومية (1

ير التغ، ثير التكنولوجيا الحديثةانتشار تأ)قد ترتبط بأحداث ل يستطيع الناس السيطرة عليها مثل 

لها  والتي يكون ، (األحداث التي تجري في أجزاء أخرى من العالم، يع في أحد المجتمعاتالجتماعي السر 

معتقدات عن أنفسهم بإعتبارهم و كما تعمل على إكسابهم أفكار ، تأثير على من يعيشون في الداخل

  .بلد واحدو أصحاب قومية واحدة أ

ام تعمل في نظو ؤمن بقدراتها تهي مجموعة  : (Collective efficacy: )الكفاءة االجتماعية( 2

أن عيا و إلى أن األفراد يعيشون غير منعزلين اجتما"باندورا"يشير، و جماعي لتحقيق المستوى المطلوب منها

ير غيالمساندة إلحداث أي تو الصعوبات التي يواجهونها تتطلب الجهود الجماعية و الكثير من المشكالت 

لذي ومقدار الجهد ا، كجماعاتثر فيها يقبلون على عمله وإدراك األشخاص لكفاءتهم الجماعية يؤ ، فعال

ي تكمن ف وأن جذور كفاءة الجماعة، وقوتهم التي تبقى لديهم إذا أخفقوا في الوصول إلى النتائج، يبذلونه

لى عمقدرته و قدراته فريق المنافسة الفكرية إذا كان يؤمن في : ومثال ذلك، كفاءة أشخاص هذه الجماعة

، 1994، هاشمو أب)العكس صحيح و فتتحوصل لديه كفاءة جماعية مرتفعة ، يق المنافسالتغلب على الفر 

 . (45ص

بأنها قدرة  :(1986باندورا")"ويعرفها: (Generalized self efficacy): (  كفاءة الذات العامة3

وط السيطرة على الضغ، و مقبولة في موقف محددو الشخص على القيام بالسلوك الذي يحقق نتائج إيجابية 
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األنشطة و وإصدار التوقعات الذاتية عن كيفية قيامه بالمهام ، الحياتية التي تؤثر على سلوك األشخاص

، 2011، قريشي)زمة لتحقيق العمل الموكل إليه المواظبة الالو النشاط و التنبؤ بالجهد ، و التي أسندت إليه

 (.110ص

أحكام األشخاص الخاصة يقصد بها و : (Specific self efficacy: )كفاءة الذات الخاصة (4

في أو ، (األشكال الهندسية)الرياضيات : المنوطة بقدرتهم على القيام بمهمة محددة في نشاط معين مثل

 (. 58ص ،1994، هاشمو أب) (اإلعراب ـ التعبير)اللغة العربية 

على  تعرف كفاءة الذات األكاديمية(: Academic self efficacy): كفاءة الذات األكاديمية (5

رد درة الفأي أنها تعني ق، إدراك الشخص لقدرته على القيام بالمهام التعليمية بمستويات مرغوب فيها أنها

اد حجم أفر : وهي تتأثر بعدد من المتغيرات منها، الفعلية في موضوعات الدراسة المتنوعة داخل القسم

 . (51، ص2004، بالعز )ومستوى الستعداد األكاديمي للتحصيل الدراسي ، عمر الدارسين، و القسم

تصنيف العوامل المؤثرة في الكفاءة إلى  لقد تم: العوامل المؤثرة في الكفاءة الذاتية المدركةـ 7

 : المتمثلة فيو ثالث مجموعات 

 إلى (Zimmerman, 1989")زيمرمان"لقد أشار(: )التأثيرات الشخصية: المجموعة األولى (1

 : عة تعتمد إلى أربع مؤشرات شخصيةإدراكات كفاءة الذات لدى الطلبة في هذه المجمو 

 . وذلك وفقا للمجال النفسي لكل منهم :العملية المكتسبة (أ

 . هي التي تحدد التنظيم الذاتي لدى المتعلمين :عمليات ما وراء المعرفة (ب

يستخدمون عمليات و إذ أن الطالب الذين يركنون على أهداف بعيدة المدى أ :األهداف (ج

ت مؤثراعلى الو ة قيل عنهم أنهم يعتمدواعلى إدراك الكفاءة الذاتية لديهم الضغط لمرحلة ما وراء المعرف

 .على المعرفة المنظمة ذاتياو 
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، والء)عية مستوى طموحه وأهدافه الشخصية دافو تشمل قلق الفرد و  :المؤثرات الذاتية (د

 . (44، ص2016

 : تشمل ثالث مراحلو  :(التأثيرات السلوكيةالثانية: )المجموعة  (2

حد أإنجازه و ، مالحظة الفرد لذاته قد تمده بمعلومات عن مدى تقدمه نحنإذ أ :الذاتمالحظة  أ(

 . األهداف

ف تعني الستجابة التي تحتوي على مقارنة منظمة ألدائهم مع األهداو  :الحكم على الذات ب(

 . تركيب الهدفو هذا يعتمد على كفاءة الذات و المطلوب تحقيقها 

 : هيو على ثالثة ردود الذي يحتوي  :رد فعل الذات (ج

 ردود األفعال السلوكية وفيها يتم البحث عن الستجابة التعليمية النوعية. 

ية فيها يتم البحث عما يرفع من إستراتيجيتهم أثناء عملو ردود األفعال الذاتية الشخصية  

 . التعلم

تعلم لية الفيها يبحث الطلبة عن أنسب الظروف المالئمة لعمو ردود األفعال الذاتية البيئية  

  .(45، ص2016 ،)والء

نمذجة على موضوع ال( 1977)"باندورا"لقد أكد :(التأثيرات البيئية) :المجموعة الثالثة(  3

وأن ، زلتلفاومنها ا، والصور المختلفة في تغيير إدراك المتعلم للكفاءة الذاتية مؤكدا على الوسائل المرئية

ناك هأن ، و في اعتقادات الكفاءة بسبب السترجاع المعرفي تأثير النمذجة الرمزية يكون لها أثر كبيرا

 : ولها تأثير في كفاءة الذات، خصائص متعلقة بالنموذج

، والمستويات التربوية، العمر، و الجنس: مثل، تقوم على خصائص محددةو  :خاصية التشابه 

 . والمتغيرات الطبيعية
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رة أفضل من عرض نموذج واحد وتعني عرض نماذج متعددة من المها :في النموذج التنوع 

    .(45 ، ص2016، والء)وبالتالي تأثيرها أقوى في رفع العتقاد في كفاءة الذات ، فقط

أن الكفاءة الذاتية  إلى: (Bandura, 1993 )"باندورا"أشار المدركة: لقدآثار الكفاءة الذاتية ـ 8

وعملية ، والوجدانية، )والدافعية، المعرفية العملية: وهي يظهر تأثيرها جليا من خالل أربعة عمليات أساسية

 : وفيما يلي عرض آثار الكفاءة الذاتية في تلك العمليات األربعة، اختيار السلوك

لى العملية بأن آثار الكفاءة الذاتية ع  (:Bandura,  1995باندورا")"ذكر: العملية المعرفية .1.8

رتفعي فاألفراد م، كذلك في العمليات التوقعيةو ، فهي تؤثر على األهداف، المعرفية تأخذ أشكال مختلفة

فاءة بينما يتصور األفراد منخفضي الك، تدعمهو الكفاءة يتصورون عمليات النجاح التي تزيد من أدائهم 

وم من خالل مفهوأضاف بأن معتقدات كفاءة الذات تؤثر على العملية المعرفية ، يفكرون و عمليات الفشل 

دات ور معتقومفهوم القدرة يتمثل في د، راد بقدرتهم على السيطرة على البيئةمن خالل اعتقاد األفو ، القدرة

مل ن العكفاءة الذات فهي التأثير على كيفية تأويل األفراد لقدراتهم فبعضهم يرى أن القدرة مكتسبة يمك

نجدهم فالستفادة من أداء المهام الصعبة بينما يرى بعضهم القدرة على أساس أنها موروثة و على تطورها 

 . يفضلون المهام التي تجنبهم األخطاء

ة أن أهم معتقدات كفاءة الذات التي تؤثر على العملية المعرفي (:Maddux, 1995)مادوكس""يرى و 

 :من خالل التأثير تتمثل في

فا فالذين يمتلكون كفاءة ذاتية مرتفعة يضعون أهدا، األهداف التي يضعها األفراد ألنفسهم (أ

تحقيق العديد من اإلنجازات بعكس الذين لديهم ضعف في معتقداتهم فيما يتعلق ويهدفون ل، طموحو 

 . بقدراتهم

 من أجل تحقيق األهداف.، الستراتيجيات التي يضعها األفرادو  الخطط (ب

 . والتأثير على األحداث، التنبؤ بالسلوك المناسب (ح
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تخاذ وا، ر كفاءة في حل المشكالتة أكثالكفاءة المرتفعو فاألفراد ذ، القدرة على حل المشكالت (د

 . القرارات

اع زاد مستوى تعقيد األداء كلما أدى ذلك إلى ارتفعلى أنه كلما ( :Berry,  1987) ويؤكد بيري 

فرد وال، ءوبالتالي تساهم معتقدات الكفاءة الذاتية في تحسين أداء الذاكرة عن طريق األدا، أداء الذاكرة

 راد علىويعتمد األف، وعن طريق التغذية الراجعة، مقارنة أدائه باآلخرينبشكل عام يقيم قدراته عن طريق 

لكن عن طريق المزيد من التجارب و ، ولتحديد مستوى طموحهم، أدائهم الماضي للحكم على كفاءتهم

 . (58، ص2011، نيفين) يبادرون بوضع خطة ذاتية لكفاءتهم الذاتية

تسيطر عليهم الشكوك الذاتية يتوقعون فشل أن األفراد الذين (. 59، ص2011نيفين)  ترى و 

ن أفي حين ، يقومون بتغيير طفيف في بيئتهمو ، يقومون بهاو ، جهودهم لتعديل المواقف التي يمرون بها

ة لممارسابرة يتوصلون إلى طريقة المثاو من يمتلكون اعتقادا راسخا في كفاءتهم الذاتية عن طريق اإلبداع 

يرتبط  وهذا، يستخدمون التفكير التحليليو ألنفسهم أهدافا مليئة بالتحدي ويضعون ، السيطرة على بيئتهمو 

لتغير داث ابمدى اعتقاد الفرد بقدراته على ممارسة السيطرة على البيئة من خالل درجة الكفاءة الذاتية إلح

  .المصادر و الستخدام اإلبداعي للقدرات و عن طريق الجهد المستمر 

لى أن ( إBandura & Cervone,  1986")سيرفون "و"باندورا"لقد أوضح: العملية الدافعية .2.8

 نظرياتوهناك ثالثة أنواع من ال، اعتقادات األفراد لكفاءة الذات تساهم في تحديد مستوياتهم الدافعية

م تقو ، و ائجونظرية توقع النت، نظرية األهداف المدركةو ، السببيو نظرية العز : هيو المفسرة للدوافع العقلية 

ثير ي التأوفيما يلي دور كل نظرية ف، بدور مهم في التأثير على الدوافع العقلية في كل منها كفاءة الذات

 : كفاءتهو على دافعية الفرد 

تقوم على مبدأ أن األفراد مرتفعي الكفاءة يعزون سبب فشلهم إلى أن  :السببي وأ ـ نظرية العز 

فضي الكفاءة يعزون سبب فشلهم فراد منخبينما األ، ة غير مالئمةأن الظروف الموقفيو الجهد غير كاف أ
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ردود األفعال عن طريق العتقاد في و واألداء ، يؤثر على كل من الدافعيةو فالعز ، في قدراتهم إلى انخفاض

 . كفاءة الذات

المتضمنة تحديات تعمل على و تشير إلى أن األهداف الواضحة : ب ـ نظرية األهداف المدركة

، األفعالو تتأثر األهداف بالتأثير الشخصي أكثر من تأثرها بتنظيم الدوافع كما ، تعزيز العملية الدافعية

عدم الرضا و الرضا أ: هيو والدوافع القائمة على األهداف تتأثر بثالثة أنواع من التأثير الشخصي 

، إعادة تعديل األهداف بناء على التقدم الشخصيو كفاءة الذات المدركة للهدف، و ، الشخصي عن األداء

، حلهاو وكمية الجهد المبذول في مواجهتها ، الذات تحدد األهداف التي يضعها األفراد ألنفسهم فكفاءة

فاألشخاص مرتفعي الكفاءة يبذلون جهدا ، مثابرتهم عند مواجهة تلك المشكالتو ودرجة إصرار األفراد 

 . كبيرا عند مواجهة التحديات

طريق توقع أن سلوكا محددا سوف يعطي تعمل على تنظيم الدوافع عن : ـ نظرية توقع النتائج ج

ولكن ، وهناك الكثير من الخيارات التي توصل إلى هذه النتيجة المرغوبة، نتيجة معينة بخصائص معينة

 . نهم يحكمون على أنفسهم بانعدام الكفاءةأل، األشخاص منخفضي الكفاءة ل يستطعون التوصل إليها

ها اإلحباط التي يتعرض لو تؤثر في الضغوط  إن اعتقاد كفاءة الذات: العملية الوجدانية .3.8

وي حيث إن األفراد ذ، إنجاز المهام وكما تؤثر على مستوى الدافعية نح، األفراد في مواقف التهديد

لي وبالتا، حيث يعتقدون أن المهام تفوق قدراتهم، اإلحساس المنخفض بفاعلية الذات أكثر عرضة للقلق

 . مةلعتقادهم بأنه ليس لديهم القدرة على إنجاز تلك المه، قلقيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة مستوى ال

إحساسهم و ، بسبب طموحاتهم غير المنجزة، كما أن األفراد منخفضي الكفاءة أكثر عرضة لالكتئاب

في حين ، وعدم قدرتهم على إنجاز األمور التي تحقق الرضا الشخصي، المنخفض بكفاءتهم الجتماعية

عن طريق ، السلوك اإلنسحابي من المهام الصعبةو تنظيم الشعور بالقلق ت المرتفعة يتيح إدراك كفاءة الذا

 . التنبؤ بالسلوك في موقف ما
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تفاء بأن كفاءة الذات تؤثر على عملية ان: (1995)"باندورا"ذكر : عملية اختيار السلوك .4.8

 لفرد منما يتوفر لدى ا األعمال التي يقبل عليها تتوقف علىو وأن عملية اختيار الفرد لألنشطة ، السلوك

بأن  أداء بصورة مناسبة كما بينو اعتقادات ذاتية في قدرته على تحقيق النجاح في علم محدد دون غيره 

مهام الدراسات توصلت إلى أن األفراد الذين لديهم إحساس بانخفاض مستوى فاعلية الذات ينسحبون من ال

وعلى العكس فإن ، يث يتراخون في بذل الجهدالصعبة التي يشعرون أنها تشكل تهديدا شخصيا لهم ح

ي لية فالثقة العاو حيث أن الفرد ذ، اإلحساس المرتفع بكفاءة الذات يعزز اإلنجاز الشخصي بطريقة مختلفة

 ويتخلص من آثار، وليس كتهديد يجب تجنبه، قدراته يرى الصعوبات على أنها تحدي يجب التغلب عليه

 . (60، ص2011، نيفين)المعوقات ويعزز من جهده في مواجهة ، الفشل

ثر الكفاءة تؤ   Effects of self_ efficacy in behavior: آثار الكفاءة الذاتية في السلوك -9

 ذاتيةبالكفاءة الالذاتية المدركة بحسب رأي أصحاب النظرية المعرفية الجتماعية من خالل شعور الفرد 

 : إنجازهم للمهماتو األهداف و اختيارهم لألنشطة  التي تتضمنو المدركة في مظاهر متعددة من سلوكه 

دون أنهم النشاطات التي يعتقو يختار األفراد المهمات  :Choice of activities: اختيار النشاطاتـ أ

الذين  مثال ذلك الطلبة، النشاطات التي تزداد احتمالية فشلهم بهاو يتجنبون المهمات و سوف ينجحون بها 

قارنة الرياضيات تزداد احتمالية تسجيلهم في مساقات الرياضيات في الجامعة ميثقون بكفاءتهم في مادة 

 . بالطلبة ذوي الكفاءة المتدنية في مادة الرياضيات

فاءة إن األفراد ذوي اإلحساس المرتفع بالك :Learning and achievement: اإلنجازو التعلم  ـ ب 

ر عنى آخبم، وي اإلحساس المنخفض من الكفاءة الذاتيةاإلنجاز أكثر من نظرائهم ذو الذاتية يميلون للتعلم 

 كانهمأن بإمإذا كان لدينا مجموعة من الطلبة يتشابهون في مستوى قدرتهم أي أن الطلبة الذين يعتقدون 

 . انجازهإإنجاز مهمة ما هم أكثر احتمال إلنجازها بنجاح مقارنة الطلبة الذين ل يعتقدون أن بإمكانهم 
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ع بالكفاءة اإلحساس المرتفو يميل األفراد ذ :Effort and persistence: اإلصرارو ذول ـ الجهد المبج 

عيق يوهم أكثر إصرارا عند مواجهة ما ، الذاتية إلى بذل جهود أكبر عند محاولتهم إنجاز مهمات معينة

 ،لمهاماء ااإلحساس المنخفض بالكفاءة الذاتية فيبذلون جهدا أقل في أدو أما األفراد ذ، نجاحهمو تقدمهم 

، يونس محمد)ويتوقفون بسرعة عن الستمرار في العمل عند مواجهة عقبات تقف أمام تحقيق المهمة 

2001 ،7576 - 577 .) 

 : هناك خصائص عامة للكفاءة الذاتية تتمثل في: خصائص الكفاءة الذاتية المدركة -10

 . مشاعرهو اناته إمكو المعلومات عن مستويات الشخص و المعتقدات و مجموعة القرارات  (1

 . ثقة الشخص في أداء عمل ما بجدارة (2

 مع وجود دافعية في، توفر قدر من الستطاعة سواء كانت فيزيولوجية أم عقلية أم نفسية (3

 . المواقف

 . المستقبلو توقعات الشخص ألداء العمل في الحاضر  (4

ممتلكة من أي أنها تشمل المهارات ال، العتقاد بأن الشخص يمكنه تنفيذ أحداث مطلوبة (5

 . مع ما يتوفر لديه من مهارات، وحكمه على ما يمكنه القيام به، طرف الشخص

أي أنها مجموعة من األحكام ل تتصل بما يقوم به ، ليست سمة ثابتة في السلوك الشخصي (6

 . وأنها نتيجة للقدرة الشخصية، بل تشمل أيضا الحكم على ما يمكن تحقيقه، الفرد فقط

ب اكتساو بالتدريب و كما أنها تنم، مع اآلخرينو فاعل الفرد مع البيئة من خالل تو إنها تنم (7

 . الخبرات المختلفة

التنبؤ وليس بالضرورة أن تعكس توقعات قدرة الشخص وإمكاناته و إنها ترتبط بالتوقع  (8

 . لديه توقع بكفاءة الذات مرتفعةو فمن الممكن أن تكون إمكاناته قليلة ، الحقيقية

 . مدى مواظبة الشخص، كمية الجهد، صعوبة الموقف: لتتحدد بعدة عوامل مث (9
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 . تحقيق نتائج منشودةو توقع مترجم إلى بذل جهد و هي إدراك  (10

 وذلك بزيادة التعرض للخبرات، التطورو هذه الخصائص تخضع كفاءة الذات اإليجابية للتنمية و 

  .(111، ص2011، )قريشيالتربوية المالئمة 

 : ة الذاتية المدركةالخصائص العامة لمرتفعي الكفاء (أ

يتميزون و  الكفاءة الذاتية المرتفعة بأن لديهم إيمان قوي في قدراتهمو ذ يتسم: (1997")باندورا"بحسب

 : بما يلي

 مستوى مرتفع من الثقة في النفس . 

 يتحملون المسؤولية . 

 يبذلون جهودا عالية . 

  قدرة عالية على التواصل مع اآلخرينو يمتلكون مهارات اجتماعية . 

 يواجهون المعيقات بمثابرة منقطعة النظير . 

  إرادة عاليةو يمتلكون طاقة . 

 ل يفشلون في و ، أهداف صعبةو يضعون ألنفسهم غايات و ، عندهم مستوى الطموح عال

 . تحقيقها

 ينسبون الفشل إلى الجهد غير الكافي . 

 متفاءلون في حياتهم . 

 يخططون للمستقبل بعناية . 

  (18 - 2017،17، ميادة)د الشدائو يتحملون الضغوط . 

 : الخصائص العامة لمنخفضي الكفاءة الذاتية المدركة (ب

  ترددو يتعاملون مع المهام الصعبة بخجل . 
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 يستسلمون بسرعة . 

 طموحاتهم منخفضة . 

  الضعفو تعتريهم مشاعر النقص . 

 ينشغلون بخبرات فشلهم والنتائج الفاشلة . 

  النكباتو يصعب عليهم النهوض من المحن . 

  الكتئاب بسهولةو القلق و تسيطر عليهم الضغوط . 

ءة ( إلى أن الكفا1988)و( 1977التطويرية الممتدة ما بين )عبر دراساته "باندورا"قد استنتجو 

تحقيق الهدف و كيف له أن ينجز األداء و كيف يخطط و الذاتية هي مكون يستخدمه الفرد كي يحكم 

ى التفكير وفي هذا إشارة إل، بعد إنجاز المهمةو في أثناء و ل قدراته قبو أي أن الفرد يقيم نفسه ، المطلوب

ا بعين ذا أخذنإو ، إمكاناتهو أن الكفاءة الذاتية عملية إصدار أحكام من قبل الفرد على قدراته و إذ يبد، الناقد

ن يقيم بد له مأمامنا أن الفرد لالقوة يتضح و الفعالية و اإلعتبار مكونات الكفاءة الذاتية الثالثة العمومية 

 . ذاته في ضوء هذه المكونات

ن مبوجه عام إن إدراك الفرد لكفاءته الذاتية يتعلق بتقييمه لقدرته على تحقيق مستوى معين و 

مل طبيعة العو ويؤثر ذلك الحكم في مستوى الكفاءة الذاتية ، بقدرته على التحكم باألحداثو ، اإلنجاز

صدي وعلى مدى مثابرته في الت، ر الجهد الذي سيبذلهفي مقداو ، الهدف الذي يسعى الفرد إلى تحقيقهو أ

 . (19 - 18، ص 2017، ميادة)في أسلوبه في التفكير و ، لكل ما يعترضه

 : خالصة الفصل

يمكن أن نستخلص أن الكفاءة الذاتية المدركة متعلقة ، من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل

فعندما يثق الفرد في كفاءته الذاتية ، ام بسلوكيات معينةثقتهم بها على القيو بمعتقدات األفراد حول قدراتهم 

الطالب أنه و فعندما تتوفر قناعة لدى الفرد أ، ثقته بنفسهو تقديرا لذاته و فإنه يميل إلى أن يكون أكثر إنجازا 
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يقتنع بأن نتائج ذلك السلوك سيرجع و ، سينجح في تنفيذ السلوك المناسب لتحقيق النتائج المرغوب فيها

 . التفوق و تؤدي به إلى تحقيق النجاح و فسوف تكون كفاءته الذاتية مرتفعة ، فائدة كبيرةعليه ب
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 : تمهيد

ستها والتي اهتم بدرا، تمثل دافعية اإلنجاز أحد الجوانب المهمة في منظومة الدوافع اإلنسانية

تمون بالتحصيل الدراسي كذلك المهو بحوث الشخصية و ، الباحثون في مجال علم النفس الجتماعي

يس لميتها يرجع الهتمام بدراسة الدافعية لإلنجاز نظرا ألهو األداء العملي في إطار علم النفس التربوي و 

ل العلمية كالمجاو الميادين التطبيقية و لكن أيضا في العديد من المجالت و فقط في المجال النفسي 

 . مجال األكاديميالو المجال التربوي ، و المجال اإلداري و القتصادي 

ال في إدراكه للمواقف فضو تنشيطه و حيث تعد دافعية اإلنجاز عامال مهما في توجيه سلوك الفرد 

سيا كما يعتبر دافع اإلنجاز مكونا أسا، سلوك المحيطين بهو ، تفسير سلوك الفردو عن مساعدته في فهم 

يحققه  فيماو ، ذاته من خالل ما ينجزهحيث يشعر الفرد بتحقيق ، توكيدهاو في سعي الفرد تجاه تحقيق ذاته 

 . ومستويات أعظم لوجوده اإلنساني، وفيما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل، من أهداف

 ( : "الدافعية و الدافع "لغة واصطالحا :  Motivationأوال.مفهوم الدافعية: )

ى فع إلدع" ما يلي : تعني الدافعية حسب ما جاء في المعجم الوسيط من معاني " دفأ. الدافع لغة :

ه أزال وفالن دفعا أي انتهى إليه و يقال : طريق يدفع إلى مكان كذا أي ينتهي إليه .ودفع شيء أي نحاه 

جة ، بالح بقوة ، ويقال : دفع عنه األذى و الشر ، ودفع إليه الشيء أي رده ، ويقال: دفع القول : أي رده

بعده له ومنه الدفاع في القضاء ، ودفع عنه األذى أي أدافع عنه مدافعة ودفاعا : حامى عنه و انتصر 

 .  ( 289، ص  1960) جماعة من األستاذة ، ونحاه 

، 1991، )منجد اللغة واألعالموالدوافع يعني أسافل األرض ، السهلة حين تندفع وتتجمع السيول 

 . (2018ص 
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اإلنجليزية  إلى مفهوم الدافع في اللغة يشار" و movereويشار إلى مفهوم الدافع في اللغة الالتينية بكلمة "

، محرك. وهو عبارة عن أي شيء مادي أو مثالي يعمل على "، وتعني محفز، منشطmotivationبكلمة 

شيء تحفيز وتوجيه األداءوالتصرفات. أي أن كلمة دافع مأخوذة من الفعل الثالثي: " دفع"، أي حرك ال

ننا ندما نقول بأن الذي دفع شخص للقيام بسلوك معين، فإ. وعانه إلى مكان آخر وفي اتجاه معينمن مك

ا لذ ،ل. فكلمة الدافع على وزن فاعهذا المحرك هو ما نقصد به الدافععني إن شيئا ما هو الذي حركه، و ن

سان ، وعليه فأي سلوك يقوم به اإلن، فهو الذي يحول السلوك إلى فعلفإن فاعل السلوك هو هذا الدافع

 14ص ،2009 )بني يونس،تفعيله هو هذا الدافع فالذي يعمل على إظهار السلوك و ، يحتاج إلى تفعيل

 (.15 ـ

 يستخدم مفهوم الدافعية في علم النفس المعاصر في معنيين هما:ب. أما اصطالحا 

اجات ح، وهنا تدخل مفاهيم، كالنظومة من العوامل المسببة للسلوك: الدافعية عبارة عن ماألول المعنى

 . هداف والمقاصد والطموحات ...الخاألوالدوافع و 

توى دة النشاط السلوكي في مس: يتضمن وصف للعملية التي تعمل على استثارة ومسانالثاني المعنىأما 

 . معين

يث حفالدافعية هي جملة من األسباب ذات الصبغة أو الطابع السيكولوجي والتي تفسر سلوك اإلنسان من 

 .  ( 15ـ  14، ص  2009س  ، )بني يونبدايته واتجاهاته ونشاطه 

لى ظ ع: على أنها العملية التي تطلق وتوجه وتحاف(APAالرابطة األمريكية لعلماء النفس )وتعرفها 

ط على آخر مع ، وتتضمن هذه العملية اآلليات المرتبطة بتفضيل نشامستوى النشاط الجسمي والعقلي

 . (  42ـ 41: 2014حموك ، )قيس ،حيوية اإلستجابة بشكل مستمر المحافظة على قوة و 
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في  رد)أو : أنها هي العملية التي تتضمن إثارة وتوجيه السلوك واإلبقاء عليه ( (Ball, 1983كما يعرفها 

 .(11، ص 2011دوقة وآخرون، 

ة ما من فيعرفها بأنها "رغبة داخلية لدى األفراد ألداء مهم (686، ص 2010وان وخالد )العلأما 

 والسعادة". أجل الحصول على المتعة

ل الدافع على أنه: " حالة حسمية أو نفسية ل نالحظها مباشرة بالطيب يعر ف  في نفس السياق

نستنتجها من التجاه العام للسلوك الصادر عنها فهي تثير السلوك في ظروف معينة و تواصله حتى 

 ( .57، ص 1986)أورد في جابر، ينتهي إلى غاية معينة 

، فهي دافعية تعتبر عالقة ديناميكية بين الفرد والمحيط الذي ينتمي إليهوبالتالي نستخلص أن ال

حاجة ينتج عنها سلوك مستمر بغرض تحقيق غاية ما إلحداث التوازن الداخلي مع وجود اختالف في 

 مستوى الدافعية بحسب الموقف الذي يكون فيه الفرد

 : بعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم الدافعية ـ2

ن تشير الحاجة إلى شعور الكائن الحي بالفتقاد إلى شيء معي: Need: الحاجة ممفهو  ـ 1 ـ 2

شيء  حرمانه منويستخدم مفهوم الحاجة للحاجة للدللة على مجرد الحالة التي يصل إليها الكائن نتيجة 

 لكائنا بناءا على ذلك فإن الحاجة هي نقطة البداية اإلثارة دافعيةو . إذا ما وجد تحقيق اإلشباع، معين

 . (1990، )معتز عبد هللاتدفعه في التجاه الذي يحقق إشباعها و التي تحفز طاقته و ، الحي

يشير الحافز إلى العمليات الداخلية الدافعة التي تصحب بعض : Drive: ـ مفهوم الحافز 2ـ 2

الحافز يرادف البعض بين مفهوم و وتؤدي بالتالي إلى إصدار السلوك، ، المجالت الخاصة بمنبه معين

مفهوم الدافعية على أساس أن كل منهما يعبر عن حالة التوتر العامة نتيجة لشعور الكائن الحي بحاجة و 
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وفي مقابل ذلك فإن هناك من يميز بين هذين المفهومين على أساس أن مفهوم الحافز أقل ، معينة

في ، الجتماعيةو يث يستخدم مفهوم الدوافع للتعبير عن الحاجات البيولوجية ح، عمومية من مفهوم الدافع

 . حين يقتصر مفهوم الحوافز للتعبير عن الحاجات البيولوجية فقط

ة الدافع يشيران إلى أن الحاجة بعد أن ترجمت في شكل حالة سيكولوجيو بوجه عام فإن الحافز و 

 . (9، ص1988، حي الدين)متدفع الفرد إلى السلوك في اتجاه إشباعها 

الباعث بأنه يشير إلى محفزات    W ,E ,Vinacke"فيناك": يعرفIncentive: الباعث مفهومـ  3 ـ 2

 لوجيةالبيئة الخارجية المساعدة على تنشيط دافعية األفراد سواء تأسست هذه الدافعية على أبعاد فسيو 

عث رة من بوا الشهو فيعد النجاح ، أمثلة لهذه البواعثالترقي كو المكافآت المالية و وتقف الجوائز ، اجتماعيةو أ

 (.10، ص1988)محي الدين،  الدافع لإلنجاز

يترتب على و ، في ضوء ذلك فإن الحاجة تنشأ لدى الكائن الحي نتيجة حرمانه من شيء معينو 

 "فهدال" ويوجه سلوكه من أجل الوصول إلى الباعث، ذلك أن ينشأ الدافع الذي يعبئ طاقة الكائن الحي

 (. 79 - 78، ص2000، )خليفة

 

 

 

 

 

 

 

 .(79، ص2000، خليفة)الباعث و الدوافع و يوضح العالقة بين الحاجة  4 شكل رقم

 الحاجة

 تعبئة الطاقة

 توجيه السلوك

 الدافع

الحاجةإشباع   اإلحباط 

 الباعث
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 : أنواع الدافعية ـ3

 : توجد تصنيفات عديدة للدوافع نذكال منها ما يلي

، عض الحاجات الجسمية حتى يظل حيايجب أن يشبع الكائن الحي ب: ـ الدوافع األولية 1ـ  3

ية  وتؤدي هذه الحاجات الفيزيولوج، الشرابو ، الطعام، ومن أمثلة هذه الحاجات الحاجة إلى األكسجين

هداف تنبيه تحرك السلوك الذي يهدف إلى تحقيق األو هي حالت استثارة و األولية إلى دوافع فيزيولوجية 

 . التي تشبع هذه الحاجات

ن مذا النوع يعتمد إشباع هو الدوافع الجتماعية و وهي الدوافع المكتسبة أ: الثانوية ـ الدوافع 2ـ 3

مشاعر بتقوم الدوافع الجتماعية بإشباع حاجات مرتبطة و التفاعل معهم و الدوافع على التصال باآلخرين 

عد تفإنها  ،ومع أن هذه الحاجات غير فطرية وليست مهمة للبقاء، الحترامو الستحسان و القبول و الحب 

 . (306 - 301، ص1999دويدار، )من بين المحددات المهمة للسلوك 

 : وظائف الدافعيةـ 4

 : تقوم الدافعية بعدة وظائف منها

 : إثارتهو ـ وظيفة بعث السلوك  1ـ  4

هد بعد بذل الجو تدفع الكائن الحي إلى النشاط و الطاقة التي تحرك السلوك و فالدافعية توفر القوة أ

اد كلما ز مع قدر الطاقة التي يعبئها الكائن فو تتناسب شدة الدافع طرديا مع درجة النشاط أو كون حالة الس

ول في المبذ زاد النشاط (في حالة الدوافع الثانوية)أهمية الهدف و أ (في حالة الدوافع األولية)وقت الحرمان 

 . العكس صحيحو سبيل الحصول إلى الهدف 

 : السلوك وظيفة توجيهـ  2ـ  4

ذلك بتحديد مساره بين البدائل السلوكية المختلفة  فالدافعية هنا بمثابة البوصلة التي تحد اتجاه و 

  . سلوكي محددالسير لإلنسان في طريق 
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 : ـ فالدافعية هي القوة المحرضة التي

 . توجه الطاقة الالزمة لتنفيذ األهداف المرغوب الوصول إليها (أ

ن هنا ينعكس من خالل تنشيط سلوك األفراد بشكل دائم مو : رالمحافظة على البقاء الستمرا (ب

 (. 73، ص2010، )عثماناستمراره و أجل حاجاته لضمان بقائه 

 : أن الدافعية تقوم على وظيفتين أساسيتين هما: (1989)"آخرون و منصور "ـ كما يشير

 الوظيفة التحريكيةو الوظيفة التنشيطية أ . 

 يةظيمالوظيفة التنو الوظيفة التوجيهية أ . 

حقيق يوجهه إلى تو وهاتين الوظيفتين بينهما ارتباط وثيق فالدافع يساهم في تنشيط سلوك اإلنسان 

الماء هدف و الطعام هدف لدافع الجوع : مثال، موضوع الدافع وفالهدف إذ ه، هدف يسعى للوصول إليه

فعال األو ، جابة اإلنجازيةستعندما يعمل اإلنسان العمل الذي يحقق الهدف يطلق عليه الو ، هكذاو العطش 

 . (46، ص2014، ضياء)ممكنا تسمى الستجابات الوسيلة و تجعله و التي تسبق اإلنجاز 

 : أهمية الدافعيةـ 5

اء سو ، دةتعد الدافعية شرطا أساسيا يتوقف عليه تحقيق األهداف التعليمية في مجالت التعلم المتعد

في و أ(، القيم )الجانب الوجدانيو تكوين التجاهات و أ (الجانب المعرفي)المعارف و  في تحصيل المعلومات

 ،2007، )شواشرة (الممارسة )الجانب الحركيو تكوين المهارات المختلفة التي تخضع لعوامل التدريب 

 (. 4ص

فاستثارة دافعية الطلبة ، نظام تعليميوينظر التربويين إلى الدافعية على أنها هدف تربوي ينشده أي 

حركية و اهتمامات معينة لديهم تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية ووجدانية توليد و توجيهها و 

 ،1998، شيب)تتعدى النطاق التعليمي فضال عن أنها وسيلة تستعمل في إنجاز األهداف التعليمية 

 (. 164ص
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نموهم و بة طلولكي تقوم الجامعة بأداء مهماتها األساسية تجاه طلبتها كان لبد من العناية بدافعية ال

يها المعرفي من خالل العملية التعليمية ألن الجامعة تمثل ركنا مهما من المؤسسات المجتمع تقوم عل

لطالب ياة احسياسة تنفيذ الخطط التنموية بأشكالها المختلفة لذلك فقد أولت الجامعات الناحية المعرفية من 

ي الطلبة نفسية تثير فو تهيئة مناخات دراسية و أهدافهم و إذا سعت إلى تلبية تطلعات الطلبة ، عناية كبيرة

   .(184، ص1983، عدس ومحي الدين)التقصي و روح التحدي بما يدفعهم إلى البحث 

 مفهوم اإلنجاز لغة واصطالحا:  ثانيا:

 ا، ونجد: جاء هذا المعنى في " لسان العرب " في أنجز الحاجة وأنجزها: قضاها، وأتمهلغة اإلنجاز

ز المعجم الوسيط " نجز الشيء وتنجز تم وقضى، يقال نجز العمل، نجز الحاجة، ونج نفس المعنى في "

ء به عمله. ونجد نفس المعاني في معجم " الصحاح " ويضيف معاني أخرى مثل: النجاح والسرعة في أدا

 (.41، ص 2007)بن بريكة، األعمال باإلضافة إلى اإلتمام 

ل معين، حيث تظهر هذه الرغبة في صورة عمل حسن الرغبة ألداء عمهو الستعداد و  اصطالحا:

 . (216: 2008الخالدي، يتم النتهاء منه بسرعة )

 (.168، ص 2011)الهلول، السرعة في أداء إنجاز المهنة كما يقصد به النجاح و 

 :"Achievement motivationثالثا. الدافعية لإلنجاز: " 

ل جيد، : بأنها تمثل الرغبة في القيام بعم(2010الحربي ) عرفها . تعريف الدافعية لإلنجاز:1

 (.9 ، ص2014 )الشهري،والنجاح في ذلك العمل وفق مبادئ وأهداف محددة مسبقا 
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ي نجاح فبالتالي يقصد بالدافع لإلنجاز في البحث الراهن القدرة على أداء األعمال، والمجاهدة للو 

قدرة على التغلب على الصعوبات، بط بالالتنافس من أجل الوصول إلى معايير المتياز، وهذا يرت

 .(108 ، ص1994 )رشاد،الحتفاظ بمعايير مرتفعة، الجتماعية الفيزيقية و 

 : نشأة دافعية اإلنجاز ـ 2

لذي ا"ألفرد أدلر"يرجع استخدام مصطلح الدافع لإلنجاز في علم النفس من الناحية التاريخية إلى

الذي عرض "وكورت لفين"مستمد من خبرات الطفولة الحاجة لإلنجاز هي دافع تعويضيأشار إلى 

 مصطلح الحاجة"هنري موراي"المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح يحدها استخدم العالم األمريكي

استكشافات في " لإلنجاز بشكل دقيق يوصفه مكونا مهما من مكونات الشخصية وذلك في دراسة بعنوان

ود ويع "إثرابلفين" ة حاجات نفسية من بينها حاجة اإلنجاز منلعد "موراي"التي تعرض فيهاو  "الشخصية

 . سهاإرساء القواعد التي يمكن أن تستخدم من قياو في البدء في تحديد مفهوم الدافع "موراي"الفصل إلى

ج تحت إلى الحاجة في كثير من األحياء أعطيت اسم إدارة القوى وافترض أنها تندر "موراي"قد أشارو 

التي  أمثالهاإلى حاجة التفوق كما مرت دراسة الدافعية لإلنجاز بعدد من األطر ومن  انتهلو حاجة كبرى 

فعية ( لقياس الفروق الفردية في قوة الدا1953)"كالرك دلوويل،"أتكنسون""و"ماكليالند"قام بها كل من

 ".موراي"الذي استخدمه "tematie appeception" (T.A.T) لإلنجاز وذلك باستخدام فنيات مقياس

، وفي نفس الوقت كانت هناك محاولت لتحديد بدايات الدافعية لإلنجاز في أساليب تربية الطفل

بعدها تركزت جهود الباحثين حول صياغته نظرية الدافعية و الدافعية من عوامل اجتماعية و وما يرتبط بنم

ة األخيرة ركز العمال لإلنجاز حيث اتجاه العديد منهم إلى تأصيل التنظير في هذا الميدان أما في الفتر 

هتمامات اإلنجازين على على إجراء بعض التغير في النظرية األولية للدافعية وعلى البحث في تأثيرات ال
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، غباري )على تغير مستوى الحاجات اإلنجازية لدى الفرد و مقومات المجتمع اإلنجازي  قتصاديالو النم

 (.80، ص2008

 : أنواع الدافعية لإلنجاز (3

 : ين أساسين من الدافعية لإلنجاز همابين نوع"شارلز سميث"و"فيروف"ميز

ويقصد بها تطبيق  "Autonomous ach. motivation:"الذاتية اإلنجاز دافعية ـ 1ـ 3

 . الشخصية في مواقف اإلنجازو المعاييرالداخلية أ

ق التي تفو وتتضمن تطبيق معايير ال :"Social ach. motivation:"االجتماعية اإلنجاز دافعية ـ 2ـ3

 . أي مقارنة أداء الفرد باآلخرين، تعتمد على المقارنة الجتماعية

ولكن قوتهما تختلف وفقا أليهما أكثر ، يمكن أن يعمل كل من هذين النوعين في نفس الموقفو 

إنه ف، فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية لها وزن أكبر وسيطرة في الموقف. سيطرة في الموقفو سيادة 

 . (95، ص2000، خليفة)العكس صحيح و ا يتبعها دافعية اإلنجاز الجتماعية غالبا م

  : همية الدافعية لإلنجازأ( 4

ألنشطة او إنتاجيته في مختلف المجالت و تلعب دافعية اإلنجاز دورا هاما في رفع مستوى أداء الفرد 

حصيلة و في أي مجتمع ه حيث يرى أن مستوى دافعية اإلنجاز"ماكليالند"هذا ما أكدهو ، التي يواجهها

لفرد نسبة لهكذا تتجلى أهمية دافعية اإلنجاز ليس فقط بالو الطريقة التي ينشأ بها الطلبة في هذا المجتمع 

 (. 77، ص2009، سهل)وإنما أيضا بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد ، تحصيله الدراسيو 

عنصر عرض مجموعة من النظريات سنحاول في هذا ال: النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز( 5

  : التاليو التي تناولت مفهوم دافعية اإلنجاز نذكر منها على النح

ترى النظرية المعرفية أن هناك تفسيرات معرفية تسلم افتراض مفاده أن : ـ النظرية المعرفية 1ـ  5

، الذي يرغب فيهو لنحالكائن البشري مخلوق عاقل يتمتع بإدارة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واعية على ا
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ألن ، التوقعو النية و مركزية كالقصد لذلك تؤكد هذه التفسيرات على المفاهيم أكثر ارتباطا بمتوسطات 

ليس و تشيره إلى النشاط السلوكي كفاية في ذاته و النشاط العقلي للفرد يزوده بدافعية دافعة متأصلة فيه 

 . كوسيلة

ى فعية الذاتية يمكن تصورها على شكل قصد يرجى إلفظاهرة حب الستطالع مثال هي نوع من الدا

فكرة عبر سلوك استكشافي وبهذا المعنى يمكن اعتبار حب و حادث أو تأمين معلومات حول موضوع أ

 . (29، ص2007، )مقاقنيا ذاتيا وأساسيا الستطالع دافعا إنسا

لتي اا من التجارب لقد فسر الدافعية على أساس المنعكس الشرطي انطالق: ـ نظرية سكينر 2ـ  5

 . قام بها على الحيوان

لفرد األحداث التي تقع في محيط او تجارب الحياة و ، بأن األفراد يولدون صفحة بيضاء"سكينر"يرى و 

يام التي يسجلها الفرد في ذاكرته شيئا فشيئا القيام بسلوكات وتتحول إلى مثيرات تؤدي به إلى القو 

 . معينو بسلوكات على نح

لمحفزات ترتفع بواسطة او اإلنجاز لدى الطالب تستثار و هذه النظرية دافعية التعلم  ولذا فمن منظور

ويكون ، المكافآت عن طريق حثهم على مواصلة النجاح الذي يحرزونه على مستوى األنشطة التعليميةو 

 . هدايا تشجيعيةو هذا التحفيز بمنح نقاط جيدة لهم 

عن حدث الذي ت"فرويد"تحليل النفسي في أصولها إلىنظرية ال تعود: ـ نظرية التحليل النفسي3ـ  5

غير السوي حيث يرى أن معظم أنواع السلوك اإلنساني و الكبت عن تفسيره للسلوك السوي و الالشعور 

ة يؤكد على أهمية تفاعل هذين الحافزين مع خبرات الطفولو هو العدوان و مدفوعين بحافزين هما الجنس 

 . ن جوانب السلوك اإلنسانيأثرها في تحديد العديد مو المبكرة 
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لتي ياته اآلو يتبين لنا من خالل نظرية التحليل النفسي أنها تمدنا بتفسيرات لتطور السلوك اإلنساني 

دي تمكنه من تحقيق تواصل أكثر فاعلية معهم مما يؤ و تساعد األستاذ على فهم المزيد عن سلوك طلبته 

 (. 84 - 83، ص2008، العرفاوي )إلى تحقيق تعلم أفضل 

السعادة  للدافعية لإلنجاز في ضوء تفسيره لحالة"ماكليالند"يقوم تصور: ـ نظرية ماكليالند 4ـ  5

ات السابقة ( إلى أن هناك ارتباطا بين الهداي1953آخرون )و "ماكليالند"المتعة بالحاجة لإلنجاز فقد أثارو أ

ألداء ليميل  فإنه، يجابية بالنسبة للفردفإذا كانت المواقف األولية إ. األحداث اإليجابية وما يحققه الفردو 

لك تكونت بعض الخبرات السلبية فإن ذو أما إذا حدث نوع من الفشل ، اإلنهاك في السلوكيات المنجزةو 

 . سوف ينشأ عنه دافع لتحاسي الفشل

ام ببساطة تشير إلى أنه في ظل ظروف مالئمة سوف يقوم األفراد بعمل المه "ماكليالند" ونظرية

الفرد  فإن، اإلنجازو فإذا كان موقف المنافسة مثال هدايا لتدعيم الكفاح ، ات التي دعمت من قبلالسلوكو 

 "ماكليالند" ( أن تصور1974) "كورمان" وقد أوضح، يتفانى في هذا الموقفو سوف يعمل بأقصى طاقته 

 في الدافعية لإلنجاز له أهمية كبيرة لسببين: 

ى نجاز لدالدافعية لإلو تفسير نمو ظريا يمكن من خالله منافسة أنه قدم لنا أساسا ن: ـ السبب األول

 نتائج اإلنجاز أهمية كبيرة من حيثو انخفاضها لدى البعض اآلخر حيث تمثل مخرجات أو بعض األفراد 

انخفضت  سلبيا أما إذا كان، فإذا كان العائد إيجابيا ارتفعت الدافعية، السلبي على األفرادو أثرها اإليجابي أ

ون ذين يؤدالتنبؤ باألفراد الو ومثلها التصور قد أمكن من خالله قياس دافعية األفراد لإلنجاز ، ةالدافعي

 . بشكل جيد في مواقف اإلنجاز مقارنة بغيرهم

هبوط و  تفسير ازدهارو تجريبية أساسية لفهم لفروض "ماكليالند"ويتمثل في استخدام: ـ السبب الثاني

  .(109، ص2000، خليفة)لإلنجاز في بعض المجتمعات اإلقتصادي في عالقته بالحاجة و النم
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حنى داد لمنامت"ليون فستنجر"تمثل نظرية التنافر المعرفي التي قدمها: نظرية التنافر المعرفي. 6.5

ا هدافنأ التوقع ـ القيمة والتي تفترض أن لكل منا عناصر معرفية تتضمن معرفة بذاته )ما نحب وما نكره، 

 عناصرالطريقة التي يسير بها العالم من حولنا فإذا ما تنافر عنصر من هذه ال ومعرفة (أشكال سلوكناو 

حدث التوتر الذي يملي على الفرد ، مع عنصر آخر بحيث يقضي وجود أحدهما منطقيا غياب اآلخر

 . (51، ص2005، خويلد)ضرورة التخلص منه 

 : مظاهر دافعية اإلنجاز( 6

 جوزيف كوهين""دافعية اإلنجاز حسب : 

 . إنجاز المهام المتسمة بالصعوبة ـ

 . محاولة التغلب على الصعوبة بمستوى مرتفع من التفوق ـ 

 هنري موراي"الحاجة لإلنجاز حسب :" 

 . ـ سعي الفرد إلى القيام باألعمال الصعبة

 . بطريقة استقاللية بقدر اإلمكانو تنظيمها بسرعة و ـ تناول األفكار 

 . ـ تخطي الفرد لما يقابله من عقبات

 . ـ الوصول إلى مستوى مرتفع في أي مجال من مجالت الحياة

 . ـ تفوق الفرد عن ذاته

 . التفوق عليهمو ـ منافسة اآلخرين 

 . ـ ازدياد تقدم الفرد لذاته

 يونغ""دافعية اإلنجاز حسب : 

 . ـ الرغبة في بذل الجهد الموجه إلى أهداف بعينها

 . أهدافهو ن الفرد ـ محاولة التغلب على الصعاب التي تحول بي
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  ص الدين"البناء النفسي الدافعي حسبو دافعية اإلنجاز :" 

 . ـ الرغبة في تحقيق إنجازات بارزة

 . ـ العمل الدءوب

 . ـ تحقيق الذات

 . العزيمةو ـ التحلي بالقوة 

 هرمانس""دافعية اإلنجاز حسب : 

 . ـ مستوى الطموح مرتفع

 . ـ السلوك مرتبط بقبول المخاطرة

 . ك الجتماعيـ الحرا

 . ـ المثابرة

 . ـ إدراك الزمن

 . ـ التوجه بالمستقبل

 . ـ اختبار الرفيق

 . ـ سلوك التعرف

 (. 80، ص1999، بن يونس)ـ سلوك اإلنجاز 

 : خصائص ذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة( 7

  منظمة لذلك يصنعون ألنفسهم أهداف تنطوي على و النزعة للقيام بمجازفات محسوسة يملك

لمهام اكانت  اإلنجاز إذاو يشعرون باللذة  هم يفعلون ذلك كحالة طبيعية حيث أنهم لو المجازفة و حدي الت

 . مضمونة النتائجو بسيطة و األهداف التي يعتقدونها سهلة و 
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  ل المواقف التي يتمكنون فيها من تحمل المسؤولية الشخصية في تحليو الميل إلى الوضعيات

 . إيجاد حلول لهاو المشاكل 

 مراقبتها ليكونوا على علم بمستوى إنجازاتهمو رغبة في التغذية العكسية إلنجازاتهم ال . 

 الدرجة المرتفعة من اإلنجاز بما يؤديه من عمل في حد ذاته أكثر من و يهتم الشخص ذ

دون شك يرغب في الحصول على قدر كبير من و اهتمامه بأي عائد مادي عليه من إنجاز هذا العمل وه

 . قياسا لدرجة امتيازه في أدائه لعلمهالمال لكونه م

  كثر راد األمرتفعي اإلنجاز بالثقة العالية بالنفس حيث يميلون للشك في أراء األفيتميز األفراد

ر اذ القراالذين يريدون اتخ كانوا ل يملكون معرفة معمقة بالموضوع و لو خبرة منهم ويلتزمون بآرائهم حتى 

 . فيه

  ينفرون من المهن الروتينيةو تي فيها تحديات مستمرة الو يفضلون المهن المتغيرة . 

 يتخذون قرارات ذات درجة من الخطر المرتبطة به . 

   يتميز ذوي اإلنجاز العالي بتحمل المخاطر المتوسطة أي أن هناك إمكانية حساب

  . احتمالت هذه المخاطر

  وي رات الفرد أي أن ذنوعية وقدو درجة متوسطة من المخاطر تعني أنها قد تكون مناسبة لهم

 (. 90، ص2000، القيروتي)متى يقومون بها و اإلنجاز المرتفع يفضلون األعمال التي يعرفون كيف 

 : العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز( 8

ك هنا بأن(، 1958)ونتربتوم لسيما دراسات و لقد بينت الدراسات التي تناولت دافعية اإلنجاز 

 :يلي ومن بين أهم هذه العوامل نذكر ما، اإلنجاز لدى األفراد عوامل عدة تؤثر في دافعية

لقد أظهرت العديد من الدراسات الخاصة بأساليب تربية : ـ أساليب التنشئة االجتماعية 1ـ 8

كسابهم مهارات معينة يولد إو العتماد على النفس و الطفل بأن التدريب المبكر لألطفال على الستقالل 
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كما أظهرت بعض . ذلك إذا كان هذا التدريب ل يوحي بنبذ الوالدين للطفلو لية لإلنجاز لديهم الدافعية العا

الطفل على الستقالل من قبل والديه حتى ل يكون عبئا عليهم ل يساعد على الدراسات أن إجبار 

سر في بعض األو ، ففي األسرة الفقيرة يجبر الطفل على الستقالل المبكر، دافعية اإلنجاز لديهمو نم

فهذان النمطان ل يعتبران نموذجا مثاليا إلنتاج ، يتأخر كثيرا استقالل الطفل، الميسورة الدخلو المتوسطة أ

، الرعايةو الحرية المقرونة بالعطف و تربية األطفال على الستقالل و األفضل هو ، دافعية مثالية لإلنجاز

فل نبذا تؤدي حتما إلى انخفاض مستوى التي يعتبرها الطو الالمبالة و فالحرية التي يصاحبها اإلهمال 

 ،2008، الزليتني)دافعية اإلنجاز لديه فمشاعر الوالدين تجاه أبنائهم تؤثر على مستوى دافعيتهم 

  .(179ص

ة ع التربينو و ، هناك عالقة وطيدة بين المستوى الثقافي للوالدين: ـ المستوى الثقافي لألسرة 2ـ 8

لثقافي ذلك أن أساليب التنشئة الجتماعية تختلف باختالف المستوى امعنى و التي يقدمانها إلى أبنائهم 

، ثقفةغير مو ذلك الطفل الذي ينشأ في أسرة جاهلة أو ليس ه، فالطفل الذي ينشأ في أسرة مثقفة، للوالدين

قة بين فحتما توجد عال، أن ذكرناو كما سبق ، دافعية اإلنجازو بما أن هناك عالقة بين التنشئة األسرية و 

 . دافعية اإلنجاز عند أبنائهاو مستوى الثقافي لألسرة ال

قيمة اإلنجاز في المجتمع  ، إن من بين العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز :ـ قيم المجتمع 3ـ  8

إلى "ماكليالند"وقد توصل، وترفع من مكانتها، تقدر الشخصيات المنجزةو ، فهناك مجتمعات تقدر اإلنجاز

يستهدفها في سلوك أفراده و عليها مع عندما يرى في دافعية اإلنجاز قيمة يحرص نتيجة مفادها أن المجت

النشاطات التي تحقق تلك القيمة و فإنه يتخذ كافة األساليب التي تضمن تدريب أبنائه على السلوك 

( في 1975)"فيروف"كما توصل، العقاب تجاه هؤلء األبناءو ويتخذ منها محورا للثواب ، تتماشى معهاو 

اته إلى أن اإلنسان يحرص على أن يسلك سلوكا إنجازيا عندما يشعر بأن المجتمع الذي يعيش فيه دراس

المعايير الغنية في و فالمجتمع يزود الفرد بمجموعة من القيم أ، يشجعه بصفة دائمةو يعزز هذا المسلك 
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لفرد هي التي تحدد له سلوكيات اآلخرين ثم إن قيم او ميزانا يقوم من خالله سلوكياته و ضوئها يبني سلما أ

 68 ، ص2008، بلمقدم)ما يجب أن ينتهي عنه و وما يمكن أن يقبل عليه أ، يرفضهو ما يمكن أن يقبله أ

- 69) . 

  : لييتشمل العوامل الموضوعية المؤثرة على دافعية اإلنجاز ما : ـ العوامل الموضوعية 4ـ  8

ب ورة واضحة على تحصيل الطالب حيث يجالتعليم المتبعة مع الطالب تؤثر بصو طريقة التعلم  (1

ية ويمكن أن تكون هذه الطريقة كل، تحقيق الهدف المطلوباستعمال الطريقة المناسبة التي نؤدي إلى 

دد أما الجزئية فيفضل استعمالها في حالت تع، بصورة عامة يفضل استعمال الطريقة الكليةو جزئية و أ

 . أجزاء المادة

إلنجاز اوالتي تعمل على تقليل تدني دافعية ، نظيمها من الجوانب الهامةمدى تو يعد نوع المادة  (2

ح التعامل الصحيو تعلمها و مترابطة األجزاء سهل على الطالب حفظها و ألن المادة كلما كانت مرتبطة 

 . معها

اء ثنيمية أالمادة التعلو إن التسميع الذاتي الذي يقوم به الطالب يعد محاولة لسترجاع المعلومات  (3

ها في استعمالو يحاول حفظها و يساعده على تثبيت المعلومات التي تعلمها و قيام الطالب بحفظ هذه المادة 

 .الوقت المناسب

لوبة وتعلمه للمواد المط، اإلرشاد الذي يعطى للطالب أثناء تواجده في المدرسةو إن التوجيه  (4

اإلرشاد و دون الحصول على التوجيه  يؤدي إلى الوصول للتحصيل الذي يكون أفضل بكثير من التحصيل

  (.163، ص2008، الداهري )

اسي التحصيل الدر و على رفع مستوى اإلنجاز من الجوانب التي تساعد : ـ العوامل الذاتية 5ـ  8

 : لدى الطالب



 دافعية لالنجازال                                                            لثالفصل الث
 

 
83 

علم وار التوالتي يبدأ فيها مش، الخبرة السابقة التي يمر بها في مراحل العمر المتقدمة من حياته (1

 . أسريةو التي بمساعدتها يحاول الفرد أن يبني لنفسه مكانة اجتماعية و ، يلالتحصو 

الذكاء يعد من أهم العوامل التي يستطيع الفرد عن طريقها الوصول إلى أفضل مستوى من  (2

ي فحيث إن الشخص الذي يكون في العادة أقدر على الستفادة من خبراته ، التحصيلو مستويات اإلنجاز 

 . خاصة مع اآلخرينو الوصول إلى تكوين عالقات عامة و ، اإلنجازو  عملية التحصيل

 العملو تلعب الحالة النفسية التي تسيطر على الطالب دورا بالغ األهمية في مدى التعايش  (3

نه القلق ل يمكو يشعر بالكتئاب و متوتر األعصاب و ألن الفرد الذي يكون مضطرب الشخصية ، اإلنجازو 

إنجازي و ولذلك حتى يكون بإمكانه الحصول على مستوى تحصيلي ، توى مناسبالوصول إلى إنجاز بمس

 . القلق ما استطاع إلى ذلك سبيالو يجب أن يعمل على تقليل حالت الكتئاب 

 علم أن الحالة الجسمية تؤثر بصورةالتي تجمع عليها جميع مدارس و من الجوانب المؤكدة   (4

رد ثال الففم، األعمال التي تطلب منهو على قيامه بإنجاز الفعاليات و كبيرة جدا على قدرات الفرد المختلفة 

را فإن لذلك تأثي، القدرة على إشباع الحاجات المختلفةو عدو األمراض و العطش و الذي يعاني من الجوع 

 . مستوى إنجازه الدراسي  والعمليو واضحا على تحصيله الدراسي 

ز غير مباشرة بعد قيامه بإنجاو ورة مباشرة أالعقاب الذي يحصل عليه الفرد بصو إن الثواب  (5

يل التحص إعطاؤها إلى رفع مستوى و مهام مختلفة يعد أحد العوامل الذاتية التي يؤدي استعمالها و فعاليات أ

م التقدو يؤدي إلى تدني اإلنجاز و وعدم استعمالها يضعف عملية التحصيل ، التعليم في معظم الحالتو 

ر ويؤدي العقاب إلى توقف عن الستمرا، التحصيلو إلى استمرار العمل حيث يؤدي الثواب ، األفضلو نح

  . باألعمال المرفوضة
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يقين و فمن المؤكد أنه كلما كان الفرد على معرفة ، أما فيما يخص األهداف المتعلقة بالتحصيل (6

أجل  التركيز على العمل منو لستمرار بأهداف التحصيل فإن ذلك يؤدي بصورة مؤكدة إلى ا  درايةو 

 . الوصول إلى أفضل المستويات اإلنجازية التحصيليةو تحقيق هذه األهداف 

  مختلفة في  مجالت التعليم الو أ، المرشد في المدرسةو المربي و عليه فإنه يتوجب على المعلم و

األهل من خالل وجود الطالب في البيت القيام بمالحظة عدة أمور قبل أن نصدر األحكام على و أ

 : من أهم هذه األمورو ، التحصيل العلميو م بأنهم متدني اإلنجاز نصفهو األطفال 

ت التي النتائج الدراسية التي حصل عليها متدنية بشكل ملحوظ بالمقارنة بالعالماو ـ هل العالمات 

كونها حقيقية؟ هل حصل التدني و مدى صحة هذه العالمات و ما هو اعتاد تحصيلها في السابق؟ 

 ،نصر هللا)؟ لوحظ  تدريجيا في هذا الجانبو بصورة مفاجئة أو لدراسية التحصيلي في جميع المواد ا

  (.135 - 137، ص2010

 : أساليب تنمية دوافع اإلنجاز عند األفراد( 9

التطور و مية  يتحدد الفرق بين األفراد فيما يتعلق بشدة دوافع اإلنجاز بمستوى الرغبة الذاتية في التن

ليب يحدد علماء النفس أربعة أساو ، تنمية هذه الدوافعو على صقل  مدى تأثير الظروف البيئية األخرى و 

ق أن تخل الجدير بالذكر أن هذه األساليب ل يمكنهاو ، تطوير دوافع اإلنجاز عند األفرادو أساسية لتنمية 

 : هذه األساليب هيو تطورها و لكنها قد تساعد في تنميتها و مواضع اإلنجاز لدى األفراد 

يمكن للفرد أن يضع معايير رقابية بهذا األسلوب : رقابية لقياس اإلنجازـ وضع معايير  1ـ  9

خالل فترة و قدراته لقياس اإلنجاز الذي حققه في موضوع معين و إمكانياته و معينة بحيث تتفق مع ظروفه 

 زمنية معينة فإذا لحظ الفرد بأن مستوى اإلنجاز الذي حققه أقل من المعايير التي وضعها أمكنه بعد ذلك

أن يبذل جهدا أكبر إلنجاز المزيد لحين الوصول إلى المستوى المطلوب، وعند تحقيق هذه الخطوة يمكن 

 . للفرد أن يرفع من مستوى هذه المعايير بحيث تتالئم مع أوضاعه الجديدة
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 اإلطالع علىو التعرف و المالحظة ويتم ذلك من خالل : ـ اإلقتداء بإنجازات اآلخرين 2ـ  9

لية من إتباع خطواتهم للوصول إلى درجة عاو تقليدهم و بذلك يقوم باإلقتداء بأعمالهم و ين إنجازات اآلخر 

 . اإلنجاز

ن ميمكن للفرد بهذا األسلوب أن يتصور نفسه على مستوى و : ـ التصور الشخصي لإلنجاز 3ـ  9

 . التنميةو الرغبة الذاتية للتطور و يحاول تحقيقه عن طريق زيادة الجهد و اإلنجاز 

لب قوة تتغو جزئيا و لو بهذه الوسيلة يسيطر الفرد على عواطفه : الخيالو ـ مراقبة األوهام  4ـ  9

ية الواقع تحقيق اإلنجاز األكبر عن طريق السيطرةو بالتالي يسير نحو العمل الجيد و اإلرادة على بذل الجهد 

 (. 179، ص2008، الزليتني)الموضوعية على سلوكه العملي و 

 : زقياس دافعية اإلنجا( 10

يجاز تبين أن المقاييس التي استخدمت في قياس الدافعية لإلنجاز تنقسم إلى فئتين نعرض لهما بإ

 : التاليو على النح

بار لقياس بإعداد اخت، زمالئهو "ماكليالند"قام:  Projective Scales: ـ المقاييس اإلسقاطية 1ـ  10

 (T.A.T)تبار تفهم الموضوع تم اشتقاق بعضها من اخ، الدافع لإلنجاز مكون من أربع صور

(Thermatic apperception test)  ماكليالند" أما البعض اآلخر فقام، (1938عام )"موراي"الذي أعده" 

في هذا الختبار يتم عرض كل صورة من الصور على شاشة لمدة و . بتصميمه لقياس الدافع لإلنجاز

تعطى أربعة أسئلة ، عد عرض كتابة قصةعشرين ثانية أمام المبحوث ثم يطلب الباحث من المبحوث ب

 : األسئلة هيو بالنسبة لكل صورة 

 ـ ماذا يحدث ؟ من هم األشخاص ؟ 

 ـ ما الذي أدى إلى هذا الموقف ؟ 

 ما المطلوب عمله ؟ ومن الذي يقوم بهذا العمل ؟ و ـ ما محور التفكير ؟ 
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 ما الذي يجب عمله ؟ و ـ ماذا يحدث ؟ 

قصة يستكمل عناصر الو ، صورةعلى هذه األسئلة األربعة بالنسبة لكل ثم يقوم المبحوث باإلجابة 

ربعة يستغرق إجراء الختبار كله في حالة استخدام الصور األو الواحدة في مدة ل تزيد عن أربع دقائق 

  (.107، ص2009، شوشان)حوالي عشرين دقيقة 

ين من نواتج الخيال لنوع معو أ يتم تحليل القصصو ، ويرتبط هذا الختبار أساسا بالتخيل اإلبداعي

 . المحتوى في ضوء ما يمكن أن يشير إلى دافع اإلنجاز

م صدق مرتفعة لختبار تفهو زمالئه قد كشفوا عن معامالت ثبات و "ماكليالند"على الرغم من أنو 

إل أن أغلب ، في دراسة أخرى  0,58إلى و في دراسته  0,96فقد وصل معامل ثباته إلى ، الموضوع

الدراسات التي أجريت  (Veinsttein)لقد أحصى و ، ت التي استخدمته كشفت عن انخفاض ثباتهالدراسا

اصة خ، الصدقو بين أنها تفتقر إلى الثبات و ، المقاييسالمعتمد عليهاو ( 1968على الدافع لإلنجاز عام )

 ،بوطاوي ) 0,4ذات معامالت ثبات ل تزيد عن و كما أن نتائجها متعارضة ، الختبارات اإلسقاطية منها

  (.36 ، ص2005

اييس إعداد أدوات أخرى أكثر موضوعية لقياس الدافع لإلنجاز فجاءت المقو بدأ التفكير في تصميم 

 . الموضوعية

 ،لإلنجاز بإعداد المقاييس الموضوعية لقياس الدافعقام الباحثون : ـ المقاييس الموضوعية 2ـ  10

بعضها صمم و (، Kukla ,Weiner,  1970)ل مقل مقياس بعضها أعد لقياس الدافع لإلنجاز لدى األطفا

مقياس و ، عن الميل لإلنجاز( Mehrabian,  1968)  مقياس: لقياس الدافع لإلنجاز لدى الكبار مثل

(1996 ,Lynn و )  مقياس(1970 ,Hermansوقد )  استخدمت هذه المقاييس في العديد من الدراسات

 (. 102، ص2000، خليفة)راسات العربية كما استخدمت أيضا في بعض الد، األجنبية
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 : خالصة الفصل

الحي  أهداف محددة فأي دافع يستثار لدى الكائنو توجيهه نحو إن للدوافع أهميتها في تحريك الفرد 

، افعهدو و إذا وصل إليها أشبع حاجته أ، يدفعه هذا التوتر إلى البحث عن أهداف معينةو ، يؤدي إلى توتره

 . الفرد اتزانهيستعيد و فينخفض توتره 

ألفكار ومدى قدراته على تناول ا، يعبر عن رغبة الفرد في القيام باألعمال الصعبةدافع اإلنجاز و 

بات كما يعكس قدرته في التغلب على ما يواجهه من عق، باستقالليةو موضوعية و األشياء بطريقة منظمة و 

ليهم التفوق عو منافسته لآلخرين و اته ازدياد تقدير الفرد لذ عم، بلوغه مستوى عال في مجالت الحياةو 

هي من الشروط التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من عملية التعلم لدى المتعلم في حياته اليومية و 

  . مجالته المتعددةو 
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    : تمهيد

ية النظر  المنطلقات التربوية للوصول إلى نتائج دقيقة تتوافق فيهاو يسعى الباحث في العلوم النفسية 

له  تتضمنو لذا يجب عليه إتباع طريقة علمية تتضمن إجراءات تتوافق مع مشكلة بحثه ، مساره التطبيقيو 

 . المعالجة الصحيحة لموضوع الدراسة

جانب سوف ننتقل إلى ال، عليه فبعد ما تطرقت الباحثة إلى الجانب النظري للمشكلة محل الدراسةو 

 بياناتكذلك جمع الو ، التي تتمثل في اختبار أداة جمع البياناتو ، اءات التطبيقالميداني الذي تتضح إجر 

 . عيةوبداية سوف نتطرق إلى الدراسة اإلستطال، عن الظاهرة كما هي في الواقع ثم المعالجة في التحليل

 

 : ستطالعيةالدراسة االأوال: 

 الغرض من الدراسة االستطالعية: -1

تم طة هامة قبل الشروع في الدراسة األساسية ألنه من خاللها يستطالعية محة التعتبر الدراس

 . ثباتهاو معرفة خصائصها السيكومترية من حيث مدى صدقها و التجريب األولي ألداة جمع البيانات 

ان بحيث ك، خطوة منهجية غاية في األهمية قبل النطالق في إجراءات الدراسة األساسية كما تعد

 وذلك بالتعرف على مجتمع، مواجهتها في الدراسة األساسيةات التي يمكن الهدف منها تجاوز الصعوب

، لمدركةمقياس الكفاءة الذاتية ا)وكذا التأكد من أن أداة المقياس المستعملة ، خصائصه تحديدو الدراسة 

دق يتمتع بالخصائص السيكومترية التي يتطلبها البحث العلمي من حيث الص (ومقياس الدافعية لإلنجاز

 . ثبات باإلضافة إلى اكتساب خبرة التطبيقالو 
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 مكان وزمن إجراء الدراسة االستطالعية: -2

سنة جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم على قسم المكان إجراء الدراسة االستطالعية: (أ

    الثانية ماستر علم النفس المدرسي. 

لسنة لسداسي الثاني من افزمن هذه الدراسة كان خالل ا زمن إجراء الدراسة االستطالعية: (ب

 أواخر شهر فيفري .  2019/2020الجامعية 

 اعتمدت الباحثة في دراستها الحالية على أداتين تمثلتا في: الدراسة: واتأد -3

ي ضوء ف( 2001العدل ) تم تبني مقياس الكفاءة الذاتية من إعدادمقياس الكفاءة الذاتية:  1-3

ة في س كفاءثم قام بمراجعة الختبارات التي أعدت سابقا لقيا اإلطار النظري والمراجعة للدراسات السابقة؛

بد ع( عبارة وقد قام 36وهو يتضمن ) 1982(wheelroladdبيئات أجنبية كالمقياس الذي أعده ويلرولد )

 مقياسالرحمان وهاشم بترجمة هذا المقياس واعداده للتطبيق على عية بحث في البيئة المصرية، وكذلك ال

ية النسخة األصلاسب العديد من الثقافات و ، لين1997( schwarzeret all) ارزير وآخرون الذي أعده سكو 

قه أعدت باللغة األلمانية وتتم تقنيته على ثالث عينات من ألمانيا وإسبانيا والصين، وتم حساب صد

 (1998العاملي بطريقة المكونات األساسية الذي أظهر أن المقياس أحادي البعد، وقام عبد السالم )

ام (عبارات، وبعد ذلك ق10بترجمة المقياس إلى اللغة العربية وتقنيته على عية مصرية ويحتوي على )

 ( عبارة حيث قام بتطبيق المقياس على عية إستطالعية بهدف تقنيته،50( بوضع )2001عادل العدل )

 .من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة( 2017)دبي الباحثة والمستخدم من قبل 
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 ية تطبيق المقياس وتصحيحه: كيف

 بناء على التعليمات الخاصة بالمقياس والتي تبين للطالب كيفية اإلجابة عليه، بحيث يختار

ياس ( وتتم طريقة تصحيح المقxاإلجابة عليه، بحيث يختار اإلجابة التي تتفق مع رأيه، ويضع عالمة )

 .( 1ما )(، دائ2غالبا )(، 3(، أحيانا )4حيث تأخذ اإلجابة بـ نادرا )كالتالي: ب

، النفسيةيعتبر هذا المقياس كثير الستعمال في البحوث العلمية و مقياس الدافعية لالنجاز:  2-3

( عن صاحبه البروفيسور األمريكي فينر في نفس السنة، وترجم 1970حيث كان من إعداد هارمانز )

 (.1987واستخدم في بيئات عربية من طرف رشاد علي موسى وصالح أبو ناهية )

عبد اللطيف محمد خليفة ، وبعده (1993النابلسي )ثم أعد مقياس الدافعية لالنجاز من طرف 

ددها الذي حدد فيه خمسة أبعاد بعدما كان في السابق بأربعة أبعاد فقط، وهذه األبعاد التي ح (2006)

 لشعور، المثابرة، االباحث مؤخرا هي الشعور بالمسؤولية، السعي نحو التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع

 (.209ص، 2016، )عليلشبأهمية الزمن، التخطيط للمستقبل 

عد بارتأت أن يكون للمقياس أربعة أبعاد؛ وهذا التي  (2016عليلش )تم تعديل المقياس من قبل 

 الطالع على البحوث النظرية والدراسات السابقة، وتمثلت هذه األبعاد في:

 المتياز والتنافس. -

 لمثابرة.الهتمام وا -

 الطموح العالي والتخطيط للمستقبل. -

 تحمل المسؤولية والجودة في األداء. -

 (.210 ص ،2016،)عليلشوبعد هذا تم بناء فقرات المقياس من طرف ذات الباحثة 
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 :عينة الدراسة االستطالعية -4

لكل  بقةاة البحث المستمدة من بحوث سافي بادئ األمر من البحث التطبيقي بالعتماد على أد قمنا

ة عينة عشوائي وبناء عليه تم اختيار ،(2و 1رقم  )انظر الملحق (2017، دبي) ؛(2016، عليلش)من 

ر حجم العينة بـ هو مجتمع البحث الحالي التعليم الجامعي من مستوى الماستر من طلبة  20، وقد قد 

 طالبا. من قسم علم النفس بمختلف التخصصات.

هو و من الطلبة مع تقديم شرح بسيط لسبب توزيع الستمارات نية باستمارة الكترو تقدمت الباحثة 

 خدمة للعلم والمعرفة وهذا في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر.

 :ومواصفاتها عينة الدراسة االستطالعية -5

 احثةالب لقد تميزت عينة البحث في الدراسة الحالية للباحثة بكونها من المجتمع الذي تزاول فيه

تالف عينة عشوائية اختلفت بين ذكور وإناث وكلهم طلبة في نفس القسم رغم اخاستها الجامعية وكانت در 

 تخصصاتهم، كما أن المستوى واحد وهو مستوى الماستر.

 والجدول التالي يوضح حجم عينة الدراسة وخصائصها من حيث الجنس.

 االستطالعية حسب الجنس توزيع عينة الدراسة 1 جدول رقم

 النسبة المئوية التكرارات /

 الجنس
 25,0 5 ذكر
 75,0 15 أنثى

 100,0 20 المجموع
ذكور  05أي  ،من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد الذكور بلغ ثلث عدد اإلناث التعليق:

لإلناث. وهو ما   %75للذكور و  %25بنسبة قدرها  من عينة الدراسة الستطالعية أنثى 15بمقابل 

 يتوضح بيانيا في الشكل التالي.
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 يبين نسبة الذكور واإلناث عينة الدراسة االستطالعية5  شكل رقم

 :لخصائص السيكومترية ألداة الدراسةا -6

 لسابقة التي أخذ منها المقياس ثم في الدراسة الحالية.صدق وثبات األداة في الدراسة ا

اتي معامل الصدق الذ (2017) مت الباحثة "نصيرة دبيلقد استخدمقياس الكفاءة الذاتية:  1-6

لغت ، بينما استعملت معاملين لحساب الثبات؛ وهما: معامل ألفا لكرومباخ وقد ب0,89وقد بلغت قيمته 

 وهو ثبات عال في دراسة .0,83، ومعامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية بلغت قيمته 0,80قيمته 

 الباحثة.

ها الدراسة الحالية ارتأت أن تعيد حساب الصدق والثبات لذات األداة، ألنإل أن الباحثة في 

 استخدمتها كأداة لقياس أحد متغيرات دراستها هذه، وكانت النتائج على النحو التالي:

اعتمدت الباحثة في دراستها الحالية صدق التساق الداخلي بحساب معامل األداة:  صدق .أ

 الكلية للمقياس.رجة الدالرتباط بين فقرات المقياس و 
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 يبين معامل االرتباط لفقرات مقياس الكفاءة الذاتية مع الدرجة الكلية. 2مجدول رق

معامل  الفقرات
 االرتباط

معامل  الفقرات
 االرتباط

معامل  الفقرات
 االرتباط

معامل  الفقرات
 االرتباط

معامل  الفقرات
 االرتباط

1 0,128 11 *0,483 21 *0,466 31 0,408 41 **0,620 
2 * 0,544 12 **0,764 22 0,249 32 **0,645 42 *0,545 
3 **0,617 13 **0,850 23 *0,503 33 0,441 43 **0,784 
4 *0,507 14 **0,687 24 0,349 34 **0,685 44 **0,813 
5 **0,570 15 **0,836 25 **0,605 35 **0,649 45 **0,570 
6 *0,498 16 **0,645 26 *0,540 36 **0,700 46 **0,678 
7 *0,504 17 **0,619 27 *0,486 37 **0,661 47 0,321 
8 *0,470 18 **0,489 28 *0,488 38 *0,490 48 **0,568 
9 *0,451 19 **0,647 29 *0,517 39 **0,861 49 *0,469 
10 *0,499 20 **0,576 30 *0,557 40 **0,616 50 0,205 

 0,05دال عند مستوى الدللة    *                                          0,01دال عند مستوى الدللة    **

من خالل الجدول يتضح وجود عبارات لها ارتباط قوي وهي دالة عند مستوى الدللة  التعليق:

، بينما العبارات التي معامل 0,05متوسط وهي دالة عند مستوى الدللة ، وأخرى لها ارتباط 0,01

ة فهي غير دالة. ولذا يتم استبعادها وهذا لحساب معامل الثبات للمقياس في الدراسارتباطها ضعيف 

 الحالية.

 

لنتيجة اعتمدت الباحثة في دراستها الحالية معامل الثبات ألفا لكرومباخ فكانت ا :االداة ثبات .ب

 التالية:

 يبين معامل الثبات ألفا لكرومباخ لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة. 3مجدول رق

 معامل الثبات
α العدد كرونباخ 

,718 44 
وهو ثبات عال، وهذا ما يجعلنا نعتمد  0,718من الجدول نجد أن معامل الثبات قد بلغ التعليق: 

 الكفاءة الذاتية في دراستنا الحالية.مقياس 
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ت وقد قام (،2016)عليلش لقد استخدت هذا المقياس الباحثة  مقياس الدافعية لإلنجاز: (4

 (، وفي النهاية يحسب مجموع الدرجات المحصل2( وغير موافق بدرجة )1بدرجة ) دائل موافقبوضع الب

ة الفرد درجة تقيم وفقها دافعي 126و 63عليها في الستبيان لتصبح الدرجة الكلية للفرد تتراوح ما بين 

 لإلنجاز.

جابة بـ ل؛ ( لإل2القيمة )( لإلجابة بنعم و 1أما في الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بمنح القيمة )

رات ستماوالعكس بالنسبة للفقرات السلبية في الستبيان. وبعد تفريغ القيم المتحصل عليها بعد توزيع ال

 وحساب الخصائص السيكومترية كانت النتائج التالية:

وهذا اعتمدت الباحثة صدق التساق الداخلي في هذه المرحلة من البحث : االداة صدق -أ

لمقياس، لية لمل الرتباط بين كل الفقرات واألبعاد الت تنتمي إليها، ثم بين األبعاد والدرجة الكبحساب معا

 وقد كانت النتائج المتحصل عليها كما يلي:

 

 

 واألبعاد التي تنتمي إليها.مقياس ال لفقرات بيرسون  يبين معامل االرتباط 4جدول رقم 

بعد االمتياز 
 والتنافس

معامل 
 االرتباط

الهتمام بعد ا
 والمثابرة

معامل 
 االرتباط

بعد الطموح 
العالي والتخطيط 

 للمستقبل

معامل 
 االرتباط

بعد تحمل 
المسئولية 
والجودة في 

 األدا

معامل 
 االرتباط

1 ,585** 2 ,714** 4 ,494* 9 **915, 
7 ,620** 3 ,657** 10 ,705** 21 ,112 
14 ,514* 5 ,449* 12 ,687** 27 *536, 
15 ,647** 6 ,816** 13 ,701** 33 **719, 
22 ,142 8 ,638** 17 ,668** 38 *454, 
23 ,752** 11 ,608** 20 ,587** 46 **661, 
28 ,240 16 ,252 26 ,484* 55 ,406 
29 ,553* 18 ,730** 34 ,358 62 ,559* 
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39 ,599** 19 ,592** 37 ,571** 63 *534, 
40 ,648** 24 ,722** 44 ,790**   
47 ,645** 25 ,376 45 ,806**   
51 ,747** 30 ,466* 50 ,739**   
52 ,747** 31 ,619** 54 ,377   
56 ,580** 32 ,440 59 ,594**   
58 ,398 35 ,775**     
60 ,683** 36 ,720**     
  41 ,393     
  42 ,891**     
  43 ,559*     
  48 ,465*     
  49 ,891**     
  53 ,634**     
  57 ,705**     
  61 ,128     
        
        
        
        
        
        

 0,05دال عند مستوى الدللة    *                                             0,01دال عند مستوى الدللة    **

ما انت أغلب الفقرات دالة إحصائيا إاختالف عدد فقرات كل األبعاد، وك الجدول أعاله من يتضح

ي فوالتي تتمثل  وهذا ل يمنع من وجود فقرات أخرى غير دالة 0,05أو عند  0,01عند مستوى الدللة 

، ولذا تم استبعاد هذه األخيرة (58، 55، 54، 41، 34، 32، 28، 25، 22، 21، 16الفقرات )

كلية ل الرتباط بين درجات األبعاد والدرجة اللحساب معامل الثبات للمقياس، وقبل هذا تم حساب معام

 للمقياس فكان الجدول التالي:
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 بين أبعاد مقياس الدافعية لإلنجاز والدجة الكليةيبين معامل االرتباط  5جدول رقم

Correlations 

 االمتياز 
 والتنافس

 االهتمام
 والمثابرة

 العالي الطموح
 للمستقبل والتخطيط

 المسئولية تحمل
 األداء في ودةوالج

 المجموع

 والتنافس االمتياز

Pearson 

Correlation 
1 ,706** ,684** ,652** ,840** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,001 ,002 ,000 
N 20 20 20 20 20 

 والمثابرة االهتمام

Pearson Cor 

 

relation 

,706** 1 ,907** ,895** ,971** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 

 العالي الطموح
 والتخطيط
 للمستقبل

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). 

 
رتباط بمعامالت ا 0,01كل األبعاد للمقياس دالة عند مستوى الدللة  أنأعاله من الجدول نستنتج 

 .0,971و 0,840قوية تتراوح بين 
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بات ثوفي هذا المقياس أيضا اعتمدت الباحثة معامل الفا كرومباخ لقياس مدى  :االداة ثبات .ب

 األداة. وكانت النتيجة التالية.

 .الدافعية لالنجازاس بين معامل الثبات ألفا لكرومباخ لمقيي 6قم جدول ر 

 معامل الثبات
α العدد كرونباخ 

,7500 53 
 

ا موهو ثبات عال، وهذا  0,750من االجدول أعاله نالحظ أن معامل ألفا كرومباخ بلغ  التعليق:

 يجعلنا نعتمد المقياس في دراستنا الحالية.

 .ومن هذا نستنتج أنه يمكننا اعتماد األداتين في دراستنا الحالية

 

 يا: الدراسة األساسية:ثان

ن إن البحث العلمي ل يمكن أن يقوم دون منهج واضح يساعده في البحث عمنهج الدراسة:  -1

م المنهج طبيعة الموضوع، وذلك من أجل ضمان موضوع الدراسة، بحيث يجب أن يالئ أسباب المشكلة

 .الحصول على نتائج يمكن تعميمها والوثوق في نتائجها

ف وصفي ألنه يص متبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي اإلرتباطي، فهووعليه فإن المنهج ال

ذا هخدام الظاهرة كما هي في الواقع، أما كونه ارتباطي فألنه يدرس العالقة بين المتغيرات ولهذا تم است

  .المنهج

ية تمتغيرين وهما الكفاءة الذاالعالقة بين  ونسعى من خالل استخدام هذا المنهج إلى الكشف عن

 .لتعليم الجامعيل الماستر لدى طلبة تابع والدافعية لإلنجاز  كمتغير  مستقل كمتغير 
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 مجاالت الدراسة:  -2

ت األساسية في دراستنا هذه عبر أثير فضاء األنترنلقد تمت الدراسة  المجال المكاني: .أ

 .)الكترونيا(

 لدراسةمن، فزمن هذه ال يمكن أن يكون لدراسة علمية مكان إل وكان لها ز  المجال الزمني: .ب

ودامت حتى شهر جوان نظرا لعدم تمكن  2019/2020كان خالل السداسي الثاني من السنة الجامعية 

 الباحثة من إتمام بحثها واعتمدت على التواصل عن بعد )العتماد على الستمارة اللكترونية(.

 تعليم الجامعي وركزتال اعتدمت الباحثة في تطبيق دراستها على طلبة المجال البشري:ج. 

من تخصص علم النفس، وقد استمدتهم  مفردة 67، وقد بلغ حجم العينة بالخصوص على طلبة الماستر

 .منصات التواصل الجتماعي التي تضم طلبة الماسترمن 

مما عرقل  19عند إنجاز إجراءاته أغلقت الجامعة بسبب جائحة كوفيد  مجتمع الدراسة: -3

ا ية ممسبين لجامعتنا نظرا للغلق الكلي لجامعتنا على غرار الجامعات الجزائر تواصلنا مع الطلبة المنت

اضطرنا إلى التواصل عبر منصات التواصل الجتماعي التي تضم طلبة الماستر من طلبة جامعة 

 .مستغانم

بعد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الماستر علم النفس من مختلف التخصصات تم اختيارهم 

ول وبينها الجد مفردة 67وكان عددهم  اؤلت مقياسي الدراسة )بالطريقة اللكترونية(اجابتهم عن تس

 التالي:
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 مواصفات مجتمع الدراسة:  -4

 أوال: حسب الجنس:

 يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس 7جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات 

 الجنس
 28,4 19 ذكر
 71,6 48 أنثى

 100,0 67 المجموع
 

ثى أن 48ذكرا و 19مفردة تنقسم على  67من الجدول نجد أن عينة الدراسة األساسية والتي بلغت 

 وهم من طلبة التعليم العالي مستوى الماستر في علم النفس.

 ثانيا: حسب التخصص:

 يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس 8جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد التخصص
 28,36 19 النفس العياديعلم 

 11,94 8 علم النفس التربوي 
 19,40 13 علم النفس المدرسي

 10,45 7 ارشاد نفسي
 14,92 10 ةعلم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشري

 4,48 3 علوم التربية
 10,45 7 علم النفس الصحة

 100 67 المجموع
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 أدوات الدراسة: -5

 أداتين تمثلتا في:لقد اعتمدت الباحثة 

للكشف ( 2017دبي )( والمكيف من قبل 2001مقياس الكفاءة الذاتية من إعداد العدل ) -

 عن مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الماستر في الدراسة الحالية.

 (2016عليلش )والمكيف من قبل   (1970هارمنز )من إعداد  نجازمقياس الدافعية لإل -

 دافعية لألإنجاز لدى طلبة الماستر في الدراسة الحالية.للكشف عن مستوى ال

 تم حساب الخصائص السيكومترية لألداتين في الدراسة الستطالعية من صدق وثبات. بعد أن

 

 

 األساليب اإلحصائية: -6

ن عتمكنها من اإلجابة لقد اعتمدت الباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية للوصول إلى نتائج 

عية جتمات المطروحة، وهذه األساليب تم انتقائها من برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم المختلف التساؤل

 (.SPSS Statistique v 20) 20بنسخته الـ 

: لقد استخدمت الباحثة معامل الرتباط بيرسون لحساب صدق معامل االرتباط بيرسون  -

 .أدوات الدراسة

ت أدوا ثبات ألفا لكرومباخ لقياس مدى ثبات: اعتمدت الباحثة معامل المعامل ألفا لكرومباخ -

 الدراسة الحالية.

 نجاز.لقياس مستوى الكفاءة الذاتية والدافعية لال اف المعياري ر المتوسط الحسابي واالنح -

 ن.: وهذا لختبار الفروق بين الجنسين في كال المقياسياختبار "ت" لعينتين مستقلتين -

  :الصةخ
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ي فجانبين: الجانب األول تمثل  سة الميدانية فقد اشتمل علىجاء هذا الفصل ممهدا لعرض الدرا

، الدراسة اإلستطالعية التي تطرقنا فيها إلى الغرض منها ومكان وزمان حدوثها، وأدواتها وعينتها

صف ا، وو التعريف بالمنهج المتبع فيه الخصائص السيكومتريةالمعتمدة، أما الجانب الثاني تطرقنا فيه إلى

ي من حيث مصدره، حجمه، خصائصه، ليتم التعريج بعد ذلك على األداة التي استعملت فمجتمع الدراسة 

ة لعاليجمع المعطيات واتضح للباحثة إمكانية الطمئنان إلى استعمالها بالنظر لدرجات الصدق والثبات ا

 وضيحلها، كما تم أيضا توضيح إجراءات تطبيق هذه األداة خالل الدراسة األساسية، باإلضافة إلى ت

اختبار صحة األساليب اإلحصائية المعتمد عليها في تحليل النتائج بغرض تسهيل تفسيرها وبالتالي 

  الفروض. 
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 تمهيد:

 في هذا الفصل ستعرض الباحثة النتائج المتوصل إليها وتحليلها ومناقشتها في ضوء الفرضيات

كانت  على الدراسات السابقة والخلفيات النظرية، وقدالمطروحة، وهي غاية كل بحث علمي، وهذا اعتمادا 

 النتائج كما يلي:

 عرض نتائج الفرضيات:أوال: 

 عرض نتائج الفرضية األولى: (1

 مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الماستر مرتفع.نص الفرضية: 

(، 4)بة بـ نادرا فقرة، حيث تأخذ اإلجا 43 قياس الكفاءة الذاتية المدركة هوبما أن عدد فقرت م

 ( فنتحصل على الجدول التالي:1(، دائما )2(، غالبا )3أحيانا )

 يبين الدجات الدنيا والعليا لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة. 9م جدول رق

 الدرجة الدنيا الدرجة العليا عدد الفقرات المقياس
 43=  1×  43 172=  4×  43 43 الكفاءة الذاتية المدركة

ال، عن تصنيف طلبة عينة الدراسة على أساس مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لديهم إلى ومنه يمك

 متوسط ومنخفض كما يوضحه الجدول التالي:

 يبين تصنيف مستويات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة حسب الدرجة. 10جدول رقم 

 مستوى منخفض مستوى متوسط مستوى مرتفع المقياس
 درجة 86إلى  43من  درجة 130إلى  86من  درجة 172إلى  130من  ركةالكفاءة الذاتية المد

 منلذي وبالعتماد على الجدول يمكننا حساب المتوسط الحسابي لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة وا

 ءة الذاتية المدركة لدى عينة دراستنا.كفاخالله يمكننا تحديد مستوى ال
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 لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة ف المعياري المتوسط الحسابي واالنحرا 11جدول رقم 

Descriptive Statistics 
 النحراف المعياري  المتوسط العينة 

 9,80248 101,8209 67 الذاتية الكفاءة مقياس مجموع
 

 بانحراف 101,82 المتوسط الحسابي للمقياس قد بلغتمن خالل الجدول نالحظ أن قيمة  :التعليق

 مفردة. 67حجمها بلغ التي األساسية و  نة الدراسةلعي 9,80معياري قدره 

( 130 – 86من المستوى المتوسط الذي ينحصر في المجال )ضقيمة المتوسط المحسوبة تقع 

 درجة

 عرض نتائج الفرضية الثانية: (2

 .امستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة الماستر مرتفعيكون نص الفرضية: 

ي فقرة وهذا بعد حذف الفقرات غير الدالة ف 52ز هو بما أن عدد فقرت مقياس الدافعية لإلنجا

 الي:( فنتحصل على الجدول الت1(، نعم )2األبعاد، حيث تأخذ اإلجابة في المقياس القيم التالية ل )

 .الدافعية لإلنجازمقياس بعاد يبين الدجات الدنيا والعليا أل 12جدول رقم 

 العلياة الدرج الدنياالدرجة  عدد الفقرات أبعاد المقياس
 26=  2×  13 13=  1×  13 13 المتياز والتنافس
 38=  2×  19 19=  1×  19 19 الهتمام والمثابرة

 26=  2×  13 13=  1×  13 13 الطموح العالي والتخطيط للمستقبل
 14=  2×  7 7=  1×  7 7 تحمل المسؤولية والجودة في األداء

 104=  2×  52 52=  1×  52 52 الدرجة الكلية
لديهم إلى عال، الدافعية لالنجاز ومنه يمكن تصنيف طلبة عينة الدراسة على أساس مستوى 

 متوسط ومنخفض كما يوضحه الجدول التالي:
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 .لكل بعد حسب الدرجة الدافعية لالنجازيبين مستويات مقياس  2جدول رقم 

 وى منخفضمست مستوى متوسط مستوى مرتفع األبعاد
 ] 8إلى  1]  ] 17إلى  9]  [ 26إلى  18]  المتياز والتنافس
 ] 12إلى  1]  ] 25إلى  13]  [ 38إلى  26]  الهتمام والمثابرة

 ] 7إلى  1]  ] 14إلى  8]  [ 26إلى  15]  الطموح العالي والتخطيط للمستقبل
 ] 4إلى  1]  ] 9إلى  5]  [ 14إلى  10]  تحمل المسؤولية والجودة في األداء

 ] 32إلى  1]  ] 65إلى  33]  [ 104إلى  66]  الدرجة الكلية
الله والذي من خ الدافعية لإلنجازوبالعتماد على الجدول يمكننا حساب المتوسط الحسابي لمقياس 

 فاءة الذاتية المدركة لدى عينة دراستنا.كيمكننا تحديد مستوى ال

 .سيةاألسا لعينة الدراسة الدافعية لالنجازالمتوسط واالنحراف المعياري لمقياس  3جدول رقم 

Descriptive Statistics 

 االنحراف المعياري المتوسط العينة  

 10,43899 68,7612 67 مجموع درجات مقياس الدافعية لإلنجاز
 

 بانحراف  68,76قياس قد بلغت من خالل الجدول نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي للم ق:التعلي

بة وقيمة المتوسط المحسو  مفردة. 67)قيمة تقريبية( لعينة الدراسة التي حجمها  10,44معياري قدره 

 ( درجة وهو المستوى المرتفع.104 – 66بالمقارنة مع المستويات فإننا نجدها تقع ضمن المجال )

 عرض نتائج الفرضية الثالثة: (3

طلبة  ات دللة إحصائية بين الجنسين في الكفاءة الذاتية المدركة لدىتوجد فروق ذ نص الفرضية:

 الماستر.

حثة لحساب الفروق لمتغير الدراسة الخاص بالكفاءة الذاتية المدركة لمتغير الجنس اعتمدت البا

 اختبار "ت" لعينتين مستقلتين فكانت النتائج التالية:
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 .لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين يبين 4جدول رقم 

المتوسط  العينة الجنس المتغير

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 

درجة  "Tقيمة "

 الحرية

 القرار

الكفاءة الذاتية 

 المدركة

دالة غير  65 0.84- 9.73 100.2105 19 ذكور

 9.85 102.4583 48 إناث 0,01عند 

توى هي غير دالة عند مسو  0.84-( أن قيمة "ت" = 14يتضح من خالل الجدول رقم )ليق: التع

 ولإلناث بلغ  100.21متوسط حسابي للذكور بلغ ، كما أن ال65، بدرجة حرية قدرها 0,01الدللة 

102.45. 

 عرض نتائج الفرضية الرابعة: (4

دافعية لإلنجاز لدى طلبة توجد فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسين في ال نص الفرضية:

 الماستر.

 .لمقياس الدافعية لالنجاز يبين نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين5  جدول رقم

المتوسط  العينة الجنس المتغير

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 

درجة  "Tقيمة "

 الحرية

 القرار

الدافعية 

 لإلنجاز

غير دالة عند  65 0.92- 9.23 66.8947 19 ذكور

 10.88 69.5000 48 إناث 0,01

وهي غير دالة عند مستوى  -0,92( أن قيمة "ت" = 15يتضح من خالل الجدول رقم )التعليق: 

ولإلناث بلغ  66,89متوسط حسابي للذكور بلغ بلغ الو ، 65 درجة حرية قدرهاعند ، 0,01الدللة 

 وسطين.، والفرق غير موجود بين المت69,50
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 مناقشة النتائج:

 مناقشة وتحليل نتائج الفرضية األولى: -1

 يكون مستوى الكفاءة الذاتية  لدى طلبة الماستر مرتفعا. :نص الفرضية

ت من خالل النتائج المتحصل عليها من الجداول الخاصة بعرض نتائج الفرضية األولى والتي أفض

 43كفاءة الذاتية المدركة حيث المستوى المنخفض أخذ الدرجات من إلى وجود ثالث مستويات بمقياس ال

والمستوى المرتفع أخذ الدرجات من  131إلى  86درجة، المستوى المتوسط أخذ الدرجات من  86إلى 

 لمقياس الكفاءة فما فوق، كما أن الباحثة قامت بحساب المتوسط الحسابي والنحراف المعياري  131

ذه ، وه9,80بانحراف معياري قدره  101,82 لذات المقياسبلغ المتوسط الحسابي  فقد الذاتية المدركة،

ة لمقياس الكفاءة الذاتي درجة؛ وهو المستوى المتوسط 131إلى  86القيمة للمتوسط تقع ضمن المجال 

ر وبهذا يمكن للباحثة رفض الفرض البحثي الذي يفضي إلى وجود مستوى مرتفع لطلبة الماست، المدركة

 اس الكفاءة الذاتية المدركة.لمقي

راسة هدفت الد: (2017" ميادة أمين يوسف سمار " ) دراسةو هذه النتائج المتحصل عليها تتوافق 

 الصف التعميم الرياضي لدى طالباتو  التفكير الناقدو  إلى تقصي العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركة

 : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية، سالعاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابل

ي، جتماعإن مستوى الكفاءة الذاتية المدركة عند الدرجة الكلية ومجاالتها االنفعالي، واال

كومية س الحواإلصرار والمثابرة، والمعرفي واألكاديمي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في المدار 

 في مدينة نابلس كانت متوسطة .

عميم الرياضي عند الدرجة الكلية ومجالي الجبر والهندسة منخفضا، أما مجالي إن مستوى الت

 .توسطااألعداد والقياس فكان مستواهما م



 نتائجة الالفصل الخامس                                                 عرض ومناقش 
 

 
110 

 ا، أماتقييم الحجج منخفضو  الستنباطو  مجالته الستدللو  إن مستوى القدرة على التفكير الناقد

 مجال التفسير فقد جاء تقديره متوسطا.

ا هالكفاءة الذاتية المدركة وعالقت إلى الكشف عن مستوى  دفتلتي ها (2012دراسة يعقوب )و 

كة لك خالد فرع بيشة في الممليات جامعة الملوالتحصيل األكاديمي لدى طالب كاإلنجاز بدافعية 

 ج أنالتائرت هوأظ النجاز،وطبق الباحث مقياسي الكفاءة الذاتية المدركة ودافعية  السعودية،العربية

جاز فع اإلندا وأن متغير ،المتوسطةلعينة كانوا في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة اراد غالبية أف

التحصيل  ؛ وأن0.67قد فسرا من التباين في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة ما نسبته التحصيل األكاديميو 

باينه تغ مستوى إذ بل المدركة مستوى الكفاءة الذاتيةبى التنبؤ لقدرة ع راتكان أكثر المتغي األكاديمي

0.60. 

 مناقشة وتحليل نتائج الفرضية الثانية: -2

 يكون مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة الماستر مرتفعا. نص الفرضية:

ضت من خالل النتائج المتحصل عليها من الجداول الخاصة بعرض نتائج الفرضية الثانية والتي أف

إلى  1ث المستوى المنخفض أخذ الدرجات من إلى وجود ثالث مستويات بمقياس الدافعية لالنجاز، حي

 فما 66والمستوى المرتفع أخذ الدرجات من  65إلى  33درجة، المستوى المتوسط أخذ الدرجات من  32

ي فوق، كما أن الباحثة قامت بحساب المتوسط الحسابي والنحراف المعياري فقد بلغ المتوسط الحساب

جال ، وهذه القيمة للمتوسط تقع ضمن الم10,43معياري قدره بانحراف  68,76 الدافعية لالنجازلمقياس 

 .أي المستوى المرتفع؛ فما فوق  66

الفرض البحثي الذي يفضي إلى وجود مستوى مرتفع لطلبة الماستر  قبولوبهذا يمكن للباحثة 

 .الدافعية لالنجازلمقياس 
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ين لى التعرف العالقة بهدفت إالتي  (:2005سحلول")" النتائج المتحصل عليها ودراسة وتتوافق

ي وية ففاعلية الذات ودافعية اإلنجاز الدراسي وأثرهما في التحصيل األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثان

علية ( بين فا0,05إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عند ) وأسفرت نتائجهامدينة صنعاء، 

ي ( ف0,05سة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند )الذات ودافعية اإلنجاز الدراسي، كما توصلت الدرا

 .ةلمرتفعمستويات الدافعية لصالح ذوي دافعية اإلنجاز الدراسي االتحصيل األكاديمي لدى الطلبة إلى 

اء إلى معرفة العالقة الموجودة بين نمط التوجيه الجامعي سو  هدفتالتي ( 2013شويخي ) راسةد

دى لنجاز أو إجباريا أي ل يتماشى مع رغبته، وعالقته بالدافعية لإلكان اختياريا أي وفقا لرغبة الطالب 

يد طلبة الجامعة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بغية وصف الظاهرة والوصول إلى استنتاج، ولتحد

امل معة: مستوى الدللة اإلحصائية للنتائج المسجلة، قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالي

دراسة توصلت ال". T Studentاختبار " ت" لقياس الفروق " ؛ "Bravais Pearsonتباط لبرافي بيرسون " الر 

لطلبة مستوى الدافعية لإلنجاز لدى الطلبة باختالف نمط التوجيه الجامعي لصالح اوجود اختالف في إلى 

جيه ة باختالف نمط التو مستوى التحصيل األكاديمي لدى الطلبمع وجود اختالف في  الموجهين اختياريا.

ن از بيمستوى الدافعية لإلنج بالمقابل عدم وجود اختالف في الجامعي لصالح الطلبة الموجهين اختياريا.

ة مستوى الدافعية لإلنجاز لدى الطلب ، مع وجود اختالف فيين لدى الطلبة الموجهين اختيارياالجنس

نجاز ة ارتباطية دالة إحصائيا بين الدافعية لإلعالقمع عدم وجود  الموجهين إجباريا لصالح الطالبات.

 لتحصيلعالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الدافعية لإلنجاز وا، ووجود الطالب والتحصيل األكاديمي لدى

 األكاديمي لدى الطالبات.

 مناقشة وتحليل نتائج الفرضية الثالثة: (3

لدى طلبة  الكفاءة الذاتية المدركةتوجد فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسين في  نص الفرضية:

 .الماستر
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وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات بين عن عدم لقد أسفرت النتائج المتحصل عليها 

 100,21الذكور واإلناث بالنسبة للكفاءة الذاتية المدركة حيث بلغ متوسط الذكور من عينة الدراسة 

 102,45وسط الحسابي لإلناث بذات المقياس قد بلغ ، بينما نجد المت9,73بانحراف معياري قدره 

 .9,85بانحراف معياري قده 

وجود فروق برفض الفرض البحثي وقبول الفرض الصفري وهو عدم وبهذا يمكن للباحثة اإلقرار 

 بين الجنسين في الكفاءة الذاتية المدركة. 

تية عرف على الكفاءة الذالتلالدراسة  هدفت، حيث (2009"النصاصرة")ودراسة هذه النتائج تتفق 

لك ة، كذالمدركة وعالقتها بقلق المتحان في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية لدى طلبة المرحلة الثانوي

. دراسيلمتغير الجنس، المستوى ال التعرف إلى الختالف في كل من الكفاءة الذاتية وقلق المتحان تبعا

ان لمتحللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية المدركة وقلق اأشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية ذات دو 

اد داء أفر ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ألأنه  كمالدى طلبة الثانوية، 

 .عينة الدراسة على مقياس الكفاءة الذاتية تعزى إلى دور الجنس

لمحملين افاية الذاتية المدركة لدى الطلبة إلى معرفة الكهدفت التي  (2018)  ومنشد منكرراسة دو 

حيث  استعمال الوسائل اإلحصائية المالئمة،و  بالمواد الدراسية، وبعد التحقق من صدق وثبات المقياس،

ن نون ماستخدم الباحثان المنهج الوصفي، توصلت الدراسة إلى أن الطلبة المحملين بالمواد الدراسية يعا

 لنوعتغير اموعدم وجود فروق على مقياس الكفاية الذاتية المدركة وفق ة، تدني الكفاية الذاتية المدرك

  المهمة.المقترحات و  والسكن والعمر. وانتهى الباحثان بمجموعة من التوصيات

إلى معرفة مستوى الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدى هدفت التي  (2009) الزق دراسة وكذا 

لمستوى الدراسي، ق في هذا المستوى، تبعا لمتغيرات الكلية، والجنس، واطلبة الجامعة األردنية، والفرو 
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الدراسة ، وقد طبق مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة، الذي تم تطويره ألغراض هذه والتفاعل بينها

لبة أظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدى ط، حيث على جميع أفراد العينة

الجامعة األردنية متوسطة، كما أشارت إلى وجود فروق وفقا للمستوى الدراسي، حيث أن الكفاءة الذاتية 

األكاديمية المدركة تكون في أدنى مستوياتها في بداية السنة الثانية من الدراسة الجامعية، ثم تبدأ بالرتفاع 

ي مستوى شعور الطلبة بكفاءتهم الذاتية في لتكون في أعلى مستوياتها في السنة الرابعة. ولعل سبب تدن

السنة الثانية راجع إلى بعض خبرات الفشل، التي يمر بها بعض الطلبة في السنة األولى، أو إلى ضعف 

كما أشارت إلى عدم وجود فروق وفقا استراتجيات التعلم لدى هؤلء الطلبة في بداية حياتهم الجامعية. 

 الكلية . و  الجنس، والمستوى الدراسي، وكذلك بين المستوى الدراسي، إل أن هناك تفاعال بين للجنس

ة جامعة استهدفت التعرف إلى الكفاءة الذاتية المدركة عند طلب التي( 2012علوان) دراسةو وتتنافى 

، لوصفيابغداد، والتعرف إلى الفروق في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير التخصص، مستخدما المنهج 

دبيات س واألالبحث قامت الباحثة بإعداد أداة لقياس الكفاءة الذاتية المدركة معتمدة على المقايي أما أداة 

ئية إلحصااالسابقة التي تناولت موضوع الكفاءة الذاتية المدركة، قامت الباحثة باستعمال عدد من الوسائل 

ركة تية مدينة البحث بكفاءة ذاوأظهرت النتائج تمتع عمن بينها اختبار "ت"، وتحليل التباين الثنائي، 

لة ، في حين وجدت فروق ذات دلوأظهرت كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس

 إحصائية في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير التخصص ولصالح التخصص العلمي.

 اءة الذاتية المدركةهدفت إلى التعرف على العالقة بين الكفالتي  ( 2017) إبراهيم دراسة و 

كشفت حيث المهارات الجتماعية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي في محافظة سوهاج، و 

وجود عالقة ارتباطية دالة بين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات الجتماعية لدى أفراد  على نتائج الدراسة

داللة إحصائية في الكفاءة الذاتية المدركة تعزى إلى كما أشارت إلى وجود فروق ذات عينة الدراسة، 
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، في حين أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية تعزى إلى النوع االجتماعي لصالح الذكور

وجود فروق ذات دللة عن وكشفت ، كما وى الجتماعي والقتصادي لألسرةالمستوى الدراسي والمست

تعزى إلى النوع الجتماعي لصالح اإلناث، في حين أشارت إلى عدم إحصائية في المهارات الجتماعية 

 وجود فروق ذات دللة إحصائية تعزى إلى المستوى الدراسي والمستوى الجتماعي والقتصادي لألسرة.

 مناقشة وتحليل نتائج الفرضية الرابعة: (4

لدى طلبة  جازتوجد فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسين في الدافعية لإلن نص الفرضية:

 .الماستر

بقبول الفرض إن ما توصلت إليه الباحثة في دراستها وعرضها لنتائج الفرضية الرابعة أفضى 

بوجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات بين الذكور الصفري ورفض الفرض البحثي الذي يدعي 

اري بانحراف معي 66,89الدراسة واإلناث بالنسبة لالدافعية لالنجاز، حيث بلغ متوسط الذكور من عينة 

 .10,88بانحراف معياري قده  69,50المتوسط الحسابي لإلناث قد بلغ و  ،9,23قدره 

 ين الجنسين فيفروق ب بعدم وجودحقق تالبحثية  ت فع الباحثة إلى القول أن الفرضيةهذا يدو 

 ز.الدافعية لالنجا

ءت (، والتي جا2012) "قدوري خليفة" ةمع دراس تنافىهذه النتائج التي تحصلت عليها الباحثة ت

ليفة اسي خحبعنوان الرضا عن التوجه الدراسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي 

 جاز لدىهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التوجيه الدراسي والدافعية لإلنحيث ولية الوادي. 

تائج بمختلف التخصصات الموجودة بثانوية هواري بومدين، وتوصلت إلى الن تالميذ السنة الثانية ثانوي 

 التالية: 
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لسنة اتوجد عالقة ذات دللة إحصائية بين الرضا عن التوجيه والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ  -

 الثانية ثانوي. 

تغير توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز لدى عينة الدراسة تعزى لم -

 .لجنس ولصالح اإلناثا

 إلى التعرف على طبيعة العالقة بين مهاراتهدفت  التي (2015) زق بور دراسة و  بينما تتوافق

ق تطبي ولقد تم إرشاد.و  دافعية اإلنجاز لدى طلبة السنة الثانية ماستر تخصص توجيهو  الستذكارو  التعلم

(، ومقياس دافعية اإلنجاز من 2004)عصام علي الطيب  ارات التعلم والستذكار من إعدادمقياس مه

ن، (. ولفحص فرضيات الدراسة تم استخدام معامل ارتباط بيرسو 2007إعداد " عبد الرحمان بن بريكة" )

ستذكار عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مهارات التعلم والعدم وجود واختبار " ت". وتم التوصل إلى 

 سين فيفروق ذات داللة إحصائية بين الجنمع عدم وجود  ة.والدافعية لإلنجاز لدى أفراد عينة الدراس

ين ائية بفروق ذات دللة إحص كما وجدت .في الدافعية لإلنجازو  استخدام مهارات التعلم واالستذكار

عدم  ، معنى لمتغير المهنة ولصالح العامليأفراد عينة الدراسة في استخدام مهارات التعلم والستذكار تعز 

 دللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في دافعية اإلنجاز تعزى لمتغير المهنة.فروق ذات  وجود

إلى معرفة العالقة الرتباطية بين الدافعية  هدفت التي (2017)  وبن نوبة حمادندراسة وكذا 

وية تندلة لإلنجاز واتخاذ القرار لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي وكانت الدراسة بثانويات مدينة جامعة ) الثان

وقد تمثلت أدوات البحث المطبقة في استبيان الدافعية  ،الجديدة، الشيخ المقراني، حساني عبد الكريم (

لإلنجاز " خولة بوخالفة " واستبيان إتخاذ القرار " السبيعي" لقياس الدافعية لإلنجاز وإتخاذ القرار لدى 

ألفا كرومباخ" " تحليل بيرسون" اختبار" ت" "  تالميذ الثالثة ثانوي، وكذا استخدم معامالت الرتباط "

تأكيد الفرضية العامة التي تنص على وجود عالقة ذات دللة إحصائية وقد أضفت الدراسة إلى ، التباين"



 نتائجة الالفصل الخامس                                                 عرض ومناقش 
 

 
116 

فروق ذات داللة إحصائية  وعدم وجود، لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي  بين الدافعية لإلنجاز واتخاذ القرار

فروق  ووجود .إناث( - لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير الجنس ) ذكورفي دافعية اإلنجاز 

 -ذات دللة إحصائية في دافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير التخصص )ذكور

ي كل لمتغير فروق ذات دللة إحصائية في اتخاذ القرار لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى وعدم  إناث(.

 إناث (. -) ذكور والتخصص الجنس  من

 مناقشة وتحليل نتائج الفرضية العامة:( 5

ز لإلنجا توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية المدركة والدافعية نص الفرضية:

 لدى طلبة الماستر.

 الية.بين مقياسي الدراسة الح بيرسون  ( يبين معامل االرتباط17جدول رقم )
 االرتباط

 الدافعية لإلنجاز الكفاءة الذاتية المدركة 

 الكفاءة الذاتية المدركة
 **794, 1 معامل الرتباط بيرسون 
 000,  مستوى الدللة الحتمالية
 67 67 العينة

 الدافعية لالنجاز
 1 **794, معامل الرتباط بيرسون 
  000, مستوى الدللة الحتمالية
 67 67 العينة

 .0,01دال عند مستوى الدللة  **
 

بمستوى دللة قدره  0,794من خالل ما يوضح الجدول بمعامل الرتباط بين المقياسين والذي بلغ 

، كما يعتبر هذا المقدار لمعامل الرتباط قيمة عالية، وكذا 0,01وهو دال عند مستوى الدللة  0,000

ليها من طرف الباحثة باستخدام مختلف األساليب اإلحصائية من خالل النتائج التي تم عرضها والتوصل إ

، وكذلك مما هو المتبقية ةثالالث الفرضياتاألول وقبول  الفرضالمناسبة، والتي أفضت إلى رفض 
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إذا كانت له كفاءة ذاتية فإنه تكون له دافعية إلنجاز، ولبد دائما أن يكون متعارف أن المتعلم مهما كان 

 عه؛ إل في بعض األحيان تكون الرغبة للتفوق والنجاح هي الدافع والحافز للتفوق.حافز مهما كان نو 

 ةة ذاتينجاز إذا لم تكن هناك كفاءومن خالل هذا يمكننا القول أن ل يمكن أن يكون هناك دافع لال

ءة الكفا يمكن اإلقرار بقبول الفرض البحثي بأنه توجد عالقة ارتباطية بين وبهذا، ورغبة مشحونة إيجابيا

كبر أنجاز الذاتية المدركة والدافعية لالنجاز، بحيث كلما كان مستوى الدافعية أكبر كلما كان الدافع لال

 والعكس بالعكس صحيح.

الكشف عن  إلىالتي هدفت  (2014دراسة المغزيل )و  وهذه النتائج المتحصل عليها تتناسب

س ي مدار فاإلنجاز لدى طلبة الصف الثاني الثانوي العالقة الرتباطية بين كفاءة الذات المدركة ودافعية 

ا لمتغيري الجنس )ذكور على تعرفالمدينة حماة، وكذلك إلى  (، وإناث دللة الفروق في كال المتغيرين تبعا

 2002الجبور والفرع األكاديمي )علمي، أدبي(. تم تطبيق مقياس كفاءة الذات المدركة تدريب وتطوير 

بالعتماد على  2006رين ومقياس دافعية اإلنجاز، تطوير سالمة المحسن وهو من إعداد شيرير وآخ

 (. وأسفرت نتائج البحث الحالي عن:1999، والثمايلة 1999، وعباينة 1994مقياس )قطامي 

بين كفاءة الذات المدركة ودافعية  0.01وجود عالقة دالة إحصائياا عند مستوى دللة  (1

 نوي في مدارس مدينة حماة.اإلنجاز لدى طلبة الصف الثاني الثا

 في كفاءة الذات المدركة وفقاا لمتغير 0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة  (2

 التخصص األكاديمي لصالح طلبة العلمي.

ا  0.05عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة  (3 في كفاءة الذات المدركة وفقا

 لمتغير الجنس.
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دافعية اإلنجاز وفقاا لمتغير  0.05يا عند مستوى دللة عدم وجود فروق دالة إحصائ (4

 التخصص األكاديمي.

في دافعية اإلنجاز وفقاا لمتغير  0.05عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة  (5

 الجنس.

فع العالقة الرتباطية بين كفاءة الذات والدا التي هدفت التعرف على (2017دراسة القليح )

 ىلعمقياس الكفاءة الذاتية العامة و ى لالعينة عراد الفروق بين متوسطات درجات أف ومعرفة لإلنجاز،

ذي ال امةمقياس الكفاءة الذاتية الع. وطبق راسيةمقياس الدافع لإلنجاز وفقاا لمتغيري الجنس والسنة الد

م عالل ما،وثباتهما هصدق وذلك بعد التحقق من القادري،ومقياس الدافعية لإلنجاز الذي أعده  ،راباندو أعده 

ية وذات داللة إحصائية بين درجات وجود عالقة ارتباط وأشارت النتائج إلى. 2017-2016راسي الد

 لدافعى مقياس الم عهمقياس الكفاءة الذاتية العامة وبين درجات ىلعينة البحث ع رادبة أفلالط

قياس وم فاءة الذاتية العامةى مقياس الكلالعينة عراد وجود فروق بين متوسطات درجات أف؛ مع لإلنجاز

وسطات وجود فروق بين متو  .بعةرابة السنة الللصالح ط راسيةالدافعية لإلنجاز وفقاا لمتغير السنة الد

م وجود عدو  .بة اإلناثللمتغير الجنس لصالح الط الدافعية لإلنجاز وفقاا  ى مقياسلالعينة عراد درجات أف

 لجنس.اوفقاا لمتغير  ى مقياس الكفاءة الذاتية العامةلنة عالعيراد فروق بين متوسطات درجات درجات أف
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 خاتمة:

ة قة بين الكفاءة الذاتيمن خالل ما تم عرضه في هذه الدراسة التي هدفت إلى الكشف عن العال

ة بين وجود عالقة ارتباطية موجبلتي أظهرت نتائجها طلبة الماستر، واوالدافعية لإلنجاز لدى  المدركة

 اسة. متغيرات الدر 

ة اك كفاءنجاز إذا لم تكن هنل يمكن أن يكون هناك دافع لال هأنوبناءا على هذه النتائج تبين لنا 

عكس ر واللالنجاز أكب، بحيث كلما كان مستوى الدافعية أكبر كلما كان الدافع ورغبة مشحونة إيجابيا ذاتية

بال مة واإلصرار على النجاح واإلق، فنظرة الطالب اإليجابية لذاته تبعث في نفسه العزيبالعكس صحيح

 على الدراسة بدافعية أقوى. 

رى وتبقى نتائج هذه الدراسة نسبية غير مطلقة نظرا لعدم تسليط الضوء على عوامل ومتغيرات أخ

ضوء  قد تكون لها عالقة بالدافعية لإلنجاز إلى جانب الكفاءة الذاتية المدركة وعلى هذا األساس وفي

في  أرجو أن تكون بمثابة انطالقة بحوث أخرى للكشف عن العوامل األخرى المساهمةنتائج هذه الدراسة 

 الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الماستر. قتحيقي

 لمدركةاستنادا لما أسفرت عليه الدراسة الحالية من نتائج بخصوص العالقة بين الكفاءة الذاتية ا

 لوماتنرجوأن تساهم هذه الدراسة ولوبجزء في إثراء مع وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى طلبة الماستر

ه أساس الطالب الجامعي المتمدرس وما يتعلق بموضوع الكفاءة الذاتية والدافعية لإلنجاز الذي يمكن على

 .التطرق إلى دراسات أخرى مكملة

 المستخلصة بعد إجرائنا لهذه الدراسة:  االقتراحات وفي ما يلي بعض

 لقائمةالذاتية المدركة لدى طلبة الجامعة عن طريق استعمال البرامج اإلرشادية ـ تعزيز الكفاءة ا

 على زيادة تحسين الكفاءة الذاتية المدركة. 

 ـ ضرورة التأكيد على إقامة ورشات عمل للتدريس لبيان أهمية الكفاءة الذاتية المدركة عند الطلبة. 
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تفاع ونها منبئا جيدا عن مستوى التحصيل وار ـ تطوير سبل استثارة دافعية اإلنجاز لدى الطالب ك

 مستوى الكفاءة الذاتية المدركة. 

تية ـ وضع الطالب خالل تدريبهم أمام خبرات ومواقف سلوكية تساعد على رفع مستوى الكفاءة الذا

لى طرة عالمدركة لديهم وتدريبهم العتماد على أنفسهم من خالل إكسابهم المهارات المساعدة لهم في السي

 عوامل النجاح في مهامهم الالحقة. 

 ـ اإلهتمام بدراسة العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة. 

ة من الطلب ـ تزويد الهيئات اإلدارية العليا بمختلف الوسائل والتجهيزات المادية والمعنوية، لتمكين

 تحقيق ميولهم ورغباتهم. 

ت لمحاضرالدى الطلبة، وذلك من خالل إقامة الندوات العلمية واـ العمل على تغيير األفكار السلبية 

 اإلرشادية حول الكفاءة الذاتية المدركة والدافعية لإلنجاز. 

ال ـ إجراء المزيد من الدراسات حول الكفاءة الذاتية المدركة وربطها بمتغيرات أخرى في المج

 التربوي. 

 .(. مراحل دراسية أخرى )الثانوي، المتوسط. ..ـ إجراء دراسات بنفس متغيرات الدراسة لكن على 

اتية ـ إجراء دراسات عن فاعلية البرامج اإلرشادية في رفع مستوى دافعية اإلنجاز والكفاءة الذ

 المدركة لدى الطلبة. 

ـ إجراء دراسات مماثلة تتناول دراسة العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركة والدافعية لإلنجاز لدى 

 اث ـ إناث( )ذكور ـ ذكور(.الطلبة )إن
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 في صورته األولية  (: مقياس الكفاءة الذاتية المدركة1الملحق رقم )

 جامعة عبد الحميد ابن باديس ـ مستغانم ـ

 كلية العلوم الجتماعية

 فرع علم النفس

 تخصص علم النفس المدرسي

 مقياس الكفاءة الذاتية المدركة

 ، عزيزتي الطالبة........... عزيزي الطالب

 بركاته... و  رحمة هللاو  السالم عليكم

 لكفاءةفي إطار إعداد دراسة ميدانية لنيل شهادة الماستر في علم النفس المدرسي والتي عنوانها ا

ل منكم ونأم الذاتية المدركة وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى طلبة الماستر نضع بين أيديكم هذه الستمارة

( xخصيص جزء من وقتكم الثمين في اإلجابة عن األسئلة المرفقة بكل مصداقية، وذلك بوضع عالمة )ت

لبحث اأمام العبارة التي تتماشى مع رأيكم عالمة بأن هذه اإلجابات ستعامل بكل سرية، حيث أنها لغرض 

 العلمي .

 شاكرين ومقدرين تعاونكم معنا وشكرا. 

 أنثى )   (.          الجنس:   ذكر )   (           

 ........................لسن:..............................  االتخصص:
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 دائما الباغ أحيانا نادرا      العبارات الرقم

     ل يمكنني التعامل مع جميع العقبات التي تواجهني  01

     إذا واجهتني عقبة ما فسوف أجد طريقة لحلها  02

     ع الحلول المناسبة ألي مشكلة قد تواجهني أستطيع وض 03

     أتمكن من حل المشاكل السهلة إذا بذلت الجهد المناسب  04

     بين تحقيق أهدافي . و  يمكن لبعض العقبات أن تحول بيني 05

     يسهل علي الوصول إلى أي هدف مهما كان بعيدا  06

     الي ل يمكنني وضع الخطط المناسبة لتحقيق آم 07

     يلجأ لي زمالئي في حل معظم مشاكلهم  08

     يسهل على زمالئي حل كثير من المشاكل التي يصعب علي حلها  09

     ثقة زمالئي في مهارتي هي التي تدعوهم إلى اللجوء إلي  10

     يمكنني مساعدة أي فرد لديه مشكلة  11

     مع األحداث غير المتوقعة ل أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة  12

     سيكون لي مستقبل باهرا  13

     عندي كثير من الطموحات التي سوف أنجزها  14

     أستطيع التعامل مع المواقف مضمونة العواقب  15

     يمكنني التفكير بطريقة عملية عندما أجد نفسي في مأزق ما 16

     يصعب علي إقناع أي إنسان بأي شيء 17

     أستطيع المحافظة على اتزاني في المواقف الصعبة  18

     ل يمكنني ضبط انفعالتي إذا استثارني أي إنسان 19
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     يمكنني السيطرة على انفعالت اآلخرين من زمالئي  20

     يقتنع زمالئي بآرائي لثقتهم الكبيرة في شخصيتي  21

     لتزم بها الجميع أتبع جميع إرشادات المرور طالما ي 22

     التعامل مع اآلخرين بجدية ل يجبرهم على إتباع نفس األسلوب   23

     يصعب علي التفكير في حل أي مشكلة تواجهني  24

     أستطيع الوصول إلى حلول منطقية لما يواجهني من مشكالت  25

     أرى نظرات السخرية بقدراتي في عيون زمالئي  26

     تحقيق غاياتي و  علي الوصول إلى أهدافي يصعب 27

     عندما تواجهني مشكلة أجد عندي حلول كثيرة  28

     يمكنني التعامل بكفاءة مع مستجدات الحياة  29

     يصعب علي التوافق مع أي مجتمعات جديدة  30

     أعتمد على نفسي في حل كل ما يواجهني من مشكالت 31

     العالية يمكنني توقع نتائج الحلول التي أصل إليها  نظرا لقدراتي 32

     وهبني هللا عز وجل من القدرات ما يجعلني أعيش سعيدا  33

     إذا عارضني أحد أكون أنا الخاسر في النهاية  34

     إذا أعاقني أي إنسان يصعب علي التغلب عليه  35

     أنتصر لنفسي في كثير من المواقف . 36

     أي إنسان عند حدهيصعب علي إيقاف  37

     ل أترك حقي مهما كان مع أي إنسان  38

     ترك اإلنسان لحقوقه ل يعد انهزامية أو سلبية 39
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     على اإلنسان أن يضبط انفعالته في المواقف التي تتطلب ذلك  40

     ل يمكنني تحقيق كثيرا من المفاجآت 41

     مكانة مرموقة قي هذا المجتمع سوف أصل إلى  42

     أستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هدف معين  43

     ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودني إلى ما يريد  44

     أستطيع تحمل الكثير من المسؤوليات  45

     يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة 46

     ا في حالة عدم وجودي معهم تشعر أسرتي بنقص م 47

     مشوقاو  وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعله ممتعا 48

     يمكنني إضافة القليل ألي عمل أكلف به  49

     يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة  50
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 :األولية : مقياس دافعية اإلنجاز في صورته(02م )ملحق رق

 ن باديس ـ مستغانم ـجامعة عبد الحميد اب

 قسم : علم النفس

 تخصص : سنة الثانية ماستر علم النفس المدرسي

 

 إستبيان الدافعية لإلنجاز.

 عزيزي التلميذ / عزيزتي التلميذة: 

وعالقتها  "الكفاءة الذاتية المدركة عنوان: تحت المدرسي النفس علم فيلبحث ميداني  تحضيرنا إطار في
 ميذ السنة أولى ثانوي".بدافعية اإلنجاز لدى تال

 نضع بين أيديكم هذه اإلستمارة طالبين منكم اإلجابة على فقراتها وهذا خدمة للبحث العلمي.

  :لذلك يطلب منك

 قراءة العبارة بعناية واهتمام وتمعن.  (1
 ناك( أمام اإلجابة الموافقة لحالتك دون تفكير أو تردد، وتأكد أنه لتوجد هxوضع عالمة ) (2

  .إنما هي وجهات نظر شخصية تختلف من فرد آلخرحة وأخرى خاطئة و إجابات صحي
  :البيانات العامة 

 : ذكر )  (   أنثى )  ( . ـ الجنس

 : أدبي )  (   علمي )  ( . ـ التخصص

 ـ معيد )  (   غير معيد )  ( . 
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 ال نعم األسئلة 

   ـ أبذل جهود ألتفوق على زمالئي .1
   د إصراري على إتمامه .ـ كلما كان العمل صعبا زا2
   ـ أسعى بإستمرار لإلطالع على كل ما هو جديد من تطور علمي و ثقافي .3
   ـ أعد خطة الدراسة عند الحاجة .4
   ـ يرهقني حل الواجبات المنزلية .5
   ـ أراكم الواجبات المقدمة لنا .6
   ـ أقارن نتائجي بنتائج زمالئي .7
   حسن أدائي .ـ أعمل بجد و تركيز أل8
   ـ أقوم بانجاز الواجبات على أحسن وجه .9

   ـ أطمح لمواصلة الدراسة العليا .10
   ـ أسعى إلتمام واجباتي مهما كلفني ذالك من جهد ووقت 11
   ـ ل أدع األمور تسير بعفوية بل أخطط لها .12
   ـ تنظيم وقت المراجعة ليس ضروري 13
   تى ل أفشل ـ أبذل جهدا كبيرا ح14
   ـ يزعجني تفوق زمالئي علي في الدراسة 15
   ـ النجاح مرتبط بالحظ أكثر مما هو مرتبط بالعمل 16
   ـ أهدافي في الحياة واضحة تماما 17
   ـ أفضل قضاء وقتي مع أصدقائي بدل من الدخول إلى القسم .18
   ـ أحضر لإلمتحانات من بداية السنة 19
   دة بعمل األشياء دون التفكير فيها ـ أقوم عا20
   ـ أحاسب نفسي على مقدار العمل الذي أنجزه كل يوم 21
   ـ أخاف من مراجعة الدروس وحدي لعدم فهمي لها 22
   ـ أعمل دائما للحصول على أعلى عالمة 23
   ـ أشعر بالضجر و الملل بعد فترة قصيرة من بداية الدرس  24
   إلى المحاولة من جديد ـ يدفعني الفشل 25
   ـ أنجح في أعمالي التي خططت لها 26
   ـ أتأخر كثيرا في إنجاز واجباتي 27
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   ـ أثق في نفسي عند مواجهة أي مشكلة 28
   ـ أتولى في الغالب حل المهمات الصعبة 29
   ـ ل يهمني الحصول على عالمات عالية و إنما قيامي بعملي بصورة جيدة 30
   نجاحي في حل مسألة ما يجعلني أتجه إلى حل غيرها ـ 31
ـ أفكر في البحث عن طرق أخرى بديلة عندما تفشل الطرق السابقة لبلوغ 32

 أهدافي  
  

   ـ ل أبالي عندما يضعف أدائي 33
   ـ أنظم وقتي أيام العطلة 34
   ـ لست قادرا على الدراسة و التعلم في أغلب المواد الدراسية 35
   ـ حاجتي إلى النجاح تدفعني إلى الجد و المثابرة 36
   ـ أسعى دائما للحصول إلى مرتبة عالية 37
   ـ أعتبر نفسي مسئول عن أخطائي 38
   ـ يزداد اهتمامي أكثر عندما أكون في منافسات علمية 39
   ـ أنا قادر على اإلجابة على أسئلة الدرس و مناقشتها 40
   ح في جميع المواد نتيجة منطقية لمثابرة التلميذ ـ يعتبر النجا41
   أحرص على متابعة الملتقيات العلمية ذات الصلة بتخصصي.ـ 42
   . ل أركز عند مراجعتي للدروس. 43
   الجامعة ل تحقق مستقبال جيدا.ـ 44
   تحقيق مخططاتي المستقبلية في الواقع.أحاول دائما ـ 45
   ات من أجل تحقيق أهدافي .تحمل كل الصعوبـ أ46
   بتعد عادة عن منافسة زمالئي.ـ أ47
   هي العمل الذي بدأته قبل النتقال إلى عمل آخر .ـ أن48
   ضع وقت دراستي في مقدمة اهتماماتي.ـ أ49
   أنظم نشاطاتي بصورة دائمة.ـ 50
   أنا طالب مجتهد ومثابر في دراستيـ  51
    ال التي تتسم بجو من التنافسل تستهويني األعمـ 52
      ستغل أوقات الفراغ ألطور مستواي التعليميـ أ53
     أخطط لمستقبلي ألوفر الجهد والوقت ـ 54
   عتبر نفسي مسؤول عن األعمال التي أقوم بهاـ أ 55
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   منافسة زمالئي ل فائدة منها ـ 56
   قضي ساعات طويلة في العمل دون ملل ـ أ57
   جد المتعة في حل المشكالت التي يعجز اآلخرون في حلهاـ أ58
   خصص وقتا محددا لمراجعة دروسي يومياـ أ59
   نا قادر على العمل أكثر من زمالئيـ أ60
   أكثر مما أتوقعهأعمل ـ 61
   أتجنب األعمال التي تتطلب تحمل المسؤولية  -62
   أقوم بما أكلف به على أكمل وجه  -63
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 ( مقياس الكفاءة الذاتية المدركة في صورته االلكترونية03ملحق رقم )

  ...........عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة

  ...السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

نها عنوا في إطار إعداد دراسة ميدانية لنيل شهادة الماستر في علم النفس المدرسي و التي

ه ديكم هذين أيالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى طلبة الماستر نضع بالكفاءة الذاتية المدركة و ع

ل قة بكاالستمارة ونأمل منكم تخصيص جزء من وقتكم الثمين في اإلجابة عن األسئلة المرف

هذه  أمام العبارة التي تتماشى مع رأيكم عالمة بأن (x) مصداقية ، و ذلك بوضع عالمة

 . لغرض البحث العلمي اإلجابات ستعامل بكل سرية ، حيث أنها

 . شاكرين و مقدرين تعاونكم معنا وشكرا

 الجنس

 ذكر
 أنثى

 السن

 

 إجابتك

 التخصص

 

 إجابتك
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 دائما غالبا  أحيانا نادرا      العبارات 
     التي تواجهني ل يمكنني التعامل مع جميع العقبات  01
     إذا واجهتني عقبة ما فسوف أجد طريقة لحلها  02
     أستطيع وضع الحلول المناسبة ألي مشكلة قد تواجهني  03
     أتمكن من حل المشاكل السهلة إذا بذلت الجهد المناسب  04
     يمكن لبعض العقبات أن تحول بيني وبين تحقيق أهدافي .  05
     الوصول إلى أي هدف مهما كان بعيدا  يسهل علي 06
     ل يمكنني وضع الخطط المناسبة لتحقيق آمالي  07
     يلجأ لي زمالئي في حل معظم مشاكلهم  08
     يسهل على زمالئي حل كثير من المشاكل التي يصعب علي حلها  09
     ثقة زمالئي في مهارتي هي التي تدعوهم إلى اللجوء إلي  10
     يمكنني مساعدة أي فرد لديه مشكلة  11
     ل أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة مع األحداث غير المتوقعة  12
     سيكون لي مستقبل باهرا  13
     عندي كثير من الطموحات التي سوف أنجزها  14
     أستطيع التعامل مع المواقف مضمونة العواقب  15
     بطريقة عملية عندما أجد نفسي في مأزق ما يمكنني التفكير 16
     يصعب علي إقناع أي إنسان بأي شيء 17
     أستطيع المحافظة على اتزاني في المواقف الصعبة  18
     ل يمكنني ضبط انفعالتي إذا استثارني أي إنسان 19
     يمكنني السيطرة على انفعالت اآلخرين من زمالئي  20
     زمالئي بآرائي لثقتهم الكبيرة في شخصيتي  يقتنع 21
     أتبع جميع إرشادات المرور طالما يلتزم بها الجميع  22
     التعامل مع اآلخرين بجدية ل يجبرهم على إتباع نفس األسلوب   23
     يصعب علي التفكير في حل أي مشكلة تواجهني  24
     يواجهني من مشكالت أستطيع الوصول إلى حلول منطقية لما  25
     أرى نظرات السخرية بقدراتي في عيون زمالئي  26
     يصعب علي الوصول إلى أهدافي وتحقيق غاياتي  27
     عندما تواجهني مشكلة أجد عندي حلول كثيرة  28
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     يمكنني التعامل بكفاءة مع مستجدات الحياة  29
     جديدة  يصعب علي التوافق مع أي مجتمعات 30
     أعتمد على نفسي في حل كل ما يواجهني من مشكالت 31
     نظرا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحلول التي أصل إليها  32
     وهبني هللا عز وجل من القدرات ما يجعلني أعيش سعيدا  33
     إذا عارضني أحد أكون أنا الخاسر في النهاية  34
     قني أي إنسان يصعب علي التغلب عليه إذا أعا 35
     أنتصر لنفسي في كثير من المواقف . 36
     أي إنسان عند حدهيصعب علي إيقاف  37
     ل أترك حقي مهما كان مع أي إنسان  38
     ترك اإلنسان لحقوقه ل يعد انهزامية أو سلبية 39
     قف التي تتطلب ذلك على اإلنسان أن يضبط انفعالته في الموا 40
     ل يمكنني تحقيق كثيرا من المفاجآت 41
     سوف أصل إلى مكانة مرموقة قي هذا المجتمع  42
     أستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هدف معين  43
     ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودني إلى ما يريد  44
     يات أستطيع تحمل الكثير من المسؤول 45
     يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة 46
     تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدم وجودي معهم  47
     وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعله ممتعا ومشوقا 48
     يمكنني إضافة القليل ألي عمل أكلف به  49
     يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة  50
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 ( مقياس الدافعية لالنجاز في صورته االلكترونية04ملحق رقم )

 الدافعية لالنجازمقياس 

ذا س ولهفي إطار إنجاز بحث تحضير مذكرة ماستر، نحن بصدد تحضير استمارة كأداة نستخدمها للقيا
 نقترح عليك بعض األسئلة التي نود معرفة رأيك الشخصي فيها، لذلك يطلب منك:

 بعناية واهتمام وتمعن. قراءة العبارة -1

ك وجد هناأمام اإلجابة الموافقة لحالتك دون تفكير أو تردد، وتأكد أنه ال ت)×( وضع عالمة  -2
 إجابات صحيحة أو خاطئة وإنما هي وجهات نظر شخصية تختلف من فرد آلخر

 الجنس

 ذكر
 أنثى

 معيد 

 نعم
 ال

 التخصص

 

 األسئلة

 بذل جهود ألتفوق على زمالئيأ -1
 نعم

 ل
 كلما كان العمل صعبا زاد إصراري على إتمامه -2
 نعم

 ل
 أسعى باستمرار لإلطالع على كل ما هو جديد من تطور علمي وثقافي -3
 نعم

 ل
 أعدل خطة الدراسة عند الحاجة -4
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 نعم
 ل

 يرهقني حل الواجبات المنزلية -5
 نعم

 ل
 ة لناأراكم الواجبات المقدم -6
 نعم

 ل
 أقارن نتائجي بنتائج زمالئي -7
 نعم

 ل
 أعمل بجد وتركيز ألحسن أدائي -8
 نعم

 ل
 أقوم بإنجاز الواجبات على أحسن وجه -9
 نعم

 ل
 أطمح لمواصلة الدراسات العليا -10

 نعم
 ل

 أسعى إلتمام واجباتي مهما كلفني ذلك من جهد ووقت -11
 نعم

 ل
 وية بل أخطط لهال أدع األمور تسير بعف -12

 نعم
 ل

 تنظيم وقت المراجعة ليس ضروري  -13
 نعم

 ل
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 أبذل جهدا كبيرا حتى ل أفشل -14
 نعم

 ل
 يزعجني تفوق زمالئي علي في الدراسة -15

 نعم
 ل

 النجاح مرتبط بالحظ أكثر مما هو مرتبط بالعمل -16
 نعم

 ل
 أهدافي في الحياة واضحة تماما -17

 نعم
 ل

 وقتي مع أصدقائي بدل من الدخول إلى المحاضرةأفضل قضاء  -18
 نعم

 ل
 أحضر لالمتحانات من بداية السنة -19

 نعم
 ل

 أقوم عادة بعمل األشياء دون التفكير فيها -20
 نعم

 ل
 أحاسب نفسي على مقدار العمل الذي أنجزه كل يوم -21

 نعم
 ل

 أخاف من مراجعة الدروس وحدي لعدم فهمي لها -22
 نعم

 ل
 أعمل دائما للحصول على أعلى عالمة -23

 نعم
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 ل
 أشعر بالضجر والملل بعد فترة قصيرة من بداية المحاضرة -24

 نعم
 ل

 يدفعني الفشل إلى المحاولة من جديد -25
 نعم

 ل
 أنجح في أعمالي التي خططت لها -26

 نعم
 ل

 أتأخر كثيرا في إنجاز واجباتي -27
 نعم

 ل
 ي مشكلأثق في نفسي عند مواجهة أ -28

 نعم
 ل

 أتولى في غالب حل المهمات الصعبة -29
 نعم

 ل
 ل يهمني الحصول على عالمات عالية وإنما قيامي بعملي بصورة جيدة -30

 نعم
 ل

 نجاحي في حل مسألة ما يجعلني أتجه إلى حل غيرها -31
 نعم

 ل
 دافيأفكر في البحث عن طرق أخرى بديلة عندما تفشل الطرق السابقة لبلوغ أه -32

 نعم
 ل

 ل أبالي عندما يضعف أدائي -33
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 نعم
 ل

 أنظم وقتي أيام العطلة -34
 نعم

 ل
 لست قادرا على الدراسة والتعلم في أغلب المقاييس -35

 نعم
 ل

 حاجتي إلى النجاح تدفعني إلى الجد والمثابرة -36
 نعم

 ل
 أسعى دائما للحصول على منصب عالي -37

 نعم
 ل

 ل عن أخطائياعتبر نفسي مسئو  -38
 نعم

 ل
 يزداد اهتمامي أكثر عندما أكون في منافسات علمية -39

 نعم
 ل

 أنا قادر على اإلجابة على األسئلة ومناقشة البحوث -40
 نعم

 ل
 يعتبر النجاح في جميع المقاييس نتيجة منطقية لمثابرة الطالب -41

 نعم
 ل

 خصصيأحرص على متابعة الملتقيات العلمية ذات الصلة بت -42
 نعم

 ل
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 ل أركز عند مراجعتي للدروس -43
 نعم

 ل
 الجامعة ل تحقق مستقبال جيدا -44

 نعم
 ل

 أحاول دائما التحقق من مخططاتي المستقبلية في الواقع -45
 نعم

 ل
 أتحمل كل الصعوبات من أجل تحقيق أهدافي -46

 نعم
 ل

 أبتعد عادة عن منافسة زمالئي -47
 نعم

 ل
 لذي بدأته قبل النتقال إلى عمل آخرأنهي العمل ا -48

 نعم
 ل

 أضع وقت دراستي في مقدمة اهتماماتي -49
 نعم

 ل
 أنظم نشاطاتي بصورة دائمة -50

 نعم
 ل

 أنا طالب مجتمهد ومثابر في دراستي -51
 نعم

 ل
 ل تستهويني األعمال التي تتسم بجو من التنافس -52

 نعم
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 ل
 اي التعليميأستغل أوقات الفراغ ألطور مستو  -53

 نعم
 ل

 أخطط لمستقبلي ألوفر الجهد والوقت -54
 نعم

 ل
 أعتبر نفسي مسؤول عن األعمال التي أقوم بها -55

 نعم
 ل

 منافسة زمالئي ل فائدة منها -56
 نعم

 ل
 أقضي ساعات طويلة في العمل دون ملل -57

 نعم
 ل

 أجد متعة في حل المشكالت التي يعجز اآلخرون في حلها -58
 عمن

 ل
 أخصص وقتا محددا لمراجعة دروسي يوميا -59

 نعم
 ل

 أنا قادر على العمل أكثر من زمالئي -60
 نعم

 ل
 أعمل أكثر مما أتوقعه -61

 نعم
 ل

 أتجنب األعمال التي تتطلب تحمل المسؤولية -62
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 نعم
 ل

 أقوم بما أكلف به على أكمل وجه -63
 نعم

 ل
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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 
 

 

 ركةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس الكفاءة الذاتية المد
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 9,80248 101,8209 67 الكفاءة الذاتية المدركة

Valid N (listwise) 67   

 

 الدافعية لالنجازالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 10,43899 68,7612 67 الدافعية لالنجاز

Valid N (listwise) 67   

 

 اختبار "ت" لعينتين مستقلتين لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة
 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

 الكفاءة الذاتية المدركة
 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 
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الكفاءة 

الذاتية 

 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 مستقلتين لم
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

 الدافعية لالنجاز
 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 

 الدافعية

 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 

 

 


